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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الوقدهة:

خعذُّ الغ٘احث ظاُشت عالو٘ث ّاععث الٌطاق، لِا أبعاد اقدصادٗث، ّاجدواع٘ث، ّثقاف٘ث، هوا 

جعلِا هي األُو٘اج الدٖ خشغل الوخطط٘ي، فٖ العلْم االقدصادٗث، ّاالجدواع٘ةث، ّانًغةاً٘ث، 

 ّحدٔ الغ٘اع٘ث.

و٘ةةةث، خغةةةْق الةةةةاحل٘ي ًفةةةْ الةفةةة  فِ٘ةةةا ُّةةةزٍ األُو٘ةةةث الْاعةةةعث لِةةةزٍ ال ةةةاُشت العال

ّخطْٗشُةةا بالشةةألل األهلةةل، لعألةةظ لةةْست الةلةةذ بشةةألل حغةةي أهةةام بلةةذاى العةةالن، ألى الغةة٘احث 

 ّع٘لث دعائ٘ث هجاً٘ث ّغ٘ش هةاششت، ّخأث٘شاخِا عال٘ث جذاً.

ًّد٘جث للدطْس الفالةل فةٖ بلةذاى العةالن أجوة  ّفةٖ جو٘ة  القطاعةاج ّقالةثً القطةا  

، حةةذاًا ُةةزا ألةةٔ أى ًةفةة  فةةٖ هْظةةْ  خ٘م٘ةةث خطةةْٗش قةةذهاج ّفعال٘ةةاج ُةةزا الغةة٘احٖ هٌِةةا

القطةةا  ّخٌو٘ةةث الطلةةا علِ٘ةةا فةةٖ قعةةاي الوةةذائي، ح٘ةة  خألوةةي أُو٘ةةث ُةةزا القعةةاي  إٔ قعةةاي 

الوذائي( فٖ خًَْ قعاًي خدٌْ  فَ٘ األشألال الغ٘اح٘ث بشألل هلفْظ، ح٘  اًَ ٗدألْى هي ثالثةث 

ٌ٘ث الدٖ خدولل فةٖ ظةشٗا الصةفابٖ الجل٘ةل عةلواى الماسعةٖ أشألال ع٘اح٘ث، ُٖ الغ٘احث الذٗ

 سظٖ هللا عٌَ(، ّالغ٘احث األثشٗث الدٖ خدولل فٖ هذٌٗث غ٘غةمْى، ّغةاق خغةشٓ، ّالغة٘احث 

الطة٘ع٘ةةث ح٘ةة  ّقةةةْ  ُةةزا القعةةاي قشٗةةةةاً هةةي ًِةةةش دجلةةث، ّخةةزل  ّقْعةةةَ ّعةةػ الةغةةةاخ٘ي 

 ّالوضاس .

ساً بعةط الشةةٖي، لْجةةْد ُةزا الدٌةةْ  فةةٖ ُّةزا القعةةاي خوْقة  عةة٘احٖ ًجةةذٍ هْقعةاً ًةةاد

 األشألال الغ٘اح٘ث فَ٘، هوا ٗجعلَ هْقعاً هِوا لذساعدَ. 

ّخألوةةةي أُو٘دةةةَ أٗعةةةاً فةةةٖ اجدةةةزا  الغةةةْال هةةةي رّٕ االُدوةةةام الةةةذٌٖٗ، ّالدةةةاسٗخٖ، 

ّالطة٘عٖ، إٔ أى ُزا الوْق  قذ ظةن  أُةن أًةْا  أّ أشةألال الغة٘احث بالٌغةةث لٌةا خوغةلو٘ي أّالً 

ً٘اً.ّخعش  ثا  

ّأُو٘ث الذساعث خٌةلق هي أُو٘ث الغ٘احث ًمغِا أّالً ّهي أُو٘ةث الوْقة  ثاً٘ةاً. ّهةا ٗوللةَ 

هي هٌطقث جز  ع٘احٖ هغدقةلٖ ج٘ذ، أرا ها خن ّظ  ع٘اعاج اعةدلواسٗث خمةْيت خدٌاعةا هة  

 أُو٘ث الوْق  الغ٘اح٘ث ّاالقدصادٗث ّاالجدواع٘ث ّالذٌٗ٘ث.

هةي قةالل الوشةاخل الدةٖ ٗعةاًٖ هٌِةا الغةْال داقةل أها عي هشةأللث الذساعةث فِةٖ خةةشص 

القعاي هي ًقص فٖ الخذهاج ّالمعال٘اج الغ٘اح٘ث الالصهث، لذف  عجلث الفشخث الغ٘اح٘ث ًفْ 

 األهام.

فةةٖ حةة٘ي اى ُةةذا الذساعةةث الةةزٕ ًغةةعٔ ألةةٔ خفق٘قةةَ ٗدولةةل بدفذٗةةذ هةةْاغي الخلةةل الدةةٖ 

ال هي ح٘  ًقةص الخةذهاج ّالمعال٘ة ّْ اج الغة٘اح٘ث خفذٗةذاً دق٘قةاً ّهعالجةث رلة  ٗعاًٖ هٌِا الُغ

 الخلل ّالقعاي علَ٘.

ّقةةذ اعةةدخذم الةاحةة  فةةٖ دساعةةدَ ثالثةةث هٌةةاُل سئ٘غةة٘ث ُةةٖا الوةةٌِل الوألدةةةٖ ّالوةةٌِل 

 الوقاسى، ّهٌِل الوغا الو٘ذاًٖ.

