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مقدمة:
تساًٍ دّل العدّاٌ ّفـٕ مقدمتَا اليظاو الطعْدٖ علـ احلـس اقتتاـادٓا المـاملا
كأح ــد أٍ ــه

ـ ـاّز حسبَ ــا العدّاىٔ ــا م ــد ال ــٔنً ّخباص ــا بع ــد فمـ ـلَا العطـ ـ سٖ

ّالطٔاضــٕ ّاإعالمــٕ الــرزٓ ّ .اىطالتـاً مــً تياعتيــا اةطلقــا بــأٌ احلــس اقتتاــادٓا
الماملا ٍٕ أحد أٍه أدّات دّل العدّاٌ السئٔطـٔا مـد وـعْ اةيطقـا عامـا ّالمـع
الٔنين خاصاّ ،ذلك مير أمد بعٔد ّإىل أجل غـ مطـن ّ ،ضـْاء اىتَـ ٍـرِ احلـس
ّاحلااز أّ مل تيتُ؛ فإىيا ىَته فـٕ دزاضـتيا ٍـرِ بتحلٔـل حٔئـات ّأدّات ٍـرِ احلـس
العدّاىٔا فـٕ جاىبَـا اقتتاـادٖ ّاليتـائمل اةةتبـا علَٔـا حالٔـاً أّ علـ اعمـد البعٔـد
مبـا ٓطـاٍه فــٕ اـسرت اةقةحـات العنلٔــا أمـاو مت ــر القـساز للحـد مــً ا ـاز الطــلبٔا
للحــس اقتتاــادٓا القائنــا ّمبــا ٓعــصش مــً دزجــا الاــنْد ّالتاــدٖ ة ططــات دّل
العــدّاٌ ا ىٔــا مــً ىاحٔــآّ ،طـاٍه أٓضـًا فــٕ

ــاّش ا ــاز ال از ٔــا للعــدّاٌ ّاحلــس

اقتتاادٓا عل اعمد البعٔد مً ىاحٔا أخسى.
سووُحن ضتو َ فوووْ يو ٍ دراسدسووٕ دضعُدؿووقٕ ه وظووٕ دضُؿووُ فوووْ ستووُسِو سّٙشووّ ;
حّث سهعه َ فوْ دحملوُس دوَ

هًيّوٕ َواَدد اَ درقواَدى فووْ دذتوب دقوعؼو إِ

درظ لٕ ،ثم نعه َ فوْ دحملُس درث نْ درهع ٙج دضرتتبوٕ نوو درقواَدى َدذتوب دقوعؼو إِ
نلووٖ دو ووا دربقّوواَ ،ك و د درعُوق و د دضشووعةبلّٕ رعَؿ و دقوعؼ و إِ َدق ع نّووٕ
عـ هًٕ طبح بقض دضةرتح د دريت وا تش يم فوْ ش نأ عخ ٓ درةبدس دقوعؼ آ
دربمسْ َشتعلف درةُٗ درشّ سّٕ َدقوعؼ إِ َدق ع نّٕ درف نلٕ ،مب ِكفل تقزِز
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ح رووٕ درعؼووآ َدرؼو ُا فوووْ َ ووٌ درقوواَدى َ ،و َر داثو س َدرهعو ٙج درشوولبّٕ رلقوواَدى
َدذتووب دقوعؼوو إِ نلووٖ بوانوو َ ،دقنعةوو الس بحلووٕ دقسووعةبدس َدرع ووُس َدره ووُ
دذتةّةْ َدضشعادم.
احملىر األول :درقاَدى دقوعؼ آ نلٖ درّ و :دواَدد َداث س َدرهع ٙج
نلٖ ادس وكثب و ثوث سهُدد ،وثبعت زتبِ د درقاَدى نلوٖ دروّ و وو طوبحن و
ِشووو ٖ ب رعخووو رف درقببوووْ بةّووو أ درشوووقُإِ وى اَ درقووواَدى ووووا دنعووو د دذتوووب
دقوعؼ إِ درظ لٕ وحا ويم َس ٙل ناَدنً نلٖ دروّ و; ف و وَ بّو ى رظوو درقواَدى
مت دربا٘ بعهفّ حز وٕ وو سّ سو د دذتوب دقوعؼو إِ وو اَ درقواَدىَ ،ذرو فووْ
ظل الاسدك تل دراَ ض ميكو وى حت لٌ دذتب دقوعؼ إِ و تأثريدد وا بٔ روّص
نلووٖ زت وول دوَؿوو دقوعؼوو إِ َدق ع نّووٕ َدملنشوو نّٕ َدضقهُِووٕ رلظووقا درووّ
فخشا ،بل َدو هّٕ َدرقشكبِٕ وِـ ً .ن يّ بأى دذتوب دقوعؼو إِ تّقوا ب بّقعًو
وووول كلفووٕ ب رهشووبٕ روواَ درقوواَدى ،الس

نووا تقوواا واَدتً و َسووبنٕ ظًووُس نع ٙيً و

درشلبّٕ.
سوهخ َ فوووْ يو د دضبخووثَ ،بظووكل ووُ ز ،تهو َ ويووم واَدد دذتووب دقوعؼو إِ
تل  َ ،و ثَم نعه َ ويم آث سي َنع ٙيً .
أّقً :أدّات احلس اقتتاادٓا الماملا
ميكو وى نُ ز ويم واَدد دذتب دقوعؼ إِ درظ لٕ درويت تظوهً اَ درقواَدى نلوٖ
درظقا درّ

فوْ الط س درهة ط داتّٕ:

 - 1متكو و درةوووُٗ دضُدرّوووٕ رووواَ درقووواَدى وووو درشوووّ بٔ نلوووٖ ؼووو اس درثوووبَٔ
دقوعؼ إِ (درة نأ فوْ حـب ُد َحوز دملػووح فووْ و س )َ ،ذرو بًواحن
حب وو ى دقوعؼوو ا درةووُ ْ ن ووًَٕ ،دراَرووٕ  -بؼووفٕ ص ػووٕ  -ووو نُدٙووا ويووم
ؼ اس دملنع ج َدراصل درةُ ْ َدرق ود دو هبّٕ َدملِبدادد درق ٕ رلاَرٕ.
 - 2تا ري درقاِا و درُحادد دملنع ّٕ َص ػًٕ دركبرئ هً َ ،ذر بًاحن صفض
ك ّووٕ درشوول َدرتووا د دضع حووٕ فوووْ درشووُا دحمللّووٕ ،مم و ِرتتووا نلّ وٌ رِ و أ
دقسعريدا،
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ِهعج نو ذر

و رِ أ ؿغط در لوا نلوٖ درق وود دو هبّوٕ،

ن يّ بفةوادى ونوادا كوبرئ وو درةوُٗ درق لوٕ ضؼو اس اصلوً َ ،ب رعو رْ رِو أ
قاقد درعـخم َدرب رٕ َدرفةب ،الس غريي و درهع ٙج درك سثّٕ.
- 3

ه و درؼ و اسدد درهف ّووٕ َغووري درهف ّووٕ بًوواحن حب وو ى دقوعؼ و ا درةووُ ْ ووو
نُدٙاٍ و درهةا دو هيب،

ِق رِ أ دضقبَض و درشل دضع ح تؼاِبي فوْ

ظوول دطتف و ض در لووا دحمللووْ نلًّ و  ،دو ووب در و ٓ ِرتتووا نلّووٌ اصووُ دقوعؼ و ا
بحلٕ دركش ا َدربكُا دقوعؼ آ.
 - 4درعخكم فوْ تافق درُدسادد و درشل َدرتا د َص ػٕ درُسّ ٕ هً َ ،ذر
بًاحن صلق ح رٕ و دقنقادم َدرهاسٔ رعلو درشول َدرتوا د فووْ درشوُا دحمللّوٕ
و ن حَّٕ ،سفو تكو رّف نةلوً َدرعوأ

نلًّو وو دره حّوٕ دوصوبَٗ ،ب رعو رْ

دستف و وسووق س دضهعي و د دحمللّووٕ دروويت تقع ووا فوووْ ػووه نعً َالنع ً و نلووٖ تل و
درووُدساددَ ،ك و د الغوووا بقووض درُحووادد دملنع ّووٕ وَ صفووض حيووم النع ً و ،
ن يّ و ببفوو تكوو رّف دقسووعث س ،دو ووب در و ٓ ِشوو يم  -المجوو قً  -فوووْ سفوو
قاقد درفةب َدرب رٕ َدرعـخم.
 - 5تووا ري َالغوووا دضووُدن ٛدربخبِووٕ َدر ِووٕ َددتُِووٕ دروويت تةوو ص و سج سووّ بٔ اَ
درقاَدىَ ،ذر بًاحن حتُِل تفبِغ درُدسادد درت ػٕ ب ضه طق ص سج سّ بٔ اَ
درقوواَدى الس دضووُدن ٛدروويت تةوو حتووت سووّ بتً بًوواحن دقسووعّو٘ نلووٖ دربسووُم
َدرـبدٙا دضفبَؿٕ نلًّو وو ن حّوَٕ ،رِو أ ق نو ٔ دمع و ص ػوًٕ دضبؿوٖ -
و دره حّٕ دوصبٗ.
 - 6تووا ري دربهّووٕ درعخعّووٕ رووعؼوو ا (طووبا  -شووُس  -ووُدن- ٛ
بًوواحن درةـو ٘ نلووٖ ويووم ةُ و د َطووبَط حفووز َ و

وو سدد ....الخل)

دقسووعث سدد درت ػووٕ

دحمللّووٕ َدو هبّووٕ دحملع لووٕ شووعةبوً ،ن يّ و وِـ و ً بزِ و أ دونب و ٘ َدرؼووقُب د
دضعقلةووٕ بعهةوول دضووُدطه َدنشووّ

درشوول بو

هو طق دملنع و ج َدقسووعًوك ،مم و

ِوويآ الس دستفو تكو رّف نةلووً َوِل وٕ دضقووبَض هًو َ ،ب رعو رْ دطتفو ض اصوول
دضهعِج َدستف وسق سي فوْ درُوت ذدتٌ ،وٓ تـبس در بف  :دضهعج َدضشعًل .
 - 7تووا ري َحووادد درتووا د درق ووٕ دوس سووّٕ ك و رعقلّم َدرؼووخَٕ ،ذر و بًوواحن
تق ّل واسٔ دمع و نلوٖ دسوع بدس رلخوا د درق وٕ درويت تعقلوق بظوكل رؼوّق
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مبشعةبل َ ُاٍ َال ك نّو د ت وُسٍ ،و ِقو تزدِوا دحع و قد دتشو ظو يبتْ
ددتًل َدضبض ،دو ب در ٓ سوّقكص نفشوٌ  -شوعةبوً  -نلوٖ ك فوٕ هو حْ
دذتّ ٔ دق ع نّٕ َدقوعؼ إِ َدرشّ سّٕ َدرثة فّٕ ...الخل.
 - 8توووا ري دوسوووُدا ََسو و ٙل درهةووول بًووواحن تةّّوووا ن لّو و د درعبو و ا بو و دضهوووعي
َدضشعًلك  ،مم ِيثب سلب ً نلٖ وبدسدد دضهعي ص ػًَٕ ،درق ل فوْ زت
صا د درعي سٔ َدرهةل َدرعخزِو  -بؼفٕ ن ٕ.
 - 9تووا ري هظ وآد درتووا د درق ووٕ درـووبَسِٕ رلخّ و ٔ (ست و د دضّ و ٍ َ ؼ و اسٍ -
ست و د دضظووعة د درهف ّووٕ َدرغ و ر ...الخل) بًوواحن درةـ و ٘ نلووٖ ةُ و د دذتّ و ٔ
درـبَسِٕ ،دو ب در ٓ ِوهقكص بظوكل ب طوب نلوٖ فوبؾ دذتّو ٔ رلشوك ى،
َِزِووا ووو دحع و قد دنعظو س دوَبٚووٕ َدو ووبدض درفع كووٕ ،ك و عتووا ووو سووبل
دضقّظٕ َِةلؽ فبؾ دذتبدك درشك نْ َمم سسٕ دونظ ٕ دقوعؼ إِ.
 - 11تووا ري دضووزدس دملنع ّووٕ سووُد٘ درهب تّووٕ هً و وَ دذتُّدنّووٕ (دروواَد و َدض طووّٕ)،
َذرو بًوواحن رِو أ نوواسٔ دضهعيو د درـووبَسِٕ رلخّو َٔ ،حتُِوول وػووخ
دضزدس

ظو سِ

و هعي الس شعخة رل ش نأ.

 - 11تووا ري وكو ووواس ووو شو كو دضووانّ نلووٖ سسَض وػووخ بً َ ،حؼووا وكو
نوواا ووو درـووخ ِ َددتبحووٖ فوووْ وَس و طًمَ ،ذروو بًوواحن نظووب وك و ووواس
ممكو و دربنا َدرتُحن َدر نب ب درشك ى دضانّ  ،نلوٖ و ول وى ِشو يم
ذر فوْ دذتا و ػ ُا وَر ٚدضانّ فوْ َ وٌ درقواَدى َكشوب السداتًوم نلوٖ
دقسع بدس فوْ ُد ًعٌ ،وَ نلٖ وول تةاِب ،تبك آث س نفشّٕ سّ - ٕٚشعةبوً -
نلٖ وبه ٘ دمع

ن ًَٕ ،دوطف

هًم َ و فةواَد ؼو اس سروًوم َ شو كهًم

 بؼوفٕ ص ػوٕ ،بول وِـو ً ست َروٕ نبولوٕ وٓ ًوا رلعه ّوٕ فووْ دروّ و شووعةبوًنعّيٕ تل داث س.
 - 12نةوول ةووب َ ًوو م دربهوو دضبكووزٓ َنعوو م درعخووُِود دراَرّووٕ (درشووُِفت) ووو
دضبكوز دربّٙشوْ ب رق ػو ٕ ػوهق ٘ الس فوب نواىَ ،ذرو نلوٖ دروبغم وو نوام
تُفب دضةُ د َدرظبَط درـبَسِٕ رق ل دربه دضبكزٓ فوْ ةوب فبنوٌ مباِهوٕ
نوواى (بهّووٕ حتعّووٕ ،كوو اس بظوووبٓ ،ونع ووٕ قلُ وو د ،ن ووو٘ ،تووُفب دو وووو،
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ال ك نّٕ درةبُ ب رعق ل

دضشعفّاِو و صا د دربهو ك فوٕ َاَى متّّوز،

َ ووُا سوول ٕ حكُ ّووٕ بكزِووٕ ػ و حبٕ وووبدس ...الخل)َ .وووا و ٘د ص وؤُ نةوول
ّوا اَسٍ فووْ متُِول دسوعريدا درشول دوس سوّٕ َالادسٔ

دربهو دضبكوزٓ بًواحن

درشّ سووٕ درهةاِووٕ ن وًَٕ ،سّ سووٕ سووقب درؼووبحن َمتُِوول نيووز دضُدرنووٕ بؼووفٕ
ص ػٕ.
 - 13نام درش ح رلبهُك درُطهّٕ درعي سِٕ َدملسو ّٕ بعغ ِوٕ وسػواتً فووْ درتو سج،
َذر و بًوواحن طوول حبك وٕ تق وتً و رتا ووٕ ن و ًٙو َ ،رؼ و ح تُس و نظ و ط
درؼبدف َبقوض درعيو س دضعقو َن

و اَ درقواَدى دهلو احن الس سوخا درشوُّرٕ

درهةإِ دحمللّٕ َدرت س ّٕ بغبض دسعخاد ً فووْ حتةّوق ويوادحن اَ درقواَدى،
َص ػًٕ دضـ سبٕ فوْ وسق س ػوبحن درق وود دو هبّوٕ َمتُِول ونظو ٕ ن وًٙو ،
ِق

ال ك نّٕ السب ك درُؿ دقوعؼ آ َالِؼ رٌ الس بحلٕ درفظل درعو م  -ق

واَّس دهلل.
 - 14تُوف فعح دقنع ادد َدضق ود دض رّٕ رلبهُك درّ هّوٕ و دربهوُك فووْ درُقِو د
دضعخأ دو بِكّوٕ َاَ دقحتو ا دوَسَبوَْ ،ذرو بًواحن دذتوا وو اَس دربهوُك
درّ هّووٕ (دملظت و بْ) در و ٓ تةووُم بووٌ فوووْ سووبّل درعخفّووف ووو داث و س دقوعؼ و إِ
درشلبّٕ دره مجٕ نو سّ س د دذتب دقوعؼ إِ راَ درقاَدى.
 - 15هوو حتُِووول شوووعخة د درقاِوووا وووو درُحوووادد دقوعؼوو إِ درّ هّوووٕ (طوووبك د
دقتؼ قد ثوً) رواٗ ًو د و هبّوَٕ ،ص ػوًٕ تلو دضُ وُأ ؿو و وسدؿوْ اَ
درقوواَدى وَ درع بقووٕ هل و َ ،ذر و بًوواحن نووام دسووعف أ دقوعؼ و ا درةووُ ْ ووو ي و ٍ
دضُدسا.
 - 16درعـووّّق نلووٖ درق رووٕ درّ هّووٕ فوووْ اَ درتلووّج ووو صووو سف و سسووُم دملو ووٕ
َتك و رّف دضقّظووٕ َ ه و درعخ و ا وبه و ٘ دضغرتب و ب ضووادسض َدضق يووا َددت ق و د
دذتكُ ّٕ َدقسعف أ و درتا د درؼوخّٕ دذتكُ ّوٕ وَ حتُِول و وُدهلم الس
درووّ و ....الخلَ ،ذر و بًوواحن صفووض َ فّووف وحووا ويووم ؼ و اس درهةووا دو ووهيب
دربدفأ رووعؼ ا درّ

،

ِيآ الس رِ أ درـغط نلٖ وسوق س درؼوبحن َسفو
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قوواقد درعـووخم بشووبا نووام درةوواسٔ نلووٖ متُِوول دسووعريدا دذتيووم دضه سووا ووو
درشل درـبَسِٕ.
 - 17دقسعّو٘ نلٖ

مت طب نعٌ وو درق لوٕ درُطهّوَٕ ،ذرو بًواحن حب و ى و ِزِوا
،

نووو ( )%71ووو ُظفوووْ ددتً و ر دذتكووُ ْ ووو بتبو تًم ضووأ تةو س درقو

ب ملؿ و فٕ الس نووام تووُفري دذتووا دوانووٖ ووو نفة و د تظووغّل درُحووادد درتا ّووٕ
دوس سّٕ َو ًزٔ دذتكُ ٕ دوصبٗ بًاحن طل نظ طً .
 - 18درـغط نلٖ وّ أ دربه دضبكزٓ ن دضيسشو د دراَرّوٕ َدملولّ ّوٕ ضهقًو وو
درةّ م باَسي دقوعؼ آ درُط َدوصووْ فوْ الادسٔ درشّ سٕ درهةإِ بأسولُ
ِعشق

درشّ سع دقوعؼ إِ َدض رّٕ ،حّث ًِاحن ذرو

دوَؿ درة َ ٕ ٙ

درـووغط الس نظووب درفُؿووٖ دقوعؼ و إِ ن وًَٕ ،درهةاِووٕ بؼووفٕ ص ػووٕ ،و
روو ر

و

ووو دنقك سوو د سوولبّٕ نلووٖ زت وول دوَؿوو دقوعؼوو إِ َدق ع نّووٕ

َدرشّ سّٕ.
 - 19درـووغط  -بوول َدرعًاِووا  -رووبقض دربهووُك َكب و س س و دضوو َدون و بقووام
دضش ي ٕ فوْ متُِل نيز دضُدرنٕ وَ درعقو َى و دذتكُ وٕ فووْ دذتوا وو داثو س
درشلبّٕ دره مجٕ نو درقاَدى َدذتؼ س.
 - 21درعق َى

بقض س

دض َدون

نلٖ الغبدا درشُا دحمللّٕ ب رشل درتلّيّٕ

غري درـبَسِٕ  -بل َ هعًّٕ درؼوحّٕ وحّ ن ً  -بًاحن سوخا درق لوٕ دو هبّوٕ -
َوحّ ن ً دحمللّٕ ك ر ،

ِيآ الس رِو أ درـوغط نلوٖ وسوق س درؼوبحن َنوام

درةاسٔ نلٖ متُِل دسعريدا درشل درـبَسِٕ و ن حّوٕ َ ،وو ن حّوٕ وصوبٗ :رِو أ
تف وم ظكلٕ درشُّرٕ دحمللّٕ بًاحن دذتا و واسٔ دربهُك درُطهّٕ َس

دضو

َدون و نلووٖ درُفو ٘ مبشووعخة د درتزِهوٕ درق ووٕ وَ دضشو ي ٕ فوووْ متُِول نيووز
دضُدرنووٕ درق ووٕ ،ن يّو وِـو ً
راٗ دمع

وواَث دطتفو ض فوووْ شووعُِ د درشووُّرٕ درهةاِووٕ

مب ِيآ الس دطتف ض حيم در لوا نلوٖ درشول َدرتوا د ،دو وب

در ٓ وا ِاف ب

ٍ اصُ دقوعؼ ا بحلٕ دربكُا  -ق واس دهلل.

