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 املستخهص
رؾل٘ا  ّاعاه ُ٘ ا  ااٗاتاواد ّالٌ قابد للوْالًاخ اليبهاخ فاٖ         ِٗدف الجؾش الٔ رؾق٘ق ُدف٘ي أسبس٘ي ُواب    

اليتاق ّّػه رإٗخ اسازتار٘غ٘خ اطا ػ الوْالًاخ اليتاع٘اخ  هاي وا ح رْػا٘ؼ اوز  رِاب فاٖ عبًجِ٘اب           

 الزٌظ٘وٖ ّالِ٘ لٖ.

أظِتد ًزبئظ الجؾاش اتزوابو الياتاق تلأ الوْالًاخ الزقل٘دٗاخ فاٖ الغبًات الزٌظ٘واٖ ّالا ٕ ٗت ا               

ن ااً بق   الغتع هٌَ   وب رت   تلٔ الزاْالى الؾاابثٖ ّرغ ا  تاي ااًغابل فاٖ اليوا   ف٘واب         تلٔ ؽغ

ٗخااض الغبًاات الِ٘ لااٖ للوْالًااخ هااي ً قاابد ّاٗااتاواد  اْا ااا لذ ااٗااتاواد الٌ ـ٘ااخ واا ح هاادح الدراسااخ   

اً اابق ؽبلااخ الز اابّد ال ج٘اات ثاا٘ي عاابًجٖ ا   %( هااي اعواابلٖ ااٗااتاواد  ّهااي ًبؽ٘ااخ أوااتٓ ٌُااب    95.9)

 ا سزضوبرٕ ّا سزِ  ٖ.

رٌْٗاه هظابور روْٗا  الوْالًاخ اليبهاخ      ّاُن الزْط٘بد الزٖ عدهِب الجؾش  ػاتّرح رت ٘ا  تلأ      

تجت وتن القـبتبد ااًزبع٘خ  سا٘وب ال راتاخ ّالظاٌبتخ فؼا  تاي القـابز الزاْلٗيٖ ّالقـابز الخادهٖ          

 زضوبراد األعٌج٘خ لزٌْٗه اٗتاواد الوْالًخ.تجت هابُوخ القـبز الخبص  ّولق ث٘ئخ هْار٘خ أهبم ا س

Abstract: 

  The research aims to achieve two pillars, namely, the analysis of the 

structure of the income and expenditures of the public budget in Iraq and a 

strategic vision for the reform of the Iraqi budget, through clarifying the 

organizational and structural yet fully understood in the side. 

The search results showed Iraq's dependence on traditional budget in the 

organizational side, which focuses on the size of the tunnels is intended, as the 

focus on the balance sheet and omits the achievement in work, in relation to the 

structural aspect of the budget of expenditures and income, oil revenues during 

the period of study (95.9%) of total income, and on the other hand, there is a 

great disparity between the two sides of the investment expenditure and 

consumption. 

The most important recommendations made by the research, the need to focus 

on the diversification of the sources of funding for the general budget through 

the support of the productive sectors, especially agriculture and industry, as 

well as DISTRIBUTIONAL Sector Service Sector through the contribution of 

the private sector, and create a favorable environment for foreign investment 

and diversify the budget revenues. 
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 املقذمت
ُٗيد هْػْز اط ػ الوْالًخ اليتاع٘خ ااد أُو٘خ  ج٘تح  ّرٌجه ُ ٍ األُو٘خ هي ا وز  د 

الوْالًخ اعتارُب ّالزشُْبد ال ج٘تح فٖ عبًجٖ الزٌظ٘ن ُ٘   الوْالًخ  هض  الزؤوت ثوتاؽ  اتداو 

ّرٌ ٘ ُب ّا تزوبو الو تؽ تلٔ الوْرو ّاؽد فٖ روْٗ  الوْالًخ اليبهخ  ّاا رزغلٔ وـْرح ا تزوبو تلٔ 

ُ ا الوْرو هي و ح اررجبؽ أسيبرٍ ثبألسْاق اليبلو٘خ للٌ ؾ  ّهب ٗغتٕ فِ٘ب هي رقلجبد ؽبوح ث٘ي الؾ٘ي 

ظبوٕ فٖ ُ ٍ الجلداى  األهت ال ٕ ٗازْعت ػتّرح ّاٙوت  ّرؤص٘ت الك تلٔ الٌوْ ّا سزقتار ا عز

 اًغبل الزٌْٗه ّرـْٗت أُن القـبتبد ااًزبع٘خ ا عزظبوٕ هي أع  اسزداهخ هْارو روْٗ  الوْالًخ.

فٌؾُي اٙى ثؾبعخ أ ضت هي إٔ ّعٍذ هؼٔ الٔ اسزتارغ٘خ تول٘خ لز تٗس س٘بسخ الزٌْٗه فٖ ّاعيٌب     

ّرح  ُثّد هٌِب  ّ اّك أّى صوخ رؾدٗبد  ج٘تح رْاعٌِب فٖ ُ ا الظدو  ااعزظبوٕ  ل٘س  خ٘بر  ث   ؼت

ا  اًِب فٖ ُهغَوِلِب طيْثبد ُٗو ي ر ل٘لِب ّالزغلت تلِ٘ب  ّلي  هي أثتلُب غ٘بة ااراوح ّالزخـ٘ؾ 

الوٌِغٖ الوٌؼجؾ ثآل٘بد رٌ ٘  ّاعي٘خ ّرعبثخ هشدوح  ّتدم ّػه ُ ٍ الا٘بسبد رؾذ هغِت الزق٘٘ن 

زوت لِب  اا اّى ّػْػ ااسزتار٘غ٘خ ّرْافت ااراوح ُٗيداى فٖ غبٗخ األُو٘خ لزؾق٘ق إٔ ُدف هي الُوا

 أُداف وـؾ الزٌو٘خ الْؿٌ٘خ. 

 أهميت انبحث
رؤرٖ أُو٘خ الجؾش هي و ح وراسخ ُ٘   الوْالًاخ اليبهاخ للياتاق  ّراال٘ؾ الؼاْء تلأ ا واز  د        

ّراسوٖ الا٘بس٘خ الوبل٘خ ثْػه اسزتار٘غ٘خ هازقجل٘خ اط ػ  الزٖ ريبًٖ هٌَ ثغ٘خ هابتدح هزخ ٕ القتار

 الوْالًخ اليبهخ ّالك هي و ح ااعتاءاد هزيدوح فٖ اسزداهخ اٗتاواد الوْالًخ اليبهخ ّرتا٘د الٌ قبد.  

 مشكهت انبحث
ثاجت ٗيبًٖ اليتاق هي تدم ا سزقتار اٗتاواد الوْالًخ اليبهخ  تزوبوُب تلٔ هظدر ّؽ٘د للزوْٗ   

ػيف اٗتاواد القـبتبد ا عزظبوٗخ غ٘ت الٌ ـ٘خ ّاًخ بع ًاجخ هابُوزِب فٖ الٌبرظ الوؾلٖ ااعوبلٖ 

 ّػيف عدرارِب الزظدٗتٗخ ّ   الك اػيف وّر الا٘بسخ الوبل٘خ فٖ رؾق٘ق ا سزقتار ا عزظبوٕ فَ٘.

 فرضيت انبحث
ٖ هٌِب الوْالًاخ اليبهاخ فاٖ الياتاق     ا )ٌُب  عولخ هي ا وز  د ريبًھٗقْم الجؾش تلٔ فتػ٘خ ه بو

 فٖ عبًجِ٘ب الزٌظ٘وٖ ُّ٘ لِب هي ااٗتاواد ّالٌ قبد اليبهخ(

 هذف انبحث
ٗزوض  ُدف الجؾش فٖ رؾق٘ق ُدف٘ي أسبس٘ي ُوب  رؾل٘  ّاعه ُ٘   ااٗتاواد ّالٌ قبد للوْالًخ اليبهخ 

 فٖ اليتاق ّّػه رإٗخ اسزتار٘غ٘خ اط ػ الوْالًخ اليتاع٘خ 

 حث األول: مفهىو املىازنت انعامت وإصالحهااملب
ٌُبلك ه بُ٘ن هُزيّدوح للوْالًخ اليبهخ رخزلف ثبوز ف ال اّٗخ الزٖ ٌُُٗظات الِ٘اب اا َراّن تتّفِاب ثؤًِاب      

"ث٘اابى رقاادٗتٕ لٌ قاابد ّاٗااتاواد الدّلااخ تااي هاادح هااازقجل٘خ رقاابب تاابوحم ثاااٌخ ّرزـلاات اعاابلح هااي الااالـخ  

اح رئ٘ااا٘خ هااي أوّاد الا٘بسااخ الوبل٘ااخ ريواا  تلاأ رؾق٘ااق األُااداف ا عزظاابوٗخ   الزشااتٗي٘خ  ّ اا لك ُريااّد أو

ّا عَزّوبت٘خ للدّلخ"
(1)

 . 

 وب ّتتفِاب خواتّى ثؤًِاب " وـاخ ساٌْٗخ اعزظابوٗخ هبل٘اخ س٘بسا٘خ هَزّوضلاخ ثوغوْتاخ هاي األُاداف             

ّالجتاهظ الوقتر رٌ ٘ ُب هي عج  ّؽداد الدّح الوخزل خ و ح هدح لهٌ٘خ هيٌ٘خ تبوحم هاب ر اْى ساٌخ هيجاتام     

تٌِب ثزقدٗتاد ر بل٘ ِب الوبل٘خ هه ث٘بى رقدٗتاد هظبور َرّوْٗلِب" 
(2)

ّتتفِب عبًْى أطْح الوؾبسجبد رعن ّعد   

                                                           
1

 .131  ص 2000( هؾوْو ؽا٘ي الْاوٕ ّخوتّى  الوبل٘خ اليبهخ ّالٌظبم الوبلٖ فٖ ااس م  الـجيخ األّلٔ  وار الوا٘تح  توبى   

(
2
 42  ص 2014هش ْر ّخوتّى  الوؾبسجخ الؾ ْه٘خ  الـجيخ األّلٔ  وار ً٘جْر  الدْٗاً٘خ   سيْو عبٗد 
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الويدح فٖ اليتاق ثؤًِاب  " الغاداّح الوزؼاوٌخ رخوا٘ي الاْارواد ّالوظاتّفبد لااٌخ هبل٘اخ ّاؽادح           1940( لاٌخ 28)

"ري٘ي فٖ عبًْى الوْالًخ
(3)

 

ّالا٘بسا٘خ  ريزتع ُ ٍ الخـخ أّ الْص٘قخ الوبل٘خ رؾدٗبد تدٗدح هٌِب هَزّوضلخ ثبلظتّف ا عزظبوٗخ ّالوبل٘اخ  

ّا عَزّوبت٘ااخ الزااٖ رؾاا٘ؾ ثِااب  لاا لك ثاادأد الؾبعااخ الوبسااخ الاأ اطاا ؽبد فااٖ ًظبهِااب ُّ٘ لِااب ّأساابل٘ت     

اتداوُب ّفٖ رتا٘د ّاتبوح ُ٘ لخ الٌ قابد اليبهاخ ّاتابوح ُ٘ لزِاب  فؼا م تاي الجؾاش فاٖ اطا ػ ّرٌْٗاه           

واْارو ّريظا٘ن اًزبع٘اخ الٌ قاخ  ـتٗاق      ُ٘   ااٗتاواد ثؤًْاتِب الوخزل خ فؼ م تي الك رتا٘د اسازخدام ال 

لزؾق٘ق رٌو٘خ هازقتح ّفق رإٗخ اعزظبوٗخ ّؿٌ٘خ
(4)

  ّهي َصّن  اط ػ الوْالًخ اليبهخ "ُْ تول٘خ الزٖ ُٗاَزّن  

ثوْعجِب اتبوح رٌظ٘ن ائّى الوْالًخ اليبهخ ّالٌظت فٖ رش ٘  ّرظو٘ن ُ٘ لِب ّرقاا٘وبرِب ّرجْٗجِاب   واب    

أُدافِب ّال٘بد رخظ٘ض ً قبرِب ّاط ػ ُ٘   اٗتاوارِب ّارغبُبرِب ثوب ٗ     ٗيٌٖ رغ٘ت ًْتِب ّأّلْٗبد

رؾق٘اق أُاادافِب" 
(5)

  ّثا لك فاابى ااطا ػ تول٘ااخ اابهلخ هااي أعا  رؾق٘ااق أُاداف الا٘بسااخ الوبل٘اخ ّهااي َصااّن        

اد الا٘بسخ ا عزظبوٗخ للجلد تجت الوْالًاخ ّرْعِِ٘اب ثواب ٗؾقاق رلاك األُاداف أّ اؽاداس رغ٘ات فاٖ هاابر          

الزٌو٘خ ا عزظبوٗخ ثش   هخزلف توب  بًذ تل٘خ عج  ااط ػ تلأ ّفاق الزْعِ٘ابد ا عزظابوٗخ الغدٗادح      

 الوتاو الْطْح الِ٘ب تجت ااط ػ.  

 (2004-2015حتهيم واقع املىازنت انعامت نهعراق نهمذة ): املبحث انثاني
ُريّد الوْالًخ اليبهاخ الوؾاْر الا ٕ رادّر ف٘اَ هخزلاف فيبل٘ابد الدّلاخ فاٖ اوارح عـبتبرِاب ا عزظابوٗخ             

الدّلاخ   ً قابد ّا عزوبت٘خ ّالزٖ ٗو ي هي و لِب الزيتف تلأ الْػاه الوابلٖ للدّلاخ تاي ؿتٗاق رؾل٘ا         

الزشغ٘ل٘خ ّا سازضوبرٗخ ّ ان رشا   ًااجخ  ا  هٌِواب الأ ااً ابق اليابم ّهجترارِاب ًّزبئغِاب ّأصبرُاب تلأ              

ؽت خ الدّلخ ا عزظبوٗخ  ُّ ا ثدّرٍ ٗيزود تلٔ ؽغن ااٗتاواد الوزؾظ  تلِ٘ب هي عج  الدّلخ ّهظبور 

ف تلأ رْعِابد الدّلاخ ا عزظابوٗخ ّس٘بسازِب      ُ ٍ ااٗتاواد ّعدررِب الزوْٗل٘خ  َّهْي َصّن ٗزاأٌ لٌاب الزيات   

الوبل٘خ  لزيتف تلٔ الْػه الوبلٖ ل عزظبو اليتاعٖ ف ثد هي اسزيتاع الوْالًخ اليبهخ للدّلخ ّرؾل٘لِب 

 ّتلٔ الٌؾْ اٙرٖ:

 ُ٘   ااٗتاواد اليبهخ أّ م: رؾل٘  ّاعه 

ًاخ اليبهاخ ّاألُو٘اخ الٌااج٘خ ل ا       ْٗػؼ ُ٘   ااٗتاواد اليبهخ ًات هابُوخ هظبور الزوْٗ  الوْال 

هظدر  ا  اى ًات الوابُوخ ّأُو٘زِب رخزلف هي ثلد الٔ خوت رجيبم  وز ف ورعاخ الزـاْر ا عزظابوٕ.    

