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عو َجًة نظز يّئة السُق   َما حيتٌُِ مو معلُمات ََجًات نظز ِعرب عو َجًة نظز معدٍ َال ِعرب  املستهد  "يذا *

َال ميكو حتمّل اهلّئة أَ مهسُبًّا املسئُلّة   مو معلُمات َ بّانات،  عو ما َرد فٌّ املالّة، لذا ختلْ اهلّئة مسئُلّتًا

عو أِة خسائز أَ أضزار تهشأ عو استخدام يذا املستهد، مع األخذ باالعتبار أى املعلُمات َالبّانات ََجًات الهظز قابلة 

 للتغّري دَى إشعار مسبق".
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 ملدمة

 ن 11جيىن  ،م2017ًىاًش  بدلٌى 
ً
نام فبراًش مً شهش  25في ف .اإلادلُت  مػذ نلى ؤٌو انهُاس لعىق ألاظهمكذ اما

خي له )ظىق ألاظهم العهىدي  م ؤغلم 2006 بذؤ الانهُاس. في الُىم الخالي وهلؿت(،  20634.86نىذ ؤنلى معخىي جاٍس

اللُمت  ذػاهخفو % مً كُمخه، 65 هدى كذ فلذ عىق ألاظهم )جاس ي(لالشثِس ي اشش اإلا وانم 2006وبدلٌى نهاًت نام 

 .ملُاس دوالس 326.9الىطف، لخطل بلى  كشابت بلىألاظهم  لعىق  العىكُت

 

  ظلعت جىً لم اإلااغُت 11 ـال العىىاث ؤن مً الشغم ونلى
ً
 هبىؽ في م2008 نام الهاإلاُت اإلاالُت ألاصمت حعببذ بر - جماما

  بلىحععى  الهُئتبال ؤن   - م2006 نام فيبشيل فاق ما خطل   ألاظهم ظىق 
 
ٌ  مو ججشبتها مً دسظحن محهل  خادر ؤو

ٌ . لعىق ل انهُاس وكىم  إلاىو آلان جفهل ؤن هاًمىن مارا :وآلاخش الىكذ؟ رلً في الانهُاس إلاىو نمله ًمىنها وان ما الزي :ألاو

 اإلاعخلبل؟ في وىاسر ممازلت

 

 ؟كيف وصل السىق إلى كمته

( العهىدًت اإلاالُت العىق  جإظعذ  البىً ظاما،) العهىدي الهشبي الىلذ ماظعت بششاف جدذ م1985 نام )جذاٌو

  وان الزي الىظؿاء، نلى اللاثم الشظمي غحر الىكام مدل لخدل ،(اإلاشهضي 
ً
ٌ  الىطف مىز مىحىدا . اإلااض ي  اللشن  مً ألاو

و للىمى اظخجابت بىسضت بةوشاء الخيىمت كشاس حاءو   خالٌ اهدششث التي العهىدًت اإلاعاهمت ششواث نذد في العَش

وش ئ .اإلاملىت اكخطاد هطج مو اإلاُالدًت العبهُيُاث
ُ
م لحرضذ ؤداء حمُو 1985ماشش جذاٌو الهام )جاس ي( نام  وؤ

 ىلؿت ؤظاط.ه 1000 كُمتالششواث اإلاذسحت في البىسضت، وؤنؿي 

 

ٌ  الهلذ ؤواثل في ٌ  ماشش بذؤ ،الخالي  اللشن  مً ألاو ٌ  مؿشد. بالطهىد بشيل جذاو  م ؤغلم اإلااشش2003 نام نهاًت وبدلى

 مً معخىي بغالكه العابم بنهاًت نام هلؿت 4437.6 نىذ
ً
 اسجفهذ كُمتهلؿت. هزلً  2518.1 البالغ  م 2002، مشجفها

 ؤقهشثو  .الهام رلً نهاًتهلؿت  16712.64 نىذ لُغلم م،2005 نام %103.7 وبيعبت ،م2004 نام %84 بيعبت اإلااشش

ٌ ل العىكُت اللُمت   خذاو
ً
  همىا

ً
 نام نهاًتب دوالس ملُاس 646 كشابت بلى م2000 نام في دوالس ملُاس 68 مً كفضث فلذ ،ممازال

ٌ  إلااشش بُاوي سظم - (1) الشكل زاجع). م2005  .(م2007 ًىاًش بلى م2004 ًىلُى مً الفترة خالٌ جذاو

 

 ألاظهم ؤظىاق جمُول  العىكُت اللُم اسجفهذ العهىدًت فدعب، بل الهشبُت اإلاملىت نلى هزه الؿفشة جلخطش ولم

ٌ ب ً – الخلُجي الخهاون  مجلغ ذو ذ ،ونمان ،البدٍش  وهزلً وكؿش، ،(ودبي ؤبىقبي) اإلاخدذة الهشبُت وؤلاماساث ،واليٍى
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  ؤغهاف هششةب - العهىدًت
ً
با   ،1135.5بلى  117.0مً  م2005 ونام م2000 نام بحن جلٍش

ً
ضهذث اللُمت اإلاخذاولت  ؤًػا

ملُاس دوالس. وواهذ العهىدًت الذولت الشاثذة في جلً الاسجفاناث،  1.373ملُىن دوالس بلى  23مشة، مشجفهت مً  60بمهذٌ 

 لخدشواث (2) الشيل )ساحو م2005 نام في اإلاخذاولت اللُمت مً %80 وكشابت العىكُت اللُمت هطف هدى بر شيلذ

ٌ  والىطف م2001 نام بحن ما الفترة وفي. الفترة( جلً خالٌ ؤلاكلُمُت ألاظهم ؤظىاق حشي  ،م2006 نام مً ألاو
ُ
 59 ؤ

 الهخخاب
ً
 ؤولُا

ً
ٌ  ؤظىاق في تنام اثؾشخا وان مً بُنها و دوالس،  ملُاس 15.5الخلُجي، حمهذ ما كُمخه  الخهاون  مجلغ دو

11 ( 
ً
 ناما

ً
 فلذ، لالهخخاباث ألامىاٌ اإلاجمىنت ظاخت %( في العهىدًت، بال ؤن الششواث العهىدًت هُمىذ نلى18.6ؾشخا

 % مً ؤلاحمالي.45، ؤو ما وعبخه ملُاساث دوالس  7بلغذ كُمتها 

 

هضي  ،اإلاىؿلت ؤهداء حمُو في لالهدباهالفذ بشيل  نالُت واهذ العُىلت مازشة في اإلاشهذ، فلذ دًىامُىُاث نذة بذث  َو

  رلً
ً
اء دفو ألامش الزي اإلاخدذة، الىالًاث في ظبخمبر الخادي نشش مً هجماث بهذ وشىء اإلاخاوف بلى حضثُا  الهشب ؤزٍش