 - 21تُ ٌّ درقاَدى رق و ٌٙبعخؼّل وّ ٕ درغ ر َدروهفط دحمللوْ دضهوعج َدضبو رؼو ح
دضهوو طق صوو سج سوووّ بٔ اَ درقووواَدىَ ،كوو د شوووعخة د درتزِهوووٕ درق وووٕ وووو
03

ؿبدٙا َمجو سك نةوادًَ ،ذرو بًواحن سوخا درشوُّرٕ دحمللّوٕ رعخةّوق دويوادحن
درش بق ذكبي .
 - 22تُوّووف درشووخا ووو درةووبَض َدضش و نادد درت س ّووٕ بًوواحن حب و ى دقوعؼ و ا
درّ
تهفّ

و دقسعف أ هً رلخا و داث س درشلبّٕ سُد٘ فووْ توُفري نةوا و وهيب وَ
ظ سِ وَ حتةّق اصُ َضتُي ،

ِق رِ أ درـغُط دقوعؼ إِ نلوٖ

دذتكُ ٕ َدمع .
 - 23شوو ي ٕ اَ درقوواَدى فوووْ متُِوول ونظوو ٕ دضهع وو د دملنشوو نّٕ دراَرّووٕ بًوواحن
درـغط نلًّو رعُ ّوٌ ونظو عً مبو غتوام ويوادحن تلو درواَ دربد ّوٕ الس نوام
حتةّق دقسعف أ دذتةّةّوٕ َدركفوئ رلّ هوّ

وو دضشو ناددَ ،كو د ختفّوف

حووأ دنعةو ا دمع و دضووانْ دروواَرَْ ،ص ػوًٕ دضهع و د دذتةُوّووٕ ،دتووبدٙم اَ
درقاَدى دربظقٕ

ق درظقا درّ

 - 24الِوواد ن ٙووادد درووهفط َدرغ و ر دضب و

.
ووو صووو حكُ ووٕ و ِش و ٖ ردرظووبنّٕر

(درق ّلووٕ روواَ درقوواَدى) فوووْ بهووُك سووقُإِ ،و ِـ و ي و ٍ دضووُدسا حتووت الادسٔ
َسو بٕ دربه دضبكوزٓ درشوقُآَ ،ظتقول درعؼوبحن فًّو سيهو ً بعخةّوق ويوادحن
اَ درقاَدى.
 - 25دورتدح تظكّل وّو أ رلبهو دضبكوزٓ دروّ

صو سج دروّ و َفوٖ ن ػو ٕ الحواٗ

ويووم اَ حت و رف درقوواَدى ،و ِق و دستً و ى درشّ سووٕ درهةاِووٕ رلووّ و  -بظووكل
كلوْ  -مل وو٘دد اَ درقوواَدى َدضهع و د دراَرّووٕ دضعخ رفوٕ قًو  ،ص ػوًٕ فووْ
ظوول وو وباتووٌ تلوو دضهع وو د دراَرّووٕ ووو تُدطووي فوووْ نةوول ةووب َ ًوو م دربهوو
دضبكزٓ الس ناىَ ،نام َف  ًٙب رعزد د درق و٘ كظبَط َؿقعً ضُدفةعً
نلٖ ص ُٔ نةل دربه َ ،ص ػًٕ

ِعقلق بؼبحن دضبتب دَ ،فوْ ذر دو وب ارّول

َدؿح نلٖ نام حّ إِ َ ؼادوّٕ تل دضهع د.
 - 26وّ و م اَ درقوواَدى بعووا ري دضق و ي درع سغتّووَٕ ،تًبِووا درة و دوثبِووَٕ ،تووا ري
دحمل ّوو د در بّقّوووٕ  -ك و و فووووْ زِوووبٔ سوووة بَٗ ،ؿوووب

بدكوووز درؼوووّا

َغريي َ ،ذر بًاحن تظوٌُِ حـو سٔ دروّ و َت سغتوٌ وو ن حّوَٕ ،درعوأثري  -وو
دره حّووٕ دوصووبٗ  -نلوووٖ درقاِووا ووو دونظوو ٕ دقوعؼوو إِ دضبتب ووٕ ب موو قد
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درشووّ حّٕ َدرثة فّووٕ َدربّّٚووٕ ك رعي و سٔ َدرهةوول َدض و نم َدرفه و اا َدرؼووه ن د
دذتبفّٕ  ....الخل.
 - 27دقسووعٚي س َدرشووّ بٔ كو ر نلووٖ ددتووزس َدضووُدنَ ٛدرظووبِط درشو حلْ رلووّ و،
َذر بًاحن حب ى درّ و و دقسعف أ و دضُدو دقسورتدتّيّٕ درويت تع عو بًو
نلووٖ طبِووق درعي و سٔ دراَرّووَٕ ،ك و د دذتووا ووو دقسووعف أ ووو دضووُدسا در بّقّووٕ
درك هٕ فوْ ي ٍ دضه طق ،الس

نوا حتُِول يو ٍ دضهو طق الس وُدنوا دوعؼو إِ

َ ه طق دحعو َوُدنا نشكبِٕ ختام ؼ ح اَ درقاَدى َ و ِةف َسد٘يوم
َِعخ رف قًم و درةُٗ دقسعق سِٕ درغببّٕ َالسبدّٙل.
 - 28حتفّ وز َتظوويّ س و دض و َدون و درّ هووّ دضعظ و ٙ

ؼووُؾ شووعةبل

دوَؿ دقوعؼ إِ َدرشّ سّٕ الس تًبِوا و وُدهلم الس صو سج دروّ و َدسوعث سي
فوْ وسوُدا اَ

يِوأ رعُ ًو د اَ درقواَدىَ ،ذرو بًواحن الغووا درقاِوا وو

دضظ سِ دملنع ّٕ َرِ أ درـغط نلٖ وسق س حتُِل درق لٕ درّ هّٕ.
 - 29رِ و أ دذت ووود دملنو ّووٕ رعظووٌُِ ػووُسٔ درووّ و َدرةووُٗ دضه َٙووٕ رعُ ً و د اَ
درقوواَدى بًوواحن ختُِووف درة وو درت و ؾ دحمللووْ َدو ووهيب ووو دقسووعث س فوووْ
دضظ سِ دملنع ّٕ دضع ح دقسعث س فًّ سُد٘ فوْ درُوت دربديو وَ فوْ دضشعةبل،
َب رع و رْ دضش و ي ٕ فوووْ دسووع بدس دطتف و ض قوواقد دره ووُ دقوعؼ و آ ص ػ وًٕ،
َ ةُ د َطبَط حتةّق ويادحن َغ ِ د درعه ّٕ دضشعاد ٕ َدذتةّةّوٕ َدرظو لٕ
بؼفٕ ن ٕ.
 - 31ؿب درّ و بأسلخٕ ستب وٕ اَرّو ً بًواحن درعوأثري درق ّوق َ -رقوأ نةوُا  -نلوٖ
ك فووٕ نه ػووب دربّٚووَٕ ،ي و د و سووّكُى رووٌ دنقك س و د سوولبّٕ َآث و س ص وورئ
َدسقٕ َطُِلٕ دضاٗ نلٖ درزسدنٕ َدرثبَٔ دذتُّدنّٕ َدملنش ى ....الخل.
اىٔاً :أبسش ا از اقتتاادٓا ّاقجتناعٔا اليامجا عً احلس اقتتاادٓا
 - 1دا ث س دقوعؼ إِ َدق ع نّٕ:
(و) واٗ تُوووف النعو ج َتؼوواِب درووهفط درتو م َدرغو ر هو

لو درببو درثو نْ ووو درقو م

2115م الس دطتفو و ض درهو و تج دحمللوووْ دملمجو و رْ دذتةّةوووْ صوووو دونوووُدم (2115م -
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2117م) بهخووُ ( )2861لّوو س سِوو َ ،مبوو نشووبعٌ ( )%9ووو درهوو تج دحمللووْ دملمجوو رْ
دذتةّةْ دضعُو صو ي ٍ درفرتَٔ ،مب ُِدرٓ ( )13311لُّى اَقس.
( ) واٗ تا ري درقاِا و درُحوادد دملنع ّوٕ َتُووف بقـوً وَ ن ول بقـوً داصوب
ب وووٕ النع ّووٕ وووول ووو در وووٕ دملنع ّووٕ دضع ح وٕ (بشووبا دنقووادم وواصود دملنع و ج وَ
دستف و وسووق سي وَ دطتف و ض حيووم در لووا دحمللووْ َدرت و س ْ ...الخل) ،الس دطتف و ض
درهو تج دحمللووْ دملمجو رْ دذتةّةووْ دضعُوو نو م 2118م مب و نشووبعٌ ( )%52ة سنووٕ بق و م
2114م.
فوووْ ؿووُ٘ درهة ووع درشوو بةع (و ) ،صتووا وى درهوو تج دحمللووْ دملمجوو رْ دذتةّةووْ
دطتفووض ن و م 2118م ة سن وًٕ ب رق و م 2114م مب و نشووبعٌ  َ ،%56ش و سٔ المج رّووٕ فوووْ
دره تج دحمللْ دملمج رْ دذتةّةْ صو دوسب سهُدد تةاس بهخُ ( )15341لّ س سِ ،
وٓ

ُِدرٓ حُدرْ ( )71385لُّى اَقس.

(ج) ّتعً وب بّ ن و د دذتش و ب د درةُ ّ وٕ حيووم درعف و وم دركووبري فوووْ ّووزدى دقوعؼ و ا
دركلْ ،حّث دستفقت نشوبٕ دقسوعًوك درهًو  ْٙدركلوْ الس درهو تج دحمللوْ دملمجو رْ
و ( )%98ن م 2114م الس و ِعيو َر ( )%111نو ْ 2116م َ 2117مَ ،بو ر حتوُ
دقاص و س دحمللووْ دضُ ووا بهخووُ ( )%2نو م 2114م الس داص و س سو را بهخووُ ( )%11ن و ْ
2116م َ 2117مَ ،ي د

ِق وى وّ ٕ المج رْ

ِهعيٌ دمع

وو سول َصوا د

وػبح ق ِفوْ بعغ ّٕ دذتا دوانٖ ممّ ِشعًلكٌ هً  ،بل َوػبح ِقع ا  -فوْ دضة بل
 نلووٖ درق و ي درت و س ْ فوووْ متُِوول درفيوؤُ ب و دقسووعًوك درهً و  ْٙدحمللووْ دركلووَْدره تج دحمللْ دملمج رْ مب نشبعٌ ( )%11و المج رْ دقسوعًوك درهًو  ْٙدركلوْ وو
حتُِود دضغرتب َدضش نادد درت س َّٕ .ي د و ِبوّو واٗ وثوب درقواَدى فووْ توا ري
ط و د دقوعؼ ا دملنع َّٕ ،ب رع رْ دنقادم دضُدسا دحمللّٕ دضع حٕ رلعه ّوٕ و

و رو ر

و دنقك س د سلبّٕ شعةبوً نلٖ زت ل دوَؿ دقوعؼ إِ َدق ع نّٕ.
(ا) نلٖ دربغم و دطتف ض دقسعث س دملمج رْ ن م 2116م مب نشوبعٌ ( )%31ة سنوًٕ
ب رق م 2114م ،الق وى درفئُ درع ُِلّوٕ روسوعث س ووا دستفقوت وو ( )%51نو م 2114م
الس ( )%61نوو م 2116مَ .ذروو ِبوووّو ووواٗ دنقكوو ض درهعوو ٙج درشووولبّٕ رلقووواَدى نلوووٖ
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شوعةبل درعه ّووٕ ،ص ػوًٕ الذد و نل هو بوأى دستفو

قووا درعـوخم ِقو وى دقسووعث س

دذتةّةْ وا دطتفض فقوً ن م 2116م مب نشبعٌ ( )%53ة سنًٕ ب رق م 2114م.
(يو) دستف

قا درعـخم ،حّث دستف دضشعُٗ درق م رعسق س ن م 2118م مب نشوبعٌ

( )%74ة سنوًٕ ب رقو م 2114مَ .يو د دقستفو دركووبري فوووْ دضشووعُٗ درقو م رعسووق س وووا
نكص نفشٌ نلٖ زت ل دوَؿ دقوعؼ إِ َدق ع نّٕ َب وصؽ دضقّظّٕ هً .
(َ) دقطتف ض دركبري فوْ عُسوط نؼوّا درفوبا وو درواصل درةوُ ْ دذتةّةوْ دضعو ح
ن و م 2118م مب و نشووبعٌ ( )%68،5ة سن وًٕ ب رق و م 2114م ،حّووث وػووبح عُسووط اصوول
درفووبا دذتةّةووْ نو م 2118م ق ِعيو َر ( )345اَقسدً فوووْ درقو م ،وٓ وووول ووو عُسووط
اصل درفبا دضةاس  -حشا وابّ د دضهع د دراَرّٕ  -رعفبدا حتت صط درفةب دوانوٖ
(صط فةوب درغو د٘) َبهشوبٕ (َ .)%5،4يو د و ِوب

واٗ دوثوب درشوليب دركوبري رهعو ٙج

درقاَدى َدذتب دقوعؼ إِ نلٖ درُؿ دق ع نْ َدضقّظْ رلشك ى.
(ر) دقستف دركبري فوْ قاقد درب رٕ (درك لٕ)َ ،درويت دستفقوت وو ضتوُ (- %24
 )%31نو و م 2114م الس ضتوووُ ( )%61نو و م 2118مَ ،كو و د قووواقد درب روووٕ دوصوووبٗ
(دره وؼٕ َدضُمسّٕ َدضةهقٕ)َ .ي د

ك ى رٌ وثوب كوبري فووْ توايُس شوعُٗ قّظوٕ

درغ ربّٕ درقع ٖ و درشك ى.
(ح) دستف نشبٕ درشك ى حتت صط درفةوب دونلوٖ وو ( )%49نو م 2114م الس وكثوب
ووو ( )%85ن و م 2118مَ ،ي و د و ك و ى رووٌ وثووب كووبري نلووٖ دستف و نشووبيت دقرعخ و ا
بوو رعقلّم َدرعشووب

هوووٌَ ،دستفوو نشووبٕ دضوووبض َدرُفّوو د رقووام وووواسٔ دوسووب حت ووول

تك رّف درقوجَ ،رِ أ ددتبميٕ  ....الخل.

و رو ر بو ر ب

وو دنقك سو د سولبّٕ

ل ُسٕ نلٖ حيم دنع ّٕ درق ل َك فٕ زت قد دقوعؼ ا درةُ ْ ح رّ ً َ شعةبوً.
(ط) دقطتف ض دركبري فوْ شعُٗ درتوا د درق وٕ دوس سوّٕ كو رعقلّم َدرؼوخٕ،
حّث واٗ درقاَدى الس حب ى

ِعي َر ( )2،5لّوُى وو در وو دضلوعخة بو رعقلّم

درق م ال بشبا درهزَح وَ درعبَحن دقوعؼ إِ درؼقبٕ دريت تق نًّ وسوبيم ،وَ بشوبا
تووا ري دضهظووآد درعقلّ ّووٕ وَ ح رووٕ دذتووب ذدتً و دروويت ح رووت اَى متكووو در ووو

ووو

درُػووُ الس صا ووٕ درعقلووّم ،ك و تووانت وِـ و ً شووعُِ د تةوواِم درتووا د درؼووخّٕ
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رلشووك ى بشووبا تووا ري درقوواَدى رلقاِووا ووو دضهظووآد درؼووخّٕ َدنقووادم شووعلز د
ن لً َ ،ذر الس

ق ِعي َر ( )%41نو شعُِ تً وبل درقاَدى.

