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 ايٓؿط يف زضاغات يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚضُإ اؾٛز٠:قٛاعس 

تٓؿط اجمل١ً ايبشٛخ ٚايسضاغات اييت تٓطبل عًٝٗا ؾطٚط ايٓؿط يف فا٫ت ايسضاغات يف  

 ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚضُإ اؾٛز٠ بايًغتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ.

فاٍ ايتعًِٝ تطسب اجمل١ً مبًدصات ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اييت مت َٓاقؿتٗا ٚإداظتٗا يف  

اؾاَعٞ، ٚايتعًِٝ ايعايٞ عَُٛا، ٚضُإ اؾٛز٠ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املًدص َٔ إعساز ايباسح 

 ْفػ٘.

ٚايسضاغات املتعًك١ مبذا٫ت ايتعًِٝ اؾاَعٞ،  عاختٓؿط اجمل١ً َطادعات ايهتب ٚا٭ 

 ٚايتعًِٝ ايعايٞ عَُٛا، ٚضُإ اؾٛز٠.

 ؾطٚط قبٍٛ ايبشح: 

يف فا٫ت  امبٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ املتعاضف عًٝٗا عاملٝ اًَٚتعَ إٔ ٜهٕٛ ايبشح أص٬ٝ .أ 

 ايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ايػًٛن١ٝ.

 .أخط٣يًٓؿط يف ف١ً  اَكسَ أٚ اأ٫ ٜهٕٛ ايبشح َٓؿٛض .ب 

ايًغ١ٜٛ  خطا٤َٔ ا٭ ايكٛاعس ايطبط، ٚخايٝ ابًغ١ غ١ًُٝ، َٚطاعٝ اإٔ ٜهٕٛ ايبشح َهتٛب .ز 

 ٚايٓش١ٜٛ ٚاملطبع١ٝ.

إٔ تهٕٛ ايطغّٛ ٚا٭ؾهاٍ ٚاؾساٍٚ ايبٝا١ْٝ )إٕ ٚدست( َعس٠ بططٜك١ دٝس٠، ٚإٔ تؿتٌُ  .ز 

، ٚإٔ ٫ تتذاٚظ أبعازٖا ٚأسذاَٗا سٛاؾٞ ظ١َس١ٝ ايٮٜطاع٢ً ايعٓاٜٚٔ ٚايبٝاْات ا٭

 ايصفش١.

أ٫ ٜعٜس عسز صفشات ايبشح يف صٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥ عٔ ث٬ثني صفش١، َتط١ُٓ املًدص  .ٙ 

ل ٚإشا ظاز عسز صفشات ايبشح عٔ اؿس املكطض فٝشل هل١٦ٝ ايتشطٜط سصف ٚاملطادع ٚامل٬س

 َٔ ايبشح.  اَا تطاٙ َٓاغب

 تني:تٝإٔ ٜصاغ ايبشح ٚفل إسس٣ ايططٜكتني اٯ .ٚ 

 : ايبشٛخ املٝسا١ْٝ: أ٫ٚ

١ ـطبٝع إىلط ـتؿتٌُ ع٢ً َكس١َ ٜٛضح فٝٗا ايباسح طبٝع١ ايبشح، َٚػٛغات ايكٝاّ ب٘، ٜٚؿٝ

ٟٛ، ثِ ٜربظ باختصاض َا أظٗطت٘ ايبشٛخ ايػابك١ سٍٛ ٖصٙ ـع ايرتبـــا ع٢ً ايٛاقــتأثريٖ س٣ـ١ َٚـاملؿهً

سٌ يتًو  إىلفطٚضٗا، ٚاييت مهٔ َٔ خ٬هلا ايتٛصٌ  املؿه١ً. ًٜٞ شيو عطض ٭غ١ً٦ ايسضاغ١ أٚ

اسح ٖا مت تعُِٝ ْتا٥ر ايسضاغ١. ثِ ٜٛضز ايبإطاضاملؿه١ً. ثِ ٜٛضز ايباسح سسٚز ايبشح اييت يف 

 أسسخٚ أِٖايتعطٜفات ايس٫ي١ٝ يًُفَٗٛات ٚاملصطًشات ايٛاضز٠ يف ايبشح. ثِ ٜعطض ايباسح 

ات دطا٤تعًٝك٘ عًٝٗا، ًٜٚٞ شيو عطض إل اٚوًًٗا ٜٚٓاقؿٗا، َٛضش ايسضاغات املطتبط١ باملٛضٛ ،

جملتُع ايبشح، ٚعٝٓت٘، ْٚٛ  ا٭زٚات املػتدس١َ ؾُع  اايبشح ْٚٛ  املٓٗذ١ٝ املتبع١، ثِ ٜكسّ ٚصف



 ١ًاجملقٛاعس ايٓؿط يف 
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 إيٝ٘ايبٝاْات، ٚؼسٜس َس٣ صسقٗا ٚثباتٗا. ثِ ٜعطض بعس شيو ْتا٥ر ايبشح، َٚٓاقؿتٗا َٚا تٛصٌ 

 َٔ تٛصٝات َٚكرتسات. ثِ ىتِ ايبشح بػطز قا١ُ٥ املصازض ٚاملطادع  املػتدس١َ.

 : ايبشٛخ ايٓعط١ٜ ٚايتش١ًًٝٝ: اثاْٝ

املٛضٛ  قٝس ايسضاغ١ ٚوطص ايباسح  طض َكس١َ يًبشح تٛضح فٝٗا طبٝع١ املؿه١ً أٚتبسأ بع

ً   إىلاؾسٜس  إضاف١ايبشح ٚزٚضٙ يف  أ١ُٖٝفٝٗا ع٢ً ؼسٜس  املعطف١ ايػابك١. ًٜٞ شيو عطض

ًٜٝٗا  يًُٛضٛعات  املطًٛب ؼًًٝٗا َٚٓاقؿتٗا عٝح تهٕٛ َطتب١ بططٜك١ َٓطك١ٝ َع َا ٜػبكٗا أٚ

 ا،إيٝٗتٛضٝح ايفهط٠ ايعا١َ اييت ٜٗسف ايباسح يًٛصٍٛ  إىلَٔ املٛضٛعات، ٚعٝح ت٪زٟ مبذًُٗا 

إظاي١ يًغُٛض ايصٟ وٝط باملٛضٛ  قٝس ايبشح. ثِ ىتِ ايبشح  يًُؿه١ً أٚ ٚاييت تتطُٔ س٬

ٜٛضز  اا٫غتٓتادات ٚايتٛصٝات ٚاملكرتسات املطتبط١ مبٛضٛ  ايبشح. ٚأخري أِٖمبًدص ٜتطُٔ 

 ايباسح قا١ُ٥ باملصازض ٚاملطادع اييت اعتُس عًٝٗا.

  (١APF مجع١ٝ عًِ ايٓفؼ ا٭َطٜه١ٝ)كٜيطط اٜتِ تٛثٝل املصازض ٚاملطادع يف ايبشح ٚفك .ظ 

ٜتِ ايتٛثٝل يف املنت بصنط ا٫غِ ا٭خري يصاسب املطدع، ٚغ١ٓ ايٓؿط، ٚضقِ ايصفش١، عٝح 

 اهلاَـ.ٚع٢ً ايباسح ػٓب نتاب١ اغِ املطدع يف 

ثِ تًٝٗا املطادع  عٝح تػطز املطادع ايعطب١ٝ أ٫ٚ املطادعتبني ناف١ املصازض ٚاملطادع يف  .ح 

 :تٞاٯ ا٭دٓب١ٝ )إٕ ٚدست( ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ

 َجاٍ يتٛثٝل عح َٓؿٛض يف زٚض١ٜ:

 يف املٓاٖرزضاغات بعض قطاٜا ايب١٦ٝ".  (. "اػاٖات املعًُني مبصط م7994ٛايػعٝس، غعٝس قُس )

 .17- 24(، ص 71ٚططا٥ل ايتسضٜؼ ، ايعسز )
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 َجاٍ يتٛثٝل نتاب:

 .ضزٕزاض ايفطقإ يًٓؿط، إضبس، ا٭ .ايرتبٟٛعًِ ايٓفؼ (. 7991، عبس اجملٝس )آتْٞؿٛ

Ellis, R. (1987). Understanding Language Acquisition. OUP. Oxford. 

 ات تػًِٝ ايبشح ٚؼهُٝ٘:إدطا٤ 

، َطبٛع١ بايهُبٝٛتط مبػافات َطاعف١، نُا A4تطغٌ ث٬خ ْػذ َٔ ايبشح ع٢ً ٚضم قٝاؽ .أ 

 ١.إيهرتْٜٚٝؿرتط إضفام ْػد١ 

ايباسجني، ٚايًكب ايعًُٞ، ٚامل٪غػ١  عٓٛإ ايبشح، ٚاغِ ايباسح أٚ ا٭ٚىلٜهتب يف ايصفش١ .ب 

 .يهرتْٚٞاييت ٜٓتُٞ هلا، ٚايربٜس اإل

 ن١ًُ. 717-777بايًغتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ يف سسٚز  اٜطفل ايباسح ًَدص  .ز 



 ١ًاجملقٛاعس ايٓؿط يف 
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اتف ايعٌُ ٚاملٓعٍ ٜطفل بايبشح َٛدع بايػري٠ ايع١ًُٝ يًباسح، ٜٚٛضح فٝٗا عٓٛاْ٘، ٚضقِ ٖ .ز 

 .يهرتْٚٞ)إٕ ٚدس(، ٚايربٜس اإل ٚاؾٛاٍ، ٚايفانؼ

ض٥ٝؼ  إىلتعب١٦ ا٫غتُاض٠ اـاص١ بطًب ايٓؿط ٚايتٛقٝع عًٝٗا َٔ قبٌ ايباسح ٚإضغاهلا  .ٙ 

 ايتشطٜط.

َكابٌ ؼهِٝ  أَني صٓسٚم املطنعٞ باغِ أَطٜهز٫ٚض  777إضغاٍ ؾٝو َصطيف مببًغ  .ٚ 

 ( ضٜاٍ يًباسجني زاخٌ ايُٝٔ.470777، ٚ)خاضز ايُٝٔ  ًباسجنيي ايربٜس ايبشح ٚأدٛض

ٞ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتشطٜط قبٌ ا٭ٚياملطغ١ً يًُذ١ً ٜتِ إخطاعٗا يًفشص  عاخمجٝع ا٭ .ظ 

 .غبابإضغاهلا يًُشهُني، ٚول ي١٦ًٝٗ ا٫عتصاض عٔ قبٍٛ ْؿط ايبشح زٕٚ اؿاد١ إلبسا٤ ا٭

أغتاشٜٔ يف فاٍ  إىلَٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتشطٜط ٜتِ إضغاٍ ايبشح  ايف ساي١ قبٍٛ ايبشح َبس٥ٝ  .ح 

ايتدصص يٝتٛيٝا ؼهُٝ٘ ٚؼسٜس َس٣ ص٬سٝت٘ يًٓؿط، ٜٚتِ اختٝاض احملهُني بػط١ٜ تا١َ، 

 بٝاْات٘. ٫ٚ ٜعطض عًُٝٗا اغِ ايباسح أٚ

َٚا ٜٓؿط  ايباسجني غٛا٤ ْؿطت أٚمل تٓؿط إىلاييت مل تتِ املٛافك١ ع٢ً ْؿطٖا ٫ تعاز  عاخا٭ .ط 

 يف اجمل١ً ٜعرب عٔ ٚد١ٗ ْعط صاسب٘. 

 مٓح صاسب ايبشح املٓؿٛض ْػدتني َٔ اجمل١ً. .ٟ 

 ٍ ناف١ سكٛم ايٓؿط يًُذ٦.١ًٛت .ى 

ات يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ ــ١ً زضاغـف إىل١ ـ٬ت املتعًك١ باجملًـطاغـع املـُٝـات ٚدــٛخ ٚايسضاغـتطغٌ ايبش

 :تٞٚضُإ اؾٛز٠ ع٢ً عٓٛإ اجمل١ً اٯ
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 ا٫فتتاس١ٝ

اؾٛز٠( َتطًُٓا بني زفتٝ٘  ٚضُإ اؾاَعٞ ايتعًِٝ يف ٜصسض اجملًس ايجأَ َٔ ف١ً )زضاغات

ايعسزٜني "ايطابع عؿط ٚاـاَؼ عؿط"،  يف إطاض سطص َطنع ايتطٜٛط ٚضُإ اؾٛز٠ ظاَع١ صٓعا٤ 

ع٢ً تؿذٝع سطن١ ايبشح ٚاإلْتاز ٚايٓؿط ايعًُٞ، ٚإماًْا َٔ عُاز٠ املطنع ٚأغط٠ ايتشطٜط بإٔ 

ٝع١ٝ ٚيف ظٌ سا٫ت ايطٛاض٨ ٚا٭ظَات ٚتفؿٞ ا٭ٚب١٦ اْتعاّ اجمل١ً يف إصساضاتٗا يف ايعطٚف ايطب

 ، تعس مس١ أغاغ١ٝ َٔ مسات اجمل19.١ً –ايعامل١ٝ ٚاييت نإ أخطٖا ٚبا٤ نٛضْٚا نٛفٝس 

ٜٚػط أغط٠ ايتشطٜط ا٫ستفا٤ بٗصا اجملًس نْٛ٘ ٜػِٗ يف استفاظ اجمل١ً مبهاْتٗا ايع١ًُٝ 

١ًُٝ احمله١ُ، ٚاإلْتاز املعطيف ايطصني، ٚع٢ً ايطغِ ٚايٛط١ٝٓ، باعتباضٖا ف١ً َتدصص١ با٭عاخ ايع

َٔ ؾٝٛ  ساي١ َٔ ايكًل ٚا٫ضتباى يف أٚغاط امل٪غػات اؾاَع١ٝ َٚٔ ضُٓٗا َطنع ايتطٜٛط 

، 2019ٚضُإ اؾٛز٠ ظاَع١ صٓعا٤ بػبب دا٥ش١ نٛضْٚا؛ ٚاييت ظٗطت ٬َقٗا يف ايصني ْٗا١ٜ 

 ٔ اإلْتاز ٚايٓؿط،  َُٗا ناْت ايتشسٜات ٚاملعٛقات.إ٫ إٔ اجملتُع ايعًُٞ ايُٝين مل ٜتٛقف ع

( زضاغات، ناْت  8ٜتطُٔ اجملًس اؿايٞ فُٛع١ َٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ ايٓٛع١ٝ، إش بًغ عسزٖا ) 

ايتعًِٝ  يت٬َٝص اؿًك١ ا٭ٚىل َٔ َطس١ً املٓاغب١ َٗاضات ايفِٗ ايكطا٥ٞ بعٓٛإ: ا٭ٚيٞ ايسضاغ١

  ض٤ٛ َعاٜري دٛز٠ تعًِٝ ايكطا٠٤، ٚايسضاغ١ اييت تًٝٗا بعٓٛإ: زضد١باؾُٗٛضٟ اي١ُٝٓٝ يف ا٭غاغٞ

بعٓٛإ:  ثِ ايسضاغ١ ايجايج١ ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايكٝاز٠ ملٗاضات شَاض داَع١ يف ا٭نازمٝني ايكاز٠ مماضغ١

ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ ٚا٭ططٚسات اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ 

غبتُرب  21، أَا ايسضاغ١ ايطابع١ فٗٞ بعٓٛإ: ايكطا  ايصشٞ ايُٝين ٚزٚض داَع١ ببًَٝٛرت١ٜ زضاغ١

يًعًّٛ ايطب١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ يف تطٜٛطٙ ٚبٓا٤ ايسٚي١ اي١ُٝٓٝ اؿسٜج١، ٚايسضاغ١ اـاَػ١ بعٓٛإ: 

ٚا٭ٚب١٦، ٖٚٓاى زضاغ١  ا٭ظَات ملٛاد١ٗ عًٝٗا ايتغًب ٚغبٌ صٓعا٤ داَع١ يف بعس عٔ ايتعًِٝ ؼسٜات

ؼسٜات غازغ١ بعٓٛإ: اؾاَعات ٚزٚضٖا يف تععٜع ا٭َٔ ايفهطٟ، أَا ايسضاغ١ َا قبٌ ا٫خري٠ بعٓٛإ: 

 ٚايسضاغ١ ايجا١َٓ ٚا٫خري٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ يف زٍٚ ايعامل ايجايح ٚايُٝٔ ٚغبٌ ايتعطف َعاؾتٗا(

  :فٗٞ بايًغ١ ا٫لًٝع١ٜ بعٓٛإ

 "Student Perception of Quality Education in the Faculty of Engineering at 
Sana'a University".  

 .  با٫ضاف١ إىل عسز َٔ املًدصات يبعض َٔ ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضا٠ اؾاَع١ٝ املدتاض٠ 

ٚيف اـتاّ تت٢ُٓ ١٦ٖٝ ايتشطٜط إٔ تهٕٛ قس ٚفكت يف تكسِٜ َـا ٜٓاغـب ايكـطا٤ ٚاملٗـتُني يف فـاٍ      

ايتعًــِٝ اؾــاَعٞ ٚضــُإ اؾــٛز٠، ٚتطســب مب٬سعــاتِٗ َٚكرتســاتِٗ عًــ٢ عٓــٛإ اجملًــ١، َــع دعٜــٌ       

ت ايؿــهط ٚايتكــسٜط يًبــاسجني ايــصٜٔ أغــُٗٛا بأعــاثِٗ ايعًُٝــ١ ضــُٔ اجملًــس اؿــايٞ ٚنافــ١ فًــسا       

            ٚأعساز اجمل١ً، آًَني املعٜس َٔ اإلْتاز ٚايٓؿط ٚايتٛاصٌ، َٚٔ اهلل ايعٕٛ ٚايتٝػري. 
 

 ايتٛفٝل،،، ٚيٞ ٚاهلل
                                                                      

ايتشطٜط ١٦ٖٝ                                                                          
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 –باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ  ات اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛاتططٚسؼًٌٝ ايطغا٥ٌ ٚا٭

 زضاغ١ ببًَٝٛرت١ٜ
 

 ز. ٜاغط سعاّ اـطٝب    ز. خًٌٝ قُس اـطٝب
 

 ًَدص ايبشح:

ؼسز ٖسف ايبشح يف ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات 

باغتدساّ اغًٛب ؼًٌٝ املطُٕٛ، املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚاعتُس ايبشح ع٢ً 

نع نأزا٠ يتشًٌٝ ايكٛا٥ِ ٚايتػذ٬ٝت ايببًٝٛغطاف١ٝ ٚاإلسصا٥ٝات املػتٛضز٠ َٔ قاعس٠ بٝاْات املط

ايبشح تهٕٛ فتُع ايٛطين يًُعًَٛات، يسضاغ١ اـصا٥ص ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٚ

(، ٚتطُٓت غت١ َتغريات، ٖٚٞ: 3102 -0321ات يًفرت٠ )ططٚسايطغا٥ٌ ٚا٭َٔ مجٝع  ٚعٝٓت٘

مج١ً  )ايسضد١ ايع١ًُٝ، ايٓٛ ، ايًغ١، بًس ايتدطز، غ١ٓ اإلقطاض، اجملاٍ املٛضٛعٞ(، ٚخًص ايبشح إىل

 ٖا َا ٜأتٞ: أبطظَٔ ايٓتا٥ر، 

، ٚاجملاظ٠ َٔ املعطيف يطًب١ ايسضاغات ايعًٝا باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ْتازاإلتعس ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ خ٬ص١  -

%( يًُادػتري، 10( ضغاي١، َٓٗا )01111اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ٚايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ، ٚبًغ عسزٖا )

 .ْاخ%( يإل32%(، ٚ)13)%( يًسنتٛضاٙ، ٚنإ يًصنٛض َٓٗا 33ٚ)

%( يًغات 01%(، َكابٌ )01سصست ايًغ١ ايعطب١ٝ ايٓصٝب ا٭نرب َٔ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، بٓػب١ ) -

%(، ثِ ايفطْػ١ٝ 0%(، ًٜٝٗا ايطٚغ١ٝ ٚبٓػب١ )23ا٭دٓب١ٝ، ٚدا٤ت اإللًٝع١ٜ باملطتب١ ايجا١ْٝ، بٓػب١ )

 %(.0ٚبٓػب١ )

 %(، ًٜٝٗا َصط03بٓػب١ ) ا٭ٚىلاستًت ايُٝٔ املطتب١ ، ٚا( بًس93تٛظعت ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ع٢ً ) -

 %(.  0) بٓػب١%(، ٚاهلٓس 0) بٓػب١%(، فُايٝعٜا 9) بٓػب١%(، ثِ ايػٛزإ 09)بٓػب١

%(، ٚنإ ايعاّ 29(، بٓػب١ )3103 -3110ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ خ٬ٍ ايفرت٠ ) إٜسا بًغت شض٠ٚ  -

 فُٛ  ايطغا٥ٌ نهٌ.%( َٔ 03، بٓػب١ )اإٜساعا٭عٛاّ  أنجط (3101)

، ٚسصٌ فاٍ ايطب ٚايعًّٛ ايصش١ٝ ع٢ً املطتب١ اَٛضٛعٝ ( فا30٫تٓاٚيت ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ) -

%(، ٚدا٤ت بك١ٝ اجملا٫ت َطتب١ ع٢ً 02%(، ًٜٝ٘ فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بٓػب١ )09بٓػب١ ) ا٭ٚىل

اقتصاز، ٚتاضٜذ، ٚظضاع١، ٚ َعًَٛات١ٝ، ٖٚٓسغ١، ٚ،  إزاض٠ٚقإْٛ، ٚعًّٛ، ٚزٜٔ، ٚ، يغات ٚآزابايتٛايٞ: )

فًػف١، ٚآثاض، ٚإسصا٤، ٚب١٦ٝ، ٚ، إع٬ّٚعًِ ادتُا ، ٚدغطافٝا، ٚقاغب١، ٚعًّٛ غٝاغ١ٝ، ٚعًِ ْفؼ، ٚ

 غٝاس١(. ٚيف ض٤ٛ ايٓتا٥ر؛ قسّ ايبشح مج١ً َٔ ايتٛصٝات ٚاملكرتسات.ٚضٜاض١، ٚ

 ايهًُات املفتاس١ٝ:

 املطنع ايٛطين يًُعًَٛات. -ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  –ؼًٌٝ 
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Abstract 

This study aimed at analyzing the theses archived at the National Information 

Center in the Republic of Yemen. It adopted the descriptive analytical method, 

using the content analysis, as a tool for analyzing lists, bibliographic records and 

statistics imported from the National Information Center database to study the 

quantitative and qualitative characteristics of theses. The population and the sample 

of the study consisted of all the theses written in the period between 1980 and 2013. 

