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 المستخلص
 

مجدددرللالددعلدرم لومدددرتلودرم ت دددرتلتهدد الدر سد ددد للرددفلدرت دددسالالددفل ادددري لدررتدددرجلدر  ددس لدر سد ددد ل دد ل
(لالفلش للس ريللجرم ي لو تبلومقرالتلدر وسيرتلو حدوثلدرمدمتمسدتل2002-1991درار سةل ررلغ لدر س ي لمنل)

،لوتحليلددشلشدد ليرولومواددوايرولو مريددرولودرت ددسالالددفل ددمرتشهلومسدحددللرمددونهلوادد  شهلوتحليددلللرترجيدد لدرمددمر ين،لودرت ددسال
دروهددريق ل دد لل-يدد لدر ودمددللدرمددمهسةلالددفللرتددرجيتهعل.للد ددت  متلدر سد دد لدرمددره لدرم ددح الددفلث هددسنعللرترجيدد لومرن

(لشددد يل يرريدددرل.لو سجدددتلدر سد ددد ل  ددد  لمدددنل12(لجددد والللو)42تحليدددللدرم لومدددرتل.لتدددعلادددسللرتدددري لدرتحليدددلل ددد ل)
لل-دررتري لثنمهرل:

لدررتددرجلدر  ددس ل دد لمجددرللالددعلدرم لومددرتلودرم ت ددرتل) .1 (لس ددرر لول117مددر ةلمو اددشللرددفل)ل(887َم لدد ملمجمددلن
لدحتلددت(ل حددثللومقرردد لمرشددوسنلل دد لدردد وسيرتلو دد ل430(ل حددثلدرقدد ل دد لدرمددمتمسدتللول)259(ل تددربلول)81)

للوشدد لت د لدرمست دد لدرهرريدد لدرمق مدد لدرمددمتمسدتل حددوثلمقدرالتلدردد وسيرتل ررمست دد لدضوردفلاددمنلنددتدلدررتددرجلتليهدرل
لدرمود للرترجر.للدش رللدر تبلد ل

ل1991(لمدددر ةللثمدددرلد دددللدر دددرودتللرترجدددرل رردددتل دددر ل129لرترجدددرل ود ددد ل)دغددد سلدر تدددسدتلل2001 رردددتل دددر ل .2
ل(لمر ة.34 ود  )

رهتدلدررترجل ودءلدرممرالمرشلثولدرمتسجعلجرءل ررمست د لدضوردفللش لتلحر  دولدوالولرحاوللالفلدرتس ي لدر لمي لد .3
 ودمدللند لرغدسللم درر ةلثولرغدسللدرمشدرس  ل د لدرمدمتمسدتلودررد ودتلدر لميد لثمدرلد دللدررتيج لرحرج لدر رحدثل

امليدد لدرتدد سيللوتردد ل  دد بلدالاتمددر لدر لدد ل دد لمسحلدد لدر سد ددرتلدضوريدد لالددفلدرمددره لدرمقددسسلرددتدل لمددرليحتددرجل
لدرطل  لدالطيعلالفلنتنلدر حوثلثولدر سد رتلدرار سةل  لمجرللت ااهعل.

(لل18)لو لغتلرترجل للمنلدر تبلودرس ريللدرجرم ي لل  ثالفلر   لرق لحققلمواوعلت روروجيرلدرم لومرتل .4
مواددوعلشدد  رتلو ودادد للدحتددلل%(ل يرمددر16,04 تددربلو ر دد  لل13)لل%(لودر تددبل ود دد 15،3س ددرر لو ر دد  ل)

مقررد لولل42در يرررتلدرمست  لدضورفل  للرترجل للمنلدرمقرالتلدرمرشوسةل  لدر وسيرتلو حوثلدرمدمتمسدتل ود د ل)
ل حثلممتمسل(.ل30

دحتللارمسل ر يلج لل ريم لد هسلدرممر ينللرترجي ل ررر   لر رحهينلدرجيدللدضولل)لدردت ل د ثلدر تر د ل د ل  ديد ل .5
لل.(لمر ةل يللدهرترلاشسةلارمرلل65(ل تأريال)لدر   يررتل

 -وخرجت الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات أهمها: 

لدرهرم ل  لدرمجرلل.لرلممر رت اعلحس  لدرتسجم ل .1

ادد د لدرتقددرسيسلدرهرمدد لاددسوسةلدالنتمددرعل ررردد ودتلودرمددمتمسدتلدرتدد لت قدد ل دد ل .2 نددتدلدرت ادد لود اددينلارهددرلودت
لارهرل.

 تشجي لدر حوثلدرجمراي ل رات رسلثنلدر حوثلدرررتج لانل سقلدر حثلد اللمنلدر حوثلدر س ي ل. .3
 

 


