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 ثشِ ػهٙ انُبحح انًحهٙ االخًبنٙ فٙ نٛبٛبأانًُٕ انغكبَٙ ٔ

 نًٕشت ابشاْٛى انغٕل بٕأيحًذ 

 انًهخص:

رٓدف اندزاظخ إنٗ ثؾش ٔرؾهٛم األٔػبع انعكبَٛخ فٙ االقزظبد انهٛجٙ ثقظدد  

انزؼسف ػهٗ انزطٕزاد انزٙ ؽدصذ ػهٛٓب خالل فزسح انجؾدش  ٔيددٖ ريصٛسْدب ػهدٗ 

ٔرٕطهذ اندزاظخ إندٗ نٌ اَفادبع يؼددل انًُدٕ انعدكبَٙ   انُبرظ انًؾهٙ االعًبنٙ

االعًبنٙ  ٔذنك يٍ خالل ريصٛسِ ػهٗ انؼدٚد فٙ نٛجٛب ٚؤصس ظهجبً ػهٗ انُبرظ انًؾهٙ 

يٍ انقطبػبد االَزبعٛدخ يضدم قطدبع انصزاػدخ ٔانظدُبػخن رجدٍٛ نٌ انصٚدبدح فدٙ ػددد 

ننددن َعددًّ رددؤد٘ ننددٙ َزددب ظ إٚغبثٛددخ ػهددٙ ننُددبرظ ننًؾهددٙ  011انعددكبٌ ثًقددداز 

سٔزح نؽدالل األٚدد٘ ػدٔرٕطهذ انٙ  يهٛبز دُٚبز  3,4اإلعًبنٙ  ثصٚبدِ يقدازْب 

بيهخ انٕؽُٛخ يؾم األٚدد٘ انؼبيهدخ األعُجٛدخ فدٙ ؽدبل ردٕافس انكادبواد ٔػدسٔزح انؼ

ٔػغ ٔرُاٛر خطؾ ٔثسايظ اقزظبدٚخ يٍ شبَٓب اظزٛؼبة نػداد انجبؽضٍٛ ػٍ انؼًم 

  يٍ خالل رٕفٛس فسص انؼًم نٓىن

Abstract: 

The study aims to study and analyze the population conditions 

in the Libyan economy in order to identify the developments that 

occurred during the research period and their impact on GDP. 

The study concluded that the low rate of population growth in 

Libya negatively impacts the GDP through its impact on Many 

productive sectors such as agriculture and industry. It was found 

that the increase in the population by 100 thousand people leads 

to any positive results on the local GDP, an increase of KD 3.4 

billion, and reached the need to replace the national labor force 

with the foreign workers in the case of availability of 

competencies and the need to develop and implement economic 

plans and programs that Understand the numbers of job seekers 

by providing them with job opportunitiesن 
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 يقذيت: 

نٛجٛدب يدٍ خدالل انزاٛدساد فدٙ ْٛكدم االقزظدبد رزؼؼ يؼبنى انزًُٛخ االقزظبدٚخ فٙ       

انٕؽُٙ  ٔيٍ خالل يعبًْخ انقطبػبد االقزظبدٚخ انًفزهاخ فٙ انُبرظ انًؾهٙ ٔقدزرٓب 

فٙ رُٕٚغ يظبدز انددخم  فًدٍ انًعدهى ثدّ نٌ نٛجٛدب اؾدبل انجهدداٌ انُاطٛدخ ذاد األؽغدبو 

انعكبٌ ػُبطدس ْبيدخ  انعكبَٛخ انظاٛسح َعجٛبً رشكم فٛٓب انؼًهٛبد اندًٕٚغسافٛخ ٔػدد

ازؾدٚددد ٔانزدديصٛس ػهددٗ األٔػددبع االقزظددبدٚخ  ٔاالعزًبػٛددخ  ٔانجشددسٚخ ؽٛددش ٚزًٛددص 

ؽدٕانٙ  8105االقزظبد انهٛجٙ ثبَفابع ػددد انعدكبٌ إذ ندى ٚزغدبٔش ػدددْى فدٙ َٓبٚدخ 

  8اى 0.59541يهٌٕٛ َعًخ  نيبو يعبؽخ عاسافٛخ شبظؼخ ٔانزٙ رجهغ  432ن4.2ن6

شفض اى 8ن3 ٚزؼدٖ ٔيؼدل اضبفخ ظكبَٛخ ال
8

 ن

  يشكهت انذساعت:

ٚزعى االقزظبد انهٛجٙ ثبَفادبع ػددد انعدكبٌ إذ ندى ٚزغدبٔش ػدددْى فدٙ َٓبٚدخ ػدبو       

يهٌٕٛ َعًخ  ٔنيبو انًعبؽخ انغاسافٛخ انشبظؼخ فدٙ نٛجٛدب  432ن4.2ن6ؽٕانٗ  8105

اى 541ن59.ن0ٔانزٙ رجهغ 
8

شفض اى 8ن3فئٌ يؼدل انكضبفخ انعكبَٛخ ال ٚزؼدٖ  
8

 ن

ٔفًٛب ٚزؼهق ثبنُاؾ ٔانابش انطجٛؼٙ فئٌ اؽزٛبؽٛبد نٛجٛب يٍ انُاؾ انفبو رظم إندٙ َؾدٕ 

 % يٍ اؽزٛبؽٛبد دٔل األٔثكن6ن4ننن يهٌٕٛ ثسيٛم  ٔارنك ٚشكم  49

 (2006 – 1664ػذد انغكبٌ فٙ نٛبٛب خالل انفخشة ) (1خذٔل سقى )

انخؼذادعُت   يؼذل انًُٕ أنغكبَٙ ػذد انغكبٌ 

 2ن3 590ن505ن0 0964

 4ن3 3.8ن158ن8 09.3

 8ن4 159ن830ن3 0924

 2ن8 39.ن329ن4 0995

 2ن0 998ن383ن5 8116

 5ن0 111ن042ن6 8101

 0.ن1 432ن4.2ن6 8105

  (ن8104رقدٚساد يغًٕػخ انجُك اندٔنٙ )*  انًصذس:

 نwww.ar. khoema. com  8106انعكبٌ نٛجٛب  يكزت اإلؽظب ٛبد انقٕيٙ  ػهى * 

رٛسح اجٛدسح  - ب ثٕد ٔٔفقبً نهًؼطٛبد انعبثقخ ْٔٙ انؼدد َٔعدجخ انًُٕد ٔانكضبفدخ انعدكبَٛخ ٔرُبقظٓد

فٙ ظم انًعبؽخ انغاسافٛخ انٕاظؼخ   فئٌ ْدرا ٚٓددد ثزاٛٛدس انزساٛدت انؼًدس٘ نهعدكبٌ خبطدخ 

   ٔيب ؽظم يٍ ٔفٛبد ٔإػبقخ نؼدد اجٛس يٍ انعكبٌ خبطخ انشجبةن 8100نؽداس ثؼد 
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يٍ خالل انؼسع انعبثق ًٚكٍ انقٕل اٌ اَفابع يؼددل ًَدٕ انعدكبٌ فدٙ نٛجٛدب ندّ 

ردديصٛسِ انعددهجٙ ػهددٗ انًزاٛددساد االقزظددبدٚخ انًفزهاددخ    ٔثبنزددبنٙ فدديٌ ذنددك نددّ نصددبز 

االعًبنٙنفبَفاددبع يؼدددل انًُددٕ انعددكبَٙ قددد ٔاَؼكبظددبد ظددهجّٛ  ػهددٗ انُددبرظ انًؾهددٙ 

 ٚكٌٕ يشكهخ خبطخ إذا يب ابَذ انًٕازد انطجٛؼٛخ ٔيعبؽخ اندٔنخ رإق ؽغى انعكبٌن

 ٔيٍ ُْب حخهخص يشكهت انذساعت فٙ انغؤال انشئٛغٙ انخبنٙ :

 يب يذٖ حأثٛش اَخفبض يؼذل انًُٕ انغكبَٙ ػهٙ انُبحح انًحهٙ االخًبنٙ؟ -

 أًْٛت انذساعت:

ردديرٙ نًْٛددخ ْددرا انجؾددش نًددب رؾزهددّ انًعددينخ انعددكبَٛخ يددٍ اْزًددبو اجٛددس يددٍ قجددم       

انًفزظٍٛ ٔانجبؽضٍٛ    ٔرؼبَٗ نٛجٛب يٍ اَفابع يعزًس فٙ يؼددل ًَدٕ انعدكبٌ ْٔدرا 

ثدٔزِ ٚؤد٘ إنٙ انزيصٛس ػهٗ انًزاٛساد االقزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ  األيس انرٖ اظدزدػٗ 

 ٔرؾدٚد انًؼبنغخ انعهًٛخ نٓبنؽسػ يشكهخ اندزاظخ ػهٗ ؽقٛقزٓب 

 رًذ طٛبغخ فسػٛبد اندزاظخ فٙ شكم فسع ز ٛعٙ ٔاؽد: فشضٛبث انذساعت:

انفشضٛت انشئٛغٛت: إٌ إَخفبض يؼذل انًُٕ انغكبَٙ فٙ نٛبٛب ٚؤثش علهبب  ػهلٗ انُلبحح 

 انًحهٙ االخًبنٙ.

 ظؼٙ انجؾش إنٗ رؾقٛق األْداف انزبنٛخ: أْذاف انذساعت:

-0991انعددكبَٙ ػهددٗ انُددبرظ انًؾهددٙ االعًددبنٙ خددالل انازددسح ) دزاظددخ  نصددس انًُددٕ -0

 ن(8103

ثؾش يدب إذا ادبٌ ُْدبال ػالقدخ ظدججٛخ )رديصٛس يزجدبدل( ثدٍٛ اَفادبع انًُدٕ انعدكبَٙ  -8

 ٔانُبرظ انًؾهٙ االعًبنٙن

 يُٓدٛت انذساعت:

نقٛدبض  ٔانًلُٓح انقٛبعلٙ ٔانًُٓح انخحهٛهٙ انًُٓح انٕصفٙاظزفدو فٙ اندزاظخ       

انؼالقخ ثٍٛ اَفابع يؼدل انًُٕ انعكبَٙ ػهٗ انُبرظ انًؾهٙ االعًدبنٙ فدٙ نٛجٛدب خدالل 

 نE views( ثبظزفداو ثسَبيظ 8108 – 0995انازسح )

 طبس انُظش٘ نهًُٕ انغكبَٙ ٔانُبحح انًحهٙ فٙ نٛبٛبانًبحث االٔل: اإل

 أٔال : عًبث ٔخصبئص االقخصبد انهٛبٙ ٔحطٕسِ:

شددًبل قددبزح نفسٚقٛددب  ٚؾدددْب يددٍ انشددًبل انجؾددس األثددٛغ انًزٕظددؾ ٔيددٍ رقددغ نٛجٛددب   

 انغُٕة انُٛغس ٔرشبد ٔيٍ انشسق يظس ٔانعٕداٌ ٔيٍ اناسة رَٕط ٔانغصا سن
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ٔرؼد نٛجٛب صبنش دٔنخ ػهٗ يعزٕ٘ قبزح نفسٚقٛب يدٍ ؽٛدش انًعدبؽخ ٔرقددز يعدبؽزٓب   

( اددى111ن61.ن0ؽددٕانٙ )
8

رقسٚجددبً ْٔددٙ يعددبؽخ شبظددؼخ رددُغى ػُٓددب رُددٕع ٔرجددبٍٚ  

( اٛهدٕ يزدس يسثدغ ٔٚقددز 8111انزؼبزٚط  ٔرزًٛص نٛجٛب ثعبؽم ثؾدس٘ ًٚزدد ؽدٕانٙ )

 ن8105( يهٌٕٛ َعًخ ؽعت رؼداد انعكبٌ نعُخ 432ن4.2ن6ػدد انعكبٌ ثؾٕانٙ )

 ٔرزًٛددص نٛجٛددب ثًٕقددغ عاسافددٙ ْددبو فددٙ ظددم انًزاٛددساد ٔانزطددٕزاد انًؼبطددسح ػهددٗ

انعبؽخ اندٔنٛخ  ؽٛش ٚؾدْب ظزخ دٔل ٔارنك قسة نٛجٛب يٍ االرؾبد األٔزٔثٙ
(i)