  لالظدثماس والععي الغشبُت ألاظىاق مً اظخهادة اظدثماساتهملى ب
ً
 . مدلُا

ً
 نامي بحن الىفـ ؤظهاس جػانفذ رلً، نالوة

ادة مخإزشة م،2005 و م2000  سفهذ لزلً، وهدُجت. الىفـ ضادساث مً ؤلاًشاداث وبالخالي صادث مهها الهالمي، الؿلب بٍض

و   في واظدثمشث ،دًىنها وظذدث الخدخُت، البيُت نلى وجحرة بهفاكها مً العهىدًت الخيىمت  الؿاكت. بهخاجمشاَس

 

 دفو   بالخاليهزا  و  ،في رلً الىكذ دًىن الذولت ظذادالبىىن مً خالٌ  ظُىلت  ضٍحهض الى  العهىدًت اإلاالُت وصاسةظهذ  

ادة  البىىن في  ًشغبىن  الزًً ن العهىدًى  ن وهم اإلاىاؾىى  - معخهذًً ملترغحن وحذث البىىنو . بكشاغهامعخىي  الى ٍص

 نلى وجلطش   ،ظمُتالا باللُمت  ألاظهم جؿشح العهىدًت العىق  في ألاولُت الاهخخاباث وواهذ. ألاظهم ظىق  في الاظدثماس

ًا ططذ ألاظهم  لألظهم، الفهلُت اللُمت مً بىثحر ؤكل الؿشح ظهش وان نامت، وبطفت. العهىدًحن إلاعدثمٍش
ُ
وخ

ً نذد بدعب ٌ  الُىم ؤظهاسفياهذ  ،اهخدبىا الزًً اإلاعدثمٍش  اإلاخذاولحن بهؼ حنىو   هبحرة، كفضة جدلم لخذاولها ألاو

ادة بلى آخشون ظعىو  مياظبهم  ؤن اإلاشاكبحن ؤخذ وصنم. ألاظهم ؤظهاس اظخلشث ولُت،ألا  اللفضاث جلً بهذو . مشاهضهم ٍص

 .مشاث 3ؤلاضذاس  ظهش جػانف  بلى كذ ؤدًي   اإلاخذويالدعهحر  هزا

 

ت خُاساث آهزان تالعهىدً العىق  في وكلما ًىحذ و فةوشاء ،ألاظهم ظىق الاظدثماس في  خالف ؤخشي  اظدثماٍس ؤو  اإلاشاَس

  وان اإلاخاخت، الىلذًت العُىلت جمخظ كذ التي الطغحرة، اإلايشأث
ً
  نمال

ً
  ٌعخغشق  ميلفا

ً
  وكخا

ً
 فيو. ختى ًاحي زماسه ؾىٍال

ش في دولت 155 بحن مً 38 اإلاشجبت العهىدًت اخخلذ الانهُاس، مً نام   كبل م، ؤي2005 نام  ظهىلت في  الذولي البىً جلٍش

 نمل ظىق وحىد و  الػشاثب مهذالث اهخفاع هدُجت الخطىص وحه نلى وان اإلاخمحز اجشجُبه ؤن غحر. ألانماٌ مماسظت

 فىق   %1237 ٌهادٌ ما ؤو دوالس 129000 هدىًبلغ  ججاسي  وشاؽ لبذء الالصم اإلااٌ لشؤط ألادوى الخذ ووان. للغاًت مشهت
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  دوالس 8500 البالغ الفشد دخل مخىظـ
ً
با ذ التراخُظ اظدُفاء عخغشق ٌ هفعه، الىكذ وفي. جلٍش  131 اإلاىاظبت ؤو الخطاٍس

 
ً
 .الفشد دخل مخىظـ مً %82 وجيلف ،بحشاءً  18 جخػمً ،ًىما

 

% مً ؤظهمها لالهخخاب 30ؾشخذ ششهت الاجطاالث العهىدًت  نخحم، 2002ألاظهم في ؤواخش نام  ظىق  حاربُتاصدادث 

 60 بُو ،مؿشوح ظهم ملُىن  90 فمً ؤضلبلى دخٌى مجمىنت هبحرة مً الىاط لالظدثماس في العىق.  ؤفض ىالهام، مما 

 40 ظىي  هىالً ًىً لم. الخلانذًت للمهاشاث نامحن لطىذوكحن الباقيبُو و  ،ألافشاد العهىدًحن للمىاؾىحن ملُىن ظهم

ت ؤلف  الهام، ؾشخها لالهخخاب وبهذ العهىدًت، الاجطاالث ششهت بدساج كبلاإلاملىت  في وشؿت مدفكت اظدثماٍس

 لبهؼ  .مىزثز وواضل اسجفانه الهذد جػانف
ً
 17.4 نذدهم البالغ اإلاملىت ظيان نذد هطف شاسن لشواًاث،ا ووفلا

اث ششهت وهي ،م2005 نامًيعاب  لششهت الهام الاهخخاب في وعمت ملُىن  ألاولُت  هاثذاثالوواهذ  .ظهىدًت بتروهُماٍو

مثل ششهت الصخشاء ؤخشي ؾشخذ  ؤمام ؤداء ششواث   مخىاغهت %39 التي بلغذ العهىدًت الاجطاالث ششهتظهم ل 

اث م، وششهت اجداد اجطاالث التي بلغذ 2004 % بهذ بدساحها في ًىهُى200بيعبت ظهش ظهمها  التي كفض  ،للبتروهُماٍو

اث، ششواث ؤداء اإلاشجفهت الىفـ ؤظهاس نضصث هزلً. م2004% بهذ ؾشخها في دٌعمبر 500مياظب ظهمها   البتروهُماٍو

 مً وفش  مما
ً
ذا ً الثلت مٍض  .للمعدثمٍش

 

ٌ  حجم مً %95 مً ؤهثر ٌشيلىن  الزًً اإلاخذاولىن ألافشاد، وانفلذ  ،جبشش بالخحرألامىس  ىً وللم جلىً   الخذاو

، في الُىمي  . نلى هدى متزاًذ الهامشب ٌشترون جذاٌو
ً
اث اسجفهذ العهىدي، الهشبي الىلذ ماظعت لبُاهاث ووفلا  معخٍى

  هزلً .م2006 و م2002 نامي بحن ملخىف بشيل الصخطُت الذًىن 
ً
 التي ؤي - لغشاع ؤخشي"" اللشوع اسجفهذ ؤًػا

 ملُاس 36 بلى م2002 نام في دوالس ملُاس 7.8 مً ورلً مشاث، بىدى خمغ –اإلاهمشة  العلو ؤو الهلاساث بششاء جخهلم ال

ٌ  دوالس ش وؤفادث. م2005 نام بدلى في خىم  ٍتاظدثماس  خبرة ًمليىن  الزًً اإلاخىظؿت الؿبلت ؤفشادؤنذاد  ؤن الخلاٍس

  هذومتاإلا ؤو طخلتال
ً
 الطانذة. العىق  في للمشاسهت مذخشاتهم وجطفُت و  ظُاساتهمببُو   وكامىا ، ؤضال

 

