التحوالت السياسية والتطورات االقتصادية الرتكية املعاصرة
اخللفيات والتجليات واالحتماالت املستقبلية

ا.م.د .خضري عباس امحد النداوي /جامعة النهرين  /كلية العلوم السياسية  /قسم
العالقات االقتصادية الدولية
املستخهص:

ط٠مم ا ححزلمممغ حح {ٓمم{ح ال ححظلممم{ةص ححٔطخٓمممطش تححظيمم{ٍحص حة ظٜمممخىةش ححظَيطممش حح خٛمممَس ححو طمممخص
تححظـ طخص تحةكظ خةص حح ٔظقز طش} ،حح ً قيمش تأٍر ش مزخكغ تححوخط ش .ت ي حٓظ َ ٝححزلغ ط خٛطل ححو طمخص
ححٔطخٓممطش تطي{ٍحط،ممخ ،تمممخ ٍحنق،ممخ ممما طلمم{ةص نم حح طمميحا حة ظٜممخىخ ر وظ مما يخيخطممي نم طَيطممخ ،تر،ممي
طغيطش حح {{ٟع ،طم طقٔمط ححزلمغ ي مب أٍر مش مزخكمغا ٍيمِ حح زلمغ ح تر ي مب يمَ ٝمم{ؿِ طمخٍةو يما
ه طش ححظي{ٍحص ححٔطخٓطش ر وظ ا حطـخهخط،خ ححٔطخٓطش تححظ ط خ زض ي ب ححلكم نم طَيطمخ مامٌ حٓمظقكر طَيطمخ
ر ي ححلَد حح خح طش ح تحب تطليةيح ماٌ يخح  3291مع ححظَيطِ ي ب ححٔا{حص ححظ أيقزض حٓظكح كك{مش كمِد
حح يححش تححظا طش ح لك رَثخٓش ححٔطي" ٍؿذ ١طذ حٍىتغخا" تطاختر حح زلغ ححؼمخي  ،مئٗمَحص طيم{ٍ حة ظٜمخى
ححظَي ر٘كل مَيِ زل يخح  ،9009تطيَق حح زلغ ححؼخحمغ احمب ححظيم{ٍحص حة ظٜمخىةش نم طَيطمخ ممع ححظَيطمِ
ي ب يَ ٝحح ئَٗحص حةةـخرطش ححظ يق ض طَيطخ ما ىتحش يخمطمش احمب مٜمخ ححميتر حح ظقيممش ح ظٜمخىةخ ر مي اا
حكظل ح ظٜخىهخ حح َطزش ححٔخىٓش يَ٘س ي ب حح ٔظ{ى حح خح ترٌحك ىه ض طَيطخ ي٠م{ةش ممئط َحص مـ {يمش
ىتر حح َ٘ةا حح ظقيمش ح ظٜخىةخ تححظ ط قي ٓا{ةخ مع ييح اغ مخر ر م ٞحح ئٗمَحص ححٔم زطش ححظم ط مخي ما،مخ
حة ظٜممخى ححظَي م ر ممي يممخح  9009تحٓممظ َ ٝحح زلممغ ححَحرممع حح ٘ممخهي حح لظ ممش هححٔممطاخٍة{هخص حظَيطممخ ن م
حح مميى حح ارمم{ٍ تحيظ،ممب ححزلممغ رخحوخط ممش ححظ م ط ٠م اض حةٓممظاظخؿخص حح ٔممظ يس ممما مممخىس ححزلممغ  ،تر ممخ ةومميح
ححظيزطقخص ححٔطخٓطش تحة ظٜخىةش ن طَيطخ مٔظقزكً.

املصطططاه ال انسة سطططث نه ططط
حة ظٜخىةش.

 /حة ظٜمممخى ححظَيممم  -ححو طممخص  -ححظلممم{ةص حح ٔمممظقز طش  -ححظيممم{ٍحص
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املدقذةث:

طظ طمِ طَيطمخ ه ، Turkeyرك{ي،ممخ طلظمل حح َيمِ ح تر ممما كطمغ حتمكخيطمخص حة ظٜممخىةش نم ىتر مايقممش
ححَ٘ق ح تٓ ،٢اً ر ييى ٓكخي،خ ه 67م ط{ا ئ ش ن يخح  ،9031نط مخ طز م مٔمخكظ،خ ه 835468يم 9
ما،ممخ ه 620900يم  9نم يٓممطخ ،ته 95168يم  9نم أتٍترممخ .تمممع حنظقممخٍ طَيطممخ ح ٜممخىٍ ححيخ ممش ححيزط طممش
هححا  ٢ححوخح تححغخُ ححيزط م  ،اة اي،مخ طظ م{ق ي مب أ َحي،مخ مما ىتر مايقمش حح٘مَق ح تٓم ،٢تةٓمط خ حح كمش
حح َرطش ححٔ {ىةش تاةَحا ما كطغ ححاخطؾ حح ل حتؿ خح ه . GDPتتنقخ ً تكٜخءحص ححزاك ححيتح  ،ر ححاخطؾ
حح ل حتؿ خح ححٔا{خ ح خح  9031ن طَيطخ يل{ ه 890م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخً ،ن كطا يخا ححامخطؾ حح ل م
حتؿ خح ححٔا{خ ححٔ {ىخ ه 654م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخً ،نط خ طَحؿع ححاخطؾ حح ل حتؿ خح ححٔما{خ حتةَحيم
احب ه 178م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً ح ٔاش ًحط،خ.
طظ طِ طَيطخ ،رك{ي،خ تٍةؼش ححيتحش حح ؼ خيطش ،طؤٍةن يَةق ُم{غل ن ححقميح ،تطـَرمش ُمظ طمِس نم آٍمخء
ىيخث امزَحٍ{١ةمش آمكمطش ُمظَحمطمش ح ١مَح ىحح كك ،مخ هٓ 717ماش رٔميض ي {ًهمخ ي مب مٔمخكخص تحٓم ش
ط ٠اض ماخ١ق ٗزي ؿِةَس ح يخٟم{ر هطَيطمخ ححلخحطمش  ،تىتر حح٘مَق ح تٓم ٢تٗم خر أنَةقطمخ تيٓمطخ حح{ٓميب
تأؿِحء تحٓ ش ما ىتر أتٍترمخ .تيخيمض طُ مَ رخحٔم ياش حح ؼ خيطمش كظمب طم طـِثظ،مخ تطليةمي مٔمخكظ،خ ححلخحطمش
يقذ ححلَد حح خح طش ح تحب ححظ كيػض هكر حح يس ه 3235ــــ . 3238
حٓممظق ض طَيطممخ ححليةؼممش ن م  92ط٘ممَةا ححؼممخي  /يمم{ن زَ ،3291تطمم{ححب ي ممب ٍثخٓممظ،خ هٍ 39ثممطْ
ؿ ٍ{،ةش ،يمخا يهمَه ححٔمطي "ٍؿمذ ١طمذ أٍىتغمخا" مامٌ  98يد /أغٔميْ  9035تكظمب حح{ مض ححلخٟمَ.
ُتة ي ححٔطي "ٍؿذ ١طذ أٍىتغخا" ،أكي ححَم{ُ حح{١اطش ححزخٍُس ن طخٍةن طَيطخ حح ُ خ،َٛتًحك حيتٍه ححم{١ا
تهزَطي ححي{ة ش تحح ظَحي مش نم حح مل ححٔطخٓم تىتٍه حح ُ زخٗمَ نم آٍمخء م مخح طـَرمش ٓطخٓمطش تح ظٜمخىةش
طَيطممممش يخؿلممممش اً طيمممم{ٍص طَيطممممخ هممممكر ممممميس ُكك ممممي يممممَثطْ تٍُحء ه 35يًحٍ"مممممخٍّ" 9001تكظممممب
98يد/أغٔمميْ" 9035كظمممب حةلظممل ح ظٜمممخىهخ حح َطزمممش ح تحممب ا ط طمممخً ،تحح َطزممش ه 37ي مممب حح ٔمممظ{ى
حح خح  .تم خ ةٗك نطمي ،اا ححاـخكمخص ححظم كقق،مخ حة ظٜمخى ححظَيم همكر ححٔما{حص ح هطمَس ؿمخءص ياظطـمش
حظ٠خنَ مـ {يش ي{حمل ٓطخٓطش تح ظٜخىةش ُمظيحه ش ،ن ُمقيمظ،خ حٓظقَحٍ ح تٟخع ححٔطخٓطش ،تطٔم{ةش طَيطمخ
حغخحزطمش م٘ممخي ،خ حح خحقممش مممع ىتر ححـمم{حٍ هر غخٍةممخ تححط{يممخا تٓمم{ٍةخ زممل حيمميةع ح ُمممش ححٔمم{ٍةش يممخح 9033
...ححممن  ،تطيزطممق ٓطخٓممخص حتٛممكف حة ظٜممخىخ ححقخث ممش ي ممب حيظ ممخى مزممخىة ححلَةممش حة ظٜممخىةش ،تط٘ممـطع
حةٓظؼ خٍحص ح ؿازطش تطا٘ط ٢موظ ا ححقيخيخص حة ظٜخىةش ن ححزكى.
تي مب ححمَغ مما ُمـممختٍس طَيطمخ حميتحظطا يمَرطظطا ،ه ممخ حح مَحق تٓم{ٍةخ ،تممع مممخ كٜمل نط ،مخ ممما
طي{ٍحص ٓطخٓطش تحؿظ خيطش يخ ٛش تغطَ مٔز{ ش ،اً ط َ ٝحح َحق حككظكر حح ٔمكَخ ح مطَيم نم يطٔمخا
/حرَةممل  9001تممما ػ م يمميح حٓممظقَحٍ أتٟممخيي ححيحه طممش ماممٌ ًحممك ححظممخٍةن تكظممب حح{ ممض ححلخٟممَ .نط ممخ يخيممض
ٓ{ٍةخ تمخ طِحر تماٌ يًحٍ/مخٍّ  9033تكظب حح{ ض ححلخ َٟما حٟيَحد حح{ٟع ححميحه تحيميةع حح مخٍ
رطا حح خٍٟش تححق{حص ححلك{مطش .نقي يـلمض كك{ممش كمِد حح يححمش تححظا طمش نم طَيطمخ احمب كمي ممخ نم ك خةمش
ح ما حح{١ا ححظَي ما طيحيطخص أُمخص حح َحق تٓم{ٍةخ ي ط،مخ ،تط٠مخنَ ًحمك نط مخ كققظمي طَيطمخ مما يـخكمخص
ح ظٜخىةش ،م خ أٓ ،ربييخء ىن ش {ةش ح ظـَرمش ححٔطخٓمطش تحة ظٜمخىةش ححظَيطمش ححاخؿلمش تححظم تؿميص ٛميحهخ
ميتةخ ً ن حيظوخد حح٘ ذ ححظَي ح ٔطي "ٍؿمذ ١طمذ أٍىتغمخا " ترمخ ظَحع مزخٗمَ ت تر ممَس نم طمخٍةن طَيطمخ
حح خ َٛتحيظزخٍحً ما  9035/8/98ته{ مخ تؿي ٍٓخحش ٗيةيس حح{{ٟف ح خٍ ٟححا،ؾ ححلخح  ،تر خى ححزكى
ي خ ةليع ن ححيتحظطا حح َرطظطا حح ـختٍططا حظَيطخ.

ً
أوال .هذف ان

:

ة،مممممي ححزلمممممغ احمممممب ىٍحٓمممممش ححو طمممممخص ححٔطخٓمممممطش تحة ظٜمممممخىةش نممممم طَيطمممممخ ،حظ{ٟمممممطق ححظـ طمممممخص
ه Manifestationsأخ رؤ،١مممخٍ ححلقمممخثق ر {ٟممم{يطش رقممميٍ حح ٔمممظيخع راقمممخ{ ١ط،مممخ هstrong point
تمكمخما ٟم ،خه weak pointرمخحظَيطِ ي مب ححظيم{ٍحص ححٔطخٓمطش تححظلم{ةص حة ظٜمخىةش ،تٛم{ةً حظؼزطمض
حكظ خةص مٔظقز طش طظاخٓذ مع حح قيمخص ح ٓخٓطش ح {{ٟع.
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ً
ثان ا .إشكان ث ان

:

ً
ثانثا .فسض ث ان

:

ً
رابعا .ةنهج ان

:

طظ لمم{ٍ اٗممكخحطش ححزلممغ كمم{ر طممؤػطَ ححظيمم{ٍحص ححٔطخٓممطش نم طَيطممخ ر ممي يممخح  9009ي ممب أىحء حة ظٜممخى
ححظَي تًحك ر،ي طٔ ط ٢حح{٠ء ي ب ي  ٢حح ك ش رطا ححظؤػطَ حح ظزمخىر رمطا ححويم{حص ححٔطخٓمطش تحي كخٓمخط،خ
ي ب ح ىحء حة ظٜخىخ ححظَي  ،تح { { ي ب كقطقش اٗكخحطش ححزلمغ تطل طمل أر خىهمخ تٛم{ةً احمب ر م{د حح،مي
حح ا٘{ى يَى ما حح اخٓذ حتؿخرش يا ح ٓج ش يةططشا
 .3مخ ه ه طش ححظي{ٍحص ححٔطخٓطش تحة ظٜخىةش ن طَيطخ؟
 .9مخ ه حح ئَٗحص ح ٓخٓطش حك ظٜخى ححظَي زل  9009تر يهخ؟
 .1مخ ه ححظي{ٍحص ححَثٔطش حقيخيخص حة ظٜخى ححظَي ر ي 9009؟
ايظ ي ححزلغ ي ب نَٟطش {حم،مخ " تؿم{ى طاخٓمذ ١مَىخ رمطا ححظيم{ٍحص ححٔطخٓمطش تححظلم{ةص حة ظٜمخىةش
ن طَيطخ ،نك خ ط ُِص تحٓظقَص ح تٟخع ححٔطخٓطش ،حي كْ ًحك حةـخرطخ ي ب ححظل{ةص حة ظٜخىةش ،مع ح همٌ
رخحلٔزخا طؤػطَ حح {حمل ح هَى ححظ ط٘،يهخ طَيطخ ن يخنش حح ـخةص ححيحه طش تحت ط طش تححيتحطش".
حظلقطق ححغَ ٝما ححزلغ ،حٓظ خا ححزخكغ رمخح ا،ؾ حةٓمظازخ ١ه  Deductive Methodتححمٌخ ةُٔم ب
أكطخيخ ً ه رخح ا،ؾ ح ٓظاظخؿ  ،تًحك مما همكر حةييمكق مما يقيمش ريحةمش تح طمش تكقطقطمش ،طخٍةوطمش تتٛم طش،
حيٍحٓمش حح {ٟم{ع ،ترخيظ مخى ححيمَةقظطا حح{ٛم طش ه Descriptive Methodتححظخٍةوطمش ه Historical
 Methodتًحك ما هكر طـ طع ححزطخيخص تحح {مخص تححلقمخثق ححظخٍةوطمش تط{ٛمط ،خ ت ُمقخٍيظ،مخ تط ٔمطَهخ
ةغاخء مخىس ححزلغ.

