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ه باحالدد ثبلروادابقتصاددد    ب د ًبلقد باد ابقتصاددد  بقلاليدا لابقل دد لاابث دًا بلىثدداقثباردتبقتيداىا اقابقلا لثدد با .1

حدد  با دد بلأبلددداحابهددتثبقتيدداىا اقابقلمدد البقلااثددقبلر  صدد ابقتصاددد قآللثدد ابقلع اردد ب دداب  ث بقل  لاثدد باقد

ا ص ابقلاا   بقل اال  ئباثأبقلار قأبقلاليا لث بقلااق ا باقلارد قأبقلو اثد  بايداث ثبلاقثد بادأباالاد بق واد  ب

باقلاج اةبقلخ اجث .

 بقلاليدددا لابوحدددابااىثدددمبدددد االبقلا لثددد باقتصادددد  ث باردددتبقلدددد ث بقل ددد لاالقددد بقق ق ابااج ددد ابقتصادددد  ب .2

ااايدد اباساأبلااقلددالب ددابقصاحدد اباجدد تابقيدداىا اث با ثدد ةبحددا بقل دد لاباعلدد بقلدد اابقلاا دد  ابلر ددال اب

 دداباجدد  بيث يدد ابق ددد  بادد ااةبقلقااثدد ا باقلا دد ابقلج ثدد ةبقلاددابلوثمددابادددو امبقلوقدد باقلاودد بقلدد الثثأب

قلاجد اةبقلادابالعردابا د باو اد بقتصاد   باقلاااث بقلخد اجابلرارد قأبقلو اثد  با داب مد ابو دابااد   بحاثد ب

  قادد بقلوادداب ددابقتصاددد  بقلاليددا لا بلددثأب قددمباددأبقلاجدد اةبقل  لاثدد  باتلدد باددأبلجدد باواثددلبقل اق دد بقل قادد ب

وادد بلددداوبل اق دد بقتيدداىا اقابقلا لثدد بودددثا ثباق دداقثب دداب ادداباددد  اباارثدد ابق وادد  باقلاجدد اةبقلخ اجثدد  ب اقد

ادد  ةبق وادد  بقلاليددا لاباقلحدد باددأبا دد هابقلالددا باقلام لدد باقل اقادد بقلايدداا بق ثدداق قابقلخ اجثدد بتيدداااقاب 

 لألقا ابقتصاد  ث .

 ثادد بثا رددمب أبقلامدداابقلددت بحددد ب ددابا دد ابدددو امبقلوقدد باقلاودد بقلدد الثثأباجدد ثبقلاردد قأبقلو اثدد  بتيددثا ب .3

مباددثأبهددتثبقليث يدد اباعدداسبيث يدد اب ددد  بقصاددد   بارددتبهددتثبقلاردد قأباقل ادد بارددتباحقثددمبقلدداامبقلاىثدد

صدد بالدلباردد قأبق دد  بلادد اباحد ث ابج ثدد ةبااىردابا يدداخ قاباداقا بقلاااثدد بببااارثد ابقلاااثدد بقلخد اجا 

ا قددد ثبلخثددد اقاباددددع ابق دددد   بالدددثأبا قددد ثبلخثددد اقابقلاواثددد بقلاموثددد بباحادددتبقلاددداقا بقلتقاثددد  بقلخددد اجا

اقد قاددد بقلجددد قاةباق دددد  بثااىددد ب دددابا قثدددقببادددأبقلاااثددد قلايددداقر .باادددأبىددداب قددد بلدددداوبقل ددد  بق يددد أب
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اددأبخرددمبقلعددامبقل قادد بل يدداىا اقابب ب لدد ثب1982تيددثا با دد بلقادد بقلا ثاوثدد بقلخ اجثدد بادد ابقت اا وثدد ب

قلارددد قأبقلاددداا ةبلرقدددااسب لدددتبااساأبق اددداق ببااق ددد بقلاااثددد ق جواثدد ب دددابهدددتثبقلارددد قأبالدددا أباحددداث اب

