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اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام*
أ.ز.أغعس محس ٟذلُس َاٖط
نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
املًدط:
يكس انس االقتضاز ٕٜٛعً ٢اختالف تٛدٗاتِٗ عً ٢ألُٖ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟتأثرل ٙايفاعٌ ٚاالصلاب ٞيف عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
االقتضازٚ ١ٜيف فاعً ١ٝعٓاصط االْتاز املاز , ١ٜفٗص ٙايعٓاصط الته ٕٛشلا تًو ايفاعً ١ٝبس ٕٚايعٓضط ايبؿط , ٟيصا ٜعس ضأؽ املاٍ
ايبؿط َٔ ٟأِٖ ايعٓاصط اال ْتاد ١ٝاي ي كمهٔ إٔ تػاِٖ يف قحكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتضاز, ١ٜيهٔ ئ ٜدزٖ ٟصا ايعٓضط زٚض ٙز ٕٚايتعً, ِٝ
سٝح ٜػِٗ ايتعً ِٝيف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط. ٟاش تؿرل ْعطٜات ايُٓ ٛاالقتضاز ٟاىل إ ايتكسّ ايتكين ٜعٜس َٔ

َعسٍ ايُٓٛ

االقتضاز ٟط ٌٜٛاالدٌ ٜٚ ,عزاز ايتكسّ ايتكين غطع ١عٓسَا ته ٕٛق ٠ٛايعٌُ اسػٔ تعًُٝا ٖٓ َٔ ,ا فإ ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
ٜػاعس يف ايتكسّ ايتكين ٜٚعس َضسضا َٔ َضازض ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
ٜٗ ٚسف ايبشح اىل ايتعطف عً ٢ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟأُٖ ١ٝاالغتجُاض يف ايتعًٚ , ِٝنٝف ١ٝبٓاٚ ٤ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
عٔ ططٜل االغتجُاض يف ايعٓضط ايبؿط َٔ ٟخالٍ ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطامٚ .ايتشكل َٔ ايفطع ١ٝاي ي تؿرل إ ظٜاز٠
االْفام يف ايتعًٜ ِٝػاِٖ يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟنٜٛ ْ٘ٛفط االغاؽ الْطالق ١ايفطز عٔ ططٜل تَُٓٗ ١ٝاضات٘ ٚقسضات٘ االبساع١ٝ
مبا ضلكل اٖساف ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاعٚ , ١ٝإ االْفام عً ٢ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام سكل تػرلا نُٝا ًَشٛظا اال
اْ٘ مل ٜدز ٟزٚض ٙاملطًٛب يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط.ٟ
Abstract
Despite different attitudes, Most economists stressed on the importance of human capital ,and its
positive impact on the economic development process and the effectiveness of the physical production
elements, these elements may not have that functionality without the human element. Thus, the human
capital within education cycle education in capital formation is the most productive elements that can
contribute to economic development.

* قسّ ٖصا ايبشح يف املدمتط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع جلاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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Economic growth theories suggest that technical progress increases in the long term and technical
progress rapidly when a better educated workforce, hence the human capital information helps in
technical progress and is a source of sustainable development. Moreover, current study aims to identify
the human capital and the importance of investing in education, and how to build human capital
formation by investing in people through education in Kurdistan region-Iraq. Besides, verify the
hypothesis which suggests that increased spending in education contributes to the development of human
capital being provides the basis for individual breakthrough by developing his skills and creativity to
achieve economic and social development goals, and that expenditure on education in Kurdistan-Iraq
achieved a marked quantitative change but did not play its role in developing human capital.

املكسَ١
اظزازت أُٖ ١ٝاالغتجُاضيف ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيػس استٝادات ايكطاعات االقتضاز ١ٜاملدتًف ١مبا ضلتاد٘ َٔ نٛازض َتدضض١
َٚدًٖ ١يعٜاز ٠االْتاد ١ٝيهْٗٛا تعس عٓضطا َٔ عٓاصط االْتاز ,فطأؽ املاٍ ايبؿط ٟكمجٌ سذط ايعا ١ٜٚيف اجملتُعات املتكسَ ١نْ٘ٛ
ايطنٝع ٠االغاؽ ايصٜ ٟبٓ ٢عًٗٝا تطٛض اجملتُع  ,فٛدٛز ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟايص ٟكمهٔ اغتجُاضٜ ٙعس أِٖ َتػرلات ايتطٛض
االقتضاز ,ٟنُا كمجٌ َٛضزا اغذلاتٝذٝا يف ايعًُ ١ٝاالْتاد ١ٝيعسّ اَهاْْ ١ٝػد٘ أ ٚتكًٝس ٙناملٗاضات ٚاملٖٛبٚ ١اخلدل.... ٠اخل .
 َٔٚاملعطٚف ا ٕ ا ٟتُٓ ١ٝال كمهٔ قحكٝكٗا ز ٕٚتُٓ ١ٝايعٓضط ايبؿطٚ , ٟايصٜ ٟكضس ب٘ ظٜاز ٠املعطفٚ ١املٗاضات ٚايكسضات
يًك ٣ٛايعاًَ ١يف مجٝع اجملاالت بػ ١ٝضفع َػت ٣ٛنفا٤تِٗ االْتاد ١ٝالقض ٢سس ممهٔ ٚ ,متجٌ تُٓ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿط ٟعاَال اغاغا
ٚفعاال يف عًُ ١ٝقحكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتضازٖٓ َٔٚ , ١ٜا ٜدلظ االٖتُاّ بايتعً ِٝباعتباضَ ٙضسضا يته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايص ٟتكع عً٢
عاتك٘ ايعًُ ١ٝايتُٓ ١ٜٛيًُذتُعات ظٛاْبٗا املدتًف. ١

َؿهً ١ايبشح :
إ االْػإ ٖ ٛايجط ٠ٚاحلكٝك ١ٝيًس , ٍٚفاغًب ايتٛدٗات احلسٜج ١يف االزاضٚ ٠االقتضاز تدنس عً ٢أُٖ ١ٝته ٜٔٛضأؽ املاٍ
ايبؿط , ٟيصا صلب قحسٜس أٖساف اغذلاتٝذ ١ٝتطتهع اغاغا عً ٢االٖتُاّ ايهبرل بته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟتطٜٛط اَهاْٝات٘  ,يهٕٛ
اغاؽ تطٛض ايسْٗٚ ٍٚغتٗا احلايٚ ١ٝاملػتكبً ٖٛ ١ٝايفطز االنجط تعًُٝا ٚتسضٜبا ٚقسض ٠عً ٢تٛغٝع ْؿاط٘ االقتضاز ٟفغال عٔ
االبساع ٚايتطٛض ٚاالبتهاض .
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أُٖ ١ٝايبشح :
تتذً ٢أُٖ ١ٝايبشح ع ١ٜٛٝاملٛعٛع ايصٜ ٟعاجل٘ ٚايصٜ ٟطنع عً ٢أُٖ ١ٝايتعًٚ ِٝته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟملا شلُا َٔ زٚض
ٚاعح يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتضاز , ١ٜخاص ١اشا عًُٓا إٕ ايعٜاز ٠اي ي قحضٌ يف ايٓاتر احملً ٞال تطدع فكط إىل ايعٜاز ٠يف ضأؽ املاٍ
ايطبٝع ٞأ ٚايعٜا ز ٠يف عسز ايعُاٍ اخلاّ ٚيهٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخط ٣تفػط نجرل َٔ تًو ايعٜازْ( ٠عط ١ٜايباقٖ َٔٚ )ٞص ٙايعٛاٌَ
ايتعًٚ .ِٝعٓس إزخاٍ َتػرل ايتعً ِٝملعطف ١عالقت٘ بايعٜاز ٠يف ايٓاتر احملًٚ ٞدس إٔ ايتعًٜ ِٝػِٗ بٓػب ١نبرل ٠يف تًو ايعٜازٚ ٠بصيو
أثبت إٔ ايتعً ِٝاغتجُاض ٚيٝؼ اغتٗالى ٚبصيو ظٗط َفٗ ّٛاالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايص ٟأنس بعض االقتضاز ٕٜٛأْ٘ ال
ٜكٌ أُٖ ١ٝعٔ االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع ٞبٌ أنس ايبعض عً ٢أْ٘ ٜفٛق٘ خضٛصا َع ايتكسّ يف ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٚ ١ٝاي ي قحتاز
َٗاضات َٚتطًبات خاص ١يًتعاٌَ َعٗا مما صلعٌ يًتعً ِٝزٚضا َُٗا يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع. ١ٝ

.

ٖسف ايبشح :
ٜٗسف ايبشح اىل ايتعطف عً ٢ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟأُٖ ١ٝاالغتجُاض يف ايتعًٚ , ِٝنٝف ١ٝبٓاٚ ٤ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟعٔ
ططٜل االغتجُاض يف ايعٓضط ايبؿط َٔ ٟخالٍ ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام.

