


 
 

 اتجاهات التغير في
 كانيـيب السـمو والتركـالن

 ٖـ(4758-7>46) في منطقة المدينة المنورة

 النمو والتوزيع -1

1 أ.د.حممد شوقي بن إبزاهيم مكي
 

 

 
تعس زضاغ١ خكا٥ل ايػهإ عٓكطًا ًَُٗا دسًا يف عًُٝات ايتدطٝط        

ــًا     ــايتدطٝط ٜٗـــــسف  غاغـــ ــ١ت ؾـــ ــ١ ااكـــــا  ااها ٚايتُٓٝـــ ــ١ خسَـــ ْٝـــ

ٚاالقتكــاز١ٜ ٚاالدتُاعٝـــ١ ٚايٓؿػـــ١ٝ يًُذتُـــا  ٚاإتُـــا َـــا ٖـــٛ  ال  ؾـــطاز  

ٚمجاعات  ٚ يهـٞ ضتكـل ٖـصٙ ااكـا  ال ـس يف اي ساٜـ١  ٕ ْؿٗـِ خكـا٥ل         

ايؿطز ٚادتُاعات "ايػهإ"  َٚٔ ٖٓـا  قـ شا ايسضاغـات ايػـها١ْٝ شات     

إ ايـصٟ ٖـٛ    ١ُٖٝ  ايػ١ ألْٗا تعس ااؿتاح يؿِٗ دٛاْب َتعسز٠ َٔ سٝا٠ اإلْػ

ستٛض مجٝا  ٚد٘ ايٓؿاط اي ؿطٟ ع٢ً ٚد٘ اي ػٝط١  ٚيف عكـطْا اذتانـط   

 ق شا ٖصٙ ايسضاغات ضنٝع٠  غاغ١ٝ يف عًُٝات ايتُٓٝـ١ ايـت تٗـسف       

 حتكٝل ااعٜس َٔ ايتكسّ ٚايطؾا١ٖٝ 

ٚتعــــس زضاغــــ١ خكــــا٥ل ايػــــهإ ٚعًُٝــــات تػــــ  ٖــــصٙ ارتكــــا٥ل      

ــا    ــ١ األغـ ــتػ  ْكطـ ــصا ايـ ــات ٖـ ــٌ   ٚاجتاٖـ ــاٍٚ سـ ــٟٛ عتـ ــٝط تُٓـ ؽ ألٟ ختطـ

ااؿهالت ايػها١ْٝ يهٞ ٜهٕٛ ٚاقعًٝا ْٚادشًا  ٚحتـسز   عـاز ااؿـه١ً    

ايػها١ْٝ غاي ًا يف ثالث١ دٛاْـب ٖـٞ ايُٓـٛ ايػـهاْٞت ٚتٛظٜـا ايػـهإت       

                                                 
  غتاش دػطاؾ١ٝ ايعُطإت قػِ ادتػطاؾٝات داَع١ ااًو غعٛزت ايطٜاض  - 4
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  ٚقــس تتــساخٌ تــهث ات ٖــصٙ (Judith, E.J.,1996, p.8) ٚخكــا٥ل ايػــهإ

   ٚ حتسٜـسٖا ٜعـس  َـطًا نـطٚضًٜا     ادتٛاْب يف  عهٗا ايـ ع،ت ٚيهـٔ زضاغـتٗا 

  ؾاَاًل ًاَٛنٛع ّغٛا٤  ناْا ااعادت١ ؾطز١ٜ  

ٚتػتُس ٖصٙ ايسضاغـ١  ُٖٝتٗـا َـٔ  ُٖٝـ١ ٖـصٙ ادتٛاْـب ايـت تعادتٗـات              

ؾُـــٔ األُٖٝـــ١ رهـــإ زضاغـــ١ ايُٓـــٛ ايػـــهاْٞ ٚ  ـــطاظ ايـــتػ  يف اذتذـــِ         

ــاٜا ايس ٛغطاؾ    ــا٥ل  ايكهـ ــتػ ات ٚارتكـ ــصٙ ايـ ــط ٖـ ــا ض ـ ــا٥ل َـ ــ١ ٚارتكـ ٝـ

ٚاالقتكاز١ٜ ٚاالدتُاعٝـ١ ٚايتُٜٓٛـ١ت ٚايـت ٜ ٌَـ  ٕ ٜٓـتر َـٔ َعادتتٗـا  نـاؾ١         

 اآٛض٠ ي ١ٓ دسٜس٠ يًسضاغات ايػا ك١ ايت اٖتُا  ايت١ُٝٓ يف َٓطك١ ااس١ٜٓ 

ٚغــٝعُس اي اســح    تــ ة غًػــ١ً َــٔ ايسضاغــات ايــت تػطــٞ ادتٛاْــب        

غتتٛظع ٖصٙ ايػًػـ١ً عًـ٢   ٚ ااصنٛض٠  عالٙ  كٛض٠ ؾطز١ٜ يهطٚضات ايٓؿط 

 = ايٓشٛ اآلتٞ

 

 ةــــــدراصـة الــن منطقـذة عـنب أواًل: 

 

تعس زضاغـ١ ااٛقـا ادتػـطايف يًُٓطكـ١ َـسخاًل  غاغـًٝا             

ًٜكـٞ ايهــ٤ٛ عًــ٢ ارتكــا٥ل ايط ٝعٝــ١ يًُهــإ ٚ ايتــايٞ  

 ٜعهؼ األ١ُٖٝ احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايعاا١ٝ ي٘ 

ــ١ اآـــ          ــا َٓطكـــ١ ااسٜٓـ ــاٍ غـــط  ٚغـــط   تكـ ٛض٠ يف مشـ

َ ؿ ـــه ١ًً     اآـــاطل ايط٥ٝػـــ١ يف غـــط      ســـس٣ااًُهـــ١ ايعط ٝـــ١ ايػـــعٛز١ٜ 

سا٥ـٌ ٚت ـٛىت َٚـٔ ادتٓـٛ  َٓطكـ١       اااًُه١ت ٚعتسٖا َٔ ايؿـُاٍ َٓطكتـ  

ت ــٛى  اَهــ١ ااهطَــ١ت َٚــٔ ايؿــطم َٓطكــ١ ايككــِٝت َٚــٔ ايػــط  َٓطكتــ 

ٚ  69 63ايطـٍٛ  (ت ٚمتتس اآطك١  ني زضدـات  4ٚاي شط األمحط)ؾهٌ ضقِ )

ع ـوق     ــالم -1
ي ـراف      ـجغـال

 هـميت            ـوأه
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ــات  75 48 ــطقًات ٚزضدـ ــص   :5 63ٚ  55 63ايعـــطض ؾـ ــصيو تهخـ ـٞـ  ـ ــااًل  ٖٚـ مشـ

اٍ ايػط ٞـ    ادتٓٛـ           ٝؾهاَل ؾـطٜط  ًا طٛيٝـًا ٜعٗـط  قكـ٢ اَتـساز ي٘ـ َٔـ ايؿُـ

  ٛ ٍ ضتـ ٍ ضتٛـ       943ايؿطقٞ ) طٛـ (ت َٚٔـ ايؿـطم    ايػـط  ) طٛـ (   777نِـ نِـ

% َٔـ َػـاس١ ااًُهـ١    ; 9متجٌـ   5نِ;:9>47ٚت ًؼ ااػاس١ اإلمجاي١ٝ يًُٓطك١ 

 ايػعٛز١ٜ ايعط ١ٝ 
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غـااتٝذ١ٝ )زٜٓٝـ١ َٚهاْٝـ١    اٚهلصا ااٛقا  ُٖٝـ١ خاقـ١ يعـس٠ اعت ـاضات           

ٚاقتكاز١ٜ( ست١ًٝ ٚ ق١ًُٝٝ ٚعاا١ٝ  ٚتربظ األ١ُٖٝ ايس١ٜٝٓ َـٔ ٚدـٛز ااػـذس    

َـ٘ غـًٜٓٛا َالٜـني ايعا٥ـطٜٔ َـٔ      ايٓ ٟٛ ايؿطٜـ )يف َطنع اآطك١( ايـصٟ ٜ  

مجٝا ايسٍٚ اإلغال١َٝ  نُا  ٕ يًعسٜس َٔ َهْٛات ااس١ٜٓ اآـٛض٠  ؾهـ١ًٝ   

خاق١ ع٢ً غا٥ط ااـسٕ تؿـٌُ ايا ـ١ ٚايكـاع ٚايـعضعت ٚارتكٛقـ١ٝ يًؿـذط        

   ٚقـس  4غـهٓاٖا ع٢ً  ٚايكٝس زاخٌ سسٚز اذتطّت  ناؾ١ ذتح ايطغٍٛ 

ــت   ــ٢ اغـ ــاضات عًـ ــصٙ االعت ـ ــهث  ٖـ ــا  اْعهـــؼ تـ ــ١ يًُٛقـ ــ١ ايسٜٓٝـ سا١َ األُٖٝـ

 اا ٜعٜس ع٢ً  ض ع١ عؿط قطًْا َٔ ايعَإ  ادتػطايف

كـ١ َـٔ سكٝكـ١  ُٖٝـ١ َطنعٖـا َٓـص       ٚتربظ األُٖٝـ١ ااهاْٝـ١ اٛقـا اآط        

يف نْٛٗا ْكط١ اضتهاظ جتاضٜـ١ َُٗـ١ عًـ٢ ططٜـل ايكٛاؾـٌ       تق ٌ اإلغالَّا

ادتعٜـط٠ ايعط ٝـ١  ـ الز    ايصٟ ٜط ط  ني دٓٛ  ؾ ٘  تايكس ١ )ططٜل اي دٛض(

سٝح متٝـع َٛقعٗـا  ـٛؾط٠ ااـٛاضز ااا٥ٝـ١ ٚايعضاعٝـ١  ٚ عـس  ـعٚؽ ؾذـط           تايؿاّ

اإلغالّ اغتُطت  ١ُٖٝ ااٛقا  إناؾ١ ٚظا٥ـ ز١ٜٝٓ ٚ زاض١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ؾهتتٗـا  

ايٛؾٛز َٔ مجٝا  قكاع ادتعٜط٠ ايعط ٝـ١ ستـ٢ ْٗاٜـ١ عٗـس ارتالؾـ١ ايطاؾـس٠       

ٚيهٓٗا  كٝا ستاؾع١ ع٢ً  ُٖٝتٗـا ايسٜٓٝـ١    ٚاْتكاٍ ايعاق١ُ    خاضدٗات

يٛدٛز ااػذس ايٓ ٟٛ ايصٟ تؿس  يٝ٘ ايطساٍ   ٚاغتُطت  ١ُٖٝ ااهـإ  ـني   

ٖـــت سٝــح 4684ؾــس ٚدــص  ستــ٢ قٝــاّ ااًُهــ١ ايعط ٝــ١ ايػــعٛز١ٜ يف عــاّ   

 س ت َجـٌ ْع اتٗـا َـٔ َٓـاطل ااًُهـ١ تؿـٗس عٗـسًا ظاٖـطًا غـاعس َٛقعٗـا           

                                                 
 تؿتح ايُٝٔت ؾٝهتٞ قّٛ)ٜكٍٛ=   ْ٘ قاٍ= مسعا ضغٍٛ اهلل  ض٣ٚ اي داضٟ َٚػًِ عٔ غؿٝإ عٔ   ٞ ظٖ  -4

ٜ ػٕٛ ؾٝتشًُٕٛ  هًِٖٝٗ َٚٔ  طاعِٗت ٚااس١ٜٓ خ  هلِ يٛ ناْٛا ٜعًُٕٛت ٚتؿتح ايؿاّت ؾٝهتٞ قّٛ ٜ ػٕٛ 

ؾٝتشًُٕٛ  هًِٖٝٗ َٚٔ  طاعِٗت ٚااس١ٜٓ خ  هلِ يٛ ناْٛا ٜعًُٕٛت ٚتؿتح ايعطامت ؾٝهتٞ قّٛ ٜ ػٕٛ ؾٝتشًُٕٛ 

 ( 4>4ت مـ4748ٖايطؾاعٞت قا   ٔ ساَست) ( هًِٖٝٗ َٚٔ  طاعِٗت ٚااس١ٜٓ خ  هلِ يٛ ناْٛا ٜعًُٕٛ
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ٜهـــٕٛ هلـــا ْكـــٝب نـــ   َـــٔ  ـــطاَر ايتُٓٝـــ١ يف   ٚ ُٖٝتٗـــا ايسٜٓٝـــ١ يف  ٕ

ااًُه١  ٚقس  طظ ٖصا ايتُٝع يف ض ط اآطك١  ؿ ه١ َٔ ايططم ايـت ظازت  

َٔ ذتُتٗا رشاٚض ايططم اإلق١ًُٝٝت مما دعٌ ااس١ٜٓ اآٛض٠ تـهتٞ يف ااطت ـ١   

األٚ  َٔ  ني َـسٕ ااًُهـ١ يف زضدـ١ االتكـاٍت  ـٌ ٚتعـست زضدـ١ االتكـاٍ         

ٝٗا ايؿ ه١ ايساخ١ًٝ    ايؿ ه١ ايسٚي١ٝت سٝح اضت طـا  ـايططم   ايعاي١ٝ ؾ

 اا ز١ٜ    األضزٕ ٚغٛضٜا َٚكط ٚزٍٚ ارتًٝر ايعط ١ٝ 

تـٛؾط ايعسٜـس َـٔ     يف  ٚتربظ األ١ُٖٝ االقتكـاز١ٜ آطكـ١ ااسٜٓـ١ اآـٛض٠         

ــا        ــ١ ايٛاغــع١ ٚعُازٖ ــ١ ايعضاعٝ ــ١ يف ايطقع ــا َتُجً ــٛاضز االقتكــاز١ٜ ؾٝٗ اا

ــٔ    ؾـــذط٠ ايٓ ــط٣ َـ ــ١ األخـ ــٌٝ ايعضاعٝـ ــاؾ١     عـــ، احملاقـ ــ١ت  اإلنـ دًـ

اذت ٛ  ٚارتهطٚات ٚايؿٛانـ٘  نُـا ٜعـس ايتعـسٜٔ يف اآطكـ١ َـٔ  ٖـِ        

األْؿط١ االقتكاز١ٜت ٚيعٌ َٔ  ُٖٗا خاّ ايصٖب يف َٓادِ َٗـس ايـصٖب   

ٚ ــاضٟت ٚدــصٜب غعٜــٌت ٚد ــٌ ايُٓطاْٝــ١ت ٚد ــٌ ايطَٚٝــات  ٖٚٓــاى خــاّ  

طّٚ ٚايٓٝهـٌ ٚ نػـٝس اذتسٜـس ااػٓاطٝػـٞ     ايككسٜط ٚايتٓذػنت ٚايه

ــٌ     ــ١ َجـ ــاض ايعٜٓـ ــ١  هسذـ ــط اآطكـ ــا تعخـ ــ١  نُـ ــس٠ يف اآطكـ ــا عـ يف َٛاقـ

ادتطاْٝا ٚايطخاّ يف د ٌ ضن٣ٛ ٚد ٌ ايػطا ١  ٚتكّٛ يف اآطك١ ايعسٜـس  

َــــٔ األْؿــــط١ ايكــــٓاع١ٝ ااتٛغــــط١ ٚايكــــػ ٠ت  اإلنــــاؾ١    قــــٓاع١ 

ــس ااسٜ   ــات يف ٜٓ ــا  ٚتع ــٛض٠  ســس ااطانــع ايتذاضٜــ١     اي اٚنُٝاٜٚ ٓــ١ اآ

اا١ُٗ يف اآطك١ ْعطًا يعٜاض٠ عسز ن   َٔ اذتذاز ٚااعتُطٜٔ هلـا نـٌ   

عــاّت ممــا ٜؿــهٌ ضٚادــًا جتاضٜــًا نــ  ًا ظتــص  ايػــهإ َــٔ شتتًـــ     

        ّ َــٔ ايجــط٠ٚ    ضتــا٤ اآطكــ١ يًعُــٌ يف ٖــصا ايكطــاع  ٖٚٓــاى قطــاع َتٓــا
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يب ـالترك         -2
 جيول            وجيال
 

ــ اؾ١    ْؿـــــاط ايػـــــٝاس١ اذتٝٛاْٝـــــ١ ٚايػـــــُه١ٝ يف اآطكـــــ١ت  اإلنـــ

اذتهاض١ٜ يػ٢ٓ اآطكـ١  ـايهج  َـٔ اآلثـاض يف ااسٜٓـ١ اآـٛض٠ت ٚايط ـص٠ت        

 ٚاذتٓان١ٝت ٚخٝربت ٚايعال 

ــات         تعـــس زضاغـــ١ ايانٝـــب ادتٝٛيـــٛدٞ َـــٔ ايسضاغـ

ااُٗــ١ ايــت  هــٔ  ٕ حتــسز  َــانٔ ايُٓــٛ ايعُطاْــٞت   

ٚ َانٔ ايتعسٜٔ ٚايتشذ ت مما ٜؿـهٌ ضنـا٥ع َُٗـ١    

 ت١ُٝٓ اآطك١   يف

ــ١            ــس٠ ااهْٛـ ــدٛض ايكاعـ ــ٢ قـ ــٛض٠ عًـ ــ١ اآـ ــ١ ااسٜٓـ ــع  ضض َٓطكـ تطتهـ

يكدٛض ايـسضع ايعط ـٞ  ٚتتهـٕٛ قـدٛض ايكاعـس٠  كـٛض٠ عاَـ١ َـٔ تتا عـات          

مسٝهـــ١ َـــٔ ايكـــدٛض ايط اقٝـــ١ ااتشٛيـــ١ عـــٔ  قـــٍٛ  طناْٝـــ١ ٚضغـــٛ ١ٝ  

ــط ٚاحملـــ     ــٌ ايطٞ)ااكعـ ــ١ َجـ ــات ادتٝٛيٛدٝـ ــٔ ايعًُٝـ ــس َـ ــا يًعسٜـ س ( تعطنـ

ٚايتكــسع ٚاالخــاامت ممــا  ز٣    ت ًٛضٖــا ٚحتٛهلــا     سعَــ١ َعكــس٠ َــٔ    

قـدٛض ايؿػـا ٚايػــٓؼ  ٚمتتـس ااتــساخالت ايٓاضٜـ١ ؾـٛم  دــعا٤ َـٔ قــدٛض       

ــسٜٛضاٜا      ــسْٜٛاٜا ٚايـ ــسٚتاٜا ٚايـ ــدٛض ايربٜـ ــٔ قـ ــ١ َـ ــٞ َهْٛـ ــسضع ايعط ـ ايـ

ًَٝـٕٛ   893ٝا  ٚتطاٚح  عُاض ٖصٙ ايكدٛض  ـني  قـٌ َـٔ    ْٚايتْٛاالٜا ٚادتطا

 ًَٕٝٛ غ١ٓ  33>غ١ٓ    ضتٛ 

ٚتكػــــِ ايكــــدٛض ااتطا كــــ١ عًــــ٢ قــــدٛض ايــــسضع ايعط ــــٞ     ــــؼ       

