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املستخلص

اظتتترتداد الدزاظتتتح ذوختتتلػ ظقضتتتح الرتاادتتتاخ الرتتتا ذاتتتاعا تتتتتا الاتتتس اخ الثتتتتا لح الاا تتتح تتتتالس م
تتتتت الراثلثتتتتاخ اةظتتتترصقازيح ت اةعيتتتتاو اةظتتتترصقازا الؽعتتتتو ا ضتتتتا اعاتتتتسح الثتتتتتا ح الرؽويضلتتتتح اة
ان ذلتتل لتتم يعتتتم التتا ؼتتد اتتلت اتتا اؼتتداز عقتتو تايتتصج تتتتا لح تاذعتتا ذستتويس اعاتتسح القستتاا الثتتتا ا
الاتتتتا اتتتتا الاتتتتساو تذلتتتتل تعتتتتثة تتتتد ا رقتتتتار ظقضتتتتح ثتتتتار اظاظتتتتلح ت ذعتتتتا ختتتتستزج اة تتتتر ت تلويتتتتح
اةظتتتترصقاز اتتتتا عتتتتال الثتتتتتا ح الرؽويضلتتتتح تاذاتتتتاذ القتتتتساز الثتتتتتا ا تاتتت اتلويتتتتاخ اةظتتتترصقاز اتتتتا تتت
الروظتتتل الثتتتتا ا التتتدتلا لتتترا يتثرتتتا ذؽديتتتد اليتتتسب اةظتتترصقازيح القراؼتتتح تالثتتتتا ح الرؽويضلتتتح تا رلتتتاز
ذضتتتتل الاتتتتس اخ الرتتتتا يقعتتتتت ان ذؽقتت ت اظتتتترصقازاخ عاظؽتتتتح تختتتتقان ا تتتتارج لعضتتتتح الاتتتتس اخ الثتتتتتا لح
الاا تتتتتح  .ادتتتتتش تتتتتت تتتتتسج تاتتتتتسغ اةزتتتتتس الراتتتتتسيالح تالق ظعتتتتتلح الرتتتتتا ذعتتتتتت قضلتتتتتح اةظتتتتترصقاز
الثتتتتا ا تالراسيتتتد تالقتتتدزاخ الثتتتتا لح تا عاعلتتتاخ الراتتتاتن القاتتترس تتت القستتتاا الاتتتاب تتتت تتتشل
اللتتتاخ تاظتتتاللة تتتدج لضرعلتتتد تت تااتت القصايتتتا الرتااعتتتلح لضاتتتس اخ الثتتتتا لح القلتتتا تقتتتا يردتتتقت القتتتدزج
ضتتتا ذضثلتتتح السضتتتة القؽضتتتا لرستتتويس قضلتتتاخ اةعرتتتاض تالاتتتا ضلت تذؽعتتتلت ظتتتورج القتتتترط تاع قتتتح الاقتتت
تذتتتتا لت القؽتتتتلر القتتتتاعوعا تالقثتتتتساا لضاتتتتس اخ تت ت تتتتا يردتتتتقت ذلتتتتل تتتتت تختت ت ذاتتتتسي العلاظتتتتاخ
الثتا لح الرا ذ ت الؽقايح لضقترط الوزتا لريارا الدروذ الاازظلح .

املصطلحات الرئيسة للبحج /اةظرصقاز الؽعو ا.

*الثؽس عر

ت زظالح اظعرلس

جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية
العدد  701اجمللد 24
الصفحات 293 -283

املقذمة

ياتتتد اةظتتترصقاز الثتتتتا ا الرؽتتتويضا تاؼتتتدا تتتت ص تتتم القررلتتتساخ اةارثتتتاريح لقتتتا لتتتل تتتت ازذثازتتتاخ
ص ا لتتتح ت ضيلتتتح الرتتتا ذعتتتا م اتتتا ذاصيتتتص تذقويتتتح القسا تتتاخ ا تتتس تلعتتتتا تتتت الثتتتتا اخ صليتتتح الاقت ت
تتتتترلل اتتتتا ذعتتتا م اتتتا ضتتت اتتتسب ثلتتتسج لضاقتتت ادتتتش تتتت عتتتا قرتا اتتتا شيتتتارج التتتد القتتتو ا
تتالرتتتالا اتتتا ذؽقلتت الرتقلتتتح اةارثتتتاريح التتترا لتتتل رتزا ؼاظتتتقا اتتتا ذؽقلتت الرتقلتتتح تتعتتتثة تتتا اعرتتتل
الثتتتتتا ح الرؽويضلتتتتح اتتتتا الاتتتتساو تت تت اش تتتتاخ اتتتتتح تاتتتتد تتتتا  2003تذواتتتتد الاديتتتتد تتتتت القثتتتتاع ات
ظقلاتتتتا قتتتا ار لدتتتستزج ذؽديتتتد اظتتترساذلعلح التتتتح ةتلويتتتح اةظتتترصقاز اتتتا الثتتتتا ح الرؽويضلتتتح اراستتتا
اةتلويتتتتح لضثتتتتتا اخ الرتتتتا يقعتتتتت ان ذيتتتترػ ااتتتتاو لضرتقلتتتتح الثتتتتتا لح تلتتتتتا القتتتتدزج اتتتتا اظتتتتررشل تذستتتتويس
القتتتوازر الثاتتتسيح الرتتتا ذاتتتع تتتتتان تتتتتا اخ القاساتتتح تالرعتولوظلتتتا تالثتتتتا اخ الرتتتا يقعتتتت ان ذؽتتت
ؽت ت التتتوازراخ لرعتتترتصي ظتتتصنا ثلتتتسا تتتت الاقضتتتح الثتتتاثح تالثتتتتا اخ ذاخ صااتتتح الاقت ت الااللتتتح الرتتتا
ذعتم اا ؼ اعضح الثسالح تالرا ذقد ائقا ا ا الرقد الثتا ا .

اهمية البحج

ذعقت ا قلح الثؽس اا تخ زؤيح اظرساذلعلح اراح لضتتوج ت تلويح اةظترصقاز الثتتا ا الرؽتويضا اتا
الاساو ت شل ظقضو ت القثار القارقدج .

مشكلة البحج

ضا الس م ت الؽضتول الرتا تختارتا الؽعو تح اة اعتتا لتم ذسثت اتا اؼتداز عقتو تايتصج تتتا لح لرستويس
اعاسح القساا الثتا ا اا الاساو .

فرضية البحج

ا ارج الت س تاقضلح ذؽديد اةتلويتح لاتس اخ استاا الثتتا ح الرؽويضلتح تت اظت اةظترصقاز التتا تت تشل
تخ زؤيح عرقثضلح اراح لضتتوج تواا القساا الثتا ا الرؽويضا .

هذف البحج

يتدي الثؽس الا :
 -1ذؽضل تاا تاذعا اخ اةظرصقاز الؽعو ا لضثتا ح الرؽويضلح اا الاساو تاد ا .2003
-2تخ زؤيح عرقثضلح ةتلوياخ اةظرصقاز الثتا ا التاراح لضتتوج تاعاسح الثتا ح الرؽويضلح.

حذود البحج

 ؼدتر الثؽس الص اعلح ذراض تاليرسج الص تلح الرا ا رقدذتا الدزاظح (.)2015-2001 -ؼدتر الثؽس القعاعلح تشازج الثتا ل تالقاارن /تشازج الراسلر.

