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 اإلالذمت



 

 ملذمت: أوال

ج٣ل ؤزاعها ًٖ هخاثج الثىعة الهىاُٖت ببان  قهض الٗالم مىظ ال٣ٗض اإلااض ي زىعة ج٨ىىلىحُت هاثلت ال 

مً اإلاجاالث مثل ؤلاهخاج والاجهاالث  حجم الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي لِكمل الٗضًض احؿ٘خُث  ْهىعها،

واإلاٗلىماث، واو٨ٗؿذ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الهاثلت التي قهضها الٗالم مىظ جهاًت الثماهِىاث ٖلى مغاخل 

اصة خضة الترابِ بحن ألاؾىا١ ؤلاهخاج و جباص٫ الؿل٘ والخضما ث، وؾاهم الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الهاثل في ٍػ

والخإ٦ض ٖلى ٖاإلاُت ألاؾىا١، مما ؤيٟى ٖلى الىٓام الٗالمي نٟت الٗاإلاُت، وؤصي هظا بلى حٗاْم صعحت 

خماص مً اإلاخباص٫ بحن صو٫ الٗالم اإلاسخلٟت في ْل بِئت حؿىصها الخىاٞؿُت، ومً زم قهض الٗالم ؾلؿلت  الٖا

ت ؤزغث ٖلى ال٣ىاٖض وألاؾـ  .التي جد٨م بيُت الىٓام الٗالمي اإلاخٛحراث الجىهٍغ

ٗخبر ْهىع قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت  مً ؤهم مٓاهغ الخُىع الخ٨ىىلىجي خُث ؤصي اهدكاع ( ؤلاهترهذ)َو

جها وجباص٫  الؿل٘ والخضماث قب٨ت ؤلاهترهذ وجىؾٗها ال٨بحر بلى ايُالٖها بضوع عثِس ي في ه٣ل اإلاٗلىماث و جسٍؼ

للى٣ل بل٨تروهُا، وؤنبدذ قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت حك٩ل ع٦حزة ؤؾاؾُت في الخجاعة الضولُت والضازلُت في 

٤ والخباص٫ الخجاعي،  الن و الدؿٍى ما٫ وؤلٖا الضو٫ اإلاخ٣ضمت، ألجها حٗض وؾُلت هامت في بهجاػ اجٟا٢ُاث ألٖا

حن ألا٧اصًمي والٗلمي ولظل٪ اهدكغ مٟهىم الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٖلى ٧ل  .مً اإلاؿخٍى

ٗت الخُٛحر ؤنبدذ  ٟٞي ْل الا٢خهاص الجضًض الظي ًٟغى ٖلى ألاؾىا١ ْغوٞا جىاٞؿُت نٗبت وؾَغ

الُغ١ الخ٣لُضًت التي ٧اهذ حٗخمضها اإلااؾؿاث والكغ٧اث في بهجاػ ؤٖمالها ج٠٣ ٖاث٣ا بُجها و بحن مخابٗت 

 .ؤٖمالها و٢ضعتها ٖلى الاؾخمغاع والخىاٞـ

ىٓغ الٗضًض مً  ت ال جهض١، ٍو وحكحر مسخل٠ اإلااقغاث بلى ؤن الخجاعة ؤلال٨تروهُت جىمى بؿٖغ

اإلاىٓماث وألاٞغاص بلحها ٦مهضع مؿخ٣بلي خاؾم للمٗلىماث والؿل٘ والخضماث والاجهاالث، و٧لما ػاصث 

ت ٖبر الكغ٦ت وهمذ ٞةن ججاعة الؿل٘ والخضماث وجباص٫ اإلاٗلىماث ٖبر ؤلا  ما٫ الخجاٍع هترهذ ؾدخًا٠ٖ ألٖا

حر الهاصٞت له، الخانت  البا ٞةن اإلاىٓماث الهٛحرة وال٨بحرة، الهاصٞت للغبذ ٚو مغجحن ؤو زالزت ٧ل ؾىت، ٚو

والٗامت، ؾخضٞ٘ بلى اؾخسضام الكب٨ت، وجٓهغ الضالثل ٧اٞت بإن الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؾدؿخمغ بالىمى، وبظل٪ 

 اإلالذمت



 

ً، بما الؿعي هدى اؾخسضام الكب٨ت في ؤٖمالها ؤو جغ٥ ٞةن الٗضًض مً اإلاىٓماث ؾخجض ؤهٟؿها ؤمام زُ اٍع

 .الٗمل

واهُال٢ا مً طل٪ ؾخداو٫ الكغ٧اث اؾخٛال٫ ٧ل بم٩اهُاتها في الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ألامغ الظي 

