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 المستخمص
اعتمدد ا ال ساسددل بسددمزج المددلم هددن  المنباددن  اسسددتنه،طا زاسسددتتساةام اا تنطمدد  تدد،س  مدد  ال دد،  

 ساسل بهمنل السنزلل المصسفنل لكل  س ال ،  لممص،سف التا،سنل زم  ث   إلى الخ،ص م  خالل تح ن  اإلط،
المص،سف التا،سنلم زتد،س  بخخدست تنطمد  هداد ال ساسدل مد  الخد،ص إلدى ال د،  مد  خدالل  ساسدل اثدس السدنزلل 

 النش،ط اسقتص، ي ككل.  فاتأثنسه،  م  ث عمل المص،سف التا،سنل ز  فاالمصسفنل 
،ةض فنل لمزقدزف عمدى الحاد  الحتنتدا لفدزصفا زالتحمنما لمهن،ن،ا المصس كم، ت  اعتم،  المنبج ال

 ،ةض.الف اهام  ث  هن،  م ت إمك،ننل استثم،س السنزلل ل ت المص،سف التا،سنل ز 
 األه ،  المك،ننل زاللم،ننل

   : البعد المكاني
،ةض السدنزلل ، لفد،سنل ال ساقنل زم ت استثم،سهتن،زلا ال ساسل ه،لهحث زالتحمنل زاقع المص،سف التا

،ةض السدددنزلل س  لددده ض الهمددد ا  التدددا ت ددد،نا مددد  فدددالمتساكمدددل لددد نب،م كمددد، تددد  التطدددس  إلدددى تاددد،سج مختددد،
 المصسفنل مثل )الالاةسم لنهن،م قطس(.

 البعد الزماني:
،ةض السددنزلل هددا مدد   من،سددهل ل ساسددل فدد( ز 4004 -4002لتدد  تطددا ال ساسددل مدد   تسددع سددنزاا )

 ساقنل.فا المص،سف التا،سنل ال 
 هيكيمة الدراسة:

فصدزل بعتهتبد، اسدتنت،ا،ا  لثالثد عمدىلغسض اإلح،طل التفصنمنل هكل ازانج ال ساسدل فتد  قسدما 
زتزصدددن،ا تنددد،زل الفصدددل األزل تح نددد  مشدددكمل السدددنزلل المصدددسفنل مددد  خدددالل الفادددز  هدددن  المدددزا  الم،لندددل 

مهحدث األزل إلدى م،هندل المصد،سف مه،حدث تطدس  ال لم  خالل ثالثد م،ستب، فا المص،سف التا،سنل زاست 
التا،سنددلم زادد،م المهحددث الثدد،نا تحددا عنددزا  المددزاس  الم،لنددل لممصدد،سف التا،سنددل زاسددت م،ستب، امدد، المهحددث 

ندل زكنفندل م ،لادل هداد الث،لث فت  اهت  ه ساسل الفاز  هن  المزاس  الم،لنل زاست م،ستب، فا المصد،سف التا،س 
عمدى ع،تتدت تزحدنا م،هندل زمصد، س السدنزلل المصدسفنل زميشدساا قن،سدب، الفصل الثد،نا فتد  اخدا ز الفاز . 

زال زامدل ال اخمندل زاهمنتبد، السدنزلل المصدسفنل  ا مفبدز  نتزحدهً، اهدت  األزل مه،حدث انحد لم  خدالل ثالثد
زالخ،سانل الميثس  فنب، زتطس  الث،نا إلى هند،  مصد، س السدنزلل ال اخمندل زالخ،ساندل  زكنفندل تخطنطبد، فدا 

فددا   مملتندد،زل الث،لددث مخدد،طس السددنزلل المصددسفنل زالميشددساا الم،لنددل المسددت فددا حددن صدد،سف التا،سنددل الم
فدا ظدل زاقدع المصد،سف  لسدنزلل المصدسفنل زالند،ا اسدتثم،سد،ةض افدالفصل الث،لدث فتد  سكدل عمدى ز قن،سب،. 

،سف التا،سندل مد  ،ةض السنزلل فا المصدفاألزل استثم،س  بزحامه،حث  لالتا،سنل ال ساقنل م  خالل ثالث
،ةض السددنزلل المصددسفنل فددا ظددل زاقددع اخددتص الثدد،نا فددا  ساسددل فدد فددا حددن خددالل تادد،سج همدد ا  مختدد،س  

،ةض السدددنزلل فدددا المصددد،سف التا،سندددل اسدددتثم،س فددد آلنددد،االمصددد،سف التا،سندددل ال ساقندددل زتطدددس  الث،لدددث إلدددى 
 ال ساقنل )الزاقع زالمتتسح،ا(.



 االستنتاجات
،ةض فدا السدنزللم شتنب، ال ،مل زالخ،صل ت ،نا م  فاظبسا ال ساسل ا  المص،سف التا،سنل ال ساقنل ه .0

  النسهل الم ن،سنل نسهل تفز بنب، م زها تشنس إلى 4004% ل ،  42اا همغا نسهل السنزلل المصسفنل 
م همد، ن ندا زادز  مدزاس  م،لندل م طمدل 4002لسنل  42التا ا،ما فا ق،نز  الصنسفل  %00زاله،لغل 

 ل  تستثمس فا الما،سا التا ت س ع،ة م زتت   خ مل لمماتمع.

