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 انًسزخهص

ىغ١ش ِٓ ظٛث٘ش ثٌفغجد  ثٌإٌٝ ثٔضشجس  ِّج أدٜدضقذ٠جس وذ١شر  ث١ٌَٛ ٠ّش ثٌعشثق

ثٌّخضٍفز ثٌضٟ ثٔعىغش آعجس٘ج عٍذجً عٍٝ ثألدثء ثٌّؤعغٟ ثٌقىِٟٛ ٚعٍٝ وفجءر  جٚدؤشىجٌٙ

صٕف١ز ثٌذشثِؼ ثٌض٠ّٕٛز، ِٚٓ ٘زٖ ثٌضقذ٠جس، ثٔضشجس ثٌم١ُ ثالؽضّجع١ز ٚثٌغ١جع١ز ٚثإلدثس٠ز 

ثٌقج١ِز ٌٗ ٚثٌّضغجِقز ِعٗ  ٚصشع١خٗ، ٚظعف عمجفز ِىجفقز ثٌفغجد ٚثٌقجظٕز ٌٍفغجد 

ث١ٌّٕٙز فٟ إشغجي ثٌّٕجصخ خجصز ثٌم١جد٠ز، ٚصخٍف ثٌٕظجَ ٚعذَ صطذ١ك ثٌّعج١٠ش 

ظعف إؽشثءثس ثٌضعجْٚ ِٕٚع ع١ٍّجس غغ١ً ثألِٛثي، ثٌّصشفٟ ٚعذَ لذسصٗ عٍٝ 

ي صقذ٠ذ ٚثٌضٕغ١ك د١ٓ ثٌّؤعغجس ثٌعجِز ٚثٌؾٙجس ثٌّع١ٕز فٟ ِىجفقز ثٌفغجد، ِٚٓ خال

ضعذ ِشىٍز ثٌفغجد آفز فجد، ز ثٌفغثٌضٛؽٗ ٔقٛ إصالؿ فم١مٟ ٌّىجفق الدذ ِٓ٘زٖ ثٌضقذ٠جس 

ثلضصجد٠ز ٚثؽضّجع١ز ٚأخالل١ز، ٌزث صؤصٟ ٘زٖ ثٌذسثعز ٌضغٍػ ثٌعٛء عٍٝ ِىجفقز ثٌفغجد 

ٌّىجفقز ثٌفغجد فٟ عذ١ً  ثٌّٕجعذزثٌقٍٛي  ألضشؿسٖ ثاللضصجد٠ز ٚثالؽضّجع١ز ٚٚصخف١ف آعج

ثٌٛصفٟ  صُ ثعضخذثَ ثٌّٕٙؼ ٌٚٙزث ثٌغشضلضصجد٠ز فٟ ثٌعشثق، دفع عؾٍز ثٌض١ّٕز ثال

 ٌضق١ًٍ ثٌذ١جٔجس ٚثألّٔٛرػ ثٌم١جعٟ ٌٍٛصٛي إٌٝ ٘ذف ثٌذسثعز .

 انجطبنخ، يذسكبد انفسبد : انفسبد،انكهًبد انًفزبؽُخ
 

 انًمذيخ

ثٌفغااجد ٚثفااذثً ِاآ أوذااش ثٌضقااذ٠جس ٚأ٘ااُ ثٌّٙااجَ ثٌضااٟ صضصااذٜ ٌٙااج ثٌقىِٛااجس فااٟ 

ؽ١ّع أسؽجء ثٌعجٌُ، ف١اظ ٠ّىآ ٌٍقىِٛاجس دّخضٍاف ِغاض٠ٛجصٙج أْ صىاْٛ ٌٙاج ثٌماذسر عٍاٝ 

صقم١ك ثٌٕؾجؿ فٟ ِؾجالس ثإلصالؿ ٚصطذ١ك ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صغعٝ إٌٝ ِىجفقاز ثٌفغاجد ثٌازٞ 

أِاجَ صطذ١اك صٍاه ثٌماٛث١ٔٓ ، ٚثٌعاشثق ث١ٌاَٛ ٠ّاش دضقاذ٠جس ٠عذ عمذز ِٓ ثٌعمذاجس ثٌضاٟ صماف 

وذ١شر أدس إٌٝ ثٔضشاجس وغ١اش ِآ ظاٛث٘ش ثٌفغاجد  ٚدؤشاىجٌٗ ثٌّخضٍفاز ثٌضاٟ ثٔعىغاش آعجس٘اج 

عااٍذجً عٍااٝ ثألدثء ثٌّؤعغااٟ ثٌقىااِٟٛ ٚعٍااٝ وفااجءر صٕف١ااز ثٌذااشثِؼ ثٌض٠ّٕٛااز، ِٚاآ ٘اازٖ 

دثس٠ااز ثٌقجظاإز ٌٍفغاااجد ثٌقج١ِااز ٌاااٗ  ثٌضقااذ٠جس، ثٔضشااجس ثٌمااا١ُ ثالؽضّجع١ااز ٚثٌغ١جعااا١ز ٚثإل



االلزصبدَخ فٍ  زؾمُك انزًُُخنيكبفؾخ انفسبد خُبس اسزشارُغٍ 

 انؼشاق
 2018/  42انؼذد   و.و ضُبء ؽسٍُ، ػهُبء ؽسٍُ .و

 

 ISSN (1681-6870)                              161                       انشافذٍَ انغبيـؼخ نهؼهىو يغهخ كهُخ

ٚثٌّضغجِقز ِعٗ  ٚصشع١خٗ، ٚظعف عمجفاز ِىجفقاز ثٌفغاجد ٚعاذَ صطذ١اك ثٌّعاج١٠ش ث١ٌّٕٙاز 

ِٕااع  فااٟ إشااغجي ثٌّٕجصااخ خجصااز ثٌم١جد٠ااز، ٚصخٍااف ثٌٕظااجَ ثٌّصااشفٟ ٚعااذَ لذسصااٗ عٍااٝ

جِز ظعف إؽشثءثس ثٌضعجْٚ ٚثٌضٕغ١ك د١ٓ ثٌّؤعغجس ثٌع ع١ٍّجس غغ١ً ثألِٛثي ، ٚوزٌه

ٚثٌؾٙجس ثٌّع١ٕز فٟ ِىجفقز ثٌفغجد، ِٚٓ خاالي صقذ٠اذ ٘ازٖ ثٌضقاذ٠جس  واجْ الصِاجً ثٌضٛؽاٗ 

ثٌفغااجد آفااز ثلضصااجد٠ز ٚثؽضّجع١ااز  مااٟ ٌّىجفقااز ثٌفغااجد، إر صعااذ ظااج٘شرٔقااٛ إصااالؿ فم١

ٚأخالل١ز، ٌٚمذ اللاش ِشاىٍز ثٌفغاجد أ١ّ٘از وذ١اشر فاٟ ع١ٍّاز ثإلصاالفجس فاٟ ثٌاذالد ِٚآ 

ثٌظج٘شر ٠ؾخ صؤع١ظ إغجس عًّ ِؤعغٟ ٠غعٝ إٌٝ ِىجفقز ثٌفغاجد  أؽً ثٌمعجء عٍٝ ٘زٖ

   دىً صٛسٖ ِٚظج٘شٖ ٚصغش٠ع عؾٍز ثٌض١ّٕز ثاللضصجد٠ز.

 فشضُخ انجؾش

دىاً  ج٠ٕطٍك ثٌذقظ ِٓ فشظ١ز ِفجد٘اج إْ ِىجفقاز ظاج٘شر ثٌفغاجد ٚثٌمعاجء ع١ٍٙا

، عٛف ٠ؤدٞ إٌٝ صٕف١ز أ٘ذثف ثٌذشثِؼ ثٌض٠ّٕٛز  فاٟ   جٚصٛسٖ ٚثٌقذ ِٓ ثٔضشجس٘ جأشىجٌٙ

 ثاللضصجد ثٌعشثلٟ .

 يشكهخ انجؾش

إٌااٝ آعاااجس ثلضصاااجد٠ز  ٌفغااجد فاااٟ ثٌّؤعغااجس ثٌقى١ِٛاااز ، أدٜأْ صفشااٟ ظاااج٘شر ث

ٚثؽضّجع١ااز عااٍذ١ز عااجّ٘ش فااٟ صااذٟٔ ِغااضٜٛ صقم١ااك أ٘ااذثف ثٌذااشثِؼ ثٌض٠ّٕٛااز فااٟ ِؾّااً 

 لطجعجس ثاللضصجد ثٌعشثلٟ .

 هذف انجؾش

 ٠ٙذف ثٌذقظ إٌٝ صقم١ك ث٢صٟ :

 .  جثٌفغجد ٚأعذجدٙ ٝ ظج٘شرثٌضعشف عٍ .1

 .٠ز ٚثالؽضّجع١ز ٌٍفغجد فٟ ثٌعشثق٠ٙذف ثٌذقظ إٌٝ صفغ١ش ث٢عجس ثاللضصجد .2

 ذي ٔصا١خ ثٌفاشد ِآ ثٌٕاجصؼ ثٌّقٍاٟ ثإلؽّاجٌِٟذسوجس ثٌفغجد عٍاٝ ِعال١جط أعش  .3

 Evieus)ٚرٌه دجعضخذثَ ثٌّمج١٠ظ ثإلفصجة١ز  2014 - 2003فٟ ثٌعشثق ٌٍّذر 

8) 

ّمضشفاز ٌّىجفقاز ثٌفغاجد ِآ ثؽاً صقم١اك صٕف١از ثٌذاشثِؼ ثٌض٠ّٕٛاز ثٌقٍٛي إعطجء ثٌ .4

 فٟ ثٌعشثق.

 هُكهُخ انجؾش

عآ ظاج٘شر صعّٓ ثٌذقاظ عالعاز ِذجفاظ ، صٕاجٚي ثٌّذقاظ ثألٚي إغاجس ِفاج١ّٟ٘ 

ٌٍفغاجد  زث٢عاجس ثاللضصاجد٠ز ٚثالؽضّجع١اّذقظ ثٌغجٟٔ عٍػ ثٌعٛء فاٛي ، ٚثٌثٌفغجد ٚأعذجدٗ

ل١اجط أعاش ِاذسوجس ثٌفغاجد  ثٌعشثلٟ، ف١ّج أخضص ثٌّذقظ ثٌغجٌظ إٌاٝ ِقجٌٚازثاللضصجد  فٟ
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فااٟ  ثٌفغااجد ٌّىجفقااز ٚثٌقااذ ِاآ ظااج٘شر  فٍااٛي ِمضشفااز ٚظااع عٍااٝ ِعااذالس ثٌذطجٌااز ِااع 

 . ثٌعشثق

 يُهغُخ انجؾش

ٚثٌّاإٙؼ  فااٟ ثٌضق١ٍااً فٟداا١ٓ ثٌّٕٙؾاا١ٓ ثٌٛصاا ٠عضّااذ أعااٍٛح ثٌذقااظ عٍااٝ ثٌؾّااع

 .ثٌذسثعز ٌٍِٓٛصٛي إٌٝ ثٌٕضجةؼ ثٌّشؽٛر  ثٌم١جعٟ

 

 بانفسبد وأسجبثه ظبهشحانخهفُخ انُظشَخ ن: انًجؾش األول

 : يفهىو انفسبد أوالا 

، ٚ٘اٛ ِاج ٠عٕاٟ ِآ أؽاً ثٌّىجعاخ ٚثٌّٕاجفع ثٌخجصاز ثٌفغجد ٘ٛ ثعضغالي ثٌغاٍطز

، ٚثٌفغجد ِفٙاَٛ ٠ضغاع ثٌضٟ صغٛد ثٌّؾضّع ٌم١ُ ٚثٌعجدثسثإلخالي دششف ١ِٕٙٚز ثٌٛظ١فز ٚث

إلشااىجي عذ٠ااذر صضّغااً فااٟ ثٌششااٛر ٚثٌّقغااٛد١ز ٚثٌضض٠ٚااش، ٠ٚعااذ ثٌفغااجد ؽش٠ّااز ٠صااعخ 

 .ثٌٛلٛف ع١ٍٙج ألٔٗ غجٌذجً ِج ٠ضُ فٟ ثٌخفجء أٚ ِٓ خالي ٚعطجء

 ثٌفغااجد أعااج١ٌخ صعااذدس ، أعااج١ٌذٙج فااٟ ٚفذ٠غااز فقٛث٘ااج فااٟ لذ٠ّااز ظااج٘شر ثٌفغااجد

 ٚثالؽضّجع١اااز  ٚثٌغ١جعااا١ز ثاللضصاااجد٠ز  ِٕٙاااج ِخضٍفاااز إشاااىجي ثصخااازس ف١اااظ د١تضاااٗ دضٕاااٛ 

  ثٌفغااجد ٠عضذااش ثٌذ١تااجس ٚ ثٔعىجعااجل ٌٙاازٖ ثٌفغااجد ِىٛٔااجس ثعضذااشس ٚإرث. ٚثٌذ١ٌٚااز ٚثٌمج١ٔٛٔااز

 ٚال، ِخضٍفز دطشق  دععٙج ِع ثٌّشصذطز  ثٌظٛث٘ش ِٓ ِؾّٛعز سدّج أٚ،   عجِز  ظج٘شر

ويعرر ا بنك ررن بنرر ون   در.ِضعااذ ٠فصعااجس صٛؽااذ ٚإّٔااج، ٌااٗل ٚثفااذث صق١ٍٍااٟ  صعش٠ااف  ٠ٛؽااذ
ثٌخااج ، فجٌفغااجد ٠قااذط عااجدر بنفسرر   ى رره ) ررا ة اسرر ال بسرريعة ا بنوةيفررس بنع ةررس ن  سرر  

ً عمااذ أٚ أؽااشثء عمااذ ٌّٕجلصااز عٕااذِج ٠مااَٛ ِٛظااف دمذااٛي غٍااخ أٚ ثدضااضثص سشااٛر ٌضغاا١ٙ

، فغا١ٓز ٌٍضغٍخ عٍاٝ ِٕج، وّج ٠ضُ عٕذِج ٠مَٛ ٌالعضفجدر ِٓ ع١جعجس أٚ إؽشثءثس عجِعجِز

ٚصقم١ك أسدجؿ خجسػ إغجس ثٌمٛث١ٔٓ ، ٚوّج أْ ثٌفغجد ٠قذط عآ غش٠اك ثعاضغالي ثٌٛظ١فاز 

ح أٚ عشلز أِٛثي ثٌذٌٚاز ِذجشاشر )عذاذ ثٌعجِز دْٚ ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌششٛر ٚرٌه دضع١١ٓ ثأللجس

 .(80: 2004ثٌفع١ً ، 

 ثاللضصاجدٞ ثٌضاشثدػ وذ١اش ٚدشىً ّٔج، ثٌعشش٠ٓ ثٌمشْ ِٓ ثألخ١ش٠ٓ ثٌعمذ٠ٓ ٚفٟ

 ٚأصاذقشل، د١ٌٚاجل دعاذث ثاللضصاجد٠ز  ثٌمعاج٠ج ِآ عاذد ثوضغجح ِعٗ  ٚصشثفك، ثٌذٚي د١ٓ

 ثالعاضغّجس ٚع١جعاز  ثٌضٕاجفظ  ومعا١ضٟ،  ثٌضم١ٍذ٠از ثٌضؾجس٠ز دجٌّصجٌـ ِشصذطز ثٌمعج٠ج صٍه

 دشٚص٘ااج إْ  إال، ؽذ٠ااذر لعاا١ز ٌاا١ظ ثٌفغااجد إْ ٚسغااُ. ثٌفغااجدل ِااؤخشث إ١ٌّٙااج ٚأظاا١فش