(ٓ) دقطتف و ض دركووبري فوووْ شووعُٗ درتووا د درـووبَسِٕ (كًبب و ٘ ّ ،و ٍ ...الخل)،
َذر نعّيٕ نام تُفب درعّ س دركًببو َ ،ْٙفووْ ظول دستفو تكو رّف دربوادٙل دضع حوٕ
رل ووووٕ ،حّوووث تشوووبا درقووواَدى َدذتؼو و س دقوعؼو و آ الس دطتفو و ض حيوووم در ووووٕ
ِعي َر ( )%91نو شعُدي وبول درقواَدىَ .كو ى رو ر وثوب

دركًبب  ّٕٙدضُرّأ الس

سووليب كووبري رووّص نلووٖ دضشووعُٗ دقوعؼ و آ فخشووا ،بوول َنلووٖ شووعُٗ درتووا د
دوس سّٕ ك رؼخٕ َدرعقلّمَ ،دضشعُٗ دضقّظْ رلشك ى َح رعًم درهفشّٕ وِـ ً.
(ك) تُوف دسعث سدد درة

درت ؾ ضأ وسب سهُدد فووْ ظول دستفو دضشوعُٗ درقو م

رعسووق س َص ػوًٕ درشوول َدرتووا د دضشووعُسأ َبهشووبٕ تعيو َر ( ،)%74سووُحن ِكلووف
ذر درة

تك رّف الؿ فّٕ  -الذد مت دقسعث س بقا تُوف درقاَدىَ ،مب ق ِةول نوو

( )11لّ س اَقس بأسق س ن م 2118م.
- 2

ددت نا درهةآ:

تعًب دربّ ن د درهةإِ دضع حٕ نوو درفورتٔ (2111م 2116 -م) واٗ شو ي ٕ درقواَدى
َدذتب دقوعؼ إِ فوْ رِ أ شعُٗ تف وم فوْ ددت نا درهةآَ ،نُ ز فّ ِلْ ويم
ع يب ذر درعف وم:
(و) دستف نشبٕ درهةإِ الس المج رْ درقبض درهةآ و ( )%36،4فوْ درق م 2114م الس
( )%48،4ن م 2116مَ ،يو د ِوب

واٗ دملفوبدط فووْ درقوبض درهةوآ َدطتفو ض ثةوٕ

دضعق و ل دقوعؼوو اِ فوووْ درُؿوو درهةووآَ ،د و يًم ب رعوو رْ ضتووُ دضـوو سبٕ فوووْ
درق ود دو هبّٕ َدوػُ درث بعٕ مم تبتا نلٌّ رِ أ دستفو وسوق س ػوبحن درق وود
دو هبّٕ َب رع رْ دستف

قاقد درعـخم َص ػوًٕ نهوا صتوا وى درقوبض درهةوآ ووا

دستف نو م 2116م مبو نشوبعٌ ( )%19ة سنوًٕ ب رقو م 2114مَ ،ذرو
صو ذر درق م بهشبٕ (َ .)%58،4وا

وبَّد٘ رِو أ درهةوُا

٘ ذر دقستف فووْ درقوبض درهةوآ بو رعُدرٓ

و تبد و المج و رْ نووبض درشوول َدرتووا د (وّ ووٕ دقسووعخاد د دذتةّةّ وٕ) صووو
درفوورتٔ نفش وً بهشووبٕ (َ ،)%51ي و د ِق و وى يه و ك الفبدط و ً فوووْ درقووبض درهةووآ ن و م
2116م ة سنوًٕ بق و م 2114م مب و نشووبعٌ (َ ،)%71يووْ نشووبٕ كووبرئ بكوول دضة و ِّص،
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َتأتْ فوْ ظول تبد و درُادٙو (طوبٌ درهةوُا) بهشوبٕ ( .)%3،5ك و تثبوت دضيطوبدد وى
كلٍ و در لا دركلْ رل يع

دستف نشبٕ درهةُا فوْ ظل تبد

َدرُاد ٙصو تل

درفرتٔ واد الس درزِ أ دركبرئ فوْ حيم درهةُا دضكاسٕ راٗ درؼبدف َس
َدون

دض

َ ،ويادحن غري دوعؼ إِ.

( ) دسووع بدس دستف و تبد و حيووم َنشووبٕ درُاد ٙو ب و رق ود دو هبّووٕ ،حّووث َػوولت
نشبعً الس المج رْ درُاد ٙفوْ درق م 2116م ( )%48ة سنوًٕ بهشوبعً فووْ درقو م 2114م
دروويت بلغووت (َ ،)%74يو د و ِقو دطتفو ض شووعُٗ ثةووٕ دضعقو ل دقوعؼو اِ فوووْ
درُؿو دقوعؼو آ ،دو وب درو ٓ كو ى رووٌ وثوب سووليب متثول فوووْ رِو أ درشووُّرٕ دحمللّووٕ
ة بل دطتف ض درقبض و درهةا دو هيب،
دضيطبدد دضعقلةٕ ب ررتد

ِش يم فوْ دستف وسق سي  .ك تثبوت

فووْ حيوم درُادٙو ب رهةوا دحمللوْ َدو وهيب رلة نو د غوري

دذتكُ ّٕ ،وى ز٘دً ي ً و درزِ أ فوْ درهةا دحمللْ وا مت حتُِلٌ الس نةا و هيب،
ك ظل عادَقً ص سج درة

دضؼبيف.

(ج) دقطتف ض دركبري فوْ دوػُ درت س ّٕ رلبه دضبكزٓ نو م 2116م مبو نشوبعٌ
( )%75ة سنًٕ ب رق م 2114مَ ،يُ

واٗ الس دطتف ض ال ك نّوٕ تغ ّوٕ تلو دوػوُ

رلُدسادد و وسبقٕ وطًب الس طًب َدحا.
(ا) دقستف دركبري فوْ سػّا اُِنّٕ دذتكُ وٕ وو ددتًو ر دضؼبفووْ نو م 2116م
مب و نشووبعٌ ( )%75ة سن وًٕ ب رق و م 2114مَ ،ذر و نعّيووٕ دقستف و دركووبري فوووْ سػووّا
اُِنّووٕ دذتكُ ووٕ رلبه و دضبك وزٓ ن و م 2116م مب و نشووبعٌ ( )%193ة سن وًٕ ب رق و م
2114م ،بشوبا  -وِـو ً  -دقنع و ا دركوبري فووْ متُِول نيوز دضُدرنوٕ درق وٕ دركووبري
صووو نو ْ (2115م َ2116م) نلووٖ دقووورتدض ووو دربهو دضبكووزٓ فوووْ ظوول الحيو م
دربهُك درعي سِٕ َدملسو ّٕ نو دضش ي ٕ فوْ متُِل ذر درقيز نعّيٕ تانْ ثةعًو فووْ
درُؿو دقوعؼو آ ن وًٕ َدضو رْ بؼووفٕ ص ػووٕ ،ن يّو بشووُ٘ الادسٔ درشّ سووٕ درهةاِووٕ
َدرـغُط دريت مت سسً  -فوْ درؼاا ذدتٌ  -دذتكُ ٕ درع بقٕ رعخ رف درقاَدى.
(يو) دقطتف ض دركبري فوْ سػّا اُِنّٕ درة
ي ِعي َر
َذر
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درت ؾ و ددتً ر دضؼبفوْ حّث

نشوبعٌ ( )%11وو المجو رْ ووبَض ددتًو ر دضؼبفووْ فووْ درقو م 2116م،

ة سن ًٕ بهشبٕ ( )%21فوْ درقو م 2114مَ ،يو د ِوب دقطتفو ض دركوبري فووْ اَس

درة و دضؼبفوووْ فوووْ النق و غ دقوعؼ و ا ن وًٕ َزت و درعه ّووٕ بؼووفٕ ص ػووٕ ،ن يّ و
وِـو ً الذد و نل هو وى نشووبٕ المجو رْ درةووبَض رة و نْ درزسدنووٕ َدرؼووه نٕ ق تعيو َر
( )%11و المج رْ وبَض درة

درت ؾ و ددتً ر دضؼبفوْ.

(َ) درعايُس دركبري فوْ درةُٔ درعب ارّوٕ رلبِو

وو

ة بول درواَقس ،حّوث فةوا دربِو

وُتووٌ درعب ارّووٕ ب روواَقس نً ِووٕ نوو م 2117م وو نشووبعٌ ( )%56ة سنووًٕ ب رقوو م 2114م،
َك ى ر ر دو ب وثبٍ دركبري فوْ سف

قاقد درعـخم َدنقك سو تً درشولبّٕ نلوٖ

شووعُٗ قّظووٕ درغ ربّووٕ ووو درشووك ىَ ،دستف و تك و رّف دقسووعث سَ ،ك و د رِ و أ
سػّا دراِو درت س ْ َونب  ٌٙدض رّٕ نلٖ دضُدرن د درق ٕ.
(ر)

فّف عخؼود دقوعؼ ا درةُ ْ وو درهةوا دو وهيب ن وًَٕ ،دربهو دضبكوزٓ

بؼفٕ ص ػٕ ،حّث دطتفـت عخؼود دقوعؼو ا درةوُ ْ الس ( )7531لّوُى اَقس
ن م 2116م ة سنًٕ بوو ( )18181لُّى اَقس ن م 2114م ،ك دطتفـوت عخؼوود
دربه و دضبكووزٓ رلفوورتٔ ذدتً و ووو ( )3817لّووُى اَقس الس ( )28لّووُى اَقسَ .ب و ر
دؿو و ب دربهو و دضبكوووزٓ الس سوووخا دحعّ ط توووٌ درت س ّوووٕ رع ُِووول دسوووعريدا درشووول
دوس سّٕ ،دو ب در ٓ وفةاٍ درةاسٔ نلٖ دقسع بدس فوْ متُِل َدسادد درشل دوس سّٕ
وَ دروواف نووو سووقب ػووبحن درق لووٕ درُطهّووٕ .ك و

و ٘ وووبدس نةوول ةووب َ ً و م دربه و

دضبكوزٓ ووو بكوزٍ دربّٙشووْ فوووْ درق ػو ٕ ػووهق ٘ الس فبنووٌ اِهوٕ نوواى َسووخا
نع م درشُِفت ،الس طل حبكٕ دربه دضبكزٓ َواستٌ نلٖ الادسٔ درشّ سٕ درهةاِوٕ،
َتقبِض وػُرٌ درت س ّٕ رلهًا و وبل دذتكُ ٕ درع بقٕ رعخ رف درقاَدى ،ذرو الس
نا فةادى دربه رقُدٙاٍ و دسعث سدد وػُرٌ درت س ّٕ.
(ح) دستف نيز دذتشو

ددتو سٓ نو ْ (2115م َ2116م) ة سنوٕ بقو م 2114م ،مبو

نشووبعٌ ( )%47( َ )%69نلووٖ درعووُدرَْ ،ذر و بشووبا دقطتف و ض دركووبري فوووْ ن ٙووادد
درؼ اسدد و درشل َدرتا د ،ص ػًٕ ػ اسدد دروهفط َدرغو ر درويت دطتفـوت صوو
درقوو

دضوو كُسِو ( ة سنوووٕ ب رقوو م 2114م) مبوو نشوووبعٌ ( )%91،2( َ )%81،4نلوووٖ

درعُدرَْ ،فوْ ظل تبد

درُدسادد و درشل َدرتا د  -وػوً  -صو درفرتٔ نفشوً

بهشووبٕ ( )%44( َ )%47نلووٖ درعووُدرْ ،ب ملؿ و فٕ وِـ و ً رعُوووف دقسووعث سدد دو هبّووٕ
َدرشخا و درةبَض درت س ّوَٕ .ووا كو ى رو ر كلوٌ اَس فووْ دستفو نيوز ّوزدى
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دضافُن د صو ن ْ (2115م 2116 -م) ة سنًٕ ب رق م 2114م مب نشوبعٌ (َ )%274
( )%96نلٖ درعُدرَْ ،ي د و

قول نشوبٕ درقيوز الس درهو تج دحمللوْ تبتفو

ن م 2114م الس ( )%5،5( َ )%9،1رلق

دض كُسِو نلٖ درعُدرَْ ،ي د

وو ()%2،1
ِقو وى

دقوعؼ و ا درةووُ ْ وووا فة وا ووو نُدٙوواٍ ووو درهةووا دو ووهيب صووو درفوورتٔ (2115م -
2118م) و ِة و س ( )41لّ و س اَقس ،دو ووب در و ٓ تشووبا فوووْ نووام ووواسٔ دقوعؼ و ا
درّ

نلٖ تُفري دذتوا دوانوٖ وو درهةوا دو وهيب دروورم قسوعريدا دذتوا دضه سوا وو

درشل َدرتا د دقسعًوكّٕ َدرُسّ ٕ َدربومس رَّٕ ،يُ و واٗ الس دنقوادم بقوض
تل درشل َدرتا د َدستف وسق سي بؼفٕ ن ٕ ،دو وب درو ٓ سو يم فووْ دطتفو ض
شعُِ د دضقّظٕ رلشوك ى َدطتفو ض شوعُٗ النعو ج درقاِوا وو درُحوادد دملنع ّوٕ،
َطل حبكٕ دقسعث س بؼفٕ ن ٕ.
(ط) حةق دربه دضبكزٓ صشو سٔ وو دسوعث س دحعّ ط توٌ درت س ّوٕ درويت دسوعهف ي
بشبا درقاَدى َدذتؼ س صو درفرتٔ (2115م 2118 -م) مب ق ِةل نوو ( )351لّوُى
اَقسَ ،يُ

نكص نفشٌ  -بظكل ب طب  -نلٖ الِبدادد دراَرٕ.

(ٓ) بلُغ اُِنّٕ دذتكُ ٕ رليً ر دضؼبفوْ نً ِٕ ن م 2116م

نشبعٌ ( )%95،5و

المج رْ درقبض درهةآَ ،ميثل ذر دصعوقً كوبريدً فووْ ددت نوا درهةوآ ،و ِشو يم
فوْ دذتوا وو اَس ددتًو ر دضؼبفووْ فووْ دونظو ٕ دقوعؼو إِ ذدد در و ب دملنعو ْ،
َِـقف دذتو فز رواٗ درة و دضؼبفووْ َدرة و درتو ؾ رلعُ وٌ ضتوُ دقسوعث س فووْ
دضظ سِ دملنع َّٕ ،ذر بشبا ؿقف درثةٕ فوْ سو ٕ درُؿ درهةآ َدقوعؼ آ.
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ددت نا دض رْ ( رّٕ دذتكُ ٕ):

(و) دقطتف و ض دركووبري فوووْ شتعلووف ؼ و اس دملِووبدادد درق ووٕ ،بوول َدنقووادم بقـووً
بظوووكل

لوووق ثووول الِوووبدادد دروووهفط َدرغو و ر َدرشوووخا وووو درةوووبَض َدضشو و نادد

درت س ّووٕ ،حّووث دطتفـووت دملِووبدادد درق ووٕ صووو درفوورتٔ (2115م 2118 -م) بهخووُ
( )8676لّو و س سِو و وٓ و و ِوووُدرٓ ( )41،4لّو و س اَقسَ ،ب طتفو و ض نوووو درعُوقو و د
در بّقّٕ رلفرتٔ ذدتً (فوْ ظول نوام َ وُا درقواَدى) تؼول نشوبعٌ الس ( .)%71،5دو وب
در ٓ تبتا نلٌّ نام واسٔ دذتكُ ٕ نلٖ درُفو ٘ ب رعزد تًو بعوُفري دذتوا دوانوٖ وو
دضبتبوو و د َدو ووووُس َنفةوو و د درعظووووغّل َنفةوو و د درـوو و ى دق ع وو و نْ َ شووووعخة د
11

دضعة نوواِو ،و تشووبا فوووْ َػووُ ضتووُ ( )1521ورووف ُظووف َ عة نووا بحلووٕ درفةووب
دوانٖ (فةب درغ د٘)َ ،مب نشبعٌ ( )%32و المج رْ درشك ى ،ن يّ بعايُس شعُٗ
درتووا د دوس سووّٕ ك و رعقلّم َدرؼووخٕ باس ووٕ كووبرئَ ،تُوووف دقسووعث س بظووكل
كلْ ،ب ملؿ فٕ ض سّكُى  -شعةبوً  -و تادنّ د سلبّٕ كبرئ رعل داث س نلٖ
شتعلف ه حْ دذتّ ٔ دق ع نّٕ َدم قد دقوعؼ إِ.
( ) دطتف ض المج رْ درهفةو د درق وٕ صوو درفورتٔ (2115م 2118 -م) بهخوُ ()6649
لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )31لّ س اَقسَ ،ب طتفو ض نوو درعُوقو د در بّقّوٕ رلفورتٔ

ذدتً (فوْ ظل نوام َ وُا درقواَدى) تؼول نشوبعٌ الس ( َ .)%55،7قعوم يو ٍ درهفةو د
وػبخت درعزد د و نُنّٕ راٗ دذتكُ ٕ سوُد٘ ك نوت فووْ طوكل بتبو د وَ ة بول
فُدٙووا اِووو نو م وَ شووعخة د ةو َر ضظو سِ المن ّٙووٕ ،دو ووب درو ٓ سّظووكل نب ٚو ً
كبريدً شعةبوً نلٖ ُدرنٕ دراَرٕ.
(ج) ب رهعب الس

ك ى ّشعًاَف ً (وبول درقواَدى)

ؼوُؾ تثبّوت نيوز دضُدرنوٕ نهوا

شعُدي رق م 2114م ،صتا وى درقيوز ووا دستفو صوو درفورتٔ (2115م 2118 -م) نوو
ذر دذتا دضشعًاحن بهخُ ( )2191لّ س سِ  ،وٓ و ِوُدرٓ ( )11لّو س اَقسَ ،يو د
كلف دضُدرنٕ ونب ً٘ الؿ فّٕ ة بل فُدٙا صو درشوهُدد دوسبو مبو ةوادسٍ ()681
لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )3لّ س اَقس.

(ا) واٗ تُوف دقسعث س دذتكُ ْ َتق ُّل نظ ط و و درُحوادد دقوعؼو إِ صوو
درفوورتٔ (2115م 2118 -م) الس حت وول دضُدرنووٕ درق ووٕ َ ُدرن و د درُحووادد دقوعؼ و إِ
َدضشعةلٕ َدضلخةٕ تك رّف الؿ فّٕ – شوعةبوًَ ،ذرو نعّيوٕ دستفو

قوا درعـوخم

ن ك ى عُوق ً صو درفرتٔ دضو كُسٔ بهخوُ (َ ،)%31مببلوغ ِؼول الس ( )361لّو س
سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )1،7لّ س اَقس.

(يو) تُوف درقاِوا وو دضهظوآد دذتكُ ّوٕ َدرتا ّوٕ َدملنع ّوٕ وَ توا ريي  ،سوُحن
ِكلووف صزِهووٕ دراَرووٕ بوو رغ كووبرئ ووادً نهووا تعًّووأ درعووبَحن ملنوو أ تظووغّلً ،
َبعكلفٕ وَرّٕ رو تةل  -تةاِبِ ً  -نو ( )11لّ س.
 - 4درتش ٙب دربظبِٕ.

( )1

 -0تقرير وزارة حقوق اإلنسان ،ألف يوم من العدوان على اليمن 08 ،ديسمرب  ،1106ص.04
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(و) طًاد٘ (:)11258
 وطف 2159 : نش ٘1556 :-س

6643 :

( ) بحْ (:)21215
 وطف 3119 : نش ٘2491 :-س

15716 :

(ج) ق و ()2151
(ا) ح قد ال ً ض ()451
(يو) وكثب و ( )421ح رٕ َف ٔ بشبا درفظل دركلُٓ.
(َ) وكثب و ( )247111ح رٕ َف ٔ و دوطف بشبا سُ٘ درعغ ِٕ.
(ر) وكثب و ( )2162ح رٕ َف ٔ بشوبا وبض دركوُرريدَ ،الػو بٕ وكثوب ()911111
ح رٕ.
(ح) َف ٔ وكثب و ( )81و دركُداس درؼخّٕ َ ،بح (.)221
(ط) َف ٔ

ِة س ( )15111بِض بشبا نام درش ح هلم ب رشفب رعلةْ درقوج فووْ

درت سج.
(ٓ) َفوو ٔ ضتوووُ ( َ )1162وووبح ضتوووُ ( )1199بشوووبا ون وو السي بّوووٕ وووو درعهعّ وو د
دملسي بّٕ درق ّلٕ راَ درقاَدى.
(ك) دسعظً ا ضتُ ( )78و هبّ ً َ ،بح (.)95
( ) َف ٔ ضتُ ( )1،55بشبا درتُحن َدربنا نعّيٕ غ سدد اَ درقاَدى.
(م) َف ٔ ضتُ ( )%1و دضبؿٖ دضؼ ب ب و بدض دضز هٕ (درةلا ،دركلٖ ،دركبوا،
 ....الخل) بشبا نام تُفب دوإَِ درت ػٕ بعل دو بدض.
(ى) تًيري َنزَح
(ؾ ) ه

ِعي َر ( )3،5لُّى و درشك ى نو ه طةًم.