فطع ١ٝايبشح :
ٜٓطًل ايبشح َٔ فطعَ ١ٝفازٖا " إ ظٜاز ٠االْفام يف ايتعًٜ ِٝػاِٖ يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟنٜٛ ْ٘ٛفط االغاؽ
الْطالق ١ايفطز عٔ ططٜل تَُٓٗ ١ٝاضات٘ ٚقسضات٘ االبساع ١ٝمبا ضلكل اٖساف ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاعٚ , ١ٝإ االْفام عً ٢ايتعًِٝ
يف اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام سكل تػرلا نُٝا ًَشٛظا اال اْ٘ مل ٜدز ٟزٚض ٙاملطًٛب يف تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط. " ٟ

ٖٝهٌ ايبشح :
بػ ١ٝايتٛصٌ اىل ٖسف ايبشح ٚايتشكل َٔ فطعٝت٘  ,مت تكػ ُ٘ٝاىل ثالثَ ١باسح  :تٓا ٍٚاملبشح االَ ٍٚفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝضأؽ
املاٍ ايبؿط , ٟيف سني خضط ا ملبشح ايجاْ ٞيًتعطف عًَ ٢فٗ ّٛاقتضازٜات ايتعًٚ ِٝاُٖ ١ٝاالغتجُاض ف , ٘ٝاَا املبشح ايجايح فكس
نطؽ يسضاغ ١اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ,اخرلا مت ايتٛصٌ اىل مجً َٔ ١االغتٓتادات ٚاملكذلسات .
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املبشح األَ : ٍٚفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
أٚالَ:فٗ ّٛضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
احلسٜح عٔ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيٝؼ اَطا غٗال الْ٘ يٝؼ ٖٓاى تعطٜفا ٚاعشا َٚؿذلنا مت االتفام عً , ٘ٝبٌ تعسزت تعاضٜف
ضأؽ املاٍ ايبؿطْ ٟعطا يتعسز ٚدٗات ايٓعط  .فُٔ املعطٚف إ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟقس مت تٓاٚي٘ َٓص فذل ٠يٝػت بايكضرل , ٠اش تطدع
دصٚض َفٗ ّٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟاىل عاّ  1691عٓسَا سا ) William petty( ٍٚتكسٜط ايك ١ُٝايٓكس ١ٜيًبؿط عُٔ ذلاٚي ١تكسٜط
ايجط ٠ٚايك ١َٝٛيدلٜطاْٝا( . ) kiker, 1996, 482
ٚازضى ازّ زلح يف نتاب٘ ثط ٠ٚاالَِ  1776أُٖ ١ٝاملٗاضات االْػاْ ١ٝنُشسز يجط ٠ٚايفطز ٚاجملتُع ٚإ ناف ١ايكسضات
املهتػبٚ ١ايٓافع ١يس ٣غا٥ط اعغا ٤اجملتُع تعس ضنٓا اغاغٝا يف َفٗ ّٛضأؽ املاٍ ايجابت َٓٚ. )Spengler, 1977,32 ( .ص
بسا ١ٜايكطٕ ايعؿط ٜٔعس االقتضاز ٟاملعطٚف (  ) Alfred marshal 1890ايبؿط ضأؽ َاٍ َُٗا ٜٓبػ ٞاغتجُاض ٙيالفازَٔ ٠
قابًٝا ت٘ ٚطاقات٘ ايبٓاَٗٚ ٠٤اضات٘ املتٓٛعَٚ , ١عاضف٘ يف االنتؿاف ٚايتشًٚ ٌٝاالبساع ساي٘ نشاٍ ضأؽ املاٍ املاز ( ٟايعٓعٚ ٟاملال
. ) 6 , 2015,
ٚمبطٚض ايعَٔ ظٗطت ايهجرل َٔ املفاٖٚ ِٝايتعاضٜف ملضطًح ضأؽ املاٍ ايبؿط , ٟفٗٓاى َٔ ٜؿرل اىل إ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
ٜتعًل مبعطف  ١األفطاز ٚقسضاتِٗ اي ي تػُح بادطا ٤تػٝرلات يف ايعٌُ ٚايُٓ ٛاالقتضازٜٚ , ٟتِ تطٜٛط ضأؽ املاٍ ايبؿط َٔ ٟخالٍ
ايتسضٜب ٚايتعً ِٝايصٜٗ ٟسف اىل قحسٜس ٚجتسٜس قسضات ايفطز َٔ ادٌ ايكٝاّ بعٌُ دٝس يف اجملتُع ( Dakhli &Dirk, 2004,
.) 109
نُا ٜعطف ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبأْ ٘ املعطفٚ ١املٗاضات ٚاالَهاْات ٚايكسضات ٚايضفات ٚاخلضا٥ط املدتًف ١ايهاف ١ٝيف االفطاز
ٚاي ي شلا صًٚ ١اضتباط بايٓؿاط االقتضاز , ٟنُا إ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟال ٜطنع فكط عًَ ٢ا كمتًه٘ االفطاز َٔ َعطفَٗٚ ١اضات َٚا
كمتًه َٔ ْ٘ٛقسضات ٚخضا٥طٚ ,امنا ٜؿرل ٖصا املفٗ ّٛا ىل املس ٣ايص ٟكمهٔ إ ٜػتدسّ ف ٘ٝاالفطاز نٌ َا تعًَُٚ ٙٛا كمتًهْ٘ٛ
اغتدساَا َٓتذا َٚطتبطا بايٓؿاط االقتضاز. )woodhall, 1987, 21( ٟ
ٚسلٌ ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟفكا يتعطٜف َٓعُ ١ايتعاٚ ٕٚايتُٓ ١ٝاالقتضاز )OCDE( ١ٜدلُٛع ١املعاضف ٚايكسضات
ٚاملٗاضات ٚايػُات ايؿدض ١ٝاي ي تػٌٗ خًل ايطفاٖ ١ٝايفطزٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝاالقتضاز ( ١ٜايػعٝس . ) 265 , 2014 ,
مما تكسّ كمهٔ ايك ٍٛإ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٖٛ ٟاَط غرل ًَُٛؽ ا ٚذلػٛؽ ٜتُجٌ مبذُٛع املعاضف ٚاملٗاضات ٚايهفا٤ات
ٚاخلضا٥ط املتذػس ٠يف االفطاز ايصٜ ٟتِ اغتدساَٗا اغتدساَا َٓتذا ٚبايؿهٌ ايصٜ ٟػاِٖ يف زعِ ايٓؿاط االقتضازٚ ٟظٜاز٠
َعسالت ايُٓ ٛاالقتضاز. ٟ
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ثاْٝا :أُٖٚ ١ٝخضا٥ط ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
إ االُٖ ١ٝايبايػ ١يًعٓضط ايبؿطَٚ ٟا كمجً٘ َٔ طاقات خالق ١زعت االقتضازٜني اىل اعتباض ٙايعٓضط االْتاد ٞاال ٍٚيف
عًُٝات ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع , ١ٝفال كمهٔ إ تٓفع نٌ ايعًُٝات ايالظَ ١يتٗ ١٦ٝايٛغا ٌ٥املاز ١ٜاملطًٛب ١يتشكٝل َػت٣ٛ
َٓاغب َٔ ايتطٛض ايعًُ ٞايتهٓٝهٚ ٞاالضتفاع مبعسالت ايتُٓ ١ٝز ٕٚإ ٜه ٕٛايعاٌَ ايبؿط ٖٛ ٟاحملطى اال ٍٚشلص ٙايعًُٝات (
احلبٝب  .) 17 , 1981 ,يهٔ ايعٓضط ايبؿط ٟئ ٜدزٖ ٟصا ايسٚض ز ٕٚايتعً ِٝايصٜ ٟػاِٖ بسٚض ٙيف تطانِ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
.
يصا فإ أغاؽ زلاح املدغػات يف قحكٝكٗا الٖسافٗا َطتبط اضتباطا ٚثٝكا باالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطْ , ٟعطا يالُٖ١ٝ
ايهبرل ٠ي٘ ٚايص ٟكمهٔ اصلاظٖا مبا ٜأت (: ٞمخ)346 , 2014 , ًٞٝ
-1

اضتباط ايتكسّ ايعًُ ٞيًس ٍٚبتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ١ٜمبا ٜتُاؾَ ٢ع ايعًٚ ّٛايتكٓٝات احلسٜج. ١

-2

االبساع ٚاالبتهاض ٜه َٔ ٕٛخالٍ املٛاضز ايؿطٚ ١ٜايص َٔ ٟخالي٘ قحكل املدغػات املٝع ٠ايتٓافػ. ١ٝ

-3

ايعٓضط ايبؿط ٖٛ ٟاغاؽ ايتٓػٝل بني رلتًف عًُٝات املدغػ. ١

-4

ٜعس ايعٓضط ايبؿط ٟاملٛضز ايطٝ٥ػ ٞخلًل ايسخٌ

-5

-عٔ ططٜل االٖتُاّ بايعٓضط ايبؿط ٟكمهٔ تٜٓٛع اشلٝهٌ االقتضاز َٔ ٟخالٍ االعتُاز عً ٢رلتًف

ايكطاعات .
-6

ٜ -ػاِٖ يف قحػني اخلسَات االدتُاع ١ٝاي ي تكسّ الفطاز اجملتُع .

-7

ٜ -ػاِٖ يف ظٜاز ٠ايٛال ٤يًٛطٔ َٔ خالٍ ايعٌُ عً ٢تطغٝذ احلغاضٚ ٠ايذلاخ .

 َٔٚاجلسٜط بايصنط إ ْؿرل اىل خضا٥ط ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاش ٟتتُجٌ مبا ٜات (: ٞاملفطدٚ ٞصاحل ) 70 , 2003 ,
-1

ٜ-عدل عٔ ضأؽ َاٍ سكٝكٚ ٞغرل ًَُٛؽ .

-2

صعٛب ١قٝاغ٘ بسق. ١

-3

غطٜع ايعٚاٍ ٚايفكسإ .

-4

ٜتذػس يف َٛاضز بؿط ١ٜشات اغتعساز الَتالن٘ .

-5

ٜتعاٜس باالغتعُاٍ ٚغرل قابٌ يًٓغٛب .