ت ٖلى مجخمٗاث الٗالم بهىعة جٟى١ ٧ل جى٢ٗاث الٗمالء  ؾُاصي بضوعه بلى ج٣ضم الٗملُاث الخجاٍع

حٍٗغ٠ وجدضًض الؿى١ ؤو زل٤ ؤؾىا١ حضًضة بإ٦ملها، ٩ٞل الكغ٧اث التي جخجاهل واإلاؿتهل٨حن، مً خُث 

لى خض ؾىاء ٞةن ؤًٖاء اإلاجخم٘ ؾٝى  الخ٨ىىلىحُا الخضًثت ؾٝى جخإزغ بهظه الخٛحراث في ألاؾىا١، ٖو

ً بهىعة حُضة لكغاء الؿل٘ والىنى٫ للمٗلىماث والخضماث والخٟاٖل م٘ الهُئاث الخ٩ىمُت،  ٩ًىهىا ْاهٍغ

ٞاالزخُاع ؾٝى ٩ًىن ممخض بهىعة ٦بحرة وؾٝى حؿدبٗض ال٣ُىص الجٛغاُٞت والؼمىُت ٞالخإزحر ؤلاحمالي ٖلى 

ؤؾلىب الخُاة ؾٝى ٌكمل ٧ل ؤمىع الخُاة، وبالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخجاعة ؤلال٨تروهُت جإزحر ٖلى ٖضص ٦بحر 

ت هظ٦غ مجها ما ًلي  :مً ألاوكُت الخجاٍع

  ٤، اإلابُٗاث وجغو  .ٍج اإلابُٗاثالدؿٍى

 ًَزضمت ما ٢بل البُ٘، ال٣ٗىص التي مً البا. 

 ل والخإمحن  .الخمٍى

 ت  .الُلب، الخىػَ٘، الضٞ٘: اإلاٗامالث الخجاٍع

 زضمت و نُاهت اإلاىخج. 

 اؾخسضام الخضماث الٗامت والخانت. 

 الى٣ل. 

ٗا ٖلى الك٩ل الخىاٞس ي ل لى ق٩ل ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن جازغ الخجاعة ؤلال٨تروهُت جإزحرا ٦بحرا وؾَغ لؿل٘ ٖو

ألاؾىا١ وق٩ل خغ٦ت ألاٞغاص في ألاؾىا١ الخ٣لُضًت للؿل٘، وحاء هظا البدث لُدىاو٫ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت 

 ٤ بالخجاعة ؤلال٨تروهُت مً خُث جد٣ُ٣ها للمؼاًا الخىاٞؿُت وبم٩اهُت اٖخماصها ٦ةؾتراجُجُت في الدؿٍى

 .وؤلاهخاج وج٣ضًم الخضماث

 اإلالذمت



 

 البحث إشيالُت :ثاهُا

لخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤخض مجاالث الخُىع في اؾخسضام ج٣ىُاث اإلاٗلىماث الخضًثت مً خُث جمثل ا

ت بؾدىاصا بلى البُاهاث اإلاخٗل٣ت بها  بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً هظه الخ٣ىُاث في حؿهُل ال٣ُام بالٗملُاث الخجاٍع

ت ؤو والتي ًم٨ً ججمُٗها وزؼجها ومٗالجتها وجضاولها بحن الٗضًض مً الجهاث طاث الٗ ال٢ت بالىىاحي الخجاٍع

 .الا٢خهاصًت

ٗت واإلاظهلت التي ناخبذ اؾخسضام الخجاعة ؤلال٨تروهُت مً ٢بل الٗضًض مً  وهٓغا للخُىعاث الؿَغ

الكغ٧اث الٗاإلاُت في بلضان مسخلٟت، ٣ٞض جُلب الامغ مً ال٨ثحر مً الكغ٧اث ألازغي ؤن حٗض الضعاؾاث 

٣ها ل٩ي الالػمت ل٨ُُٟت صزى٫ ٖالم الخجاعة ؤلال ٨تروهُت ل٩ي حؿخُُ٘ مىا٦بت هظه الخُىعاث والؿحر في ٍَغ

 .جخم٨ً مً جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ؤؾىة بالٗضًض مً الكغ٧اث التي جد٤٣ ٞىاثض في ْل الخجاعة ؤلال٨تروهُت

                             :                                                   آلاجُتومً هظا اإلاىُل٤ وؿخُُ٘ جإؾِـ ؤلاق٩الُت الغثِؿُت 

