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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 جمهيذ:

جمثل الى٣ىص ؤخض ؤهم ا٦دكاٞاث ؤلاوؿان والتي ؤزغث في خُاجه وجُىع اإلاجخمٗاث ٖلى هدى ال ٩ًاص 

وال٨خابت. وبطا ٧ان ا٦دكاٝ الىاع ٢ض ٞخذ ؤمام ٌٗاصله في ألاهمُت ؾىي ا٦دكاٝ ؤلاوؿان للىاع 

٘ ألاقُاء وبالخالي اهُال١ "ؤلاوؿان الهاو٘"، ٞةن ال٨خابت  ؤلاوؿان باب الؿُُغة ٖلى الُبُٗت وجَُى

ت وحسجُل الظا٦غة الجماُٖت وج٣ضم الٗلىم واإلاٗاٝع وبها جإ٦ض  ٢ض ؤجاخذ له ٞغنت جغا٦م اإلاٗٞغ

٤ ؤمام هظا "ؤلاوؿان الهاو٘" و "اإلا٨ٟغ" ل٩ي مٗنى "ؤلاوؿان اإلا٨ٟغ". وحاءث الى ٣ىص لخٟسر الٍُغ

اهُت وج٣ضم ا٢خهاصي! ٞبالى٣ىص ومً زال٫ جُىعها ا٦دؿبذ الثروة  ًترحم هظه اإلا٨دؿباث بلى ٞع

ه ؤلاوؿان في زال٫  ٤ ؤمام الخ٣ضم الا٢خهاصي اإلاظهل الظي ٖٞغ آٞا٢ا حضًضة وبالخالي ٞخذ الٍُغ

ل. سه الٍُى  جاٍع
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 .وشأة الىلىد ومشاحل جؼىسهااوال: 

سُت  بن الى٣ىص اإلاىحىصة في ق٩لها الخالي لم جيكإ     صٞٗت واخضة بل هي هدُجت لٗضة زُىاث جاٍع

ولهظا ٞمً الُبُعي ؤن جسخل٠ ؤق٩ا٫ وؤهىإ  بمخضث مً مغخلت ؤلاهخاج اإلاىؾ٘ ب٣هض اإلاباصلت،

 الى٣ىص بةزخالٝ مغاخل الخُىع .

 هـام اإلالاًظت: -1

اإلا٣اًًت ٖباعة ًٖ مباصلت ؾلٗت بؿلٗت ؤزغي ٩ًىن الٟغص بداحت بليها، خُث قٛلذ اإلا٣اًًت     

ال مً الى٢ذ ٖىضما ٧اهذ مخُلباث الخُاة بؿُُت و٧اهذ الؿل٘ اإلادضصة للخباص٫ مدضصة  و٢خا ٍَى

اصة الخسهو في ؤلاهخاج وج٣ؿُم الٗمل بحن ألاٞغاص وػٍاصة ٦مُت ال ها ؤنبذ هٓام وم٘ ٍػ ؿل٘ وجىٖى

ت هٓغا للهٗىباث الٗضًضة التي واحهها هظا الىٓام  اإلا٣اًًت ٚحر ٢اصع ٖلى جلبُت الخاحاث البكٍغ

 ومً ؤهم الهٗىباث:

 صعىبت جحليم الخىافم الثىائي "اإلاضدوج " للشغباث : -

باث ألاٞغاص ٖىض الخباص٫ بٗباعة ؤزغي هي نٗىبت ؤلاهخضاء       ؤي نٗىبت بًجاص جىا٤ٞ بحن ٚع

ب في  ب في مباصلت الؿلٗت مً هاخُت الىٕى والجىصة ، ٞالصخو الظي ًٚغ للُٝغ ألازغ الظي ًٖغ

وؤن ٩ًىن Bال بض ؤن ًبدث بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًٖ مىخج للؿلٗت BبالؿلٗتAمباصلت الؿلٗت 

ب بالظاث بمباصلتها بالؿلٗت Bالصخو الظي ًيخج الؿلٗت ٞةطا ٧ان الصخو اإلاىخج للؿلٗتAًٚغ

B  ب في الخهى٫ ٖلى الؿلٗت زم مباصلتها  C ٖلُه ؤن ًيخج الؿلٗتAٞةن ناخب الؿلٗت Cًٚغ

الؿل٘ مً َٝغ اإلاىخجحن والجهض اإلابظو٫ إلًجاص الخىا٤ٞ بحن  ومً  هىا نٗىبت بؾدبضاB٫  بالؿلٗت

اصة ٖضص الؿل٘ مدل الخباص٫ في الؿى١. باث ألاٞغاص ،خُث ؤن هظه الهٗىبت جؼصاص بٍؼ  ٚع

 صعىبت ججضئت العلع :  -

هظه الهٗىبت هدكإ مً هٓام اإلا٣اًًت وهي نٗىبت وفي بٌٗ ألاخُان بؾخدالت ججؼثت هظه     

ؼصاص ألا   مغ ح٣ُٗضا ٖىضما ج٩ىن الؿل٘ الضازلت في اإلاباصلت ٚحر ٢ابل للخجؼثت .الؿل٘ ٍو

 صعبت جلذًش كيم العلع اإلاعذة للمبادلت : -
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جخمثل هظه الهٗىبت في ٖضم وحىص وخضة ٖامت مكتر٦ت ًم٨ً ن ج٣اؽ بها الؿل٘ والخضماث     

ضم وحىص هظا ألازحر ًاصي بلى ٖضم  الخم٨ً مً الخٗبحر ًٖ اإلاسخلٟت اإلاٗضة لٛغى اإلاباصلت ، ٖو

 م٣ضاع زابذ ل٣ُمت الؿل٘ 

حٗضص وؿب الخباص٫ : جيخج هظه الهٗىبت مً ُٚاب إلا٣ُاؽ اإلاىخض ل٣ُم الؿل٘ ، ٞةطا ٧ان ل٩ل  -

ؾلٗت وؿبت مباصلت مُٗىت م٘ ٧ل مً الؿل٘ ألازغي ٞهظا ًاصي بلى مًاٖٟت اليؿب لجمُ٘ الؿل٘ 

ايُت:بًٗها م٘ البٌٗ ألازغ ، وهظا ما ًم٨ً نُاٚخ  ه في ق٩ل مٗاصلت ٍع

  2/1 NNM 

 خُث ؤن : 

M. ٖضص وؿب الخباص٫ : 

N  . ٖضص الؿل٘ الضازلت في الخباص٫ : 

 صعىبت إحخفاؾ ألافشاد بثرواتهم  -

 ألاٞغاص بثرواتهم ، ؤي ٖضم وحىص وؾُلت ٖامت لإلزتزان، جخمثل هظه الهٗىبت في نٗىبت بخخٟاّ    

ً بياُٞت بلى بم٩اهُت حٗغى اإلا  سؼون ـــــــــــــــــــــــــــهظا ما ًيخج ٖىه ه٣ٟاث جسٍؼ

 .للخل٠ وه٣و مً ٢ُمتها الخ٣ُ٣ُت

 الىلىد العلعيت : -2

مت ؤلاؾخٗمالُت للؿلٗت التي الى٣ىص الؿلُٗت ٖباعة ًٖ وؾاثل مباصلت لها ٢ُمت طاجُت وهي ال٣ُ    

جخ٩ىن منها والتي جدٟٔ بها ؾىاء ؤؾخٗملذ ٦ى٣ىص ؤم لم حؿخٗمل ، خُث ؤؾخٗملذ ؤهىإ ٖضًضة 

حرها.  مً الؿل٘ ٧ىؾُِ ه٣ضي ٧ال٣مذ والظعة والخُىاهاث ٚو

وفي مغخلت مً الخُىع ْهغث ؤهىإ ؤزغي مً الؿل٘ التي ؤؾخٗملذ ٧ىؾُِ ه٣ضي وهي اإلاٗاصن ٚحر 

مثل الخضًض والىداؽ والبروهؼ جليها الى٣ىص اإلاٗضهُت اإلاخمثلت في اإلاٗاصن الثمُىت ٧الظهب  الثمُىت

ضم الخٗغى للخل٠  والًٟت إلاا جخمخ٘ به هظه اإلاٗاصن مً نٟاث مىٟغصة مثل ٢ابلُتها للخؼن ٖو

ومً زمت بؾخٗمالها ٦مؿخىصٕ لل٣ُمت و٦ظل٪ جمخٗها بسانُت الىضعة ًٞال ًٖ ؾهىلت  والهضؤ،

 ل والخجؼثت.الخم

 .الىلىد الىسكيت -3
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ًخىا٤ٞ ْهىع هظا الىٕى مً الى٣ىص م٘ ْهىع الضو٫ والخ٩ىماث وهي زاوي مغخلت مً مغاخل جُىع    

م مً هجاح بؾخٗما٫ الى٣ىص اإلاٗضهُت بال ؤن مساَغ الؿغ٢ت والًُإ حٗل  الى٣ىص، ٞبالٚغ

ألاٞغاص بةًضإ ما لضحهم مً ؤمىا٫ اإلاجخمٗاث حكٗغ بًغوعة بًجاص وؾُلت ؤزغي للخباص٫ ٣ٞض بضا 

ًت" لضي الخجاع ؤو عحا٫ اإلاا٫ ؤو ما ًضٖىن بغحا٫ اإلاهاٝع م٣ابل خهىلهم ٖلى ؤوعا١ ؤو  "طهب ٞو

٤ الخٓهحر ، ج٨خب ٞيها ٦مُت الى٣ىص اإلاٗضهُت التي ؤوصٖىها والتي  قهاصاث ٢ابلت للخضاو٫ ًٖ ٍَغ

وبٗض طل٪ ؤنبدذ هظه ألاوعا١ جهضع مً بُىث  ج٩ىن بمثابت ب٢غاع بالضًً جغص ٢ُمخه ٖىض الُلب،

ل بلى الظهب  ؤو الًٟت ٖلت ق٩ل مؿ٩ى٧اث  مٗضهُت. ، ج٩ىن ٢ابلت للخدٍى  زانت حؿمى باإلاهاٝع

و٧ان الخىؾ٘ وؤلاه٨ماف في بنضاع هظه ألاوعا١ ًغجبِ بذجم ؤو عنُض اإلاٗضن الىِٟـ وال ؾمُا 

مً الظهب ولهظا ؾمُذ هظه الى٣ىص  %100الظهب، ؤي ؤن ؤلانضاع الى٣ضي ٌٗاص٫ ما ٢ُمخه 

 الىع٢ُت بالى٣ىص اإلامثلت ؤو الىاثبت.

ت ْهغ وؾُِ ه٣ضي حضًض وهى الى٣ىص ؤلاثخماهُت التي ًسل٣ها اإلاهٝغ  وم٘ ْهىع البىى٥ الخجاٍع

الخجاعي بط ٌؿخُُ٘ ب٢ىإ ألاٞغاص ب٣بى٫ ألاوعا١ الى٣ضًت بضال مً اإلاؿ٩ى٧اث اإلاٗضهُت، خُث ؤن 

ل بلى طهب ٖىض الُلب.هظه الى٣ىص ال   حؿدىض بلى ُٚاء مٗحن، ول٨نها ٢ابلت للخدٍى

ل ألاٞغاص  م مً طل٪ ٧له ٞةن الخ٩ىماث بضؤث جسص ى مً عجؼها مً مىاحهت َلباث جدٍى لى الٚغ ٖو

ل وهي  ألاوعا١ الى٣ضًت بلى طهب ومىه بضؤ بؾخٗما٫ هٕى حضًض مً الى٣ىص الىع٢ُت ٚحر ٢ابلت للخدٍى

اء باإللتزاماث والضًىن في الى٣ىص الىع٢ُت ؤلالؼا مُت ؤو ال٣اهىهُت،وهي حؿخمض ٢ىتها مً ٢ضعتها ٖلى الٞى

ه.  ؤي و٢ذ ؤي ؤن ٢ىتها مخإجُت مً ٢ىة ال٣اهىن وز٣ت اإلاجخم٘ بها و٢ىة ؤلا٢خهاص وجىٖى

 :هلىد الىدائع-4

ُت مً ؤهم ؤهىإ الى٣ىص في الضو٫ اإلاخ٣ضمت،     ً ال٣غن ٟٞي الىه٠ الثاوي م حٗخبر الى٣ىص اإلاهٞغ

ُت جً٘ ٢ُىصا ٖلى ؤلانضاع الى٣ضي ؤي ٧اهذ ج٣ىم بخدضًضه،19 ومً حاهب  م ٧اهذ ال٣ىاهحن اإلاهٞغ

ؤزغ ٧ان ؤلاهخاج في جُىع مؿخمغ واإلاٗامالث في جىؾ٘، ألامغ الظي ٧ىن ٞجىة بحن ال٨مُاث الى٣ضًت 

اث الىمى الا٢خهاصي، اإلاخضاولت وحجم الخباص٫، وؤنبدذ ألاوعا١ الى٣ضًت اإلاىحىصة ٚحر ٧اُٞت لٗملُ

لهظا لجإث البىى٥ في  اه٩لترا زانت بلى بًجاص وؾُلت صٞ٘ حضًضة ج٩ىن ؤ٦ثر مغوهت إلقبإ 

ت ج٣ُض في سجالث  البىى٥  الخاحُاث وؤلاًٟاء بااللتزاماث وجخسظ هظه الىؾاثل ق٩ل وصاج٘ حاٍع
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ُت و٢ض ؾمُ ت ٦إعنضة صاثىت لخؿاب الىخضاث ؤلا٢خهاصًت ٚحر اإلاهٞغ ذ بالى٣ىص ال٨خابُت ؤو الخجاٍع

 ه٣ىص الىصاج٘.

 الىلىد الالكتروهيت: -5

ل ؤي مبالٜ مً حهت بلى حهت ؤزغي ٦ضٞ٘      ٣هض بها الىؾاثل الال٨تروهُت "الخاؾىب" لخدٍى ٍو

٣ا  خم طل٪ ٞو اث ؾلُٗت ؤو زضمُت ٍو ٟحن ؤو حؿضًض الضًىن ؤو صٞ٘ ٢ُمت مكتًر عواجب وؤحىع اإلاْى

 دىٍل ألامىا٫ ؤلال٨ترووي.هٓام بل٨ترووي ٌٗٝغ بىٓام ج

و٢ض ٩ًىن هظا الىـٓام هى البضًل اإلاؿخـ٣بلي الؾخسضام الٗمالث ال٣اهىهُت والك٩ُاث وختى بُا٢اث 

وجخمحز هظه الى٣ىص بٗـضة مؼاًا جخمثل في ال٨ٟاءة الٗالُت التي ًم٨ً جد٣ُـ٣ها باؾخسضام  الاثخمان،

 الىـٓام

ت جدىٍل ألا  ل.الال٨ترووي ؾىاء جمثل طل٪ في ؾٖغ  مىا٫ ؤو جسٌُٟ ج٩لٟت الخدٍى

 ومً حهت ؤزغي حٗاوي الى٣ىص الال٨تروهُت مً حملت اهخ٣اصاث ؤهمها:

غه - ت ؤو ال٨ك٠ بها مثلما ًٞى غ الىٓام ؤلال٨ترووي ؤي هٕى مً ؤلازباث بةؾخالم اإلابالٜ اإلاضٖٞى ال ًٞى

 هٓام الكُ٪.

الخاؾىبُت وال جىحض حهت مؿاولت ٖلى ال ًىحض في الىٓام ؤلال٨ترووي ما ًمى٘ ؤٖما٫ ال٣غنىت -

 الخؿاثغ التي جدضر هدُجت لظل٪.

 .حعشيف الىلىدثاهيا: 

ها بؾدىاصا بلى نٟاتها ومنهم     ت مً الخٗاٍع٠ بسهىم الى٣ىص ٞمنهم مً ٖٞغ ل٣ض وعصث مجمٖى

اثٟها، ها بؾدىاصا بلى ْو ها مً ٖٞغ "ؤي ش يء ٌؿخسضم  بال ؤجها جهب في بججاه واخض ٞهىا٥ مً ٖٞغ

اء باإللتزاماث"  وؾُُا للخباص٫، خمخ٘ ب٣بى٫ ٖام في الٞى  ووخضة للخؿاب ٍو

ُٟت  ًُل٘ في الى٢ذ هٟؿه بْى ها " ؤي ش يء ًخمخ٘ ب٣بى٫ ٖام ٧ىؾُلت للمباصلت ٍو وهىا٥ مً ٌٗٞغ

ؤن الى٣ىص "هي مجمٕى وؾاثل الضٞ٘ اإلاؿخٗملت إلجمام ٧ل  (R.Penau)وخضة خؿاب " . ًغي بِىى 

اث ٖلى ٧ام  ل ؤلا٢لُم"اإلاضٖٞى
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ها " هي اإلا٣ابل اإلااصي لجمُ٘ ألاوكُت ؤلا٢خهاصًت وهي ألاصاة التي جمىذ لهاخبها  وهىا٥ مً ٌٗٞغ

ال٣ىة الكغاثُت التي جم٨ىه مً بقبإ خاحاجه وعٚباجه، ٦ما ؤجها مً الىاخُت ال٣اهىهُت جمثل ألاصاة 

 التي جم٨ىه مً حؿضًض بلتزاماجه".

 .خصائص الىلىد ثالثا:

ت مً الخهاثو هي ٧الخالي : جخمخ٘      الى٣ىص بمجمٖى

ؤ(نٟت ال٣بى٫ الٗام: ًجب ؤن جدؿم الى٣ىص بؿمت ال٣بى٫ الٗام ، بدُث ٩ًىن اإلاجخم٘ ٩٦له ٖلى 

 بؾخٗضاص ل٣بى٫ الى٣ىص التي حؿخٗمل ٧ىؾُلت لٗملُاث الخباص٫ ؤو لدؿضًض الضًىن.

خملها ؤي ؤجها جخمحز بؿهىلت ب(ٌؿخدؿً ؤن ج٩ىن الى٣ىص زُٟٟت الىػن ٧ي ًخم٨ً ألاشخام مً 

 الخمل.

ج(ًجب ؤن ج٩ىن الى٣ىص ٢ابلت للخجؼثت بلى وخضاث نٛحرة وطل٪ لدؿهُل حمُ٘ الٗملُاث 

 ؤلا٢خهاصًت  ؾىاء ٧اهذ نٛحرة ؤم ٦بحرة.

ص(ؤن ج٩ىن حمُ٘ الىخضاث اإلاؿخسضمت ٦ى٣ىص جخمخ٘ بالخجاوـ وبالخالي ال ًم٨ً ألي شخو ؤن 

ؤهه ٖىضما ٣ًغى شخو مبلٛا مً الى٣ىص لصخو آزغ ٞةهه ال  ًًٟل وخضة ٖلى ألازغي ، ؤي

 .ٌكتٍر ٖلُه عصها بُٗنها و ل٨ىه ٣ًبل عصها باإلاثل

 هـ(ًجب ؤن ج٩ىن الى٣ىص اإلاؿخٗملت ٚحر ٢ابلت للخل٠ .

 .وؿائف الىلىد سابعا:

اث٠ ج٣ط ي ٖلى بخضي نٗىباث      اث٠ ٧ل واخضة مً هظه الْى ًغي باخثىن ؤن للى٣ىص ؤعبٗت ْو

اث٠ هي :  اإلا٣اًًت و هظه الْى

اث آلاحلت، و ط٦غ بًٗهم ؤجها   وؾُلت للخباص٫ ووخضة للخؿاب، و مسؼن لل٣ُمت و مُٗاع للمضٖٞى

اث٠ ألاؾاؾُت للى٣ىص   .الْى

 : الىلىد هىظيؽ للخبادل-1

ُٟت ألاولى للى٣ىص، خُث ًم٨ً إلاً ًبُ٘ الؿلٗت ؤن ًدهل في م٣ابلها ٖلى الى٣ىص حٗض       هظه الْى

ضه مً ؾل٘ وزضماث ؤزغي، ٞهي حُٗي لهاخبها مجاال  وؤن ٌؿخٗمل هظه الى٣ىص في قغاء ما ًٍغ

ض ومً ؤي شخو وفي ؤي ػمان ٧ان،  واؾٗا لإلزخُاع، وجم٨ىه مً قغاء ؤي ؾلٗت وفي ؤي م٩ان ًٍغ
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زم ج٣ؿُم  بؾخٗما٫ الى٣ىص ٧ىؾُِ للخباص٫ بلى ْهىع الخسهو في بٌٗ ؤهىإ ؤلاهخاج، و٢ض ؾاٖض

ا واخضا مً ؾلٗت مُٗىت وبُٗها زم  الٗمل في الىٕى الىاخض مً ؤلاهخاج، خُث ؤنبذ الٟغص ًيخج هٖى

 قغاء ما ًدخاحه مً ؾل٘ وزضماث ؤزغي.

  الىلىد هملياط للليمت:-2

ُٟت الثاهُت التي ج     ٣ىم بها الى٣ىص، خُث حؿخٗمل ٦م٣ُاؽ لل٣ُمت إلاسخل٠ الؿل٘ وهي الْى

ت ما جمثله ٢ُمت ؾلٗت مُٗىت باليؿبت بلى ٢ُم  والخضماث، ومٗنى هظا ؤن الى٣ىص جم٨ىىا مً مٗٞغ

 الؿل٘ ألازغي.

بن اإلاك٩لت التي ًجب ؤلاقاعة بليها هي ٖىض بؾخسضام الى٣ىص ٦م٣ُاؽ لل٣ُمت هى ٖضم جمخٗها 

الظي  ال٣ُمت، بط ًجب ؤن هٟغ١ بحن اإلا٣ُاؽ الُبُعي ٧الُى٫ والىػن .....الخ، بالثباث اإلاُل٤ في

ًخمحز بالثباث اإلاُل٤، والى٣ىص ٦م٣ُاؽ لل٣ُمت التي جخمحز بٗضم ؤلاؾخ٣غاع وبالخالي ٖضم الثباث اإلاُل٤ 

لل٣ُمت، لظل٪ ؤنبدذ ٢ًُت ٢ُمت الى٣ىص في الى٢ذ الخالي مك٩لت م٣ل٣ت م٘ بػصًاص ْاهغة 

ُٟتها ٦م٣ُاؽ لل٣ُمت، الخطخم بط لم  وجأ٧ل ٢ُمت الى٣ىص، مما ًاصي بلى عجؼ الى٣ىص ًٖ ال٣ُام بْى

 جخمخ٘ الى٣ىص بةؾخ٣غاع م٣ٗى٫ في ال٣ُمت.

 الىلىد همخضون للليمت "همعخىدع للليمت".-3

بت مىه      ضم بهٟا٢ها هى لِـ ٚع ٖىضما ٣ًىم ؤخض ٞغاص اإلاجخم٘ باإلخخٟاّ بالى٣ىص لٟترة مُٗىت ٖو

ٞالٟغص ٌؿخُُ٘ ؤن ًدخٟٔ بثروجه  لإلخخٟاّ لظاتها وبهما  ال٣هض هى لخد٤ُ٣ هضٝ مٗحن،

ومضزغاجه بك٩ل وخضاث ه٣ضًت ألهه مُمئن بلى ؤن هظه الى٣ىص ؾٝى جداٞٔ ٖلى ٢ُمت زغوجه 

ب ُٞه وبضون حهض ٦بحر ؤو ج٩لٟت بياُٞت. م٨ً ؤن ًدىلها بلى ؤقُاء ؤزغي  في ؤي و٢ذ ًٚغ  ٍو

حر لضي البىى٥ ؤو نىاص٤ً  ٦ما ًم٨ً للمٗاصن الىِٟؿت ؤن ج٩ىن مسؼون لل٣ُمت، و٦ظا وصاج٘ الخٞى

حر وؤلاصزاع، ىت، الخٞى ت ٢هحرة ألاحل ؤو جمل٪ ؾهم. قغاء وؤطوهاث الخٍؼ  ؤوعا١ ججاٍع

وال ق٪ ؤن بخخٟاّ ألاٞغاص بالى٣ىص ٦مسؼون لل٣ُمت ًخى٠٢ ٖلى جى٢ٗاتهم في اإلاؿخ٣بل، ومٗنى 

اصة ال٣ضعة الكغاثُت للى٣ىص ٧ان طل٪ خاٞؼا لإلخخٟاّ بها، وؤما بطا جى٢ٗىا بعجٟإ طل٪ بط ا جى٢ٗىا ٍػ

ٞةجهم ؾٝى ًًٟلىن ؤلاخخٟاّ بثرواتهم ٖلى ق٩ل ؾل٘  ألاؾٗاع وبالخالي بهسٟاى ال٣ضعة الكغاثُت،

 هِٟؿت لإلؾخٟاصة مً بعجٟإ ٢ُمتها.
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 الىلىد هأداة للمذفىعاث آلاحلت:-4

ت الضًىن اإلاؿخ٣بلُت ٞبمجغص جإحُل حؿخٗمل ا     اث آلاحلت ؤي حؿٍى ت اإلاضٖٞى لى٣ىص مً ؤحل حؿٍى

اث آلاحلت، ومما ٣ًلل مً  ٖملُت الضٞ٘ بلى اإلاؿخ٣بل ٌٗني ؤن الى٣ىص ؤؾخسضمذ ٦إصاة للمضٖٞى

ُٟت هي الخ٣لباث التي جُغؤ ٖلى الى٣ىص وطل٪ في ٞتراث الخطخم  ؤهمُت صوع الى٣ىص في جإصًت هظه الْى

 ه٨ماف مما ًىلض هدُجت ؾلبُت ٖلى الباج٘ ؤو اإلاكتري ؤو اإلا٣غى ؤو اإلا٣ترى.وؤلا 
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 ثاهيا:

كىىاث العشض الىلذي، محذداجه، 

 ومؤششاجه.
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 جمهيذ:

كاع له بخىاٞغ الى٣ىص ؤّي ؤنَّ ألانى٫  ٖغى الى٣ىص ت ٖىض ألاٞغاص، وَُ ُّ هى ٖباعة ًٖ ال٣ضعة الكغاث

اصة ٖغى الى٣ىص بلى الؿاثلت  في ال٣ُإ الا٢خهاصّي حٗخمض ٖلى جباص٫ الخضماث والؿل٘، وجاصي ٍػ

ْهىع جطخم ا٢خهاصّي، ؤّما اهسٟاى ٖغيها ُٞيخج ٖىه ْهىع البُالت، والاه٨ماف، وزمى٫ ال٣ضعة 

خضاو٫ باإلياٞت بلى اإلاا٫ اإلاىحىص يمً الخؿاؤلاهخاج،  ٖلى
ُ
ه الى٣ض اإلا

ّ
ّٗغٝ ٖغى الى٣ىص بإه باث وَُ

ت، ٧األؾهم ؤو الاؾدثماعاث  ُّ ت، وال ٌكمل ٖغى الى٣ىص ؤّي ق٩ٍل آزغ مً ؤق٩ا٫ الثروة اإلاال ُّ اإلاهٞغ

ت، ٧الغهً ال٣ٗاعّي، وال٣غوى ا ُّ ت، ٦ما ال ٌكمل ألاصواث الاثخماه ُّ ت.اإلاال ُّ  إلاال

ت ُّ ه الغنُض ال٨لّي مً الٗمالث، وألاصواث اإلاال
ّ
ٟاث ألازغي لٗغى الى٣ىص ؤه الؿاثلت التي  ومً الخٍٗغ

 .ًخمُّ جضاولها في ا٢خهاص صولت مُٗىت
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 الخعشيف بعشض الىلذ.اوال: 

"٦مُت الى٣ىص ؤو مجمٕى الىخضاث الى٣ضًت اإلاخىاحضة في خىػة ألاشخام  ٌٗٝغ ٖغى الى٣ض بإهه    

 زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت.

ه٣ضًا والٟغ١ بحن اإلاهُلخحن هى ؤن وهظا ٌٗني ؤن ٖغى الى٣ض ًمثل عنُضا ه٣ضًا ولِـ جض٣ٞا 

ؤما الخض٤ٞ الى٣ضي  الغنُض الى٣ضي ًمثل ٦مُت مُٗىت مً الى٣ىص ج٣اؽ في لخٓت ػمىُت مُٗىت،

م مً هظا الٟغ١ بحن  ُٞٗني ٦مُت مً الى٣ض ًم٨ً ٢ُاؾها زال٫ مضة ػمىُت مُٗىت، لى الٚغ ٖو

ت صوعان   الى٣ىص.اإلاهُلخحن بال ؤجهما مغجبُان م٘ بًٗهما مً زلل ؾٖغ

 كىىاث عشض الىلذ.ثاهيا: 

ىت الٗامت والبى٪ اإلاغ٦ؼي،     ت والخٍؼ  هخُغ١ هىا بلى ٖملُت زل٤ الى٣ىص مً َٝغ البىى٥ الخجاٍع

 وطل٪ هٓغا إلاا جلٗبه الى٣ىص ؤلاثخماهُت مً صوع في جغ٦ُب ال٨خلت الى٣ضًت.

 خلم الىلىد مً ػشف البىىن الخجاسيت:-1

ت      وهي ح٨ٗـ جضاو٫  زل٤ الى٣ىص ال٨خابُت مً زال٫ الىصاج٘ وال٣غوى،حؿخُُ٘ البىى٥ الخجاٍع

ألاولى هي بخخٟاّ البى٪ الخجاعي  ألامىا٫ بالك٩ُاث ال جضاولها خ٣ُ٣ت،وهىا ه٠٣ ٖلى خالخحن،

خُنها لً ًخم٨ً البى٪ اإلاغ٦ؼي مً زل٤ ؤي وصٌٗت  بةخخُاَي ه٣ضي ٧امل ٌُٛي الىصٌٗت بإ٦ملها،

وؤما الخالت الثاهُت هي بخخٟاّ البى٪ الخجاعي باخخُاَي  ًٖ الىا٢٘، وهظه الخالت بُٗضة حضًضة،

ت مً زل٤ الى٣ىص، ه٣ضي حؼجي، ٣ا إلاا ٌؿمى  خُث حؿخُُ٘ في هظه الخالت البىى٥ الخجاٍع وطل٪ ٞو

وجخى١ ٢ضعة البىى٥ ٖلى زل٤ الى٣ىص مً زال٫  بمًا٠ٖ ؤلاثخمان ؤو اإلا٨مل في خالت ؤلاه٨ماف،

اعي ووؿبت الدؿغب الى٣ضي ؤي وؿبت جًُٟل ألاٞغاص ٖلى خُاػة ألاوعا١ وؿبت ؤلاخخُاَي ؤلاحب

٤ ألامىا٫ اإلا٣غيت ،٦ما ًم٨نها ؤًًا زل٤  ت زل٤ الى٣ىص ًٖ ٍَغ الى٣ضًت،٦ما ًم٨ً للبىى٥ الخجاٍع

ىت الٗامت  الى٣ىص ًٖ جل٣يها الضًىن ٖلى الخاعج ؤو الٗمالث ألاحىبُت، ؤو بة٦خخاب ؾىضاث الخٍؼ

 ى٫ ٚحر ه٣ضًت وج٣ضًم ٢غوى لإلٞغاص واإلااؾؿاث.وخهىلها ٖلى اله

 خلم الىلىد مً ػشف الخضيىت العامت:-2

ض مً      ت ألجها بةم٩اجها ؤن جٍؼ ىت الٗامت مباقغة في زل٤ الى٣ىص مثل البىى٥ الخجاٍع جخضزل الخٍؼ

وطل٪ مً زال٫  الىصاج٘ وحؿخُُ٘ حظب وصاج٘ الجمهىع ؤو وصاج٘ اإلااؾؿاث الٗامت ؤو الخانت،
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ىت الٗامت، ت التي ًم٪ هٟخدها لضي الخٍؼ ٤  الخؿاباث الجاٍع وهى ؤؾلىب مباقغ ؤو ًٖ ٍَغ

ض ألن وصاج٘ ٧ل هظه اإلاغا٦ؼ جىصٕ في خؿاب زام  ت اإلاٟخىخت في مغا٦ؼ البًر الخؿاباث الجاٍع

ىت الٗامت وهى ؤؾلىب ٚحر مباقغ.  بالخٍؼ

ىت الٗامت لِؿذ خغة، جسً٘ لخضوص م٣ُضة منها جدضًض بل  بن ٖملُت زل٤ الى٣ىص مً َٝغ الخٍؼ

وهظا ًدض مً ٖملُت زل٤  و٦ظل٪ مضة بؾترحاٖها، ؾ٠٣ لل٣غوى التي جخل٣اها مً البى٪ اإلاغ٦ؼي،

لهظا ٞةن  الى٣ىص لضحها ٦ما ؤجها مؿاولت ًٖ بنضاع ه٣ىص الخجؼثت ٖىض جىُٟظ اإلاحزاهُت الٗامت للضولت،

ىت الٗامت ٖلى زل٤ الى٣ىص حٗخبر ٚحر مبا ول٩ي جدهل هي ٖلى ه٣ض البى٪ اإلاغ٦ؼي  قغة،٢ضعة الخٍؼ

ىت  ٤ حؿب٣ُاث البى٪ اإلاغ٦ؼي للخٍؼ ٣حن وهما ؤلا٢تراى مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ ٍَغ جلجإ بلى ٍَغ

ىت بىاؾُت البى٪ اإلاغ٦ؼي، ت ٖلى ق٩ل  وقغاء ؾىضاث الخٍؼ وؤما ؤلا٢تراى مً البىى٥ الخجاٍع

ىت.  ؾىضاث زٍؼ

م هظا ٞةن هظه ال٣ضعة اإلادضوص جُا جخجه هدى ول٨ً ٚع ة ٚحر اإلاباقغة ٖلى زل٤ الى٣ىص بضؤث جضٍع

٤ ٢غوى اإلااؾؿاث اإلا ل لعجؼ اإلاحزاهُت ًٖ ٍَغ اصة بؿبب وحىب حُُٛت الخمٍى ُت الٍؼ الُت اإلاهٞغ

 والى٣ىص اإلاؿاٖضة.

 : خلم الىلىد مً ػشف البىك اإلاشهضي -3

ت،     بةنضاع ه٣ىص م٣ابل  ٞهي ج٣ىم حكبه هظه الٗملُت زل٤ الى٣ىص مً َٝغ البىى٥ الخجاٍع

خُث اهه بطا ٧ان اخض ألاشخام ؤلا٢خهاصًحن ًمل٪ طهب ؤو ٖمالث  ٢غوى ؤو ؤنى٫ ٚحر ه٣ضًت،

ٞاهه ًخٟاوى م٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي في ؾبُل الخىاػ٫ ًٖ هظا ألانل لهالر البى٪ اإلاغ٦ؼي  ؤحىبُت،

لتزم ٣ُُٞض البى٪ اإلاغ٦ؼي ألانل في ح م٣ابل وخضاث ه٣ضًت ب٣ضع ٢ُمت هظا ألانل، اهب ألانى٫ ٍو

 بخ٣ُُض وخضاث الى٣ض ال٣اهىهُت اإلا٣ضمت للصخو في حاهب الخهىم.

