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 المقدمة : 

تستتتتتتتتظم  القتتتتتتتالم الصرت تتتتتتتيمها الققيي تتتتتتتة    تتتتتتت  ت يهاظتتتتتتتي ت  هتتتتتتت  القة ي هتتتتتتتا 
الصرت يمها والصجتقي ها أل ةالم الققجتقع، وقن أجل ذقك تت ا   ذه القتالم قجقو تا 
قتتن الأل تتمال  الصرت تتيمها والصجتقي هتتا،  تتر ع هيتظتتي ة تتع قيتتمل القاقتتو الصرت تتيم  

ا، وتخ تتتهت وتو هتتتع الققتتتوالةم   تتت ي  والقتستتتةهع  يقتاقهتتتا الصرت تتتيمها والصجتقي هتتت
الق يجيت القييقا. و ر س هل ت  ه   ذه الأل مال  ت قم القخعع وتةستم القسهيستيت 
 تر أ تة  القالتيم الصرت تيم  الققخت وتا، وقتن  هاظتي القالتيم الققتيقر والقسهيستا الققيقهتتا. 
 هتتتع تيتتتم القسهيستتتا الققيقهتتتا القق تتتوة القتتتةاهي ق سهيستتتيت الصرت تتتيمها،  و تتتوظي أمال  

ت  هتتت  الأل تتتمال  الصرت تتتيمها والصجتقي هتتتا، وتاتتتع ع  يقيتتت   الأل  تتتة  تتتر  ييقتتتا ق
ت  هتتتتتت  القويهتتتتتتيت والأل تتتتتتمال  الق  هتتتتتتا والق عي هتتتتتتا،  ذ تتتتتتت  ة   تتتتتت  قستتتتتتية القا تتتتتتيع 
الصرت يم  قن خالل أموالتظي الققخت وا. وتيم الققوال اا القييقتا الألمال  القتتر هق تن قتن 

ققتوهتتتتةالت الصرت تتتتيمها خالقظتتتتي توجهتتتتا ال هتتتتةالمالت والقاو تتتتيت القييقتتتتا ق تتتتت  هة   تتتت  ال
والصجتقي هتتا  قتت  الققستتيةالت القتتتر ت وتتل  اجتتي  الأل تتمال  القتتتر تستتي  الق  وقتتا  قتت  

 ت  ه ظي. 
الختتتالصت  – ويتتل  تتمقيت مالخ هتتا وخيةجهتتا  –ورتتم  تتيا  الصرت تتيم القهقاتتر 

 ه  هتتتتا والرت تتتتيمها والجتقي هتتتتا تق تتتتل  تتتتر قجقو ظتتتتي    تتتتيت  تتتتر عةهتتتت  القتاقهتتتتا 
 تتر القستتاوالت الألوقتت  قتستتيهاهيت الق تتةن الققياتتر، الق تتيق ا، تج تتت   تتوة  والاتت ا 

وتق  تتتت  تتتر تةالجتتتع قيتتتمصت الألمال  الصرت تتتيم  القيتتتيم وتتتتمار ال اتيجهتتتا وقتتتن  تتتم 
قستتتوا الققيه تتا، وت الهتتم  جتت  الققوال اتتا القييقتتا والةتوتتي  قيتتمصت القتاتتخم وتتتم وة 
ستتتية  تتتة  القيق تتتا القوعاهتتتا،  اتتتالا  تتتن ت الهتتتم  جتتت  الققهتتت الن القتجتتتية  وقهتتت الن 

ت، والةتوتتي   جتم الققمهواهتتا القخيةجهتتا، وتتةال م قتتت خةالت أ  تي  القتتمهن القيتتيم الققتم و ي
القختتتيةجر. والاعالرتتتيا قتتتن  تتتذه الألواتتتي   تتتين ص  تتتم قتتتن موة ق سهيستتتا الققيقهتتتا  تتتر 
توجهتتتتا ت تتتتك الققتوهتتتتةالت  قتتتت  الققستتتتيةالت القتتتتتر ت وتتتتل  اجتتتتي  الأل تتتتمال  الصرت تتتتيمها 