-6

ش ٚتأثرل نبرل يف َٛاضز املٓعُٚ ١بايتاي ٞيف أزا ٤املٓعُٚ ١زلاسٗا باغتُطاض .
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ثايجا َ :هْٛات ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ
إ اِٖ َهْٛات ضأؽ املاٍ ايبؿط: ٖٞ ٟ
 -1املعطف:١
يكس عطفت املعطف ١عً ٢اْٗا تًو ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي ي ٜتِ تٓعُٗٝا ٚقحًًٗٝا يٝتِ االغتفازَٗٓ ٠ا يف تٛص ٌٝايفِٗ ٚايتذطب١
ٚايتعًِ ٚاخلدل ٠يآلخطٚ ٜٔاغتدساَٗا يف َعاجل ١املؿانٌ املدتًف( ١سافغ ٚسػنيٜٓٚ .)60 :2012 ,عط ( ايهبٝػ, 2002 , ٞ
 ) 48اىل املعطف ١بأْٗا نٌ ؾ ٤٢عُين أ ٚظاٖطٜ ٟػتشغط ٙاالفطاز الزا ٤اعُاشلِ باتكإ ا ٚالختاش قطاضات صا٥ب. ١
ٖٓٚاى َٔ اؾاض اىل املعطفٚ ١فل ثالثَ ١فاٖ ِٝاغاغ , ١ٝفعطفٗا ٚفل املضطًح بأْٗا َؿتك َٔ ١ايفعٌ (ٚٚ , )know toفل
ايططٜك ١ايجاْ ١ٝبأْٗا َعطف ١ايفطز نٝف ٜدز ٟؾ٦ٝا َا ٚ ,أخرل أٚعش١املفٗ ّٛعً ٢اغاؽ املػتٜ ٖٛٚ , ٣ٛكػِ اىل َػتٜٛني فطعٝني ,
األَ ٍٚعطف ١االؾٝا ٖٞٚ ٤املعطف ١املهتػبٚ , ١ايجاَْ ٞعطف ١احلكا٥ل ( ايؿُط. ) 25 , 2006 , ٟ
يكس اصبشت املعطف ٖٞ ١اغاؽ ايُٓ ٛاالقتضازٚ , ٟايتطٛض ايص ٟسسخ يف َٛقع ايتعًَٚ ِٝهاْ ١املعطف ١بضف ١عاَ ١اْتكٌ بٓا
اىل َا ٜطًل عً ٘ٝاقتضاز املعطفٚ Knowledge Economy ١بات اي ّٛٝأنجط َٔ اٚ ٟقت َغ , ٢إ مجٝع مناشز قٝاؽ
َضازض ايُٓٛتعتدل إ ايعٜاز ٠يف ايٓاتر ال تعٛز فكط أ ٚباالغاؽ اىل َكساض ضأؽ املاٍ املازٚ ٟنُ ١ٝايعٌُ املػتدسَٚ , ١امنا اىل
االغتدساّ ايصن ٞشلص ٙاملٛاضز َٔ خالٍ املطف ١املهتػب. ١
 -2ايكسض:٠
تدنس ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚاالجتاٖات ايبشج ١ٝاملعاصط ٠إ ايكسضات ايبؿط ١ٜغته ٕٛغالسا اغذلاتٝذٝا سطدا ملٓعُات
ايكطٕ احلازٚ ٟايعؿط , ٜٔاش ؾٗست ايػٓٛات االخرل ٠قحٛال يف اٖتُاَات ايباسجني َٔ اجلٛاْب ايتؿػ ١ًٝٝاىل اجلٛاْب االْػاْ١ٝ
(ايعٓعٚ ٟاملال  ,) 14 , 2015,سٝح تتُجٌ ايكسض ٠باملٛاٖب املٛدٛز ٠يس ٣ايعاًَني يف املٓعُٚ ,١تػتدسّ يتشكٝل أٖسافٗا ٚسٌ
َؿانًٗا عدل َٓار ايعٌُ اإلبساع ٞاملٛدٛز فٗٝاٚ ,تتضف بهْٗٛا ْازضٚ ٠قٚ ١ُٝغرل قابً ١يإلسالٍ ٚصعب ١ايتكًٝس .
 -3املٗاض:٠
تعطف املٗاض ٠بأْٗا تٛيٝفَ ١تٓٛعٚ ١زٜٓاَٝه َٔ ١ٝاخلدلات ٚاملعاضف اي ي تتُٝع بٗا دلُٛع َٔ ١االفطاز ز ٕٚغرلِٖ ( ايؿًُ,١
ٜٚ . ) 150 , 2009ط ٣ايبعض إ اشلاض ٠تتُجٌ بايكسض ٠عً ٢اغتعُاٍ َعاضف ايفطز بفاعًٚ ١ٝيف ايٛقت املٓاغب باغتعساز ١ٜيف
ايتٓفٝص أ ٚاالزا ٖٞٚ , ٤ايك ٠ٛاملتعًُ ١الزا ٤ؾَ ٤٢ا مبٗاض ٖٞٚ ٠اغتعسازَ ١ٜتطٛض ٠أ ٚقسضَ ٠تطٛض. ٠
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املبشح ايجاَْ: ٞفٗٚ ّٛاُٖ ١ٝاقتضازٜات ايتعًِٝ
أٚال َ :فٗ ّٛاقتضازٜات ايتعًِٝ
ٜعس ايتعً ِٝايعٓضط ايطٝ٥ؼ املدثط يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط , ٟيصا ٜتِ ايذلنٝع عً ٢االغتجُاض يف ايتعً ِٝأَ ٚا ٜػُ٢
باقتضازٜات ايتعً , ِٝسٝح أٚعح االقتضاز ٟاملعطٚف آزّ زلح يف نتاب٘ ثط ٠ٚاالَِ أُٖ ١ٝايتعً ِٝبٛصف٘ عٓضطا فعاال يف اغتكطاض
اجملتُع اقتضازٜا ٚادتُاعٝا  .نُا أنس ايفطٜس َاضؾاٍ)  ( Alfred marshalعً ٢ايتعًٚ , ِٝايصٜ ٟعس َٔ االقتضازٜني األٚاٌ٥
ايص ٜٔاؾاض ٚاىل االعت باضات االقتضاز ١ٜيًتعً , ِٝاش اؾاض اىل إ أنجط اْٛاع االغتجُاضات اضأزلاي ١ٝقَ ٖٛ ١ُٝا ٜػتجُط يف ايبؿط ,
فُٝا اؾاض ٚي ِٝب ي ( )William pettyاىل أُٖ ١ٝايتعًٚ ِٝايتسضٜب يف ضفع َٗاض ٠ايعاًَني (.املايه. ) 2 , 2005 , ٞ
ٚتٓعط اقتضازٜات ايتعً ِٝاىل ايتعًَٓ َٔ ِٝعٛض اقتضاز َٔ ٟخالٍ اطط عسٜسَ ٠جٌ زضاغ ١اقتضازٜات املٛاضز ايبؿط, ١ٜ
ٚايتعً ِٝيف ع ٤ٛاٖساف االقتضاز ٚ ,قحً ٌٝايعا٥س املاز َٔ ٟايتعً ِٝيف ع ٤ٛايتهًفٚ ١االْتاد ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝقٝاؽ املدطدات يف ع٤ٛ
املسخالت  ,نُا ٜٓعط اىل اقتضازٜات ايتعً ِٝبٛصفٗا فطعا َٔ فطٚع االقتضاز ٜبشح يف اجلٛاْب االقتضاز ١ٜيًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝمبا
تتغُٓ٘ َٔ تعًٚ ِٝتسضٜب يف مجٝع املطاسٌ ( .غٓا) 17 , 2006 , ِٜ
ٚيكس عطف ؾٛيتع (  ) schultsعًِ اقتضازٜات ايتعً ِٝباْٗا " زضاغ ١نٝف ١ٝاختٝاض ٚاغتدساّ اجملتُع ٚافطاز ٙيًُٛاضز
االْتاد ١ٝايٓازض ٠الْتاز رلت ًف أْٛاع ايتسضٜب ٚتُٓ ١ٝايؿدض َٔ ١ٝخالٍ املعطفٚ ١املٗاضات ٚايكسضات ايعكً ١ٝعً ٢إ ٜتِ اعتُازا
عً ٢ايتعً ِٝايؿهً ٞخالٍ فذل ٠ظَٓ ١ٝذلسزٚ ٠تٛظٜعٗا بني رلتًف االفطاز ٚاجلُاعات يف احلاعط ٚاملػتكبٌ " ( Schultz , 1963,
. ) 92
ٖٓٚاى َٔ عطف اقتازٜات االعُاٍ بأْٗا اختٝاض ايبس َٔ ٌٜايدلاَر ايتعً ١ُٝٝايص ٟضلكل االٖساف ايتعً ١ُٝٝبأعًَٓ ٢فعَ ١ع
َطاعا ٠اْػذاَٗا َع ايبٚ ١٦ايهفا ١ٜايتُ ١ًٜٝٛشلا يغُإ اعًَ ٢طزٚز ممهٔ بأقٌ نًف ١ممهٓ( ١أخغط ٚ . ) 1 , 2003 ,عطفٗا
آخط ٕٚبأْٗا اجملاٍ ايصٜ ٟبشح أَجٌ ايططم الغتدساّ املٛاضز ايتعً ١ُٝٝبؿطٜا ٚظَٓٝا َٚايٝا ٚتهٓٛيٛدٝا َٔ أدٌ ته ٜٔٛايبؿط (
بايتعًٚ ِٝايتسضٜب )تهٜٓٛا ؾاَال َتهاَال  ,ساعطا َٚػتكبال  ,فطزٜا ٚمجاعٝا  َٔٚ ,ادٌ أسػٔ تٛظٜع ممهٔ شلصا ايته ( ٜٔٛعابس,ٜٔ
. ) 42 ,200

