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 لإلعالم اجلامعي يف العراق اإلعالمية اإلدارة

 دراسة ميدانية

 م كامل زريزبــــد.عظي                                                      
 اصر حسينـــــــد.بدر ن                                                                 

 ثناء إسماعيل رشيدد.                                
 أوال: منهجية البحث

 البحث: أهمية -1
لقإلع ميييصلقإلدقطةلإعيي ن ييييلير ييطللعإلعيي  قعجديييدلن ر ييطقلعة يلييصلقع يصييصللقالتصيييعظفييظل ييولقع ق يي ل           

 قعتميييدلقعمط رييصلن قعمةيييط صللنقإلع مييظ فقيييلعة يليصلقعلمييوللقإلدقطةتة ييي ل صييي  للأصيي  قذللن مر ي طلم تفيي 
مي لقمي للقعلفمييصلفيظلقعت قصيولمي لقعجم ي طنلقألسي  قعتمييدللنقإلع مييصلقإلدقطةع مط زييصلفيظلق للعقطقطنفظلصر لق

ل.قعمليصطةلقإلع ميصلقإلدقطةسمييل
قعييذيليتسيي للقالتصيييعظقالسييتمطقطل قعجميميطيييصلفييظلقع ضييي للإعيي قعتييظلتسييل للقإلع ميييصلقإلدقطقيل أضيي يلللللللل

قذللقعت قصييولميي لقعجم يي طنلقأل عيي غييت يييلل قعتريي القع  يييطنل قعمريفسييصلقع يييدةنلظن قالتصيييعلقإلع مييظلقإلرتييي  غييزقطةل
ن مي لفظلقعلمفيصلقالتصييعيصللي مةيط جم  طقلرةةيللإع  طقلسف ييلن م لقعت يطهلجمل(1)قعجم  طلإع لقعر طةتغيطيلل
دطقسصلتأثيطقيللإع جم  طنل مضيمير يلفظلقعلقإلع ميصمست د لن  دألقعت  ولم لدطقسصلتأثيطلقع سي وللإع متفقظل

 ميي لنلفييظلدطقسييصلقعجم يي طلقإلع ميييصلقإلدقطقينلعييذعتلتلييدديلمييدق ول(2)قعجم يي طلعفيي لمييذهلقع سييي ول مضيييمير ي
ل.  ثهلعر يل أسيعيبلنل صي صهلقعسي  ع جيصنلق تييجيتهلعفملطفصل قعملف ميييصقأل علدطقسصل صي صهلأ طزمي

لنقييصل يميصف د رهلالليص  لع تصيوللننل تف يصلمةيع ه قستطضي هلم  طصلقعجقستميعلقإلع   ت ي ول ول سي ولللل
لقإلدقطةنلعذعتلت م لقممييصلقع  يالقع ييعظلفيظلقريهليةي  لة يليصل(3)ل مقيي لقمميصلقيصل سيفصليقي ل لددلمتفقي ي

قعجيمليصللعي  إقع  فص(ن ع  صلل ي ونلعإلع  لقعجيملظلفظلقعلطققنل  يعت ديدلفظلث الجيمليي) غدقدنلقإلع ميص
لل.قعجيملظلفظلقعلطققلقإلع   س ولتة يطللقعجيملظنلقإلع   م   لقعجم  طلفظللقع زقطةنل إع  

 :لمشكلة البحث -2
 عدة:ط يسصليم  لت ديدلمة فصلقع  الم ل  ولتسيؤاليل      

نلتسييؤاليلفطعييصلميلرميةلقعمسيؤ ولقألعفي ل ة يليصلإدقطتيهلعإلعي  لقعجييملظعل تت يطالمي لميذقلقعتسييؤولقعيط ي ل-أ
مييلرميةل يييدةلقعمسيؤ ولقألعفي لعإلعي  عنلمييل يد دلتيد  يلقعمسيؤ ولقألعفي لعنلمييلري القعمسيؤ ولقألعفي للعدة:

لعنميلمظلس ولمسيممصلقعمسؤ ولقألعف لفظلتة يطلقإلع  لقعجيملظع.
عيييصلعييدةل:لمييول فيي ل ييأع  لقعجيملييصعل تت ييطالميي لمييذقلقعتسيييؤولقعييط ي لتسيييؤاليلفطللقإلدقطةميييلة يلييصلع  ييصلل-ب

 ييإع  لقعجيملييصعنل ييي لتيي زالقعم ييي للقإلدقطةقعت فييي لعنلميييلع  ييصللأسيي يب  ل أعميييولإدقطيييصلعنلميييلمييظلقإلع مييي
لقعص  يصع.

                                                 
نعمي :م ت يييييييييييييصلقع تييييييييييييييرظلعفرةيييييييييييييطل5ير ييييييييييييط:لد.لعصيييييييييييييي لسيييييييييييييفيمي لقعم سييييييييييييي نلقعم يييييييييييييولفيييييييييييييظلقالتصييييييييييييييولقعجمييييييييييييييميطيلنةلل-ل1

ل.111ن 113ن 2003 قعت زي ن
نقعقيييييييمطة:دقطلقع جيييييطلعفرةييييييطل1ميييييطز قلع يييييدلقع  ييييييي لقعلييييييدعظنلقالع ريييييييلقعصيييييي  يص:لدطقسيييييصلفييييييظلقالسيييييت دقمييل قالةييييي يعيينةل-ل2

ل.7ن 2002 قعت زي ن
ل.25ن 2010نعمي :دقطلقسيمصلعفرةطل قعت زي نلدقطلقعمةط لقعثقيفظن1نةقإلع مظد.لم مدلجميولقع يطنلقعملج لل-ل3



     2 

ميلة يلصلع  صلقع  لقع زقطةل إع  لقعجيمليييعنل تت يطالمي لميذقلقعتسييؤولقعيط ي لتسييؤاليلفطعييصلعيدة:لمييلل-ي
 قعثقيييفظلإلعيي  لقعجيملييعنميييلمييد للقإلع مييظقعجيملييييعنلميييلة يلييصلتقيييي لقعرةيييةلقمتمييي لقعيي زقطةل رةيييةلإعيي  ل

لقمتمي لقع زقطةل تة يطلقع  لقعجيمليينلميللس ولقع زقطةلفظلتة يطلقع  لقعجيملييع.
ميييلم  يي لقعجم يي طلفييظلإعيي  لقعجيملييييلع تت ييطالميي لمييذقلقعتسيييؤولقعييط ي لتسيييؤاليلفطعيييصلعييدةل:لميييلأمميييصلل-ا

 طل يعرسيييي صلعإلعيييي  لقعجيييييملظلعنل ي يييييصل رييييي لقعتصيييي طقيلعيييي لقعجم يييي طلميييي ل  ييييولقعليييييمفي لفييييظلقإلعيييي  لقعجم يييي
قعجييييملظعنلمييييلقعجم ييي طلقعمسيييت د ل يعرسييي صلإلعييي  لقعجيمليييييعنلمييييلف يييييلقعجم ييي طلقعتيييظليط يييزلعفي ييييلإعييي  ل

لقعجيملييعنلميلتقيي لقعجم  طلإلع  لقعجيملييع.
لملظلم ل ج صلر طلقعليمفي لفظلإع  لقعجيملييع.ميلس ولتة يطلقإلع  لقعجيل- 
 تت ددلأمدق لقع  ال ميليأتظ:ل:البحث أهداف -3
لس ولقعملتمدةلم ل  فهلعتة يطه.لقع ة يلصلإدقطتهلعإلع  لقعجيملظلنل لل ر عهلقعمسؤ ولقألعف  ييدةلت ديدلرمةلل-
ل.لقإلدقطيصعص  يصل ل أع  لقعجيملصل  ي يصلت زي لقعم ي لقلقإلدقطةتة ي لة يلصلع  صللل-
لقع زقطةل إع  لقعجيملييل لمد لقمتميم يل هل قعس ولقعملتمدةلفظلتة يطه.للإع  ت ديدلة يلصلع  صلل-
لت ديدلم   ل أمميصلقعجم  طلفظلرةيةلإع  لقعجيمليينل ة يلصلر طةلقعجم  طلإلع  لقعجيمليي.ل-
لي لفظلإع  لقعجيمليي.تة ي لس ولتة يطلقإلع  لقعجيملظلم ل ج صلر طلقعليمفل-
 منهج البحث: - 4

 ييييمطةلق لمجم عييييصل ت فييييول تقيييي ي للتصييي يطلإعيييي يليييدلميييذقلقع  ييييالمييي لقع  ييي القع صيييي يصلقعتيييظلت يييد للللللللل
نقع  فيص(للن ي ولقعجيملظلفظلقعجيملييلقعلطق يص) غدقدلعألع  لقإلع ميصلقإلدقطةنل فظل  ثريلقع يمطةلمظل(2)  قمط

تمييدلعفيييهلعت قيييقلمييذقلقع ييد لميي لميير يلقعمسيي لقعييذيليلييدلج ييدقلعفمييييلعف صيي ولعفيي لميير يليللأميي لن عييذقلفييي 
لل(5)مجم عصلقع  قمطلم ض القع  ا.لع لقع يمطةلق ل أ صي قع ييرييل قعملف مييلقعلفميصل

 مجتمع البحث وعينته: -5
ل- غدقدليلقعث ثص:قعجيمليلإع  فظللقإلع مظيت   لمجتم لقع  الم لقعم   ثي لقعذي ليميطس  لقعلموللللللللل

قسيتميطةللأممفييعةيطةنقذللأصيو(لتسيلصلم  ي ثي لمي ل9  دل فغلقعم   ثي لفظلقع  لجيملصل غدقدل)لقع  فصنل- ي و
لإعيي  (لتسييلصلم  يي ثي نل فييظل9ق ييدلقعم  يي ثي لعلييد لقسييتي ي  يلةييط ةلقع  ييالقعلفمييظنل فييظلقعيي  لجيملييصل ي ييو)

لصلقع  المظلعيرصلقع صطلقعةيمولعمجتم لقع  ا.(لس لصلم   ثي نل  ذعتلفي لعير7جيملصلقع  فص)
 مجاالت البحث: -6
 قعجيملظلفظلقعلطقق.لعإلع  لقإلع ميصلقإلدقطةتجسدلم ض القع  الفظلم ض عصللقعم ض عيص: -
جيمليصل غيدقدل جيمليصل ي يولن جيمليصلقع  فيصنل سي بللث الجيملييلمظلإع  لقجطييلقعدطقسصلعف لقعم يريص: -

أعيطقللألر ييفظلقعجيملييلم ض القع  الن ت لق ذلجيمليصل غيدقدل ةي ول صيديلل إع    دقيللأ سي  ج دل

                                                 
لير ط:لل-ل2
ل.109ن 2011نعمي :دقطل ر زلقعملطفصلقعلفميصلعفرةطل قعت زي ن1مطةنل   القالع  لقالس ل قعم يد  نةد.مريمولم ولمزقل-لل
قالةيييي ياليلقع  ثيييييصنل يييييط يل:دقطلقعر ضييييصللإعيييي د.لمييييظلقعل ييييدلق نقلع  ييييالفييييظلعفيييي  لقالعيييي  ل قالتصيييييولميييي لقالةييييطلقعملطفيييييصلل-لل

 .172ن 2011قعلط يصن
لير ط:ل-ل5
ل.109ةنلمصدطلسي قن د.مريمولم ولمزقمطللل-ل
ل.للل10. 2010نعمي :دقطلقسيمصلعفرةطل قعت زي ن1 سي لمةيفيهنلمريميلقع  القعلفمظل ت فيولقع ةيبنةل-ل
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 سيملت يللن أ سييم يمي لتليددل فييت ييللقإلعي  جيملصلعطق يصلم ل ييالقعتأسيي ل عتجط ت ييل  ط  ييلمي ل سيي ول
صلقع  فيصل ميلت لق تييطلجيمليل ت لق تييطلجيملصل ي ولعقط  يلم لعمولقع ي ثي نلر يلفظلقعليصمصنإل لنلقعلفميص

لإ يد م ل ي لقعجيملييلقعلطق يصلفظلقعج دةلقعةيمفصل  سبلتقيي للقأل ع عسملت يلقعلفميصلقذل  ييل يعمطت صل
 قعمر مييلقعليعميص.

فيظلقعجيمليييلقعث ثص) غيدقدنللقإلعي     يدقيللأ سيي قعليمفي لفظللي قإلع ميقع ةطيص:لةمولقعمجيولقعم يرظل -
  ي ونلقع  فص(لم ض القع  ا.

قسييت مفريلت زييي لقسييتميطةلقالسييت يرصل قسييت  للأ مفرييينلقذل2011ميريييص:لق لقعمجيييولقعزمرييظلعف  ييالت ييددل لييي لقعزل -
لأيفييي وقعجيمليييييلقعث ثيييص)ل غيييدقدلن ي يييونلقع  فيييص(ل  تيييطةلزمرييييصلت يييدديل ةييي طللإعييي  قجي يييييلقعم  ييي ثي لفيييظل

2011. 
 اداة البحث: -7

لأدقةلأفضييوعييذقلق للفييظلعمفييصلجميي لقعملف ميييلنلد قي ألأسييعيبيسيتدعظلقعميير يلقعمسي ظلقسييت دق لللللللللل
قعملف مييييل قع ييرييييل جمل يييللإعيي تم رريييلميي لقع صيي وللأر يييعت قيييقلقمييدق لقع  ييال تسيييؤالتهلمييظلقالسييت يرصلنقذل

 ريييي لتصييي طقيلعفمييييصلعييي ل يثييييييلقع  يييانل مثفييييلقسيييتميطةلقالسيييت يرصللإعييي  تصيييري  يل ةييي ولمر جيييظلعف صييي ول
قع  انل تضيمريلمجم عيصلمي لقع  يييلقعط يسيصل لقع طعييصللألمدق عتظلرطقميلةيمفصل مف يصل مجم عصلم لقالس فصلق

ل  يعتيعظ:
ع  لقعجيملص: -لأ  قعمسؤ ولقألعف ل ق 
مسييييممصللعفييي لنلرييي القعمسيييؤ ولقألعفييي لنلسييي ورميييةل يييييدةلقعمسيييؤ ولقألعفييي لعإلعييي  نلتيييد  يلقعمسيييؤ ولقألل-

لقعمسؤ ولقألعف لفظلتة يطلقإلع  لقعجيملظ.
ل أع  لقعجيملص:لقإلدقطةع  صلل-لب
 ييإع  لقعجيملييصنلتيي زالقعم ييي للقإلدقطةي ل أعميييولإدقطيييصلنلقسيي يبلقعت فييي لنلة يلييصلع  ييصلقإلع ميييت فييي ل -

 قعص  يص.
لع  صلقع  لقع زقطةل إع  لقعجيمليي:ل-يل

إلعي  لقعجيملييينلميد ل قعثقييفظللقإلع مظمد لقمتمي لقع زقطةل رةيةلإع  لقعجيمليينلة يلصلتقيي لقعرةيةل -
 قعجيمليي.لإع  قعجيمليينلس ولقع زقطةلفظلتة يطللإع  قمتمي لقع زقطةل تة يطل

لقعجم  طل:ل-الل
أمميييصلقعجم يي طل يعرسيي صلعإلعيي  لقعجيييملظلنل رييي لقعتصيي طقيلعيي لقعجم يي طلميي ل  ييولقعليييمفي لفييظلقإلعيي  لل -

 ييلقعجم  طلقعتظليط زلعفي ييلإعي  لقعجيملييينلقعجيملظنلقعجم  طلقعمست د ل يعرس صلإلع  لقعجيمليينلف
 تقيي لقعجم  طلإلع  لقعجيمليي.

لس ولتة يطلقإلع  لقعجيملظ:ل- 
لنقسيت تيبلقع تييبلفيظلمة  ع  نإد ييولقعلييمفي لد طقيلتدطي ييصلنقعتلي يدلمي لقعم رييي لتليي ل  ي قيلإع مييصلنل-

 نلمر لقستق عيصلميعيصل م ريصنلت سي لدق طةلقإلعي  لقعجييملظل سلإع قعتج يزل يعت ر ع جييلقع ديثصنلت  يولقع  دةل
لعتةمولقعمجتم لقعم فظنلت سي لدق طةلقعرةطلفظل سي ولقإلع  نلترةيةلقعل  ييلقعليمصلنجميل ي.

 الوسائل االحصائية: -8
يييصلق تيييييطلقعم  يي ثي ل طللإعةييي ن تيي للالسييت طق لقعرتييي يلإ صييي يص قعرسيي صلقعم  يييصل  سيييفصللقسييت د لقعت ييطقط

قعلفميظلقعتييعظلقعيذيلق يطهلم تصيي لفيظللقألسيي ن تي لق تسييبلقعت يطقطلعفي للقإلجي يصقعمريس صلمي ل يدق وللقإلجي يي
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ذقلفظلجيملصل ي و:قذقل ي لعف ي ال ييطل ق دلفي سبلعهلت طقطل ق دنلقإل صي   ي لعف ي يال يييطق لمي ل يدق ولل ق 
رقسيي ل ييولت ييطقطلميي للقإلجي ييص ول ي ييالثيي ال ييييطقيلميي ل ييدق قذقل يريييلعفلت ييطقطلعفيي لقثرييي ن ييولفرقسيي للقإلجي ييص

لأ ثيط يعرسي صلعفيذي لق تييط قللقإلجي يصقع ييطقيلقعث ثصلعفي لث ثيصنل م يذقلفييت لتقسيي لعيددلقعت يطقطلعفي لعيددل يدق ول
رتي يلعفميصلد يقصلع ل يوللإع  ت ليم  لقع ص وللقإلجي ييق ل ييطنلعغطضلقعسميحلع   طلم تف للإجي صم ل
ل.قإلجي ييقالست يرصل  دق وللصأس ف

 البنية ،التطور( )المفهوم،اإلعالمية اإلدارةثانيا: 
دقطةت ةيةل تر يي لععف لقر يلمي صللقإلع ميصلقإلدقطةلإع ير طلللللللللل عييدةعمفييييلعجمي ل مليعجيصلل ق  ت زيي لل ق 

ضلضييمي لع  ييصلقعت قصييولنعغييطللقإلعيي   قعجميعييييلقالجتميعيييصلن  ييد لقرجيييزل  ييي  للقألفييطقدقعملف مييييلعفيي ل
ل(1)قع ديثصلق لقعمت فطةلعد لقع ي صلقعمليرص.لقإلع  م لقعجم  طلنع طل سي ول

نلر طييصلقإلدقطييصقعر طييصلقع يط  طقةييصنلقعر طييصلل(7):ل لف لتة طلم ل ي ولر طييييل ميدقط لعيدةلقإلدقطة للللللللل
سييييف  يصنل مدطسييييصلقت يييييذلقعقييييطقطقيلن ر طيييييصلقدقطةلنلمدطسييييصلقعلفيييي  لقعقإلرسيييييريصقعلفميييييصنلر طيييييصلقعل  ييييييللقإلدقطة

ل-2ففسيي صلقعر ييي نل-1ميي لعريصييطلعييدة:لأسيسييي لفييظلقعمؤسسييييلقعصيي  يصليت يي  لميي للقإلدقطي قعر ييي لل.قألر مييص
لل(8)قعمست  لقعتقرظلعفر ي .ل-1قالفطقدنل-5 قعلمفييينلقإلجطق قي-2قعر  ل قعق قعدنل-3مي ولقعر ي ن

متلفقييصللآثيييطق لعرصييطلمر يييليرييتيلعرييهللأليتغيييطللفييأييميييلديريمييييل ع  ييصلت يدعيييصلن ت يي  لمييذهلقعلريصييطلر لللللل
قعتيظلجيي يلعمسيييطةلقعجي دة(للإدقطةقعجدييدة)لقإلدقطةلأرمي ذ ل ميدق ولميذهلقعلريصيطلميل يطري يعلريصطلقال ط نل قذقل

