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 :اضيعوــــــــــمائمة الــــــــــق
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 النظريت النقذيت النالسينيت-3
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 التضخن-8

 ، البنل الذولي لإلنشاء واإلعوار FMI الوؤسساث الواليت والنقذيت الذوليت)صنذوق النقذ الذولي-9

BIRD) 

 األسىاق الواليت والنقذيت-10

 العىلوت الواليت والبنىك اإلسالهيت-11
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 البحث األول:التطىر التاريخي للنقىد

 الهذف

 اىخؼشف ػيً ٍفهىً اىْقىد ٍشوسا بخـىسهب اىخبسَخٍ، ببإلػبفت إىً اىخؼشف ػيً األّىاع اىَخخيفت ىيْقىد

 ووظبئفهب. 

 كيفية تقسيم الىقت

 دقُقت: َقذً فُهب اىـيبت اىبغذ 54

 األعخبر واىخٍ حخخيو اىخقذٌَ اىزٌ َقىً به اىـيبت ىيبغذ دقُقت: اىخذخالث اىخٍ َقىً بهب 54

 دقُقت: اىخذخالث اىخٍ َقىً بهب اىـيبت واىخٍ حخؼَِ اىَشبسمت وؿشط األعئيت. 54

 دقُقت: حقذٌَ األعخبر ىَيخض َخؼَِ أهٌ اىْقبؽ األعبعُت. 54

 الملخص

َغخبس ألُ َنىُ اإلّغبُ اقخظبدَب عخً  حيؼب اىْقىد دوسا هبٍب ىيغُبة االقخظبدَت ىيفشد بغُذ أُ األٍش ال

َيَظ أهَُت اىْقىد وأُ ٍغخىي اىَؼُشت اىزٌ ََنِ ىيفشد أُ َغققه إَّب َخىقف ػيً مَُت اىْقىد اىخٍ 

وال شل أُ مو فشد َؼيٌ اّه فٍ بؼغ األوقبث َظؼب اىغظىه ػيً اىْقىد ٍِ بؼغ ، َغظو ػيُهب

 .حخخيف ٍِ وقج ألخش األوقبث األخشي مَب أُ اىقىة اىششائُت ىيؼَيت

وىى ػذّب إىً األعذاد االقخظبدَت خاله اىؼقىد اىَبػُت ىىصذّب أُ عيىك اىْقىد ىه أهَُت عُىَت 

عبدث فخشة اىنغبد واالّنَبػ االقخظبدٌ وطبعبهب  5391ىالقخظبد اىقىٍٍ واىؼبىٍَ ففٍ اىزالرُُْبث 

ػ فٍ اىـيب اىْقذٌ مَب ػضض اىنزُش عبىت اّخفبع فٍ اىْبحش اىقىٍٍ ومزىل فٍ فشص اىخىظُف واّنَب

ٍِ اىَذَُِْ ػِ اىىفبء ببىخضاٍبحهٌ بغبب اّخفبع دخىىهٌ واّخفبع اىقَُت اىْقذَت ألطىىهٌ ٍِ هْب 

بذأث مزُش ٍِ اىذوه حقيق ػيً وػغ ػَيخهب دوىُب عخً اىىالَبث اىَخغذة األٍشَنُت اىخٍ مبّج حخَخغ 

وٍَب ، و وبذأث حقيق ٍِ صشاء اىؼضض فٍ ٍُضاُ اىَذفىػبثبَشمض ػبىٍَ ٍَخبص ىيذوالس بذأ ٍشمضهب َخخ

عبق َغخـُغ اىفشد بخبشحه اىشخظُت ٍغ بؼغ اىَؼيىٍبث اىخبسَخُت واالقخظبدَت أُ َغخىػظ اىذوس 

اىزٌ حيؼبه اىْقىد فٍ اىْظبً االقخظبدٌ وَغخشؼش اىؼالقت اىغببُت بُِ اىْقىد وبُِ عبىت اىخىظُف وٍؼذه 

 .خىي اىؼبً ىألعؼبس وحىصَغ اىذخو واىزشوةاىْبحش اىغقُقٍ واىَغ

ػيً اىشغٌ ٍِ حؼذد أشنبه وأّىاع اىْقىد حبسَخُب إال أّه ٍِ اىَخفق ػيُه بأُ اإلّغبُ قذ ػشفهب و

ٍْز آالف اىغُِْ وقذ ٍشث اىْقىد بَشاعو خؼؼج خالىهب ىيخـىس اىخذسَضٍ عغب ؿبُؼت وظشوف 

ٍشعيت ٍِ ٍشاعو اىخـىس وفٍ ّفظ اىىقج مبُ ىيْقىد اىغُبة االقخظبدَت واالصخَبػُت اىخٍ عبدث مو 

دوس ٍهٌ أَؼب فٍ حىصُه وحْظٌُ اىغُبة االقخظبدَت واالصخَبػُت عىاء مبُ رىل ػيً ٍغخىي اىفشد فٍ 

حغُُش ٍخـيببحه اىَؼشُت أو ػيً ٍغخىي اىَضخَغ ػَىٍب ، وٍغ أّه ال خالف فٍ أُ اىْبط اعخؼَيىا 

اىَضخَغ اىبششٌ قذ ػشف ّظبً اىَقبَؼت أوال ألّهب حفٍ ببعخُبصبث  اىْقىد ٍْز فضش اىخبسَخ إال أُ

االقخظبد اىبذائٍ دوُ ٍب ػشوسة العخؼَبه اىْقىد وىنِ ٍب إُ َشحقٍ هزا االقخظبد وَخـىس عخً َخؼظ 

ػضض اىَقبَؼت ػِ اىىفبء ببعخُبصبحه وػْذئز َْخقو اىَضخَغ ٍذفىػب بؼغؾ اىغبصت إىً اعخْببؽ وعُيت 



ه اىغيغ واىخذٍبث ،إىً ٍشعيت اىْقىد أٌ إىً ٍشعيت اخخُبس عيؼت ٍؼُْت راث قبىه ػبً بُِ أفؼو ىخذاو

األفشاد فٍ اىَببدىت بغُشهب ٍِ اىغيغ واىخذٍبث ىيقُبً بذوس اىْقىد وهنزا صبءث اىْقىد وىُذ ػَيُت غُش 

َؼت أُ حىاصه واػُت وّخُضت حـىس غُش ٍىصه أٍيخه ظشوف اىخقذً االقخظبدٌ اىزٌ َغخغُو ػيً اىَقب

 .وعذهب ٍقخؼُبحه بؼذٍب حشؼبج ٍُبدَِ اىؼَو واحغغ ّظبً اىخببده



 الثاني: النظام النقدي األسبوع

 الهدف

 اٌخعشف عٍٝ ِفَٙٛ إٌظبَ إٌمذٞ ِٚىٛٔبحٗ ٚخصبئصٗ، ببإلضبفت إٌٝ أٔٛاعٗ.

 كيفية تقسين الوقت

 دل١مت: ٠مذَ ف١ٙب اٌغٍبت اٌبحذ 54

 دل١مت: اٌخذخالث اٌخٟ ٠مَٛ بٙب األسخبر ٚاٌخٟ حخخًٍ اٌخمذ٠ُ اٌزٞ ٠مَٛ بٗ اٌغٍبت ٌٍبحذ 54

 اٌخذخالث اٌخٟ ٠مَٛ بٙب اٌغٍبت ٚاٌخٟ حخضّٓ اٌّشبسوت ٚعشح األسئٍت. دل١مت: 54

 دل١مت: حمذ٠ُ األسخبر ٌٍّخص ٠خضّٓ أُ٘ إٌمبط األسبس١ت. 54

 الملخص

 َ ببألشىبي اإلٔخبج١ت راث 1914 اٌعب١ٌّت األٌٌٚٝمذ ح١ّضث اٌح١بة االلخصبد٠ت عٕذ ل١بَ اٌحشة 

ٚحٛص٠عٙب ِٓ خالي  اٌحجُ اٌصغ١ش ٚاٌّخٛسظ ٚص٠بدة إٌّبفست اٌىبٍِت، وّب أْ ع١ٍّت حخص١ص اٌّٛاسد

ب١ٓ عٕبصش اٌسٛق اٌّخمببٍت، حٛاصٔب  األسٛاق اٌّشسٍت وبٔج حخُ بغش٠مت حٍمبئ١ت ِحممت حٛاصٔب ١ِىب١ٔى١ب

ذَ حذخً اٌذٌٚت فٟ اٌح١بة ٍٝ ععاٌعًّ ٚاٌخٍّه ٚ حش٠تعبٌّب ٔبدٜ بٗ فىش والس١ىٟ ١ٌبشاٌٟ ٠ذعٛ إٌٝ 

عٍٝ ٚجٗ  ٌٍخغ١شاث اٌخٟ ححذد فٟ اٌجبٔب١ٓ اإللخصبدٞ ٚاإلجخّبع٠ٟخضع  إٌمذٞااللخصبد٠ت فبٌٕظبَ 

 اٌخحذ٠ذ.