ثاْٝا  :أُٖ ١ٝاالغتجُاض يف ايتعًِٝ
نإ ٜعتكس غابكا إٔ االغتجُاض احل كٝكٜ ٞطدع إىل االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع( ٞاآلالت ٚاملعسات) ٚيهٜ ٞتُهٔ اجملتُع َٔ
ظٜاز ٠زخً٘ ال بس ي٘ إٔ ٜٛد٘ دع َٔ ٤زخً٘ يالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝعٚ ٞنإ ٜعتكس أٜغاً إٔ ظٜاز ٠ايٓاتر احملً (ٞايُٓٛ
االقتضازٜ )ٟطدع إىل ايعٜاز ٠اي ي قحضٌ يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع + ٞايعٜاز ٠يف عسز ايعُاٍ اخلاّ ٚنإ ٜٓعط إىل ايتعً ِٝعً ٢أْ٘ ْٛع
َٔ أْٛاع االغتٗالى ايصٜٓ ٟكط ثط ٠ٚاجملتُع ٚيهٔ َع تعُل االقتضاز ٕٜٛيف َٛعٛع ايتعً ِٝأؾاض نجرل َِٓٗ إىل أُٖ ١ٝايتعً ِٝيف
ظٜاز ٠ثط ٠ٚاجملتُع  َٔٚأَجاٍ ٖدال ٤االقتضازٜني آزّ زلٝح ٚضٜهاضزَٚ ٚايتٛؽ ٚايفطز َاضؾاٍ َٚع تطٛض أغايٝب ايكٝاؽ
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االقتضاز ٟانتؿف بعض ايعًُا ٤أَجاٍ ؾٛيتع ٚزٜٝٓػٚ ٕٛغرلِٖ.إٕ ايعٜاز ٠اي ي قحضٌ يف ايٓاتر احملً ٞال تطدع فكط إىل ايعٜاز ٠يف
ضأؽ املاٍ ايطبٝع ٞأ ٚايعٜاز ٠يف عسز ايعُاٍ اخلاّ ٚيهٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخط ٣تفػط نجرل َٔ تًو ايعٜازْ( ٠عط ١ٜايباقٖ َٔٚ )ٞصٙ
ايعٛاٌَ ايتعًٚ .ِٝعٓس إزخاٍ َتػرل ايتعً ِٝملعطف ١عالقت٘ بايعٜاز ٠يف ايٓاتر احملًٚ ٞدس إٔ ايتعًٜ ِٝػِٗ بٓػب ١نبرل ٠يف تًو ايعٜاز٠
ٚبصيو أثبت إٔ ايتعً ِٝاغتجُاض ٚيٝؼ اغتٗالى ٚبصيو ظٗط َفٗ ّٛاالغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايص ٟأنس بعض ايعًُا ٤أْ٘ ال
ٜكٌ أُٖ ١ٝعٔ االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايطبٝع ٞبٌ أنس ايبعض عً ٢أْ٘ ٜفٛق٘ خضٛصا َع ايتكسّ يف ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٚ ١ٝاي ي قحتاز
َٗاضات َٚتطًبات خاص ١يًتعاٌَ َعٗا مما صلعٌ ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ُٖا عٓضط ايػبل يف ايتٓافؼ ايكازّ عً ٢ايطٜاز ٠ايعامل. ١ٝ
ٚيكس ضنع ؾٛيتع اٖتُاَ٘ عً ٢عًُ ١ٝايتعً ِٝباعتباضٖا اغتجُاض الظّ يتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿطٚ , ١ٜبأْٗا ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ضأؽ
املاٍ  َٔٚ ,ثِ اطًل عً ٢ايتعً ِٝاغِ ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟطاملا اْ٘ ٜضبح دع٤ا َٔ ايفطز ايصٜ ٟتًكاٚ , ٙمبا إ ٖصا اجلع ٤اصبح دع٤ا
َٔ ايفطز شات٘  ,فا ْ٘ ال كمهٔ بٝع٘ أ ٚؾطا ٘٥أَ ٚعاًَت٘ نشل ممًٛى يًُٓعُٚ , ١بايطغِ َٔ شيو فإ ٖصا اجلع ( ٤ايتعًٜ ) ِٝعس ؾهال
َٔ اؾهاٍ ضأؽ املاٍ طاملا اْ٘ ضلكل خسََٓ ١تذ ١شات ق ١ُٝاقتضاز ( ١ٜسػٔ . ) 82 , 2002 ,
ٜٚعس االْػإ املتعًِ ٚاملتسضب دٖٛط ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜنطأؽ َاٍ ادتُاع , ٞفاشا َا قحكل شيو فإ َػتًعَات ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
غتضبح َُٗ ١يف ايٛص ٍٛاىل ْتا٥ر نُدطدات شلا ٚبايتاي ٞتطٜٛط ايكسضات ٚتٛغٝع اخلٝاضات ٚتأًٖٗٝا يًُؿاضن ١يف ايتطٜٛط
ٚايتأٖ ٌٝاملطًٛب ٚاغتجُاض ايبؿط يًٓٗٛض بايعطا ٤ايبؿط ٟفغال عٔ أُٖٝتٗا يف سًكات ايتُٓ ١ٝايالسك ١نُسخالت دسٜسٚ , ٠عً٘ٝ
كمهٔ ايك ٍٛإ ضأؽ املاٍ االدتُاع ٞغٝػاِٖ يف تطٜٛع ضأؽ املاٍ املاز ٟيف خسَ ١ايتُٓ ١ٝاالقتضاز ١ٜنهٌ  .ا ٟإ يًتعً ِٝزٚضا
نبرلا يف ضفس ايعًُ ١ٝايتُٓ ١ٜٛيًُذتُعات ظُٝع قطاعاتٗا ٚ ,اضتباط شيو بؿهٌ اغاؽ َع تُٓ ١ٝضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟايصٜ ٟكضس ب٘
ظٜاز ٠املعطفٚ ١املٗاضات ٚايكسضات يًك ٣ٛايعاًَ ١ايكازض ٠عً ٢ايعٌُ يف مجٝع اجملاالت بػ ١ٝضفع نفا٤تِٗ االْتاد ١ٝالقض ٢سس ممهٔ .
إ االغتجُاض يف ايتعً ِٝغٝعٌُ عً ٢ختًٝط ايتُٓ َٔ ١ٝأِٖ عكباتٗا ايطٝ٥ػ ١اال  ٖٞٚايٓكط احلاز يف ايهفا٤ات ٚاملٗاضات ,
نُا إ ايتعًٜ ِٝعٜس َٔ قسض ٠املتعًُني عً ٢ايتهٝف ٚفل ظطٚف غٛم ايعٌُ ٚتكًبات٘ ايٓامج ١يف ايُٓ ٛاالقتضازْ , ٟتٝذ ١يًتطٛض
ايتهٓٛيٛد ٞايػطٜع ايص ٟاز ٣بسٚض ٙاىل تػٝرل بٓ ١ٝاملٗٔ ٚاالعُاٍ ٖٚصا ايتػٝرل ٜفطض ْفػ٘ عً ٢املتعًُني إ متًهٛا ايكسض ٠ايالظَ١
عً ٢ايتهٝل َع ظطٚف االْتكاٍ املفاد َٔ ٧عٌُ اىل آخط ٚ .عً ٘ٝفايتعًٜ ِٝك ّٛبتَُٓٛ ١ٝاٖب االفطاز ٚقابًٝاتِٗ  ,نُا إ ي٘ زٚضا
مماثال يف تطٛض ايعًٚ ّٛايفٓ ٕٛعانػا شيو عً ٢احلٝا ٠االقتضاز َٔ ١ٜخالٍ تأثرلٖا عً ٢نُْٛٚ ١ٝع ١ٝاالْتاز .
ٚكمجٌ االغتجُاض يف ايتعً ِٝضنٓا أغاغٝا َٔ االغتجُاض ايبؿط ٟاشلازف اىل قحكٝل عٛا٥س َاي ١ٝالٕ تهايٝف٘ تعٛض بؿهٌ نبرل
َٔ خالٍ ايعٛا٥س املذلانُ ١يًتعً ِٝعً ٢االفطاز املتعًُني ٚاجملتُع نهٌ يف صٛضَ ٠هافآت اعًٚ ٢اْتادَ ١ٝتعاٜسٜٚ ٠عتُس شيو عً٢
نٝف ١ٝتفاعٌ ايتعًَ ِٝع َعطٝات ايتُٓٚ ١ٝعٓاصطٖا ٜٚأت ٞيف املكسَ ١رلطدات دٗاظ ايتعًَٚ ِٝهْٛات٘ ( ايعه.(1988,12, ًٞٝ
إ االغتجُاض يف دلاٍ ايتعًٜ ِٝػاِٖ يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيًُذتُع ٚشيو َٔ خالٍ قحػني اْتاد ١ٝايعٌُ اش ٜٛدس تطابط ٚثٝل
بني ايتعًٚ ِٝبني ايتُٓٚ ١ٝايُٓ ٛا القتضاز ٟيًبًسإ .يالغتجُاض يف ايتعً ِٝفٛا٥س نبرل ٠عً ٢ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜاالقتضاز كمهٔ اصلاظٖا
باالت ( ٞايؿٝيب  ,عبس احلُٝس:) 4 ,2007 ,
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-1

متهني االؾداظ َٔ ايتٛغع يف ايتعًٚ ِٝاالغتٝعاب املٓطك ٞيألَٛض ٚايتٛاصٌ ٚاالختٝاض ايػً.ِٝ

-2

ظٜاز ٠اْتاد ١ٝايفطز َٛٚاضز ٙاي ي ضلضٌ عًٗٝا ٚتأثرل شيو عًْٛ ٢ع ١ٝاحلٝا ٠اي ي ضلٝٝاٖاٚ ,قس اٚعشت

ايسضاغات بإٔ نٌ عاّ زضاغ ٞاعايف ٜعٜس َٔ َٛضز ايفطز مبتٛغط ٜبًؼ سل.% 10 ٛ
-3

بٓا ٤ق ٠ٛعٌُ َطْ ١تتُتع مبٗاضات عاي ١ٝتعس ايعُٛز ايفكط ٟال ٟاقتضاز زٜٓاَٝه ٞقازض عً ٢خٛض

ايتٓافؼ ايعامل.ٞ
-4

ابتهاض املعطفٚ ١تطبٝكٗا ْٚؿطٖا ٚاتاس ١ايفطظ ألفطاز اجملتُع املتعًُني تعًُٝا عايٝا يالبتهاض ٚاالخذلاع

