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 بسى اهلل انرحًبٌ انرحٍى

 وانصالة وانسالو عهى أشرف انًرسهٍٍ

 

 

 ،يعبنً انىزراء

يُظًت انتعبوٌ  وانتًٍُت اإلقتصبدٌت   ًوانسٍذاث يًثه انسبدة 

 ٍتوصُذوق األيى انًتحذة نهسكبٌ وانًُظًبث انذون

 انسبدة وانسٍذاث انخبراء

 ضٍىف تىَس األكبرو

 حضراث انسبدة وانسٍذاث

 

ع١ّؼب ٚأْ  أهؽت ثىُٟ أْ وٍّز ثلا٠خ فٟ ٠َؼلٟٔ 

أشىووُ ػٍٝ ئفز١به رٌٛٔ ٌزٕظ١ُ ٘نٖ إٌلٚح اٌل١ٌٚخ اٌزٟ رٙزُ 

ثزؼجئخ وفبءاد اٌّٙبعو٠ٓ ٚفبطخ اٌشجبة ُِٕٙ ِٓ أعً اٌز١ّٕخ فٟ 

ٚ٘ٛ ِشغً ٔشبهوىُ اٌمٕبػخ   ط،األٍٚكٚي شّبي ئفو٠م١ب ٚاٌشوق 

ثأ١ّ٘زٗ فٟ ىِٓ رشٙل ف١ٗ ر١بهاد اٌٙغوح رؾٛالد ػ١ّمخ كفؼذ 

ثجٍلاْ إٌّشأ ٚثٍلاْ اإللبِخ ػٍٝ ؽل اٌَٜٛ ئٌٝ اٌجؾش ػٓ أفضً 

ا١ٌَبٍبد ٌوطل٘ب ٚاإلٍزفبكح ِٓ ئ٠غبث١برٙب ٚاٌؾّل ِٓ رأص١وارٙب 

 . اٌٍَج١خ

١ّخ  ثبٌقبهط ُ٘ عيء ئ٠ّبٕٔب ثأْ ِٛاط١ٕٕب اٌّم كِٚٓ ِٕطٍ

ال ٠زغيأ ِٓ اٌّغّٛػخ اٌٛط١ٕخ، فمل ٍؼ١ٕب ِٕن ئٔلالع صٛهرٕب 
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اٌّغ١لح ئٌٝ هأة اٌظلع اٌنٞ وبْ َِزفؾال ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ثٍلُ٘ فٟ 

اٌّبضٟ ٚئٍزغجٕب فٟ ظوف ٚع١ي ئٌٝ طٍجُٙ األٍبٍٟ اٌّزّضً فٟ 

ِّبهٍخ ِٛاطٕزُٙ وبٍِخ ٚفٟ ِملِزٙب رشو٠ىُٙ فٟ ئٔزقبثبد 

ٌٛطٕٟ اٌزأ١ٍَٟ، ٌضّبْ رّض١ٍ١زُٙ ف١ٗ، ٚفزؼ األثٛاة اٌّغٌٍ ا

 .أِبُِٙ ٌزٍج١خ هغجزُٙ فٟ  رمل٠ُ َِبّ٘زُٙ ٌز١ّٕخ ثالكُ٘

 