The study investigated six variables, namely, the university degree, type, language, 

country of study, year of approval and subject area.  The findings of the study 

revealed that: 

 The theses are the summary of knowledge production for graduate students 

in the Republic of Yemen which are approved by Yemeni, Arab and foreign 

universities. The number of the theses reached (10,000), of which (71%) 

were Master’s theses, whereas (29%) are PhD theses; (72%) of the theses 

are also written by males, while (28%) were written by females. 

  The majority of theses (60%) were written in Arabic language, while others 

(40%) were written in foreign languages; English came second with a 

means of (32%), followed by Russian language with a means of (4%) and 

French with a means of 1%. 

 The theses were written in (59) countries; Yemen ranked first (49%), 

followed by Egypt (15%), Sudan (5%), Malaysia (4%) and India (4%). 

  Most of the theses (85%) were archived during the period (2004-2012). 

Besides, 2010 was the year in which the biggest number of theses was 

archived with a means of (12%) of the total number of the theses. 

 The theses were related to (24) subject areas; the field of medicine and 

health sciences ranked first with a means of (15%), followed by education 

with a means of (13%). The rest of the fields came in a row, respectively: 

Languages And Literature, Religion, Science, Law, Management, 

Engineering, Informatics, Agriculture, History, Economics, Psychology, 

Political Science, Accounting, Geography, Sociology, Media, Environment, 

Statistics, Archeology, Philosophy, Sport, Tourism. In the light of the 

findings, the study provided a set of suggestions and recommendations. 

Keywords: Analysis; Theses; National Information Center                                             

 َكس١َ ايبشح: 

املعطيف، ٚتعزاز سس٠ ٖصا ايػبام نًُا اظزازت  ْتازتتػابل ايسٍٚ يف فاٍ ايبشح ايعًُٞ، ٚاإل       

إلهاز اؿًٍٛ ٚاملعاؾات يًُؿه٬ت ٚايتشسٜات  املتكس١َسٝح تػع٢ ايبًسإ  ؛املداطط ٚايتشسٜات

اييت تٛادٗٗا َٔ خ٬ٍ ايسضاغات ٚايبشٛخ، ٚيصا مت تؿٝٝس اؾاَعات، ٚاملطانع، ٚبطاَر ايسضاغات 

ايعًٝا، ٚخصصت هلا َٛاظْات ناف١ٝ، بٌ إٕ بعض ايسٍٚ قس لشت يف تأغٝؼ داَعات عج١ٝ 

ٜٛطٖا بصٛض٠ َػتُط٠، خاص١ َع ظٗٛض ايتكسّ ايتكين، املعطف١، ٚتط إْتازَػتك١ً، ترتنع ٚظا٥فٗا يف 

ٚيف ظٌ ثٛض٠ املعًَٛات، ٚايتسفل املعطيف اهلا٥ٌ، ٚايٓؿط ايعًُٞ ايهبري، ٚايتشٍٛ ايطقُٞ يف كتًف 

 ايعًّٛ ٚايتدصصات. 
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ايسا٥ب١ ملعطف١ ٚاغتهؿاف اؿكا٥ل  ْػإٚاضتبط ايبشح ايعًُٞ َٓص ْؿأت٘ ٚست٢ ايّٝٛ مبشا٫ٚت اإل    

يًتعاطٞ َعٗا.. ٚيكس أزضنت اجملتُعات  ظ١َِٗ ايكطاٜا ٚاملؿه٬ت عجا عٔ اؿًٍٛ ٚاملعاؾات ايٮٚف

بٓا٥ٗا ايع١ًُٝ ٚايفهط١ٜ ٚايػًٛن١ٝ، ٚإٔ ايبشح ايعًُٞ أتهُٔ يف قسضات  ا٭َِاؿسٜج١ بإٔ عع١ُ 

ؾعٛبٗا،  ١ٝ يًُٓا٤ ٚايتطٜٛط ا٫قتصازٟ ٚا٫دتُاعٞ يًسٍٚ ٚص٫ٛ يتشكٝل ضفا١ٖٝأغاغزعا١َ 

٘ يف ايتعاٌَ َع املؿه٬ت أغايٝبٚيصيو لسٖا تٛيٞ اٖتُاَا نبريا بايبشح ايعًُٞ ٚتٛظٝف أزٚات٘ ٚ

اييت تٛاد٘ اجملتُع بصف١ عا١َ، ٚا٫غتفاز٠ َٔ ْتا٥ذ٘ يف ضغِ ايػٝاغات ٚٚضع اـطط ٚايرباَر 

 (.0، 3102ٚتكِٝٝ نفا٠٤ ٚفعاي١ٝ تٓفٝصٖا. )ايطٜٚؿإ، 

إىل َا غبل َٔ ايعًّٛ،  ضاف١املعطف١ اؾسٜس٠، ٚاإل ْتازعًُٞ ٖٛ املسخٌ اؿكٝكٞ إلايبشح اي ُٜعسٚ    

ٖٚٛ "ايططٜل ا٭فطٌ إىل َٛانب١ ايعصط، يف مجٝع املٝازٜٔ، ٚاؾاَع١ ٖٞ املهإ ايصٟ ٜتٛد٘ ي٘ طًب١ 

يت ػطٟ ٕ بغ١ٝ ايٓؿط ايعًُٞ ظُٝع أؾهاي٘، ٚتٗسف ايبشٛخ ايٛ، ٚايباسجغاتص٠ايسضاغات ايعًٝا، ٚا٭

(. نُا 03، 3103ايعًِ ٚاملعطف١ يف مجٝع اجملا٫ت ايع١ًُٝ".)ايسٚنايٞ،  إثطا٤يف اؾاَعات إىل 

ات ايع١ًُٝ، املصازض نازمٝتؿهٌ امل٪غػات اؾاَع١ٝ، ٚاملطانع ايبشج١ٝ، ٚاملعاٖس ٚايهًٝات ٚا٭

، فٗصٙ امل٪غػات تٓتر املعطف١ َٔ خ٬ٍ ايبشح ايعًُٞ، اٚتطبٝك اْٚؿط اإْتاد١ٝ يًُعطف١، غاغا٭

ٚتٓؿطٖا بٛاغط١ ايتسضٜؼ اؾاَعٞ، ٚتطبكٗا عٓس ؼًٜٛٗا إىل َٓتذات ٚخسَات كتًف١، تصب يف 

خس١َ اجملتُع، ٚؼػني اؿٝا٠ ايعا١َ، ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ ٚايتطٛض ٚا٫ظزٖاض يًُ٪غػات، ٚيٮفطاز، 

 ٚيًُذتُعات، ٚيٮٚطإ. 

فكس غاضعت ايسٚي١ إىل تأغٝؼ ٚظاض٠ َػتك١ً بايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح  ؛اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚيف     

، ٚتتهٕٛ َٔ أضبع١ قطاعات، َٓٗا قطا  ايبشح ايعًُٞ ٚايسضاغات ايعًٝا، ٜٚتٛىل 0331ايعًُٞ، عاّ 

( يػ١ٓ 023قِ )(، َٔ ايكطاض اؾُٗٛضٟ ض02ملاز٠ )ا نُا ٚضز يفٖا أبطظيٝات، َٚٔ ٦ٛعسزا َٔ املٗاّ ٚاملػ

تٓفٝص ايػٝاغات يف فاٍ ايبشح ايعًُٞ، ٚؼسٜس اٚيٜٛات ايبشح ايعًُٞ ٚفا٫ت٘، ٚٚضع "، 3101

، اـطط ٚايرباَر املتعًك١ بايبشح ايعًُٞ يف ض٤ٛ اٚيٜٛات ٚاستٝادات ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يف اؾُٗٛض١ٜ

ْٚتا٥ر ايبشٛخ ٚايسضاغات ٚايتكاضٜط شات ايع٬ق١  ١ُٗتؿذٝع ايتأيٝف ٚايٓؿط ٚايرتمج١ يًهتب املٚ

٬َٝز  0311(. ٚؾٗس ايعاّ 3101ٕ ايكا١ْْٝٛ، ٦ٛ)ٚظاض٠ ايؿ."بكطاٜا ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

بسا١ٜ اْط٬م بطاَر ايسضاغات  0329صٓعا٤ ٚعسٕ، ٚؾٗس ايعاّ  اأٍٚ داَعتني مٓٝتني ُٖٚا داَعت

از٠ ايطًب ا٫دتُاعٞ ع٢ً ايتعًِٝ، تأغػت عسز َٔ اؾاَعات ايعًٝا ظاَع١ صٓعا٤، ْٚعطا يعٜ

( َ٪غػ١ داَع١ٝ، أَا بطاَر ايسضاغات ايعًٝا فكس ١ٝ02، ست٢ ٚصٌ عسزٖا َا ٜكاضب )ًٖاؿه١َٝٛ ٚا٭

( بطْافا يًسنتٛضاٙ يًعاّ 00، ٚ) ( بطْاَر310"بًغ عسز بطاَر املادػتري يًذاَعات اي١ُٝٓٝ )

 .(A ،3131طٝب )اـ 3103/ 3102اؾاَعٞ 

 فًؼ ض٥ٝؼ قطاضايطابط١، َٚٓٗا  ١ْعَُٔ ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني ٚا٭ انُا أصسضت ايٛظاض٠ عسز  

، ٜٚٗسف ايٓعاّ ٚفكا اي١ُٝٓٝ اؾاَعات يف ايعًٝا ايسضاغات ْعاّ بؿإٔ، 3112 يػ١ٓ( 01) ضقِ ايٛظضا٤

 ٚايبشح ايعًٝا ايسضاغات يؿ٦ٕٛ املٓع١ُ اتدطا٤ٚاإل ٚايكٛاعس ا٭غؼ تٛسٝس إىل( َٓ٘، 2يًُاز٠ )

 يف اإلغٗاّايفطع١ٝ، َٚٓٗا:  ٖسافمج١ً َٔ ا٭ ؼكٝل إىل ٜ٪زٟ مبا ،اي١ُٝٓٝ اؾاَعات يف ايعًُٞ
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 ،بسا ٚاإل ٚايتطبٝك١ٝ ايع١ًُٝ باإلضافات ٚا٫ٖتُاّ ،١ْٝػاْاإل املعطف١ إثطا٤ٚ ايعًُٞ ايبشح سطن١

، ٚايتطبٝك١ٝ ايٓعط١ٜ املعطف١ فا٫ت يف املتدصص١ ايع١ًُٝ ايهفا٤ات إعسازٚ ،اؾسٜس نتؿافاٚ

 تأغٝؼ ع٢ً ٚايعٌُ، ٚايجكاف١ٝ ٚا٫قتصاز١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ يكطاٜا ايع١ًُٝ املعاؾات اقرتاحٚ

 إتاس١ىل إ ضاف١، باإلاملتػاضعني ايتكين ٚايتكسّ املعطيف ايرتانِ َٚٛانب١ َتطٛض٠ عًٝا زضاغات بطاَر

 ْتازاإل ع٢ً ٚا٫ْفتاح ايباسجني َتٓاٍٚ يف يتهٕٛ ٚتٝػريٖا ايعًٝا يًسضاغات احملًٞ ايعًُٞ ْتازاإل

 (.3101ٕ ايكا١ْْٝٛ، ٦ٛ)ٚظاض٠ ايؿ ايعاملٞ

اؾاَعات اؾٝس٠ ع٢ً فطظ ايصف٠ٛ َٔ  َطس١ً ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايتأٌٖٝ ايعًُٞ؛ تعٌُ ١ُٖٝ٭ اْٚعط  

ٗا، يتأًِٖٝٗ يرباَر ايسضاغات ايعًٝا، ٚيف ٖصٙ املطس١ً تطنع مجٝع ايهًٝات يف ايعامل ع٢ً تسضٜب طًبت

ٚفُٝا ٜتعًل  .(4777،747 )دإ، .َتطًبات نٌ ن١ًٝاملٗاضات املدتًف١ سػب  تكإٗا إلطًبت

: ا٭ٍٚمبدطدات ايسضاغات ايعًٝا مل٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ، فٗٞ َتٓٛع١، مهٔ تصٓٝفٗا إىل ْٛعني، 

كطدات بؿط١ٜ، ٚتتُجٌ يف اـطهني امل٪ًٖني يف كتًف ايتدصصات اييت متس اجملتُع بايهٛازض 

ٚايتطبٝكٞ(، مبا ٜؿًُ٘ َٔ املعطيف )ايٓعطٟ  ْتازايٛط١ٝٓ، ٚايجاْٞ: كطدات ع١ًُٝ، ٚتتُجٌ يف اإل

 ٚزضاغات ٚابتهاضات، ٚأْؿط١ ع١ًُٝ َتٓٛع١. أعاخضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ، ٚ

ات اؾاَع١ٝ )املادػتري ٚايسنتٛضاٙ( اييت ٜكّٛ بٗا ايباسجٕٛ ططٚسايطغا٥ٌ ٚا٭ ٚمتجٌ   

ع ايٛطين ٕٛ ايُٕٝٓٝٛ؛ ٚاسس٠ َٔ املهْٛات ايط٥ٝػ١ٝ ضُٔ فا٫ت اٖتُاّ املطننازمٝٚا٭

َٔ َصازض املعًَٛات اييت تطاف  اٝأغاغ ايًُعًَٛات ٚاملهتبات اؾاَع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ، باعتباضٖا َصسض

َٔ  إي١ٝ٘ٝ؛ غٛا٤ فُٝا تتٓاٚي٘ َٔ قطاٜا َٚؿه٬ت ساضط٠، أٚ فُٝا تتٛصٌ ْػاْإىل غذٌ املعطف١ اإل

 (.0، 3102)املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، ْتا٥ر ٚتصٛضات يًُعاؾات املػتكب١ًٝ.

ؿفغ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ بايتٓػٝل َع ٚظاض٠  ا٭ٍٚاملطنع ايٛطين يًُعًَٛات املػتٛز  ٜٚعس    

ضغا٥ًِٗ ايع١ًُٝ يس٣ املطنع  إٜسا إش ٜكّٛ ايباسجٕٛ ب ؛ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، َٚع اؾاَعات

 غريفٛض سصٛهلِ عًٝٗا َٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ يف ايساخٌ، أٚ َٔ اؾاَعات ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ باـاضز، 

أْ٘ ٫ تٛدس زضاغات ق١ًٝ غابك١، تططقت ؿصط ٚتصٓٝف ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين، 

تا٥ر ايسضاغات اييت تٓاٚيت ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َٚعطف١ خصا٥صٗا، ٬َٚقٗا، َٚكاضْتٗا بغريٖا َٔ ْ

 بًسإ كتًف١.

ات اجملاظ٠ ططٚس(، إىل ضصس ٚؼًٌٝ ا٭3102ففٞ ايػعٛز١ٜ ٖسفت زضاغ١ )ابٛ اـري، ٚايكًـ،    

باؾاَعات ايػعٛز١ٜ، ٚاملتاس١ يف قاعس٠ بٝاْات ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ بساض املٓع١َٛ، ٖٚسفت زضاغ١ 

، ١ يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف َهتب١ داَع١ املًو عبسايععٜعيهرت١ْٝٚ اإلضؾفا٭ ، إىل(0023اؾسعاْٞ، )

(، إىل ضصس ا٫ػاٖات ايبشج١ٝ يطغا٥ٌ 3100ٚيف تْٛؼ؛ ٖسفت زضاغ١ )بٔ سفٝغ، ٚاخطٕٚ، 

(، إىل َعطف١ 3102ايسنتٛضاٙ يف اؾاَعات ايعطب١ٝ، ٚيف فًػطني؛ ٖسفت زضاغ١ )ايسدين، ٚاخطٕٚ، 

ايرتب١ٜٛ، ٚضغِ ٬ََح خاضط١ عج١ٝ َكرتس١ يطًب١   زاض٠صط٠ يف فاٍ اإلتٛدٗات ايبشٛخ املعا

 ايسضاغات ايعًٝا ٚضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف ٖصا اجملاٍ ظاَعات قافعات غع٠.
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  زاض٠ؼًٌٝ قت٣ٛ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اجملاظ٠ يف اإل، إىل (3102عباب١ٓ، ٖسفت زضاغ١ ) ضزٕٚيف ا٭    

ٚضنعت زضاغ١ )دربإ، ٚعطاضٟ،  (،3100 -١ٝ3111 خ٬ٍ ايفرت٠ )ضزْايرتب١ٜٛ باؾاَع١ ا٭

ايرتب١ٜٛ ايعطب١ٝ املٓؿٛض٠ يف بعض اجمل٬ت ايرتب١ٜٛ ايعطب١ٝ يف ض٤ٛ   زاض٠(، إىل ؼًٌٝ عٛخ اإل3102

ايبشح  اػاٖات، إىل ؼسٜس (3102ايطَٝطٞ، عًِ ادتُا  املعطف١. ٚيف ايهٜٛت، ٖسفت زضاغ١ )

ايرتب١ٜٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١   زاض٠ايرتبٟٛ يف ضغا٥ٌ املادػتري يف ؽصصٞ أصٍٛ ايرتب١ٝ ٚاإل

 ، ٚغريٖا َٔ ايسضاغات. ايهٜٛت

ف٬ تٛدس زضاغات ق١ًٝ تططقت يتشًٌٝ ايطغا٥ٌ  – نيٚعػب عًِ ايباسج -أَا يف ايُٝٔ       

اغات اييت تططقت ملٛضٛعات دع١ٝ٥، نتكِٜٛ اؾاَع١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين، باغتجٓا٤ بعض ايسض

١، أٚ تكِٝٝ ا٫ػاٖات ايبشج١ٝ جملاٍ،  أٚ قػِ عًُٞ زٕٚ أخط، َٚٓٗا: زضاغ١ )املػٛضٟ أنازمٝبطاَر 

أٚيٜٛات ايبشح ايرتبٟٛ نُا ٜطاٖا ايكاز٠ ايرتبٜٕٛٛ يف (، ٚاييت ٖسفت إىل تطتٝب 3112ٚاخطٕٚ، 

تكِٜٛ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َٓاٖر ايًغ١ (، ٖٚسفت إىل 3101، ٚزضاغ١ )ايعيٌٝ، اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

ٚزضاغ١ )اؿسابٞ ، ايعطب١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ يف ض٤ٛ أٚيٜٛات ايبشح ايرتبٟٛ

 . ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ زاض٠تكِٜٛ بطْاَر ايسنتٛضاٙ بكػِ اإلٚاقتصطت ع٢ً (، 3100ٚاخطٕٚ، 

، اـ٫ْٛٞ، )سضاغ١خسَات املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، ن؛ ضنعت ع٢ً أخط٣ٖٚٓاى زضاغات    

إىل تكسِٜ صٛض٠ ٚاضش١ عٔ خسَات املعًَٛات اييت ٜكسَٗا املطنع ايٛطين ، ٚاييت ٖسفت (3103

ٚايتعطف ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعف فٝٗا،  ،َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ٖصٙ اـسَات ،يًُعًَٛات يًُػتفٝسٜٔ

، زٕٚ إٔ تتططم ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ اـسَات ٚاملػتفٝسٜٔ َٓٗا إىل ؼًًٝٗا َٔ خ٬ٍ ايكا٥ُني ضاف١باإل

ـصا٥ص ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٚيػس ٖصٙ ايفذ٠ٛ يف ايسضاغات احمل١ًٝ، ٜأتٞ ايبشح اؿايٞ، يتػًٝط 

اؾاَع١ٝ ات ططٚسيطغا٥ٌ ٚا٭أَ ايبشح ايعًُٞ يف ايُٝٔ، َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ  َِٗايط٤ٛ ع٢ً دع٤ 

املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات باؾُٗٛض١ٜ  اي١ُٝٓٝ ٚايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝاجملاظ٠ َٔ اؾاَعات 

يعسز َٔ املتغريات، نايسضد١ ايع١ًُٝ،  اخصا٥صٗا، ٚمساتٗا، ٬َٚقٗا، ٚفكيًتعطف ع٢ً  اي١ُٝٓٝ،

ريٖا، اجملا٫ت املٛضٛع١ٝ، ٚأقًٗا اٖتُاَا، ٚغ أنجطٚايٓٛ ، ٚايًغ١، ٚبًس ايتدطز، ٚغ١ٓ اإلقطاض، َٚعطف١ 

ايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝ، ٚٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ َٔ  ٛي٦ٜٛتُهٔ صٓا  ايكطاض، َٚػست٢ 

مبا ٚتٛدٝ٘ امل٪غػات ايبشج١ٝ ٚايباسجني؛  ٚايسضاغات ايعًٝا يف ايُٝٔ، تصشٝح َػاض ايبشح ايعًُٞ

ستٝادات ايت١ُٝٓ ١ اجملتُع، ٚتًب١ٝ اخسَكل دٛز٠ املٛضٛعات ايبشج١ٝ، ٚايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٚو

 ايؿا١ًَ ٚاملػتسا١َ. 