 ن

ٔٚزًٛص االقزظبد انهٛجٙ ثًؼظى خظب ض اندٔل انُبيٛخ  ؽٛش ٚؼزجس اقزظبدٚبً َبيٛدبً   

طاٛس انؾغى َعجٛبً ٔٚؼزًد فٙ دخهّ ػهٗ يٕزد ؽجٛؼٙ نٔنٙ ٔؽٛد َبػت ْٕٔ اندُاؾ  

اؾ دٔزاً ؽبظًبً فٙ رشكٛم انًاليؼ انس ٛعٛخ نالقزظدبد ؽٛش رهؼت ػب داد ٔإٚساداد انُ

انهٛجددٙ اًظدددز نزؾٕٚددم االظددزضًبزاد ٔانددٕازداد انعددهؼٛخ ٔيعددزهصيبد انزشدداٛم
(ii)

  

ٔٚزًزدددغ االقزظدددبد انهٛجدددٙ ثًدددٕازد انطبقدددخ اندددٕفٛسح  إال نَدددّ ًٚزهدددك اقزظدددبد يدددٍ نقدددم 

االقزظددبداد رُٕػددبً ثددٍٛ انجهددداٌ انُاطٛددخ
(iii)

اناددبش يظدددز اندددخم   ؽٛددش ٚؼزجددس انددُاؾ ٔ

( يددٍ ػب ددداد نٛجٛددب يددٍ انُقددد األعُجددٙ  95انس ٛعددٍٛٛ فددٙ انددجالد ٔٚشددكم انددُاؾ َؾددٕ )

%( يٍ انؼب داد انؾكٕيٛخ61ٔ)
(iv)

 ن

 (:2014-1660أٔال : حطٕس انُبحح انًحهٙ اإلخًبنٙ ببألعؼبس اندبسٚت خالل انفخشة )

االقزظبدٚخ فٙ نٛجٛب ابٌ يُظجبً ثبنسغى يٍ نٌ انٓدف االظزسارٛغٙ انًؼهٍ نهزًُٛخ 

ػهددٗ رُٕٚددغ يظددبدز اندددخم ٔرقهٛددم االػزًددبد ػهددٗ إَزددبط ٔرظدددٚس انددُاؾ انفددبو  اال إٌ 

قطبع اندُاؾ ال ٚدصال ٚؾزدم انًسرجدخ األٔندٗ  ٔثديػهٗ َعدجخ يعدبًْخ فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ 

يصسد اإلعًبنٙ ثبنًقبزَخ يغ انقطبػبد االقزظبدٚخ األخسٖ اإلَزبعٛخ ٔانفديٛخ  ؽٛش ر

خطددؾ انزًُٛددخ ْٔددرِ انقطبػددبد ثؼدددد انعددكبٌ انًددُفاغ فددٙ نٛجٛددب  ْٔددرا يددب ًٚكددٍ نٌ 

 (:8َالؽظّ يٍ خالل اظزؼساع انجٛبَبد انٕازدح ثبنغدٔل انزبنٙ زقى )

 انُبحح انًحهٙ انُفطٙ: .1

يعبًْخ قطبع انُاؾ فٙ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙ رزاٛس ؽعت راٛس انكًٛدخ انًُزغدخ  

يهٛدٌٕ  3844د رطدٕز َدبرظ قطدبع انظدُبػبد االظدزسارٛغٛخ ػدٍ ٔنظؼبز انزظدٚس  فق

ثبألظدؼبز انغبزٚدخ  ٔثدبنسغى  0999يهٛدٌٕ دُٚدبز ػدبو  3996  إندٗ 0991دُٚبز ػبو 

يٍ ْرا انزطٕز فقد اَفاؼزب يعبًْخ ْدرا انقطدبع فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ اإلعًدبنٙ يدب ثدٍٛ 

ٚكٍ ثعجت ًَدٕ    ْٔرا االَفابع نى0999 -0991% خالل انازسح 0ن82% ٔ 3ن39

َشبؽبد إَزبعٛخ نخسٖ ثقدز يب ابٌ َبرغبً ػدٍ اَفادبع فدٙ األظدؼبز ٔاًٛدبد اإلَزدبط 
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% خدالل 38نهُاؾ  فقد ثهاذ َعدجخ يعدبًْخ قطدبع اندُاؾ فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ اإلعًدبنٙ 

َزٛغددددخ  8113ٔ  8118% فددددٙ ػددددبيٙ 56( نزسراددددغ إنددددٗ 8110 - 0999انازددددسح )

% خدالل 0.  صدى ازراؼدذ إندٗ 8118فدٙ ػدبو  نهزفاٛغ انكجٛس نعدؼس طدسف انددُٚبز

َزٛغدددخ نزظددبػد ظدددؼس اندددُاؾ انفددبو فدددٙ انعددٕق اندٔنٛدددخ  صدددى  8112 – 8114انازددسح 

َزٛغدخ الَفادبع ظدؼس اندُاؾ اثزدداواً يدٍ نٔاخدس ػدبو  8119% ػبو .5اَفاؼذ إنٗ 

  صى نخرد يعبًْخ قطبع انُاؾ فٙ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙ فٙ االزرابع  فكبَذ .811

إَزبط انُاؾ قدد   خبطخ ٔإٌ 8100% ػبو 8ن60ٔاَفاؼذ إنٗ  8101% ػبو 0ن64

َزٛغخ نهظسٔف انعٛبظٛخ ٔاأليُٛخ فٙ نٛجٛب  ٔقد  8100رٕقن فٙ ثؼغ نؽداس فجساٚس 

  نزظدم َعدجخ يعدبًْزّ قطدبع اندُاؾ ؽدٕانٙ 8108رى اظزئُبف اإلَزدبط يدغ ثداٚدخ ػدبو 

 يٍ إعًبنٙ انُبرظ انًؾهٙن .ن26

 اإلخًبنٙ غٛش انُفطٙ:انُبحح انًحهٙ  .2

ٚزجٍٛ نُب نٌ ُْبال اخدزالالد ْٛكهٛدخ فدٙ  (8يٍ خالل رؾهٛم ثٛبَبد انغدٔل زقى )

االقزظبد انهٛجٙ  ٔانًعبًْخ ػئٛهخ نهقطبػبد اإلَزبعٛخ انعهؼٛخ )انصزاػٛخ  انظُبػٛخ( 

 فٙ انقطبع غٛس انُاطٙ  ؽٛش ٚالؽع:

نٌ يعبًْخ قطبع انصزاػخ ٔطهذ إنٗ نػهٗ يعزٕٖ نٓب يٍ إعًبنٙ انُبرظ انًؾهٙ  نن 

و  0992% فدٙ ظدُخ 0ن00اإلعًبنٙ فٙ ػقد انزعؼُٛبد يٍ انقسٌ انؼشسٍٚ ثُؾدٕ 

ٔذندددك َزٛغدددخ الَفادددبع نظدددؼبز انجزدددسٔل  ٔٚالؽدددع نٌ يعدددبًْخ ْدددرا انقطدددبع قدددد 

األناٛدخ انضبنضدخ نزظدم إندٗ اَفاؼذ نصُبو يسؽهخ ازرابع نظؼبز انُاؾ يُر ثداٚخ ػقد 

% يٍ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙ  ًٔٚكٍ .ن1ثُؾٕ  8108ندَٗ يعزٕٖ نٓب فٙ ػبو 

إزعبع ردَٙ يعبًْخ انقطدبع انصزاػدٙ فدٙ ركدٍٕٚ انُدبرظ انًؾهدٙ اإلعًدبنٙ خدالل 

إنٗ ػدح نظجبة فدٙ يقدديزٓب  اَزقدبل يؼظدى انقدٕٖ انؼبيهدخ  8108 – 0991انازسح 

انؼًدم فددٙ قطدبع اندُاؾ ٔانقطبػدبد انفديٛدخ األخدسٖ فددٙ يدٍ قطدبع انصزاػدخ إندٗ 

اندٔنخ  ؽٛش ابَذ انصزاػخ ْٙ انداػًخ األظبظٛخ نالقزظبد اندٕؽُٙ قجدم اازشدبف 

انددُاؾ ثًددب رددٕفسِ يددٍ اازاددبو ذارددٙ  ٔاددرنك ندد انٓغددسح يددٍ انًُددبؽق انسٚاٛددخ إنددٗ 

ٙ رٕعدد ثٓدب انًدُٚخ يٍ َقض فٙ األٚد٘ انؼبيهخ انًؾهٛدخ فدٙ انًُدبؽق انسٚاٛدخ ٔانزد

يعدبؽبد شبظدؼخ يدٍ األزاػددٙ انصزاػٛدخ  يًدب ندٖ إنددٗ االػزًدبد ػهدٗ انؼُبطددس 

انٕافدح  ٔثبنزبنٙ فئٌ ام ذنك ندٖ إنٗ ردَٙ يعدزٕٖ اإلَزدبط انصزاػدٙ  ٔاطدجؾذ 

انصزاػددخ ثٕػددؼٓب انًزفهددن غٛددس قددبدزح ػهددٗ رددٕفٛس اإلَزددبط انددالشو نالظددزٓالال 
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ٕع انابقدد ثبالػزًدبد ػهدٗ االظدزٛساد انًؾهٙ فٙ انًدٌ  فكدبٌ يدٍ انطجٛؼدٙ نٌ ٚؼد

انفددبزعٙ  فددبشدادد ثددرنك َعددجخ انعددهغ انًعددزٕزدح  ٔنطددجؼ ُٚظددس إنددٗ االظددزٛساد 

 إَّ ثدٚالً نظٓم يٍ رًُٛخ انصزاػخ انًؾهٛخن

ثبنُعددجخ نقطددبع نظددُبػخ فًعددبًْزّ ابَددذ ػددؼٛاخ فددٙ انُددبرظ انًؾهددٙ اإلعًددبنٙ   نة 

%( 0ن6ظدبْى ْدرا انقطدبع َعدجخ ) ٔٚهؼت دٔزاً ػؼٛابً فٙ االقزظدبد انهٛجدٙ  ؽٛدش

خالل فزسح انزعؼُٛبد يٍ انقسٌ انؼشسٍٚ  ٔاَفاغ ثؼد نؽدٖ ػشس ظُخ فدٙ ظدُخ 

%( يددٍ إعًددبنٙ انُددبرظ انًؾهددٙ  ًٔٚكددٍ إزعددبع ْددرِ انًعددبًْخ 4ن0إنددٗ ) 8101

انًزدَٛددخ إنددٗ عًهددخ يددٍ انًعددججبد  يُٓددب ؽجٛؼددخ ٔطدداس انعددٕق انًؾهٛددخ  ٔردددَٙ 

خ انًزبؽخ  َٔقض األٚد٘ انؼبيهخ انًدزثخ ٔانًدبْسح  يًدب اظزاالل انطبقبد اإلَزبعٛ

ندٖ إنٗ اػزًبد انؼًهٛخ انزًُٕٚخ فٙ نٛجٛب ػهٗ انؼُبطدس انٕافددح ثداٚدخ يدٍ األَشدطخ 

االظزشبزٚخ إنٗ ٔػغ انًفططبد ٔرُاٛرْب  ٔثٓرا ثقذ انجالد زٍْ انؼًبندخ انٕافددح 

د اإلَزبعٛدخ ندى رزطدٕز ٔندى فٙ انقطبػبد اإلَزبعٛخن ٔثٓرا ًٚكٍ انقدٕل نٌ انقطبػدب

رًُددٕ اًددب ْددٕ يفطددؾ نٓددب  ؽٛددش نٌ يؼظددى انظددُبػبد االظددزسارٛغٛخ ْددٙ َاطٛددخ 

ثطجٛؼزٓب  نٔ رعبْى فٛٓب انًشزقبد انُاطٛخ ثدزعخ اجٛسح  فئذا ننقُٛدب يعدبًْخ قطدبع 

انُاؾ فٙ قطبع انظُبػخ  فئٌ يعبًْخ قطبع انظُبػخ فٙ نُبرظ انًؾهٙ ظززؼدبول 

 داًنإنٗ دزعخ يزدَٛخ ع

نيب انقطبع انفديٙ صبَٙ ناجس انقطبػبد يعبًْخ فٙ االقزظبد انهٛجٙ ْٔدٙ انًكبَدخ  نط 

انطجٛؼٛدددخ ثبنُعدددجخ نهقطدددبع انفدددديٙ فدددٙ انجهدددداٌ انُاطٛدددخ ذاد انكضبفدددخ انعدددكبَٛخ 