 ثٌذ٠ّمشثغ١از  ثٌّغا١شر  ثصغعش، ثٌذجسدر  ثٌقشح ٔٙج٠ز فّعل . ِؤخشث ، ؽجء عج١ٌّز ومع١ز

 أٚ ثالصؾااجٖ ٘اازث  دئدطااجءل  ِٙااذدث ثٌفغااجد  ٚدااشص، ٔطجلّٙااج ٚثِضااذ ثاللضصااجدٞ  ٚثٌضىجِااً

  ِّااج،  ثٌّغااؤ١ٌٚٓ ثٌّشااشٚعز  غ١ااش  ثٌّىجعااخ ِاإـ عٍااٝ ثٌفغااجد  ٠عّااً ف١ااظ.  صم٠ٛعااٗ
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ل غاٛسث أشاذ  أعّجق إٌٝ  دٍذثُٔٙ  ٠ذفعْٛ ٠ٚؾعٍُٙ، ثٌغٍطز  دؤ٘ذثح ٌٍضعٍكل فجفضث  ٠شىً

  ثٌغاااٛق عٍاااٝ  ثالٔفضاااجؿ صشااا٠ٛٗ عٍاااٝ ٠عّاااً وّاااج.  ٚثاللضصاااجد٠ز ثٌغ١جعااا١ز ثٌماللاااً فاااٟ

 عٍاٝ وازٌه  ثٌفغاجد ثٌّضقٌٛاز، ٠ٚعّاً ٌٍذٍاذثْ  دجٌٕغاذز ٌٍذ٠ّمشثغ١ز ثٌّعضصر ٚثإلصالفجس

 عٍااٝ  ثٌّٕظّااز  ثٌؾش٠ّااز أٔشااطز ٠ٚغااًٙ، ّجس٠زثالعااضغ ٚثٌضااذفمجس  ثٌذ١ٌٚااز ثٌضؾااجسر صشاا٠ٛٗ

 .ثألِٛثي ٚغغ١ً دجٌّخذسثس وجإلصؾجس ثٌذٌٟٚ ثٌّغضٜٛ

 واجْ فىٍّاج. ٚثٌخاج  ثٌعجَ  ثٌمطجع١ٓ د١ٓ  ثٌضّجط  خطٛغ عٕذ  ثٌفغجد  ٠ٚقذط 

 فاٛثفض فاجْ، ثٌخج  ثٌمطج  عٍٝ ِج صىٍفز أٚ  ِٕفعز  صٛص٠ع فٟ  عٍطز عجَ  ِغؤٚي  ٌذٜ

  ثٌّغااؤ١ٌٚٓ عاا١طشر صقااش ثٌٛثلعااز ٚثٌضىااج١ٌف ثٌّٕااجفع  فؾااُ عٍااٝل  ثعضّااجدث صضٌٛااذ ثٌششااٛر

  صٍاه عٍاٝ  ثٌقصاٛي  ِمجداً ٌٍاذفع  ثٌخجصاز ٚثٌششوجس ثإلفشثد ثعضعذثد ٚعٍٝ، ثٌع١١ِّٛٓ

)ثٌٕؾاجس، عٍاٝ  ثٌفغاجد صاٛس ِآ  صاٛسر إال ِاج ٘اٟ  ٚثٌششٛر. ثٌضىج١ٌف صؾٕخ أٚ ثٌّٕجفع

 (.ثإلٌىضشٟٚٔثٌّٛلع 

ا:  صبَ  أسجبة انفسبدُب

صخضٍف ثألعذجح ثٌضاٟ صاؤدٞ إٌاٝ ّٔاٛ ثٌفغاجد ٚثٔضشاجسٖ فاٟ ثٌعاشثق، ٚ ٌٍفغاجد ِغاذذجس 

 :ٟ ثٌغجٌخ ٠عٛد إٌٝ عذذ١ٓ سة١غ١١ٓوغ١شر ف١ظ روش دعط ثٌذجفغْٛ عٍٝ أْ ثٌفغجد ف

 ثٌشغذز فٟ ثٌقصٛي عٍٝ ثٌّىجعخ ثٌغ١ش ِششٚعز  .1

 ِقجٌٚز ثٌضٙشح ِٓ ثٌىٍفز ثٌٛثؽذز  .2

 ٘زث ِٓ ؽجٔخ ٚ ِٓ ؽجٔخ أخش ٕ٘جن ِٓ ٠شٜ أْ أعذجح ثٌفغجد ٠ّىٓ أْ صمغُ إٌٝ : 

 أعذجح ثؽضّجع١ز ٚعمجف١ز  .1

 أعذجح إدثس٠ز  .2

 أعذجح ثلضصجد٠ز  .3

 أعذجح ع١جع١ز  .4
 

 األسجبة االعزًبػُخ وانضمبفُخ .1

ٌّؾضّع١ااز دٚس فااٟ صٍعااخ ثٌّٕظِٛااز ثٌم١ّ١ااز ٚ ثٌّٛسٚعااجس ثالؽضّجع١ااز ٚثٌغمجف١ااز ث

صٕظ١ّٙج لذ صىْٛ فٟ ٔفظ ثٌٛلاش ِاذخال ٚ عاذذج ؽٛ٘ش٠اج ٌظٙاٛس ثٌفغاجد ٚ ثٌعاللجس ٚدٕجء 

خصٛصج فٟ ظً ش١ٛ  عاللجس عشجةش٠ز أٚ ثسصذجغجس غجةف١ز أٚ عشل١از فاٟ ثٌّؾضّاع، ٚ 

إْ ثٌم١ُ صٍعخ دٚس  وذ١ش فٟ ثٌفغجد ِٓ خالي إْ ثٌفغجد ٠عضذاش ِآ ٚؽٙاز ٔظاش ثٌاذعط ِاج 

ٌم١ّااٟ ٌرفااشثد ٚثٌاازٞ ٠ضّغااً دااجٌم١ُ ٚ ثٌضمج١ٌااذ ٚ ثٌعااجدثس ٘ااٛ ثال ٔض١ؾااز ال١ٙٔااجس ثٌٕظااجَ ث

ر عآ ثٌما١ُ ثالؽضّجع١ز ثٌّٛسٚعز ٚثعضذذثٌٙج دؤغش ل١ّ١ز ِٕصاشفز أٚ داؤغش ل١ّ١از ٘شاز دعاذ

وّج إْ ٌٍؾًٙ ٚ ثأل١ِز دٚس فعجي فٟ صىش٠ظ ٚ ثعضّشثس ثٌقاٟ فاٟ  ثٌّعضّذر فٟ ثٌّؾضّع ،

ثٌخااج  ٚ ثٌعااجَ دجعضذجس٘ااج ثٌٕٙااخ ٌٍّااجي  ثٌشااعٛس دااشٚؿ ثٌذااذثٚر ٚ لاا١ُ ثٌغااضٚ ٚ ثٌغااٍخ ٚ
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سؽٌٛااز وّااج إْ ثالٔعااذثَ ٚ ظااعف ثٌّٛثغٕااز ٚ ظااعف ثإل٠ّااجْ دااجٌم١ُ ثٌٛغ١ٕااز ٚ دطٌٛااز ٚ

ثالدضعجد عآ غش٠اك ثٌقاك ال داً صشاٛ٘ٗ ٚ صعا١ّش ثٌاذعط ِآ ثٌّاٛثغ١ٕٓ واً رٌاه عاذذٗ 

 ثٔقغجس ٚ ظعف دٚس ِٕظِٛز ثٌعذػ ثالؽضّجعٟ . 

ثٌمصٛس ثٌغماجفٟ ثخطاش أٔاٛث  ثٌفغاجد ألٔاٗ ٠ضغٍغاً ٠ّغً ثٌفغجد ثٌزٞ ٠غطٟ سلعز  

فااٟ ثٌغمجفااز ٚثٌذ١ٕااز ثالؽضّجع١ااز ف١فمااذ ثٌّؾضّااع لذسصااٗ عٍااٝ ثٌض١ّااض داا١ٓ ثٌغااٍٛو١جس ثٌٕض٠ٙااز 

ٚثٌفجعذر ٚثألخالل١جس ثٌم٠ّٛز ٚغ١ش ثٌم٠ّٛز. ٚ ِغً ٘زث ثٌٕٛ  ِٓ ثٌفغجد ٚ٘ٛ ثٌازٞ ٠اشصذػ 

ثٌعٛثدػ ثالؽضّجع١از ف١ٛعاع ِآ لذاٛي  دجٌٛعجغز ٚثٌّقغٛد١ز ٚثٌّقجدجر ٚ٘ٛ ثٌزٞ ٠خٍخً

ثٌّؾضّع ٚصغجِقٗ ِاع ثٌّّجسعاجس ٚثٌما١ُ ثٌفجعاذر ٚغ١اش ثٌشاش٠فز ٠ٚض٠اذ ِآ ٔضعاٗ إفاشثدٖ 

 ٌٍضغجظٟ عٕٙج.

 األسجبة اإلداسَخ و انمبَىَُخ  .2

أْ عااذَ ٔضث٘اااز ثٌغااٍطز ثٌمعاااجة١ز صّغاااً ثٌعمذااز ثٌشة١غااا١ز فااٟ غش٠اااك ٔؾاااجؿ إٞ 

ٌّىجفقز ثٌفغاجد فاٟ صٍاه ثٌغاٍطز ٚ إْ ث١ٌ٢اجس ثٌمج١ٔٛٔاز ثٌّصاّّز ٌىاذـ ثٌفغاجد  ثعضشثص١ؾ١ز

عضذمٝ عجؽضر دجٌشغُ ِٓ فعج١ٌضٙج ثٌمج١ٔٛٔاز ٚ ٌازث ٠ّىآ أْ ٠ىاْٛ ثٌفجعاذْٚ فاٟ ِٕاؤٜ عآ 

ثٌّقجعااذز ٚ فضااٝ أرث ِااج صااُ ثإلداااله عاإُٙ فاائُٔٙ ٠غااضط١عْٛ ثإلفااالس ِاآ ثٌعذثٌااز ٌٍخااً ٚ 

ِٓ ؽٙز أخشٜ إْ صٕجِٟ ظج٘شر ثٌفغجد فاٟ دعاط ــــــــجةٟ، ٚثٌؾٙجص ثٌمعــــثٌععف فٟ 

ثٌااذٚي لااذ ٠شؽااع دغااذخ عااذَ ٚؽااٛد لااٛث١ٔٓ ٚ صشااش٠عجس ٚثظااقز ٚ صااجسِز ظااذ دثفعااٟ 

ثٌششٛر ٚ ثٌّٛظف١ٓ ثٌاز٠ٓ ٠ضعاجٍِْٛ دجٌّقغاٛد١ز ٚ ثٌّٕغاٛد١ز ٚ غ١ش٘اج ِآ أٚؽاٗ ثٌفغاجد، 

دٞ إٌٝ ظج٘شر )عذَ ِذاجالر( أٚ ٌزٌه غ١جح ِٕظِٛز لج١ٔٛٔز صعّٓ ثٌٕضث٘ز ٚثٌشفجف١ز لذ صؤ

ٚ ٠ااشٜ ثٌفغااجد ٌعااذَ ٚؽااٛد لااٛث١ٔٓ صااجسِز، )عااذَ خااٛف(  ثٌّااٛظف١ٓ ِاآ ثٔضٙااجػ غش٠ااك 

ثٌااذعط أْ أعااذجح ثٌفغااجد ثإلدثسٞ صعااٛد دجٌٕض١ؾااز إٌااٝ ثٌذ١تااز ثإلدثس٠ااز فىٍّااج ثصغااّش ثٌذ١تااز 

ٌاٛالء ٌٍاٛغٓ ثإلدثس٠ز دذسؽز عج١ٌز ِٓ ثٌٛعٟ ٚ ثٌغمجفز ِٓ خالي ثٌضّضاع دغمجفاز ثٌٕضث٘از ٚث

، وٍّج وجٔش أوغش ِٕعاز ٚ فصاجٔز ِآ ِظاج٘ش ثٌفغاجد ٚ داجٌعىظ ال شٟء غ١شٖٚ ثٌمجْٔٛ ٚ

وٍّج ثصغاّش ثٌذ١تاز ثإلدثس٠از دعاعف ثٌاٛعٟ ٚثٌغمجفاز أٚ ثٔعاذثِّٙج، وٍّاج وجٔاش صاؤدٞ إٌاٝ 

ٚعااذَ ٔضث٘ضٙااج ٚ عااٛء ثخض١ااجس  ثإلدثس٠اازدااشٚص فااجالس ثٌفغااجد ِضّغٍااز دعااعف ثٌم١ااجدثس 

ء صٛص٠ع ثٌغٍطجس ٚ ثٌّغؤ١ٌٚجس ٚعذَ ٚظٛؿ ثٌضع١ٍّجس ٚعاٛء صما٠ُٛ أدثء ثٌعج١ٍِٓ ٚ عٛ

 ثألفشثد ٚ ثٌّٕظّجس.

 األسجبة االلزصبدَخ .3

أْ ثٔخفجض ِغضٜٛ ثٌذخً ٌذٜ ثٌّٛثغ١ٕٓ ِٓ د١ُٕٙ شش٠قز ثٌّٛظف١ٓ فٟ ِمذِاز 

ثألعااذجح ثاللضصااجد٠ز ٌٍفغااجد ثإلدثسٞ فجٔخفااجض ِغااضٜٛ ثٌااذخً عاآ ثٌٛفااجء دجٌّضطٍذااجس 

ٌٍعا١  ٌٙاُ ٚ إلفاشثد عاٛثةٍُٙ ِّاج ٠اذفع غ١اش ثٌّقصا١ٕٓ ِإُٙ إٌاٝ ثالٔقاشثف  ثٌعشٚس٠ز

ٚثٌٛلااٛ  فااٟ ِٕضٌمااجس ثٌفغااجد وجٌششااٛر ٚثالخااضالط ٚغ١ش٘ااج. ٚ ِاآ ثألعااذجح ثاللضصااجد٠ز 

أ٠عج، ٟ٘ عذَ صٛص٠اع ثٌغاشٚر فاٟ ثٌّؾضّاع دشاىً عاجدي أظاف إٌاٝ رٌاه ِاج صقٍّاٗ ثٌذ١تاز 

عااج١ٍِٓ ثٌٕجؽّااز عاآ عااذَ ثٌعذثٌااز فااٟ ِاإـ ثاللضصااجد٠ز ِاآ عااٛء ثألٚظااج  ثٌّع١شاا١ز ٌٍ
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ثٌشٚثصخ ٚ ثألؽٛس ِّج ٠ؤدٞ دجٌضجٌٟ إٌٝ ظٙٛس فتض١ٓ فتز وغ١شر ثٌغشثء ِمجداً فتاجس أخاشٜ 

ٌر٘ااذثف ثٌعجِااز ثٌّشااضشوز ِقشِٚااز فااٟ ثٌّؾضّااع ٚ ٘اازث ٠ااؤدٞ دطذ١عااز ثٌقااجي ثٌااٛالء 

 ً صطا٠ٛش ثٌّؾضّاعقجسدز ثٌفغجد ألؽا، ٚثٌضٟ ِٓ ظّٕٙج صقم١ك شفجف١ز ثٌٕضث٘ز ٚ ٌٍِّؾضّع

ظٙاٛس ِشاىٍز ثٌفغاجد ِآ خاالي ٠ّٚىٓ ثإلشجسر إٌٝ ثألعذجح ثاللضصجد٠ز ثٌضٟ ٌٙاج أعاش فاٟ 

 .( 1)ثٌشىً 

 