ٌبعض بح١ذ حخىْٛ ِٕٙب ٚحذة ٠عشف إٌظبَ عِّٛب بأٔٗ ِجّٛعت ِٓ األش١بء ِخصٍت بعضٙب اٚ

ٚبعببسة أخشٜ فبٌٕظبَ ٔسك ٠خىْٛ ِٓ أجضاء ِخعذدة حخأرش ٚحؤرش فٟ بعضٙب اٌبعض. ٠ٚشوض  ِشوبت

ٚاٌمٛاعذ  اٌّؤسسبث اٌّب١ٌت اٌّسؤٌٚت عٍٝ ع١ٍّت خٍك ٚإبغبي إٌمٛدعٍٝ ِجّٛعت  إٌمذٞإٌظبَ 

 ٞ ِحٍٟ.، ٕٚ٘بن ٔٛع١ٓ ِٓ األٔظّت إٌمذ٠ت: ٔظبَ ٔمذٞ دٌٟٚ ٚٔظبَ ٔمذ٘زٖ اٌع١ٍّتٚاألسس اٌخٟ ححىُ 



 :النظرية النقدية الكالسيكيةالثالبحث الث

 الهدف

 الخعشف على أهن الٌظشٌبث الٌقذٌت بذءا ببلٌظشٌت الكالسٍكٍت بوخخلف أسسهب وفشضٍبحهب وهعبدالحهب.

 كيفية تقسيم الوقت

 دقٍقت: ٌقذم فٍهب الطلبت البذث 45

 األسخبر والخً حخخلل الخقذٌن الزي ٌقىم به الطلبت للبذث دقٍقت: الخذخالث الخً ٌقىم بهب 55

 دقٍقت: الخذخالث الخً ٌقىم بهب الطلبت والخً حخضوي الوشبسكت وطشح األسئلت. 55

 دقٍقت: حقذٌن األسخبر لولخص ٌخضوي أهن الٌقبط األسبسٍت. 55

 الملخص

هىس ظلثىسة الصٌبعٍت وعشف العبلن حغٍٍشا جزسٌب بعذ ا19وبذاٌت القشى  51فً ًهبٌت القشى 

اَلت دٍث عشف العبلن االقخصبدي حغٍشا هي وسبئل بسٍطت الى وسبئل اكثش دقت وهٌه ظهشث فٍه افكبس 

فً حطىس العلن االقخصبدي هي بٌٍهن االم سوٍث ودٍث  ابسٍطت وًظشٌبث علوبء وهفكشوى سبهوى

ي بٌٍهب هي بٌٍهب الٌظشٌت الكالسٍكٍت شٌبث هظىاهش االقخصبدٌت على ًظاعخوذوا فً دساسبحهن الخذلٍلٍت لل

والٌٍىكالسٍكٍت وهبحبى الذساسخبى جبءحب لخصذٍخ بعض االفكبس الخً كبًج حسىد فً الفكش االقخصبدي 

القذٌن وقذ اًبثق هٌهب العذٌذ هي الفالسفت الوفكشٌي هي بٌٍهن دافٍذ سٌكبسدو وهبلخس وجىى هٍل 

 .وكالسهٌجش و.....الخ

 ٌت الٌقذٌت الكالسٍكٍت:أسس وافخشاضبث الٌظش

 الذشٌت االقخصبدٌت-5

 عذم حذخل الذولت-2

 الولكٍت الخبصت-3

 هبذأ الوٌبفست الذشة-4



 : النظرية النقدية الكنزيةرابغال األسبوع

 الهدف

 انزـشق إنٗ انُظشٚخ انُمذٚخ انكُضٚخ ثخزهف عٕاَجٓب، خبطخ دٔافغ انـهت ػهٗ انُمٕد ػُذ كُٛض.

 كيفية تقسيم الوقت

 دلٛمخ: ٚمذو فٛٓب انـهجخ انجؾش 54

 األسزبر ٔانزٙ رزخهم انزمذٚى انز٘ ٚمٕو ثّ انـهجخ نهجؾش دلٛمخ: انزذخالد انزٙ ٚمٕو ثٓب 54

 دلٛمخ: انزذخالد انزٙ ٚمٕو ثٓب انـهجخ ٔانزٙ رزؼًٍ انًشبسكخ ٔؿشػ األسئهخ. 54

 دلٛمخ: رمذٚى األسزبر نًهخض ٚزؼًٍ أْى انُمبؽ األسبسٛخ. 54

 الملخص

ٍ رهك األفكبس ٔانمٕاٍَٛ انزٙ رمٕو انُظشٚخ انُمذٚخ انكُٛضٚخ ػهٗ يجبدا ٔأسس رخزهف فٙ عْٕشْب ػ

 . اػزًذْب رؾهٛم انزمهٛذٍٚٛ فٙ ثُبء انُظشٚخ انُمذٚخ

 : األٔػبع انزبسٚخٛخ ٔ االلزظبدٚخ نًٛالد انُظشٚخ انُمذٚخ انكُٛضٚخ-5

ثذأد طؼٕثبد رـجٛك انُظشٚبد االلزظبدٚخ انزمهٛذٚخ يغ انؾشة انؼبنًٛخ األٔنٗ، ٔرغهٗ رنك ػهٗ -أ

انُمذ انزْجٙ )َظبو انًسكٕكبد( انز٘ كبَذ رسٛش ػهّٛ عم دٔل انؼبنى  انخظٕص فٙ ػٕٛة َظبو

 (.5191فئَٓـبس ْزا انُظبو رؾذ ٔؿأد أصيخ انكسبد انؼبنًٙ ) ،َزٛـغخ اسزُفبر اؽزٛبؿبرٓب يٍ انزْت

ة_أصيخ انكسبد انؼبنًٛخ: كبَذ أصيخ انكسبد لذ أنمذ ثضمهٓب ػهٗ يؼظى انذٔل انشأسًبنٛخ ،خبطخ 

 ُٓب ،فزٕلفذ اٜنخ اإلَزبعٛخ، َزٛغخ ػؼف انـهت انكهٙ ػٍ انؼشع انكهٙ نإلَزبط.األٔسٔثٛخ ي

 : فشػٛبد انزؾهٛم انكُٛض٘ -9

لبو انزؾهٛم انكُٛض٘ ػهٗ فشػٛبد رخزهف رًبيب ػهٗ فشػٛبد انزمهٛذٍٚٛ، ًٔٚكٍ إٚغبص رنك فٙ انُمبؽ 

 : انزبنٛخ

انفؼم فٙ إَمـبر انُظبو انشأسًبنٙ يـٍ االَٓٛـبس ثسجت أصيخ انكسبد انزٙ ؽهذ ثّ ،ٔيُّ  كبٌ نـ"كُٛض" -

رخهٛض انفكش انزمهٛذ٘ يٍ األخـبء انزٙ ٔلغ فٛٓب، ثسجت اٜساء انزٙ ؿشؽٓب ٔؿشٚمخ انزؾهٛم انزٙ 

هٗ انفكش اسزخـذيٓب ٔانٕسبئم انزٙ اسزؾذصٓب، فكبَذ َظشٚزّ ثًضبثخ صشٔح فٙ ػهى االلزظبد، ٔصٕسح ػ

  . االلزظبد٘ انزمهٛذ٘ انشأسًبنٙ ٔانفكش االشزشاكٙ

يُز انجذاٚخ كبٌ رؾهٛم"كُٛض" رؾهٛال َمذٚب ثؾزب، ؽٛش ػًم ػهٗ انغًغ ثٍٛ االلزظبد انؼُٛٙ ٔااللزظبد  -

  . انُمذ٘، ثخالف انزمهٛذٍٚٛ انزٍٚ ػًهٕا ػهٗ انفظم ثًُٛٓب



ع انُمٕد ٔانـهت ػهٛٓب، ْٔٙ ال رشرجؾ يجبششح ثٍٛ إػزجش أٌ سؼش انفبئذح ظبْشح َمذٚخ رزؾذد ثؼش -

  . االدخبس ٔاالسزضًبس ػُذ يسزٕٖ انزٕظٛف انكبيم كًب رشٖ انُظشٚخ انزمهٛذٚخ

ٔعّ"كُٛض" اْزًبيّ إنٗ دساسخ انـهت ػهٗ انُمٕد)َظشٚخ رفؼٛم انسٕٛنخ( ٔرْت إنٗ أٌ األيش نٛس  -

و نألسؼبس، ٔإًَب انجؾش فٙ انؼاللخ ثٍٛ يسزٕٖ اإلَفبق انجؾش فٙ انؼاللخ ثٍٛ كًٛخ انُمٕد ٔانًسزٕٖ انؼب

 (انٕؿُٙ ٔانذخم انٕؿُٙ، ٔأٔػؼ أٌ األفشاد لذ ٚفؼهٌٕ االؽزفبف ثبنُمٕد نزارٓب )رفؼٛم انسٕٛنخ

  . ٔانسجت أٌ نهُمٕد دٔافغ يُٓب انًؼبيالد ٔاالؽزٛبؽ ٔ انًؼبسثخ

غ انًؼبسثخ( ٔرؾهٛهّ ْزا ْٕ يب ًٚٛضِ ؽمب ػهٗ لبو"كُٛض" ثزؾهٛم انـهت ػهٗ انُمٕد كًخضٌ نهمًٛخ )داف -

 . رؾهٛم انزمهٛذٍٚٛ

عبء "كُٛض" ثُظشٚخ ػبيخ نهزٕظٛف، فٓٙ رزًٛض ػًب سجمٓب يٍ َظشٚبد انؼًبنخ ،إر رؼبنظ كم يسزٕٚبد  -

ْٙ  ثأَٓبانزشغٛم، ثًُٛب رؼُٗ انُظشٚخ انكالسٛكٛخ ثذساسخ ؽبنخ خبطخ ْٙ ؽبنخ انزشغٛم انكبيم، ٔرؤيٍ 

كُٛض" أٌ انؾبنخ انغبنجخ يٍ انزٕظٛف ْٙ رؾمٛك يسزٕٖ ٚمغ دٌٔ انزٕظٛف "انؾبنخ انؼبيخ،. ٔ أٔػؼ 

  . انكبيم

اْزى"كُٛض" ثبنزؾهٛم انكهٙ نهًؼـٛبد االلزظبدٚخ،ٔنى ٕٚل اْزًبيب كجٛشا ثبنغضئٛبد، فبنظٕاْش انؼبيخ  -

