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 واقع اإلقتصاد املعريف يف إقليم كردستاى
 جاً(ذ)الشركات اإلنشائية يف مديهة يوليَر منو

 
 شاسو ييمو جميد

 ماجستري يف العلوم اإلدارية
 

 املًدص:
َٝتيف ٖصا ايعصط ايصٟ  ًَُٗاٜتٓاٍٚ ايبشح َٛضٛعًا     عصط املعطؾ١، ٚايصٟ ٜتعًل باذتٝا٠ اإلقتصاز١ٜ يًهٝاْات ب ُغُ

إقًِٝ نطزغتإ، سٝح ٚيف ظٌ َا أسسثت٘ نٛنب األضض َٚػتكبًٗا، ٚاييت َٓٗا  اإلدتُاع١ٝ املدتًؿ١ املٛدٛز٠ ع٢ً
د١ٝ ٚ عًُٝات ايتكسّ تعتُس تا، أصبشت ايكسض٠ اإلْشتتًـ اجملاالت ٚاملعًَٛات َٔ تطٛض غطٜع يف تكٓٝاتثٛض٠ اي

َٝع. َٔ ٖٓا ٚع٢ً خًؿ١ٝ َا  َٚٓٗااإلبساع ٚاإلبتهاض ٚحتٌٜٛ املعًَٛات إىل َعطؾ١  ع٢ً قسض٠ َُتُ ََُٓتر  ، غبلإىل 
    ٛاقع اييت عًٝ٘ اإلقتصاز املعطيف َٚهاْت٘ يف إقًِٝ نطزغتإ(، َؿه١ً هلصا ايبشح.اي)عسّ ٚضٛح  إؾهاي١ُٝسِسَزت 

يٓكاؾات نجري َٔ زٍٚ ايعامل  َصريًٜاستٛضًا  اإلقتصاز املعطيف ايصٟ أصبحٜٚػتُس ايبشح أُٖٝت٘ َٔ أ١ُٖٝ    
 يف إقًِٝ نطزغتإ، َٔ خلاٍ قتصاز املعطيفاإل ٚاقعاىل ايهؿـ عٔ  ايبشح ٗسفٜٚٚطتبٗا املٗت١ُ مبػتكبًٗا. نُا 

ٜٚعس ايبشح َٔ نُا  .ٖتُاّ بٗا ٚاذتطص يف تطبٝكٗاقٝاؽ َػتٜٛات ايرتنٝع ع٢ً َؤؾطات٘ األغاغ١ٝ َٚسٜات اإل
 قتصاز املعطيفاإل ساٍ اإلغتعا١ْ بـ)األغًٛب املػشٞ/اإلغتبٝإ( إلزضاى عربايبشٛخ ايٛصؿ١ٝ، ٚاييت عِٛيَذت َٝساًْٝا 

ايؿطنات املبشٛثني ايصٜٔ ِٖ أغاغًا دع٤ َٔ ايهٛازض ايكٝاز١ٜ ٚاملػؤٚي١ يف إزاض٠ تًو  ِيُا ٜطاٙ ٚؾكًا ،إقًِٝيف 
َٓٗا،  عُسٜايف إزاض٠ املٓعُات اإلْؿا١ٝ٥ يف أضبٌٝ، سٝح إختريت  كٝازٜنياي مجٝعَٔ  أَا زتتُع٘، ؾٝتهٕٛ املبشٛث١.
 ( ؾطزًا، ع١ٓٝ هلصا ايبشح. 75، )ايبايؼ عسزِٖ َٓٗا َٔ ايكٝازٜني ( َٓع15١ُ)َاميجًٕٛ 

اإلغتجُاض يف ايطأمساٍ ايبؿطٟ، ٚايصٟ ٜعس َٔ ايعٛاٌَ ق١ً اإلٖتُاّ ْػبًٝا مبؤؾط َٚٔ أِٖ إغتٓتادات٘ ٖٞ،    
، سٝح َٔ زْٚ٘ تتٛقـ ١اإلغرتاتٝذٝ ٓت٘مبان ٘بٗصا اإلجتاٙ ٚ اذتاق يإلقًِٝ اذتامس١ ألزاض٠ ايعًُٝات ايتشٛي١ٝ

ََت اإلقرتاسات اييتأَا أِٖ  عذلات  ٖصا ايتشٍٛ ٚععا٥ُ٘. زم األ رتنٝعاياملبشٛث١ ب ايؿطناتٚدٛب قٝاّ  ٖٞ، ٌقِس
 ػاِٖ يف حتكٝل أٖساؾٗا.ٜ بايؿهٌ ايصٟ اٚؾُٗٗتطٛض٠ امل ايتكٓٝات َع ادتسٜس َٔ ٗاعاًَت يف ٚاألٚغع
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 (:ثوختةالممخص الكردي )
 

تاوتوَيي بابةتَيكي صيهذووي ئةم طةسدةمة دةكات كة بة طةسدةمي ناطذاسي ناطشاوة و ئةم توَيزيهةوةية    
ثةيوةطتة بة داياتوو و رياني ئابووسييانةي ئةو قةواسة كؤمةآليةتييانةي طؤي صةوييةوة و يةسَيمي كوسدطتانيش 

ا و صانياسي لة بواسة لة ناويانذاية. ئةوةش لة طايةي ئةو طؤِسانكاسيية خَيشايانةدا كة شؤسشي تةكهؤلؤري
جياجياكانذا بةسيةمي يَيهاوى وتيايذا كؤي تواناكاني بةسيةمًَيهاى و كشدةكاني ثَيشكةوتو ثشت بة تواناكاني 
دايَيهاى و دؤصيهةوة و صانياسييةكاى و طؤِسيهياى بؤ ناطذاسي و ثاشانيش، بؤ بةسيةمَيكي دياس و ناواصة. يةس 

سيانةي ثَيشرت خشانة ِسوو، )ناِسووني دؤخ و ثَيطةي ئابووسي ناطذاسي لة لةوَيشةوة و بةثشتبةطنت بةو صانيا
 يةسَيمي كوسدطتانذا(، وةك كَيشةي ئةم توَيزيهةوةية دياسيكشا. 

بةطؤِسة تةنياي توَيزيهةوةكةية، طةسضاوة  يةوة، كة )ئابووسي ناطذاسيي(بايةخي توَيزيهةوةكةش لة بايةخي    
دةطشَيت و بؤتة تةوةسَيكي ضاسةنووطظاصانةي مشتومِشي صؤسَيكي وآلتاني جيًاى و بزاسدة بايةخذةسةكةي بة 
داياتووياى. ياوكات، ئاماجنةكةشي بشيتيية لة ئاشكشاكشدني دؤخي ئابووسي ناطذاسي لة يةسَيمي كوسدطتانذا، 

ئاطتةكاني جةختكشدى وبايةخذاى بة ئامارة بهةِسةتييةكانيةوة، طةسةِساي طووسبوونيش لة لةِسَيي ثَيوانةكشدني 
يةكةشي بةثَيي ِسَيكاسي  توَيزيهةوةيةكي )وةطفي(ية و اليةنة )كشدةني(ش توَيزيهةوةكةبةجَيطةيانذنيانذا. 

دةكشَيتة بهةماي  ةانئةو بةسبزَيشانيين )ِسوماَلكاسي( و لةِسَيي ئامشاصي )ِساثَيويهامة(وة تاوتوَيذةكشَيت، واتة تَيِشو
ووسي ناطذاسي لة يةسَيمي كوسدطتانذا كة لة بهةِسةتذا يةس خؤياى ئاب ثَيطةيناطني و دياسيكشدني دؤخ و 

بةسثشطي باآلي بةِسَيوةبشدنو تيايانذا و كؤمةَلي توَيزيهةوةكةش، كؤي بةسثشطة باآلكاني بةِسَيوةبشدني كاسطة 
و  ()( كاسطةي ئةو كاسطانةية و ويظتةمشتةية51ولَيشى و مشتةكةشي بةسثشطاني باآلي )خانظاصةكاني شاسي ية

 ( كاسمةنذة. 51رماسةشياى )
لة طشنطرتيو لَيكةوتةكاني ئةم توَيزيهةوةيةش، فةسامؤشكشدني ِسَيزةييانةي وةبةسيَيهاى لة طةسمايةي    

تةنيا لةِسَيي كؤمةَلَيكي تبووى بة ئابووسي ناطذاسييةوةكة يةكَيكة لة يؤكاسة كاساكاني كشدةكاني ثةيوةط، مشؤييذا
ثَيويظتة ضَيذةبَيت و لةطشنطرتيو ثَيشهياسةكاني توَيزةسيش ئةوةية كة، ناطذاس و بةثشتيواني ريهطةيةكي لةباس 

كاسطة بةستوَيزةكاى و ياوشَيوةكانياى جةختَيكي بةيَيضتش و وسدتش و فشاوانرت بكةى لة ثةيوةنذييانذا بة 
كهؤلؤرياي نوَي و ثَيشةكةوتووةوة و بةشَيوةيةك خؤياى بطووجنَيهو لةطةَليذا كة كةَلكي بؤ ئاماجنةكانياى تة

 يةبَيت.
Abstract: 
 

   This research deals with a vital subject in this age called the era of knowledge, which relates to the 
economic life of the various social entities on the planet and its future, including the Kurdistan 
region. As the revolution of technology and information has resulted in rapid development in 
various fields, Productivity and progress depend on the ability to innovate, innovate, transform 
information into knowledge, and ultimately transform it into a distinct product. Hence, on the 

                                               
 اإلقتصاز املعطيف. 
 .ع١ٓٝ عُس١ٜ 
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background of the above, the dilemma (lack of clarity of the reality or situation that the cognitive 
economy and its status in the Kurdistan region), a problem for this research. 
   The research derives its importance from the importance of the only variable represented by the 
knowledge economy which has become a strategic focus for the discussions of many countries of 
the world and their elites interested in their future. The research aims to uncover the reality of the 
knowledge economy in the Kurdistan region by measuring the levels of focus on its main indicators 
and the levels of interest in them and the keenness in their application. 
   This research is descriptive research, which was addressed in the field through the use of survey 
method to understand the state of the knowledge economy in the Kurdistan Region, according to the 
respondents who are mainly part of the leading cadres responsible for managing these companies. 
   The research community consists of the leading cadres in the management of the construction 
organizations in Erbil. Five of the leading individuals (75) were selected from the sample. 
   One of the most important conclusions of the research is that the interaction with the knowledge 
economy and transformation towards it is only in the folds of a knowledge society supported by an 
appropriate environment. The most important suggestions made by the researcher are that the 
research organizations should focus more and more on dealing with the new technology of 
sophistication and harmony With it in a way that contributes to the achievement of its objectives. 
 
 

  املكس١َ:
 ،ٓا١َٝ، ٚخصٛصًا يف ايبًسإ ايزاض١ٜاجملاالت االقتصاز١ٜ ٚاإل يف ْػبًٝا اذتسٜج١ اقتصاز املعطؾ١ َٔ املؿاِٖٝ سعٜ   
َِٛد١ٗ  املعطؾ١ ق٠ٛ زاؾع١سٝح أصبشت حتػني ٚتطٜٛط املػتُط،  اتضطٚض َٔ ٖٛٚ َُ  عصط. أٟ إْٗا َٔالقتصاز ايٚ

 غريٖا َٔ ايكطاعات اإلْتاد١ٝٚاملهاتب ٚٚايؿطنات  املصاْع ايٛغا٥ٌ اذت١ٜٛٝ اييت تعتُس عًٝٗا يف إِٖ بني
 سًٜٝٛا ملطاَني ًاَصسض ؾطلَا عٔ أْ٘ ٜعس ،إلْتاز، نًُا ْٚٛعًاا َٔ ضؾٝع١ َٔ إدٌ ايٛصٍٛ إىل َػتٜٛات ٚارتس١َٝ

َٚعادتتٗا عٔ ططٜل تكِٜٛ ايربزتٝات امُلِعس٠ هلصا ايػطض، أٟ ملعادت١ تًو  عرب ؾبهات املعًَٛات اإلتصاٍ ايصٟ ٜتِ
 املطاَني.

ٜتلاؾ٢ ارتطٛط ادتػطاؾ١ٝ بني ايٛسسات ايػٝاغ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚايعكا٥س١ٜ املػاؾات ٚ ٚأخريُا، ٚبؿطً٘، تكٌ   
 املطتكب١، املٛدٛزات املاز١ٜ نٓاتر رتػاض٠، ١تعسز٠  ٚاملتبآٜحتػني ْٛع١ٝ اذتٝا٠ مبذاالتٗا املٚغريٖا، إضاؾ١ إىل 

  .ايػا٥س٠ قُٝتٗا ٚأُٖٝتٗا
  َٔ خلاٍ َاٜأتٞ:ع َٔ اإلقتصاز، ؿطٖصا اي ٚاقعتػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً  ميهَٔا تكسّ  َٔاْطلاقا ٚ   

 

 أٚاًل: َٓٗذ١ٝ ايبشح
 َؿه١ً ايبشح: .1

طايت َععِ َٝازٜٔ سٝا٠ اإلْػإ جتاٚظت تٛقعات ايعكٌ ايػا٥س، إضٖاصات اهلع٠ املعًَٛات١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ اييت  إٕ   
املدتًؿ١ ٚيف َكسَتٗا املٝسإ اإلقتصازٟ، إش ظٗط َؿّٗٛ غطٜب إىل سس َا ع٢ً ثكاؾتٓا اإلقتصاز١ٜ ايصٟ عتٌُ يف 

املعطؾ١ طٝات٘ ايعسٜس َٔ املؤؾطات اييت تؤزٟ إيٞ ضؾع قِٝ املؤغػات ٚايسٍٚ، إٟ اإلقتصاز املعطيف أٚ إقتصاز 
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(Knowledge economy سٝح أصبشت املعطؾ١ عاَلًا تٓاؾػًٝا ًَُٗا َٚؤثطًا يف سٝا٠ ايؿطنات ٚايتذُعات ،)
باَياؾهاض ٚاالتصاالت ٚايعلاقات، ؾطلًا عٔ َتادطتٗا بارتسَات املاي١ٝ ٚاالغتجُاض١ٜ ٚغريٖا  ١تعاًَملاإلْتاد١ٝ ا

 (.Technology) اتاملعتُس٠ ع٢ً ايتكٓٝ
املدتًؿ١ يف إقًِٝ نطزغتإ ٚؾطِضٗا ٚاقعًا  اذتٝا٠ َٝازٜٔيف  اهلا١ً٥ ايتػرياتٚيًططٚض٠ اييت أْتذتٗا  َٔ ٖٓا،   

ؿطنات ٚاملٓعُات، ٚيف َكسَتِٗ ايعسٜس َٔ اي دصبٚاييت أزت إىل  ِٗ،ضغباتٚ ايٓاؽ سادات إضتؿعت غكـ دسٜسًا،
)ايسق١ ٚادتٛز٠ ايعاي١ٝ ٚبأقٌ ايتهايٝـ(، ٚايصٟ ٜػتشٌٝ ساًَني ؾعاض ، ا ايٛاقع ادتسٜسإلغتػلاٍ ٖص اإلْؿا١ٝ٥ َٓٗا،

 يف شتتًـ ايكطاعات.ٚخسَاتٗا، ٚ املعطؾ١ٝ حتكٝكٗا إال َٔ خلاٍ صطح إقتصازٟ َبين ع٢ً ايتطبٝكات
)عسّ ٚضٛح اذتاي١ اييت ؾٝ٘ اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ نطزغتإ ٚٚاقع  إؾهاي١ٝ، ُسِسَز ٚإْطلاقًا َٔ َاُعِطض   

 َؿه١ً هلصا ايبشح، ٚاييت ميهٔ تٛضٝشٗا َٔ خلاٍ ايتػاؤالت األت١ٝ: ،َهاْت٘(
  ات املبشٛث١ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات؟ايؿطنَا َس٣  إغتدساّ  . أ

 ؟َا َس٣  إٖتُاّ ايؿطنات املبشٛث١ باألعاخ ٚايتطٜٛط . ب
 ؟َا َس٣  تطنٝع ايؿطنات املبشٛث١ ع٢ً األزا٤ ايتٓعُٝٞ . ت
 ٢ً حتؿٝع ايعاَني؟َا َس٣ تطنٝع ايؿطنات ايًُبشٛث١ ع . خ
 َا َس٣ ِسطص ٚدس١ٜ ايؿطنات املبشٛث١ ع٢ً إعساز ٚتسضٜب ايعاًَني ؾٝٗا. . ز
 ؟َا َس٣  تطنٝع ايؿطنات املبشٛث١ ع٢ً إغتجُاض ايطأمساٍ ايبؿطٟ . ح

 
 

 

 أ١ُٖٝ ايبشح:   .2
، َٚٓٗا ايعصطيف ٖصا يف سٝا٠ اجملتُعات اإلْػا١ْٝ  زٚضٙٚ اإلقتصاز املعطيف ػتُس ٖصا ايبشح أُٖٝت٘ َٔ أ١ُٖٜٝ   

ايٓتا٥ر ٚاإلغتٓتادات  عرب، يف أٖساؾٗاقًِٝ اإل ؾطنات إٔ غتسّ زتتُع اإلقًِٝ، إضاؾ١ إىل أُٖٝت٘ املٝسا١ْٝ اييت ميهٔ
َعادت١ ؾذٛاتٗا ايتطبٝك١ٝ، ؾطلًا عٔ ع٢ً ٚسجِٗ  ٟاإلقتصاز ؿطعاملتعًك١ بٛاقع ٖصا اي َٚكرتساتٗا املٛضٛع١ٝ

 يف اإلختصاصات شات ايِعلاق١ مبطُْٛٗا.  يًعاًَني ٚايساضغني  ٚايباسجني  األنازمي١ٝٗا ُٖٝتأ
 

 أٖساف ايبشح: .3
ايتعطف ع٢ً ٚاقع َؤؾطات اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ نطزغتإ، شيو َٔ خلاٍ َس٣ ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل 

 إٖتُاّ ايؿطنات املبشٛث١ بٗا ِٚسطصٗا ع٢ً تكٜٛتٗا.
 