 َؿه١ً ايبشح:

املعطيف  ْتازمتجًت َؿه١ً ايبشح اؿايٞ يف غٝاب ايجكاف١ ايع١ًُٝ، ٚدٌٗ اجملتُع احملًٞ باإل    

َٔ سٝح ايهِ، ْاٖٝو  اَعطٚف يٝؼأْ٘  غرييف ايُٝٔ، غعٜط َعطيف  إْتازفع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز  ؛ايُٝين

ٚاييت متجٌ مجٝعٗا ثط٠ٚ ع١ًُٝ عٔ َعطف١ دٛزت٘، ٚدسٚاٙ، ٚبإَعإ ايٓعط سٍٛ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، "

ٚاملعٛقات ايكا١ُ٥ يف كتًف اجملا٫ت  تُؿه٬تطُٓ٘ َٔ زضاغات ْٚتا٥ر ٚسًٍٛ يًتٚق١َٝٛ مبا 

 ،٫ تًك٢ ا٫ٖتُاّ ٚا٫غتفاز٠ َٓٗا ا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ، غري إٔ ٖصٙ ايجط٠ٚ
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خاص١ يف َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ املدتًف١، ٚنصا ايٛظاضات، ٚاملصاحل، ٚاهل٦ٝات اؿه١َٝٛ، ٚايكطا  

 .(0 ،3112)ايعبٝسٟ،  "اـاص.

شت٢ ف ؛١ ٚايتٛثٝل ٚايٓؿطضؾفَٔ سٝح اؾُع ٚايتصٓٝف ٚايرتتٝب ٚا٭ اٖتُاّ ناِف ٛدس٫ٜ نُا    

ٚزيٌٝ ايطغا٥ٌ  (3102 -0333 )ببًٝٛغطاف١ٝ املطنع ايٛطين يًُعًَٛاتغ٣ٛ  ٜٛدسّٝٛ ٫ اي

ٚزيٌٝ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ  (3111 -0303)يتدطٝط ايتعًِٝ  ع٢ًجملًؼ ا٭ايصازض عٔ ااؾاَع١ٝ 

بايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٫ٚ تٓؿط أزي١ ٚفٗاضؽ  تٛدسنُا ٫  ( 3112 -0329 ) ؾاَع١ صٓعا٤

٫ٚ تٛدس ١، ٫ٚ ٜتٛفط َطاصس ٫ٚ نؿافات ع١ًُٝ، يهرتًْٚٝٗا ع٢ً َٛاقعٗا اإلاؾاَعات اي١ُٝٓٝ ضغا٥

 ، ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَعات، ٚع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين.اعس بٝاْات ؾا١ًَ ٚسسٜج١ٛق

ف٬ امل٪غػات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١  ؛نُا تٛدس سًك١ َفكٛز٠ بني صٓا  ايكطاض ٚامل٪غػات ايبشج١ٝ   

املعطيف احملًٞ، ٫ٚ امل٪غػات ايبشج١ٝ قازض٠ ع٢ً تػٜٛل َٓتذاتٗا  ْتازمبا ٜتٛفط َٔ اإل ِفع٢ً عًِ نا

١ٝ ٚاـس١َٝ )اؿه١َٝٛ ٚاـاص١( َٔ د١ٗ ْتادٚيس٣ امل٪غػات اإل ، املعطف١ٝ يس٣ ايػًط١ َٔ د١ٗ

١ُٝٓ ٚخس١َ املعطيف غري َعًّٛ زاخًٝا ٚخاضدٝا، ٫ٚ ٜػتفاز َٓ٘ يف ايت ْتازٚبايتايٞ ٜعٌ اإل ...أخط٣

اجملتُع. ٚيصا تًذأ اؿه١َٛ ٚايكطا  اـاص إىل اـربات ٚا٫غتؿاضات ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ بس٫ َٔ 

اـربات ايع١ًُٝ احمل١ًٝ، ْاٖٝو عٔ تهطاض ايسضاغات ايػابك١، ٚاغتٓػاخٗا َٔ قبٌ ايباسجني اؾسز 

املٛضٛعات ب ملاَِٗ بؿهٌ دٝسَٔ طًب١ ايسضاغات ايعًٝا، بػبب ضعف ايجكاف١ ايع١ًُٝ يسِٜٗ، ٚعسّ إ

 املبشٛث١ غابكا، ٚعؿٛا١ٝ٥ ٚتعسز اؾٗات املبتعج١ يًساضغني يف اـاضز.

 ِٛاقع اؿاٍ، عهِ َٛقعٗي ِٗ، َٚعاٜؿتنيايػابل، ٚاغتٓازا إىل خرب٠ ايباسج زبٚباغتكطا٤ ا٭   

ق١ً ايسضاغات ٚايبشٛخ اييت تططقت يتشًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  تبنييف اؾاَعات  ايٛظٝفٞ

َٚٔ ٖٓا تٛيست فهط٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين،  بايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚسصطٙ ٚتصٓٝف٘

 :تٞٚؼسزت َؿهًت٘، يف ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ اٯ ،ايبشح اؿايٞ

 عًَٛات باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ؟َا ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُ

 ٚاْبجل َٓ٘ ث٬ث١ أغ١ً٦ فطع١ٝ، ٖٚٞ نا٫تٞ:

 خصا٥صٗا؟ أبطظات اؾاَع١ٝ؟ َٚا ططٚسَا َفّٗٛ ايطغا٥ٌ ٚا٭ -0

 َا ٬ََح املطنع ايٛطين يًُعًَٛات باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ؟ -3

 ااي١ُٝٓٝ، ٚفكَا ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات باؾُٗٛض١ٜ  -2

 جملاٍ املٛضٛعٞ(؟ٚغ١ٓ اإلقطاض، اٚبًس ايتدطز، ٚايًغ١، ٚايٓٛ ، ٚت١ٝ: )ايسضد١ ايع١ًُٝ، يًُتغريات اٯ

 ايبشح: أ١ُٖٝ

 خصا٥صٗا. أبطظات اؾاَع١ٝ، ٚؼسٜس ططٚساغتد٬ص َفّٗٛ ايطغا٥ٌ ٚا٭ -0

 ٬ََح املطنع ايٛطين يًُعًَٛات باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ. أبطظتكسِٜ ْبص٠ تعطٜف١ٝ عٔ  -3

يعسز َٔ  اؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات بايُٝٔ، ٚفك -2

اجملاٍ ٚغ١ٓ اإلقطاض، ٚبًس ايتدطز، ٚايًغ١، ٚايٓٛ ، ٖٚا: )ايسضد١ ايع١ًُٝ، أبطظاملتغريات، 

 املٛضٛعٞ(.
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املعطيف ايُٝين يصٓا  ايكطاض، ٚيًُ٪غػات، ٚايباسجني قًٝا  زْتاايتعطٜف ظع٤ نبري َٔ اإل -0

 ٚزٚيٝا.

 ايبشح َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر املتٛقع١، ٚايتٛصٝات املكرتس١ يًذٗات شات ايع٬ق١. أ١ُٖٝتعزاز  -9

يعسز َٔ  ااملهتب١ احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ بسضاغ١ سسٜج١ عٔ ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛثك١ ٚفك إثطا٤ -0

 ات ايببًٝٛغطاف١ٝ املدتًف١.ايبٝاْات ٚاملتغري

 ايبشح: أٖساف

 خصا٥صٗا. أبطظات اؾاَع١ٝ، ٚؼسٜس ططٚسَفّٗٛ ايطغا٥ٌ ٚا٭ إىلايتعطف  -0

 ٬ََح املطنع ايٛطين يًُعًَٛات باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ. أبطظ إىلايتعطف  -3

يًُتغريات ا٫ت١ٝ:  اؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، ٚفك -2

 )ايسضد١ ايع١ًُٝ، ايٓٛ ، ايًغ١، بًس ايتدطز، غ١ٓ اإلقطاض، اجملاٍ املٛضٛعٞ(.

 َصطًشات ايبشح:

 ات اؾاَع١ٝ:ططٚسايطغا٥ٌ ٚا٭ -

َعات ١ اؾاَع١ٝ ٖٞ عباض٠ عٔ سص١ًٝ دٗس عًُٞ ٜكّٛ ب٘ ايباسح يف اؾاططٚسايطغاي١ أٚ ا٭    

(. نُا 2، 3112يتدطٝط ايتعًِٝ،  ع٢ًايسنتٛضاٙ. )اجملًؼ ا٭ٚ يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري أ

ايسضاغات ايعًٝا،  ١طًبتعطف ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، بأْٗا: ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ اييت ٜعسٖا 

ٝا ٫غتهُاٍ ايربْاَر، ٚشيو بعس صسٚض املٛافك١ ع٢ً اـط١ ايبشج١ٝ َٔ أغاغَتطًبا بٛصفٗا 

 (.1، 3101،  َاّاإل)داَع١  .اجملايؼ ايع١ًُٝ

ايسضاغات ايعًٝا يف َطسًيت ايعًُٞ يطًب١  ْتاز، بأْٗا: شيو اإلإدطا٥ٝااؾاَع١ٝ طغا٥ٌ ٚتعطف اي   

اجملاظ٠ َٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ٚغريٖا، ٚاملٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات دػتري ٚايسنتٛضاٙ، ٚاملا

   باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 املطنع ايٛطين يًُعًَٛات:  -

ّ، َٚكطٙ ايعاص١ُ 0339( يػ١ٓ 099َ٪غػ١ سه١َٝٛ م١ٝٓ أْؿ٦ت مبٛدب ايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ )    

ٚي٘ ش١َ َاي١ٝ َػتك١ً،  ، صٓعا٤، ٜٚتبع ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ، ٜٚتُتع املطنع بايؿدص١ٝ ا٫عتباض١ٜ

ْعاّ ٚطين َتهاٌَ يًُعًَٛات، ٜطبط بني َطانع املعًَٛات يف كتًف  إزاض٠"بٓا٤ ٚتطٜٛط ٚ إىلٜٚٗسف 

ايكطاعات ٜٚٓػل فُٝا بٝٓٗا ضُٔ ؾبه١ ٚط١ٝٓ ٜتِ َٔ خ٬هلا تٛفري ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ملدتًف 

ايكطاعات ٚأصشاب ا٫ٖتُاّ ٚصاْعٞ ايكطاض، مبا ٜػاعس ع٢ً إعساز ٚتٓفٝص َٚتابع١ ٚتكِٝٝ ٚتطٜٛط 

١ ٚايتٓع١ُٝٝ زاضٜايػٝاغات يف ؾت٢ اجملا٫ت مبا ٜطفع َػت٣ٛ ايهفا٠٤ ٚايفعاي١ٝ اإلاـطط ٚايرباَر ٚ

ٕ ايكا١ْْٝٛ، ١ٝٛ٦ مبدتًف أْٛاعٗا ٚفا٫تٗا يف اؾُٗٛض١ٜ" )ٚظاض٠ ايؿْتادٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ٚاإل

0333 .) 

 سسٚز ايبشح:

املطنع املٛزع١ يس٣ ١ٝ اؾاَعات ططٚسٚا٭يطغا٥ٌ اقتصطت اؿسٚز املٛضٛع١ٝ يًبشح ع٢ً ؼًٌٝ ا 

، ٚاييت متت إداظتٗا َٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ بايساخٌ ٚاؾاَعات ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ ايٛطين يًُعًَٛات
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باـاضز، ٚاقتصطت اؿسٚز ايبؿط١ٜ ع٢ً ايباسجني َٔ طًب١ ايسضاغات ايعًٝا، ممٔ سصًٛا ع٢ً زضديت 

١ًُٝ، ٚاقتصطت اؿسٚز ايع١َٝٓ ع٢ً ايفرت٠ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ، ٚعسزِٖ َػاٜٚا يعسز ايطغا٥ٌ ايع

(، ٚأدطٟ ايبشح اؿايٞ يف ايٓصف 3102 -0321اييت مت خ٬هلا اقطاض تًو ايطغا٥ٌ، ٚمتتس بني: )

 .3131َٔ ايعاّ  ا٭ٍٚ

 َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚأزٚات٘ ٚفتُع٘ ٚعٝٓت٘: 

اي١ُٝٓٝ املٛزع١ يس٣ بٗسف ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، ايبشح ع٢ً  اعتُس

إٔ ايبشح  إىل إضاف١املسضٚغ١، عاٖط٠ اييٛصف  اٖصا املٓٗر َٓاغب املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، ٜٚعس

، ٜٚٓػذِ َع َفّٗٛ ايبشح ايعًُٞ، نُا عطف٘ أسس اَٚهتبٝ اْعطٜ ا، ٚعجاعًُٝ ااؿايٞ ٜعس ْؿاط

ايباسجٕٛ، ٚاييت تؿٌُ ايكٝاّ بايسضاغات املفهطٜٔ ايعطب، بأْ٘ "ناف١ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ اييت ٜكّٛ بٗا 

 (.092، 3100ايع١ًُٝ ايٓعط١ٜ، أٚ املٝسا١ْٝ، أٚ ايٓعط١ٜ املٝسا١ْٝ".)فطاز، 

ٚاغتدسّ اغًٛب ؼًٌٝ املطُٕٛ، نأزا٠ يتشًٌٝ ايكٛا٥ِ ٚايتػذ٬ٝت ايببًٝٛغطاف١ٝ ٚاإلسصا٥ٝات     

غ١ اـصا٥ص ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ يًطغا٥ٌ املػتٛضز٠ َٔ قاعس٠ بٝاْات املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، يسضا

 -0321ات اؾاَع١ٝ يًفرت٠ )ططٚسايطغا٥ٌ ٚا٭َٔ مجٝع  ايبشح ٚعٝٓت٘تهٕٛ فتُع اؾاَع١ٝ، ٚ

١، ٚتطُٓت غت١ َتغريات، ٖٚٞ: )ايسضد١ أططٚسضغاي١ ٚعؿط٠ آ٫ف ( 01111(، ٚبًغ عسزٖا )3102

 اٍ املٛضٛعٞ(. ايع١ًُٝ، ايٓٛ ، ايًغ١، بًس ايتدطز، غ١ٓ اإلقطاض، اجمل

 عطض ْتا٥ر ايبشح َٚٓاقؿتٗا:

 :ا٭ٍٚايػ٪اٍ  إداب١

 داب١خصا٥صٗا؟ ٚيإل أبطظات اؾاَع١ٝ؟ ٚططٚس: ْٚص٘: َا َفّٗٛ ايطغا٥ٌ ٚا٭ا٭ٍٚايػ٪اٍ  إداب١   

 ٝات، ٚمت اغتد٬ص ا٫تٞ: زبع٢ً ايػ٪اٍ، مت اغتكطا٤ ا٭

  ات اؾاَع١ٝ:ططٚسَفّٗٛ ايطغا٥ٌ ٚا٭

عباض٠ عٔ عٌُ عًُٞ ٜتكسّ ب٘ ايطايب يًشصٍٛ ع٢ً زضد١ ع١ًُٝ تعطف ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، بأْٗا:   

مجًٕٛ َطادع يف ؽصصاتِٗ، ٚؽطع ٖصٙ ايطغا٥ٌ يعًُٝات متشٝص  أغاتص٠ إؾطافَع١ٓٝ ؼت 

، 3101كطط فعٌُ َتهاٌَ)ايعصُٝٞ،  إىلَتعاقب١ َٓص إٔ تهٕٛ فهط٠ يف ضأؽ ايطايب ست٢ تتشٍٛ 

332.)  

 إىل إضاف١املعطيف ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ،  ْتازَهْٛات اإل أِٖات اؾاَع١ٝ َٔ ططٚسٚتعس ايطغا٥ٌ ٚا٭   

ٚايسضاغات املٓؿٛض٠ يف اجمل٬ت  عاخ، ٚاملتُج١ً يف ايهتب، ٚا٭خط٣املعطيف ا٭ ْتازبك١ٝ َهْٛات اإل

 ٚامل٪متطات ايع١ًُٝ، ٚايرتمجات، ٚاملدطٛطات، ٚا٫بتهاضات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ، ٚبطا٤ات ا٫خرتا ، ٚغريٖا.

ات، نازمٝكطدات ايسضاغات ايعًٝا، باؾاَعات، ٚا٭ أبطظ ات اؾاَع١ٝططٚسٚتعس ايطغا٥ٌ ٚا٭   

(، 32(، َٔ قطاض ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ضقِ )3يًُاز٠: ) اايعًٝا، ٚفكٚاملطانع ايع١ًُٝ، ٚتعطف ايسضاغات 

، بؿإٔ ايبعجات ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، بأْٗا: "ايسضاغ١ ايتاي١ٝ يًسضاغ١ 3112يػ١ٓ 

ٕ ٦ٛٚ املادػتري أٚ ايعَاي١ أٚ ايسنتٛضاٙ. )ٚظاض٠ ايؿبكصس اؿصٍٛ ع٢ً ايسبًّٛ ايعايٞ أاؾاَع١ٝ 

 (.١3101، ايكاْْٛٝ
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غذٌ املعطف١  إىلَٔ َصازض املعًَٛات اييت تطاف  اٝأغاغ اَصسضنُا تؿهٌ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ   

َٔ ْتا٥ر ٚتصٛضات  إي١ٝ٘ٝ؛ غٛا٤ فُٝا تتٓاٚي٘ َٔ قطاٜا َٚؿه٬ت ساضط٠، أٚ فُٝا تتٛصٌ ْػاْاإل

١ أنازمٝ(. ٚمتٓح َٔ قبٌ َ٪غػات 0، 3102)املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، يًُعاؾات املػتكب١ًٝ.

جملُٛع١ َٔ ايطٛابط ٚاملعاٜري ايٛاضش١ ٚاملع١ًٓ، ٜكّٛ  اَعرتف بٗا، ٚؾإ ع١ًُٝ َتدصص١، ٚفك

بإعسازٖا غايبا طًب١ ايسضاغات ايعًٝا، ٚمبٛدبٗا وصٌ ايطًب١ ع٢ً زضدات ع١ًُٝ َطَٛق١، ٚتعطف 

 نتٛضاٙ.باملادػتري ٚايس

 أِٖاٚع١ٝ املعطف١، نُا تعس َٔ  أمناط)َادػتري/ زنتٛضاٙ( منطا َٔ  ات اؾاَع١ٝططٚستعس ا٭ٚ   

غٛا٤ يف  ، ١ٝ اييت ٫ غ٢ٓ عٓٗا يًُٗتُني يف ناف١ فا٫ت ايبشح ايعًُٞا٭ٚياملصازض املعًَٛات١ٝ 

ٖٚٓاى تػُٝتإ  ١ٝ.ْػا١ْ ٚاإلايعًّٛ ايطبٝع١ٝ أٚ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ، أٚ يف فا٫ت ايعًّٛ ا٫دتُاعٝ

ناْت  ا١ أٚ ايطغاي١، ٚأٜططٚسيًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اييت متٓشٗا اؾاَعات ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ ُٖا ا٭

ْفؼ املع٢ٓ، ٚايٛاقع إٔ ٖٓاى َٔ ايطُاْات َا ٜ٪ٌٖ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  إىلايتػ١ُٝ فذُٝعٗا تؿري 

سكٝك١ٝ يطصٝس املعطف١ املتدصص١، فعاز٠ َا ٜكّٛ بإعساز ٖصٙ  إضاف١٭ٕ تهٕٛ إغٗاَا عًُٝا ٚ اْعطٜ

ايطغا٥ٌ طًب١ ايبشح ايعًُٞ ٚتعترب َٔ ضُٔ َتطًبات اؿصٍٛ ع٢ً زضد١ املادػتري أٚ ايسنتٛضاٙ. 