 ؤواثل ختى - ألاظهم ظىق  باظدثماساث  دساًت نلى ًيىهىا لمف  نذًذة، جدذًاث للمخذاولحن ألافشاد اإلافاجئ الخذفم شيل و

ٌ  الهلذ ً، الخادي اللشن  مً ألاو ٌ  واهذ والهشٍش ت ألاضى  الهلاساث هي العهىدًت الهشبُت اإلاملىت في الشثِعُت الاظدثماٍس

ً مً كلُل نذد ظىي  العىق  في ًىً لم رلً، بلى باإلغافت.  -والزهب   جىحذ ولم الىباس، اإلااظعُحن اإلاعدثمٍش
ً
 ؤي نملُا

  جشظم دولُت اظعاثؤي اظدثماساث في العىق  إلا
ً
 في العهىلت اإلاتزاًذةبن . الخللباث مً وجدذ ألاحل تؾىٍل خؿؿا

 ٌ ٌ  بلى فػاء الشبىت الهىىبىجُت، الىضى ٌ  ودخى  ؤخذ نلم. الىغو حهلُذ التي صادث ؤلاهترهذ، مً الهىامل نبر الخذاو

  هيل اإلاىؿلت في الىغو نلى ألاوادًمُحن
ً
ياد  ،هذ مىدششةوا ؤلاهترهذ شبىت نلى ألظهمل "التروٍج"و الشاجهاث: "كاثال ٍو

 ." العُؿشة نليها الىاشئت الخىكُمُت ت لجهنلى ا ٌعخدُل
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 نلى اإلاىشىف البُو ًىً لم. في آن واخذ والانهُاس  لالصدهاس مهُئت العهىدًت في العىق  ذواه الهُيلُت، الىاخُت مً

 
ً
دب   ولم ،مخاخا

ُ
ىفزج

ُ
ش  الخىحيهُت اإلابادت و ؤو ج كلُلت  بدارألا  وواهذ. واظو هؿاق نلىاإلاذسحت  الششواثنً إلنذاد جلاٍس

 نً ألاظهم،
ً
ً لم ًىً لذيف ،هىالً ؤبدار وان لى وختى حذا ب مً ظىي الللُل ألافشاد اإلاعدثمٍش فهم  نلى الخذٍس

ث فُه في الىكذ الزي اإلاالُت، اإلاهلىماث جفعحرو    ؤلاهترهذ شبىت وفش 
ً
  مطذسا

ً
 .اإلااهذة غحر للمهلىماث حاهضا

 

هضي   لمخُث ". هجاخىا ضخُت هدً: "كاثال اإلاشاكبحن نلم ؤخذختى بن  العىق، هفاءة بلىما خطل   ؤظباب ؤخذَو

ت آلُت  اإلاالُت العىق  هُئت حهخمذ مخهاسف  هى هما ،(T+2) ًىمي نمل ؤو  (T+3) الطفلاث خالٌ زالزت ؤًام نمل حعٍى

ت دوسة بل واهذ جؿبم اإلاخلذمت، ألاظىاق مً الهذًذ في نلُه شي  ،(T + 0) الفىسٍت الدعٍى  مً" ؤهه ألاوادًمُحن ؤخذ ٍو

  اإلاشجح
ً
ت كانذة ؤن حذا ادة بلى ؤدث ألاظهاس، اهدشاف نملُتحىدة  في جإزحرها نً الىكش بغؼ الفىسٍت، الدعٍى  حجم ٍص

 ٌ  ".العىق  في الهشىاجي الخذاو

 

ت مىقف ظابم في ؤخذ وكاٌ  ضىذوق  اإلابخذثىن في ؤي اإلاىقفىن  وان ،الىبحر العىق  اسجفام كبل: "الطىادًم الاظدثماٍس

اٌ ملُىن  20اشتراواث بمبلغ  ُجذون ف ألاظبىم نهاًت نؿلت بهذ اظدثماس ظهىدي في ألاظهم ًإجىن   حاهضة فلـ ٍس

 هإحي هىا ،هزا الاسجفام خالٌ ؤشهش، ببػهت بهذ رلً .ألاظبىنُت الطىذوق  اشتراواث نهاًت في رلً ووان لالظدثماس،

اٌ ظهىدي بحن جتراوح اشتراواث وهجذ  واظدثماسها  هى و مجىىهت، العىق  ؤظهاس واهذ. لالظدثماس ملُاس وملُاس وهطف ٍس

 فهله!" نلُىا وان ما

 

ىكش  ًُ ٌ  إلبؿاء مداولت ؤيبلى وان  ً وعي لشفو ؤو الخذاو بهحن الاظدىياس لها ًخهشغىن كذ  التي إلاخاؾشبا ألافشاد اإلاعدثمٍش

 ظدثماس،الا  ؤو اإلااهالث مً ؤحل شهاداثال واشتراؽ الهالُت، اإلاخاؾش راث الششواث في الاظدثماس مىو ؤن هما. والشً

ً مؿالبت ختى  نىاثم حهذ واهذ العىق، في الاظدثماس إلاخاؾش فهمهم التي جفدظ  الاظخبُاهاث بملء اإلاخىكهحن اإلاعدثمٍش

ً في ؤي ججاسة. اإلااٌ، هعبجدٌى دون  مضعجت  وهى سد الفهل اإلاخىكو مً اإلاعدثمٍش

 

وؾشخذ  ؤظعذ التي الششواث ؤو ،"الىسق نلى ششواثفال" ؛ألاظهم فئاث بهؼب الخالنب وان مً العهل رلً، نلى ونالوة

  واهذ ،الالمبالُت هاوبداسات ؤظهمها الخشة شح مً حهاوي وهيرلً الخحن  ومىز  اث،ُالثماهُي في للهمىم
ً
ً حاهضة ؤهذافا  للمعدثمٍش

بُهىن  ألاغىُاء اإلاعدثمشون ٌشتري  وكذ. اهؤظهم اإلابالغت في سفو ؤظهاس زم ومً نليها للعُؿشة الػمحر نذًمي  ششهت ؤظهم ٍو

  ،نليها وهمي ؾلب لخلم بُنهم فُما ضغحرة
ً
 حذًذ للؿام الخيىمت ؤرهذ هفعه، الىكذ وفي. ألاظهاس جشجفو ؤن بمجشد لبُهها جمهُذا

بمماسظت  اللُام كبل لجمهىس ل جؿشح ؤظهمها ؤن  سخطت خطلذ نلى التي  ششواثال حمُونلى  ؤن كشسث و (،الخإمحنكؿام ) هى 
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 بها الخالنب ًمىًبدُث  كلُلت، خشةوؤظهم  باإلاخاؾش مدفىفت فشص مو العىق  في الششواث مً هبحر نذد قهش وهىزا،. ؤنمالها

  الاسجفام، في ألاظهم ظىق  اساظخمش  ومو. ؤظىة بمثُالتها
ُ
 .هبحر خذ بلى اإلاخاوف ؼ الؿشف نً هزهغ

 