 ؟في الخىمُت الاكخصادًتلى أي مذي حعاهم الخجاسة الالىتروهُت ب  

 البحث فشطُاث :ثالثا

 :٢بل الاحابت ٖلى الدؿائ٫ ؤٖاله، ه٣ضم حملت ٞغيُاث هثبتها ؤو هلٛحها ُٞما بٗض

اصة حجمها ف -1 اصة اإلاؼاًا حٗخبر الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤخض اإلاضازل الغثِؿُت ألي قغ٦ت لٍؼ ي الؿى١ ومً زم ٍػ

 .الخىاٞؿُت

اثِ الال٨تروهُت اإلاسخلٟت ؾؤو الى  الخجاعة الال٨تروهُت جباص٫ الؿل٘ والخضماث ٖبر قب٨ت الاهترهذحٗني  -2

 .مجا٫ واؾ٘ ال ًم٨ً جدضًضه ال حٛغاُٞا وال ؾُاؾُا ها حّٗبر ًٖؤجو 

بما ٌؿهم في  ؿب هٕى اإلاٗامالث ٞحهاوؾاثل الضٞ٘ والؿضاص في الخجاعة ؤلال٨تروهُت خ وازخالٝٗضص ح -3

 .جىمُت خغ٦ت اإلاباصالث ومً زّم الخىمُت الا٢خهاصًت

 أهذاف البحث :سابعا

 :حهضٝ البدث بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت

 .الخٗٝغ ٖلى الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ؤق٩الها واإلاجاالث التي حؿخسضم بها الخجاعة ؤلال٨تروهُت -1

 اإلالذمت



 

 .للخجاعة ؤلال٨تروهُت في جد٤ُ٣ البُ٘ والكغاء الال٨ترووي الخٗٝغ ٖلى هٓم الضٞ٘ والؿضاص -2

٤ اإلاهغفي الال٨ترووي -3 ُت الال٨تروهُت والدؿٍى  .الخٗٝغ ٖلى الخضماث اإلاهٞغ

اث الال٨تروهُت -4  .صعاؾت اإلابُٗاث واإلاكتًر

 .جىيُذ ٞىاثض الخجاعة ؤلال٨تروهُت واإلاساَغ الىاججت ٖجها -5

 أهمُت البحث :خامعا

ت الجُضة  والض٣ُ٢ت بُبُٗت الخجاعة الال٨تروهُت، وما ًم٨ً ؤن ج٣ضمه في ْل الٗىإلات، ؤنبذ بن اإلاٗٞغ

ت الضازلُت والخاعحُت ا مً ؤحل جدٟحز اإلااؾؿاث ٖلى جُب٤ُ هظه الخجاعة في مٗامالتها الخجاٍع  يغوٍع

ني  .ومىا٢كت مضي مؿاهمتها في جد٤ُ٣ اإلاؼاًا الخىاٞؿُت للكغ٧اث بما ٌؿهم في جىمُت الا٢خهاص الَى

 اخخُاس اإلاىطىع أظباب :ظادظا

تي  ، وبالخالي ٞةن مٗٞغ بن ؤ٦ثر ما صٞٗني للبدث في هظا اإلاىيٕى هى حضجه الٟاث٣ت وجُىعه اإلادؿإع

ت  الخانت به مدضوصة، ولؿذ ؤخُض ًٖ الهىاب بطا ٢لذ ؤهه هٓغا لجضة وخضازت هظا اإلاىيٕى ٞةن اإلاٗٞغ

ل٨ترووي بك٩ل ٖام والخجاعة الال٨تروهُت بهٟت زانت خضًث الٗامت به الػالذ في بضاًتها، ٞال ػا٫ الٗمل الا

الٗهض ؤٞغػه الخُىع الخ٨ىىلىجي الهاثل، وبسانت في مجا٫ الاجهاالث مىظ بَال١ زضمت الاهترهذ في مىخه٠ 

٨ُت لخهبذ مخاخت للجمُ٘  .الدؿُٗىاث وزغوحها مً صواثغ البدث الٗلمي والجامٗاث ألامٍغ

 مىهج البحث: ظابعا

الاٖخماص في بهجاػ هظا الٗمل، ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لئلإلاام بمىيٕى الضعاؾت وج٣ضًم جم  ل٣ض

إل ٖلى  غة مً ٦خب و٦ظا ؤلَا جٟهُالث ًٖ ؤهم حىاهبه وهظا باؾخسضام ألاصواث واإلاغاح٘ اإلا٨خبدُت اإلاخٞى

ٕ الضعاؾت، م٘ ؤزظ بٌٗ بٌٗ اإلا٣االث الا٢خهاصًت و٦ظا اإلاظ٦غاث التي ؾب٤ وؤن جىاو٫ ٞحها ؤصخابها مىيى 