ٙ، ـانؼبو، انذخم انٕؿُٙ، اإلَزبط انٕؿُغ،كؾغى انزشغٛم ـانزٙ ٚسزخذيٓب فٙ رؾهٛهّ رذٔس ؽٕل انًغبي

  … انـهت انكهٙ ٔانؼشع انكهٙ، انخ

سفغ "كُٛض" فٙ رؾهٛهّ نألٔػبع االلزظبدٚخ لبٌَٕ"سب٘" ٔثٍٛ ػذو ٔعٕد لٕاٍَٛ ؿجٛؼٛخ رؼًم ػهٗ  -

إػبدح انزٕاصٌ انكهٙ كهًب ؽذس اخزالل.كًب ألش ثؾذٔس انزٕاصٌ ػُذ أ٘ يسزٕٖ يٍ يسزٕٚبد انزشغٛم 

رنك ؿبنت ثؼشٔسح رذخم انذٔنخ نؼالط أسجبة األصيبد انزٙ لذ رؼزشع االلزظبد انٕؿُٙ، فؼًم ٔػهٗ 

ػهٗ رؾذٚذ يؼبنى انسٛبسخ االلزظبدٚخ انغذٚذح انزٙ ُٚجغٙ أٌ رزجغ ؽزٗ ٚظم االلزظبد إنٗ انزٕظٛف 

 .انكبيم ،ٔٚزؾمك انزٕاصٌ نهذخم انٕؿُٙ. ٔنؼالط رنك ٚشٖ 

ثفكشح انـهت انكهٙ انفؼبل )انـهت انكهٙ انفؼبل ْٕ رنك انـهت ػهٗ يخزهف انسهغ  اْزى "كُٛض" -

اإلسزٓالكٛخ ٔانسهغ اإلسزضًبسٚخ انًذػى أٔ انًظؾٕة ثمٕح ششائٛخ( نزفسٛش أسجبة ػـذو انزٕاصٌ انزٙ ٔلغ 

سعخ األٔنٗ فٛٓب انُظبو انشأسًبنٙ فٙ أصيخ انكسبد، فٓـٕ ٚشٖ أٌ ؽغى انذخم انٕؿُٙ، إًَب ٚزـٕلف ثبنذ

 فؼبل.ػهٗ ؽغى انـهت انكهٙ ان
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 نظريت الطلب علً النقىد 

ثإعييبدح  ىؽيييت عيييٚ اىْقيي٘د فييٜ ٍقبىزيئ اىشييٖٞشح    ؼيي٘س ٍٞيزييُ٘ فشٝييذٍبُ ّظشٝييخ ا   5541فييٜ عييبً  

، فْظشٝخ اىنَٞخ اىَعبصشح ٕٜ رحيٞيو ىجبّيت اىؽييت عييٚ اىْقي٘د ثؽشٝقيخ أم يش        صٞبغخ ّظشٝخ مَٞخ اىْق٘د
ارغييبعبم ٍييِ اىزحيٞييو اىنالعييٞنٜ ٗاىزحيٞييو اىنْٞييضٛ، فَييِ خيياله فنييش اىْظشٝييخ فييإُ ؼجٞعييخ اىْقيي٘د رخزييي         

 ششٗغ اىزْبصه عْٖب .ثبخزالف اعزخذاٍٖب ٗعجت حٞبصرٖب ٗ

ٗفييٜ ٕييزا ٝييشٙ فشٝييذٍبُ أُ دٗافييى اىؽيييت عيييٚ اىْقيي٘د رزؽيييت دساعييخ ٗرحيٞييو ٍ ٖييً٘ اى يييشٗح             
ٗاألععبس ٗاىع٘ائذ ٍِ األشنبه األخشٙ اىجذٝيخ ىالحز بؾ ثيبى شٗح فيٜ صي٘سح عيٞ٘ىخ ٗاألرٗا  أٗ ٍيب أؼيي        

 عيٞٔ اصؽالح رشرٞت األفعيٞبد . 

ٕب الثيذ ٍيِ اإلشيبسح  ىيٚ فشظيٞبد اىْظشٝيخ اىَزَ ييخ  عبعيبم         ٗقجو اىزعشض ىَ ٖيً٘ اى يشٗح ٗع٘ائيذ   
 فَٞب ٝيٜ:

 اعزقاله مَٞخ اىْق٘د ) عشض اىْق٘د ( عِ اىؽيت عيٚ اىْق٘د ؛ 

 اعزقشاس داىخ اىؽيت عيٚ اىْق٘د ٗإَٔٞزٖب ؛ 

 سفط فنشح ٍصٞذح اىغٞ٘ىخ عْذ ثْبء داىخ اىؽيت عيٚ اىْق٘د ؛ 

    ٚ اىْقي٘د عييٚ ّ يظ االعزجييبساد اىزيٜ رحنيٌ ليبٕشح اىؽييت عييٚ اىغيييى          ٝز٘قي  اىؽييت عيي
 ٗاىخذٍبد.

ٍِٗ ثٌ فقذ اعزجش " فشٝذٍبُ " اىؽيت عيٚ اىْق٘د جضءام ٍيِ ّظشٝيخ اى يشٗح أٗ ّظشٝيخ سأط اىَيبه      
ِ     ٗاىزٜ رٖزٌ ثزنِ٘ٝ اىَٞضاّٞخ أٗ ٍح ظخ األص٘ه ،  اىيزِٝ رَ يو اىْقي٘د     فَٞيض ثيِٞ حيبئضٛ األصي٘ه اىْٖيبئٞٞ

، ٗثييِٞ ٍشييشٗعبد سجييبه األعَييبه اىييزِٝ رَ ييو اىْقيي٘د   الم ٍييِ أشيينبه اى ييشٗح ٝييزٌ حٞبصرٖييب غييجخ ىٖييٌ شيين ثبىْ
 ثبىْغجخ ىٌٖ عيعخ سأعَبىٞخ ٍ و اٟالد ٗاىَخضّٗبد.
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ييٚ أسثعيخ ٍزرٞيشاد    ٝشٙ فشٝذٍبُ أُ اىؽيت عيٚ اىْق٘د ثبىْغجخ ىحبئضٛ اى يشٗح اىْٖيبئِٞٞ ٝعزَيذ ع   
 ّزْبٗىٖب فَٞب ٝيٜ :

 :  ( الثروة الكليت-

ٕ٘ ٍقذاس ٍعِٞ ثبثذ فٜ ّقؽخ صٍْٞخ ٍعْٞخ ٗٝعزجش فشٝذٍبُ اى شٗح اىنيٞيخ قٞيذ ْٝظيش قٞيذ اىَٞضاّٞيخ      
فٜ ّظشٝخ عي٘ك اىَغزٖيل ، فبى شٗح ٕٜ اىَقذاس اىنيٜ اىزٛ ٝقغيٌ ثيِٞ أشينبه ٍخزي يخ ى صي٘ه اىزيٜ ٝقجيو        

يٚ حٞبصرٖب ٗثَب أُ رقذٝشاد اى شٗح اىنيٞخ ّبدسام ٍب رنُ٘ ٍزبحخ فبعيزخذً فشٝيذٍبُ ٍرشيش    حبئضٛ اى شٗح ع
ثذٝو ىٖب ٕٗ٘ اىذخو اىذائٌ ٕٗ٘ دخو ٍز٘عيػ ٝحغيت اعزَيبدام عييٚ اىيذخ٘ه اىجبسٝيخ اىزيٜ ررؽٖٞيب عْبصيش          

ٍٔ مَرشييش اى ييشٗح اىَخزي ييخ ٕٗيي٘ دخييو ٝزَٞييض ثبالعييزقشاس ٕٗييزا االعييزقشاس ٕيي٘ ٍييب ٝجعييئ صييبىحبم العييزخذا   
ىي شٗح ٗعيٚ ٕيزا فيإُ ؼييت حيبئضٛ اى يشٗح اىْٖيبئِٞٞ عييٚ األسصيذح اىْقذٝيخ اىحقٞقٞيخ ٝعزَيذ عييٚ ٍغيز٘ٙ              

 اىذخو اىذائٌ اىزٛ ٝحصيُ٘ عيٞٔ ٍِ ٗساء ٕزٓ اى شٗح.