 زتُٛعات ٖٚٞ=

ٚازٟ ايؿطعتسًٝؿـــ١ت ٚازٟ ايعٝلتد ـــٌ ؾـــطٜحت ٚد ًـــ١  ٚمجٝـــا ٖـــصٙ           

اإُٛعات تت ا ايؿا٠ ااتهخط٠ َٔ ؾا٠ طال٥ا اذتٝا٠ ايـت ٜعتكـس  اَتـسازٖا    

غ١ٓ  ٚتعطنـا قـدٛض ايكاعـس٠ ٚايكـدٛض اآط كـ١       ًَٕٝٛ 8:3-5833 ني 
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عًٝٗــا يًعسٜــس َــٔ سطنــات ايتكــسع ااتذٗــ١    ايؿــُاٍ ايػط ــٞ ٚايؿــُاٍ    

 ( 5)ؾهٌ ضقِ ايؿطقٞ ٚااعان١ َٔ ايؿطم    ايػط 

 
 

 ١ٚت ػ ط ٞ قدٛض ايكاعس٠ ٚايكدٛض ايط اق١ٝ  سٝاًْا ط كات َـٔ ايا ـ  

ــعزاز مسهٗــا  اجتــاٙ اي   ؿــطم ٚايؿــُاٍ ايؿــطقٞ ٚايؿــُاٍ   ايطغــٛ ١ٝ ايــت ٜ
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ٚايت تتهٕٛ َٔ زتُٛع١ تُٝا٤ ٚضغٛ ٝات عكط اي ًٝٛدني  ٚمتجٌ زتُٛع١ 

تُٝا٤  سا١ٜ ايػطا٤ ايطغٛ ٞ ايصٟ ٜعًٛ قدٛض ايكاعس٠ت ٚتؿـٌُ ط كـتني َـٔ    

األغــؿٌ يلعًــ٢= ايػــٝل ) جــٌ  قــسّ ايكــدٛض ايطغــٛ ١ٝ ايــت تعــٛز ذتكــب     

عٔ َهْٛـات َـٔ اذتذـط ادتـ ٟ ايـصٟ      (ت ٚايربز ٖٚٛ ع اض٠ ١اذتٝا٠ ايكس 

َا ااهْٛات ايط١ًَٝ  نح يف ؾطم ٚمشاٍ اآطك١ َتساخاًل ٜعٗط  ؿهٌ ٚا

 َا زتُٛع١ عكط اي ًٝٛدني ؾتالسغ يف األغٛاض اي ٜٓٝٛـ١ عًـ٢ طـٍٛ غـاسٌ     

اي شط األمحط ٚحتـا سـطات اي اظيـا  ٚتتهـٕٛ ٖـصٙ ايكـدٛض َـٔ ضغـٛ ٝات         

دت  ايَٓٝٛٝٛيٝتت ٚتالسغ يف مشاٍ قًكاي١ٝ ض١ًَٝ ٚ سذاض َٔ ايكٛإ ٚا

 ٚازٟ ايعٝل ٚيف د ٌ عٓا 

ــ١)اذتطات( ايــت تػطــٞ           نُــا صتــس يف اآطكــ١  عــ، ايطؿــٛح ايربناْٝ

َػاسات ؾاغع١ َٔ َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ت ٖٚٞ دع٤ َـٔ سـطات غـط  ؾـ ٘     

  ٔ دٓٛ ــًا    اهلهــ ١ ايػــٛض١ٜ مشــاالً ـُـــعٜط٠ ايعط ٝــ١ ايــت متتــس َــٔ ايٝ ــــادت

ـــٜٚ ًــؼ عُــط ٖــصٙ اذت  ـــَ 46-45طات َــا  ــني ـ )ايٛيٝعٞتع ــس اهلل  ــٔ  ًٕٝٛ غــ١ٓـ

ـــ  ٚتتدــص ٖ(483ٖـــت 4749ْاقــطت  ـــصٙ اذتـ ـــطات يف َٓطكـ ـــ١ ااسٜٓــ١ اآــٛض٠ عـ س٠ ـ

 مسا٤ َجٌ سط٠ ضٖطت ٚسط٠ خٝربت ٚسط٠ ٖط١َ  ٚتعًٛ ٖـصٙ اذتـطات قـدٛض    

كـطٜٔ ايهُـربٟ    َـا  كـٛض٠ َ اؾـط٠  ٚ تؿكـًٗا  عـ، قـدٛض ايع       <ايكاعس٠

ٚاألٚضزؾٝؿٞ َجٌ تهٜٛة ايػٝل ٚايػام ايصٜٔ ٜكٌ مسهُٗـا حتـا سـط٠    

ّ  ٚ سٝاًْا ٜؿكٌ قدٛض اذتطات عٔ قدٛض ايكاعس٠ ضٚاغب 733ٖط١َ ضتٛ 

 ,Powers, R.W,1966, pp.21-22قاضٜــ١  ٚ يطٜــ١ تا عــ١ يعكــط اي ًٝــٛدني ) 

Chapman, B. W., 1978, p.9  ) 
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ايػـــاسًٞ ط كـــات َت آٜـــ١ ايػـــُان١ َـــٔ     ٚصتـــس يف ؾـــطٜط ايػـــٌٗ         

ــ١ ايٓاجتــ١ َــٔ  قــٍٛ َتعــسز٠ت ٚ هــٔ  ٕ        ــا٠ اذتسٜج ضغــٛ ٝات سكــب اذتٝ

 تكٓـ    األْٛاع اآلت١ٝ=

 ضٚاغب األٚز١ٜ= تتهٕٛ عاز٠ َٔ اذتك٢ ٚايطٌَ ٚايػطٜٔ ٚايكًكاٍ - 

تتهٕٛ َٔ ايطٌَ ٚايكًكاٍ شتتًط١  ٓػـب َتؿاٚتـ١    ضٚاغب ًَش١ٝ= -  

   َٔ األَالح

ٚتٓتؿط يف  َـانٔ َتؿطقـ١ َـٔ اآطكـ١ت خاقـ١ يف       ايهج إ ايط١ًَٝ= - ز

 ؾطقٗا )دٓٛ  ايؿكطإ( ٚمشاهلا 

ــس        -ز ــ١ ٚتتهــٕٛ َــٔ ادتالَٝ ــ١ ايكس ــ١= تٛدــس ســٍٛ األٚزٜ ــا  ايٓٗطٜ اي

 ٚاذتك٢ ٚايطٌَ ٚايػطٜٔ قًٌٝ ايتُاغو 

ايؿــعا  ااطداْٝــ١ اذتسٜجــ١= تٛدــس عًــ٢ طــٍٛ غــاسٌ اي شــط األمحــط    -ٖـــ 

 نِ َٔ خط ايػاسٌ 53ــ ١ً8 دساضًا َطداًْٝا  عُل َؿّه

 

ــٛض٠          ــ١ اآـ ــاٖط ايػـــطح يف َٓطكـــ١ ااسٜٓـ تهْٛـــا َعـ

ْتٝذ١ عًُٝات َتعسز٠ تتكٌ  اذتطنـات ايتهتْٛٝـ١ ايـت    

ــ١ٝت     ــط٠ األضنـ ــٛط يف ايكؿـ ــاع  ٚ ٖ ـ ــط٠  اضتؿـ ــا ظاخـ ناْـ

ْعالقات ٚؾكٛم ٚخػـ يف  ع،  دعا٤ اٚنصيو ذتسٚخ 

  ايٓؿاط ايربناْٞ ٚايعيعايٞ يف  ع، ااٛاقات ٚتـهث   ايكؿط٠ت  اإلناؾ١  

عٓاقط اآار َٔ سطاض٠ ٚ َطاض ٚضٜاح ٚدطٜـإ األٚزٜـ١ عـرب قـطٕٚ دٝٛيٛدٝـ١      

ْٚـتر عـٔ نـٌ ٖـصٙ ايعًُٝـات       تمتتس َٔ ايعَٔ األضنٞ ٚست٢ ايعَٔ ايطا ـا 

 ااعاٖط اآلت١ٝ=

ر ـاه     ـمظ -3
 سطح األرض
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ايػــٌٗ ايػــاسًٞ= ٖــٛ ع ــاض٠ عــٔ ؾــطٜط َــٓدؿ، ستكــٛض  ــني غــاسٌ   - 

ي شــط األمحــط ٚد ــاٍ اذتذــاظ تػطٝــ٘ َــٛاز ضغــٛ ١ٝ ضًَٝــ١ ٚسكــ١ٜٛ ٚ عــ،   ا

نــِ 8;5ٜ ًــؼ طــٍٛ ٖــصا ايػــاسٌ يف َٓطكــ١ ااسٜٓــ١ اآــٛض٠ ضتــٛ      تٞايطُــ

ّ ؾٛم َػت٣ٛ غطح اي شطت ٜٚ ًؼ  قك٢ عـطض يـ٘   63ــ 9 اضتؿاع ٜااٚح  ني 

نــِ يف  قكــ٢ 9 ;5ِت ٜٚٓشػــط    ــــن 7:ا ضتــٛ ـ١ ٜٓ ـــ ــايكط  َــٔ َسٜٓــ

ٚتٛدــس يف ادتــع٤ ايؿــُايٞ َــٔ ايػــٌٗ  عــ، ايػــ دات  ٚايــتالٍ        اٍايؿــُ

ّ ؾـٛم َػـت٣ٛ غـطح اي شـط  ٚقـس  ز٣      533اآععي١ ايت ٜكٌ اضتؿاع  عهٗا    

ــا ايػــٌٗ  ؿــهٌ        ــاٍ اذتذــاظ    تكطٝ ــ١ اآشــسض٠ َــٔ د  ــإ  عــ، األٚزٜ دطٜ

ستسث١ ايعسٜس َـٔ ايؿـطّٚ ٚارتًذـإ ايـت اغـتػًا نُطاؾـ٧ يًكـٝس         تعطنٞ

 ٛ ا٧ْ َُٗـــ١ يف اآطكــ١ َجــٌـ ٜٓ ـــا ٚايــطاٜؼ   َٚـــٔ  َجًــ١ ٖـــصٙ األٚزٜـــ١ ٚازٟ    َٚــ

  اٍت ٚٚازٟ عٜٛلت ٚٚازٟ األ طحتٚٚازٟ ايكؿطا٤ت ٚغ ٖا نج  

ٚعتــٝط  ــط ايػــاسٌ زتُٛعــ١ َــٔ ايكــدٛض ااطداْٝــ١ ايــت تــربظ عًــ٢       

نــِ ٚايجــاْٞ  طــٍٛ ضتــٛ  ٦ٖٝ53ــ١ خطــنيت األٍٚ َُٓٗــا مشــايٞ  طــٍٛ ضتــٛ   

ــ١ ٚغــط٢  عــطض ضتــٛ     اُٗــنــِ ٚ 7ٓٝ ـــ  8:َٓطك ــني ٖــصٙ   4:8ـ ــاثط   ّ  ٚتتٓ

ايؿــعب ااطداْٝــ١ زتُٛعــ١ َــٔ ادتــعض ايكــػ ٠ت نُــا تٛدــس  ــني ايؿــعب     

نـــِ    6ايػــاس١ًٝ ٚايؿـــعب ارتاضدٝـــ١ عــس٠ دـــعض ضًَٝـــ١ عًــ٢  عـــس ضتـــٛ    

 ادتٓٛ  ايػط ٞ َٔ اآطك١  

آطكــ١ ايػــٍٗٛ ايساخًٝــ١= تٓتؿــط ايػــٍٗٛ ايساخًٝــ١ يف َععــِ  دــعا٤ ا -  

ّ 833ـــ   533ت ٜٚـااٚح اضتؿاعٗـا  ـني    5ن758ِرػاس١  مجاي١ٝ تكسض  ٓشٛ 

ؾٛم َػت٣ٛ غطح اي شـط  ٚتانـع ٖـصٙ ايػـٍٗٛ يف  طـٕٛ ٚنـؿاف األٚزٜـ١        

 ايت متتس  ؿهٌ طٛيٞ  ٚ عطنٞ يف اآطك١ 
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ــ١  - ز ــا  ايساخًٝـ ــ١ت     = اهلهـ ــا  ايساخًٝـ ــ١ اهلهـ ــٍٗٛ ايساخًٝـ ــاٚض ايػـ جتـ

ْ مشـــااًل  :5ْ ٚ  55يـــت متتـــس  ـــني زا٥طتـــٞ عـــطض  ٚ ُٖٗـــا ٖهـــ ١ اذتذـــاظ ا

ٚختاقٗا زتُٛع١ َٔ األٚز١ٜ َجٌ  ٚز١ٜ ادتعيـٞ ٚاذتُـ، ٚايٓكُـٞت ٜٚكـّٛ     

ؾٝٗــا ايعسٜــس َــٔ ااطانــع ايعُطاْٝــ١ ااُٗــ١ َجــٌ ااسٜٓــ١ اآــٛض٠ ٚاذتٓانٝــ١    

% 8 56ٚخٝرب  ٚع٢ً ٖصٙ اهله ١ تٛدس اذتطات ايربنا١ْٝ ايت تؿهٌ ضتـٛ  

ّ عٓس ااس١ٜٓ اآٛض٠ 33:ٓطك١  ٜٚااٚح اضتؿاع ٖصٙ اذتطات  ني َٔ َػاس١ اا

ّ يف مشايٞ ااس١ٜٓت ٚيصيو ؾٗٞ تعس  سٝاًْا َٔ ااطتؿعـات ادت ًٝـ١    4733   

ح اذتطات  ايتهطؽ ايؿسٜست ٚختتعٕ يف دٛؾٗا نُٝات دٝس٠ طٚتتُٝع  غ

ؾـذا عًـ٢   نـاؾ١    ايا ـ١ ارتكـ ١)ايا ١ ايربناْٝـ١(ت ممـا      َٔ ااٝاٙت  اال

قٝاّ ٚاسات ظضاع١ٝ زاخًٗا )ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٚخٝـرب(  ٚقـس اغـتدسَا ايكـدٛض     

ــٌ اغــتدساّ       ــس٠ يسْػــإ  َج ــس٠ َؿٝ ــص ايكــسّ يف زتــاالت عسٜ ــ١ َٓ ايربناْٝ

ااؿتتات ايكدط١ٜ ٚايطَاز ايربنـاْٞ يف ختكـٝب ايا ١تٚاغـتدساّ اذتذـط     

ــٛز٠     ــال ١ ٚدـــ ــٛظٕ ٚايكـــ ــ١ ايـــ ــعٙ  ؿـــ ــا٤ يتُٝـــ ــاْٞ يف اي ٓـــ ــعٍ  ايربنـــ ايعـــ

اذتطاضٟتٚاغــتدسَا ايكطــا ايكــػ ٠ َٓــ٘تااتُٝع٠  ــايجكٛ  ارتاضدٝــ١  يف  

تٓعٝـ دػِ اإلْػإ يف اذتُاَات ايعا١َ ٚارتاق١  نُـا اغـتدسَا ٖـصٙ    

 ايكدٛض سسٜجًا يف قٓاع١ ايكٛف اذتطاضٟ 

ــٔ        -ز ــٛض٠ َ ــ١ اآ ــ١ ااسٜٓ ــاٍ اذتذــاظ يف َٓطك ــس د  ــ١= متت ــات ادت ًٝ ااطتؿع

كػـِ    زتُـٛعتني غـاس١ًٝ    ٓنـِت ٚت 633 طـٍٛ ضتـٛ   ايؿُاٍ    ادتٓٛ  

ٕ  َا ع٢ً ؾـهٌ  اٚزاخ١ًٝ تؿكًُٗا ٚزٜإ طٛي١ٝ ٚعطن١ٝ  ٚتعٗط اإُٛعت

نتٌ د ١ًٝ َٓععي١  ٚ ع٢ً ؾهٌ غالغٌ َتٛاظٜـ١  ٚعَُٛـًا تانـع ادت ـاٍ     

ايػــاس١ًٝ عًــ٢ طــٍٛ ايػــٌٗ ايػــاسًٞ يً شــط األمحــط ٜٚــااٚح اضتؿاعٗــا  ــني   
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٣ٛ غــطح اي شــطت ٚ ٕ نــإ  عهــٗا ٜطتؿــا  نــعاف  ّ ؾــٛم َػــت33:ــــ  933

ٖصا االضتؿاع َجٌ د ٌ ضن٣ٛ ؾطم َس١ٜٓ ٜٓ ا ايـصٟ ٜكـٌ اضتؿاعـ٘    ضتـٛ     

ّ ؾــٛم َػــت٣ٛ غــطح اي شــط  ٚت ــسٚ ادت ــاٍ ايساخًٝــ١  نجــط اضتؿاعــًا     54:3

عـٛف ايـصٟ ٜؿـطف عًـ٢ ٚازٟ ايؿـطع       ٌٚ عهٗا  تس اػاؾات ط١ًٜٛ َجٌ د ـ 

 (   6)ؾهٌ ضقِ ن488ِ طٍٛ ضتٛ 

 
 

ٚال ؾو  ٕ ٖصٙ ادت اٍتخاق١ ايساخ١ًٝت هلا تـهث  ٚانـح عًـ٢ زضدـات           

اذتـطاض٠ت  ش تــٓدؿ، اذتــطاض٠ عًــ٢ قُــِ ادت ــاٍ  ــسضدات نــ  ٠ تكــٌ     
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ّ عٔ ااٛاقا عٓس َػت٣ٛ غطح اي شط  ٚيعٌ ايعسٜـس َـٔ ٖـصٙ ايكُـِ      48ضتٛ 

االغـتجُاضات   تػتػٌ اآلٕ يف ايػـٝاس١ ايساخًٝـ١ت ٖٚـٞ َٓـاطل ٚاعـس٠ تٓتعـط      

اآاغــ ١ يتطــٜٛط ارتــسَات  ٗــا يتهــٕٛ َٓاغــ ١ يًذــص  ايػــٝاسٞ اإلقًُٝــٞ  

ٚايٛطة  َٚٔ  ِٖ ٖصٙ ادت اٍ شات األ١ُٖٝ ايتاضغت١ٝ ٚايػٝاس١ٝ يف اآطكـ١  

 ( 4َا ٜٛنش٘ ادتسٍٚ ضقِ )

 (4دسٍٚ ضقِ )

 ضتؿاعك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ سػب االيف َٓط ادت اٍ شات األ١ُٖٝ ايتاضغت١ٝ ٚايػٝاس١ٝ

 االضتؿاع عٔ َػت٣ٛ غطح اي شط احملاؾع١ اغِ ادت ٌ

 8ّ>9 ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ غًا

 67ّ> اذتٓان١ٝ قدط٠ اذتٓان١ٝ

 4357ّ ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ ع 

 43:3ّ ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ  سس

 4533ّ ااٗس د ٌ  ًٜٞ

 4773ّ خٝرب د ٌ   ٛ  طز١ٜ

 4ّ;48 ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ األدطز

 9ّ>48 خٝرب د ٌ َطس ا

 33ّ;4 ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ آض٠

 34ّ>4 ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ األؾكط)ايؿكط٠(

 ّ>;>4  سض د ٌ ق ح

 5ّ;53 ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ عٛف

 5494ّ ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ  زقؼ

 5733ّ ااس١ٜٓ اآٛض٠ د ٌ ٚضقإ

  

 
 اخـنـمـال -4
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ايعسٜس َـٔ ايعٛاَـٌ احملًٝـ١ ٚارتاضدٝـ١     ٜتهثط َٓار َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠        