ّٗو ي الزيتف تلٔ ؿج٘يخ ُ٘   ااٗتاواد ًّات رؤص٘ت    هٌِب فٖ رْف٘ت ااٗتاواد للوْالًخ اليبهخ فاٖ  

 اليتاق هي و ح رقا٘ن ُ٘ لِب تلٔ :

 ااٗتاواد الٌ ـ٘خ   -1

روض  اليْائد الوبل٘خ للٌ ؾ أُن اٗتاواد الدّلخ اليتاع٘خ اْا رشا   الٌااجخ األ جات هاي هظابور روْٗا         

( ّالا ٕ  1الوْالًخ ّٗو ي رْػ٘ؼ رـْر ااٗتاواد الٌ ـ٘خ فاٖ الوْالًاخ هاي وا ح ا سازيبًخ ثبلغادّح )      

ليبهخ للوْالًخ ّالي عاخ الـتوٗاخ ثا٘ي أسايبر الاٌ ؾ      ٗي س ؽق٘قخ ُ٘وٌخ ااٗتاواد الٌ ـ٘خ تلٔ ااٗتاواد ا

 اليبلوٖ ّ و٘خ الظبوراد 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
(

3
 . 462  ص 2001تبوح فل٘ؼ اليلٖ   هبل٘خ الدّلخ   الـجيخ األّلٔ  وار لُتاى  توبى   

(
4
  2002أ تم تجد الي ٗ   ااط ػ الوبلٖ ث٘ي ًِظ طٌدّق الٌقد الدّلٖ ّالخ٘بر الجدٗ   الـجيخ األّلٔ  ث٘ذ الؾ وخ  ثغداو  

 18.ص

(
5
ّفبء عي ت الوِدإّ  ط ػ الوْالًخ اليبهخ فٖ اليتاق .... ػتّرح أم و٘بر  ثؾش هقدم الٔ ث٘ذ الؾ وخ فٖ هئروتٍ الإٌْ  

  .356  ص2009ااًابى ...... ثٌبء اليتاق(   ثغداو   ) ثٌبء  2009اليبم 
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 (دٌىار مهٍىن( )2004-2015) نهمذج ومساهمتها تىفٍذها ووسة وانفعهٍح انمخططح انىفطٍح اإلٌزاداخ

 انسىح

إٌزاداخ 

 مخططح

(1) 

 إٌزاداخ فعهٍح

(2) 

اإلٌزاداخ 

انىفطٍح 

 انمخططح

(3) 

اإلٌزاداخ 

انىفطٍح 

 انفعهٍح

(4) 

وسثح 

انمتحقق 

1:1 

(5) 

 

 

معذل 

انتصذٌز 

انمقذر 

 )و/ب(

(6) 

 

معذل 

انتصذٌز 

انمتحقق 

 )و/ب(

(7) 

سعز 

انثزمٍم 

انمقذر 

 تانذوالر

(8) 

سعز 

انثزمٍم 

انمتحقق 

 تانذوالر

(9) 

وسثح 

مساهمح 

اإلٌزاداخ 

 انىفطٍح

 انمخططح

(11) 

وسثح 

مساهمح 

اإلٌزاداخ 

 انىفطٍح

 انفعهٍح

(11) 

2004 11719111 32982739 21263000 32627203 153.4 --- 1511 --- 3441 97.9 98.9 

2005 18958618 40502890 25623000 39480069 154.1 --- 1400 --- 45.6 88.5 97.5 

2006 45391314 49055545 42106300 48461658 115.1 1650 1500 46.6 55.6 92.8 98.8 

2007 41164531 54599451 39091500 53201460 136.1 1700 1640 50 66.7 92.9 97.4 

2008 51775118 80252182 41441111 79266345 186.8 1826 1855 91.6 87.9 83.6 98.8 

2009 51418115 55209353 43070000 51874544 120.4 2000 1916 50 59.4 85.4 93.9 

2010 61735311 70178223 56050313 63594168 113.5 1111 1891 6145 75.7 90.8 90.6 

2011 81934791 103989089 76184130 103061762 135.3 1111 1111 7645 115 94.1 99.1 

2012 111316898 119817224 94139500 111316166 118.3 1611 1411 85 116 92.0 92.9 

2013 119196663 113840076 116363815 115695815 90.8 1911 1391 91 111 97.5 92.8 

2014* ---- 105553850 --- 98511504 --- --- 1517 --- 91 --- 93.3 

1115 94148364 66471151 78649131 64455141 82.0 3311  56 4447 83.6 97.0 

 9549 9148  11748 متىسط انمذج

 انمصادر:

 4انقىمٍح ، نهسىىاخ مختهفحوسارج انتخطٍط ،انجهاس انمزكشي نإلحصاء ،انحساتاخ  

وسارج انعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذل،  زٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ انى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   انعزا ٍددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح نإل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاد       

‚4272,4233,4180,4135,4117,4067,4036,4016,3996‚3984)4351) 

 (4)و( 3)و( 1)ّ (1) انعمىد تٍاواخ  هى تاال تماد انثاحث إ ذاد مه( 11)و( 11)و( 5انعمىد ) 

  سٍاسٍح خالفاخ تسثة 1114 مىاسوح  اوىن إ زار  ذو*  

الٌ ـ٘خ ّرؾظ٘  ااٗتاواد الٌ ـ٘خ فاٖ ُ٘ ا  ااٗاتاواد اليبهاخ  اْا ً ؽا  ف٘اَ ُ٘وٌاخ ااٗاتاواد الٌ ـ٘اخ          

تلٔ اٗتاواد الوْالًخ اليبهخ لليتاق فجيد رفه اليقْثبد تلٔ طبوراد الٌ ؾ اليتاعٖ ّا رر بز الؾبطا   

ٗاتاواد الٌ ـ٘اخ  اا ً ؽا  رغابّل ًاات      فٖ هازْٓ أسيبر الٌ ؾ اليبلوٖ اًي س ثظْرٍ اٗغبث٘اَ تلأ اا  

%( ّالااجت  127.8الزٌ ٘  لإلٗتاواد الٌ ـ٘خ ًاجخ لواب ُاْ هخـاؾ لِاب  فقاد ثلغاذ هزْساؾ هادح الدراساخ )         

الؾق٘قااٖ فااٖ ُاا ا ا رر اابز ٗيااْو الاأ رغاابّل هياادح ساايت الجته٘اا  الوزؾقااق هياادح ساايت الجته٘اا  الوقاادر      

دٗت الوزؾقااق هااه هياادح الزظاادٗت الوقاادر  أّهااب ًااات     ثويااد د هز بّرااخ  فؼاا م تااي رقاابرة هياادح الزظاا    

الوابُوخ ااٗتاواد الٌ ـ٘خ ثظْرٍ تبهخ فِٖ هتر يخ  فقد ثلغذ هزْسؾ الودح لٌاات هاابُوخ ااٗاتاواد    

%(  أّهااب هزْسااؾ هاادح ًااات هااابُوخ ااٗااتاواد الٌ ـ٘ااخ ال يل٘ااخ رقاادر ؽااْالٖ      90.8الٌ ـ٘ااخ الوخــااخ ) 

 %( ُّٖ ًاجخ ر ْق الوخـؾ.95.9)

ثظْرح تبهاخ ري اس ُا ٍ الٌاات ا تزوابو الو اتؽ للدّلاخ تلأ اليْائاد الوبل٘اخ الٌ ـ٘اخ فاٖ روْٗا  ً قابد               

الوْالًخ ثش   أسبسٖ ّث لك ٗظجؼ الاٌ ؾ الوزجٌاٖ الادٌٗبه٘ ٖ للوْالًاخ الْاعي٘اخ   واب ُٗياّد الاٌ ؾ ُٗياّد هاي           

ااًزاابط ّاألساايبر فااٖ الاااْق     الوااْارو الٌبػااجخ ّٗزااؤصت ثيْاهاا  وبرع٘ااخ   ساا٘وب أّى اررجبؿااَ ثزقلجاابد      

الخبرع٘ااخ  ُّاا ا ٗغياا  ا عزظاابو اليتاعااٖ أساا٘ت للوزغ٘ااتاد الدّل٘ااخ الوزوضلااخ ثؤساايبر الااٌ ؾ ّالزااٖ رزااؤصت     

ثبليتع ّالـلت اليبلوٖ ّالزغ٘تاد الا٘بسخ اليبلو٘خ ّؽبلخ الٌشابؽ ا عزظابو الادّلٖ هاي رّاط أّ ر اْو      

 2أّ اً وبش.

 ااٗتاواد غ٘ت الٌ ـ٘خ 



 

   2017ـ  ايلول (27كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة واسطـ ـ العدد) ـ تصدرعن مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية

 2013العاشرـــ
عو٘ه هظبور ااٗتاواد اليبهخ غ٘ت الٌ ـ٘خ هض  الؼتائت تلٔ الدوْح ّالضتّاد ّالؼتائت  رزؼوي 

اليبم ّغ٘تُب  الدّه٘يالالي٘خ ّالتسْم فؼ م تي ااٗتاواد التأسوبل٘خ ّالزؾْٗل٘خ ّؽظخ الوْالًخ هي 

 هي ااٗتاواد األوتٓ.

ــخ ًّات هابُوزِب ّرٌ ٘ ُب للودح ( ٗج٘ي ؽظ٘لخ ااٗتاواد غ٘ت الٌ ـ٘خ ال يل٘خ ّالوخ2الغدّح ) 

فقد ثلغذ ًات الزٌ ٘  لؾظ٘لخ ااٗتاواد غ٘ت  اِدد ر ث ثبم و ح هدح الدراسخ  اْا (2015-2004)

ْٕ رغبّلد ااٗتاواد ال يل٘خ تي هب ُْ هخـؾ لِب َّهْي َصّن ري س تدم   بءح 69الٌ ـ٘خ  وزْسؾ ) %(  أ

ؾظ٘  الؼتٗجٖ ّر شٖ ظبُتح الزِتة الؼتٗجٖ  اا رش   ااوارح الؼتٗج٘خ ّالغِبل الؼتٗجٖ فٖ الز

الؼتائت ًاجخ هي ُ ٍ ااٗتاواد   وب اى ًات هابُوزِب هزدً٘خ ّوّى الوازْٓ الوـلْة  فقد ثلغذ 

%(  أّهب هزْسؾ ًات هابُوخ 9.2هزْسؾ الودح لٌات هابُوخ ااٗتاواد غ٘ت الٌ ـ٘خ الوخــخ )

%( ُّ ٍ الٌات ري س اًخ بع ًاجخ هابُوخ ااٗتاواد 4.1ؽْالٖ ) ااٗتاواد غ٘ت الٌ ـ٘خ ال يل٘خ رقدر

غ٘ت الٌ ـ٘خ ّاًخ بع أُو٘زِب الٌاج٘خ  ّتدم الزْعَ الٔ رـْٗتُب ّرٌْٗيِب  وب ُْ الؾبح فٖ اغلت 

 الجلداى الوزقدهخ ّالزٖ رش   الؼتائت هْروام أسبس٘بم فٖ اعزظبوُب

ليتاع٘خ أّى الوظدر التئ٘اٖ لزوْٗ  ااٗتاواد ٗزؤرٔ هي ًازٌظ هي رؾل٘لٌب لِ٘   ااٗتاواد الوْالًخ ا

  ُّ ا ٗيٌٖ أّى رقدٗتاد ااٗتاواد اليبهخ هترجـخ 95%ااٗتاواد الٌ ـ٘خ ّالزٖ رش   أ ضت هي 

ثزقدٗتاد ال و٘بد الوزْعه رظدٗتُب هي الٌ ؾ الخبم فؼ م تي رقدٗتاد أسيبر الٌ ؾ اليبلو٘خ الوزْعيخ 

   َّهْي َصّن فبى سيت الٌ ؾ ُْ الوزغ٘ت األ ضت ؽاوبم فٖ رؾدٗد الْػه الوبلٖ لليتاق الزٖ رزو٘  ثبلزقلجبد

 ّروض  ألهخ اًخ بع أسيبر الٌ ؾ الزٖ 
 (1انجذول )

 (دٌىار مهٍىن( )2004-2015) نهمذج ومساهمتها تىفٍذها ووسة وانمخططح انفعهٍح انىفطٍح غٍز اإلٌزاداخ

 انسىح
 إٌزاداخ مخططح

(1) 

 فعهٍحإٌزاداخ 

(2) 

اإلٌزاداخ غٍز 

 انىفطٍح

 انمخططح

(3) 

اإلٌزاداخ غٍز 

 انىفطٍح انفعهٍح

(4) 

وسثح 

انتىفٍذ 

1:1 

(5) 

مساهمح 

اإلٌزاداخ غٍز 

انىفطٍح 

 انمخططح  %

(6) 

مساهمح 

اإلٌزاداخ 

غٍز انىفطٍح 

 % انفعهٍح

(7) 