 (0، 3112)ايعبٝسٟ، 

ايع١ًُٝ، ٚايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ مبعاؾ١ َٛضٛعات ٜتِ اختٝاضٖا بططٜك١   عاخمتتاظ ا٭نُا    

قسز٠، ٚتتِ باغتدساّ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ بعس إداظ٠ َؿطٚ  ايطغاي١ ايع١ًُٝ، ٚاملٛافك١  َٛضٛع١ٝ

عًٝ٘ َٔ قبٌ ايكػِ ايعًُٞ، ٚتؿرتط اؾاَعات إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ املكسّ يًشصٍٛ ع٢ً ايسضد١ ايع١ًُٝ 

 اٚعجٝ انُا هب إٔ ؽطز ايطغا٥ٌ بؿهٌ ممٝع َٓٗذٝ ،املعطف١ إىلدسٜس٠   إضاف١فٝ٘ إغٗاّ عًُٞ، ٚ

 .(332، 3101)ايعصُٝٞ، .مبا ٜعهؼ اٖتُاَات اؿكٌ ٚتطًعات٘

١ٝ ايطايب يسضد١ املادػتري أٚ أًٖيف اؿهِ ع٢ً  غاؽا٭ ٖٞفايطغاي١ يف اؾاَعات ا٭ٚضب١ٝ    

يًشصٍٛ ع٢ً  ظ١ََٔ املتطًبات ايسضاغ١ٝ اي٬ا ١ٝ دع٤ًٜها٭َطبُٝٓا تؿهٌ يف اؾاَعات  ؛ايسنتٛضاٙ

ق١ُ ايتُهٔ  ٕني مجًٛٝداَع أغاتص٠ إؾطافات ايسضاغات ايعًٝا  بأططٚسايسضد١ ايع١ًُٝ، ٚزا٥ُا َا تتِ 

إٔ املٛضٛعات اييت ٜكع عًٝٗا ا٫ختٝاض يًبشح عاز٠ َا تهٕٛ   إىل ضاف١ايعًُٞ يف ؽصصاتِٗ، ٖصا باإل

ع٢ً  ااعتُاز ،١ٝإْػاْع١ًُٝ ناْت أّ  ١ؿهًقسز٠، َٚتدصص١ عٝح تػتًعّ َعاؾ١ َتعُك١ مل

ْتا٥ر دسٜس٠  إىلمما ٜهفٌ هلا ا٫ْتٗا٤  ،املٓاٖر ٚايططم ايع١ًُٝ املٓاغب١ اييت ٜكطٖا ايٛغط ايعًُٞ

 (2، 3112، يتدطٝط ايتعًِٝ ع٢ًاجملًؼ ا٭غري َػبٛق١.)

 

 : اؾاَع١ٝ ايطغا٥ٌ ممٝعات

 مبُٝعات عسٜس٠ بامل٪غػات ايع١ًُٝ، ايسضاغات ايعًٝاايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٖٚٞ َٔ إعساز طًب١ تتُٝع   

 : باٯتٞ، (32، 0023)اؾسعاْٞ، نُا ٚضز يف  تًدٝصٗامهٔ 

 . َٓؿٛض٠ غري أٚي١ٝ َعًَٛات َصازض تعس -

 . ١ْٝػاْاإل املعطف١ ضصٝس إىل ع١ًُٝ إضاف١ٚ دسٜس٠، إغٗاَات متجٌ -
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َٔ شٟٚ ايهفا٠٤، ٚاـرب٠ ٚاملها١ْ ايع١ًُٝ ايطفٝع١ يف سكٌ  أغاتص٠ إؾطافَا تهٕٛ ؼت  اغايب -

 .ايع١ًُٝ ٚقُٝتٗا ٚصٝاغتٗا ضصاْتٗا سٝح َٔ خاص١، أ١ُٖٝ ٜهػبٗا مما ا٫ختصاص

 يًُعًَٛات، ٚتفػري ايٓتا٥ر، ٚتكسِٜ ايع١ًُٝ، ٚايتشًٌٝ املتعُل ٚايططم املٓاٖر، اغتدساّ ع٢ً تعتُس -

 .املٓاغب١ ٚاملكرتسات اؿًٍٛ

َٔ ضغا٥ٌ املادػتري ع٢ً اعتباض إٔ طايب  افاع١ًٝ، ٚمتٝع أنجط اعًُٝ اضغا٥ٌ ايسنتٛضاٙ إغٗاَ متجٌ -

 ضغايت٘ بؿهٌ أفطٌ بعس إنُاي٘ ضغاي١ املادػتري لاظايسنتٛضاٙ قس انتػب َٔ اـرب٠ َا ٜ٪ًٖ٘ إل

 . ايعًُٞ يًبشح ٚمماضغت٘

 .َٔ ايطغاي١ ٭دعا٤ ٚكتصطَتهاٌَ  بؿهٌ يًٓؿط ططٜكٗا ػس عُاٍا٭ ٖصٙ َٔ ايهجري إٔ -

ٙ يف سكٍٛ املعطف١ َٔ عٛخ، ٚزضاغات إلاظتػاعس ايباسجني ٚصٓا  ايكطاض ٚاجملتُع َٔ َعطف١ َا مت  -

 ا ٖصٙ ايسضاغات يف اجملاٍ ايصٟ تغطٝ٘.إيٝٗٚاإلفاز٠ َٔ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت 

 ُٝع٠ َٔ اجملتُع.خ٬ص١ فهط نب١ َت ٖاشا ق١ُٝ خاص١ باعتباض اأنازمٝ افهطٜ امتجٌ ْتاد -

١ٝ اييت ٜتكسّ بٗا ايباسجٕٛ ايصٜٔ ُايعً عُاٍات اؾاَع١ٝ تعس َٔ أضق٢ ا٭ططٚسٚيصيو فإٕ ا٭   

نُا  ...اػٗٛا ططٜل ايسضاغات ايعًٝا ٚانططٛا يف زضٚب ايبشح ايعًُٞ يف أٟ فتُع َٔ اجملتُعات

ايع١ًُٝ ايتعاَا بأصٍٛ ايبشح ايعًُٞ ٚضٛابط٘، ٚتػتُس ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  عُاٍا٭ أنجطتعس َٔ 

سٝح ٜؿرتط إٔ  ؛ات اييت تتدصٖا ايػًطات اؾاَع١ٝ إلداظتٗادطا٤ٖصا ايطقٞ ٚا٫يتعاّ َٔ صطا١َ اإل

اجملًؼ ).اَٗأع١ًُٝ دسٜس٠ يطصٝس املعطف١ يف فاٍ اٖتُ إضاف١تهٕٛ ايطغاي١ َبتهط٠، ٚإٔ تػِٗ ب

 .(9-0 ،3112، يتدطٝط ايتعًِٝ ع٢ًا٭

املعطيف  ْتازَٔ اإل اٝأغاغ ادع٤بٛصفٗا  ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  أ١ُٖٝٚيف ض٤ٛ َا غبل؛ ٜتطح َس٣     

١، ٚاملطانع ايبشج١ٝ، ٖٚٞ ْتاز يطًب١ ايسضاغات ايعًٝا مبطسًيت املادػتري نازمٝيًُ٪غػات ا٭

إ ع١ًُٝ ملٓاقؿتٗا، ٚإقطاضٖا ٚإداظتٗا، ٚهلا َتدصصٕٛ، ٚتؿهٌ ؾ أغاتص٠ٚايسنتٛضاٙ، ٜٚؿطف عًٝٗا 

َعاٜري ٚضٛابط ًٜتعّ ايباسجٕٛ بٗا، َٚٓٗا َا تطبع ٚتٓؿط ع٢ً ْفك١ امل٪غػات ٚاملطانع ٚاملعاٖس، 

ًٝا ًٝا ٚعامل  .ٜٚتِ تساٚهلا بني اؾاَعات قً
 

 ايػ٪اٍ ايجاْٞ: إداب١

ع٢ً ايػ٪اٍ، مت  داب١ٚيإل يًُعًَٛات؟َا ٬ََح املطنع ايٛطين : ْٚص٘: ايػ٪اٍ ايجاْٞإداب١    

يًُطنع،  يهرتْٚٞ، ٚبعض املصازض املػتكا٠ َٔ املٛقع اإلْؿا٤ٝات املطنع، َٔ قطاض اإلأزباغتكطا٤ 

 ًٜٞات٘، َٚؿطٚعات٘ ايتطٜٛط١ٜ، ٚفُٝا إلاظ٘، َٚٗاَ٘ ٚاختصاصات٘، ٚأٖسافيًتعطف ع٢ً ْؿأت٘، ٚ

 ايػ٪اٍ نا٫تٞ:  داب١إل اَٛدع ااغتعطاض

 املطنع ايٛطين يًُعًَٛات: ْؿأ٠

ّ، ٚاملعسٍ 0339( يػ١ٓ 099أْؿ٧ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات مبٛدب ايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ )   

ّ. ْص 0333( يػ١ٓ 003ّ، ٚبايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ )0332( يػ١ٓ 300بايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ )

ا٤، ( َٓ٘، ع٢ً إٔ ٜٓؿأ َطنع ٜػ٢ُ )املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، َكطٙ ايعاص١ُ صٓع0ايكطاض يف املاز٠ )
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هٕٛ ي٘ ش١َ ت(، ع٢ً إٔ ٜتُتع املطنع بايؿدص١ٝ ا٫عتباض١ٜ 3ٜٚٚتبع ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ.( ْٚصت املاز٠ )

داْب َهتب٘ ايط٥ٝػٞ يف  إىل(. نُا ٜٛدس يًُطنع 0333ٕ ايكا١ْْٝٛ، ٦َٛاي١ٝ َػتك١ً.)ٚظاض٠ ايؿ

. )ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ ايعاص١ُ صٓعا٤، أضبع١ َهاتب تٓػٝل يف مخؼ قافعات ٖٚٞ: عسٕ، تعع، إب، شَاض

 ، ب. ت(.0

 املطنع َٚٗاَ٘ ٚاختصاصات٘:  أٖساف

  إزاض٠بٓا٤ ٚتطٜٛط ٚ إىل، 0339( يػ١ٓ 099(، َٔ ايكطاض )0يًُاز٠ ) اٜٗسف املطنع بصٛض٠ عا١َ؛ ٚفك 

ْعاّ ٚطين َتهاٌَ يًُعًَٛات، ٜطبط بني َطانع املعًَٛات يف كتًف ايكطاعات ٜٚٓػل فُٝا بٝٓٗا 

١ ٜتِ َٔ خ٬هلا تٛفري ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ملدتًف ايكطاعات ٚأصشاب ا٫ٖتُاّ ضُٔ ؾبه١ ٚطٓٝ

ٚصاْعٞ ايكطاض، مبا ٜػاعس ع٢ً إعساز ٚتٓفٝص َٚتابع١ ٚتكِٝٝ ٚتطٜٛط اـطط ٚايرباَر ٚايػٝاغات يف 

١ٝ ْتاد١ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ٚاإلزاضٜؾت٢ اجملا٫ت مبا ٜطفع َػت٣ٛ ايهفا٠٤ ٚايفعاي١ٝ اإل

٘، نُا ٚضز يف املاز٠ أٖسافمبدتًف أْٛاعٗا ٚفا٫تٗا يف اؾُٗٛض١ٜ، ٜٚتٛىل املطنع يف غبٌٝ ؼكٝل 

 (.0333ٕ ايكا١ْْٝٛ، ١ٛ٦: )ٚظاض٠ ايؿتٝ(، مماضغ١ املٗاّ ٚا٫ختصاصات اٯ9)

 ايبٝاْاتع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين عٔ ططٜل مجع  تٛفري ايكٛاعس ايط٥ٝػ١ َٔ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات -0

مبدتًف أؾهاهلا ٚأٚعٝتٗا َٚصازضٖا َٚتابع١ اْتعاّ َٚعاؾتٗا ٚسفعٗا  ٚؼًًٝٗا ٚاملعًَٛات 

 تسفكٗا ٚؼسٜجٗا ٚاغرتداعٗا ٚبجٗا.

ٚضع أغؼ َٚعاٜري َٛسس٠ ملدتًف ايعًُٝات ايف١ٝٓ ملعاؾ١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات يتبازهلا ع٢ً  -3

 املػت٣ٛ ايٛطين.

ات١ٝ عٔ ططٜل ايبح ا٫ْتكا٥ٞ يًُعًَٛات يًباسجني ْعاّ َتهاٌَ يًدسَات املعًَٛ إْؿا٤ -2

ات املٓع١ُ يصيو دطا٤يًػٝاغات ٚاإل اٚاملٗتُني ٚصاْعٞ ايكطاض ٚايطز ع٢ً ا٫غتفػاضات ٚفك

 ٚاييت ٜطعٗا املطنع. 

املعًَٛات زاخٌ ٚخاضز  ١أْعُٚايسضاغات املتعًك١ مبصازض ٚ عاخاملػٛسات ٚا٭ إدطا٤ -0

 اؾُٗٛض١ٜ. 

 املطنع:   إزاض٠

ا٤، ا٭َٓ(، َٔ فًؼ 0339( يػ١ٓ )099( َٔ ايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ )0يًُاز٠ ) اٜساض املطنع ٚفك

َٔ بِٝٓٗ ض٥ٝؼ املطنع ٜتِ  أعطا٤( َٔ ض٥ٝؼ ٚغت١ 1يًُاز٠ ) اٚض٥ٝؼ املطنع، ٜٚتأيف اجملًؼ ٚفك

( فإٕ اجملًؼ ٖٛ 2اختٝاضِٖ َٔ شٟٚ اـرب٠ ٚايهفا٠٤ ٜٚصسض بتػُٝتِٗ قطاض مجٗٛضٟ. ٚعػب املاز٠ )

ٚايتٛدٝ٘، ٚضغِ ايػٝاغات ٚاعتُاز  ؾطافايػًط١ ايعًٝا يًُطنع ٚي٘ ايص٬سٝات ايها١ًَ يف اإل

سٚز ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايكطاضات املطنع ضُٔ س أٖسافؼكٝل  إىلاـطط ٚايرباَر اييت تٗسف 

(، بإٔ ٜعني َٔ شٟٚ ايهفا٠٤ ٚا٫ختصاص، ٚإٔ ٜهٕٛ ض٥ٝؼ 02ايٓافص٠. أَا ض٥ٝؼ املطنع، فٓصت املاز٠ )

ي١ٝ َباؾط٠ عٔ ٫ٛ٦ َػ٦ٛض٥ٝؼ املطنع َػ ُٜعساملطنع بسضد١ )ٚظٜط( ٜٚصسض بتعٝٝٓ٘ قطاض مجٗٛضٟ، ٚ

( بإٔ ٜعني ْا٥ب ض٥ٝؼ املطنع َٔ شٟٚ ٤00 يف املاز٠ )فٌُ أْؿط١ املطنع أَاّ اجملًؼ ٚض٥ٝػ٘. ٚدا
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ايهفا٠٤ ٚا٫ختصاص ٜٚهٕٛ بسضد١ ْا٥ب ٚظٜط ٜٚصسض بتعٝٝٓ٘ قطاض مجٗٛضٟ بٓا٤ ع٢ً عطض ض٥ٝؼ 

 (.0333ٕ ايكا١ْْٝٛ، ٦ٛفًؼ ايٛظضا٤ )ٚظاض٠ ايؿ

ٚيًذٗٛز  سطص املطنع ايٛطين يًُعًَٛات ضُٔ َػاعٝ٘ ايطا١َٝ يسعِ ايبشح ايعًُٞ بؿهٌ عاّ    

ايهف١ًٝ بتأَني تُٓٝت٘  اٯيٝاتاملعطيف ٚبٓا٤ ايٓعِ ٚ ْتازع٢ً ا٫ٖتُاّ باإل -ايع١ًُٝ بؿهٌ خاص

ٚت٦ٝٗت٘ بايصٛض٠ املٓاغب١ اييت تفٞ باستٝادات املػتفٝسٜٔ. َٚجًت  إيٝ٘ٚسفع٘ ٚتٝػري غبٌ ايٛصٍٛ 

ٕٛ نازمٝايباسجٕٛ ٚا٭ات اؾاَع١ٝ )املادػتري ٚايسنتٛضاٙ( اييت ٜكّٛ بٗا ططٚسايطغا٥ٌ ٚا٭

ايُٕٝٓٝٛ؛ ٚاسس٠ َٔ املهْٛات ايط٥ٝػ١ ضُٔ فا٫ت اٖتُاّ املطنع؛ ٚيصا فكس عٌُ املطنع بايتعإٚ 

َع نٌ َٔ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚكتًف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ع٢ً ٚضع ْعاّ إدطا٥ٞ 

ات ططٚسٚايطغا٥ٌ ٚا٭ عاخ١( َٔ ا٭إيهرتْٚٝثابت يتٓعِٝ سصٍٛ املطنع ع٢ً ْػذ َٓتع١ُ )ٚضق١ٝ ٚ

اؾاَع١ٝ اييت ٜتِ اعسازٖا َٔ قبٌ ايباسجني ٚايساضغني يف َػتٜٛات املادػتري ٚايسنتٛضاٙ زاخٌ 

 (0، 3102ايُٝٔ ٚخاضدٗا. )ايطٜٚؿإ، 

 ات املطنع َٚؿطٚعات٘ ايتطٜٛط١ٜ:   إلاظ

١ يبعض املؿطٚعات اغرتاتٝذٝات، ٚٚضع خطط لاظسكل املطنع ايٛطين يًُعًَٛات عسزا َٔ اإل  

 :    فُٝا ًٜٞ ات لاظاإل أبطظمهٔ اغتعطاض ٚايتطٜٛط١ٜ ايطُٛس١ يف فاٍ عًُ٘، 

ٚتٓعِٝ سفغ   زاض٠َتهاٌَ إل إيهرتْٚٞ: قاّ املطنع بتطٜٛط ْعاّ املهتب١ ايطق١ُٝ ٖٚٛ ْعاّ  أ٫ٚ -

ٖصا ايٓعاّ  إطاضات اؾاَع١ٝ، ٚهطٟ يف ططٚسَٔ ايطغا٥ٌ ٚا٭ َِٗٚعاؾ١ ٚاغرتدا  ٖصا احملت٣ٛ امل

عٔ  يهرتْْٚٞعِ ايٓفاش ٚا٫ط٬  اإل يهرتْٚٞبأٍٚ. ٜسعِ ايٓعاّ اإل  ٘ َٓٗا أ٫ٚإٜساعاغتٝعاب َا ٜتِ 

بعس مما هعً٘ َتاسا َٚٝػطا أَاّ كتًف اؾٗات املػتفٝس٠ يف اؾُٗٛض١ٜ، ٚبايتايٞ تٛفري َط١ْٚ 

. نُا ٜكّٛ ِٗهلصا ايطصٝس ايعًُٞ ٚاملعطيف امل تاس١رتدا  ٚاإلعاي١ٝ يًكٝاّ بعًُٝات ايبشح ٚا٫غ

 ْرتْتات َٔ خ٬ٍ َٛقع٘ ع٢ً ؾبه١ اإلططٚسملًدصات ٖصٙ ايطغا٥ٌ ٚا٭ يهرتْٚٞاملطنع بايٓؿط اإل

www.yemen-nic.info ،ٕ(1، 3102. )ايطٜٚؿا 

خط ٜكسَ٘ آّ، نتػٌٗٝ 3102ات اؾاَع١ٝ ططٚسببًٝٛغطاف١ٝ ايطغا٥ٌ ٚا٭ثاْٝا: أصسض املطنع  -

ات اؾاَع١ٝ؛ ٚبايتايٞ تٛغٝع ا٫ط٬  ع٢ً ططٚساملطنع يًتعطٜف مبا ٖٛ َتاح يسٜ٘ َٔ ايطغا٥ٌ ٚا٭