ِة س ( )%31و درق رة فوْ درتو سج وو درقوُأ الس دروّ و َ ،هو ()95

ورف بِض و درشفب رلقوج فوْ درت سج.
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( ) هو درشوفو دحمل لوٕ ب رشول درغ دّٙوٕ َدواَِوٕ َدضظوعة د درهف ّوٕ وو درواصُ الس
دضُدن.ٛ
(حن) نبولٕ دضهع د دملنش نّٕ نو تةاِم صا تً دملنش نّٕ.
(ض) نام ذي
- 5

ضتُ ( )2،5لُّى ط را الس دضادسض َددت ق د بشبا درقاَدى.

ُ ز درتش ٙب دض إِ َتكلفعً درعةاِبِٕ:

(و) تا ري َتـبس

( )1

ِعي َر ( )431ورف هز َ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )21لّ س

اَقس.
( ) تا ري َتـبس

ِعي َر ( )2621اسسٕ َ()23

قٕ َ( )61قًادً َكلّٕ ()68

بفة ً الادسِ ً ،ب ملؿ فٕ رو ( )785اسسٕ عُوفٕ نوو درق ولَ ،بعكلفوٕ تةاِبِوٕ وَرّوٕ
تؼل ( )381لُّى اَقس.
(ج) تووا ري َتُوووف كلووْ نووو تةوواِم درتووا د درؼووخّٕ رهخووُ ( )511بفووق ػووخْ،
َدرعُوف ز ً ّٙنو تةواِم درتوا د درؼوخّٕ رهخوُ ( )1311بفوق ػوخَْ ،بعكلفوٕ
تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )1111لُّى اَقس.
(ا) توووا ري ( )59شوووبدًَ ،ضتوووُ ( )5111كّلوووُ ووورت طوووُرْ وووو در بوو و د دضقبوووأ،
َبعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )1511لُّى اَقس.
(يو) تا ري ضتُ ( )85هظأٔ سِ ؿَّٕ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )911لُّى اَقس.
(َ) تا ري ضتُ ()15

سدًّ )14(َ ،ه ًَ٘ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )7111لّوُى

اَقس.

 -0المرجع السابق.
انظر أيضاً :صحيفة الثورة ،العدد  11 ،08115يونيو  ،1106ص.4
حوار مع عبد اهلل عالو :وجد أن متوسط نسبة املساكن املدمرة كلياً إلمجايل املساكن واملتضررة من العدوان تصل إىل %23.1
مساكن مدمرة بينما متثل نسبة املساكن املتضررة إىل .54.7
ٍ
 اعتماداً على تقديرات بعض املهندسني املدنيني فإن تكلفة إعادة اإلعمار وتأهيل املساكن كحد أدىن إلعادة إعمار املسكناملدمر ال تقل عن  04مليون لاير ميين بأسعار سنة 1103م أي ما يوازي  51ألف دوالر حسب سعر الصرف الرمسي ( )141لاير
للدوالر ،واملنزل املتضرر  4مليون لاير ما يوازي  11ألف دوالر .أما املدارس واملنشآت األخرى فحسب تقديرات الباحث يف ضوء
البيانات املتاحة يف املوازنات االستثمارية لبعض اجلهات احلكومية ويف ضوء البيانات حول عدد هذه املنشآت واملشاريع املقدرة يف
تقدير وزارة حقوق اإلنسان اآلنف الذكر.
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(ر) تا ري طبك د دركًبب ٘ َ قادد َغريي َ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّوٕ تبلوغ ()5211
لُّى اَقس.
(ح) تا ري بدفق رلؼبحن درؼخَْ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )481لُّى اَقس.
(ط) تا ري هظآد نف َّٕ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )1111لُّى اَقس.
(ٓ) تووا ري هظ وآد رلة و درت و ؾَ ،بعكلف وٕ تةاِبِووٕ وَرّووٕ تبلووغ ( )39111لّووُى
اَقس.
(ك) تا ري ضتُ (ُ )411و َطبكٕ دتؼو قدَ ،بعكلفوٕ تةاِبِوٕ وَرّوٕ تبلوغ ()354
لُّى اَقس.
( ) تا ري بدف ٛػّا َوُدس َضتُي َ ،بعكلفٕ تةاِبِوٕ وَرّوٕ تبلوغ ( )3111لّوُى
اَقس.
(م) تووا ري هظووآد رسدنّووٕ َ ووزدس َ قووادد رسدنّووَٕ ،بعكلفووٕ تةاِبِووٕ وَرّووٕ تبلووغ
( )13711لُّى اَقس.
(ى) تووا ري وسووُدا َستووود

سِووٕ َغرييو َ ،بعكلف وٕ تةاِبِووٕ وَرّووٕ تبلووغ ()31571

لُّى اَقس.
(ؾ) تووا ري ( )8111هظوأٔ ّٙووٕ و بو (سووا ،حو ز ،صووزدى و  ،ْٙوهووُدد سٓ)،
َبعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )4111لُّى اَقس.
( ) تا ري ( )1191ـخٕ ّ ٍ َغ س د َطبكٕ سٓ حواِثَ )11(َ ،حوادد ط ووٕ
مششَّٕ ،حف سدد سَٓ ،بعكلفٕ تةاِبِٕ وَرّٕ تبلغ ( )511لُّى اَقس.
فوْ ؿُ٘

سبق ،ميكو درةُ  :الى درعكلفوٕ دوَرّوٕ ضو ا وبٍ حتو رف اَ درقواَدى

و بهٖ حتعّٕ ََحادد النع ّٕ (رسدنّٕ ،ػه نّٕ ،دتؼ قد ،نةل،

سٔ ،كًبب ٘،

ّ ٍ َػبحن ػخْ ...الخل) تعي َر ( )129685لُّى اَقس و بِكْ.
احملىر الثاين :درعُوق د دقوعؼ إِ َدق ع نّٕ دضشعةبلّٕ َدرهع ٙج دضرتتبٕ نلًّ
ضت َ فوْ ي د دضبخث تةاِم تُوق د حُ ويم تادنّ د درقاَدى َدذتب دقوعؼ إِ
درظو لٕ نلوٖ زت وول دوَؿو دقوعؼو إِ َدق ع نّوٕ دضشوعةبلَّٕ ،ذرو نلوٖ درهخووُ
داتْ:
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أوالً :االفتراضات األساسية اليت بُنيث عليها التىقعات
ُ -1دنع و د سووهٕ 2114م مبث بووٕ درشووهٕ دوسوو ض ،كُنً و درشووهٕ دروويت سووبةت بادِووٕ
درقاَدىَ ،ذر

دوص فوْ دذتشب ى وى دوَؿ درشّ سّٕ َدقوعؼو إِ صوو تلو

درشهٕ ي تكو فوْ وحشو ح قتً ; الذ ك ى دره تج دحمللْ دذتةّةْ فوْ تل درشهٕ ووا
سيل تبد ق ً نوو درقو م 2113م بهشوبٕ (َ ،)%11،61كو د بهشوبٕ ( )%19،2نوو درقو م
2111م.
 -2دُن ّع ِاَد تُوقو د َ قواقد منوُ درهو تج دحمللوْ دملمجو رْ دذتةّةوْ دضشوعًاحن وبول
درقاَدى رلفرتٔ (2115م 2118 -م) به ً٘ نلٖ نع ٙج ست اث د ػهاَا دراَرْ
درّ

ددت نا

فوْ ن ى فوْ طًب وكعُبب 2114م ،و و صوو درشوهُدد 2118م َ و بقواي ،

فةووا دفرتؿووه منووُ دره و تج دحمللووْ دملمج و رْ دذتةّةووْ مبقووا

ووهخفض ( ،)%4ك و

دفرتؿووووه قووووا درعـووووخم وسووووق س دضشووووعًل (َ ،)8سووووقب ػووووبحن رلق لووووٕ دحمللّووووٕ
(َ )89’2114يُ سقب سهٕ دوس ض.
 -3مت تةوواِب عُسووط ق وول سوض دض و درث بووت ووو صووو بّ ن و د درفوورتٔ (2111م -
2115م) َدر و ٓ بلووغ ( )61،1سِ و  ،ثووم مت تب ّخووٌ ( )%51ووو قووا درعـووخم رووهفص
درفووورتٔ وٓ بهشوووبٕ ( )%31رّؼووول الس ( )2،1سِو و َ ،مت س وووح مبقوووا درعـوووخم رلفووورتٔ
(2114م 2111-م) َدرب رغٕ نشبعٌ ( )%61رّؼل الس ( )3بأسق س سهٕ دوسو ض 2114م،
َفوووْ ؿووُ٘ ذرو مت تُوو حيووم دقسووعث س درووورم رعخةّووق قوواقد دره ووُ دضعُوقووٕ فوووْ
درباِل (.)2
 -4مت َؿ بادٙل وسبقٕ ره ُ دره تج دحمللْ دملمج رْ دذتةّةْ صو درفورتٔ (2119م -
2145م)َ ،ذر نلٖ درهخُ داتْ:
 دربووواِل دوَ  :فووووْ ظووول دسوووع بدس درقووواَدى صوووو درفرتتوو 2119( :م) َ (2119م -2121م).
 درباِل درث نْ :دنعً ٘ درقاَدى فوْ درق م 2118مَ ،حتةّق منُ بتف ِؼل فوْ قارٌالس ( )%13سووهُِ ً،

ّووث ِبوواو ووو ( )%21نو م 2119م َ ،ووو ثووم ِووهخفض رّؼوول فوووْ

درق م 2131م الس .%4
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 دربوواِل درث رووث :قووا منووُ عُسووط ِبوواو ووو ( )%15نو م 2119م ،ثووم ِووهخفض الس( )%6ن م 2136م.
 درباِل دربدب  :منوُ وهخفض ِبواو مبقوا ( )%15نو م 2119مَِ ،هعًوْ بوو ( )%6نو م2142مَ .وا حااد درفرتٔ  -وِـ ً  -بادٙل مب ِّعُو فوْ ح حاَث تش ٍَ فوْ درهو تج
دحمللْ دملمج رْ دضشعًاحن وبل درقاَدى

دضعُو بقا درقاَدى.

 -5مت تُو و منووُ دقسووعًوك درهً و  ْٙدركلووْ رلشووهُدد (2119م 2131 -م) فوووْ ؿووُ٘
دفرتدض حواَث حتشوو تواسظتْ فووْ شوعُِ د دضقّظوٕ ،و

بدنو ٔ حتاِوا وز٘ وو

اصووُ دوسووب ملنو أ الن و س و ا ووبٍ درقوواَدىَ ،حتةّووق قووا منووُ بتفو ك و فوووْ
دربوواِل ( َ ،)2عُسووط ضقووا وسووق س دضشووعًل صووو درفوورتٔ (2119م 2135 -م) بهخووُ
(.)%8
 -6مت تُووو منوووُ درشوووك ى صوووو درفوورتٔ (2119م 2134 -م) مبعُسوووط سوووهُٓ وووواسٍ
(.)%6،2
 -7مت درعُو ق

ٍ ػ فوْ دراصل َدرعخُِود ددت سِٕ و درق ي درت س ْ فووْ ؿوُ٘

دضشعيادد دحملع لٕ فوْ دضه ةٕ ،مبو ِشو نا فووْ تةواِب درعُوقو د رواصو س درةوُ ْ،
رّعم و صورٌ تةاِب درعُوق د رلواصل درةوُ ْ دضعو ح صوو درفورتٔ دضشوعةبلّٕ فووْ ظول
تُفب تُوق د دقسعًوك درهً  ْٙدركلْ.
 -8دفرتدض دقسعًوك درهً  ْٙدركلْ ادرٕ فوْ دراصل درةوُ ْ دضعو حَ ،نلوٖ دفورتدض
حاَث دطتف ض

ب  3 - 2نة ٕ يَِٕ.

 -9دفرتدض منُ كلٍ و الِبدادد درـبدٙا دضب طبٔ َغري دضب طوبٔ فووْ ؿوُ٘ قواقد
منُ دره تج دحمللْ دملمجو رْ ب وسوق س ددت سِوٕ (دربواِل  )2و الؿو فٕ نة وع

ويَِع

ة بل سقْ دذتكُ وٕ الس سفو نشوبٕ درعخؼوّل درفقلوْ وو ( )%25وو المجو رْ حيوم
درُن ٘ دقِبدآ دضع ح فقوً ن م 2118م ،الس ( )%81ن م 2131م.
 -11مت تُو ن ٙادد عخةةٕ وو دروهفط َدرغو ر صوو درفورتٔ (2119م 2131 -م) فووْ
ؿُ٘ دفرتدض نام

َر عُسط سقبي صو ي ٍ درفرتٔ ( )51اَقسدً رل ّل ة بول

( )112،7اَقس رل ّل نو م 2114م ،الس
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نوا تُوو درعواسج فووْ رِو أ دملنعو ج صوو

دوسب سهُدد دوَس (2119م 2122 -م) رّؼل الس نفص دضشعُٗ در ٓ ك ى نلٌّ ن م
2114مَِ ،عل  -ب ر ب  -ث بع ً ي تعخةق دكعظ ف د اِأ.
 -11دفرتدض وّ م دذتكُ ٕ بعهعّف كظف دربدتا و درُظ ٙف درُي ّوٕ َدضزاَ وٕ
َدرعاسج فوْ ػبحن شعخة د دضوُظف غوري دضهؼوبفٕ وبول نو م 2119مَ ،كو د سفو
سةف دضبتب د فوْ ة بل دقستف فوْ دضشعُٗ درقو م رعسوق س صوو درفورتٔ (2111م -
2118م)َ ،در ٓ بلغت نشبٕ دستف نٌ فوْ درق م 2118م ضتوُ ( )%282،38ة سنوًٕ ب رقو م
2111م.
 -12دفرتدض وّ م دذتكُ ٕ بإن أ دحعش

وسق س درف ٙأ نلٖ دراِو درقو م دروادصلْ

فوْ ؿُ٘ دض سس د دراَرَّٕ ،يْ ( :قوا درعـوخم نة وع

ويَِع ) ،وٓ%8( :

.)%11 = %2
 -13دفوورتدض تووافق درةووبَض َدضشو نادد باس ووٕ كووبرئ كووُى ددتووز٘ دوكو
نب سٔ نو تقُِـ د شعخةٕ رلّ و بد٘

هًو

و ت بٌ اَ درقاَدى و تا ري رل هظوآد

درق ٕ دملنع ّٕ َدرتا ّٕ.
 -14تُووو دقسوووعث سدد َدرعخوووُِود دربومس رّوووٕ فووووْ ؿوووُ٘ ع لبوو د النوو أ تأيّووول
دضهظآد دضا بٔ وَ دضعـبسٔ بشبا درقواَدى َحيوم دضوُدسا دضع حوٕ رو ر ،

ػوٕ وو

درعقُِـ د درُد بٕ نلٖ اَ درقاَدى.
 -15دفرتدض دسع بدس دطتف ض عُسط سقب بب ّل درهفط شعةبوً نهوا حواَا ()51
اَقسدً رل ّل ،الس

نا درعواسج فووْ دسوعق أ شوعُٗ دملنعو ج صوو درت وص سوهُدد

ملنً ٘ درقاَدى (2119م 2123 -م) الس

ك ى نلٌّ ن م 2114م.

 -16دفرتدض سقْ دذتكُ ٕ الس تقزِز درؼ اسدد غري درهف ّٕ و صو تبهًّ ص وٕ
ن لّووٕ تًوواحن الس النظ و ٘ يّ ٚو د عخؼؼووٕ َكفووئ رلعؼوواِب َتُسووّ ن و ا درشووُا
درتوو س ْ َتهُِوو درؼوو اسددَ ،ذروو فوووْ ؿووُ٘ درظووبَط َدضُدػووف د دروويت تع لبًوو
دوسُدا درت س ّٕ.
 -17دفورتدض َ ووُا سسِووٕ نل ّووٕ اسَسووٕ تًوواحن الس سفو نشووا دقكعفو ٘ درو دتْ ووو
ك فووٕ درشوول َدرتووا د دروويت حتعو ج الرًّو درشووُا دحمللّووَٕ ،ص ػووٕ درشوول درـووبَسِٕ
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دقسووعًوكّٕ هًوو َدرُسووّ َٕ ،بوو ر ِعُووو منووُ درووُدسادد مبقووا

عُدؿوو ِلوويب

ع لب د النق غ دقوعؼ ا َالن أ دملن س.
 -18دفرتدض تبد و حتوُِود دضغرتبو درّ هوّ

شوعةبوً نعّيوٕ دمل وبد٘دد درقادّٙوٕ

ؿايم و اَ درقاَدىَ ،ب رع رْ تانْ شوعُِ د دملنقو غ َدره وُ دقوعؼو آ َالنو أ
دملن س.
 -19دفرتدض فبض دضف َض درّ

َ وُ حت ول اَ درقواَدى درعقوُِض درك ول ضو

تكبا دقوعؼ ا درةُ ْ و صش ٙب دوعؼو إِ َ اِوٕ َبظوبِٕ نعّيوٕ نواَدنً درعو ي
َدرغ طووومَ ،توووافق وووز٘ وووو درعقُِـوو د درـوووبَسِٕ درور وووٕ ملنوو أ النقوو غ َتأيّووول
دقوعؼو ا َمببلوغ ق ِةول نوو ( )71لّو س اَقس َ ،شو نادد النشو نّٕ ق تةول نوو ()12
لّوو س اَقسَ ،كوو د ( )9لّوو س اَقس كةووبَض ّشووبَٔ ،ذروو كلووٌ صووو درفوورتٔ
(2119م 2131 -م).
 -21دفورتدض تووافق دسوعث سدد ب طووبٔ فوووْ درقاِوا ووو دضظو سِ دملنع ّووٕ كو رهفط
َدرغو ر َدضقو اى َدقسووعًوك َدومسو ك َدرؼووه نٕ درعخُِلّووَٕ ،مببلووغ وووا ِؼوول صووو
درفرتٔ (2119م 2131 -م) الس ( )31لّ س اَقس.
 -21دفرتدض تب دذتكُ وٕ سّ سوٕ

و سٔ ادصلّوٕ كفوئ حت وْ درشوُا دحمللّوٕ وو

ن لّ د دقحعك س َدملغبدا ب رشل درباَِ ٕٚدرـ سٔ َغري درـبَسَِٕ ،حت ْ كو ر
دضهعج دحمللْ بؼفٕ ن َٕ ،تق ل نلٖ دسعةبدس دوسق س َتُسّ فبؾ درعؼاِب ..الخل.
 -22دفرتدض حتُ نيوز ّوزدى دضوافُن د الس فو ٙض بقوا ووص سوهُدد وو تُووف
درقاَدى ك ع لا وس سْ ملظت ا دحعّ طْ ص س ْ مب ِغ ْ َدسادد ( )5وطًب نلوٖ
دوووول كووُى ذر و طووبط قسووعةبدس وسووق س َدوسووق س درت ػووٕ َدقسووعةبدس دقوعؼ و آ
ن ٕ.
 -23دفوورتدض منووُ المج و رْ درقووبض درهةووآ مب و ق ِعي و َر قووا منووُ دره و تج دحمللووْ
دملمج رْ دذتةّةَْ ،ذر نهوا نشوبٕ ( )%4ك عُسوط سوهَُٓ ،ميو عتةوق درشوّ بٔ
نلٖ قاقد درعـخم.
 -24دفرتدض تبد

عاسج َستاَا فوْ حيم درهةُا صو درفرتٔ ستل درعُوو رؼو ح

منُ درُاد ٙوطب ٍ درهةُاَ ،ذر بًاحن دذتا و تايُس سقب درق لٕ دحمللّٕ.
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 -25دفرتدض تبد

شعُٗ اُِنّٕ دذتكُ ٕ رليً ر دضؼبفوْ رعؼل الس شوعُِ تً

دا هَٕ ،ذر بًاحن حتةّق دقسعاد ٕ دض رّٕ.
 -26دفرتدض حتشو ػ فوْ دوػُ درت س ّٕ ،ص ػوٕ رلبهو دضبكوزٓ ،ميو ِكفول
حتةّووق كف و ٘ٔ دربه و دضبكووزٓ فوووْ سسووم َتهفّ و درشّ سووٕ درهةاِووٕ َ بدوبووٕ ددتً و ر
دضؼبيف.
 -27دفوورتدض رِ و أ وووبَض دربهووُك درعي سِووٕ َدملسووو ّٕ بً واحن رِو أ ش و ي عً و
درة

درت ؾ فوْ تقزِز دره ُ دقوعؼ آ َويادحن درعه ّٕ دضشعاد ٕ َدذتةّةّٕ.