2004 11719111 32982739 466100 355536 76.3 2.1 1.1 

2005 18958618 40502890 3335608 1022821 30.7 11.5 2.5 

2006 45391314 49055545 3286004 593887 18.1 7.2 1.2 

2007 41164531 54599451 2973030 1397991 47.0 7.1 2.6 

2008 51775118 80252182 8333008 985837 11.8 16.4 1.2 

2009 51418115 55209353 7338215 3334809 45.4 14.6 6.0 

2010 61735311 70178223 5684999 6584055 115.8 9.2 9.4 

2011 81934791 103989089 4750660 927327 19.5 5.9 0.9 

2012 111316898 119817224 8187398 8491058 103.7 8.0 7.1 

2013 119196663 113840076 2932858 8144251 277.7 2.5 7.2 

2014 ---- 105553850 --- 7042346 --- --- 6.7 

1115 94148364 66471151 15399332 2015010 13.1 16.4 3.0 

 441 941 69 متىسط انمذج

 انمصادر:

 4وسارج انتخطٍط ،انجهاس انمزكشي نإلحصاء ،انحساتاخ انقىمٍح ، نهسىىاخ مختهفح 

 (4351(3984‚4272,4233,4180,4135,4117,4067,4036,4016,3996‚وسارج انعذل،  زٌذ انى ا   انعزا ٍح نإل ذاد     

 (1)ّ (1) انعمىد تٍاواخ  هى تاال تماد انثاحث إ ذاد مه( 5)و( 4)و( 3انعمىد ) 

 هضابح  و٘ات  2015للوْالًاخ   الوبل٘اخ  اليبئاداد  فٖ  ج٘ت اًخ بع هي رجيِب ّهب  2014ؽدصذ ًِبٗخ تبم  

َ  اليتاعٖ ا عزظبو أطجؼ الزٖ الوخبؿت تلٔ ٔ  الو اتؽ  ل تزوابو  ًز٘غاخ  لِاب  تتػا التٗي٘اخ   ااٗاتاواد  تلا

ُاا ا هااي عِااخ  ّهااي عِااخ أوااتٓ راادًٖ هااابُوخ ااٗااتاواد غ٘اات الٌ ـ٘ااخ ري ااس ؿج٘يااخ ا وااز ح ال ج٘اات    



 

   2017ـ  ايلول (27كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة واسطـ ـ العدد) ـ تصدرعن مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية

 2013العاشرـــ
ّالوااازدٗن الاا ٕ رياابًٖ هٌااَ الوْالًاابد اليتاع٘ااخ هٌاا  تاادح تقااْو  ّالزااٖ رئااات ثاادّرُب ُشباااخ ا عزظاابو  

وز اٗاادح لوااْرو الااٌ ؾ  ّاى الوااابُوخ الؼاائ٘لخ لإلٗااتاواد الغ٘اات الٌ ـ٘ااخ رزٌاابعغ هااه     اليتاعااٖ ّرجي٘زااَ ال

الا٘بسااخ الويلٌااخ للؾ ْهااخ الِبوفااخ الاأ رٌْٗااه ااٗااتاواد  ّ ساا٘وب لٗاابوح ال غااْح ثاا٘ي ااٗااتاواد الٌ ـ٘ااخ      

هتؽلاخ الوُابر   ّااٗتاواد غ٘ت الٌ ـ٘خ ريْو الٔ الا٘بسبد الخبؿئخ للؾ ْهبد الوزيبعجخ  اا لن راز د هاي  

أسيبر الٌ ؾ فٖ رٌْٗه القبتدح ااًزبع٘اخ  عزظابو للدّلاخ ّرـاْٗت هظابور ااٗاتاواد غ٘ات الٌ ـ٘اخ ّرقل٘ا           

 ا تزوبو تلٔ ااٗتاواد الٌ ـ٘خ للوْالًخ اليبهخ.

غ٘اابة اساازتار٘غ٘بد ّس٘بسابد الزٌْٗااه لإلٗااتاواد الوْالًاخ  ّػاايف الزٌااا٘ق   هاي واا ح الااك ً ؽا     

  رشا   ااٗاتاواد الؼاتٗج٘خ ا     ْالًخ اليبهاخ للدّلاخ ّوـاؾ الزٌو٘اخ  ّهاي ًبؽ٘اخ أواتٓ        ّالتثؾ ث٘ي الو

ًاااجخ ػاائ٘لخ هااي اعواابلٖ ااٗااتاواد  ّالٌاااجخ الوزجق٘ااخ روضاا  اٗااتاواد هااي هظاابور أوااتٓ  ّرشاا٘ت ؽبلااخ     

اًخ بع ااٗتاواد الؼتٗج٘خ   س٘وب هي الؼتائت الوجباتح  الأ هادٓ رادُْر هاابُوخ القـابز الخابص       

  ْ عاَ الويلاي لا٘بساخ اعزظابو الااْق   واب رشا٘ت الأ         فٖ األًشـخ ا عزظبوٗخ األسبس٘خ تلٔ الاتغن هاي الز

عوْو الٌظبم الؼتٗجٖ ّاتزوبوٍ تلٔ ًظابم هابلٖ عادٗن   ّتادم   ابءح الغِابل ااوارٕ فاٖ رخوا٘ي ّعجبٗاخ          

الؼااتائت  ّػاايف عبتاادح الج٘بًاابد تااي الو ل اا٘ي ثبلؼااتٗجخ  فؼاا م تااي ثااؾء ا ساازغبثخ للزغ٘ااتاد الزااٖ   

ظاابُتح الغاال ّالزِااتة الؼااتٗجٖ الاا ٕ ٗيواا  تلاأ ااػااتار       رؾاادس فااٖ ا عزظاابو اليتاعااٖ  ّارااابز   

ثبلخ ٌٗخ اليبهخ ّالوابب ثبليدالخ الؼتٗج٘خ ث٘ي الو ل ٘ي   ّاًزشبر ال اابو الوابلٖ ّ ااوارٕ ّاات ابءاد    

الؼتٗج٘خ الزٖ هٌؾذ الٔ القـبتبد ا عزظبوٗخ ثِدف وتن ا عزظبو الْؿٌٖ ّرفه هازْٓ ا سزضوبر فاٖ  

 ّ الزاٖ لاان رائو أُاادافِب ثبلظااْرح الوـلْثاخ ثاااجت تادم رااْافت الج٘ئاخ ا ساازضوبرٗخ الو ئوااخ      القـابز الخاابص 

ٕ  2010 لااٌخ ( 12لغ ة ا سزضوبر فؼا م تاي تادم رـج٘اق عابًْى الزيتٗ اخ ال وت ٘اخ رعان)         َ  الا   أطادرر

بااتح   اليتاع٘خ     الك أوٓ الٔ ردًٖ ؽظا٘لخ ااٗاتاواد الؼاتٗج٘خ ثشاقِ٘ب الوجبااتح ّغ٘ات الوج       الؾ ْهخ

 َّهْي َصّن اًخ بع ًاجخ هابُوخ ااٗتاواد الؼتٗج٘خ فٖ ااٗتاواد اليبهخ للوْالًخ.

 عدٗدح أّت٘خ ّاٗغبو الؼتٗج٘خ الويد د رٌظ٘ن ّاتبوح رؾدٗش الٌظبم الؼتٗجٖاألهت ال ٕ ٗزـلت  

 ّهؾبرثاخ  ّالزؾظا٘   الاتثؾ  ؿتق ّرـْٗت الؼتٗج٘خ اات بءاد هي ّالؾد الؼتائت وافيٖ عبتدح ّلٗبوح

 الؼاتٗج٘خ  الؾقااْق ّريتٗااف رؾدٗاد  ؿتٗااق تاي  الؼااتٗجٖ الزِاتة 
(6 )

ّر ي٘اا  عابًْى الزيتٗ ااخ ال وت ٘ااخ    

 .ّري ٗ    بءرَ فٖ ريجئخ الوْارو الوبل٘خ

 الوْالًاخ  وتعاذ  فقاد  رشاتٗيبم  اعتارُاب  ّؿتٗقخ الدراسخ لاٌْاد الوْالًخ اتداو وراسخ و ح هي 

 أُاداف  لزؾق٘اق  الوزؾققاخ  ااٗاتاواد  اسزخدام الٔ رازٌد الزٖ الوبل٘خ الا٘بسخ رسن فٖ التئ٘ا٘خ ّظ٘ زِب تي

 ً قاابد تجاات للوغزوااه هو ااي ااااجبز ا جاات ّرؾق٘ااق ّا عزوبت٘ااخ ا عزظاابوٗخ القـبتاابد رٌو٘ااخ هااي الخـااخ

 ّلٗابوح  ل سزضوبر هشغيخ ثٌ٘خ ّرِ٘ئخ وبرع٘خ ّفْراد رزؾقق الزٖ ا رر بلٗخ الجٌٔ ثٌبء ّاتبوح الوْالًخ

ٖ  ال ٕ الؼتٗجٖ الْتبء ؽغن ّلٗبوح القْهٖ  الدو  فٖ ر اٗد َصّن َّهْي ا سزخدام ٔ  ٗقؼا  هاْارو  ارر ابز  الا

ٖ  الِادف  رؾق٘اق  ّ ا لك  الوظابور  رٌاْز  إٔ الؼاتٗج٘خ  الدّلخ ْ  األسبسا ٕ  ثابلٌو  ر اٗاد  تاي  الٌابرظ  ا عزظابو

ٔ  أوا د  اليبهخ الوْالًخ أّى ا  القْهٖ الدو  ْ  أ  خوات  هٌؾا  ثبلا اد  الٌ ـ٘اخ  ااٗاتاواد  رْلٗاه  تول٘اخ  ُّا

 ّ  الوبل٘اخ  الا٘بسخ أُداف رؾقق   اسزِ  ٘خ ثـتٗقَ الضتّح ُّدر ّهٌبؿقٖ ّاعل٘وٖ س٘بسٖ أسبب تلٔ

 . أوتٓ عِخ هي الدو  هظبور رٌْٗه ّ  الزٌو٘خ وـخ

 ثاوًٍا: تحهٍم وا   هٍكم انىفقاخ انعامح

الدّلخ ُّ٘ئبرِب اليبهخ تلٔ هوبرساخ ًشابؿِب التاهاٖ اااجبز     ُريّد الٌ قبد اليبهخ األواح الزٖ رابتد  

الؾبعبد اليبهخ ّرؾق٘ق ا سزقتار ا عزظبوٕ   وب اى الٌ قبد اليبهاخ ُاٖ الْسا٘لخ لزؾق٘اق األُاداف الزاٖ       

رائ الِ٘اب الؾ ْهاخ ػاوي ثتاهغِاب ا عزظابوٗخ ّا عزوبت٘اخ الؾ ْه٘اخ ّروضا  عا ءام ُبهابم ّرئ٘اابم هاي             

 ّ ٗزن رقا٘ن الٌ قبد اليبهخ تبوح الٔ ع ئ٘٘ي ُوب:الـلت ال لٖ  

 الٌ قبد الزشغ٘ل٘خ  -1

رشو  الٌ قبد الزشغ٘ل٘خ    هب رقْم ثَ الدّلخ هي اً بق تبم ٗازِدف ر٘ا٘ت اواررِب ّالؾظاْح تلأ   

هب رؾزبعَ هي ساله ّوادهبد  ّالاك اااجبز الؾبعابد الغبرٗاخ  ّرزوضا  ثبلٌ قابد الزاٖ رادفه لغاتع وفاه             
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 .122  ص 1998( طٌدّق الٌقد الدّلٖ  وراسبد اعزظبوٗخ ّهبل٘خ تبلو٘خ"خفبق ا عزظبو اليبلوٖ"  



 

   2017ـ  ايلول (27كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة واسطـ ـ العدد) ـ تصدرعن مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية

 2013العاشرـــ
الوترجاابد ّاألعااْر ّالزخظ٘ظاابد األوااتٓ ًّ قاابد الجؼاابئه ّالخاادهبد ّالزؾااْٗ د الغبرٗااخ ثوااب فِ٘ااب    

رّارت الوزقبتدٗي ّالؼوبى ا عزوبتٖ ّالودفْتخ ًقدا أّ الظبورح تٌ٘ب ّوفه ال ْائد ّالزؾْٗ د اليٌ٘٘اخ  

 اا   ٗو ي رؤع٘  ُ ٍ الٌ قبد  ًظتام لؼتّررِب لؼوبى س٘ت اليو  الؾ ْهٖ.
 (3انجذول )

 (دٌىار مهٍىن( )2004-2015) نهمذج انعامح انىفقاخ إنى مساهمتها ووسة انتشغٍهٍح انىفقاخ تىفٍذ وسثح

 انسىح

انىفقاخ 

 مخططح

(1) 

 انىفقاخ فعهٍح

(1) 

انىفقاخ 

 انتشغٍهٍح

 انمخططح

(3) 

انىفقاخ 

انتشغٍهٍح 

 انفعهٍح

(4) 

وسثح 

انتىفٍذ 

4:3 

(5) 

مساهمح 

انىفقاخ 

انتشغٍهٍح 

انمخططح  

% 

(6) 

مساهمح 

انىفقاخ 

 انتشغٍهٍح

 انفعهٍح

% 

(7) 

2004 11145111 32117491 14392888 29102758 202.2 71.4 90.6 

2005 35981168 26375175 28431168 21803157 76.7 79.0 82.7 

2006 50963161 38806679 41691161 32778999 78.6 81.8 84.5 

2007 51727468 39031232 39062163 31308188 80.1 75.5 80.2 

2008 86683832 59403375 61348816 47522700 77.5 70.8 80.0 

2009 69165523 52567025 54148081 42053620 77.7 78.3 80.0 

2010 84657467 70134201 60980694 54580860 89.5 72.0 77.8 

2011 96662766 78757666 66596473 60925554 91.5 68.9 77.4 

2012 117122930 105139576 79954033 75788623 94.8 68.3 72.1 

2013 138414618 119127556 83316006 78746806 94.5 60.2 66.1 

2014 ---- 111191115 --- 76741673 --- --- 68.4 

1115 119461419 71397515 78148391 51831839 66.2 65.5 73.6 

 7748 7141 9346 متىسط انمذج

 انمصادر:

 4وسارج انتخطٍط ،انجهاس انمزكشي نإلحصاء ،انحساتاخ انقىمٍح ، نسىىاخ مختهفح 

وسارج انعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذل،  زٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ انى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   انعزا ٍددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح نإل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاد       

‚4272,4233,4180,4135,4117,4067,4036,4016,3996‚3984)4351) 

 (4)و (3)و (1)و (1) انعمىد تٍاواخ  هى تاال تماد انثاحث إ ذاد مه( 7)و( 6)و( 5انعمىد ) 

( رْػااؼ الٌ قاابد الزشااغ٘ل٘خ الوخــااخ ّال يل٘ااخ ثبألساايبر الغبرٗااخ ًّااات رٌ ٘اا ُب     3ث٘بًاابد الغاادّح ) 

ّهابُوزِب اا ً ؽ   تدم وعخ فٖ رقدٗتاد ُ ٍ الٌ قبد إ رؼخن ؽغن الوخـؾ تي ال يلٖ ّثويدح ٗقدر 

ٔ    2004%( ثيد اسزجيبو تبم 15.6) الؼايف ظبُتٗاب  أّهاب فاٖ الؾق٘قاخ       ّالزٖ ارر يذ فَ٘ ًااجخ الزٌ ٘ا  الا

فجات رؾاي أسيبر الٌ ؾ ّارر بز اٗتاواد الوْالًخ غ٘ت الوزْعه ارر يذ الٌ قبد ثظْرٍ تبهخ  أّهب ًات 

هااابُوزِب ثظااْرح تبهااخ فِااٖ هتر يااخ  ثبلٌاااجخ الاأ الٌ قاابد اليبهااخ  فقااد ثلغااذ هزْسااؾ هااابُوخ الٌ قاابد   

%( أّهب هزْسؾ هاابُوخ الٌ قابد   72ــخ و ح هدح الدراسخ )الزشغ٘ل٘خ الوخــخ هي اعوبلٖ الٌ قبد الوخ

%( ُّٖ ًاجخ هتر يخ تي ًاجخ الوخــخ  َّهْي َصّن ً ؽ  أّى ٌُب  اوز  م 77.8الزشغ٘ل٘خ ال يل٘خ ثلغذ )

 ّاػؾبم ث٘ي الوخـؾ ّال يلٖ لٌ قبد الزشغ٘ل٘خ فٖ ًات الزٌ ٘  ًّات الوابُوخ .

