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 املكز١َ

 
ٚايطاق١  ا٭ٚي١ٝ املٛار أععاص يف قٝاع١ٝ اصتؿاعات بتغذٌٝ اؿايٞ ايكضٕ َٔ ا٭ٚىل ايعؾض١ٜ متٝظت

 املٗتُني ٚايباسجني اـربا٤ ْعض ٚيف ا٫صتؿاع، يف ايٓؿط إس بزأت أععاص اـقٛل، ٚد٘ ع٢ً
 بعض ؼكٝل إٔ إس ٚعٝاع١ٝ، ٚعٛاٌَ اقتقار١ٜ أعباب يعز٠ ٜعظ٣ ا٫صتؿاع ٖشا ؾإٕ باملٛمٛع

 إىل أر٣ أعٝا ؽضم دٓٛب إىل رٍٚ باإلماؾ١ ٚاهلٓز ايقني غضاص ع٢ً َضتؿع١ منٛ ملعز٫ت ايزٍٚ
 عاِٖ ا٭ٚعط ايؾضم َٓطك١ ميٝظ ايشٟ ا٫عتكضاص عزّ إٔ نُا ايٓؿط، ع٢ً ايزٍٚ ٖشٙ طًب اطرٜار

 .اإلعرتاتٝذ١ٝ املار٠ ايض٥ٝغٞ هلشٙ املقزص تعز املٓطك١ ٖشٙ رٍٚ بعض إٔ باعتباص ا٭ععاص اصتؿاع يف
 أثاص َٔ عٓ٘ ٜٓتر إٔ ميهٔ َٚا ا٫صتؿاع ٖشا ػاٙ ايبعض ٜبزٜ٘ ايشٟ ايكًل عٔ ايٓعض ٚبػض

 ايٛمع ٖشا َٔ اعتؿارت عزٜز٠ بًزإ ٖٓاى ؾإٕ يًٓؿط، املغتٛصر٠ ايزٍٚ اقتقارٜات عًب١ٝ تؾٌُ
 ؼغني يف عاُٖت ا٭دٓيب ايٓكز َٔ نرب٣ َزاخٌٝ سككت اييت يًٓؿط املقزص٠ غضاص ايزٍٚ ع٢ً

 املزؾٛعات َٝظإ َٔ نٌ أصفز٠ يف قٝاع١ٝ ؾٛا٥ض ٚتغذٌٝ ا٫قتقار١ٜت بعض امل٪ؽضا أرا٤

  .ايعا١َ ٚاملٛاط١ْ
تبعٝتٗا  ْتٝذ١ خًٌ يف اهلٝه١ًٝ َٔ ايٓؿط١ٝ ايبًزإ َععِ اقتقارٜات تعاْٞ أخض٣ د١ٗ َٚٔ

 هعًٗا مما ايعا١َ اإلٜضارات ٚع٢ً ايغًع١ٝ ايقارصات ع٢ً ُٜٗٝٔ ايشٟ احملضٚقات يكطاع املؿضط١
 غضاص ع٢ً احملضٚقات أععاص يف املغتُض٠ يًتكًبات بايٓعض رٚص١ٜ ٚأطَات خاصد١ٝ عضم١ يقزَات

 أععاص اصْٗٞا ْتٝذ١ يًٓؿط املقزص٠ ايٓا١َٝ ايزٍٚ َٔ ايهجري مشًت اييت 2020عاّ  Govid -19 أط١َ

 .يًربٌَٝ أَضٜهٞر٫ٚص  20 رٕٚ إىل ايٓؿط
َعاؾ١   أدٌ َٔ ايزٍٚ تًو بشيتٗا اييت اؾٗٛر كتًـ ٜٓهض إٔ ٭سز ميهٔ ٫ ؾإْ٘ سيو ٚصغِ

مل  عًٝٗا املتشقٌ ايٓتا٥ر إٔ إ٫ إف٬س١ٝ عٝاعات أٚ ت١ُٜٛٓ بضاَر تطبٝل طضٜل عٔ ٖشا اـًٌ

١ُ٥٬َ  عزّ أُٖٗا عٛاٌَ عز٠ إىل ايتعجض ٖشا عبب ايبعض ٜٚضدع ، املطًٛب املغت٣ٛ يف تهٔ

املٛاصر  ؽقٝك ٚع٤ٛ ايزٍٚ، ٖشٙ تتُٝظ بٗا اييت ا٫قتقار١ٜ ٚايعضٚف يٮٚماع املتبع١ ايغٝاعات

 ملدتًـ اـاصدٞ ايتٌُٜٛ ع٢ً ايزٍٚ بعض اعتُار إٔ املٓؿش٠،نُا ايت١ُٜٛٓ يًرباَر بايٓغب١
 َععِ َٓٗا عاْت اييت ١ْٝاملزٜٛ أط١َ غضاص ع٢ً خطري٠ ٭طَات عضمٗا ايت١ُٜٛٓ عٝاعاتٗا ٚبضافٗا

 قزصتٗا ٚعزّ د١ٗ، َٔ رٜٜٛٓٗا سذِ اصتؿاع ْتٝذ١ خ٬ٍ ايعكز اؿايٞ(ايعضام)َٚٓٗا  ايٓا١َٝ ايزٍٚ
 أخض٣ د١ٗ َٔ ع٢ً ايغزار

خ٬ٍ  َٔ متًٜٛٗااٜضاراتٗا َٚقارص  تٜٓٛع ع٢ً ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ َٔ ايهجري سضفت املٓطًل ٖشا َٚٔ

 فٓارٜل غضاص ع٢ً اـاصدٞ ايتٌُٜٛ َقارص عٔ بز١ًٜ َٚغتزا١َ دزٜز٠ متٌٜٛ آيٝات اعتشزاخ
 ايؿٛا٥ض اعتػ٬ٍ بػ١ٝ خاف١ فٓارٜل بإْؾا٤ ايزٍٚ ٖشٙ َععِ قاَت سٝح ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ،

 يف اعتدزاَٗا أٚ اعتجُاصٖا، أٚ ارخاصٖا، طضٜل عٔ ايٓؿط أععاص اصتؿاع ؾرتات املغذ١ً خ٬ٍ املاي١ٝ
 ٚ أعباب تبأٜ ٚصغِ اـاصد١ٝ، ْٗارٜٛ ٚتغزٜز ايت١ُٜٛٓ ٖابضاَر ٚ كتًـ عٝاعتٗا متٌٜٛ
 بز١ًٜ ٚ دزٜز٠ متٌٜٛ بهْٛٗا أرا٠ تتُٝظ أْٗا إ٫ ٭خض بًز َٔ ٖشٙ ايقٓارٜل إْؾا٤ ٚؾرتات أٖزاف

  ايزٍٚ، ٖشٙ اقتقارٜات متٌٜٛ املغتدز١َ يف ايتكًٝز١ٜ ا٭رٚات عٔ
 متٌٜٛ يف ٚرٚصٖا ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ يف ايقٓارٜل ٖشٙ أ١ُٖٝ إلبضاط قاٚي١ ٖٛ ٖشا ٚعجٓا 

 .اٍاملر ٖشا يف ايزٚي١ٝ ايتذاصب بعض رصاع١ طضٜل عٔ ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ اقتقارٜات

بضأؼ َاٍ ، (فٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ)  ٍرإْؾا٤ أٍٚ فٓزٚم عٝارٟ يف ايبايعضاق١ٝ ٚتعتظّ اؿه١َٛ 

ع٢ً غضاص ايزٍٚ ايػ١ٝٓ، بٗزف رعِ  ١ٜ ٚغري ايٓؿط١ٝايٓؿطٜضارات ٫ٜغتكطع بٓغب َع١ٓٝ َٔ ا

اراص٠  اد١ٗ ايتشزٜات املاي١ٝ ٚا٫قتقار١َٜٛٚ عًُٝات ا٫عتجُاص ط١ًٜٛ ا٭َز ٚإْعاـ ا٫قتقار قًٝا

 .ٚؾل اعػ ع١ًُٝ تػط١ٝ ْؿكات ايزٚي١املاٍ ٚا٫طَات املاي١ٝ ٚ

ايقٓزٚم ٜٚٛدز يف ايعضام نٝإ َ٪عغٞ َايٞ  يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ اؿهَٛٞ اؿايٞ ٖٚٛ 

يف  اعتشزاخ ٚتأعٝػ دزٜز ايهجري َٔ ا٭دضا٤ات عٓز ٚايشٟ ىتقض ايعضاقٞ يًت١ُٝٓ اـاصد١ٝ

 .اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ اؿهَٛٞ
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 .َا١ٖٝ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚٚاقعٗا
  .َا١ٖٝ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ 

  .تعضٜـ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚرٚاؾع إْؾا٥ٗا 

  .ٚممٝظات ٚأْٛاع فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜأٖزاف  

 تقٓٝؿات أخض٣ يقٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ 

 َٛقعٗا يف ايٓعاّ املايٞ ايعاملٞ ٚرٚصٖا يف متٌٜٛ إقتقارٜات ايزٍٚ ايٓؿط١ٝ 

 َٛقعٗا يف ايٓعاّ املايٞ ايعاملٞ

  .رٚصٖا يف متٌٜٛ اقتقارٜات ايزٍٚ ايٓؿط١ٝ

  .ؽضات قٝاؼ أرا٥ٗاسٛن١ُ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ َٚ٪

َ٪ؽض تضَٚإ ٚ رٚص َبار٨ عٓتٝاغٛ يف تعظٜظ سٛن١ُ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ

 

تؾٗز ايغاس١ ا٫قتقار١ٜ ايعامل١ٝ سايٝا دز٫ َتظاٜزا سٍٛ ظاٖض٠ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ 

ٖٚٞ ظاٖض٠ سزٜج١ ٚقزمي١ يف ْؿػ ايٛقت سٝح ٜضدع تاصٜذ ظٗٛصٖا إىل َٓتقـ عكز 

ٕ ايكضٕ ايعؾضٜٔ إ٫ أ مل تًك٢ ْؿػ ا٫ٖتُاّ ايشٟ تؾٗزٙ سايٝا سٝح نجض اـُغٝٓات ّ

 .اؿزٜح عٓٗا ٚتبآٜت صرٚر أؾعاٍ كتًـ ا٭طضاف سٍٛ رٚصٖا َٚهاْتٗا يف ايٓعاّ املايٞ ايعاملٞ

عاِٖ ؼكٝل بعض ايزٍٚ يؿٛا٥ض َاي١ٝ َعترب٠ ْتٝذ١ اصتؿاع أععاص املٓتذات ٚاملٛار ا٭ٚي١ٝ يف 

رٚي١ٝ يف إعطا٤ ْؿػ دزٜز يقٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ، سٝح عذًت ٖشٙ ا٭خري٠ ا٭عٛام اٍ

تظاٜزا َنطضرا يف أعزارٖا ٚتطٛصا َُٗا يف أفٛهلا ْٚٛع١ٝ تزخًٗا يف ا٭عٛام املاي١ٝ ايعامل١ٝ، 

مما أر٣ إىل دشب اْتباٙ ايضأٟ ايعاّ ايعاملٞ مٖٛا، ٚيف ْؿػ ايغٝام َٚٔ أدٌ إطاي١ ايػُٛض ايشٟ 

ٖشٙ ايعاٖض٠ عٓكّٛ بزصاع١ َا١ٖٝ ٚٚاقع فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ َٔ خ٬ٍ ايتطضم  ٜهتٓـ

  :-إىل احملاٚص ايتاي١ٝ
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:  ا٭ٍٚ ؾقٌاٍ

َا١ٖٝ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ 

 
 تعضٜـ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚرٚاؾع إْؾا٥ٗا :ا٭ٍٚ عحامل

 :تعضٜـ ظاٖض٠ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ
ظاٖض٠ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ تتطًب ٚمع سزٚر هلا عٔ طضٜل إعزار تعضٜـ ؽاٌَ  إٕ رصاع١ 

ٚرقٝل ٜغُح بايتؿضٜل بٝٓٗا ٚبني كتًـ اٯيٝات املتزاٚي١ يف ايٓعاّ املايٞ ٚاإلقتقارٟ ايعاملٞ، 

عًُا إٔ فٝاغ١ ٖشا ايتعضٜـ ٜتِ باإلعتُار ع٢ً تعاصٜـ َٓعُات اقتقار١ٜ رٚي١ٝ ٚ باسجني 

  :ايعاٖض٠ ميهٔ إبضاطٖا ؾُٝا ًٜٞسٙ ي٘ َٗتُني

فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ عباص٠ عٔ فٓارٜل اعتجُاص سات غضض " : تعضٜـ فٓزٚم ايٓكز ايزٚيٞ

خال متًهٗا اؿه١َٛ ايعا١َ، ٚتٓؾ٧ اؿه١َٛ ايعا١َ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٭غضاض 

يتشكٝل أٖزاف َاي١ٝ  ٖااتاقتقار١ٜ ن١ًٝ، ٖٚٞ ؼتؿغ با٭فٍٛ أٚ تتٛىل تٛظٝؿٗا أٚ إراص

َغتدز١َ يف سيو اعرتاتٝذٝات اعتجُاص١ٜ تتنُٔ ا٫عتجُاص يف ا٭فٍٛ املاي١ٝ ا٭دٓب١ٝ، 

ٚتتغِ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ بتٓٛع ٖٝانًٗا املٓع١ُ يًذٛاْب ايكا١ْْٝٛ ٚامل٪عغ١ٝ 

ايعا١َ  ٚمماصعات اؿه١َٛ، ٖٚٞ فُٛع١ َتػاٜض٠ اـقا٥ك، ؾُٓٗا فٓارٜل اعتكضاص املاي١ٝ

فٓارٜل ا٫ستٝاطات ٚٚفٓارٜل املزخضات َٚ٪عغات اعتجُاص ا٫ستٝاطات، ٚفٓارٜل ايت١ُٝٓ، 

ايػري َكرت١ْ با٫يتظاَات ايتكاعز١ٜ ايقضو١ 

فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ عباص٠ عٔ  OCDE   :تعضٜـ َٓع١ُ ايتعإٚ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜ 

بطضٜك١ َباؽض٠ أٚ غري َباؽض٠ َٔ طضف فُٛع١ َٔ ا٭فٍٛ املاي١ٝ املًُٛن١ ٚاملزاص٠ 

اؿه١َٛ يتشكٝل أٖزاف ٚط١ٝٓ ٚاملُٛي١ إَا باستٝاطات ايقضف ا٭دٓيب أٚ فارصات املٛاصر 

 .ايطبٝع١ٝ أٚ اإلٜضارات ايعا١َ يًزٚي١ أٚأ١ٜ َزاخٌٝ أخض٣

ايقٓزٚم ايغٝارٟ عباص٠ عٔ فٓزٚم اعتجُاص سهَٛٞ  :تعضٜـ َعٗز فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ

َٔ أفٍٛ َاي١ٝ ع٢ً غضاص ا٭عِٗ ٚايغٓزات ٚغريٖا َٔ ا٭رٚات املاي١ٝ عًُا إٔ َٛاصر  َهٕٛ

ايقٓزٚم تتؾهٌ َٔ ؾا٥ض َٝظإ املزؾٛعات أٚ املٛاط١ْ ايعا١َ أٚ ْٛاتر عًُٝات اـٛفق١ أٚ 

إٜضارات ايقارصات ايغًع١ٝ، ٚٚؾكا هلشا ايتعضٜـ ؾإٕ فٓزٚم ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٫ ٜتنُٔ فٓارٜل 

ٚايؾضنات ا٫قتقار١ٜ املًُٛن١ يًزٚي١ باإلماؾ١ إىل استٝاطات ايقضف  عز اؿه١َٝٛايتكا

 .املزاص٠ َٔ قبٌ ايغًطات ايٓكز١ٜ ٚ املغتع١ًُ يتشكٝل أٖزاف ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ

فٓزٚم ايجض٠ٚ ايغٝارٟ عباص٠ عٔ أرا٠ ممًٛن١ َٔ طضف : Monitor Groupتعضٜـ فُٛع١ 

ي١ٝ عٔ ايبٓو املضنظٟ أٚ ٚطاص٠ املاي١ٝ أٚ اـظ١ٜٓ سه١َٛ عٝار١ٜ ٜتِ تغٝريٙ باعتك٬

ايع١َُٝٛ، نُا تغتجُض أَٛاي٘ يف قؿع١ َٔ ا٭فٍٛ املاي١ٝ املتعزر٠ ا٭فٓاف ٚاملداطض ع٢ً 

ٚاملُتًهات ٚاملؾتكات املاي١ٝ عًُا إٔ َععِ اعتجُاصات ايقٓزٚم تتِ يف  غضاص ا٭عِٗ ٚايغٓزات

 .ا٭عٛام املاي١ٝ اـاصد١ٝ
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عباص٠ عٔ ٚعا٥ط َاي١ٝ ممًٛن١ يًزٚي١ اييت ؼتؿغ    Bank Deutsch :ايبٓو ا٭ملاْٞتعضٜـ 

ٚتزٜض َٛاصر املاي١ٝ ايعا١َ ٚتغتجُضٖا يف أفٍٛ َتٓٛع١ ٚتًو املٛاصر ْاػ١ عٔ عٝٛي١ إماؾ١ٝ يف 

 .ايعاّ بغبب ؾٛا٥ض املٝظا١ْٝ أٚ ا٫ستٝاطات ايضمس١ٝ يًبٓٛى املضنظ١ٜ ايكطاع

ٖٞ فٓارٜل اعتجُاص ع١َُٝٛ  Economique Problème :د١ًايتعضٜـ اـال مب 

ٚتغع٢ ممًٛن١ أٚ َضاقب١ َٔ طضف اؿه١َٛ يتغري أفٍٛ َاي١ٝ يف إطاص طَين بعٝز املز٣، 

يتشكٝل أٖزاف اقتقار١ٜ ن١ًٝ قزر٠ ع٢ً غضاص ا٫رخاص يٮدٝاٍ ايكار١َ، ٚتٜٓٛع ايٓاتر 

إ اؾاصٟ ايشٟ ميهٔ إٔ ٜتشكل عٔ طضٜل احملًٞ اإلمجايٞ، تتهٕٛ َٛاصرٖا َٔ ؾا٥ض املٝظ

فارصات املٛار ا٭ٚي١ٝ أٚ املٓتذات املقٓع١ ٚبطضٜك١ غري َباؽض٠ ميهٔ متٌٜٛ ٖشٙ ايقٓارٜل عٔ 

 .طضٜل ؼ٬ٜٛت ايبٓو املضنظٟ ؾظ٤ َٔ استٝاطات ايقضف أدٓيب

اؾاصٟ يًزٚي١ فٓزٚم ايجض٠ٚ ايغٝارٟ عباص٠ عٔ أرا٠ يتغٝري ايؿا٥ض  : Bouchet.H.M تعضٜـ

 .بايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ، ممًٛى أٚ َضاقب َٔ طضف اؿه١َٛ

إٕ ايتعاصٜـ ايغابك١ ايشنض تبني أْ٘ ٫ ٜٛدز اتؿام عاملٞ ع٢ً َا ميهٔ إٔ ٜعترب فٓزٚقا 

عٝارٜا مما ٜ٪رٟ إىل اخت٬ف تكزٜضات أفٍٛ تًو ايقٓارٜل فتُع١ آْٝا أٚ َغتكب٬ َع ايعًِ 

فٛي٘ يف أفٓزٚم ايغٝارٟ فٓزٚم اعتجُاص سهَٛٞ ٜغتجُض اٍص إٔ َععُٗا ٜضنظ ع٢ً اعتبا

ا٭عٛام اـاصد١ٝ ٖٚٛ تعضٜـ ٜؿتكض يًزق١ باعتباص إٔ بعض ايقٓارٜل تٓؾأ ٭ٖزاف ارخاص١ٜ 

 ٚغري اعتجُاص١ٜ، نُا إٔ فاٍ ْؾاطٗا قز ٜهٕٛ راخًٞ ٚغري خاصدٞ، 

ص٠ٚ ايغٝار١ٜ ٜهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ َٚٔ ٖشا املٓطًل ؾإٕ ايتعضٜـ املٓاعب يٛفـ ظاٖض٠ فٓارٜل ايح

  :ايتايٞ

فٓزٚم ايجض٠ٚ ايغٝارٟ عباص٠ عٔ أرا٠ َاي١ٝ َغتشزث١ َٚزاص٠ بطضٜك١ َباؽض٠ أٚ غري َباؽض٠ َٔ 

قبٌ اؿه١َٛ ٭غضاض اعتجُاص١ٜ أٚ ارخاص١ٜ ٜٚتِ متًٜٛ٘ عٔ طضٜل ايؿٛا٥ض املاي١ٝ احملكك١ 

 .إٔ فاٍ ْؾاط٘ قز ٜهٕٛ راخًٞ أٚ خاصدٞ يف َٝظإ املزؾٛعات أٚ املٛاط١ْ ايعا١َ يًزٚي١ نُا

 

: رٚاؾع إْؾا٤ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ

تتبأٜ َربصات ٚرٚاؾع إْؾا٤ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ َٔ بًز ٯخض سغب ممٝظات ٚخقا٥ك  

اهلٝهٌ ا٫قتقارٟ َٚقزص ايؿا٥ض املايٞ احملكل، ٚع٢ً ايعُّٛ ميهٔ تًدٝك ٖشٙ املربصات 

  - :ؾُٝا ًٜٞ

ايتشغب يًٓنٛب ايطبٝعٞ يًُٛصر ٚاؿاد١ يبٓا٤ أفٍٛ أخض٣ تزص رخ٬ ٜعٛض ْنٛب ا٭فٌ  -1

اؿايٞ، ٚاعتػ٬ٍ إٜضارات٘ َٔ قبٌ اؾٌٝ اؿايٞ، ٖٚٛ َا افطًح عًٝ٘ بتشكٝل ايعزاي١ بني 

ٚمبكتن٢ سيو ا٫عتباص ؾكط، ؾإٕ ايبًزإ اييت ٜهٕٛ    Equity Intergénérationnel ا٭دٝاٍ