ٚيتهٕٛ ، ات اؾاَع١ٝططٚسٖصا ايطصٝس املتٓاَٞ َٔ ٖصا احملت٣ٛ ايٓٛعٞ َٔ ايسضاغات ٚايطغا٥ٌ ٚا٭

يٝات تبازٍ املعًَٛات آٛغطاف١ٝ مبجاب١ زيٌٝ َطدعٞ غٌٗ ايتساٍٚ ٚوكل َط١ْٚ انرب يف ٖصٙ ايببًٝ

َٔ َ٪غػات  خط٣ايبشج١ٝ َع كتًف اؾاَعات ٚامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ٚأططاف ا٫ٖتُاّ ا٭

 (1، 3102ٚباسجني َٚٗتُني. )ايطٜٚؿإ، 

ٜػتًعّ  غاؽاملعًَٛاتٞ َٔ ْكط١ بٓا٤ ا٭ إٕ ايٓٗٛض بايٛاقعٚأَا عٔ املؿطٚعات ايتطٜٛط١ٜ " ف   

، ٚاييت ٫ ا٭ٚىل١ املعًَٛات زفع١ ا٫ْط٬م ايط٥ٝػ ات ايٛط١ٝٓ إلعطا٤ فاٍَهاْآإلتطنٝع اؾٗٛز ٚ

يتأَني ؾطٚط َٚػتًعَات بٓا٤ ْعاّ  ظ١ٝ١َ اي٬غاغتتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ إقا١َ ايُب٢ٓ ايتشت١ٝ ا٭

ٚطين َتهاٌَ يًُعًَٛات، ٚإهاز قطا  َعًَٛاتٞ ٜػتٓس ع٢ً قاعس٠ ضاغد١ ٚغ١ًُٝ. ٚست٢ ٜتِ ٚضع 

يف غٝاقٗا ايعًُٞ املػتذٝب ٭ٚيٜٛات ايٓٗٛض بايٛاقع املعًَٛاتٞ ايطأٖ؛ فإٕ  ا٭ٚىلزفع١ ا٫ْط٬م 
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 ١ٝ١َُٗ اييت متجٌ ضنا٥ع غاغَٔ املؿطٚعات ا٭ تٓفٝص عسز إىلاملطنع ايٛطين يًُعًَٛات ٜػع٢ 

يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًُعًَٛات١ٝ ٚاييت ٜتطًع املطنع يسعُٗا ٚاإلغٗاّ يف متًٜٛٗا َٔ قبٌ ؾطنا٤ ايت١ُٝٓ 

ٚيف ٖصا  ."ٜسفع بتشكٝل ت١ُٝٓ َعًَٛات١ٝ تطفس ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يف ايُٝٔ اًَُٛغ ايتصبح ٚاقع

أٚي١ًٝ يتٓفٝص عسزا َٔ املؿطٚعات ايتطٜٛط١ٜ املػتكب١ًٝ، مهٔ  ااملطنع خطط  إزاض٠فكس ٚضعت  ايػٝام؛

 -تٞ: )َؿطٚ  ايؿبه١ ايٛط١ٝٓ يًُعًَٛات ، ب. ت( ناٯ3شنطٖا نُا ٚضز يف )ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ 

َؿطٚ   -َؿطٚ  ْعاّ املعًَٛات اؾغطاف١ٝ ايؿاٌَ  -ايٛط١ٝٓ يًُعًَٛات  ١غرتاتٝذ٫َٝؿطٚ  ا

 َؿطٚ  َعٗس املعًَٛات١ٝ، ٚغريٖا(. -١ يهرتَْٚٝؿطٚ  املهتب١ اي١ُٝٓٝ اإل -١ ايكطاض ٚسس٠ زعِ صٓاع

 ايػ٪اٍ ايجايح: إداب١

ع٢ً ايػ٪اٍ ايجايح، ٚايصٟ ْص٘: َا ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين  داب١يإل   

١: )ايسضد١ ايع١ًُٝ، ايٓٛ ، ايًغ١، بًس ايتدطز، تٝيًُتغريات اٯ ايًُعًَٛات باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚفك

ع٢ً ايتػذ٬ٝت ايببًٝٛغطاف١ٝ ايصازض٠ عٔ املطنع اعتُس ايبشح غ١ٓ اإلقطاض، اجملاٍ املٛضٛعٞ(؟ 

مشٛي١ٝ، سٝح تطُٔ  أنجطإصساض، ٚ أسسخ، باعتباضٙ 3102ايٛطين يًُعًَٛات بصٓعا٤، عاّ 

يتدطٝط ايتعًِٝ، إ٫ أْ٘  ع٢ًصازض عٔ اجملًؼ ا٭خط ضغاي١، ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز زيٌٝ أ (01111)

(، ٚتاضٜذ صسٚضٙ، ٚايصٟ نإ عاّ 9313نإ أقٌ َٔ سٝح عسز ايطغا٥ٌ املصٓف١ ٚاييت بًغ عسزٖا )

، ٚبايتايٞ اعتُس ايبشح اؿايٞ ع٢ً تػذ٬ٝت ببًٝٛغطافٝا املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، نُا 3112

يف عًُٝات املكاض١ْ ٚايتشًٌٝ  3112تدطٝط ايتعًِٝ ي ع٢ًاغتفاز ايبشح َٔ زيٌٝ اجملًؼ ا٭

مج١ً َٔ ايٓتا٥ر،  إىلٚايتفػري ٚايتٛصٝات، ٚبعس اغتكطا٤ َا غبل؛ ٚؼًٌٝ ايبٝاْات، تٛصٌ ايبشح 

َعطيف غعٜط ٚٚافط يطًب١ ايسضاغات ايعًٝا باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٜٚتُجٌ يف  إْتازٚتتًدص يف ٚدٛز 

متت اداظتٗا َٔ داَعات ق١ًٝ ٚعطب١ٝ ٚادٓب١ٝ، خ٬ٍ عكٛز َٔ  فُٛ  ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٚاييت

٘ يس٣ َهتب١ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات إٜساعبًغ َا مت ايعَٔ، ٚمتجٌ ثط٠ٚ َعطف١ٝ ٫ ٜػتٗإ بٗا، ٚ

٫ف آَا ٜعٜس عٔ عؿط٠ ( ّ 3102)ات ايسنتٛضاٙ ست٢ َطًع ايعاّ أططٚسَٔ ضغا٥ٌ املادػتري ٚفكط، 

، ٚفُٝا تًف اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١١ٝ يف كأططٚسضغاي١ ٚ

يًُتغريات: )ايسضد١ ايع١ًُٝ، ايٓٛ ، ايًغ١، بًس ايتدطز، غ١ٓ  اايػ٪اٍ ايجايح، ٚفك إداب١اغتعطاض  ًٜٞ

 : تٞاإلقطاض، اجملاٍ املٛضٛعٞ(، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯ

 ايسضد١ ايع١ًُٝ: -

 إىليًسضد١ ايع١ًُٝ  ااؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات بايُٝٔ، ٚفكتتٛظ  ايطغا٥ٌ 

 :تٞف٦تني، ُٖٚا املادػتري ٚايسنتٛضاٙ، نُا يف اؾسٍٚ اٯ

 زنتٛضاٙ( -(: تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ سػب ايسضد١ ايع١ًُٝ )َادػتري 3دسٍٚ )

 ايٓػب١ ايعسز ايسضد١ ّ

 71.39 1749 َادػتري 0

 28.61 4917 زنتٛضاٙ 3

 100% 77,777 فُٛ 
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ٕ إ، ٖٚصا طبٝعٞ، سٝح (3102)( غًب١ املادػتري ع٢ً ايسنتٛضاٙ ست٢ ايعاّ 3ٜتطح َٔ اؾسٍٚ )    

زا٥ُا،  غبلَععِ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا عاز٠ تبسأ باملادػتري ثِ ايسنتٛضاٙ، فرباَر املادػتري ٖٞ ا٭

٫ٚ تٛدس قاعس٠ بٝاْات  ايّٝٛ، إىل، ٚ(3102)بعس ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ مل ٜتِ سصط ٚتصٓٝف أْ٘  غري

زقٝك١ ٚؾا١ًَ سٛهلا، ٫ يف املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، ٫ٚ يف قطا  ايبشح ايعًُٞ، َٚٔ املتٛقع إٔ 

  ١ داَع١ٝ تكطٜبا.أططٚس( ضغاي١ 00111َٚا ٜكاضب ) (3131)ٜصٌ عسزٖا ست٢ َٓتصف عاّ 

 ايٓٛ :  -

ّ تطُني قاعس٠ بٝاْات املطنع ايٛطين يًُعًَٛات َتغري ايٓٛ  )اؾٓؼ(، عٓس ع٢ً ايطغِ َٔ عس

إٔ ايبشح اؿايٞ قس تطُٔ ٖصا املتغري  غري، 3102يببًٝٛغطافٝا  اتصٓٝف ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٚفك

  ( ٜٛضح شيو:  2، ٚاؾسٍٚ )ِٗامل

 (إْاخ -(: تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ سػب ايٓٛ  ) شنٛض 2دسٍٚ )

 ايٓػب١ ايعسز اؾٓؼ ّ

 72% 7,174 شنٛض 0

 28 % 2,826 إْاخ 3

 100% 77777 فُٛ 

( 1010سٝح بًغ عسز ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يًصنٛض ) ؛ْاخ( غًب١ ايصنٛض ع٢ً اإل2ٜتبني َٔ اؾسٍٚ )   

ٕ إ%(، ٖٚصٙ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ، سٝح  32، ٚبٓػب١ )ْاخ( ضغاي١ يإل3230%(، َكابٌ ) 13ضغاي١، بٓػب١ )

يف فطص ا٫يتشام بايتعًِٝ عَُٛا، ٚبايسضاغات ايعًٝا بٛد٘ خاص، يصاحل  اٚاضش اتفاٚتٖٓاى 

قصٛض ايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝ، ٚايتفاٚت املٛدٛز يف ايفطص ايتع١ًُٝٝ  إىلايصنٛض، ٜٚعٛز ايػبب يف شيو 

يُٝٔ ٕ ايتٛظٜع اؾغطايف مل٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ يف اإ، ٚايطٜف ٚاؿطط، سٝح ْاخبني ايصنٛض ٚاإل

ٜتػِ بايكصٛض، ٚعسّ املػاٚا٠ بني احملافعات ٚاملسٕ ٚايكط٣، ٚايتذُعات ايػها١ْٝ املدتًف١، نُا تٛاد٘ 

، ٚؼٌُ غط٠ايفكط، ٚضعف زخٌ ا٭ إىل إضاف١ايفتا٠ اي١ُٝٓٝ صعٛبات بايغ١ يف ا٫يتشام بايتعًِٝ، 

تُاع١ٝ، ٫ تعاٍ تؿهٌ قٝٛزا ع٢ً ٚايتكايٝس ا٫د عطاف، نُا إٔ ا٭غط٠ا٭ إعاي١ي١ٝ ٦ٛايفتا٠ اسٝاْا َػ

، ْٚسض٠ ١ٝا٭َٓتعًِٝ ايفتا٠، يف َٓاطل نجري٠، ْاٖٝو عٔ صعٛبات املٛاص٬ت ٚايتٓكٌ ٚاملداٚف 

 املػانٔ اؾاَع١ٝ يًفتٝات، ٚغريٙ.

 ايًغ١: -

ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚايًغات  اف٦تني، ُٖٚ إىلَٔ يغ١، ٚمهٔ تٛظٜعٗا  أنجطزْٚت ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ ب

 : تٞا٭دٓب١ٝ، ناٯ

 (: تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ عػب ايًغ١ )ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ(0دسٍٚ )

 ايٓػب١ ايعسز ايًغ١ ّ

 %  17 5956 ايعطب١ٝ 0

 %  40 4044 ا٭دٓب١ٝ 3

 100% 77777 فُٛ 

ايًغات اييت زْٚت بٗا َععِ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  أنجط( إٔ ايًغ١ ايعطب١ٝ ٖٞ 0ٜتطح َٔ اؾسٍٚ )   

تكطٜبا، %( 01)(، ٚبٓػب١ 5956اي١ُٝٓٝ، سٝح بًغ عسز ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املهتٛب١ بايعطب١ٝ َا ٜعازٍ )
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%( َٔ مح١ً املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ِٖ َٔ خطهٞ اؾاَعات 01ٕ َا ٜعازٍ )إٖٚصا ؾ٤ٞ طبٝعٞ سٝح 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ. نُا مهٔ تصٓٝف ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ عػب مجٝع  إىلاملبتعجني  إىل إضاف١اي١ُٝٓٝ، 

 : تٞايًغات، ناٯ

 (: تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ عػب ايًغ١ )مجٝع ايًغات(9دسٍٚ )

 ايعسز ايًغ١ ايعسز ايًغ١

 71 ايعطب١ٝ + اإللًٝع١ٜ 1911 ايعطب١ٝ

 74 اإللًٝع١ٜ + ايص١ٝٓٝ 4479 اإللًٝع١ٜ

 4 ايػًٛفان١ٝ 272 ايطٚغ١ٝ

 4 اإللًٝع١ٜ+ ايفطْػ١ٝ 741 ايفطْػ١ٝ

 4 اجملط١ٜ 17 ايص١ٝٓٝ

 7 اإللًٝع١ٜ+ ايبًغاض١ٜ 44 ايبًغاض١ٜ

 7 ايرتن١ٝ 47 ١ملاْٝا٭

 7 ايعطب١ٝ+ اإللًٝع١ٜ+ ايفطْػ١ٝ 42 ١ٜطايٝاإل

 7 ايعطب١ٝ+ اإللًٝع١ٜ 44 ١غباْٝا٭

 7 ايفاضغ١ٝ+ اإللًٝع١ٜ 44 ايتؿٝه١ٝ

 7 اهلٓس١ٜ 79 ايبٛيٓس١ٜ

 7 ايْٝٛا١ْٝ 79 ايفاضغ١ٝ

  .... 71 ايطَٚا١ْٝ

 10,000 ٞمجاياإل

( يغ١؛ سصًت ايًغ١ 02َٔ ) أنجطات، إش ػاٚظت ططٚسٚا٭تعسزت ايًغات اييت زْٚت بٗا ايطغا٥ٌ   

ٕ َا ٜعازٍ إتكطٜبا، ٖٚصا ؾ٤ٞ طبٝعٞ سٝح %( 01)(، ٚبٓػب١ 5956بٛاقع) ا٭ٚىلايعطب١ٝ ع٢ً املطتب١ 

 إىلاملبتعجني  إىل إضاف١%( َٔ مح١ً املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ِٖ َٔ خطهٞ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ، 01)

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ.

إٔ  إىل%(، ٜٚعٛز ايػبب يف شيو 23(، ٚبٓػب١ )2302ٚدا٤ت اإللًٝع١ٜ باملطتب١ ايجا١ْٝ، بٛاقع )   

ا ٚنٓسا أَطٜهؾاَعات سٍٛ ايعامل، ٚخاص١ يف ايًغ١ اإللًٝع١ٜ ٖٞ يغ١ عامل١ٝ، َٚعتُس٠ يف َععِ ا

يف َععِ ايبًسإ. ٚسصًت ايًغ١ ايطٚغ١ٝ ع٢ً املطتب١ ايجايج١،  ّ٭اداْب ايًغات  إىلٚاٚضٚبا ٚاغٝا، 

%(، ٖٚصا يٝؼ غطٜبا، سٝح ٜٛدس تعإٚ ٚثٝل بني اؾاَعات اي١ُٝٓٝ 0(، ٚبٓػب١ )010بٛاقع )

 ٔٚايطٚغ١ٝ، نُا إٔ ا٫ؼاز ايػٛفٝيت غابكا نإ َٔ اٚا٥ٌ ايسٍٚ اييت اغتكطبت ايساضغني ايعطب، مب

 فِٝٗ ايطًب١ ايُٝٓٝني.

ٚتٛظعت %(، 0( ضغاي١، ٚبٓػب١ تعٜس عٔ )031نُا دا٤ت ايًغ١ ايفطْػ١ٝ يف املطتب١ ايطابع١، بٛاقع )    

 –١ ٜطايٝاإل –١ ملاْٝا٭ –نُا ٜأتٞ: )ايبًغاض١ٜ  – اَطتب١ تٓاظيٝ – خط٣ايبك١ٝ بني ايًغات ايعامل١ٝ ا٭

 –ايرتن١ٝ  –اجملط١ٜ  –ٛفان١ٝ ايػً –ايطَٚا١ْٝ  –ايفاضغ١ٝ  –ايبٛيٓس١ٜ  –ايتؿٝه١ٝ  –١ غباْٝا٭

قٌ ؾٗط٠ يف ، ٖٚٞ ايًغات ا٭َٔ يغ١ أنجطايْٝٛا١ْٝ(، ٚعسز قًٌٝ دسا َٔ ايسضاغات نتبت ب -اهلٓس١ٜ 

 .ايعامل
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ات اؾاَع١ٝ يًساضغني ايُٝٓٝني يف َععِ يغات ايعامل إمنا ٜسٍ ططٚسإٕ ٖصا ايتؿتت ايًغٟٛ يٮ   

ايساضغني ايُٝٓٝني ع٢ً طًب ايعًِ يف أٟ َهإ َٔ ايعامل، ٚقس انتػبٛا اـربات  إقباٍع٢ً َس٣ 

 (.03، 3112يتدطٝط ايتعًِٝ،  ع٢ًَٔ غبعني بًسا. )اجملًؼ ا٭ أنجطٚايًغات يف 

 بًس ايتدطز:  -

إٔ َععِ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  غري تتٛظ  ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ع٢ً عسز َٔ ايبًسإ ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ،   

 قًٞ، ٜعٛز يًذاَعات اي١ُٝٓٝ، ٚفُٝا ٜأتٞ تٛضٝح شيو: إْتازٖٞ 

 (: تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ عػب بًس ايتدطز0دسٍٚ )

 ايعسز ايسٚي١ ّ ايعسز ايسٚي١ ّ ايعسز ايسٚي١ ّ

 4 ايُٓػا 00 49 تْٛؼ 30 2919 ايُٝٔ 0

 4 أغباْٝا 03 41 بٛيٓسا 33 7291 َصط 3

 4 أْسْٚٝػٝا 02 41 مجٗٛض١ٜ ايتؿٝو 32 141 ايػٛزإ 2

 4 آ٫َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠ 00 41 اٚنطاْٝا 30 244 َايٝعٜا 0

 7 نٓسا 09 42 بانػتإ 39 277 اهلٓس 9

 7 أغرتايٝا 00 44 نٛبا 30 449 ضٚغٝا ا٫ؼاز١ٜ 0

 7 يٝبٝا 01 47 اٜطإ 31 471 ايعطام 1

 7 بٓذ٬زٜـ 02 79 ٖٛيٓسا 32 444 املغطب 2

 7 ْٝذريٜا 03 71 ضَٚاْٝا 33 471 ا٭ضزٕ 3

 7 ايصَٛاٍ 91 71 اشضبٝذإ 21 729 غٛضٜا 01

 7 غًط١ٓ عُإ 90 9 ايٝابإ 20 729 ايصني 00

 7 أثٝٛبٝا 93 9 نٛضٜا اؾٓٛب١ٝ 23 744 اؾعا٥ط 03

 7 مجٗٛض١ٜ تؿٛغًٛفانٝا 92 1 اجملط 22 741 ايػعٛز١ٜ 02

 7 فًػطني 90 1 يبٓإ 20 11 املتشس٠ املًُه١ 00

 7 بًذٝها 99 1 تطنٝا 29 17 أملاْٝا 09

 7 ايربتغاٍ 90 2 َايسافٝا 20 12 فطْػا 00

 7 ايسامناضى 91 2 ايػٜٛس 21 21 اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ 01

 7 ب٬ٝضٚغٝا 92 2 تؿٛغًٛفانٝا 22 44 بًغاضٜا 02

 7 ايْٝٛإ 93 4 ناظاخػتإ 23 47 إٜطايٝا 03

  ............  4 اٚظبانػتإ 01 49 ضٚغٝا ايبٝطا٤ 31

    10,000 إمجايٞ

، سٝح نإ ا٭ٚىلاستًت ايُٝٔ املطتب١ ( بًسا، 93ٚتتٛظ  ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ٚفكا يبًس ايتدطز ع٢ً ) -

( ضغاي١، 0213بٛاقع ) ،، ٖٞ َٔ كطدات اؾاَعات اي١ُٝٓٝتكطٜبا ايطغا٥ٌ اؾاَع١ْٝصف عسز 

ٕ فطص ا٫بتعاخ يًداضز إ%( تكطٜبا، أٟ َا ٜعازٍ ايٓصف تكطٜبا، ٖٚصا ؾ٤ٞ طبٝعٞ سٝح 03ٚبٓػب١ )

َٔ ايطًب١ ٜطغبٕٛ يف ايبكا٤ بايُٝٔ يس٣  اقسٚز٠، ٚعسز املٓح ايسضاغ١ٝ مل تهٔ ناف١ٝ، نُا إٔ نجري

اغطِٖ، ٚخاص١ ايفتٝات، بػبب ايعٚاز، ٚا٫ضتباط ايعا٥ًٞ ٚا٫دتُاعٞ، نُا ٫ ػس ايفتا٠ اي١ُٝٓٝ 

 اييت وع٢ بٗا ايصنٛض. ْفػٗا فطص ا٫بتعاخ

ايػبب يف %( تكطٜبا، ٜٚعٛز 09(، ٚبٓػب١ )0039ٚدا٤ت مجٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ باملطتب١ ايجا١ْٝ، بٛاقع ) -

ٚدٛز تعإٚ ٚثٝل بني ايبًسٜٔ، ٖٚٓاى بطٚتٛن٫ٛت ٚاتفاقٝات ثكاف١ٝ دٝس٠، نُا إٔ َصط  إىلشيو 

اغتٝعابا ٚاغتكطابا يًطًب١ ايساضغني ع٢ً املػت٣ٛ ايعطبٞ، ْعطا  نجطناْت ٫ٚ تعاٍ ٖٞ ايبًس ا٭

ٕ بٛد٘ َُٛٛا، ٚايُٝٓٝملط١ْٚ ْعاّ ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚايتػ٬ٝٗت اييت وصٌ عًٝٗا ايطًب١ ايعطب ع
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١ٝ ايتعاٜـ َع ايب١٦ٝ املصط١ٜ بػٗٛي١، ٚايتأقًِ ٚايتهٝف َع اجملتُع املصطٟ إَهاْ إىل إضاف١خاص، 

 ٕ صعٛب١ يف ايسضاغ١ اٚ املعٝؿ١، َكاض١ْ بهجري َٔ ايسٍٚ.ٛبؿهٌ طبٝعٞ ٚغطٜع، ٫ٚ هس ايساضغ

%(، ٖٚٞ بًس عطبٞ َطغٛب يهجري َٔ 9(، ٚبٓػب١ )929ٚسصًت ايػٛزإ ع٢ً املطتب١ ايجايج١، بٛاقع ) -

 ايطًب١ املبتعجني، ٚوع٢ ايساضغٕٛ فٝٗا بتػ٬ٝٗت، َٚعا١ًَ سػ١ٓ. 