ٚلل ١ّ٘أٔب ٌنٌه إٌّبؿ اٌّالئُ اٌنٞ ٠ّٛفو ٌُٙ اٌؾٛافي 

ٚاٌزشغ١ؼبد ٌزٛظ١ف طبلبرُٙ اإلٍزضّبه٠خ اٌّبك٠خ ٚاٌاّلِبك٠خ، ٚ 

ه اٌّزٛاطً ِغ ِّض١ٍُٙ أه١ٍٕب ِؼُٙ ػاللبد صمخ لٛاِٙب اٌؾٛا

أؽلصٕب وزبثخ كٌٚخ ٚٚاإلطغبء ٌّشبغٍُٙ فٟ رٌٛٔ ٚفٟ اٌقبهط، 

ثضوٚهح ئ٠الء ٍِّفُٙ  ٌٍٙغوح ٚاٌز١١َٔٛٓ ثبٌقبهط ئلزٕبػب ِّٕب

وّب إّٔٔب ػبللْٚ اٌؼيَ . اٌّىبٔخ اإلٍزوار١غ١خ اٌزٟ ٘ٛ عل٠و ثٙب 

ٓ ز١١ٌٍَٔٛػٍٝ ر١ٍٛغ ِشبهوزُٙ فٟ اٌشأْ اٌٛطٕٟ ثاؽلاس ِغٌٍ 

ثبٌقبهط ١ٍىْٛ ١٘ىال رّض١ٍ١ب ٠جٍّغْٛ ِٓ فالٌٗ طٛرُٙ 

َّّْٛ ِشبهوزُٙ اٌفبػٍخ فٟ ئكاهح شإُٚٔٙ ثظفخ  ِٚمزوؽبرُٙ ٠ٚغ

 .ثالكُ٘ ثظفخ ػبِخ إْٚفبطخ ٚش
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ّّب ؽممٕبٖ، فإٔب ٔؼزجو إٔٔب الىٌٕب فٟ ، ػٍٝ إّٔٔب ٚثبٌوغُ ِ

ِوؽٍخ رأ١َ١ٍخ رَزلػٟ ِّٕب رٛط١لا أوجو ٌٍؼاللخ ث١ٓ رٌٛٔ 

 .ٌٍَّزمجً ٚرألٍّب ِغ اٌّزغ١ّواد فبعب١ٌزٙب ٚئٍزشواٚ

فبٌّؼط١بد اٌّزّٛفوح ٌل٠ٕب رلػٛٔب ئٌٝ اٌجؾش ػٓ أفضً 

اٌطوق ٌز١ّٕخ اٌزؾ٠ٛالد اٌزٟ رّّضً ؽب١ٌب فٌّ إٌبرظ اٌلافٍٟ 

اٌقبَ، ٚئٌٝ رظ٠ٛت ئٍزؼّبالرٙب ٌقلِخ اٌز١ّٕخ ٚاإلٍزضّبه فٟ ؽ١ٓ 

 .96%خ ال رياي رقلَ أغواضب ئٍزٙالو١خ ثَٕج

وّب إّٔٔب الىٌٕب ٔغبثٗ، ػٍٝ غواه ثٍلاْ أفوٜ ، ٘غوح 

ّّب ّٚفورٗ  ف١وح ِب ػٕلٔب ِٓ وفبءاد ثَٕجخ وج١وح، ثبٌوغُ ِ

ًُّ ِظبه٠ف كهاٍزُٙ ٚئلبِزُٙ  اٌّغّٛػخ اٌٛط١ٕخ ٌزى٠ُٕٛٙ ٚرؾ

 .ثبٌقبهط

 ،حضراث انسبدة وانسٍذاث

اٌز١بهاد اٌّٙغو٠خ فٟ طج١ؼزٙب ٚفٟ روو١جزٙب  ٌمل شٙلد

ّٛهاد ٘بِخ رؾذ رأص١و  اٌزؾٛالد اٌىجوٜ اإلعزّبػ١خ رط

ٚاإللزظبك٠خ ٚاٌغغوا١ٍب١ٍخ اٌزٟ طجؼذ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌموْ 

 .اٌّبضٟ

 

فٟ وّب أّصود ا١ٌَبٍبد اٌّٙغو٠خ اإلٔزمبئ١خ ٌجٍلاْ اإللبِخ 

ئهرفؼذ وفبءارُٙ ا١ٌّٕٙخ، ٚوضو ػلك فظبئض اٌّٙبعو٠ٓ اٌن٠ٓ 
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ٔلِبعب فٟ ثٍلاْ اإللبِخ فٟ ماد إٌَبء ف١ُٙ، ٚأطجؾٛا أوضو ئ