َٔ خالٍ تٛفط االدٛا ٤املٓاغبٚ ١املػتًعَات ايغطٚض ١ٜيصيو َع اَهاْ ١ٝتسفل ضؤٚؽ االَٛاٍ األدٓب ١ٝيالغتجُاض يف تًو
ايب ١٦ٝاملٓاغب.١تأثرل ا يتعًِ ٚايتعً ِٝعً ٢املػت ٣ٛايضش ٞإش اثبتت ايسضاغات اىل اشلفاض َعسالت ٚفٝات األطفاٍ باضتفاع
املػت ٣ٛايتعً ُٞٝيألَٗات َع متتع االطفاٍ مبػت ٣ٛصش ٞافغٌ.
يصا أٚىل االقتضاز ٕٜٛاٖتُاَا خاصا يالغتجُاض يف ايتعًٚ ِٝزضاغ ١آثاض ٙيف ايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝبضٛض ٠عاَٚ ١يف
ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبضٛض ٠خاص , ١يه ٕٛاالغتجُاض يف املٛاضز ايبؿط َٔ ١ٜخالٍ ايتعًًٜ ِٝعب زٚضا فاعال يف ايكغا ٤عً٢
ايفكط ٚقحكٝل ايُٓ ٛاالقتضاز. ٟ
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املبشح ايجايح  :اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟق ٞاقً ِٝنٛضزغتإ
ٜعس ايتعً ِٝذلطنا ضٝ٥ػا يعًُ ١ٝايتُٓ َٔ ١ٝخالٍ ايذلنٝع ٚاالٖتُاّ بايعٓضط ايبؿطٚ, ٟإ ايٓعاّ ايتعً ُٞٝيف أ ٟبًس ٖ ٛدع٤
ال ٜتذعأ َٔ اجملتُع  ,بٌ ٖ ٛاغاؽ ٚدٛز ايٓعِ االخط ٣ن ْ٘ٛايٓعاّ ايٛسٝس ايهف ٌٝبته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط . ٟفهًُا نإ ايٓعاّ
ايتعً ُٞٝقاُ٥ا عً ٢اغؼ غً ٚ ١ُٝصشٝش ١نًُا اْعهؼ عً ٢ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبؿهٌ اصلاب , ٞيصا أٚيت احلهَٛات يف
ايبًسإ املدتًفَٗٓٚ ١ا سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ اٖتُاَا نبرلا يكطاع ايتعً ِٝالضتباط٘ بعًُ ١ٝايُٓ ٛايصٜ ٟتشكل يف ٖص ٙايبًسإ ,
ٚايصٜ ٟعٛز يف داْب نبرل َٓ٘ اىل قحػني قسضات االْػإ ٚنػب املٗاضات ٚاملعطفٚ , ١غٓشا ٍٚبٗصا ايضسز عطض بعض املدؾطات
اي ي تعهؼ اجتاٖات ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚعً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
َ -1عسٍ االيتشام بايتعًِٝ
ٜكضس بٓػب ١امجاي ٞااليتشام ٖ ٛعسز ايطًب ١يف املطاسٌ ايتعً ١ُٝٝيف غَٓ ١ع ١ٓٝبػض ايٓعط عٔ اعُاضِٖ اىل عسز افطاز ايف١٦
ايعُط ١ٜيف اجملتُع اي ي ٜٓعط ايٗٝا عً ٢اْٗا ايف ١٦ايعُط ١ٜاملٓاغب ١يتًو املطسًٜ , ١تِ سػاب ايتعً ِٝيف ٖصا املدؾط ْػب ١امجايٞ
االيتشام يف ايتعًٜٚ , ِٝتِ استػاب ْػب ١االيتشام يف ايتعًٚ ِٝفل املعازي ١ايتاي ( ١ٝذلُٛز . ) 7, 2015 ,
ْػب ١ايكٝس االمجاي ٞاملًتشكني يف ايتعً = ِٝعسز ايطالب املكٝس ٜٔيف نافَ ١طاح ايتعً/ 100× ِٝعسز ايػهإ يف غٔ ناف١
املطاسٌ .
ٜٚعس َعسٍ االيتشام بايتعً َٔ ِٝاملدؾطات املُٗ ١يبٝإ َػت ٣ٛعسز ايطًب ١املًتشكني يف املساضؽ ٚاجلاَعات  ,نُا ٜعس َعسٍ
االيتشام يف ايتعً  ِٝاالبتسا َٔ ٞ٥أِٖ املدؾطات يبٝإ َػت ٣ٛايتعً , ِٝاَا االيتشام باملساضؽ ايجاْ ١ٜٛفٗ ٛكمجٌ ْػب ١ايطًب ١ايصٜٔ
اغتطاعٛا تهُ ٌٝاملطسً ١االبتساٚ ١ٝ٥االيتشام باملساضؽ ايجاْٜٚ . ١ٜٛبني اجلسْ )1( ٍٚػب ١االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ١ٜٛ
بايٓػب ١يًعطام ٚالقً ِٝنٛضزغتإ .
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دس)1( ٍٚ
ْػب ١االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام ٚاقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات 2014 -2010
ايػٓ١

ايعطام

اقً ِٝنٛضزغتإ
ايتعً ِٝاالبتساٞ٥

ايتعً ِٝايجاْٟٛ

ايتعً ِٝاالبتساٞ٥

ايتعً ِٝايجاْٟٛ

2010

142

3104

106

5009

2011

143

3504

11101

5504

2012

14408

3907

104

5700

2013

14506

4304

8400

6003

2014

14603

5604

8300

5800

املضسض:
 -1ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط  , 2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيس ٍٚرلتاض ٠خالٍ املس٠
َ 2012-1970ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١صالح ايس. ٜٔظ 148
.
-2ذلُٛز  ,صباح فٝشإ ٜٚاغني ط٘  , 2015 ,زٚض ايتعً ِٝيف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام يًفذل ,2012 -1980 ٠عح َكسّ اىل املدمتط ايعًُ ٞايسٚيٞ
ايجاْ ٞيف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط , ١ٜايػًُٝاْ. ١ٝ

ٜالسغ َٔ االضقاّ ايٛاضز ٠يف اجلس )1( ٍٚإ ْػب ١املًتشكني يف املطسً ١االبتسا ١ٝ٥يف اقً ِٝنٛضزغتإ يف تعاٜس َػتُط َٓص
عاّ  2010إىل إ ٚصًت ٖص ٙايٓػب 14603 ١يف عاّ  ٖٞٚ , 2014افغٌ ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝاالبتسا ٞ٥يف اقًِٝ
نٛضزغتإ .اَا بايٓػب ١يًعطام فكس ناْت افغٌ ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝاالبتسا ٞ٥عاّ  ,2011سٝح بًػت  11101إال اْٗا
بسأت باالشلفاض اىل إ ٚصًت إىل  83عاّ . 2014
ٚفُٝا طلط ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝايجاْ ٟٛفَٗٓ ٞدفغ ١بايٓػب ١يالقً ِٝسٝح بًػت  3104عاّ ٖٚ 2010صا َدؾط
يٛدٛز تػطب نبرل يف اعساز املًتشكني مما ٜسٍ إ ايتعًٜٛ ِٝاد٘ َؿانٌ يف ٖص ٙايػٓ , ١اال إ ٖص ٙايٓػب ١بسأت بايعٜاز ٠اىل إ
ٚصًت اىل  5604سٝح تعس ٖص ٙايٓػب ١دٝسَٚ ٠دؾط اصلاب ٞيتطٜٛط ايتعً ِٝيف االقً. ِٝاَا بايٓػب ١يٓػب ١االيتشام باملساضؽ ايجاْ١ٜٛ
عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام فكس ناْت افغٌ ْػب ١عاّ  2013سٝح بًػت  6003إال اْٗا اشلفغت اىل  58عاّ ْ ٖٞٚ , 2014ػب١
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دٝس ٠اٜغا ٚ ,ضمبا ٜعٛز ايػبب يف اشلفاض االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام عاّ ٚ 2014ظٜازتٗا عً٢
َػت ٣ٛاقً ِٝنٛضزغتإ إىل ايعطٚف االَٓ ١ٝايضعب ١اي ي َطت بٗا عسز َٔ احملافعات ْٚعٚح اعساز نبرل َٔ ٠غهاْٗا اىل اقًِٝ
نٛضزغتإ .
بعض َدؾطات تطٛض ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ

-2

يًتعً ِٝزٚضا اغاؽ يف بٓا ٤اجملتُع  ,سٝح ٜععظ ضفس اغٛام اجملتُع بايك ٣ٛايعاًَ ١املدًٖ , ١اشاصبشت املعطف١
ٚاملٗاضات ٖ ٞايك ٣ٛاحملطن ١يف اجملتُع ٚاالقتضاز يف عامل غطٜع ايتػرل سٝح ٜعتُس زلاح ا ٟبًس اي ّٛٝعً ٢نُْٛٚ ١ٝع١ٝ
ضأزلاشلا َٔ ايعٓاصط ايبؿط ١ٜعاي ١ٝايتدضط َٚتُٝع ٠ايهفاٜٚ . ٠٤بني اجلس )2 ( ٍٚبعض املدؾطات اي ي تعهؼ اجتا ٙايتعًِٝ
يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
دس) 2( ٍٚ
بعض َدؾطات تطٛض ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات 2012ٚ 2006
ايتفاصٌٝ