 األسجبة االلزصبدَخ نهفسبد :(1)شكم

 انًصذس: يٍ ػًم انجبؽضٍُ

 األسجبة انسُبسُخ .4

 ٠شٜ أٔصجس ثٌضفغ١ش ثٌغ١جعٟ ٌظج٘شر ثٌفغجد إْ ِقذٚد٠ز لٕٛثس ثٌضؤع١ش ثٌشع١ّز

عاللز د١ٓ ٘زث ثألؽٙضر ٚ ثٌؾّٙٛس، عٍٝ لشثسثس ثألؽٙضر ثإلدثس٠ز ثٌقى١ِٛز ٚظعف ثٌ

ثٌضعجٌٟ ٚ ش١ٛ  ثٌٛالءثس ثٌقضد١ز عٍٝ فغجح ثٌضقغظ ثٌٛغٕٟ ثٌشجًِ ٚفّج٠ز ٚ

ثٌّفغذ٠ٓ ٚ ثٌضغجً٘ فٟ ِقجعذضُٙ، ٚ غ١جح ثألٔظّز ثٌشلجد١ز ِٓ شؤٔٗ إْ ٠ذفع إٌٝ دشٚص 

 ثٌّصجٌـ ثٌعجِز ٌٍّؾضّع.س ِٕقشفز صخً دجأل٘ذثف ٚفجالس ثٌفغجد، ٚ ظٙٛس ِّجسعج

ِٚٓ ثألعذجح ثٌغ١جع١ز ٌٍفغجد ٟ٘ ِٛثؽٙز دعط ثٌذٚي ٚخصٛصج ثٌذٚي ثٌٕج١ِز 

ف١ظ صضعشض إٌٝ صغ١شثس فٟ ثٌقىِٛجس ٚثٌٕظُ ثٌقجوّز فضٕمٍخ ِٓ د٠ّمشثغ١ز إٌٝ 

١ٙ٠ب ثٌؾٛ دوضجصٛس٠ز  ٚدجٌعىظ ثألِش ثٌزٞ ٠خٍك ؽٛث فٟ عذَ ثالعضمشثس ثٌغ١جعٟ ِّج 

ثٌّٕجعخ ٌٍفغجد . ف١ظ ٠ٍعخ ثٌٕظجَ ثٌغ١جعٟ دٚسث سة١غ١ج فٟ صقف١ض ثٌفغجد ٚ خصٛصج 

فٟ ظً عذَ ثالعضمشثس  ٚأعٍٛح إشغجي ثٌّٛثلع ثٌٛظ١ف١ز ف١ظ صٕقغش ثٌىفجءر فٟ ثٌٛالء 

 دجٌغٍطز( ِٓ ثٌذمجء فٟ ثٌغٍطز،ِّغه ٘ٛ  ٌٍقجوُ أٚ ثٌٕظجَ ألؽً صّى١ٓ ثٌقضح أٚ )ِٓ

االسباب 
االقتصادية 

 للفساد 

ارتفاع نسبة 
موازنة الدفاع 
في الموازنة 

 العامة 

وجود قاعدة 
مواد كبيرة في 

 المجتمع 
تدخل الدولة في 

األنشطة 
 االقتصادية 
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عز ِٓ ثألعذجح ثٌغ١جع١ز ثٌضٟ صؾعً ثٌعشثق د١تز فجظٕز ٌٍفغجد ٚصؾضّع ِؾّٛ

 : (2ثٌشىً ) ٙج ِٓ خاليصٛظق٠ّٚىٓ  ( 32: 2014، ثٌؾشعّٟ)

 

 

 األسجبة انسُبسُخ نهفسبد :(2شكم )

 ٍُػًم انجبؽض انًصذس: يٍ

 فٍ انؼشاق  العزًبػُخ نهفسبداِصبس االلزصبدَخ وا : انًجؾش انضبٍَ

 االلزصبدَخأوال: اِصبس 

 اصش انفسبد فٍ انًُى االلزصبدٌ: .1
صضذج٠ٓ ث٢سثء ثٌٕظش٠ز ثٌّطشٚفز فٛي صؤع١ش ثٌفغجد فٟ ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ فذعط 

ثاللضصجد١٠ٓ ٠عضمذْٚ ثْ ٌٍفغجد صؤع١ش عٍذٟ فٟ ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ، دغذخ دٚسٖ فٟ خفط 

 ثألعّجيصشذٗ ثٌعشثةخ ٠ضقٍّٙج سؽجي  إظجف١زِعذالس ثالعضغّجس، فجٌفغجد ٠عذ صىج١ٌف 

ثٌضؾجس٠ز، ٚرٌه ثْ ثٌفغجد ٠ؤدٞ  ثألعّجيوّج ٠عًّ عٍٝ ٚظع ثٌقٛثؽض فٟ غش٠ك صٕف١ز 

، ٠ٚؤدٞ لشثسثس ثالعضغّجس ثٌضٟ ٠ضخزٚٔٙج ص٠جدر عذَ ثٌضؤوذ ٌذٜ ثٌّغضغّش٠ٓ فٛي إٌٝ

، ثٌّذجشش ٕذٟثألؽالع١ّج ثالعضغّجس  ثألؽٕذٟخفط صذفمجس سأط ثٌّجي  إٌٝفعال عٓ رٌه 

٠ضغذخ ثٌفغجد فٟ صش٠ٛٗ  أ٠عجثٌعجَ،  ثإلٔفجقعٛء صٛص٠ع ثٌّٛثسد ٚعٛء  إٌٝوّج ٠ٚفعٟ 

 ثإلٔفجقثٌخج  ٚثٔخفجض  ثإلٔفجقعٍٝ فغجح  ثإلٔفجقثٌقىِٟٛ ٚص٠جدر ٘زث  ثإلٔفجقد١ٕز 

عٍٝ لطج  ثٌصقز ٚثٌضع١ٍُ ثٌٍزثْ ٠عضذشثْ ثفذٜ ِؤشش ثٌضٟ ٠غضذي دٙج ٌّعشفز ِذٜ 

( فجٔخفجض ِؤشش 192-191:  2012فٟ رٌه ثٌذٍذ )٠ٛٔظ  ٞثاللضصجد ّٕٛصقمك ثٌ

نؼاللبد االسرجبطُخ ثٍُ انسهطخ انزششَؼُخ وانسهطخ ا
 انزُفُزَخ  

ػذو انزًضُم انصؾُؼ نهًغزًغ وهزا َؼىد نؼذو وعىد 
 اؽصبء سكبٍَ 

 ػذو انكشف ػٍ انزيخ انًبنُخ 
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ثٌفغجد

 
 

%( فٟ 5%( فٟ ِعذي ثالعضغّجس ٚ)4ص٠جدر لذس٘ج ) إٌٝ( ٠ؤدٞ، 6) إٌٝ( 4ِٓ )

ثٌّٕٛ ثٌغٕٛٞ ٌٍذخً ثٌفشدٞ ، ٘زث ٠عٕٟ ثْ ثٌفغجد ٠ؤعش دشىً وذ١ش فٟ ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ 

 (. 133: 2008ِٓ خالي لٕجر ثالعضغّجس )آْ ث١ٌٛس ، 

صعضمذ ثْ ثٌفغجد ٚصؤع١شث ِٛؽذج فٟ ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ  أخشٜ آسثءٚدجٌّمجدً ٕ٘جٌه 

ثٌّٛظف١ٓ فٟ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌّؤعغجس،  إٌٝٚؽٙز ٔظشُ٘ ٘زٖ دجٌششٛر ثٌضٟ صذفع  ٠ٚذعّْٛ

 إٌُٝٚ٘ ٠شْٚ دؤْ ثٌششٛر صعذ وجٌض٠ش ثٌزٞ ٠غًٙ عًّ ثٌّقشن، فجٌششٛر ثٌضٟ صذفع 

ِشجس٠عُٙ  إلجِزثٌّٛظف١ٓ ثٌقى١١ِٛٓ ِٓ لذً ثٌّغضغّش٠ٓ ٌمجء ثٌّٛثفمز عٍٝ غٍذجصُٙ فٟ 

، ٚثٌضؤخ١ش ثألعّجي١ً صىج١ٌف ثالٔضظجس ثٌضٟ ٠ضقٍّٙج سؽجي صعذ ِف١ذر، ال ٔٙج صفعٟ ثٌٝ صمٍ

ثٌقجصً دغذخ ثٌشٚص١ٓ ٚثٌضعم١ذ ثٌٛظ١فٟ فٟ ثٌقصٛي عٍٝ صٍه ثٌّٛثفمجس ٚدجٌٕض١ؾز فؤٔٙج 

-250: 2000صؤدٞ ثٌٝ ص٠جدر ثٌىفجءر ثاللضصجد٠ز ٚصٕش١ػ ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ )آْ ث١ٌٛس ، 

253). 

ٚلذ دزٌش ؽٙٛد وغ١شر ٌضمصٟ صؤع١ش ثٌفغجد عٍٝ ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ ، ِٓ خالي 

فٟ ٘زث ثٌّؾجي ٔزوش ِٕٙج دسثعز ثاللضصجدٞ ِٛس عجَ  أؽش٠شثٌذسثعجس ثٌضؾش٠ذ١ز ثٌضٟ 

دٌٚز فٛؽذ ثْ ٌٍفغجد  ٚأسدع١ٓ( ثٌضٟ ثعضخذَ ف١ٙج د١جٔجس ثٌّمطع ثٌعشظٟ ٌخّظ  2001)

ثاللضصجدٞ ثرث صعّٓ ثٌّٕٛرؽ١ز ثٌم١جط وال ِٓ ثٌٕجصؼ صؤع١شث ع١ٍذج ِٚع٠ٕٛج فٟ ثٌّٕٛ 

ّٚٔٛ ثٌغىجْ وّغ١شثس صفغ١ش٠ز ٌغٍٛن ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ ، ٌىٓ عٕذِج  ثإلؽّجٌٟثٌّقٍٟ 

ثٌّٕٛرػ ِغً )ٔغذز ثالعضغّجس ِغضٜٛ ثالعضمشثس  إٌٝ أخشٜأظجف ِضغ١شثس صفغ١ش٠ز 

ش ِعٕٛٞ ، ٚلذ ثعضٕضؼ ثْ ثٌغ١جعٟ ٚصى٠ٛٓ سثط ثٌّجي ثٌذششٞ ( ثصذـ صؤع١ش ثٌفغجد غ١

غ١ش ِذجششر ٠ؤعش ف١ٙج ثٌفغجد ٚفٟ ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ ،  ٚأخشٜٕ٘جن لٕٛثس ِذجششر 

فٕصف صؤع١ش ثٌفغجد فٟ ثٌّٕٛ ٠ؤصٟ دشىً غ١ش ِذجشش ِٓ خالي صؤع١شٖ عٍٝ ثالعضمشثس 

( ٠ؤصٟ ِٓ خالي صؤع١شٖ فٟ ٔغذز ثالعضغّجس ٚثْ 20ثٌغ١جعٟ فٟ ف١ٓ ثْ ثوغش ِٓ )

ٟ ِٓ خالي صؤع١شٖ ثٌغجٌخ عٍٝ صى٠ٛٓ سثط ثٌّجي ثٌذششٞ %( ٠ؤص15)

 (. 191:2012)٠ٛٔظ

 انزضخى: ضاصش انفسبد فٍ رؼضَ .2

ثٌعشثلٟ ِشىٍز ِٓ ثُ٘ ثٌّشجوً ثاللضصجد٠ز ثٌّضعٍمز دجٌضعخُ ٚثٌزٞ شٙذ ثاللضصجد 

دغذخ ثالخضالالس ث١ٌٙى١ٍز فٟ ِعظُ ِفجصً  2003صضث٠ذس ٔغذز دشىً وذ١ش دعذ عجَ 

ثاللضصجد ثٌعشثلٟ، ٚصؤع١ج ٌزٌه فمذ صضث٠ذس ِٛؽجس ثٌضعخُ ثرث ثْ ثالسصفج  ثٌضذس٠ؾٟ فٟ 

فط١ز، عُ ثٔضمً ١ٌص١خ لطج  ثٌٕمً ٚثٌّٛثصالس ثٌّٕضؾجس ثٌٕ ثصِٗدذأ ِع فذٚط  ثألععجس

ثٌطجلز ثٌىٙشدجة١ز ٚثصد٠جد  ثصِٗ إشذثدٌضٕضمً ٚصّغٝ ف١جر ثٌّٛثغٓ ِع  ثألصِزعُ ثشضذس 

ثٌطٍخ عٍٝ ثٌٛلٛد ٌضشغ١ً ٌِٛذثس ثٌطجلز ثٌىٙشدجة١ز، ٚلذ عجُ٘ رٌه فٟ صذٟٔ ِغض٠ٛجس 

ثلٟ، فؤصذقش ٕ٘جن فتجس ثٌّؾضّع ثٌعش أفشثدد١ٓ  ثألؽٛسثٌّع١شز ٚصفجٚس ِغض٠ٛجس 

                                                           

  
 ((

( ألً ِعذي 10( ثعٍٝ ِعذي ٌٍفغجد ٚ )0ِؤشش ثٌفغجد ٘ٛ ثٌّضٛعػ  ٌٍّؤششثس ثٌم١جع١ز ٠ّٚغً ف١ٗ )  

ٚصعذ   Political Risk Services Incٌٍفغجد، ٚ٘زث ثٌّؤشش ٚظعضٗ ششوز خذِجس ثٌّخجغش ثٌغ١جع١ز 

ر ِضخصص١ٓ ٘زٖ ثٌششوز ِٓ ثٌشٚثد فٟ ع١ٍّز ل١جط ٚصص١ٕف ثٌّخجغش ثٌغ١جع١ز ٚدجالعضّجد عٍٝ أعجصز

ؽجِعز ع١شثوٛص فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ثألِش٠ى١ز ، عٍٝ –فٟ و١ٍز ِجوغ٠ًٛ ٌٍّٛثغٕز ٚثٌشؤْٚ ثٌعجِز 

  http://www.prsgroup.com/PRS.aspxثٌّٛلع ثإلٌىضشٟٚٔ 
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ٚ٘زٖ ثٌفتجس ٟ٘ لش٠ذز ِٓ ِشوض  أؽٛسُ٘صضّضع  دّغض٠ٛجس عج١ٌز ِٓ ثٌشفج١٘ز السصفج  

ثٌضٟ  ثألخشٜثٌفتجس  أِجثٌع١ٍج فٟ ثٌذٌٚز،  ثإلدثس٠زثٌّغؤ١ٌٚجس  ٚأصقجحثٌمشثس  أصقجح

فٟ  صىجد ال صىفٟ ٌّضطٍذجس ثٌّع١شز أؽٛسثٌّؾضّع صغضٍُ  أفشثد%( ِٓ 70صّغً صمش٠ذج )

شغُ ثٌٚعٍٝ  ظً ثالسصفج  ثٌىذ١ش فٟ أععجس ؽ١ّع ثٌغٍع ٚثٌخذِجس فٟ ثٌغٛق ثٌّق١ٍز.