 .اقتياىا اقا

 يددثلثثأ بلددابثا الدداقبلجدداهابا ددل ابلق قادد ابقلاليددا لث  بيدداقزبقللوددقثثأباددو ابلابقلوثابب أباو ددا ب  قاة .4

لاسييدد ابااثادداأباا قب دداب دد بقل الادد  بصدد بيدد ا بقلاواثدد ب ددابقلاردد قأبقلو اثدد .بالأبقلدد اابقلج ثدد بابقلاخردد ب

خدا باقلحد بقلا  ددابه بقلااد ًبق د  باقلاااثجبل  بحا بقل  لا بابارتبو ابقلمااح ابقلاا رق بايث ي اب

قلدت بثجردابقلاواثد باقلامداابلاردد قأبق دد  بقتصادد   .باادأبىداب قدد با ادابا دل ابقلاواثد بتباااىد ب دداب

با لاا ث بقلعلاثد ب  َ وا بلثل ث ااالاد بقلىق  د بقلاليدا لث بااح الد باماثق د بقلاا ث بقتصاد  ث باقلا لث ب حيا باقد

 و اث .ر بلاأباجاا  ابقلار قأبقلاارتباقصلباخ

قلاابثماح  بدو امبقلوق باقلاو بقل الثثأباأبخ  بيث ي ابق دد  بقتصادد    ب واد با د  بب  أبقلحراب .5

 لدددتباو دددثمبحالددد باساأبق اددداق بقل  لاثددد  بل لخدخدددد باا دددجثلبقتيددداىا ابق جوادددابقلاا  دددابا  يددد أب

ارددد قأ باايدددثر بادددأبايددد   باااثددد ب قخددد بهدددتثبقلااحاثددد بقلا ثاوثددد بقلخ اجثددد بلرارددد قأبقلو اثددد ب لدددتبقيددداىا اقاب

قياثاق قا  باأبقلار قأبقلاليا لث بقلااق ا  ب اب  بقتااع عبقلااققث ب ابلي  ابقلع   ةباا هااب داامبقلااد   ب

 قلاج ا بقل  لااباقياااقابقياوقق بقلعاق سبقتصاد  ث بقلااال ةب ابقلار قأبقلو اث .

اقلاودد بقلدد الثثأ باادد بقاددد با دد باددأباااثدد بخدد اجا بصدد ب أبيث يدد ابق ددد  بقتصاددد   بلدددو امبقلوقدد ب .6

اىرابآلثد بادأبآلثد ابقلالثثد باقلاددحثوبقل ثلردابل صادد  بقلاليدا لابوعيدالبللىدابادأبلاو د بل قةبادأبل اقاب

 ددابقلاردد قأبقلاددابقلاقاددابااماثق دد .باصدد بيدد هااب دداب حدد ق بااثثدداقابااثقدد ب ددابا دد   بق ددد  باقلاواثدد ب

قتجاا اثد باددأبخدد  باحاثد ب اابقل الدد باددأباوددابليدد أب دداباارثد بق وادد  باقلاواثدد بقل الد بقتصاددد  ث باب

قتصاد  ث باقتجاا اث  ب لتبايثمبا لاباثأبالأبقلا  بق جوااباقتحاث ج ابقلايداااةب لدتبقلاداقا بقلا لثد ب

 ابق جواث .قلاابثجا باامثا  با ق بقلقااسبقلخ اجث بااا ثابقلحاق قباقلاث  بقلا ج  بل ياىا اق



 396 ﴾ببب﴿ببببببببببببببببببببببببببببببببببب

وحددابا ددجثلبقتيدداىا ابق جواددابقلاا  دداب ددابا  ددابقلاردد قأبقلو اثدد  بارددتبقلدداناباددأبحدددا باحددا باقلددوب .7