ً
خاةسا .ه كه ث ان

:

ر،ي طغيطش حح {{ٟع ،ط طقٔط ححزلغ ي ب أٍر ش مزخكغ تي خ ةؤط ا
 حح زلغ ح تر ،طاختر ححو طخص ححٔطخٓطش ن طَيطخ.
 حح زلغ ححؼخي ،أٓظ َ ٝتح ع حة ظٜخى ححظَي زل يخح .9009
 حح زلغ ححؼخحغٍ ،يِ ي ب ححظي{ٍحص حة ظٜخىةش ن طَيطخ ر ي يخح .9009
 حح زلغ ححَحرع ،طيَق ححب م{{ٟع حةكظ خةص حح ٔظقز طش.
 ححوخط ــــــــــش ،تط ٠اض حةٓظاظخؿخص.

امل

األول /اخلهف ال انس اس ث يف تسك ا

حكظ ض مايقش ح يخ{ٟر ىتٍحً كخٓ خ ً ن ححظخٍةن ي مب ححٜم طي حت ط م تحح مخح  ،اً ٗم ذك ض همٌه
حح ايقش طقخ ١خ ً ح وظ ا ححل٠خٍحص ححزَ٘ةذش حح َةقش ححظ ٗ ذك ض ذ حح خح ححقية نكخيمض "حٓمياز{ر" يخٛم ش
حمممؼكع مممما أيزمممَ حتمزَحٍ{١ةمممخص تأ {حهمممخ ي مممب ممممَ حح ٜممم{ٍ رممميءحً مممما ححَتمخيطمممش احمممب ححزطِييطذمممش تحيظ،مممخ ًء
رختمزَحٍ{١ةش حح ؼ خيطذش ه3988ـــ ، 3295ححظ كك ض مايقش ط ظي ي ب مٔمظ{ى مخٍحص حح مخح ححمؼكع ححقمية
احب أا  ٟض ٍغ ححـ{،ى حح ٘{،ىس ح ٔ يخا "يزي ححل طي ححؼخي "،ه 3تط ككمض حػمَ ىه{ح،مخ ححلمَد حح خح طمش
ح تحب ه 3235ــ 3238نخي،ب"مٜي ب ي خر أطخط{ٍ "ه 9يرخح ححوكنش حتٓمكمطش ٓماش  3299تأي ما طمخح
"ؿ ٍ{،ةش طَيطخ" ححليةؼش ن يخح  ،3291تطزاب ٓطخٓش ؿيةيس حظَيطخ {حم،خا "ٓكح نم ححم{١ا تٓمكح نم
حح خح " ه. 1
ت خح ربٛيحٍ ىٓظ{ٍ يخح  3295تححٌخ حكظ{ى ي ب ه 304مم{حى م{ُيمش ي مب ٓمظش نٜم{ر حً حكظم{ى
حح ٜل ح تر ي ب ح ككخح ححٔطخٓطش تحح ٜل ححؼخي يَّ ح ٔ يش ححظَ٘ة طش ه حح ـ ْ حح{١ا ححظَي ححكزطمَ .
أمممخ حح ٜممل ححؼخحممغ نكممخا يمما ححٔم يش ححظا طٌةممش ه ٍثممطْ ححـ ٍ{،ةمش تمـ ممْ ححمم{ٍُحء  ،ي ممخ هٜمم ٚحح ٜممل
ححَحرع ح ٔ يش ححق٠خثطش  ،ن كمطا طلميع حح ٜمكا ححومخمْ تححٔمخىّ يما حح ٔمخثل ححوخٛمش رمخحلق{ق حح خممش
ح {ح١اطا ح طمَح تمم{حى مظ َ ش،ت مي ٗم،ي ىٓمظ{ٍ يمخح  3295مامٌ ٓماش ٛميتٍه ت كظمب يمخح ٓ 3270مز ش
ط يةكص ،ط ر {ؿز،خ طَٓطن أْٓ ححارخح حح خي ن طَيطخ ىٓظ{ٍةخ ً ه. 5
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ت ي حيك مؤص طَيطمخ ي مب ي ٔم،خ همكر مميس ككم ححمَثطْ ححؼمخي "مٜمي ب يٜم ض حةا{يم{" نم ححلمَد
حح خح طش ححؼخيطش ه 3218ـــ ، 3254تيٌحك ن مَك ش ككم ححمَثطْ ححؼخحمغ "مل م{ى ؿمكر رخةمخٍ " ،ػم ذ خممض
رخٓمممظ خىس ؿمممِء مممما ىتٍهمممخ ححـطممم{ٓ -طخٓممم ححظمممخٍةو ح ممميس ٜمممطَس همممكر ححلمممَد ححزمممخٍىس ه 3254ـمممـ
، 3223يايمخ ٗ ذك ض كخثيخ ماط خ ً ن تؿي حح ي حح٘ط{ي ح{ ا ُك ي احب أتٍترخ تححَ٘ق ح تٓ .٢تمع ط كك
حةطلخى ححٔ{نطظ يمخح  ،3223رميص حح َٛمش ٓمخيلش أممخح طَيطمخ ححليةؼمش حظ مذ ىتٍحً كخٓم خ ة مل ي مب ايمخىس
ط٘كطل ححارخح حت ط تححيتح يزَ مخ ةُ َ رخٓ "حح خح ححظَي " ححٌخ ة ٠ىتةً ط ظي ما غمَد ححٜمطا احمب
أتٍترخ ،حكا،خ ح طٔظغ ،خ .
طظ{ٓ٢ذ طَيطخ خٍحص حح خح ححقية ححؼكع يٓطخ تأتٍترخ تأنَةقطخ ،ت مي مال،مخ همٌح حح { مع مامٌ ححقميح ميٍس
ي مب ححظ خيمل ححلطم{خ ممع حح لمط ٢حت ط م رلطممغ طمئػذَ تطظمؤػَ رخح اخٛمَ ححٔطخٓمطش تحةؿظ خيطمش تحة ظٜممخىةش
تححؼقخنطذممش ححقخث ممش ي ممب طو{م،ممخ .تطلظممل حح َطزممش ححممـ ه 36يخح طممخ ممما كطممغ ط مميحى ححٔممكخا ،تةئه ،ممخ هممٌح ححكم
ححزَ٘خ ما ح ذ ىتٍ م ،ن موظ ا حح ـخةص .تطكخى طلظكَ حح {ٍىةا ح يؼَ أه طش ي ب  ٛطي حح ايقمش ته مخ
حح طخه تححغٌحء .ي خ أا ححق ذ{حص حح ٔم ذلش ححظَيطذمش ط مي ػمخي أيزمَ ؿمطٖ نم ك ما ٗم خح ح ٔ ١م ر مي حح{ةةمخص
حح ظذليس ح مَةكطش ته ػخما أيزَ ؿطٖ يخح طخ ً ما كطغ ييةي ححـا{ى حح {{ٟيطا ن ححويمش ،تهم أيزمَ مما
ححـط٘طا حح َئ تححزَةيخي مـظ طا.
تماٌ يخح  3291تحغخةش  9035ككم طَيطمخ هٍ 39ثمطْ ؿ ٍ{،ةمش ؿمَى حيظومخر ،مما رمطا ُمَٗمل
ح كِحد ححٔطخٓطش ،نط خ ط{حب ه 5مماٍ ،ثخٓمش ححـ ٍ{،ةمش مما حح ئٓٔمش حح ٔمكَةش ممع ككم حمـ هٍ 4إٓمخء
ح مميى حيظقخحطممش ملمميتىس ،هحيرممَ ححـمميتر ـممـ . 3تتنق مخ ً ح طممخٍ ٛممككطخص تم،ممخح ماٜممذ ٍثممطْ ححـ ٍ{،ةممش ،نقممي
ٗ،يص طَيطخ ي ب ميى طٔ ش يق{ى ه ض ي{يطا ما ححَثخٓش تي خ ةؤط ا
 ح تر ،تط طِ ربٛميحٍ ححمَثطْ "مٜمي ب ي مخر أطمخط{ٍ " حيٓمظ{ٍ  ، 3295تط ؼمل ر ماق مما ةظق مي ماٜمذ
ٍثطْ ححـ ٍ{،ةش ٛككطخص تحٓ ش تىحٍس ححزكى ن يل حح طمخىةا تةٓمط خ ححٔطخٓمطش تحة ظٜمخىةش تحح ٔمكَةش،
تحٓظ َ طيزطق هٌح ححيٓمظ{ٍ مامٌ طؤٓمطْ ححـ ٍ{،ةمش ححظَيطمش ححليةؼمش تكظمب حةيقمكد حح ٔمكَخ يمخح3270
تححٌخ أ١خف رخحَثطْ ححؼخحغ حظَيطخ ححٔطي "مل ي ؿكر رخةخٍ".
 ححؼخي  ،ن {،تحطي ًحك حةيقكد  ،ن ايمخ ط ض حت١خكش رخحَثطْ "مل ي ؿكر رخةخٍ" ُتٟع ىٓظ{ٍ ؿيةمي يمخح
3273هتيَٓي حةيقكد ،ححٌخ  ٚما ٛككطخص ححَثطْ ت طي ححظؤػطَ حح٘ ز ن ٓطخٓش ححيتحش يزَ اي٘مخء
ٓ ٔ ش ما حح ئٓٔخص حح زخَٗس مع حح٘ ذ تح ة ي ححَثطْ ة ظ ي ي ب ححيي حح٘م ز ح زقمخء نم ماٜمزي  ،ي مخ
أرُ ي ماٜزي يا ح كِحد ححٔطخٓطش  .تي ب ححَغ ما أا حةٓظ ظخء ي ب ححظ يةكص ححيٓمظ{ٍةش ح مخح  9006أ مَ
" حةيظوخد حح زخَٗ ح َثطْ " نمبا ٛمككطخص ححمَثطْ ة طمِحر ملميتىس تحم ةـمَ ط ميةل ؿم{هَخ ر٘مؤي،خ كظمب
حح{ ض ححلخَٟه. 4
ه ححـيتر ـــ 3ه*
ٍإٓخء ححـ ٍ{،ةش ححظَيطش ححليةؼش ح يس ما  3291تحغخةش 9035
ححظَططذ
.3

حةٓ
مٜي ب ي خر أطخط{ٍ
يزي ححوخحق ٍةايح
مٜي ب ي ٜض اةا{ي{

ريحةش ححلك
3291 /30/98
3218/33/30
3218/33/33

ي،خةش ححلك
3218/33/30
3218/33/33
3240/1/99

ححو طش ححٔطخٓطش
كِد حح٘ ذ ححـ ٍ{،خ
كِد حح٘ ذ ححـ ٍ{،خ
كِد حح٘ ذ ححـ ٍ{،خ

.1

مل {ى ؿكر رخةخٍ
ي خر اػاطا
ؿ خر ي{ٍٓل
ؿ{ىص {ٛيخخ
طكطا أٍخ ر{ٍتا
نوَخ {ٍتطَ
أكٔخا ٛزَخ ؿخغ طخيكطل
يا خا أنَةا

3240/4/99
3270/4/96
3273/1/98
3277/1/98
3261/1/92
3261/5/7
3280/5/7
3280/33/39

3270/4/96
3273/33/30
3277/1/98
3261/1/98
3261/5/7
3280/5/7
3280/33/39
3289/33/2

ححلِد ححية قَح١
حح ئٓٔش حح ٔكَةش
حح ئٓٔش حح ٔكَةش
حح ئٓٔش حح ٔكَةش
ميس حيظقخحطش
حح ئٓٔش حح ٔكَةش
ميه حيظقخحطش
حح ئٓٔش حح ٔكَةش

.9

.5
.4
.7
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.6
.8
.2
.30
.33
.39

يا خا أنَةا
ط{ٍي{ص أتُحر
ر{ةص يطا{ٍت
ٓ ط خا ىمطَر
أك ي يـيص ٓطٍِ
يزي هللا غل
ٍؿذ ١طذ أٍىتغخا

3289/33/2
3282/33/2
3221/5/36
3221/4/37
9000/4/37
9006/8/98
9035/8/33

3282/33/2
3221/5/36
3221/4/37
9000/4/37
9006/8/98
9035/8/30
كظب أةا

حح ئٓٔش حح ٔكَةش
كِد حح{١ا ح ح
ميه حيظقخحطش
كِد ححيَةق ححق{ة
ححٔ يش ححق٠خثطش
كِد حح يححش تححظا طش
كِد حح يححش تححظا طش