 الٌ قبد ا سزضوبرٗخ   -2

الدّلخ فٖ الزٌو٘خ ا عزظبوٗخ ّا عزوبت٘خ فِٖ روض  ثْعَ أسابب الزخظ٘ظابد الزاٖ     ًشبؽ رشو  

ريزود تلٔ رغـ٘خ ااً بق التأسوبلٖ
(7)

  ّرؤو  ُ ٍ الٌ قبد ا ل٘ي األّح ُْ ااً بق تلٔ هشتّتبد رأب 

      ّ و  الوااابح ا عزوااابتٖ هضااا   ااً ااابق تلااأ هشاااتّتبد الـاااتق ّالواااْاًد  ّالاااا ك الؾدٗدٗاااخ  ّالااااد
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ٗخ  ( ٌُبء تلٖ ؽا٘ي القتٗشٖ  وراسخ رؾل٘لَ ألسجبة تغ  الوْالًخ اليبهخ للدّلخ فٖ اليتاق  الغتٕ لليلْم ا عزظبوٗخ ّااوار

 . 404  ص2012  93  اليدو 35الوغلد 



 

   2017ـ  ايلول (27كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة واسطـ ـ العدد) ـ تصدرعن مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية

 2013العاشرـــ
ّهشتّتبد ال ِتثابء  ُّا ٍ الوشاتّتبد ااد هٌ ياخ تبهاخ للوغزواه ّرؾق٘اق ّفاْراد وبرع٘اخ للقـابز           

الخبص ّردفه ثبرغبٍ تول٘خ الٌواْ ا عزظابوٕ أّهاب الشا   الضابًٖ فِاْ ااً ابق تلأ الوشاتّتبد ااًزبع٘اخ           

٘خ ّرْعَ٘ الٌشبؿبد الوخزل اخ  الزٖ رقْم ثِب الدّلخ ّٗ ْى الدافه هي ُ ا ااً بق التغجخ فٖ وفه تغلخ الزٌو

هي أع  رؾق٘ق رْالى فٖ الزٌو٘خ ا عزظبوٗخ  ّ لوب لاو ااً بق ا سزضوبرٗخ هقبرًاخ ثباً ابق ا سازِ  ٖ    

 ٗيٌٖ الك ر اٗد رتا ن رأب الوبح ّالـبعبد ااًزبع٘خ َّهْي َصّن ر اٗد هيد د الٌوْ ا عزظبوٕ
 (4انجذول )

 (دٌىار مهٍىن( )2004-2015) نهمذج انعامح انىفقاخ إنى مساهمتها ووسة االستثمارٌح انىفقاخ تىفٍذ وسثح

 انسىح

انىفقاخ 

 مخططح

(1) 

 انىفقاخ فعهٍح

(1) 

انىفقاخ 

 االستثمارٌح

 انمخططح

(3) 

انىفقاخ 

االستثمارٌح 

 انفعهٍح

(4) 

وسثح 

انتىفٍذ 

1:1 

(5) 

مساهمح 

انىفقاخ 

انمخططح  

% 

(6) 

مساهمح 

 انىفقاخ

 % انفعهٍح

(7) 

2004 11145111 32117491 5752212 3014733 52.4 28.6 9.4 

2005 35981168 26375175 7550000 4572018 60.6 21.0 17.3 

2006 50963161 38806679 9272000 6027680 65.0 18.2 15.5 

2007 51727468 39031232 12665305 7723044 61.0 24.5 19.8 

2008 86683832 59403375 15671227 11880675 75.8 18.1 20.0 

2009 69165523 52567025 15017442 10513405 70.0 21.7 20.0 

2010 84657467 70134201 23676773 15553341 65.7 28.0 22.2 

2011 96662766 78757666 30066293 17832112 59.3 31.1 22.6 

2012 117122930 105139576 37177897 29350953 78.9 31.7 27.9 

2013 138414618 119127556 55108602 40380750 73.3 39.8 33.9 

2014 ---- 111191115 ---  35451451 --- --- 31.6 

1115 119461419 71397515 41114137 18584676 45.1 34.5 26.4 

 1141 1741 6443 متىسط انمذج

 انمصادر:

 4،انحساتاخ انقىمٍح ، نسىىاخ مختهفحوسارج انتخطٍط ،انجهاس انمزكشي نإلحصاء  

وسارج انعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذل،  زٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ انى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   انعزا ٍددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح نإل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاد       

‚4272,4233,4180,4135,4117,4067,4036,4016,3996‚3984)4351) 

 (4)و (3)و (1)و (1) انعمىد تٍاواخ  هى تاال تماد انثاحث إ ذاد مه( 7)و( 6)و( 5انعمىد ) 

ا ساازضوبرٗخ الوخــااخ ّال يل٘ااخ ثبألساايبر الغبرٗااخ ًّااات رٌ ٘اا ُب ًّااات      ( الٌ قاابد 4ْٗػااؼ الغاادّح ) 

هابُوزِب الٔ هغوْز الٌ قبد اليبهخ  اا ً ؽ  أّى ٌُب  فتق ثا٘ي الوخـاؾ ّال يلاٖ للٌ قابد ا سازضوبرٗخ      

%( األهات  29.4%(  ُّ ا ٗيٌٖ أّى هيدح ًااجخ تادم الزٌ ٘ا  ُاْ )    64.3اا ثلغذ هزْسؾ هدح ًاجخ الزٌ ٘  )

ٕ ٗي س ػيف عدرح الدّلخ تلٔ طتف ُ ٍ الوخظظبد لزٌ ٘  هشبرٗيِب ُّدر ال ض٘ت هٌِاب   فؼا م   ال 

تي ردًٖ ًاجخ ُ ٍ الوخظظبد هي هغوْز الٌ قبد اليبهخ  فقد سغلذ ًاجَ هابُوخ الٌ قابد الزخـ٘ـ٘اخ   

زدً٘اخ هقبرًاخ   %( ُّا ٍ الٌااجخ ه  22.2%(  أّهب ال يل٘خ فقد ثلغاذ هزْساؾ الوادح لِاب )    27هزْسؾ هدح رقدر )

ثؾبعخ اليتاق لوْارو  ج٘تح اتبوح اتوبرٍ ّر ي٘  القـبتبد ا عزظابوٗخ  بل راتاخ ّالظاٌبتخ ّالاا٘بؽخ     

ّغ٘تُب  إ أّى ارر بز الٌ قبد الزشغ٘ل٘خ ّاًخ بع الٌ قبد ا سزضوبرٗخ ريٌٖ أّى الوْالًخ غ٘ت عبورح تلٔ 

  ٕ ٗشزتؽ ّعْو هازْٗبد تبل٘خ هي ا سزضوبر.ولق خل٘خ فيبلخ لزؾق٘ق الٌوْ ّالزٌْٗه ا عزظبوٕ ال

اْا ريبًٖ هي ؽبلخ الز بّد  ج٘ت ث٘ي عبًجٖ ااً ابق ا سازضوبرٕ ّا سازِ  ٖ  إ اًخ ابع ا ُزوابم      

ثغبًاات ا ساازضوبرٕ ّاٗاا ء اليٌبٗااخ للغبًاات الزشااغ٘لٖ ُّاا ا ُٗيااّد أؽااد الوئاااتاد الخـ٘ااتح فااٖ ثلااد ًاابهٖ       

تح ُّبئلخ اتبوح أتوبرح فٖ    الوغب د اثزداءم هي الجٌٖ ا رر بلٗخ ثوب  بليتاق اا ٗؾزبط الٔ هْارو  ج٘



 

   2017ـ  ايلول (27كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة واسطـ ـ العدد) ـ تصدرعن مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية

 2013العاشرـــ
فِ٘ب الزيل٘ن ّالظؾخ ّااس بى فؼ م تي رـْٗت القـبتبد ال رات٘خ ّالظٌبت٘خ ّالٌ ؾ فؼ م تاي راْف٘ت   

ّالزاٖ  الؾد األؤً لوازْٗبد الوي٘شخ تجت رشغ٘  القْٓ اليبهلخ ّرؾق٘ق الدوْح الوخزل خ ليٌبطت ااًزابط  

ُر ّْى الدو  القْهٖ   وب اى هيظن رخظ٘ظبد ااً بق ا سازضوبرٕ فاٖ الياتاق غ٘ات هغدٗاخ ّغ٘ات فيبلاخ        

( هشتّز وظظاذ  8000ّلن رزت  أصتا اٗغبث٘بم تلٔ ا عزظبو ّالوغزوه اليتاعٖ  اا اى ٌُب  أ ضت هي )

أّ أًِااب أُولااذ ثيااد اسااز م ُّاا ٍ الوشاابرٗه أّهااب أًِااب ُّو٘ااخ    2009( رتٗل٘ااْى وٌٗاابر هٌاا  تاابم 270لِااب )

الوقبّل٘ي الالف الزشاغ٘ل٘خ هاب ٗيٌاٖ ػا٘بز هجابلر  ج٘اتح  بًاذ هخظظاخ للجٌابء ّاألتوابر          
(8)

  فؼا م تاي   

اتـبء الغبًت األهٌٖ أُو٘خ اسزضٌبئ٘خ تلٔ التغن هي أُو٘خ ُ ٍ الغبًت ا  اى اُزوبم ثَ عبء تلٔ ؽاابة  

هاي األُو٘اخ فاٖ تول٘اخ رٌو٘اخ ّرٌْٗاه اعزظابو الجلاد         الزخظ٘ظبد الوْعخ ًؾْ عـبتبد تلٔ ورعاخ  ج٘اتح   

ّهظاابور وولااَ   وااب رياابًٖ الوْالًااخ هااي الٌ تااخ الزج ٗتٗااخ ّالزااٖ أطااجؾذ اؽااد سااوبرِب  ّ اا لك رٌاابهٖ    

ه ااتواد الوْالًااخ الزشااغ٘ل٘خ  بلتّاراات ّاألعااْر ّهااازل هبد الخاادهبد األسبساا٘خ ّالتّاراات الزقبتدٗااخ        

ثيغ الااله ّالخادهبد ّغ٘ات الاك     ّااتبًبد ّالوجبلر الزٖ رتطد لدتن
(9)

 فؼا م تاي الأ تادم وؼاْز      

ُ ٍ الٌ قبد الٔ وراسخ ّرقْٗن ّالوٌبعشخ الغدٗخ َّهْي َصاّن أطاجؾذ رشا   تجئابم تلأ الْػاه الوابلٖ للدّلاخ         

ّرازٌ ف هجبلر ؿبئلخ   ريتف عدّٓ اسزخداهِب  فؼ م تي الز اٗد الوازوت فٖ ً قبد هْالًاخ الدّلاخ اا   

ثلْررِب أسجبة ؽق٘ق٘خ ّأوتٓ ظبُتٗخ الوزوضلخ ث ٗابوح تادو الاا بى ّر اٗاد ااً ابق الياا تٕ       رشزت  فٖ 

ّاألهٌٖ الٔ هغوْز ااً بق اليبم فؼ م تي الزتُ  ال ج٘ت فٖ الِ٘ ا  ااوارٕ للدّلاخ ّ سا٘وب التئبسابد     

ؼ الاك  فؼا م تاي    ( ْٗػا 1الض س الزٖ رازؾْا تلٔ ًاجخ  ج٘تح هاي ً قابد الوْالًاخ اليبهاخ  ّالولؾاق )     

( هل٘ااْى وٌٗاابر ّثيااغ الزشاا ٘ د غ٘اات  12رراا  الوازشاابرٗي الاا ٕ ٗظاا  راراات اؽاادُن الاأ أ ضاات هااي )   

الوجااترح فؼاا م تااي الاأ الٌ قاابد الوزيلقااخ ثبلٌضتٗاابد ّالو بفااآد ّا ٗ اابواد ّاااتاء األصاابس ّالااا٘براد        

افزؼؼ أهت الْظبئف الُْو٘خ فاٖ  ّالؾوبٗبد الوائْل٘ي فؼ م تي األعْر الْ٘ه٘خ الزٖ افزؼؼ أهتُب  وب 

القْاد الوالؾخ
(10)