ممثدددل لمسددمطل النت ندددل  زسًا مبمدددً، فدددا عممندددل امتصددد،ص السدددنزلل  لكزندددتج الهندددل المسكدددلي ال ساقدددا نم دد .4
التحدخ  فدا الهمد  زالدل  المصسفنلم لكزندت الابدل المسديزلل عد  اسدتتساس سد س الصدسف زالسدنطس  عمدى

مد  خددالل مامزعددل مد  اولندد،ا زاأل زاا التددا اسددتط،ع مد  خاللبدد، تحتندد  انخفد،ض فددا السددنزلل همدد، 
 اً م اا تسددتثمس المصدد،سف التا،سنددل هشددتنب، ال دد،  زالخ،صددل اددلم4002( تسنمددز   نندد،س ل دد،  44ن دد، ل )

اا الحزالددلم زالتسددبنالا الت،ةمددل مدد  بمزالبدد، فددا اسددتثم،ساا آمنددل زمحددمزنل مثددل مددلا اا ال ممددل زمددلا 
 لكزنب، ت س إلنب، ع،ة  زلز قمنل لكنت محمز  زام .

،تبد، الف،ةحدل ،طالسن،سل النت نل فدا اسدتثم،س احتناعتم،  المص،سف التا،سنل الخ،صل عمى ب زاا  تب  .0
ز  إلى ع   اسكتساث لمنش،ط اسقتص، ي زم، تت مدت الزسد،طل الم،لندل مد  تمزندل مطمدزج نحت،ابد، السد

 مصدد،سف الحكزمندل انحدً، ه،سددت م،ل ف،ةحدب، المتدد، فدا الحد ز  الاللمددل زالمستزهدل. هداا زمدد، م،سسدتت ال
 لتتزي استثم،سه، فا حس،ج تسبنالا الهنل المسكلي زتنسه، م  األ زاا.

التددا نادد  ا  ز اةددع المصدد،سف الحكزمنددل ال ساقنددل  عندد  تحمنددل هنكددل الز اةددع لدد ت المصدد،سف التا،سنددل .2
نسدهل ز اةع التط،ع الخد،ص( تمثدل  اح،فل الىع ال ،  السسمام زشهل السسما ز اةع التط،تتكز  م  )

لكددز  هدداد المصدد،سف محددمزنل مدد  قهددل ال زلددل  ن ددز  هدداا اسستفدد،عز اةددعم ز %( مدد  اامدد،لا ال30.0)
%( مد  03.2زه،لت،لا تدزفس عنصدس اسمد، . ممد، ن ندا ا  المصد،سف الخ،صدل لد  تسدتحزا اس عمدى )

  اةع.اام،لا الز 

كددز  م ظدد  ل ادد  التددسزض الممنزحددل مدد  قهمبدد،حهكهددس نددل لتددسزض فتدد  تمنددلا المصدد،سف الحكزمامدد، ا .4
الدددست  مددد  كدددز  كف،ندددل سيزا بمدددزال هددداد المصددد،سف عمدددى الابددد،ا المتتسحدددل هدددا ابددد،ا حكزمندددل 

محفدزف ه،لمخد،طس. امد، المصد،سف الخ،صدل فهد،لست   ممبد،(  زهداا ن ندا ا  ع0.0منخفحل ا ًا ها )
 صدزس س تمنا اسةتم،  النتد ي ه لكنب،%( 000نل زالتا تصل إلى )كف،نل سيزا بمزالب، ع،لم  كز  



زهدداا سااددع إلددى خزفبدد، مدد  مخدد،طس السددنزلل. اا اعتمدد ا هشددكل زاحددا عمددى اسةتمدد،  الت بدد ي   كهنددس 
 زالل لكزنت اةتم،  آم م زه ن  ع  مخ،طس السنزلل.

لسدنزلل المصدسفنل زحاد  اسسدتثم،س فدا اسقتصد، م زهداا م  الم مز  انت تزا  عالقدل مت اخمدل مد، هدن  ا .6
ن نا انت كمم، ال ا  حاد  اسسدتثم،س فدا الهمد  فأندت ندي ي ه،لنتنادل إلدى خفدض السدنزلل المصدسفنل لد ت 
المصدد،سف التا،سنددل لكزنبدد، عنصددسًا مبمددً، فددا سفدد  مشدد،سنع التنمنددل هدد،ألمزال الددالل  إلق،مددل الكثنددس مدد  

تزفنس فسص استثم،سنل ما نل لالقتص،  الدزطنام زفدا ال دسا   م  ث   مب، ز االمش،سنع از التزسع فا ح
ناددد  ا  اامددد،لا اسسدددتثم،ساا إلدددى النددد،تج المحمدددا اسامددد،لا لددد ت المصددد،سف الحكزمندددل س تصدددل إلدددى 

زهددددا نسددددهل قمنمددددل ادددد ًا س تحتدددد  اهدددد اف التنمنددددل  4000%(  فددددا عدددد،  40-04النسددددهل الم ن،سنددددل )
 اسقتص، نل.

تم،  المصسفا الاي تمنحت المص،سف التا،سنل ال ،ممل فا ال سا  إلى الن،تج المحما ا  نسهل اسة
اي تمنحت % زهاا ن نا ا  اسةتم،  المصسفا ال4اسام،لنل س نصل إلى النسهل الم ن،سنل ال زلنل زاله،لغل 

% م  الن،تج 4 كز  النسهل هالالنش،ط اسقتص، ي فا ال سا   فاالمص،سف التا،سنل س نسب  فا التأثنس 
المحما اسام،لا. زه،لنظس لكز  حا  اسةتم،  النت ي الاي تمنحت المص،سف الحكزمنل هز اكهس م  
حا  اسةتم،  النت ي الاي تمنحت المص،سف الخ،صل زالاي ناهج ت،لهً، إلى التط،ع ال ،  زنتنال إلى 

ال ،  زالاي ه زسد ا ت إلى ظبزس ح،سا تسااع ا ام التط،ع ال ،  زالكف،م  اسقتص، نل فا مش،سنع التط،ع 
 تخمف اقتص، ي فا ال سا .

 