 ثألخ١شرِٓ ل١جَ ثٌقىِٛز دخٍك ص٠جدثس فٟ سٚثصخ ثٌّٛظف١ٓ ثٌعج١ٍِٓ ٌذ٠ٙج فٟ ث٢ٚٔز 

غ١ش ثْ ثٌٕمص ثٌىذ١ش فٟ ثٌخذِجس ثٌعشٚس٠ز دغذخ فجالس  ثألععجسٌضغط١ز ثٌض٠جدر فٟ 

ج عٛف ٠ذذد ٘زٖ جٌٟ فٟ لطج  ثٌخذِجس ٚصقًّ ثٌفشد صىج١ٌف ثغٍذٙٚثٌّ ثإلدثسٞثٌفغجد 

ِٓ رٌه صعشس ثٌفتجس ثٌعجغٍز عٓ ثٌعًّ ِٓ ٘زٖ ثٌض٠جدثس الُٔٙ  ثٌض٠جدثس دً ثألعٛأ

ِّج  إظجف١زدخٛي  أٞثٌٕجصؼ عٕٙج دْٚ ثْ ٠ص١ذُٙ  ثألععجسعٛف ٠ضقٍّْٛ ثالسصفج  فٟ 

عض٠ض ِشىٍز ّؾضّع ثٌعشثلٟ ع١غجُ٘ فٟ ص٠عٕٟ صفجُ٘ فذر ثٌفغجد ثٌّجٌٟ ٚثإلدثسٞ فٟ ثٌ

ثٌّغضٍٙه ٚثٌزٞ ٠عضذش  ثألععجسفعٕذ صضذع ثٌشلُ ثٌم١جعٟ ثٌعجَ ( 6:2010ثٌذطجٌز )فغٓ،

 أععجسِٓ ثوغش ثٌّؤششثس ثعضخذثِج فٟ ل١جط ثٌضعخُ فٟ ثٌعشثق ف١ظ ٠عىظ ثٌضغ١ش فٟ 

د١جٔجس ثٌغٍع ٚثٌخذِجس ٌٍّغضٍٙى١ٓ ٌٚضق١ًٍ ِغضٜٛ ثٌضعخُ فٟ ثاللضصجد ثٌعشثلٟ ٔالفع 

أْ ٕ٘جن صزدزح ٚثظـ فٟ ِعذالس ثٌضعخُ فٟ ثٌعشثق خالي ِذر ثٌذسثعز فمذ ( 1ؽذٚي )

ثاللضصجد٠ز غ١ش ثٌّغضمشر  ثألٚظج دغذخ  2006%( فٟ عجَ 5332دٍغ أعال ِعذي ٌٗ )

أال أٔٗ أسصفع  2013%( فٟ عجَ 139ن ، عُ أٔخفط إٌٝ )ٔض١ؾز ثٌضغ١ش ثٌغ١جعٟ أٔذث

 ثألغز٠زٚصشؽع ٘زٖ ثٌض٠جدر ثٌٝ ثسصفج  ِغجّ٘ز لغُ ) 2014عجَ %( فٟ 234دّعذي )

% ( ٠ٍٙج ِغجّ٘ز لغُ )ثٌغىٓ ، ث١ٌّجٖ ، 7،58ٚثٌّششٚدجس غ١ش ثٌىق١ٌٛز ( ف١ظ دٍغش ) 

 ( ٚثٌذجٌغز ٚثألفز٠زالدظ ثٌّ %( عُ ِغجّ٘ز لغُ )1534ٚثٌىٙشدجء ٚثٌغجص ( ٚثٌضٟ دٍغش )

فٟ سفع ثٌّعذي ثٌضعخُ دغذخ صشثٚؿ ِج د١ٓ  ثأللغجَ%( فٟ ف١ٓ عجّ٘ش دم١ز 1534)

 (.53:2014)ٚصثسر ثٌضخط١ػ ،ٌضٛثٌٟ %( عٍٝ ث%637()033)

 2003/2014يؼذل انزضخى انسُىٌ فٍ انؼشاق نهًذح : (1عذول )

 يؼذل انزضخى % انسُخ

2003 3336 

2004 2730 

2005 3730 

2006 5332 

2007 3038 

2008 237 

2009 238 

2010 235 

2011 536 

2012 631 

2013 139 

2014 234 
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، دائشح انسُبسبد االلزصبدَخ اسزُبدا إنً ثُبَبد وصاسح انزخطُظ  انًصذس: يٍ ػًم انجبؽضٍُ

 .وانًبنُخ، سُىاد يزفشلخ

ثْ ِشىٍز ثٌضعخُ فٟ ثٌعشثق ٟ٘ ٔضجػ صٛثفش عٛثًِ ِٚغذذجس وجْ  إ٠عجؿٕٚ٘ج الدذ ِٓ 

 (5:  2006ثٌذجٌغ فٟ ثعضفقجي ٘زٖ ثٌظج٘شر ٌٚعً ِٓ ثدشص٘ج: )ثٌشد١عٟ،  ثألعشٌٙج 

ٚثصغج  ٔطجق ع١ٍّجس ثٌضخش٠خ ٌٍذٕٝ ثٌضقض١ز  ثألِٕٟثٌضذ٘ٛس ثٌّغضّش فٟ ثٌٍّف  .1

 ء ٚثٌّجء .ٚثٌّٕشجر ثٌخذ١ِز ٚدخجصز ثٌّٕشجر ثٌٕفط١ز ٚثٌىٙشدج

ٚثٌخذِجس  ثألعجع١زِٚشجس٠ع ثٌذٕٝ  ثإلٔضجؽ١زثٌذٕٝ  إعّجس إعجدرفٟ  ثإلخفجق .2

 ثٌعجِز ثٌّخشدز ٚدخجصز فٟ ِؾجي صصف١ز ثٌٕفػ ِٚؾجي ثٌطجلز ثٌىٙشدجة١ز.

 . ٚثإلدثسٞثسصفج  ِعذالس ثٌفغجد ثٌّجٌٟ  .3

صطذ١ك ع١جعز صقش٠ش ٌرععجس صٕف١زث ٌضٛص١جس ٔجدٞ دجس٠ظ ٚثٌذٚي ثٌّجٔقز  .4

 ثألعجع١زثسصفج  فجد فٟ لغُ وذ١ش ِٓ ثٌغٍع  إٌٝ أدٜصٕذٚق ثٌٕمذ ثٌذٌٟٚ ِّج ٚ

 ثٌّذعِٛز ٚفٟ ِمذِضٙج ثٌّشضمجس ثٌٕفط١ز ٚثٌغٍع ثٌض١ٕ٠ّٛز .

ثٌىغ١ش ِٓ ثٌّٕضؾجس ثٌّق١ٍز ثٌصٕجع١ز ٚثٌضسثع١ز ٚثالعضّجد  إٔضجػثٌضٛلف عٓ  .5

 .عٍٝ ثالعض١شثد

 :اصش انفسبد ػهً انجطبنخ .3

ِشىٍز ثٌذطجٌز صّظ ثعضمشثس ثٌّؾضّعجس ٚصّجعىٙج، الع١ّج فٟ ثٌذٍذثْ  أصذقش ٌمذ

ثٌٕج١ِز ِٕٚٙج ثٌعشثق ، ٔظشث ٢عجس٘ج ثٌغٍذ١ز ِّٚج ٠ض٠ذ ِٓ خطٛسر ثٌّشىٍز عٍٝ ِغضٜٛ 

فٟ ظً ثسصفج  ِعذالس ثٌّٕٛ ثٌغىجٟٔ  أخشٜثٌعجغ١ٍٓ عٕز دعذ  أعذثدثٌعشثق ٘ٛ صضث٠ذ 

)ثٌخصخصز  ثلضصجد ثٌغٛق  إٌٝفعال عٓ ع١ٍّجس ثٌضقٛي  ثإلٔضجػٚصذٟٔ ِعذالس 

privatization ٟصفجلُ  إٌٝ أدس( ِٓ خالي صم١ٍص فش  ثٌعًّ فٟ ثٌمطج  ثٌعجَ ٚثٌض

ثٌّشىٍز، ٚدجصش ِشىٍز ثٌذطجٌز صؤسق ثٌغ١جع١١ٓ ٚثاللضصجد١٠ٓ ٚ٘جؽظ خٛف ٌٍعشثل١١ٓ 

 ٚثإلس٘جحِعذالس ثٌؾش٠ّز وٛٔٙج صض٠ذ ِٓ ِعذالس ثٌفمش ٚصذفع ثٌشذجح دجصؾجٖ ثسصفج  

وّج ثصذـ صفشٟ ثٌذطجٌز الع١ّج د١ٓ ثٌشذجح،  ثألخشٜفعال عٓ صذثع١جصٙج ثالؽضّجع١ز 

أخزس فٟ ثٌذطجٌز ثٌشذجح ِٓ فٍّز ثٌشٙجدثس ثٌضٟ  ٚإ٠الِجٚلعج  ٚثألشذظج٘شر عج١ٌّز 

 Disguisedرٌه ٚؽٛد لذس ِٓ ثٌذطجٌز ثٌّمٕعز ) إ٠ٌٝعجف  أخشٜعٕز دعذ  صضضث٠ذ

Unemployment (8:2012، فٟ دعط ثٌّشجس  )فغ١ٓثٌّٕخفعز  ثإلٔضجؽ١ز( رثس .

ٌزٌه فجْ ِشىٍز ثٌذطجٌز ٌُ صىٓ فذ٠غز ثٌعٙذ ثٚ ثٌٕشؤر دً صعضصس ٚظٙشس فٟ ثٌّؾضّع 

ٚفشض ثٌعمٛدجس ثاللضصجد٠ز ِٚج سثفمٙج ِٓ ثٌضغ١ش  1991عجَ  أفذثطثٌعشثلٟ دعذ 

 أٔٛثعٙجلذ عّك ِٓ ِشىٍز ثٌذطجٌز دشىً وذ١ش ٚدؾ١ّع  2003ثٌغ١جعٟ ثٌزٞ فذط عجَ 

وذ١شر ِٓ ِٕضغذٟ ثٌؾ١  ثٌغجدك  أعذثد( ِٓ خالي صغش٠ـ ثإلؽذجس٠ز)ثٌّمٕعز، ثالفضىجو١ز، 

( شخصْٛ )١ٍِدقذٚد ٠مذس عذدُ٘ز٠ٓ ِٚٛظفٟ دعط ثٌٛصثسثس ثٌ ثأل١ِٕز ٚثألؽٙضر

ِٚٓ د١جٔجس  (219:2004 ٌضض٠ذ دزٌه ثٌىٍفز ثالؽضّجع١ز ثٌضٟ صقٍّضٙج ثٌذٌٚز )ثٌقغ١ٕٟ،

( ثٌزٞ ٠ذ١ٓ ِغٛفجس ثٌضٟ لجَ دٙج ثٌؾٙجص ثٌّشوضٞ ٌإلفصجء عٓ ِعذالس 2ؽذٚي )

-2003)( عٕز فجوغش ٌٍّذر 15ثٌذطجٌز فٟ ثٌعشثق ثرث دٍغ ِعذي ثٌذطجٌز د١ٓ ثٌغىجْ دعّش )

ٌىال ثٌؾٕغ١ٓ ٚثٌزٞ ٠عذ ِعذال ِشصفعج دغذخ  2003%( فٟ عجَ 28( ِج ٠عجدي )2014

ٚعُ  ٚثإلدثسِٞظج٘ش ثٌفغجد ثٌّجٌٟ  إٔشجءٌٍغٍطز ِٚج صشصخ عٕٙج ِٓ ثٌّشفٍز ثالٔضمج١ٌز 
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%( فٟ عجَ 11) إٌٝشٙذس ِعذالس ثٌذطجٌز ثٔخفجظج ٚثظقج خالي ِذر ثٌذسثعز ٌضصً 

دغذخ صذ٘ٛس  2014%( عجَ 1234ؽذ٠ذ دجالسصفج  ٌضصً إٌٝ ) أال أٔٙج عجدس ِٓ 2012

 ع ( فٟ أغٍخ ثٌّقجفظجس ثٌعشثل١ز.)دث ثإلس٘جحٚفجٌز ثٌقشح ظذ  ثأل١ِٕز ثألٚظج 

أِج دجٌٕغذز إٌٝ ِؤشش ِذسوجس ثٌفغجد، ٔالفع إْ ثٌعشثق ٠قضً ثٌّشثصخ ثٌّضمذِز 

( فغخ صص١ٕف ِٕظّز ثٌشفجف١ز  2014( ٌٚغج٠ز عجَ )  2003عشد١جً ٚعج١ٌّجً ِٕز عجَ ) 

ً فٟ ثٌعج١ِٓ )  ( ف١ظ  2008ٚ 2007ثٌذ١ٌٚز فٟ ثٔضشجس ظج٘شر ثٌفغـــــــجد ٚخصٛصج

ٚثٌصشث  ثٌغ١جعٟ، ٚصشثؽع  ثألِٕٟعٛد رٌه إٌٝ ثٌفشثه (، ٠ٚ 1.3دٍغش دسؽز ثٌّؤشش ) 

ٚثالعضمشثس ٔض١ؾز ثٌمضً  ثألِٓثٌذٚس ثٌشلجدٟ ِٓ لذً ثٌذٌٚز الٔشغجٌٙج دمعج٠ج صقم١ك 

ثٌعٕف فٟ صٍه ثٌفضشر، د١ّٕج وجٔش دسؽجس ثٌفغجد ثلً عّج ٘ٛ  ٚأعّجيٚثٌضٙؾ١ش ثٌطجةفٟ 

( فمذ  2013ٚ 2012عجِٟ )  (، أِج فٟ 2005ٚ2014ٚ 2004ٚ 2003)  ٌرعٛثَع١ٍٗ 

ً ثٌّشصذز )  ( عٍٝ ثٌضٛثٌٟ، أٞ أْ ٕ٘جن صضث٠ذ فٟ دسؽز  171ٚ 169ثفضً ثٌعشثق عج١ٌّج

ثٌذٚي فـــٟ ثٌضص٠ٛش  أعذثدثٌفغجد، فعالً عٓ رٌه ؽجءس ثٌّشصذز ٔض١ؾز صشثؽع 

 2012عجِٟ ) وّج فٟفغجدثً فغخ صمش٠ش ِٕظّز ثٌشفجف١ز ثٌذ١ٌٚز،  ثألوغشٌٍـــــــذٚي 

( عٍٝ  1.9ٚ 1.8( فمذ صضث٠ذس دسؽجس ثٌفغجد فٟ ثٌعشثق فىجٔش ثٌذسؽز ) 2013ٚ

لذ ثصغّش  ثألِش٠ىٟثالفضالي  أدجْثٌضٛثٌٟ. ٚثٌّالفع ثْ ثٌّشفٍز ثٌضٟ ِش دٙج ثٌعشثق 

                ثٌمطجعجس ثاللضصجد٠ز . دضضث٠ذ فجالس ثٌفغجد ثٌّجٌٟ ٚثإلدثسٞ فٟ ثٌعذ٠ذ ِٓ

 2003/2014انجطبنخ فٍ انؼشاق نهًذح يؼذل : (2عذول )

 يؼذل انجطبنخ % انسُخ
يذسكبد 

 انفسبد

انُبرظ انًؾهٍ ؽصخ انفشد يٍ 

 )انف دوالس( انضبثزخاإلعًبنٍ ثبألسؼبس

2003 28 232 13038 

2004 27 231 13541 

2005 18 232 13608 

2006 18 139 13708 

2007 18 135 13672 

2008 15 133 13668 

2009 13 133 13765 

2010 12 135 1381 

2011 11 138 13944 

2012 11 138 23108 

2013 12 136 23162 

2014 1237 2 2302 

إنً ثُبَبد وصاسح انزخطُظ، انغهبص انًشكضٌ نإلؽصبء،  اسزُبدا ٍُانًصذس: يٍ ػًم انجبؽض

 انؾسبثبد انمىيُخ، سُىاد يزفشلخدائشح 
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 : اِصبس االعزًبػُخصبَُب

 ؽذح انفمش وسىء رىصَغ انذخم :صَبدح  .1

ثإلٔفجق ثٌعجَ ثفذ ثٌذٕٛد ثٌشة١غز ثٌّغضخذِز ٌٍقذ ِٓ ِغض٠ٛجس ثٌفمش فٟ ِعظُ  ٠ّغً

صٛص٠ع ثٌذخً، وْٛ ثإلٔفجق  إعجدردٚي ثٌعجٌُ ِٕٚٙج ثٌعشثق، دجعضذجسٖ آ١ٌز ِّٙز ِٓ آ١ٌجس 