اتة  :الراسيد تاةظرصقاز الثتا ا تاتتاال
ياسي اةظرصقاز الثتا ا ضا اعل" قضلح ذؽوي ؼعم الت ت اةتول العائضح ات القد ساخ الا اتتول
لتلح داتا ض زاااخ اعراظلح تتا لح ات ذوظلاتا ات ذؽديصتا " ت ذسوز الاضم تالرعتولوظلا ات ن القاساتح
الثتتتا لح اتتتثؽد ذقصت زصظتتقاة تشتتستج تزتلتتح ان اعتتد ضتتا لرتتح اترعتتازاخ ات ا رسا تتاخ ات اظتتاللة قت
تاتون اعراض تاظساز تتا لح الا ظاعة زصض القال الثاتسا تت اساتح تذتدزية ت تتازاخ ت ثتسج تلضؽثتول
ضا القاساح الاضقلح تالرعتولوظلح يرسضة ان يتي ظصنا ت زاض القال القاثة ةاا تح القاتستا لاتسان ات
اةعرياا ت ر القاساح اذ اتثػ اةظرصقاز الثتا ا يسذعص اظاظا ضا القاساح الاضقلح تالرعتولوظلح ظتوان
ضا لرح ا رلاش ات ذس لة ات تسانج ا رساا ات ش ح ذعازيح لترا يرسضتة ذاتدي تتلرح الراسيتد العتات التا
ان "اةظرصقاز قضلح يسار تتا ذؽوي ؼعم الت ت اةتتول العتائضح ات القتد ساخ التا اتتول لتلتح ت اساتح
ضقلح تذعتولوظلا تتا لح داتا ض زاااخ اعراظلح تتا لح ات ذوظلاتا ات ذؽديصتا(ظوار .)375 :2011
لقد تتد اةظرصقاز الثتا ا الا شششح اعواا (ظوار :)380 :2011
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 -1اظرصقاز ذوظاا ات ظديد :
يقو
ذارضتتد
ت ثدز
الروظاا

ضا اظاض ذوظل الساااخ الثتا لح القائقح تذلل تإخااح زاااخ اعراظلح قاشضح ت ؼلس التدي ات
تتتل ت تتو تتتترا اختتااح زصظتتقال ظديتتد التتا اتتصتن زاض القتتال القتتائم ت تتتل اختتااح زااتتاخ ظديتتدج
را اةظرصقاز ا اةر ازاخ القؽضلح تاةظتثلح ات اةظرصقاز الثااا تالو ليتح اةارثتاريح لشظترصقاز
و ذوظل زصض القال الثتا ا تالساااخ اةعراظلح ااقلا ت قوريا.

 -2اظرصقاز اؼشلا (اظرثدالا):
تالرا ياتا اظرثدال الساااخ اةعراظلح القعترتضعح ات القتتدشسج اشتتان قضلتح اةعرتاض اا اظترثدال اةتتول
السصظتتقاللح القتتتدشسج تسااتتاخ ظديتتدج .اقتتد ذعتتون السااتتاخ القعتترثدلح ا ثتتس تتت السااتتاخ القتتتدشسج ؼلتتس ان الرقتتد
الاضقتتا تالرعتولتتوظا الثتتا تتا يعتتيس تتت ذتتوالس عتتائت ت اتتداخ ذاخ زااتتاخ اعراظلتتح ظديتتدج ا لتتس تتت القديقتتح
تاؼدارز تتا ات ت ظااز از ة ت القديقح تتتتيط العتلولح التقديتح القرسا قتح تان ثتدز تر اةظترصقازاخ
و اةعدشاز ا ا تخليح اةظرقاز اةؼشلا و ذعديد ااقلا الا اةت رتن ذوظلال ات اةخااح لتل اتا اةظتاض
ز م اعل اد يوظال ااقلا ت قوريا اؼلاعا.

 -3اةظرصقاز الرؽديصا:
تيقثتتد تتتل ذؽتتديس اةتتتول الساظتتقاللح الالتلتتح القائقتتح لعاضتتتا اتتا عتترو ذقتتتا ا ضتتا تتت القتتديم تذلتتل
لرايتتلح الرعتتاللد ات ذؽعتتلت التو لتتح ات تتتتدي ذؽعتتلت تتستي الاق ت تاةعرتتاض تالثلرتتح الدا ضلتتح تالقؽلستتح
تالقاستا ت ثدز را اةظرصقاز اةعدشازاخ تاةر ازاخ تت ليح را اةظرصقاز ذعديد زصض القال الالتا ااقلا
ات قوريا ت عو لا.

شاعلا :اران الثتا ح الرؽويضلح تا اةظرصقاز الؽعو ا
لقد تضغ ادل اةععاش القارا لضقاازي القعرقسج  %60لاا  2015تتضغ القرثقا ت العضيح العضلتح لضقاتازي
القعرقسج و ا صس ت ذسللون ريتاز ا ا القثستي الرسا قا لقاازي تشازج الثتا ح ت تر ا  2003تلرايح
 2016تضتتغ ( )2370ضلتتاز ريتتتاز تععتتثح القثتتستي لضقتتدج تتت  2013لرايتتح  2016تتت القثتتستي العضتتا تضتتغ
 %61ت تتت تتشل تاتتح الق اتتساخ ععتترسل ذؽضلتت تااتت الثتتتا ح الرؽويضلتتح ( تت ذقس ازتلتت لضثتتتا اخ
الرؽويضلح . )12 :2017
ص -اس ععثح عا قح التاذط القؽضا لضثتا ح الرؽويضلح الا التاذط القؽضا اةظقالا
يقعتتا را الق اتس تت التاض الرستوز الؽاتت اتا استاا الثتتا ح الرؽويضلتح تاة قلتح اةارثتاريح لتل ت
ت ت شل التاذط القؽضا اةظقالا الرا ياثس ت القح اةعراض ت العض تالاد اخ التتائلح القرؽققح شل ظتح
ان ياعتتط لتتتا ؼعتتم التاتتاذ اةارثتتارا القرؽق ت ت تتت تتشل العتتدتل  1-عشؼتتا ان ععتتثح عتتا قح الثتتتا ح
الرؽويضلتتح اتتا التتتاذط القؽضتتا اةظقتتالا ذساتؼتتد تتتلت (  )%2.9-2.3لعااتتح ظتتتواخ الدزاظتتح اا اعتتتا ذساظاتتد
تاع ثلس قا اعد ضلل ظاتقا تعثة الؽسب الرا س تتا الاساو تاة رقار ضا عتط ظلاظتح الثتاب القيرتوغ
ضا تالد الرعازج الاازظلح ت ا ذسذة ضتا ذلتل تت ا تساو العتوو الاساالتح تالعتض الثتتا لح تت ارضتد
رتل الاالم تصؼلاعا ت تاائ لس استاح رتن سا اج ؼقايح اةعرتاض القؽضتا ات القعترتضل الاسااتا .تاتد ارخ
ر الااوائلح الا تضوغ الثتا اخ الرؽويضلح ز قتا اة لس ت ت التاؼلح اةارثتاريح ر تول الثتتا ح الاساالتح
سؼضح الشتاوزاخ اا الؽعم تالرا ذاتا الصيارج اتا الرعتاللد العضلتح ضتا الاوائتد العضلتح تاتد ان تتدص الاتساو
ياعتتس تتوارز القتتا سج تعتتثة الؽتتستب ات التعتتسج ات دتتايقح لضعيتتاناخ اتتا ارضتتد اة رثاتتتاخ ت تتتؽاب
زؤتض اة وال اا القساا الااب ات اضح الد م القارا(.الالعاتا .)2015
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ظدتل 1-
اس ععثح عا قح التاذط القؽضا لضثتا ح الرؽويضلح الا التاذط القؽضا اةظقالا
لضقدج ()2013-2004
( ضلون ريتاز)
عا قح عاذط الثتا ح الرؽويضلح
التاذط القؽضا لضثتا ح
التاذط القؽضا اةظقالا
العتح
ت التاذط القؽضا اةظقالا %
الرؽويضلح
2.3
967
41608
2004
2.2
956
43439
2005
2.2
1056
47851
2006
2.3
1122
48511
2007
2.3
1167
51717
2008
2.9
1588
54721
2009
2.9
1679
58496
2010
2.7
1727
64160
2011
2.7
1886
70035
2012
2.5
1931
75686
2013
القثدز :اؼثاناخ تشازج الراسلر ديسيح الؽعاتاخ القو لتح  /عتا قح عتاذط الثتتا ح الرؽويضلتح تت قت
الثاؼس.
ب -اس القح القثلااخ القرؽققح اا الثتا ح الرؽويضلح
ياتد ترا الق اتس تت الق اتساخ القتقتح لشظتتردةل ضتا تد ذستوز القتح القثلاتاخ لضثتتا ح الرؽويضلتتح
تالرا يارثس التدي اةظاظا لضاقضلح اةعراظلح ت ت شم يقعتتا اساح ادةخ التقو الؽاتضح اا القح القثلااخ
ت شل العدتل اةذا :
ظدتل 2-
ذسوز القح القثلااخ لضثتا ح الرؽويضلح تاةظااز الصاترح لضقدج ()2015-2006
( ضلون ريتاز)
ادل التقو اا القح القثلااخ
القح القثلااخ
العتح
......
720731
2006
0.05
758902
2007
0.4
1112433
2008
0.01
1128717
2009
0.05
1194346
2010
0.1
1349351
2011
0.4
1896548
2012
0.0005
1897599
2013
()0.2
1370728
2014
()0.5
679552
2015
القثدز :تشازج الثتتا ح تالقاتارن التدائسج اةارثتاريح .اتدل التقتو تت قت الثاؼتس القتلم تتلت اةاتواض
ذاتا القا ظالثح