ا ددد بلقاددد ابقلا ثاوثددد بلادددد ابادددأبادددد  ابقلاااثددد بقلخددد اجابااعلدددثرالباردددتبقلقدددااسبقلخ اجثددد  بتيدددثا ب

ق جواثدد بقلخ ددد  ب تبلأبابق ددد  بقلاددابيدد هااب دداب ققلدد بقل دد قزبل يدداىا اققلخ اجثدد بااماثددمبيث يدد اب

اعدد صابلاادد زبقلدد ثاأبصدد بقيدداااب ددابقلاردد قأبقلا ثودد  ب لدد ثباددأبلأبقتيدداىا اقابق جواثدد ب ددابهددتثبقلاردد قأبصدد ب

قاج ابوحابق و م بقلخ اث باقلدو ا ابقلاد ثاث بقلاااح ب اأبااقا ةبقتحاث ج ابقلاوااث .بااأبىاب قد ب

لاواج ابقل دال ابقل  لاثد بادأبلجد بقلحددا باردتب ا باود اباد ثابلداوبقل  ث باأبقلار قأبقلو اث بااى

ق اا  بااحاثر  ب لتبقلخ ا بارتبحيد ابح لد بقتخدا تابقتصادد  ث ب دابهدتثبقلارد قأبالداوبامدااباساأب

تيدددثا ب ثاددد بثا ردددمبا لا دددااا ابقلاموثددد بقلاقاددد ةبايددداابقلاو  يددد بق اددداق بقلاموثددد باا ددد الا  ب دددابقلاواثددد ب

قلادداباا دداسبل دد باددأبصادد بقلا ددااا ابق جواثدد  باادد بوجدداباددأبتلدد باددأبقحادداقزبلرواددابقلح ددد ب دداببقل دد ث ة

 قلو اجبقلاحرابق جا لا بالرقاقابقتصاد   بقلاياق باقلاواث بقلتقاث بقلاياو ةبارتبقلخث اقابقلاموث .

ابددو امبقلوقد بقلد الا بددع ابقتصادد   با قد ثبل لتب اا عبو دجبق دد  بلق بي تبا  باأبقلار قأبقل ااث ب .8

قويددث ص ثباددلباامرادد ابق الدد عبقل  لاثدد بالاح الدد بلردداخرمباددأبق اادد زبقل دد ث ةبقلاددابوجادداباددأبقلا ثاوثدد ب

يث يدد ابق ددد  باددأب جدداقزقاباق ددعث با اجدد ثبلددامبق وعدد مبقل دد اباا ددجثلبقلخ اجثدد  باانددابادد بالدداواالب

زبقلا ثاوثدد بقلخ اجثدد بصدد باع صادداب دداباردد قأبق ددد  بقتيدداىا اقابقلخ ددد بقلاحرثدد باق جواثدد  ب تبلأبلاادد 

 قلخ ا .بارتبقل ااث  باا بث ثاب لتبقياااقابقتااا  بقلا لا

قلخ اجثدد با ددل بقلويددا بقل  اددتباددأباددد  ابقلاااثدد بقلخدد اجاب دداباردد قأبلقدد باقثددابقلقددااسباقلايدد ا قاب .9

ادددأبخددد  بيث يددد ابقت اا وثددد ببق دددد  بقل ااثددد ب دددابلددد بادددأبادددداباق ا أبااددداوأ بالأبا قثدددقبقلجددد قاة

قلخ اجثددد ب لدددتبقلوددد اجبقلاحردددابقوخعلدددابويدددا بقلا ثاوثددد ببقتق دددد  بقتصادددد   بلددد أباقلدددح ثب ددداباددددا ب

قل ثأب لدتببخ ا ب.بلا بقوخعلابويا 2114%ب ابا اب39.6 لتبب1991%ب ابا اب91.7ق جا لاباأب

ث ابق جواث ب لتب جا لابقلا ثاوث باأب% باقق ق ابويا بقتحاث م9.5%ب لتب23.1ا لابقلد  اقاباأب ج

قلخ اجثدد بلاددداب دد بايدداقاقثب%بخدد  بقلادد ةبقلاددتلااة.بااددلبتلدد ب ددمأب جادد لابقلا ثاوثدد ب45.8%ب لددتب8.2
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(بارثدداأب اتاب ددابادد اب32551ا دد بلأبلدد أبثاىدد ب ب2114(بارثدداأب اتاب ددابادد اب31199اقاثادد ث ب تباردد ب 

1991. 