ّقةةذ خعةةوٌح الذساعةةث بةةاب٘ي، ٗولةةل الةةةا  األّل، الذساعةةث الٌ شٗةةث ّالةةزٕ ٗدألةةْى هةةي 

 أسبعث فصْل. 

المصةةل األّلا ٗدٌةةاّل جو٘ةة  الومةةاُ٘ن ّالوصةةطلفاج الدةةٖ ّسدج بشةةألل سئ٘غةةٖ فةةٖ 

الذساعةةث ّرلةة  لدغةةِ٘ل هِوةةث الوغةةدم٘ذ هٌِةةا هةةي ح٘ةة  فِةةن الوعةةاًٖ ّالوصةةطلفاج الوةِوةةث 



ّاالعةةدمادت هٌِةةا بةةإٔ شةةألل هةةي األشةةألال، عةةْاي أخةةاى رلةة  هةةي ح٘ةة  أعةةذادٍ لذساعةةث هشةةابِث 

أّ ألٕ غشض خاى.لذساعدٌا أم هي ح٘  انغال  فقػ،   

أها المصل اللاًٖا فقذ خعوي عةذداً هةي الذساعةاج الغةابقث، الدةٖ خٌاّلةح قعةاي الوةذائي 

بةةاألقص، أّ بعةةط الوْاقةة  الغةة٘اح٘ث العالو٘ةةث الوشةةابِث لقعةةاي الوةةذائي هةةي ح٘ةة  الدٌةةْ  

 الغ٘احٖ الزٕ ٗودلألَ. ّخْصعح الذساعاج الغابقث. ألٔ ثالثث أًواغ هي الذساعةاج، الذساعةاج

 العشاق٘ث ّالذساعث العشب٘ث ّالذساعاج األجٌة٘ث.

أها المصل اللال ا فقذ حاّل الةاحة  ف٘ةَ دساعةث ّاقة  حةال الخةذهاج العاهةث ّالخةذهاج 

ّالمعال٘ةةاج الغةة٘اح٘ث. ُّةةْ أّل قطةةْت فةةٖ عةةة٘ل خفق٘ةةق ُةةذا الذساعةةث الوٌشةةْد ّالةةزٕ ُةةْ 

عول٘ةةث خٌو٘ةةث الطلةةا خفذٗةةذ هْاظةة  الخلةةل ّهةةْاغي العةةعر الدةةٖ خةةعثش بشةةألل عةةلةٖ علةةٔ 

 الغ٘احٖ علٔ القعاي.

فٖ ح٘ي أى المصل الشاب ا ّالةزٕ ُةْ ّاقة  الدٌةْ  الغة٘احٖ فةٖ القعةاي ّالطلةا عل٘ةَ 

 ّالعْاهل الوعثشت فَ٘. قذ خْص  المصل ألٔ ثالثث هةاح .

الوةفةة  األّلا ٗدٌةةاّل ّاقةة  الطلةةا الغةة٘احٖ علةةٔ هخدلةةر انهألاً٘ةةاج الغةة٘اح٘ث فةةٖ 

 القعاي. 

ف  اللاًٖا ف٘دٌاّل العْاهل الوعثشت فٖ الطلا الغ٘احٖ ّهذٓ خأث٘شُا علَ٘.أها الوة  

أها الوةف  اللال ا الزٕ خٌاّل اعدعشاض االهألاً٘اج الغ٘اح٘ث الودٌْعث للقعاي  دٌٖٗ، 

 أثشٕ، غة٘عٖ(.

ّبِزا ٌٗدِٖ الةا  األّل هي الذساعث ّالزٕ َهل ل الجاًةا الٌ ةشٕ هةي الذساعةث، ثةن ٗلةٖ 

اللاًٖ الزٕ ٗولل الجاًا الو٘ذاًٖ فٖ الذساعث، ّالزٕ ّق  فٖ اسبعث فصْل أٗعةاً،  رل  الةا 

 هدغلغلث بغابقاخِا ُٖا

المصةل الخةةاهظا ٗدٌةةاّل االغةاس الٌِةةائٖ للذساعةةث هةةي أُو٘ةث ّأُةةذاا ّهشةةأللث الةفةة ، 

خةةزل  خفذٗةةذ حجةةن العٌ٘ةةث ّفشظةة٘اج الذساعةةث ّالوٌةةاُل الدةةٖ اعةةدخذهِا الةاحةة  فةةٖ دساعةةدَ 

أخاًح أعال٘ا احصائ٘ث أم أعال٘ا ً شٗث أّ ه٘ذاً٘ث.عْاي   

أهةةةا المصةةةةل الغةةةادطا فِةةةةْ المصةةةةل الةةةزٕ خٌةةةةاّل ال ةةةشّا االجدواع٘ةةةةث ّالدشبْٗةةةةث 

 ّاالقدصادٗث لْحذاج العٌ٘ث.

أها المصل الغاب ا فِْ ٗدٌاّل العْاهل الوعثشت فٖ اهألاً٘ث خطْٗش الطلا علةٔ الخةذهاج 

ئي.ّالمعال٘اج الغ٘اح٘ث فٖ قعاي الوذا  

فٖ ح٘ي اى المصل اللاهيا ُّْ األق٘ش، ُْ عةاست عي الٌدائل الدٖ خْلل الِ٘ا الةاحة  

هةةي قةةالل دساعةةدَ، ّالدةةٖ ُةةٖ ًدةةائل الذساعةةث الٌ شٗةةث، ًّدةةائل الذساعةةث الو٘ذاً٘ةةث، ّخةةزل  

 الدْل٘اج الدٖ ْٗلٖ بِا الةاح  لوعالجث هشاخل القعاي.
 

 

 