ايت ت ثط يف سٝا٠ ايػهإ ْٚؿاطاتِٗ  ٚيعـٌ َـٔ  ٖـِ ٖـصٙ ايعٛاَـٌ ااـ ثط٠       

 َا ٜهتٞ=

= تكـا اآطكـ١ت نُـا غـ كا اإلؾـاض٠ت  ـني زا٥طتـٞ         ااٛقا ايؿًهٞ - 

مشـــااًلت ممـــا ٜعـــة تعاَـــس ايؿـــُؼ يف ؾكـــٌ  :5 63ٚ  55 63عـــطض 

ٞ َــٔ اآطكــ١ت  نــاؾ١    ؾــ ٘    ايكــٝـ َــطتني عًــ٢ ادتــع٤ ادتٓــٛ     

تعاَسٖا ع٢ً  دعا٤  خط٣ َٔ اآطك١ مما ظتعٌ اآـار ؾـسٜس اذتـطاض٠    

   يف ايؿتا٤ ًايف ايكٝـ ٚ اضز

ّ قـط  غـٛاسٌ اي شـط األمحـط     5ٜـااٚح اضتؿـاع اآطكـ١  ـني      = االضتؿاع - 

ّ يف اآاطل ادت ١ًٝ  َٚٔ ااعًّٛ  ٕ االضتؿاع عٔ غـطح اي شـط   5533ٚضتٛ 

ــ  ــار ٜتكـــ      ٜ ــ١  ؾٓذــس اآ ــ١ يف اآطك ــًا يف ايعٓاقــط اآاخٝ ــهث ًا  ايػ ثط ت

 ؿـهٌ عـاّ  ايكاضٜـ١ت ٚيهـٔ ٖٓـاى  عـ، ااٛاقـا ااطتؿعـ١ ايـت تتكــ           

ــاٍ        ــٌ َٛقــا د  ــس َٛاقــا دــص  غــٝاسٞ َج ــساٍ زضدــات اذتــطاض٠ ٚتع  اعت

 ّ(  5494ّ( ٚد ٌ  زقؼ يف ايٝت١ُ )34>4ايؿكط٠)

ا َٓطك١ ااسٜٓـ١ اآـٛض٠تيف  قكـ٢ غـط      = ٜ ثط َٛقااٛقا ادتػطايف -ز

قاض٠ آغٝا ٚال ٜؿكًٗا عٔ قاض٠  ؾطٜكٝا  ال نت١ً َا١ٝ٥ قػ ٠ ممج١ً يف 

غـ ١ يتهـٕٛ اآدؿهـات    ااي شط األمحطت يف  ظتـاز اي ٦ٝـ١ اآاخٝـ١ اآ   

ادت١ٜٛ  ؾٗٓا تكا ٌ يف ؾكٌ ايؿتا٤ ايطٜـاح ايكاضٜـ١ اي ـاضز٠ ايكازَـ١ َـٔ      

يطٜــاح ايػط ٝــ١ ايساؾ٦ــ١ ايطط ــ١ ايكازَــ١ َــٔ  ؾــطم آغــٝا ٚؾــطم  ٚض ــا ٚا

اي شط ااتٛغطت مما ٜ ثط ع٢ً زضدات اذتطاض٠ ٚايططٛ ١ت خاق١ ع٢ً 

مشاٍ اآطكـ١  ٚيف ؾكـٌ ايط ٝـا تتذـ٘ ايطٜـاح االغـتٛا١ٝ٥ ضتـٛ ايؿـُاٍ         

سا١ًَ ايططٛ ١ ايت قس تػكط  َطـاضًا عًـ٢ اآطكـ١ت ٚنـصيو اذتـاٍ      
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ضات اهلٛا٤ ايػط ١ٝ ايطط ١ ايت ٜٓتر يف ؾكٌ ارتطٜـ تتهثط اآطك١  تٝا

(  ٚيف ؾكٌ ايكٝـ تٗب 5عٓٗا غكٛط األَطاض يف اآطك١ )دسٍٚ ضقِ

ــٛ  ٚغــط  آغــٝا ٜكــٌ تهث ٖــا    َٓطكــ١        ــاح ســاض٠ ٚداؾــ١ َــٔ دٓ ضٜ

ااس١ٜٓ اآٛض٠ت ٚنـصيو ظتًـب ااـٓدؿ، ايػـٛزاْٞ ضٜـاح سـاض٠ ٚداؾـ١        

 ١ تهٕٛ قس ؾكست َععِ ضطٛ تٗا ق ٌ  ٕ تكٌ اآطك

 

 

 (5دسٍٚ ضقِ)

 ٖـ(4758-7>46ض٠ سػب ؾكٍٛ ايعاّ )ارتكا٥ل اآاخ١ٝ رٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛ

 اإُٛع ارتطٜـ ايكٝـ ايط ٝا ايؿتا٤ ارتكا٥ل اآاخ١ٝ

  ع٢ً زضد١ سطاض٠ عع٢ُ 

ــط زضدـــــــ١ اذتـــــــطاض٠    َتٛغـــــ

 ايعع٢ُ 

  قٌ زضد١ سطاض٠ زْٝا 

 َتٛغط زضد١ اذتطاض٠ ايسْٝا 

6: 

58 56 

4 

45 :4 

73 6 

68 :9 

; 

54 ;4 

88 

75 ;7 

49 6 

5; 9; 

74 8 

68 ;6 

5 ; 

55 44 

88 

67 ;3 

4 

54 54 

ــ٢    ــاح عًـ ــطع١ ايطٜـ ــط غـ َتٛغـ

 غِ )نِ/غاع١( :64اضتؿاع 

 ع٢ً غطع١ يًطٜاح ع٢ً اضتؿاع 

 غِ )نِ/غاع١( :64

 االجتاٙ ايػا٥س يًطٜاح* 

9 53 

 

48 47 
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9 :9 
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9 :5 
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9 69 
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 ؽ

 59 3 5: 3 :5 3 >5 3 53 3  َتٛغط ن١ُٝ األَطاض/َِ

 ;; : >5 ; >: : ;: : :: : ن١ُٝ اي دط )َِ/ّٜٛ( 

 >; 69 98 68 37 56 :; 67 89 86 َتٛغط ايططٛ ١ ايٓػ ١ٝ )%( 

 * ؽ= االجتاٙ ايػط ٞ 
 ع١تايطٜاض ٖـتايٓؿط٠ اهلٝسضٚيٛد١ٝتٚظاض٠ ايعضا4758-7>46قػِ اهلٝسضٚيٛدٝات-4    ااكازض=

 ّت  ٝاْات غ  َٓؿٛض٠ 5337-8:>4َكًش١ األضقاز ٚمحا١ٜ اي ١٦ٝت -5
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ــ١           ــ١ األغاغــ١ٝ رٓطكــ١ ااسٜٓ ٜٛنــح ادتــسٍٚ ايػــا ل ارتكــا٥ل اآاخٝ

ستطــ١ تا عــ١  ;5اآــٛض٠ سػــب ؾكــٍٛ ايعــاّت ٚايــت ن سػــا ٗا َــٔ  ٝاْــات 

 ٛ اآلتٞ=يٛظاض٠ ايعضاع١ َٚكًش١ األضقاز ٚمحا١ٜ اي ١٦ٝ ع٢ً ايٓش

تكــــٌ  عًــــ٢ زضدــــات اذتــــطاض٠ يف ؾكــــٌ ايكــــٝـت خاقــــ١ يف ؾــــٗط -4

ْ ّ ٚ قـٌ زضدـ١ سـطاض٠ يف     : 78 غػطؼت سٝح  ًػـا  عًـ٢ زضدـ١ سـطاض٠     

ّْ   َــا يف ؾكــٌ ايؿــتا٤ ؾكــس ناْــا  عًــ٢    : ;5ؾكــٌ ايكــٝـ ناْــا   

ٚيعـٌ ٖـصٙ ايـسضدات ت نـس قاضٜـ١ َٓـار           ّْ 4ّْ   ٚ قًـٗا   :6زضد١ سطاض٠ 

ّْت ٚيف ؾكـٌ ايؿـتا٤    : 53 ًؼ ااس٣ اذتـطاضٟ يف ايكـٝـ    اآطك١ت سٝح

ّْت مما ٜسٍ ع٢ً ايت أٜ ايٛانح  ني زضدـات اذتـطاض٠ قـٝؿًا ٚؾـتا٤       8 45

ـــ       ــا ٚارتطٜ ــع ؾــٗٛض ايط ٝ ــاع ٚايعُــل ايكــاضٟ  ٚتتُٝ  ػــ ب عــاًَٞ االضتؿ

ــٛت خاقــ١ يف  ؾــٗط       اطتؿــاض زضدــات اذتــطاض٠ ايــسْٝات ٚيهٓٗــا ال ختً

ٚ ؾــٗط ارتطٜـــ اا هــط٠ َــٔ اضتؿــاع زضدــات اذتــطاض٠ت    ايط ٝــا ااتــهخط٠ 

 ّْ ع٢ً ايتٛايٞ  78ّْ ٚ  79سٝح  ًػا  قكاٖا 

َٚٔ ااالسغ ع٢ً زضدات اذتطاض٠ يف اآطك١ ٖٛ االجتاٙ ضتـٛ اطتؿـاض         

َتٛغط اذتطاض٠ ايػٟٓٛ نًُا اجتٗٓا مشااًلت ؾؿـٞ َسٜٓـ١ ايعـال ايٛاقعـ١ يف     

ّْت  ُٝٓا  56اذتطاض٠ ايػٟٓٛ    ضتٛ  قك٢ مشاٍ اآطك١ ٜٓدؿ، َتٛغط 

ّ  ــايكط  َــٔ قطٜــ١ ايٓكــاٜـت سٝــح   64ٜطتؿــا يف دٓــٛ  اآطكــ١    ضتــٛ 

تتعاَس ايؿُؼ قٝؿًا عًـ٢ َـساض ايػـططإ  ٜٚعـة ٖـصا ايت ـأٜ  ٕ ااتٛغـط        

اذتطاضٟ ايػٟٓٛ  اآطك١ ٜكا  َٔ َعسٍ ايطاسـ١ اذتطاضٜـ١ يسْػـإ ٚايـت     
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ْت ممــا ٜؿــذا عًــ٢ االغــتكطاض اي ؿــطٟ ٚ ــٛ   58 ت ًــؼ يف ااتٛغــط ايط ٝعــٞ

 ْؿاطات اياٜٚح ٚايػٝاس١ 

ٜالسغ اضتؿاع َتٛغطات زضدات اذتطاض٠ ايعًٝا ٚايسْٝا يف ْٗا١ٜ ايط ٝـا   -5

 ؾٗط(ت ثـِ تعـٛز يالطتؿـاض يف ٚغـط ْٚٗاٜـ١       43ــ  7ست٢  سا١ٜ ارتطٜـ)

 ( 7ارتطٜـ ٚايؿتا٤)ؾهٌ ضقِ 

يف ؾكـٌ ايؿـتا٤ يف ايكػـِ ايػــاسًٞ     عٓـس َكاضْـ١ َتٛغـطات اذتـطاض٠     - 6

ٜتهـح  ٕ   <َٔ اآطك١ )ستـاؾعت  ـسض ٜٚٓ ـا(  ـاألدعا٤ ايساخًٝـ١ ااطتؿعـ١      

زضدات اذتطاض٠ يف اآطك١ ايػاس١ًٝ  ع٢ً ْػـ ًٝا َـٔ َتٛغـطات اذتـطاض٠     

يف ايؿطم  ؾُجاًل صتس  ٕ َتٛغط اذتطاض٠ ايعع٢ُ يف ٜٓ ا ٜكـٌ    ضتـٛ   

ــ١    ّْت  ُٝٓــا ٜكــٌ يف ستاؾعــ١   58 ّْ يف ؾكــٌ ايؿــتا٤    ; 56اذتٓانٝ

ــات اي دــط ؾــٛم اآطكــ١        ٚيعــٌ َــا ٜعــعظ ٖــصا االخــتالف ٖــٛ اضتؿــاع نُٝ

اي شط١ٜ مما ٜػاِٖ يف ضؾـا زضدـات اذتـطاض٠ يف غـٌٗ ٜٓ ـا   َـا يف ؾكـٌ        

ايكٝـ ؾٓذس  ٕ ااتٛغط اذتطاضٟ ٜٓدؿ، يف اآاطل ايػـاس١ًٝ عٓـ٘ يف   

ّْت  ُٝٓــا  68ٌ يف ٜٓ ــا    ضتــٛ األدــعا٤ ايساخًٝــ١ َــٔ اآطكــ١ سٝــح ٜكــ 

ّْت ٚشيــو  ػــ ب تعاَــس ايؿــُؼ عًــ٢   : 75ٜكــٌ يف اذتٓانٝــ١    ضتــٛ 

ــاطل      ــ   يف اآـ ــطاض٠  ؿـــهٌ نـ ــات اذتـ ــٔ زضدـ ــا َـ ــا ٜطؾـ ــ١ت ممـ اآطكـ

 ايساخ١ًٝ ايكاض١ٜ 
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ْتٝذــ١ الخــتالف ايهــػط ادتــٟٛ يف َٓطكــ١ ااسٜٓــ١ اآــٛض٠ عــٔ اآــاطل   -7

ؾطٜكٝـا تتعـطض    ٛض اي شط ااتٛغط  ٚ ؾطم احملٝط١ يف ٚغط آغٝا  ٚ س

اآطك١ هل ٛ  ضٜاح ساض٠ يف ؾكٌ ايكٝـت ٚضٜاح  اضز٠ قاز١َ َـٔ غـٝربٜا   

ٚؾــطم  ٚض ــات  ٚ ضٜــاح زاؾ٦ــ١ ضط ــ١ َــٔ اي شــط ااتٛغــط يف ؾكـٌـ ايؿــتا٤           

نِ/ايػـاع١ت  49-9ٚتهٕٛ يف ايػايب غطع١ ايطٜاح َتٛغـط١ تـااٚح  ـني    

نِ/ايػاع١ َـج ٠ ايعٛاقــ ايطًَٝـ١ ٚ ٕ    96ٚقس تعٜس يف  ع، األسٝإ    

نإ شيو يف ْطام ستسٚز دسًا  ٚت نـس ٚضز٠ ايطٜـاح ااجُٓـ١ غـٝاز٠ االجتـاٙ      

     ٚ  ٞ ايػط ٞ  ٚ غط  ادتٓٛ  ايػط ٞ هل ٛ  ايطٜاح غـٛا٤  عًـ٢ ااػـت٣ٛ ايؿكًـ

 ( 8ضقِ ؿهٌ عاّ ع٢ً َساض ايعاّ )ؾهٌ 

 دــط  ٚاــا ناْــا ٖٓــاى عالقــ١ ططزٜــ١  ــني زضدــات اذتــطاض٠ ٚنُٝــ١ اي -8

زضدـات اذتــطاض٠ َطتؿعــ١ يف اآطكـ١ َععــِ  ٜــاّ ايػـ١ٓ ؾكــس  ز٣ شيــو       

اضتؿاع اي دطت خاق١ يف ؾكٌ ايكـٝـ  ٚقـس  ًـؼ  َتٛغـط اي دـط ايٝـَٛٞ       
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َــِت ٚ ًــؼ  قكــاٙ يف ؾكــًٞ ايكــٝـ ٚارتطٜـــ    > :خــالٍ ؾــا٠ ايسضاغــ١  

 َِ/ّٜٛ ع٢ً ايتٛايٞ   6 >َِ ٚ ; :رتٛغط 

 

 
ػ١ٝ  ني زضدات اذتطاض٠ ٚايططٛ ١ ايٓػـ ١ٝ يف َٓطكـ١   ٖٓاى عالق١ عه-9

ااسٜٓــ١ اآــٛض٠  ْٚعــطًا الضتؿــاع زضدــات اذتــطاض٠ يف َععــِ  ٜــاّ ايػــ١ٓ َــا    

اْتؿاض ادتؿاف ؾإٕ ايططٛ ١ ايٓػ ١ٝ عاز٠ َـا تهـٕٛ َٓدؿهـ١ يف َععـِ     

%(ت َا ٚدٛز  عـ، االختالؾـات  ـني ايؿكـٍٛ      > 69 ٜاّ ايػ١ٓ )رتٛغط 

   ( 5)دسٍٚ ضقِ يف ؾكٌ ايؿتا٤ ٚ قًٗا يف ؾكٌ ايكٝـسٝح ت ًؼ  قكاٖا 

ٜٚالسغ  ٕ  عًـ٢ َعـسالت ايططٛ ـ١ ايٓػـ ١ٝ ناْـا يف ؾـٗط ٜٓـاٜط سٝـح         

 % 9%ت ٚ قًٗا يف ؾٗط ْٜٛٝٛ سٝح  ًػا ;9 ًػا 

-43تــااٚح نُٝــ١ األَطـــاض ايػــ١ٜٛٓ يف َٓطكــ١ ااسٜٓـــ١ اآــٛض٠  ـــني      -:

ـ  ٜٚعـس ؾكـٌ ايط ٝـا    َِت ٚتٗطٌ َععُٗا خالٍ ؾكًٞ ايط ٝا ٚارتط85ٜ
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 نجـط سعــًا يف ْػــ ١ غـكٛط األَطــاض  ٜٚتكـــ ؾكـٌ ايكــٝـ  ادتؿــاف    

ايؿسٜست مما ٜٓعهؼ ع٢ً دؿاف  ٚز١ٜ اآطكـ١ َععـِ  ٜـاّ ايػـ١ٓ  َٚـا      

ٖصا تتُٝع  َطاض اآطك١  ايتص ص  ٚعسّ االْتعاّ َٔ غ١ٓ ألخط٣  ؾُـجاًل  

َـــِت 6 5 ّ  ًـــؼ6:>4صتــس  ٕ ااعـــسٍ ايػــٟٓٛ يػـــكٛط األَطـــاض يف عــاّ    

ّ  نُــا تتؿــاٚت ؾكــٍٛ ايػــ١ٓ يف 5333َــِ يف عــاّ 75ٚيهٓــ٘ اضتؿــا    

ٕ  دٗـع٠ ايكٝـاؽ ال    عسز َطات غكٛط ظخات خؿٝؿ١ دسًا َٔ ااطط ست٢ 

َـط٠ خـالٍ ؾـا٠ ايسضاغـ١ت      ;:تػتطٝا قٝاغٗا  ٚقس  ًؼ عسز ٖـصٙ ااـطات   

% َـٔ اإُـٛعت ٚ قًـٗا    > 68نإ  عالٖا َٔ ْكٝب ؾكٌ ايط ٝـا  ٓػـ ١   

%ت ٚ ًـــؼ ْكـــٝب ؾكـــًٞ ارتطٜــــ 48ٔ ْكـــٝب ؾكـــٌ ايكـــٝـ  ٓػـــ ١ َـــ

% ع٢ً ايتـٛايٞ   ٚعًـ٢ ايـطغِ َـٔ ٖـصا ايتص ـص   ال       > 59%ت ; 54ٚايؿتا٤ 

دسًا يسْػإ ٚايٓ ات ٚاذتٝـٛإ سٝـح ٜتًـٛ غـكٛط      ًا ٕ ايتػاقط ٜعس َُٗ

ااطط  ٛ ايػطا٤ ايٓ اتٞ ٚايؿـذ ات ايربٜـ١ ايـت تؿـهٌ َـٛضزًا يًطعـٞت       

  ظٜـاز٠ نُٝـ١ ااٝـاٙ يف آ ـاض ااـعاضعت ممـا ٜػـاعس عًـ٢ تـٛؾط           اإلناؾ١  

ا ايهػـا٤ األخهـط   ذااٝاٙ  يطٟ ااعضٚعات  ايؿهٌ ااطًٛ   نُـا ٜؿـ  

 ع٢ً ظٜاز٠ ْؿاط اضتٝاز ايطسالت ايرب١ٜ ٚايػٝاس١ يًػهإ 

 