اقلاداباراداببقلخ اجثد ب  ب ابق ا أبادأباخعدثسب جاد لابقلا ثاوثد الابااالأبيث ي ابق د  بقتصاد  .11

.ب تبلأبهدددددتثب1991(بارثددددداأب اتاب ددددداباددددد اب7297 باق اددددد ب 2114(بارثددددداأب اتاب ددددداباددددد اب7534 

قوخعلداببقتقليث ي ابالقابلثل ثبارتباقاث بص اةبقتصاد  بارتبقتياااقاب دابق ثعد زباخد ا ابقلد ثاأ ب

%ب دداب65.4 لددتبب1991%ب ددابادد اب181.5 ب لددتبقلودد اجبقلاحرددابق جادد لاباددأبويددا بقلا ثاوثدد بقلخ اجثدد

% باقق ق اب11.4%ب لتب21.2.بلا بقوخعلابويا بخ ا بقل ثأب لتب جا لابقلد  اقاباأب2114ا اب

 %بخ  بقلا ةبقلاتلااة.64.1%ب لتب11.6ويا بقتحاث مث ابق جواث ب لتب جا لابقلا ثاوث باأب

 داباداوأبل ودابلصد بلهاثد باق اود بالد بادأبرق با لا ثاوثد بقلخ اجثد باقلجد قاةبقت اا وثد ب تبلأبقلوا  جبقلاا  .11

 لدتبب1991 داباد اب(بارثاأب اتاب7691قق ق ب جا لابقلا ثاوث بقلخ اجث بلااوأباأب بقتاداباق ا أ.ب

ابادوخعسبويدا بقلا ثاوثد ب لدتبقلود اجبقلاحردابق جاد لابلد.بلا بلأب2114(بارثاأب اتاب ابا اب17467 

% باقق ق ابويدددا بقتحاث مثددد ابق جواثددد ب لدددتب جاددد لابقلا ثاوثددد بادددأب59.7%ب لدددتب62.6 تبصردددث ث بادددأب

 %بخ  بقلا ةبقلاتلااة.27.5%ب لتب11.3

لقدد بح ثدداباردد قأبق ددد  بقل ااثدد باودددثاباحدد ا باددأبقتيدداىا اقابق جواثدد باق اودد با ل  ثدد باددأبقلاردد قأب .12

قلايدد ث اباقلحدداق قبقلا ددج  بقلادداباوحددابل ددتثبقتيدداىا اقاب ددابومدد مبباددأانابارددتبقلددقلو اثدد بق خددا  ب

لخدا ب قد بيد ا ابهدتثبقلايد ث اباقلحداق قباردتبقثد  ةبيث ي ابق د  بقتصاد   .ب تبلودالبادأبو حثد ب

(بارثداأب اتاب92 لدتباددابادأب بقق ق ابقتياىا اقابقلاثوث بقل قخرد بقتلاثوث  بقبحجابقتياىا اقابقل ااث 

 باقااع ابويا بهتثبقتياىا اقاب لتبقتياىا اب2114(بارثاأب اتاب ابا اب1119 لتب ب1991ا اب اب

اردتب.با دابق ا أ ب2114 داباد اب%ب88.5 لدتبب2112%ب داباد اب15.5قلاا  ابقل قخ باأبق جوااب