ثانيا :التىقعات املستقبلية لألوضاع االقتصادية واالجتماعية
 - 1اقتتااد احلقٔقٕ:
(و) فّ ِعقلق ب ره ُ دقوعؼ آ ،مت َؿ وسبقٕ بوادٙل ره وُ درهو تج دحمللوْ دملمجو رْ
دذتةّةْ صو درفرتٔ (2119م 2142 -م)َ ،ذر نلٖ درهخُ داتْ:
 دربوواِل (َ :)1وووا بّ و نل وٖ دفوورتدض دسووع بدس درقوواَدى حع وٖ نً ِووٕ ن و م 2119م وَ2121مَ ،يه و نعُو و وى تووُرْ حكُ ووٕ دملنة و ذ ن لّووٕ النق و غ دقوعؼ و ا درةووُ ْ ّ ول
ديع

ً رعخةّق قا منُ فوْ دره تج دملمج رْ دذتةّةْ صوهل بهخوُ (.)%5( َ )%4

َبقا دنعً ٘ درقاَدى ،تشقٖ دذتكُ ٕ رعخةّق قا منُ سهُٓ عُسوط بتفو ِؼول
الس (ِ ،)%13بوواو ووو ( )%21نوو م 2121مَ ،ذروو نعّيوووٕ تظووغّل وووز٘ ووو در ووو د
دملنع ّٕ دضق لٕ بشبا درقاَدى ،ثوم ِوهخفض تواسظتّ ً رّؼول صوو درفورتٔ (2126م -
2131م) الس ( ،)%11رّع بق دره تج دحمللْ دملمج رْ دذتةّةْ دضعُوو نً ِوٕ درفورتٔ و
دضُشعًَاَحن وبل درقاَدىَ .فووْ ظول يو د دربواِل ِعُوو بلوُغ درتشو سٔ فووْ درهو تج دحمللوْ
دملمج رْ دذتةّةْ صو درفرتٔ (2115م 2131 -م) ضتُ ( )52353لّو س سِو  ،وٓ و
ُِدرٓ ( )243،6لّ س اَقس.
 درباِل ( :)2دفرتدض دنعً ٘ درقاَدى صو ن م 2118م ،حّث ِعُو سقْ دذتكُ ٕالس حتةّووق قووا منووُ دوعؼ و آ بتف و ِؼوول فوووْ دضعُسووط الس ( )%13صووو درفوورتٔ
(2119م 2128 -م)،

ّووث ِبوواو مبقووا منووُ ( )%21ثووم (َ ،)%18ذر و نعّيووٕ تظووغّل

ز٘ ًم و در و د دضق لٕ َ ،و ثم ِرتد
دوصرئ و درفرتٔ،

قا دره وُ الس ( )%11صوو درشوهُدد

ّث ِش َٓ دره تج دحمللْ دملمج رْ دذتةّةْ دضعُو بقا درقاَدى
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(ن م 2128م) دره تج دحمللْ دملمج رْ دذتةّةْ دضشعًاحن وبل درقاَدىَ ،بو ر سوعبلغ
صش سٔ دقوعؼ ا درةوُ ْ دضعُوقوٕ فووْ درهو تج دحمللوْ دملمجو رْ دذتةّةوْ صوو درفورتٔ
(2115م 2128 -م) ضتُ ( )41465لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )188،3لّ س اَقس.

 درباِل ( :)3دفرتدض دنعً ٘ درقاَدى نو م 2118م ،حّوث ِعُوو سوقْ دذتكُ وٕ السحتةّق قا منُ عف ٙل فوْ دره تج دحمللْ دملمج رْ دذتةّةْ صوو درفورتٔ (2119م -
2136م) ِؼووول الس (،)%9

ّوووث ِبووواو بعخةّوووق قوووا منوووُ صوووو نوو ْ (2119م) َ

(2121م) ِؼل الس ( ،)%15ثم ِرتد

تاسظتّ ً رّؼل صو درشوهُدد دوصورئ (2131م

 2136م) الس (َ ،)%6ب ر سعؼل درتش سٔ دضعُوقٕ رووعؼو ا درةوُ ْ صوو درفورتٔ(2115م 2136 -م) ضتُ ( )61171لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )281لّ س اَقس.

 درباِل ( :)4دفرتدض دنعً ٘ درقاَدى نو م 2118م ،حّوث ِعُوو سوقْ دذتكُ وٕ السحتةّق قا منوُ دوعؼو آ عُدؿو (،)%7،5
( )%15ن ْ (2119م 2121 -م) ،ثم ِرتد و

ّوث ِبواو مبقوا منوُ حةّةوْ وواسٍ
قوا دره وُ الس ضتوُ ( )%6صوو درفورتٔ

(2131م 2142 -م)َ ،ب ر ِعُو َػُ صشو سٔ دقوعؼو ا درةوُ ْ وو درهو تج دحمللوْ
دذتةّةووْ صووو درفوورتٔ (2115م 2142 -م) ضتووُ ( )84811لّ و س سِ و  ،وٓ و ِووُدرٓ
( )392،8لّ س اَقس.
( ) تّعًب درعُوق د فوْ ظل درباِل سوم (َ( )2يل وكثوب دربوادٙل تفو سقً رله وُ َوولوً
كلفٕ ملن أ تأيّل دقوعؼ ا درةُ ْ) وى دقسعث سدد درور ٕ رعخةّق قواقد دره وُ
دضعُوقٕ صو درفرتٔ (2119م 2131 -م) َب وسوق س درث بعوٕ رقو م 2114م تؼول الس ضتوُ
( )34263لّ و س سِ و  ،وٓ و ِووُدرٓ ( )161لّ و س اَقسَ ،ذر و فوووْ ظوول نووام

و َر

المج و رْ دقاص و س درةووُ ْ صووو درفوورتٔ (2119م 2131 -م) َبأسووق س ن و م 2114م ضتووُ
( )18917لّ س سِ  ،وٓ و ِوُدرٓ ( )88لّو س اَقس ،وٓ بهشوبٕ شو ي ٕ فووْ متُِول
دقسوووعث س تؼووول الس (َ ،)%55يو و د وو ِقو و وى درفيووؤُ درع ُِلّوووٕ سعؼووول الس ضتوووُ
( )16346لّ س سِو  ،وٓ و ِوُدرٓ ( )76لّو س اَقسَ ،مبعُسوط سوهُٓ وواسٍ ()7،6
لّ س اَقس ،و فوْ ظل دربادٙل دوصبٗ فشعكُى درعك رّف ونلٖ بكثري.
(ج) تّعًووب درعُوق و د وى دقسووعث سدد درؼو فّٕ (بأسووق س نو م 2114م) درور ووٕ ملنقو غ
دقوعؼ ا درةوُ ْ رّؼول صوو  11سوهُدد الس دضشوعُٗ درو ٓ كو ى شوعًاف ً صوهلو
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وبول درقوواَدى (بوواِل  ،)2سووع ثل و نشووبعٌ ( )%32 - %51ووو درهو تج دحمللووْ دملمجو رْ
دذتةّةووْ صووو درفوورتٔ (2119م 2123 -م) ،يو د فوووْ درُوووت درو ٓ ِعيو َر فّووٌ حيووم
دقسعًوك درهً  ْٙدركلْ صو تل درفرتٔ حيم دره تج دحمللْ دملمج رْ دقمسْ ،و
ِق و وى دقاص و س دحمللووْ صوهل و سووّكُى س و رب ًَ ،ذر و فوووْ درُوووت در و ٓ ق ِعي و َر
ٍّ و نُد ل دراصل َدرعخُِود ددت سِٕ و درق ي درت س ْ صوو
المج رْ ػ فوْ كل
درفرتٔ ذدتً ضتُ ( )3381لّ س سِ َ ،ي د

سّيقل وثبي فوْ حتةّق قاقد دره ُ

دضعُوقٕ فوْ دقاص س درةُ ْ وو اسدً نلوٖ تغ ّوٕ وز٘ وو دقسوعث سدد دضعُوقوٕ درور وٕ
رعخةّووق قوواقد دره ووُ دضعُوقووَٕ ،ب و ر صتووا وى نشووبٕ دقاص و س درةووُ ْ روسووعث س
دملمج رْ صو درفرتٔ (2119م 2123 -م) سعؼل الس (َ ،)%34درفئُ درع ُِلّٕ صو
ي ٍ درفرتٔ الس ضتُ ( )18768لّ س سِ  ،وٓ

ُِدرٓ ( )87،34لّ س اَقس.

(ا) ّتعًب درعُوق د وى درفيؤُ فووْ در لوا دحمللوْ دركلوْ سوععل سو ربٕ صوو درفورتٔ
دضعُوقٕ (2119م 2132 -م)َ ،بهشبٕ تؼل (فوْ درشوهٕ دوَس قنعًو ٘ درقواَدى 2119م)
الس ( َ ،)%62ووو ثووم ترتد و رعؼوول ن و م 2131م الس ( )%6،6نعّي وًٕ رله ووُ دقوعؼ و آ
دضبتف ك فووْ دربواِل سووم ( ،)2و

بدنو ٔ َ وُا سسِوٕ ن لّوٕ ررتطوّا دقسوعًوك

َتقزِز واسدد دقوعؼ ا درةُ ْ فوْ سف اس ٕ وَ نشبٕ دقنع ا نلْ در دد و ك فٕ
درشل َدرتا د دريت عتع ج الرًّ دمع َ ،رعرتد

نشبٕ درفئُ بقا ذرو رعؼول الس

درؼفب ن م 3132مَ ،يو د و سوّقكص واٗ دستفو دنع و ا دقوعؼو ا دروُط نلوْ
درق و ي درت و س ْ فوووْ سووّل النق و غ دقوعؼ و ا درةووُ ْ َتأيّلووٌ رعي و َر داث و س درشوولبّٕ
دركبرئ دره مجٕ نو درقاَدى َدذتب دقوعؼ إِ درظ لٕ.
(يو) ّتعًوب درعُوقو د دضع حوٕ وى النو أ شوعُٗ قّظوٕ درغ ربّوٕ درقع وٖ وو درشوك ى
در ِو تـبسَد و درقاَدى َدذتؼ س الس دضشوعُٗ نو م 2114م (دضورتآ وػووً)َ ،ذرو
بقا بَس ضتُ  13ن ً دبعادً٘ وو درقو م 2119م َحعوٖ درقو م 2132مِ ،ع لوا دفورتدض
حتةّق قوا منوُ دوعؼو آ بتفو صوو درفورتٔ تلو درفورتٔ ِؼول الس ( )%13سوهُِ ً،
َي و د و سّش و ح بعخةّووق قووا منووُ سووهُٓ عُسووط فوووْ نؼووّا درفووبا ووو دروواصل
درةُ ْ دضع ح دذتةّةْ ِؼل الس ( ،)%6،6رريتف

و ( )125727ورف سِ ن م 2118م

الس ( )291111ورف سِ ن م 2133مَ ،يُ نفص شعُدٍ ن م 2114م .و بلُغ عُسط
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نؼووّا درفووبا ووو دروواصل درةووُ ْ دضع و ح دذتةّةووْ دضعُو و بقووا درقوواَدى الس و ك و ى
شعًاف ً وبل درقاَدى ،فلّص عُوق ً الق بقوا ـوْ ضتوُ  17ن و ً (وٓ نو م 2137م)،
َبعكلفٕ تةاس بوو ( )354111وروف سِو َ ،ذرو فووْ ظول دفرتدؿو د دره وُ دقوعؼو آ
دضبتف (درباِل .)2
(َ) ّتعًب درعُوق د رلباِل دضبتف (سوم  )2وى تبد

قاقد درب رٕ درك لٕ دضعُوقٕ

بأكثب و ( )%61و المج رْ ؤُ درق ل ن م 2118م الس شوعُِ تً وبول درقواَدى نو م
2114م ( )%31 - %24عتع ج الس ؿخ دسعث سدد كبرئ فوْ زت دضظ سِ دملمن ،ّٕٙ
َص ػًٕ فّ ِعقلق ب دت نا دركّفوْ رلق رٕ سوُد٘ دملنع ّوٕ وَ درتا ّوَٕ ،سوُد٘ وو
درة

دذتكُ ْ وَ درق م وَ درت ؾَ ،ضأ ق تةل نو  13ن ً  -نلٖ وول تةاِب.

(ر) ك يُ ُؿح فوْ درهة ٕ (يو) وى دضأ درز هّوٕ درور وٕ رتفوض نشوبٕ درشوك ى
حتت صط درفةب در ٓ َػلت بقا درقاَدى (ن م 2118م) الس وكثب و َ ،%85الن اتً
الس شووعُدي وبوول درقوواَدى ن و م 2114م (ِ ،)%49ع لووا -

شووا دورتدح و د وفـوول

دربادٙل رله ُ دقوعؼ آ بقا دنعً ٘ درقاَدى صوو نو م 2118م (بواِل  - )2و ِةو س
 13ن ً ،و الن اتً الس و كو ى شوعًاف ً وبول درقواَدى (دبعوادً٘ وو درقو م 2119م)
فّع لا ضتُ  17ن ً.
 - 2تطاع اةالٔا العاما:
(و) ِعُو دسعةبدس داث س درشلبّٕ دره مجٕ نو درقاَدى َدذتب دقوعؼ إِ درظ لٕ نلٖ
َؿ دض رّوٕ درق وٕ َرقوأ سوهُدد و ا وٕ ،حّوث تعًوب درعُوقو د وى دملِوبدادد در دتّوٕ
دضعُوقووٕ صووو درت ووص سووهُدد درع رّووٕ رعُوووف درقوواَدى (2119م 2123 -م)  -بووبغم
منُي مبقا سهُٓ عُسط بتف ِؼل الس ( - )%31،4سععل عُدؿقٕ َق تكفووْ
تغ ّووووٕ درهفةوو و د درق ووووٕ درـووووبَسِٕ درور ووووٕ ملِةوو و حن ن لّووووٕ درعووووايُس دقوعؼوو و آ
َدق ع نْ َ ،و ثم َؿ دقوعؼ ا درةُ ْ نلوٖ شو س دقنعقو غ َدره وُ دقوعؼو آ
دضشووعادم; حّووث ِعُو و نووام

و َر نشووبٕ تغ ّووٕ المج و رْ دملِووبدادد در دتّووٕ ملمج و رْ

درهفة د درق ٕ نو ( )%38ن م 2119م ،ررتتف بقا ذر الس ( )%49ن م 2123مَ .ذرو
فوْ ظل تُو حتشو دملِبدادد درق ٕ نعّيٕ دقنعق غ درُؿو دقوعؼو آ بو رعزد و و
حتشو ن لّٕ حتؼوّل دملِوبدادد درق وٕ َكفو ٘ٔ تبطوّا َختؼوّؽ درهفةو د درق وٕ،
23

َبو و رعزد و كو و ر

و و تبد و و نشوووبٕ دضشو و نادد َدرةوووبَض درت س ّوووٕ الس المجو و رْ

دملِووبدادد ووو ( )%56فوووْ دضعُسووط صووو درفوورتٔ (2119م 2123 -م) الس ( )%28فوووْ
دضعُسط صو درفرتٔ (2123م 2131 -م) ،بل َنام
د

َري ن م 2131م ( )%18بعُو

ٍ نشبٕ تغ ّٕ دملِبدادد در دتّٕ رلهفةو د وو ( )%52نو م 2124م رعؼول الس ()%88

ن م 2131م.
فوْ ؿُ٘

سبقِ ،عُو وى ِعل نيز دضُدرنٕ نهوا شوعُِ د آ هوٕ ،مبو ِشو يم فووْ

تبد وو نشوووبعٌ الس كووول وووو المجوو رْ دملِوووبدادد َدرهوو تج دحمللوووْ دملمجوو رْ ب وسوووق س
ددت سَِٕ ،مب ِكفل تبد

دوي ّٕ درهشبّٕ ونب ٘ دراِو درق م دحمللْ َِشو ح بعخوُ

درقيووز الس فو ٙض نً ِووٕ درفوورتٔ ،رّووعم بقوواي صفـووٌ توواسظتّ ً حعوٖ ِؼوول الس دضشووعُٗ
دا و دضعشق

حتةّق دقسعاد ٕ دض رّٕ.