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )701اجمللد ( )32لسنة 3078

385

ت شل العدتل  2-يردػ لتا ان ا م ادةخ التقو شل ظتواخ الدزاظح ذارثتس اتدةخ رواختاح ظتدا
تعثة ذد وز الوخ اة تا تاةارثارا لضثضد ؼلس اتدخ ذرترتا تاختؽا تشل العتتواخ اةتلتا ( )2006التا
( )2013تلتتتم ذرعتتتاتش اتتتدةخ التقتتتو ( )0.4لعتتتترا ()2008ت( )2012قتتتا ياتتتتا ؼتتتدتز ذستتتوز اتتتا اةران
الثتا ا ت ا ا ضا القح لتا تظعضد ارعا عترو لتتا تا ()2014ت( )2015اذ تضرتد اتدةخ التقتو القتا
ظالثح عرلعح لضؽثاز تالرقاد اةارثارا الرا يقس تلل الثضد قا ار الا اعاياج اا القح القثلاتاخ لضعتتواخ
اة لسج اذ تتضد القرتا الا (.)679552

شالصا :اعضح ذؽديد اتلويح الراثلثاخ الؽعو لح اا الثتا اخ الرؽويضلح
ذثتتوص القستتاا الثتتتا ا ختتقت ذاثلثتتاخ القواشعتتح الاا تتح لضدتلتتح وايتتا تقتتا ختتقت تاات الراثلثتتاخ
اةظتترصقازيح ختتقت تتا ياتتسي ت قلتتح ا تتارج ذ ل ت الاتتس اخ الثتتتا لح القروايتتح ظصئلتتا ات ضلتتا تتت الاق ت اذ
ععد ذضل الراثلثاخ ؼعم تا قلح اةعيتاو الؽعتو ا تؽعتم ان ترا القستاا القولتد السئلعتا لضقتوازر القاللتح
لرؽقل ثدص الرقوي الراذا ادش ت ا قلح ذسا م زصض القال ة ارج ذعديد اةتول اةعراظلح القاريح تالثاتسيح
القائقح اعقا يشؼا ت شل ظدتل:3-
ظدتل 3-
اس الراثلثاخ اةظرصقازيح الؽعو لح لتااذ الثتا اخ الرؽويضلح تاة قلح التعثلح لتا
لضقدج ( )2015-2010تالقشيلت
2011
الراثلثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ
اةظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترصقازيح
العتويح
5232277.39

اة قلتتتتتتتتح
التعثلح

2012
الراثلثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ
اةظرصقازيح العتويح

اة قلتتتتتتتتتتتتتتتتتح
التعثلح

2013
الراثلثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ
اةظرصقازيح العتويح

اة قلتتتتتتتتح
التعثلح

2015
الراثلثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ
اةظرصقازيح العتويح

اة قلتتتتتتتتح
التعثلح

العتح
التاضر الثتا ا

2010
الراثلثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ
اةظرصقازيح العتويح

اة قلتتتتتتتتتتح
التعثلح

38.10

1718744.324

7.71

2528292.566

9.29

1820234.650

10.54

الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اخ
اةظراساظلح
الثتتتتتتا اخ الررائلتتتتتح
تالقاستتاخ
تتتتتتتتتتتتا اخ الرتتتتتتتتتتصل
تالتعلط
تتتتتتتتتتتا اخ التتتتتتتتتوزو
تالااة
الثتا اخ العلقلاتيح
تتا اخ ذثيلح التير
تالراش
الثتا اخ اةعاائلح
الثتا اخ القادعلح
الثتتتتا اخ التتدظتتتلح
تالقلعاعلعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح
تالعتستائلح
اتتتازي ذوللتتتد تعقت ت
القدزج العتستائلح
عيقتتتتتتتتاخ اظتتتتتتتترصقازيح
اتح

2230200.00

26.91

0.63

106429.649

0.48

112937.979

0.42

6428.000

0.04

50290.000

0.61

86253.364

74326.461

0.33

87952.033

0.32

6181.000

0.04

49190.465

0.59

54559.006

0.40

0.06

13158.393

0.05

2302.000

0.01

11042.405

0.13

10647.377

0.08

12509.634

696431.759
2824075.433

2.56
10.38

20061.000
1551573.000

0.12
8.98

231735.473
891910.000

2.80
10.76

361672.951
1925561.00

2.63
14.02

496965.251
1818433.000

2.23
8.16

0.76
1.18
0.91

3887.000
5206.000
52847.600

0.02
0.03
0.31

75682.265
150741.468
152333.448

0.91
1.82
1.84

131592.061
262252.996
181398.404

0.96
1.91
1.32

128631.837
292922.898
217565.031

0.58
1.31
0.98

207082.724
320174.514
248590.862

3543639.708

20.52

4246895.80

51.24

5216310.39

37.99

9811392.462

44.01

6798278.586

24.98

59.4

201786.070

2.43

268721.849

1.96

7614319.370

34.16

13376941.977

49.15

10257815.75

100.0

8291807.39

100.0

13731246.57

100.0

22292060

100.0

27213916.826

100.0

17270175.708

تشازج الراستتلر رائتتسج الثتتسا ط اةظتترصقازيح الؽعو لتتح /اعتتم القواشعتتح اةظتترصقازيح لعتتتواخ ريساتتح -2010
2015-2013-2012
ععد ان الراثلثاخ اةظرصقازيح لضثتا اخ الررائلح تالقاستتاخ تضرتد ( )50290.000ريتتاز اا تتعتثح
( )0.61ععثح الا اظقالا اة قلتح التعتثلح لاتا ( )2010تازذياتد اة قلتح التعتثلح التا ( )0.96تراثتلة
ادز ( )131592.061لاا ( )2011تاعايدد اا ا ( )2012تتضرد ا قلرتا التعتثلح ( )0.48تراثتلة
( )106429.649تاظتتتترقسخ تاةعايتتتتاج الرتتتتدزيعا لاتتتتا ( )2013ة قلتتتتح ععتتتتثلح تتتتتتضد التتتتا ()0.42
تتراثتتلة ؼعتتو ا اتتدز ( )112937.979تاعايدتتد اتتا تتا ( )2015ؼرتتا تتتتضد ا قلرتتتا التعتتثلح التتا
( )0.04تراثلة اظرصقازا ( )6428.000ريتاز.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )701اجمللد ( )32لسنة 3078