انًُفاؼددخ  ٔٚزًضددم انقطددبع انفددديٙ انهٛجددٙ فددٙ انُقددم ٔانًٕاطددالد ٔانزفددصٍٚ  

ؽٛدش ابَدذ يعدبًْخ ْدرا انقطدبع فدٙ ٔانزبيٍٛ ٔخديبد األػًبل ٔخديبد نخسٖ  

خالل نٓجدٕؽ انؾدبد ألظدؼبز اندُاؾ  ؽٛدش  0992انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙ ناجس ػبو 

  ؽٛددش ازراؼددذ يعددبًْخ قطددبع 8119%(  اًددب َالؽظٓددب فددٙ ػددبو 59ثهاددذ )

  ٔثزددبنٙ 8112%( فددٙ ػددبو 0ن84%( يقبزَددخ ثُؾددٕ )6ن35انفددديبد إنددٗ َؾددٕ )

خ نٓرا انقطبع فٙ نٔقبد اَفابع رساعغ نظؼبز ٚالؽع ظٕٓز االزرابع فٙ انًعبًْ

انُاؾ  ثبنسغى يٍ ذنك  فقد ؽدس رٕظغ فٙ ْدرا انقطدبع خدالل ػقدد انزعدؼُٛبد يدٍ 

انقسٌ انؼشسٍٚ  ٔانؼقدد األٔل يدٍ األناٛدخ انضبنضدخ  ثؾٛدش ثهدغ يؼددل َؾدِٕ انعدُٕ٘ 

  خبطخ يغ انزؾدٕل نهفظفظدخ يدغ 8108 – 0991%( خالل انازسح 2ن.َؾٕ )

نزعؼُٛبد ٔفزؼ انًغبل انفبص  إال نٌ ظٛطسح قطبع انُاؾ ال ردصال يعدزًسح ثداٚخ ا
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فٙ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙن ٔثٓرا ٚؼزجس انقطبع انفديٙ صبَٙ ناجس انقطبػبد ْٔٙ 

انًكبَخ انطجٛؼٛخ ثبنُعجخ نهقطدبع انفدديٙ فدٙ انجهدداٌ انُاطٛدخ ذاد انكضبفدخ انعدكبَٛخ 

خ ثؼد اازشبف انُاؾ ارغٓذ إندٗ انؼًدم فدٙ انًُفاؼخ  ؽٛش نٌ نغهت انقٕٖ انؼبيه

 يؤظعبد اندٔنخن

 (2012-1660انُبحح انًحهٙ االخًبنٙ ببألعؼبس اندبسٚت خالل انفخشة ) (2خذٔل سقى )

 )يهٌٕٛ دُٚبس(

 انضساػت % انُفط انغُت
صُبػت 

 ححٕٚهٛت

خذيبث 

 ػبيت
% 

 انُبحح

غٛش  

 انُفطٙ

% 

انُبحح 

انًحهٙ 

 االخًبنٙ

 2849 .ن61 5115 42 3952 452 423 3ن39 3844 0991

 2.56 6ن64 5658 .ن50 4583 4.6 548 4ن35 3014 0990

 9830 3ن62 6315 0ن54 4995 555 631 .ن30 8986 0998

 9032 0ن3. 66.2 56 5086 11. 19. 9ن86 8461 0993

 96.8 0ن1. 9..6 9ن53 5819 614 282 9ن89 8293 0994

 016.8 3ن62 898. 4ن50 5423 43. 933 .ن30 3321 0995

 08382 9ن.6 2362 58 6418 13. 01.5 0ن38 3961 0996

 03218 4ن.6 9896 2ن51 103. 209 .086 6ن38 4516 .099

 08524 9ن.. 9.92 59 .48. 9.. 0394 0ن88 8.26 0992

 041.6 6ن0. 01121 6ن53 544. 263 0451 4ن82 3996 0999

 ....0 8ن61 01696 4ن45 21.4 291 0432 2ن39 120. 8111

 0.683 0ن64 00896 5ن49 2.09 2.2 0398 9ن35 .638 8110

 84809 8ن49 00981 .ن32 93.0 203 0349 2ن51 08899 8118

 31682 0ن40 08590 9ن38 01191 65. 03.6 9ن52 .0213 8113

 41951 2ن34 04852 4ن82 .0064 60. 0439 8ن65 86698 8114

 55669 0ن89 060.2 9ن83 03319 99. 0554 9ن1. 39490 8115

 .6.41 4ن86 56..0 9ن80 04.48 .20 0614 6ن3. 49650 8116

 30... 4ن89 88224 .ن84 09848 293 0625 6ن1. .5424 .811

 993.6 6ن82 82323 0ن84 83960 0164 0952 4ن0. 1993. 8112

 0549. 0ن48 31038 6ن35 85455 0056 ..81 9ن.5 .4040 8119

 29888 9ن35 38185 3ن31 8.141 .085 88.2 0ن64 .5.09 8101

 5ن4.956 2ن32 5ن02529 3ن35 06930 9.2 4ن5.8 8ن60 .8936 8100

: يظددسف نٛجٛددب انًساددص٘  إدازح انجؾددٕس ٔاإلؽظددبو  انُشددسح االقزظددبدٚخ  انًصللذس

 ن8104انًغهد انساثغ ٔانفًعٌٕ  انسثغ األٔل  
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 (:2012-1660االخًبنٙ ببألعؼبس انثببخت خالل انفخشة )ثبَٛب : حطٕس انُبحح انًحهٙ 

 ( يب ٚهٙ:5( ٔ)4(  )3ٚالؽع يٍ خالل اظزؼساػُب نهغدأل انزبنٛخ نزقبو )

 ( 62انُبحح انًحهٙ االخًبنٙ ببألعؼبس انثببخت نغُت ) (3خذٔل سقى )

 )يهٌٕٛ دُٚبس(            (2012-1660خالل انفخشة )                        

 انغُت
انُفط 

 ٔانغبص

يؼذل 

 انًُٕ
 انضساػت

انصُبػت 

 انخحٕٚهٛت

يؼذل 

 انًُٕ
 خذيبث

انُبحح 

انًحهٙ 

غٛش 

 انُفطٙ

يؼذل 

 انًُٕ

انُبحح 

انًحهٙ 

 االخًبنٙ

0991 4152 - 0036 658 - 5552 .540 - 00599 

 08.58 6ن3 205. 5254 3ن4 621 0033 6ن80 .493 0990

 08631 3ن8 993. 5223 6ن. 38. 0818 0ن6- .463 0998

 089.9 6ن2 2624 6490 6ن05 246 0050 4ن.- 4895 0993

 620 .005 4ن4 4426 0994
-

 5ن09
 .0892 0ن8- 2510 ..64

 03061 .ن0 2645 .654 9ن08 69. 00.6 6ن1 4505 0995

 03619 3ن5 9016 6954 5ن0- .5. 0029 3ن1- 4513 0996

 03218 0ن8 9896 103. 8ن2 209 .086 0ن1 4516 .099

 03922 0ن1 9300 125. .ن0- 215 08.4 2ن3 ..46 0992

0999 4055 
-

 8ن00
 03656 8 9510 889. .ن3 235 .083

 04848 4 9220 566. 5ن5- 29. 08.4 9ن4 4360 8111

 04604 2ن4 01355 2106 4ن5- 46. 0331 3ن8- 4859 8110

 051.9 2ن5 .0195 .255 5ن8- .8. .035 8ن3- 4088 8118

 05941 8ن8 00099 2241 9ن4- 690 0324 05 4.40 8113

 0.184 3ن5 00.98 9362 4ن0- 620 0400 3ن01 5838 8114

 02148 6ن6 085.3 .0113 .ن0 693 0446 5ن4 5469 8115

 09011 .ن6 03408 01.69 .ن8 08. 0423 4 5622 8116

 80313 .ن05 05502 08493 0ن3 34. 0581 .ن0 5.25 .811

 88435 9ن. 06.41 03505 8- 09. 0552 5ن0- 5695 8112

 88559 4ن3 0.306 04131 5ن3 44. .059 9ن.- 5843 8119

 83314 0ن3 0.253 04531 5ن3 1.. 0636 9ن3 5450 8101

 0ن0595 8100
-

 .ن1.
 8ن068 460

-

 9ن2.
 3ن9685 55- 8ن2131 0ن806.
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انُشددسح االقزظددبدٚخ   : يظددسف نٛجٛددب انًساددص٘  إدازح انجؾددٕس ٔاإلؽظددبو انًصللذس

 ن8104انًغهد انساثغ ٔانفًعٌٕ  انسثغ األٔل  

 قطبع انخذيبث فٙ انُبحح انًحهٙ اإلخًبنٙ ببألعؼبس انثببخت خالل انفخشة  (4خذٔل سقى )

 )يهٌٕٛ دُٚبس(                 (1660-2012)                                                 

 انغُت

انكٓشببء 

ٔانغبص 

 ٔانًٛبِ

 انخشٛٛذ

انُقم 

ٔانخخضٍٚ 

 ٔانًٕاصالث

انخدبسة 

 ٔانًطبػى

 ٔانفُبدق

انًبل 

ٔانخبيٍٛ 

ٔخذيبث 

 االػًبل

يهكٛت 

 انًغبكٍ

انخذيبث 

 انؼبيت

انخذيبث 

 االخشٖ

0991 090 696 .6. 0380 349 348 0642 845 

0990 095 589 .24 03.1 338 351 8116 829 

0998 813 631 234 0335 890 363 0909 301 

0993 0.. 699 951 04.5 335 3.4 80.5 316 

0994 021 664 962 0458 383 391 802. 304 

0995 023 555 9.0 0550 318 41. 8859 309 

0996 830 .33 0102 0560 330 484 8333 383 

099. 844 .13 0089 0681 85. 431 8314 386 

0992 863 660 0041 0634 850 448 8368 333 

0999 8.2 .80 0066 0550 896 45. 8480 339 

8111 311 296 0022 0544 319 4.8 8516 350 

8110 306 941 0891 0692 388 493 8591 362 

8118 386 0031 0409 0224 354 519 8558 328 

8113 336 0103 0514 09.9 3.4 585 8.12 410 

8114 353 002. 0618 8125 396 545 8..9 488 

8115 3.4 0409 0.15 880. 480 523 8268 456 

8116 399 0599 0233 8324 453 684 89.6 510 

811. 483 8.33 09.9 85.4 429 662 3136 550 

8112 458 3361 8012 8.48 580 .12 3136 591 

8119 424 3331 8845 8981 554 .60 319. 641 

8101 502 3851 8390 3001 591 202 3059 694 

8100 818 623 0843 0114 309 393 03.. 511 

 504 2ن3.23 6ن6.1 488 .ن8018 8ن0808 3ن65. 8ن618 8108

: يظددسف نٛجٛددب انًساددص٘  إدازح انجؾددٕس ٔاإلؽظددبو  انُشددسح االقزظددبدٚخ  انًصللذس

 ن8104انًغهد انساثغ ٔانفًعٌٕ  انسثغ األٔل  
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 خالل انفخشةيؼذل انًُٕ فٙ قطبع انخذيبث انؼبيت فٙ نٛبٛب  (5خذٔل سقى )

 ) َغٛت يئٕٚت(              ( 1660-2012)                                               

