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املهخص:
ٚتػع٢  ، غايٝب ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف ايسٚي١أ أسسايب١ٝ٦ٝ  تعس ت١ُٝٓ ايػٝاس١

دٝاٍ، ٖٚسفت ايسضاغ١ إىل ألغتػالهلا َٔ قبٌ اإقتصاز١ٜ ٚسل إلل املٓافع اٝىل حتكإ

ضبٌٝ، ٚايتعطف ع٢ً أغتهؿاف املكَٛات ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف إ

َٔ  عسٜسضاغ١ إىل تٛفط أِٖ املعٛقات اييت تٛاد٘ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، ٚتٛصًت ايس

ضبٌٝ الغُٝا َال١َ٤ عٓاصط املٓار أاملكَٛات ايطبٝع١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف 

خاص١ خالٍ فصٌ ايصٝف، مبا ٜؿذع ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، ٚقسَت ايسضاغ١ بعض 

ُٖٗا ٚضع اغرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً املػت٣ٛ أايتٛصٝات َٚٔ 

 ايب١٦ٝايػٝاس١ٝ  املٓتذعات يفغتجُاض إلضبٌٝ دع٤ا َٓٗا، ٚظٜاز٠ اإٔ ٚتهٛ ايٛطين



 

 

 

 ت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ بؿُاٍ ايعطام          
 

 
 

 

 
 

Summary 
Tourism development is one of the sustainable 

development methods in the country, and it seeks to achieve 
economic benefits and the right to be exploited by generations.  
The study aimed to explore the natural and human components 
of developing ecotourism in Erbil, and to identify the most 
important obstacles facing the development of ecotourism, and 
the study reached the availability of many natural ingredients for 
the development of ecotourism in Erbil.  Especially the 
suitability of climatic elements, especially during the summer, to 
encourage the development of eco-tourism.  The study made 
some recommendations, the most important of which is setting a 
national strategy to develop eco-tourism at the national level, and 
Erbil will be part of increasing investment in resorts. 
 Eco-tourism

 املقذمة:
ٜعس قطاع ايػٝاس١ أسس ايكطاعات اييت تأخص ايت١ُٝٓ فٝ٘ داْبا نبرا َٔ 

األ١ُٖٝ، إش ٜعتُس صتاح قطاع ايػٝاس١ ع٢ً ايٓذاح ايصٟ حتكك٘ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ 

َٔ ايكضاٜا  ايعاملَٔ زٍٚ  نجرقض١ٝ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ عٓس  ستع (، سٝح1ؿا١ًَ)اي

مبا تتضُٓ٘ َٔ ت١ُٝٓ سضاض١ٜ ؾا١ًَ يهاف١ املكَٛات ايطبٝع١ٝ  ٚشيو املعاصط٠،

(، ٚقس اظزاز االٖتُاّ ايعاملٞ بػال١َ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚضطٚض٠ 2)ٚاإلْػا١ْٝ ٚاملاز١ٜ

بعٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚخاص١ بعس َؤمتط اذتفاظ عًٝٗا ٚتُٓٝتٗا َٓص ايػ

، ٚال ؾو ف٢ إٔ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ تعٗط أ١ُٖٝ ايب١٦ٝ 1992اغتهٗٛمل بايػٜٛس عاّ 

ٚبٝإ نٝف١ٝ اذتفاظ ع٢ً َهْٛاتٗا ٚاإلضتكا٤ بٗا َٚٓع تسٖٛضٖا أٚ تًٛثٗا; ألٕ ايب١٦ٝ 

عًٝ٘  تكّٛ صطعٓ ، ٚأِٖ(3)ايٓعٝف١ ٖٞ املاز٠ األٚي١ٝ يًٓؿاط ايػٝاسٞ عَُٛا

بني  ايعالق١ ظٗطت ٖٓا َٚٔ ايب٦ٝٞ، بايتٛاظٕ إخالٍ إسساخ عسّ ٖٛ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ

 أْٛاع َٔ ايب١ٝ٦ٝ ايػٝاس١ ، َٚٔ ثِ تعس(4)ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 االقتصاز١ٜ، شتتًف١ َٓٗا عٛا٥س َٔ متتًه٘ ملا اُٖٗا تهٔ مل امل١ُٗ، إٕ ايػٝاس١

 (.5ٚايػٝاغ١ٝ) يب٦ٝٞ،ٚا ٚاالدتُاع١ٝ،
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 أهمية انذراسة:
تٓبع أ١ُٖٝ ايسضاغ١ َٔ متتع ايعطام بعسٜس َٔ املكَٛات ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 

اييت ميهٔ إغتػالهلا ف٢ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ الغُٝا يف املٓاطل ايؿُاي١ٝ ٚباألخص 

عاٖط ستافع١ أضبٌٝ اييت تصخط بعسٜس َٔ املكَٛات ايطبٝع١ٝ َجٌ املٛقع ٚاملٓار َٚ

ايػطح ٚاألْٗاض ايػطا٤ ايٓباتٞ، فضال عٔ املكَٛات ايبؿط١ٜ َجٌ ايػهإ ٚاملطانع 

اذتضط١ٜ ٚايٓكٌ اييت ميهٔ اغتجُاضٖا ف٢ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، ٖٚٛ َا ٜتطًب 

أ١ُٖٝ ايكا٤ ايض٤ٛ ع٢ً َكَٛات ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ يتؿذٝع األغتجُاض يف 

 بع ايب٦ٝٞ.املؿطٚعات ايػٝاس١ٝ شات ايطا

 مشكهة انذراسة:
تعاْٞ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف ايعطام عا١َ َٔ ق١ً اإلٖتُاّ بٗا ع٢ً ايطغِ َٔ 

ٚدٛز عسٜس َٔ املكَٛات ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ الغُٝا يف مشاٍ ايعطام، سٝح تتُتع 

َٓطك١ مشاٍ ايعطام باملكَٛات ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ ايفطٜس٠ اييت جتصب ايػا٥شني إيٝٗا 

٢ً ايصعٝس ايساخًٞ بٌ ع٢ً ايصعٝس ارتاضدٞ أٜضا، ٚضغِ غ٢ٓ مشاٍ يٝؼ فكط ع

ايعطام بايعسٜس َٔ املكاصس ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ غر أْٗا تعاْٞ َٔ ق١ً ارتسَات 

ايػٝاس١ٝ اييت تهٕٛ شات اتصاٍ َباؾط َٚؤثط ع٢ً ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ، ٚإٕ ٚدست 

املتعاٜس ع٢ً ايػٝاس١  ايطًب فأغًبٗا خسَات خاص١ ٚشات َػتٜٛات ضز١٦ٜ ال تًيب

تطٜٛط خاص١ يف املٓاغبات ٚاألعٝاز َكاض١ْ بايسٍٚ املتكس١َ اييت عًُت ع٢ً ايب١ٝ٦ٝ

 ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ َٔ خالٍ االٖتُاّ باملٛاقع ايطبٝع١ٝ شات اإلَهاْات ايػٝاس١ٝ .

 أهذاف انذراسة
 ايتعطف ع٢ً املكَٛات ايطبٝع١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ. -1

 سٜس املكَٛات ايبؿط١ٜ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ.حت  -2

 ايٛقٛف ع٢ً أِٖ املعٛقات ٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ.  -3
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 فرضيبت انذراسة:
ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املكَٛات ايطبٝع١ٝ 

 بٌٝيت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أض

ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املكَٛات ايبؿط١ٜ  - 2

 ٚارتس١َٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ

ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ ايتػٗٝالت  - 3

 ايػٝاس١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ

 حمذدات انذراسة
سزات ايسضاغ١ ف٢ احملسزات  اآلت١ٝتتُجٌ ست

 ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف مشاٍ ايعطام َع ايتطبٝل ع٢ً اضبٌٝ.احملسزات املٛضٛع١ٝ

فرباٜط  5ٜٓاٜط اىل  20مت إدطا٤ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ خالٍ ايفرت٠ بني احملسزات ايع١َٝٓ

 .2020عاّ 

 اجلبنب اننظري:
:ػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚايَفّٗٛ اوال

 :َفّٗٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ - 1

ْٗا "االضتكا٤ ٚايتٛغع بارتسَات ايػٝاس١ٝ أتعطف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ب