مىز نام  لألظهم معخمش  غمً اججاه ضهىديهلؿت،  16000معخىي  ، ؤغلم ظىق ألاظهم العهىدي فىق م2005في نهاًت نام 

الخيىمُت حهمل في ؤغشاع واهذ الجهاث البلاء خاسج العىق. نالوة نلى رلً،  الهاكلحنلمىاؾىحن غحر اإلاهلٌى لمً  فبذا ،م2002

ٌ الفلانت اإلاخطخمت  ًذسن بهػهاوان  ففي خحن ،مخلاؾهت داو الخل ؤخذ اإلاشاكبحن ؤن "بهؼ اإلاعاولحن الخيىمُحن  .هبدها ٍو

داث واإلادللحن واضلىا بضذاس بُاهاث اإلاىاؾىحن نلى الاظدثماس في العىق". وؤللى بهؼ  حصجو م2005ختى نهاًت نام  ؤو جطٍش

. ونلم مشاكب آخش كاثال: "لم ًىً بةميان هُئت العىق اسجذاد العىق خالٌ  ها وبزاستهاتبعبب خماظ اإلاشاكبحن بالالثمت نلى الصخافت

ذال  مؤهخ" حهنيالجمهىس ؤن ؤي حهىد لىبذ حماح الخذاٌو خالٌ الؿفشة  هكشة واهذ لذف الاسجذاد،اإلاالُت وكف   هجنيؤن  وهىاجٍش

ضهاا لهبذومو رلً، وان ؤلاحمام الهام هى ؤن الؿفشة واهذ مذفىنت بالضخم واإلاػاسبت، التي  "ألامىاٌ  في حهٍض
ً
 هبحرا

ً
 .لخلىُت دوسا

 

 

 التهدئة ثم الانهياز

ادة في ؤظهاس ألاظهم وألاظاظُاث الاكخطادًت، اإلاخهاقمت  الفجىة ثؤدنلى خذ حهبحر اإلاشاكبحن ألاوادًمُحن، "  اًذاإلاتز  والىعيبحن الٍض

ادة و لمىؿلت". لاإلابالغت في الخلُُم بلى جصخُذ ألاظهاس في ألاظىاق الشثِعُت ب واهذ بخذي نالماث الخدزًش مً فلانت اإلاػاسباث الٍض

، في ظهشهانىذما جشي ؤنها مبالغ  ألاظهملذ ؤقهشث البدىر ؤن الششواث جطذس ف ؛الؿشوخاث ألاولُت لالهخخاب الهامفي نذد 

ل الذاخلي   في العهىدًت مً ألاولُتلؿشوخاث انذد  وهىزا اسجفو. مً ألاوكاث رلً ما نذافُوجفػل اظخخذام الذًً ؤو الخمٍى

 -في اللُمت العىكُت اإلافاجئ حاهب الاسجفامبلى  -ووان هزا ، فلـ بهذ نامحن ؾشوخاث بلى خمعت م2003واخذ في نام  ؾشح نام

ة نالمت جدزًش   م2001لذٌو مجلغ الخهاون الخلُجي بحن نام  الؿشوخاث ألاولُت لالهخخاب الهام :(3) الشكل بلى اهكش ) حاد 

 ..)م2006والىطف ألاٌو مً نام 

 

 بلى بداحت العلؿاثبن " بهزه الهباسة العهىدًت الهشبُت اإلاملىت لعىق  جلُُمه الذولي الىلذ ضىذوق  اخخخم ،م2005 نام نهاًت في

ادة اظخمشاس غىء في الخزس جىخي ت الٍض  وؤشاس. هزا هى العااٌ  وان ؟رلً هفهل هُف بالػبـلىً ". ألاظهم ؤظهاس في اللٍى

  العهل مً" ؤهه بلى آخش وضف
ً
 ألاضهب مً ؤهه بُذ ،نليها العُؿشة حعخدُل ؤن كبل الفلانت لفمء وشؿت بعُاظت الخىضُت حذا

 .الخلُلي الاكخطادي الىمى بناكت دون  الاكخطاد لتهذثت مهلىلت اكخطادًت ظُاظاث ضُاغت بىثحر

 

  كلُلت" بإنها الاسجذاد نلى للعُؿشة اإلابزولت الجهىد وضفذ
ً
  ومخإخشة حذا

ً
 العىق  هُئت ؤن باإلاالخكت الجذًشو  ".حذا

ٌ )لـ  الخىكُمُت الجهت وهي اإلاالُت،  الاسجفامهزا  مثلب خبرة اإلاملىت في لخذ ًىً ولم م،2004 ًىلُى في بال جيشإ لم ،(جذاو

 مو نالكتها بشإن جخفاوع ال جضاٌ اإلاالُت العىق  هُئت واهذ الفلانت، ججلذ فُه وفي الىكذ الزي. والانهُاس الزي جاله
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الزي  الىغو ؤن" العىق  مشاكبيبهػ  ورهش. ألاظهم لعىق  العابلت الخىكُمُت الجهت العهىدي، الهشبي الىلذ ماظعت

  وانوحذث فُه الهُئت 
ً
 ." غابت وظـ في الجذًذة ؤللي بها اإلاىكمتفهزه  ؛حىىهُا

 

الاسجفام الجىىوي في ظىق الخيىمُت هبذ حماح  الجهاث، خاولذ هُئت العىق اإلاالُت وغحرها مً م2006في ؤواثل ًىاًش 

خالنب بالزبدذ بداهتهم  مخذاولحنبلى مهاكبت زالزت  ُتعىق اإلاالال، نمذث هُئت م2005نام  خالٌ. وهما خذر ألاظهم

مهم ومىههم مً الهمل في تالعهىدً ذسحت في العىق اإلاالُتاإلاششواث ال مً زمانفي إظهاس ألاظهم ب ششواث ال، وحغٍش

لذمً رلً الشهش،  الخمزالر ظىىاث. وفي وكذ ذة معاهمت اإلا ذ  فشع لفشع  كانذجحنهُئت العىق اإلاالُت  نذ  مً  مٍض

 داخل مً ومؿلهىن نلى اإلاهلىماث ،في الششواث هباس معدثمشون  ؤبشمهاالتي  الطفلاثنً  وؤلافطاحالشفافُت 

الششواث )ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة ؤو هباس الخىفُزًحن(. وفي الُىم الخالي، مىهذ الهُئت الششواث اإلاذسحت مً الخهامل في 

هزلً، فلذ  خالها ؤظهم ششواث معاهمت ؤخشي ما لم ٌعمذ لها هكامها ألاظاس ي بزلً. ؤما الششواث التي لم ًىً

مهاكبت الششواث  ضالخُتجفخلش بلى  واهذ ؤن هُئت العىق اإلاالُت، نلى الشغم مً وغهها لخصخُذاظخغشكذ زالزت ؤشهش 

 .بزلً جلتزمالتي لم 

 

ادة مهذث  م لٍض  –ألاظهم والششواث اإلاهاكبحن ششاء  كش نلى اإلاخذاولحنوُخ  غغـ البُو في العىق،هزه الخىحيهاث الؿٍش