 : يبشحا اتؾطضٝ  .4
تتعًل مبػتكبٌ اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ نطزغتإ، ٚايجاْٞ تتعًل  تني، أٚهلُابصٝاغ١ ؾطضٝقاّ ايباسح    

 :، ٚؾل طًبع١ اإلعتُاز عًٝٗا َٔ ِقبٌ ايع١ٓٝ املبشٛث١، ُٖٚاملؤؾطات األقتصاز املعطيف باأل١ُٖٝ ايرتتٝب١ٝ
 .إٕ املعطٝات املٓعٛض٠ تؿري إىل حتٍٛ إقًِٝ نطزغتإ ضتٛ اإلقتصاز املعطيف .أ 
 .طبٝع١ االعتُاز عًٝٗا َٔ قبٌ ايع١ٓٝ املبشٛث١ تبأٜاأل١ُٖٝ ايرتتٝب١ٝ ملؤؾطات اقتصاز املعطؾ١ ب تتبأٜ .ب 
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 ْٛع ايبشح َٚٓٗذ٘: .5
ًًتعطف اإلغتعا١ْ بـ)األغًٛب املػشٞ/اإلغتبٝإ( ي عربَٝساًْٝا  عِٛيَح صٟٜعس ايبشح َٔ ايبشٛخ ايٛصؿ١ٝ، ٚاي   

 ايهٛازض ايكٝاز١ٜ يف إزاض٠ تًو ايؿطنات املبشٛث١.، أٟ املبشٛثني ِيُا ٜطاٙ ٚؾكًا اإلقًِٝ،يف  قتصاز املعطيفاإل ساٍ ع٢ً
 ايصسم ٚايجبات: .6

 :قٝاؽ ايصسم ايعاٖطٟ . أ
ؾكس مت اخطاعٗا الختباض ايصسم ايعاٖطٟ  بشحٜٗسف ايتأنس َٔ قسض٠ االغتُاض٠ ع٢ً قٝاؽ َتػريات اي   

تأنس َٔ صش١ ايؿكطات ايٛاضز٠ يف االغتُاض٠ ًٚشيو ي ٚشيو بعطضٗا ع٢ً عسز َٔ ايػاز٠ احملهُني ٚارتربا٤
 ٗا ٚمشٛيٝتٗا ٚزقتٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ.ٚضٛس ٤،ؾطلًا عٔضااآلٚاغتطلاع  ايبشح اٖساف يتشكٝلَٚلا٤َتٗا 

  :تثبات ايطزٚز أٚ اإلدابا . ب
 ُسِكَكت(، ٖٛيػيت) ٚمبٛدب َعازي١ ،(ايجبات عرب ايعَٔإغتدساّ اإلختباض ايصاتٞ )ثبات ايطزٚز، ٚب لٝتشكي   

 عباضات اإلغتبا١ْ، ٚؾل املعازي١ اآلت١ٝ:ع٢ً ثبات آضا٤ املبشٛثني جتاٙ  يٝسٍ ،(%87.18)أٟ  ْػب١ َكبٛي١ عًًُٝا،
 

 x 34  2           )ايعباضات ايجابت١ يف املطتني(         2                  
 x 100  =------------------- x 100   =87,18%  ----------------------------------------------- = َعسٍ ايجبات   

                                  x  39  2                 )ايعسز ايهًٞ يًعباضات(       2

 ْطام ايبشح: .7
 اجملاالت األغاغ١ٝ املتُج١ً يف اجملاٍ املهاْٞ أٚاًل، ٚايصٟ جتػس يف َطنع َس١ٜٓ ٖٛيري ٚحتسٜسًاايبشح  ْطاممشًت    

، ٚاجملاٍ ايعَاْٞ ثاًْٝا، ٖٚٛ َؿتٛح، ، بٗسف اذتصٍٛ ع٢ً ايبٝاْات املٝسا١ْٝؾٝٗااحمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ ايعا١ًَ  ايؿطنات
ايٛاقع١ بني تأضٜذ إْؿا٤ املٓعُات املبشٛث١ ٚذتس اآلٕ، ٚاجملاٍ ايبؿطٟ ثايجأ، ٚاملتُجٌ يف  ٚايصٟ ٜتذػس يف ايؿرت٠

 .ؾطزا (75) ايهٛازض ايكٝاز١ٜ األغاؽ َٚعاِْٚٝٗ يف إزاض٠ املٓعُات املبشٛث١ ٚايبايػ١ عسزِٖ

 زتتُع ايبشح ٚعٝٓت٘: .8
املٓعُات االْؿا١ٝ٥ يف دتًؿ١ َٚعاِْٚٝٗ يف ٜتهٕٛ زتتُع ٖصا ايبشح َٔ َػؤٚيٞ اإلزاض٠ األغاؽ بأقػاَٗا امل   

يف اختٝاض املبشٛثني املتُجًني أَا ؾُٝا ٜتعًل بايع١ٓٝ، ؾطٌ ايباسح ٚبؿهٌ عُسٟ،  .َس١ٜٓ اضبٌٝ نُذتُع ايسضاغ١
( َٓع١ُ َٔ املٓعُات اإلْؿا١ٝ٥ املٛدٛز٠ يف َس١ٜٓ 15يـ) اَٚعاْٚٝٗ ايهٛازض ايكٝاز١ٜ األغاؽ بأقػاَٗا املدتًؿ١

 يًبشح، شيو يـ:نع١ٓٝ (، 1( َبشٛثًا ٚنُا ِٚضشت يف دسٍٚ)75ٖٛيري، ٚايبايػ١ عسزِٖ )
 املس١ٜٓ.يف ظٌ اظ١َ ايػهٔ اييت تٛادٗٗا  ٚخصٛصًا ٗا،مبٓتذات ايٓاؽاالٖتُاّ ايهبري َٔ قبٌ  .1
 املٓعُات األخط٣. َٔ قبٌ َٓاؾػتٗا ؾس٠ضغِ ، يف تكسِٜ املٓتذات يًُذتُعإغتُطاضٖا  .2

                                               
  : ايػاز٠ ِٖٚ 
  . األغتاش ايسنتٛض زضَإ غًُٝإ صازم، املتدصص يف إزاض٠ األعُاٍ، ن١ًٝ اإلزاض٠ ٚاإلقتصاز، داَع١ زٖٛى 

 .ٌٝاألغتاش٠ املػاعس٠ ايسنتٛض٠ أسلاّ إبطاِٖٝ ٚيٞ، املتدصص١ يف إزاض٠ األعُاٍ، ن١ًٝ اإلزاض٠ ٚاإلقتصاز، داَع١ صلاح ايسٜٔ/أضب 

  أمحس عًٞ، املتدصص يف ايعًّٛ اإلزاض١ٜ، ن١ًٝ اإلزاض٠ ٚاإلقتصاز،داَع١صلاح ايسٜٔ/ أضبٌٝ.األغتاش املػاعس َعؿط 
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 ايسضاغات ايػابك١: .9
 

 :(Peter) 2002زضاغ١   . أ

، شيو عٔ ططٜل (تطٜٛط ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ زٚضٙ يف بٓا٤ االقتصاز املعطيف) تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ َٛضٛع    
اإلغتٓتادات، أُٖٗا، )إٕ إغتدساّ املٓٗر ايٛصؿٞ املػشٞ ٚأزات٘ )اإلغتبٝإ(، سٝح تٛصًت إىل ايعسٜس َٔ 

داَعات دٓٛب اؾطٜكٝا اىل آيٝات ايتشٍٛ  ، ٚإؾتكاضاالغاغ١ٝ يًتٛد١ ضتٛ االقتصاز املعطيف ايتعًِٝ ٖٛ ايطنٝع٠
ضطٚض٠ ت١ُٝٓ ايجكاؾ١ ايساع١ُ يس٣ ادتاَعات املبشٛث١ ٚ تؿعٌٝ أَا أِٖ تٛصٝاتٗا ٖٞ ) .(االقتصاز املعطيف ضتٛ

ايص٣ ٜػاِٖ  االغتؿازٙ َٔ ايتذاضب اذت١ٝ يًعُسا٤ ٚ بًٛضتٗا بايؿهٌ، ٚاز املعطيفايُٓاشز اييت تكٛز ايٞ االقتص
 .(سكٝك١ٝ يف زتاٍ تطٜٛط ايتعًِٝ ْكًٗا يلاخطٜٔ نسضٚؽ

 :2002  (ديظيذ و فوساي) زضاغ١ . ب

)َكِس١َ يت ناْت بعٓٛإ ي، ٚا2002تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ املٓؿٛض٠ يف اجمل١ً ايسٚي١ٝ يًعًّٛ اإلدتُاع١ٝ يف عاّ    
يف إقتصاز زتتُع املعطؾ١(، سٝح أغُتعِطضت ؾٝٗا املٛاضٝع املتعًك١ بتطٛض اإلقتصازٜات ايكا١ُ٥ع٢ً املعطؾ١، 
ََٚثل ايباسجإ ظٗٛضٖا َٔ َٓعٛض تأضغتٞ، إش ططسا إطاضًا ْعطًٜا ميٝع بني املعًَٛات ٚاملعطؾ١ َٔ خلاٍ  سٝح 

اييت ٚصلا إيٝٗا ٖٞ إضتباط اإلقتصاز املعطيف بتٛاؾط  . َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ربٝع١ ٖصٙ اإلقتصازٜاتطي اٚصؿُٗ
 املٗاضات ٚارترباتايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ايعاي١ٝ، ؾطلًا عٔ إغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بؿهٌ َهجـ.

 ( :2011زضاغ١ ايكٝػٞ) . ت
 )َلاَح االقتصاز املعطيف املتط١ُٓ يف ستت٣ٛ َكطضات ايعًّٛ ايؿطع١ٝ يف تٓاٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ َٛضٛع   

، شيو عٔ ططٜل إغتدساّ املٓٗر ايٛصؿٞ املػشٞ َؿطٚع تطٜٛط ايتعًِٝ ايجاْٟٛ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ(
الت ايؿطع١ٝ مللاَح اٚدٛز قا١ُ٥ باجملٚأزات٘ )اإلغتبا١ْ(، سٝح تٛصًت إىل ايعسٜس َٔ اإلغتٓتادات، أُٖٗا، )

ٚدٛز ، ٚؾ٢ َؿطٚع تطٜٛط ايتعًِٝ ايجاْٟٛ االقتصاز املعطؾ٢ املتط١ُٓ ؾ٢ ستت٣ٛ َكسضات ايعًّٛ ايؿطع١ٝ
إختلاف ؾ٢ آضا٤ املدتصني سٍٛ نؿا١ٜ زتاالت االقتصاز املعطؾ٢ املتط١ُ ؾ٢ ستت٣ٛ َكطضات ايعًّٛ ايؿطع١ٝ 

ضطٚض٠ تععٜع زتاالت َلاَح االقتصاز املعطؾ٢  َٚٔ أِٖ تٛصٝاتٗا ٖٞ ) .(ؾ٢ َؿطٚع تطٜٛط ايتعًِٝ ايجا٣ْٛ
اعاز٠ ايٓعط ؾ٢ ستت٣ٛ َكطضات ايعًّٛ ، َٚتس١ْٝ سػب ْتا٥ر حتًٌٝ احملت٣ٛ ايت٢ ظٗطت ْػب١ تطُٝٓٝٗا

 .(ايؿطع١ٝ عٝح ٜطاعٞ شيو ؾ٢ تٛظٜع َلاَح االقتصاز املعطؾ٢ سػب اٚظإ ستسز٠ َػبكا
 ميو َلاسع١ اآلتٞ:، ١ٚأخريًا َٚٔ خلاٍ ايرتنٝع ع٢ً تًو ايسضاغات ايػابك   

قتصاز املعطيف، شيو ملٛانب١ ايتطٛضات ايهبري٠ يف اذتكٍٛ املعطؾ١ٝ أنست مجٝعٗا ع٢ً ضطٚض٠ ايتشٍٛ ضتٛ اإل .1
 ٚاملعًَٛات١ٝ يف ٖصا ايعصط.

 أؾاضت أغًب١ٝ ايسضاغات ايػابك١ ملداطط اإلبتعاز عٔ ٖصا ايتشٍٛ ٚغض ايٓعط عٓ٘. .2

األغاغ١ٝ  أَا أِٖ َاميٝع ٖصا ايبشح عٔ تًو ايسضاغات ايػابك١، ٖٞ تطنٝعٙ ع٢ً اإلٖتُاّ ادتسٟ باملؤؾطات   
 يإلقتصاز املعطيف ٜٚعتربٖا َٔ املؿاتٝح األغاغ١ٝ يإليتشام ب٘ ٚايتؿاعٌ َع٘.
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 (البحثتعريف بالمنظمات االنشائية )عينة : (1جدول)
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1 Empire Group 2007 6 6 9 5 6 2009 خوشناو 
2 Italian City 2007 6 6 10 5 6 2011 جيهان 
 4 6 2012 هيوا 11 4 6 2007 بيابان 3
4 Zagros Group 2007 6 4 12 M.R.F Group 2012 6 6 
 Land Group 2012 6 5 13 5 6 2008 دارين 5
6 Green Land 2009 6 5 14 Golan Park 2012 6 5 
7 Naz City 2009 6 5 15 5 6 2012 كار كروب 
8 Sadaf 2009 6 5 - - - - - 
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 ثاًْٝا: اإلطاض ايٓعطٟ يًبشح
 :قتصاز املعطيفاإلَؿّٗٛ  .1

ضغِ شيو ْطر ٚمن٢ بػطع١ غري َتٛقع١، ٚخصٛصُا يف  ايٓؿا٠، يهٓ٘ ١سسٜجٜعس ٖصا املؿّٗٛ، َٔ املؿاِٖٝ    
ايعامل املتكسّ، إش ٜؿري إىل ايتػري ايٓٛعٞ اذتاصٌ يف املع٢ٓ املٛضٛعٞ يعًُٝات اإلْتاز ايتكًٝس١ٜ ٚتساعٝاتٗا 

طؾ١ تهٕٛ املعسٝح ، اإلْتاد١ٝ املدتًؿ١، أٟ اإلْتكاٍ َٔ حتطٜط ااملٛدٛزات املاز١ٜ إىل حتطٜط املٛدٛزات ايلاَاز١ٜ
االقتصاز شتتًؿ١ َٚتعسز٠ َٓٗا )تػُٝات  ُأطًِكت عًٝ٘ٚقس . (1)ٚيٝؼ زتطز ازا٠ ي٘ احملٛض ايبٟٓٝٛ يًعٌُٖٞ 

ايطقُٞ، اقتصاز املعًَٛات، اقتصاز االْرتْت، االقتصاز االؾرتاضٞ، االقتصاز االيهرتْٚٞ، االقتصاز ايؿبهٞ، االقتصاز 
   (2).ايلاًَُٛغات

 

ع٢ً حتسٜس تعطٜـ سٝح مل ٜتؿل أصشابٗا  ،املعطيف اإلقتصاز سٍٛطٜؿات ايعسٜس َٔ اآلضا٤ ٚايتع ٚقس ظٗطت   
ٖصا اذتكٌ  ٜعٛز اىل سساث١ ٖصاٚيعٌ ايػبب يف  َتٛاؾك١ يف دٖٛطٖا،اال اْٗا  داَع َاْع هلصا ايٓٛع َٔ اإلقتصاز،

بٝٓ٘، أٟ  ؾٗٓاى إضتباط ٚثٝل، تعسز أبعازٙ، ؾطلًا عٔ طٛض ايتهٜٛٔ ٚايتبًٛضَؿاُٖٝ٘ يف  َععِ ايصٟ َا ظايت 
َجٌ االقتصاز ايكا٥ِ ع٢ً املعطؾ١  ،ؿاِٖٝٚ غريٖا َٔ امل( Knowledge Economy) اإلقتصاز املعطيف

. ٚسطاض٠ ايتهٓٛيٛدٝا ايعاي١ٝ ٚاقتصازٜات املعطؾ١ ٚاقتصاز املعًَٛات ٚاقتصازٜات ايبشح ٚاقتصازٜات االبتهاض
 سجٕٛ بؿإٔ ٖصا اإلؾتصاز ايٓاَٞ، ْعطض ايتعاضٜـ اآلت١ٝ:ٚيإلطلاع ع٢ً َاٜطاٙ ايبا

 :ٞ(3)ٜكٍٛ بصسزٙ ايبٓو ايسٚي 
                                               

 يف سه١َٛ إقًِٝ نطزغتإ املصسض: غذلات اهل١٦ٝ ايعا١َ يلاغتجُاض. 
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أْ٘ اإلقتصاز ايصٟ عتكل إغتدساًَا ؾعااًل يًُعطؾ١ َٔ أدٌ حتكٝل ايت١ُٝٓ اإلقتصاز١ٜ ٚاإلدتُاع١ٝ، ٖٚصا    
 ٜتطُٔ دًب ٚتطبٝل املعاضف األدٓب١ٝ، ؾطلًا عٔ تهٝٝـ ٚتهٜٛٔ املعطؾ١ َٔ أدٌ تًب١ٝ إستٝادات٘ ارتاص١.