ل-1قعم ييييطقينل-5لييييمف  نقعل-2قعر يييي نل-3قع يي يييونل-2قالسيييتطقتيجيصنل-1:ل(9)قعمتغييييطقيلقعد عييييصل قعم فييييصل ميييظ
لطقل ت قفقيل ير مي.لقعقي لقعمةتط صنلرجدلتةي  يل  ي

ل-1مجم عييييلعييدةلعفيي لقعر يي لقعتيييعظ:لإعيي تصييري ييلعييدةنلفيصيير  يلقعيي لضللإعيي لقإلدقطيييص تصير لقعيير  للللللل
ل-2 لقعمسييتقطةنقعيير  لقعم ييددةل قعيير ل-3قعيير  لقعمت ي ييصل قعيير  لغيييطلقعمت ي ييصنل-2قعيير  لقعمغفقييصل قعيير  لقعم ت  ييصن
ل-2قعر يي لقعمط يزينل-1ل:(11)إعي لقإلدقطة فقييلعير  للقآل يط يصير  يلقعي لضلن(10)قعر  لقع سيةصل قعير  لقعمتةيي  ص

لقعر ي لقع مط زينلقعر ي لقع  ي ظ.
دقطةللللللللل ذقيلتييأثيطل  يييطلعفيي لقعرةييةلقعصيي  ظلن اللي  ييظلتيي فيطلطق لقعميييونل قع  ييطةللقإلع ميييصقعمؤسسيصلل ق 
نلفييرمةل(12)عفيي لقسيي لعفميييصقعقي مييصللقعريج ييصلقإلدقطةنلد  لقإلعيي  عرجيييحل سيييفصللقإلعيي  صنل تيي فيطل طيييصلقع رييي

                                                 
:قعتةييييييييي طنلقعم  ييييييييي  نلقعمق مييييييييييينلقعرمييييييييييذ نلل غيييييييييدقد:دقطلقعةيييييييييؤ  للقإلع مييييييييييصلقإلدقطةد.ل مييييييييييدلجيعيييييييييدلم سييييييييي لقعيييييييييدعيمظنللل-ل1

 .51ن 2008قعثقيفيصن
 .لل11-31ن 1982ندمةق:ص طلعفة يعصل قعرةطن1نةقإلع ميصق  لقص  نل يعدلم مدلق مدنلقدقطةلقعمؤسسييلير ط:لد.لصيع لل-ل7
نلقعقييييمطةل:دقطلقع جيييطل1ميينةقير يييط:لد.لع يييدلقعجييي قدلسيييليدلم ميييدلط يييي نلقدقطةلقعمؤسسيييييلقعصييي  يصنلدطقسيييصلفيييظلقع ق ييي ل قالسيييت دلل-ل8

 .22ل-10نل 2002عفرةطل قعت زي ن
 .191-195ن 2007نلعمي ل:دقطلص ي لعفرةطل قعت زي نل1ةي طلمجيدلنم مدلع قدلقعزييدقينةلير ط:لد.لس س ل-ل9

ل.25ير ط:لد.لع دلقعج قدلسليدلم مدلط ي لنمصدطلسي قن لل-ل10
لير ط:لد.ل سري لع دلقعقييدطنلقدقطةلقعص  )يةيمولتر يي لقعصي يفصل ميعييصلقعصي  نل قعتر يي لقالدقطيل قعت زيي (لنجيمليصلقعقييمطةنلل-ل11

 .لل98-97 س لقعص يفصنل د  لسرصلرةطن 
ل.3قعمصدطلر سهن ل-ل12
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 قعمةييييط صلفيييظلصييير للنقإلع مييييصعفمؤسسيييصللقإلدقطيفمط ريييصلقعتر يييي للقعم ريييظنلقألدق قعصييي  يصلييييؤثطلعفييي للقإلدقطة
لقإلدقطةمط زيييييصللأ فييييظل يييي للقعم ريييظنلألدق قعفييي ل  ييييي ةللإيجي يييي ليييييؤثطللقإلدقطة فيييظلت مييييولقعمسيييؤ عيصل للقعقيييطقطقين
ت ييييالن تة ييييقلقعفييي ق  ل قعقييي قري ل ةييي ولصييييط نلقإلع مييييص لقألد قطييييي ل فيييظلت زيييي لملييييييطلغييييطلعيدعيييصلفيييظلقعتقل ق 

ل.(13) عف لدطجصلقعطضيلقع  ي ظل ي لقعقي مي ل يالتصيولقعم رظنلقألدق  قعمس  عيييليؤثطلعف ل  ي ةل
ذقللللللل تأ ييذل ر ييطللقإلع ميييصقعمؤسسييييللإلدقطةي مييصلع رييي لق لتةيي يطلق لت رييظلر طيييصلجديييدةل يريييلقع يجييصل ل ق 

لإعي ييدع ل12  يذقلقعمجييونلقالتجييهلقال وللثي القتجيميييفيي لمرييتللنقإلع ميظقالعت يطلقعة يليصلقع يصيصلعفلميول
فييظلتصيي طميلعفلمفيييصلل ليييدقألدمجيييلم تفيي للألر يييلقال تميييونلإعيي  يعت يطميييلق ييطبلقعر طيييييللقألر مييصت رييظلر طيييصل

قعمؤسسيييصللأميييدق قعيييذيلتت يميييولفييييهلة يليييصلقعلميييولعت قييييقللقإلع ميييظن مييييلييييت   لمييي لة يليييصلقعلميييوللقإلدقطييييص
قعةييي لصلقعتييظللقألرميييةلأ ثييطألرييهليطقميييلتة يييقلقع ي ييولقع طمييظلقعيي  ي ظللإعيي يييدع لل(15)ن قالتجيييهلقعثيييرظلقإلع ميييص

لقذقعم تف صنلل قأل سي لقإلدقطقين ياليلةظل طيصلقعلمولدق وللميصقإلع تريسبلقع ي ولقعتر يمظلفظلقعمؤسسييل
نل فييظلر يي لقع  يييليمف يي  لقعمسيي  عيصل سييفةصل يمفييصلقإلدقطةلأمييي طؤسييي لتر يييذي  لمسيي  ع  لم يةييطةللقأل سييي يييطأ ل

 فيقلعفي للقإلدقطةتةي يطل صيي  للإعي لييذمبلفيريهل(11)نقمييلقالتجييهلقعثيعيادق ولقعمجم عصلقعتظليطأس يل ولمر  
يم ي لق للقإلع مييصلقإلدقطة ة يلصلقع  ي  لقعتظلتؤدي ينل  يصييصلمرتجيت يينلعيذعتلفيي للنقإلع مظةط ةلقعلمول

ل أميدق نللقإلدقطييصتتمثيولفيظلقعمط ريصلنل قعمةييط صللعيإلدقطةتد ولعريصطلجديدلغيطلمأع فيصلفيظلقعرمي ذ لقعتقفييديل
لص. قع مط زيصلقع  ي يصل قعجغطقفيلنقإلع ميصلقإلدقطة
مزقجيييصنلمميطسييييلل عيسيييلل م ريييصنلأ   يييصمسييؤ عيصللقإلع ميييصلقإلدقطةفي يييلق للاللجييدقو قع قيقييصلقعتييظللللللللل

قال ييت  ل قعتريي اللنقعةيي يفيصنلقألميرييصنل:قعمصييدق يصلمييظلم يييد عفيي للفييظلقدقطتييهيلتمييدللقع ييطللقإلعيي  عييذعتلفييي ل
ل.(17)نقالعتدقولنقع ييديصنلقالستق عيصل قعتلدد
  يييييل طيييييبلتلتمييييدلقعمر يييي طقيلقعمط زيييييصلمقي ييييولقع مط زيييييصنل  ييييدلرميييييللإعيييي لقإلع ميييييصلقإلدقطة  قييييييللللللللل

قمم ييلتغييطقيللقعتةي طلقعت ر عي جظلعيدةللة دنلقذل(18)م ل دطقيلقعث طةلقعملف ميتيصلقعمليصطةلقإلدقطةقع مط زيصلفظل
تغييطقيللإعي لأدي  يياللقإلعي  عفي ل سيي وللثيطمييآ ميذهلقعتغييطقيلع ييللقعتصيغيطنلقعتقيطبل قالريدمي نلنل:لقعط مرص

 تلددمينلقزدييدل دةلقعمريفسصلنلتغيطلة يلصللقإلع ميصتر القع دمييللنقإلع ميصلقألرةةصعدةلم لقمم يل:ع عمصل
 ييييطقيللأمييي لقإلع ميييصلقإلدقطقيلف ضييلينل(19)مسييت د نل تلييددلقد قطلقعقييي  ل يالتصيييولإعيي  ميي لمتفقييظلقعجم يي طل

ت تي  يلم لقع ق  لقالتصييعظلقعجدييدنلق لق لتجيدللأسيعيب تغيطللأمدقف يتة طل  ي ت يل تتس للأ لأميلصل صنل مظ

                                                 
ل.102د.لع دلقعج قدلسليدلم مدلط ي لنلمصدطلسي قنل ل-ل13
 .12-13ير ط:لنلد.صيع لق  لقص  نل يعدلم مدلق مدلنلمصدطلسي قن ل-ل12
 .11د.ع دلقعج قدلسليدلم مدلط ي نلمصدطلسي قن ل-ل15
ل.30-22مصدطسي قن ير طل:د.ل ميدلجيعدلم س لقعدعيمظنل-ل11
ل.278نل 219-217ن 2011ير ط:لد.لفيط لجميولق  ل فيولن سي ةلقالع  ل ي لقع  يل  طيصلقعتل يطنلعمي :لدقطلقسيمصن-ل17
 .92د.ل ميدلجيعدنلم س لقعدعيمظلمصدطلسي قن ل-ل18
 .150-128نل 2010ن يط ي:لدقطلقعر ضصلقعلط يصن1ير ط:لد.لةيطقلقع في ظنلسييسييلقالع  ل قعمجتم نلةلل-ل19



     6 

لقأل ييذعفيي لل أطغم يييلأط   يييمميييللن(20)فيصق قعمسييتلقإلع ميييصر سيي يلعيييجزةلعيي لقدق لم مت يييلفييظل ييييدةلقعمؤسسييييل
ن  يييذعتلتغييييطلمرةيييقلل(21)قإلع مييييصقعمؤسسيييصللإدقطة ترييي القع يييطقمينل  يعتييييعظلترييي القعقيييطقطقيلفيييظللنلقإلدقطقي ترييي ال
قاللل عي لتليدل مقيد طميلقالسيتجي صلعمتةف يييلقعجم ي طلقعيذيليةي ولغييت يينلقإلعي   تة طل سيي وللقإلع ميصلقإلدقطة

ةيي ق ت ي ييصل يييدطللن يييمت تل سييي ولمتةيي طة ن ت جييي لسييفةييلل طيييصلقعتل يييطنل تلةيييولد طلقعط ي ييصلمتةيي طلنل ق 
ل.(22)يجبلقال دق لعفيهلقعمت سةصل قعدرييلفظلت ديدلميليجبلق لتق  ل هنل ميلاللقإلدقطقيم ي لقعلفيينل تلقإلدقطة

 ييال يي للثير ييصنلأممييصمي لمسيأعصلذقيللقإلع مييصفيظلقعمؤسسيصللقإلدقطةمسيأعصللإعي  ميلتة طيلقعر طةلللللللللل
يلقعتييظلت قجييهلغيع يييصلقعييذي ليت مفيي  لقعمةيي  لإعيي قالمتمييي لمرصيي يلعفيي لقعمةيي  يلقع ريييصل قعت طيطيييصل قعقير ريييصلن

قعي ميييصل ييولميي لميي لييير  للقألميي طنف ييييلمسييؤ ولقعمؤسسييصلميي لعييي لميي ليسيييطللقإلع ميييصمييذهلقع ييدمييللمسيي  عيص
 قعتر ي  ل متغيطقتيهل قعت  ييطل مييليسيل للتصي طلقعمسيتق ولألغطقضقعمرةقظلقعمر  للع طلقعت  يطن(23) ي ددلمستق ف ي

لقعت جييييهلقعتقييييي نلقعت ةييييةنلل:لقألط ليييصلقإلدقطةمييي ل  يييي  للقأل عييي يليييدلقع  ي يييصلقعت ةييييةلقعيييذيلل أصييي  لعمفيييهن
نل ق لق تفي لقإلدقطييصمسؤ عيصل يولقعمسيت يييللقعمؤسسصلن م فظللقإلدقطيصيتةفبلت يمول ولقعمج  دقيلنقعط ي صنل
ل.(22)آل طل م لمست ل

قعمؤسسييصللإدقطةمريييتلعييدةل يي  لمييؤثطةلعفيي لعفيي لقعمتفقظنفييي للل تأثيطميييلقإلع ميييص ر ييطقلعة يلييصلقعطسيييعصلللللللل
مر ييي:للنلأ ييط لإعيي نل ميي لمؤسسييصلآ ييطلإعيي ق ل يريييلت تفيي لميي لمجتميي ل لعفسيييةطةلعفيي لقعملف ميييينللقإلع ميييص

نلقإلع ميظنلة يلصلقعلمولقإلع ميصقعمؤسسصللقالجتميعيصلنل ريصلعضغ ةلقعسييسيصل قال تصيديصنقلقعقير ريصنلقعقي د
فيميليتلفقل إدقطةلقعت طيطنل مظلفظل دلذقت يلتة ولت   لم يةطةلنل  يصصلقإلدقطيصقعقطقطقيل مذهلقعق  لتؤثطلعف ل

سييي  لاللت ميييولقاللقعتيييظلتسيييتجيبلعتفيييتلقعضيييغ ةللقإلع مييييصلقإلدقطة لن(25(قعجم ييي طلإعييي  يعملف ميييييلقعتيييظلتصيييول
ل قالتصيييعيصلقإلع ميييصهل ليييدةلعيي ل يجيتييسييت   لن ل(21)تل يي لثقيفييصلقعجم يي طلل اللقعثقيفييصلقعتييظلتمثييولف ييصلمليرييصن

ن تصيييدطل قييهلقالتصيييعظلفييظلملطفييصلقع قييي قل قالةيي العفيي لسييي طلقعملف مييييلقعتييظل  فت يييلعييهلقغفييبلقعدسيييتيطل
ل. قعق قري لقعد عيصل قعم فيص

  الدراسة الميدانية  ثالثا:
ع  لقعجيملص-أ لقعمسؤ ولقألعف ل ق 
ل ييدةلقعمسؤ ولقألعف لعإلع   -1

لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لر ال ييدةلقعمسؤ ولقألعف لإلع  لقعجيملصل(ل1جد و)لللللللللللللل

                                                 
ل.55د.لع دلقعج قدلسليدلم مدلط ي نلمصدطلسي قن ل-ل20
ل.91-95ير ط:لد.ل ميدلجيعدلم س لقعدعيمظنلمصدطلسي قن ل-ل21
ل.79-78قعمصدطلر سهن ل-ل22
 .55د.لع دلقعج قدلسليدلم مدلط ي لنمصدطلسي قن -ل23
:قعم  يييييي  نلقعصييييييييغصلن قع ييييييياليللقإلدقطيييييييصلد.لمسيييييف لعيييييي  يلةيييييي فظلقعسييييييلدنلد.ل يييييييمطلم سيييييي لمرصييييي طلقعغيييييييع ظلنلقعسييسييييييييل-ل22

 .23-22نل 2000نقع صطة:مديطيصلدقطلقع تبلعفة يعصل قعرةطنل1قعدطقسيصنة
ل.77-11د.لسفمي لصيع نلمصدطلسي قن ل-ل25
 .10د.لفيط لجميولق  ل فيولن سي ةلقالع  ل ي لقع  يل  طيصلقعتل يطنلمصدطلسي قنل ل-ل21
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لجيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد ر القعقييدة
 

 قعمجم ا
 

ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط
 28 12 28ن12 1 11ن11 1 55ن55 5  ي دلعفلمول-

 28 7 12ن57 2   33ن33 3 مةط لفلفظل-
 20 5 57ن28 2 33ن33 3   مةط لة فظ

 2 1     11ن11 1 عي لعهلع  صل-
 100ل25 100 7 100 9ل100ل9لقعمجم ا

ل إدقطةقألعف لللقمتمي لقعمسؤ وللإع ل(1)يةيطلمؤةط)ر ال ييدةلقعمسؤ ولقألعف (ل  سبل ييرييلقعجد وللل
فيي ل ييإدقطةلقإلعيي  لأ لم لميي لقعمسييؤ ولقألعفيي ل ميي ل ت سييطلذعييتليليي دلأميييلعلييد ل ريعييصلقعجيييملظل ر سييهنلقإلعيي  

ف ييصل) ي ييدل صيي ولذعييتلإلدطق ييهلأمميييصلقإلعيي  ل م ي عييصلت  ي ييهلإل ييطقزلصيي طةلمةييط صلعيي لمؤسسييتهنل ميييليؤ ييدل
ل%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لقعجيملييلقعث ثصل غدقدل  ي ول28 رس صلم  يصل)لقعمطت صلقأل ع لعف للعفلمو(
%(لفظلإع  ل55ن55فظلإع  لجيملصل ي ولن ثيرظلقعرسبلقعم  يصل)ل%(11ن11  أعف لقعرسبلقعم  يص)لن قع  فص

قعمطت ييصلعفيي للمةييط لفلفييظ()لف ييصل  صيي ونل%(لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييص28ن12جيملييصل غييدقدنل  أ ييولقعرسييبل)
  ييييأعف لقعرسييييبللنلقع  فييييصل  غييييدقدلتظ%(لميييي لإجي ييييييلقعم  يييي ثي لفييييظلإعيييي  لجيييييمل28 رسيييي صلم  يييييص)لقعثيريييييصل
%(لفييظلإعيي  لجيملييصل غييدقدن ع ل33ن33(لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصلن ثيييرظلقعرسييبلقعم  يييصل)%12ن57قعم  يييص)

ع لةطيقللقإلع  قعمسؤ ولقألعف ليديطللإ أميلقالتجيهلقآل طلقعذيليؤ دلت  طلمذهلقع  صلفظلإع  لجيملصل ي ون
%(لمييي لإجي يييييل20 ييييص) قعتيييظل  ييييل يعمطت يييصلقعثيعثيييصل رسييي صلم لفتمثيييول   ص)مةيييط لةييي فظ(نللقعةييي فظلقإلةييطق 

%(لنل عي لت  يطلميذهل57ن28%ن33ن33جيملتظل ي ول قع  فص)لإع  متقيط تي لفظللم  يتي قعم   ثي نل  رس تي ل
إ ل لييضلقعصيي  يي لع ييطلتييطق  لقعتجط ييصلمضييم قللإعيي ن ت سيييطلمييذقلقالتجيييهليلييز لجيملييصل غدقدلإعيي  قع  ييصلفييظل

مقي لقعط ييبلأ لإمميعيهلنعيذعتللإعي فسي صلنعيذعتلعي لتتليطضلل طلع لمذهلقع ي رتيج  لقعص  ظلنسييسصلقعمؤسسصل
سيدلعدي  لقعتقيدلق لقعمسؤ ولقألعف لد طهلةي فظنلأمييلف يصلعيي لعيهلع  يصلففي لت  يطلإاللفيظلإعي  لجيمليصل غيدقدل

ل.ل  رس صلم  يصلة ي ص
ل د دلتد  يلقعمسؤ ولقألعف ل-2

لولقألعف  لع ل د دلتد  يلقعمسؤل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لل2جد و)لللللللللللللللللللللل
 ييييييييييييد دلتييييييييييييد  يل

 قعمسؤ ولقألعف 
 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد

لت طقطلل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط
 2 1 28ن12 1     مر لقعرةطل-
قعتأثيطلفظلقرتقيي لل-