386

ا ا تالتعثح الا تتا اخ الرتصل تالتعتلط اقتد اؼرضتد ا قلتح ععتثلح ()0.95لاتا ( )2010تراثتلة اتدز
( )49190.465ريتتتتتاز تاعايدتتتتد التتتتا ( )0.40تراثتتتتلة ()54559.006ريتتتتتاز لاتتتتا ( )2011تاظتتتترقسخ
تاةعايتتاج التتا ( )74326.461ت قلتتح ععتتثلح اتتعضد تتا ياتتارل ( )0.33لاتتا ()2012تاظتترقسخ تتر التعتتة
تاةعاياج تالررترب تتضرد القرتا ( )87952.033لاا ( )2013ت قلح ععثلح ( )0.32تاد اعايدد ا صس ؼرا
تتتتتضد التتتا ( )0.04لاتتتا ( ) 2015تراثتتتلة ؼعتتتو ا قتتتداز ( )6181.000ريتتتتاز اذ ياتتتور ظتتتثة ختتتاد
الراثلثاخ اةظرصقازيح الا خاد العيتانج تالاثتسج اتا زظتم العلاظتح القاللتح لضدتلتح ت تد تظتور العيتاناخ
القاللح تاةرزايح اا ذوظلل الراثلثاخ اةظرصقازيح تالاع االثؽلػ ليستا اعاسح الثتا ح الرؽويضلح .
ا تتا تتتتا اخ التتوزو تالااتتة اقتتد تضرتتد الراثلثتتاخ الؽعو لتتح لتتتا التتا ( )11042.405ريتتتاز ت قلتتح
ععثلح ( )0.13لاا ( )2010شم اعايدد ذدزيعا ؼرا تضرد ا قلرتا التعتثلح ( )0.08لاتا ( )2011تراثتلة
( )10647.377ريتتتاز تاظتترقسخ تاةعايتتاج تا قلتتح ععتتثلح ( )0.06لاتتا ( )2012تراثتتلة ()12509.634
تععد اعتتا اظترقسخ ياةعايتاج اتا تا ( )2013ت()2014تا قلتح ععتثلح ( )0.05تاعايدتد تا ()2015
ت ا اا ععثح تتضد لتا تراثلة ادز ( )2302.000تاتعضد ا قلرتتا التعتثلح تا يقتازب ( .)0.01عشؼتا
ايدا ت تشل تلاعتاخ العتدتل ان الثتتا اخ العلقلاتيتح اتد اتعضد ا قلتح ععتثلح اللتح ( )2.80ظتتح ()2010
تراثلة اتدز ( ) 231735.473شتم اعايدتد ا قلرتتا التعتثلح تالققازعتح ت ظتتح ( )2012ؼرتا تتت التا
( )2.23تراثتتتتتلة اتتتتتدز ( )496965.251ريتتتتتتاز تاتتتتتد ازذيتتتت تتتتترا الراثتتتتتلة لاتتتتتا ( )2013اثضتتتتتغ
( )696431.759تا قلتتح ععتتثلح اتتعضد تتا ياتتارل ( )2.56شتتم اتتتد اعايتتاج ثلتتس اتتا تتا ( )2015تاعايتتح
الراثلة اةظرصقازا الا ( )20061.000تاعايدد ا قلرل التعثلح الا (.)0.12
تاتتتد اتتتعضد الثتتتتا اخ اةعاتتتائلح ا قلتتتح ععتتتثلح تضرتتتد ( )0.91لاتتتا ( )2010تراثتتتلة تتت ت التتتا
( )75682.265تتضرد ا قلرتا التعثلح ()0.96لاا ( )2011تراثتلة ( )131592.061ريتتاز تاعايتح اتا
تتا ( )2012تاعايتتاج اتتا اة قلتتح التعتتثلح ( )0.58تتراثتتلة اظتترصقازا ( )128631.837تتاتتد ا اتتتد
ازذياا ععثح الراثلة الا ( )207082.724ت قلح ععتثلح ا ضتا اتعضد ( )0.76لاتا ( )2013شتم اعايدتد
ععثح الراثلثتاخ تتعتثح ا ثتس قازعتح ت تا (  ) 2013التا ( )5206.000ريتتاز اتا تا ( )2015تا قلتح
ععثلح تايدح اعضد ععثح (.)0.02
القا ععد ان الثتا اخ القادعلح اتد اؼرضتد ا قلتح ععتثلح سذياتح تا ( )2010تاتعضد ععتثرتا تا ياتارل
( )1.82تراثتتتلة ؼعتتتو ا اتتتدز ( )150741.468ريتتتتاز تتضرتتتد ا قلرتتتتا التعتتتثلح ( )1.91لاتتتا ()2011
تاعايدتد تر اة قلتح التا ( )1.31لاتا ( ) 2012تتاتد ا ا ترخ اة قلتح التعتثلح تاةعايتاج الرتدزيعا التا
( )1.81لاتتا ( )2013شتتم اعايتتح تتعتتثح ا ثتتس اتتا تتا ( )2015التتا ( )0.03تراثتتلة اتتدز ()5206.000
ت ا اا ععثح ذاثلة تتضد لتا شل ظتواخ الدزاظح.
ا تتا تالتعتتثح التتا الثتتتا اخ التتدظتتلح تالعتستائلتتح اوتتتضد ععتتثح ذاثلثتتتا اةظتترصقازا الؽعتتو ا لاتتا
( )2010التتتتتتتتتتا ( )152333.448ريتتتتتتتتتتتاز تا قلتتتتتتتتتتح ععتتتتتتتتتتثلح ( )1.84تتتتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتا ( )1.32لاتتتتتتتتتتا
( )2011تراثتتلة قتتداز ( )181398.404ريتتتاز ا تتا اتتا تتا ( )2012اتتتشؼا اعاي تاج تتر التعتتثح التتا
( )0.98تا رخ اة قلح التعثلح تاةعاياج تالققازعح ظتح ( )2013الا ( )0.91تاعايدد تر اة قلتح
تاع ا ثس اا ا ( )2015ؼرا تضرد القرتا (. )0.31
عشؼتتا قتتا ظتتث ان اتتستا الثتتتا اخ الرؽويضلتتح ذثتتدا تاةزذيتتاا اتتا ععتتة الراثتتلة تا قلرتتتا التعتتثلح
تتاتد ا ذتتتايح ذتدزيعثا تقاتتدةخ ررترتتح التتا ان ذتتتايح تاتع ثلتتس اتا تتا ( )2015تذلتل تعتتثة اةش تتح
اةارثتتاريح الرتتا ارخ التتا ذساظ ت اظتتااز التتتير الرتتا تتس تتتتا قتتا ار التتا اعايتتاج الراثلثتتاخ الؽعو لتتح
اةظرصقازيح تاع ثلس تان العلاظح اةظرصقازيح تا رلاز القاازي تارزاظتتا اتا القتتتاض اةظترصقازيح اعتد
ايدتا ذاتتاعا تتت ضت ثلتتس لرلتتاب الستنيتا لتتد التتوشازاخ تالعتتاخ اة تتس القعضيتتح تاقضلتح ا رلتتاز القاتتازي
ت لاب ظضو لح ذت لم اةتلوياخ تا رزاظاخ ظدت اتلح تاارثاريح ذارقتد ا ظتط الاضقلتح ت ضتا التس م تت
تظور سر الرتقلح الوزتلح اة ان الراثلثاخ العتويح لم ذ ذا وا ثح لرضل اةظرساذلعلاخ تلتو تاتع ذقسيثتا
ت را ياتا د تظور ظلاظح اظرصقازيح تؽلؽح ارقدج ضتا زتنيتا اارثتاريح ذعترر القتوازر لرا تلم اليائتدج
ت اظرادا تا اا ذتقلح القوازر القاريح تشيارج الساا لح تذتقلح القوازر الثاسيح لصيارج ا عاعاذتا اا القسا اخ
تالقعاةخ اة س (القسياا .)2015
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زاتاا :ذؽديد اتلوياخ اةظرصقاز الؽعو ا اا اساا الثتا ح الرؽويضلح
 -1اتلويتتح اةظتترصقاز تا ت ثتتدا اظتتاللة القياختتضح تتتلت القاتتست اخ اةظتترصقازيح الثتتتا لح
الققرسؼح
تا ا صس ت اظضوب يقعت ا رقار ا لضقياخضح تلت القاازي ت اظ الوتول الا ياخضح رالقح تاا ضح
تلويح اةظرصقاز اا عال ا رلاز تاعرقان الاتس اخ الثتتا لح الاا تح اتا ت اةعاتسح الثتتا لح الرتا ذرتواس
التا اايلس اظاظلح لد م ذتااعلح الثتا ح الاساالح اتح تالتعثح لضقاازي القروايح ظصئلا ات ضلا تت الاقت
لضاستا تاقضلتح اةظترصق از ظتوان تت اثت الدتلتح ات تت تشل الاتسا ح ت القستاا الاتاب تت تر اةظتاللة
(الالعاتا ()28 -27 :2005اليد اؼقد :)263 :2015
 -1ا قلح القاستا الثتا ا تالتعثح لشارثتار القتو ا  :اتد ذترم القياختضح تتلت القاتست اخ الاا تح
ت القاست اخ الثتا لح الققرسؼح تالتعثح لشارثار القو ا اذا ا ترعا تت تس اة رثتاز
تذلل تؽعة ا قلح
ان ر اة قلح ا للعتد تاؼتدج تالتعتثح لعت القاتست اخ تت ذارضتد تت اتستا ة تس ت تت ارتسج ة تس
تيقعت الرقللص تالقياخضح تلت القاازي الاا ح ؼعة ا قلرتا لشارثار ت شل الت س الا التواؼا اةذلح:
ص -ا قلح القاستا ا لثتتا ا اتا قضلتح الرتقلتح  :ذارضتد ا قلتح ت شاتح القاتستا الثتتا ا تذت شلس اتا
قضلح الرتقلح ت رشي زثلاح تا داي تاؼعا ذضل القاست اخ الثتا لح .االقاازي الثتا لح تالثتا اخ
ذارضد اتا ا قلرتتا تذ شلس تا اتا قضلتح الرتقلتح االثتتا اخ الصقلضتح ثتتا ح القعتائت تالقاتداخ ذعتون ا صتس
ا قلح ت الثتا اخ الايليح تالثتا اخ الثرست لقلاتيح تالتتدظتلح تالؽديتد تالثتضة تالررائلتح تالتعتلعلح
ذرقلتتص ت قلرتتتا اتتا ظتتد رسضثتتاخ العتتوو القؽضلتتح ت صايا تتا الرتااعتتلح قازعتتح ترلس تتا تتت الثتتتا اخ لتتس
القائقتح ضتتا ذثتتتل القتتوار الاتتا القترعتتح ؽضلتتا تع تتسا لقتتا يرقلتتص تتتل القستتاا الثتتتا ا ا تتح تالثتتتا اخ
الصقلضح اتح ت ا قلح اا شيارج الد القو ا تاا ذوالس اسب اةظترادا تشيتارج اةعراظلتح اختااح التا
ا ذرقلص تل ت ازذثازاخ ا ا لح ت ضيلح ت الثتتا اخ اة تس تلتترا ععتد ان التدتل الرتا ذؽرتاض ان ذؽقت
تسا ط ذتقويح تاعقائلح اقا ضلتا اة ان ذاسا اةتلويتح لضثتتا اخ السائتدج تالرتا لتتا عتاض ثااتس تذت شلس
اا ت تراا ت لاقضلتتح الرتقلتتح ت اةاتتازج التتا ا قلتتح ذرلتتس ؽرتتو العتتضاح القاساتتا ت تتا ياتتسي تاةارثتتار
تالثتا ح القسذعص ضا الرقاعتح اتا ت القاساتح تايعتار ظتض تتتدائ تتتا لح ظديتدج ؼلتس ذرلتس رتزج ؼلتاج
العضاح ترتزج ؼلاج القاستا قا يروظة الت س الا القررلساخ تد الاستا تاقضلح اةظرصقاز .
ب -ا قلتتح القاتتستا الثتتتا ا تالتعتتثح لش تتت القتتو ا  :اتتا تاتتح اةؼلتتان يتترم ذعتتاتش القاتتايلس اةارثتتاريح
تاليتلتتح ؼلتتس ذاستتا اةتلويتتح لضعاعتتة اة تتتا ترتتح الت تتس تتت ذعتتاللد ااا رتتتا اا تتح تاتتح الثتتتا اخ
الاععسيح .
خ -ا قلتتح القاتتستا الثتتتا ا اتتا اةظتترادا  :يعتتة اة تتر تاتتلت اة رثتتاز تتتد القياختتضح تتتلت القاتتست اخ
الثتا لح ذؽديد د اشس القاستا اا ذوالس اسب لضاازضلت اثالتعثح لضثضدان الرا ذاتعو تت صااتح ظتعاعلح
اللح ت ت شيارج در الاازضلت تت الاقت ايتا تر الؽالتح يقعتت ان ذاستا اةتلويتح تالريدتل لضقاتازي الثتتا لح
القعصيح لضاق القاست اخ الرا يقعت ان ذعا د ضا ذتوالس اتسب قت لرايتلح ععتثح الثسالتح ت اتتح اتا تاتح
التاازاخ الرا ذعقػ ت ظرادا ذلل اةظتضوب اتا اعاتسح اةعرتاض  .ت ترا ياتتا اعتل يقعتت القياختضح تتلت القاتست اخ
تذلل اظرتارا الا د ا عاعلاذتا اتا ذتوالس اتسب قت لضاتازضلت صت الاتد اخ الثتتا لح اا ثتتا اخ رريتح