 انغُت

انكٓشببء 

ٔانغبص 

 ٔانًٛبِ

 انخشٛٛذ

انُقم 

ٔانخخضٍٚ 

 ٔانًٕاصالث

انخدبسة 

 ٔانًطبػى

 ٔانفُبدق

انًبل 

ٔانخبيٍٛ 

ٔخذيبث 

 االػًبل

يهكٛت 

 انًغبكٍ

انخذيبث 

 انؼبيت

انخذيبث 

 انؼبيت

0991 - - - - - - - - 

 02 .ن80 3ن8 9ن4- .ن3 8ن8 84- 0ن8 0990

 3ن. 3ن4- .ن3 3ن08- 6ن8- 4ن6 0ن09 0ن4 0998

 3ن0- 3ن03 3 0ن05 5ن01 9ن03 00 2ن08- 0993

 6ن8 6ن1 3ن4 6ن3- 6ن0- 9ن0 5- .ن0 0994

 6ن0 3ن3 4ن4 5ن6- 2ن6 3ن1 4ن06- .ن0 0995

 3ن0 3ن3 8ن4 6ن9 6ن1 2ن4 38 8ن86 0996

 9ن1 8ن0- 4ن0 4ن88- 2ن3 9ن01 0ن4- 6ن5 .099

 8 5ن8 2ن8 3ن8- 9ن1 0 6- 2ن. 0992

 2ن0 5ن8 4ن3 9ن.0 0ن5- 3ن8 0ن9 .ن5 0999

 5ن3 5ن3 3ن3 4ن4 5ن1- 9ن0 3ن84 9ن. 8111

 2ن4 4ن3 4ن4 8ن4 01 6ن2 9ن4 3ن5 8110

 2ن3 5ن0- 8ن3 9ن9 00 01 81 8ن3 8118

 5 0ن6 0ن3 6ن5 5 6 4ن01- 0ن3 8113

 8ن5 6ن8 2ن3 9ن5 4ن5 5ن6 8ن.0 0ن5 8114

 2 3 . 3ن6 3ن6 4ن6 5ن09 9ن5 8115

 9ن9 4 . 6ن. 5ن. 5ن. .ن08 .ن6 8116

 01 8 . 9ن. 2 2 9ن1. 6 .811

 0ن. 1 6 5ن6 5ن6 5ن6 9ن88 9ن6 8112

 5ن2 8 5ن. 3ن6 5ن6 5ن6 9ن1- 0ن. 8119

 4ن2 8 5ن. 5ن6 5ن6 5ن6 4ن8- . 8101

 82- 56- 58- 9ن45- .ن.6- 42- 9.- 60- 8100

 2ن8 2ن0.4 6ن1. 3ن38 4ن019 5ن8- 08 092 8108

 (ن4يٍ إػداد انجبؽش ثبالػزًبد ػهٗ انجٛبَبد انٕازدح فٙ انغدٔل زقى ) انًصذس:
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 انخٕصٚغ انُغبٙ نًغبًْت انقطبػبث االقخصبدٚت فٙ انُبحح انًحهٙ االخًبنٙ (6خذٔل سقى )

 )َغبت يئٕٚت(             (2012-1660خالل انفخشة )                                    

 انغُت
انُفط 

 ٔانغبص
 يحبخش انصُبػت صساػت

انُقم 

ٔانخخضٍٚ 

 ٔانًٕاصالث

انخدبسة 

 ٔانًطبػى

 ٔانفُبدق

انًبل 

ٔانخبيٍٛ 

ٔخذيبث 

 االػًبل

انخذيبث 

 انؼبيت

انخذيبث 

 األخشٖ

 0ن8 8ن04 3 4ن00 6ن6 .ن0 6ن5 2ن9 35 0991

 3ن8 .ن05 6ن8 .ن01 0ن6 8ن0 3ن5 9ن2 .ن32 0990

 5ن8 8ن05 3ن8 6ن01 6ن6 4ن0 2ن5 5ن9 .ن36 0998

 4ن8 2ن06 6ن8 4ن00 3ن. 5ن0 5ن6 9ن2 0ن33 0993

 4ن8 2ن06 5ن8 8ن00 5ن. 4ن0 8ن5 9ن2 5ن34 0994

 4ن8 8ن.0 3ن8 2ن00 4ن. 8ن0 2ن5 9ن2 3ن34 0995

 4ن8 0ن.0 4ن8 5ن00 5ن. 5ن0 6ن5 .ن2 0ن33 0996

 4ن8 .ن06 9ن0 .ن00 8ن2 4ن0 9ن5 8ن9 6ن38 .099

 4ن8 9ن06 2ن0 .ن00 0ن2 3ن0 .ن5 0ن9 4ن33 0992

 5ن8 .ن.0 8ن8 4ن00 5ن2 5ن0 0ن6 9 4ن31 0999

 5ن8 6ن.0 8ن8 2ن01 3ن2 2ن0 5ن5 9ن2 6ن31 8111

 5ن8 .ن.0 8ن8 6ن00 2ن2 2ن0 0ن5 0ن9 0ن89 8110

 5ن8 9ن06 3ن8 5ن08 4ن9 0ن8 2ن4 9 3ن.8 8118

 5ن8 .0 3ن8 4ن08 4ن9 4ن8 3ن4 .ن2 .ن89 8113

 5ن8 3ن06 3ن8 8ن08 4ن9 9ن0 4 3ن2 .ن31 8114

 5ن8 9ن05 3ن8 3ن08 5ن9 8ن8 2ن3 2 3ن31 8115

 6ن8 6ن05 4ن8 5ن08 6ن9 3ن8 .ن3 2ن. 2ن89 8116

 6ن8 3ن04 3ن8 0ن08 3ن9 6ن3 4ن3 0ن. 0ن.8 .811

 6ن8 5ن03 3ن8 8ن08 4ن9 8ن4 8ن3 9ن6 4ن85 8112

 2ن8 .ن03 5ن8 9ن08 01 8ن4 3ن3 0ن. 8ن83 8119

 3 5ن03 5ن8 3ن03 3ن01 9ن3 3ن3 . 4ن83 8101

 3ن3 30 3ن3 2ن00 5ن01 8 .ن0 2ن4 4ن06 8100

 3ن3 4ن84 .ن8 6ن03 2ن. .ن0 5ن3 0ن4 6ن85 8108

 (ن5( ٔ )4يٍ إػداد انجبؽش ثبالػزًبد ػهٗ انجٛبَبد انٕازدح فٙ انغدٔل زقى ) انًصذس:

ٔثبنزساٛص ػهٗ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙ غٛس انُاطدٙ اندر٘ ٚؼدد ًَدِٕ يؤشدساً يًٓدبً 

( 5(  )4(  )3إلػبدح ْٛكهخ االقزظبد انهٛجٙ  نٕؽع يٍ خالل انغددأل انعدبثقخ نزقدبو )

ثُؾدٕ  0999-0991نُبرظ غٛس انُاطٙ خدالل انازدسح ( اظزًساز انزٕاػغ فٙ ًَٕ ا6ٔ)

ثبنًئددخ ظددُٕٚبً(  ثددبنسغى يددٍ ثددٕادز رشددغٛغ انقطددبع انفددبص ٔظٓددٕز َددٕع يددٍ 4 6ن8)

( نٔ يب نؽهق ػهٛدّ ترًهٛدكت 0998ٔ 0922انفظفظخ نجؼغ ٔؽداد انقطبع انؼبو )
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ؽس انًُشآد انؼبيخ  ٔنكٍ انقطدبع انفدبص نظدزًس ؽدرزاً ٔخب ادبً خدالل انازدسح ٔندى ٚفدب

يُزغخ رصٚد يٍ انؼدسع انًؾهدٙ ثبظزضًبزاد
(v)

  فقدد 8101-8111ن نيدب خدالل انازدسح 

%  َزٛغخ نهزٕظغ فٙ قطبع انفديبد  5ن5إشداد يؼدل ًَٕ انُبرظ غٛس انُاطٙ إنٗ َؾٕ 

ٔشٚبدح يشبزاخ انقطبع انفبص فٙ رهك انازسح  نيب ػُد ؽعبة يؼدل انًُدٕ نهُدبرظ غٛدس 

%  ثعددجت رٕقددن 8ن0  فددٛالؽع نَددّ إَفاددغ إنددٗ َؾددٕ 8108-8111انُاطددٙ نهازددسح 

ن ْدرا ٔٚجدٍٛ انغددٔل انزدبنٙ زقدى 8108ٔ 8100ت األَشطخ اإلقزظدبدٚخ فدٙ ػدبيٙنغه

( يعبًْخ انقطبػبد االقزظبدٚخ غٛس انُاطٛخ فٙ انُبرظ انًؾهٙ غٛس انُاطٙ خالل .0)

 (: 8108-0991انازسح )

 يغبًْت انقطبػبث االقخصبدٚت غٛش انُفطٛت فٙ انُبحح انًحهٙ غٛش انُفطٙ (2خذٔل سقى )

 )َغبت يئٕٚت(               ( 2012-1660خالل انفخشة )                                  

 يحبخش صُبػت صساػت انبٛبٌ

 انخذيبث

َقم ٔ 

 يٕاصالث

حدبسة 

ٔيطبػى 

 ٔفُبدق

يبل 

ٔحأيٍٛ 

ٔخذيبث 

 االػًبل

خذيبث 

 ػبيت

خذيبث 

 أخشٖ

 8ن3 9ن80 6ن4 5ن.0 8ن01 6ن8 6ن2 0ن05 0991

 .ن3 .ن85 8ن4 5ن.0 01 9ن0 .ن2 5ن04 0990

 9ن3 84 6ن3 .ن06 4ن01 8ن8 8ن9 05 0998

 5ن3 8ن.8 9ن3 .0 9ن01 3ن8 .ن9 3ن03 0993

 .ن3 .ن85 2ن3 0ن.0 4ن00 8ن8 2 6ن03 0994

 .ن3 0ن86 5ن3 9ن.0 8ن00 2ن0 9ن2 6ن03 0995

 5ن3 6ن85 6ن3 0ن.0 8ن00 3ن8 3ن2 0ن03 0996

 5ن3 2ن84 2ن8 4ن.0 0ن08 0ن8 2ن2 6ن03 .099

 5ن3 4ن85 .ن8 5ن.0 8ن08 8 6ن2 .ن03 0992

 6ن3 5ن85 0ن3 3ن06 3ن08 0ن8 2ن2 03 0999

 6ن3 4ن85 0ن3 6ن05 08 6ن8 2 9ن08 8111

 6ن3 85 0ن3 4ن06 5ن08 5ن8 8ن. 2ن08 8110

 5ن3 3ن83 8ن3 8ن.0 03 9ن8 6ن6 4ن08 8118

 6ن3 8ن84 3ن3 .ن.0 4ن03 5ن8 8ن6 4ن08 8113

 6ن3 6ن83 4ن3 .ن.0 6ن03 2ن8 2ن5 08 8114
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 6ن3 2ن88 3ن3 6ن.0 6ن03 8ن3 5ن5 5ن00 8115

 .ن3 8ن88 4ن3 2ن.0 .ن03 3ن3 3ن5 0ن00 8116

 6ن3 6ن09 8ن3 6ن06 .ن08 5 .ن4 2ن9 .811

 5ن3 0ن02 0ن3 4ن06 6ن08 .ن5 3ن4 3ن9 8112

 .ن3 9ن.0 8ن3 9ن06 03 5ن5 3ن4 8ن9 8119

 9ن3 .ن.0 3ن3 4ن.0 4ن03 0ن5 3ن4 8ن9 8101

 4 3ن.3 9ن3 8ن04 .ن08 4ن8 8 .ن5 8100

 5ن4 9ن38 .ن3 3ن02 5ن01 3ن8 .ن4 5ن5 8108

يددٍ إػددداد انجبؽددش ثبالػزًددبد ػهددٗ انجٛبَددبد انددٕازدح يددٍ َشددساد ٔرقددبزٚس  انًصللذس:

 ن8104ننننن0929يظسف نٛجٛب انًساص٘ نػداد يفزهاخ  نعُٕاد يفزهاخ يٍ

( ٚالؽدع .( ٔ)6يٍ خالل إظدزؼساع انجٛبَدبد اندٕازدح فدٙ انغددٔنٍٛ انعدبثقٍٛ )

رطٕز يعدبًْخ قطدبع انفدديبد يقبزَدخ ثقطدبػٙ انصزاػدخ  ٔانظدُبػبد انزؾٕٚهٛدخ فدٙ 

 اًب ٚهٙ:  8108-0991انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙ ٔانُبرظ غٛس انُاطٙ خالل انازسح 

 قطبع انخذيبث:  -1

نفديبد انؼبيخ تخديبد انزؼهٛى  خديبد انظدؾخ  ٚيرٙ قطبع خديبد انًغزًغ )ا 

اندفبعت  يهكٛخ انًعباٍ  انفديبد األخسٖ( فٙ انًسرجخ األٔنٗ ثدٍٛ قطبػدبد األَشدطخ 

االقزظبدٚخ غٛس انُاطٛخ يٍ ؽٛدش يعدبًْزّ فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ اإلعًدبنٙ خدالل انازدسح 

