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Résumé : 

        Mené  le processus de libéralisation financière et le déplacement de 

barrières au mouvement de capital (capitale) à travers la frontière à l’intégration 

de ces marchés et fait eux comme le marché financier mondial.et conscient des 

organises et des organisations de politiques monétaire et fiscales et l’arabe 

régional, l’importance de coopération et la coordination dans le domaine des 

marché financiers et la  différence  d’intégration économique arabe fortifiante, a 

concentré ses efforts sur la création des mécanismes qui faciliteraient les 

moyens de coopération et l’intégration entre les marchés financiers arabes. 

L’arabes cherche à exposer pendant des période précédentes pour plusieurs 

tentatives de réaliser l’intégration de marché financiers comme une étapes dans 

le chemin d’activer l’intégration économique parmi eux. 

        Compte tenu de l'importance croissante de l'intégration des marchés 

financiers , les pays du golfe on commencer de développer leur potentiel et les 

capacités du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a commencé à suivre le 

rythme de ces données par le respect des normes internationales des marchés 

financiers avancés en raison de ce qu'elle représente ces marchés au moment de 

l'importance dans le renforcement de l'intégration économique du CCG, et une 

réflexion de ses effets sur l'économie Le commerce des macro et des 

marchandises, sujet de leur intégration, est devenu une nécessité urgente et une 

réalité inévitable. L'importance de ces marchés pour l'intégration des marchés 

financiers arabes et l'intégration économique arabe dans son ensemble. L'étude 

vient de mettre en évidence le rôle efficace qui pourrait être joué par 

l'intégration arabe des marchés financiers à l'appui du reste des autres entrées 

complémentaires dans la réalisation de l'intégration économique arabe, et 

essayer de le déposer sur l'expérience du Conseil de coopération du Golfe, 

comme étant le plus grand succès dans le domaine de l'intégration économique 

arabe d'expérience arabe d'une part , Et que ses marchés financiers sont parmi 

les marchés financiers les plus importants et les plus performants sur les 

marchés arabes d'un autre côté.                                                                  Les 

mots clés: Intégration économique arabe, intégration des marchés financiers 

arabes, Conseil de coopération du Golfe. 
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 Abstract :     

     The liberalization process and the removal of barriers to cross-border capital 

movement have integrated these markets and made them more like a single 

global financial market. These markets have been affected and influenced in 

other markets to the extent that the information received and responding to a 

particular market makes the rest of the markets, especially the developed ones, 

also respond to the same information and the same nature of change, which has 

made the prices of financial assets in different markets change in the same 

direction and Some extent is the same. Recognizing the importance of Arab 

cooperation and coordination in the field of financial markets and the possible 

strengthening of Arab economic integration, the Arab financial and monetary 

bodies and organizations have focused their efforts on finding mechanisms that 

would facilitate cooperation and integration between the Arab financial markets. 

Arab countries have sought during previous periods to make several attempts to 

integrate their financial markets as a step in the process of activating their 

economic integration. However, most of these attempts have not been 

completed, and what has been achieved has been very modest. 

     In view of the importance these markets currently play in strengthening Gulf 

economic integration and their impact on macroeconomic and commodity trade, 

their integration has become an urgent necessity and an unavoidable reality. The 

Arab financial markets and the Arab economic integration as a whole This study 

is intended to highlight the effective role that the integration of the Arab 

financial markets can play in supporting the other complementary approaches in 

achieving Arab economic integration and trying to bring this down to the 

experience of the GCC Lecce, and that being the most successful in the field of 

Arab economic integration of Arab experience on the one hand, and financial 

markets of the most important financial markets and the most successful at the 

level of Arab markets on the one hand Given the importance of the financial 

markets, the GCC markets have begun to develop their capabilities and 

capabilities to keep pace with these data by complying with international market 

standards.  

Other Keywords: Arab Economic Integration, Integration of Arab Financial 

Markets, Gulf Cooperation Council. 
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: ملخص الدراسة باللغة العربية

أدث عمليت الخحسيس اإلاالي وإشالت الحىاجص أمام حسكت زؤوض ألامىال عبر الحدود إلى جكامل جلك      

وأصبحذ جلك ألاطىاق جخأثس وجىثس في غيرها . ألاطىاق وجعلتها أشبه ما ًكىن بظىق ماليت عاإلايت  واحدة

مً ألاطىاق إلى دزجت أن اإلاعلىمت التي جسد إلى طىق معيىت وحظخجيب لها ججعل بليت ألاطىاق، الطيما 

مً الخغير، الش يء الري جعل أطعاز  اإلاخلدمت منها حظخجيب هي ألاخسي لىفع اإلاعلىمت وبىفع الطبيعت

. ألاصىل اإلااليت في مخخلف ألاطىاق جخغير بىفع الاججاه وإلى حد ما بىفع اإلالداز

وإدزاكا مً الهيئاث واإلاىظماث اإلااليت والىلدًت ؤلاكليميت العسبيت، ألهميت الخعاون والخيظيم العسبي      

في مجال ألاطىاق اإلااليت وما كد ًحلله مً جدعيم للخكامل الاكخصادي العسبي، فلد زكصث جهىدها 

. على إًجاد آلالياث التي مً شأنها جيظير طبل الخعاون والخكامل بين ألاطىاق اإلااليت العسبيت

طعذ الدول العسبيت خالل فتراث طابلت للليام بمحاوالث عدة لخحليم جكامل أطىاكها اإلااليت كخطىة 

في مظاز جفعيل الخكامل الاكخصادي بينها، إال أن معظم هره اإلاحاوالث لم ًخم اطخكمالها، وما جحلم 

 .منها كان جد مخىاضع

وهظسا لألهميت اإلاتزاًدة لخكامل ألاطىاق اإلااليت فلد بدأث أطىاق دول مجلع الخعاون الخليجي في      

جطىيس إمكاهياتها وكدزاتها لخخىاكب مع هره اإلاعطياث عً طسيم الخىافم مع اإلاعاًير العاإلايت لألطىاق 

اإلااليت اإلاخلدمت هظسا إلاا جمثله هره ألاطىاق في الىكذ الساهً مً أهميت في جدعيم الخكامل الاكخصادي 

أصبح مىضىع جكاملها ًمثل فلد الخليجي، واوعكاض جأثيراتها على الاكخصاد الكلي والخجازة الظلعيت،

شد على ذلك ألاهميت التي جمثلها هره ألاطىاق باليظبت لخكامل ألاطىاق . ضسوزة ملحت وواكع ال مفس مىه

. اإلااليت العسبيت والخكامل الاكخصادي العسبي ككل

وجأحي هره الدزاطت لدظليط الضىء على الدوز الفعال الري ًمكً أن ًلعبه جكامل ألاطىاق اإلااليت      

العسبيت في دعم بليت اإلاداخل الخكامليت ألاخسي في جحليم الخكامل الاكخصادي العسبي،ومحاولت إطلاط 

ذلك على ججسبت مجلع الخعاون الخليجي،وذلك كىنها الخجسبت العسبيت ألاكثر هجاحا في مجال الخكامل 

الاكخصادي العسبي مً جهت،وأن أطىاكها اإلااليت مً أهم ألاطىاق اإلااليت و أهجحها على مظخىي 

. ألاطىاق العسبيت مً جهت أخسي 

: الكلمات املفتاحية

 .    الخكامل الاكخصادي العسبي، جكامل ألاطىاق اإلااليت العسبيت، مجلع الخعاون الخليجي
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 امللدمة العامة

 :ثمهيد

ص الجهىد القـىمُت للخىمُت الاقخصاديئن  ة الخهامل ؤلاقلُمي بين الـدوى مىهج علمي طلُـم لخعـٍص

وهى أًظا اججاه ًسمص ئلى جصمُم الدوى التي جإمً به وحشترك فُه على أن حظخغل حمُع . والاحخماعُت

ت والخقىُت اإلاخىفسة لهي جظمً لها هىعا مً الاطخقالى ودزحت عالُت مً  ؤلامهاهاث اإلاالُت والبشٍس

 . الالخفاء الراحي حظاعد هفظها بىفظها بدال مً الاعخماد على الغير مً خازج دوى اإلاىؼقت

فاإلاظخجداث واإلاخغيراث اإلاخخلفت اإلادظـازعت البد أن ًهىن لهـا جأثُـس طـلبي لبُـس على الاقخصادًاث        

العسبُت مىفسدة ألنها جىاحه جهامالث اقخصادًت عمالقت مما حعل هره الدوى مىفسدة في مجاى 

. الخفاوض الاقخصادي طعُفت حدا

ق         ومما الشو فُه أن الخهامل الاقخصادي في الىػً العسبي ٌعخبر الخؼىة ألاولى وألاطاطُت على ػٍس

الىخدة الاقخصادًت العسبُت جلبُت إلاخؼلباث الخىمُت الاقخصادًت الشاملت مً أحل الىفع اإلاشترك 

 .لجمُع أحصاء الىػً العسبي

وعلى السغم مً حعدد وجىىع مداوالث الخهامل الاقخصادي العسبي ئال أنها لم جنخمل باطخثىاء            

، لما أن معظمها زلص على الجىاهب (اجفاقُت مىؼقت الخجازة اللسة العسبُت النبري )الاجفاقُت ألاخيرة 

س الخجازة اإلاىظىزة وهظسا إلاا جمثله أطىاق ألاوزاق اإلاالُت في الىقذ الساهً مً أهمُت . الظلعُت أي جدٍس

في جدعُم الخهامل الاقخصادي العسبي، واوعهاض جأثيراتها على الاقخصاد النلي والخجازة الظلعُت خُث 

عد لبىت أولى أو  دعم الخىمُت الاقخصادًت ، َو س ألاطىاق اإلاالُت ٌظاعد على الىمى ٍو أن اطخقساز وجدٍس

س الخجازة الظلعُت في الاهدماج الاقخصادي ولرلو حظاعد على الخهامل الىقدي فمىظىمت .  منملت لخدٍس

الخهامل أو الىخدة الاقخصادًت اإلايشىدة ال جنخمل بدون جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت وجىخُدها، لما 

أن هجاح الخهامل الاقخصادي العسبي مً مقىماجه جدقق الخهامل اإلاالي مدعما بخهامل ألاطىاق اإلاالُت 

. لرلو فاهه مً الظسوزي على الدوى العسبُت جفعُل جهامل ألاطىاق اإلاالُت لخدعُم جهاملها الاقخصادي 

فالدوى العسبُت في خاحت ئلى بىزصت عسبُت مىخدة جخماش ى مع اججاهاث العىإلات والخدسز اإلاالي وحظاعد 

 .في اطخقؼاب ألامىاى العسبُت اإلاهاحسة واإلاظدثمسة في الخازج
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وئدزاما لهره اللقُقت بادزث مإطظاث العمل الاقخصادي العسبي اإلاشترك ممثلت في اإلاجلع        

ت العسبُت ئلي جبنى ئوشاء الظىق اإلاالُت العسبُت مىر  الاقخصادي ومجلع مدافظي البىىك اإلاسلٍص

  .مىخصص الظبعُىاث مً القسن اإلاىصسر ، وهُأث شسوغ ومظخلصماث قُار هره الظىق 

اإلاجاى  في طُما وال اإلاجاالث مافت في اإلاجلع دوى  خققتها و ؤلاهجاشاث التي اإلاعؼُاث ظل ففي       

 في بداًت الجمسمي الاجداد اهؼالق ثم ر، 1983 عار في اللسة الخجازة مىؼقت قُار مً بداًت الاقخصادي

  والظير ر، 2008 ًىاًس مً زًر  اعخبا اإلاشترلت الخلُجُت ر،و ئعالن الظىق  2003
ًر
 ؤلاجداد الىقدي في قدما

 وبدء جىفُر الىقدي، اإلاجلع وقُار ر، 2010 فبراًس27 في الىفاذ خيز الىقدي ؤلاجداد اجفاقُت ودخىى 

  مهامه،
ًر
 عليها التي هصذ ألاطىاق، جهامل أهمُت بسشث اإلاىخدة، العملت اإلاسلصي وئػالق البىو لقُار جمهُدا

 .الخعاون  مجلع لدوى  الاقخصادًت الاجفاقُت

        
ًر
ً الخلُجُت الظىق  مخؼلباث مع ًخفق بما اإلاالُت ألاطىاق في الخهامل لخدقُق وطعُا

ّ
من  اإلاشترلت وٍُ

ين الؼبُعُين اإلاجلع دوى  مىاػني  بدوى  ألاطىاق اإلاالُت حمُع في والخداوى  الاطدثماز مً والاعخباٍز

دُذ اإلاعاملت في جمُيز أو جفٍسق ودون  وطهىلت، بِظس اإلاجلع د ألاطىاق لهره ٍو  الخؼىز  مً جدقُق مٍص

س حدًدة مىخجاث وجقدًم ص هار دوز  لها التي والظىداث الصهىك أطىاق وجؼٍى  الىمى مظيرة في حعٍص

. اإلاجلع بدوى  الاقخصادي

:  الدزاطةإشكاليةثحدًد - أوال

              
              

             
   

 
 ؟
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: وبىاءا على ما طبق ولإلإلاار ألثر بجىاهب اإلاىطىع ازجأًىا صُاغت ئشهالُت بدثىا على الىدى الخالي       

هيف ًمكن ثفعيل ثكامل ألاطواق املالية العسبية لتدعيم التكامل الاكتصادي العسبي؟ وهل        

ثوصلت أطواق املال في دول مجلع التعاون الخليجي إلى ثحليم ذلك؟  

 وجخفسع عً هره ؤلاشهالُت حظاؤالث فسعُت، جمثل ؤلاحابت عنها مداولت لإلإلاار بجىاهب اإلاىطىع و       

: هي

هي أهم ئهجاشاث الدوى العسبُت في طبُل جدقُق الخهامل الاقخصادي العسبي ؟ ما  

هل هىاك  اإلاالُت وهل اطخؼاعذ الدوى العسبُت الىصل ئلى جدقُق الخهامل بين أطىاقها   

 لخدقُق ذلو؟   زائدةججازب عسبُت

لُص ًمنً لخهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت أن ًدعم اإلاداخل ألاخسي للخهامل الاقخصادي  

 العسبي؟

هل اطخؼاعذ دوى مجلع الخعاون الخلُجي الخىصل ئلى جدقُق الخهامل على مظخىي  

 أطىاقها اإلاالُت؟    

:  الدزاطةفسضيات- ثاهيا

 جىصلذ الدوى العسبُت ئلى جدقُق ئهجاشاث حد مهمت في طبُل جدقُق الخهامل :الفسضية ألاولى

 . الاقخصادي العسبي

 هاأطىاقالبعع مً   بينجهامل اطخؼاعذ الدوى العسبُت الخىصل ئلى جدقُق  اى :الفسضية الثاهية

 .اإلاالُت وهىاك ججازب عسبُت زائدة في هرا اإلاجاى
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لِع هىاك عالقت زبؽ بين جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت واإلاداخل الخهاملُت  :الفسضية الثالثة 

. ألاخسي 

جداوى دوى مجلع الخعاون الخلُجي الخىصل ئلى جدقُق الخهامل بين أطىاقها اإلاالُت  :الفسضية السابعة

. وقد قامذ بمجهىداث حبازة في طبُل جدقُق ذلو

 :ثحدًد إلاطاز العام للدزاطة- ثالثا

 :للدزاطة الصمني إلاطاز-1

جىاولذ الدزاطت مىطىع جفعُل جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت لخدعُم الخهامل الاقخصادي العسبي        

والري بسشث فنسجه مىر وشأة حامعت الدوى العسبُت وال جصاى مداوالث جدقُقه ئلى ًىمىا هرا، ولرلو 

هفع اللاى باليظبت لخجازب السبؽ بين ألاطىاق اإلاالُت، أما فُما ًخعلق بخددًد الفترة الصمىُت 

 فُما ًخعلق بخدلُل (2016-2007)للدزاطت فُما ًخعلق بالجاهب الخؼبُقي فقد جم جددًد الفترة

، و مخخلص ؤلاخصائُاث اإلاخعلقت بالدزاطت، ئال ئذا مإشساث جؼىز ألاطىاق اإلاالُت العسبُت والخلُجُت

  . حعرز ذلو بظبب عدر جىفس ها خالى هفع الفترة

  :للدزاطة املكاوي إلاطاز-2

في جفعُل جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت لخدعُم الخهامل الاقخصادي  البدث الدزاطت مىطىع ٌعالج       

العسبي، وذلو بدظلُؽ الظىء على مخخلص ؤلاهجاشاث التي جم جدقُقها مً ػسف الدوى العسبُت حمُعا 

طىاء فُما ًخعلق بالخهامل الاقخصادي العسبي لهل أو على مظخىي جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت،وقد 

جم اخخُاز دزاطت خالت مجلع الخعاون الخلُجي لدزاطت ججسبخه الخهاملُت وؤلاهجاشاث التي جم جدقُقها 

خهىن مجلع الخعاون الخلُجي مً الدوى الخالُتخاصت في مجاى جهامل ألاطىاق اإلاالُت أبىظبي، : "، ٍو

ً، عمان ذ، قؼس، البدٍس    ."  دبي، الظعىدًت، الهٍى
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: دزاطةأطباب اختياز ال- زابعا

 هفظها، فسطذ مىطىعُت أطباب  :منها اإلاىطىع هرا اخخُاز ئلى الباخث دعذ التي ألاطباب       حعددث 

 .ذاجُت وأخسي 

 :ألاطباب املوضوعية- 1

، خُث أصبدذ مل الدوى أهمُت اإلاىطىع في ظل الخدىالث الاقخصادًت التي ٌعِشها العالم .1

، ختى جصبذ قىة ال ٌظتهان بها في مجابهت دوى ئقامت ججمعاث اقخصادًت فُما بُنهاحظعى ئلى 

 .العالم ألاخسي 

خاحت الدوى العسبُت في الىقذ الساهً إلخُاء جهاملها الاقخصادي مً حدًد، والري ًمنً  .2

س الخجازة  ق جهامل أطىاقها اإلاالُت والتي ًمنً أن ًهىن لها دوز مهم في جدٍس جدقُقه عً ػٍس

 .  بُنها، وجىػين اطدثمازاتها بالداخل وججىب هسوبها

 :ألاطباب الراثية- 2

ل؛ّ هقىد :وهى الباخث اهؼباق هرا اإلاىطىع مع جخصص .1  وجمٍى

زؤوض ألامىاى العسبُت : "عىىان جدذ ماهذ التي اإلااحظخير، إلارلسة امخداد الدزاطت هره حعخبر .2

وهي دزاطت زلصث على الدوز الري ًمنً أن جلعبه زؤوض .  "لأداة للخهامل الاقخصادي العسبي

ألامىاى العسبُت في جدقُق الخهامل الاقخصادي العسبي،أما هره الدزاطت فقد خاوى الباخث مً 

 غاًت في ألاهمُت أال وهى ئبساش  أهمُت جفعُل جهامل ألاطىاق مىطىع على الظىء حظلُؽخاللها 

 .اإلاالُت العسبُت لخدعُم جدقُق الخهامل الاقخصادي العسبي بمخخلص مداخله

ئًمان الباخث بقدزة جهامل ألاطىاق اإلاالُت على اإلاظاهمت في خل اإلاعظالث والخددًاث التي  .3

 .جىاحه جدقُق الخهامل الاقخصادي العسبي
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: دزاطةأهمية ال-  خامظا

جيبع أهمُت البدث مً أهمُت الخهامل الاقخصادي في الىقذ الساهً إلاىاحهت الخنخالث الاقخصادًت        

. قخصادًاث العسبُت في بعظها البعع إلاىاحهت ظاهسة العىإلات والخدسز الاقخصاديالاالعاإلاُت واهصهاز 

وخُث أن مً مقىماث هجاح الخهامل الاقخصادي العسبي الخهامل اإلاالي مدعما بخهامل أطىاق اإلااى فان 

في  ًتطىاق اإلااىألا جفعُل جهامل  حظلُؽ الظىء على الدوز الري ًمنً أن ًلعبههرا البدث ٌظعى ئلى

. الخهامل الاقخصادي العسبيدعم جدقُق 

: أهداف املوضوع- طادطا 

حظلُؽ الظىء على أهمُت الخهامل الاقخصادي العسبي في الىقذ الساهً إلاىاحهت الخنخالث  .1

الاقخصادًت العاإلاُت وطسوزة اهصهاز  الاقخصادًاث العسبت في بعظها البعع إلاىاحهت ظاهسة 

 .العىإلات والخدسز الاقخصادي

باعخبازه مً مقىماث هجاح الخهامل العسبُت   ألاطىاق اإلاالُتئثباث طسوزة جدقُق جهامل .2

 .الاقخصادي العسبي

دزاطت ججسبت مجلع الخعاون الخلُجي باعخبازها الخجسبت الخهاملُت العسبُت الىخُدة التي  .3

اطخؼاعذ قؼع أشىاغ لبيرة في مجاى الخهامل الاقخصادي، ومعسفت ما ئذا جىصلذ ئلى جدقُق 

  ؟الخهامل بين أطىاقها أر ال  

     :ملىهج املتبع وألادوات املظتخدمة في البحثا - اطابع

     مً أحل ؤلاًفاء بمخؼلباث دزاطت هرا اإلاىطىع وػبُعت الخدلُالث التي ًدىاولها البد مً اطخخدار 

: اإلاىاهج اإلاخخلفت إلاعالجت هره ؤلاشهالُت واعخمدها في ذلو على ما ًلي
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 : الوصفياملىهج  .1

خُت وصفا علمُا         و طِخم جىظُفه في وصص ظاهسة الخهامل الاقخصادي واإلاالي وجؼىزاتها الخاٍز

ومىطىعُا دقُقا ولشص ازجباػها بمخغيراث أخسي ولفذ الىظس ئلى أبعادها اإلاخخلفت، فظال عً حمع 

 .اإلاعلىماث والبُاهاث الخاصت بهما لفهم اللاطس والخيبإ للمظخقبل

  :املىهج التحليلي .2

       و طيظخخدمه لخدلُل مخخلص العىاصس اإلاخعلقت بالخهامل الاقخصادي العسبي ولرا جهامل ألاطىاق 

 .اإلاالُت العسبُت وئمهاهُت دعمه للخهامل الاقخصادي العسبي والخلُجي

 :مىهج دزاطة الحالة .3

اث التي جىصلذ         و طيظخخدمه في دزاطت خالت دوى مجلع الخعاون الخلُجي والخعسف على اإلاظخٍى

ت  ئليها في جدقُق الخهامل الاقخصادي بين بلدانها وبين أطىاقها اإلاالُت وذلو باطقاغ الجىاهب الىظٍس

  .الظابقت عليها وذلو خالى الفترة اإلادزوطت

 :الدزاطات الظابلة–ثامىا 

 :ًلي فُما مخخصسة واعدادها الدزاطت، مىطىع مع جخقاػع الدزاطاث التي بعع ًمنً ئدزاج       

 دزحت اللصىى على مخؼلباث مقدمت طمً زطالت وهي: ( م2015دزاطة مصاهدًة زفيم ) .1

ت وعلىر الدظُير  ملُت قظم العلىر الاقخصادًت ، ، الدلخىزاه العلىر الاقخصادًت والخجاٍز

الاثجاهات العشوائية والتكاملية في طلون ألاطعاز "جدذ عىىان  حامعت اللاج لخظس باجىت ،

و طعذ  .  "في أطواق ألاوزاق املالية الخليجية وثتثثيها على فسر التىووع الاطسثمازي 

الدزاطت في مجملها ئلى اطخنشاف الخصائص العشىائُت لظلىك مإشساث ألاطعاز الُىمُت 

ً صىزة دقُقت عً  ألطىاق ألاوزاق اإلاالُت الخلُجُت، وئمهاهُت الخيبإ بعىائدها، وذلو لخهٍى

وبالتزامً مع اخخبازاث اللسلت العشىائُت والصُغت . مدي لفاءتها طمً الصُغت الظعُفت
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الخصادفُت اإلاشترلت - الظعُفت لفسطُت الظىق النفإة، ثم أًظا فدص الاججاهاث العشىائُت

ت لألطىاق اإلاالُت الخلُجُت، بدثا عً مإشساث جهاملها ئقلُمُا ودولُا، مً  في اإلاىظىمت الظعٍس

لت اإلادي والسوابؽ الدًىامنُت التي ججمعها بالبىزصاث  خالى فدص العالقاث الخىاشهُت ػٍى

 .      اإلاخؼىزة والىاشئت والىامُت

       وجدقُقا لهرا الهدف جم اطخخدار بُاهاث ًىمُت عً مإشساث ألاطعاز ألطىاق العُىت 

 ، ئلى حاهب جىظُص عدد مً ألاطالُب ؤلاخصائُت القُاطُت لىمرحت 2012-2003للفترة 

 ARCHالظالطل الصمىُت اإلاالُت، على غساز  أطالُب ؤلاخصاء الىصفي، واخخباز حازك بيرا وأثس  

ت، ودواى الازجباغ الراحي، وهماذج الاهدداز الراحي لما جمذ الاطخعاهت . ، واخخبازاث الاطخقساٍز

بأطلىب الخهامل اإلاشترك الخخباز العالقاث الثىائُت واإلاخعددة بين مإشساث ألاطعاز  

 .للبىزصاث الخلُجُت وهظيرتها مً البىزصاث اإلاقازهت

       ولقد جبين مً خالى العسض والخدلُل الاطخقصائي للخصائص ؤلاخصائُت و العشىائُت 

إلاإشساث ألاطعاز الُىمُت للبىزصاث الخلُجُت ازجفاع مخىطؼاث العىائد في ألاطىاق اإلاالُت 

ت قُاطا بالبىزصاث  الخلُجُت، مع جربربها بشهل خاد، مما ٌعنع شدة مخاػستها الاطدثماٍز

 .اإلاقازهت

عُت و اإلاإطظدُت والنمُت واإلاقاًِع         لما بُيذ الشىاهد اإلاظخقاة مً اإلاإشساث الدشَس

ت، أن الخهامل اإلاالي للبىزصاث الخلُجُت ًبقى طعُفا، على السغم مً جصاًد دزحخه  الظعٍس

 .  وظبُا خالى فترة الدزاطت

 دزحت اللصىى على مخؼلباث مقدمت طمً زطالت وهي : (2015دزاطة طعدووي محمد ) .2

ت وعلىر الدظُير  ملُت قظم العلىر الاقخصادًت ، ، الدلخىزاه العلىر الاقخصادًت والخجاٍز

الوحدة الىلدًة وإشكالية ثكامل أطواق زأض " أبى بنس بلقاًد جلمظان، جدذ عىىان حامعت

   ومً أبسش ما جىصلذ ئلُه الدزاطت أن دوى مجلع "املال بدول مجلع التعاون الخليجي
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الخعاون الخلُجي جخىفس على أغلب معاًير الخقازب فقد بُيذ الدزاطت ومً خالى جدلُل معاًير 

الخقازب بأن معظم دوى اإلاجلع حظخجُب لهره اإلاعاًير، هظسا لخصائصها اإلاشترلت وجماثل 

مما  أدي ئلى وحىد جقازب بين اقخصادًاتها مما ًإهلها ألن جدقق اجداد . هُهل اقخصادًاتها

 .اقخصادي وهقدي فُما بُنها

       وأن أطىاق مجلع الخعاون الخلُجي لِظذ مخهاملت فُما بُنها، فمً خالى اخخباز الخهامل 

ت جم وحىد  ل مً بين  (04)اإلاشترك إلاإشساتها الشهٍس ( 15)عالقاث جىاشهُت في ألاحل الؼٍى

عالقت ممنىت و هى ما ًظهس وحىد جسابؽ طعُص بين هره ألاطىاق، وهرا هدُجت عدر ئلغاء 

مافت اللىاحص على اهخقاى عىصس زأض اإلااى بين الدوى ألاعظاء على السغم مً وحىد طىق 

 .مشترلت، ووحىد اجفاقُاث لإلدزاج اإلاشترك وللسبؽ الفني بين أطىاق اإلااى بدوى اإلاجلع

ثكامل ألاطواق املالية بثن الىظسية " وهي وزقت بدثُت بعىىان (: 2007دزاطة جباز محفوظ ) .3

 الخهامل خىى  الدوليالعلمي  اإلالخقى ئلى قدمتر "دزاطة حالة بعض ألاطواق العسبية: و التطبيم

مً جىظُم ملُت العلىر الاقخصادًت وعلىر الدظُير حامعت " الىاقع وآلافاق : الاقخصادي العسبي

عماز ثلُجي ألاغىاغ بالخعاون مع ئجداد مجالع البدث العلمي العسبُت ،خُث أظهسث هره 

الدزاطت أن جؼىز وشاغ ألاطىاق اإلاالُت العسبُت مظخقل جماما عً جؼىز ألاطىاق العاإلاُت 

ئذ أثبدذ الاخخبازاث عدر ازجباغ معظم . وبالخالي فاألطىاق العسبُت غير معىإلات للد آلان

ألاطىاق العسبُت بأي مً ألاطىاق العاإلاُت، أي البىزصاث العاإلاُت ال حظاهم في الغالب في حغُير 

ألاطعاز في ألاطىاق العسبُت، ألامس الري حعلها بعُدة عً ظاهسة العدوي التي حظسي بين 

 .البىزصاث العسبُت مً وقذ آلخس

       باإلاقابل اجضح الازجباغ القىي في العدًد مً اللاالث بين ألاطىاق اإلاالُت العسبُت ،الطُما 

ئذ جبين أنها جإثس وجخأثس  ببعظها البعع خالى فترة الدزاطت،الش يء الري ًدُذ .الخلُجُت منها

لها الخهامل فُما بُنها ومً ثم زبؼها ملُت لالطخفادة مً الادخاز  العسبي والدولي اإلاخاح في 
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الظىىاث ألاخيرة وعلُه ًىحد ازجباغ عسبي بُني لألطىاق اإلاالُت ئلي حاهب اطخقاللُت شبه جامت 

 . عً ألاطىاق اإلاالُت العاإلاُت

ألاشمات في  "و هي وزقت بدثُت بعىىان( 2007دزاطة بن ثابت عالل، بن جاب هللا محمد ) .4

 الدوليالعلمي  اإلالخقى ئلى قدمتر" البوزصات همدخل لتدعيم ثكامل ألاطواق املالية العسبية

مً جىظُم ملُت العلىر الاقخصادًت وعلىر "الىاقع وآلافاق :  الخهامل الاقخصادي العسبيخىى 

 أبسّش  ومًالدظُير حامعت عماز ثلُجي ألاغىاغ بالخعاون مع ئجداد مجالع البدث العلمي العسبُت 

ت لىجاح الدزاطت ئلُه اهتهذ ما  أن جسابؽ ألاطىاق اإلاالُت العسبُت مً بين الدعاماث الظسوٍز

الخهامل الاقخصادي العسبي، ئال أن هرا الترابؽ مً شأهه أن ًبرش مشامل أخسي جخمثل في 

اهدشاز أشماث البىزصت مً طىق آلخس، و للخقلُل مً هرا اإلاشهل اإلادخمل، ًجب القُار بىطع 

حهاش معين إلدازة ألاشماث في البىزصت ومىع اهدشازها، وعلى هرا ألاطاض ًمنً وطع جدابير 

جخعلق بسفع لفاءة ئدازة ألاشماث في البىزصاث وذلو مً خالى ئوشاء لُان جىظُمي إلدازة 

ألاشماث بهُئاث طىق اإلااى، واعخبازها الجهت التي جقىر باإلشساف والسقابت على البىزصاث 

العسبُت ، و جىفير هظم ذاث لفاءة وفعالُت لإلهراز اإلابنس في بىزصاث ألاوزاق اإلاالُت العسبُت، 

 .    وجىمُت أدواث الخدلُل والخيبإ باألشماث

  :الظابلة الدزاطات من البحث موكع  -ثاطعا

       ًخخلص هرا البدث عً الدزاطاث الظابقت في جىاوله إلاىطىع جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت حمُعها 

مع ؤلاشازة ئلى جهامل ألاطىاق اإلاالُت بدوى مجلع الخعاون الخلُجي باعخبازها مً أهم ألاطىاق اإلاالُت 

بالدوى العسبُت وألثرها جقازبا، لما خاولذ الدزاطت الترليز على الدوز الري ًمنً أن ًدققه جهامل 

         .   هره ألاطىاق في جدعُم جدقُق الخهامل الاقخصادي العسبي
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 :خطة وهيكل البحث- عاشسا

 عامت وخاجمت، فصىى أزبعت  عامت، مقدمت ئلى بخقظُمه قمىا البدث، حىاهب بهل ؤلاخاػت بغسض       

منً   :الخالي الىدى على ذلو اطخعساض ٍو

 ألاوى  اإلابدث فمباخث،  أزبعخالى مً واقع التكامل االقتصادي العربي مىه ألاوى  الفصل جىاوى        

خصص لدزاطت مفهىر الخهامل الاقخصادي خُث جم الخؼسق ئلى مفهىمه، مساخله،مقىماجه باإلطافت 

خُث : وفي اإلابدث الثاوي جؼسقىا ئلى بعع ججازب الخهامل الاقخصادي العسبي. ئلى دوافعه و أهدافه

قمىا بالخؼسق ئلى أهم الخجازب  العاإلاُت السائدة في مجاى الخهامل الاقخصادي ، وقد جم  جىاولها مل 

خي  خظب القازة التي ظهس بها هرا الخهامل،أما اإلابدث الثالث فقد جم جخصُصه  ئلى جدبع ؤلاػاز الخاٍز

إلاظاز الخهامل الاقخصادي العسبي، خُث جىاولىا مً خالله مل اإلاساخل والخؼىزاث والخجازب واإلاعاهداث 

أما اإلابدث السابع . التي مس بها  الخهامل الاقخصادي العسبي مىر وشأة حامعت الدوى العسبُت ئلى ًىمىا هرا

وألاخير فقد جؼسقىا مً خالله ئلى اإلاقىماث التي ًمنً مً خاللها الخىصل ئلى جدقُق الخهامل 

 .الاقخصادي العسبي واإلاعىقاث التي خالذ دون جدقُق ذلو

خُث جم واكع ألاطواق املالية العسبية وآليات ثفعيل التكامل بينها        أما الفصل الثاوي فقد جظمً 

مفهىمها، وظائفها، ثم جىاولىا : الخؼسق فُه في اإلابدث ألاوى ئلى مفاهُم أطاطُت خىى ألاطىاق اإلاالُت 

مىطىع العىإلات اإلاالُت بمفهىمها وأطظها ومظاهسها  ثم خاولىا الخعسف على مدي جأثيرها على ألاطىاق 

وشأة وجؼىز ألاطىاق اإلاالُت العسبُت في دوى الشار : اإلاالُت العسبُت، أما اإلابدث الثاوي فقد جىاولىا خالله

مصس والظىدان ،وفي اإلاغسب العسبي، والخلُج العسبي ثم جؼسقىا ئلى أهم الخصائص العامت التي جميز 

ألاطىاق اإلاالُت العسبُت، وفي ألاخير خاولىا جدبع مخخلص الخؼىزاث التي عسفها أداء ألاطىاق اإلاالُت 

، أما اإلابدث الثالث فقد جؼسقىا مً خالله ئلى ؤلاػاز الىظسي ئلى (2015-2007)العسبُت خالى الفترة 
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عملُت الخهامل بين ألاطىاق اإلاالُت وذلو مً خالى مفهىمه، أطالُبه، وبعع ججازب البلدان واإلاىاػق 

 .ألاخسي في جدقُق الخهامل بين أطىاقها اإلاالُت

آلُاث جفعُل جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت وذلو :        أما اإلابدث السابع وألاخير فقد جىاولىا مً خالله

مً خالى حهىد الهُئاث واإلاإطظاث اإلاالُت العسبُت في السبؽ بين ألاطىاق اإلاالُت العسبُت، ثم خاولىا 

حظلُؽ الظىء على أهم اجفاقُاث الخعاون والسبؽ بين ألاطىاق اإلاالُت العسبُت،ثم خاولىا الخؼسق ئلى 

س عملُاث الخهامل بين ألاطىاق اإلاالُت العسبُت  .أطع العمل اإلاقترخت لخؼٍى

مداخل التكامل الاكتصادي العسبي وثفعيلها عن طسيم :        أما الفصل الثالث فقد جىاولىا مً خالله

مدخل الخبادى )خُث جؼسقىا في مبدثه ألاوى ئلى الخجازة العسبُت البُيُت املالية العسبية ثكامل ألاطواق 

وذلو بدزاطت أدائها، مظاهمتها في الخجازة العسبُت ؤلاحمالُت خالى فترة الدزاطت، ثم قمىا   (الخجازي 

بدظلُؽ الظىء على أهم اإلاعىقاث التي ماهذ عقبت أمار جفعُل هرا اإلادخل لخدقُق الخهامل 

الاقخصادي العسبي،أما في اإلابدث الثاوي فقد جىاولىا واقع الاطدثمازاث العسبُت البُيُت مً خالى 

مفهىمها ومخخلص الاجفاقُاث التي عقدث لدشجُعها، ثم جؼىز هره الاطدثمازاث العسبُت البُيُت 

ومقازهتها باالطدثماز ألاحىبي في الدوى العسبُت، لما جؼسقىا ئلى أطباب طعص هره الاطدثمازاث العسبُت 

 .البُيُت

الاقخصادي العسبي للخهامل  لمدخل اإلاشترلت العسبُت اإلاشسوعاثواإلابدث الثالث،جىاولىا مً خالله 

، مً خالى مفهىمها وأهمُتها،ثم جقُُمها و جقُُم دوزها في جدقُق الخهامل الاقخصادي ئوشائها ومبرزاث

ق العسبي،وأخيرا اإلابدث السابع والري جؼسقىا مً خالله للعالقاث العسبُت البُيُت  وجفعُلها عً ػٍس

دوز جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت في اطخقؼاب ألامىاى ، وذلو مً خالى جهامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت

 دوز ، وأخيرا الخجازیت باألعماى نهىضاى في العسبیتألاطىاق اإلاالُت  بين الخهامل دوز ،ثم العسبُت اإلاهاحسة

 .اإلاىخدة العسبیت البىزصت قیار دعم في ألاطىاق اإلاالُت العسبیت بين الخهامل
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مً ، وإمكاهية التكامل بينها أطواق زأض املال بدول مجلع التعاون الخليجيوجىاوى الفصل السابع 

وشأجه، : أزبع مباخث خُث جىاوى اإلابدث ألاوى هظسة عامت عً مجلع الخعاون الخلُجي  خالى

ألاطباب،والدوافع   وهُهله الخىظُمي، أما اإلابدث الثاوي فخىاولىا مً خالله اإلاساخل اإلاخخلفت لهرا 

مىؼقت الخجازة اللسة، ؤلاجداد الجمسمي، الظىق الخلُجُت اإلاشترلت، الاجداد الىقدي )الخهامل الخلُجي 

 فقد خصص لدزاطت مخخلص مإشساث جؼى ز ألاطىاق اإلاالُت الثالث ، واإلابدث(والعملت اإلاىخدة

الخلُجُت خالى فترة الدزاطت، أما اإلابدث السابع فقد جىاولىا فُه واقع جهامل ألاطىاق اإلاالُت في دوى 

مجلع الخعاون الخلُجي وذلو مً خالى ؤلاشازة ئلى أهم 

 ثم جىاولىا اإلاعىقاث التي خالذ ئلى الخىصل ئلى جدقُق هرا الخهامل، 

 .  ثم مخؼلباث جفعُل الخهامل بين ألاطىاق اإلاالُت

الدزاطت،  وهخائج الفسوض اخخباز وهخائج العامت الخالصت جىاولذ عامت خاجمت البدث آخس وفي       

 .البدث آفاق وأخيرا والخىصُاث
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:لثمهيد

بن ما ٌِٗل ُٞه الٗالم مً مخٛحراث ٖضًضة، جىحب ٖلى الضو٫ الىٓغ مغة ؤزغي في مؿاعاتها،        

ٞىحىص الضو٫ ٞغاصي في ْل هظه اإلاخٛحراث مؿإلت ال ًامً ٖىا٢بها، خُث اإلاساَغ اإلاؿخجضة ؤ٦بر مً 

ؤن جخدملها صولت واخضة، ولظا هجض هظا الخىحه الضولي هدى ؤلا٢لُمُت، ٞىجض الخ٨خالث ؤلا٢لُمُت 

  .ٖلى خض ؾىاء-مىدكغة في ٧ل مى٣ُت مً الٗالم،في الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت

قهض الٗالم الٗغبي بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت جدىالث ٦بحرة في الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت و٢ض        

ً ج٨خالث و  ٧ان مً ؤهمها ؾعي الضو٫ ؾىاء ٧اهذ مخ٣ضمت ؤو هامُت ،ؤًا ٧ان هٓامها الاحخماعي ،بلى ج٩ٍى

ججمٗاث ا٢خهاصًت ، ؾىاء في بَاع زىاجي ؤو قبه ب٢لُمي ؤو ب٢لُمي ، وطل٪ لئلٞاصة مً مؼاًا الؿى١ 

غ الخجاعة ، ومؼاًا الخسهو و ج٣ؿُم الٗمل ومؼاًا ؤلاهخاج ال٨بحر  .الىاؾٗت و جدٍغ

ومىظ مُل٘ الخمؿِىاث ٧ان الٗالم الٗغبي،الظي ًيخمي بلى صو٫ الٗالم الثالث، ًخُل٘ بلى الخغوج        

مً صاثغة الخسل٠ الا٢خهاصي والاحخماعي والخبُٗت الا٢خهاصًت بلى الخاعج،مً زال٫ ٖملُاث الخىمُت ، 

ل٨ً اإلاماعؾاث الٗملُت ؤ٦ضث لضو٫ اإلاى٣ُت ؤهه ال ًم٨ً لضولت واخضة مً صو٫ ألامت الٗغبُت ؤن جُٟض 

خ٣ا مً بم٩اهُاتها الا٢خهاصًت بال بطا جم اؾخٛاللها في بَاع مً الخجم٘ الا٢خهاصي ُٞما بُنها ًبضؤ 

يخهي بالخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي ل.بالخٗاون الجاص ٍو
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ل(مراحله، ملوماثه، دألاافعه ألاأهدافه)مفهوم الحيامل الاكحصادي:ااملبح  ألاول

٢ض اخخل م٩اهت باعػة في ألاصبُاث الا٢خهاصًت -ؤًا ٧اهذ نىعجه-بن مىيٕى الخ٩امل الا٢خهاصي

غح٘ طل٪ بلى بصعا٥ حمُ٘ صو٫ الٗالم بال  الخضًثت، وزانت بٗض اهتهاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، ٍو

اؾخثىاء ألهمُت ويغوعة جىمُت الخ٩امل الا٢خهاصي ُٞما بُنها، لظا هجض الٗالم ٧له ؤنبذ ًخسلى 

جُا ًٖ اليكاٍ الا٢خهاصي ال٣ُغي ؤو الٗال٢اث الثىاثُت ؤو الثالزُت اإلادضوصة، وؾ٩ُىن الخٗامل  جضٍع

. في اإلاؿخ٣بل بحن ال٨خل الا٢خهاصًت الٗمال٢ت ؤو ال٣اعاث ال٩املت

جعريف الحيامل الاكحصادي ألاعالكحه بملعع اافاهيم  درى :ااؼلل  ألاول

:لجعريف الحيامل الاكحصادي-لأألاال

 م في ٢امىؽ ٧1620لمت طاث ؤنل الجُني وابخضت اؾخٗمالها ٖام Integration  بن ٧لمت ج٩امل       

.  ؤلاهجلحزي بمٗنى ججمُ٘ ألاقُاء ٧ي جال٠ ٦ال واخضؤ٦ؿٟىعص

 ًخ٤ٟ جماما م٘ اإلاٗنى الضاعج ل٩لمت ج٩امل ٞهي جض٫ في ؤ٦ؿٟىعصوهظا اإلاٗنى الىاعص في ٢امىؽ        

. مٗىاها الضاعج ٖلى عبِ ؤحؼاء بًٗها بلى بٌٗ لُخ٩ىن منها ٧ل واخض

وعٚم الاهخمام ب٩لمت الخ٩امل في ألاصب الا٢خهاصي بال ؤهه لِـ هىا٥ اجٟا١ بحن الا٢خهاصًحن ًٖ        

 لهظا ٞةن مهُلر الخ٩امل لم ًدٓى باجٟا١ ٖام بحن مسخل٠ ال٨خاب 1بُان اإلا٣هىص بهظه ال٩لمت

ٟاث ألازغي التي جسو الٗلىم الا٢خهاصًت،  وجماقُا م٘ طل٪، الا٢خهاصًحن قإهه قإن اإلاٟاهُم والخٍٗغ

ٟاث الخانت بمهُلر الخ٩امل الا٢خهاصي التي ٢ام بها  ؾٝى هداو٫ ُٞما ًلي ج٣ضًم بٌٗ الخٍٗغ

ت مً عواص ال٨ٟغ الا٢خهاصي الخ٩املي  :مجمٖى

 

ل

 

                                                           
ه ٖبض اإلا٣هىص مبرو٥، - 1 ت، ،، صاع ال٨ٟغ الجامعيالحيامل الاكحصادي العربي ألاثبدًات العواة مع رؤية إصالميةهٍؼ ، 2007 الاؾ٨ىضٍع

.10م 
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 :بيال بالصا-

 الخ٩ىمي الخضزل ٢ًُت الا٢خهاصي الخ٩امل لخٍٗغ٠ ويٗه في "باالؾا بُال"الا٢خهاصي اإلا٨ٟغ اٖخمض       

ال٢تها غ بؿُاؾت ٖو ا الخ٩ىمي الخضزل ٖضم ؤن ًغي  ٞهى الضولُت، الخجاعة جدٍغ غ ؤؾاؾُا قَغ  لخدٍغ

ًاء الضو٫  بحن الخجاعة  "هى الا٢خهاصي الخ٩امل ٞةن "بُال" ٞدؿب وبالخالي الخ٩املي، الخىُٓم في  ألٖا

ت وخالت ٖملُت  ؤن مٗىاه ٖملُت ٞبىنٟه الخمُحز ؤق٩ا٫ بٌٗ بلٛاء  بلى جاصي بحغاءاث ٖلى حكخمل ججاٍع

 اإلاسخلٟت، بالضو٫  اإلاخٗل٣ت الا٢خهاصًت الىخضاث بحن الخمُحز بلٛاء بلى الهاصٞت ؤلاحغاءاث ٖلى ٌكخمل

ت خالت وبىنٟه ت الا٢خهاصًاث بحن الخمُحز ؤق٩ا٫ مسخل٠ اوٗضام ٞخٗني ججاٍع   1.ال٣ٍُغ

جد٤ُ٣ اإلاؿاواة الخامت في الٟغم اإلاخاخت، ٞاال٢خهاصًاث ال : ٣ٞض ٖٝغ الخ٩امل بإههميرداو ؤما  -       

ت،  جخ٩امل بال بطا ٞخدذ ٧اٞت الؿبل ل٩ل بوؿان، و٧اهذ ٧اٞت ألاحىع ٖلى الٟٗالُاث ؤلاهخاحُت مدؿاٍو

ىبت . وبهظا اإلاٗنى ٞةن حٗبحر الخ٩امل هى ٢ُمت جدمل في هٟؿها يغوعة جُب٤ُ اإلاؿاواة اإلاغججاة واإلاٚغ

ٗني حٗبحر الخ٩امل الا٢خهاصي ٖىض -        بن ٧اٞت ؤلام٩اهاث في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ال ًم٨ً : ما ًلي ميد َو

ٖلى ج٩امل ٖىانغ " مُض"و ٌكبه بنغاع  جد٣ُ٣ها بال بطا ج٩املذ ٖىانغ ؤلاهخاج في الؿى١ واإلاىخجاث

ٖلى اإلاؿاواة الخامت في ؤؾٗاع الؿى١ وبجاخت الٟغم لجمُ٘ " محرصا٫"ؤلاهخاج واإلاىخجاث بنغاع 

اإلاؿتهل٨حن ٖلى الؿىاء، في اإلاجخم٘ الا٢خهاصي، وهظا ٧له ٌٗني جىخُض الؿُاؾت الا٢خهاصًت في مجا٫ 

 2.جىػَ٘ الثروة ،وفي اإلاجاالث الى٣ضًت وؤلاهخاحُت

 بالؾا ط٦غها الجىاهب التي مً الٗضًض ٖلى ٌكخمل ٦ٗملُت الا٢خهاصي الخ٩امل ؤن" جىبرحً"و ًغي  -       

غ "الؿبل ؤخؿً بًجاص ًٖ ٖباعة ؤهه ٞحري   ٧اٞت والؿعي إلػالت الضولُت الا٢خهاصًت للٗال٢اث" ألَا

 3.الخٗاون  هظا ؤمام واإلاٗى٢اث ال٣ٗباث

 <<: ًىا٢ل الٗالم الا٢خهاصي ما٧لىب الخٍٗغ٠ ٖلى مٟهىم الخ٩امل الا٢خهاصي ٣ُٞى٫ :ماولوب -       

بن ٨ٞغة الخ٩امل ال٩امل جىُىي ٖلى ؤلاٞاصة الٟٗلُت مً ٧ل الٟغم اإلام٨ىت التي ًدُدها الخ٣ؿُم 

٠ًُ ؤهه في هُا١ ؤًت مى٣ُت ج٩املُت ًخم اؾخسضام ٖىامل ؤلاهخاج والؿل٘ و٦ما ًخم  ال٠٨ء للٗمل ٍو

                                                           
، الاثجاهات الحدًثة في الاكحصاد الدألالي ألاالحجارة الدألالية، الحىحالت الاكحصادًة بين الىظرية ألاالحؼمليمؾامي ُٖٟٟي خاجم،  -1

ت اللبىاهُت، ، مهغ   .29 م ،2005 ، 2 ٍ،الضاع اإلاهٍغ
 .17، م 1978 ، مٗهض الاهماء الٗغبي، بحروث، الحيامل الاكحصادي ألاكظية الوحدة العربية،ؾمحر الخىحر، -2
ت اللبىاهُت، ال٣اهغة، الحىحالت الاكحصادًة في عصر العواة ٞااص ؤبىؾخِذ، 3  .07، م 2004، الضاع اإلاهٍغ
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جباصلها بالضعحت ألاولى ٖلى ؤؾاؽ خؿاب ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت البدخت وبهٟت ؤ٦ثر جدضًضا صون جمُحز ؤو 

ؤي جدحز مخٗل٣حن باإلا٩ان الجٛغافي الظي وكإث ُٞه هظه الؿل٘ ؤو باإلا٩ان الظي ج٣هض بلُه م٘ ما 

ت في حمُ٘ ؤهداء اإلاى٣ُت اإلاخ٩املت، م٘ حٍٗغ٠  ًخًمىه طل٪ مً ؤن جدؿاوي ؤؾٗاع الؿل٘ اإلادؿاٍو

. وؾاثل ؤلاهخاج بمٗاًحر ؤلام٩اهُت ال٩املت للخى٣ل وؤلاخال٫ (حؿاوي )

اٖخباعها نالخت إلم٩ان اؾخسضامها في بهخاج حمُ٘  (ًلؼم)ونٟىة ال٣ى٫ ٞةن حمُ٘ اإلاضزالث        

اإلاسغحاث اإلاخهىعة ،٦ما ًلؼم اٖخباع حمُ٘ اإلاسغحاث نالخت للخىاٞـ ٖلى اؾخسضام حمُ٘ اإلاضزالث 

اإلاخهىعة في بهخاحها، و في بَاع هظا الترابِ والخماؾ٪ بحن حمُ٘ اليكاَاث الا٢خهاصًت، ٞةهىا هغي 

 .حىهغ الخ٩امل الا٢خهاصي الٗام

و ًىٓغ بلى بػالت ال٣ٗباث التي جدى٫ صون اهخ٣ا٫ حمُ٘ ؤهىإ وؤهماٍ الٗمالت وعؤؾما٫ واإلاىخجاث        

ت،وبن لم ج٨ً بال٩اُٞت وخضها إلخغاػ الخ٩امل ال٩امل الظي ٢ض ًخُلب ؤًًا  بىنٟها قغوَا يغوٍع

ب٢امت ماؾؿاث وبجبإ ؾُاؾاث مكتر٦ت مً قإجها ؤن جامً اؾخمغاع ٖضم الخمُحز الظي ؤإلادىا بلُه وؤن 

           1.<<ها٦ض الخدحز الظي ٢ض جملُه الٓغوٝ الجٛغاُٞت التي نىٗها ؤلاوؿان

٠ التي لِـ باإلم٩ان الخُغ١ بليها ٧لها مً زال٫         و ل٨ً ما ًم٨ً الىنى٫ بلُه مً مجمل الخٗاٍع

ُه ؤو بلؼامُت إلاىاحهت حملت مً >>:هظا البدث ؤن الخ٩امل الا٢خهاصي ٌك٩ل في حىهغه اؾخجابت َٖى

م٘ اهدكاع ْاهغة الٗىإلات وما هخج ٖنها مً جدضًاث ؤنبذ مً  و .الخدضًاث التي جىاحه الضو٫ ال٣ىمُت

وبد٨م مى٢ٗها الجٛغافي ؤن جخ٩امل ُٞما بُنها لدك٩ل ج٨خال ًغعى مهالخها و – الًغوعي ٖلى الضو٫ 

 2.<<ٌؿاٖضها ٖلى الىنى٫ ألهضاٞها في ٖالم مخٗضص ال٣ىمُاث

مما ؾب٤ ًخطر لىا ؤن مٗٓم الا٢خهاصًىن ج٣لُضًا اٖخبروا ؤن الخ٩امل الا٢خهاصي مجغص اهٟخاح  و       

ٖالُت الخ٩امل بطا ٧ان حجم ججاعتها  (ؤو ؤ٦ثر)ججاه ججاعة الؿل٘ و ٧ان في اٖخ٣اصهم ؤن ؤي صولخحن 

غاٝ)الثىاثُت  بال ؤن جؼاًض الٗىإلات التي قهضها ٣ٖض . بحن بًٗها البٌٗ ضخما (ؤو مخٗضص ألَا

الثماهِىاث و الدؿُٗىاث ٢ض ؤصي بلى جُىع مٟهىم الخ٩امل الا٢خهاصي خُث ؤنبذ ٌكمل ؤًًا الخجاعة 

. في الخضماث و الٗمالت و خغ٦ت اهخ٣ا٫ عؤؽ اإلاا٫ و ج٩امل الؿى١ اإلاالُت 

                                                           
ضان  الجمل ،1  .112، م2002ٖمان ،  ،  ، صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘ صواق ااالية ألاالىلدًة،حما٫ حٍى
 الىضوة الٗلمُت الضولُت ، مريىيةألاجه آدر للحيامل الاكحصادي على الؼريلة :ل الىملير  ألاصؽمشرألاع الشرق مدمض بىحال٫، 2

لىم الدؿُحر، حامٗت ألاوعوبُتالخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي ٦ألُت لخدؿحن وجُٟٗل الكغا٦ت الٗغبُت : خى٫  ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 .01 م 2004 ماي 9 -8ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ الجؼاثغ، 
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وم٘ جؼاًض ؤهمُت اجٟا٢ُاث الخ٩امل ؤلا٢لُمُت في الٟترة ألازحرة و ٖىصة بغوػ الاهخمام بضوع        

اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت و ٖلىم الا٢خهاص اإلااؾس ي الجضًضة ،ؤنبذ الخ٩امل الا٢خهاصي ًض٫ لِـ ٖلى 

بلٛاء ؤو جسٌُٟ الخىاحؼ الٟانلت بحن البلضان و اإلا٣ُٗت لله٣ٟاث وخغ٦ت الؿل٘ و عؤؽ اإلاا٫ و 

الٗمالت و خؿب ،بل ؤنبذ ٌكحر ؤًًا بلى جيؿ٤ُ ال٣ىاهحن و الخىُٓماث و ججاوؿها و جبني اإلا٣اًِـ و 

 1.اإلاٗاًحر اإلاكتر٦ت لخىُٓم اليكاَاث الا٢خهاصًت

عالكة الحيامل الاكحصادي بملعع اافاهيم  درى -ثاهيا 

هىا٥ ٖضة انُالخاث لها ٖال٢ت بالخ٩امل الا٢خهاصي و٢ض حكحر في بٌٗ ألاخُان بلى هٟـ اإلاٗنى        

با لظل٪ ؾٝى هداو٫ في هظا اإلاُلب الخٗغى لها ختى ال ًدضر الخلِ بُنها وبحن مٟهىم الخ٩امل  ج٣ٍغ

. الا٢خهاصي

 :الحعاألان الاكحصادي-1

بن الٟاع١ بحن الخٗاون والخ٩امل ًخٗل٤ بال٠ُ٨ ٦ما ًخٗل٤ بال٨م ٞبِىما ًخًمً الخٗاون ألاٞٗا٫        

الهاصٞت بلى الخ٣لُل مً الخمُحز حكخمل ٖملُت الخ٩امل الا٢خهاصي ٖلى الخضابحر اإلااصًت بلى ال٣ًاء ٖلى 

ت، جضزل في مجا٫ الخٗاون الضولي  ٢ضع مً الخمُحز مثل جل٪ الاجٟا٢ُاث الضولُت بكإن الؿُاؾاث الخجاٍع

. بِىما بػالت الخىاحؼ ال٣اثمت في وحه الخجاعة ٖمل مً ؤٖما٫ الخ٩امل الا٢خهاصي

هى الٗمل الهاصٝ بلى جد٤ُ٣ الخمُحز بحن الىخضاث الا٢خهاصًت م٘ الخٟاّ  :ٞالخٗاون الا٢خهاصي       

ٖلى ؾماتها الخانت ٖلى زالٝ الخ٩امل الظي حهضٝ بلى بػالت ٧اٞت الخمُحز بُنها وزل٤ ٦ُان ا٢خهاصي 

. حضًض

غاٝ         ني أل٢ُاع ألَا ٨ٟٞغة الخ٩امل الا٢خهاصي جغجبِ بخد٤ُ٣ حٛحراث وآزاع ه٩ُلُت في الا٢خهاص الَى

في ٖملُت الخ٩امل، حٛحراث و آزاع ج٣ىم ٖاصة ٖلى صعحت مً الخ٣ُٗض ومً الكمى٫ ومً بٗض اإلاضي في 

الٗال٢اث الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت بحن هظه ألا٢ُاع، و ل٨ً مجغص الخٗاون الا٢خهاصي ال ًغجبِ ال مً 
                                                           

الخ٩امل :و٢اج٘ الىضوة اإلاى٣ٗضة خى٫  ،ًلظة إلزالة الحواجس ااعيلة لالزدهار:الحيامل الاكحصادي العربي هانغ الؿُٗضي ،1

. 31-30،م م2005ٞبراًغ 24-23الخدضًاث و آلاٞا١،ؤبى ْبي،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،:الا٢خهاصي الٗغبي 
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 بخد٤ُ٣ حٛحراث لِـ لها الُاب٘ اله٨ُلي هٟؿه 1هاخُت ما ٌؿتهضٞه وال مً هاخُت ما ًترجب ٖلُه مً آزاع

غاٝ . و ال الضعحت هٟؿها مً الٗم٤ والكمى٫ والخ٣ُٗض وبٗض اإلاضي في الٗال٢اث بحن ألَا

:لالاهدماج الاكحصادي-2

هىا٥ هٕى مً الخضازل بحن مهُلخي الخ٩امل والاهضماج، ٣ٞض حٗضصث الهُاٚاث الٗلمُت لهظًً        

اإلاهُلخحن جبٗا للخسهو الظي ًيخمي بلُه اإلا٨ٟغ ؤو الباخث، ؾىاء ؤ٧ان ؾُاؾُا ؤم ٢اهىهُا ؤم 

. ا٢خهاصًا ؤم احخماُٖا

وفي ألاصبُاث الا٢خهاصًت هجض ؤن بٌٗ الا٢خهاصًحن ًترحم انُالح الاهضماج الا٢خهاصي في ؤنله        

م مً ؤن هىا٥ ٞاع١ بحن صاللت ومًمىن ٧ل مً Integrationألاوعوبي   ٖلى ؤهه الخ٩امل، ٖلى الٚغ

حن ؤو ؤ٦ثر،ٞةن الخ٩امل  الاهضماج والخ٩امل، ٞبِىما الاهضماج ٌٗني حك٨ُل ٦ُان مىخض مىضمج بحن َٞغ

ت في ٧ل منهما . ٌٗني ؤن ْاهغجحن ٧ل منهما ج٨مل ألازغي،ومً زم ٞةن الغبِ بُنهما ًاصي بلى ج٣ٍى

وؤًا ٧ان الخباًً في صاللت مهُلخاث الاهضماج ؤو الخ٩امل ٞةن هىا٥ اجٟا٢ا ٖلى ؤن مهُلر        

ً وخضة ا٢خهاصًت  ت مخٗضصة لخ٩ٍى الخ٩امل ٌٗني صمج ؤحؼاء في ٧ل، ؤي صمج ؤحؼاء ا٢خهاصًت ٢ٍُغ

ت جباص٫ الؿل٘ والخضماث و  ب٢لُمُت منها و الىنى٫ بها بلى ٦ُان ا٢خهاصي مىضمج جخد٤٣ ُٞه خٍغ

ت اهخ٣ا٫  ت اهخ٣ا٫ عئوؽ ألامىا٫ وخٍغ اإلاىخجاث صون ؤي ٢ُىص حمغ٦ُت ؤو مالُت، ٦ما جخىاٞغ ُٞه خٍغ

ألاٞغاص بحن ألا٢ُاع اإلاىضمجت بدُث جهبذ ا٢خهاصًاث هظه ألا٢ُاع حؼءا مً ٧ل مىخض ومجاال 

. ا٢خهاصًا مىضمجا

:لالحىحل الاكحصادي-ل

ثاع ؤًًا في هظا اإلاجا٫ انُالح الخ٨خل الا٢خهاصي وهل هى مغاصٝ النُالح الخ٩امل ؤم ال ؟         ل  ٍو

 لِـ له مٗنى مدضص، ٣ٞض ٣ًهض به ٧ل ججم٘ groupementوالخ٣ُ٣ت ؤن انُالح الخ٨خل        

ت لٗضص مً  ت مُٗىت مً الضو٫، و٢ض ٣ًهض به ؤًًا الخ٨خالث الٗؿ٨ٍغ ا٢خهاصي ؤو ؾُاس ي إلاجمٖى

لىُي  2.الضو٫ مثل ج٨خالث خل٠ ألَا

                                                           
 .45، م 2002 م٨خبت مضبىلي، مهغ، الحبدًات ااضحلمللية للحىحل الاكحصادي العربي،ب٦غام ٖبض الغخُم، 1
ه ٖبض اإلا٣هىص مدمض مبرو٥، -2 . 14 ممرجع صابم، هٍؼ
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  : الثىائيةالاثفاكيات-ل

اهدكغث الاجٟا٢ُاث الثىاثُت ٣ٖب الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، وهي حٗخبر ؤ٢ل صعحت مً الخ٩امل        

الا٢خهاصي مً خُث اإلاؼاًا ألن الخ٩امل الا٢خهاصي ًدىي ٖضصا ؤ٦بر مً الضو٫ جخٟاوث ُٞما بُنها مً 

خُث صعحت الخ٩امل، وجد٤٣ الاجٟا٢ُاث الثىاثُت الٗضًض مً اإلا٩اؾب واإلاؼاًا ُٞما ًخٗل٤ بخيكُِ 

الخجاعة بحن الضو٫ اإلاكتر٦ت ٞيها وال٣ًاء ٖلى مكا٧ل الضٞ٘، بال ؤجها ٢ض جاصي بلى ج٣ُُض الخجاعة 

ت اهخ٣ا٫ الؿل٘ بحن هظه الضو٫  . وبالخالي الخمُحز بحن الضو٫ اإلاسخلٟت ُٞما ًخٗل٤ بدٍغ

وحٗٝغ الاجٟا٢ُاث الثىاثُت بإجها اجٟا١ ملؼم بحن صولخحن لخد٤ُ٣ حجم ؤو مٗض٫ ٦مي مً الخجاعة        

اإلاا ؤن ؾٗغ الهٝغ ٚحر مٗغوٝ ٞةن جدضًض  الؿلُٗت ًخدضص مؿب٣ا مً بخضي الضو٫ بلى ؤزغي، َو

مً بحن ألاهضاٝ التي ًخى٢٘  و. ال٣ُمت مً ٢بل الضولت اإلاى٢ٗت لهظا الاجٟا١ ال ٩ًىن ؾلُما ؤو ص٣ُ٢ا

: جد٣ُ٣ها مً الاجٟا٢ُاث الثىاثُت هظ٦غ ما ًلي

لت1- .  جيكُِ الهاصعاث بمٗض٫ ؤ٦بر ولآلحا٫ الٍُى

اث ُٞما بُنها في جهاًت اإلاضة 2- ت اإلاضٖٞى  ال٣ًاء ٖلى مك٩لت الى٣ض ألاحىبي، خُث جخم حؿٍى

ل الخجاعة  اإلاخ٤ٟ ٖليها، وبالخالي ج٣ضم ال٨ثحر مً الدؿهُالث في الضٞ٘ وحؿهُل ٖملُت جمٍى

. الخاعحُت وال٣ًاء ٖلى مكا٧لها

. جىُٓم الخجاعة اؾخحراصا وجهضًغا- 3

٘ مهاصع الهاصعاث والخسلو مً مساَغ ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت، وطل٪ بٟخذ ؤؾىا١ 4-  جىَى

.  حضًضة للخهضًغ ل٩لخا الضولخحن اإلاكتر٦خحن في الاجٟا٢ُت

ها وحٗضصها م٘ الضو٫ اإلاسخلٟت مً قإجها         مً حهت ؤزغي، ًالخٔ بإن الاجٟا٢ُاث الثىاثُت ٖىض جىٖى

اث ألاؾٗاع  الخإزحر ٖلى اله٩ُل الا٢خهاصي و٢ُاٖاث الا٢خهاص اإلاسخلٟت وطل٪ بالخإزحر ٖلى مؿخٍى

ال٢تها بضعحت ٦ثاٞت  مدلُا، والخإزحر ٖلى البُالت ومٗضالث الدكُٛل وهظا مغجبِ بىٕى الهاصعاث ٖو
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اؾخسضام الٗمل ٞيها، ٦ما جازغ ٖلى ق٩ل وهٕى ؤلاهخاج وطل٪ مً زال٫ الخإزحر ٖلى ق٩ل وهٕى 

 1.الهاصعاث والىاعصاث

مراحل الحيامل الاكحصادي ألاملوماثه :لااؼلل الثاوي

م٨ً بًجاػها في ما ًلي  :ٍو

:لمراحل الحيامل الاكحصاديل-أألاال

اث ٖضًضة، جؼصاص صعحاجه ٧لما ػاص الاهخ٣ا٫ مً ق٩ل بلى         ًمغ الخ٩امل الا٢خهاصي بمغاخل ؤو مؿخٍى

آزغ ؤو مً مؿخىي بلى آزغ، ونىال بلى الاهضماج الا٢خهاصي، ؤي ؤن مغاخل الخ٩امل الا٢خهاصي ؤو 

ؤق٩اله جتراوح مً الخس٠ُٟ في ال٣ُىص اإلاىحىصة بحن البلضان اإلاخ٩املت بلى بلٛائها وبصماج ا٢خهاصًاتها في 

اث الخ٩امل . وخضة ا٢خهاصًت واخضة وهي ؤٖلى مؿخىي مً مؿخٍى

: ه٨ظا ٞةن مغاخل الخ٩امل الا٢خهاصي جخمثل في آلاحي و

:لمىؼلة الحجارة الحفظيلية-ل1

ت اجٟا١ في و جخمثل         ججاعة ٖلى اإلاٟغويت الجمغ٦ُت الغؾىم مٗضالث جسٌُٟ ٖلى الضو٫  مً مجمٖى

 م٘ والخضماث الؿل٘ ججاعة ٖلى الجمغ٦ُت الغؾىم بمٗضالث الاخخٟاّ م٘ بُنها، ُٞما الؿل٘ والخضماث

ٗض ألازغي زابخت، الضو٫   جًُٟل مى٣ُت ؤمثلتها ومً .الا٢خهاصي الخ٩امل صعحاث ؤبؿِ الك٩ل هظا َو

ل1932.2 ٖام  في الؿاب٣ت تهامؿخٗمغا م٘ ٧ىهتها اهجلترا التي ال٩ىمىىلث

ت الٗىاث٤ جسٌُٟ ؤن بالظ٦غ والجضًغ        ت ج٣ىم ؤن بمٗنى واخض، حاهب مً ٩ًىن  ٢ض الخجاٍع  مجمٖى

ت الٗىاث٤ بخسٌُٟ الاجٟا١ في الضو٫ اإلاكتر٦ت مً نٛحرة  اإلاكتر٦ت الضو٫  مً الىاعصاث ٖلى الخجاٍع

 الضو٫  ب٣ُت ٖلى جٟغيها التي الٗىاث٤ جسٌٟ ال ؤي باإلاثل باإلاٗاملت ألازحرة ج٣ىم هظه ال خحن في ألازغي،

                                                           
 ، م 2005، صاع الث٣اٞت الٗغبُت، ال٣اهغة، الحجارة الخارجية في ظل ااحغيرات الاكحصادًة العاايةمدمض عث٠ُ مؿٗض ٖبضه، -1

179.
2

تي، ؤخمض مدمض الؿُض    .200 ،م 2009 ،مهغ، الجامُٗت الضاع ،الخارجية الحجارةل الؿٍغ
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ًاء، ت الا٢خهاصًت صو٫  جمىدها التي الخًُٟلُت اإلاٗاملت الاجٟا٢ُاث الىٕى مً هظا ؤمثلت ومً ألٖا  اإلاجمٖى

ل1.الضو٫ الىامُت مً ٖضص مً لىاعصاتها ألاوعوبُت

 :مىؼلة الحجارة الحرة-2

ًاء وفي         و ًخم الاجٟا١ في هظا الك٩ل بةلٛاء الغؾىم الجمغ٦ُت ٖلى جض٤ٞ الؿل٘ بحن الضو٫ ألٖا

ضه مً ٢ُىص ٖلى باقي صو٫ الٗالم زاعج  الى٢ذ هٟؿه جدخٟٔ ٧ل صولت ًٖى بد٣ها في ٞغى ما جٍغ

و لٗل طل٪ ما ًجٗل ؤي صولت زاعج اإلاى٣ُت الخغة حؿعى بلى الخ٩امل م٘ بٌٗ الضو٫ . مى٣ُت الخجاعة

ًاء  ت التي جٟغيها ٖلى ٚحر ألٖا صازل اإلاى٣ُت الخغة زانت الضو٫ التي جخمحز ٢ُىصها الخجاٍع

ًاء  2.باالهسٟاى وطل٪ ٧ىؾُلت للضزى٫ بلى باقي ألٖا

 :الاثباد الجمروي -1

ت مً         وهى هٕى مً ؤهىإ الخ٩امل الا٢خهاصي ؤو صعحت مً صعحاجه والظي ًخ٩ىن مً مجمٖى

ٟت حمغ٦ُت  الضو٫ التي جيكإ لِـ ٣ِٞ مى٣ُت للخجاعة الخغة ُٞما بُنها وبهما ج٣ىم بٟغى حٍٗغ

مىخضة ٖلى الىاعصاث مً الضو٫ الٛحر ؤًٖاء في الاجداص الجمغ٧ي ؤي ج٣ضًم ما ٌٗٝغ بالجضاع 

 3.الجمغ٧ي

م٨ً جلخُو الاجداص الجمغ٧ي في ؤعبٗت م٩ىهاث عثِؿُت        : ٍو

ٟت الجمغ٦ُت -1  .وخضة ال٣اهىن الجمغ٧ي و الخٍٗغ

ًاء -2  .وخضة جضاو٫ الؿل٘ بحن الضو٫ ألٖا

ًاء في  -3 وخضة الخضوص الجمغ٦ُت و ؤلا٢لُم الجمغ٧ي باليؿبت لب٣ُت صو٫ الٗالم ٚحر ألٖا

 .الاجداص

                                                           
 .177 م ، 2006 مهغ، الجامُٗت، الضاع ،لدألالية اكحصادًات هجا، الىهاب ٖبض ٖلي مدمض، ًىوـ  مدمض1
.256،م 1999مهغ ،، ، ، م٨خبت و مُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت الحجارة الدألاليةمدمض ؾُض ٖابض ،2

 
 .526 ، م 2005ال٣اهغة ،، ، صاع النهًت الٗغبُتالاكحصاد الدألاليؾامي زلُل، 3
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ًاء مً الٗالم الخاعجي  -4 جىػَ٘ خهُلت الغؾىم الجمغ٦ُت اإلاٟغويت ٖلى واعصاث الضو٫ ألٖا

ًاء  1.خؿب مٗاصلت ًخ٤ٟ ٖليها، وجخىلى جىػَ٘ ألاههبت بحن الضو٫ ألٖا

:لالضوق ااشترهة-4

ت الا٢خهاصي الخ٩امل صعحاث مً مخ٣ضمت صعحت ًٖ لُٗبر اإلاكتر٦ت، الؿى١  مٟهىم ًإحي         بحن مجمٖى

ججاه   حمغ٧ي اجداص ب٢امت بلى ونلذ زم ، بِىه ُٞما خغة ججاعة مى٣ُت ج٣ُم ؤن اؾخُاٖذ التي الضو٫  مً

ًاء ٚحر الضو٫  لى الا٢خهاصي، الخ٩امل في ألٖا ًاء الضو٫  ج٩ىن  طل٪ ٖو بَاعها  في ًخم مىخضة ؾى٢ا ألٖا

ت في ألامىا٫ وعئوؽ ألاشخام الؿل٘، اهخ٣ا٫ ل  2.جامت خٍغ

:لالوحدة الاكحصادًة-5

ت بلى باإلياٞت ؤهه خُث اإلاكتر٦ت، الؿى١  مغخلت حٗلى التي اإلاغخلت هي الخ٩املُت الضعحت هظه         خٍغ

ت والخضماث، خغ٦ت الؿل٘ ٟت اإلاا٫، وعؤؽ الٗمل ؤلاهخاج ٖىانغ اهخ٣ا٫ وخٍغ  للضو٫  مىخضة حمغ٦ُت وحٍٗغ

ًاء اججاه  الؿُاؾاث بخيؿ٤ُ اإلاخٗل٣ت ؤًًا ؤلاحغاءاث حكمل اإلاغخلت هظه ٞةن الخاعجي، الٗالم ألٖا

 في جخجؿض التي الا٢خهاصًت الؿُاؾاث في والخُاب٤ الاوسجام بوكاء ؤي والى٣ضًت،واإلاالُت  الا٢خهاصًت

ٗاث اث اجداص و ٕاوكاءوالًغاثب  الٗمل حكَغ  اإلا٣انت مً هٕى واؾخسضام اإلاخ٩املت، الضو٫  بحن للمضٖٞى

اتها ، ت مضٖٞى  ٖىانغ اؾخٛال٫ ؾبل بًجاص زال٫ بلى جيؿ٤ُ الؿُاؾاث ؤلاهخاحُت مً باإلياٞت لدؿٍى

 اإلاىسًٟت، الخ٩لٟت طاث اإلاىخجاث بهخاج في صولت ٧ل جخسهوخُث  اليؿبُت للمحزة ب٨ٟاءة مغاٖاة ؤلاهخاج

ًاء الضو٫  بحن والاحخماُٖت الؿُاؾاث ال٣اهىهُت٥ ؤزغي  ؾُاؾاث حاهب بلى وهظا  3.ألٖا

 

 

ل

                                                           
 .171، صاع ال٨خاب الخضًث، الجؼاثغ م الاكحصاد ألاالعواة خؿحن ٖمغ،  -1
ت ، الثالثة  لفية في ألاااضحلملل الواكع ااشترهة العربية الضوقل ، الخمُض ٖبض اإلاُلب ٖبض -2 م  ،  2003 ال٣اهغة ،، الٗغبُت الىُل مجمٖى

25. 
يب خؿً ٖىى هللا،3 ت،  العالكات الاكحصادًة الدألالية،ٍػ  .310، م 2003 الٟخذ للُباٖت واليكغ، الاؾ٨ىضٍع
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:لالحيامل الاكحصادي الحام-ل6

الظي ًٟترى جىخُض الؿُاؾاث الى٣ضًت واإلاالُت و الاحخماُٖت و جل٪ الخانت بمداعبت ألاػماث        

الضوعٍت، ٦ما ؤهه ٌؿخىحب بوكاء ؾلُت ٖلُا ٖلى نُٗض ؤَغاٝ الخ٩امل ج٩ىن مخمخٗت بؿلُت اجساط 

غاٝ  1.ال٣غاعاث اإلالؼمت للضو٫ ألَا

ملومات الحيامل الاكحصادي -لثاهيا 

ًجب ؤن جخىاٞغ في الخ٩امل الا٢خهاصي بٌٗ اإلا٣ىماث و الكغوٍ ألاؾاؾُت التي ًم٨ً ؤن ًخىاٞغ        

: لها الىجاح في جد٤ُ٣ ؤهضاٞه ومً بحن هظه اإلا٣ىماث

 :االومات الاكحصادًة-ل1

  :ثوفر ااوارد الؼمليعية-لأ

خماص ٖلُه في ٢ُام الخ٩امل الا٢خهاصي و هجاخه،         طل٪ ؤن هظا اإلا٣ىم ٌٗخبر ؤؾاؾا مهما ًم٨ً الٖا

غة بٌٗ اإلاىاعص الُبُُٗت لضي بٌٗ الضو٫ ًاصي بها بلى الخ٩امل وطل٪  خُث ؤن ْهىع ه٣و في ٞو

غة في اإلاىاعص الُبُُٗت لهالر ٧ل الضو٫ اإلاخ٩املت  2.لالٖخماص ٖلى ما ًد٣٣ه الخ٩امل مً ٞو

لل:ألاجود العجس ألاالفائعل-ب

غ في صولت ماللللللل في ا٢خهاصًاتها م٘   ؤعاصث الاهًمام بلى ٦خلت ا٢خهاصًت، العجؼ والٟاثٌالبض ؤن جخٞى

ل٨ً هظا لِـ باألمغ  و، الخىاؾب والخىاْغ في ؾض العجؼ والخسلو مً الٟاثٌ بحن الضو٫ اإلاخ٩املت

غ ٖلى مىاٞ٘ حؿدبضلها م٘  الهحن ألن الضولت ال حؿخُُ٘ الخسلو مً الٟاثٌ ؤو العجؼ بال بطا ٧اهذ جخٞى

ل.ٚحرها مً الضو٫ 

ل

ل

                                                           
 295 م2010، صاع اإلاِؿغة ، ٖمان ألاعصن، إكحصادًات الوػً العربي ؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ ، مدمىص خؿحن الىاصي، 1
 .177، م2001 ، ألاعصن، ،  ماؾؿت الىعا١العالكات الاكحصادًة الدألاليةٞلُذ خؿً زل٠،  2
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لل:ثذصيص ااشاريع إلاهحاجية على أصاش إكليمي-لج

٣ت        أل ن هظا الخسهو ًجٗل ا٢خهاصًاث هظه الضو٫ مخ٩املت حٗخمض ٖلى بًٗها البٌٗ بٍُغ

ًاء  ت بُنها ٞخباًً الخسهو ؤلاهخاجي في الضو٫ ألٖا اصة اإلاباصالث الخجاٍع مباقغة، مما ًاصي بلى ٍػ

ًم٨نها مً الخهى٫ ٖلى اإلاحزة ال٨بري التي ًد٣٣ها الخ٩امل الا٢خهاصي لهظه الضو٫ ٖاصة، وهي محزة 

ًاء ل1.جىؾُ٘ حجم الؿى١ ؤمام مىخجاث الضو٫ ألٖا

  :ثوفر عىاصر إلاهحاج الالزمة للعمليات إلاهحاجيةل-د

ٓهغ هظا الجاهب ؤهمُت ٖىهغ الٗمل         ت، ٍو ؾىاء حٗل٤ ألامغ بغئوؽ ألامىا٫ اإلااصًت ؤو باإلاىاعص البكٍغ

الازخهاص ي والٟني اإلااهغ لًغوعجه في ٢ُام اليكاَاث ؤلاهخاحُت، وفي جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ٖىض مماعؾت 

. هظه اليكاَاث إلاهامها

 ٘ حر هظا الٗىهغ الهام و الًغوعي للمكاَع ض ٞغنت و بم٩اهاث جٞى        والق٪ ؤهه بىاؾُت الخ٩امل جٍؼ

خماص ٖلى ما جمل٨ه  ؤلاهخاحُت في الضو٫ اإلاخ٩املت، ٞةطا خاولذ ٧ل صولت ال٣ُام بيكاَاتها ؤلاهخاحُت بااٖل

مً ٖمل ماهغ ٞةجها ح٤ُٗ ٖملُت ال٣ُام بهظه اليكاَاث وجدض مً ٦ٟاءتها، وهظا الٞخ٣اع هظه الضولت ؤو 

حر هظه  ٚحرها مً الضو٫ لهظا الٗىهغ ؤو طل٪ بِىما ؤن الخ٩امل خخما ؾُاصي بلى بم٩اهُت ؤ٦بر لخٞى

٘ ؤلاهخاحُت ال٣اثمت في الضو٫ اإلاخ٩املت، زانت ؤهه م٘ الخُىع  الٗىانغ ٧لها ؤو ؤٚلبها ٖلى ألا٢ل للمكاَع

الخ٨ىىلىجي والدجم ال٨بحر ؤنبذ الٗمل الازخهاص ي ًٓهغ ٦ٗىهغ ؤؾاس ي ال ٚنى ٖىه لخد٤ُ٣ 

ال٨ٟاءة ألاًٞل للمىاعص اإلاؿخسضمت و ألصاء اليكاَاث الا٢خهاصًت ٖمىما، وبالك٩ل الظي جخد٤٣ مٗه 

اصة في ؤلاهخاحُت وجدؿحن في ٦ٟاءة ألاصاء  2.ٍػ

ل

ل

                                                           
 .57، م مرجع صابمب٦غام ٖبض الغخُم، 1
 179 ممرجع صابم،ٞلُذ خؿً زل٠، 2
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لل:ألاطع شملىة إكليمية مالئمة للىلل ألاااواصالتل-ٌ

غث قب٨ت للى٣ل واإلاىانالث في         ًم٨ً جد٤ُ٣ ا٢خهاص ٦بحر في ج٩ال٠ُ ه٣ل الؿل٘ و الغ٧اب متى جٞى

ت، ٞةن الؿى١ ؤلا٢لُمُت  غ في مى٣ُت مُٗىت حؿهُالث الى٣ل الًغوٍع ع٢ٗت ب٢لُمُت واؾٗت، ٞةطا لم جخٞى

غ الُا٢ت و وحىص قب٨ت  ؾخٓل مدضوصة ختى لى ؤلُٛذ ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى الخجاعة، و٦ظل٪ ٌٗخبر جٞى

الاجهاالث التي جغبِ اإلاىخج باإلاؿتهل٪، ٖامال خاؾما في يمان جإزحر خ٣ُ٣ي إللٛاء الخىاحؼ التي حٗترى 

ل1.الخباص٫ الخجاعي بحن الضو٫ اإلاخُىعة

لل:اوسجام الضياصات الاكحصادًةل-ألا

اصة اإلاباصالث صازل اإلاى٣ُت، وزانت الخيؿ٤ُ بحن الؿُاؾاث لللللللل ٗض مً اخض ؤهم م٣ىماث ٍػ َو

بُت، و ال ًخُلب هظا الخيؿ٤ُ بًغوعة جىخُض هظه الؿُاؾاث  ت والى٣ضًت و الًٍغ الجمغ٦ُت و الخجاٍع

ول٨ىه ًخُلب جيؿ٤ُ ؾُاؾاث الاؾدثماع بالك٩ل الظي ًاصي بلى جد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت ب٢لُمُت 

ىُت و اإلاهالر ؤلا٢لُمُت، وهظا ما ًجٗلىا  مخىاػهت ًم٨ً مً زاللها جد٤ُ٣ الخىز٤ُ بحن اإلاهالر الَى

ل2.وؿعى وعاء يغوعة بٖضاص ؾُاؾت ب٢لُمُت لالؾدثماع جد٤٣ جىمُت مخجاوؿت إلاسخل٠ الضو٫ اإلاخ٩املت

 :االومات غير الاكحصادًة-2

م٨ً         وح٨ٗـ ألابٗاص ألاؾاؾُت ألازغي للخ٩امل الا٢خهاصي وللٗملُت الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت ٍو

: جلخُهها في ما ًلي

ل

ل

ل

                                                           

ىُت لليكغ والخىػَ٘الحىحل ألاالاهدماج إلاكليمي بين الدألاو ااحؼورة،بؾماُٖل الٗغبي، 1 اًت الجؼاثغ ،،  ، الكغ٦ت الَى ،م  1981ٚع

 . 46-45م
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لل:االومات الجغرافية-أ

اع اإلا٩اوي ؤو الًٟاء الجٛغافي اإلاىاؾب إل٢امت ج٨خل ا٢خهاصي ٢ابل لالؾخمغاع و         وجخمثل في جىاٞغ ؤلَا

خًمىه مً زهاثو حٛغاُٞت  اإلاؿاخت، الؿ٩ان، الخضوص الُبُُٗت )الخُىع، ب٩ل ما ًىُىي ٖلُه ٍو

ل (...للمى٣ُت، اإلاىار، َبُٗت ألاعى و الخًاَعـ

باإلياٞت بلى الخ٣اعب الجٛغافي والظي ٌٗض مً ؤهم الكغوٍ ألاؾاؾُت لىجاح الخ٩امل الا٢خهاصي         

ت مً الضو٫ التي ؤعاصث ؤن حك٩ل ٦خلت ا٢خهاصًت ،وهظا لدؿهُل اهخ٣ا٫ الؿل٘ و الخضماث  بحن مجمٖى

والٗمالت صازل اإلاى٣ُت الخ٩املُت، ٦ما ًسٌٟ مً ج٩ال٠ُ الى٣ل التي ٢ض ج٩ىن مخباٖضة ؤو مخىازغة 

 1.حٛغاُٞا

لل:االومات الحاريذيةل-ب

سُت بحن مجخمٗاث البلضان اإلاخ٩املت واقترا٦ها في الخُىع مً للللللل و جخمثل في مضي ٢ىة الغوابِ الخاٍع

سها اإلاكتر٥ ؾىاء مً الىاخُت الا٢خهاصًت ؤو الاحخماُٖت سُت، وجدضًضا في جاٍع - وحهت الىٓغ الخاٍع

ت، ٧لما ٧اهذ هىا٥ . الث٣اُٞت ؤو الؿُاؾُت و مً الُبُعي ؤن ٩ًىن الخ٩امل الا٢خهاصي ؤ٦ثر ٌؿغا وؾٖغ

ىانغ مكتر٦ت ؤ٦ثر بحن هظه اإلاجخمٗاث سُت ؤو ز٣اُٞت ٖو ل2.عوابِ جاٍع

لل:االومات الضياصية ألاالاجحماعية-لج

والتي ًخمثل ؤبغػها في وحىص ؤهٓمت طاث َبُٗت ؾُاؾُت مخمازلت ختى ٩ًىن هظا ؤؾاؽ لىحىص للللللل

ج٩امل ا٢خهاصي جام، طل٪ ؤن ٖضم الخمازل بحن الضو٫ في َبُٗت هٓامها الؿُاس ي ق٩ل ؤهم ٖاث٤ ؤمام 

ج٩املها، في خحن ؤن الخمازل بحن الضو٫ في َبُٗت هٓامها الؿُاس ي ٧ان مً ؤهم الٗىامل التي خ٣٣ذ 

ٗالُت في ج٩املها ل.هجاخا ٞو

                                                           
ت اللُبُت،الحيامل الاكحصادي الدألالي ألاإلاكليمي في ظل العواة، ٖلي ال٣ؼوٍني1 ، 2004، ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا، َغابلـ الجماهٍغ

 .279م 
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        ٦ما ؤن اإلا٣ىماث الاحخماُٖت حٗخبر ٖامال ؤؾاؾُا ومهما للخ٩امل، طل٪ ؤن ازخالٝ الٗاصاث

ًم٨ً ؤن ًاصي بلى بٖا٢ت الخ٩امل بلى خض  والخ٣الُض وال٣ُم و الضواٞ٘ الاحخماُٖت بحن الضو٫ اإلاخ٩املت،

اٖلُخه حر ٞغنت وبم٩اهاث ؤ٦بر لىجاح الخ٩امل ٞو  1. ٦بحر،في خحن ؤن الخمازل ؤو الخ٣اعب ٞيها ًاصي بلى جٞى

 دألاافع ألاأهداف الحيامل الاكحصادي:لااؼلل الثالح

الق٪ ؤن الضو٫ ٖىضما ج٣ضم ٖلى بخضار ج٩امل ا٢خهاصي ُٞما بُنها ٞةن هىا٥ صواٞ٘ جضٞٗها        

٣هض بضواٞ٘  الخ٩امل مبرعاجه ويغوعاجه ؤًًا وهي ؤ٢غب ما ج٩ىن بلى  لخد٤ُ٣ هظا الخ٩امل، ٍو

ألاهضاٝ التي حؿعى بليها الضو٫ واإلاجخمٗاث مً الضزى٫ في ٖال٢اث ج٩املُت م٘ ٚحرها، وؾٝى هداو٫ 

: ُٞما ًلي ؤن هدىاو٫ هظه الضواٞ٘

:لالدألاافع الضياصية للحيامل الاكحصادي-لأألاال

بحن الضو٫ ، ومً حٗض اإلاهالر الؿُاؾُت مً ؤهم ألاؾباب التي جضٞ٘ بلى بجمام الخ٩امل الا٢خهاصي        

زم ٞةن الٗال٢ت وز٣ُت بحن الؿُاؾت والخ٩امل الا٢خهاصي، والضواٞ٘ الؿُاؾُت التي ج٩ىن مً وعاء ٢ُام 

الخ٩امل الا٢خهاصي لها ؤؾباب ٖضًضة جسخل٠ بازخالٝ ْغوٝ ٧ل منها، ٣ٞض ٩ًىن الضاٞ٘ للخ٩امل هى 

جىز٤ُ الٗال٢اث الؿُاؾُت ال٣اثمت بحن الضو٫ الضازلت في الخ٩امل، و٢ض ٩ًىن الضاٞ٘ هى جم٨حن جل٪ 

 2.الضو٫ مً الضٞإ ًٖ هٟؿها يض ٢ىي ؾُاؾُت زاعحُت 

م٨ً جلخُو ؤبغػ الضواٞ٘ الؿُاؾُت للخ٩امل الا٢خهاصي ُٞما ًلي : ٍو

ًاء وبقاٖت ؤحىاء الث٣ت والخٟاهم اإلاخباص٫ و   1 ؼ الغوابِ الؿُاؾُت بحن الضو٫ ألٖا حٍٗؼ

ت و . خؿً الجىاع والاؾخ٣غاع الؿُاس ي في اإلاى٣ُت ٞمما ال ق٪ ُٞه ؤن الٗال٢اث الخجاٍع

ًاء هي ؤًٞل ؾبُل لخدؿحن والتي الا٢خهاصًت اإلاخىاػهت  جد٤٣ مهالر البلضان ألٖا

حن اإلادلي وؤلا٢لُمي  .ألاويإ وألاحىاء الؿُاؾُت ٖلى اإلاؿخٍى

                                                           
ه ٖبض اإلا٣هىص مدمض مبرو٥، 1 .21، م مرجع صابمهٍؼ
ه ٖبض اإلا٣هىص مدمض مبرو٥، 2  .21 م مرجع صابم،هٍؼ
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ًاء مجخمٗت وجإزحرها   2 ؼ ال٣ىة الؿُاؾُت للبلضان ألٖا ٌٗض الخ٩امل الا٢خهاصي ؤؾاؾا لخٍٗؼ

في الؿُاؾت الٗاإلاُت واإلاىٓماث الضولُت ؾىاء ٖلى نُٗض الخهضي للمك٨الث ال٨بري التي 

ؼ ال٣ىة  جىاحه الٗالم، بهٟت ٖامت ، و الٗالم الىامي، ٖلى وحه الخهىم ؤو حٍٗؼ

ؾُاؾُت ؤ٦ثر ٖضال و جىاػها م٘  ٫ في بًجاص ٖال٢اث ا٢خهاصًتامالخٟاويُت لبلضان الخ٪

 1.البلضان الهىاُٖت و اإلاىٓماث الضولُت التي جخد٨م بها هظه البلضان

:لالدألاافع الاكحصادًة للحيامل الاكحصادي-لثاهيا

بن صواٞ٘ الخ٩امل جخمثل باإلاؼاًا و اإلاىاٞ٘ التي ًم٨ً ؤن جد٣٣ها ؤو جدهل ٖليها الضو٫ اإلاخ٩املت بٗض للللللل

اصة ٦بحرة في  ج٩املها م٣اعهت بما ٧اهذ جد٣٣ه مً مىاٞ٘ و مؼاًا ٢بل الخ٩امل، خُث ؤهه بطا جم جد٤ُ٣ ٍػ

الخ٩امل و الظي ًؼصاص ٧لما  هظه اإلاؼاًا واإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت ٞةجها ؾخ٩ىن بمثابت الضاٞ٘ الظي ًضٞ٘ بلى

اصة ٦بحرة و ٞٗالت، ومما الق٪ ُٞه ؤن للخ٩امل مؼاًا و مىاٞ٘ احخماُٖت و ؾُاؾُت و  ٧اهذ هظه الٍؼ

ٚحرها ًم٨ً ٢ُاؾها مً زال٫ ما ًم٨ً جد٣ُ٣ه مً جُىع احخماعي و ز٣افي في مجغي ٖملُت الخ٩امل، و 

اصة ال٣ىة الؿُاؾت للضو٫ مً زال٫ ج٩املها،و ؤن ؤهم و ؤٖٓم اإلاؼاًا و اإلاىاٞ٘ التي جخد٤٣ مً  في ٍػ

زال٫ ٖملُت الخ٩امل ًم٨ً ال٣ى٫ ؤجها هٟـ اإلاؼاًا التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها لى ؤن هظه الضو٫ اإلاخ٩املت 

ت ج٣خهغ ٖليها لىخضها صون الٗالم الخاعجي ؤما في الجاهب الا٢خهاصي ٞةن اإلاؼاًا .مىدذ لها خٍغ

ل:واإلاىاٞ٘ التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها جخمثل في ما ًلي 

:لاجضاع  جم الضوقل-ل1

و مً زال٫ الخ٩امل الا٢خهاصي ًم٨ً ال٣ًاء ٖلى مك٩لت ي٤ُ ألاؾىا١ ُٞهبذ باإلم٩ان للللللل

ب ٧ل اإلاىخجاث و ًم٨ً ؤن ًاصي في ال٨ثحر مً ألاخُان  الخهى٫ ٖلى ؤؾىا١ ؤوؾ٘ و مجا٫ ؤ٦بر ٌؿخٖى

اصة في الُلب الضازلي الظي ًبرع  بلى ٢ُام بٌٗ الهىاٖاث التي لم ج٨ً ٢اثمت ٢بل الخ٩امل هدُجت الٍؼ

٢ُام نىاٖت طاث حجم و ٦ٟاًت ا٢خهاصًت، ٞةلٛاء الغؾىم و الخىاحؼ الجمغ٦ُت ٠٣ً ٖاث٣ا ؤمام 

ا٢خدامها لهظه ألاؾىا١، و مما الق٪ ُٞه ؤن احؿإ حجم الؿى١ و ما ًدبٗه مً همى الُلب ٖلى 

ًاء في الخ٩امل ؾٝى ًاصي بلى جد٤ُ٣ الٗضًض مً الىخاثج الا٢خهاصًت الهامت         :مىخجاث الضو٫ ألٖا
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اصة - اصة ؤلاهخاج، ختى جخم٨ً مً حُُٛت الٍؼ  احؿإ اإلاجا٫ و الٟغم ؤمام اإلاىخجحن في ٧ل صولت ًٖى لٍؼ

اصة مً ٦ٟاءتها  الجضًضة في الُلب ٖلى مىخجاتها،مما ًاصي بلى حكُٛل الُا٢اث ؤلاهخاحُت اإلاُٗلت و الٍؼ

. ؤلاهخاحُت

بما ؤن ي٤ُ الؿى١ ٖاصة ما ًاصي بلى الخض مً ب٢امت نىاٖاث حضًضة طاث حجم ا٢خهاصي لظل٪ - 

غاث الدجم ال٨بحر . ٞةن احؿاٖها ًاصي في ال٨ثحر مً ألاخُان بلى جد٤ُ٣ ٞو

ًاء في الخ٩امل -  ٦ما ؤن احؿإ حجم الؿى١ ًاصي بلى الخسهو، و ج٣ؿُم الٗمل بحن الضو٫ ألٖا

خُث ًم٨ً ل٩ل صولت  جخمحز بمحزة وؿبُت في بهخاج ؾلٗت مُٗىت ؤن جخسهو في بهخاحها صازل مى٣ُت 

 1.الخ٩امل

:للزيادة الخشغيلل-2

هٓغا إلاا ًترجب ٖلى الخ٩امل الا٢خهاصي مً جىؾُ٘ للؿى١، و ما ًدبٗه مً جىؾُ٘ في ؤلاهخاج و في        

ٞةهه ًٟخذ مجاال ؤ٦بر و ٞغنا ؤ٦ثر للدكُٛل زانت و ؤن  اليكاَاث الا٢خهاصًت اٖخماصا ٖلى طل٪،

حر ٞغم  ؾى١ الٗمل ؤنبدذ ؾى١ ٖمل جًم ؤ٦ثر مً صولت، و هظا ما ًاصي خخما و بالًغوعة بلى جٞى

و هظا ما ًجٗلىا ه٣ى٫ ؤهه ًم٨ً للخ٩امل الا٢خهاصي ؤن ٌؿاهم مؿـاهمت ٞٗالت في الخض   ؤ٦بر،ةحكُٛلي

ب ٞاثٌ الٗمل اإلاىحىص لضي بٌٗ الضو٫  مً البُالت الىاؾٗت الاهدكاع، ٦ما ًم٨ً ؤن ٌؿخٖى

. اإلاخ٩املت مً زال٫ الخاحت بلُه في الضو٫ ألازغي التي لضحها ٢ضع ؤ٢ل مً الٗمل

:للزيادة معدو الىمو الاكحصادي-ل3

خماص ٖلى ما للللللل حر بم٩اهاث ؤ٦بر الحؿإ ؤلاهخاج بد٨م جىؾُٗه للؿى١ بااٖل بط ؤن الخ٩امل ٌؿمذ بخٞى

حره مً ٖىانغ ؤلاهخاج بٗض ٖملُت الخ٩امل، خُث ؤن ٖملُت ؤلاهخاج و اليكاَاث  الا٢خهاصًت لم  جم جٞى

غ  جب٣ى مغجبُت بما هى مىحىص في الضولت الىاخضة، و بهما ؤنبدذ حٗخمض في جىؾٗها ٖلى ٧ل ما هى مخٞى

ت الضو٫ اإلاخ٩املت، حر ٢ضع ؤ٦بر مً عئوؽ ألامىا٫، مً ٖىانغ ؤلاهخاج في مجمٖى و  و بظل٪ جخم٨ً مً جٞى

ت و جىُٓمُت ؤ٦بر، و بالخهىم اإلااهغة و الٟىُت منها، ٢ضع ؤ٦بر مً ألاًضي الٗاملت، و هظا  و٢ضعاث بصاٍع
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اصة صعحت الخسهو و ج٣ؿُم  ما ًاصي بلى الخىؾ٘ بك٩ل ٦بحر، حر حجىم بهخاحُت حؿمذ بٍؼ و جٞى

 1.الٗمل

و  ٞةجها ؾخٗىص بالٟاثضة ٖلى اإلاى٣ُت ٧لها، طل٪ ؤن ٖملُت الخهيُ٘ بطا جمذ في هُا١ ج٨خل ب٢لُمي،       

و  هي ٞىاثض جٟى١ ب٨ثحر الٟىاثض التي ًم٨ً ألي بلض جد٣ُ٣ها خحن ٣ًىم ببظ٫ حهىصا للخهيُ٘ لىخضه،

ب اإلاىخجاث الهىاُٖت، احؿٗذ مٗها ٞغم الخسهو الظي  طل٪ ألهه ٧لما احؿٗذ الؿى١ التي حؿخٖى

ت، غث للهىاٖت مى٣ُت واؾٗت جدخىي ٧ل اإلاغا٤ٞ الًغوٍع و  جٓهغ ٞىاثضه في مجاالث مُٗىت متى جٞى

بت و الغزُهت غث لها مدلُا اإلاىاص الخام و مىاعص الُا٢ت ال٣ٍغ  2.متى جٞى

اصة في ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت بما ًد٤٣ الىمى في الىاجج و الضزل         و هظا ما ًاصي بالًغوعة بلى جد٤ُ٣ ٍػ

زانت و ؤن مخابٗت الىمى جهبذ مم٨ىت هٓغا لىحىص الخاٞؼ ٖلى الخىؾ٘ و الىمى اإلاخمثل في  ال٣ىمي،

٤ الىاؾٗت، ت و اإلاالُت و ٚحرها و ٧لها جٟخذ اإلاجا٫ ؤ٦ثر  بم٩اهاث الدؿٍى و ؤلام٩اهاث اإلااصًت و البكٍغ

 3.لل٣ضعة ٖلى الىمى

 :لًخيح الحيامل الاكحصادي اللدرة لالكحصاد-ل4

و بالخهىم الا٢خهاص الىامي ٖلى ب٢امت وكاَاث بهخاحُت هامت لىمى الا٢خهاص و جىؾُ٘ ٢اٖضجه        

و التي ٩ًىن مً الهٗب ٖلى الضو٫ الىامُت مً ٚحر الخ٩امل ؤن ج٣ىم بها و ب٨ٟاءة و طل٪  ؤلاهخاحُت،

و  و مً ؤهم هظه اليكاَاث هى الهىاٖاث ؤلاهخاحُت، و مدضوصًت اإلاىاعص اإلاخاخت ٞيها، إلادضوصًت ؾى٢ها،

حر بم٩اهاث ا٢خهاصًت ضخمت مً حهت، نىاٖت مؿخلؼماث ؤلاهخاج، و  خُث ؤن ال٣ُام بها ًخُلب جٞى

حره ٖىض  ختى ًخاح لها ؤن ج٣ام بذجىم ا٢خهاصًت، ؾى١ واؾٗت مً حهت ؤزغي، و هى ما ًخٗظع جٞى

ؾتراص آلاالث و اإلا٩اثً و مؿخلؼماث بهخاج بو لهظا ٞهي حٗخمض صاثما ٖلى الخاعج في  مٗٓم الضو٫ الىامُت،

ٗها، و هظا ما ًجٗل ٖملُت الاؾدثماع و مً زم الىمى و ؤلاهخاج حٗخمض ٖلى مخٛحراث زاعحُت جغجبِ  مكاَع

حر  ل الخاعجي الالػم ػص ٖلى طل٪ مضي اؾخٗضاص الضو٫ ألازغي لخٞى حر الخمٍى بمضي اؾخُاٖتها ٖلى جٞى

ت و ؤلاهخاحُت،لظل٪ ٞةهه مـً اإلام٨ً للضو٫ الىامُت ؤن جدل هظه اإلاكا٧ل  هظه اإلاؿخلؼماث الاؾدثماٍع

ت ؾىاء لخىؾُ٘ ال٣ضعة  ٘ الهامت و الخٍُى ٤ الخ٩امل والظي ًم٨نها مً ال٣ُام بهظه اإلاكاَع ًٖ ٍَغ
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ؤلاهخاحُت،و بالخالي مخابٗت ٖملُت الىمى الخ٣ا ؤو الؾخمغاع ٖمل اليكاَاث الا٢خهاصًت و هى م٨ؿب هام 

.  ًم٨ً ؤن جد٣٣ه الضو٫ الىامُت مً زال٫ ج٩املها

:لإصهام الحيامل في ثؼوير اللاعدة الحىىولوجية-ل5

طل٪ ؤن ج٨ىىلىحُا حٗض ٦إخض  و التي جدخاج هي ألازغي بلى بم٩اهاث ضخمت ل٣ُامها ب٣ضع م٣بى٫،للللللل

غ في الضو٫ ٖمىما، وجد٤٣ مً زاللها الضو٫ التي حؿهم في ٖملُت  ؤهم مخُلباث الخىمُت و الخٍُى

غ الخ٨ىىلىجي م٩اؾب هاثلت، ألامغ الظي صٞ٘ بالبلضان اإلاخ٣ضمت بلى الؿُُغة ٖلى هظا  الابخ٩اع و الخٍُى

وطل٪ الؾخسضامه ٦إصاة المخهام مىاعص و زحراث البلضان الىامُت م٣ابل خهىلها ٖلى  اإلاجا٫ الخُىي،

صون الخم٨ً مً جد٤ُ٣ جىمُت خ٣ُ٣ُت هدُجت هظا  الخ٨ىىلىحُا التي جدخاحها ٖملُت الخىمُت،

. الامخهام و الاؾخجزاٝ

خماص ٖلى         و بما ؤن ؤٚلب الضو٫ الىامُت لِـ لها ال٣ضعة ٖلى ب٢امت ٢اٖضة ج٨ىىلىحُا بمٟغصها و بااٖل

ت بالظاث، ولظل٪ ٞةن الخ٩امل ًم٨ً ؤن ًدُذ ٢ضعاث ؤ٦بر في هظه  بم٩اهُاتها اإلاالُت و اإلااصًت و البكٍغ

 1.و بالك٩ل الظي ًم٨ً ؤن ٌؿاهم في ب٢امت ٢اٖضة ج٨ىىلىحُا طاجُت الجىاهب،

ثبضين شرألاغ الحملادو ألا جعسيس اللدرة على الحفاألاض بين الدألالة ألا بين العالم الخارجي ثىون -ل6

 :الدألالة مراعاة اصلحة

ض مً ٢ىة و ؤهمُت الضو٫ اإلاخ٩املت ٩٦ل زانت في اإلاجا٫ الضولي بك٩ل للللللل ٞالخ٩امل الا٢خهاصي ًٍؼ

ً ٦خلت  ًٟى١ ب٨ثحر ما ٧اهذ جدهل ٖلُه و هي مىٟغصة ٢بل ج٩املها، خُث ؤن الخ٩امل ًاصي بها بلى ج٩ٍى

ا٢خهاصًت واخضة جمخل٪ مً ال٣ىة و ألاهمُت الا٢خهاصًت في الؿاخت الضولُت ما ًاهلها بلى بمالء 

 2.قغوَها و مُالبها ٖلى الضو٫ ألاحىبُت بما ًًمً لها جد٤ُ٣ مهلختها الخانت

ؼ مغ٦ؼها في اإلاؿاوماث و جدؿحن مٗضالث         ًاء مً حٍٗؼ ٦ما ؤن احؿإ الؿى١ ًم٨ً الضو٫ ألٖا

لظل٪ ٞةن الخ٩امل الا٢خهاصي ًم٨ً مً ب٢امت ماؾؿاث ؤو ؤحهؼة ب٢لُمُت هضٞها جىز٤ُ  جباصلها،

  ل             ل        3.الخيؿ٤ُ و الخماؾ٪ بحن بلضان اإلاى٣ُت في مٟاوياتها م٘ البلضان ألازغي 
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بعع ثجارب الحيامل الاكحصادي في العالم :لالثاوي:ااملبح

 اججهذ صو٫ الٗالم ٖمىما بلى جد٤ُ٣ الخ٩امل الا٢خهاصي ُٞما بُنها بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت،       

ؾىاء جل٪ التي ٢امذ ؤو ال٣اثمت منها ٞٗلُا،  ومً الهٗب ؤلاخاَت ب٩اٞت الخجاعب الخ٩املُت في الٗالم،

 ٧لها ، وفي هظا  وطل٪ لخٗضصها وحكٗبها وجىٕى ؤبٗاصها، وجٟانُل ٖملها والتي مً اإلاؿخدُل حُُٛتها

:  بازخهاع ًٖ بٌٗ هظه الخجاعب  خُث ؾى٣ؿمه بلى ؤعبٗت مُالب ٦ما ًلي  اإلابدث ؾىداو٫ الخضًث

:لثجارب الحيامل الاكحصادي في أألارألابا:لااؼلل  ألاول

 :رابؼة الحجارة الحرة  ألارألابية-لأألاال

 جىحه الاهخمام بلى ٣ٖ1954ب ٞكل مداولتي بوكاء حماٖت للضٞإ و ؤزغي ؾُاؾُت في ؾىت       

ت الؿذ الضازلت إل٢امت . وال٣ُاُٖتال٩لُت الا٢خهاصًت، الجىاهب  ت البيُلى٦ـ مجمٖى ٞضٖذ مجمٖى

ُاهُا  ؾى١ مكتر٦ت واجساط بحغاءاث مكتر٦ت في بٌٗ اإلاجاالث مثل الى٣ل والُا٢ت ، بِىما ا٢ترخذ بٍغ

ًاء في مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي ألاوعوبي  . ب٢امت مى٣ُت ججاعة خغة نىاُٖت جًم الضو٫ ألٖا

ت  ت بلى ًٍٖى ٤ُ بحن الا٢تراخحن بإن جًم الؿى١ اإلاكتر٦ت ٦مجمٖى وخاولذ هظه اإلاىٓمت الخٞى

و٢بلذ الضو٫ الؿذ الخاعحت ٨ٞغة عابُت الخجاعة الخغة ألاوعوبُت، بٞخا،بما لٗال٢اتها . اإلاى٣ُت الخغة

ُاوي  ها ٖلى خُاصها مً ؤبٗاص ؾُاؾُت للؿى١  (الضهمغ٥ والجروٍج)الىز٣ُت باال٢خهاص البًر ؤو لخسٞى

ؿغا)اإلاكتر٦ت   ض وؾَى ؤٌؿلىضا )، واهًمذ بليها البرحٛا٫، بِىما ًٞلذ الضو٫ ألازغي (الىمؿا، الؿٍى

الابخٗاص ًٖ الهُٛخحن هٓغا لخكُتهما مً ٖضم الاهخٟإ منهما بؿبب ٧ىجها (وؤًغلىضا وجغ٦ُا والُىهان

وه٨ظا و٢ٗذ الضو٫ الؿب٘ ٖلى مٗاهضة ؾخى٦هىلم بةوكاء عابُت الخجاعة . ؤ٢ل جُىعا في الهىاٖت

 03/05/1960.1 لُبضؤ جىُٟظها اٖخباعا مً 04/01/1960الخغة ألاوعوبُت في

لُت %20وبم٣خض ى اإلاٗاهضة زًٟذ الغؾىم الجمغ٦ُت مبضثُا بم٣ضاع          زم جسًُٟاث 1960 في حٍى

 . 1970 ٖلى ؤن جلغى الغؾىم بال٩امل في ؤو٫ حاهٟي ٖام %10ؤزغي بىا٢٘ 

ؤن هظه اإلاى٣ُت جدمل ال٨ثحر مً البؿاَت خُث ٧اهذ جخ٩ىن مً ؤعب٘ وؤعبٗحن ماصة ًٞال ًٖ        

: والبروجى٧ىالث، ًؼاص ٖلى طل٪ ٢لت الدك٨ُالث التي ؤوحضتها بط جخ٩ىن مً بٌٗ اإلاالخ٤
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: مجلـ الاجداص-1

جخم٘ ٖضة مغاث في الؿىت ٖلى اإلاؿئىلتوهى الهُئت         خ٩ىن مً ممثل واخض ل٩ل ًٖى ٍو  ًٖ بصاعجه ٍو

مل٪ نٟت ؤلالؼام خسظ ٢غاعاث باإلحمإ، ٍو . مؿخىي الىػعاء ٍو

: لجان مخسههت -2

حن، لجىت الخىمُت الا٢خهاصًت، لجىت الٟدو الؼعاعي        . منها اللجىت الجمغ٦ُت، لجىت الخبراء الخجاٍع

: ومً ؤبغػ ؤهضاٝ اإلاىٓمت ما ًإحي

ت ا٢خهاصًت جًم حمُ٘ الضو٫ ألاوعوبُت طاث :الهدف  ألاول -  جِؿحر بحغاء اإلا٣انت بُٛت بًجاص مجمٖى

. الخىحه الخغ

ًاء:الهدف الثاويل-   1. بًجاص مى٣ُت ًخم ٞيها الخباص٫ الخغ للمىخجاث الهىاُٖت بحن ألٖا

:لإلاثباد  ألارألابي-ثاهيا

ًاء في هظا ؤلاجداص في        ُاهُا، بلج٩ُا، ٞغوؿا، : وجخمثل الضو٫ ألٖا ، هىلىضا، لى٦ؿمبىعجالىمؿا، بٍغ

ا، ٢برم،الضاهمغ٥ؤإلااهُا،  ض، الُىهان، بؾباهُا، البرحٛا٫، بلٛاٍع ٥، يالدل ، اًغلىضا، بًُالُا، ٞىلىضة، الؿٍى

ُيُااؾخىهُا ا٦ُا، ؾلٞى  . ،اإلاجغ، الجُٟا، لخىاهُا، مالُا، بىلىضا، عوماهُا، ؾلٞى

 وهى بجداص حمغ٧ي بحن زالزت صو٫ 1944بضؤ الخ٩امل ؤلا٢لُمي ألاوعوبي بةوكاء بجداص البىلى٦ـ ٖام        

ٟت الجمغ٦ُت وال٣ُىص ألازغي ٖلى الخجاعة بحن  ٣ا له ًخم بلٛاء الخٍٗغ هي بلج٩ُا وهىلىضا ول٨ؿمبرج، ٞو

ٟت بالٟٗل بحن هظه الضو٫ ٖام  ٟت مىخضة م٘ الخاعج، وجم بلٛاء الخٍٗغ الضو٫ الثالزت والاخخٟاّ بخٍٗغ

1948. 