ميجٌ األغًٛب  ألْ٘ستٝاداتٗا، َٚٔ ثِ ف٢ٗ تتطًب تسخٌ ايتدطٝط ايػٝاسٞ، إٚ

قطب ٚقت أقٌ تهًف١ ممه١ٓ ٚيف أٜٗسف يتشكٝل ايُٓٛ ايػٝاسٞ بايعًُٞ ايصٟ

ىل حتكٝل ايعٜاز٠ املػتُط٠ املتٛاظ١ْ يف إ٢ٖٚ "تًو ايع١ًُٝ اييت تٗسف  (،6َػتطاع")

تعس ايت١ُٝٓ ، ٚ(7ْتاد١ٝ يف ايكطاع ايػٝاسٞ")املٛاضز ايػٝاس١ٝ ٚتعُٝل ٚتطؾٝس اإل

َانٔ شات ادتصب ايػٝاسٞ ألقايِٝ ٚاألايػٝاس١ٝ إسس٣ ايٛغا٥ٌ امل١ُٗ يف ت١ُٝٓ ا

قتصاز١ٜ فعاي١ إا االقايِٝ اييت متتًو َكَٛات دتُاعًٝا ٚعُطاًْٝا ٚالغُٝإاقتصازًٜا ٚ

غتجُاضٖا إَكاض١ْ مبا متتًه٘ َٔ املكَٛات ايػٝاس١ٝ يف ساي١ ايتدطٝط يتُٓٝتٗا ٚ
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ٕ ٜؤخص بٓعط أفطاز شيو اجملتُع، ع٢ً ألبصٛض٠ عكال١ْٝ يػطض ضفع املػت٣ٛ املعاؾٞ 

 (8عتباض احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ َٔ ايتًٛخ)إلا

 :يب١ٝ٦َٝفّٗٛ ايػٝاس١ ا - 2

غاؽ مبطاقب١ ؾهاٍ ايػٝاس١ ايت٢ تٗتِ ف٢ األأايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٢ٖ "نٌ تعس 

ٚ ايرتاخ ايجكاف٢ أثر ميهٔ إ ٜصٝب ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ أت ٚأ٣ٟ تًٛخ أايطبٝع١، ٚمتٓع 

تعس ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٢ٖ "شيو ايٓٛع ايرتفٝٗٞ ٚايرتٚعتٞ ، ٚ(9ٚتػاعس ع٢ً صٝاْتٗا")

 (10عالق١ ايت٢ تطبط بني ايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ")عٔ ايٓفؼ ايص٣ ٜٛضح اي

 :َفّٗٛ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ – 3

 يف ٚاالقتصاز١ٜ االدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ أغايٝب أسسايب١ٝ٦ٝ ايػٝاس١ ت١ُٝٓ ستع

 ٚاملدطدات ،ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ت١ُٝٓ ع٢ً املرتتب١ تؿٌُ: ايتهايٝف سٝحايسٚي١، 

، (11عٓاصط االقتصاز) بك١ٝ ع٢ً ايب١ٝ٦ٝ ايػٝاس١ ت١ُٝٓ َٔ املباؾط٠ ٚغر املباؾط٠

 ايػٝاس١ٝ املٛاقع يف ايطبٝع١ٝ املكَٛات ْٗا "محا١ٜبأتعطف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚ

 يًُٛاقع ايب٦ٝٞ ايٓعاّ حتٌُ قسض٠ ٖٞ ضُٔ ايت١ُٜٛٓ األْؿط١ سذِ إٔ ٚضُإ

 (.12عًٝٗا") ٚاذتفاظ املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ ٚزمي١َٛ غتُطاض١ٜإ يضُإ ايػٝاس١ٝ،

املكَٛات ايطبٝع١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ:ثبنيب 

 املٛقع: - 1

ٜتُٝع َٛقع أضبٌٝ ف٢ إقًِٝ نطزغتإ ايعطام مبٛقع إغرتاتٝذٞ َِٗ، سٝح 

عتتٌ ادتع٤ ايؿُاىل ٚايؿُاىل ايؿطقٞ َٔ ايعطام، ٚظتاٚض نال َٔ غٛضٜا ٚتطنٝا 

ػٝاس١ ٚايٓكٌ ٚإٜطإ، سٝح تػِٗ ٖصٙ املٓافص يف تٓؿٝط سطنت٢ ايتذاض٠ ٚاي

 تبًؼ ٚ (،13بٝٓٗا)

% َٔ َػاس١ 3.4(، ٚتؿهٌ ْػب١ 14)(2نِ 14505) ضبٌٝأَػاس١ ستافع١ 

 (.15ايعطام)
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 عٓاصط املٓار: - 2

بًؼ ٜ، يف سني زضد١ ١ٜٛ٦َ 20.2أضبٌٝ يف ٜبًؼ املعسٍ ايػٟٓٛ يسضدات اذتطاض٠ 

 َتٛغط بًؼٜٚ ١ٜ،زضد١ ٦َٛ 7.4ايصٟ ميجٌ أبطز ايؿٗٛض  ٜٓاٜطَعسٍ زضد١ اذتطاض٠ يؿٗط 

فصٌ  يف أغػطؼميجٌ ؾٗط ٚ زضد١ ١ٜٛ٦َ 27.2 أضبٌٝ يفزضدات اذتطاض٠ ايعع٢ُ 

يف ضاس١ اإلْػإ  فعاال زٚضا ايٓػب١ٝ ايططٛب١ ، ٚتؤزٟايػ١ٓ أؾٗط أسطايصٝف 

(، ٚتعس ايطٜاح عٓصطا َُٗا ٜؤثط ع٢ً أْؿط١ ايرتفٝ٘ ٚايػٝاس١، إش إٔ أفضٌ 16ْٚؿاط٘)

ّ / ثا١ْٝ، ٖٚٞ َٔ عٛاٌَ ادتصب  5ملدتًف١ ال ٜتعس٣ غطع١ ٖبٛب يًطٜاح بأؾهاهلا ا

 ( ٚتؿٗس18)(١ّْٝ/ ثا 2.5أضبٌٝ ) يفَعسٍ غطع١ ايطٜاح ايػ١ٜٛٓ (، ٜٚبًؼ 17ايػٝاسٞ)

 ايتػاقط املططٟ إٔ األَطاض( إال ايربز، ايتػاقط )ايجًر، أْٛاع مجٝع ستافع١ أضبٌٝ

 500 َابني ايػاقط١ َطاضاأل ن١ُٝ املٓطك١، سٝح ترتاٚح يف ايػا٥س ايتػاقط ٖٛ

 َٔ ٚيهٔ َٓطك١ )َرن١غٛض(، يف 1200ًَِ َٔ أنجط إىل َٓطك١ )غٛضإ( يف ًَِ

 تأثر شات ايػاقط١ ايجًٛز املُطط٠ ٚن١ُٝ األٜاّ عسز تعس ايػٝاس١ٝ ايسضاغات ْاس١ٝ

 (19بهُٝاتٗا) َكاض١ْ انرب

 َعاٖط ايػطح: - 3

يف أقص٢ مشاٍ طقٞ، دٓٛبٞ ؾ –مشايٞ غطبٞ يف إجتاٙ بؿهٌ عاّ متتس 

فُٝا حتصط تتهٕٛ َٔ زتُٛع١ َٓفص١ً َٔ ايػالغٌ ادتب١ًٝ اييت ٚستافع١ أضبٌٝ، 

 مشاال إىلتس َٔ مشاٍ ادتعٜط٠ (، ٚمت20)َٔ األٚز١ٜ ٚاألسٛاض ايساخ١ًٝ ابٝٓٗا عسز

ؾهٌ قٛؽ َع االَتساز ايعاّ حملاٚض ايػالغٌ ادتب١ًٝ ٚايتالٍ  ٠َتدصدٓٛبا خاْكني 

، ٚمتجٌ األَانٔ املطتفع١ ف٢ نِ(120-40بني ) اٜٚرتاٚح اتػاعٗ ،ايٛاقع١ مشاي٘

املٓطك١ ادتب١ًٝ ٚاهلضب١ٝ َٓاطل دصب غٝاسٞ ١َُٗ ألنجط َٔ غبب َٔ شيو اْٗا 

 تٓٛع يف اذتٝا٠ ايٓبات١ٝ َٔ حتتٜٛ٘ َٚا شاتٗا، سس ايطبٝع١ٝ يف تتُتع ظُاٍ املٓاظط

 ايؿُؼ أؾع١ تٛفط َٔ دطا٤ سدٝ صشٞ مبٓار تتُتع أْٗا نُا ايرب١ٜ، ٚاذتٝٛاْات

 صٝف١ٝ متجٌ َٓتذعات اذتاض٠ األقايِٝ يف املطتفع١ املٓاطل إٔ عٔ فضاًل اهلٛا٤، ْٚكا٤

َٔ زتُٛع١ َٔ ايػٍٗٛ اييت املٓطك١ ايػ١ًٝٗ تأيف ( ٚت21اجملاٚض٠) املٓدفض١ يألقايِٝ
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غ١ًٝٗ ستصٛض٠  ٚأسٛاضإش تبسٚ ب١٦ٝٗ غٍٗٛ تهٜٛٔ األضاضٞ تؿهًت بفعٌ عًُٝات 