ملت بثخمان وهى ج٣ؿُم ٚحر  ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بةنضاع نىٟحن مً الٗملت وهما ٖملت خغة ٖو

مٗمى٫ به، ول٨ىه ٌؿخسضم لخىيُذ ٨ٞغة زل٤ الى٣ىص، والٗملت الخغة هي الٗملت التي ًهضعها 

 بهٟت جهاثُت ل٣اء خهىله ٖلى مىحىصاث مالُت بٗمالث ؤحىبُت. البى٪ اإلاغ٦ؼي 
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ىت، ت ؤو الخٍؼ ولظل٪ ٞان  ٖملت بثخمان ًهضعها البى٪ اإلاغ٦ؼي في ق٩ل ٢غوى بلى البىى٥ الخجاٍع

ؤلانضاع الى٣ضي الظي ًماعؾه البى٪ اإلاغ٦ؼي ًخٗل٤ بثالزت هماطج وهي ال٣غوى اإلا٣ضمت لإل٢خـهاص 

 و٢غوى م٣ضمت

ىت و٢غ   وى مترجبت ٖلى الخاعج. للخٍؼ

 كياط خلم وعشض الىلذ.ثالثا:    

غى الى٣ض لٛغى الخد٨م الجُض ٞيها وطل٪      ت ٦ُُٟت ٢ُاؽ ٧ل مً زل٤ ٖو هداو٫ هىا مٗٞغ

ضم وحىص الدؿغب  بضعاؾت اإلاًا٠ٖ الى٣ضي ومًا٠ٖ ؤلاثخمان في خالتي الدؿغب الى٣ضي ٖو

 الى٣ضي.

 اإلاظاعف الىلذي: -1

م٨ً ٦خابخه  ٖلى اهه وؿبت ال٨خلت الى٣ضًت بلى ال٣اٖضة الى٣ضًت،kالى٣ي ٌٗٝغ اإلاًا٠ٖ      ٍو

 بالك٩ل الخالي:

(1.............................) 
 RMF

DMF

S

M
k S




  

MFالجهاػ اإلاهغفي،       ٖغى الى٣ض ؤي مجمٕى الى٣ىص ال٣اهىهُت اإلاخضاولت زاعج MSخُث جمثل

MF ٞخمثل ال٣اٖضة الى٣ضي ٖلى ؤؾاؽ ؤجها مجمٕى الى٣ىص ال٣اهىهُت S،ؤما  Dوالىصاج٘

ُت والاخخُاَاث  .Rاإلاهٞغ

م٨ً حٗـٍغ٠ اإلاًا٠ٖ الى٣ـضي  وؿبت الخضاو٫ الى٣ضي بلى الىصاج٘  ؤًًـا بضاللتٍو
D

MF
c  ووؿبت،

بلى الىصاج٘ الاخخُاَاث
D

R
r (٧الخالي:1،لخهبذ اإلاٗاصلت ع٢م) 

(2...............................) 
rc

c
K






1 

(+نافي ألانى٫ Fلضي الؿلُت الى٣ضًت)=نافي ألانى٫ ألاحىبُت sوإلاا ٧اهذ ال٣اٖضة الى٣ضًت 

 (ًم٨ً ٦خابت الخالُت:Gاإلادلُت ؤو حجم ؤلاثخمان اإلا٣ضم مً ٢بل الؿلُت الى٣ضًت)

GFS  ………………..(3) 

 ؤي ؤن:

GFS  …………….(4) 



 

 

 16 

ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 (هجض:1وبةٖاصة اإلاٗاصلت ع٢م )

SKM S . ………………(5) 

 وؤن مٗاصلت الخىاػن:

dS MM  .……………(6) 

 ( بالك٩ل الخالي:6( ًم٨ً بٖاصة ٦خابت اإلاٗاصلت )5وبةؾخسضام اإلاٗاصلت ع٢م )

dd MSKM  . …………(7) 

 ( ًهبذ لضًىا:7(واإلاٗاصلت)3مً اإلاٗاصلت )

  dS MGFKM  …….(8) 

خمُت لألؾاؽ الُبُعي للمٗاصلت )هإ اٍع  ( هجض:8زظ الهُٛت اللٚى

  dS MGFkM lnlnln  ……..(9) 

 ( ًيخج:9وبةقخ٣ا١ الهُٛت )

 
t

M

t

GFk

t

M dS













 lnlnln ….(10) 

 
  d

d

S

S

M

M

GFK

GFK

M

M 









………….(11) 

 و٧ىن اإلاًا٠ٖ الى٣ضي زابخا في اإلاضي ال٣هحر:

dS M
GF

GF
M 







………….(12) 

ًها في اإلاٗاصلت )4بلى اإلاٗاصلت ) وبالغحٕى  (هجض:12( وحٍٗى

dS M
S

GF
M 





…………..(13) 

م٨ً بٖاصة ٦خابت)  (بالهُٛت الخالُت:13ٍو

dS M
S

G

GG

S

F

FF

M 

 ..

……..(14) 

 وبةٖاصة نُاٚتها هدهل ٖلى:

G
S

G
F

S

F
M S  .. ………….(15) 

 خُث:
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 Fألاحىبُت. : مٗض٫ همى الاخخُاَاث

 G: مٗض٫ همى الاثخمان اإلادلي.

وؿخيخج مما ؾب٤ ؤن مٗض٫ همى ٖغى الى٣ض ٌٗخمض ٖلى ٖاملحن ألاو٫ هى مٗض٫ همى ؤلاخخُاَاث 

 نهما ٌٗخمض ٖلى ال٣اٖضة الى٣ضًت.و٧ل م ألاحىبُت والثاوي هى ؤلاثخمان اإلادلي،

 ظؤال:

امل الاخخُاَي ملُىن وخضة ه٣ضًت وان مٗ ٧500اهذ لىٟغى ان م٣ضاع ال٣اٖضة الى٣ضًت في بلض ما 

 c =0.6امل الاخخٟاّ بالؿُىلت وان مٗ r =0.1ال٣اهىوي 

 اإلاُلىب:

 اخؿب ٢ُمت اإلاًا٠ٖ الى٣ضي، زم ٞؿغ الىدُجت؟-

 اخؿب اإلاٗغوى الى٣ضي الظي ًدىػه هظا البلض؟-

 الاحابت:

 الىلذي:حعاب اإلاظاعف -

 
rc

c
K






1 

 ومىه 

 
3.2

1.06.0

6.01





K 

 وخضة ه٣ضًت. 2.3: ٧ل وخضة ه٣ضًت مً ال٣اٖضة الى٣ضًت جيخج الخفعحر

 حعاب عشض الىلىد:-

M=m . B0 

M= 2.3 *500 =1150 

 ملُىن وخضة ه٣ضًت. 1150اإلاٗغوى الى٣ضي للبلض 

 :مظاعف الائخمان-2

خم      ٤ مًا٠ٖ ؤلاثخمان )ال٣غى(،ٍو وؿخُُ٘ ٢ُاؽ زل٤ الى٣ىص وبالخالي الخد٨م ُٞه ًٖ ٍَغ

بخدؿاب هظا اإلاًا٠ٖ في خالخحن، ألاولى هي جضاو٫ الى٣ض ال٨خابي، ؤي ٖضم وحىص حؿغب ه٣ضي بلى 

ابُت ؤي جىحه حؼء مً الى٣ىص ال٨خ ؤما الخالت الثاهُت ٞهي خالت وحىص حؿغب ه٣ضي، الخضاو٫ الىعقي،
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

لى بٞترايىا في خالت وحىص حؿغب ه٣ضي ٞةن  بلى الخضاو٫ زاعج الجهاػ اإلاهغفي)ه٣ىص وع٢ُت(،ٖو

 مًا٠ٖ ؤلاثخمان  ٌُٗى بالٗال٢ت الخالُت:   

    )1........1)1(1(
2 n

rrrmdM  ……..(16)  

 ٢ُمت الىصٌٗت. mؤلاحباعي و وؿبت ؤلاخخُاَي rمجمٕى الىصاج٘ اإلاكخ٣ت وdM خُث جمثل 

 وبمُاب٣ت اإلاٗاصلت الؿاب٣ت م٘ مجمٕى اإلاخخالُت الهىضؾُت ًهبذ:

 
  












r

r
mdM

n

11

11 ……………… (17)  

خُث ؤن nr1 جاو٫ بلى الهٟغ ٖىضما جاو٫n،وهى ٖضص مغاث جضاو٫ الىصٌٗت بحن  بلى ماال جهاًت

البىى٥ لُهبذ مًا٠ٖ ؤلاثخمان بالك٩ل الخالي:
r

K
1

. 

ٗض بٞتراى ٖضم وحىص حؿغب ه٣ضي بُٗضا بٌٗ الص يء ًٖ الىا٢٘، ولهظا ؾٝى جًُغ البىى٥  َو

اء بُلباث ؤصخاب الىصاج٘ مما ًازغ ٖلى الخىؾ٘  الى٣ضي بلى ألازظ مً بخخُاَاتها مً ؤحل الٞى

وبطا ؤيٟىا بلى اإلاثا٫ الؿاب٤ وؿبت الدؿغب الى٣ضي التي حؿاوي م٣ضاع ألاوعا١ الى٣ضًت  باإلهسٟاى،

اصة في ال٨خلت الى٣ضًت   اإلادخٟٔ بها لضي الجمهىع بلى م٣ضاع الٍؼ

 لُهبذ مًا٠ٖ ؤلاثخمان ٦ما ًلي: bوهغمؼ له بالغمؼ

 

ىض طل٪ ًهبذ مًا٠ٖ ؤلاثخمان  ٌؿاوي:k ٖو

 )1)(1(1

1

Br
K


  

ومً هىا ٞةن ٢ُاؽ والخد٨م في ٖغى الى٣ض ٩ًىن ؤؾاؾا بالخد٨م في وؿبت ؤلاخخُاَاث ال٣اهىهُت 

 ووؿبت الدؿغب الى٣ضي والُلب ٖلى الى٣ىص مً ٢بل ألاشخام.

 العشض الىلذي:محذداث سابعا: 

ت الٗىامل اإلادضصة لٗغى الى٣ض ؤؾاؽ ٧ل ٖملُت يبِ لهظا الٗغى ػمىه جىاؾب      حٗض مٗٞغ

 هظا ألازحر مذجم ؤلاهخاج وججىب ْاهغة الخطخم.

 

 

       nn
brbrbrmdM  11...............11)1)(1(1(

22
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 اللاعذة الىلذًت:-1

 التي حٗخبر الىىاة ألاؾاؾُت لٗغى الى٣ض، ًغجبِ مٟهىم ٖغى الى٣ض بما ٌؿمى بال٣اٖضة الى٣ضًت،    

وجخ٩ىن مً الٗغى الى٣ض اإلاخضاو٫ في ًض الجمهىع زاعج الجهاػ اإلاهغفي ،ومً الىصاج٘ ؤلاخخُاَُت 

ت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي، ؤو  وجىن٠ ال٣اٖضة الى٣ضًت بم٩ىهاتها بإجها ه٣ىص بخخُاَُت، للبىى٥ الخجاٍع

لٗملت اإلاخضاولت ومً هىا ٞةن الٗىامل اإلاازغة في ال٣اٖضة الى٣ضًت جخلخو في ا ه٣ىص ٖالُت ال٣ضعة،

ت، ؾىاء منها اإلاخمثلت في وصاجٗها لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي  زاعج الجهاػ اإلاهغفي وبخخُاَاث البىى٥ الخجاٍع

ومتى جم جدضًض ال٣اٖضة الى٣ضًت و٢ُاؾها ٞاهه ًم٨ً بؾخسضام حٛحراتها للخيبا  ؤو الى٣ضًت في زؼاثنها،

ؤي  ٖضة الى٣ضًت لها جإزحر مباقغ ٖلى ٦مُت،بط ؤن الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ال٣ا بال٨خلت الى٣ضًت،

 ٖغى الى٣ض وهٟـ الص يء في خالت ؤلاهسٟاى ؤًً ٩ًىن هىا٥ ؤزغ اه٨ماش ي.

 ظلىن اإلاىدعحن:-2

٤ الخٛحر في وؿبت الىصاج٘ آلاحلت بلى الىصاج٘      ًيكا ؾلى٥ اإلاىصٖحن ٖلى ٖغى الى٣ض ًٖ ٍَغ

ت، ٠ٖ الى٣ضي وبالخالي ًىسٌٟ اإلاٗغوى بط ٧لما بعجٟٗذ هظه اليؿبت بهسٌٟ اإلاًا الجاٍع

٦ما ًيكإ هظا الخإزحر مً زال٫ وؿبت الٗملت بلى الىصاج٘ جدذ الُلب،خُث ؤهه ٧لما  الى٣ضي،

ت بلى ٖملت(٧لما بهسٌٟ  ل اإلاىصٖحن لجؼء مً وصاجٗهم الجاٍع بعجٟٗذ هظه اليؿبت)هدُجت جدٍى

 اإلاًا٠ٖ الى٣ضي وبالخالي ًىسٌٟ الٗغى الى٣ضي.

 ن الخجاسيت:ظلىن البىى -3

اث ؤلاخخُاٍ ؤلاحباعي      ت ٖلى اإلاٗغوى الى٣ضي ٞاهه ًخدضص بمؿخٍى ؤما ازغ ؾلى٥ البىى٥ الخجاٍع

اث ؤلاخخُاَاث  ؤلاياُٞت لضحها وبال٣غوى التي ج٣تريها مً البى٪ اإلاغ٦ؼي، ٞإما ًٖ ٖال٢ت مؿخٍى

ت ٞغنت ؤ٦بر لإل٢غاى وهى  ؤلاياُٞت بالٗغى الى٣ضي ٞةن بهسٟاى  هظا ألازحر ًدُذ للبىى٥ الخجاٍع

ض مً ٖغى الى٣ض، وجخى٠٢ خغ٧اث هظه ؤلاخخُاَاث ٖلى مؿخىي ٧ل مً ؤؾٗاع الٟاثضة  ما ًٍؼ

ت  الؿى٢ُت ووؿبت جدى٫ الىصاج٘ بلى ه٣ىص وع٢ُت، ؤما ًٖ ؤزغ ال٣غوى التي ج٣تريها البىى٥ الخجاٍع

الظي ًغجبِ م٘ حجم  مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى ٖغى الى٣ض ،ٞةهه ًخى٠٢ ٖلى ؾٗغ بٖاصة الخهم،

لى ؾٗغ الٟاثضة الؿىقي الظي ًغجبِ م٘ حجم ال٣غوى التي ج٣تريها  ال٣غوى بعجباَا ٨ٖؿُا، ٖو

 مً البى٪ اإلاغ٦ؼي بعجباَا بًجابُا.
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 ظلىن البىك اإلاشهضي:-4

ؤما ؤزغ ؾلى٥ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى جدضًض حجم الٗغى الى٣ضي ُٞخم مً زال٫ بؾخٗما٫ البى٪     

اإلاغ٦ؼي ٖضة ؤؾالُب جم٨ىه مً ال٣ُام بضوعه ٦ؿلٗت ه٣ضًت في يبِ الٗغى الى٣ضي وطل٪ 

ملُاث الؿى١ اإلاٟخىخت وؾُاؾت بٖاصة الخهم  بةؾخٗما٫ وؿبت ؤلاخخُاَي ؤلاحباعي ال٣اهىوي ٖو

حرها.   والؿُاؾاث  ؤلاقغاُٞت ٚو

 :ظؤال

 ما الفشق بحن مظاعف الىلذ ومظاعف اللشض؟

 الاحابت:

ت )ال٣اٖضة الى٣ضًت(-1  مًا٠ٖ الى٣ض هى اليؿبت بحن الى٣ىص والى٣ىص اإلاغ٦ٍؼ

 
 RMF

DMF

S

M
k S




 

: هي الى٣ىص اإلاخضاولت زاعج الجهاػ اإلاهغفي مًاٞا الُه الىصاج٘ )ًخم زل٣ها ٖلى MF+Dالى٣ىص 

ت(.  مؿخىي  البىى٥ الخجاٍع

ت)ال٣اٖضة الى٣ضًت( :حكخمل ٖلى الى٣ىص اإلاخضاولت زاعج الجهاػ اإلاهغفي مًاٞا MF+R الى٣ىص اإلاغ٦ٍؼ

م٨ً ان ه٨خب نُٛت اإلاًا٠ٖ اًًا بـ:  الُه الاخخُاَاث ٍو

 
 D

R
k  

 بدُث:

R.جمثل الاخخُاَاث : 

D.٘جمثل الىصاج : 

ٞهي جمثل حاهب الانى٫ للؿلُت الى٣ضًت وجخ٩ىن مً نافي الاثخمان اإلادلي اما  ال٣اٖضة الى٣ضًت 

ت.  للخ٩ىمت ونافي الانى٫ الاحىبُت والخ٣ى١ ٖلى البىى٥ الخجاٍع

مًا٠ٖ ال٣غى: هى ٖضص اإلاغاث التي ٌؿخُُ٘ البى٪ الخجاعي ان ٌؿخٗمل  ٞيها الىصٌٗت الاولُت -2

 ٣ىص(.إلاىذ ال٣غوى مً زال٫ ٖملُت اوكاء )اقخ٣ا١ الى

 مًا٠ٖ الى٣ىص في خالت ٖضم وحىص حؿغب ه٣ضي:
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

r

1 

 في مٗض٫ الاخخُاَي ال٣اهىوي. rبدُث 

 مًا٠ٖ ال٣غى في خالت وحىص حؿغب ه٣ضي:

rffr
K




1 

 في مٗض٫ الدؿغب الى٣ضي. fخُث 
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 

 

 

 

 

 ثالثا:

 اإلاؤششاث الىلذًت.
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 جمهيذ:

ًىهٝغ مٟهىم الٗغى الى٣ضي بلي عنُض ألاقُاء التي حؿخسضم ٧ىؾُِ في الخباص٫ ، وفي بَاع هظا 

اإلاٟهىم الٗام جخٗضص مٟاهُم الٗغى الى٣ضي بدؿب ما جدخىي ٖلُه ٧ل مً هظه اإلاٟاهُم، بلي 

 مً الؿُىلت حاهب الى٣ض اإلاخضاو٫ والٗملت اإلاٗاوهت، مً ؤهىإ ألاقُاء التي جخمخ٘ بضعحت ٖالُت حض
ً
ا

 بلي ه٣ىص صون ج٣لب في ٢ُمتها ؤو بخ٣لب ًدضر في ؤي٤ُ الخضوص.
ً
لها ٞىعا  ؤي جل٪ التي ًم٨ً جدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 24 

ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 الكخلت الىلذًت:اوال: 

مخاخاث ه٣ضًت وقبه  وهي جإزظ ق٩لحن: هي مجمٕى وؾاثل الضٞ٘ في بلض ما في ٞترة ػمىُت مُٗىت،    

 ه٣ضًت.

 الىلذًت:اإلاخاحاث -1

 وحكمل زالر ؤهىإ وهي:    

 ؤ(ألوعا١ الى٣ضًت اإلاخضاولت الهاصعة مً البى٪ اإلاغ٦ؼي.     

 الى٣ىص اإلاؿاٖضة اإلاخضاولت ب(

ج( الىصاج٘ جدذ الُلب وحؿمى الى٣ىص ال٨خابُت وهي ج٩ىن مىػٖت خؿب اإلااؾؿاث التي ًخٗامل 

 وهي: مٗها

ؤلا٢غاى وهي جمثل وؿبت ٖالُت مً مجمٕى  وصاج٘ جدذ الُلب لضي البىى٥ وباقي ماؾؿاث- 

الىصاج٘ جدذ الُلب، باإلياٞت بلى خؿاباث الك٩ُاث التي جضزل يمً الىصاج٘ جدذ الُلب لضي 

 البىى٥.

ضًت في بٌٗ الضو٫ مثل الجؼاثغ، - ىت ) لضي مغا٦ؼ اله٩ى٥ البًر ٞغوؿا (  وصاج٘ لضي الخٍؼ

ت لألٞغاص واإلااؾؿاث.  والخؿاباث الجاٍع

 ألاٞغاص واإلااؾؿاث لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي. خؿاباث -

 الىصاج٘ ألازغي في خؿاباث الك٩ُاث لضي نىاص٤ً ؤلاصزاع. -

 اإلاخاحاث شبه الىلذًت:-2

ىت التي ال ًم٨ً بصماحها في الخضاو٫      ُت والخٍؼ حكمل ألامىا٫ قبه الى٣ض ومجمٕى الىصاج٘ اإلاهٞغ

ىعي بىاؾُت ٧ل ؤق٩ا٫ الخٗامل ٧الكُ٪  ؤو الخىالاث وجخًمً الىصاج٘ الخالُت: بك٩ل مباقغ ٞو

 أ( الىدائع جحت الؼلب على الذفتر:

 وحكمل ما ًلي:    

 الخؿاباث ٖلى الضٞتر في البىى٥ والتي جضع ٞاثضة ألصخاب الىصاج٘، وهي مسههت لإلصزاع.-

حر وؤلاخخُاٍ ؤو خؿاباث ؤلاصزاع  - الؿ٨ني التي حؿخُٟض مً الٟىاثض اإلاىخجت، وحؿمذ  خؿاب الخٞى

ت، هظه الىصاج٘ مثل الىصاج٘ جدذ الُلب  ُٞما بٗض بالخهى٫ ٖلى ٢غوى للؿ٨ً بٟىاثض جمُحًز
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ت ال ٌؿخُُ٘  ًجىػ لهاخبها سخبها في ؤي و٢ذ وبإي مبلٜ، ول٨ً ٖلى ٨ٖـ وصاج٘ الخؿاباث الجاٍع

حر.ٞةهه مً الىاحب ٖلُه ؤن  الهٝغ منها بك٩ُاث،  ًخ٣ضم للبى٪ بىٟؿه ومٗه صٞتر للخٞى

 ب( الىدائع ألحل: 

ىت ألحل مدضص،        وهي هٕى آزغ مً ألامىا٫ الجاهؼة قبه الى٣ضًت وج٩ىن بما في البىى٥ ؤوفي الخٍؼ

تراوح هظا ألاحل مً قهغ بلى ؾىت ؤو ؤ٦ثر.  ٍو

خل٣ى ناخب    ، وهي وصاج٘ ًخ٤ٟ ٖلى ؤحل بؾخد٣ا٢ها بحن اإلاهٝغ والٗمُل ٍو ها ٞاثضة مً اإلاهٝغ

 وبالخالي ٞةن ال٨خلت الى٣ضًت جخ٩ىن مً اإلاخاخاث الى٣ضًت الجاهؼة وقبه الى٣ضًت.

 ملابالث الكخلت الىلذًت: ثاهيا:

ول٨ً م٘ جُىع ؤلا٢خهاص جم  ل٣ض ٧اهذ ٖملُت ؤلانضاع مغجبُت بم٣ضاع ؤلاخخُاَي مً الظهب،    

ما حٗل ٖملُت ؤلانضاع الى٣ضي جغجبِ بٗضة ؤنى٫ م ؤلاهخ٣ا٫ مً هٓام الظهب بلى هٓام ؤلاثخمان،

 ًُل٤ ٖليها م٣ابالث

 ال٨خلت الى٣ضًت وهي: 

 ألاصىل الخاسحيت)الزهب والعمالث ألاحىبيت(:-1

هي اإلا٣ابل الخاعجي لل٨خلت الى٣ضًت بط ًمثل ٧ل مً الظهب والٗملت الهٗبت وبخخُاَاث الهٝغ     

خم الخهى٫ ٖلى هظه ألانى٫ هدُجت  ُت عئوؽ ألامىا٫،ٞاألنى٫ الخاعحُت جخٛحر جبٗا لخغ٦ للبلض، ٍو

ت واإلاالُت التي ج٣ىم بها الضولت م٘ الٗالم الخاعجي، وبظل٪ جازغ هظه الٗملُاث  الٗملُاث الخجاٍع

 مباقغة في ٖغى الى٣ىص.

 اللشوض اإلالذمت للذولت)اإلالذمت إلى الخضيىت(.-2

ىت الٗامت بدؿُحر محزاهُت الضولت ٖ     ٤ الى٣ٟاث الٗامت وؤلاًغاصاث الٗامت وجد٤ُ٣ ج٣ىم الخٍؼ ً ٍَغ

ىت الٗامت جلجإ بلى  بحن ٖىانغها، الخىاػن ما بال ؤن جُىع صوع الضولت وػٍاصة الى٣ٟاث حٗل الخٍؼ

ىان ٚحر  ت واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤو مً ٖىض ألٖا ؤلا٢تراى مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو مً البىى٥ الخجاٍع

  .٣ىم بخلخُو ما ؾب٤ ٧الخالياإلاالُحن)الٗاثالث واإلااؾؿاث(،وه

 اللشوض اإلالذمت مً ػشف البىك اإلاشهضي:-2-1

ىت الٗامت،- ىت الجاعي لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي. ٢غوى مباقغة للخٍؼ  مى٣ىم منها خؿاب الخٍؼ
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 ه٣ىص الخجؼثت اإلاىحىصة لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي -

ىت في مدٟٓت الؿىضاث لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي.-  ؾىضاث الخٍؼ

 اإلالذمت مً البىىن الخجاسيت واإلاؤظعاث اإلااليت ألاخشي:اللشوض -2-2

 وحكمل ما ًلي:    

ضي الجاعي.-  ما جمل٨ه البىى٥ مً وصاج٘ في الخؿاب البًر

ىت.-  ما جمل٨ه البىى٥ مً وصاج٘ لضي الخٍؼ

 ال٣غوى والدؿب٣ُاث.-

 كشوض اإلاخعاملحن غحر اإلااليحن:-2-2-3

 وحكمل آلاحي:    

 ضاو٫.ه٣ىص الخجؼثت ٖىض الخ-

ضًت.- ت البًر  الىصاج٘ في الخؿاباث الجاٍع

ىت.-  الىصاج٘ لضي الخٍؼ

 :اللشوض اإلالذمت لإلكخصاد-2-3

ل الٗملُاث ؤلا٢خهاصًت للماؾؿاث      ت لخمٍى هي ٖباعة ًٖ ٢غوى ج٣ضم مً َٝغ البىى٥ الخجاٍع

ل الؿ٨ً وؤلاؾتهال٥، ٤ باإلياٞت بلى جمٍى ما٫ مً بؾدثماع وبهخاج وحؿٍى ٩ىن طل٪ بما  وعحا٫ ألٖا ٍو

٤ ٞخذ  ت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو ًٖ ٍَغ ٤ زهم البىى٥ الخجاٍع ٣ت مباقغة ؤو ًٖ ٍَغ بٍُغ

اصة ال٨خلت  هظا ما ًاصي بلى زل٤ ه٣ىص الىصاج٘ م٣ابل ج٣ضًم هظا ؤلاثخمان، بٖخماصاث، وبالخالي ٍػ

 الى٣ضًت اإلاخضاولت في ؤلا٢خهاص.

حرا ٖلى ال٨خلت الى٣ضًت ألن حُُٛخه جخم ٖاصة بالىصاج٘ ٌٗخبر ؤلاثخمان اإلا٣ضم ٢هحر ألاحل ؤ٦ثر جإز

ت، ل ألاحل ٞال ٌٗخبران ٦ظل٪ ألن هىا٥ بعجباَا وز٣ُا بحن ؤلاثخمان  الجاٍع ٍى ؤما ؤلاثخمان اإلاخىؾِ َو

ت.  ل ألاحل م٘ الىصاج٘ ؤلاصزاٍع  اإلاخىؾِ ألاحل م٘ الىصاج٘ ألحل وؤلاثخمان ٍَى

 .اإلاجاميع الىلذًتثالثا: 
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ض ؤلا٢خهاصًىن بلى بؾخدضار ماقغاث مً ؤحل جدضًض مسخل٠ الىؾاثل التي حٗخبر ل٣ض ٖم    

ه٣ىصا ،لهظا ٢امىا بخجمُ٘ مسخل٠ وؾاثل الضٞ٘ اإلاىحىصة بدىػة اإلاخٗاملحن ٚحر اإلاالُحن في 

اث ٚحر مخجاوؿت حٗٝغ باإلاجامُ٘ الى٣ضًت وهي ٧الخالي:  مجمٖى

 (:1Mمجمع اإلاخاحاث الىلذًت)-1

كمل حمُ٘ وؾاثل الضٞ٘ آلاهُت في ؤؾىا١ الؿل٘      مثل اإلاٗنى ال٤ًُ لل٨خلت الى٣ضًت َو ٍو

لها بلى ق٩ل آزغ مً الى٣ىص وحكمل ما ًلي:  والخضماث صون اللجىء بلى جدٍى

 ألاوعا١ الى٣ضًت وه٣ىص الخجؼثت.-

ضًت. - ت وخؿاباث الك٩ُاث البًر  الىصاج٘ جدذ الُلب في الخؿاباث الجاٍع

 (.2Mمجمع الكخلت الىلذًت)-2

ال ٌكحر بلى حٗبحر ٧امل ًٖ ال٨مُاث  1Mٌٗخ٣ض بٌٗ ؤلا٢خهاصًحن ؤن مجم٘ اإلاخاخاث الى٣ضًت    

ضمان ؤن مجم٘  غة في صازل ؤلا٢خهاص،ولهظا ًغي هاالء ؤلا٢خهاصًىن وفي م٣ضمتهم ٍٞغ الى٣ضًت اإلاخٞى

ٗٝغ ٖاصة بةؾم الؿُىلت 2Mال٨خلت الى٣ضًت هى الظي ًبحن الدجم ال٨لي للى٣ىص في ؤلا٢خهاص َو

 مًاٞا بلُه: 1Mخُث ؤهه ًخًمً مجم٘ اإلاخاخاث الى٣ضًت اإلادلُت ؤو الضازلُت،

 خؿاباث ؤلاصزاع ٖلى الضٞاجغ.-

 خؿاباث مً ؤحل الخىمُت الهىاُٖت.-

 ؤلاصزاع الؿ٨ني.خؿاباث -

 (.3Mمجمع العيىلت الىلذًت)-3

ل بٌٗ      ًخمحز مجم٘ الؿُىلت الى٣ضًت بؿُىلت مىسًٟت باإلا٣اعهت م٘ قبه الى٣ىص ألن جدٍى

ملُت البُ٘ ٢ض حٗغى ناخبها بلى  ألانى٫ بلى ه٣ىص ًخُلب بُٗها ٢بل خلى٫ آحا٫ بؾخد٣ا٢ها ٖو

كمل مجم٘ ال٨خلت الى٣ضًت ؤعباح ؤو زؿاعة عؤؾمالُت،  مًاٞا بليها:2Mَو

 الخؿاباث ألحل والؿىضاث ٚحر ال٣ابلت للخضاو٫.-

 قهاصاث ؤلاًضإ وما قابهها الهاصعة مً ٢بل البىى٥ واإلاخضاولت في ألاؾىا١.-

طاث عؤؾما٫ مخٛحر والهىاص٤ً اإلاكتر٦ت  ألاؾهم والخهو اإلاهضعة مً ٢بل قغ٦ت بؾدثماع -

 للخى٠ُْ. 
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ُٟاث الى٣ضًت)وصاج٘ جدذ الُلب،- قهاصاث بًضإ(بالٗمالث ألاحىبُت  خؿاباث ألحل، بحمالي الخْى

 للم٣ُمحن.

 (:4Mمجمع اللاعذة الىلذًت)-4

ىان ٚحر اإلاالُحن 3Mًخًمً باإلياٞت بلى مجم٘ الؿُىلت الى٣ضًت     ىت التي بدىػة ألٖا ؤوعا١ الخٍؼ

ىت ال٣ابلت للخضاو٫ والهاصعة ًٖ الضولت واإلاىحىصة بُض  الهاصعة ًٖ اإلااؾؿاث، ؾىضاث الخٍؼ

ىان ٚحر اإلاالُحن.  ألٖا

 ظؤال:

 ماهي ٖال٢ت اإلاٗغوى الى٣ضي باإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ال٩لُت؟

 الاحابت:

ت بحن ٖغى الٗال٢ت بحن ٖغى الى٣ىص  ت جىحض الٗضًض مً الٗال٢اث اإلاخىٖى ًّ واإلاخٛحراث الا٢خهاص

ت ًّ ت مً ؤهّم هظه اإلاخٛحراث الا٢خهاص ُما ًإحي مجمٖى ت، ٞو ًّ   :الى٣ىص واإلاخٛحراث الا٢خهاص

هى مخٛحر ا٢خهاصيٌّ عثِس ّي ًخإزغ بخٛحر ٖغى الى٣ىص، ٞٗىضما جؼصاص  :(GDP) الىاجج اإلاحلّي ؤلاحماليّ -1

اصة مؿخىي ألاؾٗاع الٗام، ٢ُمت ٖغى ا ت ؾُاصي طل٪ بلى ٍػ ُّ ت جىؾٗ ًّ  لؿُاؾت ه٣ض
ً
لى٣ىص؛ هدُجت

خماص ٖلى ؾُاؾت  ت، ؤّما في خا٫ الٖا ُّ واهسٟاى مّٗض٫ الٟىاثض؛ مّما ٌؿاهم بخىؾ٘ الاؾدثماعاث اإلاال

ت ؾُاصي بلى ج٣لُو ٖغى الى٣ىص؛ مّما ًيخج ٖىه اعجٟإ بإؾٗاع الٟىاثض، واهس ُّ ت اه٨ماق ًّ ٟاى ه٣ض

 بمؿخىي ألاؾٗاع الٗام، ُٞاصي طل٪ بلى ج٣لُل الاؾدثماعاث.

ىض اؾخسضام البؼالت -1 ً ٖلُه، ٖو : هي ٖضم وحىص ٖمل للغاٚبحن في الخهى٫ ٖلُه وال٣اصٍع

٘ مّٗض٫ ألاؾٗاع الٗام، واهسٟاى ؤؾٗاع الٟىاثض؛ مّما  ت ؾُاصي طل٪ بلى ٞع ُّ ت جىؾٗ ًّ ؾُاؾت ه٣ض

يخج ًٖ طل٪ اهسٟاى في مؿخىي ًضٖم الاؾدثماعاث التي جاصي بلى  اصة الُلب ٖلى الٗاملت، ٍو ٍػ

٘ مّٗض٫  ت؛ خُث جاصي بلى ٞع ًّ ت ج٣ُُض ًّ البُالت، وال٨ٗـ صخُذ في خا٫ اؾخسضام ؾُاؾت ه٣ض

 البُالت.

اصة في ألاؾٗاع، واهسٟاى ال٣ُمت الخضخم  -2 اصة في الى٣ىص اإلاخضاولت ًيخج ٖنها ٍػ : هى ٍػ

ت ٦مُت الى٣ىص  الكغاثُت للى٣ىص، وجٓهغ الٗال٢ت خماص ٖلى هٍٓغ غى الى٣ىص بااٖل بحن الخطخم ٖو

ت بحن ٖغى الى٣ىص ومؿخىي ألاؾٗاع  ُّ كحر بلى وحىص ٖال٢ت جىاؾب
ُ
ت(؛ خُث ح ُّ ت ال٨الؾ٨ُ )الىٍٓغ
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ت  ُّ  ؤّما مؿخىي ألاؾٗاع ٞهى مخّٛحر جاب٘، وجٟترى ال٨الؾ٨ُ
ً
 مؿخ٣ال

ً
الٗام، َٞخٗخبر ٖغى الى٣ىص مخٛحرا

ت الخ ت جثبُذ الؿٖغ ًّ ت الؿلُت الى٣ض ُّ انت بضوعان الى٣ىص، وجثبُذ حجم ؤلاهخاج، ٞخىدهغ مؿاول

ٓهغ  ازغ طل٪ في مؿخىي ألاؾٗاع الٗام، ٍو اصة ؤو الى٣هان، ٍو في الخإزحر في ٖغى الى٣ىص؛ ؾىاًء بالٍؼ

 طل٪ ٖلى الخطخم.