( ) ِعُوو منووُ دملِووبدادد در دتّووٕ (غووري درهف ّووٕ) مبقوواقد منووُ بتفقووٕ صووو درفوورتٔ
(2119م 2131 -م) ،رعؼل فووْ دضعُسوط الس (َ ،)%21،5ذرو فووْ ظول دفورتدض منوُ
دره تج دحمللوْ دملمجو رْ دذتةّةوْ مبقوا (َ ،)%13بو رعزد و و بلوُغ ك وع درهو تج
دحمللْ( قا درعـوخم رلهو تج دحمللوْ دملمجو رْ صوو نفوص درفورتٔ ( َ ،)%7قوا منوُ
شعُٗ عُسط ( )%2،5نعّيٕ حتؼّل شعخة د درتزِهوٕ درق وَٕ ،يو د و سوّيقل
ي ٍ دملِبدادد

نً ِوٕ درفورتٔ متثول دضؼواس دربّٙشوْ ررِوبدادد درق وٕ َبهشوبٕ تؼول

الس ( ،)%72،6فّ ترتد

دوي ّٕ درهشبّٕ ملِبدادد درهفط َدرغ ر نً ِوٕ درفورتٔ رعؼول

الس (.)%2،9
(ج) ِعُو دنعزد درّ و شعخة تً و درعقُِـ د و اَ درقاَدى ة بل

ا بتٌ و

ظ سِ دربهٖ درعخعّٕ َدرتا د دوس سّٕ صوو درفورتٔ (2131-2119م) ،مبو ق ِةول
نووو ( )19111لّ و س سِ و  ،وٓ و ِووُدرٓ ( )76111لّووُى اَقسَ ،بهشووبٕ ( )%82ووو
المج رْ درهفة د دقسعث سِٕ َدربومس رّٕ صو ي ٍ درفرتٔ.
(ا) ِعُو منُ نفة د دضبتب د َدو ُس وو ( )756لّو س سِو نو م 2131م الس ()2411
لّ س سِ  ....مبقوا منوُ سوهُٓ عُسوط صوهلو (َ ،)%11،1ذرو نلوٖ دفورتدض وّو م
دذتكُ ووٕ صووو ي و ٍ درفوورتٔ ب واف

شووعخة د دضووُظف

ووو دو ووُس َدضبتب و د غووري
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دضافُنٕ صو فرتٔ درقاَدىَ ،سف

عُسط دو ُس مب ِعه سا َدستفو دضشوعُٗ درقو م

رعسق س كأول تةاِب صو ي ٍ درفرتٔ.
(يو) ِعُو منوُ نفةو د درعظوغّل صوو درفورتٔ (2119م 2131 -م) مبقوا

بتفو ِؼول

فوْ دضعُسط الس (َ ،)%1،12ذر نلٖ دفرتدض الطوا ك فٕ نفة د تظغّل يسش د
دراَرٕ درور ٕ رةّ ًو بعهفّو دصعؼ ػو تً َ ً ًو دضشوهأ الرًّو َ ،ضُد ًوٕ درزِو أ
دحملةةٕ فوْ دضشعُٗ درق م رعسق س صو فرتٔ درقاَدى وَ درفرتٔ ستل درعُو .
(َ) ِعُوو تبد و نووا٘ دروواِو درقو م دحمللووْ فوووْ ظوول دطتفو ض شووعُٗ درقيووز دركلووْ
رل ُدرنووٕ صووو درفوورتٔ (2119م 2131 -م) ََ ،ووُا حكُ ووٕ َوّ و أ رلبه و دضبكووزٓ
سطّأ ََطهّٕ حتاا وسق س ف ٙوأ نلوٖ سػوّا درواِو درقو م دحمللوْ ن اروٕ َفوق دضقو ِري
دقوعؼ و إِ،
دضشوعًل

ّووث توورتدَح درزِ و أ فوووْ وسووق س درف ٙووأ نووو قووا درعـووخم وسووق س

و بو (َ ،)%311ذرو فوووْ ظوول تُوو نووام

و َر عُسوط قووا درعـووخم

وسق س دضشعًل صو درفرتٔ نشبٕ (.)%8
(ر) فوْ ؿُ٘ تُوف درهفة د دقسعث سِٕ َدربومس رّٕ صو سهُدد درقاَدى (2115م -
2118م) ،مت دفوورتدض منُي و مبقووا سووهُٓ عُسووط صووو درفوورتٔ (2119م 2131 -م)
ِةووواس بووووو ( ،)%12،7آصو و ِو فووووْ دقنعبو و س در ووووٕ دقسوووعّق بّٕ (درفهّوووٕ َدرعهفّ ِوووٕ)
روسعث س َحتشهً تاسظتّ ً صو درفرتٔ.
(ح) و دضعُو بلُغ سػّا دراِو درق م دروادصلْ نً ِوٕ نو م 2131م ( )8225لّو س سِو
ة سن وًٕ بووو ( )5317لّ و س سِ و نً ِووٕ ن و م 2117مَ ،بزِ و أ كلّووٕ تبلووغ ( )2918لّ و س
سِ َ ،بهشبٕ (َ ،)%55مبقا منُ سهُٓ عُسط رلفرتٔ (2118م 2131 -م) ق ِعي َر
(َ ،)%3،4ي د

سّيآ الس دطتف ض نشبٕ سػّا دراِو درق م درادصلْ الس كلٍ وو

دملِبدادد درق ٕ در دتّٕ َدرهو تج دحمللوْ دملمجو رْ وو ( )%137( َ )%614نلوٖ درعوُدرْ
ن و م 2117م ،الس ( )%54( َ )%123ن و م 2131م ،و غتفووف نشووبٕ نووا٘ دروواِو درق و م
درادصلْ الس المج رْ درهفة د و ( )%67ن م 2117م ،الس ( )%11ن م 2131م.
 - 3مٔصاٌ اةدفْعات اخلازجٔا:
(و) و دضعُو  ،فوْ ؿُ٘ دضقلُ د دضع حٕ نو و

دروهفط ،دسوع بدس دطتف ؿوً نوو

شعُدي ن م 2114م بشبا دسع بدس وسق س صو درفرتٔ (2119م 2131 -م) فوْ حاَا
25

( )51اَقسَ ،ذر فوْ درُوت در ٓ ِبتف صورٌ حيم دملنعو ج تواسظتّ ً وو ( )%61نوو
شعُدٍ ن م 2114م الس دضشعُٗ نفشٌ بقا دنعً ٘ درقاَدى (بقوا وسبو سوهُدد)َ ،بو ر
ِعُو دستف ن ٙادد ػ اسدد دروهفط َدرغو ر وو ( )2151لّوُى اَقس نو م 2119م الس
( )3511لّووُى اَقس ن و م 2122م ،رريتف و توواسظتّ ً بقووا ذر و حعووٖ ِؼوول الس ()4511
لُّى اَقس ن م 2131م كهعّيٕ عُوقٕ رلعخشو فوْ شعُِ د النع ج درغ ر دضؼاس.
( ) ووو دضعُوو رِو أ ن ٙووادد درؼو اسدد غووري درهف ّووٕ ووو ( )1211لّووُى اَقس نو م
2119م رعؼل ن م 2131م الس ( )2811لُّى اَقس ،نعّيوٕ درزِو أ دضعُوقوٕ فووْ حيوم
درؼ اسدد غري درهف ّٕ َتهُنً .
(ج) ُدنع د افُن د ّزدى درتا د ادرٕ فوْ ت ُس وّ ٕ درُدسادد درشلقَّٕ ،درع ُس
فوْ دضعخؼوود ادروٕ فووْ ت وُس درهو تج دحمللوْ دقمسوْ رلة نو د غوري درهف ّوَٕ .فووْ
ؿُ٘

سبقِ ،عُو حاَث حتشو فوْ ّزدى درتوا د نعّيوٕ ت وُِب درة و دحمللوْ

رلهةل َدرعأ

َو

الس ف ٙض فوْ درق

درعظّّا ،مب ِش يم فوْ حتُِل نيزٍ بهخُ ( )961لّوُى اَقس
دوصريِو (2129م 2131 -م).

(ا) دُنع و د ووافُن د اصوول نُد وول دملنع و ج الس درق و ي درت و س ْ ادرووٕ فوووْ ن ٙووادد
ػ اسدد درهفط َدرغو ر صوو درفورتٔ (2119م 2131 -م)َ ،يو د و تبتوا نلّوٌ دستفو
نيز ّزدى دراصل و ( )1111لُّى اَقس نو م 2119م الس ( )1951لّوُى اَقس نو م
2131مَ ،مبقوووا منوووُ سوووهُٓ عُسوووط ق ِعيوو َر ( )%5،3ة بووول قوووا منوووُ سوووهُٓ
عُسط رق ٙادد دقوعؼ ا درةُ ْ و ػ اسدد درهفط َدرغ ر ِبلغ (َ ،)%6،9ذر نلٖ
دفرتدض سقْ دذتكُ ٕ الس ق دتٕ بقض دقصعوقد فووْ دتف وّو د دسوعخبدج دروهفط
َدرغ ر.
(يووو) فوووْ ؿووُ٘ دمل ووبد٘دد درعقشووفّٕ

ووق دضغرتبو درّ هووّ فوووْ اَ درقوواَدى ِعُو و

دطتف ض دضعخؼود و حتُِود دضغرتب

و ضتوُ ( )3727لّوُى اَقس نو م 2116م

رعؼل الس وانٖ شعًُٗ هلو نو م 2121م بهخوُ ( )2211لّوُى اَقسَ ،بهشوبٕ دطتفو ض
تؼووول الس ( ،)%41ثوووم تبتفوو بهشوووا عُدؿوووقٕ رعؼووول آصوووب درفووورتٔ (نوو م 2131م) الس
( )2711لُّى اَقسَ ،بهشبٕ دطتف ض نو ن م 2116م تةاس بو (.)%27
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(َ) ووو دضعُو و تووافق دسووعث سدد ص س ّووٕ صووو درفوورتٔ (2119م 2131 -م) تؼوول الس
( )31811لُّى اَقسَ ،ذر دن وو ً و دفرتدؿه سقْ دذتكُ ٕ تُفري بّ ٕٚه سبٕ
دتو

دقسووعث سدد ص رّووٕ ووو درفشو ا الس

نووا تووُفري زت ُنووٕ ووو دضظو سِ دضع و ح

دقسعث س فًّ فوْ ك فٕ درة ن د دقوعؼ إِ فوْ شتعلف ه طق ددت ًُسِٕ َص وٕ
اسَسٕ رلرتَِج درادصلْ َدرت س ْ فوْ درُووت درو ٓ تؼول درعوافة د رلخو سج رؼو ح
دضشعث بِو دو نا ة بل دسعق أ سوض دض صو نفوص درفورتٔ ضتوُ ( )21711لّوُى
اَقسَ ،مب و نشووبعٌ ( )%71ووو المجو رْ درعووافق رلووادصل ،و ظتقوول ػ فوووْ دقسووعث س
صو درفرتٔ ( )9111لُّى اَقس.
(ر) ِعُو حاَث حتشو فوْ دسعغو َختؼّؽ درةوبَض درت س ّوَٕ ،دضعُوو دستفو
دضع ح هً فووْ ظول درعوبَحن دقوعؼو إِ درؼوقبٕ دره مجوٕ نوو درقواَدى

ّوث ِورتدَح

عُسووط دضشوووعخام درشوووهُٓ صوووو درفووورتٔ (2119م 2131 -م) وو بوو ()811 - 651
لُّى اَقسَ ،بإمج رْ رلفرتٔ ِؼول الس ( )8711لّو س اَقسَ ،ذرو فووْ درُووت درو ٓ
ِؼوول المجو رْ دضشوواا ووو ووشو ط درةووبَض صووو درفوورتٔ نفشووً ضتووُ ( )3941لّووُى
اَقسَ ،مب نشبعٌ ( )%46و المج رْ دضشعخام ة سنًٕ مبعُسط سهُٓ رل شعخام و
درةبَض درت س ّٕ رلفرتٔ (2115م 2111 -م) بهخُ ( )322لُّى اَقس.
(ح) فوْ ؿُ٘

سبقِ ،عُو تبد

حيم درقيز فوْ ّزدى دضافُن د تواسظتّ ً صوو

درفرتٔ (2119م 2122 -م) ،رّعخُ درقيوز الس فو ٙض ستواَا صوو درفورتٔ (2123م -
2131م) ،و ِش و ح بعخةّووق دحعّ طّ و د ص س ّووٕ تكفوول تقزِووز درثةووٕ فوووْ دقوعؼ و ا
درّ

نعّيٕ دسعةبدس وسق س درؼبحن َدطتف ض قاقد درعـخم.

(ط) كظبط حةّةْ ملن أ تأيّل دقوعؼ ا درةُ ْ َالن س و ا بتوٌ اَ درقواَدى،
و دضعُو وى ِؼل المج رْ درعقُِـ د دض رّٕ و اَ درقاَدى ة بل

ا بتٌ و بهٖ

حتعّٕ َممعلك د ص ػٕ َ ظو سِ النع ّوٕ  .....الخل ،الس ضتوُ ( )81لّو س اَقس صوو
درفرتٔ (2119م 2131 -م) ،فّ تؼل دضش نادد َدضهح درت س ّٕ صو درفورتٔ نفشوً
ضتُ ( )14،5لّ س اَقس.
 - 4القطاع اليقدٖ:
ِعُو تب دذتكُ ٕ بقا تُوف درقاَدى َدذتؼ س  -الى ط ٘ دهلل تق س  -سسِٕ نل ّوٕ
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ملادسٔ درشّ سٕ درهةإِ تـ و ق دتٕ دقصعوقد درهةإِ دضز هٕ َدره
َدذتؼ س دقوعؼ آَ ،فوْ ةا ٕ ذر

ٕ نو درقاَدى

ِأتْ:

(و) صفض دذتيوم دركوبري وو درهةوا دضعوادَ ممّو نشوبعٌ ( )%55وو المجو رْ درقوبض
درهةووآ ن و م 2118م الس ( )%27ن و م 2131م ،و ِش و يم فوووْ درشووّ بٔ نلووٖ وسووق س
درؼبحن َ قاقد درعـخم نها شعُِ د ةبُرٕ.
( ) حتفّز َتظيّ دمع

نلٖ درعخلْ نوو درشوُّرٕ درهةاِوٕ دضبتفقوٕ راِوٌ َالِوادنً

رآ دربهُك درعي سِٕ َدملسو َّٕ ،ب ر نعُوو وى ته وُ درُادٙو (طوبٌ درهةوُا) مبقوا
سهُٓ عُسط صو درفرتٔ (2119م 2131 -م) ِؼل الس (َ ،)%8،34يو د و سوّيآ
الس دستفو نشووبٕ طوبٌ درهةووُا الس المجو رْ درقووبض درهةووآ ووو ( )%45نو م 2118م الس
( )%74ن م 21131مَ ،ذر بشبا دره ُ دضبتف رلُاد ٙب رق لٕ درُطهّٕ َمبقا سوهُٓ
عُسووط ( )%13نلووٖ حش و

دررتد و دحملوواَا فوووْ درق ووود دو هبّووٕ َمبقووا س و را

( ،)%1،4وو سووّيآ كوو ر الس دستفوو نشووبٕ درُادٙوو ب رق لووٕ دحمللّووٕ الس المجوو رْ
درُاد ٙراٗ درة

دضؼبفوْ و ( )%49ن م 2118م الس ( )%84،4ن م 2131م.

(ج) فوْ ؿوُ٘ درهة وع (وِ ،) ،عُوو منوُ المجو رْ درقوبض درهةوآ مبقوا

عُسوط

صو درفرتٔ (2119م 2131 -م) ق ِعي َر عُسط قا منوُ درهو تج دحمللوْ دملمجو رْ
دذتةّةْ صو ي ٍ درفرتٔ َدضةاس بو (َ ،)%4ذر بًاحن درشّ بٔ نلٖ قا درعـوخم
َدذتا و دقصعوقد درهةإِ مب ِش نا نلٖ سف كف ٘ٔ واد٘ درة

درهةآ َِـ و

تقزِز دقسعةبدس درهةآ ص ػًٕ َدقوعؼ آ بؼفٕ ن ٕ.
(ا) ِعُو وى ِيآ تافق درعقُِـ د َدضشو نادد َدرةوبَض درت س ّوٕ دركوبري صوو
درفوورتٔ (2119م 2131 -م) الس حتةّووق فووُدٙض عؼ و نأ فوووْ ّ وزدى دضووافُن د ،و
سّش يم فوْ د

ٍ ػ فوْ سػوّا دوػوُ درت س ّوٕ ضتوُ دقستفو مبو ِـو و دستفو

كف ِٕ تغ ّٕ وػُ دربه دضبكزٓ رلُدسادد مم ِةو س وِو م قواَادد نو م 2118م
الس ضتُ ( )6وطًب ن م 2131م،

ست فعٕ دربهُك درعي سِٕ َدملسو ّٕ نلٖ شوعُٗ

دحعّ ط تً درت س ّٕ دضبتف .
(يو) فوْ ؿُ٘ تُو تافق درعقُِـو د َدضشو نادد درت س ّوٕ روانم دضُدرنوٕ الس

نوا

سف كف ٘ٔ مجّ ددتً د دذتكُ َّٕ ،ص ػًٕ دملِبداِوٕ هًو َدرُحوادد دقوعؼو إِ
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درق وووٕ َدرُحوووادد دضشوووعةلٕ َدضعخؼؼوووٕ ،فووووْ حتؼوووّل شوووعخة د درتزِهوووٕ درق وووٕ
َتبطّا َكف ٘ٔ دسعخادم َختؼّؽ درهفة د درق ِٕ ،عُو تبد
رليً ر دضؼبفوْ و

سػّا دراِو درق م

نشبعٌ الس كلٍ و :دملِبدادد درق ٕ َدره تج دحمللوْ دملمجو رْ

َالمج رْ درقبض درهةآ )%97( َ )%73( َ )%678( ،نلوٖ درعوُدرْ فووْ درقو م 2118م،
الس ( )%26( َ )%3،8( َ )%22فووووْ درقو و م 2131مَ ،يو و د و و سّشو و يم فووووْ حتةّوووق
دقسعةبدس دضو رْ َدرهةوآَ ،ب رعو رْ دقسوعةبدس دقوعؼو آًَِّ ،و ٛدرعوبَحن رعخةّوق
باو دقسعاد ٕ دض رّٕ.
(َ) ِعُو و تزدِووا وووبَض ددتً و ر دضؼبفوووْ رلة و درت و ؾ،
درفرتٔ ستل درعُو ،

ِقكص حتشو اَس دربهُك درعي سِٕ َدملسو ّٕ َك د درة و

درت ؾ فوْ تقزِز درعه ّٕ َحتةّق ويادفً .
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ّووث تعـ و نف صووو

النتائج والتىصيات
أّقً :اليتائمل :ـ
فوووْ ؿووُ٘ حتلّوول دوَؿ و دقوعؼ و إِ َدق ع نّووٕ دضرتتبووٕ نلووٖ درقوواَدى َدذتؼ و س
َدرقُد ل دريت حتك ً ميكو الظت ر ويم نع ٙج درعخلّل فّ ِلْ :و
 .1س و يم فظوول دذتكُ و د دضعق وبووٕ در و سِ صووو درقةووُا درش و بةٕ ووو تووُفري دذتووا
دوانٖ و ةُ و د َطوبَط بلوُغ دذتوا دوانوٖ وو غ ِو د َويوادحن درعه ّوٕ دذتةّةّوٕ
دضشووعاد ٕ َدرق ارووٕ َبو وصؽ و تقلووق هًو ب رعه ّووٕ دربظووبِٕ َ ظو سِ دربهووٖ درعخعّووٕ
رووعؼ ا َدرتا د دوس سّٕ َدربهٖ دضيسشّٕ و ًزٔ دراَروٕ َتوُفري بّٚوٕ دسوعث سِٕ
َص رّٕ و درفش ا  ...دخل تكفل تُفري ك فٕ ع لب د حفز َ
درت ؾ دحمللْ َدو هيبَ ،ي د