 : ( تقسيم الثروة بين الثروة البشريت والثروة غير البشريت-

المزغبة اىيذخو مَرشيش ىي يشٗح اىجشيشٝخ       ُ اىَقذسح اىشخصٞخ ٕٜ ثشٗح ثششٝخ َٗٝنِ اعزخذاٍٖب
  ٗ ح أٗ ظيَِ  ٗميَب مبّذ اىَقذسح اىشخصٞخ ٍشر عخ ميَب صاد اىؽيت عيٚ اىْق٘د مأصو ظَِ عْبصيش اى يش

، ٗىٖييزا مبّييذ اى ييشٗح اىجشييشٝخ اىزييٜ ٝقزْٖٞييب حييبئضٛ اى ييشٗح اىْٖييبئِٞٞ أحييذ       عْبصييش ٍح ظييخ أصيي٘ه اى ييشد  
  شٗح اىجششٝخ  ىٚ ثشٗح غٞش ثششٝخ  ٍحذدداد اىؽيت عيٚ اىْق٘د . َٗٝنِ رح٘ٝو اى

 :   ( العىائذ المتىقعت علً النقىد واألصىل األخري-

ْٝبلش ٕزا اىَزرٞش اىؽيت عيٚ عيعخ ٍب ٗأععبس اىغيى اىجذٝيخ ٗاىَنَيخ فٜ اىْظشٝخ اىعبدٝيخ ىغيي٘ك   
( ٍيِ ٗساء  اىَغزٖيل،  ُ ٍعذه اىعبئذ االعَٜ ٍيب ٕي٘  ال ٍقيذاس ٍيب ٝحصيو عيٞئ اى يبسد ٍيِ دخيو ) فبئيذح           

 .اىْق٘د ٍقغٍ٘بم عيٚ اىقَٞخ االعَٞخ ى صو
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ٌؼزجش اىقغبع اىَصشفً أدذ اىقغبػبد اىشائذح فً االقزصبداد اىذذٌثخ، ىٍظ فقظ ىذٗسٓ اىٖبً فً 

دشذ ٗرؼجئخ اىَذخشاد اىَذيٍخ ٗاألجْجٍخ ٗرٌَ٘و االعزثَبس اىزي ٌَثو ػصت اىْشبط االقزصبدي، ثو 

بع، ثفؼو ارغبػٔ ىنّ٘ٔ أصجخ ٌَثو ديقخ االرصبه األمثش إٍَٔخ ٍغ اىؼبىٌ اىخبسجً. فقذ أصجخ ٕزا اىقغ

ٗرشؼت أّشغزٔ، اىْبفزح اىزً ٌغو ٍْٖب اىؼبىٌ ػيٍْب، ّٗغو ٍْٖب ػيى اىؼبىٌ. ٗأصجخ رغ٘سٓ ٍٗزبّخ 

أٗضبػٔ ٍؼٍبسًا ىيذنٌ ػيى عالٍخ اقزصبدارْب ٗقبثيٍزٖب أٗ قذسرٖب ػيى جزة سؤٗط األٍ٘اه اىَذيٍخ 

إٌٔ اىقغبػبد االقزصبدٌخ، فاُ اىجْل  ٗاىخبسجٍخ. ٗئرا مبُ اىقغبع اىَصشفً، ٗاىذبىخ ٕزٓ، ٗادذًا ٍِ

اىَشمضي ٌَثو اىَذ٘س اىشئٍظ ىٖزا اىقغبع ٗصٌبدح قذسرٔ ػيى اىَْبفغخ ٗاىزغ٘س ٗرىل ىَب ٌقً٘ ثٔ ٍِ 

دٗس فً ئداسح اىغٍبعخ اىْقذٌخ ٗاىَصشفٍخ، ٗاىذفبػ ػيى االعزقشاس اىَبىً ٗثبىزبىً ئسعبء أعظ َّ٘ 

 اقزصبدي قبثو ىالعزَشاس.

اىَشمضٌخ فً االقزصبد ٕ٘ دٗس دٌْبٍٍنً ٍّش ثزجذالد ػذٌذح ٍْز ّشأح ٕزٓ اىجْ٘ك  فذٗس اىجْ٘ك

ٗدزى اَُ، ٍِٗ اىغجٍؼً أُ ٌ٘اصو رغ٘سٓ ثبعزَشاس عبىَب رغ٘س ٍٕنو االقزصبد ٗارغؼذ قبػذح 

 األدٗاد اىزً ٌغزخذٍٖب ىزْفٍز عٍبعزٔ اىْقذٌخ.

فًٖ رؼذ إٌٔ ٍنّ٘بد  فً ٕزا اإلعبسدبعَخ رذزو اىجْ٘ك اىزجبسٌخ ػيى ٗجٔ اىزذذٌذ إٍَٔخ ٗ

، دٍث أُ دٍث أّٖب األٗىى فً اإلّشبء ٗ األمثش فً االّزشبس، ٍإعغبد اإلٌذاع اىَبىٍخ ػيى اإلعالق

اىجْ٘ك ىٌ رْشأ فً ص٘سرٖب اىشإْخ مَب ىٌ رظٖش دفؼخ ٗادذح ٗ ئَّب ٍشد ثَشادو رغ٘س عٌ٘و قبً ػيى 

أّقبض ٍجَ٘ػخ ٍِ اىْظٌ اىجذائٍخ اىغبثقخ اىزً مبّذ رز٘ىى ػَيٍبد االئزَبُ فً ص٘سرٔ األٗىى,ًٕٗ 

 ىقضبء ػيٍٖب ٗ اىذي٘ه ٍذيٖب.مجبس اىزجبس ٗ اىَشاثٍِ ٗ اىصٍبؽ .ٗ ىقذ رَنْذ اىجْ٘ك اىذذٌثخ ٍِ ا
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وببىخبىً فً حجٌ اىْقىد َبُ ٍِ اىَؼشوف أُ اىبْل اىَشمضي ىه اىقذسة ػيى اىخأثٍش فً حجٌ االئخ

وػبدة ٍب ٌسخخذً اىبْل اىَشمضي أسيحخه فً حىجٍه االئخَبُ وجهت حخفق وحْفٍز سٍبست ائخَبٍّت ، اىَصشفٍت

ٍشغىة فٍهب وفً هزا اإلطبس اخخيفج اىىسبئو اىخً أسخؼَيهب اىبْل اىَشمضي فً حْفٍز سٍبسخه اىْقذٌت ٍْز 

 واىَبىٍت اىخً ٌَش بهب اإلقخصبد . حأسٍسه ورىل حبؼب ىألوضبع االقخصبدٌت

قذ سَحج اىخششٌؼبث اىَْظَت ىزىل إٍنبٍّت اسخخذاً اىىسبئو اىنٍَت واىْىػٍت ومزىل اىَببششة 

حٍث حؼخَذ اىبْىك اىَشمضٌت فً إداسة شؤوُ اىْقذ واالئخَبُ ػيى وسبئو ٍخؼذدة هً اىىسبئو اىنٍَت اىخً 

واىىسبئو  ،القخصبد مَقذاس دوُ االهخَبً ببىخىصٌغ اىقطبػً ىهحهخٌ فً اىخأثٍش ببالئخَبُ اىَصشفً داخو ا

اىْىػٍت اىخً حهخٌ بْىع االئخَبُ اىَىجه ّحى اىقطبػبث اىَشغىبت ضَِ بشاٍج اىخٍَْت واىىسبئو اىَببششة 

 .به االئخَبُ داخو االقخصبداىخً حؤثش فً أي شنو ٍِ أشن
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انششق األٔسظ،إر كبَج فشفج انبششٚت ؽبْشة اسحفبؿ األسقبس يُز ألذو انقصٕس إببٌ حضبساث 

لًٛت انقًهت يٍ انًقذٌ انثًٍٛ حخأثش بكًٛت انزْب انًخٕفشة، فخخقشض لًٛت انُمٕد إنٗ االَخفبض فُذ 

اكخشبف يُبجى رْب جذٚذة أٔ َخٛجت حغٕس عشق حقذٍٚ انزْب ٔصٚبدة كًٛخّ ٔنى ٚجذ االلخصبدٌٕٚ 

نحبضش نفؼ انخضخى ٚخشدد فهٗ األنسٍ انحهٕل انًخقهمت بٓزِ انؾبْشة إر كثٛشا يب َسًـ فٙ انقصش ا

كخقبٛش فٍ حبنت يشضٛت حشكٕ يُٓب يقؾى االلخصبداث انٕعُٛت فٙ فبنى انٕٛو، ٔنٓزا فمذ شغهج ْزِ 

انؾبْشة ببل سجبل انسٛبست ٔااللخصبد فهٗ انسٕاء، َؾشا نآلثبس انسهبٛت انخٙ لذ حخهفٓب سٕاء يٍ انُبحٛت 

 .فٙ انذٔل انًخمذيت أٔ انذٔل انُبيٛت االلخصبدٚت أٔ يٍ انُبحٛت االجخًبفٛت

اَقكبسب َٔخٛجت نهسٛبسبث االلخصبدٚت انًخبقت ٔفٗ ٔالـ األيش، فبٌ ٔجٕد ٚقخبش بنخضخى ف

انخضخى فٙ االلخصبد انٕعُٙ ٚقُٗ فشم انسٛبسبث االلخصبدٚت فٙ ححمٛك أحذ أْى أْذافٓب أال ْٕٔ ْذف 

أخشٖ فبٌ ُْبن اسحببعب لٕٚب ٔيببششًا بٍٛ انسٛبسبث يٍ َبحٛت  ،انحفبػ فهٗ االسخمشاس انقبو نؤلسقبس

ًٚكٍ انمٕل ٔااللخصبدٚت ٔأْذافٓب ٔكفبءة ٔفقبنٛت أدائٓب ٔبٍٛ انجٕاَب انبُٕٛٚت ٔانٓٛكهٛت نهُؾبو انسٛبسٙ، 

انخٙ  -انُٕفٛت ٔانكًٛت  -ٌ انسٛبست االلخصبدٚت حخجسذ بصفت فبيت فٙ" يجًٕفت يٍ اإلجشاءاث أ

 يٍ األْذاف انخٙ ٚضقٓب انُؾبو انسٛبسٙ".حسخٓذف ححمٛك جًهت 
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انمٕٖ انًُخظشة فٙ انحشة انؼبنًٛت انثبَٛت ػهٗ اَشبء يدًٕػت يٍ انًؤسسبث انًبنٛت  ػًهج
ٔلذ أسُذث نٓزِ انًؤسسبث يٓبو يؼُٛت فٙ يدبل إداسة انشؤٌٔ  ،ظبدٚت انذٔنٛت بًذُٚت بشٔحٍ ٔٔدصٔااللخ

انًبنٛت ٔااللخظبدٚت انذٔنٛت". ٔأْى ْزِ انًؤسسبث ْٙ كم يٍ طُذٔق انُمذ انذٔنٙ ٔيدًٕػت انبُك 
انًُظًت انذٔنٛت  ًشكٛت انخٙ سخخحٕل فٙ يب بؼذ انٗانذٔنٙ ٔاالحفبلٛت انؼبيت نهخدبسة ٔانخؼشٚفت اند

 نهخدبسة.