 :٘(4)ٜٚعطؾ٘ أسس ايباسجني بكٛي 
َِٛيس ايجط٠ٚ عرب عًُٝات ٚخسَات املعطؾ١ )اإلْؿا٤، ايتشػٝؼ، ايتكاغِ، ايتعًِ ٚايتطبٝل،     أْ٘ اإلقتصاز ايصٟ ٜ

ُِسًا ع٢ً األصٍٛ ايبؿط١ٜ ٚايلاًَُٛغ١، ٚؾل قٛاعس  إغتدساّ املعطؾ١ بأؾهاهلا( يف شتتًـ ايكطاعات، َعت
 ٚخصا٥ص دسٜس٠.

  ٜ٘ٓٚعرب ع((M.Parken :٘(5)بكٛي  
ضاغ١ ٚؾِٗ ع١ًُٝ تطانِ املعطؾ١ ٚسٛاؾع األؾطاز إلنتؿاف تعًِ ؾِٗ املعطؾ١ ٚاذتصٍٛ ع٢ً َا ٜعطؾ٘ أْ٘ ز   

 اآلخطٕٚ.
 :(6)ٜٚكٍٛ بؿأْ٘ َٓع١ُ ايتعإٚ ٚايت١ُٝٓ اإلقتصاز١ٜ 

 إْ٘ شيو اإلقتصاز املبين أغاغًا ع٢ً إْتاز ْٚؿط ٚإغتدساّ املعطؾ١ ٚاملعًَٛات.   
 :ٞ(7)ٜٚعطؾ٘ ضعٞ مبا ٜأت 

 .املطاؾ١ ايك١ُٝ َٔ األععِ ادتع٤ ،املعطؾ١ ؾٝ٘ حتكل ايصٟ االقتصاز ٖٚٛ   
 ( ٜ٘ٚعطؾDaft :ٍٜٛٚك )(8) 

ططٜل اضاؾ١ َا تهػب٘ َٔ عٔ ، اتاالؾطاز أٚ املٓع١ُٝ يًُعًَٛات ٚارتربات يس٣ تطانُٖٚٞ عًُٝات    
بٓٛعٝٗا املط٥ٞ ايصٟ ٜػٌٗ ، ايػابك١ِٗ ٚأؾهاضِٖ ٚخًؿٝاتِٗ ايجكاؾ١ٝ اىل خربات ادتسٜس٠ ٚإضاؾتٗا عًَٛاتامل

 .خطٜٔيآلْكًٗا ٜٚصعب ايتعبري عٓٗا  ايصٟ ايتعبري عٓٗا ٚايلاَط٥ٞ
 

اإلقتصاز املعطيف َاٖٛ إال إقتصازًا َِٓتذا يًجط٠ٚ عرب ايكٍٛ بـ) إٔ  ٓاميهٓ ،ا غبلَٔ ٖٓا، ٚباإلعتُاز ع٢ً ؾُٗٓا مل   
 االت بإتكإ(. إْتادٗاَ يًُعطؾ١ ٚخعْٗا ٚتٛظٝؿٗا يف شتتًـ اجمل

 
 

 :قتصاز املعطيفاإل مسات ٚخصا٥ص .2
ٜتػِ اإلقتصاز املعطيف بإَها١ْٝ اإلبتهاض، إش أْ٘ يٝؼ َصسضًا بًٜٓٝٛا يًجط٠ٚ ٚسسٖا، ٚإمنا ٖٛ ايًب١ٓ األغاغ١ٝ    

يًػ١ُ ايٓػب١ٝ اييت إنتػبٗا ٖصا اإلقتصاز، سٝح إٔ ٚغًٝت٘ ااألغاغ١ٝ يف جتػٝس ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ ٚايتٛظٜع١ٝ 
ٚؾط٠ اإلختٝاض بني شتتًـ ايػًع ٚارتسَات، ٖٞ املعطؾ١. َٔ ٖٓا  ٚايتشػٝٓات اإلْتاد١ٝ، نًُا ْٚٛعًا، إضاؾ١ إىل

 (9)ٚبؿهٌ عاّ ٜتػِ اإلقتصاز املعطيف باآلتٞ:
 أْ٘ إقتصاز َؿتٛح ٚال تٛدس أ١ٜ عطاقٌٝ ظَها١ْٝ أَاّ َٔ ٜطغب ايتؿاعٌ َعٗا.  .أ 
َُِهِٓٗ َٔ إختاش ايكطاضات،  .ب  ُٜ إٕ املعطؾ١ َتاس١ يًذُٝع، ٚؾل ايطًب ٚاإلستٝادات ٚبؿهٌ َتعاٜس، ٚاييت 

 ؾطزًا ٚؾ٦ات، بصٛض٠ أنجط َٓطك١ٝ ٚتٛاظُْا ٚيف شتتًـ َٝازٜٔ سٝاتِٗ.  
 مل ٜعس ايؿطز يف اجملتُع َػتًٗهًا زتطزًا يًُعًَٛات، بٌ أْ٘ صاْعُا َٚبتهطًا هلا أٜطًا،  .ز 
  ُاٜػتذس َٔ املتػريات املدتًؿ١.َع تصاز َطٕ، إش أْ٘ ٜتُتع بإَهاْٝات نبري٠ يًتهٝـإإْ٘ إق .ز 
 ايتٛاق١ يإلْسَاز ؾٝ٘. االقتصازٜات َعٜتُتع بإَهاْٝات تطٜٛط١ٜ ٚتٛاص١ًٝ ٚجتسٜس١ٜ نبري٠  .ٙ 
 . عطؾ١ٝامل ٚغري َعطؾ١ٝ آٍَتذات اٍٚتٛيٝسايتشسٜح  ٚ االبتهاض ع٢ً ايكسض٠ي٘  .ٚ 
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 ايك١ُٝ املطاؾ١ ؾٝ٘ ٚتعسزٙ ٚجتسزٙ.تٓٛع َٝازٜٔ خًل  .ظ 
 دصبٗا يك٠ٛ ايعٌُ.  ٚ ايصٓاعات ع٢ً ارتسَات غٝاز٠ .ح 
 . اتٚاملبازضات االخرتاع ١ُٖٝٚارتٝاٍ ايٛاعٞ، ؾطلًا عٔ إَهاْٝات٘ اإلبتهاض١ٜ ٚؾُٗ٘ أل صنا٤اي إغتٓازٙ ع٢ًا .ط 
 . باملؿاضن١ ٚتٓتؿط ب٘ تعزازباالغتدساّ، بٌ  تٓطباملعطؾ١ ال ؾ ْسض٠، اقتصاز َٓ٘ أنجط ٚؾط٠ اقتصاز أْ٘ .ٟ 
 خًك٘ يٛظا٥ـ دسٜس٠، نايتعًِٝ ٚاإلغتؿاض٠ َجلًا. .ى 

 

 10أَا خصا٥ص٘ األغاغ١ٝ، ٖٞ:   
 .اإلْتاز يف ايط٥ٝػٞ ٘عاًَتعس املعطؾ١  .أ 
 .) املًُٛغات َٔ بسال ايلاًَُٛغات ع٢ً ايرتنٝع .ب 
ايساخًٞ ٚارتاضدٞ، ٚاملؤزٟ إىل إضعاف زٚض ايتؿهٝلات  تؿاضىيً ت٘إَهاْٝ ٚغعشٚ ب١ٝٓ ؾبه١ٝ، ٚاييت  .ز 

 ايطمس١ٝ ٖٚطَٝتٗا.
 ١، أٟ تتعاٌَ ٚتٓكٌ ٚختعٕ ٚتٛاصٌ ٚتعاجل باألضقاّ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ.ضقُٝ شٚ ب١ٝٓ .ز 
 ١. اؾرتاضٝ شٚ ن١ْٛٓٝ .ٙ 
 ٚ املٓتذات عٔ املعًَٛات تسؾل بػطعتٗا يف متتاظْٛع١ٝ، أٟ اإلغٛام األيهرت١ْٝٚ اييت  دسٜس٠ ٚ أغٛام ي٘ .ٚ 

 .األغعاض
 ميهٔ عطضٗا ٚاييت، املدتًؿ١ ٔ االقتصازٜاتَ غريٖاٚ ٖٓاى إختلاؾات دٖٛط١ٜ ٚ ْٛع١ٝ بني اإلقتصاز املعطيفٚ   

 : اآلتٞ يف ادتسٍٚ
 ايكسِٜاإلقتصاز خصا٥ص اإلقتصاز املعطيف باملكاض١ًْ َع (: 2دسٍٚ)

 اإلقتصاز ايتكًٝسٟ اإلقتصاز املعطيف َٛضٛع اإلختلاف ت
 ٚط١ٝٓ ايتٓاؾؼ عامل١ٝ ايتٓاؾؼ َٝسإ املٓاؾػ١ 1
 ايتكًب املػتُط اإلغتكطاض ساي١ ايػٛم 2
 إضتؿاع سطن١ األعُاٍ إطتؿاض سطن١ األعُاٍ سطن١ ايعٌُ 3
 جتٗٝعٟ تٛدٝٗٞ زٚض ايكطاع ايعاّ 4
 تٓاؾػ١ٝ تطا١َٝٓ َٚؿرتن١ علاقات غٛم ايعٌُ 5
 ستسٚز١ٜ املٗاضات مشٛي١ٝ املٗاضات املٗاضات املطًٛب١ 6
 ٚؾل املٗاّ ايتعًِ املػتُط ٚباملُاضغ١  ايتعًِٝ ايلاظّ 7
 إسساخ ُؾَطص ايتٛظٝـ األدٛض ٚايسخٍٛ املطتؿع١ أٖساف ايػٝاغات 8
 َػاَطات ٚ شتاطط اإلحتاز ٚايتعإٚ  ايعلاق١ َع املٓعُات األخط٣ 9
 ايتهتلات اإلؾتصاز١ٜ  ايتذسٜس ، ادتٛز٠ ، ايٓٛع١ٝ زٚاؾع املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ 10
 املٝه١ٓ )املًُٛغات( ايطق١ُٝ )ايلاًَُٛغات( املصسض ايط٥ٝػٞ يإلْتاد١ٝ 11
 ايعٌُ ٚايطأمساٍ اإلبتهاض، اإلخرتاع، ايتذسٜس، املعطؾ١  َِٛدٗات ايُٓٛ 12
 ميهٔ ْكًٗا ال ميهٔ ْكًٗا ًَه١ٝ عٓاصط اإلْتاز 13
 غٗٛي١ تطبٝكٗا ستًًٝا صعٛب١ تطبٝكٗا ستًَٝا املٛقـ ايكاْْٛٞ 14

 (11)املصسض: ستُس عبس ايعاٍ صاحل ٚآخطٕٚ



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
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، البس َٔ اإلؾاض٠ إىل َعاْٞ ٚزالالت نٌ َٔ املٓطك١ٝ ٚإلمتاّ املع٢ٓ املٛضٛعٞ إلقتصاز املعطؾ١ ٚزالالت٘ٚأخريًا،     
، أٟ إُْٗا ًاخلإ تهاًَٝاست، ؾاقتصاز املعطؾ١ ٚازاضتٗا َ(12)ُٗااملعطؾ١ ٚازاضتٗا، شيو ْعطا يإلضتباط ايٛثٝل بٝٓ

اسسُٖا زٕٚ االخط، ؾازاض٠ املعطؾ١ ال تعين إال ازاض٠ اقتصاز ِشنط َؿَٗٛإ َتساخلإ ٚظٝؿًٝا، سٝح ٜػتشٌٝ 
املعطؾ١، ٚاقتصاز املعطؾ١ الٜعين إال ازاض٠ املعطؾ١، إٟ إُْٗا َؿطٚطتإ ببعطُٗا. ٖٚصا ٜٓطبل أٜطَا، ع٢ً ايعلاق١ 

دسًا بُٝٓٗا، شيو ألٕ ايتؿاعٌ َع  علاق١ ٚثٝك١طؾ١ ٚزتتُعٗا، أٟ زتتُع املعطؾ١، أٟ ٖٓاى ايكا١ُ٥ بني اقتصاز املع
  (13).إقتصاز املعطؾ١ ٚايتشٍٛ ضتٛٙ، الميهٔ إٔ ٜتِ إال بٛدٛز زتُٓع َعطيف ٜػاْسٙ ٜٚعٚزٙ باملٓار امللا٥ِ

 :اإلقتصاز املعطيف أ١ُٖٝ  .3
 املػتكبًٞ زٚضٙ خصٛص١ٝ أبعازٙ ايتأضغت١ٝ ٚاآل١ْٝ، بٌ ٜػتُسٙ َٔنْٝٓٛت٘ َٔ  ٜػتُسال املعطيف االقتصاز إٕ   
 ٙمنٛيتذاٚظ ايػا٥س َٔ ايكِٝ اإلقتصاز١ٜ ايطانس٠ ٚ ٚاالبتهاض كسّيًت ١ٜعٝشؿتاي ايسٚاؾع، ؾطلًا عٔ  تٛقعامل

ايٛاضح   املعطؾ١ زٚض خلاٍ َٔ ضغدت ت٘أُٖٝ ٚبطظت (14)بؿهٌ الَػبٛم، ًَُٛغًا أٚ الًَُٛغًا.  غطٜع١ مبعسالت
٘، أٟ يف ٖصا ؾٝ املػتدس١َ ٚأغايٝب ٚتكٓٝات يٛغا٥ٌحتسٜسٙ  ٚيف ْٚؿاطات٘ ن١ْٛٓٝ اإلقتصاز ٚطبٝعت٘ حتسٜس يف

 ٜاتَس يفٚبايتايٞ   خسَات، َٔ تٛؾطٙ َٚا َٔ استٝادات تًبٝ٘ َاإضاؾ١ إىل   ٘،اتتذَٓ ٚيف ٘تٛغعٚ ايسٚض
  (15)ضٚاإلظزٖاض.تطَٛٔ اي يلاقتصاز ٘عتكك َايف غٝام ٚ ،عا١َ، ؾطزًا ٚزتتُعًا ٚعٛا٥س ٓاؾعمل ك٘ٝحتك
َُٜؿِذع ع٢ً    ايتطٛضات ايػطٜع١ يًُعطؾ١  تبين ٖصا اإلقتصاز ٚايتشٍٛ إيٝ٘ تتذػس يف أَا املربضات املٓطك١ٝ اييت 

   (17)ٚاييت َٔ أُٖٗا: (16)ٚظٗٛض ؾطٚع ع١ًُٝ ٚادتسٜس َٔ ايتكٓٝات ٚاملٓتذات.
  .تطانُٗاغطع١ ٚ ايجط٠ٚ تٛيٝس يف األغاؽ يف اإلقتصاز املعطيف، ؾطلًا عٔ نَْٛ٘ٓتذًا  ايع١ًُٝ املعطؾ١ نٕٛ . أ