زم جُىع الخ٩امل ؤلا٢لُمي ألاوعوبي بةوكاء مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي ألاوعوبي، و٧ان طل٪ في ٖام        

ًاء والظي ًبلٜ ٖضصهم 1948 ت بحن الضو٫ ألٖا  صولت باإلياٞت بلى 15 بهضٝ بهماء الٗال٢اث الخجاٍع

 ؤلُٛذ هظه اإلاىٓمت وخلذ مدلها مىٓمت الخٗاون وؤلاهماء الا٢خهاصي و التي 1958جغ٦ُا، وفي ٖام 
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٨ُت و ٦ىضا  وؤؾباهُا  يمذ ًاء في اإلاىٓمت اإلاىدلت باإلياٞت بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ      البلضان ألٖا

ًاء ومؿاٖضة  و الُابان وتهضٝ اإلاىٓمت الجضًضة بلى جيؿ٤ُ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت بحن الضو٫ ألٖا

ًاء في مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي ألاوعوبي وطل٪ 1950البلضان الىامُت وفي ٖام   و٢ٗذ الضو٫ ألٖا

ًاء و٦بضًل الجٟا٢ُاث الضٞ٘ الثىاثُت، وخلذ مدل هظا ؤلاجداص  لدؿهُل اإلاباصالث بحن الضو٫ ألٖا

ًاء، وفي ٖام " الاجٟا٢ُت الى٣ضًت ألاوعوبُت" اث بحن الضو٫ ألٖا  جم 1951وطل٪ لدؿهُل بحغاء اإلاضٖٞى

بوكاء اإلاجم٘ ألاوعوبي للٟدم والهلب بحن ؾذ صو٫ ؤوعوبُت بم٣خض ى مٗاهضة باَعـ بهضٝ جد٤ُ٣ 

 جم بوكاء الؿى١ الا٢خهاصًت ألاوعوبُت 1957الخ٩امل في هُا١ ٢ُاعي الٟدم و الهلب، وفي ٖام 

 مً ؾذ صو٫ ؤوعوبُت 1957 ماعؽ 25اإلاى٢ٗت في" الجماٖت الا٢خهاصًت ألاوعوبُت"بم٣خض ى اجٟا٢ُت 

غوؿا وبًُالُا وبلج٩ُا وهىلىضا و "وهي  و٢ض ههذ الاجٟا٢ُت ٖلى ٞترة " لى٦ؿمبىعج ؤإلااهُا الٛغبُت ٞو

 ٖاما م٣ؿمت بلى زالزت مغاخل للىنى٫ بلى الؿى١ 15 ٖاما ًم٨ً ؤن جمخض بلى 12اهخ٣الُت مضتها 

ألاوعوبُت اإلاكتر٦ت والتي تهضٝ بلى بػالت ال٣ُىص ؤمام خغ٦ت الؿل٘ والخضماث وعئوؽ ألامىا٫ 

كٝغ ٖلى جىُٟظ الاجٟا٢ُت مجلـ الىػعاء ألاوعوبي ومد٨مت الٗض٫  ًاء، َو وألاشخام بحن الضو٫ ألٖا

. ألاوعوبُت

ت الجماٖت الا٢خهاصًت ألاوعوبُت ٧ل مً اإلامل٨ت اإلاخدضة واًغلىضا و          ٖام الضاهمغ٥واهًم بلى ًٍٖى

 12 ونل ٖضص ؤًٖاء الجماٖت الا٢خهاصًت ألاوعوبُت 1986 وفي ٖام 1979 زم الُىهان ٖام 1972

 جم حٗضًل مٗاهضة عوما اإلايكئت للجماٖت 1992ًٖىا باهًمام ٧ل مً بؾباهُا والبرحٛا٫ ، وفي ٖام

 ، و٧ان طل٪ بم٣خض ى مٗاهضة ماؾخحرزذ للىخضة ألاوعوبُت التي 1957الا٢خهاصًت ألاوعوبُت في ٖام 

: تهضٝ بلى

 .ؾُاؾت زاعحُت مكتر٦ت وب٢امت هٓام صٞاعي مكتر٥ 

 . ملُىن وؿمت هم ٖضص ؾ٩ان صو٫ الجماٖت340الؿعي إل٢امت اجداص ُٞضعالي ًًم  

ًاء  غ ال٩امل لخغ٦ت الؿل٘ والخضماث وبلٛاء ٧اٞت ال٣ُىص بحن الضو٫ ألٖا  .الخدٍغ

ب٢امت الىخضة الى٣ضًت ال٩املت ٖلى ٖضة مغاخل جيخهي بةوكاء بى٪ مغ٦ؼي ؤوعوبي مىخض في  

ض ٚاًخه ؤو٫ حاهٟي  ؤ والتي بض" الُىعو" ل٣ُىم بةنضاع الٗملت ألاوعوبُت اإلاىخضة 1999مٖى

ىلىضا ٧ل مً الىمؿا اهًمذ 1994 وفي ٖام 2002الٗمل بها في حاهٟي  ت ٞو ض بلى ًٍٖى  والؿٍى
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 370 ًٖىا لُهل ٖضص ؾ٩ان هظا ؤلاجداص خىالي 15الاجداص ألاوعوبي لُهل ٖضص ؤًٖاثه بلى 

 1.ملُىن وؿمت

 صولت بٗض اهًمام صو٫ قغ١ ووؾِ 27 ٞةن ٖضص صو٫ الاجداص ألاوعوبي ٌؿاوي 2007ؤما في ؾىت        

ُاهُا، بلج٩ُا، ٞغوؿا، لى٦ؿمب: ؤوعوبا، وجخمثل هظه الضو٫ في  عج، هىلىضا، ؤإلااهُا،والىمؿا، بٍغ

ض، ٞىلىضة، بًُالُا، اًغلىضا، ،الضاهمغ٥ ا، البرحٛا٫، الُىهان،بؾباهُا، الؿٍى  الدكُ٪، ٢برم، بلٛاٍع

ُيُااؾخىهُا، ا٦ُا، ؾلٞى .  اإلاجغ، الجُٟا، لخىاهُا، مالُا، بىلىضا، عوماهُا، ؾلٞى

ثجارب الحيامل الاكحصادي في إفريليا :ااؼلل الثاوي

 :وهظ٦غ منها ما ًليللللللل

:لااجحمع الاكحصادي لدألاو غرب إفريليا-أألاال 

ً و٢ض جىحهذ هظه اإلاباصعاث ب        ن مباصعاث بوكاء هظا الخجم٘ جغح٘ إلاىخه٠ ؾخِىُاث ال٣غن الٗكٍغ

ا وجىحى ٖلى مٗاهضة للخٗاون الا٢خهاصي ُٞما بحن الضولخحن ٖام  ل٣ض . 1972بخى٢ُ٘ ٧ل مً هُجحًر

ا وجىحى صٖىة لضو٫ ؤلا٢لُم لالهًمام بلى جىُٓم ب٢لُمي ٌٗؼػ ٖال٢اث الخٗاون  ؤعؾلذ ٧ل مً هُجحًر

٣ُا وفى ْل هظه الضٖىة ج٩ىهذ   1975فى ٖام " ا٩ًىاؽ " والخ٩امل الا٢خهاصي ُٞما بحن صو٫ ٚغب ؤٍٞغ

 لُهبذ ٖضص صو٫ 1977 ٖام في لهظا الخجم٘ ٦ًٗى مغا٢ب اعصي صولت زم اهًمذ ٦ُب 15ٝمً 

.   صولت 16ا٩ًىاؽ 

زال٫ زمؿت ٖكغ ٖام  ) 1990ل٣ض اؾتهضٞذ جىُٓم ا٩ًىاؽ بوكاء الاجداص الجمغ٧ي بدلى٫ ٖام        

ش ؤلاوكاء  جُا  (مً جاٍع ٟت الجمغ٦ُت ُٞما بحن الضو٫ فيبما ٌٗنى جد٤ُ٣ زًٟا جضٍع  ٞئاث الخٍٗغ

ًاء  ٟت حمغ٦ُت مىخضة ٝ, ألٖا  1990ٚحر ؤهه بدلى٫ ٖام ,  مىاحهت الٗالم الخاعجي يوالاجٟا١ ٖلى حٍٗغ

اعوبالخالي زم حٗضًل , لم ًخد٤٣ الهضٝ  بضال مً  , 2000 الؼمني لخىُٟظ الهضٝ اإلايكىص لُهبذ ٖام ؤلَا

. 1990ٖام 

ًاء ٝ         صزلها ٖلى ي ا٩ًىاؽ واٖخماص هظه الضو٫ ٝيبن ازخالٝ َبُٗت البيُان الا٢خهاصي للضو٫ أٖل

اث الخهيُ٘ التي ونلذ بليها هظه الضو٫  بت الجمغ٦ُت بضعحاث مخٟاوجت وازخالٝ مؿخٍى خهُلت الًٍغ
                                                           

 صاع النهًت الٗغبُت، ال٣اهغة، لحيامل إلاكليمي العربي ألاثؼوير مىاخ الاصخثمار في الدألاو العربية،ٖبض الؿخاع ٖبض الخمُض ؾلمي، ا1

 .37-34، م م 2005
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 ٞترة ما بٗض الاؾخ٣ال٫ ٧لها ٖىامل ٖغ٢لذ مً جىُٟظ الهضٝ اإلاإمى٫ وبالخالي ٣ٞض ٖمل الخجم٘ ٖلى في

اث بدؿب َبُٗت مغخلت الىمى الا٢خهاصي التي جمغ بها هظه الضو٫  . جهي٠ُ الضو٫ لثالر مجمٖى

:  ااجموعة  ألالى

مىعٍخاهُا والىُجغ ج٣ىم هظه , مالي , ُٚيُا بِؿاو , حامبُا  , اعصي٦ُب ٝ, ؾى ٞاوجًم بىع٦ُىا       

ٟت ٖلى مضاع ٖكغ ؾىىاث  ت بةحغاء جسًُٟاث الخٍٗغ  ( .     2000مىعٍخاهُا اوسخبذ ٖام  )اإلاجمٖى

:  ااجموعة الثاهية

ت بةحغاء الخسًُٟاث زال٫ زمان , جىحى , ؾحرالُىن , ُٚيُا , وجًم بىحن         وج٣ىم هظه اإلاجمٖى

.  ؾىىاث 

:  ااجموعة الثالثة

ا , ٚاها  , ؾاخل الٗاجوجًم         ت بةحغاء الخسًُٟاث زال٫ ؾذ , هُجحًر الؿىٛا٫ وج٣ىم هظه اإلاجمٖى

.  ؾىىاث 

الخٔ اهه ختى جهاًت مىخه٠ ٖام         اث الثالر بةحغاء 2001ٍو  لم ج٣م ؤًت صولت مً صو٫ اإلاجمٖى

وبن ٧اهذ ٢ض ويٗذ ؤهضاٞا َمىخت ٖلى , ٚحر ؤن ا٩ًىاؽ . الخسًُٟاث خؿب الجضو٫ اإلاىيٕى 

ٟت الجمغ٦ُت  ًاء , مؿخىي زٌٟ ٞئاث الخٍٗغ بال ؤن اإلاىٓمت ٢ض اٖخمضث , لم جد٣٣ها الضو٫ ألٖا

ؼ الخٗاون ٝ  ي اإلاجا٫ الؼعاعي واإلاجا٫ الهىاعي بهضٝ الاؾخٟاصة مً ا٢خهاصًاث الدجم ٝيبغامج لخٍٗؼ

ؼ عوابِ الخ٩امل ال٣ُاعي بحن صو٫ ؤلا٢لُم  ٦ما حؿتهضٝ صو٫ ؤلا٢لُم حٗاوها ملمىؾا ُٞما  ؤلاهخاج وحٍٗؼ

 ْل ا٩ًىاؽ ؤو جل٪ اإلاىٓماث اإلاىعوزت ًٖ مىٓماث يؾىاء التي ؤوكئذ ٝ, بحن اإلاىٓماث الخ٩ىمُت 

 1ب٢لُمُت ؾاب٣ت و٢امذ ٖليها ا٩ًىاؽ 

ل(هوميضا):لالضوق ااشترهة لشرق ألاجىوب إفريليا-ثاهيا

٣ي         جغح٘ ؤنى٫ وكإة ال٩ىمِؿا بلى مىخه٠ الؿخِىاث ٖىضما اجسظث صو٫ الكغ١ والجىىب ؤلاٍٞغ

٣ُا  ً جىُٓم ب٢لُمي ٞغعي للخٗاون ُٞما بُنها، ول٣ض صٖذ اللجىت الا٢خهاصًت إلٍٞغ مباصعتها هدى ج٩ٍى
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 بلى ٣ٖض احخمإ وػاعي للضو٫ اإلاؿخ٣لت في طل٪ الخحن في قغ١ وحىىب ال٣اعة للىٓغ في 1965ٖام 

اإلا٣ترخاث التي اؾتهضٞذ في النهاًت بوكاء آلُت لدصجُ٘ الخ٩امل الا٢خهاصي ؤلا٢لُمي الٟغعي ونضع ًٖ 

هظا الاحخمإ ٖضة جىنُاث مً بُنها جىنُت ج٣ض ي بةوكاء حماٖت ا٢خهاصًت لضو٫ وحىىب قغ١ 

. ال٣اعة، واؾخمغث نىع الخٗاون الا٢خهاصي بحن هظه الضو٫ 

ً بضؤ الخ٨ٟحر في ٦ُُٟت صٞ٘ هظا الخ٩امل لؤلمام،  ومً         وم٘ بضاًت الثماهِىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

٣ُا   في   21زال٫ طل٪ جم جى٢ُ٘ اإلاٗاهضة اإلايكئت إلاى٣ُت الخجاعة الخًُٟلُت لضو٫ حىىب وقغ١ بٍٞغ

 بغوجى٧ىال 14، و٧اهذ هظه اإلاٗاهضة جخًمً 19821 ؾبخمبر30 وصزلذ خحز الخىُٟظ في 1981صٌؿمبر 

والبى٪ الضولي  جخًمً ٧اٞت حىاهب وؤهماٍ الخٗاون بحن الضو٫ اإلاكاع٦ت بالخٗاون م٘ اللجىت ألاوعبُت

٣ي و٢ض اؾتهضٞذ اإلاٗاهضة جد٤ُ٣  لئلوكاء والخٗمحر ونىضو١ الى٣ض الضولي وبى٪ الخىمُت ؤلاٍٞغ

: ألاهضاٝ الخالُت

. الخجاعة وبلٛاء الخىاحؼ الجمغ٦ُت عيجدغ -

.  الخٗاون في مجا٫ الخجاعة والجماع٥ وجباص٫ اإلاٗلىماث -

ًاء بدلى٫ ٖام  - ٣ُت مكتر٦ت بحن الضو٫ ألٖا   .م2000الٗمل ٖلى بوكاء ؾى١ بٍٞغ

لها بلى ججم٘ الؿى١  و        ًاء ٖلى جدٍى بٗض ٢غابت ؤخض ٖكغ ٖاما مً جل٪ اإلاٗاهضة اج٣ٟذ الضو٫ ألٖا

٣ُا في ؾىت   صٌؿمبر 08 وصزلذ هظه الاجٟا٢ُت خحز الخىُٟظ في 1993اإلاكتر٦ت لضو٫ قغ١ وحىىب بٍٞغ

1994  .

٣ت ب٢امت         ٣ي ًإحي ٖلى ٍَغ ٞمً الًغوعي ؤلاقاعة بلُه ؤن ٢ُام هظا الخ٨خل الا٢خهاصي ؤلاٍٞغ

٣ُت في  ٣ُت، التي ؤوكإتها مىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ  وصزلذ 1991ٖام " ؤبىحا"الجماٖت الا٢خهاصًت ؤلاٍٞغ

التي ٧اهذ حكمل ٖضة ججمٗاث مً بُنها ال٩ىمِؿا خُث حٗخبر هظه ألازحرة مً  . 1994خحز الخىُٟظ ٖام 

ىاث ألازغي طاث َاب٘ ؾُاس ي، ول٨ً ال٩ىمِؿا هي  ؤهمها مً الىاخُت الا٢خهاصًت خُث ؤن الخ٩ٍى

٣ُت ألجها جغج٨ؼ ٣ِٞ ٖلى الخ٩امل الا٢خهاصي . الخ٨خل ألا٦ثر هجاخا في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

تما ٖىضما صزلذ ال٩ىمِؿا خحز الخىُٟظ ؤزىاء او٣ٗاص اإلااجمغ الىػاعي لل٩ىمِؿا بالٗانمت ؤ             اإلااالٍو

، جدغ٦ذ ٢ىي الخ٩امل الا٢خهاصي ؤلا٢لُمي هدى بوكاء مى٣ُت الخجاعة الخغة في ؤ٦خىبغ (وي جون ٫لي)
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اصة جىؾُ٘ ع٢ٗت الخجاعة البُيُت بحن  2000 حر الجمغ٦ُت لٍؼ وال٣ًاء ٖلى ٧اٞت ال٣ُىص الجمغ٦ُت ٚو

ًاء في ججم٘ ال٩ىمِؿا . الضو٫ ألٖا

وفي بَاع البرهامج الؼمني للهٗىص ٖلى صعحاث ؾلم الخ٩امل الا٢خهاصي لخجم٘ ال٩ىمِؿا ٞةهه        

    ٖلى 2004-2028ًم٨ً ال٣ى٫ بإن هظا البرهامج ًخًمً جد٤ُ٣ الضعحاث الخ٩املُت زال٫ الٟترة 

:  الىحه الخالي

، بدُث جيخهي ؤحهؼة الخ٩امل اإلاىٍى بها جىُٟظا 2004بوكاء الاجداص الجمغ٧ي بدلى٫ صٌؿمبر  -

ٟت حمغ٦ُت مىخضة جم جُب٣ُها ٖلى الىاعصاث ال٣اصمت  ألخ٩ام مٗاهضة ال٩ىمِؿا مً بٖضاص حٍٗغ

ًاء ٟت بحن . مً الضو٫ ٚحر ألٖا .  30 %، 10 %، 05 %وجتراوح هظه الخٍٗغ

خم بمىحبه بنضاع ٖملت مىخضة وبوكاء بى٪ مغ٦ؼي 2025بوكاء الاجداص الى٣ضي بدلى٫ ٖام  -  ٍو

ًاء .  مىخض والخيؿ٤ُ ال٩امل بحن الؿُاؾاث الى٣ضًت للضو٫ ألٖا

٣ي في ٢مت  - ٣ُت وهي الجماٖت التي جدىلذ بلى الاجداص ؤلاٍٞغ ؤلاهًمام للجماٖت الا٢خهاصًت ؤلاٍٞغ

٣ُت اإلاكتر٦ت 2028، وطل٪ بدلى٫ ٖام 2001ؾحرث اللُبُت ٖام  ، وبظل٪ ًخم بوكاء الؿى١ ؤلاٍٞغ

٣ُت . التي جًم ٧ل صو٫ ال٣اعة ؤلاٍٞغ

٣ُت مىخضة وبى٪ مغ٦ؼي         ٣ُت جلتزم باالجٟا١ ٖلى ٖملت بٍٞغ في هظه الخالت ٞةن صو٫ ال٣اعة ؤلاٍٞغ

٣ي، واإلاالخٔ ؤًًا ؤن صو٫  ٣ي واخض ٌكٝغ ٖلى نى٘ الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى ٧امل التراب ؤلاٍٞغ بٍٞغ

ت الضو٫  ت خُث جًم مجمٖى ال٩ىمِؿا جدباًً ُٞما بُنها مً خُث الاهخماءاث الث٣اُٞت والخًاٍع

ىهُت التي جمثل  ت الضو٫ ألاهجلٞى الٗغبُت ممثلت في مهغ والؿىصان، حُبىحي، حؼع ال٣مغ، ومجمٖى

ت الضو٫ الٟغاه٨ٟىهُت، ٦ما جدباًً ؤًًا الضو٫  الث٣ل الؿ٩اوي الغثِس ي لضو٫ ال٩ىمِؿا، ومجمٖى

ًاء ُٞما بُنها مً خُث صعحاث الىمى ومٗضالث الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي وههِب الٟغص مً الىاجج  ألٖا

ني ؤلاحمالي  1.الَى

                                                           
ت اللبىاهُت،مضحلملل العالم العربي في الحجارة الدألاليةالعواة ألاإلاكليمية، ؤؾامت اإلاجظوب ، 1 ، م 2001 ال٣اهغة،  ، الضاع اإلاهٍغ
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ثجارب الحيامل الاكحصادي في آصيا :لااؼلل الثالح

 :ؾىداو٫ الخُغ١ بلى ؤهمها في ما ًلي

 :رابؼة دألاو جىوب شرق آصيا-أألاال

ُت مىاحهتفي  1967 ٖام الؿُاس ي الخل٠ مً ٦ىٕى آؾُا قغ١  حىىب صو٫  عابُت وكإث         في الكُٖى

 ٖلى بضاًت وكإتها في الغابُت ع٦ؼث الوؽ وبىعما لظل٪ و  ٦مبىصًاو ُٞدىام وزانت آؾُا قغ١  حىىب

ا هي صو٫  زمـ بمباصعة هظه الغابُت بوكاء وحاء الخيؿ٤ُ الؿُاس ي  وؾىٛاٞىعة اهضوهِؿُا و  مالحًز

ا وحٗخبر ، 1984 ؾىت بغوهاي اهًمذ بليهم و٢ض والٟلبحن، وجاًالهض  الخ٨خل لهظا اإلاخدمؿحن ؤهم مً مالحًز

ًاء ، الضو٫  بحن ُٞما ؤلا٢لُمي الا٢خهاصي ٖلى الخٗاون  ًغ٦ؼ بضؤ الظي  ؾُاؾاث جىخُض مجا٫ في ألٖا

غ ىُت ؾُاؾاث وجىُٟظ ؾلُٗت ٢ىاثم ؤؾاؽ ٖلى البُيُت الخجاعة الخهيُ٘ وجدٍغ  إلخال٫ الىاعصاث َو

 اإلاُب٣ت مً للخماًت هٓغا التي لخ٣ذ بها الكضًضة، ألايغاع بٗض زانت الهىاٖاث الىاقئت ، وخماًت

٩ا اإلاخ٣ضمت الضو٫  َٝغ  .الضو٫  جل٪ ناصعاث ججاه وؤوعبا ٦إمٍغ

ًلذ الخ٣لُضي اإلاىهج بجبإ بلى جلجإ لم الغابُت لهظه اإلااؾؿت الخمـ الضو٫  ؤن ٦ما         ٖلُه للخ٩امل ٞو

سا جدضص ٞلم حٗاوهُا، مىهجا  ٖلى وع٦ؼث الخ٩امل الا٢خهاصي، مغاخل مً مُٗىت مغخلت لبلٙى مدضصا جاٍع

ُٟي  والخٗاون  الا٢خهاصي الخٗاون  مجاالث بٌٗ  ٢ُاُٖت لجاها لها زههذ (مجاالث ؤزغي )الْى

: ٖىامل ٖضة طل٪ وخ٨مذ

غة اإلاىاعص ٖلى اٖخماصا الىاعصاث، مدل ؤلاخال٫ ٖلى ال٣اثم للخىمُت الخ٣لُضي الىمِ بجبإ- ؤ  الُبُُٗت، ٞو

غ ٖلى وبالٗمل ت مىاعصها جٍُى ل.البكٍغ

ت الا٢خهاصًاث بحن الخٗاون  -ب اث وازخالٝ ال٣ٍُغ  .همىها مؿخٍى

ا مً ٧ل بجبإ -ج ٤ اجٟا٢ُاث ًٖ الخاعج ٖلى مخٟخدت جهيُ٘ ؾُاؾاث وؾىٛاٞىعة مالحًز  الاؾدثماع ٍَغ

حر  .طل٪ ٚو

ت الؿُاؾت هجاح -ص ت الاصزاٍع ضم والاؾدثماٍع  .زاعحُت مىاعص بلى الخاحت ٖو

 بػالت حمُ٘ بلى تهضٝو الىٓام الؿاب٤ مدل لخدل الخغة الخجاعة مى٣ُت ؤوكئذ 1991 ٖام في و       

حر الجمغ٦ُت الخىاحؼ خم الجمغ٦ُت ٚو جُا ، ٍو  وصزلذ.  ٖاما15 بلى جمخض اهخ٣الُت ٞترة ٖلى جىُٟظها جضٍع
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جًُٟلُت للخجاعة ُٞما ٌٗٝغ ب  جغجِباث هٓام اؾخدضزذ 1997 ٖام وفي ، 1994 ٖام الخىُٟظ خحز

(PTA) ،اصة في ًىجر لم والظي . لضو٫ آلاؾُان البُيُت الخجاعة ٍػ

 ؾُاؾُا ٧ان الظي آلاؾُان، ؤحله مً ٢امذ الظي للهضٝ هٓغا جإزغ ٢ض الخغة الخجاعة مى٣ُت ٞخىُٟظ       

 .اليؿبُت واإلاحزة خُث اإلاىاعص مً آلاؾُان صو٫  بحن الدكابه بلى بياٞت ألاولى، بالضعحت

 ٧اهذ ؤن بٗض مجضًا، ٩ًىن  ٢ض الظي الا٢خهاصي ج٩املها في بجضًت ج٨ٟغ الى٢ذ ؤنبدذ طل٪ ٞمىظ      

ٌ  .متزاًضة همى مٗضالث ْل في مٛل٣ت جهبذ ؤن جٞغ

 البُالت، مٗضالث وجؼاًض الىمى مٗض٫ جىا٢و بلى ؤصث والتي اإلاى٣ُت ، تهاقهض التي ألاػماث وبٗض       

التي ٣ٖضث زال٫ الٟترة  الؿاصؾت ال٣مت ٞاهتهذ والا٢خهاصي، والخٗاون اإلاالي الخ٩امل بإهمُت قٗغث

الٟترة  زال٫ آلاؾُان ا٢خهاصًاث اإلاضي إلوٗاف مخىؾُت زُت وي٘ بلى ُٞدىام في1998 صٌؿمبر15-16

 .اإلاالي الخٗاون  حجم وػٍاصة اإلاا٫ ؤؾىا١ ؤلاحغاءاث لخيكُِ مً ؾُاؾت جخًمً (1999-2000)

مبر 29 وفي سُا  الهحن اجٟا٢ا و٢ٗذ 2004 ؾىت هٞى ماء م٘ جاٍع ًاء قغ١ آؾُا، حىىب صو٫  ٖػ  في ألٖا

ب ، الٗالم في خغة ججاعة مى٣ُت ؤ٦بر بة٢امت ٣ًض ي آلاؾُان عابُت  ٧الهىض والُابان الضو٫  بٌٗ ٦ما جٚغ

 خغة ججاعة مى٣ُت وب٢امت آلاؾُان صو٫  الٗال٢اث م٘ جىز٤ُ في وهُىػٍالهضا وؤؾترالُا الجىىبُت و٧ىعٍا

ت ؾى١  ب٢امت وبالخالي ، ممازلت  2020.1بدلى٫ ٖام  مىخضة ؤؾٍُى

لAPEC) ):الحعاألان الاكحصادي لدألاو آصيا ألا اابيؽ الهادي-ثاهيا

ت ا٢خهاصًت ب٢لُمُت حكمل          وفي %70 صولت مؿاهمتها في الا٢خهاصي الٗالمي جٟى١ 21هي مجمٖى

.  بمباصعة مً ؤؾترالُا وهي آلان جخسظ ؾىٛاٞىعة م٣غا لها1989 ، ج٩ىهذ ؾىت %50الخجاعة الٗاإلاُت 

ٓهغ هظا الخ٨خل و ٦إهه ج٩امال ب٢لُمُا ٚحر ٖاصي باليؿبت إلامحزاث الٗالم اإلاٗانغ، ٞهى ٖباعة ًٖ  ٍو

اث الىمى الا٢خهاصي  ججم٘ ا٢خهاصي م٩ىن مً صو٫ جسخل٠ جماما ًٖ بًٗها البٌٗ في مؿخٍى

ضص الؿ٩ان، والخ٣الُض والٗاصاث . الخ...ومدضصاجه، واله٩ُل الا٢خهاصي ، ٖو

ت مً ألاهضاٝ، ؾ٩ُىن لخد٣ُ٣ها او٩ٗاؾاث مٗخبرة لِـ          ٞل٣ض وي٘ هظا الخ٨خل لىٟؿه مجمٖى

: ٖلى صو٫ اإلاى٣ُت وخؿب وبهما ٖلى الٗالم ٧اٞت، ؤبغػها

. الؿعي وعاء صٖم الىمى الا٢خهاصي الظي ٌٗىص باإلا٩اؾب ٖلى حمُ٘ قٗىب اإلاى٣ُت -

                                                           
1

، مجلت هموذج الدألاو الىامية لإلكليمية ااىفحبةل(آلاصيان)رابؼة دألاو جىوب شرق آصيا زالٟي ٖلي و  عمُضي ٖبض الىهاب ،  

٣ُا، حامٗت قل٠   .80، م 2009، الٗضص الؿاصؽ، الؿضاس ي ألاو٫ (الجؼاثغ)ا٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ
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غاٝ للىٓام الخجاعي  - ت وصٖم الاهٟخاح اإلاخٗضص ألَا . ج٣ٍى

غ الخجاعة الخاعحُت والاؾدثماع في اإلاى٣ُت - ٘ صعحت جدٍغ  .ٞع

. صٖم وجدٟحز ال٣ُإ الخام في الا٢خهاصًاث ال٣ىمُت -

غ هظا الخٗاون، واجسظث لظل٪ بحغاءاث 1995وناص٢ذ في ؾىت         صو٫ اإلاى٣ُت ٖلى بغهامج جٍُى

غ الخجاعة وخغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ بدضوص ٖام   2020 باليؿبت للضو٫ اإلاخُىعة و2010جمثلذ في جدٍغ

و ٌٗخبر ؤهم بحغاء في هظا البرهامج هى اجٟا١ صو٫ الخٗاون ٖلى . باليؿبت للضو٫ الىامُت وألا٢ل جُىعا

غ  ُٟت م٘ الٗمل ٖلى حٗل ٖملُت جدٍغ ٟاث الجمغ٦ُت وجيؿ٤ُ الىٓم الخٍٗغ جي للخٍٗغ الخسٌُٟ الخضٍع

 جدمل زانُت جباصلُت وجخماش ى ٧لُا م٘ مباصت اإلاىٓمت الٗاإلاُت APECاإلاباصالث الا٢خهاصًت لضو٫ 

. للخجاعة

ت مً اإلاهام،         ًاء ٖلى خل مجمٖى و لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة في آلاحا٫ اإلادضصة، حٗمل الضو٫ ألٖا

: هظ٦غ منها

حن - . جىُٟظ ؾُاؾت جسٌُٟ الٗىاث٤ ٖلى خغ٦ت الؿل٘ والخضماث وعؤؽ اإلاا٫ وألاشخام اإلاٗىٍى

غ البيُت  - ل الخ٨ىىلىحُا والخٗاون الهىاعي وجٍُى ت وحلب الاؾدثماعاث وجدٍى جيكُِ اإلاباصالث الخجاٍع

ت . الخدخُت وجإهُل اإلاىاعص البكٍغ

نىاٖت الاؾخسغاج و الى٣ل والُا٢ت وخماًت البِئت  الخٗاون في مجا٫ اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ الخ٣ىُت و -

. الهُض والؿُاخت و٢ُإ الهىاٖاث الهٛحرة و

ت خى٫ الؿُاؾاث الضازلُت بُٛت جد٤ُ٣ الىمى اإلاؿخمغ  - ٣ض ل٣اءاث اؾدكاٍع جباص٫ اإلاٗلىماث ٖو

. وج٣لُو الٟىاع١ في الخىمُت الا٢خهاصًت

خؿب عؤي الٗضًض مً الا٢خهاصًحن، ؾِب٣ى الخ٩امل ؤلا٢لُمي في آؾُا واإلادُِ الهاصي ولٟترة        

لت في مغخلخه البضاثُت باٖخباع ؤن البرهامج وؤلاحغاءاث اإلاخ٤ٟ ٖليها لها َاب٘ ٚحر بلؼامي، و٢ض ٌكهض  ٍَى
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APEC في الؿىىاث اإلا٣بلت جدىال عاص٩ًالُا مً زال٫ جىؾُ٘ وكاَه جدذ مٓلت ج٨خالث ب٢لُمُت ٢اثمت 

 1.خالُا ٧اآلؾُان ؤو اإلاؼم٘ بوكائها مؿخ٣بال

ثجارب الحيامل الاكحصادي في أمرييا :لااؼلل الرابع

 :وهظ٦غ ؤهمها في ما ًلي

 :(هافحا)الحىحل الاكحصادي لدألاو أمرييا الشمالية ل-أألاال 

ت حٗمل ٖلى بوٗاف لاججهذ        ٨ُت قماال وحىىبا في البدث ًٖ اجداصاث ججاٍع الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٩ا الكمالُت  ٩ي، ٞخم جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت الخجاعة الخغة ألمٍغ " .  هاٞخا"الا٢خهاص ألامٍغ

ُٟت اإلاٟغويت ٖلى         حر الخٍٗغ ُٟت ٚو وتهضٝ الىاٞخا لخسٌُٟ مٗٓم بن لم ٨ًً ٧ل ال٣ُىص الخٍٗغ

٩ا واإلا٨ؿُ٪ ٩ا الكمالُت، ؤال وهي ٦ىضا وؤمٍغ . مجالي الخجاعة والاؾدثماع ًٖ الكغ٧اء الثالر في ؤمٍغ

خسُى هظا الهضٝ الخضوص الخ٣لُضًت للخجاعة الخغة ختى ٌُٛي الاجٟا١ ٢اثمت ٧املت مً         ٍو

اليكاَاث الا٢خهاصًت مثل الخضابحر الخ٩ىمُت، و٢ىاهحن الاؾدثماع والاجهاالث والُا٢ت والؼعاٖت، 

ُت واإلاالُت، ٦ما ؤن هىا٥ بٌٗ اإلاجاالث ألازغي مثل الصخت والبِئت والتي جم  و٦ظل٪ الخضماث اإلاهٞغ

٩ي جبٗا لهظه الاجٟا٢ُت . بؾىاصها بلى بصاعة الغثِـ ألامٍغ

ان اجٟا٢ُت هاٞخا اٖخباعا مً ؤو٫ حاهٟي          ، وج٣ض ي الاجٟا٢ُت بةلٛاء الغؾىم 1994و٢ض بضؤ ؾٍغ

 ٖاما وػٍاصة الخباص٫ الخجاعي ٖبر الخضوص 15الجمغ٦ُت بحن هظه الضو٫ لىدى حؿٗت آالٝ ؾلٗت زال٫ 

٨ُت وال٨ىضًت في اإلا٨ؿُ٪ . وحؿهُل الاؾدثماعاث ألامٍغ

ومً ؤهم ألاهضاٝ التي حؿعى الىاٞخا بلى جد٣ُ٣ها هى بلٛاء الجماع٥ اإلاٟغويت ٖلى الؿل٘        

٤ زُت ػمىُت مخضعحت، و٧اهذ الجماع٥ اإلاٟغويت ٖلى   مً الؿل٘ اإلاخضاولت ٢ض % 65الهىاُٖت ٞو

. ؤلُٛذ ٖلى الٟىع 

                                                           
-218،م م 2007، ميكىعاث صاع ألاصًب وهغان الجؼاثغ،ل(ثىلل الضلع ألاحرهة عوامل إلاهحاج)الاكحصاد الدألالي ٢اش ي ٞاًؼة،  1

220. 
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ىام ال٣اصمت، ومً زم %15و٢ض جم الاجٟا١ ٖلى بلٛاء الجماع٥ اإلاٟغويت ٖلى           مً الؿل٘ زال٫ ألٖا

 ، ٚحر ؤن هىا٥ بٌٗ الاؾخثىاءاث اإلاهمت ُٞما 2009بلٛاء حمُ٘ الخىاحؼ الجمغ٦ُت م٘ خلى٫ ٖام

. ًخٗل٤ باإلاىخجاث الؼعاُٖت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٞلم ًخم٨ً ؤَغاٝ الاجٟا٢ُت مً الخىنل بلى هٓام مىخض

وفي مجا٫ الهىاٖت الىُُٟت ماػالذ اإلا٨ؿُ٪ جٟغى ٢ُىصا ٖلى اإلاؿاهماث ألاحىبُت والخانت        

لُت ؿدثنى مً طل٪ الهىاٖاث الىُُٟت الخدٍى . َو

ُما ًخٗل٤ بالؿُاعاث و٢ُ٘ الُٛاع ؾخ٣ىم اإلا٨ؿُ٪ بةلٛاء الجماع٥ وال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى         ٞو

ُما ًخٗل٤ بالخضماث اإلاالُت ؾخمىذ اإلا٨ؿُ٪ زال٫ ؾب٘ ؾىىاث الكغ٧اث  جُا، ٞو الاؾخحراص بلٛاء جضٍع

ألاحىبُت الخ٤ في جمل٪ اإلاهاٝع وقغ٧اث الخإمحن، ٦ما ؤن اجٟا٢ُت الىاٞخا جدغع اإلاىا٢هاث الخ٩ىمُت 

وجدمي ؤلاهخاج ال٨ٟغي وهىا٥ بياٞت بلى طل٪ وهي اجٟا٢ُت زىاثُت لخماًت البِئت ولىي٘ مٗاًحر مىخضة 

 1.للٗما٫

(ل:لLAFTA) مىؼلة الحجارة الحرة ألمرييا الالثييية -ثاهيا

٤ مٗاهضة مىهذ ُٞضًى التي ؤبغمذ في ؾىت          مً ؾبٗت بلضان في البضاًت، لخًم ٢1960امذ ٞو

٩ا الجىىبُت  في الىنى٫ بلى اجٟا١ بكإن مؿإلت مهمت، مثل  بال ؤن جباًً الضو٫ اإلاٗىُت.حمُ٘ صو٫ ؤمٍغ

، (1968-1967)جىػَ٘ ألاعباح  الىاحمت ًٖ ٖملُت الاهضماج ؤلا٢لُمي، ؤصي بلى نٗىباث ْهغث في ؾىت 

٩ا الالجُيُت  ل الجمُٗت بلى ؾى١ مكتر٦ت ألمٍغ ؤي حٗم٤ُ )ٞةطا ٧ان بٌٗ الضو٫ ًغي بًغوعة جدٍى

ؼ حمُٗت الخجاعة الخغة (الخ٨خل والاهضماج ؤلا٢لُمي ، ٞةن البٌٗ آلازغ، ًمُل بلى الا٦خٟاء بخٍٗؼ

لها بلى ؾى١ مكتر٦ت و٧ان مً ؤبغػ هخاثج هظه اإلاغاحٗت، جى٢ُ٘ . هٟؿها، ٢بل اجساط زُىاث لخدٍى

، الظي حاء في خُثُاجه ال٣غاعاث ألاؾاؾُت التي جخٗل٤ بمؿخ٣بل (1969)بغوجى٧ى٫ ٦غ٧اؽ في ؾىت 

. الجمُٗت الظي ٌؿخٛغ١ الٗمل ُٞه ؤعب٘ ؾىىاث

ت للٗمل، جىٟظ         ًاء، بلى حاهب البروجى٧ى٫ اإلاظ٧ىع، زُت ٖكٍغ بلى حاهب طل٪، اٖخمضث الضو٫ ألٖا

ؼ الخٗاون ؤلا٢لُمي، زانت جل٪ . (1980-1970)ٖلى مغخلخحن وحُٛي الٟترة بحن  و الخُت تهضٝ بلى حٍٗؼ

                                                           
ت، ل(مً الحىالت حتى الىويس)اكحصادًات ااشارهة الدألالية ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض،-1  م م 2006،الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

108-110
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( ONU)الظي اجسظجه الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة  (100)اإلاباصعاث التي جبلىعث بلى ال٣غاع ع٢م

(. 1969)في صوعتها الغابٗت في ؾىت 

ت اإلاظ٧ىعة        : وحٗالج الخُت الٗكٍغ

غ الخجاعة،  - ال٣ىاٖض التي جُب٣ها الجمُٗت لخدٍغ

ت،  - جيؿ٤ُ الؿُاؾاث الخجاٍع

حصجُ٘ الهاصعاث ؤلا٢لُمُت،  -

وي٘ ؾُاؾت مكتر٦ت إلا٣اومت اإلاٗامالث ٚحر الجزحهت،  -

ت-  1.جيؿ٤ُ ؤلاخهاءاث الخجاٍع

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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إلاػار الحاريخي اضار الحيامل الاكحصادي العربي  :ااملبح الثالح

قهضث اإلاى٣ُت الٗغبُت ؾلؿلت مً اإلاداوالث اإلاخٗا٢بت مً ؤحل ب٢امت ج٩امل ا٢خهاصي ُٞما بُنها        

ىام التي ؤ٣ٖبذ جإؾِـ الجامٗت الٗغبُت ختى آلان، ولم ًخى٠٢ الخضًث ولم جى٣ُ٘  اهُال٢ا مً ألٖا

مىدهم مى٢ٟا  ت ٍو ٗؼػ مً ٢ضعاتهم الخىمٍى مداوالث ب٢امت ج٩امل ٖغبي ٢ىي  ًدٟٔ مهالر ؤًٖاثه َو

م٨ً جلخُو ججغبت الخ٩امل الا٢خهاصي في اإلاغاخل الخالُت ل:جٟاويُا ؤ٢ىي في اإلاداٞل الضولُت، ٍو

معاهدة الدفاع ااشترن ألاالحعاألان الاكحصادي ألااثفاكية جضهيل الحملادو الحجاري :لااؼلل  ألاول

بن ؤولى اإلاداوالث التي ٢امذ بالخمهُض لٗملُت الخ٩امل حٗىص بلى مىخه٠ ألاعبُٗىاث ٞبٗض اه٣ًاء        

ت إلااجمغ ٢مت ٖغبي ٖام إلاىا٢كت  ٞترة ٢هحرة ٖلى جهاًت الخغب الٗاإلاُت الثاهُت احخمٗذ لجىت جدًحًر

 والظي هو ٖلى ؤن 1945 ماعؽ٨ٞ22غة ب٢امت حامٗت ٖغبُت،وبٗض طل٪ جم جى٢ُ٘ مُثا١ الجامٗت في 

غاٝ في هظا اإلاُثا١، والٗمل ٖلى جيؿ٤ُ زُُها  مهمت الجامٗت جخمثل في جىز٤ُ الهالث بحن الضو٫ ألَا

وجىُٟظ ما ًخم الاجٟا١ ٖلُه  الؿُاؾُت وطل٪ بُٛت جد٤ُ٣ الخٗاون بُنها ونُاهت اؾخ٣اللها وؾُاصتها،

 1.بحن هظه الضو٫ مً اجٟا٢ُاث

: معاهدة الدفاع ااشترن ألاالحعاألان الاكحصادي ل-أألاال

ل٣ض ؤصي ي٠ٗ ٞٗالُت صوع حامٗت الضو٫ الٗغبُت الظي ٧اهذ جاصًه ؤمام الخدضًاث التي واحهذ        

 بلى ٣ٖض مٗاهضة الضٞإ اإلاكتر٥ والخٗاون الا٢خهاصي بحن صو٫ الجامٗت 1948الٗالم الٗغبي مىظ ٖام 

ت  الٗغبُت، والتي تهضٝ مً الىاخُت الا٢خهاصًت بلى صٖم الخٗاون وطل٪ مً ؤحل ا٢خهاصًاث ٖغبُت ٢ٍى

ىُت الؼعاُٖت والهىاُٖت  2.وطل٪ مً زال٫ الاؾدثماعاث اإلاكتر٦ت وجباص٫ اإلاىخجاث الَى

ههذ مٗاهضة الضٞإ اإلاكتر٥ والخٗاون الا٢خهاصي ٖلى بوكاء مجلـ ا٢خهاصي ًخ٩ىن مً  و       

ًغاه ٦ُٟال بخد٤ُ٣  وػعاء الضو٫ اإلاخٗا٢ضة اإلاسخهحن بالكاون الا٢خهاصًت ل٩ي ٣ًترح ٖلى الخ٩ىماث ما

 .ؤهضاٝ الخٗاون الا٢خهاصي مابحن الضو٫ الٗغبُت

                                                           
 .105، م 2000ال٣اهغة ، ، ، صاع ال٨ٟغ الٗغبيدليل ااىظمات الدألالية،خؿً ٖمغ، 1
 .84م مرجع صابم، ب٦غام ٖبض الغخُم، 2
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 و٧ان مً بحن ؤولُاث اهخمامه مىيٕى 1953وبضؤ اإلاجلـ الا٢خهاصي الٗغبي وكاَه في جهاًت ٖام        

اث اإلاٗامالث  ذ، وحؿضًض مضٖٞى حؿهُل جباص٫ ؤلاهخاج الؼعاعي والخُىاوي والهىاعي ، وججاعة التراهٍؼ

ت، ل اإلاكغوٖاث  الجاٍع واهخ٣ا٫ عئوؽ ألامىا٫ بحن الضو٫ الٗغبُت، وبوكاء ماؾؿت مالُت مكتر٦ت لخمٍى

 1. الٗغبُت

 :اثفاكية جضهيل الحملادو الحجاريل-ثاهيا

ذ اجٟا٢ُت لدؿهُل الخباص٫ الخجاعي >> في ٣ٖض ٦1953ما جم جغحمت هظا الخٗاون ؾىت        بحن <<والتراهٍؼ

و جدخىي .بلضان حامٗت الضو٫ الٗغبُت وهم ألاعصن،ؾىعٍا،الٗغا١،الؿٗىصًت،لبىان،مهغ،لُبُا و الُمً

ٟاءاث مً الغؾىم الجمغ٦ُت حؿتهضٝ بوكاء مىٓمت ججاعة ٖغبُت خغة  هظه الاجٟا٢ُت ٖلى حملت مً ؤلٖا

٦مضزل ل٣ُام ًٞاء ا٢خهاصي ٖغبي مخ٩امل ومخًامً، وحٗخبر هظه الاجٟا٢ُت هي ؤولى الاجٟا٢ُاث 

غ الخجاعة بحن البلضان الٗغبُت، ٦ما ؤجها حٗض ؤًًا ؤو٫ اجٟا٢ُت في ؾلؿلت  الجماُٖت اإلاىٓمت إلاضزل جدٍغ

الاجٟا٢ُاث الجماُٖت التي جىالذ في ْل الجامٗت والتي ويٗذ ؤؾـ الخجم٘ الٗغبي وؤخ٩امه و٢ض 

في اإلاُاصًً << حٗاون وز٤ُ>>وضخذ الاجٟا٢ُت في صًباحتها ؤن الهضٝ مً ببغامها الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ 

بُنها وطل٪ َب٣ا إلاا ٣ًغعه مُثا١ << حؿهُل الخباص٫>>الا٢خهاصًت بحن الضو٫ الٗغبُت بما في طل٪ 

 2.الجامٗت الٗغبُت

مشرألاع الوحدة الاكحصادًة العربية ألاالضوق العربية ااشترهة :ااؼلل الثاوي

 :مشرألاع الوحدة الاكحصادًة العربية-لأألاال

ال٣غاع   في جهاًت صوعتها الٗاصًت،1956 ماي 19اجسظث اللجىت الؿُاؾُت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت في        

ٞةن  إلاا ٧اهذ الىخضة الا٢خهاصًت مً ؤهم ألاهضاٝ التي حؿعى بليها حامٗت الضو٫ الٗغبُت،>>  : الخالي 

 اللجىت الؿُاؾُت جىص ي بخإل٠ُ لجىت مً الخبراء الٗغب جخىلى بٖضاص مكغوٕ ٧امل لهظه الىخضة و

الخُىاث التي ًجب ؤن جدب٘ مً ؤحل جد٣ُ٣ها،ٖلى ؤن ج٣ضم الخ٩ىماث الٗغبُت بلى ألاماهت الٗامت 

                                                           
ه ٖبض اإلا٣هىص مبرو٥، -1  .42-41، م م مرجع صابمهٍؼ
 .133، م 2011 ،، ، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروثثبدًات الحيامل الاكحصادي العربي في عصر العواةمدؿً الىضوي، - 2
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غها بلى اللجىت الؿُاؾُت  ؤؾماء ممثليها في هظه اللجىت في ًٚىن زالزت ؤؾابُ٘ و ؤن ج٣ضم اللجىت ج٣ٍغ

 1<<.ؤقهغفي مضة ال جخجاوػ ؤعبٗت 

خحن ْهغث ؤو٫ باصعة لبٗث  ،1962 ختى ٖام 1957و هـ٨ظا ب٣ي مكغوٕ الاجٟا٢ُت مٗل٣ا مىظ ٖام        

الخُاة ُٞه،خُث و٢ٗذ ٖلُه بٌٗ الضو٫ الٗغبُت، و ٢بل وي٘ الاجٟا٢ُت خحز الخىُٟظ خغم اإلاجلـ 

الٗغبي باإلؾغإ في جىُٟظ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت، ٞإنضع ٢غاع بدك٨ُل مجلـ ما٢ذ للىخضة الا٢خهاصًت 

، و ؤو٧ل بلُه الخعجُل بضعاؾت الخُىاث الالػمت لخد٤ُ٣ بٌٗ ؤهضاٝ 1959-7-11ب٣غاعه الهاصع في 

الاجٟا٢ُت، و  

اإلاا٢ذ بٗغى ٧اٞت ٢غاعاجه ٖلى اإلاجلـ الا٢خهاصي الجساط ال٣غاعاث  ه٨ظا ٣ٞض ٢ام اإلاجلـ       

 2.الالػمت بكإجها لخحن صزى٫ الاجٟا٢ُت مىي٘ الخىُٟظ

 وحٗخبر بضاًت لالججاه هدى الخ٩امل الا٢خهاصي 1964-04-30و صزلذ هظه الاجٟا٢ُت خحز الخىُٟظ في        

ًاء ٢ض اج٣ٟذ ٖلى ٢ُام : "الٗغبي في الىىاحي الا٢خهاصًت خُث ههذ في م٣ضمتها ٖلى بن البلضان ألٖا

جُت لى جد٣ُ٣ها بهىعة جضٍع " وخضة ا٢خهاصًت مخ٩املت ُٞما بُنها ٖو

ت ؤلا٢امت والٗمل ومماعؾت         ت اهخ٣ا٫ ألاشخام وعئوؽ ألامىا٫ وخٍغ ًاء خٍغ وجًمً للضو٫ ألٖا

اث وجىخُض ؾُاؾاث الخجاعة الخاعحُت وألاهٓمت اإلاخٗل٣ت بها  حرها مً الخٍغ اليكاٍ الا٢خهاصي ٚو

ذ وجيؿ٤ُ الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بالؼعاٖت  ٣ض الاجٟا٢ُاث اإلاسخلٟت وجىخُض ؤهٓمت الى٣ل والتراهٍؼ ٖو

ٗاث الا٢خهاصًت والؿُاؾاث الى٣ضًت واإلاالُت والًغاثب . والخجاعة الضازلُت وجىخُض الدكَغ

ولًمان جىُٟظ الاجٟا٢ُت جم بوكاء مجلـ الىخضة الا٢خهاصًت وبٌٗ اللجان اإلاسخهت في مسخل٠        

. اإلاجاالث

غ اهخ٣ا٫         بن اجٟا٢ُت الىخضة الا٢خهاصًت في ؾبُل جد٣ُ٣ها لهظه الىخضة ؾٗذ مىظ البضاًت بلى جدٍغ

ت وبظل٪ جد٣٣ذ اإلاغخلت ألاولى مً  ًاء مً ال٣ُىص الجمغ٦ُت و ؤلاصاٍع الؿل٘ والخضماث بحن الضو٫ ألٖا

ًاء في حضاع " مى٣ُت الخجاعة الخغة"الىخضة وهي  ٟاث الجمغ٦ُت للضو٫ ألٖا وؾٗذ بلى جىخُض الخٍٗغ

حمغ٧ي واخض ججاه الٗالم الخاعجي وبظل٪ جد٣٣ذ اإلاغخلت الثاهُت وهي الاجداص الجمغ٧ي ٦ما ؾٗذ بلى 

                                                           
 .200، م 1983الُبٗت الثالثت ،، ، ، بحروث، مٗهض ؤلاهماء الٗغبيالعربي الحعاألان الاكحصاديٖبض الهاصي ًمىث، - 1
 86، م 1999ال٣اهغة ،  ، ، م٨خبت مضبىليالضوق العربية ااشترهة في عصر العواةؾلُمان اإلاىظعي، 2
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حرها بحن الضو٫  ت ٚو غ اهخ٣ا٫ ٖىانغ ؤلاهخاج مً ٖمل وعؤؽ ما٫ والخىُٓم مً ال٣ُىص ؤلاصاٍع جدٍغ

ًاء وهىا ههل بلى مغخلت الاجداص الا٢خهاصي  لللل1.ألٖا

 :الضوق العربية ااشترهةل-ثاهيا

 ال٣اض ي بةوكاء الؿى١ الٗغبُت اإلاكتر٦ت ٌٗض و بال حض٫ ؤهم ال٣غاعاث الهاصعة 17بن ال٣غاع ع٢م       

ًٖ مجلـ الىخضة الا٢خهاصًت مىظ جإؾِؿه ختى الُىم، خُث حك٩ل هظه الؿى١ زُىة ٦بري في 

ذ  مجا٫ الخٗاون الا٢خهاصي الٗغبي بطا ما ٢ىعهذ م٘ اجٟا٢ُت حؿهُل الخباص٫ الخجاعي و جىُٓم التراهٍؼ

 ، و ًضزل في الٗىانغ الجضًضة اإلاخ٣ضمت ٖلى اجٟا٢ُت حؿهُل الخباص٫ الخجاعي و جىُٓم 1953لٗام

ذ الى٣اٍ الخالُت : التراهٍؼ

ت و الغؾىم و الًغاثب ٖىض الاؾخحراص ؤو الخهضًغ، و طل٪ - 1       اصة في ال٣ُىص ؤلاصاٍع ٖضم ٞغى ؤي ٍػ

ش ال٣غاع . ٖلى ٧ل اإلاىخجاث الهىاُٖت، الؼعاُٖت، الخُىاهُت و الُبُُٗت مىظ جاٍع

ًاء، خُث ؤهه - 2        مى٘ بزًإ اإلاىخجاث بإهىاٖها بلى عؾم جهضًغ حمغ٧ي في جباصلها بحن الضو٫ ألٖا

. 1953ال ًىحض هو مكابه في اجٟا٢ُت ٖام

غاٝ اإلاخٗا٢ضة، - 3        ىُت بلى ألَا ه للهاصعاث مً اإلاىخجاث الَى ًمى٘ مىٗا باجا مىذ صٖم مهما ٧ان هٖى

غ بهخاج ممازل مً البًاٖت التي مىدذ الضٖم في البلض اإلاؿخىعص، و لم ٨ًً هىا٥ هو مكابه  ٖىض جٞى

. 1953في اجٟا٢ُت ٖام

 مً 1953 اإلاىخجاث الؼعاُٖت، الخُىاهُت و الُبُُٗت التي لم ًخم بٖٟائها في اجٟا٢ُت ٖامبٖٟاء- 4       

ا بضءا مً بضاًت % 20الغؾىم الجمغ٦ُت بيؿبت  ، بدُث ًخم بٖٟائها ٧لُا زال٫ زمـ 1965ؾىٍى

. ؾىىاث

ًخم جسٌُٟ الغؾىم الجمغ٦ُت و الغؾىم ألازغي ٖلى اإلاىخجاث الهىاُٖت التي ٩ًىن ميكاها - 5       

غاٝ اإلاخٗا٢ضة بىا٢٘  ا مً ؤو٫ ٖام% 10ؤخض ألَا ، خُث ج٩ىن مٟٗاة ٧لُا بٗض ٖكغ 1956ؾىٍى

ٟاء الؿىىي الجضًض ٌؿغي ٖليها 1953ؾىىاث، ؤما اإلاىخجاث التي جم بٖٟائها في اجٟا٢ُت ٖام  ٞةن ؤلٖا

. بياٞت لئلٖٟاء الؿاب٤

                                                           
٤ُ صال٫، 1  .21، م 2010، ألاعصن، ، ، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبياكحصادًات الوػً العربي ألادألار مددل إلاهحاجصٖض ٞع
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في % 50بٗض ؤن ٧ان% 40زٌٟ ٢غاع الؿى١ وؿبت الهى٘ اإلادلي في اإلاىخجاث الهىاُٖت بلى- 6       

. 1953اجٟا٢ُت ٖام 

ت بيؿبت - 7       غ الخباص٫ الخجاعي مً ال٣ُىص ؤلاصاٍع للمىخجاث % 20ًدخىي ٢غاع الؿى١ ٖلى جدٍغ

غ الخباص٫  ت ٧املت بٗض زمـ ؾىىاث، وجدٍغ الؼعاُٖت، الخُىاهُت و الُبُُٗت، بدُث ًخم جباصلها بدٍغ

غ % 10بيؿبت  ت ٧املت بٗض زمـ ؾىىاث، و جدٍغ باليؿبت للمىخجاث الهىاُٖت بدُث ًخم جباصلها بدٍغ

ت ٧املت بٗض ٖكغ ؾىىاث و % 10الخباص٫ بيؿبت  باليؿبت للمىخجاث الهىاُٖت بدُث ًخم جباصلها بدٍغ

 .1953هى هو حضًض ٚحر مٗغوٝ في اجٟا٢ُت ٖام

اث ٖغبي و نىضو١ ه٣ض ٖغبي لؤلَغاٝ اإلاخٗا٢ضة، بدُث ج٩ىن - 8       زُِ إلوكاء اجداص مضٖٞى

٤ للخغوج مً ٖضم ٦ٟاًت اجٟا٢ُت حؿضًض  ٖمالتها ٢ابلت للخدى٫ ُٞما بُنها، و بظل٪ ٢ام بغؾم الٍُغ

ت و اهخ٣ا٫ الغؾامُل لٗام اث اإلاٗامالث الجاٍع . 1953مضٖٞى

غاٝ اإلاخٗا٢ضة بالخىحه بلى مجلـ الىخضة الا٢خهاصًت بُلب اؾخثىاء - 9       ؤ٢غ خ٤ ٧ل صولت مً ألَا

غ مً ال٣ُىص ألؾباب  بٌٗ اإلاىخجاث مً بٖٟائها ؤو مً الخسٌُٟ ٖليها في الغؾىم و الًغاثب و الخدٍغ

 1.حضًت و مبرعة إلاجلـ الىخضة الا٢خهاصًت إلاضة ال جخجاوػ مغاخل الخضعج

م مً الاًجابُاث التي جمحز بها ٢غاع بوكاء الؿى١ الٗغبُت اإلاكتر٦ت ٞةهه اهُىي ٖلى         لى الٚغ ٖو

ًاء  ت مً الؿلبُاث التي ح٤ُٗ الٗمل الٗغبي اإلاكتر٥ والخٗاون اإلاخباص٫ بحن الضو٫ ألٖا خُث . مجمٖى

غ الخجاعة بحن ألا٢ُاع الٗغبُت وب٢امت اإلاباصتؤن   وألاؾـ التي بىِذ ٖليها الاجٟا٢ُت لم ج٨ً ؤ٦ثر مً جدٍغ

ٟت حمغ٦ُت مىخضة  غ الخجاعة هظه لم ج٣ترن بىي٘ حٍٗغ مى٣ُت ججاعة خغة ٖغبُت، وبن ٖملُت جدٍغ

جُب٣ها الضو٫ الٗغبُت في مىاحهت الخدضًاث الخاعحُت، ٦ما ؤجها لم ج٣ترن بةلٛاء ال٣ُىص ٖلى اهخ٣ا٫ 

. عئوؽ ألامىا٫ والٗما٫ بحن هظه الضو٫ 

م مً ٧ل طل٪ ٞةن الؿى١ الٗغبُت اإلاكتر٦ت حؿاهم في بًجاص ألاعيُت الىاؾٗت         لى الٚغ ٖو

وؤلاًجابُت لخد٤ُ٣ الٗمل الا٢خهاصي الٗغبي اإلاكتر٥، ألن بػالت ال٣ُىص ؤمام اإلاىخجاث الٗغبُت ؾُاصي 

٘ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت وبالخالي الخ٣لُل  بلى جض٣ٞها لؤل٢ُاع الٗغبُت ألامغ الظي ٌؿخضعي الاهخمام اإلاتزاًض بٞغ

و٦ظل٪ ٞةن ٢ُام ؾى١ ٖغبُت مكتر٦ت ججم٘ الضو٫ الٗغبُت ٧لها . مً الى٣ٟاث والخسٌُٟ مً ألاؾٗاع

                                                           
 .83-82 م م  صمك٤، صاع صمك٤ لليكغ والخىػَ٘،بعع كظاًا الحعاألان الاكحصادي العربي،ؤخمض مغاص، 1
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غ وجد٤ُ٣ الاػصهاع الا٢خهاصي الٗغبي بمسخل٠ حىاهبه وؤبٗاصه ألامغ  ؾٝى ٩ًىن لها قإن ٦بحر في جٍُى

 1.هظه الؿى١ والاؾخٟاصة مً محزاتها الظي ًخُلب يغوعة الؿعي الجاص لخُٟٗل

اثفاكية ثيضير الحجارة ألامىؼلة الحجارة الحرة العربية :الثالح ااؼلل

ل:اثفاكية ثيضير الحجارة-أألاال

 و٢غاع بوكاء الؿى١ الٗغبُت اإلاكتر٦ت ٞهي 1953جمثل هظه الاجٟا٢ُت زُىة ؤ٦ثر ج٣ضما مً اجٟا٢ُتي        

ؼ الخىمُت الٗغبُت في  ت للخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي ٧ىؾُلت ؤؾاؾُت لخٍٗؼ ج٣غع نغاخت ألاهمُت الخٍُى

ٞبظل٪ حٗلذ الخ٩امل بحن الا٢خهاصًاث الٗغبُت . بَاع ا٢خهاص ٖغبي مخدغع مخُىع مترابِ ومخىاػن 

 2.هضٞا لٗملُت جِؿُحر الخباص٫ الخجاعي والخىمُت بُنها

-02-27ٞل٣ض حغي الٗمل في بٖضاص هظه الاجٟا٢ُت التي ؤ٢غها اإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي في        

وؾٗذ الاجٟا٢ُت للغبِ بحن جِؿُحر الخباص٫ الخجاعي . 1982 وصزلذ خحز الخىُٟظ في ؤوازغ 1981

٤ صٖم ألاوكُت ؤلاهخاحُت التي ٣ًىم ٖليها، وبمكاع٦ت اإلااؾؿاث اإلاخسههت الٗغبُت  وجىمُخه ًٖ ٍَغ

ل ويمان اثخمان الخهضًغ غ . ، بما في طل٪ ماؾؿاث الخمٍى وبما ؤن الاجٟا٢ُت جٟاصث الخضًث ًٖ جدٍغ

جُا ٖبر الؼمً ،ٞةجها ٖاصث بلى ٢اٖضة اهخ٣اء ؾل٘ جلبي مٗاًحر مُٗىت  قامل للخجاعة البُيُت ًخم جضٍع

جسٌٟ ٖليها الغؾىم ؤو جٟغى لها خماًت ، بًٗها ٌٟٗى مً الغؾىم الجمغ٦ُت وال٣ُىص ٚحر الجمغ٦ُت، 

ًاء جُا هدُجت جٟاوى بحن الضو٫ ألٖا في الى٢ذ هٟؿه، . والبٌٗ ًضعج في ٢ىاثم جسٌٟ عؾىمها جضٍع

حر خماًت للؿل٘ الٗغبُت مً الؿل٘  ٟت زاعحُت مكتر٦ت، ًجغي الاجٟا١ ٖلى جٞى بضال مً ٞغى حٍٗغ

 3.ألاحىبُت البضًلت ؤو اإلاىاٞؿت بالخٟاوى خى٫ خضوص صهُا مً هظه ألازحرة

 4: و جًم هظه الاجٟا٢ُت اإلاباصت ألاؾاؾُت الخالُت        

 غ الخباص٫ الخجاعي بحن الضو٫ الٗغبُت مً الغؾىم و ال٣ُىص اإلاسخلٟت . مبضؤ جدٍغ

                                                           
 مجلت مٗلىماث صولُت، مغ٦ؼ اإلاٗلىماث ال٣ىمي في الجمهىعٍت الٗغبُت الضوق العربية ااشترهة الظرألارات ألاالحبدًات،ؾمغ ألاخمغ، 1

 2000 ، عب64ُ٘الؿىعٍت، الؿىت الثامىت، ٖضص 
٤ُ صال٫،2  .33 م  مرجع صابم،صٖض ٞع
 .497 م مرجع صابم،مدمض مدمىص ؤلامام، 3
دان، مدمض خمضي ؾالم، 4 ثىمية الحجارة السراعية العربية الملييية مً دالو ثفعيل اثفاكيات الحعاألان الحجاري مدمض ٧امل ٍع

 .  13، م 2001 ؾبخمبر 27-26 اإلااجمغ الخاؾ٘ لال٢خهاصًحن الؼعاُٖحن، هاصي الؼعاُٖحن الضقي الجحزة العربي،
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 مبضؤ الخماًت اإلاخضعحت للؿل٘ الٗغبُت، بمىاحهت مىاٞؿت الؿل٘ ٚحر الٗغبُت .

 مبضؤ الغبِ اإلايؿ٤ بحن بهخاج الؿل٘ بحن الضو٫ الٗغبُت .

 مبضؤ الخبض٫ اإلاباقغ في الخجاعة الٗغبُت البُيُت .

 غاٝ الؾُما ؤويإ الضو٫ ألا٢ل همىا . مبضؤ مغاٖاة الٓغوٝ ؤلاهماثُت ل٩ل مً الضو٫ ألَا

 مبضؤ الخىػَ٘ الٗاص٫ لؤلٖباء و اإلاىاٞ٘ اإلاترجبت ٖلى جُب٤ُ الاجٟا٢ُت .

 ت و ال٣ىمُت . مبضؤ الاؾترقاص بمٗاًحر ؤهمُت الؿل٘ باليؿبت للمهالر ال٣ٍُغ

 ٝغا . مبضؤ ٖضم اللجىء بلى ال٣ٗىباث الا٢خهاصًت في اإلاجا٫ الخجاعي بحن الضو٫ ألَا

اجٟا٢ُت مىخضة الؾدثماع عئوؽ >>  ٣ٖض اجٟا٢ُت باؾم 1982و مً حهت ؤزغي، ٣ٞض جم ؾىت        

ً صولت، و جًمىذ ؤخ٩ام هظه <<ألامىا٫ الٗغبُت  ،و جم الخى٢ُ٘ ٖليها مً ٢بل واخض و ٖكٍغ

٤ اجٟا٢ُاث  الاجٟا٢ُت،بُٖاء ألامىا٫ الٗغبُت يماهاث ؤؾاؾُت ًم٨ً ؤن جضٖم بامخُاػاث ؤزغي ًٖ ٍَغ

م مً هظا ؤلاحمإ الٗغبي لم ٨ًخب ألي مً هظًً اإلاكغوٖحن الىجاح بط خالذ  زىاثُت، و ل٨ىه بالٚغ

ت و الؿُاؾُت و ٚحرها صون الخىنل بلى جىُٟظ هاجحن الاجٟا٢ُخحن ٦ما ٧ان مىخٓغا ل1.الٗىاث٤ الخجاٍع

 :مىؼلة الحجارة الحرة العربية-ثاهيا

و بما ؤن مداوالث الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي الؿاب٣ت بإق٩الها اإلاسخلٟت لم جخم٨ً مً جد٤ُ٣        

الىجاح اإلاُلىب جم جبني نُٛت حضًضة للخجاعة الخغة الٗغبُت ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ الخيؿ٤ُ و الخ٩امل بحن 

 ٖلى اجساط زُىة ؤ٦ثر 1997خُث ؤ٢ضم اإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي ٖام  .الا٢خهاصًاث الٗغبُت

ٞاٖلُت جمثلذ في ب٢امت مى٣ُت ججاعة خغة ٖغبُت ٦بري مؿدىضا في طل٪ بلى جُٟٗل اجٟا٢ُت حؿُحر وجىمُت 

الخباص٫ الخجاعي ُٞما بحن الضو٫ الٗغبُت ، وجالها بٗض ٞترة جى٠٢ ؾاصها الخىجغ بٟٗل الخغب الٗغا٢ُت 

ؤلاًغاهُت زم ٖاص البٗض الخ٩املي الا٢خهاصي بلى البروػ مً حضًض وطل٪ مً زال٫ ماجمغ ال٣مت الٗغبي – 

ُه جم الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت حؿُحر 1996 حىان 25 بلى 21اإلاى٣ٗض في ال٣اهغة زال٫ الٟترة اإلامخضة مً   ٞو

وجىمُت الخباص٫ الخجاعي بحن الضو٫ الٗغبُت ،وطل٪ ختى ًخم٨ً الىٓام ؤلا٢لُمي الٗغبي مً الخٗامل م٘ 

اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت الضولُت والخ٠ُ٨ م٘ الاججاه الضولي هدى ب٢امت ج٨خالث ا٢خهاصًت ب٢لُمُت، 

                                                           
 .7 م مرجع صابم،ب٦غام ٖبض الغخُم، 1
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غ الخجاعة ٖلى الهُٗض الٗالمي مً هاخُت ؤزغي  زهىنا وؤن ؤلانالخاث الا٢خهاصًت الضازلُت وجدٍغ

ٗالت ولظا حؿعى مسخل٠ البلضان الٗغبُت  ان الٗامان اإلاد٣٣ان إلاى٣ُت ججاعة خغة هاجخت ٞو هما الكَغ

 1.بلى جد٤ُ٣ هظًً الهضٞحن 

 جىُٟظ اجٟا٢ُت ب٢امت مى٣ُت الخجاعة الخغة الٗغبُت و طل٪ 1998ٖام  و ٢ض بضؤث الضو٫ الٗغبُت في       

 و اإلاخٗل٤ ب٣ُام مى٣ُت الخجاعة الخغة الٗغبُت 1997بدىُٟظ ٢غاع اإلاجلـ الا٢خهاصي الاحخماعي ٖام 

 2: و التي ج٣ىم ٖلى ألاؾـ الخالُت . 1998بخضاء مً ؤو٫ ًىاًغ ازال٫ ٖكغ ؾىىاث 

  1981ؤن ج٩ىن الضولت ًٖىا في اجٟا٢ُت جِؿحر و جىمُت الخباص٫ الخجاعي لٗام .

  غاٝ، و الظي جم جي للؿل٘ الٗغبُت التي ًخم جباصلها بحن الضو٫ ألَا غ الخضٍع ألازظ بمبضؤ الخدٍغ

 و طل٪ بخسٌُٟ الغؾىم الجمغ٦ُت و الغؾىم و الًغاثب 1998جُب٣ُه ابخضاء مً ؤو٫ ًىاًغ 

غ ال٩امل ل٩اٞت الؿل٘ الٗغبُت بنهاًت  ت، ٖلى ؤن ًخم الخدٍغ ت مدؿاٍو طاث ألازغ اإلامازل بيؿب مئٍى

. م2007ٖام 

 ت لخُب٤ُ هظا البرهامج . ٣ًىم اإلاجلـ الا٢خهاصي و الاحخماعي بمغاحٗت هه٠ ؾىٍى

  ىُت في ٣ا لهظا البرهامج، مٗاملت الؿل٘ الَى ًخم مٗاملت الؿل٘ الٗغبُت التي جضزل الخباص٫ ٞو

غاٝ، ُٞما ًخٗل٤ ب٣ىاٖض اإلايكإ و اإلاىانٟاث و اإلا٣اًِـ و اقتراَاث الى٢اًت  الضو٫ ألَا

. الصخُت و ألامىُت، و الغؾىم و الًغاثب اإلادلُت

  ؤو وي٘ ؤي ٢اٖضة ج٩ىن ؾببا في ٖغ٢لت هظا ،٘ ال ًجىػ ألي صولت ًٖى بنضاع ؤي حكَغ

. البرهامج

                                                           
اث الجامُٗت،الجؼاثغ، الحىحالت الاكحصادًة إلاكليميةبؾماُٖل مٗغاٝ، 1  .74 ، م 2012،صًىان اإلاُبٖى
 .197، م م2001ال٣اهغة ،، ، ، الضاع الجامُٗت العواة ألاكظاًا اكحصادًة معاصرةٖمغ ن٣غ، 2
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  يغوعة مغاٖاة ؤخ٩ام و اجٟا٢ُاث مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، ُٞما ًخٗل٤ باألؾـ الٟىُت إلحغاءاث

اث الىاحم ًٖ جُب٤ُ  الى٢اًت و مىاحهت خاالث الضٖم، و بحغاءاث مٗالجت محزان اإلاضٖٞى

. البرهامج

  بن الؿل٘ الٗغبُت التي ًخم جباصلها في بَاع هظا البرهامج، ال جسً٘ ألًت ٢ُىص ٚحر حمغ٦ُت جدذ

. ؤي مؿمى

 غ الٟىعي ألي ؾلٗت مً الؿل٘ في مى٣ُت خغة زىاثُت . ًم٨ً ألي صولخحن الاجٟا١ ٖلى الخدٍغ

٦ما ًم٨ىىا ؤلاقاعة بلى ؤن ب٢امت مى٣ُت الخجاعة الخغة الٗغبُت ًم٨ىه ؤن ًد٤٣ ٞىاثض ٦ثحرة، ال        

جمثل ٣ِٞ م٨ؿبا للهالر الٗغبي الٗام، و ل٨نها جد٤٣ ٞاثضة مباقغة ل٩ل مً الضو٫ الٗغبُت اإلاكاع٦ت و 

 1 :الخالُتجخمثل هظه الٟىاثض و اإلا٩اؾب في الى٣اٍ 

                                                                 ًاصي ب٢امت مى٣ُت الخجاعة الخغة الٗغبُت ال٨بري بلى جىؾُ٘ حجم الؿى١ الضازلُت مً زال٫- 1

 ما جدُده مً ٞخذ ألاؾىا١ الٗغبُت ٖلى بًٗها البٌٗ، خُث ؤهه ٢بل ب٢امت مكغوٕ الكغا٦ت ٩ًىن      

      خـجم الؿى١ مدضوص ؤو م٣ُض بالضعحت ألاولى  بال٣ـىة الكغاثُت اإلادلُت التي ٚالبا ما ج٩ىن نٛحرة      

٘ طاث الدجم ال٨بحر               حضا بدُث ال حؿمذ بة٢امت اإلاكغوٕ ٖلى ؤؾـاؽ الخـجم ألامثل، ؤي اإلاكاَع

     التي جخمحز با٢خهاصًاث الدجم و اهسٟاى مؿخىي ج٩لٟت ؤلاهخاج، وبطا ٧ان الؿبب ألاهم في نٛغ       

٘ ؤلاهخاحُت واهسٟاى بهخاحُت الٗمل هى ي٤ُ الؿى١ اإلادلي ٢بل ب٢امت مى٣ُت                   حجم اإلاكاَع

غه مً بم٩اهاث إلصزا٫ الخ٣ىُاث الجضًضة ٞاهه ,الخجاعة الخغة        ٞةن احؿإ حجم هظه الؿى١ بما ًٞى

٘ بهخاحُت الٗمل و الدصجُ٘ ٖلى ه٣ل الخ٨ىىلىحُا في ٞغوٕ ؤلاهخاج ال٣اثمت والٟغوٕ             ٌٗمل ٖلى ٞع

٘ مؿخىي اإلاِٗكت        اصة مٗاصالث الىمى و ٞع . ؤلاهخاحُت الجضًضة و بالخالي ٌؿاهم بهىعة ٞٗالت في ٍػ

ت و الخ٨ىىلىحُت - 2                 بم٩اهُت مًاٖٟت ال٣ضعاث و ؤلام٩اهُاث الٗغبُت اإلاجخمٗت اإلااصًت،  اإلاالُت ، البكٍغ

          وطل٪ بؿب جىؾُ٘ . التي ًم٨نها ؤن جٟى١ ٦ثحرا ال٣ضعاث اإلاىٟغصة ألي مً هظه الضو٫ ٖلى خضي     

           خُث ؤن مًاٖٟت هظه ال٣ضعاث .الؿى١ الضازلُت هدُجت اهٟخاح ألاؾىا١ ٖلى بًٗها البٌٗ      

اصاث ضخمت في ؤلاهخاج جاصي خخما بلى        ٌؿاٖض ٖلى ب٢امت الٗضًض مً الهىاٖاث الجضًضة وجد٤ُ٣ ٍػ

اصة حجم الخجاعة الٗغبُت م٘ الضو٫ ألاحىبُت       ت البُيُت بل ٍػ          ٦ما ؤن . همى حجم اإلاباصالث الخجاٍع
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اصة حجم الاؾدثماعاث بل وحظب الاؾدثماعاث مً       خضور مثل هظه الخٛحراث ؾُاصي بالًغوعة بلى ٍػ

.                     ألاؾىا١ الخاعحُت، وزانت الاؾدثماعاث طاث الخ٣ىُاث اإلاخ٣ضمت     

   بن خؿً جىُٟظ بىىص اجٟا٢ُت مى٣ُت الخجاعة الخغة الٗغبُت ال٨بري و ما ًم٨ً ؤن ًد٣٣ه طل٪ مً - 3

ً الٗغبي ؾُٗمل في ْل الٓغوٝ الضولُت اإلاؿخجضة و                  الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ٖلى مؿخىي الَى

                 و ما هخج ٖنها مً 2001ؾبخمبر11حٗغى الٗالم بلى ؤػماث ا٢خهاصًت و زانت بٗض ؤخضار      

       ايُغاباث ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت في مىا٤َ ٖضًضة مً الٗالم ٖلى حٗل اإلاى٣ُت الٗغبُت مى٣ُت      

ٟت في الخاعج، بل و ٖىصة ؤٖضاص               حظب لالؾدثماعاث و ٌصج٘ ٖىصة حؼء مً عئوؽ ألامىا٫ اإلاْى

غ حهىص البدث الٗلمي                ٦بحرة و متزاًضة مً الٗلماء الٗغب الٗاملحن في الخاعج للمؿاهمت في جٍُى

  ومما الق٪ . الٗغبي و اإلاؿاهمت في خل مك٨الث الخىمُت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت للمى٣ُت الٗغبُت     

 ُٞه ؤن هظه الخُىعاث التي هخمنى جد٣ُ٣ها مغجبُت بم٣ضاع ما ؾدبظله ألاهٓمت الٗغبُت مً حهىص بل      

           و ختى ال٣ُإ الخام الٗغبي لخىُٟظ بغهامج هظه الاجٟا٢ُت بهىعة حضًت، بل و الاعج٣اء بها بلى      

 .مؿخىي الاجداص الجمغ٧ي و الؿى١ اإلاكتر٦ت ونىال الخ٣ا بلى الىخضة الا٢خهاصًت الٗغبُت     

٘ ال٣اٖضة ؤلاهخاحُت هدُجت حٗاْم - 4 غ و بٖاصة ه٩ُلت الا٢خهاصًاث الٗغبُت و جىَى                بم٩اهُت جٍُى

ت       غ بغامج جىمٍى           ال٣غاعاث اإلاكتر٦ت و جىٕى اإلاىاعص الُبُُٗت و اإلاهاصع مً الخاحاث، وفي خا٫ جٞى

اصة بَاع الدكاب٪ و الترابِ بحن ٞغوٕ       غ مثل هظه اإلا٣ىماث ًم٨ً ؤن ًد٤٣ ٍػ            مكتر٦ت ٞةن جٞى

غاث الا٢خهاصًت، هظا بياٞت       ا و ب٢لُمُا و جدؿحن مؿخىي اؾدثماع اإلاىاعص و جد٤ُ٣ الٞى ؤلاهخاج ٢ٍُغ

٣ا إلابضؤ اإلاحزة اليؿبُت زانت و        بلى ؤن اهٟخاح ألاؾىا١ ٖلى بًٗها ؾُٗؼػ مً بم٩اهاث الخسهو ٞو

ً الٗغبي وم٣ُضا بخُب٤ُ ؾُاؾاث الخماًت طاث ألاحل       ؤن الالتزام بهظا اإلابضؤ ال ًؼا٫ مدضوصا في الَى

ل      .       الٍُى

اصة صوع الخ٨خالث - 5                     و ؤزحرا ٞةهه ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه في ْل اإلاؿخجضاث الضولُت اإلاٗانغة و ٍػ

          الا٢خهاصًت الضولُت بك٩ل لِـ له مثُل، وب٢امت مىٓمت الخجاعة الضولُت، وبما حك٩له هظه مً     

جدضًاث لئلهخاج الٗغبي وبسانت ؤلاهخاج الهىاعي الٗغبي صازل ألاعاض ي الٗغبُت وزاعحها، ٞةن ب٢امت      

    مى٣ُت الخجاعة الٗغبُت ال٨بري حك٩ل مالطا لال٢خهاصًاث الٗغبُت ُٞه جدخمي وجخدهً ٞخ٣لل بلى      

ت . ؤ٦بر خض مم٨ً مً اإلاى٨ٗؿاث الؿلبُت للخدضًاث الٗاإلاُت الجضًضة          بن جدى٫ الٗالم بلى مجمٖى
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   مً الخ٨خالث ًضٞ٘ بالضو٫ الٗغبُت بلى يغوعة مىاحهت هظه الخ٨خالث بخ٨خل ٖغبي ًم٨ً ؤن ًهىن      

ض مً مداوالث الؿُُغة و التهمِل      دميها مً مٍؼ . اإلاهلخت الٗغبُت ٍو

ًمً         ٘ مً ال٣ضعاث الخٟاويُت للمى٣ُت الٗغبُت ٍو ً ج٨خل ا٢خهاصي ٖغبي ًم٨ىه ؤن ًٞغ بن ج٩ٍى

ت مً اإلا٩اؾب التي ال ٌؿخُُ٘ ؤي بلض ٖغبي جد٣ُ٣ها بمٟغصه . لها جد٤ُ٣ مجمٖى

لى ٢ضع مً ألاهمُت زانت         ٘ ال٣ضعة الخٟاويُت الٗغبُت جمثل مُلبا ملخا ٖو ومما ال ق٪ ُٞه ؤن ٞع

وؤن ج٨خل الاجداص ألاوعوبي ٌؿعى خالُا بلى ب٢امت هٕى مً الكغا٦ت م٘ ألا٢ُاع الٗغبُت و زانت 

ض مً ال٣ضعة ٖلى جهلُب اإلاىا٠٢ الجماُٖت هي خالت  اإلاخىؾُُت منها، ٦ما ؤن خاحت الٗغب بلى اإلاٍؼ

ًخُلبها ؤًًا الضوع اإلاخٗاْم إلاىٓمت الخجاعة الضولُت وما جٟغيه مً جدضًاث في مىاٞؿت اإلاىخىحاث 

 1.الٗغبُت صازل وزاعج اإلاى٣ُت الٗغبُت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الحيامل الاكحصادي العربي ألامعوكاثه ملومات:لااملبح الرابع

ً الٗغبي الٗضًض مً اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت ل٣ُام الخ٩امل الا٢خهاصي وبًجاص بيُت         جخىاٞغ في الَى

٦ما جىحض ُٞه الٗضًض مً الٗىاث٤ التي ج٠٣ ٖثرة في وحه هظا الخ٩امل  مالثمت لٗملُت الخىمُت الكاملت،

 : يًل الا٢خهاصي وح٤ُٗ جد٣ُ٣ه والتي ًم٨ً جلخُو ٧ليهما ُٞما

لحيامل الاكحصادي العربي  املومات :لااؼلل  ألاول

غث في جد٤ُ٣ الىخضة الٗغبُت، للللللل خُث ؤهه ًم٨ً ؤن ٩ًىن لهظه اإلا٣ىماث صوع ٦بحر و ٞٗا٫، بطا ما جٞى

ً الٗغبي ًدخىي ٖلى بٌٗ اإلا٣ىماث التي ٢ل ما هجض مثُال لها بحن الضو٫ ألازغي،و ًم٨ً ؤن  ٞالَى

ل:جىحؼ هظه اإلا٣ىماث ُٞما ًلي

االومات غير الاكحصادًة للحيامل الاكحصادي العربي :لأألاال

:لاللغة ألا الثلافة-1

ٞمً اإلاٗغوٝ ؤن قٗىب البلضان الٗغبُت حمُٗا حكتر٥ في لٛت واخضة، هي اللٛت الٗغبُت، مما ؤصي        

بلى وكىء هٕى مً الخ٣اعب و الاقترا٥ في آلاصاب و الٗاصاث و الخ٣الُض و َغ١ الخ٨ٟحر، التي ؤصث بلى 

وكىء بَاع و مىهج قبه مىخض ل٩ل مً ًخ٩لمىن لٛت واخضة ًٓهغ مً زال٫ زل٤ مٟاهُم مكتر٦ت و 

. ٞلؿٟاث مكتر٦ت حٗخبر ؤؾاؾا هاما في بىاء ال٣ىمُاث و منها ال٣ىمُاث الٗغبُت

     :الجغرافيةاالومات -2

ً الٗغبي ٖلى ع٢ٗت حٛغاُٞت واؾٗت جٟى١ مؿاخت ؤوعوبا بإ٦ملها ؤو مؿاخت الىالًاث         ًترب٘ الَى

٨ُت  لس ي بلى الخلُج الٗغبي و7500)اإلاخدضة ألامٍغ  3000 ٧لم بلى ٧1000لم َىال مً اإلادُِ ألَا

ً 2003 ملُىن وؿمت ؾىت 300خُث بلٜ ٖضص ؾ٩ان هظه اإلاى٣ُت هدى . (ٖغيا ، ٦ما ؤن مى٢٘ الَى

الٗغبي ٌٗض مى٢ٗا اؾتراجُجُا هاما مىظ ال٣ضم، و ٢ض ػاصث هظه ألاهمُت و جًاٖٟذ بض ٞخذ ٢ىاة 

ً الٗغبي مخجاوعة و ال ًٟهلها ًٖ بًٗها ؤي  ـ، و بما ؤن ٧ل البلضان التي ًخ٩ىن منها الَى الؿَى
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ت ٖال٢اث  خاحؼ َبُعي ٞهى بطن ٩ًىن وخضة حٛغاُٞت، مما ٌٗمل ٖلى حؿهُل ٖملُت الاجها٫ و ج٣ٍى

 1. الامتزاج و الاهههاع

ـ         ً الٗغبي صوع ٦بحر في جىٕى اإلاىار و مٓاهغ الخًاَع و ٢ض ٧ان الحؿإ الغ٢ٗت الجٛغاُٞت للَى

غ  غة ؤلاهخاج الىباحي و الخُىاوي و الثرواث اإلااثُت، ػص بلى طل٪ آباع البترو٫ التي  جخٞى الجٛغاُٞت و في ٞو

 .ٖليها البلضان الٗغبُت و التي جستزن ؤ٦بر وؿبت مً الاخخُاَي مىه

:لاالومات الحاريذية -ل3

ل بلى آالٝ الؿىحن ٞهى مهض أل٢ضم الخًاعاث التي ْهغث         ً الٗغبي الخاٞل و الٍُى ش الَى ًمخض جاٍع

اهُت و  ىهُت في خىى الىُل و البابلُت و آلاقىعٍت في خىى صحلت و الٟغاث و الؿٍغ في الٗالم ٧الٟٖغ

و ٢ض ٧ان لٓهىع ؤلاؾالم . آلاعامُت في ؾىعٍا و الُٟي٣ُُت في الؿاخل الكغقي للمخىؾِ بياٞت بلى الُمً

غة ونىال بلى اإلاٛغب ٦ما ؤن . الًٟل في وكإة ؤو٫ وخضة ؾُاؾُت ٖغبُت قملذ ٧ل مىا٤َ قبه الجٍؼ

الث، ٣ٞض حٗغيذ في ٞتراث يٟٗها و ج٨٨ٟها بلى ؤزُاع  الضو٫ الٗغبُت ٖاقذ و ٖاهذ هٟـ الٍى

ٞخٗغيذ للٛؼو الهلُبي الظي اؾخمغ ٢غهحن مً الؼمً، و خمالث اإلاٛى٫ و جُمىعلى٪، ٦ما ؤن . واخضة

 ً سا مكتر٧ا مً اإلآالم جدذ الخ٨م الٗثماوي، ٦ما ٖان الَى البلضان الٗغبُت حمُٗها ٖاقذ جاٍع

ت مً َٝغ بلضان ؤوعوبا الٛغبُت، ٦ما ؤهه  الٗغبي في الٗهغ الخضًث مً الخًٕى للؿُُغة الاؾخٗماٍع

٨ُت و مً الىحىص الاؾخٗماعي اإلاباقغ ممثال في بؾغاثُل الُت ألامٍغ و ه٨ظا . ٌٗاوي الُىم مً ؾُُغة ؤلامبًر

بت، ٢ض ٧ان لها صوعا ٞٗاال في جىخُض ال٨ُـان الىـٟس ي الٗغبي، و ؤصزلذ  ٞةن هظه ألاخضار البُٗضة و ال٣ٍغ

 2.ٖملُت الخ٩امل في بَاع مً الىًا٫ اإلاكتر٥ مً ؤحل مىاحهت ٧ل هظه اإلاساَغ

:لألاحدة الدًً ألا العرق ألا ااصير ااشترن -ل4

خُث ؤن الضًً ًلٗب صوعا ٦بحرا في خُاة اإلاجخمٗاث و ًم٨ً اٖخباعه ؤؾاؾا هاما في ٢ُام الضٖىة        

ال٣ىمُت، ؤما باليؿبت للمهحر اإلاكتر٥ ٞةن البلضان الٗغبُت، التي اقتر٦ذ في اإلااض ي في هٟـ اإلاساَغ، و 

جخٗغى الُىم إلاساَغ ؤزغي مكتر٦ت ؤًًا، ٞةهه خخما ؾ٩ُىن ؤمامها مهحر مكتر٥ واخض و مهالر 

ت الٛغبُت ومً الههُىهُت ٞالبلضان الٗغبُت حكتر٥ في . واخضة ٖىىاجها الخدغع مً الؿُُغة الاؾخٗماٍع
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سُت و ز٣اُٞت و حٛغاُٞت لى ؤخؿيذ  م٣ىماث ٖضًضة مً ٖغ١ و صًً و مهحر مكتر٥، و م٣ىماث جاٍع

. اؾخٛاللها الؾخُاٖذ ؤن جد٤٣ وخضة ا٢خهاصًت و ؾُاؾُت لِـ لها مثُل في الٗالم ٧له

:لاالومات الاكحصادًة للوػً العربي-ثاهيا 

حر اإلا٣ىماث الالػمت للخ٩امل للللللل ً الٗغبي الٗضًض مً ؤلام٩اهُاث التي ًم٨ً ؤن حؿاٖض في جٞى غ بالَى جٞى

خطر طل٪ ُٞما ًلي ل:الا٢خهاصي الٗغبي، ٍو

 :لجعدد ألاثىوع ااوارد الؼمليعيةل-1

ت ؾىاء ٧ان طل٪ ٖلى الهُٗض الؼعاعي ؤو         ً الٗغبي مىاعص ا٢خهاصًت ٦بحرة ومخىٖى ًمل٪ الَى

ً الٗغبي ج٣ضع ب . الهىاعي  مً مؿاخت % 10.2 ملُىن ٦ُلى متر مغب٘ ؤي ما ًىاػي 14.2ٞمؿاخت الَى

ً الٗغبي خىالي   ملُىن ه٨خاع، وهي 198الٗالم  ٧له، ٦ما ٣ًضع مجمٕى ألاعاض ي الهالخت للؼعاٖت بالَى

ت اإلاؿخٛلت خىالي % 14جمثل  ً الٗغبي، ٦ما جبلٜ اإلاؿاخت اإلاؼعٖو  ملُىن ه٨خاع، 53 مً مؿاخت الَى

 وفي بَاع 1. ملُىن ه٨خاع350 ملُىن ه٨خاع، ومؿاخت اإلاغاعي خىالي 94وجبلٜ مؿاخت الٛاباث خىالي

ً الٗغبي جدىٕى اإلاىازاث والخًاَعـ وؤهىإ التربت وحٗضص مهاصع اإلاُاه التي جبلٜ  اإلاؿاخت ال٨بحرة للَى

وهدُجت طل٪ حٗضص وجىٕى . ٣ِٞ ( ملُاع متر م٨ٗب175)ٌؿخٛل منها خالُا  ( ملُاع متر م٨ٗب370)خىالي 

 وجىاٞغ هظه اإلاىاعص مً ؤهم قغوٍ 2.اإلادانُل الؼعاُٖت والثرواث اإلاٗضهُت ومهاصع الُا٢ت اإلاسخلٟت

. هجاح الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي

:لااوكع الاصتراثيجي للوػً العربيل-2

ً الٗغبي مى٢ٗا ممخاػا له ؤهمُخه الا٢خهاصًت الخانت، ٞهى ًدخل مغ٦ؼا مخىؾُا         خُث ًدخل الَى

ُل ؤًًا ٖلى مٗٓم بداع ومدُُاث الٗالم وهي البدغ  ٣ُا و ؤوعوبا، ٍو بحن زالر ٢اعاث آؾُا ،بٍٞغ

ـ الٗالم  لس ي وبدغ الٗغب، ٦ما جخمحز جًاَع اإلاخىؾِ والبدغ ألاخمغ والخلُج الٗغبي واإلادُِ ألَا

 3.مؿا٢ِ ماثُت حؿمذ بخىلُض َا٢اث ٦هغباثُت هاثلت الٗغبي حٛغاُٞا بىحىص بداع و

                                                           
تالاصخثمارات العربية ألامضحلملل الحعاألان الاكحصادي العربيٖلي لُٟي ، 1 ، م 2009مهغ ، ، ، ، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

204. 
 .296، م مرجع صابمؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مدمىص خؿحن الىاصي، 2
ه ٖبض اإلا٣هىص مدمض مبرو٥، 3  .102، م مرجع صابمهٍؼ
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 :لثوافر ااوارد البشرية في الوػً العربيل-3

حر خض ؤصوى مً         ت لالؾدثماع الىاجر، و هى جٞى غ ؤخض الكغوٍ الهامت و الًغوٍع و هظا ٌٗني جٞى

غ خض ؤصوى مً اإلاهاعاث الٟىُت، و ؤٖضاص ٦بحرة وؿبُا مً الٟىُحن و  ألاًضي الٗاملت ألي مكغوٕ، م٘ جٞى

جي اإلاضاعؽ الٟىُت و اإلاٗاهض اإلاخسههت و الجامٗاث ال . الخبراء غ ؤٖضاص هاثلت مً زٍغ بياٞت بلى جٞى

ٌؿخٛلىن ٧ل َا٢تهم في الٗمل، ؤو ًجبرون ٖلى الٗمل في ؤٖما٫ ال جم٨نهم مً بْهاع ٧ل بم٩اهُاتهم و 

ً الٗغبي  1.هظا ما ٌٗض جبضًضا مًاٖٟا لُا٢اث و زغواث ًم٨ً ؤن حؿاهم في جهًت الَى

:لثوفر رؤألاش  مواو بشيل هائلل-4

غح٘ طل٪ بلى ضخامت ٖاثضاث البترو٫ خُث جمخل٪ الضو٫ الٗغبُت خىالي          مً الاخخُاَي 73.1%ٍو

ٗخبر البترو٫ مً ؤهم 38.5%الٗالمي مً البترو٫ الخام ٦ما ؤجها جيخج خىالي  ،مً ؤلاهخاج الٗالمي، َو

  مً 39.7 % مً حملت ناصعاتها ٦ما ؤجها جمخل٪ خىالي 9%ناصعاث الضو٫ الٗغبُت خُث ًمثل خىالي 

الاخخُاَي الٗالمي مً الٛاػ الُبُعي بال ؤن هظه ألامىا٫ لم حؿهم ختى آلان في جىمُت اإلاى٣ُت الٗغبُت 

هٓغا ألن مٗٓمها ًخجه هدى الاؾدثماع في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، وهظه ألامىا٫ مىحىصة زانت ببٌٗ الضو٫ 

اجها، في الى٢ذ الظي جىحض ُٞه ٖضة صو٫ ٖغبُت ؤزغي  البترولُت والتي ال ج٣ضع ٖلى اؾدُٗابها صازل ؤَو

ت وبهخاحُت مسخلٟت    .لضحها ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب واؾخٛال٫ هظه الٟىاثٌ في مكغوٖاث اؾدثماٍع

ً الٗغبي واؾخضٖاء اإلاؿدثمغ منها في الخاعج          و الق٪ ؤن هظه ألامىا٫ بطا جم اؾدثماعها صازل الَى

 2. وجىحيهها هدى ٖملُت الخىمُت الٗغبُت ٞان طل٪ مً قاهه ؤن ٌؿهل ٖملُت الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي

:ل جم الضوق العربيةل-5

ً الٗغبي ؾى١ مىاؾبت ومؿاٖضة لٗملُت الخ٩امل جغج٨ؼ ٖلى الامخضاص الجٛغافي        خُث جخىاٞغ في الَى

غ ٖامال مؿاٖضا  ً الٗغبي وؤهمُت مى٢ٗه والخٗضاص ال٨بحر للؿ٩ان، وؤن الؿى١ الٗغبُت جٞى ال٨بحر للَى

غة في ٧ل صولت ٖلى ٢اٖضة حٗضص اإلاىاعص اإلاخاخت، ومً زال٫ ٖملُت الخباص٫  ٠ اإلاىخجاث اإلاخٞى لخهٍغ

الضازلي والخاعجي ؾىاء بحن ألا٢ُاع الٗغبُت ؤو اإلاباصالث م٘ مىا٤َ وصو٫ ؤزغي ٖلى الهُٗضًً 

. ؤلا٢لُمي والٗالمي 

                                                           
 .101، م مرجع صابمب٦غام ٖبض الغخُم، 1
ه ٖبض اإلا٣هىص مدمض مبرو٥، 2  102-103 ، م ممرجع صابم هٍؼ
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بن ؾٗت الؿى١ الٗغبُت حك٩ل مجاال عخبا للخ٩امل الٗغبي الظي ًم٨ً ؤن ٣ًىم ٖلى ؤعيُت الخٗاون        

ا٦ض هظه الخ٣ُ٣ت جىاٞغ ٖضص ٦بحر مً اإلاىاعص وؤلام٩اهاث  بهضٝ جلبُت خاحاث الؿى١ الٗغبُت ٍو

ت لخىؾُ٘ الُا٢ت ؤلاهخاحُت وجدؿُنها بلى مضي بُٗض زم بهماء بؾتراجُجُت جغج٨ؼ ٖلى الخٗاون  الًغوٍع

 1.والخ٩امل

 معوكات الحيامل الاكحصادي العربي:لااؼلل الثاوي

ذ ؤؾبابها         ل٣ض حٗضصث الٗىاث٤ اإلااوٗت للخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي و حكٗبذ باججاهاث ٖضًضة جىٖى

بحن زاعحُت و ٖغبُت و مدلُت، و بحن ؤؾباب احخماُٖت ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت ٧اهذ الخاثل صون الىنى٫ 

. بلى جد٤ُ٣ الخ٩امل الٗغبي

ااعوكات الاجحماعية ألاالضياصية للحيامل الاكحصادي :أألاال

:لالعوامل الاجحماعيةل-1

ٌٗخبر اإلاىار الٗام الؿاثض في الٗال٢اث بحن الضو٫ الٗغبُت طاتها مً ؤهم الٗىامل الاحخماُٖت التي        

٧اهذ ٖاث٣ا ؤمام الخ٣ضم هدى جد٤ُ٣ الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي، ٞهي ٖال٢ت جخمحز بمكاٖغ الٛحرة و 

اإلا٣اعهت و الخًُٟل و الؿعي وعاء جىلي صوع ال٣ُاصة و الاؾخئثاع بال٣ضعة ٖلى الؿُُغة في جىحهاث ال٣غاع 

الٗغبي في ال٣ًاًا اإلاسخلٟت، و ٢ض ٧ان للٗضًض مً الٓغوٝ الضولُت مثل الخغب الباعصة صوع ٦بحر في 

ذ و ما ًجغي خالُا مً جىجغ  ؿا خغب الخلُج و الٛؼو الٗغاقي لل٩ٍى ؼ مثل هظه الٟغ٢ت، و ػاصتها ج٨َغ حٍٗؼ

في الٗال٢اث بحن الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت بهىعة ؤ٦بر، مما ٧ان له ألازغ الؿلبي لِـ ٣ِٞ ٖلى ٞغم 

الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي و الٗال٢اث الا٢خهاصًت الٗغبُت ٞدؿب بل ختى في وحىص ٖال٢اث َبُُٗت 

خُث ؤنبذ مٟهىم ال٣ىمُت الٗغبُت ؤمغ مك٩ى٥ ُٞه و ؤنبدذ . مخىاػهت بحن مسخل٠ الضو٫ الٗغبُت

ت بحن الضو٫ الٗغبُت خُث ججمض الىعي الٗغبي الٗام   2.الؿُاصة إلاٟهىم ال٣ٍُغ

                                                           
 .176-175، م م مرجع صابم مدؿً الىضوي، 1
 .124-123، م م 2000،  ال٣اهغة الضاع اللبىاهُت،العواة ألاإلاكليمية،ؤؾامت اإلاجظوب، 2
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ػص بلى طل٪ الازخالٝ ال٨بحر و الخباًً في مؿخىي اإلاِٗكت بحن مسخل٠ الضو٫ الٗغبُت، و الظي ًم٨ً        

ٟٞي الى٢ذ الظي ٖاهذ بٌٗ . اٖخباعه مً ؤ٦بر ال٣ٗباث ؤمام الخ٩امل الا٢خهاصي و الخىخُض الؿُاس ي

ت   1.الضو٫ الٗغبُت ال٣ٟحرة مً اإلاجاٖت، ٧اهذ الضو٫ البترولُت جخمخ٘ با٢خهاصًاث ٢ٍى

بياٞت بلى طل٪ ٞةن اعجٟإ مٗضالث همى الؿ٩ان في الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت ؤصي بلى احؿإ        

ىُاء و ال٣ٟغاء في هظه البلضان، مما ًاصي بلى زل٤ الٗضًض مً اإلاك٨الث ٖلى  الٟجىة بك٩ل ٦بحر بحن ألٚا

.       اإلاؿخىي الا٢خهاصي و الاحخماعي

٦ما ًم٨ً اٖخباع ؤخض ؤهم الٗىامل الاحخماُٖت الغثِؿُت التي ٧اهذ ؾببا لِـ ٣ِٞ في ٖضم بجمام        

ٖملُت الخ٩امل الٗغبي و خؿب بل ؤًًا ًٖ جىاي٘ حهىص الخىمُت الٗغبُت بهٟت ٖامت، هى اهدكاع 

اث الخٗلُم في مسخل٠ مغاخله  2.ْاهغة ألامُت بك٩ل ٦بحر في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ،ًٞل ًٖ جغصي مؿخٍى

وهي آٞت <<ألامُت الخ٩املُت>>ؤمُت ؤزغي ؤ٦ثر زُىعة ؤال و هي (ألامُت الٗلمُت)و ًًاٝ بلى هظه ألامُت 

ت . ٖاصة ما ًهاب بها اإلا٩لٟحن بةنضاع ال٣غاعاث ال٣ٍُغ

ؤما الىاخُت الث٣اُٞت، ٞةهه مىظ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ختى آلان لم ًُغؤ ؤي جُىع للث٣اٞت        

ت و الخجؼثت و جد٤ُ٣ الخ٩امل الٗغبي الؿُاس ي و الا٢خهاصي، بل  الٗغبُت ُٞما ًخٗل٤ بم٣اومت ال٣ٍُغ

ب الث٣اٞت الٗغبُت، و ٧ان للث٣اٞت الٛغبُت جإزحر ٦بحر  ذ ٖملُت حٍٛغ ٖلى ال٨ٗـ جماما ٞل٣ض همذ و ٢ٍى

ٖليها ٖلى خؿاب الث٣اٞت الٗغبُت و التي مً اإلاٟغوى الخإزغ بها، مما ؤصي بلى جسل٠ ال٨ٟغ ال٣ىمي و 

ت للؿلُاث الؿُاؾُت غاث للمىا٠٢ ال٣ٍُغ    3.ابخضإ اإلاث٣ٟحن جبًر

 :العوامل الضياصيةل-2

طل٪ ؤن . مما الق٪ ُٞه ؤن الٗىامل الؿُاؾُت ٧اهذ وما ػالذ طاث ؤزغ ؾلبي ٖلى مؿحرة الخ٩امل       

ٖضم اؾخ٣غاع اإلاى٣ُت ؤصي بلى ٖضم بُٖاء الٟغنت إلهًاج ؤي مداولت لٗمل ٖغبي ا٢خهاصي مكتر٥، 

                                                           
الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي ٦ألُت :  الىضوة الٗلمُت الضولُت خى٫ معوكات الحىحل الاكحصادي العربي ألاملوماثه، بكحر بً ِٖص ي، 1

لىم الدؿُحر، حامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ،   ماي 9-8لخدؿحن وجُٟٗل الكغا٦ت الٗغبُت ألاوعوبُت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 .3، م 2004
ه ٖبض اإلا٣هىص مدمض مبرو٥، 2  .78-77، م م مرجع صابمهٍؼ
 .95-94 م م  مرجع صابم،ب٦غام ٖبض الغخُم،3
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وفي مغخلت ما،ؤصي الازخالٝ ألاًضولىجي في بصاعة الا٢خهاص بلى الخدٍى مً ٢بل بٌٗ الضو٫ الٗغبُت 

 1.ٖىض الخٗامل م٘ ؤؾالُب الخ٩امل ؤو الىخضة الا٢خهاصًت

اتها         ً الٗغبي ٌك٩ل ٞاع١ في ألاؾـ وبالخالي جسخل٠ ؤولٍى ٞخٗضص الىٓم الؿُاؾُت الخا٦مت في الَى

٣ا لخلُٟاث واهخماماث الُب٣ت الخا٦مت، وجبٗا لهظه الازخالٞاث ألاؾاؾُت في التر٦ُبت الؿُاؾُت  ٞو

الخا٦مت في ٧ل صولت حٗمل ألاحهؼة الخىُٟظًت وجغؾم زُُها وجإؾـ هُا٧لها بما جملُه اإلاهلخت الٗلُا 

      2.للىٓام في ٧ل بلض

 ااعوكات الاكحصادًة للحيامل الاكحصادي العربي:ثاهيا

: لٗل مً ؤهم الٗىاث٤ الا٢خهاصًت ؤمام جُىع الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي ما ًلي       

:لالاصحعمار-ل1

بن مً بحن الٗىامل اإلاؿاهمت في اوٗضام الخُىع الا٢خهاصي الخُىع اإلااؾس ي مىظ ٖهض الاؾخٗماع،        

ٞإٚلب صواثغها الغؾمُت و هُا٧لىا الخ٩ىمُت مىعوزت ًٖ ٖهض الاؾخٗماع، و جغجبذ ٖلى التر٦ت 

ت آزاع في نىعة حظوع و مغحُٗت ال٣ىاهحن و اإلااؾؿاث، و عبما ًم٨ً اٖخباع  جبإ مٗٓم بالاؾخٗماٍع

بلضان اإلاى٣ُت للخ٣لُض اإلاؿخىحى مً ال٣اهىن الٟغوس ي اإلاهاٙ في ٖهض هابلُىن مً الٗىامل اإلاؿاهمت في 

٘ الا٢خهاصي و اإلاالي، و ٩ًىن ٖاث٣ا  اوٗضام الخُىع ال٣اهىوي و الضؾخىعي و زانت ُٞما ًخٗل٤ بالدكَغ

ؤمام الخ٠ُ٨ م٘ ٖالم مخٛحر و ؤ٦ثر اهٟخاخا، و ل٣ض ق٩ل الاؾخٗماع ٖامال ؾلبُا و مؿخمغا في بٖا٢ت 

: الخ٩امل الا٢خهاصي مً زال٫

جهمُم و ق٩ل الضو٫ الىاقئت و ؤزغها ٖلى الجٛغاُٞا الا٢خهاصًت، خُث ؤهه جم ٞغى خضوص مً - ؤ

َٝغ الاؾخٗماع ٧اهذ ؾببا في ْهىع ٦ُاهاث نٛحرة الدجم جم عبُها و بصماحها ا٢خهاصًا م٘ ٢ىي 

ت ال جؼا٫ جبهم الخجاعة و ؤهماَها و حكىهها  الاؾخٗماع اإلاايُت، و باألزو ٞةن الغوابِ الاؾخٗماٍع

ُٟت في نُٛت  ت ٢امذ بٟغى و في ؤ٢ل ج٣ضًغ خىاحؼ ٚحر حٍٗغ بكضة،خُث ؤن ألاهٓمت الاؾخٗماٍع