 إىل%(، ٜٚعٛز ايػبب يف شيو 0( ضغاي١، ٚبٓػب١ تعٜس عٔ )032ٚدا٤ت َايٝعٜا باملطتب١ ايطابع١ بٛاقع ) -

اى، ٚقسض٠ اؾاَعات املايٝع١ٜ تكسّ ْعاّ ايتعًِٝ ايعايٞ يف َايٝعٜا، ٚسػٔ غري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٖٓ

ات نبري٠ َٔ سٝح اؾٛز٠ ٚايتصٓٝف إلاظع٢ً اغتكطاب طًب١ زٚيٝني خ٬ٍ فرت٠ قصري٠، ٚسككت 

 ايعاملٞ يًذاَعات. 

إٔ  غري، أدٓب١ٝ زٚي١ عطب١ٝ ٚنئَ مخػ١ ٚمخػ أنجطَٛظع١ ع٢ً  خط٣ٚدا٤ت ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ا٭ -

قس ؽتًف عػب تصٓٝف ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ شاتٗا، ٚاخت٬ف ايفرت٠ ايع١َٝٓ، أٚ أٟ  تٝباتٖصٙ ايرت

يتدطٝط  ع٢ًيسيٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ايصازض عٔ اجملًؼ ا٭ اَتغري أخط، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ٚٚفك

، سٝح ناْت ا(، دا٤ت ايعطام يف املطتب١ ايجايج١ بعس ايُٝٔ َٚصط، ٖٚصا يٝؼ غطٜب3112ايتعًِٝ )

يًطًب١ ايُٝٓٝني يف فرتات ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ، ٚيٝؼ ٖٓاى َا ٖٛ  اايبًسإ ايعطب١ٝ اغتٝعاب أنجططام َٔ ايع

قس تطُٔ ضغاي١ ٚاسس٠ فكط، ٖٚٞ ضغاي١ )ايهاْسا،  0321أزٍ ع٢ً شيو، َٔ سكٝك١ َفازٖا إٔ ايعاّ 

املطنع  يكاعس٠ بٝاْات ا(، ٚفك3910(، ٚايطقِ املهتيب )1231(، ٚؼٌُ ايطقِ ايتػًػًٞ )0321

عبساهلل غعٝس ْصٝب ايهاْسا، ٚناْت بعٓٛإ: ايتطٛض ايسغتٛضٟ يف / يًباسحايٛطين يًُعًَٛات، ٖٚٞ 

)املطنع ايٛطين يًُعًَٛات،  اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ اي١ُٝٓٝ، مت اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ داَع١ بغساز بايعطام

3102 ،230). 

"   ( زٚي93١َٔ ) أنجطضغني ايُٝٓٝني يف ات اؾاَع١ٝ اجملاظ٠ يًساططٚسإٕ ٖصا ايتؿتت اؾغطايف يٮ -

ٜسٍ ع٢ً َس٣ تطابط ايع٬قات ايجكاف١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايكا١ُ٥ بني ايُٝٔ ٚبني تًو ايسٍٚ اييت فتشت 

داَعاتٗا يًساضغني ايُٝٓٝني يتأًِٖٝٗ ايتأٌٖٝ ايعًُٞ املٓاغب يف ايتدصصات ٚاجملا٫ت اييت ناْت 

تٛفريٖا خاص١ ٚإٔ ايسضاغات ايعًٝا يف داَعيت صٓعا٤ ٚعسٕ مل تهٔ قس فتشت  إىلايُٝٔ يف ساد١ 

 (.00، 3112يتدطٝط ايتعًِٝ،  ع٢ًبعس")اجملًؼ ا٭

 غ١ٓ اإلقطاض : -

 غريظاَع١ صٓعا٤،  0329، ٚبسأت ايسضاغات ايعًٝا عاّ 0311بسأ ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف ايُٝٔ عاّ   

اـاضز، ٚمهٔ تٛظٜع ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ  إىلات بػبب اإلٜفاز  ٝيعكس ايجُاْٝٓ اَعطفٝ اإْتادإٔ ٖٓاى 

 : تٞيػ١ٓ اإلقطاض ، ناٯ اٚفك
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 (: تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ عػب غ١ٓ اإلقطاض 1دسٍٚ)

 ايعسز ايػ١ٓ ايعسز ايػ١ٓ

7997 7 7999 741 

7994 7 4777 471 

7992 7 4777 441 

7991 4 4774 471 

7999 4 4774 414 

7999 1 4772 144 

7997 7 4771 949 

7997 2 4771 911 

7994 1 4771 977 

7994 77 4779 7772 

7992 1 4779 7722 

7991 1 4777 7441 

7991 74 4777 991 

7991 41 4774 994 

 19 4774َاضؽ  –ٜٓاٜط  14 7999

 77,777 ٞمجاياإل

 :تٜٞتٛظ  ايتؿتت ايعَين يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ ناٯ

%( َٔ اجملُٛ  ايهًٞ، 29(، بٓػب١ )3103 -3110ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ خ٬ٍ ايفرت٠ ) إٜسا بًغت شض٠ٚ  -

يًطغا٥ٌ  إٜسا ْػب١  أع٢ً( ع٢ً 3101 -3113 -3112ٚسصًت ايفرت٠ املُتس٠ يٮعٛاّ ايج٬ث١ )

ث١، ( ضغاي١ يٮعٛاّ ايج2232٬) إٜسا (، سٝح مت 3102 -0321عاَا، يًفرت٠ ) 22اؾاَع١ٝ خ٬ٍ 

َٔ سٝح غ١ٓ  ا٭ٚىليف املطتب١  3101َٔ فُٛ  ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ نهٌ، ٚدا٤ ايعاّ  %(20ٚبٓػب١ )

، 3112%(، ًٜٝ٘ ايعاّ 03( ضغاي١، ٚبٓػب١ )0329اإلقطاض يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، سٝح بًغ عسز ايطغا٥ٌ )

(، ٚبٓػب١ 0100، يف املطتب١ ايجايج١، ٚبٛاقع )3113%(، ثِ ايعاّ 00(، ٚبٓػب١ تعٜس عٔ )0000بٛاقع )

ايعًٝا يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ افتتاح عسز َٔ بطاَر ايسضاغات  إىل%(، ٜٚعٛز ايػبب 01تعٜس عٔ )

َٔ ايكطٕ ايٛاسس  ا٭ٍٚاـاضز يف ايعكس  إىلظٜاز٠ عسز املبتعجني  إىل ضاف١اؿه١َٝٛ ٚاـاص١، باإل

 .0331ٚايعؿطٜٔ، ٚبعس تأغٝؼ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ عاّ 

ٞ سٝح مل ٜهٔ ٖٓاى ٝات ٚايتػعٝٓٝات ف٬ٝسغ ق١ً ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ٖٚصا طبٝعجُاْٝٓأَا فرت٠ اي -

ات داَع١ٝ ٫ ظايت يف أططٚسٖٓاى زضاغات عًٝا، يف ايساخٌ، نُا إٔ فطص املبتعجني ناْت ْازض٠. "ٚ

ٗا يف إسس٣ املهتبات اؾاَع١ٝ أٚ ايٛط١ٝٓ إٜساعسٛظ٠ أصشابٗا مل ٜتِ سصطٖا أٚ ضبطٗا أٚ تٛثٝكٗا أٚ 

يف تػعٝٓٝات ايكطٕ املاضٞ يًُعًَٛات، بعض اؾٗات ايطمس١ٝ  تتٓب٘فكس سصٌ عًٝٗا أصشابٗا قبٌ إٔ 

١ نايٛظضات ٚاهل٦ٝات ٚامل٪غػات أنازمٝخاص١ أٚي٦و ايصٜٔ مت ابتعاثِٗ َٔ دٗات خاص١ غري 

)اجملًؼ ٚبصف١ خاص١ أٚي٦و ايصٜٔ زضغٛا ع٢ً ْفكاتِٗ اـاص١ زٕٚ ا٫ضتباط بأٟ د١ٗ ضمس١ٝ.

 (.3، 3112يتدطٝط ايتعًِٝ،  ع٢ًا٭

، 3101ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات بعس  أعسازنُا ٬ٜسغ تٓاقص  -

سساخ ايطبٝع أتأثريات ٚتساعٝات  إىل، ٜٚعٛز ايػبب يف شيو 3102، ٚبسا١ٜ 3103، 3100ٚخاص١ يف 

 صٓعا٤ يف تًو ايػٓٛات. إىل ا٭١ََٝٓٔ يس٣ ايساضغني، ٚضعف ايٛصٍٛ أايعطبٞ، ٚٚدٛز كاٚف 
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 اجملاٍ املٛضٛعٞ: -

 3102 يتصٓٝف املطنع ايٛطين يًُعًَٛات عاّ اات اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ ٚفكططٚستتٛظ  ايطغا٥ٌ ٚا٭ -

 : تٞع٢ً ايٓشٛ اٯ  -يعسز ايسضاغات اٚفك اَطتب١ تٓاظيٝ – اَٛضٛعٝ فا٫ 30 إىل

 (: تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ عػب اجملاٍ املٛضٛع2ٞدسٍٚ )

 ايعسز اجملاٍ ّ ايعسز اجملاٍ ّ

 260 عًِ ْفؼ 13 1463 ٚعًّٛ صش١ٝطب  1

 225 عًّٛ غٝاغ١ٝ 14 1269 تطب١ٝ ٚتعًِٝ 2

 210 قاغب١ 15 987 يغات ٚآزاب 3

 182 دغطافٝا 16 967 زٜٔ 4

 153 عًِ ادتُا  17 839 عًّٛ 5

 102 إع٬ّ 18 696 قإْٛ 6

 80 ب١٦ٝ 19 589 إزاض٠ 7

 65 سصا٤إ 22 433 ٖٓسغ١ 8

 33 ثاضآ 21 428 َعًَٛات١ٝ 9

 25 فًػف١ 22 393 ظضاع١ 12

 19 ضٜاض١ 23 295 تاضٜذ 11

 14 غٝاس١ 24 273 اقتصاز 12

 10,000 ٞمجاياإل

 ٜأتٞ( تٛظٜع ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ سػب اجملاٍ املٛضٛعٞ ٚايبشجٞ، ٚفُٝا 2ٜتطح َٔ اؾسٍٚ )

 :هلا َٛدع  اغتعطاض

( 0002َٔ سٝح اجملاٍ املٛضٛعٞ، بٛاقع ) ا٭ٚىلسصٌ فاٍ ايطب ٚايعًّٛ ايصش١ٝ ع٢ً املطتب١  -

ايتدصصات ايطب١ٝ ع٢ً  أ١ُٖٝ إىل%(، ٜٚعٛز ايػبب يف شيو ١09، ٚبٓػب١ تكرتب َٔ )أططٚسضغاي١ ٚ

املػت٣ٛ ايسٚيٞ، ٚضغب١ ايهجري َٔ ايطًب١ ايساضغني يف ا٫يتشام بٗصٙ ايتدصصات ْعطا ملا قس وكك٘ 

. خط٣ايطيب، أفطٌ َٔ اجملا٫ت ا٭ نازمًُٞذتُع ا٭اجملاٍ َٔ ق١ُٝ ع١ًُٝ، ٚتٛفط فطص ايعٌُ ي

 هلصا اجملاٍ. اٚزٚيٝ اقًٝ انُا إٔ ٖٓاى استٝاد

%(، ٖٚصا 02(، ٚبٓػب١ تكرتب َٔ )0303ٚسصٌ فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ع٢ً املطتب١ ايجا١ْٝ بٛاقع ) -

ٚظاضات، ٖٚٞ: )ٚظاض٠  ٕ قطا  ايتعًِٝ بأْٛاع٘ َٚطاسً٘ املدتًف١، قطا  نبري، ٜٚطِ ث٬خإَتٛقع سٝح 

ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ املٗين(، نُا إٔ نًٝات ايرتب١ٝ ٖٞ ايهًٝات 

اْتؿاضا يف ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚخاص١ يس٣ اؾاَعات اؿه١َٝٛ، ْاٖٝو عٔ إ اٍٚ ن١ًٝ ظاَع١  نجطا٭

تٓػار عسز َٔ نًٝات ايرتب١ٝ يف كتًف صٓعا٤، ناْت ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ثِ يف عسٕ، َُٚٓٗا مت اغ

 اؾاَعات اؿه١َٝٛ. 

، ٖٓسغ١، َعًَٛات١ٝ،  إزاض٠، زٜٔ، عًّٛ، قإْٛ، يغات ٚآزابٚدا٤ت بك١ٝ اجملا٫ت َطتب١ ع٢ً ايتٛايٞ: ) -

، ب١٦ٝ، إسصا٤، إع٬ّظضاع١، تاضٜذ، اقتصاز، عًِ ْفؼ، عًّٛ غٝاغ١ٝ، قاغب١، دغطافٝا، عًِ ادتُا ، 

 ، ضٜاض١، غٝاس١(.آثاض، فًػف١

املعطيف َٔ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ سػب اجملا٫ت ايع١ًُٝ  ْتازٚإشا َا قٛضْت ْتا٥ر ايتصٓٝف يإل  

، اييت اعتُس عًٝٗا ايبشح اؿايٞ، 3102يببًٝٛغطافٝا املطنع ايٛطين يًُعًَٛات  اٚايبشج١ٝ، ٚفك
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، لس إٔ ا٭خري قس 3112يتدطٝط ايتعًِٝ  ع٢ًٚزيٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ايصازض عٔ اجملًؼ ا٭

 (:31 -03 ،3112يتدطٝط ايتعًِٝ،  ع٢ًاجملًؼ ا٭):تٞث٬ث١ أْٛا ، ٖٚٞ ناٯ إىلصٓف ايطغا٥ٌ 

 ١:تٝٚايًغات ٚتعِ اجملا٫ت اٯ ٚاٯزاب١ٝ ْػاْ: ايعًّٛ اإل أ٫ٚ -

 – زضاغات غ١َٝ٬ - ايتاضٜذ – اؾغطافٝا – عًِ ايٓفؼ - اٯزاب – ايًغات )عطب١ٝ + الًٝع١ٜ()

%( ١33.13 ٚبٓػب١ )أططٚس( 0101ات بًغ )ططٚسَٔ ا٭ اٚقس ادٝعت يف ٖصٙ اجملا٫ت عسز(، ايفًػف١

 .١أططٚس( 9313، ٚايبايغ عسزٖا )اتططٚسٞ ايهًٞ يٮمجائَ اإل

 ١:تٝ: ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚتطِ املٛضٛعات اٯاثاْٝ -

املٓاٖر ايرتب١ٜٛ ٚايرتب١ٝ املسضغ١ٝ  - ايتذاض٠ – ايبٓٛى – ايتػٜٛل – عُاٍا٭  إزاض٠ - ايعا١َ  زاض٠اإل)

 – ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ - ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ - ١ٝغ٬َايعًّٛ اإل - عًّٛ ايرتب١ٝ - ايرتبٟٛ ؾطافٚاإل

%( َٔ ١23.01 ٚبٓػب١ )أططٚس( 3203ات يف ٖصٙ اجملا٫ت )ططٚسٞ عسز ا٭إمجايٚقس بًغ (، ع٬ّاإل

 ات.ططٚسٞ يٮمجاياإل

 ١:تٝ: فا٫ت ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚتطِ اجملا٫ت اٯاثايج -

 – ايعُاض٠ ٚايفٕٓٛ املعُاض١ٜ - ايربفٝات – ايعًّٛ – ايطب – ايعضاع١ – ْعِ اؿاغٛب  إزاض٠)

ات اجملاظ٠ يف ٖصٙ ططٚسقس بًغ عسز ا٭(، ٚاؾٝٛيٛدٝا – اهلٓسغ١ – ايفٝعٜا٤ – ايصٓاع١ – ايطٜاضٝات

 (.اتططٚس%( َٔ ايعسز ايهًٞ يٮ١20.10 داَع١ٝ ٚبٓػب١ )أططٚس( 0212اجملا٫ت )

(، ٖٚٞ 1-9، 3112يتدطٝط ايتعًِٝ،  ع٢ًٚقسَت عسزا َٔ ايتفػريات، نُا ٚضز يف )اجملًؼ ا٭

 : تٞناٯ

ايتطبٝك١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ بٓػب١ ١ٝ ٚايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ايٓعط١ٜ ع٢ً ايعًّٛ ْػاْم ايعًّٛ اإلٜتطح تفٛ -

  يف ايٓؿأ٠ غبلٖٚٛ إٔ ايهًٝات ايٓعط١ٜ يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ناْت ٖٞ ا٭ ؛%( يػبب ٚاسس02.30)

 (1، 3112، يتدطٝط ايتعًِٝ ع٢ًاجملًؼ ا٭) .ٚايتطٛض

ٜكسّ  أصبح َٔ ايػُات ايغايب١ ع٢ً َا ٗاْفػ ٕ اضتفا  َعس٫ت ايتهطاض ٚا٫درتاض املٛضٛعات ايبشج١ٝ إ -

تٗسز بفكس  أَ َؿطٚعات يًبشح ايعًُٞ يسضديت املادػتري ٚايسنتٛضاٙ، ٖٚٞ ظاٖط٠ غري صش١ٝ عًُٝ

ٚبايتايٞ يف قسض٠ اؾاَعات ع٢ً ايتصسٟ ؿٌ املؿه٬ت اؿكٝك١ٝ  ،ايجك١ يف قسض٠ ايباسجني ايعًُٝني

ٛ  ٖصٙ ايعاٖط٠ ٖٛ عسّ ؾٝ إىل٫ٚ ىتًف اثٓإ ع٢ً إٔ ايػبب ايصٟ أز٣  ،ٚايٛاقع١ٝ املًش١ يًُذتُع

ٖٛ ا َٚ ،ات داَع١ٝأططٚسباؾاَعات اي١ُٝٓٝ بهٌ َا مت اداظت٘ َٔ  قػاّإساط١ ايباسجني ٚايهًٝات ٚا٭

 (.9، 3112 ،يتدطٝط ايتعًِٝ ع٢ًاجملًؼ ا٭قٝس ايبشح يف فا٫تِٗ املٛضٛع١ٝ)

 ،تعس زٕٚ ض١ٜ٩ قسز٠ ْٗاإاـاضز ف إىلاؾاَع١ٝ يًُٛفسٜٔ ايُٝٓٝني  اتططٚسبا٭أَا فُٝا ٜتصٌ  -