ايظَين ٫ستٝاطٞ ا٭فٌ ايٓامب ققريا، ٜهٕٛ اؿاؾظ يزٜٗا أنرب ي٬رخاص َٔ تًو  ؾٝٗا ايعُض

ايبًزإ اييت ٜهٕٛ ايعُض ايظَين ٫ستٝاطٝٗا أطٍٛ نبًزإ اـًٝر َج٬، سٝح ٜرتاٚح ؾٝٗا سيو 

عاَا يبًزإ  75ايعُض مبغتٜٛات اإلْتاز اؿاي١ٝ بني عؾضٜٔ إىل أنجض َٔ َا١٥ عاّ ٚمبتٛعط 

متع١، أَا إسا أيكٝٓا ْعض٠ ؽا١ًَ ع٢ً ايٓنٛب أٟ تكًك ايطًب ع٢ً ايٓؿط بغبب اـًٝر َر

ايبزا٥ٌ بػض ايٓعض عٔ ايٓنٛب ٚأمؿٓا إىل سيو إٔ ايعُض ايظَين ي٬ستٝاطٞ غري ثابت إس ميهٔ 

إٔ ٜٓدؿض با٫عتػ٬ٍ املؿضط ٚميهٔ إٔ ٜضتؿع بايتطٛص ايتكين ٚطٜار٠ ا٫عتجُاص يتطٜٛض 

ٜقبح ايعُض ايظَين ا٫ستٝاطٞ س٦ٓٝش غري سٟ أ١ُٖٝ بايٓغب١ يكضاص إْؾا٤  ا٫ستٝاطٞ، ؾعٓزٖا

 .ايقٓزٚم ا٫رخاصٟ َٔ عزَ٘
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أَا املربص ايجاْٞ إلْؾا٤ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ؾٝتعًل بايطاق١ اإلعتعاب١ٝ ي٬قتقار ايٛطين  -2 

يٞ سذِ ايعا٥زات ٚإَهاْات تٜٓٛع قاعزت٘، ٖٚشٙ تعتُز ع٢ً سذِ ا٫ستٝاطٞ ٚاإلْتاز، ٚبايتا

بايٓغب١ يًؿضر ٚنشيو سذِ ا٫قتقار َكاص١ْ بتًو ايعا٥زات، ٚعٛاٌَ أخض٣ َضتبط١ 

باإلَهاْات اؿاي١ٝ ٚاملُه١ٓ يشيو ا٫قتقار، ٖٚشا ٜعين إٔ اقتقارات ايبًزإ فػري٠ اؿذِ 

ق١ًًٝ ايغهإ، ٚسات إَهاْات ايتٜٓٛع احملزٚر٠، ٜهٕٛ يزٜٗا ساؾظ أنرب إلْؾا٤ فٓارٜل 

رخاص أٚ اعتجُاص ايعٛا٥ز ايٓؿط١ٝ ٚيهٔ ست٢ تًو ا٫عتباصات قز تتػري عرب ايظَٔ، ْٚتٝذ١ ٫

يًغٝاعات ا٫قتقار١ٜ ؾايطاق١ ا٫عتٝعاب١ٝ ي٬قتقار ايٛطين تتظاٜز ٚتتػري قزرا، ٚإَهاْات 

ايتٜٓٛع هلا رٜٓاَٝه١ٝ ٚتعتُز أٜنا ع٢ً ايغٝاعات ا٫قتقار١ٜ، ٖٚٓاى أَج١ً نجري٠ َٔ 

 اـًٝر ٚغريٖا عاُٖت ؾٝ٘ اإلٜضارات اٯ١ْٝ ٚايغٝاعات إَا يف بٓا٤ ٖٝانٌ ٚع٬قاتَٓطك١ 

 .ٙطارت َٔ رصد١ ايتٜٓٛع ا٫قتقار١ٜ أٚ تجبط

دٛر اْعهاعات عًب١ٝ يًتزؾكات املاي١ٝ ايٓاػ١ عٔ ايجض٠ٚ ايطبٝع١ٝ أٚ َا ٜعضف بأثض املضض ٚ -3

ٜٗا إْؾا٤ آي١ٝ ٫رخاص ايؿا٥ض املايٞ أٚ اهلٛيٓزٟ ع٢ً اقتقارٜات ايزٍٚ املايه١ هلا ٜؿضض عٌ

اعتجُاصٙ خاصدٝا يًشؿاظ ع٢ً اعتكضاص ايٓؾاط ا٫قتقارٟ ٚمحا١ٜ ايكطاع ايقٓاعٞ َٔ 

 .تزاعٝات ٖشا املضض

إٕ تعضض استٝاطات ايقضف ا٭دٓيب ملداطض َضتبط١ بتكًبات َعز٫ت ايؿا٥ز٠ ٚععض ايقضف  -4

ٜـ ٖشٙ ا٫ستٝاطات، ٖٚٛ َا ميهٔ ايكٝاّ ب٘ عٔ ا٭دٓيب ٜؿضض ع٢ً ايزٍٚ تٜٓٛع فا٫ت تٛظ

طضٜل إْؾا٤ فٓارٜل عٝار١ٜ تكّٛ باعتجُاص دظ٤ َٔ ٖشٙ ا٫ستٝاطات يف أفٍٛ َاي١ٝ َتٓٛع١ 

 .مما ٜ٪رٟ إىل ايتكًٌٝ َٔ املداطض

ميهٔ يقٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ إٔ تغاعز يف ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا إىل ايزٍٚ املايه١ سٝح   -5

ات املباؽض٠ ٚايػري َباؽض٠ هلشٙ ايقٓارٜل يف ايزٍٚ املتكز١َ إىل تٛعٝع سذِ ت٪رٟ ا٫عتجُاص

 .املبار٫ت ا٫قتقار١ٜ مبا ؾٝٗا عًُٝات ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاملعاصف

 

 

 :أٖزاف ٚممٝظات ٚأْٛاع فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ :ايجاْٞ عحامل

 

:  أٖزاف فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ: ا٫ًٚ

ايقٓارٜل ايغٝار١ٜ باخت٬ف أْٛاعٗا َٚربصات إْؾا٥ٗا ٚصغِ سيو ميهٔ إبضاط أِٖ تتبأٜ أٖزاف 

 :-ا٭ٖزاف ؾُٝا ًٜٞ

محا١ٜ ا٫قتقار ٚاملٛاط١ْ ايعا١َ َٔ خطض ايقزَات اـاصد١ٝ ايٓاػ١ عٔ ايتكًبات اؿار٠ يف  -1

 .َزاخٌٝ ايقارصات

ا٫رخاص املٛد٘ يٮدٝاٍ ؼكٝل َبزأ عزاي١ تٛطٜع ايجض٠ٚ بني ا٭دٝاٍ عٔ طضٜل تععِٝ   -2

 .ايكار١َ

 .تٜٓٛع َزاخٌٝ ايبًز ٚبايتايٞ ايتكًٌٝ َٔ ا٫عتُار ع٢ً فارصات ايغًع ايػري َتذزر٠  -3

 .تععِٝ عٛا٥ز استٝاطات ايقضف ا٭دٓب١ٝ  -4

 .َغاعز٠ ايغًطات ايٓكز١ٜ ع٢ً اَتقال ايغٝٛي١ ايػري َضغٛب١  -5

 .متاع١ٝتٛؾري أرا٠ يتٌُٜٛ بضاَر ايت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜ ٚا٫ز  -6

  .يضأؼ املاٍ يف ايبًزإ املايه١ يًقٓارٜل" طٌٜٛ ا٭دٌ" ؼكٝل ايُٓٛ املغتزاّ  -7

 ؼكٝل أٖزاف إعرتاتٝذ١ٝ عٝاع١ٝ ٚاقتقارٟ  -8
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 :ممٝظات فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ: ثاًْٝا

تتُٝظ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ عٔ غريٖا َٔ اهل٦ٝات املاي١ٝ ا٭خض٣ مبذُٛع١ َٔ اـقا٥ك اييت 

 :ميهٔ سنضٖا ؾُٝا ًٜٞ

تتُٝظ عٔ ايبٓٛى املضنظ١ٜ َٔ سٝح أٖزاؾٗا، ؾٗٞ تغع٢ إىل ا٫عتجُاص ٚيٝػ إىل إراص٠ ايغٝاع١   -1

ايٓكز١ٜ ٚعٝاع١ ايقضف، ٜٚػًب ع٢ً قؿع١ أفٛهلا ا٫عتجُاص يف ا٭عِٗ يف سني إٔ ايبٓٛى 

يتػريات يف أععاص ًَظ١َ با٫ستؿاظ مبغت٣ٛ َعني َٔ ايغٝٛي١ ملٛاد١ٗ اْٗا املضنظ١ٜ ٚيهٛ

ايقضف، تغتجُض أعاعا يف ايغٓزات، ٖٚشا بايضغِ َٔ إٔ بعض ايزٍٚ َجٌ ايقني ٚايٓضٜٚر تٛنٌ 

 .١َُٗ إراص٠ فٓارٜكٗا ايغٝار١ٜ إىل أقغاّ يف ايبٓٛى املضنظ١ٜ يقاحل ٚطاص٠ املاي١ٝ

تضانات َٔ تتُٝظ عٔ فٓارٜل املعاؽات ايع١َُٝٛ يهٕٛ َٛاصر ٖشٙ ا٭خري٠ تأتٞ أعاعا َٔ ا٫ـ  -2

 .رف إىل متٌٜٛ َعاؽات ا٭دٝاٍ ايكار١َ َٔ د١ٗ ثا١ْٝت٘ د١ٗ ٖٚٞ

تتُٝظ عٔ امل٪عغات، سٝح تأخش امل٪عغات ايع١َُٝٛ ؽهٌ ؽضنات ػاص١ٜ ٚؽنع مبٛدب   -3

سيو يًكإْٛ ايتذاصٟ، ٚا٭َض يٝػ نشيو بايٓغب١ يًقٓارٜل ايغٝار١ٜ اييت ٖٞ عباص٠ عٔ فٓارٜل 

ا٭عاع١ٝ ٖٞ إْتاز ايغًع ٚاـزَات يف سني إٔ ايٛظٝؿ١ ا٭عاع١ٝ اعتجُاص ٚٚظٝؿ١ ايؾضنات 

 .يًقٓارٜل ايغٝار١ٜ ٖٞ اعتجُاص ا٭فٍٛ املاي١ٝ
ٚعَُٛا ميهٔ تٛمٝح ايؿضم بني فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚبعض اهل٦ٝات اؿه١َٝٛ َٔ خ٬ٍ 

 :اؾزٍٚ ايتايٞ
امل٪عغات اؿه١َٝٛ فٓارٜل ايغٝار١ٜ ٚبعض اٍايؿضم بني : (1-1)دزٍٚ صقِ 

 

 امل٪ؽضات

 

 ٫قتقار١ٜاايؾضنات  ايقٓزٚم ايغٝارٟ

 ايع١َُٝٛ 

     فٓارٜل ايتكاعز    

 ع١َُٝٛاٍ

يًُتكاعزٜٔ املؾرتنني َبز٥ٝا يًشه١َٛ املًه١ٝ يًشه١َٛ  املًه١ٝ

يف ايقٓزٚم 

ع٢ً ؼكٝل أصباح ايعٌُ َتٓٛع ايعٌُ َتٓٛع اهلزف ايض٥ٝغٞ 

 ٚاملٛارفارصات عًع املٛاصر 
 ا٭ٚي١ٝ

أصباح /سه١َٝٛ 

ايؾضنات 

َغاُٖات املتكاعزٜٔ 

معٝؿ١ ١َُٗ ق١ٜٛ ايضقاب١ اؿه١َٝٛ 

 "ٚدٛر ؽؿاؾ١ٝ " َضتؿع١َتؿاٚت١ َتؿاٚت١ رصد١ اإلؾقاح 

رصد١ تٓٛع 

ا٫عتجُاصات 

َغتكض٠ َغتكض٠ َضتؿع١ 

 

Source: Sovereign Investment vehicle Characteristics, Sovereign Wealth Fund Institute. 
 

 

: أْٛاع فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ: ثايجًا

 :نُا ًٜٞ ميهٔ تقٓٝـ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ إىل عز٠ أْٛاع ٚؾكا ملعاٜري كتًؿ١ ميهٔ سنضٖا

 :ٚؾكا ملٛاصر ايقٓزٚم اْٛاع ايقٓارٜل  -1

:  ايقٓارٜل املُٛي١ عٔ طضٜل املٛاصر ا٭ٚي١ٝ  . أ

ايزٍٚ املقزص٠ يًُٛاصر ا٭ٚي١ٝ ٚأعاعا ايٓؿط١ٝ، سيو أْ٘ تطضح أَاّ ٖشٙ  ْٗاٖٞ فٓارٜل تهٛ

ايزٍٚ إؽهاي١ٝ ٚتري٠ اعتػ٬ٍ ٖشٙ املٛار اييت ٜتغِ َععُٗا بكاب١ًٝ ايٓنٛب، َٚا إسا نإ َٔ 

ا نشل يٮدٝاٍ اي٬سك١، ٚيكز ٚدزت ٖشٙ ايزٍٚ يف ؾهض٠ ْ٘ايٛادب إبكا٤ دظ٤ َٓٗا يف َها

ظ١ ع٢ً ْقٝب ا٭دٝاٍ يف ٖشٙ ايجضٚات عٝح ٜتِ إس٬ٍ املٛاصر ايقٓارٜل س٬ يًُشاف

 .ايطبٝع١ٝ بؾهٌ آخض َٔ ا٭فٍٛ
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 :ايقٓارٜل املُٛي١ بؿٛا٥ض املزؾٛعات اؾاص١ٜ . ب
سيو إٔ اؿذِ اإلمجايٞ ايعاملٞ َٔ استٝاطات ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ يًبٓٛى املضنظ١ٜ َا ؾت٧ يف  

يٛسزٖا  2007ٚيكز تظاٜز سذُٗا يف ع١ٓ  ٠2008 تضًٜٕٝٛ ر٫ٚص يف عٔ 7ايتعاظِ عٝح ػاٚط 

ٖشا املبًؼ ٚيكز اعتطاعت ايهجري َٔ ايزٍٚ ايػري  4/5تضًٜٕٝٛ ر٫ٚص ٚمتًو ايزٍٚ ايٓا١َٝ  01بـ

ْؿط١ٝ ؼكٝل ؾٛا٥ض َاي١ٝ ٖا١َ، خاف١ يف أَضٜها اي٬ت١ٝٓٝ، ٚرٍٚ ؽضم ٚدٓٛب آعٝا، 

مل١ٝ مبا ٜؿٝض عٔ استٝادات ا٫عتجُاص بؿنٌ تٓاؾغٝتٗا ايتقزٜض١ٜ ع٢ً َغت٣ٛ ا٭عٛام ايعا

احملًٞ، مما رؾعٗا إىل ؼٌٜٛ دظ٤ َٔ ٖشٙ ايؿٛا٥ض إىل فٓارٜل عٝار١ٜ بعز إٔ ٚاطْت بني 

 .ناستٝاطات ْكز١ٜ أٚ اعتجُاصٖا مبا وكل هلا عٛا٥ز ا٫ستؿاظ

 :ف١خايقٓارٜل املُٛي١ بعٛا٥ز اـك. دـ
ايكطاع ايعَُٛٞ أرت إىل سقٛهلا ع٢ً  ف١خرخًت ايهجري َٔ ايزٍٚ يف بضاَر ٚاعع١ ـك 

عٛا٥ز َاي١ٝ مد١ُ، ٚتتبأٜ اعتعُا٫ت ايزٍٚ هلشٙ ايعٛا٥ز، ؾُٓٗا َٔ ٜٛدٗٗا َباؽض٠ يتٌُٜٛ 

املٝظا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚيف بعض ا٭سٝإ يتٌُٜٛ بضاَر إعار٠ ٖٝه١ً ا٫قتقار ٚعزار ايزٜٕٛ، 

نبري يف اإلْؿام ايعَُٛٞ ٜهٕٛ ْٚعضا يندا١َ ٖشٙ ايعٛا٥ز ٚؽٛؾا َٔ إٔ تكٛر إىل تٛعع 

أنرب َٔ ايطاق١ ا٫عتٝعاب١ٝ ي٬قتقار، ٚايشٟ ميهٔ إٔ ٜ٪رٟ إىل ساي١ َٔ ايتندِ غري 

ف١ ٖٞ ًَو عاّ ؾُٝع ا٭دٝاٍ ٜتِ خاملكزٚص ايتشهِ ؾٝٗا ٚاْط٬قا َٔ نٕٛ امل٪عغات املدك

 .ف١ إىل فٓارٜل عٝار١ٜخؼٌٜٛ نٌ أٚ دظ٤ َٔ عٛا٥ز اـك

 

: املُٛي١ بؿا٥ض املٝظا١ْٝايقٓارٜل  . ر

تًذأ بعض اؿهَٛات َباؽض٠ ملا ؼكل ؾا٥نا يف املٝظا١ْٝ ايعا١َ يًزٚي١ إىل ؼٌٜٛ ٖشا  

 ايؿا٥ض ٫عتجُاصٙ يف ا٭فٍٛ املاي١ٝ ققز ؼكٝل عٛا٥ز َٔ د١ٗ ٚيتٛدٝ٘ املعطٝات

ا ٜتِ ايًذ٤ٛ ا٫قتقار١ٜ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ٚملا ٬ٜسغ تٛايٞ ؼكٝل ٖشٙ ايؿٛا٥ض ٚاصتؿاع َغتٛاٙ

 .إىل تهٜٛٔ فٓارٜل عٝار١ٜ ققز اعتجُاصٖا ٚتُٓٝتٗا بؾهٌ أؾنٌ
 

 :ٚؾكا يٛظٝؿ١ ايقٓزٚم إىلايقٓارٜل ايغٝار١ٜ أْٛاع  -2

تكّٛ بتٛظٝـ أفٛهلا بطضٜك١ َباؽض٠ يف ا٭عٛام املاي١ٝ ايعامل١ٝ يف ؽهٌ : فٓارٜل اعتجُاص . أ

 .َٓكٛي١ أٚ بطضٜك١ غري َباؽض٠ َٔ خ٬ٍ ؽضا٤ عكاصات قِٝ

  تكّٛ بارخاص أفٛهلا يز٣ ايبٓو املضنظٟ أٚ يف املٓعُات ٚامل٪عغات املاي١ٝ  :فٓارٜل ارخاص . ب

 ايزٚي١ٝ

 .تكّٛ به٢ً ايٛظٝؿتني ا٫عتجُاص١ٜ ٚا٫رخاص١ٜ: فٓارٜل كتًط١ .دـ
 

  :ٚؾكا يزصد١ اعتك٬ي١ٝ ايقٓزٚم إىلاْٛاع ايقٓارٜل   -3
بقؿ١ َباؽض٠ َٔ قبٌ اؿه١َٛ ٫ٚ تتُتع ٖٞ فٓارٜل َزاص٠ : فٓارٜل عٝار١ٜ غري َغتك١ً. أ

باعتك٬ي١ٝ ايكضاص، تتُٝظ َععِ ٖشٙ ايقٓارٜل بعزّ خنٛعٗا يًضقاب١ املغتك١ً ٚاملغا٤ي١ 

 ٚاإلؾقاح
ٖٞ فٓارٜل َزاص٠ بطضٜك١ غري َباؽض٠ َٔ قبٌ اؿه١َٛ : فٓارٜل عٝار١ٜ َغتك١ً ْغبٝا. ب

ا، أِٖ َا ت٘اهل٦ٝات املغتك١ً يف إراصسٝح ٜتِ إؽضاى دٗات أخض٣ ع٢ً غضاص ايبٓو املضنظٟ ٚ

ميٝظٖا تتُتع با٫عتك٬ي١ٝ ايٓغب١ٝ يف اؽاس ايكضاص، نُا ؽنع يًضقاب١ املغتك١ً ٚاملغا٤ي١ 

 .ٚاإلؾقاح
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تقٓٝؿات أخض٣ يقٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ : صابعًا

 : تقٓٝـ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ سغب ايبًزإ -1

اإلَاصات، : رٚي١ ٖٞ 35رٍٚ َٔ بني  6فٓزٚم ٚاسز ٜكزص بـ إٔ عزر ايزٍٚ اييت متتًو أنجض َٔ 

ايقني، اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ، ايغعٛر١ٜ، عٓػاؾٛص٠ عًُا إٔ ٖشٙ ايبًزإ تغتشٛس ع٢ً 

 . فٓزٚم املتٛادز٠ يف ايعامل 50فٓزٚم َٔ بني  21

 

 

قا١ُ٥ ايبًزإ املتعزر٠ يف ايقٓارٜل ( 2-1)دزٍٚ صقِ 

 

 ايزٚي١

 

ايقٓارٜل عزر 

 ايغٝار١ٜ

ق١ُٝ ا٭فٍٛ ًَٝاص 

 ر٫ٚص

 %ايٓغب١ 

 17.34 675.1 7 ا٫َاصات ايعضب١ٝ املتشز٠

 26.08 1015 5 ايقني

 1.33 52 3 اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٫َضٜه١ٝ

 10.80 420.3 2 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ

 9.49 369.5 2 عٓػاؾٛص٠

 0.21 8.2 2 عُإ

 65.27 2540.1 21 فُٛع دظ٥ٞ

 34.73 1351.3 29 باقٞ ايزٍٚ

 اجملُٛع ايهًٞ

 