(بارثاأب5 ا بحد باأباماابارتبد ث بقتياىا اقابقل ااث بقلاثوث بقل قخر باقلاابقق ق اباأباأبانابقل
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 ب تبلأبقتيداىا ابق جوادابقلاا  دابقلد قخ ب2114(بارثاأب اتاب اباد اب41 لتب ب1991 ابا اب اتاب

 .ب2114(بارثاأب اتاب ابا اب621ار ب ابح ا ب بقت  بااعاص ث ب

 لددتبب1991 داباد اب(بارثداأب اتاب7لاد بقق ق ابقتيداىا اقابقل ااثد بقلاثوثد بقل قخرد ب لددتباداوأبادأب 

(بارثداأب اتاب داب639.ب دابحدثأبارد بقتيداىا ابق جوادابقلاا  دابقلد قخ ب 2114ارثاأب اتاب داباد ابب(76 

ب.ب2114ا اب

ا لويددا بل يدداىا اقابقل ااثدد بقلاثوثدد بقل قخردد ب لددتبلدد باددأبق ا أباانددابادد باحقددمباددأبوادد  جباااقلدد  ب

تاج ثبقل  ابث ثاب لتباجا بقااع عب اباااوأ ب تبلأبادابص ب   ابااي  ثباقلح ثب ابهتقبقلاج  .بلا بلأبق

قااع داببقتويا بقتياىا اقابقل ااث بقلاثوث ب لتب جا لابقتياىا ابق جواابقلاا  دابقلد قخ ب لدتبقلارد قأبقل ااثد  ب

ا باحدا ب دابواددمب لدتباجد بااد بث دثاب2114 داباد اب%ب48.2 لدتبب2112%ب داباد اب36.1هدتثبقلويدا بادأب

  ا باقث  ةبحجاباساأبق ااق بقل ااث بقلااج  بوحابق ياقمبقل ااث .اث ب ابقلخقتياىا اقابقل اب

 بلداحابقلار قأبقلاىقرد با لد ثاأ بااو د بارد قأبق دد  بقل ااثد بااقجدالبلااد زباق اجد بلايداابقلعداق سبلق .13

قتصادددد  ث  بل  ااددد زبقلاقص ددد باردددتبقصادددد  قابهدددتثبقلارددد قأباقلو جاددد بادددأباراثددد بخددد ا ابقلددد ثاأباق ثعددد زب

ا تيددداىا ابق جوادددابقلاا  دددا.باادددأبىددداب دددمأبصددد اقثبلاثددداقثبادددأبقلوددد اجبقلاحرددداباحددداث ابق ااددد  بقلااددددر با

ق جادد لاباا دد تابقلواددابقلح دددر ب ثددال ب واددد بثيدداوق باددأبخدد  بادد بثحدددا بيددواث ثباددأبادداقا با لثدد ب لدددتب

قلعاق سبقتصاد  ث  بلح باأباياابقلخ ا .بالاباي هابيث ي ابق د  ب ابقلاخعث باأبهتثبق اا زباق

 ق بل أب جا لابد  ابقلاحاث باأبقلقااسبقلخ اجثد باقتيداىا ابق جوادابقلاا  دابقلد قخ ب لدتباددابتقب

ب–ب1975لااايددمبلرادد ةب(بارثدداأب اتاب819.2صثادد بااجادد بصادد بقل ددااعبا  ددد ح ابقلج ثدد ة ب تباردد ب 

(بارثداأب اتابلاايدمب1628.7ارد ب بلاحاثد ب لدتبوقد با د لأب لدتبقلخد ا  .ب ابحثأباحدا بهدتقبق1985

 .ب2111ب–ب1991لرا ةب

اخ اد بقلد ثأباااق د بقلاحال ب لتبقلخ ا بصاد بق دد  باقلاا رقد بقلا لث ببقلااقا ا ابق ا أباقابحجاب