 م قضي لم ددة
 32 8 28ن12 1 11ن11 1 11ن11 1

 12 11 28ن71 5 33ن33 3 88ن88 8 قعت جيهل-
 100ل25 100 7 100 9 100ل9لقعمجم ا
للللللل
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أسييف بلقعت جيييهلي  ييظللإ لإعيي (ل2مؤةييطل) ييد دلتييد  يلقعمسييؤ ولقألعفيي (ل  سييبل ييرييييلقعجييد و)يةيييطللللل
يؤ ييدلذعيييتلل ميسييييميلفييظلجييييملتظل غييدقدل قع  فيييصنلفييظلإدقطةلإعييي  لقعجيملييصنلقألعفييي  يأل ع يييصلميي ل  يييولقعمسييؤ ول

قعرسييييبلل  ييييأعف قعم  يييي ثي نللإجي يييييي%(لميييي ل12 رسيييي صلم  يييييص)لقأل عيييي جيييييه(لعفيييي لقعمطت ييييصل صيييي ولف ييييصل)قعت ل
%(لفظلإعي  لجيمليصلقع ي فظنل  أ يول28ن71جيملصل غدقدلنل ثيرظلقعرسبلقعم  يص)لإع  %(لفظل88ن88قعم  يص)
لتظل غيدقدلسييميلفيظلجييملقألعفي ق لقعمسؤ وللإع  ت سيطلذعتليلز لل%(لفظلإع  لجيملصل ي ولن33ن33قعرسب)
قعت جيييهللأسييف بسييسييصلقعمؤسسييصلع ييطلل إيضيييح ي ت ييظللنلقإلع مييظغيييطلمت ييطتلعمتي لييصل يثيييييلقعلمييول قع  فييصل

فييظل ييي لإ لأسييف بلقعتييأثيطلفييظلقرتقييي لم قضييي لم ييددةلي  يي ل يألع يييصل يييط ل  ق ييصنللأ ليوقعييذيليلييدل مثي ييصلغط يي
قرتقيي لم قضيي لم يددة(لعفي لقعمطت يصلقعثيرييصل رسي صلل مييليؤ يدلذعيتل صي ولف يصل)قعتيأثيطلفيظلفقةلفظلجيمليصل ي يون

%(لفيييظلإعيي  لجيمليييصل ي ييولنل  رسييي تي ل11ن11%(لميي لإجي يييييلقعم  يي ثي نل  يييأعف لقعرسييبلقعم  يييص)32م  يييص)
ق لقعلييمفي للإعي يليز للذعيت ت سيطل%(لفظلإع  لجيملتظل غدقدل قع  فصنل28ن12%نل11ن11م  يتي لة ي تي ل)

قعتيأثيطللأسيف بتد فيهلع يطلقعتط ييزلعفي للقألميطعيذعتلتةفيبلنعي لي ضيم قلسييسيصلقعمؤسسيصللإع  لجيمليصل ي يوفظل
ف يييص)لمرييي لقعرةيييط(لفقييدل  يييطيللفيييظلإعييي  لجيملييصلقع  فيييصل  رسييي صلم  ييييصلة ي يييصللأمييينفييظلقرتقيييي لم قضيييي لم يييددةل

تغةيييييصلل%(ل مييييذقلميييييليؤ ييييدلقسييييتجي صلقعليييييمفي لفييييظلإعيييي  لقعجيملييييييلقعث ثييييصلعسييسييييصلجيييييملت  ل عييييد 28ن12)
للسييسصلمؤسسيت  .م للم ض عييلص  يصلتتقية ل

لر القعمسؤ ولقألعف ل-3
 (لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لر القعمسؤ ولقألعف 3جد و)لللللللللللللللللللللللللللللللللل

ريييييييييييي القعمسييييييييييييؤ ول
 قألعف 

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد
ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط

 22 1 28ن12 1 22ن22 2 33ن33 3 م  زل-
ل 1 22ن22 2 11ن11 1 متلي  ل-

 71ن85
11 12 

 12 3   33ن33 3   متطددل-
 100 25 100 7 100 9 100 9لقعمجم ا
إ لقعمسيؤ ولقألعفي للي  ي ل طضيييللإعي (ل3يةييطلمؤةيط)ر القعمسيؤ ولقألعفي (ل  سيبل ييرييييلقعجيد و)للللللللل

ن ممييليؤ يدلذعيتل صي وللقإلع ميظيتهلقعة صييصل ميد لقردفيعيهلفيظلإرجييحلقعلميولأغف يصلقعليمفي لم ل ييالسيم
%(لمييييييي لإجي يييييييييلقعم  ييييييي ثي نل  يييييييأعف لقعرسيييييييبل12ف يييييييصل)متليييييييي  ل(لعفييييييي لقعمطت يييييييصلقأل عييييييي ل رسييييييي صلم  ييييييييصل)

%(لفييظلإعيي  لجيملييصل غييدقدنل  أ ييول11ن11%(لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصن ثيرظلقعرسييبلقعم  يييص)71ن85قعم  يييص)
%%(لفيظلإعي  لجيمليصل ي يونل ت  ي ل رسيبلميذهلقع  يصلميد لتليي  لقعمسيؤ ولقألعفي لفيظل22ن22م  يص)قعرسبلقع

ن ة يلييصلمليمفتيهل ر طتييهلعفلييمفي لفييظلإعي  لقعجيملييصنل  يذعتل صيي ولف ييصلقإلع مظقالسيتجي صلعمتةف ييييلقعلميول
%(لفيظل33ن33عرسيبلقعم  ييص)%(لم لإجي يييلقعم  ي ثي نل  يأعف لق22)م  ز(لعف لقعمطت صلقعثيريصل رس صلم  يص)

%(لفييييييييظلإعيييييييي  لجيملييييييييصل ي ييييييييونل  رسيييييييي صلم  يييييييييصل22ن22إعيييييييي  لجيملييييييييصل غييييييييدقدنل ثيييييييييرظلقعرسييييييييبلقعم  يييييييييص)
%%(لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فصن ت سيييطلقعرسييبلقعم  يييصلع ييذهلع  ييصل)م  ييز(لق لمسييؤ عظلقعجيملييييل28ن12ة ي ييص)

 تييجيييل متةف يييلجيملييت  لنل مي لفيظلعمف ي لطغ لت زيل  لعفمسؤ عييينلتق لت يلمسؤ عيت  ل طعيييت  لقغفيبلق
قع ةألغيطلمغ  طنل ميلق ل  يت  لغييطل ييفظلع ةي العفي ل يولم يصيولقعلميولفيظلقعجيمليصنل لقعت  ييزل متغييطل
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مطم  ل إم يريصلقعجيملصل ة يلصلر طةلقعمسؤ ولقألعف لعإلع  نل  مد ل ريعصلقعمسؤ ولقألعف ل م طجييلقعلميول
%(ن ت سيطل  ي طل33ن33عفييص.أميلف يصل)متيطد(لففي لت  يطلإاللفيظلجيمليصل ي يول رسي صلم  ييص)  يعقيي مي للقإلع مظ

فييظللقإلع مييظسييف يصللقعصيي طةلقعذمريييصللعييد للقعمسييؤ ولقألعفيي لعيي ل ييدطقيلقعقييي مي ل يعلمييوللإعيي مييذهلقع  ييصليلييز ل
ظل لة يليصلقعي ال لجيملصل ي ول سمييلمرت ج  لقعص  ظن ص صلقعتيطددلع ييلقرل يسيييلسيف يصلعفي لقعرةييةلقعصي  

لقعم رصل قعجيملص.للإع 
لمسيممصلقعمسؤ ولقألعف لفظلتة يطلقإلع  لقعجيملظل-2

لولقألعف لفظلتة يطلقإلع  لقعجيملظ ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لمسيممصلقعمسؤلل2جد و)لللللللللللل
سييييييم لقعمسيييييؤ ولقألعفييييي ل
فيييييييييييظلتةييييييييييي يطلقإلعييييييييييي  ل

 قعجيملظ

 قعمجم ا قع  فصجيملصل جيملصل ي و جيملصل غدقد
ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط

 72 18 28ن71 5 11ن11 1 77ن77 7 رل ل-
 8 2 28ن12 1 11ن11 1     ل-
 20 5 28ن12 1 22ن22 2 22ن22 2 أ ييريل-

ل100ل25ل100ل7ل100ل9ل100ل9لقعمجم ا
ق للإعيي (ل32 ييرييييلقعجييد و)ليةيييطلمؤةط)مسيييممصلقعمسييؤ ولقألعفيي لفييظلتةيي يطلقإلعيي  لقعجيييملظ(ل  سييبللللل
ريي القعمسييؤ ول)قعم  يي ثي لأ ييد قلمسيييممتهلفييظلتةيي يطلإعيي  لقعجيملصن مييذهلقعرتيجييصلمت قييصلميي لرتييي يلمؤةييطللمل يي 
ن ميليؤ دلذعتل ص ولف ص)رل (لعفي لقعمطت يصلقإلع مظقعتظلتتطتلآثيطقل قض صلعف ل ولمطت زقيلقعلمولل(قألعف 

لإعيييي  %(لفييييظل28ن71%نل77ن77قعم   ثي ن  رسيييي تي لمتقيييييط تي ل)لميييي لإجي يييييي%(ل72قأل عيييي ل رسيييي صلم  يييييص)
ف ييص)أ ييري(لعفيي ل صيي ولجيملييصل ي ون للإعيي  %(للفييظل11ن11ن  رسيي صلم  يييصلق ييول قفيييول)قع  فصجيييملتظل غييدقدل ل

%(ل22ن22%ن22ن22%(لميي لإجي ييييلقعم   ثي ن  رسيي تي لم يي يي لمتسييي يتي )20قعمطت ييصلقعثيريييصل رسيي صلم  يييص)
%(لفظلإع  لجيملصلقع  فصنأميلف صل) ي (لفجيي يل28ن12  يصلة ي صل)يملتظل ي ول  غدقدنل  رس صلمجلإع  فظل

 يعمطت يييييصلقأل ييييييطةل   يييييطيلفييييييظلإجي يييييييلقعم  ييييي ثي لفييييييظلإعييييي  لجييييييملتظلقع  فييييييصل ل ي يييييول  رسييييي تي لم يييييي يتي ل
للل.%(11ن11%ن28ن12ة ي تي )

للظس ولمسيممصلقعمسؤ ولقألعف لفظلتة يطلقإلع  لقعجيمل-5
لولقألعف لفظلتة يطلقإلع  لقعجيملظل ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لس وللمسيممصلقعمسؤلل5جد و)للللللل

سييييييييييييي وللمسييييييييييييييممصل
قعمسييييييييؤ ولقألعفيييييييي ل
فييظلتةيي يطلقإلعييي  ل

 قعجيملظ

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد
 % ت طقط % ت طقط % ت طقط % ت طقط

ت  يييييييييولقع  يييييييييدةلل-
  ص س لأ لةللإع 

 82ن11 91ن2 28ن12 81ن0ل88ن18 7ن1 22ن2 2ن0

تلييييي لأ لقعتلي يييدلل-
ميي لقعصيي  يي لذ يل

 قع  طةل

 55ن5 5ن0 11ن3 33ن0
 

 22ن1 51ن1 22ن10 73ن0
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قرتقييييييييييييييي لمييييييييييييييديطلل-
مت صيييييييييي ل ميييييييييي ل

 ذ يلقع  طة

 02ن10 51ن2 71ن5 2ن0 11ن3 33ن0 77ن19 78ن1

تج يييزلقع  ييدةلأ لل-
قعقسيييييي ل يعت ر ع جييييييييل

 قعمتة طة

 88ن17 27ن2 28ن12 81ن0 88ن25 33ن2 22ن12 28ن1

 11ن10 52ن2 22ن10 73ن0   11ن20 81ن1 قعدع لقعميعظل-
 52ن5 38ن1 71ن5 2ن0   88ن10 98ن0 قعدع لقعملر يل-
  ييييييييييييييول طييييييييييييييصلإل-

 قعتل يطل قعرةط
 28ن1 32ن0     55ن3 32ن0

 2 1   11ن11 1   أ ط لتذ طل-
 72 18 22ن71 5 11ن11ل1 77ن77 7لقعمجم ا

لن(5يةيييطلمؤةط)سيي وللمسيييممصلقعمسييؤ ولقألعفيي لفييظلتةيي يطلقإلعيي  لقعجيييملظ(ل  سييبل ييرييييلقعجييد و)للللللل
إ لف ص)تج يزلقع  يدةللإع ن رل لعف لمسيممصلقعمسؤ ولقألعف لفظلتة يطلإع  لقعجيملصلأجي  ققعتظلةمفيلقعذي ل

%(لم لإجي ييلقعم  ي ثي لن  يأعف ل88ن17س صلم  يصل)أ لقعقس ل يعت ر ع جييلقعمتة طة(ل  ييل يعمطت صلقأل ع ل ر
%(لفيييظل28ن12%ن22ن12%(لفيييظلإعييي  لجيمليييصل ي يييونل  رسييي تي لم ييي يتي لمتقييييط تي )88ن25قعرسيييبلقعم  ييييصل)

 سييي للأ  ت   ل   ييي طلميييذهلقعرسيييبلميييد لقمتميييي لقعمسيييؤ ولقألعفييي ل تج ييييزل  يييدةلقع  فيييصن لإعييي  لجييييملتظل ي يييول
سي يولعتةي يطلن ة يلصلر طةلقعم   ثي لعم يريصلقعت ر ع جيييل فظل ولقعل عمصلقالتصيعيصلقعتقريص يعمستجدقيللقإلع  
 سيييي لأ لةييييل ص(ل يعمطت ييييصلقعثيريييييصل رسيييي صللإعيييي   ييلف ييييص)ت  يولقع  ييييدةل لنمقيطرييييصل  قيييييصلقعسيييي ولقإلع مييييظقعلمييييول
ل%(لفيييييييظلإعييييييي  لجيمليييييييصل ي يييييييونل ثييييييييرظ88ن18قعرسيييييييب)ل  يييييييأعف %(لمييييييي لإجي يييييييييلقعم   ثي ن82ن11م  ييييييييص)
 ت سيييطلجيملييصل غدقدنلإعيي  %(لفييظل22ن2جيملييصلقع  فييصلن  رسيي صلم  يييصلة ي ييص)لإعيي  %(لفييظل28ن12قعرسييب)

 سيي لأ لةييل ص(ل يعرسيي صلعفم  يي ثي لسيييميلفييظلإعيي  للإعيي أمميييصلف ييص)ت  يولقع  ييدةللإعيي   يي طلمييذهلقعرسييبليلييز ل
فيمييييللنمييي لقالمتميييي ل قالسيييتق عيصةيييل صلأ ل سييي ليلةي ييييلمزييييدقللإعييي جييييملتظل ي يييول قع  فيييصنإذلإ لت  ييييولقع  يييدةل

رسيي تي لقعمييطت تي لقعثيعثييصل قعطق لييصل عفيي ل(ل صييفيلف تظ)قعييدع لقعميييعظنلقرتقييي لمييديطلمت صيي ل ميي لذ يلقع  ييطةل
 قعمف ييييلع رت ييييهلفيييظل ييريييييلف ص)قعيييدع لقعمييييعظ(لمييي لإجي يييييلقعم   ثي ن%(ل2ن10%ن11ن10م يي يتي لمتقييييط تي )

%(لفييظلإعيي  ل22ن10 ثي لقعرسييبلقعم  يييص)%(لفييظلإعيي  لجيملييصل غييدقدن11ن20   طميييل ييأعف لقعرسييبلقعم  يييص)
 ييد دلقعييدع لقعميييعظللإعيي  ت سيييطلرسييبلمييذهلقع  ييصليلييز للجيملييصلقع  فييصنل عييد ل   طميييلفييظلإعيي  لجيملييصل ي ييون

  ييذعتلف ييص)قرتقي لمييديطلمت صيي ل ميي للقإلعيي  ل رةيييةيتهلقعمتر عييصل ة يلييصلتقيييي لج يي دلقعليييمفي نللإلصييدقطقي
  رسييييييي تي لم ييييييي يتي لل%(لفيييييييظلإعييييييي  لجيمليييييييصل غيييييييدقدن77ن19قعرسيييييييبلقعم  ييييييييص)ل يييييييأعف قع  يييييييطةل(ل  يييييييطيللذ ي

لأمميييصمييد للإعيي  ت سيييطلرسييبلمييذهلقع  ييصليلييز لن%(لفييظلإعيي  لجيييملتظلقع  فييصل  ي و11ن3%نل71ن5ة ي تييي )
ف تييظ)تليي لأ للميأ مييديييلتييأثيطهلفييظلتةيي يطلإعيي  لقعجيملييصنلمييديطلقع  ييدةلقعقسيي لعفليييمفي لفييظلإعيي  ل ييولجيملييص

رسي تي للم ي يتي ل لقعميطت تي لقع يمسيصل قعسيدسيصلقعتلي دلم لقعصي  يي لذ يلقع  يطةنلقعيدع لقعملري يل(ف صيفتيلعفي 
 ت سيييطلرسييبلف ييصل)تليييي لأ لقعتلي ييدلميي لقعصيي  يي لذ يلل%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي ن52ن5%ن22ن1ة ي تييي ل)

تصطلعفي لمي ليجييدلقع  يطةل قع  ي ةن مييلق لميذقلقعمتغييطلمطمي  لق لقالمتمي لفظلمذقلقعمجيوليقلإع قع  طة(ليلز ل
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يعمف ييلنلأمييلف يصل)قعيدع لقعميعظ(فلقإلع ميظ قضيييلإدقطيصل  ير ريصلالليم  لتجي زميلأ لتة يل ييل مييلي يد لقعلميول
ل%(71ن5)رس صلم  يصن    طميل رس صلم  ييصلأيصفظلإع  لجيملصل ي ولعف للفظلمذهلقع  صلقر يلع لت صوع رت يهل

أميييلف ييص)أ ط (لفجييي يل يعمطت ييصل  ييولقأل يييطةل  رسيي صلم  يييصلللةييظلمؤةييطليلتييدل ييهنيالللجيملييصلقع  فييصلإعيي  فييظل
ف يريلم ل صصلف ص)إ  يوللقأل يطةقعمطت صللأمي%(ل   طيل إع  لجيملصل ي ولفقةل  رس صلم  يصلة ي صن2ة ي ص)

جيملييصللإعيي  فييظلإالل عيي لت  ييطلإجي ييييلقعم  يي ثي لل%(لميي 28ن1  رسيي صلم  يييصلة ي ييصل)ل طيييصلقعتل يييطل قعرةييط(
 ريعييصلقعم  يي ثي ل ييي لإعيي  للإعيي نت سيييطل  يي طلمييذهلقع  ييصل  ييذهلقعرسيي صلقعم  يييصليلييز ل غييدقدل  رسيي صلم  يييصلة ي ص

لقعجيملييلم لإع  لم جهلعتر يذلسييسصلقعجيملصل أمدقف ي.ل
ع  لقعجيملصلقإلدقطةب: ل ق 
لقعت في ل أعميولإدقطيص -1

لقإلع مظ(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لقعت في ل أعميولإدقطيصل ليدةلع لقعرةيةلل1جد و)لللللللل
ميييييول ف ييييييل أعمييييييول
إدقطييييييييصل لييييييييدةلعييييييي ل

 قإلع مظقعرةيةل

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد
ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط

 10 15 12ن57 2 33ن33 3 88ن88 8 رل ل-
 20 10 85ن22 3 11ن11 1 11ن11 1   ل-

 100 25 100 7 100 9 100 9 قعمجم ا
ق للإعيي (ل1(لل  سييبل ييرييييلقعجييد و)قإلع مييظيةيييطلمؤةييط)قعت في ل أعميييولإدقطيييصل ليييدةلعيي لقعرةيييةللللللللل