ه*  .طق مي ر مم ٞحح ٔمئتحطا ح طممَح ماٜمذ ٍثممطْ ححـ ٍ{،ةمش ح مميس حيظقخحطمش ملمميتىس ،ي مخ هم ححلممخر
رخحأممممممممزش ح ٔممممممممطي يزمممممممميح حوممممممممخحق ٍةامممممممميح يممممممممخح  3218تطكممممممممٍَص هممممممممٌه ححلخحممممممممش نمممممممم ححٔمممممممما{حص
3270ت3261ت3280ت ،3221حٌحك ح ةيهل ما طق ي حح اٜذ ح يس حيظقخحطمش ملميتىس ٟم ا خث مش ححَإٓمخء
ح طممَح  ،ح ظ خٛممطل أيرممَا حح {ٓمم{يش ححلممَس ٍ ،إٓمخء طَيطممخ ،نم ٗممزكش حح {مممخص ححيتحطممش هحةيظَيطممض تي ب
ححَحر٢اhttp://ar.Wikipedia.org/wiki
ت ي ٗ،يص طَيطخ ن  1طَ٘ةا ح تر /ي{ن زَ  ، 9009ك{ٜر كِد حح يححمش تححظا طمش رَثخٓمش "ٍؿمذ
١طذ أٍىتغمخا" ه 7نم حةيظوخرمخص ححزَح خيطمش ي مب ه 171مق ميحً يطخرطمخً مما أٛمل ه 440مق ميحً نم ححـ طمش
حح{١اطممش ححكزممَى ،تكٜمم{ر كممِد حح٘ م ذ ححـ ،مم{ٍخ ي ممب ه 368مق مميحً .تطكممٍَ حح ٘مم،ي ي ٔممي ن م ححمميتٍس
حةيظوخرطش ححككقش ،تاا يخا رأذ مظ ختطش ر  ٞحح٘ ء ن م  99ط م{ُ /ة{حطم{  ،9006كٜمل كمِد حح يححمش
تححظا طش ي ب ه 153مق يح يطخرطخً ،تكِد حح٘ ذ ححـ ٍ{،خ ي ب ه 331مق يحً ،تكِد ححلَيش ححق{مطمش ي مب
ه 60مق يحً ،تكِد حح ـظ ع ححية قَح ١ي ب ه 91مق يحً ،أمخ حح ٔظق {ا نكخا يٜطز ،ه 1مقخيي نق ٢ه. 6
 ٛم ض حةيظوخرممخص ححاطخرطممش ح ممخح  9009رخحلمميع ححظممخٍةو  ،اً ط كمما كممِد حح يححممش تححظا طممش ممما
ت ممي ت ُ
ط٘كطل ححلك{مش ححظَيطش ر٘كل ُما َى ىتا ححلخؿش احب حثظك كك{م  ،تم خ ةٗك نطي ااذ هامخ أٓمزخرخً تؿط،مش
خىص احب ن{ُ ححلِد حح ٌي{ٍ نم ححميتٍططا ححاطمخرطظطاب نزخحأمزش احمب حيظوخرمخص يمخح  ،9009ؿمخءص ي مب ت مع
ح ُمممش حة ظٜممخىةش تحةؿظ خيطممش ححظم ٗمم،يط،خ طَيطممخ تحي،طممخٍ ححيزقممش ححٔطخٓممطش ححظَيطممش ححظق طيةممش ر٘ممكل يزطممَ.
نخح{ٓ ٢ححط طا طآي ض خييطي حح٘ زطش ح خ طَٗق ما م {مخص تمئَٗحص تت خثع يا يك ظمي ر ٜمخرخص حح خنطمخ
تٗزكخص حح ٔخى أمخ حح{ٓ ٢ححطٔخٍخ نخيِ،ح ر ل حح ـِ تحح٘طو{هش حح كَةش ححظ اٛمخرظي ،يمل ًحمك أطمخف حلمِد
حح يححش تححظا طش نَٛش حح {ُ ححكزطَ ن ط ك حةيظوخرخص .أمخ أٓزخد ححاـخف نم حيظوخرمخص يمخح  9006نظ م{ى احمب
م ٞححاممخهزطا أ طممَح ي ممب ححظٜمم{ةض ي ممب حيـممخُحص ٍثممطْ ححمم{ٍُحء نم
مقمميٍس كممِد حح يححممش تححظا طممش ي ممب كم ذ
كطاي"ٍؿذ ١طذ أٍىتغخا" ،تراب كِد حح يححش تححظا طش يـخكي ححـيةي ي ب أْٓ ححويخد ححٔطخٓم ححٜمَةق
ححٌخ أتحب ح ه طش ح اخكطظطا حة ظٜخىةش تحةؿظ خيطشه. 8
حكا تمع حٓظكح كِد "حح يححش تححظا طش" ححلكم نم حح مخح  ،9009طغطذمَص حح ُ يطمخص ي ذطمخ تي مل ححلمِد
حح ممٌي{ٍ ت خىطممي هتمممخُحح{ح ة مم{ا ،ي ممب اكمميحع طغططممَحص ىحه طممش ٓطخٓممطش تحؿظ خيطممش تح ظٜممخىةش ،تي ممب
حٓظغكر حح يطخص ححـط{ٓ -طخٓطش تححـط{-آظَحططـطش حظل{ةل طَيطخ احب ذ{س ٓطخٓطش تح ظٜخىةش ا ط طمش ُيزمَى
ن حح{ ض ححٌخ ط٘،ي نطي هَةيش مخ ةٔ ب رـ"ححَ٘ق ح تٓم "٢ايمخىس ط٘مكطل تط{ُةمع ح َحيمِ ححقم ذ{س تححٔم يش
تححقَحٍ ،تطظِحك نطي ححق{ى حت ط طش تححيتحطش ي ب كـِ مكخا ح،خ ن ححوَةيش ححـط{-آظَحططـطش ححظ ي٘مؤص
ر ي حي،طخٍ ححز{حرش ححَ٘ طش ح خح حح َر أػَ حكظكر حح َحق ما زل {حص ححظلمخحا ححميتح ححمٌخ خىطمي حح{ةةمخص
حح ظليس ح مطَيطش يخح  ،9001تمما ز مي ا ٜمخء ححارمخح ح نغمخي "ححيخحزمخي ".تيـمق كمِد حح يححمش تححظا طمش
ححلممخي نم ىنممع طَيطممخ يلمم{ حةٍطقممخء حت ط م تححمميتح يزممَ ط ِةممِ ذ{ط،ممخ ححاخي ممشه 2تؿ ،ممخ ي {ًؿممخ ٓطخٓممطخ
تح ظٜخىةخ تحؿظ خيطخ ي ب مٔظ{ى حح ايقش طَحنق ًحك مع ٛطخغش يرَةخص تم مخهط طَيطذمش ؿيةميس طظاخٓمذ ممع
ُمظي زمخص ححٜم {ى مؼمل "حح مق حةٓمظَحططـ " ت"ىر {مخٓممطش طٜم طَ ححاِحيمخص"ه . 30ت ةٓمط خ ر مي أا أيظقممل
ىتٍ طَيطخ ما ىتحش "َ١نطش" هكر مميس ححلمَد ححزمخٍىس احمب ىتحمش "ؿٔمَةي" نم طٔم طاطخص ححقمَا حح خٟم ،
تمما ػم احممب ىتحممش "مَيِةمش" ر ممي أكمميحع ححلممخىخ ي٘مَ ممما أة مم{رٓ /ممزظ زَ  ،9003تر٘مكل ؿ ممل ممما طَيطممخ
ه. 33
حح َيِ ح تر ححٌخ طيتٍ ك{حي رقطش ححيتر ن مايقش ححَ٘ق ح تٓ٢
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تممع نم{ُ ٍثمطْ ححمم{ٍُحء ححٔمخرق ححٔمطي "ٍؿممذ ١طمذ أٍىتغمخا" ر اٜممذ ٍثمطْ ححـ ٍ{،ةمش نم يد
/أغٔيْ  ، 9035تةٓط خ تحيي ٓمزق تحا مخى كمِد حح يححمش تححظا طمش يلم{ حح م{ُ نم ه 30حيظوخرمخص كظمب
حآلا رممطا يممخم  9009ت9035ه 39تأٓمماي ح ممييظ{ٍ "حك ممي ىحتى أتغ مم{" ماٜممذ ٍثممطْ ححمم{ٍُحءه 31نممبا
أتح{ةظي ي ب حح ٜطي ححيحه  ،طظَيِ ي ب ايـخُ هي{س ؿ{هَةش خىمش طظ ٠ا حيظ خى ىٓظ{ٍ ؿيةمي ةم{حُا رمطا
ححٔم يخص ححلك{مطممش تححممَثطْ ،يزممَ حٓممظليحع يرممخح ٍثخٓ م أت ٗممزي ٍثخٓم ي ممب غممَحٍ نَئممخ نؤػاممخء ك ظممي
حةيظوخرطش ،كيى ححٔطي "ٍؿذ ١طذ أٍىتغخا" حآلحطمش تححاظطـمش حح ظَطزمش ي ط،مخ ،نقمخر ا " ٓم{ ي٠مع ىٓمظ{ٍحً
ؿيةيحً ،طَيطخ ححقية ش أٛزلض ما حح خ ٟه ." 35أمخ ي ب حح ٜطي ححوخٍؿ  ،نقي كيى ححَثطْ ححظَيم " ٍؿمذ
١طذ أٍىتغخا" ىتٍ طَيطخ حت ط حح َطقذ ن هيخد حي ن  9035/33/5أمخح ك٘ي مما حح م{ح١اطا ح طمَح
ر اخٓزش حنظظخف مَ٘تيخص هيمطش ن مايقش "آخيكٍ" ربٓياز{ر أا ركىه ح،خ ححلق ن ححظيهل نط خ ةليع ن
مٜممَ تٓمم{ٍةخ تحح ممَحق تن ٔمميطا تححز{ٓمماش تححَٓ،ممك.تهخ١ممذ" أٍىتغممخا" حح خٍٟممش ححظَيطممش ممخثكا "ة
ة كاك ححق{ر مخ ٗؤياخ رخحز{ٓاش تححَٓ،ك ،تم ،َٜتن ٔيطا ،تٓ{ٍةخ ،تحح َحق ،نمبًح يامخ ىتحمش طَيطمش أٓٔمض
ي ب مطَحع ححيتحظطا ححٔ ـ{ طش تحح ُؼ خيطش ،ن طْ حاخ ححلق ن أا يق{ر ممخ ٗمؤياخ ،ةـمذ ي طامخ أا يكظمَع ىحث مخ
ح ممخ ةلمميع هاممخ  ،ن،ممٌح تحؿممذ طَيطممخ ححليةؼممش ،تمٔممئتحطظ،خ ييتحممش يزطممَس"ه . 34م ممخ ة كممْ حٓممظٌيخٍ ححممَثطْ
ححظَي ح يتٍ ححظخٍةو ح يتحش ححٔ ـ{ طش تحح ؼ خيطش حيتٍ طَيطخ ححلميةغ ،تملختحمش اكطمخء همٌح ححميتٍ ،حمطْ مما
هكر ححظيهل تحةيظَحع ح خ ةليع ح يتر حح ـختٍس حظَيطخ ،ت ةٓط خ حح َرطش ما،خ نلٔذ ،رل تححٔ حيتٍ نخيل
تمئػَ ن هٌه ححيتر ن حح طخىةا ححٔطخٓطش تحة ظٜخىةش تحح ٔكَةش ،تر خ ة ٠ا ك خةش ح ما ححق{م ححظَيم
تطَيطِ ىتٍ طَيطخ ييتحش مل{ٍةش تا ط طش يزَى ن مايقش ححَ٘ق ح تٓ.٢
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ٗ،ي يقي ححظٔ طاطخص ما ححقَا حح خ ٟحح يةمي مما حح ظغطمَحص نم حح طميحا ححٔطخٓم نم طَيطمخ تححظم
أػَص ر٘كل أت رآهَ ي مب ح ىحء حة ظٜمخىخ ححظَيم  ،تح مل مما أهم همٌه حح ظغطمَحص كميػطا يمخا ح ،مخ طمؤػطَحص
ي طقش ن ححٔخكش ححظَيطش ط ؼل ح تر  ،رخٓظؼ خٍ طَيطخ حرمخهَس ط كمك حةطلمخى ححٔم{نطظ يمخح  3223تحٓمظقكر
ححيتر حتٓكمطش ححاخ١قش رخح غش ححظَيطش ن يٓطخ حح{ٓميب.ت ي يكمْ طٜمَةق ٍثمطْ ححم{ٍُحء ححظَيم ح ٓمزق"
ٓ ط خا ىة طَر" يمخح  3220حح { ما ححظَيم ححـيةمي رق{حمي "اا حٓمظقكر ححـ ٍ{،ةمخص حتٓمكمطش ر مي ٓمز طا
ٓاش ما ححلك حح٘ط{ي مخ ه{ اة ك طَي طلقق أهطَحً "،ةا ح طمَح ة ميتا اا ح،م طؤٍةومخ ً تٍتحرم ٢ػقخنطمش
تيَ طش ي طقش ر٘ {د ط ك ححـ ٍ{،ةخصه . 37نط خ طزا ححَثطْ ححظَيم "ط{ٍيم{ص حتُحر " تححمٌخ ككم طَيطمخ
هممممكر حح مممميس ه 3282ـممممـ، 3221م٘ممممَتع "حح ؼ خيطممممش ححـيةمممميس" تححممممٌخ أي مممما ياممممي نمممم يممممخي{ا ح تر
/ىةٔ زَ ،3229تيخا ة،ي احب ؿ ع حح٘ {د ححاخ١قش رخح غش ححظَيطش ما ٓ{ٍ ححٜمطا احمب رلمَ حةىٍةخطمك نم
أمش تحكيس طك{ا طَيطخ ٛخكزش ححِيخمش نط،مخ ،أخ أا ط٘م ل يٓمطخ حح{ٓميب تححز قمخا تمايقمش ححق قمخّ تحح٘مَق
ح تٓ .٢حٌحك ي يص طَيطخ احب طارط تحٓظ٠خنض حح يةي مما حح مئط َحص ،تي مض ي مب طق{ةمش يك خط،مخ ححؼاخثطمش
مع ححـ ٍ{،ةخص حتٓكمطش ن يٓطخ حح{ٓيب ما هكر طزخىر ححِةخٍحص رطا حح ٔمئتحطا ححٔطخٓمططا ،تما،مخ ي مب
ٓممزطل حح ؼممخر طممخح ححٔممطي "ط{ٍيم{ص حتُحر" ي ٔممي رِةممخٍس احممب يخنممش ؿ ٍ{،ةممخص يٓممطخ حح{ٓمميب ححاخ١قممش رخح غممش
ححظَيطش تًحك ن ححاٜا ح تر ما يخح  3221ه اخ زل تنخطي رؤةخح  ،ترميأص طَيطمخ ملختةط،مخ ت خممش طـ مع
ٓطخٓ مع هٌه ححـ ٍ{،ةمخص ي مب غمَحٍ ؿخم مش ححميتر حح َرطمش  ،تًحمك مما همكر طؤٓمطْ هحح ـ مْ ححظَيم
رمميي تط٘ممـطع ممما حح{ةةممخص حح ظلمميس حةمطَيطممش ححظممم حٓممظ،ينض م{حؿ،ممش تطلـممط ىتٍ اةممَحا نمم ححٔمممخكش
ه. 36
ح ٓط{ةش
أمخ ححليع ححؼخي  ،نظ ؼل ر{ ٜى ححظطخٍ حتٓكم ن طَيطخ ح{حؿ،ش ححٔ يش ،ت تر مَس ن طمخٍةن طَيطمخ
ححليةغ ،اً حٓظيخع كِد ححَنخه حتٓكم حح {ُ رمؤيؼَ مما ه %32مما ح ٛم{حص نم حةيظوخرمخص ححز يةمش يمخح
 .3225ػ يخا حةيظٜخٍ ح يزَ حٌ،ح ححلِد ن حةيظوخرخص ححاطخرطش ححظ ؿمَص نم  5مما يمخي{ا ح تر /ىةٔم زَ
 3224اً نخُ رأزش ه %93ما ح {ٛحص  ،تحكظل حح َيِ ح تر  ،حظٔاق حح َٛش ححظخٍةوطش امخح كِد ححَنخه
حتٓكم حظ٘كطل كك{ممش ؿيةميس نم كِةمَحا /ة{يطم{ يمخح  3227رَثخٓمش ححٔمطي" يـم ححميةا حٍركمخا" ح مَس
ح تحب ن طخٍةن طَيطخ ححليةؼش  ،اة أا ححـطٖ ححظَيم ي مل ي مب ار مخى ححٔمطي أٍركمخا تكمِد ححَنمخه حتٓمكم
يمما ححلك م ن م هيمم{س أتحممب  ،تًحممك مممخ كمميع ن م كِةَحا/ة{يطمم{ ، 3226اً ط م ار ممخى كممِد ححَنممخه حتٓممكم
تُيط ممي" يـ م ححمميةا حٍركممخا "يمما ححٔطخٓممش ر{ؿممي يممخح ن م هيمم{س ػخيطممش تًحممك مممخ كمميع رقممَحٍ حح لك ممش
ححيٓممظ{ٍةش ن م  37يممخي{ا ححؼممخي  /ةاممخةَ  3228ح مميس ه ممْ ٓمما{حص ترممٌحك ةكمم{ا ححـممطٖ ممي حٓممظ خ ٝيمما
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حةيقكد حح ٔكَخ ه رخيقكد ميي