َٔ املٛاز ٚتتُٝع برتبتٗا ارتصب١  300ّال ٜعٜس اضتفاعٗا عٔ  بني ايػالغٌ ايتالي١ٝ

 (22)ايط١ٝٓٝ ٚايػط١ٜٝٓ

 األْٗاض: - 4

 سطن١ يف امل١ُٗ املسخالت أسس َٔ ٚادتٛف١ٝ ايػطش١ٝ املا١ٝ٥ املٛاضز تعس

يًطبٝع١ َٔ د١ٗ، ٚت١٦ٝٗ اجملاٍ  مجاٍ َٔ تٛفطٖا ملا ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ، ٚشيو

 ايػباس١ ضٜاضات يف املتُج١ً ايػٝاس١ٝ األْؿط١ ٚقٝاّ ٜات صٝس األمساىهلٛا

(، ٚميط مبشافع١ أضبٌٝ ْٗطٜٔ نبرٜٔ ُٖا ْٗطٟ 23د١ٗ اخط٣) ايعٚاضم َٔ ٚغباقات

 ايعاب ايهبر ٚايعاب ايصػر، باإلضاف١ إىل ايعسٜس َٔ ٚضافسُٖا.

 ايػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ: - 5

مجٝع أْٛاع ايٓباتات َجٌ ايػابات ٚاألؾذاض ٜؿٌُ ايػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ 

ٚاذتؿا٥ـ اييت تُٓٛ بؿهٌ طبٝعٞ عٓسَا تتٛفط ايعطٚف املال١ُ٥ يُٖٓٛا، ٚبايتايٞ 

ميهٔ تكػِٝ ستافع١ أضبٌٝ إىل ثالخ َٓاطل ْبات١ٝ تؿٌُ ايػابات، َٚٓاطل األؾذاض 

 (24ٚايؿذرات، َٚٓاطل اذتؿا٥ـ)

 اذتٝا٠ ايرب١ٜ:  - 6

 املكَٛاتاذتٝٛاْات ايرب١ٜ ٚايطٝٛض أسس  ١ اييت تؿٌُاذتٝا٠ ايربٜتعس 

املٓتؿط٠ ف٢ ستافع١ أضبٌٝ ايطٝٛض ايب١ٝ٦ٝ، ٚتٓكػِ ايػٝاس١ ت١ُٝٓ ط٠ يف ثاملؤايطبٝع١ٝ 

، ٚايطٝٛض اذتُاّ ايربٟ، ٚػٛغو، ٚايايكبر َجٌايطٝٛض ايسا١ُ٥ ُٖا:  ،ْٛعنيإىل 

،ايػعاٍفٝٓتؿط مبٓطك١ ايسضاغ١ اذتٝٛاْات ايرب١ٜ ، أَا ايصكط، ٚايكطا٠َجٌ املٗادط٠ 

عع ايربٟ، ٚاييت ٜرتنع إْتؿاضٖا يف املٓاطل املا، ٚايسب، ٚظٜطاارتٓ، ٚايص٥اب، ٚاألضاْبٚ

 (25ادتب١ًٝ)

تبني مما غبل متتع أضبٌٝ بايعسٜس َٔ املكَٛات ايطبٝع١ٝ اييت ميهٔ 

إقًِٝ إغتجُاضٖا يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ َٚٔ أُٖٗا املٛقع املتٛغط الضبٌٝ يف 

نطزغتإ مشايٞ ايعطام، ٚمتٝع عٓاصط املٓار باالعتساٍ َععِ فصٍٛ ايػ١ٓ مما 
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ٜؿذع ع٢ً قسّٚ ايػا٥شني خاص١ يف فصٌ ايصٝف، نُا تتٓٛع َعاٖط ايػطح بني 

املطتفعات ادتب١ًٝ ٚاهلضاب ٚايػٍٗٛ، ٚاالْٗاض ٚاييت متجٌ َكاصس غٝاس١ٝ ١َُٗ 

ػطا٤ ايٓبات٢ بهاف١ أْٛاع٘ َٔ ايػابات يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ، نُا ٜعزٖط اي

ٚايؿذرات ْٚباتات ايػٍٗٛ ٚاذتؿا٥ـ، ٚتتٓٛع اذتٝا٠ ايرب١ٜ َٔ ايطٝٛض ٚاذتٝٛاْات 

 ايرب١ٜ يف أضبٌٝ مما ٜسعِ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ.

املكَٛات ايبؿط١ٜ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝثبنثب 

 ايػهإ: - 1

إىل  2007ًَٕٝٛ ْػ١ُ ف٢ عاّ  1.5 تطٛض عسز غهإ ستافع١ أضبٌٝ َٔ سٛاىل

ًَٕٝٛ ْػ١ُ ف٢ عاّ  1.96ّ يرتفع إىل سٛاىل 2012ًَٕٝٛ ْػ١ُ يف عاّ  1.8سٛاىل 

(، نُا تطٛضت 26ّ)2015ًَٕٝٛ ْػ١ُ ف٢ عاّ  2ّ، ست٢ بًؼ عسز ايػهإ أنجط َٔ 2014

ّ % ف٢ عا0.035ْػب١ ايػهإ املؿتػًني ف٢ ايكطاع ايػٝاسٞ ف٢ أضبٌٝ، سٝح تطٛضت َٔ 

ايكطاع ايػٝاسٞ إىل مج١ً عسز اىل إٔ بًػت أع٢ً ْػب١ ف٢ أعساز ايعاًَني ف٢ 2007

 % ع٢ً ايتٛاىل0.364% 0.37ّٚ سٝح بًػت ْػبتٗا 2014ّ 2013ٚايػهإ ف٢ عا٢َ 

 املطانع اذتضط١ٜ: - 2

مث١ تػرات إزاض١ٜ ١َُٗ  أغُٗت  يف ْؿأ٠ املٓع١َٛ اذتضط١ٜ ٚتطٜٛطٖا  ف٢ 

َطنعا سضطٜا ثِ إضتفع ٖصا ايعسز ف٢  17ّ غ٣ٛ 1965احملافع١ عاّ  أضبٌٝ إش مل ٜهٔ يف

ّ، يٝصٌ 1987َطنعا عاّ  17َطنعا سضطٜا، ثِ إطتفض ايعسز إىل  22ّ اىل 1977عاّ 

َطنعا سضطٜا ٖسفٗا تكسِٜ  44إىل  2013عسز املطانع اذتضط١ٜ ف٢ أضبٌٝ عاّ 

َا أز٣ إىل إضتفاع ْػب١  (، 27ٖٛٚارتسَات يػهإ احملافع١ نٌ ضُٔ سسٚزٙ اإلزاض١ٜ)

 اذتضط١ٜ ٚايتُسٕ ف٢ أضبٌٝ

 ططم ايٓكٌ ٚاملٛاصالت ايرب١ٜ – 3

تطبط ايططم احمل١ًٝ بني املطانع ايعُطا١ْٝ يف زاخٌ ستافع١ أضبٌٝ، ايت٢ 

ّ، سٝح بًؼ 2015تطبط َطنع قضا٤ أضبٌٝ مبطانع االقض١ٝ األخط٣ ف٢ احملافع١ عاّ 

(، ٚتطبط ايططم االق١ًُٝٝ 28نِ)١ٝ583 سٛاىل إمجايٞ أطٛاٍ ايططم املطصٛف١ احملً
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 َٛقع أضبٌٝ أ١ُٖٝ تكتصط ستافع١ أضبٌٝ َع احملافعات ايعطاق١ٝ اجملاٚض٠ هلا، ٚال

 فشػب هلا احملاش١ٜ باملسٕ ايعطاق١ٝ إتصاهلا غٗٛي١ بايٓػب١ يططم ايٓكٌ ع٢ً فكط

 هلا اٜضا. اجملاٚض٠ بايسٍٚ اتصاهلا غٗٛي١ بٌ

س َٔ املكَٛات ايػٝاس١ٝ ايبؿط١ٜ ٚايتػٗٝالت ٜتضح مما غبل تٛفط عسٜ

ايػٝاس١ٝ يف أضبٌٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚتؿٌُ ايػهإ ٚايعُطإ ٚططم ايٓكٌ 

ٚاملٛاصالت ايساخ١ًٝ ٚاالق١ًُٝٝ، َٚطاض أضبٌٝ ايسٚيٞ، نُا تتُٝع أضبٌٝ بايجكاف١ 

١ُٗ يت١ُٝٓ ٚتٓٛع ايفٕٓٛ ٚايرتاخ ايؿعيب، اييت تؿهٌ َكَٛات َاحمل١ًٝ االص١ًٝ

 ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ.