 يــكانــــــــو الضــثانيًا: النم
 

 

اآــٛض٠ خــالٍ ايؿــا٠   تتٓــاٍٚ ٖــصٙ ايسضاغــ١  ــٛ غــهإ َٓطكــ١ ااسٜٓــ١         

ـــ  7>46) ـــ  7:>4ٖـــ/4758ـ ــ٢    5337ـ ــس اعتُــست  كــٛض٠  غاغــ١ٝ عً ّ(ت ٚق

نـاؾ١     ٝاْـات َؿـطٚع    ٖــت  اإل 4758ٖـت 4746ٖـت 7>46 ٝاْات تعسازات 

ــ١       ــ١ ااسٜٓ ــ٘  َاْ ــٛض٠ ايــصٟ  عست ــ١ اآ زضاغــ١ اادطــط اإلقًُٝــٞ آطكــ١ ااسٜٓ

 ٖـ >474اآٛض٠ يف عاّ 
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اكــازض يف ايكٝــاّ  ااكاضْــات إلٜهــاح ايــتػ ات ايػــها١ْٝ  ٚتؿٝــس ٖــصٙ ا      

 ايت َطت  ٗا َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ خالٍ ضتٛ ثالث١ عكٛز َان١ٝ َٔ ايعَإ 

ض٠          ـٛـ ــ١ اآ ــ١ ااسٜٓ ـ يف َٓطك ٕ   48453:9ٜعـٝـ ـٛـ ١  جً ع  : 9ْػـُـ ـٛـ % َـٔـ زتُ

   ٖـ4758يف عاّ  5ْػ١ُ/نِ 7 84غهإ ااًُه١ت ٚ هجاؾ١ عا١َ تكسض  ٓشٛ 

ٖــ  ٓػـ ١   4758ٖــ ٚغـ١ٓ   7>46ٚقس  ـا عـسز غـهإ اآطكـ١  ـني غـ١ٓ             

%  ٚايػــ اٍ ايــصٟ ٜطــطح ْؿػــ٘ ٖٓــا= ٖــٌ ٖــصا ايُٓــٛ يف عــسز 6>4 ًػــا ضتــٛ 

ــٛ         ــاطل ااًُهــ١مت ٖٚــٌ ٖــصا ايُٓ ــ١ َٓ ــٛ يف  كٝ ــا ايُٓ ايػــهإ ٜتٓاغــب َ

 ٛ ــ ــا  ـ ــ٢ َـ ــ١م  ٜتُاؾـ ــا يف اآطكـ ــٛاضز ٚ َهاْاتٗـ ــص  ااـ ــ٢ ٖـ ــ١ عًـ ٙ  ٕ اإلدا ـ

ايتػــاتالت قــس تػــاعس يف تــ ة غٝاغــ١ غــها١ْٝ جتعــٌ ٖــصا ايهــِ َــٔ          

ايػــهإ طاقــ١ تػــاِٖ  ؿاعًٝــ١ يف تُٓٝــ١ زتتُــا َٓطكــ١ ااسٜٓــ١ اآــٛض٠ت         

ٚحتكل ااعازي١ ايكع ١ ايـت ٜػـع٢  يٝٗـا اادططـٕٛ اإلغـااتٝذٕٝٛ يف خًـل       

  ااٛاظ١ْ  ـني ايُٓـٛ ايػـهاْٞ ٚخكـا٥ل ٖـصا ايُٓـٛت ٚ ـني ايتُٓٝـ١ ايؿـا١ًَ         

ٚ شا َا حتكل ٖصا اهلسف يف نٌ دع٤ َٔ  دعا٤ ايـٛطٔ َٚٓاطكـ٘ت حتككـا    

 ايت١ُٝٓ يف مجٝا  عها٥٘ ٚيف ٖٝهً٘ ايعاّ  

ٗر االغـــتكطا٥ٞ ايـــصٟ ٜعٓـــ٢ رالسعـــ١          يكـــس اعتُـــست ٖـــصٙ ايسضاغـــ١ ااــٓـ

ٝؿٗا ٚحتًًٝـٗا َٚعطؾـ١          ايعاٖط٠) ٛ ايػـهإ( ٚجتُٝـا اي ٝاْـات سٛهلـا ثـِ تكٓـ

سدا ــ١ عًــ٢ ايتػــاتالت َٚــٔ ثــِ ايتٛقـٌـ    سكــا٥ل َٓعُــ١    غــ ا  تػ ٖــات ي

          ٛ  هٔ  ٕ تػـتدًل َٓٗـا  عـ، ايتعُُٝـات  نُـا اغـتدسّ اي اسـح األغًـ

 ايسضاغ١     اإلسكا٥ٞ يٛقـ اي ٝاْات ٚحتسٜس َس٣ ت آٜٗا ٚتػ ٖا خالٍ ؾا٠

 

ٖــت ٖٚـٞ   7>46يكس سسزت  سا١ٜ ؾا٠ ايسضاغـ١  ػـ١ٓ         

ٞ ايػ١ٓ ايت  دطٟ ؾٝٗ ٘   -ا  ٍٚ تعساز ضمسـ -َعـاف  ـ

اتجاه             ات 
الزي                  ادة 

 الس               كانية
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ــ١ ــ١   4يًػـــهإ يف ااًُهـ ــٛ ايػـــهإ يف اآطكـ   ٚهلـــصا ســـسزت َطاســـٌ  ـ

 ايػٓٛات ايت متا ؾٝٗا ايتعسازات ايػـها١ْٝ ايطمسٝـ١ ٖٚـٞ ثـالخ غـٓٛات      

ــ١ عًــ٢ تػــ       4758ت 4746ت 7>46) ـــ(  ٚ هــٔ اغــتٓتاز ااالسعــات اآلتٝ ٖ

 غهإ َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠=  

% ) ٚ َعــسٍ ظٜــاز٠  9 5>4يػــهإ  ٓػــ ١ ظٜــاز٠ تكــٌ       اظزاز عــسز ا-4

%(  ٚيهــٔ ٖــصٙ ايٓػــ ١ م تهــٔ َتػــا١ٜٚ خــالٍ ناَــٌ 5 9غـ١ٜٛٓ ت ًــؼ  

ايؿا٠ ٚ  ا اختًؿا  ني غٓٛات ايتعساز ايجالخت ؾكس نإ َعسٍ ايعٜـاز٠  

% 6 6%ت ٚيهٓـ٘ اطتؿـ،      5 8ٖــ ٜعـازٍ   4746-ٖــ 7>46ايػ١ٜٛٓ  ني 

 ( 6ٖـ )دسٍٚ ضق4758ِ-ٖـ4746خالٍ ايؿا٠ 

ٜٚالسغ  ٕ ْػ ١ ايعٜاز٠ ايػ١ٜٛٓ ت آٜا  ـني ستاؾعـات َٓطكـ١ ااسٜٓـ١            

ــ١ األٚ  يف        ــ١ هلــا ااطت  ــٛض٠ ٚااطانــع ايتا ع ــ١ اآ ــا ااسٜٓ ــس استً ــٛض٠ت ؾك اآ

ٖــ  4756-ٖــ 7>46ايػايب يف ْػ ١ ايعٜاز٠ اإلمجاي١ٝ  ٚ ايتؿكـ١ًٝٝ يًؿاتـني   

ستاؾع١ ٜٓ ا  ثِ  تا احملاؾعـات األخـط٣ يف   ٖـت ثِ تًتٗا 4758-ٖـ4746ٚ 

%ت ؾُٝــا عــسا ستاؾعــ١ 9 4-; 3ايػايــب  ٓػــب ظٜــاز٠ َتٛانــع١ تــااٚح  ــني 

% خـالٍ  مجـايٞ ايؿـا٠    9 6اذتٓان١ٝ ايت اظزاز عسز ايػهإ ؾٝٗـا  ٓػـ ١   

 ٖـ  4758-4746% يًؿا٠ > 7ٖـت ٚ ٓػ ١ 7-4758>46

ظ عًـ٢ سذِـ       ٚيعٌ ٖصا ايانع ايػهاْٞ يف ااسٜٓـ١         ض٠ ثِـ ايـتػ  ااًشٛـ اآٛـ

ــ١ يف       ــ١ ااط كـ ــااتٝذ١ٝ ايتُٓٝـ ز     غـ ـٛـ ــ١ت ٜعـ ــ١ اذتٓانٝـ ــهإ يف ستاؾعـ ايػـ

ااًُه١ َٚس٣ ايـتػ  ؾٝٗـا  يكـس نـإ اات ـا يف خطـ١ ايتُٓٝـ١ األٚ  يف ااًُهـ١         

 Development from)ٖـ(  غااتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ َٔـ ايكُـ١    ايكاعـس٠    8>46ـ4>46)

                                                 
ّ(ت ٚيهٔ  ٝاْات ٖصا ايتعساز م تعتُس ٚم تٓؿط 96>95/4ٖـ)5;46ٖٓاى تعساز آخط غا ل ْؿص يف غ١ٓ  -4

 ضمسًٝا يٛدٛز  ع، األخطا٤ ؾٝٗا 
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above)ــ ــ١       ٚهل ــ١ تتذـ٘ـ    ااطنعٜ ــ١ يف ارتطــ١ األٚ     ايجايج ــا ايتُٓٝ صا ناْ

ع٢ً اؾـااض  ٕ ايتُٓٝـ١ حتـسخ  ـساؾا اذتادـ١ ارتاضدٝـ١  ٚ  ـساؾا االخـااعت         

 ططٜكـ١ شاتٝــ١  ٚ  ططٜكـ١ ستسثــ١ َـٔ  َــانٔ َعٝٓـ١ ثــِ تٓػـا  ي كٝــ١ اإلقًــِٝ       

 ايتكٓٝـ١ يف  ٚهلصا تطنعت االغتجُاضات ايعكاض١ٜ ٚايكٓاع١ٝ ٚارتسَٝـ١ ٚتـٛطني  

ٓـ  ض ايٝػـ   عااطنع ايط٥ٝؼ )ااس١ٜٓ اآٛض٠(ت ٚم ٌٜٓ احملاؾعات األخط٣  ال اي

ــاٙ تػـــ     ــ١  ٚيهـــٔ ٖـــصا االجتـ سػـــب  َهاْـــات غـــهاْٗا ٚدٗـــٛزِٖ ايصاتٝـ

ٜٚالسغ  ٕ ْػ ١ ايعٜاز٠ ايػ١ٜٛٓ ت آٜا  ني ستاؾعات َٓطك١ ااسٜٓـ١ اآـٛض٠ت   

تا ع١ هلا ااطت ١ األٚ  يف ايػايب يف ْػ ١ ؾكس استًا ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٚااطانع اي

-ٖـــ4746ٖـــ ٚ 4756-ٖـــ7>46ايعٜــاز٠ اإلمجايٝــ١  ٚ ايتؿكــ١ًٝٝ يًؿاتــني    

ــ١       4758 ــ١ ايجايج ــِ  تــا احملاؾعــات خطــ١ ايتُٓٝ ــا  ث ــِ تًتٗــا ستاؾعــ١ ٜٓ  ٖـــت ث

غـااتٝذ١ٝ َطانـع ايُٓـٛ ايٛطٓٝـ١ ٚاإلقًُٝٝـ١      اٖـ( ٚايت ت ٓا 4734-4738)

ــ١ ٚتطتٝ ٗـــ  ــاض  زاضٟ ٚاحملًٝـ ــسَات   ا يف  طـ ــا ارتـ ــسف تٛظٜـ ــو  ٗـ ت ٚشيـ ـٌـ َتػًػـ

ٚاا غػات األغاغ١ٝ يًت١ُٝٓ  ؿهٌ عازٍ ٚؾعاٍ يف مجٝا  ضتـا٤ ااًُهـ١ت آـا    

  (:49ّتم3;>4ٚظاض٠ ايتدطٝطت )االظزٚاد١ٝ يف األْؿط١ 

غـااتٝذ١ٝ ايعُطاْٝـ١ ايٛطٓٝـ١    نـطٚض٠ حتكٝـل ايتُٓٝـ١       نُا زعا اال      

غـااتٝذ١ٝ     ٖـصا اهلـسف زعـا اال   طل ااًُهـ١  ٚيتشكٝـل   ااتٛاظ١ْ  ـني َٓـا  

تٛدٝــ٘ ايتُٓٝــ١ يف اإــاالت ايعُطاْٝــ١ ٚاالدتُاعٝــ١ ٚاالقتكــاز١ٜ  عٝــسًا عــٔ     

َٓاطل ايُٓـٛ ايػـطٜا ٚااطانـع اذتهـط١ٜ ايهـرب٣ت ٚتؿعٝـٌ َطانـع ايُٓـٛ         

  (53ّتم5334ٚناي١ ايٛظاض٠ يتدطٝط ااسٕت ) احمل١ًٝ نآي١ٝ يتشكٝل شيو اهلسف

ــاطل   ٜٚ ــسٚ  ٕ ٖــصٙ ارتطــط ٚاال       ــ١ يًُٓ ـ٘ـ ايتُٓٝ غــااتٝذٝات صتشــا يف تٛدٝ

( ٜـسيٌ عًـ٢   6اي عٝس٠ عٔ ااطانع ايهرب٣ يًتذُا اذتهطٟ  ٚيعٌ ادتسٍٚ ضقِ )
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ـٔـ         ــس َ ــسز َتعاٜ ض٠ يع ـٛـ ــ١ اآ ــ١ ااسٜٓ ــاَٞ اغــتكطا   عــ، احملاؾعــات يف َٓطك تٓ

ــا ٚاذتٓان    ــاؾعت ٜٓ ـ ـٌـ ستـ ــس٠ َجـ ــاز٠ دٝـ ــب ظٜـ ــا  ٕ  ايػـــهإت ٚ ٓػـ ــ١  نُـ ٝـ

ٍ ايؿا٠ َٔ  ٖـ 4758-4746ستاؾعت ايعال ٚ سض ناْا ْػ ١ ايعٜاز٠ ؾُٝٗا خال

ٖــت  عهـؼ ستاؾعـات    4746-7>46 ع٢ً َٔـ ْػـ ١ ايعٜـاز٠ خـالٍ ايؿـا٠ َٔـ       

ز    اخـتالف  ـطاَر ايتُٓٝـ١           خط٣ َجٌ ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٜٚٓ ـا ٚااٗـس  ٚيعٌـ شيـو ٜعٛـ

، احملاؾعــات ايطــاضز٠ يػــهاْٗا يف ٚتٛدٗاتٗــا َـٔـ ؾــا٠ ألخــط٣ت ممــا دعـٌـ  عــ

انـططاض١ٜ  ؾُـجاًل صتـس  ٕ ستاؾعـ١      ايػا ل م تعس نصيو  ال يف ساالت خاقـ١ 

ض٠ يف عــاّ 9 49ٜٓ ــا ناْــا تهـِـ ؾكــط  ع غــهإ َٓطكــ١ ااسٜٓــ١ اآـٛـ % َـٔـ زتُـٛـ

ــ َكا ــٌـ  4758 ض  7>46% ؾكـــط يف عــاّ  6 46ٖـ ز    تطــٛـ عــٛـ ـ  ٚال ؾـــو  ٕ شيــوٜ  ٖـــ

ٓ ا  عس تهغٝؼ اهل١٦ٝ ااًهٝـ١ يًذ ٌٝـ ٜٚٓ ـا يف    ايٓؿاطات االقتكاز١ٜ يف ست اؾع١ٜ 

ّ  ٚنصيو اذتاٍ يف ستاؾع١ اذتٓان١ٝ ايت سككـا َعـسالت   9:>4ٖـ/9>46غ١ٓ 

١ٜٛ َطتؿعـــ١ يًؿـــا٠  ـــ َكاضْـــ١  ـــايؿا٠ 4758-4746ظٜـــاز٠ غــٓـ ـ   4746-7>46ٖـ ٖـــ

ٚيهٔ ال تعاٍ اذتاد١ َاغ١ يعٜـاز٠ زٚض  عـ، احملاؾعـات يف اغـتكطا  ااعٜـس َٔـ       

ػـتٛدب  عـاز٠ ايٓعـط يف       ٚااٗس ٚخٝـربت ممـاٜ  غهإ اآطك١ت َجٌ ستاؾعات  سض 

ٙ احملاؾعات يف ن٤ٛ  ٖساف االغااتٝذ١ٝ  ٘ ااؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ    ٖص ِ ٚتٛدٝ تكٝٝ

١ٝ يًُدطط اإلقًُٝٞ آطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ت نُا غٝتهح السكاً   ايعُطْا

 

 (6دسٍٚ )
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 * ايٓػب َٔ سػا  اي اسح

 ااكازض=

 ٖــ :>46ٖـت 7>46ػانٔ يعاَّكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت ايتعساز ايعاّ يًػهإ ٚاا -4

َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َتايٓتا٥ر ايتؿك١ًٝٝ يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ  -5

 ٖـ ;474ٖـت4746

 ٖـتز ت 4758از ايعاّ يًػهإ يعاّ َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت ايٓتا٥ر األٚي١ٝ يًتعس -6

  ٌ عـاّ ٚيف  عـ،    ٚال ؾو  ٕ ْػ ١ ايعٜاز٠ ايػ١ٜٛٓ ااطتؿع١ يف اآطكـ١  ؿـه

احملاؾعاتتع٢ً ٚد٘ ارتكٛمت غـٛف ٜـ ثط يف ارتكـا٥ل ايس ٛغطاؾٝـ١     

ٚاالقتكــاز١ٜ ٚاالدتُاعٝــ١ يًػــهإت نُــا غٝتهــح يف ٖــصٙ ايػًػــ١ً َــٔ    

ايسضاغــــــات  ٚنُــــــا تؿــــــ  ايسضاغــــــات ايػــــــها١ْٝ     ٕ االجتاٖــــــات  

ايس ٛغطاؾٝــ١ت خاقــ١ ايُٓــٛ ايػــطٜا يًػــهإ ايؿــ ا  يف َٓطكــ١ ايؿــطم     

مشاٍ  ؾطٜكٝا ٖٞ  سس األغ ا  ايت ت زٟ    تعكٝس قسض٠ اآطك١ األٚغط ٚ

ع٢ً اغتٝعا  ايتػ ات االدتُاع١ٝت ٚايهػط االقتكـازٟت ٚتٛقــ االْتكـاٍ    

   (Roudi-Fahimi, F., & Kent, M. M.,2007,p.3) ايػٝاغٞ ااطٕ
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% َــٔ زتُــٛع غــهإ 7 :م ٜتعــس عــسز غــهإ َٓطكــ١ ااسٜٓــ١ ْػــ ١   -5

% َــٔ 7 9ٖـــت ٚيهــٔ ٖــصا ايعــسز  قــ ح ٜؿــهٌ  7>46اّ ااًُهــ١ يف عــ

% َـٔ زتُـٛع ايػـهإ يف    : 9ٖـت ْٚػ ١ 4746زتُٛع ايػهإ يف عاّ 

ٖـ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ اطتؿـاض ْػـ ١ غـهإ َٓطكـ١ ااسٜٓـ١ َـٔ       4758عاّ 