2006

2012

َعسٍ ايُٓ ٛاملطنب %

عسز ايطالب االبتساٞ٥

681591

1163805

9.3

عسز ايطالب ايجاْٟٛ

261834

457418

9.7

عسز ايطالب املٗين

7744

9529

3.5

عسز طالب اجلاَعات

54826

100362

10.6

عسز املساضؽ االبتسا١ٝ٥

3705

4598

3.7

عسز املساضؽ ايجاْ١ٜٛ

602

816

5.2

عسز املساضؽ املٗٓ١ٝ

29

34

2.7

عسز اجلاَعات

7

13

10.9

عسز املعًُني االبتساٞ٥

34820

65446

11.0

عسز املسضغني ايجاْٟٛ

7627

13324

9.7

عسز املسضغني املٗين

1015

1350

4.9

عسز اغاتص ٠اجلاَعات

2736

6270

14.8

املضسض  :ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط, 2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيس ٍٚرلتاض٠
خالٍ املسَ 2012- 1970 ٠ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ –ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠داَع ١صالح ايس ,ٜٔاضب, ٌٝ
ظ . 137 -131
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َٔ خالٍ اغتكطا ٤االضقاّ ايٛاضز ٠يف اجلسْ )2( ٍٚالسغ اظزٜاز عسز ايطًب ١يف مجٝع املطاسٌ ايسضاغ ١ٝبؿهٌ
ٚاعح  ,اش بًؼ عسز ايطًب ١يف املطسً ١االبتسا ) 681591 ( ١ٝ٥طايبا يف عاّ  2006ثِ اظزاز اىل (  ) 1163805طايبا
يف عاّ  , 2012ا ٟمبعسٍ منَ ٛطنب ٖٚ , % 903ص ٙايعٜاز ٠تٓػذِ َع َعسٍ من ٛعسز ايػهإ يف االقً ِٝفغال عٔ
ٖذط ٠ايػهإ َٔ ذلافعات عطاق ١ٝاخط ٣اىل اقً ِٝنٛضزغتإ بػبب االٚعاع ايػٝاغٚ ١ٝاالَٓ ١ٝايػا٥س ٠يف ايعطام  ,نُا
ؾٗس ايتعً ِٝايجاْ ٟٛتطٛا نُٝا نبرلا يف عسز ايطًب ١يٝعزاز َٔ (  ) 261834طايبا خالٍ ايعاّ  2006اىل ()457418
طايبا عاّ  , 2012ا ٟمبعسٍ منَ ٛطنب . % 907
اَا بايٓػب ١يًتعً ِٝاملٗين  ,فايطغِ َٔ اُٖٝت٘ اال إ َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب يعٜاز ٠عسز ايطًب% 305 ١
َٖٓٛٚدفض َكاضْ ١بايتعً ِٝاالبتساٚ ٞ٥ايجاْٚ ٟٛضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل قً ١االٖتُاّ احله َٞٛبايتعً ِٝاملٗين ٚ ,عسّ
ضغب ١ايطًب ١يًتٛد٘ اي٘ يكً ١ايفطظ ايسضاغ ١ٝاملتاس ١اَاَِٗ يف املػتكبٌ أ ٚقً ١فطظ ايعٌُ املتاس ١اَا خطصلٖ ٞص ايٓٛع َٔ
ايتعً ِٝيعسّ َٛا ١َ٤رلطدات٘ َع غٛم ايعٌُ يف االقً . ِٝنُا ؾٗس ايتعً ِٝاجلاَع ٞتطٛضا ًَشٛظا  ,اش اظزاز عسز ايطًب١
َٔ (  ) 54826طايبا عاّ  2006إىل ( )100362طايبا عاّ  , 212ا ٟمبعسٍ من ٛغَٓ ٟٛطنب ٖٛٚ ,%1006
َعسٍ منَ ٛطتفع ٜعهؼ االٖتُاّ يف ايتعً ِٝايعايْ ٞتٝذ ١يًسٚض ايصًٜ ٟعب٘ يف تٛع ١ٝاجملتُع ٚته ٜٔٛنٛازض قازض ٠عً٢
ايعٌُ ٚتػاِٖ بؿهٌ فاعٌ يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتضازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف االقً. ِٝ
ٚيكس صاسب ٖصا ايُٓ ٛايهبرل يف اعساز ايطًب ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ ظٜازٚ ٠اعش ١يف عسز املساضؽ ٚاجلاَعات
يػطض اغتٝعابِٗ ٚ ,نصيو من ٛيف اعساز ايتسضٜػٝني مبا ٜتٓاغب َع ايعٜاز ٠يف اعساز ايطًب , ١اش بًػت اعساز املساضؽ
االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْٚ ١ٜٛاملٗٓ )7 , 29 , 602 , 3705( ١ٝعً ٢ايتٛاي ٞيف عاّ ٚ , 2006عسز ايتسضٜػٝني يف ٖصا ايعاّ (
 ) 2736 , 1015 , 7627 , 34820عً ٢ايتٛايٚ . ٞاخص عسز املساضؽ يف ايتعًٜ ِٝعزاز َع تكسّ ايفذل ٠ايعَٓ ١ٝاش
ٚصًت يف عاّ  ) 13 , 34 , 816, 4598 ( 2012عً ٢ايتٛايْٚ , ٞػب ١عسز ايتسضٜػٝني يف ٖص ٙايػٓ ١ناْت (
 ) 62704 , 1350 , 13324 , 65446عً ٢ايتٛايٖٚ . ٞصا ٜٛعح ظٜاز ٠عسز املساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْٚ ١ٜٛاملٗٓ١ٝ
ٚاجلاَعات  ,اال اْ٘ بايطغِ َٔ ٖص ٙايعٜاز ٠مل تتُهٔ َٔ َٛادٗ ١ايطًب املتعاٜس َٔ ايطًب ١عً ٢ايتعً ِٝيعسّ نفاٜتٗا
الغتٝعاب االعساز ايغدُ َٔ ١ايطًب , ١مما اعطط َسٜطٜات ايذلب ١ٝاىل تطبٝل ايسٚاّ املعزٚز أ ٚضمبا ايجالث ٞيف بعض
املساضؽ ٚبؿهٌ خاظ يف املٓاطل ايؿعب ١ٝاملهتع ١بايػهإ .
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االْفام عً ٢ايتعًِٝ
بايٓعط الُٖ ١ٝايتعً ِٝنُشطى سكٝك ٞيعًُ ١ٝايتُٓ َٔ ١ٝخالٍ تطنٝع االٖتُاّ بايعٓضط ايبؿط, ٟفإ اإلْفام عً٢

ايتعًٜ ِٝعس اغتجُاضا يف ايعٓضط ايبؿط ٟمما ٜػاِٖ يف قحكٝل ايُٓٚ ٛايتطٛض يف اجملتُع بؿهٌ عاّ ,اش ٜػاِٖ ايفطز املتعًِ يف
ظٜاز ٠االْتاز ٚقحكٝل اعً ٢اْتاد ١ٝممهٓ َٔ ١خالٍ بٓا ٤قاعس ٠اْتاد ١ٝبايتعًٚ , ِٝبصيو ضأت َٓعُ ١ايْٛٝػه ٛأُٖ ١ٝاإلْفام
عً ٢ايتعً ِٝايعاىل َٔ خالٍ َا ٜأت (-: ٞبٛبطاْ) 150 , 1995 , ١
أ-

االعذلاف بايتعً ِٝايعاىل بٛصف٘ اغتجُاضا ً ادتُاعٝا ً ٜتطًب ختضٝط االعتُازات ايالظَ ١ي٘ َٔ األَٛاٍ ايعاَ. ١

ب-

ايبشح اجلاز عٔ َٛاضز دسٜس ٠يًتُ ٌٜٛتك ّٛعًَ ٢ؿاضن ١مجٝع ايص ٜٔصلٓ ٕٛفا٥س َٔ ٠ايتعً ِٝايعاىل مبا ف ٢شيو

ايكطاع االقتضازٚ ٣اجملتُعات احملًٚ ١ٝاآلباٚ ٤ايطًب. ١
ت-

عطٚض ٠ظٜاز ٠فعايَ ١ٝدغػات ايتعً ِٝايعاىل ٚنفا٤تٗا ف ٢تطؾٝس اغتدساّ املٛاضز املتاس. ١

يصيو فإ احلهَٛات يف ايبًسإ امل دتًف ١أٚيت يف ٖصا اجملاٍ اٖتُاَا نبرلا شلصا ايكطاع  .اش ٜعس االْفام عً ٢ايتعًِٝ
َسخال بايؼ االَُٖ َٔ ١ٝسخالت اْ ٟعاّ تعًٜٚ , ُٞٝطتبط بعس ٠اَٛض َٓٗا ايفًػف ١االقتضاز ١ٜاملتبعٜٚ , ١عٗط اثطَٔ ٙ
خالٍ تعٜٚس ايتعً ِٝبايك ٣ٛايؿطا ١ٝ٥ايغطٚض ١ٜبؿهٌ كمهٓ٘ َٔ احلض ٍٛعً ٢املسخالت االْػاْٚ ١ٝاملاز. ١ٜ
ٚغايبا َا تكاؽ اُٖ ١ٝايتعً ِٝبكسض َا ٜطصس ي٘ نٓػبَٝ َٔ ١عاْ ١ٝايسٚي ١أ َٔ ٚايسخٌ ايكٚ , َٞٛنًُا اضتفعت ٖص ٙايٓػب١
زٍ شيو عً ٢اٖتُاّ احله ١َٛبايتعًٚ , ِٝيف املكابٌ يٝؼ َٔ ايغطٚض ٟإ ته ٕٛظٜازٖ ٠ص ٙايٓػبَ ١دؾطا جلٛز ٠ايتعً ِٝيف ٖصا ايبًس
أ ٚشاى فكس ال تػتػٌ ٖص ٙاالَٛاٍ بايططم املالٜٛٚ . ١ُ٥عح اجلس )3( ٍٚاالتفام احله َٞٛعً ٢ايتعً ِٝنٓػب َٔ ١االْفام احلهَٞٛ
يف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات . 2014 – 2007
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دس)3( ٍٚ
تطٛض االْفام احله َٞٛعً ٢ايتعًْٚ ِٝػبت٘ اىل االْفام احله َٞٛيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات 2014 – 2007
ْػب ١االْفام عً ٢ايتعً َٔ ِٝاالْفام

ايػٓ١

االْفام عً ٢ايتعًِٝ

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ% ٟٛ

االْفام احلهَٞٛ

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ% ٟٛ

2007

1001

-

6038

-

1509

2008

1028

2607

7075

2105

1606

2009

1037

700

6073

1302-

1704

2010

1042

306

8053

2607

1607

2011

1078

2503

11043

3400

1507

2012

2023

2502

12039

804

18006

2013

2034

409

13077

1101

1608

2014

2053

801

13098

105

18009

1400

-

1108

-

-

احلهَٞٛ

َعسٍ

ايُٓٛ

ايػٟٓٛ

املطنب

املضسض :ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط  , 2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضاز ٟيس ٍٚرلتاض ٠خالٍ
املسَ 2012-1970 ٠ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١صالح ايس. ٜٔ