يفخٕذ ػبنًٛب  حثبٛج األٔضبع انُمذٚت ٔفٙ بُبء الخظبد يٓبو طُذٔق انُمذ انذٔنٙ فٙ ٔحخهخض
انبُك انذٔنٙ نإلَشبء ٔانخؼًٛش فٙ حًٕٚم انًشبسٚغ انخًُٕٚت ػبش انؼبنى، أيب يٓبو  بًُٛب حخهخض يٓبو

ػهٗ انظؼٛذ إداسة انخببدل انخدبس٘  سة ٔانخؼشٚفت اندًشكٛت فخخهخض فٙيؤسست االحفبلٛت انؼبيت نهخدب
 انؼبنًٙ.

ححضٗ انذساسبث انُمذٚت فٙ انٕلج انشاٍْ ببْخًبو يٍ لبم يخخهك اإللخظبدٍٚٛ ٔ انببحثٍٛ كًب 

ٔبشكم خبص بؼذ أٌ حأكذث أًْٛت انسٛبسبث انُمذٚت ٔ حأثشْب انفّؼبل ػهٗ يدشٖ انُشبط اإللخظبد٘ ٔ 

أٔضبع يٕاصٍٚ  ،بنت, أسؼبس انظشفيؼذل ًَِٕ )يٍ خالل انخأثٛش ػهٗ يسخٕٖ اإلَخبج, األسؼبس, انؼً

انًذفٕػبث, حٕصٚغ ٔ إػبدة حٕصٚغ انذخٕل ٔ انثشٔاث فٙ انًدخًغ ٔ ػهٗ انًسخٕٖ انذٔنٙ ٔ أٚضب 

ٔ يًب ٚضٚذ فٙ أًْٛت ْزِ انذساسبث ْٕ  ،ػاللخٓب انٕثٛمت ٔ انًخببدنت بكبفت أخضاء انخغت اإللخظبدٚت انؼبيت

ث انُمذٚت ٔ انًبنٛت نبؼض انذٔل )راث انؼًالث االحخٛبعٛت َخبئح انسٛبسبث انُمذٚت ٔ َشبط انًؤسسب

بم حخؼذٖ رنك إنٗ الخظبدٚبث انذٔل األخشٖ يٍ خالل  ،انذٔنٛت( نى حؼذ حُحظش بحذٔدْب اندغشافٛت

 انؼاللبث انُمذٚت انذٔنٛت )انخٙ حخظف بذسخت كبٛشة يٍ االضغشاة ٔ ػذو اإلسخمشاس فٙ انٕلج انحبنٙ.

ٔ حفكك  ،نؼٕنًت ٔ خبطت بؼذ اَخٓبء انحشة انببسدة بٍٛ انششق ٔ انغشةٔ فٙ إعبس احدبْبث ا

اإلححبد انسٕفٛبحٙ ٔ انخحٕالث انسٛبسٛت فٙ كم يٍ أٔسٔبب انششلٛت ٔ آسٛب ٔ إفشٚمٛب ٔ إبشاو اإلحفبلٛت 

 FMI ٔ حٕسٛغ ػضٕٚت انبُك انذٔنٙ ٔ طُذٔق انُمذ انذٔنٙ -GATT– انؼبيت نهخؼشٚفت اندًشكٛت

غشث ػهٗ انفكش اإللخظبد٘ انحذٚث َخٛدت نهخأثٛش انًخببدل انز٘ أثبخخّ حدبسة انذٔل فٙ يدبل إنخ. سٛ...

ٔ احدبْبث لٕٚت إلػبدة انُظش فٙ عبٛؼت  ،حؼبيهٓب يغ انًشكالث اإللخظبدٚت انخٙ ٔاخٓخٓب ٔ حشابظ حهٕنٓب



فظٓشث حهٕل حمٕو ػهٗ  ،انؼاللبث اإللخظبدٚت انذٔنٛت انحبنٛت ٔ أسهٕة يًبسسخٓب بٍٛ انشًبل ٔ اندُٕة

 .انخُبصل اندضئٙ نهذٌٕٚ انخبسخٛت

ٔ ػهج األطٕاث انًغبنبت بذػى ٔ إطالذ انًُظًبث ٔ انٓٛئبث انذٔنٛت ٔ صٚبدة فؼبنٛخٓب فٙ 

ٔ صٚبدة يؼبَٔبحٓب انًبنٛت ٔ انفُٛت  ،يٕاخٓت يشكالث انؼبنى ٔ انحذ يٍ ححكى انذٔل انغُٛت فٙ لشاساحٓب

 .ٔ احخٛبخبث انخًُٛت فٛٓبنهذٔل انُبيٛت بًب ٚخفك 
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كبٌ انزي ٌخجسذ فٍّ لذٌى انضيٍ ٔظعج عذة حعبسٌف نهسٕق يٍ بٍُٓب أَّ ٌخًثم فً انً يُز

 ححٌٕم انسهع ٔانخذيبث ٔححذٌذ األسعبس بٍٍ فئت انًشخشٌٍ ٔانببئعٍٍ.

 دٔسا ْبيب فً الخصبدٌبث انذٔل انُبيٍت ٔانًخمذيت عهى حذ سٕاءٔانُمذٌت حهعب األسٕاق انًبنٍت 

إظبفت إنى دٔسْب انفبعم  نالسخثًبساث األجُبٍت، فً حعبئت انًذخشاث انًحهٍت ٔأداة جبربت حسخخذوكَٕٓب 

ْزِ  –ٔيع حُبيً عجض انًٕاصَبث انعبيت نبعط انذٔل فمذ أخزث ، فً حًٌٕم خؽػ انخًٍُت االلخصبدٌت

 ٔاحذة ئٍانُمذٌت يٕاسد يبنٍت نخًٌٕم خؽؽٓب انخًٌُٕت، فغذث األسٕاق انًبنٍت  فً انبحث عٍ –انذٔل 

 .ًٌٕتاألدٔاث انٓبيت انخً حسخخذو نًثم ْزِ انغبٌبث انخُ

، ففً ْزا انسٕق ٔحذأل سؤٔط األيٕال لصٍشة األجمٌعخبش انسٕق انُمذي يبكُت إصذاس حٍث 

ٌشحكض عشض ٔ ؼهب األيٕال انمببهت نإللشاض نفخشة حمم عٍ سُت، فٍٓكهّ يكٌٕ يٍ انسٕق األٔنً ٔ 

 .انسٕق انثبَٕي ٔ رنك عٍ ؼشٌك أدٔاث شخى

ى فٍّ انخعبيم ببألٔساق انًبنٍت يخٕسؽت ٔ ؼٌٕهت أيب ببنُسبت نهسٕق انًبنً فٕٓ يكبٌ انزي ٌخ

 ألسبو ٌخى انخعبيم فٍٓب ببألسٓى ٔ انسُذاث  أسبعتاألجم بٍعب ٔ ششاءا ٔنّ 

 ٔ ببنُسبت نسٕق انصشف فبنخعبيم فٍّ ٌخى عٍ ؼشٌك انعًالث األجُبٍت ْٕٔ ٌُمسى إنى سٕلٍٍ 
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اىخؼشف ػيٚ ٍفًٖ٘ مو ٍِ اىؼ٘ىَت ٗاىبْ٘ك اإلسالٍٞت ثٌ اىخشمٞض ػيٚ أثش اىؼ٘ىَت اىَبىٞت ػيٚ 

 اىبْ٘ك اإلسالٍٞت.ػَو 
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 االقخظبدٝت اىَخغٞشاث ٍِ اىؼذٝذ اىقشُ ٕزا ٗبذاٝت اىَبضٜ اىقشُ أٗاخش فٜ اىؼبىٌ شٖذ ىقذ
 اىَذيٞت اىَْبفست ىَ٘اجٖت ٗرىل ٍؼٖب، اىخَبشٜ ضشٗسة االقخظبدٝبث ٍخخيف ػيٚ فشضج اىخٜ ٗاىَبىٞت
 اىَضٝذ إىٚ رىل أدٙ اىَقببو ٗفٜ اىَبىٜ، ىيقطبع حذشٝش ٍ٘جبث اىَظشفٞت اىظْبػت شٖذث فيقذ.ٗاىذٗىٞت

 اىَبىٞت اىَخغٞشاث بِٞ فَِ ،ٍْٖب ٗاىخقيٞو ضبطٖب ػيٚ اىؼَو ىضاٍب أطبخ ٗاألصٍبث، اىَخبطش ٍِ
 ،3ٗببصه 2 ببصه ٗاحفبقٞت اىخذٍبث فٜ اىخجبسة حذشٝش احفبقٞت اىَبىٞت، اىؼ٘ىَت ّجذ اىذذٝثت، ٗاىَظشفٞت

 ٗجٔ ػيٚ اإلسالٍٞت اىبْ٘ك ػيٚ ٗ منو، اىَظشفٜ اىجٖبص ػيٚ مبٞشة آثبس اىَخغٞشاث ىٖزٓ مبُ دٞث
 .اىَظشفٜ اىْظبً ٍِ جضء ببػخببسٕب اىخظ٘ص

ٍَٗب ال شل أُ ٍب ٝشٖذٓ اىؼبىٌ فٜ اّٟٗت األخٞشة ٍِ ظ٘إش جذٝذة ٍخالدقت فٜ ػبىٌ 
اىَؤسسبث اىَبىٞت ٍِ اّذٍبجبث ٗحذبىفبث، فضال ػِ ػ٘ىَت اىؼَيٞبث اىَبىٞت ّخٞجت اىخط٘س اىٖبئو فٜ 