تطٛض اذتطن١ ايػٝاس١ٝ:رابعب

، فضال 2003ؾٗست أضبٌٝ تطٛضا ٚاضشا َٔ ايٓاس١ٝ ايػٝاس١ٝ خاص١ بعس عاّ 

عٔ اْعهاؽ األَٔ ف٢ اإلقًِٝ َكاض١ْ باحملافعات ايعطاق١ٝ األخط٣ ع٢ً اذتطن١ 

ستافعات ٚغط ٚدٓٛب ايػٝاس١ٝ، مما دعٌ املٓطك١ تػتكطب ايػا٥شني َٔ غهإ 

اثطا  2011ٚإفتتاس٘ ضمسٝا عاّ  2005ايعطام، نُا نإ إلْؿا٤ َطاض أضبٌٝ ايسٚىل عاّ 

(، ٚقس تطٛض سذِ اذتطن١ ايػٝاس١ٝ ف٢ ستافع١ 29إظتابٝا ع٢ً اذتطن١ ايػٝاس١ٝ)

ّ سٝح بًؼ َعسٍ ظٜاز٠ اذتطن١ ايػٝاس١ٝ 2012اىل  2007أضبٌٝ خالٍ ايفرت٠ بني عا٢َ 

ٜتبني َٔ شيو ظٜاز٠ ايطًب ايػٝاسٞ ع٢ً أضبٌٝ، ٚايصٟ ميهٔ تُٓٝت٘ َٔ ، ٚ(%30)43.1

خالٍ اإلٖتُاّ بت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ اييت تػتكطب ايػا٥شني َٔ شتتًف َٓاطل 

 ايعطام، فضال عٔ ايػٝاس١ ايسٚي١ٝ مما ٜػِٗ يف ت١ُٝٓ االقتصاز احمل٢ً ٚايٛطين.

 انذراسة امليذانية:
َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١:أوال 

أغايٝب مجع ايبٝاْات ٚاألغايٝب اإلسصا١ٝ٥ املػتدس١َ:

مت تصُِٝ إغتُاض٠ اإلغتبٝإ دتُع ايبٝاْات املٝسا١ْٝ ع٢ً ؾهٌ أغ١ً٦ 

ؾدص١ٝ َٚٛضٛع١ٝ َهتٛب١ ختتص بت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ مشاٍ ايعطام )أضبٌٝ 

إسس٣ اإلدابات  منٛشدا(، سٝح ٜكّٛ املبشٛثٕٛ  باإلداب١ عًٞ األغ١ً٦ َٔ خالٍ اختٝاض
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احملسز٠ يف اغتُاض٠ اإلغتبٝإ، ٚمت إغتدساّ بعض األزٚات اإلسصا١ٝ٥ يتشًٌٝ 

٢ٖٚ: ايٓػب١  SPSS, V.24اإلغتبٝإ باغتدساّ بطْاَر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ 

ٚاملتٛغط اذتػابٞ، ٚاالضتطاف املعٝاضٟ، َٚعاٌَ أيفا نطْٚبار، ٚعالق١ امل١ٜٛ٦،

 : إلختباض صش١ فطضٝات يًسضاغ١.T Testاإلضتباط برغٕٛ، ٚاختباض 

حتسٜس ع١ٓٝ ايسضاغ١:

بايطدٛع إىل َتٛغط أعساز ايعا٥طٜٔ خالٍ ايػٓٛات ارتُؼ املاض١ٝ يف ؾٗط 

 َفطز٠ . 225ٜٓاٜط ، مت حتسٜس ع١ٓٝ ايسضاغ١ بعسز 

إختباض صسم ٚثباتٗا قٛا٥ِ االغتبٝإ

 غتبٝإإلا فكطاتَٔ  فكط٠نٌ  بني برغٕٛ ضتباطاإلعالقات  مت إغتدساّ

َكٝاؽ صسم يكٝاؽ  ايفكط٠ ٖصٙ إيٝ٘ تٓتُٞ ايصٟ يًُشٛض َٚتٛغط اإلغتذابات

 .َا أعس يكٝاغ٘ ٚبٝإ َس٣ صالسٝت٘ يكٝاؽ اإلغتبٝإ

 حملاٚض االغتبٝإ غتدساّ )اضتباط برغٕٛ(إ( صسم االتػام ايساخًٞ ب1دسٍٚ )

عذد  احملور م
 الفكرات

معامل 
 االرتباط

الذاللة 
 ائيةاإلحص

املكومات الطبيعية لتهنية السياحة  1
 ...0. **07.5. 11البيئية

املكومات البشرية واخلذمية لتهنية  2
 ...0. **0716. .1السياحة البيئية

التسًيالت السياحية لتهنية السياحة  3
 ...0. **.062. .1البيئية

 ...0. **0677. 31 مجلة حماور االستبياى 4

ستٛض  بني نٌ برغٕٛ اضتباط َعاَالت ناف١ ( أ1ٕادتسٍٚ ) َٔ ٜالسغ

عٓس  ١إسصا٥ٝ شات زالي١ يًُشٛض ْفػ٘ َٚتٛغط اإلغتذابات غتبٝإاإل َٔ ستاٚض

 إىل ٜؿر ٖٚصا، 0.677ايفكطات، سٝح بًػت دت١ًُ االغتبٝإ  مجٝع يف 0.01 َػت٣ٛ

  اإلغتبٝإ.ٚض استفكطات ي ايساخًٞ َٔ االتػامنبر٠ ٚدٛز زضد١ 
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 ( َعاٌَ ثبات ستاٚض إغتُاض٠ اإلغتبٝا2ٕ)دسٍٚ 

عذد  احملور م
 ألفا كرونباخ الفكرات

 .062. 11املكومات الطبيعية لتهنية السياحة البيئية 1

املكومات البشرية واخلذمية لتهنية السياحة  2
 .064. .1البيئية

 0768. .1التسًيالت السياحية لتهنية السياحة البيئية 3
 0797. .3 الستبياىمجلة حماور ا 4

إٔ َعاٌَ ايفا نطْٚبار دت١ًُ ستاٚض اإلغتبٝإ ٚايص٣ 2ٜتضح َٔ ادتسٍٚ )

ٜٚسٍ شيو ع٢ً ثبات مجٝع فكطات االغتبٝإ  0.797فكط٠ بًؼ  ضتٛ  31تهٕٛ َٔ 

 ٚتٛافكٗا َع احملاٚض اييت تٓت٢ُ ايٝٗا.

ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ الغتُاض٠ االغتبٝإ:ثبنيب 

 ١:ايبٝاْات ايؿدصٝ -

ايٓٛع:

 ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػب ايٓٛع3دسٍٚ )

املتوسط   الهسبة املئوية التكرار الهوع
 احلسابى

االحنراف 
 املعياري

 5501 124 ركر
 4409 1.1 أنجى 049. 1044

 %..1 225 اجملنوع
( ْحححٛع ايػحححا٥شني سػحححب عٝٓححح١ ايسضاغححح١ سٝحححح تفحححٛم عحححسز       3ٜٛضحححح ادتحححسٍٚ ) 

%، بُٝٓحا  55.1غا٥شا، بٓػحب١   124ض ع٢ً اإلْاخ، سٝح بًؼ عسز ايصنٛض ايػا٥شني ايصنٛ

ممحا ٜؿحر    0.49%، ٚقحس بًحؼ اإلضتحطاف املعٝحاضٟ     44.9غحا٥ش١، بٓػحب١    101بًؼ عحسز اإلْحاخ   

 .1.44إىل جتاْؼ اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املتٛغط اذتػاب٢ ايصٟ بًؼ 

ايعُط:2
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 ب ايعُط( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػ4دسٍٚ )

الهسبة  التكرار العنر
 املئوية

املتوسط  
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 5703 129 سهة .3أقل مو 

1064 .087 
 2607 .6 .4ألقل مو  .3مو 

 1.07 24 سهة .5ألقل مو  .4مو 
 503 12 سهة فاكرب .5

 % 225 اجملنوع
ألٚىل ايف١٦ ايعُط١ٜ َٔ أقٌ َٔ ( أْ٘ دا٤ يف املطتب١ ا4تبني َٔ بٝاْات ادتسٍٚ )

غ١ٓ  40ألقٌ َٔ  30%، ٚدا٤ يف املطتب١ ايجا١ْٝ ايف١٦ ايعُط١ٜ َٔ 57.3غ١ٓ، بٓػب١  30

غ١ٓ بٓػب١  50ألقٌ َٔ  40%، ٚدا٤ يف املطتب١ ايجايج١ ايف١٦ ايعُط١ٜ َٔ 26.7بٓػب١ 

، ٚقس بًؼ %5.3غ١ٓ فأنرب بٓػب١  50%، ٚدا٤ يف املطتب١ ايطابع١ ايف١٦ ايعُط١ٜ 10.7

 .1.64مما ٜؿر اىل تبأٜ اإلغتذابات عٔ املتٛغط اذتػابٞ  0.87اإلضتطاف املعٝاضٟ 

ْٛع ايػٝاس١ اييت تفضًٗا:

 ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػب ْٛع ايػٝاس١ اييت ٜفضًٗا ايػا٥شٕٛ 5دسٍٚ )

املتوسط   الهسبة املئوية التكرار املؤيل الذراسي
 احلسابى

االحنراف 
 عياريامل

 3807 87 سياحة بيئية

2022 10.8 

 1.02 23 سياحة أثرية
 4103 93 سياحة ترفيًية
 903 21 سياحة ديهية

 04. 1 أخرى
 %..1 225 اجملنوع

%، 41.3( أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل ايػحٝاس١ ايرتفٝٗٝح١ بٓػحب١    5ٜٛضح ادتسٍٚ )

%، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايجايجح١ ايػحٝاس١   38.7ٓػب١ ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ب

%، ٚدححا٤ فحح٢ 9.3%، ٚدححا٤ يف املطتبحح١ ايطابعحح١ ايػححٝاس١ ايسٜٓٝحح١ بٓػححب١  10.2األثطٜحح١ بٓػححب١ 
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، 1.088%، ٚقحس بًحؼ اإلضتحطاف املعٝحاضٟ     0.4املطتب١ األخر٠ أخط٣ يػحٝاس١ االعُحاٍ بٓػحب١    

     ٍ ، 2.22غحط اذتػحابٞ ايحصٟ بًحؼ     املتٛمما ٜؿر إىل تبحأٜ إغحتذابات عٝٓح١ ايسضاغح١ سحٛ

 ٜٚتضح َٔ شيو ظٜاز٠ إٖتُاّ ايػا٥شني بايػٝاس١ ايرتف١ٝٗٝ ٚايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ.

 َكَٛات ادتصب ايػٝاسٞ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ:

املكَٛات ايطبٝع١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ:احملور األول

١:ميهٔ تتُتع املٓطك١ باملٓاظط ايطبٝع١ٝ ارتالب

 ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ تتُتع املٓطك١ باملٓاظط ايطبٝع١ٝ ارتالب6١دسٍٚ )

 الهسبة التكرار االستجابة
 املئوية

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

غري موافل 
 . . بشذة

405. .056 

4 

 4 . . غري موافل
 3 301 7 حمايذ
 2 4306 98 موافل

 1 5303 .12 موافل بشذة
  %..1 225 اجملنوع

( أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل االغتذاب١ َٛافل 6تبني َٔ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ )

%، ٚدا٤ 43.6%، بُٝٓا دا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ االغتذاب١ َٛافل بٓػب١ 53.3بؿس٠ بٓػب١ 

، َٚٔ 0.56عٝاض٣ %، ٚقس بًؼ اإلضتطاف امل3.1ف٢ املطتب١ ايجايج١ االغتذاب١ ستاٜس بٓػب١ 

، ٜٚؿر شيو 4.50ثِ ٜتضح جتاْؼ اإلغتذابات سٍٛ َتٛغطٗا اذتػابٞ ايص٣ بًؼ 

إىل َٛافك١ غايب١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً متتع أضبٌٝ باملٓاظط ايطبٝع١ٝ ارتالب١ اييت تسعِ 

 ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ

املكَٛات ايبؿط١ٜ ٚارتس١َٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ:احملور انثبني

تتٛفط ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايرب٣ املٓاغب١ يًٓكٌ ايػٝاس٢:



 

 

 

 ت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ بؿُاٍ ايعطام          
 

 
 

 

 
 

 ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ تتٛفط ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايرب٣ املٓاغب١ 7دسٍٚ )

 الهسبة التكرار االستجابة
 املئوية

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

 . . غري موافل بشذة

3092 .087 

5 

 4 809 .2 غري موافل
 3 1506 35 يذحما

 1 4908 112 موافل
 2 2508 58 موافل بشذة

  %..1 225 اجملنوع
(، أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل اإلغتذاب١ َٛافل 7تبني َٔ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ )

%، ٚدا٤ 25.8%، بُٝٓا دا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ اإلغتذاب١ َٛافل بؿس٠ بٓػب١ 49.8بٓػب١ 

%، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايطابع١ اإلغتذاب١ 15.6اإلغتذاب١ ستاٜس بٓػب١ ف٢ املطتب١ ايجايج١ 

%، ٚمل تػذٌ اإلغتذاب١ غر َٛافل بؿس٠، ٚقس بًؼ اإلضتطاف 8.9غر َٛافل بٓػب١ 

، َٚٔ ثِ ٜتضح تبأٜ اإلغتذابات سٍٛ َتٛغطٗا اذتػابٞ ايص٣ بًؼ 0.87املعٝاض٣ 

، ٜٚسٍ شيو ع٢ً تبأٜ أضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ تٛفط ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايرب٣ املٓاغب١ 3.92

 بػبب غ٤ٛ ساي١ بعض ايططم يف أضبٌٝ.

اتصاالت(: -نٗطبا٤  –تتٛفط ف٢ املٓطك١ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ )َٝاٙ 

 –( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ تتٛفط ف٢ املٓطك١ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ )َٝاٙ 8دسٍٚ )

 اتصاالت( - نٗطبا٤

 الهسبة التكرار االستجابة
 املئوية

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 الرتتيب املعيارى

 09. 2 غري موافل بشذة

40.4 .088 

5 

 4 306 8 غري موافل
 3 2.04 46 حمايذ
 1 .4.0 .9 موافل

 2 2501 79 موافل بشذة
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  %..1 225 اجملنوع
( أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل اإلغتذاب١ َٛافل 8تبني َٔ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ )

%، ٚدا٤ ف٢ 25.1%، بُٝٓا دا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ اإلغتذاب١ َٛافل بؿس٠ بٓػب١ 40بٓػب١ 

%، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايطابع١ اإلغتذاب١ غر 20.4املطتب١ ايجايج١ اإلغتذاب١ ستاٜس بٓػب١ 

%، 0.9ذاب١ غر َٛافل بؿس٠ بٓػب١ %، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ارتاَػ١ اإلغت3.6َٛافل بٓػب١ 

، َٚٔ ثِ ٜتضح تبأٜ االغتذابات سٍٛ َتٛغطٗا 0.88ٚقس بًؼ اإلضتطاف املعٝاض٣ 

، ٜٚؿر شيو اىل تٛفط عسٜس َٔ خسَات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ َجٌ 4.04اذتػابٞ ايص٣ بًؼ 

 املٝاٙ ٚايهٗطبا٤ ٚاإلتصاالت اييت تسعِ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ.