عٍٝ ثٌخذِجس ثألعجع١ز ٠صً صمش٠ذجً إٌٝ ِعظُ ثٌفمشثء، ٚإْ صشو١ض ثٌفعً ثاللضصجدٞ عٍٝ 

ع١جعز ثإلٔفجق ثٌعجَ خالي عّج١ٕٔجس ثٌمشْ ثٌّجظٟ ٚصغع١ٕجصٗ دشص فٟ ثٌغ١جعجس 

، دجعضذجس أْ ثٌضشو١ض عٍٝ ِغً صٍه ثإلٔضجؽ١زثالؽضّجع١ز دشىً أوذش ِٓ ثٌٕشجغجس 

ٌغ١جعجس، وضع١ٍُ ثٌٕغجء ٚثٌخذِجس ثٌصق١ز ٚغ١ش٘ج ع١ىْٛ أوغش فجع١ٍز فٟ خفط ثٌفمش ث

َ ٚفشض ثٌعمٛدجس ثاللضصجد٠ز عٍٝ 1990( إال إْ دعذ عجَ 124:  2008) ثٌٕؾ١فٟ ، 

ثٌعشثق صذ٘ٛسس فجع١ٍز ِؤعغجس ثٌذٌٚز ٚلٍش ِٛثسد٘ج عٍٝ ثإلٔفجق ثالؽضّجعٟ 

عذَ ثألِجْ  أؽٛثءٌذ١تز ثالؽضّجع١ز ٚصفشش ٚثٌخذِجس ٚثصغعش دثةشر ثٌفمش ٚعجءس ث

ٚثالعضمشثس ٚصذ٘ٛسس ثألٚظج  ثٌّع١ش١ز ٚأفشصس ِعٙج ِصجدس ؽذ٠ذر ٌض١ٌٛذ ثٌفمش 

ؽجءس فٟ ِمذِضٙج صؤع١شثس ثٌضعخُ ٚثٌغ١جعجس ثاللضصجد٠ز ثٌعشٛثة١ز ٚعذَ ثعضخذثَ 

فذر ثٌضفجٚس  ثٌىفء ٌٍّٛثسد ٚش١ٛ  ظج٘شر ثٌفغجد ثٌّجٌٟ ٚثإلدثسٞ ثٌضٟ ٔؾُ عٕٙج صضث٠ذ

فٟ صٛص٠ع ثٌذخً ٚثٌغشٚر ثٌزٞ ٠قًّ فٟ غ١جصٗ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌضعم١ذثس ثٌضٟ ثصدثدس عٛءثً 

َ، ِٚج صجفذٙج 2003دغذخ ثألصِجس ثٌضٟ سثفمش ثألٚظج  ثٌغ١جع١ز فٟ ثٌعشثق دعذ عجَ 

( ١ٍِْٛ شخص ِعظُّٙ ِٓ فٍّز 4ٚصٙؾ١ش أوغش ِٓ ) ٚثإلس٘جحِٓ ِظج٘ش ثٌعٕف 

( غذ١خ فٟ عجَ 38000( غذ١خ ِٓ أصً )18000ِٚٓ ظُّٕٙ )ثٌشٙجدثس ثٌؾجِع١ز 

( أٌف شخص ِٚٓ ظُّٕٙ ِج ٠مجسح 200000َ، ٚثٌمضً ثٌزٞ غجي أوغش ِٓ )2006

ٚصذ١ِش ثٌذٕٝ ثٌّؤعغ١ز  ٚثإلدثسٞ( ٚثٌفغجد ثٌّجٌٟ 787: 2013( غذ١خ )ؽذٛس، 2000)

إدثِز صّغٍش فٟ أدس إٌٝ صٛثسط عذؤ ثٌفمش ثٌضشثوّٟ ِٚج ثعضؾذ ِعٗ ِٓ عٛثًِ صعض٠ض ٚ

% ِٓ ثٌعشثل١١ٓ فٟ فشِجْ، 34ثٌذطجٌز ٚث١ٙٔجس ثٌخذِجس ثالؽضّجع١ز، إر ٠ع١  ِج ٠مجسح 

ٚال ٠ضثي ثٌفمش ٚثٌؾٛ  ٚٔمص فش  ثٌقصٛي عٍٝ ث١ٌّجٖ ثٌصجٌقز ٌٍششح ٚثٌىٙشدجء 

ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌخذِجس ثألخشٜ، صُعذ ِٓ ثٌىٛثسط ثاللضصجد٠ز ٚثالؽضّجع١ز ثألوغش صٙذ٠ذثً 

( 9:  2014-2010ثٌعشثلٟ ) ِٕظّز ثألُِ ثٌّضقذر ،ٌٍّؾضّع 
 

ٌزٌه ٔؾذ أْ ثٌفمش فٟ 

ثٌعشثق ِضعذد ثألدعجد، ٚ٘ٛ ِفَٙٛ ٠عطٟ صعش٠فجً ِٛععجً ٌٍفمش دؤٔٗ ظج٘شر فشِجْ ِضعذدر 

ثألدعجد ال صمضصش عٍٝ فمش ثٌذخً فقغخ، ٚإّٔج صشًّ ١ِجد٠ٓ ٚثععز ِٓ أفٛثي ثٌّع١شز 

ٚعٛء ثٌضغز٠ز ٚصذٟٔ ِغضٜٛ ثٌضع١ٍُ ٚثٌّٙجسثس ٚعذَ فٟ ثٌعشثق، ِٕٙج صذ٘ٛس ثٌصقز 

ٚصعذ دسثعز عجَ لصجء ثالؽضّجعٟ، وفج٠ز ِٛثسد ثٌع١ ، ٚعذَ صٛفش ثٌغىٓ ثٌالةك ٚثإل

َ أٚي دسثعز صق١ٍ١ٍز ِٕٙؾ١ز ل١جع١ز ِضعذدر ثالصؾج٘جس ٌّظج٘ش ثٌفمش فٟ ثٌعشثق، 2006

ً ٌٙزث ف١ظ صّش عٓ غش٠ك إعذثد د١ًٌ ُعِشَف دذ١ًٌ أفٛثي ثٌّع١ش ز فٟ ثٌعشثق، ٚٚفمج

ثٌذ١ًٌ صُ ثالعضّجد عٍٝ صص١ٕف١ٓ ٌّغضٜٛ ِع١شز ثألفشثد ٚثألعش وج٢صٟ:
 

)ٚصثسر ثٌضخط١ػ 

 ،2006  :6) 

 صصٕف ثألعش ٚثألفشثد دّٛؽذٗ إٌٝ عالعز ِغض٠ٛجس: انزصُُف انضالصٍ: .أ 
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 ِغضٜٛ ِع١شز ِضذٟٔ )ثألعش ثٌّقشِٚز(. (1

 ِغضٜٛ ِع١شز ِضٛعػ. (2

 ِغضٜٛ ِع١شز عجٌٟ. (3

( إر ٠الفع أْ ٔغخ ثألعش فٟ د١ًٌ ٠ٚ3ّىٓ صٛظ١قٗ ِٓ خالي د١جٔجس ثٌؾذٚي )

%( 32.7%( ِضذٟٔ ٚ)١ِ31.8ذثْ ثٌضع١ٍُ ٠ىْٛ ثٌضفجٚس ل١ًٍ د١ٓ ثٌّغض٠ٛجس، ٟٚ٘ )

%( عجٌٟ، أِج دم١ز ث١ٌّجد٠ٓ ثٌّخضٍفز ٠ىْٛ ثٌضفجٚس أوغش فذر ف١ٙج، ففٟ 35.5ِضٛعػ، ٚ)

ٚظع ِضذٟٔ، %( ِٓ ثألعشر فٟ 55.1ٕ٘جن )د١ًٌ ١ِذثْ ٚظع ثألعشر ثاللضصجدٞ 

 %( فٟ ٚظع عجٌٟ.17.5)

)انزصُُف  2006نؼبو رىصَغ األسش ثؾست يسزىي انًؼُشخ فٍ انؼشاق : (3عذول )

 انضالصٍ(

 انًغًىع ػبنٍ % يزىسظ % يزذٍَ % انًؤشش

 %100 35.5 32.7 31.8 دنُم يُذاٌ انزؼهُى

 %100 55.1 24.2 20.7 دنُم يُذاٌ انصؾخ

 %100 16.3 25.2 58.3 دنُم يُذاٌ انجًُ انزؾزُخ

 %100 52.7 27.1 20.1 دنُم يُذاٌ انًسكٍ

 %100 29.2 30.2 40.4 دنُم يُذاٌ يؾُظ انًسكٍ

 %100 17.5 27.4 55.1 دنُم يُذاٌ وضغ األسشح االلزصبدٌ

 %100 24.0 44.8 31.2 دنُم يسزىي يؼُشخ األسش

اإلًَبئٍ، ثشَبيظ األيى انًزؾذح اإلًَبئٍ خبسطخ انؾشيبٌ  انًصذس: وصاسح انزخطُظ وانزؼبوٌ

 .2006ويسزىي انًؼُشخ فٍ انؼشاق نسُخ 

 

صصٕف ثألعشر ٚثألفشثد دّٛؽذٗ إٌٝ خّظ ِغض٠ٛجس  انزصُُف انخًبسٍ: .ة 

( ٚثٌزٞ ٠ٛظـ أْ ثألعش ثٌضٟ صّغً ِضٛعػ 4وّج ِٛظـ فٟ ثٌؾذٚي )

ثٌٕغذز ثألوغش أ١ّ٘ز ٟٚ٘ ِغضٜٛ ثٌّع١شز دقغخ ثٌذ١ًٌ ثٌّعضّذ صشىً 

%( ٚثٌّٕخفعز 25.8%( فٟ ف١ٓ صشىً ثألعش ثٌّٕخفعز ِع١ش١جً )44.8)

%(، د١ّٕج 22%(، ٚأْ ثألعش رثس ثٌّغضٜٛ ثٌّع١شٟ ثٌّشصفع )5.4ؽذثً )

%( 2ثألعش ثٌّصٕفز صقش ثٌّغضٜٛ ثٌّع١شٟ ثٌّشصفع ؽذثً ال صشىً عٜٛ )

  ِٓ ثألعش.
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 )انزصُُف 2006 نؼبو رىصَغ األسش ؽست يسزىي انًؼُشخ فٍ انؼشاق (: 4عذول )

 انخًبسٍ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًزؾذح اإلًَبئٍ، خبسطخ انؾشيبٌ ويسزىَبد انًؼُشخ انًصذس: وصاسح انزخطُظ، ثشَبيظ األيى 

 و.2006فٍ انؼشاق، نسُخ 

 َسجخ انفمش فٍ انؼشاق: .2

 إِىج١ٔز 2007أظٙشس د١جٔجس ثٌّغـ ثالؽضّجعٟ ٚثاللضصجدٞ ٌرعشر فٟ ثٌعشثق 

ثفضغجح خػ ثٌفمش ثٌٛغٕٟ ٚدجعضّجد غش٠مز وٍفز ثٌغعشثس ثٌقشثس٠ز ثٌعشٚس٠ز إلدثِز 

( ععشر فشثس٠ز فٟ 2332صقز ثٌفشد ثٌعشثلٟ ٚصُ صمذ٠ش خػ فمش ثٌغزثء فٟ ثٌعشثق دـ )

د٠ٕجس  03482ثْ وٍفز ثٌغعشر ثٌقشثس٠ز ثٌٛثفذر لذسس دقٛثٌٟ  أعجطثٌّضٛعػ ٚعٍٝ 

ٌٍشٙش ثٌٛثفذ ٌٍٚفشد ثٌٛثفذ  ثألعجع١زجؽجس ثٌغزثة١ز دق١ظ ٠ىْٛ ِعذي ثٌىٍفز ٌالفض١

( د٠ٕجس، ٚ٘ٛ ٠غجٚٞ خػ ثٌفمش فٟ ثٌغزثء، ٚلذ صُ صمذ٠ش خػ فمش ثٌغٍع 34000فٛثٌٟ )

ً ٚدؾّع وٍف 43000ٚثٌخذِجس غ١ش ثٌغزثة١ز دقٛثٌٟ ) ( د٠ٕجس ٌٍفشد ثٌٛثفذ شٙش٠ج

( د٠ٕجس ٠77000غجٚٞ ) ثالفض١جؽجس ثٌغزثة١ز ٚغ١ش ثٌغزثة١ز فجْ خػ ثٌفمش فٟ ثٌعشثق

ً ، ٚ٘زث ِج ٠عٕٟ ثْ  % ١ٍِْٛ ِٓ 639% ِٓ ثٌغىجْ ثٞ فٛثٌٟ 2239ٌٍفشد شٙش٠ج

٠معْٛ صقش ِغضٜٛ خػ ثٌفمش)ثٌّغـ ثالؽضّجعٟ  ثألعش% ِٓ 1635ثٌعشثل١١ٓ فٛثٌٟ

 ( ٚوج٢صٟ:2007 –عشر فٟ ثٌعشثق ٚثاللضصجدٞ ٌر

 
 
 
 

 ثٌّؤشــــــــش
ِٕخفط 

 % ؽذثً 

ِٕخفط

% 

ِضٛعػ

% 

ِشصفع

% 

ِشصفع 

 % ؽذثً 
 ثٌّؾّٛ 

 %100 7.5 28 32.7 18 13.8 د١ًٌ ثٌضع١ٍُ

 %100 25.6 29.5 24.2 12.2 7.9 د١ًٌ ثٌصقز

 %100 3.2 13.1 25.5 29.9 28.3 د١ًٌ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز

 %100 24.3 28.5 27.1 15.3 6.6 د١ًٌ ثٌّغىٓ

 %100 8.9 20.5 30.2 24.9 15.5 د١ًٌ ِق١ػ ثٌّغىٓ

 %100 4.1 13.4 27.4 31.3 23.8 د١ًٌ ٚظع ثألعشر ثاللضصجدٞ

 %100 2 22 44.8 25.8 5.4 د١ًٌ ِغضٜٛ ِع١شز ثألعش
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 انشهشٌ(: خظ انفمش ورىصَغ يزىسظ اإلَفبق 3شكم)

 (.118: 2011انًصذس : )وصاسح انزخطُظ ، 

% ِٓ ثٌغىجْ 43ٚفغخ صٛص٠ع ثٌذخً د١ٓ فتجس ثٌخّغ١ز ف١ظ ٠ضشوض ِج ٔغذضٗ 

د١ٓ ثٌفتجس ثٌخّغ١ز فمذ  ثإلٔفجق% ثِج عٍٝ صع١ذ صٛص٠ع 7 ثألفمش١ٌقضً ثٌفتز  ثألغٕٝ

 % ٚوّج ٠ٍٟ:9 ثألفمش% ٌضشىً ثٌفتز 39ٔغذز  ثألغٕٝثفضٍش ثٌفتز 

 
 

 بين الفئات الخمسية اإلنفاقتوزيع                    توزيع الدخل بين الفئات الخمسية          

                 
 األغنى                                            األغنى 

                 

 
         

 
 

                  
 

 فقراأل                                          األفقر
 

 (: رىصَغ انذخم واألَفبق ثٍُ انفئبد انخًسُخ4شكم )
 (.2011انًصذس :)وصاسح انزخطُظ ، 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

 550        450        350       250      150        77       34        4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 من السكان ادنى خط الفقر 22,9

 اعلى من خط الفقر 77% 

 متوسط الفقر شديدي من قليل عدد نسبيا  
 الفقر خط عن جدا   بعيد انفاقهم

 عدد قليل اعلى كثيرا  من خط الفقر

39% 
 

22% 

16% 

12% 

22% 

17% 

13% 



االلزصبدَخ فٍ  زؾمُك انزًُُخنيكبفؾخ انفسبد خُبس اسزشارُغٍ 

 انؼشاق
 2018/  42انؼذد   و.و ضُبء ؽسٍُ، ػهُبء ؽسٍُ .و

 