ٜتغح يٓا َٔ خالٍ اجلس ) 3( ٍٚإ امجاي ٞاالْفام احله َٞٛعً ٢ايتعً ِٝقس ؾٗس تططا ًَشٛظا خالٍ ايػُٛإ -2007
 , 2014فبعس إ نإ ًَٝ 1001اضزٚال عاّ  2007اظزاز يٝضٌ اىل  2053عاّ  2014ذلككا َعٌ منٛغَٓ ٟٛطنب َكساضٙ
 %14يًػٓٛات اعالٚ , ٙضمبا تعٛز ظٜاز ٠االْفام عً ٢ايتعً ِٝاغاغا اىل اغتُطاض ايتٛغع ٚظٜاز ٠اعساز ايطًب ١املكبٛيني ف ٘ٝعً ٢ؾت٢
املػتٜٛات ٚاملطاسٌ ٚايعٜاز ٠يف عسز االبٓ ١ٝاملسضغ ١ٝالغتٝعابِٗ  .نُا ْالسغ ايتصبصب ايٛاعح يف َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛيالْفام
عً ٢ايتعً ِٝسٝح بًؼ َتٛغط َعٌ ايُٓ ٛايػٓٚ , %1404 ٟٛنصيو ايتصبصب يف ق ١ُٝاالْفام احله َٞٛاالَط ايص ٟاْعهػعً٢
ْػب ١االْفام عً ٢ايتعً َٔ ِٝاالْفام احلهٚ , َٞٛضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل عسّ اْتعاّ االٜطازات ايػٓ ١ٜٛيالقًٚ ِٝعسّ سضٛي٘
عً ٢سضت٘ َٔ املٝعاْ ١ٝاالقحاز ١ٜبؿهٌ َٓتعِ خالٍ ايػٓٛات املصنٛض. ٠
-4

زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ
يًتُٓ ١ٝايبؿطَ ١ٜهاْ ١نبرل ٠يف ايسضاغات االقتضاز ١ٜاش تػع ٢ز ٍٚايعامل اىل قحػني ٚتطٜٛط ايعٓضط ايبؿطَٔ ٟ

خالٍ قحػني َدؾطات ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜظٜاز ٠االختٝاضات اَاّ ايٓاؽ ٚظٜاز ٠فطصتِٗ يف ايتعًٚ ِٝايعٓا ١ٜايطبٚ ١ٝظٜاز٠
ايسخٌ ٚظٜاز ٠فط ظ ايعٌُ ٚنًُا ظاز االٖتُاّ بتًو املتطًبات نًُا اْعهؼ شيو عً ٢ظٜازَ ٠ػت ٣ٛاالْتاز ٚ,نإ
القً ِٝنٛضزغتإ زٚضاً ٚاعشاً يف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜنُا ٖٚ ٛاعح َٔ اجلس) 4( ٍٚ
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دس)4( ٍٚ
زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايعطام سػب احملافعات يعاّ 2006
احملافع١

ايذلتٝب ق ١ُٝزي ٌٝايعُط

َعسٍ

االملاّ ْػب ١االيتشام االمجاي ١ٝسض ١ايفطز َٔ ايٓاتر
االبتسا ١ٝ٥احملً ٞاالمجاي ٞبايسٚالض

ايتُٓ١ٝ

املتٛقع

بايكطا٠٤

باملساضؽ

ايبؿط١ٜ

بايػٓني

ٚايهتاب١

ٚايعًٝا

ْ٣ٛٓٝ

7

0.626

63.3

71

54

3361

نطنٛى

9

0.625

58.2

77

68

3998

زٜاىل

11

0.615

34.3

87

86

3007

االْباض

3

0.652

57.5

88

69

3518

بػساز

10

0.625

54.7

86

59

3936

بابٌ

6

0.629

61.7

78

55

3066

نطبال٤

8

0.626

59.0

82

58

3104

ٚاغط

14

0.600

58.4

73

54

3165

صالح ايس13 ٜٔ

0.600

58.5

75

53

2985

ايٓذف

15

0.600

57.2

62

55

3548

ايكازغ١ٝ

16

0.591

58.2

70

52

3132

املجٓ٢

17

0.570

58.2

66

50

2728

ش ٟقاض

12

0.612

60.5

74

54

3086

َٝػإ

18

0.568

56.7

67

45

3214

ايبضط٠

5

0.634

60.4

82

58

3155

زٖٛى

4

0.638

63.2

59

71

4886

ايػًُٝاْ١ٝ

1

0.676

63.4

68

71

6637

اضبٌٝ

2

0.652

62.2

63

69

6042

املضسض  /ايتكطٜط ايٛطين حلاٍ ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام يًعاّ 2008
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 َٔٚخالٍ االطالع عً ٢االضقاّ ايٛاضز ٠يف اجلس ٍٚضقِ (ٜ )4تغح يٓا َا ٜأت-: ٞ
أ -إ احملافعات يف اقً ِٝنٛضزغتإ (ايػًُٝاْ , ١ٝاضب , ٌٝزٖٛى ) استًت َطاتب َتكسَ ١عُٔ تطتٝب ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜعً٢
َػت ٣ٛذلافعات ايعطام  ,اش دا٤ت ايػًُٝاْ ١ٝباملطتب ١األٚىل بك ,)0.766( ١ُٝثِ اضب ٌٝباملطتب ١ايجاْ ١ٝبك)0.652( ١ُٝ
يف سني دا٤ت ذلافع ١زٖٛى باملطتب ١ايطابع ١بكٚ . ) 0.638( ١ُٝدا٤ت ذلافع ١االْباض ٚايبضط ٠باملطتب ١ايجايجٚ ١اخلاَػ١
سٝح بًػت ق ١ُٝايسي ٌٝفُٗٝا ( )0.634(ٚ )0.653عً ٢ايتٛاي. ٞأَا ذلافع ١بػساز فكس استًت املطتب ١ايعاؾط ٠بك١ُٝ
( ,)0.625نُا دا٤ت احملافعات َٝػإ ٚاملجٓٚ ٢ايكازغ ١ٝباملطاسٌ املتأخط. ٠
ب -يكس بًػت سض ١ايفطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞيف ذلافع ١ايػًُٝاْ )6637( ١ٝزٚالض ٚبصيو استًت املطتب ١االٚىل تًٗٝا
ذلافع ١أضب ٌٝسٝح بًؼ َتٛغط ْضٝب ايفطز َٔ ايٓاتر (َ ٖٛٚ)6042ا ٜعازٍ أنجط َٔ ععف سض ١ايفطز َٔ ايٓاتر يف
ذلافع ١املجٓ ٢اي ي دا٤ت باملطتب ١األخرل ٠يف ٖصا اجملاٍ ْٛٚ.ز االؾاض ٖٓ ٠ا إىل إٔ االَِ املتشس ٠سسزت () 4829زٚالض
يتشسٜس َػت ٣ٛايفكط عاّ ٚ . 1993بٗصا كمهٔ ايك ٍٛإ مجٝع احملافعات ايعطاق ١ٝباغتجٓا ٤ذلافعات اقً ِٝنٛضزغتإ ٖٞ
أقٌ َٔ احلس األزْ ٢ايص ٟمت قحسٜس َٔ ٙقبٌ االَِ املتشس. ٠
ٚيف عاّ  2014صسض تكطٜط ايٛطين يًتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام ٚايص ٟتغُٔ استػاب زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايتكًٝسٟ
بابعاز ٙايجالث ١حملافعات ايعطام مجٝعا ٚبغُٓٗا ذلافعات اإلقً ,ِٝسٝح اظٗط ايتكطٜط تفٛقا يف ق ِٝايسي ٌٝحملافعات االقًِٝ
َكاضْ ١مبشافعات ايعطام االخط ٣باغتجٓا ٤بػسازٚ ,اجلسٜ )5( ٍٚبني ق ِٝايسيٚ ٌٝأبعاز ٙيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚبعض
احملافعات ايعطاق ١ٝاألخط.٣
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دس)5( ٍٚ
زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايتكًٝسٚ ٟابعاز ٙيف نٛضزغتإ ٚبعض ذلافعات ايعطام األخط ٣يػٓ.2014 ١
زيٌٝ
َدؾط ايضش١
ايعُط
املٓطك١