 بةميانهم بُهها. وان ولىً

 

 0.25مً  جدشن العهش حجم  ثوصاد مداولت هبذ حماح ؤظهاس ألاظهم،واضلذ هُئت العىق اإلاالُت ؾىاٌ شهش فبراًش 

اٌ بلى  اٌ، ورلً هدُجت السجفام ؤظهاس ألاظهم.  1.0ٍس مخذاولحن وخكشث الخذاٌو نلى  مو مخذاولحن وكامذ بالخدلُمٍس

ً  ظهش العهمفبراًش، خفػذ هُئت العىق اإلاالُت الخذ الُىمي لخزبزب  23في وؤظهاس ألاظهم.  ًطخمىن واهىا  آخٍش

الُىم الزي وضل فُه  ؤيفبراًش،  25، وهى الخغُحر الزي وان مً اإلالشس ؤن ًذخل خحز الخىفُز في %5% بلى 10مً (27)

خالٌ  ماشش جاس يظلىن الزي ًىضح  ( 4الشيل )العىق )اهكش  بهذ رلً انهاس  زم  هلؿت( 20634.86رسوجه ) اإلااشش بلى

  (.م2006فبراًش  22مً  الزي ًبذؤألاظبىم 

 

ٌ )الزي وغهخه الهُئت  للخزبزب العهشي  ألانلىلم ًىً الخذ  اإلادعبب في بذء  وخذه هى  (ؤو ما ٌعمى بلاؾو الخذاو

ىويؤللى البهؼ باللىم نلى بلغاء وكذ ؛ الانهُاس بث  ساثج بشهامج جلفٍض ،ظاناث بهذ ًُ نذم ؤشاس بلى  والبهؼ آلاخش  الخذاٌو

ً ماظعُحن  ؤن ليان ثلى وحذ وهزه  ، و نلى اإلاشيىفوغُاب البانت  ،وحىد معدثمٍش
ً
(. 28) الانهُاسدذ مً ج ممىىا

ٌ كاؾو  ٌهملولىً بمجشد ؤن جبذؤ ألاظهاس في الاهخفاع،   ٌو بإظهاس ؤكل مً الخذ ألادوىالخذاإلًلاف  ، هإسغُت الخذاو

ؤوامش  إلدخاٌ اإلازنىسون اإلاخذاولىن ظُطؿف ألازىاء،  اإلاىطىص نلُه. وفي هزه باإلالذاس العىق  هضوٌ مهُىت بهذ فترةل
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وحهلُم  ألادوى الخذالىضٌى بلى بمجشد بنادة فخذ العىق وكبل فشضت للبُو البُو الخاضت بهم نلى ؤمل الخطٌى نلى 

ً ماظعحن مخؿىسًٍ، لم ًىً هىان  نلى اإلاىشىفبانت وحىد الفبذون وهىزا . الخذاٌو مشة ؤخشي   بالؤو معدثمٍش

كذ  لعىق ألاظهم العهىدًت )جاس ي( اإلااشش الهام وانماسط،  الخىاصن في العىق. وبدلٌى شهش لخدلُم الفشص الللُل 

 (.29) هلؿت 7500وهى في نهاًت دٌعمبر  ؤدوى معخىي له بلى هضوله ضل نلب رلًاؤلف هلؿت، وو  15هبـ بلى 

 

 خىضشث ضىادًم الاظدثماسففي جلً الفترة ؛ خاظم في هزه اإلاشخلت اظعت الىلذ الهشبي العهىدي دوس إلا وانوكذ 

تفي ظىق ؿشها بلى بُو وخذاتها غمما ادثمشيها، ؿلباث الاظترداد مً معب ولخخفُف الػغـ نلى العىق . متهاٍو

بخذار ختى جخمىً مً جلبُت ؾلباث الاظترداد دون  الطىادًم، اظدثمشث ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي في والطىادًم

ذ مً  .نلى ألاظىاق الػغـ الجزولي مٍض

 

 الاستجابة لالنهياز: دوز الهيئة وأسباب أخسي 

ن2006ماًى  12في    م، ُنح 
ً
لهُئت العىق اإلاالُت، لُدل مدل حماص السخُمي، الزي  الذهخىس نبذ الشخمً الخىٍجشي سثِعا

 (. في30العىق )إلضالح واظهت  اثضالخُبغافت بلى رلً، ؤنؿُذ هُئت العىق اإلاالُت الهُئت. شغل اإلاىطب مىز بوشاء 

 ومً زم  لؿفشةالهُئت هبذ حماح االسخُمي، خاولذ  ألاظخار سثاظت قل
ً
غحر ؤن  الانهُاس.العُؿشة نلى مداولت ؤوال

ؤخذهم نلى ألاكل ؤن "هُئت العىق رهش  فلذ؛ بالغذ في الخزسالهذًذ مً اإلاشاكبحن ٌهخلذون ؤن هُئت العىق اإلاالُت 

ؤهثر مً نشش ظىىاث  وبهذ مشوس .  (31)كذ ًخم اجخاره" ضاسم بحشاءاإلاالُت جخش ى خذور نىاكب ظلبُت مدخملت مً ؤي 

بلى  م2006نام  بال ؤهه مً غحر الذكُم ؤن ًيعب انهُاس  ،مً العهل جدذًذ ؤخؿاء هُئت العىق اإلاالُت فةنمً الضمً، 

ش الالخلت.ا الهُئتبحشاءاث   لخىكُمُت فدعب، هما ؤهذث الخلاٍس

 

ش ضىذوق الىلذ الذولي في نهاًت دٌعمبر  ضذوس  بهذ والاسجفام نذة حهىد للخذ مً الهُئت  اجخزث، م2005جلٍش  ،العَش

 :جلً الجهىد ما ًلي شملذو 

 جطخُم ؤظهاس اإلاخالنبحن في العىق. وكذ مىهذ هزه الخؿىة الللُل مً ألافشاد مً ششاء ألاظهم نلى   خكش

 ألاظهم بشيل مطؿىو، لىنها لم جمىههم مً البُو.

 ومً شإن هزه بزلًالششواث اإلاذسحت مً جذاٌو ؤظهم ششواث معاهمت ؤخشي ما لم حعمذ لىاثدها  مىو .