 ISSN (1681-6870)                              175                       انشافذٍَ انغبيـؼخ نهؼهىو يغهخ كهُخ

فشد ٌضشىً ِج ٔغذضٗ  637483588فمذ دٍغ عذد ثٌغىجْ ثٌفمشثء  2012فٟ عجَ  أِج

% ِٓ ثٌغىجْ فمشثء فغخ ثٌّغـ ثالؽضّجعٟ ثاللضصجدٞ ٌرعش فٟ ثٌعشثق 20

(IHSES )2007-2012 ف١ظ ٔغذز  أِج ِٓ ً عٍٝ صع١ذ ثٌّقجفظجس فمذ شٙذس صفجٚصج

ِقجفظجس صمً ٔغذز ثٌفمشثء ف١ٙج عٓ % 40فمش ثٌذششٞ فٕٙجن ثوغش ِٓ ثٌفمش ٚد١ًٌ ثٌ

وشدعضجْ ،ٚلذ لذسس ل١ّز د١ًٌ ثٌفمش ثٌذششٞ فٟ ثٌعشثق دـ  إل١ٍُ% وّج فٟ ِقجفظجس 10

% دّٛؽخ ِىٛٔجصٙج ثٌفشع١ز فجْ ٕ٘جن ِقجفظجس صضدثد ف١ٙج ل١ّز د١ًٌ ثٌفمش 1838

%، ٚدجدً 49ثٌّقجفظجس فمشثء وجٌّغٕٝ ِٓ عىجْ دعط ثٌذششٞ عٍٝ ِضٛعػ ثٌذ١ًٌ 

، ٚثٌّغٕٝ %30%، وّج ثْ ٕ٘جن ثٌٛغٕٟ وّقجفظجس ١ِغجْ 40%، ٚصالؿ ثٌذ٠ٓ 41

، ِٚقجفظجس ٠مً ف١ٙج د١ًٌ ثٌفمش ثٌذششٞ عٓ ِضٛعػ ثٌذ١ًٌ %28%، ٚصالؿ ثٌذ٠ٓ 30

فٟ  ِذ١ٓ % ٚوّج16 ٚثألٔذجس% 18%، ٚثٌذصشر 16قجفظجس وشدالء ثٌٛغٕٟ ٟٚ٘ ِ

   -:(5ثٌؾذٚي)

 َسجخ انفمش ودنُم انفمش انجششٌ ؽست انًؾبفظبد.: (5عذول)

 دنُم انفمش انجششٌ َسجخ انفمش انًؾبفظخ

 30 27 يُسبٌ

 30 49 انًضًُ

 25 35 انمبدسُخ

 22 34 رٌ لبس

 20 41 ثبثم

 21 34 دَبنً

 23 36 واسظ

 21 23 َُُىي

 28 40 صالػ انذٍَ

 16 37 كشثالء

 25 25 انُغف

 29 9 دهىن

 26 3 أسثُم

 23 3 انسهًُبَُخ

 19 11 كشكىن

 16 21 ثغذاد

 16 21 األَجبس

 (.30: 2011انًصذس: ) وصاسح انزخطُظ ، 

ثٌّؤشاشثس ثعاضخذثِجً فاٟ ل١اجط  ًِ ؽ١ٕٟ ثٌزٞ ٠عضذش ِٓ ثوغشأِج دجٌٕغذز إٌٝ ِعج

(. ف١اظ ثْ صٛص٠اع ثٌاذخً فاٟ 1 – 0ثٌضفجٚس فٟ صٛص٠ع ثٌذخٛي ٚثٌضٟ صضشثٚؿ ٔغذضٗ دا١ٓ )

 2005ثٌعشثق لذ شٙذ فجٌز ِٓ ثٌضزدازح دا١ٓ ثالسصفاج  ٚثالٔخفاجض ف١اظ ٠الفاع ثْ ثٌعاجَ 
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 ٚثٌضاٟ دٍغاش ل١ّٙاج 2004ٚ  2003%( ِمجسٔاز داجألعٛثَ 03420شىً ل١ّز عج١ٌاز دٍغاش )

ثٔخفااجض فااٟ ل١ّااز ٘اازث  2007%( ٔمطااز ١ٌشااٙذ عااجَ 03451% ٚ 03351عٍااٝ ثٌضااٛثٌٟ )

ثٌقىِٛاز فاٟ صم١ٍاً  إؽشثءثس( ٔمطز ٚ٘ٛ ثصؾجٖ ٠ؤشش صقغ١ٓ 03290ثٌّؤشش ف١ظ دٍغش )

١ٌشاىً ثعٍاٝ ل١ّاز ٌاٗ  2011ِٓ فذر ثٌضفجٚس د١ٓ ثٌاذخٛي ١ٌٕاضىظ ٘ازث ثٌّؤشاش فاٟ ثٌعاجَ 

ٚوذ١ااشر ٚصااذ٘ٛس فااٟ ٘اازٖ ثٌضفااجٚس فااٟ ثٌااذخٛي  ( ٔمطااز ٚ٘ااٟ ل١ّااز ِشصفعااز03518ٌضذٍااغ )

 ٚوج٢صٟ: 2011 – 2007عٕٛثس ِٓ  أسدعزٌّٚذر 

 
 لُى يؼبيم عٍُُ فٍ انؼشاق ونسُىاد يخزبسح: (6عذول )

 2011 2007 2005 2004 2003 ثٌغٕز

 03518 03290 03420 03451 03351 ل١ُ ِعجًِ ؽ١ٕٟ

 (. 2007انًصذس: )وصاسح انزخطُظ ، 

ٚدّمجسٔز ل١ُ ِعجًِ ؽ١ٕٟ فاٟ ثٌعاشثق ِاع دم١از ثٌاذٚي ثٌّؾاجٚسر ٚثٌعشد١از ٚثٌضاٟ 

ٌىاً ِآ  2011شٙذس صشثؽع ثٌعشثق عٓ ٘زٖ ثٌذٚي ف١ظ دٍغش ل١ّز ِعجًِ ؽ١ٕاٟ ٌٚعاجَ 

( ٔمطاااااز ، ِصاااااش 03383( ٔمطاااااز ، ث٠اااااشثْ )03377) ثألسدْ( ٔمطاااااز ، 03397صشو١ااااج )

(  ثْ ٘ازث ثٌضفاجٚس ثٌىذ١اش 54: 2015( ٔمطز )ٔؾاذس ، 03409( ٔمطز ٚثٌّغشح )03321)

ٚثٌشجعع ِٓ شؤٔٗ ثْ ٠عضص ثٌمٛي ثْ ِغضٜٛ ثٌذخٛي ثٌازٞ ٠عاذ ِع١اجس ِٙاُ ٌّعجٌؾاز ثٌفماش 

ٔصاجف ثٌشاشثةـ ثٌّطٍٛداز ٌٚاُ ٠اٛص  دشاىً عاجدي إل ثأل٘اذثفٌُ ٠قمك وفجءصٗ فاٟ صقم١اك 

 ثٌّقشِٚز فٟ ثٌّؾضّع ثٌعشثلٟ .

 

لُبط انؼاللخ ثٍُ يذسكبد انفسبد ويؼذل َصيُت انفيشد ييٍ انُيبرظ : انًجؾش انضبنش

   انًؾهٍ اإلعًبنٍ

 أوال: وصف األًَىرط انمُبسٍ   

ٌم١جط ثٌعاللز د١ٓ ِذسوجس ثٌفغجد ِٚعذي ٔص١خ ثٌفشد ِٓ ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ 

ِٓ خالي صطذ١ك ثٌذشٔجِؼ  2013/2014ثٌغجدضز  فٟ ثٌعشثق ٌٍّذر ثإلؽّجٌٟ دجألععجس 

(، ف١ظ صُ ثعضخذثَ ِؤشش ِذسوجس ثٌفغجد ٌم١جط ثٌفغجد فٟ ثٌعشثق   Evieus 8ثٌم١جعٟ )

ِٚذٜ صؤع١ش رٌه فٟ فصز ثٌفشد ِٓ ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ ثإلؽّجٌٟ، ِٚؤشش ِذسوجس ثٌفغجد 

(Index corruption perception   ٖٚثٌزٞ صٕشش ) ِٕظّز ثٌشفجف١ز ثٌعج١ٌّز، ٚ٘زث

ثٌّؤشش ٠عىظ إدسثن ثٌّشثلذ١ٓ ثٌّطٍع١ٓ عٍٝ ثٌفغجد فٟ ثٌمطج  ثٌعجَ ٚثٌغ١جعز، ف١ظ 

( دسؽجس، صذذأ دجٌصفش ٌضش١ش إٌٝ ِغضٜٛ عجٌٟ ِٓ ثٌفغجد، ٠10ضىْٛ ٘زث ثٌّم١جط ِٓ )

ً ِٓ ثٌفغجد، فىٍّج صثدس لشثءر10ٚصٕضٟٙ دجٌضذسػ ) ٘زث  ( ثٌزٞ ٠عٕٟ ِغضٜٛ ِٕخفعج

ثٌّم١جط دي رٌه عٍٝ ثٔخفجض فٟ ِغضٜٛ ثٌفغجد، ٚثٌعىظ صق١ـ ٚدغ١ز صٛثفك صضث٠ذ 

ِغضٜٛ ثٌفغجد ِع صضث٠ذ لشثءثس ِم١جط ثٌفغجد ثٌّغضخذَ، صُ إؽشثء صعذ٠ً عٍٝ ثٌّؤشش 

ِطشٚفج ِٕٙج ل١ّز لشثءر  10ثٞ ) 10)صعّٓ غشؿ ثٌضذسػ عٍٝ ِم١جط ثٌفغجد ِٓ )
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ٌذ٠ٕج ثٌضذسػ ثٌّٕخفط ٚثٌزٞ ٠ذي عٍٝ ِغضٜٛ ( ٚدزٌه ٠ىْٛ CPIِم١جط ثٌفغجد 

 ِٕخفط ِٓ ثٌفغجد ٚثٌضذسػ ثٌّشصفع ٠ذي عٍٝ ِغضٜٛ ِشصفع ِٓ ثٌفغجد .

 
 () انًؼذل CPIصبَُب: َزبئظ رطجُك األًَىرط انمُبسٍ ثبسزخذاو يؤشش يذسكبد انفسبد 

( ثٌزٞ ٠ذٓ ِؤشش ِذسوجس ثٌفغاجد ٚفصاز ثٌفاشد ِآ 7ثٌؾذٚي )ِٓ خالي د١جٔجس 

ف١ااظ صظٙااش ٔضااجةؼ  (، 2014 - 2003ثٌٕااجصؼ ثٌّقٍااٟ ثإلؽّااجٌٟ دجألعااعجس ثٌغجدضااز ٌٍّااذر )

)ثٌّعاااذي( ٚصذااا١ٓ  CPIصطذ١اااك ثألّٔاااٛرػ ثٌم١جعاااٟ دجعاااضخذثَ ِؤشاااش ِاااذسوجس ثٌفغاااجد 

ِع٠ٕٛااز ثألّٔااٛرػ عٕااذ  T ٚF,ثالخضذااجسثس ثإلفصااجة١ز ٌٍّٕااجرػ ثٌّمااذسر ثٌّضّغٍااز دم١ّااز

 . (%5ِغضٜٛ ِع٠ٕٛز )

 

انًؾهٍ  ىرط انمُبسٍ نًذسكبد انفسبد وؽصخ انفشد يٍ انُبرظرطجُك االًَ :(7)عذول 

 2014 -2003االعًبنٍ ثبالسؼبس انضبثزخ نهًذح 
Dependent Variable: GDPLOG   

Method: Least Squares   

Date: 02/22/17   Time: 00:32   

Sample: 2003 2014   

Included observations: 12   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.745977 0.175328 4.254746 0.0017 

FASADLOG -0.361704 0.301255 -1.200659 0.0576 

     
     R-squared 0.125995     Mean dependent var 0.545982 

Adjusted R-squared 0.038594     S.D. dependent var 0.193317 

S.E. of regression 0.189550     Akaike info criterion -0.337319 

Sum squared resid 0.359291     Schwarz criterion -0.256502 

Log likelihood 4.023916     Hannan-Quinn criter. -0.367241 

F-statistic 1.441581     Durbin-Watson stat 0.545644 

Prob(F-statistic) 0.257552    

     
      

 االخزجبساد اإلؽصبئُخ 

أظٙشس ثالخضذجسثس ثإلفصجة١ز دؤْ ِغضٜٛ ِؤشش ِاذسوجس ثٌفغاجد خاالي ثٌّاذر  .1

 ( ِٓ خالي : 2014 -2003) 

 اخزجيبس T  (t- Test   )  إر دٍغاش ل١ّاز :t   ( 4.2ثٌّقضغاذز ٌٍّضغ١اش ثٌّازوٛس )

 .  11%( ٚدسؽجس فش٠ز 5 ) دّغضٜٛ ِع٠ٕٛز

 ( يؼبيييم انزؾذَييذR
2 

٠ماا١ظ صفغاا١ش ثٌّضغ١ااشثس ٚوااُ ٘ااٟ ٔغااذز  ثالخضذااجس٘اازث  (

( ٚوٍّااج  R2 < 1<  0ٚصضـااـشثٚؿ ل١ّضـااـٗ ) صفغاا١ش٘ج ِاآ ثٌظااج٘شر ثٌّذسٚعااز 
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Rصثدس ل١ّااز) 
2
( دي رٌااه عٍااٝ لااٛر ثٌّضغ١ااش ثٌّغااضمً )ِااذسوجس ثٌفغااجد ( فااٟ  

ٚفاٟ ٘ازث )ٔص١خ ثٌفشد ِٓ ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ ثإلؽّاجٌٟ ( ثٌضؤع١ش عٍٝ ثٌّضغ١ش ثٌضجدع 

١Rّاااز ثٌّٕاااٛرػ فاااؤْ ل
2
ْ ثٌّضغ١اااشثس لاااذ فغاااشس ِاااج ٔغاااذضٗ أٞ إ( 0.54)٘اااٟ  

 ثٌفغااجد، أِااجفااٟ ٔصاا١خ ثٌفااشد صااُ صفغاا١ش٘ج دٛثعااطز ِضغ١ااشثس ِااذسوجس ( 0.54)

 .  ف١عٛد إٌٝ عٛثًِ أخشٜ ٌُ صؤخز أعش٘ج فٟ ثٌّٕٛرػ ثٌّذسٚط ثٌّضذمٟ 

 اخزجييييبس يؼبيييييم انزؾذَييييذ انًؼييييذل (Adjusted Coefficient of 

Determination )  ٌٍّٕاٛرػ، ٚرٌاه ٌىاْٛ  ثٌضٕذؤ٠از  ٘زث ثالخضذجس ثٌمذسر٠ظٙش

 (  0.3ِعجًِ ثٌضقذ٠ذ ٠مضشح ِٓ ِعجًِ ثٌضقذ٠ذ ثٌّعذي ثٌذجٌغ )

  اخزجبسF (F-Test ) : ٠ٚش١ش ثخضذجسF  ًإٌاٝ إْ ثٌّٕاٛرػ ثٌّاذسٚط ِمذاٛي وىا

 (1.4إر دٍغش ل١ّضٗ )

 ( ٌاخزجبس دسثٍ وارسىD.W
*

ال ٠عجٟٔ ِٓ ِشاىٍز ثالسصذاجغ ثٌازثصٟ  :  ثٌّٕٛرػ( 

داا١ٓ دااٛثلٟ ثٌّضغ١ااشثس ثٌعشااٛثة١ز ( إر دٍغااش ل١ّااز  ) عااذَ ٚؽااٛد ثسصذااجغ رثصااٟ ِااج