 ٚاألغايٝب ايٛغا٥ٌ اغتدساّ عرب ،تهايٝـ اإلْتاز ؿضغتٚ اإلْتاد١ٝ طؾعٜٚ ٚايٓٛع١ٝ األزا٤ ٔشِػٌٜ . ب
 اذتاغٛب ٚأدٗع٠ ايسقٝك١ اتٚااليهرتْٚٝ األدٗع٠ع١ صٓا َٝازٜٔ يف ، خصٛصًا املتكس١َ ايتك١ٝٓ

 . ٚبطزتٝات٘
 ١َػتدِسامل املٝازٜٔ يف ، خصٛصًا يًعُاٍ املٗط٠ ٚايكازض٠ عًًُٝا ٚؾل ايتدصص،عٌُاي ؾطص خًل يف ٜػِٗ . ت

 ايصٜٔ يًعاًَني باغتُطاض تتػع عٌُ ؾطص ٚتٛيٝس املعطيف االقتصاز اييت ٜتطُٓٗا املتكس١َ ًتكٓٝاتي
 .َتدصص١ ع١ًُٝ َٗاضات ٚقسضات يسِٜٗ

ًِل باملعطؾ١ يف، ٚخصٛصًا االغتجُاض يف ايتٛغع ع٢ً يًتشؿٝع ٚاملِٗ ايططٚضٟ األغاؽ تٛؾري . خ  ايع١ًُٝ املتَع
 .َتعاٜسَعزٖط ٚ  َعطيف إْتاز يف ٜػاِٖ َعطيف َاٍ ضأؽ تهٜٛٔبٗسف  ٚايع١ًُٝ

 ، ٚاييت َٓٗا:االقتصاز يف ًَُٚٛغ١ ٚاضش١ ٖٝه١ًٝ تػريات حتكٝل املػا١ُٖ يف . ز
 . ايٓػب١ٝ املعطيف اإلْتاز أ١ُٖٝظٜاز٠  -
 .املعطيف املاٍ ضأؽ يعٜاز٠ املعطؾ١ يف ٟاالغتجُاضايتٛغع  -
 طٛض٠ ٚإغتدساَٗا.املت ايتكٓٝاتب املتعًك١اٝني املعطؾ ايعاًَني أ١ُٖٝ ظٜاز٠ -
 .املعطؾ١ٝ يصازضاتا أ١ُٖٝ ظٜاز٠ -
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املتػريات  ادتسٜس َٔ قسضات ٖا١ً٥ ع٢ً ايتهٝـ َع ايكٍٛ بإٔ ٖصا اإلقتصاز ميًوميهٔ  ٚإعتُازًا ع٢ً َاغبل،   
، يصيو َتاس١ٚايعطٚف اإلْتكاٍ إيٝ٘ ستًُٝا  باتتسٌٜٚ االقتصاز، ٚبصيو ي املطاؾك١قـ املدتًؿ١ اايعطٚف ٚاملٛٚ

 (18)ا:ابطظٖاملدتًؿ١ يتبٓٝ٘، َٔ  اؾعٚسٚدٛز اي ؾطلًا عٔ
 يس ض٥ٝػٞ يًكِٝ املطاؾ١.تٓاَٞ زٚض املعطؾ١ نعٓصط ٖاّ ملصازض ايجٛض٠ َٚٛ . أ

 .)ايعٛمل١( ذات االنجط عامل١ٝاصبشت االغٛام ٚاملٓت . ب
 .%70املعطؾ١ ٚاملعًَٛات ع٢ً ايعُاٍ املعطؾٕٝٛ يف اإلقتصازٜات املتكس١َ، ْٚػبتِٗ َا ٜكاضب ثٛض٠ إعتُاز  . ت
 .ن١ْٝٛقط١ٜ  إىل عاملًٝا، األَط ايصٟ سٍٛ ايهط٠ األضض١ٝاْتؿاض ؾبهات االْرتْٝت  . خ
 ٚتٛيٝس املعطؾ١.ظٗٛض َؿّٗٛ ضاؽ املاٍ ايؿهطٟ املبين ع٢ً ايتعًِ  . ز
 .ًاادٓبٝ ات املباؾط٠هٌ اْٛاع االغتجُاضي ايؿطص١ تاحايصٟ اٚ، ايسٍٚسسٚز  ٚظٚا١ٍ ٝحتطٜط ايتذاض٠ ايعامل . ح
 ستًًٝا ٚعاملًٝا. ايتػري ايتهٓٛيٛدٞ ايػطٜع ٚاطتؿاض تهايٝـ ايٓكٌ ٚاالتصاالت . ر
ٗا مبا يف شيو اغتدساّ اغٛام دسٜس٠ املٓاؾػ١ املتعاٜس٠ ادربت املٓعُات ع٢ً انتؿاف ططم دسٜس٠ يعٜاز٠ نؿا٤ت . ز

 ٚ يف تػري اَانٔ اْؿط١ اْتاد١ٝ َع١ٓٝ يتكًٌٝ ايتهايٝـ.
 

 :اقتصاز املعطيفقٝاؽ َؤؾطات  .4
ايتعطف ع٢ً  ػػتطٝعَْٔ خلاٍ االطلاع ع٢ً االزبٝات َٚٔ خلاٍ تٓاٍٚ ايباسح ملؤؾطات اقتصاز املعطؾ١ ٚيهٞ    

عتُست ايسضاغ١ إ يف ٖٛيري، االْؿا١ٝ٥ املٓعُات ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ نطزغتإ، شيو عرب َاٜطاٙ ممجًٞ
  (19)١:اآلتٝاذتاي١ٝ ع٢ً املؤؾطات 

  :استخدام تكنولوجيا المعمومات . أ
ع٢ً غبٌٝ  صٓاع١ ايربزتٝات َٚعسات اإلعلاّ االيٞ )يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت ٜعس اإلغتجُاض   

صٓاع١ ابتهاض١ٜ  سٚاييت ُتع ،إطاض االقتصاز املعطيف ضُٔ يًتهٓٛيٛدٝا يتأغٝؼ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ املجاٍ(، أغاؽ
 ذُٛع١ أٚاَط ٚتعًُٝاتاملعٚز مبذتاغب اآليٞ، اربْاَر تؿػٌٝ ٣ٚتٓؿٝص ٚاختباض ٚضغِ ع٢ً تصُِٝ قا١ُ٥

املٓاؾػ١ يألغٛام  ْتٝذ١ َع١ٓٝ، ٚتعتُس ٖصٙ ايصٓاع١ ١ًُ أعُاٍ َتها١ًَ، َػتٗسؾًا إزضاىظيٝكّٛ  يًشاغب،
 اضعًا، خ، سٝح إٕ إْتاد٘ ٜهٕٛ َتذاٚظًا يًعَإ ٚاملهإع٢ً ايعكٌ ايبؿطٟأغاغًا  ٚاملطتؿع١ األضباح،ايعامل١ٝ 

يٓا١َٝ َع إقتصاز املعطؾ١، ٚٚؾل َٔ ٖٓا ٚيهٞ تتؿاعٌ ايسٍٚ ا .ٚغري ًَٛث١ يًب١٦ٝ ملٓع١َٛ تػٜٛك١ٝ َتها١ًَ
 ايرتنٝع ع٢ً ٜٓبػٞ عًٝٗا بٗصا ايصسز، مجع١ٝ األَِ املتشس٠ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا َٔ أدٌ ايت١َُٝٓا ضغِ هلا 

ٜهٕٛ أنجط  ٚإال ؾإُٖاهلا، ، ٚإٕ نإ َهًؿًاُعًَٛات١ٝيً ت، شيو يبٓا٤ ايصطح ايتشيتتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاال
  )20(.تهًؿ١

 االعاخ ٚايتطٜٛط: إعساز ٚتطبٝل  . ب
ٜٚكصس ب٘ زتُٛع١ َٔ اآليٝات اييت ٜتِ إعتُازٖا ٚاألعُاٍ ٚاملؿاضٜع اإلبتهاض١ٜ اييت ظتطٟ تٓؿٝصٖا    

بططٜك١ َٓع١ُ ٚتها١ًَٝ بٗسف ظٜاز٠ املدعٕٚ املعطيف ٚايجكايف يًبؿط، مبا يف شيو َعطؾ١ اإلتػإ ٚايبؿط 
، أٟ أْ٘ ايعٌُ (21)ٚحتػني اذتٝا٠ ٚظٜاز٠ ايُٓٛاإلقتصازٟ ٚحتكٝل األَإٚإغتدساَٗا يبٓا٤ تطبٝكات دسٜس٠ 

اإلبساعٞ ايصٟ ٜتِ ع٢ً أغؼ ْعا١َٝ بٗسف ظٜاز٠ املدعٕٚ املعطيف َٚٓ٘ َعطؾ١ اإلْػإ ٚاجملتُع ٚإغتدساَٗا 



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
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، املعطيفقتصاز يإلاغاغ١ٝ َؤؾطات  ،االعاخ ٚايتطٜٛط بٝاْات ْٚصٛصتؿهٌ . نُا ٚ(22)إلظتاز تطبٝكات دسٜس٠
يٌٝ امما ٜػُح الدطا٤ حت يتًو ايبٝاْات، َعٝاض١ٜمجع َٓع١ُ ٚ اتيعًُٝ غري قصري، أَسختطع َٓص  إش أْٗا

، سٝح تعتُس املكاٜػ١ ع٢ً املبسأ ايصٟ تؿٌُ األعاخ يتٌُٜٛ ايبشح ٚايتطٜٛط ،()١ َٚكاضْات زٚي١ٝزٜٓاَٝهٝ
ز٠ سذِ املعاضف اييت َٓٗا )َعطؾ١ اإلْػإ ٚايجكاؾ١ ٚايتطٜٛط اإلختباضٟ، أعُاٍ إبتهاض١ٜ َٓٗذ١ٝ بٗسف ظٜا

 ايعسٜس َٔ ايهٝاْات، َٓٗا: تؿٌُ االْؿام اذتهَٛٞٚ ٚاجملتُع(، ؾطلًا عٔ إغتدساَٗا يتطبٝكات دسٜس٠.
 ايٛناالت ٚاملهاتب ٚايهٝاْات االخط٣ اييت تكسّ غًعا ٚخسَات عا١َ. .1
 .ٚاالدتُاع١ٝ يًبًس ع٢ً ايػٝاغات اذته١َٝٛ ٚاالقتصاز١ٜ ايهٝاْات املؿطؾ١ .2
 املُٛي١ ٚامُلساض٠ َٔ ِقبٌ ايسٚي١. املؤغػات ارتس١َٝ ايلاضع١ٝ  .3
 .تباع اىل ادتُٗٛض ايعاّ ٓتذ١ رتسَاتايؿطنات ٚاملعاٖس امل .4
ممٛيٝٗا َٚس٣ تبعٝتٗا ايػٝاغ١ٝ َٚلاستٗا ايٓعط عٔ  ػضب ملعاٖسايتعًِٝ ايعايٞ املتُجٌ بادتاَعات ٚا .5

 ايكا١ْْٝٛ.
ايؿطنات املتعسز٠ ادتٓػ١ٝ ٖٞ االخط٣ َٗاّ االْؿام ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛط َٔ ادٌ دعٌ َٓتذٗا  نُا ٚتتٛىل   
 23استهاض بطا٤ات االخرتاع ٚؾطا٤ االبتهاضات ادتسٜس٠. عربم ايعامل١ٝ اغٛيف األ ٜٚتؿٛم ؼٜٓاِؾ

 

 األزا٤ ايتٓعُٝٞ:  . ت
اإلغتُطاض ؾـٞ حتكٝـل اٖـساؾٗا ٚقـسضتٗا عًـ٢  صتاح املٓعُـ١ امل١ُٗ يف قٝاؽ اتاملؤؾط َٔ ٜعس االزا٤ ايتٓعُٝٞ   
َُبهطًا، ْعطًا . تطٛض ٚاملٓاؾػ١ٚاي ٚيهٔ حتسٜسٙ نُؿّٗٛ ٚاد٘ إختلاؾات دس١ٜ ٚ ص١ُُٝٝ َٔ ِقبٌ ايباسجني 

، بسق١ حتسٜسٙ ٚساٚيٛا بسًٜ٘ألُٖٝت٘، ٚاييت أضغُتِٗ، أٟ ايباسجني، ع٢ً ايرتنٝع عًٝ٘ ٚططسٛا بصسزٙ َؿاِٖٝ 
 مبٛضٛع ٚايكسمي١ اذتسٜج١ املٓعُات أغًب اٖتُت ؾكس ٚقٝاغ٘، ي٘ ٚاحملسز٠ املؤثط٠ ؾٝ٘ ايعٛاٌَؾطلًا عٔ زضاغ١ 

 أزا٤ أعطا٤ يف ايٛاضش١ ايؿطٚم حتسٜس ٜتِ َا ٚغايبًا أزا٥ٗا مبػت٣ٛ ٜكاؽ َٓع١ُ أٟ صتاح األزا٤ ٚأصبح
 يف األؾطاز غتتًـ االْتباٙ، ؾًُاشا تػرتعٞ ٚاضش١ تهٕٛ قس ايؿطٚم ٖٚصٙ ايعٌُ، ْؿؼ ٜؤزٕٚ ٚاسس٠ زتُٛع١

 ايجكاؾ١ٝ ٚخًؿٝاتِٗ ٚتسضٜبِٗ سٝح تعًُِٝٗ َٔ َتؿابٗني ٜهْٕٛٛ قس أسٝاًْا إِْٗ َٔ ايطغِ ع٢ً أزا٥ِٗ
     (24)١ٝ.ايؿدص ٚصؿاتِٗ

ع٢ً حتسٜس  إجتاٖات َتبا١ٜٓ ضتٛ َؿّٗٛ األزا٤ املٓعُٞ أٚ ايتٓعُٝٞ، ٚايصٟ إْػشب يف َؿرتماصـبشٓا َٔ ٖٓا،      
ٚيهٔ َع شيو، ٖٓاى خطٛط عا١َ َؿرتن١ بني تًو اإلجتاٖات . َؤؾطات قٝاغ٘ أٜطًا، ؾتٓٛعت املكاٜٝؼ َعٗا

 املتبا١ٜٓ، ميهٔ اإلغتٓاز عًٝٗا يف ايتعاٌَ املٛضٛعٞ َع٘، أٟ َع َؿّٗٛ األزا٤ ايتٓعُٝٞ، ؾطلُا عٔ َؤؾطات قٝاغ٘. 
عطض ايتعطٜؿني اآلتٝني األنجط تٛاظْا يًتشسٜس ايٓػيب ملؿّٗٛ األزا٤ ايتٓعُٝٞ، أٚهلُا غًٝذأ ايباسح اىل هلصا، ٚ  

ؾـإٔ أٟ خًـٌ ؾـٞ أٟ َٓٗـا البـس ٚإٔ ٜـٓعهؼ ع٢ً االزا٤  ،ص١ً يهاؾ١ ايعًُٝات اييت تكّٛ بٗـا املٓعُـ١ٜعطؾ٘ بـ) احمل
١ٝ َٔ املػؤٚيٝات ٚايٛادبات، ٚؾكًا يًعُسٍ بأعبا٤ ٚظٝؿ ٚثاُْٝٗا ٜعطؾ٘ بـ) ايكٝاّ (25)(َطآ٠ املٓع١ُ ٖٛايصٟ 

 (26)املؿطٚض أزاؤٙ َٔ املٛظـ أٚ ايعاٌَ  ايهـ٤ امُلَسَضب(.