قتسييياللإعيي  ت سيييطلذعييتليلييز لل أعميييولإدقطيييصنلن ف  قجيييملتظل غييدقدل قع  فييصإعيي  لأغف يييصلقعم  يي ثي لنسيييميلفييظل
 قعثقيفيييييصلعف  ييييدةلأ لقعقسيييي نلفجيملييييصل غييييدقدلتصييييدطلثيييي المة  عييييييلص  يصنفضيييي لعيييي للقإلع ميييييصقعرةيييييةييل

قعرةيييةييلقعثقيفيييصلقأل ييط لميي لرييد قيل مييؤتمطقيل قعتييظلي ييطزلفي يييلأمميييصلقعليمييولقإلدقطيل ليمييولمسيييردلإلرجيييحل
قعقسيي لمقي ييول ثييطةلقعليييمفي لفييظلقعمجيييوللأ قفييصلعييددلقعميي   ي لقإلدقطيييي لفييظلقع  ييدةل ع قعثقيفظنلقإلع مييظقعرةيييةل

قعم  ييي ثي للإجي ييييي%(لمييي ل10 رسيي صلم  ييييص)لقأل عييي  صيي ولف يييص)رل (لعفييي لقعمطت يييصللذعيييت مييييليؤ يييدلنلقإلع مييظ
%(نل33ن33%(لنل  أ يولقعرسيبل)12ن57نل ثييرظلقعرسيب)ل%(88ن88ن  أعف لقعرسبلفظلإع  لجيملصل غيدقدل)

ن  يأعف لقعرسيبل%(لم لإجي ييلقعم   ثي ل20ريصل قأل يطةل رس صلم  يصل)قعمطت صلقعثيعف لف ص)  (للمقي ول ص و
نل  رسي صلفظلإع  لجيمليصلقع  فيصل%(85ن22قعم  يصل)لن  ثيرظلقعرسبل ي ول%(لفظلإع  لجيملص11ن11قعم  يص)
في ييلق لت فيي لقعصي  ظل إعمييولإدقطييصللإعي . الل دلم لقإلةيطةل%(لفظلإع  لجيملصل غدقد11ن11)لة ي صم  يصل

لنل ميلقرهلالليلةظلقعجيربلقإلدقطيلأ قيتهلم للقعد صل قع ميول قعمتي لص.قإلع مظتأثيطقيلسف يصلعف لرةيةهل
لأس يبلقعت في ل أعميولإدقطيص-2

ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لأس يبلقعت في ل أعميولإدقطيصل7جد و)لللللللللللل
أسييييييييييييييي يبلقعت فيييييييييييييييي ل

  أعميولإدقطيص
 قعمجم ا جيملصلقع  فص  ي وجيملصل جيملصل غدقد

ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط
عيد ل جي دلم  ي لل-

إدقطيلفييييظلقع  يييييدةلأ ل
 قعقس 

 20 10 85ن22 3 11ن11 1 11ن11 1
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 ثطةلقعص  يي لفظلل-
 قع  دةلأ لقعقس 

 12 3 28ن12 1 11ن11 1 11ن11 1

 2 1     11ن11 1 قعطغ صلفظلقعتلف ل-
لللللل1   أ ط ل-

 
 2 1   11ن11

 10 15 12ن57 2 33ن33ل3 88ن88 8لقعمجم ا
ق لقعم  يي ثي لقعييذي ل ف يي قللإعيي (لن7)أسيي يبلقعت فييي ل أعميييولإدقطيييص(ل  سييبل ييرييييلقعجييد و)ليةيييطلمؤةييطللللللل

عيد ل جي دلم  ي للإعي %(لمير  لق لقعسي بليليز ل20%(نلأ يد قل)10 إعميولإدقطيصلقعذي ل فغيلرسي ت  لقعم  ييص)
ن  يييأعف لقعرسيييبللقأل عييي ميييذهلقع  ص)عيييد ل جييي دلم  ييي لإدقطيلفيييظلقع  يييدةلأ لقعقسييي (ل يعمطت يييصلل  يييييلإذإدقطيلنل

%(لفييظلإعيي  لجيمليصلقع  فييصنل  رسي صلم  يييصلة ي ييصل22ن85جيمليصل غييدقدن ثيرظلقعرسيبل)لإعيي  %(لفيظل11ن11)
عمطت ييصلقعثيريييصلعفيي لقلفيميييل صييفيلف ييص) ثطةلقعصيي  يي لفييظلقع  ييدةلأ لقعقسيي (%(لفييظلإعيي  لجيملييصل ي ون11ن11)

%(لمييي لإجي يييييلقعم   ثي ن رسيييبلم  ييييصلة ي يييصلمتقيط يييصلفيييظلإعييي  لقعجيمليييييلقعث ثيييصلقع  فيييصل12) رسييي صلم  ييييصل
ق لقعصي  يي لأ ثيطلمي لقإلدقطييي لمي لري ييصللإعي ل%(ن مذقلمييليةييط11ن11%ن11ن11%ن28ن12  غدقدل  ي و)

 قعثقيفيييصلفييظلتفييتللقإلع ميييصصلال لتقيي  ل م مت يييلقعلييددلنع يي لذعييتلالليلرييظلق لتفييتلقألعييدقدلميي لقعصيي  يي ل يفييي
%(لمي لإجي يييل2فقيدلجيي يل يعمطت يصلقأل ييطةل  رسي صلم  ييصلة ي يص)ف تظ)قعطغ صلفظلقعيتلف نلأ ط (لأميقعجيملييلن
ل. مذهلقعرتي يلتت قلم لت سيطريلع ييرييلمؤةطلقعت في ل إعميولإدقطيص.لقعم   ثي 

ل إع  لقعجيملصلقإلدقطةع  صلل-3
ل إع  لقعجيملصلقإلدقطة(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لع  صلل8)لجد وللللللللللللللللل

لقإلدقطةميييييولتةييييي ول
 قإلع مظعلمفتل

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد
لللللللل

 20 10 57ن28 2 22ن22 2 22ن22 2 عيمولم  زل-
 20 5 85ن22 3 22ن22 2  - عيمولمث ةل-
 20 10 57ن28 2 33ن33 3 55ن55 5 ع يلاللتأثيطل-

 100 25ل100ل7ل100ل9ل100ل9لقعمجم ا
(لق لطأيلقعم  ييي ثي لمت ييييي لفيييظل8  سيييبل ييريييييلقعجيييد و)ل يييإع  لقعجيمليييص(لقإلدقطةيةييييطلمؤةيييط)ع  صللللللللل

يعمطت يصلقأل عي لنلفقدلتسي يلف تظل)عيمولم  زن اللتأثيطلعه(لنإذل  ييل يولمر مييل  إع  لقعجيملصلقإلدقطةع  صل
فيييظلف يييص)عيمولم  يييز(للإذقعجيمليييييلنفيييظلتفيييتللطأيلقعم  ييي ثي لق لمرييييتلق ت فيييييل يييي لإال%(ن20)م  ييييص رسييي صل

فيمييييييلجيييييي يل أ يييييولقعرسيييييبلقعم  ييييييصل%(لفيييييظلإعييييي  لجييييييملتظل غيييييدقدل  ي ون22ن22تسيييييي يلقعرسييييي تي لقعم ييييي يتي )
%(لفييظل55ن55 يرييلأعفيي لقعرسييبلقعم  يييصل)%(لفيظلإعيي  لجيملييصلقع  فصن  ييذعتلفيظلف ييص)اللتييأثيطلعييه(ل57ن28)

ول يييي%(لفييييظلإعيييي  لجيييييملتظل ي57ن28ن%33ن33إعيييي  لجيملييييصل غييييدقدلنفييييظل ييييي لتقيط يييييلقعرسيييي تي لقعم يييي يتي )
(لم لإجي ييلقعم   ثي لسييميل%20 أ ولقعرسبلقعم  يصل)لقعثيريصف صل)عيمولمث ة(لفقدلجي يل يعمطت صللأمين قع  فص

فييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصلن ثيييرظلقعرسييبلل%(85ن22يل ييأعف لقعرسييبلقعم  يييص)فييظلجيييملتظل غييدقدل  ي ييونإذلجييي 
لقع  يييله ت سيطلرسبلمذل%(لفظلإع  لجيملصل ي ون ع لت  طلمذهلقع  صلفظلإع  لجيملصل غدقدن22ن22قعم  يص)

مييي لفيييظلقعجيمليييصللقإلدقطةإلدقطةلقعجيملصن ة يليييصلتليميييوللقإلع ميييظت  ييي ل يييهلمتغييييطقيلعيييدة:لميييد ل يجيييصلقعلميييول
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 قعتظلمظلم   مصل ت صيصلقعمسؤ ولقألعف ل قعص طةلقعذمريصلع لم يرصللقعمتلفقصل إع  لقعجيملصلقإلدقطيصقعةؤ  ل
ل.ن  د دلتمي لقعليمفي لفظلإع  لقعجيملصل يعةأ لقإلدقطيقإلع  لفظلقعجيملصل

لت زي لقعم ي لقعص  يصل-2
لثي لع لت زي لقعم ي لقعص  يص(لي ي لإجي ييلقعم   لل9جد و)لللللللللللللللللللللللللل
ت زيييي لقعم يييي لقعصييي  يصل

   سب
 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد

لت طقط
 

 % ت طقط % ت طقط % ت طقط %

 22 1 57ن28 2 22ن22 2 22ن22 2 قمتميمييلقعص  ظل-
 50 5ن12 57ن28 2 11ن11 1ل50 5ن2 قع يجصل-
 10 5ن2 28ن12 1   11ن11 5ن1 قعل  ييلقعة صيصل-
 12 3 28ن12 1 11ن11 1 11ن11 1  ة ولعة ق ظل-
 2 1 28ن12 1     اللج قبل-

ل100ل25ل100ل7 100 9 100 9لقعمجم ا
ق لرصي لعيددلقعم  ي ثي لأ ييد قللإعي ل(9يةييطلمؤةيط)ت زي لقعم يي لقعصي  يص(ل  سيبل ييريييلقعجيد ول)لللللللللل

ت   ل ت زيي لقعم يي لقعصي  يصلنإذل  يييلف يصل)قع يجيص(ل يعمطت يصلميظلقعتيظلتيلقإلع مظق ل يجصل متةف ييلقعلمول
%(لفييظلإعيي  لجيملييصل ي ييونل11ن11ميي لإجي ييييلقعم   ثي ن  ييأعف لقعرسييبلقعم  يييص)%(ل50قأل عيي ل رسيي صلم  يييص)

%(لفيييظلإعييي  لجيمليييصل57ن28نل  أ يييولقعرسيييبلقعم  ييييص)فيييظلإعييي  لجيمليييصل غيييدقدل%(50  ثييييرظلقعرسيييبلقعم  ييييص)
لقإلع مييظقعرسييبلقعم  يييصلع ييذهلقع  ييصللمطميي  ل مييد ل  ييييصلعييددلقعصيي  يي لمقيطرييصل ة يلييصلقعلمييوللقع  فصن ت سيييط

ف يييصل)قمتميميييييلقعصييي  ظ(لفقيييدلجيييي يل يعمطت يييصلقعثيرييييصل رسييي صللأميييي رةييييةيتهل  ميييد ل  يييي ةلقعصييي  ظل   طتيييهلن
 رسيي صل%(ل ل22ن22و)جيييملتظل غييدقدل  ي ييلإعيي  قعم   ثي ن  رسييبلم  يييصلمتسييي يصلفييظللإجي يييي%(ميي ل22م  يييص)

نل قعرسيبلقعم  ييصلع يذهلقع  يصل)قمتميميييلقعصي  ظ(لفيظلإعي  لقع  فيصلجيمليصللإعي  لفظل%(57ن28م  يصلمقيط ص)
قعجييملظنلإذلق لقعطغ يصلم طجيييلقإلعي  لعلقعمسيت  لقعم ريظقعجيملييلقعث ثصلضي يفصل ع ييلقرل يسيييلسيف يصلعفي ل

قال تطقفييصلفيظللإع م لمؤةطقيلقعتة طل م لث لإم يريصلقع ص وللتة ولمؤةطلم  لقإلع مظلمولقع قالمتمي لفظل
لتي   رسي ف تظل) ة ولعة ق ظن قعل  ييلقعة صيص(لفقدل ص لعف لقعمطت صلقعثيعثصل قعطق ليصللأمينقإلع مظقعلمول
ن مذي لقع  تي لية   لعيمولأ طلم لع قمولقعضغةللقعم   ثي لإجي ييم ل%(10 )%(ل12)لتي ة ي لتي م  ي
 قال تطقفيييصلنمميييللقإل ييدقاللإعيي لي تقييطلغيييطلمت يمييول ل ثقيييفظلإع مييظتقييدي لرةيييةللإعيي فيي لقعصيي  يي ل ليؤديييي لع

ل.يي قعثقيفظلإلع  لقعجيمللقإلع مظيؤثطلسف يلعف لمست  لقعرةيةل
لع  صلإع  لقع زقطةل إع  لقعجيملييي:
لة يلصلع  صلإع  لقع زقطةل إع  لقعجيمليي -1

لع  صلإع  لقع زقطةل إع  لقعجيملييلر ا(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لل10و)جد للللللللللللل
ة يلصلع  صلإع  ل
قعيييييييييييييي زقطةل ييييييييييييييإع  ل

 قعجيمليي

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد
 % ت طقط % ت طقط % ت طقط % ت طقط
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 20 5 28ن12 1 22ن22 2 22ن22 2 إةطق ل-
 30 5ن7 28ن12 1 33ن33 3 88ن38 5ن3 مطق  صل-
 32 5ن8 85ن22 3 22ن22 2 11ن11 5ن1 تقيي ل-
 11 2 57ن28 2   22ن22 2 اللع  صل-

 100 25 100ل7 100 9 100ل9لقعمجم ا
لأغف ييييصلإ لإعييي (لل10ع  يييصلإعييي  لقعييي زقطةل يييإع  لقعجيملييييي(ل  سيييبل ييريييييلقعجيييد و)لر ايةييييطلمؤةيييط)للللللل

ن ع يير  لت ييير قلفييظلت دييدللريي القعجيمليييلل يإع  لقعيي زقطةللإعي   يصلتييط ةل%(لييط  لق لمريييتلع 82قعم  ي ثي ل)
%(لميي لإجي ييييلقعم   ثي ن  رسيي تي ل32قذل  ييييلف ييص)تقيي (لعفيي لقعمطت ييصلقأل عيي ل رسيي صلم  يييصل)لنلمييذقلقعل  ييص

%(لفيظل11ن11(لفيظلإعي  لجيمليصل ي يول قع  فيصلنل  رسي صلم  ييصلة ي يص)85ن22%نل22ن22م  يتي لمتقييط تي ل)
%(لميي ل30)ل  رسيي صلم  يييصلمقيط ييصلعف  ييصلقعسييي قصلقعثيريييصلعمطت ييصفجييي يل يف ص)مطق  ييص(للإعيي  لجيملييصل غييدقدلنلأمييي

%(لفيييييييييظلإعييييييييي  لجيمليييييييييصل غيييييييييدقدلنل  ثييييييييييرظلقعرسيييييييييبل88ن38قعرسيييييييييبلقعم  ييييييييييص)ل  يييييييييأعف إجي يييييييييييلقعم   ثي ن
فظل ي لنفظلإع  لجيملصلقع  فصلل%(28ن12%(لفظلإع  لجيملصل ي ولنل  رس صلم  يصلة ي صل)33ن33قعم  يص)

ن  رسييييي تي لم ييييي يتي ل%(لمييييي لإجي يييييييلقعم   ثي 20 صيييييفيلف ص)إةيييييطق (لعفييييي لقعمطت يييييصلقعثيعثيييييصل رسييييي صلم  ييييييص)
%(لفييظلإعيي  ل28ن12%(لفييظلإعيي  لجيييملتظل غييدقدل  ي ون  أ ييولقعرسييبلقعم  يييص)22ن22%ن22ن22متسييي يتي )

(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي نل11صلقأل يييطةل  أ ييولقعرسييبلقعم  يييص)ف ييص)اللع  ييص(لفجييي يل يعمطت ييلإميييجيملييصلقع  فييصنل
%(لفييظلإعي  لجيييملتظلقع  فييصل  غييدقدلن عي لت  ييطلمييذهلقع  ييصلفييظل22ن22%ن57ن28  رسي تي لم يي يتي لمتقيييط تي )

عد ل ض حلر القعل  صل ي لإعي  لقعي زقطةللإع إع  لجيملصل ي ون ت سيطل   طلقعرسبلقعم  يصلع ذهلقع  ييليلز ل
ع ل  سبلقعتجيطبل قالجت يدقيلقعة صيصلعفم   ثي .للقآلطق تر اللإع لأد   لقعجيمليينلمميل ق 
لقمتمي لإع  لقع زقطةل رةيةييلإع  لقعجيملييل-2

ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لقمتمي لإع  لقع زقطةل رةيةييلإع  لقعجيملييل11جد و)لللللللللللل
ي ييييييييييييت لإعيييييييييييي  لقعيييييييييييي زقطةل
 رةيييييييييييييييييييييييةييلإعيييييييييييييييييييييي  ل

 جيملييقع

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد
ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط

 88 22 22ن71 5 100 9 88ن88 8 ي ت ل-
 12 3 57ن28 2  - 11ن11 1 اللي ت ل-

 100 25 100 7 100 9 100 9 قعمجم ا
إ لمل يي ل(ل11 سييبل ييرييييلقعجييد و)يةيييطلمؤةييط)قمتمي لإعيي  لقعيي زقطةل رةيييةييلإعيي  لقعجيمليييي(ل للللللللل

 يييلقعتيظليلميوليقعت جلإعي إعي  لقعي زقطةلي يت ل رةييةييلإعي  لقعجيمليين ت سييطلذعيتليليز للإ قعم   ثي لييط  ل
نمميييليقتضييظلل م ج  يييلمسييؤ ولإعيي  لقعيي زقطةل قعتييظلتقضييظل ييية المسييؤ عهلقألعفيي ل رةيييةييلإعيي  لقعجيمليييي

%(لمييي ل88قأل عيي ل رسييي صلم  ييييص)ل  ييييلف يييص)ي ت (ل يعمطت يييصلإذنقعجيمليييصل لإعييي لمتي لييصلإعييي  لقعييي زقطةلعرةيييةيي
%(لفيظل88ن88%(لفيظلإعي  لجيمليصل ي ون ثييرظلقعرسيبلقعم  ييص)100قعرسبلقعم  يص)ل  أعف إجي ييلقعم   ثي ن

عمطت صلفجي يل يف صل)اللي ت (للأمي%(لفظلإع  لجيملصلقع  فصنل22ن71إع  لجيملصل ي ونل ثيعالقعرسبلقعم  يص)
%(لفييظلإعيي  ل57ن28ن  ييأعف لرسيي صلم  يييص)لإجي ييييلقعم  يي ثي لميي (ل%12قعثيريييصل قأل يييطةل رسيي صلم  يييصلضيي يفص)
لإع  %(لفظلإع  لجيملصل غدقدنلفظل ي لع لت  طلمذهلقع  صلفظلل11ن11جيملصلقع  فصنل  رس صلم  يصلة ي صل)
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لقإلع ميظإر ي لعي لييط قلأيلجيزق لعرةيية  للإعي  ل ي ون يلز ل   طلمذهلقع  صلفيظلإجي يييل ليضلقعم  ي ثيجيملصل
ل قعثقيفظلم لإع  لقع زقطة.