دسعث سدد درة

قل دقوعؼ ا درةُ ْ مبخعلف و ن توٌ دقنع ّوٕ

َزت قتٌ دض رّٕ َدرهةإِ غري ييل رّص رعخ ل درعادنّ د َداث س درشلبّٕ دره
درقاَدى َدذتب دقوعؼ إِ درظ لٕ فخشا بل َدرُف ٘ ب حعّ

وٕ نوو

د درشُا دحمللّوٕ وو

درشل َدرتا د دوس سّٕ َدرـبَسِٕ روسعًوك درهً َ ْٙدقنع ج َدقسوعث سَ ،يو د
و تبتووا نلّووٌ رِ و أ تق ووق داث و س درشوولبّٕ دره مجووٕ نووو درقوواَدى َدذتووب دقوعؼ و إِ
درظ لٕ َمشُهل رل ي دقوعؼ آ َدق ع نْ  ....دخل
 . 2دستف اس وٕ دستبو ط َتبقّوٕ دقوعؼو ا درةوُ ْ قوعؼو اِ د اَ درقواَدى سوُد٘ وو
صو دستف نشبٕ درُدسادد نو سوُا اَ درقواَدى َدذتؼو س َحؼوب درؼو اسدد غوري
درهف ّوووٕ الرًّو و وَ دسوووعّق

درةوووُٗ درق لوووٕ دضًوو بٔ َب رعو و رْ دستفوو حيوووم كوووُى

درعخووُِود ددت سِووٕ فوووْ تُرّووا دروواصل درةووُ ْ وَ درشووخا ووو درةووبَض َدضش و نادد
درت س ّٕ ي د الس

نا دصرتدا اَ درقاَدى دركبري رك فوٕ و ًوزٔ دراَروٕ درعهفّ ِوٕ

(دضانّووٕ َدرقشووكبِٕ َدو هّووٕ) َدرعظووبِقّٕ َدرةـ و  ّٕٙبوول َدصوورتدا درةووُٗ دمع قّووٕ
درف نلوووٕ  ...دخل َيووو د ووو مسوووح رووواَ درقووواَدى ب سوووعغو درقاِوووا وووو درشّ سووو د
َدمل ووبد٘دد درقادّٙووٕ فوووْ حببًوو نلووٖ درووّ و وو سوو يم فوووْ رِوو أ تفوو وم دوَؿوو
دقوعؼ إِ َدق ع نّٕ دره مجٕ نو درقاَدى َتأ ّل حشم درؼوبد ؿوا اَ درقواَدى
َدضتؼ س درتّ سدد دضع حٕ راٗ عخ درةبدس دض كو تهفّ ي رلخا و داثو س درشولبّٕ
دره مجٕ نو درشّ س د َدمل بد٘دد دقوعؼ إِ دريت تهف ي اَ درقاَدى.
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 .3تفظْ ك فٕ ع يب درفش ا فوْ شتعلف و ًزٔ دراَروٕ َ يسشو د درة و درتو ؾ
َب وصؽ

تقلق فًّ ب رظأى دقوعؼ آ َدرةـ ٘ َدو و نلٖ كل دضشعُِ د; َي د

تبتا نلّوٌ توانْ شوعُٗ ك فوٕ درتوا د دذتكُ ّوٕ َبو وصؽ دوس سوّٕ َيواس
ُدا دقوعؼ ا درةُ ْ َدنعظ س درفُؿٖ َدقنفود دو

َي د

نكص نفشٌ سولب ً

نلٖ شتعلف زت قد دقوعؼ ا درةُ ْ َدمع .
 . 4واٗ فظل الادسٔ درعه ّوٕ َتفظوْ درفشو ا الس حواَث دصوعوقد دوعؼو إِ َد ع نّوٕ
ح أ َ ز هٕ حّث تبد
درب رٕ َدستف

شعُٗ قّظٕ درغ ربّٕ درقع ٖ و درشك ى َرِ أ قاقد

شعُٗ نام درقادرٕ فوْ تُرِ درثبَٔ فوْ دمع

َتُرِ

ه ف درعه ّوٕ

َونب َ ًٙدستف نيُردد ّزدنّٕ دراَرٕ َ ّزدى دضافُن د َحيم درواِو درقو م َتوانْ
شوووعُٗ درتوووا د درق وووٕ َنوووام كف ِعًو و  ....دخل َيوو د و و ميثووول ك فوووٕ ةُ و و د
دقسووعةبدس دقوعؼ و آ َدق ع و نْ َدرظووبط دربّٙشووْ الس ته ّووٕ دوعؼ و إِ حةّةّووٕ
شعاد ٕ َط لٕ.
 . 5سووُ٘ الادسٔ دضووُدسا دض رّووٕ دروويت وتّخووت رل يع و رقووأ نةووُا ووو درووز و سووُد٘ ووو
ن ٙووادد درووهفط َدرغ و ر وَ درةووبَض َدضش و نادد درت س ّووٕ وَ ووو حت وُِود دضغرتب و
درّ هّ  ....دخل حّث تقبض ز٘ يو م هًو رلهًوا َدقصوعوض وو وبول س وُر درفشو ا
َدرظبك د دو هبّٕ وَ َ ٌ دسعخاد ً رظبد٘ درُق٘دد َدرعُظّف غوري دضهوعج وَ نلوٖ
رِ أ دقنف ا نلٖ دقسعًوك دضعًبٓ َدررتفوْ ....دخل َذر كلٌ نلٖ حش

دقنفو ا

نلٖ زت قد درعه ّٕ َب وصؽ دربظبِٕ َدضيسشّٕ َدقنع ّوٕ ،و وؿو فبػوٕ مثّهوٕ
َمثّهٕ ادً نلٖ حتةّق ط ُح د درّ و فوْ دقسعةبدس َدربوْ َدربف ٍ.
 . 6نلٖ دربغم و درفبؾ درويت وتّخوت ذتكُ وٕ درُفو ا دروُط نةوا وحوادث 2111
دض رّووٕ َدرشّ سووّٕ حّووث دستفو حيووم ن ٙووادد درووهفط َدرغ و ر الس شووعُٗ ّووأ رشووبا
دستف وسق س درهفط َدرغ ر فوْ درشُا دراَرّٕ َتوافق دضشو نادد َدرةوبَض درت س ّوٕ
و اَ درقاَدى َغريي الس

نا دروانم دملولّ وْ َدرواَرْ ذتكُ وٕ درُفو ا ،الق وى

تبقّٕ ي ٍ دذتكُ ٕ رعُ ً د َ ؼ ح اَ درقاَدى َنام واِعً فووْ محول ظوبَ
َط ِليب ط ُح د دمع
دو
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ردا وو حوأ دقصوعوقد َدرؼوقُب د سوُد٘ فووْ ددت نوا

حّث تُس نظ ط درعهعّ د دقسي بّٕ ب قغعّ قد َدرعفيريددَ ،رِ أ درفش ا

َطووبد٘ درووُق٘دد َرِ و أ قوواقد درفةووب َدرب رووٕ بشووبا دطتف و ض شووعُٗ دونظ و ٕ
دقوعؼ إِ َرِ أ نيز دضُدرنٕ درق ٕ َسػوا درواِو درقو م َنيوز ّوزدى دضوافُن د ...
دخل مم ردا و تفو وم دوَؿو دقوعؼو إِ َدق ع نّوٕ ،كعًّٚوٕ ةؼوُأ وو وبول
اَ درقاَدى رظو ناَدنً در ببٓ َدرُحظْ نلٖ درّ و بادِٕ ن م . 2115
 .7و دضوحوغ وى حوب مملكوٕ آ سوقُا دنعًيوت وسولُ دذتوب دقوعؼو إِ ؿوا
درّ و ه و وا ب قّوا َدنع تًو وحوا ويوم ستو َس نواَدنً هو درُيلوٕ دوَس رلقواَدى;
حّث و ت بعهفّ ك فٕ درشّ س د َدق بد٘دد دقوعؼ إِ َدض رّٕ درقاَدنّٕ شت رفوٕ
بو ر ك فوٕ درةوّم دراِهّوٕ َدوصووّوٕ َدرةوُدن َدونوبدحن دراَرّوَٕ ،كو ى رعي يول
دضيسشو و د دراَرّوووٕ َدمع و و درووواَرْ بووول َدضظو و سكٕ فووووْ تهفّو و يو و ٍ درشّ سو و د
َدق ووبد٘دد الس متوو آ وووُٗ درقوواَدى فوووْ دقسووع بدس فوووْ دنعًوو ج سّ سوو د دملفةوو س
َدرعيُِ و َتووا ري يسش و د دراَرووٕ ََحووادد درتووا د دوس سووّٕ َدرق ووٕ َ فّووف
ؼو اس دقوعؼو ا درةووُ ْ ووو درهةووا دو ووهيب َ ووُدسا درتزِهووٕ درق ووٕ َدرشووّ بٔ نلووٖ
ه طق درثبَدد در بّقّٕ َدضه ف در ِٕ َدربخبِٕ َددتُِٕ َسلا ً م دربهو دضبكوزٓ
َالغبدا درشُا دحمللْ ب رهةا دحمللْ دضزِوف ممو وذتوق وؿوبدسًد ب رغوٕ مبي ول دوَؿو
دقوعؼ و إِ َدق ع نّووٕ َب و وصؽ دضقّظووّٕ بوول َِه و س بك سثووٕ النش و نّٕ ق ووواس دهلل
تق س.
 .8كو ى رقووام الِووو٘ عخو درةووبدس ددت نووا دقوعؼو آ دقيع و م دضه سووا هو درُيلووٕ
دوَس رلقوواَدى اَس ل ووُض فوووْ رِ و أ حووأ درعووادنّ د َداث و س درشوولبّٕ دره مجووٕ نووو
دذتب دقوعؼ إِ َستاَإِ كف ٘ٔ درشّ س د دقوعؼو إِ درويت تعخو ي دذتكُ وٕ
ه َوت وبِا فوْ دذتا و تف وم دوَؿ دقوعؼ إِ َدق ع نّٕ.
 . 9وظًووبد ن لّووٕ درعخلّوول وواٗ داثوو س درك سثّووٕ دروويت تقبؿووت هلوو ك فووٕ ستوو َس
دقوعؼ ا درةُ ْ َدمع

دروّ

نعّيوٕ درقواَدى َدذتوب دقوعؼو إِ درظو لٕ حّوث

ظًبد درعُوق د دوَرّٕ رلفرتٔ ( )2118 -2115ة سنٕ مب ك ى شعًاف ً وبل درقاَدى
صو نفص درفرتٔ

ِلْ :و

و -دطتف ض دره تج دحمللْ دملمج رْ دذتةّةْ دضعُو رق م 2118م نو دضشعًاحن روهفص
درق م (.)%52
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 دستف نشبٕ دقسعًوك درهً  ْٙدركلْ دضعُو رق م 2118م الس ( )%113ة سنوٕ بوو( )%98ن م 2114م.
ج -دستف و نشووبٕ درفيوؤُ درع ُِلّووٕ الس وكثووب ووو ( )%61ن و م 2117م سغووم دطتف و ض
دقسعث س َبأكثب و (.)%31
ا -دستف

قا درعـخم وسق س دضشعًل رق م 2118م ة سنٕ بق م 2114م (.)%74

ٍ -دطتف و ض عُسووط نؼووّا درفووبا ووو دروواصل درةووُ ْ دضع و ح دذتةّةووْ ن و م 2118م
ة سنٕ بق م 2114م مب نشبعٌ (.)%68.5
َ -دستف نشبٕ درشك ى حتت صط درفةب و ( )%49ن م 2114م الس وكثب و ()%85
ن م 2118م.
ر -دستف و نشووبٕ درب رووٕ درك لووٕ ووو ( )%31ن و م 2114م الس وكثووب ووو ( )%61ن و م
2118م.
ح -تبد و

شووعُٗ درتووا د دوس سووّٕ (درعقلووّم ،درؼووخٕ) نو م 2118م نووو شووعُدي

ن م 2114م مب نشبعٌ (َ )%61بهشبٕ وك

و حّث ُأ درتا ٕ.

ط -دطتف ض عخؼود دقوعؼ ا درةُ ْ و درهةا دو وهيب صوو درشوهُدد -2115
2118م مبو نشوبعٌ َ %57دنقووادم دضعخؼوود كلّو ً رلبهو دضبكووزٓ بؼوهق ٘ َب رعو رْ
دستف و نشووبٕ درقيووز الس دره و تج دحمللووْ دملمج و رْ ووو  %2،1ن و م 2114م الس َ %9،1
 %5،5نلٖ درعُدرْ صو ن ْ 2116 -2115م َِعُو
َ2118مَ ،ي د

َري  %6صو ن ْ 2117

تبتا نلٌّ دطتف ض سػّا دوػُ درت س ّوٕ رلبهو دضبكوزٓ وو

 4،7لّ س اَقس الس وول و نؼف لّ س اَقس نً ِٕ ن م 2117م.
ٓ -دطتف ض المج رْ دملِبدادد درق ٕ رلاَرٕ درفقلّٕ صوو درفورتٔ 2118-2115م ن و
ك ى عُوق ً صو نفص درفرتٔ مب نشبعٌ َ %71ي د و تبتوا نلّوٌ رِو أ حيوم نيوز
دضُدرنٕ درق ٕ صو درشهُدد 2118-2115م نو شعُدٍ ن م 2114م ،بهشبٕ عُسو ٕ
َ % 121ي د

قل سػّا دراِو درق م درادصلْ ِبتفو ضشوعُِ د ص ورئ; حّوث ِعُوو

نشبعٌ  %111وو درهو تج دحمللوْ دملمجو رْ دضعُوو رقو م 2118م َ  %771وو المجو رْ
دملِوبدادد دضعُوقوٕ َيو د و واٗ الس بلوُغ حيووم درفُدٙوا دضشوعخةٕ نلووٖ سػوّا دروواِو
درق م درادصلْ ن م 2118م مب نشبعٌ  %117و المج رْ دملِبدادد درق ٕ.
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ك -تعًووب درعةوواِبدد دوَرّوووٕ وى درتشوو سٔ دروويت تكبووواي دقوعؼوو ا درةووُ ْ نعّيوووٕ
دطتفو ض حيووم در و و د دملنع ّووٕ دذتةّةّووٕ صووو دوسب و سووهُدد 2118-2115م و
ِةو س  71.4لّو س اَقس ،و و درتشو سٔ دذتةّةّووٕ نهووا دحعشو

درفبػووٕ درباِلووٕ فوووْ

ؿُ٘ دفورتدض نوام حواَث نواَدى فعؼول صوو درفورتٔ 2131-2119م الس  181لّو س
اَقس (درباِل دوَ ) َتعي َر  241لّ س اَقس فوْ درباِل درث نْ.
 بلُغ صش ٙب دقوعؼ ا درةُ ْ دوَرّٕ فوْ زتو دربهوٖ درعخعّوٕ َدضهظوآد دملنع ّوَٕدرتا ّٕ

ِة س  131لّ س اَقس.

م -تكبا ُدرنٕ دراَرٕ صو درفرتٔ 2118-2115م

ِعي َر  41لّ س اَقس.

ى -صش سٔ دقوعؼ ا درةُ ْ و ُدساٍ و درهةا دو هيب صو درفرتٔ 2118 -2115م
ِعي َر  41لّ س اَقس.
ض -درتش ٙب دربظبِٕ َدرهفشّٕ َدق ع نّٕ َغريي ق ميكو تةاِبي .
 سُ٘ دسعغو دضُدسا دض رّٕ درت س ّٕ وبَض َ ش نادد َنام كف ٘ٔ دسعخاد ًَختؼّؼووً حّووث ق ِعي و َر دضشووعخام هً و  %21فوووْ دضعُسووط ووو المج و رْ دذتيووم
دضع ح روسعخادم الس

نا سُ٘ ختؼّؼً مب عتةق ويادحن دمع .

وصريدً :عتع ج دقوعؼ ا درةُ ْ ملنو أ تأيّلوٌ الس و كو ى نلّوٌ وبول نو م 2111م الس
وكثب و نظب سهُدد فوْ وحشو درعبَحن.
اةقةحات
نُ ز ويم دضةرتح د فّ ِلْ:
 .1تب دذتكُ ٕ ص ٕ دوعؼ إِ نل ّٕ َ اسَسوٕ َن لّوٕ ملادسٔ دقوعؼو ا فووْ
و فووْ حو
ظول دسوع بدس درقواَدى َدذتؼو س َدرهعو ٙج دضشوعةبلّٕ نهًو شوعةب ً
دنفبدج دور ِٕ ،ظ سك فووْ النواداي َتهفّو ي َ ع بقوٕ َتةّوّم ن لّوٕ درعهفّو
ك فووٕ و ًووزٔ دراَرووٕ كوول فّ وو غتؼووٌ َ يسشوو د دمع وو دضووانْ َوووُدٍ
درف نلٕ.
 .2الظت ا الادسٔ َطهّٕ َكفئ رةّ أ دربه دضبكزٓ بؼهق ٘ تعبهٖ سسِٕ رلشّ سٕ
درهةإِ هبثةٕ َ عك لٕ

درشّ سوع دقوعؼو إِ َدض رّوٕ مبو ِشو يم فووْ

حتةّق دسعةبدس دوعؼ آ نشيب َب وصؽ سقب درؼبحن.
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 .3تُحّا ًُا ك فٕ و ًوزٔ دراَروٕ درعهفّ ِوٕ َدربو بّوٕ َدرعظوبِقّٕ َدرةـو ّٕٙ
فوْ تقزِز تُ ً د دذتكُ ٕ فوْ حتؼوّل ك فوٕ شوعخة د درتزِهوٕ درق وٕ
َست سبٕ درفش ا َتبطّا دقنف ا َسف كف ٘ٔ ختؼّؽ درهفة د درق ٕ.
 .4سف

شعُٗ درعهشّق َدرعق َى ب دربه دضبكزٓ َددتً د دذتكُ ّٕ دضقهّٕ

َدربهُك درعي سِٕ َدملسو ّٕ َطبك د درؼبدفٕ َكب س درعيو س َس و دضو
َدون و فوووْ ؿووبط سّ سووٕ درعيو سٔ درت س ّووٕ َسّ سووّٕ سووقب درؼووبحن مب و
ِكفووول َؿوو

ُدرنوووٕ طوو لٕ َحتاِوووا وَرُِوو د دسوووعخاد ٌ حشوووا وَرُِوو د

َدحعّ وو د دمع وو

ووو درشوول َدرتووا د دضشووعُسأ َؿووبط وسووق س سووقب

درؼبحن فوْ درشُا دحمللْ.
َ .5ؿ ص ٕ ملادسٔ درعي سٔ درادصلّٕ تـ و كشب دقحعكو س َست سبوٕ سّ سوٕ
دملغبدا رلشُا دحمللْ ب رشل غري درـبَسِٕ َدرـ سٔ َدض كو دنع ً ستلّ ً
َمح ِٕ دضهعج دحمللْ َؿبط دوسق س َتةلّل درف وا .....دخل.
َ .6ؿ تؼُس ن لْ رلشّ سٕ درت س ّٕ َب وصؽ فوْ
كشب دذتؼ س َفعح آف ا رلعق َى دقوعؼ آ

نبً دقوعؼ آ تـ و

دراَ َدضهع د دريت حتةق

ؼ ح حةّةّٕ رووعؼ ا درةُ ْ.
َ .7ؿ سسِٕ ن لّٕ رلخا و تبقّٕ دقوعؼ ا درةُ ْ قوعؼو اِ د اَ درقواَدى،
َدربخث نو طبك ٘ دوعؼ اِ َ

سِ حةّةّ .