لضتاتاذ السئلعتا ت تت عاؼلتح ا تس يقعتت القتول ان اشتس القاتستا الثتتا ا اتا اةظترادا اتد ة يتؽثتس
ذ شلس ضا القاستا عيعل ت اد يقرد الا است اخ ا س اد ذسذثر تل ا ا لا ات ضيلا .
 -2ا قلح القاستا الثتا ا اا ر م القلصان الرعازا  :ت القعائ القتقح الرا يعة سا اذتا تتد
القياخضح تلت القاتازي الثتتا لح الاا تح تو ذؽديتد تد اشتس ت تت القاتست اخ الثتتا لح الققرسؼتح ضتا
لتتصان القتتداو اخ تذتترم اساتتح ذلتتل تتت تتشل اساتتح تتد ا رقتتار القاتتستا الققرتتسغ ضتتا القتتوار اةتللتتح
تالاا اخ القؽضلح ا اعل يارقد ضا وازر عروزرج ا ذا ان ت ظلاظتح الدتلتح تو ذقضتلة الاعتص اتا لتصان
القداو اخ ايا ر الؽالتح يقعتت ا ستان اةادتضلح ات اةتلويتح لضقاتست اخ الثتتا لح الرتا ذارقتد ضتا توار
اتللح ؽضلح ات القاست اخ الرا يقعت ان ذتترط ظتضاا اعتد ذعتروزر تت الاتازض ات تتػ اةتلويتح لضقاتازي
الثتتتا لح القاتتدج لضرثتتديس تالرتتا يقعتتت تتت شلتتتا الؽثتتول ضتتا الاقتتشخ اةظتثلتتح ات ااا تتح ستتوذ اعراظلتتح
ذاثة لضرثديس .
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 -2اتلوياخ اةظرصقاز الؽعو ا تا اظاللة الاثاثح تالاسا ح الثتا لح
ان عقت ضعلتتح القاتتست اخ الثتتتا لح التتا ضعلتتح اتتتح ات ارضستتح ذؽرتتاض للتتا عقو تتح تتت العلاظتتاخ
تالوظائ تالا ذؽديد رالت لوتلويتاخ تا تداي الرتا ذقصت الثتلتح ا ظاظتلح لدتقان ععتاغ الاثاثتح ؼلتس
ساد قضلح الاثاثح تاعتا (تظلضح لضراضة ت الوؼداخ الااظسج اتا القستاا الاتا تذؽويت تر الوؼتداخ
الا القساا الااب تذؽقل اعراظلح تزتؽلتح ا ضتا ) تييدت صن ذترم قضلتح الاثاثتح تثتوزج ععتثلح تتاتع
تسان ضا ا ا اا تدايح ذتيلتر ا تصن يترم اةترتدان تالقاتازي الثترلسج تتتعتثح تعتلسح تت اتازي القستاا
الاا تةظلقا اا القساؼ ا تلا ت قا يروظة ضا الدتلح ا رقار ظلاظتح اارثتاريح ذعتون اائقتح ضتا ذتاتلر
رتز القساا الااب الاسااا تياتتا ترا صن الاثاثتح تا ظتصن عقت لعلاظتاخ تتسا ط اةتتشغ اةارثتارا
تالرعلد التلعضا تذتدي تثوزج صظاظلح الا شض ا ش ح اةارثاريح ت زسي ذثؽلػ ا شس العالة لتوران
القالا لق ظعاخ القساا الاا ضتا القواشعتح الاا تح لضدتلتح) (Public Financial Balanceتذلتل ترقضلت
الد م القالا لتا تشيارج ليساراذتا لخااح الا زا يانج الق ظعاخ القاثاثح تاارساج صن القساا الاتاب
ص صتتتتتتس يتتتتتتانج تتتتتتت ع لتتتتتتس الاتتتتتتا ت تتتتتتت شتتتتتتم ظتتتتتتل را ذلتتتتتتل للتتتتتتا شيتتتتتتارج اتتتتتتدل التقتتتتتتو اةارثتتتتتتارا
لضدتلح  .القثسزاخ اةارثاريح لرسثل ظلاظح الاثاثح  :صتة :يح اةعياو الؽعو ا :ياد التدي ت يتح
ا عيتاو الؽعتو ا صؼتد القرسضثتاخ ا ظاظتتلح لتلعضتح اةارثتار اتا القتد الثالتتد تذتثت ص قلتح يتح ا عيتاو
الؽعو ا ت صن ا م الدتل التا لح ذااعا عصا" اا لصاعتتا الرعتازا تاتا لتصان تداو اذتا قتا صر التا
ذياام التديون الاازظلتح تتوذلسج رصايتدج تاتا صت تر الؽالتح اتان ذثسيتس قضلتح الاثاثتح تايتح اةعيتاو
لتس تاظتثح تت عاؼلتح
الؽعو ا يارثس قثوة" يارقتد صيدتا"صن ا يتساراخ الاا تح اتا التدتل تايدتح التد
لعضلح لققاتضح اؼرلاظاخ الرتقلح تتقا صن ثارز الرقوي الاازظلح اد ظيتد تاتتثػ الاعتص اتا القلصاعلتح لتس
ؽرقت ااعتتل ضتتا الدتلتتح تخت صتلوياذتتتا تثتتوزج تتتؽلؽح تالؽتتد تتت اةعيتتاو ضتتا القعتتاةخ الرتتا ة يارثتتس
تظور ا التا خستزيا" تتدة" ت صران دج صالان تعيانج تايدح اإعل ضا الدتلح اةذعتا عؽتو قت عاتاذ
ؽدتر تعيانج اللح .ت قا ذعدز ا اازج لللل صن تاح ا رتلاخ ذالس الا اعتل اتا الرالتة ضتا القتد القثتلس
ذر ة الواوزاخ الرا ذؽققتا الدتل التا لح اتا لعيااتتا الاتا لاد تح التديون تة يروات ان ذت را ائتداخ قضلتح
الاثاثح الا شيارج اةعياو ضا القعاةخ ذاخ ا تلويح اا القد القسية .
شاعلا :شيتارج العيتانج اةارثتاريح  :ياتد زات العيتانج اةارثتاريح تت زسيت ثاثتح ظعتاخ القستاا الاتا
التتتدي ا ظاظتتا لثتتسا ط ا تتتشغ تترا تان العيتتانج اةارثتتاريح ذرعتتون تتت العيتتانج ا عراظلتتح ت يتتانج قضلتتح
الاثاثح تذرؽق يانج ذاثلة القوازر تد ا ذاعتط ا ظتااز التعتثلح لضقتوازر القرتتا الؽقلقلتح ات القتح
التدزج لرضل القوازر ات القح اليتسب الثديضتح لتتا تيارقتد تدي العيتانج ا عراظلتح ضتا قتدزج الق ظعتاخ ضتا
اعراض عيط العقلح ت رعا ؼد ت الرعاللد صت تإعراض قلح ا ثس ت القتترط تتتيط الرعتاللد تاظترتارا" التا ذلتل
ا ن دي زا العيانج اةارثاريح يارقد ضا القعرعثاخ القراضقح تالعيانج ا عراظلح ( .القاااثح .)52 :2013
شالصا :السا ت عرو العورج تالتو لح لضقترعاخ ت العض تالاد اخ الثتا لح .
زاتاتا :شيتتارج اةيتتساراخ الؽعو لتتح تتت ظتتسان تلت القاتازي الاا تتح تالؽتتد تتت عيقتتاخ الدتلتتح ضتتا القاتتست اخ
الااظسج .
ا عا :ذاعل اةظرصقاز القؽضا تاةظتثا تاساا اة قال الثتا ا الااب ضا الد ول لدان الثتا ح.
ظارظا :اعقاذ الق ظعاخ الاا ح ت ااعال اليعار.
ظاتاا :ذاصيص او العوو تذاعل القتااعح ت ت اةؼرعاز.
شا تا :قا يؽق تل الاس اخ الثتا لح الؽعو لح اا ا رعاب ا الا ذوشي تاظ لشظتم تلت القوازتلت.
 -2استذ ععاغ الاثاثح تاظضوب قد الاسا ح الثتا لح