D.Wدسداآ ٚثصغااْٛ )
*

ٚدسؽااجس   5% ( دّغااضٜٛ ِع٠ٕٛااز 0.5( ثٌّقضغااذز )

du<DW( ، ٚدجٌضجٌٟ فئْ 11فش٠ز )
*
<4-du  

 داـ ثٌّغاضمً ثٌّضّغاً ضغ١اش٠ٚالفع ِٓ ثٌٕضجةؼ أعالٖ ِٓ ثٌٕجف١ز ثاللضصجد٠ز أْ ثٌّ .2

ٚصذا١ٓ ثٌٕضاجةؼ ، ِضٛعػ ٔص١خ ثٌفاشد ثٌّضغ١ش ثٌضجدع )ِذسوجس ثٌفغجد( ٠ؤعش عٍٝ 

أعالٖ أٔٗ إرث صثد ِعاذي ِاذسوجس ثٌفغاجد دّماذثس ٚفاذر ٚثفاذر ،فائْ رٌاه عا١ؤدٞ 

( ٚفااذر دااجفضشثض عذااجس ثٌعٛثِااً 0.3إٌااٝ ص٠ااجدر ِعااذي ٔصاا١خ ثٌفااشد دّمااذثس )

   .ثألخشٜ

 

 ًكبفؾخ انفسبد فٍ انؼشاقن يزخزح إعشاءاد : صبنضب

( ٚثٌضٟ صعٕٟ عذَ Control of Corruptionأْ ِشثلذز ثٌفغجد ِٚقجسدضٗ )

ثٌضشدد فٟ وشف فجالس ثٌفغجد فٟ ثٌذٌٚز ٚصق٠ٍٛٙج ٌٍمعجء ٚوشف ثٌفجعذ٠ٓ ِٚقجعذضُٙ، 

 إْ صطذ١ك ٘زٖ ثٌّذجدا عٛف ٠ؤدٞ إٌٝ صقم١ك ثٌعذثٌز ٚثٌّغجٚثر ٚثٌّشجسوز ٚفش٠ز

ثٌّغؤٌز ٚفّج٠ز فمٛق ثٌٍّى١ز ٚثٌقذ ِٓ ثعضغالي ثٌغٍطز ٚص٠جدر ثٌغمز فٟ ثاللضصجد 

ٚصعذ ِشىٍز ثٌفغجد  دٞ ٚإدثِز ثٌض١ّٕز ،ثٌمِٟٛ دّج ٠ُغُٙ فٟ سفع ِعذالس ثٌّٕٛ ثاللضصج

، ٌٚمذ اللش ِشىٍز ثٌفغجد أ١ّ٘ز وذ١شر فٟ ع١ٍّز آفز ثلضصجد٠ز ٚثؽضّجع١ز ٚأخالل١ز

ِٚٓ أؽً ثٌمعجء عٍٝ ٘زٖ ثٌظج٘شر ٠ؾخ صؤع١ظ إغجس عًّ  ثإلصالفجس فٟ ثٌذالد

، ِٚٓ ٛسر ِٚظج٘شٖ ٚصغش٠ع عؾٍز ثٌض١ّٕزِؤعغٟ ٠غعٝ إٌٝ ِىجفقز ثٌفغجد دىً ص

 (6: 2015) إفصجء ثٌض١ّٕز ثٌذشش٠ز ،  :الصِز ٌٍقذ ِٓ ظج٘شر ثٌفغجد ٟ٘ثإلؽشثءثس ثٌ

 

 انؾىكًخ انششُذح .1

دثء ثٌّؤعغجس ٚٚظع ثألٔظّز ثٌىف١ٍز صغعٝ ثٌقٛوّز إٌٝ صقم١ك سفع ثٌىفجءر فٟ أ

دضخف١ف أٚ صم١ًٍ ثٌغ  ٚصعجسح ثٌّصجٌـ ٚثٌضصشفجس غ١ش ثٌّمذٌٛز ٚٚظع أٔظّز 

ٌٍشلجدز عٍٝ أدثء صٍه ثٌّؤعغجس ٚٚظع ١٘ىً ٠قذد صٛص٠ع وجفز ثٌقمٛق ٚثٌّغؤ١ٌٚجس 

ئْ ٚصقذ٠ذ ثٌمٛثعذ ٚثإلؽشثءثس ٚثٌّخططجس ثٌّضعٍمز دغ١ش ثٌعًّ دثخً ثٌّؤعغز ، ٌزٌه ف
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ثٌقٛوّز ثٌشش١ذر صعذ ِٕظِٛز ِٓ ثٌضمج١ٌذ ٚثٌّؤعغجس ثٌضٟ صّجسط ِٓ خالٌٙج ثٌغٍطز فٟ 

ثٌذٌٚز دّج فٟ رٌه ع١ٍّجس ثالٔضخجح ٚثٌّشثلذز ع١ٍٙج، فعالً عٓ ص١جغز ٚصٕف١ز ع١جعجس 

فعجٌز، ثفضشثَ ثٌّٛثغ١ٕٓ ٚثٌذٌٚز ٌٍّؤعغجس ثٌضٟ صضقىُ دئدثسر ثٌٕشجغجس ٚثٌفعج١ٌجس 

، ٚدٕجء عٍٝ رٌه فئْ ثٌقٛوّز ٟ٘ ظج٘شر ِعمذر ٌٙج ثٔعىجعجصٙج ؽضّجع١زثاللضصجد٠ز ٚثال

عٍٝ ثٌض١ّٕز ثاللضصجد٠ز ٚثالؽضّجع١ز ٚثٌذشش٠ز، وّج صعٕٟ ثٌقٛوّز ثٌشش١ذر ٚؽٛد أّٔجغ 

ِٓ ثٌذ١شٚلشثغ١ز ثٌّضخصصز ثٌمجدسر عٍٝ صط٠ٛش ٚصٕف١ز ثٌغ١جعجس ثٌض٠ّٕٛز ثٌٕٛع١ز 

صعذ ثٌقٛوّز ظشٚسر فٟ صقم١ك ص١ّٕز دشش٠ز  ٚظّجْ صٛف١ش ثٌخذِجس ثٌعجِز، ٚدزٌه

ٚثلضصجد٠ز فم١م١ز، ٌىٓ  ِغجٌز صطذ١ك ثٌقٛوّز ٚٔؾجفٙج فٟ ثٌعشثق ٠ضٛؽخ ثٌضعشف عٍٝ 

ٚفٟ ثٌعشثق فٟ ظً ثٌظشٚف ٚثٌضقذ٠جس  ،ثلع ِٚٛثؽٙز ِؾّٛعز ِٓ ثٌضقذ٠جسصق١ًٍ ثٌٛ

ثٌىذ١شر ث١ٌَٛ دقجؽز إٌٝ ِٕٙؾ١ز ٚدزي ؽٙذ شجًِ عٍٝ ثٌصع١ذ ثٌٛغٕٟ ٚثإلل١ٍّٟ ٚعٍٝ 

ِغضٜٛ ثٌّقجفظجس ٌضط٠ٛش ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٚعٍٝ آ١ٌز صٕف١ز فجعٍز ٌغ١جعجس ٚدشثِؼ 

ٚثٌضع١ّ١ٍز  ثٌقىِٛز، فئْ ثٌّٛثغ١ٕٓ عٍٝ ثخضالف ششثةقُٙ ُِٕٚٙٙ ِٚغض٠ٛجصُٙ ثٌغمجف١ز

ز ٚثالعضمشثس ُ٘ ؽضء ِٓ ع١ٍّز إعجدر دٕجء ثٌذٌٚز ٚ٘ٛ ثٌششغ ثألعجط ٌضقم١ك ثٌض١ّٕ

٠ٚالفع فٟ ثٌعشثق ظعف ثٌقٛوّز ثٌشش١ذر، ٚ٘زث ٔجؽُ عٓ ثٌظٛث٘ش ٚعٍٝ ثٌّذٜ ثٌذع١ذ 

ثٌغٍذ١ز ثٌضشثو١ّز ثٌضٟ صشؽع إٌٝ عمٛد عجٔٝ ِٕٙج ثٌعشثق ِٓ ظعف ثٌؾٙجص ثإلدثسٞ، ِّج 

 ً ، ٚ٘ذسثً فٟ ثٌؾٙٛد ٚثٌطجلجس قم١ك ثٌذشثِؼ ٚثٌّشجس٠ع ثٌض٠ّٕٛزوذ١شثً أِجَ ص شىً صقذ٠ج

 ( .256: 2013ٚثألِٛثي ) ثٌخطز ثٌٛغ١ٕز، 

)ن بنحو ةررس بن درري ل ييق رر  ليرر  ل ي ةيررس كدرر يس درر ة س ل يةررس ى رره )سرر    يرر  ب  
 ب ل بنيير ل  يةم بقي   ح ب  كعي ب  ىن  بي ل بنيأثي  وكرلنن ي رون بنحو ةرس بن دري ل لر  بإ

نيةيع بنةؤسس ت ف  بن ونرس ةرن  رسا سي سر ت وتنير ت وةة  سر ت يمرول ى ره بندرف فيس 
وبنةدرر   س وبنةسرر انس وسرري  ل بنمرر  ون وة  فحررس بنفسرر   ويسررعه نيحميررك بنع بنررس وىرر ل 
بنيةييررب كررين بنةرروبق ين وبةسرريي كس ةحيي يرر يال وييحرر و بن فرر ال ن و رروا ك نسي سرر ت 

سيوو ةن بنفع نيرس كدر ا ة  ر  ن يةيرع  ةة  رب بنعمر  بةييةر ى   وبن  ة ت ألى ه ة
2014 :7) 

 فبػهُخ ػُصش اإلػالو فٍ يكبفؾخ انفسبد  .2

، ٟٚ٘ غشف  ُِٙ ٠ٍمٝ عٍٝ عجصمٗ ١ٍز فجعٍز ِٚؤعشر فٟ ثٌشأٞ ثٌعج٠َعذ ثإلعالَ ٚع

صفع١ً ِذذأ ثٌشفجف١ز ِٓ خالي إصجفز ثٌّعٍِٛجس ٌٍؾّٙٛس، ٚصضقًّ ٚعجةً ثإلعالَ 

ثٌّمشٚءر ٚثٌّغّٛعز ٚثٌّشة١ز ِغؤ١ٌٚز فٟ ص٠ٕٛش ثٌشأٞ ثٌعجَ فٟ ِىجفقز ثٌفغجد دؤشىجٌٗ 

١ز ٚثٌضٕف١ز٠ز وجفز عٍٝ ثعضذجس أٔٙج صّغً ثٌغٍطز ثٌشثدعز فٟ ثٌّؾضّع دعذ ثٌغٍطز ثٌضشش٠ع

ٚثٌمعجة١ز ، ٠ّٚغً ثإلعالَ ثٌٛع١ٍز ثٌشعذ١ز ثٌّعذشر عٓ ثٌّؾضّع ٚثٌّقجفظز عٍٝ 

ثٌّصجٌـ ثٌٛغ١ٕز، ٚدٙزٖ ثٌطش٠مز ٠ىْٛ ثإلعالَ ٚع١ٍز رثس صؤع١ش إ٠ؾجدٟ ٚفعجي فٟ 

ِىجفقز ثٌفغجد ، ِّٚىٓ إْ صىْٛ  عالؿ رٚ فذ٠ٓ ٌٛ ثعضخذِش دشىً عٍذٟ عضؤدٞ دٚسثً 

ً فٟ صفى : 2009ٚثٌغ١جع١ز.  )ٔٛسٞ، ١ه إفغجد ثٌّٕظِٛز ثٌم١ّ١ز ٚثالؽضّجع١ز ِعجوغج

فجإلعالَ ٚعٍٝ ثٌشغُ ِٓ ّٖٔٛ ِٓ ف١ظ عذد ثٌمٕٛثس ٚثٌصقف ٚثإلعالَ  (206

 ثالؽضّجعٟ أ٠عج، إال أٔٗ ال ٠ضثي ٌُ ٠ؤخز ثٌق١ض ثٌّطٍٛح ٌٍم١جَ دذٚسٖ.
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عخ دجألععجس ٚصعذ ظج٘شر ثٌذطجٌز ٚثٌضعخُ ٚثٔخفجض ِغضٜٛ دخً ثٌفشد ٚثٌضال

ثٌخجصز دجٌغٍع ثالعضٙالو١ز ٌضعذش فٟ دعط ثألف١جْ دشىً أٚ دؤخش عٓ ثٌذعذ ثاللضصجدٞ 

ٌظج٘شر ثٌفغجد ِٓ ف١ظ أْ ِعظُ ثألعذجح ثٌّؤد٠ز إٌٝ ٘زٖ ثٌّشجوً صىْٛ ٚفك صخط١ػ 

ثلضصجدٞ ٠غضف١ذ ِٕٗ دعط ثإلفشثد، إال إْ ثإلعالَ ٠فضشض إْ ٠ٛظـ ٌٍٕجط ثٌفشق د١ٓ 

صذطز دجٌضطٛس ثاللضصجدٞ ٚثألعذجح ثٌّشصذطز دجٌفغجد ثاللضصجدٞ وّج ال ثألعذجح ثٌّش

دًّٙ ثألٔٛث  ثألخشٜ ٌٍفغجد ِٕٚٙج ثٌغ١جعٟ ٚثالؽضّجعٟ ٚثٌذ٠ٕٟ ٚثإلعالِٟ، ٚأْ صعض٠ض 

ثالٔفضجؿ فٟ ثٌّؾضّع ٌٚىشف ثٌفغجد ٠ؾخ عٍٝ ِجٌىٟ ٚعجةً ثإلعالَ ٚثٌٕجشش٠ٓ 

ٌضٟ صش١ش ٔقٛ وضجدز صمجس٠ش ٌصجٌـ أِٛس ٚثٌّقشس٠ٓ ٚثٌصقجف١١ٓ ِمجِٚز ثٌعغٛغجس ث

ع١جع١ز خجصز، وّج ع١ٍُٙ ثٌضغٍخ عٍٝ ثٌّشجوً ثٌضٟ صع١ك ثٌصقجفز ثٌقشر خجصز فٟ 

 (.398: 2013ثٌّعٍِٛجس )د١عْٛ، غ١جح لٛث١ٔٓ صذعُ فش٠ز ثٌٛصٛي إٌٝ 

 

 رفؼُم دوس انًغزًغ انًذٍَ فٍ يكبفؾخ انفسبد  .3

دً ٚأ٠عج دجٌّطجٌذز دجٌّعٍِٛجس ثٌضٟ ٌٍّٚؾضّع ثٌّذٟٔ دٚس فجعً فٟ ٔشش ثٌٛعٟ 

صّىّٕٙج ِٓ ٌعخ دٚسٖ وشش٠ه فٟ ثٌّغجءٌز ِٚىجفقز ثٌفغجد، ٕٚ٘جن عذر صقذ٠جس صع١ك 

ِٓ عًّ ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ فٟ ثٌعشثق ِغً صقذ٠ذ ثألٔشطز، ٚثٌض٠ًّٛ، ٚو١ف١ز ثإلشٙجس، 

عٟ، ٠ٚقظش عٍٝ ِٕظّجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ ثالٔخشثغ فٟ ثألٔشطز رثس ثٌطجدع ثٌغ١ج

دجإلظجفز إٌٝ رٌه ثإلشٙجس غجٌذج ِج ٠ىْٛ شش٠ػ ثٌّٛثفمز ٚثٌضغؾ١ً ِٓ خالي ثٌقىِٛز فٟ 

دٚي ِغً ٌذٕجْ ثٌضٟ صشضشغ ثٌضغؾ١ً ِٓ خالي ٚصثسر ثٌذثخ١ٍز، ٚغجٌذج ِج صقصً 

ثٌّٕظّجس ثٌّشٙشر عٍٝ ص٠ًّٛ فىِٟٛ ِّج ٠عفٟ دعط ثٌضؤع١ش عٍٝ عٍّٙج وّج أْ ٕ٘جن 

ٕظّجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ ٌذ٠ٙج، ٌٚىٕٗ ٠عضّذ عٍٝ ثالٔضّجءثس أِغٍز ٌذٚي ٠ضٕجِٝ عذد ِ

ثٌمذ١ٍز ِغً فجٌز ث١ٌّٓ ١ٌٚذ١ج. ٚلذ أعفشس ثٌذسثعجس أْ فك ثٌقصٛي عٍٝ ثٌّعٍِٛجس ٘ٛ 

ثٌّطٍخ ثألعجعٟ ٌذٞ ِٕظّجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ دجٌعجَ ثٌعشدٟ ِٕٚٙج ثٌعشثق وشو١ضر 

 أعجع١ز ٌٍّغجءٌز.