ل قعثقيفظلقإلع مظتقيي لقعرةيةلل-3
ل قعثقيفظلقعجيملظلقإلع مظ(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لتقيي لقعرةيةل12جد و)للللللللللللللللللل
مييييوليقييييي لرةييييية  ل

 قعثقييييفظللقإلع ميييظ
 قعجيملظ

 قعمجم ا جيملصلقع  فص  ي وجيملصل جيملصل غدقد
ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط

 32 8 57ن28 2 11ن11 1 55ن55 5 رل -
 28 7 85ن22 3 33ن33 3 11ن11 1   ل-
 20 10 57ن28 2 55ن55 5 33ن33 3 أ ييريل-

 100 25ل100ل7 ل9 ل9لقعمجم ا
لمي لرصي لأ ثيطلإ (ل12  سبل ييرييلقعجيد و)ظ(ل قعثقيفظلقعجيمللقإلع مظطلمؤةطل)تقيي لقعرةيةلييةلللللللل

 لفييظليمفقعليييقغفييبل قعثقيييفظليقييي لميي ل  ييولإعيي  لقع زقطةن مييذقلميييليجلييوللقإلع مييظقعم  يي ثي ليييط  لق لرةييية  ل
مر يييلت قيييقلقعةم  ييييلقعة صيييصل  سييبلل قعثقيييفظلألسيي يبل ثيييطةلقإلع مييظ رةييية  للي تميي  لإعيي  لقعجيمليييي

%(لم لإجي ييلقعم  ي ثي نل20 صفيلف صل)أ ييري(لعف لقعمطت صلقأل ع ل رس صلم  يص)لذقلطضيلقعمسؤ ولقألعف لن
(لفيظلإعي  لجيمليصل33ن33%ل(لفيظلإعي  لجيمليصل ي يولنل  ثيي لقعرسيبلقعم  ييصل)55ن55  أعف لقعرسبلقعم  يص)

(لعفي لقعمطت يصل صيفيلف يصل)رلي ل مييل%(لفيظلإعي  لجيمليصل غيدقدلن57ن28قع  فصن  ثيعالقعرسبلقعم  ييصل ق ف ييل)
%ل(لفيظلإعي  لجيمليصل غيدقدنل55ن55%(لم لإجي ييلقعم   ثي نل  أعف لقعرسبلقعم  يص)32قعثيريصل رس صلم  يص)

%(لفييظلإعيي  لجيملييصلل11ن11(لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فصن  رسيي صلم  يييصلة ي ييصل)57ن28  ثييي لقعرسييبلقعم  يييصل)
مييييي لإجي يييييييلقعم   ثي ن  يييييأعف لقعرسيييييبلل(%ل28 ييييييص)ف يييييصل) ييييي (لفجيييييي يل يعمطت يييييصلقعثيعثيييييصل رسييييي صلم لأميييييي ي ون

%(لفييظلإعيي  لجيملييصل ي ون  رسيي صل33ن33%(لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصلن  ثييي لقعرسييبلقعم  يييص)85ن22قعم  يييص)
ظلإعيي  لت يييي لقعرسييبلقعم  يييصلع ييذهلقع  ييييللقعث ثييصلفيي ت سيييطل%(لفييظلإعيي  لجيملييصل غدقدن11ن11م  يييصلة ي ييص)
جيمليصل غيدقدلفيظلقعليصيمصل يز طمييلمسيؤ عظلقعد عيصلفيظللإ لإعي تظل ي ول قع  فيصلنيليز لع لجيمللجيملصل غدقدلل

لإذإعي  لقعي زقطةنللتقيي لنمميليجليولرةييةلإعي  لجيملت ييلم يةلأر ييطقإلع ميصقغفبللرةيةيت يلقعلفميصل قعثقيفيصل ل
ل.ي لمة  عصل مجفصلقع تط ريصيلمجفتعهلعدةلإصدقطقجيملصل غدقدللإع  ميل  طريل جيملتظل ي ول قع  فصن ميلق ل

لة يلصلتقييمييلإع  لقع زقطةلل-2
ل قعثقيفظلقعجيملظلقإلع مظ(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع للة يلصلتقييمييلقعرةيةل13جد و)للللللل

ة يليييييييصلتقييميييييييييلإعييييييي  ل
 قع زقطة

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد
ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط

 22 1 57ن28 2 11ن11 1 33ن33 3  ة ولمر  ل-
 12 3   11ن11 1 22ن22 2  ة ولعة ق ظل-
 20 5 57ن28 2 11ن11 1 22ن22 2  سبلقعصدفصل-
 سيييييييييييييييييبلقعل  يييييييييييييييييييلل-

 قعة صيص
 2 1     11ن11 1
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 12 3   33ن33 3   أ ط لل-
     ل  ل

 72 18 12ن57 2 11ن11ل1ل88ن88ل8لقعمجم ا
إ للإعيي (ل13 قعثقيييفظلقعجيييملظ(ل  سييبل ييرييييلقعجييد و)لقإلع مييظة يلييصلتقييمييييلقعرةيييةليةييطلمؤةييطل)لللللللل

تييت ل ةيي ولغيييطللييقعجيملييلإلعيي   قعثقيييفظللقإلع مييظعفرةيييةللقطةقعيي زللإعيي  تقييمييييللإ أغف يييصلقعم  يي ثي ليييط  ل
صيييصن أ ط (لنإذللمجميي الميييل صييفيلعفيييهلف يي) ةيي ولعةيي ق ظنل  سييبلقعصدفصن  سييبلقعل  ييييلقعة مرييت  

ف يصل)مريت  (ل ق ل صيفيلعفي لقعمطت يصلللأميي%(لمي لإجي يييلقعم   ثي ن72%(لم لأصيو)28م لرس صلم  يصل فغ)
  يي ثي لنفأر ييلاللتل ييطلإاللعيي لطأيل ليضلقعم  يي ثي لنلأميييلقع  ييييلقعملإجي يييي%(للمي ل22قأل عي ل رسيي صلم  يييص)ل

طأيلقألغف ييصنل  يذعتلفيي لإعي  لقعي زقطةلإ لقسيتمطلقأل ط ل تر ع يلقعتظلمثفييلقألسيف بلغييطلقعمريت  لع يطيلعي ل
مةي مهلعي ل يعتميدلمذهلقإلعييصلغييطلقعلفمييصلفيظلتقييي لرةييةييلإعي  لقعجيمليييلفيريهلسيتت   لعدييصلصي طلذمرييصل

 قعثقيفظلإلعي  لقعجيمليييلممييللقإلع مظإع  ل ولجيملصن ميلق لع ذهلقعتقييمييلآثيطقلسف يصلعف لة يلصلقعرةيةل
لإ  يطل  لم لقعرةيةييلفي دةلعفم ريصل قال تطقفيصلفظلقعلمولقعص  ظل.لإع سيؤديل

لقمتمي لقع زقطةل تة يطلإع  لقعجيملصل-5
ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لقمتمي لقع زقطةل تة يطلإع  لقعجيملص12جد و)للللللللللللللللللل

ميييييولتلتقيييييدل يييييي لقعييييي زقطةلل
م تمييييييصل تةيييييي يطلإعيييييي  ل

 قعجيملص

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و دلجيملصل غدق
ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط

 51 12 85ن22 3 55ن55 5 11ن11 1 رل ل-
 22 11 12ن57 2 22ن22 2 33ن33 3   ل-

 100 25 100 7 100 9 100 9 قعمجم ا
أ ثييطلميي لرصيي للأ ل إعيي(ل12ةييط)قمتمي لقعيي زقطةل تةيي يطلإعيي  لقعجيملييص(ل  سييبل ييرييييلقعجييد و)يةيييطلمؤللللللل

 ميذهلقعقريعيييلنلقع زقطةلم تمصل تة يطلإعي  لقعجيمليييلإ قعم   ثي لنسيميلفظلإع  لجيملتظل غدقدل  ي ونيط  ل
   ةي قيلجييدةلمي ل  يولقعي زقطةلعتةي يطلقإلعي  لقعجييملظللمفم سصل أفليوعد لمؤال لقعم   ثي لالل دلم لتلزيزميل
%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي نل  ييأعف لقعرسييبل51 ييصلقأل عيي ل رسيي صلم  يييصل)فييظلقعلييطققنقذل  ييييلف ييصل)رليي (ل يعمطت

(لنل ثيعييال55ن55ثيرظلقعرسييبلقعم  يييصلفييظلإعيي  لجيملييصل ي ييو) ن ل%(لفييظلإعيي  لجيملييصل غييدقد11ن11قعم  يييصل)
لإعيي %(لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصنل ت سيييطل صيي ولمييذهلقع  ييصلعفيي لقعمطت ييصلقأل عيي ليلييز ل85ن22قعرسييبلقعم  يييص)

فيظلإعي  لمسؤ عظلقع زقطةلقع يعيي لطغ ت  ل تة يطلقإلعي  لقعجييملظلفيظلقعليطققلنأمييلت ييي لرسيبلميذهلقع  يصللتأ يد
ف صيفيللمد لثقصلقعم   ثي ل ر قييلمسؤ عظلقعي زقطةل مسيؤ ع  لقألعف نأمييلف يصل) ي (لإع فيلز لقعجيملييلقعث ثصل

%(لفييظلإعيي  ل12ن57ي نل  ييأعف لقعرسييبلقعم  يييص)%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ث22عفيي لقعمطت ييصلقعثيريييصل رسيي صلم  يييص)
%(ل ق ف ييل33ن33%(للفظلإع  لجيملصل ي ونل  ثيعالقعرسبلقعم  ييص)22ن22جيملصلقع  فصن ثي لقعرسبلقعم  يص)

تيأثيطلقعتجييطبلقعسيي قصلعفم  ي ثي لل  يذقلقعصيددلمي للإعي قع  يصلليليز لل  ي طلميذهن ت سيطلجيملصل غدقدللإع  فظل
ل مسؤ عظلجيمليت  .لمسؤ عظلقع زقطةل

لس ولقع زقطةلعتة يطلإع  لقعجيملصل-1
لقع زقطةلعتة يطلإع  لقعجيملصلس و(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع ل15جد و)للللللللللللللللللل
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سييي ولقعييي زقطةلعتةييي يطل
لإع  لقعجيملص

ل
 

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد

لت طقط % ت طقطل % ت طقطل
 

ل%
 

 ت طقط
 

ل%
ل

 32ن13 33ن3 28ن12 1 77ن12 33ن1 11ن11 1 قعرد قيل-
 32ن33 33ن8 57ن28 2 33ن20 83ن1 50 5ن2 قالجتميعييلل-
 32ن7 83ن1   77ن12 33ن1 55ن5 5ن0 قعمؤتمطقيلل-
 2 5ن0   55ن5 5ن0   قعزييطقيلل-

 51 12 85ن22 3 55ن55ل5 11ن11 1لقعمجم ا
قعتييظلتمثييولطأيلقعم  يي ثي ل(ل15)إعيي  لقعجيملييص(ل  سييبل ييرييييلقعجييد وليةيييطلمؤةييطل)سيي ولقعيي زقطةلعتةيي يطلللل

ق لس يولقالجتميعييلق يذلقأل ع ييصلمي للإع نل ي لقع زقطةلم تمصل تة يطلقإلع  لقعجيملظلفظلقعلطققللأجي  ققعذي ل
قأل عي ل(ل يعمطت يصلف يص)قالجتميعيي  يييلل ي لقعس ولقعمتلددةلقعتظللقت لت ييلقعي زقطةلعتةي يطلقإلعي  لقعجييملظلنقذل

%(مي لإجي يييلقعم  ي ثي لفيظلإعي  ل50%(لمي لإجي يييلقعم   ثي ن  يأعف لقعرسيبلقعم  ييص)33ن33 رس صلم  ييص)
لأ ثييطميي لميي للقألسييف بنل ت سيييطلذعييتلق لمييذقل%(ل33ن20%ن57ن28متقيييط تي )لم يي يتي جيملييصل غدقدن  رسيي تي ل

 مصييدق يصلال للإ ريعيييقعسيي ولل أ ثييط يييصلقعج ييدلقعم ييذ ولنمسييؤ عظلقعيي زقطةلميي لريعسيي  عصل يعرسيي صلقسييت دميلعلقعسيي ول
 قييصللإعي قألة ي نل مؤال لسيمثف  ل يدةلطأيليرقف  لمييلدقطل يالجتمييالللددلم د ديتصول ج يلع جهل قعمسؤ ول

 صي ولعفي لميذهللم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملتظلقع  فصل  ي يون يلز لللقعليمفي لفظلقع  لجيمليت  ن
قعم  ي ثي لفيظلجيمليصللإ لإعي لفيظلقعي  لجيمليصل غيدقدللعي لجييملتظلقع  فيصل  ي يولمت ييريصلم  يصلف لرس صقع  صلع

لإ ي تفيظلمسيؤ عظلقعي زقطةللقعتمييدقلمي ل  يولقألسييعيبلأ ثيطل غدقدل    ل د لتأسي لقعجيمليصلت  رييلع ي ل  يطةلفيظ
%(ل32ن13ي يل يعمطت يصلقعثيرييصل رسي صلم  ييص)أميلف صل)قعرد قي(لفقدلجيطسي ف يل ر قييميلعمسؤ عظلقع  لقعجيمليين

%(مي لإجي يييلقعم  ي ثي لل28ن12ن%ل77ن12%ن11ن11رسيبلم  ييصلة ي يصل متقيط يص) م لإجي ييلقعم   ثي ن ل
 ت سيييطل  يي طلميذهلقع  ييصل  يذهلقعرسييبلق لمييذقلقعسي يوليلتمييدلميي لفيظلعيي  لقعجيمليييلقعث ثييصل ي ييول قع  فيصل  غدقدن

%(ل32ن7)لضي يفص رسي صلم  ييصلل يعمطت يصلقعثيعثيصلفقيدلجيي ي)قعميؤتمطقي(لف يصللأميمت يعيدةنل  ولقع زقطةل  تطقيلزمريص
نسيميلفيظلقعي  لجييملتظل غيدقدل  ي يونلفيظل يي لق ل زقطةلقعتلفيي لقعلييعظلمي لقعم تيطضلق لقعم   ثي للإجي ييم ل
ف ييصللإميييمطقيلقع  ثيييصلنلقعمةييي ولقعتييظلتليييرظلمر يييلمؤسسيييت يلعيي لةطيييقلقع  ييالقعلفمييظلع ييطلإ يمييصلقعمييؤتلتليييعي

%(لم لإجي ييلقعم   ثي لن   يطيلفقيةلفيظلإجي يييل2)قعزييطقي(لفقدلجي يل يعمطت صلقأل يطةل رس صلم  يصلة ي ص)
قعسييي ولقعسيييي قصليلةيييظلقرة يييياللإعييي نفظل يييي لقعتمييييدلأسيييف بلقعزيييييطقيلإضييييفصلق يييدللقعم  ييي ثي لفيييظلجيمليييصل ي يييو

مليييلق لقعي زقطةلم تميصلفيظلتةي يطلقعي  لقعجيمليييل مي لمي لضيم لعفليمفي لفظلقع  لقعجيملييل مسيؤ عظلقعجي
لأ ع ييت ي.

لا:لقعجم  ط
لأمميصلقعجم  طل-1

للقإلع ميص(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لأمميصلقعجم  طلفظلقرتقي لقعطسي ول11جد و)لللللللللللللللل
مييييييولتضيييييي للقعجم يييييي طلل
فظلم ض لقمتميمتلفظل

 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و  غدقدجيملصل

ل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقطل%لت طقط
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قرتقيييييييييييييييييييييييي لقعطسيييييييييييييييييييييييي ول
 قإلع ميص

 71 19 12ن57 2 11ن11 1 100 9 رل ل-
 12 3 57ن28 2 11ن11 1  -   ل-
 12 3 28ن12 1 22ن22 2  -  دلميلإع ل-

 100ل25 100ل7ل100ل9 100ل9لقعمجم ا
لأغف يييصلإ لإعيي (ل11(ل  سييبل ييرييييلقعجييد و)لقإلع ميييص وليةيييطلمؤةييط)أمميصلقعجم يي طلفييظلقرتقييي لقعطسيييللللللل

ي ييي  لقعجم ييي طلم ضييي للقمتمييييم  لعريييدلقرتقيييي لقعم ضييي عييل قعطسيييي وللفيييظلإعييي  لقعجيمليييييلقعث ثيييصللقعم  ييي ثي 
قعم   ثي ن  ييأعف لقعرسييبللإجي يييي%(لميي ل71 رسيي صلم  يييص)لقأل عيي   ييييلف ييص)رل (لعفيي لقعمطت ييصللإذنقإلع ميييص
%(لميي لإجي ييييل11ن11ن  ثي لقعرسييبلقعم  يييص)جيملييصل غييدقدلإعيي  قعم  يي ثي لفييظللإجي ييييميي لل%(100قعم  يييص)

%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصل12ن57قعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصل ي ييونل  ثيعييالقعرسييبلقعم  يييص)
ظل ي يول قع  فيصليليز لقعرسيبلقعم  ييصلفيظلإعي  لجيمليصل غيدقدلمقيطريصل يإع  لجييملتل يأعف  ت سيطل   طميلقع  فصن

 يدط   لأمميصلقعجم ي طل د طهلفيظلعمفييصللجيملصل غدقدلم لم ل مفصلقعة يدقيلقعلفييلإع  ثفثظلقعليمفي لفظللإ 
  رسيي صل%(لميي لإجي يييلقعم  يي ثي لن12 ييدلمييي(لعفي لقعمطت ييصلقعثيريييصل رسي صلم  يييص)لإع قالتصييون ميل صييفيلف يص)

%(لمي لإجي يييل28ن12ع  لجيملصل ي يونل  رسي صللم  ييصلضي يفصل)%(م لإجي ييلقعم   ثي لفظلإ22ن22م  يص)
%(لميي ل12قعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصنأميلف ييصل) يي (لفقييدل  ييييلنأيضييينل يعمطت ييصلقعثيريييصل رسيي صلم  يييص)

%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيمليصلقع  فيصل يليز لذعيتلعقريعيصل57ن28إجي ييلقعم   ثي نل  أعف لرس ص)
فيظلمريأ لعي لللقإلع ميظإعي  لجييملت  لم  ي لعتيط ييلففسي صلمؤسسيت  ن م لفيظلعمف ي لقعم  ي ثي ل يي ل لضل

ل.%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملصل ي و11ن11نل  رس صلم  يصلض يفصل)ق تييجييلقعجم  طل
ل ري لقعتص طلع لقعجم  طل-2

ل لع ل ري لقعتص طلع لقعجم  طل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي17جد و)للللللللللللللللللللللللل
سيي ول رييي لقعتصيي طل

 ع لقعجم  ط
 قعمجم ا جيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد

لت طقط
ل
ل
 

لت طقط % ت طقط %
ل
ل
 

ل%
ل
ل
 

 ت طقط
 
 

% 
 
 
 

ل32ن33ل33ن8 28ن12 1 33ن33 3 11ن28 33ن2 قعم   صل-
قعملييةييييييييييييييييييييييييييييييييصلل-

 قعميدقريص
 32ن23 83ن5 28ن12 1 33ن33 3 33ن20 83ن1

قع  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الل-
  قعدطقسيي

        

 32ن21 33ن5 12ن57 2   77ن12 33ن1 قعمقي  يل-
 18 5ن2 28ن12 1 22ن22 2 11ن11 5ن1  ة ولذقتظل-

ل2ل1للل11ن11ل1 للجميل ي
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ل100ل25لل7ل100ل9 100ل9لقعمجم ا
أغف يصلقعم   ثي لإ للإع (ل17يةيطلمؤةط) ري لتص طلقعم   ثي لع لقعجم  ط(ل  سبل ييرييلقعجد ول)للللللل