صن ظاتت الاثاثتتح الثتتتا لح قضلتتح ذاخ ظتتدت لشارثتتار تالقعرقتت يرسضتتة ذتتوالس تتدر تتت الاتتستذ
(القاتداعا :)172-171 : 2006:
 -1ض عقو تح تت الدتواتر الرتا ذؽقتا القضعلتح الااتتح تت القثتارزج تتخت القتواعلت تالواختؽح
تالقشئقح لضواا اةارثارا تالعلاظا تالقواعلت الرا ذت م الاشاح تلت القعترصقسيت تالاقتال تذدتقت
الاقالح اليائدح.
ؼعت الراا
 -2الؽسب ضا ذوالس القش اخ ا رازيح العلدج ذاخ القعرو الاالا ت العيانج تالتصا ح
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 -3ذوالس تتلح صظاظلح رسوزج تذ لت ع ا اضو اخ ت واعئ ت لع الا ت ؽاظثا ظلد.
 -4ذثتا ظلاظح اارثاريح تاخؽح ت ؽدرج ذ ت تقثدص الردزض اا تلت الوؼتداخ تلتتشغ التلا ت القراصتسج
تتا تذواس السااتح الثاز ح ضا قضلاخ الرقللم تالرعالس.
-3اظاللة الاثاثح
ان قضلح الرؽول لضقساا الااب ة ذرم ت تشل اظتضوب تاؼتد تت تتا الاديتد تت اةظتاللة الرتا ي تر تتتا
لتق القضعلح ات ارازج القاازي ت القساا الاا الا القساا الااب تذعون ضا عو لت (القاااثح :)66 :2013
( 1تة) -اةظاللة الرا ذتتا ضعلح الدتلح لضاس اخ الثتا لح تاع ضا ات ظصئا:
 -1الثل لقعرصقس تاؼد :يرثت ترا اةظتضوب تت اثت الدتلتح اتا ؼالتح القاتازي الدتاقح الااظتسج ؼلتس
ذقو الدتلح ت شل الرياتج القعرصقسيت ذاخ الاثسج لعا ذد م القاستا تذدقت ععاؼل.
 -2الثل لضاا ضلت تاةرازج  :تاقا لترا اةظضوب يرم الثل الا ارازج الاس ح تالاا ضلت التا تعتاس تاتستذ
ري ضلتا تلت الؽعو ح تالاس ح تيرقلص را اةظضوب تعتولح الرتيلر.
 -3تل اةظتم اا اةظواو القاللح :يرم تقوظة را اةظضوب تلت اظتتم الؽعو تح اتا الاتس اخ القدزظتح
اا العوو القالا تاقا لدستي العوو تااثال القعرصقسيت قا يرم تقوظتة ترا اةظتضوب زتسغ ا ت
ات تاح اظتم الاس ح القسار ثاثرتا لش رراب الاا .
 -4الرثيلح  :ؼل س يرم الضعون الا ذثتيلح الق ظعتح الاا تح تتلت اتتولتا تتدة تت تلاتتا لقاتستا ااتت
لشظرقساز ت ا ييوو اظقالا اةيساراخ القروااتح تت تلت اةتتول اظقتالا اةيتساراخ القروااتح تت
تل الق ظعح لضقاستا .
(شاعلا) :اظاللة ة ذتتا ضعلح الدتلح (القاااثح :)67 :2013
-1القاست اخ القارس ح  :يعراد را اةظضوب اا ؼالح ان ذقو الؽعو ح ترؽتديس اظتاللة اةعرتاض لضقاتازي
العثلسج تالرا ذؽراض الا ذعتولوظلا ت وازر اللح ثلسج .
ظعتاخ ات اتتازي القستاا الاتتا التتا
 -2قتور الرت ظلس :تقوظتة تترا اةظتضوب ذقتتو الؽعو تتح ترت ظلس اؼتتد
القساا الااب تاقا لاستذ التح تلقدج ؽدترج قات ايعاز ذري ضلح تلت السسالت .
 -3قور اةرازج :ذقو الؽعو ح تاقا لترا اةظضوب تاةذياو القساا الاتاب ةرازج اؼتد الق ظعتاخ الاا تح
تا استذ التح تلقدج ؽدترج ااتضح لضرعديد اذ يم تػ ر الاقور لقاست اخ القستاا الاتاب القراثثتح
تالرا ذرقر تاثسج تاظاح اا ارازج عااذ الت.
 -4قد اة رلاش :ذقو الؽعو ح تقتػ الؽت لضقعترصقس تت القستاا الاتاب رتن لتس لرقتديم د تح التتح تات
اتتستذ ري ت ضلتتتا تلقتتدج ؽتتدرج ؼلتتس يعتتراد تترا اةظتتضوب لثتتتان الععتتوز تالعتتدتر تالستتسو العتتسياح
تيردقت را اةظضوب اعواا اتح ت ا قتا:
اظضوب الثتان-الرقضل 0الرارليقو القساا الااب تقوظة را اةظضوب ترثقلم تذقويت تتتتان تذؽويت تذاترل القاتستا العديتد التا
ان يرم ذؽوي ضعلح القاستا اا عتايح القدج القري ضلتا الا الؽعو ح.
 اظضوب الثتان –الرقضل -الرارليارضد را اةظضوب ت اةظضوب العات تان القساا الااب الرا يقضل القاستا تة يترم ذؽويت القضعلتح
الا الؽعو ح تاد ارسج ش تلح.
اظضوب الثتان الرؽوي –الرارليارضد را اةظضوب تاعل يرم ذؽوي ضعلح القاستا تاد اةعرتان ت تتائل ثااسج ضا ان يرم ذارلضل تت
اث القساا الااب شل القدج القري ضلتا .
اظضوب الثتان-الرقضل-الرارل -الرؽوييرقلص را اةظضوب تان القساا الااب يعون القالل لضقاستا تاد اةعرتان ت تتان القاتستا تزلضتح ارتسج
الرارل الا ان يرم ذؽوي القضعلح الا الؽعو ح اا عتايح اليرسج القري ضلتا .
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 -3اتلويح اةظرصقاز الؽعو ا تا العلاظاخ الثتا لح تالرداتلس القراضقح ت ظساناخ اةظرصقاز
ذاتتسي ظلاظتتاخ الرثتتتل ت عتتتا "الوظتتائ تاةرتاخ القعتتراد ح اتتا ذاتتعل تذوظلتتل تذؽيلتتص تذاستتلر
اةظتترصقاز الثتتتا ا تاتتا الثتتتا اخ الرؽويضلتتح تاتتع تتاب تاقتتا لثتتسا ط القسؼضتتح تاةظتترساذلعلح القؽضلتتح
لضرثتل " ؼلس ذاق عقو ت ح تت اةظتساناخ الرتا ذدتقت ضت تلرتح شئقتح لضرثتتل قتا ذاتق اتازي
الدتلح الرا ذقولتا تذتير ا لضقسا لت القارضر تالااب (ظوار :)356-351 :2011
-1الرد القثااس (الرثتل الؽعو ا )
ذقو الدتلح تاةظرصقاز القثااس لثالؽتا اا الثتا اخ اةظاظلح تالقرريح لضثتا اخ اة س عتراد ح
شااذتا الدتللح لضؽثول ضا القستج تالاثسج تا عاعلرتا القاللح ت اتح اا الدتل ذاخ الصستاخ تاتد ذقتو
الؽعو ح ت رازج القاازي ليرسج التح ت ت شم ذقو تثلاتا لضقساا الااب تاد ان ذصثد ععاؼتا تذؽقت الدتلتح
تتر العلاظح ض ا يعقا ب (الدااح القويح )لرتقا ؼولتا اازي اتح ظديدج تذستويس الثتتا اةزذعاشيتح
الععل تالسسو تالقواتشخ تتترا ظرتقا الدتلح اازي ذاخ ازذثازاخ ا ا لح ت ضيلح .
-2ز ايح تذاعل ااا ح تذسويس القاست اخ الااتح تالقارضسح