ثق دؤدٚثس ِخضٍفز ع١جع١ز ٚسلجد١ز ٚصٛع١ز ألؽً ٠عطٍع ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ  فٟ ثٌعش

ِقجسدز ثٌفغجد ٚإْ وجْ ثٌذعط ِٕٙج ِم١ذ دغذخ ثٌعغٛغ ثٌغ١جع١ز ثٌّخضٍفز ٚثٌضٟ صؤعش 

دشىً أٚ دآخش عٍٝ عًّ ِٕظّجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ، ٠ّٚىٓ صشخ١ص ِؾّٛعز ِٓ 

-125: 2014ثألدٚثس ثٌضٟ ٠مَٛ ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ ألؽً ِىجفقز ثٌفغجد ) ثٌؾشعّٟ ، 

126): 

ِغجّ٘ز ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ فٟ ٚظع ثٌغ١جعجس ثٌعجِز ٌٍّشجوً ثالؽضّجع١ز  .1

ٚثاللضصجد٠ز ٚثٌغ١جع١ز ٚوزٌه ص١جغز ٚإصذثس ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌضشش٠عجس ٌضٕظ١ُ 

 ثٌق١جر ثٌعجِز ٌرفشثد .

صّجسط ِؤعغجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ ثٌشلجدز ثٌشعذ١ز عٍٝ ثٌعًّ ثٌقىِٟٛ إظجفز  .2

 فٟٙ صشثلخ ٚصغجُ٘ فٟ ع١ٍّز ثٌض١ّٕز ٚثٌمعجء عٍٝ ثٌفغجد.إٌٝ ثٌمطج  ثٌخج  

ثٌعغػ عٍٝ ثٌقىِٛز فٟ صذٕٟ ِشىٍز ِع١ٕز ٚدسؽضٙج فٟ أؽٕذصٙج ٚثٌم١جَ دٕشش  .3

 ثٌّعٍِٛجس فٛي ثٌصفمجس ٚثالصفجل١جس ثٌّشذٛ٘ز.
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صعًّ ِٕظّجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ عٍٝ ثٌضٛع١ز فٟ ِىجفقز ثٌفغجد ِٓ خالي  .4

 صخضص دّىجفقز ثٌفغجد.ثٌٕذٚثس ٚثٌّؤصّشثس ثٌضٟ 

صٍعخ ١٘تجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ دٚسثً ٘جِجً فٟ إدمجء ثٌضصذ٠ك عٍٝ ثصفجل١جس ِىجفقز  .5

 ثٌفغجد ٚصٕف١ز٘ج ِٚشثلذضٙج فٟ أعٍٝ عٍُ أ١ٌٚجس ثٌقىِٛز.

ٔشش ثٌٛعٟ فٟ ثٌٛصثسثس ٚفٟ ثٌششوجس ٚد١ٓ أععجء ثٌذشٌّجْ أْ ِٛظٛ   .6

 ثٌفغجد ٠ّىٓ دقغٗ ِٚعجٌؾضٗ دشىً فعجي.

عٍٝ صعض٠ض ثٌعاللز د١ٓ ثٌّؾضّع أٚ ثٌّؤعغجس ثأل١ٍ٘ز ِع ثٌغٍطجس ثٌعًّ  .7

ثٌغالعز فٟ ثٌذٌٚز، ف١ظ ٠ّغً ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ فٍمز ٚصً د١ٓ ثٌّؾضّع ٚثٌذٌٚز 

 .ٜٛ أٌّعجشٟ ٌٍعج١ٍِٓ فٟ ِؤعغجصٙجعٍٝ ِشثعجر ثٌّغض

 

 االسزُزبعبد 

ٚثإلدثس٠اااز ظاااعف عمجفاااز ِىجفقاااز ثٌفغاااجد ٚثٔضشاااجس ثٌمااا١ُ ثالؽضّجع١اااز ٚثٌغ١جعااا١ز  .1

 ثٌقجظٕز ٌٍفغجد.

ظااعف فااٟ أدثء ثٌٕظااجَ ثٌّصااشفٟ ٚعااذَ لذسصااٗ عٍااٝ ثإلِغااجن دااؤدٚثس ثٌضطذ١ااك  .2

ٚظااعف فااٟ لٛثعااذ ثٌغاا١ٍُ إلؽااشثءثس ِٚضطٍذااجس ِٕااع ع١ٍّااجس غغاا١ً ثألِااٛثي 

 .ثٌذ١جٔجس ٚثٌّعٍِٛجس ثٌخجصز فٟ ِىجفقز ثٌفغجد

ثٌّع١ٕااز  ثٌضعااجْٚ ٚثٌضٕجعااك ٚثٌضىجِااً داا١ٓ ثٌّؤعغااجس ثٌعجِااز ٚثٌؾٙااجس ظااعف .3

 دّىجفقز ثٌفغجد 

إعجلز ثٌّٕٛ ثاللضصجدٞ ٚصٕف١ز ثٌذاشثِؼ  صعًّ عٍٝٚثؽضّجع١ز  ثلضصجد٠زٕ٘جن آعجس  .4

 ثٌض٠ّٕٛز ٚثألخالي دّذذأ ثٌعذثٌز ثالؽضّجع١ز فٟ ثاللضصجد ثٌعشثلٟ .

 لصٛس فٟ ِعجلذز ثٌّغؤ١ٌٚٓ ثٌّض١ّٙٓ دجٌفغجد ٚثعضغالي ثٌّٕصخ.  .5

١ز ثٌعجِز ِٓ عذَ صٕف١ز ثٌضع١ٍّاجس ٚدجٌضاجٌٟ صٕعاذَ صعجٟٔ ِغجٌز صٕف١ز ثٌعمٛد ثٌقىِٛ .6

 ف١ٙج ثٌشفجف١ز ٠ٚظٙش ف١ٙج ثٌمصٛس.

ِٓ خالي صطذ١اك ثألّٔاٛرػ ثٌم١جعاٟ ٌّاذسوجس ثٌفغاجد ِٚعاذي ثٌذطجٌاز ، صذا١ٓ ِآ  .7

ثٌٕجف١ز ثاللضصجد٠ز دؤٔٗ وٍّج صثد ِؤشش ِذسوجس ثٌفغجد دّماذثس ٚفاذر ٚثفاذر فجٔاٗ 

( ٚفذر دجفضشثض عذاجس ثٌعٛثِاً 0.3دّمذثس )عٛف ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠جدر ٔص١خ ثٌفشد 

 ثألخشٜ . 

 انزىصُبد 

و ررع تنيرر ت و رروبكق ةررن بيررا حة يررس بةلي رر   بنرروق   ةررن بنةة  سرر ت  .1
 بنس كيس وبة يم ا ك نةع يي  بن   س ك نوةيفس بنع ةس.

 .ى ه بنةييةع و  ق هبنعةا ى ه ك  ا ثم فس ةييةعيس يكين ة    بنفس    .2

 .ن  )ي بنع ل وفم   نةك ) بند فيس    ح ةت بنفس   وةح ونس  د ل   .3

 .بنحو ةس بن دي ل نة  فحس بنفس   بىية   ةك  ئ .4
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بىية    ةل ةع وة ت ةيقو ل ةن بيا اي با بنةع ةست كسراونس   وب ي ر    .5
بنة بحررا بنقوي ررس بنةيعرر  ل وبنةعمرر ل وك نيرر ن  ي فيررا بن دررول يةايرر ب  نة عارر  

 .ي ةسك و ل 

  و ل يح يث بنموب ين كةر  يريسال ةرع بنةفر ليل بنح يثرس ن عةرا بإ ب ي وسر   .6
 .  ف   ا ة  ييع ك كة  فحس بنفس  بنثغ بت بني  يعي يا

 انًصبدس 

 أوالا: انكزت

ثاللضصااااجد٠ز فااااٟ ثٌعااااشثق ٚثٌضطٍعااااجس  ثألعجعاااا١جسثٌقغاااا١ٕٟ، دجعااااً ؽااااٛدس،  [1]

 .2004ِشوض دسثعجس ثٌٛفذر ثٌعشد١ز، د١شٚس،  -ٚثٌغ١جعجس ثالؽضّجع١ز 

، دثس ثٌاذوضٛس (1غ)ثٌؾشعّٟ، ف١ذس عٍٟ عذذ هللا، ثٌفغجد ٚثٌٕضث٘ز فاٟ ثٌعاشثق،  [2]

 .2014ثٌعشثق،  -ٌٍعٍَٛ ثإلدثس٠ز ٚثاللضصجد٠ز، دغذثد

، ثفّااذ فضقااٟ، ثٌغ١جعااجس ثاللضصااجد٠ز ثٌى١ٍااز ، ٚعذااذ ثٌّؾ١ااذعااجٌُ صٛف١ااك ثٌٕؾ١فااٟ، [3]

(، ِشوااض دسثعااجس ثٌٛفااذر 1غٓ ثٌعشداٟ، ) غخجصاز إٌااٝ ثٌااٛٚثٌفماش، ِااع إشااجسر 

 .2008، ثٌعشد١ز، د١شٚس

، صشؽّااز ثٌذشٔااجِؼ ثٌعشدااٟ ، ثٌصااقز ثٌعجِااز فااٟ ثٌااٛغٓ ثٌعشدااٟؽذااٛس، عااجِٟ [4]

ِشوااض دسثعااجس  -ٌّٕظّااز ثٌصااقز ثٌعج١ٌّااز، ثٌّىضااخ ثإلل١ٍّااٟ ٌٍشااشق ثألٚعااػ 

 .2013ثٌٛفذر ثٌعشد١ز، ثٌؾجِعز ثألِش٠ى١ز فٟ د١شٚس، 

، (1غ)، شص ثٌؾاااشثةُ ث٢عاااجس ٚعاااذً ثٌّعجٌؾاااز، فجد٠اااج لجعاااُ، ثٌفغاااجد أداااد١عاااْٛ [5]

 .2013ِٕشٛسثس ثٌقٍذٟ ثٌقمٛل١ز، د١شٚس، 

آْ ث١ٌٛس، و١ّذشٌٟ، ثٌفغجد ٚثاللضصجد ثٌعجٌّٟ، صشؽّاز   ؽّاجي إِاجَ، ِشواض    [6]

 .2000ثأل٘شثَ ٌٍضشؽّز ٚثٌٕشش، ثٌمج٘شر، 

ِشواض دسثعاجس ثٌٛفاذر ثٌعشد١از، ، ، ِفَٙٛ ثٌفغجد ِٚعج١٠شٖعذذثٌفع١ً، ِقّٛد   [7]

 .2004، ( د١شٚس1)غ

 

ا   : انجؾىس    صبَُب

ِؾٍاز ؽجِعاز  لثٌذطجٌز فٟ ثٌعاشثق أعاذجدٙج ٚعاذً ِعجٌؾضٙاجلفغ١ٓ، ع١جدر عع١ذ،  [1]

 .2012( ٌغٕز 8( ثٌعذد )4ثٌّؾٍذ ) ثألٔذجس ٌٍعٍَٛ ثاللضصجد٠ز ٚثإلدثس٠ز،

ل، عٍاٝ ثٌّٕاٛ ثاللضصاجدٞأعاش ثٌفغاجد ل، ٚثفّاذ، عاذٔجْ ثد٘اجَ، د٠ْٛٔٛٔظ، ِف١ذ  [2]

( ِؾٍااذ 109) ، ثٌعااذدؽجِعاز ثٌّٛصااً -ٚثاللضصااجد  ثإلدثسرو١ٍااز  -ِؾٍاز ثٌشثفااذ٠ٓ

(34 )2012. 
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ا   : انذوسَبدصبنضب

نإلح  ا  لسل اح  ا  بنيا ب بنة  بي  –بني قيق يةاو يس بنع بق  وبب ل  [1]
 .2015بني ةيس بنكد يس  بنح ل بن دي  وحموق بن  بحين ف  بنع بق 

و نر ىل بنيع ريل بنةيح ل ن ي كيس وبنع ول وبنثم فس  بسي بييييس بنيو سر  بألةلة ةةس  [2]
 .2014 – 2010بنوق    يةاو يس بنع بق 

يةاو يرس بنعر بق  وبب ل بني قريق وبنيعر ون بإ ةر ي   ك  ر ة  بألةرل بنةيحر ل   [3]
( بنياررر ب بنة  ررربي 1   قرررس بنح ةررر ن وةسررريوو بنةعيدرررس فررر  بنعررر بق ةق

   2006نإلح  ا  

 – بيرر ل بنسي سرر ت بةلي رر  يس وبنة نيررس  –او يررس بنعرر بق  وبب ل بني قرريق ية [4]
 .2014يم ي  بةلي    بنع بل   كغ ب      ون بألوا 

  بنةسرررر  نإلح رررر ابنعرررر بق  وبب ل بني قرررريق  بنيارررر ب بنة  ررررب  سيةاو يرررر [5]
 2007نألس ل  بةيية ى  وبةلي   ي 

بنحرر ن  نة رر  ى رره   يقررس ة  ررب بنةع وةرر ت و ىررل بي رر ل بنمرر ب   بنةولررع  [6]
بنةؤدرر بت بن ونيررس وبنةح يررس ن حو ةررس بن درري ل وة  فحررس بنفسرر    ة  ررب بنعمرر  

 .2014  بةيية ى 

ا: يىالغ األَزشَذ  ساثؼب

ى ره بنةولرع    ة درو بةث   بةلي ر  يس ن فسر   بةلي ر  يبن ي    يحيه غ     [1]
 :بإن ي و  

 www.nazaha.iq/search_web/eqtsade/4.doc 

ن فسرر   فرر  بنعرر بق   وبةيية ىيررسبةلي رر  يس  بآلثرر  حسررن  ع ىكرر   رر ن    [2]
 :  بإن ي وى ه بنةولع  ة دو 

 www.nazaha.iq/conf7/conf7-adm4 
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Abstract: Iraq today is facing big challenges which 

affected the government performance in a negative 

way . Corruption has serious negative effects on the 

efficiency of implementing the development programs 

. Among these challenges facing Iraq is the spread of 

political  corruption , in addition the lack of intention 

concerning fighting corruption and the lack of 

professional  concerning leadings  position . Iraq 

also suffers from the failure of banking system and its 

inability to prevent money laundering , and the lack 

of cooperation and coordination between public 

institution ,and the authorities in charge of fighting 

corruption .  

We need a real reform to fight corruption , 

institutional framework to corruption and accelerate 

economic development. This study is to shed light on 

the fight against corruption to alleviate the economic 
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and social effects and  propose solutions to fight  

corruption in order to boost economic development 

in Iraq. A descriptive approach  is used to achieve 

the goals of the study                                                                                    

Keywords: Corruption, Unemployment, Perceptions  