اٌٛلذ اٌنٞ رّٛطلد ف١ٗ ػاللزُٙ ثجٍلاْ إٌّشأ ثَجت ٌٍٙٛخ اٌزٕمً 

 .رظبيٌإلٚرّٛفو األكٚاد اٌؾل٠ضخ 

 

ّٛالد رغ١١و فٟ ٔٛػ١خ اٌؼاللخ اٌزٟ  ٚلل طبؽت ٘نٖ اٌزؾ

روثط اٌّٙبعو٠ٓ ثجٍلُ٘ األطً ٚفٟ ٔظورُٙ ٌّغزّؼبرُٙ األط١ٍخ 

 .رغب٘ٙب ٚطوق رفؼ١ً ئٌزياِبرُٙ

ُّ ٘نا اٌزطٛه اٌنٞ أطجؾٕب ٌٍّٔ ٔزبئغٗ ثظفخ  ٚفٟ فض

ِزَبهػخ، أطجؾذ اٌّغّٛػخ اٌل١ٌٚخ رشؼو ثؼّك اٌؼاللخ ث١ٓ 

اٌٙغوح ٚاٌز١ّٕخ، أوضو ِٓ أٞ ٚلذ ِضٝ ، فبطخ ثؼلِب  رٕبِٝ  

ٚػ١ٙب ثّب رقزئٗ اٌغب١ٌبد اٌّٙبعوح ِٓ طبلبد وبِٕخ ٠ّىٓ 

 .خ ٚاإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خرٛظ١فٙب فٟ كػُ اٌز١ّٕخ اإللزظبك٠

 

ٚ لل أثوىد كهاٍبد  اٌجٕه اٌؼبٌّٟ أ١ّ٘خ اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ  

اٌّزٛفوح ٌلٜ اٌّٙبعو٠ٓ ؽ١ش لّلهد اٌزؾ٠ٛالد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رّّو 

١ٍِبه  473ػجو اٌمٕٛاد اٌو١ٍّخ فٟ ئرغبٖ اٌجٍلاْ إٌب١ِخ ثّب ل١ّزٗ 

إلعزّبػٟ أِب ِٓ ٔبؽ١خ هأً اٌّبي ا.  3122كٚاله أِو٠ىٟ ٍٕخ 

ٚاٌجشوٞ، فمل أشبه ٔفٌ اٌجٕه ئٌٝ أْ صٍش اٌّٙبعو٠ٓ اٌغلك ئٌٝ 
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ثٍلاْ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ ٚاٌز١ّٕخ اإللزظبك٠خ ُ٘ ِٓ ؽبٍِٟ اٌشٙبكاد 

 .اٌؼ١ٍب

 

ّٚال ثبٌلٚه  ٚئٍزٕبكا ئٌٝ ٘نٖ اٌّؼط١بد، ٠ّىٓ اإللواه أ

اٌٙبَ اٌنٞ أطجؼ ٠ٍؼجٗ اٌّٙبعوْٚ فٟ اٌّجبكالد اإللزظبك٠خ ث١ٓ 

إٌّشأ ٚ ثٍلاْ اإللبِخ ِٚب ٠زّٛفو ٌل٠ُٙ ِٓ طبلخ ػٍٝ ثؼش  ثٍلاْ

ٕٝ اٌزؾز١خ فٟ  ُجِشبه٠غ لبكهح ػٍٝ كفغ ؽوو١خ اٌزشغ١ً  ٚرط٠ٛو اٌ

ِغزّؼبرُٙ اٌّؾ١ٍخ، شو٠طخ رّٛفو اٌظوٚف اإللزظبك٠خ 

ٚاإلعزّبػ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ اٌّالئّخ ٚكهعخ اٌلػُ اٌنٞ رمّلِٗ اٌلٌٚخ 

 .ٌغب١ٌزٙب اٌّٙبعوح

 

ٔبؽ١خ صب١ٔخ ، ٚثبٌٕظو ئٌٝ اٌظجغخ اإلٔزمبئ١خ ٌٍٙغوح ِٚٓ 

ٔؾٛ ثٍلاْ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ ٚاٌز١ّٕخ اإللزظبك٠خ، فأٗ ٠قشٝ أْ 