ح {حؿ،ش حتٓكح ححٔطخٓ ن طَيطخ

ه. 38

تي ب ححَغ ما طزا ححلك{مخص ححظَيطش حح َ٘ ححظم ط خ زمض ي مب اىحٍس ححمزكى مامٌ يمخح  3220تحغخةمش
 9009ه ، 32حٔطخٓممخص حتٛممكف حة ظٜممخىخ تححظمم حٓممظ،ينض طيمم{ةَ يخنممش ححقيخيممخص حة ظٜممخىةش تاةكث،ممخ
ح {ٟمم{ع ححظا طممش حة ظٜممخىةش أه طممش حٓممظؼاخثطش حظـممختُ ححظلمميةخص ححظ م تحؿ ،مض ححممزكى ،اة أا أىحء حة ظٜممخى
ححظَي طؤػَ رخحظيحيطخص ححٔطخٓطش ححظ كيػض ن يقي ححظٔ طاطخص تححظ ٗك ض ر ـ ،خ احب ؿخيذ م { مخص ح ظٜمخىةش
أهممَى ملمميىحص كخحممض ىتا حييممكق حة ظٜممخى ححظَيم حظـممختُ حح ٘ممخيل ححظم ة ممخي ما،ممخ  .تحظزطممخا ؿخيممذ ممما تح ممع حة ظٜممخى
ححظَي زل يخح  ، 9009تًحك ما هكر ححظيَق احب ر م ٞحح ئٗمَحص حة ظٜمخىةش ححظم يكٔمض طيم{ٍه همكر
حح مميس ه 3220ــممـ ، 9003تتنقمخ ً تكٜممخءحص ححزاممك ححمميتح ةظ٠ممق تي ممب ٓممزطل حح ؼممخر  ،اا ححاممخطؾ حح ل م
حتؿ خح ه GDPن طَيطخ يخا ن يخح  3220يل{ ه 340م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخً  ،تطٜخيي ححَ حطٜل ن
يخح  3224احب ه 372م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً  ،نط خ تٛل يخح 9003ححمب ه 327م طمخٍ ىتةٍحً أمطَيطمخً  ،تممع
تؿ{ى طٌرٌد ه  Fluctuationن اؿ خح ط ححاخطؾ حح ل حتؿ خح ححظَي يخا يٜطذ حح َى ماي ن يمخح
 3220يل{ ه 9623ىتةٍحً أمطَيطخً ،تحُىحى هٌح ححَ حطٜمل نم يمخح  3224احمب ه 9827ىتةٍحً أمطَيطمخً ،
نط خ تٛل ن يخح  9003احب ه 1048ىتةٍحً أمطَيطخ ً نق، ٢ه حيرَ ححـيتر ــ. 9
ي خ يخيب حة ظٜخى ححظَي م٘ك ش ححية{ا ححوخٍؿطش حح ِماش ،تححظ أػق ض يخهل ححيتحمش ححظَيطمش ،ةٓمط خ
تحا ح ٍ خح حتؿ خحطش حٌ،ه ححية{ا ،يكٔض ظمخهَس ٓم زطش ،ر مي م٠مخي ش أٍ خم،مخ يلم{ أٍرمع ممَحص همكر حح ميس
ه 3220ــممـ  ، 9003تطِحةمميص أٍ خم،ممخ ممما ه 98م طممخٍ ىتةٍ يممخح  3220كظممب ت ٛم ض احممب ه 339م طممخٍ
ىتةٍ ن يخح  .9003تن حةطـخه حح قخرل يـي أا أٍ مخح حةكظطخ١طمخص حح خحطمش ح زامك حح َيمِخ ححظَيم ر مخ نط،مخ
ححٌهذ مق{مش رخحيتةٍ ح مطَي ترخ ٓ خٍ ححـخٍةش ،يخيض مظ{ح ٟش ؿيحً ،كطغ يخيض نم يمخح  3220يلم{ ه6
م طممخٍحص ىتةٍحً أمطَيط مخً ،تحُىحىص احممب ه 31م طممخٍ ىتةٍ يممخح  ،3224كظممب ت ٛم ض احممب ه 32م طممخٍ ىتةٍحً
أمطَيطخ ً ن يخح  . 9003ت ي حي كْ طَحؿع أىحء حة ظٜخى ححظَي ر٘كل تحٟق ،ي ب حةٍط مخع ححكزطمَ ح ظ٠مو
ححاقيخ ه ، Inflationتححٌخ ة ؼل ححِةخىحص حح ظ خ زش حح ظظخحطش حألٓ خٍ ،تما ػ طَحؿع ححقيٍس ححَ٘حثطش ح مش
ححظَيطش هحح طَس  ،اً يخيض ئزش ححظ٠و ن يخح  3220يل{ ه %70تحٍط مض همٌه ححأمزش احمب ه %88نم
يخح  ،3224تطَحؿ ض ه . %45ن يخح  9003ه حيرَ ححـيتر ـــ. 9
هححـيتر ــ / 9مئَٗحص يا حة ظٜخى ححظَي ح يس ه3220ـــ 9003
ححٔاش
3220
3223
3229
3221
3225
3224
3227
3226
3228
3222
9000
9003

اؿ خح ححية{ا
يٜطذ حح َى ما ححاخطؾ اؿ خح حةكظطخ١طخص حح خحطش
ححاخطؾ حح ل
ححوخٍؿطش هم طخٍ
ر خ نط،خ ححٌهذ مق{مش
حح ل حتؿ خح
حتؿ خح هم طخٍ
ىتةٍحً أمطَيطخ ً
هم طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً
هىتةٍحً أمطَيطخ ً
ىتةٍحً أمطَيطخ ً
70
98
6
9623
340
77
16
7
9643
343
60
53
6
9840
342
77
49
6
1383
380
307
47
8
9978
310
88
61
31
9827
372
80
62
36
1041
383
84
85
32
1035
382
85
27
90
5129
972
75
303
95
5039
952
45
337
91
5990
977
45
339
32
1048
327
Source: data.albankaldawli.org./indicators/DT.DOD/DET.CD.page=2
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انثان  /انتاىرال االقتصاديث يف تسك ا بعذ عاو 2002

أوال .املؤشسال االقتصاديث:

 .1انناتج احملهي اإلمجايل (:)20( )Gross Domestic Product
ةئػَ ححاخطؾ حح ل حتؿ خح ن ٓ{ق حح كص رأزش يزطَس ،كطغ أا هٌح حح ئَٗ ة ي ٍ{ٛس تحٟملش
يا ححا { حة ظٜخىخ ححٌخ طٔظيطع ححيتحمش طلقطقمي همكر مميس ُماطمش م طامش ،تححامخطؾ ن طمخ يما ححظيم{ٍ تححظقميح
حة ظٜخىخ ح وظ ا ححٜاخيخص تحةٓظؼ خٍحص ححقخث ش ىحهل ححيتحش.
ٔا نم
طل
احب
ة٘طَ
يهَ
اب
ر
ن{،
يتحش
ح
ن ايمخ ةُر َ،هٌح حح ئَٗ حٍط خيخ ن ط ش ححاخطؾ حح ل حتؿ خح
ذ
مـخر حةٓظؼ خٍ  ،حح زط مخص تححظمينقخص ححاقيةمش .تة رمي مما ح همٌ رخحلٔمزخا حح {حممل ححظم طمينع رخحامخطؾ حح ل م
ح { ٜى تححظقيح  ،حرظيحء ما حةٍطقخء رخح ٔظ{ى حة ظٜخىخ ح َى  ،ػم مٔمظ{ى ػقظمي رخح{ٟمع حة ظٜمخىخ ححقمخث
ٔما ححمٌخ ةيمَأ ي مب ىهمل
ححٌخ ةئػَ ن ا زخحي تٍغزظي ن حتي خق حظ زطش يخنش كخؿخطي تٍغزخطمي  ،كطمغ أا ححظل ذ
حح َى ةظطق حي نَٛش أيزَ حإلي خق ي ب موظ ا ححٔ ع تححز٠خثع ن كخر يخيض حيةي ػقش تأمخا نم ح ظٜمخى ىتحظمي
مـع ُةممخىس حةٓممظؼ خٍحص حح ل طممش تُةممخىس حتيظخؿطممش ر٘ممكل يممخح تةٜممل رممخحا { حة ظٜممخىخ احممب
 ،تممما ػم هممٌح ة٘م ذ
مٔظ{ى مظقيح تؿيةي ةقذ{خ حح ش حح{١اطش تةين ،خ ح { ٜى ن أٓ{حق ححظيحتر ححاقيةش .
هححـيتر ـــ / 1مئَٗحص ححاخطؾ حح ل حتؿ خح ححظَي ه GDPح يس ه 9009ـــ 9031
كٜش حح َى ماهGDP
ئزش ححا { حة ظٜخىخ
ححاخطؾ حح ل أ ؿ خح
ححٔاش
رخحيتةٍ ح مطَي ه1
ن طَيطخ ه %ه9
ه GDPرخحيتةٍ
ح مطَي ه3
4467
4
919,415,470,664
9009
5420
4,5
101,004,109,838
9001
4876
4,8
129,377,965,223
9005
6310
4,8
589,272,812.918
9004
6617
7,5
410,200,024,904
9007
2139
7,4
756,344,311,219
9006
30162
4,9
610,116,524,277
9008
8791
4,6
435,471,293,819
9002
30317
4,8
613,355,189,447
9030
30704
4,6
665,664,366,187
9033
30773
4,8
682,946,586,106
9039
30257
4,6
890,907,279,713
9031
Source: (1),(3): data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd
(2).TurkishStat istical Institute (Turkstat).It is available at:
www.turkstat.org.tr/PreTabloAramado?metod=Search&araType=hb.x.

تحٓظاخىح تكٜخءحص ححزاك ححيتح  ،ةظ٠ق أا ط ش ححاخطؾ حح ل حتؿ خح ه GDPن طَيطخ ٗ،يص همكر
ححٔا{حص ه 9009ـــ ، 9031طٜخييحً طيٍةـطخ ً ترخٓظ َحٍ ،مخييح طَحؿع ط ظي ح خح  9002نق ٢رٔزذ طمؤػطَحص
ح ُمممش حح خحطممش حح خح طممش .تي ممب ٓممزطل حح ؼممخر  ،يممخا ححاممخطؾ حح ل م حتؿ ممخح ن م طَيطممخ ن م يممخح  9009يلمم{
ه 919,415,470,664ىتةٍحً أمطَيطممخ ً أٍط ممع هممٌح ححممَ نمم يممخح  9008احممب ه610,116,524,277
ىتةٍحً أمطَيطخ ً  ،ػ تحٛل حٍط خيي حطٜل نم يمخح  9031احمب ه 890,907,279,713ىتةٍحً أمطَيطمخً  ،م مخ
ة كْ مما ححاخكطمش حة ظٜمخىةش مئٗمَحً اةـخرطمخ ً حك ظٜمخى ححظَيم  .نط مخ أٗمَص ئمزش ححا م{ حة ظٜمخىخ ححٔما{خ
حك ظٜخى ححظَي طٌرٌرخ ً تحٟلخً ،اً ٓـل يخح  9006أي ب ئزش حمي نط مخ طَحؿمع نم حح مخح  9002احمب ه4,9
مظؤػَح رخي كخٓخص ح ُمش حح خحطش حح خح طش  .نط خ ط طِص كٜش حح َى ما ححاخطؾ حح ل م حتؿ مخح ححظَيم رخحظِحةمي
ححظيٍةـ ر ٠خي ش أ طخم،خ ما ه 4467ىتةٍحً أمطَيطخ ً ن يخح  9009حظٜمل احمب ه 30257ىتةٍحً أمطَيطمخً
ن يخح  ، 9031ه حيرَ ححـيتر ـــ1
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 .9ةؤشسال انتنم ث االقتصاديث:

ي ب ححَغ ما حٍطزخ ١ي طش ححظا طش حة ظٜخىةش ريزط ش ححارخح حة ظٜخىخ ححقخث نم همٌح ححز مي أت ًح  ،اخ اي،مخ
طظلمميى ،ن م ححظل طممل ح هطممَ ر٘ممكل م كطممش تٓممخثل حتيظممخؽ ححغخحزممشٓ ،مم{ح ًء أيخيممض طممظ هممٌه حح طممش تنق مخً ح مما ٢
حح َأٓ خح أح طظـي يل{ ححا  ٢حةٗظَحي  .تن طَيطخ طيزق أي خ ١م٘ظَيش طكخى طـ ع رمطا ححارمخمطا ،ت ةٓمط خ
مع ٓطيَس ححيتحش ي ب يخيخص تحٓ ش ما ح ي٘يش حة ظٜخىةش.
ط كْ ئذ حح يةص ححٔا{ةش حتؿ خحطش ح قيخيخص حة ظٜخىةش ححَثطٔش ن طَيطخ رخح قخٍيش مع حح ئَٗحص ًحط،مخ
ن يل ما حح كش حح َرطش ححٔ {ىةش تاةَحا ح يس ما ه9000ــــ  9039تحح يس مما زمل ححزامك ححميتح ح مخح
 9031ه ححـيتر ـــ ، 5رؤا م ير ححا م{ ححٔما{خ ح امخطؾ حح ل م حتؿ مخح نم طَيطمخ ح ميس ًحط،مخ ةلظمل حح { مع
ححؼخحغ ر ي ححٔ {ىةش تاةَحا مع ح هٌ رخحلٔزخا حيظ خى يل ما ححٔ {ىةش تاةَحا ي ب حح {حٍى حح خحطمش ححا يطمش.
تن م مئٗممَحص م ممير ححا مم{ ححٔمما{خ ح ٍِحيممش تححٜمماخيش تححظٜمماطع طلظممل اةممَحا حح َطزممش ح تحممب نط ممخ طلظممل
ححٔ م {ىةش حح َطزممش ح تحممب رقيممخع ححومميمخص .تمممع اا حح مميس ححِماطممش حح ظ مميس ممما زممل ححزاممك ححمميتح ح ممير
حح ئٗممَحص {١ة ممش ح مممي ئممزطخ {حم،ممخ هٓ 39مماش ماممٌ يممخح  9000تحغخةممش  ،9039تمممَ هكح،ممخ حة ظٜممخى
ححظَي ر َحكل طيم{ٍ مظيحه مش ،اة اي،مخ ط كمْ م يطمخص حةـخرطمش نم ح ممي ححي{ةمل .م مخ ة يم حييزخيمخ ً رقميٍس
حة ظٜخى ححظَي ي ب ححظ خن تطـختُ يقخ ١حح ٠ا ر ي ميس م ق{حش ما ححظي{ٍ حة ظٜخىخ.
ححيتحش
اةـَحا
ححٔ {ىةش
طَيـطخ