نفدديبد %  اًدب إظدزؾٕذ قطدبع ا2ن80  ؽٛش ثهغ اًزٕظؾ يدب َعدجزّ 0999 -0991

انؼبيددخ ػهددٗ ناجددس َعددجخ يعددبًّْ فددٙ قطددبع انفددديبد االعزًبػٛددخ يددٍ انُددبرظ انًؾهددٙ 

%  ٔظبْى ام يٍ قطبػٙ يهكٛدخ 4ن06االعًبنٙ ثهاذ اًزٕظؾ خالل رهك انازسح َؾٕ 

% ػهٗ انزٕانٙ خالل َاط انازسحن ادرنك  4ن8%  3انًعباٍ ٔانفديبد األخسٖ ثُؾٕ 

%  3ن4ٔانظؾخ ٔاندفبع( يؼدل ًَدٕ ظدُٕ٘ قددزِ  ؽقق قطبع انفديبد انؼبيخ )انزؼهٛى

ٔؽقددق قطددبع يهكٛددخ انًعددباٍ ٔقطددبع انفددديبد األخددسٖ يؼدددالد ًَددٕ ظددُٕٚخ قدددزْب 

  فقددد إزراؼددذ َعددجخ 8108-8111% ػهددٗ انزددٕانٙن  نيددب خددالل انازددسح 6ن3%  8ن3

يعددبًْخ قطددبع انفددديبد االعزًبػٛددخ يددٍ انُددبرظ انًؾهددٙ االعًددبنٙ اًزٕظددؾ إنددٗ َؾددٕ 

%  5ن3ؽٛش ؽقدق قطدبع انفدديبد انؼبيدخ يؼددل ًَدٕ ظدُٕ٘ يٕعدت قددزِ  %ن.ن83

%  3ٔؽققذ قطبػبد يهكٛخ انًعدباٍ ٔانفدديبد األخدسٖ يؼددالد ًَدٕ ظدُٕٚخ ثهادذ 

% ػهدٗ انزدٕانٙن اًدب إظدزؾٕذ قطددبع انفدديبد انؼبيدخ )انزؼهدٛى ٔانظدؾخ ٔاندددفبع( 8ن3

برظ انًؾهدٙ االعًدبنٙ ػهٗ ناجس َعجخ يعدبًْخ فدٙ قطدبع انفدديبد االعزًبػٛدخ يدٍ انُد
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%  5ن3%  ٔيٍ صى عبو قطبػٙ يهكٛخ انًعدكٍ ٔانفدديبد األخدسٖ ثُؾدٕ 5ن.0ثُؾٕ 

 % ػهٗ انزٕانٙن .ن8

ثبإلػبفخ إندٗ ذندك  ثهادذ َعدجخ يعدبًْخ قطدبع انفدديبد االعزًبػٛدخ فدٙ انُدبرظ 

%  ؽٛدددش 4ن33اًزٕظدددؾ َؾدددٕ  0999-0991انًؾهدددٙ غٛدددس انُاطدددٙ خدددالل انازدددسح 

بد انؼبيخ ) انزؼهٛى ٔانظؾخ ٔاندفبع( ػهٗ ناجس َعجخ يعدبًْخ فدٙ إظزؾٕذ قطبع انفدي

%  ٔيدٍ صدى عدبو 09ن85قطبػبد انفديبد االعزًبػٛخ يٍ انُدبرظ غٛدس انُاطدٙ ثُؾدٕ 

% ػهٗ انزٕانٙن اًدب 52ن3%  59ن4قطبػٙ يهكٛخ انًعباٍ ٔانفديبد األخسٖ ثُؾٕ 

ٍ انُبرظ انًؾهدٙ غٛدس %  ي3ن38ثهاذ َعجخ يعبًْخ قطبع انفديبد االعزًبػٛخ  َؾٕ 

  ؽٛددش ؽقددق قطددبع انفددديبد انؼبيددخ نػهددٗ َعددجخ 8108 -8111انُاطددٙ خددالل انازددسح 

%  ٔيٍ صدى 2ن83يعبًْخ فٙ قطبع انفديبد االعزًبػٛخ يٍ انُبرظ غٛس انُاطٙ ثُؾٕ 

 % ػهٗ انزٕانٙن  8.ن3%  6.ن4عبو ام يٍ يهكٛخ انًعباٍ ٔانفديبد األخسٖ ثُؾٕ 

انجُٛددخ األظبظددٛخ )انكٓسثددبو ٔاناددبش ٔانًٛددبِ  انزشددٛٛد  اًددب عددبود نَشددطخ خددديبد

ٔانجُبو ٔانُقم ٔانًٕاطالد( فٙ انًسرجخ انضبَٛخ يٍ ؽٛش يعدبًْزٓب فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ 

اإلعًبنٙ  ؽٛش ؽقق انقطبع َعجخ يعبًْخ فٙ انُبرظ انًؾهٙ االعًبنٙ اًزٕظدؾ خدالل 

ع انُقم ٔانًٕاطالد %  ثؾٛش ثهاذ َعجخ يعبًْخ قطب04َؾٕ  0999-0991انازسح 

%  صى عبو قطدبع انزشدٛٛد ثُعدجخ يعدبًْخ .ن4%  ٔثًؼدل ًَٕ ظُٕ٘ قدزِ 32ن.َؾٕ 

%  ٔقطبع انكٓسثبو ٔانادبش ٔانًٛدبِ ثُؾدٕ 39ن1%  ٔثًؼدل ًَٕ ظُٕ٘ قدزِ 5قدزْب 

%ن ثبإلػدبفخ اندٗ ذندك  إشدادد َعدجخ يعدبًْخ .ن4%  ٔثًؼدل ًَٕ ظُٕ٘ قددزِ 6ن0

 8108 -8111ٙ انُددبرظ انًؾهددٙ االعًددبنٙ خددالل انازددسح قطددبع انفددديبد األظبظددٛخ فدد

%  ابٌ قد رظدزْب قطبع انُقم ٔانًٕاطالد ثُعدجخ يعدبًْخ 2ن81اًزٕظؾ إنٗ َؾٕ 

%  ٔعدددبو قطدددبع انزشدددٛٛد ثُعدددجخ 95ن5%  ٔثًؼددددل ًَدددٕ ظدددُٕ٘ قددددزِ 36ن9قددددزْب 

%  ٔ قطدبع انكٓسثدبو ٔانادبش .0ن1%  ٔثًؼدل ًَٕ ظدُٕ٘ قددزِ 0ن9يعبًْخ قدزْب 

%ن ٔيدٍ عبَدت 3ن0-%  ٔثًؼددل ًَدٕ ظدُٕ٘ قددزِ 3ن8نًٛبِ ثُعجخ يعبًْخ قدزْب ٔا

آخس  ابَذ َعجخ يعبًْخ قطبع خديبد انجُٛخ األظبظٛخ فٙ انُبرظ غٛس انُاطٙ قد ثهاذ 

%  ؽٛدددش رظددددز قطدددبع انُقدددم 82ن80َؾدددٕ  0999-0991اًزٕظدددؾ خدددالل انازدددسح 

%  ٔعددبو قطددبع 09ن00 ٔانًٕاطددالد رهددك انُعددجخ اًزٕظددؾ خددالل رهددك انازددسح ثُؾددٕ

%ن ٔيدددٍ صدددى 45ن8%  ٔقطدددبع انكٓسثدددبو ٔانادددبش ٔانًٛدددبِ ثُؾدددٕ 64ن.انزشدددٛٛد ثُؾدددٕ 

ازراؼذ يعبًْخ قطبع خديبد انجُٛخ األظبظٛخ فٙ انُدبرظ غٛدس انُاطدٙ اًزٕظدؾ خدالل 
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%  ؽٛدش ظدبْى قطدبع انُقدم ٔانًٕاطدالد فدٙ 82ن82إنٗ َؾٕ  8108-8111انازسح 

%  ٔعدددبو قطدددبع انزشدددٛٛد ثُعدددجخ يعدددبًّْ ثهادددذ 28ن08انُدددبرظ غٛدددس انُاطدددٙ ثُعدددجخ 

 %ن 0ن3%  ٔقطبع انكٓسثبو ٔانابش ٔانًٛبِ 32ن08

ثبإلػبفخ إنٗ ذنك  عبود نَشطخ قطبع انفديبد اإلَزبعٛخ فٙ انًسرجخ انضبنضخ يدٍ 

-0991ؽٛش يعبًْزٓب فٙ انُبرظ انًؾهٙ االعًبنٙ  ؽٛش ثهاذ اًزٕظؾ خالل انازسح 

ؾٕذ قطددبع انزغددبزح ٔانًطددبػى ٔاناُددبدق ػهددٗ انُعددجخ %  ؽٛددش إظددز.ن03َؾددٕ  0999

%  فٙ ؽٍٛ نٌ قطدبع انًدبل ٔانزدييٍٛ ٔخدديبد 34ن00األاجس فٙ رهك انًعبًْخ ثُؾٕ 

%ن ْدددرا ٔقدددد إشدادد يعدددبًْخ قطدددبع 36ن8زعدددبل األػًدددبل ابَدددذ يعدددبًْزّ ثُؾدددٕ 

ٕ إندٗ َؾد 8108-8111انفديبد االَزبعٛخ فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ االعًدبنٙ خدالل انازدسح 

%  ثًُٛدب 3ن08%  ؽٛش ابٌ قطبع انزغبزح ٔانًطبػى ٔاناُدبدق قدد ظدبْى ثُؾدٕ .ن04

%ن ٔيٍ عبَت آخس  فقد 4ن8ظبْى قطبع انًبل ٔانزييٍٛ ٔخديبد زعبل األػًبل ثُؾٕ 

% خدالل 2.ن81ابَذ يعبًْخ قطبع انفديبد االَزبعٛخ فدٙ انُدبرظ غٛدس انُاطدٙ َؾدٕ 

ع انزغدبزح ٔانًطدبػى ٔاناُدبدق يدٍ انُدبرظ   ؽٛش ظبْى فٛٓدب قطدب0999 -0991انازسح 

%  ثًُٛب ظبْى قطبع انًبل ٔانزييٍٛ ٔخديبد زعدبل األػًدبل 8ن.0غٛس انُاطٙ ثُؾٕ 

%ن اًدب ابَدذ يعدبًْخ قطدبع انفددديبد االَزبعٛدخ فدٙ انُدبرظ غٛدس انُاطددٙ 52ن3ثُؾدٕ 

%  ؽٛددش ظددبْى قطددبع انزغددبزح ٔانًطددبػى 8ن81ثُؾددٕ  8108-8111خددالل انازددسح 

%  فددٙ ؽددٍٛ نٌ قطددبع انًددبل ٔانزددييٍٛ ٔخددديبد زعددبل 9ن06ق فٛٓددب ثُؾددٕ ٔاناُددبد

 % خالل رهك انازسحن       3ن3األػًبل قد ظبْى ثُؾٕ 

خالطددخ انقددٕل  ٚؼددٕد انزٕظددغ فددٙ قطددبع انفددديبد  خبطددخ قطبػددبد انفددديبد 

انؼبيخ  انزغبزح ٔانًطبػى ٔاناُبدق  انُقم ٔانًٕاطالد  ٔانزشٛٛد  إنٗ األًْٛخ انكجٛسح 

انزٙ ؽظٗ ثٓب ْدرا انقطدبع يدٍ خدالل ثدسايظ انفظفظدخ انزدٙ ارجؼزٓدب نٛجٛدب يُدر ثداٚدخ 

انزعؼُٛبد يٍ انقسٌ انؼشدسٍٚ  ٔيشدبزاخ انقطدبع انفدبص  ٔارغدبِ نغهدت انًعدزضًسٍٚ 

 إنٗ االظزضًبز فٙ قطبع انفديبدن 

 قطبع انضساػت:       -2

ٔانابثدبد ٔطدٛد  ثبنسغى يٍ نٌ خطؾ انزًُٛخ االقزظبدٚخ قد نٔنذ قطبع انصزاػخ

األظًبال االْزًبو األاجس يٍ ؽٛش ؽغى االظزضًبزاد اناؼهٛخ انًُارح  فئٌ انقطدبع ثهادذ 

-0991َعددجخ يعددبًْزّ فددٙ انُددبرظ انًؾهددٙ االعًددبنٙ انؾقٛقددٙ اًزٕظددؾ خددالل انازددسح 