مجميي القعرسييبلقعم  يييصلعف  ييييللإذلق نصلفمييييتسيي لل ريي الميي لقعي  ريي  لتصيي طقت  لقعذمريييصلعيي لقعجم يي طل ةيي ول
لأدقلأسيف بلإ إاللنقعم  ي ثي للإجي ييي%(لمي ل91ن77)ليقعث ثص)قعم   صنقعملييةصلقعميدقريصنقعمقي  ي(ل فغ

قعلفميييييصلعيييي لي  يييي ل أيييييصلرسيييي صلم  يييييصلميييي لإجي ييييييللقألسيييييعيب)قع  يييي ال قعدطقسيييييي(لميييي ل ييييي ل ميييي لأسييييف بل
  ييطق لفييظلمييذقلقعمجيييولللإعيييصقع  ييالقعلفمييظلميي ل ييي لميييلي تييي للأسييف بلإ لإعيي  ت سيييطلذعييتليلييز لنقعم   ثي 

لنأيلفيطدليسيتةي لقسيت دقم يلع ريي لتصي طقيل سييةصلعي لقعجم ي طللقع ي ييصلفيي لقألسيعيبلأمي ج دل ميول   ين
 ق تيييييطلعيريييصللمقييييي لعفميييظلأ ميييذهلقألسييييعيبللقإلجيييطق قيلقعلفمييييصل  ريييي لقسيييتميطةلعييي ليت ييي لقعم  ييي ثي لفيييظللإذ

الليمثفيي  للتجيييطبلة صيييصلميي لمتفقييي ل ييدلعييدةلإرميييلق ت يي قل يعتأ ييدلميي لقسييت  يمييلط يسييصلميي ل أسييف بلعفمييظن
بلفييييظلإعيييي  لقعجيملييييييلقعث ثييييصلعفيييي لمييييذهلقألسيعيبنفأسييييف ل ميييييلي  يييي لت يييييي لقعتميييييدلقعم  يييي ثي لقعجم  طن

ن  يذعتل صيولل(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي لفيظلإعي  لجيمليييل غيدقد11ن28قعم   صل  طل أعف لرسي صلم  ييص)
%(لمييييي لإجي يييييييلقعم  ييييي ثي لفيييييظلإعييييي  لجيمليييييصل ي ونفيمييييييلجيييييي ل أ يييييولقعرسيييييبل33ن33عفييييي لرسييييي صلم  ييييييص)

رييصلل  يطل يأعف لقعملييةيصلقعميدقل أسيف ب%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإعي  لجيمليصلقع  فيصنل28ن12قعم  يص)
%(لمييييي لإجي يييييييلقعم  ييييي ثي لفيييييظلإعييييي  لجيمليييييييل ي يييييولن  يييييذعتل صيييييولعفييييي لرسييييي صل33ن33رسييييي صلم  ييييييص)

%(ل28ن12%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصل غييدقدنفيميلجييي ل أ ييولقعرسييبلقعم  يييص)33ن20م  يييص)
%(ل12ن57أعف لرسي صلم  ييص)قعمقي  يل  طل لأسف بم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملصلقع  فصنل  ذعتل

%(لمييي لإجي يييييل77ن12فيمييييلجيييي ل أ يييولقعرسيييبلقعم  ييييص)لنقع  فيييصلصمييي لإجي يييييلقعم  ييي ثي لفيييظلإعييي  لجيملييي
قعم   ييصللي تييي ل ييدطةلعفيي لقالسييتقطق لللأسييف بلإ لإعي  ت سيييطلذعييتليلييز لن غدقدقعم  ي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصل

جيمليصل غيدقدلنلسييميللإعي  قعم  ي ثي للفيظللإجي ييي لرسي صلم  ييصلميلأعف  قعت فيولعذعتلر   ل ص عهلعف ل
مجييييول  ييطةل  دميييصلفيييظللأ ثيييط ق لثفثييظلقعلييييمفي لمييي لميي ل مفيييصلقعةييي يدقيلقعلفييييلفضييي لعييي لق لقعليييمفي لمييي ل

 أعف لقعرسبلقعملييةصلقعميدقريصللأسف ب ميلإ ل   طلللنم لقعليمفي لفظلإع  لجيملتظل ي ول قع  فصللقإلع  
ل لييضللأسييف بلقعمقييي  يل ييأعف لقعرسييبلفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصلنليييدولعفيي ل ييط  ي ييول لفييظلإعيي  لجيملييصل

نأميييل ميييلي يي  لع يي لصيي طلذمريييصلمقرلييهلعيي لقعمتفقييظلقعليييمفي لعفيي لقال تييطقبلميي ل قيقييصلق تييجييييلقعجم يي طنلل
ف لقعرسيبل%(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي نل  يأع18فقدل صفيلعف لقعمطت صلقعطق ليصل رسي صلم  ييص)ف ص) ة ولذقتظ(ل

نل  رسيييييييييييي تي لم يييييييييييي يتي للجيملييييييييييييصل ي ييييييييييييولإعيييييييييييي  فييييييييييييظلل%(لميييييييييييي لإجي ييييييييييييييلقعم  يييييييييييي ثي 22ن22قعم  يييييييييييييص)
ل ال ييدلميي لقإلةيييطةل%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيييملتظل غييدقدل قع  فصن28ن12%ن11ن11ضيي يفتي )

م  يي  لسييي   للرجي  يييللال لقإلع ميييص  يي طلمييذهلقع  ييصلعييهلقرل يسييييلسييف يصلعفيي لمسييتق ولقعطسييي وللإ لإعيي 
ل مد لص صلتفتلقعتص طقي.

لقعجم  طلقعمست د -3
ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لقعجم  طلقعمست د 18جد و)لللللللللللللللللللللللللل

لجيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقد قعجم  طلقعمست د 
 

 قعمجم ا

ل% ت طقط
 

 ت طقط % ت طقط % ت طقط
 

% 
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 58 5ن12 28ن12 5ن2 22ن22 2 88ن88 8 مجتم لقعجيملصل-
 12 5ن3 22ن21 5ن1 11ن11 1 11ن11 1 قعمجتم لقعم فظل-
 22 1 28ن12 1 55ن55 5   قعجم  طلقعلطق ظل-
 2 1    1   جميل يل-

 100 25 100 7 100ل9 100 9لقعمجم ا
فييييظلإعيييي  لإ لأغف يييييصلقعم  يييي ثي للإعيييي (ل18)(ل  سييييبل ييرييييييلقعجييييد ويةيييييطلمؤةييييط)قعجم  طلقعمسييييت د للللللل

نقذل قعثقييفظلمي لمجتمي لقعجيمليصللقإلع ميظقعجم ي طلقعيذيليسيت دف هلفيظلرةيية  للإ لأ د قلقع  فصجيملتظل غدقدل ل
قعرسييبلل  ييأعف قعم  يي ثي نللإجي يييي%(ميي ل58(لعفيي لقعمطت ييصلقأل عيي ل رسيي صلم  يييص)  ييييلف ييص)مجتم لقعجيملييص

%(لمييي ل28ن12غيييدقدن  ثيرظلقعرسيييبلقعم  ييييصل)جيمليييصل لإعييي  مييي لإجي يييييلقعم  ييي ثي لفيييظلل%(88ن88)قعم  ييييصل
لإعي  %(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي لفيظل22ن22جيمليصلقع  فيصن  أ ولقعرسيبلقعم  ييصل)لإعي  إجي ييلقعم   ثي لفظل

إعيي  لجيملييصل غييدقدليلييدل فيي للفييظقعمطت لييصل ييذهلقعرسيي صل ق ل  يي طلمييذهلقع  ييصللإعيي لقإلةيييطة ال ييدلميي ل ي ونجيملييصل
 قعثقييفظلسيي  لاللتط ةيهلأيييصلع  يصل ييعمجتم لقعم فييظلفيظلم يف ييصل غيدقدل  لميي  للع مييظقإل قضي يلال لرةيية يل

 لييدةلعي لقمتميميييللإر ييقعجم  طلقعلطق ظن ميلإ ل   طلمذهلقع  صل رس صلمر  ضصلفيظلإعي  لجيمليصل ي يوليلريظل
فقييديللعجم ي طلقعلطق ييظ(ف ييصل)قلأمييفقييديلتفقيظلقع ي ييصلقالجتميعيييصلقعتيظلتصييدطلفي ينلفإر ييقع سيةلقعجيييملظل مي لثيي ل

%(ل55ن55%(مي لإجي يييلقعم  ي ثي نل  يأعف لقعرسيبلقعم  ييصل)للل22عف لقعمطت يصلقعثيرييصل رسي صلم  ييص)ل صفي
%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لفييظل28ن12ميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصل ي ييونل  رسيي صلم  يييصللة ي ييصل)

لن غيدقدللرس صلم  يصلم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإعي  لجيمليصلأيصإع  لجيملصلقع  فصنل ع لت صولمذهلقع  صلعفظل
جيملييصل ي ييولغيييطلم ييططلعفمييييلال لم د ديييصلقعرةيييةللإعيي  (ل  ييذهلقعرسيي صلقعمطت لييصللفييظلط)قعجم يي لل   يي طلف ييص

قعثقييييفظل قعرةيييطلقعصييي  ظلعجيمليييصل ي يييولعفييي لصيييليدلمة  ع ييييلقعةييي طيلقعم يييد دلقعرسييي لل فيييظل سيييي ولقإلعييي  لل
عطسيييي ف يلقالتصييييعيصلق ليةفييي لعفي ييييلقعجم ييي طلقعلطق يييظل مييي لثييي لفيييإع  لجيملت ييييل  يييذقلقعتةيييتيللقأل يييط لاللتتيييي 

جيملييصلقع  فييصلن عييد ل   طميييلفييظللإعيي  فييظللة ي ييصي يةييبلر سييهلنل ميييلق ل  يي طلف ييص)قعج  طلقعلطق ييظ(ل رسييبل
م ضيي عييل فييدهلقعييذيليةفيي لعفيي لم ضيي عييلقعجيملييصل للأ جيملييصل غييدقدليلييدل يي الل  يييطقلنفيييعمتفقظليطيييدللإعيي  
النفضي لعمييليجيطيلفيظلقعلييع للإعييهيرتمظل ف يصل)قعمجتمي للأمييعرةييةلعإلعي  لقعجييملظنللقرصيط لعي لقعتليطضل ق 

%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لنل  ييأعف لقعرسييبلقعم  يييصل12قعم فييظ(لفجييي يل يعمطت ييصلقعثيعثييصل رسيي صلم  يييصلضيي يفصل)
  رسيييييييييييي تي لم يييييييييييي يتي لضيييييييييييي يفتي للنقع  فييييييييييييص(لميييييييييييي لإجي ييييييييييييييلقعم  يييييييييييي ثي لفييييييييييييظلإعيييييييييييي  لجيملييييييييييييصل22ن21)
 ت سيييطقتريلقعسييي قصلترة ييقلعفيي لل%(ميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيييملتظل ي ييول  غييدقدن11ن11%ن11ن11)

  يذعتلفيي لقعملةييييل.%(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي 2رسي صلة ي يص)لإاللعفي لت  ي  يي(لففي للف صل)جميلمذهلقع  صنأمي
قع فولقع قض لفظلت جهلإع  لقعجيملييلقعث ثيصللر ي لقعجم ي طللإع (لتةيطلقعسي قصلعفمؤةطل)قعجم  طلقعمست د 

ميي لإعةييي للف ييصنلأيييصيغيييبل  يييللال ثقيفيييصلمتر عييصلعف  ييييلمتلييددةللإع ميييصقعمسييت د لقذلالل ييدلميي لت جيييهلطسييي ول
صلقعجم يي طلقعلطق ييظلقأل ع يييصلعمجتميي لقعجيملييصل يعدطجييصلقأل عيي لن  يعدطجييصلقعثيريييصلقعمجتميي لقعم فييظنل  يعدطجييصلقعثيعثيي

ل  يعدطجصلقعطق لصلقعمستجدقيلعف لقعصليدلقعلط ظل قعد عظ.
لف ييلمجتم لقعجيملص--2

ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لف ييلمجتم لقعجيملص19جد و)لللللللللللللللللللللللللللللل
 م اقعمج جيملصلقع  فصل جيملصل ي و جيملصل غدقدقع  ييييييلقعتييييظلتسييييت دف يل
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 % ت طقط % ت طقط % ت طقط % ت طقط م لمجتم لقعجيملص
 52ن23 88ن5 71ن35 5ن2 88ن25 33ن2 11ن11 1 قعمسؤ ع  ل-
 12ن32 11ن8 85ن22 3 22ن22 2 11ن35 11ن3 قعتدطيسي  ل-
 91ن15 99ن3 22ن21 5ن1 11ن3 33ن0 22 11ن2 قعةف صل-
 12ن1 11ن1   11ن11 1 33ن7 11ن0 قعم     ل-
اللأط ييييييزلعفيييييي لأيييييييصلل-
 ف ص

 2 1   11ن11 1  

 20 5  ل33ن33ل3ل22ن22ل2لجميل يل-
 100ل25 100 7ل100ل9ل100ل9لقعمجم ا

إ لف يييصل)لقعتدطيسيييي  (ل  يييييللإعييي ل(ل19  سيييبل ييريييييلقعجيييد و)ليةييييطلمؤةيييط)ف ييلمجتمييي لقعجيمليييص(للللللل
  ييل يعمطت صللإذيلقعث ثصن قعثقيفظلإلع  لقعجيمليلقإلع مظ يأل ع يصلم ل ي لقع  ييللقعتظليط زلعفي يلقعرةيةل

%(لم لإجي ييلقعم   ثي ل85ن22%(لم لإجي ييلقعم   ثي ن  أعف لقعرسبلقعم  يص)12ن32قأل ع ل رس صلم  يص)
ل  أ يوجيمليصل غيدقدنللإعي  %(لم لإجي ييلقعم  ي ثي لفيظل85ن22جيملصلقع  فصن ثيرظلقعرسبلقعم  يص)لإع  فظل

ملييييلجيقعلإعي  لإ لإعي ذعيتللجيمليصل ي يون يلز لإعيي  م  ي ثي لفيظل%(لمي لإجي يييلقع22ن22قعرسيبلقعم  ييصل)
الر يييلتطسيي لصيي طةلقيجي يييصلعييي لل قعثقيفيييصلقعلفميييصتسييفيةلقعضيي  لعفيي لرةيييةييلقعتدطيسيييي للإعيي غيع يييلميييليسييل ل

 ق لرسيبلميذهلقع  يصلمطمي  لفظلتغةيت يلقعص  يصلنلج دل  يطلإع ن ميلإر يلم ض عييلجيمزةلاللت تي للقعجيملص
%(ل52ن23ع  (لفقيدل  يييل يعمطت يصلقعثيرييصل رسي صلم  ييص)قعمسيؤ ل)ف يصللأمييرةيةييلقعتدطيسيي لقعلفميصل قعثقيفيصنل 

%(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي لفيظلإعي  لجيمليصلقع  فيصن ثيرظل71ن35م لإجي ييلقعم   ثي ن  أعف لقعرسبلقعم  يص)
%(لم ل11ن11 ي ولنل  أ ولقعرسبلقعم  يصل)ل%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملص88ن25قعرسبلقعم  يص)

إجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملصل غدقدلنل ت سطلرسبلمذهلقع  صل مد لتسيي لإع  لقعجيملصنل  ج لرةييةييل
%(لمي ل20أميلف ص)جميل ي(لجي يل يعمطت صلقعثيعثصل رس صلم  يصل)لقعمسؤ ولقألعف ل  قيصلقعمسؤ عي لفظلقعجيملصلن

%(لميي لإجي ييييلقعم  ي ثي لفييظلإعيي  لجيمليصل ي ييولن  ثيييرظلرسيي صل33ن33 ن  ييأعف لرسيي صلم  ييص)إجي يييلقعم   ثي
%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملصل غدقدن ع لت  طلمذهلقع  صلفظلإجي ييلقعم  ي ثي لفيظل22ن22م  يصل)

%(لميي لإجي ييييل19ن15ص) رسيي صلم  يييصل فيفييلقعطق لييصف ييصل)قعةف ييص(ل يعمطت ييصللفييظل ييي لجييي يلإعيي  لجيملييصلقع  فييص
%(لمييي لإجي يييييلقعم  ييي ثي لفيييظلإعييي  لجييييملتظل غيييدقدل22ن21%لنل22قعم   ثي ن  رسييي تي لم ييي يتي لمتقييييط تي )

 ي ون مييذقليؤةييطلعفيي لإعيي  ل%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصل11ن3)ة ي ييصلم  يييصلل  رسيي ص قع  فصن
 قعجيمليصلت ضي لمي لضيم لأ ع ييييلقإلعي  لقعجييملظللإ جيملصل ي ولال لف صلقعةف صلمي لمي لقع  يييلقعتيظليجيبل

ف ص)قعم     (لفجي يل يعمطت صلقع يمسصل رسي صلقميل مليعجصلمةي ف ينقاليجي يصللرةيةيت يل ت رظلتةفليت يللإل  يط
لقإلع ميظفيظلقعرةييةللن ف أيضييية ونلم  يصلة ي صلم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملتظل ي ول قع  فصن ميذق

ثقيفظلإلع  لقعجيمليينقذلقرهلتجيمولف صلم ميصلمي لف يييلمجتمي لقعجيمليصلقعتيظليلي ولعفي ييلفيظلتفقيظلم تفي ل قع
لفليعيتهلقالتصيعيص.