لت  اإلاملىهت ألاظهم مً الخخلظاللانذة ؤن جمىو الخجاوصاث اإلاعخمشة، غحر ؤن اشتراؽ   مششونت غحربؿٍش

 مىكم بشيل ألاظهم هزهالششواث كذ بانذ  واهذ فلى ؛ملطىدة غحر نىاكب له وان سبماؤشهش  زالزت خالٌ
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ً
ول رلً في وكذ واخذ  ذبان الششواثولىً  ،مً اسجفام العىق اإلابالغ فُه رلً لخذ ،م2006مً ًىاًش  بذءا

  وان سبما الزي ألامشفي نهاًت الفترة، 
ً
  ؤو نهُاسفي الاظببا

ً
 . خذجه مً صاد نامال

  ادة حجم الخدشن العهشي، الزي وان له جإزحر   غئُلٍص
ً
 التي وضل بليها العىق. بلى اللممهكشا

  بلى ) بال ؤهه نامل %، نلى الشغم ؤن هزا كذ ًبذو اإلاعبب لالنهُاس، 5جخفُؼ خذ الخزبزب )كاؾو الخذاٌو

.
ً
ا  قشفي ؤهثر مىه حىهٍش

 

 مىهجُاث ؤخشي إلبؿاء  هُئت العىق اإلاالُت بدثذ
ً
، م2005نام  بذاًتفي فلم ًاث زماسه.  لىً رلً، الاسجفامؤًػا

بلى بوشاء بشهامج ًمىً للمىاؾىحن  عهذ ف ،امخطاص العُىلت في العىق  الهُئت بوشاء بشهامج للمعانذة نلىخاولذ 

ضىذوق الثروة العُادًت ) تالهام اثضىذوق الاظدثماس  ضىذوق ٌشتري ألاظهم مً مً اإلاشاسهت  في بجضء مً دخلهم 

 خُث  (العهىدي
ُ
  ،بعهش مخفؼ ظهمهزه ألا  هشعح

ُ
الخالفاث  نشكل الخؿتَ   زالر ظىىاث. ولعىء الخل، مذةدخجض وج

الخطم  بملذاس فُما ًخهلم  اث الهامتبحن ماظعت الىلذ الهشبي العهىدي، وهُئت العىق اإلاالُت، وضىذوق الاظدثماس 

اث الثروة . بحن وجىصَهه  العهىدًحن مً مخخلف معخٍى

 

كشاساتها العابلت، فإنادث حجم الخدشن  بهىغاإلاالُت  ، كامذ هُئت العىق ًجزف العىق وفي الىكذ الزي وان فُه 

اٌ 0.25بلى  العهشي  ٌ كاؾو  وسفهذ ،ٍس  ؤوظاؽ لخيىمت بلى غشط الثلت بحنمً ا ظهذ فشوم ؤخشي و . %10بلى  الخذاو

وشجو وصٍش اإلاالُت  لىة اكخطاد اإلاملىت،بى نً زلخه . وؤنشب اإلاجلغ الاكخطادي ألانلألاظهم نامت الىاط في ظىق 

و اظدثماساجه لطالح الاكخطاد"  (.32) اللؿام الخاص نلى "حعَش

 

غحر العهىدًحن باالظدثماس في ظىق  للملُمحن عمذنلىذ هُئت العىق اإلاالُت ؤهه ظُِ وفي وكذ الخم مً شهش ماسط، ؤ

الهام لعىق ألاظهم جشاحهه. وكاٌ ؤخذ  واضل اإلااشش  ،مو رلًألاظهم مباششة ولِغ مً خالٌ ضىادًم الاظدثماس. و 

ً في معخىي شفافُت العىق" اإلاشاكبحن: ؤنلىذ هُئت ظىق  بمذة كطحرة،رلً ونلب . (33) "شىً الهذًذ مً اإلاعدثمٍش

  50خفؼ مً ُت ؤن اللُمت الاظمُت للعهم ظخاإلاال
ً
اال اال  10بلى  ٍس ؤ ث، وبالخالي ٍس  اإلاذسحت بمهذٌؤظهم الششواث ججض 

ًنلىباث نلى  الهُئت ذفشغهزلً واخذ.  ظهمليل  ؤظهم خمعت  بعبب ؤوشؿت الخالنب بالعىق. مخذاولحن آخٍش

 

 بهؼف. نً الانهُاس اإلاعاولُت ؤهفعهم واإلاخذاولىن  ؤلانالم ووظاثل الخيىمت جخلاظم ،الهمىم نلى" اإلاهللحن ؤخذ وكاٌ

 خذ بلى مذسن غحر ًٍاإلاعدثمش  حمهىس  وان هفعه، الىكذ وفي. ؤلاؾالق نلى وبهػها لم ًطذس  مخإخشة، حاءث اللشاساث

ٌ  بهُذ ش سظمُت غحر جىضُاث نلى بىاءً  هكشاساج فيان ًخخز[ ... و... ] واظتراجُجُخه ظدثماسالا  لضى . ؤلانالم وظاثل وجلاٍس
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 نهُاس في العىق الا ؤن مً الشغم ونلى(. 34) ... " اإلاعخمشة اإلاػاسبت مباشش غحر بشيل ؤلانالم وظاثل شجهذ لذف

ت ثاهخفاغا اإلاىؿلت مهكم شهذث فلذ وخذها، جىً لم ؤنها بال خذة، ألاهثر وان العهىدًت  ألاظهم قاظى ؤ كُم في كٍى

 (.5الشكل  اهكش) الىكذ هزا في

 

 

 التجسبة الصينية

ذة جىً لم العىق  انهُاساث مو العهىدًت الهشبُت اإلاملىت ججشبت خ، مش هلىف. هىنها مً فٍش  في ؤخشي  بلذان ناهذ الخاٍس

ٌ  في ألاظهاس انهُاس مً الهالم ؤهداء  ألاظهم بلى ،الخذًذًت والعىً الهلاساث بلى ،(هىلىذا في) بماالضه مً مخىىنت ؤضى

 (. اإلااغُت العخحن العىىاث خالٌ ألاظهم قاظى ؤ انهُاساث نً 6 زكم الشكل اهكش)

. 2006 نام في ما خذر في العهىدًت غشاس نلى ألاظهم ظىق  انهُاساث في ظلعلت الطحن شهذث ،2015 نام مً ابخذاءً 

ٌ  الىطف في كُاس ي ؤداء   بهذف  هدى اإلاشهب( وغهاياش )ماشش للطحن الشثِس ي العىق  ماششخعش  ،م2015 نام مً ألاو

ٌ . العىت جلً مً ًىلُى ومىخطف ًىهُى مىخطف بحن ، ورلً خالٌ الفترة ماشهش مً ؤكل في كُمخه مً 30%  وخاو

 ألاشخاص ومهاكبت ،نلى اإلاىشىف البُو وخكش البُو، مً اإلاعاهمحن هباس مىو خالٌ مً الانهُاس غبـ اإلاىكمىن 

 مً كُمتها العىق  ثفلذبل  ،ألاظالُب هزه مً ؤي ججذ   لملىً و . بالعىق  بالخالنب اإلاتهمحن
ً
ذا  نام مً ؤغعؿغ في مٍض

ىهُى ًىاًش شهشي  في رلً مً وؤهثر ،م2015  م.2016 نام مً ٍو

 

ٌ  آلُت الطِىُت الخىكُمُت الجهت ؤدخلذ ،الخزبزب مً للخذ مداولت وفي ذ واه وكذ. م2016 نام ؤواثل في كاؾو الخذاو

لت نملها ٌ  خىكفً ،%5 مً بإهثر اهخفؼ ؤو العىق  اسجفو برا: الخالي الىدى نلى ؾٍش  براو  ،دكُلت 15 ذةم الخذاو