% خدالل َادط انازدسحن 9ن1%  ْرا ٔقد ًَب انقطبع ثًؼدل ًَٕ ظُٕ٘ 0ن9َؾٕ  0999
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  فقددد اَفاؼددذ َعددجخ يعددبًْزّ نيددبو اشدٚددبد 8108 -8111بَٛددخ نيددب خددالل انازددسح انض

% 5ن.يعدبًْخ انقطبػددبد انفديٛدخ فددٙ انُددبرظ انًؾهدٙ االعًددبنٙ  ؽٛدش ثهاددذ ؽددٕانٙ 

%ن ثبإلػدبفخ إندٗ ذندك  .ن5-خالل رهك انازسح  ٔابٌ يؼدل انًُٕ انعُٕ٘ نهقطبع َؾٕ 

قزظدبدٚخ غٛدس انُاطٛدخ ثهاذ َعجخ َبرظ قطبع انصزاػخ فٙ انُدبرظ انًؾهدٙ نهقطبػدبد اال

%  صدددى اَفاؼدددذ رهدددك انُعدددجخ 25ن03َؾدددٕ  0999-0991اًزٕظدددؾ خدددالل انازدددسح 

 %ن89ن01إنٗ َؾٕ  8108-8111اًزٕظؾ خالل انازسح 

ًٚكٍ انقٕل  ابَذ َعجخ يعدبًْخ انقطدبع انصزاػدٙ فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ اإلعًدبنٙ 

رزؼدٖ اًزٕظؾ    ٔنى0999-0991% خالل انازسح 0ن9انؾقٛقٙ ال رصٚد اًزٕظؾ ػبو 

  زغى نٌ ْرا انقطبع قد ؽظٙ ثيًْٛخ ثبنادخ 8108 – 8111% خالل انازسح 5ن.َؾٕ 

  ؽبندذ خالل ام يساؽم انزًُٛخ فٙ نٛجٛب  إال نٌ انًؼٕقدبد األظبظدٛخ نهزًُٛدخ انصزاػٛدخ

دٌٔ رؾقٛددق ْددرا انقطددبع نكبيددم نْدافددّ انًسعددٕح  ٔثؼددد نٌ رجددٍٛ ػدددو ااددبوح انًشددبزٚغ 

ًٛصاَٛددخ ػددتو خعددب سْب نغدديد اندٔنددخ يُددر َٓبٚددخ انضًبَُٛددبد ٔثداٚددخ انؼبيددخ ٔرؾًددم ان

انزعؼُٛبد يٍ انقسٌ انؼشسٍٚ إنٗ ػسع ثؼؼٓب نهفظفظخ  ٔنقد نطجؼ ٔاػدؾبً نٌ 

اندٔنخ فٙ ؽسٚقٓب إنٗ انزفهٙ ػٍ انُشبؽ انصزاػٙ
(vi)

. 

ًٔٚكددٍ انقددٕل نٌ يعددبًْخ انقطددبع فددٙ رُٕٚددغ انظددبدزاد ٔاٚغددبد يظددبدز ثدٚهددخ 

ال رراس  ٔام رهك انعهجٛبد عبود َزٛغخ يٕاعٓخ ْدرا انقطدبع نؼددح يشدبام نهدخم ركبد 

 ٔػٕا ق َٕزدْب اًب ٚهٙ:

اَزقدددبل يؼظدددى انقدددٕٖ انؼبيهدددخ يدددٍ قطدددبع انصزاػدددخ إندددٗ انؼًدددم فدددٙ قطدددبع اندددُاؾ  نن 

 ٖ فٙ اندٔنخنٔانقطبػبد انفديٛخ األخس

ندد انٓغسح يٍ انًُبؽق انسٚاٛخ إنٗ انًدٌ انكجسٖ انزدٙ رزدٕفس فٛٓدب فدسص انؼًدم  نة 

إنٗ َقض فٙ األٚد٘ انؼبيهخ فٙ انًُبؽق انسٚاٛخ ٔانزٙ رزًزغ ثًعبؽبد شبظؼخ يٍ 

 األزاػٙ انصزاػٛخن

 االػزًبد ػهٗ األٚد٘ انؼبيهخ انٕافدح َزٛغخ نُقض فٙ األٚد٘ انؼبيهخ انًؾهٛخن نط 

 نداو انؼدٚد يٍ انًشسٔػبد انؼبيخ ثعجت اناعبد ٔظٕو اإلدازحن ردَٙ ند 

انزفهددٙ ػددٍ دػددى اناالؽددٍٛ ثشددساو يؾبطددٛهٓى ثيظددؼبز يشددغؼخ  ٔاالػزًددبد ػهددٗ  نِ 

االظزٛساد انفبزعٙ يدٍ انعدهغ انصزاػٛدخ  ؽٛدش نطدجؼ ُٚظدس إندٗ االظدزٛساد إَدّ 

 ثدٚالً نظٓم يٍ رًُٛخ انصزاػخ انًؾهٛخن

 قطبع انصُبػت انخحٕٚهٛت: .3
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ػؼن يعبًْخ قطبع انظُبػخ انزؾٕٚهٛخ فٙ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًدبنٙ  ثدبنسغى يدٍ 

االظزضًبزاد انكجٛسح انزٙ َادد فٙ ْرا انقطدبع  إال نَدّ ال شال ٚهؼدت دٔزاً ػدؼٛابً فدٙ 

االقزظبد انهٛجٙ  ؽٛش ظبْى ْرا انقطبع فٙ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًدبنٙ انؾقٛقدٙ اًزٕظدؾ 

%( اًب ابَذ يعبًْخ قطبع انظُبػخ فٙ 5.ن5ثُعجخ ) 0999 – 0991خالل انازسح 

انُددبرظ انًؾهددٙ نهقطبػددبد االقزظددبدٚخ غٛددس انُاطٛددخ اًزٕظددؾ خددالل َاددط انازددسح َؾددٕ 

%( 2ن8َؾدٕ ) 0999 – 0991%( ؽٛش ثهغ يؼدل ًَِٕ انعُٕ٘ خالل انازسح 6.ن2)

ػب ثُعجخ فقد شٓد يؼدل انًُٕ انعُٕ٘ نهقطبع اَفاب 8108 – 8111نيب ثبنُعجخ نهازسح 

%(  ؽٛش اَفاؼذ َعجخ يعبًْخ قطبع انظُبػخ فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ اإلعًدبنٙ 0ن3-)

%(  اًب اَفاؼذ نٚؼدبً يعدبًْخ انقطدبع فدٙ 2ن3انؾقٛقٙ خالل رهك انازسح إنٗ َؾٕ )

%( يقبزَدخ ثدبنازسح انعدبثقخ  ٔثددن 3ن5انُبرظ نًؾهٙ نهقطبػبد غٛس انُاطٛدخ إندٗ َؾدٕ )

ٔاددبٌ ٚزدددْٕز  8101ؽزددٗ ػددبو  0993زددداواً يددٍ َٓبٚددخ انقطددبع انظددُبػٙ ٚزدددْٕز اث

%( ظدُٕٚبً  ْٔدرا ندٖ ثددٔزح إندٗ اَفادبع يعدبًْزّ فدٙ انُدبرظ انًؾهدٙ 5ن1ثؾٕانٙ )

 ن8101%( ػبو 5ن3إنٗ ) 0993%( ػبو 5ن6اإلعًبنٙ يٍ )

يٍ َبؽٛخ نخسٖ  ًُْٛذ انظُبػخ انكًٛبٔٚخ )انًُزغدبد انُاطٛدخ ٔانجزسٔاًٛبٔٚدبد 

خسٖ  ٔغٛسْب( ػهٗ فسٔع انظُبػخ انزؾٕٚهٛدخ  ؽٛدش ثهادذ ؽظدزٓب ٔ انكًٛبٔٚبد األ

ٔردديرٙ فددٙ انًسرجددخ انضبَٛددخ  8116 – 8110% فددٙ انازددسح  61يددٍ انُددبرظ انظددُبػٙ 

%( يدٍ انُدبرظ انظدُبػٙ  ٔاؽزهدذ 06طُبػخ انًُزغبد انارا ٛخ ٔانزدٙ ادٌٕ َبرغٓدب )

رظ انظدُبػٙ ثؼدد نٌ ابَدذ %( يدٍ انُدب9يٕاد انجُبو انًسرجخ انضبنضخ خالل ذاد انازدسح )

ٔٚاعدس ذندك ثبالزرادبع انعدسٚغ إلَزدبط  0999 – 093فٙ انًسرجدخ انعبدظدخ فدٙ انازدسح 

  8116 – 8110يٕاد انجُبو اظزغبثخ الزرادبع انُاقدبد االظدزضًبزٚخ انؼبيدخ فدٙ انازدسح 

0999 - 0993يقبزَخ ثبنازسح 
(vii)

. 

بػبد ٔانًشبزٚغ انكجسٖ يضم ٔٚغدز االشبزح إنٗ نٌ نٛجٛب ٕٚعد ثٓب انؼدٚد يٍ انظُ

طُبػخ انؾدٚد ٔانظهت  ٔانظُبػبد انكًٛٛب ٛخ ٔطُبػبد اإلظًُذ  ٔيظبَغ رؼهٛدت 

األظددًبال ٔغٛسْددب يددٍ انظددُبػبد انًزُٕػددخ انكجددسٖ ٔانًزٕظددطخ  إنددٗ نٌ غبنجٛددخ ْددرِ 

انًشبزٚغ رؾقق خعدب س ٔرزؾًدم انددٌٕٚ ثدبنًالٍٚٛ ثعدجت اناعدبد انًدبنٙ ٔاإلداز٘ نٔالً 

ٕدح ٔيُبفعخ انعهغ انًعزٕزدح ٔانؼب د االقزظبد٘ انؼؼٛنٔػدو انغ
(viii)

. 

ٔثٓرا فئٌ قطبع انظُبػخ نى ٚؤد٘ دٔزح ثابػهٛخ فٙ االقزظبد اندٕؽُٙ ثدبنسغى يدٍ 

األيددٕال انزددٙ طددسفذ ػهٛددّ ٔاْزًددبو انؾكٕيددخ ثٓددرا انقطددبع  ٔذنددك َزٛغددخ نهؼدٚددد يددٍ 
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نهٛجٛددخ يؾدددٔدح انؼدددد األظددجبة يددٍ ثُٛٓددب طدداس ؽغددى انعددٕق انًؾهٛددخ اددٌٕ نٌ انعددٕق ا

 432ن64.2ٔاَزشبزْب ػهدٗ زقؼدخ عاسافٛدخ اجٛدسح ؽٛدش ال ٚزغدبٔش ػددد ظدكبٌ نٛجٛدب 

ون ؽٛددش ظددبْى ْددرا فددٙ َقددض 8105ن ػددبو 8اددى541ن59.ن0َعددًخ ٔيعددبؽخ إعًبنٛددخ 

األٚددد٘ انؼبيهددخ انًؾهٛددخ انًددبْسح ٔانًدزثددخ ٔاَؼددداو انفجددسح اإلدازٚددخ  يًددب رعددجت فددٙ 

بيهددخ انٕافدددح فددٙ نغهددت خطددؾ انزًُٛددخ فددٙ انعددُٕاد األٔنددٗ  االػزًددبد ػهددٗ األٚددد٘ انؼ

ٔارنك نصدس اناعدبد انًدبنٙ ٔاإلداز٘ ػهدٗ ْدرا انقطدبع ٔاالػزًدبد ػهدٗ انؼٕا دد انُاطٛدخ 

 نزًٕٚم ْرِ انًشبزٚغن

خالطخ انقٕل  ثؼد اظزؼساع ٔرؾهٛم َٕارظ انقطبػبد االقزظبدٚخ انًكَٕدخ نهُدبرظ 

ٔانؾقٛقٛخ  ٚالؽع انجبؽش  نَّ ٔثبنسغى يدٍ اندٕفسح  انًؾهٙ اإلعًبنٙ ثبألظؼبز انغبزٚخ

انًبنٛخ  ٔرُٕع انًٕازد يٍ َاؾ ٔغبش ٔنزاػٙ شزاػٛدخ شبظدؼخ ٔغٛسْدب ٔانزدٙ ابَدذ 

يددٍ انًازددسع نٌ رددؤد٘ اددم ْددرِ انؼٕايددم إنددٗ رًُٛددخ اقزظددبدٚخ شددبيهخ  ٔخبطددخ فددٙ 