تظعش الفائذة  -3 ُّ للمهاٝع  : هى الؿٗغ اإلاضٕٞى مً زال٫ البى٪ اإلاغ٦ؼّي ٖلى ؤلاًضاٖاث اإلاال

ت   للؿُاؾت ال٨ُجزًّ
ً
٣ا ت، ٞو غ الا٢خهاصّي ٦ُجز-الخجاعٍّ

ّ
 للُم٨ٟ

ً
ًخدضص الؿٗغ الخام بالٟاثضة  -وؿبت

بخ٣اَ٘ ُمىدنى الُلب الخام بالى٣ىص م٘ الٗغى الخام بالى٣ىص؛ مّما ًاصي بلى جإزغه ب٩ٍلّ مً 

ت في مؿخىي ؾٗغ الٟاثضة، وح ًّ ٗخمض اؾخجابت الؿٗغ الٗغى والُلب؛ لظل٪ جازغ الؿُاؾت الى٣ض

الخام بالٟاثضة ٖلى اإلاغوهت اإلاغجبُت بضالت الخًُٟل الى٣ضّي، ٞٗىضما ج٩ىن مغوهت مىدىاه يئُلت 

ما اػصاصث مغوهت الُلب الخانت 
ّ
اصة ٖغى الى٣ىص ؾُاصي بلى ج٣لُل ؾٗغ الٟاثضة، و٧ل ٞةّن ٍػ

جّي؛ ختى ًهل بلى مؿخىي زابذ م٘  بالخًُٟل الى٣ضّي ج٣لو اهسٟاى ؾٗغ الٟاثضة بك٩ٍل جضٍع

ت الى٣ىص اإلاُلىبت واإلاٗغويت. ُّ اصة في ٦م   ٍػ
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 سابعا:

في الىـشياث  العياظت الىلذًت

 الاكخصادًت.
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 هـشيت هميت الىلىد)الخحليل الكالظيكي والىيىهالظيكي(. :أوال

اث الا٢خهاصًت التي ٖىِذ بخٟؿحر ْاهغة الخطخم وحٗىص حظوع هظه      حٗخبر مً ؤ٢ضم الىٍٓغ

ت بلى ٖام  م،ٖىضما الخٔ حان بىصان ؤن هىا٥ ٖال٢ت ما بحن ٦مُت الى٣ىص واإلاؿخىي 1968الىٍٓغ

 الٗام لألؾٗاع.

ت ؤن في جٟؿحرها لٓاهغة الخطخم ؤن ؤلاٞغاٍ في ؤلانضاع  اصة وجُٟض هظه الىٍٓغ الى٣ضي ًاصي بلى ٍػ

اصي بلى اهسٟايها  وهظا ًى٨ٗـ ٖلى ٢ُمت الى٣ىص، في الُلب ال٨لي ٖلى الؿل٘ والخضماث، ٍو

 وخضور بعجٟإ خخمي في اإلاؿخىي الٗام ألاؾٗاع ،وهظا ؤلاعجٟإ الظي ٌٗخبر اإلآهغ ألاؾاس ي للخطخم.

 ( فشطياث الىـشيت الكميت:1

ت مً     ت ٖلى مجمٖى  الاٞتراياث ؤهمها: ٢امذ هظه الىٍٓغ

لى ٖاصاث ألاٞغاص،- ت جضاو٫ الى٣ىص مً الٗىامل الثابخت ٧ىجها حٗخمض ٖلى ٖىامل ٞىُت ٖو  حٗخبر ؾٖغ

 وهظه الٗىامل ال جخٛحر في اإلاضي ال٣هحر.

ني،- ت وحىص خالت الدكُٛل ال٩امل في ؤلا٢خهاص الَى وهظا ٌٗني زباث الدجم  بٞتريذ هظه الىٍٓغ

ني.اإلاٗغوى الؿلعي وزباث   حجم الضزل الَى

ت جد٤٣ خالت اإلاىاٞؿت ال٩املت في ؤلا٢خهاص،- بمٗنى ٖضم وحىص خاالث بخخ٩اع  بٞتريذ هظه الىٍٓغ

 في ٢ُاٖاث مٗىُت صازل الا٢خهاص.

ت ؤن الى٣ىص ال جُلب لظاتها لٛغى ؤلا٦خىاػ،- اصة في ٦مُت الى٣ض  جٟترى الىٍٓغ لظا ٞةن ؤي ٍػ

وطل٪  وجى٨ٗـ ٖلى ق٩ل َلب ػاثض ٖلى الؿل٘ والخضماث، اإلاخضاو٫ جىحه مباقغة بلى ؤلاهٟا١،

 ٌؿخمض مً عؤي ال٨الؾُ٪ الظًً ٌٗخبرون ؤن للى٣ىص صوع وخُض وهى صوع الىؾُِ في اإلاباصالث،

 ولظل٪ ٞةن اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع ًدىاؾب جىاؾبا َغصًا م٘ ٦مُت الى٣ض اإلاخضاو٫.

 ٖضم وحىص م٣اًًت في اإلاباصالث .-

وهى ما ٌٗبر ٖىه ؤًًا بمبضؤ  ٦مُت الى٣ض ال ًيخج ٖىه ؤي جإزحر ٖلى حجم ؤلاهخاج،ؤن الخٛحر في -

 خُاصًت الى٣ىص.

وؾٗغ الٟاثضة ْاهغة ُٖيُت جخدضص بخالقي ٖغى اإلاضزغاث م٘  ؤلاصزاع ال ًدؿاوي م٘ ؤلاؾدثماع،-

 الُلب ٖليها.
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 ماث ٞاثٌ بهخاج. وبالخالي ٞلِـ مً اإلاىخٓغ خضور ؤػ  ؤن الٗغى ًسل٤ الُلب اإلاؿاوي له،-

 (معادلت الخبادل لفيشش:2

ُىج ِٞكغ ٖبر هظه  في بَاع ؤلاٞتراياث الؿاب٣ت،     وفي يىء جٟؿحره إلعجٟإ ألاؾٗاع ،ٖبر ؤٞع

ت بمٗاصلت الخباص٫ التي ناٚها ٖلى الك٩ل الخالي:  الىٍٓغ

M.V=P.T………………….(1)                                                     

 ؤن: خُث

M. ٦مُت الى٣ىص: 

V.ت جضاو٫ الى٣ىص  :ؾٖغ

P.اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع: 

T.حجم اإلاٗامالث: 

خُث ؤن الُٝغ ألاٌؿغ منها ٌكمل  (هجضها ال جسغج ًٖ ٧ىجها مخُاب٣ت،1بالىٓغ بلى اإلاٗاصلت ع٢م)

ت جضاولها في بهجاػ اإلاٗامالث والُٝغ ألاًمً منها ٌكمل الىخضاث  حجم الى٣ىص مًغوبت بؿٖغ

ؤي ؤن الُٝغ ألاٌؿغ ٌٗبر ًٖ  الخ٣ُ٣ُت لخل٪ اإلاٗامالث مًغوبت في اإلاؿخىي الٗام ألؾٗاعها،

ؤي ؤن َغفي هظه اإلاٗاصلت وحهان  الى٣ىص اإلاؿخٗملت في بهجاػ اإلاٗامالث التي ًمثلها الُٝغ ألاًمً،

 لٗملت واخضة.

الٟغيِخحن اإلاخٗل٣خحن  ول٨ً لى ٖضها بلى طل٪ ؤن هظه اإلاٗاصلت هي مخُاب٣ت ل٨مُت الى٣ىص،ٌٗني 

ت الخضاو٫ للى٣ىص وحجم اإلاٗامالث في اإلاضي ال٣هحر وؤزظها بهما، ٞخ٩ىن الٗال٢ت  بثباث ؾٖغ

بطا ٧لما ػاص  في الُٝغ ألاًمً، Pفي الُٝغ ألاٌؿغ ومؿخىي ألاؾٗاع Mم٣خهغة ٖلى ٦مُت الى٣ىص 

ؤي ج٩ىن الٗال٢ت بحن ٦مُت الى٣ىص ومؿخىي  حجم الى٣ض ؾٝى ًاصي بلى بعجٟإ ألاؾٗاع وبال٨ٗـ،

ألاؾٗاع ٖال٢ت َغصًت لظل٪ ٞان ؤي حٛحر في حجم الى٣ىص في الخضاو٫ ؾٝى ًاصي بلى حُٛحر ممازل في 

 (٧الخالي:1ولظل٪ ًم٨ً بٖاصة نُاٚت اإلاٗاصلت ع٢م) اإلا٣ضاع وؤلاججاه إلاؿخىي ألاؾٗاع،

P=(V/T).M……………(2)  

ؿاب٤ ؤن ٖغى الى٣ض هى مخٛحر زاعجي ًخدضص مً ٢بل الؿلُاث ًم٨ً ؤن وؿخيخج مً الخدلُل ال

ت جضاو٫ الى٣ىص وحجم (V)الى٣ضًت وؤن الخٛحر ُٞه ًاصي بلى حٛحر ممازل في ٧ل مً ؾٖغ
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هى ٖىهغ ؾلبي ال ًازغ في ٧ل مً ٦مُت الى٣ىص  (P)،و٦ظل٪ ٞةن اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع(T)اإلاٗامالث

ت جضاو٫ الى٣ىص،(M)اإلاخضاولت  ،ول٨ىه مخٛحر جاب٘ ًخإزغ باإلاٗغوى (T)ظل٪ حجم اإلاٗامالثو٦ وؾٖغ

 الى٣ضي وبٗال٢ت َغصًت.

 
ؤو  ؾٝى ًاصي بلى بهخ٣اM1٫  ىبلM0 خُث ًبحن الك٩ل الؿاب٤ ؤن حٛحر ٦مُت الى٣ىص اإلاٗغويت 

م٘ ب٣اء حجم اإلاٗامالث زابخا)ؤلا٢خهاص في خالت حكُٛل ٧امل P1 بلى P0بعجٟإ مؿخىي ألاؾٗاع مً 

 خؿب بٞتراى ال٨الؾُ٪(.

 :(هـشيت ألاسصذة الىلذًت أو معاداة همبردج3

ت مً      غا لهُاٚت مٗاصلت الخباص٫ ؤو اإلاٗامالث لِٟكغ ٢ام به مجمٖى ت جٍُى حٗض هظه الىٍٓغ

ض ماعقا٫ وؤَل٤ ٖليها نُاٚت مضعؾت ٦مبرصج  ؤلا٢خهاصًحن في حامٗت ٦مبرصج وفي م٣ضمتهم الٍٟغ

ني خُث:  ول٨ىه بضال مً بؾخٗما٫ اإلاٗامالث ٣ٞض بؾخٗمل الضزل الخ٣ُ٣ي ؤو ؤلاهخاج الَى

M.V=P0.Y…………….(3)  

 خُث:

M.)جخًمً اإلاٗضهُت والىع٢ُت والىصاج٘ البى٨ُت: 

Vًٖ ت جضاو٫ الى٣ىص ؤي الىاججت جضاو٫ الؿل٘ والخضماث النهاثُت اإلاخًمىت  في الضزل  :ؾٖغ

 الخ٣ُ٣ي.

 T حجم المعامالت

 Pمستوى األسعار

)حجم المعامالت عند 

مستوى التشغيل 

 الكامل(

(:العالقة الطردية بين المستوى العام لألسعار والمعروض النقدي.1)الشكل رقم  

 

P0 

M0 
M1 

T 

P1 

.42النقود والمصارف والنظرية النقدية،ص محمد ناظم نوري الشمري، المصدر:  
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P0.اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع ول٨ً للمىخجاث والخضماث اإلاخًمىت في الضزل الخ٣ُ٣ي: 

Y.ني  :الضزل الخ٣ُ٣ي ؤو ؤلاهخاج الَى

ها ألاٌؿغ الٗغى الى٣ضي ت )٦مُبالىٓغ بلى الهُاٚت الؿاب٣ت هجض ؤجها مخُاب٣ت ؤًًا خُث ًمثل َٞغ

ني ؤو  ت جضاولها(والظي ًخُاب٤ م٘ الُٝغ ألاًمً الظي ًمثل ؤلاهخاج الَى الى٣ىص مًغوبت في ؾٖغ

الضزل الخ٣ُ٣ي)٦مُاث الؿل٘ والخضماث النهاثُت مًغوبت باإلاؿخىي الٗام ألؾٗاعها(،٦ما هى الخا٫ 

ال٣هحر  ٞهي زابخت في اإلاضيY زابخت و٦ظل٪ الخا٫ م٘ V لِٟكغ ٞةن نُاٚت ماعقا٫ ٢ض بٞتريذ ؤن

وؿخيخج مً هظا ٧له ؤن  ٦ظل٪ خؿب بٞتراى ال٨الؾُ٪ الخام باإلؾخسضام ال٩امل،ؤًًا،و 

ؤن ؤي حٛحر في الخضاو٫ في  الٗال٢ت جب٣ى بحن ال٨مُت اإلاخضاولت مً الى٣ىص واإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع،ؤي

ومىه جم٨ً  ٦مُت الى٣ىص ؾٝى ًاصي بلى حٛحر الغ٢م ال٣ُاس ي ألؾٗاع الؿل٘ والخضماث النهاثُت ٣ِٞ،

  :بٖاصة ٦خابت نُاٚت مٗاصلت ٦مبرصج باإلاٗاصلت الخالُت

M= L.p0.y………………………(4) 

 اليـؿبت اإلاسههت مًمً زال٫ اإلاٗاصاة ؤٖاله ٣ٞض وحض ماعقا٫ ؤن ٦مـُت الى٣ىص اإلاٗغويت هي 

ني الى٣ضي، ب ألاٞغاص في الاخخٟاّ بها مً صزلهم ٖلى ق٩ل ؾاثل، الضزل الَى  وهي اليؿبت التي ًٚغ

 وهي جمثل الُلب ٖلى الى٣ىص ول٨ً لٛغى اإلاٗامالث ٣ِٞ في اإلاؿخ٣بل.  

 (أثش حغحر هميت الىلىد:4

ٖلى اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع بن جإزحر ٦مُت الى٣ىص خؿب ماعقا٫ ٖلى ؤي وكاٍ ا٢خهاصي ؤو     

٩ٞلما ٧ان ؤلا٢خهاص بُٗضا ًٖ  ًخى٠٢ ٖلى مضي البٗض وال٣غب مً مؿخىي الدكُٛل ال٩امل،

ؤي  مؿخىي الدكُٛل ال٩امل وبه َا٢اث ٖاَلت ٧ان جإزحر ٦مُت الى٣ىص ٖلى اليكاٍ ؤلا٢خهاصي،

ني الخ٣ُ٣ي و٧لما ب٢ترب مً مؿخىي الدكُٛل ال٩امل ؤو ٧ان ٌٗ بت مً الضزل الَى مل بُا٢ت ٢ٍغ

 َا٢خه ال٩املت ٧ان الخإزحر ٖلى اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع.

اصة في ٦مُت الى٣ىص في الٟترة ال٣هحرة ،وم٘ زباث وؿبت الخًُٟل الى٣ضي)م٣لىب  لُه ٞان الٍؼ ٖو

اصة اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع بلى الاعجٟإ  ت جضاو٫ الى٣ىص(ؾٝى جاصي بلى ٍػ بىٟـ اليؿبت  P0ؾٖغ

لت خُث  وؤلاججاه، وطل٪ هٓغا إلٞتراى ماعقا٫ الدكُٛل ال٩امل في هظه الٟترة ،ؤما في الٟترة الٍُى

 جهبذ ٖىامل ؤلاهخاج ؤ٦ثر مغوهت ٟٞي هظه الخالت ٌؿمذ جدلُل ماعقا٫ بةم٩اهُت حُٛحر حجم ؤلاهخاج،
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اصة في ٦مُت الى٣ىص ال جى٨ٗـ بإ٦ملها ٖلى اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع بل جخىػٕ ما بحن  ولهظا ٞان الٍؼ

اصة ؤلاهخاج وػٍاصة ألاؾٗاع.  ٍػ

 (أثش الخغحر في الخفظيل الىلذي:5

ٞان الخًُٟل ؾٝى ًازغ ٖلى اإلاؿخىي M  ًغي ماعقا٫ ؤهه في ْل بٞتراى زباث الٗغى الى٣ضي    

 الٗام لألؾٗاع.

بت ألاٞغاص في ؤلاخخٟاّ بالى٣ىص ٌٗني بهسٟاى اصة ٚع الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث مما  خُث ؤن ٍػ

بت ألاٞغاص في ؤلاخخٟاّ بالى٣ىص ًاصي بلى  ًى٨ٗـ في نىعة بهسٟاى لألؾٗاع، ؤما ؤلاهسٟاى في ٚع

اصة اليؿبت اإلاسههت لإلهٟا١ ٖلى الؿل٘ والخضماث وبالخالي بعجٟإ ألاؾٗاع ومىه خضور الخطخم.  ٍػ

 

 (ؤلاهخلاداث اإلاىحهت إلى هـشيت هميت الىلىد:6

ت بلى ال٨ثحر مً ؤلاهخ٣اصاث هظ٦غ ؤهمها:      ل٣ض حٗغيذ هظه الىٍٓغ

ت وحىص خالت حكُٛل ٧امل وهي خالت ٚحر وا٢ُٗت.-  بٞتريذ الىٍٓغ

اصة ٦مُت الى٣ض - ت ؤن بعجٟإ اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع هى ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت لٍؼ بٞتريذ الىٍٓغ

 اإلاخضاو٫.

ت ؤن ٦مُت الى٣ض هي اإلادض- ص ألاؾاس ي لؿٗغ الى٣ض وؤهملذ جإزحر الٗىامل الىٟؿُت بٖخبرث الىٍٓغ

 ٖليها.

ت جإزحر ؾٗغ الٟاثضة الظي له صوع ٦بحر في جدضًض اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع.-  ؤهملذ الىٍٓغ

ني ًٖ م٣ضاع الخٛحر في الخضاو٫ الى٣ضي،- ت بؾخ٣ال٫ حجم الىاجج الَى وطل٪ ما ٖبر  بٞتريذ الىٍٓغ

ني  حن ؤن هظا ؤلاؾخ٣ال٫ ال وحىص له،ٖىه مبضؤ خُاصًت الى٣ىص ،في خ خُث ًخإزغ حجم الىاجج الَى

 بالخٛحر في الٗىامل الى٣ضًت.

ت بٗغى الى٣ض ولم حٗغ ؤهمُت للُلب ٖلُه.-  بهخمذ الىٍٓغ

ُٟت الىؾُِ في اإلاباصالث،- ُٟت وخُضة وهي ْو اث٠ الى٣ض ألازغي. بٖخبرث ؤن للى٣ىص ْو  وؤهملذ ْو

ت صوعان الى٣ض وحجم اإلاباصالث، بٞتريذ- ت زباث ؾٖغ وهظا بضوعه ًاصي بلى ب٣اء اإلاؿخىي  الىٍٓغ

م ٢امذ 1930خُث ؤهه في ٖام  الٗام لألؾٗاع ٖلى خاله،و٢ض ؤُٖى ؤٞخالُىن مثاال ٖلى طل٪،
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٘ ألاؾٗاع، اصة ٦مُت الى٣ض اإلاخضاو٫ بهضٝ ٞع ٨ُت بٍؼ ول٨نها ٞكلذ في جد٤ُ٣  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٣ا للخالت ه ت الى٣ىص ٖغيت للخٛحر ٞو ت الى٣ض،ٞؿٖغ ضٞها ٧ىجها لم جخم٨ً مً الخإزحر ٖلى ؾٖغ

 الىٟؿُت التي حؿُُغ ٖلى اإلاؿتهل٨حن.
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ت. :ثاهيا  الىـشيت الكيجًز

ُت في جٟؿحر ْاهغة الخطخم،     ت ه٣لت هٖى ت ال٨ُجًز بدُث  وجدلُل ٦ُُٟت خضوثها، ؤخضزذ الىٍٓغ

اصة الُلب الٟٗا٫ ًٖ الٗغى اإلاخاح مً الؿل٘  جغي، ت ؤن الخطخم هى ٖباعة ًٖ ٍػ هظه الىٍٓغ

غجبِ هظا ؤلاعجٟإ بالخٛحراث في ٦مُت الى٣ض وؤؾٗاع  والخضماث مما ٣ًىص ألاؾٗاع بلى ؤلاعجٟإ، ٍو

ني، اث الدكُٛل والضزل الَى و٢ض بؾخٗان ٦ُجز في جدلُله لهظه الٓاهغة بعجٟإ  الٟاثضة ومؿخٍى

 ؾٗاع بإصواث جدلُل حضًضة ٧اإلاعجل واإلاًا٠ٖ.ألا 

 (فشطياث الىـشيت:1

ت مً الٟغيُاث هظ٦غ ؤهمها:     ت مجمٖى  اٖخمضث هظه الىٍٓغ

ت ؤن خالت الدكُٛل ال٩امل خالت اؾخثىاثُت في ؤلا٢خهاص ،ولِؿذ ٖامت،بٞتريذ -  خُث هظه الىٍٓغ

ني بدُث لم حٗض وصعؾذ ٖال٢خه  ؤُٖذ بهخماما ٦بحرا للخًُٟل الى٣ضي، بمؿخىي ؤلاهٟا١ الَى

٣ٞض جؼصاص ٦مُت  وبهما بحن جُاع الضزل وؤلاهٟا١ ال٩لُحن، الٗال٢ت بحن ٦مُت الى٣ىص والُلب ٖليها،

ت صوعاهه هدُجت للخًُٟل الى٣ضي  .الى٣ض وجىسٌٟ ؾٖغ

ني بخٗاص٫ ؤلاصزاع- خدضص ؾٗغ الٟاثضة بخٗاص٫ مؿخىي الُ وؤلاؾدثماع،  ًخدضص الضزل الَى لب ٍو

 ٖلى الى٣ض والٗغى مىه.

ت ؤن الخطخم لِـ ْاهغة ه٣ضًت بدخت،- وعبُذ بحن الؿُاؾخحن اإلاالُت  بٖخبرث هظه الىٍٓغ

 والى٣ضًت في ٖالحه.

 (العشض الىلذي عىذ هيجز:2

ه جخمثل في حمُ٘ ؤهىإ الضٞ٘ اإلاخضاولت في ؤلا٢خهاص      ًغي ٦ُجز ؤن ٦مُت الى٣ىص اإلا٣هىصة مً َٞغ

ل٨مُت الى٣ضًت اإلاهضعة واإلاؿاٖضة )اإلاٗضهُت والىع٢ُت(الى٣ىص ال٨خابُت)الىصاج٘ الىَني وحكمل ا

ت(. ُت الجاٍع  اإلاهٞغ

ٌٗخبر ٖغى الى٣ض ٖىض ٦ُجز مخٛحر زاعجي ألهه ًسً٘ للٗضًض مً الًىابِ منها حجم الضزل 

لى الٗمىم ٞالٗغى الى٣ضي ًخم  الىيُٗت الا٢خهاصًت، مؿخىي ألاؾٗاع، ومؿخىي الٗمالت، ٖو

ٞالبى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ًىم بةنضاع ألاوعا١ الى٣ضًت  جدضًضه مً حاهب الؿلُاث الى٣ضًت اإلاسخهت،
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ُت وج٣ىم الؿلُت الخىُٟظًت)البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو وػاعة  وال٣اهىهُت، وج٣ىم البىى٥ بسل٤ الى٣ىص اإلاهٞغ

 اإلاالُت(بةنضاع الى٣ىص اإلاؿاٖضة الىع٢ُت واإلاٗضهُت.

ؤي  ٖضًمت اإلاغوهت باليؿبت للخٛحراث في ؾٗغ الٟاثضة، خم٘ في ٞترة ما،وحٗخبر الى٣ىص اإلاخضاولت في اإلاج

خُث ًٟترى ؤن الؿلُاث الى٣ضًت اإلاؿاولت ًٖ ؤلانضاع الى٣ضي ال جضزل ؾٗغ  ؤجها زابخت ومُٗاة،

٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة وطل٪ خؿب  الٟاثضة وحٛحراجه في بٖخباعها ٞهي التي ج٣غع جل٪ ال٨مُت بٍُغ

 ص.خاحت ؤلا٢خها

 (الؼلب على الىلىد عىذ هيجز:3

ٌٗخبر الُلب ٖلى الى٣ىص ٖىض ٦ُجز ٖلى ٨ٖـ الٗغى الى٣ضي خُث ٩ًىن مغجبِ بؿٗغ الٟاثضة     

ىامل ؤزغي خؿب هٕى الُلب، بالبدث ًٖ ؤؾباب خُاػة ألاٞغاص وهى  وفي هظا الهضص ٢ام ٦ُجز  ٖو

 ما ؤؾماه ٦ظل٪ بخًُٟل الؿُىلت و٢ض ط٦غ ؤن الى٣ىص جُلب لثالزت ٖىامل هي:

 :(الؼلب على الىلىد لغشض اإلاعامالث3-1

ًغي ٦ُجز ؤن هظا الىٕى مً الُلب ًيكإ هدُجت ٖم وحىص جؼامً بحن ٞتراث بؾخالم الضزل وبحن     

ُلب ٖلى الى٣ىص حُُٛت الٟجىة الؼمىُت الٟانلت بحن ٞترة اؾخالم ولهظا ٌؿتهضٝ هظا ال بهٟا٢ه،

ترة بهٟا٢ه، ٘ ؤو بحن  الضزل ٞو ؤي إلاىاحهت خاحاث الخباص٫ الخجاعي في الؿى١ ؾىاء بحن اإلاكاَع

وطل٪ ؤن هظه الى٣ىص  ألاٞغاص وحٗض الى٣ىص اإلاُلىبت لٛغى اإلاٗامالث ؤعنضة ه٣ضًت ٞٗالت ؤو وكُت،

ُإة لإلؾخٗما٫ صازل الؿى١ الؿل٘ والخضماث ؤي ؤجها مهُإة لإلهٟا١ في ؤي اإلادخٟٔ بها ج٩ىن مه

ٗخمض هظا الُلب ٖلى الى٣ىص ٖلى مؿخىي ألاؾٗاع  لخٓت، ؤي ؤن ؤي حٛحر في  y وحجم ؤلاهخاج pَو

(ؾٝى ًاصي بلى حٛحر في حجم الُلب ٖلى ألاعنضة الى٣ضًت لٛغى اإلاٗامالث p.y)حجم الضزل ال٨لي

وبالخالي ٌٗخمض هظا الُلب ٖلى الى٣ىص  ٛحر هاجج ًٖ الضزل ؤو ألاؾٗاع ؤو ٦الهما،ؾىاء ٧ان هظا الخ

ى٫ الٟترة الؼمىُت الٟانلت بحن بؾخالم  ٖلى حجم الضزل والاؾخسضام واليكاٍ ؤلا٢خهاصي َو

 الضزل وبهٟا٢ه ٧لما بعجٟ٘ الُلب ٖلى ألاعنضة الى٣ضًت ألحل اإلاٗامالث وال٨ٗـ صخُذ.

 (الؼلب على الىلىد لغشض الحيؼت والحزس: 3-2

وطل٪ إلاىاحهت الخاالث  ؤما الضاٞ٘ الثاوي ٖىض ٦ُجز لإلخخٟاّ بالى٣ىص هى لٛغى ؤلاخخُاٍ،    

ت  ما٫ خُث جدخاج بلى بٌٗ الخهلُداث الًغوٍع ٘ ألٖا حر اإلاخى٢ٗت وزانت باليؿبت إلاكاَع الُاعثت ٚو
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٩ٞل هظه ألامىع حؿخلؼم  مؿخد٣ت ؤو ؤي بلتزام آزغ،ؤو مىاحهت بعجٟإ ألاحىع ؤو حؿضًض ٢غوى 

لُه ٞان الُلب ٖلى الى٣ىص لٛغى الاخخُاٍ ًيكإ مً الك٪ في  اث ٞجاثُت ال ًم٨ً جإحُلها ٖو صٖٞى

ت ال٩املت بما ؾُدهل ُٞه، ضم اإلاٗٞغ ٣هض بالُلب ٖلى الى٣ىص لٛغى ؤلاخخُاٍ  اإلاؿخ٣بل ٖو ٍو

لى مؿخىي اليكاٍ ٖلى مؿخىي الضزل ال٨لي)٦ما هى الخا٫ في ا لُلب لٛغى اإلاٗامالث(ٖو

٘)لٛغى الاخخُاٍ(ٖىضما ج٩ىن  الا٢خهاصي،ٞخ٣ل ألاعنضة الى٣ضًت التي ًدخٟٔ بها ألاٞغاص واإلاكاَع

غة في ؤلا٢خهاص، ٘  هىا٥ ؤؾىا١ مالُت وه٣ضًت مخُىعة ومىخٓمت مخٞى بدُث ٌؿخُُ٘ ألاٞغاص واإلاكاَع

دهل ال٨ٗـ في خالت ؤن جدهل ٖلى الاثخمان اإلاهغفي ببؿاَت وؾهى  لت إلاىاحهت ؤ ي بلتزام َاعت،ٍو

حر مخُىعة وال ٌؿخُُ٘ ؤن ج٣ضم زضماتها بؿهىلت  ما بطا ٧اهذ ألاؾىا١ اإلاالُت والى٣ضًت مدضصة ٚو

ض مً بخخٟاْها باألعنضة الى٣ضًت لٛغى ؤلاخخُاٍ. ٘ ؤن جٍؼ  ٞهظا ًاصي باألٞغاص واإلاكاَع

 (الؼلب على الىلىد مً احل اإلاظاسبت:3-3

بت ألاٞغاص باإلخخٟاّ بالؿُىلت الى٣ضًت بهضٝ      ٣هض بهظا الىٕى مً الُلب ٖلى الى٣ىص بٚغ ٍو

وبهىعة زانت  ؤلاؾخٟاصة مً ج٣لباث ألاؾٗاع التي ًخى٢ٗىن خضوثها في ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت،

 ج٣لباث ؾٗغ الٟاثضة خُث ج٩ىن الٗال٢ت ٨ٖؿُت بحن هظا الىٕى مً الُلب ٖلى الى٣ىص وبحن ؾٗغ 

اصة الُلب ٖلى الى٣ىص لٛغى اإلاًاعبت وبال٨ٗـ، الٟاثضة،  ؤي ؤن اهسٟاى ؾٗغ الٟاثضة ًاصي بلى ٍػ

بدُث ؤ٦ض ٖلى ؤن هىا٥ خضا ؤصوى لؿٗغ الٟاثضة ال  ول٨ً ٦ُجز خضص هظه الٗال٢ت ولم ًجٗلها خغة،

ت ٞٗىضما ٩ًىن الُلب ٖلى الى٣ىص  ًم٨ً ؤن ًىسٌٟ صوهه، طا مغوهت وطل٪ ألؾباب بالبىى٥ الخجاٍع

اصة في ٦مُت ٖغى الى٣ىص لً جازغ في ؾٗغ  الجهاثُت باليؿبت لؿٗغ الٟاثضة ُٞيخج ًٖ طل٪ ؤن ؤي ٍػ

اصة الخانلت في ٖغى الى٣ىص بهىعة ؤعنضة  ب الُلب ٖلى الى٣ىص ٧ل الٍؼ الٟاثضة بط ؾٝى ٌؿخٖى

ن ؾٗغ الٟاثضة ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤ وهظا ما ًضٖىه ٦ُجز بٟش الؿُىلت ؤو مهُضة الؿُىلت، ه٣ضًت،

 ًخدضص بٗغى الى٣ىص والُلب ٖليها في الؿى١ الى٣ضًت.

خُث  (ؤصهاه ًىضر الٗال٢ت بحن الُلب ٖلى الى٣ىص مً ؤحل اإلاًاعبت وؾٗغ الٟاثضة،2والك٩ل ع٢م)

ايُا،  ٞةهىا هدهل ٖلى: للُلب ٖلى الى٣ىص لٛغى اإلاًاعبت، dsٞةطا عمؼها بـ  ًم٨ً ٦خابت طل٪ ٍع

Ds=f(R)………………(5) 
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ىان ؤلا٢خهاصًحن  ًخطر مً الك٩ل ؤٖاله ؤهه ٧لما ٧ان ؾٗغ الٟاثضة مىسًٟا حضا هجض ؤن ألٖا

ظ مغن مغوهت الجهاثُت ًًٟلىن ؤلاخخٟاّ بإمىالهم في نىعة ؾُىلت ٩ُٞىن الُلب ٖلى الى٣ىص خُيئ

 ؾٗغ الٟاثضة.باليؿبت لؿٗغ الٟاثضة وال٨ٗـ صخُذ ٖىض بعجٟإ مٗض٫ 

ت:4  (جضخم ألاظعاس في الىـشيت الكيجًز

ني بهضٝ جىيُذ ٦ُُٟت خضو      ر بعجٟإ اإلاؿخىي الٗام خُث محز ٦ُجز بحن خالخحن لإل٢خهاص الَى

 لألؾٗاع.

 الحالت ألاولى:

خُث ٩ًىن هىا٥ ؤحهؼة بهخاحُت  وهي خالت ما ٢بل ونى٫ ؤلا٢خهاص بلى مغخلت الدكُٛل ال٩امل،    

اصة  ٢خهاصًت لم جهل بٗض بلى ؤ٢ص ى َا٢تها ؤلاهخاحُت،ومىاعص ب وهجض في هظه اإلاغخلت ؤن ؤي ٍػ

اصة في الُلب الٟٗا٫ ٖلى الؿل٘ والخضماث وهظا ًاصي بضوعه بلى  جدضر في ؤلاهٟا١ ال٨لي جاصي بلى ٍػ

اصة حكُٛل َا٢اتهم ؤلاهخاحُت اإلاُٗلت، دٟؼ اإلاىخجحن ٖلى ٍػ اصة في اإلابُٗاث ٍو ؼصاص الُلب وبالخالي ً ٍػ

اث ألاؾٗاع. اصة في مؿخٍى  ٖلى ٖىامل ؤلاهخاج صون ؤن ًاصي طل٪ بلى ٍػ

،٠ُ اصة ؤلاهٟا١ ال٨لي في هظه اإلاغخلت جى٨ٗـ ٖلى ؤلاهخاج والخْى  ٞخاصي بلى همىهما، لظا ٞةن ٍػ

اصة في ؤلاهخاج  اصة ؤلاهٟا١ ال٨لي ٞان ٞاثٌ الُلب ال ٌٗبر ًٖ هٟؿه ٖلى ق٩ل ٍػ ول٨ً م٘ بؾخمغاع ٍػ

Q1 Q2 Q3 

R 

R1 

R2 

R3 

Q 

(:منحنى الطمب عمى النقود من اجل المضاربة.4)الشكل  

.42مرجع سابق،ص بمعزوز بن عمي، المصدر:  
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٣ِٞ وبهما جبضؤ ؤلاججاهاث الخطخمُت بالٓهىع ختى ٢بل ونى٫ الا٢خهاص بلى مغخلت الدكُٛل 

ُل٤ ٖلُه ٦ُجز الخطخم الجؼجي، ال٩امل، يكإ هدُجت لٓهىع بزخىا٢اث في بٌٗ ٢ُاٖاث  ٍو ٍو

ني بؿب ه٣و بٌٗ ٖىانغها ؤلاهخاحُت،وهظه ال٣ُاٖاث ج٩ىن ٢ض ونلذ بلى  ؤلا٢خهاص الَى

ني بلُه، و٢ض ؤَل٤ ٦ُجز ٖلى هظه  مغخلت الدكُٛل ال٩امل ٢بل ونى٫ باقي ٢ُاٖاث ؤلا٢خهاص الَى

 ال٣ُاٖاث بؾم ال٣ُاٖاث الغاثضة.

٘ ألاحىع ؤو  يكإ الخطخم الجؼجي ؤًًا هدُجت للًِٛ الظي جماعؾه ه٣اباث الٗما٫ مً ؤحل ٞع ٍو

ت ٘ ؤؾٗاع مىخجاتهم  في هظه ال٣ُاٖاث، لٓهىع بٌٗ اإلاُى٫ ؤلاخخ٩اٍع خُث ًخجه اإلاىخجىن بلى ٞع

 ختى ٢بل الىنى٫ بلى مغخلت الدكُٛل ال٩امل.

اصة ؤلاهخاج هٓغا إلاا ًإحي في ع٧ابه مً ؤعباح   و٢ض بٖخبر ٦ُجز ؤن الخطخم الجؼجي هى خاٞؼ ٖلى ٍػ

ت)الٟغ١ بحن ألاعباح الٗاصًت وألاعباح اإلاد٣٣ت ٞٗال(،لظا حٗمل ا لؿلُاث الى٣ضًت في ؤو٢اث ٢ضٍع

 ال٨ؿاص الضوعي ٖلى بط٧اثه بُٛت جد٤ُ٣ ٢ضع ؤ٦بر مً الدكُٛل.

 الحالت الثاهيت:

خُث ج٩ىن ألاحهؼة ؤلاهخاحُت واإلاىاعص ؤلا٢خهاصًت اإلاسخلٟت ٢ض  وهي خالت الدكُٛل ال٩امل،    

اصة ؤلاهٟا١ الَى اصة ممازلت في ونلذ بلى ؤ٢ص ى َا٢اتها ؤلاهخاحُت وفي هظه اإلاغخلت جاصي ٍػ ني بلى ٍػ

اصة في ؤلاهخاج، الُلب ال٨لي، ألن مغوهت الٗغى ال٨لي ج٩ىن ٢ض  ول٨نها لً ج٣ىص بلى بخضار ؤي ٍػ

اصة في اإلاؿخىي الٗام  اصة في ؤلاهٟا١ ؾٝى جى٨ٗـ ٖلى ق٩ل ٍػ ونلذ بلى الهٟغ وبالخالي ٞان ؤي ٍػ

اصة الُلب ال لألؾٗاع، اصة ؤلاهٟا١ جاصي بلى ٍػ ؤلاؾدثماعي بؿبب ٧ىن  ٨لي ؤلاؾتهال٧ي وهٓغا ألن ٍػ

ومىه ٞان ؤي بؾدثماع حضًض ًاصي بلى حظب ٖىانغ  حمُ٘ الٗىانغ ؤلاهخاحُت مكٛلت بال٩امل،

ٟت ؤنال في بؾدثماعاث ؤزغي بمىدها ٢ضعا ؤ٦بر مً الٗىاثض، اصة  ؤلاهخاج اإلاْى وهظا بضوعه ًاصي بلى ٍػ

 الخ٩ال٠ُ وبعجٟإ ألاؾٗاع.

لى هظا الىدى ٞة ت ٌٗخبر ٞاثًا في الُلب ٖلى الؿل٘ ،ًٟى١ اإلا٣ضعة ٖو ن الخطخم بدؿب هظه الىٍٓغ

و٢ض ٢هض ٦ُجز بٟاثٌ الُلب في ألاؾىا١ ؤلاؾتهال٦ُت وؤؾىا١  الخالُت مً للُا٢اث ؤلاهخاحُت،

 ٖىامل ؤلاهخاج.
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ت، ت ال٨ُجًز م مً طل٪ ٞةهه َب٣ا للىٍٓغ اصة ٦مُت الى٣ىص ٢ض ال ج٣ىص بلى خضور  وبالٚغ بعجٟإ ٞةن ٍػ

اصة في اإلاُل ألاٞغاص بلى ؤلا٦خىاػ، في اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع، وهىا جا٦ض  ألجها ٢ض ج٩ىن مترا٣ٞت م٘ ٍػ

ت ٖلى ؤن ؤهمُت صوع ٦مُت الى٣ىص اإلاخضاولت في بعجٟإ مؿخىي ألاؾٗاع، ت ال٨ُجًز ول٨نها جسخل٠  الىٍٓغ

ت ال٨مُت في ؤجها ال حٗخبر اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع   جابٗا زُُا ل٨مُت الى٣ىص.م٘ الىٍٓغ

 والخىاصن الكلي: LM-ISاشخلاق مىحنى -5

بٛغى الغبِ بحن الجؼء الى٣ضي و الجؼء الخ٣ُ٣ي في الا٢خهاص، و بدث ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ 

 الخىاػن ال٩افي للؿى٢حن مٗا، و جدلل الخىاػن في الؿى٢حن.

 )الخىاػن في ؾى١ ؤلاهخاج(: ISاقخ٣ا١ مىدنى  

اث الضزل و ؾٗغ الٟاثضة التي ًخد٤٣ في ْلها الخىاػن في ؾى١  ًىضر هظا اإلاىدنى مسخل٠ مؿخٍى

)الاصزاع و الاؾدثماع( اإلاسُُحن باٞتراى ا٢خهاص مٛل٤. و ًبحن مىدنى  Sو  Iؤلاهخاج، و هظا بخٗاص٫ 

IS ٕت مً الخىا٤ُٞ مً ؾٗغ الٟاثضة و الضزل، جد٤٣ جىاػها ٢هحر ألاحل في ال٣ُا الخ٣ُ٣ي،  مجمٖى

( و مٗض٫ Yح٨ٗـ الخىاػن في ؾى١ ؤلاهخاج، وهىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن الضزل) ISو ؤي ه٣ُت ٖلى 

 (.iالٟاثضة )

بلى الُمحن في خالت جُب٤ُ ؾُاؾت مالُت، واهخ٣اله بلى الِؿاع في خالت ؾُاؾت مالُت  ISاهخ٣ا٫ 

 اه٨ماقُت.

 

 

 

 

 )الخىاػن في ؾى١ الى٣ض( : LMاقخ٣ا١ مىدنى 

. باليؿبت لٗغى الى٣ىص ٞهى Lم٘ الُلب ٖلُه  Mه٣اٍ حؿاوي الٗغى الى٣ضي  LMًٓهغ مىدنى 

اإلاغ٦ؼي، ولظل٪ ٞالخىاػن ًخد٤٣ مً زال٫ ج٠ُ٨ مُٗى ًخدضص زاعج الىمىطج بؿبب ٢غاع البى٪ 

 الُلب ٖلى الى٣ىص م٘ اإلاٗغوى منها.

IS 

a 

b 
i2 

i1 

Y1 Y2 

i 

Y 
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

خدضص الُلب ٖلى الى٣ىص خؿب صواٞ٘ الُلب ٖلُه. و بحن مىدنى  )مٗض٫  iالٗال٢ت بحن  LMٍو

 .Yو  i، وبحن ؤن هىا٥ ٖال٢ت َغصًت بحن M( جبٗا لخٛحراث ٦مُت الى٣ىص Yالٟاثضة( ومؿخىي الضزل )

( في الى٣ُت الىؾُى، ول٨ً ًم٨ً ؤن همحز بحن زالر مىا٤َ LMالك٩ل اقخ٣ا١ مىدنى ) ًبحن هظا

لضالت جًُٟل الؿُىلت: اإلاى٣ُت ال٨الؾ٨ُُت و التي جىُب٤ ٞيها صالت جًُٟل الؿُىلت ٖلى اإلادىع 

غاى اإلا٣اعبت و ٩ًىن مىدنى ) ( LMالغؤؽ ؾٗغ الٟاثضة صاللت ٖلى ٖضم وحىص َلب ٖلى الى٣ىص أٚل

غاى اإلاٗامالث، ومى٣ُت ٞش عؤؾُا  ٖىض مؿخىي الضزل الظي ًخُلب ٦مُت ٖغى الى٣ض ب٩امله أٚل

ت التي ج٩ىن ٞيها صالت جًُٟل الؿُىلت ؤ٣ُٞت ؤي ؤن الُلب ٖلى الى٣ىص بضاٞ٘  الؿُىلت ال٨ُجًز

اث الضهُا لؿٗغ الٟاثضة،  لي: و بالخالي ٩ًىن الك٩ل ٦ما ً اإلاًاعبت ًهبذ ال جهاجي اإلاغوهت، ٖىض اإلاؿخٍى

 

 

 

 

 

 

 

 .    LM و بالخالي ٞةن ؤزغ الؿُاؾت الى٣ضًت ؾِى٨ٗـ خؿب وي٘ اإلاىدنى 

 

 

 

 

 

 

LM 

 اإلاىؼلت 

 الكالظيكيت

 مىؼلت فخ العيىلت  اإلاىؼلت اإلاخىظؼت

ت  الكيجًز
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Y 

b 

LM 

a 

i2 

i1 

Y1 Y2 
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

جسً٘ للؿُاؾت الى٣ضًت اإلاخبٗت ؾىاء ٧اهذ ج٣لُضًت ؤو جىؾُٗت، وهي  ٦Mما ؤن ٦مُت الى٣ض 

م٘ الٗغى الى٣ضي بٗال٢ت َغصًت، و ؤي ه٣ُت ٖلى  LMمىيٕى الؿُاؾت الى٣ضًت، خُث ًغجبِ 

 جبحن ٖغيا ه٣ضًا ػاثضا، وؤي ه٣ُت ٖلى ٌؿاعه جبحن َلبا ػاثضا في الؿى١ الى٣ضي. LMًمحن 

 الخىاػن ال٨لي:

اء الؿاب٣ت م٘ بًٗها ًم٨ً ؤن وك٩ل همىطحا للخىاػن الٗام ٌؿمذ بخدضًض مضي ٖىض ججمُ٘ ألاحؼ 

ت -ٞاٖلُت الؿُاؾت اإلاالُت و الى٣ضًت، و هى ما ًُل٤ ٖلُه جدلُل "ه٨ُـ ت ال٨ُجًز هاوؿىن" ؤو الىٍٓغ

٤ عبُهما باالؾدثماع ) iو  Yالجضًضة، وهي جداو٫ جدضًض اإلاؿخىي لـ  ( و الاصزاع Iفي آن واخض ًٖ ٍَغ

(S و الُلب الى٣ضي و ٖغى الى٣ض، و ب٨ٗـ، و بخجمُٗهما في ق٩ل واخض ًخدضص )Y  وi  جدضًضا ؤهُا

 (.LMاخخماالث لهظا الخىاػن، جخدضص جبٗا لىي٘ مىدنى ) 3و ًخطر مً الك٩ل ؤن هىا٥ 

 

 

 

 

 

 

 

اصة حجم الضزل لىحىص ٞجىة اه٨ماقُت  و بطا جد٤٣ الخىاػن في ؤي ه٣ُت و٧اهذ هىا٥ خاحت لٍؼ

مثال، ُٞم٨ً جد٤ُ٣ طل٪ بهٟت ٖامت بةجبإ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت و اإلاالُت و/ ؤو الى٣ضًت 

، وهىا هجض ؤن ٞٗالُت ٧ل ؾُاؾت جسخل٠ مً LMو  ISالخىؾُٗت مما ًازغ ٖلى ٧ل مً مىدنى 

 ي، و ٢ض ج٩ىن بخضاهما ٖضًمت الٟٗالُت.مى٣ُت ألزغ 

ت، و ج٩ىن ٚحر ٞٗالت في اإلاى٣ُت  ٞباليؿبت للؿُاؾت اإلاالُت ج٩ىن ٞٗالت في اإلاى٣ُت ال٨ُجًز

ال٨الؾ٨ُُت، ؤما باليؿبت للؿُاؾت الى٣ضًت، ج٩ىن ٞٗالت في اإلاى٣ُت ال٨الؾ٨ُُت، و ج٩ىن ٚحر ٞٗالت 

ت.  في اإلاى٣ُت ال٨ُجًز

ت:-6  ؤلاهخلاداث اإلاىحهت إلى الىـشيت الكيجًز

IS1 

IS2 

IS3 

LM 

i 

Y 
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 هظ٦غ منها ما ًلي:

ت ٦ُجز ،ؤجها عجؼث ٖلى ؤن حكغح مؿخىي ؾٗغ الٟاثضة في اإلاؿخىي - بن ؤو٫ اهخ٣اص ًىحه بلى هٍٓغ

ؤي ؤجها ؤهملذ ٖامل الؼمً وما  البُٗض وبهما ع٦ؼث ٖلى قغح الٗىامل اإلادضصة له في اإلاضي ال٣هحر،

 زحر في ؾٗغ الٟاثضة.ًم٨ً ؤن ًدضزه مً جإ

في بُان ٦ُجز للٗىامل التي جازغ في ؾٗغ الٟاثضة ؤهه ب٢خهغ ٖلى الٗىامل الى٣ضًت البدخت وهي ٖغى -

غاى الؿُىلت وؤهمل ٖىامل ؤزغي مثل الضزل.  الى٣ىص الالػم إلاىاحهت الُلب ٖلى الى٣ىص أٚل

حن مخجاوؿحن في الُلب ٖ- لى الى٣ىص وهما الُلب ٖلى ومما ًازظ ٖلى ٦ُجز ؤًًا ؤهه حم٘ بحن هٖى

الظي ٌٗخمض ٖلى ٖىامل ج٨ىىلىحُت جازغ ٖلى مؿخىي الضزل والُلب ٖلى  الى٣ىص لٛغى اإلاٗامالث،

 الظي ٌٗخمض ٖلى الخًُٟل الى٣ضي ؤو الاخخٟاّ بالؿُىلت. الى٣ىص لٛغى اإلاًاعبت،

٣ىص في الخدلُل وفي النهاًت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٦ُجز ؤُٖى بٗضا ؤ٦ثر وا٢ُٗت مً زال٫ بصزا٫ الى-

ت، ؤلا٢خهاصي ٩٦ل، هغ الى٣ضًىن  بال ؤهه بٗض به٣ًاء ألاػمت الٗاإلاُت التي ؤْهغ ه٣اثو هظه الىٍٓغ ْو

ت ال٨مُت ول٨ً بإؾلىب حضًض.  الظًً ؤٖاصوا بخُاء الىٍٓغ
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 الىـشيت الكميت الحذًثت. :ثالثا

ت      ت ال٨مُت الخضًثت في ؤٖىام ما بٗض ألاػمت ؤلا٢خهاصًت ،خُث ؤن هظه الىٍٓغ ل٣ض ْهغث الىٍٓغ

ت ٦مُت الى٣ىص ال٨الؾ٨ُُت، وبهما جمثل مداولت إلؾدُٗاب ؤلاهخ٣اصاث  ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن جغصًضا لىٍٓغ

خُىع ال٨ٟغي الظي وؤلاؾخٟاصة مً الخ٣ضم وال التي حٗغيذ لها ألا٩ٞاع الى٣ضًت ال٨الؾ٨ُُت مً حهت،

 حاء بٗض ٖهض ال٨الؾُ٪ مً حهت ؤزغي.

ضمان ٖلى الضزل الى٣ضي مً ؤحل جبُان ؤزغ ٦مُت الى٣ىص ٖلى مؿخىي ألاؾٗاع، وهظا  ل٣ض بٖخمض ٍٞغ

 ما ؾى٣ىم بضعاؾخه في هظا اإلاُلب.

 (فشطياث الىـشيت الكميت.1

ت مً الٟغيُاث التي البض مً ؤلاقاعة بليها:     ت بمجمٖى  ًامً ؤههاع هظه الىٍٓغ

ت بإن الٗىامل التي جازغ ٖلى الٛغى الى٣ضي ج٩ىن مؿخ٣لت ًٖ جل٪ التي - ًامً ؤههاع هظه الىٍٓغ

 ًازغ ٖلى الُلب ٖلى الى٣ىص 

ن بلى صالت الُلب ٖلى خُث ؤجهم ًىٓغو  ؤن الُلب ٖلى الى٣ىص ٌٗض َلبا مؿخ٣غا بلى صعحت ٖالُت،-

 الى٣ىص ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ؤ٦ثر بؾخ٣غاع مً صالت ؤلاؾتهال٥ التي ٢ضمها ٦ُجز.

ٞدؿب عؤحهم ؤهه لى ٧ان ؾٗغ الٟاثضة   ؤن ؾٗغ الٟاثضة ًخدضص بىاؾُت ٢ىة ؤلاصزاع وؤلاهخاحُت،-

ب ُٞه.  ْاهغة ه٣ضًت بدخت لخم٨ىذ الؿلُت الى٣ضًت مً صٞٗه  ألي مؿخىي جٚغ

ضم- ت ٦مُت الى٣ىص،ؤ٦ض ٍٞغ ت  ان ؤن الضعاؾاث اإلاُضاهُت ؤزبدذ صخت هٍٓغ خُث ؤن ٢ىة هظه الىٍٓغ

ج٨مً في ج٨غاع مالخٓت  ؤلاعجباٍ ال٨بحر بحن مؿخىي ألاؾٗاع والخٛحراث ال٨بحرة في ٖغى الى٣ض ٖبر 

 اإلاضي ال٣هحر.

 (محذداث الذخل الىلذي.2

ت مً الٟغيُاث مً ؤحل      ضمان مً مجمٖى  بىاء هظا الىمىطج.ل٣ض بهُل٤ ٍٞغ

 (دالت الؼلب على الىلىد:2-1

ضمان بجاهب الُلب ٖلى الى٣ىص،     وحض ؤن الُلب ٖلى الى٣ىص جاب٘ ل٩ل مً  خُث ل٣ض بهخم ٍٞغ

ومىه ٞان صالت الُلب ٖلى الى٣ىص  الضزل الى٣ضي واإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع و٦ظل٪ لؿٗغ الٟاثضة،

 ج٩ىن بالك٩ل الخالي:
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 (6…)…………............... iLYM d . 

(7....)....................................yPY . 

 

 

 (معذل الفائذة:2-2

ٞاإلاٗض٫ ؤلاؾمي هى اإلاٗض٫  ل٣ض ٞغ١ ٦ُجز بحن اإلاٗض٫ ؤلاؾمي واإلاٗض٫ الُبُعي لؿٗغ الٟاثضة،    

ل ٞهما ًخُاب٣ان:ؤما الثاوي ٞهى ال٨ٟاًت الخضًت لغؤؽ  اإلاُب٤ في الؿى١، لى اإلاضي الٍُى اإلاا٫ ٖو

ii
*

 

 خُث:

i.مٗض٫ الٟاثضة ؤلاؾمي: 

i
 :مٗض٫ الٟاثضة الُبُعي*

ٞاإلاٗض٫ ؤلاؾمي ٌؿاوي اإلاٗض٫  ٦ما ٞغ١ ِٞكغ بحن اإلاٗض٫ ؤلاؾمي واإلاٗض٫ الخ٣ُ٣ي لؿٗغ الٟاثضة،

 بلُه اإلاٗض٫ اإلاخى٢٘ لخٛحر ألاؾٗاع خُث: الخ٣ُ٣ي مًاٞا
*

1










pdt

dp
ii r ……………..(8) 

ضمان ال٣ُم اإلاخى٢ٗت لخهبذ اإلاٗاصلت الؿاب٣ت ٧الخالي:  ل٣ض بؾخٗمل ٍٞغ
*

* 1










pdt

dp
ii r ………….(9) 

ومٗض٫ yخُث ؤن اإلاٗض٫ اإلاخى٢٘ لخٛحر ألاؾٗاع هى الٟغ١ بحن مٗض٫ الخٛحر اإلاخى٢٘ في الضزل الاؾمي

الخٛحر اإلاخى٢٘ في الضزل الخ٣ُ٣ي








P

Y  ؤوY :ٞىجض 

***
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ydt

dy

Ydt

dY

pdt

dp ………..(10) 

ٌ في اإلاٗاصلت ع٢م)  (هجض:9بالخٍٗى

(11...)......
**

* 11



















ydt
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Ydt
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

ضمان مٗض٫ الىمى اإلاخى٢٘ في الضزل الخ٣ُ٣ي ا yل٣ض وي٘ ٍٞغ cللم٣ضاعمؿاٍو
وطل٪ عاح٘ بلى *

 الٗىامل التي جخد٨م ُٞه زاعحت ًٖ الٗىامل الى٣ضًت.

*

*

1
c

ydt

dy








 …………(12) 

ٌ في اإلاٗاصلت ع٢م)  (هجض:11بالخٍٗى

(13..................)
*

** 1










Ydt

dY
cii r

 

ضمان ؤن ؾٗغ الٟاثضة لِـ ْاهغة ه٣ضًت بدخت وبال  لخم٨ىذ الؿلُت الى٣ضًت بلى صٞٗه بلى ًغي ٍٞغ

ب ُٞه، ضمان ؤن اإلاٗض٫ اإلاخى٢٘ لؿٗغ الٟاثضة الخ٣ُ٣ي ًخدضص  ؤي مؿخىي جٚغ خُث بٖخبر ٍٞغ

 ،وبالخالي وي٘ اإلا٣ضاع:1بىاؾُت ؤلاصزاع وؤلاهخاحُت

(14.......).......................0

**
kcir   

ؾٗغ الٟاثضة واإلاٗض٫ اإلاخى٢٘ لىمى الضزل الخ٣ُ٣ي ٌٗخبر زابخا في الٟغ١ بحن اإلاٗض٫ اإلاخى٢٘ لخٛحر 

 .2وزباتهما ًجٗل الٟغ١ بُنهما زابخا ألجهما ًخٛحران في هٟـ الاججاه اإلاضي ال٣هحر،

 وجهبذ اإلاٗاصلت ٧الخالي:

(15............)...........
*

0

1










Ydt

dY
ki 

ألن yومىه ٞمٗض٫ الٟاثضة الاؾمي زال٫ الٟترة ال٣هحرة ٩ًىن جدذ جإزحر اإلاٗض٫ اإلاخى٢٘ لخٛحر الضزل 

k 0
ل.  ال ًخٛحر بال في اإلاضي الٍُى

 (العشض الىلذي:2-3

ت بإن الٗىامل التي جازغ في اإلاٗغوى الى٣ضي ج٩ىن مؿخ٣لت ًٖ جل٪      ًامً ؤههاع هظه الىٍٓغ

لُه ٞةن اإلاٗغوى الى٣ضي هى ٖباعة ًٖ مخٛحر زاعجي ؤو  الٗىامل التي جازغ ٖلى الُلب الى٣ىص، ٖو

 مؿخ٣ل جخد٨م ُٞه الؿلُاث الى٣ضًت واإلاخمثلت في البى٪ اإلاغ٦ؼي.

 الىلذي  ( معادلت همىرج الذخل 3

 ومٗض٫ الٟاثضة ؤلاؾمي.y بن صالت الُلب ٖلى الى٣ىص هي صالت جابٗت للضزل ؤلاؾمي    
                                                 

ذ،، ماؾؿت مبادئ الاكخصاد الكليؾامي زلُل،  1  .071-071،م0891الهباح،ال٩ٍى

2 Bernard landais, le monitarisme,economica,1987,p29.  
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ثاهيت ليعاوغ  محاطشاث في ملياط اكخصاد هلذي واظىاق ساط اإلاال  

 iLYM d . ……………(16) 

 بٖخباعا مً ؤن ٖغى الى٣ىص هى مخٛحر زاعجي ٞةن مٗاصلت ٖغى الى٣ىص هي:

MM 0 ………….(17) 

 مٗاصلت ؾٗغ الٟاثضة ؤلاؾمي:

……………(18) 

 

 مٗاصلت الخىاػن بحن الٗغى الى٣ضي والُلب الى٣ضي:

0MM d  ……………….(19) 

 ( هجض:19(و)17(و)16مً اإلاٗاصالث)

  MiLY . ……………(20) 

 ومىه ٞان الضزل الى٣ضي ٩ًىن:

 iL

M
Y  …………..(21) 

 (هجض:21(و)18مً اإلاٗاصلت )























*

0

1

Ydt

dY
kL

M
Y …………….(22) 

حٗخبر ٦مخٛحر زاعجي ًخدضص بؿلى٥ Mخُث ؤن  اإلاخٛحر الىخُض ٚحر اإلاٗلىم في هظه اإلاٗاصلت،Yٌٗخبر 

kؤما البى٪ اإلاغ٦ؼي، 0
ؤما ٞهى زابذ،

*
1










Ydt

dY ٞهى ًخدضص في ؤي لخٓت بالٟتراث الؿاب٣ت ألهه ٢ُمت

 خُث ؤن اإلا٣ام في اإلاٗاصلت الؿاب٣ت ٌٗبر ًٖ ألاعنضة الى٣ضًت. مخى٢ٗت ولِؿذ ٞٗلُت،

ت جضاو٫ الى٣ىص مً ؤحل حٗل الخٛحراث في ؤؾٗاع الٟاثضة ٖضًمت  ل٣ض بؾخٗمل ضمان ؾٖغ ٍٞغ

 الجضوي.

K
V

1
 ……………..(23) 

 MiVY . …………….(24) 
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ت الى٣ىص، ٦ما ؤهه  ومىه ٞةن الضزل الى٣ضي ًخإزغ بٗىامل ه٣ضًت ٣ِٞ جخمثل في ٦مُت الى٣ض وؾٖغ

 .tعبِ بِىه وبحن الٟترة

  tt MiVY . …………..(26) 

ضمان ؤن الىمىطج الؿاب٤ مً اإلام٨ً حٗله همىطحا صًىام٨ُُا، ٣ٞض بٖخبر ؤن اإلاٗض٫ اإلاخى٢٘  ًغي ٍٞغ

ٞاإلاٗض٫ اإلاخى٢٘ للضزل  لخٛحر الضزل الى٣ضي لِـ مدضصا مؿب٣ا وبهما ٦ضالت لؿلى٦ه في اإلااض ي،

خه بال مً الؿلى٥ اإلااض ي لهظا الخٛحر في الٟترة الؼمىُت  ،ولظل٪ ؤنبدذ Tالى٣ضي ال ًم٨ً مٗٞغ

 اإلاٗاصلت الؿاب٣ت ٧الخالي:

  tTt MYVY  ………………….(27) 

tTهى جاب٘ للضزى٫ الى٣ضًت زال٫ الٟترة tٌٗني طل٪ ؤن الضزل الى٣ضي زال٫ الٟترة   بياٞت بلى

 .٦tمُت الى٣ىص زال٫ الٟترة

ضمان ؤن الضزل الى٣ضي Yًغي ٍٞغ T
في الٟتراث الؿاب٣ت هي هٟؿها صوا٫ لؿلى٥ الٗغى الى٣ضي 

 وبالخالي:

  tTt MMFY  …………………….(28) 

خُث ؤن F هي صالت لؿلى٥ اإلااض ي ل٨مُت الى٣ىص tM ضمان بلى ؤن الضزل الى٣ضي   ،ومىه جىنل ٍٞغ

جخد٨م ُٞه ٦مُت الى٣ىص اإلاٗغويت زال٫ الٟترة  t Tو٦مُاث الى٣ىص الؿاب٣ت زال٫ الٟترة . 
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 الاججاهاث الىيىهالظيكيت ألاخشي ومذسظت اكخصادًاث حاهب العشض سابعا:

 الاججاهاث الىيىهالظيكيت ألاخشي: -

ًجم٘ م٨ٟغو هظه اإلاضعؾت بحن ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي الخ٣لُضي و ال٨ٟغ الى٣ضي في مجا٫ الؿُاؾت 

طل٪ ٖىض جبني الى٣ضًت، بط ًغون ؤن صوع الى٣ىص خُاصي و ًىهٝغ ؤزغها ٖلى ألاؾٗاع ٣ِٞ، و 

الؿلُاث الى٣ضًت لؿُاؾاث ه٣ضًت مخى٢ٗت مً ٢بل ؤٞغاص اإلاجخم٘ مما ًضٞٗهم بلى اإلاُالبت بخٗضًل 

اث ألاؾٗاع اإلاغجٟٗت، مما ؾُاصي بلى حٛحر مىي٘ مىدنى الٗغى ال٨لي الؤحىعهم لخخ ءم م٘ مؿخٍى

ت الخىاػن ٖىض مؿخىي ا إلاٗض٫ الُبُعي الىاجج لُخ٣اَ٘ ٖىض ه٣ُت جىاػهُت حضًضة حٗبر ًٖ اؾخمغاٍع

 الؿاثض ُٞما ؾب٤ و ل٨ً ٖىض مؿخىي حضًض لألؾٗاع.

ؤما في خالت جبني الؿلُاث الى٣ضًت لؿُاؾت ه٣ضًت ٚحر مخى٢ٗت مً ٢بل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٞةن جإزحرها 

ؾٝى ًىهٝغ بلى ٧ل مً الىاجج و ألاؾٗاع )الجاهب الخ٣ُ٣ي مً الا٢خهاص( و ج٩ىن الى٣ىص في هظه 

ُاصًت، هٓغا لٗضم جىاٞغ مٗلىماث ٧اُٞت ًٖ اججاهاث الؿلُاث الى٣ضًت و بالخالي ٖضم الخالت ٚحر خ

 اإلاُالبت بخٗضًل ألاحىع، و مً جم ٖضم الخإزحر ٖلى مىدنى الٗغى ال٨لي.

٩ي زال٫ الٟترة مً  والتي  1976-1941و ٢ض صٖم هظا ال٨ٟغ صعاؾت "عوبغث باعو" ًٖ الا٢خهاص ألامٍغ

٣ت مً زال٫ ج٣ضًغ ؤزغ الخٛحراث في اإلاٗغوى الى٣ضي ؾىاء ٧اهذ مخى٢ٗت ؤو ؤ٦ضث وحهت الىٓغ الؿاب

ٚحر مخى٢ٗت ٖلى الىاجج و طل٪ في خالتي بما ؤزظ ٖىهغ ؤلابُاء الؼمني في الخؿبان ؤو ٖضم ؤزظه. و 

هٓغا ألن للى٣ىص ؤزغ ٖلى مؿخىي ألاؾٗاع في ٧لخا الخالخحن ٣ٞض ؤًضث جل٪ الضعاؾت آعاء الى٣ضًحن 

وعة جبني ؾُاؾاث مٗض٫ الىمى الثابذ للمٗغوى الى٣ضي بدُث جخالءم م٘ مٗض٫ همى بكإن يغ 

الىاجج و ًخد٤٣ الاؾخ٣غاع في مؿخىي ألاؾٗاع، ؤي لخبني ؾُاؾت ٚحر جضزُلُت مً ٢بل للخض مً ٖضم 

اصة مهضا٢ُتها، ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن ال٨الؾ٨ُُىن الجضص  الخإ٦ض باليؿبت للؿُاؾت الى٣ضًت و ٍػ

ا بم٩اهُت ؤن ٩ًىن للؿُاؾت الى٣ضًت الخىؾُٗت ؤزغا ؾلبُا و طل٪ بطا ٧اهذ ؤ٢ل جىؾٗا ٖما ؤوضخى 

 اجج وػٍاصة ألاؾٗاع بهىعة ٦بحرة.٧ان مخى٢ٗا، خُث ؾُاصي طل٪ بلى زٌٟ الى

 مذسظت اكخصادًاث حاهب العشض: -

ًخ٤ٟ ؤههاع مضعؾت ا٢خهاصًاث حاهب الٗغى م٘ ؤههاع مضعؾت الى٣ضًت خى٫ ؤهمُت الؿُاؾت 

اصة في ٖغى الى٣ىص بما ًٟى١ مٗض٫ الىمى  الى٣ضًت، خُث ًغون ؤن الخطخم ْاهغة ه٣ضًت )ؤي ٍػ
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الا٢خهاصي(، وؤن هىا٥ ؾُاؾاث وبحغاءاث ه٣ضًت ًجب اللجىء بليها إلا٩اٞدت الخطخم، مثل بجبإ 

٣ضًت ج٣ُُضًت للخض مً الًٍٛى الخطخمُت، بال ؤن هظا الغؤي ٢ض جغاح٘ مً حاهب ؾُاؾت ه

الٗضًض مً ؤههاع جل٪ اإلاضعؾت. خُث ؤقاعوا بلى يغوعة بجبإ ؾُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت مد٩ىمت 

بمٗض٫ همى زابذ، ختى ال ٌؿاهم في خضور ؤي يٍٛى جطخمُت و زانت بٗض الخُغ١ بلى آلازاع 

 ت ٖلى ؤؾٗاع الٟاثضة و مً جم الاؾدثماع و الٗغى ال٨لي.الًاعة للؿُاؾت الى٣ضً

و ٢ض ؤقاع ؤههاع جل٪ اإلاضعؾت بلى يغوعة الٗىصة بلى هٓام ٢اٖضة الظهب )ؤو بلؼام البى٪ اإلاغ٦ؼي 

اصة ٖغى الى٣ىص بمٗض٫ همى بُيء و زابذ( و هى ما ًترجب ٖلُه وي٘ ؤؾـ مخِىت الؾخ٣غاع ؤؾٗاع  بٍؼ

ت مً الهٝغ و جسٌُٟ ؤؾٗاع الٟا ثضة مً الًٍٛى الخطخمُت و جذجُم ٢ضعة البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

الخىؾ٘ في ؤلانضاع الى٣ضي و بالخالي بًجابُا في الخض مً عجؼ اإلاىاػهت الٗامت للضولت بلى حاهب 

اإلاؿاهمت في الخض مً جضزل الضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي، و جخٗاعى وحهت الىٓغ هظه م٘ 

ت و مالثمتها في صٖم الا٢خهاصًاث الغؤؾمالُت في الى٣ضًحن الظًً ًغون اًجابُت ؤؾٗ اع الهٝغ اإلاٗٞغ

 الخ٠ُ٨ م٘ الهضماث الخاعحُت. 
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 الاكخصادًت اإلاخخلفت: ظماث وخصائص اإلاذاسط خامعا    

ت اإلاسخلٟت:  مً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً الخىنل بلى ؤهم الؿماث و الؿُاؾاث الغثِؿُت للمضاعؽ ال٨ٍٟغ

  

 مدىع الاهخمام 
الظاجُت لال٢خهاص اإلاىاثمت 

 بضون جضزل الضولت

آلُت اهخ٣ا٫ الؿُاؾت 

 الى٣ضًت

 ؤزغ الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى بٌٗ اإلاخٛحراث ال٩لُت
 الؿُاؾاث اإلا٣ترح بجباٖها

٠ الىاجج  ألاؾٗاع الخْى

 ًىحض ال ًىحض ال ًىحض مباقغة جىحض اؾخ٣غاع ألاؾٗاع ال٨الؾ٨ُُت
ؾُاؾت ه٣ضًت حٗمل ٖلى زل٤ 

 الى٣ىص ٣ِٞ

ت  ال٨ُجًز

البُالت)ٖىض مؿخىي ؤ٢ل مً 

ٞتراث الغ٧ىص  -الدكُٛل ال٩امل( 

 الُلب ال٨لي الٟٗا٫ -

 ًىحض ًىحض ٚحر مباقغة ال جىحض

٢ض ًىحض في صالت 

٠ ال٩امل ؤو  الخْى

 الا٢تراب منها

 ؾُاؾت ه٣ضًت وكُت

لًىحض في ألاحل ال٣هحر ال ًىحض في  مباقغة+ٚحر مباقغة جىحض الخطخم الى٣ضًت  ؾُاؾت ه٣ضًت ٚحر وكُت ألاحل الٍُى

ت  ال٨ُجًز

 الخضًثت

الُلب -ٞتراث الغ٧ىص–البُالت 

 ال٨لي
 ؾُاؾت ه٣ضًت وكُت ًىحض ًىحض ًىحض ٚحر مباقغة يُٟٗت و بُُئت حضا

ال٨الؾ٨ُُت 

 الجضًضة
 مباقغة جىحض الخطخم

 ًىحض ؤزغ ٖلى ألاؾٗاع ٣ِٞ في خالت الؿُاؾت اإلاخى٢ٗت.

٠ و ألاؾٗاع في خالت الؿُاؾت ٚحر اإلاخى٢ٗت ًىحض ؤزغ ٖلى الىاجج  و الخْى

ٖضم ٞٗالُت الؿُاؾت اإلاٗلىت ٖلى 

٠  ؤلاهخاج و الخْى

ت  ال٨ُجًز

 الجضًضة

 -الىمى -الُلب ال٨لي –الغ٧ىص 

 جىػَ٘ الضزل-الاهخاحُت

ٚاًت في ال٠ًٗ بلى خض 

 ٦بحر
 ؾُاؾت ه٣ضًت وكُت اإلاخٛحراث الثالزتًىحض ؤزغ ل٩ل مً الؿُاؾت اإلاخى٢ٗت و ٚحر اإلاخى٢ٗت ٖلى  ٚحر مباقغة

ا٢خهاصًاث 

 حاهب الٗغى

-الىمى-الُلب ال٨لي-الغ٧ىص

 ؤلاهخاحُت
 مباقغة+ٚحر مباقغة جىحض

 ًىحض في ألاحل ال٣هحر.

ل.  ًىحض في ألاحل الٍُى

ؾُاؾت ه٣ضًت ؤ٢ل جىؾُٗت جدب٘ 

هٓام مٗض٫ زابذ لىمى اإلاٗغوى 

 الى٣ضي
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 آلاثاس الاكخصادًت للخغحراث في كيمت الىلىد :ظادظا

الؿل٘ و الخضماث، و بن الٗبرة في الى٣ىص ب٣ىتها الكغاثُت ؤو ٢ُمت مباصالتها بٛحرها مً 

ه مً الؿل٘ و الخضماث، ٠ًُٗٞ ٢ىتها  ًازغ اعجٟإ ألاؾٗاع ٖلى ٦مُت ما حكتًر

 الكغاثُت، وهي في ٖال٢ت ٨ٖؿُت م٘ خغ٦ت ألاؾٗاع )اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع(.

٤ مخابٗى الخٛحر في مؿخىي ألاؾٗاع و التي  و ًم٨ً ٢ُاؽ الخٛحر في ٢ُمت الى٣ىص ًٖ ٍَغ

اث الى٣ضًت، و جُاع الؿل٘ و الخضماث اإلاباٖت في جخإزغ بدُاع  ؤلاهٟا١ الى٣ضي ؤو اإلاضٖٞى

      .ألاؾىا١

 آلاثاس الاكخصادًت لخللباث كيمت الىلىد:-1

 بن حٛحر ٢ُمت الى٣ىص لها آزاعا ا٢خهاصًت هامت، ًم٨ً بحمالها ُٞما ًلي:

 ل٪ مً هاخُخحن:ؤزغ الخٛحراث في ٢ُمت الى٣ىص ٖلى مؿخىي ؤلاهخاج: ًم٨ً ؤن هالخٔ ط

في خالت اهسٟاى الاثخمان: ٞةن مساَغ اإلاىٓمحن جؼصاص، هٓغا ألن الثمً الظي ًبإ به 

ؤلاهخاج ؾٝى ٩ًىن ؤ٢ل مً الاثخمان التي ٧اهذ مخى٢ٗت ٖىض الخ٨ٟحر في ال٣ُام باإلاكغوٕ 

 ألو٫ مغة و في هظه الخالت ج٣ل ألاعباح، و ٢ض جىٗضم ؤو ًد٤٣ اإلاىٓم زؿاثغ

هسٟاى الاثخمان بلى اهسٟاى ؤلاهخاج ٞتزصاص البُالت و جاصي بلى اهسٟاى و ٢ض ًاصي ا

 الُلب ال٨لي. 

اصة ؤلاهخاج واهسٟاى البُالت، واػصًاص هىامل  في خالت اعجٟإ الاثخمان: ٢ض جاصي بلى ٍػ

ض ؤلاهخاج و  الغبذ، و ًهبذ هىا٥ خاٞؼ لضي اإلاىخجحن لخىؾُ٘ وكاَهم الا٢خهاصي ٞحًز

 ًخىؾ٘ الُلب.جىسٌٟ البُالت و 

ا مً بٖاصة الخىػَ٘  ؤزغ حٛحر ٢ُمت الى٣ىص ٖلى الخىػَ٘: بن حٛحر ٢ُمت الى٣ىص ٩ًىن هٖى

اإلا٣هىص للضزل، ألهه ًازغ في الُب٣اث اإلاسخلٟت، مً طوي الضزى٫ اإلادضوصة الظًً 

ؾدخدؿً صزىلهم في خالت اهسٟاى الاثخمان و ال٨ٗـ ٖىض اعجٟاٖها ،ؤما باليؿبت لظوي 

 خٛحرة )ألاعباح( ٞةجهم ٨ًؿبىن ٖىض اعجٟإ ألاؾٗاع و ال٨ٗـ ٖىض اهسٟايها. الضزى٫ اإلا
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ٖىض اعجٟإ ال٣ىة الكغاثُت للى٣ىص )اهسٟاى ألاؾٗاع( ٞةن هظا ًًغ باإلاغ٦ؼ الا٢خهاصي 

للمضًىحن و ٌٗىص بالخحر ٖلى الضاثىحن، و بال٨ٗـ بطا اهسًٟذ ال٣ىة الكغاثُت ًخضهىع 

 و ًخدؿً للمضًىحن. اإلاغ٦ؼ الا٢خهاصي للضاثىحن 

 :العىامل اإلاحذدة لعشض الىلىد-2

ٌٗٝغ ٖغى الى٣ض ج٣لُضًا ٖلى ؤهه الٗملت في الخضاو٫ زاعج الجهاػ اإلاهغفي ػاثض ه٣ىص 

ت لضي الجهاػ اإلاهغفي( حؼء  الىصاج٘، و الؿبب الظي ًجٗل مً الىصاج٘ )الىصاج٘ الجاٍع

ؤهه ًم٨ً سخبها بؿهىلت و ، و %100مً ٖغى الى٣ىص هي جخلخو في ٧ىجها ؾاثلت 

ت و بضون زؿاعة. لها بلى ه٣ض بؿٖغ  جدٍى

ؤما الٗملت في الخضاو٫ ٞهي ٣ِٞ طل٪ الجؼء الظي هى زاعج الجهاػ اإلاهغفي، ألن الجؼء 

اإلادخٟٔ به مً َٝغ البىى٥ ٚحر زاي٘ للخضاو٫، و بهما ٌٗخبر ه٣ضا اخخُاَُا جىاحه به 

صاج٘ لضحها، لظا ٞهى ال ًضزل يمً ٖغى البىى٥ ؤًت سخىباث ه٣ضًت مدخملت ٖلى الى 

الى٣ض، ؤما جغ٦ُب ٖغى الى٣ض مً خُث وؿبت ٧ل ٖملت في الخضاو٫ و ه٣ىص الىصاج٘ بلى 

مجمٕى ٖغى الى٣ض، ٞهى ًسخل٠ مً ٢ُغ آلزغ مخإزغا في طل٪ بمضي الجهاػ اإلاهغفي و 

ُت لألٞغاص ومؿخىي الخ٣ضم الا٢خهاصي و الاحخماعي و الؿُا س ي للبالص، و الٗاصاث اإلاهٞغ

ُت  ال٣اٖضة الٗامت هي ؤهه ٧لما ٧ان الجهاػ اإلاهغفي ؤ٦ثر ج٣ضما، و الٗاصاث الهٞغ

للجمهىع ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا و الىي٘ الاحخماعي و الؿُاس ي الٗام ؤ٦ثر ؤمىا ٧لما اعجٟٗذ وؿبت 

ه٣ىص الىصاج٘ بلى ٖغى الى٣ض و ال٨ٗـ صخُدا. و بهٟت ٖامت الظي ًدضص ٖغى 

 ًٖ ٦مُت الى٣ىص و حجم وصاج٘ الاثخمان: الى٣ىص هى: بياٞت

غ مً ه٣ىص ألاؾاؽ اإلاٗض لالؾخٗما٫ ٦ٗملت في الخضاو٫ او ٧اخخُاَي ه٣ضي  الدجم اإلاخٞى

غ، م٣ضاع الى٣ىص ألازغي التي جهضعها الؿلُاث  لضي الجهاػ اإلاهغفي )م٣ضاع الظهب اإلاخٞى

حر الاثخمان و   ٧لٟخه(.الى٣ضًت ٦إوعا١ ه٣ض، ؾُاؾت البى٪ اإلاغ٦ؼي لخٞى

ب ؤن ًدخٟٔ بها ٦ى٣ىص اٖخُاصًت  ُت ُٞما ًخٗل٤ باليؿبت التي ًٚغ ٖاصاث الجمهىع الهٞغ

 )ٖملت في الخضاو٫( و ٦ى٣ىص وصاج٘.
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وؿبت الاخخُاَي الى٣ضي الظي ًجب ؤن جدخٟٔ به البىى٥ لخُُٛت وصاج٘ الجمهىع لضحها 

اػ اإلاهغفي، و ٦ظل٪ و إلاىاحهت السخىباث الى٣ضًت و بالخالي جإمحن جإؾِـ ؾُىلت الجه

ُت الجهاػ اإلاهغفي ُٞما ًخٗل٤ بال٣غوى و الاؾدثماع.  هٖى

الُلب ٖلى الاثخمان:الٗىامل الؿاب٣ت جدضص ؤلام٩اهُاث ال٣هىي للبىى٥ و ل٨نها ال جدضص 

الدجم الٟٗلي لالثخمان، و ٦ظل٪ ٞهي جغؾم الخضوص الٗلُا لٗغى الى٣ىص، و ل٨نها ال 

باث الجمهىع اإلاى٨ٗ  ؿت في الؿى١.جبِىه ٚع
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 خامعا:

 أدواث العياظت الىلذًت:
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 :البىك اإلاشهضي اوال: -

 :مفهىم البىىن اإلاشهضيت1-

ٖلى صٖم جإؾِـ البىى٥ 1920ؾاٖض اإلااجمغ اإلاالي الٗلمي الظي او٣ٗض في بغو٦ؿل ٖام 

غ الخخامي  ت في ٧ل صو٫ الٗالم ،خُث حاء في الخ٣ٍغ للماجمغ "ٖلى ٧ل الضو٫ التي لم اإلاغ٦ٍؼ

ًيكإ ٞيها بى٪ مغ٦ؼي لخض آلان ؤن جبضؤ الٗمل ٖلى بوكاء بى٪ مغ٦ؼي ٞيها بإؾٕغ و٢ذ 

مم٨ً  ،لِـ ٣ِٞ مً ؤحل جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع في هٓامها الى٣ضي بل ؤًًا لخد٤ُ٣ 

ت جخىاحض في ٧ل صو٫ الٗا لم الخٗاون الضولي " ؤما في الى٢ذ الخايغ ٞةن البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ا ٖبر الٗالم .وهٓغا  140طاث الؿُاصة والاؾخ٣ال٫ و ًىحض خالُا ؤ٦ثر مً  بى٩ا مغ٦ٍؼ

اث٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي ٞةهه مً الهٗب بُٖاء حٍٗغ٠ مىحؼ و زابذ له، لظل٪  لخُىع ْو

ٟهم للبى٪ اإلاغ٦ؼي و التي هظ٦غ منها  :ازخل٠ الا٢خهاصًىن في حٍٗغ

ه ٞحرا ؾمُث ٖلى اهه "هى طل٪ البى٪- الظي ًخىلى بنضاع ألاوعا١ الى٣ضًت  خُث ٖٞغ

 "باخخ٩اع ٧امل ؤو حؼجي

 "بِىما ًغي قى ؤهه "البى٪ اإلاغ٦ؼي هى طل٪ البى٪ اإلاؿاو٫ ًٖ خغ٦ت الاثخمان-

ت "هي البىى٥ اإلاؿاولت ًٖ جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع -  في خحن ًغي ٦ِل وال٨ً ان البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 " الىٓام الى٣ضي

اصجه الخاصًت ٖكغ البى٪ اإلاغ٦ؼي "هى ماؾؿت و٢ض اٖخبر ٢اهىن الى٣ض وال٣غى في م

ىُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىىٍت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي   "َو

ت مً الخهاثو هظ٦غ منها ما ًلي  :ًخمحز البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ ٚحره مً البىى٥ بمجمٖى

البى٪ اإلاغ٦ؼي هى ماؾؿت ٢اصعة ٖلى زل٤ و جضمحر الى٣ىص ال٣اهىهُت ؤي ؤصواث الضٞ٘ -

اء بااللتزاماث والتي جمثل ٢مت الؿُىلتالتي جخمخ٘  ت ٖلى الٞى  .بال٣ضعة النهاثُت و ؤلاحباٍع

البى٪ اإلاغ٦ؼي هى اإلااؾؿت اإلاسىلت مً ٢بل الؿلُاث الؿُاؾُت في الضولت بالهُمىت -

 ٖلى قاون الى٣ض والاثخمان في الا٢خهاص ال٣ىمي
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مثل الؿلُت الٗلُا- حرها مً  البى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ً٘ في ٢مت الجهاػ البى٩ي ٍو ٖلى البىى٥ ٚو

 .اإلااؾؿاث البى٨ُت واإلاالُت الخايٗت لغ٢ابخه

 البى٪ اإلاغ٦ؼي ماؾؿت وخُضة-

اث٠ التي ٌٗهض بها بلى - غح٘ طل٪ بلى ؤهمُت وزُىعة الْى البى٪ اإلاغ٦ؼي ماؾؿت ٖامت، ٍو

 .البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 .متال حهضٝ البى٪ اإلاغ٦ؼي بلى جد٤ُ٣ الغبذ، وبهما هضٞه جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗا-

البى٪ اإلاغ٦ؼي ال ًخٗامل م٘ ألاٞغاص مباقغة وبهما ًخٗامل مٗهم بك٩ل ٚحر مباقغ مً -

ت  زال٫ حٗامله م٘ البىى٥ الخجاٍع

 :وبىاءا ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ان البى٪ اإلاغ٦ؼي 

ُٟت و٦ُل مالي للضولت  ت ووخُضة ج٣ىم بْى هى ٖباعة ًٖ ماؾؿت ه٣ضًت خ٩ىمُت مغ٦ٍؼ

ا ًٖ البىى٥ ومؿاو٫ ًٖ الؿُاؾت الى ٣ضًت وبى٪ البىى٥، ٦ما جسخل٠ ازخالٞا حظٍع

ت مً خُث َبُٗت وزُىعة اإلاهام التي ج٣ىم بها  " الخجاٍع

 :ًلىم البىك اإلاشهضي بعذة وؿائف أهمها وؿائف البىك اإلاشهضي:-2

ت في ٧اٞت صو٫ الٗلم مؿاولُت بنضاع  :وؿيفت ؤلاصذاس الىلذي- جدخ٨غ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت الى٣ىص  ال٣اهىهُت ومً بحن ألاؾباب الغثِؿُت لتر٦حز ؤلانضاع الى٣ضي في البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

 :هجض

 جإمحن ع٢ابت خ٩ىمُت ٞٗالت ٖلى بنضاع هظه الى٣ىص-

 بُٖاء زضمت ؤًٞل للبى٪ اإلاغ٦ؼي إلاماعؾت جإزحره ٖلى مىذ الاثخمان في البىى٥ ألازغي -

  بُٖاء ؾمٗت مخمحزة لهظه ألاوعا١.-

 :الى٣ىص ال٣اهىهُت وحهان هما و لٗملُت بنضاع 

:ًخمثل في الخهى٫ ٖلى ؤنى٫ خ٣ُ٣ُت ؤو ه٣ضًت ؤو قبه ه٣ضًت، ؤطوهاث  الىحه ألاول 

ىت  .الخٍؼ

 .:ًخمثل في التزاماث البى٪ اإلاغ٦ؼي اججاه اإلااؾؿاث وألاٞغاص الىحه الثاوي
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 :وؿيفت بىك البىىن-

ًدخل البى٪ اإلاغ٦ؼي الهضاعة في الجهاػ البى٩ي وبالخالي ًخىلض ًٖ هظا الىي٘ اإلاخمحز 

ترجب ًٖ البىى٥  ت، ٍو ت مً الالتزاماث الىاحب ال٣ُام بها اججاه البىى٥ الخجاٍع مجمٖى

ت مً الالتزاماث الىاحب ال٣ُام بها اججاه البى٪ اإلاغ٦ؼي.ٞمً زال٫ هظه  ت مجمٖى الخجاٍع

ُٟت ٣ًىم الب   :ى٪ اإلاغ٦ؼي بما ًليالْى

ت-  .٣ًىم بىٕى مً ؤلاقغاٝ ؤلاصاعي والٟني ٖلى البىى٥ الخجاٍع

ت في خالت اخخُاج البىى٥ ألازغي للؿُىلت-  .بٖاصة زهم ألاوعا١ الخجاٍع

 مؿاٖضة البىى٥ ألازغي بمض ًض الٗىن لها في ؤو٢اث ألاػماث-

ت والبىى٥ ألازغي الٟاثًت- ًٖ خاحتها وهظا ٌؿاٖضه  الاخخٟاّ بإعنضة البىى٥ الخجاٍع

٤ ما  اث ال٣ُضًت مً خ٣ى١ وصًىن للبىى٥ ُٞما بُنها وطل٪ ًٖ ٍَغ ٖلى بحغاء الدؿٍى

ت   ٌؿمى باإلا٣انت اإلاغ٦ٍؼ

 :وؿيفت آخش ملجأ لإلكشاض-

ُٟت و٢ٝى البى٪ اإلاغ٦ؼي مؿخٗضا ٖلى الضوام إلاض ًض الٗىن للؿى١  واإلا٣هىص بهظه الْى

ؤو ٖىض الًغوعة بىيٗه ما ًلؼم مً ألاعنضة الى٣ضًت  الاثخماوي في خالت ال٤ًُ اإلاالي،

ت ؤو ٚحرها مً اإلااؾؿاث الاثخماهُت ؾىاء ٧ان  الخايغة جدذ جهٝغ البىى٥ الخجاٍع

ت .ة  طل٪ بخ٣ضًم ال٣غوى مباقغة بليها ؤو بةٖاصة زهم ما ج٣ضمه بلُه مً ؤوعا١ ججاٍع

ٛاء اإلاداٞٓت ٖلى ؾُىلت الًاث٤ مً جل٣اء هٟؿه بال٣ُام بٗملُاث الؿى١ اإلاٟخىخت ابخ

الىٓام الاثخماوي ومغوهخه، ٦ما ٢ض ًظهب لخد٤ُ٣ طل٪ بلى الخٗامل مباقغة م٘ ألاٞغاص 

واإلاكغوٖاث، ولِـ مٗنى التزام البى٪ اإلاغ٦ؼي بىي٘ مىاعصه في مخىاو٫ البىى٥ ٣ٞضان ما 

ت  .له مً ؾلُت ٖلى ؤعنضة البىى٥ الخجاٍع
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 إحشاءاث العياظت الىلذًت. ثاهيا: 

حٗخبر الؿُاؾت الى٣ضًت مً ؤهم ؤصواث الؿُاؾاث الا٢خهاصًت التي ًخم اللجىء بليها     

إلا٩اٞدت الخطخم مً زال٫ يبِ ٖغى الى٣ض و ٦ظل٪ لخماًت الٗملت مً الخضهىع و 

 لخد٤ُ٣ الخىؾ٘ الا٢خهاصي والخإزحر ٖلى مٗضالث البُالت

 مفهىم العياظت الىلذًت  -1

٠ الؿُاؾت ال     ت ؤلاحغاءاث التي جخسظها الؿلُت ًم٨ً حٍٗغ ى٣ضًت بإجها " مجمٖى

الى٣ضًت في اإلاجخم٘ بٟغى الغ٢ابت ٖلى الاثخمان و الخإزحر ٖلُه ، بما ًخ٤ٟ و جد٤ُ٣ 

ألاهضاٝ الا٢خهاصًت التي جهبى بليها الخ٩ىمت،ؤي ؤن اإلا٣هىص بالؿُاؾت الى٣ضًت جل٪ 

جت اإلاكا٧ل التي الى٣ض إلاٗال ؤلاحغاءاث التي ًخسظها البى٪ اإلاغ٦ؼي للخد٨م في ٖغى

 .جىاحه ؤلا٢خهاص 

و حٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤجها " طل٪ الخضزل اإلاباقغ اإلاٗخمض مً َٝغ الؿلُت الى٣ضًت بهضٝ 

٤ حُٛحر ٖغى الى٣ىص و جىحُه ؤلاثخمان  الخإزحر ٖلى الٟٗالُاث ؤلا٢خهاصًت، ًٖ ٍَغ

 ت "  .بةؾخسضام وؾاثل الغ٢ابت ٖلى اليكاٍ ؤلاثخماوي للبىى٥ الخجاٍع

 اججاهاث العياظت الىلذًت  -3

بن بججاه الؿُاؾت الى٣ضًت هدى ؤلاه٨ماف ؤو الخىؾ٘ ؤو الخىؾ٘ مغهىن بىٕى اإلاك٩لت    

 ؤو ألاػمت ال٣اثمت ومداولت مٗالجتها.

 العياظت الىلذًت الخلييذًت )الاججاه الاهكماش ي( :-3-1

١ الاثخمان و ج٣لُو ٦مُت ًدب٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي ؾُاؾت ه٣ضًت ج٣ُُضًت لخ٣ُُض ؤلاهٟا 

٘ مٗض٫ الٟاثضة و مً زمت مداعبت بعجٟإ ألاؾٗاع.  الى٣ىص اإلاخضاولت و ٞع

 العياظت الىلذًت الخىظعيت )الاججاه الخىظعي( : -3-2 

٘ همى ال٨خلت الىـ٣ضًت  ٣ت لدؿَغ ٨ٖـ الخالت ألاولى ًلجإ البى٪ اإلاغ٦ؼي بلى هظه الٍُغ

الضٞ٘ و جسٌُٟ مٗض٫ الٟاثضة ٞحرجٟ٘ حجم لدصجُ٘ ؤلاثخمان وػٍاصة حجم وؾاثل 

اصة ؤلاهخاج و الخ٣لُو مً خضة البُالت.  ؤلاؾدثماعاث مما ًاصي بلى ٍػ
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 ألادواث غحر اإلاباششة  :ثالثا

 حكخمل ألاصواث ٚحر اإلاباقغة ٖلى زالر وؾاثل هي :     

 ظياظت الاحخياػي ؤلاحباسي :-1

الى٣ضي اليؿبت التي ًٟغيها البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى وصاج٘ البىى٥  حٗخبر وؿبت ؤلاخخُاَي    

ت التي ج٣خُ٘ و ًدخٟٔ بها لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ، خُث حٗخبر ؾُاؾت ؤلاخخُاَي  الخجاٍع

ؤلاحباعي طاث جإزحر ٢ىي ٖلى ٖغى الى٣ض و الاثخمان اإلاٗغفي  ألجها جازغ في ؤلاخخُاَاث 

ٟٗذ وؿبت ؤلاخخُاَي ال٣اهىوي ٧لما ج٣لهذ الى٣ضًت و حجم مًا٠ٖ ؤلاثخمان ٩ٞلما بعج

ت و بالخالي ًاصي طل٪ ٖلى ج٣لُو  وؿبت ؤلاخخُاَاث الٟاثًت لضي اإلاهاٝع الخجاٍع

الىصاج٘ اإلاكخ٣ت و هظا ما ًاصي بلى ج٣لُو ٖغى الى٣ىص ، و ًدهل ال٨ٗـ في خالت 

اصة ٖغى الى٣ىص.  بهسٟاى ليؿبت ؤلاخخُاَي ال٣اهىوي التي جاصي بلى ٍػ

 إلعادة الخصم : ظعش -2

ٌٗٝغ ؾٗغ بٖاصة الخهم ٖلى ؤهه ؾٗغ الظي ًخ٣اياه البى٪ اإلاغ٦ؼي م٣ابل بٖاصة      

ت و هى ؤًًا ًمثل ؾٗغ الٟاثضة الظي  ت للبىى٥ الخجاٍع زهم ألاوعا١ اإلاالُت و الخجاٍع

ت م٣ابل ج٣ضًم ال٣غوى لها ٞٗىضما ٣ًىم  ًخ٣اياه البى٪ اإلاغ٦ؼي مً البىى٥ الخجاٍع

٘ البى٪ اإلا ت ج٣ىم بٞغ ٘ ؾٗغ بٖاصة الخهم ٞةن طل٪ ًجٗل اإلاهاٝع الخجاٍع غ٦ؼي بٞغ

ؾٗغ الٟاثضة ٖلى ٢غويها و مما ًاصي بلى ج٣لُو حجم ؤلاثخمان و بالخالي ًاصي بلى 

ج٣لُو ٖغى الى٣ض و ًدهل ال٨ٗـ في خالت ٧ىن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ًىم بخسٌُٟ ؾٗغ 

ض بجبإ ؾُاؾت ه٣ اصة حجم بٖاصة الخهم )طل٪ ٖىضما ًٍغ ضًت جىؾُٗت( ٞةهه ًاصي بلى ٍػ

اصة ٖغى الى٣ىص.  ؤلاثخمان و بالخالي ٍػ

 عملياث العىق اإلافخىحت :-3

ا ؤو باجٗا في ؾى١      ٣ًهض بٗمـلُاث الؿـى١ اإلاٟخىخت صزى٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي مكـتًر

ألاوعا١ اإلاـالُت زانت الؿىضاث الخ٩ىمُت  بهضٝ الخإزحر اإلاباقغ في حجم ؤلاخخُاَاث 

ت ، ٞٗىضما ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بكغاء الؿىضاث الخ٩ىمُت ا لى٣ضًت لضي اإلاهاٝع الخجاٍع
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غة لضي جل٪  ض مً الاخخُاَاث الى٣ضًت اإلاخٞى ت ؾحًز التي جدخٟٔ بها اإلاهاٝع الخجاٍع

اصة  اصة ؤلاثخمان و بالخالي ٍػ البىى٥ و ًمضها ب٣ضعة حضًضة ٖلى ؤلا٢غاى مما ًاصي بلى ٍػ

هل ال٨ٗـ في خالت بُ٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي للؿىضاث ؤي ؤن ٢ُامه بهظه ٖغى الى٣ىص ، و ًد

الٗملُت ؾُاصي ٖلى ج٣لُل الٗغى الى٣ضي و جخم هظه الٗملُت بدؿب مخُلباث 

الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت و ؤهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت ، هٟهم مما ؾب٤ ؤن الخإزحر لٗملُاث 

لبىى٥ و ٦ظل٪ حجم الؿى١ اإلاٟخىخت ًىهب ٖلى حجم ؤلاخخُاَاث الى٣ضًت لضي ا

ؤلاثخمان و الىصاج٘ لضحها و بالخالي الخإزحر في النهاًت ٣ً٘ ٖلى ٖغى الى٣ىص و ل٨ً بك٩ل ٚحر 

 مباقغ.

 ألادواث اإلاباششة  ثاهيا:

ت     باإلياٞت بلى ألاصواث الؿاب٣ت جىحض وؾاثل ؤزغي ًدبٗها البى٪ اإلاغ٦ؼي للخض مً خٍغ

 اث هظ٦غ منها : اإلااؾؿاث اإلاالُت في مماعؾت بٌٗ اليكاَ

 ظياظت جأخحر اللشوض :-1

حؿخسضم هظه ألاصاة في الٟترة التي جخمحز بالخطخم و بعجٟإ ألاؾٗاع ٖىضما ٩ًىن      

اث في خالت عجؼ.   محزان اإلاضٖٞى

ت  ٤ البى٪ اإلاغ٦ؼي ؾُاؾت جإزحر بحباٍع ٟٞي ؤلاججاهاث الخطخمُت جً٘ الضولت ًٖ ٍَغ

لى إلابالٜ ال٣غوى التي ًم٨ً ؤن لل٣غوى بدُث ج٣ضع الؿلُاث الى٣ضً ت الخض ألٖا

جمىدها البىى٥ للؼباثً ؤو ج٣ىم بخدضًض مٗض٫ الؿىىي لتزاًض ال٣غوى،و ه٨ظا مً ؾىت 

ألزغي و ًجب ؤال ًخجاوػ بعجٟإ مجمٕى ال٣غوى اإلاىػٖت اليؿبت اإلاُٗىت التي خضصتها 

 ٖليها ال٣ٗىباث .الؿلُاث الى٣ضًت و في خالت ججاوػها مً بى٪ ؤو بٌٗ البىى٥ جُب٤ 

 العياظت الائخماهيت لللشوض : -2

حؿخسضم هظه الؿُاؾت لخجىب مؿاوت الؿُاؾت الكمىلُت في مغا٢بت مىذ ؤلاثخمان ،     

ألهه ٖىضما جدب٘ الؿلُاث الى٣ضًت الؿُاؾت ال٣غيُت الكمىلُت ًيخج ًٖ طل٪ جى٠٢ في 

اصة ؤلاثخمان ل٩ل ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت .  ٍػ
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ى٪ اإلاغ٦ؼي ؾُاؾت بهخ٣اثُت ججٗل ٢غاعاجه جخٗل٤ ٣ِٞ ببٌٗ ال٣ُاٖاث لظا ًيخهج الب

ني ٣ُٞىم بخىحُه ال٣غوى بليها ، بدُث ج٩ىن  التي ٌٗخبرها ؤ٦ثر  مغصوصًت لإل٢خهاص الَى

 ٢غاعاجه ٦ُٟلت بةُٖاء ٧ل الدؿهُالث في مىذ ال٣غوى بلى هظه ال٣ُاٖاث .

 وطع حذ أكص ى لععش الفائذة :  -3

اصة وصاج٘ الٗمالء ٞخمىذ الٟىاثض ٖلى الىصاج٘  ٢ض جدىاٞـ      ت بٛغى ٍػ البىى٥ الخجاٍع

ت مما ًاصي بلى بعجٟإ ؤؾٗاع الٟاثضة بعجٟاٖا ٦بحرا ، و لظا ٞةن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٢ض  الجاٍع

ت بدُث ال ًجب ٖلى البىى٥  ًً٘ خضا ؤٖلى للٟىاثض التي جمىذ ٖلى الىصاج٘ الجاٍع

ت ؤن جخسُاه و هظا الخض ٩ًىن ٢ابال للخُٛحر خؿب الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت  الخجاٍع

 ُٞىسٌٟ في خالت الغواج و جغجٟ٘ في خالت ال٨ؿاص . 

 ألادواث ألاخشي:  ثالثا:

 هىا٥ ؤصواث ؤزغي للؿُاؾت الى٣ضًت ًم٨ً ؤن هظ٦غ منها :

 ؤلاكىاع ألادبي : -1

 ج٣ىم هظه الؿُاؾت ٖلى جىحُه الىصر للبىى٥ و طل٪ بضٖم الخىؾ٘ في ج٣ضًم    

ال٣غوى و زانت ال٣غوى التي جىحه للمًاعبت بطا الخٔ البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤن زمت زُغ 

ني مً هظا الخىؾ٘ و ًإزظ هظا ؤلا٢ىإ ؤق٩اال مسخلٟت منها بعؾا٫  ٖلى ؤلا٢خهاص الَى

مظ٦غاث بلى البىى٥ باإلمخىإ ًٖ ٢بى٫ ؤوعا١ مُٗىت ، ؤو ٖضم ؤلا٢غاى إلاكغوٖاث 

ت ؤو مُٗىت ، بما جإزظ ق٩ل جدظًغ لٗ ضم ٢بى٫ بٖاصة الخهم لبٌٗ ألاوعا١ الخجاٍع

ٖضم ج٣ضًم ؤمىا٫ ٦ثحرة مُلىبت ، و ًخى٠٢ هجاح هظه الؿُاؾت ٖلى مضي الخٗاون بحن 

ت و البى٪ اإلاغ٦ؼي.  البىى٥ الخجاٍع

ٞاإل٢ىإ ألاصبي ٖباعة ًٖ بعقاصاث و حٗلُماث و ههاثذ ٣ًضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي للبىى٥ 

ت بسهىم ج٣ضًم الا   ثخمان و جىحيهه. الخجاٍع
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 ؤلاًذاع اإلاعبم لالظخحراد : -2

جٟغى هظه الؿُاؾت ٖلى اإلاؿخىعصًً وي٘ اإلابلٜ الالػم لدؿضًض واعصاتها في ق٩ل     

وصاج٘ لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي إلاضة مدضوصة ، و بما ؤن اإلاؿخىعصًً في ٚالب ألاخُان هم ٚحر 

ً ٖلى ججمُض ؤمىالهم الخانت ، ٞهم ًلجاون بلى ٖاصة بلى ال٣غى البى٩ي ، ٞخٗمل  ٢اصٍع

٘ ج٩لٟت الىاعصاث.و حجم ال٣غوى في باقي ؤلاهظه ألاصاة ٖلى ج٣لُ  ٢خهاص و ٖلى ٞع

و ختى بن اعجٟٗذ هظه الىصاج٘ اإلاكغوَت مؿب٣ا مً ؤحل ؤلاؾخحراص ٞةجها جم٨ً مً 

الخىنل بلى ج٣لُو حجم ال٨خلت الى٣ضًت و بالخالي جدؿبب ؤلاؾخد٣ا٢اث الالخ٣ت للىصاج٘ 

 اإلاسههت لإلؾخحراص  في الخىؾ٘ الى٣ضي.

 على ششوغ البيع بالخلعيؽ :  الشكابت-3

اصة في ؤلاؾتهال٥ بهٟت ٖامت ، خُث ًخضزل البى٪      ًاصي هٓام البُ٘ بالخ٣ؿُِ بلى ٍػ

اإلاغ٦ؼي لىي٘ قغوٍ هظا ؤلاثخمان ؤو ما ٌؿمى باإلثخمان الاؾتهال٧ي ، خُث ؤن اإلاؿتهل٪ 

صٞٗاث إلاضة ًضٞ٘ وؿبت ًدضصها البى٪ اإلاغ٦ؼي مً ٢ُمت الؿلٗت و الباقي ٩ًىن في ق٩ل 

٘ اليؿبت ؤو بخ٣هحر خض الخ٣ؿُِ ؤي ج٣ُُض الا  ثخمان مُٗىت ٞةن البى٪ اإلاغ٦ؼي ٣ًىم بٞغ

 و ال٨ٗـ في خالت ال٨ؿاص .

 سابعا: الخيعيم بحن عمل أدواث العياظت الىلذًت 

ب الؿلُت الى٣ضًت مً بجساط ؾُاؾت ه٣ضًت مُٗىت ٞةهه ؾٝى حؿخٗمل      ٖىضما جٚغ

ؤخض ألاصواث الؿاب٣ت ؤو ؤ٦ثر مً ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت التي حٗخمض ٖلى ما ج٣غعه 

الؿُاؾت الا٢خهاصًت الٗامت لظا البض مً الخيؿ٤ُ ُٞما بحن هظه ألاصواث ٧ي ال جخٗاعى 

ٞٗىضما حكٕغ الؿلُت الى٣ضًت ؾُاؾت جىؾُٗت ٞةجها في ٖملها م٘ بًٗها البٌٗ ، 

ؾخ٣ىم مً زال٫ ٖملُاث الؿى١ اإلاٟخىخت بكغاء ألاوعا١ اإلاالُت )الؿىضاث( ٞترجٟ٘ 

ؤؾٗاعها و مً زم جىسٌٟ ؤؾٗاع الٟاثضة ٖليها )بؿبب الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بحن ؤؾٗاع 

الخهم البض مً الٟاثضة و ؤؾٗاع الؿىضاث( ، و ل٩ي ال جخٗاعى م٘ آلُت ؾٗغ بٖاصة 

٢ُامها بخسٌُٟ ؾٗغ الخهم ألن ٖضم جسًُٟه ٢ض ال ٌؿمذ لؿٗغ الٟاثضة باإلهسٟاى 
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، و ٦ظل٪ الخا٫ م٘ زٌٟ وؿبت ؤلاخخُاَي ؤلاحباعي بطا ؤن صزى٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي 

اصة في ٖغى الى٣ىص صون اإلاجخم٘ و البىى٥ )بؿبب  ا لألوعا١ اإلاالُت ؾى١ ًىلض ٍػ مكتًر

ل ؤنى٫ الثروة  اصة جدٍى و ألاوعا١ اإلاالُت بلى الى٣ىص الؿاثلت ( مً حهت و بلى ٍػ

ؤلاخخُاَاث البى٨ُت و همى ال٣اٖضة الى٣ضًت مً حهت ؤزغي و اإلاٗغوٝ ؤن البىى٥ 

ت ال ججحز ؤلاخخٟاّ باإلخخُاَاث الؼاثضة ًٖ اليؿبت ال٣اهىهُت ل٩ىجها بخخُاَاث  الخجاٍع

اثضة مً ؤحل الخىؾ٘ في مىذ ال٣غوى لِـ لها ٞاثضة ، و مىه ج٣ىم بخسٌُٟ ؤؾٗاع الٟ

اصة في ؤلاخخُاَاث .  ٧ي جخسلو مً الٍؼ

٘ ؤؾٗاعها و هظا ٌٗني بهسٟاى ؤؾٗاع  ٦ما ؤن قغاء البى٪ اإلاغ٦ؼي لألوعا١ اإلاالُت ؾحٞر

اصة في ؤلاخخُاَاث الىاججت  الٟاثضة ٖليها، مما ٌٗؼػ بهسٟاى ؤؾٗاع الٟاثضة بؿبب الٍؼ

مً قغاء البى٪ اإلاغ٦ؼي لألوعا١ اإلاالُت  و ٦ظل٪  بهسٟاى ؾٗغ الخهم في البىى٥ 

ض ال٣غوى التي جمىدها البىى٥  ت ؾُسٌٟ ؤؾٗاع الٟاثضة الؿى٢ُت مً حهت و ًٍؼ الخجاٍع

ت بؿبب بهسٟاى ج٨ٟلذ ٢غويها ٖىض الخاحت و جلبُت ؤمىعها اإلاالُت ٖىض  الخجاٍع

ٌٟ وؿبت ؤلاخخُاَي الىصاج٘ جدذ الُلب و الىصاج٘ آلاحلت الُىاعت مً حهت ؤزغي ؤم ز

ب به ، و مً زم ج٣ىم هظه  ت ٞاثٌ في ؤلاخخُاٍ التي جٚغ ٞةهه ًهبذ لضي البىى٥ الخجاٍع

اصة بلى الجمهىع و الكغ٧اث بىاؾُت زٌٟ ؾٗغ الٟاثضة مما  البىى٥ بة٢غاى هظه الٍؼ

٘ ًضي بلى همى ٖغى الى٣ىص ، و ٦ظل٪ زٌٟ وؿبت الاخخُاَ ي ؤلاحباعي ًاصي بلى ٞع

٢ُمت مًا٠ٖ ٖغى الى٣ض و هظا ما ًضٖم هخاثج ٖملُت قغاء ألاوعا١ اإلاالُت زال٫ 

ٖملُت الؿى١ اإلاٟخىخت وه٨ظا هغي ؤن الؿُاؾت الى٣ضًت الخىؾُٗت ؤصث بلى هدُجخحن 

اصة همى ٖغى الى٣ض و هاجان  مخضازلخحن م٘ بًٗهما هما اهسٟاى ؤؾٗاع الٟاثضة و ٍػ

اصة الُلب ال٨لي ٖلى ألانى٫ و الؿل٘ و الخضماث و بالخإ٦ُض بطا  الىدُجخان جاصًان بلى ٍػ

بجسظث الؿلُت الى٣ضًت ؾُاؾت ه٣ضًت به٨ماقُت ٞةجها جسغج بيخاثج م٩ٗىؾت ؤي ؤن 

هظه الؿُاؾت ؾخاصي بلى بعجٟإ ؤؾٗاع الٟاثضة و بهسٟاى همى ٖغى الى٣ض و بالخالي 

 خضماث و ألانى٫.بهسٟاى الُلب ال٨لي ٖلى الؿل٘ و ال



 

 

68 

 

ثانية ليسانس  محاضرات في مقياس اقتصاد نقذي واسواق راس المال  

 أهذاف العياظت الىلذًت: خامعا:

ٖلى زالٝ بٌٗ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ألازغي ٞةن الؿُاؾت الى٣ضًت حٗاوي مً      

مك٩لت جخمثل ؤؾاؾا في ٖضم ٢ضعتها ٖلى الخإزحر ٖلى ألاهضاٝ النهاثُت مباقغة مً زال٫ 

ه اإلاؿاو٫ ًٖ وي٘ الؿُاؾت ؤصواتها ، بط ؤن هظه ؤلاق٩الُت حٗلذ البى٪ اإلاغ٦ؼي باٖخباع 

٣ت ٚحر  الى٣ضًت بجبإ بؾتراجُجُت مُٗىت جم٨ىه مً الخإزحر ٖلى ألاهضاٝ النهاثُت بٍُغ

مباقغة ، ومً زمت اٖخماص هظه ؤلاؾتراجُجُت ٖلى زل٤ ؤهضاٝ وؾُُُت وؤولُت ًم٨ً مً 

 زاللها ه٣ل ؤزغ الؿُاؾت الى٣ضًت لألهضاٝ النهاثُت.

 ألاهذاف النهائيت:-5-1

جخىا٤ٞ هظه ألاهضاٝ م٘ ألاهضاٝ الٗامت للؿُاؾت الا٢خهاصًت واإلاخمثلت في اإلاغب٘     

خًمً ما ًلي:  السخغي ل٩الضوع ٦ما ٌؿمُه الا٢خهاصًىن ٍو

 الاظخلشاس العام لألظعاس:-5-1-1

ٗخبر هضٝ جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع هى الهضٝ ألا٦ثر ؤهمُت باليؿبت للؿُاؾت الى٣ضًت       َو

 إلاخسلٟت إلاا حٗاهُه مً جطخم بهىعة ؤ٦ثر خضة مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت.وزانت في البلضان ا

بال ؤهه البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن هىا٥ اعجٟاٖاث في ألاؾٗاع ج٩ىن مُٟضة مً الىاخُت  

الا٢خهاصًت، بط حؿاٖض ٖلى جىؾ٘ وػٍاصة اليكاٍ الا٢خهاصي، وزانت في الضو٫ طاث 

ألاؾٗاع ًاصي بلى خالت مً الغ٧ىص الىٓام الا٢خهاصي الخغ، ألن اهسٟاى ؤو حمىص 

 الا٢خهاصي.

 جحليم الخىاصن الخاسجي:-5-1-2

اث ومٗالجت الخلل        تهضٝ الؿُاؾت الى٣ضًت بلى جد٤ُ٣ الخىاػن في محزان اإلاضٖٞى

٤ جسٌُٟ مٗضالث الٟاثضة في  الظي ٢ض ًُغؤ ٖلُه مً ٞاثٌ ؤو عجؼ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

اتها في   خالت ٞاثٌ وزانت الضو٫ اإلاخسلٟت.الضو٫ التي ٩ًىن محزان مضٖٞى
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اصة مٗضالث الٟاثضة،  اث عجؼ جلجإ الضولت الٛىُت بلى ٍػ ؤما في خالت جد٤ُ٣ محزان اإلاضٖٞى

ختى حكب٘ جض٤ٞ عئوؽ ألامىا٫ ألاحىبُت ٖلما ؤن هظا الخدغ٥ لغئوؽ ألامىا٫ بلى صازل 

اث.  الا٢خهاص ٌٗمل ٖلى الخ٣لُل مً خضة العجؼ في محزان اإلاضٖٞى

باإلياٞت بلى جد٤ُ٣ مىاػهت بحن الخض٣ٞاث اإلاالُت مً ه٣ٟاث وبًغاصاث ٖلى مؿخىي هظا 

الا٢خهاص ال٨لي، و٦ظا مىاػهت بحن الاؾدثماع والاؾتهال٥ مً حهت م٘ جد٤ُ٣ هٕى مً 

 الاؾخ٣غاع في الٗملت. 

 جحليم الىمى الاكخصادي:-5-1-3

ما ٧اهذ هظه الؿُاؾت ٦ٟئت الق٪ ؤن ٦ٟاءة الؿُاؾت الى٣ضًت ؤمغ بالٜ ألاهمُت ٩ٞل    

ني، وطل٪ مً زال٫ اإلاؿاهمت  اؾخُاٖذ جد٤ُ٣ مٗضالث همى مغجٟٗت في الا٢خهاص الَى

في جضُٖم زُِ الضولت، في حٗبئت اإلاضزغاث اإلادلُت وصٖم الجهاػ ؤلاهخاجي وج٣لُل 

اث، وعٞ٘ الاؾدثماع ال٨لي م  ٘ اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع ألاؾٗاع.الًِٛ ٖلى محزان اإلاضٖٞى

 جحليم معخىي مشجفع للعمالت:-5-1-4

٤ حصجُ٘ الاؾدثماعاث التي جىحه هدى ال٣ُاٖاث التي ًخىحب      ٩ىن طل٪ ًٖ ٍَغ ٍو

ني  ً الضزل الَى اصة ألاهمُت اليؿبُت إلاؿاهمت هظه ال٣ُاٖاث في الخ٩ٍى غها، م٘ ٍػ جٍُى

 وفي م٣ضمتها ال٣ُإ الهىاعي والؼعاعي.

 ألاهذاف الىظيؼيت:-5-2

ت اإلاخٛحراث التي مً حٗٝغ ألا      هضاٝ الىؾُُُت للؿُاؾت الى٣ضًت بإجها مجمٖى

اإلاٟغوى ؤن ٌؿمذ يبُها وجىُٓمها ببلٙى ألاهضاٝ النهاثُت ، وجخمثل هظه اإلاخٛحراث في 

٧ل مً ٖغى الى٣ض وؤؾٗاع الٟاثضة والاثخمان اإلاخاح وألاؾاؽ الى٣ضي ؤو ؤي مخٛحر ؤزغ 

غ الكغوٍ  ٢ض جغاه الؿلُاث الى٣ضًت مالثما ٦هضٝ وؾُِ لؿُاؾتها الى٣ضًت بكٍغ جٞى

 الخالُت:

 وحىص ٖال٢ت مؿخ٣غة بُنها وبحن ألاهضاٝ النهاثُت. -

-٘  .ًجب ؤن ج٩ىن ٢ابلت لل٣ُاؽ بك٩ل ص٤ُ٢ وؾَغ
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ت اهدغاٞاث هظه اإلاخٛحراث ًٖ مؿاعها الصخُذ و٦ظل٪ ال٣ضعة ٖلى - ال٣ضعة ٖلى مٗٞغ

٤ اإلاغؾىم.  الخد٨م في بٖاصتها بلى الٍُغ

ُضة بإصواث الؿُاؾت ه- ظا ألازحر ال ًخد٤٣ بال بطا ٧اهذ هظه ألاهضاٝ ٖلى ٖال٢ت َو

 الى٣ضًت .

ال٣ضعة ٖلى الخيبا بإزغها ٖلى اإلاخٛحر النهاجي مما ٌؿمذ بإن حٛحراتها ٖا٦ؿت لخٛحراث -

 الهضٝ النهاجي.

وفي خاالث ٦ثحرة ٞةن هظه ألاهضاٝ ًم٨ً اؾخسضامها ٦ماقغاث إلاؿاع خغ٦ت ؤزاع 

ُاؾت الى٣ضًت اإلاُب٣ت ،وبن ٧ان هظا اإلاىيٕى ٌك٩ل مدىعا هاما مً مداوع بَاع الؿ

ت ُٞما بحن وحهاث هٓغ  ٖمل الؿُاؾت الى٣ضًت، ٞةهه ال ًؼا٫ مدل ازخالٞاث حىهٍغ

ٟٞي خحن ًغي ؤههاع اإلاظهب الى٣ضي يغوعة ازخُاع الؿلُاث الى٣ضًت  الا٢خهاصًحن.

اث الىمى في ٖغى الى٣ض، ألهضاٝ ٦مُت لؿُاؾتها الى٣ضًت مً زال٫  الخد٨م في مؿخٍى

م مً  وبالخالي جبني ؤؾلىب ال٣اٖضة الى٣ضًت ٖلى الٛالب ، ًغي ٚحر الى٣ضًحن ٖلى الٚغ

اٖتراٞهم بإهمُت الى٣ىص ؤن الخٛحراث في اإلا٩ىهاث اإلاسخلٟت للُلب ال٨لي لها جإزحر هام في 

ؤؾاؾُت لخبني ؤهضاٝ مؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي، وبالخالي ٞةجهم ٌُٗىن اٖخباعاث 

ه مً زال٫ ازخُاع ؾٗغ الٟاثضة ٦هضٝ وؾُِ ًمثل خل٣ت الىنل بحن الى٣ىص  ؾٍٗغ

وؤلاهخاج ، وازخُاع ٖغى الى٣ىص ٦هضٝ مً ٢بل اإلاظهب الى٣ضي ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ 

ت ٞغيُاث ٌٗخى٣ها الى٣ضًىن هظ٦غ منها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ اٖخباع ؤن ٖغى الى٣ىص  مجمٖى

ل وؤن اججاه ٖال٢ت الؿببُت في هى مخٛحر زاعجي ًم ٨ً الخد٨م ُٞه ٖلى اإلاضي الٍُى

مٗاصلت الخباص٫ ًيخ٣ل مً الى٣ىص بلى ألاؾٗاع وؤلاهخاج، وؤن ألازغ النهاجي ألا٦ثر ٢ىة  هى 

اعجٟإ ألاؾٗاع ، زم اؾخ٣غاع صالت الُلب ٖلى الى٣ىص ووحىص ٞترة ببُاء في اهخ٣ا٫ ؤزغ 

لى يىء ما ؾب٤ ًم٨ً  الؿُاؾت الى٣ضًت ، وبالخالي ججىب الؿُاؾاث الخيكُُُت . ٖو

 جلخُو ما ًلي :
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بن ازخُاع ؤهضاٝ وؾُُُت للؿُاؾت الى٣ضًت البض مً ؤن ًخم في يىء الخهاثو -

اله٩ُلُت لال٢خهاصًاث اإلاٗىُت واؾدىاصا بلى صعاؾاث جدلُلُت للؿلى٥ الا٢خهاصي بما في 

 الؿُاؾت الا٢خهاصًت الٗامت. طل٪ صالت الُلب ٖلى الى٣ىص ، باإلياٞت بلى جىحهاث

بن ٢ُام الؿلُاث الى٣ضًت بةزخُاع هضٝ وؾُِ مٗحن لؿُاؾتها الى٣ضًت ال ٌٗني يغوعة -

التزام هظه الؿلُاث بهظا الهضٝ َىا٫ الى٢ذ ، ٧ىن ؤن مثل هظا الهضٝ ٢ض ٩ًىن 

مدل مغاحٗت في يىء مخٛحراث ه٩ُلُت وؾلى٦ُت ٢ض ٌكهضها الا٢خهاص، ٦ما ؤن الخالت 

اث ؤهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت  عبما ٌُٗي الؿلُاث الا ٢خهاصًت الؿاثضة وجٟاوث ؤولٍى

 الى٣ضًت مبرعاث ه٣ضًت ٧اُٞت لالهخ٣ا٫ مً هضٝ آلزغ.

 ألاهذاف ألاوليت:-5-3

وحكمل  هي ٖباعة ًٖ ؤهضاٝ حكُٛلُت ًخم الخإزحر مً زاللها ٖلى ألاهضاٝ الىؾُُُت    

خحن ألاولى حؿمى مجامُ٘ الاخخُاَي وجخًمً ال٣اٖضة الى٣ضًت ومجمٕى اخخُاَي  مجمٖى

ت الثاهُت ٞدؿمى بإخىا٫ ؾى١ الى٣ض  البىى٥ واخخُاَي الىصاج٘ الخانت ، ؤما اإلاجمٖى

حكمل مٗض٫ الٟاثضة ٖلى الؿىضاث الخ٩ىمُت  ومٗض٫ الٟاثضة ٖلى ألاعنضة الى٣ضًت 

ت.  اإلاغ٦ٍؼ
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 مؤششاث العياظت الىلذًت: ظا:ظاد

بن ؤي مداولت ل٣ُاؽ ْاهغة الخطخم حؿدىض ٖلى مدىعًٍ عثِؿُحن هدُجت إلاا جىنل     

بلُه ال٨ٟغ ؤلا٢خهاصي وهما اإلاٗاًحر التي حؿخسضمها الٗملُت في بًجاص ؤوؿب الهُٜ 

 و٢ُاؽ الخٛحراث التي جدضر في مؿخىي ألاؾٗاع. واإلاٗاًحر ل٣ُاؽ الخطخم،

ؤي ؤجها حٗبر  ألاع٢ام ال٣ُاؾُت الخٛحراث التي جُغؤ  ٖلى اإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع،ح٨ٗـ 

صون ؤن جخٗغى لدصخُو خالت  ٣ِٞ ًٖ اإلآهغ الٗام للخطخم وهى بعجٟإ ألاؾٗاع،

الخطخم ؤو لبُان ألاؾباب التي جاصي بلى هظا ؤلاعجٟإ في ألاؾٗاع،وفي هظا لخهىم 

ًم٨ً ؤلاهخضاء بها بلى مهضع بعجٟإ ألاؾٗاع وهي  هداو٫ ؤن هدضص بٌٗ اإلاٗاًحر التي

 ٧الخالي:

 (معياس معامل ؤلاظخلشاس الىلذي)معامل الظغؽ الخضخمي(.1

اصة في ٦مُت الى٣ىص،     ت ٦مُت الى٣ىص التي جىو ٖلى الٍؼ  ٌؿدىض هظا اإلاُٗاع ٖلى هٍٓغ

اصة التي جدضر في الىاجج ال٣ىمي الخ٣ ٣ُي هي اإلاىار صون عوابِ مد٨مت بُنها وبحن الٍؼ

واإلاى٤ُ ال٩امً وعاء هظا اإلاُٗاع هى ؤهه بطا ػاصث ٦مُت الى٣ىص  اإلاالثم لىحىص الخطخم،

اصة الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي، اصة التي جخالءم م٘ ٍػ ٞةن هظا  اإلاخضاولت بيؿبت ؤ٦بر مً الٍؼ

ؤي  وحىص بزخالٝ خ٣ُ٣ي بحن جُاع ؤلاهٟا١ الخ٣ضي  ؾِخمثل في ق٩ل وحىص ٞاثٌ َلب،

 بحن جُاع الٗغى الخ٣ُ٣ي للؿل٘ والخضماث مما ًضٞ٘ ألاؾٗاع هدى الاعجٟإ.و 

ت ٦مُت  ايُت لهظا اإلاُٗاع ًخم ؤلاؾدىاص بلى بٌٗ جدلُالث هٍٓغ وإلؾخسالم الهُٛت الٍغ

خُث ًجغي م٣اعهت جُىع حجم الؿُىلت بخُىع  الى٣ىص يمً بَاع عثِس ي ولِـ مُل٤،

إزظ هظا اإلاُٗاع  الُلب ٖلى الؿُىلت،  الهُٛت الخالُت: ٍو

YPVM ..  خُث ؤنV،ت صوعان الى٣ىص جمثل ألاؾٗاع،Pجمثل ٖغى الى٣ض،Mجمثل ؾٖغ

Y.جمثل الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي 

خم لهظه اإلاٗاصلت جهبذ ٦ما اٍع ىض ؤزظ اللٚى  ًلي: ٖو

LOGYLOGPLOGVLOGM 
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ل اإلاٗاصلت بلى مٗضالث همى جهبذ: ىض جدٍى  ٖو

Y

Y

M

MP 







 

Pخُث ؤن 
جمثل مٗامل ؤلاؾخ٣غاع الى٣ضي و

M

Mجمثل مٗض٫ لىمى في ٖغى الى٣ض و

Y

Yال٣ىمي الخ٣ُ٣ي. جمثل مٗض٫ الىمى في بحمالي الىاجج 

ٌكحر مٗامل ؤلاؾخ٣غاع الى٣ضي بلى ؤهه بطا حؿاوي مٗض٫ الىمى في ٖغى الى٣ض م٘ مٗض٫ -

(،ٞةن P=0حؿاوي الهٟغ) Pؤي بطا ٧اهذ ٢ُمت الىمى في بحمالي الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي،

 ٗاع.هظا ًض٫ ٖلى وحىص بؾخ٣غاع في مؿخىٍاث ألاؾ

ؤما بطا ػاص مٗض٫ همى ٖغى الى٣ض ٖلى مٗض٫ همى الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي مما ٌٗني ؤن-

P ،ٞان هىا٥ خالت جطخم زُٟٟت ؤو خاصة ٖلى خؿب ال٣غب ؤو البٗض ًٖ  مىحبت

خم خاص مىحبت وبُٗضة ًٖ الهٟغ ٞان طل٪ ًض٫ ٖلى وحىص جطPالهٟغ ،ٞةطا ٧اهذ 

 وال٨ٗـ.

ٞةن طل٪ ًض٫ ٖلى ؤن هىا٥ خالت به٨ماف  ؤ٢ل مً الهٟغ،Pؤما بطا ٧اهذ ٢ُمت-

ؾالبت وبُٗضة ًٖ  Pٞةطا ٧اهذ زُٟٟت ؤو خاصة ٖلى خؿب البٗض ؤو ال٣غب مً الهٟغ،

 الهٟغ ٞهظا ٌٗني وحىص به٨ماف ب٢خهاصي خاص وال٨ٗـ.

 الخضخميت: (الفجىة2

حهضٝ هظا اإلا٣ُاؽ بلى جدضًض الثٛغة بحن اإلاخاح مً الؿل٘ والخضماث ومضي ه٣هها ؤو     

اصتها ًٖ ال٣ضعة الكغاثُت اإلاخىاٞغة في ؤًضي اإلاؿتهل٨حن، اصة حجم  ٍػ وبالخالي الٗمل ٖلى ٍػ

 اإلاخاح منها ؤو الخض مً حجم ال٣ضعة الكغاثُت لضي اإلاؿتهل٨حن.

ت في ؤلا٢خهاص في ٞترة مُٗىت مً الؼمً بطا خضر بٞغاٍ في جدضر الٟجىة الخطخمُ

الُلب ال٨لي ٖلى الؿل٘ والخضماث ؤو بٞغاٍ في ٖغى الى٣ىص وجخمثل في الخالت ألاولى في 

ت(ًٖ الىاجج  ٞاثٌ الُلب ال٨لي، اصة ؤلاهٟا١ ال٣ىمي)باألؾٗاع الجاٍع وهى ٖباعة ًٖ ٍػ

 الخالت الثاهُت في ٞاثٌ الٗغى الى٣ضي، ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي)باألؾٗاع الثابخت(،وجخمثل في

ب ؤن ًدخٟٔ به ألاٞغاص مً صزل  وهى ٖباعة ًٖ الٟغ١ بحن الٗغى الى٣ضي وبحن ما ًٚغ
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٤ اإلاٗاًحر  خ٣ُ٣ي في ق٩ل ه٣ىص، لى هظا ألاؾاؽ ًخم ٢ُاؽ الٟجىة الخطخمُت ٞو ٖو

 الخالُت:

 (معياس  فائع الؼلب:2-1

ب ال٨لي ٖلى الؿل٘ والخضماث باإلاٗغوى ال٨لي منها ٌؿدىض هظا اإلاُٗاع بلى م٣اعهت الُل    

اصة في ؤلاهٟا١ ال٨لي باألؾٗاع  وجخمثل الٟجىة الخطخمُت في ؤجها ٖباعة ًٖ الٟغ١ بحن الٍؼ

ت ًٖ الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي باألؾٗاع الثابخت، كمل ؤلاهٟا١ ال٨لي إلاجمٕى  الجاٍع َو

ؤلاؾدثماعي الظي ٌكمل حملت وؤلاهٟا١  ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي الخام والخ٩ىمي،

باإلياٞت بلى الهاصعاث ٖىض ؤزظ ال٣ُإ  ؤلاؾدثماعاث مًاٞا بليها الخٛحر في اإلاسؼون،

ؤما حاهب الٗغى ال٨لي )اإلاىاعص(ٞةهه ٌكمل الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  الخاعجي بالخؿبان،

ىض  خؿبان،باألؾٗاع الثابخت ،بياٞت بلى اإلاؿخىعصاث في خالت ؤزظ ال٣ُإ الخاعجي بال ٖو

خؿاب الٟجىة  الخطخمُت خؿب هظا اإلاُٗاع ٞةهىا هُغح حاهب اإلاىاعص مً حاهب 

ايُت الخالُت: الاؾخسضاماث،  التي ًم٨ً الخٗبحر ٖنها بالهىعة الٍغ

 ب حمالي اإلاىاعص. -الٟجىة الخطخمُت=بحمالي الاؾخسضاماث 

ٌ ٧ل ما جمثله ٧ل مً الاؾخسضاماث واإلاىاعص هجض:  وبخٍٗى

)بحمالي الىاجج اإلادلي  -= )الاؾدثماع+ الاؾتهال٥ + الهاصعاث( ة الخضخمـيتالفجـى 

 باألؾٗاع الثابخت + اإلاؿخىعصاث(. 

ت ٦ُجز في الُلب  الٟٗا٫ وجدضًض  بن هظا اإلا٣ُاؽ ٌؿدىض ٖلى اإلاىُل٣اث ألاؾاؾُت لىٍٓغ

اصة في حجم  ت التي ج٣غع ؤهه بطا لم ًترجب ٖلى الٍؼ الُلب مؿخىي ألاؾٗاع وهي الىٍٓغ

اصة مىاْغة في حجم ؤلاهخاج، اصة  ال٨لي الٟٗا٫ ٍػ اصة الى٣ٟاث ٍػ وبههب ألازغ ٧له ٖلى ٍػ

اصة في الُلب الٟٗا٫ ٞةهىا ه٩ىن ٢ض ونلىا بلى خالت الخطخم خ٣ُ٣ُت.  جدىاؾب م٘ الٍؼ

ت ٖلى الىاجج  ًدبحن لىا مى٩ل ما ؾب٤ ؤهه بطا ػاص مجمٕى ؤلاهٟا١ ال٣ىمي باألؾٗاع الجاٍع

ٞةن الٟغ١ بُنهما ًدبلىع في ق٩ل ٞاثٌ َلب ٨ٌٗـ  ؤلاحمالي باألؾٗاع الثابخت،اإلادلي 

 هٟؿه ٖلى ق٩ل بعجٟإ في ؤؾٗاع الؿل٘ والخضماث اإلاىخجت.
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اصة ؤلاهٟا١ ؾلبا  ومً هىا ًم٨ىىا ؤن وؿخسلو بإن الٟجىة الخطخمُت جخإزغ بًجابا بٍؼ

اصة الىاجج اإلادلي واإلاؿخىعصاث، و٧لما ٢ل  اصث الٟجىة الخطخمُت،٩ٞلما ػاص ؤلاهٟا١ ػ  بٍؼ

اصة الىاجج اإلادلي  ؤلاهٟا١ ٢لذ الٟجىة الخطخمُت، ٦ما ؤن الٟجىة الخطخمُت ج٣ل بٍؼ

 الخ٣ُ٣ي واإلاؿخىعصاث.

 (فائع عشض الىلذ هملياط للفجىة الخضخميت:2-2

٣ا لهظا اإلاُٗاع،     اصة في ٦مُت الى٣ىص  جدضر الٟجىة الخطخمُت ٞو بطا ٧اهذ الٍؼ

ب ألاٞغاص لً ًدخٟٓىا به مً صزل اإلاٗغويت  اصة في حجم ما ًٚغ في اإلاجخم٘ ؤ٦بر مً الٍؼ

ؤي ؤن الٟجىة  زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت، خ٣ُ٣ي،في ق٩ل ه٣ىص ٖىض ؤؾٗاع زابخت،

م٨ً  الخطخمُت)الى٣ضًت(هي ٖباعة ًٖ ٞاثٌ ٖغى ه٣ض زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة ٍو

ايُت الخالُت:  الخٗبحر ٖنها بالهُٛت الٍغ












 RGNP

RGNP
IG  

 خُث ؤن:

IG.الٟجىة الخطخمُت 

M.ٖغى الى٣ض: 

.الخٛحر في ٖغى الى٣ض: 

RGNP.الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي الخ٣ُ٣ي: 

RGNP الخ٣ُ٣ي.: الخٛحر في الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي 

RGNP

M.جمثل الُلب ٖلى الى٣ىص : 

لهظا اإلاُٗاع ؤهمُت زانت هاججت ًٖ ما هى مٗغوٝ مً ؤن هىا٥ وؿبت مُٗىت مً ٦مُت 

اصة الىاجج ال٣ىمي  الى٣ىص بلى بحمالي الىاجج ال٣ىمي ًمُل ألاٞغاص لإلخخٟاّ بها، ٞٗىض ٍػ

بىن في ؤلاخخٟ بم٣ضاع مٗحن، اّ ب٨مُت مً الى٣ىص جدىاؾب م٘ هظه ٞان ألاٞغاص ًٚغ

اصة، ٞةهه ًم٨ً اإلاداٞٓت ٖلى ؤلاؾخ٣غاع الى٣ضي وجٟاصي  وباإلؾدىاص لهظا اإلاُٗاع ؤًًا، الٍؼ

اصة في الىاجج ال٣ىمي الخ٣ُ٣ي. ؤلازخال٫، اصة في ٖغى الى٣ض م٘ الٍؼ  ٖىضما جدىاؾب الٍؼ
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 (معياس ؤلافشاغ الىلذي:3

اث ألاؾٗاع اإلادلُت      ٌٗخمض هظا اإلاُٗاع ٦م٣ُاؽ للضاللت ٖلى خضور اعجٟإ في مؿخٍى

ؤي خؿاب ٦مُت الى٣ىص الؼاثضة ٖلى اإلاؿخىي  ٖلى خؿب وحجم ووؿبت ؤلاٞغاٍ الى٣ضي،

خم خؿاب هظا اإلاُٗاع مً زال٫ اإلاٗاصلت  ألامثل والالػم للمداٞٓت ٖلى زباث ألاؾٗاع ،ٍو

 الخالُت:

ttEXT MYOM  .0 

EXTM.ًمثل حجم ؤلاٞغاٍ الى٣ضي الؼاثض ًٖ اإلاؿخىي ألامثل ل٨مُت الى٣ىص: 

0O ًمثل مخىؾِ ههِب الىخضة مً الىاجج اإلادلي الخ٣ُ٣ي مً ٦مُت الى٣ىص اإلاخضاولت:

ىض مؿخىي مٗحن مً ألاؾٗاع.  في الؿىت ألاؾاؽ ٖو

tY.ًمثل الىاجج اإلادلي باألؾٗاع الثابخت: 

tM.جمثل ٦مُت الى٣ىص اإلاخضاولت بالٟٗل في الؿىت: 

 دوس العياظت الىلذًت في جحليم الخىاصن الذاخلي ظابعا:

بن مً ؤهم ألاهضاٝ التي ٌؿعى الا٢خهاصًىن بلى جد٣ُ٣ها هى الخىاػن الضازلي و 

٠ُ ال٩امل للمىاعص  الخىاػن الخاعجي، و ٣ًهض بالخىاػن الضازلي: "جد٤ُ٣ الخْى

ض مٗض٫ البُالت ًٖ  ٠ُ ال٩امل ؤال ًٍؼ ا،  % 5الا٢خهاصًت اإلاخاخت )و وٗني بالخْى ؾىٍى

اث٠، و ًُل٤ ٖلُه مٗض٫ البُالت وهى اإلاٗض٫ الُبُعي الظي ًيكإ مً  حُٛحر ه٩ُل الْى

الاخخ٩ا٦ُت( و الخٟاّ ٖلى مؿخىي ألاؾٗاع اإلادلُت، م٘ مالخٓت ؤن وحىص مٗض٫ 

 ٌٗخبر مً ألامىع اإلا٣بىلت ا٢خهاصًا". %3و  %2للخطخم في خضوص 

 دوس العياظت الىلذًت في عالج الشهىد و الكعاد الاكخصادًحن:-1

ً ؤهم اإلاكا٧ل التي جىاحه ناوعي الؿُاؾت الا٢خهاصًت، ٌٗض الغ٧ىص الا٢خهاصي م

٠ والاؾدثماع وبالخالي اه٨ؿاع  اث الخْى وبن مً مٓاهغ الغ٧ىص الا٢خهاصي هبٍى مؿخٍى

 اليكاٍ ؤلاهخاجي وهبٍى مٗضالث الىمى الا٢خهاصي.
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ٟه  م٨ً حٍٗغ ٗبر الغ٧ىص الا٢خهاصي ًٖ بخضي مٓاهغ الخ٣لباث الا٢خهاصًت ٍو َو

ى ؾلبي )اهسٟاى الىمى الا٢خهاصي( ٣ٌٗب ٞترة همى بًجابي َبُعي )اعجٟإ بإهه ٞترة هم

الىمى( وجسخل٠ مٓاهغ الغ٧ىص الا٢خهاصي بدؿب صعحت الخ٣ضم واله٩ُل الا٢خهاصي 

م٨ً بحما٫ ؤهم هظه اإلآاهغ في:   ٍو

 .ت  هبٍى خاص في الاؾدثماع الخ٣ُ٣ي و اهسٟاى َلب الٗمل وجؼاًض البُالت ؤلاحباٍع

 الث الخطخم ٦ىدُجت الهسٟاى الُلب ال٨لي.جباَا مٗض 

 .اهسٟاى مٗض٫ صوعان الى٣ىص 

ٗض الغ٧ىص الا٢خهاصي ؤخض اإلاكا٧ل الهامت التي جىاحه الا٢خهاصًاث الىامُت  َو

واإلاخ٣ضمت ٖلى خض ؾىاء، هٓغا إلاا ًىجم ٖنها مً آزاع ؾلبُت  ٖلى الجاهب الخ٣ُ٣ي 

ىحض  ؤ٦ثر مً اججاه في ألاصب الا٢خهاصي ًغي ؤن لال٢خهاص و اعجٟإ مٗضالث البُالت. ٍو

الؿُاؾت الى٣ضًت ؤ٦ثر جإزحرا في اليكاٍ الا٢خهاصي في ٞتراث الغ٧ىص ٖنها في ٞتراث 

 الغواج، و مً هظه الاججاهاث ًم٨ً ؤن هظ٦غ:

 الاججاه ألاول مً الىـشياث: 

ٌٗخمض ٖلى ٞغيُت ٖضم ا٦خما٫ ؾى١ الاثخمان، و في ْل هظه الٟغيُت ٞةن ٖضم 

جمازل اإلاٗلىماث بحن اإلا٣غى و اإلا٣ترى ًاصي بلى اعجٟإ ج٩لٟت الىؾاَت اإلاالُت التي جٓهغ 

ل الخاعجي و حٗخمض هظه الٗالوة ٖلى نافي ٢ُمت ؤنى٫ اإلا٣ترى، و ًا٦ض  في ٖالوة الخمٍى

ل الخاعجي لهافي ٢ُمت ؤنى٫ ٢ُمت اإلايكأث  بٌٗ الا٢خهاصًحن ؤن جبُٗت ٖالوة الخمٍى

ض مً ؤزغ عص الٗاملت باال٢خه ل الخاعجي، و هى ما ًٍؼ اص مما ًاصي بلى اعجٟإ ج٩لٟت الخمٍى

الٟٗل لهضماث الؿُاؾت الى٣ضًت، هٓغا الهسٟاى الخض٤ٞ الى٣ضي واهسٟاى ٢ُمت 

ل  الًماهاث اإلا٣ضمت مً اإلايكأث اإلا٣تريت، في ْل اٖخماص هظه اإلايكأث ٖلى الخمٍى

ا  مً الخعجُل اإلاالي، ٟٞي ٞتراث الغ٧ىص الخاعجي لهافي ٢ُمت ؤنى٫ اإلا٣ترى ازل٤ هٖى

جىسٌٟ نافي ؤنى٫ ٢ُمت اإلايكأث الٗاملت باال٢خهاص مما ًاصي بلى اعجٟإ ج٩لٟت 

ض مً ؤزغ عص الٟٗل لهضماث الؿُاؾت الى٣ضًت، هٓغا  ل الخاعجي، و هى ما ًٍؼ الخمٍى
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في  الهسٟاى الخض٤ٞ الى٣ضي واهسٟاى ٢ُمت الًماهاث اإلا٣ضمت مً اإلايكأث اإلا٣تريت،

ل الخاعجي  ل الخاعجي، و هى ما ًجٗل ٖالوة الخمٍى ْل اٖخماص هظه اإلايكأث ٖلى الخمٍى

ؤ٦ثر خؿاؾُت للمخٛحراث في مٗضالث الٟاثضة، و لظا ٞةن جإزحر الؿُاؾت الى٣ضًت في 

 اليكاٍ الا٢خهاصي ٢ض ٩ًىن ؤ٦ثر في ٞتراث ال٩ىص ٖىه في ٞترة الغواج.