ٌ  خىكفً ،العىق  فخذ بنادة بهذ (%5 بيعبت ألاولي الاهخفاع رلً في بما) %7 هخوعببةحمالي  اهخفؼ  بلُت الخذاو

 .بلغائها نخهح  ف والتهافذ نلى البُو، رنش اإلاخذاولحن في اللانذة هزه حعببذكذ و . الُىم

 

ٌ  كاؾو خذود ُخذدث ،الذساظت بهذ   غُلت لخيىن  الخذاو
ً
 نام اإلاملىت انهُاس ظىق ألاظهم في في الخاٌ هى وهما. حذا

ٌ  جىكف كبل بما العىق  مً الخشوج ؤمل نلى ألاظهاس، اهخفاع فىس  البُو ؤوامش اإلاخذاولىن  ؤدخل ،م2006  ؤو الخذاو

ٌ  كىاؾو اإلاخدذة، الىالًاث في" 500"بط آهذ بي  اشش إلا وانونلى ظبُل اإلالاسهت، . فخده بنادة بمجشد  %7 وعبنىذ  جذاو

 ىكفج ًادي الخذ ألاخحر بلىفي خحن  ،دكُلت 15 مذة خىكفال بلى ألاوالن الخذان فُادي. هدذود نلُا %20 و %13 و

 ٌ   بذسحت نالُت مً جدعم التي الىاشئت، ألاظهم ؤظىاق ؤن اإلاشجح ولهل. الُىم بلُت الخذاو
ً
 نذد بلى كلتالخزبزب هكشا
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ًوكلت خبرة  ،وحجم الؿشوخاث الطغحرة اإلاذسحت، الششواث  هلو لخفادي ؤنلى خذود بلىجدخاج  جؿىسا، ألاكل اإلاعدثمٍش

 .بُوال

 

 منر الانهياز

 
 
 واظهت م2006 نام انهُاس فخل

ً
شبهؼ ال فدعب. الذماس مً آزاسا نلى مخذاولىن ؤفشاد مفلعىن ؤكذم  صخفُت،ال خلاٍس

  ظلـومنهم مً  ،الاهخداس
ً
ػا بلى ، لجإ بهػهم الخاالث بهؼ وفي ،ول ما ًملً منهم مً فلذو  ؤلاحهاد، بعبب مٍش

 وفي. هبحرة مياظبفلذ خللىا  ،خذور الانهُاس كبل للخشوج ًىفي بما ىانلم ؤو/و مدكىقحن واهىا الزًًوؤما  .العااٌ

ش الشفافُت مخؿلباث ، و حشملاللػاًا مً نذد مهالجت الػشوسي  مً وان .الانهُاس ؤنلاب  ؤن وغشوسة ،وسفو الخلاٍس

ً مً ؤهبر كانذة بلى والخاحت جىكُمُت، وكىة بهفار ظلؿت اإلاالُت العىق  لهُئت يىن ً  العىق، في اإلااظعاجُحن اإلاعدثمٍش

ادة  وغشوسة  .العىق  في وؾشوخاتها الششواث نذدٍص

 

 التي اإلاهلىماث حمُو ؤن ؤي ؛هفاة ىًج لم تالعهىدً ُتاإلاال عىق ال ؤن ؤوادًمُت دساظت ؤهذث ،الانهُاس وكىم كبل وختى

  اإلاذسحت الششواث نً اإلاهلىماث الخطٌى نلى وان الىاكو، فيو. العهش في جىهىغ لم الششهت كُمت في جازش كذ
ً
ؤمشا

 
ً
ش هزا ل خفُفت ؤلافطاح لىانذب الالتزام نذم الهلىباث نلىواهذ و . مدذودة ألابدار واهذ بر ،ضهبا  لمخذاولحنفِع 

 الششواث نذد وان رلً، نلى ونالوة. اإلاذسحت للششواث الخشة ألاظهم كلت همُت بعبب بعهىلت ألاظهم ؤظهاس في الخإزحر

 غحر واف   اإلاذسحت
ً
 هزه مو الالخلت الذساظاث اجفلذ وكذ. م(2006 نام في ششهت 86و م،2005 نام في ششهت 77)ؤًػا

ادة بلى ودنذ ،اليافُت اإلاهلىماث وجىفحر الشفافُت ؤهمُت نلى وشذدث ،الىدُجت  ملىُت وجللُظ اإلااظعُت، اإلالىُت ٍص

 جيشش التي الىظاؾت وششواث اإلادللحن ؤنذاد وصٍادة ،البُو نلى اإلاىشىف وحصجُو اإلاذسحت، لششواثفي ا الخيىمت

ش ل الذولُت اإلاهاًحر انخماد اإلاالُت العىق  هُئت ؤنلىذ ،م2012 نام وفي. (39) الذولُت اإلاهاًحر وجبني ،دساظاتها  لخلاٍس

 لدعخخذم ُضممذو  ،الذولُت اإلاداظبت مهاًحر مجلغ وغهها ُت،وؤلافطاخ تُاإلاداظب لىانذال مً مجمىنتوهي  ،اإلاالُت

 مهُاس 
ً
 ناإلاُ ا

ً
 ؤنهذ الخدٌى بلى جلً اإلاهاًحر كذ اإلاذسحت الششواث جيىن  ؤن اإلالشس  مًو . البىسضاث في اإلاخذاولت للششواث ا

 ٌ ٌ  ألاخشي  الششواث وحمُو ،م2017 ًىاًش ألاٌو مً شهش بدلى  م.2018 نام بذاًت بدلى

 

 الانهُاس  ؤزشللذ 
ً
 ؤلاهفاق مً كللىا مً اللؿام الهام اإلاعتهلىحن  ؤن سؤي نذد هبحر منها بر ،اإلاذسحت غحر الششواث في ؤًػا

 نذة جلً الخؿـجإحُل  بلى ث الششواث التي واهذ جخؿـ للؿشح الهاماغؿش  وكذ. تاإلافاحئ الُلحن نذم خالت غىء في

 . ؤشهش
ً
 ول وجبخشث الاكخطادي الىمى جىكف ،الانهُاس ؤنلاب في قهشث التي الىؿاق الىاظهت الُلحن نذم بِئت في ،وؤخحرا

 .ةجذًذال اثظدثماس الا 
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  العمل ما
 
 ؟إذا

م ٌهلم   ؤخشص  ؤهه اإلاالُت العىق  هُئت فٍش
ً
 كىانذ الهُئت يذخع   لذف ؛لُىجضه الىثحر لذًه ما ًضاٌوان  وبن جلذما

شها جلذم لم التي نلى الششواث غشاماث ةضذاسب م2007 نام في وبذؤث ؤلافطاح، هىان  ولىً. اإلادذد الىكذ في جلاٍس

ٌ  الىفاًت فُه بما هبحرة الغشامت واهذ حعاٌئ في ما ارا  العىق  هُئت ؤؾللذ هزلً الششواث؟ كادة اهدباه نلى للخطى