ذقتتتو الؽعو تتتح توخت ت تذؽعتتتلت ظلاظتتتاذتا الثتتتتا لح تثتتتوزج عتتترقسج ثتتتس ظقضتتتح تتتت الراتتتسيااخ
تاةظساناخ الصاعويح تاةرازيح تالقاللح ت ت اتسش ر العلاظاخ اا را القعال:
ص -اظساناخ الؽقايح :ذؽراض الثتا ح لضؽقايح ت تااعح القترعاخ ا ظتثلتح الققاشضتح تالقعتروزرج تت الاتازض
تت تتشل القلتتا تت ظساناخ اارثتتاريح تارازيتتح ضتتا العتض القعتتروزرج القتااعتتح لتعرتتاض القؽضتتا ؼرتتا ذعتترسل
الثتا ح القؽضلح صن ذعرعة الاثسج تذعرسل ذايلح الرعضيح القروظسح التا تؽلس ذترقعت تت تااعتح العتض
القعروزرج تاد ذاض ر العلاظح اؼرعاز رتلح تظون اا التو لتح تالعتورج الرتا ذراتازج ت اتايلس يتانج
اةران العقلتتح ا تتا اتتا ؼالتتح تتد تظتتور ع تتا لضؽقايتتح اعتترتتاز الثتتتا ح القؽضلتتح تذيقتتد اتتدزذتا الرتااعتتلح
تذتايح يانج ارائتا تة يثقتا اتا العتوو اة اةاتولا تاةتتضػ قتا يتتدز تت الصتستج الوزتلتح تذعتتم تر
العلاظح اا ذصثلد ات يح القعرو الاا لشظااز ت تد ا ذرساري ر العلاظح زا دا ل القتوازتلت
ا عتا ترلل ظراض اوج اسائلح اخاالح لاسان ترعاخ تر الثتتا ح عرلعتح لسات ر ت اليتسر الؽقلقتا  .ذرؽقت
ا داي ااعون ؼقايح القترعاخ الاساالح زام  11لعتح  2010القادل تالوظائ اآلذلح :
اتةًـ الرتعل تالرااتن تلت الوشازاخ تالعتاخ ذاخ الاشاح ت صلشذتا اا الدتل اة س تالقت قاخ الدتللتح اتا
ا ن ذسويس القش اخ اليتلح تذثارل الاثساخ تظق القاضو اخ الشش ح تالرقثا تتا تاظتسان الرثضلرتاخ تاذاتاذ
اةظساناخ الققردلح لرسثل اؼعا را القاعون .
شاعلاًـ اتداز القتسازاخ تات ن اةظتساناخ الااظضتح تزات الروتتلاخ لقواظتتح اةختساز التاظقتح تت الققازظتاخ
الدازج تالقترعلت القؽضللت الا العتاخ ذاخ الاشاح .
شالصاًـ زا عرو الو ا اا ا ن الققازظاخ الدازج تظث الواايح تتا ت االعرتا .
زاتااـ ذقديم القاوزج تذدزية القترعلت القؽضللت اتا ات ن الؽقتوو تاةلرصا تاخ القاعوعلتح تاةظتساناخ الواظتة
اذااذ ا تا ن الققازظاخ الدازج .
ب-اة يتتاناخ الدتتسيثلح :ذعتتراد الدتلتتح العلاظتتح الدتتسيثلح الرتتا ذا تد تتت العلاظتتاخ القاللتتح القتقتتح لرتقلتتح
القاتتازي تزات يتتانج اران تتا اإ يائتتتا تتت تاتتح الدتتسائة لقتتدج ش تلتتح التتتح يسات ارازيتتا تتت يتتانج اران
القتا خ ةعتا ظرؽق ازتاؼا تاالح ا ثس ت ذضل الرتا ةذرقرت تقصت تر اة يتاناخ تلعتتتا ظتر شس ظتضثا ضتا
ايتساراخ الدتلتح ت ترالل الؽتتال ت ظلاظتح اة اعتاخ الرتتا تقوظثتتا ذايتح العضتد تذصيتتد تت التد تالاعتتط
يؽدز اا ؼالح د ذسثل ر العلاظاخ .
ض-العلاظح اةئرقاعلح  :ت ا ظلاظاخ ذرثاتا الدتل لرقديم ت تػ الرعتلشخ لضقعرصقسيت ت شل :
 -1ض ت القثتتازي القراثثتتح ص ت القثتتازي الثتتتا لح تالرتتا ذعتتون تا تتتا ذاتتعل اةظتترصقاز الثتتتا ا
الااب تالقارضر تقعا قح ت ر القثازي .
 -2تػ القستج زويضح اةظ لشظرصقاز الثتا ا تاةعاان تدتن اائدج ات تيائدج ز صيح.
 -3ان ذقتػ ذعتلشخ اا اتداز اةظتم.
 -4اةظريارج ت شااخ القثازي الاازظلح اا ارػ اة رقاراخ ت ساتاخ الدقان لشظرلسار تالرثديس .
 -5ر م تتو اةظرصقاز تالرقوي الثتا ا .
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ر -العلاظح الق ظعاذلح  :تيقثد تتا ااا تح ظعتاخ راثثتح التتدي تتتا تو ذاتعل تز ايتح اةظترصقاز
الثتا ا الق ظ عح الاا ح لضرتقلح الثتا لح ت لراخ اةظرصقاز تذعالس اوعاخ القت قتاخ القراثثتح لش تم
القرؽدج لاد ح القساا الثتتا ا ت ترلل ذاتعل القت قتاخ الاستلتح القراثثتح اةظترصقازيح تاةرازيتح ة تدار
الثتتتا ح تتتالاثسج تالرعتولوظلتتا القرقد تتح تتترتتائط اةتؽتتاز اةارثتتاريح تالاضقلتتح تذاتتعل القاتتازي الاستلتتح
القاتترس ح تاةظتتتريارج تتتت اةذيااتتتاخ القثس تتتح تت الثضتتدان اة تتتس اتتتا عتتتال الراتتتاتن تالرعا تت الثتتتتا ا
تاةظريارج ت الرعرشخ اةاضلقلح لتر اة ساج .
ت-اةظساناخ اةرازيح :تيقثد تتا ذعالس اةرازج الؽعو لح اا ذاعل الرثتل القا يراض تالرعتلشخ اةرازيتح
الااتح لقتػ تايعاز اةزاخا تالقساا عاعا ات ت ظتااز ز صيتح تذستويس الثتتا اةزذعاشيتح الشش تح اتثعاخ
القتتان تالعتستتتان تاةذثتتاةخ العت ياح ت لس تتا قتتا ذاقت ضتتا ذؽعتتلت اظتتضوب ت قو تتاخ الرتتوزت الثتتتا ا
تاة ص ت تػ ز ة الراديت تالرتقلة تذسويس الثتا اخ اةظراساظلح اة س دا اةظرساذلعلح .
ز-العلاظح الردزيثلح تالاضقلح  :تذتدي ر العلاظح التا ذستويس تتازاخ القتو الاا ضتح تاةرازيتح تالرعتويقح
تاظتترادا ظلاظتتح الراضتتلم تالرتتدزية لرتتوالس العتتوارز الدتتستزيح لتتتر الثتتتا اخ تقارضتتد عتتروياذتا تذستتويس
سا ص الردزية تعاس ا اا اعؽتان القستس تذتوالس عترضص اذتا تذستويس الثؽتس الاضقتا تالرعتولتوظا لعتا ذثتة
عرائعل اا القلتدان الثتتا ا تالقلتاريت القراتاتعح اتل قتا يستوز زصض القتال الثاتسا للوا تة اظترساذلعلاخ
الرثتل القارقدج .
ا-العلاظح القاضو اذلح :ت ا ظلاظح ذاد القعرصقسيت تت زسيت ذقتديم الرعتتلشخ القاضو اذلتح الدالقتح تت
اةتخاا اةارثاريح تؼس ح ررلساذل السئلعلح تالران ظسيح القاضو اخ الدتستزيح ةذاتاذ القتسازخ اةارثتاريح
القارضيح تان اعد ر القاضو اخ ضا القعرو القؽضا ات الدتلا .
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االستنتاجات