 .8طبح لف ط ل رلي نا دقوعؼ آ ب نلٖ وسص ن لّٕ ََدوقّوٕ وو سوض
و  ٕ ٙدضف َؿ د

دضهع د َدمع

دراَرْ ،مبو فووْ ذرو درتشو ٙب درويت

تكباي دقوعؼ ا درةُ َْ ،نام درعهو ر نلوٖ دقطووا َحتوت وٓ و س نوو
تقووُِض اَ درقوواَدى درك وول ن و تكبوواٍ دقوعؼ و ا درةووُ ْ ووو صش و ٙب،
َدض ربٕ ببف دذتؼ س وبل وٓ ف َؿ د.
 .9دربخوث و درواَ درؼواِةٕ َدضعق طفوٕ نووو توُفري َادٙو نةاِوٕ رواٗ دربهو وَ
تشًّود

سِٕ وَ ش نادد َيب د.

َ .11ؿ سسِٕ بقّوأ دو وا رلعه ّوٕ دذتةّةّوٕ َدضشوعاد ٕ َدرق اروٕ دضبتكوزٔ نلوٖ
در و د َدضُدسا دحمللّٕ َب وصؽ دربظبِٕ هً َدر بّقّٕ.
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 .11تًّ ٕٚبّ ٕٚه سبٕ روسعث س ص رّوٕ وو درفشو ا َدرعواصل ،بو رعزد و و توُفري
و  ٕ ٙنبِـٕ َ عهُنٕ و دضظ سِ دضاسَسٕ دضع ح دقسعث س فًّ فووْ ك فوٕ
دم قد دضع حٕ َص ٕ تبَِج ن لّوٕ ادصلّو ً َص س ّو ً روسوعث س دن ووو ً وو
دقسعث س فوْ دضظ سِ دضعُس ٕ َدرؼغرئ.
 .12تقزِز ن لّوٕ درعُدفوق درشّ سوْ َدق ع و نْ بو ك فوٕ دضكُنو د درشّ سوّٕ
َدق ع نّٕ َدنعب س قّ س دركف ٘ٔ َدرهزديٕ َدرُطهّوٕ وسو ض توُرْ دضه ػوا
درةّ إِ فوْ دراَرٕ َدرقادروٕ دق ع نّوٕ فووْ تُرِو

هو ف درعه ّوٕ بو

هو طق

ددت ًُسِٕ َف ٚد دمع .
 .13الظت ا آرّٕ رلعق َى َدرعهشّق َدرعك ل ب ك فٕ ددتً د دضقهّٕ بإادسٔ درقوُى
درتو س ْ َبو وصؽ فوووْ دمو دملنشو نْ مبو ِشو نا فوووْ حتةّووق دقوعؼو ا
درةووُ ْ درف ٙووأ درةؼووُٗ َب و وصؽ و تقلووق هً و بعووُفري درشوول َدرتووا د
دوس سّٕ َدرـبَسِٕ.
 .14تفقّول ن ول ك فوٕ و ًوزٔ دراَروٕ تهفّ ِوٕ تظوبِقّٕ وـو  ّٕٙو هّوٕ سو بّوٕ مبو
ِـ و فبض سل ٕ دو ب درُدو فوْ الادسٔ درظأى دقوعؼ آ َدو

مي ِقزر

و ددتبًٕ درادصلّٕ َح رٕ درعؼآ َدرؼ ُا فووْ َ وٌ درقواَدى الس وى عتةوق
دهلل رظقبه درهؼب دركبري َدضب الى ط ٘ دهلل.
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جدول رقم (  ) 1توقع تطور المؤشرات النقدٌة خالل الفترة  4101-4112فً البدٌل (ملٌار لاير)
السنوات
البٌان
اجمالً العرض النقدي
النقد
النقد فً التداول
ودائع تحت الطلب
شبة النقد
ودائع بالعملة المحلٌة
ودائع بالعملة األجنبٌة
العوامل المؤثرة على عرض النقد
صافً األصول الخارجٌة
البنك المركزي (صافً)
البنوك التجارٌة اإلسالمٌة
صافً المطالبات الحكومة
صافً البنك المركزي
المطالبات
الودائع
صافً البنوك التجارٌة اإلسالمٌة
المطالبات
الودائع
المطالبات على القطاع غٌر الحكومً
القطاع الخاص
المؤسسات العامة
اخرى (صافً)
االصول الخارجٌة(ملٌون دوالر)
البنك المركزي
تغطٌة الواردات(شهر)
بنوك تجارٌة واسالمٌة
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قبل العدوان
2014 2010
3106 2267
1130 786
811 547
319 239
1977 1481
1134 703
843 778
1693
1216
477
780
263
541
278
518
518
0
539
348
101
7468328
5941
7,2
2387

1200
735
465
1962
685
761
76
1277
1287
10
817
523
293
8727013
4666
3,9
2347

خالل فترة العدوان
2017 2016 2015
3850 3697 3239
1950 1790 1502
1500 1349 1069
450 441 433
1900 1908 1736
1000 1057 965
900 851 771
659
182
477
2708
1474
1525
51
1234
1264
30
692
410
281
8204452
2096
3,4
2356

491
61552
3436
2153
2228
75
1283
1302
19
732
404
328
9623325
1036
1,6
2324

2021
4650
2150
1750
400
2500
1400
1100

2022
4800
2100
1700
400
2700
1650
1050

التوقعات المستقبلٌة
2026 2025 2024 2023
5730 5680 5520 5000
1930 1930 2020 2050
1600 1600 1680 1700
330 330 340 350
3800 3750 3500 2950
2800 2750 2500 1950
1000 1000 1000 1000

2027
5930
1930
1600
330
4000
3000
1000

2028
6270
1870
1550
320
4400
3500
900

2029
6570
1820
1500
320
4750
3900
850

2030
6920
1820
1500
320
5100
4300
800

1790
980
810
2920

2050
1150
900
2780

2430
1330
1100
2440

2950
1550
1400
2120

3500
2000
1500
1820

2018
4350
2400
1900
500
1950
1000
950

2019
4450
2250
1800
450
2200
1200
1000

2020
4520
2220
1800
420
2300
1200
1100

330
270600
3740
2296
2347
51
1444
1464
20
740
400
340
9602720
400
0’4
2320 2320

1500
820670
4500

1500 780 510 290 160
720 20 200- 420- 520780 760 710 710 680
3100 3370 3500 3600 3760

1700
910
790
3000

330
320650
4230
2690
2740
50
1540
1560
20
1600 1500 1400 1300 1220 1200 1170 1150 1100 1110 1000 900 760
400
360
200- 200- 220- 250- 300- 310- 350- 400- 800- 9702320

جدول رقم ( )4توقع تطور مؤشرات مٌزان المدفوعات الخارجٌة خالل الفترة  4101-4112فً اطار البدٌل ()4
السنوات
البٌان
رصٌد الحساب الجاري
المٌزان التجاري

خالل فترة العدوان

قبل العدوان

(ملٌار لاير)

التوقعات المستقبلٌة
2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2010

2020

2021

2022

1425- 1370- 1465- 2150- 2370- 3960- 2110- 2366- 2788- 1507- 1054-

150

560

220

580

280

100

110

5800- 6000- 6700- 7500- 8300- 9000- 11400- 11400- 11600- 11200- 10650- 6400- 6400- 6406- 4984- 4777- 825-

5500-

7200 7000
4300 42000
2900 2800
13000- 1300060
50-

7500
4500
3000
13000260

الصادرات السلعٌة
نفط وغاز
الصادرات األخرى
الواردات السلعٌة
مٌزان الخدامات

7648
6279
1369
8473534-

متحصالت

1688 1622

7724
6396
1328
125001056-

1439
980
480 480 473 520
6880- 6880- 6879- 6423940- 850- 856- 906421

450

460

مدفوعات

2240- 2250- 2250- 2300- 2300- 2400- 2520- 2310- 2130- 1960- 1760- 1400- 1300- 1277- 1334- 2743- 2156-

2240

مٌزان الدخل
متحصالت
مدفوعات
مٌزان التحوٌالت التجارٌة

1980- 1900- 1820- 1780- 1690- 1650- 1555- 1460- 1365- 1240- 1100- 360- 360- 363- 545- 1734- 1819120
100
80
70
60
50
45
40
35
30
30
20
20
18
23
27
55
2100- 2000- 1900- 1850- 1750- 1700 1600- 1500- 1400- 1270- 11300- 380- 380- 381- 568- 1761- 18747820 8230 9250 9700 10750 11200 12250- 12200 12130- 11250- 10340 4740 5450 5213 3600 6003 2065

1950150
2100
7300

9600 10000 11000 11400 12400 12300 12200 11300 10400 4500 5500 5259 3647 6059 2123

8600

8200

7700

2400

2500

2500

2600

2600

2700

2700

9000 10000 10000 10000 9000
200- 150- 10070500
1390 1590 1500 1650 1680

8500
2501430

7500
3001200

7000
3501490

6000
3701420

5500
3801510

5000
4001700

1000

900

800

900

900

1000

1000

1100

1300

190- 200-

2500 2500 2000
1700- 15000 1000700
650
680

2700
1800
690

2800
2000
590

3000
2100
530

3300 3200 3100 3000
2200- 2200- 2100- 2100410
420
490
500

3500
2200400

545
290327
465

30
30
320- 320100 90
800 800

700
300100
600

800
320200
400

800
350200
200

800
350250
200

800
360250
200

750
360200

700
370200

700
380180

700
380170

650
390160

650
390150

650
400150

570- 2350- 1510- 13580- 2588- 694-

70-

115-

130-

365-

1540

1990

1620

2070

1700

1610

1810

متحصالت

800

2400 2500 3700 3727 3306 3304 1476

مساعدات وهبات
مدفوعات
رصٌد الحساب الراسمالً والمالً

647
5829

2755
56349

341
47214-

االستثمار المباشر

189

233-

15-

700

تدفق الى الداخل
تدفق الى الخارج
االستثمارات األخرى

241 2341 2201
256- 2574- 2055199- 582 160-

197-

1500
800500

السحب من القروض
سداد أقساط القروض
أخرى
السهو والخطاء

354
249265120

63
29836
415

28
31388
1206

موقف مٌزان المدفوعات

905-

8000 2000 1800 1532
6060- 50461200 190- 200- 197-

1000

1500

1600

1800

2000

2100

2100

2200

2300

2500

تحوٌالت المغتربٌن

428

473

480

480

3800 3350
2500 2150
1300 1200
15000- 14000960- 960-

4400
3000
1400
16000630-

5100
3500
1600
16500710-

5600
3800
1800
17000720-

6000
4000
2000
15000400-

6200
4000
2200
14500200-

6500
4100
2400
14000200-

6800
4200
2600
13500150-

2300

2200

1000

2300

800

2400

2200
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توقع تطور الموازنة العامة للدولة خالل الفترة ( )41101-4112فً اطار البدٌل (( )4ملٌار لاير)
النفقات العامة
االٌرادت العامة للدولة
اجمالً
اجمالى
الفائض
نفقات راسمالٌة واستثمارٌة النفقات
النفقات العامة الجارٌة
اإلٌرادات
اإلٌرادات غٌر النفطٌة
او العجز
نفط وغاز
أجور ومرتبات سلع وخدمات فوائد الدٌن أخرى اجمالً استثمارٌة راسمالٌة اجمالً العامة
ضرائب وجمارك قروض ومساعدات أخرى اجمالً العامة

2010
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

41

1090
1039
238
53
1,2
52
400
500
600
650
700
720
720
720
730
730
740
750
750

455
586
474
528
431
456
580
735
920
1150
1380
1660
2000
2400
2880
3400
4000
4500
5000

62
310
21
0,2
0
0
1500
2500
2500
2500
2500
2300
2000
1800
1500
1500
1500
1500
1500

1812,4 722,4 205,4
2231,4 1192,4 296,4
1053 851 320
899
846 318
864
863 450
624
572 116
2630 2230 150
3987 3427 192
4260 3660 240
4600 3950 300
4940 4240 360
5120 4400 440
5240 4520 520
5570 4850 650
5860 5130 750
6480 5750 850
7190 6450 950
7750 7000 1000
8350 7600 1100

601
928
915
649
206
756
920
1100
1350
1400
1500
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
2000

194
170
123
86
99
240
300
340
450
470
550
650
700
700
750
800
850
900
950

275 1721,3 766,3 160
129 2331,2 709,2 524
45 1776 132 606
25 1638 129 774
1274 84
885
43 1625 119 510
500 2210 140 850
700 2240 200 600
1000 2600 250 550
1200 2710 300 540
1300 2900 350 500
1400 3000 400 450
1400 3100 400 450
1500 3200 450 450
1600 3340 500 440
1700 3450 530 420
1800 3750 750 400
1900 3880 800 380
2200 4200 900 350

90
107
88
90
47
0
200
300
500
600
600
700
700
700
700
750
800
800
900

274- 2086,3 365
336- 2567,2 236
856- 1909 133
854- 1753 115
457- 1321 47
1044- 1668 43
280- 2910 700
747- 3240 1000
160 4100 1500
90 4510 1800
140 4800 1900
20 5100 2100
40 5200 2100
170 5400 2200
220 5640 2300
580 5900 2450
840 6350 2600
1170 6580 2700
1050 7300 3100

توقع تطور مؤشرات االقتصاد الكلً خالل الفترة ( )41101-4112فً اطار البدٌل ()4

(ملٌار لاير)

التغٌر
اجمالً
اجمالً الطلب الكلً السنوي فً
االستثمار اإلجمالً
االدخار القومً
الناتج المحلً اإلجمالً االستهلك النهائً الكلً االدخار المحلً صافً دخل عوامل اإلنتاج صافً التحوٌالت التجارٌة الدخل القمو المتاح
االستخدامات
الناتج
معدل
معدل التضخم
معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة راس
القٌمة
معدل النمو
القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة
المال
1,8 0
7086
9120
1300
671
6457
442
3761000
0
5786
0
6787 2010
1,8 0
8502
10528
1506
759
7754
1437
308144
20,1
6995
5,2
7140 2014
2,0
6982
7383
601
3166065
684
81652- 8,76381
19,7- 5729 2015
6894
7351
995
391
6289
1260
25561- 7,55899
6,85338 2016
6787
6787
1042
292
6037
825
205131,0
5745
1,95232 2017
2,4
6971
6971
1029
655
6597
850
20175- 12,3
5942
10,3
5767 2018
2,5
11857
11857
4429
597
8025
850
15010325
7428
27
7325 2019
2,5
13918
13918
5154
1062
9826
840
170392
18
8764
25
9156 2020
2,5
15581
15580
5501
1850
11930
840
1701180
15 100080
22
11260 2021
2,5
18394
18394
6804
2817
14407
840
1702147
15
11590
18
13737 2022
2,5
20087
20087
6757
3550
16880
850
1802880
15
13330
17
16210 2023
2,6
22152
22152
6822
4306
19636
850
1803636
15
15330
17
18966 2024
2,6
25757
25757
8127
5230
22860
850
1804560
15
17630
17
22190 2025
2,6
29876
29876
9604
6360
26630
850
1805690
15
20272
17
25962 2026
2,6
34770
34770
11457
7773
31086
900
1907063
15
23313
16
30376 2027
2,6
40399
40399
13589
9136
35946
900
1908426
15
26810
16
35236 2028
2,6
43747
43747
12915
10751
41583
900
19010041 15
30832
15
40873 2029
2,6
50526
50526
15270
12667
48123
900
19011959 15
35456
47413 2030
55165
56065
106229
66099
13
40065
54545 2031
62274
443-176
45274
62704 2032
18,917
2033
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البٌان
السنوات

(ملٌار لاير)
جدول رقم ( )1البدائل لتوقع تطور الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً للفترة ( )4121-4112والخسائر المتوقعة خاللها بسبب العدوان والحصار
التغٌٌر
التوقع فً ظل استمرار العدوان
الخسائر فً الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً المتوقعة
المتوقع بعد العدوان
السنوي
2020
2019
بدٌل
بدٌل
بدٌل
البدٌل ()0
البدٌل ()4
البدٌل ()1
المستهدف قبل العدوان
فً
معدل النمو
الناتج
المتوقع عن
3
2
1
القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو
المستهدف القٌمة معدل النمو القٌمة معدل النمو المحلً
اإلجمالً
6787
6787 6787
5738 5738
19,65738
7410 7410
7140
7140
7140
7140
4970 4970
33,42498
2498
2498
30,46- 4970 30,46- 4970 30,460 4970
4,6
7468
4244 4244
45,73576
3576
3576
14,61- 4244 14,61- 4244 14,610 4244
4,7
7820
3790 3790
53,94436
4436
4436
10,7- 3790 10,7- 3790 10,70 3790
5,2
8226
3885 3885
55,44826
4826
4826
2,5
3885
2,5
3885 2,66
3885
5,9
8711

2010
2014
2014
2015
2016
2017
2018
اجمالي
فرعي
-5102
5102
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

32225
9191
9650
10084
10488
10907
11343
11797
12270
12760
13801
14353
14927

5,1
5,5
5,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

16889
4662
5500
6326
7275
8148
8963
9860
10845
11930
13123
14173
15306

2031
2032
2033
2034
2035

15524
16145
16791
17463
18161

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

116109

41

16889
4468
5138
5755
6445
7090
7799
8578
9265
10006
10806
11671
12488

14,1
20
18
15
15
12
10
10
10
10
10
8
8
12,94
عام13362 2028
14297
15298
16216
17189

16889
4468
5138
5652
6217
6839
7386
7977
8615
9218
9863
10553
11292

7%
15
15
10
10
10
8
8
8
7
7
7
7

15336
4529
4150
3758
3213
2759
2380
1937
1425
830
148
40465
214,89

15336
4723
4512
4329
4043
3817
3544
3219
3005
2754
2464
2130
1865

15336
4723
4512
4432
4271
4067
3957
3820
3655
3542
3407
3248
3061

11970
12688
13449
14256
15111

6
6
6
6
6

188306

1565
1227
847
575
274

2957
2836
2696
2535
2352

0

16889
4040
4848
5721
6580
7566
8474
9322
10254
11280
12407
13648
14358

16889
4
20
18
15
15
12
10
10
10
10
10
5

4040
4242
5090
6007
6908
7944
8897
9788
10766
11842
13026
14329

4
5
20
18
15
15
12
10
10
10
10
10

777
838
826
949
873
815
897
985
1085
1192
1050
1134

2331
2514
2478
2847
2619
2445
2691
2955
3255
3576
3150
3402

50,0
25,7
39,2
39,2
32,2
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
22
22

7,46%
84400
214,89
392755

42

2143
1909
1645
1352
1023
920

5960170
214,89
280004

6
6
6
6
6
6

16018
16979
17998
19078
20223
22722

18220

4,0
4,0
4,0
4,0

18888
19643
20429
21246
22980

2036
2037
2038
2039
2040
2041