اٌزش١ّـ اٌَىبٟٔ اٌنٞ رؼوفٗ ٘نٖ  رزفبلُ ٘نٖ اٌظب٘وح ِٓ عّواء 

 3112ٚ  3117األىِخ اإللزظبك٠خ ٌٙب ِٕن ٍٕزٟ  ِلاّ٘خاٌجٍلاْ ٚ

ّّب عؼً اٌزٕبفٌ ٠ؾزلَ ث١ٓ ػ لك وج١و ِٕٙب ػٍٝ ئٍزمطبة اٌىفبءاد ِ

 .اٌّٙبعوح ٚئكِبعٙب
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٠َٚزلػٟ ٘نا األِو ِٓ كٚي إٌّشأ ٚ أػٕٟ ٕ٘ب ثظفخ 

فبطخ ثٍلاْ شّبي ئفو٠م١ب ٚاٌشوق األٍٚط ئوزَبة األكٚاد 

اٌىف١ٍخ ثّزبثؼخ ٘نٖ اٌزؾٛالد ٚرم١١ُ أ١ّ٘خ ٘غوح اٌىفبءاد إلػزّبك 

١ِخ ِٕٚظّبد اٌّغزّغ ا١ٌَبٍبد إٌّبٍجخ ثّشبهوخ اٌٍَط اٌؼّٛ

 .اٌّلٟٔ، ٚعّؼ١بد اٌّٙبعو٠ٓ

 

ٚفٟ ٘نا اإلطبه، فمل ٍغٍٕب ِٕن ثلا٠خ األٌف١خ رؾّووب ئ٠غبث١ب 

ٌّٕظّبد األُِ اٌّزؾلح ٚاٌٛوبالد اٌل١ٌٚخ األفوٜ ٚاٌّفٛض١خ 

األٚهٚث١خ ٌلهً ظب٘وح ٘غوح اٌىفبءاد ٚكػُ اٌملهاد اٌّإٍَبر١خ 

اٌّجبكهاد ٚ اٌّغٙٛكاد اٌزٟ  ٌجٍلاْ إٌّشأ، ٌىٕٕب ٔؼزمل أْ ٘نٖ

ثنٌزٙب اٌجٍلاْ اٌّظلهح ٌٍؼّبٌخ ال رياي رؾزبط ئٌٝ هؤٜ ػ١ٍّخ 

جٍلاْ ٌٚرطج١م١خ رغؼً ِٓ ٘غوح اٌىفبءاد لبٍّب ِشزووب ِٚوثؾب 

 .إٌّشأ ٚثٍلاْ اإلٍزمجبي فٟ ا٢ْ ٔفَٗ

 

 حضراث انسبدة وانسٍذاث،

ئٕٔب فٟ رٌٛٔ، ٚثؾىُ رغوثزٕب اٌّزٛاضؼخ ِغ ٘غوح 

أْ ٘نٖ اٌظب٘وح ٍززٛاطً  فبءاد، ٚفبطخ اٌشبثخ ِٕٙب، ٔؼزملاٌى

ٚفٟ َِزٜٛ ػبي فالي إٌَٛاد اٌمبكِخ ثؾىُ فبهق اٌز١ّٕخ ث١ٓ 
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ثٍلإٔب ٚاٌجٍلاْ اٌَّزمجٍخ ٚثبٌٕظو ئٌٝ أ١ّ٘خ ِؼلالد اٌجطبٌخ ٌلٜ 

 .أطؾبة اٌشٙبكاد اٌؼ١ٍب فٟ شّبي ئفو٠م١ب ٚاٌشوق األٍٚط

 

اٌؼًّ ١ٌَزف١ل ِٓ ٘نٖ و١ف : ٚاٌَإاي اٌّطوٚػ ٕ٘ب 

اٌظب٘وح األطواف اٌضالصخ اٌّؼ١ٕخ، أٞ ثٍلاْ إٌّشأ ٚثٍلاْ اإلٍزمجبي 

 ٚاٌّٙبعوْٚ أٔفَُٙ؟

 