50 3891.4 100 

 
 

َٔ إمجايٞ %  65.27ًَٝاص ر٫ٚص أَضٜهٞ مبا ميجٌ ْغب١  2510.1 ٜكزص سذِ فٓارٜل ٖشٙ ايزٍٚ بـ

اإلَاصات، ) ٚع١جملِ، بُٝٓا تتذاٚط أفٍٛ أصبع رٍٚ َٔ ا3891.4ٚايبايػ١  فٓارٜل ايغٝار١ٜاٍأفٍٛ 

َٔ إمجايٞ ا٭فٍٛ، ٖٚٛ َا %  63.72ًَٝاص ر٫ٚص ٚبٓغب١  2479.9( ايغعٛر١ٜ، عٓػاؾٛص٠ايقني ، 

 . املفٓارٜل ايٓاؽط١ يف ايعاٍٜ٪نز َز٣ ق٠ٛ ٚقزص٠ ٖشٙ ايزٍٚ ع٢ً ايتأثري يف تٛدٗات َععِ 
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 :فٓارٜل ايغٝار١ٜ سغب املٛصر اٍتقٓٝـ  -2

  :ايٞتايغٝار١ٜ ٖٚٛ َا ٜٛمش٘ اؾزٍٚ اٍفٓارٜل اٍٜعترب ايٓؿط املٛصر ايض٥ٝغٞ يػايب١ٝ 

 

فٓارٜل ايغٝار١ٜ سغب املٛصر اٍتقٓٝـ  (3-1)دزٍٚ صقِ 

 

 %ايٓغب١  ق١ُٝ ا٭فٍٛ ًَٝاص ر٫ٚص عزر ايقٓارٜل ْٛع ايقٓزٚم

 

 فٓارٜل عٝار١ٜ ْؿط١ٝ

 
29 2264.4 58.19 

 فٓارٜل عٝار١ٜ غري ْؿط١ٝ

 

21 1627.0 41.81 

 100 3891.4 50 اجملُٛع
 

فٓزٚم عٝارٟ َٔ بني  29إٔ إٜضارات ايقارصات ايٓؿط١ٝ تعترب املٛصر ايض٥ٝغٞ يـ( 3-1)ٜبني اؾزٍٚ صقِ 

َٔ إمجايٞ أفٍٛ ايقٓارٜل ايغٝار١ٜ، مما %  58.19فٓزٚم املٛدٛر٠ سايٝا ٚبٓغب١ تكزص بـ  50

عامل ، ٚيف ٜ٪نز اعتشٛاس ايبًزإ ايٓؿط١ٝ ع٢ً َععِ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ املتٛادز٠ يف اٍ

املكابٌ تعز إٜضارات ايقارصات ايغًع١ٝ ٚاملٛاصر ايطبٝع١ٝ ايػري ْؿط١ٝ ٚاستٝاطات ايقضف ا٭دٓيب 

 . َٔ إمجايٞ ا٭فٍٛ%  41.81املٛصر ايض٥ٝغٞ ملا تبك٢ َٔ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚبٓغب١ تعارٍ 

 

 
 

 : يقٓارٜل ايغٝار١ٍٜتقٓٝـ ايزٍٚ املايه١   -3
ا إىل ث٬خ فُٛعات، رٍٚ ْا١َٝ ، رٍٚ ت٘ايزٍٚ سغب رصد١ تطٛص اقتقارٜاميهٔ تقٓٝـ ٖشٙ   

 .سزٜجا ٚرٍٚ اْتكاي١ٝ ،رٍٚ َقٓع١   َتكز١َ 

 تقٓٝـ ايزٍٚ املايه١ يًقٓارٜل ايغٝار١ٜ( 4-1)دزٍٚ صقِ 

 

 سذِ ا٭فٍٛ ًَٝاص ر٫ٚص عزر ايقٓارٜل عزر ايزٍٚ تقٓٝـ ايزٍٚ

 

 %ايٓغب١ 

 68.94 2683.1 35 23 رٍٚ ْا١َٝ
 16.47 641 9 7 رٍٚ َتكز١َ

رٍٚ َقٓع١ سزٜجا 

 ٚاْتكاي١ٝ
5 6 567.6 14.58 

 100 3891.4 50 35 اجملُٛع
 

 

58.19

41.81
صناديق سيادية نفطية

صناديق سيادية غير نفطية

 تصني  صناديق ال ر ة السيادية  س  الم رد(  -1ال    البياني رقم )
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َايه١  رٚي١ 35 بني َٔ رٚي١ 23 تقٓـ سٝح ايغٝار١ٜ فٓارٜلاٍ َععِ ايٓا١َٝ ايزٍٚ متتًو

 ٜتذاٚط أفٍٛ عذِ عٝارٟ فٓزٚم 35 ع٢ً تغتشٛس ٚاييت ايٓا١َٝ ايزٍٚ مُٔ يًقٓارٜل

 رٍٚ عبع١ متتًو نُا ايقٓارٜل، أفٍٛ إمجايٞ َٔ % 69 تكاصب ٚبٓغب١ ر٫ٚص ًَٝاص2683

 16,47 ٚبٓغب١ ر٫ٚص ًَٝاص 641 ٜغاٟٚ أفٍٛ عذِ عٝار١ٜ فٓارٜل عزرٖا تغع١ َتكز١َ

 بك١ُٝ فٓارٜل عت١ ع٢ً ا٫ْتكاي١ٝ ٚايزٍٚ سزٜجا املقٓع١ فُٛع١ ايزٍٚ تتٛؾض بُٝٓا ،%

 ٚايزٍٚ املتكز١َ ايزٍٚ تأثري إٔ ع٢ً ٜزٍ مما  % 14,58ٚبٓغب١  ر٫ٚص ًَٝاص 567,6 تعارٍ أفٍٛ

 .ايٓا١َٝ ايزٍٚ تأثري َع أقٌ َكاص١ْ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل ظاٖض٠ ع٢ً سزٜجا املقٓع١
 

  :اؾػضاؾ١ٝ املٓاطل سغب ايغٝار١ٜ فٓارٜلاٍ تقٓٝـ  -4

 َٓطك١ َٔ تتبأٜ تٛطٜعٗا ْغب١ إٔ إ٫ ايعامل َٓاطل يف كتًـ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل تتٛادز

 :ايتايٞ اؾزٍٚ ٜٛمش٘ َا ٖٚٛ ٭خض٣
 

 اؾػضاؾ١ٝ املٓاطل سغب ايغٝار١ٜ تقٓٝـ ايقٓارٜل( 5-1)دزٍٚ صقِ 

 

 

 املٓطك١
 

 %ايٓغب١  ًَٝاص ر٫ٚص/ سذِ ا٭فٍٛ عزر ايقٓارٜل

 39.28 1528.6 18 ايؾضم ا٭ٚعط ٚمشاٍ اؾضٜكا

 38.63 1503.5 15 اعٝا

 16.61 646.5 4 اٚصبا

 2.56 99.90 8 اَضٜها ايؾُاي١ٝ ٚاؾٓٛب١ٝ

 2.90 112.9 5 باقٞ رٍٚ ايعامل

 

 اجملُٛع

 

50 3891.4 100 

 

68.94

16.47

14.58

دول نامية

دول متقدمة

دول مصنعة حديثا وانتقالية
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 :ٖٞ دػضاؾ١ٝ َٓاطل ث٬ث١ يف ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل ترتنظ

ًَٝاص  1528,6 :ب ٜكزص أفٍٛ عذِ فٓزٚم 18 متتًو :إؾضٜكٝا ٚمشاٍ ا٭ٚعط ايؾضم َٓطك١ -1

 .ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل أفٍٛ إمجايٞ َٔ%   39,28 بٓغب١ ٚ ر٫ٚص

%   38,63ٚبٓغب١ ر٫ٚص ًَٝاص 1503,5 ٜغاٟٚ أفٍٛ عذِ فٓزٚم 15 ع٢ً تتٛؾض :أعٝا َٓطك١ -2

 .ا٭فٍٛ إمجايٞ َٔ

 إمجايٞ َٔ%  61 ,16 ٚبٓغب١ ر٫ٚص ًَٝاص 5 ,646 بك١ُٝ فٓارٜل 40 متتًو أٚصٚبا َٓطك١ -3

 .ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل أفٍٛ

بك١ُٝ  فٓزٚم 33 يٛسزُٖا متتًهإ ٚأعٝا إؾضٜكٝا ٚمشاٍ ا٭ٚعط ايؾضم َٓطكيت إٔ ايعًِ َع

يزٍٚ  ميٓح ايشٟ ا٭َض ا٭فٍٛ، إمجايٞ َٔ% 77,91 ٚبٓغب١ ر٫ٚص ًَٝاص  3032,1 تتذاٚط أفٍٛ

 ايٓاؽط١ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل َععِ ٚتٛدٗات قضاصات ع٢ً َطًك١ ؽب٘ عٝطض٠ املٓطكتني

  .ايعامل١ٝ املاي١ٝ ع٢ً ايغاس١ ايٓاؽط١

 .ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ اقتقارٜات متٌٜٛ يف ٚرٚصٖا ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ يف َٛقعٗا: خاَغًا

 ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ يف َٛقعٗا -1
بعض  إدضا٤ ٜتطًب ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ يف ايغٝار١ٜ فٓارٜلاٍتأثري َٚز٣ ٚطٕ ؼزٜز إٕ

 اإلمجايٞ اؿذِ ٜتذاٚط إس ايزٚي١ٝ، ٚاملاي١ٝ ا٫قتقار١ٜ اإلمجايٝات بعض َع ايزٚي١ٝ املكاصْات

 احملًٞ ايٓاتر ٜبًؼ بُٝٓا أَضٜهٞ ر٫ٚص ًَٝاص تضًٜٕٝٛ 3 ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل يض٩ٚؼ أَٛاٍ

 املاي١ٝ يٮٚصام اإلمجاي١ٝ ايك١ُٝ ٚتكزص ر٫ٚص ًَٝاص تضًٜٕٝٛ  12ا٭َضٜهٞ  ي٬قتقار اـاّ

 ر٫ٚص، تضًٜٕٝٛ 50 بٓشٛ "املًه١ٝ سكٛم ٚأرٚات أرٚات ايزٜٔ "ايعاملٞ املغت٣ٛ ع٢ً املتزاٚي١

 نبريا َبًػا ٜعترب ايقٓارٜل ٖشٙ أَٛاٍ إمجايٞ ص٩ٚؼ إٔ ٜتنح املكاصْات ٖشٙ م٤ٛ ٚيف

 ايزٍٚ يف املاٍ أعٛام بعض قٛصٕ عذِ َا إسا ْغبٝا نبري َبًؼ أْ٘ بٝز ، مدُا يٝػ ٚيهٓ٘

 ٚايؾضم اإلؾضٜك١ٝ أعٛام ايزٍٚ يف املتزاٚي١ املاي١ٝ يًٛصام اإلمجاي١ٝ ايك١ُٝ تبًؼ سٝح ايٓاؽ١٦،

 ْؿػ تكضٜبا سذِ ٖٚٛ ر٫ٚص، تضًٜٕٝٛ 4 مٛ فتُع١ ايٓاؽ١٦ ا٭ٚصٚب١ٝ ٚايزٍٚ ا٭ٚعط

 ايقٓارٜل  ٖشٙ أَٛاٍ ص٩ٚؼ إمجايٞ بًٛؽ تٛقع َع يهٔ اي٬ت١ٝٓٝ، أَضٜها رٍٚ فُٛع١

 ايعامل يف املاي١ٝ ا٭فٍٛ إمجايٞ َٔ % 10 ْغبت٘ ٚمبا ، 2015 عاّ عًٍٛ ر٫ٚص ٜٕٛتض12ٌٜ

 د١ٗ ،َٚٔ املتكز١َ اإلقتقارات يف ا٫ٖتُاّ َٔ املظٜز ايعاٖض٠ ٖشٙ ػشبإٔ  املضدح ؾُٔ

 اإلمجاي١ٝ ايك١ُٝ ايقٓارٜل ٖشٙ أَٛاٍ ص٩ٚؼ « Hedge Funds » سذِ اييت ؽط٢ ؾكز أخض٣
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 اييت اـاف١ ا٫عتجُاص فٓارٜل ؾ٦ات َٔ عضٜن١ ؾ١٦ ايتشٛط متجٌ فٓارٜل أَٛاٍ يض٩ٚؼ

 ص٩ٚؼ إمجايٞ بإٔ ٜعتكز ٚاييت َضتؿع١ ) عٛا٥ز يتشكٝل ععٝٗا يف َضتؿع١ كاطض تتشٌُ

 تؾػًٗا اييت املتُٝظ٠ املها١ْ ٜبني سيو نٌ ).أَضٜهٞ ر٫ٚص تضًٜٕٝٛ 2 عٔ ٜظٜز أَٛاهلا

 ٥اتبٗٞ َكاص١ْ ػضبتٗا سزاث١ َٔ بايضغِ ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ يف ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل

 إىل ػاٖٗا ايعاملٞ املايٞ يًٓعاّ املؾه١ً اهل٦ٝات َٚٛاقـ أؾعاٍ صرٚر أرت نُا أخض٣، َاي١ٝ

 َ٪ٜز بني َا اؾٗات ٖشٙ َٛاقـ إس تتبأٜ ايعامل١ٝ، املاي١ٝ ايغاس١ يف َهاْتٗا تعظٜظ

 :ًٜٞ ؾُٝا املٛاقـ ٖشٙ إبضاط أِٖ ميهٔ ٚإمجا٫ ايقٓارٜل، ٖشٙ ْؾاط ع٢ً َٚتشؿغ
 :يًقٓارٜل املايه١ ايزٍٚ َٛقـ. أ

 سه١َٝٛ أرا٠ باعتباصٖا ايعاملٞ املغت٣ٛ ع٢ً ايغٝار١ٜ فٓارٜكٗا ْؾاط املايه١ ايزٍٚ تغاْز

 ايؾضنات ع٢ً غضاص أخض٣ سه١َٝٛ اعتجُاص١ٜ بأرٚات َكاص١ْ صع١ٝ ٚأنجض ؾعاي١

 يف محا١ٜ ٚتغاِٖ ايكَٛٞ، ايزخٌ َقارص تٜٓٛع يف تغاِٖ أْٗا اإلْتاد١ٝ،نُا اؿه١َٝٛ

 املٛاصر ايطبٝع١ٝ ْنٛب بعز َا ؾرت٠ ؼزٜات َٚٛاد١ٗ اـاصد١ٝ، ايقزَات خطض َٔ ا٫قتقار

 املايه١ يًزٍٚ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل متٓح نُا ا٭دٝاٍ، بني َا ايعزاي١ ؼكٝل إىل باإلماؾ١

 املقاحل ـز١َ اعتدزاَٗا ميهٔ ايعامل١ٝ ايغاس١ ع٢ً ٚاقتقار١ٜ عٝاع١ٝ ق٠ٛ مػط

 .ايٛط١ٝٓ
 :ايقٓارٜل ٫عتجُاصات املغتكب١ً ايزٍٚ َٛقـ. ب

 ايقٓارٜل هلشٙ اإلهابٞ ايزٚص تٓهض ٫ د١ٗ اؿشص ؾُٔ َٔ بٓٛع املغتكب١ً ايزٍٚ َٛاقـ تتغِ

 َٚغتزا١َ دزٜز٠ متٌٜٛ َقارص املاي١ٝ ٚتٛؾري أعٛاقٗا عٝٛي١ ع٢ً سؿاظٗا خ٬ٍ َٔ

 ا٭دٌ، ط١ًٜٛ ا٫عتجُاصات تقٓـ مُٔ ايغٝار١ٜ فٓارٜل اعتجُاصات إٔ باعتباص يؾضناتٗا

 ايعٛاٌَ َٔ فُٛع١ بغبب ايقٓارٜل ْؾاط ػاٙ ايزٍٚ ٖشٙ كاٚف تتظاٜز أخض٣ د١ٗ َٚٔ

 :ًٜٞ ؾُٝا سنضٖا ميهٔ اييت

 اؾٝٛعٝاع١ٝ ٚايطُٛسات ايقٓارٜل ٖشٙ اعتجُاصات يف ايها١َٓ اإلعرتاتٝذ١ٝ ايطبٝع١ 

 ممًٛى ايقٓارٜل ٖشٙ َٔ بعض ٚإٔ خاف١ ايكَٛٞ ا٭َٔ ع٢ً احملت١ًُ ملايهٝٗا ٚا٭خطاص

 .َضاقبتٗا ايقعب َٔ ْعِ عٝاع١ٝ سات يزٍٚ
 ّع٢ً  سيو ٚتأثريات ٚايؾؿاؾ١ٝ ايضاؽز اؿهِ َبار٨ َع ايقٓارٜل ٖشٙ إراصات تطابل عز

 تؿتكض ايقٓارٜل ٖشٙ إٔ سيو ايهرب٣، ايقٓاع١ٝ يًزٍٚ ايتذاصٟ ٚا٫ْهؾاف ا٭عٛام تطٛصات

 ايضأمسايٞ املٓطل أعػ ٜٗظ إٔ سيو ؽإٔ َٚٔ امل٪عغني، املغتجُضٜٔ غ٬ف ايكاْْٛٞ إىل اإلطاص

  .ا٭فٍٛ ًَه١ٝ ع٢ً ايزٚي١ عٝطض٠ َع ٜتٓاقض ايشٟ ٚاؿض يٮعٛام
 

 :ٚايزٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝ املٓعُات َٛقـ. دـ

 عٝاع١ نٌ ايزٚيٞ ٚايبٓو ايٓكز ايزٚيٞ فٓزٚم غضاص ع٢ً ايزٚي١ٝ ٚاملٓعُات اهل٦ٝات تزعِ 

 ع٢ً ٜتعني َع١ٓٝ يكٛاعز ا٭فٍٛ ٚؾكا ص٩ٚؼ ايعامل١ٝ ايتزؾكات سذِ طٜار٠ إىل ت٪رٟ آي١ٝ أٚ

 َناصب١ فٓارٜل تأَني،فٓارٜل َعاؽات، فٓارٜل بٓٛى، ناْت عٛا٤ اسرتاَٗا ا٭طضاف مجٝع

 ايجض٠ٚ فٓارٜل املٓعُات ػاٙ ٖشٙ تبزٜ٘ اْؾػاٍ أبضط إٔ إ٫ ايغٝار١ٜ، ايجض٠ٚ فٓارٜل ٚست٢

 ٖشٙ َٔ اعتػ٬ٍ ٚايتدٛف ٚاإلؾقاح املغا٤ي١ بكٛاعز ايتظاَٗا عزّ يف ٜتُجٌ ايغٝار١ٜ

 غضاص ع٢ً َٓعُات أخض٣ إىل باإلماؾ١ املٓعُات ٖشٙ ساٚيت يشيو عٝاع١ٝ، ٭غضاض ايقٓارٜل

 ٚمع قٛاعز يًقٓارٜل املايه١ ايزٍٚ َع ٚبايتٓغٝل ا٫قتقار١ٜ ٚايت١ُٝٓ ايتعإٚ َٓع١ُ
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 كاٚف َٔ ايتكًٌٝ ٚبايتايٞ ايقٓارٜل ٖشٙ سٛن١ُ يتشغني عًٝٗا َتؿل ٚتٓعُٝات

 .ٚايزٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝ ٚاملٓعُات ايقٓارٜل ٫عتجُاصات املغتكب١ً ٚؽهٛى ايبًزإ
 

 :ا٭خض٣ املاي١ٝ امل٪عغات َٛقـ. ر

 َٚ٪عغات ٚايبٓٛى، املناصب١، ٚايتكاعز، فٓارٜل غضاص ع٢ً املٓاؾغ١ املاي١ٝ امل٪عغات تعترب 

 ايعٌُ ٜغُح سٝح ْؿػ ايٛقت، يف ٚطبٕٛ اعتجُاصٟ ؽضٜو ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل ايتأَني

 أٚ املايه١ يف ايبًزإ عٛا٤ دزٜز٠ اعتجُاص١ٜ ؾضل ع٢ً باؿقٍٛ ايقٓارٜل َع املؾرتى

 تتُجٌ ٖشٙ امل٪عغات تبزٜٗا اْؾػا٫ت ٖٓاى سيو ٚصغِ ، ايقٓارٜل ٫عتجُاصات املغتكب١ً

 ا٭عٛام ايبًزإ أٚ يف اعتجٓا١ٝ٥ اَتٝاطات ع٢ً ايقٓارٜل سقٍٛ َٔ ايتدٛف يف أعاعا

 إىل إَها١ْٝ باإلماؾ١ ، املٓاؾغ١ بكٛاعز اإلخ٬ٍ إىل ت٪رٟ ايقٓارٜل ٫عتجُاصات املغتكب١ً

تغعري  يف ٚايتشهِ ا٫ستهاص خ٬ٍ َٔ املاي١ٝ ا٭عٛام ْٚؾاط ١ٜٚسٞ ع٢ً ايقٓارٜل تأثري

 املاي١ٝ، ا٭فٍٛ
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 ايجض٠ٚ ػاٙ فٓارٜل ايعاملٞ املايٞ يًٓعاّ امله١ْٛ اؾٗات كتًـ َٛاقـ تًدٝك ميهٔ ٚعَُٛا

 :ايتايٞ يًُدطط ٚؾكا ايغٝار١ٜ
ايغٝار١ٜ  ايجض٠ٚ فٓارٜل ػاٙ ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ َ٪عغات َٛاقـ( 4-1)كطط صقِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املٓاؾع
 .املغ٪ٚي١ ا٭دٓب١ٝ باإلعتجُاصات ايرتسٝب - 
 .ايقٓارٜل اعتجُاصات َٔ اإلعرتاتٝذ١ٝ ايكطاعات محا١ٜ  -
 .اإلعتجُاص١ٜ املبار٫ت يف باملجٌ املعا١ًَ مُإ  -