ارادددابحددددثر ب جاددد لابقلاحددداث اببقتقتيددداىا ابق جوادددابقلاا  دددا بلصددد باق اوددد باااحرددد بق دددد  بقتصادددد    ب
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(بارثددداأب اتابلااايدددمبلراددد ةب128.6 بادددأبقلقدددااسبقلخ اجثددد باقتيددداىا ابق جوادددابقلاا  ددداب قلدددد  ث بقل قخرددد

(بارثدداأب اتاب391.3.ب تبلو د بلدداحابااىد بصثادد بيد لا بلاداقا باحالد ب لددتبقلخد ا باراداب 1985ب–ب1975

ب.ب2111ب–ب1991لااايمبلرا ةب

قلاحالد بلرخد ا ببقلاداقا  بادأبحجدابلا بلاباياملبيث ي ابق دد  بقتصادد   ب داباداوأبادأبقلاقرثد

ارد ب جاد لابدد  ابقلاحاثد ب لدتبقلخد ا بادأبااق د بقلقدااسباقتيداىا ابب بخ ا ب ثأباااق  بقيداىا اقا بقتا ل

 .2111ب–ب1991(بارثاأب اتابلااايمبليواقابقلا ةب669.1ق جواابقلاا  اب 

قلاحرثدد  بق اددابقلددت بقو لددأبباا اققلاحرثدد باقتيدداىلقدد بقيددام ااباددداباحيددثأبقل  صدد باددثأبقلادد خاقاب .14

ب1995(بارثداأب اتاب داباد اب3626ا ل ب ثج اابارتباقصلب جداةبقلاداقا بقلاحرثد باقلادابقوخعلدابادأب 

.ب تبلأبهتقبقتوخع سبلابثلأبقوخع ل ثباوا ا ث بحث ب   باد اب2114 ابا اب(بارثاأب اتاب292 لتب 

(بارثاأب اتا باا بث ثاب لتبا  بقلاتادتابقلح دد ب داب7446ااي  ثبلاثاقثب اب جاةبقلااقا بار ب ب1999

 .قلاااثاقابقتصاد  ث بقلااباحلابهتثبقلعجاة

 مأبا باحقمباأبيثماةبارتب جاةبقلااقا بقلا لث ب ابادا بث  بق  ل باق او بااقصلبهتثباالبتل بب

اجبقلاحرددابق جادد لاب ددابقلعجدداةب ددابلدد باددأبق ا أباادداوأ.بحثدد بلددابايدداملبا دد تابقلواددابقلح دددر ب ددابقلودد 

 ثدد ةبارددتبقلودد اجبمب ددابيددواقاباقلواددابقل  لثدد ب ددابق وعدد مبقتيددا  لاباقلددت باعدداًببا دد تابق ا أباددأبايدد ثاة

.باصد بيد هاب2114(بارثداأب اتاب داباد اب153قلاحرابق جاد لا بق ادابقلدت بل  ب لدتباد خاقابيد لا باراداب 

ا ددد بلأبل ودددابااىددد بب2114 ددداباددد اب(بارثددداأب اتاب2451اددداب تلددد ب ددداباعددد صاب جددداةبقلاددداقا بقلاحرثددد باقلادددابار

ب.ب1995(بارثاأب اتاب ابا اب1423 

قيدداااابح لدد بقلادد هااب ددابقل  صدد باددثأبقلادد خاقاببقتلادد باحققدداباىدد بهددتثبقلواثجدد ب ددابادداوأبلثلدد ث ب

اتاب ددداباددد اب(بارثددداأب 714قلاحرثدد باقتيددداىا اقابقلاحرثددد  بق اددابقلدددت بيددد هاب ددداباايددثلب جددداةبقلاددداقا باددأب 

ب.ب2114(بارثاأب اتاب ابا اب961 لتب ب1995
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اصدد بقو ليددابجاثددلبهددتثبقلامددااقاب دداب جدداةبقلادداقا بقلاحرثدد بارددتباقصددلب جدداةبقلادداقا بقلخ اجثدد باقلادداب

 اا ىرابا   با لوا  جبقلااحقق .