  فؼ م تي الزؤوت فٖ اعتار الوْالًخ الزٖ ُريّد اؽاد األساجبة الوِواخ الزاٖ ريابًٖ هٌِاب       

الٌبفا  فاٖ الياتاق     2004( لااٌخ  94( هي عابًْى ااوارح الوبل٘اخ رعان )   6( عان )7الوْالًخ اْا رٌض الوبوح )

ٗقاْم ّلٗات الوبل٘اخ ثبتاداو هشاتّز  الوْالًاخ ال درال٘اخ ّٗقدهاَ الأ          تلٔ اى "فٖ اِت أٗلْح هي  ا  تابم   

رشاتٗي األّح الأ الغِاخ ااد الاالـخ الزشاتٗي٘خ       10هغلس الْلراء للوظبوعخ تل٘خ صن ٗقدم الوْالًخ فاٖ  

الْؿٌ٘خ لغتع الوظبوعخ تلِ٘ب"
(11)

إ ٗ زتع رقادٗن هشاتّز الوْالًاخ ال درال٘اخ فاٖ ّعزاَ الأ الاالـخ          

هااي اعاا  اعااتار الوْالًااخ فااٖ ثداٗااخ الاااٌخ الوبل٘ااخ  أّهااب فااٖ ؽاابح رااؤوت اعااتار الوْالًااخ أّ تاادم   الزشااتٗي٘خ 

( هاي عابًْى   7( عان )4اْا ًظذ الوبوح ) 2014الوظبوعخ تلِ٘ب هي عج  الالـخ الزشتٗي٘خ  وب ؽظ  سٌخ 

خ الزشتٗي٘خ الْؿٌ٘اخ  الٌبف  تلٔ اًَ "ااا لن رظبوق الغِخ ااد الالـ 2004( لاٌخ 94ااوارح الوبل٘خ رعن )

( هي اِت  بًْى األّح فلْلٗت الوبل٘خ اى ٗظبوق تلٔ أسبب الوظبوعخ 31تلٔ الو٘ اً٘خ ال درال٘خ ؽزٔ )

( هي هخظظبد الوبل٘خ الابثقخ لؾ٘ي الوظابوق  12/1الشِتٗخ تلٔ أهْاح الْؽداد ااً بق ّلغبٗخ ًاجخ )

تلٔ الوْالًخ"
(12)

"ثٌشات ُا ٍ القابًْى فاٖ الغتٗادح التساو٘خ        2014( هاي هْالًاخ   41  وب ًظذ الوبوح ) 

( الزؤوت فٖ اعاتار الوْالًاخ اليبهاخ للياتاق     5". ّٗزج٘ي هي الغدّح )2015/ بًْى الضبًٖ/1ٌّٗ   ثدءام هي 

ّهي أُن أسجبة ُ ٍ الزاؤوت ُاْ اوؼابز الوْالًاخ الأ رغباثابد الا٘بسا٘خ ّالزاٖ ري اس هظابلؼ الا٘بساخ            

الوت  ٗاخ ّااعلا٘ن الزاٖ رزوضا  ثوـبلجاخ ااعلا٘ن ثؾظازِن  بهلاخ ّالزاٖ           الوزؼبرثخ  ّالخ ف ث٘ي الؾ ْهاخ 

هي الوْالًخ ّرتفغ الوشبر خ ثبلٌ قبد الا٘بوٗخ ّرال٘ن ؽظخ الؾ ْهخ الوت  ٗخ هاي   17%رقدر ؽْالٖ 

 ااٗتاواد الٌ ـ٘خ الوظدرح هي اعل٘ن  توسزبى.

 (5) انجذول

                                                           
8

-2015  الٌدّاد ّالؾلقبد الٌقبا٘خ لليبم الدراسٖ 2015( ًج٘  عي ت تجد التػب ّخوتّى  الوْاؿي ّالجظتح فٖ هْالًخ تبم 

 .37-40   عبهيخ الجظتح   ل٘خ ااوارح ّا عزظبو  ص2014
9
 .794  ص 1999  ثدّى ؿجيخ  وار ال زت  ثغداو تجد الوغ٘د تجد عي ت ال توٖ  الوْالًخ اليبهخ للدّلخ( 
10

  عبهيخ 2014-2015  الٌدّاد ّالؾلقبد الٌقبا٘خ لليبم الدراسٖ األهت الْاعه 2014( ايجبى طدام ااهبرح  هْالًخ اليتاق تبم 

 .35 الجظتح   ل٘خ ااوارح ّا عزظبو  ص
11
 .2004  ؽ ٗتاى  3984ليتاع٘خ  اليدو   عتٗدح الْعبئه ا2004لاٌخ  94عبًْى ااوارح الوبل٘خ رعن  (

12
 ً س الوظدر الابثق (



 

   2017ـ  ايلول (27كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة واسطـ ـ العدد) ـ تصدرعن مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية

 (2005-2015) نهمذج انتأخٍز ومذج انعزا ٍح انى ا    زٌذج فً انعامح انمىاسوح  اوىن وشز تىارٌخ 2013العاشرـــ

 مذج انتأخٍز)ٌىو( تارٌخ انىشز انسىح

2005 2005-3-17 76 

2006 2006-2-2  33 

2007 2007-3-12 71 

2008 2008-3-13 72 

2009 2009-4-13 103 

2010 2010-2-22 53 

2011 2011-3-14 73 

2012 2012-3-12 71 

2013 2013-3-25 84 

2014 ---- ---- 

1115 2015-2-16 45 

 انجذول مه إ ذاد انثاحث تاال تماد  هى

وسارج انعددددددددددددددددددددددددددددددددددددذل،  زٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ انى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   انعزا ٍددددددددددددددددددددددددددددددددددددح ن  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاد      

‚4272,4233,4180,4135,4117,4067,4036,4016,3996‚3984)4351) 

  تسثة خالفاخ سٍاسٍح 1114 ذو إ زار  اوىن مىاسوح *  

 املبحث انثانث
 إصالح املىازنت انعامت 

رياابًٖ الوْالًااخ اليبهااخ فااٖ اليااتاق هااي عولااخ هشااب ّ  هٌِااب الغبًاات الزٌظ٘وااٖ هااي اْا ااتااداو             

ّالزؾؼ٘ت ًّْت٘خ الوْالًخ الوازخدهخ ّؿتق رقدٗت الٌ قبد ّااٗتاواد ًّاجخ رٌ ٘ ُب ّهي عِاخ أواتٓ   

الِ٘ اّ  لا ا ساَ٘زّن رقاا٘ن تول٘اخ ااطا ػ       ٗزيلق ثِ٘ ّ  الوْالًخ هي ً قبد ّاٗتاواد ًّاات هؾزْٗابد ُا ا    

 الوْالًخ ّتلٔ الٌؾْ اٙرٖ:

 أواًل: انجاوة انتىظٍمً نهمىاسوح انعامح

هي و ح هب َرّن الزيّتف هاي سا٘ت الجؾاش ّهشا ّلبد الوْالًاخ ظِاتد تول٘اخ الزاؤوت ّاًغابل الوْالًاخ           

( 2004( لااٌخ ) 94رح الوبل٘اخ رعان )  ّاعتارُب سٌْٗبم تلٔ التغن هي الزْع٘زابد الوؾادوح ػاوي عابًْى ااوا    

ال ٕ ٗؾدو هابر اعتار ّرٌ ٘ا  الوْالًاخ ا  اى و فابد ال زا  الا٘بسا٘خ ألقاذ ثؼا لِب تلأ تادم ا لزا ام           

ًّ هي ًات هاب ًُ ذا  الأ     ثبلزْع٘زبد هوب ُٗيّتع الوْالًخ الٔ تدم عدررِب تلٔ رٌ ٘  أُدافِب ُّ ا ّاػؼ عل

ـااْح ااطاا ػ ا لزاا ام الزاابم ثبلزْع٘زاابد  ًِْااب َرّوضاا  أساابب الٌشاابؽ      هااب ُااْ هخـااؾ  لاا ا ٗزـلاات أّح و   

 ا عزظبوٕ للدّلخ   ّٗش ّ  ااً بق اليبم الٌاجخ األ جت هي الـلت ال ّلٖ الوؾت  ليول٘خ ا عزظبوٗخ.

 وب ٗزـلت عج  تول٘خ ااعاتار أْى راَزّن تول٘اخ الوٌبعشاخ لٌ قابد الوئساابد الدّلاخ  ثـتٗقاخ أ ضات أُو٘اخ           

َزّود الؾبعخ ال يل٘خ تلٔ ّفق الجتاهظ الويدح لغتع ا ًغبل تلٔ ّفق ا سزؾداس ًّات الزٌ ٘ا  الاابثقخ   ري

ّهتاؽاا  اًغاابل الخـااؾ هااي تاابم الاأ خواات ّرقاا٘ن تول٘ااخ ااً اابق الااابثقخ للوئساااخ أّ الاادائتح الزااٖ رـلاات  

ّاثزيابوٍ تاي الِادر ّااساتاف      الزخظ٘ض  َُّٗزّن الك ثيد هزبثيخ هاَزّوتح هاي عجا  ّلارح الوبل٘اخ اًغابلٍ    

غ٘ات الوجاتر ّثٌابءم تلأ الاك فاابى تول٘اخ اوز٘ابر أسالْة اتاداو الوْالًااخ هِان عادام هاب لاح ًاْز الوْالًااخ              

الوازخدهخ ُْ هْالًاخ الجٌاْو هٌا  رؤسا٘س الدّلاخ اليتاع٘اخ ّالزاٖ   ريوا  تلأ أسابب الخـاؾ الوتساْهخ             

تٌااد اليواا  ثوْالًااخ الجااتاهظ ّاألُااداف أّ الوْالًااخ    ّالجااتاهظ ّاألُااداف الوؾاادوح ّالزااٖ ٗو ااي رقْٗوِااب  

الظ تٗخ  اى اتداو الوْالًخ تلٔ أسبب األًْاز األوتٓ ريـاٖ القادرح تلأ رق٘ا٘ن فاٖ رؾق٘اق الجاتاهظ أّ        

األُداف هي تدم  ّث لك هي القدرح تلأ الوتاعجاخ ّالوؾبساجخ ّالزق٘ا٘ن ثشا ّ  أ ضات وعاخ لا ا  خـاْح هِواخ           

سااْاء أ اابى فااٖ ّلارح الوبل٘ااخ أم الوئسااابد الؾ ْه٘ااخ اتااداو الوْالًاابد تلاأ لإلطاا ػ ّاتااداو  ااْاور 
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 2013العاشرـــ
األساابب الؾاادٗش  اغااتاع الزق٘اا٘ن ّث٘اابى ال بتل٘ااخ ّال  اابءح ا عزظاابوٗخ للٌ قاابد الوخظظااخ ّؿتٗقااخ         

 اسزخداهِب لزؾق٘ق األُداف الوتعْح هٌِب.

هاازٌدح الأ اساَزّوتارٗخ الٌشابؽ الواتاو       اّهب ؿتٗقخ رقدٗت ااٗتاواد فُ ثّد هي اتَزّوابو هيـ٘ابد ّاعي٘اخ   

رقدٗت اٗتاود ّهيد د ًوْ ُ ٍ ااٗتاواد ّهٌبعشزَ ثدعخ  فيلٔ سج٘  الوضبح لزؾظ٘  الؼاتائت ُ ثاّد هاي    

هيتفخ أًْاز الؼتائت  ّاؽظابءاد تاي الخبػاي٘ي ل اّ  ًاْز هاي الؼاتٗجخ  ًّاات الزِاتة الؼاتٗجٖ           

ي الٌشبؽ ال وبر  ّااؽظبءاد تلٔ ا سز٘تاواد ّهيدح الٌوْ ّ ٘ ٘خ هيبلغخ ل ٗبوح ااٗتاواد  فؼ م ت

الإٌْ ّالوت ت ّهب ُٖ ًشبؿبرَ الوازقجل٘خ ّهب ُٖ ًشبؿبرَ الوازقجل٘خ الوخـؾ لِب  ّف٘وب ٗخض الٌ ؾ 

ّالغبل ّهبُ٘خ الوشبرٗه ل ٗبوح الـبعخ ااًزبع٘خ ّثدأم تول٘ابد ااًزابط ّرقادٗت األسايبر اليبلو٘اخ تلأ ّفاق        

ّاليتع اليبلوٖ لزْعه األسيبر ثظْرح تق ً٘خ لغتع الجٌابء تلأ أسابب رقادٗت ااٗاتاواد تجات        الـلت

وجتاء هخزظ٘ي هي إّ الخجت ال ٌ٘خ الوجٌ٘اخ تلأ هيلْهابد ّهزبثياخ وع٘قاخ ل اّ  ًشابؽ ّرزؾقاق اٗاتاواد          

 رٌ ٘  غ٘ت وع٘قخ. رتفد الوْالًخ اليبهخ ّا ثزيبو تي أسلْة الزقدٗت اليشْائٖ ال ٕ غبلجب هب ٗظِت ًات

ّهي األهْر الوتاو رؾدٗدُب ُْ رغل٘ت الغبًات اليلواٖ فاٖ اعاتار الوْالًاخ ّرؾ٘٘اد الغبًات ال ئإْ         

ّالا٘بسٖ ّالوظبلؼ الؼ٘قخ ّالجي٘دح تي هظلؾخ ّالْؿي ّالزٖ ريتع  س٘ت الا٘بسخ الوبل٘خ ّرجيدُب تاي  

ي هظالؾخ الجلاد ّرِادر أهْالاَ ألّى     رؾق٘ق أُدافِب  ّوفه الزخظ٘ظبد اغتاع اًزخبث٘خ ػا٘قخ رظاغت ها   

الا٘بس٘٘ي ٌٗظتّى الٔ الوْالًخ  ؤًِب طٌدّق أهْاح َٗزّن رْلٗيِب ثـتٗقخ هاي ؽؼات القااوخ فل٘قزاان ّ      

َٗزّن الٌظت تلٔ أًِب وـخ هبل٘خ رازخدم ااٗتاواد ّالٌ قبد لزؾق٘ق أُداف هؾدوح رئوٕ الٔ رؾق٘ق الزْالى 

 ٖ فٖ الجلد.ا عزظبوٕ ّا عَزّوبتٖ ّالا٘بس

ّهي الوِن عادام ر ي٘ا  وّر التعبثاخ ثدعاخ ؽاْح رؾق٘اق أُاداف الوْالًاخ ّ  ابءح الزخظ٘ظابد ّاًغابل            

الجااتاهظ الزااٖ طااتفذ األهااْاح هااي أعلِااب ّرؾدٗااد األوـاابء فااٖ األواء ّرْلٗااه الٌ قاابد ّؿتٗقااخ رؾظاا٘    

لاابثقخ ّا ًؾتافابد الؾبطالخ    ااٗتاواد هه رقْٗن ابه  لزٌ ٘  الوْالًخ ؽزٔ ريو  تلٔ اعز٘بل األوـابء ا 

 فٖ ااتداو ّالزؾؼ٘ت ّالزٌ ٘  ّرؾق٘ق األُداف الوتسْهخ ّالزٖ أتدد هي أعلِب الوْالًخ اليبهخ.