ايتػٗٝالت ايػٝاس١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ:احملور انثبنث

تتٛفط خسَات اإلٜٛا٤ ايػٝاسٞ َٔ ايفٓازم َتعسز٠ ايسضدات اييت تٓاغب 

املػتٜٛات املدتًف١ َٔ ايػا٥شني

( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ تتٛفط خسَات اإلٜٛا٤ ايػٝاسٞ َٔ 9دسٍٚ )

 املدتًف١ َٔ ايػا٥شني ايفٓازم َتعسز٠ ايسضدات اييت تٓاغب املػتٜٛات

 الهسبة التكرار االستجابة
 املئوية

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

 207 6 غري موافل بشذة

40.8 .093 

5 

 4 404 .1 غري موافل
 3 908 22 حمايذ
 1 4706 1.7 موافل

 2 3506 .8 موافل بشذة
  %..1 225 اجملنوع

(، أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل اإلغتذاب١ َٛافل 9ت ادتسٍٚ )تبني َٔ حتًٌٝ بٝاْا

%، ٚدا٤ 35.6%، بُٝٓا دا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ اإلغتذاب١ َٛافل بؿس٠ بٓػب١ 47.6بٓػب١ 

%، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايطابع١ اإلغتذاب١ 9.8ف٢ املطتب١ ايجايج١ اإلغتذاب١ ستاٜس بٓػب١ 

ارتاَػ١ اإلغتذاب١ غر َٛافل بؿس٠ بٓػب١ %، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ 4.4غر َٛافل بٓػب١ 



 

 

 

 ت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف أضبٌٝ بؿُاٍ ايعطام          
 

 
 

 

 
 

َٚٔ ثِ ٜتضح تبأٜ اإلغتذابات سٍٛ ،0.93%، ٚقس بًؼ اإلضتطاف املعٝاض٣ 2.7

، ٜٚسٍ شيو ع٢ً تٛفط عسز َٔ ايفٓازم ٚاملٛتٝالت 4.08اذتػابٞ ايص٣ بًؼ َتٛغطٗا

 اييت متجٌ َكَٛات يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ.

زم خضطا٤ تػِٗ ف٢ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٜٝٛدس باملٓطك١ فٓا

( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ ٜٛدس باملٓطك١ فٓازم خضطا٤ تػِٗ ف٢ 10دسٍٚ )

 ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ

 الهسبة التكرار اإلستجابة
 املئوية

املتوسط 
 احلسابي

اإلحنراف 
 الرتتيب املعياري

 503 12 غري موافل بشذة

3034 1012 

5 

 2 2108 49 غري موافل
 3 2.04 46 حمايذ
 1 3802 86 موافل

 4 1402 32 موافل بشذة
  %..1 225 اجملنوع

(، أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل اإلغتذاب١ 17تبني َٔ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ )

%، 21.8%، بُٝٓا دا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ اإلغتذاب١ غر َٛافل بٓػب١ 38.2َٛافل بٓػب١ 

%، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايطابع١ 38.2طتب١ ايجايج١ اإلغتذاب١ ستاٜس بٓػب١ ٚدا٤ ف٢ امل

%، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ارتاَػ١ اإلغتذاب١ غر َٛافل 14.2اإلغتذاب١ َٛافل بؿس٠ بٓػب١ 

، َٚٔ ثِ ٜتضح تبأٜ اإلغتذابات سٍٛ 1.12%، ٚبًؼ اإلضتطاف املعٝاض٣ 5.3بؿس٠ بٓػب١ 

ٜتضح َٔ شيو تبأٜ آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ ، 3.34َٚتٛغطٗا اذتػابٞ ايص٣ بًؼ 

ٚدٛز فٓازم خضطا٤ تػِٗ ف٢ ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ، سٝح ال ٜتٛفط ٖصا ايٓٛع َٔ 

 ايفٓازم بؿهٌ ناف ف٢ أضبٌٝ.
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تكسّ املؤغػات ايػٝاس١ٝ خسَاتٗا ظٛز٠ عاي١ٝ

اتٗا ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ تكسّ املؤغػات ايػٝاس١ٝ خس11َدسٍٚ )

 ظٛز٠ عاي١ٝ

 الهسبة التكرار االستجابة
 املئوية

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 الرتتيب املعيارى

 108 4 غري موافل بشذة

3043 .092 

5 

 3 1308 31 غري موافل
 2 3501 79 حمايذ
 1 3708 85 موافل

 4 1106 26 موافل بشذة
  %..1 225 اجملنوع

( أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل اإلغتذاب١ 11سٍٚ )تبني َٔ حتًٌٝ بٝاْات ادت

%، ٚدا٤ 35.1%، بُٝٓا دا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ اإلغتذاب١ ستاٜس بٓػب١ 37.8َٛافل بٓػب١ 

%، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايطابع١ 13.8ف٢ املطتب١ ايجايج١ اإلغتذاب١ غر َٛافل بٓػب١ 

اَػ١ اإلغتذاب١ غر َٛافل %، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ارت11.6اإلغتذاب١ َٛافل بؿس٠ بٓػب١ 

، َٚٔ ثِ ٜتضح تبأٜ اإلغتذابات سٍٛ 0.92%، ٚبًؼ اإلضتطاف املعٝاض٣ 1.8بؿس٠ بٓػب١ 

، ٜٚسٍ شيو ع٢ً تبأٜ آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ 3.43َتٛغطٗا اذتػابٞ ايص٣ بًؼ 

 دٛز٠ خسَات املؤغػات ايػٝاس١ٝ يف اضبٌٝ.

اختببر صحة فرضيبت انذراسة: 2/3
صش١ ايفطض١ٝ االٚىل: إختباض

ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املكَٛات ايطبٝع١ٝ يت١ُٝٓ 

 ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ
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 يفطض١ٝ ايسضاغ١ األٚىل (t test) ( إختباض  12)  دسٍٚ ضقِ

 املتوسط
 

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعيارى 
 اختبار  للنتوسط

درجات 
 ةاحلري

احتنال 
الذاللة 

3066 .047 .0.31 116081 224 .0... 
٢ٖٚ تكٌ عٔ  T   =116.81( إٔ ق١ُٝ االختباض احملػٛب١ 12ٜتضح َٔ ادتسٍٚ )

ٖٚٛ أقٌ َٔ َػت٣ٛ  p   =0.000، نُا إٔ استُاٍ ايسالي١ 224ايك١ُٝ ادتسٚي١ٝ 

ض١ٝ ايبس١ًٜ بأْ٘ ( َٚٔ ثِ ٜتِ ضفض ايفطض١ٝ ايعس١َٝ األٚىل ٚقبٍٛ ايفط0.05َع١ٜٛٓ )

" تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املكَٛات ايطبٝع١ٝ يت١ُٝٓ 

 (0.05ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ" عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

إختباض صش١ ايفطض١ٝ ايجا١ْٝ:

ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املكَٛات 

 س١َٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝايبؿط١ٜ ٚارت

 يفطض١ٝ ايسضاغ١ ايجا١ْٝ (t test) ( اختباض  13)  دسٍٚ ضقِ

 املتوسط
 

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعياري 
 اختبار  للنتوسط

درجات 
 احلرية

احتنال 
الذاللة 

3091 .046 .0.3. 126097 224 .0... 
٢ٖٚ تكٌ عٔ  T   =126.97احملػٛب١ ( إٔ ق١ُٝ اإلختباض 13ٜتضح َٔ ادتسٍٚ )

ٖٚٛ أقٌ َٔ َػت٣ٛ  p   =0.000، نُا إٔ إستُاٍ ايسالي١ 224ايك١ُٝ ادتسٚي١ٝ 

( َٚٔ ثِ ٜتِ ضفض ايفطض١ٝ ايعس١َٝ ايجا١ْٝ ٚقبٍٛ ايفطض١ٝ ايبس١ًٜ أْ٘ 0.05َع١ٜٛٓ )

" تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املكَٛات ايبؿط١ٜ 

 (0.05رتس١َٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ" عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )ٚا

اختباض صش١ ايفطض١ٝ ايجايج١:

ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ ايتػٗٝالت 

 ايػٝاس١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف آضبٌٝ
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 يج١يفطض١ٝ ايسضاغ١ ايجا (t test) ( اختباض  14)  دسٍٚ ضقِ

 املتوسط
 

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعيارى 
 اختبار  للنتوسط

درجات 
 احلرية

احتنال 
الذاللة 

3059 .058 .0.39 920.3 224 .0... 
٢ٖٚ تكٌ عٔ  T   =92.03( إٔ ق١ُٝ االختباض احملػٛب١ 14ٜتضح َٔ ادتسٍٚ )