ي تتتل ورتتتو   تتتر  ق ياهتتتا والصجتقي هتتتا،  ذ  تتتية ق   وقتتتا  قوال اتظتتتي القييقتتتا موة  



 

 

 

ت  هتت  الصستتت ةالة الصرت تتيم  واتتقين  وتتي    ي  هتتا الستتتخمالم الققتتوالةم قتتع ت  هتت  
 اقع أ ال قتو هع الققوالةم واقين و وقظي  ق  الأل ةالم. 

و هقي تسي  الق  وقا القهقاها    ها   وقيت الق  مالن القايقها  ق  ت  ه  القتاقها 

ر القسهيسا الققيقها ال تقيقيا خي يا الصرت يمها والصجتقي ها الق يق ا،  إاظي توق

 واظي ت تل قة   الأل قها قن  هن القسهيسيت الصرت يمها الألخةا، وال  ما 

القم يام الألسيسها القتر ت وم   هظي ال مالة  الصرت يمها، ققي هجيل ت ههم أمال  

القسهيسا الققيقها وآ ية ي الصرت يمها والصجتقي ها أقةالا اةوةهيا وذال أ قها  يقوا، 

ت مهة قما اجي ا ال جةال الت والقسهيسيت الققاوذ   ر القتو ه   هن قهتسا  

 الأل مال  الصرت يمها والصجتقي ها.

و هتتتع أن ت هتتتهم أمال  القسهيستتتا الققيقهتتتا قتتتن ر تتتل ةالستتتقر القسهيستتتيت القق  هتتتهن 
والقق سستتتتيت الققيقهتتتتا القموقهتتتتا ويق تتتتيا قتتتتي ه تتتتوم   تتتت  ق  تتتتةالت  قهتتتتا قيقهتتتتا ق  قتتتتا 

سهيستتتيت   تتت  الققتوهتتتةالت الق  هتتتا، قتتتع   عتتتي   ق تتتيههي أمال  تواتتتر تتتت  هة ت تتتك الق
أ قهتتا ق تتموم  ق  يتتم الصجتقتتي ر، والقتتت  هةالت القستت  ها القق تتي  ا قت تتك القسهيستتيت، 
 تإن جتتموا الستتخمالم القق  تتةالت القتجقهيهتتا القت  همهتا قت تتوهم أمال  القسهيستا الققيقهتتا  تتر 
 عتتية الصرت تتيم القهقاتتر دالرت تتيم اتتيمد ه تت ر أرتتل مرتتا،  و تت   ي  هتتا القسهيستتا 
الققيقهتتتا أوستتتع قتتتن أن ت تتتيي   تتتع  قتوهتتتةالت  قهتتتا قيقهتتتا ص توعتتتر أ يتتتيم القيق هتتتا 
القتاقوهتتتا، وص تو تتتر  تتتن القتتتت  هةالت القتتتتر ت تتتم ظي القسهيستتتا الققيقهتتتا  تتتر الققتوهتتتةالت 



 

 

 

القا مهتتا، الألقتتة القتتذ  هي تتي ج اهتتا أستتيقه  ت تتوهم  ي  هتتا القسهيستتا الققيقهتتا ور تتوة 
 قهتتا  تتذه القمةالستتا،  هاتتي  قتتما  تتر تواتتهر آ ية تتي الققخت وتتا، وقتتن  اتتي جتتي ت أ

التستتي  التجتتيه الألموالت الققيقهتتا قتتع الققيتتيههة الق تتيق ا قت هتتهم  ي  هتتا القسهيستتا الققيقهتتا، 
 خي ا ورم ت الهم الص تقيم  ر القهقن  يقجوالا  الصرت يمها والصجتقي ها قييا.