 3.خىاحؼ ٞىُت و مىانٟاث للمىخجاث الخابٗت لها

                                                           
لي، 1  .144، م2004ألاعصن ،  ،  ماؾؿت ٖبض الخمُض قىمانالحبوالت الاكحصادًة العربية ألا لفية الثالثة،ؤخمض حٍى
 .259، م 2008،  ألاعصن،  ، صاع ؤًلت لليكغ والخىػَ٘الحىمية الاكحصادًة في الوػً العربي، ٞاعؽ عقُض البُاحي ، 2
 .44-43، م م مرجع صابمهانغ الؿُٗضي، 3
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ُت في البلضان الٗغبُت جيكإ بما جدذ ؾُُغة - ب ل الخجاعة، خُث ألاهٓمت اإلاهٞغ ألازغ ٖلى جمٍى

مهاٝع ال٣ىة اإلاؿخٗمغة ؤو ناخبت الاهخضاب التي مىدتها امخُاػاث الضزى٫ ؤو في بَاع ًغبِ البىى٥ 

اإلادلُت ببىى٥ الضولت اإلاؿخٗمغة، و ًاصي طل٪ بلى بخضار ؤزغ مالي مً هٕى الٗال٢ت بحن اإلادىع و ألايإل 

ت الؿاب٣ت ت م٘ ال٣ىة الاؾخٗماٍع  1.بما ؾحرجر ال٨ٟت لهالر اإلاٗامالث الخجاٍع

ت لال٢خهاص الٗغبي اإلاخٟاوث في جىػَ٘ ال٣ىي والٗىانغ  -ج وج٨مً ؤػمت الخ٩امل ؤؾاؾا في البيُت الجىهٍغ

ت التي وعثها ًٖ ٖهىص الهُمىت ألاحىبُت، مخمثل بالخسل٠  ؤلاهخاحُت والخىا٢ًاث اله٩ُلُت والخىمٍى

ال٢اث ا٢خهاصًت صولُت ٚحر  والخبُٗت والخجؼثت و٧ان طل٪ هدُجت ج٣ؿُم ٖمل صولي ٚحر مخ٩افئ ٖو

ان ٢اهىن الىمى والخُىع  ت م٘ ؾٍغ ً الٗغبي في ْل الؿُُغة الاؾخٗماٍع مخ٩اٞئت ٞغيذ ٖلى الَى

ً . اإلاخٟاوث و٧اهذ خهُلت هظه الٗىامل جٟاوجا ٦بحرا في جغ٦ُب الهُا٧ل الا٢خهاصًت والاحخماُٖت في الَى

و٢ض ؤصي هظا .الٗغبي وفي جىػَ٘ اإلاىاعص والثرواث بحن ؤ٢ُاعه ،وجٟاوجا في صعحاث همىها ومؿخىاه 

ا بالؿى١ الٗاإلاُت، واجساط ٧ل ٢ُغ ٖغبي مؿاعا مٗؼوال في  الخٟاوث بلى اعجباٍ الا٢خهاص الٗغبي ٍٖٟى

ت ٨ًغؽ الخجؼثت بضال مً ؤن ج٩ىن ٢اٖضة الخ٩امل الا٢خهاصي ٖلى ؤعيُت الخسُُِ  الٗال٢اث ال٣ٍُغ

 2.الا٢خهاصي والؿُاس ي ال٣ىمي وجغؾُش ٖىامل الخىمُت اإلاكتر٦ت

:ل الهييليةتإلادحالالل-2

خباع ؤن ٧ل الهُا٧ل الا٢خهاصًت للضو٫ الٗغبُت جخمحز باالزخال٫ لظل٪ ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن         هٓغا اٖل

حمُ٘ البلضان الٗغبُت، بال اؾخثىاء هي صوال هامُت و ماقغا الزخال٫ الخىاػن اله٨ُلي في ؤٚلب البالص 

ني ٖلى ؾلٗت واخضة ؤو ٢لت ٢لُلت حضا مً الؿل٘ و التي ال  الٗغبُت ًخمثل في اٖخماص الا٢خهاص الَى

ل و ال ؤن جد٤٣ لها الاؾخ٣غاع  ًم٨ً لها صٞ٘ مٗضالث الخىمُت مً زال٫ وكاَها ؤلاهخاجي في ألاحل الٍُى

 3.في ألاحل ال٣هحر

                                                           
 44، م مرجع صابمهانغ الؿُٗضي، 1
 .298، ممرجع صابمؤخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مدمىص خؿً الىاصي، 2
ت ، ،  ، الضاع الجامُٗتكظاًا اكحصادًة معاصرة،ٖبض الغخمان ٌؿغي ؤخمض، 3  .249، م 2000الاؾ٨ىضٍع
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ٞالضو٫ الٗغبُت اٞخ٣غث وماػالذ جٟخ٣غ بلى الٗىامل ؤو ال٣ىي الضًىام٨ُت الالػمت لخصخُذ        

الازخالالث اله٩ُلُت الا٢خهاصًت ،ؤو بٗباعة ؤزغي هي جٟخ٣غ بلى اإلا٣ضعة ٖلى الخدى٫، وهظا مً قإهه ؤن 

 ٣ً.1ىص الا٢خهاصًاث الٗغبُت هدى الخ٨ٟ٪ ولِـ هدى الخ٩امل الا٢خهاصي

 :الحجم ألا الجغرافيا ل-3

بن البلضان و ألاؾىا١ طاث الدجم الهٛحر حٗاوي مً ٖضم الخىٕى في الؿل٘ و الخضماث اإلاخاخت         

. و طل٪ هدُجت الخىٕى اإلادضوص في زغواتها الُبُُٗت و في ٖىامل ؤلاهخاج

و جض٫ ٧اٞت اإلااقغاث الخانت ب٣ُاؽ الاهضماج الضولي ٖلى جإزغ البلضان الٗغبُت في مؿحرة الخ٩امل        

و ًإحي هظا الاؾخيخاج ٖلى ٨ٖـ ما جٓهغه الخى٢ٗاث . الضولي و ٦ظل٪ مً مىٓىع الخ٩امل ؤلا٢لُمي

ال٣اثلت بإهه ٧لما ٧اهذ البلضان و ا٢خهاصها ؤنٛغ حجما ػاص اخخما٫ الاهٟخاح و الخ٩امل، و طل٪ لًمان 

. الخهى٫ ٖلى الؿل٘ و الخضماث التي جٟخ٣غ بليها هدُجت ي٠ٗ زغوتها بٗىامل ؤلاهخاج

ُٟت ٖالُت و بجبإ اؾتراجُجُاث جىمُت         بن ٢ُام البلضان ٚحر اإلاىخجت للىِٟ بٟغى خىاحؼ حٍٗغ

و ؤلاخال٫ م٩ان << الا٦خٟاء الظاحي>>ا٢خهاصًت ٚحر مىحهت هدى ا٢خهاص الؿى١ حؿتهضٝ جد٤ُ٣ 

ت و الخ٨ىىلىحُا و ألا٩ٞاع ؤصي بلى الىنى٫ بلى ُٚاب  ل اإلاٗٞغ الىاعصاث صون اٖخماص ؤو بحغاء جدٍى

الابخ٩اعاث مً زال٫ ؤؾلىب الا٦دؿاب بالخجغبت، و بالخالي ٢ض اهُىي يمً هدُجت الؾخسضامها 

. ج٨ىىلىحُاث ٢ضًمت و مدضوصة ٖضم جد٤ُ٣ الىمى في مجمل بهخاحُت ٖىامل ؤلاهخاج

ُٟت مخضهُت هي ؤ٦ثر اهٟخاخا و         و مً حهت ؤزغي هجض ؤن صو٫ مجلـ الخٗاون اإلاُب٣ت لخىاحؼ حٍٗغ

م مً ؤن ؤلاهخاج اإلادلي اإلادضوص ٢ض او٨ٗـ في ا٢خهاص ٚحر مخىٕى . مُال هدى الخجاعة بالٚغ

جمغ الٗلىم الجؼثُت في الجٛغاُٞا الا٢خهاصًت مىظ ال٣ٗض اإلااض ي بمغخلت اهخٗاف خُث ًٓهغ        

الا٢خهاصًىن الضوع اإلاازغ للجٛغاُٞا في اليكاٍ الا٢خهاصي، و زانت باٖخباعها ٖامال مازغا باهخٓام في 

 صالثل جخٗل٤ بإزغ الجٛغاُٞا ٖلى ج٩لٟت الى٣ل و ٖلى بِئت sachs( 2003)ؤصاء الىمى و الخجاعة، و ٣ًضم 

.  الصخت الٗامت

                                                           
ه ٖبض اإلا٣هىص مدمض مبرو٥، 1  .76، م مرجع صابم هٍؼ
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و طل٪ ؤن بِئت الصخت الٗامت جازغ بضوعها ٖلى ٖملُت جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ البكغي و حىصجه و مٗضالث        

ُاث و صخت ألام و ألاؾغة و الخهىبت و بالخالي الىمى الا٢خهاصي .     الٞى

و لظل٪ ٞةن ال٣غب مً اإلاىا٤َ الاؾخىاثُت ًمثل ؾبب جإزغ الىمى الا٢خهاصي هدُجت جإزحره الؿلبي        

 ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ٩ًىن للخىاصر Diamond( 1999)ٖلى الصخت و جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ البكغي و ًبحن 

 ؤزغ sowell( 1998)الجٛغاُٞت اإلاٟاحئت ؤزغ و بهىعة صاثمت ٖلى الخُىع الٟني و اهدكاعه، ٦ظل٪ ًبحن 

خمالث الٟخذ و الهجغة ٖلى اهدكاع الخ٨ىىلىحُا والث٣اٞاث ٦ما ًىضر ؤًًا ألاهمُت الباعػة للجٛغاُٞا 

٦ما حك٩ل الجٛغاُٞا، في نىعة مؿاٞت .واإلاى٢٘ في مى٘ اهدكاع ٦ُُٟت الٗمل والابخ٩اع والخ٨ىىلىحُا

٩ا الكمالُت و ؤوعوبا  الخجاعة و الؿى١، ؤي مضي ال٣غب مً مغ٦ؼ اليكاٍ الا٢خهاصي الٗالمي في ؤمٍغ

 1.الٛغبُت،ٖامال هاما في اإلاىاٞؿت الضولُت
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 :دالصة الفصل  ألاول

جىاولىا مً زال٫ هظا الٟهل الخجغبت الخ٩املُت الا٢خهاصًت الٗغبُت، ٣ٞض ٧اهذ الضو٫ الٗغبُت        

سُا–ؾاب٣ت  في الؿعي إل٢امت ج٨خل ا٢خهاصي ٖغبي ؾىاء في بَاع حماعي حكٝغ ٖلُه حامٗت - جاٍع

الضو٫ مىٓماتها وهُئاتها، ؤو ٖلى مؿخىي الخجمٗاث بحن الضو٫ الٗغبُت التي ًجمٗها ب٢لُم واخض ٦ضو٫ 

. اإلاٛغب الٗغبي وصو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي

ومً قإن الخ٩امل بحن الضو٫ الٗغبُت ؤن ٌؿاهم في الخيؿ٤ُ بحن هظه الضو٫ الؾخسضام بم٩اهُاتها        

الا٢خهاصًت ال٨بحرة لخد٤ُ٣ ج٣ضم ا٢خهاصي ملمىؽ في صولها، وعٞ٘ مؿخىي مِٗكت قٗىبها، وجم٨حن 

. صولها مً مىاحهت الخ٨مالث الا٢خهاصًت التي جىالى ْهىعها ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت

و٢ض جىنلىا مً زال٫ هظا الٟهل بلى ؤن آلازاع التي ؤؾٟغث ٖنها اجٟا٢ُاث الخ٩امل الا٢خهاصي بحن        

                                                                       .  الضو٫ الٗغبُت، قضًضة الخىاي٘، وجخُلب حهىصا ؤ٦بر لخُٟٗلها
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: ثمهُد

ؤو ؤ٢ل ج٣ضما ؤو هامُت، مخ٣ضمت  ٧اٞت الضو٫ خالُا، ؾىاء ٧اهذ صو٫ اإلاالُت فيؤهمُت ألاؾىا١  جبرػ       

حره مً  ل الظي حؿهم هظه ألاؾىا١ بخٞى وجدؿ٘ ٖملُاث الخٗامل في هظه ألاؾىا١ هدُجت الخاظت للخمٍى

حر مىاعص مالُت ًخم اؾخسضامها مً زال٫ هظه ألاؾىا١ للخهى٫ ٖلى ٖاثض مً  هاخُت، وهدُجت لخٞى

. هاخُت ؤزغي 

وحٗخبر ٚالبُت ألاؾىا١ اإلاالُت في الضو٫ الٗغبُت خضًشت الٗهض، ومً زم ٞهي ٢لُلت الخبرة، وجسً٘        

٘ وبٖاصة جىُٓم بك٩ل مؿخمغ . لٗملُاث حكَغ

غ ؤؾىا٢ها اإلاالُت  و ولٗل الخدضي الظي ًىاظه البلضان الٗغبُت في الى٢ذ الخايغ،        ًجٗل مً جٍُى

غ عئوؽ  والغبِ ُٞما بُجها ؤمغ ؤ٦ثر بلخاخا، ٦ما هى الخا٫ في ٚحرها مً البلضان، هى ٦ُُٟت بٖاصة جضٍو

ٟت في الخاعط، وتهُئت الٓغوٝ اإلاىاؾبت لها صازلُا،لخٗىص بلى الاؾدشماع في اإلاى٣ُت  ألامىا٫ الٗغبُت اإلاْى

. الٗغبُت وحؿاهم في جضُٖم الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي
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: مفاهُم أصاصُة خىو ألاصىاق اإلاالُة وثأثير الػىإلاة اإلاالُة غليها: اإلاملدح ألاوو 

حٗخبر الٗىإلات اإلاالُت ؤهم ؤهىإ الٗىإلات الا٢خهاصًت التي جخمحز بترابِ ألاؾىا١ ُٞما بُجها، خُض حٗخبر        

غ اإلاالي  ألاؾىا١ اإلاالُت ألا٦ثر حٗبحرا ًٖ مٟهىم الٗىإلات اإلاالُت والتي حٗخبر الىاجج ألاؾاس ي لٗملُاث الخدٍغ

 والخدى٫ بلى ما ٌؿمى باالهٟخاح اإلاالي مما ؤصي بلى ج٩امل واعجباٍ ألاؾىا١ اإلاالُت اإلادلُت بالٗالم

وؾىداو٫ مً زال٫ هظا اإلابدض الخٗٝغ ٖلى هظه الٓاهغة ب٩ل ظىاهبها وجإزحرها ٖلى ألاؾىا١ . الخاعجي

  اإلاالُت الٗغبُت     

ف ألاصىاق اإلاالُة ووظائفها:اإلاؿلل ألاوو   :جػٍر

م٨ً بًجاػ طل٪ في ما ًلي :       ٍو  

ف الضىق اإلاالُة -أوال :  جػٍر

    :ًلي للؿى١ اإلاالُت ٖضة حٗاٍع٠ ؾىظ٦غ البٌٗ مجها في ما       

ف ألاوو  ُىن وؾماؾغة ألاوعا١ اإلاالُت إلظغاء اإلاٗامالث في  ":الحػٍر هي اإلا٩ان الظي ًخالقى ُٞه الهحٞر

 1." ألاوعا١ اإلاالُت 

ف اع الظي ًجم٘ باجعي ألاوعا١ اإلاالُت بمكتري جل٪ ألاوعا١، وطل٪  بٌٛ : الثاوي الحػٍر هى طل٪ ؤلَا

غ ٢ىىاث  الىٓغ ًٖ الىؾُلت التي ًخد٤٣ بها هظا الجم٘ ؤو اإلا٩ان الظي ًخم ُٞه، ول٨ً بكٍغ جٞى

اجها٫ ٞٗالت ُٞما بحن اإلاخٗاملحن  في الؿى١ بدُض ججٗل ألازمان الؿاثضة في ؤًت لخٓت ػمىُت مُٗىت 

 2. واخضة باليؿبت ألًت وع٢ت مالُت مخضاولت ُٞه

ف الثالح ً واوؿُابها بلى خىػة : الحػٍر بإنها اإلا٩ان الظي ٌؿهل ُٞه  جض٤ٞ ألامىا٫ مً خىػة اإلاضزٍغ

ً م٣ابل خهى٫ الُٝغ ألاو٫ ٖلى وع٢ت مالُت  وخهى٫  (ؤؾهم ؤو ؾىضاث ؤو مكخ٣اث)اإلاؿدشمٍغ

                                       
22 ، م 2009الُبٗت الشاهُت ، ، ألاعصن ، ، صاع الىٟاجـأخيام ألاصىاق اإلاالُةمدمض نبري هاعون ،-1

 .16 ، م 2009ألاعصن ، ،  ،  صاع اإلاؿخ٣بل  ألاصىاق اإلاالُة والدولُةولُض نافي وؤوـ الب٨غي ،2
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ل اإلاضزغاث الى٣ضًت بلى ؤوعا١ مالُت  الُٝغ الشاوي ٖلى اإلاضزغاث الى٣ضًت ، ألامغ الظي ًترجب ٖلُه جدٍى

اع الظي  (اؾدشماعاث مالُت) ً واإلا٣تريحن ؤو ؤلَا ؤو ال٨ٗـ ، وبمٗنى آزغ ٞهي خل٣ت الىنل بحن اإلاضزٍغ

ً لألوعا١ اإلاالُت  1.ًجم٘ بحن الباجٗحن واإلاكتًر

ف الرابؼ     جمشل الؿى١ اإلاالُت اإلا٩ان الظي جلخ٣ي ُٞه ٢ىي الٗغى والُلب للمخاظغة بغوئؽ : الحػٍر

ىان الا٢خهاصًحن طوي ...ألامىا٫ ٧األوعا١ اإلاالُت ،٢غوى بإهىاٖها  الخ ، ٞهى بالخالي ًٞاء ًلخ٣ي ُٞه ألٖا

العجؼ اإلاالي ، والظًً هم في خاظت لألمىا٫ ، ومً زم ًخم الخٗامل ٖلى ؤؾاؽ الثروة التي ًخ٣ٟىن ٖلحها، 

حن    2. والتي جسو ٖاثض ٧ل مً الُٞغ

ف الخامط  ٣ًهض باألؾىا١ اإلاالُت ظمُ٘ ألاظهؼة واإلااؾؿاث التي حٗمل ٖلى حٗبئت اإلاضزغاث :الحػٍر

حر   . مباقغب٩اٞت ؤق٩الها وآظالها، وبٖاصة اؾدشماعها بك٩ل مباقغ ٚو

ألاؾىا١ اإلاالُت بهظا اإلاٟهىم هي ٖباعة ًٖ ٢ىاة بحن ؤولئ٪ الظًً ًمخل٩ىن ٞىاثٌ مالُت  و       

وؿُاب اإلاىاعص ا، خُض حٗمل الؿى١ اإلاالُت ٖلى (اإلا٣تريىن )وؤولئ٪ الظًً لضيهم عجؼ مالي  (اإلاضزغون)

بلى الىخضاث الا٢خهاصًت  (بلخ... قغ٧اث- ؤٞغاص)اإلاالُت مً الىخضاث الا٢خهاصًت طاث الٟاثٌ اإلاالي 

 3.طاث العجؼ اإلاالي

٠ الؿاب٣ت ما : ًلي        ووؿخيخج مً الخٗاٍع

ٌؿخمض الؿى١ اإلاالي مٟهىمه مً مٟهىم الؿى١ بك٩ل ٖام، ٞاألؾىا١ مىظىصة في اإلاجخمٗاث        

ت مىظ ال٣ضم، ول٨ً الؿل٘ التي ًخم الخٗامل بها في هظه ألاؾىا١، و٦ظل٪ وؾاثل وؤؾالُب جباص٫  البكٍغ

ش وطل٪ جبٗا لخُىع الٓغوٝ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وجبٗا لخٛحر  جل٪ الؿل٘ هي التي حٛحرث ٖبر الخاٍع

                                       
ة والػلمُة)الاصخثمار في بىرضة ألاوراق اإلاالُة ُٞهل مدمىص الكىاوعة ،1   .45 ، م 2008ألاعصن ، ،   صاع واثل، (ألاصط الىظٍر

2 -F.LEROUx , Marches internationaux des capitaux   , Montereal.2eme edition ,1995,p :03. 

ل ألاو٫ أثر أصىاق اإلااو غلى الضُاصات الاكحطادًة في مطر ٦ما٫ ؾغوع ، 3 الخههت وألاوعا١ اإلاالُت ، : ، ماجمغ الاؾدشماع والخمٍى

  .5،4 ، م م 1996 ماعؽ ٧17،16لُت الخجاعة ، ظامٗت ٖحن قمـ ، ظامٗت ٖحن قمـ ، 
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اخخُاظاث ألاٞغاص، والعج٣اء وؾاثل الاجها٫ ُٞما بُجهم، و٢ض جُىع مٟهىم الؿى١ مً ظىاهب ٖضة ٞمً 

ظاهب لم ٌٗض مدهىعا في بَاع م٩اوي مدضص، ومً ظاهب آزغ جمُل ألاؾىا١ الخضًشت بلى َاب٘ 

الخسهو مً خُض ؤصواث الاؾدشماع اإلاخضاولت زاللها، ٞالؿى١ اإلاالي هى آلالُت التي حٗمل ٖلى ججمُ٘ 

. اإلاضزغاث وجىظحهها بلى ألاوكُت الا٢خهاصًت اإلاسخلٟت باالؾخٗاهت باإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاسخلٟت

       ٦ما ًُل٤ مهُلر الؿى١ اإلاالُت  بمٗىاه الىاؾ٘ ٖلى مجمٕى الخض٣ٞاث اإلاالُت في اإلاجخم٘ ؾىاء 

لت بحن ؤٞغاصه وماؾؿاجه و٢ُاٖاجه ، ٦ما ًُل٤ بمٗىاه ال٤ًُ  ٧اهذ آلظا٫ ٢هحرة ؤو مخىؾُت ؤو ٍَى

خُض جىدهغ صعاؾدىا في اإلاٟهىم ال٤ًُ لهظه الؿى١ ؤي بىعنت ).ٖلى ؾى١ ؤو بىعنت ألاوعا١ اإلاالُت

 (ألاوعا١ اإلاالُت

 :وظائف الضىق اإلاالُة -ثاهُا

اث٠         باث وخاظاث اإلاخٗاملحن ، وال٣ُام بالٗضًض مً الْى وظضث الؿى١ اإلاالُت ؤؾاؾا إلقبإ ٚع

ل وجيكُِ وهمى الاؾدشماع ومً زم ٣ٞض ؤنبدذ يغوعة خخمُت بؾخلؼمتها  الا٢خهاصًت التي جسو جمٍى

ت مً اإلاؿخلؼماث حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن  ٤ مجمٖى اإلاٗامالث الا٢خهاصًت ، وحٗمل الؿى١ اإلاالُت ٞو

اثٟها الٗضًضة التي ًم٨ً ببغاػها ٧الخالي : بحن ٢ىي الٗغى والُلب ، وحؿخمض ؤهمُتها الا٢خهاصًت مً ْو

ادة مػدالت الىمى الاكحطادي -1 : ٍز

مما الق٪ ُٞه ؤن ألاؾىا١ اإلاالُت ، زانت في الضو٫ الىامُت حؿاهم في حٗبئت عئوؽ ألامىا٫        

وجسهُهها هدى الاؾدشماع اإلادلي في ٧اٞت ؤوظه اليكاٍ الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي ، وبظل٪ حؿهم بهىعة 

٘ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي ومً زم صٞ٘ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت . مباقغة في ٞع

ت ال ًم٨ً ججاهلها ، ٣ٞض جم٨ىذ بًٗها مً مًاٖٟت مٗضالث         ٞإؾىا١ اإلاا٫ جدُذ ٞغنا اؾدشماٍع

همى الىاجج اإلادلي بضعظت ٞا٢ذ جل٪ اإلاد٣٣ت في ا٢خهاصًاث ٖضًض مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت ، و٦ظا جم٨ىذ 

وألامغ ال ًخى٠٢ ٖىض هظا . مً ال٣ًاء ٖلى العجؼ في اإلاحزاهُت وزٌٟ مٗضالث الخطخم الا٢خهاصي
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اصة  ل خُض ؤن الٍؼ الخض مً الخإزحر في ألاظل ال٣هحر ، بل ًمخض بلى جإزحراث مًاٖٟت في ألاظل الٍُى

ألاولُت التي جُغؤ ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي ؾٝى جدضر مىظت مً الخٟائ٫ بكإن اإلاؿخ٣بل ، 

اصي بالخالي بلى اعجٟإ ؤؾٗاعها وهى ألامغ الظي  ض مً خغ٦ت الخٗامل في ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت ٍو مما ًٍؼ

ت وه٨ظا حؿخمغ آلازاع الخباصلُت ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت واليكاٍ  ض مً الٟغم الاؾدشماٍع ًىلض مٍؼ

٘ مٗضالث الىمى والخىمُت الا٢خهاصًت      1.الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي في حؿَغ

  :وشر صلىن الاصخثمار- 2

مً زال٫ مالخٓت ألاشخام لليكاَاث التي ججغي في ألاؾىا١ اإلاالُت خُض حٗغى ؤؾهم وؾىضاث        

ل مكغوٖاث مُٗىت ؤو اٖخماص  (ؤو وؾُائهم)وؤصواث مالُت ؤزغي، ًهضعها مؿدشمغون  بٛغى جمٍى

. وهظا ما ًدٟؼ هاالء ألاشخام ٖلى بجبإ هٟـ الؿلى٥ في ألاؾىا١ اإلاالُت . حؿهُالث اثخماهُت مخضاولت

ل  ت ال٣ابلت للخضاو٫ في ألاؾىا١ اإلاٗىُت ٌؿهم مباقغة في جدٍى ٦ما وؤن مجغص ٖغى ألاصواث الاؾدشماٍع

ً وطل٪ ٖىض الُلب ٖلى هظه ألاصواث والخسلي ًٖ الؿُىلت اإلاضزغة م٣ابلها ً بلى مؿدشمٍغ . اإلاضزٍغ

و٧لما احؿ٘ هُا١ الىعي بإهمُت اليكاٍ الاؾدشماعي مً زال٫ ٢ىىاث اإلاٗلىماث اإلاسخلٟت وزانت 

الم وقب٩اث الاجهاالث واإلاىاهج الضعاؾُت ؤو البدىر الٗلمُت ألا٧اصًمُت وجىا٤ٞ هظا  ؤظهؼة ؤلٖا

اهُت الا٢خهاصًت والٓغوٝ  (في الىعي الاؾدشماعي )الاحؿإ  م٘ اإلاىار الاؾدشماعي اإلاالثم في الٞغ

خُاصًت ٞةن صوع ألاؾىا١ اإلاالثمت ٩ًىن مدىع الخدٟحز اإلاباقغ والجظب الخ٣ُ٣ي لألٞغاص والكغ٧اث  الٖا

ىُت والضولُت ض مً الاهضماط ُٞما بحن وكُاث ألاؾىا١ اإلادلُت والَى   2.بٛغى جد٤ُ٣ اإلاٍؼ

 :جػملئة اإلادخرات  -3

غ         ل اليكاٍ ؤلاهخاجي خُض جٞى حؿاهم الؿى١ اإلاالُت في البلضان الىامُت في حٗبئت اإلاضزغاث وجمٍى

ُت  اصة ألاٖو ٤ ٍػ ٘ مداٞٓهم اإلاالُت ًٖ ٍَغ ً لخىَى ماؾؿاث الىؾاَت اإلاالُت الٟغنت للمضزٍغ

                                       
ت ،  ، ميكإة اإلاٗاٝع أصاصُات الاصخثمار في ألاوراق اإلاالُة مىحر ببغاهُم هىضي ، - 51-50، م م 2003،ؤلاؾ٨ىضٍع 1  
.85-84، م م 2003ألاعصن ، ، ، صاع الهٟاء  الاصخثمارات وألاصىاق اإلاالُة  هىقُاع مٗغوٝ ،- 2  
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ت اإلاالثمت لخًُٟالتهم مً خُض اإلاساَغة والٗاثض، والؿُىلت اصي ججمُ٘ اإلاضزغاث بلى ظٗل . الاصزاٍع ٍو

ُٟها في ؤ٦ثر مً مكغوٕ وجسٌُٟ ج٩لٟت اإلاٗامالث ًٖ  ٘ جْى ألانى٫ اإلاالُت ؤ٦ثر ؾُىلت مً زال٫ جىَى

ت وازخُاع ؤ٦ثرها  ٤ اؾخٛال٫ ا٢خهاصًاث الدجم والخسهو في ج٣ُُم اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع ٍَغ

ٞالؿى١ ألاولى، والظي ًمشل ٖغى ألاوعا١ اإلاالُت ُٞه الُلب ٖلى الاؾدشماع، ٣ًضم الٟغنت . بهخاظُت

ل اخخُاظاتها دُذ للكغ٧اث مهضعا زهبا لخمٍى ً الؾدشماع مضزغاتهم ٍو بِىما ًلٗب ؾى١ . للمضزٍغ

ب في بنضاع ؤوعا١ مالُت ظضًضة، خُض  الخضاو٫ صوعا هاما باليؿبت للىخضاث الا٢خهاصًت التي جٚغ

 1.حٗخبر ألاؾٗاع الؿاثضة في ؾى١ الخضاو٫ مغقضا لهظه الىخضاث ٖىض حؿٗحر ؤوعا٢ها اإلاالُت الجضًضة 

 :صحلرار أصػار الطرفااإلاضاهمة في ثدلُم  -4

اصة اإلاٗغوى مً الى٣ض ألاظىبي وبالخالي في جس٠ُٟ         بن وظىص ؾى١ مالُت وكُت ٌؿاهم في ٍػ

الًٍٛى اإلاؿخمغة التي جخٗغى لها ؤؾٗاع نٝغ ٖمالث الضو٫ الىامُت م٣ابل الٗمالث ألاظىبُت وهى 

ض مً جض٣ٞاث الى٣ض ألاظىبي بلى  الكٍغ الهخٗاف واؾخ٣غاع خغ٦ت الخجاعة الضولُت ومً زم يمان مٍؼ

ض . الضو٫ الىامُت هظا باإلياٞت بلى ؤن وظىص مشل هظه ألاؾىا١ في الضو٫ الىامُت ٌٗمل ٖلى ظظب مٍؼ

حر اإلاباقغة) مً الاؾدشماعاث ألاظىبُت الالػمت لٗملُت الخىمُت الا٢خهاصًت مً زال٫ ٢ىاجحن  (اإلاباقغة ٚو

ض مً عئوؽ ألامىا٫ ألاظىبُت في اإلاؿاهمت في  ؤؾاؾِخحن، ألاولى جخم بهىعة مباقغة مً زال٫ ضخ مٍؼ

لى ألازو في مجا٫ اإلاكغوٖاث البيُت الخدخُت التي  الاؾدشماع اإلاباقغ في ٧اٞت ألاوكُت الا٢خهاصًت ٖو

. جخمحز ب٩ىنها مكغوٖاث ٦شُٟت عؤؽ اإلاا٫ والخ٨ىىلىظُا وهما الٗىهغان اللظان جٟخ٣غ بلحهما هظه الضو٫ 

اصة مؿاهمت         ٦ظل٪ حؿاٖض هظه ألاؾىا١ في بهجاح بغامج الخصخهت بالضو٫ الىامُت ومً زم ٍػ

ال٣ُإ الخام في بٖاصة اله٩ُلت الالػمت لضٞ٘ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت في هظه الضو٫ بالضزى٫ في 

ىُت اإلاٗغويت للبُ٘ حر . ٖملُاث قغاء الكغ٧اث وألانى٫ الَى والشاهُت بهىعة ٚحر مباقغة مً زال٫ جٞى
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خذ اإلاجا٫ ؤمام الكغ٧اث ألاظىبُت  ىُت ال٣اثمت للخىؾ٘ في حجم ؤوكُتها ٞو الؿُىلت للكغ٧اث الَى

للضزى٫ في اؾدشماعاث مكتر٦ت مٗها ؤو حصجُٗها للضزى٫ باؾدشماعاتها ألاظىبُت مىٟغصة هٓغا لخإ٦ضها 

ل الالػم للخىؾ٘ في اؾدشماعاتها ؤو  ض مً الخمٍى مً بم٩اهُت لجىئها بلى ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت لخضبحر مٍؼ

  1.للخهُٟت والخغوط بإمىالها ٖىضما جضٖى الخاظت لظل٪

 :أداة لحلُُم ألاداء الاكحطادي للشروات -5

ذ ٖضصا مً الكغوٍ اإلادضصة         بن الكغ٧اث واإلااؾؿاث اإلاسجلت في هظه الؿى١ هي جل٪ التي اؾخٞى

في الخىُٓماث و ال٣ىاهحن الؿاعي الٗمل بها، ومً بُجها مُالبت هظه اإلااؾؿاث باإلٞهاح ًٖ وكاَها 

و٢ىاثمها اإلاالُت و٢ىاثم ؤٖمالها بهٟت صوعٍت بلى ٚحر طل٪ مً اإلاٗلىماث التي حؿاٖض ٖلى ج٣ُُم ؤصاء 

خم الخ٨م ٖلحها بالىجاح ؤو الٟكل ٞاهسٟاى ؤؾٗاع ألاؾهم باليؿبت لكغ٦ت مً . هظه الكغ٧اث، ٍو

الكغ٧اث صلُل ٢اَ٘ ٖلى ٖضم هجاخها ؤو ٖلى ي٠ٗ مغ٦ؼها اإلاالي، وهى ما ٢ض ًاصي بلى بظغاء بٌٗ 

  2.الخٗضًالث في ٢ُاصاتها ؤو في ؾُاؾاتها ؤمال في جدؿحن مغ٦ؼها

 :ثدلُم الاصحلرار الاكحطادي -6

حٗض الؿى١ اإلاالُت ؤصاة مهمت مً ؤصواث الؿُاؾت الا٢خهاصًت التي حؿاٖض الضولت في جد٤ُ٣        

اؾخ٣غاعها الا٢خهاصي، ومً زال٫ ٖضة ظىاهب، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ الٗمل ٖلى الخإزحر في مٗضالث 

اث ؤلا٢غاى اإلادلي  3.الٟاثضة للخض مً الخطخم ؤو حُٛحر مؿخٍى

 

                                       
ال٣اهغة ، ،  ،  مُبٗت مهغ اإلاٗانغةدراصة ثدلُلُة ألثر اإلاحغيرات الاكحطادًة اليلُة غلى صىق ألاوراق اإلاالُةهالت خلمي الؿُٗض ، 1

 26 ، م 1999

ضان مدمض وهىعًٍ بىمضًً، -  2 ل الحىمُة الاكحطادًة في الجسائر ٍػ وع٢ت بدشُت  ،>>اإلاػىكات وآلافاق<<دور الضىق اإلاالي في ثمٍى

ل و ؤزغها ٖلى الا٢خهاصًاث واإلااؾؿاث، صعاؾت خالت الجؼاثغ والضو٫ الىامُت، ظامٗت : م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي خى٫  ؾُاؾاث الخمٍى

مبر 22 و 21زال٫ الٟترة - الجؼاثغ–مدمض زًُغ بؿ٨غة  06، م 2006 هٞى

م ظابغ الِٗؿاوي،  3   162 م مرجؼ صابم ،ٖبض ال٨ٍغ
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ؤلاؾار الىظري للػىإلاة اإلاالُة : اإلاؿلل الثاوي

٣ض الدؿُٗىاث ...حٗخبر الٗىإلات ْاهغة قمىلُت لها ؤبٗاصها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت         الخ ٖو

ؤْهغ لىا ما وؿمُه الُىم الٗىإلات اإلاالُت ،بط اػصاصث جدغ٧اث عئوؽ ألامىا٫ الضولُت بمٗضالث ٞا٢ذ همى 

الخجاعة الٗاإلاُت، ولهظا ؾىداو٫ مً زال٫ هظا اإلاُلب ؤن هخُغ١ بلى مٟهىم الٗىإلات، ؤؾؿها، 

.   مٓاهغها،  وآزاعها

             :مفهىم الػىإلاة اإلاالُة-أوال

٠ الخانت بالٗىإلات اإلاالُت ٦ما هى الخا٫ باليؿبت إلاسخل٠ اإلاٟاهُم         هىا٥ ال٨شحر مً الخٗاٍع

٠ وهي : الا٢خهاصًت ولهظا ؾى٣ىم بةُٖاء ؤهم الخٗاٍع

ف ألاوو  ذ بإنها :الحػٍر الٓاهغة التي همذ وجُىعث باإلاىاػاة م٘ همى الخجاعة الٗاإلاُت وهمى ): ٖٞغ

م ؤؾٗاع الهٝغ وبػالت  ذ اهدكاعا ٦بحرا بضزى٫ هٓام حٍٗى الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة، ٚحر ؤنها ٖٞغ

حن اإلادلي و الٗالمي    1.(الخضوص وال٣ىاهحن الغصُٖت للىٓام اإلاالي ٖلى اإلاؿخٍى

ف الثاوي زل٤ ؾى١ وخُضة لغئوؽ ألامىا٫ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٧له مغجبُت ):وحٗٝغ ٖلى ؤنها:الحػٍر

  2(بٗىإلات ؤؾىا١ الؿل٘ والخضماث

ف الثالح ٖملُت الخىنُل ؤو ): في خحن حٗخبر الٗىإلات اإلاالُت بمٟهىم الخ٩امل اإلاالي الضولي ٖلى ؤنها :الحػٍر

ىُت ألامغ الظي ًاصي بلى وكإة ؾى١ مالُت صولُت هي آلان في َىع جىخض  الغبِ بحن ألاؾىا١ اإلاالُت الَى

  3.(متزاًض

ف الرابؼ ُضة بحن الٗىإلات والىٓام اإلاالي، مً ): ٦ما حٗٝغ الٗىإلات اإلاالُت بإنها :الحػٍر هخاط ٢ُام ٖال٢ت َو

غ اإلاالي والاججاه هدى الاهٟخاح ٖلى ألاؾىا١ الضولُت وجؼاًض ج٩امل واعجباٍ  زال٫ ال٣ُام بٗملُاث الخدٍغ

                                       
م خمؼة ،  1  .42 ، م 2011ألاعصن ،،  ، صاع نٟاءالػىإلاة والىمى الاكحطاديخؿً ٦ٍغ

2-Danie le prince, la mondialisation au-delà des mythes,édit la découverte and syros ,paris ,2000, p69.  
3-Henri Bourquinat ,Finance international,èdition press universitaire de France,1992.p43.  
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ؤؾىا١ عئوؽ ألامىا٫ اإلادلُت بالٗالم الخاعجي مً زال٫ بلٛاء ال٣ُىص ٖلى خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ ب٩ل 

 1.ؤهىاٖها وؤزظها بالخض٤ٞ ٖبر الخضوص لخهب في ألاؾىا١ الٗاإلاُت التي ج٩ىنها قب٨ت م٣ٗضة بحن الضو٫ 

ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً نُاٚت حٍٗغ٠ قامل للٗىإلات اإلاالُت ٞهي حٗني الخ٩امل الٗالمي والاهٟخاح  وبىاءا       

اصة ٖملُاث الخباص٫ بحن صو٫ الٗالم، ُٞم٨ً بظل٪ ؤن ًمى٫  ٖلى ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ خُض ٌؿمذ بٍؼ

الاصزاع الٗالمي الاؾدشماع اإلادلي ، ُٞدضر ج٣اعب لألؾٗاع ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي، ؤو بخٗبحر آزغ ٞهي 

ُت اإلاٗامالث اإلاالُت الظي ًستر١ ٧ل ؤق٩ا٫ الخىاظؼ الجٛغاُٞت وال٣ُىص  الىمى الهاثل في حجم وهٖى

الخىُٓمُت بدُض جهبذ اإلاٗامالث اإلاالُت جخم في بَاع ؾى١ مالي ٖالمي مىخض ًًمً الخهى٫ ٖلى 

.  ؤٖلى الٗىاثض بإ٢ل اإلاساَغ

: أصط الػىإلاة اإلاالُة و مظاهرها -ثاهُا

 2:أصط الػىإلاة اإلاالُة -1

ت ؤؾؿها ؾىلجإ بلى الاؾدىاص بلى ما ٌؿمى ب٣اٖضة         ٢هض جٟؿحر الٗىإلات اإلاالُت وإلاداولت مٗٞغ

 :  والتي جخمشل ُٞما ًليLes trois Dالضالالث الشالر ؤو 

: جغُير اللىاهين والحىظُمات -أ

 البلضان بةلٛاء ؤو ججضًض ٧ل ال٣ىاهحن والخىُٓماث التي ٧اهذ ج٣ُض ٖمل اإلااؾؿاث  وهى ؤن ج٣ىم       

وألاؾىا١ اإلاالُت، وبصزا٫ ؾلؿلت ٧املت مً ألاصواث اإلاالُت الجضًضة إلصاعة مسخل٠ الخظبظباث الخانلت 

، واإلاخمشلت في اإلاكخ٣اث اإلاالُت  ، بلى (الخُاعاث، ال٣ٗىص اإلاؿخ٣بلُت)في مٗضالث الٟاثضة ومٗضالث الهٝغ

غ مسخل٠ اإلاٗامالث في ؤؾىا١ الهٝغ . ظاهب جدٍغ

                                       
  32 ، م 2007، مهغ ، الضاع الجامُٗت ، الػىإلاة واكحطادًات الملىىن ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض ، 1

2-Dominique Plihon, Les En jeux de la Globalisation Financière ,Mondailisation au-delà des mythes, , Ed Casbah, Alger 

1997, p71. 
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غ خغ٦ُت عئوؽ ألامىا٫ التي بضؤث في         و٢ض سجلذ هظه الخغ٦ت في بَاع ؾلؿلت مً ٖملُاث جدٍغ

٨ُت في نهاًت الؿبُٗىاث زم جىؾٗذ ُٞما بٗض بلى باقي صو٫ الٗالم، خُض ًمشل  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

زم انهُاع ألاهٓمت اإلادلُت للغ٢ابت في ؤوعوبا، م٘  (1984-1983)اهٟخاح الىٓام اإلاالي الُاباوي زال٫ الٟترة 

، ؤهم الٗىامل التي ؤصث بلى حؿإع الاهخ٣ا٫ الجٛغافي 1990زل٤ ؾى١ مىخضة لغئوؽ ألامىا٫ ؾىت 

 . لغئوؽ ألامىا٫ 

 :ثللظ دور الىصاؾة في الحمىٍل -ب

ل بلى اللجىء مباقغة بلى         وهى ما ٌؿمذ للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن الظًً هم بداظت بلى الخمٍى

ل ٚحر اإلاباقغ مً  ُت ، بمٗنى الاهخ٣ا٫ مً الخمٍى ألاؾىا١ اإلاالُت بضال مً اللجىء بلى ال٣غوى اإلاهٞغ

ل اإلاباقغ مً زال٫ ألاؾىا١ اإلاالُت إلظغاء مسخل٠ ٖملُاث  ُت بلى الخمٍى زال٫ الىؾاَت اإلاالُت واإلاهٞغ

٠ُ والا٢تراى ل . الخْى ٚحر ؤن طل٪ لم ٣ًٟض البىى٥ م٩اهتها يمً اإلااؾؿاث اإلاالُت وؤهمُتها في جمٍى

. الا٢خهاص

 :غدم الفطل بين مخحلف أكضام أصىاق رأش اإلااو -ج

ت صازلُا، مً زال٫ ٞخذ مجا٫ الٗمل للماؾؿاث  ٘ وبلٛاء الخىاظؼ ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع        وهى ٌٗني ٞع

جباص٫ )،وؤؾىا١ الهٝغ  (ألاؾىا١ الى٣ضًت ،ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫)اإلاالُت في ٧ل ؤ٢ؿام الؿى١ اإلاالي 

، وزاعظُا بالؿماح للماؾؿاث اإلاالُت ألاظىبُت بمماعؾت اليكاٍ اإلاالي و٦ظل٪ (الٗمالث ُٞما بُجها

ٞالٗىإلات . جم٨حن اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلادلُت مً مماعؾت اليكاٍ اإلاالي زاعط خضوص الضولت الىاخضة 

ت بًٗها ٖلى بٌٗ ول٨ً ؤًًا اهٟخاح ألا٢ؿام اإلاىظىصة  اإلاالُت ال حٗني ٣ِٞ اهٟخاح ألاؾىا١ ال٣ٍُغ

. صازل هظه ألاؾىا١ وجىؾٗها
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 1 :مظاهر الػىإلاة اإلاالُة -2

: هىا٥ الٗضًض مً مٓاهغ الٗىإلات اإلاالُت هظ٦غ ؤهمها       

ُت : حٗاْم صوع عؤؽ اإلاا٫  ُت و ٚحر اإلاهٞغ خُض ؤن نىاٖت الخضماث اإلاالُت بٗىانغها اإلاهٞغ

صاو ظىهؼ، هاؽ : ؤنبذ الا٢خهاص الٗالمي جضًغه و جخد٨م ُٞه ؤهم البىعناث الٗاإلاُت مشل

صا٥، ه٩ُاي، صا٦ـ و ٚحرها و التي بىاؾُتها جى٣ل عئوؽ ألامىا٫ مً مؿدشمغ بلى آزغ صازل 

 .الضولت ؤو بحن الضو٫ صون ؤي ٖىاث٤ ؤو نٗىباث

اػصًاص ٞىاثٌ عئوؽ ألامىا٫ الباخشت ًٖ اؾدشماعاث بمٗضالث ؤعباح ٖالُت و هي بُبُٗت ألامغ  

مضزغاث ٚحر مؿدشمغة في صولت اإلايكإ لغؤؽ اإلاا٫ ألامغ الظي ًضٞٗها للبدض ًٖ اؾدشماعاث 

زاعظُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤًٞل مما لى ب٣ُذ في الضازل ؤو مؿدشمغة بمٗضالث عبدُت 

 .مخضهُت في الضو٫ اإلاهضعة لهظه ألامىا٫

و  ْهىع وؾاثل ظضًضة اؾخ٣ُبذ ؤصخاب عئوؽ ألامىا٫، مشل اإلاباصالث و الخُاعاث 

 .اإلاؿخ٣بلُاث، بلى ظاهب الىؾاثل الخ٣لُضًت في ألاؾىا١ اإلاالُت ٧الؿىضاث و ٚحرها

الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الهاثل بدُض ٌؿمذ للمؿدشمغ مً اإلاخابٗت الض٣ُ٢ت ألمىاله و جدغ٧اتها  

ت لخٓت بلخٓت، خُض ظمُ٘ ألاؾىا١ اإلاالُت مغجبُت بًٗها ببٌٗ، مما ًِؿغ  الاؾدشماٍع

ىب بها  .ٖملُت الٟٗل و عص الٟٗل ٖلى ؤًت ٖملُت مالُت مٚغ

 

 

 

                                       
ل :،اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الػىإلاة اإلاالُة وأثارها غلى اكحطادًات الدوو الىامُةعمُضي ٖبض الىهاب وؾماي ٖلي ،  1 ؾُاؾاث الخمٍى

مبر 20/21صعاؾت خالت الجؼاثغ والضو٫ الىامُت ،بؿ٨غة ،–وؤزغها ٖلى الا٢خهاصًاث واإلااؾؿاث  .8 ،م2006 هٞى
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آثار الػىإلاة اإلاالُة غلى ألاصىاق اإلاالُة الػربُة :اإلاؿلل الثالح

اصة في خغ٦ُت جى٣ل عئوؽ ألامىا٫ ٢ض جدمل مٗها مساَغ ٖضًضة         الٗىإلات اإلاالُت بما ح٨ٗؿه مً ٍػ

وهؼاث مضمغة ، ٦ما ؤنها ٢ض ججلب مٗها ٞىاثض ومؼاًا حٗىص بالىٟ٘ ٖلى الا٢خهاص الٗالمي بك٩ل ٖام 

لى الضو٫ الىامُت  بك٩ل زام، ٞما هي ؤهم اإلاؼاًا واإلاساَغ التي جسلٟها  (بما ٞحها الضو٫ الٗغبُت)ٖو

؟ الٗىإلات اإلاالُت 

 :مخاؾر الػىإلاة اإلاالُة -أوال

  :بك٩ل ٖام ًم٨ً جلخُو ؤهم اإلاكا٧ل واإلاساَغ، والتي ؤٞغػتها ٖىإلات ألاؾىا١ اإلاالُت ُٞما ًلي       

: اإلاخاؾر الىاجمة غً الحللملات اإلافاجئة لرأش اإلااو -1

ل٣ض حٗاْم اوؿُاب عؤؽ اإلاا٫ الخام هدى الضو٫ الىامُت بما ٞحها الضو٫ الٗغبُت، في ال٣ٗض الخاؾ٘        

ً . مً ال٣غن الٗكٍغ

ت ٦بحرة خُض ًيخ٣ل  و        بخدلُل خغ٦ت هظا الاوؿُاب هجض ؤن الاؾدشماع في الخاٞٓت اإلاالُت ًخم بؿٖغ

م٨ً بعظإ اعجٟإ صعظت ج٣لب . عؤؽ اإلاا٫ مً ؾى١ آلزغ وبهىعة ٞجاثُت وفي ٞتراث ػمىُت ٢هحرة ٍو

الاؾدشماع في الخاٞٓت اإلاالُت م٣اعهت م٘ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ، بلى ؤن الىٕى ألاو٫ ٌٗخمض ٖلى ٖىامل 

٘ ، ٖلى ٨ٖـ الىٕى الشاوي الظي يهخم باألعباح ٖلى اإلاضي  ٢هحرة ألاظل والؿعي لخد٤ُ٣ الغبذ الؿَغ

ل وج٣ىم به الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث، ٦ما يهخم بخُٛحراث ٧لُت مشل همى ألاؾىا١ والضزل  الٍُى

ال٣ىمي والخٛحراث اله٩ُلُىت في ا٢خهاص الضولت اإلاؿخًُٟت، بياٞت بلى ؾعي الاؾدشماع اإلاباقغ إلًجاص 

وألظل هظا ٩ًىن مً الهٗب وؿبُا جهُٟت . َا٢اث بهخاظُت ظضًضة، ؤو امخال٥ َا٢اث مىظىصة ؤنال

 ٤ هظه الُا٢اث في اإلاضي ال٣هحر، بِىما الخسلو مً الاؾدشماع في الخاٞٓت اإلاالُت، ًخم بؿهىلت ًٖ ٍَغ

 بياٞت بلى ؤن هظا الىٕى مً الاؾدشماع ؤي اؾدشماع الخاٞٓت اإلاالُت ، ًخإزغ 1.البُ٘ في ألاؾىا١ اإلاالُت

                                       
1-UNCTD ,World Investment Report, Trend And Determints N-YA and geneva,1998, p12.   
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ُغى ٖلُه ؤؾلىب اإلادا٧اة و الخ٣لُُض ؤو ما ٌؿمى ب    Herd »" ؾلى٥ ال٣ُُ٘"بخى٢ٗاث اإلاخٗاملحن ٍو

Behavior »   .  

ٗت واإلاٟاظئت لغؤؽ اإلاا٫ ألاظىبي جدؿبب بالٗضًض مً الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت         ٞالخغ٦ت الىاؾٗت والؿَغ

ت ٢هحرة ألاظل مً بُجها الاعجٟإ ال٨بحر في ؾٗغ  ني في خالت الخض٣ٞاث الاؾدشماٍع ٖلى الا٢خهاص الَى

ىُت مما ًًغ بالهاصعاث والىاعصاث وبالخالي ًؼصاص عجؼ اإلاحزان الخجاعي ، هظا بياٞت  نٝغ الٗملت الَى

ت واإلاالُت، بلى ظاهب الىمى في مٗضالث الخطخم، بياٞت بلى  بلى الاعجٟإ الكضًض في ؤؾٗاع ألانى٫ ال٣ٗاٍع

اصة ال٨بحرة في الُلب الاؾتهال٧ي اإلادلي ت التي جسغط مً الضولت . الٍؼ ؤما في خالت الخض٣ٞاث الاؾدشماٍع

  1.بك٩ل مٟاجئ وبإحجام ٦بحرة ٞةن ال٨ٗـ جماما هى الظي ًدضر

 :مخاؾر الحػرع لهجمات اإلاػاربة وأزمات الػملة-2

ل٣ض ؤنبدذ الا٢خهاصًاث ؤ٦ثر خؿاؾُت في ْل ٖىإلات ألاؾىا١ اإلاالُت، ٦ما ؤنبدذ ٖىإلات ألاػماث        

ومما ػاص مً هكاقت هظه ألاؾىا١ جؼاًض ٖملُاث اإلاًاعباث  وطل٪ ٣ٖب . ؤؾٕغ هٟاطا وؤوؾ٘ هُا٢ا

م ؤؾٗاع الهٝغ الظي زل٤ البِئت اإلاىاجُت للمًاعباث  خىن ووصػ والخدى٫ بلى هٓلم حٍٗى انهُاع هٓام بٍغ

الم والاجها٫ ٖلى هدى لم ٌؿب٤ له مشُل . ٖلى الٗملت، و٢ض ؾاٖض ٖلى طل٪ جُىع ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا

 (الضوع الخجمُعي والخسهُص ي لغئوؽ ألامىا٫)وبظل٪ جدىلذ ألاؾىا١ اإلاالُت ًٖ ؤصاء صوعها ألانلي 

٘    2.وؤنبدذ مغحٗا لخد٤ُ٣ الغبذ الؿَغ

و٢ض ٖاهذ ال٨شحر مً البلضان الهىاُٖت مً هجماث اإلاًاعبحن ومً الايُغاباث الى٣ضًت التي        

٨ٟي هىا ؤلاقاعة مشال، بلى ما خضر زال٫ الٟترة . ٌؿببها وكاَهم خُىما حؿبب  (1993-1992)ٍو

اإلاًاعبىن في انهُاع هٓام الى٣ض ألاوعوبي ، خ٣٣ىا ؤعباخا لِـ في بم٩ان ٢ُاٖاث ؤلاهخاط الخ٣ُ٣ي 

                                       
1-Kindgrewn CJ , Bank Soundness and Macro economy policy, IMF ,Washington D.C ,1996, p 170. 

٣ُا، الٗضص مً هُنز ئلى صحغلُتز: ؤلاؾار الفىري واإلاإصس ي للػىإلاة الاكحطادًة عخُم خؿحن ، - 2  ، 5،مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ

.9، م2008ظامٗت الكل٠   
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وألامغ اإلالٟذ للىٓغ، هى ؤن جل٪ ألاعباح الخُالُت ًخم جد٣ُ٣ها باؾخٛال٫ الشٛغاث ال٣اهىهُت . اهجاػها

غ اإلاالي اإلادلي و الضولي  غها الخدٍغ وعٚم الخؿاثغ الهاثلت التي ؾببتها اإلاًاعباث ٖلى الٗملت، . التي ٞو

ت وصاٞٗى الًغاثب ، ومىظاث الى٣ض الٗى٠ُ التي جىظه  والتي ًخدمل ج٩لٟتها في الجهاًت البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

مً خحن آلزغ بلى اإلاًاعبت ، باٖخباعها وكاٍ طاث َاب٘ جضمحري ،بال ؤن ؤههاع الٗىإلات اإلاالُت ًغصون ٖلى 

ت اوؿُاب عئوؽ ألامىا٫ واإلاىاٞؿت بحن الٗمالث هي ؤع٧ان عاسخت في :جل٪ الاهخ٣اصاث بال٣ى٫  بإن خٍغ

ت . ا٢خهاص الؿى١ الخغة وؤنها حؿاٖض ٖلى بظغاء الخصخُداث الًغوٍع

ؤما باليؿبت للبلضان الىامُت وبما ٞحها الضو٫ الٗغبُت، وهي الخل٣ت ألاي٠ٗ في الىٓام اإلاالي الٗالمي        

ا ممخاػا " الجضًض ، ٣ٞض ؤنبدذ ليكاٍ اإلاًاعبحن في يىء بظغاءاث الٗىإلات اإلاالُت التي " مىيٖى

ىُت وألاوعا١ اإلاخضاولت في بىعناتها ، لهجماث  َب٣تها في ٣ٖض الدؿُٗىاث، خُض جخٗغى ٖمالتها الَى

   1.اإلاًاعبحن اللظًً ًد٣٣ىن مجها ؤعباخا زُالُت 

 :مخاؾر هروب ألامىاو الىؾىُة للخارج-3

ل مضزغاتها، خُض ؤنبدذ هظه         بن مً آلازاع الؿِئت لٗىإلات ألاؾىا١ اإلاالُت للضو٫ الىامُت هى جضٍو

ىُت  ، ؤهه في الى٢ذ . اإلاضزغاث جًٟل الاؾدشماع زاعط خضوصها الَى والخىا٢ٌ اإلالٟذ للىٓغ في اإلاىيٕى

الظي حصج٘ ُٞه هظه الضو٫ الاؾدشماع ألاظىبي وج٣ضم له ٧ل ٖىامل الجظب مً مؼاًا وبٖٟاءاث وبػالت 

بالخغوط لالؾدشماع في - اؾدىاصا للٗىإلات اإلاالُت–ال٣ٗباث والخىاظؼ ، ٣ٞض ؾمدذ هظه الضو٫ إلاضزغاتها 

الخاعط لظل٪ ٞالخؿاب الصخُذ لهافي ؤزغ الٗىإلات اإلاالُت ٖلى م٣ضعة صولت ما في ظظب اؾدشماع عئوؽ 

ىُت التي اوؿابذ للخاعط مً ؤلاظمالي . ؤمىا٫ زاعظُت ال ٩ًىن ص٣ُ٢ا بال بٗض َغح اإلاضزغاث الَى

ىُت للخاعط حٗخبر ْاهغة ٢ضًمت في الضو٫ الىامُت،        م مً ؤن ْاهغة هغوب عئوؽ ألامىا٫ الَى  وبالٚغ

غ اإلاالي التي اهدكغث في هظه الضو٫ في الدؿُٗىاث  وحٗضص ؤؾبابها وجدىٕى ؤق٩الها، بال ؤن بظغاءاث الخدٍغ

                                       
، الجؼاثغ ماؾؿت ابً زلضون للضعاؾاث 2، مجلت صعاؾاث ا٢خهاصًت ،الٗضصاإلاخاؾر الىاجمة غً غىإلاة ألاصىاق اإلاالُة عمؼي ػ٧ي، 1

  .45 ، م2000ؤلاوؿاهُت ، 
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ت ، مما ؤصي بالًغوعة بلى  ً ٢ض ؤُٖذ لٗملُاث الهغوب هظه مكغوُٖت وخٍغ مً ال٣غن الٗكٍغ

اث ؤو ٖلى ٢ضعة الضولت ٖلى جد٤ُ٣  الؾخٟدا٫ آلازاع الؿلبُت لهظه الٓاهغة ؾىاء ٖلى محزان اإلاضٖٞى

   1.الترا٦م الغؤؾمالي وجىمُت الاؾدشماع وزضمت الضًً الخاعجي 

 :مخاؾر غضُل ألامىاو -4

بن ٖىإلات الاجهاالث والخدغع اإلاالي وجىٕى ألاصواث اإلاالُت وقب٩اث الهغاٝ آلالي باٖخباعها مً        

ج٣ىُاث الخٗامل ًٖ بٗض و٦ظل٪ اؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت والبىى٥ الال٨تروهُت و اإلادمىلت، و٧ل 

ت ومكٟغة وبم٩انها اإلاغوع بٗضص  طل٪ ال ٌؿمذ بخ٣ُٗب مهاصع ألامىا٫ ألنها ؤنبدذ جدمل ؤع٢ام ؾٍغ

مً ؤلاظغاءاث ٢بل ؤن جضزل الضوعة الا٢خهاصًت لبلض ما و٧لها ٖىامل ؾاٖضث ٖلى جىؾُ٘ ؤوكُت 

ا٢خهاصًت ٚحر مكغوٖت والتي جماعؽ جدذ ما ٌؿمى باال٢خهاص الخٟي ،ؤال وهى ٚؿل ألامىا٫ والتي 

٧اهذ وما جؼا٫ ْاهغة ٖىإلاُت  تهضص الىمى والاؾخ٣غاع الا٢خهاصي مً زال٫ او٩ٗاؾاتها ٖلى مجمل 

ؿل ألامىا٫ ما هي بال ٖملُت للمخدهالث الىاظمت ًٖ ألاوكُت  اليكاَاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٚو

إلزٟاء مهضعها ألانلي وجم٨جهم مً  (الخ...ججاعة اإلاسضعاث الازخالؽ ، ججاعة ألاؾلخت)ٚحر اإلاكغوٖت 

    2.ببٗاص هٓغ ألاظهؼة اإلاسخهت ًٖ مهاصعها وال٣اثمحن ٖلحها

 :مخاؾر جػرع الملىىن لألزمات-5

ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤبغػ ؾماث ألاػمت اإلاالُت هى ٞكل الىٓام اإلاهغفي اإلادلي في ؤصاء مهامه        

الغثِؿُت، والظي ًى٨ٗـ في جضهىع ٦بحر في ٢ُمت الٗملت وفي ؤؾٗاع ألاؾهم، وبالخالي آلازاع الؿلبُت ٖلى 

                                       
1 -John.T.Cauddington ,Capital  Flight :Issues,Estimates and Explanation,P rinceton Essays in International 

Finance,1998,No 58,pp 10-12. 

م خمؼة ، 2  .64 ، م مرجؼ صابمخؿً ٦ٍغ
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٢ُاعي ؤلاهخاط واإلاا٫ وما ًىجم ٖجها مً بٖاصة جىػَ٘ الضزى٫ والثرواث ُٞما بحن ألاؾىا١ اإلاالُت 

: ًم٨ً جىيُدها ُٞما ًلي1والضولُت، وهدُجت للدكاب٪ والترابِ بحن خضور ألاػمت اإلاالُت 

بن بظباع الضولت ٖلى جسٌُٟ ٢ُمت ٖملتها بيؿبت ٦بحرة ًلخ٤ : جإزحر جسٌُٟ ٢ُمت الٗملت 

ني ،وطل٪ مً زال٫ جإزحرها الؿيئ ٖلى بىعنت ألاوعا١ اإلاالُت    ؤيغاعا ظؿُمت باال٢خهاص الَى

والبىى٥، ٞاإلاؿدشمغون صازل البىعنت وزانت ألاظاهب مجهم ًلجاون بلى بُ٘ ما ًمخل٩ىهه مً 

لها بلى ٖملت ؤظىبُت، ألامغ الظي ال ًاصي ٣ِٞ  ؤؾهم للخهى٫ ٖلى الٗملت اإلادلُت بٛغى جدٍى

ض مً الخضهىع ب٣ُمت الٗملت . بلى التراظ٘ الخاص في ؤؾٗاع ألاؾهم ، بل بلى اإلاٍؼ

ُت ًدضر آزاع :جإزحر اعجٟإ ؤؾٗاع الٟاثضة   ٘ ؤؾٗاع الٟاثضة ٖلى الىصاج٘ اإلاهٞغ بن اإلابالٛت في ٞع

ني مً زال٫ جإزحره الؿلبي ٖلى البىعنت والبىى٥، خُض ٣ًىم  ؾلبُت ٖلى الا٢خهاص الَى

ُت بُٛت الخهى٫ ٖلى ٖاثض ؤ٦بر  اإلاؿدشمغون بخىظُه اؾدشماعاتهم مً ألاؾهم بلى الىصاج٘ اإلاهٞغ

ومساَغ ؤ٢ل ،خُض ًاصي هظا الؿلى٥ بلى ٖغى ٦بحر مً ؤوامغ البُ٘ صون ؤن ٣ًابلها ؤوامغ 

اصة مً مٗغوى ألاوعا١ اإلاالُت في الؿى١ اإلاالُت التي ال ج٣ابلها  الكغاء، و٦ىدُجت لهظه الٍؼ

مخض هظا الخإزحر ؤًًا بلى 2َلباث قغاء ًاصي بلى اهسٟاى في ؤؾٗاع ألاؾهم وانهُاع البىعنت  ،ٍو

ل  ُت ٌٗني اعجٟإ ج٩ال٠ُ بٖاصة الخمٍى البىى٥ ٞاعجٟإ ؤؾٗاع الٟاثضة ٖلى الىصاج٘ اإلاهٞغ

حرها  ل، وهي اإلاساَغ التي جخٗغى لها البىى٥ ٚو باليؿبت للبىى٥، وبالخالي حٗغيها إلاساَغ الخمٍى

ل الٗاثض الىاجج مً الاؾدشماعاث في  مً اإلااؾؿاث اإلاالُت بطا حٗضث ج٩ال٠ُ بٖاصة الخمٍى

ألاوعا١ اإلاالُت ؤو ال٣غوى ، ألامغ الظي ًاصي بلى ؤلاٞالؽ بطا ٧ان الاعجٟإ في ؤؾٗاع الٟاثضة 

 . مبالٜ ُٞه

 

                                       
  41 ،م1999، ال٣اهغة،  ،صاع ال٨ٟغ الٗغبيئدارة ألاصىاق واإلاإصضات اإلاالُة ٖبض الخاٞٔ بضوي،  1-

  132 ،م 1999مهغ ، ،   الضاع الجامُٗتالحؿىرات الػاإلاُة واوػياصاتها غلى أغماو الملىىن،َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،  2
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 :مشيلة الضُادة الىؾىُة في مجاو الضُاصحين اإلاالُة والىلدًة -6

م٘ جؼاًض خضة الٗىإلات اإلاالُت، و جؼاًض اهضماط و ج٩امل ألاؾىا١ اإلاالُت اإلادلُت م٘ الخاعظُت، ؾخ٣ٟض        

ىُت ٖلى الؿُاؾت الى٣ضًت و اإلاالُت، و ججلى طل٪ مً زال٫ ٣ٞضان  الضو٫ ؾُُغتها و ؾُاصتها الَى

الؿلُت الى٣ضًت الؿُُغة ٖلى ال٨خلت الى٣ضًت، مما ٢ض ًاصي بلى خضور الخطخم، و حٛحر ؤؾٗاع الٟاثضة 

. الخ٣ُ٣ُت

و م٘ جؼاًض مؿخىي الٗىإلات اإلاالُت ٞةن جدضًض ؤؾٗاع الٟاثضة ؾخسغط ًٖ ؾُُغة البى٪ اإلاغ٦ؼي،        

خُض ؾترجبِ ؤؾٗاع الٟاثضة اإلادلُت و زانت ٢هحرة ألاظل م٘ ؤؾٗاع الٟاثضة الخاعظُت، لظل٪ ٞةن ؤي 

مداولت لخدضًض ؤؾٗاع الٟاثضة و ؤؾٗاع الهٝغ ٢ض ال جخ٤ٟ م٘ مشُالتها في الخاعط ًم٨ً ؤن جاصي بلى  

. خضور جض٣ٞاث ٦بحرة مً عئوؽ ألامىا٫ ال٣هحرة ألاظل هدى الضولت ؤو زاعظها

و ٧ل هظا ؾُاصي بلى الخض مً ٢ضعة الضولت ٖلى اؾخسضام الؿُاؾت الى٣ضًت و ؾٗغ الهٝغ        

.  لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الا٢خهاص ال٨لي و طل٪ مً زال٫ جإزغها بدغ٦ت عؤؽ اإلاا٫

ٟٞي ْل الٗىإلات اإلاالُت و ج٩امل ألاؾىا١ اإلاالُت ٞةهه ال ًم٨ً لهاوعي الؿُاؾت الى٣ضًت الجم٘ بحن 

: زالر ؾُاؾاث ه٣ضًت مٗا و هي 

. ؤؾٗاع الهٝغ الشابخت  

ت خغ٦ت عؤؽ اإلاا٫    .خٍغ

ؤما جإزحر الٗىإلات اإلاالُت ٖلى الؿُاؾت اإلاالُت ٞةنها جٓهغ ؤ٦ثر ٧لما جؼاًضث صعظت الٗىإلات اإلاالُت، ٟٞي        

ً ال٨باع في الضو٫  بُت، جلجإ الكغ٧اث و اإلاؿدشمٍغ خباعاث الًٍغ الخاالث التي ًخإزغ ٞحها الاؾدشماع بااٖل

الهىاُٖت للخغوط باؾدشماعاتهم لضو٫ ج٩ىن ٞحها مٗضالث الًغاثب مىسًٟت، إليٗاٝ ٞاٖلُت 

. الؿُاؾت اإلاالُت في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها
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ىُت بؿبب الًغاثب ؾتزصاص مٗضالث         ٦ما ؤهه م٘ جؼاًض زغوط عئوؽ ألامىا٫ زاعط الخضوص الَى

البُالت في صو٫ هؼوح عؤؽ اإلاا٫ و إلا٣ابلت طل٪ ؾخًُغ الخ٩ىماث لخٌٟ مٗضالث الًغاثب ٖلى 

اصة عجؼ اإلاىاػهاث الٗامت، و ٢ض ج٣ىم الضولت  بُت و ٍػ الكغ٧اث مما ؾُاصي الهسٟاى ؤلاًغاصاث الًٍغ

 .ٖىضثظ مجبرة بالخسلي ًٖ بٌٗ البرامج الاظخماُٖت

: مساًا الػىإلاة اإلاالُة -ثاهُا

جخمشل مؼاًا الٗىإلات اإلاالُت ؤؾاؾا في جىظُه ألامىا٫ بلى اؾخسضاماتها ؤلاهخاظُت، بدُض حؿاٖض ٧ل        

اث مِٗكت ؤٖلى، باإلياٞت بلى مؼاًا  مً البلضان الىامُت واإلاخ٣ضمت ٖلى خض ؾىاء في جدؿحن مؿخٍى

:  ؤزغي هظ٦غ مجها 

ُت واإلاالُت وزل٤ بِئت مصجٗت ليكاٍ ال٣ُإ الخام و٦ظل٪ الخض         غ وجدضًض الىٓم اإلاهٞغ جدٍغ

ىُت بلى الخاعط   1.مً ْاهغة زغوط عئوؽ ألامىا٫ الَى

بُٖاء ٞغنت للبىى٥ لخدؿحن ألاصاء والدؿُحر، وطل٪ باالؾخٟاصة مما جدُده الٗىإلات اإلاالُت مً  

ً إلاىاظهت  ٞغم في ْل اإلاىاٞؿت الكضًضة ، خُض جهبذ ٢اصعة ٖلى ظلب ؤ٦بر ٖضص مً اإلاضزٍغ

 ً  .َلباث اإلاؿدشمٍغ

ل ج٨ىىلىظُا مخُىعة بلى الضو٫ اإلاؿدشمغ ٞحها في مجا٫   مؿاهمت الاؾدشماعاث ألاظىبُت في جدٍى

ُت ألاظىبُت واإلادلُت خماص ٖلى ال٨ٟاءاث اإلاالُت واإلاهٞغ  .ؤلاصاعة، بااٖل

خماص   ٘ مؿخىي الخٗامل م٘ الؼباثً وظلبهم، و بالخالي الٖا ُت ؤخؿً لٞغ ج٣ضًم زضماث مهٞغ

ل الاؾدشماع ألهه ؤ٢ل ج٩لٟتٖلى الاصزاع  2. اإلادلي وألاظىبي لخمٍى

                                       
 .8 ،ممرجؼ صابمعمُضي ٖبض الىهاب، 1

الم ، 2- ر اإلاطرفي في ئضالح اإلاىظىمة اإلاطرفُةبً َلخت نلُدت ، مٗىف بٖى ت دور الحدٍر ُت الجؼاثٍغ ، ملخ٣ى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

  .484 ،م 2004 صٌؿمبر 15-14ظامٗت الكل٠، - الىا٢٘ والخدضًاث–والخدىالث الا٢خهاصًت 
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ت مدلُا ؾِؿاهم في الخض مً هغوب عئوؽ ألامىا٫ في خالت اهضإل   وظىص بىى٥ ؤظىبُت ٢ٍى

 .ألاػماث 

٘ ٢ُمت الٗاثض   ٤ ٞع اصة حجم اإلاٗامالث ٌؿاٖض في زٌٟ مساَغ الؿى١ وال٣غوى، ًٖ ٍَغ ٍػ

ت في ٖملُت اجساط ال٣غاعاث ت وؾٖغ  .لألمىا٫ اإلاؿدشمغة ، ٖىضما ج٩ىن هىا٥ خٍغ

ال٣ًاء ٖلى البىى٥ ٚحر ال٣اصعة ٖلى الخدؿحن، باؾخٗما٫ ٖملُاث الاهضماط اإلاهغفي بٟٗل  

 .٢ىي الؿى١ 

ُت ٧لما اقخضث صعظاث اإلاىاٞؿت والاهضماط اإلاهغفي    1.جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الخضماث اإلاهٞغ

حر اإلاباقغة   اصة الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة ٚو  .ٍػ

غ ؤهٓمت الٗمل في مجا٫ الخضماث  ُت وجٍُى غ ألاصواث اإلاهٞغ ٘ وجٍُى  2.جىَى

اصة جض٤ٞ عئوؽ ألامىا٫ ألاظىبُت بلى صازل البلضان الىامُت ٦ةو٩ٗاؽ لىجاح الٗىإلات اإلاالُت   ٍػ

والخدغع اإلاالي ًاصي بلى الاهسٟاى في ؤؾٗاع الٟاثضة ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي، مما ٌصج٘ 

٘ ظضًضة خذ مكاَع ً ٖلى الا٢تراى ٞو  .اإلاؿدشمٍغ

غ ال٣ُإ اإلاالي واإلاهغفي واهٟخاخه ٖلى الكغا٦ت واإلاىاٞؿت ألاظىبُت ٌؿمذ باالؾخٟاصة مً   جدٍغ

غ والاهٟخاح  .الخُىع والخ٨ىىلىظُا،بياٞت بلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الخدٍغ

حؿخُُ٘ الضو٫ الىامُت مً زال٫ الاهٟخاح اإلاالي الىنى٫ بلى ألاؾىا١ اإلاالُت الضولُت بهضٝ  

اصة  الخهى٫ ٖلى ما جدخاظه مً ؤمىا٫ لؿض العجؼ في اإلاىاعص اإلادلُت، ألامغ الظي ًاصي بلى ٍػ

ل بؿبب  الاؾدشماع اإلادلي ومٗض٫ الىمى الا٢خهاصي، ٦ما ًٟسر اإلاجا٫ في جسٌُٟ ج٩لٟت الخمٍى

 .اإلاىاٞؿت بحن الى٦الء الا٢خهاصًحن

                                       
ت ، الضاع الجامُٗتالجات وآلُات مىظمة الحجارة الػاإلاُةٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض ، 1  .145 ، م 2005 ، ، الاؾ٨ىضٍع
ؼ، 2 ت ،،  ، اإلا٨خب الٗغبي الخضًضغاإلاُة ثجارة اللرن الىاخد والػشرون،ؾمحر مدمض ٖبض الٍٗؼ  359 ، م2006ؤلاؾ٨ىضٍع
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٣ت مباقغة   غ اإلاالي واإلاهغفي ٌؿهل ٖلى الضو٫ الخهى٫ ٖلى ال٣غوى ؾىاء بٍُغ بٟٗل )الخدٍغ

غ ٣ت ٚحر مباقغة  (ٖملُت الخدٍغ (. باهسٟاى ج٩ال٠ُ ال٣غوى)ؤو بٍُغ

٘ مً ٢ضعاتها مً زال٫ ع٢ابت ؤًٞل         بن ما جدمله الٗىإلات اإلاالُت مً مؼاًا جاصي بالبىى٥ بلى الٞغ

ُت وما جُغخه ألاظىاء الٗاإلاُت مً مىاٞؿت غ ججاعة الخضماث اإلاهٞغ .                  ألهٓمتها في بَاع ما ًٟغيه جدٍغ
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 (6201 – 2007)وشأة ثؿىر وأداء ألاصىاق اإلاالُة الػربُة : اإلاملدح الثاوي

وجسً٘ . حٗخبر ٚالبُت ؤؾىا١ اإلاا٫ في الضو٫ الٗغبُت خضًشت الٗهض، ومً زم ٞهي ٢لُلت الخبرة       

٘ وبٖاصة جىُٓم بك٩ل مؿخمغ و ل٣ض جؼاًض الاهخمام في الؿىىاث ألازحرة بضوع ؤؾىا١ . لٗملُاث حكَغ

. اإلاا٫ الٗغبُت، هدُجت الخٟاٖل بحن الٗىامل واإلاخٛحراث الا٢خهاصًت الضازلُت والخاعظُت

وشأة ومراخل ثؿىر ألاصىاق اإلاالُة الػربُة  :اإلاؿلل ألاوو 

غ َلبؾىداو٫ مً زال٫ هظا الم         اؾخٗغاى ليكإة ومغاخل جُىع هظه ألاؾىا١، والخٛحراث في ألَا

ُٗت وال٣اهىهُت واإلااؾؿُت والٟىُت اإلاىٓمت لها . الدكَغ

: الضىق اإلاالُة في دوو الشام ومطر والضىدان: أوال

:       وؾىداو٫ الخُغ١ بلحها في ما ًلي  

ة)صىق اإلااو في مطر -1 : (بىرضحا اللاهرة وؤلاصىىدٍر

ت في ٖام          لخ٩ىن ؤو٫ بىعنت في ٧1883اهذ ؤولى اإلاداوالث إلوكاء بىعنت لألوعا١ اإلاالُت باإلؾ٨ىضٍع

، بال ؤن ٖملُاث البىعنخحن ٧اهذ 1890وبال٣اهغة في ٖام – الكغ١ ألاوؾِ وزامـ بىعناث الٗالم 

ما٫، ٣ٞض صٖذ الخاظت  و. جٟخ٣غ بلى ٢ىاٖض جىُٓم الخٗامل اصة اليكاٍ الا٢خهاصي واهدكاع ألٖا م٘ ٍػ

ش البىعنت في مهغ او٩ٗاؾا وبضعظت ٦بحرة لألويإ . بلى جىُٓم جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت خُض ًمشل جاٍع

 1.الا٢خهاصًت الؿاثضة، وللمىار الاؾدشماعي الظي ًمحز ٧ل مغخلت مً مغاخل جُىعها

                                       
،  ، بجداص اإلاهاٝع الٗغبُت ئدارة ألازمات في بىرضات ألاوراق اإلاالُة الػربُة والػاإلاُة والحىمُة اإلاحىاضلة،ٖماص نالر ؾالم، 1

بي ،  .148، م 2002ؤبْى
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ل٣ض نضعث ٖضة ٢ىاهحن ٢غاعاث خى٫ ؤهٓمت وبظغاءاث وجىُٓماث الخٗامل في الؿى١ اإلاالُت في        

ىام   ومً اإلاالخٔ ؤن ؾىقي 1997 ،1992 ،1977 ،1957 ،1953 ،1933، 1909:مهغ ؤهمها في ألٖا

ت ٧اهخا وكُخحن في بضاًت وكىئها لبً٘ ؾىىاث ٢بل الخغب الٗاإلاُت ألاولى وزم في  ال٣اهغة وؤلاؾ٨ىضٍع

وطل٪  (1992-1961)و (1933-1916)ألاعبُٗىاث ول٨جهما ٢ض حُٗلخا بك٩ل ٦بحر زال٫ ؾىىاث الٟترجحن 

بؿبب ْغوٝ الخغب الٗاإلاُت ألاولى وما جلخه مً مك٨الث ؾُاؾُت وجإزحراث ألاػمت الٗاإلاُت ال٨بري في 

الٟترة ألاولى وبؿبب ؾُاؾاث الخسُُِ اإلاغ٦ؼي والخدىالث الاقترا٦ُت وزم ٚمىى الىٓام الا٢خهاصي 

ٗاجه في الٟترة الشاهُت ضم ج٩امل حكَغ . ٖو

ت         وه٨ظا ب٣ي وا٢٘ الؿى٢حن اإلاالُحن بحن وكاٍ وع٧ىص وحُٗل ختى اٖخمضث الخ٩ىمت اإلاهٍغ

بنالخاث ه٩ُلُت ؤؾاؾُت في الدؿُٗىاث ٞاػصاص الاهٟخاح ٖلى الا٢خهاص الٗالمي وحٗاْم صوع ال٣ُإ 

ٗاث لدصجُ٘ الاؾدشماع وؤهمها في الٗامحن   1997 و1992:الخام في الخباصالث الخغة ونضعث ٖضة حكَغ

ٟٞي الٗام ألاو٫ ظاء ٢اهىن ؾى١ عؤؽ اإلاا٫ لًمان ؤلاٞهاح والكٟاُٞت وبما ٨ًغؽ الش٣ت لضي . 

بُت ٟاءاث الًٍغ صج٘ اإلاخٗاملحن مً زال٫ بٌٗ ؤلٖا ً َو . اإلاؿدشمٍغ

ضص ألاؾهم         اصة ٧ل مً ٖضص الكغ٧اث ٖو ل٣ض ؤؾهم هظا الخدى٫ في الؿُاؾاث الا٢خهاصًت في ٍػ

ت ٟٞي الٟترة   اػصاص ٖضص الكغ٧اث بدىالي 1995-1985اإلاسجلت في الؿى١ اإلاالُت بال٣اهغة وؤلاؾ٨ىضٍع

با) 230% اصة ٖضص الكغ٧اث اإلاسجلت ج٣ٍغ  .(ؤي ب٠ًٗ ٍػ

ٗاث ألازغي التي 1992ومً الجضًغ باالهدباه بلى ؤن اإلاؼاًا التي جًمجها ٢اهىن الٗام          وزم الدكَغ

نضعث ُٞما بٗض طل٪ ال٣اهىن وما عا٤ٞ ٧ل طل٪ مً جدؿً اإلاىار الاؾدشماعي لل٣ُإ الخام ٢ض 
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ؾاٖض ٖلى جىؾ٘ حجم الخباص٫ اإلاالي و اػصاص ٖضص ؤَغاٝ هظا الخباص٫ واعجٟٗذ ٢ُمت الاؾدشماعاث 

ىاثضها  1.ٖو

: صىق غمان لألوراق اإلاالُة -2

لت ؾب٣ذ بوكاء ؾى١         بضؤ بوكاء الكغ٧اث اإلاؿاهمت في ألاعصن والخضاو٫ بإؾهمها، مىظ ٞترة ٍَى

 مماألاوعا١ اإلاالُت ألاعصهُت، وطل٪ في ٣ٖض الشالزِىاث، بال ؤهه لم ًجغي جىُٓم ٢اهىن لخضاو٫ ؤؾهمها،

 ألامغ 2.ؤصي بلى ْهىع ؾى١ ٚحر مىٓمت لخضاو٫ ؤؾهم هظه الكغ٧اث مً زال٫ م٩اجب ٚحر مخسههت

الظي ؤصي بالخ٩ىمت للخ٨ٟحر في بوكاء ؾى١ هٓامُت لألوعا١ اإلاالُت، ٞىخج ًٖ طل٪ جإؾِـ ؾى١ ٖمان 

ت اإلاؿخ٣لت مالُا (1976)لؿىت  (31)اإلاالي بمىظب ال٣اهىن ع٢م  خباٍع ، وبىاءا ٖلُه اهبش٣ذ شخهِخه الٖا

ش  ا باإلياٞت بلى لجىت ؤلاصاعة التي باقغث ؤٖمالها بخاٍع ت ال٣ُإ الخام  (16/03/1977)وبصاٍع بًٍٗى

 3(.1987)وممشلحن ًٖ الخ٩ىمت، وباقغ الؿى١ ؤٖماله بك٩ل ٞٗلي في بضاًت ٖام 

:   وم٘ الخُىع الخىُٓمي لؿى١ ٖمان اإلاالي، جم ج٣ؿُمه بلى زالر هُئاث ل٩ل مجها مهام هي       

 :بىرضة غمان -أ

 ٦ماؾؿت مؿخ٣لت ال تهضٝ لخد٤ُ٣ الغبذ وجضاع مً 1999 ماعؽ 11جإؾؿذ بىعنت ٖمان في        

خُض ٢.4بل ال٣ُإ الخام ومهغح لها بمؼاولت الٗمل ٦ؿى١ مىٓم لخضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت في ألاعصن

. ًً٘ مجلـ بصاعة البىعنت ألاهٓمت الضازلُت والخٗلُماث إلصاعة قاون البىعنت

                                       
 .301-300،م م مرجؼ صابمهىقُاع مٗغوٝ،  1
ألاعصن ، م م ، ، ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ثدلُل وئدارة :الاصخثمار باألوراق اإلاالُة ؤعقض ٞااص الخمُمي، ؤؾامت ٖؼمي ؾالم ،2

154-155.
  .118-117 ، م م مرجؼ صابمُٞهل مدمىص الكىاوعه ،  3
ت،  4 ذ ،ؤلانضاع الشالض ،ؤوث  ، أهدافها– أهمُتها –وشأتها " أهم الملىرضات وهُئات أصىاق اإلااو اجداص الكغ٧اث الاؾدشماٍع  ال٩ٍى

  .93 ، م2008
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 :مرهس ئًداع ألاوراق اإلاالُة -ب

ؤوكإ هظا اإلاغ٦ؼ ٦ماؾؿت طاث هٟ٘ ٖام بمىظب ٢اهىن ألاوعا١ اإلاالُت، وبضؤ اإلاغ٦ؼ بمماعؾت ؤٖماله        

ت واؾخ٣ال٫ مالي وبصاعي وال يهضٝ 1999ومهامه في قهغ ماي مً ٖام  خمخ٘ اإلاغ٦ؼ بصخهُت اٖخباٍع م، ٍو

ٗخبر اإلاغ٦ؼ الهُئت الىخُضة اإلاهغح لها بالخٟٔ ألامحن إلال٨ُت ألاوعا١ وؤلاقغاٝ ٖلى ٖملُاث  بلى الغبذ، َو

ت والخ٣ام   1.الدؿٍى

: هُئة ألاوراق اإلاالُة -ج

ت، جخمخ٘ باؾخ٣ال٫ مالي وبصاعي وجغجبِ بغثِـ الىػعاء مباقغة ختى         وهي هُئت طاث شخهُت اٖخباٍع

  :حٗمل بٟاٖلُت و٦ٟاءة وتهضٝ الهُئت بلى

حر اإلاىار اإلاالثم لخد٤ُ٣ ؾالمت الخٗامل في ألاوعا١ اإلاالُت    جٞى

غ ومغا٢بت ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت وؾى١ عؤؽ اإلاا٫ باإلامل٨ت    .جىُٓم وجٍُى

ً ٞحها والجمهىع مً الٛل والخضإ   . خماًت ٖملت ألاوعا١ اإلاالُت واإلاؿدشمٍغ

: صىق ألاوراق اإلاالُة بيروت -3

م خُض 1920بٗض بىعنت مهغ لألوعا١ اإلاالُت، لم ًٓهغ في الٗالم الٗغبي ؤًت بىعنت بال في ٖام        

م في ْل اإلاغ٦ؼ اإلاالي واإلاهغفي 1920ْهغث بىعنت بحروث، لخخ٣ضم باَغاص َُلت ال٣ٗىص التي جلذ ٖام 

ختى وكىب  الهام  الظي جبىؤه لبىان مً زال٫ هٓامه الا٢خهاصي الخغ، وهى وي٘ ْل لبىان ًخمخ٘ به

                                       
ر الضىىي مغ٦ؼ بًضإ ألاوعا١ اإلاالُت،  1  2010 ،ٖمان، الحلٍر
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الخغب ألاهلُت في مىخه٠ الؿبُٗىاث، خُض جى٠٢ ٖمل بىعنت بحروث بؿبب ما ؤناب مبىاها مً 

 1.جل٠

ش 7667، وؾب٤ اٞخخاح البىعنت نضوع اإلاغؾىم ع٢م 1996وؤُٖض اٞخخاخها ٖام         -12-21 بخاٍع

م جم بمىظبه وي٘ الىٓام الجضًض لٗمل البىعنت، خُض ًدضص الىٓام ؤَغ الخٗامل بال٣ُم 1995

ىٓم ٖملُاث الخضاو٫ وجضًغ البىعنت  اإلاى٣ىلت وألاصواث اإلاالُت ألازغي اإلاخضاولت في الؿى١ و٢ىاٖضه ٍو

دب٘ هظه اللجىت مجلـ جإصًبي ٣ًىم بدل الخالٝ بحن الٗمالء والىؾُاء .  لجىت ، ٍو

ً ألاو٫ 12في          اٖخمضث بىعنت بحروث هٓام جضاو٫ ظضًض ًغج٨ؼ ٖلى هٓام مسخلِ 2000 حكٍغ

 حٗضًل الىٓام مما ؾمذ 2000ًخًمً هٓام الخضاو٫ اإلاؿخمغ وهٓام جشبُذ الؿٗغ ٦ما قهض الٗام 

، ألاؾهم الخٟهُلُت وؤؾهم GDRبصعاط وجضاو٫ ن٩ى٥ مالُت ظضًضة في بىعنت بحروث ومجها ا٫

ت . ألاولٍى

ت في 2002في ٖام         جمىػ 7، جم ه٣ل م٩اجب بىعنت بحروث بلى ٢لب بلى وؾِ اإلاضًىت في مبنى الٗاػاٍع

، اٖخمضث بىعنت بحروث هٓام جضاو٫ ظضًض مهمم مً ٢بل البىعنت ألاوعوبُت جدذ اؾم 2003

NSC-Unix .

 ؤَل٣ذ بىعنت بحروث هٓام جضاو٫ ظضًض ًٖ بٗض، ٌؿمذ للىؾُاء بخضاو٫ 2006في نهاًت ٖام        

. اله٩ى٥ اإلاضعظت ٖلى بىعنت بحروث ًٖ بٗض مً م٩اجبهم الخانت

ٖلى بىعنت "ًٖ بٗض" ٢غعث بىعنت بحروث ؤلاظاػة باٖخماص الخضاو٫ الال٨ترووي 2008قباٍ 13في        

   2.بحروث ٖبر الاهترهِذ وطل٪ خهغا مً زال٫ قغ٧اث الىؾاَت اإلاٗخمضة في البىعنت

 

                                       
86، م 2002،   ٖمان، ، صاع ال٨ىضي،(أدواتها اإلاشحلة-ثىظُمها-ؾملُػتها)ألاصىاق اإلاالُة خؿحن بني هاوي،  1

ت، مهغ، (ثرهُملتها، هفاءتها، صُىلتها، والحجربة الػربُة) ألاصىاق اإلاالُة  صًما ولُض خىا الغبط ي، ، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

.115-114، م م 2015 -2  
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: صىق فلضؿين لألوراق اإلاالُة- 4

بٗض  (باص٩ًى)جإؾؿذ ؾى١ ٞلؿُحن لألوعا١ اإلاالُت بمباصعة مً قغ٦ت ٞلؿُحن للخىمُت والاؾدشماع        

ؤن ٢ضمذ صعاؾت قاملت خى٫ ب٢امت جل٪ الؿى١، ٞدهلذ بمىظبها ٖلى مىا٣ٞت الؿلُت الٟلؿُُيُت 

ش  ش 1995-07-19بخاٍع م 1996-11-07م للمباقغة بةوكاء ؾى١ ٞلؿُحن لألوعا١ اإلاالُت في هابلـ،وبخاٍع

ش  -02-18و٢ٗذ اجٟا٢ُت حكُٛل الؿى١ م٘ الؿلُت الٟلؿُُيُت، وبضؤ الخضاو٫ الٟٗلي في الؿى١ بخاٍع

ت 1997 حر ألاهٓمت الال٨تروهُت لخٗامالتها باألوعا١ اإلاالُت، خُض ج٨ٟل الؿٖغ ، و٢امذ الؿى١ بخٞى

والض٢ت وؾالمت الخٗامل والدؿاوي لجمُ٘ اإلاخٗاملحن بٌٛ الىٓغ ًٖ مىا٢ٗهم الجٛغاُٞت ؤو حجم 

ً حر ٞغم الخ٩اٞا في الغبذ والخؿاعة لجمُ٘ اإلاؿدشمٍغ . حٗامالتهم، وبظل٪ ؾاهمذ الؿى١ بخٞى

م مً بضاًت الؿى١ اإلاخىايٗت، خاٞٓذ الؿى١ ٖلى همى مؿخمغ مً خُض ٖضص الكغ٧اث         وبالٚغ

ضص الجلؿاث وحجم الخضاو٫، ٞبٗضص ٢لُل مً الكغ٧اث اإلاضعظت في ؤواثل  م، اعجٟٗذ 1997اإلاضعظت ٖو

خى٢٘ اػصًاص ٖضص الكغ٧اث اإلاضعظت بٗض حك٨ُل بَاع جىُٓمي 2007بلى زمـ وزالزىن في الٗام  م ، ٍو

٢ىي لألؾىا١ اإلاالُت في ٞلؿُحن ومىه هُئت ؾى١ عؤؽ اإلاا٫ التي حكٝغ ٖلى اإلااؾؿاث اإلاالُت ٚحر 

ُت ومً يمجها ؾى١ ٞلؿُحن لألوعا١ اإلاالُت، باإلياٞت للكغ٧اث اإلاضعظت، اٖخمض الؿى١ ٖكغ  اإلاهٞغ

م  ُت في مٗٓم اإلاضن الٟلؿُُيُت، وبٚغ ىظض لهظه الكغ٧اث م٩اجب ٖٞغ قغ٧اث وؾاَت ٦إًٖاء ٞحها، ٍو

ت ٖضًضة، بال ؤن الخضاو٫ خالُا  ٢ضعة الخ٣ىُت الخالُت بالؿى١ الؿماح بخضاو٫ ؤصواث مالُت اؾدشماٍع

بالؿى١ ًخم باألؾهم ٣ِٞ، م٘ وظىص زُِ مؿخمغة للؿماح بالخضاو٫ بإوعا١ مالُت ؤزغي باإلاؿخ٣بل، 

وفي الٛالب ًخم جضاو٫ ؤؾهم الكغ٧اث اإلاضعظت بالضًىاع ألاعصوي، والبٌٗ ألازغ ًخم جضاو٫ ؤؾهمها 

٩ي   1.بالضوالع ألامٍغ

 

                                       
www.p-s-e.com -1  
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: صىق الخرؾىم لألوراق اإلاالُة: 5

 مً الٗضًض بظغاء خُض جم م، 1962 ٖام مىظ الؿىصان في اإلاالُت لألوعا١ ؾى١  اءولب في الخ٨ٟحر بضؤ       

ل ماؾؿت الؿىصان بمكاع٦ت وبى٪ اإلاالُت وػاعة بضؤتها التي والاجهاالث الضعاؾاث  الخابٗت الضولُت الخمٍى

 .الضولي للبى٪

 ؾى١  بوكاء ًىٓم م ل٩ي 1982 ٖام في الكٗب مجلـ ٢بل مً اإلاالُت ألاوعا١ ؾى١  ٢اهىن  بظاػة جمذ       

. 1992 ٖام ختى هظا اإلاجا٫ في ش ي ؤي ًخم لم الؿىصان، ول٨ً في اإلاالُت لألوعا١

 ؾُاؾت ْل وطل٪ في م 1992 ؤٚؿُـ في اإلاالُت لألوعا١ ؾى١  إلوكاء الجاصة الخُىاث بضؤث       

غ  هُئت جإؾِـ جم ،1993-1990  الا٢خهاصي لإله٣اط الشالسي البرهامج بها هاصي والتي الا٢خهاصي الخدٍغ

مبر وفي م، 1992 ٖام في اإلاالُت ألاؾىا١  ؾى١  ٢اهىن  ٖلى حٗضًال الىػعاء مجلـ ا٢غ الٗام مً هٟـ هٞى

 .م 1982 لٗام اإلاالُت ألاوعا١

غاى ب٩ل ًٟي لم اإلاٗض٫ ال٣اهىن  هظا ول٨ً         ؤظاػ م 1994 وفي ٖام اإلاالُت، لألوعا١ ؾى١  إلوكاء ألٚا

ني اإلاجلـ ىم ؾى١  ٢اهىن  الاهخ٣الي الَى ىم ؾى١  بمىظبه ؤنبدذ اإلاالُت والظي لألوعا١ الخَغ  الخَغ

ا ٦ُاًها اإلاالُت لألوعا١ ًُ  .مؿخ٣ال ٢اهىه

 مً الشاوي وفي  م،1994ؤ٦خىبغ  قهغ مً الٗاقغ في "ؤلانضاعاث ؾى١ " ألاولُت الؿى١  في الٗمل بضؤ       

ت، الؿى١  بىٓام الٗمل بضؤ م 1995 ًىاًغ ٣ًا بالؿى١  اإلاضعظت جهي٠ُ الكغ٧اث وجم اإلاىاٍػ  الؾدُٟائها ٞو

ت ؤو الىٓامُت الؿى٢حن ؤي مً في الكغ٧اث إلصعاط اإلاىٓمت للكغوٍ  1.اإلاىاٍػ

 

                                       
 ، بى٪ الؿىصان (اليشأة والحؿىر والرؤي اإلاضحلمللُة)صىق ألاوراق اإلاالُة في الضىدان ٣ٌٗىب مدمض الؿُض، مكاهض ٖشمان ببغاهُم، -

.31، م 2011اإلاغ٦ؼي، ظىان  1  
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   الضىق اإلاالُة في دوو اإلاغرب الػربي : ثاهُا

.                                 حٗٝغ ٖلى ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت في ٧ل مً الجؼاثغ، جىوـ و اإلاٛغبا٫  ًخمؾٝى       

 :صىق ألاوراق اإلاالُة في الجسائر -1

ش 90-101 و بهظا هو اإلاغؾىم ع٢م 1990ل٣ض ْهغث ٨ٞغة بوكاء بىعنت الجؼاثغ ٖام         اإلااعر بخاٍع

ىت بحن اإلااؾؿاث الٗمىمُت 1990ِ٣ٞ ماعؽ 27 .  ٖلى بم٩اهُت مٟاويت ٢ُم الخٍؼ

ش 90-٦102ما ؤوضر اإلاغؾىم ع٢م          ؤهىإ قهاصاث ألاؾهم التي ًم٨ً 1990 ماعؽ 27 اإلااعر بخاٍع

ؤن ج٣ىم بةنضاعها الكغ٧اث الٗمىمُت الا٢خهاصًت و ٦ظا قغوٍ مٟاويتها ، خُض ؾمذ هظا اإلاغؾىم 

للكغ٧اث اإلاظ٧ىعة با٦دؿاب قهاصاث ألاؾهم اإلا٨دؿبت بغئوؽ ؤمىا٫ الكغ٧اث الٗمىمُت الا٢خهاصًت 

ألازغي ، و في ؤ٦خىبغ مً هٟـ الؿىت ، و مً زال٫ هُإة ماهلت هي الجمُٗت الٗامت لهىاص٤ً 

ش " قغ٦ت ال٣ُم اإلاخضاولت " اإلاؿاهمت، اجسظث الخ٩ىمت ٢غاع بوكاء هظه الهُإة بدؿمُت ما٢خت   09و بخاٍع

مبر   ٞان نىاص٤ً اإلاؿاهمت الشماهُت ٢امذ بخإؾِـ قغ٦ت طاث ؤؾهم بغؤؽ ما٫ ٣ًضع بمبلٜ 1990هٞى

ت بحن الهىاص٤ً الشماهُت ، و ًضًغها مجلـ بصاعة مخ٩ىن مً 320000  صط ، مىػٕ بدهو مدؿاٍو

٣ىم اإلاجلـ بخُٗحن اإلاضًغ الٗام الظي ًخىلى  زماهُت ؤًٖاء ، ٧ل ًٖى ًمشل ؤخض نىاص٤ً اإلاؿاهمت، ٍو

و ل٣ض ههذ ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت لهظه الكغ٦ت بإن هضٞها ألاؾاس ي ٨ًمً في وي٘ .مهمت حؿُحر الكغ٦ت 

غ لضيها ظمُ٘ ؤلام٩اهاث للغقي      جىُٓم ٌؿمذ بةوكاء بىعنت لألوعا١ اإلاالُت في ؤًٞل الكغوٍ ، و جخٞى

ت بها               و هٓغا لبٌٗ الهٗىباث التي واظهتها هظه الكغ٦ت  .و الاػصهاع مد٣٣ت بظل٪ ألاهضاٝ اإلاىَى

 ٘ و الخانت بالضوع ٚحر الىاضر الظي ًجب ؤن جلٗبه وب٠ًٗ عؤؾمالها ٣ٞض جم حٗضًل ٢ىاهُجها و ٞع

 صط ٦ما ٚحر اؾمها لخدمل بظل٪ اؾم بىعنت ألاوعا١ 9.320.000.00 بلى 1992عؤؾمالها في ٞبراًغ 

م مً ٧ل اإلاجهىصاث اإلابظولت بال ؤن البىعنت لم جخم٨ً مً ؤن ج٩ىن ٖملُت باإلاغة في هظه . اإلاالُت و بالٚغ
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اإلاغخلت، خُض اٖتريذ اهُال٢تها الٗضًض مً الهٗىباث اإلاخٗل٣ت باإلادُِ الا٢خهاصي والاظخماعي 

 1.للبالص

عي لبىعنت ال٣ُم اإلاخضاولت في الجؼاثغ ًٚىن ٖام          بم٣خط ى 1993و٢ض جم وي٘ ألاؾاؽ الدكَغ

عي ع٢م   اإلاخمم واإلاٗض٫ لألمغ اإلاخًمً ل٣اهىن الخجاعة 1993-04-29 اإلااعر في 08-93اإلاغؾىم الدكَغ

عي ع٢م  .  اإلاخٗل٤ بؿى١ ال٣ُم اإلاخضاولت1993 ماي 23 اإلااعر في 10-93واإلاغؾىم الدكَغ

ُٗحن جم ج٨َغـ اهُال١ ٖملُت جإؾِـ بىعنت الجؼاثغ، خُض         وبمىظب هظًً اإلاغؾىمحن الدكَغ

 ٖلى بوكاء هُئخان ممشلخان للؿلُاث الٗمىمُت جخ٨ٟالن بمهمت جىُٓم 10-93هو اإلاغؾىم ألازحر 

ملُاتها وهي لجىت جىُٓم ومغا٢بت ٖملُاث البىعنت، وقغ٦ت حؿُحر بىعنت ال٣ُم  ومغا٢بت البىعنت ٖو

اإلاى٣ىلت، خُض مىدذ لهما مً الهالخُاث ما ظٗل ؤي وكاٍ في البىعنت مغهىن بىظىص هخان 

 2.الهُئخان

 باهًمام ؤعبٗت ؤوعا١ مالُت 1999 ؤوث 4 وجم جضقُجها في 1997خُض جم الاٞخخاح الغؾمي لها ٖام        

اى ؾ٠ُُ، ؾهم ٞىض١ ألاوعاس ي ، ؾىض قغ٦ت ؾىهاَغا٥: بلى البىعنت  .ؾهم نُضا٫، ؾهم ٍع

: بىرضة ألاوراق اإلاالُة بحىوط -2

ت اإلا٣انت لدؿهُل 1937بضؤ الخٗامل الغؾمي باألوعا١ اإلاالُت في جىوـ ٖام          ،خُض جم بوكاء ٚٞغ

ٖملُت بُ٘ الؿىضاث مً ٢بل الهىضو١ ال٣ٗاعي و٧اهذ هظه اإلاٗامالث مً مؿاولُت البىى٥ اإلاغزهت 

وهى ٖباعة ًٖ ظمُٗت ) خل الضًىان الخىوس ي لل٣ُم اإلاى٣ىلت اخُىم1954مواؾخمغ الٗمل بظل٪ ختى ٖا.