ه ححـيتر5 -
مئَٗحص ححظا طش حة ظٜخىةش ح ٔا{حص 9000ــــ 9039ةةَحا تححٔ {ىةش تطَيطخ
ححظٜاطع
ححٜاخيش
ححٍِحيش
ححاخطؾ حح ل
م ير ححا {
م ير ححا {
م ير ححا {
حتؿ خح م ير
ححٔا{خ%
ححٔا{خ%
ححٔا{خ%
ححا { ححٔا{خ%
2,2
7,2
4,2
4,5
8,4
5,2
9,7
7,3
4,9
4,3
3,6
5,7

ححويمخص
م ير ححا {
ححٔا{خ %
4,1
6,7
5,2

Source: The World Bank, World Development Indicators: Growth output, 2013> It is available
at: wdi.worldbanck.org/table/4.1#

 .3انتاىرال املان ث يف تسك ا :

ط٘ ل اؿ خح حةكظطخ١طخص حح خحطش كطخُحص ححمٌهذ ححاقميخ تكقم{ق ححٔملذ ححوخٛمش تحكظطخ١طمخص ححز مي نم
ٛايتق ححاقي ححيتح ححظ نم ك{ُطمي تكطمخُحص ححاقمي ح ؿازم حميى ححٔم يش ححاقيةمش  ،تةمظ طقميةَ ط مش مكم{ا
ححٌهذ ن هٌه حةكظطخ١طخص ن ي،خةش ححٔاش هح 1ىةٔ زَ /يخي{ا ح تر  .تة كا اةـخُ ط خٛط ،خ ي خ ةؤط ا
حةكظطخ١طخص حح خحطمش ا ط كمْ حح يطمخص حتكٜمخثطش حح ؼزظمش نم هححـميتر ـمـ  4مئٗمَح حةـخرطمخً  ،ت ةٓمط خ ممع
حٍط مخع كـم حةكظطخ١طمخص حح خحطمش نم طَيطمخ مما ه 18,1م طمخٍ ىتةٍحً أمطَيطمخ ً يمخح 9009كظمب ر غمض ه343
م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً ن يخح  ،9031م خ ة٘كل ٍٛطيحً مخحطمخ ً م كما ححَيم{ا احطمي نم ط {ةمل حح {حُيمش ححٔما{ةش
تحٓظؼ خٍ ٔ خ ً ماي ن موظ ا يخيمخص حة ظٜمخى ححظَيم ن٠مكً يما ىتٍه نم طق{ةمش ححقميٍس حح٘مَحثطش ح مش
حح{١اطش هحح طَس ححظَيطش تحٓظقَحٍ ط ظ،خ ن أٓ{حق ححظيحتر ححاقيخ حح ل طش تح ؿازطش .
ححيةا ححلك{م ا رُ خي حة ظٜخى ححظَي ما يقيش  ٟا ه  weak pointطكخى طك{ا مِماش اة تهم ظمخهَس
طِحةي ححيةا ححوخٍؿ  ،تححٌخ يخا ه 392,4م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخً يخح  ،9009تحٓظ َ رخحظِحةمي كظمب تٛمل نم
يخح  9039احب ه 116,5م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً م خ ة كْ ظخهَس ٓ زطش مِماش ه حيرَ ححـيتر ـــ . 4
ححلٔخد ححـخٍخا تةككم أا ٍٛمطي ححلٔمخد ححـمخٍخ نم طَيطمخ يمخا ٓمخحزخ ً ح ميس مما ه 9004ــمـ  ، 9031اً
طَحتكض ئزظي ما ححاخطؾ حح ل حتؿ خح مخ رطا ه %5 ،5-نم يمخح  9004كظمب تٛم ض احمب ه%5 ،6-
ن يخح  ،9031م خ ة كْ ظخهَس ييح حٓظقَحٍ طي{ٍ ح ي٘يش حة ظٜخىةش ن طَيطخ.
ححظ٠و ححاقميخ ا يخيمض ئمذ ححظ٠مو ححاقميخ نم طَيطمخ ه %54يمخح  9009تطاخ ٜمض كظمب تٛم ض احمب
ه %6,4يممخح  9031هحيرممَ ححـمميتر ــممـ، 4م ممخ ةئٗممَ طيمم{ٍحً حةـخرطمخ ً نم حة ظٜممخى ححظَيم تحٓممظقَحٍ أٓم خٍ
ححٔ ع تححويمخص ،تةا كْ ًحك حةـخرطخ ي ب موظ ا أي٘يش يخيخص حة ظٜخى ن طَيطخ.
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هححـيتر ـــ  / 4طي{ٍ حح ئَٗحص حح خحطش ن طَيطخ ح يس ه9009ـــ 9031
ححٔاش
9009
9001
9005
9004
9007
9006
9008
9002
9030
9033
9039
9031

ححظ٠و يأزش ما
مطِحا ححلٔخد ححـخٍخ
ححيةا ححوخٍؿ هم طخٍ
أؿ خح حةكظطخ١طخص هم طخٍ
ه GDPه5
يأزش ما ه GDPه1
ىتةٍ أمَةك ه9
ىتةٍحً أمطَيطخ ً ه3
54,0
ـــــــ
392.4
18,1
94,1
ـــــــ
359,7
14,4
30,7
ـــــــ
348,3
16.1
30,3
ــــ 5,5
369,3
49,5
2,7
ـــ7
902,4
71,9
8,8
ـــ 4,8
948,5
67,5
30,5
ـــ4,4
988,2
61,7
7,1
ـــ9
966,9
65,2
8,7
ـــ7,9
922,3
84,2
7,4
ـــ2,6
104,5
86,2
8,2
ـــ7,3
116,5
332,3
6,4
6,5ـــــــ
343
Sources: (1,2,4).data.worldbank.org/indicator/FIRES.TOTL?page2
(3).IMF. World Economic Outlook, April, 2013, table A12, p, 137.

 .5ةشكهث ان اانث يف تسك ا:

ط ظ ك طَيطخ {س ي ل ه ، Labor Forceيزطَس ترمٌحك طلظمل حح َطزمش ه  99ي مب حح ٔمظ{ى حح مخح مما
كطغ {س حح ل .ت طظ{ُع ئذ حح خم طا ي ب ححقيخيخص حة ظٜخىةش تي مخ ةمؤط ا ححٍِحيمش ه %94,9ححٜماخيش
ه93
ه %97,9ت يخيخص ححويمخص ه ، . %58,5تةز ييى {س حح ل ن طَيطخ يل{ ه  96,2م ط{ا ئ ش
ت ي ٗك ض ححزيخحش م٘ك ش ح ظٜخىةش تحؿظ خيطش مِماش ح لك{مخص ححظَيطش حح ظ خ زش ،تي ب ٓزطل حح ؼخر يخيمض
ئزش ححزيخحش ه %30,5ن يمخح 9009تطَحؿ مض احمب ه %2,9نم يمخح  9039تًحمك ح ميح تؿم{ى ك م{ر
َٓة ش طٔظ{يذ يل{ ه  9,6م ط{ا يخ١ل يا حح ل ن ححزكى  .تي {مخ ً اا ئزش ححزيخحش ن طَيطخ حٓمظ َص
مَط ش تيخيض ئزظ،خ أيؼَ ما ه %2هكر حح يس ه 9009ـــ ، 9039هحيرَ ححـيتر ــ . 7
هححـيتر ـــ / 7ئزش ححزيخحش ن طَيطخ ما اؿ خح ححق{ى حح خم ش ح ٔا{حص ه9039-9009
ححٔاش
9009
9001
9005
9004
9007
9006
9008
9002
9030
9033
9039

ئزش ححزيخحش %
30,5
30,4
30,8
30,7
30,9
30,6
33
35
33,2
2,8
2,9
Source: data.worldbank.org/indicator/ST.UEM.TOTL.ZS/countries

 .5اإلنفاق انعسطكس ا ة٘م ل حتي مخق حح ٔمكَخ حيتحمش ممخ ،ؿ طمع ححا قمخص ححـخٍةمش تححَأٓم خحطش ي مب ححقم{حص
حح ٔ لش تتُحٍس ححينخع تحح،طجخص ححلك{مطش ح هَى حح ٘خٍيش ن مَ٘تيخص ىنخيطش تححقم{حص ٗمزي حح ٔمكَةش.
ي خ ط٘ ل هٌه ححا قخص ٍتحطذ أت أؿ{ٍ ح نَحى حح ٔكَةطا تحح ييططا حح خم طا ن حح ئٓٔخص حح ٔكَةش ،ر خ نم
ًحك م خٗخص ححظقخيي ح ٔكَةطا تححويمخص حةؿظ خيطش ،تيٌحك ةظ ٠ا حتي خق حح ٔكَخ طكخحطا َٗحء حح ميحص
حح ٔممكَةش تط٘ممغط ،خ تٛممطخيظ،خ ،تحتي ممخق ي ممب ححك طممخص تحح خهممي حح ٔممكَةش تححزلممغ تححظيمم{ةَ تحح ٔممخييحص
حح ٔكَةش تغطَهخ.
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ي {مخ ،حتي خق حح ٔكَخ ن طَيطخ هكر ححٔا{حص ه 9001ـــ  ، 9039يخا مَط خً هٛ{ٜخً نم حح مخح 9001
حً ر ه 38982م طم{ا ىتةٍحً أمطَيطمخ ً  ،تة٘مكل ئمزش ه %5,9مما ححامخطؾ حح ل م حتؿ مخح  .ت مي ي مض
كك{مش كِد حح يححش تححظا طمش ي مب طق مط ٚطميٍةـ حألي مخق حح ٔمكَخ نم طَيطمخ كظمب تٛمل احمب ه36207
م طممم{ا ىتةٍحً أمطَيطمممخ ً يمممخح  9039تر مممخ ة مممخىر ئمممزش ه %1،9مممما ححامممخطؾ حح ل ممم حتؿ مممخح نممم طَيطمممخ
هحيرَ ححـيتر ــ. 6
هححـيتر ـــ  / 6حتي خق حح ٔكَخ ححظَي ح يس ه 9001ـــ 9039ر كةطا ححيتةٍحص حةمطَيطش
حتي خق حح ٔكَخ ححظَي هم ط{ا ىتةٍحً
حتي خق حح ٔكَخ ححظَي يأزش ما
ححٔاش
ه GDPه9
أمطَيطخ ً ه3
1,5
38982
9001
9,8
37782
9005
9,4
34622
9004
9,4
37433
9007
9,1
34295
9006
9,1
37332
9008
9,7
36964
9002
9,5
37267
9030
9,9
36720
9033
9,1
36207
9039
9,1
 38385طقيةَحص ٓطزَخ
9031
Source(1). Sipri, Yearbook 2013, Armaments, Disarmaments and International
Security, Oxford, New York, Oxford University Press, 2013, P-258.
(2). Military expenditure, http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

ته ئزش ط ي مَط ش ئزطخ ً رخح قخٍيش مع أي ب اي خق ئكَخ ن حح خح ن حح{ةةخص حح ظلميس ح مطَيطمش تهم
ه ، %1,6ممما ححاممخطؾ حح ل م حتؿ ممخح ح مطَيم  ،ح ٔمماش ًحط،ممخه ، 99تي ممب ححممَغ أه طممش حتي ممخق حح ٔممكَخ
تكظ طظي تةٓط خ حز ي يزطَ تمظَحم حتَ١ح مؼل طَيطخ حل خةش ححزكى تححظـَرش ححَحثيس نط،خ  ،اة ايي ة٘كل يزجخ ً ي ب
حة ظٜخى ححظَي .

ً
ثان ا.تاىر اندقااعال انسة سث نالقتصاد انرتكي بعذ عاو :2002

ط ظ ممك طَيطممخ امكخيطممخص ح ظٜممخىةش يزطممَس تنم يخنممش ححقيخيممخص ،ت ةٓممط خ ححقيممخع ححٍِحيم تححٜمماخي  ،ت ممي
كققض ححٔطخٓخص حة ظٜخىةش حح يزقش ما زل كك{مش كِد حح يححمش تححظا طمش ر مي يمخح  9009يـخكمخص م {ٓمش
حظلقطممق طيمم{ٍحص ي{يطممش ن م موظ مما ححقيخيممخص حة ظٜممخىةش.تنط خ ةممؤط يَ ٟمخ ً مَيممِحً حظيمم{ٍ ؿخيممذ ممما هممٌه
ححقيخيخص تي خ ةؤط ا
ً .3ححقيخع ححٜاخي ا
ةُٔمم ،يممخع ححٜمماخيش رالمم{ه  ٪98ممما ححاممخطؾ حتؿ ممخح  ،تة ممل نطممي يلمم{ ه  ٪97,9ممما حح ممخم طا نم
طَيطخ .تط ظ ي ححٜاخيش ححظَيطش ي ب ححؼمَتحص ححزخ١اطمش تحح م{حى ح تحطمش حح ل طمش حيظ مخىحً يزطمَحً ،اً ط ظ مك طَيطمخ
حكظطخ ١مخ ً ؿطمميحً ممما حح ل م ححلـممَخ تحح طاطممض ،تنط،ممخ مكممخما ح كممَتح تححالممخّ تححكزَةممض تححِثزممق تححز{ئممطض
تحح اغاطِ تححليةي تحح ق ،تطاظؾ ححيخ ش ما مليخص يَ،تمخثطش تأهَى كَحٍةش ،تػَتط،خ ما ححما  ٢تححغمخُ مظ{حٟم ش.
أمخ أه ححٜماخيخص  ،ن،م ححٜماخيش ححغٌحثطمش حح ظ ميىس حح مَتع تححأمطـطش تٛماخيش حح ٘مَترخص تححظزم تح حزٔمش
تححوطمم{ ١ححيزط طممش تححٜمماخيطش تححـ مم{ى تححمم{ٍق تحح يممخ ١تحح مميحثا ،تححٜمماخيش ححكط ختةممش ،تححزظَتي طختةممش
تححو٘زطش تححكَ،رخثطش تحح ييطش تحةحكظَتيطمش ،تٛماخيش حح وٜمزخص هح ٓم يس تحةٓم اض تححِؿمخؽ تححومِ
تطـ طممع ححٔممطخٍحص ،تطـ،طممِحص ححقيممخٍحص تححٔممكك ححليةيةممش تاٛممكف ححٔ م ا تٛمماخيظ،خ تطـ طممع ححيممخثَحص
تاٛممكك،خ تٛممطخيظ،خ ،تٛمماخيش ١ممخثَحص ححظمميٍةذ ححلَرطممش .تطاظ٘ممَ حح ٜممخيع ن م ٗممظب أيلممخء طَيطممش ،طممِىك ن م
أؿِحث،خ ححغَرطش تحح٘ خحطش ححغَرطش تن مايقظ ه أٟاش تحٓكايٍتا تك{ر حح يا حح  ،مش تحح م{حيت ،تطقمل نم حح{ٓم٢
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ه. 91