ااّى ُ ثّد هي ول٘  رٌظ٘وٖ راتٕ تل٘خ الوْالًخ ٗزؾدو ثويبٗ٘ت رق٘٘ن الوْالًخ هي أع  الْطْح الٔ 

 افِب.هْالًخ هيدح ثؤسلْة تلوٖ ّرٌ ٘  وع٘ق لزؾق٘ق أُد

 ثاوٍا: هٍكّم انمىاسوح انعامح4

رزؼوي الوْالًخ اليبهخ عبًج٘ي ُوب الٌ قبد ّااٗتاواد  ّٗش ّلبى ُ٘ ّ  الوْالًاخ ّاللا اى ٗزـلات     

ؽظْح رْالى ؽابثٖ ثٌِ٘وب عدر ااه بى  ّريو  الا٘بسخ الوبل٘خ هي و لِب تلٔ رؾق٘ق رْالى اعزظبوٕ 

ّلزؾق٘ق الك ٗازخدم عبًت الٌ قبد ّااٗاتاواد لغاتع ّػاه    ّاعَزّوبتٖ ّل٘س ثؼتّرح رْالى ؽابثٖ 

اسزتار٘غ٘خ للزيبه  هه  ّلِ٘وب ػوي الوْالًخ اليبهخ اليتاع٘خ الزٖ ريبًٖ هي هش ّلبد تدٗدح ل لِ٘وب ٗو اي  

 رقا٘ن ااسزتار٘غ٘خ  وب ٗؤرٖ:

 4 انىفقاخ انعامح 14

 لقتارُاب  األسابب  ّهبُ٘اخ  للٌ قابد  عداّح اتداو هي ًجدأ أْى هي ُ ثّد الٌ قبد عبًت اط ػ لغتع

ٔ  ثدعاخ  هئساخ  ّ  هزـلجبد ّرؾدٗد هٌبعشزِب هي ف ثّد  الاابثق  ّاً بعِاب  ّهاازل هبرِب  ؽغوِاب  ّفاق  تلا

 تلاأ ّهجٌ٘ااخ اػاابف٘خ رخظ٘ظاابد ؿلاات ّهجااتراد الااابثقخ الاااٌخ هْعجااخ أُااداف هااي ؽققزااَ ّهااب

 للِاادر هٌيااب الوئساااخ ُاا ٍ هااي هاائصتح اؿااتاف اخظااٖ راادو  وّى هااي ؽق٘ق٘ااخ ّث٘بًاابد اؽظاابءاد

 ّا ٗ ابواد   بلا ت لألهْاح ُدرام َرّوض  ػتّرٗخ غ٘ت أثْاثبم ٌُّبلك. الؼتّرٗخ غ٘ت للٌ قبد ّرقل٘ظب

 ّأتاداو  الْعاْو  ّاسازخدام  الؼاتّرٗ٘ي   غ٘ات  الوازشابرٗي  ّتادو  التاسا٘خ   ّالوظابرٗف  الوجترح غ٘ت

 أثااْاة الاأ ًظتًااب ّلااْ. ّاألوااتٓ ّالخده٘ااخ الااالي٘خ الوااازل هبد هااي ّال ض٘اات الوااازخدهخ الااا٘برح

ٔ  تاي  فؼا م  ُبئلاخ  ثظْرح الٌ قبد رخ ٘غ تلٔ  ج٘تح عدرح ٌُب  أى لْعدًب الوْالًخ  ا هز٘ابلاد  تلا

ٔ  ّأؽ٘لْا الابثقخ الوتاؽ  فٖ هاْإل٘٘ي  بًْا هي تلِ٘ب ٗؾظ  الزٖ ٔ  الزقبتاد  الا  تادم  هاي  الاتغن  تلا

 الوااْظ ٘ي رّاراات ؿتٗااق تااي ا  ااً اابق ثخ ااغ ر  اات   الدّلااخ اى ا  هغ ٗااخ ؽق٘ق٘ااخ ودهااخ ّعااْو

 . اليبهخ الْظ٘ خ ودهخ فٖ هزْاطلخ عِْو ّٗقدهْى ثبلخدهخ الواَزّوتٗي

 ر  اات   الزشااتٗي٘خ ّالااالـخ الؾْهااخ الؾ ْهااخ اى سااٌْٗب الوْالًااخ هٌبعشااخ تٌااد ثاابألهت ّالغتٗاات      

 اهااب اليغاا  ثِااب راااد الاا ٕ الـااتق ا هز٘اابلاد تلاأ ثبلوؾبفظااخ ر  اات هااب ثقاادر ااطاا ػ ثِاا ا ثبلق٘اابم
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 أّ ا ساازضوبرٗخ  الوشاابرٗه اٗقاابف أّ الخده٘ااخ الاادّائت رخظ٘ظاابد رخ اا٘غ الاأ ّاليااْوح ثااب عزتاع

 لخدهااخ الوٌظوااخ غ٘اات ّالتسااْم الؼااتائت هضاا  الوااْاؿي وواا  تلاأ رؼااخو٘خ اعااتاءاد الاأ اليااْوح

 ّتجات  الؼاتّرٗخ  غ٘ات  الٌ قابد  رتاا٘د  هي ٗجدأ الٌ قبد اط ػ فبّى ل ا ا عزظبوٕ  ّالٌشبؽ ا عزظبو

ٔ  ّريوااا  ثدعاااخ الٌ قاابد  رااادرب هزخظظاااخ لغاابى   غ٘ااات ّا هز٘ااابلاد الزشااغ٘ل٘خ  الٌ قااابد رخ ٘اااف تلاا

 ثٌ س ّل٘س الزشتٗي٘خ الالـخ واو  ّؿٌٖ ثٌ س الٌ قبد ّرقت هازؾقِ٘ب الغ٘ت ر ُت ال ٕ الؼتّرٗخ

 هااي ُ ثااّد ااً اابق اعااتار ثيااد ّؽزاأ ّالشاايت الااْؿي هظاالؾخ تلاأ ّثٌاابء ؽ ثااٖ أّ فئاإْ أّ ؿاابئ ٖ

 تاي  ثبلؾاجبى الك ٗؤو  ؽزٔ الوتسْهخ األُداف ّرؾق٘ق ّاسزؾقبعبرَ هٌَ الغدّٓ لج٘بى ثدعخ الوتاعجخ

ٖ  الٌ قابد  ّّػاه  الِدر تلٔ للقؼبء القبوهخ للاٌخ الوْالًخ اتداو ٕ  الظاؾ٘ؼ  هْػايِب  فا ٕ  ّالا   ٗائو

 .ث  بءح ا عزظبوٗخ الوْارو اسزخدام الٔ

ٕ  ا سزضوبرٕ لإلً بق أُو٘خ اتـبء هي ُ ثّد ٖ  الا   الٌ قابد  هاي  الٌااج٘خ  األُو٘اخ  اًخ ابع  هاي  ٗيابً

 ا ااتٍ ّالزااٖ الوُزيااّدو ّاألسااجبة للخـااخ الزٌ ٘اا  ًااات راادًٖ هااه( 4) الغاادّح فااٖ  ؽظٌااب  وااب الوْالًااخ

ٖ  والاخ  ا عزظبوٕ الٌوْ اى ث  ا عزظبوٕ للٌوْ التئ٘ا٘خ األواح أّى هي التغن فيلٔ سبثقبم   ا سازضوبر  فا

 ّثبلـبعاابد الزؾز٘ااخ ثاابلجٌٖ لإلً اابق الزْعااَ  اابى  ّلوااب ا جاات ا ساازضوبرٗخ الٌ قاابد ؽظااخ  بًااذ ف ّلوااب

 ا  اليبهخ  الوْالًخ غ٘ت الوبل٘خ الا٘بسخ فٖ ّاػؾخ الجـبلخ ّثو بفؾخ ّثب سزخدام ّالزشغ٘  ااًزبع٘خ

 أ ضات  ا سازِ  ٘خ  الزقل٘دٗاخ  الوْالًاخ  طا خ  رغلت الزٖ اليتاع٘خ اليبهخ الوْالًخ فٖ ّاػؼ غ٘ت الك اى

ٔ   ج٘ت ثش ّ  ٌٗي س لن ا سزضوبرٕ ااً بق اى  وب اًزبع٘خ   ًِْب هي    الضبثاذ  الوابح  رأب ر اْٗي  تلا

ٖ  اًزبع٘اخ  غ٘ات  هئساابد  تلٔ رأسوبلٖ اً بق فٌِب  ْ  ّ واب  ااًزابعٖ   الٌشابؽ  رؾ ا     ّالزا  الؾابح  ُا

ٖ  الواازقلخ   ّالِ٘ئابد  األهٌ٘اخ  ّالاْلارد  الض س التئبسبد فٖ ا سزضوبرٕ ثباً بق  اى ٗزـلات  ؽا٘ي  فا

 القـاابز ّوتاان ّال ِتثاابء ّالااتٕ ّالظااٌبتخ ال راتااخ ّلارح ًؾااْ ثشاادح ا ساازضوبرٕ ااً اابق ٌٗظاات

 الاادو  رْل٘ااد تلاأ ريواا  الزااٖ ااًزبع٘ااخ األًشااـخ ّ ااّ  ّالغاااْر ّالـااتق ااساا بى ّّلارح الخاابص

 ّاساز٘ بء  الٌ قابد  رقادٗن  تجت اار٘بم ً قبرِب هي ع ء ّراد اليبهخ الوْالًخ ردتن اٗتاواد ّرؾق٘ق القْهٖ

 ااًزبع٘خ القْٓ ّرفه ّلٗبورَ  ااًزبط لزشغ٘  األسبب اليظت رش ّ  أًِب  وب الوْاؿٌ٘ي هي أعْرُب

 للوئساابد  الؾق٘ق٘اخ  الجاتاهظ  ريَزّواد  تلو٘خ ّثآل٘بد ثدعخ رؾدٗدُب و ح هي الٌ قبد ط ػ هٌب ُ ثّد  ااا

 ل سز بوح ّرق٘وِب الٌ قبد ْٗالٕ ثوب ا ًغبل هتاعجخ صن اًغبلُب الوـلْة األُداف هه الٌ قبد رثؾ هه

 . اليبهخ الوْالًخ اتداو تٌد هٌِب

ٖ  الؼاتّرٗخ  غ٘ات  الٌ قبد  ّ  رقل٘ض االك ٗؼبف ٖ  ّالزتفِ٘ا ٔ  أود الزا  الوْالًاخ  أهاْاح  ُادر  الا

ٓ  سوبػ ّتدم الدراسخ  هدح سٌْاد و ح  صان  ّهاي  اار٘اخ  لوظابلؼ  الاك  ت اس  ثبلؼاغؾ  الا٘بسا٘خ  القاْ

ٕ  لإلً ابق  ا جات  أُو٘اخ  ّاتـبء ّا سزضوبرٕ ا سزِ  ٖ ااً بق ث٘ي رْالى ؽظْح   ًِْاب  ا سازضوبر

 الٌ قابد   ا ّ  رق٘ا٘ن  ٗزـلت ُ ا ّ ّ  ا عزظبوٕ  الٌوْ ّرؾقق ّااًزبع٘خ ااًزبط لقْٓ األسبب الوؾت 

 ّااطا ػ  ا عزظبوٕ الٌوْ تول٘خ وفه فٖ أُدافَ ؽققذ ُّ  الوبل٘خ  الا٘بسخ رـج٘ق فٖ أصتح ُْ ّهب

 عجاا  هااي رؾل٘لِااب ّٗااَزّن وع٘قااَ هيلْهاابد الاأ هااازٌدح طااؾ٘ؾخ هااازقجل٘خ اً اابق س٘بسااخ لجٌاابء ا عَزّواابتٖ

 الاال٘ن  غ٘ت الزقدٗت الز فٖ ّلغتع الا٘بس٘خ ّالزؤص٘تاد ا تزجبراد تلٔ ّثي٘دام الشؤى ثِ ا هخزظ٘ي

ٖ  للٌ قبد ٖ  عل٘ابم  ظِات  الزا  ّ ا لك  هٌِاب   ا سازضوبرٗخ  ّوبطاخم  ثشاقِ٘ب  الوْالًاخ  لٌ قابد  الزٌ ٘ا   ًاات  فا

 الٌ قابد  رؾدٗاد  هي الدعخ تدم أسجبثِب أؽد هي ث بئغ رظِت أًِب ا  لاٌْاد اليغ  تلٔ الوْالًخ اتداو

 ً قاابد ت عااخ ّع٘اابب رؾل٘اا  اٗغاابو ٗزـلاات أُو٘ااخ األ ضاات الٌ قاابد ُاا ا رؾق٘ااق ًااات اًخ اابع فااٖ أّ

 ّ ن هٌَ ّاؽدح  ّ  لٗبوح تٌد ااً بق اصت هيتفخ هي ُّ ثّد ااعوبلٖ الوؾلٖ للٌزبط القـبتبد ّهابُوخ

 ّلٗابوح  الوؾلٖ الٌبرظ فٖ هابُوزِب ًاجخ سزتر ه ّ ن تلَ٘ ااً بق َرّن ال ٕ القـبز اًزبط ع٘وخ هي ٗ ٗد