                                       
ضان ،هىعًٍ بىمضًً ،  1  .7-6 م م  مرجؼ صابم مدمض ٍػ
ر بىرضة الجسائرعقُض بى٦ؿاوي ،وؿُمت ؤو٦ُل،  2  05، مجلت خىلُاث للٗلىم الا٢خهاصًت ، ظامٗت ٢اإلات ، الٗضص ملىمات ثؿٍى

 .228 م 2010،
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ت اإلا٣انت، و٧اهذ جخم ٧ل الٗملُاث اإلاخٗل٣ت باهخ٣ا٫ مل٨ُت ألاوعا١  (مً اإلاهاٝع اإلادلُت مدل ٚٞغ

٤ الضًىان  . اإلاالُت ًٖ ٍَغ

 وال٣اض ي بةوكاء بىعنت ال٣ُم اإلاى٣ىلت، 1969 لؿىت 13 نضع ال٣اهىن ع٢م 1969 ٞبراًغ 28وفي        

ً ٖاما ختى نضع في   بةخضار بىعنت ألاوعا١ 1989 ماعؽ 08والتي اؾخمغ الٗمل بها خىالي ٖكٍغ

ت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاضهُت  ها ال٣اهىن بإنها ماؾؿت ٖمىمُت طاث نبٛت ججاٍع اإلاالُت ، والتي ٖٞغ

كٝغ ٖلحها وػٍغ اإلاالُت . والاؾخ٣ال٫ اإلاالي، وجسً٘ ألخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي، َو

غ ألاوكُت         ٗت التي ٌكهضها الؿى١ اإلاالي، وم٘ الاهٟخاح الا٢خهاصي وجدٍغ وهدُجت الخُىعاث الؿَغ

مبر 14الا٢خهاصًت، ٣ٞض نضع في   لُُٗي صٞٗت ظضًضة 1994 لؿىت 117 ال٣اهىن ع٢م 1994 هٞى

لبىعنت ألاوعا١ اإلاالُت بخىوـ، وبما ًيسجم م٘ اإلاٗاًحر واإلا٣اًِـ اإلاٗمى٫ بها في ألاؾىا١ اإلاالُت 

ت غ آلُاث الخضاو٫ والدؿٍى .  اإلاخُىعة وجٍُى

٘ ببغام اله٣ٟاث، ٣ٞض ٢ام الىؾُاء في         ت وحؿَغ اصة ٦ٟاءة ٖملُاث اإلا٣انت وؤلاًضإ والدؿٍى ولٍؼ

ت لألوعا١ " بةوكاء قغ٦ت مؿاهمت ٖامت حؿمى 1993صٌؿمبر  الكغ٦ت اإلاهىُت للم٣انت وؤلاًضإ والدؿٍى

 ."اإلاالُت

 ٌؿمذ لألظاهب ٚحر اإلا٣ُمحن في جىوـ بامخال٥ 1997 لؿىت 385، نضع ؤمغ ع٢م 1997 ٞبراًغ 14في        

ض ٖلى   مً ؤؾهم الكغ٧اث اإلاضعظت في البىعنت صون الخاظت بلى مىا٣ٞت مؿب٣ت مً %50ما ال ًٍؼ

 1.البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 

                                       
 .177-176 ، م م  مرجؼ صابمٖماص نالر ؾالم،- 1
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: بىرضة الدار الملُػاء -3

م٨خب م٣انت "و٧اهذ جدمل آهظا٥ اؾم .1929حٗىص مغخلت جإؾِـ بىعنت الضاع البًُاء بلى ؾىت        

خل م٨خب ال٣ُم اإلاى٣ىلت مدل م٨خب م٣انت ال٣ُم اإلاى٣ىلت ٚحر ؤن .1948وفي ؾىت ". ال٣ُم اإلاى٣ىلت 

ً في و٢ذ ٧ان الاؾدشماع في البىعنت ًل٣ى اهخماما  جىُٓم الؿى١ ٧ان ًدى٫ صون اظخظاب اإلاضزٍغ

 لخضاع٥ هظا العجؼ، وؤنبذ للؿى١ اإلاالي اإلاٛغبي 1967و٢ض ويٗذ مباصعة بنالخُت ؾىت . متزاًضا

قٕغ اإلاٛغب في  ،1986بىعنت زانت جسً٘ لخىُٓم ٢اهىوي وج٣ني بزغ هظه اإلاباصعة، وجدضًضا ؾىت 

م اله٨ُلي اؾخٛغ١ ٖكغ ؾىىاث ؼ . جُب٤ُ بغهامج للخ٣ٍى و٢ض م٨ً هظا البرهامج اإلاٛغب مً حٍٗؼ

، قهضث 1993ؾب٘ ؾىىاث بٗض طل٪ في ؾىت . الخىاػهاث ألاؾاؾُت والخد٨م في مك٩لت الضًً والخطخم

ؿعى هظا ؤلانالح بلى جدضًض  ؼها، َو ا الؾخ٨ما٫ اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت وحٍٗؼ ؾى١ البىعنت بنالخا ظظٍع

 :٫ؾى١ البىعنت جدضًشا ملمىؾا مً زال

 .بوكاء مجلـ ال٣ُم اإلاى٣ىلت للؿهغ ٖلى خماًت الاصزاع اإلاؿدشمغ في ال٣ُم اإلاى٣ىلت 

اإلاٗخمضة إلظغاء  الترزُو لكغ٧اث البىعنت، ٧ىؾُاء مخسههحن، وظٗلها الىخُضة اإلااهلت،و 

 .ن٣ٟاث ال٣ُم اإلاى٣ىلت اإلاضعظت

٠ُ الجماعي لل٣ُم اإلاى٣ىلت، وهم وؾُاء مالُىن جخلخو مهمتهم في بصاعة   بوكاء هُئاث الخْى

 .مداٞٔ ال٣ُم اإلاى٣ىلت خؿب مبضؤ جىػَ٘ اإلاساَغ

، وهي قغ٦ت زانت جخمشل مهمتها في حؿُحر <<SBVC>>بوكاء قغ٦ت بىعنت الضاع البًُاء لل٣ُم  

ت مل٪ عؤؾمالها قغ٧اث البىعنت اإلاغزو لها بدهو مدؿاٍو . بىعنت ال٣ُم، ٍو
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ا ٖلى الكغ٧اث اإلاضعظت في البىعنت وكغ البُاهاث اإلاالُت         ٘ ٞٗالُت الؿى١، باث بظباٍع ومً ؤظل ٞع

ًها جُب٤ُ اإلا٣خًُاث 10و٢ض قُبذ . 1993واإلاداؾبُت الخانت بها ابخضاء مً ؾىت   قغ٧اث بزغ ٞع

. الجضًضة اإلاىهىم ٖلحها

 الظي ٢ام بخٗضًل 34/96، جدؿً جىُٓم ؾى١ البىعنت بٗض نضوع ال٣اهىن ع٢م 1997وفي ؾىت        

 واؾخ٨ماله واإلاخٗل٤ ببىعنت ال٣ُم خُض ٢ط ى ال٣اهىن بةخضار هُئت بًضإ 1-211-٢93اهىن ع٢م 

ت  ش، قهضث بىعنت الضاع البًُاء اهخٗاقا .1998في ؤ٦خىبغ مً ؾىت " ماعو٧لحر"مغ٦ٍؼ ومىظ طل٪ الخاٍع

ا . ملخْى

، حٛحر اؾم قغ٦ت بىعنت الضاع البًُاء لل٣ُم لُهبذ بىعنت الضاع البًُاء، قغ٦ت 2000وفي ؾىت        

. مجهىلت الاؾم طاث مجلـ بصاعة ظماُٖت ومجلـ الغ٢ابت

تها مىا٦بت للخدىالث اإلاهمت التي 2007في ؾىت  و          باصعث بىعنت الضاع البًُاء بلى بٖاصة جهمُم هٍى

.  حكهضها

 لىٓام الدؿٗحر ؤلال٨ترووي، ٦ما ٢امذ بىعنت الضاع البًُاء 900،اٖخمضث اليسخت 2008وفي ؾىت        

مً ؤظل حٗضي الىٓام ؤلاصاعي لها، واٖخماص مجلـ بصاعة وبصاعة ٖامت ٖىى " لجىت مخابٗت"بةوكاء 

. بصاعة ظماُٖت ومجلـ الغ٢ابت

ا في هٓام الخ٩امت اإلاٗخمض مً َٝغ بىعنت الضاع البًُاء، 2009ول٣ض قهضث ؾىت          حٛحرا ظظٍع

ك٩ل .  بةصاعة ٖامت ومجلـ لإلصاعة2000خُض اؾدبض٫ مجلـ اإلاغا٢بت وال٣ُاصة اإلاٗمى٫ به مىظ ؾىت  َو

 بط نممذ 2009 خضزا باعػا باليؿبت لبىعنت الضاع البًُاء ؾىت 2015-2009بٖضاص بؾتراججُت 

غه ني وجٍُى ٘ وبضت في جىُٟظها ٢هض حصجُ٘ ؾى١ البىعنت الَى ت مً اإلاكاَع . مجمٖى
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 17 صعهم جمل٨ه 19 020 800 ما ٢ُمخه 2010بلٜ عؤؽ ما٫ بىعنت الضاع البًُاء زال٫ ؾىت        

ت  ت، ول٣ض ججاوػث البىعنت اإلاٛغبُت هٓحرتها اإلاهٍغ قغ٦ت للبىعنت حٗمل يمً الؿى١ بإههبت مدؿاٍو

٣ُا ٣ُت بٗض بىعنت ظىهاوؿبىعٙ  بجىىب بٍٞغ       1.لخهبذ بظل٪ ؤهم بىعنت في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

: ألاصىاق اإلاالُة في دوو الخلُج الػربي: ثالثا

 :صىق ألاصهم الضػىدي -1

سُت لؿى١ ألاؾهم الؿٗىصًت بلى ٖام         ، خحن ؤوكئذ ؤو٫ قغ٦ت مؿاهمت 1932حٗىص البضاًاث الخاٍع

في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وهي الكغ٦ت الٗغبُت للؿُاعاث، وجىالى ُٞما بٗض بوكاء قغ٧اث ؤزغي 

زهىنا في الؿبُٗىاث، بط جؼاًضث ؤٖضاص هظه الكغ٧اث،وم٘ جُىع ٖضص الكغ٧اث اإلاؿاهمت وكإ ؾى١ 

 م٨خب وؾاَت ؤؾهم ولم ج٨ً زايٗت ألًت ٢ىاهحن ؤو هٓم، و٧ان ٖضص 32ٚحر عؾمي لألؾهم مً زال٫ 

 35 قغ٦ت بذجم عئوؽ ؤمىا٫ مؿدشمغة 40الكغ٧اث اإلاؿاهمت التي ًجغي جضاو٫ ؤؾهمها في الؿى١ 

ا٫ ؾٗىصي، ول٣ض ويٗذ بٌٗ ألاهٓمت وال٣ىاٖض التي جد٨م وجغا٢ب ؾحر ٖملُاث الخضاو٫  ملُاع ٍع

ت اإلا٩لٟت بكإن جىُٓم جضاو٫ ألاؾهم في صٌؿمبر   1984.2ؤ٢غتها اللجىت الىػاٍع

 2001 بخُب٤ُ هٓام جضاو٫ بل٨ترووي مخ٩امل خُض جم جدضًشه في ٖام 1990بضؤ الؿى١ في ٖام        

". جضاو٫ " بجُل ظضًض مً ؤهٓمت الخضاو٫ ؾمي ب 

و٧اهذ ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي الجهت الخ٩ىمُت اإلاٗىُت بدىُٓم ومغا٢بت الؿى١ ختى جم        

ش  الهاصع باإلاغؾىم اإلال٩ي " هٓام الؿى١ اإلاالُت"  بمىظب 2003-07-31جإؾِـ هُئت الؿى١ اإلاالُت بخاٍع

                                       
٠ ،بىمىص بًمان ، 1 دان الكٍغ ل الحىمُة الاكحطادًة ٍع دراصة خالة بىرضة الدار –أصىاق ألاوراق اإلاالُة الىاشئة وغالكتها بحمٍى

  2014 ،ؤ٦خىبغ 34 مجلت ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لألبدار والضعاؾاث، الٗضص ،(اإلاغرب)الملُػاء
1- www.cma.org.sa إل ش ؤلَا       2016-07-12: جاٍع

http://www.cma.org.sa/
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التي حكٝغ ٖلى جىُٓم ومغا٢بت الؿى١ اإلاالُت مً زال٫ بنضاع اللىاثذ وال٣ىاٖض الهاصٞت  (30/م)ع٢م 

ً ويمان الٗضالت وال٨ٟاءة في الؿى١  . بلى خماًت اإلاؿدشمٍغ

 جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى جإؾِـ قغ٦ت مؿاهمت 2007 ماعؽ 19و باو٣ٗاص مجلـ الىػعاء الؿٗىصي في        

".  جضاو٫ " قغ٦ت الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت " ؾٗىصًت باؾم 

ت  و        حر وتهُئت وبصاعة آلُاث جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت، وال٣ُام بإٖما٫ الدؿٍى مً ؤهم ؤٚغاى الكغ٦ت جٞى

بلٜ عؤؾما٫ الكغ٦ت  واإلا٣انت لألوعا١ اإلاالُت وبًضاٖها وحسجُل مل٨ُتها ووكغ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها، ٍو

ا٫ ، م٣ؿما بلى 1.2 ت ال٣ُمت، وهي ؤؾهم ه٣ضًت ا٦خدب ٞحها ٧لها 120ملُاع ٍع ملُىن ؾهم مدؿاٍو

نىضو١ الاؾدشماعاث الٗامت، و٢ط ى ال٣غاع بإن ًخم َغح ظؼء مً ؤؾهم الكغ٦ت لال٦خخاب الٗام في 

 1.الى٢ذ الظي جدضصه الجمُٗت الٗامت ٚحر الٗاصًت للكغ٦ت

  :صىق الدوخة لألوراق اإلاالُة -2

ت بلى ٖام         ش جإؾِـ البىعنت ال٣ٍُغ ٣ا لل٣اهىن ع٢م 1995ًغظ٘ جاٍع  1995 لؿىت 14، وطل٪ ٞو

اإلاخٗل٤ بةوكاء ؾى١ الضوخت لألوعا١ اإلاالُت وحٗضًالجه، خُض ظاء ُٞه ؤن ؾى١ الضوخت لألوعا١ اإلاالُت 

ت اإلاؿخ٣لت وج٩ىن لها ؤهلُت الخهٝغ في ؤمىالها وبصاعتها وخ٤  ماؾؿت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

، ومً طل٪ الى٢ذ جُىعث 1997الخ٣اض ي، و٢ض بضؤث البىعنت ٖملُاتها بهىعة عؾمُت في  ماي 

. البىعنت لخهبذ واخضة مً ؤهم البىعناث في مى٣ُت الخلُج الٗغبي

، ٢امذ قغ٦ت ٢ُغ ال٣ابًت، وهي الظعإ الاؾدشماعي لجهاػ ٢ُغ لالؾدشماع، 2009في مىخه٠ ٖام        

 مً ؤظل حك٨ُل قغا٦ت NYSE Euronexet( NYX)بخى٢ُ٘ اجٟا٢ُت م٘ بىعنت هاٌس ي ًىعوه٨ؿذ 

اث، ٦ما  لى اإلاؿخٍى ٣ا أٖل ل ؾى١ الضوخت لألوعا١ اإلاالُت بلى بىعنت صولُت ٞو بؾتراجُجُت بهضٝ جدٍى

                                       
 .103-102، م م مرجؼ صابمصًما ولُض خىا الغبط ي، - 1
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غث هظه الكغا٦ت ٞغنت ٢ُمت لبىعنت هاٌس ي ًىعوه٨ؿذ في بزباث وظىصها اإلاهم في الكغ١ ألاوؾِ،  ٞو

 1. بٗض جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت الكغا٦ت>>٢ُغ  بىعنت<<٦ما ؤُٖضث حؿمُت الؿى١ لخإزظ اؾم

: صىق الىىٍد لألوراق اإلاالُة-3  

دُت َغخذ ؤؾهمها لال٦خخاب في         دُىن الخٗامل في ألاؾهم مىظ ؤو٫ قغ٦ت مؿاهمت ٧ٍى ٖٝغ ال٩ٍى

ني1952ٖام  ذ الَى ا .  وهي بى٪ ال٩ٍى زم ؤزظث الكغ٧اث في التزاًض ختى ؤنبدذ جمشل مىٟظا اؾدشماٍع

 2.لألمىا٫ التي جغا٦مذ بٗض ا٦دكاٝ الىِٟ

ذ ٖضصا مً ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض لخىُٓم ؤوكُت جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت،         خُض ؤنضعث خ٩ىمت ال٩ٍى

ذ لألوعا١، 1983والتي بلٛذ طعوتها في قهغ ؤوث ٖام   م٘ نضوع مغؾىم ؤمحري بةوكاء ؾى١ ال٩ٍى

. والظي ٧ل٠ بمهام جىُٓم ؤوكُت الخضاو٫ ووي٘ ْىابِ لها

ض ه٣ل مؿئىلُاجه الخىُٓمُت لهُئت ؤؾىا١ اإلاا٫، التي         و٢ض وانل الؿى١ ال٣ُام بهظه اإلاهام ختى مٖى

ؤوكئذ بمىظب ال٣اهىن الجضًض الظي جم الخى٢ُ٘ ٖلُه مً ٢بل ؤمحر البالص، والظي صزل خحز الخىُٟظ 

. 2010 ٞبراًغ  28في 

مبر         ذ ٖلى الضوام عاثضة بحن الضو٫ الٗغبُت ٖلى نُٗض ؤوكُت ألاوعا١ اإلاالُت ٟٞي هٞى ٧اهذ ال٩ٍى

. ، َب٣ذ البىعنت ؤو٫ هٓام للخضاو٫ ؤلال٨ترووي1995

ذ لألوعا١ اإلاالُت 2009في ؤوازغ ٖام . ، جم جُب٤ُ ؾى١ الخُاعاث2005في ماعؽ         ، و٢٘ ؾى١ ال٩ٍى

ت هاؾضا٥ ؤو ؤم ب٦ـ،" قغا٦ت"٣ٖض  في ماًى " SMARTS" و٢ض جم جىُٟظ هٓام الغ٢ابت آلالي م٘ مجمٖى

                                       
  www.qatarexchange.qa                              إل ش الَا 2016-07-12:جاٍع -1  

 مجلت اإلاا٫ والهىاٖت، الٗضص دور ألاصىاق اإلاالُة في ثدلُم الحىمُة الحياملُة لدوو مجلط الحػاون الخلُجي،عمًان الكغاح،  2

ذالشامً ٖكغ 35-34،م م 2000،، ال٩ٍى

http://www.qatarexchange.qa/
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في بَاع . 2012 في ماًى X- stream، و٦ظل٪ اإلاغخلت ألاولى مً جىُٟظ هٓام الخضاو٫ آلالي الجضًض 2010

ذ  جغجِباث الكغا٦ت هظه، جم بهجاػ  ٖضص مً الضعاؾاث واإلاباصعاث، التي جغ٦ؼ ٖلى صٖم ؾى١ ال٩ٍى

لألوعا١ اإلاالُت ؾُٗا لخد٤ُ٣ ؤ٢ص ى امخشا٫ مم٨ً للمٗاًحر الضولُت وؤًٞل اإلاماعؾاث في مجا٫ ؤوكُت 

   .ألاوعا١ اإلاالُت

: صىق أبىظبي لألوراق اإلاالُة -4

بي لألوعا١ اإلاالُت بمىظب ال٣اهىن اإلادلي ع٢م         ، وبمىظب (2000 لؿىت 3)جم جإؾِـ ؾى١ ؤبْى

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي وؤلاصاعي وبالهالخُاث الغ٢ابُت  خباٍع هظا ال٣اهىن ٞةن الؿى١ ًخمخ٘ بالصخهُت الٖا

بي، و٢ض جم اٞخخاح الؿى١  والخىُٟظًت الالػمت إلاماعؾت مهامه، و غوٕ له زاعط بماعة ؤبْى ًيص يء مغا٦ؼ ٞو

ش  . 15/11/2000بخاٍع

ويهضٝ الؿى١ بلى بجاخت الٟغنت الؾدشماع اإلاضزغاث وألامىا٫ في ألاوعا١ اإلاالُت بما ًسضم مهلخت        

ًمً جٟاٖل ٢ىي الٗغى والُلب لخدضًض ألاؾٗاع  ٨ٟل ؾالمت اإلاٗامالث وص٢تها ٍو ني ٍو الا٢خهاص الَى

ً وجغؾُش ؤؾـ الخٗامل الؿلُم والٗاص٫ وبخ٩ام الغ٢ابت ٖلى ٖملُاث الخضاو٫ في  وخماًت اإلاؿدشمٍغ

اث وؤلاظغاءاث، وجىمُت الىعي الاؾدشماعي بما ٨ًٟل جىظُه  ألاوعا١ اإلاالُت بما ًًمً ؾالمت الخهٞغ

. اإلاضزغاث بلى ال٣ُاٖاث اإلاىخجت، واإلاؿاهم في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع اإلاالي الا٢خهاصي

ٌٗخمض الؿى١ هٓام جضاو٫ بل٨ترووي، وجخإل٠ بصاعة الؿى١ مً ؾبٗت ؤًٖاء ًهضع بخُُٗجهم  و       

ت اإلاجلـ إلاضة زالر ؾىىاث . مغؾىم ؤمحري وج٩ىن ًٍٖى

: صىق دبي اإلاالي-5

ت اإلاؿخ٣لت بمىظب ٢غاع وػاعة         خباٍع جم جإؾِـ ؾى١ صبي اإلاالي ٦ماؾؿت ٖامت لضيها الصخهُت الٖا

ٗمل ؾى١ صبي اإلاالي ٦ؿى١ زاهىي للخٗامل باألوعا١ اإلاالُت الهاصعة . 2000 لٗام 14الا٢خهاص ع٢م  َو
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ًٖ الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت والؿىضاث الهاصعة ًٖ الخ٩ىمت الاجداصًت ؤو ؤًت خ٩ىماث مدلُت 

واإلااؾؿاث الٗامت في الضولت و وخضاث نىاص٤ً الاؾدشماع  و ؤًت ؤصواث مالُت ؤزغي ؾىاء ٧اهذ مدلُت 

. ؤو ؤظىبُت والتي ج٩ىن مٗخمضة لضي ؾى١ صبي اإلاالي

ش          ٢غع اإلاجلـ 2005 صٌؿمبر 27وفي . 2000 ماعؽ 26وبضؤ ؾى١ صبي اإلاالي مؼاولت وكاَه بخاٍع

ل ؾى١ صبي اإلاالي ٦كغ٦ت مؿاهمت ٖامت في ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  الخىُٟظي إلماعة صبي جدٍى

بغؤؾما٫ و٢ضعه زماهُت ملُاعاث صعهم وجم َغح وؿبت ٖكغون باإلااثت مً عؤؽ ما٫ الؿى١ ؤي ما ٌٗاص٫ 

.  ملُاع صعهم لال٦خخاب الٗام1.6

ل٣ض قهض الا٦خخاب الٗام ب٢باال ٦بحرا ومخمحزا ٞا١ ٧ل الخى٢ٗاث خُض ونل اإلابلٜ اإلا٨خدب به بلى ما        

ش .  ملُاع صعهم٣ً201اعب   بغمؼ جضاو٫ 2007 ماعؽ 7وجم بصعاط قغ٦ت ؾى١ صبي اإلاالي في الؿى١ بخاٍع

(DFM . )

ٗخبر ؾى١ صبي اإلاالي هى ؤو٫ ؾى١ مالي ًخم َغح ؤؾهمه لال٦خخاب الٗام في الكغ١ ألاوؾِ وبهظا         َو

٦ما ٌٗخبر ؾى١ صبي اإلاالي . ج٩ىن خ٩ىمت صبي عاثضة في مجا٫ جسهُو اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في اإلاى٣ُت

ٗت ؤلاؾالمُت وؤخ٩امها في الٗالم ٌٗمل ؾى١ صبي اإلاالي اٖخماصا ٖلى . ؤو٫ ؾى١ مالي مخىا٤ٞ م٘ الكَغ

              1.  هٓام جضاو٫ بل٨ترووي

: صىق مضلـ لألوراق اإلاالُة -6

 بةوكاء ؾى١ مؿ٣ِ لألوعا١ اإلاالُت، 1988 ظىان 21في  (53/88)نضع  اإلاغؾىم الؿلُاوي ع٢م        

ُتها ولخ٩ىن ؾى٢ا مىٓمت جلبي مخُلباتها  ٘ ٢ىتها وقٖغ لخ٩ىن ؤعيُت حؿخمض مجها هظه الكغ٧اث واإلاكاَع

ً مً مسخل٠ الٟئاث ت اإلاخٗضصة للمؿدشمٍغ غ في الى٢ذ هٟؿه الٟغم الاؾدشماٍع لُت وجٞى وبٗض . الخمٍى

                                       
.110-108، 102، م م  مرجؼ صابمصًما ولُض خىا الغبط ي،- 1  
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ؤن اؾخ٨ملذ ٧اٞت ؤلاظغاءاث والترجِباث الالػمت باقغ ؾى١ مؿ٣ِ لألوعا١ اإلاالُت ؤٖماله خُض بضؤث 

. 20/05/1989ؤو٫ ٖملُت جضاو٫ في 

ني بك٩ل ٖام ا٫بٗض مغوع ٣ٖض مً الؼمً مً         همى اإلاخىانل في وكاٍ الؿى١ وفي الا٢خهاص الَى

ومىا٦بت إلاؿخجضاث وجُىعاث ال٣ُإ اإلاالي ٖلى اإلاؿخىي الضولي وؤلا٢لُمي واإلادلي زهىنا ُٞما 

ًخٗل٤ ب٣ُإ ألاوعا١ اإلاالُت، ْهغث الخاظت للٟهل بحن الجهت الغ٢ابُت والجهت الخىُٟظًت بهضٝ جُٟٗل 

ٗاث والىٓم ال٣اثمت بما ًخىاءم  ً وؤنبذ مً الًغوعي حٗضًل الدكَغ                      الضوع الغ٢ابي وخماًت اإلاؿدشمٍغ

ٖلُه نضع اإلاغؾىمان  و. واخخُاظاث الؿى١ لُجٗلها ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ البىعناث ألازغي في الٗالم

بةٖاصة ه٩ُلت ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت مً زال٫ ٢ُام زالزت ؤظهؼة  (82/98)وع٢م  (80/98)الؿلُاهُان ع٢م 

: عثِؿُت مىٟهلت

الهُئت الٗامت لؿى١ اإلاا٫ وجسخو بدىُٓم وجغزُو ومغا٢بت بنضاع ألاوعا١ اإلاالُت وجضاولها  

 .صازل الؿلُىت وؤلاقغاٝ ٖلى ؾى١ مؿ٣ِ لألوعا١ اإلاالُت وظمُ٘ اإلاخٗاملحن ٞحها

 .ؾى١ مؿ٣ِ لألوعا١ اإلاالُت جسخو ب٣ُض وجضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت وج٩ىن بىعنت لخضاولها 

قغ٦ت مؿ٣ِ لألوعا١ لإلًضإ وحسجُل ألاوعا١ اإلاالُت وجسخو بدٟٔ سجالث اإلاؿاهمحن  

وبًضإ وحسجُل وخٟٔ ٣ٖىص بُ٘ وقغاء وألاوعا١ اإلاالُت وازباث اهخ٣ا٫ اإلال٨ُت وبنضاع بُاهاث 

.   بلى اإلاؿاهمحن بظل٪ وهي مغجبُت بىٓام ال٨ترووي م٘ الؿى١ لؿهىلت ه٣ل البُاهاث

 بةنضاع ٢اهىن ؾى١ 90/11/1998في  (80/98)ومً ظاهب آزغ  ظاء اإلاغؾىم الؿلُاوي ع٢م        

عؤؾما٫ لِك٩ل زُىة بالٛت ألاهمُت لؿى١ الاؾدشماع الٗماوي الخام باألوعا١ اإلاالُت، وبظل٪ ؤنبدذ 

بىعنت ألاوعا١ اإلاالُت في الؿلُىت ج٠٣ ٖلى ؤعيُت نلبت ٨ًمً مدىعها ألاؾاس ي في جىمُت الش٣ت 

٦ما ؤهه جم بوكاء ٢اٖضة بُاهاث . باالؾدشماع  وجيكُِ وجىُٓم الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بؿى١ عؤؽ اإلاا٫
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ومً زالله ًم٨ً مخابٗت  (الاهترهِذ)بل٨تروهُت زانت بهُئت ؾى١ اإلاا٫ ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت 

     ٧.1ل ما ًخهل بؿى١ مؿ٣ِ لألوعا١ اإلاالُت

ً لألوراق اإلاالُة- 7 : صىق الملدٍر

عي بمىظب اإلاغؾىم م 1987 الٗام في اإلاالُت لألوعا١ البدٍغً ؾى١  جإؾؿذ         وال٣غاع (4 ) ع٢م الدكَغ

ىى 17 في ؤَغ الخُىعاث اإلاغؾىمان هظان ق٩ل و٢ض م، 1988 في الهاصع ( 13 ) ع٢م الىػاعي   .م 1989 ًٍى

 % 25 بلى % 18 بحن ٌك٩لىن ما صولت ؤعبٗحن مً ؤ٦ثر مً ألاظاهب اإلاؿدشمٍغً جضا٤ٞ ٣ٞض جإؾِؿها ومىظ

 ٖضة باجساط بوكائها مىظ و٢ض ٖملذ الؿى١ . 1995-1991مً  الٟترة زال٫ اإلاخضاولت ألاؾهم بظمالي مً

 اإلاكتر٦ت والؿىضاث، والهىاص٤ً الٗاصًت، ألاؾهم ججاعة في اإلاالُت الؿى١  وجغؾُش لخىؾُ٘ زُىاث

ل ون٩ى٥    .والٗالمي ؤلا٢لُمي الهُٗضًً ٖلى وطل٪ ومكخ٣اتها ؤلاؾالمي الخمٍى

 بصعاط اجٟا٢ُت م 1996 صٌؿمبر 25 في ؤبغمذ ٢ض اإلاالُت لألوعا١ البدٍغً ؾى١  ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع       

ذ ؾلُىت ٖمان مً ٧ل في اإلاالُت ألاوعا١ م٘ بىعنت مخباص٫  مً ألاولى هي الاجٟا٢ُت هظه وحٗخبر .وال٩ٍى

ها   2.مىخضة زلُجُت مالُت بوكاء ؾى١  اججاه في هٖى

ً" بضؤث 1999في ٖام  و        بخُب٤ُ هٓام الخضاو٫ آلالي، والظي ًخم مً زالله جىُٟظ " بىعنت البدٍغ

.  ظمُ٘ اله٣ٟاث في البىعنت بك٩ل بل٨ترووي بضال ًٖ الىٓام الُضوي الظي ًُب٤ ؾاب٣ا

 

 

 

                                       
ضان الجمل ، - .125-124، م ممرجؼ صابمظما٫ ظٍى 1   

ً لألوعا١ اإلاالُت- 2  http://www.gulfbase.com/ar/Home/BusinessSubscription?pageID=17 :اإلاى٢٘ الال٨ترووي لؿى١ البدٍغ
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 خطائظ ألاصىاق اإلاالُة الػربُة:اإلاؿلل الثاوي

م مً الازخالٝ في          الٗغبُت مً خُض َبُٗت جغ٦ُبها ومؿخىي جىُٓمها ًتؾىا١ اإلاا٫ألابالٚغ

وجُىعها،بال ؤنها جخمحز بجملت مً الخهاثو واإلاحزاث التي حكتر٥ ٞحها ظمُ٘ البىعناث الٗغبُت،٦ما 

جىاظهها ظملت مً الٗىاث٤ جدى٫ صون جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والٟٗالُت اإلاُلىبت ٞحها، والتي ؾىداو٫ ؤلاقاعة 

.  بلحها مً زال٫ هظا اإلاُلب

م٨ً بًجاػها في ما ًلي        : ٍو

 :مً خُح وشاؽ الضىق ألاولي -أوال

 ألاولُت مً ألاؾهم والؿىضاث للكغ٧اث الخضًشت ال٣اثمت في الضو٫ ؤلانضاعاثال ػالذ ؤحجام        

خطر طل٪ مً وؿبت جل٪   بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي وبلى ال٣غوى ؤلانضاعاثالٗغبُت جدؿم بالًألت، ٍو

ُتوالدؿهُالث  م٨ىىا ؤن هغظ٘ طل٪ بلى الٗضًض مً الٗىامل، مجها ما ًخٗل٤ بٗؼوٝ الكغ٧اث . اإلاهٞغ ٍو

ضم بزًاٖها  ً في الؿُُغة ٖلى بصاعة قغ٧اتهم، ٖو بت مً اإلاؿدشمٍغ ًٖ َغح ؤؾهمها لال٦خخاب الٗام ٚع

لغ٢ابت الؿلُاث وبالخالي التزامها ب٣ىاٖض الكٟاُٞت وؤلاٞهاح و٦ظل٪ مدضوصًت الىعي لضي 

حر اخخُاظاتهم مً اإلاهاصع الخ٣لُضًت ٧البىى٥ ؤو اإلاؿاهماث  ً، الظًً ٚالبا ما ٣ًىمىن بخٞى اإلاؿدشمٍغ

و٦ظل٪ ُٚاب قغ٧اث التروٍج ويمان الا٦خخاب التي ج٣ىم بةصاعة ؤلانضعاث والتروٍج لها . الصخهُت

ويمان الا٦خخاب ال٩امل لألؾهم اإلاُغوخت في خالت ٖضم حُُٛتها مً زال٫ الا٦خخاباث الٗامت 

هاهُ٪ ًٖ اٞخ٣اع ألاؾىا١ الٗغبُت لغؤؽ اإلاا٫ بلى و٧االث مدلُت لخهي٠ُ اإلاالءة الاثخماهُت . والخانت

ً ٖلى هظه ؤلانضاعاث لإلنضاعاث  الجضًضة، وهى ألامغ الظي مً قإهه ؤن ٣ًلل مً ب٢با٫ اإلاؿدشمٍغ

  1.هٓغا لٗضم جم٨جهم مً اجساط ال٣غاع الاؾدشماعي الؿلُم

                                       
.  92-91، م م مرجؼ صابمقظا ظما٫ الخُُب، - 1
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             : جم الضىق  -ثاهُا

جخمحز ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت في البلضان الٗغبُت ب٤ًُ هُا١ الؿى١ وطل٪ مً خُض الى٣و  و       

الكضًض في ٧ل مً الٗغى والظي ًخم ٢ُاؾه ٖاصة بٗضص الكغ٧اث اإلاضعظت،والُلب والظي ًخمشل في 

ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت بهٛغ مخىؾِ حجم عؤؽ اإلاا٫ ؤؾىا١ ٖضص وحجم ؤوامغ الكغاء،٦ما جخه٠ 

. الؿىقي،واهسٟاى وؿبت عؤؽ اإلاا٫ الؿىقي وؿبت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي والتي ٌٗبر ٖجها بالغؾملت

اصة ٞغم الخ٣لباث  الخٔ ؤن ي٤ُ حجم الؿى١ ونٛغ حجم مخىؾِ عؤؽ اإلاا٫ الؿىقي ًيخج ٖىه ٍػ ٍو

 1.ٚحر اإلابرعة في ألاؾٗاع الؾُما م٘ ي٠ٗ الغ٢ابت والى٣و في ؤلاٞهاح اإلاالي

 :ارثفاع درجة ثرهيز الحداوو  -ثالثا

٣ًهض بضعظت جغ٦حز الخضاو٫ ٖضص الكغ٧اث التي ًخم الخضاو٫ في ؤؾهمها في مٗٓم ألاخُان م٣اعهت        

. بالٗضص ال٨لي للكغ٧اث اإلاضعظت في الؿى١ 

ت، ألامغ         وحٗاوي ٧ل ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مً اهسٟاى ٖضص الكغ٧اث الىاٖضة طاث ألاؾهم اإلاجٍؼ

الظي ًدهغ الخضاو٫ في ؤؾهم قغ٧اث مدضوصة للٛاًت م٣اعهت بالٗضص ال٨لي للكغ٧اث اإلاضعظت في 

 و. الؿى١، وجغظ٘ ؤهم ؤؾباب طل٪ بلى ي٤ُ حجم الا٢خهاصًاث الٗغبُت وجغ٦حزها في ٢ُاٖاث مدضوصة

مً اإلام٨ً جىؾُ٘ هُا١ الخضاو٫ في ألاؾىا١ الٗغبُت بتهُئت الٓغوٝ اإلاىاجُت لإلصعاط اإلاكتر٥ للكغ٧اث 

ئت إلوكاء ؾى١ مالُت ٖغبُت مكتر٦ت   2.في ألاؾىا١ الٗغبُت جَى

 

                                       
ر وربـ الملىرضات الػربُة وثأصِط الملىرضة  نالح الضًً خؿً الؿِس ي، 1 الشروات محػددة الجيضُات وخىم الػالم،ثؿٍى

 .60-59م، م م2003-هـ1423 ، ٖالم ال٨خب، ال٣اهغة ،الػربُة اإلاىخدة
 ، الؿىت الشامىت، اإلاٗهض الٗغبي للخسُُِ، 80، ؾلؿلت ظؿغ الخىمُت ،الٗضص خطائظ أصىاق ألاصهم الػربُةببغاهُم ؤوهىع، - 2

ذ، ٞبراًغ   .3، م 2009ال٩ٍى
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ؼ - رابػا : غػف الفرضة اإلاحاخة للحىَى

٘ مدٟٓت ؤوعا٢هم اإلاالُت،         ً ٞغنا يُٟٗت لخىَى غ ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت للمؿدشمٍغ جٞى

وهظا ما ًهى٘ ٢ُىصا ٖلى اؾتراجُجُاث الاؾدشماع،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن حجم الخضاو٫ ًتر٦ؼ في ؤٚلب 

البىعناث الٗغبُت في ٢ُإ البىى٥ و٢ُإ اإلا٣اوالث،٦ما ؤزظث ؤؾهم قغ٧اث الاجهاالث حؿخدىط في 

م وظىص ٢ُاٖاث واٖضة جد٤٣ ؤعباح ٖالُت وصون  الى٢ذ الخايغ ٖلى وؿبت ٖالُت مً حجم الخضاو٫،ٚع

ً ؤو ؤلاقاٖاث اإلاغوظت . ؤن جدٓى بالخضاو٫ ٖلحها وطل٪ بؿبب ي٠ٗ اإلاؿدشمٍغ

 :غػف الضُىلة - خامضا

وللؿُىلت صوعا  ة،ئلٗل اإلاهمت الغثِؿُت للؿى١ هي جد٤ُ٣ الؿُىلت لألوعا١ اإلاالُت ٖىضما ج٩ىن ٠٦       

م٨ً عنض ما جخمخ٘ به  هاما في ظلب اإلاؿدشمغ اإلادلي وألاظىبي ٖلى خض ؾىاء، الٗغبُت ألاؾىا١ اإلاالُت ٍو

. مً ي٠ٗ في ؾُىلتها مً زال٫ اهسٟاى ٖضص الٗملُاث التي جبرم ًىمُا ؤو في ؾىت

ؾتراجُجُت بؾتراجُجُت الخ٣ؿُم ؤو بولخل هظه اإلاك٩لت اإلاخٗل٣ت بالؿُىلت ًىصر باؾخسضام        

الخىػَٗاث في نىعة ؤؾهم،بياٞت بلى حصجُ٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي لالؾدشماع ٦ما ًاصي زٌٟ 

ت اله٣ٟاث بلى جدؿحن الؿُىلت . ٞترة حؿٍى

غ الؿُىلت للؿى١ لها ظاهبا ؾلبُا ألنها جدض مً         م ؤن ال٨شحر مً الخبراء ًا٦ضون ٖلى ؤن جٞى ٚع

لت ألاظل، ت ٍَى ً ٖلى اجساط ال٣غاعاث الاؾدشماٍع مت اإلاؿدشمٍغ وباإلا٣ابل ًتزاًض ؾلى٥ اإلاًاعبحن ألنهم  ٍٖؼ

 1.ٌؿخُُٗىن الخيبا باججاهاث الؿى١ زال٫ آلاظا٫ ال٣هحرة

 

                                       
ل الحىمُة في الىؾً الػربيمدمض بغا١، - 1  ، اإلالخ٣ى الضولي، الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي ٦ألُت لخدؿحن الضىق اإلاالُة ودورها في ثمٍى

.2،م2004وجُٟٗل الكغا٦ت ،ؾ٠ُُ،
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عي واإلاإصس ي في ألا -صادصا  : الػربُةصىاق اإلاالُةاللطىر الخشَر

م مداوالث ؤلانالح التي          الٗغبُت بال ؤن مٗٓمها ال ًؼا٫ ًدخاط بلى ؾىا١ اإلاالُت ؤٚلب ألاقهضتهاٚع

ُٗت اإلاىٓمت إلنضاع وجضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت ٦ما ٌسجل بك٩ل واضر  اؾخ٨ما٫ ؤَغها ال٣اهىهُت والدكَغ

ُٚاب اإلااؾؿاث اإلاؿاهضة طاث ألازغ اإلاباقغ ٖلى الؿى١ مشل الكغ٧اث الهاوٗت للؿى١ في ؤٚلب 

 1. الٗغبُتؾىا١ اإلاالُتألا

:  الحللملات الشدًدة في ألاصػار -صابػا

 اإلاالُت الٗغبُت في الى٢ذ الخايغ قضة الخ٣لباث في  ألاؾىا١مً الخهاثو ألاؾاؾُت التي جمحز       

ٗؼ ل مً اإلاهاصع الخاعظُت يخغ٦ت ألاؾٗاع، َو  طل٪ في ألاؾىا١ الىاقئت بلى اٖخماصها ٖلى الخمٍى

ض مً ألاؾهم، م٘ اٖخماص ؤ٢ل ٖلى ألاعباح اإلادخجؼة، ٦ما ؤن هظا  اإلاخمشلت في ال٣غوى وبنضاع اإلاٍؼ

لي في ْل ما ٌؿمى  ٘ اإلاالي)الىمِ الخمٍى اصة خضة الخ٣لب في عبدُت  (الٞغ مً قإهه ؤن ًاصي بلى ٍػ

. الؿهم وفي ٢ُمخه الؿى٢ُت بالخالي

حؿُُغ اإلاًاعبت ٖلى وكاَاث الخٗامل الُىمي في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت خُض جبدض ٧اٞت        

ٗت مً زال٫ التر٦حز ٖلى ٞغو٢اث ألاؾٗاع زانت في مجا٫ ؤؾهم  اإلاٗامالث ًٖ ألاعباح الؿَغ

 ألاؾهم ضخاًا إلاا ٌٗٝغ بالكغ٧اث الىهمُت هدُجت جضاو٫ ؤؾهم او٦شحرا ما ٣ً٘ مكترو .الكغ٧اث

 2.قغ٧اث لم جيخه بٗض بظغاءاث جإؾِؿها

                                       
إل 48، م آلُات ثفػُل الملىرضة الػربُة اإلاىخدةخؿحن ٖبض اإلاُلب ألاؾغط،  1- ش ؤلَا  ،صعاؾت ميكىعة ٖلى 2016-03-05: ،جاٍع

 .www.academia.edu/235912:اإلاى٢٘ الال٨ترووي 

 .308 ، م مرجؼ صابمهىقُاع مٗغوٝ،  2
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  (2016-2007:)أداء ألاصىاق اإلاالُة الػربُة خالو الفترة :اإلاؿلل الثالح

 جُىع  صعظت ٖلى الٗغبُت للى٢ٝى ؾىا١ اإلاالُتألا ؤصاء ج٣ُُم اإلاُلب هظا زال٫ مً ؾىداو٫        

: الٗغبُت وطل٪ ُٞما ًلي البىعناث

 :أداء ألاصىاق الثاهىٍة ومإشرات ألاصػار -أوال

اعجٟ٘ اإلااقغ اإلاغ٦ب لهىضو١ الى٣ض الٗغبي الظي ٣ًِـ ؤصاء ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت        

،و ٨ٌٗـ هظا 2009 ه٣ُت في نهاًت ٖام 196.3 ، لُهل بلى 2009 في اإلااثت زال٫ ٖام 18.1بيؿبت 

الاعجٟإ الخٗافي اليؿبي ألؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت مً جضاُٖاث ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت، وبن ٧ان هظا الخٗافي 

ول٣ض .2009 وبضاًت ٖام 2008لم ًخجاوػ الخؿاثغ ال٨بحرة التي مىِذ بها ألاؾىا١ الٗغبُت زال٫ ٖام 

، لىال جضاُٖاث ؤػمت صًىن قغ٧اث ٧2009ان مً اإلام٨ً ؤن ًغجٟ٘ اإلااقغ بإٖلى مً طل٪ زال٫ ٖام 

 صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي زال٫  ؤؾىا١ الٗغبُت، وزانتؾىا١ اإلاالُتصبي التي ؤزغث ٖلى ؤصاء ألا

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت ٢ض زؿغث مجخمٗت ما . 2009الغب٘ ألازحر مً ٖام 

 بلى نهاًت 2008 ملُاع صوالع مً ٢ُمتها الؿى٢ُت ؤلاظمالُت زال٫ الٟترة مً نهاًت ًىهُى ٢758ُمخه هدى 

.  ( في اإلااثت 51.3)،ؤي ؤ٦ثر ٢لُال مً هه٠ ٢ُمتها الؿى٢ُت زال٫ جل٪ الٟترة 2009ماعؽ 

 ملُاع صوالع 133.8 ٩٦ل، ٞةن ألاؾىا١ الٗغبُت ٢ض اؾخٗاصث ما ٌٗاص٫ 2009ؤما ُٞما ًخٗل٤ بٗام        

 في اإلااثت زال٫ الٗام لخهل بلى 17.3مً زؿاثغها، خُض اعجٟٗذ ال٣ُمت الؿى٢ُت ؤلاظمالُت بيؿبت 

ح٨ٗـ  و. 2008 ملُاع صوالع في نهاًت صٌؿمبر 769.6، م٣ابل 2009 ملُاع صوالع في نهاًت صٌؿمبر 903.4

اصة في ال٣ُمت الؿى٢ُت زال٫  . ٖام جدؿً ماقغاث ألاؾٗاع إلاٗٓم ألاؾىا١ الٗغبُتا٫الٍؼ

 في اإلااثت، لُهل 7.3 ٣ٞض اعجٟ٘ اإلااقغ اإلاغ٦ب لهىضو١ الى٣ض الٗغبي بيؿبت 2010ؤما في ؾىت        

٨ٗـ هظا الاعجٟإ حٗافي ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت مً جإزحراث  .2010 ه٣ُت في نهاًت ٖام 240بلى هدى  َو

. ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت وجضاُٖاث ؤػمت صًىن قغ٧اث صبي زال٫ ألاقهغ ألازحرة مً الٗام اإلااض ي
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ملُاع صوالع في نهاًت  983.8 في اإلااثت لخهل بلى 8.9ال٣ُمت الؿى٢ُت ؤلاظمالُت بيؿبت ٣ٞض اعجٟٗذ        

 ملُاع صوالع مً زؿاثغها 80.4، وبظل٪ ج٩ىن ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت ٢ض اؾخٗاصث هدى 2010صٌؿمبر 

 ملُاع صوالع مً زؿاثغها اإلاسجلت زال٫ الٟترة مً مىخه٠ الٗام 214.2 وهدى 2010زال٫ ٖام 

اصة في ال٣ُمت الؿى٢ُت زال٫ ٖام . 2009 وختى الغب٘ ألاو٫ مً الٗام 2008  2010وح٨ٗـ الٍؼ

جدؿً ماقغاث ألاؾٗاع لٗضص مً ألاؾىا١ الٗغبُت زال٫ الٗام ،زم ٖاوصث ال٣ُمت الؿى٢ُت 

 894 في اإلااثت لخبلٜ هدى 10.3 بىدى 2011 الٗغبُت بالتراظ٘ في ٖام ؾىا١ اإلاالُتؤلاظمالُت إلاجمٕى ألا

 ملُاع صوالع مً ٢ُمتها 103 خىالي ؾىا١، لخسؿغ بظل٪ هظه ألا2011ملُاع صوالع في نهاًت صٌؿمبر 

 ؾىا١ اإلاالُتبطا ما جم اؾدبٗاص ال٣ُمت الؿى٢ُت للكغ٧اث الجضًضة التي جم بصعاظها في ألا و. الؿى٢ُت

 قغ٦ت ٞةن الخؿاعة في ال٣ُمت الؿى٢ُت زال٫ ٖام 16 والبالٜ ٖضصها 2011الٗغبُت زال٫ ٖام 

ؤما ٖلى نُٗض ألاؾىا١ الٗغبُت .  الٗغبُت ؾخ٩ىن ؤ٦بر، بُبُٗت الخا٫ؾىا١ اإلاالُت إلاجمٕى ألا2011

ت ؤ٦ثر البىعناث الٗغبُت ؾى١ اإلاالُت٣ٞض ٧اهذ ؾى١ صمك٤ لألوعا١ اإلاالُت وا٫ ٞغاصي،  اإلاهٍغ

 في اإلااثت مً 42.1 في اإلااثت و50.3جغاظٗا في ال٣ُمت الؿى٢ُت، خُض زؿغث هاجحن الؿى٢حن هدى 

٢ُمتها الؿى٢ُت ٖلى الخىالي، وهى ما ٨ٌٗـ الايُغاباث وألاخضار التي قهضتها ٧ل مً ؾىعٍت 

ً هدى  .ومهغ زال٫ الٗام هٟؿه في اإلااثت ٦18.9ما زؿغث ٧ل مً بىعنت بحروث وؾى١ البدٍغ

 في اإلااثت مً ال٣ُمت الؿى٢ُت ٖلى الخىالي، و٦ظل٪ سجلذ ب٣ُت ألاؾىا١ زؿاثغ جغاوخذ بحن 17.3و

ؤما .مً ٢ُمتها الؿى٢ُت (الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت) في اإلااثت 4و٢غابت  (بىعنت جىوـ) في اإلااثت 9

بىعنت الضوخت وؾى١ ٞلؿُحن، ٩ٞاهخا البىعنخحن الىخُضجحن اللخحن اؾخُاٖخا ؤن جد٣٣ا ؤصاء 

واعجبِ طل٪ باألصاء .  في اإلااثت1.6ظُضا وؿبُا، خُض اعجٟٗذ ال٣ُمت الؿى٢ُت لبىعنت الضوخت بىدى 

ت بِىما . اإلاخمحز لال٢خهاص ال٣ُغي زال٫ الٗام هٟؿه،في ْل الخىؾ٘ ال٨بحر في اإلاكغوٖاث الاؾدشماٍع
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ظاء جدؿً ال٣ُمت الؿى٢ُت لؿى١ ٞلؿُحن هدُجت بصعاط ؤؾهم ؾبٗت قغ٧اث في هظه الؿى١ زال٫ 

 .في اإلااثت13.5 واعجٟٗذ ال٣ُمت الؿى٢ُت بيؿبت 2011ٖام 

٣ٞض . ٣ٞض قهض جدؿىا في ال٣ُمت الؿى٢ُت ؤلاظمالُت إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت2012ؤما ٖام        

 ملُاع صوالع في نهاًت 916.4 في اإلااثت زال٫ هظا الٗام لخبلٜ هدى 4.8اعجٟٗذ هظه ال٣ُمت بىدى 

و ٢ض  .  ملُاع صوالع مً ٢ُمتها الؿى٢ُت42.3 ما م٣ضاعه ؾىا١،لخ٨ؿب بظل٪ هظه ألا2012صٌؿمبر

 الٗغبُت بةصعاط ؤؾهم قغ٧اث ظضًضة في ؾىا١ اإلاالُتؾاهم في هظا الخدؿً، ٢ُام ٖضص مً ألا

اصة عؤؾما٫ بٌٗ الكغ٧اثؤؾىا٢ها وانلذ ال٣ُمت  و. ال٣اثمت ، باإلياٞت بلى جإزحر ٖملُاث ٍػ

 في اإلااثت لخبلٜ 21 بىدى 2013 الٗغبُت اعجٟاٖها في ٖام   ؾىا١ اإلاالُتالؿى٢ُت ؤلاظمالُت إلاجمٕى ألا

 ملُاع صوالع مً 221.8 ما م٣ضاعه ؾىا١ ملُاع صوالع في نهاًت صٌؿمبر،ولخ٨ؿب هظه ألا1138.2هدى

. ٢ُمتها الؿى٢ُت

٨ـ ؤصاء ماقغاث ألاؾٗاع الغؾمُت للبىعناث الٗغبُت هظه الخُىعاث        خُض اعجٟٗذ ، ٖو

. ماقغاث ؤؾٗاع ؤخض ٖكغة بىعنت ٖغبُت، بِىما ٖٝغ ماقغي ؤؾٗاع بىعنخحن ٣ِٞ بٌٗ التراظ٘

بي اإلاالُحن، اعجٟاٖاث ٦بحرة هي         ٟٞي هظا الؿُا١ قهض ماقغي ألاؾٗاع الخام بؿىقي صبي و ؤبْى

ب63.0 في اإلااثت في صبي وهدى 107ألا٢ىي مىظ زمـ ؾىىاث، خُض ججاوػث وؿبت الاعجٟإ  . ي ؤبْى

و٢ض ؾاهم في هظا الخدؿً خضزحن مهمحن هما جغ٢ُت ؾىقي ؤبى ْبي وصبي بلى ألاؾىا١ الىاقئت،        

ىػ صبي باؾخًاٞت مٗغى  مما ؾاهم في جدؿً ٚالبُت ال٣ُاٖاث اإلاضعظت ومً " 2020ا٦ؿبى"ٞو

٢ض ٨ٖـ اإلااقغ اإلاغ٦ب  و. ؤهمها ٢ُإ الاؾدشماع والخضماث اإلاالُت، و٢ُإ ال٣ٗاعاث وؤلاوكاءاث

لهىضو١ الى٣ض الٗغبي والظي ٣ًِـ ؤصاء البىعناث الٗغبُت مجخمٗت، جل٪ الخُىعاث في ماقغاث 

ىض .  في اإلااثت18.6 بلٛذ وؿبخه 2013ألاؾٗاع وسجل اعجٟاٖا ٦بحرا، بجهاًت الٗام  وم٘ طل٪ ٞةهه ٖو

م٣اعهت ؤصاء البىعناث الٗغبُت مجخمٗت م٘ ؤصاء البىعناث الٗاإلاُت والىاقئت، ٦ما ٨ٌٗؿها اإلااقغ 
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اإلاغ٦ب للهىضو١، ٧ان ؤصاء البىعناث الٗغبُت مخماقُا م٘ ؤصاء البىعناث الٗاإلاُت، بال ؤهه ٧ان 

 .الىاقئتؤًٞل بك٩ل واضر مً ؤصاء ألاؾىا١ اإلاالُت 

 ٣ٞض اعجٟٗذ ال٣ُمت الؿى٢ُت للبىعناث الٗغبُت اإلاخًمىت ب٣اٖضة البُاهاث 2014ؤما في ؾىت        

ملُاع صوالع في نهاًت 1203 في زال٫ هظا الٗام لخبلٜ هدى 5.7الخانت بهىضو١ الى٣ض الٗغبي بىدى 

و٢ض . ملُاع صوالع مً ٢ُمتها الؿى٢ُت65.2صٌؿمبر مً هظا الٗام، ولخ٨ؿب هظه البىعناث ما م٣ضاعه 

ً ومهغ ؤ٦ثر البىعناث الٗغبُت اعجٟاٖا مً خُض ال٣ُمت  ٧اهذ ؤؾىا١ ٧ل مً صبي و٢ُغ والبدٍغ

 12.9 و19.5 و21.8 و24.3،خُض اعجٟٗذ ال٣ُمت الؿى٢ُت لخل٪ ألاؾىا١ بىدى 2014الؿى٢ُت زال٫ 

 و 8.0في اإلااثت ٖلى الخىالي وجغاوخذ م٩اؾب ؤؾىا١ ٧ل مً جىوـ ولبىان والؿٗىصًت ومؿ٣ِ بحن 

بي وصمك٤ .2014 في اإلااثت مً ال٣ُمت الؿى٢ُت بجهاًت ٖام 2.5 ذ وؤبْى ؤما بىعناث ٧ل مً ال٩ٍى

مان واإلاٛغب ٣ٞض سجلذ ال٣ُمت الؿى٢ُت لها جغاظٗا زال٫ هظا الٗام ٣ٞض اهسًٟذ  لؿُحن ٖو ٞو

 في اإلااثت، و٢ض ؾاهم اؾخمغاع  جغاظ٘ ؾٗغ نٝغ اللحرة 19.8ال٣ُمت الؿى٢ُت لؿى١ صمك٤ بىدى 

الؿىعٍت م٣ابل الضوالع، في حٗم٤ُ هظه الخؿاثغ، وطل٪ هدُجت الؾخمغاع خالت ٖضم الاؾخ٣غاع في 

بي اإلاالي بىدى دُت وؾى١ ؤبْى  في اإلااثت 5.5 و7.5ؾىعٍا ٦ما جغاظٗذ ال٣ُمت الؿى٢ُت للبىعنت ال٩ٍى

مان واإلاٛغب جغاظٗا بيؿب ج٣ل ًٖ . ٖلى الخىالي  في 2.0وؤزحرا، سجلذ بىعناث ٧ل مً ٞلؿُحن ٖو

٨ـ ؤصاء ماقغاث ألاؾٗاع الغؾمُت للبىعناث الٗغبُت هظه الخُىعاث.اإلااثت خُض اعجٟٗذ . ٖو

٣ٞض قهض ماقغ . ماقغاث ؤؾٗاع حؿ٘ بىعناث بِىما جغاظٗذ ماقغاث ؤؾٗاع ؤعب٘ بىعناث ٣ِٞ

ت اعجٟاٖاث ٦بحرة بلٛذ هدى  ٗؼي ظؼء ٦بحر مً 31.6ألاؾٗاع الخام بالبىعنت اإلاهٍغ  في اإلااثت َو

، مما صٞ٘ 2014هظا الاعجٟإ بلى الخدؿً اإلالمىؽ في ألاويإ الؿُاؾُت وألامىُت اإلاخد٤٣ زال٫ 

بخدؿً ٚالبُت ال٣ُاٖاث مشل ٢ُإ الاؾدشماع والخضماث اإلاالُت، و٢ُإ البىى٥ و٢ُإ ال٣ٗاعاث 

ً وصبي بيؿبت . وؤلاوكاءاث ت لبىعناث ٧ل مً ٢ُغ وجىوـ والبدٍغ ٦ظل٪ اعجٟٗذ اإلااقغاث الؿٍٗغ
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٦ما اعجٟٗذ ماقغاث ؤؾٗاع بىعناث ٧ل مً اإلاٛغب .  في اإلااثت ٖلى الخىالي12.0 و14.2 و16.3 و18.4

مان وصمك٤ بيؿب جغاوخذ بحن  بي ٖو ذ ماقغاث ؤؾٗاع بىعناث .  في اإلااثت6.0و1.5وؤبْى ُٞما ٖٞغ

لؿُحن والؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت جغاظٗا بيؿبت  ذ ومؿ٣ِ ٞو  2.4 و5.5 و7.2 و ٧13.4ل مً ال٩ٍى

.              في اإلااثت ٖلى الخىالي

٦ما ٨ٖـ اإلااقغ اإلاغ٦ب لهىضو١ الى٣ض الٗغبي الظي ٣ًِـ ؤصاء البىعناث الٗغبُت اإلاىًمت        

ل٣اٖضة البُاهاث الخانت بهىضو١ الى٣ض الٗغبي، جل٪ الخُىعاث في ماقغاث ألاؾٗاع وسجل اعجٟاٖا 

 في 18.6 في اإلااثت،م٣ابل وؿبت اعجٟإ بلٛذ هدى 3.2 بلٛذ وؿبخه هدى 2014َُٟٟا، بجهاًت الٗام 

ىض م٣اعهت ؤصاء البىعناث الٗغبُت مجخمٗت م٘ ؤصاء  و.اإلااثت ًٖ الٗام الؿاب٤ م٘ طل٪، ٞةهه ٖو

البىعناث الٗاإلاُت والىاقئت، ٦ما ٨ٌٗؿها اإلااقغ اإلاغ٦ب للهىضو١، ٧ان ؤصاء البىعناث الٗغبُت 

  ٣ٞض 2016و 2015 ما ٖامي .ؤي٠ٗ وؿبُا مً ؤصاء ألاؾىا١ اإلاالُت الٗاإلاُت والىاقئت بك٩ل ٖام

 ملُاع 44.9 في اإلااثت، ؤي ما ٣ًاعب 4.2اعجٟٗذ ال٣ُمت الؿى٢ُت ؤلاظمالُت ألؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت بىدى 

، م٣اعهت بالتراظ٘ 2016 ملُاع صوالع ، في نهاًت صٌؿمبر 1107.7صوالع، ولخهل هظه ال٣ُمت بلى هدى 

 . ملُاع صوالع138 بىدى 2015اإلاسجل في هظه ال٣ُمت في ٖام 

       ٦ما ٨ٖـ اإلااقغ اإلاغ٦ب لهىضو١ الى٣ض الٗغبي والظي ٣ًِـ ؤصاء البىعناث الٗغبُت مجخمٗت، 

 في 24.5 بلٛذ وؿبخه هدى  2016جل٪ الخُىعاث في ماقغاث ألاؾٗاع  وسجل اعجٟاٖا بجهاًت الٗام 

ىض اإلا٣اعهت م٘ ألاؾىا١ ألازغي، ظاء ؤصاء . 2015 في اإلااثت في ٖام 16.2اإلااثت، م٣ابل جغاظٗه بىدى   ٖو

ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت مخماقُا في هظا الؿُا١،م٘ ؤصاء مٗٓم ألاؾىا١ الىاقئت والا٢خهاصًاث 

٩ا  (MSCI)الىامُت، خُض اعجٟٗذ ماقغاث  لألؾىا١ الىاقئت في ٧ل مً ؤوعوبا الكغ٢ُت وؤمٍغ

 . 2016 في اإلااثت ٖلى الخىالي زال٫ ٖام 3.8 و27.9 و 33الالجُيُت وؤؾىا١ قغ١ وظىىب آؾُا بيؿبت 
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٨ُحن و ( P&S-500)و (DJI)٦ما اعجٟٗذ اإلااقغاث الٗاإلاُت  الٟغوس ي  (CAC 40)ألاإلااوي و  (DAX)ألامٍغ

 .     في اإلااثت ٖلى الخىالي0.4 و4.0 و 6.9 و8.5 و13.4الُاباوي بيؿب  (225NEKKEI)و

: وشاؽ الحداوو ومإشرات الضُىلة -ثاهُا

٣ٞض اهسًٟذ ال٣ُمت .2008 ٖما ٧اهذ ٖلُه في ٖام 2009جغاظٗذ ؤحجام الخضاو٫ زال٫ ٖام        

 في اإلااثت 35 وللٗام الشاوي ٖلى الخىالي بيؿبت بلٛذ هدى2009ؤلاظمالُت لألؾهم اإلاخضاولت زال٫ ٖام 

 ملُاع 998 م٣ابل 2009 ملُاع صوالع زال٫ ٖام 654، لخهل ال٣ُمت ؤلاظمالُت بلى 2008م٣اعهت بٗام 

وق٩لذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت في ؾخت ؤؾىا١ ٣ِٞ وهي ؾى١ ألاؾهم .2008صوالع زال٫ ٖام 

ت،ما وؿبخه  ذ وؾىقي ؤلاماعاث وبىعنت ٢ُغ باإلياٞت بلى البىعنت اإلاهٍغ الؿٗىصي وؾى١ ال٩ٍى

 مجها 2009 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت الخضاو٫ في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت زال٫ ٖام 93.9

وفي يىء طل٪، اهسٌٟ مٗض٫ حجم الخضاو٫ .  في اإلااثت خهت ؾى١ ألاؾهم الؿٗىصي لىخضه51.6

. 2008 ملُىن صوالع زال٫ ٖام 4002، م٣ابل 2009 ملُىن صوالع زال٫ ٖام 2613الُىمي لُهل بلى 

لُخىانل هظا التراظ٘ وبك٩ل ٦بحر .  قهض هظا اإلاٗض٫ اهسٟايا في ظمُ٘ ألاؾىا١ صون اؾخصىاء و٢ض

 م٣اعهت بما ٧اهذ ٖلُه في الٗام الؿاب٤، ٣ٞض اهسًٟذ ال٣ُمت ؤلاظمالُت لألؾهم 2010زال٫ ٖام 

 ملُاع صوالع في ٖام 380 في اإلااثت، لخهل ال٣ُمت ؤلاظمالُت بلى هدى 42اإلاخضاولت بيؿبت بلٛذ هدى 

، ما (2009هٟـ ألاؾىا١ الؿاب٣ت )ق٩لذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت في ؾخت ؤؾىا١ ٣ِٞ،  و. 2010

، 2010 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت الخضاو٫ في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت زال٫ ٖام 91.4وؿبخه 

وفي يىء طل٪، اهسٌٟ مٗض٫ حجم .  في اإلااثت53.3مجها خهت ؾى١ ألاؾهم الؿٗىصي البالٛت 

 ملُىن صوالع زال٫ ٖام 2613 م٣ابل 2010 ملُىن صوالع زال٫ ٖام 1860الخضاو٫ الُىمي لُهل بلى 

. و٢ض قهض هظا اإلاٗض٫ اهسٟايا في مٗٓم ألاؾىا١ الٗغبُت. 2009



 ألاصىاق اإلاالُة الػربُة وآلُات ثفػُل الحيامل بُنهاواكؼ                                                              الثاويلفطل ا 

 

106 
 

، وهى ما ًغجبِ 2011اؾخمغث ْاهغة شر الؿُىلت مالػمت لألؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت زال٫ ٖام  و       

ٓم مً جضاوالث هظه  ً ألاٞغاص اللظًً ال ًؼالىن ٌؿخدىطون ٖلى الجؼء ألٖا بهُمىت اإلاؿدشمٍغ

م مً ؤن حجم الخضاو٫ ؤلاظمالي إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت ٢ض قهض اعجٟاٖا وؿبُا . ألاؾىا١ وبالٚغ

، بال ؤن هظا الاعجٟإ اليؿبي ٢ض هخج ٣ِٞ ًٖ الخدؿً في 2010زال٫ الٗام باإلا٣اعهت م٘ ٖام 

ت، م٘ صزى٫ بٌٗ  الؿُىلت لضي الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت وبضعظت ؤ٢ل لضي البىعنت ال٣ٍُغ

نىاص٤ً الاؾدشماع، في خحن ٧ان هىا٥ جغاظ٘ واضر في وكاٍ الخضاو٫ لضي ألاؾىا١ والبىعناث 

. الٗغبُت ألازغي 

 393.4 خىالي ٣ٞ2011ض بلٛذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت زال٫ ٖام        

، بال ؤنها ؤ٢ل بك٩ل 2010 في اإلااثت م٣اعهت م٘ ال٣ُمت اإلامازلت ًٖ ٖام 3.2ملُاع صوالع،ؤي ؤٖلى بىدى 

خه هظه ألاؾىا١ زال٫ الٟترة  ٣ٞض قهضث ؤزني . 2009-2005واضر مً حجم الخضاو٫ الظي ٖٞغ

ا في ؤحجام الخضاو٫ ٞحها زال٫ ٖام   و.  م٣اعهت م٘ الٗام الؿاب2011٤ٖكغ بىعنت جغاظٗا ملخْى

مان  ذ ومهغ وصبي ٖو هظا وجٓهغ البُاهاث، جغاظ٘ ؤحجام الخضاو٫ في بىعناث ٧ل مً بحروث وال٩ٍى

٦ما جغاظٗذ هظه . 2011 في اإلااثت زال٫ ٖام 70 في اإلااثت و50بيؿب ٦بحرة جغاوخذ بحن ٢غابت 

لؿُحن وجىوـ بيؿب ج٣ل ًٖ  ً والضاع البًُاء ومؿ٣ِ ٞو بي والبدٍغ ألاحجام في بىعناث ؤبْى

وفي اإلا٣ابل، اعجٟٗذ ؤحجام الخضاو٫ ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت .  في اإلااثت50

 م٣اعهت م٘ الٗام الؿاب٤، وما 2011 ملُاع صوالع بجهاًت ٖام 293 في اإلااثت لخبلٜ 45بك٩ل ٦بحر وبىدى 

٦ما اعجٟ٘ حجم .  في اإلااثت مً بظمالي ؤحجام الخضاو٫ في البىعناث الٗغبُت مجخمٗت77.2وؿبخه 

.  ملُاع صوالع21.3في اإلااثت لُهل بلى 20الخضاو٫ في بىعنت ٢ُغ في هٟـ الٟترة بىدى 

اث الؿُىلت في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت جدؿىا ملمىؾا 2012ؤما في ٖام          ٣ٞض قهضث مؿخٍى

اث الؿُىلت في الؿى١ اإلاالُت . وزهىنا في ؾىقي الؿٗىصًت وصبي م٨ً جٟؿحر جدؿً مؿخٍى ٍو
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الؿٗىصًت بلى الا٦خخاباث ألاولُت زال٫ هظا الٗام، والتي بلٜ ٖضصها ؾب٘ ا٦خخاباث، وبلٜ ٖضص ألاؾهم 

. 2012 ملُىن ؾهم، ؤًًا جم بصعاط ؤؾهم زماوي قغ٧اث للخضوا٫ زال٫ ٖام 257اإلا٨خدب بها ؤ٦ثر مً 

اصة حجم مٗامالث ألاظاهب في الؿى٢حن اإلاظ٧ىعًٍ ؤٖاله صوعا في جدؿً الؿُىلت ٞحهما . ٦ما لٗبذ ٍػ

اث الؿُىلت ٖلى جدغ٧اث ؾبٗت ؤؾىا١ مالُت ٖغبُت وهى         و٢ض ٚلب الاججاه الٗام ؤلاًجابي إلاؿخٍى

 624.7 لالعجٟإ بلى خىالي 2012صٞ٘  ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت بمجمٕى البىعناث الٗغبُت زال٫ ٖام  ما

خُض قهضث ؾب٘ . 2011 في اإلااثت م٣اعهت م٘ ال٣ُمت اإلامازلت ًٖ ٖام 58.0ملُاع صوالع، ؤي ؤٖلى بىدى 

٣ٞض ؤْهغث .  م٣اعهت م٘ الٗام الؿاب2012٤بىعناث جدؿىا في ٢ُمت الخضاو٫ ٞحها زال٫ ٖام 

ت بيؿب  البُاهاث اعجٟإ ٢ُمت الخضاو٫ في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت وؾى١ صبي اإلاالي والبىعنت اإلاهٍغ

وبلٛذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت في الؿى١ .  في اإلااثت ٖلى الخىالي24.0 و51.6 و٦75.6بحرة بلٛذ هدى 

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم 82.4 ملُاع صوالع وق٩لذ ما وؿبخه 514.5اإلاالُت الؿٗىصًت هدى

ذ ومؿ٣ِ وجىوـ . اإلاخضاولت في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت ٦ما اعجٟٗذ في بىعناث ٧ل مً ال٩ٍى

ً بيؿب ج٣ل ًٖ  في اإلا٣ابل، جغاظٗذ ٢ُمت الخضاو٫ في ؾى١ صمك٤ اإلاالي .  في اإلااثت20والبدٍغ

٦ما اهسًٟذ ٢ُمت الخضاو٫ في .  في اإلااثت ٖلى الخىالي31.6 و77.8وبىعنت ٖمان بك٩ل ٦بحر وبىدى 

لؿُحن وبحروث والضاع البًُاء بيؿب ج٣ل ًٖ  بي و٢ُغ ٞو .  في اإلااثت25بىعناث ٧ل مً ؤبْى

ٗؼي طل٪ بلى 2013وفي ٖام         اث الؿُىلت في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت، َو  جغاظٗذ مؿخٍى

اث الؿُىلت في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت و٢ض ٌٗؼي طل٪ بلى ٖضة ٖىامل مجها . التراظ٘ ال٨بحر في مؿخٍى

ل ألامض وبالخالي الاخخٟاّ باألؾهم  ٍى حٛحر في ؾلى٥ اإلاخٗاملحن مً اإلاًاعبت بلى الاؾدشماع مخىؾِ َو

بياٞت بلى جىظه بٌٗ اإلاداٞٔ . إلاضة ؤَى٫، وجىظه ظؼء مً الؿُىلت هدى الاؾدشماع ال٣ٗاعي 

ت بلى ألاؾىا١ اإلاالُت في الضو٫ اإلاجاوعة . والهىاص٤ً الاؾدشماٍع
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 534.9 خىالي ٣ٞ2013ض بلٛذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت زال٫ ٖام        

خُض . 2012 ملُاع صوالع باإلا٣اعهت م٘ ال٣ُمت اإلاسجلت بجهاًت الٗام 90ملُاع صوالع، ؤي ؤ٢ل بىدى 

ؤْهغث البُاهاث اهسٟايا في ؤحجام الخضاو٫ في زمؿت ؤؾىا١ هي الؿٗىصًت، ومهغ، وجىوـ، 

و٢ض ٧اهذ ؤ٦بر هظه الاهسٟاياث في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت، ٦ما هى مظ٧ىع .وبحروث، وصمك٤

 2013في اإلا٣ابل، قهضث البىعناث الدؿٗت ألازغي جدؿىا في ؤحجام الخضاو٫ زال٫ ٖام . ؾاب٣ا

بي وصبي ؤٖلى وؿبت اعجٟإ في ؤحجام الخضاو٫ بىدى . م٣اعهت م٘ الٗام الؿاب٤ وسجلذ ؾىقي ؤبْى

ً بإ٦ثر .  في اإلااثت ٖلى الخىالي229 و282 واعجٟٗذ ؤحجام الخضاو٫ في ؾى١ مؿ٣ِ وبىعنت البدٍغ

لؿُحن بيؿبت .  في اإلااثت100مً  مان ٞو ذ ٖو ٦ما اعجٟٗذ هظه ألاحجام في بىعناث ٧ل مً ال٩ٍى

وق٩لذ . في اإلااثت7 في اإلااثت ٖلى الخىالي، وفي بىعنتي اإلاٛغب و٢ُغ بيؿبت ج٣ل ًٖ 26 و42 و56

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت 68.2وؿبخه  ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت وخضها ما

 .ألاؾهم اإلاخضاولت في ألاؾىا١ اإلالُت الٗغبُت مجخمٗت

اث الؿُىلت في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت، اعجٟاٖا ملمىؾا، 2014ؤما في ٖام          سجلذ مؿخٍى

وونلذ هظه ال٣ُمت .  في اإلااثت م٣اعهت م٘ الٗام الؿاب٣ٞ56٤ض اعجٟٗذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت بيؿبت 

اث الؿُىلت في الؿى١ اإلاالُت .  ملُاع صوالع835.3بلى  ٗؼي طل٪ بلى الاعجٟإ ال٨بحر في مؿخٍى َو

و٢ض ٌٗؼي .  ملُاع صوالع207الؿٗىصًت، والتي اعجٟٗذ ٞحها ٢ُم ألاؾهم اإلاخضاولت زال٫ هظا الٗام بىدى 

ً ؤولهما بصعاط ؤؾهم البى٪ ألاهلي الخجاعي، خُض جم الا٦خخاب  ظؼء مهم مً هظا الاعجٟإ بلى ؤمٍغ

ا٫ للؿهم، بياٞت بلى بصعاط ؤؾهم زمـ قغ٧اث ؤزغي 45 ملُىن ؾهم بؿٗغ 500بىدى  ؤما ألامغ .  ٍع

آلازغ، ٞهى نضوع ٢غاع باإلاىا٣ٞت بالؿماح لألظاهب الٛحر م٣ُمحن في اإلامل٨ت بالكغاء اإلاباقغ لألؾهم 

اصة حجم الخضاوالث ابخضاء  ٤ اإلااؾؿاث اإلاالُت ألاظىبُت، وهى ما ؾاهم في ٍػ الؿٗىصًت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

. 2015مً مىخه٠ الٗام 
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 ملُاع 835.3 خىالي ٣ٞ2014ض بلٛذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت زال٫ ٖام        

اصة ججاوػث ا٫  . 2013 ملُاع صوالع باإلا٣اعهت م٘ ال٣ُمت اإلاسجلت ًٖ الٗام 300صوالع، مسجلت بظل٪ ٍػ

بي، ٢ُغ،  خُض ؤْهغث البُاهاث اعجٟاٖا في ؤحجام الخضاو٫ في زماهُت ؤؾىا١ هي صبي، الؿٗىصًت، ؤبْى

مهغ، مؿ٣ِ،  بحروث، ٞلؿُحن، و٢ض ٧اهذ ؤ٦بر هظه الاعجٟاٖاث في بىعناث ٧ل مً الؿٗىصًت 

بي ومهغ بىدى .  ملُاع صوالع ٖلى الخىالي3.2 و16 و34 و60 و207وصبي و٢ُغ وؤبْى

لؿُحن ب٣ُمت لم جخجاوػ          ٦300ما اعجٟٗذ هظه ألاحجام في بىعناث ٧ل مً مؿ٣ِ وبحروث ٞو

 2014بِىما قهضث البىعناث الؿخت ألازغي جغاظٗا في ؤحجام الخضاو٫ زال٫ ٖام . ملُىن صوالع

ذ ؤ٦بر وؿبت اهسٟاى في ؤحجام الخضاو٫، خُض . م٣اعهت م٘ الٗام الؿاب٤ وسجلذ بىعنت ال٩ٍى

وق٩لذ ٢ُمت . ملُاع صوالع1.5 ملُاع صوالع، جلتها البىعنت اإلاٛغبُت بىدى17.6جغاظٗذ هظه ال٣ُمت بىدى 

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم 68.5ألاؾهم اإلاخضاولت في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت وخضها ما وؿبخه 

 .اإلاخضاولت في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت

ذ ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت مجخمٗت زال٫ ٖام   شخا في الؿُىلت، و للٗام الشاوي ٖلى 2016       ٦ما ٖٞغ

   %27.7خُض اهسًٟذ ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت بيؿبت . الخىالي، وطل٪ ٦ما ح٨ٗؿه ماقغاث الخضاو٫ 

 ملُاع صوالع ، مسجلت بظل٪ اهسٟايا 422.3، وونلذ هظه ال٣ُمت بلى هدى  2015م٣اعهت م٘ ٖام 

ٗؼي طل٪ بك٩ل . 2015 ملُاع صوالع باإلا٣اعهت م٘ ال٣ُمت اإلاسجلت في ٖام 162بلٛذ ٢ُمخه هدى  َو

اث الؿُىلت في الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت، والتي اهسًٟذ ٞحها  ؤؾاس ي، بلى التراظ٘ اإلالمىؽ في مؿخٍى

ض ًٖ ٢2016ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت زال٫ ٖام  م مً َغح ؤؾهم 134  بما ًٍؼ  ملُاع صوالع ، ٖلى الٚغ

زالر قغ٧اث لال٦خخاب الٗام وبصعاط ؤؾهم ؤعب٘ قغ٧اث يمً الؿى١ الغؾمي، بياٞت بلى جس٠ُٟ 

٤ اإلااؾؿاث  الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بخضاو٫ ألاظاهب ٚحر اإلا٣ُمحن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ًٖ ٍَغ

 .اإلاالُت ألاظىبُت اإلااهلت
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بي، وصبي،         و٢ض ؤْهغث البُاهاث اهسٟايا في ٢ُمت الخضاو٫ في حؿٗت ؤؾىا١ هي ٖمان وؤبْى

ذ، ومهغ و٢ض ٧اهذ ؤ٦بر التراظٗاث في الؿى١ اإلاالُت . وجىوـ، والؿٗىصًت، ومؿ٣ِ، و٢ُغ، وال٩ٍى

٦ما سجلذ البىعناث الشماهُت ألازغي جغاظٗاث في ٢ُم الخضاو٫ .  ملُاع صوالع134.3الؿٗىصًت وبىدى 

لؿُحن . ملُاع صوالع0.25 و 8.6جغاوخذ بحن  بِىما قهضث البىعناث في ٧ل مً اإلاٛغب ولبىان ٞو

ً وؾىعٍت اعجٟاٖا في ؤحجام الخضاو٫ زال٫ ٖام  وسجلذ .  م٣اعهت م٘ الٗام الؿاب2016٤والبدٍغ

 .                        ملُاع صوالع 2.3البىعنت اإلاٛغبُت ؤ٦بر اعجٟإ في ٢ُمت الخضاو٫ وبىدى 

م٨ً جلخُو ما ؾب٤ في الجضو٫ الخالي         :ٍو

  (2016-2007:)أداء ألاصىاق اإلاالُة الػربُة خالو الفترة (: 1)جدوو ركم 

ضىدوق الىلد الػربي، كاغدة بُاهات أصىاق ألاوراق اإلاالُة الػربُة، اليشرات الفطلُة      :مً ئغداد الملاخثة باالغحماد غلى : اإلاطدر

 (. 2013-2007)لألغىام 

 :ثؿىر جػامالت ألاجاهل في أصىاق اإلااو الػربُة -

 مىظ التراظ٘ الظي 2009وانلذ الاؾدشماعاث ألاظىبُت في ألاؾىا١ الٗغبُت جغاظٗها زال٫ ٖام        

و٢ض قهضث جض٣ٞاث الاؾدشماع ألاظىبي في .  بزغ وكىء ألاػمت2008سجلخه في الىه٠ الشاوي مً ٖام 

ا في الٟترة التي ؾب٣ذ ألاػمت . البىعناث الٗغبُت جؼاًضا ملخْى

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1107.7 1064.5 1203 1138.2 916.4 894 983.8 903.4 769.6 1339اللُمة الضىكُة 

كُمة ألاصهم اإلاحداولة 
1108.070 998 654 380 393.4 624.7 534.9 835.3 584.2 422.3 

 309555 303295 412672 406525 263891 260031 202594 364.338 303.97 323غدد ألاصهم اإلاحداولة 

 1509 1500 1494 1466 1466 1460 1441 1495 1542 1550غدد الشروات اإلادرجة 

 38.1 54.9 69.4 47 68.16 44 38.6 72.4 129.7 82.76مػدو دوران الضهم 



 ألاصىاق اإلاالُة الػربُة وآلُات ثفػُل الحيامل بُنهاواكؼ                                                              الثاويلفطل ا 

 

111 
 

ً الٗغب وألاظاهب يمً ألاؾىا١ 2009وجخٟاوث الخٗامالث الٟٗلُت زال٫ ٖام          للمؿدشمٍغ

مً  (بُٗا وقغاء)في هظا الهضص، جٓهغ البُاهاث ؤن خهت حٗامالث ألاظاهب بما ٞحهم الٗغب  و.الٗغبُت

ً ٖىض   44.2ال٣ُمت ؤلاظمالُت للخضاو٫ في الؿى١ ٢ض ونلذ ؤٖالها لضي بىعنت ٖمان وؾى١ البدٍغ

بي وصبي ٖىض 43.6في اإلااثت و  في اإلااثت ٖلى 39.8 في اإلااثت و39.9 في اإلااثت ٖلى الخىالي، زم في ؾىقي ؤبْى

 في اإلااثت، ولضي ٧ل 34.9وبلٛذ وؿبت حٗامالث ألاظاهب بما ٞحهم الٗغب في بىعنت ٢ُغ خىالي . الخىالي

٦ما ونلذ .  في اإلااثت ٖلى الخىالي25.2 في اإلااثت و27.5مً بىعنت الضاع البًُاء وؾى١ مؿ٣ِ بىدى 

ت، ما وؿبخه   في اإلااثت، وفي ؾى١ 19وؿبت حٗامالث ألاظاهب بما ٞحهم الٗغب في البىعنت اإلاهٍغ

ذ هدى  وفي اإلا٣ابل ٧ان الؿى١ الؿٗىصي ألا٢ل باليؿبت لخٗامالث ألاظاهب بما ٞحهم .  في اإلااثت8.3ال٩ٍى

.  2009 في اإلااثت مً ٢ُمت الخضاوالث ؤلاظمالُت زال٫ ٖام 3.5الٗغب والتي لم جخجاوػ 

 ٢ض ٞا٢ذ بك٩ل 2009والجضًغ بالظ٦غ ؤن ٖملُاث البُ٘ لألظاهب بما ٞحهم الٗغب زال٫ ٖام        

٠َُٟ ٖملُاث الكغاء في مٗٓم ألاؾىا١ مما ٌٗني جض٤ٞ نافي ؾلبي بلى البىعناث الٗغبُت زال٫ 

ً ألاظاهب مً هظه 2008هظا الٗام ٦ما ٧ان ٖلُه الخا٫ زال٫ ٖام  ، ٖا٦ؿا بظل٪ زغوط اإلاؿدشمٍغ

و٢ض ٧اهذ بىعنت ٢ُغ الىخُضة بحن ؤؾىا١ صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي التي سجل ٞحها . ألاؾىا١

، وفي ؾى١ صبي اإلاالي ججاوػث 2009ألاظاهب ٖملُاث قغاء ٞا٢ذ ٢لُال ٖملُاث البُ٘ زال٫ ٖام 

، بال ؤنها 2009ٖملُاث قغاء ألاظاهب بما ٞحهم الٗغب ٖملُاث البُ٘ في ألاقهغ الدؿٗت ألاولى مً ٖام 

. او٨ٗؿذ في الغب٘ ألازحر مً الٗام بزغ وكىء مك٩لت صًىن صبي الٗاإلاُت

 قهضث الاؾدشماعاث ألاظىبُت في ألاؾىا١ الٗغبُت جدؿىا وؿبُا بهىعة ٖامت، 2010وفي ٖام        

بال ؤن في اإلادهلت ال٩لُت ٧ان عنُض مٗامالث بُ٘ ألاظاهب ؤ٦ثر .وبىظه زام زال٫ الغب٘ ألازحر مىه

اتهم زال٫ هظا الٗام لدسجل هظه الاؾدشماعاث جض٣ٞا ناُٞا ؾالبا وبهما ؤ٢ل مً  ٢لُال مً مكتًر

مً ؤؾىا١  (نافي جض٤ٞ ؾالب)هظا و جٓهغ البُاهاث زغوط الاؾدشماع ألاظىبي . مشُله ًٖ الٗام الؿاب٤
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مان ً ٖو ذ ومؿ٣ِ والبدٍغ بي وال٩ٍى في اإلا٣ابل، سجل الاؾدشماع ألاظىبي جض٣ٞا بلى ؤؾىا١ ٧ل  و. ؤبْى

. مً مهغ وصبي و٢ُغ

 خُض سجل الاؾدشماع ألاظىبي إلاجمٕى 2011زم ٖاوصث الاؾدشماعاث ألاظىبُت التراظ٘ زال٫ ٖام        

، خُض ججاوػث مبُٗاث ألاظاهب (نافي بُ٘)البىعناث الٗغبُت زال٫ هظا الٗام نافي جض٤ٞ ؾالب

اتهم في هظه البىعناث (بما ٞحهم الٗغب) اث ألاظاهب في البىعناث . مكتًر و٢ض بلٜ بظمالي مكتًر

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم 8.1، ؤي ما وؿبخه 2011 ملُىن صوالع في ٖام 31.810الٗغبُت 

 في 8.6وؿبخه   ملُىن صوالع ؤي ما33.745اإلاخضاولت زال٫ الٗام هٟؿه، في خحن بلٛذ مبُٗاتهم خىالي 

لخ٩ىن بظل٪ خهُلت الاؾدشماع ألاظىبي إلاجمٕى البىعناث . اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت

 وباإلادهلت بلٛذ ٢ُمت جضاوالث ألاظاهب 2011ملُىن صوالع لٗام 1934الٗغبُت نافي بُ٘ ب٣ُمت خىالي 

.  مً بظمالي ٢ُمت الخضاو٫ إلاجمٕى ألاؾىا١ الٗغبُت زال٫ الٗام طاجه8.3ما وؿبخه 

ُما ًخٗل٤ باالؾدشماع ألاظىبي في البىعناث الٗغبُت ٞغاصي، ٞةهه وبِىما سجل هظا الاؾدشماع         ٞو

ت  نافي بُ٘ لضي ٧ل مً ؾى١ مؿ٣ِ لألوعا١ اإلاالُت والؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت والبىعنت اإلاهٍغ

ذ لألوعا١ اإلاالُت وبىعنت ٢ُغ، سجل هظا الاؾدشماع نافي قغاء وبن  وبىعنت جىوـ وؾى١ ال٩ٍى

ً بي وصبي وؾى١ البدٍغ مان وؾىقي ؤبْى . ٧ان بيؿب َُٟٟت لضي ٧ل مً بىعنت الضاع البًُاء ٖو

ت ألا٦ثر جغاظٗا ٖلى نُٗض الاؾدشماع ألاظىبي زال٫ ٖام   باإلا٣اعهت م٘ ٖام 2011و٧اهذ البىعنت اإلاهٍغ

اث ألاظاهب بما ٞحهم الٗغب هدى . 2010  ملُىن صوالع، في خحن ونلذ ٣ٞ6.861ض بلٛذ مكتًر

 ملُىن 671 ملُىن صوالع، لِسجل الاؾدشماع ألاظىبي في مهغ نافي بُ٘ بىدى 7.532مبُٗاتهم بلى هدى 

 . ملُىن صوالع1.409 بلٜ هدى 2010صوالع، م٣ابل نافي قغاء ًٖ الٗام الؿاب٤ 

 سجل الاؾدشماع ألاظىبي ٚحر اإلاباقغ إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت ٩٦ل، نافي جض٤ٞ 2012وفي ٖام        

 (بما ٞحهم الٗغب)خُض ججاوػث ؤحجام مبُٗاث ألاظاهب . ول٨ً بك٩ل ٠َُٟ (نافي بُ٘)ؾالب 
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اث ألاظاهب في البىعناث الٗغبُت زال٫  اتهم في هظه البىعناث ٣ٞض بلٜ بظمالي مكتًر ؤحجام مكتًر

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت، في خحن 5.90 ملُىن صوالع ؤي ما وؿبخه 36841هظا الٗام 

  في اإلااثت مً طل٪ ؤلاظمالي، ولخ٩ىن بظل٪5.91 ملُىن صوالع ؤي ما وؿبخه 36913بلٛذ مبُٗاتهم 

 ملُىن صوالع ٣ِٞ ًٖ ٖام 72.0خهُلت الاؾدشماع ألاظىبي إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت، نافي بُ٘ بىدى 

٨ٌٗـ طل٪ جُىعا ٦بحرا في جغاظ٘ خضة زغوط الاؾدشماع ألاظىبي، وطل٪ هدُجت لخالت ٖضم  و .2012

ذ بٌٗ البىعناث الٗغبُت نافي . الاؾخ٣غاع التي ٧اهذ ؾاثضة في ٖضص مً الضو٫ الٗغبُت هظا و٢ض ٖٞغ

بُ٘ لالؾدشماع ألاظىبي زال٫ الٗام بيؿب َُٟٟت باؾخصىاء بىعنتي ٢ُغ ومهغ، والتي ٧اهذ مدهلت 

.  ملُىن صوالع328 و 707الاؾدشماع ألاظىبي ٞحهما نافي بُ٘ بىدى 

في البىعناث  (ألاظاهب والٗغب) قهضث حٗامالث اإلاؿدشمغ ألاظىبي 2014 و 2013وزال٫ ٖامي        

الٗغبُت جدؿىا ٦بحرا، وطل٪ او٩ٗاؾا لألصاء ؤلاًجابي الىاجج ًٖ جدؿً عبدُت الكغ٧اث، بياٞت بلى 

الٗضًض مً ألازباع الاًجابُت مً ؤهمها جغ٢ُت واهًمام ٖضص مً البىعناث الٗغبُت بلى ماقغاث 

ىػ صبي في جىُٓم مٗغى  ىػ ٢ُغ في اؾخًاٞت ٦إؽ الٗالم في "2020ا٦ؿبى "ألاؾىا١ الىاقئت، ٞو ، ٞو

، وؤزحرا نضوع ٢غاع بالؿماح للمؿدشمغ ألاظىبي بالكغاء اإلاباقغ في الؿى١ اإلاالُت 2022ٖام 

٤ اإلااؾؿاث اإلاالُت ألاظىبُت، ابخضاء مً مىخه٠ الٗالم   .2015الؿٗىصًت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

، ألاؾٗاع اإلاىسًٟت التي ٧اهذ (بك٣ُه الٟغصي واإلااؾس ي)و٢ض ؾاهم في ظظب اإلاؿدشمغ ألاظىبي        

 (الخلُجُت ٖلى وظه الخهىم)جخمخ٘ بها ألاوعا١ اإلاالُت اإلاضعظت في ٖضص مً ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت 

ت  اث الؿٍٗغ م٣اعهت باإلا٣ىماث ألاؾاؾُت لها، وطل٪ بٗض ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت، بلى ظاهب اإلاؿخٍى

ىام ال٣لُلت اإلاايُت، والخدؿً اليؿبي في ألاويإ  اإلاغجٟٗت في ؤؾٗاع الىِٟ التي ؾاصث زال٫ ألٖا

اث ألاظاهب في البىعناث الٗغبُت .الضازلُت في بٌٗ الضو٫ الٗغبُت ٣ٞض بلٜ بظمالي ٢ُمت مكتًر

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم 12.9وؿبخه  ملُاع صوالع، ؤي ما108 خىالي 2014ًٖ ٖام  مجخمٗت
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اصة .اإلاخضاولت زال٫ هٟـ الٟترة ك٩ل طل٪ ٍػ تَو اث ألاظاهب بدىالي ملخْى  ملُاع 46.6 في ٢ُمت مكتًر

اتهم في هظه البىعناث زال٫ ٖام  .  ملُاع صوالع61.4، والبالٛت هدى2013صوالع ًٖ ٢ُمت مكتًر

، 2014وفي اإلا٣ابل بلٜ بظمالي ٢ُمت مبُٗاث ألاظاهب في البىعناث الٗغبُت مجخمٗت زال٫ ٖام        

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت زال٫ هٟـ 12.4وؿبخه   ملُاع صوالع، ؤي ما103.6خىالي 

اصة في مبُٗاث ألاظاهب بىدى . الٗام ك٩ل طل٪ ٍػ  ملُاع صوالع ًٖ بظمالي مبُٗاتهم في البىعناث 45.3َو

وفي اإلاخىؾِ بلٛذ وؿبت .  ملُاع صوالع58.3، والبالٛت هدى2013مً ألاؾهم الٗغبُت زال٫ ٖام 

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت 12.7حٗامالث ألاظاهب في هظه البىعناث الٗغبُت هدى

. 2013في اإلااثت ًٖ الٗام 11.2، م٣ابل ما وؿبخه 2014زال٫ ٖام 

 نافي جض٤ٞ 2014في هٟـ الؿُا١، خ٣٣ذ نافي حٗامالث ألاظاهب في البىعناث الٗغبُت للٗام        

اث ألاظاهب. ، وطل٪ للؿىت الشاهُت ٖلى الخىالي(نافي قغاء)مىظب  بما )٣ٞض ججاوػث ؤحجام مكتًر

وباإلادهلت . ، ؤحجام مبُٗاتهم في هظه البىعناث2014في البىعناث الٗغبُت زال٫  (ٞحهم الٗغب

اث ها٢و اإلابُٗاث)٩ًىن نافي حٗامالث ألاظاهب  جض٤ٞ )، ٢ض بلٜ سجل نافي قغاء (اإلاكتًر

اصة 2014 ملُاع صوالع، وطل٪ إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت ًٖ ٖام 4.4بدىالي (مىظب ، مد٣٣ت بظل٪ ٍػ

 ملُاع 3.1 في اإلااثت باإلا٣اعهت م٘ نافي الخض٤ٞ اإلاىظب اإلاد٤٣ ًٖ الٗام اإلااض ي والبالٜ هدى 43.0بىدى 

. صوالع

ً ألاظاهب في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت، بك٩ل ؾلبي 2016       وزال٫ ٖام   جإزغث حٗامالث اإلاؿدشمٍغ

تها ٖضص مً الضو٫ الٗغبُت، واؾخمغاع   بدالت ٖضم الاؾخ٣غاع واػصًاص اإلاساَغ الجُىؾُاؾُت التي ٖٞغ

ىام  ت مخضهُت وؿبُا باإلا٣اعهت م٘ ألٖا اث ؾٍٗغ ، بلى ظاهب  (2014-2011)جضاو٫ الىِٟ ٖىض مؿخٍى

خُض قهضث ٢ُمت حٗامالث . اؾخمغاع اإلاساٝو مً جباَا  مٗضالث الىمى في الا٢خهاصًاث الٗغبُت

ا زال٫  ىام الشالزت 2016اإلاؿدشمغ ألاظىبي في البىعناث الٗغبُت، جغاظٗا ملخْى ، م٣اعهت م٘ ألٖا

اث ألاظاهب في البىعناث الٗغبُت مجخمٗت ًٖ  ، خىالي 2016الؿاب٣ت،  ٣ٞض بلٜ بظمالي ٢ُمت اإلاكتًر
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ك٩ل طل٪ 2016 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت زال٫ 10.9 ملُاع صوالع ، ؤي هدى  46.2  َو

اث بىدى  ا في ٢ُمت اإلاكتًر اث ًٖ ٖام 16.2جغاظٗا ملخْى  ملُاع صوالع باإلا٣اعهت م٘ ٢ُمت هظه اإلاكتًر

في اإلا٣ابل، بلٛذ بظمالي ٢ُمت اإلابُٗاث ألاظاهب في البىعناث الٗغبُت مجخمٗت زال٫ ٖام .  2015

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم اإلاخضاولت زال٫ 10.6 ملُاع صوالع ، ؤي ما وؿبخه 44.7، خىالي 2016

ك٩ل طل٪ اهسٟاى في مبُٗاث ألاظاهب بىدى . هٟـ الٗام  ملُاع صوالع ًٖ بظمالي مبُٗاتهم في 16.9َو

وفي اإلاخىؾِ، بلٛذ .  ملُاع صوالع61.6، والبالٛت هدى 2015البىعناث مً ألاؾهم الٗغبُت زال٫ ٖام 

 في اإلااثت مً بظمالي ٢ُمت ألاؾهم 10.8وؿبت حٗامالث ألاظاهب في هظه البىعناث الٗغبُت هدى 

 .2015 في اإلااثت ًٖ ٖام 10.6، م٣ابل ما وؿبخه 2016اإلاخضاولت زال٫ ٖام 

 نافي جض٤ٞ 2016       وفي هٟـ الؿُا١، خ٣٣ذ نافي حٗامالث ألاظاهب في البىعناث الٗغبُت للٗام 

. 2015، وطل٪ للؿىت الغابٗت ٖلى الخىالي، وب٣ُمت جخجاوػ جل٪ اإلاسجلت في الٗام (نافي قغاء)مىظب 

اث ها٢و اإلابُٗاث)خُض سجلذ نافي حٗامالث ألاظاهب   1481، نافي جض٤ٞ مىظب بدىالي (اإلاكتًر

، باإلا٣اعهت م٘ نافي جض٤ٞ مىظب ًٖ 2016ملُىن صوالع، وطل٪ إلاجمٕى البىعناث الٗغبُت ًٖ ٖام 

  .             ملُىن صوالع750الٗام اإلااض ي والبالٜ هدى 

 (2015-2011)ثؿىر جػامالت ألاجاهل في أصىاق اإلااو الػربُة : (1)الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

بي، : اإلاهضع غ الا٢خهاصي الٗغبي اإلاىخض، ؤبْى  . 136، م 2016نىضو١ الى٣ض الٗغبي، الخ٣ٍغ
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 ؤلاؾار الىظري لػملُة ثيامل ألاصىاق اإلاالُة  :اإلاملدح الثالح

غ اإلاالي وبػالت الخىاظؼ ؤمام خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ ٖبر الخضوص بلى ج٩امل جل٪         ؤصث ٖملُت الخدٍغ

وؤنبدذ جل٪ ألاؾىا١ جخإزغ وجىزغ في ٚحرها . ألاؾىا١ وظٗلتها ؤقبه ما ٩ًىن بؿى١ مالُت ٖاإلاُت  واخضة

مً ألاؾىا١ بلى صعظت ؤن اإلاٗلىمت التي جغص بلى ؾى١ مُٗىت وحؿخجُب لها ججٗل ب٣ُت ألاؾىا١، الؾُما 

ؾىداو٫ مً زال٫ هظا  و.اإلاخ٣ضمت مجها حؿخجُب هي ألازغي لىٟـ اإلاٗلىمت وبىٟـ الُبُٗت مً الخٛحر

:  مً زال٫ ما ًليؾىا١ اإلاالُتاإلابدض حؿلُِ الًىء ٖلى ٖملُت ج٩امل ألا

 مفهىم غملُة الحيامل بين ألاصىاق اإلاالُة:اإلاؿلل ألاوو 

ٌؿخُُ٘  جل٪ ألاؾىا١ التي: " ألاؾىا١ اإلاالُت اإلاخ٩املت واإلاترابُت بإنها Vogel & Pieper ( 1997)ٖٝغ        

ٞحها اإلاؿدشمغون اإلاىظىصون ببلض مٗحن قغاء وبُ٘ ألاوعا١ اإلاالُت اإلاهضعة في بلض آزغ صون ٢ُىص، 

و٦ىدُجت لظل٪ جم بنضاع ؤوعا١ مالُت مىخضة وهمُُت ًخم جضاولها في ؤؾىا١ مسخلٟت بىٟـ الؿٗغ 

خباع با بٗض ؤزظ ؤؾٗاع الهٝغ بٗحن الٖا  ٧لما اعجٟٗذ ؾىا١وجغجٟ٘ صعظت الخإزغ والخإزحر بحن هظه ألا" ج٣ٍغ

. صعظت الاعجباٍ والخ٩امل ُٞما بُجها

غي         ؤهه في ألاؾىا١ اإلاغجبُت ؤو اإلاخ٩املت جد٤٣ ٧اٞت ألانى٫ اإلاالُت،  Talbotoni & Rouve(1988)   ٍو

التي لها هٟـ اإلاساَغ، هٟـ اإلاؿخىي مً الٗاثض مهما ٧ان م٩ان ج٣ُُضها والخٗامل بها، وطل٪ ألن 

ل الهىامل ؤلاياُٞت ؤو الٟغو١ في الهىامل مً ؾى١ ألزغي   1.ٖملُاث اإلاغااخت اإلاخىالُت ج٣لل ؤو جٍؼ

                                       
ة والحؿملُم ظباع مدّٟى ،-  1 الخ٩امل - ، اإلالخ٣ى الضولي الشاويدراصة خالة بػؼ ألاصىاق الػربُة: ثيامل ألاصىاق اإلاالُة بين الىظٍر

لىم الدؿُحر ظامٗت ٖماع زلُجي  ىاٍ بالخٗاون م٘ بجداص مجالـ - الا٢خهاصي الٗغبي الىا٢٘ وآلاٞا١، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو ألٚا

ل 19-17البدض الٗلمي الٗغبُت، في   . 174-173 م 2007 ؤٍٞغ
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ًمشل ج٩امل ألاؾىا١ اإلاالُت، والظي مً زالله : " البٌٗ ؤًًا الخ٩امل اإلاالي ٖلى ؤهه ٦ما ٖٝغ       

ً في بلض واخض، مً بُ٘ وقغاء ألاؾهم وألاوعا١ اإلاالُت ألازغي صون ٢ُىص، والتي جهضع  ًم٨ً للمؿدشمٍغ

في بلض آزغ، وطل٪ بٗض مُاب٣ت ألاوعا١ اإلاالُت اإلاخضاولت، الهاصعة بىٟـ الؿٗغ، ٖىض م٣اعهت الٗملت 

ىُت بالٗمالث ألاظىبُت   1".الَى

 ْهىع ؾى١  بلى ماصًت بُجها، ُٞما اإلادلُت اإلاالُت ألاؾىا١ اجها٫ ٖملُت الضولي اإلاالي الخ٩امل ٨ٌٗـو        

غ ؤن ًجب خُض ،2مىخضة ٖاإلاُت مالُت ىان ظمُ٘ ًماعؽ ؤًً مخ٩املت مالُت ؾى١  في ًخٞى  الا٢خهاصًحن ألٖا

 3:ًلي ما ؤوكُتهم

 ىان ظمُ٘ زًٕى ت ألٖا  .الخباص٫ جد٨م التي اإلاىخضة ال٣ىاٖض مً إلاجمٖى

 الؿى١  في جضزلهم ٖىض اإلاٗاملت هٟـ في الخ٤. 

 اإلاالُت الخضماث ظمُ٘ في الخ٤. 

 الؿى١، في اإلاىاٞؿت ٌٗغ٢ل الظي الجضاع ُٚاب اإلاالي الخ٩امل مً مغجٟٗت صعظت ًٟترى ألازحر وفي 

 .الخد٨ُم ٖملُت ٖلى ٣ًط ي الخام اإلاالي الخ٩امل بالخىاػن، و

و٢ض ؤنبدذ هدُجت لظل٪ خغ٦ت ؤؾٗاع ألاوعا١ اإلاالُت اإلا٣ُضة صازل البىعناث اإلاخ٩املت ٚحر        

 ً مؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ بؿبب الدكاب٪ والاعجباٍ الكضًض ُٞما بُجها وؤنبدذ ٢غاعاث اإلاؿدشمٍغ

ال جخٗل٤ ٣ِٞ باإلاٗلىماث الىاعصة بلى البىعنت بل ٦ظل٪ باإلاٗلىماث الهاصعة ًٖ ب٣ُت البىعناث في 

ىع٥ ُٖؿذ بىعنت : الٗالم و٢ض ٖبر ؤخض الا٢خهاصًحن ًٖ طل٪ ب٣ىله بطا ؤناب البرص بىعنت هٍُى

                                       
1 -Hebalah El scrafie, Scrafie , shahira F. Abdel shahid, World stock Exchanges are integrating,consolidating/ merging : 

what could be done by Arab Exchanges ?,October 2002, p06. 
 
2 -Allegret Jean-pierre et Le Merrer pascal, économie de la mondialisation, opportunités et fractures, 1er édition, de 

boeck, paris, 2007, P 66. 