 
 

                                               
  ٚايت١ُٝٓ.عاخ ايسٚي١ٝ ايكاب١ً يًُكاض١ْ سٍٛ األ تعس َٓع١ُ ايتعإٚ ٚايت١ُٝٓ اإلقتصاز١ٜ املطدع األغاؽ يًبٝاْات 



 ؾاغٛ ُٖٝٔ زتٝس
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  ايعاًَني: ٚدٛز حتؿٝع . خ
إع٢ً، غًبًا أٚ إظتابا،  بؿعاي١ٝأزا٤ غًٛى َعني ٚ بٗسفَُشِطن١ يًػًٛى اإلْػاْٞ ع١ًُٝ تٓع١ُٝٝ قٝاز١ٜ  ٖٚٞ   

ضتٛ غًٛى  ؾدص َعني زؾعبٗسف  ١خاضدٝ اتؤثطمل ١ٜاغتجُاضٚخصٛصًا إشا نإ اذتاؾع ًَُٗا ي٘، أٟ أْ٘ ع١ًُٝ 
 ًاحتكٝكاملعٜٓٛات ٚايتٓؿٝط، طؾع ي ٖٛ تؿذٝع ايتشؿٝع، اٟ إ غًبًٝا غٛا٤ً نإ ٖصا ايسؾع إظتابًٝا أٚ ،دٛزأزا٤ أب َعني

 .(27)بٓؿػ١ٝ ايؿدص تعًلع٢ً ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ ت َتٛقؿ١يهٔ صتاسٗا ٚبايتأثري ارتاضدٞ  ٖساف املؤغػ١، ٚتبسأأل
َٔ ٖٓا ٚإعتُازًا ع٢ً َاغبل، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايتشؿٝع ٖٛ زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ارتاضد١ عٔ ن١ْٛٓٝ ايها٥ٔ    

اذتٞ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً إثاض٠ طاقات٘ اذتطن١ٝ ايها١َٓ امُلَشِسز٠ ألؾعاي٘ املدتًؿ١، أٟ أْ٘ ع١ًُٝ إؾباع١ٝ إلستٝادٝات 
 َشِؿع. ايها٥ٔ اذتٞ، ايعاٌَ َجلًا، بٗسف تؿعًٝ٘ ملصًش١ امُل

 : ١ٝ ٚايتع١ًُٝٝتسضٜبؾتح ايسٚضات اي . ز
 ظٌ يفصٛصًا خ،  طٚتطٜٛ ٚتُٓٝتٗا ايٓؿاطات االقتصاز١ٜ عٌُ يف ايبؿط١ٜ املٛاضز أ١ُٖٝ ع٢ًٖصا املؤؾط  ٜطنع   
بٝاْات املتعًك١ بايتعًِٝ اي ٢عً ايكا١ُ٥طات ملؤؾ حتػُ ، سٝحتكس١َامل تكٓٝاتايٜتطُٓ٘ َٔ  َٚا املعطيف قتصازاال

 اتاملؤؾط َٔ ٜٚعسنُا  ايتعًِٝ ايطمسٞ.ٚايتسضٜب بتكِٝٝ املعاضف ٚاملٗاضات، أٟ ايطأمساٍ ايبؿطٟ، املهتػب١ عرب 
املعطؾ١  زتاالتاملتدصصني يف  ٚاييت ٜؤزٟ إىل ظٜاز٠ املعطؾ١ ٚايتكٓٝات، ٢عً اؾطبَ ٘ َٔ تأثريي ملا ،األ١ُٖٝ عاي١ٝ

 .بؿطٟاي طأمساٍاي يف ٚاالغتجُاض عٕٚدامل بتكسِٜ حٜػُب ٚايتسضٜ ايتعًِٝط َؤؾْتاد١ٝ، نُا إٔ ظٜاز٠ اإل َٓ٘ إىلٚ
 أثٓا٤يًعٌُ  يتؤًِٖٗ بٗا ٕٛاملٛظؿ املػتُط٠ أليتشام سٍٚ املتكس١َ ع٢ً ايتعًِٝ ايٓٛعٞ ٚايسٚضاتاي ٜٚعتُس   

 اتايتطٛض َٔ دطا٤ ١ػتشسثٚارتسَات امل خصٛصًاَٗاضات ايعاًَني ، ؾطلًا عٔ عاّ بؿهٌ ١ٜايتػريات االقتصاز
بني بطاَر تعًِٝ  املصريٟ يًتعإٚ زعا١َ ق١ٜٛ( ايصٟ ٜعس بعس عٔايتعًِٝ ) َؿّٗٛ ؾٝٗا بطظ إش، ك١ٝٓ ايٓٛع١ٝيتا

 االْرتْت. اتعٔ ططٜل ؾبه، يسعِ ايتعًِٝ ٚاغتُطاضٙ كينغتدساّ ايتإلتٛغع يف ااي ٚإلتاس١ املهتبات ٚعًِ املعًَٛات
 االغتجُاض يف ضاؽ املاٍ ايبؿطٟ:  . ح

ٚايكسضات ٚايصؿات ٚغريٖا َٔ ارتصا٥ص املدتًؿ١( ايها١َٓ ٚاملِٓتذ١ يف  ملعطؾ١ ٚاملٗاضات)ا صس ب٘، نٌ َُٜٔك   
إغتدساَاتٗا بؿطٌ  ضأمسااًل تصبح اييت، ٚاملٓػٛب إيٝٗاإضتباطٗا بايٓؿاط اإلقتصازٟ، اييت ٜأتٞ بٗا ايؿطز إىل املٓع١ُ 

تأثريات َتعسز٠ َٚصازض  عربَٔ أؾهاٍ ضأؽ َاٍ املٓع١ُ سٝح تصبح ، ؾكط ١ٜ املٓتذ١ ٚامُلشِكك١ يًجط٠ٚاإلقتصاز
 ٜصعب تكًٝسٙٚ االْتاز اتيف عًُٝ َصريًٜا ًاَٛضزنُا ٜٚعس  28َتٓٛع١، ٜٚصبح أصلًا الًَُٛغًا ضُٔ طاقات املٓع١ُ.

. ٖٚصا َا ميٝعٙ عٔ ضأؽ َاٍ املازٟ ٚايصٟ ؾطض٘ نأغاؽ ايتٓاؾؼ (29)املدتًؿ١غريٖا َٔ املٓعُات َٔ قبٌ  أٚ ْػد٘
 ايٓسض٠، ع٢ً عهؼ املازٟ َٓٗا.ايٛؾط٠ ال ؾطلًا عٔ ، عصط املعًَٛاتٞايٖصا كٝك١ٝ يف ايؿعٛب اذتاإلقتصازٟ ٚثط٠ٚ 

 تػتٓس اإلدطا٤ات،ٗا، أٟ تًو اْ إش ،االدطا٤ات املاي١ٝ يلاغتجُاض عربِ االغتجُاض يف ضاؽ املاٍ ايبؿطٟ ٝميهٔ تكٝٚ
، تعًل باملٛاضز ايبؿط١ٜاتتطٜٛط ٚحتػني َ، شيو بٗسف َٔ قبٌ ايسٚي١ اٚ املٓعُات َطصس٠ع٢ً ختصٝص َبايؼ 

ؾتح َعاٖس ، ٚتؿذٝع ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ/ تطٜٛط ع١ًُٝ تسضٜب ايطاؾسٜٔ، ٚتطٜٛط ع١ًُٝ ايتسضٜؼ) :َجٌ
ْؿكات ٚتطٛضات٘، ختصٝص ٝٓػذِ ٚضٚح ايعصط ي١ تطٜٛط املٓاٖر ايسضاغٝي ،َع ادتاَعات َتعا١َْٚتدصص١ 

ارتطط االْتاد١ٝ ٚايٛصٍٛ اىل ٚتطٜٛط ايعاٌَ ياالْؿام ع٢ً ايبشٛخ ٚبطا٤ات االخرتاع َٔ أدٌ  ًتسضٜب املٗيني
ايهؿا٤ات ٚاالْتاز عايٞ ادتٛز٠ ايصٟ ٜؿهٌ ضنٝع٠ اغاغ١ٝ  ضُإَػتٜٛات عاي١ٝ َٚتطٛض يف اْتاز، نصيو َٔ ادٌ 

 دػط يًٛصٍٛ اىل ايػٛم ايعامل١ٝ َٚٓاؾػ١ ايؿطنات ايهرب٣. َٔ ادٌ بٓا٤ 



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥١٥1)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ثايجًا: اإلطاض املٝساْٞ يًبشح
 بشٛثني:ٚصـ ارتصا٥ص ايؿدص١ٝ يًُ . أ

إستٝاطًا إلستُاالت ايطٝاع ( َبشٛثًا، شيو 75ايبايػ١ ) ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١ ١،اغتباْ (90)قاَت ايباسح بتٛظٜع    
ٚبٗصا بًػت ْػب١ ( إغتبا١ْ. 15اإلستٝاط١ٝ املٛظع١ ٚايبايػ١ )األعساز ا تٗا مجٝعًا ٚبطُٓٗاٚمتت اعازٚايتًـ، 

 . %(100)اإلغرتداع 
 نُا ٜأتٞ: ؾُٝهٔ تٛضٝشٗا بشٛثنيارتصا٥ص ايؿدص١ٝ يًُ أَا   

 :ادتٓؼ .1
 اإلْاخ ايف املطتب١ األٚىل، أَِٖ َٔ ايصنٛض ٚ ،%(85.3)ايبايؼ ْػبتِٗ املبشٛثني  غايب١ٕٝ ع٢ً أ ايٓتا٥ر تسٍ   

ايؿطنات تًو ضعـ َػتٜٛات ايجك١ يس٣  إىل ٜؿريٖٚصا أخصٕ املطتب١ ايجا١ْٝ. َٔ املبشٛثني، %(14.7)ؾٓػبتٗٔ 
 (3ٜٓعط إىل ادتسٍٚ). اهل ايس١ْٝٚ يٓعط٠ االدتُاع١ٝا شيو إْطلاقًا َٔايؿطنات،  تًو٠ تٛيٞ إزاضياالْاخ ات كسضب

 

 تٛظٜع ايع١ٓٝ سػب ادتٓؼ: (3ادتسٍٚ)
 املطتب١ % ايتهطاضات اتايؿ٦

 األٚىل 85.3 64 شنٛض
 ايجا١ْٝ 14.7 11 اْاخ

 - 100 75 اجملُٛع
 املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ

 :ايعُط .2
ِ  غ١ٓ ؾأنجط( 41)ِٖ َٔ ايؿ١٦  املبشٛثنييب١ٝ اغٜبني ايٓتا٥ر بإٔ       ، %(، ٖٚـِ يف املطتبـ١ األٚىل   48) ايبايؼ ْػـبتٗ
 .(4املطتب١ األخري٠. ٜٓعط إىل ادتسٍٚ)ب ، دا٤ت%(9.3، )ايبايؼ ْػبتِٗ غ١ٓ( 30 – 20)ؾ١٦ أَا 

 

 وفق الفئة العمريةتوزيع العينة : (4الجدول)
 المرتبة % العدد الفئة

 الثالثة 9.3 7 سنة 30 –سنة  20
 الثانية 42.7 32 سنة 40 – 31
 األولى 48 36 فأكثر –سنة  41

 - 100 75 المجموع
 املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ

 :ايتشصٌٝ ايسضاغٞ .3
 املطتب١ أَا%(، 49.3) بٓػب١ يف املطتب١ األٚىل ، ِٖؿٗاز٠ ايبهايٛضٜٛؽي اذتاًَني املبشٛثنيإ ايٓتا٥ر إىل  ٜؿري   

ميتًهٕٛ ايكسض٠  غايب١ٝ املبشٛثنيإ  ع٢ً شيو ٜسٍٚ األخري٠.ناْٛ يف املطتب١  %(5.4)ايبايؼ ْػبتِٗ ايعًٝا  اتايؿٗاز
 (5ادتسٍٚ) ٜٓعط إىل َٔ املٛضٛع١ٝ. َكبٛي١ٗا مبػتٜٛات ًٝع ايطزٚ ا١ْع٢ً ؾِٗ َطاَني االغتب

 

 تٛظٜع ايع١ٓٝ سػب ايتشصٌٝ ايسضاغٞ: (5ادتسٍٚ)
 املطتب١ % ايعسز ايؿ١٦
 ايجايج١ 16 12 اعساز١ٜ ؾُا زٕٚ



 ؾاغٛ ُٖٝٔ زتٝس
   

 

 (٥١٥٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ايجا١ْٝ 29.3 22 زبًّٛ ؾين
 األٚىل 49.3 37 بهايٛضٜٛؽ
 ايطابع١ 5.4 4 ؾٗاز٠ عًٝا

 - 100 75 اجملُٛع
 املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ

 
 َس٠ ارتس١َ يف املٓع١ُ: .4

(، أَا 66.7)أقٌ َٔ غ١ٓ( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل بٓػب١ ) ٖٞ املبشٛثنيأغًب١ٝ  خس١َ إ غ٢ً ٓتا٥راي سٍت   
 (6دسٍٚ) ٜٓعط إىل .%(66.3)ٚبٓػب١ يف املطتب١ األخري٠  ناْٛا(، ؾأنجط - غ11١ٓايصٜٔ ٜرتاٚح خسَتِٗ بني )

 

 تٛظٜع ايع١ٓٝ سػب َس٠ ارتس١َ يف املٓع١ُ االْؿا١ٝ٥: (6)دسٍٚ
 املطتب١ % ايعسز ايؿ١٦

 األٚىل 66.7 50 غ١ٓ 5أقٌ َٔ 
 ايجا١ْٝ 26.7 20 غ١ٓ 10 – 6
 ايجايج١ 6.6 5 ؾأنجط –غ١ٓ  11

 - 100 75 اجملُٛع
 املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ

 

 املٓصب ايٛظٝؿٞ:  .5
ضؤغا٤ األقػاّ  طتب١ األٚىل، أَاامل، ِٖٚ يف %(43ٓػب١ )ٚب َسٜطٟ ايؿطنات ِٖأغًب١ٝ املبشٛثني إ  تؿري ايٓتا٥ر إىل   

، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ %(28)األخري٠ يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١ ٚبٓػب١ بشٛث١ داؤا يف املطتب١ يف تًو ايؿطنات امل
 (7ادتسٍٚ) ٜٓعط إىل .ِٗؾطناتيف ايكطاضات االغرتاتٝذ١ٝ  ختاشإل املدٛيني ايكٝازٜنيغايب١ٝ اؾطاز ايع١ٓٝ ِٖ َٔ 

 

 املٓصب ايٛظٝؿٞتٛظٜع ايع١ٓٝ سػب  ( 7ادتسٍٚ)
 املطتب١ % ايعسز املٓصب ايٛظٝؿٞ

 األٚىل 43 32 َسٜط ايؿطن١
 ايجا١ْٝ 29 22 َعإٚ املسٜط
 ايجايج١ 28 21 ض٥ٝؼ ايكػِ

 - 100 75 اجملُٛع
 املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ

 

 ٚصـ َتػري ايسضاغ١ ٚتؿدٝص٘: . ب
 ٞ:أتٚنُا ٜ، قتصاز املعطيفاالجتاٙ َؤؾطات  املبشٛثنيٛصـ آضا٤ بٖصٙ ايؿكط٠  تتعًل      
 ٚصـ َؤؾط اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات:  .1

 إىل: ايٓتا٥ر تؿري   



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥١٥8)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

بـ)أغتدساّ ؾطنتِٗ ايتهٓٛيٛدٝا يف تصُِٝ  املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ األٚىل  . أ
%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صش١ 84َٓتذاتِٗ اإلْؿا١ٝ٥( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )

 .يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١ ِٖ يف املطتب١ األخري٠ %( َٔ أؾطاز ايع3،١ٓٝٚايبايػ١ ْػبتِٗ ) ايعباض٠ املصنٛض٠
يف زتاٍ بشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايجا١ْٝ اييت تتعًل بـ)ايعٌُ ٚؾل ايتكٓٝات ادتسٜس٠ إٕ أغًب١ٝ امل . ب

%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً 83يف ؾطنتِٗ( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ ) اصتاظ االعُاٍ
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 1ٚبٓػب١ ) س١يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚصش١ ايعباض٠ املصنٛض٠، ِٖ يف املطتب١ األخري٠ 

إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ املتعًك١ بـ)متٝع َػت٣ٛ ايتهٓٛيٛدٝا املػتدس١َ يف ؾطنتِٗ،  . ت
%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً 76َكاض١ْ بايؿطنات األخط٣.(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 0ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١، ِٖ يف املطتب١ األخري٠ صش١ ايعباض٠ املصنٛض٠
يف اغتدساّ  بـ)تػابل ؾطنتِٗ َع ايؿطنات املُاث١ً املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً ايعباض٠  . خ

%( َٔ أؾطاز 87ِٗ )( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتايتهٓٛيٛدٝا املتكس١َ يف زتاٍ تكسِٜ َٓتذاتٗا االْؿا١ٝ٥.
%( َٔ أؾطاز 0ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١، ِٖ يف املطتب١ األخري٠ صشتٗاع٢ً  غري املٛاؾكنيايع١ٓٝ، أَا 

 ايع١ٓٝ.
إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ارتاَػ١ املتعًك١ بـ)إغتعساز ؾطنتِٗ يتكبٌ ادتسٜس َٔ  . ز

%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ 81ايتهٓٛيٛدٝا( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 3ػب١ )ٚبٓ يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١املصنٛض٠، ِٖ يف املطتب١ األخري٠ 

إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايػازغ١ اييت تتعًل بـ)إغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا امللا٥ِ يًعٌُ يف  . ح
%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ 80ؾطنتِٗ( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 3ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس٠١ املصنٛض٠، ِٖ يف املطتب١ األخري
إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايػابع١ اييت تتعًل بـ)ايرتنٝع ع٢ً إغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا  . ر

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صش81١املتكس١َ يف ؾطنتِٗ(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 3ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١ايعباض٠ املصنٛض٠، ِٖ يف املطتب١ األخري٠ 