ٌ َٔ َػت٣ٛ ٖٚٛ أق p   =0.000، نُا إٔ إستُاٍ ايسالي١ 224ايك١ُٝ ادتسٚي١ٝ 

( َٚٔ ثِ ٜتِ ضفض ايفطض١ٝ ايعس١َٝ ايجايج١ ٚقبٍٛ ايفطض١ٝ ايبس١ًٜ 0.05َع١ٜٛٓ )

بأْ٘ " تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٜ بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ ايتػٗٝالت ايػٝاس١ٝ 

 (.0.05يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ آضبٌٝ" عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

 اننتبئج:
املكَٛات ايطبٝع١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚأُٖٗا املٛقع تتٛفط يف أضبٌٝ عسٜس َٔ  .1

املتٛغط إلقًِٝ نطزغتإ ايعطام، ٚعٓاصط املٓار اييت تتػِ باإلعتساٍ َععِ فرتات 

ايػ١ٓ، ٚميجٌ فصٌ ايصٝف شض٠ٚ املٛغِ ايػٝاسٞ، نُا تتٓٛع َعاٖط ايػطح بني 

متط ف٢ أضبٌٝ، نُا ٜعزٖط املطتفعات ادتب١ًٝ ٚاهلضاب ٚايػٍٗٛ، ٚتتعسز األْٗاض اييت 

ايػطا٤ ايٓبات٢ بهاف١ أْٛاع٘ َٔ ايػابات ٚايؿذرات ْٚباتات ايػٍٗٛ ٚاذتؿا٥ـ، 

 ٚتتٓٛع اذتٝا٠ ايرب١ٜ َٔ ايطٝٛض ٚاذتٝٛاْات ايرب١ٜ.

تتُتع أضبٌٝ بعسٜس َٔ املكَٛات ايبؿط١ٜ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ الغُٝا ايػهإ   .2

يساخ١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، َٚطاض أضبٌٝ ايسٚيٞ، ٚتصخط ٚايعُطإ ٚططم ايٓكٌ ٚاملٛاصالت ا

أضبٌٝ بايجكاف١ احمل١ًٝ ٚايفٕٓٛ ٚايرتاخ ايؿعيب، ٚنًٗا تؿهٌ َكَٛات ١َُٗ يت١ُٝٓ 

 ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ.

ٜتٛفط يف أضبٌٝ ايتػٗٝالت ايػٝاس١ٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ َجٌ أَانٔ االٜٛا٤  .3

 َٔ ايفٓازم ٚاملٛتٝالت ٚايكط٣ ايػٝاس١ٝ.

دس ايعسٜس َٔ املتٓعٖات ٚاملٓتذعات ايػٝاس١ٝ َجٌ نًهٓس ٚؾاْسض ٚاملٓاض٠ تٛ .4

ٚغا٢َ عبسايطمحٔ ٚباْو ٚغرٖا، ٖٚٛ َا إْعهؼ ع٢ً تطٛض اذتطن١ ايػٝاس١ٝ 

 ايٛافس٠ اىل أ بؿهٌ نبر خالٍ ايػٓٛات ايػابك١.
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ضعف بعض املكَٛات ايبؿط١ٜ ٚارتس١َٝ يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚع٢ً األخص ف٢  .5

 اٍ خسَات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ َجٌ ايططم ٚايهٗطبا٤ ٚاملٝاٙ.زت

ٜٛدس ضعف يف َػت٣ٛ ارتسَات املكس١َ ف٢ أَانٔ اإلٜٛا٤ ف٢ أضبٌٝ، نُا ال  .6

 ٜتٛفط عسز ناف َٔ ايفٓازم شات ارتُؼ صتّٛ أغٛ ايفٓازم ايب١ٝ٦ٝ

 انتوصيبت:
 ايتٛصٝات املٛد١ٗ إىل ٚظاض٠ ايػٝاس١ ايعطاق١ٝ:

 يت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛط٢ٓ ٚتهٕٛ أضبٌٝ  ٚضع اغرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ

 دع٤ا َٓٗا

 ٌٝاالٖتُاّ بتٓؿٝط ايٓكٌ ايٓٗط٣ ايػٝاس٢ يف أضب 

  ايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايٓكٌ الغتػالٍ َطاض أضبٌٝ ايسٚىل ف٢ تٓؿٝط سطن١ ايػٝاس١

 ايسٚي١ٝ اىل اضبٌٝ 

 إقا١َ املٗطداْات ٚاملػابكات ايجكاف١ٝ ٚايطٜاض١ٝ 

 يًُٛاقع ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ يف املعاضض ايػٝاس١ٝ ايسٚي١ٝ  ايتػٜٛل 

  ْؿط ايٛع٢ ايب٦ٝٞ يف اجملتُع احمل٢ً مما ٜػِٗ بؿهٌ نبر ف٢ ت١ُٝٓ ايػٝاس١

 ايب١ٝ٦ٝ

  تؿذٝع ايؿطنات ايػٝاس١ٝ ع٢ً اإلغتجُاض يف َؿطٚعات ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢

 أضبٌٝ.

 َايػٝاس٢ ف٢ املٓاطل ايػٝاس١ٝايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ يف ظٜاز٠ األ ٔ 

 ايتعإٚ َع ٚظاض٠ ايب١٦ٝ يف إْؿا٤ ستُٝات طبٝع١ٝ ٚايتػٜٛل احمل٢ً ٚايسٚيٞ هلا 

 َٓح ايفٓازم ايب١ٝ٦ٝ َعاٜا تٓافػ١ٝ َجٌ ختفٝض ايضطا٥ب 

 ختفٝض االغعاض يتٓاغب ايػا٥شني َٔ نٌ ايطبكات االدتُاع١ٝ 

  ٌٝايتعاقس َع ؾطنات ايتػٜٛل ايػٝاس٢ ايعامل١ٝ يًرتٜٚر يًػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ يف أضب

 ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚىل.
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 ّاغتدساّ أزٚات ايتػٜٛل اإليهرتْٚٞ ٚاإلعالٕ ف٢ ٚغا٥ٌ اإلعال 

 ٚضع َٛاقع ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ أضبٌٝ يف بطاَر ايؿطنات ايػٝاس١ٝ 

 تٓعِٝ ايطسالت يًطالب ف٢ تٛدٝ٘ اإلٖتُاّ اىل ايػٝاس١ ايساخ١ًٝ َٔ خال ٍ

 املساضؽ ٚادتاَعات اىل املٛاقع ايػٝاس١ٝ ايطبٝع١ٝ

 ظٜاز٠ اإلغتجُاض ف٢ املٓتذعات ايػٝاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 
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 املراجع:
(: املكَٛات ايطبٝع١ٝ يبشر٠ غس ايععِٝ ٚأثطٖا يف 2005إبطاِٖٝ امحس إبطاِٖٝ ) 

اض٠ ٚاإلقتصاز، ادتاَع١ ت١ُٝٓ ايطًب ايػٝاسٞ، ضغاي١ َادػتر غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اإلز

 املػتٓصط١ٜ، بػساز، ايعطام

، َطبع١ عامل ايهتب، 1(: ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املتٛاص١ً، ط2000أمحس ادتالز ) 

 ايكاٖط٠ ، ز.ّ.ع

منٛشدا،  األٖكاض اإلغتجُاض ع٢ً ٚأثطٖا ايب١ٝ٦ٝ (: ايػٝاس2018١أمحس ْفٝؼ ) 

اذتكٛم ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ،  ٚاالقتصاز١ٜ، َعٗس ايكا١ْْٝٛ يًسضاغات االدتٗاز زت١ً

 ، ادتعا٥ط5، ايعسز7اجملًس

(: ايب١٦ٝ اإلغتجُاض١ٜ ف٢ إقًِٝ نطزغتإ ايعطام ٚأثطٖا 2017إزضٜؼ ضَضإ سذ٢ ) 

، 3ّ، زت١ً داَع١ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، اجملًس2016-2006ف٢ دصب االغتجُاضات يًُس٠ 

 ، بػساز، ايعطام3ايعسز

ت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً صٝا١ْ ايب١٦ٝ (: اي2004أظاز ستُس أَني ايٓكؿبٓسٟ ) 

ايطبٝع١ٝ، املؤمتط ايعطبٞ ايجايح يإلزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ اإلجتاٖات اذتسٜج١ يف إزاض٠ املدًفات 

 املًٛث١ ايب١ٝ٦ٝ، ؾطّ ؾٝذ، ز.ّ.ع

(: املطتهعات ادتػطاف١ٝ يًتدطٝط ايػٝاسٞ 2008آَاْر أمحس محس أَني عًٞ ) 