Pop Adrian, le processus d’intégration financier en Europe; quo vadis? Revue regards croisés sur l'économie, n° 03, mars 

2008, p' 46- 47. -3  
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َى٦ُى و٢ض ؾاهمذ الخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة في الغبِ بحن ٖضص ٦بحر مً البىعناث اإلاىدكغة في مىا٤َ 

. ٖضًضة مً الٗالم

  صىاق اإلاالُةأصالُل الحيامل بين ألا: اإلاؿلل الثاوي

ت جدذ جهٝغ         ًىظض الٗضًض مً وؾاثل الغبِ اإلاؿخٗملت في ألاؾىا١ اإلاالُت الٗاإلاُت واإلاىيٖى

ً مً مسخل٠ ظهاث الٗالم ت مً . اإلاؿدشمٍغ ً ازخُاع ألاؾلىب ؤو اإلاجمٖى و ًب٣ى ٖلى هاالء اإلاؿدشمٍغ

٣ا إلاحزان اإلا٩اؾب والخ٩ال٠ُ ت ٞو لي  يوفي ما. ألاؾالُب التي جد٤٣ لهم ٧ل ؤو مٗٓم ؤهضاٞهم الاؾدشماٍع

 : ؤؾالُب هظهؤهم

 :اإلاشترن الحداوو  مىطة  -أوال

ت جيهئ ٞغم الخٗامل بهىعة ظماُٖت في ألاوعا١ اإلاالُت         جخم ٖملُاث الخضاو٫ مً زال٫ مىهت مغ٦ٍؼ

 اإلاكاع٦ت في هظه اإلاىهت ٖلى ؾىا١ اإلاالُتللكغ٧اث اإلاخىاظضة يمً هُا١ البلضان اإلاخ٩املت، وجخ٤ٟ ألا

خم الخضاو٫  ت الىؾُاء، ٍو قغوٍ ؤلاصعاط وجدضص ؤلاظغاءاث اإلاىٓمت لٗملُاث الخضاو٫ وقغوٍ ًٍٖى

: ٖبر هظه اإلاىهت مً زال٫ ؤؾلىبحن

 :مىطة  ات هظام مرهسي  -1

ًاء وجخىلى بصاعة هظه ؾىا١ اإلاالُتوحكٝغ ٖلى هظه اإلاىهت لجىت م٩ىهت مً ممشلحن ًٖ ألا         ألٖا

ؿمذ هظا الىمىطط باإلب٣اء ٖلى ؾىا١اإلاىهت وحؿُحر حٗامالتها ؤخض ألا ت، َو ًاء ؤو هُئت اٖخباٍع  ألٖا

ًاء في خحن ًىي٘ هٓام ظضًض للخضاو٫ زام بهظه ؾىا١ اإلاالُتالىٓم واللىاثذ اإلاُب٣ت صازل ألا  ألٖا

 .اإلاىهت
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: هظام ثىجُه الؿلملات -2

ال ًدخاط هظا الىمىطط بلى هٓام مغ٦ؼي للخضاو٫ ٨ًٟي الاجٟا١ ٖلى هٓام مٗحن للخضاو٫ ؤو بًجاص        

ًاء في بصاعة هظه اإلاىهت والتي ج٩ىن في ؾىا١ اإلاالُته٣ِ اجها٫ مكتر٦ت بُجها وحكاع٥ ٧اٞت ألا  ألٖا

ت  .ق٩ل هُئت اٖخباٍع

ت         ت لهظه اإلاىهت مً هُإث اإلا٣انت والدؿٍى وفي ٧لخا الخالخحن ًخإل٠ ؤًٖاء هُئت اإلا٣انت والدؿٍى

ت بالضو٫ اإلاكاع٦ت في )في البىعناث اإلاكاع٦ت في هظه اإلاىهت ومً ظهاث الخٟٔ  اإلاؿخىصٖاث اإلاغ٦ٍؼ

٘ (هظه اإلاىهت ًاء الىؾُاء مً قإهه ؤن ًٞغ ت وألٖا ،ٚحر ؤن وظىص ٖضص ٦بحر مً اإلاؿخىصٖاث اإلاغ٦ٍؼ

مً مٗضالث ألازُاء ٦ما ؤهه مً بحن الهٗىباث التي ح٤ُٗ جُب٤ُ هظا الىمىطط وظىص لىاثذ في بٌٗ 

ت لألوعا١ اإلاالُت بهظه اإلاىٓماث . الضو٫ جمى٘ اهًمام اإلاؿخىصٖاث اإلاغ٦ٍؼ

 :(الحداوو غبر الحدود)الػػىٍة اإلالابلة  -ثاهُا

٣ت هظه جدُذ         اإلادلُت، ؾىا١ اإلاالُتألا في اإلاضعظت الكغ٧اث بلى الىنى٫  بم٩اهُت ألاظىبي للمؿدشمغ الٍُغ

 ؤوامغ جىُٟظ ٖملُاث جِؿحر زال٫ مً الخضاو٫  مً الىٕى هظا الضولُت ؾىا١ اإلاالُتألا مً وحصج٘ الٗضًض

 . ؤؾىا٢ها اإلاالُتصازل الٗالم ٧اٞت مىا٤َ مً اإلاؿدشمٍغً

ؿخىظب        ت ٢بى٫  الىمىطط هظا َو ًاء ًٍٖى  لُدُذ اإلادلُت البىعنت صازل ألاظىبُت البىعناث في ألٖا

 طاث وفي مباقغ بك٩ل وألاظىبُت اإلادلُت البىعنت صازل الخٗامل ألاظىبُت اإلاالُت الىؾاَت طل٪ إلااؾؿاث

ُب٤ هظا الى٢ذ، ٣خحن زال٫ مً الىمىطط ٍو  :ٍَغ

٣ت هظه بمىظب  :بػد غً الػػىٍة -1  خؿابحن بٟخذ اإلاالُت لألوعا١ اإلاغ٦ؼي  اإلاؿخىصٕ ٣ًىم الٍُغ

 للمؿخىصٕ خؿاب بٟخذ مباقغة ٣ًىم ؤو اإلاالُت لألوعا١ وآزغ ه٣ضي خؿاب بٗض ؤخضهما ًٖ لألًٖاء

م٨ً ببلضهم اإلاغ٦ؼي   ؤن ًم٨ً التي اإلاكا٧ل مً لخ٣لُل اإلاغ٦ؼي  للخٟٔ مىخضة اجٟا٢ُت ببغام ألانلي ٍو
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ت ٖملُت ح٤ُٗ ت مماعؾاث ْل ازخالٝ في الدؿٍى  الٗالم  ألاؾىا١ اإلاالُت فيمسخل٠ بحن واإلا٣انت الدؿٍى

خ٩ىن  ت ؤًٖاء ٍو ت في واإلا٣انت الدؿٍى ت اإلاؿخىصٖاث مً بٗض ًٖ خالت الًٍٗى  .اإلاغ٦ٍؼ

م غً -2 كتٍر  :اإلادلي الىصُـ ؾٍر  البىعنت صازل الخٗامل ألاظاهب الىؾُاء ٖلى الخالت هظه في َو

م اإلادلُحن الىؾُاء مً زال٫ اإلادلُت ا  ٌٗخبر اإلادلي الىؾُِ ؤن مً وبالٚغ  ٖملُاث مباقغا في َٞغ

 الىؾُِ هظا ًدبٗها التي والبىعنت ألاظىبي الىؾُِ ًخدملها بااللتزاماث مؿاولُت ؤلاِزال٫ ؤن بال الخضاو٫ 

ت وماؾؿت ؿدىض واإلا٣انت التي ًدبٗىنها، الدؿٍى  بحن جبرم اجٟا٢ُاث وظىص بلى جضاوالجه في الىمىطط هظا َو

ت هُئاث وبحن البىعناث بحن و ظهت مً وألاظاهب اإلادلُحن الىؾُاء  مً البلضًً ٧لخا في واإلا٣انت الدؿٍى

ت وجخم ؤزغي  ظهت ت هُئت اإلاالُت بىاؾُت ألاوعا١ حؿٍى  .الخٗامل بلض في اإلاغ٦ؼي  والخٟٔ واإلا٣انت الدؿٍى

 :ئدراج الشروات اإلاشترن -ثالثا

 اإلاالُت ألاوعا١ بخضاو٫  ؤلاصعاط هظا ٌؿمذ و الٗالم صو٫  بحن اهدكاعا وألا٦ثر الخ٩امل ؤق٩ا٫ ؤبؿِ هى       

 زايٗت ألاظىبُت البىعناث في اإلاضعظت ألاوعا١ هظه وجب٣ى ألاظىبُت البىعناث في اإلادلُت لضي البىعناث

 ٞخدها زال٫ مً الٗملُت هظه اإلادلُت البىعناث حصج٘ و اإلادلُت، بىعنتها في اإلاُب٣ت للىاثذ وألاخ٩ام

 .ؤزغي  بىعناث في اإلاسجلت اإلاالُت لدسجُل ألاوعا١ الباب

 في ؤزغي  بىعنت في ؤؾهمها بصعاط هدى ظاهضة الىامُت الضو٫  بىعناث في اإلاضعظت الكغ٧اث وحؿعى       

ل ٖلى بصعاط مكتر٥،زانت في البىعناث اإلاخُىعة لِـ ٣ِٞ ألظل الخهى٫  ق٩ل  بل بيافي جمٍى

٘ ٦ظل٪ ت مماعؾتها مؿخىي  ألنها ؾخ٩ىن مًُغة لٞغ  قغ٧اث م٘ اإلاباقغ الاخخ٩ا٥ زال٫ مً الخجاٍع

 هظا و ٌؿاٖض جُىعا ؤ٦ثر بٞهاح ومٗاًحر ٢اهىوي لىٓام والتي جسً٘ اإلاخُىعة البىعنت هظه في مضعظت

ؤلا٢لُمُت والضولُت،  البىعناث باقي م٘ ؤ٢ىي  نالث ب٢امت ٖلى الىامُت الضو٫  في البىعناث الىمىطط
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ت وبظغاءاث وهٓمها ٢ىاٖضها جىخُض ٢ضعتها ٖلى ٖضم ْل في زانت به  مٗمى٫  ما هى م٘ والخ٣ام الدؿٍى

         1 .اإلاخُىعة البىعناث هظه في

ىظض         والازخالٝ الخجاوـ صعظت خؿب جسخل٠ البىعناث بحن للغبِ ألازغي  الىماطط مً الٗضًض ٍو

: عبُها، ومً بُجها هظ٦غ ما ًلي اإلاغاص البىعناث بحن

 :للملىرضات الحاصىبي الربـ -1

٤ الكب٨ت         ٣هض به وظىص قب٨ت مً الخىاؾب الال٨تروهُت في البىعناث ًخم الغبِ بُجها ًٖ ٍَغ ٍو

م٨ً ؤًًا عبِ جل٪ البىعناث بكب٩اث مٗلىماث صو٫  ال٣ىمُت للمٗلىماث، ؤو قب٩اث الهاج٠ ٍو

غ َا٢اث مٗلىماجُت في ٧ل  كتٍر طل٪ جٞى ؤزغي بما بهٟت مؿخمغة، ؤو لٗضص مً الؿاٖاث الُىمُت، َو

حر يماهاث ألمً اإلاٗلىماث  2.بىعنت، م٘ جٞى

عي والحىظُمي -2 : الربـ الخشَر

ٗاث وال٣ىاهحن         في هظا ألاؾلىب ج٣ىم ألاؾىا١ اإلاالُت اإلاخ٣ٟت ٖلى الاعجباٍ ُٞما بُجها بخىخُض الدكَغ

التي جخٗل٤ ب٩اٞت ؤوكُتها، ٦ما ج٣ىم بٌٗ الؿلُاث اإلاالُت بةوكاء هُا٧ل جىُٓمُت قبحهت بخل٪ 

ب في الاعجباٍ بها، ألامغ الظي ًجٗل ؤلاظغاءاث وآلالُاث اإلاؿخٗملت في  اإلاىظىصة في ألاؾىا١ التي جٚغ

حره مً الٗملُاث مكابهت لب٣ُت ألاؾىا١ مما ٌؿهل عبُها الخضاو٫ و  3.الخ٣ام ٚو

دي الربـ -3  التي الٓغوٝ في البىعناث بحن الغبِ في ٖاصة الىمىطط ٌؿخسضم هظا :الػاجل البًر

ؿخٗان الغؾمُت وال٣ٗىص اإلاالُت واله٩ى٥ اإلاالُت ألاوعا١ حؿخىظب جباص٫  بالكغ٧اث الىمىطط هظا في َو

  .4الٗالم مىا٤َ ٧اٞت ٞغوٕ ٖبر لها والتي اإلاخسههت

                                       
 ثدالفات أصىاق ألاوراق اإلاالُة والضملل اإلامىىة إلكامة صىق ئصالمُة لألوراق اإلاالُة وغرفة اإلالاضة لألصهم مدمض ٢مغ ؤلاؾالم،-  1

 .42 ، م 2004، 42 ، مجلت الخٗاون الا٢خهاصي بحن الضو٫ الاؾالمُت، ؤه٣غة ، جغ٦ُا، الٗضص والضىدات

ض الىجاع،- 2 ت ،  ادارة شروات ثداوو ألاوراق اإلاالُةٍٞغ .  160 ، م 2009 ،الضاع الجامُٗت ، الاؾ٨ىضٍع
3
 - ، . 176 ، م مرجؼ صابمظباع مدّٟى

ض الىجاع،-  .169 ، م 2004 ، قباب الجامٗت ، مهغ ،  الملىرضة والهىدصة اإلاالُةٍٞغ 4  
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: الربـ بالىصؿاء اإلاالُىن  -4

ًم٨ً جد٤ُ٣ هظا الىمىطط في خالت وظىص ٖضص مً ممشلي البىعناث الٗاإلاُت ٌؿمذ لهم بالخٗامل        

خُض ؤنهم ًلٗبىن صوعا هاما في عبِ ؤؾىا١ ألاؾهم والؿىضاث والٗمالث . في البىعناث ومسجلحن بها

. بحن بىعنخحن ؤو ؤ٦ثر

: الربـ باإلادافظ الدولُة -5

٘ الضولي، خُض جخ٩ىن ؤؾاؾا مً ؤوعا١ مالُت مخٗضصة         حٗخمض مدٟٓت الاؾدشماع الضولُت ٖلى الخىَى

ٞغى هظا الىٕى ٖلى مضًغي جل٪ اإلاداٞٔ وقغ٧اث الاؾدشماع الضولُت الخٗامل في ؤ٦ثر مً . الجيؿُت

ؾى١ مً ألاؾىا١ الٗاإلاُت في آن واخض وبىؾاثل الاجها٫ الخضًشت ٦ما الخا٫ لضي الىؾُاء، الص يء 

ت . الظي ػاص مً جغابِ ألاؾىا١ اإلاالُت ٣ًىم مضًغو هظه اإلاداٞٔ والكغ٧اث بجم٘ اإلاٗلىماث الًغوٍع

ت في ألاوعا١ اإلاالُت اإلاخضاولت في مسخل٠ ألاؾىا١  1.الجساط ال٣غاعاث الاؾدشماٍع

: الربـ بالشروات اإلاالُة الػاإلاُة -6

٤ الكغ٧اث اإلاالُت الٗاإلاُت طاث اإلا٩اجب         بط ًم٨ً الغبِ بحن البىعناث بك٩ل ٚحر مباقغ ًٖ ٍَغ

. والٟغوٕ في الضو٫ واإلاغا٦ؼ اإلاالُت

              :الربـ بالضُاصات اإلاالُة -7

 زال٫ بالبىعنت مً اإلاخٗل٣ت اإلاالُت الؿُاؾاث جىخُض ٖلى الغبِ ٖملُت في الىمىطط هظا ٌؿدىض       

 .اإلاالُت ألاوعا١ بصعاط وقغوٍ الٗامت اإلاؿاهمت قغ٧اث و٢ىاهحن الاؾدشماع ؾُاؾاث جىخُض

 

 

 

                                       
 .176 ، م مرجؼ صابمظباع مدّٟى ، - 1



 ألاصىاق اإلاالُة الػربُة وآلُات ثفػُل الحيامل بُنهاواكؼ                                                              الثاويلفطل ا 

 

123 
 

 :الربـ اإلاحيامل -8

 بحن الغبِ مشل البىعناث بحن الغبِ ٖملُت في همىطط مً ؤ٦ثر ؾخسضاما هظا الغبِ همىطط ٌكمل       

ض الخىاؾِب قب٨ت زال٫ مً البىعناث ٘ والبًر  ؤلاصعاط و الدسجُل ؤهٓمت جىخُض ٖلى والٗمل الؿَغ

حرها  .ٚو

: الربـ بالشروات اإلاشترهة -9

خُض ًاصي بوكاء قغ٧اث مكتر٦ت بٟغوٕ في اإلاىا٤َ اإلاسخلٟت بلى ؾهىلت حسجُل ؤؾهمها وؾىضاتها        

. مما ًجٗلها جلٗب صوعا اؾتراجُجُا في عبِ البىعناث.في ؤ٦ثر مً بىعنت

ب في ب٢امت نالث ؤ٢ىي م٘ ألاؾىا١ اإلاالُت         ٦ما حؿمذ هظه آلالُت ؤًًا للبىعناث التي جٚغ

ؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت، ول٨جها ٚحر ٢اصعة ٖلى جيؿ٤ُ ٢ىاٖضها وؤهٓمتها، ؤو جىخُض مٗامالث اإلا٣انت بها 

٤ الؿماح باإلصعاط اإلاكتر٥ للكغ٧اث اإلا٣امت في الخاعط وؤلاصعاط اإلاكتر٥ . اإلاكاع٦ت في الترابِ ًٖ ٍَغ

باليؿبت للى٧االث الخىُٓمُت والبىعناث، ؤ٢ل ٧لٟت مً جيؿ٤ُ ألاهٓمت واإلاٗامالث اإلاالُت وطل٪ ألن 

اإلاخُلباث ال٣اهىهُت والخ٨ىىلىظُت ج٩ىن ؤ٢ل في خالت ؤلاصعاط اإلاكتر٥ مً بوكاء مىهت جضاو٫ مكتر٦ت، 

ٚحر ؤهه ًم٨ً ؤن ًشحر ؤلاصعاط اإلاكتر٥ بٌٗ الخدضًاث طل٪ ألهه ًخٗحن ٖلى الكغ٧اث ؤن حؿدشمغ ٢ضعا 

 مُٗىا مً اإلاا٫ والى٢ذ في الخٗٝغ ٖلى مخُلباث ؤلاصعاط والامخشا٫ لها في ؤ٦ثر مً ؾى١ واخضة لألوعا١

و٢ض ال ٩ًىن هظا مم٨ىا ٖملُا باليؿبت للكغ٧اث اإلاخىؾُت . اإلاالُت، وؤن جضٞ٘ عؾىم بصعاط مخٗضصة

ت ؤلا٢لُمُت طاث الخبرة اإلادضوصة بإؾىا١ اإلاا٫ ما٫ الخجاٍع  1.الدجم ؤو ألٖا

 

 

 

                                       
ربـ أصىاق ألاوراق اإلاالُة مً أجل ثدلُم الحيامل ؤلاكلُمي في : اصحجابة للػىإلاة اللجىت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لٛغبي آؾُا ، -  1

ىع٥ ، مىؿلة ؤلاصىىا   .15-14 ، م 2004، هٍُى
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ثجارب المللدان واإلاىاؾم ألاخري في ثدلُم ثيامل ألاصىاق اإلاالُة : اإلاؿلل الثالح

ػصاصث اإلاىاٞؿت بحن ألاؾىا١ اإلاالُت وبضؤث جخ٨خل وجخ٩امل وجغجبِ إلاىاظهت اإلاىاٞؿت ُٞما بُجها        ا

ىُت  . ولخًمً م٩اها وظؼء مً الاصزاع الٗالمي اإلاخاح ىُت جغجبِ م٩ىهت ؾى٢ا َو ٞبضؤث ألاؾىا١ الَى

ل والهىض زم بضؤث ألاؾىا١ ؤلا٢لُمُت جخ٨خل إلاىاظهت  واخضة ٖلى مؿخىي ٧ل صولت، ٦ما خضر في البراٍػ

ت وه٨ظا . ألاؾىا١ ال٣ٍى

: ومً ألامشلت ٖلى ؤ٦ثر ألاق٩ا٫ ج٩امال ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت هظ٦غ ما ًلي       

: الاثداد الدولي ألصىاق ألاوراق اإلاالُة  -أوال

، قهض الاجداص الضولي ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت همىا مؿخمغا بدُض ؤنبذ 1961مىظ بوكاثه في ٖام        

خه الُىم  ًاء ؤ٦ثر .  بىعنت مىٓمت مً مسخل٠ ؤهداء الٗالم56ًًم في ًٍٖى وجمشل البىعناث ألٖا

 مً عؾملت ؤؾىا١ ألاؾهم الٗاإلاُت ومٗٓم ٖملُاتها آلاظلت وزُاعاتها ونىاص٤ً اؾدشماعها %97مً 

 1. بىعنت مغاؾلت٦35ما جىظض حؿٗت بىعناث ؤزغي مىخمُت و.اإلا٨خدبت وؾىضاتها

غ مىهت للخضاو٫ اإلايؿ٤ بال ؤهه         و ال جىو ٢ىاٖض الاجداص ٖلى يغوعة جىخُض ؤهٓمت الخضاو٫ وال ًٞى

خه  ًاء زانت ؤهه ًًم في ًٍٖى ٌٗخبر مدٟال لالجها٫ والخدلُل والدكاوع وجباص٫ الخبراث بحن ألٖا

. البىعناث الغثِؿُت في الٗالم

 2:وجخلخو ألاهضاٝ الغثِؿت لالجداص ُٞما ًلي       

حر مدٟل صاثم لخبراء ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت إلاىا٢كت ال٣ًاًا طاث الاهخمام اإلاكتر٥،   جٞى

ؼ اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي لألؾىا١ اإلاىٓمت،  والخٗٝغ ٖلى الاججاهاث والخلى٫ الجضًضة بهضٝ حٍٗؼ

غ البرامج الضاٖمت لٗملُاث البىعنت بما في طل٪ بٖضاص الىع٢ُاث البدشُت، جىُٓم وعف  وجٍُى

 .الٗمل، ونُاٚت اإلاماعؾاث الؿلُمت

                                       
1 -http// :www.fibv.com عنوان موقعه على شبكة األنترنيت   :  

 . 31، م  مرجؼ صابم مدمض ٢مغ بؾالم،-  2
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ت في ألاوعا١ اإلاالُت بما في طل٪ الخٗامالث ٖبر الخضوص   .وي٘ مٗاًحر مخىاؾ٣ت للخٗامالث الخجاٍع

حٗم٤ُ ٖال٢اث الخٗاون م٘ الجهاث ؤلاقغاُٞت مً ؤظل جغؾُش مؼاًا الخىُٓم الظاحي يمً  

اع الخىُٓمي الكامل .                                                            ؤلَا

: ئثداد أصىاق ألاوراق اإلاالُة ألاوروبُة -ثاهُا

ًًم بجداص ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت ألاوعوبُت، ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت وؤؾىا١ الٗملُاث آلاظلت        

ت الهاصع ًٖ الاجداص  ٝغ اإلا٣انت اإلاٗخمضة في ؤوعوبا بمىظب ٢غاع الخضماث الاؾدشماٍع والخُاعاث ٚو

هى ًمشل الجؿغ الظي ًغبِ بحن اإلاخٗاملحن في ألاؾىا١ ألاوعوبُت اإلاىٓمت واإلا٣ىىت مً ظهت،  و. ألاوعوبي

. والؿلُاث وزهىنا ٖلى مؿخىي الاجداص ألاوعوبي، مً ظهت ؤزغي 

ت الاجداص مٟخىخت ل٩اٞت اإلااؾؿاث اإلاىٓمت واإلا٣ىىت مً بلضان الاجداص ألاوعوبي والجروٍج         ًٍى ٖو

ت الاجداص ألاوعوبي ُٞما ًخٗل٤  ؿغا بلى ظاهب البلضان التي حؿعى لالهًمام بلى ًٍٖى وؤٌؿلىضا وؾَى

. بإؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت

مشل الاجداص         بىعناث 4 بىعناث مىدؿبت و6 بىعنت مً مسخل٠ ؤهداء ؤوعوبا باإلياٞت بلى 27ٍو

لخهى٫ ٖلى نٟت ٫ٖلى ألاؾىا١ اإلاالُت ٚحر اإلااهلت بٗض " البىعنت اإلاغاؾلت"ًىُب٤ ون٠  و. مغاؾلت

الًٗى اإلاىدؿب ؤو التي جيخمي بلى بلضان لم جضزل بٗض مغخلت اإلاٟاوياث الغؾمُت لالهًمام بلى 

ت الاجداص ألاوعوبي، وبالخالي ٞهى ٖباعة ًٖ اجداص مغن ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت . ًٍٖى

يهضٝ الاجداص بلى جمشُل اإلاهالر اإلاكتر٦ت للبىعناث ألاوعوبُت ٦إؾىا١ مىٓمت لألوعا١ اإلاالُت  و       

وبلى ؤلاؾهام في الاعج٣اء باألؾىا١ اإلاالُت ألاوعوبُت جد٣ُ٣ا ألهضاٝ مٗاهضة عوما وطل٪ مً زال٫ 

ت وؤلاًضإ بلى ظاهب ألامىع الخىُٓمُت ألازغي  ٣ًُم الاجداص  و. الخٗاون في مجاالث اإلا٣انت والدؿٍى

مشل مهالر  ٖال٢اث حٗاون م٘ مىٓماث صولُت ؤزغي، وزهىنا مجها ماؾؿاث الاجداص ألاوعوبي، ٍو

جي بحن . ؤًٖاثه في ألامىع اإلاخٗل٣ت بهىاٖت ألاؾهم ألاوعوبُت وهى ٌٗؼػ بظل٪ ٖملُت الخ٩امل الخضٍع
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اصة ٦ٟاءة ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت في . ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ ألاوعوبُت ٘ جغمي بلى ٍػ ٦ما ؤهه ًضٖم مكاَع

              1.ؤوعوبا

 2:(الُىروهىضد)اثداد أصىاق ألاوراق اإلاالُة  -ثالثا

 مً زال٫ اهضماط بىعناث 2000 في ؾبخمبر ٖام « euronext » جإؾـ اجداص ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت       

وهى ٌٗخبر ؤو٫ ماؾؿت .2002ؤمؿترصام وبغو٦ؿل وباَعـ، واهًمذ بلحها البىعنت البرحٛالُت في ٖام 

ما٫ الخانت بالبىعناث الٗابغة للخضوص . تهخم باأٖل

ٗض هظا الاجداص ٢ىة الضٞ٘ الغثِؿُت لٗملُت جىخُض ألاؾىا١ اإلاالُت ألاوعوبُت وهى ٌؿخمض ٢ىجه         َو

. مً ٢ىة البىعناث الشالر اإلا٩ىهت له

و٢ض ظاء جإؾِـ الاجداص اؾخجابت للُلب اإلاتزاًض مً الؿى١ لتهُئت اإلاىار اإلاىاؾب مً ؤظل        

الاعج٣اء بالخ٩امل بحن ألاؾىا١ اإلاالُت ألاوعوبُت وؾض الخاظت اإلاخىامُت بلى الؿُىلت وزٌٟ الخ٩لٟت 

". الُىعو"هدُجت البضء في جضاو٫ الٗملت ألاوعوبُت اإلاىخضة 

خمخ٘         ٗخبر ( مً اإلاجمٕى%51وؿبت  )بإ٦بر عؾملت ؾى٢ُت في مى٣ُت الُىعو " الُىعوه٨ؿذ"ٍو ، َو

مشل ؤ٦بر ؾى١ للؿل٘ في  ؤضخم ؾى١ لألوعا١ اإلاالُت في ؤوعوبا مً هاخُت حجم و٢ُمت اله٣ٟاث، ٍو

ٗخبر الُىعوه٨ؿذ بد٤ اهضماظا صولُا بما ٌكمله مً . ؤوعوبا وؤ٦بر ؾى١ للخُاعاث ٖلى مؿخىي الٗالم َو

ت وخملت ؤؾهم وؤًٖاء مً مسخل٠ الجيؿُاث . وخضاث ؤٖما٫ و٧ىاصع بصاٍع

ضًغ    ٕغ " الُىعوه٨ؿذ"ٍو ٕغ بغو٦ؿل ٞو ٖملُاجه مً زال٫ زالزت ٞغوٕ مىٟهلت هي ٕٞغ ؤمؿترصام ٞو

وجسً٘ هظه الٟغوٕ الشالزت وؤؾىا٢ها اإلاىٓمت للًىابِ اإلادلُت التي جىٓم ٖمل البىعناث . باَعـ

. الغؾمُت

                                       
1-www.fese.org & www.fese.be  
2-http// :www.euronext.com  
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ويهضٝ الُىعوه٨ؿذ بلى الجهىى باألؾىا١ اإلاالُت في ؤوعوبا، وبلى وي٘ مٗاًحر ٖاإلاُت لألؾىا١ اإلاالُت        

ت ٦ما ؤهه ٌؿعى بلى ب٢امت جدالٟاث حٗؼػ مً . في مجا٫ زضماث اإلاٗلىماث والخضاو٫ واإلا٣انت والدؿٍى

. ٦ٟاءة ألاؾىا١ اإلاالُت ألاوعوبُت

        ً ُٗت اإلاؿخىي للٗمالء والىؾُاء واإلاؿدشمٍغ غمي الُىعوه٨ؿذ ؤًًا بلى ج٣ضًم زضماث ٞع ٍو

وفي هظا الؿُا١، اؾدبض٫ الاجداص ؤؾلىب حٗامل اإلا٣هىعة بخٗامل الكاقت، . ومهضعي ألاوعا١ اإلاالُت

ت ٦ما هى  و. و٢ام بةوكاء ؾى١ مخ٩املت ججم٘ ٖملُاث الا٦خخاب والخضاو٫ والخهُٟت واإلا٣انت والدؿٍى

 .                    الخا٫ باليؿبت للبىعناث الشالر اإلااؾؿت، ٞةن الاجداص ًٖى في اجداص ألاؾىا١ اإلاالُت ألاوعوبُت

 1:اثداد جىىب آصُا ألصىاق ألاوراق اإلاالُة -رابػا

مً ٢بل " قِخاٚىوٜ" بمضًىت 2000جإؾـ اجداص ظىىب آؾُا ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت في ظاهٟي        

اله٩ا وبا٦ؿخان وهِبا٫ والهىض و بىجان وبخٛالصٌل، وهى مٟخىح  ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت في ٧ل مً ؾحًر

ت ٧اٞت البىعناث مً بلضان ظىىبي قغ١ آؾُا . لًٍٗى

خماص اإلاخباص٫ بحن الضو٫ وؤهه " قِخاٚىوٜ"و٢ض ظاء في ٢غاع بٖالن          اصة الٖا ؤن الٗىإلات ٢ض ؤصث بلى ٍػ

اصة ؤزغي في ٖضص مداٞل الخٗاون ؤلا٢لُمي ؾىاء التي ؤوكئذ بالٟٗل ؤو التي ال جؼا٫  ٢ض ناخب طل٪ ٍػ

لظل٪ ٞةن ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت ٖبر الٗالم حٗمض بلى جيؿ٤ُ مباصعاتها وبلى ب٢امت . في َىع ؤلاوكاء

ؤما ألاهضاٝ بُٗضة . وجىخُض بظغاءاث ٖملها. اجداصاث ب٢لُمُت ٖلى ؤؾاؽ ٞلؿٟت الخٗاون ؤلا٢لُمي

. اإلاضي ٣ٞض جخًمً الدسجُل ٖبر الخضوص

 2:ؤما ؤهضاٝ الاجداص ٞىلخهها ُٞما ًلي       

ًاء مً ؤظل الجهىى بإؾىا٢هم  - 1  .حصجُ٘ الخٗاون بحن ألٖا

                                       
1 -http//www :safe-asia.org                           

. 36 ، م  مرجؼ صابممدمض ٢مغ بؾالم ،- 2
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ًاء وعٞ٘ ٦ٟاءة اإلاغا٢بت   - 2 الٗمل ٖلى جىخُض اإلاٗاًحر وؤلاظغاءاث الؿلُمت في ألاؾىا١ ألٖا

 .الضولُت في ألاوعا١ اإلاالُت للخٗامالث

ًاء في اإلاداٞل الضولُت طاث الٗال٢ت - 3  .جمشُل ألٖا

 .حصجُ٘ الدسجُل والخضاو٫ ٖبر الخضوص في اإلاى٣ُت - 4

ت وه٣ل الخ٨ىىلىظُا - 5  .الخٗاون في مجا٫ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ًمً مهالر اإلاؿدشمٍغً - 6  .ب٢امت ؾى١ ًخمحز بالكٟاُٞت ٍو

ت الخٗامالث وؾالمتها - 7 . ب٢امت هٓام جضاو٫ آلي بما ًًمً ؾٖغ

ٞبالىٓغ بلى . ٦ما ٣ًضم الاجداص زضماث بلى ؤًٖاثه في مجا٫ اإلاٗلىماث و ألابدار و الخٗاون الٟني       

ًاء ومٗالجتها  ؤهمُت اإلاٗلىماث باليؿبت ألًت ٖملُت ٖبر الخضوص، ٣ًىم الاجداص بجم٘ اإلاٗلىماث مً ألٖا

وجهيُٟها يمً بَاع مىخض ًجٗلها ٢ابلت للم٣اعهت ٖىض اإلاؿخىي اإلاُلىب ومً زم جىػَٗها بهىعة 

.  صوعٍت ٖلى ؤًٖاثه

    1(NOREX) :صىق ألاوراق اإلاالُة لدوو الشماو -خامضا

ٟا(الىىع٦ـ)ًمشل        
ً
كمل قما٫ ؤوعوبا مى٣ُت بىعناث بحن بؾتراجُجُا  جدال  مً ٧ل الخدال٠ هظا َو

 في 80 البىعناث وحُٛي هظه ؾخى٦هىلم وبىعنت ؤوؾلى بىعنت و بٌؿالهض وبىعنت ٧ىبجهاظً بىعنت

غبِ الضو٫  في الؿىضاث حٗامالث مً اإلااثت في 90 و ألاؾهم، حٗامالث مً اإلااثت  الىىع٦ـ ؤلاؾ٨ىضهاُٞت ٍو

ت همىطط زال٫ مً بىعناجه بحن في  اإلاضعظت الكغ٧اث حصج٘ خُض ،(ؤو اإلاكتر٦ت)  اإلا٣ابلت الًٍٗى

 ٌؿعى الخ٩امل هظا ؤن بلى ألازغي بياٞت البىعناث في اإلاالُت ؤوعا٢ها حسجُل ٖلى ألاعبٗت البىعناث

اع وجىخُض اإلاخضاولت لخىخُض ألاهٓمت            :زال٫ مً ألاعبٗت للبىعناث الخىُٓمي ؤلَا

٘ البىعناث ٢ضعة ًضٖم مكتر٥ جضاو٫  هٓام اؾخسضم  ٞغ  .واحؿاٖها  ٖم٣ها صعظت مً ٍو

                                       
٣ي ، - 1 لُا الاجداص ؤلاٍٞغ ر خىو دراصة الجدوي الخاضة باوشاء بىرضة غمىم ئفٍر ، 2008، بصاعة الكاون الا٢خهاصًت ، صٌؿمبر ثلٍر

 . 75م 
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اع جىخُض   ومخُلباث اإلاالُت ؤوعا٢ها وحسجُل الخٗامالث ًسو ُٞما للبىعناث الخىُٓمي ؤلَا

ت  .الًٍٗى

ت مىخض هٓام بلى ًدخاط ػا٫ ال ؤن الخدال٠ ٚحر       .الخ٩امل هظا واإلا٣انت لُضٖم للدؿٍى
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آلُات ثفػُل ثيامل ألاصىاق اإلاالُة الػربُة : اإلاملدح الرابؼ

ؾٗذ الضو٫ الٗغبُت زال٫ ٞتراث ؾاب٣ت لل٣ُام بمداوالث ٖضة لخد٤ُ٣ ج٩امل ؤؾىا٢ها اإلاالُت        

٦سُىة في مؿاع جُٟٗل الخ٩امل الا٢خهاصي بُجها، بال ؤن مٗٓم هظه اإلاداوالث لم ًخم اؾخ٨مالها، وما 

. جد٤٣ مجها ٧ان ظض مخىاي٘

بصعا٧ا مً الهُئاث واإلاىٓماث اإلاالُت والى٣ضًت ؤلا٢لُمُت الٗغبُت، ألهمُت الخٗاون والخيؿ٤ُ الٗغبي  و       

في مجا٫ ألاؾىا١ اإلاالُت وما ٢ض ًد٣٣ه مً جضُٖم للخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبي، ٣ٞض ع٦ؼث ظهىصها 

. ٖلى بًجاص آلالُاث التي مً قإنها جِؿحر ؾبل الخٗاون والخ٩امل بحن ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت

 الػربُة في الربـ بين ألاصىاق اإلاالُة الػربُة جهىد الهُئات واإلاإصضات اإلاالُة:اإلاؿلل ألاوو 

 بًٗها مً الٗغبُت اإلاالُت ألاؾىا١ ج٣ٍغب في ٦بحر صوع  اإلاكتر٦ت اإلاالُت واإلااؾؿاث الهُئاث جاصي       

 نىضو١  ،الٗغبُت البىعناث اجداص مجها هجض والتي جد٣ُ٣ها، بلى حؿعى التي ألاهضاٝ زال٫ مً البٌٗ،

 .الٗغبُت اإلاالُت ألاوعا١ هُئاث واجداص الٗغبي، الى٣ض

ئثداد الملىرضات وهُئات أصىاق اإلااو الػربُة : أوال

ت الظي ٣ٖض مابحن         ، والظي 1978 ظىان 21و19جىُٟظا لخىنُاث ماجمغ مداٞٓي البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ا٢ترن بمهاص٢ت اإلاجلـ الا٢خهاصي، اإلاخًمىت بوكاء ظهاػ جىظُهي وجغقُضي لبىعناث ألاوعا١ اإلاالُت 

الٗغبُت، ٩ًىن في ق٩ل اجداص جخمشل عؾالخه بةًجاص بِئت ٖاصلت وقٟاٞت في ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت والخض 

مً اإلاٗى٢اث التي جدى٫ صون جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت في ما بُجها، ويهضٝ بلى جد٤ُ٣ الاوسجام بحن ٢ىاهحن 

ت و  وؤهٓمت ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ الٗغبُت واٖخماصها ج٣ىُاث ظضًضة ومخُىعة في ٖملُاث الخضاو٫ والدؿٍى

الخ٣ام، جم بوكاء اجداص البىعناث الٗغبُت، وجم الاجٟا١ ٖلى ؤن ج٩ىن بحروث م٣غا له م٘ بم٩اهُت 
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ُت له في الضو٫ الٗغبُت، و٧اهذ بىعناث ٖمان وبحروث والضاع البًُاء وجىوـ هي ؤو٫  بوكاء مغا٦ؼ ٖٞغ

ت بىعناث ٖضًضة ؤزغي، لُهبذ ٖضصها   15.1البىعناث التي اهًمذ بلى الاجداص، جلتها بؿٖغ

: أهداف الاثداد -1

يهضٝ الاجداص بىظه ٖام بلى جيؿ٤ُ الٗمل بحن ؤًٖاثه، وجِؿحر جباص٫ اإلاٗىهت الٟىُت ُٞما بُجهم،        

واإلاؿاهمت في جيؿ٤ُ ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها في هظا اإلاُضان وجظلُل الهٗىباث التي حٗترى 

٘ ؤصواجه، وحصجُ٘ بصعاط وجضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت،  الاؾدشماع الٗغبي وجىؾُ٘ ٢اٖضجه وجىَى

ً الٗغبي وال ؾُما  ٠ُ اؾدشماع عئوؽ ألامىا٫ الٗغبُت في مجاالث الخىمُت اإلاكتر٦ت بالَى وحصجُ٘ جْى

٘ اإلاكتر٦ت . اإلاكاَع

٣ىم الاجداص بؾهاما مىه في جد٤ُ٣ ؤهضاٞه بةهجاػ اإلاهام الخالُت         2:ٍو

غ ؤٖما٫ البىعناث الٗغبُت و اإلا٣اناث وقغ٧اث الىؾاَت اإلاالُت وعٞ٘ ٦ٟاءة ؤصائها   - 1 جٍُى

غبُا مدلُا  .ٖو

بًجاص ٢ىىاث الاجها٫ بحن ؤًٖاء الاجداص بما ًِؿغ بصعاط وجضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت   - 2

 .لضيها بما ًسضم هضٝ جىمُت ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت اإلاسجلت

ُٗت والخ٣ىُت  - 3 ًاء مً الىىاحي الدكَغ  .مىاءمت ألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها في البىعناث ألٖا

  (ؾىضاث ؤو ؤؾهم ؤو ؤي ؤوعا١ مالُت ؤزغي ) اإلاؿاٖضة في جىُٓم ؤلانضاعاث الجضًضة الٗامت  - 4

ت اإلاسخهت بمغاظٗت ؤلانضاعاث وجباصلها واإلاؿاٖضة  والخض ٖلى بوكاء ألاظهؼة الغؾمُت ال٣ٍُغ

وجضاو٫ هظه ؤلانضاعاث، بلى ظاهب الٗمل ٖلى جىؾُ٘ ٢اٖضة اإلاؿاهمحن في البىعناث  في جىُٓم

ًاء مً ً ٖلحها ألٖا ض مً ب٢با٫ اإلاؿدشمٍغ م٤ هظه البىعناث مما ًٍؼ اصة ؾُىلت ٖو . زال٫ ٍػ

 

                                       
  : http://www.arabstokexchanges.orgمى٢ٗه ٖلى قب٨ت الاهترهِذ هى- 1

http://www.arabstokexchanges.org/UASE/User/showpage.aspx?page.ID   2- بجداص البىعناث الٗغبُتمى٢٘

http://www.arabstokexchanges.org/UASE/User/showpage.aspx?page.ID����
http://www.arabstokexchanges.org/UASE/User/showpage.aspx?page.ID����
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اث٠ الىؾاَت اإلاالُت زانت جل٪ التي   - 5  جًُل٘حصجُ٘ بوكاء الكغ٧اث اإلاالُت التي ج٣ىم بْى

حر وجباص٫ البُاهاث واإلاٗلىماث  بمهام ٤ ؤلانضاعاث الجضًضة بياٞت بلى جٞى حُُٛت وجغوٍج وحؿٍى

 .الاجداص خى٫ الكغ٧اث اإلاهضعة وألاوعا١ اإلاالُت اإلاخضاولت ٞحها وؤؾٗاعها بحن ؤًٖاء

جىؾُ٘ ٢اٖضة الاؾدشماع في ألاوعا١ اإلاالُت مً زال٫ وكغ الىعي الاصزاعي والاؾدشماعي بحن   - 6

 .الٗغب اإلاىاَىحن

ت والخ٣ام وؤلاًضإ في الضو٫   - 7 اإلاؿاٖضة ٖلى الخىؾ٘ في ب٢امت البىعناث ومغا٦ؼ الدؿٍى

بُت الٗغبُت ًٖ حر الضعاؾاث والخبراث الٟىُت الالػمت لظل٪ مً زال٫ ٣ٖض بغامج جضٍع ٤ جٞى  ٍَغ

ًاء في ؤلاجداص بياٞت مخسههت بما ٘ ٦ٟاءة الٗاملحن في اإلااؾؿاث ألٖا  بلى ٌؿاهم في ٞع

 .اإلاخسههت جىُٓم اإلااجمغاث

ضاص ؤو اإلاكاع٦ت في الىضواث الٗغبُت والٗاإلاُت طاث الٗال٢ت بإٖما٫ ؤلاجداص بهىعة مباقغة   - 8 ؤلٖا

 بالخٗاون م٘ الاجداصاث واإلاىٓماث الٗغبُت والضولُت طاث الٗال٢ت، بلى ظاهب بنضاع اليكغاث ؤو

٠ بإوظه وكاَاث ًاء للخٍٗغ ت الغوابِ ُٞما بحن ألٖا اث الضوعٍت التي تهضٝ بلى ج٣ٍى  واإلاُبٖى

ٗالُخه في مسخل٠ اإلاجاالث بما في طل٪ بوكاء مى٢٘ بل٨ترووي لإلجداص  .ؤلاجداص ٞو

٤ُ بُجهم ٖىضما ًُلب بلُه   - 9 ًاء وال٣ُام بضوع الخد٨ُم ؤو الخٞى خل اإلاكا٧ل الُاعثت بحن ألٖا

بلى ظاهب حصجُ٘ بًجاص الٓغوٝ اإلاىاؾبت لخضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت وبًجاص الًىابِ التي  طل٪،

زل٤ ؾى١ مالُت مؿخمغة، بياٞت بلى جىخُض اإلاهُلخاث الٟىُت في مجا٫  حؿاٖض ٖلى

 .البىعناث

الخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ هُئاث ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت والٗاإلاُت واجداصاتها وبوكاء ٢اٖضة بُاهاث   - 10

. زانت ب٩اٞت البىعناث الٗغبُت        
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 :الػربُة اإلاالُة ألاصىاق بين والحػاون  الربـ مجاو في الاثداد اهجازات -2

: مغخلخحن بلى الٗغبُت البىعناث بحن الغبِ في ؤلاجداص ظهىص ٢ؿمذ و٢ض       

 ٖلى اإلاغخلت هظه في ؤلاجداص واٖخمض 1992 ؾىت بلى 1987 ؾىت مً اإلاغخلت هظه امخضث: ألاولى اإلارخلة -

 بلى زلهذ  بها الاجداص ٢ام التي الضعاؾاث هخاثج ؤن ٚحر اإلاالُت، ألاوعا١ جباص٫ حسجُل ؤؾلىب بجبإ

 البىعناث واٞخ٣اع ؤلاصعاط قغوٍ ازخالٝ هدُجت الٗغبُت البىعناث بحن ألاؾلىب هظا جُب٤ُ نٗىبت

 ٞكل ؤؾباب ؤهم ؤن بال الٗغبُت، البىعناث بحن صعظت الخُىع  زخالٝا و الخ٣ام إلااؾؿاث الٗغبُت

 الكغ٧اث ألؾهم )الٗغب بُجهم مً( لخمل٪ ألاظاهب اإلا٣ُضة ال٣ىاهحن ٖلى ؤلاب٣اء هى الخجغبت هظه

ىُت  .الخضاو٫  ألظل جغازُو ٖلى الخهى٫  و اقتراٍ الَى

 الٗغبُت البىعناث صازل اإلاالُت ألاوعا١ بصعاط قغوٍ جىخُض ٨ٞغة الى٢ذ طل٪ في ؾاصث و٢ض       

خماص ٖلى الٗملُت هظه جىلىا الظًً الخبراء ع٦ؼ خُض ؤلاصعاط، قغوٍ ٖاث٤ ازخالٝ لخجاوػ   ٖلى الٖا

ٗاث اللىاثذ جيؿ٤ُ مً زال٫ ال٣اهىوي، اإلاضزل  صازل الخضاو٫  ٖملُاث بدىُٓم الخانت والدكَغ

 الٗغبُت البىعناث في ؤلاصعاط ٢ىاٖض إلا٣اعهت الضعاؾاث الٗضًض مً ؤظٍغذ خُض الٗغبُت البىعناث

ألاهٓمت  ٖلى ؤلاب٣اء ًٞلىا الٗغبُت البىعناث مؿئىلي ؤن بال .بُجها ُٞما الدكابه ؤوظه وجدضًض

 البىعناث بحن للغبِ ؤزغ ؤؾلىب ًٖ لبدضبلى ا وصٞ٘ الخجغبت هظه ؤٞكل ماملبىعناتهم  الضازلُت

 1.ألاولى اإلاغخلت ٞكل بلى ؤصث التي الٗىاث٤ ججاوػ  ٢اصعا ٖلى ٩ًىن  الٗغبُت

 مً بُجها الخ٩امل مؿاع في بًجابُت زُىاث جد٤ُ٣ الٗغبُت البىعناث اؾخُاٖذ: اإلارخلة الثاهُة -

 الهاصعة اإلاالُت ألاوعا١ وجضاو٫  بخمل٪ الٗغبي للمؿدشمغ ٌؿمذ ؤؾلىب ظضًض ٖلى اٖخماص زال٫

٣ت هظه وجخمشل ، 2ظهض وج٩لٟت بإ٢ل ؤزغي  ٖغبُت ؤؾىا١ في واإلاسجلت  زىاثُت اجٟا٢ُاث ببغام في الٍُغ

ً وظهضا و٢خا ؤنها جُلبذ بال ألو٫ وهلت بؿُُت ال٨ٟغة وجبضو الٗغبُت البىعناث بحن وزالزُت  ٦بحًر

                                       
.158 م ،2004،،ال٣اهغة2، م٨خبت مضبىلي، الُبٗت الضىق الػربُة اإلاشترهة في غطر الػىإلاةؾلُمان اإلاىظعي،- 1  

.109، م  مرجؼ صابم قظا ظما٫ الخُُب، 2  
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اصة بلى تهضٝ هظه الاجٟا٢ُاث و الؿاب٣ت، اإلاغخلت ٖىاث٤ ٖلى للخٛلب ؤنها ظاءث زانت  بحن الخٗاون  ٍػ

ملُاث والخضاو٫  ؤلانضاع ٖملُاث ًسو ُٞما الٗغبُت البىعناث ت واإلا٣انت ٖو  وجباص٫ الدؿٍى

بحن  اإلاىاػهت ؤلاجداص بهظا ألاؾلىب خاو٫  و٢ض الىؾاَت، ماؾؿاث بحن الخٗاون  وحصجُ٘ اإلاٗلىماث

 الٗغبُت البىعناث مً بىعنت ل٩ل اإلادلُت والخٗامل م٘ الخهاثو ب٢لُمُا البىعناث عبِ مخُلباث

ذ مهغ بىعنت بحن الاجٟا٢ُت الشالزُت وحٗض  1.عبِ بهظا ألاؾلىب ججغبت ؤو٫  ولبىان وال٩ٍى

: ضىدوق الىلد الػربي -ثاهُا

بت الٗغبي الى٣ض نىضو١  الٗغبُت الضو٫  ؤوكإث        الا٢خهاصي  للخ٩امل الى٣ضًت اإلا٣ىماث بعؾاء في مجها ٚع

 الهىضو١  بوكاء اجٟا٢ُت ٖلى الخى٢ُ٘ وجم .الٗغبُت الضو٫  ظمُ٘ في الا٢خهاصًت الخىمُت عجلت وصٞ٘ الٗغبي،

ل والٗكٍغً الؿاب٘ في  بٗض ؤٖماله الهىضو١  وبضؤ اإلاٛغبُت، اإلامل٨ت في الرباؽ في م 1976 ٖام ؤٍٞغ

 .م 1977 ٖام 19 و 18  ًىمي زال٫ ؤو٣ٗض الظي مداُٞٓه ألاو٫ إلاجلـ الاظخمإ

ٗض هظا         مىظ واإلاالي الى٣ضي الخٗاون  مجا٫ في الٗغبُت الضو٫  بظلتها التي للجهىص زمغة الهىضو١  بوكاء َو

 طل٪ في مخإزغة اإلاجا٫ هظا في الؿاب٣ت الجهىص الهىضو١  اجٟا٢ُت ٨ٖؿذ و٢ض ألاعبُٗىاث، ٣ٖض مىخه٠

 لال٢خهاصًاث جدضًاث مً ؤٞغػجه وما والٗغبُت، الضولُت الؿاخخان قهضتها التي الا٢خهاصًت بالخُىعاث

 2.اإلاكتر٥ الٗغبي ٢خهاصيالا وللٗمل الٗغبُت،

غ مىيٕى خٓيو٢ض          ههذ بط الهىضو١، بوكاء اجٟا٢ُت في زام باهخمام الٗغبُت اإلاالُت ألاؾىا١ جٍُى

غ هى جد٣ُ٣ها بلى الهىضو١  ٌؿعى التي ألاهضاٝ بحن مً ؤن الغابٗت في ماصتها  الٗغبُت، اإلاالُت ألاؾىا١ جٍُى

 خغ٦ت حصجُ٘ ؤٚغايه لخد٤ُ٣ الهىضو١  ٌؿخسضمها التي الىؾاثل مً ؤن الخامؿت اإلااصة ٦ما ههذ

ًاء، الضو٫  بحن عئوؽ ألامىا٫ اهخ٣ا٫  .اإلاالُت لألوعا١ ب٢لُمُت ؾى١  ل٣ُام جمهُضا ألٖا

                                       
الاصحػراع الضىىي للحؿىرات في مجاو الػىإلاة والحيامل ؤلاكلُمي في الدوو ، (الاؾ٩ىا)اللجىت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لٛغبي آؾُا - 1

 .13، م 2007لٗام الػربُة 

www.amf.org.ae -،2 3، ص2017صندوق النقد العربي ،نشأته، أهدافه ونشاطته  
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غ ؤبغػ  و٢ض هظا        ت اإلاهاٝع مداٞٓي مجلـ ق٩لها التي الٟىُت اللجىت ج٣ٍغ ً، اإلاغ٦ٍؼ ؤن  هى ألاو٫  ؤمٍغ

غ ٖضم ومً ال٣هىع، مً ال٨شحر مً حٗاوي ٧اهذ الٗغبُت الضو٫  في اإلاالُت ألاؾىا١  ُٞما الاجها٫ ٢ىىاث جٞى

 .بُجها

ت ؤؾـ ٖلى اإلاالُت الخض٣ٞاث مدضوصًت ٞهى ألاو٫، لألمغ هدُجت ظاء والظي الشاوي، ألامغ ؤما         بحن ججاٍع

غ الكامل ال٨لي اإلاسُِ جىُٟظ في الهىضو١  بضؤ زم ومً الضو٫ الٗغبُت  الٗغبُت، اإلاالُت ألاؾىا١ لخٍُى

ل، ألامض في ُٞما بُجها الغبِ وجىز٤ُ غ عبِ بؾتراجُجُت و٢امذ الٍُى  ٖلى الٗغبُت اإلاالُت ألاؾىا١ وجٍُى

غ ؤؾاؽ جي الخ٣ٍغب ومداولت خضي، ٖلى ل٩ل ؾى١  الظاحي الخٍُى  بنضاعاث جباص٫ زال٫ مً بُجها، الخضٍع

 الهىضو١  جبنى طل٪ ؤظل مً بُجها، للغبِ بٗض ُٞما اإلاىاؾبت لتهُئت الٓغوٝ ٦مداولت والؿىضاث، ألاؾهم

 :الخالُت الٗىانغ مً ًخ٩ىن  لٗمله بغهامجا

 الٗىامل ٖلى والى٢ٝى ألاؾىا١، جل٪ ؤويإ ٖلى للخٗٝغ مُضاهُت، وصعاؾاث مؿىخاث بظغاء 

 الخ٣ضم زم ومً البٌٗ، بًٗها ٖلى واهٟخاخها ألاؾىا١ هظه وجُىع  همى صون  جدى٫  التي ٧اهذ

 اإلاٗى٢اث، جل٪ لخظلُل اجساطها ًجب التي الٗملُت الخُىاث خى٫  با٢تراخاث وجىنُاث

غ وجد٤ُ٣  والخيؿ٤ُ؛ الخٍُى

اإلاٗلىماث  ظم٘ مً الهىضو١  لخم٨حن الٗغبُت، اإلاالُت ألاؾىا١ وكاٍ خى٫  بُاهاث ٢اٖضة بوكاء 

 وبك٩ل باؾخمغاع وجدضًثها ألاؾىا١ هظه ووكاَاث ؤويإ ًٖ و اإلاىزى٢ت الغؾمُت والبُاهاث

ت جد٤ُ٣ بهضٝ وطل٪ .لخدلُلها بالضعاؾاث زم ال٣ُام مىخٓم  ؤهمها، مً ألاهضاٝ مً مجمٖى

 وزبراء مؿاولحن مً هُتٕالم الجهاث وجم٨حن الٗغبي، الاؾدشماعي  جىمُت الىعي ٖلى اإلاؿاٖضة

جي الخيؿ٤ُ في ال٣اٖضة حؿاهم مجها ٦ما الاؾخٟاصة مً وباخشحن  ؤؾىا١ بحن الغبِ لخُٟٗل الخضٍع

غها التي بلى البُاهاث واؾدىاصا الٗغبُت، اإلاالُت ألاوعا١  الهىضو١  ًهضع البُاهاث ٢اٖضة جٞى
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 بٌٗ بيكغ الهىضو١  بضؤ م، 2002 ماعؽ ألاؾىا١ ومىظ هظه في الخُىعاث خى٫  ٞهلُت وكغة

  الاهترهِذ؛ قب٨ت ٖلى ًىمُا في ال٣اٖضة اإلاكاع٦ت ألاؾىا١ خى٫  ألاؾاؾُت اإلااقغاث

غ الٗغبُت بالضو٫  خالُا ال٣اثمت اإلاالُت ألاؾىا١ في بها اإلاٗمى٫  ألاهٓمت وجىخُض جيؿ٤ُ   وجٍُى

 اجداص م٘ بالخٗاون  وطل٪ اإلادلُت، اإلاالُت الىؾاَت بضوع  ال٣ُام في ؤصائها ٦ٟاءة ؤٖمالها وعٞ٘

 .اإلاا٫ ؤؾىا١ الٗغبُت وهُئاث البىعناث

 ألا٢ل ٖلى بًٗها في ًخم ؤن ًم٨ً بدُض الٗغبُت، اإلاالُت ألاؾىا١ بحن الاجها٫ ٢ىىاث بًجاص 

 جل٪ م٘ مخىاؾ٣ت وبظغاءاث ٢ىاهحن ْل في والؿىضاث، ألاؾهم مً ألازغ البلض جباص٫ بنضاعاث

 ألازغي؛ جد٨م ألاؾىا١ التي

غ  ٗها، الٗغبُت اإلاالُت باألؾىا١ اإلاٗغويت الاؾدشماع ؤصواث جٍُى غ وجىَى الٗغى  ظاهبي وجٍُى

 ألاصواث؛ جل٪ ٖلى والُلب

غ   الٗغبُت؛ الضو٫  بحن ألامىا٫ عئوؽ اوؿُاب لًمان ال٣اهىهُت ألاهٓمت جٍُى

ًاء الضو٫  مؿاٖضة  غها بوكائها ٖلى اإلاىاؾبت اإلاالُت الىؾاَت ؤظهؼة بلى جٟخ٣غ التي ألٖا  وجٍُى

 مً اإلاؿتهضٝ الٗغبي اإلاالي والخ٩امل ظهت، مً اإلادلُت الا٢خهاصًت الخىمُت لخىا٦ب مخُلباث

غ ؾبُل في ؤزغي  ظهىص بٗضة الهىضو١  ٢ام طل٪ ظاهب ؤزغي بلى ظهت  ألاؾىا١ وعبِ جٍُى

 :مجها هظ٦غ الٗغبُت اإلاالُت

 بحن باإلاكاع٦ت جإؾِؿها جم و٢ض الاثخماهُت، للمالءة الٗغبُت الكغ٦ت بوكاء في اإلاؿاهمت 

ل الهىضو١ وماؾؿاث  للخهٍغ٠ ألاوعوبُت والى٧االث الضولي للبى٪ الخابٗت الضولُت الخمٍى

 ،م1995 ٖام مً ؤ٦خىبغ قهغ في الكغ٦ت اجٟا٢ُت ٖلى الخى٢ُ٘ جم ول٣ض ،(ئًمليا فُخش)الاثخماوي

 م؛ 1996 ٖام مً قهغ ماعؽ في جإؾِؿها وجم
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ت للم٣انت هٓام إلوكاء مكغوٕ ظضوي  صعاؾت بظغاء  اث وحؿٍى  اإلاالُت ألاؾىا١ في اإلاضٖٞى

 اإلاٗامالث جهٍغ٠ وجإزغ بُئ بلى اإلااصًت الٗىامل بخضي آلالُت هظه ُٚاب ًمشل الٗغبُت خُض

 1.جل٪ ألاؾىا١ في

: الػربُة اإلاالُة ألاوراق هُئات ثداد ئ :ثالثا

، وطل٪ بىاءا ٖلى مىا٣ٞت مجلـ 2007 ظاهٟي 30جإؾـ اجداص هُئاث ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت في        

.    الىػعاء لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ؤًً ٣ً٘ اإلا٣غ الغثِس ي لهظا الاجداص

ؼ الخىمُت والخ٩امل الا٢خهاصي   ٌؿاهم الاجداص هى ججم٘ بحن هُئاث ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت،        في حٍٗؼ

٤ الؿعي لخد٤ُ٣ اإلاىاءمت والخىا٤ٞ بحن ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاُب٣ت في ألاؾىا١ اإلاالُت  الٗغبي ًٖ ٍَغ

عي والخىُٓمي ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت بما ًد٤٣ الٗضالت فالٗغبُت، والاعج٣اء باإلاؿخىي الذ َع

ت الاجداص  .وال٨ٟاءة والكٟاُٞت ذ، ؤلاماعاث،الؿٗىصًت،ألاعصن، 12وجىُىي جدذ ًٍٖى صولت، هي ال٩ٍى

. ٢ُغ، ؾلُىت ٖمان، الٗغا١، لبىان، مهغ، الجؼاثغ، ٞلؿُحن، ؾىعٍت

وؾِؿاهم الاجداص في حؿُحر ؾبل الخٗاون في جىُٓم ؤلانضاعاث الٗامت لألوعا١ اإلاالُت، وحصجُ٘        

٤ لإلنضاعاث  غ قغ٧اث الخضماث اإلاالُت اإلاخسههت بما ٞحها مخٗهضي الخُُٛت والدؿٍى بوكاء وجٍُى

ؼ الاؾدشماعاث البُيُت، ووكغ ؤلاصعاطالجضًضة، و٦ظل٪   والخضاو٫ اإلاكتر٥ في ألاؾىا١ الٗغبُت، وحٍٗؼ

ت جدذ لىاء الاجداص ً في ٧اٞت الضو٫ اإلاىٍُى                 2.الىعي الاؾدشماعي لضي اإلاؿدشمٍغ

 3:الخالُت ألاهضاٝ لخد٤ُ٣الاجداص   و ٌؿعى

                                       
ر في الػربي الىلد ضىدوق  مضاهمة الٗغبي، الى٣ض نىضو١ - 1 ش( 03 م م م، 2003 ًىهُى ،الػربُة اإلاالُة ألاصىاق ثؿٍى  اَإل بخاٍع

http://www.amf.org.ae/weblisher/storage/uploads/docs/EPI%20DEPT/PUBLICATIONS/Economic/arab%20capital20%Ma

rket-Arab.pdf. 

  .م 2009/02/24

بي-2     .http://www.sca.ae/Arabik/internationrelations/pages/arab.aspxاإلاى٢٘  :الغؾمي لهُئتألاوعا١ اإلاالُت والؿل٘ ألبْى
ر الضىىي اجداص هُئاث ألاوعا١ اإلاالُت الٗغبُت، -3 بي، الحلٍر   .02، م2007 ، ؤبْى

http://www.sca.ae/Arabik/internationrelations/pages/arab.aspx.
http://www.sca.ae/Arabik/internationrelations/pages/arab.aspx.
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ألاوعا١  ؤؾىا١ مٗامالث ٦ٟاءة ٖلى الخٟاّ ؤظل مً الخيؿ٤ُ صعظاث ؤٖلى بلى للىنى٫  الخٗاون  

 جُىع  صٖم ؤظل مً الخانت والخبراث الٟىُت واإلاؿاٖضاث اإلاٗلىماث وجباص٫ الٗغبُت، اإلاالُت

 .ٞٗالت جىُٓمُت ٢ىاٖض ووي٘ ألاؾىا١ الٗغبُت،

اث بلى الىنى٫  ؤظل مً الجهىص جىخُض ٖلى الٗمل  ألاؾىا١  في اإلاٗامالث ٖلى للغ٢ابت ٞٗالت مؿخٍى

ًاء بحن والخٗاون  والخيؿ٤ُ الٗغبُت،اإلاالُت   الٗال٢ت طاث وألاهٓمت بال٣ىاهحن، ًخٗل٤ ُٞما ألٖا

 .بُجها والخىا٤ٞ الاوسجام ٢ضع مً ؤ٦بر لخد٤ُ٣

٘ ٢اٖضجه وجىؾُ٘ الٗغبي، الاؾدشماع حٗترى التي الهٗىباث جظلُل ؤظل مً الؿعي  ؤصواجه  وجىَى

 اإلاكتر٥ والخضاو٫  ؤلاصعاط وحصجُ٘ الٗغبُت اإلاالُت ألاوعا١ ٢ُإ ؤصاء بمؿخىي  الاعج٣اء بلى بياٞت

 .الٗغبُت في ألاؾىا١

وألاهٓمت  ال٣ىاهحن بحن والاوسجام الخىا٤ٞ لجىت ج٣ىم الظ٦غ، الؿالٟت ألاهضاٝ جد٤ُ٣ ؤظل ومً       

 هظ٦غ اإلاجا٫ هظا في عثِؿُت مهام بٗضة ؤلاجداص، مؿخىي  ٖلى اإلاخىاظضة الٗغبُت ألاؾىا١ اإلاالُت في ال٣اثمت

 1:مجها

ٗاث بحن اإلا٣اعهت   الضو٫  في اإلاالُت ألاوعا١ ل٣ُإ الضازلُت وألاهٓمت واللىاثذ ال٣اهىهُت، الدكَغ

ًاء  .الضولُت اإلاٗاًحر واٖخماص ؤلاجداص، في ألٖا

ُٗت البِئت صعاؾت  ًاء الضو٫  لضي اإلاالُت ألاوعا١ ل٣ُإ الدكَغ  هى ما وج٣ُُم ؤلاجداص، في ألٖا

 .الضولُت اإلاٗاًحر ْل مىظىص في

ُٗت الازخالٞاث صعاؾت   اإلاالُت وألاؾىا١ الغ٢ابُت الهُئاث ل٣غاعاث ال٣اهىهُت الُبُٗت بكإن الدكَغ

 .ال٣غاعاث هظه جىُٟظ و ٦ُُٟت

ٗاث صعاؾت   .ألاولي الؿى١  جىُٓم بكإن جىنُاث وبٖضاص ألاولُت، ؤلانضاع لؿى١  اإلاىٓمت الدكَغ

                                       
.05هفط اإلارجؼ الضابم، ص- 1  
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 ال٣اهىهُت لإلظغاءاث باليؿبت ال٣ًاثُت وألاظهؼة اإلاالي ال٣ُإ ؤظهؼة بحن الخٗاون  ؤوظه صعاؾت 

 .اإلاالُت ألاؾىا١ في الجغاثم مغج٨بي اإلاخبٗت إلاٗا٢بت

 صازلُت مٗلىماث ٖلى بىاءا اإلاالُت ألاوعا١ في الخٗامل بمٗالجت الخانت ألاهٓمت صعاؾت 

 .اإلاالُت ألاوعا١ ؾى١  في اإلاهالر وحٗاعى اإلادٓىعة واإلاماعؾاث

ُٗت اإلاٗالجت  ؤلاٞهاح  ٢ىاٖض جىُٓم زال٫ مً اإلاالُت ألاوعا١ ٢ُإ في اإلاؿدشمٍغً لخماًت الدكَغ

 .ألا٢لُت خ٣ى١  و الكغ٧اث خى٦مت و

    :اثفاكُات الحػاون والربـ بين ألاصىاق اإلاالُة الػربُة: اإلاؿلل الثاوي

       ل٣ض ج٩للذ الجهىص التي بظلتها الهُئاث واإلااؾؿاث اإلاالُت الٗغبُت في مجا٫ الغبِ بحن ألاؾىا١ 

اإلاالُت الٗغبُت ؤن جم٨ىذ هظه ألازحرة مً جد٤ُ٣ زُىاث بًجابُت في مؿاع الخٗاون والخ٩امل ُٞما 

 :  بُجها، وطل٪ مً زال٫ ٣ٖض اجٟا٢ُاث زىاثُت وزالزُت ؤلاصعاط اإلاكتر٥، والتي هظ٦غ مجها ما ًلي

 :وجخمشل في  :اثفاكُات الربـ الثالثي -أوال

: الىىٍد و لملىان ,مطر مً ول أصىاق بين الثالثي الربـ اثفاق -1

ش :هى اجٟا١ ٣ٖض بحن زالزت ؤؾىا١ ٖغبُت لألوعا١ اإلاالُت وهي         ذ ولبىان بخاٍع مهغ وال٩ٍى

ه لغبِ ؤؾىا٢ها اإلاالُت وصزل الاجٟا١ خحز الخىُٟظ في مُل٘ 22/12/1996  والظي ٌٗض ألاو٫ مً هٖى

 1: وهظا الاجٟا١ مً قإهه ؤن ًد٤٣ ظملت مً اإلا٩اؾب هظ٦غها ُٞما ًلي1997ؾىت 

 .جىؾُ٘ هُا١ الؿى١  

 .الؿماح للمىاَىحن الٗغب قغاء ؤؾهم الكغ٧اث اإلاُغوخت للبُ٘ في ؤي صولت مً الضو٫ الشالر  

اصة حجم ألامىا٫ اإلاخضاولت في ألاوعا١ اإلاالُت اإلاُغوخت   .ٍػ

                                       
 2003 ، ٖالم ال٨خب، ال٣اهغة، ألاهمُة وألاهداف والضملل وملىمات الىجاح: ألاوراق اإلاالُة  بىرضاتنالح الضًً خؿً الؿِس ي،-  1

38، م
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ً ظضص  اصة عؤؾمالها مً زال٫ اؾخ٣ُاب مؿدشمٍغ  .بجاخت الٟغنت ؤمام الكغ٧اث لٍؼ

 .بلىعة الخٗاون الٗغبي اإلاكتر٥ بلى وا٢٘ ٖملي في ٖضة هىاحي 

ً والىىٍد  -2  :الاثفاكُة الثالثُة لإلدراج اإلاشترن بين أصىاق صلؿىة غمان،الملدٍر

 وحٗض زُىة هامت إلوكاء ؾى١ مالي زلُجي 25/12/1996جم الخى٢ُ٘ ٖلى هظه الاجٟا٢ُت في        

ً بالٟاثضة، ؤن هظا الاجٟا١ لإلصعاط اإلاكتر٥ بحن ألاؾىا١ الشالزت مً  مكتر٥ حٗىص ٖلى ٧اٞت اإلاؿدشمٍغ

 1:قإهه جد٤ُ٣ ٖضة مؼاًا هظ٦غ مجها

ج٣ُُما ٖاص٫ للىع٢ت اإلاالُت التي ؾخسً٘ لخ٣ُُم زالر ؤؾىا١ بضال مً ؾى١ واخضة، ألامغ  

ض مً الكٟاُٞت، وجىؾُ٘ صاثغة ؤلاٞهاح اإلاٗلىماحي، ٦ما ؤن الؿٗغ ؾِخم  الظي ؾُاصي بلى اإلاٍؼ

خباع الٟغو١  الاجٟا١ خىله بحن الباج٘ واإلاكتري مً زال٫ آلالُاث اإلاخاخت باألؾىا١ ؤزظا في الٖا

 .بحن ٖمالث الضو٫ الشالر

 .ًل الىع٢ت اإلاالُت في زالر ؤؾىا١ ؾىاء ٖىض َغخها ؤو ٖىض جضاولهايالؿماح بدـ 

الترابِ اإلاهلخي بحن مىاَني الضو٫ الشالر، خُض ؾحهخم اإلاىاَىحن في ٧ل مجها باالؾخ٣غاع مً  

. مسخل٠ ظىاهبه، ألامغ الظي ٌٗؼػ الٟىاثض واإلاىاٞ٘ اإلاكتر٦ت

ول٣ض ظاءث الاجٟا٢ُت هدُجت لجهىص بظلذ جىُٟظا ل٣غاعاث مجلـ الخٗاون الخلُجي الخانت        

 .بالخىظه هدى الخ٩امل الا٢خهاصي وبًجاص ٖملت زلُجُت حؿاهم في بوكاء ؾى١ مالُت زلُجُت

: اثفاكُة الربـ الفني ألصىاق ألاوراق اإلاالُة في الضػىدًة، ؤلامارات الػربُة وصلؿىة غمان- 3

جىضعط ٖملُت الغبِ الٟني ألؾىا١ الؿٗىصًت وؤلاماعاث وؾلُىت ٖمان يمً مكغوٕ عبِ ؤؾىا١        

حر مٗلىماث خى٫ جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت لخُٓا ُٞما  اإلاا٫ الخلُجُت ٞىُا، والتي مً زاللها ًم٨ً جٞى

                                       
ر الػالم، خىم و الجيضُات محػددة الشرواتنالح الضًً خؿً الؿِس ي، -  1  الػربُة الملىرضة ثأصِط و الػربُة الملىرضات ثؿٍى

 82  م2003ٖالم ال٨خب للُب٘ واليكغ والخىػَ٘، مهغ،  اإلاىخدة،
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٤ وؾُِ واخض ٖلى ألا٢ل في ٧ل صولت، مما ٌؿمذ بضمج ؤهٓمت هظه ألاؾىا١ في  بُجها، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ً ٧اٞت  غ للمؿدشمٍغ هٓام واخض مخجاوـ ٌؿاٖض ٖلى ه٣ل اإلاٗلىماث بهىعة ٞىعٍت وآمىت، ٦ما ؾُٞى

غ  ٞى بم٩اهُاث الخٗامل ٖبر الاهترهِذ، والظي ٌؿهل ٖملُت الاجها٫ بحن اإلاخٗاملحن في الؿى١، ٍو

.  اإلاٗلىماث الكاملت ًٖ ؤؾىا١ اإلاا٫

: اثفاكُات الربـ الثىائي -ثاهُا

 ظاهب ما ؾب٤ و٢ٗذ الٗضًض مً ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت مظ٦غاث جٟاهم زىاثُت بهضٝ جباص٫ يب٫       

 :وجخمشل ُٞما ًلي. اإلاٗلىماث والخٗاون اإلاكتر٥ ُٞما بُجها

1- ً : اثفاكُة الحػاون اإلاشترن بين بىرضحا ألاردن والملدٍر

الكغ٧اث اإلاؿاهمت  في الاؾدشماع حصجُ٘ في اإلاؿاهمت بلى تهضٝ م، 1997 أهحىبر في ٖلحها الخى٢ُ٘ جم       

يُت، ألاعصهُت الٗامت  الكغ٧اث لخل٪ اإلاالُت ألاوعا١ في البلضًً إلاىاَني الخٗامل بظغاءاث وحؿهُل والبدٍغ

ؼ في مما ٌؿهم  1:ؤهمها ظىاهب ٖضة الاجٟا٢ُت هظه وحُٛي .البلضًً بحن الخٗاون  ؤوانغ حٍٗؼ

ت؛ ألاولُت الؿى٢حن في البلضًً ل٨ال اإلاالُت لألوعا١ اإلاكتر٥ ؤلاصعاط   والشاهٍى

 .البلضًً بىعنتي في الىؾُاء بحن الخٗاون  

ت اإلا٣انت   .وؤلاٞهاح اإلاٗلىماث وجباص٫ والدؿٍى

اث في الىٓغ  غاٝ بحن جيكإ التي اإلاىاٖػ  .الاؾدشماع في اإلاكاع٦ت ألَا

اإلاالُة  لألوراق ظبي أبى وصىق  اإلاالُة لألوراق مضلـ صىق  بين اإلاشترن الربـ اثفاكُة -2

 اجٟا٢ُت م 2005 فُفري  26 في اإلاالُت لألوعا١ ْبي وؾى١ ؤبى اإلاالُت لألوعا١ مؿ٣ِ ؾى١  ؤبغمذ       

 .م 2005 دٌضمبر 27 في الؿى٢حن بحن اإلاكتر٥ الغبِ زِ جضقحن جم و٢ض .الؿى٢حن بحن ؤلال٨ترووي للغبِ

ٗخبر هظا  1:مجها اٖخباعاث لٗضة اهجاػا ٌٗض الغبِ هظا ؤن اإلاالُت لألوعا١ مؿ٣ِ بصاعة ؾى١  مجلـ عثِـ َو

                                       
ر الػالم، خىم و الجيضُات محػددة الشروات نالح الضًً خؿً الؿِس ي،- 1  الػربُة الملىرضة ثأصِط و الػربُة الملىرضات ثؿٍى

 82 مغظ٘ ؾاب٤، م اإلاىخدة،
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 الظي الٗغبُت، الخلُج لضو٫  الخٗاون  مجلـ ؤؾىا١ بحن الٗملي للخٗاون  هىاة الغبِ هظا ًمشل 

 ألاؾىا١ لغبِ هٓام بةوكاء ألاؾمى الهضٝ بلى للىنى٫  ٖملي وخل ٦إؾلىب ؤن ًدب٘ ًم٨ً

  .ؤلي بىٓام الخلُجُت

 اإلاخىانل الؿعي بَاع في جخد٤٣ هغاها التي الا٢خهاصًت ؤلاهجاػاث بلى لبىت الاجٟا١ هظا ٠ًًُ 

 الجمغ٧ي باالجداص ومغوعا اإلاىخضة الا٢خهاصًت باالجٟا٢ُت بخضاءا ا٢خهاصًاتها، لضمج اإلاجلـ لضو٫ 

 .الىاخضة الخلُجُت الٗملت بلى ونىال الخلُجُت والؿى١ 

ض  ٗؼػ  ٖم٣هما، مً الؿى٢حن بحن الغبِ ؾحًز سل٤ ٞحهما، الؿُىلت َو  في الخىاػن  لخد٤ُ٣ آلُت ٍو

اث دض ألاؾٗاع مؿخٍى  .مى٣ُي بك٩ل جظبظبها مً ٍو

 وبهجاػ ألازغي، للؿى١  الخضاو٫  هٓام بلى الضزى٫  الؿى٢حن مً ؤي في اإلاغزو للىؾُِ ًدُذ 

ٗاث جيؿ٤ُ بلى ًدخاط الٛغى هظا جد٤ُ٣ ؤن ٚحر ؾى٢ه، في ًخٗامل و٦إهه اإلاٗاملت  اإلاىٓمت الدكَغ

 ًم٨ً بما والاجها٫ الخضاو٫  ؤهٓمت وج٠ُُ٨ ؤلاظغاءاث، وجىخُض الضولخحن، مً ٧ل في اإلاا٫ ألؾىا١

حر ظاهب بلى الؿى٢حن، ؤهٓمت بحن اإلاباقغ الاجها٫ مً ت للخ٣ام مىاؾب هٓام جٞى  بحن والدؿٍى

 .الؿى٢حن

 في الىؾُِ ٌؿخُُ٘ وبظل٪ بل٨ترووي، زِ ٍَغ٤ ًٖ الؿى٢حن عبِ جم ٢ض ٞةهه، ؤلاقاعة ؾب٤ و٦ما       

 والكغاء البُ٘ ؤوامغ بصزا٫ مؿ٣ِ، ؾى١  في له م٣ابل وؾُِ م٘ اجٟا٢ُت ٣ٖض وبٗض ْبي، ؤبى ؾى١ 

 مؿ٣ِ ؾى١  في الىؾُِ ٌؿخُُ٘ خُض صخُذ، وال٨ٗـ مؿ٣ِ ؾى١  في الخضاو٫  هٓام في مباقغة

 لألوعا١ ْبي ؤبى ؾى١  في ؤلال٨ترووي الخضاو٫  هٓام في مباقغة والكغاء البُ٘ ؤوامغ بصزا٫ اإلاالُت لألوعا١

، ٧ل والتزاماث خ٣ى١  وجدضص بُجهما الٗال٢ت جىٓم وبهظا اإلاالُت، لُه َٝغ  ْبي ؤبى ؾى١  في الىؾُِ ٞةن ٖو

ت مؿاولُت ًخدمل  مؿ٣ِ ؾى١  في مٗه اإلاخ٤ٟ الىؾُِ ٢بل مً ْبي ؤبى ؾى١  في اله٣ٟاث اإلاىٟظة حؿٍى

                                                                                                                        
 19، م 2006، ظاهٟي 32 الهُئت الٗامت لؿى١ اإلاا٫ بؿلُىت ٖمان، مجلت ؾى١ اإلاا٫ الٗضص - 1
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خدمل لضًه اإلاغزو الىؾُِ م٘ ج٩ىن  ٧ل ؾى١  ٖال٢ت ٞةن وبالخالي صخُذ، وال٨ٗـ  الىؾُِ هظا ٍو

سً٘ اإلاؿاولُاث، ٧اٞت ت آللُاث ٍو  ج٣ضًم خُض مً الؿى١  في بها اإلاٗمى٫  الخ٣ام و والتزاماث الدؿٍى

ت يمً اإلاؿخد٣اث وصٞ٘ الالػمت الًماهاث  1.بها اإلاٗمى٫  ٞتراث الدؿٍى

 هظه اإلاكتر٥ الغبِ ٖملُت بلى زلُجُت ؾى١  ؤي الهًمام مٟخىح الباب ؤن بلُه ؤلاقاعة ججضع ما و       

 :مجها هظ٦غ زىاثُت اجٟا٢ُاث ٖضة ٞهىا٥ ط٦غه ؾب٤ ما بلى باإلياٞت

مان والبدٍغً ألاعصن بحن ؤلاصعاط لخباص٫ اجٟا٢اث جىظض  ذ، ألاعصن وبحن ٖو م  1997 ٖام وفي وال٩ٍى

ذ البدٍغً و٢ٗذ اث هٓام بةوكاء زىاثُا اجٟا٢ا وال٩ٍى  وزٌٟ اإلاٗامالث لخِؿحر مكتر٥ حؿٍى

ذ و٢ٗخه الظي الاجٟا١ ًمازل الاؾدشماع، ج٩ال٠ُ  اإلاالُت ألاؾىا١ وجخجه ومهغ، لبىان م٘ ال٩ٍى

اصة نىب ألاظاهب اإلاؿدشمٍغً مكاع٦ت ٖلى ٢ُىص بها جىظض الٗغبُت التي لى الاهٟخاح ٍػ  ؾبُل ٖو

ًاء البلضان بٌٗ ٞةن اإلاشا٫، ً)الخلُجي الخٗاون  مجلـ في ألٖا  في (والىىٍد وغمان الملدٍر

 هظه ٞةن بالخالي و  .اإلاجلـ صو٫  مىاَىى ًمخل٨ها التي اإلاا٫ عؤؽ ؤؾهم ٖلى ال٣ُىص بػالت بلى ؾبُلها

 مكتر٦ت ؾى١  ب٢امت نىب اإلاجلـ بلضان جى٣ل ؤن قإنها مً الٗامت الؿُاؾاث في الخُٛحراث

غاٝ مخٗضص بَاع حك٨ُل بكإن الؿذ اإلاجلـ جخٟاوى صو٫  بط .اإلاا٫ لغؤؽ  ألاوعا١ ألؾىا١ ألَا

ٗاث جىخُض َغ١  إلاىا٢كت م 2000 مارش في ألاؾىا١ عئؾاء هظه واظخم٘ .بها اإلاالُت  وؤَغ الدكَغ

ت وؤلاًضإ وجغجِباث الكغ٧اث الث الدؿٍى  حك٨ُل جم و٢ض  هظا2 .اإلاجلـ بلضان بحن ُٞما والخدٍى

 آلُت بًجاص بهضٝ م 2004 ٖام الخلُجي الخٗاون  بمجلـ وألاؾىا١ اإلاالُت الهُئاث عئؾاء لجىت

 ُٞما اإلاالُت ألاوعا١ بإؾىا١ اإلاخٗل٣ت الؿُاؾاث ٖلى جىخُض للٗمل اإلاجلـ صو٫  بحن للخيؿ٤ُ

                                       
ل 29الهُئت الٗامت لؿى١ اإلاا٫ بؿلُىت ٖمان، مجلت ؾى١ اإلاا٫ الٗضص - 1  .31، م 2005 ؤٍٞغ
الصحػراع الضىىي للحؿىرات في مجاو الػىإلاة والحيامل ؤلاكلُمي في ، ا(الاؾ٩ىا) اللجىت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لٛغبي آؾُا - 2

 .12-11،م م 2007 لٗام الدوو الػربُة
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 في الخضاو٫  ويىابِ ألاولُت، وؤلانضاعاث والا٦خخاباث اإلاكتر٥ وؤلاصعاط الدسجُل ًسو

ملُاث ألاؾىا١، ت ٖو  1واإلا٣انت؛ الدؿٍى

 ٖلى جم الخى٢ُ٘ خُض الٗغبُت اإلاالُت ألاوعا١ ؤؾىا١ بحن والترابِ الخٗاون  ظهىص جىانلذ ٦ما 

 ،2000 ؾىت بمهغ اإلاا٫ لؿى١  الٗامت والهُئت ألاعصهُت اإلاالُت ألاوعا١ هُئت بحن حٗاون  اجٟا٢ُت

 2:ٖلى الهُئاث حٗمل بمىظبها

 .اإلاالُت ألاوعا١ بصعاط قغوٍ حؿهُل و بةنضاع ًخٗل٤ ما ٧ل في اإلاكتر٥ الخٗاون  جىمُت 

 .الؿى٢حن في اإلاسجلت بالكغ٧اث الخانت اإلاالُت البُاهاث ًٖ ؤلاٞهاح ٖملُاث جىُٓم 

 .اإلاالُحن للىؾُاء مكتر٦ت ٢ىاٖض لىي٘ الخٗاون  حصجُ٘ 

ل في  ذ ٖمان، ؾلُىت مً ٧ل في اإلاالُت ألاؾىا١ بضؤث ،م 2001 ٖام مً أفٍر  وممل٨ت وال٩ٍى

ً بدىُٟظ  3بُجها؛ ُٞما ؤلال٨ترووي الغبِ مكغوٕ مً ألاولى اإلاغخلت البدٍغ

ت ال٣اهغة بىعنتي بحن حٗاون  بغوجى٧ى٫  ٖلى الخى٢ُ٘ م 2002 ٖام زال٫ جم   وبىعنت وؤلاؾ٨ىضٍع

 اإلاالُت لألوعا١ ْبي ؤبى ؾى١  بصاعحي بحن الاجٟا١ الٗام هظا مً الشاوي الغب٘ زال٫ جم ٦ما .جىوـ

ُت ال٨ٟالت جىخُض ٖلى اإلاالي صبي وؾى١   وم٩اجب اإلاضعظت الكغ٧اث ٢بل مً اإلا٣ضمت اإلاهٞغ

 10 ٢ضعها ٦ٟالت مً بضال درهم، ملُىن  10 ٢ضعها ٣ِٞ واخضة ٦ٟالت ج٣ضًم ًخم الىؾُاء بدُض

 هىا٥ ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع الغاهً، الى٢ذ في الخا٫ هى ٦ما الؿى٢حن ل٩ل مً درهم ملُىن 

ذ في ألاؾىا١ مكتر٥ بحن حٗاون  اجٟا٢ُاث مان، والبدٍغً ال٩ٍى  ؾىقي بحن مى٢ٗت واجٟا٢ُت ٖو

 .4وألاعصن البدٍغً

                                       
.60 هفط اإلارجؼ، ص  1
ر الاكحطادي الػربي اإلاىخدنىضو١ الى٣ض الٗغبي ،  2 بي،الحلٍر .241م ،2001 ، ؤبْى
ر الاكحطادي الػربي اإلاىخد نىضو١ الى٣ض الٗغبي،  3 بي، الحلٍر . 120م  ،2002 ، ؤبْى

ر الاكحطادي الػربي اإلاىخد نىضو١ الى٣ض الٗغبي، -  4 بي،الحلٍر . 16 م ،2003 ، ؤبْى
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 البدض زال٫ مً لألؾهم، اإلاكتر٥ ؤلاصعاط بضعاؾت وألاعصن ٞلؿُحن بىعنخا مً ٧ل ٢امذ ٦ما 

 ألاعصهُت الكغ٧اث ًم٨ً بما الؿى٢حن، بحن اإلاكتر٥ لإلصعاط مؿخ٣بال جاهلها للخٗاون  ًٖ نُٛت

 جضاو٫  مً الٟلؿُُيُت الكغ٧اث جخم٨ً اإلا٣ابل وفي الٟلؿُُيُت، البىعنت في جضاو٫ ؤؾهمها مً

حن وؤهضاٝ مهالر ًسضم بما ألاعصهُت في البىعنت ؤؾهمها  .1الُٞغ

الػربیة  صىاق اإلاالُةألا بين الحيامل غملیات لحؿىیر اإلالترخة أصط الػمل: اإلاؿلل الثالح

ت مً ألاؾـ لخُٟٗل ج٩امل ألاؾىا١ اإلاالُت الٗغبُت،ًم٨ً ازخهاعها ُٞما         ٣ًترح الخبراء مجمٖى

  2:ًلي

 .جضُٖم وػٍاصة جُٟٗل صوع اجداص ؤ ؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت والبىعناث الٗغبُت  - 1

بخال٫ ال٨ٟغ الخ٩املي بحن ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ الٗغبُت بضال مً ال٨ٟغ الخىاٞس ي في ظظب  - 2

 .ألاظىبُت الاؾدشماعاث

 وي٘ مُشا١ ملؼم الخُب٤ُ بحن هُئاث ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت بما ًًمً جد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى جل٪ - 3

ألاؾىا١،و وي٘ آلُت لخباص٫ اإلاٗلىماث الغ٢ابُت بحن جل٪ الهُئاث ال٦دكاٝ الخالٖباث 

باٖخباع ؤن خماًت اإلاؿدشمغ في ؤي ؾى١ هى واظب ل٩اٞت الجهاث الغ٢ابُت في الضو٫  واإلاسالٟاث

 .ألازغي 

ٗاث ؤؾىا١  - 4 ٗاث الا٢خهاصًت والى٣ضًت وحكَغ غ الٗامت للدكَغ الٗمل ٖلى جىخُض اإلاٟاهُم وألَا

 .الٗغبُت ؤو ٖلى ألا٢ل الخيؿ٤ُ بُجها اإلاا٫

                                       
. 37، م 2004 ظىان 26الهُئت الٗامت لؿى١ اإلاا٫ بؿلُىت ٖمان، مجلت ؾى١ اإلاا٫، الٗضص - 1

، وع٢ت ٖمل م٣ضمت إلااجمغ ج٩امل ؤؾىا١ مساًا، مخاؾر، أصط غمل مشترهة-صىق رأش ماو غربُة مشترهةؤخمض ٖبض الغخمان،  - 2

 2007ؾلُىت ٖمان، - آلاٞا١ والخدضًاث- عؤؽ اإلاا٫ الٗغبُت
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وي٘ ٢ىاٖض قهاصاث ؤلاًضإ الٗغبُت، التي مً قإنها ؤن حؿاهم في حؿهُل ٖملُاث ال٣ُض  - 5

ومً جضاو٫ جل٪ ألاوعا١ في ألاؾىا١ الٗغبُت ألازغي، م٘ وي٘ خىاٞؼ ظظب الكغ٧اث  اإلاؼصوط

 .الىٕى مً الكهاصاث إلنضاع هظا

،بًجاص - 6 ل ألامىا٫ بهضٝ الخٛلب ٖلى ؤي مكا٧ل في ؾٗغ الهٝغ   آلُت حؿٕغ مً ٖملُت جدٍى

٤ الاهترهِذ، و - 7  .جيؿ٤ُ جى٢ُذ الٗمل الغبِ بحن ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗغبُت مً زال٫ الخضاو٫ ًٖ ٍَغ

جضُٖم اإلااؾؿاث اإلاالُت الٗغبُت اإلاكتر٦ت، مشل بىى٥ اؾدشماع ٖغبُت مكتر٦ت وقغ٧اث عؤؽ  - 8

اصة ٖضص وحجم نىاص٤ً الاؾدشماع الٗغبُت بما ٌؿاٖض ٖلى  ما٫ مساَغ مكتر٦ت، والٗمل ٖلى ٍػ

اصة الخٗامل اإلااؾس ي  جيكُِ الخٗامل في جل٪ ألاؾىا١ مً زال٫ اإلااؾؿاث اإلاالُت الٗغبُت لٍؼ

ت الخاصة الهاصٝ ل ألاظل، لخض مً الخ٣لباث الؿٍٗغ  .لالؾدشماع ٍَى

ت واإلاىاعص في مجا٫ ؾى١ عؤؽ اإلاا٫ - 9  .جباص٫ الخبراث البكٍغ

 .جسهُو ؤظؼاء مً اليكغاث الضوعٍت لٗغى ؤصاء ؤوكِ ؤوعا١ مالُت في ٧ل ؾى١ ٖغبُت - 10

 الٗمل ٖلى وي٘ جىُٓم مكتر٥ إلا٩اجب الاؾدكاعاث اإلاالُت وال٣اهىهُت التي حٗمل في مجا٫ ؾى١  - 11

 .عؤؽ اإلاا٫ لخيؿ٤ُ ٖمل هظه اإلا٩اجب 

ت مسخلٟت مً الكغ٧اث في  - 12 ً ماقغاث ألاؾٗاع الٗغبُت التي ججم٘ مجمٖى الدصجُ٘ ٖلى ج٩ٍى

.  الٗغبُت، م٘ وظىص جىُٓم إلصاعة ومغاظٗت هظا اإلااقغ البالص
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: خالضة الفطل

 الٗالمي، اإلاالي الاهضماط مخُلباث م٘ الخ٠ُ٨ بلى ألازحرة الؿىىاث في الٗغبُت الا٢خهاصًاث حؿعى       

غ بةوكاء اإلاتزاًض الاهخمام زال٫ مً الخبلىع  آلازظة في  ٢ىىاث بًجاص ؾبُل في والٗمل اإلاالُت، ألاؾىا١ وجٍُى

 ألا٢ل ول٣ض ٖلى مترابُت ؤو مىخضة مالُت ؾى١  بلى ونىال بُجها البُني والاهضماط الترابِ ومىاٞظ لخد٤ُ٣

 ٖلى ؤزظث التي اإلاكتر٦ت اإلاالُت الهُئاث واإلااؾؿاث َٝغ مً اإلابظولت الجهىص زال٫ مً طل٪ ج٨غؽ

غ مهمت ٖاج٣ها ٤ الٗغبُت، البىعناث وعبِ جٍُى  حؿهُل ٖلى ٌٗمل الظي واإلاخضعط الغبِ الجؼجي آلُاث ٞو

 الهضص هظا وفي جىؾُٗه، هدى م٘ الؿعي مدضص هُا١ في الخضاوالث و ؤلانضاعاث وجباص٫ اإلاكتر٥، ؤلاصعاط

 جم ما بطا ؤلا٢لُمي، الخ٩امل اإلاالي ٍَغ٤ ٖلى هامت زُىاث والشالزُت الشىاثُت الغبِ اجٟا٢ُاث حٗخبر

غها، جىؾُٗها   يب٫ جغقى لم الخىُٟظ زانت ؤنها خحز صزىلها مىظ حٗتريها التي ال٣ٗباث وجظلُل وجٍُى

م اإلاُلىب الىجاح الُمىخاث وجد٤ُ٣ مؿخىي                        .الاًجابُت الىخاثج لبٌٗ جد٣ُ٣ها مً بالٚغ
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 تمهيد:

 االقتصادي التكامل دعم في العربية بين األسواق المالية التكامل أهمية برزت لقد       

على تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه باقي  أثبتت التجارب قدرتها بعدما العربي

وتتجلى أهمية هذا المدخل في ظل عجز مدخل التحرير مداخل التكامل االقتصادي العربي 

عن الوصول إلى أدنى مراحل التكامل االقتصادي والمتمثل في إقامة منطقة تجارة التجاري 

 حرة.

 التكامل لدعم أساسية خطوة يشكل العربية الماليةسواق ألا بين التكامل بذلك أصبح و       

 من العربية الدول بين التجارية التبادالت حجم من لرفع مهمة وآلية العربي قتصادياال

 أن شأنهكما أن من  مدخل التحرير التجاري، سيدعم وبالتالي الالزمة للسيولة توفيره خالل

 مشتركة عربية ستثماراتا قيام على يشجع مام العربي الوطن داخل األموال نسيابا يسهل

 التكامل لقيام أساسية لبنة وتشكل العربية الدول بين التعاون تدعم الخاص القطاع يقودها

 .العربي االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول:التجارة العربية البينية )مدخل التبادل التجاري(
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على  األساسية التي عملت جاهدةعد تنمية التجارة العربية البينية من األهداف ت       

االقتصادي العربي المشترك منذ إنشاء جامعة الدول  نقيقها برامج وخطط التعاوتح

ورغم  العربية،ولقد اتخذت الدول العربية العديد من المبادرات العملية للوصول إلى ذلك.

 إخفاق معظمها فهي مازالت تسعى جاهدة للوصول إلى هدفها المنشود.

ما يلي استعراض ألهم المؤشرات التي تمكننا من التعرف على المالمح األساسية وفي       

 لواقع التجارة العربية البينية :

 لمطلب األول: أداء التجارة العربية البينية:ا

 ويمكن التعرف على ذلك من خالل تحليل الجدول التالي:

 (2016-2007خالل الفترة ) أداء التجارة العربية البينية(: 2جدول رقم)

 البنود

 القيمة ) مليار دوالر أمريكي (

20

07 

20

08 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

 (1)متوسط التجارة البينية العربية
67,

3 

82,

5 
80,4 91,1 

100,

8 
109 

113,

6 
120 

110,

0 

102.

9 

 الصادرات البينية العربية
70,

7 

86,

8 

87,2

0 
98,5 

103,

1 

110,

4 

112,

9 

118,

0 

108,

1 
96.1 

 الواردات البينية العربية
64,

0 

78,

2 
73,6 83,8 98,6 

107,

6 

114,

3 
122 

111,

9 

109.

8 

 2() الصادرات البينية + الواردات البينية(/1)

 .،أبوظبي (2006-2017)صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد  المصدر:

      

 

 يلي: الجدول السابق ما نالحظ من خالل  



مداخل التكامل االقتصادي العربي وتفعيلها عن طريق تكامل األسواق  ــــــــــــ الثالثلفصل ا 

 العربية المالية

 

151 
 

في المائة،  22.5زيادة بنسبة  2008سجل متوسط قيمة التجارة البينية في عام        

أقل من متوسط  2008مليار دوالر،وتعبر نسبة الزيادة لعام  82.5ليصل إلى حوالي 

في  25.8( والتي تقدر بنسبة 2007-2004الزيادة السنوية التي تحققت خالل الفترة )

 86.8لتصل إلى مليار دوالر  22.9ية العربية بنسبة المائة، وارتفعت قيمة الصادرات البين

مليار 78.2في المائة لتصل إلى  22.2وارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة 

 دوالر. 

في المائة  13.3ارتفاعا بنسبة 2010سجلت قيمة التجارة البينية العربية عام كما        

 2009مليار دوالر في عام  80.4بقيمة مليار دوالر، وذلك مقارنة  91.1لتبلغ نحو 

مليار دوالر في عام  98.5في المائة لتبلغ قيمتها  12.9،وارتفعت الصادرات البينية بنسبة 

،أما الواردات البينية فقد 2009مليار دوالر في عام  87.20،بعد أن بلغت قيمتها  2010

 2010يار دوالر في عام مل 83.8في المائة لتصل قيمتها إلى  13.9سجلت ارتفاعا بنسبة 

 . 2009مليار دوالر في عام  73.6بعد أن كانت 

في  10.7فقد سجلت قيمة التجارة العربية البينية ارتفاعا بنسبة  2011أما في سنة        

مليار  103.1مليار دوالر، وقدرت قيمة الصادرات البينية ب  100.8المائة لتبلغ نحو

في المائة ، أما الواردات البينية فقد سجلت ارتفاعا  4.7دوالر وذلك بارتفاع قدرت نسبته 

 .98.6في المائة لتصل قيمتها إلى  17.7بنسبة 

تأثرت التجارة العربية البينية بعدد من العوامل ،سواء فيما يتعلق  2013وفي سنة        

ينية النفطية،فقد بالتجارة البينية النفطية أو التجارة البينية غير النفطية.فعلى صعيد التجارة الب

تأثرت بانخفاض كميات اإلنتاج النفطي في بعض الدول العربية المصدرة للنفط سواء 

ألسباب فنية أو تأثرا بتداعيات التحوالت السياسية التي تمر بها بعض تلك الدول منذ عام 

آخر تأثرت  ،ذلك باإلضافة إلى تأثير انخفاض األسعار العالمية للنفط من جانب2011

رة البينية العربية في السلع غير النفطية بتأثر األنشطة اإلنتاجية في بعض الدول التجا

العربية التي تشهد تحوالت سياسية تلك التطورات التي أثرت بشكل كبير على حركة 
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التجارة البينية العربية فقد استمر التراجع في معدل نمو قيمة التجارة البينية العربية في عام 

مليار دوالر، مقابل معدل نمو بلغ  113.6في المائة لتبلغ نحو  4.2 ليقتصر على 2013

. و يرجع ذلك  2011في المائة خالل عام  10.7،وحوالي  2012في المائة عام  8.1

إلى انخفاض معدل النمو في كل من الصادرات البينية والواردات البينية ليصل إلى حوالي 

مقارنة مع ارتفاع بلغ حوالي  2013ل عامبالمائة في كل منهما خال 6.3بالمائة و 2.3

في المائة مسجلة خالل العام السابق لكل منهما على الترتيب .  9.1في المائة و 7.1

( نتيجة تأثر أداء التجارة 2015-2014ليواصل االنخفاض كذلك خالل السنتين المواليتين )

للنفط، إضافة إلى استمرار  العربية السلعية البينية بالتراجع الملموس في األسعار العالمية

تأثير التطورات الداخلية في بعض دول المنطقة على حركة التجارة بين الدول العربية 

والتي نتج عنها ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين.فقد تراجعت قيمة التجارة البينية 

خالل عام  مليار دوالر 110.0في المائة لتصل إلى نحو  8.3العربية بنسبة بلغت حوالي 

مليار دوالر خالل العام السابق. و يرجع ذلك إلى انخفاض  120.0، مقابل حوالي 2015

، 2015مليار دوالر خالل عام  108.1بالمائة لتبلغ حوالي   9.0الصادرات البينية بنحو 

. كما انخفضت الواردات 2014مليار دوالر محققة خالل عام  118.0مقارنة مع نحو 

 . 2015في المائة خالل عام  7.7البينية بحوالي 

تأثر أداء التجارة العربية السلعية البينية ببقاء أسعار النفط  2016وتواصل في عام        

العالمية عند مستويات منخفضة، إضافة للتطورات الداخلية ببعض دول المنطقة وأثرها 

ارة البينية العربية حركة التجارة بين الدول العربية وكمحصلة لذلك انخفضت قيمة التج على

  مليار دوالر 102.9في المائة لتبلغ حوالي  7.2بنسبة بلغت حوالي  2016خالل عام 

مليار  96.1بالمائة لتصل إلى نحو 10.1ويعزى ذلك إلى تراجع الصادرات البينية بنحو 

مليار  109.8في المائة لتبلغ حوالي  4.4دوالر، وتراجعت أيضا الواردات البينية بنحو 

     .2016دوالر عام 

 جمالية :ة التجارة البينية في التجارة االالمطلب الثاني: مساهم 
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في المائة  8.3شكلت حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية العربية نسبة        

في المائة في العام السابق. وشكلت حصة الواردات البينية في  8.9، مقارنة مع 2008عام 

في المائة في العام  12.1مقارنة مع  2008في المائة في عام  11.1جمالية الواردات اإل

صادرات أن الزيادة في نسبة اليعزى تراجع أهمية الصادرات البينية في  السابق. و

اإلجمالية تجاوزت نسبة الزيادة في قيمة الصادرات البينية. وقد حصل األمر نفسه بالنسبة 

 للواردات البينية التي انخفضت أيضا حصتها في الواردات اإلجمالية.  

أدى ارتفاع قيمة الصادرات العربية اإلجمالية بنسبة أعلى من نسبة زيادة قيمة كما        

إلى تراجع حصة الصادرات البينية في الصادرات اإلجمالية العربية الصادرات البينية 

في المائة في عام  10.6وذلك مقارنة مع  2010في المائة في عام  8.6لتصل إلى 

.وكذلك األمر بالنسبة لمساهمة الواردات البينية ،فقد أدى ارتفاع الواردات اإلجمالية  2009

إلى تراجع حصة الواردات البينية في الواردات  بنسبة أعلى من ارتفاع الواردات البينية

 في المائة خالل الفترة نفسها. 12.2في المائة مقابل  11.8اإلجمالية لتبلغ 

فقد تراجعت األهمية النسبية للصادرات  2011نفس الشيء المالحظ في عام  و       

نسبة نموه، حيث البينية العربية بسبب نمو الصادرات العربية اإلجمالية بنسبة أعلى من 

في المائة خالل عام  8تراجعت الصادرات البينية من الصادرات اإلجمالية العربية لتبلغ 

. أما مساهمة الواردات البينية 2010في المائة في عام  8.6وذلك مقارنة بحصة  2011

مقابل  2011في المائة في عام  12.3في الواردات اإلجمالية العربية فقد ارتفعت لتبلغ 

في المائة في العام السابق وذلك في ضوء زيادة نمو الواردات البينية بنسبة أعلى من  11.8

 .2011نسبة نمو الواردات اإلجمالية خالل عام 

كما شهدت نسبة مساهمة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية لعام        

في المائة خالل  8.4الي في المائة مقابل نسبة بلغت حو 8.6تحسنا طفيفا لتحقق  2013

 13.1كما تحسنت حصة الواردات البينية في الواردات اإلجمالية لتبلغ حوالي  2012عام 

وجاء ذلك كمحصلة لتراجع  2012في المائة مسجلة خالل عام  13في المائة مقارنة مع 



مداخل التكامل االقتصادي العربي وتفعيلها عن طريق تكامل األسواق  ــــــــــــ الثالثلفصل ا 

 العربية المالية

 

154 
 

نمو  الصادرات اإلجمالية العربية وارتفاع الواردات البينية العربية بمعدل أكبر من معدل

 الواردات اإلجمالية العربية.

كما واصلت نسبة الصادرات البينية في االرتفاع في إجمالي الصادرات السلعية        

نتيجة لتراجع الصادرات السلعية اإلجمالية  2014،2015العربية كذلك خالل السنتين: 

 2014عام  في المائة مسجلة في 9.7العربية، حيث ارتفعت الصادرات البينية من مستوى 

وقد جاء ذلك كمحصلة للتراجع الكبير  2015في المائة في عام  13.0لتصل إلى نحو 

الذي شهدته قيمة الصادرات السلعية اإلجمالية العربية، بسبب تراجع األسعار العالمية للنفط، 

 والذي فاق نسبة التراجع في قيمة الصادرات السلعية البينية اإلجمالية العربية، كما استقرت

حصة الواردات البينية السلعية في الواردات اإلجمالية العربية   2015و 2014خالل عام 

فقد شهد   2016 أما عام في المائة.  13.5عند نفس المستوى والذي بلغت قيمته حوالي 

لتبلغ حوالي   العربية السلعية الصادرات إجمالي في الصادرات البينية مساهمة نسبة تراجع

 العربية اإلجمالية البينية ويعزى ذلك النخفاض قيمة الصادرات السلعية في المائة 12.1

بينما  العربية من نسبة التراجع الذي شهدته قيمة الصادرات السلعية اإلجمالية أكبر بنسبة

 13.8حوالي  لتبلغ العربية اإلجمالية الواردات في السلعية البينيةارتفع نصيب الواردات 

        .2016في المائة خالل عام 

 ويظهر ذلك من خالل الجدول التالي:

 

 

 

 (2016-2007للفترة ) جماليةة التجارة البينية في التجارة االمساهم (:3جدول رقم )

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

نسبة الصادرات البينية 

العربية إلى إجمالي 

 الصادرات العربية

8,9 8,3 10,6 8,6 8 8,41 8,6 9,7 13,0 12.1 
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نسبة الواردات البينية 

العربية إلى إجمالي 

 الواردات العربية

12,1 11,1 12,2 11,8 12,3 13 13,1 13,5 13,5 13.8 

 ،أبوظبي. (2006-2017)صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد  المصدر:

 

 المطلب الثالث: تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية:

 األهمية زيادة عن العربية، البينية للتجارة السلعي الهيكل عن المجمعة البيانات تشير       

 عام في المائة في 58.9 من حصتهما ارتفعت حيث والمواد الخام المعدني للوقود النسبية

 في األغذية والمشروبات حلت وقد . 2008 عام في المائة في 59.6 إلى 2007

 في المائة في 13.3 إلى المائة في 13.0 من طفيفة بصورة ارتفعت بحصة الثانيالمركز

 في 12.5 إلى المائة في 13.0 من حصتها انخفضت التي المصنوعات تلتها 2008 عام

 المائة، في 10.1 إلى المائة في 9.5 من التي ارتفعت الكيماوية المنتجات حصة ثم المائة،

 خالل المائة في 4.2إلى  المائة في 4.5 من حصتها انخفضت التي النقل ومعدات فاآلالت

 .نفسها الفترة

تشير البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات البينية، إلى زيادة األهمية        

النسبية للوقود المعدني والمعادن األخرى في مكونات الصادرات البينية، حيث ارتفعت 

 22.2مقارنة بحصة  2010عام  في المائة في 23.3حصة هذه الفئة السلعية لتبلغ نسبتها 

، وتعزى زيادة أهمية فئة الوقود والمعادن إلى ارتفاع أسعار كل 2009في المائة في عام 

من النفط الخام والغاز الطبيعي وكذلك عدد من المعادن األخرى، في الدرجة األولى، خالل 

والمصنوعات . وفي ضوء ذلك انخفضت األهمية النسبية لفئتي السلع الزراعية 2010عام 

في المائة  22.5في هيكل الصادرات البينية. فقد تراجعت حصة السلع الزراعية من نسبة 

. 2010في المائة في عام  21.9إلى  2009في المائة في عام  21.9إلى  2009في عام 

أما فئة المصنوعات التي تشكل أعلى حصة في الصادرات البينية فقد تراجعت أيضا من 

في المائة، وتراجعت بدورها الفئات الرئيسية  48.5إلى  2009عام  في المائة في 49



مداخل التكامل االقتصادي العربي وتفعيلها عن طريق تكامل األسواق  ــــــــــــ الثالثلفصل ا 

 العربية المالية

 

156 
 

في المائة في عام  18.7للمصنوعات، فانخفضت حصة المصنوعات األساسية من نسبة 

، كما انخفضت حصة فئة اآلالت ومعدات 2010في المائة في عام  16.1إلى  2009

ت البينية العربية. وفي المقابل في المائة من الصادرا 12.6في المائة إلى  13.7النقل من 

سجلت المواد الكيماوية )عضوية وغير عضوية ومنتجات دوائية وصيدلة( زيادة طفيفة في 

في المائة  11.2مقابل  2010في المائة في عام 11.5حصتها من الصادرات البينية لتبلغ 

في المائة  8.3في العام السابق. كما ارتفعت حصة المصنوعات المتنوعة األخرى لتبلغ 

 خالل الفترة نفسها. 

 زيادة إلى 2011 لعام البينية للصادرات السلعي الهيكل عن المجمعة البيانات تشير       

 األخرى، والمعادن المعدني للوقود النسبية األهمية للمصنوعات،واستقرار النسبية األهمية

 والمعادن المعدني حصة الوقود استقرت فقد .البينية الصادرات في الزراعية والسلع

في  المسجلة النسبة من قريبة وهي المائة في 23.9 نسبة عند البينية الصادرات في األخرى

 في 21.7 البينية الصادرات إجمالي في الزراعية السلع حصة بلغت كذلك . 2010 عام

 التي المصنوعات فئة أما . 2010 لعام مستواها من وهي قريبة ، 2011 عام في المائة

 في المائة في 48.5 من هذه الحصة ارتفعت فقد البينية، الصادرات في حصة أعلى تشكل

الرئيسية  الفرعية الفئات وسجلت . 2011 عام في المائة في 49.1 إلى 2010عام

 المتنوعة والمصنوعات األساسية والمصنوعات النقل ومعدات اآلالت وهي للمصنوعات،

       .2011عام في البينية الصادرات في في حصصها طفيفة زيادات األخرى

 2013العربية لعام أشارت البيانات المجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات البينية        

السلع الزراعية، بينما تراجعت حصة كل من الوقود المعدني والمعادن  إلى زيادة حصة

األخرى ،والمصنوعات في إجمالي الصادرات البينية.فقد ارتفعت حصة السلع الزراعية في 

مقارنة مع  2013في المائة خالل عام  20.9إجمالي الصادرات البينية لتصل إلى حوالي 

.وجاء االرتفاع في حصة السلع الزراعية  2012في المائة مسجلة في عام  18.9مستوى 

نتيجة لتراجع األهمية النسبية للمجموعات السلعية األخرى ،حيث انخفضت حصة الوقود 
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في المائة مقارنة  26.2المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية لتصل إلى حوالي 

ساسية إلى تراجع ويعزى ذلك بصفة أ 2012في المائة خالل عام  27.1مع حصة قدرها 

أسعار المحروقات خالل العام وانخفاض كميات اإلنتاج النفطي في بعض الدول العربية 

المنتجة للنفط. أما مجموعة المصنوعات التي تمثل أعلى حصة في الصادرات البينية ، فقد 

في  47.3مقارنة مع حصة قدرها  2013في المائة في عام  46.2تراجعت لتحقق مستوى 

سجلة في العام السابق وذلك نتيجة الستمرار تراجع أداء األنشطة اإلنتاجية مع بقاء المائة م

حالة عدم االستقرار السياسي واألمني التي تشهدها بعض الدول التي تمر بمرحلة التحول 

السياسي واألمني التي تشهدها بعض الدول التي تمر بمرحلة التحول السياسي خالل 

 السنوات األخيرة.

وفيما يتعلق بالمجموعات السلعية الفرعية المكونة للمصنوعات فقد انخفضت حصة        

كل من اآلالت ومعدات النقل، والمواد الكيماوية ،والمصنوعات األساسية في الصادرات 

.بينما سجلت مجموعة المصنوعات المتنوعة األخرى ارتفاعا  2103البينية خالل عام 

وذلك بالمقارنة مع العام  2013صادرات البينية خالل عام ملحوظا في أهميتها النسبية في ال

 السابق.

وعلى صعيد هيكل الواردات البينية، فإنه من المعروف أن الواردات البينية العربية        

هي نفسها الصادرات البينية العربية باإلضافة إلى قيمة الشحن والتأمين ولهذا فمن الناحية 

للصادرات البينية. إال أنه عمليا توجد اختالفات إحصائية ناتجة  النظرية ،فإن الهيكل السلعي

عن اختالف الترتيب وأساليب التسجيل والتصنيف، األمر الذي ينتج عنه فوارق بين أرقام 

الصادرات والواردات البينية وبالتالي تباين قيم المجموعات السلعية في الصادرات البينية 

هذه االختالفات، فيالحظ من البيانات المجمعة عن هيكل  مع الواردات البينية .وبالرغم من

أن الحصص السلعية الرئيسية للواردات البينية حافظت على  2013التجارة البينية لعام 

 نسب متقاربة وفي نفس االتجاهات العامة التي سلكتها الحصص السلعية للصادرات البينية.
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، فقد انخفضت 2015بينية العربية خالل عام فيما يتعلق بالهيكل السلعي للصادرات ال       

حصة كل من السلع الزراعية والوقود المعدني والمعادن األخرى، بينما ارتفعت نسبة 

 مساهمة المصنوعات في إجمالي الصادرات البينية للدول العربية.

في  22.1فقد تراجع نصيب السلع الزراعية في إجمالي الصادرات البينية من مستوى       

 .2015في المائة خالل عام  20.3لتصل إلى نحو  2014لمائة مسجلة في عام ا

كما تراجعت حصة مجموعة الوقود المعدني والمعادن األخرى في الصادرات البينية        

في المائة خالل  21.5في المائة مقابل حصة قدرها  18.2لتبلغ حوالي  2015خالل عام 

لموس الذي تشهده أسعار النفط العالمية.هذا، في ، ويرجع ذلك لالنخفاض الم2014عام 

حين شهدت حصة مجموعة المصنوعات التي تمثل أكبر حصة في الصادرات البينية، 

في  50.7في المائة مقارنة مع حصة قدرها  55لتسجل مستوى  2015ارتفاعا خالل عام 

 المائة في العام السابق.

ة المكونة للمصنوعات فقد ارتفعت حصة على صعيد المجموعات السلعية الفرعي و       

كل من المواد الكيماوية، واآلالت ومعدات النقل والمصنوعات المتنوعة األخرى في 

. بينما حققت مجموعة المصنوعات األساسية 2015الصادرات البينية العربية خالل عام 

مستوى لتصل إلى  2015انخفاض في أهميتها النسبية في الصادرات البينية خالل عام 

و بالنسبة في المائة خالل العام السابق. 19.4بالمائة وذلك بالمقارنة مع مستوى  18.4

انخفاض حصة كل  2016السلعي للصادرات البينية العربية، فقد استمر خالل عام  للهيكل

من الوقود المعدني والمعادن األخرى والسلع الزراعية. هذا في حين زادت حصة 

لصادرات البينية للدول العربية تماشيا مع بقاء أسعار النفط االمصنوعات في إجمالي 

تراجعت حصة مجموعة الوقود المعدني  2016العالمية عند مستويات منخفضة خالل عام 

.كما تراجع نصيب السلع 15.9والمعادن األخرى في الصادرات البينية لتبلغ حوالي 

أما  2016بالمائة خالل عام  19.8لتبلغ نحو  الزراعية في إجمالي الصادرات البينية

مجموعة الصناعات فقد سجلت أعلى نسبة مساهمة في الصادرات البينية، حيث ارتفعت 
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 السلعية المجموعات يخص و فيما . 2016في المائة خالل عام  59.6لتحقق مستوى 

 آلالتوا الكيماوية، المواد   من كل حصة ارتفعت فقد للمصنوعات الفرعية المكونة

بينما انخفض نصيب  2016العربية خالل عام  البينية في الصادرات ، النقل ومعدات

لتسجل نحو  2016خالل عام   البينية الصادرات في األساسيةمجموعة المصنوعات 

 بالمائة. 17.9

 : معوقات التجارة العربية البينيةرابعالمطلب ال

على مدار العقود الماضية، مجموعه من واجهت مسيره التعاون االقتصادي العربي        

واستنادا    .العراقيل والمشاكل التي وقفت حائال دون زيادة مستويات التجارة العربية البينية

المسوحات الميدانية التي قامت بها الجامعة العربية لمعرفه المعوقات  لى الدراسات وإ

والمشاكل التي وقفت في الماضي وال تزال في وجه زيادة التجارة العربية البينية فأنه يمكن 

 1تلخيص هذه المشاكل والعراقيل بما يلي : 

 القيود غير الجمركية: -أوال

اسية ال يمكن التقليل من أثرها في تأخير تنفيذ تمثل القيود غير الجمركية عقبة أس       

أهداف منطقة التجارة الحرة وتكاد تفوق في تأثيرها العقبات األخرى و تشمل هذه القيود ما 

 يلي :

 

 

 : الــقــيـــود الـفــنــيــة -1

وهي خاصة باالشتراطات والمواصفات في الدول العربية ،أي تعددية المواصفات        

المنتج وتعدد وتضارب االجتهادات اإلدارية في تطبيقها مثل وضع العالمات لنفس 
                                                           

متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية  األمانة العامة للشؤون االقتصادية، جامعة الدول العربية، تقرير حول - 1
 .17-9، ص ص 15/2/2004-14القاهرة ، الكبرى
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والالصقات على المنتج وداللة المنشأ، أنواع العبوات ، تضارب نتائج المختبرات ، فرض 

معايير ومواصفات مغايرة لتلك التي تفرضها الدولة على سلعها المحلية خصوصا على 

في المواصفات والمقاييس  لعربية بتغييرام بعض الدول االمنتجات الغذائية والزراعية،  وقي

دون إشعار مسبق ، وتشدد  في االشتراطات الصحية والبيئية ، والمبالغة في أساليب الكشف 

، وارتفاع كلفة التحاليل ، وطول الوقت الالزم إلصدار شهادة المطابقة وتصديقها واستيفاء 

 .رسوم أعلى عليها مقارنة مع السلع المحلية

 : داريـــةالــقــيـود اإل -2

ثائق اإلضافية غير وهي قيود خاصة بموضوع إعادة التثمين الجمركي، وكثرة الو       

تطلب مع البضاعة، ومشاكل النقل بالعبور وإجراءات التخليص الجمركي الضرورية التي

الجمركي ، القيود اعتماد قيمة الفاتورة في التثمين  وتكاليفه وتتطلب عملية إزالة هذه

التي تعاين  واعتماد قواعد منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتقليص عدد الجهات

السلع واالختبارات التي تخضع لها وعدد العينات التي تؤخذ منها ، وتحسين المنافذ 

الجمركية ، وعلى صعيد إجراءات العبور اعتماد األختام الجمركية إلغاء نظام الترفيق 

 .والقوافل

 :  الـقيــود الــنقــديــــــــة -3

إن بعض الدول العربية ما زال لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعار        

الصرف ومخصصات النقد األجنبي وتشدد في إجراءات االئتمان وكذلك في شروط 

نقدية خاصة االستيراد ، مما يتطلب إزالة القيود النقدية وذلك عن طريق معالجة أية قيود 

بالعملة السيما الرقابة الصارمة على النقد وعدم قابلية تحويل العمالت وتعدد أسعار 

                           .الصرف

 : الـقــيود الــمــالـــية -4
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هناك مبالغة في رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ حيث يتم تحصيلها في        

االجتماعي في  و ي فاتورة. علما أن المجلس االقتصادقيمة البعض الدول العربية حسب 

قد توصل  إلى اآلتي:  ) التأكيد على قرار المجلس  2003( في أيلول 72دورته األخيرة )

بشأن إلغاء التصديق على  13/2/2002تاريخ  1431االقتصادي واالجتماعي رقم 

إلغاء التصديق على الفواتير شهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات العامة ، و

والمستندات المصاحبة لشهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات (. ووفقا لألمانة 

العامة للجامعة العربية فأن بعض الدول األعضاء أودعت قراراتها بنفاذ إلغاء تصديق 

، المملكة األردنية شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المرافقة لها وهي ) الجمهورية اللبنانية 

الهاشمية ، دولة اإلمارات ، مملكة البحرين ، الجمهورية التونسية ، المملكة العربية 

السعودية ، دولة قطر، سلطنه ُعمان ، المملكة المغربية ، الجمهورية اليمنية ، جمهوريه 

 مصر العربية(.

ضع في بعض األحيان كما أن هناك مبالغة في رسوم المعاينة والمطابقة والتي تخ       

لمعاملة تمييزية مقارنة بالسلع المحلية ، وارتفاع بدالت التحاليل على بعض السلع السيما 

 الغذائية منها.

 الــقـيود الــكمـــية : - 5

وجود قيود كمية في العديد من  الدول العربية تتمثل في حصر االستيراد بمؤسسات        

مية لالستيراد تخضع التفاقيات ثنائية ورخص استيراد، تابعه للقطاع العام ، وقيود موس

 وعدم تطبيق الرزنامة الزراعية في كثير من األحيان.

 مشكلة الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل للتعريفة الجمركية: -ثانيا

إن  فرض الدول العربية للرسوم والضرائب ذات األثر المماثل للتعريفة الجمركية        

لى السلع العربية المستوردة من الدول العربية سوف يؤدي إلى تعطيل أثر المفروضة ع

التخفيض الجمركي ، وتعتبر الضرائب والرسوم اإلضافية من المعيقات الرئيسية التي 
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تحول دون التنفيذ األمثل لبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومثال ذلك رسوم 

سب كنسبة من القيمة في الدول العربية ، ورسوم إحصاء الطوابع ورسوم القنصلية التي تح

وخدمات جمارك كنسبة من القيمة المستوردة ، باإلضافة إلى رسوم لها مصلحة عامه 

كرسوم بيطرة ورسوم المرور على الطرق ، وهذه كلها رسوم وضرائب تؤثر على قيمه 

 البضاعة وكلفتها. 