اإلْؿا١ٝ٥  ايتهٓٛيٛدٝا يف تصُِٝ َٓتذاتٗا ػتدسّات اإلْؿا١ٝ٥ يف َس١ٜٓ )ٖٛيري(، تإٕ ايؿطن ع٢ًايٓتا٥ر  ٚتسٍ   
 ؾطناتِٗ %(، تؤنس صسم إغتدسا78ّ َعسهلا)ْػبتِٗ يف املبشٛثني ايبايؼمبػتٜٛات عاي١ٝ، سٝح إٔ أغًب١ٝ 

   (.8ٜٓعط إىل ادتسٍٚ) يف إقًِٝ نطزغتإ. اييت تتعًل بايعٌُ اإلْؿا٥ٞ َٚٓتذاتٗاتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اي
 

 ٚصـ اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات (8ادتسٍٚ)
 
 اضاتـــــــــــــــــــــــــــايعب ت

 اجملُٛع غري َٛاؾل غري َتأنس َٛاؾل
 % ت % ت % ت % ت

 100 75 3 2 13 10 84 63 ايرتنٝع ع٢ً إغتدساّ تهٓٛيٛدٝا يف تصُِٝ املٓتذات اإلْؿا١ٝ٥ 1
 100 75 1 1 16 12 83 62 .يف زتاٍ اصتاظ االعُاٍايعٌُ ٚؾل ايتكٓٝات ادتسٜس٠  2
 100 75 - - 24 18 76 57 متٝع َػت٣ٛ ايتهٓٛيٛدٝا املػتدس١َ يف ؾطنتٓا َكاض١ْ بايؿطنات األخط٣. 3
 100 75 - - 13 10 87 65 يف اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا املتكس١َ يف زتاٍ تكسِٜ َٓتذاتٗا االْؿا١ٝ٥. املػابك١ 4
 100 75 3 2 16 12 81 61 إغتعساز ايؿطن١ يتكبٌ ادتسٜس َٔ ايتهٓٛيٛدٝا. 5



 ؾاغٛ ُٖٝٔ زتٝس
   

 

 (٥١٥1)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 100 75 3 2 17 13 80 60 إغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا امللا٥ِ يًعٌُ يف ايؿطن١. 6
 100 75 3 2 16 12 81 61 ايرتنٝع ع٢ً إغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا املتكس١َ يف ايؿطن١. 7

 100 75 2 1 16  13 82 61 عسٍامل
 - - ايجايج١ ايجا١ْٝ األٚىل املطتب١

 املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ

 
 
 

 ٚصـ َؤؾط االعاخ ٚايتطٜٛط:  .2
 :إىلايٓتا٥ر  تؿري   

بـ)متتع ايؿطن١ ظُع َٓعِ َٚعٝاضٟ يًبٝاْات  املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ األٚىل  . أ
صٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا اي80يتععٜع ايبشح ٚايتطٜٛط(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 0ٚبٓػب١ ) طٚس١يف غًِ ايبسا٥ٌ املطاألخري٠ صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ 
ِٖ يف  بـ)متتع ايؿطن١ بكسض٠ حتًٌٝ زٜٓاَٝهٞ يبشح ٚايتطٜٛط(، املتعًك١ايعباض٠ املبشٛثني املٛاؾكني ع٢ً  إٕ . ب

 . %( َٔ املبشٛثني3ٚبٓػب١ )املٛاؾكني، ِٖ يف املطتب١ األخري٠  املبشٛثني، أَا غري%( َٔ 77)َطتب١ بٓػب١  أٚىل
ايبشح ٚايتطٜٛط يتشػني  ايؿطن١ يعًُٝاتع ٝتؿذاملبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً ايعباض٠ ايجايج١ املتعًك١ بـ)إٕ أغًب١ٝ  . ت

صٜٔ أَا اي ايع١ٓٝ،%( َٔ أؾطاز 89(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )اي١ٝ ٚاغتشساخ خسَات دسٜس٠خسَات٘ اذت
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 2ٚبٓػب١ ) طٚس١يف غًِ ايبسا٥ٌ املطاألخري٠ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ 

بـ)إْؿام ايؿطن١ َبايؼ نبري٠ ع٢ً ايبشح املتعًك١ إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايطابع١  . خ
%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا 80ٚايتطٜٛط دتعٌ َٓتذاتٗا تٓاؾؼ َٓتذات ايػٛم(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )

 %( َٔ أؾطاز ايع3.١ٓٝٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ صٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ اي
إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ارتاَػ١ املتعًك١ بـ)إٖتُاّ ايؿطن١ باؾباع سادات ٚضغبات  . ز

، أَا ايصٜٔ مل %( َٔ أؾطاز ايع88١ْٓٝػبتِٗ )املػتًٗهني عٔ ططٜل ايبشح ٚايتطٜٛط( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ٚ
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 0ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١، ِٖ يف املطتب١ ايجايج١ ٚاألخري٠ ٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا

بـ)تطنع ايؿطن١ ع٢ً ابتهاض يف َٓتذاتٗا  ١تعًكايػازغ١ املإٕ أغًب١ٝ أؾطاز املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠  . ح
يع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً %( َٔ أؾطاز ا85ع سادات املػتًٗهني( ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )الؾبا

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 0ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ 
ؿذعْٛٗا ٚ ٜٓؿكٕٛ عًٝٗا أَٛاآًل ٚتؿري ٖصٙ ايٓتا٥ر إىل إٕ ايؿطنات املبشٛث١(، ٜٗتُٕٛ باألعاخ ٚايتطٜٛط ٚ ٜ   

%(، تؤنس صسم ٖصا اإلٖتُاّ ٚايتؿذٝع 78، سٝح إٔ أغًب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ املبشٛث١ ايبايػ١ ْػبتِٗ يف َعسهلا)نبري٠
َِٔ ِقَبٌ ٖصٙ ايؿطنات املٛدٛز٠ يف إقًِٝ نطزغتإ.    (.9ٜٓعط إىل ادتسٍٚ) ٚاإلْؿام 

 
 
 



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥١٥9)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 

 ٚصـ َؤؾط االعاخ ٚايتطٜٛط (9ادتسٍٚ)
 
 اضاتـــــــــــــــــــــــــــايعب ت

 اجملُٛع غري َٛاؾل غري َتأنس َٛاؾل
 % ت % ت % ت % ت

 100 75 - - 20 15 80 60 متتع ايؿطن١ ظُع َٓعِ َٚعٝاضٟ يًبٝاْات يتععٜع ايبشح ٚايتطٜٛط 1
 100 75 3 2 20 15 77 58 متتع ايؿطن١ بكسض٠ حتًٌٝ زٜٓاَٝهٞ يبشح ٚايتطٜٛط 2
 100 75 2 1 9 7 89 67 اي١ٝ ٚاغتشساخ خسَات دسٜس٠.ايبشح ٚايتطٜٛط يتشػني خسَات٘ اذت ايؿطن١تؿذع  3
 100 75 3 2 17 13 80 60 ايؿطن١ َبايؼ نبري٠ ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛط دتعٌ َٓتذاتٗا تٓاؾؼ َٓتذات ايػٛم ٓؿلت 4
 100 75 - - 12 9 88 66 ٚايتطٜٛطتٗتِ ايؿطن١ باؾباع سادات ٚضغبات املػتًٗهني عٔ ططٜل ايبشح  5
 100 75 - - 15 11 85 64 تطنع ايؿطن١ ع٢ً ابتهاض يف َٓتذاتٗا الؾباع سادات املػتًٗهني 6

 100 75 1.5 1 15.5 12 83 62 عسٍامل
 - - ايجايج١ ايجا١ْٝ األٚىل املطتب١

 املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ

  األزا٤ ايتٓعُٝٞ:ٚصـ َؤؾط  .3
 :إىلايٓتا٥ر  تؿري   
طص ع٢ً حتكٝل األٖساف ايعا١َ يًُٓع١ُ بـ)اذت املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صسم ايعباض٠ األٚىل  . أ

%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا 84(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )ايٛظٝؿ١ٝ اتِٗٛادبايعاًَني يف ايؿطن١ ي ٤عٓس أزا
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 0)ٚبٓػب١  يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ تٗا، ِٖ يف املطتب١ ٛاؾكٛا ع٢ً صشايصٜٔ مل ٜ

 يٛادبات ايٛظٝؿ١ٝا ٤أزا ع٢ًطقاب١ اي بـ)ٚدٛز املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايجا١ْٝ  . ب
، أَا ايصٜٔ املبشٛثني%( َٔ 73(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )يطُإ ادتٛز٠ ٚايٓٛع١ٝ. يًعاًَني يف ايؿطن١،
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 1ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ تٗا، ِٖ يف املطتب١ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صش

(، ٣ٛ ازا٤ عايٞمبػتظ ايٛادبات ٚاملٗاّ احملسز٠ يف ايٛقت احملسز اأصتع٢ً ايعباض٠ املتعًك١ بـ) نيٛاؾكإٕ أغًب١ٝ امل . ت
%( 0ٚبٓػب١ ) غري املٛاؾكني عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١ األخري٠، أَا املبشٛثني%( َٔ 85) بٓػب١ِٖ يف املطتب١ األٚىل ٚ

 َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 
(، ِٖ ٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ يف ايٛقت احملسز.ايظ مجٝع َا ٜتعًل باأصتبـ) املتعًك١ع٢ً ايعباض٠  املٛاؾكني أغًب١ٝ إٕ . خ

 .%(1ٚبٓػب١ ) يفاألخري٠ أَا غري املٛاؾكني عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١ ، املبشٛثني%( َٔ 75) األٚىل ٚبٓػب١يف املطتب١ 
ع٢ً تطٜٛط  ايعاًَني يف ايؿطن١ سطصيب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ارتاَػ١ املتعًك١ بـ)اغإٕ  . ز

، أَا ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ%( 83(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )باغتُطاض ِٗقسضات َٚٗاضات
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 0ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ 

بايتٓػٝل َع اآلخطٜٔ عٓس  إٖتُاّ ايعاًَنيبـ) املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايػازغ١  . ح
يع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ مل %( َٔ أؾطاز ا78يف ؾطناتِٗ(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ ) ٛادبات ايٛظٝؿ١ٝايأزا٤ 

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 3ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ ٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ 
(، ٜٗتُٕٛ بأزا٤ِٖ ايتٓعُٝٞ ٚتؿري ٖصٙ ايٓتا٥ر إىل إٕ ايعاًَني يف ايؿطنات اإلْؿا١ٝ٥ املٛدٛز٠ يف َس١ٜٓ )ٖٛيري   

اإلٖتُاّ ٚاذتطص ٖصا %(، تؤنس صسم 79.6ْػبتِٗ يف َعسهلا ) ايبايؼ املبشٛثنيٚعتطصٕٛ عًٝٗا، سٝح إٔ أغًب١ٝ 
ًَِٞ ايؿطنات املٛدٛز٠ يف إقًِٝ نطزغتإ.    (.10ٜٓعط إىل ادتسٍٚ) ع٢ً ٖصا األزا٤ َٔ ِقبٌ عا



 ؾاغٛ ُٖٝٔ زتٝس
   

 

 (٥١٥١)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ٚصـ َؤؾط األزا٤ ايتٓعُٝٞ (10ادتسٍٚ)
 
 اجملُٛع غري َٛاؾل غري َتأنس َٛاؾل اضاتـــــــــــــــــــــــــــايعب ت

 % ت % ت % ت % ت
 100 75 - - 16 12 84 63 أسطص ع٢ً حتكٝل األٖساف ايعا١َ يًُٓع١ُ عٓس أزا٥ٞ يٛادباتٞ ايٛظٝؿ١ٝ 1
 100 75 1 1 26 19 73 55 ٖٓاى ضقاب١ عٓس أزا٥ٞ يٛادباتٞ ايٛظٝؿ١ٝ يطُإ ادتٛز٠ ٚ ايٓٛع١ٝ. 2
 100 75 - - 15 11 85 64 أصتع ايٛادبات ٚاملٗاّ احملسز٠ يف ايٛقت احملسز مبػت٣ٛ ازا٤ عايٞ. 3
 100 75 1 1 24 18 75 56 أصتع مجٝع َا ٜتعًل بٛادباتٞ ايٛظٝؿ١ٝ يف ايٛقت احملسز. 4
 100 75 - - 17 13 83 62 أسطص ع٢ً ٚتطٜٛط قسضاتٞ َٚٗاضاتٞ باغتُطاض. 5
 100 75 3 2 19 14 78 59 اٖتِ بايتٓػٝل َع اآلخطٜٔ عٓس أزا٤ ٚادباتٞ ايٛظٝؿ١ٝ. 6

 100 75 1 1 19.5 14 79.6 60 عسٍامل
 - - ايجايج١ ايجا١ْٝ األٚىل املطتب١
ملصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْا  

 

    : ٚصـ َؤؾط حتؿٝع ايعاًَني .4
 ( َاٜأتٞ:11ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ يف ادتسٍٚ ) تؿري      
 ِٖ(، ططٚض١ٜ إلظتاز ايساؾع يس٣ املٛظؿنيايذتٛاؾع بـ)تٛؾري ا املتعًك١ع٢ً ايعباض٠ املٛاؾكني إٕ املبشٛثني  . أ

 . %(1األخري٠ ٚبٓػب١ )%( َٔ املبشٛثني، أَا غري املٛاؾكني َِٓٗ، ِٖ يف املطتب١ 81) املطتب١ األٚىل بٓػب١ يف
(، ِٖ يف املطتب١ ايؿطن١ بتشؿٝع ايعاًَنيبـ)إٖتُاّ  املتعًك١ع٢ً ايعباض٠ ايجا١ْٝ املٛاؾكني ني إٕ املبشٛث . ب

 األخري٠. %(، ِٖٚ يف املطتب١ 2.6)%( َٔ املبشٛثني، أَا غري املٛاؾكني عًٝٗا، ْػبت80ِٗ) بٓػب١األٚىل 
هلا زٚضٖا يف ضؾع  اييت اذتٛاؾعإٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايجايج١ املتعًك١ بـ)تٛؾري  . ت

%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا ايصٜٔ 75(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )َػت٣ٛ االزا٤ ٚتٛيس زاؾع١ٝ ضتٛ ايعٌُ
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 1ٚبٓػب١ ) ٥ٌ املططٚس١يف غًِ ايبسامل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ األخري٠ 

 تٗا ٚمسعتٗاصٛضبـ)ِسطص ايؿطن١ ع٢ً اإلٖتُاّ ب املتعًك١ايعباض٠ ايطابع١ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً يب١ٝ اغإٕ  . خ
َا ايصٜٔ ، أاملبشٛثني %( 85َٔ(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )بايعٌُ ٚاصتاظٙ بؿهٌ دٝس ٞمتػه ٌٜشؿع

 .%( َٔ املبشٛثني2.6ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ ، ِٖ يف املطتب١ ٗامل ٜٛاؾكٛا عًٝ
ِٖ يف املطتب١ (، طض١َُٝ ،االدطا٤ات املتبع١ ملٓح اذتٛاؾعع٢ً ايعباض٠ املتعًك١ بـ)املٛاؾكني إٕ املبشٛثني  . ز

%( َٔ 2.6)١ٚبٓػب األخري٠غري املٛاؾكني عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١ ، أَا %( َٔ املبشٛثني83بٓػب١) األٚىل
 . املبشٛثني

ايبايؼ  بشٛثنيامل غايب١ٝحتؿٝع ايعاًَني، سٝح إٔ طصٕٛ ع٢ً ٚتؿري ٖصٙ ايٓتا٥ر إىل إٕ ايؿطنات املبشٛث١ عت   
   (.11ٜٓعط إىل ادتسٍٚ) قًِٝ.اإلايؿطنات املٛدٛز٠ يف  يف اذتطصٖصا ٚدٛز %(، تؤنس صسم 81ْػبتِٗ يف َعسهلا )

 
 
 
 
 



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥١٥1)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 

 حتؿٝع ايعاًَنيٚصـ َؤؾط  (11ادتسٍٚ)
 

 اضاتـــــــــــــــــــــــــــايعب ت
 اجملُٛع غري َٛاؾل غري َتأنس َٛاؾل

 % ت % ت % ت % ت
 100 75 1 1 17 13 81 61 ططٚض١ٜ إلظتاز ايساؾع يس٣ املٛظؿني إلصتاظ املٗاّ.ايشٛاؾع تٛؾري ايؿطن١ يً 1

 100 75 2.6 2 17 13 80 60 تٗتِ ايؿطن١ بتشؿٝع ايعاًَني 2
 100 75 1 1 24 18 75 56 هلا زٚضٖا يف ضؾع َػت٣ٛ االزا٤ ٚتٛيس زاؾع١ٝ ضتٛ ايعٌُ. اييت اذتٛاؾعتٛؾري  3