 مجايٞ غهإ ااًُه١  ال  ٕ ْػ ١ ايعٜاز٠ َٔ مج١ً تعاٜس عسز غهإ 

% 7 9ٖــت ٚ ٓػـ ١   4758-4746ا٠ % خـالٍ ايؿـ  : 8ااًُه١ اضتؿعا َـٔ  

 ٖـ 4758-7>46خالٍ  مجايٞ ايؿا٠ َٔ 

ٖــ يف  4746-7>46ناْا ْػب ايعٜاز٠ ايػ١ٜٛٓ يًػهإ يًؿـا٠ َـٔ    -6

ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٚااطانع ايتا ع١ هلات ٚيف ستاؾع١ ٜٓ ـا تؿـٛم ْػـ ١ ايعٜـاز٠     

يف َٓطك١  % ع٢ً ايتٛايٞ   َا  ك١ٝ احملاؾعات7 3% ٚ : ١ٝٓ3 ركساض ــايٛط

اْا ْػــ ١ ايعٜــاز٠ ايػــ١ٜٛٓ ؾٝٗــا  عٝــس٠ دــسًا عــٔ  ــــ١ اآــٛض٠ ؾكــس نــــااسٜٓ

 ااػت٣ٛ ايٛطة 

ٖـــ يف 4758-4746ناْــا ْػــ ١ ايعٜــاز٠ ايػــ١ٜٛٓ يًػــهإ يًؿــا٠       -7

 ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٚااطانـع ايتا عـ١ هلـا ٚيف ستاؾعـ١ اذتٓانٝـ١ت تؿـٛم ْػـ ١       

عًـ٢ ايتـٛايٞ  ٚناْـا ْػـ ١ ايعٜـاز٠      % 4 5% ٚ > 3ايعٜاز٠ ايٛط١ٝٓ ركـساض  

ــا    ايػـــ١ٜٛٓ يًػـــهإ يف ستاؾعـــ١ ٜٓ ـــا قطٜ ـــ١ َـــٔ ااػـــت٣ٛ ايـــٛطة   َـ

ستاؾعات ايعال ٚ سض ٚااٗـس ٚخٝـرب ؾكـس ناْـا ْػـ ٗا  قـٌ َـٔ ااػـت٣ٛ         

 ايٛطة  ؿهٌ ٚانح 

-7>46ناْــا ْػــ ١ ايعٜــاز٠ ايػــ١ٜٛٓ يًػــهإ خــالٍ ناَــٌ ايؿــا٠ -8

4758 َ ــٛض٠ ٚ ــ١ اآـ ـــ يف ااسٜٓـ ــٔ   ٖـ ــس عـ ــات تعٜـ ــ١ ٜٓ ـ ــا ٚيف ستاؾعـ طانعٖـ

%ت  َـا يف ستاؾعـات ايعـال ٚ ـسض ٚااٗـس      ;4% ٚ 55ااػت٣ٛ ايٛطة  ٓػ ١ 
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ات ـاه         ـجـات
و ـم                 ـنـال

 يـان            ـالسك
 

% 83%ت > 4;%ت ; ::%ت : 7;%ت > ;;ٚخٝـــرب ٚاذتٓانٝـــ١ ؾتكـــٌ  ٓػـــ ١ 

 ع٢ً ايتٛايٞ  

ٚت نس ٖصٙ ايت آٜات يف ْػب ايتعاٜست َا سككت٘  ع، احملاؾعات َٔ       

ْػ ١ ايعٜاز٠ ايٛط١ٝٓ  ٚ ت تعس عٓٗا  ٓػب  قٌ َكاض١ْ  ظٜازات غها١ْٝ تؿٛم

رشاؾعات  خط٣ت األَط ايصٟ ٜعٛزت يف ٖصٙ األخ ٠ت    اغتكطاض  ع، 

غهإ ٖصٙ احملاؾعات ؾٝٗات ٚسكٛهلِ ع٢ً  ع، ارتسَات األغاغ١ٝ 

نايتعًِٝ ٚايكش١ت ٚظٗٛض ْؿاطات اقتكاز١ٜ ت عسِٖ عٔ ايٓؿاطات ااعتاز٠ 

  ٣ٛ ايػها١ْٝ ٚايعُطا١ْٝ ااػتكط٠ ؾٝٗاكمما  ز٣     ٛ اييػهإ اي از١ٜت 

 

ــ  سذـــِ            ــب تػـ ــا ك١ ْػـ ــط٠ ايػـ ــٓا يف ايؿكـ ــس ْاقؿـ يكـ

ايػــهإ  ــني غــٓٛات ايتعــساز يف َٓطكــ١ ااسٜٓــ١ اآــٛض٠       

ٚستاؾعاتٗـــات ٖٚـــٞ ْػـــب عاَـــ١ تعـــس َ ؾـــطًا يعٜـــاز٠  ٚ  

ْككــإ سذــِ ايػــهإ  ْٚعُــس ٖٓــا    سػــا  َعــسٍ       

ٞ َٔ خالٍ َا ٜعطف  ااتٛاي١ٝ ايًٛغاضٜت١ُٝ  ٚ َا ٜطًـل عًٝٗـا   ايُٓٛ ايػهاْ

 ايـــ ع، ااتٛايٝـــ١ األغــــ١ٝ ٚايـــت تػـــتدسّ  ٝاْــــات ايتعـــسازات ايػــــها١ْٝ     

 =(:58ٖـتم4756< ارتطٜـتضؾٛزت58-56ٖـتم م9>46)  طاِٖٝت سٟٚت

 (5ؽ/ٕ يٛ )4ض=         

 ؽ                          

 ٟٓٛ يًػهإسٝح ض= َعسٍ ايُٓٛ ايػ      

 = ثا ا4

 ٕ= طٍٛ ايؿا٠  ني غ١ٓ األغاؽ ٚغ١ٓ ْٗا١ٜ ايؿا٠

 يٛ= ايًٛغاضٜتِ ايط ٝعٞ

 = عسز ايػهإ سػب ايتعساز ايجاْٞ  ٚ يف ْٗا١ٜ ايؿا5٠ؽ
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 = عسز ايػهإ سػب ايتعساز األٍٚ  ٚ يف  سا١ٜ ايؿا4٠ؽ

ــاز٠ ايػــها١ْٝ             ــٛ ايػــهاْٞ َ ؾــطات ْػــب ايعٜ ت نــس َعــسالت ايُٓ

 ؿهٌ  نجط زق١ت  ش  ٕ ٖصٙ ايٓػب ٜتِ ؾٝٗا  ناؾ١ ايعٜاز٠    ْٗا١ٜ نٌ 

ٚســس٠ ظَٓٝــ١ت ثــِ قػــُتٗا  ايتػــاٟٚ عًــ٢ عــسز ايػــٓٛات ايــت تؿــًُٗا ٖــصٙ  

١ٝ ايٛسس٠ت  ُٝٓا ٜعٌُ َعسٍ ايُٓٛ ايًٛغاضٜتُٞ ع٢ً  ناؾ١ ايعٜـاز٠ ايػـهاْ  

 ؿــهٌ َػــتُط عــرب غــٓٛات ايٛســس٠ ايعَٓٝــ١ )ايؿــا٠  ــني ايتعــسازٜٔ(  ٖٚــصا 

ٜ زٟ     ٕ ٜهٕٛ َعسٍ ايُٓٛ ايػهاْٞ  نجط ٚاقعٝـ١ ٚزقـ١ ألْـ٘ ٜتشـطى     

 تسضظتًٝا َا ظٜاز٠ ايػهإ ع٢ً ؾاات قك ٠ )غ١ٜٛٓ( 

ٚقـــس ت آٜـــا َعـــسالت ايُٓـــٛ ايػـــهاْٞ  ـــني غـــٓٛات ايتعـــساز يًُٓطكـــ١      

ِ  ؿـــهٌ عـــاّ ٚي ــ (  7ًُشاؾعـــات ؾٝٗـــا  ؿـــهٌ  نجـــط تؿكـــٝاًل)دسٍٚ ضقـ

 ٚتتهح ٖصٙ االختالؾات يف ايٓكاط اآلت١ٝ=

%( َكا ًا دسًا 8 6ؾٗست َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ َعسٍ  ٛ غٟٓٛ َطتؿا )-4

%( خـــالٍ ايؿـــا٠ ; 6َـــٔ َعـــسٍ ايُٓـــٛ ايػـــٟٓٛ عًـــ٢ َػـــت٣ٛ ااًُهـــ١ ) 

ــٛ َـــا ايعٜـــازات ايػـــ  7-4758>46 ــاٙ ايُٓـ ـــ  ٜٚتؿـــل اجتـ ها١ْٝ سٝـــح ٖـ

ــط اضتؿاعــًا خــالٍ ايؿــا٠     ــايؿا٠  4746-7>46ناْــا  نج ــ١   ٖـــت َكاضْ

 ٖـ 4746-4758

تؿاٚتا َعسالت ايُٓٛ ايػـ١ٜٛٓ َـٔ ستاؾعـ١     خـط٣ت سٝـح ؾـٗست        -5

ااسٜٓـ١ اآــٛض٠ ٚااطانــع ايتا عـ١ هلــا ٚستاؾعــ١ ٜٓ ـا  عًــ٢ ااعــسالت ٚشيــو    

   ٚ ــ١ت  ــ١ُ اآطكـ ــٞ عاقـ ــٛض٠ ٖـ ــ١ اآـ ــطًا ألٕ ااسٜٓـ ــع   ْعـ ــا ااطنـ ــٌ ٜٓ ـ متجـ

ايكٓاعٞ ااتٓاَٞ يف غط ٞ ااًُهـ١ ايعط ٝـ١ ايػـعٛز١ٜ  عـس  ْؿـا٤ ااسٜٓـ١       

 ٖـ 9>46ايكٓاع١ٝ ايتا ع١ ي١٦ًٝٗ ااًه١ٝ يًذ ٌٝ ٜٚٓ ا ؾٝٗا يف عاّ 

ؾٗست احملاؾعات األخط٣ يف اآطك١ َعسالت  ٛ غٟٓٛ يًػهإ  قـٌ  -6

-7>٠46  ــني  َــٔ احملــاؾعتني ايػــا كتني  ؿــهٌ ٚانــح خــالٍ ايؿــا      
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ــس      4746 ــاؾعت ااٗـ ــٛز٠ يف ستـ ــٛ َٛدـ ــسالت ايُٓـ ــ٢ َعـ ــا  عًـ ـــ  ٚناْـ ٖـ

ٚاذتٓان١ٝت ٚ قًٗا يف ستاؾعت ايعال ٚ سضت مما ٜؿ     قًـ١ االٖتُـاّ   

 ٗصٙ احملاؾعاتت األَط ايصٟ دعًٗا تؿتكط    َؿـطٚعات ايتُٓٝـ١ ٚؾـطم    

 االغتجُاض ايت  هٔ  ٕ جتص  ايػهإ  يٝٗا 

اي ػــٝط يف َعــسالت  ــٛ ايػــهإ يف ااسٜٓــ١ اآــٛض٠  ٜالســغ ايتٓــاقل -7

% يف ااسٜٓـ١  5ٖـت سٝح تٓاقكا  ٓػـ ١  4758-4746ٜٚٓ ا خالٍ ايؿا٠ 

% يف ٜٓ ــات ٚيهٓٗــا ناْــا  عًــ٢ َــٔ َعــسالت ايُٓــٛ عًــ٢ : 4اآــٛض٠   ٚ 

 َػت٣ٛ  مجايٞ اآطك١  ٚ  مجايٞ ااًُه١ 

األٚ ت  ش سككــا عٛنــا احملاؾعــات األخــط٣ ْكــل ايُٓــٛ يف ايؿــا٠     -8

َعـــسالت  ـــٛ غـــهاْٞ َطتؿعـــ١ يف ايؿـــا٠ ايجاْٝـــ١  ٚناْـــا  عًـــ٢ ٖـــصٙ   

%(  5 3%(ت ٚ قًٗا يف ستاؾع١ ااٗس )> 6ااعسالت يف ستاؾع١ اذتٓان١ٝ )

 ٌ  ق ح َعسٍ ايُٓٛ ايػٟٓٛ يًػهإ يف ستاؾع١ اذتٓانٝـ١ َـٔ  عًـ٢    

ــ١ٜٛٓ يف احملاؾ      ــٛ ايػـ ــسالت ايُٓـ ــ٢ َعـ ــصيو عًـ ــ١  ـ ــسالت َتؿٛقـ عـــات ااعـ

ــا       ــ٢ ااعــسٍ اإلمجــايٞ يًُٓطكــ١ ٚااًُهــ١ت ممــا ٜ نــس َ ايط٥ٝػــ١ت ٚعً

 غ كا اإلؾاض٠  يٝ٘ َٔ صتاح  طاَر ايت١ُٝٓ اإلق١ًُٝٝ يف حتٌٜٛ  ع، 

اجتاٖات ايُٓٛ ايػهاْٞ    احملاؾعات األخط٣ ٚعسّ تطنٝعٖـا ؾكـط يف   

   ااس١ٜٓ اآٛض٠ 

 

 

          ٕ ُٖٚـا   ٜ ثط يف  ـٛ ايػـهإ عـاز٠ عٓكـطإ  غاغـٝا

ايُٓٛ ايط ٝعٞ يًػـهإ)ايؿطم  ـني عـسز سـاالت ايـٛالزات      

ٚايٛؾٝـــات(ت ٚاهلذـــط٠ غـــٛا٤   ناْـــا زاخًٝـــ١  ّ خاضدٝـــ١   

 ٚهلصا  هٔ حتسٜس ٖصٙ ايعٛاٌَ ؾُٝا ٜهتٞ=

ل ـوام           ـعـال
ي ـالم   ة رة ف   

و ـم                ــنـال
 يـان          ــالسك
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ــد: -1 ــٛع        املواليـ ــني زتُـ ــ١  ـ ــٛالز٠ اذتٝـ ــاالت ايـ ــسز سـ ــس عـ ــس  ااٛايٝـ ٜككـ

ااٛايٝـس ارتـاّ   ايػهإ  ٚغٝػتدسّ ٖٓا يتشسٜس ٖصا ايعسز َكٝاؽ َعسٍ 

ايصٟ  هٔ اذتكٍٛ عًٝ٘ َٔ قػ١ُ ايعسز ايػٟٓٛ يًُٛايٝس األسٝا٤ عًـ٢  

)ايًذٓـ١ االقتكـاز١ٜ ٚاالدتُاعٝـ١ يػط ـٞ آغـٝاتزٕٚ      َتٛغط عـسز ايػـهإ يف ايػـ١ٓ   

 ( 8:تاضٜذتم

مما ٜ غـ ي٘  ٕ  ٝاْات ااٛايٝس سػب اآاطل م تتٛؾط يف ااًُه١  ال       

ٕ ٖصٙ اي ٝاْات ناْا إلمجايٞ َٓطك١ ااس١ٜٓ ٚال ٖـت نُا  4734َٓص غ١ٓ 

تتٛؾط  ؿهٌ َؿكٌ سػب احملاؾعاتت ٚهلصا غٝكتكط ايتشًٌٝ يف ٖصا 

 ايكػِ َٔ ايسضاغ١ ع٢ً اي ٝاْات اإلمجاي١ٝ يًُٓطك١ 

( عسز ساالت ايٛالزات اذت١ٝ يف َٓطك١ ااس١ٜٓ 8ٜٚٛنح ادتسٍٚ ضقِ )      

ٖـت ٚايت  َهٔ َٓٗا 4758-4734اآٛض٠ خالٍ ؾاات  ػ١ٝ متتس َٔ 

سػا  َعسٍ ااٛايٝس  ٜٚالسغ ع٢ً ٖصا ااعسٍ  ايتص ص  ٚعسّ االْتعاّ َٔ 

األيـت ٚ ًؼ يف  55غ١ٓ ألخط٣   ٚقس  ًؼ َتٛغط ااعسالت يػٓٛات ايسضاغ١ 

َعسٍ ااٛايٝس َا ااتٛغط ايعاّ -تكطٜ ًا -عسز ايػٓٛات ايت تطا ل ؾٝٗا 

ت اظزاز ااعسٍ ؾٝٗا عٔ ٖصا ااتٛغط نإ عؿط غٓتإت ٚعسز ايػٓٛات اي

غٓٛات   َا عسز ايػٓٛات ايت ٜكٌ ؾٝٗا َعسٍ ااٛايٝس عٔ ٖصا ااتٛغط 

ؾكس  ًػا ثالخ عؿط٠ غ١ٓت مما ٜسٍ ع٢ً االجتاٙ ايعاّ ضتٛ تٓاقل َعسٍ 

ااٛايٝس ارتاّ  ٚهلصا صتس  ْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اجتاٙ ظٜاز٠ عسز ساالت 

 (ت  ال  ٕ َعــسٍ ايٓــُٛ ايعاّ نإ ٜتـــذ٘ ضتـٛ 9ِايٛالزات )ؾهٌ ضق

 (  ٚيعــٌ ٖــــــصا ايتٓاقل ٜسعِ سكٝك١ 9ايتٓـاقل ايتــسضظتٞ)ؾهٌ

ٖـ َكاض١ْ 4758-4746تٓاقل َعسالت  ٛ ايػهإ يف ايؿا٠  ني تعسازٟ 

 ٖـ 4746-7>46 ايؿا٠ ايػا ك١  ني تعسازٟ 

 (7دسٍٚ )

 ١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ سػب احملاؾعات)%(َعسٍ ايُٓٛ ايػٟٓٛ يػهإ َٓطك
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ااس١ٜٓ اآٛض٠ 

 َٚطانعٖا

59:<::  9;9<8;  8 4 <<74:8  6 4 7 5 

 4 7 4 6  583577 ; 7  9;4:53    85>;9 استاؾع١ ٜٓ 

 : 3 5 4   8:839 7 3    :8339    87;79 ستاؾع١ ايعال

 4 4 5 4   685;8 ; 3    :8389    4;764 ستاؾع١  سض

 6 4 5 3   86:67  3 5    :>855    8;:68 ستاؾع١ ااٗس

 4 4 4 4    78874  4 4    7;>>6    65554 ستاؾع١ خٝرب

ستاؾع١ 

 ذتٓان١ٝا

64999    65<;;    5 5 85857    6 < 5 < 

 8 6 ; 5 48453:9 > 6 :7>7;43 849969 اإُٛع

زتُٛع 

 ااًُه١

 :33<799  49<7;6;; 7 : 559:686;  5 7 6 ; 

 * ايٓػب َٔ سػا  اي اسح

 ااكازض=

ٔ يعّا -4 ااػان ػهإٚ    ٖــ:>46ٖـت 7>46َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت ايتعساز ايعّا ًي

َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َتايٓتا٥ر ايتؿك١ًٝٝ يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ  -5

 ٖـ ;474ٖـت4746

 ٖـتز ت 4758َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت ايٓتا٥ر األٚي١ٝ يًتعساز ايعاّ يًػهإ يعاّ  -6

 

 (8دسٍٚ )

 ض٠يف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛ عسز ااٛايٝس ارتاّ ايصٜٔ قطؾا هلِ ؾٗازات َٝالز