يد واضح لنسب مجمل الضرائب والرسوم األمر الذي يتطلب تدارك ذلك عبر تحد       

وإلغاء الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل للتعريفة الجمركية أو دمجها بالتعريفات 

الجمركية التي يسري عليها التخفيض الجمركي بحيث تزال كافة الضرائب والرسوم مع 

 رى.انتهاء الفترة الزمنية المقررة لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكب

 المغاالة في طلب االستثناء على التخفيضات الجمركية:-ثالثا

تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى صعوبات ناجمة عن المغاالة في طلبات        

االستثناء من التخفيضات الجمركية ، والتي يخشى أن تؤثر على االلتزامات المترتبة على 

 من المنطقة.  الدول وعدم تحقيق األهداف المتوخاة

وقد منح المجلس االقتصادي واالجتماعي ست دول عربية استثناءات بعدم تطبيق        

نسبة التخفيض التدريجي على عدد من السلع التي حددتها تلك الدول ، كما حدد المجلس 

االقتصادي واالجتماعي الفترة الزمنية لتلك االستثناءات لتعمل خاللها تلك الدول على 

أوضاعها االقتصادية ، وقد انتهت الفترة الممنوحة لكافة االستثناءات في مواءمة 

( في  2002، وأكد مجلس الجامعة في دورته الرابعة عشر )بيروت اذار/  16/9/2002

) عدم منح أية استثناءات جديدة بعد انتهاء الفترة الزمنية  اآلتيعلى  233قراره رقم 

المحددة لالستثناءات القائمة حاليا إال في أضيق الحدود ووفق معايير مشدده انسجاما مع 

( من اتفاقيه تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، وذلك 15نص المادة )

، ويعهد للمجلس االقتصادي واالجتماعي تقدير اء في المنطقة حاليبالنسبة للدول األعضا

 الموقف بالنسبة للدول التي ستنضم الحقا (.
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 عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات:-رابعا

تعتبر آلية تسوية المنازعات من األدوات الضرورية لعمل منطقة التجارة الحرة        

لتجارية بين الدول أعضاء العربية الكبرى ، وتزداد أهميتها مع زيادة حجم المبادالت ا

المنطقة والذي يؤدي إلى ترابط المصالح التجارية بين هذه الدول وبين المتعاملين في 

إطارها من القطاع الخاص ، ووجود آلية لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين األطراف 

ف المتعاملة في إطار المنطقة يساعد في سرعة البت في القضايا التي تكون موضوع خال

 بين الشركاء التجاريين حتى ال تتعرض مصالحهم االقتصادية للضرر. 

ولقد نصت المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول        

العربية على أن المجلس االقتصادي واالجتماعي هو الجهة المختصة بفض المنازعات التي 

ما نص البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية تنشأ بين أطراف االتفاقية ، ك

الكبرى على " تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية 

تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خالف حول تطبيق هذا البرنامج 

 يام بهذه المهمة. " وتم تكليف لجنة التنفيذ والمتابعة للق

وقد تم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير        

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، إال انه لم يتم إقرار هذه اآللية حتى اآلن 

الحظات الدول وستجتمع لجنة الخبراء القانونيين للمرة األخيرة من اجل استكمال بحث م

العربية بشأن آلية فض المنازعات ، ورفع تقريرها إلى الدورة القادمة للمجلس االقتصادي 

 لمناقشته.

 قواعد المنشأ/ قواعد المنشأ التفصيلية:-خامسا

تشكل قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية أحد المرتكزات األساسية لمنطقة التجارة        

، والتي يمكن من خاللها منع تسرب سلع أجنبية للدول العربية  الحرة العربية الكبرى
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المستفيدة من المميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية ، كما وأنها الوسيلة التي يمكن من 

 خاللها تحقيق تكامل إنتاجي بين الدول العربية مستفيدة من قاعدة المنشأ التراكمي. 

منشأ مرحلية انتقالية تعتمد على مبدأ المكون المحلي العربي)  ويتم حاليا العمل بقواعد       

القيمة المضافة( وحددت أسلوب احتساب القيمة المضافة وذلك لحين استكمال قواعد المنشأ 

التفصيلية ، وقد عملت اللجنة الفنية لقواعد المنشأ التي نص البرنامج التنفيذي على تشكيلها 

د قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية ، إال أن اللجنة خالل السنوات الماضية على إعدا

وخالل ست اجتماعات لم تتمكن من استكمال هذه القواعد والتوافق بشأنها بين كافة الدول 

األعضاء ، وظلت بعض األحكام العامة محل خالف بين الدول األعضاء ، مما كان له أثر 

دد من السلع أيضا ، فال زالت هناك مادة مباشر في عدم التوافق بشأن القواعد التفصيلية لع

أساسية في األحكام العامة لم يتم التوافق بشأنها وهي المتعلقة باستخدام سعر السلعة تسليم 

باب المصنع في أساس احتساب القيمة المضافة ، أم احتساب قيمة المدخالت األجنبية ، 

ع إال بعد إقرار كافة األحكام وأكدت اللجنة على انه لن يتم بحث القواعد التفصيلية للسل

 العامة.

يذكر أن قواعد المنشأ العربية العامة ألغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل  و       

 ( كقيمة مضافة للسلع المنتجة عربيا. %40التجاري بين الدول العربية حددت نسبة )

نعكاسات سلبية على تطبيق إن التأخير في االتفاق على قواعد المنشأ سوف يترك ا       

المنطقة وباألخص قضية االستثناءات ، األمر الذي يتطلب اإلسراع من االنتهاء من قواعد 

المنشأ التفصيلية لكي يستطيع القطاع الخاص االستفادة القصوى من مشروع المنطقة ،  

رسها الدول حيث أن االتفاق على قواعد منشأ تفصيلية يعتبر من السياسات التجارية التي تما

في إطار تشجيع االستثمارات البينية والعمل على توظيفها في خدمة التكتل االقتصادي 

 المنشود. 

 النقل البري والبحري: -سادسا
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إن كلفة التجارة بين بلدان العالم العربي المختلفة وبالذات كلفة النقل   تشكل عائقا        

يعتبر المغرب العربي اقرب جغرافيا إلى أوروبا آخر أمام التجارة العربية البينية ، حيث 

منه إلى باقي دول المشرق العربي والخليج العربي ، وبشكل عام فان عدم توفر وسائل نقل 

منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن 

لعربية البينية  كما وتعد التعقيدات العربي متدنية جدا ، بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة ا

على الحدود بين الدول العربية وطول المدة الزمنية من أكثر العقبات المعرقلة لتحرير 

التجارة بين البالد العربية  األمر الذي يتطلب إنشاء خطوط شحن كافية لزيادة الصادرات 

لشحن مثل التامين العربية إضافة إلى إنشاء عدد من الشركات العاملة كخدمة خطوط ا

والتخليص الجمركي وشركات النقل البري ، أيضا ال بد من العمل على تطوير اتفاقية تنظيم 

 النقل البري ) الترانزيت ( بين الدول العربية.

 تشابه الهياكل االقتصادية واالجتماعية: -سابعا

العربية أدى إلى إن تشابه الهياكل االقتصادية واإلنتاجية واالجتماعية في الدول        

حدوث تخوف من فتح األسواق العربية على بعضها ، وقد أدى تشابه الهياكل االقتصادية 

الوقت الذي تركز فيه الدول العربية  واإلنتاجية فيها إلى تشابه في الصناعات التصديرية في

د من على زيادة صادراتها ، باإلضافة إلى ارتفاع أسعارها التصديرية مقارنة مع ما يستور

 مختلف دول العالم.

  القضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الدولية: -ثامنا

هناك إشكاليات أخرى تتعلق بالقواعد والضوابط التي ستضعها منطقة التجارة الحرة        

العربية الكبرى لنفسها ، مثل المواصفات والملكية الفكرية وشهادات المنشأ والبيئة وغيرها 

تساؤل حول ما إذا كانت المنطقة ستلزم نفسها بقواعد أيزو أو قواعد منظمة التجارة ، وثمة 

العالمية ، أو قواعد االتحاد األوروبي، ، خاصة بعد أن بدأ العديد من الدول العربية بتطبيق 

 الضوابط والمعايير الدولية باعتبارها متطلبا ضروريا من متطلبات العولمة.
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 لالزمة للتجارة البينية:نقص المعلومات ا -تاسعا

تعاني مؤسسات القطاع العام بشكل عام من نقص في المعلومات االقتصادية        

والتجارية ذات العالقة بالقوانين والتشريعات التجارية الخاصة باألسواق العربية  ويعاني 

مها القطاع الخاص من عدم توفر المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيالت التجارية وأه

الخدمات الجمركية والتخزين والنقل والترانزيت والخدمات المصرفية والتأمين 

واالستشارات ، كذلك هناك نقص في المعلومات المتعلقة باألسواق والسلع المختلفة وأنماط 

االستهالك والمواصفات والمقاييس والنوعية والجودة ، وعادة ما يتم اللجوء إلى نشرات 

 ر خارجية عن األسواق العربية.وتحاليل تصدرها مصاد

 صعوبة تنقل األفراد ورؤوس األموال بين الدول العربية وصعوبة منح التأشيرات  -عاشرا

 

 

عدم شمول جميع الدول العربية في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية  -حادي عشر

 الكبرى:

لالتفاقية مثل ) الجزائر حيث ال تزال هناك مجموعه من الدول العربية غير منضمة        

 ، جيبوتي ، الصومال ، جزر القمر ، موريتانيا ( .

عدم شمول قطاع الخدمات في البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة  -الثاني عشر

 الحرة العربية الكبرى:

في النشاط االقتصادي حيث تحتل تجارة الخدمات في الدول العربية أهمية كبيرة        

، ويؤدي تحرير تجارة الخدمات إلى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة اريواالستثم

، مع اإلشارة إلى المحاوالت والخطط التي وضعت مؤخرا العمل وفرص النمو االقتصادي

  لتحقيق هذه الغاية.
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 المبحث الثاني: واقع االستثمارات العربية البينية

إن االستثمارات العربية البينية التي تضاف إلى الطاقات اإلنتاجية، تعتبر بمثابة        

البينية عبر محرك لعملية التنمية العربية، إذا ما أحسن التوزيع القطاعي لتلك االستثمارات 

األقطار العربية، لذا يجب التركيز على دور االستثمارات العربية البينية في خلق هياكل 

تصادية تكاملية، بغض النظر عن طبيعة النظام االقتصادي والسياسي في كل إنتاجية واق

قطر عربي على حده، وإذا نظرنا إلى مدى فاعلية تدفقات االستثمارات العربية البينية من 

   منظور إنمائي تكاملي.    

 عقدت التي االتفاقيات ومختلف البينية العربية االستثمارات المطلب األول: مفهوم

 .لتشجيعها

 والتي سيتم ذكر أهمها في ما يلي:       
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 أوال: مفهوم االستثمارات العربية البينية :

تعرف االستثمارات العربية البينية بأنها تلك التدفقات الرأسمالية التي يكون مصدرها        

مواطنون عرب طبيعيون أو مؤسسات عربية معنوية من خارج الدول العربية 

في مشاريع استثمارية خاصة أو عامة أو مختلطة،تدار على أسس المضيفة،توظف 

 .1تجارية

فاالستثمارات العربية البينية تكتسب أهمية خاصة بوصفها أحد ركائز التشابك        

وليس من شك في أن المقدرات االقتصادية للدول العربية من  والتالحم االقتصادي العربي،

ال،وأراضي زراعية وسوق معتبرة تدعوا إلى موارد وخدمات ويد عاملة ورؤوس أمو

ضرورة التسريع لتعبئة رؤوس األموال العربية وتوظيفها في المنطقة. فضال عن ذلك فإن 

الظروف اإلقليمية والدولية وما ترتب عنها من  إعادة رسم الخارطة السياسية واالقتصادية  

التكتل لمواجهة التحديات وتعزيز  واألمنية في  العالم تدفع الدول العربية إلى استغالل فرص

 2مواقفها التفاوضية مع األطراف الدولية.

 العربية الدول في العربية األموال توظيف هي البينية العربية فاالستثمارات بالتالي و       

 طرف من األسواق المالية العربية في أو حقيقية مشاريع في هذا التوظيف كان سواء

 .خاصة أو تكون عامة قد مؤسسات أو طبيعيين أشخاص

 ثانيا: االتفاقيات المشجعة لالستثمارات العربية البينية:

 الدول جامعة إطار في وذلك العربية الدول بين االتفاقيات من العديد عقدت لقد       

 األقطار بين فيما االنتقال على وتشجيعها العربية االستثمارات بخصوص حماية العربية

 تمثلت البينية، العربية االستثمارات وتشجيع مناخ االستثمار لتحسين أساسا وتهدف العربية

 :في االتفاقيات هذه

                                                           
 . 125ص مرجع سابق،علي لطفي، -1
الملتقى  أهمية االستثمارات العربية البينية في تعزيز التكامل االقتصادي العربي، محمد قويدري،محمد فرحي، - 2

  2، ص2004الدولي،التكامل االقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة،سطيف،
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لقد حظي موضوع انتقال رؤوس األموال واستثمارها في البلدان باهتمام منظمات        

العمل المشترك منذ إنشاء جامعة الدول العربية.وقد تمثل هذا االهتمام في إبرام عدد من 

االتفاقيات لحل مشكالت انتقال رؤوس األموال واستثمارها بين البالد العربية وهذه 

 االتفاقيات هي :

اتفاقية تسديد مدفوعات المعامالت الجارية وانتقال رؤوس األموال بين الدول  -1

 (: 1953العربية)

الدول  ويتلخص التنظيم الذي وضعته االتفاقية لتشجيع انتقال رؤوس األموال بين       

 األعضاء في ثالث نقاط أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي :

تقر الفقرة األولى من المادة الثانية من هذه االتفاقية المبدأ العام الذي من الواجب  -

أن تلتزم به الحكومات العربية األعضاء والمتمثل في تعهد الدول بأن تجيز انتقال 

مع تمتع رعايا الدول العربية رؤوس األموال للمساهمة في مشاريع التنمية 

 باألفضلية في ذلك.

 وفيما يخص المعاملة الضريبية فيحكمها قاعدتان :  -

عدم خضوع رؤوس األموال ألي رسوم أو ضرائب عند انتقالها من دولة إلى  .أ

 أخرى.

يخضع عائد رأس المال المستثمر للضرائب التي تفرضها الدولة المستثمر فيها  .ب

 الضرائب التي تفرضها دولة األصل.ويعفى من جميع أنواع 

تحيز حكومة كل بلد من البلدان العربية لرؤوس األموال التي ترد إليها بالعودة  -

إلى موطنها األصلي،دون أن تخل بحق كل دولة من الدول األطراف في وضع ما 

تراه من القواعد والقوانين بقصد حماية رؤوس أموالها من التسرب إلى 

دولة من الدول األطراف بتحويل األرباح الناتجة عن  الخارج،كما تسمح كل

استثمار رؤوس األموال التي ترد إليها تنفيذا لهذه االتفاقية إلى موطن رأس المال 

        األصلي.
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 وأهم ما يمكن مالحظته على هذه االتفاقية هي أنها جاءت قاصرة من عدة جوانب :

تعمل في حدود إمكانياتها ووفقا  أنها تتضمن مجرد التزام بوسيلة حيث أن الدول -1

 ألنظمة تحويل العمالت الخارجية وأنظمة االستيراد.

هذا ما جعل أثرها  و أنها تتضمن بعض المبادئ العامة دون أي تنظيم تفصيلي،  -2

محدودا للغاية في ظل الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المنطقة العربية 

 في ذلك الوقت.

ا فقط لرأس المال الخاص وأغفلت رؤوس األموال الحكومية أنها أولت اهتمامه -3

والتي كانت في تلك الفترة تشكل المصدر األهم النتقال رؤوس األموال بين 

 البلدان األعضاء.

فيما يتعلق برأس المال الخاص فقد اقتصرت على مواجهة عقبة واحدة هي وحتى  -4

انتقالها أو ما تتعرض >>الضرائب<<والتي يتم فرضها على هذه األموال عند 

له من ازدواج ضريبي مع إغفال عقبات رئيسية أخرى مثل المصادرة 

 والتأميم،وتقيد حق المستثمر في ممارسة حقوقه إلى غير ذلك من العقبات.

ومن الناحية العملية لم يحدث فعال انتقال لرؤوس األموال العامة،أما رؤوس األموال        

ا على عرض االستثمار في اإلسكان فقط دون مشروعات التنمية الخاصة فقد اقتصر انتقاله

كما ينص االتفاق،وذلك ألن االتفاقية لم تحدد الخطوات العملية لتنفيذ ما جاء فيها،فضال عن 

 1ضعف المبادالت التجارية.

 ( :1970اتفاقية استثمار رؤوس األموال وانتقالها بين البلدان العربية) -2

إال أنها تضمنت بعض التفصيالت  ام هذه االتفاقية هي أيضا،رغم تواضع أحك       

م.وتدعو هذه االتفاقية إلى أن يبذل كل بلد 1953لتشجيع االستثمار مقارنة باتفاقية عام 

عربي مصدر لرؤوس األموال جهوده لتشجيع االستثمارات في األقطار العربية األخرى 

هذا الشأن من خدمات وتسهيالت،كما تبذل على سبيل التفضيل،ويقوم بتقديم ما قد يلزم في 
                                                           

 .114-113،ص صمرجع سابقطارق محمود عبد السالم،  - 1
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األقطار المستوردة لرأس المال  كل جهد وتقدم كل تيسير الستثمارات المال العربي على 

وأن تعمل الدول األعضاء على تشجيع استثمار  1سبيل التفضيل وفقا لبرامج التنمية فيها

ا للتكامل االقتصادي وذلك دعم رأس المال العربي في المشروعات االقتصادية المشتركة.

كما تنص االتفاقية على أن تقوم الدول األعضاء بتقرير النظم  2بين األقطار العربية

والشروط والحدود التي تكفل على أساسها االستثمارات العربية وتحديد القطاعات المتاحة 

تغيير لها وإعالم األقطار العربية األخرى بها وإيداع هذه النظم والشروط والقطاعات وأي 

 3يحدث لها لدى األمانة العامة لمجلس الوحدة.

ذي ساد بعد  بالنظر إلى المناخ السياسي واالقتصادي في المنطقة العربية وال و       

فقد تم إجراء تعديالت في بعض أحكام االتفاقية بحيث تلتزم  1973حرب)أكتوبر(من عام

 االستثمارات العربية التي تقام فيها.الدول المضيفة لالستثمار بعدم تأميم أو مصادرة 

   اتفاقية المؤسسة العربية لضمان االستثمار : -3

صدرت هذه االتفاقية بتوصية من المؤتمر الثاني لخبراء التمويل العرب الذي عقد في        

م وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوحدة 1970الكويت في مارس 

 م.1970ي أوت االقتصادية العربية ف

 يلي : وتهدف هذه االتفاقية إلى تحقيق ما       

تأمين المستثمر العربي بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر  -

الحد من اآلثار التي قد تترتب على تحقيقها،وهي المخاطر الصالحة  و غير التجارية،

 للتأمين.

وذلك من خالل تشجيع انتقال رؤوس تشجيع االستثمارات بين الـدول األعضاء  -

لتحقيق ذلك فإن  و وذلك لتحويل جهودها اإلنمائية لصالح شعوبها، األموال بينها

                                                           
 .118،صمرجع سابقسليمان المنذري، - 1
 .118،صمرجع سابقسليمان المنذري، -2
 .118،صمرجع سابقسليمان المنذري، - 3
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المؤسسة تعمل على تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص االستثمارات وأوضاعها 

    1في أقاليم الدول األعضاء.

اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية وبين  -4

 مواطني الدول العربية: 

بقرار مجلس الوحدة االقتصادية العربية وتهدف  1974وقد أبرمت هذه االتفاقية عام        

و إحدى إلى حل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد االستثمارات بين الدول المضيفة أ

هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية األخرى سواء كان شخصا طبيعيا 

أو معنويا وقد نصت هذه االتفاقية على إنشاء هيئة دائمة تدعى مجلس تسوية منازعات 

لم تنضم إلى هذه  و االستثمار وتشكيل محكمة التحكيم للفصل في المنازعات المذكورة.

 دولة عربية واحدة ولذلك فقد ضلت حبر على ورق. االتفاقية سوى

يتضح من خالل متابعة تطبيق االتفاقيات التي تمت اإلشارة إليها بأنها كانت محدودة        

النطاق من حيث العضوية باستثناء المؤسسة العربية لضمان االستثمار،كما أنها لم تعد 

في المنطقة خاصة خالل الحقبة مواكبة للتطورات التي حدثت في البيئة االقتصادية 

النفطية،مما تطلب األمر إعادة النظر فيها وإعداد اتفاقية جديدة شاملة لتنظيم العالقات 

 وهي : 2االستثمارية بين الدول العربية.

 ( :1980االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية) -5

هدف سد أوجه النقص وتالفي القصور الذي اعترى لقد وضعت هذه االتفاقية ب       

االتفاقيات التي سبقتها وتم التصديق على هذه االتفاقية في مؤتمر القمة العربي الحادي عشر 

                                                           
حالة النظام العربي لضمان -آليات ضمان االستثمارات األجنبية قدي عبد المجيد،وصاف سعيدي،سماللي يحضية، - 1

 .47، الملتقى العلمي الدولي الثاني كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،سكيكدة،ص-ماراالستث

 
 .120-119ص ص مرجع سابق،سليمان المنذري، - 2
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يبلغ عدد الدول  1992وبانضمام مصر إلى هذه االتفاقية عام 27/11/1980-25في عمان

 المصادقة عليها تسع عشرة دولة.

 على المبادئ اآلتية : وتقوم االتفاقية       

ذلك عن طريق معاملة رأس  و االتجاه نحو تحقيق المواطنة االقتصادية العربية، -1

المال العربي في الوطن العربي كرأس المال الوطني مع إمكانية إعطائه مزايا 

 إضافية.

مراعاة الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين طرفي العالقة بما يضمن في النهاية فائدة  -2

 تنمية حقيقية للبلد المضيف. محققة للمستثمر،و

توفير الضمانات والتسهيالت الكفيلة بتشجيع االستثمار العربي داخل الوطن  -3

 1العربي.

لذلك يمكن اعتبار هذه االتفاقية اإلطار القانوني الموحد الذي يوفر الضمانات المالية        

لة بتشجيع االستثمار العربي داخل الوطن والقضائية والقانونية والتسهيالت والحوافز الكفي

 2العربي.

ثم بدأ مجلس الوحدة في إعادة النظر في إعداد اتفاقية جديدة لتشجيع االستثمار في        

وافق على>>اتفاقية  2000ضوء االتفاقيات القائمة ومالحظات الدول وفي منتصف عام

لت هذه االتفاقية حيز النفاذ في تشجيع وحماية رؤوس األموال بين البلدان العربية<< ودخ

دول فقط وهي)األردن والسودان ومصر( وقد كانت محل  3ولكن بتصديق  2002عام

.وتهدف هذه االتفاقية إلى خلق وتوفير وتهيئة البيئة المناسبة إلقامة 1970اتفاقية 

في أراضي الدول   االستثمارات الخاصة بمستثمري الدول المتعاقدة والتي يتم إقامتها

وتوثيق التعاون االقتصادي بين الدول المتعاقدة على أسس من المساواة  المتعاقدة األخرى،

والمنفعة المشتركة،بما يحفز على دفع أنشطة االستثمارات فيها،وتوفير الحماية العربية ذات 

                                                           
 .118-117، ص صمرجع سابقطارق محمود عبد السالم،  - 1
 .120،ص مرجع سابقسليمان المنذري،  - 2
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المستويات الدولية  لالستثمارات العربية في الدول المتعاقدة إضافة إلى الحماية التي يكفلها 

كما أن االتفاقية تساعد على حرية انتقال األشخاص واألموال  التشريع الوطني لكل دولة.

 والعمل وممارسة النشاط االقتصادي بين هذه الدول.

وعند إقرار االتفاقية قام المجلس بطلب إعداد مشروع اتفاقية جديدة لتسوية منازعات        

وأقر في  عالمية وتمتاز بالشفافية والوضوح.االستثمار تتماشى مع المتغيرات االقتصادية ال

>>اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية<<،غير أنها لم تدخل  2000نهاية

 1974.وقد قامت  بإلغاء المجلس الذي أنشأته اتفاقية2003حيز التنفيذ حتى منتصف

بجهاز إداري ينشأ في وعهدت بصالحياته في تفسير االتفاقية إلى مجلس  الوحدة واكتفت 

األمانة العامة كبديل ألمانة المجلس المذكور.وأعادت االتفاقية صياغة القواعد الخاصة 

 1بالتوفيق والتحكيم الواردة في االتفاقية السابقة.

ومن خالل ما سبق  يتضح لنا أن تشجيع االستثمار وحركة رأس المال في المنطقة        

بعض المعوقات وكذلك ضرورة التزام الدول بتطبيق األحكام العربية هو بحاجة إلى إزالة 

التي وردت في االتفاقيات المتعلقة باالستثمار في الدول العربية والتي احتوت على الكثير 

من التسهيالت والحوافز باإلضافة إلى ذلك فإن تشجيع  انتقال رؤوس األموال  واستثمارها 

 في المنطقة يحتاج إلى:

تشريعات االستثمار عبر فترات زمنية وذلك بغرض تطويرها على إعادة النظر في  -1

 ضوء التجارب العملية والمتغيرات المستجدة.

المدروسة للمشروعات االستثمارية،التي لها القدرة  و الدعوة إلى تقديم الحوافز اإلضافية -2

على  أن  تتحمل  أعباء إضافية بسبب نقص أو قصور الخدمات  المتعلقة بالهيكلة 

 ساسية.األ

 ضرورة توفير الرعاية الضرورية للمشروعات االستثمارية العربية،وأولى مظاهر هذه  -3

 الرعاية تتمثل في وفاء الدولة المضيفة بالتزاماتها تجاه المشاريع  االستثمارية.

                                                           
 .504-503صص ،  مرجع سابق ، محمد محمود اإلمام - 1
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النظر في توفير الحماية  المناسبة لمنتجات المشاريع االستثمارية العربية،من منافسة   -4

 ة المستوردة،وخاصة في السنوات األولى من بدء المشاريع.المنتجات المثيل

تحقيق االنسجام في معاملة المستثمر من الناحيتين القانونية  والمؤسسية،أي  التطبيق  -5

 السليم  للقوانين  وتحقيق فعالية  المؤسسات من أجل تشجيع وجذب  االستثمارات.

فتحها على بعضها البعض وذلك دراسة طرق تطوير األسواق المالية العربية وإمكانية  -6

 لزيادة تدفق االستثمارات العربية البينية.

االستثمار في الدول العربية هو دليل على األهمية  وجود أجهزة تقوم باإلشراف على -7

على هذه الدول أن تمنح  و التي تعطيها تلك الدول لمساعدة المستثمر والعمل معه،

 ف على العملية االستثمارية.الصالحيات والسلطة الكافية لغرض اإلشرا

وأخيرا،فإن التأكيد على مسؤولية المستثمر  تجاه تهيئة  الظروف المالئمة لنجاح        

وبيت الخبرة المؤهل من  حسن اختياره للفرصة االستثمارية استثماراته وذلك من خالل

 ذوي المعرفة للظروف واألوضاع المحلية لوضع دراسة الجدوى الالزمة...الخ.

 المطلب الثاني: تطور االستثمارات العربية البينية

 سنحاول تتبع تطوراتها في ما يلي: 

  :أوال: مشاريع االستثمار العربي البيني

 ذلك من حيث عدد المشاريع ثم تكلفتها وذلك في ما يلي: و

  :عدد المشاريع البينيةمن حيث  -1

بنسبة  2016للمشروعات العربية البينية لعام يعد قطاع العقارات األهم في استقطابه        

من التكلفة االستثمارية فيما جاء قطاع المنسوجات األول من حيث عدد  85.2%

من إجمالي عدد  %16.9مشروعا وبحصة تبلغ نحو  24المشروعات حيث حظي بعدد 
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 16مشروعا تاله قطاع الخدمات المالية والعقارات بعدد  142المشروعات البالغ عددها 

 لكل منهما. %11.3مشروعا لكل منهما وبنسبة 

فقد  2016و حسب الدول المستقبلة لتدفقات االستثمارات العربية البينية خالل عام        

من عدد المشروعات تلتها  %21تصدرت السعودية قائمة الدول العربية باستحواذها على 

 .%12ثم مصر بحصة أقل من  %12سلطنة عمان بحصة 

فقد  2016سب الدول المصدرة لتدفقات االستثمارات العربية البينية خالل عام وح       

من عدد المشروعات تلتها السعودية بحصة  %64.1تصدرت اإلمارات بحصة بلغت 

 . %9.34ثم الكويت 10.6%

و  2003يقدر عدد مشروعات االستثمارات العربية البينية خالل الفترة مابين عامي        

مشروعا، وحسب الدول المستقبلة لمشروعات االستثمارات العربية  2552بنحو  2016

مشروع وبحصة  402البينية خالل نفس الفترة فقد تصدرت السعودية باستحواذها على 

 283من اإلجمالي العربي، تلتها اإلمارات في المرتبة الثانية باستحواذها على  16%

مشروعا  247استحواذها على ثم مصر في المرتبة الثالثة ب %11مشروعا وبحصة 

مشروعا  238ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة باستحواذها على  %10وبحصة 

 ثم بقية الدول. %9وبحصة 

 

 

 

 

 

 

 توزيع إجمالي المشاريع االستثمارية العربية البينية )عدد المشروعات((: 2الشكل رقم )

 2016و 2003بين عامي  المستقبلة ماحسب الدول                                         
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 . 21، ص 2017االستثمار، المصدر:المؤسسة العربية لضمان 

حسب الدول المصدرة لمشروعات االستثمارات العربية البينية خالل الفترة مابين  و      

مشروعا وبحصة  1232فقد تصدرت اإلمارات باستحواذها على  2016و 2003عام 

 284من اإلجمالي العربي، تلتها السعودية في المرتبة الثانية باستحواذها على   48.3%

مشروعا  247ثم الكويت في المرتبة الثالثة باستحواذها على  %11.1مشروعا وبحصة 

مشروعا وبحصة  150ثم قطر في المرتبة الرابعة باستحواذها على  %10.7وبحصة 

 ثم بقية الدول. 5.9%

 

 

 

 

 توزيع إجمالي المشاريع االستثمارية العربية البينية )عدد المشروعات((: 3الشكل رقم)

 2016و 2003بين عامي  حسب الدول المستثمرة ما
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 .21، ص 2017االستثمار، المصدر:المؤسسة العربية لضمان 

 تكلفة المشاريع البينية:من حيث  -2

جديدا في المنطقة مشروعا  142شركة عربية بإنشاء  91قيام  2016شهد عام        

مليار دوالر  22.2خارج حدود دولها وقدرت التكلفة االستثمارية لتلك المشروعات بنحو 

 ألف فرصة عمل جديدة. 26.6حيث وفرت نحو 

 2016حسب الدول المستقبلة لتدفقات االستثمارات العربية البينية خالل عام        

من إجمالي االستثمارات تلتها  60.4تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على 

 .%3.4ثم األردن بحصة  % 23.4السعودية بحصة 

 2016حسب الدول المصدرة لتدفقات االستثمارات العربية البينية خالل عام        

ثم  %20.9من اإلجمالي تلتها السعودية بحصة  %69.4تصدرت اإلمارات بحصة بلغت 

 .%3.7مصر 
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حيث  2016األهم في استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام  يعد قطاع العقارات       

من  %85.2مليار دوالر وبحصة تبلغ نحو  18.13حظي باستثمارات بلغت قيمتها 

ثم  %4.8إجمالي تكلفة المشروعات تاله قطاع الغذاء والتبغ بقيمة مليار دوالر وبحصة 

ثم قطاع االتصاالت في  %4.2مليون دوالر وبحصة  900قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 

 .%2.3مليون دوالر وبحصة  483المرتبة الرابعة بقيمة 

قدرت قيمة التكلفة اإلجمالية لمشروعات االستثمارات العربية البينية خالل الفترة        

مليار  14مليار دوالر وبارتفاع بلغ  324بما يزيد على  2016و  2003مابين عامي 

 .2016مليار دوالر بنهاية أبريل  310نة مع مقار %4.5دوالر وبنسبة 

 2003حسب الدول المستقبلة لتدفقات االستثمارات العربية البينية خالل الفترة مابين        

 81.8تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة  2016و

لتها السعودية بقيمة من إجمالي االستثمارات خالل الفترة ت %25.2مليار دوالر وبحصة 

 24.3من اإلجمالي ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة  %9مليار دوالر وبنسبة  29.1

 .%7.5مليار دوالر وبحصة 

حسب الدول المصدرة لتدفقات االستثمارات العربية البينية خالل الفترة ما بين عام        

من  %49.6دوالر وبنسبة مليار  160.9تصدرت اإلمارات بقيمة  2016و  2003

وحلت  11.9مليار دوالر وبحصة  38.5اإلجمالي تلتها البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 

 .%11.7مليار دوالر وبحصة  38الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 

 

 ثانيا: تطور مشاريع االستثمار البيني العربي:

 تطور عدد المشروعات العربية البينية : -1
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شهدت مؤشرات االستثمارات العربية البينية  2016و  2003الل الفترة مابين خ       

تذبذبا واضحا حيث شهدت مؤشرات عدد الشركات والمشروعات والتكلفة االستثمارية 

قبل أن تتراجع تلك  2006إلى عام  2003البينية بين الدول العربية ارتفاعا من عام 

 .2007المؤشرات مرة أخرى عام 

وقبل ظهور نتاج األزمة المالية العالمية ارتفع مختلف مؤشرات  2008خالل عام        

ثم تواصل نمو المؤشرات حتى  2009االستثمار العربي البيني قبل أن تعاود التراجع عام 

حيث ظهرت بعدها تداعيات الربيع العربي بشكل عام في المنطقة وبدأت  2012عام 

 .2011نخفاض المتتالي اعتبارا من عام تأثيرات األحداث في الظهور مع اال

شهدت المؤشرات اتجاها عاما للنمو حيث  2016و  2003خالل الفترة مابين عامي        

ثم تراجع إلى  2006مشروعا عام  221إلى  2003عام  69ارتفع عدد المشروعات من 

 قبل  2007مشروعا عام  108

تأثر باألزمة العالمية وينخفض بشدة وذلك قبل أن ي 2008مشروعا عام  257أن يقفز إلى 

مع تحقيق رقم قياسي بلغ  2010مشروعا عام  212و  2009مشروعا عام  191إلى 

 .2012مشروعا عام  352

توافقت حركة تطور التكلفة االستثمارية للمشروعات البينية مع تطور عدد        

مليار  22.2 إلى نحو 2003مليارات دوالر عام  4.2المشروعات حيث ارتفعت من 

 مليار دوالر. 324وبقيمة تراكمية خالل تلك الفترة تقدر بما يزيد على  2016دوالر عام 

 

 

 

 2016إلى  2003عدد المشروعات العربية البينية من  تطور:( 4الشكل )
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 في التوزيع القطاعي: التغير -2

أن هناك تغيرات على صعيد التغير في التوزيع القطاعي خالل العقد األخير يتضح        

، فحسب عدد المشروعات يالحظ 2016و  2006مابين التوزيع القطاعي في عامي 

ليصبح  %16.9إلى نحو  5.4االرتفاع الواضح لألهمية النسبية لقطاع المنسوجات من 

إلى أقل من  %23.5القطاع األهم في مقابل تراجع كبير لقطاع الخدمات المالية من 

11.3%. 

فة االستثمارية للمشروعات فقد شهد التوزيع القطاعي للمشروعات البينية حسب التكل       

حيث استقرت األهمية النسبية لقطاع  2016و  2006العربية تغيرات أيضا مابين عامي 

مقابل تراجع كبير لألهمية النسبية لقطاع الفحم  %80العقارات بصورة كبيرة حوالي 

 4.5كذلك تراجع قطاع الفنادق والسياحة من و %1إلى أقل من  %5.6والنفط والغاز من 

 إلى نسبة متدنية.
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توزيع المشاريع االستثمارية العربية البينية الجديدة )التكلفة اإلجمالية( حسب : (5الشكل)
 2016و 2006لعامي  القطاعات الواردة إليها

 

 

 23، ص 2017االستثمار، المؤسسة العربية لضمان  :المصدر
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جاءت شركة الخليج للتنمية )تعمير( البحرينية  2016و  2003مابين عامي خالل الفترة   

مليار  21.6غت كأهم مستثمر في مشروعات االستثمار العربي البيني بتكلفة استثمارية بل

مليار دوالر ثم مجموعة ماجد الفطيم  18عمار اإلماراتية بقيمة إدوالر تلتها شركة 

مليار دوالر ثم  11.6ثم شركة المعبر اإلماراتية بقيمة  مليار دوالر 13.8اإلماراتية بقيمة 

مليار دوالر. وقد ساهمت الشركات العشر األكبر  10.9شركة بروة العقارية القطرية بقيمة 

 من االستثمارات العربية البينية خالل تلك الفترة. %37من حيث االستثمارات بنحو 

جاءت  2016و 2003ابين عامي فيما يتعلق بعدد المشروعات خالل الفترة م      

 EMKEمشروعا تلتها مجموعة  86مجموعة الندمارك اإلماراتية في المقدمة ب

مشروعا ثم شركة  45مشروعا ثم مجموعة ماجد الفطيم اإلماراتية ب 68تية بعدد ااإلمار

 32تية للفنادق بامشروعا ثم مجموعة روتانا اإلمار 32إعمار العقارية اإلماراتية ب

يضا. وقد ساهمت الشركات العشر األكبر من حيث عدد المشروعات بنحو مشروعا أ

 من عدد المشروعات العربية البينية خالل تلك الفترة.  17%

  المطلب الثالث: االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية

 أوال: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية

االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعا بنسبة شهدت تدفقات        

، إال أنها لم 2016مليار دوالر عام  30.8إلى  2015مليار دوالر عام  24.6من  25%

مليار  96.3والمقدرة ب  2008ترق إلى ثلث قيمة التدفقات القياسية التي بلغتها عام 

 دوالر.

من اإلجمالي  %1.8لواردة إلى الدول العربية ما نسبته وقد مثلت االستثمارات ا       

مليار  646من إجمالي الدول النامية البالغ  %4.8مليار دوالر و 1774العالمي البالغ 

دوالر. وكانت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية شهدت تذبذب خالل الفترة 

وهو  2009عام  %6.6إلى  2000عام  %0.4الماضية حيث ارتفعت بشكل كبير من 
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ليبلغ المتوسط العام  2015عام  %1.4أعلى مستوى لها، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 

 .%3.2نحو  2016و 2000خالل الفترة مابين عامي 

تركز االستثمار األجنبي المباشر الوارد في عدد  2016وقد تواصل خالل العام        

من اإلمارات ومصر والسعودية على نحو  محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل

مليارات  9من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، وتصدرت اإلمارات بنحو  79.7%

مليارات دوالر وبحصة  8.1، تلتها مصر في المركز الثاني بقيمة %29.2دوالر وبحصة 

ر وبنسبة مليارات دوال 7.5، كما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 26.3%

، %8.3مليار دوالر وبنسبة  2.6من اإلجمالي العربي، ثم حل لبنان رابعا بقيمة  24.2%

 .%7.5مليار دوالر وبنسبة  2.3ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 

وشهدت أرصدة االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعا من        

، ومثلت 2016مليار دوالر عام  843لتبلغ  %3بمعدل  2015مليارات دوالر عام  807

 25.2من اإلجمالي العالمي البالغ  %3.3األرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 

 .2016تريليون دوالر عام 

وشأنها شأن التدفقات تركزت األرصدة في عدد محدود من الدول العربية حيث        

من إجمالي األرصدة الواردة  %54.2واإلمارات ومصر على استحوذت كل من السعودية 

، كما %14.1مليار دوالر وبحصة  118للدول العربية. فقد تصدرت السعودية بقيمة 

من اإلجمالي  %12.3مليار دوالر وبنسبة 102.3جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 

، ثم المغرب في المركز %7.3مليار دوالر وبحصة  61العربي، ثم حل لبنان رابعا بقيمة 

 .%6.6مليار وبنسبة  54.8الخامس بقيمة 
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نصيب الدول العربية من مجموع أرصدة االستثمار األجنبي المباشر (:6الشكل رقم )

 الوارد

 (2000-2016) 

 

 .15، ص2017المؤسسة العربية لضمان االستثمار،تقرير المصدر:

 الدول العربية األجنبي المباشر في ثانيا: مشاريع االستثمار

مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية  773إنشاء  2016شهد عام        

شركة. وقد قدرت تكلفتها  616، وتخص تلك المشروعات 2015بزيادة طفيفة عن 

ألف  115مليار دوالر حيث وفرت تلك المشروعات ما يزيد عن  94االستثمارية بنحو 

 فرصة عمل.

مصر في مقدمة الدول المستقبلة لمشروعات االستثمار األجنبي المباشر لعام حلت        

 11.8من اإلجمالي تلتها السعودية بقيمة  %44.3مليار دوالر تمثل  40.9بقيمة  2016



مداخل التكامل االقتصادي العربي وتفعيلها عن طريق تكامل األسواق  ــــــــــــ الثالثلفصل ا 

 العربية المالية

 

186 
 

مليارات دوالر وبحصة  9.8ثم اإلمارات بقيمة  %12.8مليار دوالر وبحصة بلغت 

10.6%. 

مليار  29.5بقيمة  2016مستثمرين في المنطقة لعام وتصدرت الصين قائمة أهم ال       

مليار دوالر وبحصة  15.2من اإلجمالي تلتها اإلمارات بقيمة  %31.9دوالر وبنسبة 

 .%7.6مليارات دوالر وبحصة بلغت  7ثم الواليات المتحدة بنحو  %16.4بلغت 

 460ول العربية من تاريخيا ارتفع عدد مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في الد       

ثم شهد اتجاها عاما للهبوط مع  2008مشروعا عام  1325إلى  2003مشروعا عام 

حتى تراجع مرة أخرى إلى  2009ظهور تداعيات األزمة المالية العالمية اعتبارا من عام 

 .2015مشروعا عام  769

نبية العاملة يقدر عدد الشركات األج 2016وحتى  2003خالل الفترة ما بين عامي        

من إجمالي عدد الشركات  %8.5شركة بنسبة تزيد على  6946في الدول العربية بنحو 

ألف شركة، كما  81.65المستثمرة خارج حدودها في العالم والمقدر عددها بأكثر من 

ألف مشروع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ  12تستثمر تلك الشركات في مايزيد على 

 233عدد المشروعات األجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو  من إجمالي %5.2نحو

 ألف مشروع.

تركزت شركات االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة خالل الفترة مابين عامي        

 3705في عدد محدود من الدول أولها اإلمارات التي حظيت ب 2016وحتى  2003

شركة وبنسبة  995وثانيها السعودية ب  من اإلجمالي العربي  %37.9شركة، وبنسبة 

 698بـ                   من اإلجمالي العربي، وجاءت المغرب في المرتبة الثالثة 10.2%

 من اإلجمالي. %7.1شركة أجنبية وبنسبة 

التكلفة أو النفقات االستثمارية اإلجمالية لمشروعات االستثمار األجنبي المباشر في        

تم تقديرها بقيمة تزيد على  2016و  2003الل الفترة ما بين عامي الدول العربية خ
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تريليون دوالر، كما تم  12.6من اإلجمالي العالمي البالغ  %8.7تريليون دوالر بنسبة

مليون فرصة  1.8تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بما ال يزيد عن 

 مليون فرصة عمل. 35.5بالغ من اإلجمالي العالمي ال  %5.1عمل بنسبة 

 تدفقات االستثمار األجنبي الصادر من الدول العربية: -ثالثا

وفي المقابل شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر من الدول العربية تراجعا 

. 2016مليار دوالر عام  31.3إلى  2015مليار دوالر عام  36.6من  %14بنسبة 

من اإلجمالي  %2.2ومثلت تدفقات االستثمارات الصادرة من الدول العربية ما نسبته 

مليار  383من إجمالي الدول النامية البالغ  %8.2مليار دوالر و 1542العالمي البالغ 

 دوالر.

قطر وسلطنة عمان ولبنان المصادر الرئيسية للتدفقات ومثلت اإلمارات والسعودية و       

، حيث تصدرت اإلمارات القائمة بقيمة 2016لعام  %74الصادرة من المنطقة بنسبة 

مليارات وبحصة  8.4تلتها السعودية بقيمة  %50.2مليار دوالر وبحصة بلغت  15.7

ين شهدت الكويت مليارات، في ح 7.9ثم قطر في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة  26.7%

 مليارات دوالر. 6.3عودة تدفقات صادرة بقيمة 

أما على صعيد أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد        

من اإلجمالي العالمي البالغ  %1.4. ومثلت 2016مليار دوالر بنهاية عام  352.4بلغت 

 تريليون دوالر. 25.2

مليار دوالر وبحصة بلغت  113.2ت اإلمارات قائمة الدول العربية بقيمة وقد تصدر       

ثم قطر في المرتبة  %22.8مليار دوالر وبحصة  80.4تلتها السعودية بقيمة  32.1%

ثم الكويت في المركز الرابع بقيمة  %14.5مليار دوالر وبحصة  51.2الثالثة عربيا بقيمة 

مليار وبحصة  20.6المرتبة الخامسة بقيمة ثم ليبيا في  %8.9مليار وبحصة  31.3

5.9%. 
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(: تطور المشاريع االستثمارية المباشرة الجديدة الواردة إلى الدول العربية 7الشكل رقم )

 (2016-2003) من العالم ومن دول المنطقة

 

 .18، ص 2017المصدر : المؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير 

             االستثمارات العربية البينية:المطلب الرابع: أسباب ضعف 

 األجنبية لجذب االستثمارات العربية الدول تبذلها التي الجهود من الرغم على       

 الدول نصيب فإن والضريبية، الجمركية واإلعفاءات الحوافز خالل منحها من المباشرة

 من العربية المنطقة وتعد ضئيال، زل ا ما العالم االستثمارات على مستوى هذه من العربية

 البينية االستثمارات العربية أن كما جذب االستثمارات األجنبية، على قدرة العالم دول أقل

 ا ما العربية الدول فإن ذلك إضافة إلى الخارج، في العربية مقارنة باالستثمارات ضئيلة تعد
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 خارج مواطنيها،فاالستثمارات العربية الطاردة الستثمارات الدول فئة في تصنف زلت

 .1المتقدمة الدول مصاف في ووضعه العربي الوطن بتنمية كفيلة العربي الوطن

 زيد ا ت في عودتها وعدم الخارج إلى العربي المال هجرة رأس ظاهرة زالت ما       

 المبذولة الترويجية الجهود من بالرغم العربية االقتصاديات نزيفا في سبب مما مستمر

تكمن  التي األسباب عن الحديث يستدعي مما هذه األموال، إلى العربية األسواق وحاجة

 من لجملة هذا يعود حيث البينية، وضآلة االستثمارات العربية األموال هجرة وراء

 مما العربية وتوطينها األموال رؤوس انتقال حركة من تحد التي والمشاكل المعوقات

 :هي المعوقات وهذه لها، الممكنة الحلول ووضع المعوقات هذه تحديد يستدعى

 :التحتية البنية افتقاد -أوال

 األساسية البنى هياكل كفاءة بعدم المتمثل البنيوي الحاجز في المعوقات هذه نجد       

 لالستثمار الالزمة التحتية البنية إلى تفتقد العربية الدول من فالعديد االتصاالت، وصعوبة

 النقل عملية وتمثل ،...والجوي البحري للنقل وأسطول وجسور وطرق ومياه كهرباء من

من  أساطيل العربية الدول لدى توجد ال اآلن فلحد االستثمار، معوقات أهم من واحدة

 مدنية في طائرات إما منتجاته لتصدير المستثمر يضطر مما الجوي والشحن النقل طائرات

 إلى منتجاتهم لنقل الكبيرة إحدى الطائرات في مساحات لحجز بينهم فيما الفردي التنسيق أو

 العربي المستثمر تواجه التي النقل مشكالت قارنا فإذا النفقات، لتقليل الخارجية األسواق

 للنقل عمالقة أساطيل تمتلك الدول تلك وجدنا لالستثمار، الجاذبة الدول في النقل بحالة

 الجوي والشحن

 شركات وتتنافس استخدامها، على الطرق بشتى ومصدريها مستثمريها وتشجع والبحري

 تقديم في النقل

 تلك في أموالهم باستثمار المستثمرين يغري الذي األمر النقل، لعمليات العروض أرخص

 .1الدول

                                                           

-أحمد جويلي، التحوالت االقتصادية العربية واأللفية الثالثة، مراجعة منذر الشرع، مؤسسة عبد الحميد شومان والمؤسسة 
 العربية للدراسات والنشر، األردن، 2004، ص ص 1.141-140 
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 :النقدية السياسات افتقاد -ثانيا

 السياسات الخارج في العربية االستثمارات عودة أمام حائال تقف التي المشاكل من       

 بارتفاع يتعلق فيما خاصة نظر إعادة إلى تحتاج والتي العربية الدول من العديد في النقدية

 التوسعات من والحد التشغيل، تكلفة ارتفاع في االرتفاع هذا يتسبب إذ الفائدة، أسعار

 هذه مباشرة، غير إلى استثمارات المباشرة االستثمارات تحول في تتسبب قد كما المستقبلية،

 لالقتصاد بالنسبة المخاطرة من يرفع مما األجل قصيرة إلى تتحول أن الممكن من األخيرة

 .عليها اعتمد إذا القومي

 :الشفافية افتقاد -ثالثا

 الحكومات لدى الرؤى ووضوح الشفافية إلى بحاجتهم العرب المستثمرون يشعر       

 والمقصود العمل، و قوانين و االقتصادية االجتماعية بالسياسات يتعلق فيما خاصة العربية

 التحايل إلى اللجوء وعدم ونظافة اإلجراءات الشريف التنافس بأن الشعور هو هنا بالشفافية

 وظهور الوجود إلى االستثماري المشروع لخروج السبيل هي النفوذ واستغالل والرشوة

 ترتيب وتعيد أهدافها الحكومات تحدد أن في فتتمثل الرؤية وضوح أما االقتصادية، نتائجه

تتسم  وأن لديها، التنمية خطط لخدمة تشجيعها تريد التي للمشروعات بالنسبة أولوياتها

 .تنفيذها ليسهل والوضوح الصياغة بدقة قراراتها

 اليقين عدم حالة سببه العربي الوطن في االستثمار عن العرب األعمال رجال تردد سبب إن

 الدول بعض في األساسية محدودية التجهيزات كذلك العربية، السوق بها تتصف التي

 ا إ عن هذا يخرج وقد العربية، المنطقة من األموال رؤوس خروج أسباب أحد هو العربية

 االحتياجات وضخامة المالية الموارد قلة ذلك سبب يكون عندما الدول تلك حكومات ردة

 المعنية الجهات سلطات ضمن تقع أهم معوقات هناك أن إال المشاريع، تلك لمثل الرأسمالية

 من الحكومات بعض مواقف وضوح عدم ذلك ومثال العربية، الدول في االستثمار بتشجيع

 حركة على المفروضة والقيود االقتصادية السياسات تنفيذ في ودوره الوافد، االستثمار

                                                                                                                                                                                     
 - محمد محمد أحمد السويلم، االستثمارات األجنبية في مجال العقارات، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2009، ص 1.188 
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 القيود وكذلك العملة صرف أسعار وتعدد االستثمار عوائد وتحويل األموال رؤوس

 1الواردات الصادرات. على المفروضة

 مناخ جاذبية على األمنية األحداث مختلف وتأثير :السياسي عدم االستقرار -رابعا

 .السودان ، العراقسوريا، ليبيا، مصر، تونس، أهمها العربية الدول من العديد في االستثمار

 جاذبية في مؤشرات الدول ترتيب مؤخرة في العربية الدول أغلبية تصنيف -خامسا

 األجانب المستثمرين وهروب مواطنيها استثمارات بخروج يعجل مما :العالمية االستثمار

 .استقرار أكثر وجهات وتفضيلهم

 :االستقرار التشريعي افتقاد -سادسا

 للتدفقات الرئيسية العوائق كأحد باالستثمار المتعلقة التشريعات قصور يقف       

 تشريعات به تتسم ومما نصوصها، وضوح عدم كثيرة أحيان وفي بل االرأسمالية ،

 تعديالت من عليها يدخل ما بسبب مستقرة غير كونها العربية الدول بعض في االستثمار

  .2التعديالت أسباب عن النظر بغض المستثمرين لدى االطمئنان بعدم تخلق شعورا متوالية

 المستثمر أرباح نقل حرية من تحد دول العربي العالم في توجد المثال سبيل فعلى       

 المستثمر رغبة على قيودا تضع من وهناك فيه، يستثمر الذي البلد داخل بتدويرها وتطالبه

 فالمستثمر البيروقراطية إلى باإلضافة هذا البلد، من للخروج مشروعه تصفية حال في

 بطلب يتقدم أن منذ التصاريح عشرات استخراج الجهات عشرات مع التعامل منه يطلب

 مما والجهد للوقت مضيعة الخطوات وهذه الرسمية، الموافقة على الحصول حتى االستثمار

 .للمشروع االقتصادي العائد على يؤثر

 أعماله أداء له يسهل استثماري مناخ عن يبحث العربي المستثمر جعلت األسباب هذه       

 باعتماده

 إلى يفتقد العربية الدول معظم في االستثمار المناخ أن وبما المؤشرات ،من  مجموعة على

 جنوب دول إلى العربية االستثمارات توجه يفسر فهذا المستثمر لدى أريحية الشروط أكثر

                                                           
 -محمد محمد أحمد السويلم، مرجع سابق، ص1.189 

 -أحمد جويلي، مرجع سابق، ص 2.123 
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 توطين بدل االقتصادية التختالاإل رغم األوروبية الدول ومختلف أمريكا وشمال آسيا شرق

 .استثماراتهم

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االقتصادي للتكامل  كمدخل المشتركة العربية المشروعات المبحث الثالث: 

 إنشائها ومبرراتالعربي 

تعتبر المشروعات العربية المشتركة من بين المداخل الرئيسية للتكامل االقتصادي        

العربي وذلك لما تكتسيه من أهمية خاصة، فهي إحدى أدوات التشابك والتالحم االقتصادي 
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العربي وأخذت في التطور في السنوات الماضية، إذ يقدر عدد هذه المشروعات بحوالي 

قم يكشف عن ظاهرة جديدة والتي من شأنها أن تلعب دورا مشروع، حيث أن هذا الر 856

 هاما في متغيرات التنمية االقتصادية العربية وفي مسيرة التكامل االقتصادي العربي.   

 : مفهوم المشروع المشترك وأهميته األول المطلب

 أوال: مفهوم المشروع المشترك

روع الذي يقوم بين قطرين أو أكثر يمكن تعريف المشروع العربي المشترك بأنه المش       

من األقطار العربية ويتم توطينه في مجموعة أقطار تساهم في إدارته بصورة مشتركة 

ويمتد نشاطه إلى نطاق الوطن العربي،أي أنه ينشأ من قبل قطر أو أكثر ويتم توطينه في 

مشروع قطر واحد إال أن له منفعة اقتصادية واسعة ألكثر من قطر. أي أن مفهوم ال

المشترك يستخدم بصفة عامة ليعني التعاون بين طرفين أو أكثر في نشاط استثماري أيا كان 

 1شكله القانوني واإلداري ويمارس نشاطه في بلد واحد أو عدة بالد.

ويمكن القول إن مفهوم المشروع المشترك يشمل كل صور المشاركات التي تقام على        

ي إلى تكوين كيانات ذاتية و التي تقام على أساس المشاركة أساس المشاركة برأسمال،وتؤد

التعاقدية التي ال ترقى إلى مرتبة المشاركة في رأس المال،وتسعى لتثبيت عالقات تعاقدية 

 2مع األطراف المعنية بهدف تحقيق أهداف اقتصادية.

المشترك  فحسب المفهوم الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي،فإن المشروع       

هو: >>المشروع المقـام وفقـا للقوانين السارية المفعول في الدول العربية أو في إطار 

والذي يشترك في إقامته أطراف عربية في دولتين عربيتين أو أكثر،سواء  االتفاقيات العربية

كانت هذه األطراف مؤسسات قطاع عام أو مختلط أو خاص،والذي يستهدف القيام بنشاط 

                                                           
 .174، ص مرجع سابقعلي لطفي،  - 1
 .249سليمان المنذري، مرجع سابق، ص  - 2
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أو تجاري أو خدمي أو غيره من شأنه أن يحقق منافع اقتصادية لهذه البلدان ويزيد إنتاجي 

 1من متانة الروابط والعالقات االقتصادية و التبادل فيما بينها<<.

 التعاريف من مجموعة السبعينات عقد خالل االقتصادية األدبيات في ظهر وقد       

 لكنها جوانبها، بعض تباينت كثيرة ومفاهيم صيغ على اشتملت للمشروعات المشتركة،

 ملموسة مادية أداة المشترك المشروع أن وهو واحد، مفهوم اقتصادي على كلها أجمعت

 2االقتصادي. التكامل منافع إلى تقود

 دولتين بين المشتركة، المشروعات طريق عن االقتصادي التكامل ويتلخص جوهر       

 اإلنتاجية العملية في التشابك خالله من يتحقق الذي الهيكلي، التطور من أنه نوع في أكثر أو

 حقيقي نمو إلى يؤدي مما االقتصادي، التكامل عملية الدول األطراف في اقتصاديات بين

 .3الدول هذه بين فيما اإلنتاج عناصر ومختلف السلع والخدمات تبادل حركة في ومستمر

المشاركة فيه،وأن يشترك كل طرف في  أما عناصر المشروع فهي تعدد األطراف       

المشروع المشترك بأي عنصر من عناصر اإلنتاج الالزمة لقيام المشروع بالنشاط 

االقتصادي الذي أنشئ من أجله.فأسلوب التعاون عن طريق إنشاء المشروعات المشتركة 

لتحديد  يمتاز بالوضوح في توزيع المزايا،أو المنافع التي يحصل عليها الشركاء فيه نظرا

 4هذا التوزيع تلقائيا مع تحديد مساهمات الشركاء في المشروع.

فمدخل المشروعات العربية المشتركة أريد به زيادة القدرة اإلنتاجية العربية وخلق        

سوق عربية واسعة،وتعزيز التخصص،وتسهيل انسياب رؤوس األموال بين البلدان العربية 

                                                           
مركز دراسات  ، القوميةسلسلة الثقافة  المشروعات العربية المشتركة )الواقع واآلفاق(،برقاوي،  سميح مسعود - 1

 .19، ص1988، 17، العدد  بيروت الوحدة العربية،
 .20-19، ص  ص نفس المرجع السابق- 2
، الجمعية المصرية لالقتصاد أثر المشروعات العربية في تدعيم التعاون االقتصادي صالح محمد زين الدين،  - 3

نوفمبر  22-20العشرين لالقتصاديين المصريين، القاهرة، السياسي واإلحصاء والتشريع، المؤتمر العلمي السنوي 
 .15، ص 1977

، بحث مقدم لندوة المشروعات العربية االستثمار متعدد األطراف والتكامل االقتصادي العربيعبد اللطيف الحمد،  - 4
 .13-11، ص ص 1974المشتركة، القاهرة، ديسمبر 
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ية المشتركة تعود إلى ميزتين تتسم بها هذه حيث أن مبررات المشروعات العرب

 1المشروعات وهما:

أنها وسيلة لتحقيق نوع من التكامل الجزئي ال تمس إال جزءا من االقتصاد  -1

القومي،األمر الذي يجعل قبولها من طرف البلدان العربية أسهل وأيسر من قيودها 

لسوق المشتركة والتي للسياسات التكاملية األكثر شموال مثل:االتحاد الجمركي أو ا

 تتطلب تنازل الدول عن قدر من سيادتها.

أنها صيغة مرنة تحقق مصالح كل األطراف المعنية بها، فهناك الملكية المشتركة  -2

والمساهمة في اإلشراف واإلدارة.فصيغة المشروعات المشتركة كانت أكثر قبوال 

القطاع الخاص مع  لدى الحكومات واألفراد وأحسن الصيغ توفيرا إلمكانات تعاون

القطاع العام،لذلك فقد أولت مؤسسات العمل العربي المشترك اهتماما خاصا 

 بالترويج إلنشاء المشروعات العربية المشتركة.

 :دور المشروعات العربية المشتركة تقييم -ثانيا

عند محاولة تقييم دور المشروعات العربية المشتركة، يالحظ وبصفة عامة أن        

المشاركة فيها اقتصرت أساسا على التمويل،وهذا ما جعل الخطوة التكاملية التي تجسدت 

بقيام المشروعات ضيقة األفق جدا،ومن جهة أخرى،فإن قيام المشروعات العربية المشتركة 

،حيث أن فكرة تأسيس المشروعات ومن ثمة إقامتها،لم تنطلق قد اتسم في الغالب بالعشوائية

من تصور عام ومنظم للترابطات األفقية أو الجغرافية والعمودية المتصلة بمراحل اإلنتاج 

الواجب إحداثها بين القطاعات واالقتصاديات العربية وذلك لتسريع التنمية في جانبها 

اتيجية اقتصادية لتنظيم العمل االقتصادي القطري والقومي.أي أنه لم يتم وضع أية إستر

العربي المشترك،وبالتالي تحكم انتقاء الحاجات االقتصادية القومية،وكذلك توزيع 

المشروعات جغرافيا ظل عشوائيا تحكمه ظروف وموجات عابرة ليس لها نظام أولويات 

 واضح منبثق عن اإلستراتيجية والخطة.

                                                           
 .250-249ص ص، مرجع سابق سليمان المنذري ، - 1
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عربية المشتركة وتطوير أعمالها يتطلب باإلضافة إلى لذلك فإن نجاح المشروعات ال       

اإلطار القومي المناسب،أن تكون هذه المشروعات مبنية على الثقة والمصلحة المتبادلة بين 

األطراف المعنية، واإلقرار من جانب كل طرف بمصالح األطراف األخرى،وهذا يستدعي 

 اية.ضرورة تحديد ووضوح أهداف األطراف المشاركة منذ البد

 المشتركة للمشروعات التكاملي المطلب الثاني: الدور

 هنا ومن االقتصادي، التعاون أدوات من األساس في المشتركة المشروعات تعتبر       

 بينها، فيما تكامل تحقيق إلى الدول األطراف فيها تسعى التي الحاالت تقتصر على ال فإنها

 في تنحصر أن فيها يشترط ال فإنها التمويل، في مشاركة في تتم أساسا المشاركة كانت فإذا

 بين المال انتقال رأس محبذا حاليا يسود الذي ظل التوجه في خاصة معين، إقليمي نطاق

 خارجية، مصادر من اإلنتاج انتقال مستلزمات من ذلك يتبعه بما العالم، بقاع مختلف

 بعض فإن لذلك .اإلقليمية والعالمية األسواق إلى التصدير على القدرة رفع في والمساهمة

 التكامل يعوق نحو على العالمي، االقتصاد في اندماج إطار في يتم المشروعات هذه

 اقتصادية قوة يمثل الخارجيين الشركاء أحد كان إذا التبعية من نوعا ويكرس بل اإلقليمي،

 المشروع صيغة فإن وهكذا التسويق، وإمكانيات  اإلنتاج أساليب على تسيطر متقدمة

 األخيرة الحالة وفي .اإلقليمي للتعاون أداة تكون قد أنها كما للتبعية، أداة تمثل قد المشترك

 التي القيود من للتخلص ذريعة تتخذ قد بل التكامل، بناء في بالضرورة تصب ال فإنها

 .إنتاجي تكامل أو أسواق تكامل شكل اتخذ سواء التكامل يفرضها

 من واحدة تكون أن يمكن فإنها تكاملي سياق في أقيمت إذا فإنها أخرى جهة من       

 ويرجحه بل بذاته، قائما منهجا اعتبارها إلى يذهب البعض إن بل ،للتكامل الهامة األدوات

 .األخرى المناهج على

 المشتركة المشروعات أن فبحكم للتكامل، المختار النهج حسب دورها ويختلف       

 يكتسب الذي اإلنتاجي المنهج إتباع ظل في التكامل لتحقيق أداة تعتبر فإنها إنتاجية، منشآت

 .النامية الدول في خاصة أهمية
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 بين التوفيق قضية يثير متعددة أقطار مستوى على يعمل المشروع كون أن غير       

 إلى اتجاه صاحبه الجنسيات المتعددة الشركات انتشار أن ومعلوم، القطرية والسلطة سلطته

 رسم أسس تشكيل ٕاعادة و اإلنتاج، في المباشر التدخل عن وٕابعادها الدولة، سلطة تقليص

 تكون أن  قبل العمالقة، العالمية الشركات خدمة في يضعها نحو على االقتصادية السياسات

 الشركات، النوع من هذا نفوذ اتساع ومع االقتصادي، االستقرارو التنمية قضايا خدمة فى

 للمشاريع يمثل تحديا الذي األمر صغيرة، وطنية وحدات مع لمشاركتها الضغوط تزداد

 المجاالت ينصرف إلى المشتركة المشروعات رواج فإن ولذلك اإلقليمية، المشتركة

العمل  توجيه مع نصيبها القطري على سلطتها على للدولة يحافظ بما النقل، مثل األخرى،

 جعل العربية الدول في االقتصاد تنامي أن على .األنصبة هذه بين التنسيق إلى المشترك

 ترتبط جعلها الذي األخرى المشتركة، االستثمارات أكبر على بدرجة ينصب االهتمام

 وفى العربية، األموال رؤوس انتقال لتشجيع آلية توفر التبادلي لكونها بالمنهج أكبر بدرجة

 بين االندماج تشجيع هو الغالب األسلوب فإن األسواق، تكامل القائم على المنهج هذا ظل

 تحقق المزايا كبيرة مشروعات خلق إلى سعيا مختلفة، أقطار إلى إنتاجية تنتمي وحدات

 : التالية

النهوض  من وتمكينها األطراف، للدول النسبية في المزايا التفاوت من االستفادة -

والتي  منها، كال تخدم التي البحثية البنيات بين المزج خالل من اإلنتاج بأساليب

 فيها منفردة. محدوديتها من النامية الدول تشكو

 بمشاريع كبيرة تمسك من المصالح فئات تثيره ما بتفادي التكامل إلى الدعوة تعزيز -

 اإلنتاجية. كفاءتها انخفاض ثبوت رغم قطرية حماية ظل في أنشئت

 هذه المشروع المشترك وأهم مفهوم في التكامل عناصر ولذلك تم التأكيد على       

 بين العضوي والتسويقي الترابط اإلنتاجي من ما درجة حدوث إلى يؤدى أن هو العناصر

 األسس تحدد عامة على إستراتيجية من االتفاق فالبد هذا يحدث وحتى .األطراف الدول

 تكامل خالل من ذلك تحقيق ووسائل للتعاون اإلقليمي، البعيدة الرئيسة واألهداف العامة

 ولكي تقوم بين أدواته، من المشتركة تدريجي تكون المشاريع نحو على قطاعي يتم
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 هذه في الداخلة العناصر أمام حركة يجب إزالة العوائق الدور بهذا المشروعات

 شركات مجرد أنها على تصنيفها يرفض فإنه جهة أخرى من منتجاتها، وأمام المشروعات

 الجنسيات، متعددات التي تمارسها السيطرة آليات إلى لجأتإذا  خاصة الجنسيات، متعددة

 .اإلقليمي للتكامل عامة في إطار إستراتيجية أهمية إقامتها الذي يؤكد األمر

 التي اقترحها الصيغ من الثالثة للصيغة أنواع ثالثة بين يميز المنطلق هذا ومن       

 أعاله  إليها والمشار االتحاد

 التكامل :  ألطراف مشترك جماعي هدف لتحقيق طرف مشروع يقام في بلد -

بحث  مركز أو الغذائي العربي، األمن لتحقيق السودان في زراعي مشروع كإقامة

 .اإلقليم لخدمة تدريب معهد وتكنولوجي أو علمي

مشروع في  ينتجها مدخالت على إنتاجه في يعتمد ولكنه طرف في بلد يقام مشروع -

 قيامها منفصلين بعد بينهما التنسيق جرى أو مشترك، بقرار سواء أقيم آخر، بلد

 .بينهما المتبادل لالعتماد تحقيقا

 طبقا التفاقيات البالد األطراف فى منتجاته بتسويق ويقوم طرف بلد في يقام مشروع -

 .1الترتيبات هذه على سابقة إقامته كانت وان حتى معينة، ترتيبات أو

 بالمشروعات اهتم واالجتماعي، االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق أن ويالحظ       

 ال العربي االقتصادي التكامل هدف أن للصندوق التجربة أكدت كما المشتركة، العربية

 القدرات بسبب وحدها، التجاري التبادل تحرير إجراءات طريق عن فقط تحقيقه يمكن

 تنموي جهد اإلجراءات هذه يرافق أن البد وبالتالي عربي، بلد لكل المحدودة اإلنتاجية

 تتوافر لكي العربية، الدول في المنتجة السلع وأنواع حجم وزيادة اإلنتاج قاعدة لتوسيع

 .التجاري التبادل فرص

                                                           
 .200-199، ص ص مرجع سابق، بدوى مرفت- 1
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 التغيير وسائل أهم من أن واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق وجد وقد       

 لها يتوافر مشتركة عربية مشروعات إنشاء هو العربية، اإلنتاجية القدرات وحجم نمط في

 تلك من أكبر موارد

 .الوطنية للمشروعات المتاحة

العربي على المستويين حيث بدأ الصندوق أنشطته في فترة تنامت فيها جهود التعاون        

واإلنمائي، وكان من بين أهدافه الرئيسية دعم المشاريع العربية المشتركة التي  االقتصادي

ً لما أتيح له من موارد مالية وخيارات مع  تدفع الدول العربية نحو الترابط والتكامل وفقا

الدول المعنية، في تمويل مشاريع الربط الكهربائي، وتطوير االتصاالت، والطرق البرية 

وإعداد الدراسات القطاعية والنوعية، وعقد المؤتمرات والندوات التي بين الدول العربية 

تبحث في إيجاد الحلول للمشاكل المتماثلة التي تعترض التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

الدول العربية والعمل على تحديد فـرص التعاون فيما بينها، والعوامل الداعمة لجهود التنمية 

 ضوء التطورات العالمية واإلقليمية. والتكامل العربيين على

نصيب مشاريع التكامل من إجمالي قروض الصندوق للقطاعات ويبين الشكل رقم        

المختلفة، ويبين الشكل رقم حصة القطاعات من القروض المستخدمة في تمويل المشاريع 

كة قد تم المشتركة. ويتضح من الشكلين أن النصيب األكبر من القروض للمشاريع المشتر

 .توجيهه لقطاع الطاقة والكهرباء

نماء العربي لإل نصيب مشاريع التكامل من إجمالي قروض الصندوق(:8الشكل رقم )

 (2016-1974للقطاعات المختلفة خالل الفترة ) االقتصادي واالجتماعي

 دوالر أمريكي( 3.3مليون دينار كويتي ) يعادل 
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 ياالقتصادي واالجتماعالمصدر : الصندوق العربي لالنماء 

 

 

حصة القطاعات من القروض المستخدمة في تمويل المشاريع المشتركة :( 9شكل رقم )

 (2016 – 1974خالل الفترة )

http://www.arabfund.org/Data/site2/images/projects.JPG
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 المصدر : الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي

 

 

 

 

 

 

العالقات العربية البينية وتفعيلها عن طريق تكامل األسواق  المبحث الرابع:

 المالية العربية

 رأس الستعادة األساسية متطلبات أهم من العربية المالية األسواق وربط تطوير يعتبر       

 من مجموعة توافر العربية المالية األسواق وتطوير ربط ويتطلب المنطقة إلى المال العربي

http://www.arabfund.org/Data/site2/images/sector.jpg
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 الهياكل ودعم العربية، المالية المؤسسات وتنمية االستثماري المناخ من تحسين العناصر

 والمؤسسية القانونية األطر وتوحيد بتطوير العربي والنقدي التعاون المالي لدعم واألنشطة

 .العربية المالية ألسواق

 العربية في استقطاب األموال العربية المهاجرة المالية المطلب األول:دور تكامل األسواق 

 أوال: آليات عودة وتوطين الفوائض المالية العربية:

 بين هذه اآلليات ما يلي:ومن 

 توفير بنية اقتصادية:-1

توفير جاذبية لألموال الموجودة في الداخل كحافز لجذب األموال المهاجرة: حيث   -أ

يجب التفكير في كيفية توطين األموال الموجودة في الداخل عن طريق توفير عوامل 

لألموال الموجودة الجذب والبقاء داخل الوطن العربي حتى تصبح هذه الجاذبية ذاتية 

 في الخارج.

ضرورة استيعاب الوطن العربي لألموال المهاجرة: حيث يجب على الدول العربية  -ب

أن تستوعب كافة هذه األموال من خالل توفير فرص استثمارية كثيرة وجيدة 

 ومناسبة في نفس الوقت، وتشمل مختلف القطاعات.

ية توافر األجهزة والخدمات إنشاء البنية األساسية: حيث يقصد بالبنية األساس -ج

والتسهيالت التي يعتبر وجودها شرطا أساسيا لنجاح المشروعات المختلفة في 

 أهدافها ورفع إنتاجيتها.

 وإلنشاء البنية األساسية البد من:           

 االهتمام بالتعليم والتدريب والبحث العلمي . -

 1توفير وسائل النقل وطرق المواصالت. -

 خزين توفير معدات الت -

                                                           
 . 265، ص2003، مصر، محاضرات في التنمية االقتصاديةعلي لطفي، - 1
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 توفير الطاقة. -

 إنشاء وتطوير البنوك وشركات التأمين. -

إنشاء سوق مالية عربية: فمن متطلبات إنشاء وتطوير السوق المالية العربية توفير  - د

 الوسائل واألدوات الضرورية لجذب رؤوس األموال وتوظيفها في البلدان العربية.

حيث الهياكل  تطوير المصارف العربية: يجب تطوير المصارف العربية من - ه

والوظائف، باستخدام الوسائل التقنية المتطورة والتنمية البشرية وبناء القدرات، 

ورفع مستوى الخدمات المصرفية واألداء العملي فيها، فالمصارف تعتبر وسيطا 

لتوجيه األموال العربية نحو االستغالل األمثل إذا ما أحسن استغالل طاقاتها 

مارات البينية العربية وتنشيطها، ومن الواضح أن أي وتوجيهها نحو تنمية االستث

مصرف عربي مهما بلغ حجمه لن يتمكن من إدارة واستغالل الفوائض النقدية 

العربية إال إذا توحد مع غيره من المصارف الكبيرة، وبما أنه ال يوجد مؤسسة 

ة، فإن مصرفية عربية يتمثل دورها األساسي في تمويل االستثمارات العربية البيني

فوائض النقد العربي تنزح إلى المصارف األجنبية، والتي تفتح فروعا لها في 

المنطقة العربية وتقوم بإقراض تلك األموال إلى االستثمارات العربية، فتستفيد من 

 1هوامش الفوائد والعوائد المتأتية أصال من أموال العرب دون غيرهم.

 

 إصالح القطاع المالي والمصرفي العربي: - و

يتطلب من الدول العربية تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على المنافسة من 

خالل اإلسراع في مسيرة اإلصالح وتحرير التعامل المصرفي والمالي عبر حدود 

الدول العربية وهذا كشرط لخلق سوق رأسمال عربية حقيقية باإلضافة إلى منح حق 

والعمل على تسهيل وتسجيل إجراءات الحضور التجاري على أساس المعاملة بالمثل 

االستثمار المتعلقة بهذا الحضور، والسعي للربط بين األسواق المالية في الدول 

العربية، من خالل تبادل طرح الشركات المساهمة العامة وتسجيلها فيما بينها، وأن 
                                                           

، دار الفارس للنشر والتوزيع، األردن، مستقبل االقتصاد العربي بين النفط واالستثمارعبد الحي زلوم وآخرون، - 1
 . 23، ص 2008
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تسمح الدول العربية لمواطنيها بالتملك لألوراق المالية المطروحة في األسواق 

 1لعربية.ا

 توفير بنية سياسية مستقرة:-2

فاالستقرار السياسي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية واألمن والديمقراطية، حتى ال        

تغلب المصالح الفردية على المصالح العامة، وهذا ما يجعل أفراد المجتمع يشعرون 

 التقدم والرفاهية.بمسؤولياتهم القومية، ويشعر أصحاب القرار بواجبهم في تحقيق 

وتوافر االستقرار السياسي يساعد ويؤدي إلى الزيادة في معدالت االدخار ومنه        

الزيادة في التكوين الرأسمالي ذلك أن أفراد المجتمع يثقون في الحكومة وال تظهر ظاهرة 

 االكتناز.

 

 

 

 توفير بنية إدارية وتنظيمية وتشريعية:-3

وتعديالت جذرية في القوانين وخاصة التشريعات الخاصة وضع تشريعات         

باالستثمارات وإيجاد حوافز مشجعة لالستثمار المحلي وتعديل صيغ االستثمار التي تناسب 

العمالء، وإلغاء كافة القيود والمعوقات التي تقف أمام انتقال السلع واالستثمار واأليدي 

  2العاملة.

ية العربية في جذب رؤوس األموال العربية الموجودة ثانيا: دور تكامل األسواق المال

 بالخارج:

                                                           
، 2007، دار الفاس للنشر والتوزيع، األردن، المالية العربية بين الهجرة والتوطينالفوائض حسين عبد هللا وآخرون، - 1

 .103ص 
، 2012دار السالم ، القاهرة،  األموال العربية المهاجرة عوامل العودة وآليات التوظيف، أدهم إبراهيم جالل الدين،- 2

 .216ص 
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 العربية األموال رؤوس استعادة يعتبر تكامل األسواق المالية العربية من أهم متطلبات       

 قادرة تصبح حتى ألسواق المال العربية االستيعابية القدرات يسمح برفع حيث المهاجرة

 إلى تحويلها ثم ومن األقل منها على جزء أو العربية األموال رؤوس على استيعاب

في  األسواق المالية العربية بين التكامل قدرة على يقف ذلك أن غير حقيقية، استثمارات

 نحو التوجه خالل من العربية الدول في الحقيقي االقتصاد حركة وعلى السوق اتساع تحقيق

 ما فإذا العربية البورصات طريق عن التوسع هذا وتمويل إقامة االستثمارات في التوسع

 واستيعاب جذب على قادرة شك بال ذلك ستكون في المتكاملة العربية البورصات نجحت

 الذي بالشكل الدول العربية في لالستثمار وتوجيهها الخارج في الموجودة العربية الفوائض

 .1االقتصادية التنمية جهود يدعم

 سريع بشكل المهاجرة العربية األموال جميع عودة أن حول االقتصاديين أغلب ويتفق       

 الواقعة دولال جميع في االستثمار مقاطعة أن إلى إضافة من المستحيل ضرب هو وتلقائي

استثماراتها  وتنوع األموال هذه فضخامة حجم عمليا ممكن غير أمر العربي الوطن خارج

 مع المصالح االقتصادية تشابك إلى إضافة األجل، وطويل ومتوسط األجل قصير هو ما بين

 هذه عودة تضمن محددة إستراتيجية وضع تحتم أحيانا السياسية والظروف الدول هذه

 .وتدريجي منظم األموال بشكل

 ضروريا أمرا يعد األجنبية الدول في االستثمار أن االقتصاديين بعض يرى حين في       

 استهدف حال في أو النفط بقطاع المرتبطة األمامية على القطاعات السيطرة استهدف إذا

 المجاالت هذه نقل في مفيدا سيكون األجنبية حيث الدول قبل من المحتكرة الصناعات بعض

  .مستقبال العربية الدول إلى

 األموال لجذب العربية البورصات بين التكامل عملية على القائمين مهام وتنطوي       

  :عمليتين أساسيتين على الخارج في العربية

                                                           
استجابة للعولمة: ربط أسواق األوراق المالية من أجل تحقيق للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(، ا - 1

  .2، مرجع سابق، ص التكامل اإلقليمي في منطقة )األسكوا(
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 توجيه على الخارج في العرب المستثمرين ودعم بتشجيع تتعلق :األولى المهمة -

 التنويع(. اعتبارات عن الزائد )الجزء العربي داخل الوطن لالستثمار أموالهم

 استثمارات إلى أموالهم تحويل على للمستثمرين المشجعة سبل إيجاد :الثانية المهمة -

  .حقيقية

 الستعادة الرامية الجهود العربية البورصات بين التكامل يدعم أن المتوقع ومن       

  :رئيسية طرق خالل ثالث من المهاجرة العربية األموال

 على القائمة والمشاريع االستثمارات من العديد توفير خالل من :األولى الطريقة -

 .األسهم توظيف

 لألداء الجيدة التوقعات تحفزها جديدة استثمارات إنشاء خالل من :الثانية الطريقة -

 .1االقتصادي

 حيث العربية الدول داخل الخصخصة برامج في التوسع خالل من :الثالثة الطريقة -

 االستثمار لجذب وكذلك الخارج في العربية والماأل الستعادة هاما يشكل محورا

 عالقة وجود النامية بهذا الشأن الدول تجارب حيث أظهرت عام، بشكل األجنبي

 التي للبلدان الجيد األداء خالل من األجنبي االستثمار وتدفقات الخصخصة بين وثيقة

 أكثر تدفق فضل يعود األجنبي حيث االستثمار جذب في الخصخصة برامج طبقت

 إلى وشرق أوربا الالتينية أمريكا في األجنبية االستثمارات من المائة في 90 من

 .الخصخصة عمليات

 الحجم صغيرة بورصات تمتلك التي العربية الدول في الحكومات تستطيع وال       

 بين التكامل عملية ستساهم لذلك شركاتها عن طريق البورصة، جميع خصخصة

 على قادرة العربية لتصبح للبورصات االستيعابية القدرات رفع في العربية البورصات

 عن الخصخصة وتسمح البورصة، طريق عن خصخصتها المراد الشركات جميع استيعاب

                                                           
،مجلة طموحاتآليات تحفيز االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، الواقع والحسين عبد المطلب األسرج،  - 1

  .17، ص 2006، اإلمارات العربية المتحدة، 92شؤون اجتماعية، العدد 
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 داخل جديدة أسواق باختراق الخارج في العربية األموال لرؤوس العربية طريق البورصات

 فرصة المستثمرين أن عملية تملك المشاريع المخوصصة يمنح إلى إضافة العربي، الوطن

 ويضمن جديدة مشاريع إنشاء الصفر في من البدء بدل االستثمار عمليات في مباشرة البدء

 .السوق من جاهزة حصة على الحصول لهم

 التجارية باألعمال نهوضال في العربيةاألسواق المالية  بين التكامل دور المطلب الثاني:

 خطط بين ما كبيرة فجوة وجود يلتمس للدول العربية البينية التجارة لتطور المتتبع إن       

 الدولاعتمدتها  التي السياسات ظل في الواقع ارض على تحقق ما بين و أهداف من له

بدرجة  و الجغرافي  السلعي التركيز األخيرة هذه صفات أهم من أن ،و تجارتها لتحرير

أن  إال األخير العقد في (الواردات الصادرات و) حجمها ازدياد من الرغم على ،و عالية

ما  بسبب أقصى كحد % 13.80حتى يتجاوز لم و ضئيل بقي البيني التجاري التبادل نسبة

 . من إمكانيات به تزخر ما رغم معوقات من الدول هذه تعانيه

فتعتبر االقتصاديات العربية بطبيعة هياكلها المتقاربة اقتصاديات متنافسة فيما بينها،        

وذلك لتشابه هياكل اإلنتاج في معظم البلدان العربية، ووجود تنافس بين بعض الدول 

العربية في إنتاج وتصدير بعض المنتجات والصناعات.ويالحظ وجود خالف بين 

به في الهياكل اإلنتاجية العربية على عملية التكامل االقتصاديين حول أثر هذا التشا

االقتصادي العربي، حيث أن هناك من يرى أنى هذا التشابه يشجع على نجاح التكامل 

االقتصادي العربي في حين يرى آخرون العكس. وبعيدا عن وجهات النظر التأصيلية، فإن 

يجعل لهذا التشابه في هياكل عدم إحراز تقدم يذكر في مجال التكامل االقتصادي العربي 

اإلنتاج العربية أثره السلبي على مستقبل العالقات االقتصادية العربية. وقد أدى هذا الوضع 



مداخل التكامل االقتصادي العربي وتفعيلها عن طريق تكامل األسواق  ــــــــــــ الثالثلفصل ا 

 العربية المالية

 

208 
 

إلى التنافس بين الدول العربية على عدة محاور بطريقة ال تخدم التكامل االقتصادي العربي 

  1في معظم األحوال بل تضره.

 يعقل ال حيث جديدة، العربي بطريقة االقتصادي التكامل في لنفكر األوان آن فقد لذلك       

 آثار محدودة إلى المدخل هذا يؤدي الذي الوقت في التجاري بالمدخل متمسكين نبقى أن

 النموذج مالئمة مدى في النظر نعيد وأن البينية، العربية التجارة وعلى التكامل مستوى على

 بعدما خاصة العربية، الدول واقع على فقط التجاري التحرير بمرحلة الذي يبدأ األوربي

 لذلك توزيع مشكل وليس إنتاج مشكل الدول العربية هو منه تعاني الذي المشكل أن اتضح

 العربي العمل تعالجها مؤسسات أن المهم من التي األولويات تختلف أن الطبيعي فمن

   2العربية. البلدان بين االقتصادي التكامل دعم نحو سعيها في المشترك

 لم العربي االقتصادي بالتكامل المتعلقة اليوم غاية إلى تمت التي المحاوالت فجميع       

 وهي الكالسيكية النظرية في المعروفة االقتصادي التكامل مستويات سلم أدنى إلى ترقى

 أي دون العربية الدول بين السلع والخدمات انتقال حرية تعني التي الحرة التجارة منطقة

 غير كاف مدخل يعتبر البينية العربية التجارة تحرير مجرد أن على فضال ذلك قيود،

 بالضرورة يؤدي ال التجاري التبادل تحرير مجرد وأن العربي االقتصادي التكامل لتحقيق

 اإلنتاجية، الخطط في التنسيق كذلك يتطلب الذي العربي النموذج في ظل المبادالت نمو إلى

 في المعروفة االقتصادي التكامل سلم لدرجات بالترتيب التصاعدي التقييد عدم يجب لذلك

 من أكثر تطبيق من يمنع ما هناك أنه ليس خاصة االقتصادي، للتكامل الكالسيكية النظرية

 .3بعض يدعم بعضها أن دام ما العملية الناحية من مرحلة

 البد العربية االقتصاديات بين للتكامل الرئيسي المدخل أن االقتصاديين بعض ويرى       

 التحرير إجراءات استكمال خالل من مشتركة عربية إقامة سوق مباشرة يستهدف أن

                                                           
 -بين تحديث المقومات ومواجهة التحديات–مشروع العمل العربي المشترك براهيمي شراف، تيماوي عبد المجيد ، - 1

، 18، 17الملتقى العلمي الدولي الثاني حول التكامل االقتصادي العربي: الواقع واآلفاق،  جامعة األغواط ، الجزائر، 
 .104، ص 2007، 19

  .88، ص مرجع سابق سليمان المنذري،- 2
  .124، ص مرجع سابقطارق محمود عبد السالم،  - 3
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 أن المنتظر ومن مشتركة، وسوق عربية جمركي إتحاد إقامة مرحلة في والدخول التجاري

 التبادل لدعم عمليات الالزمة السيولة توفير في العربية البورصات بين التكامل تفعيل يساهم

 البورصات بين التكامل عملية نأ حيث العربية االقتصادية العالقات وتعميق التجاري

 الفوقي نمو البناء ودرجة شكل الحال بطبيعة يحدد والذي التحتي البنيان بمثابة تعد العربية

 العربية السوق واكتمال العربية الدول بين ما البينية التجارة تطور مستوى فإن ذلك وعلى

 حركة أن عليه المتفق العربية ومن المالية األسواق بين التكامل تفعيل على المشتركة يتوقف

 وتسمح العربية االقتصادية العالقات تعميق في عامال أساسيا ستشكل األموال رؤوس

 ويتعمق إقليمي سوقي توجه قطرية ذات مشاريع في عربية دول عدة من مستثمرين بإشراك

جدوى  على دراسة ا بناء أقيمت إذا العربي االقتصادي التكامل دعم في المشاريع هذه دور

تدفقات  بذلك تنافسية منتجاتها، وتمثل يدعم ما النسبية الميزة استغالل على تستند اقتصادية

 عناصر تحريك في الزاوية حجر العربية البورصات بين التكامل خالل من العربية األموال

 1 .والخدمات السلع انتقال أمام وإزالة القيود األخرى اإلنتاج

 

 

 

 العربية البورصة قيام دعم في األسواق المالية العربية بين التكامل المطلب الثالث: دور

 الموحدة

إن سوق رأس المال من أهم األسواق التي تركز التكتالت االقتصادية على إتمام        

التكامل فيما بينها باإلضافة إلى أسواق السلع والخدمات و أسواق العمل،ورغم تأخر الدول 

 العربية في تحقيق التكامل 

                                                           
 .175، صمرجع سابقشذا جمال الخطيب،  - 1
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اون كذلك أسواق العمل العربية فإن هذا ال يحول دون التع في أسواق السلع والخدمات،و

فيما بينهما إلنشاء سوق مالية عربية موحدة،لما في ذلك من منافع عديدة للدول العربية.

  

إتحاد ، وحرصا من  سابقة الذكر ونظرا للصعوبات التي واجهت تطبيق االتفاقيات       

مجال  يلى مواكبة التطورات والمستجدات فع البورصات وهيئات أسواق المال العربية

اق المالية العربية ، ودعم أواصر التعاون بينها ، وانفتاحها على بعضها الربط بين األسو

هذا المجال  ي، تمهيدا لقيام تكتل مالي عربي فالبعض باستخدام وسائل االتصال الحديثة 

الهام ، أسوة بالتكتالت المالية اإلقليمية والدولية ، فقد سعى إلنشاء عدة مشاريع على 

فتح األسواق المالية  يالتي يعتمد عليها ف ةوليألابة الركائز وى القومي ستكون بمثاالمست

دون انتقال تذليل الصعوبات التي حالت ي على بعضها البعض ، كما ستساهم ف العربية

 1الماضي ومن هذه المشاريع  : يرؤوس األموال بينها ف

 المؤسسة العربية للتقاص : -أوال

 يشاء مؤسسة عربية للتقاص لتسااهم فاالعربية بأهمية إنإدراكا من اتحاد أسواق المال        

األسواق المالية العربية التاي تام الاربط بينهاا  يلصفقات المبرمة بين المتعاملين فتيسير عقد ا

، وتااوفير اآلليااة الالزمااة لزيااادة فاعليااة الااربط بااين هااذه األسااواق وتسااهيل انتقااال رؤوس 

، فقاد حادد  1997ديسمبر  يقدمتها األمانة العامة فسة التي األموال بينها ، وفى ضوء الدرا

 بداية نشاطها كما يلي : يلتي يتعين أن تقوم بها المؤسسة فمجلس االتحاد المهام ا

عمليات التقاص والتسوية للصفقات التي تتم بين المتعاملين عبر األساواق  -

 المالية العربية .

                                                           
أفريل  29-27الملتقى السادس مجتمع األعمال العربي،  مشروع البورصة العربية الموحدة،صعفق عبد هللا الركيبي،  -1

  .10-4، ص ص 2002،ديمشق ،
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اول بهااا باين األساواق المالياة ماان العمال كمركاز إياداع لاألوراق الماليااة التاي ياتم التاد -

ملين خالل إصادار شاهادات إياداع عربياة ياتم التاداول عليهاا باين المساتثمرين والمتعاا

 جنبية.األالعرب وصناديق االستثمار 

 يلبناان فا ي( والخاص بإنشاء المؤسساة والصاادر فا138كما حدد القانون رقم ) 

مقاصااة مركزيااة عربيااة ن تكااون المؤسسااة بمثابااة غرفااة أ، علااى 1999أكتااوبر 

 تيه :تتولى القيام بالمهام والعمليات اآل

 يعربيااة ، ودعاام إنشاااء غاارف للتقاااص فااعمليااات التقاااص بااين األسااواق الماليااة ال -

 األسواق العربية وتطوير القائم منها .

األساواق  يقبول إياداعات الصاكوك واألدوات المالياة المختلفاة المدرجاة فا -

الصاكوك واألدوات المالياة  يبغرض االستثمار ف، وفتح الحسابات العربية

 المختلفة .

تعاملهاا ماع هيئاات التقااص الدولياة ، والتنسايق باين  يتمثيل هيئات التقاص العربية ف -

 هيئات التقاص العربية بما يساعدها على تأدية عملها محليا وخارجيا .

بياااة وإدارة المسااااعدة علاااى قباااول اإلصااادارات التاااي تاااتم باااين األساااواق المالياااة العر -

يااة شااركة أو مؤسسااة تقااوم بمهااام مشااابهة أ يعمليااات الناتجااة عنهااا والمساااهمة فااال

 لمهامها .

 الشبكة العربية لألسواق المالية : -ثانيا

ابط باين األساواق سابيل تحقياق التكامال والتار يار الجهود التي يبذلها االتحااد فاإط يف       

األموال بينها ، وتشاجيع قياام شاركات عربياة مشاتركة ، ومرونة تدفق رؤوس المالية العربية

هذه األساواق ، وإدراكاا مناه ألهمياة  يلمستمر لزيادة قاعدة االستثمار ف، وفى سعيه الدائم وا

ن تكااون أالعاالم وإيمانااا بضارورة  يونتائجهاا علااى األساواق المالياة فاا مواجهاة تياار العولمااة

ثمرين العرب واألجانب ، فقد قام االتحااد بتأسايس األسواق المالية العربية مفتوحة أمام المست

 الشبكة العربية لألسواق المالية بهدف : 
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األسااواق الماليااة العربيااة ، وتسااهيل تاادفق  يحيااد قاعاادة المعلومااات والبيانااات فااتو-       

هااذه  ية فيهااا للمسااتثمرين والمتعاااملين فااالبيانااات والمعلومااات الخاصااة بالشااركات المدرجاا

ضال عن تاوفير وتخفايض عااملي السارعة والتكلفاة للوساطاء والمساتثمرين عناد األسواق ، ف

ام شاابكة اإلنترناات ، ممااا تنفيااذهم الصاافقات المتبادلااة وتنفيااذها بشااكل آلااي ، وذلااك باسااتخد

قيام السوق المالياة العربياة  يألسواق المالية العربية ومن ثم فسرعة الربط بين ا يسيساهم ف

  2001على منذ سبتمبر ، وقد تم افتتاحها بشكل ف

 : الموحدة البورصة العربية -ثالثا

صااة الدراسااة التااي أعاادتها األمانااة العامااة بشااأن إنشاااء بوروافااق مجلااس االتحاااد علااى        

األسواق المالية العربية لتكون نواة لقيام تجمع ماالي عرباي  يعربية لتداول األسهم النشطة ف

 يساعد في تحقيق  :

المنطقاة العربياة ، يكاون قاادرا علاى منافساة الكياناات اإلقليمياة  يإقامة كياان ماالي فا -

األسااواق  يل العربيااة واألجنبيااة المسااتثمرة فاااألخاارى وعلااى اجتااذاب رؤوس األمااوا

 العالمية .

 الماضاااي ، عناااد بحثاااه توحياااد يى الصاااعوبات التاااي واجهااات االتحااااد فاااالتغلاااب علااا -

 البورصات العربية  لتبادل إدراج األسهم بينها . يالتشريعات واألنظمة المستخدمة ف

مجال الربط بين األسواق المالية ،  يوسائل االتصال الحديثة ، خاصة ف االستفادة من -

 لتطوير البورصات العربية بما يتالءم مع مقتضيات العصر .

المساتثمر إيجاد القناة المناسبة لفتح  األسواق المالية العربية على بعضها البعض أمام  -

العربااي واألجنبااي ، لتكااون نااواة لقيااام تكتاال مااالي عربااي ، يواجااه التكااتالت اإلقليميااة 

 والدولية المماثلة .

، وإيجااد التعااون بينهاا األسواق المالية العربياة يتنشيط وتطوير المؤسسات العاملة ف -

 ربيااة بااال، بمااا يساااعد علااى سااهولة انتقااال رؤوس األمااوال العربيااة بااين الاادول الع
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ظااال السياساااات االقتصاااادية العربياااة الحالياااة والتاااي  يحاااواجز أو قياااود ، خاصاااة فااا

 أصبحت تعتمد على :

دية مستقلة أو بيعها شركات اقتصا يلإ، أما بتحويلها قطاع العامخصخصة شركات ال -أ

 منها للقطاع الخاص . كلها أو جزء

والقرارات ، وإصدار القوانين ياالقتصاد النشاط يتشجيع دور القطاع الخاص ف  -ب

التنمية  يتمنح له لتدعيم دوره ف يلإتحفز هذا الدور، فضال عن المزايا  التي

 االقتصادية.

ت الوطنية ، بهدف تحمل عبء تجميع المدخراسواق لتداول األوراق الماليةتأسيس أ -ج

النشاط االقتصادي بشكل يساعد على سرعة زيادة معدالت  ياستثمارها ف ، ثمافيه

 ة.االقتصاديالتنمية 

وقد نصت المادة الثالثة من قرار مجلس اتحاد أساواق الماال العربياة والخااص بتحدياد        

 على النحو التالي : ف السوق العربية لألوراق الماليةأهدا

أسااهم الشااركات العربيااة عاان طريااق التعريااف بهااا ونشاار  يتوساايع قاعاادة التعاماال فاا -1

 المعلومات الالزمة عنها وتسهيل تداولها .

التنساايق والتعاماال بااين األنشااطة الماليااة واالقتصااادية وحركااة رؤوس األمااوال تحقيااق  -2

 العربية .

األوراق  يثمار فاتشجيع وتنمية الوعي االساتثماري العرباي وتهيئاة السابل أماام االسات -3

 .المالية العربية

عليهاا وعلاى ماواطني توطين االستثمارات العربية واالساتفادة منهاا فيماا يعاود باالنفع  -4

 .عربيةالدول ال

  .سهم الشركات المدرجةأن سالمة المعامالت التي تتم على حماية وضما -5

 أسااهمتشااجيع مااواطني الاادول العربيااة ومااواطني الاادول األخاارى علااى االسااتثمار فااى  -6

 . .الشركات العربية

 إدراجها.توفير ونشر البيانات الدورية والسنوية التي تصدرها الشركات التي يتم  -7
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لااى المسااتوى العربااي ذي يقااوم بااه وسااطاء األوراق الماليااة عتنميااة وتطااوير الاادور الاا -8

 العالمية.لى المستويات إواالرتقاء به 

ساطاء األوراق ساهم الشاركات العربياة مان خاالل وأ يإيجاد قناوات جديادة للتعامال فا -9

 . عتمادهماالمالية الذين يتم 

جذب االستثمارات المالية العربية وغير العربية وفتح المجاال أمامهاا لالساتثمار فاى   - 10

 العربية. األوراق المالية 

 التعاون وتنمية االتصاالت مع بورصات وأسواق المال العربية والعالم  - 11

هاا وشاكل لاذلك كما نص القرار المذكور على تفاصيل إدارة هذه السوق والياة العمال في      

داف التاي شراف والرقابة على أعمالها والتأكد من إنها تادار لتحقياق األهاليا تتولى اإللجنة ع

  .(4م) اجلهاأنشئت من 

ربعااة أمااين العااام لالتحاااد ودارة يشااكل كاال ساانتين ماان األإوياادير البورصااة مجلااس        

 .موقعة على اتفاقية تأسيس البورصةسواق الالبورصات واأل ضاء يختارهم ممثلواعأ

دارة السوق االختصاصات والصالحيات الالزمة إلوفوض القرار مجلس اإلدارة        

 : الخصوص وعلى وجه

 شروط إدارج الشركات وتحديد رسوم اإلدراج . -1

وضع شروط قياد الوساطاء الاذين يجاوز لهام مزاولاة أعماال الوسااطة وتحدياد رساوم  -2

 القيد وعمولة التداول .

 سهم الشركات المدرجة وكيفية الرقابة عليها .أ يفوضع القواعد التنظيمية للتعامل  -3

 التقاص ونقل الملكية . تحديد قواعد وإجراءات التسوية و -4

تحديد اإلجراءات التي تتبع عند حدوث ظروف استثنائية تهادد حسان ساير العمال فاى  -5

 السوق .
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الوساطاء كما تضمن القرار أحكاما تتعلق بقياد األوراق المالياة فاى الساوق وكاذلك قياد        

وتاااداول األوراق المالياااة ، وميزانياااة الساااوق العربياااة وإيراداتهاااا ، كماااا افااارد ماااادة لتساااوية 

 المنازعات والتحكيم .

يعد خطااوة هامااة علااى المسااتوى ن قيااام االتحاااد بتنفيااذ هااذه المشااروعات سااأوال شااك        

الكثيااار مااان قياااام عالقاااات مالياااة ، وارتباطاااات تعاقدياااة باااين  ي، ألنهاااا ستسااااهم فااا يالقاااوم

المالياة العربياة  األساواق يضال عن المتعاملين والمساتثمرين فاالمؤسسات المالية العربية ، ف

 إيجاد النواة األولى لقيام السوق المالية العربية . ي، مما سيساهم ف

وساايترتب علااى قيااام هااذه المؤسسااات ، فااتح األسااواق الماليااة العربيااة علااى بعضااها        

ل رؤوس األماوال بينهاا ، واجتاذاب رؤوس األماوال األجنبياة ، خاصاة البعض وسهولة انتقا

 صناديق االستثمار ، لالستثمار فى األسواق المالية العربية .

ا ماؤتمر القماة اتخاذه يجاما مع القرارات االقتصادية التاوقد جاءت هذه المشاريع انس       

 ان من بينها :ك يالتو  2001مارس ) آذار (  يعمان ف يالعربي الذي عقد ف

تنسرريق قواعررد تنظرريم عمليررات اإلدراج المشررترك والتسرروية والمقاصررة مررن  ي" اإلسررراع فرر

خالل اتفاقيات تعاون بين األسواق المالية العربية ، وتبادل المعلومات فى األسواق الماليرة 

 للدول العربية بما يساعد على رفع كفاءتها "

الماارة األولااى التااي يتخااذ فيهااا مااؤتمر القمااة العربااي وماان الجاادير بالااذكر إن هااذه هااي        

قرارا بهذا الشأن ، وبهذا الشكل مان التحدياد والوضاوح مماا ألقاى علاى عااتق االتحااد القياام 

 بمسئولية قومية كبيرة فى هذا المجال .

لااى كافااة إهااذا الاادور ، وفااى مااد يااد  التعاااون القيااام ب يواالتحاااد لاان ياادخر وسااعا فاا       

االقتصادية العربية التي تعمل على المستوى القومي ، وفى مقدمتها اتحاد  رجال المؤسسات 

األعمااال العاارب لكااي يكااون هناااك تعاااون وثيااق بيننااا ماان اجاال تحقيااق األهااداف االقتصااادية 

 المشتركة على المستوى القومي .
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مان جهاود  ويعد اتحاد رجال األعمال العرب من أولى االتحادات القومية التي ستستفيد       

أعمالها ، حيث أن رجاال األعماال العارب هام  يد استكمال هذه المشاريع والبدء فاالتحاد عن

أصحاب رؤوس األموال التاي يساعى االتحااد جاهادا مناذ فتارة طويلاة علاى اتخااذ الخطاوات 

لضرورية لحمايتها من األخطار وضع الضوابط ا ، وخرلالزمة لتشجيع انتقالها من سوق آلا

 يفان تتعرض لها عند انتقالها بين هذه األسواق ، وقيام هاذه المشااريع سيسااهم  أ يمكن يالت

التنميااة االقتصااادية العربيااة المشااتركة ، ويشااجع علااى  يدعاام دور رجااال األعمااال العاارب فاا

 يسااتثمار فاااألسااواق الماليااة العالميااة ، لال يؤوس األمااوال العربيااة المسااتثمرة فاااجتااذاب ر

ات العربياة للبورصا يية ، ومن ثم تعزيز الدور التماويلالدول العرب يالمشاريع االقتصادية ف

قيام نهضة اقتصادية عربية مشتركة تكون ناواة لقياام  يلتنمية االقتصادية ، والمساهمة فا يف

 السوق المالية العربية المشتركة  .

رجااال  ن قيااام التعاااون والتنساايق بااين اتحاااد أسااواق المااال العربيااة واتحااادأوال شااك        

المشاترك ، وخاصاة  يالعربااألعمال العرب سيشكل خطوة هاماة مان خطاوات تنمياة العمال 

 فى المجاالت االقتصادية وفى مقدمتها األسواق المالية العربية.

 1للدول العربية:مالية عربية موحدة بالنسبة أهمية إنشاء سوق  -1

إقامة سوق مالية عربية  هناك منافع عديدة يمكن للدول العربية تحقيقها من خالل       

 موحدة وتتمثل هذه المنافع:

ترسيخ مفاهيم التعاون والتضامن االقتصادي بين الدول العربية، والخروج من  -

نطاق الفردية إلى إستراتيجية العمل الجماعي من أجل المنافسة والبقاء،خصوصا 

 وأن عوامل االتفاق بين الدول العربية تفوق بكثير عوامل االختالف.

قامة سوق مالية عربية موحدة يمكن أن يكون نواة للتعامل الجماعي العربي وكذا فإ -

إقامة السوق العربية المشتركة التي أضحت ضرورة ملحة لمواجهة المتغيرات 

                                                           

-أشرف محمد الدوابة، نحو سوق مالية عربية، مؤتمر التجارة العربية البينية،عمان األردن،20-22 سبتمبر،2004،ص 
  1 ص464-463.



مداخل التكامل االقتصادي العربي وتفعيلها عن طريق تكامل األسواق  ــــــــــــ الثالثلفصل ا 

 العربية المالية

 

217 
 

االقتصادية الدولية واإلقليمية المتالحقة،ممثلة في تطورات االنفتاح التجاري على 

العالمية وتعاظم أهمية ودور التكتالت  األسواق العالمية في إطار منظمة التجارة

 االقتصادية في عصر العولمة الذي  ال يتسع فيه مكان للكيانات الصغيرة.

تدعيم االقتصاديات العربية وتحقيق التكامل والتوازن فبما بينهما،مما يساعد في بناء  -

ا اقتصاد عربي عربي،والذي تكون نتيجته القضاء على التبعية االقتصادية وقرينته

التبعية السياسية التي تقع تحت وطأتها العديد من البلدان العربية في وقتنا الحاضر، 

 وبالتالي المساعدة على تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

مساندة جهود التنمية في البالد العربية وذلك من خالل إشراك الشعوب العربية في  -

سلوك االدخاري وكذلك السلوك االستثماري بصورة التنمية. مما يؤدي إلى تنمية ال

 رشيدة، ويسهم في تحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد االقتصادية العربية.

اإلسراع بتنشيط االقتصاديات العربية وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ في  -

د معدالت النمو.باإلضافة إلى توفير التمويل الالزم للحكومات والمؤسسات واألفرا

سواء على المستوى الفردي أو الجماعي العربي المشترك وذلك بالنسبة 

للمشروعات المشتركة بين الدول العربية والتي تتطلب رؤوس أموال كبيرة ال يمكن 

 توفيرها في دولة واحدة.

استعادة توطين رؤوس األموال العربية المستثمرة في خارج أسواق المال العربية  -

ير إلى أن كل دوالر عربي جرى استثماره في الوطن العربي ،والنتيجة الحسابية تش

 دوالر جرى توظيفها في األسواق المالية الدولية. 60يقابله ما يقارب من

حرية حركة األموال العربية بين الدول العربية،خاصة وأن هذه الحركة مازالت  -

مغتربة في متواضعة جدا وال تمثل أكثر من خمسة في المائة من األرصدة العربية ال

أسواق المال العالمية،رغم أن كثيرا من الدول العربية فتحت الباب على مصراعيه 

لالستثمار األجنبي وقامت بتعديالت تشريعية الستقطاب المزيد من ذلك االستثمار 

بينما يتفاقم العجز في الموارد ترتفع المديونية الخارجية لمعظم االقتصاديات 
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المال العربي كفيل بتلبية االحتياجات االستثمارية في العربية.مع العلم بأن رأس 

 الدول العربية.

زيادة رواج  تنشيط األسهم الضعيفة التي تنتشر في معظم البورصات بال استثناء،و -

المنتجات واألسهم بصفة عامة،باإلضافة إلى تنمية المدخرات العربية وتطوير أداء 

 %.9.5لم تتجاوز نسبتها االستثمارات والتجارة البينية العربية التي

تفعيل عملية التداول بين األسواق المالية العربية مع رفع مستويات الشفافية   -

 واإلفصاح في هذه األسواق.

 1معوقات قيام سوق مالية عربية موحدة: -2

رغم ما سيعود من مكاسب على االقتصاديات العربية من قيام سوق مالية عربية        

المعوقات ما يقف حائال دون قيام هذه السوق. ويمكن إيجاز هذه موحدة،إال أن هناك من 

 المعوقات فيما يلي:

اختالف التشريعات و التنظيمات المنظمة لألسواق المالية في كل بلد عربي وهو ما  -

 حال دون التنسيق فيما بينهما.

ضيق الطاقة االستيعابية لرؤوس األموال العربية وذلك بسبب عدم تطور أساليب  -

التسير المالي وصغر حجم االقتصاديات العربية،وهو األمر الذي ال يعطي لألسواق 

 المالية العربية الفرصة بأن تنمو وتتطور.

القيود الكبيرة والرقابة الصارمة المفروضة من قبل السلطات النقدية والمالية في  -

 الدول العربية على تداول القيم المنقولة.

ية المباشرة في الربط بين المدخرين والمستثمرين قصور الوساطة المالية العرب -

ومحدودية حريتهم للعمل في مختلف األسواق المالية العربية،وذلك يسبب وجود 

 تشريعات وتنظيمات تمنعهم من ذلك.

                                                           
، الملتقى الدولي، التكامل االقتصادي العربي لسوق المالية ودورها في تمويل التنمية في الوطن العربيامحمد براق، - 1

 .2،ص2004كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة ،سطيف،
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السياسات النقدية والمالية المتباينة في البلدان العربية،وكذا القيود الكبيرة الموضوعة  -

سعار الفائدة وأسعار الصرف وكذا سياسة اإلقراض على حركة رؤوس األموال وأ

 البنكي.

هشاشة الترابط بين االقتصاديات العربية وضعف العمل المشترك مما أدى إلى عدم  -

تكامل األسواق المالية العربية.هذه األسواق توجد بها كل على حدى العديد من 

ول دون عملية ربط هذه القيود التشريعية والتنظيمية وكذا المعوقات الهيكلية التي تح

 األسواق فيما بينها أو تكاملها.

 

 

 

 مقومات إنشاء سوق مالية عربية موحدة: -3

ال يمكـن تطوير العالقات المالية العربية بواسطة سـوق األوراق المالية إال من خالل        

وجود مجموعة من  المقومات األساسية  لبناء سوق مالية عربية موحدة،ويمكن ذكر هذه 

 1لمقومات فيما يلي: ا

 المناخ االستثماري : -أ

إن خلق مناخ استثماري مالئم داخل الوطن العربي لتوظيف األرصدة        

العربية،وتشجيع تدفقها لالستثمار،يعتبـر مسؤولية وطنية ال غنى عنهـا،إذ يتطلب ذلك 

وسرعة انتقال تـعديل التشريعات واإلجراءات االستثمارية التي توفر للمستثمرين حرية 

األموال واألرباح،وتحمي المشاريع والمساهمين فيهـا من احتماالت التأميم أو 

 المصادرة،ممـا يخلق الثقة لـدى المستثمر في مستقبل استثماره.

                                                           
 .147، ص  نفس المرجع السابق- 1
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ورغم تطور المناخ االستثماري العام للبلدان العربية،إال أنه مازال أمام حكومات هذه       

بب نقص اإلرادة السياسية وهو ما حال دون تحقيق أهداف البلدان كثير من الشجاعة بس

 شعوب هذه البلدان.