تٗا مل٪عغا دزٜز٠ متٌٜٛ َقارص ع٢ً اؿقٍٛ  -

 .٫قتقار١ٜا
 .َٚغتزا١َ املز٣ ط١ًٜٛ أدٓب١ٝ اعتجُاصات ع٢ً اؿقٍٛ  -
 يف تمل٪عغا دزٜز٠ اعتجُاص١ٜ ؾضل ع٢ً اؿقٍٛ  -

 .يًقٓارٜل ايبًزإ املايه١
 املداٚف

 .فزٜك١ غري رٍٚ تعترب يًقٓارٜل املايه١ ايزٍٚ بعض  -
 .ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ يقٓارٜل ايغٝاعٞ اإلعتػ٬ٍ َٔ ايتدٛف -
  .ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل ؽؿاؾ١ٝ عزّ -
 .ٚايغٝاعٞ اإلقتقارٟ ايٓؿٛس ؾكزإ َٔ ايتدٛف-

 املٓاؾع
 .أصباح ع٢ً اؿقٍٛ - 
 .املض١ْٚ ا٭صباح، تععِٝ املزاخبٌ، تٜٓٛع  -
 .ايطٌٜٛ املز٣ ع٢ً ايٛط١ٝٓ ايجض٠ٚ تععِٝ  -
 املايٞ ايٓعاّ يف ايبًز ٚٚطٕ ْؿٛس طٜار٠  -

 .ايعاملٞ
 

 املداٚف
 يًؾؿاؾ١ٝ تزعٛ ٚتٓعُٝات قٛاعز ظٗٛص  -
 قز املغتكب١ً ايزٍٚ يف محا١ٜ ْظع١ ظٗٛص  -

 يًقٓارٜل ايزٍٚ املايه١ مبقاحل تنض

 املٓاؾع

 يض٩ٚؼ املاي١ٝ ايتزؾكات سض١ٜ ع٢ً اؿؿاظ - 
 .ا٭َٛاٍ

 قٛاعز اسرتاّ خ٬ٍ َٔ املغاٚا٠ َبزأ ؼكٝل - 
 .املغتجُضٜٔ طضف مجٝع َٔ املٓاؾغ١

 

 املداٚف

 .ايقٓارٜل َععِ يز٣ ايتغٝري ؽؿاؾ١ٝ اْعزاّ - 
 غري ٭غضاض ايقٓارٜل اعتدزاّ َٔ ايتدٛف - 

 .اقتقار١ٜ
 .ايقٓارٜل َععِ يف ايؿغار اْتؾاص َٔ ايتدٛف - 
 .املداطض إراص٠ عٝاعات ؾعاي١ٝ عزّ  -

 املٓاؾع

 ؽضٜو ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل اعتباص - 
 .ْؿػ ايٛقت يف ٚطبٕٛ اعتجُاصٟ

 يف دٝز٠ اعتجُاص١ٜ ؾضل ع٢ً اؿقٍٛ -
 .يًقٓارٜل املايه١ ايبًزإ

 املداٚف

 ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل سقٍٛ َٔ ايتدٛف -
 .اعتجٓا١ٝ٥ اَتٝاطاتع٢ً 

 س١ٜٛٝ ع٢ً ايقٓارٜل تأثري َٔ ايتدٛف -
 تغعري ع٢ً طضٜل ايتأثري عٔ املاي١ٝ ا٭عٛام

 ..املداطض ع٢ً ايتاَني َٚبايؼ ا٭فٍٛ،

 

 الصناديق السيادية

 

المستقبلة البلدان 
 الست مارات الصناديق

المنظمات االقليمية 
  الد لية

مؤسسات مالية 
 أخرى

 

 البلدان المال ة للصناديق
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 :ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ اقتقارٜات متٌٜٛ يف رٚصٖا -2

 ايزٍٚ تًو يف ايت١ُٝٓ ملدططٞ ٖادػ أِٖ تظاٍ ٫ٚ ناْت َعن١ً ايٓؿط١ٝ ايبًزإ تٛاد٘

 بغبب رٚصٙ امقاص أٚ طبٝعٝا ْنٛبا نإ عٛا٤ ايٓؿط ْنٛب بعز َا يعقض ا٫عتعزار  تتُجٌ يف

 ايزخٌ َقارص تٓٛع أٟ ا٫قتقارٟ ايتٜٓٛع ٖزف نإ يشيو ايبز١ًٜ، يًُقارص ايتكين ايتطٛص

 َعًٓا ٖزؾا ْؿط١ٝ ايػري اإلٜضارات أٚ ايكطاعات بتطٜٛض اؿهَٛٞ َقارص ايزخٌ تٜٓٛع أٚ ايٛطين

 يف َت٬طَني َغاصٜٔ ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ اتبعت اهلزف ٖشا ٚيًٛفٍٛ إىل ايٓؿط١ٝ، ايزٍٚ ملععِ

 ايٓؿط١ٝ ايعا٥زات َٔ دظ٤ اعتدزاّ يف ا٭ٍٚ املغاص ٜتُجٌ اٯخض، ايبعض يف َٚغتكًني بعنُٗا

 يعضٚؾٗا، امل١ُ٥٬ ٚاـز١َٝ ايكطاعات اإلْتاد١ٝ يت١ُٝٓ اي٬ط١َ ا٭عاع١ٝ ايب١ٝٓ يتطٜٛض

 أَا أٜنا، ايظَين ايعضف ايبًزإ ٚاخت٬ف باخت٬ف احمل١ًٝ يًت١ُٝٓ املغتدزّ اؾظ٤ سيو ٚىتًـ

 اٯ١ْٝ  ايٓؿط١ٝ اإلٜضارات َٔ دظ٤ ارخاص يف ؾٝتُجٌ ايجاْٞ املغاص

 ا٭دٌ يف ْنٛب٘ عٓز يًٓؿط بز٬ٜ رخ٬ يتؾهٌ ٚاـاصدٞ ايزاخًٞ با٫عتجُاص ٚتُٓٝتٗا

 يف ثض٠ٚ ؼٌٜٛ أٚ َايٞ أفٌ إىل "ايٓؿط " سكٝكٞ أفٌ ؼٌٜٛ ع٢ً ٜٓطٟٛ املغاصٖٚشا  ايطٌٜٛ،

 كتًؿ١ ٚقٛاعز مبغُٝات فٓارٜل إْؾا٤ خ٬ٍ َٔ سيو ٜٚتِ ا٭صض ثض٠ٚ ع٢ً إىل ا٭صض باطٔ
ْغب١  إٔ املٛصر سغب ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل بتقٓٝـ اـاف١ اإلسقا٥ٝات تؾري اجملاٍ ٖشا يف

 بني َٔ فٓزٚم 29 ع٢ً ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ تغتشٛس نُا ْؿط١ٝ، فٓارٜل تعترب َٓٗا  % 58,19

 ٖشٙ تًعب٘ إٔ ميهٔ ايشٟ ايزٚص أ١ُٖٝ ع٢ً ٚيًٛقٛف سايٝا، َتٛادز عٝارٟ فٓزٚم50

 ايزخٌ َقارص تٜٓٛع ٚبايتايٞ ايٓؿط١ٝ ايبًزإ اقتقارٜات متٌٜٛ يف سامضا َٚغتكب٬ ايقٓارٜل

 بني َكاص١ْ إدضا٤ ميهٔ ايزٍٚ هلشٙ ايتًُٜٛٞ اهلٝهٌ َعن١ً اخت٬ٍ ع٢ً ٚايتػًب ايٛطين

 تتٛؾض اييت ايٓؿط١ٝ ايبًزإ ٭ِٖ ا٫قتقار١ٜ ٚبعض امل٪ؽضات ايٓؿط١ٝ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل أفٍٛ

 . ايقٓارٜل َٔ ايٓٛع ٖشا َجٌ ع٢ً

 

 :اإلمجايٞ احملًٞ ٚايٓاتر ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل بني املكاص١ْ  .أ

 قٝاع١ٝ َعز٫ت عذًت اإلمجايٞ احملًٞ ايٓاتر إىل ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ ايقٓارٜل أفٍٛ ْغب١ إٔ

 بباقٞ ْغب١ َكاص١ْ أقٌ عذًتا ايًتإ ٚصٚعٝا إٜضإ باعتجٓا٤ ايزصاع١ قٌ ايبًزإ َععِ يز٣

 ْتٝذ١ تزٍ ٖٚٞ % 272,64 بك١ُٝ َعزٍ أع٢ً املتشز٠ ايعضب١ٝ اإلَاصات عذًت سني يف ايزٍٚ

ايٓؾاط  سذِ أمعاف ث٬ث١ تكضٜبا ٜٛاطٟ اإلَاصاتٞ ايغٝارٟ ايجض٠ٚ فٓزٚم أفٍٛ سذِ إٔ ع٢ً

 38,90 182,19ٚ بني  َا ترتاٚح ْغبا ايع١ٓٝ رٍٚ باقٞ عذًت نُا يإلَاصات، ايهًٞ ا٫قتقارٟ

دزا  ١َُٗ ْغب١ ٖٚٞ % 69,52 ٜغاٟٚ ايزصاع١ بًزإ ؾُٝع ايٓغب١ ٖشٙ َتٛعط ٚإٔ ،%

 :ايتاي١ٝ ايٓتا٥ر إىل ايتٛفٌ خ٬هلا َٔ ميهٔ

  ع٢ً اقتقارٜاتٗا قزص٠ عزّ ٚبايتايٞ ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ َععِ يز٣ اإلْتاد١ٝ ايكزصات معـ 

 ايعامل١ٝ، ا٭عٛام يف ايٓؿط أععاص اصتؿاع ْتٝذ١ احملكك١ ايكٝاع١ٝ املاي١ٝ اَتقال ايؿٛا٥ض

 ٖشٙ ٚاعتجُاص ٫رخاص عٝار١ٜ ثض٠ٚ فٓارٜل إْؾا٤ إىل ايزٍٚ ٖشٙ ؾ٤ٛ َععِ ٜؿغض ايشٟ ا٭َض

 .اـاصد١ٝ ا٭عٛام يف ايؿٛا٥ض

  ايجض٠ٚ يقٓارٜل سٝاطتٗا خ٬ٍ َٔ ْغبٝا َٚغتزا١َ ٖا١َ متٌٜٛ يكزصات ايزٍٚ ٖشٙ اَت٬ى 

 ايتدًك َٔ ايزٍٚ ٖشٙ اقتقارٜات متهٔ ٚاعتكضاص مبط أرا٠ اعتباصٖا ميهٔ ايغٝار١ٜ اييت

 نُا ايٓؿط، أععاص اصتؿاع ساي١ يف ايتندِ خطض َٔ ا٫قتقار ايغٝٛي١ ٚمحا١ٜ ؾا٥ض َٔ

 سزٚخ ساي١ يف اينضٚص١ٜ ايتٌُٜٛ َقارص تٛؾري طضٜل اقتقارٜا عٔ اعتكضاص ع٢ً ؼاؾغ

 .ايعامل١ٝ ا٭عٛام يف ايٓؿط أععاص انؿاض ْتٝذ١ ايزٍٚ ٖشٙ َزاخٌٝ يف انؿاض
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 :اؿهَٛٞ ٚاإلْؿام ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل بني املكاص١ْ .ب

 يف يًزٚي١ ايعا١َ يًٓؿكات ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أفٍٛ  تػط١ٝ َز٣ ايتايٞ اؾزٍٚ ٜبني

 :ايٓؿط١ٝ ايبًزإ بعض
 

 .ٚا٫ْؿام اؿهَٛٞ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أفٍٛ بني َكاص١ْ( 6-1دزٍٚ )
 

 .أَضٜهٞ ر٫ٚص ًَٝاص :ايٛسز٠
 

 ايبًز

 

أفٍٛ  فٓزٚم ايجض٠ٚ ايغٝارٟ

 ايقٓزٚم

 %ايٓغب١  ا٫ْؿام اؿهَٛٞ

ايعضب١ٝ ا٫َاصات 

 املتشز٠

 

 906.06 69.20 627 ١٦ٖٝ ابٛ ظيب ي٬عتجُاص

 ايٓضٜٚر

 

فٓزٚم املعاؽات اؿهَٛٞ 

 ا٫مجايٞ

443 136.77 323.90 

 ايهٜٛت

 

 567.90 35.71 202.8 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص ايهٜٛت١ٝ

 صٚعٝا

 

 52.94 269.13 142.5 فٓزٚم ايجض٠ٚ ايٛط١ٝٓ

 قطض

 

 276.24 23.53 65 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص ايكطض١ٜ

 اؾظا٥ض

 

 84.75 64.65 54.8 فٓزٚم مبط املٛاصر

 اٜضإ

 

 38.21 60.19 23 فٓزٚم ا٫عتكضاص ايٓؿطٞ

 اجملُٛع

 

 1558.1 659.18 236.36 

 

 ايزٚيٞ ايٓكز فٓزٚم  www.info.org/external/pubstft/wea/2001 :املقزص

 

 يإلْؿام ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أفٍٛ تػط١ٝ َغت٣ٛ يف تبأٜ ٖٓاى إٔ( 6-1)ٜبني اؾزٍٚ 

 : فُٛعتني بني ايتُٝٝظ ميهٔ اجملاٍ ٖشا ٚيف ، ايع١ٓٝ رٍٚ يف اؿهَٛٞ

 :"قطض ايهٜٛت، ايٓضٜٚر، اإلَاصات،" َٔ ن٬ تنِ ا٭ٚىل اجملُٛع١  -

 % 276,24 ٚ اإلَاصات يف % 906,06 بني تضاٚست قٝاع١ٝ ايتػط١ٝ َعز٫ت ْغب١ ؾٝٗا سككت   

 يف املغذٌ اؿهَٛٞ اإلْؿام تػط١ٝ اإلَاصاتٞ ايجض٠ٚ ٭فٍٛ فٓزٚم ميهٔ سٝح قطض، يف

 ٚايعار١ٜ، ايبرتٚي١ٝ اؾبا١ٜ إٜضارات اعتدزاّ َٔ رٕٚ عٓٛات 09 تؿٛم ط١َٝٓ ملز٠ 2008 ع١ٓ

 ع٢ً باؿؿاظ هلا ٜغُح أَإ ايٓؿط١ٝ ٖاَؿ يًبًزإ تٛؾض ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل إٔ ٜعين َا ٖٚٛ

 يف ْغب١ٝ اعتك٬ي١ٝ ٚؼكٝل    اـاصد١ٝ، ايقزَات خطض َٔ ٚمحاٜتٗا ايعا١َ، املٛاط١ْ اعتكضاص

 َٔ رٕٚ ايتدٛف ايت١ُٜٛٓ ٚبضافٗا عٝاعاتٗا كتًـ تٓؿٝش َٔ ميهٓٗا مما املاي١ٝ، عٝاعتٗا

 .ايٓؿط أععاص تكًبات خطض

  :"إٜضإ صٚعٝا، اؾظا٥ض، " َٔ ن٬ تنِ ايجا١ْٝ اجملُٛع١ - 

 َابني تضاٚست إس ، ا٭ٚىل اجملُٛع١ ببًزإ َكاص١ْ َعز٫ت َٓدؿن١ ايتػط١ٝ ْغب ؾٝٗا عذًت     

 يف اؿهَٛٞ اإلْؿام سذِ اصتؿاع ع٢ً ٜزٍ إٜضإ، مما يف % 38,21 ٚ اؾظا٥ض يف % 84,76

 يف نشيو تغاِٖ إٔ ايزٍٚ ٖشٙ ايغٝار١ٜ يف ايجض٠ٚ يقٓارٜل ميهٔ سيو ٚصغِ ، ايزٍٚ ٖشٙ

 .اـاصد١ٝ ايقزَات خطض َٔ ايعا١َ املٛاط١ْ محا١ٜ

http://www.info.org/external/pubstft/wea/
http://www.info.org/external/pubstft/wea/
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 :ا٭دٓب١ٝ ايقضف ٚاستٝاطات ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل بني املكاص١ْ. دـ

 ا٭دٓب١ٝ ايقضف استٝاطات إىل ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أفٍٛ ْغب١ ايتايٞ اؾزٍٚ ٜبني

 ًَٝاص ر٫ٚص اَضٜهٞ: ايٛسز٠     . ايٓؿط١ٝ ايبًزإ ٭ِٖ

 

 ايبًز

 

أفٍٛ  فٓزٚم ايجض٠ٚ ايغٝارٟ

 ايقٓزٚم

استٝاطٝات 

 ايقضف

 ا٫دٓب١ٝ

 %ايٓغب١ 

ا٫َاصات ايعضب١ٝ 

 املتشز٠

 ١٦ٖٝ أبٛ ظيب ي٬عتجُاص

 

627 45 1393.33 

 اؿهَٛٞ املعاؽات فٓزٚم ايٓضٜٚر
 اإلمجايٞ

443 49.22 899.98 

 ايغعٛر١ٜ

 

 101.19 410.1 415 اـاصد١ٝايؾضن١ ايكابن١ 

 ايهٜٛت

 

 1044.28 19.48 202.8 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص ايهٜٛت١ٝ

 صٚعٝا

 

 31.09 458.2 142.5 فٓزٚم ايجض٠ٚ ايٛط١ٝٓ

 قطض

 

 660.77 9.83 65 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص١ٜ ايكطض١ٜ

 يٝبٝا

 

 72.84 96.09 70 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص ايًٝب١ٝ

 اؾظا٥ض

 

 36.77 149 54.8 فٓزٚم مبط املٛاصر

 اٜضإ

 

 23.81 96.56 23 فٓزٚم ا٫عتكضاص ايٓؿطٞ

 اجملُٛع

 

 2043.1 1333.48 153.21 

 

 َكاص١ْ بني أفٍٛ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚاستٝاطات ايقضف ا٭دٓب١ٝ يبعض ايزٍٚ ايٓؿط١ٝ( 7-1)دزٍٚ صقِ 

                                                                                               

 َكاص١ْ ايٓغب أنرب سككت ايٓضٜٚر ايهٜٛت، اإلَاصات، بًزإ اىل إٔ( 7-1)ٜؾري اؾزٍٚ صقِ 

 ثض٠ٚ فٓارٜل متتًو ايزٍٚ ٖشٙ إٔ عًُا % 1112,53 تغاٟٚ َتٛعط١ ٚبٓغب١ ايع١ٓٝ رٍٚ بباقٞ

 بايؿقٌ ايزٍٚ ٖشٙ تكّٛ نُا ايبًز، خاصز أفٛهلا تغتجُض اييت ايقٓارٜل ٖٚٞ عٝار١ٜ خاصد١ٝ

 ايقٓارٜل ًَه١ٝ تعٛر سٝح ا٭دٓب١ٝ ايقضف ٚاستٝاطات ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل إراص٠ أفٍٛ ٜبني

 . املضنظ١ٜ ايبٓٛى طضف َٔ ا٭دٓب١ٝ ايقضف تزاص استٝاطات بُٝٓا يًشه١َٛ

املاي١ٝ  ايؿٛا٥ض َٔ َع١ٓٝ بٓغب١ اؿؿاظ ع٢ً ايزٍٚ بعض صغب١ ٜ٪نز ايؿقٌ ٖشا ٚدٛر إٕ

 فٓارٜل إىل ؼًٜٛٗا طضٜل عٔ طؾ١جملاا ٚعزّ أدٓب١ٝ فضف استٝاطات ؽهٌ يف احملكك١

 يف ٚايتٛظٝـ باؿشص ا٭دٓب١ٝ ايقضف استٝاطات إراص٠ تتُٝظ َا عار٠ ايغٝار١ٜ سٝح ايجض٠ٚ

 تتُٝظ اييت ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل اعتجُاصات عهػ املداطض ع٢ً ايك١ًًٝ املاي١ٝ ا٭فٍٛ

 ايٓغب ٚمبعز٫ت أقٌ عذًت ٚاؾظا٥ض إٜضإ إٔ اؾزٍٚ ٜبني نُا .املداطض ٚنجض٠ باجملاطؾ١

 راخ١ًٝ عٝار١ٜ ثض٠ٚ فٓارٜل ميتًهإ أُْٗا ايعًِ َع ايتٛايٞ ع٢ً  % 36,77  23,81 %بـ  تكزص

 ٚبايتايٞ املاي١ٝ، ايؿٛا٥ض يًزٚي١، ٚارخاص ايعا١َ املٛاط١ْ اعتكضاص ع٢ً اؿؿاظ يف ٚظٝؿتٗا تتُجٌ

 أْٗا أٟ ا٭دٓب١ٝ باستٝاطات ايقضف َػطا٠ ايزٍٚ ٖشٙ يف ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أفٍٛ ؾإٕ

 يزٜٓا ٚيًتٛمٝح أنجض احمل١ًٝ بايع١ًُ َك١ُٝ أْٗا إ٫ ا٭دٓب١ٝ ايقضف استٝاطات َٔ دظ٤

 .ايزاخ١ًٝ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ ٚفٓارٜل ايقضف استٝاطات بني ايع٬ق١ ٜبني ايشٟ املٛايٞ املدطط
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 ايزاخ١ًٝ ايغٝار١ٜ ٚايقٓارٜل ا٭دٓب١ٝ ايقضف استٝاطات بني ايع٬ق١( 5-1)كطط صقِ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٚايٛاصرات ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل بني املكاص١ْ -ر

 ع١ٓ يف ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ بعض ٚاصرات إىل ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أفٍٛ ْغب١ ٜبني ايشٟ ايتايٞ اؾزٍٚ يزٜٓا 

2008. 