 ٖـ4753-4734)يف األيـ( يػٓٛات شتتاض٠ َٔ  سػب ادتٓػ١ٝ ٚايٓٛع َٚعسالت ٚؾٝاتِٗ

 ايػٓٛات

 ادتٓػ١ٝ

 ٖـ4758 ٖـ4753 ٖـ4748 ٖـ4743 ٖـ4738 ٖـ4734 ايٓٛع

 

 شنٛض غعٛزٜٕٛ

9739 449<< 45778 43<55 9835 -* 

 - 9468 39;43 :4386 84>43 6:;8  ْاخ
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 - :4595 ;54:5 6;>55 55983 >:455 اإُٛع

 غ  غعٛزٜني

 شنٛض

4;;5 5<37 565: 5393 4:64 - 

 - 3;48 97>4 5475 43;5 9::4  ْاخ

 - 6644 7357 >779 8:47 ;698 اإُٛع

 

 اإُٛع

 45589 566; 5;>45 6::47 47936 ;;5; شنٛض

 6;;44 48:: 3::45 >:459 46:94 >97:  ْاخ

 >5746 36>56 58:85 5:785 697;5 :6>48 اإُٛع

زتُٛع 

 ايػهإ**

 9<;44< ;4:476 <989:< 44<75:4 479:9;< 48453:9 

        

َعسٍ 

ااٛايٝس )يف 

 األيـ(***

 55 ; 67 : 5; 7 54 9 49 6 49 4 

ٖـ َكاض١ْ  ايػٓٛات ايػا ك١ت ش تهُٔ ايتكطٜط 4758* اختًـ تكٓٝـ اي ٝاْات يف عاّ 

 كط زٕٚ ادتٓػ١ٝ ايكشٞ تٛظٜا ايٛالزات سػب زتُٛع اآطك١ ؾ

** قسض عسز ايػهإ يػٓٛات غ  ايتعساز  ٓا٤ ع٢ً تكسٜطات ْػ ١ ايُٓٛ ايػ١ٜٛٓ  ني غٓت 

 ٖـ *** ااعسالت َٔ سػا  اي اسح  >474ٖـت ٚغ١ٓ ايتكسٜط 4746ٖـت 7>46ايتعساز 

 ٖـت ايتكطٜط ايكشٞ ايػٟٓٛ 4758-4734ااكسض= زاض٠ اإلسكا٤ت 

 

س يف اآطك١  ؿهٌ عاّ َٓدؿهـ١ َكاضْـ١  ااعـسٍ    ٚتعس َعسالت ااٛايٝ       

ــؼ يف عــاّ    ــصٟ  ً ــ١  شا   63ٖـــ 4758يف ااًُهــ١ اي ــا َطتؿع ـــت ٚيهٓٗ يف األي

َاقٛضْا رعسٍ ااٛايٝس يف اآاطل ااتكس١َ يف ايعام  ؾُـجاًل صتـس  ٕ َعـسٍ    

ــإ    ــا نـ ــس يف  طٜطاْٝـ ــاّ   45ااٛايٝـ ـــ يف عـ ـــ)4758يف األيـ ّ(ت ٚيف 5338ٖـ

ــات اا ــسٍ   ايٛالٜــــ ــإ ااعــــ ــ١ نــــ ــس٠ األَطٜهٝــــ ــ١ٓ   47تشــــ ـــ يًػــــ يف األيــــ

 ( PRB,2005,World Data Sheetْؿػٗا)
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جاه  يد في منطقة المدينة المنورة وات شكل رقم )6أ(:عدد الموال

نمو،1401-1425هـ. ال
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ٚمما ٜ غـ ي٘ تػ   ط تكٓٝـ اي ٝاْات اذتٜٝٛـ١ يف ااًُهـ١ َـٔ ؾـا٠         

ألخط٣ت مما ٜها اي اسح  َاّ قعٛ ١ نرب٣ يف تت ا ايـتػ ات يف اي ٝاْـات   

ــ١  َٚــٔ ٖــصا صتــس        ــ١ طًٜٛ ــ٢ َــس٣ ؾــا٠ ظَٓٝ ــا  عً ــٛالزات ناْ ــات اي ٕ  ٝاْ

ٖـــت ٚيهــٔ َــٔ اي ٝاْــات ااتــٛؾط٠  4755َتــٛؾط٠ سػــب ادتٓػــ١ٝ ستــ٢ غــ١ٓ  
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ــاض٠ ٖٓـــا     ٕ َتٛغـــط َعـــسٍ ااٛايٝـــس يًؿـــا٠ َـــٔ    -4734 هـــٔ اإلؾـ

يف األيـت 6 63ٖـ يًػهإ ايػعٛزٜني يف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ قس  ًؼ 4753

هــٔ ٖٓــاى  عــ، ايػــٓٛات  % يػــ  ايػــعٛزٜني يًؿــا٠ ْؿػــٗا  ٚي 9 >5َكا ــٌ 

ايت ٜعٗط ؾٝٗـا ايؿـاضم ٚانـشًا يف َعـسٍ ااٛايٝـس  ـني ايػـهإ ايػـعٛزٜني         

ٚغ  ايػعٛزٜنيت سٝـح نـإ َعـسٍ ايؿ٦ـ١ األٚ  ٜتؿـٛم نـج ًا عًـ٢ َعـسٍ         

ِ 4753ت4743ايؿ١٦ ايجا١ْٝ نُا ٖٛ اذتاٍ َجاًل يف غٓٛات  (ت :ٖـ)ؾهٌ ضقـ

ٛطٓٝـ١ عًـ٢ ايعٜـازات ايػـها١ْٝ     مما ٜعة تؿٛم تهث  ايعٜازات ايػها١ْٝ اي

غ  ايٛط١ٝٓ يف ايُٓٛ ايػهاْٞ يف اآطك١  ٜٚالسغ اجتـاٙ تٓـاقل َعـسالت    

ااٛايٝس يًػـهإ ايػـعٛزٜني ٚغـ  ايػـعٛزٜنيت ٚيهٓـ٘  نجـط تٓاقكـًا  ـني         

 ايػهإ غ  ايػعٛزٜني 

يد للسكان في منطقة المدينة المنورة  شكل رقم )7(: معدل الموال

تغير، 1401-1420هـ. جاه ال حسب الجنسية وات
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ع٢ً ايـطغِ َـٔ  ٕ تػـذٌٝ  ٝاْـات ايٛؾٝـات يف َٓطكـ١ ااسٜٓـ١         : الوفيات-6

ٖــت  ال  ٕ تكـٓٝـ ٖـصٙ    ٠4694 قس  س  َٓص ؾـا٠ َ هـط٠ تعـٛز يًعـاّ     اآٛض

اي ٝاْات م ٜهٔ غتها يٓعاّ ٚاسس ط١ًٝ ايػٓٛات ااان١ٝت ؾؿٞ اي ساٜـ١  

نــإ ايتكــٓٝـ ٜكتكــط ؾكــط عًــ٢ ســاالت ايٛؾٝــات يف ااسٜٓــ١ اآــٛض٠ت         



 78 ير في النمو والتركيب السكاني في المدينة المنورةـاتجاهات التغ

)اآطك١ ايػط ١ٝ(ت ٚم ٜ س  ايتؿطٜل  ـني   ٚ خط٣ سػب اآطك١ ايتدطٝط١ٝ

ٖــــ  ٚهلـــصا >473اْـــات ااسٜٓـــ١ اآـــٛض٠ ٚ ٝاْـــات  كٝـــ١ اآطكـــ١  ال يف عـــاّ  ٝ

 ٖـ 4758-4743غٓػتدسّ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ؾاات  ػ١ٝ ت س  َٔ غ١ٓ 
 

ٜٚالسغ  ؿهٌ عاّ اضتؿـاع َعـسالت ايٛؾٝـات ارتـاّ يف ااسٜٓـ١ اآـٛض٠              

عـٛز    نجـط٠   ٚااطانع ايتا ع١ هلا َكاضْـ١  ااعـسٍ يف اآطكـ١ت ٚيعـٌ شيـو ٜ     

ايٛاؾـسٜٔ    ااسٜٓــ١ اآـٛض٠ يلُٖٝــ١ ايسٜٓٝــ١ هلـا ممــا ٜطؾــا َـٔ ســاالت عــسز     

ايٛؾٝات ؾٝٗا َكاض١ْ   ك١ٝ اآطك١  ؾُجاًل متجٌ ساالت ٚؾٝات غ  ايػـعٛزٜني  

ٖـ يف ااس١ٜٓ اآٛض٠ت ٚايت اطتؿها ْٛعًا َا يف غ١ٓ 4743% يف غ١ٓ >6ضتٛ 

% يف غـ١ٓ  8 66ايٓػـب يف اآطكـ١ تػـاٟٚ    %  ٚناْا ٖـصٙ  9 69ٖـ    4758

 ( 9 ٖـ )دسٍٚ ضق4758ِ% يف عاّ 66ٖـت ٚضتٛ 4743
 

نُا ٜالسغ االجتاٙ يف ايػايب الطتؿاض َعسالت ايٛؾٝات يف ااس١ٜٓ       

ٖـت ٚتربظ َعسالت االطتؿاض 4753-4743اآٛض٠  ٚ يف اآطك١ َٔ غ١ٓ 

يف  > 7األٚ  َٔ  ؿهٌ  نرب ع٢ً َػت٣ٛ اآطك١ سٝح اطتؿها يف 

يف  6 5    > 7يف األيـت  ُٝٓا اطتؿها يف اآطك١ َٔ  5 6األيـ    

ٖـ  تهث  4758األيـ  ٚيهٔ ٖصٙ ااعسالت عازت ٚاضتؿعا ْٛعًا َا يف غ١ٓ 

ايعٜازات ايه  ٠ يف عسز ساالت ايٛؾٝات يف ااس١ٜٓ اآٛض٠  َٚا ٖصا ؾإٕ 

رػت٣ٛ ايسٍٚ ااتكس١َت  ش  ًػا  َعسٍ ايٛؾٝات تعس َٓدؿه١ دسًا ٚتكاضٕ

يف األيـ يف  43يف األيـ يف ايٛالٜات ااتشس٠ األَطٜه١ٝت ٚ  ;َجاًل 

(  ٚ هٔ PRB, World Data Sheet,2005) 5338ّااًُه١ ااتشس٠ يف عاّ 

 ٕ ٜعع٣ شيو    تكسّ ارتسَات ايكش١ٝ يف اآطك١ َجٌ  ك١ٝ َٓاطل 

 اآدؿ، اعسالت ايٛؾٝات  ااًُه١ت مما  ز٣    ٖصا ااػت٣ٛ
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 (9دسٍٚ )

 عسز ايٛؾٝات ارتاّ َٚعسالتٗا )يف األيـ( يف ااس١ٜٓ اآٛض٠ َٚٓطكتٗا سػب ادتٓػ١ٝ

 ٖـ4758 ٖـ4753 ٖـ4748 ٖـ4743 ايٛسس٠ اإلزاض١ٜ

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ

 ؽ

 ؽ ؽ ؽ

 4575 5457 ;97 4388 999 >458 >>8 >5> ااس١ٜٓ اآٛض٠=شنٛض

 ;7: 4659 759 958 748 75: 6:5 ::8  ْاخ

 3>>4 6783 43:7 3;49 4;43 5334 4:> 4839 اإُٛع

 4>45 5898 7>9 >475 ;4: 4979 ;93 ;453 َٓطك١ ااس١ٜٓ=شنٛض

 96: 4943 769 76; 769 :;> 5;6 ;8:  ْاخ

 5387 74:8 4463 55:5 4487 5966 3>> 99>4 اإُٛع

َعسالت ايٛؾٝات ارتاّ 

 ٛض٠يف ااس١ٜٓ اآ

7 < 

 

7 8 6 5 8 8 

َعسالت ايٛؾٝات ارتاّ 

 يف اآطك١ /ادتٓػ١ٝ

5 8 8 6 6 4 6 ; 5 5 5 9 6 9 8 8 

 4 7 6 5 5 6 > 7 َعسالت ايٛؾٝات  يف اآطك١

 3 45 3 47 7 ;4 6 58 َعسٍ ايعٜاز٠ ايط ٝع١ٝ

 * ااعسالت َٔ سػا  اي اسح 

 ايكشٞ ايػٟٓٛ      ٖـت ايتكطٜط4758-4743 زاض٠ اإلسكا٤ت -4ااكازض= 

 ٖـت  سكا٥ٝات اي ًسٜات 4753->473 زاض٠ اإلسكا٤ ٚاي شٛخت -5

 

 

 

 

 

 

يكس  ز٣ االجتاٙ ايه   يف تٓاقل عسز ساالت  الشيادة الطبيعية:-3

ايٛؾٝات َٚعسالتٗا يف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠    اضتؿاع َعسالت ايعٜاز٠ ايط ٝع١ٝ 

الضتؿاع  ٕ اآطك١ اتؿكا َا ايسٍٚ (  ٜٚعة ٖصا ا;يف اآطك١)ؾهٌ ضقِ 
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ااتكس١َ يف تٓاقل َعسالت ايٛؾٝاتت ٚيهٓٗا م تتؿل َعٗا يف َعسالت 

ايٛالزاتت مما  ز٣    اضتؿاع َعسالت ايعٜاز٠ ايط ٝع١ٝ  ؿهٌ ٜؿٛم ااعسالت 

يف ايسٍٚ ااتكس١َ  ؾُجاًل  ًؼ َعسٍ ايعٜاز٠ ايط ٝع١ٝ يف ايٛالٜات ااتشس٠ 

ّ 5338يف األيـ يف ااًُه١ ااتشس٠ يف عاّ  5األيـت ٚ  يف 9األَطٜه١ٝ 

(PRB, World Data Sheet, 2005 ٛٚيهٔ َا ٖصا صتس  ٕ االجتاٙ ايعاّ ٖٛ ضت  )

ٖـ 4743يف األيـ يف عاّ  6 58االطتؿاض ايٛانح اعسٍ ايعٜاز٠ ايط ٝع١ٝ َٔ 

ايعٜاز٠ ٖـت مما دعٌ ٖصا ااعسٍ  قٌ َٔ َعسٍ 4758يف األيـ يف عاّ  45   

 ّ 5338يف األيـ يف عاّ  :5ايط ٝع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ااًُه١ ايصٟ قسض   

 

 

شكل رقم)8(: معدالت المواليد والوفيات والزيادات الطبيعية في منطقة المدينة المنورة، 1410-1425هـ
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ــزة:-4 ــس سذــِ اهلذــط٠ يف      اهلج ٜٛادــ٘ اي اســح  عــ، ايكــعٛ ات يف حتسٜ

ايسضاغــات ايػــها١ْٝ يف ااًُهــ١ ايعط ٝــ١ ايػــعٛز١ٜ يعــسّ ٚدــٛز اي ٝاْــات 

٠ نُـ ثط  اا اؾط٠ يتشسٜس ٖصا اذتذِ  َٚا ٖصا  هٔ تـ ني سذـِ اهلذـط   
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ــات      ــٛؾط٠ يف  ٝاْـ ــط٣ ااتـ ــسا٥ٌ األخـ ــ، اي ـ ــٔ  عـ ــهإ َـ ــٛ ايػـ ــِ يف  ـ َٗـ

 ايتعسازات ايػها١ْٝ َجٌ َهإ ايٛالز٠  ٚ َهإ اإلقا١َ األقًٞ 

(    عسز ايػهإ ايػعٛزٜني ٚغ  :تؿ   ٝاْات ادتسٍٚ ضقِ )     

ٖـت سٝح اتهح  ٕ 4758ٖـت 4746ٖٚـت 7>46ايػعٛزٜني يف غٓٛات تعساز 

% َٔ غهإ َٓطك١ ااس١ٜٓ ;يػعٛزٜني ناْٛا ٜؿهًٕٛ ؾكط ضتٛ غ  ا

ٖـ    4746ٖـت ٚيهٔ ٖصٙ ايٓػب قؿعت يف غ١ٓ 7>46اآٛض٠ يف غ١ٓ 

% َٔ زتُٛع 7 57% َٔ زتُٛع غهإ اآطك١ت ٚاضتؿعا ايٓػ ١    : 55

ٖـ  َٚٔ ايٛانح  ٕ ٖصٙ ايٓػب ال تعهؼ سذِ 4758ايػهإ يف عاّ 

ااس١ٜٓ اآٛض٠ ألْٗا ال ت ني ْػ ١ اهلذط٠ ايساخ١ًٝت  اهلذط٠ اذتكٝك١ٝ   

ٚيهٓٗا َا ٖصا تعس َ ؾطًا يتهث  اهلذط٠ ارتاضد١ٝ يف  ٛ سذِ غهإ 

اآطك١ت  ش تعس ْػب غ  ايػعٛزٜني َطتؿع١ ٚتتذ٘ يًعٜاز٠    ضتٛ ض ا 

ٖـ  ٖٚٞ  ٗصا تتؿٛم ع٢ً ْػب ااٗادطٜٔ يف ايعسٜس 4758ايػهإ يف عاّ 

ٖـت َجٌ َٓاطل ايككِٝت 4758اطل األخط٣ يف ااًُه١ يف تعساز َٔ اآ

ٚايؿطق١ٝت ٚعػ ت ٚت ٛىت ٚسا٥ٌتٚاذتسٚز ايؿُاي١ٝت ٚداظإت ٚصتطإت 

%ت > 56%ت 9 >4ٚاي اس١ت ٚادتٛف ٚايت  ًػا ؾٝٗا ْػب غ  ايػعٛزٜني 

% ع٢ً > 47%ت 4 46%ت 4 :4%ت 6 49%ت 6 47%ت 6 47%ت 4 47%ت 4 48

ٞ  ٚ ـٓـٛطــ٣ٛ ايــٔ ااػتــ١ تكٌ عــ١ ااسٜٓــٔ ْػ ١ َٓطكـــايتٛايٞ  ٚيه

%ت ; 64%ت 4 :٣ٛ5 َٓطكت ايطٜاضت َٚه١ ااهط١َ ايت  ًػا ـَػت

 % ع٢ً ايتٛايٞ 5 ;6

ٖــ  4758ٖــ ٚتعـساز غـ١ٓ    >474ٚيعٌ  ٝاْات اي شح ايس ٛغطايف يف غ١ٓ       

إ  ؾكـس اتهـح  ٕ   تٛنح تهث  اهلذط٠ ارتاضدٝـ١ ٚايساخًٝـ١ عًـ٢  ـٛ ايػـه     

ــٛض٠        ــ١ اآ ــازَني    َٓطكــ١ ااسٜٓ ــسًا يف عــسز غــ  ايػــعٛزٜني ايك ــاى تعاٜ ٖٓ
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ٖـ  ٚقس ناْا  نـرب ايعٜـازات   4758-7>46%  ني غٓٛات 8>: ٓػ ١ ضتٛ 

% َــٔ زتُــٛع 96ٖـــت  ش  ًػــا ْػــ ١ ايعٜــاز٠ ضتــٛ  4746-7>46 ــني ايؿــا٠ 

ٗـادطٜٔ ايػـعٛزٜني   ٖـ  نُا اظزاز عسز اا4758-7>46ايعٜاز٠  ني غٓٛات 

ٖــ  ٚناْـا   4758->474% خالٍ ايؿا٠ 76   َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠  ٓػ ١ 