ّْ األعٛثخ  ػٓ ٘نا اٌَإاي ٠ّىٓ أْ رىْٛ ػل٠لح  ئ

ِٚقزٍفخ، ٌىٓ ِب ٠ّىٓ أْ ٠غّغ ث١ٕٙب، فٟ ئػزمبكٞ، ٘ٛ ضوٚهح 

ٚرمبٍُ  ئػزّبك ِٕٙغ١خ رشبهو١خ رمَٛ ػٍٝ اٌؾٛاه اٌّزٛاطً

 .األكٚاه ٚاٌز١َٕك ث١ٓ ِقزٍف اٌّزلف١ٍٓ

 

ًّ ِٓ أٚول األ٠ٌٛٚبد اٌزٟ رطوػ فٟ ٘نا اٌّغبي، ٘ٛ  ٌٚؼ

ئؽىبَ اٌز١َٕك ث١ٓ ا١ٌٙبوً اٌّىٍفخ ثبٌزشغ١ً ٌزط٠ٛو اإلػالَ ؽٛي 

أِبوٓ اٌشغٛه، ٚاٌمطبػبد اٌَّزٛػجخ ٚاٌىفبءاد اٌّزّٛفوح فٟ 

ُ فٟ ا٢ْ ٔفَٗ فوص ثٍلاْ إٌّشأ ٚثٍلاْ اإلٍزمجبي ؽزٝ ٔلّػ

اٌٙغوح إٌّظّخ ٌٍىفبءاد ٚفوص اٌؼٛكح اٌّلهٍٚخ ٌٍطٍجخ 

اٌّزؾّظ١ٍٓ ػٍٝ شٙبكاد ثبٌقبهط ٚئِىب١ٔبد اٌٙغوح اٌلائو٠خ ِٓ 

اٌغٕٛة ئٌٝ اٌشّبي أٚ ِٓ اٌشّبي ئٌٝ اٌغٕٛة ٌفزواد ط٠ٍٛخ أٚ 
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لظ١وح ِغ ضوٚهح ر١َ١و ئعواءاد اإلٔزلاة ٚهفغ اٌؾٛاعي أِبَ 

د اٌزٟ رو٠ل رمل٠ُ فلِبرٙب فٟ ثٍل٘ب األطً ٌفزواد ػٛكح اٌىفبءا

 .ِؾلٚكح ى١ِٕب

 

ٌٝ اٌز١َٕك اٌّطٍٛة، ٘ٛ ِب ٔالؽظٗ ِٓ ئِب ٠لػٛ وّب ئْ 

ؽ١ش أثوىد آفو اإلؽظبئ١بد أْ  طبلبد اٌىفبءاد اٌّٙبعوحٌ٘له 

ِٓ أط١ٍٟ شّبي ئفو٠م١ب ٚاٌشوق األٍٚط ٠شغٍْٛ  33%َٔجخ 

١ٕخ، ٚ٘ٛ أِو ٠َزلػٟ رشو٠ه ٚظبئف كْٚ ِإ٘الرُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم

اٌّشغ١ٍٓ فٟ اٌمطبع اٌقبص إل٠غبك اٌؾٍٛي اٌّالئّخ ٌٗ  ٚرلاهن 

 .رلاػ١برٗ

 

ِٓ اٌىفبءاد  ٚئػزجبها ٌٍٕغبؽبد اٌزٟ ؽّممٙب ػلك

اٌّٙبعوح، ِٚب ٠وثطٙب ثجٍلأٙب األط١ٍخ ِٓ ػاللبد، ٔوٜ ضوٚهح 

١بٍٟ رٛظ١فٙب ٚعؼٍٙب رمَٛ ثلٚه ٔش١ط ٠ّىٓ أْ ٠زقن شىً ئٌزياَ ٍ

ٔؾٛ لضب٠ب اٌجٍل أٚ ئٌزياَ عّؼ١برٟ فٟ ئطبه رشج١ه أوبك٠ّٟ ػٍّٟ 

أٚ رّٕٛٞ أٚ ئٌزياَ ثجؼش اٌّشبه٠غ اإللزظبك٠خ ٚ رٛظ١ف اٌزغبهة 

 .ا١ٌّٕٙخ
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ِّٚٙب وبْ شىً رؾ٠ًٛ اٌقجواد فاْ رفؼ١ٍٗ ٠جمٝ ه١٘ٓ 