بدسة ػيٚ اىخ٘سغ فٜ حنْ٘ى٘جٞب االحظبالث ٗاىْق٘د ٗاىخجبسة اإلىنخشّٗٞت ٗظٖ٘س مٞبّبث ضخَت ق
 اىذٗهخذٍبحٖب ٍِ خاله شبنبث االحظبه ٍِ دُٗ اىذبجت إلّشبء شبنت ىفشٗػٖب، مو رىل ٝفشع ػيٚ 

ػيٚ مبفت األطؼذة حذذٝبث خطٞشة، ٗٝقغ ػيٚ ػبحق اىَظبسف اإلسالٍٞت، حذذٝبث مبٞشة حخطيب إػَبه 
 .ػَيٖب ٗاألسس اىخٜ قبٍج ػيٖٞباىخط٘ٝش اىالصً ىَالدقت حيل اىَسخجذاث ٍِ دُٗ اىخشٗج ػيٚ طبٞؼت 
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 دلٛمخ: ٚمذو فٛٓب انغهجخ انجذج 54

 نهجذجدلٛمخ: انتذخالد انتٙ ٚمٕو ثٓب األعتبر ٔانتٙ تتخهم انتمذٚى انز٘ ٚمٕو ثّ انغهجخ  54

 دلٛمخ: انتذخالد انتٙ ٚمٕو ثٓب انغهجخ ٔانتٙ تتضًٍ انًشبسكخ ٔعشح األعئهخ. 54

 دلٛمخ: تمذٚى األعتبر نًهخص ٚتضًٍ أْى انُمبط األعبعٛخ. 54

 الملخص

يُز انغجعُٛبد غٛشد عذح دٔل أَظًخ انصشف فٛٓب ٔرنك ثبنتذٕل يٍ َظبو صشف يشثٕط 

ثعًهخ ٔادذح، عًٕيب انذٔالس األيشٚكٙ إنٗ سثظ عًهتٓب ثغهخ يٍ انعًالد أٔ انتٕجّ َذٕ َظبو صشف 

 .3791ثغجت لشاس ْزِ انخٛشح تعٕٚى عًالتٓب ثعذ إَٓٛبس َظبو ثشٚتٍ ٔٔدص عُخ ٔرنك يشٌ، 

انعًم ثُظبو "ثشٚتٌٕ ٔٔدص" ألععبس انصشف انخبثتخ فٙ انغجعُٛٛبد، دظٙ يٕضٕع اعتمشاس  فًُز تٕلف

ععش انصشف ثبْتًبو كجٛش فٙ يذبٔالد نهذذ يٍ اٜحبس انًذيشح نهتمهجبد انٕاععخ فٙ أععبس انصشف 

نعذٚذ انتٙ تعتجش أدذ أْى يصبدس االضغشاثبد عهٗ انًغتٕٖ انكهٙ، ٔأدذ األعجبة انشئٛغٛخ فٙ دذٔث ا

يٍ األصيبد انًبنٛخ، فعم عجٛم انًخبل، تذبفظ ثعض انجهذاٌ انًتفتذخ عهٗ سأط انًبل األجُجٙ عهٗ 

تشتٛجبد أععبس صشف ال تٕفش انذًبٚخ انكبفٛخ ضذ انًضبسثبد انًضعضعخ نالعتمشاس، يٍ خالل إثمبء 

تذايخ نغعش أععبس صشف عًالتٓب حبثتخ ضًٍ َغبلبد ضٛمخ ْٕٔ يب ٚغتٕجت اعتًبد تشتٛجبد يغ

كًب أٌ انتمهجبد انكجٛشح فٙ ععش صشف انعًالد األعبعٛخ ًٚكٍ أٌ تكٌٕ يكهفخ إنٗ ألصٗ  انصشف.

دذ، نٛظ فمظ ثبنُغجخ نهجهذاٌ انًعُٛخ ثبأليش ثشكم يجبشش ثم أٚضب نجبلٙ ثهذاٌ انعبنى، ْٕٔ يب تغهت إٚجبد 

 .إعبس نهتعبٌٔ انذٔنٙ نتذمٛك َٕع يٍ االعتمشاس فٙ أععبس انصشف

كًب أٌ انذٔل انُبيٛخ صادد يٍ تذٕنٓب َذٕ َظبو يشٌ إلداسح ععش انصشف ثذٛج ٚغًخ ْزا 

يجًم انذٔل فٙ  اختبسد، ٔلذ االلتصبدٚخإنٗ ثعض انًؤششاد  ثبالعتُبداألخٛش ثتعذٚم ععش انصشف 

ٍٛ انُظبو انًشٌ فٙ د فبختبسدأفشٚمٛب ٔدٔل انششق األٔعظ َظبو سثظ انعًهخ أيب انذٔل اٜعٕٛٚخ 

 دٔل أيشٚكب انُظبيٍٛ دغت يعذالد انتضخى. اختبسد

 



 عشر: األزماث الماليتالثالث األسبوع 

 الهدف

رُبٔل أْى األصيبد انًبنٛخ انزٙ ٔاجٓزٓب اإللزصبدٚبد انذٔنٛخ خالل فزشاد صيُٛخ يخزهفخ يٍ أجم 

 رمصٙ دسٔط ٚسزفبد ثٓب يسزمجال فٙ يٕاجٓخ أصيبد يًبثهخ.

 كيفيت حقسيم الوقج

 دلٛمخ: ٚمذو فٛٓب انطهجخ انجحث 54

 دلٛمخ: انزذخالد انزٙ ٚمٕو ثٓب األسزبر ٔانزٙ رزخهم انزمذٚى انز٘ ٚمٕو ثّ انطهجخ نهجحث 54

 دلٛمخ: انزذخالد انزٙ ٚمٕو ثٓب انطهجخ ٔانزٙ رزضًٍ انًشبسكخ ٔطشح األسئهخ. 54

 دلٛمخ: رمذٚى األسزبر نًهخص ٚزضًٍ أْى انُمبط األسبسٛخ. 54

 الملخص

نؼذٔاْب  رؼشض انؼبنى، ػهٗ يذاس انزبسٚخ، نهؼذٚذ يٍ األصيبد انًبنٛخ انزٙ إرسًذ ثبنؼبنًٛخ َزٛجخ

 .ؼذٚذ يٍ دٔل انؼبنىايزذاد آثبسْب نهٔ

 نهمهك يثٛشح ظبْشحاَطاللب يٍ ثًبَُٛٛبد انمشٌ انؼششٍٚ  انًبنٛخ األصيبد ركشاس شكمٔلذ 
 االلزصبد٘ االسزمشاس ْذدد ٔخطٛشح، حبدح كبَذ انسهجٛخ أثبسْب أٌ إنٗ رنك أسجبة ٔرشجغ ٔاالْزًبو
 َبيٛخ أخشٖ دٔال نزشًم انًبنٛخ األصيبد ٔػذٖٔ اٜثبس ْزِ اَزشبس إنٗ إضبفخ انًؼُٛخ نهذٔل ٔانسٛبسٙ
 انؼبنًٛخ انًُظًخ فٙ ٔالَذيبجٓب انذٔل ْزِ رشٓذِ انز٘ ٔانًبنٙ االلزصبد٘ نالَفزبح كُزٛجخ ٔيزمذيخ
 ثهثٙ يٍ أكثش رؼشض 0888- 0891الفخرة  خالل أَّ إنٗ انذٔنٙ انُمذ صُذٔق رمبسٚش ٔرشٛش.  نهزجبسح
 .حبدح يصشفٛخ ٔاضطشاثبد يبنٛخ ألصيبد انصُذٔق فٙ األػضبء انذٔل

ٔاالَٓٛبساد انًبنٛخ كبٌ يؼظًٓب ثسجت  نمذ شٓذ االلزصبد انؼبنًٙ انؼذٚذ يٍ األصيبد

أٔل حبنخ يسجهخ نهفمبػبد انزٙ رؼزجش  7361فٙ ْٕنُذا ػبو  انًضبسثبد، ثذءا ثأصيخ صْشح انزٕنٛت

انز٘ جبء إٚزاَب ثحهٕل  7191ثبَٓٛبس انجٕسصخ األيشٚكٛخ ػبو  انسؼشٚخ فٙ انؼصش انحذٚث، يشٔسا

انكسبد انكجٛش. كًب ٔلؼذ ػذح َٕثبد يٍ األصيبد اَطاللب يٍ ثًبَُٛٛبد انمشٌ انؼششٍٚ، ثذءا ثأصيخ انذٍٚ 

أصيخ آنٛخ سؼش انصشف ثى ( انزٙ ايزذد نمشاثخ ػمذ يٍ انضيٍ، 7199 -7197ُٛٛخ )فٙ أيشٚكب انالر

(، انزٙ رجؼزٓب سهسهخ يٍ األصيبد انًبنٛخ انحبدح ٔخبصخ فٙ الزصبدٚبد 7116 -7119األٔسٔثٛخ )

(، سٔسٛب 7119-7111(، أصيخ جُٕة ششق آسٛب )7111-7111األسٕاق انُبشئخ كأصيخ انًكسٛك )

(. ٔرؼزجش 9009-9007ٔاألسجُزٍٛ ) 9007(، رشكٛب سُخ 7111-7119صٚم)، انجشا7119ػبو 

(، انزٙ رًثم ايزذادا ألصيخ انشٍْ انؼمبس٘ فٙ انٕالٚبد 9009-9001األصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ نؼبو )

انًزحذح األيشٚكٛخ، أحذ ألٕٖ األصيبد انًبنٛخ يٍ حٛث ػًمٓب ٔيذٖ اَزشبسْب انؼبنًٙ، ْٔٙ أصيخ 