 الطاقة االستيعابية : -ب

وتتمثل في مجموع الفرص االستثمارية التي يمكن استغاللها في اقتصاد ما خالل        

بة فترة زمنية معينة،لذلك فإن الطاقة االستيعابية المحدودة في أي اقتصاد يمكن أن تكون بمثا

حاجز أمام التنمية االقتصادية،في حين يمكن للطاقة االستيعابية الواسعة أن تؤدي إلى المزيد 

من التراكم االستثماري الذي يعتبر أساس أية انطالقة إنمائية وخاصة في اقتصاديات نامية 

 كاالقتصاديات العربية.

هو ما أدى إلى تنافس الدول وبالنسبة للدول العربية فهي تملك طاقة استيعابية واسعة و       

األوروبية واألمريكية لالستثمار لالستفادة مـن الطـاقة المتوفرة،والبـد للمستثمرين العـرب 

من توجيه أموالهم لالستثمار في البـلدان العربية،والقيام بالتعاون اإلقليمي الذي لـه تـأثير 

ئق التي تقيد وتحد كثيرا من هذه واضح على الطـاقة االستيعابية،وذلك بعد التغلب على العوا

 الطاقة. 

 األجهزة والمؤسسات المالية : -ج

يرجع قصور التدفقات المالية االستثمارية فيما بين الدول العربية إلى حد كبير إلى        

ضعف أو عدم اكتمال جسر الوساطة المالية الذي البد أن تمر عليه تلك التدفقات،ويعود 

المؤسسات المالية العربية وقصورها في تشكيل اإلطار السبب في ذلك إلى ضعف 

 1المؤسسي المتكامل لسوق المال بكل دولة.

                                                           
البورصات العربية وتأسيس الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم،تطوير وربط صالح الدين حسن السيسي ،-1

 . 89، مرجع سابق،ص  البورصة العربية الموحدة
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لذلك فإنه ينبغي تطوير المؤسسات المالية واألجهزة على نحو يتناسب وتطلعات كافة        

األسواق المالية العربية مجتمعة،يضاف إليه إحداث التشريعات والتنظيمات التي تسهل 

تسجيل األوراق المالية في قيد أي سوق مالية منها كما أنه يتعين أن تكون األجهزة تداول و

 متشابهة فيما بينها من حيث الهياكل والمهام.

 حرية تدفق رؤوس األموال : -د

حيث تعتبر قناة اتصال بالغة األهمية بين األسواق المالية العربية تأتي لتنشيط هذه        

 األسواق.

 الصرف:سعار استقرار أ -هـ

     1وهو عبارة عن مقوم أساسي يساهم في تشجيع حركة رؤوس األموال.       

   

 

 

 خالصة الفصل: 

شأنها  من وسيلة بل ذاته حد في هدفا العربية األسواق المالية العربية بين التكامل يعد ال    

 الوطن داخل األموال رؤوس تدفقات وتيسير محليا العربية األسواق المالية أداء تدعم أن

 الذي األمر الخاص القطاع بقيادة عمالقة مشتركة عربية مشاريع قيام تدعم كما العربي،

 العربي، االقتصادي التكامل جهود دعم نحو ويدفع العربية الدول بين التعاون من سيعزز

 كل أن خاصة العربي االقتصادي التكامل تحقيق عن التجاري التحرير مدخل تعثر ظل في

 المسيرة رغم نسبتها وضآلة ضعف إلى تشير البينية العربية بالتجارة المتعلقة المؤشرات

                                                           

  .13ص  مرجع سابق،محمد براق ، -1 
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 من المائة في 13 حدود في أحوالها أحسن في ظلت و المشترك العربي للعمل الطويلة

 .العربية التجارة مجموع

 االقتصادي التكامل لدعم كآلية العربية األسواق المالية بين التكامل مدخل برز فقد لذلك    

 وليس إنتاج مشكل هو العربية الدول منه تعاني الذي المشكل أن تضحابعدما  خاصة العربي

 مسار في المفقودة الحلقة العربية األسواق المالية بين التكامل يشكل حيث توزيع، مشكل

 الدول بين األموال رؤوس نتقالا لحرية تيسيره خالل من العربي قتصادياال التكامل

 المنشود التكامل سيتحقق وبالتالي التعاون مجاالت وتعميم بينها فيما التعاون لزيادة العربية

 .العربية الدول بين
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: جمهيد

       لٝذ ظاهم بوؽاء مجلغ الخّاون الخلُجي في جدُٝٞ جٝذما اٜخفادًا ٠بيرا خال٥ الثالزت ِٝىد 

ْ معخىي اإلاِّؽت، والخىىس في الٝىاِاث ؤلاهخاحُت، ورل٤ مٝاسهت  ماء مً خال٥ ٘س اإلاالُت للذو٥ ألِا

بىلّها الاٜخفادي ٜبل هزه الٙترة، ومْ هزا الخٝذم الاٜخفادي اإلالمىط، بال ؤن اإلاجلغ واحه 

ش هزا اإلاجلغ وجدُٝٞ  الّذًذ مً الخدذًاث واإلاعخجذاث والتي ظعى إلاىاحهتها وجزلُلها بُٕت جىٍى

بر ١ل اإلاذاخل  .الخ٣امل الاٜخفادي بين ؤِماثه في ١ل الٝىاِاث ِو

       وج٢دس ي دساظت ألاظىاٛ اإلاالُت بذو٥ مجلغ الخّاون الخلُجي ؤهمُت بالٕت هٍشا إلاا لهزه الذو٥ مً 

وصن وعبي ٠بير ِلى الفُّذ الّشبي مً خُث ألاهمُت الاٜخفادًت وحجم ألاظىاٛ اإلاالُت مً حهت 

وؤهمُت هزه ألاظىاٛ باليعبت إلاجلغ الخّاون الخلُجي بدذ راجه مً حهت ؤخشي، خُث جىاولذ 

الاجٙاُٜت الاٜخفادًت لذو٥ مجلغ الخّاون الخلُجي مىلُى ج٣امل ألاظىاٛ اإلاالُت بما ٌؽمل ولْ 

مً الاجٙاُٜت التي جىق ِلى  ج٣امل ألاظىاٛ الخلُجُت وجىخُذ العُاظاث  (5): آلُاث لخُّٙل اإلاادة

ير بيُت  وألاهٍمت اإلاخّلٝت بها بهذٗ جىمُت الاظدثماساث اإلادلُت والخاسحُت بذو٥ مجلغ الخّاون وج٘ى

ت جدعم بالؽٙاُ٘ت والاظخٝشاس  .                اظدثماٍس
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 هظزة عامت عً مجلظ التعاون الخليجي : اململدح  ول 

ؼهذث اإلاىىٝت الّشبُت ِذة مداوالث في الخ٣امل الاٜخفادي ؤلاٜلُمي ل٢ً لم ٢ًخب لها الىجاح        

٘البّن جم خله ألظباب مخخلٙت مثل مجلغ الخّاون الّشبي والبّن آلاخش ال ًضا٥ ًخخبي ١االجداد 

ادة  مجلغ الخّاون الخلُجي ٘ٝذ اخخل ؤمااإلإاسبي  ت لذو٥ الٍش في ـمىده، خُث حّخبر الخجشبت الىخذٍو

ادًت ب٣ل اإلاٝاًِغ وهزا مً خال٥ الاهجاصاث اإلادٝٝت، وظّحها الذئوب بلى  مجلغ الخّاون ججشبت ٍس

ير الشخاء والاظخٝشاس لها، لخخٙٓش للبىاء والخىمُت الاٜخفادًت  جدُٝٞ ومىخاث ؼّىب اإلاىىٝت، وج٘ى

. والاحخماُِت

   وشأة مجلظ التعاون الخليجي:  ول  املطلب

حاءث ٢٘شة بٜامت مجلغ الخّاون لذو٥ الخلُج الّشبي او٣ّاظا للّالٜاث الخاـت والعماث        

جها العُاس ي والاحخماعي والع٣اوي وجٝاسبها  اإلاؽتر٠ت لذو٥ الخلُج الّشبي ولدؽابه ؤهٍمتها وجمازل ج٣ٍى

ى٥ بلى جدُٝٞ الخ٣امل  الثٝافي والخماسي واظتهذا٘ا لخدُٝٞ ؤ٠بر ٜذس مً الخيعُٞ بين ؤِماثه للـى

  1.الاٜخفادي

 .دُٜٝا جدذًذا الّشبُت الخلُج لذو٥  الخّاون  مجلغ ُٜام ٢٘شة اهىالٛ صمً جدذًذ الفّب مً ولّل       

 الخّاون  وبُّت اخخلٙذ ٠ما ؼ٣ل، مً ؤ٠ثر الخلُج دو٥  بين الخّاون  ؤخز العخِىاث، ٘مىز مىخفٚ

 .نالخّاو اجٙاُٜاث في اإلاؽتر٠ت الذو٥  ِلى مفالر اِخمادا

ماء الذو٥  بين حماُِت زىاثُت اٜخفادًت اجٙاُٜاث ِٝذ جم العبُّىاث، بذاًت ٘مىز          اجٙاُٜت :مثل ألِا

ذ بين الخّاون الاٜخفادي  الخّاون  واجٙاُٜت 1973 ظىتحىان  في اإلاخدذة الّشبُت وؤلاماساث ال٣ٍى

ذ واإلامل٢ت بين الاٜخفادي  بين الاٜخفادي الخّاون  اجٙاُٜت،و 1975 ماسط في العّىدًت الّشبُت ال٣ٍى

                                                 
1
 .141، ؿ 2008، مش٠ض دساظاث الىخذة الّشبُت ، بيروث ، الاجداد الىلدي الخليجي والعملت الخليجيت املشتركتِبذ اإلاىّم العُذ، - 
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ل ؤٗالعّىدًت في الّشبُت واإلامل٢ت البدٍشً  بٜامت جم ٘ٝذ الاجٙاُٜاث، جل٤ بلى باإللا٘ت و1975 ظىت ٍس

ت الجماعي بين الخّاون  حشجُْ هذ٘ها واإلاىٍماث اإلااظعاث مً ِذد  .الخلُج دو٥  مجمِى

 ٜبىال، جلٝى ال٢ٙشة وؤـبدذ ألا٣٘اس مً ال٢ثير جدبلىس  بذؤث الخالُت، ظىىاث الخمغ امخذاد ِلى و       

  1.خىيرة جىىساث حؽهذ بذؤث ألامىُت وؤن الٍشوٗ خاـت

 الزي الخلُجُت الٝمت ماجمش في بؽ٣ل نهاجي الخلُجي الخّاون  بوؽاء مجلغ ٢٘شة جبلىسث ألاخير في و       

 و ؤلاماساث هي و العذ الذو٥  الخا٥ بىبُّت خمشه والزي الىاثٚ في الٝمت ؤلاظالمُت هامؾ ِلى ِٝذ

ً و ذ، و ِمان ظلىىت و ٜىش و العّىدًت البدٍش الخاسحُت  وصساء ٜام بالٍشاك 1981 ٘براًش 4 في و ال٣ٍى

ماء للذو٥  ُْ ألِا  لشوسة ِلى ؤ٠ذث التي الّشبُت، ،و الخلُج لذو٥  الخّاون  مجلغ ُٜام وزُٝت ِلى بالخٜى

ش و حّمُٞ ماء العذ الذو٥  بين الخيعُٞ و الخّاون  جىٍى  بُان الخإظِغ وؤوضر مخخلٚ اإلاجاالث، في ألِا

 جذُِم بلى الشامُت الجهىد و الّشبُت الذو٥  حامّت مُثاٛ مْ ًخماػ الخلُجي الخّاون  مجلغ بوؽاء ؤن ِلى

ذ الّشبُت، الذو٥  بين الخ٣امل  2.الخّاون الخلُجي إلاجلغ ألاماهت مٝش الٍشاك اخخميذ ٜو

 

 

 

 

 

                                                 
1
اٗ ظُّذي، --   الىذوة الّلمُت الذولُت خى٥ ، (دراضت جلييميت ملطار عمليت التكامل الاكتصادي)مجلظ التعاون الخليجي ـو

 .3-2، ؿ ؿ 2004ألاسوبُت ، ظىُٚ ، –الخ٣امل الاٜخفادي الّشبي ٠ألُت لخدعين وجُّٙل الؽشا٠ت الّشبُت 
2
.110 ، ؿ 1989، داس الجهمت الّشبُت ، بيروث، مجلظ التعاون الخليجي مً مىظىر العالكاث الدوليتِلي ؼُٙٞ، - 
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  إوشاء مجلظ التعاون الخليجيدوافع أضملاب و: املطلب الثاوي

ير مباؼشة، ودواْ٘ داخلُت ودواْ٘ خاسحُت ورل٤ ُ٘ما ًلي م٢ً جٝعُمها بلى ؤظباب مباؼشة ٔو  :       ٍو

 : ضملاب-أوال

بّذ اظخٝال٥ الذو٥ الخلُجُت وصٍادة الخيعُٞ والخّاون بُجها مىز بذاًت العبُّىاث، ١ان البذ مً        

ُٜام هُئت بٜلُمُت جمم هزه الذو٥، ولزل٤ ١ان ٌهىس مجلغ الخّاون ؤمشا مدخما ول٢ً هىاٟ ؤظباب 

ير مباؼشة، والتي ؤدث بلى ُٜامه ؤهمها  1:ِذًذة مباؼشة ٔو

:  ضملاب غير اململاشزة-1

ذ اصدادث هزه ألاوماُ مىز ا٠دؽاٗ البترو٥  -  .ألاوماُ ألاحىبُت في اإلاىىٝت ٜو

لت ألاًذي  - جضاًذ ألاًذي الّاملت الىا٘ذة بزش ا٠دؽاٗ البترو٥ واصدًاد اليؽاه الخجاسي ٜو

 .الّاملت الىوىُت

ل  - وحىد ٘ىاثن مالُت ٠بيرة في دو٥ اإلاىىٝت هدُجت بًشاداث البترو٥ اإلاىحه للخفذًش، مما ًٍض

عمذ بٍهىس ظٛى مالُت راث ؤبّاد بٜلُمُت ِاإلاُت ل الخىمُت والاظدثماس َو  .ِٝبت جمٍى

لُٞ العٛى اإلادلُت ل٣ل دولت ومدذودًت ِذد اإلاعتهل٢ين مً الع٣ان مما ًازش ِلى معخٝبل  -

ت لهاجه الذو٥   .الفىاِاث وألاوؽىت الخجاٍس

ماء ألظلىب الخخىُي الاٜخفادي بذسحاث مدؽابهت، ٠ما ٜامىا بدبني  - جىبُٞ حمُْ الذو٥ ألِا

 .همارج مخمازلت في مجاالث الفىاِت والضساِت والخذماث والعُاظت الخاسحُت واسجباواتها

 

                                                 
ت، التكامل الاكتصادي بين دول مجلظ التعاون الخليجيحاظم بً مدمذ الٝاظمي ،  1 ، 2000 ، ماظعت ؼباب الجامّت ، الاظ٢ىذٍس

 .31ؿ 
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 :ًلي وجخمثل ُ٘ما : ضملاب اململاشزة-2

٢ُت وهٍشتها بلى الخلُج،  - ُاحي والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش جفُّذ الخشب الباسدة بين الاجداد الع٘ى

ت"خُث ًمثل مفالخها  ْ مً ؤحل خماًت "مفالخها الخٍُى ، ٘ٝامذ بةوؽاء ٜىة الخذخل العَش

ى٥ بلى مُاه الخلُج، وفي 1980مفالخها في اإلاىىٝت ظىت  ُاحي للـى ، بِىما ٌععى الاجداد الع٘ى

 بٕضو ؤٕ٘اوعخان، ورل٤ ٘شك ِلى دو٥ 1989هزا العُاٛ ًإحي مؽشوِه الزي بذؤ ظىت 

 .اإلاىىٝت ؤن جٝٚ ـٙا واخذا في مىاحهت هزه الخدذًاث

وؽىب الخشب بين الّشاٛ وبًشان، مما ؤدي بلى او٣ّاظاث ؤمىُت خىيرة في مىىٝت الخلُج لزل٤  -

. وؽىذ الذو٥ الخلُجُت لخيعُٞ مىاٜٙها وببشاصها مً خال٥ جىٍُم خلُجي مىخذ

: الدوافع:هياثا

١اهذ هىاٟ الّذًذ مً الذواْ٘ التي دّ٘ذ بلى جإظِغ مجلغ الخّاون الخلُجي،والتي ًم٢ً        

: جٝعُمها بلى 

: الدوافع الداخليت-1

م٢ً خفش الذواْ٘ الذاخلُت في الىٝاه الخالُت         1:ٍو

ْ الجٕشافي مما  - ْ الجٕشافي اإلاخميز للمىىٝت بدُث ؤن الخذود اإلاؽتر٠ت جمثل ؤهم مضاًا اإلاٜى اإلاٜى

ت  .ٌعهل خش٠ت الىٝل والاجفا٥ ِلى معخىي دو٥ اإلاجمِى

الدؽابه في الُٝم والثٝا٘اث بلا٘ت بلى الخجاوغ في اللٕت والذًً، وهي ِىامل جٍهش ؤهمُتها  -

 .لذي خش٠ت العُاخت والخذماث والاجفاالث والخجاسة بين دو٥ اإلاىىٝت

                                                 
1
اك ،  العمل الاكتصادي العزبي ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون الخلُجي ،-   .20، ؿ 2009، بداسة البدىر والذساظاث ، الٍش
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الخٝاسب في ألاهٍمت العُاظُت والاٜخفادًت اإلاىبٝت في جل٤ البلذان، خُث حؽتٟر جل٤ الذو٥  -

خ العُاس ي والّالٜاث الاٜخفادًت اإلاؽتر٠ت البُيُت ؤو مْ ؤوشاٗ ودو٥ ؤخشي، ٠ما ؤن  في الخاٍس

 .ؤهٍمت الخ٢م اإلادؽابهت في جل٤ البلذان جفىْ بم٣اهُت ٠بيرة للخٝاسب

الدؽابه في مفادس ؤلاًشاداث ووبُّت الثرواث اإلاملى٠ت، مما ًفىْ مٙاهُم مؽتر٠ت ومخٝاسبت في  -

ٚ لخل٤ اإلاىخجاث  .الخىمُت، ووٛش الاظخٕال٥ وؤظىاٛ وهٍم الخفٍش

الخّذاد الع٣اوي اإلادذود لذي ؤٔلب دو٥ اإلاىىٝت ٌعخذعي الخ٣امل إلاىاحهت الخدذًاث  -

الذاخلُت اإلاؽتر٠ت، واإلاخمثلت ؤًما في خماًت مفادس الىاٜت وؤلاًشاد، و٠زا الخدذًاث اإلاشجبىت 

خماد ِلى الىاسداث في ِملُاث الاظتهالٟ  .باألمً الٕزاجي واإلاخمثل في الِا

-  ْ اإلاٙاهُم الاٜخفادًت اإلاؽتر٠ت خى٥ الخىمُت ومفادس الذخل، ووٛش الخفيُْ وبداسة اإلاؽاَس

وهٍم ؤلاداسة وؤظالُب الاظخٕال٥ ووٛش ُٜاط الخ٣الُٚ، وهي ١لها مٙاهُم حعخذعي جىخُذها 

. بين جل٤ الذو٥ ِلى اِخباس ؤن ؤظىاٛ الخفٍشٚ واخخُاحاث جل٤ الذو٥ ؤًما مؽتر٠ت

 1:الدوافع الخارجيت-2

ًم٢ً ؤلاؼاسة بلى ؤهم الذواْ٘ والّىامل الخاسحُت التي ؼ٣لذ داّ٘ا مهما لخإظِغ مجلغ الخّاون         

م٢ً ؤلاؼاسة بلحها مً خال٥ ما ًلي  :الخلُجي، ٍو

الجهىد ألاولى للخ٣امل الاٜخفادي الّشبي والتي جمثلذ في اجٙاُٜت الىخذة الاٜخفادًت الّشبُت  -

 واإلاؽشوِاث الّشبُت اإلاؽتر٠ت 1964 واجٙاُٜت العٛى الّشبُت اإلاؽتر٠ت ظىت 1957ظىت 

 .لخدُٝٞ ؤهذاٗ بهماثُت

                                                 
1
 .142، ؿ مزجع ضابمحاظم بً مدمذ الٝاظمي ، - 



 الزابع                     أضىاق رأص املال بدول مجلظ التعاون الخليجي و إمكاهيت التكامل بينهالفصل ا 

 

231 

 

يرها  - الخدذًاث التي ٘شلها ٌهىس اإلاىٍماث والهُئاث الّاإلاُت مثل مىٍمت الخجاسة الّاإلاُت ٔو

دمي   اليعُجوالتي جٙشك ِلى دو٥ اإلاجلغ بٜامت ج٢خل اٜخفادي ٌّضص مً ٠ُانها ٍو

 .الاٜخفادي للمىىٝت

الخىحه الجذًذ إلاٍّم الذو٥ إلٜامت الخ٢خالث والخجمّاث ؤلاٜلُمُت والاجٙاُٜاث الثىاثُت ؤو  -

اإلاخّذدة ألاوشاٗ، مما ًدخم ِلى الذو٥ الخلُجُت ؤًما بٜامت هزا الخ٢خل لمً هٙغ 

 .الخىحهاث التي تهذٗ بلى جدُٝٞ مفالر جل٤ الذو٥ 

 مً العلْ والبماجْ، %90بن التر٠يز ِلى الفادساث الىٙىُت والتر٠يز ِلى الىاسداث بيعبت  -

ذم الاظخٝشاس ٠ما خذر في ؤصمت الىٙي في  ٌّشك اٜخفادًاث جل٤ اإلاىىٝت لخٝلباث ألاظّاس ِو

بالخالي ٘ةن وحىد ج٣امل اٜخفادي ًدمي ظُاظت  و. 1997مىخفٚ الثماهِىاث وؤصمت ظىت 

دمي جل٤ الاٜخفادًاث ؤًما مً المٕىه الخاسحُت  .الاظخيراد ٍو

ٌهىس الخىحهاث الجذًذة ِلى اإلاعخىي الذولي الشامُت بلى جدُٝٞ الاهذماج الاٜخفادي إلاىاحهت  -

          .  الخدذًاث التي ٘شلتها الّىإلات
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 الهيكل التىظيمي ملجلظ التعاون الخليجي وأهدافه:لحاملطلب الثا

        ظىدىاو٥ ؤوال وبةًجاص اله٣ُل الخىٍُمي لهزا اإلاجلغ، زم هخىش ٛ بلى ألاهذاٗ اإلاشحىة مً بوؽاثه  

الهيكل التىظيمي ملجلظ التعاون الخليجي  :أوال

 :ًخإلٚ مجلغ الخّاون الخلُجي مً ألاحهضة الخالُت       

 1:املجلظ  على-1

ماء، وسثاظخه دوسٍت  الخلُجيهى العلىت الّلُا إلاجلغ الخّاون         خ٣ىن مً سئظاء الذو٥ ألِا ، ٍو

جىص ِٝذ دوساث اظخثىاثُت  جخمْ في دوسة ِادًت ١ل ظىت، ٍو خعب الترجِب الهجاجي ألظماء الذو٥، ٍو

بىاء ِلى دِىة ؤي دولت ِمى، وجإًُذ ِمى آخش، مهمخه ولْ العُاظت الّلُا والخىىه ألاظاظُت 

. التي ٌعير ِلحها مجلغ الخّاون لذو٥ الخلُج الّشبي

 2:املجلظ الىساري -2

ماء الذو٥  خاسحُت وصساء مً اإلاجلغ الىصاسي  ًخ٣ىن          وج٣ىن سثاظخه الىصساء، مً ِجهم ًىىب مً ؤو ألِا

لى، للمجلغ ألاخيرة الّادًت الذوسة سثاظت جىلذ التي للذولت زالزت  ١ل مشة احخماِاجه ٌّٝذ اإلاجلغ و ألِا

جىص  ؤؼهش ماء مً ؤي دِىة ِلى بىاء اظخثىاثُت دوساث ِٝذ له ٍو ّخبر آخش، ِمى وجإًُذ ألِا  اوّٝاده َو

ماء، الذو٥  زلثا خمش صخُدا برا  ، ؤخشي  ؤمىس  بين مً الىصاسي، اخخفاـاث اإلاجلغ وحؽمل ألِا

ُاث العُاظاث وولْ اٜتراح ش الهاد٘ت الخـى ماء، الذو٥  بين الخّاون  لخىٍى  حشجُْ ِلى والّمل ألِا

ماء بين الذو٥  الٝاثمت ألاوؽىت وجيعُٞ  هزا في اإلاخخزة الٝشاساث وجدا٥ مخخلٚ اإلاجاالث ، في ألِا

ْ اإلاجلغ الىصاسي  بلى الؽإن ُت مجها الزي ً٘ش لى بلى بخـى  ًمىلْ ٠ما مىا٘ٝخه، ًخىلب ما اإلاجلغ ألِا

                                                 

ْ الال٢تروويالهيكل التىظيمي ألاماهت الّامت لذو٥ مجلغ الخّاون الخلُجي، - 1 خ الاواُل www.gcc-sg.org: ، مىحىد ِلى اإلاٜى -02: جاٍس

10-2016 

 
2
 .هفظ املزجع الطابم- 

http://www.gcc-sg.org/
http://www.gcc-sg.org/
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لى الحخماِاث التهُئت اإلاجلغ بمهمت ذ بحشاءاث وجمازل ؤِماله، حذو٥  وبِذاد اإلاجلغ ألِا في  الخفٍى

لى  في تهاهٍير الىصاسي  اإلاجلغ  .ألاظاس ي الىٍام في اإلاجلغ ألِا

 : ماهت العامت-3

التي  العُاظُت الاخخفاـاث ببّن الّامت ألاماهت جخمخْ ،٠ما ؤلاداسي  الّمل ًِ اإلاعئى٥  الجهاص وهي       

 ؤمين مً الّامت ألاماهت جخ٣ىن  و الخّاون، مجلغ ؤهذاٗ و ه٣ُل لمً دوسا جلّب ؤن خاللها مً ًم٢ً

لى ِام  و واخذة مشة للخجذًذ ٜابلت ظىىاث زالر إلاذة الخّاون  مجلغ دو٥  مىاوني مً ٌُّىه اإلاجلغ ألِا

ٙين، مً الخاحت حعخذُِه ما و معاِذًً الّام ؤمىاء ألامين ٌعاِذ  هاالء الّام ألامين ٌّين و مٌى

ٙين ٙي بين مً اإلاٌى ماء مٌى  ألامين ٣ًىن  و الىصاسي، بمىا٘ٝت اإلاجلغ بال الاظخثىاء ًجىص  ال و الذو٥ ألِا

 ًمثل و  ،تهاٜىاِا مخخلٚ في الّمل ظير خعً ًِ و ألاماهت الّامت ؤِما٥ ًِ مباؼشة معئىال الّام

 ألامىاء و الّام ألامين ًماسط و له الفالخُاث اإلاخىلت خذود في رل٤ و الٕير لذي الخّاون  مجلغ

ٙي ١ا٘ت و اإلاعاِذون  اثٙهم الّامت ألاماهت مٌى ماء للذو٥  اإلافالر اإلاؽتر٠ت و جام باظخٝال٥ ٌو  .ألِا

 اإلاخ٣املت البرامج و الخىي و الخيعُٞ و بالخّاون  الخاـت الذساظاث بِذاد الّامت ألاماهت وجخىلى       

ش بِذاد و الخّاون، مجلغ لذو٥  للّمل اإلاؽتٟر  مخابّت و الخّاون، مجلغ ؤِما٥ ًِ الذوسٍت الخٝاٍس

ُاث اإلاجلغ جىُٙز لى ٜشاساث وجـى ماء، الذو٥  ٜبل مً الىصاسي  واإلاجلغ ألِا  الّامت ألاماهت ؤن ٠ما ألِا

ش والذساظاث بةِذاد جٝىم لى التي الخٝاٍس  مؽشوِاث بِذاد و الىصاسي، ؤو اإلاجلغ ًىلبها اإلاجلغ ألِا

ت اللىاثذ  لألماهت ألاخشي  اإلاهام مً و معاولُاجه، جضاًذ و الخّاون  مجلغ همى جخماش ى مْ التي واإلاالُت ؤلاداٍس

 بِذاد و لالحخماِاث الخدمير ٠زل٤ و الخخامُت إلاجلغ الخّاون، والخعاباث اإلايزاهُاث بِذاد بلى وؽير

 لّٝذ الذِىة الىصاسي  سثِغ اإلاجلغ  ِلى  والاٜتراح  الٝشاساث ومؽشوِاث الىصاسي  ؤِما٥ اإلاجلغ حذاو٥ 
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 بلُه حعىذ ؤخشي  مهام ؤًت ألاماهت جخىلى  ٠ما رل٤ بلى الخاحت دِذ برا الىصاسي  للمجلغ اظخثىاثُت دوسة

لى مً اإلاجلغ     1.الىصاسي  ؤو اإلاجلغ ألِا

: أهدافه:ثاهيا

 : 2بلى ألاظاس ي مُثاٜه في حاء ٠ما يهذٗ اإلاجلغ       

ماء الذو٥  بين والترابي الخ٣امل و الخيعُٞ جدُٝٞ .1 ىال اإلاُادًً حمُْ في ألِا  .وخذتها بلى ـو

 .اإلاجاالث مخخلٚ في ؼّىبها بين الٝاثمت الخّاون  وؤوحه والفالث الشوابي وجىزُٞ حّمُٞ .2

 :آلاجُت الؽئىن  رل٤ في بما اإلاُادًً مخخلٚ في مخمازلت ؤهٍمت ولْ .3

 .واإلاالُت الاٜخفادًت الؽئىن  -

ت نئو الؾ -  .واإلاىاـالث والجماٟس الخجاٍس

 .والثٝاُ٘ت الخّلُمُت ون ئالؾ -

 .والصخُت الاحخماُِت ون ئالؾ -

المُت الؽئىن  -  .والعُاخُت ؤلِا

ُّت ون ئالؾ - ت الدؽَش  .وؤلاداٍس

 .والذو٥  الؽّىب اهجاصاث تهم مً جدٝٞ ما وجذُِم وحّمُٞ جشظُخ ِلى الّمل .4

5. ْ  .الّلمي الخٝذم عجلت د٘

ْ ٜامتب .6 ت اإلاؽاَس  .ألامني والخيعُٞ اإلاؽتر٠ت الّع٢ٍش

 .دو٥ اإلاجلغ بين حمش١ي اجداد بٜامت .7

 .اإلاجلغ مىاوني ل٣ل دو٥ اإلاجلغ ١ل في الّٝاس جمل٤ بجاخت .8

                                                 
1
 .120-119 ، ؿ ؿ مزجع ضابمِلي ؼُٙٞ، - 

2
ت ، التكتالث الاكتصادًت هل هي جداًل على الجاث ـالح ِباط ، -   .64-63 ، ؿ ؿ 2006، ماظعت ؼباب الجامّت ، الاظ٢ىذٍس
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 .اإلاجلغ دو٥  بين ال٢هشباجي الشبي مؽشوُ .9

ش .10  .دو٥ اإلاجلغ بين الخجاسة جدٍش

ْ بٜامت .11  .مؽتر٠ت مؽاَس
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مزاخل التكامل الاكتصادي الخليجي : اململدح الثاوي  

: مشث ججشبت مجلغ الخّاون الخلُجي في ٌل معيرجه الخ٣املُت بمشاخل مخخلٙت ، جخمثل في آلاحي       

 1983:1مزخلت إوشاء مىطلت التجارة الحزة عام : املطلب  ول 

بن مً ؤهم ما ًبرس ُٜام الخجمّاث الاٜخفادًت هى حشجُْ الخباد٥ الخجاسي في ٌل ؤي ؼ٣ل مً        

ؤؼ٣ا٥ الخ٣امل، مىىٝت ججاسة خشة ١اهذ ؤو اجداد حمش١ي ؤو اجداد اٜخفادي، وصٍادة الخباد٥ الخجاسي 

ت الاٜخفادًت الٝاثلت بإن الاجداد  ٝا للىٍٍش ًمثل الهذٗ الشثِس ي إلٜامت ؤي اجداد حمش١ي، وهزا ٘و

اث الخجاسة،  ادة الخباد٥ الخجاسي بين ؤِماثه مً خال٥ بصالت ؤو الخٝلُل مً مّٜى الجمش١ي ًادي بلى ٍص

وصٍادة الخباد٥ الخجاسي هي آلالُت الشثِعُت التي ًخم مً خاللها جدُٝٞ ألاهذاٗ ألاخشي بزش بٜامت 

ّت العٛى  ادة الخخفق وجخُٙن ألاظّاس وصٍادة ال٢ٙاءة ؤلاهخاحُت وصٍادة ٜس الاجداد الجمش١ي، مً ٍص

 باجخار 1981و٠ٙاءتها، وهى ما حّل دو٥ مجلغ الخّاون مىز بذاًت بوؽاء اإلاجلغ في ؼهش ماي 

وهزا مً خال٥ ببشام " مىىٝت الخجاسة الخشة لذو٥ اإلاجلغ"الترجِباث الٝاهىهُت والّملُت الالصمت إلٜامت 

مبر  ُْ ِلحها في ه٘ى ، وؼملذ الاجٙاُٜت ألاخ٣ام 1981الاجٙاُٜت الاٜخفادًت اإلاىخذة التي جم الخٜى

الشثِعُت إلاىىٝت الخجاسة الخشة لذو٥ اإلاجلغ وجميزث مىىٝت الخجاسة الخشة بؽ٣ل سثِس ي بةِٙاء 

مىخجاث دو٥ مجلغ الخّاون الفىاُِت والضساُِت ومىخجاث الثرواث الىبُُّت مً الشظىم الجمش٠ُت 

وهزا بؽشه اـىدابها لؽهادة ميؽإ مً الجهت الخ٣ىمُت اإلاخخفت في الذولت اإلافذسة للبماِت، ٠ما 

: جممىذ

                                                 
1
 ، مش٠ض دساظاث الىخذة الّشبُت ، مجلظ التعاون لدول الخليج العزبيت ، في علده الثالح التكامل والىخدةهُل عجمي حمُل ،  

 .43، ؿ 2003لبىان ، 
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العماح باظخيراد وجفذًش اإلاىخجاث الىوىُت مً وبلى دو٥ اإلاجلغ دون الخاحت بلى و٠ُل مدلي - -

 .ؤو اجخار ؤًت بحشاءاث ظىاء ١اهذ ؼهادة اإلايؽإ ؤو الخفذًش

٘ٙي خالت اظدُٙاء سظىم حمش٠ُت ؤو جإمين ِلى ؤي بماِت راث ميؽإ ووني بعبب الؽ٤ في  -

 .صخت ميؽئها، ًشد هزا الخإمين ؤو الشظىم الجمش٠ُت لفاخب البماِت بّذ الخإ٠ذ مً ووىُتها

ً باإلاشا٠ض الخذودًت للذو٥  -  .الّمل بىٍام الخخلُق الٙىسي إلنهاء ؤلاحشاءاث لبماجْ اإلاعاٍ٘ش

 .بِذاد البُاهاث الفادسة للبماجْ اإلافذسة راث اإلايؽإ الىوني باإلاشا٠ض الخذودًت للذو٥  -

ماء إلاىاوني دو٥ اإلاجلغ وجىلْ ِلحها  - جخفُق ممشاث خاـت في اإلاىا٘ز بين الذو٥ ألِا

ودخلذ مىىٝت الخجاسة الخشة خيز الخىُٙز - مىاوىى دو٥ مجلغ الخّاون –لىخاث جدمل ِباسة 

الن ِنى ُٜام 2002،واظخمشث هدى ِؽشون ِاما بلى نهاًت ِام 1983في ماسط   خُث جم ؤلِا

ؼهذ  (2002-1983مً )الاجداد الجمش١ي لذو٥ اإلاجلغ، وخال٥ مشخلت مىىٝت الخجاسة الخشة 

 بلى 1983 ملُاس دوالس في ِام 6حجم الخباد٥ الخجاسي بين دو٥ اإلاجلغ اسجٙاِا مً ؤٜل مً 

 :والجذو٥ الخالي ًىضر رل٤ .2002ملُاس دوالس في ِام 20خىالي 

 (2003-1983)حجم التملادل التجاري بين دول مجلظ التعاون الخليجي : (4)جدول ركم

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983العىت 

 6626.4 5495.6 6041.8 5245.2 6470.1 5925.8 6187.4الُٝمت 

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990العىت 

 12262.9 10712.2 9380.1 10102.3 9035.9 8664.2 7538.3الُٝمت 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997العىت 

 19885.3 15137.1 12746.3 13477.6 13513.9 12215.5 13269.1الُٝمت 

 .ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون الخلُجي:اإلافذس
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 :2003مزخلت كيام إلاجداد الجمزكي لدول املجلظ عام : املطلب الثاوي

 اإلاجلغ، معيرة في الهامت الٝشاساث مً الخلُجي الخّاون  مجلغ لذو٥  حمش١ي بجداد ُٜام ٜشاس ٌّخبر       

ْ  الاٜخفادًت الخ٢خالث مً اإلاجلغ هزا ًجّل خُث الاٜخفادًت، الىخذة وٍشٞ في ٠بيرة خىىة دَو

ش ٠ما الىامي، الّالم  في الّمالٜت ت للمجلغ ً٘ى ً ٘ـش عخىُْ ألاوسبي الخ٢خل ًىاصن  جٙاوض ي ج٢خل ج٣ٍى  َو

 اإلاجلغ ِلى ألاوسوبي ؤلاجداد ؤؼتره ؤن بّذ بُجهما، الّالٝت للمؽ٢الث ِادلت خلىال ًٙشك مً زم ؤن 

ين بين ؼشا٠ت إلٜامت بجداد حمش١ي ُٜام  .الى٘ش

لى اإلاجلغ ٜشس  ٘ٝذ        بذولت  ِٝذث التي والّؽٍشً الثالثت دوسجه في الخلُجي الخّاون  مجلغ لذو٥  ألِا

م  2003ًىاًش مً ألاو٥  في اإلاجلغ لذو٥  الجمش١ي الاجداد ُٜام مباس٠ت 2002 دٌعمبر 22 و 21 ًىمي ٜىش

اإلاالُت  وصساء (والاٜخفادي اإلاالي الخّاون  لجىت ِلحها اجٙٝذ التي والخىىاث ؤلاحشاءاث مً حملت وؤٜش

 والخىىاث ؤلاحشاءاث هزه ؤهم ومً اإلاجلغ لذو٥  الجمش١ي الاجداد لُٝام)  اإلاجلغ دو٥  في والاٜخفاد

  :هجذ

ذ جدذًذ  - 1  .م 2003 ًىاًش ؤو٥  في الخىبُٞ في البذؤ ًخم الجمش١ي، الاجداد لخىبُٞ مِى

  :ِلى ألاخير هزا ًٝىم خُث وؤظعه، الجمش١ي الاجداد مٙهىم جدذًذ - 2

ٙت -أ    .الخاسجي الّالم ججاه مىخذة حمش٠ُت حٍّش

 .مىخذ حمش١ي ٜاهىن   -ب 

 .الفلت راث اإلاجاالث في اإلاجلغ لذو٥  مخمازلت وؤهٍمت لىاثذ ِخمادا  -ج 

ت واإلاالُت الجمش٠ُت وؤلاحشاءاث الىٍم جىخُذ  -د   باالظخيراد اإلاخّلٝت الذاخلُت وؤلاداٍس

 .اإلاجلغ دو٥  في وبِادة الخفذًش والخفذًش

 .واخذة دخى٥  هٝىت ِىذ الجمش٠ُت الشظىم جدفُل ًخم -ه 
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خباس بّين ألاخز مْ حمش٠ُت، ٔير ؤو حمش٠ُت ُٜىد دون  اإلاجلغ دو٥  بين العلْ اهخٝا٥ -و   الِا

ت والعلْ والضساعي، البُىشي  سؤهٍمت الدج جىبُٞ  .واإلاُٝذة اإلامىِى

  .الىوىُت اإلاىخجاث مّاملت اإلاجلغ دو٥  مً ؤي في اإلاىخجت العلْ مّاملت -ز 

ادي  وسْ٘ اإلاىا٘عت، وصٍادة الدجم اٜخفادًاث مً الاظخٙادة بلى الجمش١ي الاجداد ُٜام ٍو

 لالظدثماس ؤوظْ مجا٥ ٘خذ وبالخالي اإلاخاخت، للمىاسد ألامثل ؤلاهخاج والاظخخذام في ال٢ٙاءة

 مْ للخجاسة ؤ٘مل ؼشوه ِلى للخفى٥  اإلاجلغ الخٙاوض ي لذو٥  الىلْ وجدعين البُني،

اث الذو٥   1.ألاخشي  الاٜخفادًت واإلاجمِى

 :الخليجي التعاون  املجلظ لدول  الجمزكي الاجداد أضظ -أوال

 2:الخالُت ألاظغ ِلى الخلُجي مجلغ الخّاون  لذو٥  الجمش١ي الاجداد ًٝىم       

ٙت ٘شك -  %5بـ  جٝذس الاجداد في ؤِماء الٕير الذو٥  مىخجاث حمُْ ِلى مىخذة حمش٠ُت حٍّش

 .ماِذا بّن الاظخثىاءاث الٝلُلت

 اإلابردة و و الىاصحت اللخىم و الخُت الخُىاهاث: حؽمل والتي ظّلت 417 ِلى حمش١ي بِٙاء جٝذًم -

ت ، الٙىا٠ه و الخمشواث ألاظماٟ،  الصخٚ و و ال٢خب ، الىبُت اإلاعخلضماث مٍّم و ألادٍو

ت الىاثشاث و العًٙ اإلاجالث ،  .الخجاٍس

 . مؽخٝاجه و الخبٖ ِلى % 100 ب جٝذس حمش٠ُت سظىم ٘شك -

مجلغ  بذو٥  للفىاِاث ؤولُت مىاد حّذ التي اإلاىخجاث ِلى الجمش٠ُت الشظىم مً بِٙاء جٝذًم -

 .الخّاون الخلُجي

                                                 

اٗ ظُّذي-  .8-5، ؿ ؿ ، مزجع ضابمـو 1  
 ،2012-2002 مطيرة إلاجداد الجمزكي لدول مجلظ التعاون لدول الخليج العزبيت ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون الخلُجي،-2

اكبداسة الؽاون الاٜخفادًت .4-3ؿ ؿ  .2013، ، الٍش   
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ٙاءاث - التي  و الخّاون  لذو٥ مجلغ اإلاىخذ الجماٟس ٜاهىن  في الىاسدة الجمش٠ُت الشظىم مً ؤلِا

ٙاءاث جخق ت الجمُّاث معخلضماث و الشخفُت، ألامخّت و الذبلىماظُت، ؤلِا  .الخيًر

ماء الذو٥  بّن في اإلاٙشولت الجمش٠ُت الخماًت سظىم - اإلامازلت  ألاحىبُت اإلاىخجاث بّن ِلى ألِا

 .2005 ظىت في نهاًت جيخهي ظىىاث بثالزت اإلادذدة الاهخٝالُت الٙترة خال٥ لفىاِاتها

ؤنها  ؤظاط ِلى مّها الخّامل ًخم الخلُجي الجمش١ي الاجداد دو٥  مً دولت ؤي في اإلاىخجت العلْ -

تها ب٣امل بالخىٝل لها ٌعمذ و مدلُت ووىُت مىخجاث ماء الذو٥  بين خٍش الٙىاجير  بمىحب ألِا

لشوسة  مْ ؤلاخفاثُت، و الجمش٠ُت لألٔشاك اإلاىخذ الجمش١ي البُان و الخاـت بها اإلادلُت

اظم  و اإلايؽإ داللت جثبُذ لىبُّتها وبٝا ًخّزس التي للمىخجاث ٘ٝي ميؽإ ؼهادة اـىداب

  .٘ٝي الاهخٝالُت ولىألا ظىىاث زالزت في هزا ول٢ً ِلحها اإلاىخج

ت و اإلاالُت و الجمش٠ُت ؤلاحشاءاث و الىٍم جىخُذ -  و باالظخيراد اإلاخّلٝت الذاخلُت ؤلاداٍس

 .مىخذ حمش١ي ٜاهىن  اِخماد ؤي ، اإلاجلغ دو٥  في الخفذًش بِادةوالخفذًش 

 الخاسجي الّالم مْ الخلُجي الخّاون  مجلغ بذو٥  حىي  ؤو بدشي  ؤو بشي  حمش١ي مىٙز ؤي ٌّذ -

 اإلاّاًىت  بةحشاءاث الُٝام ٘حها ًخم خُث ِمى، دولت ألي ألاحىبُت للبماجْ دخى٥  هٝىت

مً  خلىها و اإلاىلىبت للمعدىذاث مىابٝتها مً الخإ٠ذ و بلُه الىاسدة البماجْ ِلى الخٙخِؾ و

اث ت  جخدٟش نها٘ة الىٝىت هزه بّذ و ، ِلحها اإلاعخدٝت الجمش٠ُت الشظىم اظخٙاء و ، اإلامىِى بدٍش

ًخم  الجمش١ي الاجداد لخىبُٞ الاهخٝالُت الٙترة خال٥ اهه مالخٍت مْ اإلاجلغ، دو٥  باقي داخل جامت

مىٙز  60 ِذدها ًٝذس التي)الخلُجي الخّاون  مجلغ ؤِماء دو٥  بين اإلاىحىدة الجمش٠ُت اإلاشا٠ض في

ذ بهذٗاإلاىخذ، الجمش١ي البُان وسخت ِلى الاواُل (حمش١ي  و الخاـت الجمش٠ُت الشظىم ـس

 .الجمش٠ُت سظىمها مً الجهاجي اإلاٝفذ دولت خفت لخدذًذ ؤلاخفاثُت اإلاّلىماث
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خباس ألاخز مْ حمش٠ُت، ٔير ؤو حمش٠ُت ُٜىد دون  اإلاجلغ دو٥  بين العلْ اهخٝا٥ ًخم - جىبُٞ  بااِل

ت العلْ و الضساعي و البُىشي  الدجش ؤهٍمت  .اإلاُٝذة و اإلامىِى

 :الخليجي التعاون  مجلظ لدول  الجمزكي الاجداد هيئت- ثاهيا

لى للمجلغ الثالزين و الثاهُت الذوسة في ؤلاٜشاس جم لٝذ         العّىدًت الّشبُت اإلامل٢ت في ِٝذه جم الزي ألِا

 في ِملهاؤ جبذ ،بدُث  الخلُجيالخّاون  لذو٥ مجلغ الجمش١ي لالجداد هُئت بةوؽاء ،2011 دٌعمبر في

 هٍامها بةٜشاس الاٜخفادي و اإلاالي الخّاون  لجىت جٙىك ؤن ِلى الاجٙاٛ جم و٠ما ، 2012 ًىهُى مً ألاو٥ 

 1: ًلي ُ٘ما مهامها جخمثل و الذاخلي،

 ،ؤو الجهاجي اإلاٝفذ آلُت اظخمشاس رل٤ في بما الجمش٠ُت، الخفُلت جىصَْ ساظت آلُت اظخ٢ما٥ د -

خم ، الجمش٠ُت الخفُلت ١امل جىصَْ ٝا اليعب جىصَْ ِلى الاجٙاٛ ٍو  الىاسداث ـافي إلاُّاس ٘و

ٝا رل٤ ًدعب الّٙلُت و ا، اإلاخدٟش اإلاخىظي ٌّذ٥ و ظىىاث لثالر اإلاخدٟش للمخىظي ٘و  ظىٍى

 .ظىت بلا٘ت و بدزٗ ظىت

 خفُلتها جممين و ألاولي الذخى٥  هٝاه في جىبُٝها ؤظلىب رل٤ في بما الجمش٠ُت الخماًت دساظت -

 .الجمش٠ُت الخفُلت ١امل جىصَْ آلُت ِلى الاجٙاٛ خالت في اإلاؽتر٠ت، الجمش٠ُت الخفُلت

 و الضساعي الدجش و اإلاٝاًِغ و اإلاىاـٙاث جىبُٞ مً الخإ٠ذ و الجمش٠ُت ؤلاحشاءاث جىخُذ -

 .ألاولى الذخى٥  هٝاه في اإلإؽىؼت و اإلاٝلذة العلْ مشاٜبت و البُىشي 

 اإلاجلغ، دو٥  في اإلاىبٝت الٝىاهين دساظت خال٥ مً اإلادلي الى٠ُل خماًت مىلُى مشاحّت -

 .ألاخشي  الاخخفاؿ حهاث مْ بالخيعُٞ

 .اإلاجلغ بذو٥  الخشة اإلاىاوٞ في اإلاٝامت الىوىُت اإلافاوْ مىخجاث دساظت ظخ٢ما٥ا -

                                                 

.19-18، ؿ ؿ هفظ املزجع الطابم- 1
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لى اإلاجلغ ٜشس  ٠ما و        ى٥  مخ٣امل، بؽ٣ل الهُئت مهام لخىُٙز صماوي بشهامج ًدذد ؤن ألِا  بلى بهذٗ الـى

. 2015 ًىاًش مً ألاو٥  في الجمش١ي لالجداد الجهاجي الىلْ

 :أثز الاجداد الجمزكي على التجارة المليييت الخليجيت-ثالثا

 الخجاسة همى ِلى م 2003 ِام في الخلُجي الجمش١ي ؤلاجداد بٜامت لٝشاس اإلاباؼش ًالخَ الخإزش       

ادة اإلاجلغ دو٥  بً الخجاسي  الخباد٥ ؼهذ البُيُت،خُث ت ٍص  ؤلاجداد الجمش١ي لُٝام ألاولى العىت في ملخٌى

 بلى م، 2002 الّام في  دوالس ملُاس 15 مً اإلاجلغ لذو٥  البُيُت الخجاسة ُٜمت اسجّٙذ ٘لٝذ .% 51 بلٕذ

الن 2007 )2007بلى  2003 مً اإلامخذة الٙترة خال٥ و .م 2003 الّام في دوالس ملُاس 23 خىالي خ ؤلِا  جاٍس

 ٘لٝذ م، 2015 الّام في  ؤما% 178 ب البُيُت الخجاسة في الاسجٙاُ وعبت ٜذسث  (ًِ العٛى اإلاؽتر٠ت

ت الخبادالث بلٕذ ُٜمت ماء الذو٥  بين ُ٘ا الخجاٍس  ملُاس دوالس، 101 ِلى ًشبى ما الخّاون  مجلغ في ألِا

ادة ًمثل ما وهى  .الخلُجي الاجداد الجمش١ي إلٜامت العابٞ الّام وهى م، 2002 الّام ًِ % 569 وعبتها ٍص

 .الخلُجي الخّاون  مجلغ لذو٥  البِىت الخجاسة حجم في الخاـل الخدعً بىلىحًٍهش : اإلاىالي والؽ٣ل       

 (  2015-1995)إجمالي التجارة المليييت لدول مجلظ التعاون الخليجي للفترة  : (10)الشكل ركم 

 .108، ص 2016املزكش إلاخصائي لدول مجلظ التعاون الخليجي :املصدر
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 :الطىق الخليجيت املشتركت: املطلب الثالح

ٛ  مشخلت بذؤث        لى والّؽٍشً الثالثت الذوسة ٜشاس ِلى بىاءا اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى  للمجلىغ ألِا

ٛ  مخىلباث الظخ٢ما٥ صمىُا بشهامجا ولْ الزي ) 2002   ول  كاهىن (  الىدى ِلى اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى

 :الخالي

 الٝىاِاث ٗي الّمل مجا٥ في اإلاجلغ دو٥  مىاوني بين اإلاّاملت في الخامت اإلاعاواة جىبُٞ ًخم - ؤ 

 في رل٤، مً جمىْ ٜذ التي الُٝىد وبصالت الؽش١اث، وجإظِغ ألاظهم وجذاو٥  جمل٤ ومجا٥ ألاهلُت،

ذ   2003ِام نهاًت ؤٜفاه مِى

 الٝىاِاث   في الّمل مجا٥ في اإلاجلغ دو٥  مىاوني بين اإلاّاملت في الخامت اإلاعاواة جىبُٞ ًخم - ب 

ذ    في رل٤، مً جمىْ ٜذ التي الُٝىد وبصالت والخٝاِذ، الاحخماعي والخإمين الخ٣ىمُت،  ؤٜفاه مِى

 .2005ِام  نهاًت

ٛ  جدُٝٞ لممان الالصمت اإلاخىلباث حمُْ اإلاخخفت اللجان حعخ٢مل - ج   في الخلُجُت اإلاؽتر٠ت العى

ذ . 2007ِام  نهاًت ؤٜفاه مِى

ٛ  بؽإن ُٜام الذوخت بِالن ـذس و         خخام في 2007دٌعمبر  مً الشابْ في اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى

لى، للمجلغ ) 28(   الذوسة ٛ  وحعدىذ ألِا  إلاجلغ الىٍام ألاظاس ي مبادت ِلى اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى

شاساث اإلاجلغ اإلاجلغ دو٥  بين الاٜخفادًت الاجٙاُٜت وهفىؿ الخّاون  لى ٜو ٛ  بؽإن الفادسة ألِا  العى

ٛ  وتهذٗ .اإلاؽتر٠ت الخلُجُت  دو٥  مىاوني بين اإلاّاملت في الخامت اإلاعاواة بلى جدُٝٞ اإلاؽتر٠ت العى

 والّمل، ؤهىاِه، بجمُْ والاظدثماس ألامىا٥، سئوط وجىٝل ألاوؽىت الاٜخفادًت، مماسظت في اإلاجلغ

  .اإلاجلغ دو٥  حمُْ في والصخُت الخّلُمُت مً الخذماث والاظخٙادة
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إحي        ٛ  بِالن ٍو   اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى
ًة
 جدُٝٞ اإلاجلغ في دو٥  مىاوني وآما٥ لخىلّاث اظخجابت

ىت
َ
ض الخلُجُت، اإلاىاو  مً جخىلبه وما الذولُت الخىّىساث الاٜخفادًت لىء في اإلاجلغ دو٥  اٜخفاد وحٍّض

ٙها مً ًّٝىي  اإلاجلغ دو٥  بين ؤوزٞ ج٣امل ذستها مٜى  .الّالمي الاٜخفاد في الخىا٘عُت الخٙاوض ي ٜو

: املىاطىت الاكتصادًت- أوال

اإلاجلغ  دو٥  مىاوني بين اإلاّاملت في الخامت اإلاعاواة جدُٝٞ بإنها الُىم الاٜخفادًت اإلاىاوىت حّّشٗ       

ماء الذو٥  حمُْ في الاٜخفادًت اإلاجاالث ١ا٘ت في  خ جىىساث في بّذة مّش  اإلاىاوىت مٙهىم ؤن بال .ألِا  جاٍس

 مجاالث ؤسبّت ِلى1981ِام اجٙاُٜت مً (8)اإلاادة  هفذ ٘ٝذ الخّاون، إلاجلغ اإلاؽتٟر الاٜخفادي الّمل

 :وهي ٘حها، اإلاّاملت في اإلاعاواة ؤو الاٜخفادًت، اإلاىاوىت جدُٝٞ ًخّين الخفش، ظبُل ِلى ٘ٝي،

 ت  .وؤلاٜامت والّمل الاهخٝا٥ خٍش

 ٞؤلاًفاء و وؤلاسر الخمل٤ خ. 

 ت  .الاٜخفادي اليؽاه مماسظت خٍش

 ت  .ألامىا٥ سئوط اهخٝا٥ خٍش

 الاجٙاُٜت الاٜخفادًت مً الثالثت اإلاادة ِلُه هفذ الزي اإلابذؤ ِلى حّخمذ واإلاخىلباث ألاظغ ؤن خُث       

ّاَمل" بإن ىن  و الىبُُّىن  اإلاجلغ دو٥  مىاوىى ٌُ خباٍس ماء مً الذو٥  دولت ؤي في الِا  مّاملت هٙغ ألِا

لى"الاٜخفادًت اإلاجاالث ١ا٘ت في جمُيز ؤو جٍٙشٞ دون  مىاوىحها   :1ما ًلي الخفىؿ وحه  ِو

 .وؤلاٜامت الخىٝل -1

 .وألاهلُت الخ٣ىمُت الٝىاِاث في الّمل -2

 .والخٝاِذ الاحخماعي الخإمين -3

                                                 
1
اك ،  في علده الثالح التكامل والىخدةألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون لذو٥ الخلُج الّشبُت،-   .  24 ،ؿ 2009 ، مش٠ض اإلاّلىماث، الٍش
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، اإلاهً مماسظت -4  والخٗش

بُت واإلاّاملت ألامىا٥ سئوط جىٝل -5  .المٍش

ت الاٜخفادًت ألاوؽىت حمُْ مضاولت -6  .والخذمُت والاظدثماٍس

7- ٤
ّ
 .الؽش١اث وجإظِغ ألاظهم وؼشاء وجذاو٥  الّٝاس جمل

 .والاحخماُِت والصخُت الخّلُمُت الخذماث مً الاظخٙادة -8

لى اإلاجلغ ؤٜشه الزي الضمني للبرهامج وجىبُٝا         م 2002 ١اهىن ألاو٥  والّؽٍشً الثالثت دوسجه في ألِا

ذ م، 2007 ِام نهاًت بخدذًذ ٛ  مخىلباث الظخ٢ما٥ ٠مِى  2007 ِام نهاًت اإلاؽتر٠ت ٜبل الخلُجُت العى

ٛ  لُٝام الشثِعت اإلاخىلباث حمُْ ِلى الاجٙاٛ جم ٘ٝذ  التي الجهىد خال٥ مً الخلُجُت اإلاؽتر٠ت العى

ىام خال٥ جمذ ٛ  البرهامج الضمني بٜشاس مىز اإلاالُت الخمعت ألِا  اللجان ٜامذ خُث اإلاؽتر٠ت ، للعى

 .اإلاخىلباث جل٤ لخىُٙز الالصمت الخىُٙزًت الٝىاِذ الخّاون بىلْ مجلغ بواس في الّاملت اإلاخخفت

ٛ  وحععى        ٛ  بًجاد بلى بزل٤ اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى  دو٥  مىاوني اظخٙادة خاللها مً ًخم واخذة ظى

خذ الخلُجي الاٜخفاد في اإلاخاخت الٙشؿ مً اإلاجلغ  وحٍُّم وألاحىبي البُني لالظدثماس ؤوظْ مجا٥ ٘و

 للمىاسد ألامثل الاظخخذام وجدُٝٞ ؤلاهخاج، في ال٢ٙاءة وسْ٘ الدجم، اٜخفادًاث ًِ الىاحمت الٙىاثذ

ض اإلاجلغ لذو٥  الخٙاوض ي الىلْ وجدعين اإلاخاخت،  الخجمّاث بين واإلاازشة الٙاِلت م٣اهتها وحٍّض

. الذولُت الاٜخفادًت

ٛ  لجىت مهام والاٜخفادي اإلاالي الخّاون  لجىت وخذدث         :1الخالي الىدى ِلى اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى

ٛ  جىُٙز خىىاث جُُٝم  - 1 ُاتها وسْ٘ اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى شها جـى  وصاساث و٠الء للجىت وجٝاٍس

  اإلاالُت
ًة
 .والاٜخفادي اإلاالي الخّاون  لجىت ِلى لّشلها جمهُذا

                                                 
1
اك،  مش٠ض اإلاّلىماث، ، 02 ، الّذد الطىق الخليجيت املشتركت ، خلائم وأركام ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون الخلُجي، -  ، 2009الٍش

 .12ؿ 
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ٛ  ًخّلٞ ما ١ل بدث - 2  الاجٙاُٜت مً الثالثت اإلاادة في وسد ما خاـت اإلاؽتر٠ت، الخلُجُت بالعى

 .الاٜخفادًت

ت آلُاث مىاٜؽت - 3 ٛ  ًخّلٞ ُ٘ما الاٜخفادًت الاجٙاُٜت بدىُٙز اإلاخّلٝت الخال٘اث حعٍى  بالعى

 .اإلاؽتر٠ت الخلُجُت

ُت خملت مىاٜؽت - 4 ٛ  للخٍّشٚ الالصمت الخِى شها التي والامخُاصاث اإلاؽتر٠ت الخلُجُت بالعى  ج٘ى

ُت للمىاوىين،  .رل٤ ًدٝٞ بما والخـى

ٛ  مىالُْ مخابّت - 5 ْ ألاخشي  اللجان جبدثها التي اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى ُاتها وج٘ش  بلى بؽإنها جـى

ٛ  ِمل ظير ومخابّت والاٜخفادي اإلاالي الخّاون  لجىت ِلى لّشلها جمهُذا الى٠الء لجىت  .العى

لى اإلاجلغ ؤٜشه الزي الضمني البرهامج جىبُٞ ًىاحهها التي الفّىباث دساظت - 6    ( 23 )دوسجه في ألِا

 .الفّىباث جل٤ لخجاوص  الالصمت آلالُاث اٜتراحو الذوخت، م 2002 ألاو٥  ١اهىن 

ٛ  الّالٜت راث والٝىاهين ألاهٍمت جدذًذ - 7  .اإلاؽتر٠ت الخلُجُت بالعى

لى اإلاجلغ ٜشاساث جىبُٞ مخابّت - 8  الّالٜت راث واللجان والاٜخفادي اإلاالي الخّاون  ولجىت ألِا

 ٛ  .اإلاؽتر٠ت الخلُجُت بالعى

ُت - 9 ٛ  الّالٜت راث اإلاجلغ بواس في الّاملت اللجان جـى  ببرامج بااللتزام اإلاؽتر٠ت الخلُجُت بالعى

ٛ  مخىلباث لخىُٙز مدذدة صمىُت ذ ٜبل حعخ٢مل بدُث العى ٛ  اظخ٢ما٥ مِى  بجهاًت1العى

 .2007ِام

 

 

                                                 
1
اك ، 28 ، ماجمش الٝمت الخلُجُت ا٥اضتكمال متطلملاث الطىق الخليجيت املشتركتألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون الخلُجي ، -    ، الٍش

2007 . 
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واكع الطىق الخليجيت املشتركت : ثاهيا

ٛ  جىبُٞ ازش ٌهاسب الّىفش هزا خال٥ مً هداو٥  ظٗى        مجلغ  دو٥  بين اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى

ام الخلُجي الخّاون   :باألٜس

: جىلل و إكامت املىاطىين-1

الذو٥  بين والخىٝل ؤلاٜامت خٞ خُث مً اإلاّاملت في باإلاعاواة الخّاون  مجلغ دو٥  مىاوىى ًخمخْ       

ماء، ماء الذو٥  حمُْ ؤـذستها التي اإلاىخذة الز٠ُت بالبىاٜت ًخم والزي ألِا ولخدُٝٞ  للخىٝل ألِا

ؤخشي  ؤهذاٗ

 جىٝل الز٠ُت في البىاٜت اِخمذث التي الخّاون  مجلغ دو٥  ؤن العُاٛ، هزا في ؤلاؼاسة و ججذس       

ماء، الذو٥  بً اإلاىاوىين ت اظخخذامها اِخماد م 2011 دٌعمبر في ؤّٜشث ٜذ ألِا  لجمُْ بزباث ٠هٍى

ماء، حمُْ في والخاؿ الّام الٝىاِين ٜبل مً اإلاجلغ دو٥  مىاوني  جىٝل جِعش في ؤظهم ما الذو٥ ألِا

يرها الٝشاساث لهزه و هدُجت .اإلاىاوىين وبٜامت  الذو٥  بين ُ٘ما اإلاىاوىين جىٝلُت ؼهذث مً ؤلاحشاءاث، ٔو

ماء ادة ألِا ت ٍص  بين ُ٘ما جىٝلىا الزًً الخلُجين بإِذاد دّ٘ذ اإلاالُت خال٥ الّٝىد وممىشدة ملخٌى

 الّام في مىاوً ملُىن  13.2 خىالي مٝابل 2015 الّام مىاوً خال٥  ملُىن 26مً  ؤ٠ثر بلى اإلاجلغ دو٥ 

اٜخفش  الّذد ٘ةن للمٝاسهت، و .% 97.4 بلٕذ اإلاالُت ظىىاث خال٥ الّؽش الاسجٙاُ ؤن وعبت ؤي م، 2006

ماء  الذو٥  بين  ملُىن جىٝلىا4.5ِلى    .م 1995 الّام في ألِا

 :والؽ٣ل الخالي ًىضر رل٤       
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 (2015-1995)الدول  عضاء  خزي الذًً دخلىا دول مجلظ التعاون مىاطىى (: 11)الشكل ركم

 

 .17، ص2016، دٌطمبر إدارة إلاخصاء، كطاا املعلىماث، ماهت العامت ملجلظ التعاون :املصدر

: العمل في اللطاعاث الحكىميت و هليت -2

: املطاواة في املعاملت في اللطاا  هلي- أ

لى اإلاجلغ ـذس ٜشاس        اك،( الشابّت ِؽشة الذوسة في ألِا  مىاوني دو٥  بمعاواة ) 1993 دٌعمبر الٍش

ٞ الّمل، مٝش الذولت بمىاوني الخاؿ الٝىاُ في الّاملين اإلاجلغ  ؤٜشها التي”الخىُٙزًت المىابي“ ٘و

لى اإلاجلغ لى ٜشاس اإلاجلغ وؤ٠ذ .الذوسة هٙغ في ألِا ً  الثالثت الذوسة في ألِا  دٌعمبر الذوخت،(والّؽٍش

 الٝىاِاث في الّمل في مجا٥ اإلاجلغ دو٥  مىاوني بين ”اإلاّاملت في الخامت اإلاعاواة“ جىبُٞ ِلى ) 2002

ذ في ورل٤ ،”رل٤ مً جمىْ ٜذ التي الُٝىد صلت ا ب“ و ألاهلُت،  .   2003  ِام ؤٜفاه نهاًت مِى

الّشبُت  الخلُج لذو٥  الخّاون  مجلغ بذو٥  الاحخماُِت والؽاون الّمل مجلغ وصساء اِخمذ ٜذ و       

ادة خاـت بشامج ِمل ُٚ ٘شؿ بٍض الٝىاُ  في اإلاجلغ دو٥  بين الىوىُت الّمالت اهخٝا٥ وحعهُل جٌى
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ٝىم .ألاهلي جىُٙز  بمخابّت اإلاجلغ بذو٥  الاحخماُِت والؽاون الّمل إلاجلغ وصساء الخىُٙزي اإلا٢خب ٍو

ماء الذو٥  مْ هزه البرامج ْ و .ألِا ألاماهت الّامت  مْ بالخّاون  الّمل إلاجلغ وصساء الخىُٙزي اإلا٢خب ً٘ش

شا   جٍٝش
ًة
ا   ظىٍى

ًة
لى اإلاجلغ بلى معخٝال  وما مً خىىاث، اجخاره جم ما ًخممً اإلاىلُى بخىىساث هزا ألِا

 .واٜتراخاث بخزلُلها ـّىباث مً الخىبُٞ ًىاحه

ماء ألاهلي بالذو٥  الٝىاُ في الّاملين الخّاون  مجلغ دو٥  مىاوني ِذد ؤن ؤلاخفاءاث و جٍهش         ألِا

  15773 بلٖ ألاخشي 
ًة
ٙا ذ ١اهذ دولت راجه، الّام وفي .م 2015 ِام في مٌى   ألا٠ثر ال٣ٍى

ًة
 إلاىاوني اظخٝىابا

ماء الذو٥   بها الّاملين ِذد بلٖ ٘لٝذ ،% 65.7 ٜذسها وبيعبت ألاهلي بها، الٝىاُ في للّمل ألاخشي  ألِا

10359  
ًة
ٙا ماء مىاوني مً مٌى  الثاهُت اإلاشجبت اإلاخدذة الّشبُت ؤلاماساث دولت خخلذاو  .ألاخشي  الذو٥ ألِا

ماء الذو٥  الّاملين مً اظخٝىاب في  ِذد بلٖ خُث %12 ٜذسها وبيعبت راجه، الّام في ألاخشي  ألِا

  1893 الّاملين بها
ًة
ٙا  اظخٝىاب مىاوني في الثالثت اإلاشجبت اخخلذ ٘ٝذ العّىدًت الّشبُت اإلامل٢ت ؤما .مٌى

  1887 وبّذد ألاهلي، ٜىاِها في للّمل اإلاجلغ دو٥ 
ًة
ٙا ماء مىاوني مً مٌى  وبيعبت ألاخشي، الذو٥ ألِا

  959 الّاملً ِذد بلٖ خُث %6.1ٜذسها  وبيعبت الشابّت اإلاشجبت ٜىش دولت واخخلذ .% 12 ٜذسها
ًة
ٙا  .مٌى

 الّاملين ِذد بلٖ خُث والعادظت الخامعت اإلاشجبخين في وظلىىت ِمان البدٍشً ممل٢ت مً ١ل خلذ بِىا

  512 ٘حها
ًة
ٙا   مٌى

ًة
 163و  خلُجُا

ًة
ٙا    مٌى

ًة
 .الخىالي ِلى خلُجُا

: املطاواة في اللطاا الحكىمي -ب

لى اإلاجلغ ـذس ٜشاس         مّاملت باإلاىا٘ٝت ِلى (  2000 دٌعمبر اإلاىامت،( والّؽٍشً الخادًت دوسجه في ألِا

 ؤزىاء الّمل مٝش مىاوني الذولت مّاملت ِمى دولت ؤي في اإلاذهُت الخذمت في الّاملين اإلاجلغ دو٥  مىاوني

  ورل٤ الخذمت،
ًة
ٝا  :ًلي إلاا ٘و
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 .الشاجب ألاظاس ي  .1

 .ِمل وبُّت بذ٥  .2

 .)الىٝل( اإلاىاـالث بذ٥  .3

 .ٜاظُت ؤو هاثُت مىىٝت بذ٥  .4

ت( الذوسٍت الّالوة  .5  .)العىٍى

 .باإلاىاوىت اإلاشجبي ٔير الع٢ً بذ٥  .6

 .الىٍام في اإلادذدة اإلاعا٘اث خعب الّمل، مٝش خاسج مهمت إلهجاص الاهخذاب بذ٥  .7

ُٙت بمهام للُٝام الخ٣لُٚ بذ٥ .8  .ؤخشي  ٌو

ُاد والّىل الّادًت ألاًام في ؤلالافي الّمل ظاِاث بذ٥ .9  .وألِا

اة وؤلاحاصة والىاسثت الّادًت ؤلاحاصة .10  .اإلاشلُت وبحاصة الىلْ وبحاصة ِذة ال٘ى

اباث .11 اة وؤلـا ن ال٘ى . حٍّى

ُما        ٞ مّهم الخّامل ُ٘خم رل٤، ِذا ٘و ىاهين ؤهٍمت ٘و خباس في ألاخز مْ .دولت ١ل ٜو  ؤن البىذ الِا

ُب بٝفذ الخخفق، بذ٥ ؤو الخىش، بذ٥ ٌّني الّمل وبُّت ببذ٥ الخاؿ  ًذخل الّمل وما هُى في التٔر

 .اإلاٙهىم هزا في

ذس        لى ٜشاس اإلاجلغ ـو  بخىبُٞ اإلاعاواة ( 2002 دٌعمبر الذوخت،( والّؽٍشً الثالثت دوسجه في ألِا

 الاحخماعي الخ٣ىمُت، والخإمين الٝىاِاث في الّمل مجا٥ في اإلاجلغ دو٥  مىاوني بين اإلاّاملت في الخامت

ذ في ورل٤ رل٤، مً جمىْ ٜذ التي وبصالت الُٝىد والخٝاِذ، . 2005ِام  نهاًت ؤٜفاه مِى

ت اللجىت اجخزث ٠ما        ُٚ اهخٝا٥ لدعهُل ِذة ٜشاساث اإلاذهُت للخذمت الىصاٍس  ُ٘ما بين اإلاىاوىين و جٌى

اثٚ جىوين في الخىظْ ؤبشصها مً اإلاجلغ، دو٥   بخال٥ الّمالت واظخ٢ما٥ اإلاذهُت، الخذمت ٜىاُ في الٌى



 الزابع                     أضىاق رأص املال بدول مجلظ التعاون الخليجي و إمكاهيت التكامل بينهالفصل ا 

 

251 

 

شة الىوىُت اثٚ الخذمت لؽٕل مّها اإلاخّاٜذ الىا٘ذة الّمالت مدل اإلاجلغ دو٥  مىاوني مً اإلاخ٘ى  ٌو

اثٚ ؼألي ِٝىد ججذًذ ِذم بم٣اهُت رل٤ في بما اإلاجلغ، دو٥  في اإلاذهُت ت وال٢خابُت الٌى  واإلاالُت ؤلاداٍس

ش خالت في  بِىاء في اإلاجلغ دو٥  دولت مً ١ل واظخمشاس ؤولى، ٠مشخلت اإلاجلغ دو٥  مىاوني مً البذًل ج٘ى

ت ٙين مً اخخُاحاتها لعذ ألاولٍى  مً ٔيرهم مْ للخّاٜذ اللجىء ألاخشي ٜبل اإلاجلغ دو٥  مىاوني مً اإلاٌى

 .اإلاجلغ دو٥  خاسج

ماء الخ٣ىمي الٝىاُ في الّاملين اإلاجلغ دو٥  مىاوني ِذد ؤن ؤلاخفاءاث و جٍهش         ألاخشي  بالذو٥ ألِا

ٚ 2191 مً اسجْٙ ٚ 10167 بلى م 2006 الّام في مٌى   %364 ٜذسها همى م، وبيعبت 2015 الّام في مٌى

ماء الذو٥  اظخٝىاب مىاوني في ألاولى اإلاشجبت اإلاخدذة الّشبُت ؤلاماساث دولت  اخخلذو  في للّمل ألاخشي  ألِا

، 4915 بها الّاملين ِذد بلٖ خُث %48.3بيعبت  م 2015 الّام في بها الخ٣ىمي الٝىاُ
ًة
ٙا  اخخلذ بِىا مٌى

ذ دولت   3745 اظخٝىبذ خُث % 36.8 ٜذسها الثاهُت بيعبت اإلاشجبت ال٣ٍى
ًة
ٙا ٙين ِذد و بلٖ .مٌى  مً اإلاٌى

ماء مىاوني ، 1382 ٜىش دولت في الّاملين الذو٥ ألِا
ًة
ٙا  مىاوني بلٖ بِىما ،% 13.6  وعبخه ما ؤي مٌى

ماء  45و  64 العّىدًت الّشبُت واإلامل٢ت ِمان وظلىىت البدٍشً ممل٢ت مً ١ل في الّاملين الذو٥ ألِا

 16و
ًة
ٙا  .الخىالي ِلى  مٌى

: جملك العلار- ج

الاٜخفادًت  الاجٙاُٜت“ مً (8)اإلاادة هفذ خُث ِذًذة، بخىىاث الّٝاس بخمل٤ العماح مّش        

  (2001)”الاٜخفادًت الاجٙاُٜت“ مً (3) اإلاادة مثلها وهفذ الّٝاس، بخمل٤ العماح ِلى (1981)اإلاىخذة

 لّذد جم رل٤ ؤن بال الّٝاس، جمل٤ في اإلاجلغ دو٥  مىاوني بين اإلاّاملت في اإلاعاواة ِلى
ًة
ٝا  المىابي مً ٘و

ذة ُّ ذ الخام، بخمل٤ ألاساض ي ًخّلٞ ُ٘ما خاـت اإلاٝ ، هزه مً الخخُٙٚ جم ٜو
ًة
جُا  خُث المىابي جذٍس
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لى للمجلغ والّؽٍشً الثالثت الذوسة في الّٝاس لخمل٤ جىٍُم آخش ـذس  مً ( 2002 الذوخت، دٌعمبر( ألِا

 .الُٝىد جل٤ مٍّم

ماء في للّٝاس اإلاجلغ دو٥  مىاوني جمل٤ خاالث ِذد ؤن ؤلاخفاثُت البُاهاث و جٍهش         الذو٥ ألِا

ادة وبيعبت جمل٤، خالت 35854 بلٖ م 2015 ِام ألاخشي خال٥  م، 2014 مٝاسهت بالّام % 33 ٜذسها ٍص

 الّٝاس جمل٤ خاالث مً ؤِلى ِذد ؼهذ م 2015 الّام ؤن و الىاْٜ .جمل٤ خالت 26877 ُ٘ه سجلذ الزي

ىام و ؼهذث .زالزت ِٝىد مً ؤ٠ثر ٜبل بزل٤ اإلاجلغ دو٥  إلاىاوني العماح مىز   اإلاالُت الّؽشة ألِا
ًة
 جضاًذا

 
ًة
ا ماء الذو٥  في اإلاجلغ دو٥  ٜبل مىاوني مً الّٝاس جمل٤ خاالث ِذد في ملخٌى  جفل وبيعبت ألاخشي، ألِا

 اسجٙاُ البُاهاث جٍهش ٠ما .جمل٤ خالت 6103 ِلى م 2006 الّام الّذد في اٜخفش خُث ،% 487 بلى

ماء الذو٥  في للّٝاس الخلُجين لخاالث ؼشاء الترا٠مي ؤلاحمالي  في جمل٤ خالت 197678 لُبلٖ ألاخشي  ألِا

 .م 2014 ِام نهاًت في جمل٤ خالت 153678 ب مٝاسهت  م،2015ِام  نهاًت

ذ       
ّ
 في ٘حها اإلاجلغ للخمل٤ دو٥  مىاوني اظخٝىاب في ألاولى اإلاشجبت في اإلاخدذة الّشبُت ؤلاماساث دولت و خل

 للّٝاس اإلاخمل٢ين ِذد مً بحمالي % 82 ٜذسها وعبت لخدٝٞ جمل٤، خالت 29371 وبّذد م، 2015 الّام

ماء الذو٥  في اإلاجلغ دو٥  مىاوني مً ذ اإلامل٢ت .ألاخشي  ألِا
ّ
 الثاهُت، اإلاشجبت في العّىدًت الّشبُت وخل

 جلتها ؤلاحمالي، مً %9 ٜذسها اظخٝىاب وبيعبت جمل٤،  خالت3181٘حها الّٝاس جمل٤ خاالث ِذد بلٖ خُث

 ممل٢ت مً ١ل و خلذ .%6 ٜذسها اظخٝىاب وبيعبت جمل٤، خالت 2259 الثالثت ب اإلاشجبت في ِمان ظلىىت

ذ ودولت ودولت ٜىش البدٍشً  105 و 360 و 578 وبّذد والعادظت، والخامعت الشابّت اإلاشاجب في ال٣ٍى

 .الخىالي ِلى خالت جمل٤
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 (2015-1995)مىاطىى دول املجلظ املتملكىن للعلاراث بالدول  عضاء  خزي : (12)الشكل ركم 

 74ؿ   ،2016، دٌعمبر بداسة ؤلاخفاء، ٜىاُ اإلاّلىماث،ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون : اإلافذس

: جداول و شزاء  ضهم وجأضيظ الشزكاث- 

لى اإلاجلغ ؤّٜش           دو٥  لخمل٤ مىاوني اإلاىخذة الٝىاِذ )م 1988 دٌعمبر اإلاىامت،( الخاظّت دوسجه في ألِا

ماء بالذو٥  اإلاعاهمت الؽش١اث ألظهم اإلاجلغ لى ٜشس  ٠ما .مل٢ُتها وهٝل ألِا  دوسجه في اإلاجلغ ألِا

 دو٥  مىاوني لخمل٤ وجذاو٥  )اإلاّذلت( الٝىاِذ ِلى اإلاىا٘ٝت ) 1994 دٌعمبر اإلاىامت،( ِؽشة الخامعت

 مجلغ دو٥  إلاىاوني ٌعمذ“ؤهه  ِلى مجها الثاهُت اإلاادة جىق والتي اإلاعاهمت الؽش١اث ألظهم اإلاجلغ

 ؤظهم وجذاو٥  وجمل٤ ٘حها جإظِعها والا٠خخاب في واإلاؽاس٠ت الجذًذة اإلاعاهمت الؽش١اث بخإظِغ الخّاون 

 الخّاون  مجلغ دو٥  إلاىاوني الاٜخفادًت اإلاعمىح اإلاجاالث في حّمل التي الٝاثمت اإلاعاهمت الؽش١اث

  بمماسظتها
ًة
لى اإلاجلغ بلى ٜشاساث اظدىادا  الخّاون، مجلغ لذو٥  اإلاىخذة الاجٙاُٜت الاٜخفادًت وؤخ٣ام ألِا

  اإلاؽتر٠ت ورل٤ الؽش١اث ؤظهم وجذاو٥  بخمل٤ لهم ٌعمذ ٠ما
ًة
ٝا  الذولت مىاوني ِلى اإلاىبٝت للٝىاِذ ٘و

جىص  .الؽش٠ت مٝش الّمى ذ ال ليعبت مىاوىحها جمل٤ ٘حها الؽش٠ت اؼتراه جاظغ التي للذولت ٍو ن ُ جٍض

  .الؽش١اث هزه ؤظهم مً  % 51
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 والبىٟى والفشا٘ت الخإمين ؼش١اث باظخثىاء“ : ًلي ما ِلى الٝىاِذ هزه مً الثالثت اإلاادة جىق ٠ما       

 جإظِعها في واإلاؽاس٠ت الجذًذة اإلاعاهمت الؽش١اث بخإظِغ الخّاون  مجلغ دو٥  إلاىاوني ٌعمذ

 الاٜخفادًت ألاوؽىت مجا٥ في حّمل التي الٝاثمت اإلاعاهمت ؼش١اث ؤظهم وجذاو٥  وجمل٤ بها والا٠خخاب

ذ ال بما ألاخشي    ورل٤ .الؽش١اث سؤظما٥ هزه مً % 25 ًِ ًٍض
ًة
ٝا  الذولت مىاوني ِلى اإلاىبٝت للٝىاِذ ٘و

 .”الؽش٠ت مٝش الّمى

        ً لى اإلاجلغ ٜشاس ـذس (2002الذوخت، دٌعمبر )في دوسجه الثالثت والّؽٍش  جىبُِٞلى هق  الزي ألِا

 الؽش١اث، ألاظهم وجإظِغ وجذاو٥  جمل٤ مجا٥ في اإلاجلغ دو٥  مىاوني بين اإلاّاملت في الخامت اإلاعاواة

ذ في ورل٤ رل٤، مً جمىْ ٜذ التي وبصالت الُٝىد  .2003 ِام نهاًت ؤٜفاه مِى

ذ ؤلاواس، هزا وفي        مبر 5 في الثالزين احخماِها في الخجاسي  الخّاون  لجىت ؤـو  :بالخالي2003 ه٘ى

ماء بالذو٥  اإلاخخفت الجهاث خث .1 الالصمت لخىبُٞ  الخىُٙزًت بـذاس الٝشاساث في ِلى ؤلاظشاُ   ألِا

لى اإلاجلغ ٜشاساث  مجا٥ في دو٥ اإلاجلغ مىاوني بين اإلاّاملت في الخامت اإلاعاواة جدُٝٞ ٢ًٙل بما ألِا

ذ ورل٤ في رل٤، مً جمىْ التي و بصالت الُٝىد الؽش١اث وجإظِغ ألاظهم وجذاو٥  جمل٤  ؤٜفاه مِى

 .م2003 ِام نهاًت

ماء الذو٥  بّن لخاحت هٍشا .2 ذ ألِا ذ مً إلاٍض لى، لخىُٙز ٜشاس اإلاجلغ الٜى  اللجىت الىلب جٝترح ألِا

لى اإلاجلغ مً ذ بجاخت ألِا ذ مً اإلاٍض  .2004الّام  خال٥ لخىُٙز ٜشاس الٜى

 التي جم٢ً اإلاىاظبت آلالُاث لىلْ اإلاخخفت اللجان اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ سئظاء دِىة .3

 اإلاخباد٥ لألظهم خال٥ ؤلادساج مً هزا الٝشاس جىبُٞ مً الاظخٙادة مً اإلاجلغ دو٥  مىاوني

 في للىظاوت والىٍش مؽتر٠ت ؼش١اث بوؽاء وحشجُْ الخلُجُت اإلاا٥ ؤظىاٛ في اإلاالُت وألاوساٛ

ت هُئت بوؽاء بم٣اهُت ت خلُجُت مش٠ٍض  .واإلاٝاـت للدعٍى
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ذ،( الثالزين دوسجه وفي        لى اإلاجلغ ٜشس  ) 2009 دٌعمبر ال٣ٍى تاللجان  ج٣لُٚ ألِا  ١ل اإلاّىُت، الىصاٍس

ض الاٜخفادًت الاجٙاُٜت مً (5) اإلاادة لخُّٙل الالصمت آلالُاث بىلْ ًخفه، ُ٘ما  بِئت بؽإن حٍّض

ْ بٜامت بدشجُْ الخاـت (12)واإلاادة  اإلاجلغ، دو٥  بين الاظدثماس  اإلاؽتر٠ت وصٍادة الاظدثماساث اإلاؽاَس

 لخزلُل اإلاىاظبت اإلاجاالث واٜتراح الخلى٥  حمُْ في اإلاجلغ دو٥  بين الخ٣امل جدُٝٞ في حعهم التي البُيُت

اث  .حّترلها التي اإلاّٜى

ت داثمت لجىت حؽ٢ُل م، 2010 ماًى        اإلاالُت  لألظىاٛ اإلاىٍمت الجهاث مجالغ بداساث سئظاء مً وصاٍس

ْ اإلاجلغ بذو٥  ُاتها ج٘ش زالزت  اللجىت ِٝذث مهام، مً لها ؤو١ل ما لىء وفي . الىصاسي للمجلغ جـى

لذ بلى م، 2012 ماًى 30 في ؤخشها احخماِاث  دو٥  اإلاالُت في ألاظىاٛ لخ٣امل مىخذة ومبادت ٜىاِذ وجـى

 .اإلاجلغ

ُْ بفذد        الالتزام  اإلاجلغ لمان بذو٥  اإلاالُت لألظىاٛ اإلاىٍمت الجهاث بين جٙاهم مز٠شة ِلى الخٜى

ابي، جىٍُمي مخىلب ؤو )هٍام( ٜاهىن  وؤي باألوساٛ اإلاالُت اإلاخّلٝت)ؤهٍمتها(بٝىاهُجها ض ؤو ٜس  خماًت وحٍّض

 الزي الخذ بلى في الخدُٝٝاث واإلاعاِذة اإلاّلىماث جباد٥ خال٥ مً اإلاا٥ ؤظىاٛ وظالمت اإلاعدثمٍشً

ض اإلاىٍمت، الجهت  ومماسظاث )ؤهٍمت(ٜىاهين  به حعمذ  مجاالث في اإلاىٍمت بين الجهاث الخّاون  وحٍّض

ش الخذٍسب ت اإلاىاسد وجىٍى ش لذِم جباد٥ الخبراث و البؽٍش  .ؤظىاٛ اإلاا٥ وجىٍى

لى اإلاجلغ اإلاباؼشة لٝشاساث الاًجابُت آلازاس ؤلاخفاثُت البُاهاث وجٍهش         بخمل٤ ؤظهم ًخّلٞ ُ٘ما ألِا

 دو٥  ؤظهمها إلاىاوني جذاو٥  اإلاعمىح اإلاعاهمت الؽش١اث وعبت اسجٙاُ في وجخمثل مل٢ُتها، وهٝل الؽش١اث

 بلٖ خُث ، 2014 ِام في% 95 وعبخه ما بلى 1985 ِام في % 20 مً اإلاعاهمت الؽش١اث بحمالي مً اإلاجلغ

 خىالي بلى ًفل ؼش٠ت معاهمت،بشؤظما٥ 653 اإلاجلغ دو٥  إلاىاوني ؤظهمها جذاو٥  اإلاعمىح الؽش١اث ِذد
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 ؤلٚ 516 خىالي الؽش١اث هزه في اإلاجلغ مىاوني دو٥  مً اإلاعاهمين ِذد بلٖ و .دوالس ملُاس 256 مً ؤ٠ثر

. 2014 ِام في معاهم

لى اإلاجلغ لٝشاساث اإلاباؼشة الاًجابُت آلازاس ؤلاخفاثُت البُاهاث وجٍهش         ، هزا الخفىؿ في ألِا

 بحمالي مً اإلاجلغ إلاىاوني دو٥  ؤظهمها جذاو٥  اإلاعمىح اإلاعاهمت الؽش١اث وعبت اسجٙاُ في واإلاخمثلت

 ِذد بلٖ خُث م، 2015 ِام في %96وعبخه  ما بلى م 1985 الّام في  %20 مً اإلاعاهمت الؽش١اث مجمُى

 مً ا٠ش بلى ًفل بشؤظما٥ ، معاهمت  ؼش٠ت665اإلاجلغ  دو٥  إلاىاوني ؤظهمها جذاو٥  اإلاعمىح الؽش١اث

 .دوالس ملُاس 259

 مً ١ل في دو٥ اإلاجلغ إلاىاوني ؤظهمها جذاو٥  اإلاعمىح اإلاعاهمت الؽش١اث وعبت ؤن بلى ؤلاؼاسة و ججذس       

ذ ودولت ٜىش ودولت ِمان ظلىىت لذ ٜذ ال٣ٍى  الّشبُت واإلامل٢ت البدٍشً في ممل٢ت ؤما ،% 100 بلى  ـو

لذ ٘ٝذ اإلاخدذة الّشبُت ؤلاماساث ودولت العّىدًت  . الخىالي ِلى % 78 ،% 96 ،% 98 وعبخه  بلى ما ـو

  ؤل43ٚ 0مً ؤ٠ثر الؽش١اث هزه في اإلاجلغ دو٥  مىاوني مً اإلاعاهمين ِذد بلٖ ٠ما       
ًة
 ِام في معاهما

 اظخٝىاب في ألاولى اإلاشجبت اإلاخدذة في الّشبُت ؤلاماساث دولت في اإلاعاهمت الؽش١اث وخلذ م، 2015

، 196044 الخلُجين ِذد اإلاعاهمين بلٖ خُث ألاخشي  اإلاجلغ دو٥  مىاوني مً اإلاعاهمين
ًة
 بيعبت معاهما

 الؽش١اث في الخلُجين اإلاعاهمين ِذد بلٖ التي ٜىش جلتها دولت اإلاعاهمين، ِذد بحمالي مً 46 % ٜذسها

، وبيعبت 161638 ٘حها اإلاعاهمت
ًة
 49094 بّذد الثالثت اإلاشجبت في البدٍشً ممل٢ت زم .% 38 ٜذسها معاهما

 
ًة
ٛ  اظخٝىبذو  .معاهما   13378 ِان ظلىىت في ألاظهم  ظى

ًة
ٛ  ؤما .اإلاجلغ دو٥  مىاوني مً معاهما  ظى

ذ ودولت العّىدًت الّشبُت اإلامل٢ت مً في ١ل ألاظهم   4100 و 5791 احخزبذ ٘ٝذ ال٣ٍى
ًة
مً  معاهما

ماء، الذو٥  مىاوني  .الخىالي ِلى ألِا
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املطاهمىن مً مىاطني دول املجلظ في الشزكاث املطاهمت بالدول  عضاء : (13)الشكل ركم

 (2015-2005) خزي للفترة 

 
 .74 ؿ 2016، دٌعمبر بداسة ؤلاخفاء، ٜىاُ اإلاّلىماث،ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون : اإلافذس

: إلاجداد الىلدي والعملت املىخدة: املطلب الزابع

بذؤث ٢٘شة بـذاس الّملت اإلاىخذة لذو٥ مجلغ الخّاون لذو٥ الخلُج الّشبُت مْ وؽإة        

لى .اإلاجلغ بلى رل٤، وهفذ الاجٙاُٜت الاٜخفادًت  (1981)٘ٝذ ؤؼاس الىٍام ألاظاس ي للمجلغ ألِا

، ِلى ؤن بـذاس ِملت مىخذة هذٗ ميؽىد، زم حاءث الاجٙاُٜت الاٜخفادًت 1981اإلاىخذة للّام 

، لخبرص ؤهمُت بجمام بشامج الخ٣امل الاٜخفادي لذو٥ مجلغ 2001لذو٥ مجلغ الخّاون للّام 

ؽ٣ل الاجداد الىٝذي اللبىت ألاخيرة في مؽشوُ الخ٣امل الاٜخفادي بين دو٥ اإلاجلغ،  الخّاون، َو

ماء ّ٘لُا ٠خلت اٜخفادًت واخذة ِلى اإلاعخىي الذولي  1.وبا٠خماله جفبذ الذو٥ ألِا

                                                 
اك ،، ٜىاُ ؼاون اإلاّلىماث ، املطيرة والاهجاسألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون لذو٥ الخلُج الّشبُت،- 1 ، 2015الىبّت الخاظّت ، الٍش

  .83ؿ 



 الزابع                     أضىاق رأص املال بدول مجلظ التعاون الخليجي و إمكاهيت التكامل بينهالفصل ا 

 

258 

 

ٞ حذو٥ صمني مدذد بخدُٝٞ مخىلباث هزا الاجداد بما في رل٤ بخشاص         ماء ٘و خُث جٝىم الذو٥ ألِا

ماء في ١ا٘ت العُاظاث الاٜخفادًت، الظُما العُاظاث اإلاالُت  معخىي ِا٥ٍ مً الخٝاسب بين الذو٥ ألِا

ب مّّذالث ألاداء الاٜخفادي راث ألاهمُت لخدُٝٞ  ُت وولْ مّاًير لخٍٝش ّاث اإلاف٘ش والىٝذًت، والدؽَش

الاظخٝشاس اإلاالي والىٝذي مثل مّّذالث العجض واإلاذًىهُت وألاظّاس بهذٗ جىمُت الاظدثماساث اإلادلُت 

ت جدعم بالؽٙاُ٘ت والاظخٝشاس، بهزا جخٙٞ  ير بِئت اظدثماٍس والبُيُت والخاسحُت في دو٥ اإلاجلغ، وج٘ى

ماء ِلى اجخار ؤلاحشاءاث الخالُت  :الذو٥ ألِا

ىاهُجها اإلاخّلٝت باالظدثماس .1  . جىخُذ ؤهٍمتها ٜو

ين اإلاّاملت الىوىُت في  .2 خباٍس مّاملت الاظدثماساث اإلاملى٠ت إلاىاوني دو٥ اإلاجلغ الىبُُّين والِا

ماء  .حمُْ الذو٥ ألِا

 .ج٣امل ألاظىاٛ اإلاالُت في دو٥ اإلاجلغ وجىخُذ العُاظاث وألاهٍمت اإلاخّلٝت بها .3

 للىٍام ألاظاس ي لـ  .4
ًة
ٝا هُئت اإلاىاـٙاث "جبني مىاـٙاث ومٝاًِغ مىّخذة لجمُْ العلْ ٘و

  1".واإلاٝاًِغ لذو٥ مجلغ الخّاون 

امل ؤن ًدٝٞ الخ٣امل الىٝذي بين دو٥ مجلغ الخّاون الّذًذ مً اإلا٣اظب ِلى الفُّذًً         ٍو

 2:العُاس ي والاٜخفادي

: املكاضب الطياضيت لإلجداد الىلدي-والأ

ماء وجشحمت لإلخاء العُاس ي والُٝم         ت اٜخفادًت واخذة للذو٥ ألِا ظخجعذ الّملت اإلاىخذة هٍى

٠ما ؤن . اإلاؽتر٠ت إلاىاوىحها، هاه٤ُ ًِ ؤنها سمض للخ٣امل وخىىة ِملُت لخدُٝٞ اإلاىاوىت الخلُجُت

                                                 
1
. 37، ؿ مزجع ضابممجلغ الخّاون الخلُجي في ِٝذه الثالث الخ٣امل والىخذة، - 

. 84، ؿ 2015، ٜىاُ ؼاون اإلاّلىماث ، الىبّت الخاظّت ، املطيرة والاهجاس ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون الخلُجي ، - 2
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ماء في اإلادا٘ل الذولُت وماظعاث  ذ مً الخمىس والخإزير الّالمي للذو٥ ألِا الاجداد الىٝذي، ظيًز

. ـىْ الٝشاس الاٜخفادي الّالمي

: املكاضب الاكتصادًت-ثاهيا

: وهز٠ش مجها       

ْ خُاساث العُاظت الىٝذًت وظُاظاث ؤظّاس الفٗش   .1  جىَى

ش البيُت اإلااظعاجُت للعُاظاث الاٜخفادًت اإلاؽتر٠ت  .2  .جىٍى

ض الاظخٝشاس اإلاالي والىٝذي  .3  .حٍّض

ُت ألاخشي   .4 ل الّمالث والشظىم اإلاف٘ش  .جخُٙن ج٣الُٚ سظىم جدٍى

ماء لالظدثماس اإلادلي وألاحىبي الحعاُ العٛى واسجٙاُ الٝىة   .5 حاربُت اٜخفادًاث الذو٥ ألِا

ً لخ٢خل دو٥  الؽشاثُت لع٣ان دو٥ اإلاىىٝت واهخٙاك اإلاخاوش الاٜخفادًت ِلى اإلاعدثمٍش

 .اإلاجلغ في مىىٝت ِملت واخذة

ت بعبب اهخٙاء مخاوش جٝلباث   .6 اسجٙاُ حجم الخجاسة البُيُت بين دو٥ اإلاجلغ في اإلاّامالث الخجاٍس

ً واإلاىسدًً  .الّملت وج٣الُٚ اإلاّامالث للمفذٍس

 .اظخٝشاس مّذالث الخطخم واظخٝشاس اإلاعخىي الّام لألظّاس  .7

ض مماسظاث الاهمباه اإلاالي مً خال٥ مشاٜبت عجض اإلاىاصهاث الّامت ومعخىي الذًً الّام  .8  . حٍّض

ل  .9 ا ؤ٠بر للممىلين واإلاعخُٙذًً مً الخمٍى  .جىظُْ حٕشاُ٘ت الٝىاُ اإلاالي، مما ًىحذ ٘ـش

. ظهىلت الاهذماج والاظخدىار .10

دٍى مؽشوُ ؤلاجداد وبـذاس الّملت اإلاىخذة باهخمام ٠بير مً ٜبل ٜادة دو٥ اإلاجلغ، و٠ما هى         ٍو

مّلىم ٘ٝذ حّزس ِلى دو٥ مجلغ الخّاون الخلُجي بـذاس الّملت اإلاؽتر٠ت التي ١اهذ مبرمجت في ظىت 
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ْ بّن ألاهٍمت الظخ٢ما٥ 2010 ، ورل٤ ألظباب جشجبي باإلسادة العُاظت بالذسحت ألاولى، بر ٢ًٙي حؽَش

الن الشظمي ًِ مُالد هزه الّملت . العٛى اإلاؽتر٠ت وؤلِا

م٢ً جلخُق ؤهم الاهجاصاث في مجا٥ الاجداد الىٝذي ٠ما ًلي    1:ٍو

لى  - ً للمجلغ ألِا لى (2001معٝي دٌعمبر )في الذوسة الثاهُت والّؽٍش ، ؤٜش اإلاجلغ ألِا

الذوالس مثبخا  البرهامج الضمني إلٜامت ؤلاجداد الىٝذي وبـذاس الّملت اإلاىخذة والٝاض ي بخىبُٞ

ماء 2002مؽتر١ا لّمالث دو٥ اإلاجلغ في اإلاشخلت الخالُت ٜبل نهاًت ِام   وؤن حّمل الذو٥ ألِا

ِلى الاجٙاٛ ِلى مّاًير الخٝاسب اإلاالُت والىٝذًت والتي جم اِخمادها مً لجىت الخّاون اإلاالي 

لى في دوسجه  (2007ماًى )والاٜخفادي في احخماِها الثالث والعبّين  ن مً اإلاجلغ ألِا بخٍٙى

 ً اك، دٌعمبر)العابّت والّؽٍش  (.2006الٍش

، 2002بجهاًت ِام  - ماء سبي ؤظّاس ـٗش ِمالتها الىوىُت باإلاثبذ اإلاؽتٟر ، ؤجمذ الذو٥ ألِا

ذ في ماي  ، وألظباب ؼشختها لألماهت الّامت، ِذلذ ًِ هزا الشبي 2007ٔير ؤن دولت ال٣ٍى

 .واظدبذلخه باالسجباه بعلت مً الّمالث

، ِملذ ١ل مً لجىت الخّاون اإلاالي والاٜخفادي 2005 وختى ِام 2002خال٥ الٙترة مً ِام  -

ولجىت اإلاداٍ٘ين ِلى اظخ٢ما٥ بدث مّاًير ألاداء الاٜخفادي راث الّالٜت باالظخٝشاس اإلاالي 

والىٝذي الالصم جٝاسبها لىجاح الاجداد الىٝذي، واليعب اإلاخّلٝت بهزه اإلاّاًير، وم٣ىهاتها و٠ُُٙت 

ذ ؤٜفاه نهاًت  ى٥ بلحها، والاجٙاٛ ِلى رل٤ في مِى  . 2005اخدعابها، والـى

-  ً بي ، دٌعمبر)في دوسجه العادظت والّؽٍش لى مّاًير الخٝاسب (2005ؤبٌى ، اِخمذ اإلاجلغ ألِا

اإلاداٍ٘ين في احخماِها اإلاؽتٟر  لجىت ٠ما اجٙٝذ لجىت الخّاون اإلاالي والاٜخفادي و. وم٣ىهاتها

الىٝذي وؤن  ِلى مهام العلىت الىٝذًت اإلاؽتر٠ت في ٌل ُٜام الاجداد  (2005ؤ٠خىبش)الخامغ 

                                                 
1
 .87-85 ، ؿ ؿ هفظ املزجع الطابم-  
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ج٣ىن هزه العلىت معخٝلت في ٜشاساتها، وؤن جبذؤ ِلى ؼ٣ل مجلغ هٝذي ًخدى٥ بلى بى٤ 

 .مش٠ضي خلُجي

-  ً اك، دٌعمبر )في دوسجه العابّت والّؽٍش لى ِلما بما ؤبذجه (2006الٍش ، ؤخز اإلاجلغ ألِا

ٙها ججاه البرهامج الضمني لالجداد الىٝذي وبـذاس الّملت الخلُجُت  ظلىىت ِمان خى٥ مٜى

ذ راجه مً  اإلاىخذة واإلاخممً ِذم جم٢ً العلىىت مً الاهممام، وؤنها ال جماوْ في الٜى

ماء في اإلاؽشوُ لى ِلى الاظخمشاس  و. اظخمشاس بُٝت الذو٥ ألِا في هزا العُاٛ، ؤ٠ذ اإلاجلغ ألِا

 ٞ في اظخ٢ما٥ خىىاث بٜامت الاجداد الىٝذي وبـذاس الّملت اإلاىخذة لذو٥ اإلاجلغ ٘و

البرهامج الضمني اإلاٝشس، وجىحُه اللجان اإلاّىُت بخ٢ثُٚ الجهىد لالجٙاٛ ِلى ألاهٍمت والىزاثٞ 

 .الالصمت لزل٤

، والظخ٢ما٥ ما وسد في الٙٝشة الثاهُت مً البرهامج الضمني إلٜامت ؤلاجداد الىٝذي 2007في ماًى  -

اِخمذث لجىت الخّاون اإلاالي والاٜخفادي ولجىت اإلاداٍ٘ين في احخماِها الثالث والعبّين 

ن  ى٥ بلحها ورل٤ بخٍٙى اليعب الخاـت بمّاًير الخٝاسب واإلاشاد جدُٝٝها و٠ُُٙت خعابها والـى

ً لى في دوسجه العابّت والّؽٍش اك، دٌعمبر )مً اإلاجلغ ألِا  (.2006الٍش

-  ً لى لجىت الخّاون اإلاالي (2007الذوخت، دٌعمبر )في دوسجه الثامىت والّؽٍش ، وحه اإلاجلغ ألِا

بىلْ بشهامج مٙفل الظخ٢ما٥ مخىلباث الاجداد الىٝذي "والاٜخفادي ولجىت اإلاداٍ٘ين 

ً ذ لجىت الخّاون اإلاالي والاٜخفادي  و". وسّ٘ه بلى الذوسة الخاظّت والّؽٍش جىُٙزا لزل٤، ؤـو

ذاس الّملت اإلاىخذة ووشخها  ولجىت اإلاداٍ٘ين بإن ًدذد اإلاجلغ الىٝذي البرهامج الضمني إـل

لى رل٤ و. للخذاو٥   .ٜذ اِخمذ اإلاجلغ ألِا

-  ً ذ، دٌعمبر)في دوسجه الخاظّت والّؽٍش لى اجٙاُٜت الاجداد (2008ال٣ٍى ، اِخمذ اإلاجلغ ألِا

ماء باإلافادٜت ِلى  الىٝذي والىٍام ألاظاس ي للمجلغ الىٝذي، ِلى ؤن جٝىم الذو٥ ألِا
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ذ مم٢ً جمهُذا إلٜامت اإلاجلغ الىٝذي وجم٢ُىه مً الُٝام بمهامه في  الاجٙاُٜت في ؤظُش ٜو

ذ ؤٜفاه نهاًت  ُْ ِلى الاجٙاُٜت . 2009مِى لى اإلاجلغ الىصاسي بالخٜى ٠ما ٘ىك اإلاجلغ ألِا

خباس الىلباث اإلاٝذمت مً الذو٥  بّذ اخخُاس اإلاٝش الذاثم للمجلغ الىٝذي، آخزا بّين الِا

ماء الظخما٘ت اإلاٝش  .ألِا

ً 2009في ماسط  - لى في دوسجه الخاظّت والّؽٍش ن اإلاجلغ ألِا معٝي، )، وبىاءا ِلى جٍٙى

ُْ ِلى الاجٙاُٜت بّذ اخخُاس اإلاٝش الذاثم للمجلغ  (2008دٌعمبر  للمجلغ الىصاسي بالخٜى

ماء الظخٙالت اإلاٝش، هاٜؾ  خباس الىلباث اإلاٝذمت مً الذو٥ ألِا الىٝذي، آخزا بّين الِا

ُْ ِلى  (110)اإلاجلغ الىصاسي في دوسجه  مىلُى اخخُاس اإلاٝش الذاثم للمجلغ الىٝذي والخٜى

ْ مىلُى اإلاٝش بلى  اللٝاء الدؽاوسي الخادي ِؽش للمجلغ  شس ٘س اجٙاُٜت الاجداد الىٝذي ٜو

لى، الجخار ٜشاس بؽإهه  .ألِا

لى - اك مٝشا داثما (2009ماي )في الٝمت الدؽاوسٍت الخادًت ِؽشة للمجلغ ألِا ، جم بخخُاس الٍش

 .للمجلغ الىٝذي

ً 2009في حىان  - لى في دوسجه الخاظّت والّؽٍش ن اإلاجلغ ألِا معٝي، )، بىاءا ِلى جٍٙى

ُْ ِلى اجٙاُٜت الاجداد  (2008دٌعمبر  ُْ ِلى الاجٙاُٜت، جم الخٜى للمجلغ الىصاسي بالخٜى

ماء باالجداد الىٝذي وهي  الىٝذي مً ٜبل ؤصخاب العمى واإلاّالي وصساء الخاسحُت بالذو٥ ألِا

ذ، ورل٤ ِلى هامؾ الذوسة الخادًت  ً، اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت،دولت ال٣ٍى ممل٢ت البدٍش

 (.2009حىان )ِؽشة بّذ اإلااثت للمجلغ الىصاسي 

ذ، دٌعمبر)في دوسجه الثالزين  - ماء (2009ال٣ٍى لى مفادٜت الذو٥ ألِا ، باٟس اإلاجلغ ألِا

ٝا  ت بٜامت اإلاجلغ الىٝذي ٘و ألاوشاٗ في اجٙاُٜت ؤلاجداد الىٝذي ِلى الاجٙاُٜت، ووحه بعِش

لهزه الاجٙاُٜت والىٍام ألاظاس ي للمجلغ الىٝذي، ٠ما ١لٚ مجلغ بداسة اإلاجلغ الىٝذي 
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بخ٢ثُٚ الّمل إلهجاص اإلاهام اإلاى١لت بلُه بمىحب اجٙاُٜت ؤلاجداد الىٝذي وجدذًذ البرهامج 

ذاس الّملت اإلاىخذة ووشخها للخذاو٥ في لىء رل٤  .الضمني إـل

ماء في اجٙاُٜت الاجداد الىٝذي اإلافادٜت ِلى 2010في حاهٙي  - ، اظخ٢ملذ دو٥ اإلاجلغ ألِا

 .اجٙاُٜت الاجداد الىٝذي

 .، دخلذ اجٙاُٜت ؤلاجداد الىٝذي خيز الىٙار2010 ُ٘ٙشي 27في  -

ٝذ مجلغ بداسة 2010 ماسط 27في  - ، دخل الىٍام ألاظاس ي للمجلغ الىٝذي خيز الىٙار، ِو

اك باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت2010 ماسط 30اإلاجلغ الىٝذي ؤو٥ احخماُ له في  .  بمذًىت الٍش

م         مً الفّىباث ال٢ثير هىاٟ ؤن بال الخلُجي، الىٝذي الخ٣امل مؽشوُ في اإلادشص  الخٝذم ١ل مً بالٔش

 مؽشوُ مًبها اوسخا ِمان ظلىىت ؤِلىذ ٘ٝذ معخٝبله، ِلى ؼإنها الخإزير مً التي و ، واحهخه التي

اء ِلى تهاٜذس ِذم بذجت اإلاؽتر٠ت الخلُجُت الّملت  و الىٝذي و الخٝاسب اإلاالي مّاًير اججاه تهابالتزاما ال٘ى

ذ ٜامذ ٠ما اإلاالي، العجض و الذاخلي الذًً مُّاس و الخطخم خاـت  الّمالث مً بعلت بشبي ِملتها ال٣ٍى

٣ي،مما الذوالس مً بذال  الخلُجي، الخّاون  اٜشه مجلغ الزي ؤلاحشاء و مخالٙتها لإلحماُ ٌّنى ألامٍش

ذ واحه الزي الدؽ٤ُ٢ و الخخٗى  بّن وٗش  م2010ًفي  اإلاؽتر٠ت الّملت إلوالٛ الشظمي اإلاِى

ت البىٟى مداٍ٘ين  الّملت بـذاس جم جإحل و ًخدٝٞ لم ّ٘لا٥ب الزي و الخلُجُت، الىوىُت اإلاش٠ٍض

خ اإلاؽتر٠ت  للبى٤ ٠مٝش العّىدًت اخخُاس اإلامل٢ت بّذ اإلاخدذة الّشبُت ؤلاماساث اوسخاب مّلىم، ٔير لخاٍس

ب ١اهذ ألنها اإلاؽتٟر الخلُجي اإلاش٠ضي   هىاٟ و ، 1اإلاىىٝت في مالي مش٠ض ؤ٠برنها ل٣ى اإلاٝش باخخمان جٔش

ّاث  الاٜخفادًاث بّن مً ظُاظُت ًخّشك لمٕىه ظٗى الخلُجي الىٝذي الخ٣امل ؤن جشي  جٜى

ا اإلاخدذة الىالًاث سؤظها ِلى و ال٢بري، ٢ُت، خ٘ى  مىا٘عا اإلاىخذة الخلُجُت الّملت جفبذ ؤن مً ألامٍش

                                                 
1
، ؿ 2009 ، مش٠ض دساظاث الىخذة الّشبُت ، بيروث، الاجداد الىلدي الخليجي والعملت الخليجيت املشتركتِبذ اإلاىّم العُذ ِلي ،- 

 .164-163ؿ 
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 لطخامت هٍشا هزا و الذوالس، مً بذال الىٙي ٠ّملت لدعّير معخٝبل في اِخمادها مً ؤو  ،تهالّمال

 مجلغ لذو٥  ًدُذ مما ألاخشي  اإلافادس مً الّشك و جٝلق الخّاون، مجلغ لذو٥  الىٙىُت الاخخُاواث