 

 ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ بعض ٚاصرات ٚ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل بني َكاص١ْ( 8-1)دزٍٚ صقِ 

 أَضٜهٞ ر٫ٚص ًَٝاص :ايٛسز٠

 

 ايبًز

 

 %ايٓغب١  ايٛاصرات افٍٛ ايقٓزٚم فٓزٚم ايجض٠ٚ ايغٝارٟ

 ا٫َاصات ايعضب١ٝ املتشز٠

 

 ١٦ٖٝ أبٛ ظيب ي٬عتجُاص

 

627 137.2 456.99 

 ايٓضٜٚر

 

 اؿهَٛٞ املعاؽات فٓزٚم
 اإلمجايٞ

443 130.67 339.90 

 ايغعٛر١ٜ

 

 235.74 176.04 415 ايؾضن١ ايكابن١ اـاصد١ٝ

 ايهٜٛت

 

 534.38 37.95 202.8 ا٫عتجُاص ايهٜٛت١٦ٖٝ١ٝ 

 صٚعٝا

 

 38.69 368.22 142.5 فٓزٚم ايجض٠ٚ ايٛط١ٝٓ

 قطض

 

 232.97 27.90 65 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص١ٜ ايكطض١ٜ

 يٝبٝا

 

 269.23 26 70 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص ايًٝب١ٝ

 اؾظا٥ض

 

 144.24 37.99 54.8 فٓزٚم مبط املٛاصر

 اٜضإ

 

 33.56 68.53 23 فٓزٚم ا٫عتكضاص ايٓؿطٞ

 202.18 1010.5 2043.1  اجملُٛع
 

 َعز٫ت عذًت قز ايٛاصرات إىل ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل أفٍٛ ْغب١ إٔ( 8-1)  صقِ اؾزٍٚ ٜؾري 

 اإلَاصات يز٣ ْغب١ أع٢ً عذًت سٝح ٚإٜضإ صٚعٝا باعتجٓا٤ ايع١ٓٝ رٍٚ َععِ يز٣ قٝاع١ٝ

 اإلَاصات١ٝ ايجض٠ٚ فٓارٜل أفٍٛ إٔ تعين ْغب١ ٖٚٞ % 456,99 ٜقٌ مبعزٍ ايعضب١ٝ املتشز٠

 الدولة

 البنكالمركزيالشركاتالبتروليةالحكومة         

صندوق الثروة 

 السٍادي 

 

االختفاظ بها فً  -

احتٍاطٍاث شكل 

 .صرف اجنبً

اصدار عملت  -

 .محلٍت مىازٌت

 

استالم مداخٍل  -

الصادراث 

 .بالعملت المحلٍت

دفع جباٌت  -

بترولٍت 

 .للحكىمت

 

 

 

 

 ز

 

تمىٌل فائض 

الجباٌت البترولٍت 

الى صندوق 

 الثروة السٍادي

 

مداخل

الصادرات

 البترولية
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 إٜضإ  يز٣ ْغب١ أر٢ْ عذًت بُٝٓا عٓٛات 05 تكاصب ط١َٝٓ ملز٠ ايبًز تػط١ٝ ٚاصرات ع٢ً قارص٠

 .%202,62 ب ٜكزص ايع١ٓٝ رٍٚ مجٝع يز٣ ايٓغب١ َتٛعط ٕؾإ ٚإمجا٫ ،% 33,56

 ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل عًٝٗا تتٛؾض اييت اهلا١ً٥ ايت١ًُٜٝٛ ايكزص٠ َغت٣ٛ تبني أع٬ٙ ايٓتا٥ر إٕ

 املزاخٌٝ ع٢ً ا٫عتُار بزٕٚ عٓٛات يعز٠ ٚاصراتٗا مجٝع تػط١ٝ َٔ املايه١ ايزٍٚ ٚاييت متهٔ

 .ا٭خض٣
 ا٫قتقارٟ ا٫عتكضاص ع٢ً اؿؿاظ يف ٜغاعز عٝارٟ ثض٠ٚ فٓزٚم ع٢ً ْؿطٞ بًز تٛؾض إٕ

 بتػط١ٝ ايقٓزٚم َٛاصر تغُح سٝح ايعامل١ٝ، ا٫قتقار١ٜ ا٭طَات خطض َٔ ٚمحا١ٜ ايبًز

 ايزٚي١ٝ ٚعَُٛا ا٭عٛام يف ايٓؿط أععاص تضادع بغبب ايبًز َزاخٌٝ أٟ انؿاض يف ٚتعٜٛض

ايزٍٚ  اقتقارٜات متٌٜٛ يف َتُٝظا رٚصا ت٪رٟ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل إٔ ايكٍٛ ميهٔ

 طضٜل عٔ ا٫قتقارٟ ا٫عتكضاص ع٢ً اؿؿاظ َٔ ميهٓٗا أَإ َٓشٗا ٖاَؿ خ٬ٍ َٔ ايٓؿط١ٝ

 َٔ نشيو ٚميهٓٗا ، ي٬قتقار ايت١ًُٜٝٛ اؿاد١ عٔ تظٜز اييت املاي١ٝ اَتقال ايؿٛا٥ض

 ٖشٙ ٚأفٍٛ َٛاصر اعتػ٬ٍ طضٜل عٔ ايعامل١ٝ ا٫قتقار١ٜ كتًـ ا٭طَات تزاعٝات ػٓب

 .ايبًز َزاخٌٝ املتٛقع يف ا٫نؿاض يتعٜٛض ايقٓارٜل

 

 .ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚاملز١ْٜٝٛ اـاصد١ٝ يبعض ايزٍٚ ايٓؿط١ٝاملكاص١ْ بني فٓارٜل . ٖـ

 يًُز١ْٜٝٛ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تػط١ٝ ْغب١ طضٜل سغاب عٔ املكاص١ْ ٖشٙ إدضا٤ ميهٔ

 :يًذزٍٚ ايتايٞ ٚؾكا ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ يبعض اـاصد١ٝ

 

 يبعض ايزٍٚ ايٓؿط١ٝ املكاص١ْ بني فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚاملز١ْٜٝٛ اـاصد١ٝ( 9-1)دزٍٚ صقِ 

 ًَٝاص ر٫ٚص اَضٜهٞ: ايٛسز٠                                   

 ايبًز

 

 %ايٓغب١  املز١ْٜٝٛ اـاصد١ٝ افٍٛ ايقٓزٚم فٓزٚم ايغٝارٟ

ا٫َاصات ايعضب١ٝ 

 املتشز٠

 

 489.07 128.2 627 ١٦ٖٝ ابٛظيب ي٬عتجُاص

 ايٓضٜٚر

 

فٓزٚم املعاؽات 

 اؿهَٛٞ

443 548.10 80.82 

 ايغعٛر١ٜ

 

ايؾضن١ ايكابن١ 

 اـاصد١ٝ

415 72.45 572.80 

 ايهٜٛت

 

١٦ٖٝ ا٫عتجُاص 

 ايهٜٛت١ٝ

202.8 32.50 624.00 

 38.59 369.20 142.5 فٓزٚم ايجض٠ٚ ايٛط١ٝٓ صٚعٝا

 يٝبٝا

 

 1078.58 6.49 70 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص ايًٝب١ٝ

 قطض

 

 102.91 63.16 65 ١٦ٖٝ ا٫عتجُاص ايكطض١ٜ

 اؾظا٥ض

 

 982.07 5.58 54.8 فٓزٚم مبط املٛاصر

 اٜضإ

 

 122.79 18.73 23 فٓزٚم ا٫عتكضاص ايٓؿطٞ

 

 اجملُٛع

 

 2043.1 
 

1244.41 164.15 

www.info.org/external/pubstft/wea/2001   

 

http://www.info.org/external/pubstft/wea/2001
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 % 164,18 ايتػط١ٝب ْغب١ تكزص سٝح ايزٍٚ هلشٙ اـاصد١ٝ املز١ْٜٝٛ( 9-1)صقِ  اؾزٍٚ ٜبني

 اإلَاصات ايغعٛر١ٜ، ايهٜٛت، اؾظا٥ض، يٝبٝا، َٔ نٌ يف قز عذًت ْغب١ أع٢ً إٔ ايعًِ َع

 ميهٔ سيو ٚصغِ ايزٍٚ بباقٞ َكاص١ْ ايٓغب أر٢ْ ٚايٓضٜٚر صٚعٝا عذًت نُا، ايتٛايٞ ع٢ً

 عٔ متٝظُٖا َع١ٓٝ غقا٥ك ٚايٓضٚهٞ ايضٚعٞ ا٫قتقارإ ٫ْؿضار بايٓعض ْغبا ٖا١َ اعتباصٖا

 َقارص تعزر أٚ ا٫قتقارٟ اهلٝهٌ تٓٛع أٚ اؿذِ ْاس١ٝ َٔ عٛا٤ ايع١ٓٝ رٍٚ اقتقارٜات باقٞ

 متٌٜٛ َقارص تٜٓٛع يف تغاِٖ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٚعَُٛا ايزخٌ،

 إىل ٜ٪رٟ مما ايزؾع قزصات ٚؼغني املاي١ٝ َغت٣ٛ امل٠٤٬ صؾع ٚيف ايٓؿط١ٝ، ايبًزإ اقتقارٜات

 ٚأفٍٛ َٛاصر اعتعُاٍ ايبًزإ ميهٔ هلشٙ نُا ايتهايٝـ، ٚبأقٌ دزٜز٠ متٌٜٛ ؾضل إتاس١

 .ٚايزاخ١ًٝ اـاصد١ٝ املز١ْٜٝٛ سذِ ٚؽؿٝض عزار يف ايقٓارٜل

 .أرا٥ٗا قٝاؼ َٚ٪ؽضات ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل سٛن١ُ : عارعًا

 ٚايبًزإ ٚايعامل١ٝ اإلق١ًُٝٝ ٚاملٓعُات اهل٦ٝات تبزٜ٘ اْؾػاٍ أنرب إٔ عبل َا يف تبني    

 ٚصا٥ٗا َٚٔ ايقٓارٜل ٖشٙ َععِ ايتظاّ عزّ يف ٜهُٔ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ ػاٙ فٓارٜل املتكز١َ

 َؿّٗٛ إٔ عًُا عاملٝا، عًٝٗا املتعاصف ٚاإلؾقاح اؿٛن١ُ بتطبٝل َعاٜري هلا املايه١ ايبًزإ

 ايضقاب١ مُإ خ٬هلا َٔ ٜتِ اييت ٚا٭ْع١ُ َٔ ايكٛاعز فُٛع١ " ع٢ً ٜٓطٟٛ اؿٛن١ُ

 ٚاإلراص١ٜ املاي١ٝ املُاصعات َٔ اؿز  )إىل ٜ٪رٟ بؾهٌ امل٪عغ١ ع٢ً َاي١ٝ ٚايػري املاي١ٝ

 ساٚيت ايغٝام ْؿػ يف )َعٗا املتعا١ًَ ٚاؾٗات امل٪عغ١ َقاحل ع٢ً ٚاؿؿاظ املؾب١ٖٛ

 َٔ َع١ٓٝ قٛاعز ٚأعػ ٚمع ايزٚيٞ ايٓكز فٓزٚم صأعٗا ٚع٢ً ٚايعامل١ٝ اإلق١ًُٝٝ املٓعُات

 ا٭طضاف ػاٖٗا، كتًـ كاٚف َٔ ايتكًٌٝ ٚبايتايٞ ايقٓارٜل سٛن١ُ ٚتعظٜظ ؼغني أدٌ

 اهلاّ بايزٚص 2007  تؾضٜٔ ا٫ٍٚ يف ٚاملاي١ٝ ايٓكز١ٜ يًؾ٪ٕٚ ايزٚي١ٝ ايًذ١ٓ اعرتاف ٚبعز إس

 فٓزٚم قاّ ايزٚيٞ، ٚاملايٞ ايٓكزٟ ايٓعاّ اعتكضاص ع٢ً اؿؿاظ يف ايغٝار١ٜ يقٓارٜل ايجض٠ٚ

 ٚ ْٝغإ 30 َٜٛٞ ا٭َضٜه١ٝ املتشز٠ باي٫ٜٛات بٛاؽٓطٔ عكز ايشٟ يف ا٫دتُاع ايزٚيٞ ايٓكز

 تنِ فُٛع١ ٖٚٞ ايغٝار١ٜ، ايجض٠ٚ فٓارٜل سٍٛ ايعٌُ بتأعٝػ فُٛع١ 2008 َاٜػ 01

 سٝح ايغٝار١ٜ يًجض٠ٚ فٓارٜل ٚيزٜ٘ ايزٚيٞ ايٓكز يف فٓزٚم بًزا عنٛا 26 ٖاعنٜٛت يف

 عًُا ايغٝار١ٜ، ايقٓارٜل سٛن١ُ ؼغني إىل اييت تٗزف املبار٨ َٔ فُٛع١ بتشزٜز نًؿت

 عٔ ممجٌ إىل باإلماؾ١ ايعضب١ٝ املتشز٠ اإلَاصات رٚي١ عٔ ممجٌ ؾٝٗا ٜؾرتى ايًذ١ٓ ص٥اع١ إٔ

 ٚيف ٚاؽٓطٔ َٔ نٌ يف ادتُاعات ث٬ث١ اجملُٛع١ عكزت ؾكز ٚبايؿعٌ ايزٚيٞ، ايٓكز فٓزٚم

 اجملُٛع١ اىل اتؿام تٛفًت بايؾًٝٞ عاْتٝاغٛ ادتُاع ٚيف  2008 اًٍٜٛ 02 ٚبتاصٜذ عٓػاؾٛص٠،

 Generally Accepted Principles (GAPP) عًٝٗا املتعاصف ٚاملُاصعات املبار٨ َٔ فُٛع١ سٍٛ

and Practices ٚاتؿل أعنا٥ٗا ع٢ً تغُٝتٗا مببار٨ عاْتٝاغٛ  .ايػري إيظا١َٝ(Santiago 

Principles )َُٗتٗا أرا٤ يف ايعٌُ فُٛع١ اعتُزت ٚقز ٚعؾضٜٔ َبزًأ،  أصبع١ َٔ تتهٕٛ اييت 

 اؿاي١ٝ ٚاملُاصعات اهلٝانٌ ٫عتط٬ع فٓزٚم ايٓكز ايزٚيٞ اب٘  قاّ اييت املغح ع١ًُٝ ْتا٥ر ع٢ً

 تًك٢ اييت ايزٚي١ٝ ٚاملُاصعات اجملُٛع١ ع٢ً املبار٨ اعتُزت نُا ايغٝارٟ، ايجض٠ٚ يقٓارٜل

 َٔ عزر َٔ َعًَٛات ايغٝار١ٜ ٚاعتُزت ايقٓارٜل ْؾاط فاٍ ْؿػ يف ايٓطام ٚاعع قب٫ٛ

 اي٫ٜٛات إىل ايػضب١ٝ باإلماؾ١ أٚصٚبا رٍٚ غضاص ع٢ً ايقٓارٜل ٫عتجُاصات املغتكب١ً ايزٍٚ

 املٓعُات اإلق١ًُٝٝ بعض إىل باإلماؾ١ اهلٓز ايٝابإ، ايرباطٌٜ، أعرتايٝا، ا٭َضٜه١ٝ، املتشز٠

 ايزٚيٞ ٚايبٓو ا٫قتقار١ٜ ٚايت١ُٝٓ ايتعإٚ َٚٓع١ُ ا٭ٚصٚب١ٝ املؿٛم١ٝ غضاص ع٢ً ٚايعامل١ٝ

 :ًٜٞ ٚنُا املبار٨ أٖزاف ٖشٙ َاٖٞ تٛمٝح ميهٔ ٚع٢ً ايعُّٛ
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 ٚا٫عتجُاصات ا٭َٛاٍ ص٩ٚؼ تزؾل ٚعض١ٜ َغتكض عاملٞ َايٞ بٓعاّ ا٫ستؿاظ ع٢ً املغاعز٠. 

 ّؾٝٗا تغتجُض اييت ايبًزإ يف املطبك١ ٚاإلؾقاح ايتٓعِٝ َتطًبات بهاؾ١ ا٫يتظا. 

 ايعا٥ز ٚاعتباصات ٚاملاي١ٝ ا٫قتقار١ٜ املداطض م٤ٛ يف ا٫عتجُاص. 

 إراص٠ ٚع١َ٬ امل١ُ٥٬ ايتؾػ١ًٝٝ اينٛابط ٜهؿٌ يًشٛن١ُ ٚعًِٝ ؽؿاف ٖٝهٌ إصعا٤ 

 .املداطض ٚاملغا٤ي١

 ايجض٠ٚ فٓارٜل يطبٝع١ ايزٚي١ٝ املاي١ٝ ٚا٭عٛام املتًك١ٝ ٚايبًزإ املٛطٔ بًزإ ؾِٗ تعُٝل 

 .ايغٝار١ٜ

 ٕٚاملتًك١ٝ املايه١ يًبًزإ ايقٓارٜل ؼككٗا اييت ٚاملاي١ٝ ا٫قتقار١ٜ املٓاؾع اعتُضاص مُا 

 .امل٪عغات ا٫قتقار١ٜ
 :أرا٥ٗا قٝاؼ َ٪ؽضات

 . تضَٚإ َ٪ؽض: أ٫ًٚ

اهل٦ٝات  كتًـ أرا٤ قٝاؼ يف املغتدز١َ ايٛعا٥ٌ أِٖ بني َٔ ا٭را٤ قٝاؼ َ٪ؽضات تعترب

 ا٭را٤ قٝاؼ َ٪ؽضات تظاٍ ٫ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أرا٤ تكِٝٝ فاٍ ٚيف املاي١ٝ، ٚامل٪عغات
 آخض تؾري ايغٝام ْؿػ ٚيف ايقٓارٜل، ٖشٙ ػضب١ ؿزاث١ بايٓعض َضاسًٗا ا٭ٚي١ٝ يف

 بزصاع١ َٗتُني باسجني قبٌ َٔ اعتشزاثُٗا مت ا٭را٤ يكٝاؼ َ٪ؽضٜٔ ٚدٛر إىل املعطٝات
 ٚاعع طام ٕ ع٢ً تغتدزَإ امل٪ؽضٜٔ ٖشٜٔ ْتا٥ر إٔ عًُا ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل ظاٖض٠

 .هلشٙ ايعاٖض٠ املٗت١ُ اإلع٬ّ ٚعا٥ٌ ٚ ايزٚي١ٝ اهل٦ٝات قبٌ َٔ

 EDWIN "تضَٚإ إرٜٚٔ ايباسح قبٌ َٔ إعزارٙ مت َ٪ؽض :تضَٚإ َ٪ؽض تعضٜـ

.M.TRUMAN  باعتدزاّ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أرا٤ قٝاؼ إىل ٜٗزف ٚ، 2008ع١ٓ يف 
 تتهٕٛٚٚايغًٛى، املغا٤ي١ ايؾؿاؾ١ٝ، اؿٛن١ُ، يف اهلٝه١ً، تتُجٌ ص٥ٝغ١ٝ َعاٜري أصبع

 أع١ً٦  05 اهلٝه١ً، ملعٝاص أع١ً٦ 08 :ايٓشٛ ايتايٞ ع٢ً َٛطع١ ع٪اٍ 33 َٔ املعاٜري ٖشٙ

 عًِ ٜتأيـ ايغًٛى، أع١ً٦ ملعٝاص 06 ٚاملغا٤ي١، ايؾؿاؾ١ٝ ملعٝاص ع٪اٍ 14 اؿٛن١ُ، ملعٝاص

 ْكاط َٔ بٓكط١ تكِٝ ع٪اٍ نٌ عٔ اإلداب١ إٔ مبع٢ٓ ْكط١ 33 َٔ بامل٪ؽض اـال ايتٓكٝط

 .امل٪ؽض

 :تضَٚإ َ٪ؽض َهْٛات

 ٚاعتدزاَات أفٛي٘ ايقٓزٚم، متٌٜٛ َقارص ٚمٛح َز٣ ٜكٝػ ":ايقٓزٚم ٖٝه١ً" ا٭ٍٚ املعٝاص
تًو  اْؿقاٍ َٚز٣ املتبع١، ا٫عتجُاص١ٜ ٚاإلعرتاتٝذ١ٝ يًزٚي١ ايعا١َ باملٝظا١ْٝ ٚع٬قت٘ ٚعٛا٥زٙ

 .ا٭دٓيب ايقضف استٝاطات عٔ ايقٓارٜل
 َهْٛات َعٝاص اهلٝه١ًٝ( 10-1)دزٍٚ صقِ 

 

 ايتٓكٝط املهْٛات

 01 ؼزٜز اٖزاف ايقٓزٚم

 01 َٛاصر ايقٓزٚم

 01 نٝؿ١ٝ اعتعُاٍ عٛا٥ز ايقٓزٚم

 01 ايتهاٌَ َع املٛاط١ْ ايعا١َ

 01 اتباع ٚتٓؿٝش ايتٛدٝٗات

 01 اعرتاتٝذ١ٝ ا٫عتجُاص

 01 تػري ٖٝهٌ ايقٓزٚم

 01 ايؿقٌ بني ايقٓزٚم ٚاستٝاطات ايقٓزٚم

 08 اجملُٛع

Source: Edwin .M. Truman, Projet de Meilleures Pratiques pour les Fonds Souverains 
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 إعرتاتٝذ١ٝ يف اؿٛن١ُ رٚص ٚمٛح َز٣ ٜكٝػ  "ايقٓزٚم سٛن١ُ": ايجاْٞ املعٝاص

 َ٪ؽضات ٚدٛر َٚز٣ ايقٓارٜل، تًو َزٜضٟ ف٬سٝات ٚ ايزصاع١ قٌ ا٫عتجُاص يًقٓارٜل

 .ا٫عتجُاص ع٢ً ١َٝٓٗٚ ايكا٥ُني ْظا١ٖ ؼهِ

 

 َهْٛات َعٝاص اؿٛن١ُ( 11-1)دزٍٚ صقِ 

 

 ايتٓكٝط املهْٛات

 01 رٚص اؿه١َٛ

 01 رٚص َغريٟ ايقٓزٚم

 01 ايكضاصات املتدش٠ َٔ املغرئٜ

 01 ٚدٛر تٛدٝٗات ؼزر َغ٪ٚي١ٝ ايقٓزٚم

 01 ٚدٛر تٛدٝٗات اخ٬ق١ٝ تنبط ْؾاط ايقٓزٚم

 05 اجملُٛع

Source: Edwin .M. Truman, Ibid, p: 477. 