َٔ فاٍ ٚمت تػذًٝٗا يف  أنجطات ٚقس تهطضت يف ططٚسفا٫درتاض ٚايتهطاض َٛدٛز يف َععِ ا٭

أ٫ ٚنإ َٔ املفرتض  ..اؾاَعات ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ زٕٚ عًِ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايُٝٔ

اؾٗات املدتص١ يف  إىلإ٫ بعس ايطدٛ   ؛ت٘أططٚساـاضز ٚتػذٌٝ  إىل ابتعاث٘ػُح ٭ٟ باسح ٜتِ ٜ

اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ٚإضغاٍ ْػد١ َٔ خط١ ايبشح يًٓعط فٝٗا َٔ سٝح اضتباطٗا بايب١٦ٝ اي١ُٝٓٝ َٚٔ 

 .(0، 3112،  يتدطٝط ايتعًِٝ ع٢ًاجملًؼ ا٭سٝح عسّ تهطاضٖا أٚ ضعف َٛضٛعٗا.)
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ٖتُاّ بايكسض ايهايف، ٚشيو يغٝاب ايٛعٞ ات اؾاَع١ٝ يف ايُٝٔ ٫ تًك٢ ا٫ططٚسٚمما ٜ٪غف ي٘ إٔ ا٭  -

ات َٔ َطاَني ٚزضاغات ططٚسَا ؼًُ٘ ٖصٙ ا٭ إىلايعًُٞ ٚايٛعٞ ايببًٝٛغطايف ٚعسّ ا٫يتفات 

ٚعٛخ داز٠، َٚا ؼًُ٘ َٔ ْتا٥ر ٚتٛصٝات ٚتصٛضات َٚكرتسات، ٖصا فط٬ عٔ غٝاب املٛظفني 

ات نُا ٖٛ اؿاٍ ايػا٥س يف ططٚسهلصٙ ا٭املتدصصني يف فاٍ املهتبات ٚايتٛثٝل ٚغٝاب ا٭زي١ 

قص٣ٛ َٔ  أ١ُٖٝات اؾاَع١ٝ ططٚسَععِ زٍٚ ايعامل اييت تٛيٞ اؾاَعات ٚامل٪غػات ايع١ًُٝ ا٭

يتدطٝط  ع٢ًسٝح سصطٖا ٚضبطٗا ٚتٛثٝكٗا ٚايتعطٜف بٗا ٚتبازهلا بني اؾاَعات )اجملًؼ ا٭

 (.0 -9، 3112ايتعًِٝ، 

ات اؾاَع١ٝ املتُٝع٠ َٔ قبٌ اؾاَعات أٚ املطانع ططٚسايع١ًُٝ َٔ ا٭ فاز٠أَا بايٓػب١ ملس٣ اإل   

يًسٚي١ أٚ ايعٌُ بايتٛصٝات ٚاملكرتسات اييت  زاضٟايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ أٚ َتدصٟ ايكطاض يف اؾٗاظ اإل

ات املطتبط١ مبعاؾ١ املؿه٬ت يف ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتصازٟ ٚايػٝاغٞ ططٚستتطُٓٗا تًو ا٭

 فاز٠ َٔ قبٌ تًو اؾٗات متجٌ إفاز٠ ْػب١ٝ ٫ٚ ْعًِ إٕ ناْت ٖٓاى دٗات تعٌُ مبا دا٤ اإلفإٕ ٖصٙ 

ٖصٙ ايطغا٥ٌ َٔ َكرتسات أٚ تٛصٝات أٚ سًٍٛ ، ٚنإ َٔ املفرتض إٔ تعٗط ْتا٥ذٗا ٚتٓعهؼ ع٢ً يف 

و يف غٛا٤ أنإ شي ،ا٭فطٌ إىلزا٤ اختفا٤ بعض ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ايػًب١ٝ ٚتطٜٛط ٚؼػني ا٭

بٓتا٥ذ٘ يف تطٜٛط  خصايبشح ايعًُٞ ٚا٭ أ١ُٖٝب آأدٗع٠ ايسٚي١ املدتًف١، إلماْ ّايكطا  اـاص أ

 (. 2008،7، يتدطٝط ايتعًِٝ ع٢ًاجملًؼ ا٭).كتًف اجملا٫ت ايت١ُٜٛٓ

تعٛز يطعف  أخط٣ أغبابتعٛز يطعف تػٜٛل اـسَات ايبشج١ٝ يس٣ اؾاَعات، ٚ أغبابٖٚٓاى     

زضاغ١  إيٝ٘ايرباَر ايتػٜٛك١ٝ ـسَات املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، ٖٚصا ٜتفل َع َا تٛصًت 

اييت نؿفت عٔ مج١ً َٔ ايٓتا٥ر سٍٛ خسَات املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، َٚٓٗا  (2012)اـ٫ْٛٞ، 

ٚنصا َصازض ، َٗاٚدٛز قصٛض يس٣ املطنع يف ايتعطٜف غسَات املعًَٛات اييت ٜكسع٢ً غبٌٝ املجاٍ: )

يسٜ٘، ٜٚطدع شيو يطعف ايرباَر ايتػٜٛك١ٝ ملا مهٔ إٔ ٜكسَ٘ املطنع  تٛفطاملعًَٛات اييت ت

ٖا: أبطظ، ٚقسَت ايسضاغ١ عسزا َٔ ايتٛصٝات، نإ يسٜ٘ َٔ َصازض َعًَٛات ٜتٛفطيًُػتفٝس َٚا 

ايسضاغات  أسسخٚمبا ٜ٪َٔ تٛفري  ،ضطٚض٠ ا٫ؾرتاى يف ايسٚضٜات ٚقٛاعس ايبٝاْات ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ

 . (ا املػتفٝسٕٚإيٝٗيف ؾت٢ اجملا٫ت املعطف١ٝ اييت وتاز  عاخٚا٭

املعطيف،  ْتازنبري٠ يف فاٍ ايبشح ايعًُٞ، ٚتؿذٝع اؾاَعات ع٢ً اإل اٚيصا؛ تبصٍ ايسٍٚ دٗٛز    

١ٝ، نُا ٜٓبغٞ ضبط ْتادٚتٛظٝف ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٚايتصٛضات ايبشج١ٝ يتشػني ا٭زا٤، ٚظٜاز٠ اإل

ايبشٛخ مبدتًف أْٛاعٗا، ٚايرتنٝع ع٢ً نٌ  إدطا٤املٛضٛعات ايبشج١ٝ بكطاٜا ايت١ُٝٓ ٚاجملتُع، ٚ

ٕ إ" سٝح   ْتازَا ٜتعًل بصٓع ايػٝاغات، ٚاؽاش ايكطاضات، ٚتععٜع ايؿطان١ َع قطا  اـسَات ٚاإل

ايتطبٝكٞ ٚتطٜٛطٙ، باعتباض إٔ ايت١ُٝٓ اييت تطبٝل املعطف١ اؾسٜس٠ ٜتطًب اغتجُاضا َٓاغبا يف ايبشح 

 (.303، 3109بايبشح ايعًُٞ عُٝا٤، ٚايبشح ايعًُٞ غري املطتبط بايت١ُٝٓ أصِ". )سٝسض،  أخص٫ ت

 ْتازاملعطيف يف ايُٝٔ، ٜتبني "إٕ سذِ اإل ْتازٚباغتكطا٤ اإلسصا٥ٝات ٚايبٝاْات احمل١ًٝ سٍٛ اإل    

ضدِ، ٚٚاغع، َٚتٓٛ ، َٚفٝس يًغا١ٜ، ٖٚٛ سص١ًٝ ْصف قطٕ َٔ ايعًُٞ ٚاملعطيف ايُٝين نبري، ٚ

٫ف َٔ غاعات ايتعًِٝ ٚايبشح، أْفل عًٝ٘ ٬َٜني ايس٫ٚضات، ٚتػتًٗو ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ غٜٓٛا اٯ
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١، َٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ضؾفايعٌُ ٚايتسضٜؼ ٚايبشح ٚايتأطري ٚايهتاب١ ٚايٓػذ ٚايتٛثٝل ٚاؿفغ ٚا٭

 ْتاز. ٚع٢ً ايطغِ َٔ ضدا١َ اإلْتازأز٢ْ فهط٠ عٔ تًو ايجط٠ٚ، ٚشيو اإليًُذتُع ايعًُٞ ٚاحملًٞ 

إٔ ا٭دٝاٍ اؾسٜس٠ َٔ ايباسجني، َا ظايت تهطض ٚتػتٓػذ  إىلإٔ مث١ ز٥٫ٌ، تؿري  غريايعًُٞ ايُٝين؛ 

َعطف١ َٓػٛخ١  إْتازبعض املٛضٛعات ايبشج١ٝ، ٜٚتػبب ٖصا يف ٖسض ايطاقات ٚايٛقت ٚاؾٗس ٚاملاٍ، ٚ

بعطٗا، فٗٞ مل تٓؿط يًذُٗٛض، ٚمل ٜػتفٝس َٓٗا صٓا  ايكطاض، ٚضامسٞ ايػٝاغات ايعا١َ َٔ 

ايعًُٞ ايػابل سبٝؼ ا٭زضاز، ٚع٢ً  ْتازاإل –٫ٚ ٜعاٍ  –، بٌ ظٌ أٜطاباؿه١َٛ، ٚيف ايكطا  اـاص 

ضفٛف املهتبات اؾاَع١ٝ، ٚمل ٜتِ تٛظٝف ْتا٥ذ٘ يف خس١َ اجملتُع، ٚايت١ُٝٓ، ٚؼػني اؿٝا٠ ايعا١َ. 

 (.B ،3131 ،3)اـطٝب 

عًُٞ غعٜط، ٚدٝس َٔ سٝح ايهِ، ٚيهٔ تعٌ ٖٓاى  إْتازٚيف ض٤ٛ َا غبل؛ ٜتطح إٔ يس٣ ايُٝٔ    

إٔ  -ِٖٖٚٞ ا٭ – أخط٣عًٝ٘ َٔ سٝح اؾٛز٠، ٖصا َٔ ْاس١ٝ، َٚٔ ْاس١ٝ ع٬َات اغتفٗاّ نجري٠ 

(، فٗٛ عباض٠ عٔ نٓع َسفٕٛ، ٚمل اٚخاضدٝ ااملعطيف ايُٝين ضغِ ٚفطت٘، إ٫ أْ٘ غري َعًّٛ )زاخًٝ ْتازاإل

يف إٔ ايُٝٔ ٫ تعاْٞ َٔ ضعف أٚ ق١ً ايطغا٥ٌ   ، ٚتهُٔ املؿه١ًأسس أسس، ٚمل ٜػتفس َٓ٘ إىلٜصٌ 

اؾاَع١ٝ، ٚيهٔ املؿه١ً تهُٔ يف غٝاب ايٓؿط يتًو ايطغا٥ٌ، ٚاتطح إٔ مجٝع اؾاَعات ٫ تطفع 

١، ٖٚٞ ٫ يهرتْٚٝايرتقٝات ع٢ً َٛاقعٗا اإل أعاخٗا ايعًُٞ، َٔ ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ، ٚإْتاد

١ يعسز دٝس َٔ ايطغا٥ٌ ٚايبشٛخ، ٚمل تهًف إيهرتْٚٝضغِ ٚدٛز ْػذ تعاٍ بٛضعٗا ايتكًٝسٟ ٚايٛضقٞ، 

اؾاَعات ْفػٗا ست٢ ايّٝٛ، مبٛانب١ ايتشٍٛ ايطقُٞ، ٚتػٌٗٝ ايٛصٍٛ اؿط يًُعًَٛات، بٛاغط١ 

 ، مبا فٝٗا اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١، ٚإٕ ٚدس اغتجٓا٤ ؾاَع١ فٗٛ قسٚز ٫ٚ سهِ ي٘. ْرتْتاإل

 خ٬ص١ ايٓتا٥ر:

 ٖا َا ٜأتٞ: أبطظمج١ً َٔ ايٓتا٥ر،  إىلخًص ايبشح    

 إىلايعًُٞ يًباسجني،  ْتازأْٛا  اإل أبطظات اؾاَع١ٝ أسس َصازض املعًَٛات، ٚططٚستعس ايطغا٥ٌ ٚا٭ -

 .خط٣داْب بك١ٝ َصازض املعطف١ ا٭

ٚاجملاظ٠ َٔ ، املعطيف يطًب١ ايسضاغات ايعًٝا ْتازاإلات اؾاَع١ٝ خ٬ص١ ططٚسمتجٌ ايطغا٥ٌ ٚا٭ -

%( يًُادػتري، 10( ضغاي١، َٓٗا )01111اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ٚايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ، ٚبًغ عسزٖا )

 .ْاخ%( يإل32%(، ٚ)13%( يًسنتٛضاٙ، ٚنإ يًصنٛض َٓٗا )33ٚ)

%( يًغات 01%(، َكابٌ )01سصست ايًغ١ ايعطب١ٝ ايٓصٝب ا٭نرب َٔ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، بٓػب١ ) -

  %(، ثِ ايفطْػ١ٝ 0ٚبٓػب١ )  %(، ًٜٝٗا ايطٚغ١ٝ 23ا٭دٓب١ٝ، ٚدا٤ت اإللًٝع١ٜ باملطتب١ ايجا١ْٝ، بٓػب١ )

 %(.0ٚبٓػب١ )

 %(، ًٜٝٗا َصط03بٓػب١ ) ا٭ٚىل، ٚاستًت ايُٝٔ املطتب١ ا( بًس93تٛظعت ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ع٢ً ) -

 %(.  0) بٓػب١%(، ٚاهلٓس 0) بٓػب١%(، فُايٝعٜا 9) بٓػب١ %(، ثِ ايػٛزإ 09) بٓػب١

%(، ٚنإ ايعاّ 29(، بٓػب١ )3103 -3110ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ خ٬ٍ ايفرت٠: ) إٜسا بًغت شض٠ٚ  -

 ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ نهٌ. %( 03َٔبٓػب١ ) اإْتاًدا٭عٛاّ  أنجط 3101
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، ٚسصٌ فاٍ ايطب اَٛضٛعٝ ( فا30٫ات اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً )ططٚستٛظعت ايطغا٥ٌ ٚا٭ -

%(، ٚدا٤ت 02%(، ًٜٝ٘ فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بٓػب١ )09بٓػب١ ) ا٭ٚىلٚايعًّٛ ايصش١ٝ ع٢ً املطتب١ 

، ٖٓسغ١، َعًَٛات١ٝ، ظضاع١،  إزاض٠، زٜٔ، عًّٛ، قإْٛ، يغات ٚآزاببك١ٝ اجملا٫ت َطتب١ ع٢ً ايتٛايٞ: )

، ب١٦ٝ، إسصا٤، آثاض، إع٬ّتاضٜذ، اقتصاز، عًِ ْفؼ، عًّٛ غٝاغ١ٝ، قاغب١، دغطافٝا، عًِ ادتُا ، 

 فًػف١، ضٜاض١، غٝاس١(.

 ا٫غتٓتادات: 

 ٖا فُٝا ٜأتٞ: أبطظتكسِٜ مج١ً َٔ ا٫غتٓتادات، تتُجٌ  إىلخًص ايبشح اؿايٞ   

يتدطٝط ايتعًِٝ لاسات َكبٛي١، فُٝا ٜتعًل  ع٢ًسكل املطنع ايٛطين يًُعًَٛات ٚاجملًؼ ا٭ -

 بإهاز قاعس٠ بٝاْات ٚط١ٝٓ يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ )َادػتري ٚزنتٛضاٙ(، يف كتًف اجملا٫ت.

 ٜعٌُ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات ع٢ً ت١٦ٝٗ أدٛا٤ َٓاغب١ يًباسجني ٚضٚاز املطنع. -

ات ٚاضش١ ٚقسز٠ يًشصٍٛ ع٢ً ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ بايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايتعًِٝ إدطا٤ٚضع املطنع  -

 ٯي١ٝ َٓع١ُ ٚفاع١ً. اايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ٚكتًف اؾاَعات، ٚايباسجني، ٚفك

، ٚاييت تطُٓت 3102ات اؾاَع١ٝ عاّ ططٚسببًٝٛغطاف١ٝ ايطغا٥ٌ ٚا٭ ا٭ٚىلأصسض املطنع ٚيًُط٠  -

اف١ٝ يعؿط٠ ا٫ف ضغاي١ )َادػتري ٚزنتٛضاٙ(، ٚتٛقف املطنع عٔ اصساض ْػد١ ايبٝاْات ايببًٝٛغط

 ٚست٢ ايّٝٛ. 3102َٓص  أخط٣

، ١ٝا٭١َٓ ايعػهط١ٜ ٚنازمٝاؾاَع١ٝ ٚا٭خًٛ قاعس٠ بٝاْات املطنع ايٛطين يًُعًَٛات َٔ ايطغا٥ٌ  -

ؾطانات فاع١ً بني تًو ٫ٚ تٛدس  ،باؾاَعات ا٭َٓٝنيضغني ايعػهطٜٔ ايعسّ اضتباط ايس اْعط

 تًو ايطغا٥ٌ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات.  ٜسا اؾٗات ٚاملطنع ايٛطين إل

ٜٛاد٘ املطنع صعٛبات ٚؼسٜات نبري٠ تتُجٌ يف ضعف املٛاظ١ْ املاي١ٝ، ٚضعف ايتػٜٛل يًدسَات اييت  -

٭خري ْتٝذ١ ا٭سساخ ْكص ايطغا٥ٌ املٛزع١ خ٬ٍ ايعكس ا إىل إضاف١ٜكسَٗا، ٚايطغا٥ٌ املٛزع١ يسٜ٘، 

 إىلتًو ايطغا٥ٌ املُٓٛس١ يطًب١ احملافعات اؾٓٛب١ٝ، ٚبعض املٛفسٜٔ  ٫غُٝا، ١ٝٚا٭َٓٚايعطٚف 

 ايُٝٔ.  إىلاـاضز، ٚؼسٜسا ممٔ مل ٜعٛزٚا 

متًو املطنع ض١ٜ٩ تطٜٛط١ٜ يعسز َٔ املؿطٚعات اييت تعجطت ْتٝذ١ يًتشسٜات املاي١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ  -

 املتعاقب١.  ١ٝا٭َٓٚ

ملًدصات ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜعاٍ َتشفعا ع٢ً ْؿط  يهرتْٚٞلح املطنع يف ايٓؿط اإل -

احملت٣ٛ املعطيف نٓص ناٌَ بػبب سكٛم املًه١ٝ ايفهط١ٜ يًباسجني، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ بعض 

 ا نٓص ناٌَ.إيهرتْٚٝايباسجني قس متت َٛافكتِٗ ع٢ً ْؿط ضغا٥ًِٗ 

تعإٚ بني املطنع ٚاملطانع املُاث١ً، سٝح ٫ تٛدس ؾطانات سكٝك١ٝ ٚفاع١ً، ٚمل ضعف ايتٓػٝل ٚاي -

 تطبط قاعس٠ بٝاْات املطنع مبج٬ٝتٗا َٔ قٛاعس ايبٝاْات ايطق١ُٝ عطبٝا ٚاقًُٝٝا ٚزٚيٝا. 

، ٚمل ٜتُهٔ ٫3111 تعاٍ نجري َٔ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ بٓػدٗا ايٛضق١ٝ ٚخاص١ تًو املٛزع١ قبٌ  -

 ١ ست٢ ايّٝٛ.إيهرتًَْٚٝفات  إىلمتتتٗا ٚؼًٜٛٗا املطنع َٔ أ

 ايتٛصٝات:
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مج١ً  إىلْتا٥ر ايبشح، ٚاغتد٬ص بعض ا٫غتٓتادات، تٛصٌ ايبشح غتعطاض ٝات، ٚازباغتكطا٤ ا٭بعس 

يف  –قس تػاعس ٚ، (33، 3112، يتدطٝط ايتعًِٝ ع٢ًاجملًؼ ا٭)َٔ ايتٛصٝات، ٚاييت تٓػذِ َع ٚضز يف 

 :تٞناٯَٓٗا  ِٖمهٔ شنط ا٭ٚصٓا  ايكطاض، ٚاؾٗات شات ايع٬ق١، باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ،  -فًُٗا 

تععٜع ايكسض٠ امل٪غػ١ٝ يٛظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ بايُٝٔ، ٚيًُطنع ايٛطين يًُعًَٛات،  .0

ٚايتكين  زاضٟايكاْْٛٞ ٚاملايٞ ٚاإل ٚاجملايؼ املع١ٝٓ بايتعًِٝ، ٚتٛفري ايسعِ ايهايف هلا مبدتًف أْٛاع٘:

 ٚايفين، ٚمحاٜتٗا َٔ كاطط اؿطٚب ٚايٓعاعات املػًش١.