بً انقطبػدددبد اإلَزبعٛدددخ )انظدددُبػخ ٔانصزاػدددخ(  ؽٛدددش نٌ انؾكٕيدددخ اػزًددددد رفطٛطددد

اقزظبدٚبً ندػى انقطبػبد انظُبػٛخ ٔانصزاػٛخ يٍ خدالل إطدداز انؼدٚدد يدٍ انقدٕاٍَٛ  

اقبٌَٕ يُؼ انقسٔع انظُبػٛخ  ٔقبٌَٕ االظزضًبز ٔرًُٛخ انظُبػبد انٕؽُٛخ ٔغٛسْب 

يددٍ انقددٕاٍَٛ انزددٙ رشددغغ انظددُبػخ ٔانصزاػددخ  ٔاددرنك إَشددبو انؼدٚددد يددٍ انًشددبزٚغ 

دٌ انهٛجٛخ  ٔيُؼ قسٔع شزاػٛخ نهؼدٚد يدٍ اناالؽدٍٛ  انصزاػٛخ انؼًالقخ فٙ نغهت انً

إال نَددّ ٔثددبنسغى يددٍ اددم ْددرا ال ٚددصال قطددبع انظددُبػخ ٔانصزاػددخ ػددؼٛن ٔنددى ٚؤدٚددب 

دٔزًْب ثابػهٛخ فٙ االقزظبد انٕؽُٙ ْٔرا يب رى رٕػدٛؾّ ظدبثقب يدٍ خدالل يعدبًْزٓب 

 فٙ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙن

كبٌ فٙ نٛجٛب قد ظبْى فٙ رقٕٚغ انًُٕ فٙ ٔثٓرا ٚسٖ انجبؽش نٌ اَفابع ػدد انع -

انقطبػددبد اإلَزبعٛددخ )انظددُبػخ  ٔانصزاػددخ(  ٔندٖ إنددٗ شٚددبدح يعددبًْخ انقطددبع 

انفديٙ ؽٛش ٚؼزجس صبَٙ ناجس انقطبػبد يعبًْخ فٙ االقزظبد انهٛجٙ ْٔٙ انًكبَخ 

انطجٛؼٛدددخ ثبنُعدددجخ نهقطدددبع انفدددديٙ فدددٙ انجهدددداٌ انُاطٛدددخ ذاد انكضبفدددخ انعدددكبَٛخ 

%( خددالل فزددسح اندزاظددخ  ٔابَددذ 6ن53ُفاؼددخ  فكبَددذ يعددبًْزّ اًزٕظددؾ )انً

%( 5ن2%(  ٔقطدبع انصزاػدخ َؾدٕ )2ن4يعبًْخ قطبع انظُبػخ اًزٕظؾ َؾدٕ )

خالل انازسح ذارٓدب  ٔثٓدرا فقدد ادبٌ الَفادبع ػددد انعدكبٌ فدٙ نٛجٛدب َزدب ظ ػكعدٛخ 

 ػهٗ ْرِ انقطبػبد َٕزدْب اًب ٚهٙ:
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 خ ٔذاد انكابوح فدٙ انؼًدم يًدب ندٖ إندٗ االػزًدبد ػهدٗ َقض األٚد٘ انؼبيهخ انًدزث

 األٚد٘ انؼبيهخ انٕافدح فٙ انؼًهٛخ انزًُٕٚخ  ؽٛش ثقذ انجالد زٍْ انؼًبنخ انٕافدحن

  ثؼد اازشبف انُاؾ اَزقهذ يؼظى انقٕٖ انؼبيهخ يٍ قطبع انصزاػدخ إندٗ قطدبع اندُاؾ

ٕنٙ ٔظددب ن ٔانقطبػددبد انفديٛددخ األخددسٖ  ؽٛددش نقزظددس ؽًددٕػ انؼبيددم ػهددٗ ردد

إدازٚخ فٙ األعٓصح انؾكٕيٛخ ٔاظزالو زٔارت شٓسٚخ زٔرُٛٛخ  يًب عؼم انشفظٛخ 

 انهٛجٛخ اركبنٛخ ثؼٛدح ػٍ دا سح انؼًم اإلًَب ٙن

  اَفابع ػدد انعكبٌ فٙ نٛجٛب ٔاجدس ؽغدى انًعدبؽخ ندٖ إندٗ انٓغدسح يدٍ انًُدبؽق

عدجت ثدُقض األٚدد٘ انسٚاٛخ إنٗ انًدٌ انكجسٖ انزٙ رزٕفس ثٓب فسص انؼًم  ْٔرا ر

 انؼبيهخ فٙ انًُبؽق انسٚاٛخ ٔانزٙ رزًزغ ثًعبؽبد شبظؼخ يٍ األزاػٙ انصزاػٛخن

  طاس ؽغى انعٕق انًؾهٛخ ٔردَٙ اظزاالل انطبقبد اإلَزبعٛخ انًزبؽخ  ٔػدو ٔعٕد

 يُبفعخ ثٍٛ انؼدٚد يٍ انقطبػبدن

 نٙ.قٛبط اثش انًُٕ انغكبَٙ ػهٙ انُبحح انًحهٙ االخًب انًبحث انثبَٙ:

 أٔال : حٕصٛف انًُبرج انقٛبعٛت نهذساعت:

خالل ْرِ انًسؽهخ ٚقٕو انجبؽش ثٕػغ االفزساػبد انًجعطخ نهًُٕذط  ؽٛذ صدى رؾدٚدد 

يزاٛساد انًُٕذط )انزبثؼدخ ٔانًعدزقهخ( ٔانزدٙ ًٚكدٍ نٌ رعدبػد يزفدر انقدساز يدٍ خدالل 

انزدبثغ ٔانًزاٛدس انظٛبغخ انسٚبػٛخ )اإلؽظدب ٛخ( انزدٙ رؼجدس ػدٍ انؼالقدخ ثدٍٛ انًزاٛدس 

  انًعزقم  ٔذنك يٍ خالل انفطٕاد انزبنٛخ:

 -انًخغٛش انًغخقم: ًٔٚثم فٙ دساعخُب يخغٛش ٔاحذ فقط ػهٗ انُحٕ انخبنٙ:-

( ٚقظد ثًإٓو ًَٕ انعكبٌ رهك انزاٛساد Population Growthانًُٕ انعكبَٙ )

 انزٙ رطسن ػهٗ ؽغى ظكبٌ يغزًغ يب ثٍٛ فزسرٍٛ شيُٛزٍٛ

ثيَدّ  GDP: انُبرظ انًؾهٗ اإلعًدبنٙ: ٔٚؼدسف انُدبرظ انًؾهدٙ اإلعًدبنٙ خببغانًخغٛش ان

تػجبزح ػٍ إعًبنٙ انعهغ ٔانفديبد انُٓب ٛخ انزٙ ٚزى إَزبعٓب ثٕاظدطخ ػُبطدس اإلَزدبط 

ظٕاو نٌ ابَذ يؾهٛخ نٔ نعُجٛخ  داخم االقزظبد انهٛجٙ  ٔٚؼزجس انًُٕ فٙ انُبرظ انًؾهٗ 

 اإلعًبنٙ يٍ نْى يؤشساد انًُٕ فٙ االقزظبد انهٛجٙ

 ًَٕ انُبحح انًحهٙ اإلخًبنٙ: قٛبط أثش انخطٕس فٙ ػذد انغكبٌ ػهٗب: ثبَٛ  

GDP=a+bpG+et 

 حٛث:

GDP ٙانُبرظ انًؾهٙ االعًبن     PG  ٌرطٕز ػدد انعكب     et ٙ انًزاٛس انؼشٕا 
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 بٛبَبث يخغٛشاث انًُبرج انقٛبعٛت (2خذٔل سقى )

 انغُٕاث
 انُبحح انًحهٙ االخًبنٙ

 ببنًهٌٕٛ دُٚبس((
 إخًبنٙ ػذد انؼًبنت

 ػذد انغكبٌ

 َغًّ()ببنًهٌٕٛ 

 قطبع انُفط

 )ببنًهٌٕٛ دُٚبس(

 3844 83ن4 9ن0131 2849 0991

 3014 34ن4 9ن0131 2.56 0990

 8986 45ن4 3ن0168 9830 0998

 8461 56ن4 0031 9032 0993

 8293 62ن4 5ن0064 96.8 0994

 3321 2ن4 8ن0811 016.8 0995

 3961 .2ن4 3ن0839 08382 0996

 4516 94ن4 5ن08.1 03218 .099

 8.26 18ن5 .ن0383 08524 0992

 3996 19ن5 .ن0323 041.6 0999

 120. .0ن5 0ن0445 ....0 8111

 .638 85ن5 48ن0452 0.683 8110

 08899 38ن5 6.ن04.1 84809 8118

 .0213 40ن5 552ن0822 31682 8113

 86698 49ن5 118ن0599 41951 8114

 39490 56ن5 288ن0455 55669 8115

 49650 66ن5 8.9ن0401 .6.41 8116

 .5424 20ن5 959ن.058 30... .811

 1993. 99ن5 358ن.046 993.6 8112

 .4040 02ن6 .60ن0580 0549. 8119

 .5.09 32ن6 6.ن0618 29888 8101

 .8936 39ن6 65ن0656 9ن49624 8100

 24400 40ن6 189ن0629 9ن001160 8108

 :ػذد انغكبٌ  ٔانُبحح انًحهٗ اإلخًبنٙثبنثب: قٛبط انؼالقت بٍٛ انخطٕس فٙ 

 :خشاَدش. انًُٕرج االٔل -اخخببس انخكبيم انًشخشك ٔفقب نًُٓدٛت أَدم  -أ

نٔػؾذ َزب ظ اخزجبز انزكبيم انًشزسال ثبظزفداو ؽسٚقخ اَغم ٔعساَغس ٔفقب نهغددٔل زقدى 

االعدم انطٕٚدم  ( ٔانزٗ رزًضم فٙ اخزجبز ظهعهخ انجدٕاقٗ انُبرغدخ ػدٍ اَؾدداز انؼالقدخ فدٙ 9)

نهًُددٕذط انقٛبظددٗ االٔل نَددّ رٕعددد ػالقددخ ركبيددم يشددزسال ثددٍٛ رطددٕز ػدددد انعددكبٌ ٔرطددٕز 
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انُددبرظ انُاطددٙ ؽٛددش أػددؼ اخزجددبز ظهعددهخ انجددٕاقٗ ثبظددزفداو اخزجددبز فٛهٛددت ثٛددسٌٔ آًَددب 

ظباُزبٌ ػُد انًعزٕٖ ٔثبنزبنٗ ٚزؾقق ٔعٕد انزكبيم انًشزسال ْٕٔ يدب ٚؼُدٗ ٔعدٕد ػالقدخ 

 نطٕٚم ثًُٛٓب  ٔآًَب ٚعهكبٌ ظهٕاب يزشبثٓب ػهٗ انًدٖ انطٕٚمنفٙ االعم ا

 :حقذٚش انؼالقت بٍٛ انخطٕس فٙ ػذد انغكبٌ  ٔانُبحح انًحهٗ اإلخًبنٙ : سابؼب  

( َزددب ظ انزقدددٚس نهًُددٕذط انقٛبظددٗ االٔل ثبظددزفداو ؽسٚقددخ 9ٕٚػددؼ انغدددٔل زقددى )      

 -( ٔانزٗ ًٚكٍ رقًٛٛٓب ٔرؾهٛهٓب ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ: OLSانًسثؼبد انظاسٖ )

 انخقٛٛى اإلحصبئٙ نهًُٕرج:  

( نٌ يؼبيم يزاٛس ػدد انعدكبٌ  ادبٌ ذا دالندخ إؽظدب ٛخ ػُدد 9ٚالؽع يٍ عدٔل )      

ؽٛدش ابَدذ انقدٛى انًؾعدٕثخ ناجدس يدٍ انقدٛى انغدٔنٛدخ  T% ثبظزفداو اخزجبز 5يعزٕٖ 

%  فًٛدب ادبٌ انؾدد 5االؽزًبل ( ؽٛدش ابَدذ نقدم يدٍ  (P.valueاًب ٚؼكط ذنك قًٛخ 

( ػهٗ يؼُٕٚخ انًُٕذط اكم  F=72( يقجٕل إؽظب ٛب  فًٛب ناد نخزجبز فٛشس )aانضبثذ )

