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 ّاآلفامالْاقع  –املػازٓع الصياعٔ٘ الصػريٗ يف العسام 

 :الدزاض٘ أٍنٔ٘

 تلو أٍه ّمً ، األقتصادٓ٘ املػانل سل يف ّدّزٍا الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع أٍنٔ٘ بٔاٌ يف الدزاض٘ أٍنٔ٘ تأتٕ

 .األقتصادٖ الينْ يف ّالتباطؤ البطال٘ مػهل٘ ّضٔاضٌٔا، ّادتناعٔا اقتصادٓا تأثريا ّأنجسٍا املػانل

 :اإلغهالٔ٘

 العاو للكطاع التابع٘ الهبريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع علٙ الدّل٘ اعتناد أٍنَا عدٗ، اقتصادٓ٘ مػانل مً العسام ٓعاىٕ

 مً متهيَا ّخلفٔ٘ أمامٔ٘ تسابطات ّخلل. متهامل صياعٕ ٍٔهل بياٛ يف الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع دّز ّإٍنال

 .البطال٘ مػهل٘ حتل ٗنجري عنل فسص تْفري

 :البشح فسضٔ٘

 املػهالت سل ضبٔل يف املدتلف٘ العامل دّل أتبعتَا اليت األقتصادٓ٘ التْدَات إسدٚ الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع تعد

 مً ٍّٕ البطال٘ ّمػهل٘ األقتصادٖ الينْ تباطؤ املػهالت تلو أبسش ّلعل أقتصادٓاتَا تْادُ اليت األقتصادٓ٘

 ّطين بسىامر بياٛ إٌ)  مفادٍا فسضٔ٘ علٙ الدزاض٘ تطتيد لرا العساقٕ، االقتصاد ميَا ٓعاىٕ اليت السٜٔطٔ٘ املػانل

 مػهل٘ ّسل الصياعٕ بالْاقع اليَْض يف ٓطاٍه العسام يف الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع ّتطْٓس ّتينٔ٘ إلقام٘

  )العسام يف البطال٘

 :الدزاض٘ ٍدف

 :إىل الدزاض٘ تَدف

 . األقتصادٓ٘ التينٔ٘ يف الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع بدّز التعسٓف .1

 تتنتع اليت ّاملنٔصات ارتصاٜص ضْٛ يف ّتطْٓسٍا العسام يف الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع ّاقع دزاض٘. .2

 . األقتصادٓ٘ املػانل معادت٘ علٙ ّقدزتَا بَا،

 :الدزاض٘ ميَذٔ٘

 دّل جتازب لْاقع قساٛٗ خالل ،مً األضتيباط أضلْب علٙ ٓعتند الرٖ التشلٔلٕ الْصفٕ امليَر الدزاض٘ اعتندت

 املػازٓع ٍرِ بَا تتنتع اليت التيافطٔ٘ ّاملصآا الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع ّتينٔ٘ إقام٘ يف املدتلف٘ العامل

 .  اجملال ٍرا يف الدّل تلو جتازب ّاضتدالص

 :البشح سدّد

                          .الصػريٗ الصياعٔ٘ الػسنات -: املهاىٔ٘ اذتدّد: أّال

  (.2012-2009) الطيْات -: الصمئ٘ اذتدّد: ثاىٔا 



 

 الدّل يف االقتصادٖ الكساز صيع يف أضاضٕ دّز هلا  اليت املَن٘ املػازٓع مً الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع تعد

 ملا ذلو ّٓعْد ّاألدتناعٔ٘ األقتصادٓ٘ التينٔ٘ عنلٔ٘ يف الصآّ٘ سذس ّتعترب ضْاٛ سد علٙ ّاليامٔ٘ املتكدم٘

 الصياعٔ٘ املػازٓع قدزٗ عدو األقتصادٓات تلو ّددت أٌ فبعد ،  الدّل ألقتصادٓات أدنابٕ مسدّد مً حتككُ

 زؤّع إىل  أستٔادَا بطبب للعاطلني عنل فسص تْفري علٙ قدزتَا ّعدو األقتصادٓ٘ التينٔ٘ حتكٔل يف الهبريٗ

 أدٚ مما الهلف٘ تكلٔص دَ٘ مً الدّلٔ٘ امليافط٘ عامل عً فطاًل الصػريٗ الصياعٔ٘ باملػازٓع مكازى٘ نبريٗ أمْال

 ّتهلف٘ العاملني مً أنرب عدد تْظٔف علٙ املػازٓع تلو قدزٗ بطبب الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع إىل اللذْٛ إىل

 . اليامٔ٘ الدّل ّخاص٘ الدّل غالبٔ٘ تعاىَٔا اليت البطال٘ مػهل٘ معادت٘ يف املطاٍن٘ ّبالتالٕ قلٔل٘ زأمسالٔ٘

 الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع أثبتت فكد ، الهبريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع مع قٔاضًا الطلع عسض مسّى٘ ىاسٔ٘ مً أما

 ُبئ٘ مكْمات إىل ّسادتَا  األىتاز ّطسم الجابت٘ األصْل تػٔري مً ٓتطلبُ ّما امليتْز ىْعٔ٘ تػٔري علٙ قدزتَا

 . اليامٔ٘ الدّل اقتصادٓات طبٔع٘ مع تيطذه ّاليت متْاضع٘ حتتٔ٘

 إىل ذلو ّٓعْد ددٌا ميدفط٘ األمجالٕ احمللٕ الياتر يف بصْزٗ عام٘ التشْٓلٔ٘ الصياع٘ ىػاط مطاٍن٘ ىطب٘ أٌ

 ضساٜب فسض ّعدو العاملٔ٘ الطْم علٙ العساقٔ٘ الطْم ّأىفتاح التشْٓلٔ٘ الصياع٘ ىػاط يف الهبري الرتادع

 متطْزٗ أىتاز تكئات أتباع بطبب الهلف٘ ميدفط٘ بهْىَا متتاش املطتْزدٗ الطلع ّأٌ ، املطتْزدٗ الطلع علٙ أضترياد

 األديبٔ٘ امليتذات ميافط٘ علٙ احمللٔ٘ الػسنات قدزٗ عدو إىل أدٚ مما ميدفض بطعس بٔعَا ممهً ّبالتالٕ

 علٙ احمللٔ٘ الػسنات قدزٗ ّتعصٓص التشْٓلٔ٘ الصياع٘ ليػاط دعه تْفريدنب  ّملػادت٘ أخنفاض ىطب٘ املطاٍن٘ .

 :خالل مً ذلو ّٓته يبٔ٘األد امليتذات ميافط٘

 . األديبٔ٘ امليتذات علٙ ضساٜب فسض .1

 . احمللٔ٘ للنيتذات دعه تكدٓه .2

 . الصياعٔ٘ املػازٓع ألصشاب قسّض ألعطاٛ مياضب٘ آلٔ٘ مبآطنً املصسيف العنل تطْٓس .3

 . امليتْز نلف٘ تكلٔل إىل تؤدٖ اليت التصئع يف اذتدٓج٘ التهيْلْدٔا أدخال .4

 اليْع ّسطب املصيع امليتْز نلف٘ عً دقٔك٘ مؤغسات ٓعطٕ مبا التهالٔف ألىعن٘ دقٔك٘ دزاضات أدساٛ .5

 . ادتْدٗ ّدزد٘

ميدفط٘  األمجالٕ احمللٕ الياتر يف مطاٍنتَاىطب٘  فأٌ الدزاض٘ مْضْع الصػريٗ الصياعٔ٘ ملػازٓعآتعلل ب فٔنا

 للنػازٓع دعه تْفري ٓتطلب األخنفاض ٍرا معادت٘ أٌّ .(2012-2009) للفرتٗ% 1180 إىل% 0117 بني تساّست أذ

 عام٘ بصْزٗ التشْٓلٔ٘ ّللصياع٘ الصػريٗ الصياعٔ٘

 دّز هلا الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع أٌص مطاٍن٘ املػازٓع الصياعٔ٘ الصػريٗ يف الكطاٛ علٙ البطال٘ ففٔنا رن

 ّختصصات مَازات إىل الحتتاز بهْىَا متتاش املػازٓع تلو ألٌ العنل ضً يف ٍه الرًٓ األغداص تػػٔل يف مَه

 لهْىَا أخس إىل  مػسّع مً ّاألىتكال التعٔني أدساٛات ّضَْل٘ العنل لعيصس عالٔ٘ طلب مبسّى٘ متتاش ننا عالٔ٘

 إىل ىطب٘ الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع يف للنػتػلني املدفْع٘ لألدْز اليطبٔ٘ األٍنٔ٘ أٌ ارتاص للكطاع تابع٘

 أخنفاض ّٓالسغ التْالٕ علٙ( 2012 - 2009) للطيْات%( 18,5 ،% 18,2 ،% 5,6 ،% 2,6) بلػت قد الصياعٕ اليػاط

 ضي٘ يف املؤغس  أزتفاع  ٓالسغ ننا.  املػازٓع تلو مً نبري عدد تْقف بطبب 2009 بطي٘ مكازى٘ 2010 ضي٘ يف

 . ّاقعٔ٘ أنجس ىتاٜر إىل ٓؤدٖ مما 2009 لطي٘ احملدخ ّالرتقٔه اذتصس أطاز أعتناد بطبب 2 201 ّ 2011



 :األضتيتادات

 ميَا عدٗ العتبازات ىتٔذ٘ ارتاص٘ الصياعٔ٘ املػسّعات بإقام٘ تطنح مالٜن٘ اضتجنازٓ٘ بٔٝ٘ ّدْد عدو .1

 اليت الطابك٘ العَْد يف التأمٔه ضٔاضات عً ٘ىاجت االضتجنازات ٍرِ لعنل الهافٔ٘ الطناىات ّدْد عدو

 .العسام داخل االضتجناز ظدّٚ املطتجنسًٓ ثك٘ أفكدت

 سبح األىتاز عياصس تػػٔل خالل مً األقتصادٖ اليػاط يف مَه دّز تلعب الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع أٌ .2

 . العنال٘ مً دقٔك٘ ختصصات إىل حتتاز ّال نبريٗ أمْال زؤّع إىل الحتتاز أىَا

 ٓلُٔ ، ّالتبؼ ّاملػسّبات الػرأٜ٘ امليتْدات صياع٘ ىػاط يف ٓرتنص املػازٓع لتلو السٜٔطٕ اليػاط أٌ .3

 أمْال زؤّع إىل الحتتاز األىػط٘ ٍرِ لهٌْ األخسٚ األىػط٘ ثه املعدىٔ٘ غري التعدٓئ٘ الصياعات ىػاط

 إىل باألضاف٘ العاٜلٕ األضتَالنٕ األىفام مً مَن٘ ىطب٘ تػهل أضاضٔ٘ ضلع تيتر األىػط٘ ٍرِ ّأٌ نبريٗ

 . احمللٔ٘ الطْم يف الصياعات تلو مطتلصمات تْفس

 الصياعٔ٘ املػازٓع مبيتذات ّارتازدٕ احمللٕ املطتَلو لتعسٓف ميتعن٘ تطْٓكٔ٘ ميافر ّدْد عدو  .4

 بإدساٛ االٍتناو ّعدو ّاألعالٌ ّالدعآ٘ التطْٓل زتال يف اذتدٓح العلنٕ األضلْب اتباع ّعدو ، الصػريٗ

 ّأذّام ّالتػلٔف ّالتعبٝ٘ ّالتْشٓع اليكل ّأضالٔب األضْام دزاض٘ زتال يف خاص٘ التطْٓكٔ٘ البشْخ

 . ميتذاتَا تطْٓل علٙ املؤضطات ٍرِ قدزٗ مً ذند الرٖ األمس. اخل.... املطتَلهني

 يف السمسٔ٘ اإلدازٓ٘ ادتَات مع التعامل ّأضالٔب بكْاعد معسفتَا عدو مً الصػريٗ املػازٓع مععه تعاىٕ .5

 .  معامالتَا إلجناش الالشو الْقت طْل إىل ٓؤدٖ مما ّالصياعٔ٘ التذازٓ٘ نالطذالت الدّل٘

 ّالطلع امليافط٘ باملؤضطات ٓتعلل ما يف خاص٘ املػازٓع ٍرِ لدٚ املتاس٘ األسصأٜ٘ املعلْمات ىكص  .6

 مً ذلو ّغري االدتناعٔ٘ ّالتأمٔيات العنل ّلْاٜح ّأىعن٘ امليتذ٘ عالطل ّمْاصفات ّغسّط املطتْزدٗ

 . املطتَدف الْدُ علٙ أعناهلا لتطٔري الالشم٘ ّاإلسصاٛات البٔاىات

 ميح يف العكازٓ٘ الطناىات علٙ املصازف أعتناد بطبب متْٓلٔ٘ مػهالت الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع تْادُ  .7

 . املصسفٔ٘ الفْاٜد أزتفاع إىل أضاف٘ متطْزٗ مصسيف اٜتناٌ أىعن٘ ّدْد ّعدو الكسّض

 تطنٙ غسن٘( 12) العسام يف الػسنات تلو عدد بلؼ فكد التهًْٓ سدٓج٘ العسام يف التنْٓل غسنات أٌ .8

 الْقت يف الػسنات ٍرِ ّختدو ، ستلٔ٘ ّالبكٔ٘ دّلٔتاٌ ميَنا إثيتاٌ ،(MFIs) األصػس التنْٓل مؤضطات

 األصػس التنْٓل مؤضطات ّتعترب. دّالز ملٌْٔ 84 تبلؼ قاٜن٘ مبشفع٘ شبٌْ 62000 عً ٓصٓد ما اذتاضس

 . العسام يف الصػريٗ املػازٓع ألصشاب الفين ّالدعه املالٔ٘ للددمات زٜٔطٔني ننصّدًٓ

 املؤضطات أٍه مً املصازف تلو تعترب اإلضالمٔ٘ ّاملصازف األضتجنازٓ٘ التذازٓ٘ املصازف رنص فٔنا .9

 التنْٓل مصادز نفآ٘ عدو بطبب أمْال مً حتتادُ مبا اإلقتصادٓ٘ الْسدات تصّد اليت السٜٔطٔ٘ املالٔ٘

 أىعن٘ ّدْد عدو بطبب للنػازٓع التنْٓل متطلبات تْفري عً قاصسٗ الشالت أىَا أال للنػسّع الراتٕ

 . املصسفٔ٘ الفْاٜد أزتفاع إىل أضاف٘ متطْزٗ مصسيف اٜتناٌ

 ، املصسفٔ٘ للهفاالت العساقٔ٘ ّالػسن٘ ، ّاملتْضط٘ الصػريٗ املػازٓع لتنْٓل العساقٔ٘ الػسن٘ رنص فٔنا .10

  املاحن٘ األديبٔ٘ امليعنات مً متْٓلٔ٘ ميح بأضتالو تكْو سٔح الْضاط٘ دّز ٍْ السٜٔطٕ ىػاطَا فأٌ

 . ّاملتْضط٘ الصػريٗ املػازٓع متْٓل لػسض مصسيف اٜتناٌ إىل امليح تلو ّحتْٓل

 احمللٕ الياتر يف الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع ّخصْصٌا التشْٓلٔ٘ الصياع٘ ىػاط مطاٍن٘ ىطب٘ أٌ .11

 الطْم ّأىفتاح التشْٓلٔ٘ الصياع٘ ىػاط يف الهبري الرتادع إىل ذلو ّٓعْد ددٌا ميدفط٘ األمجالٕ

 . املطتْزدٗ الطلع علٙ أضترياد ضساٜب فسض ّعدو العاملٔ٘ الطْم علٙ العساقٔ٘

 



 – 2009) للطيْات( 1914 ، 2111 ، 1017 ، 1513) بلؼ األمجالٕ احمللٕ الياتر إىل املػتػلني تعْٓطات ىطب٘ .12

 حتكٔل يف الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع مطاٍن٘ أخنفاض ٓعين مما قلٔل٘ اليطب ٍّرِ التْالٕ علٙ( 2012

 . للعاملني دخل

 ىطب ٍّٕ التْالٕ علٙ( 2012 – 2009) للطيْات( 4512 ، 5014 ، 3616 ، 4717) بلؼ التصئع دزد٘ مؤغس .13

 . التصئع عنلٔ٘ يف األىتاز مطتلصمات علٙ الصػريٗ الصياعٔ٘ املػازٓع أعتناد شٓادٗ ٓعين ٍّرا عالٔ٘

 ميتيع سٔح الصػريٗ الصياعٔ٘ باملػازٓع ارتاص٘ البٔاىات مجع يف صعْبات املٔداىٕ الباسح تْادُ .14

 . ارتاص للكطاع تابع٘ نْىَا بطبب معلْمات أعطاٛ مً أصشابَا

 

 :التْصٔات

 قٔاو ّدعه تػذٔع يف ٓطَه مبا ّالكاىْىٔ٘ االضتجنازٓ٘ البٔٝ٘ ّتْفري ارتاص الكطاع دّز تفعٔل ضسّزٗ .1

 مع ٓتالٜه مبا األضتجنازٓ٘ ّالكْاىني الكسازات غفافٔ٘ خالل مً ذلو ّٓته الصػريٗ الصياعٔ٘ املػسّعات

 .الصياعٔ٘ التينٔ٘ عنلٔ٘

 امليتذات ميافط٘ علٙ احمللٔ٘ الػسنات قدزٗ تعصٓص لػسض املطتْزدٗ الطلع علٙ ضساٜب فسض ىكرتح .2

 . األديبٔ٘

 ّعدو الصياعٔ٘ املػازٓع ألصشاب قسّض ألعطاٛ مياضب٘ آلٔ٘ مبآطنً املصسيف العنل تطْٓس ضسّزٗ .3

 .  العكازٓ٘ الطناىات علٙ األعتناد

 بَدف الطلع تلو ملطتْزدٖ مالٕ دعه ّتكدٓه الطساٜب مً املطتْزدٗ السأمسالٔ٘ الطلع أعفاٛ ضسّزٗ .4

 . امليتْز نلف٘ تكلٔل إىل تؤدٖ اليت التصئع يف اذتدٓج٘ التهيْلْدٔا أدخال

 سطب املصيع امليتْز نلف٘ عً دقٔك٘ مؤغسات ٓعطٕ مبا التهالٔف ألىعن٘ دقٔك٘ دزاضات أدساٛ ضسّزٗ .5

  املطتْزدٗ امليتْدات ميافط٘ علٙ الكدزٗ ّلُ الطْم متطلبات سطب األىتاز ٓهٌْ لهٕ ادتْدٗ ّدزد٘ اليْع

 البلد يف العامل٘ املصازف ناف٘ خالل مً الصػريٗ املػازٓع ألصشاب قسّض بأعطاٛ الدّل٘ قٔاو ضسّزٗ .6

 . األقساض عنلٔ٘ لتطَٔل ّذلو الصياعٕ املصسف فكط ّلٔظ

 ّذلو لألدْز أدىٙ ّسد الصػريٗ الصياعٔ٘ املػسّعات يف املػتػلني العاملني لعدد أدىٙ سد حتدٓد ىكيسح .7

 علٙ الكطاٛ يف املػازٓع تلو دّز تعصٓص بَدف املطتجنس املال زأع ّسذه املػسّع ىػاط طبٔع٘ سطب

 . البطال٘

 الدّل يف بُ معنْل ٍْ مبا أضْٗ ّاذتسفٔ٘ الصػريٗ املػسّعات لتينٔ٘ مطتكل٘ ٍٔٝ٘ تأضٔظ ىكرتح .8

 التعاّىٔ٘ ادتنعٔات ّتػذٔع ّاذتسفٔ٘ الصػريٗ املػسّعات ألصشاب الالشو التنْٓل تكدٓه مع املتكدم٘

 . ّاذتسفٔ٘ الصػريٗ املػسّعات تأضٔظ علٙ ارتريٓ٘ االٍلٔ٘ ّاملؤضطات

 األضْام يف الْطئ٘ للنيتذات التيافطٔ٘ الكدزٗ فعّز املػسّعات ٍرِ ىػاط لدعه ّطئ٘ اضرتاتٔذٔ٘ بياٛ .9

 األلهرتّىٔ٘ الػبه٘ علٙ الصػريٗ  الصياعٔ٘ باملػسّعات خاص مْقع اىػاٛ خالل مً ّالعاملٔ٘ احمللٔ٘

 . املػازٓع لتلو الالشمني ّاألعالٌ الدعآ٘ تْفري بَدف األىرتىٔت عرب التطْٓل ّتػذٔع

 . املطلْب٘ املعلْمات بأعطاٛ املػسّع صاسب ألصاو ٓطنً مبا األسصاٜٕ العنل قاىٌْ تطْٓس ضسّزٗ .10

 . املطح يف الصياعٕ املػسّع عً املطلْب٘ املعلْمات مً نذصٛ( املطتجنس املال زأع) أدزاز ىكرتح .11
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