 
 هدف الدراسة :

و ظتتي  ذ  ياتتت الصختتتالصت القظه  هتتا الصرت تتيمها والصجتقي هتتا تق تتل  تتر قجق
   تتتيت  تتتر عةهتتت  القتاقهتتتا الق تتتيق ا،  تتتإن تتتتمار ق  تتتةالت القتاقهتتتا الق  تتتةها وتاتتتيقر 
لي ة  القو ة، والاخويض  وي   الألمال  وتتمار ال اتيجهتا، وت تي م قيتمصت القتاتخم 
وتةالجع قستوا القت توهل  تر الصرت تيم القهقاتر، تستتم ر وجتوم موة  يتيل ق   وقتا 

ي قتع  تتتتيت الققة  تتتتا القتاقوهتتتتا  تتتتر الققجتتتتيل الصرت تتتتيم ،  و تتتتوظي اتتتتةوة  توةاتتتتظ
  تتتتتة  القالتتتتتة  تتتتتن ع هيتتتتتا القالتتتتتيم الصرت تتتتتيم  القستتتتتيام، وه  تتتتتم   هظتتتتتي القي تتتتتم 

 الصجتقي ر  هن الق  وقا والأل ةالم.
اقتتتي  تتتو وستتته ا القموقتتتا   تتتت ي   و هتتتع أن القا تتتيع الققتتتيقر ص ه  تتتم قذالتتتتا وال 

الأل مال  الق يجيت القييقا،  قي أن التجي يت القسهيسا الققيقها ويق يا قي تي ي أوقوها 
اتتتتقن  تتتتةالقة الق  وقتتتتا، قتتتتذقك  تتتتإن مةالستتتتا وت  هتتتتل سهيستتتتيت الق  وقتتتتا الققتي  تتتتا 
 ي اوي  وج يها الألقوالل تستم ر   ت ال اجي  الققتوهة، وال  عي  الص تقيم الق ي ر 
قآل ية الصرت يمها ذالت الأل ييم الصجتقي ها، وهت تمم ذقتك  تواتهر  ي  هتا القسهيستا 

 الققيقها.
ستتتتا الققيقهتتتتا اتتتتقن ت تتتتوة قاظجتتتتر قتايستتتت  ص وقوتتتتةض ت هتتتتهم  ي  هتتتتا القسهي

ت ت تتة ويهتتتا   تت  ت  هتت  الصستتت ةالة الصرت تتيم    ستت ،  تتل هظتتم  أهاتتيا  قتت  
اتتتتقين  وتتتتي    ي  هتتتتا الستتتتتخمالم الققتتتتوالةم قتتتتع ت  هتتتت  اقتتتتع أ اتتتتل قتو هتتتتع الققتتتتوالةم 
واقين و وقظي  ق  الأل تةالم،   تم  تهوت قيتيههة ق ت هتهم   ت  ا تو ه تة  القق يةاتا 

وأ مال  ق مم  أو ق  تةالت قتوت    هظتي، تي تي القتوهتة الق تيمع   هن أ مالع والريا
أو الققستظم   ر  مهم قن الققجيصت الصرت تيمها والصجتقي هتا،   هتع تتةت ع ت تك 



 

 

 

القق  تتةالت    تتمال  القسهيستتا الققيقهتتا، وتوعتتر  ي تتا أ يتتيم القيق هتتا القتاقوهتتا. وت قتتن 
تخمم  تتر قجتتةم ت مهتتم  ياتتم  وأ قهتتا  تتذه الققيتتيههة وق  تتةالتظي الققخت وتتا، أاظتتي ص تستت

اقتتي  تتر ت هتتهم  ي  هتتا  قالقتتر القيمالقتتا والق وتتي   والصستتت ةالة اتتقن القسهيستتا الققيقهتتا، وال 
ت تتتتك القسهيستتتتيت الققت يتتتتا، والقتيتتتتة    تتتت  ق تتتتيقن الق  تتتتوة والققيورتتتتيت، وقتتتتن  تتتتم 
الققستتي قا  تتر  هتتين قجقتتل الت تتية الصرت تتيمها والصجتقي هتتا ق سهيستتا الققيقهتتا. وقتتن 

"تحديددددعلية يددداعة  يي ددداعالستتا أ قهتتتتا  تتتر ق يوقتتا قتتتت  اتتي ال تستتت   تتم   تتتذه القمة 
ة مي يدداعلددتعة ت ميدددعمددتعحدددفعة تمدديالعلددتعتاعيددحعة ددد  عاة  دد تع حدداعتح يدد ع

هدديعءةتة  دة دداعة تاعي يدداعاةر ددت قةقعةر،تودديدققعاة تح دد عمددتعمددد عةت ددي ع  قة
بي كميءفقعايت عذ كعمتع ال عدقة اعاتح ي عم يقعة  يي اعة مي يداعلدتع ي بيهديع

   م يلعاةإليقةدةلعة  يماقعلضاًلعةتعت ديقعةآلثيقعة   دياع   يي اعة مي يا".ة
 فرضية الدراسة :

 ذال  يات القوليا  الصرت يمها القةاهسا ق   وقا  تر لتل التيم القستو  تتق تل 
 ر ت سهن الق وي   الصرت يمها وال  ي ا الققسيوال  والقيقل     تاقها وم م الصست ةالة 

  القتايس   هن الص تهيجيت وال ق ياهيت الققتي ا هتع   الصرت يم  الق  ر،  إن خ 
اتتقين  وتتي    ي  هتتا الستتتخمالم الققتتوالةم قتتع ت  هتت  اقتتع أ اتتل قتو هيظتتي،  قتتي أن 

ظي، و تتتذقك الستتتتخمالقالق ياهتتتا الق هقتتتا الق  ه هتتتا ققجقو تتتا قتتتن القخهتتتيةالت تتق تتتل  تتتر 
لتتهم قظتتي،  هتتع أن تع هتت  أهتتا  ستتتةالتهجها هتع تت  تيوالص اتتل القوي تتر الصستتتخمالم 

الققاي ع والقق يس  الصرت يمها والصجتقي ها ق قجتقع، قتذقك  تإن  تذه القمةالستا تعتة  
  ةاهيتظي  يألتر: 

.عأتع اهقعة  يي اعة مي ياع  عيالمسعمتط بيلعاةحتيي يلعةر،تويدعة يم دتقع1
 ذ كعلإتعمحدادياعلية ياعة  يي اعة مي ياعرعتقتبطعبي  واقعلتعة ماةقدعمتع

ي دداعة  يي دديلعةر،تودديدياعة تددتعت ددادع  دد ع مددطعم دديتعحيددنع دددقتهيقعبدد ع ت
ع تاعيحعة ماةقدعاة ت دةمهي.



 

 

 

مددتع ددال عةرةتيدديدقع.ع تعةآلثدديقعة   ديدداع   يي دداعة مي يدداعرعتبددقععبي  ددك ع2
م يقةلعةإليقةدةلعاة  م يلعة  يماقعب عيمكتعأتعتتضحعلتعضاءعة  ال،داعبديتع

 تعة حكامتعة مح ت.مويدقعتماي عةإل مي عاة تغيقعلتعويلتعةرئتمي
 



 

 

 

 

 منهجية الدراسة :

تتاتتتيول  تتتذه القمةالستتتا  ي  هتتتا القسهيستتتا الققيقهتتتا وآ ية تتتي القا مهتتتا  تتتر الصرت تتتيم 
 وةض  هين قجقل الت تية الصرت تيمها والصجتقي هتا  (1990_2002)القهقار ق قم  

والقا مهتتتتا ألموالت القسهيستتتتا الققيقهتتتتا، وت مهتتتتم  ي  هتظتتتتي  تتتتر ت  هتتتت  أ تتتتمال ظي. و وهتتتتا 
 عمتعلقضياعة دقة اعت عةرةتميدعة  عم طيديلعة م ه يداعة   ميداع  بحدنعة تح 

ةر،تويدقعة ذقعي ت د عم ت دعأداةلعة بحنعة اومياعاة تح ي ياعاةإلحويئياقع
عاقبطع تيئ هيع_ة مت   اعبيآلثيقعة   دياع   يي اعة مي يا_عبي  ييسعةر ت بيطت.ع

ح يدد عأهدددةدعة دقة دداقعالددتع ددبي ع مددحعة بيي دديلعاة م  امدديلعة العمدداع ت
ةةتمدعة بيحنعة د عم ماةداعم ت مداعمدتعة موديدقعة  قبيداعاة   بيداعمدتعكتد ع
، يميددداعادا يددداقعلضددداًلعةدددتعة بحدددانع اداقيددديلعا دددداةلعامدددلتمقةلعمح يددداعاةي
اة دقة ددديلعذةلعة وددد اعبماضدددا،عة دقة ددداقعاكثيدددقًةعمدددتعة اثددديئ عة ق دددمياعمدددتع

ع حويئييلعات يقيق.ع
دعة دقة اعل دعت عةقضع طتهيعة  يماعةبقعثالثداعابغياعة اوا ع   عأهدة

 إلطيقعة  ظدققع مية يداعة  يي داععيت قضعلو هيعة ا لوا عمحع يتماعةيماقع
ة مي يدداعااثيقهدديعة   ديدداعةبددقعمبحثدديتقعتضددمتعة مبحددنعة ا عم دديييقعت يددي عأدةءع
يعة  يي اعة مي يداعاتحديددعلية يتهديعمدتعحيدنعة  دة داعاة كمديءفعاةر دت قةققعبي مد

ت دديا عة مبحددنعة ثددي تعأثددقعتمايدد عة   ددععاة ددت دة عة مدديئضعامودديدقعتمايدد ع
ة ضداءعة د عةت يهديلععليميعي   عة مو عة ثدي تةإل مي عة  ي عة  عةقضعة   د.ع

.ع(1990_2002)ة  يي داعة مي يداعامددد علية يتهديعلدتعةر،تودديدعة يم دتع  مدددفع
تح يدد عداقعاي   دد عهددذةعة مودد ع  دد عمبحثدديتقع وددتعة ا عم دد ع ت دد يتعاع

ةإل مددي عة  ددي علددتعتح يدد عة هدددةدعةر،تودديدياعاةر تميةيدداعلددتعضدداءعم دديييقع
ة ت يدددي عة م تقحددداعاب دددضعمل دددقةلعة دةءعةر،توددديدقعاةر تمددديةتعة قئي ددداقع
اتضمتعة مبحنعة ثي تعتح يد عتطداقعةإليدقةدةلعة  يمداعمدتعحيدنعموديدقعة تغيدقع

ل ددعقكدععة د ععة مود عة ثي دنعأميعاب ياعة هيك عة ضقيبتعا يي اعتماي عة   ع.



 

 

 

 بقةععم يقعةقضعة   دعاأثدقعتغيدقعاضدحعة ماةع داعة  يمداعلدتعتطداقق.عا،ددع، د ع
هذةعة مو ع  د عمبحثديتعتضدمتعة ا عتطداقعةدقضعة   ددعاتح يد عداقعة  اةمد ع
ة مددلثقفعليدد قعأمدديعة مبحددنعة ثددي تعل دددع وددتع ت ددديقعةآلثدديقعة   ديدداع   يي دداع

عة مي يا.
اعب م اعمتعةر دت تي يلعة تدتعتاود لع  يهديعة دقة داقعا،دعة تتملعة دقة 

عاة تاوييلعة تتعاض لعب أ هي.
 

 

 
 