تححَ٘ق

ط ي ححٜاخيخص ححظل{ة طش أكي حح لَيمخص ححَثطٔمش حك ظٜمخى ححظَيم  ،ن،م ط ؼمله %95,9مما ححامخطؾ حح ل م
حتؿ خح  .كطغ طِحةي م ير ي { ححٜاخيخص ححظل{ة طش ححظَيطش هكر حح قي حح خ ، ٟتر ير ٓما{خ مَيمذ ئمزظي
ه %39ماٌ يخح  .9001تن يخح  ،9039طـختُص مٔظ{ةخص ي { ححاخطؾ حح ل حتؿ خح  ،كطغ ت ٛض احمب
يل{ه  301م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخً.
ر ي ححَي{ى حة ظٜخىخ حح خح يخح  ،9002تححٌخ كيع رٔزذ ح ُمش حح خحطش حح خح طش ححظ ت ض ن
يد /أغٔيْ  ،9008حٓظَىص ححٜاخيخص ححظل{ة طش ححظَيطش يخنطظ،خ رَٔيش تطـختُص مٔظ{ةخص مخ زل
ح ُمش را { ٓا{خ مَيذ ه %8رطا يخم  9002ت .9039هكر ححَرع ح تر ما يخح  ،9031كققض طَيطخ
م يةً يزط ًَح ن ي { ححاخطؾ ححٜاخي كطغ ر ه ، %5ن كطا يخيض ححز يحا ححٜاخيطش ح هَى احب كي يزطَ،
تتنقًخ ح ار ش ح م حح ظليس ح ظا طش ححٜاخيطش ه ، ODINUكطغ حيو  ٞححاخطؾ ححٜاخي رأزش ه%9,2
ن مايقش ححط{ٍت هكر حح يس ي ٔ،خ .تحيو  ٞيخطؾ ححٜاخيخص ححظل{ة طش رأزش ه %9,7ن ؿ ٍ{،ةش
ححظ٘طك ته %1ن ٍتٓطخ ،ن كطا حٍط ع طكً ن ححزَحُةل رأزشه %3,5تن حح،اي رأزش ه %9,4ه. 95
تي ب ٓزطل حح ؼخر  ،طغي رخ ش ماظـخص َٗيخص طٜاطع ححٔطخٍحص ن طَيطخ مـ {يش يزطَس ما
ححٔطخٍحص ،ما ححٔطخٍحص ححٔطيحا احب حح٘خكاخص ححؼقط ش .تما هكر حةٓظ خىس ما ح ٓ خٍ حح او ٠ش تحح ،خٍس
حح خحطش ح ق{ى حح خم ش ،تححٔ{ق حح ل طش ححيةاخمطكطش تم{ ،خ ححـغَحن حح ظ طِ ،حٓظيخيض طَيطخ أا طِةي م ير
ايظخؽ ححٔطخٍحص حية،خ ما هٓ 165000طخٍس ن يخح  9009احب أيؼَ ما ه 3394415تكيس ن يخح
 .9031هكر حح ظَس ي ٔ،خ ،حٍط ع ايظخؽ ححٔطخٍحص ٓا{ةخ رأزش ه 30ن حح جش ن حح ظ{ٓ.٢
ترٌ،ح ح ىحء ،أٛزلض طَيطخ ن حح َطزش ٍ م ه 37رمطا أيزمَ مٜما ححٔمطخٍحص نم حح مخح  .ي مخ أٛمزلض طَيطمخ
رخح ل مَي ًِح ح َةخىس ،تةٓط خ نط خ ةظ مق ربيظمخؽ حح َيزمخص ححظـخٍةمش .ترل م{ر ي،خةمش يمخح  ،9031يخيمض طَيطمخ
أيزَ ماظؾ ح َيزخص ححظـخٍةش ححو ط ش نم أتٍترمخ .تةظِحةمي ا زمخر ٗمَيخص ٛماخيش ححٔمطخٍحص ي مب حهظطمخٍ طَيطمخ
يقخييس ايظخؽ ح زط خص ٛمخىٍحط،خب كطمغ اا يلم{ ه %61مما حتيظمخؽ نم طَيطمخ موٜم ٚحألٓم{حق ححوخٍؿطمش.
تنم يممخح  ،9031ط م طٜمميةَ أيؼممَ ممماه ٓ 898000ممطخٍس ممما طَيطممخ احممب ح ٓمم{حق حح وظ ممش .تن م كممطا أا
أح خيطخ تنَئخ تحةيخحطخ ترَةيخيطخ تٍتمخيطخ تحح{ةةخص حح ظليس ح مَةكطش ه ي كء ححظٜيةَ ححَثطٔ{ا حٜماخيش
ححٔطخٍحص ححظَيطش ،ن،اخ حطـخه حظا{ةع تؿ،خص ححظٜيةَ حيى ححَ٘يخص ححظ طظي مع احمب ححز ميحا ححاخٗمجش ححقَةزمش،
كطغ ط{ؿي ر،خ امكخيطخص أيزَ ح ي ذ ي ب مزط خص ححٔطخٍحص ححـيةيس ه. 94
 .9ححقيخع ححٍِحي ا
ح ممذ ححقيممخع ححٍِحي م ىتٍحً م ،ممخ ن م طيمم{ةَ حة ظٜممخى ححظَي م ،تةٓممط خ حا م ممير ئممزش حح ممخم طا ن م
ححٍِحيش ر غض ه %94,9هكر ححٔا{حص حح َ٘ ح هطَس ما اؿ خح ححقم{ى حح خم مش١ .زقمخ تكٜمخءحص ححزامك
ححيتح ه 97كطغ ط ي طَيطخ تحكيس ما ححيتر ححَحثيس ن حح خح ن مـخر ح غٌةش تححٍِحيش ،تًحك ر ٠ل ظَتن،مخ
ححـغَحنطش تحح اخهطش حح كث ش .ت ي ريأص ؿ{،ى ايخىس حح،طك ش ن ححقيخيخص حة ظٜخىةش ححظَيطش ريحةش ححؼ خيطاخص
ما ححقَا حح خ ، ٟتما،خ ححقيخع ححٍِحي  ،تًحك ؿازًخ احب ؿاذ مع ٓ ٔ ش ما حتٛمككخص حأل ظٜمخى ححظَيم ،
مؼل ححوٜوٜش تطق طل حح { خص ححظـخٍةش ن يخع ححٍِحيش ،ته{ مخ أػ َ يا ٓم{ق مل طمش أٛمزلض ؿمِ ًءح ة
ةظـِأ ما حة ظٜخى حح خح ححط{ح ،ر ي أا أٟلض طَيطخ طظ ظع رٜاخيش ٟو ش تمظاخمطش ن مـخح ح غٌةش تححٍِحيش.
تط٘ ل يقخ ١ححق{س ن ححٜاخيش كـ ححٔم{ق رمخحارَ احمب يميى ٓمكخا ححمزكى مما حح٘مزخد ،تح ظٜمخى يمخع همخٙ
ىةاخمطك  ،تىهل ححٔطخكش ححكزطَس تحح اخم حح كث  .تةز ييى ٓكخا طَيطخ ه 67م ط{ا ئ ش ،تهمٌح حح ميى ةا م{
مع ُةمخىس ححميهل .م مخ ةـ مل طَيطمخ تحكميس مما أيزمَ ح ٓم{حق ححكزطمَس نم مايقظ،مخ ،ي مخ أا يمخىحص حح ٔمظ ،كطا
حح ظغطَس ح ـطل ح ٛغَ ٓاًخ طِةي ما ط ش حةٓظ،ك حح ل .
تراخ ًء ي طي ،نقي ٓـ ض ٛاخيش حح {حى ححغٌحثطش ن طَيطخ ي ً{ح ميَىًح ن ححٔا{حص ح هطَس ،كطغ ُحىص مظي زخص
حح ٔظ ،كطا ح طَح  ،تًحك مين{يًخ رخح يةي مما ححوطمخٍحص ححظم ط{نَهمخ ماخنمٌ ححزطمع رخحظـِثمش ح زقخحمش .اا حٍط مخع
ححيهل حح ظخف تطغطَ أي خ ١حةٓظ،ك  ،رخحظ{حُخ مع ُةخىس ييى حتيمخع نم حح مل رميتحح يخممل ،ي ،مخ ي{حممل أىص
احب ُةخىس حت زخر ي ب ح غٌةش حح زش تحح ٜا ش ،مؼل حح{ؿزخص ححـخهِس حأليل تح غٌةمش حح ـ ميس .تي مب ٓمزطل
حح ؼخر  ،ط ي طَيطخ ٍحثيس يخح طش نم ايظمخؽ ححظمطا حح ـ ما تححزاميق تححِرطذ/ححك٘م ٖ تحح ٘م ٖ حح ـ ما .ي مخ
أي،خ طظ ظع رؤيزَ م ير ايظخؽ ما ححل طذ تماظـخص ح حزخا ن مايقش ححَ٘ق ح تٓ . ٢ن٠ك يا ًحك ،نمبا طَيطمخ
طظ ظع رٔكةص يزخططش ةقيٍ ييىهخ رل{حح ه 33,000ي{ع ،نم كمطا أا حح ميى حتؿ مخح ح ٔمكةص ححازخططمش نم
أتٍترخ ه{ ه 33,400ي{ع.
واإلدارية
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ي خ اا طَيطخ تحكيس ما أيزَ أٓ{حق ححٔ ع حح وز{ُس ما هكر ححوزِ ححٌخ طٜا ي  -ته{ يا َٜم ،ما ححارمخح
ححغٌحث ححظَي  -نبا ححقيخع ححؼخي{خ ح اظـخص ح حزخا ،ر خ ن ًحك ححل طذ تحح زا تححـمزا تححظم ط ؼمل ؿمِءح ة
ةظـِأ ما ححارخح ححغٌحث ححظَي ححظق طيخ .تما ححاخكطش ححظق طيةمش ،نمبا حح اظـمخص ححطيتةمش تغطمَ حح زمش هط امض
ي ممب ٓ م{ق ماظـممخص ح حزممخا ححظَيطممش تحكظ رممض ر ٔممظ{ى ي مم{ تحيظ٘ممخٍ تحٓممع ححايممخق ،تمممع ًحممك ن ،م طقمميح
حتمكخيطخص ح ٔظؼ َةا.
مقَح ا ط طًخ تمَيمًِ ح حا٘مخ ١ح ظٜمخىخ
تهٌه حتمكخيطخص أطخكض حظَيطخ حح َٛش حظك{ا رطا أن٠ل ححوطخٍحص حك{ي،خ ً
تحٓمع ،ي ممخ طقمميح طَيطممخ مـ {يممش ممما حح {حمممل حح ٔممخييس ح ٔممظؼ َةا حح لظ ممطا نم مـممخر ٛمماخيش حح اظـممخص
ححٍِحيطممشب كطممغ اا يحطممش ححمميي حح قمميح ممما ححلك{مممش ححظَيطممش طظ ٠م ا حح مم{حثق حح كث ممش ،تحح،طكممل حح٠ممَةز ،
تح ةيخ حح خم ش ححظاخنٔطش ماو ٠ش ححظك ش تك{حنِ حةٓظؼ خٍه. 96
 . 1ححظـخٍس ححوخٍؿطشا
اا ياخٛممَ ححزطخيممخص ححَثطٔممش ححؼكػممش حح ٔممظويمش ن م م ،مم{ح ححظـممخٍس ححيتحطممش ه م ححمم{حٍىحص تححٜممخىٍحص
تحح طِحا ححظـخٍخ .حح{حٍىحص ما ححٔ ع طقطْ ط ش ححز٠خثع ححظ طيهل حةٍح ٟحح ل طش ح ز ي رغم ٞححارمَ يما
تؿ،ظ ،ححا،خثطش .تححٜخىٍحص ما ححٔ ع ترخح ؼل طقطْ ط ش ححٔ ع ححظ طغخىٍ ح ٍح ٟححيحه طش حز ي ممخ ،رغمٞ
ححارَ ي خ اًح يخيض مي ط مض م خحـظ،مخ نم ح ٍحٟم حح ل طمش أح ة .تححم{حٍىحص هتححٜمخىٍحص تححوميمخص ط كمْ
ط ش ححويمخص حح قيمش ح قط طا ن ىتر أهَى هأت ححظ ط قخهخ ٓمكخا ح ٍحٟم حح ل طمش  .نط مخ ة كمْ حح طمِحا
ححظـخٍخ حح َق رمطا ححٜمخىٍحص تححم{حٍىحص .تححاقيمش ححلخٓم ش هم أا يككم أا يمك مما ححٔم ع تححوميمخص ةمظ
كٔخد ح ٜخىٍحص تحح{حٍىحص ،تيظطـش حٌحك نؤا حح طِحا ححظـمخٍخ تحح مَت أة٠مخ رخٓم "حح طمِحا ححظـمخٍخ ح ز٠مخثع
تحح طِحا ححظـخٍخ ح ويمخص  .تة٘كل ححَ حتؿ خح ح طِحا ححظـخٍخ آ ،خ ً ٍثطٔخ ً ن ححَنخه حة ظٜخىخ ح ز ي .ت ةٓط خ
يايمخ ةٔـل حح طِحا ححظـخٍخ نخث ٞطـخٍخ  ،أخ طك{ا ط ش ححٜخىٍحص أيزَ ما ط ش حح{حٍىحص ه. 98

هححـيتر ـــ  / 8ححظـخٍس ححظَيطش مع ىتر حح خح ح يس ه 9005ــــ  9031ح ٍ خح ر كةطا ححيتةٍحص ح مطَيطش
ححٔاش
9005
9004
9007
9006
9008
9002
9030
9033
9039
9031

ط ش ححٜخىٍحص
78,376,341
61,567,508
84,415,767
306,963,640
319,096,327
390,359,731
331,881,932
315,207,872
349,573,616
343,807,714

حح طِحا ححظـخٍخ
ط ش حةٓظطَحىحص
ـــ 15,169,731
16,412,677
ـــ 51,926,651
337,665,343
ـــ 45,053,528
312,467,365
ـــ 79,620,274
360,079,634
ـــ 72,217,168
903,271,465
ـــ 18,684,802
350,298,593
ـــ 63,773,331
384,455,119
ـــ 304,215,802
905,853,762
ـــ 85,081,505
917,554,353
ـــ 22,851,490
943,740,375
Source: Turkish Statistical Institute. It is available at:
www.turkstat.gov.tr/PreTabla.do?alt-id=1045.