ئٌزمبء ئهاكاد أطواف ِقزٍفخ ٚئؽىبَ اٌز١َٕك ث١ٕٙب ٚأػٕٟ ٕ٘ب 

ٔفَُٙ ِّٚض١ٍُٙ ٚاٌٍَط اٌؼ١ِّٛخ اٌٛط١ٕخ ٚاٌّؾ١ٍخ اٌّٙبعو٠ٓ أ

ثجٍلاْ إٌّشأ ٚثٍلاْ اإللبِخ ٚاٌٛوبالد اٌّزقظظخ فٟ اٌزشغ١ً 

 .ٚئٍٕبك اٌز١ّٕخ ٚاٌّشغ١ٍٓ أٔفَُٙ

 حضراث انسبدة وانسٍذاث،

٘نٖ ثؼض اٌقٛاطو أهكد أْ أٍبُ٘ ثٙب فٟ ٔلٚرىُ ٘نٖ، 

رؼجئخ اٌىفبءاد  ٚئٟٔ ػٍٝ ػٍُ ثأْ ِب ٍززٕبٌٚٛٔٗ ِٓ ِٛاض١غ ؽٛي

ِٓ أعً اٌز١ّٕخ ، ٚاٌشبثخ ِٕٙب ػٍٝ ٚعٗ اٌقظٛص، ١ٌَذ ثبألِو 

ا١ٌّٙٓ ٌزشؼت اٌؼاللخ ث١ٓ اٌٙغوح ٚاٌز١ّٕخ ِٓ عٙخ ٌٚظؼٛثخ 

ئؽلاس اٌزمبطؼبد اإل٠غبث١خ فٟ ٘نا اٌّغبي ث١ٓ اٌجٍلاْ اٌّظلهح 

 .ٚاٌجٍلاْ اٌَّزمجٍخ

ٌىّٕٟ ػٍٝ ٠م١ٓ ثأْ ِب رّزبىْٚ ثٗ ِٓ رقّظض ػبي 

رٕبِٟ اٌٛػٟ اٌلٌٟٚ ٚفجوح ٚاٍؼخ فٟ ٘نا اٌّغبي ثبإلضبفخ ئٌٝ 

 .ثأ١ّ٘زٗ ٍزىْٛ ػٛاًِ وف١ٍخ ثأغبػ أػّبٌىُ
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١ٍىْٛ ٌٙب  اٌظلٜ  ٔلٚرىُوّب أٟٔ ػٍٝ صمخ ثأْ ٔزبئظ 

اٌنٞ رَزؾمٗ فالي رمل٠ُ اٌٛص١مخ اٌقبطخ ثٙب ٍٛاء ئٌٝ اٌؾٛاه 

١ّخ  اٌنٞ ١ٍٕظُ  اٌوف١غ اٌَّزٜٛ ٌألُِ اٌّزؾلح ؽٛي اٌٙغوح ٚاٌزٕ

٘نٖ إٌَخ، أٚ إٌلٚح اٌل١ٌٚخ ٌألُِ اٌّزؾلح ؽٛي اٌَىبْ ٚاٌز١ّٕخ 

 .اٌزٟ ٍزٍزئُ فٟ إٌَخ اٌمبكِخ

 

 ِغ رغل٠ل شىوٞ ٌىُ ع١ّؼب ٚروؽبثٟ ثىُ ثزٌٛٔ،

 .أرّّٕٝ ٌىُ اٌزٛف١ك ٚاٌَالَ

 

 