R=%77ذاد دالنخ إؽظب ٛخ   اًب ثهاذ َعجخ يؼبيدم انزؾدٚدد ) Fؽٛش ابَذ قًٛخ 
8

 )

( يددٍ انزاٛددس %77ْٔددرِ انُعددجخ  رشددٛس إنددٗ اٌ رطددٕز ػدددد انعددكبٌ ٚاعددس يددب َعددجزّ )

 انؾبطم فٙ انُبرظ انًؾهٙ اإلعًبنٙن

 َخبئح حقذٚش انؼالقت بٍٛ ػذد انغكبٌ ٔانُبحح انًحهٗ اإلخًبنٙ (6خذٔل سقى )

 َخبئح حقذٚش انؼالقت بٍٛ ػذد انغكبٌ ٔانُبحح انًحهٗ اإلخًبنٙ

 انخطأ انًؼٛبس٘ قًٛت انًؼهًت انًخغٛش
   t قًٛت

 انًحغٕبت
 االحخًبل

 194625.4 27387.46- (a) انحذ انثببج

-

7.10637

2 

0.0000 

 5124.669 43744.19 ػذد انغكبٌ
8.53600

2 
0.0000 

72 R²= 0.77          F= 

 اخخببس انًشبكم انقٛبعٛت ببنًُٕرج

 االخخببس
اخخببس كشف ػذو حببث 

 انخببٍٚ

اخخببس 

D.W 
 انُخٛدت

 َخبئح االخخببس

0.678621 F 1.32 
انًُٕدج خبنٗ يٍ انًشبكم 

 0.4198 انقٛبعٛت
االحخًب

 ل

-DLبٍٛ 

DU 
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 اخخببس انخكبيم انًشخشك نهًُٕرج بطشٚقت اَدم –خشاَدش

اخخببس عهغهت 

انبٕاقٗ نؼالقت  ػذد 

انغكبٌ ببنُبحح 

 انًحهٗ اإلخًبنٙ

قًٛت احصبئٛت فٛهٛب بٛشٌٔ 

(pp) 
 َخٛدت االخخببس االحخًبل

-3.362355 0.0018 

عهغهت انبٕاقٗ يغخقشة 

حأكٛذ نٕخٕد ػالقت ْٕٔ 

 حكبيم يشخشك

 نEViews8انًصذس: يٍ اػذاد انببحث ببعخخذاو 

 .أخخببس انًشبكم انقٛبعٛت نهًُٕرج 

( ٙاخخبلللبس االسحبلللبط انلللزاحAutocorrelation:)  يدددٍ انغددددٔل ٚزؼدددؼ نٌ قًٛدددخ

(  ٔرشٛس ْدرِ انقًٛدخ نفهدٕ 38ن0( ثهاذ )Durbin Watsonيؼبيم دٔزٍٚ ٔارعٌٕ )

يشددكهخ االزرجددبؽ انددرارٙ  ؽٛددش رقددغ فددٙ انًُطقددخ انًقجٕنددخ انفبنٛددخ يددٍ انًُددٕذط يددٍ 

 االزرجبؽن

( ٙاخخببس انخٕصٚغ انطبٛؼٙ نهبٕاقNormality:) 

( الخزجددبز انزٕشٚددغ انطجٛؼددٙ نؾدددٔد Jarque - Beraاظددزفداو انجبؽددش اخزجددبز )      

انفطددي رزجددغ انفطددي )انجددٕاقٙ( انُبرغددخ ػددٍ رقدددٚس انًُددٕذط  ٔنصجزددذ انُزددب ظ نٌ ؽدددٔد 

( ثًعدزٕٖ دالندخ يؾعدٕة J-B=0.067انزٕشٚغ انطجٛؼٙ ؽٛدش ثهادذ قًٛدخ االخزجدبز )

(P- value = 0.96 ٍناجس ي ْٗٔ )ْٔرا ٚشٛس نقجٕل فسػٛخ انؼدو انزٙ ردُض 5  %

 نػهٗ نٌ انجٕاقٙ رزجغ انزٕشٚغ انطجٛؼٙ

0

1

2

3

4

5

6

7

-40000 -20000 0 20000 40000

Series: Residuals

Sample 1990 2012

Observations 23

Mean       1.06e-11

Median  -4164.642

Maximum  31973.75

Minimum -35215.02

Std. Dev.   15649.87

Skewness   0.051650

Kurtosis   2.755751

Jarque-Bera  0.067398

Probability  0.966862

 

 ( اخخببس حدبَظ حذٔد انخطأHeteroscedasticity) 
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( الخزجدبز رغدبَط ؽددٔد انفطدي )انجدٕاقٙ(  إندٗ ػددو Archنشبزد َزب ظ اخزجبز )      

 ( ثًعددزٕٖ دالنددخ يؾعددٕةF=0.671يؼُٕٚددخ االخزجددبز  ؽٛددش ثهاددذ قًٛددخ االخزجددبز )

(P-value=0.4198 غٛس يؼُٕٚخ إؽظب ٛبً  ٔثرنك َعزُزظ رؾقق خهٕ انًُدٕذط ْٙٔ )

 يٍ يشكهخ ػدو صجبد انزجبٍٚن

 االقخصبد٘ نهًُٕرج انقٛبعٙ األٔل:انخحهٛم  -

نٔػؾذ َزب ظ انزقدٚس نٌ قًٛدخ يؼهًدخ انزطدٕز فدٙ ػددد انعدكبٌ رؼكدط نٌ انزاٛدس  

يهٛدبز   3,4ننن َعدًّ   ظدٕف ٚدؤد٘ إندٗ شٚدبدح ثًقدداز  011فٙ ػدد انعكبٌ ثًقداز 

دُٚدبز  فدٙ ننُدبرظ ننًؾهدٙ االعًدبنٙ ٔرسعدغ ْددرِ انصٚدبدح اندٙ ػددح نظدجبة يُٓدب  شٚددبدح 

َابق ػهٙ انزًُٛدخ َزٛغدخ نصٚدبدح ػددد انعدكبٌ   ٔ  شٚدبدح ػددد انًشدزاهٍٛ يدٍ انؼًبندخ اال

انًؾهٛدددخ فدددٙ األَشدددطخ االقزظدددبدٚخ انًفزهادددخ ٔشٚدددبدح انطهدددت ػهدددٙ انعدددهغ ٔانفدددديبد 

انًفزهاددخ  يًددب ٚعددزٕعت ػهددٙ اندٔنددخ انقٛددبو ثبنؼدٚددد يددٍ انًشددبزٚغ ظددٕاو انعددكُٛخ نٔ 

انصٚبدح انزدٙ رؾظدم فدٙ انًغزًدغ ؽٛدش نٌ االقزظدبد انزًُٕٚخ نٔ انفديٛخ نًٕاعٓخ ْرِ 

انهٛجٙ ال ٚؼبَٙ يٍ يشكهخ انًٕازد انًبنٛخ  ثم رجقٗ انًشكهخ ُْب فٙ اٛاٛخ االظدزابدح يدٍ 

انًٕازد انجشسٚخ فٙ نٛجٛب يٍ نعدم رُٕٚدغ يظدبدز انددخم ثددالً يدٍ االػزًدبد شدجّ انكهدٗ 

 ػهٗ يٕزد ٔاؽد ْٕٔ انُاؾ ٔانابشن 

هض انجبؽش يٍ خالل رقدٚس ٔرقٛدٛى ٔرؾهٛدم انًُدٕذط  األٔل إندٗ ٔعدٕد إعًبالً ٚف      

ػالقخ إٚغبثٛخ ذاد دالندخ إؽظدب ٛخ ثدٍٛ انزطدٕز فدٙ ػددد انعدكبٌ ًَٔدٕ انُدبرظ انًؾهدٗ 

اإلعًددبنٙن ٔثٓددرا فدديٌ نَفاددبع يؼدددل انًُددٕ ننعددكبَٙ ننددد٘ رؼددبَٙ يُددّ نٛجٛددب نددّ َزددب ظ 

يعدبؽّ عاسافٛدخ ٔاظدؼخ  ٔرؾددْب ظدزّ  ػكعّٛ ػهٙ ننزًُّٛ  ٔذنك ٌٜ نٛجٛدب دٔندّ ذاد

دٔل ذاد ظسٔف اقزظبدٚخ قبْسح  ٔرٕعد ثٓب ٔفسِ يبنّٛ ٔٔفسِ فٙ انًٕازد انطجٛؼٛخ  

نال نَٓب رؼبَٙ يٍ َقض فٙ األٚد٘ انؼبيهخ انًدبْسح  يًدب ظدبْى فدٙ فشدم خطدؾ ننزًُٛدّ 

نهؼًبنددخ يدٍ رُٕٚدغ يظددبدز انددخم ٔيددد٘ إيكبَٛدّ نؽدالل االٚددد٘ انؼبيهدخ انًؾهٛددخ ثددٚال 

 ن األعُجٛخ خظٕطب فٙ انقطبػبد اإلَزبعٛخ )انظُبػخ ٔانصزاػخ(ن
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 انُخبئح:

رجٍٛ يٍ خالل اندزاظخ ٔانزؾهٛم طدؾخ انادسع انس ٛعدٙ األٔل ْٔدٕ نٌ اَفادبع  ن0

يؼدل انًُٕ انعكبَٙ فٙ نٛجٛدب ٚدؤصس ظدهجبً ػهدٗ انُدبرظ انًؾهدٙ االعًدبنٙ  ٔذندك يدٍ 

االَزبعٛدخ يضدم قطدبع انصزاػدخ ٔانظدُبػخن خالل ريصٛسِ ػهٗ انؼدٚد يدٍ انقطبػدبد 

نندن َعدًّ ردؤد٘ نندٙ َزدب ظ إٚغبثٛدخ  011رجٍٛ نٌ انصٚبدح فٙ ػدد انعدكبٌ ثًقدداز 

 يهٛبز دُٚبز ن 3,4ػهٙ ننُبرظ ننًؾهٙ اإلعًبنٙ  ثصٚبدِ يقدازْب 

ريصس انقطبػبد االقزظبدٚخ غٛس انُاطٛخ )انصزاػخ ٔانظُبػخ(  ثؼدد َٕٔػٛخ انقٕٖ  ن8

خم االقزظبد انهٛجٙ  ٔذنك َزٛغخ نُقض األٚد٘ انؼبيهخ انًدزثدخ ٔانًدبْسح انؼبيهخ دا

يًددب ندٖ إنددٗ االػزًددبد ػهددٗ األٚددد٘ انؼبيهددخ انٕافدددح فددٙ نغهددت انفطددؾ انزًُٕٚددخ 

 انعبثقخ  ٔاَزقبل نغهت انقٕٖ انؼبيهخ داخم االقزظبد إنٗ قطبع انفديبد انؼبيّن

 انخٕصٛبث:

دح نظبنؼ انزًُٛخ انجشسٚخ  ٔانؼًم ػهٗ رُٕٚدغ ُٚظؼ ثبظزاالل انزكُٕنٕعٛبد انغدٚ -0

 يظبدز اندخم ثبنزساٛص ػهٗ انقطبػبد اإلَزبعٛخ انس ٛعٛخ )انظُبػخ  انصزاػخ(ن

االظزًساز فٙ ظٛبظخ نؽالل األٚد٘ انؼبيهخ انٕؽُٛدخ يؾدم األٚدد٘ انؼبيهدخ األعُجٛدخ  -8

يَٓب فٙ ؽبل رٕافس انكابواد ٔػسٔزح ٔػغ ٔرُاٛر خطؾ ٔثسايظ اقزظبدٚخ يٍ ش

اظزٛؼبة نػداد انجبؽضٍٛ ػٍ انؼًم يٍ خالل رٕفٛس فسص ػًدم نٓىنٔإػدبدح انُظدس 

فٙ أنٕٚبد انزًُٛخ ٔانزساٛص ػهٗ االظزضًبز اإلَعدبَٙ ثقدساوح ذاٛدخ ألٔػدبع نٛجٛدب 

اندًٚاسافٛخ  ٔريْٛم انفسٚغٍٛ نًٕاعٓخ يزطهجبد ظٕق انؼًم ٔانطًٕؽبد انًُٓٛخ 

 ٛى ٔانزسثٛخٔانزًُٕٚخ ٔالزرقبو ثُٕػٛخ انزؼه
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