قٝاّ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ بإعساز قاعس٠ بٝاْات ضق١ُٝ ٚط١ٝٓ بايتٓػٝل َع املطنع ايٛطين يًُعًَٛات  .3

ح ٚايكٛاعس ٚاؾاَعات ْٚؿط ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً تًو ايكاعس٠، ٚضبطٗا مبشطنات ايبش

 ايع١ًُٝ ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ.

يٝات٘ ػاٙ ٦ٛتٛفري َٛاظْات ناف١ٝ يًُطنع ايٛطين يًُعًَٛات، ٚمتهٝٓ٘ َٔ ايكٝاّ بٛظا٥ف٘ َٚػ .2

ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ، َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايتذُٝع ٚاؿصط ٚايتصٓٝف ٚايفٗطغ١ ٚاملعاؾات ايف١ٝٓ، 

 .ْرتْتتُع، ٚع٢ً ؾبه١ اإلصساض ببًٝٛغطافٝا بصٛض٠ غ١ٜٛٓ، ْٚؿطٖا ع٢ً اجملإٚ

ت٬ف إمحا١ٜ َهاتب ايتٓػٝل ايتابع١ يًُطنع ايٛطين يًُعًَٛات باحملافعات َٔ ايٓٗب ٚايػطٛ ٚ .0

 .ظَاتقتٜٛات٘ َٔ قبٌ اؾُاعات املػًش١ أثٓا٤ ايصطا  ٚا٭

 تًو ي١ٝ يًتعإٚ ٚايتٓػٝل بنيآٚايعػهط١ٜ ٚإهاز  ١ٝا٭َٓإعساز قاعس٠ بٝاْات عٔ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  .9

 بكصس تٛثٝكٗا ٚضبطٗا ٚايتعطٜف بٗا.اؾٗات ٚاملطنع ايٛطين يًُعًَٛات 

املًشكٝات ايجكاف١ٝ اي١ُٝٓٝ باـاضز ي٬ط٬  عًٝٗا َٔ قبٌ  إىلايػ١ٜٛٓ ايببًٝٛغطاف١ٝ إضغاٍ ا٭زي١  .0

 املبعٛثني ست٢ ٫ ٜتهطض تػذٌٝ عٛخ غبل تٓاٚهلا َٔ قبٌ زضاغني غابكني.

هلا  تٛفطع٢ً فا٫ت ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايعًّٛ ايٓازض٠ اييت ٫ تايرتنٝع يف ا٫بتعاخ  .1

 َؿطفني أٚ َتدصصني يف ٖصٙ اجملا٫ت يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ. أغاتص٠بطاَر زضاغ١ٝ أٚ 

اغتشساخ دٛا٥ع ٚط١ٝٓ يًتُٝع يف ايبشح ايعًُٞ، متٓح َٔ قبٌ ايػًط١ ايعًٝا، ٜٚتِ اختٝاض افطٌ  .2

 ٌ غٟٓٛ، ٚع٢ً َػت٣ٛ ايتدصصات، بايساخٌ ٚاـاضز.ضغاي١ ع١ًُٝ بؿه

املعطيف باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚايتعطٜف ب٘، ٚتػٜٛك٘،  ْتازعكس َ٪متط غٟٓٛ ملٓاقؿ١ ٚاقع َٚ٪ؾطات اإل .3

 فطاز ٚاجملتُع.بٗسف ا٫غتفاز٠ َٓ٘، ع٢ً َػت٣ٛ ايكطاعني اؿهَٛٞ ٚاـاص، ٚا٭

١، ٚتأغٝؼ َهتبات ضق١ُٝ، يهرتْٚٝاقعٗا اإلَػاعس٠ اؾاَعات ع٢ً تفعٌٝ ْعِ املعًَٛات َٚٛ .01

ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ، ٚضبطٗا مبشطى عح قًٞ عرب َٓع١َٛ ضق١ُٝ ٚط١ٝٓ ٜؿطف عًٝٗا املطنع  ١ٚأمتت

 ايٛطين يًُعًَٛات بايتٓػٝل َع َطنع تك١ٝٓ َعًَٛات ايتعًِٝ ايعايٞ.

ع٢ً تأغٝؼ اؾُعٝات ايع١ًُٝ يهٌ ؽصص، ع٢ً َػت٣ٛ نٌ  نازمَٞػاعس٠ اجملتُع ا٭ .00

 قًُٝٝا ٚزٚيٝا.إداَع١، ٚع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين، ٚضبطٗا باؾُعٝات ايع١ًُٝ املُاث١ً، عطبٝا ٚ

تبازٍ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚا٭زي١ ايببًٝٛغطاف١ٝ بني اؾاَعات احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ، ٚػٓب  .03

 يرتنٝع ع٢ً ايكطاٜا املعاصط٠ ٚاملػتكب١ًٝ.تهطاض املٛضٛعات املبشٛث١، ٚا

فطٌ ايعًُا٤ ٚاملتدصصني يس٣ امل٪غػات ٚاؾُعٝات أتؿهٌٝ فُٛعات ٚط١ٝٓ عج١ٝ َٔ  .02

ايط٣٩  أبطظعساز ًَدصات تتطُٔ إايع١ًُٝ، يتشًٌٝ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ سػب ايتدصصات، ٚ
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تكسّ يصٓا  ايكطاض، ٚضامسٞ  ٚضام غٝاغات،أٚايتصٛضات ٚاملؿطٚعات ٚاملكرتسات، ٚعهػٗا ع٢ً ؾهٌ 

ايٛط١ٝٓ، ٚيًُٓعُات ايسٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ ايساع١ُ، ٚاؾٗات شات  ١غرتاتٝذ٫ٝايػٝاغات ٚاـطط ا

 ايع٬ق١. 

تطٜٛط َٓع١َٛ ايبشح ايعًُٞ باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ مبا ٜطُٔ َٛانب١ املتغريات املعاصط٠،  .00

ز٠ َٓٗا، ٚايرتنٝع ع٢ً فا٫ت تطتبط ٚاغتشساخ َطانع عج١ٝ َتدصص١ يتٛطني املعطف١، ٚا٫غتفا

 .ٚب١٦اإلعُاض، َٚهافش١ ايصطاعات ٚا٭ إعاز٠، ٚصٓاع١ ايػ٬ّ، ْٚػإعٝا٠ اإل

ٚطًب١ ايسضاغات ايعًٝا ٚايباسجني ا٫ٖتُاّ ايصٟ ًٜٝل مبهاْتِٗ،  نازمٞإ٤٬ٜ اجملتُع ا٭ .09

اـاضز، ٚتٛفري سٝا٠ نطم١ هلِ بايساخٌ، ٚمحاٜتِٗ َٔ كاطط  إىلٚاؿفاظ عًِٝٗ َٔ اهلذط٠ 

 ايصطاعات، ٚا٫بتعاظ، ٚصطف سكٛقِٗ نا١ًَ زٕٚ ْكصإ، يف ايػًِ ٚيف اؿطب.

 املكرتسات: 

 .3131زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين يًُعًَٛات ست٢ ايعاّ  إدطا٤ -

 عسز َٔ ايبًسإ. إْتازغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ايٛط١ٝٓ َٚكاضْتٗا بزضاغات َكاض١ْ بني ايط إدطا٤ -

زضاغ١ ته١ًُٝٝ ملعطف١ َعٛقات ٚؼسٜات املطنع ايٛطين يًُعًَٛات ٚتكسِٜ املعاؾات ٚايتٛصٝات  إدطا٤ -

 املٓاغب١ بؿأْٗا.
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 املطادع:

باؾاَعات ايػعٛز١ٜ ات اجملاظ٠ ططٚس(. ا٭2018ابطاِٖٝ سػٔ ابٛ اـري، ٚاغا١َ امحس مجاٍ ايػٝس ايكًـ.) -1

ٚاملتاس١ بكاعس٠ بٝاْات ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ بساض املٓع١َٛ: زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ، ف١ً َطنع عٛخ ْعِ ٚخسَات املعًَٛات 

ايفهطٟ ايعطبٞ يف  ْتاز(. اإل2019(. ْك٬ عٔ ابٛ اـري، ابطاِٖٝ سػٔ.)2018به١ًٝ اٯزاب داَع١ ايكاٖط٠، )َاضؽ، 

، اجمل١ً ايع١ًُٝ يًُهتبات ٚايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات، َر EcoLinkزضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يكاعس٠ بٝاْات :  زاض٠فاٍ ا٫قتصاز ٚاإل

 .MD: 917515. زاض املٓع١َٛ، 55-9، ص ص: 1،   1

(. ا٫ػاٖات ايبشج١ٝ يطغا٥ٌ ايسنتٛضاٙ يف اؾاَعات ايعطب١ٝ، َصاعب 2016بٔ سفٝغ، عبس ايٖٛاب، ٚأخطٕٚ. )  -2

 ، َٓتس٣ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ايتطبٝك١ٝ، تْٛؼ.1 ايتفهري َٔ خاضز ايصٓسٚم، ز

(. زيٌٝ نتاب١ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ: )املادػتري ٚايسنتٛضاٙ(، ٚناي١ ايه١ًٝ 2017قُس بٔ غعٛز.) اإلَاّداَع١  -3

 قُس بٔ غعٛز، ايػعٛز١ٜ. اإلَاّيًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ، ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، داَع١ 

. زاض داَع١ صٓعا٤ يًطباع١ 2008 -1985زنتٛضاٙ  –(. زيٌٝ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ َادػتري 2008داَع١ صٓعا٤.)  -4

 ٚايٓؿط.  

ايبشج١ٝ يف َكطضات ايسضاغات ايعًٝا بهًٝات ايرتب١ٝ يف زعِ  عُاٍ(. زٚض ا٭2010) دإ، خسه١ قُس غعٝس عبساهلل  -5

 .2010ْٛفُرب 10/11عؿط،  ايتكاضب ايعطبٞ، امل٪متط ايكَٛٞ ايػٟٓٛ ايػابع

ايرتب١ٜٛ ايعطب١ٝ املٓؿٛض٠ يف بعض اجمل٬ت ايرتب١ٜٛ   زاض٠(. ؼًٌٝ عٛخ اإل2013دربإ، عًٞ، ٚعطاضٟ، عاضف.)  -6

ايرتب١ٜٛ، ن١ًٝ   زاض٠ايعطب١ٝ يف ض٤ٛ عًِ ادتُا  املعطف١ ْٚعط١ٜ "ب١ٝٓ ايجٛضات ايع١ًُٝ"، قػِ أصٍٛ ايرتب١ٝ ٚاإل

 .ضزٕى، ا٭ايرتب١ٝ، داَع١ ايريَٛ

١ يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف َهتب١ داَع١ املًو عبسايععٜع : زضاغ١ يهرت١ْٝٚ اإلضؾف(. ا٭1432).اؾسعاْٞ، ٜػط٣ قُس -7

 ساي١، داَع١ املًو عبسايععٜع، قػِ عًِ املعًَٛات،  ن١ًٝ اٯزاب، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

ات اؾاَع١ٝ املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين ططٚسٚا٭(. ببًٝٛغطاف١ٝ ايطغا٥ٌ 2013املطنع ايٛطين يًُعًَٛات.)  -8

 يًُعًَٛات، املطنع ايٛطين يًُعًَٛات، صٓعا٤، ايُٝٔ.

(. تكِٜٛ بطْاَر ايسنتٛضاٙ بكػِ 2014). اؿسابٞ، زاٚز عبساملًو، ٚايععٜعٟ، قُٛز عبسٙ سػٔ، ٚآٍ قطٜـ، غامل -9

، داَع١ 2014 : َاضؽ –( ٜٓاٜط 39ا٫دتُاع١ٝ،   )داَع١ صٓعا٤، ف١ً ايسضاغات  –ٚايتدطٝط ايرتبٟٛ  زاض٠اإل

 ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا.

تعًِ عاٍ. صٓعا٤، اؾُٗٛض١ٜ  إىلَٔ تعًِٝ عاٍ  –ٖٝه١ً ايتعًِٝ ايعايٞ  إعاز٠(. 2015سٝسض، عبس ايًطٝف سػني.) -10

 اي١ُٝٓٝ.

١ُٝٓٝ يًعاّ اؾاَعٞ (. ؼًٌٝ ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ مل٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ اي2020، خًٌٝ قُس. )Aاـطٝب  -11

 ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، صٓعا٤، ايُٝٔ.2019/ 2018

ٚايٓؿط ايعًُٞ باؾُٗٛض١ٜ  ْتاز(. يف ض٤ٛ َتطًبات ايتشٍٛ ايطقُٞ: ٚاقع اإل2020، خًٌٝ قُس. )Bاـطٝب   -12

ٞ اضغهٛ، َتٛفط ع٢ً ايطابط، اي١ُٝٓٝ َٚكرتسات تطٜٛطٙ، َكاٍ عًُٞ َٓؿٛض ع٢ً َٛقع َٓع١ُ اجملتُع ايعًُٞ ايعطب

http://arsco.org/article-detail-1579-8-0#.XoEeyL7mnvU.email  2020/  4/ 17بتاضٜذ. 

، َادػتري ، داَع١ صٓعا٤، ُعًَٛات(. خسَات املعًَٛات يف املطنع ايٛطين ي2012ًغاَٞ عًٞ محٛز.)اـ٫ْٛٞ،  -13

 ايُٝٔ.

(. خاضط١ عج١ٝ َكرتس١ يطًب١ 2018ايسدين، إٜاز عًٞ وٞ، ٚأبٛ غًطإ، ْٛاٍ زاٚٚز، ٚايساٖٛى، ٖب١ ٖٚٝب.)  -14

١ٝ يًسضاغات ايرتب١ٜٛ غ٬َايرتب١ٜٛ ظاَعات قافعات غع٠. ف١ً اؾاَع١ اإل زاض٠ايسضاغات ايعًٝا يف ؽصص اإل

 .29 -1، ص ص: 5، عسز 26ٚايٓفػ١ٝ، َر 

http://arsco.org/article-detail-1579-8-0#.XoEeyL7mnvU.email
http://arsco.org/article-detail-1579-8-0#.XoEeyL7mnvU.email


 ز. ٜاغط سعاّ اـطٝب    ز. خًٌٝ قُس اـطٝب

 

 41 و2020ديسًجز  -يُبيز ( 15،14)يٍ ( انعذد8) جهذانً                                   دراسبد في انتعهيى انجبيعي وضًبٌ انجىدح

(. صعٛبات ايٓؿط ايعًُٞ يف اؾاَعات ايًٝب١ٝ زضاغ١ تكٛم١ٝ: داَع١ 2019ايسٚنايٞ، َفتاح عًٞ ايططؾاْٞ.)  -15

 30 -29ا، أملاْٝ، تكِٝٝ دٛز٠ أٚع١ٝ ايٓؿط ايعًُٞ يف ايعامل ايعطبٞ، بطيني ، ا٭ٍٚ، امل٪متط ايسٚيٞ اايعٜت١ْٛ أمنٛشد

 .77 -49. ص ص: 2019َاضؽ، 

  زاض٠(. اػاٖات ايبشح ايرتبٟٛ يف ضغا٥ٌ املادػتري يف ؽصصٞ أصٍٛ ايرتب١ٝ ٚاإل2018).ايطَٝطٞ، أمسا٤ خايس  -16

 ايرتب١ٜٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايهٜٛت ؼًٌٝ قت٣ٛ، ضغاي١ َادػتري، داَع١ ايهٜٛت.

املٛزع١ يس٣ املطنع ايٛطين  ات اؾاَع١ٝططٚس(. ببًٝٛغطافٝا ايطغا٥ٌ ٚا٭2013ايطٜٚؿإ، عبس ايهطِٜ عًٞ. )  -17

 ، صٓعا٤، اؾُٗٛض١ٜ اي2013.١ُٝٓٝ -1999يًُعًَٛات 

.)ب.ت(. َهاتب ايتٓػٝل. املطنع ايٛطين يًُعًَٛات.  صٓعا٤، اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، َتاح ع٢ً 1ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ   -18

 ّ.2020/ 5/ 23، بتاضٜذ  https://yemen-nic.info/NIC/contact_us.phpايطابط: 

.)ب.ت(.املؿطٚعات ايتطٜٛط١ٜ، املطنع ايٛطين يًُعًَٛات. صٓعا٤، اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، َتاح ع٢ً 2ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ  -19

 ّ.2020/ 5/ 23بتاضٜذ  /https://yemen-nic.info/NIC/projectsايطابط: 

تكِٜٛ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َٓاٖر ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا يف اؾاَعات (. 2010.)قُٛز عًٞ أمحس ايعيٌٝ،  -20

 ، َادػتري، َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ صٓعا٤، ايُٝٔ.  اي١ُٝٓٝ يف ض٤ٛ أٚيٜٛات ايبشح ايرتبٟٛ

١ٝ خ٬ٍ ضزْايرتب١ٜٛ باؾاَع١ ا٭  زاض٠(. ؼًٌٝ قت٣ٛ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اجملاظ٠ يف اإل2018).عباب١ٓ، صاحل أَني -21

، ٚقا٥ع َ٪متط ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 2018 ،3 ،  45ّ(، ف١ً زضاغات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، َر 2016 -2007ايفرت٠ )

 ايتعًِٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ مٛ ْعاّ تعًُٝٞ َتُٝع.

زنتٛضاٙ يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ض٥اغ١ ايٛظضا٤، -ات اؾاَع١ٝ َادػتريططٚس(. زيٌٝ ا٭2008.)ايعبٝسٟ، غ٬ٕٝ   -22

 ايعا١َ، ايُٝٔ. ا٭َا١ْيتدطٝط ايتعًِٝ،  ع٢ًاجملًؼ ا٭

اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚبعض  أ١ُٖٝ(. تٛدٗات عٛخ تعًِٝ ايعًّٛ يف ض٤ٛ 2010).ايعصُٝٞ، محٝس بٔ ٬ٍٖ بٔ َصنط  -23

 -1990ايعا١َ يف ضغا٥ٌ ايسضاغات ايعًٝا ظاَعيت أّ ايكط٣ ٚايريَٛى خ٬ٍ ايفرت٠ َا بني املعاٜري ايع١ًُٝ  

 ّ، داَع١ أّ ايكط٣، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.2008

يًٓؿط ٚاـسَات ايع١ًُٝ،  أنازمٞ(. ايتعًِٝ ٚايتعًِ املػتُط ٚقطاٜا ا٭يف١ٝ ايجايج١. 2014فطاز، أغا١َ قُٛز .)  -24

 ايكاٖط٠، َصط.

 -1904يًفرت٠ )ايتطٛض ايسغتٛضٟ يف اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ اي١ُٝٓٝ،  (.1980. )عبساهلل غعٝس ْصٝبيهاْسا، ا  -25

(، قاعس٠ بٝاْات املطنع 2501(، ٚايطقِ املهتيب )7390(، َادػتري، داَع١ بغساز، ايعطام. ايطقِ ايتػًػًٞ )1968

 ، ايُٝٔ.2013ايٛطين يًُعًَٛات، يًعاّ 

زنتٛضاٙ يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ،  –ات اؾاَع١ٝ: َادػتري ططٚس(. زيٌٝ ا٭2008ايتعًِٝ.) يتدطٝط ع٢ًاجملًؼ ا٭  -26

 ايعا١َ، صٓعا٤، ايُٝٔ. ا٭َا١ْ

(. أٚيٜٛات ايبشح 2003). املػٛضٟ، قُس سػٔ عبسٙ، اؾابطٟ، عبسايطمحٔ َطؾس، املد٬يف، قُس أمحس قا٥س -27

تطب١ٜٛ، َطنع ايبشٛخ ٚايتطٜٛط  أعاخاي١ُٝٓٝ، غًػ١ً زضاغات ٚ ايرتبٟٛ نُا ٜطاٖا ايكاز٠ ايرتبٜٕٛٛ يف اؾُٗٛض١ٜ

 ايرتبٟٛ، اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ. 

بؿإ تعسٌٜ ايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ  1999( يػ١ٓ 412ايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ ) .(1999) .ٕ ايكا٦١ْْٝٛٛٚظاض٠ ايؿ -28

طنع ايٛطين يًُعًَٛات، َطابع امل إْؿا٤ّ بؿإٔ 1995( يػ١ٓ 155ّ ٚايكطاض اؾُٗٛضٟ ضقِ )1998( يػ١ٓ 244)

 ايتٛدٝ٘، صٓعا٤، ايُٝٔ.

 (. تؿطٜعات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ. َطابع ايتٛدٝ٘، صٓعا٤، ايُٝٔ.   2010ٕ ايكا١ْْٝٛ.)٦ٛٚظاض٠ ايؿ  -29
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