  اإلاالُت
ً
  بشهامجا

ً
ً لخثلُف مىثفا ً ألافشاد وعي سفو ؤمل نلى ؤلالىترووي، مىكهها نلى اإلاعدثمٍش  ؤجُذوكذ . اإلاعدثمٍش

ٌ  ؤن آلان ألاحىبي الاظدثماس إلاجمىناث ذ مً  رجىفح مً وساثه اإلاالُت العىق  هُئت جإمل حغُحر وهى العىق، في جخذاو اإلاٍض

 .الاظخلشاس

 

ٌ  باليامل جدل لم ؤخشي  معاثل نذة ًلهىا جضاٌ ال  م2006 نام في العىق  ؤظلؿذ التي بن ألاظهم. م2017 نام بدلى

 الشغموب. بإظهاسها الخالنب همُاث هبحرة منها ومً زم ششاء اإلاخذاولحن مً كلُل لهذد ًمىً التي الطغحرة ؤلاضذاساث هي

 اجخزث اإلاالُت العىق  هُئت ؤن ومو. كاثمت الهُيلُت اإلاشيلت هزه قلذ الهُئت، كامذ بها التي الهذًذة ؤلاضالخاث مً

ادة مهمت خؿىاث  ألاظىاق في الاظخلشاس لخدلُم ؤخشي  فهالت وظاثل هىان فةن اللىاثذ، وبهفار والشفافُت ؤلافطاح لٍض

و ؤصخاب دنم منها الهامت ٌ  التي الخىاحض وجللُظ ،اإلاشاَس  الذولي البىً خذدها التيو  الجذًذة ألانماٌ بوشاء دون  جدى

  ًشفو ؤن ؤلادساج نلى الخاضت الىبحرة الششواث حصجُو شإن ومً. ألانماٌ مماسظت ظهىلت اظدباهاث في
ً
 نذد ؤًػا

دعً ،الهامت ألاظىاق في الششواث  اإلالىُت ششواثه - العهىدًت للعىق  حذًذ دخٌى نىطش ًىفش وكذ. الاظخلشاس ٍو

  -الهاإلاُت الخاضت
ً
 .ألاظهم ظىق  في الىبحرة الهاثلُت الششواث بهؼدساج إل  ظبُال

 

ت بفخذ ألاخحر الهُئت كشاس ت العىق " هي ة،حذًذ ظىق  زاهٍى   ذضممالتي  ،"اإلاىاٍص
ً
 الخىكُمي الهبء لخخفُف جدذًذا

ل ، واإلاخىظؿت الطغحرة إلااظعاثنلى ا الهام اإلاشجبـ بالؿشح
 
  شي

ً
 اللىاثذ وجخؿلب .(41) الصخُذ الاججاه في مهمت خؿىة

 العىق  فياإلاذسحت  الششواث في البدث اإلادترفحن ًاإلاعدثمٍش ونلى. اإلاذكلت اإلاالُت البُاهاث مً فلـ واخذة ظىت اإلاخففت

تاإلا ت  العىق  في مهحن كؿام ؤضبذ برا رلً، بلى باإلغافت. مخىاظبت اإلاخاؾش والهىاثذ واهذ برا ما وجدذًذ ،ىاٍص  اإلاىاٍص

 
ً
ٌ  جلُُذ ًمىً للمػاسبت، هذفا  .الشثِعُت العىق  في اليشاؽ في الخإزحر دون  الخذاو

 

  ثانخمذ التي سجل ألاوامش بىاء الؿشح ألاولي لالهخخاب الهام باظخخذام حعهحر مىهجُت مً خالٌ
ً
 مهالجت ًمىً ،ماخشا

مىً بؿشح ألاظهم بلُمت ؤكل مً كُمتها الهادلت، اإلاخهللت اإلاعاثل  لُمتهاؤكشب ل هدى نلى اإلااٌ سؤط حمو للششواث ٍو

ٌ "ال مًًدذ  مما واخخُاحاتها،   دذرً وان الزي ًىم ؤلاضذاس" اإلادمىم خذاو
ً
 .ظابلا
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ادة بلى الخاحت ألاخشي  الخدذًاث ومً ٌ  ٍص ً اإلاذاسة لذي ألاضى   العىق  لىلل ؛الشثِعُحن اإلاعدثمٍش
ً
 انخمادها نً بهُذا

ً ألافشاد نلى   مششونا وؤلافطاح الشفافُت معخىي  وان سفوهزلً . اإلاعدثمٍش
ً
  كاثما

ً
 .ؤًػا

 

ت العىق  وفشث  مً الهذًذ خل نلى اللذسة العهىدًت الهشبُت اإلاملىت في واإلاخىظؿت الطغحرة للماظعاث اإلاىاٍص

ت  العىق  ذنمل براو . م2006 نام انهُاس في ظاهمذ التي اإلاشىالث ٌ  الىدى نلى ةالجذًذاإلاىاٍص  مً فةن ،امنه اإلاإمى

مال مهذج ؤن اشإنه ض نلى عانذوح هدى ؤلادساج، الفخُت للششواث ؿٍش ادة ألانماٌ حهٍض  سئٍت مً حضء هي التي اإلاملىت، في ٍس

ت لألظىاق  نلى ؤي خاٌ،. 2030 ً جىنُت بحن الخىاصن  جدلُم رلً ومً ،جدذًاتها الخاضت اإلاىاٍص  باإلاخاؾش اإلاعدثمٍش

 .وبخافتهم منها

  ،
ً
ادة للهُئت ًمىً هُفخخاما  حعهم ؤن ًمىً هُف نالُت؟ حىدة راث حمُها ؤنها مً والخإهذ اإلاذسحت الششواث نذد ٍص

 الىمى؟ نلى الاكخطاد ومعانذة ألاظىاق اظخلشاس في الهُئت
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 م2007م حتى ينايس 2004ة )ثاس ي( من يىليى السعىدي املالية للسىق  العام املؤشس: (1)الشكل 

 

 

 

 م(2005فبرايس  –م 2003: أداء مؤشسات أسعاز ألاسهم الخليجية )(2)الشكل 
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النصف  –م 2001: عدد الطسوحات ألاولية لالكتتاب العام في أسىاق دول مجلس التعاون الخليجي )(3)الشكل 

 م(2006ألاول من 

 2006النصف ألاول  2005 2004 2003 2002 2001 

ً  2 3     البدٍش

 1 2 4 2   اليىٍذ

 1 3  3 2  كؿش

  4 2  2 4 نمان

 3 5 2 1   العهىدًت

 1 7 4  1  ؤلاماساث

 8 24 12 6 5 4 إلاجمالي

 

 

 م2006فبرايس  23: ثحسك السىق خالل ألاسبىع من (4)الشكل 
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 (100م = 2006م )ينايس 2007أبسيل  15م إلى 2006: أسىاق ألاسهم الخليجية خالل الفترة من ينايس (5)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 املاضية(6)الشكل 
 
 : انهيازات مختازة على مدي الستين عاما

 