تر َحؿ ممش حتكٜممخءحص حح ؼزظممش ن م ه ححـمميتر ـممـ  8تح مميسه 9005ــممـ ، 9031ةظ٠ممق اا ط ممش ححٜممخىٍحص
ححظَيطممش حمميتر حح ممخح ه م ح ممل ممما ط ممش ححمم{حٍىحص ،حممٌحك ة ممخي حح طممِحا ححظـممخٍخ نم طَيطممخ ممما ظممخهَس حح ـممِ
حح ٔظ َ .تي ب ٓزطل حح ؼخر ،يخا حح ـِ ححظـخٍخ ن طَيطخ يخح  9005ه 15,1م طمخٍ ىتةٍحً أمطَيطمخً تحٓمظ َ
رخحظِحةي ح ٔا{حص ححككقش .تن يخح  9002طَحؿ ض ط مش حح ـمِ ححظـمخٍخ احمب ه 18,6م طمخٍ ىتةٍحً أمطَيطمخً،
تما ػ حٓظ َ رخحظِحةي كظب تٛل ن يخح  9031احب ه 22,8م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً
 . 5يخع ححيخ شا
طز م حكظطخ١طممخص ححمما  ٢ححوممخح حح ئيمميس نم طَيطممخ ه 924م طمم{ا رَمطممل نقمم ، ٢ةقممع ُم ر ،ممخ نم حح ايقممش
ححـا{رطممش حح٘ممَ طش.ت ي تٛممل ايظممخؽ ححمما  ٢ن م طَيطممخ ن م يممخح  3223ي ممب ه 84أحمما رَمطممل ة{مط مخً ،طَحؿممع
حتيظممخؽ نم يممخح  9005احممب ه 51أحمما رَمطممل ة{مطمخً .تنم يممخم  9030ت  ،9033يممخا حة ظٜممخى ححظَيم
تحكيح ما أَٓع حة ظٜخىةخص ي {ح ن حح خح رؤيؼَ ما هٓ %8ا{ةخ،تن حةطـخه حح قخرل طِحةمي حٓمظ،ك ححما ٢
ن طَيطخ مع ححظ{ٓع حة ظٜخىخ .ن كطا طزخ١ؤ ححا { حة ظٜخىخ ن يخح  9039ن مخ ةِةي مطك يما ه%9
يا حح خح ححٔخرق ،تمع ًحك حٍط ع اؿ خح حٓظ،ك حح{ {ى ححٔخثل ن طَيطخ رأمزش ه ٪7همكر يمخم 9039
ت  ،9031م خ طي ذ حـ{ء طَيطخ ةٓظطَحى حكظطخؿخط،خ ما ححيخ ش ما ححوخٍؽ .
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ن م يممخح  9031ر م مظ{ٓمم ٢أؿ ممخح حٓممظ،ك حح{ مم{ى ححٔممخثل ن م طَيطممخ ه 615,800رَمطممل ة{مطممخ ت تنق مخً
ح{يخحش ححيخ ش ححيتحطش ما حح ظ{ ع أا ةظ٠خيا هٌح ححمَ نم حح قمي حح قزمل ،تطٔمظ{ٍى طَيطمخ غخحزطمش حكظطخؿخط،مخ
ما مٜخىٍ ححيخ ش ححاخٟمزش ه ححما  ٢ححومخح تححغمخُ ححيزط م مما ححومخٍؽ ،تي مب ٓمزطل حح ؼمخر ،نم يمخح 9039
ط{ُيممض مٜممخىٍ تحٍىحص ححمما  ٢ححوممخح حظَيطممخ ممما ححمميتر حآلططممش ا ه %14ممما اةممَحا ،ه %36ممما حح ممَحق،
ه %31ما ححٔ {ىةش ،ه %30ما ٍتٓطخى ،ه %6ما يخُحهٔظخا ،ه %30حتيظخؽ ححظَيم ته %3مما
ىتر أهَىه. 92

 .4حةٓظؼ خٍ ح ؿاز ا
ط ظ مي حح يةممي ممما ىتر حح مخح نم مٜممخىٍ ط {ة ،مخ ح ٘ممخٍةع حة ظٜممخىةش ي مب ٍإتّ ح ممم{حر ح ؿازطممش
ئممزطل حمميي ححظا طممش نط،ممخ رممخح ـ{ء احممب حةي ظممخف ي ممب حح ممخح ححوممخٍؿ ٓمم{ح ًء ن م مـممخر ححظـممخٍس ححوخٍؿطممش أت
حةٓظؼ خٍ ح ؿاز ،تًحك يظطـش ح يتٍ ححٌخ ة زي هٌح ح هطَ ن ط{نطَ ححظ {ةل ححكُح ت خمش حح ٘خٍةع حتيظخؿطش
تيٌحك يقل ححظكا{ح{ؿطخ تيقل حح َنش تٍنع مٔظ{ى حح ط٘ش حألنَحى ،حٌحك حٗظي ححظامخنْ رمطا ححميتر ي مب ؿ مذ
حةٓظؼ خٍحص ح ؿازطش ما هكر ط،طجش ماخم حةٓظؼ خٍ ،تمال،خ ح ل{حنِ تحح ٠خيخص ححظ ط ل ي ب ؿ ز،خ .تممخ
ُحى ما أه طش حةٓظؼ خٍحص ح ؿازطش أي،خ طٔم ،نم ط{١طمي حح ك مخص حة ظٜمخىةش رمطا ىتر حح مخح  ،تطٔمخيي ي مب
اي خٕ حح ٔظ{ى حح خح حك ظٜخى حح{١ا  ،تطٔظويح ن ر  ٞححلخةص ححب م خحـش أُمش حح ية{يطش ححوخٍؿطش مما
هكر يحطش طل{ةل ححية{ا احب حٓظؼ خٍحص .
هححـيتر ـــ / 2حةٓظؼ خٍ ح ؿاز ن طَيطخ ح يس ه 9009ــــ 9031
ححٔاش
9009
9001
9005
9004
9007
9006
9008
9002
9030
9033
9039
9031

at:

حةٓظؼ خٍحص ح ؿازطش ر طخٍحص ححيتةٍحص ح مطَيطش
3,089
3,609
9,684
30,013
90,384
99,056
32,679
8,792
2,048
37,363
31,995
39,878

Source: Foreign Direct Investment In Turkey. It is available
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD/countries

ة ذ حةٓظقَحٍ ححٔطخٓ تح ما ةش ىتحش نم حح مخح ىتٍحً م ،مخ نم ؿمٌد حةٓمظؼ خٍحص ح ؿازطمش حح زخٗمَس
ن طَيطخ ،تتنَ حٓظقَحٍ حح{ٟع ححٔطخٓم تح مام رطجمش حٓمظؼ خٍةش ؿخًرمش حألمم{حر ح ؿازطمش ر مي يمخح .9009
تط كْ أٍ خح هححـيتر ـمـ 2طِ حةمي أٍ مخح حةٓمظؼ خٍحص ح ؿازطمش نم طَيطمخ ر٘مكل طميٍةـ  .تي مب ٓمزطل حح ؼمخر،
يخيض حةٓظؼ خٍحص ح ؿازطش ن يخح  9009رليتى ه 3,089م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطمخً ،تطِحةميص كظمب تٛم ض نم
يممخح  9006احممب ه 99,056م طممخٍ ىتةٍحً أمطَيطمخً .ترٔممزذ طممؤػطَ أةُمممش حح خحطممش حح خح طممش ححظم كميػض نم يد
 9008طَحؿ ض أٍ خح حةٓظؼ خٍحص ح ؿازطش ن طَيطخ كظب ت ٛض احب ه 39,878ن يخح .90031
 .7يخع ححويمخص ا
ةٔظل{ً يخع ححويمخص ن طَيطخ ي ب ه  %58.5ما ححاخطؾ حح ل م حتؿ مخح نم يمخح  9031تطظم{ُع
هيمخطي ي ب يخنش َٗحثق حح ـظ ع ححظَي تي ب ٓزطل حح ؼخرا
 ححزاطش ححظلظطش ا اا ح ظٜخى طَيطخ ححاخٗت ة َ ٝححلخؿش احب حٓمظؼ خٍحص نم يمخع ححزاطمش ححظلظطمش نم موظ ما
ححٜماخيخص .تط٘م ل همٌه ححٜمماخيخص ححَثطٔمش -ي مب ٓممزطل حح ؼمخر ة ححلٜمَ -ححزاممخء تححظ٘مططي تح راطمش ححٔممكاطش
تغطَ ححٔكاطش تححاقل تححيخ ش .رخحارَ احب يمخع ححزاطمش ححظلظطمشٓ ،ماـي أا حح وٜٜمخص ححلك{مطمش ح،مٌح ححقيمخع
ر غممض ه 97م طممخٍ ىتةٍ أمَةك م ن م يممخح  ،9031تأا يممخع ححاقممل تكمميه ةٔممظل{ً ي ممب ه %10ممما هممٌه
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ححقط ش ،تط طي يخيخص ححظ ط تححيخ ش تححَيخةش ححٜلطش تححٍِحيش.
 حح قخٍحصا ةل ل ححقيخع حح قخٍخ ن طَيطخ امكخيطخص هخث ش ح ٔظؼ َةا.تنط خ ةؤط اةـخُ ح ظي{ٍ ححلخٛمل نم
هٌه ححقيخعا
 كطغ ر ييى حح اخُر حح زخيش ه 920,000ن ٓ{ق حح قخٍحص ن يخح .9039 مَيِ ح ظٔ{ق ربؿ خح مٔخكش ه 8,9م ط{ا مظَ مَرع خر ش ح ظؤؿطَ تؿخهِس ح ل ن طَيطخ. مَيِ ح ظٔ{ق ن حٓياز{ر م خ ة ؼل ه %57ما اؿ خح مٔخكش مَحيِ ححظٔ{ق ححقخر ش ح ظؤؿطَ ن طَيطخ.ُ -ةخىس طَحهط ٚراخء حح كخطذ ححظ ط ححل{ٜر ي ط،خ ن ؿ طع أيلخء طَيطخ رأزش ه %96حظٜل احبه 7,85م ط{ا مظَ مَرع.

 ترخحأزش حزَيخمؾ حةٓمظؼ خٍ رٔمكك كيةمي ححـ ٍ{،ةمش ححظَيطمش هٓ ، TCDDمطظ حي مخق ه 950,354م طم{اىتةٍ ي ب راخء مَحيِ ححويمخص حح {ؿٔظطش.
 تحيظزخٍح ما يخح  ،9039هاخ ه  9,860يبؿ خح حح اخىق حح َهٜش رٔ ش َٓةَةش ربؿ خح ه 600,000َٓخ ،ن كطا ة طِحر هاخ نـ{س رطا حح َ ٝتححي ذ ،تةٓط خ ن حٓياز{ر.
 احكظَتيطمخص ا ي ممض ٛمماخيش حتحكظَتيطممخص نم طَيطممخ ي م ً{ح ميمَىًح ي ممب ممميى ح يمم{حح حح خٟممطش .تي ممب ٓممزطل
حح ؼخر ،ن يخح ُ ،9039حى حتيظخؽ ن ححقيخع رأزش ه ، %5,3حطٜل احبه 39,5م طمخٍ ىتةٍ أمَةكم  ،نم
كممطا ُحىص ححٜممخىٍحص رأممزش ه ، %4,9حظٜممل احممبه 7,8م طممخٍ ىتةٍ أمَةكم  .تنم حح{ ممض ي ٔممي ،حيو ٠ممض
حح{حٍىحص رأزش ه %1,6حظٜل احبه 37,3م طخٍ ىتةٍ أمَةك هكر حح خح ي ٔمي.تةيي يمخع حتحكظَتيطمخص
ححظَي أيؼَ ما هٗ 9000مَيش طٜماطع تة مل نطمي أيؼمَ مما هٗ 10000مو .ٚي مخ أا يمخع حتحكظَتيطمخص
ححظَي ة ؼل ه %9ما ححاخطؾ حح ل حتؿ خح تةقيح امكخيطمخص هخث مش ح ٔمظؼ َةا .تنم ٓم{ق حتحكظَتيطمخص
ححظَيطممشٗ ،ممك ض حتحكظَتيطممخص حةٓممظ،كيطش أيزممَ كٜممش نم حتيظممخؽ رأممزش ه %15,8نم يممخح  ،9039حظٜممل
احبه 5,5م طخٍ ىتةٍ أمَةك  ،تط ظ،خ م يحص حةطٜخةص ححكٓم كطش رأمزش ه ، %32تحح ميحص حح ،اطمش ح همَى رأمزش
ه ، %36تأؿِ،س ححلخٓ{د رأزش ه ، %34تحتحكظَتيطخص ححينخيطش رأزش ه ، %2تحح ك{يخص رأزش ه %4ه. 10

 القطاع الصحي :
أٛزلض ٓ{ق ح ىتةش ححظَيطش ٓخىّ أيزَ ٓ{ق ن أتٍترخ ،ي خ أي،خ ن حح َطزش ٍ ه 37ي مب مٔمظ{ى
حح خح ما كطغ حح زط خص ن يخح  .9039ت ي ت ٛض مزط خص ح ىتةش احب م ير مٌهل ر م ه 39,4م طمخٍ ىتةٍ
أمَةك  ،ته مخ ة ا م ير ي { ٓا{خ مَيذ ر قيحٍ ه %30رطا يمخم  9001ت  .9039ي مخ ي مخ يمخع
ححَيخةش ححٜلطش ت يخع ححٜماخيخص ححيتحثطمش رأمزش ه %4,8ت ه %8,2ي مب ححظم{حح مما يمخح  9039احمب
يخح  .9031ي خ ط تٟع رَيخمؾ ح ظؤمطا ححٜمل حح٘مخمل ه UHIحظم{نطَ ححَيخةمش ححٜملطش حكمل نمَى .تيظطـمش
حممٌحك ،أٛممزلض مئٓٔممش حح ٠م خا حةؿظ ممخي ه SGKحح ٘ممظَخ ٍ م تحكممي ي ممب ححـخيممذ حح٘ممَحث حومميمخص
ححَيخةممش ححٜمملطش.تةغي يرممخح حح ٠م خا حةؿظ ممخي حآلا مممخ ةقممَد ممما ه %22ممما مـ مم{ع ححٔممكخا تححممٌخ
ةز ه 64,9م ط{ا ئ ش ،كطغ ٗ،ي هٌح حح يى ُةخىس رأزش ه %92ماٌ يخح  9009ه. 13