ق و ددم ببلقدد بقق ق ابقلا دداه اب ددابهث لدد بق وادد  بقلاحرثدد ب دداباردد قأبق ددد  بقل ااثدد باددأبخدد  بالددخا .15

قلخ اث بااق زباي ها بقلقم ا ابقلير ث بق ي يث باا وث ب اباارث بالاثأبقلو اجبقلاحرابق جا لا بحث ب

%باأب18.1% بااي ها بقلدو ا بقلاحاثرث بلابااج اقب14.2لابا ل باي ها بقلقاقا ب ابادابيا ب

اصم عبقلخ ا ابا لحد بجث ب.ب ابحثأبح ثابقلدو ا بقتياخاق2114قلو اجبقلاحرابق جا لاب ابا اب

%باددأب جادد لابقلقددا بقل  اردد ب45.5 ددابصمدد عبقلخدد ا اباويددا باراددابقل  اددت باقق ق باالددقبقلقددا بقل  اردد ب

 .ب1985%ب ابا اب21.7 با  بلأبل وابااى ب2112 ابا اب

ب1991%ب داباد اب6.3لا ب ابق ا أب ق بقوخعلاباي ها بقلقاقا ب ابقلو اجبقلاحرابق جا لاباأب

اندددابب2114%ب ددداباددد اب18.8 بالدددابااجددد اقبويدددا بايددد ها بقلددددو ا بقلاحاثرثددد ب2114%ب ددداباددد اب2.4 لدددتب

لخ اثدد بارددتبقلاايددلب دداب ص ادد بقلاودد ممبقلدددو اث بقلا ثددوةبلراددد ثا.باث ددثابتلدد ب لددتبقايدد عبهثاودد بق و ددم بق

قيداحاتبصمد عببقتقتصاد  بق ا واب اب  بيث ي ابق د   باقلت بقو لأباردتب اد  ةبااقثدلبقلقدا بقل  ارد  ب

%ب ددداباددد اب69.5ا ددد بلأبل ودددابااىددد بب2112%بادددأب جاددد لابقلقدددا بقل  ارددد ب ددداباددد اب74.7قلخددد ا اباردددتب

ب.ب1985

%ب ددابادد اب14.7 ددابادداوأباددأبقلقاقادد ب ددابقلودد اجبقلاحرددابق جادد لابلادد بقوخعلددابويددا بايدد ها ب

%ب لدددتب16.8.ب دددابحدددثأبحققدددابقلددددو ا بقلاحاثرثددد بقثددد  ةبويددداث بادددأب2114%ب ددداباددد اب12.6 لدددتبب1991

قلاحردابق جاد لا بقلخ اث بتقابحد بلاثاةب ابالاثأبقلو اجبب%بلرا ةبوعي  .بااأبىاب ق ب رابق و م 21.2

 .1985%ب ابا اب33.2اق ا بب2112ب%باأب جا لابقلقا بقل  ار ب ابا ا48.1اص بقياحاتابارتب

 دداباردد قأبااددوىثاقابااا ثودد بارددتبقل و دددابقلالاودد بلاثددققأبقلادد  اا ابلقدد بااقادداب جدداةبقلادداقا بقلخ اجثدد ب .16

ق د  بقل ااث  باص بقيام اابادداباحيدثأبح لد باثدققأبحيد ا  بقلجد ا بواثجد بلقثد  ةبقل اق د بقلااحققد ب

 ددابثأب ددابقلخدد ا  ب تبلأبح لدد بقل جددقبثاثأبااحدداث ابقلاددداباددابصودد ةبقليددااقلادداااباددأبصمدد عبقليددث ح ب
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.بلادد ب2114ب–ب1995اايددمبلرادد ةبا(بارثدداأب اتابل7616.4قلاثددققأبقلاجدد ا بصدد بقيددااااباقلددت باردد ب 