 رخـاا٘ؾ تول٘ااخ فااٖ  ج٘اات ثشاا ّ  س٘ااابُن األهاات ُّاا ا اليبهااخ  الوْالًااخ رفااد فااٖ رااابُن ّالزااٖ اٗتاورااَ

 ّرخـاا٘ؾ ا عزظاابوٕ للزٌْٗااه فيبل٘ااخ أ ضاات الؾ ْه٘ااخ الا٘بسااخ ّعياا  ّالوبل٘ااخ ا عزظاابوٗخ الا٘بسااخ

ٖ  اط ػ ٗ ْى ّث لك ا عزظبوٗخ القـبتبد  ؽ ْه٘اخ  ثاتاهظ  لزٌ ٘ا   ؽق٘قاخ  أواح ّعيلِاب  للوْالًاخ  ؽق٘قا

ٖ  ثشا  ّ  ً قبرِاب  رخـا٘ؾ  تجات  اعزوبت٘اخ ّ اعزظبوٗخ ٖ  وع٘اق  ث٘بًابد  ٗيَزّواد  تلوا ٖ  ّالزا ٔ  رقؼا  أفؼا   الا

 . الوتعْح الٌزبئظ
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 ا عَزّوبت٘اااخ الوْالًاااخ أُاااداف لزؾق٘اااق هقبثلزِاااب لغاااتع ااٗاااتاواد ثزاااْفت ا  ااً ااابق ٗو اااي  

 رٌ ٘ا   لؼاوبى  ّهاازقتح  هااَزّوتح  ثظاْرح  ااٗاتاواد  ُا ٍ  رؾق٘ق هي ُ ثّد ااا ّالا٘بس٘خ  ّا عزظبوٗخ

 تجات  الوْالًاخ  ّاسازقتار  وٗوْهاخ  تلٔ ثٌبء ًغبؽِب هي ّالزؤ د اليبهخ الوْالًخ هي الوـلْثخ الا٘بسخ

 اٗاتاواد  هظابور  أؽاد  لِاب  رزياتع  اى ٗو اي  اػاـتاثبد  ألٗاخ  رؾباا٘بم  ااٗتاواد هظبور فٖ الزٌْز

 عادام   ج٘ات  ثشا  ّ  الويَزّواد  اليتاق هٌِب ّالزٖ التٗي٘خ الجلداى لَ رزيتع هب غبلجب األهت ُّ ا الوْالًخ

 ؽزاأ هااازقلخ غ٘اات أوااتٓ وواا  هظاابور رااْفت هااي الااتغن تلاأ للاادو  ّأؽااد رٗيااٖ هظاادر تلاأ

 ااًزبع٘ااخ القـبتاابد تااي فؼاا م الـج٘يااٖ ّالغاابل الوخزل ااخ الوياابوى هااي األوااتٓ التٗي٘ااخ ااٗااتاواد

 ٓ  ااٗااتاواد هاي  ّغ٘تُاب  ّالتساْم  الؼاتائت   ّهظاابور ّالاا٘بؽخ   ّال راتاخ    بلظاٌبتخ   األوات

 الوْالًخ اسزقتار تلٔ ّالوؾبفظخ ااٗتاواد رٌْز لغتع ٗغت  وب هازقلخ غ٘ت خ ى ؽزٔ الوزٌْتخ

ْ  هياد د  ل ٗابوح  هٌِاب  الوتعاْح  األُاداف  ٗؾقاق  ثواب  ّرٌ ٘ ُب ٕ  الٌوا  ّلغاتع  الوؼاـتو   ا عزظابو

ٔ  وـاؾ  رؾزابط  هاب  هٌِب الوخزل خ ااعتاءاد هي عولخ ارجبز ٗو ي الوزٌْتخ ااٗتاواد ُ ٍ رؾق٘ق  تلا

ٕ  الزٌْٗاه  اعاتاءاد  تجات  الـْٗا   ّؽزٔ الوزْسؾ الودٓ  ّالغابل  للاٌ ؾ  الوخزل اخ  للقـبتابد  ا عزظابو

 ااٗاتاواد  هاي  ٗزؾقاق  أْى ٗو ي هب أّهب أوتٓ  ّاعتاءاد الخبص القـبز ّوتن ّالظٌبتخ ّال راتخ

 الغجبٗخ اعتاءاد ّر ي٘  اليبهخ ّالؼتائت ال وت ٘خ الؼتائت اعتاءاد ر ي٘  ُْ القظ٘ت األهد فٖ

 تاادالزِب ثشااتؽ ّااراابّح الزااتاو٘ض ّأعااْر ّالغتاهاابد التسااْم ّر ي٘اا  الوقدهااخ الدّلااخ لخاادهبد

 .األهْاح هي الوخزل خ األًْاز ُ ٍ لدفه الوازخدهخ الوغَزّوه ؿجقبد  ّ  لشوْح ّاسزؾقبعِب

ٔ  ر يا    وت ٘خ س٘بسخ ارجبز ٗزن ال وت ٘خ الؼتائت ٗخض ف٘وب   وّى هاي  اليتاع٘اخ  الوٌبفا    ا ّ  تلا

 ّثاادّى الاادوْح رسااْم ّر ي٘اا  ّال وبل٘ااخ الؼااتّرٗخ غ٘اات الاااله تلاأ ػااتائت ر ااتع اْا اساازضٌبء 

 .اسزضٌبءاد

 اعاتاءاد  ّارخابا  الؼاتائت  وفاه  تاي  الوزِاتث٘ي  الو ّل ا٘ي  هل ابد  عو٘اه  وراسخ فَ٘زّن الؼتائت أّهب

 هااؼ  ع٘ابم  هاه  الؼاتٗجٖ   هاْع ِن  لزؾدٗد   أم ا عزظبوٕ ثبلٌشبؽ اسزقتارُن ّهيتفخ ثؾقِن عبًًْ٘خ

 ّاألساْاق  الوؾ د هي ال ض٘ت  فٌِب  الؼتٗج٘خ  ّاعه هي الوزِتثخ ا عزظبوٗخ الٌشبؿبد ل ّ  ابه 

ٖ  الا ٌ٘خ الوٌبؿق ػوي ُّٖ الواغلخ غ٘ت ا عزظبوٗخ ّالٌشبؿبد  الْاعجاخ  الؼاتائت  رادفه    ّالزا

 ساازؾقق الٌشاابؿبد ُاا ٍ  فاابّى لاا ا ّالشااْارز  األرطاا خ ّاساازغ ح األهبًااخ رسااْم ؽزاأ ّ  تلِ٘ااب

ٕ  الك الٔ ٗؼبف اسزغلذ  هب ااا عدام ع٘د ثش ّ  األهبًخ ّرسْم ػتٗج٘خ اٗتاواد ٔ  الوادى  رؾزاْ  تلا

 تلاأ الزغاابّلاد ّهٌزِااب لتوتِااب ال لهااخ الغتاهاابد ّارجاابز الالزِااب هااي ُ ثااّد عاادام  ج٘ااتح رغاابّلاد

ٖ  اليقابراد  هاي  الدّلاخ  أهاْاح  ّاسازغ ح   هخبل اخ  سا ٌ٘خ  اؽ٘بء ّاعبهخ ّالشْارز األرط خ  ّاألراػا

 هاي  فُ ثادّ  الوشاتّتخ   ّغ٘ات  عبًًْ٘اخ  غ٘ات  ّثـتٗقَ  ؽ ْه٘خ ّع٘بواد ّأؽ اة س٘بس٘خ  ز  عج  هي

 ّاٗغاابر لج٘ااه الدّلااخ عاابًْى ثوْعاات الج٘ااه تول٘ااخ ؽزاأ أّ ااعاابلاد ّهجاابلر الغتاهاابد هااي ا سااز بوح

 ُاا ٍ ًّ ااْا لقاادراد الخؼااْز ّلاا٘س القاابًْى ّفااتع الدّلااخ عااْح ري ااس ّثـتٗقااخ الدّلااخ تقاابراد

 .الا٘بس٘خ ّال ز  ّالشخظ٘بد األؽ اة

ٖ    الدّلاخ  عجا   هاي  الوقدهاخ  الخادهبد  هاي  ال ض٘ت اى  وب  اْا ّال ِتثابء   الوابء  هاي  أعْرُاب  راازْف

ٔ  هزغابّلح  أّ عدٗادح  اؽ٘ابء  ٌُب  ٖ  تلا ٖ  الخادهبد  ُا ٍ  صواي  رادفه    ال رات٘اخ  األراػا  ٗزـلات  ّالزا

ٔ  الغتاهابد  فاتع  هاه    ّأعْرُاب  للخادهبد  الق٘ابب  تاداواد  ّّػه رٌظ٘وِب  الواتّر  هخبل ابد  تلا

 القابًْى  ّرٌ ٘ا   ااٗاتاواد  رؾق٘اق  ُّواب  الوا وّط  الِادف  ٗزؾقاق  ٌُّب اليبهخ  الوْاعه تلٔ ّالزغبّل

ٕ  لخدهبد ره ٗخ أعْر ّػه الوو ي ّهي الوـلْثخ  ّالتعٖ الؾؼبرح هظبُت الٔ ّاليْوح  الوغابر

ٖ  الخادهبد  ُ ٍ تلٔ ؽظتام األعْر ُ ٍ ّرظتف الٌ بٗبد  ّأعْر ّالداول٘خ الخبرع٘خ ّالـتق  الزا

 الوت جابد  وواْح  تادم  تلٔ ريو  ّالزٖ ّالغاْر الخبرع٘خ الـتق ثٌبء ٗو ي ؽزٔ سبثقبم  ا تُب َرّن

ٔ  الـْٗلاخ  ّالوت جابد  ال ج٘ت الؾو  ااد  أْى عادام  الوِان  ّهاي  طا٘بًزِب   هجابلر  ّرقل٘ا   الوادى  واوا   الا

 التساْم  ف ا ّ  فقاؾ   الدّلاخ  اٗاتاواد  لٗابوح  لغاتع  فقؾ ّل٘س الوقدهخ الخدهخ هه األعْر ُ ٍ رزٌبست

 .التسْم ُ ٍ لق٘وخ ّص٘قخ هيبٗ٘ت ّّػه لِب  الوقدهخ الخدهخ رْالٕ أْى ُ ثّد الدّلخ

 أّ هخزل اخ  غتاهابد  أّ الدّلاخ  رقدهِب هخزل خ ودهبد هي خً٘بم رؾق٘قِب ٗو ي اٗتاواد ر ي٘  ٗو ي اا

 ٗؼاوي  ّثوب ا سزقتار ٗؾقق ثوب س٘ـترِب ّفتع   الدّلخ اٗتاواد رٌؼن هازؾقخ ّرسْم ػتائت
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 ً قابد  لزؾق٘اق  أهاْاح  راْف٘ت  أعا   ّهاي  ااٗاتاواد   رٌاْز  ٗقبثلِب للدّلخ الوازؾقخ الؾقْق ػ٘بز تدم

 الٌشااابؿبد لز ي٘ااا  التاه٘اااخ الوبل٘اااخ الا٘بساااخ ّرؾق٘اااق الخااادهبد لزقااادٗن أطااا  الواااازخدهخ الوْالًاااخ

  ا عَزّوبت٘خ األُداف ّرؾق٘ق ا عزظبوٗخ

 ااً بق  و ح هي ثيق ً٘خ اسزخداهِب َرّن اا  ض٘تام سزابتد القظ٘ت الودٓ فٖ الوزؾققخ اٗتاواد اى

 القـبتاابد عاادرح ل ٗاابوح الزٌااْز س٘بساابد ّرؾق٘ااق ا عزظاابوٗخ القـبتاابد لٌِااْع الاااج٘  ّساا٘ ْى

 اليبهاخ   الوْالًاخ  لتفاد  ال لهاخ  ااٗتاواد ّرؾق٘ق  الٌبرظ فٖ هابُوزِب ًّاجخ ًوُْب ل ٗبوح األوتٓ

 ّااد الوغبً٘ااخ الخاادهبد ّرقاادٗن ّالتسااْم الؼااتائت ّر ي٘ا   الخاادهبد رقاادٗن تلاأ الااك ٗااٌي س ّعاد 

 ّرياْو  الواْاؿٌ٘ي  عجا   هاي  سابثق  اً ابق  ثااجت  هاازقجل٘خ  الوٌ ياخ  رؾظا٘   ٗزن ّث لك الته ٗخ التسْم

 الا٘بسخ أُداف ٗؾقق ثوب ّرٌش٘ـَ اًزيباخ الٔ ٗئوٕ هوب عدٗد هي الدو  للدّرح واولَ األهْاح تلٔ

 .اليبهخ الوْالًخ تجت الوبل٘خ

ُ ثّد هي ااابرح ثبى  اّ  ُا ٍ الوؾابّ د لإلطا ػ لاي ٗؾقاق ثادّى اراوح س٘بسا٘خ ّؿٌ٘اخ ؽق٘ق٘اخ            

ّوتاان ااايجٖ عواابُ٘تٕ ّهؾبرثااخ ال ااابو ااوارٕ ّالواابلٖ ث ااّ  اااا بلَ ّا ثزياابو تااي الوؾبطظااخ     

ّالوظاابلؼ الؾ ث٘ااخ الؼاا٘قخ ّّػااه التعاا  الوٌبساات فااٖ هْعااه الوٌبساات ّاتـبئااَ الز ٌااْعتاؽ غ٘اات  

ؾ ث٘ي  ّال تطخ األ جت فٖ ع٘بوح الج و اعزظبوٗبم ّفٌ٘بم لزؾق٘ق األُداف الوٌشْوح  فؼ م تي عاْح  الوز

للقبًْى هتر  ح الٔ ؽ ْهخ عْٗخ عبورح تلٔ الوؼٖ فٖ هشبرٗيِب ااط ؽ٘خ رؼاتة ث٘اد هاي ؽدٗاد     

الاْؿي ال ج٘ات     ّ  هي ٗيجش ثؤهي الجلد الا٘بسٖ ّا عزظبوٕ ّا عَزّوبتٖ هه الٌظات للياتاق تلأ أىّ   

ال ٕ ٗغوه أؿ٘بفَ  لِب هي وّى اسزضٌبء ٗئهي ثبسزق ل٘خ اليتاق ّتدم ّعيلَ ربثيبم ألٕ عاْح وبرع٘اخ   

 هِوب  بًذ ث  ثٌبء ت عبد رْالً٘خ رؾ   ع٘وخ اليتاق ُّ٘جزَ.