 نــرب ٖذــط٠ يًكــازَني َــٔ َٓطكــ١ َهــ١ ااهطَــ١ت ثــِ َــٔ َــٓطكت ت ــٛى  

ٖــ  ٚيعـٌ   >474% عًـ٢ ايتـٛايٞ يف غـ١ٓ    44%ت 46%ت :8ٚايطٜاض  ٓػـ ١ ضتـٛ   

ٖـادطٚا يف ايؿـاات    ع، ٖصٙ اهلذط٠ تتهُٔ اهلذط٠ ايعا٥ـس٠ ألٚي٦ـو ايـصٜٔ    

ايػا ك١ خالٍ ارتُػٝٓات ٚايػتٝٓات َٔ ايكطٕ اهلذطٟ ااانٞ    اآـاطل  

 ايتكاعـس  ـس      األخط٣ يف ااًُه١ت ٚاآلٕ  عس  ٕ اْتٗا  عُاهلِ  ٚ  سًٝٛا 

  عهِٗ يف ايعٛز٠ َا َٔ ت ك٢ َعِٗ َٔ  ؾطاز األغط٠  

 

١ٜٓ اآٛض٠ نـإ ٜعـازٍ   نُا اتهح  ٕ َعسٍ قايف اهلذط٠ يف َٓطك١ ااس     

ِ  ٖـ4758يف عاّ  >3 594ٖـت ٚاضتؿا    >474يف عاّ  36 ;;4  (ت; )دـسٍٚ ضقـ

مما ٜعـة اضتؿـاع تـهث  اهلذـط٠ يف تطنٝـب غـهإ اآطكـ١ َكاضْـ١ رٓـاطل          

 خط٣ يف ااًُه١ ٚايت نإ قايف اهلذط٠ ؾٝٗا غاي ًات رع٢ٓ ظٜـاز٠ سذـِ   

ُا ٖٛ اذتاٍ َـجاًل يف َٓـاطل دـاظإ    اهلذط٠ ارتاضد١ ع٢ً اهلذط٠ ايساخ١ً ن

ٚعػ  ٚايككِٝ ٚسا٥ٌ ٚغ ٖا  ٚتعة ٖصٙ ايٓػـب  ٕ َٓطكـ١ ااسٜٓـ١ اآـٛض٠     

تعــس َٓطكــ١ داش ــ١ يًــٗذط٠ ايساخًٝــ١ ٚارتاضدٝــ١  ٜٚ نــس شيــو َعٝــاض ْػــ ١   

اهلذط٠ ايـصٟ  هـٔ اغـتٓتاد٘ َـٔ قػـ١ُ قـايف اهلذـط٠ عًـ٢ عـسز ااٛايٝـس           

ٚايصٟ ناْا قُٝت٘ يف ااس١ٜٓ اآٛض٠  4333يف ْاقكًا عسز ايٛؾٝات َهطٚ ًا 

ــصٟ نــإ      4758يف عــاّ  ;4 ;46:8 ــ١ اي ــسٍ اهلذــط٠ ايكازَ ـــ  ٚنــصيو َع ٖ

يف األيــ اعـسٍ ايعٜـاز٠     4 7ٖــت َكا ـٌ   4758يف األيــ يف غـ١ٓ   9 647ٜعازٍ 

 ايط ٝع١ٝ يف ايعاّ ْؿػ٘ 
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سٜٓـ١ت  % َـٔ اهلذـط٠ ايساخًـ١    اا   3;ٚقس ؾـهٌ غـ  ايػـعٛزٜني ضتـٛ           

% َــٔ اهلذــط٠ غــ  ايػــعٛز١ٜ    ااسٜٓــ١ اآــٛض٠ت   3:ٚؾــهٌ ايــصنٛض ضتــٛ  

ٖــ  ٖٚـصا ٜعـة  ٕ اهلذـط٠     4758% َٔ ااٗادطٜٔ ايػـعٛزٜني يف عـاّ   88ٚضتٛ 

ايػــعٛز١ٜ يف ايػايــب ٖــٞ ٖذــط٠ عا٥ًٝــ١ت  ُٝٓــا ٖذــط٠ غــ  ايػــعٛزٜني يف         

         ٛ االقتكـازٟ   ايػايب َـا تهـٕٛ  ـني ااٗـادطٜٔ ايعـعا   ٚيعـٌ ٖـصا ٜعـٛز يًُٓـ

ايصٟ تؿٗسٙ اآطك١ األَط ايصٟ ٜعس عاٌَ دص  قٟٛ هلصٙ ايعُايـ١ت ممـا قـس    

ٜعــة اذتــس َــٔ صتــاح غٝاغــات تــٛطني ايٛظــا٥ـ يف ايكطــاع ارتــام ْتٝذــ١   

االقتكــــاز اذتــــط ايــــصٟ تت عــــ٘ ااًُهــــ١ يف اغــــااتٝذٝتٗا االقتكــــاز١ٜت       

 ٚالطتؿاض تهًؿ١ ايعُاي١ ايٛاؾس٠ َٔ د١ٗ  خط٣ 

ذتطاى ايػهاْٞ زاخٌ َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ ؾٝتٛقا  ٕ ٜكٌ تسؾك٘  َا ا      

َٔ ايكط٣ ٚااسٕ ايكػ ٠    ااس١ٜٓ اآٛض٠ ْتٝذ١ تٛدٗات اغااتٝذ١ٝ 

اادطط اإلقًُٝٞ يًُٓطك١ ٚاغااتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ ايعُطا١ْٝ ايٛط١ٝٓ ايت 

غتؿاضٟ تهأَ )اتٗسف    اإلقالٍ َٔ ايت١ُٝٓ ااطنع٠    ايت١ُٝٓ ااتٛاظ١ْ 

ت مما (7-6ت6-6ٖـتم م4753َهتب ؾطٜس َكطؿ٢ َٚهتب ع س اهلل  اضٟت

غٝشس َٔ تٝاض اهلذط٠ َٔ ايكط٣ ٚااطانع ايعُطا١ْٝ ايكػ ٠    ااس١ٜٓ 

 اآٛض٠ نُا غ كا اإلؾاض٠  يٝ٘ يف ْػ ١ تعاٜس غهإ ستاؾعات اآطك١ 

 

 

 

 

 (:دسٍٚ )

 اإلَاضات)احملاؾعات( ٛ غهإ َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ سػب 
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ايٛسس٠ 

اإلزاض١ٜ 

 َٚطت تٗا

غهإ 

 ٖـ7>46

غهإ  %

 ٖـ4746

غهإ  %

 ٖـ4758

ايتػ  ايعسزٟت  %

 ٖـ7-4758>

ااس١ٜٓ اآٛض٠ 

 َٚطانعٖا

 :5994: 8 98 (4)74:8>> 6ت96 (4);8>9;9 8ت84 (4);59:88

ستاؾع١ 

 ٜٓ ا

 4487;4 9 49 (5)583577 >ت48 (5)9;4:53 6ت46 (5)  3>3>9

ستاؾع١ 

 ايعال

 ;:>43 ; 6 (7) 8:839 9ت7 (8)  :8339 3ت> (6)  ;7985

 7;484 > 6 (6) 685;8 9ت7 (7)  :8389 6ت; (7)  ;7649 ستاؾع١  سض

ستاؾع١ 

 ااٗس

 4:9:9 9 6 (8) 86:67 ;ت7 (6)  :>855 >ت9 (8)  ;6938

ستاؾع١ 

 خٝرب

 46658 4 6 (:)  78874 :ت6 (9)  7;>>6 5ت9 (9)  65549

ستاؾع١ 

 اذتٓان١ٝ

 :7;:5 8 6 (9) 85857 4ت6 (:)  ;;>65 ;ت7 (:)  ::579

 4;:5>> 3 433 48453:9 3 433 :7>7;43 3 433 8>5>84 اإُٛع

 

 ااكازض=

 ٖـ 7>46ٖـت ايتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ:>46َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت  -4

ايتؿك١ًٝٝ يًتعساز ايعاّ يًػهإ  َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت زٕٚ تاضٜذت ايٓتا٥ر -5

 ٖـ ;474ٖـت 4746انٔ يعاّ ٚااػ

َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت ايٓتا٥ر األٚي١ٝ يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ  -6

 ٖـت ز ت 4758

 

 

 

 

 (;دسٍٚ ضقِ )
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 ٖـ4758-ٖـ7>46سذِ ْٚػ ١ غهإ َٓطك١ ااس١ٜٓ سػب ادتٓػ١ٝ َٚهإ اإلقا١َت 

١             ايػـــــــــــٓ            

 ايٓٛع

 ٖـ4758 ٖـ>474 ٖـ4746 ٖـ7>46

 ادتٓػ١ٝ=غعٛزٟ

 غ  غعٛزٟ         

7:;44<(<5 4)% 

744:<(: <)% 

;6;6;7(::76)% 

579896(55 :)% 

433;6<<(:: 3)% 

 63537<(56 3)% 

4476956(:8 9) 

69;786(57 7) 

عـــــــسز ايػـــــــعٛزٜني  

ــاًل يف   ــُٝني  قـــ ااكـــ

 ااس١ٜٓ

- - 433;6<< 4394<:7 

سز ايػـــــــعٛزٜني عـــــــ

ايكـازَني َــٔ َٓــاطل  

 خط٣  )ٖذط٠ ست١ًٝ 

 زاخ١ً(

- - :7<:6 43:5;; 

عـسز غـ  ايػــعٛزٜني   

 )ٖذط٠ زٚي١ٝ زاخ١ً(

744:< 579896 63537< 69;786 

ــايٞ ااٗــــادطٜٔ    مجــ

    ااس١ٜٓ

- - 6::355 7:8:74 

عـــــــسز ايػـــــــعٛزٜني  

ااكــــُٝني يف َٓــــاطل 

 خط٣)ٖذـــــــــــــــــــــط٠ 

 خاضد١(

- - 463946 ;3<93 

 48453:9 ;464377 :7>7;43 8>5>84 ز غهإ ااس١ٜٓعس

  4;:7>6 >57973 - - قايف اهلذط٠

 :4 ;69 ;6 :;6 - - ااعسٍ ايعاّ يًٗذط٠

 >3 594 36 ;;4 - - َعسٍ قايف اهلذط٠

 * تكٓٝـ ٚسػا  ااعسالت َٔ عٌُ اي اسح

١َت4َكازض اي ٝاْات= كًش١ اإلسكا٤ات ايعا ػ:>46ـَ  ّ ًي ّ ٖـتايتعساز ايعا ٔ يعا ٚااػان  ٕ  ٖـ 7>46ها

ــاّ      -5 ــساز ايعـ ــ١ًٝٝ يًتعـ ــا٥ر ايتؿكـ ــاضٜذت ايٓتـ ــ١ت زٕٚ تـ ــا٤ات ايعاَـ ــًش١ اإلسكـ َكـ

 ٖـ 4746يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ 

ــاضٜذت ارتكــا٥ل ايػــها١ْٝ يف ااًُهــ١      -6 ــ١ت زٕٚ ت َكــًش١ اإلسكــا٤ات ايعاَ

  457-456ايعط ١ٝ ايػعٛز١ٜت م م

ْتا٥ر تؿك١ًٝٝ=ايتعساز ايعاّ يًػهإ َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت زٕٚ تاضٜذت -7

  :9ٖـت م4758ٚااػانٔ يعاّ 
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 ةـمـاتـخ

 اتهح َٔ ايؿكطات ايػا ك١ اا ؾطات اآلت١ٝ=     

ــٛ    -4 ــطٜا يُٓـ ــس ٚغـ ــاٙ َتعاٜـ ــاى اجتـ ــٛض٠ت   ٖٓـ ــ١ اآـ ــ١ ااسٜٓـ ــهإ َٓطكـ غـ

 ٜؿهٌ حتسًٜا  َاّ  ٖساف ايت١ُٝٓ ااتٛاظ١ْ يف اآطك١ مما

١ٜٛت َٚعـسٍ ايُٓـٛ    ٖٓاى اطتؿاض ستسٚز يف -5 ْػ ١ ايعٜاز٠ ايػها١ْٝ ايػٓـ

 ٖـ يتكا  َٔ ايٛنا ايعاّ يًًُُه١ 4758-4746ايػهاْٞ خالٍ ايؿا٠ 

عًــ٢ ايــطغِ َــٔ تٓــاقل َعــسٍ ايُٓــٛ ايػــهاْٞ ايعــاّ يًُٓطكــ١  ال  ٕ     -6

ٖٓاى  ع، احملاؾعات ايت ناْـا ْػـ ١ ايعٜـاز٠ ايػـ١ٜٛٓ  ٚ َعـسٍ ايُٓـٛ       

ـــ  ــا َطتؿعـ ــٟٓٛ ؾٝٗــ ــ١  ٚ   ١تايػــــهاْٞ ايػــ ــاّ يًُٓطكــ ــسٍ ايعــ ــٛم ااعــ ٜٚؿــ

يًًُُه١ت نُا ٖٛ اذتـاٍ َـجاًل يف ستـاؾعت ااسٜٓـ١ اآـٛض٠ ٜٚٓ ـا خـالٍ        

ٖـ  ٚ يًؿاات ايتؿك١ًٝٝت مما ٜتطًب خًـل ااعٜـس َـٔ    4758-7>46ايؿا٠ 

ــٛ     ــٛع َـــٔ ايتـــٛاظٕ يف  ـ ــاز ْـ ــاز١ٜ إلظتـ ــ١ ٚاالقتكـ  ـــطاَر ايتُٓٝـــ١ ايعُطاْٝـ

 ِ  ؿهٌ عازٍ يف ستاؾعات اآطك١ ايػهإ را ٜتٓاغب َا تٛظٜعٗ

سككــا  عــ، احملاؾعــات تػــ ًا ًَشٛظــًا يف  ــٛ ايػــهإ  ــني غــٓٛات  -7

ٖـت مما ٜعـة  عـ، ايٓذـاح يف ايػـٓٛات األخـ ٠ يف تٛدٝـ٘       7-4758>46

ــ١ت      ــط٥ٝؼ يف اآطكـ ــطٟ ايـ ــع اذتهـ ــٔ ااطنـ ــس٠ عـ ــاطل اي عٝـ ــ١ يًُٓـ ايتُٓٝـ

 ٚ ايتايٞ دص  ااعٜس َٔ ايػهإ  يٝٗا 

عاَــٌ اهلذــط٠ ٖــٛ ايعاَــٌ ايكــٟٛ ااــ ثط يف  ــٛ غــهإ اآطكــ١     نــإ -8

 ؿهٌ ٜؿٛم نج ًا تهث  ايعٜازات ايط ٝعٝـ١ت ممـا ٜهـا  عـ، ايتشـسٜات      

 َاّ شتططٞ ايت١ُٝٓ يف تٛؾ  َتطً ـات ٖـصٙ اهلذـط٠ ااتسؾكـ١    اآطكـ١      

 َٔ ايٓٛاسٞ االقتكاز١ٜ ٚايس ٛغطاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ 

ــٛسغ  ٕ ااعــسٍ ايعــا  -9 ّ يًــٛالزات ٜتذــ٘ ضتــٛ ايتٓــاقل ايتــسضظتٞ  ــني      ي

 ٖـ 4758-4746ٖـت خاق١ خالٍ ايؿا٠ َٔ 7-4758>46
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ٖـ ست٢  ْٗا تكاضٕ 4758-ٖـ4743يٛسغ تٓاقل َعسالت ايٛؾٝات َٔ  -:

 رعسالت ايسٍٚ ااتكس١َ 

ــ١ يف اآطكــ١ت ممــا  نــس تؿــٛم      -; ــاز٠ ايط ٝعٝ ــاقل َعــسٍ ايعٜ ــٛسغ تٓ ي

 ساخ١ًٝ يف  ٛ ايػهإ عاٌَ اهلذط٠ ارتاضد١ٝ ٚاي

اتكؿا اهلذط٠ ايٛط١ٝٓ  اهلذط٠ ايعا١ًٝ٥ت  ُٝٓا تطنعت اهلذط٠ غ  ->

 ايٛط١ٝٓ يف ايصنٛض 
 

 ثالجًا: توسيع الضكان
 

ؾٗس تٛظٜا ايػهإ يف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ تػ ات ٚاغع١  ني عاَٞ        

٠( ٖـت ٚيهٔ زا٥ًُا صتس عاق١ُ اآطك١)ااس١ٜٓ اآٛض7-4758>46

تػتشٛش ع٢ً ْكٝب األغس يف اذتذِ ايػهاْٞت سٝح نإ ٜكِٝ  ٗا ضتٛ 

% يف 97ٖـت ثِ اظزاز    ضتٛ 7>46% َٔ مج١ً غهإ اآطك١ يف عاّ 84

 ( >ٖـ)دسٍٚ ضق4758ِ% يف عاّ 99ٖـت ٚ خ ًا  ًػا ايٓػ ١ ضتٛ 4746عاّ 

َا اظزٜاز  ٚ تا ستاؾع١ ٜٓ ا زا٥ًُا يف ااطت ١ ايجا١ْٝ يف سذِ ايػهإ      

ٖـ    7>46% يف غ١ٓ 46ْكٝ ٗا َٔ  مجايٞ غهإ اآطك١ َٔ ضتٛ 

ٖـ  ٚيف َكا ٌ ٖصٙ اذتك١ ااتعاٜس٠ يػهإ ستاؾعت 4758% يف غ١ٓ 9 49

ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٜٚٓ ا تٓاقكا سكل احملاؾعات األخط٣ َٔ  مجايٞ 

غهإ اآطك١  ٚيعٌ  نرب تٓاقل نإ ٜالسغ يف ستاؾع١ ايعالت  ش 

 ٖـ 4758-7>46%  ني عاَٞ ; 6%    >طتؿها ايٓػ ١ َٔ ا

ٖـت 7>46ٚقس تػ ت َطاتب سذِ غهإ احملاؾعات  ني غٓٛات       

ٖـ  ؾٓذس َجاًل  ٕ ستاؾعت ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٜٚٓ ا ساؾعتا 4758ٖـت 4746

ع٢ً ااطت تني األٚ  ٚايجا١ْٝ يف مجٝا غٓٛات ايتعسازت  ُٝٓا تطادعا َطت ١ 

ٖـ    ااطت ١ ارتاَػ١ يف 7>46يعال َٔ ااطت ١ ايجايج١ يف تعساز ستاؾع١ ا

ٖـ  4758ٖـت ثِ تكسَا    ااطت ١ ايطا ع١ يف تعساز غ١ٓ 4746تعساز غ١ٓ 

ٖـ 4746ٖـ ٚ 7>46ٚتكسَا َطت ١ ستاؾع١  سض َٔ ااطت ١ ايطا ع١ يف تعسازٟ 
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ؾع١ ااٗس َٔ ٖـ  نُا تكسَا َطت ١ ستا4758   ااطت ١ ايجايج١ يف تعساز 

ٖـ    ااطت ١ ايجايج١ يف تعساز غ١ٓ 7>46ااطت ١ ارتاَػ١ يف تعساز غ١ٓ 

ٖـت ٚيهٓٗا تطادعا    ااطت ١ ارتاَػ١ َط٠  خط٣ يف تعساز غ١ٓ 4746

 7>46اطت ١ ايػازغ١ يف تعسازٟ ٖـ  ٚتهخطت ستاؾع١ خٝرب َٔ ا4758

 ُٝٓا ع٢ً ايعهؼ ٖـت 4758ٖـ    ااطت ١ ايػا ع١ يف تعساز غ١ٓ 4746ٚ

ٖـ 4746ٚ  7>46 ٟتكسَا ستاؾع١ اذتٓان١ٝ َٔ ااطت ١ ايػا ع١ يف تعساز

 ( >ٖـ )ؾهٌ ضقِ 4758   ااطت ١ ايػازغ١ يف تعساز 
 

 تػ  تٛظٜا غهإ َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ سػب احملاؾعات=     (>دسٍٚ )