 .اإلاٗلىماث مً قب٨ت الاهترهذ التي جدمل مٗلىماث خى٫ مىيٕى

 

 

 

 اإلالذمت



 

 الذساظاث العابلت :ثامىا

ُت: "زىلت ٞغخاث (1 ُت الخضماث اإلاهٞغ صعاؾت خالت البى٪  -ؤزغ الخجاعة الال٨تروهُت ٖلى جدؿحن هٖى

 :جىنلذ هظه الضعاؾت بلى ،2008-2007، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت باجىت، ("Monabanq)الال٨ترووي 

  ،ٌؿخُُ٘ البى٪ الال٨ترووي ج٣ضًم هٟـ الخضماث واإلاىخجاث التي ج٣ضمها البىٍى الخ٣لُضًت ألازغي

 وطل٪ ل٣اٖضة ٍٖغًت مً الٗمالء جهل بلى ماثتي ؤل٠ ٖمُا ؤو ػبىن؛

  حر الى٢ذ والخ٩لٟت مً زال٫ الىؾاثل اإلاخبٗت في ج٣ضًم زضماجه والتي ٣ت ٌؿاهم البى٪ في جٞى جخم بٍُغ

ت  .ال٨تروهُت مً زال٫ ؤخضر الخ٨ىىلىحُاث اإلاؿخسضمت في مجا٫ الهحٞر

، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت الجؼاثغ، "الخجاعة الال٨تروهُت وآٞا١ جُىعها في البلضان الٗغبُت"عباعي ؤمُىت،  (2

 :، جىنلذ الضعاؾت بلى2005 -2004

 ٗالمي ؤو هي حؼء مازغ وهام في مىٓىمخه؛الخجاعة الال٨تروهُت هي آلان وللمؿخ٣بل ٖهب الا٢خهاص ال 

 ت؛ ت مخٟخدت ؤ٦ثر ج٣بال لؤل٩ٞاع الخ٣ىُت الٗهٍغ  جدخاج الخجاعة الال٨تروهُت بلى اؾدثماعاث ضخمت وعٍئ

  ٠ اإلاؿخسضمت لخىيُذ الخجاعة الال٨تروهُت ؤصي بلى ازخالٝ اإلا٣اًِـ واإلااقغاث ازخالٝ الخٗاٍع

 .   ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت إلاؿى٢حها

 حذود الذساظت :اجاظع

هٓغا ألن ٖالم الخجاعة ؤلال٨تروهُت واؾ٘ حضا، ٞةن ؤلاإلاام ب٩ل ما ًخٗل٤ بظل٪ ًخىحب ؤلابداع 

لُه ،والخٗم٤ في مٗلىماجه  .اإلاٗلىماث مً ؤهم ما ٦خب في الخجاعة ؤلال٨تروهُت ؤ٦بر  خاولىا حم٘ ٖو

  خؼت الذساظت :عاششا

غة لضًىا وبىاء ٖلى بق٩الُت وؤهضاٝ البدث ٢ؿمذ البدث بلى زالزت  اهُال٢ا مً اإلاٗلىماث اإلاخٞى

 :ٞهى٫ 

هدىاو٫ في الٟهل ألاو٫ مٟاهُم ؤؾاؾُت خى٫ الخجاعة الال٨تروهُت وطل٪ مً زال٫ الخُغ١ بلى مٟهىم 

 .الخجاعة الال٨تروهُت وزهاثهها وؤهىاٖها ومؿخىٍاتها، ومىاٞ٘ وؾلبُاث الخجاعة الال٨تروهُت

 اإلالذمت



 

ل الخجاعة الال٨تروهُت مًالٟهل الثاوي هخدضر ُٞه ًٖ  زال٫ مٟهىم الضٞ٘  وؾاثل وآلُاث جمٍى

٤ اإلاهغفي  الخضماثت البىى٥ الال٨تروهُت وهخُغ١ ؤًًا الى اهُالال٨ترووي وم ُت الال٨تروهُت والدؿٍى اإلاهٞغ

 .الال٨ترووي

اث واإلابُٗاث الال٨تروهُت  .ؤما الٟهل الثالث وألازحر خاولىا مً زالله الى٢ٝى ٖلى واإلاكتًر

ت مً  وفي ألازحر هىا٥ زالنت قاملت مً زاللها ٢مىا بازخباع صخت الٟغيُاث واؾخيخاج مجمٖى

 . الىخاثج والخىنُاث اإلاخىنل بلحها مً الضعاؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلالذمت


