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 (( ملدص البحح))

 بعيْاٌ

 ((االّزام املالٔ٘ املطازب٘ يف بْزص٘ )) 

دخل ميتظه مً خالل اٌ السبب السٜٔسٕ لصساٛ االّزام املالٔ٘ ٍْ مً أدل االستجناز  ّبَدف تأمني ّضناٌ 
عنلٔ٘ تدّال االّزام املالٔ٘ يف البْزص٘ . إال أىُ ْٓدد أفساد آخسٌّ َٓتنٌْ قلٔالً بالدخل امليتظه الرٖ 

لبات اليت حتدخ يف أسعاز االّزام املالٔ٘ ٍّؤالٛ كتدزِ االّزام املالٔ٘ ّنل إٍتناماتَه تيصب فكط علٙ الت
علَٔه باملطازبٌْ علٙ  طللٌ أٌ تستفع األسعاز يف املستكبل ٓلْمالرٖ ٓصرتٌّ تلو االّزام املالٔ٘ ّٓأ
الرًٓ ٓبٔعٌْ ّٓتْقعٌْ أٌ تيدفض األسعازيف املستكبل ٓطلل علَٔه  الصعْد يف األسَه ّالسيدات ، ٍّؤالٛ

املطازبٌْ ٍْ األستفادٗ مً تكلبات أسعاز األسَه ّالسيدات  باملطازبني علٙ اهلبْط ّاهلدف السٜٔسٕ هلؤالٛ
٘ إمجالٔ٘ صفبدل حتكٔل أزباح صافٔ٘ ألىفسَه ، ّمً اخلطأ احلهه بالسلب علٙ مجٔع أىْاع املطازب٘ مً أ

االّزام املالٔ٘ بدزد٘ نبريٗ مً السْٔل٘ . ّتبني مً خالل  عالٌ ّدْد املطازب٘ املصسّع٘ تساعد علٙ أٌ متت
 يف األسعاز سسب أٍْاَٜه الصدصٔ٘ البحح اٌ املطازب٘ تهٌْ غري مكبْل٘ إذاناٌ املطازبٌْ حياّلٌْ التأثري

ّتهٌْ ىتٔذتَا تصػٔل زاس مال معني يف دلال ال ميجل التصػٔل األمجل الرٖ حيكل أقصٙ فعالٔ٘ ممهي٘ 
 ملْازد االىتاج .

فاٌ تدخل املطازب بافعال مً شأىَا إسداخ إزتفاع ّإخنفاض مصطيع يف األسعاز ، تصبح املطازب٘ غري 
ْدات شدٓدٗ يف سدّدٍا الكصْٚ تٔالٔ٘ بػسض التالعب يف األسعاز ّإسداخ متمصسّع٘ الستددامُ طسم إس

طْٚ داٜناً علٙ يسّم األسعاز إٌ إفتعال االزتفاع ّاالخنفاض يف البْزص٘ ٓفمفتعل٘ لال ستفادٗ مً بطسٓك٘ 
دٖ اىل َا تْىسْٛ الئ٘ املتعند ألٓكاع الػري يف اخلطأ ّبالتالٕ ٓكع املتالعب حتت طاٜل٘ املسؤّلٔ٘ أل

٘ علٙ التْقع ّالدزآ٘ ّالدزاس٘ ئسدّخ نْازخ ّأشمات مالٔ٘ يف البْزص٘ فاملطازب٘ العادٓ٘ املصسّع٘ املب
      سْٛ ىٔ٘ .بضسّزٓ٘ للبْزصات ّميهً للنطازب أٌ ٓسبح أّ خيسس الىُ الٓدخل البْزص٘ 

مل ٓيص صساس٘ علٙ معاقب٘ نل  4002إٌ املصسع العساقٕ يف الكاىٌْ املؤقت ألسْام االّزام املالٔ٘ لسي٘   
تناو املكصْد ألٖ ٍمً ٓتالعب باالسعاز سْٚ فسض غسام٘ عً عً أٖ إخالل ٓصنل االستٔال ّالػض أّ عدو اال

مً املتطلبات امليصْص علَٔا يف الكاىٌْ املرنْز ننا أٌ التعلٔنات الصادزٗ مبْدب الكاىٌْ املرنْز ٍٕ 
ٓس الكاع٘ يف الػاٛ العسّض إذاناىت األسعاز تصهل إحنسافاً شدٓداً األخسٚ أعطت احلل ّبصهل دْاشٖ ملد

عً االسعاز الساٜدٗ يف السْم ... ّىتٔذ٘ للدّز اخلطري الرٖ تلعبُ املطازب٘ غري املصسّع٘ ّالتالعب 
اىل دلنْع٘ مً التْصٔات للحد مً املطازب٘ غري املصسّع٘ باالسعاز يف البْزص٘ تْصليا يف البحح 

 للنتعاملني يف البْزص٘ .االسعاز محآ٘ ّالتالعب ب