 أما الاججاه الثاوي مً الىـشياث:

٣ُىم بكغح ؤزغ الؿُاؾت الى٣ضًت في اليكاٍ الا٢خهاصي مً زال٫ جدضب مىدنى ٞ

الٗغى ال٨لي، ٟٞي ٞتراث الغ٧ىص، ج٩ىن لضي اإلايكأث َا٢اث بهخاحُت ٖاَلت، والخطخم 

ٖىض مؿخىي مىسٌٟ حضا وؤ٢ل خؿاؾُت للخُٛحر في ؤلاهخاج، وهى ما ٌٗني ؤن جدغ٥ 

ُاؾت الى٣ضًت ؾٝى ٩ًىن له جإزحر ؤ٦بر و مىدنى الُلب ال٨لي هدُجت للمخٛحراث بالؿ

ؤ٢ىي في الىاجج وجإزحر ؤي٠ٗ في الخطخم في ٞتراث الغ٧ىص ٖىه في ٞتراث الغواج، وبن 

ازخلٟذ خضة الغ٧ىص ٞةهه ًالخٔ لجىء ناوعي الؿُاؾت، بلى ؾُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت في 

٩ي )مىظ ٖام  (، 1990بلى ٖام  1953ٞتراث الغ٧ىص في زماوي ٞتراث ع٧ىص باال٢خهاص ألامٍغ

والتي جمحزث بال٨ٟاءة  -و٢ض اجطر زال٫ هظه الٟتراث هجاح هظه الؿُاؾت وخضها 

 في بجهاء الغ٧ىص. –واإلاغوهت 

ؤما في خالت ما بطا ٧ان الا٢خهاص ٌٗاوي مً خالت ٦ؿاص ٞٗلى الؿلُاث الى٣ضًت ؤن 

اصة  اصة ٖغى الى٣ىص، م٘ اججاه ألاٞغاص بلى اؾخسضام هظه الٍؼ ٤ بهٟا١ ج٣ىم بٍؼ ًٖ ٍَغ

اصة  مبالٜ ؤ٦بر ٖلى الؿل٘ و الخضماث و ٖلى ألانى٫ اإلاالُت، وبالخالي ٞؿخ٩ىن هىا٥ ٍػ

اصة في ؤلاهخاج والدكُٛل بطا ٧ان ٌٗمل ٖىض مؿخىي  مباقغة في الُلب ال٨لي ًيخج ٖنها ٍػ

اصة ٖغى الى٣ىص ٞؿخاصي  ؤ٢ل مً الدكُٛل ال٩امل. ؤما في خالت الدكُٛل ال٩امل ٞةن ٍػ

٘ ألاؾٗاع، وهظا خؿب الخدلُل الى٣ضي. بلى  ٞع

اصة ٖغى الى٣ىص جاصي بلى جسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة و  ؤما باليؿبت لخدلُل ٦ُجز ٞةن ٍػ

اصة ٖغى  اصة ؤلاهٟا١ ال٨لي، ؤي ؤن ٍػ اصة الاؾدثماع، و بالخالي ٍػ الظي ًاصي بضوعه بلى ٍػ
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٣ت ٚحر مباقغة و طل٪ بخإزحرها ض مً الُلب ال٨لي بٍُغ ٖلى ؾٗغ الٟاثضة. و  الى٣ىص جٍؼ

اصة ٖغى الى٣ىص للخسلو مً ال٨ؿاص. ان ألازغ الاًجابي لٍؼ  بالخالي ٨ٞال الخدلُلحن ًٍغ

 دوس العياظت الىلذًت في عالج الخضخم:-2

٣ًهض بالخطخم الاعجٟإ اإلاخىانل في اإلاؿخىي الٗام ألاؾٗاع ؾىاء ٧اهذ بؿبب 

الى٣ضي )الُلب ال٨لي(، والخطخم ؤلانضاع الى٣ضي )ٖغى الى٣ىص( ؤو مً زال٫ ؤلاهٟا١ 

ني، لها الٗضًض مً آلازاع الؿلبُت اإلاسخلٟت، ٖلى  ٖباعة ًٖ ج٩لٟت ًخدملها الا٢خهاص الَى

 ٢ُمت الٗملت و ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي و الىمى.

و ًغي ؤصخاب اإلاضعؾت الى٣ضًت ؤن الخطخم ْاهغة ه٣ضًت ؾببها هى الٟاثٌ في 

اصة في  ؤلاهخاج، و بالخالي ٞالؿُاؾت الىاحب بجباٖها في هظه الخالت ٖغى الى٣ىص مً الٍؼ

 هي جسٌُٟ ٖغى الى٣ىص ل٣ُل الُلب و جىسٌٟ ألاؾٗاع.

 أظباب الخضخم و هخائجه:

( في بقاعة بلى inflationary shocksٌؿخسضم ٖاصة حٗبحر الهضماث الخطخمُت )

ي الٗام لألؾٗاع )في خحن الٗىامل اإلاسخلٟت التي جاصي بلى الاعجٟإ اإلاخىانل في اإلاؿخى 

( في بقاعة بلى الٗىامل deflationary shocksٌؿخسضم حٗبحر الهضماث الاه٨ماقُت )

 التي جاصي بلى الاهسٟاى في هظا اإلاؿخىي(.

و جيكإ هظه الهضماث ٖاصة هدُجت لخُٛحر الٗغى ال٨لي ؤو حُٛحر الُلب ال٨لي، و 

 الجضو٫ الخالي ًىضر طل٪: 
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 .العلبيت للصذماث الخضخميتآلاثاس 

 الؿبب ألاو٫ 

للهضماث 

 الخطخمُت

 الىخاثج ألاولُت 

 للهضماث الخطخمُت

مى٠٢ الؿُاؾت 

 الى٣ضًت
 الىخاثج النهاثُت للهضماث

 نضماث الُلب

 الخطخمُت

 .( Pاعجٟإ ألاؾٗاع) .1

 

 

ج٩ىن ٞجىة  .2

 جطخمُت.

 

اهخ٣ا٫ مىدنى  .3

الٗغى ال٨لي بلى 

 ؤٖلى.

نضماث ما٢خت ومىٗؼلت 

ال حٗؼػها ؾُاؾت ه٣ضًت 

 جىؾُٗت.

 

 

نضماث مؿخمغة 

حٗؼػها ؾُاؾت ه٣ضًت 

 جىؾُٗت.

  

 الخالت ألاولى:

ض مً اعجٟإ في  .1 مٍؼ

 .( Pألاؾٗاع)

 ٖىصة الضزل بلى الخىاػن. .2

 الخالت الثاهُت:

 اؾخمغاع ألاؾٗاع في اعجٟإ. .1

بىاء مؿخىي الضزل ؤٖلى  .2

 مً اإلاؿخىي الخىاػوي.

 نضماث الٗغى 

 الخطخمُت

 .( Pاعجٟإ ألاؾٗاع) .1

 

 

 

 

 

 

ج٩ىن ٞجىة  .2

 جطخمُت.

 

نضماث ما٢خت ومىٗؼلت 

 ٚحر مٗؼػة.

 

 مٗؼػة                    

 

 

 

نضماث مخ٨غعة 

ومٗؼػة بؿُاؾاث 

 ه٣ضًت جىؾُٗت.

 الخالت الثالثت:

 .( Pاهسٟاى في ألاؾٗاع) .1

 ٖىصة الضزل بلى الخىاػن. .2

 الخالت الغابٗت:

ض مً  .1  اعجٟإ في ألاؾٗاع.مٍؼ

 ٖىصة الضزل بلى الخىاػن. .2

 الخالت الخامؿت:

 اؾخمغاع ألاؾٗاع في اعجٟإ. .1

بىاء مؿخىي الضزل في  .2

 مؿخىي ؤ٢ل مً الخىاػن.
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اصة في الُلب ال٨لي مؿخىي  جيكإ نضماث الُلب الخطخمُت ٖىضما جخجاوػ الٍؼ

مىدنى الُلب ال٨لي حهت الُمحن ؤلاهخاج )الٗغى ال٨لي( ٖىض الاؾخسضام ال٩امل، ُٞيخ٣ل 

اصة ال٨مُت اإلاٗغويت مً الى٣ىص بٟٗل ؾُاؾت  هدُجت لٗضة ٖىامل و التي مً بُنها ٍػ

اصة الُلب ال٨لي بؿُاؾت ه٣ضًت  ه٣ضًت جىؾُٗت، و بطا لم حٗؼػ الؿلُت الى٣ضًت ٍػ

 جىؾُٗت ٞةن الا٢خهاص ؾُمُل في النهاًت هدى الخىاػن، و طل٪ بٗض مط ي ٞترة ما٢خت مً

اصة في الُلب ال٨لي مً زال٫  ؼ الٍؼ الاعجٟإ في اإلاٗض٫ الٗام لألؾٗاع، و ٖىضما ًاصي حٍٗؼ

ل الخطخم مً خالت ما٢خت بلى خالت مؿخمغة و صاثمت.  ؾُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت بلى جدٍى

ؤما باليؿبت لهضماث الٗغى الخطخمُت ٞةجها جيكإ هدُجت الهخ٣ا٫ مىدنى الٗغى 

ٞحرجٟ٘ اإلاؿخىي الخىاػوي لألؾٗاع و ًىسٌٟ اإلاؿخىي الخىاػوي ال٨لي بلى حهت الِؿاع 

 لإلهخاج، و الك٩ل الخالي ًىضر طل٪.

 الخىاصن الاكخصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

و حٗخمض هظه الهضماث مً هاخُت ٖلى ما بطا ٧اهذ مً الىٕى اإلاىٟغص ٚحر اإلاخ٨غع ؤو 

ؤجها ؾلؿلت مخ٨غعة مً الهضماث، و مً هاخُت ؤزغي ٖلى الضوع الظي جاصًه الؿُاؾت 

 املستوى العام

 العرض الكلي الطلب الكلي لألسعار 

Pe 

Ye 

 الدخل الوطين احلقيقي
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ؼ هظه الهضماث ؤو ؤجها ج٠٣ و٢ٟا خُاصًا منها، و ًم٨ً ؤن هدضصهما  الى٣ضًت في حٍٗؼ

 ُٞما ًلي: 

ت اإلاٗؼػة لهضماث الٗغى الخطخمُت جدؿبب في جىالي الاعجٟإ ٞالؿُاؾاث الى٣ضً

خماص ٖلى ٢ىي الؿى١  في ألاؾٗاع بم٣ضاع ؤ٦بر ب٨ثحر مما ٧ان ًم٨ً ؤن جغجٟ٘ به لى جم الٖا

الخغة و الٟجىة الاه٨ماقُت لخسٌُٟ الخ٩ال٠ُ و ألاؾٗاع. ؤما باليؿبت للهضماث 

ؾُٗت جٟغى مً طاتها خضوصا للمضي الخطخمُت للٗغى و ٚحر اإلاٗؼػة بؿُاؾت ه٣ضًت جى 

الظي ًم٨ً ؤن حؿخمغ ُٞه، طل٪ ؤن اؾخمغاع و جىؾ٘ الٟجىة الاه٨ماقُت و جؼاًض البُالت 

اصة اإلاخىالُت في ألاحىع و ألاؾٗاع واهسٟاى مؿخىي ؤلاهخاج  ؾخٗمل ٖلى ج٣ُُض الٍؼ

 الخىاػوي ًٖ اإلاؿخىي الظي ٧ان ٢اثما ٢بل خضور هظه الهضماث.

عة بلى ؤن اؾخمغاع هظا الىٕى مً نضماث الٗغى الخطخمُت لٟاعة و ججضع ؤلاقا

اصة ألاحىع، و البض ٖلى الؿلُت الى٣ضًت ؤن ج٣ىم  لت وؿبُا ٌؿخضعي الاؾخمغاع في ٍػ ٍَى

ؼ هظه الخالت مً الخطخم و طل٪ مً زال٫ ؾُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت، جمى٘ لها  بخٍٗؼ

 اهدغاٝ الا٢خهاص ًٖ مؿخىي الاؾخسضام ال٩امل.

م مً حاهب الخظع الظي ٢ض ًضٞ٘ بٌٗ الا٢خهاصًحن بلى اإلاُالبت بٗضم و ٖل ى الٚغ

اؾخسضام الؿُاؾت الى٣ضًت ٧ىؾُلت إلاٗالجت الهضماث الخطخمُت للٗغى، زكُت مما 

بت في الاه٨ماف و البُالت جدمل  ٢ض ًترجب ٖليها مً جطخم خلؼووي. ٦ما هجض ؤن الٚغ

ً ٖلى البُالت باؾخسضام هظه الؿُاؾت  م آزٍغ إلاىاحهت نضماث الٗغى و طل٪ ٖلى الٚغ

 مما ًترجب ٖلى هظه الؿُاؾت مً ؤٖباء.

ا لغؾم ؾُاؾت ه٣ضًت مالثمت، و ٌٗخمض  و ٌٗض اؾتهضاٝ الخطخم ٖامال حىهٍغ

الن ًٖ اؾتهضاٝ جد٤ُ٣  اؾتهضاٝ الخطخم ٖلى ٢ُام البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو الخ٩ىمت باإٖل

ض هضٝ الؿُاؾت الى٣ضًت بىيىح جام مٗض٫ مٗحن مً الخطخم في اإلاؿخ٣بل و ًخم جدضً

و جدضًض هضٝ بىيىح جام و جدضًض ألاصاة التي ؾِخم اؾخسضامها لخد٤ُ٣ هظا الهضٝ و 

 مى٘ مٗضالث الخطخم مً الاعجٟإ الؾخ٣غاع اليكاٍ الا٢خهاصي.
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و جخُلب بحغاءاث اؾتهضاٝ الخطخم ٦ىٓام ه٣ضي ًخُلب بحغاءاث طاث مؿخىي 

ٗض٫ الخطخم اإلاؿتهضٝ، و بن هجاح هظا ألاؾلىب ًخى٠٢ مغجٟ٘ مً ال٨ٟاءة لخد٤ُ٣ م

 ٖلى جىاٞغ ٖضة ه٣اٍ هي: 

 .جىاٞغ وي٘ مالي ٢ىي، و عؾىر اؾخ٣غاع الا٢خهاص ال٨لي 

 .وحىص هٓام ماليي مخُىع 

  اؾخ٣اللُت البى٪ اإلاغ٦ؼي في اؾخسضام ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت، و ج٩لُٟه بخد٤ُ٣

 اؾخ٣غاع ألاؾٗاع.

 جإزحر ؤصواث الؿُاؾت في الخطخم. الخٟهم الجُض لىىاث 

 .وحىص مىهجُت و ؤؾلىب ٢ىي الؾخيباٍ جيبااث الخطخم 

  جٟؿحر و بحابت ٖلى الدؿائالث اإلاىحهت  –و ٢ضعة البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى ج٣ضًم  –وحىص

 للؿُاؾت الى٣ضًت.

 دوس العياظت الىلذًت في جحليم الخىاصن الخاسجي ثامىا:

اث خُث حؿخسضم ٌكحر الخىاػن الخاعجي بلى جد٤ُ٣  الخىاػن في محزان اإلاضٖٞى

اث و الٗىصة به بلى خالت الخىاػن ًٖ َغ١  الؿُاؾت الى٣ضًت لٗالج ازخال٫ محزان اإلاضٖٞى

.  حُٛحر ٧ل مً اإلاٗغوى الى٣ضي و ؾٗغ الهٝغ

 اظخخذام اإلاعشوض الىلذي:  .1

اث ل٣ض جُىع  .ًم٨ً ؤن هدضص جُىعاث اإلاىهج الى٣ضي في ٖالج زلل محزان اإلاضٖٞى

اث و جدضًض ؾٗغ الهٝغ مىظ جهاًت الؿخِىاث ٖلى ؤًضي  اإلاىهج الى٣ضي إلاحزان اإلاضٖٞى

ٗض هظا اإلاىهج امخضاصا َبُُٗا إلاضعؾت Harry Johnsonو  ٧Robert Mundellل مً  . َو

اإلاىهج الى٣ضي اإلاٗانغ ؤن  الى٣ضًحن التي وكإث في حامٗت ق٩ُاٚى، و ًغي مىانغوا

اث ألي صولت ًجض ؤؾاؾه في الٗال٢ت بحن الٗغى و  الخلل و الخىاػن في محزان اإلاضٖٞى

 الُلب ٖلى الى٣ىص في هظه الضولت.
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اث ٌٗخبر ؤؾاؾا ْاهغة ه٣ضًت، و ًغ٦ؼون في  و ًغي الى٣ضًىن ؤن محزان اإلاضٖٞى

الى٣ىص ٖلى الخٛحر في نافي ألانى٫ الخدلُل ٖلى آزاع الخٛحر في الُلب ٖلى الى٣ىص و ٖغى 

ألاحىبُت اإلاملى٦ت للضولت )الخٛحر في الاخخُاَاث ألاحىبُت( و طل٪ باٖخباع ؤن الخٛحر في هظه 

اث ٩٦ل، و ًم٨ً جلخُو وحهت  الاخخُاَاث ًمثل الىدُجت النهاثُت إلاى٠٢ محزان اإلاضٖٞى

 الخاعجي في الك٩ل الخالي: هٓغ الى٣ضًحن في آلُت الٗال٢ت بحن الخىاػن الى٣ضي و الخىاػن 
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 آليت العالكت بحن الخىاصن الىلذي و الخىاصن الخاسجي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خضور زلل ه٣ضي

 )الُلب ٖلى الى٣ىص < الٗغى مً الى٣ىص(

 اهسٟاى الُلب ٖلى الؿل٘ و الخضماث و ألانى٫ اإلاالُت اإلادلُت و ألاحىبُت

 الخاعحُت()الخض٣ٞاث الضازلت < الخض٣ٞاث 

 خضور ٞاثٌ زاعجي

جض٤ٞ الاخخُاَاث للضازل واعجٟإ اإلا٩ىن ألاحىبي لل٣اٖضة الى٣ضًت بٛغى زباث ؾٗغ 

 الهٝغ
ىب لخد٤ُ٣ الخىاػن الى٣ضي و ٢ض ًخٗضاه  اصة الٗغى الى٣ضي بلى اإلاؿخىي اإلاٚغ ٍػ

 لُهبذ :
 )الُلب ٖلى الى٣ىص > الٗغى مً الى٣ىص(

اصة الُلب ٖلى  الؿل٘ و الخضماث و ألانى٫ اإلاالُت اإلادلُت و ألاحىبُت ٍػ

 )الخض٣ٞاث الضازلت > الخض٣ٞاث الخاعحت(

 خضور عجؼ زاعجي

جض٤ٞ الاخخُاَاث للخاعج واهسٟاى اإلا٩ىن ألاحىبي لل٣اٖضة الى٣ضًت بٛغى زباث ؾٗغ 

 الهٝغ
ىب لخد٤ُ٣ الخىاػن  الى٣ضي و ٢ض ًخٗضاه اهسٟاى الٗغى الى٣ضي بلى اإلاؿخىي اإلاٚغ

 لُهبذ :
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ىضر الك٩ل الؿاب٤ ؤن الخىاػن الخاعجي ًخإعجر بحن الٟاثٌ والعجؼ اؾدىاصا بلى  ٍو

اصة في الُلب ٖلى الى٣ىص ًٖ الٗغى جاصي في النهاًت بلى  الخلل والخىاػن الى٣ضي، ٞالٍؼ

الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث و ألانى٫ اإلاالُت خضور ٞاثٌ زاعجي مغحٗه اهسٟاى 

اصة الٗغى الى٣ضي مً زال٫  ازغ الٟاثٌ الخاعجي بضوعه ٖلى ٍػ اإلادلُت وألاحىبُت، ٍو

 جض٤ٞ الاخخُاَاث ألاحىبُت بلى الضازل وهي حؼء مً ال٣اٖضة الى٣ضًت.

سخل٠ جدلُل اإلاىهج الى٣ضي في ْل هٓام ؤؾٗاع الهٝغ الثابخت ٖىه في ْل  )ٍو

 ع الهٝغ الخغة ؤو اإلاغهت(.ؤؾٗا

اث في خالت عجؼ ٞةهه ًجب بجبإ ؾُاؾت ه٣ضًت اه٨ماقُت  ٞةطا ٧ان محزان اإلاضٖٞى

٘ ؾٗغ الخهم ؤو صزى٫ ٖملُاث  خم طل٪ بٞغ والٗمل ٖلى جسٌُٟ اإلاٗغوى الى٣ضي، ٍو

دضر هظا ؤزغا بًجابُا ٖلى محزان  حرها، ٍو الؿى١ اإلاٟخىخت ؤو وي٘ ؾى١ لالثخمان ٚو

اث  مً ٖضة هىاحي هظ٦غ منها: اإلاضٖٞى

جسٌُٟ مؿخىي ألاؾٗاع ٌٗني ؤن جهبذ مىخىحاث الضولت ؤعزو وؿبُا في ألاؾىا١ 

الخاعحُت ٞحزصاص الُلب ٖليها، وفي اإلا٣ابل جهبذ الؿل٘ اإلاؿخىعصة مغجٟٗت الؿٗغ ٣ُٞل 

اصة الهاصعاث واهسٟاى الىاعصاث.  الُلب ٖليها، وبالخالي ٞالىدُجت ٍػ

ثُت والؿُىلت في الضولت ًاصي بلى اهسٟاى الُلب ٖلى الؿل٘ جسٌُٟ ال٣ىة الكغا

اإلادلُت وألاحىبُت وم٘ جسٌُٟ الاجٟا١ ال٨لي ه٣ل الىاعصاث خُث ًخى٠٢ طل٪ ٖلى اإلاُل 

 الخضي لالؾخحراص.

٘ ؾٗغ الٟاثضة ٖلى ألاوعا١ اإلاالُت بجظب عئوؽ ألامىا٫ ألاحىبُت بلى الضولت التي  ٞع

الٟاثضة اإلاغجٟ٘ و جض٤ٞ عئوؽ ألامىا٫ ألاحىبُت و ٌؿاٖض  ج٣ىم بظل٪ لالؾخٟاصة مً ؾٗغ 

اث.  طل٪ ٖلى جسٌُٟ العجؼ في محزان اإلاضٖٞى

 اظخخذام ظعش الصشف في الخأثحر على محزان اإلاذفىعاث: .2

بن اججاه الؿلُاث الا٢خهاصًت بلى زل٤ ؾُاؾت ه٣ضًت حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

ً   :اإلاخٗل٣ت باال٢خهاص الضازلي ًخُلب ؤخض زُاٍع
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 :ٞغى ٢ُىص ٖلى ؤؾىا١ اإلاا٫ و اإلاداٞٓت ٖلى ؾٗغ نٝغ زابذ. ألاو٫ 

 :غ ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫. الثاوي  ازخُاع هٓام ؾٗغ الهٝغ اإلاغن م٘ جدٍغ

:  الجضو٫ الخالي ًىضر ٞاٖلُت الؿُاؾت الى٣ضًت خؿب هٓام ؾٗغ الهٝغ

 هـام ظعش الصشف و فعاليت العياظت الىلذًت.

هٓام ؾٗغ 

 الهٝغ
 ٞاٖلُت الؿُاؾت الى٣ضًت الا٢خهاصزهاثو 

 الثابذ

ت اهخ٣ا٫ عئوؽ ألامىا٫. -  خٍغ

اعجٟإ ٢ُمت الؿل٘ التي ًخم  -

الاججاع ٞيها صولُا )اعجٟإ حجم 

 الخجاعة الضولُت(.

اصة  جهبذ الؿُاؾت الى٣ضًت ٚحر ٞٗالت، ٖو

ما ًدؿاوي مٗض٫ الٟاثضة م٘ اإلاٗضالث 

 الضولُت.

 الثابذ

ت اهخ٣ا٫ عئوؽ  - ٖضم خٍغ

 ألامىا٫.

اعجٟإ ٢ُمت الؿل٘ التي ال ًخم  -

الاججاع ٞيها صولُا )اهسٟاى 

 حجم الخجاعة الضولُت(.

جاصي الؿُاؾت الى٣ضًت صوعا ٞٗاال في 

 الخإزحر ٖلى الُلب ال٨لي.

 اإلاغن 

ت اهخ٣ا٫ عئوؽ ألامىا٫. -  خٍغ

اعجٟإ ٢ُمت الؿل٘ التي ًخم  -

 الاججاع ٞيها صولُا.

بالٟٗالُت جدؿم الؿُاؾت الى٣ضًت 

 )وبم٩اهُت امخهام الهضماث الخاعحُت(.

 اإلاغن 

ت اهخ٣ا٫ عئوؽ  - ٖضم خٍغ

 ألامىا٫.

اعجٟإ ٢ُمت الؿل٘ التي ال ًخم  -

 الاججاع ٞيها صولُا.

الؿُاؾت الى٣ضًت جهبذ ٞٗالت مً زال٫ 

.  حٛحراث ؤؾٗاع الٟاثضة و ؾٗغ الهٝغ

ُٞما ًخٗل٤ بإهمُت الؿُاؾت الى٣ضًت في ْل ؾٗغ الهٝغ الثابذ هجض ٖضم ٢ضعة 

الؿلُاث الى٣ضًت في ْل هظا الىٓام ٖلى بىاء ؾُاؾت ه٣ضًت لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع 

الا٢خهاصي ٖلى اإلاؿخىي الخ٣ُ٣ي هٓغا الٞخ٣اص الؿلُاث الا٢خهاصًت ال٣ضعة ٖلى 
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ت جض٣ٞاث عئوؽ ألامىا٫ –الؿُُغة  ٖلى اإلاخٛحراث الى٣ضًت واعجٟإ صعحت  -في ْل خٍغ

 خؿاؾُت الا٢خهاص للهضماث الخاعحُت.

اث: ٟٞي خالت وحىص عجؼ في محزان  ولظاث ألزغ حٛحر ؾٗغ الهٝغ ٖلى محزان اإلاضٖٞى

٘ ؾٗغ الهٝغ ألاحىبي،  اث، ٞخلجإ الضولت لخسٌُٟ ٢ُمت ٖملتها الخاعحُت ؤي ٞع اإلاضٖٞى

اصة الهاصع  اث و ج٣لُل الىاعصاث، بال ؤهه ل٩ي جدضر هظه و ًاصي هظا ؤلاحغاء بلى ٍػ

ت مً الكغوٍ:  الؿُاؾت آزاعها اإلاغحىة البض مً جىاٞغ مجمٖى

 :ُٞجب ؤن ٩ًىن الٗغى اإلادلي لؿل٘ الخهضًغ مغها، و ؤن ٩ًىن  باليؿبت للهاصعاث

 الُلب الخاعجي ٖلى ناصعاث الضولت مغها.

 صاث الؿلُٗت مغها و ؤن ًخمخ٘ : ؤن ٩ًىن الُلب اإلادلي ٖلى الىاع باليؿبت للىاعصاث

 ٖغى الىاعصاث باإلاغوهت ال٩اُٞت.
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 ظادظا:

 اظىاق ساط اإلاال

 
  

 

 



 

 

90 

 

ثانية ليسانس  محاضرات في مقياس اقتصاد نقذي واسواق راس المال  

 العىق الىلذياوال: 

 حعشيف العىق الىلذًت:-1

اع الظي جخم ُٞه ٖملُاث ال٣غى ٢هحرة ومخىؾُت ألاحل بحن     حك٩ل الى٣ضًت ؤلَا

مسخل٠ الهُئاث اإلاالُت اإلاؿمىح لها بالضزى٫ بلى هظه الؿى١، خُث ًخم في هظه الؿى١ 

ل عجؼها)ؤعنضتها الؿالبت( باللجىء بلى هُئاث مالُت  ٢ُام الهُئاث اإلاالُت اإلاخضزلت بخمٍى

 اثٌ مالُت)ؤعنضتها مىحبت(، وجى٣ؿم الؿى١ الى٣ضًت بلى:مخضزلت ؤزغي جخمخ٘ بٟى 

 ظىق هلذًت بحن البىىن:-1-1

ت      ا في البىى٥ الخجاٍع خُث ًخمثل اإلاخسلىن في هظا الجؼء مً هظا الؿى١ خهٍغ

تر٦ؼ اليكاٍ  وماؾؿاث ال٣غى ألازغي )اإلااؾؿاث اإلاالُت بمٟهىم ال٣اهىن الجؼاثغي(، ٍو

جباص٫ ال٣غوى بحن البىى٥ التي لها ٞىاثٌ مالُت زال٫  في هظا الجؼء مً الؿى١ ٖلى

ل زال٫ هٟـ الٟترة.  ٞترة الخباص٫ والبىى٥ التي لها خاحت بلى جمٍى

 ظىق ظىذاث الحلىق اإلاخذاولت:-1-2

هجض في هظا الؿى١ زالزت ؤهىإ مً الخ٣ى١ اإلاخضاولت، ؤوال ؾى١ قهاصاث الىصاج٘ التي     

 7ؤًام و 10مخىؾُت ألاحل)إلاضة جتراوح ٖاصة بحن جهضعها البىى٥ لٟتراث ٢هحرة و 

ىت التي جهضعها اإلااؾؿاث  ؾىىاث(، هجض في اإلا٣ام الثاوي ؾى١ قهاصاث الخٍؼ

ؾىىاث(، وهجض ؤزحرا ؾى١ ؤطوهاث  7ؤًام و 10الا٢خهاصًت )لٟتراث جتراوح ؤًًا بحن 

ىت الٗمىمُت)جتراوح ٞتراث بنضاعها ٖاصة بحن ىت التي جهضعها الخٍؼ ا و  13 الخٍؼ  5ؤؾبٖى

 ؾىىاث(. 

ت  ت ألاصواث اإلاؿخٗملت ؤو مً ػاٍو وهي حك٩ل مجاال ؤوؾٗا للمٗامالث ؾىاء مً ػاٍو

 اإلاخسلحن في هظه الؿى١. 

 اهمُت ؾى١ الى٣ض:

 أدواث العىق الىلذًت:-2
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هىا٥ الٗضًض مً ألاصواث اإلاؿخٗملت في الؿى١ الى٣ضي، خُث ًم٨ً جىيُدها في     

 الك٩ل الخالي:

 :(Treasury Bills)روهاث الخضيىت أ-2-1

هي ؤصاة صًً خ٩ىمُت ٢هحرة ألاحل جتراوح مضتها بحن زالزت ؤقهغ وؾىت، جهضع مً ٢بل     

ل العجؼ في اإلاىاػهت الٗامت للضولت ؤو لالمخهام  الخ٩ىمت، وحؿخسضم هظه ألاصاة لخمٍى

مؼاًا وبٖٟاءاث الٟاثٌ الى٣ضي ولدصجُ٘ اإلاىاَىحن ٖلى الاصزاع، وفي بٌٗ الضو٫ جمىذ 

خم جضاولها ٖلى ؤؾاؽ مٗضالث الخهم، بط ًدضص ؾٗغ الخضاو٫ باؾخسضام ما  بُت، ٍو يٍغ

ٌٗٝغ بؿٗغ زهم الكغاء وؾٗغ زهم البُ٘، وهى الؿٗغ الظي ٌٗغيه الىؾُِ اإلاالي 

خم خؿاب مٗض٫ الخهم خؿب ال٣اهىن ألاحي: ىت، ٍو  ٖلى خامل ؤطوهاث الخٍؼ

 

 

t.فترة ؤلاظخحلاق : 

ىت وهظه الٗملُت      ٌٗض مٗض٫ الخهم عبدا للمؿدثمغ الظي ٣ًىم بكغاء ؤطوهاث الخٍؼ

ًُل٤ ٖليها البُ٘ بسهم، ومٗنى طل٪ ؤن مهضع ألاصاة ٣ًىم ببُ٘ الىع٢ت اإلاالُت بإ٢ل مً 

٤ اإلاٗاصلت اإلاظ٧ىعة ٌٗخبر مٗض٫ الخهم، والظي هى  ؾٗغها الاؾمي في الؿى١، والٟغ١ ٞو

 .لمؿدثمغفي الى٢ذ هٟؿه عبذ ل

 :(Certifiats of deposits)شهاداث ؤلاًذاع -2-2-2

هي ٖباعة ًٖ قهاصاث بًضإ جهضعها البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت حكهض ٞيها بإهه ٢ض     

ش  ش بنضاع الكهاصة وجيخهي بخاٍع جم بًضإ مبلٜ مدضص لضحها إلاضة مدضوصة جبضؤ مً جاٍع

اؾخد٣ا٢ها، وجدمل قهاصاث ؤلاًضإ ؾٗغ ٞاثضة مدضصا، ٦ما وجبحن قغوَها اإلاظ٧ىعة 

٣ت ا خدؿاب و صٞ٘ الٟاثضة ٖىض الاؾخد٣ا١ وقغوٍ جضاو٫ ٖلى زل٠ الكهاصة ٍَغ

= معذل الخصم التجاري
 القيمة اإلسمية القيمة السوقية

القيمة السوقية
  ×
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٣ا إلاٗاصلت خؿابُت مدضصة، لظل٪ هجض ؤهه ًترجب ٖلى البى٪ اإلاهضع لها التزام  الكهاصة ٞو

 مالي مباقغ باليؿبت لل٣ُمت الاؾمُت للكهاصة والٟاثضة اإلاؿخد٣ت ٖليها.