عٔ  ٚايغ١ٜٛٓ ايؿق١ًٝ املعًَٛات تٛؾض َز٣ ٜكٝػ " ٚايؾؿاؾ١ٝ املغا٤ي١ " : ايجايح املعٝاص

 ٚاـاصد١ٝ ايزاخ١ًٝ املاي١ٝ ٚايضقاب١ ي٬عتجُاصات، اؾػضايف ايتٛطٜع ٚ ، ٚعٛا٥زٖا ا٫عتجُاصات

 .ع٢ً ايقٓارٜل

 َهْٛات َعٝاص املغا٤ي١ ٚايؾؿاؾ١ٝ( 12-1)دزٍٚ صقِ 

 

 ايتٓكٝط املهْٛات

 01 اإلؾقاح عٔ اْٛاع ا٭فٍٛ املغتجُض ؾٝٗا

 01 اعتدزاّ قؿع١ ا٫عتجُاص املضدع١ٝ

 01 اعتدزاّ تك١ٝٓ تقٓٝـ ايكضٚض

 01 ا٫عتعا١ْ مبزصا٤ قاؾغ اعتجُاص١ٜ أداْب

 01 اإلؾقاح عٔ سذِ أفٍٛ ايقٓزٚم

 01 اإلؾقاح عٔ ايعا٥ز احملكل

 01 اإلؾقاح عٔ ايبًزإ املغتجُض ؾٝٗا

 01 اإلؾقاح عٔ اعتجُاصات خاف١

 01 اْٛاع ايع٬ُت املغتدز١َ يف ايقٓزٚم

 01 ْؾض تكاصٜض ع١ٜٛٓ ٚؾق١ًٝ

 01 ٚدٛر َضادع١ َغتك١ً خاصد١ٝ ٚا٫ع٬ٕ عٔ ْتا٥ذٗا

 14 اجملُٛع

Source: Edwin .M. Truman, Ibid, p: 479.  
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 حملاؾعٗا يقٓارٜل ا إراص٠ نٝؿ١ٝ املعٝاص ٖشا ٜبني " ايقٓارٜل عًٛى :  " ايضابع املعٝاص

 .املاي١ٝ ٚاملؾتكات املايٞ ايضؾع تك١ٝٓ ا٫عتجُاص١ٜ ٚاعتدزاّ

 

 

 

 َهْٛات َعٝاص عًٛى ايقٓارٜل( 13-1)دزٍٚ صقِ 

 

 ايتٓكٝط املهْٛات

 01 نٝؿ١ٝ تعزٌٜ احملؿع١ ا٫عتجُاص١ٜ

 01 ٚدٛر سز أع٢ً يًُغاُٖات

 01 اإلراص٠ٚدٛر َغاُٖات بزٕٚ سل 

 01 اعتدزاّ عٝاعات ايضؾع املايٞ

 01 ٚدٛر عٝاع١ خاف١ املؾتكات املاي١ٝ

 01 اعتدزاّ املؾتكات املاي١ٝ يف عًُٝات ايتػط١ٝ ؾكط

 06 اجملُٛع

           Source: Edwin .M. Truman, Ibid, p: 482. 
 

امل٪ؽض  ْؿػ اعتدزّ نُا عٝارٟ، ثض٠ٚ فٓزٚم 34 بتقٓٝـ تضَٚإ قاّ :تضَٚإ َ٪ؽض تطبٝل

 بهٌ خاف١ ١ٜٛ٦َ بٓغب عٓٗا َعرب ايتقٓٝـ ْتا٥ر إٔ عًُا عٝار١ٜ غري فٓارٜل 10 يتقٓٝـ

 .امل٪ؽض َعاٜري يٓغب ايرتدٝشٞ املتٛعط عٔ عباص٠ اإلمجاي١ٝ ٚايٓتٝذ١ امل٪ؽض َٔ َعاٜري َعٝاص

 تقٓٝـ أِٖ فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚؾكًا مل٪ؽض تضَٚإ( 14-1)دزٍٚ 

 : %ايٛسز٠                                                     

املغا٤ي١  اؿٛن١ُ اهلٝه١ًٝ ايبًز ايقٓزٚم ايغٝارٟ

 ٚايؾؿاؾ١ٝ

 ايضتب١ اجملُٛع ايغًٛى

فٓزٚم ا٫عها 

 ايزا٥ِ

 01 94 83 100 80 100 اَضٜها

فٓزٚم املعاؽات 

 اؿهَٛٞ

 02 92 67 100 100 94 ايٓضٜٚر

فٓزٚم ايجض٠ٚ 

 ايٛط١ٝٓ

 14 51 33 50 40 72 صٚعٝا

١٦ٖٝ ا٫عتجُاص 

 ايهٜٛت١ٝ

 16 48 0 41 80 75 ايهٜٛت

 18 45 0 61 50 50 عٓػاؾٛص٠ Temasekفٓزٚم 

ؽضن١ ا٫عتجُاص 

 ايق١ٝٓٝ

 21 29 17 14 50 50 ايقني

 23 27 37 11 40 56 اؾظا٥ض فٓزٚم مبط املٛاصر

فٓزٚم ا٫عتكضاص 

 ايٓؿطٞ

 25 23 0 18 20 50 اٜضإ

ؽضن١ املباري١ 

 يًت١ُٝٓ

 31 15 0 7 10 44 ا٫َاصات

١٦ٖٝ ا٫عتجُاص 

 ايكطض١ٜ

 33 9 0 2 0 34 قطض

١٦ٖٝ ا٫عتجُاص أبٛ 

 ظيب

 34 9 8 4 0 25 ا٫َاصات

       Source: Edwin .M. Truman, Ibid, p: 473 
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 ٚايٓضٜٚر ا٭َضٜه١ٝ املتشز٠ اي٫ٜٛات َٔ يهٌ ايغٝارٟ ايقٓزٚم بإٔ( 14-1)ٜبني اؾزٍٚ صقِ 

   : ب أ٫عها يقٓزٚم ا٭را٤ ْغب١ تكزص سٝح ، ايعامل يف ا٤ا أر ا٭سغٔ ايقٓارٜل مُٔ ٜقٓؿإ

 هلشٜٔ ْغب١ أع٢ً إٔ عًُا % 92 تعارٍ بٓغب١ ايٓضٜٚر فٓزٚم ًٜٝٗا أع٢ً ْغب١ ٖٚٞ  % 94

 ٜعهػ أَض ٖٚٛ ،% 100 ٜغاٟٚ مبعزٍ ٚايؾؿاؾ١ٝ املغا٤ي١ َعٝاص يف عذًت قز ايقٓزٚقني

 . ايبًزٜٔ يف ايغا٥ز اإلقتقارٟ ْٚٛع١ٝ ايٓعاّ اإلقتقار١ٜ املعا٬َت طبٝع١

دٝز٠  صتب١ ٖٚٞ % 48 ٚمبعزٍ 16 صتب١ امل يف ايهٜٛيت ايغٝارٟ ايجض٠ٚ فٓزٚم ٜقٓـ بُٝٓا

 ٬ٜسغ أْ٘ إ٫ ايقٓزٚم أرا٤ يتشغني ايغًطات طضف َٔ املبشٚي١ اؾٗٛر كتًـ تعهػ

 فٗٛر ٍ ببش َطايب١ اؿه١َٛ إٔ ٜعين مما " % 41 " ٚايؾؿاؾ١ٝ املغا٤ي١ َعزٍ يف انؿاض

 َ٪ؽض يف ا٭خري٠ املضتب١ مُٔ يإلعتجُاص ظيب أبٛ ١٦ٖٝ سني إ تقٓـ يف ، اجملاٍ ٖشا يف أنرب

 ٖٚٞ ،" % 0 "  ٠ّاؿٛى َعٝاص عذًت ْغب١ أر٢ْ نُا إٔ ، % 9 ٜتذاٚط ٫ ٚمبعزٍ تضَٚإ

 بك١ُٝ ايعامل يف عٝارٟ ثض٠ٚ فٓزٚم ايشٟ ٜعتربأنرب ايقٓزٚم ٚسذِ ٚطٕ تعهػ ٫ ْتٝذ١

 إراص٠ عٝاعات بتػٝري َطايب١ ؾإٕ ايغًطات ٚبايتايٞ أَضٜهٞ ر٫ٚص ًَٝاص 627 عارٍ ت أفٍٛ

 .أرا٤ ايقٓزٚم َغت٣ٛ ٚصؾع يتشغني أنرب فٗٛر ٚبشٍ ايغٝارٟ فٓزٚقٗا
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 ايؿقٌ ايجاْٞ

 ٚايتٛفٝاتاملبار٨ ٚا٫عتٓتادات 

 :عٓتٝاغٛ َبار٨ َنُٕٛ

 :ث٬ث١ قاٚص ع٢ً َبزأ َٛطع١ ٚعؾضٜٔ أصبع١ َٔ عاْتٝاغٛ َبار٨ تتهٕٛ 

ٖشا  إٕ ايه١ًٝ، ا٫قتقار١ٜ ايغٝاعات َع ٚايتٛاؾل ٚا٭ٖزاف ايكاْْٛٞ اإلطاص ٜنِ :احملٛصا٭ٍٚ

 عًُٝٗا ٜكّٛ َغتكض سٛن١ُ ٖٚٝهٌ قٟٛ َ٪عغٞ إلطاص أعاع١ٝ ميجٌ صنٝظ٠ اإلطاص

 تٓغل اييت امل١ُ٥٬ ا٫عتجُاص اعرتاتٝذٝات فٝاغ١ ع١ًُٝ ٜٝغض نُا ايغٝارٟ، ايجض٠ٚ فٓزٚم

 .املع١ًٓ ايغٝاع١ٝ ا٭ٖزاف َع

 ٚظا٥ـ بني ٜؿقٌ ايشٟ احملٛص ٖٚٛ اؿٛن١ُ ٖٚٝهٌ امل٪عغٞ اإلطاص ٜنِ :ايجاْٞ احملٛص

 يف ايتؾػ١ًٝٝ ا٫عتك٬ي١ٝ تغٝري إىل ٜ٪رٟ مما اإلراص٠ ٚؾضٜل اؿانِ ٚاؾٗاط اؾ١ٗ املايه١

 ا٫عتجُاص١ٜ ايعًُٝات ٚتٓؿٝش ا٫عتجُاص قضاصات اؽاس ٜهؿٌ ٚمبا ايجض٠ٚ ايغٝارٟ فٓزٚم إراص٠

 غط١ ايقٓزٚم ايتظاّ إظٗاص ع٢ً ايٛامش١ ا٫عتجُاص ٚتعٌُ عٝاع١ عٝاعٞ، تزخٌ رٕٚ

 .َٓنبط١ اعتجُاص١ٜ ٚمماصعات اعتجُاص

ع١َ٬  تؾذٝع إىل َبار٨ تٗزف ٜنِ قٛص ٖٚٛ املداطض ٚإراص٠ ا٫عتجُاص إطاص مِ :خايجاٍ حملٛصا

 .يًُغا٤ي١ ايعًُٝات ٖشٙ خنٛع َٚز٣ يًقٓارٜل ا٫عتجُاص١ٜ ايعًُٝات

 املبار٨ ٚاملُاصعات املتعاصف عًٝٗا

 

ٜهٕٛ ا٫طاص ايكاْْٛٞ ايشٟ ٜغتٓز ايٝ٘ فٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ عًًُٝا ٚراعًُا : املبزأ ا٭ٍٚ

 .تؾػ١ًٝٝ ٚؼكٝل أٖزاؾ٘ املع١ًٓيؿعاي١ٝ 

ٜنُٔ ا٫طاص ايكاْْٛٞ ع١َ٬ ايٛمع ايكاْْٛٞ يقٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝار١ٜ : 1-1املبزأ ايؿضعٞ 

 ..ٚاملعا٬َت اييت هضٜٗا

ٜتِ اإلؾقاح ايعًين عٔ اِٖ َٛافؿات ا٭عاؼ ٚاهلٝهٌ ايكاْْٛٝني يقٓزٚم : 2-1املبزأ ايؿضعٞ 

 .٠ بني نٌ فٓزٚم ٚغريٙ َٔ نٝاْات ايقٓزٚما٭دٝاٍ ايغٝار١ٜ ٚنشيو ايع٬م

ٜتشزر بٛمٛح غضض ايغٝاع١ َٔ إْؾا٤ فٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ ٜٚتِ اإلؾقاح عٓ٘ :2املبزأ 

 .عًًٓا

سٝجُا ٜهٕٛ ٭ْؾط١ فٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ اْعهاعات اقتقار١ٜ ن١ًٝ ق١ًٝ : 3املبزأ 

َع عًطات املاي١ٝ ايعا١َ  َباؽض٠ نبري٠، ٜتِ تٓغٝل ٖشٙ ا٭ْؾط١ تٓغٝكًا نا٬ًَ

ٚايغًطات ايٓكز١ٜ احمل١ًٝ بػ١ٝ مُإ ا٫تغام َع ايغٝاعات ا٫قتقار١ٜ ايه١ًٝ 

 .ايؾا١ًَ

تٛمع عٝاعات أٚ قٛاعز أٚ ادضا٤ات أٚ تضتٝبات ٚامش١ َٚع١ًٓ بؾإٔ املٓٗر ايعاّ : 4املبزأ 

 .يقٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ سٝاٍ عًُٝات ايتٌُٜٛ ٚايغشب ٚاإلتؿام

 .ٜتِ اإلؾقاح عًٓا عٔ َقزص متٌٜٛ فٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ: 1-4رأ ايؿضعٞ املب

ٜتِ اإلؾقاح عًٓا عٔ املٓٗر ايعاّ يغشب ا٭صفز٠ َٔ فٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ : 2-4املبزأ ايؿضعٞ 

 .ٚاإلْؿام َٓ٘ ْٝاب١ عٔ اؿه١َٛ

اإلسقا١ٝ٥ سات ايق١ً بقٓزٚم ٜتِ اب٬ؽ اؾ١ٗ املايه١ ع٢ً اعاؼ َٜٛٞ بايبٝاْات : 5املبزأ 

ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ أٚ اتاستٗا ي٬رصاز يف املهإ املٓاعب َع فُٛعات ايبٝاْات 

 .ا٫قتقار١ٜ ايه١ًٝ سغب ا٫قتنا٤
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ٜعٌُ  فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ يف ظٌ إطاص عًِٝ يًشٛن١ُ وزر تكغًُٝا ٚامشًا : 6املبزأ 

٤ي١ ٚا٫عتك٬ي١ٝ ايتؾػ١ًٝٝ يف إراص٠ ٚؾعا٫ً يٮرٚاص ٚاملغ٪ٚيٝات مبا ٜغٌٗ املغا

 .ايقٓزٚم ععًٝا يتشكٝل أٖزاؾ٘

ؼزر اؾ١ٗ املايه١ أٖزاف فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ ٚتتٛىل تعٝني أعنا٤ دٗاطٙ : 7املبزأ 

 .اؿانِ طبكًا إلدضا٤ات ٚامش١ ايتشزٜز ٚمتاصؼ اإلؽضاف ع٢ً عًُٝات٘

ًّـ ٜعٌُ اؾٗاط اؿانِ مبا وكل َقاحل ل: 8املبزأ  ْزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ ايغٝاع١ٝ ٜٚه

 .مب١ُٗ ٚامش١ املعامل ٚميٓح ايغًط١ ٚا٫ختقال ايهاؾٝإ ٫را٤ ٚظا٥ؿ٘

ٜتٛىل ؾضٜل اإلراص٠ ايتؾػ١ًٝٝ يقٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ تٓؿش اعرتاتٝذٝات٘ بقٛص٠ : 9املبزأ 

 .َغتك١ً ٚيف إطاص َغ٪ٚيٝات ٚامش١ ايتشزٜز

املغا٤ي١ عٔ عًُٝات فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ بايٓك عًٝ٘ يف  ٜتشزر بٛمٛح إطاص: 10املبزأ 

 .ايتؾضٜع أٚ املٝجام املعين أٚ غري سيو َٔ ايٛثا٥ل ايتأعٝغ١ٝ أٚ يف اتؿاق١ٝ اإلراص٠

ٜتِ اعزار تكضٜض عٟٓٛ َقشٛب بهؾٛؾات َاي١ٝ عٔ عًُٝات فٓزٚم ا٫دٝاٍ : 11املبزأ 

طبكًا يًُعاٜري احملاعب١ٝ ايزٚي١ٝ أٚ ايغٝارٟ ٚنٝؿ١ٝ أرا٥٘ ٚسيو يف ايٛقت املكضص ٚ

 .ايٛط١ٝٓ املعٍُٛ بٗا َٚع َضاعا٠ َتطًبات ا٫تغام

ؽنع عًُٝات فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ ٚنؾٛؾ٘ املاي١ٝ يًتزقٝل ايغٟٓٛ طبكًا : 12املبزأ 

 .يًُعاٜري احملاعب١ٝ ايزٚي١ٝ أٚ ايٛط١ٝٓ املعٍُٛ بٗا

ُٜشاط عًُا بٗا أعنا٤ اؾٗاط تتشزر بٛمٛح املعاٜري امل١ٝٓٗ : 13املبزأ  ٚا٫خ٬ق١ٝ ايٛادب١ ٚ

 .اؿانِ يقٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ ٚإراصت٘ َٚٛظؿٝ٘

ٜضتهظ ايتعاٌَ َع أطضاف ثايج١ يػضض إراص٠ عًُٝات فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ ع٢ً : 14املبزأ 

 .أعػ اقتقار١ٜ َٚاي١ٝ ٚتضاعٞ ؾٝ٘ قٛاعز ٚادضا٤ات ٚامش١

يٓا عٔ املعًَٛات املاي١ٝ سات ايق١ً بقٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ يتٛمٝح ٜتِ اإلؾقاح ع: 15املبزأ 

تٛدٝ٘ ا٫قتقارٟ ٚاملايٞ ست٢ ٜتغ٢ٓ ي٘ اإلعٗاّ يف اعتكضاص ا٭عٛام املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 

 .ٚتعظٜظ اايجك١ يف ايبًزإ املتًك١ٝ ٫عتجُاصات٘

ٚح ٚا٫تغام َع أٖزاؾ٘ تتغِ ايغٝاع١ ا٫عتجُاص١ٜ يقٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ بايٛض: 16املبزأ 

احملزر٠ ٚاملداطض اييت ٜتعضض هلا ٚرصد١ ؼًُ٘ هلا ٚاعرتاتٝذ١ٝ ا٫عتجُاص١ٜ 

سغبُا سزرتٗا اؾ١ٗ املايه١ أٚ اؿان١ُ نُا تضتهظ ع٢ً َبار٨ ع١ًُٝ إلراص٠ 

 .اؿاؾع١

ٜغرتؽز فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ بغٝاعت٘ ا٫عتجُاص١ٜ يف تكٓني َز٣ : 1-16املبزأ ايؿضعٞ 

 .اْهؾاؾ٘ يًُداطض املاي١ٝ ٚإَها١ْٝ اعتدزاَ٘ يًضؾع املايٞ

تعاجل ايغٝاع١ ا٫عتجُاص١ٜ َز٣ إَها١ْٝ ا٫عتعا١ْ مبزٜضٜٔ راخًٝني : 2-16املبزأ 

ٚخاصدٝني ي٬عتجُاص ٚأْٛاع أْؾطتِٗ ٚطبٝع١ ايغًط١ املدٛي١ هلِ ٚايع١ًُٝ املتبع١ 

 .يف اختٝاصِٖ َٚضاقب١ آرا٥ِٗ

ٜتِ اإلؾقاح عًٓا عٔ تٛفٝـ يغٝاع١ ا٫عتجُاص املعتُز٠ يز٣ فٓزٚم : 3-16املبزأ ايؿضعٞ 

 .ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ

تٗزف ايكضاصات ا٫عتجُاص١ٜ اييت ٜتدشٖا فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ اىل تععِٝ ايعا٥ز : 17املبزأ  

املايٞ املعزٍ سغب املداطض مبا ٜتٛاؾل َع عٝاعت٘ ا٫عتجُاص١ٜ ٚاعتٓارًا اىل أعػ 

 .َٚاي١ٝاقتقار١ٜ 

 .ٜغتٓز فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ اىل إطاص وزر كاطض عًُٝات٘ ٜٚكزصٖا ٜٚزٜضٖا: 18املبزأ 
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ٜتنُٔ إطاص إراص٠ املداطض َعًَٛات َٛثٛق١ ْٚعُا إلب٬ؽ ايبٝاْات يف ايٛقت : 1-18املبزأ ايؿضعٞ 