 100 75 2.6 2 12 9 85 64 ٚاصتاظٙ بؿهٌ دٝس ؾٝٗا بايعٌُ ايعاٌَ ػومت سؿع تٗا ٚمسعتٗاصٛضِسطص ايؿطن١ ع٢ً اإلٖتُاّ ب 4
 100 75 2.6 2 15 11 83 62 َطض١ٝ. ،اذتٛاؾعاالدطا٤ات املتبع١ ملٓح  5

 100 75 2 2 17 13 81 60 عسٍامل
 - - ايجايج١ ايجا١ْٝ األٚىل املطتب١
ملصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْا  

 

   ٚصـ َؤؾط ايتسضٜب:  .5
 ( َاٜأتٞ:12ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ يف ادتسٍٚ ) تؿري   

ٚ سايٝا  اؾطن١ايرباَر ايتسضٜب١ٝ اييت تكسَٗا بـ) املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ األٚىل  . أ
، أَا %( َٔ املبشٛثني75) (، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل بٓػب١ٗاؾٝني ايعاًَني ظؿيف تطٜٛط أزا٤ املٛ ٠تػاِٖ َباؾط

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 4ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١ري٠ األخٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ ايصٜٔ مل 
حتت٣ٛ  اييت تٓؿصٖا ايؿطن١ ٚاييت املاز٠ ايتسضٜب١ٝبـ) املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً ايعباض٠ ايجا١ْٝ  . ب

%( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ، أَا 76(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )هايف َٔ األْؿط١ ٚايتسضٜبات ايع١ًُٝايعسز ايع٢ً 
 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 4ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ ايصٜٔ مل ٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ 

إزاض٠ ايؿطن١ بأ١ُٖٝ تكِٜٛ ايرباَر  إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايجايج١ املتعًك١ بـ)قٓاع١ . ت
أَا ايصٜٔ  ايع١ٓٝ،%( َٔ أؾطاز 79(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )ٝتٗا ٚنؿا٥تٗاايتسضٜب١ٝ يتكطٜط َس٣ ؾاعً

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 3ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ كٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ مل ٜٛاؾ
َر ايتسضٜب١ٝ امُلعِعظ٠ يًُعطؾ١ بـ)إٖتُاّ ايؿطن١ بايربا املتعًك١إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً ايعباض٠ ايطابع١  . ر

 أؾطاز %( 79َٔ) أٚىل َطتب١ بٓػب١ٖا َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ تتُٝع بٗا عٔ بك١ٝ ايؿطنات املٓاؾػ١(، ِٖٚ رتٚبإعتب
%( َٔ أؾطاز 4ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ غري املٛاؾكني عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١ ، أَا ايع١ٓٝ
 ايع١ٓٝ.

إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً ايعباض٠ ارتاَػ١ املتعًك١ بـ)ِسطص ايؿطن١ ع٢ً إثطا٤ َعاضف ايعاًَني َعتُسًا  . ز
%( َٔ 76) َطتب١ بٓػب١ أٚىلع٢ً خربا٤ َتدصصني َٔ خاضز املٓع١ُ يف تٓؿٝص بطازتٗا ايتسضٜب١ٝ.( ِٖٚ 

%( َٔ 1ٚبٓػب١ ) غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١ يفاألخري٠ غري املٛاؾكني عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١ أَا  املبشٛثني
 . املبشٛثني



 ؾاغٛ ُٖٝٔ زتٝس
   

 

 (٥١٥1)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ايرباَر ايتسضٜب١ٝ يف تععٜع ع١ًُٝ  بـ)إغٗاّاملتعًك١ إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً صش١ ايعباض٠ ايػازغ١  . ش
، أَا ايصٜٔ املبشٛثني%( َٔ 83ايعاًَني يف ايؿطن١(، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ ) ايرتانِ املعطيف يس٣ األؾطاز

 %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ. 1ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ ٜٛاؾكٛا ع٢ً صشتٗا، ِٖ يف املطتب١ مل 
َٓتػبِٝٗ ٚعتطصٕٛ  بتسضٜبٚتؿري ٖصٙ ايٓتا٥ر إىل إٕ ايؿطنات اإلْؿا١ٝ٥ املٛدٛز٠ يف َس١ٜٓ )ٖٛيري(، ٜٗتُٕٛ    

ضؾع أزا٤ِٖ ايٛظٝؿٞ ٚ ٜؿذعْٛٗا ٚ ٜٓؿكٕٛ عًٝٗا، سٝح إٔ أغًب١ٝ عًٝ٘، ضُاًْا إلثطا٤ َعاضؾِٗ اييت ٜؤزٟ إىل 
َِٔ ِقَبٌ ٖصٙ 78أؾطاز ايع١ٓٝ املبشٛث١ ايبايػ١ ْػبتِٗ يف َعسهلا) %(، ٜؤنسٕٚ صسم ٖصا اإلٖتُاّ ٚايتؿذٝع ٚاإلْؿام 

   (.12ٜٓعط إىل ادتسٍٚ) ايؿطنات املٛدٛز٠ يف إقًِٝ نطزغتإ.
 

 ٚصـ َؤؾط ايتسضٜب (12ادتسٍٚ)
 

 اجملُٛع َٛاؾل .ؽ غري َتأنس َٛاؾل اضاتـــــــــــــــــــــــــــايعب ت

 % ت % ت % ت % ت
 100 75 4 3 21 16 75 56 ابٗا.ايعاًَني يف تطٜٛط أزا٤  ٠سايٝا تػاِٖ َباؾط اؾطن١إٔ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ اييت تكسَٗا  1

 100 75 4 3 20 15 76 57 األْؿط١ ٚايتسضٜبات ايع١ًُٝ.هايف َٔ ايعسز اياملاز٠ ايتسضٜب١ٝ حتت٣ٛ ع٢ً  2
 100 75 3 2 18 14 79 59 تؤَٔ إزاض٠ ايؿطن١ بأ١ُٖٝ تكِٜٛ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ يتكطٜط َس٣ ؾاعًٝتٗا ٚنؿا٥تٗا. 3

 100 75 4 3 17 13 79 59 َٓاؾػٝٗا ضٖا َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ تتُٝع بٗا عٔ اامُلعِعظ٠ يًُعطؾ١ بإعتب تٗتِ ايؿطن١ برباَر ايتسضٜب 4
خربا٤ َتدصصني َٔ خاضز املٓع١ُ يف تٓؿٝص  َٔ خلاٍِسطص ايؿطن١ ع٢ً إثطا٤ َعاضف ايعاًَني  5

 100 75 1 1 23 17 76 57 بطازتٗا ايتسضٜب١ٝ.

 100 75 1 1 16 12 83 62 ايعاًَني يف املٓع١ُ.يف تععٜع ع١ًُٝ ايرتانِ املعطيف يس٣  تػِٗ بطاَر ايتسضٜب 6
 100 75 3 2 19 15 78 58 عسٍامل

 - - ايجايج١ ايجا١ْٝ األٚىل املطتب١
ملصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْا   

 
 
 

 ٚصـ َؤؾط االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ:  .6
 ( َاٜأتٞ:13ايٓتا٥ر ايٛاضز٠ يف ادتسٍٚ ) تؿري      
ٛدٛزات ؾهط١ٜ يطأمساهلا ايبؿطٟ مب بـ)تعطٜـ ايؿطن١ املتعًك١ع٢ً ايعباض٠ األٚىل  املٛاؾكنياملبشٛثني إٕ  . أ

أَا غري املٛاؾكني َِٓٗ ، املبشٛثني%( َٔ 81ِٖ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )(، ٚثط٠ٚ أقتصازٜ٘ َصري١ٜ
 %(. 1ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١ 

شات ضقاب١ َػتُط٠ َٔ قبٌ أقػاّ  بـ)ٚدٛز املتعًك١ض٠ ايجا١ْٝ إٕ أغًب١ٝ املبشٛثني ٚاؾكٛا ع٢ً ايعبا . ب
، أَا %( َٔ املبشٛثني80ْٚػبتِٗ ) (، ِٖٚ يف املطتب١ األٚىل.ايطأمساٍ ايبؿطٟع٢ً االغتجُاض يف  ايعلاق١،

 . املبشٛثني%( َٔ 2.6ٚبٓػب١ ) يف غًِ ايبسا٥ٌ املططٚس١األخري٠ ٜٛاؾكٛا عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١ ايصٜٔ مل 
 ايطأمساٍ ايبؿطٟ ايتابعيف  ٚأْؿطتٗا بطاَر االغتجُاض ع٢ً ايعباض٠ املتعًك١ بـ)إعتُاز املٛاؾكنيإٕ املبشٛثني  . ت

ِٖ يف املطتب١ (، ٚأُٖٝتٗااذتاد١ ملجٌ ٖصا االغتجُاض  ضطٚض٠َع َٓػذ١ُ َتطٛض٠  ع٢ً أغايٝبًؿطن١ ي
 . %(1ٚبٓػب١ )ِٖ يف املطتب١ األخري٠  ،املبشٛثني، أَا غري املٛاؾكني عًٝٗا%( َٔ 75األٚىل ْٚػبتِٗ )



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥١٥2)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

يف  إؾطانٗا َٔ خلاٍ يطأمساهلا ايبؿطٟ بـ)إغتجُاض ايؿطن١ املتعًك١ع٢ً ايعباض٠  املٛاؾكنياملبشٛثني إٕ  . خ
%( َٔ 85(، ِٖ يف املطتب١ األٚىل ْٚػبتِٗ )قُٝتٗا إلعلا٤ ١ٝ ٚايتطٜٛط١ٜٚايتسضٜب ١ٝرباَر ايتعًُٝاي

 %(.2.6األخري٠ ٚبٓػب١ )َِٓٗ عًٝٗا، ِٖ يف املطتب١  ، أَا غري املٛاؾكنياملبشٛثني
ٚتسٍ ٖصٙ ايٓتا٥ر ع٢ً إٕ ايعاًَني يف ايؿطنات اإلْؿا١ٝ٥ يف َس١ٜٓ )ٖٛيري(، ٜٗتُٕٛ باإلغتجُاض يف ايطأمساٍ    

ايبؿطٟ ٚؾل أغايٝب َتطٛض٠ َلا١ُ٥ِ ي٘ ٚيف ظٌ ضقاب١ َػتُط٠، ٚبإعتباضٙ، أٟ ايطأمساٍ ايبؿطٟ، َٛدٛزات ؾهط١ٜ 
%(، تؤنس صسم ٖصا 78.5بشٛث١ ايبايػ١ ْػبتِٗ يف َعسهلا )ٚثط٠ٚ إقتصاز١ٜ ١َُٗ، سٝح إٔ أغًب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ امل

ًَِٞ ايؿطنات املٛدٛز٠ يف إقًِٝ نطزغتإ.    (.13ٜٓعط إىل ادتسٍٚ) اإلغتجُاض ٚاذتطص ع٢ً تطٜٛطٖا َٔ ِقبٌ عا
 

 ٚصـ َؤؾط االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ (13ادتسٍٚ )
 
 اضاتـــــــــــــــــــــــــــايعب ت

 اجملُٛع غري َٛاؾل غري َتأنس َٛاؾل

 % ت % ت % ت % ت
 100 75 2.7 2 20 15 77 58 ٚثط٠ٚ أقتصازٜ٘. َصري١ٜٛدٛزات ؾهط١ٜ ضأمساهلا ايبؿطٟ مب َُٜعِطف ايؿطن١ 1

ايطأمساٍ ضقاب١ َػتُط٠ َٔ قبٌ أقػاّ املاي١ٝ ٚايتدطٝط ٚاملتابع١ ع٢ً االغتجُاض يف  ٚدٛز 2
 100 75 1 1 29.3 22 69 52 .ايبؿطٟ

َتطٛض٠  ع٢ً أغايٝبًؿطن١ ي ايطأمساٍ ايبؿطٟ ايتابعيف  ٚأْؿطتٗا بطاَر االغتجُاض تعتُس 3
 100 75 1 1 16 12 83 62 .ٚأُٖٝتٗااذتاد١ ملجٌ ٖصا االغتجُاض  ضطٚض٠َع َٓػذ١ُ 

 ٚايتطٜٛط١ٝ١ٜ ٚايتسضٜب ١ٝرباَر ايتعًُٝيف اي إؾطانٗا َٔ خلاٍ ضأمساٍ ايبؿطٟ ٜػتجُط ايؿطن١ 4
 100 75 2.7 2 12 9 85 64 قُٝتٗا.  يإلعلا٤

 100 75 2 1.5 19.5 14,5 78.5 59 عسٍامل
 - - ايجايج١ ايجا١ْٝ األٚىل املطتب١
املصسض: َٔ إعساز ايباسح باإلعتُاز ع٢ً بٝاْات اإلغتبا١ْ   

 

ٚاييت تٓص ع٢ً "  صش١ اختباض ؾطض١ٝ ايسضاغ١املعطٝات ارتاص١ مبؤؾطات اقتصاز املعطؾ١ تؿري إىل إٕ ٚإخريًا،          
 إٕ املعطٝات املٓعٛض٠ تؿري إىل حتٍٛ إقًِٝ نطزغتإ ضتٛ اإلقتصاز املعطيف.

 
 

 األ١ُٖٝ ايرتتٝب١ٝ ملؤؾطات اإلقتصاز املعطيف:   .7
ٝا تؿري ايٓتا٥ر إىل إٔ األ١ُٖٝ ايرتتٝب١ٝ ملؤؾطات اقتصاز املعطؾ١ سٝح استًت َؤؾطات اغتدساّ تهٓٛيٛد   

املعًَٛات، االعاخ ٚايتطٜٛط، األزا٤ ايتٓعُٝٞ، حتؿٝع ايعاًَني، ايتسضٜب، ٚاالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ أ١ُٖٝ 
%(، يف 83باملطتب١ األٚىل، شيو مبٛاؾك١ غايب١ٝ املبشٛثني ايبايؼ ْػبتِٗ ) االعاخ ٚايتطٜٛطشتتًؿ١، إش دا٤ َؤؾط 

%( َٔ آضا٤ املبشٛثني، مما ميهٔ االغتٓتاز َع٘ إٔ 78األخري٠ ٚبٓػب١ ) باملطتب١ َؤؾط ايتسضٜب ٚايتعًِٝسني دا٤ 
املبشٛث١ تعتُس ع٢ً َؤؾطات اقتصاز املعطؾ١ مبػتٜٛات تطتٝب١ٝ شتتًؿ١ ٚع٢ً ٚؾل ضؤ١ٜ األؾطاز ايصٜٔ املٓعُات 

يت َؿازٖا ٖٞ: ؾطلًا عٔ إٔ املعطٝات اإلسصا١ٝ٥ تكٛز إىل صش١ اختباض ايؿطض١ٝ ايجا١ْٝ ايَجًٛا ع١ٓٝ ايبشح، 
. )ختتًـ األ١ُٖٝ ايرتتٝب١ٝ ملؤؾطات اقتصاز املعطؾ١ باختلاف طبٝع١ االعتُاز عًٝٗا َٔ قبٌ ايع١ٓٝ املبشٛث١(

 (.14ُٜٓعط إىل ادتسٍٚ)
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 (: األ١ُٖٝ ايرتتٝب١ٝ ملؤؾطات َتػري اإلقتصاز املعطيف14ادتسٍٚ )
 املطتب١ سػب األ١ُٖٝ % ايتهطاضات املؤؾط ت

 ايجا١ْٝ 82 61 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتاغتدساّ  1
 األٚىل 83 62 االعاخ ٚايتطٜٛط 2
 ايجايج١  80 60 األزا٤ ايتٓعُٝٞ 3
 ايجا١ْٝ َهطض 82 61 إزاض٠ حتؿٝع ايعاًَني 4
 ارتاَػ١ 78 58 ايتسضٜب ٚايتعًِٝ 5
 ايطابع١ 79 59 االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ 6

 - 80.666 60 املؤؾط ايهًٞ
 

 :اتــــتٓتادــــــاألغ . ز
 ٖٞ: ايبشح،أِٖ االغتٓتادات اييت تٛصًت إيٝ٘ إٕ 

إٖتُاّ ايؿطنات املبشٛث١ بايتهٓٛيٛدٝا ٚإغتدساَ٘ بؿهٌ َٛغع يف تصُِٝ َٓتذاتِٗ اإلْؿا١ٝ٥، ؾطلًا  .1
عٔ إٖتُاَِٗ عايٞ املػت٣ٛ باألعاخ ٚايتطٜٛط ٚ األزا٤ ايتٓعُٝٞ ٚإزاض٠ حتؿٝع ايعاًَني، ٖٚصا ٜسٍ 

 ْعطًٜا ع٢ً ْٛع َٔ األْؿتاح ع٢ً اإلقتصاز املعطيف ٚخط٠ٛ ٖا١َ يًتشٍٛ ضتٛٙ.
ق١ً اإلٖتُاّ ْػبًٝا مبؤؾطٟ ايتسضٜب ٚايتعًِٝ، ايصٜٔ ُٖا َٔ ايعٛاٌَ احملؿع٠ يإلضتباط باإلقتصاز  .2

ع٢ً  املعطيف ٚايتؿاعٌ َع٘، ْعطًا يسٚضُٖا املؤثط يف ت١٦ٝٗ عُاٍ َٚٛظؿٞ تًو ايؿطنات اإلْؿا١ٝ٥ ٚسجِٗ
 اإلبساع ٚاإلبتهاض، سٝح َٔ زُْٚٗا ئ ٜهٕٛ اإلقتصاز َعطؾًٝا.