 :(Interbanks Deposits)ودائع ما بحن البىىن -2-2-3

بىى٥ ٖاصة بيؿبت ٦بحرة مً مىحىصاتها ؾىاء ٧اهذ بالٗملت اإلادلُت ؤو جدخٟٔ ال    

ت،  ألاحىبُت ٖلى ق٩ل وصاج٘ مابحن البىى٥ اإلاغاؾلت، وج٩ىن ٖلى ق٩ل خؿاباث حاٍع

وجدذ الُلب، وألحل خؿب الخاحت، وحؿخسضم هظه الىصاج٘ لدؿضًض الالتزاماث اإلاترجبت 

 ى٣ضي.ٖليها وحؿدثمغ حؼءا منها في ؤصواث الؿى١ ال

 :(Deposit Window)هافزة ؤلاًذاع -2-2-4

( مً بخضي ؤصواث البى٪      حٗض هاٞظة ؤلاًضإ ألحل ٢هحر ) مً ًىم ولٛاًت ؤؾبٕى

اإلاغ٦ؼي ٚحر اإلاباقغة وحك٩ل بالى٢ذ هٟؿه ٢ىاة اؾدثماع لألمىا٫ ال٣هحرة ألاحل ٚحر 

ً ؤ٢هغ ؤصواث البى٪ في اإلاؿدثمغة باليؿبت للبىى٥ في ؤصواتها في الؿى١ الى٣ضي، وحٗض م

 الخٗامالث.

 :(Commercial Papers)ألاوساق الخجاسيت -2-2-5

ىاثضها      وهي ؾىضاث بطن لخاملها ًخٗهض مهضعها ) اإلا٣ترى( بضٞ٘ ٢ُمتها الاؾمُت ٞو

ت ال٨بحرة وقغ٧اث  ش مدضص، وهي ؤصواث صًً ٢هحرة ألاحل جهضعها البىى٥ الخجاٍع بخاٍع

ىض اؾخد٣ا١ ؾضاصها ج٣ىم البىى٥ اإلاكاع بليها بضٞ٘ ٢ُمت  اإلاؿاهمت ال٨بحرة الدجم، ٖو

ش الاؾخد٣ا١ هُابت ًٖ الكغ٦ت، وحٗخبر ؤصاة مً  جل٪ ألاوعا١ م٘ ٞىاثضها لخاملها في جاٍع

 ؤصواث الا٢تراى ٢هحر ألاحل.

 :(Promissory Notes)الكمبياالث -2-2-6

مٗحن للمؿخُٟض والظي في  مدغع م٨خىب مً ٢بل الباج٘ ًإمغ ُٞه اإلاكتري صٞ٘ مبلٜ    

م٨ً ؤن ٩ًىن  الٛالب هى الباج٘ هٟؿه ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن َٝغ زالث مبحن في الىع٢ت، ٍو

 الضٞ٘ ٞىعي ؤو ألحل.

 :(Bankers Acceptances)اللبىالث اإلاصشفيت -2-2-7
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هي سخىباث ػمىُت ب٣ُمت البًاٖت اإلااحلت الضٞ٘ وهي هاقئت باألنل ًٖ ٖملُت     

ت مًمىهت الضٞ٘ ؤو ال٣بى٫ لضي بى٪ ؤو ماؾؿت مالُت و٢ض وكإث هظه ألاصاة  ججاٍع

ت الضولُت، وهي هٕى مً  ُت في ؾى١ الى٣ض هدُجت الخُىع في اإلاٗامالث الخجاٍع اإلاهٞغ

ض البى٪ ٢بى٫ صٞ٘ ٢ُمت هظه  ٍا الدؿهُالث التي ٣ًضمها البى٪ م٣ابل ٖمىلت، ٍو

ٖلى وحه السخىباث  (Accepted)السخىباث ٖىض الاؾخد٣ا١ وطل٪ ب٨خابت ٧لمت م٣بىلت 

وجهضعها الكغ٧اث ؤو اإلااؾؿاث التي ج٩ىن بداحت بلى ألامىا٫ ٢هحرة ألاحل وطل٪ 

بةنضاع سخب ٖلى بى٪ َالبت مىه صٞ٘ مبلٜ مدضص مً الى٣ىص لخامل السخب زال٫ 

ىض ٢بى٫ البى٪ لهظا ال٣بى٫ ًهبذ السخب ٢ابال للخضاو٫ في الؿى١  ٞترة مدضصة، ٖو

ش الا   .ؾخد٣ا١الثاهىي بلى جاٍع

 :(Euro-dollar)دوالس -اليىسو-2-2-8

٨ُت وزانت في      ٩ي في البىى٥ زاعج الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ هي وصاج٘ الضوالع ألامٍغ

البىى٥ ألاوعبُت، ول٣ض ْهغث هظه الؿى١ هدُجت الُلب اإلاتزاًض ٖلى الضوالع بؿبب 

ى٥ ألاوعبُت م٣اعهت بما اهسٟاى مٗضالث الٟاثضة ٖلى ال٣غوى بالضوالع التي جمىدها البى

٨ُت مً حهت، ومً حهت ؤزغي بؿبب ب٢با٫ الكغ٧اث اإلاخٗضصة  هى ٖلُه في البىى٥ ألامٍغ

الجيؿُاث ٖلى الُلب ٖلى الضوالع بؿبب امخضاص وكاَها بلى ؤوعبا وؤؾُا والكغ١ 

صوالع بل ؤنبذ هىال٪ ؾى١ للٗمالث ألاوعبُت -ألاوؾِ، ولم ٣ًخهغ ألامغ ٖلى الُىعو

الحن الُاباوي، وؤنبدذ هظه الٗمالث حؼءا مً هظا -حىُه ؤلاؾترلُني والُىعو-٧الُىعو

 الؿى١.  
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 العىق اإلااليثاهيا: 

 وشأث فكشة ألاظىاق اإلااليت  -  1

سُا بالخُىع الا٢خهاصي والهىاعي الظي مغث به  اعجبِ جُىعا اؾىا١ عاؽ اإلاا٫ جاٍع

و٢ض بضؤ جىُٟظ ٨ٞغة ألاؾىا١ اإلاالُت ٖلى مٗٓم الضو٫ وال ؾُما الضو٫ الغاؾمالُت ، 

 في ال٣غن الخامـ ٖكغ في بلضة )بغوج( البلج٨ُُت، 
ً
مؿخىي الٗالم في ؤوعوبا وجدضًضا

( ٞان Vander burseٖىضما ٧ان الخجاع ًجخمٗىن لخباص٫ اله٣ٟاث ؤمام ٢هغ اإلاهغفي )

ال٣هغ بلى ؤن صًغ بىعنُه، و٢ض جُىعث خغ٦ت الخباص٫ هظه لخإزظ اؾم الٗاثلت ناخبت 

 ( جُل٤ ٖلى ؾى١ جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت.Bourseؤنبدذ ٧لمت بىعنت )

وفي بضاًت ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ وم٘ الاؾخ٨كاٞاث البرحٛالُت والؿُُغة الاؾباهُت، 

ت واإلاالُت في  ؤنبدذ بىعنتي ؤمؿترصام وؤهٟغؽ الهىلىضًت مغ٦ؼ للمٗامالث الخجاٍع

ش بٗضها بىعنا ىع٥ وبغو٦ؿل.ؤوعوبا، وسجل الخاٍع  ث مهمت للبًاج٘ في لىضن  وهٍُى

ت، ْهغث الخاحت بلى وحىص اإلاهاٝع وقغ٧اث  ولخإمحن جُىع وهمى الخغ٦ت الخجاٍع

الخإمحن، ٦ما ؤن الخُىعاث الؿُاؾُت صٞٗذ الخ٩ىماث بلى البدث ًٖ مىاعص مالُت 

ىا١ اإلاالُت حضًضة وبالخالي ؤنضعث ألاوعا١ اإلاالُت و٢ض جُىع ألامغ بؿهىلت إلوكاء ألاؾ

 التي ًجغي بها جضاو٫ ألاؾهم والؿىضاث.

هظا و٢ض اؾخمغث ألاؾىا١ اإلاالُت بالخُىع ٖبر الٟتراث الالخ٣ت لخىا٦ب ما ًدهل 

 .ي اإلاجاالث اإلاسخلٟت مً الٗالم مً جُىعاث ف

 مفهىم ألاظىاق اإلااليت. -2    

م مً  ٠ لؿى١ عاؽ اإلاا٫ ، وبالٚغ الازخالٝ ال٠ُُٟ في هظه اُُٖذ  ال٨ثحر مً الخٗاٍع

٠ ٞاجها جهب في مٗنى واخض، هظ٦غ منها ما ًلي:  الخٗاٍع

مٗحن مً الاوعا١  الىمالُتاو انل - ً لىٖى هٓام ًخم بمىحبه الجم٘ بحن الباجٗحن واإلاكتًر

ً مً بُ٘ وقغاء ٖضص مً الاؾهم والؿىضاث صازل   مالي  مٗحن  ، خُث ًم٨ً اإلاؿدثمٍغ
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٤ الؿماؾغة او الكغ٧اث الٗاملت  في هظا اإلاجا٫ او زاعج البىعنت ؤي  البىعنت ًٖ ٍَغ

ت.  في الاؾىا١ اإلاىاٍػ

حٗٝغ ؾى١ عاؽ اإلاا٫ ٖلى اجها الُت ًخم مً  زاللها جضاو٫ الانى٫ اإلاالُت  بُٗا وقغاءا، -

ل اإلاىاعص اإلاالُت ب٨ٟاءة مً ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت طاث   وجم٨ً جل٪ الالُت مً جدٍى

٨ٗـ وحىص الٟىاثٌ اإلاالُت الى  ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت التي حٗاوي مً العجؼ اإلاالي َو

 اؾىا١ الاوعا١ اإلاالُت ٞىاثض حٗىص ٖلى ٧ل مً مهضعي الاوعا١ اإلاالُت واإلاكتري لها.

حٗٝغ اًًا ٖلى اجها طل٪ اإلا٩ان الظي ًلخ٣ي ُٞه اصخاب الاوعا١ التي ًخم انضاعها -

ٞالُٝغ الاو٫ ٩ًىن صاٞٗه الاؾاس ي والاشخام الغاٚبىن في قغاء هٟـ هظه الاوعا١ 

بت في ججمُض امىاله، اما الُٝغ الثني ٞهى في ا٦ثاع  هى الخاحت الى الؿُىلت او ٖضم الٚغ

٠ُ  الامثل باليؿبت الهضاٞه اإلاغحىة.  البدث ًٖ ال٣ُم التي جًمً له الخْى

 جلعيماث العىق اإلاالي:-3

 .Primary Marketالىىع ألاول: العىق ألاوليت )ؤلاصذاس( 

هي ٖباعة ًٖ ؾى١ ؤلانضاع التي لِؿذ لها هٓم عؾمُت، والتي جيكإ ٞيها ٖال٢ت مباقغة 

بحن مهضع الىع٢ت اإلاالُت )الؿهم، الؿىض( واإلا٨خدب ألاو٫ ٞيها، ؤي بمٗنى ؤزغ ؤن الؿى١ 

ألاولُت هي الؿى١ التي جخدى٫ ٞيها ألامىا٫ الخانت بلى اؾدثماعاث في ألاؾهم والؿىضاث 

 ت لال٦خخاب الٗام مً ٢بل الكغ٧اث اإلاؿاهمت الخانت ؤو الٗامت. اإلاُغوخ

 وجخدضص اؾالُب الُغح او الانضاع في الؿى١ الاولي ٦ما ًلي:

ٖملُت الانضاع لخؿاب الكغ٦ت او  -بى٪ اؾدثماع–ان جخىلى ماؾؿت مالُت مخسههت -

الىع٢ت اإلاالُت بخدضًض هٕى  -٧ىؾُِ او مؿدكاع–الجهت الخ٩ىمُت وج٣ىم هظه اإلااؾؿت 

ش الاؾخد٣ا١، اإلاٗض٫........  ، ٦مُت الانضاع، جدضًض جاٍع

ً ل٩ي جبُ٘ لهم الاؾهم  - ج٣ىم حهت الانضاع بىٟؿها باالجها٫ مباقغة باإلاؿدثمٍغ

 والؿىضاث اإلاهضعة.
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ً اإلادخملحن وحؿخسضم مٗهم اؾلىب اإلاؼاص مً زال٫ ج٣ضًم - ًخم صٖىة اإلاؿدثمٍغ

اصة ما جخًمً هظه ج  Bidsُٖاءاث  اُٖاءاث ال٨مُاث اإلاغاص قغائها  وؾٗغ الكغاء ٖو

ىت. ىت واطون الخٍؼ  ٌؿخسضم هظا الاؾلىب لخهٍغ٠  انضاعاث ؾىضاث الخٍؼ

 .Secondary Marketالىىع الثاوي: العىق الثاهىي 

هي الؿى١ اإلاىٓمت، وهي جل٪ التي ًد٨م الخٗامل ٞيها ٢ىاهحن وبحغاءاث عؾمُت 

كٝغ ٖلى ٖملها هُئت مخسههت، وال ًخم بهظه الؿى١ ٖاصة ؾىي جضاو٫ ألاؾهم  َو

ُت لكغوَها، وبظل٪ ًمى٘ الخضاو٫ في ٢اٖاتها ألي وع٢ت  والؿىضاث اإلاسجلت ٞيها واإلاؿخٞى

٩ىن ؤَغاٝ  الخٗامل في هظه الؿى١ هم خملت ألاوعا١ اإلاالُت مالُت ؤزغي ٚحر مسجلت، ٍو

ت.   ؤو قغ٧اث ؤو نىاص٤ً اؾدثماٍع
ً
ً ؾىاء ٧اهىا ؤٞغاصا  مً حمهىع اإلاؿدثمٍغ

ت وؤنى٫ بصاعة  هظا وحك٩ل هظه الؿى١ الجؼء ألا٦بر مً ؤوكُت الٗملُت الاؾدثماٍع

 -اإلاداٞٔ في ألاؾىا١ اإلاالُت، ومً ؤهم نٟاث ؤو زهاثو هظه الؿى١ ما ًلي:

 .ت  ؾى١ مىٓمت في بَاع ال٣ىاهحن وؤٖغاٝ اإلاهىت ولها شخهُت اٖخباٍع

 .ؤن جسل٤ ؾُىلت ٦بحرة وجىٕى في ؤوعا١ اإلاا٫ 

 .
ً
 بالؿى١ ٦بحرا

ً
 ؤن ٩ًىن ٖضص اإلاخٗاملحن ًىمُا

 .ؤن ٩ًىن ٖضص الكغ٧اث الٗاعيت لألؾهم ٦بحر 

 ًت الضزى٫ للجمُ٘ بمسخل٠ وؾاثل الاجها٫ الخض ثت ؤن حؿمذ هظه الؿى١ بدٍغ

حرها(.  )بهترهذ، ٞا٦ـ، ٚو

 .ؤن جدؿم بالكٟاُٞت والىيىح في وكغ اإلاٗلىماث 

 .ؤن جضًغها هُئت بصاعة وبقغاٝ ٖلمُت جسههُت 

٦ما  وان هىا٥ ؤهىإ ؤزغي مً البىعناث في الٗالم جسخل٠ بازخالٝ الؿلٗت التي 

 -جخٗامل بها وهي:

 .٘بىعنت البًاج 

 .بىعنت ال٣ُ٘ واإلاٗاصن الثمُىت 



 

 

97 

 

ثانية ليسانس  محاضرات في مقياس اقتصاد نقذي واسواق راس المال  

  ت، خُث ججغي ٞيها الخٗامل ٖلى خانالث مُٗىت ٣ٗ٦ىص الىِٟ البىعنت الخجاٍع

 وال٣ًُ والبن والكاي...الخ.

 .بىعنت الٗمل والاؾخسضام 

 .ًبىعنت الى٣ل والصخ 

 .بىعنت اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع 

٦ما وجى٣ؿم البىعناث الضولُت بلى بىعناث الضو٫ الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت، وبىعناث 

اع هي ؤ٦بر  ذ( في هظا ؤلَا ىع٥ )وو٫ ؾتًر الضو٫ الهىاُٖت الىاقئت، وحٗض بىعنت هٍُى

 بىعنت لألوعا١ اإلاالُت في الٗالم. 

 الىىع الثالث: العىق الثالث.

خ٩ىن مً بُىث  ماعؽ الؿى١ الثالث صوع هى ٢ُإ مىالؿى١ ٚحر اإلاىٓم ٍو الؿمؿغة، ٍو

 اإلاىاٞـ للمخسههحن )اًٖاء الؿى١ اإلاىٓم( والٗمالء في هظه الؿى١ هم:

ت ال٨بحرة بدُث جخاح لها الٟغنت للخٟاوى في م٣ضاع الٗمىلت ال - اإلااؾؿاث الاؾدثماٍع

 جخمخ٘ بسهم في الٗمىلت ٖىض حٗاملها م٘ الاؾىا١ اإلاىٓمت.

ت مما ًجٗلها ان جسٌٟ مً ٦ظل٪ بُىث الؿمؿغة هي الا - زغي الجضٞ٘ عؾىم ًٍٖى

 الخ٩ال٠ُ لخضمتها اإلا٣ضمت.

 الىىع الشابع: العىق الشابع.

ىُاء، بدُث  ت ال٨بحرة  والاٞغاص الٚا وهى الؿى١ الظي ًجم٘ اإلااؾؿاث الاؾدثماٍع

ًخٗاملىن ُٞما بُنهم في قغاء وبُ٘ الاوعا١ اإلاالُت وهظا الخٗامل ٧اؾتراجُجُت للخض مً 

٤ وؾُِ( ال ٗمىالث التي ًضٞٗىجها للؿماؾغة )جخم هظه  الٗملُاث ُٞما بُنهم ًٖ ٍَغ

ت واهدٟاى الخ٩ال٠ُ. خمحز هظا الؿى١ بالؿٖغ  ٍو

 الىؿائف الاكخصادًت لألظىاق اإلااليت.-4
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 ٘ حٗخبر ؾى١ الاوعا١ اإلاالُت بد٨م م٩اهتها الا٢خهاصًت همؼة الىنل بحن اإلاكاَع

اث٠ التي ًم٨ً ان جاصحها ، ُٞم٨ً خهغها واإلاضزغاث،واطا ما خاولىا ٖغ  ى اهم الْى

 ُٞما ًلي:

 جىمُت الاصزاع ًٖ َغ١ حصجُ٘ الاؾدثماع في الاوعا١ اإلاالُت: -1

حؿاٖض ألاؾىا١ اإلاالُت ألاٞغاص الؾدثماع مضزغاتهم مً زال٫ الا٦خخاب باؾهم 

الكغ٧اث ؤو قغاء ٦مُت مً الؿىضاث التي جهضع ًٖ بٌٗ الكغ٧اث والتي حٗخبر 

لُت حضًضة للؿى١ بما ب مثابت بجاخت الٟغنت الؾدثماع اإلاضزغاث وبياٞت مهاصع جمٍى

ني.  ًسضم الا٢خهاص الَى

جىحُه مضزغاث ألاٞغاص: ل٩ي حؿاٖض ألاؾىا١ اإلاالُت الكغ٧اث الىاجخت في  -2

ل الالػم للخىؾ٘ في وكاَاتها مً زال٫ جىحُه ألاٞغاص ٖلى  الخهى٫ ٖلى الخمٍى

٘ قغاء ؤؾهم هظه الكغ٧اث  وبظل٪ ج٣ضم ألاؾىا١ ٞىاثض مخٗضصة للمكاَع

 ؤلاهخاحُت.

ٖضالت جدضًض ؤؾٗاع ألاؾهم: بن ٖملُت اإلاؼاًضة في ألاؾىا١ اإلاالُت هي التي جدضص  -3

الؿٗغ النهاجي للؿهم يمً الٓغوٝ الؿى٢ُت والىا٢ُٗت الؿاثضة في الى٢ذ الظي جخم 

 ُٞه بجمام اله٣ٟاث.

ىُت: -4 اصة ٦ٟاءة جسهُو اإلاىاعص الَى  ٍػ

ت البضًلت إلاضزغاث ألاٞغاص اإلا٨خجزة  حٗمل ألاؾىا١ اإلاالُت ٖلى زل٤ الٟغم الاؾدثماٍع

اصة ألانى٫ اإلاىخجت في  ٧ا٢خىاء اإلاٗاصن الثمُىت والخد٠ ؤو ٖمالث ؤحىبُت وبالخالي ٍػ

 الا٢خهاص.

لها  -5 زل٤ الؿُىلت ال٩اُٞت للمضزغاث مً زال٫ الاؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت وجدٍى

ؿغ وؾٗغ م٣ٗى٫، باإلياٞت بلى بم٩اهُت اؾخسضام بلى ؤنى٫ ؾ اثلت بؿهىلت َو

ُت.  لل٣غوى اإلاهٞغ
ً
 ألانى٫ اإلاالُت يماها
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الخس٠ُٟ مً جإزحر الًٍٛى الخطخمُت الىاحمت ًٖ ؤلا٢با٫ ٖلى مىاعص  -6

 اإلاهاٝع والخىؾ٘ في مىذ الاثخمان.

 لؿالمت -7
ً
اث  بخ٩ام الغ٢ابت ٖلى ٖملُت الخضاو٫ في ألاوعا١ اإلاالُت يماها الخهٞغ

 وؤلاحغاءاث الىاحب بجباٖها ؤزىاء ٖملُاث البُ٘ والكغاء في الؿى١.

8-  
ً
 مالُا

ً
ججمُ٘ اإلاضزغاث وجسهُهها بلى الىخضاث الا٢خهاصًت التي حٗاوي عجؼا

 للمىار الاؾدثماعي والا٢خهاصي الظي ًمغ به 
ً
وبظل٪ حٗخبر ألاؾىا١ اإلاالُت ماقغا

 ا٢خهاص ما.

 اإلاخاخت:الخسهُو ال٨ٟا للمىاعص  -9

حٗمل ألاؾىا١ اإلاالُت ٖلى جىحُه مضزغاث الا٢خهاص ال٣ىمي بلى الكغ٧اث التي جدؿً 

اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاخاخت لضحها )ؤي الكغ٧اث ألا٦ٟإ( والتي جضٞ٘ بإؾهمها بلى الهٗىص 

ل الالػم لخىؾُ٘ وكاَاتها مً زال٫  هدُجت ؤصائها اإلاخمحز،  وبالخالي جدهل ٖلى الخمٍى

اصة عؤؽ ا  إلاا٫.ٍػ

 .اإلاداٞٓت ٖلى مىار البىعنت وؤؾىا١ اإلاا٫ إلاداعبت ؤلاقاٖاث وج٣لُل اإلاساَغ -10

حٗخبر ألاوعا١ اإلاالُت ٖهب الخُاة في ألاؾىا١ : ألاوساق اإلااليت اإلاخذاولت في البىسصت-5

٠ الىع٢ت  اإلاالُت باٖخباعها الؿلٗت الىخُضة التي جم جضاولها في هظه ألاؾىا١ و ًم٨ً حٍٗغ

٠ الخالي :   اإلاالُت بالخٍٗغ



 

 

100 

 

ثانية ليسانس  محاضرات في مقياس اقتصاد نقذي واسواق راس المال  

هي ٖباعة ًٖ اإلاثُل ال٣اهىوي لخ٤ اإلاؿدثمغ في الخهى٫ ٖلى الٗىاثض  -الىع٢ت اإلاالُت :

 . اإلاخى٢ٗت في اإلاؿخ٣بل

حن ألاؾهم والؿىضاث:أهىاع ألاوساق اإلااليت:   جى٣ؿم ألاوعا١ اإلاالُت بلى هٖى

 .ألاؾهم : خُث الؿهم هى ٖباعة ًٖ ن٪ ًخبذ لهاخبت الخ٤ في خهت قاجٗت في 
ً
ؤوال

 مل٨ُت نافي ؤنى٫ قغ٦ت مؿاهمت ؤو جىنُت باألؾهم ، و 

 ضص ًًمً هظا الخ٤ الخهى٫ ٖلى خهت مً ؤعباح الكغ٦ت  جدىاؾب م٘ ٖ

ألاؾهم ، و ٩ًىن مؿاولُت اإلاؿاهم مدضوصة ٖلى ٖضص ألاؾهم التي ًمخل٨ها ، و جى٣ؿم 

حن ؤؾاؾُحن هما ٖاصًت و ممخاػة :   هظه ألاؾهم بلى هٖى

ًمثل الؿهم الٗاصي مؿدىض له زالزت ٢ُم وهي ٢ُمت ؤؾمُت و ٢ُمت  -أ / ألاظهم العادًت:

ت و ٢ُمت ؾى٢ُت .  صٞتًر

ال٣ُمت التي جخم جضاولها ٖلى ٢ؿُمت الؿهم ، و ٖاصة ما ٩ًىن هي  الليمت الاظميت / -

 مىهىم ٣ٖض الخإؾِـ .

ت /  - هي ٢ُمت خ٣ى١ اإلال٨ُت جخًمً الاخخُاَُاث و ألاعباح اإلادخجؼة  الليمت الذفتًر

 م٣ؿىمت ٖلى ٖضص ألاؾهم الٗاصًت اإلاهضعة .

 هي التي ًبإ بها الؿهم في ؾى١ اإلاا٫ .الليمت العىكيت /  -

خمثل الخ٣ُُم الخ٣ُ٣ي للؿهم الٗاصي في الٗاثض الظي ًخى٢٘ بخىلض مً امخال٥ هظا  ٍو

 الؿهم و ًخمخ٘ حملت ألاؾهم الٗاصًت بٗضص مً الخ٣ى١ الخالُت :

خ٤ الخهى٫ ٖلى خهت مً ؤعباح الكغ٦ت ، ول٨ً بٗض ؤؾخٟاء ؤصخاب  -1

 الخ٣ى١ ألازغي بىهُبهم 

غ٦ت ٖىض الخهُٟت و خ٤ الخهى٫ ٖلى خهت مً   نافى  ؤنى٫ الك   -2

 بٗضؤ ؾِخٟاء ٧اٞت الخ٣ى١ ألازغي .

غ مجلـ ؤلاصاعة  -3 خ٤ خًىع الجمُٗت  الٗامت للكغ٦ت ومىا٢كت ج٣اٍع

غ مغا٢ب الخؿاباث .  وال٣ىاثم  اإلاالُت لها وج٣ٍغ
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ذ ٖلى ٢غاعاث الجمُٗت الٗامت .    -4  خ٤ الخهٍى

٣ا للىٓام ألاؾاس ي للك    -5  غ٦ت .خ٤ الترقُذ بمجلـ ؤلاصاعة  ٞو

اصة عاؽ ما٫ للكغ٦ت .    -6 ت في الا٦خخاب في ؤؾهم ٍػ  خ٤ ألاولٍى

و جخمخ٘ ألاؾهم الٗاصًت بمؼاًا في ه٣ل اإلال٨ُت لؿهم البُ٘ والكغاء ؤو الخىاػ٫ ال ًجىػ  

للمؿدثمغ للغحٕى بلى اإلايكإة اإلاهضعة الؾترصاص ٢ُمخه ، ٞةطا ؤعاص الخسلو مً الؿهم 

ا٫ ، وفي خالت ؤلاٞالؽ لِـ هىا٥ ما ًًمً ؤن ٌؿترص ٖلُه بٗغيه للبُ٘ في ؾى١ اإلا

ال١ ٦ظل٪ لِـ مً   ال ٌؿترص ش يء ٖلى ألَا
ً
ال٣ُمت التي ٢ام بضٞٗها لكغاء الؿهم ؤخُاها

 خ٣ه ؤن ًُالب بىهِبه مً ألاعباح َاإلاا لم ج٣غع ؤلاصاعة جىػَ٘ هظه ألاعباح .

 ٖ ألاظهم اإلامخاصةب /
ً
ً الؿهم الٗاصي ٞهى ؤًًا له : ٞهي مؿدىض مل٨ُت ال ًسخل٠ ٦ثحرا

ت لؿهم اإلامخاػ ال جخًمً  ت وؾى٢ُت .، ٚحر ؤن ال٣ُمت الضٞتًر زالزت ٢ُم ؤؾمُت وصٞتًر

ههِب فى الاخخُاَاث وألاعباح اإلادخجؼة التي ٢ض جٓهغ في اإلاحزاهُت الٗمىمُت للكغ٦ت،و 

 لخامل ؤؾهم اإلامخاػة ٖض ة خ٣ى١ وهي :

 لت ألاؾهم الٗاصًت في ؤمىا٫ الخهُٟت .لخامل الؿهم اإلامخاػ ؤولىٍت ٖلى خم -1

ت زابخت مً ال٣ُمت الاؾمُت   -2 ت و جخدضص بيؿبت مئٍى الخ٤ في جىػَٗاث ؾىٍى

للؿهم ، و في خالت ٖضم جد٤ُ٣ ألاعباح في ؾىت مالُت ما ؤو جد٣٣ذ ؤعباح 

ول٨ً ؤلاصاعة ٢غعث ٖضم جىػَٗها ، ٞٗلُه ال ًد٤ للميكإة بحغاء جىػَٗاث 

ًت في ؤي ؾىت الخ٣ت بطا لم ًدهل خملت ألاؾهم لخملت ألاؾهم الٗاص

 اإلامخاػة ٖلى ههُبهم .

ل بٗضة مؼاًا ؤهمها ؤجها   جخمخ٘ اإلايكأث التي حٗخمض ٖلى هظه ألاؾهم ٖلى ٖملُت الخمٍى

 بةحغاء جىػَٗاث في ٧ل ؾىت لإلعباح التي ٞيها الخىػَٗاث مدضوصة 
ً
لِؿذ ملؼمت ٢اهىهُا

ذ ؤال ٖىض اإلاكا٧ل ال٨بحرة ،  بم٣ضاع مٗحن ، ٦ما ال ًد٤ لخملت ألاؾهم اإلامخاػة الخهٍى

ض مً هظه ألاؾهم ٌؿهم في جسٌُٟ وؿبت ألامىا٫ اإلا٣تريت بلى  ٦ظل٪ ٞإن بنضاع اإلاٍؼ

اصة الُا٢ت الاٞترايُت في اإلاؿخ٣بل .  ألامىا٫ اإلاملى٦ت مما ًترجب ٖلُت ٍػ
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ل باألؾهم      ، خُث ؤن ج٩لٟت الخمٍى
ً
و ٌٗاب ٖلى ألاؾهم اإلامخاػة اعجٟإ ج٩لٟتها وؿبُا

اإلامخاػة ؤ٦بر مً ج٩لٟت الا٢تراى، و ًغح٘ طل٪ ؤلى  ؤن جىػَٗاث هظه ألاؾهم ٖلى ٨ٖـ 

بُت . ىعاث يٍغ بت ،مما ًدغم اإلايكإة مً ٞو  الٟىاثض ال جسً٘ للًٍغ

دملىن اإلاساَغة ؤ٦بر مً اإلاٟتريحن و بهظا ًُالبىن خُث ؤن خملت ألاؾهم اإلامخاػة ًخ   

في بمٗض٫ ٞاثضة ا٦بر ، وفى خالت ؤلاٞالؽ وجىػَ٘  ؤمىؤا٫ الخهُٟت جإحي ألاؾهم اإلامخاػة 

 اإلاغجبت الثاهُت في الخىػَ٘ .

ً مً ؤهىإ ألاؾهم و هما :  حن آزٍغ  ٦ما ًىحض هٖى

ها في سجالث و هي ؤؾهم ًخم ج٣ُُض ؤؾم اإلاؿاهم ب ألاظهم الاظميت : -1

زانت جدخٟٔ بها الكغ٦ت التي ؤنضعتها و ٖىض الخضاو٫ ًخم ه٣ل اإلال٨ُت 

 باؾم مؿاهم حضًض .

و هي ؤؾهم ؤقبه بالى٣ىص و ال جغجبِ بالصخو الظي  : ألاظهم لحاملها -2

 ًمخل٨ها ؤي ؤجها جيخ٣ل بمجغص اإلاىاولت .

ل ألاحل ٖا  .الؿىضاث : الؿىض هى ن٪ ًمثل حؼء مً ٢غى ٍَى
ً
صة ، وجهضعها زاهُا

الكغ٧اث الؿىضاث في ق٩ل قهاصاث ؤؾمُت ب٣ُمت مىخضة ٢ابلت للخضاو٫ ، و ًمثل 

ت لخامليها في   مدؿاٍو
ً
 الؿىضاث مً طاث ؤلانضاع خ٣ى٢ا

 مىاحهت الكغ٧اث . 

الؿىض ٢ض ٩ًىن لخاملت و بظل٪ ًهبذ وع٢ت مالُت ٢ابلت للخضاو٫ للبُ٘ و الكغاء ؤو     

ش الاؾخد٣ا١ ًخ٣ضم اإلاؿدثمغ بلي البى٪ اإلاسخو لخدهُل ٢ُمت  ختى بالخىاػ٫ ، و في جاٍع

الؿىض م٘ الٟاثضة ، ٦ما ؤهه هىا٥ ؾىضاث ؤزغي حؿمى بالؿىضاث الاؾمُت و جضٞ٘ 

ؤؾمه ، و ًد٤٣ هظا الىٕى مً الؿىضاث الخماًت لهاخبها الٟىاثض للصخو الظي جدمل 

يض الؿغ٢ت و الخل٠ و ٚحر ٢ابلت للخضاو٫ ٖلى الىدى الظي جخم ُٞه جضاو٫ ؾىضاث 

 لخاملها .



 

 

103 

 

ثانية ليسانس  محاضرات في مقياس اقتصاد نقذي واسواق راس المال  

اء      ؤما مٗض٫ الٟاثضة للؿىض ًخدضص بىاء ٖلى مخٛحراث و مً ؤهمها / ٖضم الٞى

بل الهىاٖت التي جيخمي بليها الكغ٦ت بااللتزاماث في مىاُٖض الاؾخد٣ا١ اإلادضصة ، و مؿخ٣

 ، و ؤؾٗاع الٟاثضة الؿاثضة في الؿى١ ، و حجم الكغ٦ت واإلاغ٦ؼ اإلاالي الكغ٦ت و ٚحرها .
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