ٚايٝات املكضص، مما ٜتٝح َضاقب١ املداطض سات ايق١ً ٚاراصتٗا يف ظٌ َغتٜٛات  َكبٛي١ 

يًضقاب١ ٚاؿٛاؾظ َٚزْٚات يكٛاعز ايغًٛى ٚؽطٝط ٫عتُضاص١ٜ ايعٌُ ٚٚظٝؿ١ 

 .تزقٝك١ٝ َغتك١ً

 .ٜتِ ا٫ؾقاح عًٓا عٔ املٓٗر ايعاّ املعتُز إلطاص إراص٠ املداطض: 2-18املبزأ ايؿضعٞ 

ملايهٗا  تكاؼ أفٍٛ فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ ٚأرا٤ٙ ا٫عتجُاصٟ ُٚتضؾع تكاصٜض بؾأْٗا: 19املبزأ 

 .طبكًا ملبار٨ َٚعاٜري ٚامش١ ايتشزٜز

هضٟ فٓزٚم ا٫دٝاٍ ايغٝارٟ بؾهٌ َباؽض أٚ َٔ خ٬ٍ طضف ٜٓٛب عٓ٘ ع١ًُٝ : 20املبزأ 

 .َضادع١ َٓتع١ُ يتطبٝل املبار٨ ٚاملُاصعات املتعاصف عًٝٗا
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 اـ٬ف١
   

َباؽض٠  غري أٚ َباؽض٠ بطضٜك١ َٚزاص٠ َغتشزث١ َاي١ٝ أرٚات عٔ عباص٠ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل

 املاي١ٝ ايؿٛا٥ض طضٜل عٔ متًٜٛٗا ٜٚتِ ارخاص١ٜ أٚ اعتجُاص١ٜ ٭غضاض اؿه١َٛ قبٌ َٔ

 أٚ راخًٞ ٜهٕٛ قز ْؾاطٗا فاٍ إٔ نُا يًزٚي١، ايعا١َ املٛاط١ْ أٚ َٝظإ املزؾٛعات يف احملكك١

 .خاصدٞ
يف  ٜتُجٌ  أبضطٖا إٔ إ٫ ٯخض بًز َٔ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل إْؾا٤ ٚرٚاؾع َربصات ؽتًـ

 يتعٜٛض دزٜز٠ أفٍٛ إهار إىل ٚاؿاد١ ايطبٝع١ٝ، يًُٛاصر ايطبٝعٞ يًٓنٛب ا٫عتعزار

 اَتقال ع٢ً ايزٍٚ بعض اقتقارٜات قزص٠ عزّ إٔ نُا ايكَٛٞ، ايزخٌ احملتٌُ يف ا٫نؿاض

 ثض٠ٚ فٓارٜل إْؾا٤ إىل ايزٍٚ ٖشٙ ؾ٤ٛ يف َُٗا عببا ٜعز املاي١ٝ احملكك١ ايؿٛا٥ض اعتٝعاب ٚ

 ايغًب١ٝ ا٫ْعهاعات َٔ ٚايتدؿٝـ ايٛطٔ ايؿٛا٥ض خاصز ٖشٙ اعتجُاص أدٌ َٔ عٝار١ٜ

 .ايطبٝع١ٝ ايجض٠ٚ عٔ ايٓاػ١ املاي١ٝ يًتزؾكات

 ، ايقٓزٚم َٛاصر غضاص ع٢ً َعاٜري عز٠ باعتدزاّ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تقٓٝـ ميهٔ

 .ايقٓزٚم اعتك٬ي١ٝ رصد١ أٚ عٌُ ايٛظٝؿ١ٝ فاٍ
 تتذاٚط أفٍٛ بك١ُٝ ايعامل يف عٝارٟ ثض٠ٚ فٓزٚم مخغني تٛادز إىل 2010 ع١ٓ بٝاْات تؾري

 ٖشٙ أْٛاع أبضط تعز ايٓؿط١ٝ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل إٔ عًُا أَضٜهٞ، ر٫ٚص تضًٜٕٝٛ  3,89

  60 %. بٓغب١ تكاصب ايقٓارٜل

 َغاْز هلا بني َا ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل سٍٛ ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ َٚ٪عغات أعٛإ َٛاقـ تتبأٜ

 ٫عتجُاصات املغتكب١ً ايزٍٚ غضاص ع٢ً عًٝٗا َٚتشؿغ يًقٓارٜل املايه١ ايزٍٚ غضاص ع٢ً

 املٓعُات َٛقـ ٜتغِ بُٝٓا ٚايغٝاعٞ، ا٫قتقارٟ ْؿٛسٖا ؾكزإ َٔ ؽٛؾٗا ايقٓارٜل بغبب

 ؽضٜط١ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل بزٚص املٓعُات ٖشٙ تضسب سٝح ايتٛاطٕ َٔ ايعامل١ٝ بٓٛع ا٫قتقار١ٜ

 .يٓؾاطٗا ٚقٛاعز مابط١ مببار٨ ايتظاَٗا
 اقتقارٜات متٌٜٛ َٔ متهٓٗا عاي١ٝ متٌٜٛ قزصات ع٢ً ايٓؿط١ٝ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تتٛؾض

 ايتٌُٜٛ َقارص عٔ بزٌٜ متٌٜٛ َقزص ٚتٛؾري املاي٠١ٝ امل٤٬ َغت٣ٛ صؾع طضٜل عٔ ايزٍٚ ايٓؿط١ٝ

 ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تغاِٖ نُا املز١ْٜٝٛ، َؾه١ً َٔ ايتدًك إىل ٜ٪رٟ مما ا٭دٓب١ٝ

 ا٭طَات ملدتًـ ايتقزٟ ع٢ً ا٫قتقار قزص٠ ٚتعظٜظ ا٫عتكضاص ا٫قتقارٟ ع٢ً اؿؿاظ يف

 أٚ ايقارصات َغت٣ٛ ع٢ً املزاخٌٝ يف املتٛقع تعٜٛض ا٫نؿاض طضٜل عٔ ايعامل١ٝ ا٫قتقار١ٜ

 .يًزٚي١ ايعا١َ اإلٜضارات
املايه١  ايزٍٚ َع بايتٓغٝل ايزٚيٞ ايٓكز فٓزٚم َٔ إعزارٖا مت اييت عٓتٝاغٛ َبار٨ تغاعز

 يطبٝعتٗا بايٓعض ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل سٛن١ُ تعظٜظ يف ايقٓارٜل ٫عتجُاصات ٚاملغتكب١ً

 .بًز بهٌ اـاف١ ٚايتٓع١ُٝٝ ا٫قتقار١ٜ اـقا٥ك َع يًتهٝـ إيظا١َٝ ٚقابًٝتٗا ايػري

سايٝا  ٜتٛؾض اجملاٍ ٖشا ٚيف ا٭ٚي١ٝ َضاسًٗا يف ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل أرا٤ قٝاؼ َ٪ؽضات تظاٍ ٫

 ا٭را٤ قٝاؼ َ٪ؽضات إٔ عًُا "َارٍٚ -يٝٓربؽ" َٚ٪ؽض "تضَٚإ" َ٪ؽض ُٖا ا٭را٤ يكٝاؼ َ٪ؽضٜٔ

 املغتُض تكُٝٝٗا ْتٝذ١ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل ٚؽؿاؾ١ٝ سٛن١ُ يتشغني ١َُٗ تعز ٚع١ًٝ

 .ايقٓارٜل ٖشٙ تغٝري ٚإراص٠ عٝاعات ملدتًـ
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مضٚص٠ تعزٌٜ قإْٛ ايقٓزٚم ايعضاقٞ اؿايٞ ٚتعزٌٜ ايٓعاّ ايزاخًٞ ٚاهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يٝقبح 

فٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ املظَع اْؾا٤ٙ،ٚ ٜهٕٛ ايعٌُ يف داْب ايت١ُٝٓ مُٔ أقغاّ اهلٝهٌ 

 .٠ يقٓزٚم ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ َٛمٛع ايبشحايتٓعُٝٞ ا٫عاعٞ
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 ا٫عتٓتادات
 

 : ًٜٞ ٚنُا إيٝٗا ايتٛفٌتٞ مت اٍ ايٓتا٥ر أِٖ تًدٝك ميهٔ 
 بايٓعض سايٝا يًطاق١ َقزص أِٖ ٚايقًب ٚايػاطٟ ايغا٥ٌ أْٛاع٘ مبدتًـ ايٓؿط ٜعترب  -1

 ٚعٗٛي١ ايٓغب١ٝ ايٛؾض٠ يف أعاعا ٚاملتُج١ً ا٭خض٣ املقارص عٔ متٝظٙ اييت يًدقا٥ك

 مما َتذزر غري َقزص ٜعترب نُا سايٝا، يًتهٓٛيٛدٝا املغتدز١َ ٥٬َُٚت٘ ا٫عتػ٬ٍ

 .املغت٣ٛ ايعاملٞ ع٢ً تبارهلا ٜتِ اقتقار١ٜ عًع١ أِٖ هعً٘
 املٓتذ١ ايزٍٚ اقتقارٜات ع٢ً اإلهابٞ تأثريٙ يف يًٓؿط ا٫قتقار١ٜ ا٭١ُٖٝ تتذ٢ً  -2

 ايٓكز عا٥زات ٚصؾع اإلمجايٞ احملًٞ ايٓاتر سذِ طٜار٠ يف َغاُٖت٘ خ٬ٍ َٔ ي٘ ٚاملقزص٠

 بني ايزٚيٞ ايتبارٍ َعز٫ت صؾع يف ٜغاِٖ أْ٘ ايعا١َ يًزٍٚ،نُا ٚاإلٜضارات ا٭دٓيب

 َؾتكات٘ يتٓٛع بايٓعض ايتهٓٛيٛدٞ املاٍ ٚايتطٜٛض صأؼ ٚتهٜٛٔ ايعامل رٍٚ كتًـ

 .فٓاعت٘ ٚتعكز
 ايٓا١َٝ ايزٍٚ يف أعاعا ترتنظ ايٓؿط ٚإْتاز استٝاطات إٔ يًٓؿط اؾػضايف ايتٛطٜع ٜعٗض  -3

 يف ايٓؿط اعت٬ٗى ٜضتهظ بُٝٓا ،"إؾضٜكٝا اي٬ت١ٝٓٝ، أَضٜها ا٭ٚعط، َٓطك١ ايؾضم "

 باإلماؾ١ ٚاهلٓز ايقني ٚرٚييت"ايٝابإ ٚصبا ايػضب١ٝ،أ أَضٜها ايؾُاي١ٝ، " املتكز١َ ايزٍٚ

 .أعٝا ؽضم دٓٛب رٍٚ إىل
 ملغت٣ٛ ٚبايٓعض ؾٝٗا تتِ اييت املعا٬َت سذِ بغبب ايعامل يف عٛم أِٖ ايٓؿط عٛم تعز  -4

 أِٖ ايهرب٣ ايعامل١ٝ ايؾضنات إىل باإلماؾ١ ا٭ٚبو َٓع١ُ تعترب سٝح ؾٝٗا املتزخًني

 يًطاق١ ايزٚي١ٝ ايٛناي١ تعز املكابٌ ٚيف ايٓؿطٞ يف ايعضض املتشهُني املتعاًَني

 .ايٓؿطٞ ايطًب يف املتشهُني ٚاهلٓز أِٖ ايقني إىل باإلماؾ١ املتكز١َ يًزٍٚ املُج١ً
 إ٫ ٚاملتعاًَني ايٓؿط أعٛام باخت٬ف ؽتًـ اييت ا٭ععاص َٔ أْٛاع بعز٠ ايٓؿط تغعري ٜتِ  -5

 ايؿٛص١ٜ املعا٬َت أعٛام يف املتزاٍٚ ايَٝٛٞ ايغعض ٖٛ سايٝا اعتعُا٫ ا٭نجض إٔ ايٓٛع

 .ايعامل١ٝ ايٓؿط١ٝ ايتبار٫ت َععِ ع٢ً اييت تغتشٛس ٚاٯد١ً
 يف امل٪ثض٠ ايعٛاٌَ َٔ فُٛع١ إىل ايٓؿط أععاص يف املغذ١ً اي١َٝٛٝ ايتكًبات تعظ٣  -6

 َغت٣ٛ املغتًٗه١، ايزٍٚ يف املغذ١ً ا٫قتقارٟ ايُٓٛ َعز٫ت ع٢ً غضاص ايطًب داْب

 َ٪ثض٠ عٛاٌَ إىل باإلماؾ١ املٓاخ١ٝ ايتػريات ايتهضٜض،املناصب١، قزصات سذِ احملظْٚات،

 ا٭ٚماع إىل باإلماؾ١ ا٭ٚبو قبٌ َٓع١ُ َٔ املتبع١ ايغٝاعات َجٌ ايعضض داْب يف

 .يًٓؿط املقزص٠ ايزٍٚ يف ايغٝاع١ٝ
 عٔ متٝظٙ اييت اـقا٥ك َٔ مبذُٛع١ ا٭خض٣ ايطاق١ َقارص َٔ غريٙ عٔ ايٓؿط ٜٓؿضر  -7

 اؿامض ايٛقت يف ايعامل يف يًطاق١ ايض٥ٝغٞ املقزص اعتباصٙ إىل ٜ٪رٟ مما املقارص ا٭خض٣

 مبٛقع٘ ايٓؿط استؿاظ إىل ا٫قتقار١ٜ ايزصاعات َععِ تؾري املتٛعط سٝح املز٣ ٚع٢ً

 عٝغُح ايٓؿط١ٝ ي٬ستٝاطات ايتزصهٞ إٔ ايرتادع إ٫ 2030 ع١ٓ أؾام ست٢ ايضٜارٟ

 باإلماؾ١ ايٓؿط خقا٥ك ميتاط بٓؿػ ايشٟ ايطبٝعٞ ايػاط يف ٜتُجٌ قٟٛ َٓاؾػ بعٗٛص

 .بايٓؿط َكاص١ْ ايب١٦ٝ ع٢ً ايغًب١ٝ تأثريات٘ انؿاض إىل
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 ٚاؿ١ٜٛٝ ٚاملا١ٝ٥ ٚاهلٝزصٚد١ٝٓٝ ايؾُغ١ٝ ايطاق١ غضاص ع٢ً املتذزر٠ يًطاقات ميهٔ  -8

 َٚتاس١ ع١ًٗ بتهٓٛيٛدٝات تظٜٚزٖا ساي١ يف ايبعٝز املز٣ ع٢ً بز٬ٜ يًٓؿط تقبح إٔ

 ايشٟ ايٛسٝز ايعا٥ل تعز اييت ا٫عتػ٬ٍ ؽؿٝض تهايٝـ أدٌ َٔ ايعامل رٍٚ ؾُٝع

 .سايٝا ٚاعع ْطام ع٢ً اْتؾاصٖا رٕٚ وٍٛ
 ٜعز سٝح َغتٜٛات، يج٬خ ٚؾكا ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ اقتقارٜات ع٢ً ايٓؿط تأثري ٜتذ٢ً  -9

 ايُٓٛ َعز٫ت اصتباط إىل ٜ٪رٟ مما ايزٍٚ ٖشٙ َععِ يف ايضا٥ز ايٓؿطٞ ايكطاع ايكطاع

 ٜعتُز ٚايزاخًٞ اـاصدٞ ايتٌُٜٛ ٖٝهٌ إٔ نُا ٖشا ايكطاع، أرا٤ مبغت٣ٛ ا٫قتقارٟ

 يف ا٭ععاص مبغتٜٛات بزٚصٖا تتشزر ايٓؿط١ٝ اييت اإلٜضارات َغت٣ٛ ع٢ً نبري٠ بزصد١

 ٚعزّ ايتكًبات رٚص١ٜ ْتٝذ١ أطَات إىل ايزٍٚ ٖشٙ غايب١ٝ ٜعضض مما ايزٚي١ٝ ا٭عٛام

 .ٚايبعٝز ايكضٜب املز٣ ع٢ً ايٓؿط أععاص ميٝظ ايشٟ ايٝكني
 متٌٜٛ َقارص تٜٓٛع نٝؿ١ٝ يف ٜتُجٌ ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ ٜٛاد٘ ؼزٟ أنرب إٕ -10

 ؼاٍٚ َا ٖٚٛ ايٝكني ٚعزّ بايتكًب ٜتُٝظ َٛصر ع٢ً ٚعزّ ا٫عتُار ايزٍٚ ٖشٙ اقتقارٜات

 ٚتٛظٝـ ٫عتػ٬ٍ عٝار١ٜ ثض٠ٚ فٓارٜل طضٜل إْؾا٤ عٔ ب٘ ايكٝاّ ايٓؿط١ٝ ايزٍٚ َععِ

 املز٣ ٫قتقارٜاع٢ً بز١ًٜ َٚغتزا١َ متٌٜٛ َقارص تٛؾري أدٌ َٔ ايٓؿط١ٝ املٛاصر

 . ٚايبعٝز ايكضٜب
 غري أٚ َباؽض٠ بطضٜك١ َٚزاص٠ َغتشزث١ َاي١ٝ أرٚات عٔ عباص٠ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل  -11

 طضٜل عٔ متًٜٛٗا ٜٚتِ ارخاص١ٜ أٚ اعتجُاص١ٜ ٭غضاض اؿه١َٛ َٔ قبٌ َباؽض٠

 فاٍ إٔ نُا يًزٚي١، ايعا١َ املٛاط١ْ أٚ املزؾٛعاتَٝظإ  يف احملكك١ املاي١ٝ ايؿٛا٥ض

 .خاصدٞ أٚ راخًٞ ٜهٕٛ قز ْؾاطٗا
 يف ٜتُجٌ أُٖٗا إٔ إ٫ ٯخض بًز َٔ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل إْؾا٤ ٚرٚاؾع َربصات ؽتًـ -12

 دزٜز٠ أفٍٛ إهار إىل ٚاؿاد١ ايطبٝع١ٝ، يًُٛاصر ايطبٝعٞ ا٫عتعزار يًٓنٛب

 بعض اقتقارٜات قزص٠ عزّ إٔ نُا ايزخٌ ايكَٛٞ، يف احملتٌُ ا٫نؿاض يتعٜٛض

 ٖشٙ ؾ٤ٛ يف َُٗا ٜعز عببا احملكك١ املاي١ٝ ايؿٛا٥ض اعتٝعاب ٚ اَتقال ع٢ً ايزٍٚ

 خاصز ايٛطٔ ايؿٛا٥ض ٖشٙ اعتجُاص أدٌ َٔ عٝار١ٜ ثض٠ٚ فٓارٜل إْؾا٤ إىل ايزٍٚ

 .ايطبٝع١ٝ ايجض٠ٚ عٔ ايٓاػ١ املاي١ٝ يًتزؾكات ايغًب١ٝ ا٫ْعهاعات َٔ ٚايتدؿٝـ
 ايقٓزٚم، َٛاصر غضاص َعاٜريع٢ً عز٠ باعتدزاّ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تقٓٝـ ميهٔ -13

 .ايقٓزٚم اعتك٬ي١ٝ رصد١ أٚ عٌُ ايٛظٝؿ١ فاٍ
 أفٍٛ بك١ُٝ ايعامل يف عٝارٟ ثض٠ٚ فٓزٚم مخغني تٛادز إىل 2010 ع١ٓ بٝاْات تؾري -14

 أبضط تعز ايٓؿط١ٝ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل إٔ عًُا أَضٜهٞ، ر٫ٚص تضًٜٕٝٛ 3,89 تتذاٚط

 %.60 تكاصب  بٓغب١ ايقٓارٜل ٖشٙ أْٛاع

 بني َا ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل سٍٛ ايعاملٞ املايٞ ايٓعاّ َٚ٪عغات أعٛإ َٛاقـ تتبأٜ -15

 املغتكب١ً ايزٍٚ غضاص ع٢ً عًٝٗا َٚتشؿغ يًقٓارٜل املايه١ ايزٍٚ غضاص ع٢ً هلا َغاْز

 ٜتغِ بُٝٓا ٚايغٝاعٞ، ا٫قتقارٟ ْؿٛسٖا ؾكزإ َٔ ؽٛؾٗا ايقٓارٜل بغبب ٫عتجُاصات

 بزٚص املٓعُات ٖشٙ تضسب سٝح ايتٛاطٕ َٔ ايعامل١ٝ بٓٛع ا٫قتقار١ٜ املٓعُات َٛقـ

 .يٓؾاطٗا ٚقٛاعز مابط١ مببار٨ ايتظاَٗا ؽضٜط١ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل
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 متٌٜٛ َٔ متهٓٗا عاي١ٝ متٌٜٛ قزصات ع٢ً ايٓؿط١ٝ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تتٛؾض -16

 متٌٜٛ َقزص ٚتٛؾري املاي١ٝ ٤٬َتٗا َغت٣ٛ صؾع طضٜل عٔ ايزٍٚ ايٓؿط١ٝ اقتقارٜات

 نُا املز١ْٜٝٛ، َؾه١ً َٔ ايتدًك إىل مما ٜ٪رٟ ا٭دٓب١ٝ ايتٌُٜٛ َقارص عٔ بزٌٜ

 قزص٠ ٚتعظٜظ ا٫قتقارٟ ا٫عتكضاص ع٢ً اؿؿاظ يف ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تغاِٖ

 تعٜٛض ا٫نؿاض طضٜل عٔ ايعامل١ٝ ا٫قتقار١ٜ ا٭طَات ملدتًـ ايتقزٟ ع٢ً ا٫قتقار

 .يًزٚي١ ايعا١َ اإلٜضارات أٚ ايقارصات َغت٣ٛ ع٢ً املزاخٌٝ يف املتٛقع
 ايزٍٚ َع بايتٓغٝل ايزٚيٞ ايٓكز فٓزٚم طضف َٔ إعزارٖا مت اييت عٓتٝاغٛ َبار٨ تغاعز -17

 ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل سٛن١ُ تعظٜظ يف ايقٓارٜل ٫عتجُاصات املايه١ ٚاملغتكب١ً