 1.اإلاعخٝبل في الاٜخفادًت الٙىاثذ حٍُّم حعّير البترو٥،و في الخد٢م الخلُجي الخّاون 

 ٜادة الذو٥  ِىذ وعي و ظُاظُت بسادة وحىد ًخىلب الخلُجي الىٝذي الخ٣امل هجاح ٘ان لزا و       

 و الّىاثٞ ؤحل ججاوص  مً الخلُجي، الاٜخفادي الخ٣امل معاس بهجاح في الىٝذي الخ٣امل بإهمُت الخلُجُت

لت آلاحل في الّامت اإلافلخت حٕلُب و الفّىباث ذ جٝذًم و الىٍى  وٗش مً الخىاصالث العُادًت مً اإلاٍض

  .الىاْٜ ؤسك ِلى الخلُجي الىٝذي اإلاؽشوُ جدُٝٞ ظبُل في الذو٥  هزه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 الّذد ؤلاوعاهُت، للذساظاث الّشبي اإلاش٠ض ،"التطمليم جداعياث و الىجاح اختماالث ..املىخدة الخليجيت العملت "، اإلاشصوقي مىاحي سحا- 

 ،ؿ 2009 ،مفش العادط
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  الخليجينمؤشزاث جطىر أضىاق  وراق املاليت بدول مجلظ التعاو:اململدح الثالح

  وعدد الشزكاث املدرجت في الملىرصاث الخليجيتمؤشز جطىر حجم الطىق : املطلب  ول 

 :(مؤشز الليمت الطىكيت)مؤشز جطىر حجم الطىق -أوال 

ُت ألظهم الؽش١اث اإلاذسحت في البىسـت، وهي جمثل الدجم ال٢لي         عمى ؤًما بالشظملت العٜى َو

لشؤط ما٥ العٛى في نهاًت العىت، بمّنى ؤنها حّبر ًِ ُٜم ظّش بٔالٛ ؤظهم الؽش١اث في نهاًت آخش ًىم 

ت لالٜخفاد خال٥  ذ الخىىساث الخاـلت في ألاوؽىت الاظدثماٍس مً العىت، وهزه الُٝمت مهمت لـش

لها  ت التي ًخم جمٍى ادة حجم اإلاؽشوِاث الاظدثماٍس الضمً، ِلى ؤظاط ؤن ُٜمت ألاظهم جضداد مْ ٍص

ادة  باألظهم، وؤن اسجٙاُ جل٤ الُٝمت حّني اسجٙاُ اليؽاه الاٜخفادي ظىاء مً خُث ِذد ألاظهم، ؤو ٍص

عخخذم هزا اإلااؼش إلاٝاسهت الدجم  ِذد الؽش١اث ؤو ؤنها حّبر ًِ اسجٙاُ ؤظّاس ألاوساٛ اإلاالُت، ٠ما َو

  1.اليعبي للعٛى باليعبت لألظىاٛ ِلى معخىي اإلاىىٝت ؤو ؤلاٜلُم ؤو ِلى اإلاعخىي الّالمي

م        ُت ألظىاٛ اإلاا٥ الخلُجُت للٙترة (:5 )والجذو٥ ٜس ،خُث  (2016-2007) ٢ٌّغ لىا الُٝمت العٜى

ُت لجمُْ هزه ألاظىاٛ في نهاًت ِام   بعبب جذاُِاث 2008هالخَ مً خالله اهخٙاك الُٝمت العٜى

٣ي، مٝاسهت بىدى 560154ألاصمت اإلاالُت الّاإلاُت،لخبلٖ هدى   ملُاس دوالس بجهاًت 1059259.8 ملُاس دوالس ؤمٍش

ُت لعٛى ألاظهم العّىدي بىدى. 2007الّام   في اإلااثت لخفل بلى 52.53خُث اهخٙمذ الُٝمت العٜى

ُت ؤلاحمالُت 32 ملُاس دوالس، وجمثل هزه الُٝمت ما وعبخه 246337خىالي   في اإلااثت مً الُٝمت العٜى

ُت لعٛى دبي اإلاالي بىدى. لألظىاٛ اإلاالُت الّشبُت  في اإلااثت، وظٛى 54.3واهخٙمذ الُٝمت العٜى

ذ بىدى      .            في اإلااثت43.2 في اإلااثت، و ظٛى ؤبى ٌبي لألوساٛ اإلاالُت48.1ال٣ٍى

                                                 

م خمضة،- .256، ؿ  مزجع ضابم خعً ٠ٍش 1
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الليمت الطىكيت لألوراق املاليت املدرجت في أضىاق  ضهم بدول مجلظ التعاون : (5 )الجدول ركم

 (مليار دوالر) 2016-2007الخليجي للفترة 

بي العّىدًت  ً  ٜىش دبي ؤبٌى ذ معٝي البدٍش اإلاجمُى ال٣ٍى

2007 518984 121128 138179 95505 27,016  23,086 135,361.8 1059259.8 

2008 246337 68810 63.099 76,627 19,947 15,153 70181 560,154 

2009 318,751 80,201 58,095 87,930 16,263 23,616 93,824 678,680 

2010 353,400 77,081 54,692 123,641 20,060 28,308.6 113,883 771,065.6 

2011 338,873 71,329 49,033 125,598 16 ,590 26,210 86,295 713,928 

2012 373,365 77,647 49,523 126,297 15,532 30,299 79,262 751,925 

2013 467,341 109,645 70,686 152,589 18,469 36,767 108,352 963,849 

2014 482,896 113,739 87,831 185,814 22,087 37,830 100334.17 1030531.1 

2015 420,656 111,903 83,872 151,892 19,092 40,984 87,760 916,159 

2016 448,304 120,947 91,927 154,738 19,221 44,904 87,288 967,329 

العزبي، كاعدة بياهاث أضىاق  وراق املاليت العزبيت، اليشزاث الفصليت  مً إعداد الطالملت، باالعتماد على صىدوق الىلد:املصدر

. 2016-2007لألعىام 

ش ِمل ؤظىاٛ اإلاا٥ خاـت في لىء ألاصمت اإلاالُت الّاإلاُت، واـلذ الجهاث الخىُٙزًت         وبهذٗ جىٍى

ابُت في ١ا٘ت ؤظىاٛ ألاوساٛ اإلاالُت الّشبُت الّمل خال٥ ِام  ابُت2008والٜش ش ألاوش الٜش   ِلى جىٍى

ْ  والخىٍُمُت لهزه ألاظىاٛ، وؼملذ الخذابير التي جم اجخارها بلضام الؽش١اث اإلاذسحت في ألاظىاٛ ٘س

 معخىي ؤلا٘فاح اإلاالي والؽٙاُ٘ت، وجٝذًم خذماث الخذاو٥ الال٢ترووي للمخّاملين في ألاظىاٛ،

ت لخماًت بُت بهذٗ حزب الاظدثماس، وحّذًل هٍم بداسة اإلاداَ٘ الاظدثماٍس  وجدعين الىٍم المٍش

ش ِمل مجالغ ؤلاداسة في الؽش١اث اإلاعاهمت الّامت ً،وجىٍى . اإلاعدثمٍش
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ت ووصاساث مالُت بلى اجخار بحشاءاث وجذابير  ٠زل٤        ِمذث الجهاث اإلاخخفت مً مفاٗس مش٠ٍض

لخدعين الٝىاُ اإلاالي حشاء ؤصمت الاثخمان الّاإلاُت مً خال٥ ضخ ظُىلت في الٝىاُ اإلافشفي وفي ؤظىاٛ 

،ولمان الٝشوك، وخٙن ؤظّاس الٙاثذة ووعب الاخخُاوي  ألاوساٛ اإلاالُت، ولمان وداجْ البىٟى

.   ؤلالضامي للبىٟى

لُه        ُت خال٥ ظىت   ِو ، ٘ٝذ ١ان 2009ؼهذث مٍّم ألاظىاٛ الخلُجُت جدعىا في ُٜمتها العٜى

ُت ؤلاحمالُت لخل٤ ألاظىاٛ جفاِذًا وُلت الٙترة  ذ (2016-2009)اإلاعاس الّام الججاه الُٝمت العٜى ، ٜو

ُت بلٕذ رسوتها ِام  ل بحمالي ُٜمتها 2014ؼهذث ؤٔلب ؤظىاٛ اإلاا٥ الخلُجُت وٙشة هِى ، خُىما ـو

ُت بلى ُت ؤلاحمالُت .1030531.1العٜى هخٙالين خال٥ هزه الٙترة ؤولها ١ان بولٝذ ؼهذث الُٝمت العٜى

 مً اإلااثت ورل٤ بعبب الٍشوٗ العُاظُت اإلاخذهىسة 7.41، بر بلٖ معخىي الاهخٙاك  2011في ِام 

ذ بلٖ 2015والتي ظادث في الّذًذ مً الذو٥ الّشبُت وؤزشث ِلى الذو٥ ألاخشي،  والثاوي ١ان ظىت   ٜو

.  في اإلااثت ورل٤ هدُجت الاهخٙاك الخاد في ؤظّاس الىٙي الّاإلاُت11.10مّذ٥ الاهخٙاك 

ُت ألظىاٛ اإلاا٥ الّشبُت بؽ٣ل ٘شادي ٘ٝذ ؼهذث جزبزبا خال٥         ؤما ُ٘ما ًخّلٞ بالُٝمت العٜى

 بذؤث ألاظىاٛ 2013بعبب جذاُِاث ألاصمت اإلاالُت الّاإلاُت بال ؤهه بدلى٥ ظىت  (2012-2009)الٙترة 

ُت لخّاود الاهخٙاك حمُّها في ظىت  جخّافى خُث ؼهذث مٍّم ألاظىاٛ اسجٙاِا في ُٜمتها العٜى

. (٠ما ر٠شها ظابٝا ) ورل٤ بعبب اهخٙاك ؤظّاس الىٙي ِاإلاُا2015

ُت في نهاًت ِام  و         لخفل بلى 2016ٜذ ِاودث العٛى اإلاالُت وؽاوها واسجّٙذ ُٜمتها العٜى

 ملُاس دوالس في العىت اإلاالُت ورل٤ بيعبت اسجٙاُ بلٕذ ُٜمتها 916.159 ملُاس دوالس مٝاسهت ب 967.329

.  في اإلااثت5.58
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ؤما مً خُث ألاهمُت اليعبُت ِلى معخىي ؤظىاٛ اإلاا٥ الخلُجُت والّشبُت، ُ٘خفذس ظٛى ألاظهم        

ذ مثل ما وعبخه  ُت ٜو  في اإلااثت في اإلاخىظي للمذة 47.87العّىدي ؤِلى وعبت مً خُث ُٜمخه العٜى

 في اإلااثت ِلى معخىي ألاظىاٛ 55.31 خُث بلٖ وصهه اليعبي 2007اإلاذسوظت، و١ان ؤِلى ما مثله ظىت 

 في اإلااثت، وحاء ظٛى ٜىش زاهُا بيعبت جمثُل بلٕذ 43.98 بلٕذ 2008الخلُجُت، وؤدوى وعبت له ِام 

 في اإلااثت وؤدوى جمثُل له ِام 18.03 بلٖ 2014 في اإلااثت للمذة راتها، وبلٖ ؤِلى جمثُل له ِام 15.44

بي .  في اإلااثت10.18 بلٖ 2007 بت حذا مً ظٛى ؤبٌى ذ اإلاالي زالثا بيعبت ٍٜش في خين حاء ظٛى ال٣ٍى

 : في اإلااثت، زم ؤظىا11.49ٛ في اإلااثت و11.61: والزي حاء في اإلاشجبت الشابّت بيعبخين هما ِلى الخىالي

ً ِلى الخخابْ بيعب هي ِلى الترجِب .      في اإلااثت2.33 في اإلااثت و4.44 في اإلااثت، 9 :دبي، معٝي والبدٍش

:  عدد الشزكاث املدرجت في الملىرصاث الخليجيت-اثاوي

ذ         ًبين لىا جل٤ الؽش١اث التي ٌعمذ لها بالخّامل في ألادواث اإلاالُت بالعٛى اإلاالي والتي اظخ٘ى

ٙه  ٞ اللىاثذ والخّلُماث الفادسة، ٠ما ٌعخخذم هزا اإلااؼش ؤًما بـى الؽشوه ومخىلباث ؤلادساج ٘و

 ٛ ت جمثُل جل٤ الؽش١اث للٝىاِاث الاٜخفادًت 1.ماؼشا للذاللت ِلى حجم العى  ومىه وعخىُْ مّ٘ش

ادة  الّاملت في الاٜخفاد، بمّنى هل جخىصُ ؤُ٘ٝا ِلى حمُْ اليؽاواث الاٜخفادًت ؤم ال، و٠ما ٌؽير ٍص

ِذدها بلى جىىس العٛى اإلاالُت،ول٢ىه ًٙٝذ داللخه برا لم ًفاخبه اظخخذام ماؼش الُٝمت 

ُت لألظهم  ُت،٘ٝذ ٣ًىن ِذد الؽش١اث اإلاذسحت ٠بير في خين ج٣ىن بحمالي الُٝمت العٜى جل٤ ٥العٜى

   2.الؽش١اث ـٕير

                                                 
م خمضة،1 .271، ؿ  مزجع ضابم خعً ٠ٍش

، ماظعت ؼباب الجامّت، الطياضت املاليت وأضىاق املال خالل مدة التدىل الكتصاد الطىق ِاوٚ ولُم ؤهذساوط ،  2

ت،   .93، ؿ 2005الاظ٢ىذٍس



 الزابع                     أضىاق رأص املال بدول مجلظ التعاون الخليجي و إمكاهيت التكامل بينهالفصل ا 

 

269 

 

هالخَ ؤًما الاججاه الخفاِذي لّذد الؽش١اث اإلاذسحت في ؤظىاٛ اإلاا٥ الخلُجُت،  (6)ومً الجذو٥       

ل ِذدها بلى  ،ؤي 2007 ؼش٠ت مذسحت ِام 642، بّذ ؤن ١ان 2016 ؼش٠ت مذسحت ِام 738خُث ـو

  .  % 14.95ؤنها اصدادث بمّذ٥ همى بلٖ 

ذ ًمثل اإلاشجبت اإلاخٝذمت مً خُث ِذد الؽش١اث اإلاذسحت ُ٘ه،بر         ٠ما ًخطر ؤًما ؤن ظٛى ال٣ٍى

 ؤِلى ِذد للؽش١اث اإلاذسحت 2012ؼش٠ت ومثل ِام  (211)بلٕذ في اإلاخىظي للمذة اإلاذسوظت ما ِذده 

ؼش٠ت مذسحت، و١ان ِذد  (150) ؼش٠ت، في خين حاء العٛى العّىدي زاهُا وبمخىظي بلٖ 219وبلٖ 

 ؼش٠ت وهى ؤِلى ِذد ؼش١اث سجلخه خال٥ هزه الٙترة، وحاء 176، 2016الؽش١اث اإلاذسحت ُ٘ه لّام 

ىام (127)ظٛى معٝي زالثا وبمخىظي ِذد ؼش١اث بلٖ   ؤِلى ِذد 2016-2013:ؼش٠ت، ومثلذ ألِا

 ؼش٠ت، زم ظىقي 131للؽش١اث اإلاذسحت والزي جميز بالثباث خال٥ هزه الٙترة والزي بلٕذ ُٜمخه 

ىش ِلى الخىالي (126)ؤلاماساث وبمخىظي بلٖ  ً ٜو  .ؼش٠ت، وؤخير ظىقي البدٍش

 (2016-2007 ) ضهم لدول مجلظ التعاون الخليجي عدد الشزكاث املدرجت في ضىق :(6 )جدول ركم

ً كطز دبي أبىظبي الطعىدًت   ت مطلط الملدٍز املجمىا الكٍى

2007 111 64 55 40 51 125 196 642 

2008 126 65 65 43 51 122 204 676 

2009 135 67 67 44 49 120 205 687 

2010 146 64 65 43 49 119 214 700 

2011 150 67 62 42 49 130 216 716 

2012 158 66 57 42 47 130 219 719 

2013 163 66 55 42 47 131 210 714 

2014 166 65 58 42 47 131 216 725 

2015 172 68 59 42 46 131 216 734 

2016 176 68 61 42 44 131 216 738 

مً إعداد الطالملت، باالعتماد على صىدوق الىلد العزبي، كاعدة بياهاث أضىاق  وراق املاليت العزبيت، اليشزاث الفصليت : املصدر

. 2016-2007لألعىام 
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  وعدد  ضهم املتداولتمؤشز حجم التداول : وياملطلب الثا

   (كيمت  ضهم املتداولت): مؤشز حجم التداول -أوال

مثل ُٜمت ألاظهم التي جم جذاولها في ٜاِت العٛى وبمخخلٚ ألاظّاس خال٥ الٙترة، وهى ِباسة ًِ         ٍو

خاـل لشب ِذد ألاظهم في ؤظّاسها خال٥ مذة مُّىت، ؤي ؤنها جمثل مجمُى ُٜم الخذاو٥ في العٛى 

اإلاالي خال٥ ألاسباُ ألاسبّت للعىت اإلاالُت، و٠ما ٌّبر حجم الخذاو٥ ًِ الخباد٥ الّٙلي لألظهم اإلا٢خدب في 

  1.البىسـت، بلا٘ت بلى ؤهه ٢ٌّغ معخىي العُىلت في العٛى اإلاالي

( 2016-2007)في أضىاق املال الخليجيت (حجم التداول )كيمت  ضهم املتداولت:( 7) ركمجدول 

ً كطز دبي أبىظبي الطعىدًت   ت مطلط الملدٍز املجمىا الكٍى

2007 682056.7 47746.0 103297 29926.6 1069.2 5210.6 130896.0 1000202.1 

2008 523129 63114 83096 48220 2088 8686 133650 861983 

2009 337041 18766 47239 25317 473 5905 103772 538513 

2010 202432 8986 16075 18453 289 34422 43772 324429 

2011 293000 6970 8736 22936 279 2575 24494 358990 

2012 507679.6 6038.4 13228.4 19409.971 292.4 2770.258 22009.7 571428.72 

2013 365188.6 23123.4 43529 20566.599 599.2 5857.26 40044.5 498908.55 

2014 572164.1 39573.1 103870 54725.1 714.5 5892.4 21501.5 798440.7 

2015 442678.4 16400.3 41217.3 25736.8 713.3 3802.8 13275.6 543824.5 

2016 308437.6 13332.9 35289.6 18946.1 330.1 2490.3 9497.5 388324.1 

ة، باالعتماد على صىدوق الىلد العزبي، كاعدة بياهاث أضىاق  وراق املاليت العزبيت، اليشزاث الفصليت باخحمً إعداد ال: املصدر

        .2016-2007لألعىام 

                                                 

م خمضة،- 1 .164 ؿ  مزجع ضابم،خعً ٠ٍش
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٢ّغ لىا حجم اإلاّامالث في ظٛى  (07)والجذو٥  ًىضر لىا ؤحجام الخذاو٥ في ؤظىاٛ اإلاا٥ الخلُجُت َو

والزي ًالخَ مىه الاججاه  (2016-2007)ألاوساٛ اإلاالُت باليعبت بلى حجم الاٜخفاد خال٥ اإلاذة 

 دوالس ِام 1000202.1، ٘بّذ بحمالي جذاو٥ بلٖ (2010-2007)الخىاصلي ألحجام الخذاو٥ خال٥ اإلاذة 

 للمذة اإلاز١ىسة و١ان %208، وبمّذ٥ اهخٙاك ظىىي بلٖ 2010 دوالس ِام324429 اهخٙن بلى 2007

وساء رل٤ الاهخٙاك ،اهخٙاك حجم الخذاو٥ في ١ل الذو٥ الخلُجُت للمذة هٙعها ورل٤ بعبب 

، خُث ( 2014-2011)زم بذؤ حجم الخذاو٥ باالسجٙاُ خال٥ الٙترة .2008جذاُِاث ألاصمت اإلاالُت الّاإلاُت 

، ورل٤ بمّذ٥ اسجٙاُ 2014 ِام 798440.7، بلى 2011 في ِام 358990اسجْٙ حجم الخذاو٥ مً 

 و 543824.5 بلى الُٝمخين 2016 و2015 للمذة اإلاز١ىسة، لُّاود الاهخٙاك ظىت %55ظىىي بلٖ 

.  ِلى الخىالي388324.1

و١ان الاهخٙاك الخاد في ؤظّاس الىٙي الّاإلاُت الّامل ألابشص في جشاحْ ؤداء ؤظىاٛ اإلاا٥ الّشبُت        

 في دو٥ مجلغ الخّاون الخلُجي، خُث ؤدي الاهخٙاك في ؤظّاس الىٙي 2015خال٥ الّام 
ًة
ا ، خفـى

 بلى اه٢ماػ 2015 دوالس للبرمُل بجهاًت الّام 30 بلى 2014 دوالس في مىخفٚ الّام 107مً خىالي 

ً في اٜخفادًاث هزه ألاظىاٛ ت زٝت اإلاعدثمٍش ٠ما او٢ّغ جباوا الىمى في . العُىلت وصِِض

 ِلى 
ًة
٢ُت، ظلبا ْ ؤظّاس الٙاثذة ألامٍش  الفين، باإللا٘ت بلى جذاُِاث ٘س

ًة
الاٜخفادًاث الىاؼئت وجدذًذا

 
ًة
ا  والخلُجُت خفـى

ًة
 .ؤداء ؤظىاٛ اإلاا٥ الّشبُت ِمىما

لٝذ مثلذ ؤحجام الخذاو٥ ؤلاحمالُت لألظىاٛ الخلُجُت ؤهمُت وعبُت ِالُت حذا بمٝاسهتها مْ        

الُٝمت ؤلاحمالُت ألحجام الخذاو٥ ِلى معخىي ألاظىاٛ الّشبُت اإلاذسحت في ٜاِذة البُاهاث وبلٕذ 

، %93.5، %93.4، %85.3، %85.5، %82.4، %86.4، %90.3) ما وعبخه  (2016-2007)للعىىاث 

 . ِلى الخىالي (91.99%، 92.8%، 94%
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ّذة ١ا٘ت التي         لى ألـا بن رل٤ ًبين لىا خُٝٝت الخىىس الزي حؽهذه بّن ألاظىاٛ الخلُجُت ِو

ابُت وبما ًيسجم مْ اإلاعخجذاث  ُّت والخىٍُمُت والٜش شها وجدذًث حىاهبها الدؽَش هذ٘ذ بلى جىٍى

 .2002الذولُت، ٘مال ًِ ج٣امل ألاظىاٛ الخلُجُت مْ بّمها وسبىها ال٢تروهُا ِام 

ؤما ِلى معخىي ألاظىاٛ اإلاالُت الخلُجُت وبؽ٣ل ٘شادي ُ٘دخل ظٛى ألاظهم العّىدي اإلاشجبت        

ذ مثل ؤوصاها ِالُت بلٕذ ِلى معخىي ألاظىاٛ  ألاولى ِشبُا وخلُجُا مً خُث حجم الخذاو٥ ُ٘ه، ٜو

، %68.5، %82.9، %69.6، %53.3، %51.6، %52.4، %61.5( )2016-2007)الّشبُت خال٥ الٙترة 

في خين مثل ٠زل٤ ِلى معخىي ألاظىاٛ الخلُجُت ؤوصاها بلٕذ خال٥ هزه  (73.06%، 75.6%، 67.3%

    .( %79.42، %81.4، %71.66، %73.19، %88.8، %81.6، %62.4، %62.6، %60.7، %68.19)الٙترة

: عدد  ضهم املتداولت- ثاهيا

 (2016-2007)عدد  ضهم املتداولت في دول مجلظ التعاون الخليجي خالل الفترة : (8)جدول ركم

ً كطز دبي أبىظبي الطعىدًت   ت مطلط الملدٍز املجمىا الكٍى

2007 57886 52067 105257 3411 851 2742 70417 292631 

2008 58831 49908 76508 3894 1676 4197 80851 275820 

2009 56740 36570 110684 3450 852 6091 106338 320725 

2010 33208 19188 33564 2095 712 3025 74769 166561 

2011 48596.93 16396.25 25163.69 2302.78 457.22 2380.32 41640.98 136938.17 

2012 85983.11 16330.14 40462.91 2428.18 627.7 4342.26 73726.22 223900.52 

2013 65770.3 51518.72 127180.37 1937.53 1127.45 8162.78 130921.1 386618.25 

2014 70203.37 58499.58 155956.45 4439.88 1127.45 6706.52 54659.79 351592.97 

2015 65770.3 27823.01 98231.15 2302.41 515.56 6348.44 43193.18 244184.05 

2016 67722.38 29483.64 103593.11 2051.54 504.33 4633.06 28258.66 236246.61 

ة، باالعتماد على صىدوق الىلد العزبي، كاعدة بياهاث أضىاق  وراق املاليت العزبيت، اليشزاث الفصليت باخحمً إعداد ال: املصدر

 .2016-2007لألعىام 
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بن ِذد ألاظهم اإلاخذاولت ًمثل ما جم جذاوله مً ؤِذاد لألظهم في ٜاِت العٛى اإلاالُت خال٥ اإلاذة 

ُت، والتي جفذس بٝىاثم جىضر رل٤ وبخٙاـُلها اإلاالُت  اإلادذدة ليؽاه الخذاو٥ وبمخخلٚ ألاظّاس العٜى

ذاد ألاظهم اإلاخذاولت في ألاظىاٛ اإلاالُت  (07)١ا٘ت، ومً الجذو٥  هالخَ العلٟى اإلاخزبزب أِل

                       جميزث باالهخٙاك،.2016، 2015، 2014، 2010،2011، 2008الخلُجُت،خُث ؤن العىىاث 

ّىد هزا الخزبزب 2013، 2012، 2009: ؤما العىىاث التي جميزث باالججاه الخفاِذي ٘هي العىىاث  ،َو

،والٍشوٗ العُاظُت التي  (2008)مً ؤصمت مالُت ِاإلاُت  (2016-2007)للٍشوٗ العاثذة خال٥ الٙترة 

مشث بها الّذًذ مً الذو٥ الّشبُت وؤزشث ِلى بُٝت الذو٥ ألاخشي، باإللا٘ت بلى اهخٙاك ؤظّاس الىٙي 

. في العٛى الّاإلاُت

٠ما مثلذ ؤِذاد ألاظهم اإلاخذاولت في ألاظىاٛ الخلُجُت وعب ؤ٠بر مً بين ألاظىاٛ الّشبُت        

 2013 مً ؤلاحمالي اإلاخذاو٥ في ألاظىاٛ الّشبُت وُلت اإلاذة اإلاذسوظت، ومثل ِام %88وججاوصث خاحض 

 مً بحمالي ؤِذاد ألاظهم %76.32 ، ما وعبخه 2016، في خين ١ان في ِام %95.10ؤِلى وصها لها بلٖ 

ذ وخذها ما  بي، ال٣ٍى ذ ؼ٣لذ ؤظىاٛ العّىدًت، دبي، ؤبٌى اإلاخذاولت في ألاظىاٛ الّشبُت اإلاذسحت، ٜو

 مً بحمالي ِذد ألاظهم اإلاخذاولت في العٛى اإلاالُت الّشبُت خال٥ ٘ترة الذساظت و١اهذ %75.55ٌّاد٥ 

في خين لم جمثل ؤِذاد . ِلى الخىالي لىٙغ الٙترة (%22.77  ،%11.56  ، %23.66،%17.55)وعبتها 

ً وعبا ٌّخذ بها ظىاء ِلى معخىي ألاظىاٛ الخلُجُت  ألاظهم اإلاخذاولت في ؤظىاٛ ٜىش ومعٝي والبدٍش

. ؤو الّشبُت ٠ما هى مىضر في هزا الجذو٥ 

ؤما ِلى معخىي ألاظىاٛ الخلُجُت ٘شادي ٘ٝذ خٝٞ ظٛى دبي ؤِلى معخىي مً خُث ِذد        

بي بيعب بلٕذ  ذ، زم ظٛى العّىدًت، زم ظٛى ؤبٌى ألاظهم اإلاخذاولت، زم ًلُه ظٛى ال٣ٍى

 .ِلى الترجِب خال٥ ٘ترة الذساظت (13.57%، 20.60%، 26.74%،27.78%)
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   :مؤشز معدل دوران الطهم: ثالحاملطلب ال

ٛ  ظُىلت بخٝذًش اإلااؼش هزا لىا ٌعمذ        شاء  مىلىب ِىفش العُىلت حّخبر بدُث اإلاالي، العى إٔل

ً ، ٘هي ألي للذخى٥  العىاء خذ ِلى اإلاذخٍشً و اإلاعدثمٍش  حاربُت جدُٝٞ و اإلاخاوش بخٝلُل حعمذ ظٛى

ت للمذخٍشً حّىي لألمىا٥ ١ىنها ؤ٠ثر ت و اإلاالُت ألاوساٛ مً ؤـىلهم لخدفُل الٙـش                بُّها بعِش

 لألظهم الُٝمت ال٣لُت بٝعمت اإلااؼش هزا اخدعاب ًخم و رل٤، بلى المشوسة دِذ ١لما مىاظبت بإظّاس و

ُت، الُٝمت ِلى مُّىت ٘ترة خال٥ جذاولها ًخم التي  ؤ٠بر ظُىلت ِلى ٥دمشجْٙ  اإلااؼش هزا ١ان ١لما و العٜى

ٛ  في  1.ج٣الُٚ الفٙٝاث اهخٙاك و الخذاو٥  ِملُت في خىاحض وحىد ِذم و العى

( 2016-2007)معدل دوران الطهم في أضىاق املال الخليجيت للمدة : (09)جدول ركم 

ً كطز دبي أبىظبي الطعىدًت   ت مطلط الملدٍز  ضىاق الكٍى

الخليجيت 

2007 131.4 39.4 74.7 31.3 4 22.6 96.7 94.4 

2008 212.4 91.7 131.7 39 10.5 57.3 190.4 153.9 

2009 105.7 23.4 81.3 28.8 2.9 25 110.6 79.3 

2010 57.3 11.7 29.4 14.9 1.4 121.6 38.4 42 

2011 86.5 9.8 17.8 18.3 1.7 9.8 28.4 50.3 

2012 136 7.8 26.7 15.4 1.9 9.1 27.8 76 

2013 78.1 29.8 61.6 13.5 3.2 627.7 37 51.8 

2014 118.5 34.8 118.3 11.06 3.2 15.6 214.3 77.5 

2015 95 14.7 14.7 16.9 3.7 9.3 15.1 59.4 

2016 68.8 11 38.4 12.2 1.7 5.5 10.9 40.1 

ة، باالعتماد على صىدوق الىلد العزبي، كاعدة بياهاث أضىاق  وراق املاليت العزبيت، اليشزاث الفصليت باخحمً إعداد ال: املصدر

 .2016-2007لألعىام 

                                                 

م- .274، ؿ  مزجع ضابم،خعً ٠ٍش 1
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م ( 2016-2007)ٌّشك لىا مّذالث دوسان العهم في ألاظىاٛ الخلُجُت خال٥ اإلاذة  (09 ):الجذو٥ ٜس

لى اإلاعخىي ؤلاحمالي له مثل ِام   بعبب ؤن بحمالي حجم %100 ؤِلى مّذ٥ ججاوص خاحض 2008ِو

ُت لىٙغ الٙترة، خُث بلٖ هزا اإلاّذ٥ في هزا الّام   والتي 153.9الخذاو٥ ؤ٠بر مً بحمالي الُٝمت العٜى

حّني معخىي وؽاه ٠بير للعٛى في جل٤ العىت، ِالوة ِلى ظهىلت واهخٙاك ج٣لٙت الخذاو٥ ٘حها، 

شحْ هزا الاسجٙاُ بلى اسجٙاِه في ظٛى ألاظهم العّىدي الزي بلٖ خىالي   و٠زل٤ ظٛى دبي 212.4ٍو

ذ بلٖ 131.7خىالي  اإلاالي خُث بلٖ ، ولِغ في هزا الّام ٘ٝي ٘ٝذ مثلذ هزه 190.4 وفي ظٛى ال٣ٍى

ألاظىاٛ ؤِلى مّذالث دوسان خال٥ ١ل ٘ترة الذساظت مٝاسهت ببُٝت الذو٥ الخلُجُت خاـت العٛى 

، ٠ما خٝٝذ (2014، 2012، 2008، 2007) خال٥ العىىاث 100العّىدًت والتي ججاوصث خاحض 

ذ، ودبي و٠زل٤ ظٛى معٝي خال٥  مّذالث مشجّٙت خال٥ العىىاث الباُٜت، زم ظٛى ال٣ٍى

ىام ؤما بُٝت ألاظىاٛ ٘ٝذ خٝٝذ مّذالث دوسان مىخٙمت في ؤٔلب ظىىاث  (2010،2013)ألِا

. الذساظت
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 واكع جكامل  ضىاق املاليت في دول مجلظ التعاون الخليجي: اململدح الزابع

اإلاجا٥  في ظُما وال اإلاجاالث ١ا٘ت في اإلاجلغ دو٥  خٝٝتها ؤلاهجاصاث التي  و اإلاّىُاث ٌل في       

 في بذاًت الجمش١ي الاجداد اهىالٛ زم م، 1983 ِام في الخشة الخجاسة مىىٝت ُٜام مً بذاًت الاٜخفادي

2003  ٛ   والعير م، 2008 ًىاًش مًاِخباسا  اإلاؽتر٠ت الخلُجُت م،و بِالن العى
ًة
 ؤلاجداد الىٝذي في ٜذما

ُام م، 2010 ٘براًش27 في الىٙار خيز الىٝذي ؤلاجداد اجٙاُٜت ودخى٥   وبذء جىُٙز الىٝذي، اإلاجلغ ٜو

  مهامه،
ًة
 ِلحها التي هفذ ألاظىاٛ، ج٣امل ؤهمُت بشصث اإلاىخذة، الّملت اإلاش٠ضي وبوالٛ البى٤ لُٝام جمهُذا

 .الخّاون  مجلغ لذو٥  الاٜخفادًت الاجٙاُٜت

 1جهىد دول مجلظ التعاون الخليجي لتجطيد جكامل  ضىاق املاليت:املطلب  ول 

لى اإلاجلغ ؤ٠ذ        ذ، دٌعمبر )دوسجه الثالزين  في ألِا ت اإلاّىُت، اللجان بخ٣لُٚ (2009ال٣ٍى  ١ل الىصاٍس

ض بؽإن الاٜخفادًت الاجٙاُٜت مً (5)اإلاادة  لخُّٙل آلالُاث الالصمت بىلْ ًخفه، ُ٘ما  بِئت حٍّض

ْ بٜامت بدشجُْ الخاـت (12) اإلاجلغ، واإلاادة دو٥  بين الاظدثماس الاظدثماساث   وصٍادة اإلاؽتر٠ت اإلاؽاَس

 لخزلُل اإلاىاظبت واٜتراح الخلى٥  اإلاجاالث، حمُْ في اإلاجلغ دو٥  بين الخ٣امل في جدُٝٞ حعهم التي البُيُت

اث  .”التي حّترلها اإلاّٜى

        
ًة
ٛ  مخىلباث مْ ًخٙٞ بما اإلاالُت ألاظىاٛ في الخ٣امل لخدُٝٞ وظُّا م٢ً  اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى ٍو

ين الىبُُّين اإلاجلغ دو٥  مىاوني خباٍس  بذو٥  ألاظىاٛ اإلاالُت حمُْ في والخذاو٥  الاظدثماس مً والِا

دُذ اإلاّاملت في جمُيز ؤو جٍٙشٞ ودون  وظهىلت، بِعش اإلاجلغ ذ ألاظىاٛ لهزه ٍو  الخىىس  مً جدُٝٞ مٍض

ش حذًذة مىخجاث وجٝذًم ض هام دوس  لها التي والعىذاث الف٣ٟى ؤظىاٛ وجىٍى  الىمى معيرة في حٍّض

  اإلاجلغ، بذو٥  الاٜخفادي
ًة
لى لٝشاس اإلاجلغ وجىُٙزا  ألامين مّالي ِلى اٜتراح مً وبىاء بلُه، اإلاؽاس ألِا

                                                 

اك، املطيرة و إلاهجاس، (ؼاون اإلاّلىماث)ألاماهت الّامت إلاجلغ الخّاون الخلُجي - .2016، الىبّت الّاؼشة، الٍش 1
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ُت الخّاون، إلاجلغ الّام  اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت اإلاىٍمت لألظىاٛ الجهاث مجالغ بداساث سئظاء مً وجـى

ت بدؽ٢ُل م 2010 ماسط في اإلاىّٝذة  اإلاىٍمت الجهاث سئظاء مجالغ بداساث مً داثمت لجىت وصاٍس

ْ اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت لألظىاٛ ُاتها ج٘ش ، 115)دوسجه  الىصاسي في ٜشس اإلاجلغ  ،الىصاسي للمجلغ  جـى

ت حؽ٢ُل (2010ماي   بذو٥  اإلاالُت لألظىاٛ اإلاىٍمت مجالغ بداساث الجهاث سئظاء مً داثمت لجىت وصاٍس

ْ اإلاجلغ ُاتها ج٘ش  :ًلي ما مهامها واخخفاـاتها مً ٣ًىن  الىصاسي، للمجلغ جـى

 اإلاالُت باألظىاٛ اإلاخّلٝت وألاهٍمت العُاظاث جىخُذ  
ًة
  لخ٣املها، ظُّا

ًة
اإلاادة  مً (3) للٙٝشة جىُٙزا

فذس ـذس وما الخّاون، مجلغ دو٥  بين الاٜخفادًت الاجٙاُٜت مً (5)  مً اإلاجلغ مً ٜشاساث ٍو

لى  .الؽإن بهزا ألِا

 ُٞٝمخىلباث جد  ٛ جىق  والتي الاجٙاُٜت مً (3) اإلاادة ِلُه هفذ وما اإلاؽتر٠ت الخلُجُت العى

ىن  الىبُُّىن  اإلاجلغ دو٥  مىاوىى ٌّامل“ ؤن ِلى خباٍس ماء  الذو٥  مً دولت ؤي في و الِا ألِا

جذاو٥  رل٤ في بما ،”الاٜخفادًت اإلاجاالث ١ا٘ت في جمُيز ؤو جٍٙشٞ دون  مىاوىحها مّاملت هٙغ

 .الؽش١اث وجإظِغ ألاظهم

ت ؼ٣لذ واخخفاـاث مهام مً لها ؤو١ل ما لىء وفي         سئظاء مً اإلاعخىي  ِالُت لجىت اللجىت الىصاٍس

 ِمل خىت اإلاهام، و اٜتراح جل٤ لخىُٙز الالصمت  الٜتراح آلالُاث)ٌّادلهم مً ؤو( اإلاالُت ألاظىاٛ هُئاث

ت  .اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ بين الخ٣امل لخدُٝٞ صمني بشهامج لمً اللجىت الىصاٍس

ذ        ٘ٛش  ظذ حؽ٢ُل )م 2010 حىان( ألاو٥  احخماِها في ٜشسث مهامها،خُث جىُٙز في اللجىت وؼِش

 : هي ِمل،

 .الخى٠مت و ؤلادساج وؤلا٘فاح ِمل ٍ٘شٞ .1

ذاساث ٍ٘شٞ .2   .اإلاالُت ألاظىاٛ في والا٠خخاباث ألاولُت ِمل ؤلـا
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 .الخٝاؿ و الشبي ِمل ٍ٘شٞ .3

 .اإلاالُت ألادواث ِمل ٍ٘شٞ .4

ابت ِمل ؤلاؼشاٗ ٍ٘شٞ .5   . اإلاالُت ألاظىاٛ ِلى والٜش

ٛ  ماظعاث ِمل ٍ٘شٞ .6   .اإلاالُت العى

ذ        لذ ٜو ت جـى  ٜىاِذ بلى (2011حىان 16دبي )الثاوي  احخماِها في اإلاالُت لألظىاٛ اللجىت الىصاٍس

، والعىذاث ألاظهم،( إلدساج ألاوساٛ اإلاالُت مىخذة  ألاظىاٛ  في)الاظدثماس ـىادًٞ ووخذاث والف٣ٟى

ذ اإلاجلغ، بذو٥  اإلاالُت ّها للمجلغ الىصاسي  وؤـو لى للمجلغ ب٘ش خمادها والّمل ألِا  بفٙت بها اِل

ماء الذو٥  جٝىم ؤن ِلى اظترؼادًت، ْ ألِا ش ب٘ش  ومٝترخاتها ًِ جىبُٝها ؤؼهش ظخت ١ل دوسٍت جٝاٍس

ش لخدعين  إلاشاحّتها الٝىاِذ هزه وجىٍى
ًة
 والثالزين الثاهُت وفي دوسجه .بفٙت بلضامُت بها والّمل جمهُذا

اك،( لى اإلاجلغ اِخمذ )م 2011 دٌعمبر الٍش  : ٜشس  خُث الٝىاِذ، هزه ألِا

 :وهي اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في إلدساج ألاوساٛ اإلاالُت اإلاىخذة الٝىاِذ اِخماد - ؤ 

 الّشبُت الخلُج لذو٥  الخّاون  مجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في إلدساج ألاظهم اإلاىخذة الٝىاِذ. 

 لذو٥  الخّاون  مجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في والف٣ٟى العىذاث اإلاىخذة إلدساج الٝىاِذ 

 .الخلُج الّشبُت

 الخّاون  مجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في الاظدثماس ـىادًٞ وخذاث اإلاىخذة إلدساج الٝىاِذ

 .الّشبُت الخلُج لذو٥ 

 إلاشاحّتها ظيخين إلاذة اظترؼادًت بفٙت بها الّمل  -ب 
ًة
 .بفٙت بلضامُت بها والّمل جمهُذا
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لذ م، 2012 ِام في        ت جـى  لألظىاٛ اإلاالُت اإلاىٍمت بداساث الجهاث مجالغ لشئظاء اللجىت الىصاٍس

 والتي بذو٥ اإلاجلغ اإلاالُت ألاظىاٛ بخ٣امل اإلاخّلٝت اإلاىخذة واإلابادت الٝىاِذ مً ِذد بلى اإلاجلغ بذو٥ 

لى اإلاجلغ مٝام اِخمذها ً،( والثالزين الثالثت دوسجه في ألِا  :ًلي ما ٜشس  ،خُث)م2012 دٌعمبر البدٍش

الخلُج  لذو٥  الخّاون  مجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في ألاظهم لىشح اإلاىخذة الٝىاِذ اِخماد .1

  ظيخين إلاذة اظترؼادًت بفٙت بها والّمل الّشبُت،
ًة
بفٙت بلضامُت  بها إلاشاحّتها والّمل جمهُذا

 مجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في اإلاذسحت اإلاالُت اإلاىخذة لألوساٛ ؤلا٘فاح ٜىاِذ اِخماد .2

  ظيخين إلاذة اظترؼادًت بفٙت بها والّمل الّشبُت، الخلُج الخّاون لذو٥ 
ًة
إلاشاحّتها  جمهُذا

  .بها بفٙت بلضامُت والّمل

 الخّاون  مجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في اإلاذسحت الؽش١اث لخى٠مت اإلاىخذة اإلابادت اِخماد .3

 إلاشاحّتها ظيخين إلاذة اظترؼادًت بفٙت بها والّمل الّشبُت، لذو٥ الخلُج
ًة
 بها والّمل جمهُذا

 .بفٙت بلضامُت

لذ ، 2013 ِام وفي .4 ت لشئظاء اللجىت جـى لألظىاٛ  اإلاىٍمت بداساث الجهاث مجالغ الىصاٍس

 اإلاالُت ألاظىاٛ بخ٣امل اإلاخّلٝت اإلاىخذة واإلابادت الٝىاِذ مً ِذد بلى اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت

لى اإلاجلغ اِخمذها التي بذو٥ اإلاجلغ، ذ،(الشابّت والثالزين دوسجه في ألِا  دٌعمبر ال٣ٍى

  ظيخين، إلاذة بفٙت اظترؼادًت (2013
ًة
: وهي بفٙت بلضامُت بها إلاشاحّتها والّمل جمهُذا

ذاس اإلاىخذة الٝىاِذ مؽشوُ -  اإلاالُت ألاظىاٛ في الاظدثماس ـىادًٞ وخذاث ووشح إـل

 .الّشبُت الخلُج لذو٥  الخّاون  بذو٥ مجلغ

ابت اإلاىخذة لإلؼشاٗ الٝىاِذ مؽشوُ -  اإلاالُت بذو٥  ألاظىاٛ في الخذاو٥  ِلى والٜش

 .اإلاجلغ
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ذاس اإلاىخذة الٝىاِذ مؽشوُ -  بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ في والف٣ٟى العىذاث ووشح إـل

 .اإلاجلغ

لى اإلاجلغ اِخمذ ٠ما        ذ ألِا ت لشئظاء اللجىت به ما ؤـو  اإلاىٍمت لألظىاٛ الجهاث مجالغ الىصاٍس

 اإلاجلغ بفٙت بذو٥  إلدساج ألاوساٛ اإلاالُت اإلاىخذة بالٝىاِذ الّمل اإلاجلغ باظخمشاس بذو٥  اإلاالُت

 إلاشاحّتها بلاُ٘ت واخذة ظىت إلاذة اظترؼادًت
ًة
 جىبُٞ وؤًما الاظخمشاس في ملضمت، بفٙت بها والّمل جمهُذا

 ظيخين اظترؼادي إلاذة بؽ٣ل اإلاالُت ألاظىاٛ في الاظدثماس ـىادًٞ إلدساج وخذاث اإلاىخذة الٝىاِذ

 إلاشاحّتها بلاُ٘خين
ًة
بلضامُت  بفٙت بها والّمل جمهُذا

لى اظخمشاس اإلاجلغ ٜشس  م، 2014 ِام وفي        واإلابادت  الٝىاِذ بجمُْ اظترؼادًت بفٙت الّمل ألِا

 مً بِذاد الاهتهاء لخين ولزل٤ اِخمذها، وؤن ظبٞ والتي اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ لخ٣امل اإلاىخذة

 مىاثمتها وجىا٘ٝها مً والخإ٠ذ ١امل، بؽ٣ل اإلاجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاظىاٛ لخ٣امل اإلاىخذة الٝىاِذ مىٍىمت

 .البّن بّمها مْ

 

 

 

 

 

 

 



 الزابع                     أضىاق رأص املال بدول مجلظ التعاون الخليجي و إمكاهيت التكامل بينهالفصل ا 

 

281 

 

معىكاث التكامل بين أضىاق املال الخليجيت  : املطلب الثاوي

   :ًلي ما مجها دون ج٣املها هز٠ش خالذ ِٝباث ِذة مً الخلُجُت اإلاالُت ألاظىاٛ حّاوي       

  :إلاصدار أضىاق ضعف- أوال

ذاساث لّٚ ب ِمىما والّشبُت الخلُجُت اإلاالُت ألاظىاٛ جخفٚ         رل٤ ؤظباب ومً ألاولُت؛ ؤلـا

خماد اإلاالي، الىعي لّٚ و الّام؛ ؤظهمها لال٠خخاب وشح ًِ الؽش١اث ِضوٗ  ألاظالُب ِلى والِا

لُت ذم الّاثلُت، الؽش١اث وظُىشة الخٝلُذًت، الخمٍى  اإلاالءة وجُٝم للخفيُٚ مدلُت و١االث وحىد ِو

 1.الا٠خخاب والتروٍج ولمان اإلاالي الخدلُل ؼش١اث هٝق بلى بلا٘ت اإلاالُت،

 :ضعف أضىاق الطىداث- ثاهيا

ال جضا٥ ؤظىاٛ العىذاث في العٛى اإلاالُت الخلُجُت في مشاخلها ألاولى في ؤٔلب الذو٥ الخلُجُت        

ُت اإلاىلىبت مً ألادواث والذسحت ال٣اُ٘ت مً الّمٞ والعُىلت، بر هجذ اإلاؽاس٠ت  وجٙخٝش بلى الىِى

اإلادذودة في ظٛى ألاوساٛ الخ٣ىمُت للمعدثمش اإلااظس ي، ؤي ؤن اإلاخّاملين ٘حها ٔالبا ما ًٝخفش ِلى 

ً بها،  ت والهُئاث الخ٣ىمُت ؤ٠بر اإلاعدثمٍش هٙغ اإلاخّاملين في العٛى ألاولُت ،والتي حّذ اإلافاٗس الخجاٍس

ـاح واإلاّلىماث ًِ جل٤ ألاظىاٛ ،٠ما ؤن ؤٔلب الخّامالث مْ ٠ٗما ؤن هىاٟ هٝق في ِملُاث ؤلا

خباساث الذًيُت والتي حّذ مً ؤهم  جل٤ ألاوساٛ جخم ِلى ؤظاط الفٙٝاث الٙىسٍت، باإللا٘ت بلى الِا

ذم جىىسها في الذو٥ الخلُجُت، بعبب بحجام الجمهىس ًِ  ؤظباب لّٚ ؤظىاٛ العىذاث ِو

ا .  الاظدثماس في العىذاث ١ىنها جخّامل بالشبا اإلادشم ؼِش

 

 

                                                 
1

، مجلت الخٝٛى والّلىم ؤلاوعاهُت،  دًىامكيت الاهدماج إلاكليمي لألضىاق املاليت الخليجيت في ظل التدىالث الزاهىتبً دِاط صهير،-

ان ِاؼىس، الجلٙت، 21الّذد الاٜخفادي    .81، ؿ 2015، حامّت ٍص
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: مددودًت عدد الشزكاث املدرجت- ثالثا

ذاس ألاولي في ؤظىاٛ اإلاا٥ الخلُجُت،         والزي ٌّذ مً ألاظباب ألاظاظُت التي جازش ِلى وؽاه ؤلـا

ا ِىذ مٝاسهخه مْ بّن ألاظىاٛ اإلاالُت في الذو٥ الىامُت، ٘مال  ّ٘ذد الؽش١اث ٌّخبر مىخٙما خفـى

ًِ ؤن جمثُل جل٤ الؽش١اث للٝىاِاث الاٜخفادًت الّاملت هى آلاخش جمثُل مدذود وال ًمخذ ؤُ٘ٝا 

ل مٝفىسا ِلى الؽش١اث اإلادلُت والتي ٔالبا ما ج٣ىن بىى١ا ؤو ؼش١اث جإمين،  لجمُْ الٝىاِاث ٌو

ت، ؤ٠ثر مما ٔىذ ٜىاِاث  ىاُ الاظدثماساث الّٝاٍس بلا٘ت بلى بّن الؽش١اث الفىاُِت ال٢بيرة، ٜو

يرها الم ٔو   1. ؤخشي مثل ٜىاُ ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث وؤلِا

: ضعف كفاءة املؤضطاث الصاوعت للطىق أو الطاهدة ألدائه- رابعا

ُت الّاملت في العٛى الخلُجُت حّاوي مً لّٚ واضر في ؤدائها ٠ماظعت         بن اإلااظعاث اإلاف٘ش

ـاوّت للعٛى بعبب هُمىت الخ٣ىمت ِلحها، ختى بّذ بحشاءاث خصخفتها ، ٘ما صالذ الخفق 

ملُاتها مىحهت مً ٜبلها، صد بلى رل٤ ؤن جل٤ اإلافاٗس الّاملت في العٛى  ال٢بري لها مل٤ للخ٣ىمت،ِو

ُت  ملُاتها اإلاف٘ش اإلاالُت ال صالذ ـٕيرة الدجم ظىاء مً خُث حجم سؤط مالها ؤو مىحىداتها، ِو

ا ِملُاث الدعيُذ، ووظاثل ثجٝلُذًت، ٘لم حعاًير ما حؽهذه الخدىال ُت،وخفـى   اإلاالُت واإلاف٘ش

وؤهٍمت وؤظالُب الّمل اإلاخىىسة والتي جخذم الٝىاُ الخاؿ ؤو حشجْ الاظدثماس ألاحىبي ومؽشوِاجه 

ادة خذة الخٝلباث في ؤظّاس ألاظهم ،  الخَ ُٔاب ـىاُ العٛى مما ؤدي رل٤ في بّن ألاظىاٛ بلى ٍص ٍو

ادة مخاوش الاظدثماس في العٛى اإلاالُت، ٘مال ًِ ؤن وؽاه الىظاوت اإلاالُت اٜخفش ِلى ؤِما٥  زم ٍص

ذاساث الجذًذة في البّن آلاخش مىه، ٘لم  الىظاوت بالّمىلت ؤو ِلى جىٍُم ِملُاث الا٠خخاب في ؤلـا

ٞ وجىصَْ وحٕىُت وبداسة  جٝم هزه الؽش١اث بذوس وؽي لّملُاث العٛى ألاولي اإلاخمثلت في حعٍى

                                                 

م خمضة، -  .280، 278، 276، ؿ ؿ مزجع ضابمخعً ٠ٍش 1
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ً، ٠ما ؤنها لم حّمل بالُٝام  ذاساث ألاولُت، بلا٘ت بلى ِذم ُٜامها بخٝذًم الاظدؽاساث للمعدثمٍش ؤلـا

 .بذوسها في جدُٝٞ آلُت العٛى وخلٞ خالت جىاصن معخمش بين ِشك ألاوساٛ اإلاالُت والىلب ِلحها

  :الخليجيت املاليت الطىق  ضيم -خامطا

م         جضا٥ هامؽُت ال ؤنها الخلُجُت؛ بال الاٜخفادًاث معخىي  ِلى الخلُجُت البىسـاث سظملت اسجٙاُ ٔس

الّاإلاُت، بلا٘ت بلى رل٤  البىسـُت الشظملت مً %2 جخّذي ال خُث الذولُت؛ اإلاالُت ألاظىاٛ مْ مٝاسهت

اهخٙاك ؤحجام الخذاو٥ وؤِذاد ألاظهم اإلاخذاولت، وهزا ساحْ بلى امخالٟ الخ٣ىماث وماظعاث 

الٝىاُ الّام ل٢مُت ٠بيرة مً ألاظهم اإلافذسة، خُث جخجه هزه الٙئاث بلى الاخخٙاً بهزه ألاظهم إلاذة 

لت، بلا٘ت بلى ظُادة همي الؽش١اث الّاثلُت اإلإلٝت في الذو٥ الخلُجُت والتي ١اهذ العمت الٕالبت  وٍى

لت، ٠ما ؤن التر٠يز في مل٢ُت الؽش١اث لألظهم اهدفش هى آلاخش بإًذي  ِلحها الاخخٙاً باألظهم إلاذة وٍى

. ؼش١اث ٜلُلت دون ٔيرها، وبالخالي جد٢مهم بماؼشاث العٛى اإلاالُت

بلا٘ت بلى الٝفىس في الىلب ِلى ألادواث اإلاالُت بعبب ِذم ا٠خما٥ الىعي اإلاالي والاظدثماسي        

وجٙمُل الاظدثماس في اإلاىحىداث الثابخت ؤو الىداجْ في البىٟى ٠ما ٌّضي هزا الاهخٙاك بلى اإلااظعاث 

.   الفاوّت للعٛى والعاهذة له

: عدم اضتلالليت الملىرصاث الخليجيت-ضادضا 

لت الفالخُاث اإلاخىلت لها هي العمت         بن ُٔاب الاظخٝال٥ ؤلاداسي لبّن البىسـاث الخلُجُت، ٜو

م الجهىد التي جبزلها الخ٣ىماث الخلُجُت والخىىس اإلالخًى الزي ٌؽهذه هزا الجاهب  الٕالبت لها، و ٔس

عي للخ٣ىمت ًِ هُئت بداسة  ابي والدؽَش فل الذوس الٜش ، ٘ٝذ ٌلذ بّمها حّاوي مً ِذم اظخٝاللُت ٘و

ى٥ بلى رل٤  ٘ال جضا٥   (2007، العّىدًت 1999ِمان وؤلاماساث )البىسـت وبن اظخىاِذ بّمها الـى

ًذ الخ٣ىمت هي الٙاِلت واإلاازشة وجلّب دوس اإلاىا٘غ الٝىي للجمهىس في ِملُت ؼشاء ألاوساٛ اإلاالُت، وما 



 الزابع                     أضىاق رأص املال بدول مجلظ التعاون الخليجي و إمكاهيت التكامل بينهالفصل ا 

 

284 

 

٢عُا في مّذالث الٙاثذة اإلامىىخت ِلحها باججاه  ْ ألاظّاس لألوساٛ اإلاالُت ِو لزل٤ ًِ جإزير في معإلت ٘س

.    الخخُٙن

      الخليجيت املاليت  ضىاق اهدماج جفعيل متطلملاث: املطلب الثالح

ير ًجب       ت ج٘ى  1:ًلي ما مجها هز٠ش الخلُجي اإلاالي الخ٣امل معاس الظخ٢ما٥ والذِاثم مً اإلاخىلباث مجمِى

ش -  الخلُجُت؛ اإلاالُت لألظىاٛ اإلااظس ي اله٣ُل جىٍى

ش مً اإلاالُت ألاظىاٛ جم٢ين -  الجذًذة؛ الخٝىُاث وجبني الزاحي الخىٍى

ْ الّام والا٠خخاب الخذاو٥  ؤلادساج وهٍم آلُاث جىخُذ -  هزا في اإلابرمت الاجٙاُٜاث جىُٙز وحعَش

 .2011 اجٙاُٜاث اإلاجا٥ خاـت

ُاتها؛و وجىبُٞ اإلاؽتٟر الخّاون  وهُئاث اإلاالُت اإلااظعاث دِم -  الاجٙاُٜاث بىىد جُّٙل جـى

ٞ اإلاجلغ دو٥  بين واإلاالُت الاٜخفادًت  مدذد؛   صمني ظٝٚ ٘و

 الخلُجُت   ألاظىاٛ بين الٙني الشبي جىظُْ ؤحل مً الجهىد ج٢ثُٚ -

ير ؤهمُت ِلى والخإ٠ُذ الاظدثماسي؛ الىعي ليؽش الالصمت بِذاد البرامج الخثُُٝٙت -  اإلاّلىماث ج٘ى

 خاسحها؛ ؤو اإلاىىٝت داخل للمعدثمٍشً الخلُجُت اإلاالُت ؤوؽىت ألاظىاٛ ًِ

ش - ّها؛ ِلى والّمل اإلاالُت باألظىاٛ اإلاّشولت الاظدثماس ؤدواث جىٍى مىخذ  ٜاهىن  و ٕاِذاد جىَى

      .لخذاولها

ابت؛ :مجاالث في الخباًً مّالجت - ت؛ اإلاٝاـت الخذاو٥؛ الخىٍُم؛ وؤلاؼشاٗ ؛ الٜش  وجىخُذ والدعٍى

ٞ مّاًير رل٤  مؽتر٠ت؛  ٘و

                                                 

.91، ؿ مزجع ضابمبً دِاط صهير ،- 1  
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 والخىٍُمي اله٢ُلي الخىىس  ودِم والؽٙاُ٘ت وؤلا٘فاح الؽش١اث خى٠مت الالتزام بٝىاِذ -

ض للماظعاث ٛ  ظُىلت اإلاالُت، حٍّض  وجىخُذها؛  الخذاو٥  آلُاث جبعُي خال٥ مً العى

 اإلاش٠ضي؛ والخَٙ لإلًذاُ مىخذ مش٠ض جإظِغ -

اث ِلى الخٕلب و مداولت اإلاّلىماث، ؼب٢ت دِم -  ألاظىاٛ بين الؽب٣ي الشبي لّملُت الٙىُت اإلاّٜى

 .اإلاالُت الخلُجُت

ذ بز٥ خخمُت -  ِلى حّىد التي لالًجابُاث بالىٍش ورل٤ :الىٝذي الخ٣امل لخُّٙل الجهىد مً اإلاٍض

ت؛ جىىساثو ممىشدا همىا ظدؽهذ والتي اإلاالُت وألاظىاٛ اإلاالُت ٜىاُ الخذماث  مما مدعاِس

عهم العٛى اإلاىخذة مٙهىم ٌّمٞ        .الخلُجُت اإلاالُت ألاظىاٛ ج٣امل في ّ٘ا٥ بؽ٣ل َو
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 :خالصت الفصل

م مخىالّت الخلُجي الخّاون  مجلغ بذو٥  اإلاالُت ألاوساٛ ؤظىاٛ ؤهذاٗ جدُٝٞ دسحت جضا٥ ما         بالٔش

 ألاحىبُت و الىوىُت اإلاذخشاث حّبئت في بّذ جىجر خُث ؤنها لم ، اإلاالُت العىىاث ؤدائها خال٥ جىىس  مً

ُٙها ش ملخت خاحت هىاٟ بر الخلُجُت، الاٜخفادًاث في ألاظهم في ؼ٣ل اظدثماساث ِلى وجٌى  هزه لخىٍى

ادة ه٣ُلت اٜخفادًاتها ،ًِ في خاـت ألاظىاٛ  الاظخٝشاس بخذار وٍشٞ بواس الجهىد اإلاىلىبت إِل

لى اإلاعخذامت الخىمُت و الاٜخفادي ى٥  ٘ٝبل الّملت اإلاؽتر٠ت ـُّذ ِو  مً بجملت الُٝام ًخّين بلحها الـى

ش ؤظىاٛ ؤهمها لّل و ، الٙىُت و الٝاهىهُت و الاٜخفادًت الترجِباث بذو٥ اإلاجلغ  اإلاالُت ألاوساٛ جىٍى

 .بُجها ُ٘ما الخ٣امل جدُٝٞ ِلى والّمل
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  العامةالخاثمة

 :للبحث العامة الخالصة

 العالمي، اإلاالي الاهدماج مخطلباث مع الخىُف بلى ألاخحرة الظىىاث في العسبُت الاكخصادًاث حظعى       

س بةوشاء اإلاتزاًد الاهخمام خالٌ مً الخبلىز  ألاخرة في  كىىاث بًجاد طبُل في والعمل اإلاالُت، ألاطىاق وجطٍى

 في ألاكل على مترابطت ؤو مىخدة مالُت طىق  بلى وصىال بُنها البُني والاهدماج الترابط ومىافر لخدلُم

، هره بحن ألامىاٌ زئوض اهخلاٌ خسهت حشجُع في ألاولى حظاهم اإلاسخلت  اطخعادة بلى باإلطافت الدٌو

د وحرب الخازج، العسبُت اإلاظدشمسة في ألامىاٌ  الدولُت اإلاخغحراث ومىاحهت ألاحىبُت، الاطدشمازاث مً اإلاٍص

ٌ  ؤمام الخددًاث العدًد مً جظع التي اإلاعاصسة ت، الاعخبازاث طُطسة مً للخسوج العسبُت الدو  اللطٍس

ٌ  هره ؤن وبخاصت  جدعُم بلى باإلطافت هرا .غحرها ًملىه ال ما والخىخد الخيامل مً ملىماث جملً الدو

ل وجىفحر العسبُت، البُيُت الخجازة  مً ًمىً مما اإلاشترهت، ؤلاهخاحُت للمشسوعاث الالشمت مصادز الخمٍى

ت وؤطالُب بىطاثل العسبي، الخيامل الاكخصادي وجدعُم اإلاشترهت، الخىمُت ؤهداف جدلُم  وللد .عصٍس

 على ؤخرث التي اإلاشترهت اإلاالُت الهُئاث واإلااطظاث طسف مً اإلابرولت الجهىد خالٌ مً ذلً جىسض

س مهمت عاجلها  على ٌعمل الري واإلاخدزج السبط الجصجي آلُاث وفم العسبُت، ألاطىاق اإلاالُتوزبط  جطٍى

 هرا وفي جىطُعه، هدى مع الظعي مددد هطاق في الخداوالث و ؤلاصدازاث وجبادٌ اإلاشترن، ؤلادزاج حظهُل

 جم ما بذا ؤلاكلُمي، الخيامل اإلاالي طٍسم على هامت خطىاث والشالزُت الشىاثُت السبط اجفاكُاث حعخبر الصدد

سها، جىطُعها  جم فلد حاهب ذلً بلى الخىفُر، خحز دخىلها مىر حعترطها التي العلباث وجرلُل وجطٍى

 جدلُم هدى هامت خطىة ٌعخبر ما وهى م 2004 طبخمبر في اإلاىخدة العسبُت البىزصت بطالق بلى الخىصل

 .العسبُت اإلااٌ ؤطىاق مظخىي  على مشترهت طىق 

س بمياهُاتها         وهغسا لهره ألاهمُت اإلاتزاًدة فلد بدؤث ؤطىاق دٌو مجلع الخعاون الخلُجي في جطٍى

م الخىافم مع اإلاعاًحر العاإلاُت لألطىاق اإلاالُت اإلاخلدمت،  وكدزاتها لخخىاهب مع هره اإلاعطُاث عً طٍس

فظمً هرا الظُاق شهدث ؤطىاق اإلااٌ الخلُجُت ماخسا طفسة هاثلت طىاء مً خُث حجم ؤو كُمت 
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س ألاطىاق و الخصخصت، وهمى  عىد هرا الخطىز بلى طُاطاث جدٍس الخداٌو وؤلاصدازاث الجدًدة، َو

.   ولتيالىعي الاطدشمازي لدي كاعدة هبحرة مً الجمهىز، وشٍادة الع

       وهغسا إلاا جمشله هره ألاطىاق في الىكذ الساهً مً ؤهمُت في جدعُم الخيامل الاكخصادي الخلُجي، 

واوعياض جإزحراتها على الاكخصاد الىلي والخجازة الظلعُت،ؤصبذ مىطىع جياملها ًمشل طسوزة ملحت 

وواكع ال مفس مىه خاصت في عل جىحه اإلاجلع بلى اعخماد عملت واخدة وهدى جدلُم طىق مشترهت 

جسفع فيها ول اللُىد على خسهت عىاصس ؤلاهخاج، مما ٌظخىحب جىخُد ؤلاحساءاث وجيظُم الظُاطاث بحن 

ؤطىاق زؤض اإلااٌ الخلُجُت وجبادٌ اإلاعلىماث وبجاختها، لخدلُم الاهدماج الري ًدلم الاطخلساز والحد 

 ً س هره ألاطىاق واهفخاخها على ؤطىاق اإلااٌ العاإلاُت مما ًدُذ للمظدشمٍس مً الخللباث،هما ًجب جدٍس

ألاحاهب الدخٌى بليها والخسوج منها دون كُىد مما ًادي بلى حرب الاطدشمازاث ألاحىبُت، واطخلطاب 

.  زئوض ألامىاٌ العسبُت اإلاظدشمسة في الخازج

       للد هدفذ الدزاطت بلى الخىصل بلى هُفُت جفعُل جيامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت لخدعُم الخيامل 

الاكخصادي وهل جمىىذ دٌو مجلع الخعاون الخلُجي مً جدلُم ذلً، ومً خاللها فلد جم الخىصل 

: بلى الىخاثج الخالُت

 :البحث فرضيات اختبار نتائج

 جىصلذ الدٌو العسبُت بلى جدلُم بهجاشاث حد مهمت في طبُل :مفادها والتي ألاولى للفرضية بالنسبة- 

، فلد بُيذ الدزاطت بإن اهجاشاث الدٌو العسبُت (فسطُت خاطئت)جدلُم الخيامل الاكخصادي العسبي 

الشالذ حد مخىاطعت في مجاٌ جدلُم الخيامل الاكخصادي العسبي، زغم الجهىد اإلابرولت والاجفاكُاث 

.  اإلاىعلدة، واللسازاث الصادزة بال ؤن ؤغلبها عل خبرا على وزق
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اطخطاعذ الدٌو العسبُت الخىصل بلى جدلُم الخيامل بحن : بالنسبة للفرضية الثانية والتي مفادها- 

    فلد جم زفع هره الفسطُت                                                 . البعع مً ؤطىاكها اإلاالُت وهىان ججازب عسبُت زاثدة في هرا اإلاجاٌ

فالصحُذ ؤن هىان العدًد مً ججازب السبط العسبُت الشالزُت والشىاثُت في هرا اإلاجاٌ بال ؤن ما خللخه 

. ولم ًسقى بلى خد جدلُم الخيامل الخام بحن هره ألاطىاق على ؤزض الىاكع وان حد مخىاطعا 

لِع هىان عالكت زبط بحن جيامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت : بالنسبة للفرضية الثالثة والتي مفادها- 

 بحن الخيامل جفعُل واإلاداخل الخياملُت ألاخسي، فلد جم زفع هره الفسطُت فلد ؤزبدذ الدزاطت ؤن

 كُام على ٌشجع مما العسبي الىطً ألامىاٌ داخل اوظُاب ٌظهل ؤن شإهه مً العسبُت البىزصاث

 مً لسفع مخخلف اإلاجالث ،وآلُت مهمت في الدٌو العسبُت بحن الخعاون  مشترهت جدعم عسبُت اطدشمازاث

ت الخبادالث حجم ٌ  بحن الخجاٍز  طُدعم مدخل وبالخالي الالشمت للظُىلت جىفحره خالٌ مً العسبُت الدو

س العسبي فعلى العىع  فلد ؤزبدذ  الاكخصادي الخيامل للُام ؤطاطُت لبىت الخجازي وحشيل الخدٍس

. الدزاطت ألاهمُت البالغت لخيامل ألاطىاق اإلاالُت العسبُت في جفعُل ول مداخله الخياملُت

جداٌو دٌو مجلع الخعاون الخلُجي الخىصل بلى جدلُم :  بالنسبة للفرضية الرابعة والتي مفادها- 

الخيامل بحن ؤطىاكها اإلاالُت وكد كامذ بمجهىداث حبازة في طبُل جدلُم ذلً، جم كبٌى هره الفسطُت 

فلد ؤزبدذ الدزاطت ؤن ألاطىاق اإلاالُت الخلُجُت مً ؤوشط ألاطىاق العسبُت وكد خطذ خطىاث 

فلد جىاولذ الاجفاكُت الاكخصادًت .حبازة في مجاٌ جدلُم جيامل ؤطىاكها اإلاالُت وجياملها الاكخصادي

لدٌو مجلع الخعاون الخلُجي مىطىع جيامل ألاطىاق اإلاالُت بما ٌشمل وطع آلُاث لخفعُل اإلاادة 

الخامظت مً الاجفاكُت التي جىص على جيامل ألاطىاق اإلاالُت الخلُجُت وجىخُد الظُاطاث وألاهغمت 

ت  اإلاخعللت بها، بهدف جىمُت الاطدشمازاث اإلادلُت والخازحُت بدٌو مجلع الخعاون وجىفحر بيُت اطدشماٍز

جدظم بالشفافُت والاطخلساز خُث جم اعخماد اللىاعد واإلابادت اإلاىخدة لخيامل ألاطىاق اإلاالُت بدٌو 

م جىخُد العدًد مً كىاعد بدزاج ألاطهم والظىداث والصيىن . اإلاجلع عً طٍس
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 :نتائج وثوصيات البحث

: نتائج البحث- أوال

على السغم مً ؤن العسب كد بدءوا كبل غحرهم مً دٌو العالم في مظحرة الخيامل الاكخصادي،  -

ع وبكساز صُغا  وؤن العىامل التي جىخدهم هي ؤهثر مما ًىخد هره الدٌو ،وعلى السغم مً حشَس

ؤغلب هره الاجفاكُاث لم ًخم جطبُلها  واجفاكُاث مخخلفت للخيامل الاكخصادي العسبي بال ؤن

 .على ؤزض الىاكع 

عي،  - جىاحه ألاطىاق اإلاالُت العسبُت عدة عىاثم وعلباث جخعلم باإلطاز الخىغُمي والدشَس

فبالسغم مً الخطىزاث ؤلاًجابُت التي شهدتها هره ألاطىاق اإلاالُت العسبُت خالٌ الظىىاث 

، بال ؤن هره ألاطىاق الشالذ حعاوي مً  الظابلت هدُجت ؤلاصالخاث التي كامذ بها هره الدٌو

 . عدة ؤوحه لللصىز 

 في طعُفت هخاثج بحن البعع مً ألاطىاق اإلاالُت العسبُت الشالسي والشىاجي السبط ججسبت عىظذ -

 واهذ الاجفاكُاث هره فةن ألاطىاق وبالخالي حجم بالىغس بلى بظعفها ًىحي ما وهى الخطبُم،

سحع ؤو طلبُاث، بًجابُاث عليها ًترجب لم شيلُت خطىة  اإلاعلىماث طعف بلى ؤطاطا طعفها ٍو

 وصعىبت الىطاطت، خدماث جدوي التروٍج، العسبُت هلص البىزصاث عً للمظدشمٍسً اإلاخىفسة

اث  .الدظٍى

شهدث العالكاث الاكخصادًت العسبُت البُيُت جدظىا ملحىعا في الظىىاث ألاخحرة خاصت بعد  -

اطخىماٌ جطبُم اجفاكُت مىطلت الخجازة العسبُت الحسة الىبري واهظمام معغم الدٌو العسبُت 

بليها، وهى ألامس الري ٌعد خطىة هامت في مظاز عملُت الخيامل الاكخصادي العسبي، ولىً وعلى 

السغم مً ذلً، ماشالذ هره العالكاث دون مظخىي الطمىح العسبي، وذلً هدُجت عدم جىفس 

ع الخيامل الاكخصادي العسبي مىً لخيامل . ؤلازادة الظُاطُت اليافُت الطخىماٌ مشاَز ٍو

 .ألاطىاق اإلاالُت العسبُت ؤن ًدعم هره اإلاداخل الخياملُت لخدلُم الخيامل الاكخصادي العسبي
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زغم الحجم الىبحر مً ألامىاٌ العسبُت الري ًخدفم بلى الخازج،بال ؤهه ًددر العىع باليظبت  -

للخدفلاث السؤطمالُت بلى داخل الىطً العسبي خُث ماشالذ الدٌو العسبُت جدصل على الللُل 

 .مً هره الخدفلاث وظبت لحجمها في الاكخصاد العالمي

بن العىاثد الاكخصادًت التي ًمىً ؤن جخدلم مً خالٌ جىعُف الفىاثع اإلاالُت داخل الىطً  -

العسبي جخمحز بالظعف ملازهت بما ًمىً جدلُله مً خالٌ جىعُفها في الخازج وهرا ما حعل 

الدٌو العسبُت جفظل جهجحر هره ألامىاٌ لخدلُم مصلحتها الخاصت دون بعطاء ؤي اهخمام 

 .بالصالح العام

ع الاطدشمازي،وعملُت عىدجه  - بن حجم زؤض اإلااٌ العسبي اإلاهاحس هى ؤهثر مما جملُه دواعي الخىَى

بلى الىطً العسبي جخطلب خىافصا وحهىدا زبما ؤهبر مً جلً التي ًخطلبها الاطدشماز ألاحىبي 

ت العسبُت،وعدم مالءمت اللىاثذ واللىاهحن  اإلاباشس بظبب طعف اللدزاث والفسص الاطدشماٍز

س ألاطىاق اإلاالُت  سها وجطٍى اإلاخعللت باالطدشماز في هره الدٌو مما ٌظخدعي طسوزة جطٍى

عاتها بهره الدٌو بما ًخالءم مع اطدشماز هره ألامىاٌ وختى بمياهُت حرب ؤمىاٌ  ولىاثدها وحشَس

مً دٌو ؤخسي الطدشمازها في ألاطىاق اإلاالُت العسبُت وذلً خدمت ألهداف الخيامل  الاكخصادي 

 .العسبي

طسوزة بكامت طىق مالُت عسبُت مىخدة ختى ًخمىً العسب مً خاللها اطدشماز ؤمىالهم التي  -

ٌظعىن الطترحاعها مً الخازج، وحعمل على ججمُع مدخساث ألافساد وجلىم بخىعُفها بما ًدلم 

ل الالشم لخطط الخىمُت الشاملت في الىطً العسبي  .الخمٍى

حعخبر ألاطىاق اإلاالُت في دٌو مجلع الخعاون الخلُجي مً ألاطىاق الىاشئت وهي حظعى بلى  -

الخطىز والسقي ومجازاث الخطىزاث الاكخصادًت العاإلاُت، بذ ٌعٌى عليها في اطدُعاب الخدفلاث 

الىلدًت الىبحرة وجىحيهها هدى الاطدشمازاث اإلاىخجت، بال ؤن هره ألاطىاق حعاوي مً مشىالث 

عدًدة على اإلاظخىي الىلي والجصجي، ولعل عدم جيامل هره ألاطىاق بخدي جلً اإلاشىالث التي 
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ًسجبط جإزحرها مباشسة بمشيلت خدة الخربرب وبالخالي هفاءة ألاطىاق واطخلسازها ألامس الري 

ل الشسواث مسجفعت ومً زم ًازس ذلً طلبا على اإلاظخىي الاطدشمازي في هره  حعل جيلفت جمٍى

 .البلدان

هىان عدة معىكاث جدد مً جيامل ألاطىاق اإلاالُت الخلُجُت، مما كد ًفلدها ؤهمُتها خاصت  -

م الخيامل الىلدي فُما بُنها .  وؤن دٌو مجلع الخعاون الخلُجي طاثسة آلان في طٍس

 :ثوصيات البحث- ثانيا

  :واآلحي الخىصُاث مً مجمىعت هدزج ؤن الدزاطت هره نهاًت في بىا        ًجدز

ًجب على الدٌو العسبُت جدُُد العمل الاكخصادي العسبي اإلاشترن عً الخالفاث العسبُت و  -

ت  ببعاده عً الهصاث الظُاطُت الطازثت، و طسوزة ججىب الازججالُت في اجخاذ اللسازاث اإلاصحًر

واإلاخعللت بلظُت الخيامل الاكخصادي العسبي وعلُه فةهه ًجب الاعخماد على الدزاطت العلمُت 

اإلابيُت على اإلاعلىماث الخاصت باإلاىازد الاكخصادًت الالشمت لخدلُم بسامج الخيامل الاكخصادي 

 .وما ًطمذ بلُه

 طخفادة مً ججازب الدٌو ألاخسي، وجفادي ؤخطاء الخجازب العسبُت الظابلت  الا -

ادة  -  ول ما ًخعلم بةصداز طىاق اإلاالُت العسبُت ، فيوجىمُت الخعاون اإلاشترن فُما بحن ألاٍش

زماز بُنهم ، وجرلُل العلباث ، وحشجُع الاطذًت اإلادزحت في هره ألاطىاق وجداٌو ألاوزاق اإلااٌ

س ألاطىاق اإلاالُت ووطع ؤطع  التي اث لخطٍى حعترض اهخلاٌ زئوض ألامىاٌ بُنها، و جسجِب ألاولٍى

 .جياملها وجيامل هغم اإلادفىعاث في البلدان العسبُت

زبط ألاطىاق اإلاالُت العسبُت وبدماحها طمً طىق مالُت مىخدة طُدُذ لها فسصا ؤهبر للىظب  -

د مً  في عل الاهفخاح اإلاالي، ألن احظاع الظىق مع فعالُت جىغُمُت وهفاءة وعُفُت عالُت طحًز

ت  حاذبُت الظىق الطدشمازاث ألاحاهب، هما ؤن وحىد ؤطىاق مالُت عسبُت بخلفُت اكخصادًت كٍى
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ع الدولي هخىخل كىي وفعاٌ، وال شً ؤن  مً شإهه ؤن ٌعصش مياهت  هره ألاطىاق طمً الخىَى

ً وعامل الشلت وختى  هىان ؤمىزا هشحرة طدخغحر في هره الحالت فُما ًخعلم بظلىهُاث اإلاظدشمٍس

ً عىد ؤي هىع مً الاططساب  .    ألازس اإلاخىكع مً اوسحاب اإلاظدشمٍس

بوشاء مجمىعت مً اإلااطظاث إلاظاعدة ودعم الخيامل الاكخصادي وجفعُل دوز اإلااطظاث  -

و  باألخص فةهه مً اإلاهم ؤن ًخم دعم اجفاكُت الخيامل العسبي ؤلاكلُمي بألُت .اإلايشئت طابلا 

 .مالُت

ٌعخبر الاطخلساز الظُاس ي ؤًظا مً ؤهم العىامل اإلاازسة على جىحه زئوض ألامىاٌ، ولهرا فعلى  -

الدٌو العسبُت ؤن حظعى بلى الحفاظ على اطخلسازها الظُاس ي، وهشحرا ما ؤزسث الحسوب 

والجزاعاث الظُاطُت على فعالُت ألاهغمت الاكخصادًت واإلاالُت، خُث جلل ؤهمُت العىاثد 

.     باليظبت للمظدشمس بذا لم ًخىفس الاطخلساز الظُاس ي في البلد اإلاعني
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 .2004، اإلاطيرة لليػز والخىسَؿ

ت مظخلبل العالم العسبي في الخجازة الدوليتالعىإلات وؤلاكليميت، ؤضامت اإلاجذوب ، . 6  ، الذار اإلاصٍز

 .2001 اللاهزة، اللبىاهُت،

، ، الػزهت الىطىُت لليػز الخىخل والاهدماج ؤلاكليمي بين الدول اإلاخطىزةإضماؽُل الؾزبي، . 7

.  1981، رغاًت الجشائز، والخىسَؿ

. 2012،دًىان اإلاطبىؽاث الجامؾُت،الجشائز، الخىخالث الاكخصادًت ؤلاكليميتإضماؽُل مؾزاف، . 8

، مىخبت مذبىلي، اللاهزة، الخددًاث اإلاظخلبليت للخىخل الاكخصادي العسبيإهزام ؽبذ الزخُم، . 9

2002 .

تي، ؤخمذ مدمذ الطُذ10  . 200 ،ص 2009 ،مصز، الجامؾُت الذار ،الخازحيت الخجازة الطٍز

 ،اإلاىخب الجامعي الحذًث، مبادب الاكخصاد الدولي،إًمان ؽطُت و هػام مدمذ ؽمارة . 11

ت   .2007ؤلاضىىذٍر

 ، مؤضطت الخيامل الاكخصادي بين دول مجلع الخعاون الخليجيحاضم بً مدمذ اللاضمي ، . 12

ت،   .2000غباب الجامؾت ، ؤلاضىىذٍر

ذان الجمل ،. 13  .2002، ؽمان، دار الصفاء لليػز والخىسَؿ، ألاطىاق اإلااليت والىلدًتحمال حٍى

. 2002، ؽمان، دار الىىذي، (أدواتها اإلاشخلت-جىظيمها-طبيعتها)ألاطىاق اإلااليت خطين بني هاوي، . 14
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، دار الفاص لليػز الفىاةع اإلااليت العسبيت بين الهجسة والخىطينخطين ؽبذ هللا وآخزون، . 15

 .2007والخىسَؿ، ألاردن، 

 .2000، ، دار الىخاب الحذًث، الجشائزالاكخصاد والعىإلاتخطين ؽمز، . 16

. 2000اللاهزة، ، ،، دار الفىز الؾزبيدليل اإلاىظماث الدوليتخطً ؽمز، . 17

م خمشة ، . 18 . 2011، ألاردن، دار صفاء،العىإلات والىمى الاكخصاديخطً هٍز

ألاردن ، ،  مىخبت اإلاجخمؿ الؾزبياكخصادًاث الىطً العسبي ودوز مدخل ؤلاهخاجدؽذ رفُم دالل، . 19

،2010 .

،اإلاىغمت (جسهبيتها، هفاءتها، طيىلتها، والخجسبت العسبيت) ألاطىاق اإلااليت دًما ولُذ خىا الزبض ي،. 20

ت، مصز،  . 2015الؾزبُت للخىمُت ؤلاداٍر

يب خطً ؽىض هللا، . 21 ت، العالكاث الاكخصادًت الدوليتٍس ، الفخذ للطباؽت واليػز، ؤلاضىىذٍر

2003 .

. 2005اللاهزة ،، ، دار النهضت الؾزبُت الاكخصاد الدوليضامي خلُل، . 22

، الخىخالث الاججاهاث الحدًثت في الاكخصاد الدولي والخجازة الدوليتضامي ؽفُفي خاجم،  . 23

ت اللبىاهُت، ط ت والخطبُم، الذار اإلاصٍز . 2005، مصز 2الاكخصادًت بين الىغٍز

. 1999 اللاهزة، ،  ،مىخبت مذبىلي ،الظىق العسبيت اإلاشترهت في عصس العىإلاتضلُمان اإلاىذري، . 24

 .2004، 02 ، مىخبت مذبىلي، الطبؾتالظىق العسبيت اإلاشترهت في عصس العىإلاتضلُمان اإلاىذري، . 25

. 1978  مؾهذ ؤلاهماء الؾزبي، بيروث، الخيامل الاكخصادي وكظيت الىخدة العسبيت،ضمير الخىير، . 26

ش،. 27 ، اإلاىخب الؾزبي ة، ؤلاضىىذري عاإلايت ججازة اللسن الىاخد والعشسون ضمير مدمذ ؽبذ الؾٍش

. 2006الحذًث ،

  ، دار مجذالوي العىإلات اإلااليت ومظخلبل ألاطىاق العسبيت لسأض اإلاالغذا حمال الخطُب ، . 28

 .2008ألاردن ،  ،

الشسواث مخعددة الجيظياث وخىم العالم،جطىيس وزبط البىزصاث صالح الذًً خطً الطِس ي،. 29

. م2003-هـ1423،،اللاهزة ، ؽالم الىخبالعسبيت وجأطيع البىزصت العسبيت اإلاىخدة

ألاهميت وألاهداف والظبل وملىماث : ألاوزاق اإلااليت  بىزصاثصالح الذًً خطً الطِس ي،. 30

. 2003 ؽالم الىخب، اللاهزة، ،الىجاح

 ، مؤضطت غباب الجامؾت الخىخالث الاكخصادًت هل هي جداًل على الجاثصالح ؽباص ، . 31

ت   . 2006،ؤلاضىىذٍر
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، مصز، الذار الخطىزاث العاإلايت واوعياطاتها على أعمال البىىنطارق ؽبذ الؾال خماد، . 32

. 1999الجامؾُت ، 

،  الظياطت اإلااليت وأطىاق اإلاال خالل مدة الخدىل الكخصاد الظىق ؽاطف ولُم ؤهذراوص ،. 33

ت،  . 2005مؤضطت غباب الجامؾت، ؤلاضىىذٍر

  .1999،  اللاهزة، ، ،دار الفىز الؾزبيئدازة ألاطىاق واإلاإطظاث اإلااليتؽبذ الحافػ بذوي، . 34

، دار الفارص لليػز مظخلبل الاكخصاد العسبي بين الىفط والاطدثمازؽبذ الخي سلىم وآخزون، . 35

. 2008والخىسَؿ، ألاردن، 

ت،  ، الذار الجامؾُتكظاًا اكخصادًت معاصسة،ؽبذ الزخمان ٌطزي ؤخمذ، . 36  .2000 ؤلاضىىذٍر

الخيامل ؤلاكليمي العسبي وجطىيس مىاخ الاطدثماز في الدول ؽبذ الطخار ؽبذ الحمُذ ضلمي، . 37

 .2005، دار النهضت الؾزبُت، اللاهزة، العسبيت

م حابز الؾِطاوي، . 38  .2012، دار الصفاء، ؽمان، (مدخل خدًث)الخمىيل الدوليؽبذ الىٍز

 مجمىؽت ، الثالثت ألالفيت في واإلاظخلبل الىاكع اإلاشترهت العسبيت الظىق  ، الحمُذ ؽبذ اإلاطلب ؽبذ. 39

. 2003 ، اللاهزة ،الؾزبُت الىُل

. 2007 مصز ، ،، الذار الجامؾُتالعىإلات واكخصادًاث البىىن ؽبذ اإلاطلب ؽبذ الحمُذ ،. 40

 ، الذار (مً الخىالث ختى الىىيص)اكخصادًاث اإلاشازهت الدوليت ؽبذ اإلاطلب ؽبذ الحمُذ ، . 41

ت،  . 2006الجامؾُت، ؤلاضىىذٍر

ت ، الذار الجامؾُتالجاث وآلياث مىظمت الخجازة العاإلايتؽبذ اإلاطلب ؽبذ الحمُذ ،. 42  ، ،ؤلاضىىذٍر

2005 .

مزهش دراضاث الىخذة ،الاجداد الىلدي الخليجي والعملت الخليجيت اإلاشترهتؽبذ اإلاىؾم الطُذ، . 43

 .2009 بيروث ، ،الؾزبُت 

الطبؾت الثالثت، ،بيروث ي، مؾهذ ؤلاهماء الؾزب ،العسبي الخعاون الاكخصاديؽبذ الهادي ًمىث، . 44

1983 .

، ؤوادًمُت الذراضاث الؾلُا، الخيامل الاكخصادي الدولي وؤلاكليمي في ظل العىإلات، ؽلي اللشوٍني. 45

ت اللُبُت، . 2004طزابلظ الجماهٍز

، دار النهضت الؾزبُت، بيروث، مجلع الخعاون الخليجي مً مىظىز العالكاث الدوليتؽلي غفُم، . 46

1989   . 
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، ، اإلاىغمت الؾزبُت الاطدثمازاث العسبيت ومظخلبل الخعاون الاكخصادي العسبيؽلي لطفي ، . 47

ت، . 2009  ،مصز للخىمُت ؤلاداٍر

. 2003، مصز، مداطساث في الخىميت الاكخصادًتؽلي لطفي، . 48

ئدازة ألاشماث في بىزصاث ألاوزاق اإلااليت العسبيت والعاإلايت والخىميت ؽماد صالح ضالم، . 49

 .2002 ؤبىعبي ،،،  إجداد اإلاصارف الؾزبُتاإلاخىاصلت

. 2000،2001  ،اللاهزة، ، ، الذار الجامؾُتالعىإلات وكظاًا اكخصادًت معاصسةؽمز صلز، . 50

ت اللبىاهُت، اللاهزة، الخىخالث الاكخصادًت في عصس العىإلاتفؤاد ؤبىضخِذ، . 51 . 2004، الذار اإلاصٍز

،   ألاردن،، دار ؤًلت لليػز والخىسَؿالخىميت الاكخصادًت في الىطً العسبيفارص رغُذ البُاحي، . 52

2008 .

ذ الىجار،. 53 ت ،  ادازة شسواث جداول ألاوزاق اإلااليتفٍز  .2009 ،الذار الجامؾُت ، ؤلاضىىذٍر

ذ الىجار،. 54  .2004 ، غباب الجامؾت ، مصز ،  البىزصت والهىدطت اإلااليتفٍز

. 2001  ،ألاردن،  مؤضطت الىراق، العالكاث الاكخصادًت الدوليتفلُذ خطً خلف،. 55

دار   ،(ألاطع الىظسيت والعلميت)الاطدثماز في بىزصت ألاوزاق اإلااليت  فُصل مدمىد الػىاورة،. 56

 .2008 ألاردن،   ،وائل

 ، ، ميػىراث دار ألادًب(جىلل الظلع وخسهت عىامل ؤلاهخاج)الاكخصاد الدولي كاش ي فاًشة،  . 57

. 2007وهزان الجشائز،

، ميػىراث الحلبي جددًاث الخيامل الاكخصادي العسبي في عصس العىإلاتمدطً الىذوي، . 58

. 2011 ،بيروث  الحلىكُت،

، دار الثلافت الخجازة الخازحيت في ظل اإلاخغيراث الاكخصادًت العاإلايتمدمذ رئُف مطؾذ ؽبذه، . 59

. 2005الؾزبُت، اللاهزة، 

لم ،. 60 . ، ولُت الخجارة ،مصزئدازة البىىن وصىادًم الاطدثماز وبىزصاث ألاوزاق اإلااليت مدمذ ضٍى

. 1999 مصز ،، مىخبت و مطبؾت ؤلاغؾاؼ الفىُت ،الخجازة الدوليت مدمذ ضُذ ؽابذ،. 61

. 2009الطبؾت الثاهُت ،  ، دار الىفائظ ، ألاردن ، أخيام ألاطىاق اإلااليت مدمذ صبري هارون،. 62

، دار اإلانهل اللبىاوي مىخبت رؤص الىبؿ للطباؽت كظاًا خظازيت عسبيت معاصسةمدمذ ؽلي مللذ، . 63

. 2003بيروث،  واليػز،

لم، . 64  ميػإة اإلاؾارف، الاطدثمازاث ألاحىبيت في مجال العلازاث،مدمذ مدمذ ؤخمذ الطٍى

ت  .ؤلاضىىذٍر
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، مزهش دراضاث الىخذة ججازب الخيامل العاإلايت ومغصاها للخيامل العسبيمدمذ مدمىد ؤلامام، . 65

.   2004،الؾزبُت، بيروث

.  2006 مصز، الجامؾُت، الذار ،دوليت اكخصادًاث هجا، الىهاب ؽبذ ؽلي مدمذ، ًىوظ مدمذ. 66

ت ، ميػإة اإلاؾارف ،  أطاطياث الاطدثماز في ألاوزاق اإلااليت مىير إبزاهُم هىذي ،. 67  .2003،ؤلاضىىذٍر

ه ؽبذ اإلالصىد مبرون، . 68 ، دار الخيامل الاكخصادي العسبي وجددًاث العىإلات مع زؤيت ئطالميتهٍش

ت، ،الفىز الجامعي . 2007 ؤلاضىىذٍر

 ، دزاطت جدليليت ألثس اإلاخغيراث الاكخصادًت اليليت على طىق ألاوزاق اإلااليت، هالت خلمي الطؾُذ. 69

. 1999اللاهزة ، مطبؾت مصز اإلاؾاصزة ، 

. 2003ألاردن ، ،  ، دار الصفاء الاطدثمازاث وألاطىاق اإلااليتهىغُار مؾزوف ، . 70

، مجلع الخعاون لدول الخليج العسبيت ، في علده الثالث الخيامل والىخدة هُل عجمي حمُل ، . 71

. 2003مزهش دراضاث الىخذة الؾزبُت ، لبىان ، 

  ،لبىان دار اإلانهل اللبىاوي لليػز والخىسَؿ، ، ،البىزصاث وألاطىاق اإلااليت العاإلايت ،نوضام مال. 72

 .2003الجشء ألاول، 

 .2009دار اإلاطخلبل ، ألاردن ،  ،  ألاطىاق اإلااليت والدوليتولُذ صافي وؤوظ البىزي ، . 73

 :اإلاجالث والدوزياث العلميت. 2

 ، الطىت 80 ضلطلت حطز الخىمُت ،الؾذد خصاةص أطىاق ألاطهم العسبيت،إبزاهُم ؤوهىر، . 1

ذ، فبراًز  . 2009الثامىت، اإلاؾهذ الؾزبي للخخطُط، اليٍى

 .2004 حىان 26الهُئت الؾامت لطىق اإلاال بطلطىت ؽمان، مجلت ضىق اإلاال، الؾذد 

 .2006، حاهفي 32الهُئت الؾامت لطىق اإلاال بطلطىت ؽمان، مجلت ضىق اإلاال الؾذد . 2

ل 29الهُئت الؾامت لطىق اإلاال بطلطىت ؽمان، مجلت ضىق اإلاال الؾذد . 3 . 2005 ؤفٍز

،  دًىامىيت الاهدماج ؤلاكليمي لألطىاق اإلااليت الخليجيت في ظل الخدىالث الساهىتبً دؽاص سهير،. 4

ان ؽاغىر، الجلفت، 21مجلت الحلىق والؾلىم ؤلاوطاهُت، الؾذد الاكخصادي   .2015، حامؾت ٍس

آلياث جدفيز الاطدثماز ألاحىبي اإلاباشس ئلى الدول العسبيت، الىاكع خطين ؽبذ اإلاطلب ألاضزج، . 5

 .2006، ؤلاماراث الؾزبُت اإلاخدذة، 92،مجلت غؤون احخماؽُت، الؾذد والطمىخاث

همىذج الدول الىاميت  (آلاطيان)زابطت دول حىىب شسق آطيا خالفي ؽلي و  رمُذي ؽبذ الىهاب ، . 6

، الؾذد الطادص، (الجشائز)، حامؾت غلف لإلكليميت اإلاىفخدت، مجلت اكخصادًاث شمال ئفسيليا

. 2009الطذاس ي ألاول 
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 اإلازهش ،"الخطبيم جداعياث و الىجاح اخخماالث ..اإلاىخدة الخليجيت العملت "، اإلازسوقي مىاحي رحا. 7

 .2009 ،مصز الطادص الؾذد ؤلاوطاهُت، للذراضاث الؾزبي

،مجلت مً هينز ئلى طخغليتز: ؤلاطاز الفىسي واإلاإطس ي للعىإلات الاكخصادًت رخُم خطين ، . 8

لُا، الؾذد  . 2008 ، حامؾت الػلف   5اكخصادًاث غمال إفٍز

، مجلت خىلُاث حامؾت كاإلات للؾلىم ملىماث جطىيس بىزصت الجصاةسرغُذ بىهطاوي ،وطُمت ؤوهُل، . 9
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، 2 ، مجلت دراضاث اكخصادًت ،الؾذداإلاخاطس الىاحمت عً عىإلات ألاطىاق اإلااليترمشي سوي،. 10

. 2000الجشائز مؤضطت ابً خلذون للذراضاث ؤلاوطاهُت ، 

دوز ألاطىاق اإلااليت في جدليم الخىميت الخيامليت لدول مجلع الخعاون رمضان الػزاح، . 11

ذ مجلت اإلاال والصىاؽت، الؾذد الثامً ؽػزالخليجي،  .2000،، اليٍى

دان الػٍزف ،بىمىد إًمان ،. 12 أطىاق ألاوزاق اإلااليت الىاشئت وعالكتها بخمىيل الخىميت ٍر

، مجلت حامؾت اللذص اإلافخىخت لألبدار (اإلاغسب)دزاطت خالت بىزصت الداز البيظاء–الاكخصادًت 

. 2014 ،ؤهخىبز 34والذراضاث، الؾذد 

، مجلت مؾلىماث دولُت، مزهش الظىق العسبيت اإلاشترهت الظسوزاث والخددًاثضمز ألاخمز، . 13

. 2000 ، ربُؿ64اإلاؾلىماث اللىمي في الجمهىرٍت الؾزبُت الطىرٍت، الطىت الثامىت، ؽذد 

  ،ضلطلت الثلافت اللىمُت ،(الىاكع وآلافاق)اإلاشسوعاث العسبيت اإلاشترهت بزكاوي،  ضمُذ مطؾىد. 14

 .1988، 17 ، الؾذد  بيروثمزهش دراضاث الىخذة الؾزبُت،

 جدالفاث أطىاق ألاوزاق اإلااليت والظبل اإلامىىت إلكامت طىق ئطالميت مدمذ كمز ؤلاضالم،. 15

 ، مجلت الخؾاون الاكخصادي بين الذول الاضالمُت، لألوزاق اإلااليت وغسفت اإلالاصت لألطهم والظىداث

 .2004، 42ؤهلزة ، جزهُا، الؾذد 

 :اإلالخلياث العلميت. 3

، مصاًا، مخاطس، أطع عمل مشترهت-طىق زأض مال عسبيت مشترهتؤخمذ ؽبذ الزخمان، . 1

ضلطىت ؽمان، - آلافاق والخدذًاث- وركت ؽمل ملذمت إلاؤجمز جيامل ؤضىاق رؤص اإلاال الؾزبُت

2007

-20 مؤجمز الخجارة الؾزبُت البُيُت،ؽمان ألاردن، هدى طىق ماليت عسبيت،ؤغزف مدمذ الذوابت،. 2

 .2004 ضبخمبر،22
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بين جددًث اإلالىماث –مشسوع العمل العسبي اإلاشترن بزاهُمي غزاف، جُماوي ؽبذ اإلاجُذ ، . 3

الىاكؿ :  اإلالخلى الؾلمي الذولي الثاوي خىل الخيامل الاكخصادي الؾزبي-ومىاحهت الخددًاث

 .2007، 19، 18، 17وآلافاق،  حامؾت ألاغىاط ، الجشائز، 

:  الىذوة الؾلمُت الذولُت خىل معىكاث الخىخل الاكخصادي العسبي وملىماجه،بػير بً ؽِص ي، . 4

الخيامل الاكخصادي الؾزبي هألُت لخدطين وجفؾُل الػزاهت الؾزبُت ألاوروبُت، ولُت الؾلىم 

. 2004 ماي 9-8الاكخصادًت وؽلىم الدطُير، حامؾت فزخاث ؽباص ضطُف، الجشائز، 

 ملخلى دوز الخدسيس اإلاصسفي في ئصالح اإلاىظىمت اإلاصسفيت،بً طلحت صلُدت ، مؾىع بىؽالم ،. 5

ت والخدىالث الاكخصادًت   15-14حامؾت الػلف، - الىاكؿ والخدذًاث–اإلاىغىمت اإلاصزفُت الجشائٍز

. 2004دٌطمبر 

دزاطت خالت بعع ألاطىاق : جيامل ألاطىاق اإلااليت بين الىظسيت والخطبيم حبار مدفىظ ،. 6

الخيامل الاكخصادي الؾزبي الىاكؿ وآلافاق، ولُت الؾلىم الاكخصادًت -  اإلالخلى الذولي الثاويالعسبيت،

ألاغىاط بالخؾاون مؿ إجداد مجالظ البدث الؾلمي الؾزبُت، في - وؽلىم الدطُير حامؾت ؽمار زلُجي 

ل 17-19 . 174-173 ص 2007 ؤفٍز

العىإلات اإلااليت وأثازها على اكخصادًاث الدول رمُذي ؽبذ الىهاب وضماي ؽلي ، . 7

ل وؤززها ؽلى الاكخصادًاث واإلاؤضطاث :،اإلالخلى الذولي خىل الىاميت دراضت خالت –ضُاضاث الخمٍى

. 2006 هىفمبر 20/21الجشائز والذول الىامُت ،بطىزة ،

ذان مدمذ وهىرًٍ بىمذًً، . 8 دوز الظىق اإلاالي في جمىيل الخىميت الاكخصادًت في الجصاةس ٍس

ل و ؤززها ؽلى : وركت بدثُت ملذمت في اإلالخلى الذولي خىل  ،>>اإلاعىكاث وآلافاق<< ضُاضاث الخمٍى

–الاكخصادًاث واإلاؤضطاث، دراضت خالت الجشائز والذول الىامُت، حامؾت مدمذ خُضز بطىزة 

. 2006 هىفمبر 22 و 21خالل الفترة - الجشائز

 اإلالخلى الطادص مجخمؿ ألاؽمال مشسوع البىزصت العسبيت اإلاىخدة،صؾفم ؽبذ هللا الزهُبي، . 9

ل ،دًمػم ،29-27الؾزبي،   .2002 ؤفٍز
ً الذًً، . 10 ، الجمؾُت أثس اإلاشسوعاث العسبيت في جدعيم الخعاون الاكخصادي صالح مدمذ ٍس

ً لالكخصادًين  ؿ، اإلاؤجمز الؾلمي الطىىي الؾػٍز ت لالكخصاد الطُاس ي وؤلاخصاء والدػَز اإلاصٍز

ين، اللاهزة،   .1977 هىفمبر 22-20اإلاصٍز

، بدث ملذم الاطدثماز مخعدد ألاطساف والخيامل الاكخصادي العسبيؽبذ اللطُف الحمذ، . 11

. 1974لىذوة اإلاػزوؽاث الؾزبُت اإلاػترهت، اللاهزة، دٌطمبر 
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خالت - آلياث طمان الاطدثمازاث ألاحىبيتكذي ؽبذ اإلاجُذ،وصاف ضؾُذي،ضماللي ًدضُت،. 12

، اإلالخلى الؾلمي الذولي الثاوي ولُت الؾلىم الاكخصادًت وؽلىم -الىظام العسبي لظمان الاطدثماز

 .الدطُير،ضىُىذة

 ، مؤجمز الاضدثمار أثس أطىاق اإلاال على الظياطاث الاكخصادًت في مصسهمال ضزور ، . 13

ل ألاول   مارص 17،16الخصصت وألاوراق اإلاالُت ، ولُت الخجارة ، حامؾت ؽين غمظ ، : والخمٍى

1996. 

 ، اإلالخلى الذولي، الظىق اإلااليت ودوزها في جمىيل الخىميت في الىطً العسبيمدمذ بزاق، . 14

. 2004ضطُف،حامؾت الخيامل الاكخصادي الؾزبي هألُت لخدطين وجفؾُل الػزاهت ،

وحه آخس للخيامل الاكخصادي على الطسيلت : مشسوع الشسق ألاوطط الىبير مدمذ بىحالل، . 15

الخيامل الاكخصادي الؾزبي هألُت لخدطين وجفؾُل : ، الىذوة الؾلمُت الذولُت خىل ألامسيىيت

الػزاهت الؾزبُت ألاوروبُت، ولُت الؾلىم الاكخصادًت وؽلىم الدطُير، حامؾت فزخاث ؽباص ضطُف 

. 2004 ماي 9 -8الجشائز، 

ذري،مدمذ فزحي،. 16 أهميت الاطدثمازاث العسبيت البيييت في حعصيص الخيامل الاكخصادي  مدمذ كٍى

، 2004،اإلالخلى الذولي،الخيامل الاكخصادي الؾزبي هألُت لخدطين وجفؾُل الػزاهت،ضطُف،العسبي

.2ص  

دان، مدمذ خمذي ضالم، . 17 جىميت الخجازة الصزاعيت العسبيت البيييت مً خالل مدمذ وامل ٍر

 اإلاؤجمز الخاضؿ لالكخصادًين الشراؽُين، هادي الشراؽُين جفعيل اجفاكياث الخعاون الخجازي العسبي،

. 2001 ضبخمبر 27-26الذقي الجيزة 

 وجمىيل واعداد جددًد فى والاحخماعى الاكخصادي لإلهماء العسبى الصىدوق  ججسبت، بذوي  مزفذ. 18

  .1982اإلاػترهت،اللاهزة ، الؾزبُت الصىاؽُت اإلاػزوؽاث هذوة وكائؿ، اإلاشترهت اإلاشسوعاث العسبيت

وكائؿ  ،ًلظت إلشالت الحىاحص اإلاعيلت لالشدهاز:الخيامل الاكخصادي العسبي هاصز الطؾُذي ،. 19

الخدذًاث و آلافاق،ؤبى عبي،ؤلاماراث الؾزبُت :الخيامل الاكخصادي الؾزبي :الىذوة اإلاىؾلذة خىل 

. 2005فبراًز 24-23اإلاخدذة،

 ، (دزاطت جلييميت إلاظاز عمليت الخيامل الاكخصادي)مجلع الخعاون الخليجي وصاف ضؾُذي، . 20

–الىذوة الؾلمُت الذولُت خىل الخيامل الاكخصادي الؾزبي هألُت لخدطين وجفؾُل الػزاهت الؾزبُت 

 ،2004ألاروبُت ، ضطُف ، 
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 :الخلازيس.4

ت، . 1 " أهدافها – أهميتها –وشأتها " أهم البىزصاث وهيئاث أطىاق اإلاال اجداد الػزواث الاضدثماٍر

ذ ،ؤلاصذار الثالث ،ؤوث  . 2008اليٍى

ز الطىىي إلازهش إًذاؼ ألاوراق اإلاالُت. 2 . 2010 لطىت ،ؽمان،الخلٍز

 ،الصادر في الالةدت الداخليت لظىق الدوخت لألوزاق اإلااليت ،1999لطىت  (10)للزار الىساري ركم ا. 3

07-04-1999 .

لي، . 4 ، إدارة جلسيس خىل دزاطت الجدوي الخاصت باوشاء بىزصت عمىم ئفسيليا الاجداد ؤلافٍز

. 2008الػؤون الاكخصادًت ، دٌطمبر 

 ، مؤجمز اطخىمال مخطلباث الظىق الخليجيت اإلاشترهتألاماهت الؾامت إلاجلظ الخؾاون الخلُجي ، . 5

اض ، 28اللمت الخلُجُت ال  .2007 ، الٍز

 ، مزهش  في علده الثالث الخيامل والىخدةألاماهت الؾامت إلاجلظ الخؾاون لذول الخلُج الؾزبُت،. 6

اض ،   .2009اإلاؾلىماث، الٍز

، 02 ، الؾذد الظىق الخليجيت اإلاشترهت ، خلاةم وأزكامألاماهت الؾامت إلاجلظ الخؾاون الخلُجي، . 7

اض،  مزهش اإلاؾلىماث،   .2009الٍز

اض . 8 العمل الاكخصادي ، ألاماهت الؾامت إلاجلظ الخؾاون الخلُجي ،  إدارة البدىر والذراضاث ، الٍز

. 2009، اإلاشترن العسبي

، كطاؼ غؤون اإلاؾلىماث ، اإلاظيرة والاهجاشألاماهت الؾامت إلاجلظ الخؾاون لذول الخلُج الؾزبُت،. 9

اض ،  .2015الطبؾت الخاضؾت ، الٍز

، الطبؾت الؾاغزة، اإلاظيرة و ؤلاهجاش، (غؤون اإلاؾلىماث)ألاماهت الؾامت إلاجلظ الخؾاون الخلُجي . 10

اض،  . 2016الٍز

مظيرة ؤلاجداد الجمسوي لدول   ،الػؤون الاكخصادًت إدارة ألاماهت الؾامت إلاجلظ الخؾاون الخلُجي،. 11

اض،،2012-2002مجلع الخعاون لدول الخليج العسبيت  . 2013 الٍز

 .2017الصىذوق الؾزبي لالهماء الاكخصادي والاحخماعي،. 12

الاطخعساض الظىىي للخطىزاث في مجال ، (الاضيىا)اللجىت الاكخصادًت والاحخماؽُت لغزبي آضُا . 13

. 2007 ، العىإلات والخيامل ؤلاكليمي في الدول العسبيت

 .2017، مىاخ الاطدثماز في الدول العسبيتالاضدثمار، اإلاؤضطت الؾزبُت لضمان . 14

 .2016إلازهش ؤلاخصائي لذول مجلظ الخؾاون الخلُجي ا.15
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مخابعت جىفير مىطلت  جلسيس خىل حامؾت الذول الؾزبُت ،اؤإلااهت الؾامت للػؤون الاكخصادًت،.16

. 15/2/2004-14، اللاهزة الخجازة الحسة العسبيت الىكري 

 .2001 ، ؤبىعبي،الخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي ، . 17
.2002 ، ؤبىعبي، الخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 18

.2003 ، ؤبىعبي، الخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، .19

 ًىهُى ،العسبيت اإلااليت ألاطىاق جطىيس في العسبي الىلد صىدوق  مظاهمت الؾزبي، الىلذ صىذوق .20

2003. 

. 2006 ،ؤبىعبي،الخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، .21

 .2007، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، .22

 .2008،  ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، .23

 .2009،  ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 24

 .2010، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 25

 .2011، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 26

 .2012، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 27

 .2013، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، .28

 .2014، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 29

 .2015، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 30

 .2016، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 31

 .2017، ،ؤبىعبيالخلسيس الاكخصادي العسبي اإلاىخدصىذوق الىلذ الؾزبي، . 32

. 2007ؤبىعبي، اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيت،صىذوق الىلذ الؾزبي، . 33

. 2008،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 34

 .2009،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 35

 .2010،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 36

 .2011،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 37

 .2012،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 38

 .2013،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 39

 .2014،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 40
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 .2015،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 41

 .2016،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، .42

 .2017،ؤبىعبي،اليشساث الفصليت ألطىاق اإلاال العسبيتصىذوق الىلذ الؾزبي، . 43

 .2017،وشأجه، أهدافه ووشاطخهصىذوق الىلذ الؾزبي ،. 44

 ًىهُى ،العسبيت اإلااليت ألاطىاق جطىيس في العسبي الىلد صىدوق  مظاهمت الؾزبي، الىلذ صىذوق . 45

 م 2003

2010 ،ؽمان، الخلسيس الظىىي مزهش إًذاؼ ألاوراق اإلاالُت، . 46
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