ق١ً اإلٖتُاّ ْػبًٝا مبؤؾط اإلغتجُاض يف ايطأمساٍ ايبؿطٟ، ايصٟ ٜعس َٔ ايعٛاٌَ اذتامس١ ألزاض٠ ايعًُٝات  .3
ايتشٛي١ٝ بٗصا اإلجتاٙ ٚ اذتام مبان١ٓ ٖصا اإلقتصاز اإلغرتاتٝذٞ، سٝح َٔ زْٚ٘ تتٛقـ عذلات  ٖصا 

 ايتشٍٛ ٚععا٥ُ٘.
إٕ ايعاًَني يف ايؿطنات اإلْؿا١ٝ٥ املٛدٛز٠ يف َس١ٜٓ )ٖٛيري(، ٜٗتُٕٛ باإلغتجُاض يف ايطأمساٍ ايبؿطٟ  .4

ايصٟ ٖٛ َٔ َؤؾطات ٚدٛز اإلقتصاز املعطيف، ٚؾل أغايٝب َتطٛض٠ َلا١ُ٥ِ ي٘ ٚيف ظٌ ضقاب١ َػتُط٠، 
 قتصاز١ٜ ١َُٗ.ٚبإعتباضٙ، أٟ ايطأمساٍ ايبؿطٟ، َٛدٛزات ؾهط١ٜ ٚثط٠ٚ إ

 ايعاّ ايؿػازإٕ اذتاي١ اييت ؾٝٗا اإلقتصاز املعطيف يف إؾًِٝ نطزغتإ ٖٞ ساي١ دٝس٠ ْػبًٝا بايكٝاؽ إىل  .5
، سٝح ميهٔ إٔ ٜهٕٛ بسا١ٜ ٚاملتؿؿٞ يف أضٚق١ زتتُع اإلقًِٝ، ٚايصٟ ٜؤنسٙ غًطات٘ ايطمس١ٝ عًًٓا

املعطٝات املٓعٛض٠ تؿري إىل حتٍٛ إقًِٝ  إٕهلصا ايؿطع اإلقتصازٟ، أٟ َكبٛي١ ألقا١َ صطح َػتكبًٞ 
 ٚايتؿاعٌ َع٘،  نطزغتإ ضتٛ اإلقتصاز املعطيف



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
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 ايسٚض ايؿعاٍ يًعكٍٛ ٚيؿطنات اإلدٓب١ٝ يف تؿهٌٝ ٖصٙ ايصٛض٠ املكبٛي١ ْػبًٝا عٔ اإلقتصاز املعطيف، .6
ايبساٜات اإلظتاب١ٝ ، ٜعس ِْٛعًا َٔ اييت ٜٓكًٗا املبشٛثني َٔ خلاٍ ضزٚزِٖ ع٢ً ؾكطات اإلغتبا١ْٚ

 ،. يًتشٍٛ ضتٛٙ
املبشٛثني يف طبٝع١ االعتُاز عًٝٗا َٔ قبٌ ي ٚؾكًاف األ١ُٖٝ ايرتتٝب١ٝ ملؤؾطات اقتصاز املعطؾ١ إختلا .7

 ٖصا ايبشح.
 : املكرتساتايتٛصٝات ٚ . ر

َٔ ايسعاَات اييت إصبشت ايّٝٛ  يًُعطؾــ١ ب١٦ٝ َلا١ُ٥إٔ  سه١َٛ إقًِٝ نطزغتإ خًلٜٓبػـٞ عًـ٢  .1
 اإلْتاز. اإلغرتاتٝذ١ٝ يعًُٝات

 ٚضع ارتطط اإلغرتاتٝذ١ٝ ٚطًٓٝا، تتعًل بتشكٝل أٖساف آ١ْٝ يًتٛد٘ ضتٛ اإلقتصاز املعطيف. .2
زعِ ايبشح ايعًُٞ ٚايباسجني املتدصصني يف زتاٍ تهٓٛيٛدٝا املعطؾ١ عٔ ططٜل ضؾع غطح اإلْؿام ع٢ً  .3

 ا.ايبشٛخ ٚختصٝص ْػب١ دٝس٠ َٚعكٛي١ َٔ ايٓاتر ايٛطين هل
 .ايتعإٚ املعطيف ٚايتهٓٛيٛدٞ َعٗا ٚ َس دػط  ٖصا اجملاٍيف  ايػباق١اإلغتؿاز٠ َٔ جتاضب ايسٍٚ  .4
 ٚقتُا ٜؿا٤. ألؾطاز اإلقًِٝ ٚتػٌٗٝ ٚصٛي٘تـــٛؾري تهٓٛيٛدٝــــا املعًَٛــــات ٚاالتصــــاالت  .5
 اذتًكاتَٔ بني ا ُاباضٖيس٣ املٓعُات املبشٛث١ باعت ٚ ايطأمساٍ ايبؿطٟ ايتسضٜب ٟضطٚض٠ تععٜع َؤؾط .6

ٚا١ًَُٗ ْػبًٝا، ٚؾل َا ُعرب يف ضزٚز املبشٛثني، سٝح ٜٓبػٞ ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً إزاض٠ تًو  ايطعٝؿ١
ٚايتع١ًُٝٝ، ؾطلًا عٔ زضاغ١  ايتسضٜب١ٝٚ ١ٝ٥ازخاٍ اسسخ ايتكٓٝات األْؿاايؿطنات ٚغريٖا يف اإلقًِٝ، 

  ايرباَر املتٛؾط٠ ٚحتسٜس َا ٜٓاغبٗا, 
ٖٜٛتٗا ايؿ١ٜٛ٦ ٚاملٓطك١ٜٛ ٚاذتعب١ٜٛ ٚايطع١ٜٛ  يف اإلقًِٝ املٓعُات األْؿا١ٝ٥ تتذاٚظضٟ إٔ َٔ ايططٚ .7

بطنب اإلقتصاز ايطٝك١ ٚاملبايؼ ؾٝٗا، ٚعٛزتٗا إىل ايتُػو بٜٗٛتٗا ايٛط١ٝٓ، ؾطلًا عٔ ستاٚيتٗا يإليتشام 
 ايعاملٞ.
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 .287، ص2010. ضعٞ َصطؿ٢ عًٝإ، اقتصاز املعًَٛات، زاض صؿا يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، االضزٕ،  7

8   . Daft, Richard L, management, 5thedition, Thomson south western, USA, 2001. 
ُٜٓعط إىل: 9 . 
  ،385، ص2008زاض صؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،عُإ، ضعٞ َصطؿ٢ عًٝإ، إزاض٠ املعطؾ١. 
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 .20، ص2009 ،عُإ ، يًٓـ عٖطإيا زاض ، املعطؾ١ اقتصاز ايكطْٞ،. عًٞ سػٔ  16
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 اإلغتبا١ْ
 
 

 

 حت١ٝ طٝب١ 
ُٜغتبا١ْ، تعس ٖصٙ اإل      ٚاقع اإلاقتصاز املعطيف يف إقًِٝ نٛضزغتإ/ ) ـاملٛغّٛ ب ايبشح عتُس الغطاضَكٝاغا 

ٚإ تؿطًهِ باالداب١ املٓاغب١ ٜػِٗ يف أضبٌٝ،  َس١ٜٓ يف االْؿا١ٝ٥ املٓعُات َٔ ع١ٓٝ َسٜطٟ الضا٤ حت١ًًٝٝ زضاغ١
االدابات غتػتدسّ الغاض ايبشح ايعًُٞ ؾكط  اذتصٍٛ ع٢ً ْتأ٥ر زقٝك١ ملا ٜععظ حتكٝل أٖساف ايبشح، عًٌُا بإٔ

. 
                             

 
 َع دعٌٜ ايؿهط ٚايتكسٜط

 
 
 
 
 
 

 ايباسح                                                                                      
 ؾاغٛ ُٖٝٔ زتٝس                                                                                      

 َادػتري يف ايعًّٛ اإلزاض١ٜ  
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 ايبٝاْات ايعا١َ يًُبشٛثنياٚال: 

 املٓصب ايٛظٝؿٞ َس٠ ارتس١َ يف ايؿطن١ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ ايعُط ادتٓؼ
      

 

 األغ١ً٦ ارتاص١ مبٛضٛع ايبشح: ثاًْٝا

 إغتدساّ تتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات .1
 َٛاؾل .ؽ اسٝاْا َٛاؾل اتايعبــــــــــــاض ت
    تطنع ؾطنتٓا ع٢ً اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا َتكس١َ يف تصُِٝ َٓتذاتٗا االْؿا١ٝ٥. 1
تتطُٔ االعُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا االؾطاز يف ايؿطن١ تكٓٝات دسٜس٠ يف زتاٍ اصتاظ  2

 االعُاٍ)ايتصاَِٝ, ايبٓا٤, تكسِٜ ارتس١َ ٚ ايسٜهٛضات(.
   

    َػت٣ٛ ايتهٓٛيٛدٝا املػتدس١َ يف ؾطنتٓا سايٝا َتُٝع٠ َكاض١ْ باملٓاؾػني. 3
ؾطنتٓا تػع٢ بإٔ تهٕٛ ايػباق١ يف اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا املتكس١َ يف زتاٍ  4

 تكسِٜ َٓتذاتٗا االْؿا١ٝ٥.
   

    زا٥ِ يتكبٌ تهٓٛيٛدٝا دسٜس٠ ٚ َتطٛض٠.ؾطنتٓا ع٢ً اغتعساز  5
    .عًُٝاتٗا ٚ اييت تػِٗ يف حتكٝل اٖساؾٗاي لا١ُ٥تػتدسّ ؾطنتٓا ايتهٓٛيٛدٝا امل 6
    تطنع ؾطنتٓا ع٢ً اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا َتكس١َ يف تصُِٝ َٓتذاتٗا االْؿا١ٝ٥. 7

 

 

 األعاخ ٚايتطٜٛط .2
 َٛاؾل .ؽ اسٝاْا َٛاؾل اتايعبــــــــــــاض ت

    تتُتع ايؿطن١ ظُع َٓعِ َٚعٝاضٟ يًبٝاْات يتععٜع ايبشح ٚايتطٜٛط 8
    تتُتع ايؿطن١ بكسض٠ حتًٌٝ زٜٓاَٝهٞ يبشح ٚايتطٜٛط 9
اي١ٝ ٚاغتشساخ تؿذع املٓع١ُ ع١ًُٝ ايبشح ٚايتطٜٛط يتشػني خسَات٘ اذت 10

 خسَات دسٜس٠.
   

ايبشح ٚايتطٜٛط َٔ ادٌ مجع تٗتِ ايؿطن١ باْؿام َبايؼ نبري٠ ع٢ً  11
 َٓتذاتٗا ٜٓاؾؼ املٓتذات يف ايػٛم

   

    تٗتِ ايؿطن١ باؾباع سادات ٚضغبات املػتًٗهني عٔ ططٜل ايبشح ٚايتطٜٛط 12
    تطنع ايؿطن١ ع٢ً ابتهاض يف َٓتذاتٗا الؾباع سادات املػتًٗهني 13
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 األزا٤ ايتٓعُٝٞ .3
 َٛاؾل .ؽ اسٝاْا َٛاؾل اتايعبــــــــــــاض ت

    أسطص ع٢ً حتكٝل األٖساف ايعا١َ يًُٓع١ُ عٓس أزا٥ٞ يٛادباتٞ ايٛظٝؿ١ٝ 8
    ٖٓاى ضقاب١ عٓس أزا٥ٞ يٛادباتٞ ايٛظٝؿ١ٝ يطُإ ادتٛز٠ ٚ ايٓٛع١ٝ. 9
    أصتع ايٛادبات ٚاملٗاّ احملسز٠ يف ايٛقت احملسز مبػت٣ٛ ازا٤ عايٞ. 10
    ايٛظٝؿ١ٝ يف ايٛقت احملسز.أصتع مجٝع َا ٜتعًل بٛادباتٞ  11
    أسطص ع٢ً ٚتطٜٛط قسضاتٞ َٚٗاضاتٞ باغتُطاض. 12
    اٖتِ بايتٓػٝل َع اآلخطٜٔ عٓس أزا٤ ٚادباتٞ ايٛظٝؿ١ٝ. 13

 

 حتؿٝع ايعاًَني .4
 َٛاؾل .ؽ اسٝاْا َٛاؾل اتايعبــــــــــــاض ت

    املٗاّ.ذتٛاؾع ضطٚض١ٜ إلظتاز ايساؾع يس٣ املٛظؿني إلصتاظ  8
    تٗتِ ازاض٠ ايؿطن١ بتشؿٝع ايعاًَني 9
    اذتٛاؾع هلا زٚضٖا يف ضؾع َػت٣ٛ االزا٤ ٚتٛيس زاؾع١ٝ ضتٛ ايعٌُ. 10
بايعٌُ ب٘ ٚاصتاظٙ بؿهٌ  ٞيتُػه ًانبري ًاساؾع ٚمسعتٗا صٛض٠ ايؿطن١تعس  11

 دٝس. 
   

    االدطا٤ات املتبع١ ملٓح اذتٛاؾع َطض١ٝ. 12
 
 

 ايتسضٜب  .5
 َٛاؾل .ؽ اسٝاْا َٛاؾل اتايعبــــــــــــاض ت

تعتكس بإٔ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ اييت تكسَٗا املؤغػ١ سايٝا تػاِٖ بؿهٌ َباؾط  8
 يف تطٜٛط أزا٤ املٛظػني ايعاًَني بٗا.

   

    املاز٠ ايتسضٜب١ٝ حتت٣ٛ ع٢ً عسز نايف َٔ األْؿط١ ٚ ايتسضٜبات ايع١ًُٝ. 9
إزاض٠ ايؿطن١ بأ١ُٖٝ تكِٜٛ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ يتكطٜط َس٣ ؾاعًٝتٗا تؤَٔ  10

 ٚنؿا٥تٗا.
   

 
11 

تٗتِ املٓع١ُ بايرباَر ايتسضٜب١ٝ امُلعِعظ٠ يًُعطؾ١ بإعتربٖا َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ 
 تتُٝع بٗا عٔ بك١ٝ املٓعُات املٓاؾػ١.

   



 نطزغتإ ٚاقع اإلقتصاز املعطيف يف إقًِٝ
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12 

َتدصصني ِسطص املٓع١ُ ع٢ً إثطا٤ َعاضف ايعاًَني َعتُسًا ع٢ً خربا٤ 
 َٔ خاضز املٓع١ُ يف تٓؿٝص بطازتٗا ايتسضٜب١ٝ.

   

 
13 

ايعاًَني  تػِٗ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ يف تععٜع ع١ًُٝ ايرتانِ املعطيف يس٣ األؾطاز
 يف املٓع١ُ.

   

 
 االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ .6

 َٛاؾل .ؽ اسٝاْا َٛاؾل اتايعبــــــــــــاض ت

ايبؿط١ٜ ع٢ً أْٗا َٛدٛزات ؾهط١ٜ أغرتاتٝذٝ٘ ٚثط٠ٚ تٓعط ايؿطن١ ملٛاضزٖا  8
 أقتصازٜ٘.

   

تٛدس ضقاب١ َػتُط٠ َٔ قبٌ أقػاّ املاي١ٝ ٚايتدطٝط ٚاملتابع١ بايه١ًٝ ع٢ً  9
 االغتجُاض يف املٛاضز ايبؿط١ٜ.

   

تػتٓس أْؿط١ ٚبطاَر االغتجُاض يف املٛاضز ايبؿط١ٜ ارتاص١ بايؿطن١ إىل  10
تٓػذِ َع أ١ُٖٝ اذتاد١ ملجٌ ٖصا االغتجُاض  اغرتاتٝذٝات َتطٛض٠

 ٚظطٚضات٘ املًش١.

   

تػتجُط املٓع١ُ َٛدٛزاتٗا ايبؿط١ٜ عرب املؿاضن١ برباَر ايتعًِٝ ٚايتسضٜب  11
 ٚايتطٜٛط ايؿعاٍ يتشػني قُٝتٗا. 

   

 