ايٛسس٠ 

اإلزاض١ٜ 

 اَٚطت تٗ

غهإ    

 ٖـ7>46

غهإ   %

 ٖـ4746

إ غه %

 ٖـ4757

ايتػ  ايعسزٟت  %

 ٖـ7-4757>

ااس١ٜٓ اآٛض٠ 

 َٚطانعٖا

59:<::(4) 84 < 9;9<8;(4) 96 6 <<74:8(4) 98 8 9594<; 

 5>45;4 9 49 (5)583577 > 48 (5)9;4:53 7 46 (5)  85>;9 ستاؾع١ ٜٓ ا

ستاؾع١ 

 ايعال

79;87  (6) < 4 8339:  (8) 7 9 8:839 (7) 6 ; 43985 

 484:4 > 6 (6) 685;8 9 7 (7)  :8389 7 ; (7)  4;764 ستاؾع١  سض

ستاؾع١ 

 ااٗس

68:;8  (8) 9 < 855<:  (6) 7 ; 86:67 (8) 6 9 4:<7< 

ستاؾع١ 

 خٝرب

65554  (9) 9 5 6<<;7  (9) 6 : 78874  (:) 6 4 46653 

ستاؾع١ 

 اذتٓان١ٝ

54999  (:) 9 4 65<;;  (:) 6 4 85857 (9) 6 8 63;8; 

 8773>> 3 433 48453:9 3 433 :7>7;43 3 433 849969 اإُٛع

 ااكازض=

 ٖــ :>46ٖـت 7>46َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت ايتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ -4

َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َتايٓتا٥ر ايتؿك١ًٝٝ يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ - 5

 ٖـ ;474ٖـت4746

 ٖـتز ت 4758كسٜط  مجايٞ ايػهإ ٚااػانٔ يعاّ َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت ت-6
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َٚٔ ااالسغ  ٕ تٛظٜا سذِ ايػهإ ع٢ً احملاؾعات م ٜتهثط  ااٛقا     

ادتػطايف  ٚ ااػاؾ١  ايٓػ ١ اطنع اآطك١ )ااس١ٜٓ اآٛض٠(ت  ش صتس  ٕ 

 ع، احملاؾعات اذتسٚز١ٜ ايٛاقع١ ع٢ً  ططاف اآطك١ َجٌ ٜٓ ا )ع٢ً  عس 

نِ َٔ ااطنع( 566نِ َٔ ااطنع(ت ٚايعال)ع٢ً  عس ضت493ٛضتٛ 

ناْتا حتتالٕ َطاتب َتكس١َت يف سني صتس  ٕ ستاؾع١ اذتٓان١ٝ ايكطٜ ١ 

نِ َٔ ااطنع( استًا ااطت ١ ايػا ع١  ٚ  :43َٔ ااس١ٜٓ)ع٢ً  عس 

ايػازغ١ يف سذِ ايػهإ  َٚٔ د١ٗ  خط٣ ؾإٕ ستاؾع١ ااٗس ايٛاقع١ يف 

نِ َٔ ااطنع( استًا 583ٓٛ ١ٝ ايؿطق١ٝ)ع٢ً  عس ضتٛ قك٢ ادت١ٗ ادت

َععِ ايٛقا ااطت ١ ارتاَػ١  ٖٚصا ٜعة  ْ٘ يٝؼ ٖٓاى قاعس٠ عا١َ 

يتشسٜس سذِ غهإ احملاؾع١ َطت ط١  ااٛقا  ٚ ااػاؾ١ َٔ ااطنعت 

ٚهلصا زالي١ ع٢ً ٚدٛز عٛاٌَ  خط٣ قس تهٕٛ  نجط تهث ًا يف سذِ ٚ ٛ 

 غٝتهح يف ايكػِ ايجايح َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ غهإ احملاؾعات نُا 

شكل رقم )9(: تغير توزيع السكان في منطقة المدينة المنورة 
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عًُٝـ١ اْتكـاٍ زتتُـا َـا َـٔ       Urbanization ٜككس  ايتشهط ايتشهط=      

ايٛنـــا ايطٜؿـــٞ  ٚ اي ـــسٟٚ    ايٛنـــا ااـــسْٞ  ٚ اذتهـــطٟ  ٚحتـــسز ْتٝذـــ١ 

   ٟ يػـا  ْػـ ١ غـهإ َٓطكــ١     Urban growth ايتشهـط يف ايُٓـٛ اذتهـط

ــع س  ــٔ ااتُطنـــعٜٔ يف َطانـ ــط١َٜعٝٓـــ١ َـ ــطاِٖٝت  هـ ــٛقٞ   ـ ــس ؾـ )َهـــٞت ستُـ

  ٜٚػٛز يف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ االجتاٙ ايعاّ ايعااٞ ٚايٛطة (496ٖـت م4748

يف غطع١ اْتكـاٍ ايػـهإ    ااطانـع ايعُطاْٝـ١ اذتهـط١ٜ  ؾُـجاًل اظزازت       

% عـاّ  :7ّ    ضتـٛ  93>4% غ١ٓ 66ْػ ١ غهإ اذتهط يف ايعام َٔ ضتٛ 

ٚيف ااًُه١ ايعط ١ٝ ايػعٛز١ٜ اضتؿعا  ( >9ٖــتم 4754تعطٟٛتع س اهلل ) ّ>>>4

 ٖـ4758-7>46% خالٍ ايؿا٠ 4;%    79ْػ ١ ايػهإ اذتهط َٔ ضتٛ 

 ( 79-78ٖـتم م;475)ارتطٜـتضؾٛزت

 

% يف 8 75ٚيف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ اضتؿعـا ْػـ ١ ايػـهإ اذتهـط َـٔ           

 ز٣    اضتؿـاع َ ؾـط    ٖـت ٖٚصا َـا 4758% يف غ١ٓ 4;ٖـ    ضتٛ 7>46غ١ٓ 

  ٚتعس ٖصٙ ايكُٝـ١ َطتؿعـ١   9 :;يف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠     4غطع١ ايتشهط

َكاض١ْ  ايعسٜس َٔ اآاطل اإلزاض١ٜ يف ااًُه١ َجٌ ايككـِٝ ٚعػـ  ٚدـاظإ    

عًــ٢ ايتــٛايٞت  ــٌ  ٕ قُٝــ١     53ت 78ت 8 87ٚايــت  ًػــا ؾٝٗــا قــِٝ اا ؾــط     

(  8 97عًـ٢ َـٔ قُٝتـ٘  ايٓػـ ١ يًًُُهـ١)     اا ؾط يف َٓطكـ١ ااسٜٓـ١ ناْـا     

ــٌ اذتــسٚز         ــ١ َج ــ١ ااسٜٓ ــاطل  غــطع حتهــطًا َــٔ َٓطك ــاى َٓ ٚال ؾــو  ٕ ٖٓ

 > 9:ت : ;:ت 5 4;ايؿُاي١ٝت صتطإت ٚايطٜاضت سٝـح  ًػـا قُٝـ١ اا ؾـط     

  (;7ٖـتم;475)ارتطٜـت ضؾٛزت ع٢ً ايتٛايٞ

                                                 

-4ؽ(= ؽ ح= 87)ايؿًكاْٞتَكطؿ٢تز ت تم عتػب َ ؾط غطع١ ايتشهط  اغتدساّ ايكٝػ١ -4

 3x433ؽ

 3ؽ -433                                                                                                                             

 = ْػ ١ غهإ ااسٕ يف ؾا٠ غا ك١ 3= ْػ ١ غهإ ااسٕ يف اآطك١ يف ؾا٠ السك١ت ؽ4سٝح  ٕ ؽ     
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             ٞ  اذتهــطٟ غـٝعتُس اي اسـح يف ٖـصٙ ايسضاغـ١ حتسٜـس ااطنـع ايعُطاْـ

ــ٢       ــس عــسز غــهاْ٘ عً ــ١  ٚ ٜعٜ ــ٘  ًسٜ ــ١( يهـٌـ َػــ٢ُ غــهاْٞ    8333)ااسٜٓ

١ًٝتم ْػ١ُ    ٚ ٓا٤  ع٢ً شيو صتس  ٕ عـسز ااـسٕ   (;4)َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َتز ت تْتا٥ر تؿكٝـ

َسٜٓـ١   59ٖــ     7>46يف َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ اظزاز َٔ  ض ا َسٕ ؾكط يف عـاّ  

ِ 883ٜاز٠ َكساضٖا ٖـت  ٟ  ٓػ ١ ظ4758يف تعساز  (  ٚت عـًا يـصيو   43% )دسٍٚ ضقـ

ٖــت  ٟ  4758-7>46%  ـني تعـسازٟ   9>7اظزاز عسز غهإ ااـسٕ  ٓػـ ١ ضتـٛ    

    % خالٍ ٖصٙ ايؿا5٠ 6رعسٍ  ٛ غٟٓٛ 

)خاق١ ااس١ٜٓ اآـٛض٠( يف دـص  ايكػـِ     اغتُطت ستاؾع١ ااس١ٜٓ اآٛض٠      

اآطكــ١ يف نــٌ غــٓٛات  األنــرب َــٔ عــسز ااــسٕ َٚــٔ ايػــهإ اذتهــط يف

% َـٔ  مجـايٞ غـهإ    ;6ٖــ ضتـٛ   7>46ايتعسازاتت ؾهإ ْكٝ ٗا يف غـ١ٓ  

ٖـ  ٚظاز عسز ااـسٕ  4758% يف غ١ٓ 98اآطك١ت ثِ اضتؿعا ايٓػ ١    سٛايٞ 

ٖـ  ٚتطاٚسـا  عـساز ااـسٕ    4758َٔ َس١ٜٓ ٚاسس٠ ؾكط    غ ا َسٕ يف عاّ 

ٖـ ناْا 7>46َسٕ  ٚيف غ١ٓ  يف احملاؾعات األخط٣  ني َسٜٓتني     ؼ

 ستاؾعتا  سض ٚااٗس تعّسإ َٓاطل ضٜؿ١ٝ خاي١ٝ َٔ  ٟ جتُا سهطٟ  ًسٟ 

ٚ تـــا ستاؾعـــ١ ٜٓ ـــا يف ااطت ـــ١ ايجاْٝـــ١ت ثـــِ ستاؾعـــ١ ايعـــال يف ااطت ـــ١       

ايجايج١ت ٚيهٔ  ٓػ ١ سهط١ٜ َٓدؿه١ دسًا َكاض١ْ رشاؾع١ ااسٜٓـ١ اآـٛض٠   

ٖــــت سٝـــح 4758تػـــ  نـــج ًا يف تعـــساز ٖــــ  ٚيهـــٔ ايٛنـــا 7>46يف عـــاّ 

 قـــ شا ايػاي ٝـــ١ ايععُـــ٢ َـــٔ غـــهإ ستاؾعـــ١ ااسٜٓـــ١ اآـــٛض٠ ٖـــِ َـــٔ   

 عؿـــاض ايػـــهإ ٖـــِ َـــٔ  >ايػـــهإ اذتهـــطت ٚيف ستاؾعـــ١ ٜٓ ـــا ضتـــٛ 

اذتهط  ٚيف ستاؾع١ ايعال اضتؿعا ْػ ١ ايػـهإ اذتهـط َـٔ ضتـٛ ايع ؿـط      

ٖـــ  ٚ قــ ح 4758ٖـــ    ضتــٛ غــت١  عؿــاض ايػــهإ يف غــ١ٓ   7>46يف غــ١ٓ 

% َــٔ 47%ت 9;ايػــهإ اذتهــط يف ستــاؾعت  ــسض ٚااٗــس ٜؿــهًٕٛ ضتــٛ  

زتُـــٛع غـــهإ احملـــاؾعتني عًـــ٢ ايتـــٛايٞ  ٚ ـــصيو حتٛيـــا  عـــ، ايكـــط٣   

ايػا ك١    ؾ١٦ ااـسٕ َجـٌ ايٛاغـط١ ٚايكاسـ١ يف ستاؾعـ١  ـسضت ٚايػـٜٛطق١ٝ        

 ْػ١ُ ؾهنجط 8333ط  يف ستاؾع١ ااٗس ي ًٛؽ عسز غهاْٗا ثٚ
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 (43ضقِ )دسٍٚ 

 ايٓػب اا١ٜٛ٦ يًػهإ اذتهط ٚايطٜـ يف ستاؾعات َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠

% َٔ غهإ  عسز ااسٕ ايٛسس٠ اإلزاض١ٜ

 احملاؾع١

%َٔ غهإ 

 اآطك١

%َٔ غهإ  عسز ايكط٣

 احملاؾع١

 ٖـ=7>46

 4 59 *- 6 ;6 > 6: 4 ااس١ٜٓ اآٛض٠

 6 :: - 4 6 : 55 4 ٜت ا

 : 9; - 5 4 6 46 4 ايعال

 3 433 - - - -  سض

 3 433 - - - - ااٗس

 3 433 - -  - 4 خٝرب

 - - - - - اذتٓان١ٝ

 5 87 - ; 78 - 7 اإُٛع=   

 ٖـ=4746

 8 58 - 8 7: - > اإُٛع

 ٖـ=4758

 9 4 4>5 : 97 7 ;> : ااس١ٜٓ اآٛض٠

 9 ; >54 4 48 7 4> 87 4> ٜٓ ا

 > ;6 537 6 5 4 94 54 94 ايعال

 > 46 486 6 6 4 9; 64 9;  سض

 4 69 478 6 5 > 96 >6 96 ااٗس

 ; 4 >;4 6 6 5 ;> 75 ;> خٝرب

 9 57 ;43 9 5 7 8: 57 8: اذتٓان١ٝ

 : 9 >463 6 6> -  59 اإُٛع

 *  ٝاْات غ  َتٛؾط٠

 ايٓػب َٔ عٌُ اي اسح اعتُازًا ع٢ً= ااكازض=

 ٖـ 7>46ز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ يعاّ ٖـت ايتعسا:>46َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت - 4

ــاّ يًػـــهإ     -5 ــساز ايعـ ــ١ًٝٝ يًتعـ ــا٥ر ايتؿكـ ــاضٜذت ايٓتـ ــ١ت زٕٚ تـ ــا٤ات ايعاَـ ــًش١ اإلسكـ َكـ

 ٖـ 4746ٚااػانٔ يعاّ 

َكًش١ اإلسكا٤ات ايعا١َت زٕٚ تاضٜذت ْتا٥ر تؿك١ًٝٝ=ايتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ -6

 ٖـ 4758يعاّ 
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ــ        ــا ْػـ ــٌ تٓاقكـ ــٓٛات   ٚيف ااكا ـ ــني غـ ــٌ  ـ ــطٜؿٝني ٚايطسـ ــهإ ايـ ١ ايػـ

%  ٚيف ستاؾعـــات  ـــسض 9 4%    87ٖــــ يف اآطكـــ١ َـــٔ ضتـــٛ 7-4758>46

% َـــٔ زتُـــٛع 433ٚااٗـــس ٚخٝـــرب ايـــت نـــإ ٖـــ ال٤ ايػـــهإ ٜؿـــهًٕٛ  

 % ع٢ً ايتٛايٞ 5%ت 69%ت 47ايػهإ تٓاقكا ْػ تِٗ    ضتٛ 

ٖـ 4758-4746َٔ ٚتتؿاٚت َعسالت ايُٓٛ ايػهاْٞ  ني َسٕ اآطك١      

(ت سٝح ناْا  ع٢ً َعسالت ايُٓٛ يف َسٕ اذتٓان١ٝ ٚااٗس 44)دسٍٚ ضقِ

ٚايعٝلت ٚ قًٗا يف ايعال ٚايجُس ٚااس١ٜٓ اآٛض٠  ٚت نس ٖصٙ ايٓػب َا 

غ كا اإلؾاض٠  يٝ٘ َٔ صتاح  طاَر ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يف تٛدٝ٘ االٖتُاّ 

٠ اذتذِ يًػهإ ست٢ غست ٚ ايتايٞ ظٜاز٠ داش ١ٝ ااسٕ ااتٛغط١ ٚايكػ 

ٖصٙ ااعسالت  ع٢ً َٔ َعسالت ايُٓٛ يف ااسٜٓتني ايط٥ٝػٝتني يف اآطك١ 

-7>46ُٖٚا ااس١ٜٓ اآٛض٠ ٜٚٓ ا  ٖٚصا عهؼ ايٛنا خالٍ ايؿا٠ 

% > 6%ت > 8ٖـ سُٝٓا ناْا َعسالت  ٛ غهإ ٖاتني ااسٜٓتني ت ًؼ 4746

 ع٢ً ايتٛايٞ 

 (44دسٍٚ ضقِ )

 ٖـ4758-4746ُٛ ايػهاْٞ اسٕ َٓطك١ ااس١ٜٓ اآٛض٠ت َعسالت ايٓ

 َعسٍ ايُٓٛ ٖـ4758 ٖـ4746 ااس١ٜٓ              ايػ١ٓ

 8 6 ;6;>4> 8>5;93 ااس١ٜٓ اآٛض٠

 - :4334 *- ٚازٟ ايؿطع

 - 69:: - ايٝت١ُ

 - 87>8 - اآسغ١

 - :96; - ايؿطٜـ

 - ;4737 - آ اض اااؾٞ

 - 455:9 - ايكٜٛسض٠

 ; 6 47:;;4 >4;>44 ٜٓ ا اي شط

 6 ; :>498 :945 ايعٝل

 - :67> - ٜٓ ا ايٓدٌ
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 َعسٍ ايُٓٛ ٖـ4758 ٖـ4746 ااس١ٜٓ              ايػ١ٓ

 - 647; - ادتا ط١ٜ

 - 8:63 - ضخٛ

 7 5 635>5 55366 ايعال

 - >4;8 - َػ ا٤

 8 7 66:93 ;::>4  سض

 - 33>43 - ايٛاغط١

 - >888 - ايكاس١

 4 ; ;:9>4 769: ااٗس

 - 856; - ايػٜٛطق١ٝ

 - 9468 - ط ث

 6 8 6::>4 ;4385 خٝرب

 - 6>94 - ايعؿاف

 - 43974 - ايكًك١ً

 - :45; 8968 ايجُس

 - 55776 39>: اذتٓان١ٝ

 - 8;494 - ايٓدٌٝ

 *  ٝاْات غ  َتٛؾط٠ 

 ااكازض=

ــاّ يًػـــهإ     -4 ــساز ايعـ ــ١ًٝٝ يًتعـ ــا٥ر ايتؿكـ ــاضٜذت ايٓتـ ــ١ت زٕٚ تـ ــا٤ات ايعاَـ ــًش١ اإلسكـ َكـ

 ٖـ 4746ٚااػانٔ يعاّ 

١ اإلسكا٤ات ايعا١َت زٕٚ تاضٜذت ْتا٥ر تؿك١ًٝٝ=ايتعساز ايعاّ يًػهإ ٚااػانٔ َكًش-5

 ٖـ 4758يعاّ 

 

 