 ٚايتٓع١ُٝٝ ا٫قتقار١ٜ اـقا٥ك َع يًتهٝـ إيظا١َٝ ٚقابًٝتٗا ايػري يطبٝعتٗا بايٓعض

 .بًز بهٌ اـاف١
 اجملاٍ ٖشا يف ايزٚي١ٝ ايتذاصب ألح َٔ ايٓضٚهٞ ايغٝارٟ ايجض٠ٚ فٓزٚم ػضب١ تعز -18

 اؿٛن١ُ َغتٜٛات باصتؿاع تتُٝظ ع١ًُٝ ٚعٝاع١ٝ اقتقار١ٜ ب١٦ٝ بغبب تٛؾض ٖٚشا

 ٚا٭ٖزاف املعامل ٚامش١ اعتجُاص إعرتاتٝذ١ٝ ايبًز ٚٚدٛر ٖشا يف ٚايغٝاع١ٝ ا٫قتقار١ٜ

 قزص تٛؾض إٔ نُا ايغا٥ز٠، ا٭ٚماع ا٫قتقار١ٜ َع ايتهٝـ ع٢ً ٚايكزص٠ باملض١ْٚ تتُٝظ

 ٚتقشٝح انتؾاف إىل عضع١ ٜ٪رٟ ايقٓزٚم ْؾاطات سٍٛ ٚاملغا٤ي١ ايؾؿاؾ١ٝ َٔ عاٍ

 .ايقٓزٚم باعتجُاصات املضتبط١ ا٭خطا٤
 ايجض٠ٚ فٓارٜل فاٍ يف ايعامل١ٝ ايتذاصب أقزّ َٔ بهْٛٗا ايهٜٛت ػضب١ تتُٝظ -19

 ايقٓزٚم أرا٤ يتشغني اعتدزاَٗا ميهٔ ٚخربات َعاصف ٜغُح برتانِ مما ايغٝار١ٜ،

 اإلؾقاح فاٍ يف ايتذضب١ متٝظ اييت ايٓكا٥ك تٛدز بعض سيو ٚصغِ ايهٜٛيت، ايغٝارٟ

 خنٛع ؾضل َٔ ٜكًٌ مما ايغ١ٜٛٓ احملكك١ ايٓتا٥ر ع٢ً اإلع٬ٕ ٜتِ ٫ سٝح ٚايؾؿاؾ١ٝ،

 .يًُغا٤ي١ ايهٜٛت١ٝ ا٫عتجُاص ١٦ٖٝ
 يف ٜغاِٖ ايعامل يف عٝارٟ ثض٠ٚ فٓزٚم أنرب ع٢ً املتشز٠ ايعضب١ٝ اإلَاصات إٕ سٝاط٠ -20

 َغت٣ٛ تزْٞ إٔ إ٫ ايعاملٞ ٚا٫قتقارٟ املايٞ ايٓعاّ يف ايبًز ْؿٛس َٚها١ْ تعظٜظ

 انؿاض ٚ اؿه١َٛ يغٝطض٠ ٚخنٛع٘ عزّ اعتك٬يٝت٘ بغبب ايقٓزٚم سٛن١ُ

 ايٛؾض٠ بغبب ٖا١ً٥ منٛ يؿضل اَت٬ن٘ صغِ أرا٤ٙ َٔ وز ايقٓزٚم ؽؿاؾ١ٝ َغت٣ٛ

 .ميتًهٗا اييت املاي١ٝ
 فٝـ بزا١ٜ َٓش ايعامل١ٝ املاي١ٝ يٮط١َ ايتقزٟ يف ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل عاُٖت -21

 ٚا٭ٚصٚب١ٝ ا٭َضٜه١ٝ املاي١ٝ ا٭عٛام يف املباؽض٠ تزخ٬تٗا عٔ طضٜل ٚسيو 2007

 عٝاعات ؾؾٌ بغبب ط٬ٜٛ ٜغتُض مل ايٓذاح ٖشا إ٫ إٔ ٚعٝٛيتٗا، اعتكضاصٖا ع٢ً يًشؿاظ

 ـغا٥ض ايقٓارٜل تعضض إىل مما أر٣ املتكز١َ ايزٍٚ قبٌ َٔ املٓؿش٠ ا٭ط١َ َعاؾ١

 ا٭عٛام يف ٚاملٓتذات ايٓؿط أععاص انؿاض بغبب َٛاصرٖا ٚيف اعتجُاصتٗا يف َعترب٠

 .ايعامل١ٝ
 عٔ اإلع١َٝ٬ املاي١ٝ املعا٬َت منٛ تعظٜظ يف تغاِٖ إٔ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ يقٓارٜل ميهٔ -22

 يف ٚا٫عتجُاص اإلع١َٝ٬ املاي١ٝ ا٭رٚات يتؾٌُ ا٫عتجُاص١ٜ تٛعٝع قاؾعٗا طضٜل

 عٔ ايٓاػ١ املداطض ٚتكًٌٝ ايعٛا٥ز اصتؿاع إىل مما ٜ٪رٟ اإلع١َٝ٬، املاي١ٝ امل٪عغات

 .ايه٬عٝه١ٝ املاي١ٝ ا٭رٚات يف ا٫عتجُاص
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 خ٬ٍ َٔ تأثريٙ ٜعٗض ايعضاقٞ إس ي٬قتقار ٚاملٛد٘ ايضا٥ز ايكطاع احملضٚقات قطاع ٜعترب -23

 ايعا١َ اإلٜضارات إىل باإلماؾ١ ايغًع١ٝ ٚايقارصات اإلمجايٞ احملًٞ ايٓاتر ُٖٝٓت٘ ع٢ً

 خاصد١ٝ ٚفزَات ٭طَات ٚتعضم٘ ايعضاقٞ ا٫قتقار عزّ اعتكضاص إىل ٜ٪رٟ مما يًزٚي١

 . رٚص١ٜ
 يتدؿٝـ ٚع١ًٝ إهار يف اؿه١َٛ صغب١ ع٢ً ٜزٍ ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ فٓزٚم إْؾا٤ إٕ -24

 ايعضاقٞ ا٫قتقار ٚع٢ً خاف١، بقؿ١ ايعا١َ املٛاط١ْ ع٢ً ايقزَات اـاصد١ٝ خطض

 ٚغري ْامب١ ثض٠ٚ باعتباصٖا ايٓؿط١ٝ ايجض٠ٚ اعتػ٬ٍ َزاخٌٝ ٚتضؽٝز عا١َ، بقؿ١

 .َغتزا١َ
 ا٭ٖزاف ؼكٝل يف ايقٓزٚم لاح ٜبني ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ يقٓزٚم اـال ايتكِٝٝ إٕ -25

 ايع١َُٝٛ املز١ْٜٝٛ سذِ ؽؿٝض يف َٚباؽض٠ ؾعاي١ بقٛص٠ سٝح ٜغاِٖ ي٘ احملزر٠

 ايٓؿط١ٝ اإلٜضارات ق١ُٝ يؿا٥ض ايقٓزٚم اَتقال إٔ نُا ٚاـاصد١ٝ ايزاخ١ًٝ

 ايعا١َ، املٛاط١ْ اعتكضاص إىل أر٣ املٛاط١ْ عذظ متٌٜٛ يف باؽض٠ّ ٚايػري املباؽض٠ َٚغاُٖت٘

 ايٓؿط أععاص تكًبات عٔ ايٓاػ١ اـاصد١ٝيًقزَات  تعضمٗا خطض َٔ ٚمحاٜتٗا

 اإلْعاـ عٝاع١ بغبب تٓؿٝش اؿهَٛٞ اإلْؿام سذِ اصتؿاع يف املتُج١ً ٚايزاخ١ًٝ

 ا٫قتقارٟ
 ؼٌُ إىل ٜ٪رٟ ايعضاقٞ يًت١ُٝٓ اـاصد١ٝ قإْٛ ايقٓزٚم ٚتعزٌٜ تطٜٛض صؾض إٕ -26

 ايقٓزٚم أفٍٛ اعتجُاص إَها١ْٝ يف املتُج١ً ايبز١ًٜ ايؿضف١ مٝاع يتهًؿ١ ايعضام

 ق١ُٝ تزٖٛص ـطض ٜعضض ايقٓزٚم إماؾ١ٝ، نُا عٛا٥ز ؼقٌٝ أدٌ َٔ ايبًز خاصز

 .ايتندِ َعز٫ت اصتؿاع ْتٝذ١ أفٛي٘
 ايعضاقٞ يًت١ُٝٓ اـاصد١ٝ فٓزٚماٍطٜٛض قإْٛ تٚ بتعزٌٜ اـاف١ ا٫قرتاسات تؾٌُ -27

 :أعاع١ٝ قاٚص ث٬ث١
 ٜؾٌُ بايقٓزٚم خال قإْٛ َؾضٚع ٜكرتاح اجملاٍ ٖشا ٚيف :يًقٓزٚم ايكاْْٛٞ اإلطاص 

 .ٚاإلؾقاح ايؾؿاؾ١ٝ اؿٛن١ُ، ٚاملٛاصر، ايتغ١ُٝ ٚا٭ٖزاف
 ٌَٚٗاّ أٖزاف َع ٜتُاؽ٢ تٓعُٝٞ ٖٝهٌ ٜكرتح :يًقٓزٚم ايتٓعُٝٞ اهلٝه 

 .ايقٓزٚم ٚتغٝري إراص٠ يف أنرب َض١ْٚ ٜٚغُح بتشكٝل ايقٓزٚم
 َز٣ ٜبني يًقٓزٚم اعتجُاص إعرتاتٝذ١ٝ إعزار إٕ :ايقٓزٚم يف ا٫عتجُاص إعرتاتٝذ١ٝ 

 ؼكٝل مضٚص٠ ع٢ً صنظْا جملاٍا ٖشا ٚيف يًقٓزٚم، ايٛظٝؿ١ ا٫عتجُاص١ٜ أ١ُٖٝ

 خطض أر٢ْ َع عا٥ز أععِ ؼكٝل يف أعاعٞ ٜتُجٌ هلزف ا٫عتجُاص إعرتاتٝذ١ٝ

 يتكًٌٝ ايتعزٌٜ ٚايكزص٠ ع٢ً باملض١ْٚ تتُٝظ املكرتس١ اإلعرتاتٝذ١ٝ إٔ عًُا ممهٔ،

 .ايقٓزٚم ٫عتجُاصات املقاسب١ املداطض
 ايقٓارٜل ٖشٙ َٛاصر إٔ ،نُا ايٓؿط١ٝ بايبًزإ خاف١ أرا٠ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تعترب

 ا٭ٚي١ٝ املٛار فارصات َزاخٌٝ يتؾٌُ تتعزٖا بٌ ايٓؿط١ٝ ايجض٠ٚ ع٢ً َزاخٌٝ تكتقض ٫

 بًزإ يف أٜنا تتٛادز ايقٓارٜل ٖشٙ إٔ ٜعين مما ا٭دٓيب، ٚاستٝاطات ايقضف ٚاملٓتذات،

 .ا٭َضٜه١ٝ املتشز٠ اي٫ٜٛات عٓػاؾٛص٠، غضاص ايقني، ع٢ً ْؿط١ٝ غري أخض٣
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 ايتٛفٝات
   

 ٚتٛفٝات خاف١ ايعا١َ ايتٛفٝات َٔ فُٛع١ اقرتاح ميهٔ إيٝٗا املتٛفٌ ايٓتا٥ر م٤ٛ ع٢ً

 :ظُٗٛص١ٜ ايعضام
 إقا١َ طضٜل عٔ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ يقٓارٜل املايه١ ايزٍٚ بني ايتعإٚ ع٬قات تعظٜظ مضٚص٠ -1

 .ايقٓارٜل ٖشٙ بإراص٠ اـاف١ ٚاملعاصف اـربات ٚتبارٍ َقاؿٗا عٔ يًزؾاع أٚ َٓتز٣ تهتٌ
 ايػري املداٚف يتبزٜز ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل ْؾاطات ع٢ً ٚاإلؾقاح ايؾؿاؾ١ٝ َٔ َظٜز إمؿا٤ -2

 .ػاٖٗا ايعامل١ٝ ا٫قتقار١ٜ ٚاملٓعُات املتكز١َ ايبًزإ تبزٜٗا َربص٠ اييت
ايجض٠ٚ  فٓارٜل يٓؾاطات َٓع١ُ عامل١ٝ َبار٨ إصعا٤ إىل اييت تٗزف ايزٚي١ٝ اؾٗٛر يف املؾاصن١ -3

 .عٓتٝاغٛ مببار٨ املتُج١ً ايزٚيٞ ايٓكز فٓزٚم َبارص٠ غضاص ع٢ً ايغٝار١ٜ
 يٝؾٌُ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل عٌُ فاٍ ٚتٛعٝع دزٜز٠، اعتجُاص١ٜ ؾضل عٔ ايبشح -4

 ٚرٍٚ اي٬ت١ٝٓٝ ٚأَضٜها إؾضٜكٝا َٓطك١ بًزإ غضاص ع٢ً ايٓاؽ١٦ ايبًزإ يف أعٛام ا٫عتجُاص

 .املتكز١َ ايبًزإ أعٛام ع٢ً َٔ ايرتنٝظ بز٫ آعٝا ؽضم دٓٛب
 ٚاإلقتقار١ٜ املاي١ٝ ا٭طَات َٔ املبهض ٚاإلْشاص يًٛقا١ٜ بأْع١ُ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل تظٜٚز -5

 املداطض كتًـ ٚؼزٜز مبضاقب١ املهًؿ١ ٚاملقاحل ا٭قغاّ ٚؾعاي١ٝ أرا٤ ؼغني طضٜل ٚسيو عٔ

 .ايقٓارٜل املقاسب١ ٫عتجُاصات
 اؿكٝك١ٝ ا٭فٍٛ يف ا٫عتجُاص يتؾٌُ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ يقٓارٜل ا٫عتجُاص١ٜ احملاؾغ تٜٓٛع -6

 ا٭فٍٛ يف ا٫عتجُاص ع٢ً ايرتنٝظ َٔ بز٫ ا٫قتقار١ٜ ٚاملؾضٚعات ايٓؿٝغ١ نايعكاصات ٚاملعارٕ

 .املاي١ٝ
 أخ٬ق١ٝ قٛاعز ٚمع طضٜل عٔ ايغٝار١ٜ ايقٓارٜل اعتجُاصات ع٢ً ا٭خ٬قٞ اؾاْب إمؿا٤ -7

 .عاملٝا عًٝٗا املتعاصف ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملبار٨ يًقٓارٜل املايه١ ايزٍٚ َعتكزات تنُٔ اسرتاّ
 اإلع١َٝ٬ ايبًزإ طضف َٔ املًُٛن١ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل اعتجُاص إعرتاتٝذ١ٝ تعزٌٜ -8

 َكاص١ْ خطضا ٚا٭قٌ أَاْا ا٭نجض ا٭رٚات تعترب اييت اإلع١َٝ٬ املاي١ٝ ا٭رٚات يف يتؾٌُ ا٫عتجُاص

 .ايه٬عٝه١ٝ با٭رٚات املاي١ٝ
 :ًٜٞ ؾُٝا تًدٝقٗا ؾُٝهٔ ظُٗٛص١ٜ ايعضام اـاف١ ايتٛفٝات أَا

 ايكاْْٛٞ اإلطاص تؾٌُ دشص١ٜ ٚإف٬سات يتعز٬ٜت ا٭دٝاٍ ايغٝارٟ فٓزٚم إخناع مضٚص٠ -1

 تظٜٚز َع اـاصدٞ ا٫عتجُاص يٝؾٌُ ايقٓزٚم عٌُ فاٍ ٚتٛعٝع يًقٓزٚم ٚاهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ

 .٠ٚؾعاٍ َض١ْ اعتجُاص ايقٓزٚم بإعرتاتٝذ١ٝ

 خرباتٗا َٔ ٚا٫عتؿار٠ ايٓضٜٚر غضاص ع٢ً اجملاٍ ٖشا يف ايضا٥ز٠ ايزٍٚ َع ايتعإٚ ع٬قات تعظٜظ -2

 .ايقٓزٚم اعتجُاصات ٚتغٝري إراص٠ يف فاٍ
 ايعامل١ٝ املاي١ٝ ا٭عٛام يف ا٫عتجُاصات إراص٠ فاٍ يف كتق١ ايهؿا٠٤ عاي١ٝ إطاصات تهٜٛٔ -3

 ٚاملعاٖز اؾاَعات يف ايباسجني ٚرصاعات خربات َٔ ٚا٫عتؿار٠ ايقٓزٚم إراص٠ إيٝٗا ١َُٗ تغٓز

 .املتدقق١ايع١ًُٝ 
 ا٫قتقارٟ ايٛمع ٚع١َ٬ فش١ َز٣ ع٢ً ٜعتُز ايغٝارٟ اا٭دٝاٍ فٓزٚم ٚؾعاي١ٝ نؿا٠٤ إٕ -4

 متٝظ اييت اإلخت٫٬ت َعاؾ١ ع٢ً دٗٛرٖا تضنٝظ اؿه١َٛ ع٢ً ٜتعني اجملاٍ ٖشا يًبًز ٚيف

 .احملضٚقات يكطاع املؿضط١ تبعٝت٘ ايعضاقٞ ٚتكًٌٝ اإلقتقار
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 اـامت١
 

 دز٫ تجري تظاٍ ٫ اييت ايعٛاٖض أبضط َٔ ايغٝار١ٜ (ا٭دٝاٍ)ايجض٠ٚ  فٓارٜل ظاٖض٠ تعترب    

 َٛاقؿِٗ ٚتتبأٜ آصا٥ِٗ ؽتًـ ايًشٜٔ ا٫قتقارٜني ٚاملؿهضٜٔ كتًـ ايباسجني بني َتظاٜزا

 ا٭را٠ ٖشٙ ٚرٚص أ١ُٖٝ يٝ٪نز ايبشح ٖشا ٜأتٞ ايغٝام ٚيف ْؿػ هلا، َٚعاصض َ٪ٜز بني َا

 ايزٍٚ اقتقارٜات ع٢ً َظاٜاٖا ٚإبضاط ايعاملٞ ٚاملايٞ ا٫قتقارٟ ايٓعاّ اعتكضاص ع٢ً اؿؿاظ يف

 اـاصدٞ ا٫عتجُاص يٝؾٌُ بقؿ١ خاف١ ايعضاقٞ ا٫قتقار ٚع٢ً عاّ، بٛد٘ هلا املايه١

 اؿٝط١ َبزأ ع٢ً ٚاعتُارٖا ايعامل١ٝ، ٚاإلقتقار١ٜ املاي١ٝ ا٭طَات تزاعٝات اعتذاب١ً اىل

 .ايبرتٚي١ٝ ايجض٠ٚ َزاخٌٝ تغٝري يف ٚاؿشص
 (ا٭دٝاٍ)ايجض٠ٚ فٓارٜل فاٍ يف ٚايزصاعات ايبشٛخ إٔ ع٢ً ايتٓبٝ٘ هب اـتاّ ٚيف

 سزٜجا ٜعز ايعاٖض٠ سٙي٘  ايعاملٞ ا٫ٖتُاّ إٔ باعتباص ا٭ٚىل َضاسًٗا يف تظاٍ ايغٝار١ٜ ٫

 رصاع١ املٛمٛع ٖشايف  يًُٗتُني ميهٔ ايغٝام ْؿػ ٚيف اقتقار١ٜ أخض٣، بعٛاٖض َكاص١ْ

 :غضاص ع٢ً ايبشح يف ٖشا إيٝٗا ايتطضم ٜتِ مل َتعزر٠ دٛاْب
 .ْؿط١ٝ ٚايػري ايٓؿط١ٝ ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل بني َكاص١ْ رصاع١ -1
 ."املناصب١ ٚ ايتكاعز فٓارٜل" عٝار١ٜ ٚايػري ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل بني َكاص١ْ رصاع١ -2
 .ايغٝار١ٜ ايجض٠ٚ فٓارٜل مبغتكبٌ ايتٓب٪ سٍٛ قٝاع١ٝ رصاعات -3
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 :املقارص

 

فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ، املبار٨ ٚاملُاصعات املتعاصف عًٝٗا ، فُٛع١ ايعٌُ ايزٚي١ٝ يقٓارٜل  -1

 03A. Blundell Wignall, Yu-Wei: ل 2008عبتُرب  15ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ، فٓزٚم ايٓكز ايزٚيٞ ،

Hu Juan Yermo,  Sovereign Wealth and Pension Fund Issues. OECD Working Papers 
on Insurance and Private Pensions WO: 14. “2008”. OECD Publishing France, P: 04.  

مت بزصاع١ ظاٖض٠ فٓارٜل  ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ عباص٠ عٔ َ٪عغ١ عج١ٝ أَضٜه١ٝ َعٗز فٓارٜل

 قتقار ايعاملٞ ، ايغٝاعات ا٫قتقار١ٜ ، ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ ٚتأثريٖا ع٢ً ا٫

 . ا٭عٛام املاي١ٝ ، ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ ٚ ايغٝاعات ايعا١َ -2

3- Sovereign Wealth Fund Institute , what is a Sovereign Wealth Fund  
4- www.swfinstitute.org/swf.php” “ 15/09/2009 فُٛع١ "Group Monitor " عباص٠

ا٫ت املتعًك١ حلكتك يف ا 1983ٚاعتؾاصات رٚيٞ تأعػ يف ع١ٓ عٔ َهتب رصاعات 

باإلعرتاتٝذٝات ، ايتٓعِٝ ا٫بتهاص، ايتغٜٛل ٚاملٓاؾغ١ ٜكع َكضٙ يف اي٫ٜٛات املتشز٠ 
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