ق١ُٝ

املتٛقع

ايسيٌٝ

عٓس

َدؾط ايتعًِٝ

َدؾط ايسخٌ

َتٛغط

َدؾط

َدؾط

زيٌٝ

ايسخٌ

زيٌٝ

ايبؿط١ٜ

غٓٛات

عسز

غٓٛات

املعسٍ

ايتعًِٝ

ايكَٞٛ

ايسخٌ

غرل املطتبط

ايسضاغ١

غٓٛات

ايسضاغ١

املتٛقع يعسز

زي ٌٝايعُط عسز
املتٛقع

ايتُٓ١ٝ

ايسضاغ١

ايٛالز٠

بايسخٌ

يًفطز

غٓٛات
ايسضاغ١

0.750

إقًِٝ

71

0.798

7.8

13

0.598

0.740

0.680

22738

0.777

0.737

نٛضزغتإ
غًُٝاْ١ٝ

0.764

72

0.813

7.8

14

0.592

0.788

0.699

23825

0.784

0.754

اضبٌٝ

0.751

71

0.800

8.0

13

0.614

0.713

0.677

23521

0.782

0.736

زٖٛى

0.726

69

0.773

7.7

13

0.674

0.609

0.655

19780

0.757

0.711

بػساز

0.716

71

0.811

8.8

11

0.586

0.700

0.652

12738

0.694

0.727

َٝػإ

0.639

71

0.804

7.4

9

0.521

0.524

0.530

7216

0.613

0.653

املضسض  :ايتكطٜط ايٛطين يًتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام. 2014 ,
ٜٚالسغ َٔ اجلس ) 5( ٍٚبإ زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ذلافعات إقً ِٝنٛضزغتإ متٝعت قُٗٝا باألعًَ ٢كاضَْ ١ع بك١ٝ
ذلافعات ايعطام ٚنإ ايفطم يف ق ١ُٝايسي ٌٝبني ذلافع ١ايػًُٝاْٚ ١ٝذلافعَٝ ١ػإ اي ي ؾهًت اٚط ٤ٞق ١ُٝيًسي,)0.125( ٖٞ ٌٝ
ٖٚصا ْاتر عٔ ايتفاٚت يف ق ِٝابعاز ايسي ٌٝمجٝعا بني احملافعتني .نُا ٜٚؿرل اجلس ٍٚإىل ايتبا ٜٔيف ق ِٝايسيٚ ٌٝابعاز ٙبني ذلافعات
االقًٚ ِٝباالخط بني ذلافع ي ايػًُٝاْٚ ١ٝزٖٛى ٚقحسٜسا يف بعس زي ٌٝايسخٌ ايصٜ ٟعس ايػبب ايطٝ٥ػ ٞيف ظٗٛض ٖص ٙايٓتا٥ر مما
تتطًب االَط ايٛقٛف عً ٢املػببات َٚعاجلتٗا بني احملافعات عًَ ٢ػتٜٛات اإلقًٚ ِٝاإلقًٚ ِٝذلافعات ايعطام بؿهٌ عاّ .
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االغتٓتادات ٚايتٛصٝات:
أٚال  :االغتٓتادات
ٜ -1ػاِٖ ايتعً ِٝبعٜاز ٠ايك ١ُٝاملغاف ١يطأؽ املاٍ ايبؿط َٔ ٟسٝح ٖ ٛرلع ٕٚيًُعاضف ايعًكٚ ١ٝتطمجتٗا اىل َٗاضات تكّٛ
باالزاض ٠ايهف ٠٤ٛيًك ٣ٛايعاًَٚ ١املٛاضز املاي. ١ٝ
 -2إ زٚض ايتعً ِٝيف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط َٔ ٟايكغاٜا اي ي تِٗ ايػٝاغات االقتضاز ١ٜبؿهٌ خاظ فُٝا ٜتعًل بسٚض
احله ١َٛيف تكس ِٜخسَات ايتعًٚ ِٝايكسض االَجٌ َٔ االْفام احله َٞٛعً ٢ايتعً. ِٝ
 -3إ اغاؽ زلاح املدغػات يف قحكٝكٗا الٖسافٗا َطتبط اضتباطا ٚثٝكا بته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطْ , ٟعطا الُٖٝت٘ ايهبرل٠
ٚاضتباط ايتكسّ ايعًُ ٞملععِ ايس ٍٚبتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ١ٜمبا ٜتُاؾَ ٢ع تطٛض ايعًٚ ّٛايتكٓٝات احلسٜج. ١
 َٔ -4املعطٚف إ االْفام عً ٢ايتعً ٖٛ ِٝاْفام اغتجُاض ٟاشا َا مت تٛد ٘ٗٝبايؿهٌ ايص ٟطلسّ خطط ٚاٖساف عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
 َٔٚ ,املالسغ إ االْفام عً ٢ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ ؾٗس تطٛضا ًَشٛظا  ,اال إ ٖصا ايتطٛض ال ٜتٓاغب َع ايُٓٛ
يف اعساز ايطًب. ١
 -5إ املتٛغط ايعاّ يٓػب ١االْفام عً ٢ايتعً ِٝاىل االْفام احله َٞٛخالٍ غٓٛات ايبشح بًػت  ٖٞٚ %1609تعس َتسْ١ٝ
بايكٝاؽ اىل استٝادات ٖصا ايكطاع َٔ االْؿا٤ات ٚايتذٗٝعات املطًٛب ١يه ٞتتٓاغب َع ايُٓ ٛيف اعساز ايطًب.١
 -6يكس استًت ذلافعات االقً ( ِٝايػًُٝاْ , ١ٝاضب , ٌٝزٖٛى ) َطاتب َتكسَ ١عُٔ تطتٝب ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜعًَ ٢ػت٣ٛ
ذلافعات ايعطام ,اش استًت ذلافع ١ايػًُٝاْ ١ٝاملطتب ١االٚىل  ,ثِ ذلافع ١اضب ٌٝباملطتب ١ايجاْ. ١ٝ

ثاْٝا  :ايتٛصٝات:
 -1صلب االٖتُاّ بكطاع ايتعًٚ ِٝتٗ ١٦ٝناف ١املػتًعَات ايالظَ ١يًٓٗٛض ب٘ ٚ ,اعطا ٙ٤االٚي ١ٜٛعُٔ اٖتُاَات احله١َٛ
يتطٜٛط َٔ ٙادٌ اعساز املٛاضز ايبؿط ١ٜاملدًٖ ١يكٝاز ٠املدغػات املدتًفٚ ١املػاُٖ ١يف تععٜع اجلٛاْب االقتضاز١ٜ
ٚاالدتُاع. ١ٝ
 -2ظٜاز ٠االْفام عً ٢ايتعً ِٝيتٛفرل ايبٓ ٢ايتشت ١ٝايالظَٚ ١يػطض متهٔ ايطًب ١يالغتفاز َٔ ٠فطظ ايتُٓ ١ٝاي ي تتشكل يف
االقًٚ , ِٝملٌ يصيو َٔ زٚض نبرل يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟايصٜ ٟدز ٟبسٚض ٙاىل قحكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
 -3ايعٌُ عً ٢ضفع َػت ٣ٛايتعً ِٝيف ذلافعات االقً ِٝنافٚ , ١بٓاَ ٤ساضؽ شات قسضات اغتٝعابٚ ١ٝتٛفرل نافَ ١ػتًعَات
ايسضاغ ١يًطًب َٔ ١نتب ٚقططاغٚ ١ٝصفٛف شات ادٛآَ ٤اغب ١يًسضاغ , ١الٕ ايتعًٜ ِٝععظ ايكسض ٠عً ٢تطٜٛط ْٛاسٞ
احلٝا ٠االخط. ٣
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 -4االٖتُاّ بايبشٛخ ٚاي سضاغات املتعًك ١بايتُٓ ١ٝايبؿطٚ , ١ٜايعٌُ عً ٢زضاغ ١اٚعاع احملافعات شات املدؾط ايتُٓ ٟٛايعايٞ
يالْتفاع َٔ خدلاتِٗ يف ٖصا اجملاٍ ٚايعٌُ عً ٢تكً ٌٝايفٛاضم بني احملافعات بؿهٌ دس. ٟ
 -5ايسع ٠ٛاىل صٝاغ ١ضؤ ١ٜدسٜس ٠الْعُ ١ايتعًٚ ِٝايتسضٜب يف االقً , ِٝعٝح ٜتِ ضفع َػتٜٛات املعطفٚ ١قحًٜٗٛا اىل َٗاضات
َ َٔ ٖٞٚهْٛات ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبايؿهٌ ايص ٟكمهٔ ايك ٣ٛايعاًَ َٔ ١تًب ١ٝاستٝادات غٛم ايعٌُ ٚ ,شيو عٔ ططٜل
ايتدطٝط يتطٜٛط ايتعًٚ ِٝاالضتكا ٤ب٘ ٚتٗ ١٦ٝقاعس ٠بٝاْات َٚعًَٛات تتػِ بايسقٚ ١ايتشسٜح املػتُط  ,فغال عٔ َطادع١
ْعاّ االزاض ٠ايتعًٚ ١ُٝٝايتؿطٜعات املٓعُ ١يًتعً ِٝبؿهٌ زٚضَٚ ٟػتُط ٚ ,اعاز ٠صٝاغتٗا مبا ٜتٓاغب َع ايتكسّ ٚايتطٛض
ايص ٟضلضٌ يف ٖصا املٝسإ .

قا ١ُ٥املضازض
اٚال :املضازض بايًػ ١ايعطب١ٝ
 -1ايبؿسض , ٟعبساهلل سػني بابهط  ,2015 ,اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتضازٟ
يس ٍٚرلتاض ٠خالٍ املسَ 2012-1970 ٠ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض, ٠
نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١صالح ايس. ٜٔ
 -2سافغ ,عبس ايٓاصط عًو؛ سػني ,سػني ٚيٝس( ,)2012( ,اثط ازاض ٠املعطف ١يف قحػني ايعٌُ ايفطق ,)ٞدلً ١املٓضٛض,
ايعسز (.)18
 -3ايؿًَُٝ , ١ػ ٕٛعبساهلل امحس , 2009 ,زٚض أبعاز ايكٝاز ٠ايطؤ ١ٜٜٛيف ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟزضاغ ١الضا ٤دلُٛع َٔ ١ايكاز٠
االنازكمٝني يف داَع ١املٛصٌ ٚاملعٗس ايتكين  ,اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض , ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١املٛصٌ .
. -4ايؿُط ,ٟغذ ٢عبس اجلباض ابطاٖ , 2006 , ِٝازاض ٠املعطفٚ ١اثطٖا يف عًُ ١ٝايتٓؿٝط االغذلاتٝذ , ٞضغايَ ١ادػترلغرل
َٓؿٛض , ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتضاز  ,داَع ١املٛصٌ .
 -5ايؿٝيب  ,بازل ١ذلُس صازم  ,عبس احلُٝس  ,اغ ٌٝعٛض , 2007 ,زٚض ايتعًٚ ِٝايتسضٜب يف تطٜٛط املٛاضز ايبؿطَ ١ٜع
االؾاض ٠اىل جتطب ١نٛض , ١ٜزا٥ط ٠ايتُٓ ١ٝايبؿط/ ١ٜقػِ غٝاغٝات ايتؿػ. ٌٝ
 -6ضا ١ٜٚسػٔ َ ,سخٌ اغذلاتٝذ ٞيتدطٝط ٚتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط , ١ٜايساض اجلاَع , ١ٝاالغهٓسض. 2002 , ١ٜ
 -7طاضم عبس احلػني ايعه , ًٞٝاالغتجُاض يف ايتعًٚ ِٝعالقت٘ بتبسٜس اغتدساّ عٓضط ايعٌُ يف ايبًسإ ايٓاَ , ١ٝدلً١
االقتضازٜني  ,بػساز . 1988 .
 -8ايهبٝػ , ٞصالح ايس , 2002 , ٜٔاالزاض ٠االغذلاتٝذْ : ١ٝعطَ – ١ٜسخٌ – أَجًٚ ١قغاٜا َعاصطَ , ٠دغػ ١ايٛضام
يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ,عُإ – االضزٕ .
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