ر غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٛصٌ، ايعطام، ضغاي١ َادػت -بكضا٤ غٛضإ 

 ايعطام

(: َكَٛات ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ف٢ إقًِٝ نطزغتإ ايعطام، 2002دعا تٛفٝل طايب ) 

 ، أضبٌٝ، ايعطام19زت١ً ظاْهٛ يًعًّٛ االْػا١ْٝ، داَع١ صالح ايسٜٔ، ايعسز

 َٓشسضات غًػ١ً دباٍ بطازٚغت يف ستافع١(: 2013) سػني ناظِ عبساذتػني 

، ضغاي١ َادػتر غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ زضاغ١ دَٝٛٛضفٛيٛد١ٝ أضبٌٝ

 املػتٓصط١ٜ، بػساز، ايعطام
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(: أثط ايتططف املٓاخ٢ ع٢ً ب١٦ٝ اإلقًِٝ املتُٛز 2004) محس٠ محٛزٟ ؾٝت ايعبٝسٟ 

 ف٢ ايعطام، ضغاي١ زنتٛضاٙ غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ تهطٜت، ايعطام

(: ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ املفاِٖٝ ٚاألغؼ ٚاملكَٛات، زا٥ط٠ 2013طٚاض١ٝ )ظٜاز عٝس اي 

 املهتب١ ايٛط١ٝٓ، عُإ، االضزٕ

ايتبأٜ املهاْٞ يًعٛاٖط ادتَٝٛٛضفٛيٛد١ٝ (: 2015) ظٜٓب إبطاِٖٝ سػني ايعطٛاْٞ 

ٌ، ضغاي١ زنتٛضاٙ غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ ضبٝأارتطط٠ يف ستافع١ 

 ز، ايعطاماملػتٓصط١ٜ، بػسا

 ؾبه١ ٚناف١ أضبٌٝ َس١ٜٓ خط١ بني املٛا١َ٤ (:2011أمحس ) مجٌٝ ستٛ مسر 

 ؾٛاضعٗا، ضغاي١ زنتٛضاٙ غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اآلزاب، داَع١ صالح ايسٜٔ، أضبٌٝ، ايعطام

(: ايتشًٌٝ املها٢ْ يًُٓٛ اذتضط٣ غر 2017مسر ستٛ مجٌٝ، ٚاَر قازض ععٜع ) 

، ١ً12 داَع١ نطنٛى يًسضاغات اإلْػا١ْٝ، اجملًساملتٛاظٕ ف٢ ستافع١ أضبٌٝ، زت

 ، ايعطام1ايعسز

بإقًِٝ  ادتب١ًٝ املٓطك١ يف ايػٝاس١ٝ (: ايت2014١ُٝٓسػني ) غعٝس صباح 

دػطاف١ٝ، ضغاي١ َادػتر غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اآلزاب، داَع١  ايعطام زضاغ١ نطزغتإ

 املٓصٛض٠، ز.ّ.ع

(: ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ 2016از ايطبٝعٞ )عبسايصاسب ْادٞ ايبػسازٟ، ٚأَر ناٌَ دٛ 

ف٢ ستافع١ نطبال٤ املكسغ١، ٚأثطٖا ف٢ ايت١ُٝٓ املها١ْٝ زضاغ١ تك١ُٝٝٝ، زت١ً داَع١ 

 ، بابٌ، ايعطام1، ايعسز24بابٌ يًعًّٛ االْػا١ْٝ، اجملًس

زضاغ١  املهاْٞ ٚتٛظٜعٗا ايت١ُٜٛٓ َهاْاتإلا(: 2018) صاحل عبسهلل عبسايطظام 

، 37، زت١ً املدطط ٚايت١ُٝٓ، داَع١ بػساز، ايعسز امنٛشدًا ضبٌٝأ ستافع١١ حتًًٝٝ

 ايعطام

(: إغرتاتٝذٝات ت١ُٝٓ ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ ادتعا٥ط َٔ َٓعٛض 2016عبساهلل عٝاؾ٢ ) 

اإلغتسا١َ، ضغاي١ زنتٛضاٙ غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايعًّٛ اإلقتصاز١ٜ ٚايعًّٛ ايتذاض١ٜ 

 ١ً، ادتعا٥طٚعًّٛ ايتػر، داَع١ قاصس٣ َطباح، ٚضق
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(: ايتدطٝط ايت٣ُٛٓ ٚاإلقًُٝٞ، زاض صفا٤ يًٓؿط 2009عجُإ ستُس غِٓٝ ) 

 ٚايتٛظٜع، عُإ، االضزٕ

 ستُس ٚضظناض زٜٛا١ْ، محس اَني أمحس ٚاَاْر ايطٚاْسظٟ، سػني سػٔ عُط 

(: ايتشًٌٝ املها٢ْ إلختٝاض أفضٌ املٛاقع يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ يف اإلقًِٝ 2017عجُإ )

 ، ايعطام1، ايعسز6فع١ أضبٌٝ، اجمل١ً االنازمي١ٝ دتاَع١ زٖٛى، اجملًسادتبًٞ مبشا

(: ايُٓٛ ايػها٢ْ ٚثكاف١ 2016ايبٝاتٞ، ٚفا٥ع ستُس زاٚز ) فاضٌ عباؽ فطاؽ 

اإلغتٗالى زضاغ١ َٝسا١ْٝ ف٢ َس١ٜٓ أضبٌٝ، اجمل١ً ايعطاق١ٝ يبشٛخ ايػٛم ٚمحا١ٜ 

 ، ايعطام1، ايعسز8املػتًٗو، داَع١ بػساز، اجملًس

(: قٝاؽ ٚحتًٌٝ اآلثاض االقتصاز١ٜ يًت١ُٝٓ 2011َادس محٝس ْاصط ايعٛازٟ ) 

تطبٝك١ٝ، ضغاي١ َادػتر غر زضاغ١ ايػٝاس١ٝ ٚزٚضٖا يف زعِ اإلقتصاز ايعطاقٞ 

 َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اإلزاض٠ ٚاإلقتصاز، ادتاَع١ املػتٓصط١ٜ، بػساز، ايعطام

١ َػاض دسٜس ف٢ تععٜع َفّٗٛ (: ايػٝاس١ ايب2013ٝ٦ٝادتٓابٞ ) إبطاِٖٝ خًف َعاز 

، ايعسز 9تهطٜت يًعًّٛ اإلزاض١ٜ ٚاإلقتصاز١ٜ، اجملًس  داَع١ ايت١ُٝٓ املػتسمي١، زت١ً

 ، تهطٜت، ايعطام28

(: ايبعس ايب٦ٝٞ نعاٌَ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ، 2016ْع١ُٝ ظعطٚض ) 

 ، االضز20ٕزت١ً ضَاح يًبشٛخ ٚايسضاغات، ايعسز

، زت١ً داَع١ ايتدطٝط ايػٝاسٞ ٚايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ(: 2006َع )ْٛض ايسٜٔ ٖط 

، 28تؿطٜٔ يًسضاغات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ، غًػ١ً ايعًّٛ اإلقتصاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اجملًس

 ، غٛضٜا3ايعسز

(: َكَٛات صٓاع١ ايػٝاس١ يف ستافع١ زٖٛى 2004ْٝؿإ غٛضٜٔ َٛغٝؼ ) 

اآلزاب، داَع١ صالح ايسٜٔ،  ايتشًٌٝ دػطايف، ضغاي١ َادػتر غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ

 اضبٌٝ، ايعطام
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 حملافع١ ادتب١ًٝ املٓطك١ يف ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ (: إَهاْات2014ستُٛزأ ) ٖٛؾٓو 

أضبٌٝ زضاغ١ دػطاف١ٝ، ضغاي١ َادػتر غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اآلزاب، داَع١ املٓصٛض٠، 

 ز.ّ.ع

ايس١ٜٝٓ يف (: ايتدطٝط يتأٌٖٝ خسَات ٚفعايٝات ايػٝاس١ 2007ٜعكٛب صفط ع٢ً ) 

ستافع١ ايٓذف ٚأثطٖا يف منٛ ايٓؿاط ايػٝاسٞ، ضغاي١ َادػتر غر َٓؿٛض٠، ن١ًٝ 

 االزاض٠ ٚاالقتصاز، ادتاَع١ املػتٓصط١ٜ، بػساز، ايعطام