، رُذسج ضًٍ سهسهخ األصيبد انًبنٛخ انزٙ يٛضد انُظبو انشأسًبنٙ ألكثش يٍ لشٌ، َظبيٛخ ػبنًٛخ

ٔأػبدد انُمبش اإلٚذٕٚنٕجٙ حٕل األصيخ انٓٛكهٛخ نهُظبو انشأسًبنٙ، ٔاحزًبل سمٕط انًُٕرج انهٛجشانٙ 

بَٕٚخ راد ٔػٕدح انزأيٛى. ٔنًب كبَذ انششاسح األٔنٗ نٓزِ األصيخ ْٙ اَفجبس فمبػخ انمشٔض انشُْٛخ انث

فئَّ سشػبٌ يب انجذاسح االئزًبَٛخ انًُخفضخ، ٔآَٛبس أَشطخ انزٕسٚك فٙ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ، 



اَزششد انؼذٖٔ إنٗ انكثٛش يٍ انششكبد ٔانًؤسسبد انًبنٛخ انًشرجطخ ثشكم يجبشش أٔ غٛش يجبشش 

سٕاق انًبنٛخ فٙ انؼذٚذ يٍ ثمطبع انؼمبس ٔإنٗ لطبػبد ٔاسؼخ فٙ االلزصبد األيشٚكٙ ٔيُّ إنٗ األ

 نزشًم ثزنك انذٔل األٔسثٛخ ٔاٜسٕٛٚخ، ٔرُزمم ثؼذْب إنٗ انذٔل انُبيٛخ. الزصبدٚبد انؼبنى، 

 



 الموضوع الرابع عشر: حقوق السحب الخاصة

 األهداف:

 حغٛس٘ا اٌخاسٌخً. ، عبٍعخٙا ٚاٌخعشف عٍى ِفَٙٛ حمٛق اٌسحب اٌخاصت
 

 الملخص.
، ً٘ أصً احخٍاعً دًٌٚ SDR )Special drawing rights حمٛق اٌسحب اٌخاصت،

الحفالٍت حأسٍسٗ( ٔخٍجت ٌمٍك )بّٛجب اٌخعذًٌ األٚي  9191فً أوخٛبش عاَ  صٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚأٔشأٖ 
اٌبٍذاْ األعضاء ِٓ احخّاي عذَ وفاٌت اٌّخضْٚ اٌّخٛفش آٔزان ٚإٌّٛ اٌّخٛلع فً االحخٍاعٍاث اٌذٌٍٚت 
 ٌذعُ اٌخٛسع فً اٌخجاسة اٌعاٌٍّت. ٚوأج أُ٘ األصٛي االحخٍاعٍت فً رٌه اٌحٍٓ ً٘ اٌز٘ب ٚدٚالس

ء أْ حعخّذ االحخٍاعٍاث اٌعاٌٍّت عٍى ئٔخاس اٌز٘ب بّا ، ٌُٚ ٌشأ األعضااٌٛالٌاث اٌّخحذة األِشٌىٍت
ٌٕغٛي عٍٍٗ ِٓ حمٍباث وإِت، ٚعٍى اٌعجض اٌّخٛاصً فً ٍِضاْ ِذفٛعاث اٌٛالٌاث اٌّخحذة، ٚ٘ٛ 
األِش اٌزي واْ ِغٍٛبًا ٌخحمٍك ّٔٛ ِسخّش فً االحخٍاعٍاث باٌذٚالس األِشٌىً. ٚحُ اسخحذاد حمٛق 

حىًٍٍّ ٌّىٓ ٌصٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ "حخصٍصٗ" ٌٍبٍذاْ األعضاء بصفت اٌسحب اٌخاصت وأصً احخٍاعً 
 دٚسٌت حٍٓ حٕشأ اٌحاجت. وّا ٌّىٓ ٌٗ ئٌغاؤٖ ئرا ِا الخضج اٌضشٚسة.

 9111عاَ   BrettonWoods ِإحّش بشٌخْٛ ٚٚدصٌمشاساث ّٕز لٍاَ ٔظاَ إٌمذ اٌذًٌٚ ٚفمًا ف
ٔظش ِخبإٌت حٛي لذسة اٌسٌٍٛت اٌذٌٍٚت )اٌز٘ب  باٌٛالٌاث اٌّخحذة األِشٌىٍت، وأج حظٙش، دائًّا، ٚجٙاث

ٚلذ ٌٛحظ فً حٍه اَٚٔت، أْ صٌادة  فً اٌخجاسة اٌذٌٍٚت.ٚاٌذٚالس األِشٌىً( عٍى حًٌّٛ إٌّٛ اٌّّغشد 
اٌسٌٍٛت اٌذٌٍٚت، ِشحبغت بضٌادة عجض ٍِضاْ اٌّذفٛعاث األِشٌىً، ِّا ٌبعذ عٍى حذًٔ اٌزمت بااللخصاد 

الس عٍّت احخٍاط دٌٍٚت، ٌزٌه جشث عذة ِحاٚالث ِٓ لبً ِجٍس حىاَ صٕذٚق األِشٌىً، ٚبذٚس اٌذٚ
إٌمذ اٌذًٌٚ، إلٔشاء أداة دٌٍٚت ححً ِشىٍت ٔمص اٌسٌٍٛت اٌذٌٍٚت.ٚبٕخٍجت اٌذساساث حّج ألٚي ِشة فً 

ٍٍِاس ٚحذة حمٛق سحب خاصت، ٚحُ االحفاق عٍى أْ ئصذاس  9.1عٍٍّت ئصذاس  9191اٌزأً وأْٛ 
 جذٌذة ٘ٛ عٍٍّت ِسخمبٍٍت حشحبظ باٌخغٛساث ٚاٌّسخجذاث اٌذٌٍٚت. حمٛق سحب 

وّا حُ االحفاق عٍى أْ اإلسٙاَ فً حمٛق اٌسحب ٌٍس ئٌضاًٍِا، ٌٚىٕٗ ِخاح ٌجٍّع اٌذٚي 

األعضاء فً اٌصٕذٚق. ٚعٍى اٌذٚي اٌشاغبت فً االشخشان فً حمٛق اٌسحب اٌخاصت، أْ حمذَ ٚرٍمت 
ٌخٕفٍز جٍّع االٌخضاِاث ٚاٌششٚط اٌخً حخغٍبٙا عٍٍّت حخصٍص ٚحذاث  ٌٍصٕذٚق حبٍٓ فٍٙا اسخعذاد٘ا

 حمٛق اٌسحب اٌخاصت. 
 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2


 والعناصر المقابلت لها الكتلت النقديتالمىضىع الخامس عشر: 
 

 األهداف:

ِفَٙٛ اٌؼٕاصش اٌّماتٍح ٌٍىرٍح  اٌرؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌىرٍح إٌمذ٠ح، أُ٘ اٌّدا١ِغ اٌىرٍح إٌمذ٠ح ٚ
 إٌمذ٠ح

 ملخص.
 

ذرىْٛ اٌىرٍح إٌمذ٠ح ِٓ أصٛي اٌمطاع غ١ش اٌّصشفٟ إٌمذ٠ح اٌماتٍح ٌٍس١ٌٛح،وذ٠ٓ ػٍٝ 
إٌظاَ اٌّصشفٟ، أٞ د٠ٓ ػٍٝ ػاذك اٌّؤسساخ اٌزٞ ذصذسٖ ٚ٘زا اذداٖ زائض٠ٗ ِٓ األفشاد 
ٚإٌّشآخ، ٚتاٌّماتً فٙٛ زك ٌٙؤالء ػٍٝ اٌذٌٚح ٠ّىُٕٙ ِٓ اٌسصٛي ػٍٝ اٌسٍغ ٚاٌخذِاخ 

ً األٚساق إٌمذ٠ح اٌصادسج ِٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ ٚإٌمٛد اٌّساػذج ٚاٌٛدائغ ذسد اٌّرازح، ٚذشّ
اٌطٍة ٚ٘زا زسة اٌرؼش٠ف اٌع١ك ٌٍىرٍح إٌمذ٠ح اٌّسرؼًّ فٟ تؼط اٌذٚي، ٕٚ٘ان اٌرؼش٠ف 

ذؼذ اٌىرٍح إٌمذ٠ح ِسذدا سئ١س١ا ٌّسرٜٛ إٌشاغ اٌّٛسغ اٌزٞ ٠شًّ األِٛاي شثٗ إٌمذ٠ح. ٚػ١ٍٗ 
٠ٍضَ اٌسٍطاخ إٌمذ٠ح ألٞ تٍذ اٌرسىُ اٌسسٓ فٟ ٘زا اٌّرغ١ش تّا ٠الئُ ذطٛس ّٚٔٛ  االلرصادٞ ِا

 إٌشاغ االلرصادٞ ٠ٚدٕة ا٢ثاس اٌسٍث١ح واٌرعخُ ٚاالٔىّاش.
أِا اٌىرٍح إٌمذ٠ح تاٌّفَٙٛ اٌٛاسغ فٟٙ ِدّٛع األِٛاي اٌّرازح إٌمذ٠ح ٚشثٗ إٌمذ٠ح اٌرٟ ذرُ 

 ٚاٌخض٠ٕح اٌؼاِح.إداسذٙا تٛاسطح إٌظاَ اٌّصشفٟ 
 : ٚذشًّ ثالز أٔٛاع ٟٚ٘: تسمى المتاحاث النقديت األمىال المتاحت النقديت أو -أ

 األٚساق إٌمذ٠ح اٌّرذاٌٚح اٌصادسج ِٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ.      -
 إٌمٛد اٌّساػذج اٌّرذاٌٚح -  
ؼاًِ اٌٛدائغ ذسد اٌطٍة ٚذسّٝ إٌمٛد اٌىرات١ح ٟٚ٘ ذىْٛ ِٛصػح زسة اٌّؤسساخ اٌرٟ ٠ر  -

 ٟٚ٘: ِؼٙا
ٚدائغ ذسد اٌطٍة ٌذٜ اٌّصاسف ٚتالٟ ِؤسساخ اإللشاض ٟٚ٘ ذّثً ٔسثح ػا١ٌح ِٓ  -1

ِدّٛع اٌٛدائغ ذسد اٌطٍة، تاإلظافح إٌٝ زساتاخ اٌش١ىاخ اٌرٟ ذذخً ظّٓ اٌٛدائغ ذسد 
 اٌطٍة ٌذٜ اٌثٕٛن.