لتقيي لقعجم  طلإلع  لقعجيملصل-5
ل(لي ي لإجي ييلقعم   ثي لع لتقيي لقعجم  طلإلع  لقعجيملص20جد و)لللللللللللللللللللللللللل
 قعمجم الجيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقدلتقيييييييي لقعجم يييييي طلإلعيييييي  
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  قعجيملص

 ت طقط
 

% 
 

 % ت طقط % ت طقط % ت طقط

 91ن15 29ن11 28ن52 11ن3 77ن12 83ن5 77ن77 7 يمثول قج صلقعجيملصل-
الليسييييييييم لل يييييييييعطأيل لل-

  يعطأيلقآل ط
 32ن9 33ن2   11ن3 33ن0 22ن22 2

ير يييييذلتلفيميييييييلط يييييي لل-
 عي  لسؤلقعجيملصل  قيصلقعم

 91ن17 29ن2 38 11ن2 33ن20 83ن1  

م صيييييييييييييي لع  ييييييييييييييييلل-
 م ددة

 12ن1 11ن1 22ن9 11ن0 11ن11 1  

 100 25 100 7 100 9 100 9لقعمجم ا
لإعييي قعجم يي طلير يييطللإ لإعييي (ل20يةيييطلمؤةيييط)تقيي لقعجم ييي طلإلعيي  لقعجيمليييص(ل  سيييبل ييرييييلقعجيييد و)للللللل

  فصلر طةلسف يصنل  دلتجسديلمذهلقعص طةلقعذمريصلع طلعدةلف يي:ل)يمثيولإع  لقعجيملييلقعث ثصل غدقدل  ي ول قع
 قج ييصلقعجيمليييصنلير يييذلتلفيمييييلط يييي لقعجيمليييصل  قيييصلقعمسيييؤ عي نلالليسيييم لل يييعطأيل ل ييييعطأيلقآل يييطنلم صييي ل

ملييييل قعثقيفيييصلإلعيي  لقعجيلقإلع ميييصقع  ييييلسييف يصلتتةفييبلإعيييدةلقعر ييطلفييظلقعرةيييةييلع  ييييلم ييددة(ل  ييولمييذهل
  دل  ييلف ص)يمثول قج صلقعجيملص(لرةيةلقتصيعظلمطم  ل يعص طةلقعذمريصلعرهلعد لقعمتفقظنلأيقعث ثصنفمصيطل

(لمي لإجي يييل%77ن77%(لم لإجي يييلقعم   ثي ن  يأعف لقعرسيبلقعم  ييصل)91ن15 يعمطت صلقأل ع ل رس صلم  يص)
%(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي لفيظلإعي  لجيملييصل77ن12  ثيي لقعرسيبلقعم  ييصل)نل غيدقدقعم  ي ثي لفيظلإعي  لجيمليصل
%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإعي  لجيمليصلقع  فيصنلقمييلف يصل)ير يذلتلفيميييل28ن52 ي ولن ثيعالقعرسبلقعم  يصل)

%(لمييييييي لإجي يييييييييل91ن17ط يييييييي لقعجيمليييييييصل  قييييييييصلقعمسيييييييؤ عي (لفقيييييييدل  يييييييييل يعمطت يييييييصلقعثيرييييييييصل رسييييييي صلم  ييييييييص)
نل  ثيي لقعرسيبلقعم  ييصلقع  فيص%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإعي  لجيمليصل38صل)قعم   ثي ن  أعف لقعرسبلقعم  ي

إجي ييلقعم   ثي لفظلإعي  للع لت  طلمذهلقع  صلفظ%(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملصل ي ولن ل33ن20)
  يياليجليوللمد لت   لقعمطؤ  لقألعف ل يإع  لقعجيمليصل قسيت  قذهلعفييه ت   ل رسبلمذهلقع  صلن غدقدلجيملصل

%(ل32ن9فيميلجي يلف ص)الليسم لل ييعطأيل ل ييعطأيلقآل يط(ل يعمطت يصلقعثيعثيصل رسي صلم  ييص)مرهلأدقةلعتر يذلت ج يتهن
%(لمييي لإجي يييييلقعم  ييي ثي لفيييظلإعييي  لجيمليييصل غيييدقدنل22ن22مييي لإجي يييييلقعم   ثي ن  يييأعف لقعرسيييبلقعم  ييييصل)

فظلإع  لجيملصل ي ولنل عي لت  يطلميذهلقع  يصلفيظلإجي يييل%(لم لإجي ييلقعم   ثي ل11ن3  رس صلم  يصلة ي صل)
قعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصلقع  فييصنأميلف ص)م صيي لع  ييييلم ييددة(لفقييدلجييي يل يعمطت ييصلقأل يييطةل رسيي صلم  يييصل

جيمليييييصللإعييييي  قعم  ييييي ثي لفيييييظللإجي ييييييي%(لمييييي لإجي يييييييلقعم  ييييي ثي ن ع لت  يييييطلميييييذهلقع  يييييصلفيييييظل12ن1ة ي يييييص)
قع  تيي ل)الليسييم لل ييعطأيل ل يييعطأيلقآل يطنلم صيي لع  يييلم ييددة(لإ لإعي  ل لييضلز ل  ي طلمييذي ل غيدقدن يل

 قعثقيييفظلن ي يةييبلف ييييللقإلع مييظقعجيملييييلم جييهل  يييالالليسييم ل   يي طلأ لرةييطلقعييطأيلقآل ييطلفييظلرةيييةهل
لم ددةلد  لغيطمي.ل

ل :لس ولتة يطلقإلع  لقعجيملظ
ل لع لس ولتة يطلقإلع  لقعجيملظ(لي ي لإجي ييلقعم   ثي21جد و)لللللللللللللللل
 قعمجم الجيملصلقع  فص جيملصل ي و جيملصل غدقدسييييييييي ولتةييييييييي يطلقإلعييييييييي  ل
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  قعجيملظ
لت طقط % ت طقط

ل
 

 % ت طقط % ت طقط %

 28ن11 82ن2 21 27ن1 3 27ن0 12 08ن1 تليي ل  ي قيلإع ميصل-

 92ن2 73ن0 12ن3 22ن0 3 27ن0 11ن2 22ن0 قعتلي دلم لقعم ريي لل-

قسيييييت تيبلقع تييييييبلفيييييظلل-
 مة  ع  ل

 32ن2 58ن0 57ن1 11ن0 22ن5 27ن0  

إد يييولقعليييمفي لد طقيلل-
 تدطي يص

 88ن22 22ن2
 

 77ن15 22ن1
 

 52ن11 13ن2 71ن1 27ن0

قعتج يييييييزل يعت ر ع جيييييييييلل-
 قع ديثص

 11ن15 21ن1
 

 2ن9 35ن2 12ن3 22ن0 8 72ن0

 92ن5 28ن1 12ن3 22ن0 12 21ن1    س لإع ت  يولقع  دةلل-

مييييير لقسيييييتق عيصلميعييييييصلل-
  م ريص

 22ن2 2ن0 88ن7 71ن0
 

 31ن3 82ن0 57ن1 11ن0

ت سيييييي لدق يييييطةلقإلعييييي  لل-
قعجيييملظلعتةييمولقعمجتميي ل

 قعم فظ

 22ن2 38ن0
 

 22ن1 11ن0
 

 82ن3 91ن0 71ن1 27ن0

ت سي لدق يطةلقعرةيطلفيظلل-
  سي ولقإلع  

 22ن3 31ن0 11ن10 91ن0
 

 71ن1 19ن1 71ن1 27ن0
 

 72ن1 18ن1 12ن3 22ن0 22ن7 17ن0 77ن8 79ن0 ترةيةلقعل  ييلقعليمصل-
 

 28 7 85ن22 3 33ن33 3 11ن11 1 جميل يل-

 100 25 100 7 100 9 100 9 قعمجم ا

قعجيملييللإع  قعليمفي لفظللإ (ل21يةيطلمؤةط)س ولتة يطلقإلع  لقعجيملظ(ل  سبل ييرييلقعجد ول)للللللل
 دد قللس ولتة يطلقإلع  لقعجيملظلل  سيبلأمميت ييلعر ي ضل يإع  لجيملييت  ل فقييللقع  فصقعث ثصل غدقدل  ي ول ل

ل:قع  ييلقآلتيصلعتسفسول
لقعم   ثي .لإجي يي%(لم ل28 يعمطت صلقأل ع ل رس ص)ليجمي لقعس و:  يف صل -لأ

 قعم   ثي ل.لإجي يي%(لم ل52ن11 يعمطت صلقعثيريصل رس صلم  يص)ل  ييإد يولقعليمفي لد طقيلتدطي يصلف صل -لب
 .قعم   ثي لإجي يي%(لم ل28ن11 رس صلم  يص)لقعثيعثصل يعمطت صلل  ييلتليي ل  ي قيلإع ميصف صل -لي
 %(لم لإجي ييلقعم   ثي .ل2ن9 يعمطت صلقعطق لصل رس صلم  يص)لل  ييلقعتج يزل يعت ر ع جييلقع ديثصف صل -لا
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%(لمي لإجي يييل71ن1 يمسصل رس صلم  يص)قعمطت صلقععف لل صفيت سي لدق طةلقعرةطلفظل سي ولقإلع  لف صل -ل 
 قعم   ثي .

 %(لم لإجي ييلقعم   ثي .ل72ن1قعمطت صلقعسيدسصل رس صلم  يص) صفيلعف لترةيةلقعل  ييلقعليمصلف صل -لح
ن ع ل%(لم لإجي يييلقعم  ي ثي ل92ن5قعمطت صلقعسي لصل رس صلم  يص) صفيلعف ل س للإع ت  يولقع  دةلف صل -لخ

 قعم   ثي لفظلإع  لجيملصل غدقدنلال لإع  لجيملصل غدقدل س ل عي ل  دة.لت  طلمذهلقع  صلفظلإجي يي
ل82ن3قعمطت يصلقعثيمريصل رسي صلم  ييص) صيفيلعفي للت سي لدق طةلقإلع  لقعجييملظلعتةيمولقعمجتمي لقعم فيظف صل -لد

 %(لم لإجي ييلقعم   ثي .
%(لميييي لإجي ييييييلل31ن3)قعمطت ييييصلقعتيسييييلصل رسيييي صلم  يييييصل صييييفيلعفيييي لميييير لقسييييتق عيصلميعيييييصل م ريييييصف ييييصل -لذ

 قعم   ثي .
 %(لم لإجي ييلقعم   ثي .ل92ن2قعمطت صلقعليةطةل رس صلم  يص) صفيلعف لقعتلي دلم لقعم ريي لف صل -لط
%(لمي ل32ن2ل رسي صلم  ييص)ل(قأل ييطة)قع يديصلعةيطقعمطت صلل صفيلعف لقست تيبلقع تيبلفظلمة  ع  ف صل -لز

يلقعم   ثي لفظلإعي  لجيمليصل غيدقدلال لثفثيي  لمي ل مفيصلنل ع لت  طلمذهلقع  صلفظلإجي يإجي ييلقعم   ثي 
لقعة يدقيلقعلفيي.

 رابعا:االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات: - أ
قإلعي  لقعجييملظل ر سيهنلعليد ل ريعتيهل مي لم في ل يإدقطةللييديطلقألعفي قعم   ثي لييط  لق لقعمسيؤ وللأغف يصق لل-

 صيفتيلعفيييهللمجميي المييللإذنهلإل يطقزلصيي طةلمةيط صلعي لمؤسسيتهإلدطق يهلأممييصلقإلعيي  ل م ي عيصلت  ي ي لقإلعي  ل
%(لم لإجي ييلقعم   ثي لنأميلقالتجيهلقآل طلقعيذيل72)م لرس صلم  يصل فغلف صل) ي دلعفلمو(ل ف صل)مةط لفلفظ(

يؤ يدلإ لقعمسييؤ ولقألعفي ليييديطلقإلعي  لعيي لةطيييقلقإلةيطق لقعةيي فظلفتمثيول   ص)مةييط لةي فظ(نلل قعتييظل  ييييل
إ ل ليييضلقعصييي  يي لع يييطلتيييطق  للإعييي %(لمييي لإجي يييييلقعم  ييي ثي لن ت سييييطلميييذقلقالتجييييهليليييز ل20  ييييص) رسييي صلم

مقي لقعط ييبللإعي قعتجط صلمضم قلسييسصلقعمؤسسصلن رتييج  لقعصي  يصلتل يطلعي لميذهلقع فسي صلنعيذعتلعي لتتليطضل
ع  ييصلففيي لت  ييطلإاللفييظللأ لإمميعييهلنعييذعتلسيييدلعييدي  لقعتقيييدلق لقعمسييؤ ولقألعفيي لد طهلةيي فظنلأميييلف ييصلعييي لعييه

 إع  لجيملصل غدقدل  رس صلم  يصلة ي صل.
إ لأسف بلقعت جيهلي  ظل يأل ع يصلم ل  ولقعمسؤ ولقألعف لفظلإدقطةلإع  لقعجيملصنلسيميلفظلجيملتظل غدقدلل-

ييلقعلميولق لقعمسؤ ولقألعف لسيميلفظلجيملتظل غدقدل قع  فصلغيطلمت طتلعمتي لصل يثيلإع ذعتل ليلز لل قع  فصن
نل ي ت ييظل إيضيييحلسييسييصلقعمؤسسييصلع ييطلأسييف بلقعت جيييهلقعييذيليلييدل مثي ييصلغط ييولأ ل يييط ل  ق ييصنلفييظللقإلع مييظ

 ي لإ لأسف بلقعتأثيطلفظلقرتقيي لم قضيي لم يددةلي  ي ل يألع ييصلفقيةلمي ل  يولقعمسيؤ ولقألعفي لفيظلإدقطةلإعي  ل
لييصل ي ييولعيي لي ضييم قلسييسييصلقعمؤسسييصلنعييذعتلتةفييبلق لقعليييمفي لفييظلإعيي  لجيملإعيي ذعييتلنل يلييز لجيملييصل ي ييولل

 .قألمطلتد فهلع طلقعتط يزلعف لأسف بلقعتأثيطلفظلقرتقي لم قضي لم ددةل
إ لقعمسؤ ولقألعف للي   ل طضيلأغف يصلقعليمفي لم ل يالسميتهلقعة صيصل ميد لقردفيعيهلفيظلإرجييحلقعلميول-

%(لم لإجي ييلقعم   ثي نل ت   ل رسيبلميذهل88)لرس صلم  يصعف لم  ز(لن)متلي  لتظف لفي صلقذنلقإلع مظ
ن ة يلييصلمليمفتييهل ر طتييهلقإلع مظقعمسييؤ ولقألعفيي لفيظلقالسييتجي صلعمتةف ييييلقعلميولل م ييدطةلمييد لتلييي  لتيي قع  

 فغييييلثفيييالإجي يييييللعفلييييمفي لفيييظلإعييي  لقعجيمليييصن.أميلف يييصل)متيييطد(لففييي لت  يييطلإاللفيييظلجيمليييصل ي يييول رسييي صلم  ييييص
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سييف يصللقعصيي طةلقعذمريييصللعييد للقعمسييؤ ولقألعفيي لعيي للإعيي ل  يي طلمييذهلقع  ييصليلييز ل نلييصل ي ييوقعم  يي ثي لفييظلجيم
 .فظلجيملصل ي و سمييلمرت ج  لقعص  ظللقإلع مظ دطقيلقعقي مي ل يعلمول

ف ص)رل (لعف لرس صللفي صلقذلفظلتة يطلإع  لقعجيملصنمسيممصلقعمسؤ ولقألعف لق لمل  لقعم   ثي لأ د قلل-
 .%(لم لإجي ييلقعم   ثي 20ف ص)أ ييري(لعف لرس صلم  يص)ل لم لإجي ييلقعم   ثي ن%(ل72م  يص)

عي لضلقعسي ولألمميت ييللقأل ع ييصلإعةي يهمي لفيظلتةي يطلإعي  لقعجيمليصللقألعف س ولمسيممصلقعمسؤ ولليتلددل-
ف يص)تج يزلل:تظ يآللقعم   ثي لقعس ولمطت صل  سبلأمميت يلم ل ج صلر طم لإجي ييلأ  طيم ل ج صلر طهلن  دل

 س لأ لةل ص(ل يعمطت يصلقعثيرييصللإع ف ص)ت  يولقع  دةللن يعمطت صلقأل ع للفظقع  دةلأ لقعقس ل يعت ر ع جييلقعمتة طة(ل
ف تييظ)تليي لأ لنف تظ)قعيدع لقعميييعظنلقرتقيي لمييديطلمت صي ل ميي لذ يلقع  ييطةل(لعفي لقعمييطت تي لقعثيعثيصل قعطق لييصلنلن

ف يييصل)قعيييدع للنطةنلقعيييدع لقعملرييي يل(ف صيييفتيلعفييي لقعميييطت تي لقع يمسيييصل قعسيدسيييصلقعتلي يييدلمييي لقعصييي  يي لذ يلقع  ييي
قعمطت صلقأل يطةلف يريلم ل صصلف ص)إ  يول طييصلقعتل ييطل قعرةيط(ل  رسي صلم  ييصلة ي يصل لل يعمطت صلقعسي لصنلقعميعظ(

  ييصل  ييذهلقعرسيي صل  يي طلمييذهلقعل يلييز لن%(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي ل عيي لت  ييطلإاللفييظلإعيي  لجيملييصل غييدقد28ن1)
  ريعصلقعم   ثي ل ي لإع  لقعجيملييلم لإع  لم جهلعتر يذلسييسصلقعجيملصل أمدقف ي.للإع قعم  يصل

  يعمقي ولعي لي في لأغف ييصل لأغف يصلقعم   ثي لنسيميلفيظلإعي  لجييملتظل غيدقدل قع  فيصن ف  قل أعمييولإدقطييصنقللل-
قتسيييالقعرةيييةييللن ت   ل  ييذقلقعمتغيييطلعييدةلع قمييولمر يييلمييد يييصإدقطلل إعميييوللقعم  يي ثي لفييظلإعيي  لجيملييصل ي ييو

قعلييمفي لفيظل عيددللنفظلقع  دةلأ لقعقس لقعم جدي لعددلقعم   ي لقإلدقطيي  لنلل قعثقيفيصلعف  دةلأ لقعقس لقإلع ميص
 .لقإلع مظقعمجيول

 لإدقطيلفييظلقع  ييدةلأ لعييد ل جيي دلم  ييسيي بل)ق للإعيي تيدول ييرييييلمؤةييطل)أسيي يبلقعت فييي ل أعميييولإدقطيييص(لللل-
عمطت يصلجيي ل ي ثيطةلقعصي  يي لفيظلقع  يدةلأ لقعقسي (لسي بل)ن للمي لإجي يييلقعم  ي ثي ل يعمطت صلقأل ع ل(جي لقعقس 

ل يعمطت يصلقأل ييطةل  رسي صلم  ييصلة ي يصل  ييي)قعطغ صلفيظلقعيتلف نلأ ط (فقيدلسي  ظأمييلمي لإجي يييلقعم   ثي نقعثيرييصل
 م لإجي ييلقعم   ثي .

 إع  لقعجيملصنلفقدلتسي يلف تيظل)عيميولم  يزن اللتيأثيطلعيه(لنإذللقإلدقطةأيلقعم   ثي لمت يي لفظلع  صلطللإ لل-
%(نإاللق لمرييييتلق ت فيييييل يييي لطأيلقعم  ييي ثي لفيييظلتفيييتل20  يييييل يييولمر مييييل يعمطت يييصلقأل عييي ل رسييي صلم  ييييص)

سيييميللن(لميي لإجي ييييلقعم  يي ثي %20)لم  يييصلصرسيي   لقعثيريييصلف ييصل)عيمييولمثيي ة(ل يعمطت ييصلفيميييلجييي يلقعجيمليييلن
إلدقطةللقإلع ميظقع  يييلت  ي ل يهلمتغييطقيلعيدة:لميد ل يجيصلقعلميوللهفظلجييملتظل غيدقدل  ي يونل ت سييطلرسيبلميذ

قعمتلفقيييصل يييإع  لقعجيمليييصل قعتيييظلميييظلم   ميييصللقإلدقطييييصفيييظلقعجيمليييصلمييي لقعةيييؤ  للقإلدقطةقعجيملصن ة يليييصلتليميييول
طةلقعذمريييصلعيي لم يرييصلقإلعيي  لفييظلقعجيملييصلن  ييد دلتمييي لقعليييمفي لفييظلإعيي  ل ت صيييصلقعمسييؤ ولقألعفيي ل قعصيي ل

 قعجيملصل يعةأ لقإلدقطي.
ميظلقعتيظلتيت   ل ت زيي لقعم يي لقعصي  يصللقإلع ميظرص لعددلقعم   ثي لأ د قلق ل يجصل متةف ييلقعلموللإ ل-
لي  رةييةيتهل  ميد ل  يي ةلقعصي  يلقإلع ميظمد ل  ييصلعددلقعصي  يي لمقيطريصل ة يليصلقعلميولذعتلمطم  ل ل نل

) ةييييي وللت زيييييي لقعم يييييي متميميييييييلقعصييييي  ظنأميلاللقعم يييييي لتييييي زال فقييييييلإ لأ يييييد ق%(لمييييير  ل22مقي يييييو)نل    يييييطت 
 لل.رس تي لم  يتي لة ي تي لعف لعة ق ظن قعل  ييلقعة صيص(لفقدل ص 

عجيملييييلن ع يير  لت يييير قلفييظلت ديييدللإ لأغف يييصلقعم  يي ثي ليييط  لق لمريييتلع  ييصلتييط ةلإعيي  للقعيي زقطةل ييإع  لقل-
عيي  لقعجيمليييينلمميييلأد للإعيي ريي المييذقلقعل  ييصلنل يلييز لذعييتل لإعيي عييد ل ضيي حلريي القعل  ييصل ييي لإعيي  لقعيي زقطةل ق 