االستنتاجات والتوصيات

 -1ضا الس م ت الراثلثاخ اةظرص قازيح ت اةعياو اةظرصقازا الؽعتو ا ضتا اعاتسح الثتتا ح الرؽويضلتح
ا ياسي تثسا ط ا ارج الر ل اة ان ذلل لم يعتم الا ؼد الت اا اؼداز عقو تايصج تتتا لح ت ذعتا
اا
ذسويس اعاسح القساا الثتا ا الاا اا الاساو
 -2اذعتتقد الراثثتتاخ اةظتترصقازيح تالررتتترب تتتلت اةعايتتاج تاةزذيتتاا تتشل ظتتتواخ الدزاظتتح لاتتدج وا ت
الررترب اا صظااز التير القلا تصشسج ضا ا يساراخ الاساالح تاعادا اةظرقساز ا تا.
 -3ان ا ارج الت س تاقضلح تتت تاذاتاذ القتساز اةظترصقازا تثتدر ا تارج ذ لت ت لعضتح الثتتا اخ ذاخ القصايتا
التعثلح تاقا ةتلويح اةظرصقاز يتثرا ان يعون اا ازاز رسضثاخ العلاظح الثتا لح تالرداتلس الرعازيح .
 -4د تظور رتز ااال اا عال ر م التااذ الثتا ا الااب ز تم ثتارزاخ القتستج اتا عتال الرقويت اة
اعتا اارثسخ ضا اعاسح تتا لح ؽدرج الثرلسج تالقروظسح تؽلس لتم يترم ااتسا التاتاذ الاتاب اتا تؽتح
اتلويح اةظرصقاز اا اسا اخ تتا لح ؼعو لح عرتداح.

التوصيات

ذعقت ذؽديد اتلويح اةظرصقاز الثتا ا الؽعو ا اا الثتا ح الرؽويضلح ت شل :
 -1يعتتتم ختتستزج ا تتارج ذا ل ت الاتتس اخ تا ت اتلويتتح اةظتترصقاز الرتتا يقعتتت ان ذعتترقس تذتتتااط تتت تتشل
ذسويس قضلتاخ اةعرتاض تالاتا ضلت تذؽعتلت ظتورج القتترط تاع قتح الاقت تذتا لت القؽتلر القتاعوعا تالقثتساا
لضاس اخ الثتا لح الااتح لد م الاسا ح الثتقا لح اتا ت اعيتاذ العلاظتاخ الثتتا لح الرتا ذت ت الؽقايتح
لضقترط الوزتا.
 -2شيتتارج الراثلثتتاخ اةظتترصقازيح لضقستتاا الثتتتا ا (الرؽتتويضا ) تالتترا ظتتلاق ضتتا ذاضتتلة اةارثتتار
الاسااا ت ؼالح الداد تالرساظ الرا يااعا تل .
 -3اظسان ذرلساخ لعضلح لضاس اخ الاا ح لصيارج العيانج الرت لقلح تذؽعلت القدزج الرتااعلح لتا لعتا ذثتثػ
ا صس شئقح لقرسضثاخ العوو ون ا ارج التلعضح قضلتح رققتح ة قتال ا تارج ذ لت ت لعضتح القستاا الثتتا ا
الاا تظاضل ا صس ستعح .
 -4ر م قضلتح الاثاثتح تالاتسا ح الثتتا لح تت تشل ضت عقو تح تت الدتواتر الرتا ذؽقتا القضعلتح
الااتح ت القثارزج تتخ القواعلت الواخؽح تالقشئقح لضواا اةارثتارا تالعلاظتا تالقتواعلت الرتا ذتت م
الاقالح اليائدح .
الاشاح تلت القعرصقسيت تالاقال تذدقت ؼعت الراا
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The priority of government investment for companies manufacturing
sector in Iraq
Abstract
The study aimed at clarifying the contradictions of the general industrial
companies despite the investment allocations and the government investment
expenditure on manufacturing activities under the so- called rehabilitation
programs. However, this did not contribute to a certain extent in the growth and
industrial leap in the direction of developing the activities of the sector Industrial
sector in Iraq because of the lack of adoption of a number of basic principles
towards the need to take priority of investment in the field of manufacturing and
industrial decision-making in the restructuring of industry according to the
priorities of investment in light of the international industrial trend, Tosmarah
available to the manufacturing industry and the selection of those companies
that can achieve successful investments and ensure the restructuring of general
industrial companies. As well as the presentation and explanation of the
legislative and institutional frameworks that facilitate the process of industrial
investment and the definition of industrial capabilities and the possibilities of
cooperation with the private sector through various mechanisms and methods to
adapt to the reality of the competitive advantages of industrial companies
globally, including the ability to meet domestic demand, to develop production
processes and workers and improve product quality and systems Working and
securing the legal and banking environment for companies, including the
development of industrial policy legislation that protects the national product to
avoid external pressures.

Keyword: government investment.
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