 االستنتاجاث
 :اٙرٖ الٌؾْ تلٔ رقا٘وِب َسُ٘زّن ّالزٖ ّالوشب   الزؾدٗبد هي عولخ اليتاق فٖ اليبهخ الوْالًخ ريبًٖ 14

 ااً بق  ؽغن تلٔ رت   ّالزٖ الزقل٘دٗخ الوْالًخ تلٔ اليتاق اتزوبو ٗشو  ّال ٕ الزٌظ٘وٖ الغبًت - أ

 فٖ الزؤوت تي فؼ م اليو   فٖ ااًغبل تي ّرغ   الؾابثٖ الزْالى تلٔ رت    وب هٌَ الغتع  

 ػاوي  ّرٌ ٘ا ُب  الوْالًاخ  اعاتار  ٗؾادو  عابًْى  ّعاْو  هاي  التغن تلٔ سٌْٗبم ّاعتارُب الوْالًخ اًغبل

 ثي٘ادح  عيلِاب  هواب  هخـاؾ  ُْ هب ا  الزٌ ٘  تلٔ عدررِب تدم تلٔ الك اًي س َصّن َّهْي هؾدوح رْع٘زبد

 .ااسزتار٘غٖ الجيد ااد الزخـ٘ـ٘خ التإٗب تي

ٖ  الغبًات  - ب  هاادح وا ح  الٌ ـ٘اخ  ااٗاتاواد  اا لذ  اْا ّاٗاتاواد  ً قاابد هاي  الوْالًاخ  ثِ٘ ا   ٗزيلاق  الضابً

 هٌااَ رياابًٖ الاا ٕ ال ج٘اات ا وااز ح ري ااس الٌاااجخ ُّاا ٍ ااٗااتاواد  اعواابلٖ هااي%( 95.9) الدراسااخ

 ًبؽ٘اخ  ّهاي  ًبؽ٘اخ   هاي  ُا ٍ  غ٘ابة اسازتار٘غ٘بد ّس٘بسابد الزٌْٗاه لإلٗاتاواد الوْالًاخ       تاي  فؼ 

ْٕ اًخ بع  أوتٓ ا ُزوبم ٌُب  ؽبلخ الز بّد ال ج٘ت ث٘ي عبًجٖ ااً بق ا سزضوبرٕ ّا سزِ  ٖ  أ

ثغبًت ا سزضوبرٕ ّاٗ ء اليٌبٗخ للغبًت الزشغ٘لٖ ُّ ا الز بّد رشازت  فاٖ ثلاْرد أساجبة ؽق٘ق٘اخ      

ّأوتٓ ظبُتٗخ ّالزٖ رزوض  ث ٗبوح تدو الا بى ّر اٗد ااً بق اليا تٕ فؼ م تاي الزتُا  ال ج٘ات    

 فٖ الِ٘   ااوارٕ للدّلخ.

هظاابور روْٗاا  الوْالًااخ  اا ثلغااذ ًاااجَ هااابُوخ       رشاا   اليْائااد الوبل٘ااخ للااٌ ؾ الٌاااجخ األ جاات هااي      14

%(  وزْساؾ  أّهاب هزْساؾ هادح ًاات هاابُوخ ااٗاتاواد الٌ ـ٘اخ         90.8ااٗتاواد الٌ ـ٘خ الوخــخ )

 4%( ُّٖ ًاجخ ر ْق الوخـؾ95.9ال يل٘خ رقدر ؽْالٖ )

الوْالًاخ اليبهاخ   ارر بز الٌ قبد الزشغ٘ل٘خ ثات رؾاي أسيبر الٌ ؾ ُّ ا هوب أوٓ الٔ ارر ابز اٗاتاواد    34

ّهي صن الٌ قبد اليبهخ  ّتٌد هقبرًخ ًاات هاابُوزِب ثظاْرح تبهاخ ثبلٌااجخ الأ الٌ قابد اليبهاخ  فقاد          

ثلغذ هزْسؾ هابُوخ الٌ قبد الزشغ٘ل٘خ الوخــاخ هاي اعوابلٖ الٌ قابد الوخــاخ وا ح هادح الدراساخ         

ُّاٖ ًااجخ هتر ياخ تاي ًااجخ       %(77.8%( أّهب هزْسؾ هابُوخ الٌ قبد الزشغ٘ل٘خ ال يل٘خ ثلغذ )72)

 الوخــخ..
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اًخ بع الٌ قبد ا سزضوبرٗخ هي هغوْز الٌ قبد اليبهخ  فقد سغلذ ًاجَ هابُوخ الٌ قبد الزخـ٘ـ٘اخ   44

%( ُّ ٍ الٌاجخ هزدً٘اخ  22.2%(  أّهب ال يل٘خ فقد ثلغذ هزْسؾ الودح لِب )27و ح هزْسؾ هدح رقدر )

ح اتوبرٍ ّر ي٘  القـبتبد ا عزظبوٗخ  بل راتخ ّالظٌبتخ هقبرًخ ثؾبعخ اليتاق لوْارو  ج٘تح اتبو

 ّالا٘بؽخ ّغ٘تُب

اًخ بع هابُوخ ااٗتاواد غ٘ات الٌ ـ٘اخ فاٖ الوْالًاخ اليبهاخ فقاد ثلار هزْساؾ ًاات ااٗاتاواد غ٘ات             54

%( أّهااب هزْسااؾ ًااات هااابُوخ ااٗااتاواد غ٘اات الٌ ـ٘ااخ ال يل٘ااخ رقاادر ؽااْالٖ  9.2الٌ ـ٘ااخ الوخــااخ )

ٗي ٓ ليدم   بءح ااوارح الؼتٗج٘خ ّالغِبل الؼتٗجٖ فٖ الزؾظ٘  الؼتٗجٖ ّر شٖ %(  ُّ ا 4.1)

ظااابُتح الزِاااتة الؼاااتٗجٖ  اا رشااا   هاااابُوخ الؼاااتائت ًااااجخ هزدً٘اااخ ّوّى الواااازْٓ الوـلاااْة   

ّاًخ ابع أُو٘زِااب الٌاااج٘خ  ّتاادم الزْعااَ الاأ رـْٗتُااب ثبلْسابئ  الؾدٗضااخ  وااب ُااْ الؾاابح فااٖ اغلاات   

 4ّالزٖ رش   الؼتائت هْروام أسبس٘بم فٖ اعزظبوُبالجلداى الوزقدهخ 

 انتىصياث
 :اٙرٖ الٌؾْ ّتلٔ عبًج٘ي تلٔ رقا٘وِب س٘زن ّالزٖ اليتاع٘خ الوْالًخ اط ػ اسزتار٘غ٘خ ّػه .1

ٔ  ثب تزوابو  ّٗزوض  الزٌظ٘وٖ الغبًت - أ ٖ  الؾدٗضاخ  الوْالًاخ  األسابل٘ت  أًاْاز  اؽاد  تلا ٖ  ّالزا  القادرح  ريـا

 هيدح هْالًخ الٔ الْطْح أع  هي وعخ أ ضت ثش   ّالزق٘٘ن ّالوؾبسجخ ّالجتاهظ األُداف رؾق٘ق تلٔ

ٔ  ال اْاور  رادرٗت  وا ح  هاي  أُادافِب  لزؾق٘اق  وع٘اق  ّرٌ ٘ ٕ تلوٖ ثؤسلْة ٖ  الؾدٗضاخ  األسابل٘ت  تلا  فا

 .اليبهخ الوْالًخ اتداو هتاؽ  فٖ ثبلزْع٘زبد الزبم ا لز ام تي فؼ م الوْالًبد  اتداو

 غ٘اات الٌ قاابد ّرقلاا٘ض ثدعااخ ّرؾدٗاادُب الٌ قاابد عااداّح اتااداو اتاابوح ٗزؼااوي ّالاا ٕ الِ٘ لااٖ الغبًاات - ة

ٓ  األسبب الوؾت   ًِْب ا سزضوبرٕ لإلً بق ا جت أُو٘خ ّاتـبء الؼتّرٗخ  ّااًزبع٘اخ  ااًزابط  لقاْ

 القـبتابد  رـاْٗت  وا ح  هي ااٗتاواد هظبور فٖ رٌْز رؾق٘ق تي فؼ  ا عزظبوٕ  الٌوْ ّرؾقق

 ّر ي٘ا   الغجبٗاخ   اعاتاءاد  ّر ي٘ا   اليبهخ ّالؼتائت ال وت ٘خ الؼتائت اعتاءاد ّر ي٘  ااًزبع٘خ

 4الزتاو٘ض ّأعْر ّالغتاهبد التسْم

 ّالظاٌبتخ  ال راتاخ   سا٘وب  ااًزبع٘اخ  القـبتابد  وتان  تجات  اليبهاخ  الوْالًاخ  روْٗ  هظبور رٌْٗه .2

ٖ  ّالقـابز  الزْلٗيٖ القـبز تي فؼ   هْار٘اخ  ث٘ئاخ  ّولاق  الخابص   القـابز  هاابُوخ  تجات  الخاده

 .الوْالًخ اٗتاواد لزٌْٗه األعٌج٘خ ا سزضوبراد أهبم

ا تزواابو تلاأ وجااتاء ااد   اابءاد ّهِاابراد ّعاادراد فٌ٘ااخ تبل٘ااخ فااٖ رساان الا٘بساا٘خ الوبل٘ااخ           .3

ّهْاعِخ الظتّف الخبًقخ الزٖ روت فٖ الجلد  ّٗ ْى الك تجت اعبهخ ّرابد ردرٗجَ ّريل٘و٘خ فاٖ  

ِ ا الغتع وّل٘ب رقْم ثغ ة الزاِ٘ د ال لهخ ّالوابتداد هي الوئساابد  هتا   هزخظظخ ث

 الدّل٘خ.

رشغ٘ه ا سزضوبراد ثغبًجِ٘ب الوؾلٖ ّاألعٌجٖ تجت لٗبوح ااً بق ا سزضوبرٕ هي الوْالًخ اليبهخ  .4

 ّاًخ بع ااً بق الزشغ٘لٖ ّرقل٘ظَ للؾبعبد الؼتّرٗخ.

 ّالويلْهابد  الج٘بًابد  راْف٘ت  اعا   هاي  ّالويلْهابد  تّالزـاْٗ  الجؾش هئسابد تلٔ ااً بق لٗبوح .5

ٖ  رو ٘ي فٖ رابتد الزٖ ٔ  الوبل٘اخ  الا٘بساخ  راساو  ال لهاخ  ااسازتار٘غ٘خ  ّثٌابء  عاتارارِن  ارخابا  تلا

 .اليبهخ الوْالًخ فٖ الوبل٘خ الوْارو اسزداهخ  سزوتار

 
 املصادر
ّالخ٘بر الجدٗ   الـجيخ األّلٔ  أ تم تجد الي ٗ   ااط ػ الوبلٖ ث٘ي ًِظ طٌدّق الٌقد الدّلٖ  .1

 .2002ث٘ذ الؾ وخ  ثغداو 

 .2014 الدْٗاً٘خ  ً٘جْر  وار األّلٔ  الـجيخ الؾ ْه٘خ  الوؾبسجخ ّخوتّى  هش ْر عبٗد سيْو .2
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الْاعه  الٌدّاد ّالؾلقبد الٌقبا٘خ لليبم  األهت 2014 تبم اليتاق هْالًخ ااهبرح  طدام ايجبى .3

 .الجظتح   ل٘خ ااوارح ّا عزظبو  عبهيخ 2014-2015الدراسٖ 

 . 1998  "اليبلوٖ ا عزظبو خفبق"تبلو٘خ ّهبل٘خ اعزظبوٗخ وراسبد الدّلٖ  الٌقد طٌدّق .4

 .2001 توبى  لُتاى  وار األّلٔ  الـجيخ   الدّلخ هبل٘خ   اليلٖ فل٘ؼ تبوح .5

 . 1999ال زت  ثغداو تجد الوغ٘د تجد عي ت ال توٖ  الوْالًخ اليبهخ للدّلخ  ثدّى ؿجيخ  وار  .6

  ؽ ٗتاى  3984  عتٗدح الْعبئه اليتاع٘خ  اليدو 2004لاٌخ  94 رعن الوبل٘خ ااوارح عبًْى .7

2004. 

 وار األّلٔ  الـجيخ ااس م  فٖ الوبلٖ ّالٌظبم اليبهخ الوبل٘خ ّخوتّى  الْاوٕ ؽا٘ي هؾوْو .8

 .2000  توبى  الوا٘تح 

  الٌدّاد ّالؾلقبد 2015 تبم هْالًخ فٖ ّالجظتح الوْاؿي ّخوتّى  التػب تجد عي ت ًج٘  .9

   عبهيخ الجظتح   ل٘خ ااوارح ّا عزظبو.2014-2015الٌقبا٘خ لليبم الدراسٖ 

 الغتٕ اليتاق  فٖ للدّلخ اليبهخ الوْالًخ تغ  ألسجبة رؾل٘لَ وراسخ القتٗشٖ  ؽا٘ي تلٖ ٌُبء .10

 . 2012  93 اليدو  35 الوغلد  ّااوارٗخ ا عزظبوٗخ لليلْم

 ّلارح الزخـ٘ؾ  الغِبل الوت  ٕ لإلؽظبء  الؾابثبد القْه٘خ. .11

ّلارح اليدح  عتٗد الْعبئه اليتاع٘خ لألتداو     .12

‚4272,4233,4180,4135,4117,4067,4036,4016,3996‚3984)4352.) 

ّفبء عي ت الوِدإّ  ط ػ الوْالًخ اليبهخ فٖ اليتاق .... ػتّرح أم و٘بر  ثؾش هقدم الٔ  .13

 .2009) ثٌبء ااًابى ...... ثٌبء اليتاق(   ثغداو    2009الؾ وخ فٖ هئروتٍ الإٌْ اليبم  ث٘ذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