 رسيييي صللترييي القآلطق ل  سيييبلقعتجييييطبل قالجت ييييدقيلقعة صييييصلعفم  ييي ثي .لقذل  يييييلف يييص)تقيي (ل يعمطت يييصلقأل عييي 
ميييي لإجي ييييييل(لل%30)ل رسيييي صلم  يييييصم  يييي ثي نلل لف ص)مطق  ييييص(ل يعمطت ييييصلقعثيريييييصلميييي لإجي ييييييلقعل(لل%32م  يييييص)
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مي لإجي يييلقعم  ي ثي نلنل(لل%20 رسي صلم  ييص)للقعم   ثي نلفظل يي ل صيفيلف ص)إةيطق (لعفي لقعمطت يصلقعثيعثيصل
 ل.م لإجي ييلقعم   ثي %(11)لإميلف ص)اللع  ص(لفجي يل يعمطت صلقأل يطةل  أ ولقعرسبلقعم  يص

ييييط  لإ لإعييي  لقعييي زقطةلي يييت ل رةييييةييلإعييي  للجييييملتظل غيييدقدل  ي يييولإعييي  سييييميلفيييظللن يإ لمل ييي لقعم  ييي ثل-
له ييييلقعتييظليلمييول م ج  يييلمسييؤ ولإعيي  لقعيي زقطةلقعتييظلتقضييظل ييية المسييؤ عيقعت جلإعيي لذعييتليلييز ل قعجيمليييين

فييظل ييي ليييط لةييلإعيي  لقعجيملييصلنقألعفيي ل رةيييةييلإعيي  لقعجيملييييلنمميييليقتضييظلمتي لييصلإعيي  لقعيي زقطةلعرةييي
عي للإ لإع  لقع زقطةلغيطلم ت ل رةيةييلإعي  لقعجيمليييلألر ي جيملصلقع  فصنلسيميلفظلإع  لل لضلقعم   ثي ن

  قعثقيفظلم لإع  لقع زقطة.لقإلع مظيط قلأيلجزق لعرةية  ل
  يولإعي  لقع زقطةن ميذقلمييليجليول قعثقييفظليقيي لمي للقإلع ميظم لرص لقعم   ثي ليط  لق لرةيية  للأ ثطإ لل-

 قعثقيييفظلألسيي يبل ثيييطةلمر يييلت قيييقلقعةم  ييييللقإلع مييظقغفييبلقعليييمفي لفييظلإعيي  لقعجيملييييلي تميي  ل رةييية  ل
جيييملتظلقع  فييصللإعيي  سيييميلفييظللنقعة صيييصل  سييبلطضيييلقعمسييؤ ولقألعفيي لنلفييظل ييي ليييط ل لييضلقعم  يي ثي 

 .م ل  ولإع  لقع زقطةل قعثقيفظلقإلع مظالليقي لرةية  ل  ي ونل
 قعثقيييفظلإلعيي  لقعجيملييييلتييت ل ةيي وللقإلع مييظإ لأغف يييصلقعم  يي ثي ليييط  لإ لتقييمييييلإعيي  لقعيي زقطةلعفرةيييةلل-

 .ق لقعتقييمييلتت ل ة ولمرت  لمر  لل%(22غيطلمرت  نلفظل ي ليط ل لضلقعم   ثي )ل
لللددةلقعتظللقت لت يلقع زقطةلعتة يطلقإلعي  لقعجييملظلنقأل ع يصلم ل ي لقعس ولقعمتيلق لف ص)لقالجتميعيي(لق ذلل-

ف ييصلفييظل ييي لجييي يللأميييلف ييصل)قعرييد قي(لفقييدلجييي يل يعمطت ييصلقعثيريييصل رسيي صلم  يييصلضيي يفصلميي لإجي ييييلقعم  يي ثي ن
%(لم لإجي ييلقعم   ثي لنسيميلفظلإع  لجيملتظل غيدقدل32ن7)قعمؤتمطقي(ل يعمطت صلقعثيعثصل رس صلم  يصلة ي صل)

قعمةيي ولقعتيظلتلييرظلمر ييلمؤسسييت يلعي لةطييقللتلييعي ي ونلفيظل يي لق ل زقطةلقعتلفيي لقعلييعظلمي لقعم تيطضلق ل ل
قع  يييالقعلفميييظلع يييطلإ يميييصلقعميييؤتمطقيلقع  ثييييصلنلإمييييلف يييصل)قعزيييييطقي(لفقيييدلجيييي يل يعمطت يييصلقأل ييييطةل رسييي صلم  ييييصل

 .م   ثي لفظلجيملصل ي و%(لم لإجي ييلقعم   ثي لن   طيلفقةلفظلإجي ييلق دللقع2ة ي ص)
إ لأغف يصلقعم   ثي لفظلإع  لقعجيملييلقعث ثيصللي ي  لقعجم ي طلم ضي للقمتمييم  لعريدلقرتقيي لقعم ضي عييللل-

%(نلق لقعجم ي طلالل57ن28سيميلفيظلإعي  لجيمليصلقع  فيص)ل‘نفظل ي ليط ل لضلقعم   ثي لقإلع ميص قعطسي ول
 يليز لذعيتلعقريعيصل ليضلقعم  ي ثي ل يي لللقإلع مييصعييل قعطسي وليضل رهلم ض لقمتميم  لعردلقرتقي لقعم ض ل

 فظلمرأ لع لق تييجييلقعجم  طل.للقإلع مظإع  لجيملت  لم   لعتط ييلففس صلقعجيملصن م لفظلعمف  ل
مجميي اللإ إ لأغف يييصلقعم  يي ثي لي  ريي  لتصيي طقت  لقعذمريييصلعيي لقعجم يي طل ةيي وليتسيي لل ريي الميي لقعلفميييصنإذللل-

%(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي ل91ن77عم  يصلعف  يييلقعث ثص)قعم   صنقعملييةيصلقعميدقرييصنقعمقي  ي(ل فغييل)قعرسبلق
)قع  ي ال قعدطقسييي(لعي لي  ي ل أييصلرسي صلم  ييصللقعيذيلتمثيول   يصم ل يي لقألسييعيبلقعلفمييصل لنإاللإ لأدقلأسف بل

ل%(لمي لإجي يييلقعم  ي ثي 18)سيبلقعم  ييصق يولقعرأميلف ص) ة ولذقتظ(لفقدل صفيلعف للم لإجي ييلقعم   ثي ن
ال لرجي  يييللسييي   لم  يي  ل مييد للقإلع ميييص  يي طلمييذهلقع  ييصلعييهلقرل يسييييلسييف يصلعفيي لمسييتق ولقعطسييي وللن 

 ص صلتفتلقعتص طقي.
لقإلع ميظإ لأغف يصلقعم   ثي لفظلإع  لجيملتظل غدقدل قع  فصلأ د قلإ لقعجم  طلقعذيليست دف هلفظلرةيية  لل-

أمييييييلف يييييصل)قعجم ييييي طلقعلطق يييييظ(لفقيييييديل صيييييفيلعفييييي لقعمطت يييييصلقعثيرييييييصل رسييييي صللنلفظلمييييي لمجتمييييي لقعجيمليييييصل قعثقيييييي
قعم  ييي ثي لفيييظلإعييي  لجيمليييصل ي يييونل  رسييي صلم  ييييصللة ي يييصلمييي لل  أغف ييييص%(مييي لإجي يييييلقعم  ييي ثي نل22م  ييييص)

م لإجي ييلقعم   ثي لفظللإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملصلقع  فصنل ع لت صولمذهلقع  صلعفظلأيصلرس صلم  يص
%(لمي لإجي يييل12إع  لجيملصل غدقدلنلأميلف صل)قعمجتم لقعم فظ(لفجي يل يعمطت صلقعثيعثصل رس صلم  يصلضي يفصل)

(لم لإجي ييلقعم   ثي لفظلإع  لجيملصلقع  فصنل  رسي تي لم ي يتي ل22ن21قعم   ثي لنل  أعف لقعرسبلقعم  يصل)
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ظلإع  لجيملتظل ي ول  غدقدنل  ذعتلفيي لقعملةييييلقعسيي قصلعفمؤةيطل)قعجم ي طلم لإجي ييلقعم   ثي لفلض يفتي 
 ل.قع فولقع قض لفظلت جهلإع  لقعجيملييلقعث ثصللر  لقعجم  طلقعمست د لإع قعمست د (لتةيطل

لإعيي  لقعجيملييييلقعث ثييصل غييدقدل  ي ييول قع  فييصلر ييطةلسييف يصنل  ييدلتجسييديلمييذهلقعصيي طةلإعيي إ لقعجم يي طلير ييطللل-
قعذمريصلع طلعدةلف يي:ل)يمثول قج صلقعجيملصنلير ذلتلفيمييلط ي لقعجيملصل  قيصلقعمسؤ عي نلالليسم لل يعطأيل ل

لقإلع ميييص  ييولمييذهلقع  ييييلسييف يصلتتةفييبلإعيييدةلقعر ييطلفييظلقعرةيييةييلل. يييعطأيلقآل ييطنلم صيي لع  ييييلم ييددة(
 م  ل يعص طةلقعذمريصلعرهلعد لقعمتفقظ.ل قعثقيفيصلإلع  لقعجيملييلقعث ثصنفمصيطلأيلرةيةلقتصيعظلمطل

س ولتة يطلقإلع  لقعجيملظلل  سيبلللفظلت ديدإ لقعليمفي لفظلإع  لقعجيملييلقعث ثصل غدقدل  ي ول قع  فصلل-
%(ل52ن11%(لنلف يصلإد ييولقعلييمفي لد طقيلتدطي ييص)28عف  ييلقآلتيص:لف يصلجميي لقعسي و)لقأل ع يصلأعة قأمميت يل

لت  ي %(لنفيظل يي لعي ل2ن9%(لنلف يصلقعتج ييزل يعت ر ع جيييلقع ديثيصل)ل28ن11)للل قيلإع مييصنلف صلتليي ل  ي
%(لعف  ييصلت سييي لدق ييطةلقعرةييطلفييظل سييي ولقإلعيي  للقعتييظل71ن1 رسييبلم  يييصلة ي ييصلتطق  يييل ييي )لإال قيييصلقع  ييييل

ل.قأل يطة يعمطت صل%ل(لعف  صلقست تيبلقع تيبلفظلمة  ع  لقعتظلجي يل32ن2جي يل يعمطت صلقع يمسصن )لل
 التوصيات:ب 

  سيبلقع  يطةل قال تصيي ل قمتميميييللقإلع مييص لت زي لقعم ي لل يإلةطق  يال ت ي للقألعف دع ةلقعمسؤ ول -
ن ميلق ل قيقييصلميييلي ييداقعجيملييصلال لمي ل ييقلقعمتفقييظلق لر فغييهللإعيي  لرةيييةييلتسيييي ن عييد للي قإلع ميي

 .ل قعت قز لفيميليرةطلأ لي الل قعم ض عيصل قعد صل قع ييدلص قألميرقعصدقللقإلع  لت  ظلأ   يييم ل
 ق لتطددلقعمسؤ ولقألعف لفظلدع لل ت  يزلإع  لقعجيملصلسيرل  لسف يلعف لم طجييلقإلع  لقعجيملظ. -
تةيي طللألر ييلأ ع ييتيهمي ل جلف ييل  يييول طييصلقعتل ييطلق لقعيدع لقعمييعظل قعملري يل للإليي  دعي ةلقعمسيؤ ولقألعفي ل -

 عمؤسست  .لي قإلع ميتس  لفظلتلزيزلقرتمي ل للقإلع  
نل مييلقريهلالليلةيظلقإلع ميظعد لت في لقعصي  ظل إعمييولإدقطييصلال لفيظلذعيتلتيأثيطقيلسيف يصلعفي لرةييةهل -

 قعجيربلقإلدقطيلأ قيتهلم للقعد صل قع ميول قعمتي لص.
لإعييي  قضييي صلعفلييييمفي لفيييظلت دييييدللرييي القعل  يييصللقعتيييظلتيييط ةلإعييي  للقعييي زقطةل يييإع  لقعجيمليييييلف يييظلغييييطل ل -

 قعجيملييلقعلطق يص.
ت زيي لقعم يي لقعصي  يصل سيبلقمتميميييلقعصي  ظلعمييلعيذعتلمي لقرل يسيييلسيف يصلعفي لقعمسيت  للإعي قعدع ةل -

تةييي ولمؤةيييطلم ييي لمييي للقإلع مييظقعطغ ييصل قالمتميييي لفيييظلقعلميييوللأ قعم رييظلعم طجيييييلقإلعييي  لقعجييييملظنلإذل
 .قإلع مظقال تطقفيصلفظلقعلموللإع  ولمؤةطقيلقعتة طل م لث لإم يريصلقع ص

 قعثقييفظلإلعي  لقعجيمليييلنإذلق ل ليضلقعم  ي ثي لييط قللقإلع ميظقالمتمي ل يعرةييةللإع دع ةلإع  لقع زقطةل -
 قعثقيييفظلميي لإعيي  للقإلع مييظقرييهلغيييطلم ييت ل رةيييةييلإعيي  لقعجيملييييلألر يي لعيي ليييط قلأيلجييزق لعرةييية  ل

 قع زقطة.
قعجيملييييللإلعيي   قعثقيفيييصللقإلع ميييصقعلفميييصلفييظلتقيييي لقعرةيييةييللقألسيييعيبقعتميييدللإعيي لةقعيي زقطللإعيي  دعيي ةل -

ميذهلقإلعييصلغييطلقعلفمييصلفيظلتقييي لرةيييةييلال للقعصييدفصللأ قعلةي ق يصللأسيف ب قال تلييدلعي للن  ةي ولمريت  
آثيييطقلسييف يصلعفيي لع ييذهلقعتقييميييللإ صي طلذمريييصلمةيي مهلعيي لإعي  ل ييولجيملييصن ميللت يي  إعي  لقعجيملييييل
إ  ييطل ي لمي لقعرةييةييلفي يدةلعفم رييصللإعي  قعثقيفظلإلع  لقعجيملييلممييلسييؤديللقإلع مظة يلصلقعرةيةل

 . قال تطقفيصلفظلقعلمولقعص  ظ
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قعجيييملظلنل ق لتجسييدللقمتميم يييللقإلعيي  عغييطضلتةيي يطلعفمييؤتمطقيلقع  ثيييصللقأل ع يييصعفيي لقعيي زقطةلق لتلةييظل -
 قيلقعمتلييددةل قعزييييطقيلقعمت قصييفصلال لذعييتليلةييظلتصيي طقيل قضيي صلعيي لقعمةييي ول قعرييدلع ييطلقالجتميعيييي
قعجيملظنل ميليلةظلقرة يالعفليمفي لفظلإع  لقعجيمليييل مسيؤ عظلقعجيمليييلق للقإلع  قعتظليليرظلمر يل

 قع زقطةلم تمصلفظلتة يطلإع  لقعجيملييل م لم لضم لأ ع ييت ي.
 قعثقيفيييصلن ق للقإلع ميييصفييظلرةيييةيت  للأ ع ييييت  لقعجم يي طلفييظ ضيي للضييط طةللإعيي قعجيملييييللإعيي  دعيي ةل -

قع  ييييالقعلفمييييظل رتييييي يلقع  يييي القعميدقريييييصلفييييظلمييييذقللأسيييييعيبلإت ييييياي  ريييي  لتصيييي طقت  ل ةيييي ولعفمييييظلع ييييطل
 ليمي.مطم  ل م ليتفقلمصيطمي رةيةيت  لقعثقيفيصللقإلع ميصقعمجيونال لطسي ف  ل

سييي ولإع ميييصل ثقيفيييصلمتر عييصلعف  ييييلمتلييددةلالليغيييبل  يييلأيييصلف ييصنم لت جيييهلطللإعيي لدعيي ةلإعيي  لقعجيمليييي -
إعةييييي لقأل ع يييييصلعمجتميييي لقعجيملييييصل يعدطجييييصلقأل عيييي لن  يعدطجييييصلقعثيريييييصلقعمجتميييي لقعم فييييظنل  يعدطجييييصلقعثيعثييييصل

 قعجم  طلقعلطق ظل  يعدطجصلقعطق لصلقعمستجدقيلعف لقعصليدلقعلط ظل قعد عظ.
 قعثقيفييصلال للقإلع ميصع لإع  لقعجيمليينلتتةفبلإعيدةلقعر طلفظلرةيةيت يللق لقعص طةلقعسف يصلعفجم  ط -

 مصيطلأيلرةيةلقتصيعظلمطم  ل يعص طةلقعذمريصلعرهلعد لقعمتفقظ.ل
 المصادر خامسا:

ل.لل2010نعمي :دقطلقسيمصلعفرةطل قعت زي ن1 سي لمةيفيهنلمريميلقع  القعلفمظل ت فيولقع ةيبنةلل-
دقطلقعةيؤ  لل:قعتة طنلقعم    نلقعمق ميينلقعرميذ نلل غدقد:لقإلع ميصلقإلدقطة س لقعدعيمظنلد.ل ميدلجيعدلملل-

ل.2008قعثقيفيصن
 قعت زيييي (للقإلدقطيد.ل سيييري لع يييدلقعقييييدطنلقدقطةلقعص  )يةيييمولتر يييي لقعصييي يفصل ميعييييصلقعصييي  نل قعتر يييي للل-

لنجيملصلقعقيمطةنل س لقعص يفصنل د  لسرصلرةط.
ل.2007نلعمي ل:دقطلص ي لعفرةطل قعت زي نل1مجيدلنم مدلع قدلقعزييدقينةلد.لس س لةي طلل-
ل.1982ندمةق:ص طلعفة يعصل قعرةطن1نةقإلع ميصقعمؤسسييللإدقطةد.لصيع لق  لقص  نل يعدلم مدلق مدنلل-
ل.2010ن يط ي:لدقطلقعر ضصلقعلط يصن1 قعمجتم نلةلقإلع  د.لةيطقلقع في ظنلسييسييلل-
نلقعقييمطةل:دقطل1ميينةقسليدلم مدلط ي نلقدقطةلقعمؤسسييلقعص  يصنلدطقسصلفظلقع ق  ل قالست دد.لع دلقعج قدلل-

ل.2002قع جطلعفرةطل قعت زي ن
نعمي :م ت ييييييييصلقع تيييييييييرظلعفرةييييييييطل5د.لعصييييييييي لسييييييييفيمي لقعم سيييييييي نلقعم ييييييييولفييييييييظلقالتصيييييييييولقعجميييييييييميطيلنةلل-

ل.2003 قعت زي ن
ل.2011 يل  طيصلقعتل يطنلعمي :لدقطلقسيمصن ي لقع لقإلع  د.لفيط لجميولق  ل فيولن سي ةلل-
ل.2010نعمي :دقطلقسيمصلعفرةطل قعت زي نلدقطلقعمةط لقعثقيفظن1نةقإلع مظد.لم مدلجميولقع يطنلقعملج لل-
نقعقيمطة:دقطلقع جيطل1قعص  يص:لدطقسصلفظلقالست دقمييل قالة يعيينةلقإلع رييمطز قلع دلقع  ي لقعليدعظنلل-

ل.2002عفرةطل قعت زي ن
لن:قعم  يي  نلقعصييييغصلقإلدقطيييصيسييييلد.لمسييف لعيي  يلةيي فظلقعسييلدنلد.ل يييمطلم سيي لمرصيي طلقعغيييع ظلنلقعسيل-

ل.2000نقع صطة:مديطيصلدقطلقع تبلعفة يعصل قعرةطنل1 قع ياليلقعدطقسيصنة
نعمييييي :دقطل ريييي زلقعملطفييييصلقعلفميييييصلعفرةييييطل1نة قعم يييييد لقألسيييي لقإلعيييي  د.لمريمييييولميييي ولمزقمييييطةنل  يييي الل-
ل.2011عت زي ن ق
قع  ثييصنل ييط يل:دقطللقإلة ياليلإع قعملطفيصللقألةط قالتصيولم للقإلع  د.لمظلقعل دلق نلقع  الفظلعف  لل-

 .2011قعر ضصلقعلط يصن