 (بارثاأب اتابخ  بقلا ةبوعي  .2781.9قلا  اا ابقللراباجققثبار ب يج باثققأب

(بارثدداأب اتاب2921.1قدد ب دد  اباجددققثبااققثدد قثباردد ب  ددابادددا ب اارددتبددد ث بح لدد بقلااققودد بقل  ادد ب

اد با اادالبيث يد ابق دد  بادأب جداقزقابقولا  دث ب دابقلوعقد ابااناباردتبقلد ب2114ب–ب1995لااايمبلرا ةب

بقل  ا .ب

ا دددابق ا أب ددد  باثدددققأبقلحيددد ابقلجددد ا باتادددتا ثباقلدددح ثبادددثأبح لددد بقل جدددقباح لددد بقلعددد  س باقيددداقاب

.ب تبلأبقل جقب ابقلاثققأبقلاجد ا ب2114ب–ب1995(بارثاأب اتابلااايمبلرا ةب172.9احدثر ب   سبار ب 

(بارثدداأب اتابلرادد ةب286.6قل  ادد ب (بارثدداأب اتا ب ددابحددثأباردد باجددقبقلااققودد ب1968اقدداباقيددخ ثب ددابحدد ا ب 

بوعي  .ب

 يددد ابلددداباددداالأبيثبقتلاثدددققأبقلاددد  اا اب ددداباددداوأ بلاددد بقيددداااابقل جددداققاب دددابقل و ددددابقلالاوددد ب

(بارثدداأب اتاب679.5 دداباثددققأبقلحيدد ابقلجدد ا باقلددت باردد ب ق ددد  بحاددتباددأباجدد اقبح لدد بقل جددقبقلاددقاأب

(بارثداأب اتا بااجدقب2174.3قلدت بارد ب  ب ل ثباأباجقبقلاثدققأبقلاجد ا ب2114ب–ب1995لااايمبلرا ةب

 (بارثاأب اتابلرا ةبوعي  .515.4 قلااققو بقل  ا ب

 لدددتبقثددد  ةبقتاااددد  باردددتبادددد  ابقلاااثددد بقلخددد اجاباددد تثبادددأب  بقتصادددد   بلقددد بآلدددابيث يددد ابق دددد .17

اخعدددثسبهددددتقبقتااادددد   باندددابقويددددح ابقل الدددد بلاباقردددثمب ااهدددد ب ددددابقل  ثددد باددددأبقلاجدددد تابتقابقل  صدددد ب

ا لح ج ابق ي يث بلراجاادل.بالأباد بااخدسبادأبقثد  ةبقتاااد  بقلاد لاباردتبقلخد ا بادأبآىد ابقصادد  ث ب

ابهث لددد بق واددد  بقلاحرثددد  بصددد بقو لدددأباردددتبقلجاقودددابقتجاا اثددد ب ددداب ددد بقااعددد عبا ددد تاباا ددداه اب ددد

قلالخاباقلام ل باقثد  ةبحد ةبقلاعد ااب دابايدااث ابقلد خا  بااد باالد بادأبلااد زبادأبقلاحداث ابقلدد  ث ب

ارددا باددأبقلادداقا بقلا لثدد ب لددتبقلخدد ا  باقلاددابيدد هااب دداب لدد   بصدد اةبقصاددد  قابق ددد  بقل ااثدد بارددتب

اقلح باأبقلاا ث .بااأبىابقياااقاباجقبهتثبقتصاد  قابادأباد اثابقلاداقا بقلاحرثد بح ل بقتااا  بقلتقااب



 422 ﴾ببب﴿ببببببببببببببببببببببببببببببببببب

قل قاددد ب  قاددد باامددداثابيث يددد ابقلاواثددد بقلاموثددد باق وعددد مباردددتبقلددد اابقلددد قابلادددا ثابقليدددرلباقلخددد ا اب

 قلاح ا ة.قتجاا اث بقلعقثاةباتقابقل خا ببقلع  اق ي يث بقلااباحا ج  ب

ب

ب

 