اٌدضائش،فشٔسا ( ٚدائغ ٌذٜ اٌخض٠ٕح ) ٌذٜ ِشاوض اٌصىٛن اٌثش٠ذ٠ح فٟ تؼط اٌذٚي ِثً  -2
 ٚاٌسساتاخ اٌداس٠ح ٌألفشاد ٚاٌّؤسساخ.

 زساتاخ األفشاد ٚاٌّؤسساخ ٌذٜ اٌثٕه اٌّشوضٞ. -3
 اٌٛدائغ األخشٜ فٟ زساتاخ اٌش١ىاخ ٌذٜ صٕاد٠ك اإلدخاس. -4
 :األمىال الجاهزة شبه النقديت -ب

٠ّىٓ إدِاخٙا فٟ  ذشًّ األِٛاي شثٗ إٌمذ ِٚدّٛع اٌٛدائغ اٌّصشف١ح ٚاٌخض٠ٕح اٌرٟ ال     

اٌرذاٚي تشىً ِثاشش ٚفٛسٞ تٛاسطح وً أشىاي اٌرؼاًِ واٌش١ه أٚاٌسٛاالخ ٚذرعّٓ اٌٛدائغ 
 اٌرا١ٌح:

 اٌٛدائغ ذسد اٌطٍة ػٍٝ اٌذفرش. – 1
 اٌسساتاخ ػٍٝ اٌذفرش فٟ اٌثٕٛن ٚاٌرٟ ذذس فائذج ألصساب اٌٛدائغ، ٟٚ٘ ِخصصح ٌإلدخاس. -
اخ اإلدخاس اٌسىٕٟ اٌرٟ ذسرف١ذ ِٓ اٌفٛائذ إٌّردح، ٚذسّر زساب اٌرٛف١ش ٚاإلزر١اغ أٚزسات -

ف١ّا تؼذ تاٌسصٛي ػٍٝ لشٚض ٌٍسىٓ تفٛائذ ذ١١ّض٠ح، ٘زٖ اٌٛدائغ ِثً اٌٛدائغ ذسد اٌطٍة 
٠دٛص ٌصازثٙا سسثٙا فٟ أٞ ٚلد ٚتؤٞ ِثٍغ، ٌٚىٓ ػٍٝ ػىس ٚدائغ اٌسساتاخ اٌداس٠ح ال 

 ػ١ٍٗ أْ ٠رمذَ ٌٍثٕه تٕفسٗ ِٚؼٗ دفرش ٌٍرٛف١ش.٠سرط١غ اٌصشف ِٕٙا تش١ىاخ، إر ِٓ اٌٛاخة 
 اٌٛدائغ ألخً:  -2

ٟٚ٘ ٔٛع آخش ِٓ األِٛاي اٌدا٘ضج شثٗ إٌمذ٠ح ٚذىْٛ إِا فٟ اٌثٕٛن أٚ فٟ اٌخض٠ٕح ألخً     
 ِسذد، ٠ٚرشاٚذ ٘زا األخً ِٓ شٙش إٌٝ سٕح أٚأوثش.



ٟٚ٘ ٚدائغ ٠رفك ػٍٝ أخً اسرسمالٙا ت١ٓ اٌّصشف ٚاٌؼ١ًّ ٠ٚرٍمٝ صازثٙا فائذج ِٓ 
 اٌّصشف. 

ِٓ اٌؼادج أْ ٠رُ ذسذ٠ذ األِٛاي اٌّرازح ٚاٌىرٍح إٌمذ٠ح تاٌّؼٕٝ اٌٛاسغ ٚس١ٛالخ اإللرصاد تـ      
M1 ٚM2 ٚM3. 

ٚد ِرٛافمح ِغ ٘زٖ اٌّدّؼاخ ذسّر ٌٍسٍطاخ اٌؼاِح ترثث١د ذطٛس إٌمٛد اٌسٕٛٞ ظّٓ زذ
 اٌرٛلؼاخ اٌشس١ّح ٌرطٛس إٌاذح اٌمِٟٛ اإلخّاٌٟ.

٠شًّ ٚسائً اٌذفغ اٌىاٍِح اٌس١ٌٛح ) ِثً األٚساق إٌمذ٠ح اٌرٟ ٠صذس٘ا : M1المجمع 

اٌثٕه اٌّشوضٞ ٚاٌرٟ ذرذاٚي ت١ٓ األػٛاْ غ١ش اٌّا١١ٌٓ، ٚٔمٛد اٌردضئح اٌصادسج ػٓ 
لثً اٌثٕه اٌّشوضٞ ( ٚاٌٛدائغ ذسد اٌطٍة  اٌخض٠ٕح اٌؼ١ِّٛح، ٚاٌّذِدح فٟ اٌرذاٚي ِٓ

 تاٌؼٍّح اٌٛط١ٕح ٚاٌرٟ ذرذاٚي تاٌش١ىاخ اٌّٛخٛدج ٌذٜ ِؤسساخ اإللشاض ٚاٌخض٠ٕح
ٚوً اٌّؤسساخ اٌرٟ ٠سّر  .CCPٚاٌسساتاخ اٌداس٠ح ٌذٜ ِشاوض اٌصىٛن اٌثش٠ذ٠ح 
 ٌٙا اٌمأْٛ تزٌه، ٚاٌرٟ ذىْٛ زسة لأْٛ وً تٍذ.

تس١ٌٛح ػا١ٌح خذا ذّىٓ اٌٛزذاخ االلرصاد٠ح ِٓ االخر١اس اٌّثاشش ٚا٢ٟٔ  M1وتتمتع 
 ٚذس٠ٛح اٌذ٠ْٛ إٌائشح ػٓ اٌرثادي.ت١ٓ وً اٌسٍغ ٚاٌخذِاخ 

ٚذؼشف تاٌىرٍح إٌمذ٠ح تاٌّفَٙٛ اٌٛاسغ، ٠ّٚضج ٘زا اٌّدرّغ ت١ٓ سغثح : M2المجمع 

اٌٛزذاخ االلرصاد٠ح فٟ ذسم١ك األستاذ ٚاٌفٛائذ ِٓ خٙح ٚاٌس١ٌٛح ِٓ خٙح ثا١ٔح. 
اٌٛدائغ اإلدخاس٠ح اٌرٟ ٠رُ ذذاٌٚٙا تٛاسطح  M1ٚذعُ ٘زٖ اٌّدّٛػح تاإلظافح إٌٝ 

اس اٌّصشف١ح اٌؼاد٠ح( ٚوزا ِخرٍف أٔٛاع اٌذفرش ٌذٜ اٌثٕٛن اٌرداس٠ح )دفاذش اإلدخ
اٌٛدائغ ألخً اٌّسدٍح فٟ ١ِضا١ٔح اٌثٕٛن اٌرساس٠ح، ٚ٘زا اٌّدّغ ألً س١ٌٛح ِٓ ساتمٗ 
إر ٠ّىٓ ذس٠ًٛ ٘زٖ ٘زٖ اٌٛدائغ إٌٝ ٚسائً دفغ ٌٚىٓ ١ٌس ػٕذ اٌطٍة ٚلذ ٠ىْٛ رٌه 

 ِماتً ذٕاصي ػٓ فٛائذ أٚ ذسًّ ذىا١ٌف ِؼ١ٕح.
اٌٛدائغ ألخً اٌّٛخٛدج ٌذٜ اٌّؤسساخ  M2ظافح إٌٝ اٌّدّغ٠شًّ تاإل: M3المجمع 

اٌّا١ٌح غثش اٌّصشف١ح وصٕاد٠ك اٌرٛف١ش ٚوزٌه سٕذاخ اٌخض٠ٕح اٌؼ١ِّٛح ٚاٌّىررة 
ف١ٙا ِٓ طشف اٌخٛاص ٚاٌّؤسساخ غ١ش اٌّصشف١ح. ٚ٘ٛ اٌّدّغ اٌزٞ ٠عُ ٚسائً 

 ذخض٠ٓ اٌم١ُ ٠ٚذػٝ تاٌس١ٌٛح اٌى١ٍح ٌاللرصاد فٟ ٌسظح ِؼ١ٕح.
 

أِا تإٌسثح ٌٍؼٕاصش اٌّماتٍح ٌٍىرٍح إٌمذ٠ح فٟٙ ذّثً ِدّٛع اٌذ٠ْٛ اٌؼائذج ٌّصذسٞ إٌمذ 
ٚشثٗ إٌمذ اٌرٟ ذىْٛ سثة أِٚصذس اٌىرٍح إٌمذ٠ح، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ٌٍٕمٛد أخضاء ِماتٍح ذفسش 

 سثة اصذاس٘ا ذرّثً فٟ ِا ٠ٍٟ:
 ODاٌز٘ة ٚاٌؼّالخ األخٕث١ح -
 CTPاٌمشٚض اٌّمذِح ٌٍخض٠ٕح -

 Cاٌمشٚض اٌّمذِح ٌاللرصاد