امل
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ة كا ط َةا حح ٘،ي أت ححٔطاخٍة{ه Scenarioرؤيي تٛا ح{ٟع مٔظقز م كما أت ملظ مل أت مَغم{د رمي،
مع ط{ٟطق ح كمق حح ٔخٍ أت حح ٔمخٍحص ححظم ةُ كما أا طمئىخ احمب همٌح حح{ٟمع حح ٔمظقز  ،تًحمك حييك مخً مما
حح{ٟممع ححممَحها أت ممما حح{ٟممع حةرظمميحث حح ظممَ ٝه . 19ت ممي حٓممظقَص طقخحطممي ححيٍحٓممخص حح طممش ي ممب طليةممي
ححٔطاخٍة{هخص ن ػكػش أي خ ، ١تي خ ةؤط ا
 حح ٘،ي ح تر حةٓظ َحٍةشا تةَطكِ هٌح حح ٘،ي ي ب نَٟمطش {حم،مخ "اًح ممخ حٓمظ َص حح ئٗمَحص حةةـخرطمش
ححٔطخٓطش تحة ظٜخىةش ن طَيطخ ،نؤي،خ ط ٠ا حٓظ َحٍ حح{ٟع حة ظٜخىخ ححلخح ىتا طلقطمق طلم{ةص ي{يطمش
مٔظقزكً" .تةيي هٌح حح ٘م،ي تؿم{ى طقمخٍد ئمز رمطا يقمخ ١ححقم{س تمكمخما حح٠م ا نم حح طميحيططا ححٔطخٓم
تحة ظٜخىخ ن ححزكى ،تما ححاقخ ١حةةـخرطش ي ب ٓزطل حح ؼخر ،حٓظ َحٍ يـمخف ححظيم{ٍحص ححٔطخٓمطش نم ححمزكى،
ممع ملخنرممش أٍ مخح ححاممخطؾ حح ل م حتؿ مخح رمم{ططَس مظٜممخييس ،نط مخ ط كممْ ححـ{حيممذ ححٔم زطش ،حكظ ممخر طمميه{ٍ
حح{ٟع ححٔطخٓ رٔزذ حح ٘ك ش ححكَىةمش نم طَيطمخ ،أت ط مخ أُممش ححمية{ا ححوخٍؿطمش رظِحةمي تطخثَهمخ ،تةٓمط خ
تاي،خ أُمش مِماش تمٔظ َس ماٌ أيؼَ ما أٍرع يق{ى ه ض تأٍ خم،خ مَٗلش ح ظٜخيي.
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 حح ٘مم،ي ححؼممخي ححظَحؿممعا تة ظ ممي ي ممب نَٟممطش {حم،ممخ "اًح حٓممظقَص حح ئٗممَحص ن م حح طمميحيططا ححٔطخٓ م
تحة ظٜخىخ مع طِحةي مكخما حح ٠ا ن طَيطخ تححظ ٓمظينع رظَحؿمع مٔمخٍحص طقيممي" .تيايثمٌ نمؤا حكظ مخةص
طي{ٍ حح{ٟع ححٔطخٓ ُمَٗلش ح ظيه{ٍ مٔظقزك ؿَحء يميح كمل حح ٘مك ش ححكَىةمش ،تٍر مخ طم{ٍ ١طَيطمخ رلمَد
مع حكيى ححميتر حح ـمختٍس ه ٓم{ٍةخ ممؼك  ،تن٘مل اؿمَحءحص حتٛمكف حة ظٜمخىخ ،تحيظ٘مخٍ حح ٔمخى حة ظٜمخىخ
ةٓط خ تحا طَيطخ حكظ ض مَطزمش ُمظييطمش نم ُمئٗمَ ُمميٍيخص حح ٔمخى نم يمخح  9031كطمغ ؿمخءص نم حح َطزمش
ه 41يخح طخ ً ما أٛل ه 366ىتحش ،تمخ ُححض طَيطخ ط خي هكر ححٔا{حص حح خٟطش ،ما حٍط خع يـِ ححلٔمخد
ححـخٍخ تححمٌخ ر م ًٍتطمي نم يمخح  9033كطمغ ٓمـل يلم{ ه %36مما ححامخطؾ حح ل م حتؿ مخح تي مب نمق
اكٜخءحص ححزاك ححميتح  ،ي مخ ط مخي طَيطمخ مما حةيظ مخى حح ُ مَ ١ي مب ححظ {ةمل ححومخٍؿ  ،نومكر حح ميس ممخ رمطا
ه 9009ـمـ  ، 9031ر م مظ{ٓمم ٢حةٓممظؼ خٍ حح ل م ر٘ممقطي حح ممخح تححوممخ ٙيلمم{ ه %90تنم حح قخرممل يخيممض
م يةص حةىهخٍ ىتا حح ٔظ{ى حح ي {د ه. 11
 حح ٘،ي ححؼخحغ ححظقيحا تةَطكِ هٌح حح ٘،ي ي ب نَٟطش {حم،مخ" أًح ممخ حٓمظ َص حح ُ ئٗمَحص حةةـخرطمش نم
طلم{ر يم{ي
حح طيحيطا ححٔطخٓ تحة ظٜخىخ ححظَيم رخحظٜمخيي ،نمؤا حي كخٓمخط ،خ حح ٔمظقز طش ٓمظينع حلٜم{ر ذ
ر٘كل ةُغطَ حة ظٜخى ححظَي يلم{ ح ن٠مل" تةميي همٌح ححٔمطاخٍة{ تؿم{ى ُمئٗمَحص اةـخرطمش ييةميس تما،مخ ي مب
ٓزطل حح ؼخر حٓظ َحٍ مظ{ٓ ٢ححا { حة ظٜخىخ ح ٔا{حص حح ٘مَ ح هطمَس يامي مٔمظ{ى ه %4تهم{ ححمَ ححمٌخ
ة كمْ ٛم {ىحً تحُىهمخٍحً تحٟمملخ حك ظٜمخى ححظَي ،ي ممخ أتحمض ححلك{مممخص ححظَيطمش حح ظ خ زممش حهظ خممخ ً حٓممظؼاخثطخً
رقيممخع ححظَرطممش تححظ ممط  ،كطممغ كمميىص حح {حُيممش ححٔمما{ةش ححظَيطممش ح ممخح  9035مز م مميٍه ه 50م طممخٍ ىتةٍ
حقيخع ححظ ط أيقزي ٍ م{حُيش تُحٍس ححٜلش ححٌخ طليى ه 18م طمخٍ ىتةٍحً أمطَيطمخ ً ه . 15ن٠مكً يما أكظ مخ ر
حٓظقَحٍ حح{ٟع ححٔطخٓ ن ححزكى ،تيـخف ٓطخ خص حتٛكف حة ظٜخىخ تطِحةي أٍ خح حةٓظؼ خٍ ح ؿاز .
نم ٟمم{ء مممخ طقمميح ،نممؤا ححظ كطممَ رظيزطممق أخ ممما حح ٘ممخهي ححٔممخرقش ممما زممل طَيطممخ ن م حح مميى حح ارمم{ٍ ةممَطز٢
ر ار{مش مئٓٔخص ححلك ن أيقَس تربٓظَحططـطظ،خ حح ُ ٔظقز طش هكر ط ك حح يس ،تححظ طظ{ُع رطا حطـخهطا ة ؼل
ح تر ،طؤػطَحص حح {حمل ححيحي ش  ،نط خ ة ؼل ححؼخي طيحيطخص حح {حممل ححكخرلمش .تحح خٟم ش رطا ،مخ ي طمش حطٔمض
ٓ ،ش ،رل ُمَيزش ت ٛزش ؿميحً ،ت ةٓمط خ اا حتٓمظَحططـطش ححظَيطمش حم ط مي ت١اطمش نلٔمذ رمل ح،مخ ار مخى ا ط طمش
{ ١كش ،ت ةٓط خ ت ي طمِحما ممع ظمخهَس ححا،م{ ٝحة ظٜمخىخ ححظَيم طَحؿمع ح ىحء ح ميتر حح اخنٔمش طق طميةخ
حظَيطخ تما أه ،خ اةمَحا تحح مَحق تٓم{ٍةخ تححط{يمخا تيمل همٌه ححميتر ط مخي مما طميه{ٍ أتٟمخي،خ حة ظٜمخىةش.
تمما همٌح حح اي مق تممع يميح آمقخ ١حنظمَح ٝكٜم{ر حح ٘م،يةا ح تر تححؼمخي  ،هحةٓمظ َحٍةش تححظَحؿمع نمؤا
حح ٘،ي ححؼخحغ هححظقيح ُمَؿق ح اـخف ترؤٓزقطش يخحطش تٍٓخء م خح ٍحٓوش حظـَرمش ح ظٜمخىةش يخؿلمش رمخنظَحٝ
ك{ٜر طي{ٍحص ىحه طش تا ط طش تىتحطش ،ىحن ش حاـخف هٌح ححوطخٍ ن حح ٔظقزل حح ار{ٍ.

اخلامتطث

ر ي حٓظكح كك{مش كِد حح يححش تححظا طش ًحص ححظ{ؿي حتٓكم حح ظير ححلك ن طَيطخ ،تححظ طَأٓ،خ
ححٔطي "ٍؿذ ١طذ أٍىتغخا" ماٌ ه 35يًحٍ"مخٍّ" 9001تكظب 33يد"أغٔيْ" 9035يـلض طَيطخ
ت تر مَس ن طخٍةو،خ حح خ َٛن آٍخء ي {ًؽ يخؿق حظـَرش ٓطخٓمطش تح ظٜمخىةش مظ مَىس حمطْ نم مايقمش
ححَ٘ق ح تٓ ٢نلٔذ رل ن موظ ا ىتر حح خح ححؼخحغ.
ت ممي طلمميىص مكمممق يـممخف ححا مم{ًؽ ححظَي م ححـيةممي تحح خٛممَ ن م يخنممش مطممخىةا ححلطممخس ت ةٓممط خ ن م
حح طمميحيطا ححٔطخٓ م تحة ظٜممخىخ ،ممما هممكر ححظَيطممِ ي ممب يمميس ي{حمممل ،ن م مقمميمظ،خ طمم{نَ حتٍحىس ححٔطخٓممطش
ةٓممظا،خ ٝحتمكخيطممخص ححكخماممش  ،ت ةٓممط خ اا طَيطممخ ر ممي مَٗممق ةا ةٔممظ طي ىتٍه ححظممخٍةو هييتحممش ا ط طممش
ير ب تًحمك مما همكر اطزمخع حح ما،ؾ حح ظمير  ،تحةٓمظ خيش رمخحظيزطق ححمية قَح ، ١تحةٓمظاخى حٔمطخىس ححقمخي{ا
تحةٓظؼ خٍ ح مؼل ح {حٍى ححزَ٘ةش تححيزط طش نم طَيطمخ تًحمك حظا٘مط ٢أىحء يخنمش ححقيخيمخص حة ظٜمخىةش حظلقطمق
ححا { حة ظٜخىخ  .تي مب ححمَغ مما حنظقمخٍ طَيطمخ ح م{حٍى ححيخ مش ححاخٟمزش هححما  ٢ححومخح تححغمخُ ححيزط م اة أا
طـَرش ححٔا{حص حح خٟطش أػزظمض حممظك طَيطمخ حقميٍحص يخحطمش ححك مخءس تىحٍس حح طميحا ححٔطخٓم  ،خر ،مخ طيم{ٍحص
ي{يطش تيخؿلش ن حح طيحا حة ظٜخىخ .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )22العدد ( )88لسنة 2106

969

تي ب ميى ه 35يخمخ ه ض ما كك كِد حح يححش تححظا طش ن طَيطخ رِيخمش ححٔطي "ٍؿذ ١طذ
أٍىتغخا " كقق هٌح ححلِد يـخكخ ً تحٓظ َحٍةش ن طخىس ححزكى  ،مٔظ طيحً ما يحطخص ححظيزطق ححية قَح ١تححظ
ة طظاخ  ٞمع مزخىة حتٓكح حح ظير ححظ ةاظ،ـ،خ ححلِد حح ٌي{ٍ .تن حةطـخه حح قخرل ،كققض طَيطخ طل{ةص
ح ظٜخىةش ن يخنش ححقيخيخص حة ظٜخىةش ،تطليىص مكمق هٌه ححظل{ةص ن طِحةي أي٘يش حة ظٜخى ححظَي ر ي
يخح  . 9009تما،خ ي ب ٓزطل حح ؼخر ،حٓظ َحٍ حٍط خع م ير ئزش ححا { حة ظٜخىخ احب ه . %4تحٓظ َحٍ
ط {ق طَيطخ رخٍط خع ط ش ححاخطؾ حح ل حتؿ خح ححٔا{خ ه GDPي ب يخنش ىتر ححَ٘ق ح تٓ ٢تححٌخ ر
ن يخح  9031يل{ ه 890م طخٍ ىتةٍ.
تمع أا حة ظٜخى ححظَي ة خي ما ر  ٞحح ٘خيل حة ظٜخىةش حح ِماش ،تما،خا حٍط خع ط ش ححيةا
ححوخٍؿ تححٌخ ر احب ه 116م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً يخح  .9039تحٓظ َحٍ حح ـِ ن حح طِحا ححظـخٍخ
تححٌخ تٛل احب ه 22,5م طخٍ ىتةٍحً أمطَيطخ ً ح ٔاش ًحط،خ  .اة اا حٓظ َحٍةش طي{ٍ ح ي٘يش ح هَى يخٍط خع
م ير ئزش ححا { ححٔا{خ تحٍط خع ححاخطؾ حح ل حتؿ خح  ،تطي{ٍ ححقيخيخص حة ظٜخىةش ح هَى ححٜاخيطش
تححٍِحيطش تغطَهخ تححظ ط حٓظ َح،ٟخ ن ححزلغ يكٔض طي{ٍح حةـخرطخ يخؿلخ ً ن طَيطخ تححظ يخحض ر {ؿز،خ
َٗ،س يخح طش ت ز ض ي{٠حً ن مـ {يش حح َ٘ةا ه G20تححظ ط ٠أن٠ل يَ٘ةا ح ظٜخىحً ي ب حح ٔظ{ى
ححيتح رخح{ ض ححلخ .َٟةٓط خ تأا حح قخٍيش رطا طي{ٍحص حة ظٜخى ححظَي زل يخح  ،9009مع طي{ٍحطي ر ي
حح يس ححظ أيقزض ًحك ححظخٍةن تكظب حح{ ض ححلخ ، َٟطُر َ،تر٘كل ة ةقزل حح زْ ميى ححظي{ٍ حح،خثل ححلخٛل
ن يخنش ححقيخيخص حة ظٜخىةش ححظَيطش  ،م خ ةينع حظَٓطن اخيش رخٓظ َحٍ يـخف ححظـَرش حة ظٜخىةش ححظَيطش
حح خَٛس{ٓ ،حء أيخا ًحك ن حح يى حح ار{ٍ أح ي ب حح ٜطي حةٓظَحططـ .

هىاةش ان ط

ه . 3ححٔ يخا يزي ححل طي ححؼخي  ،ه 3859ــ  ، 3238ه{ ه ط ش حح ٔ طا ححؼخي ر ي حح خثش ،تححٔ يخا ححَحرمع
تححؼكػممطا ممما ٓممك١طا ححيتحممش حح ؼ خيطممش ،تححٔممخىّ تحح ٘ممَةا ممما ير يؼ ممخا ،تححممٌةا ؿ مم{ح رممطا ححوكنممش
تححٔ ياش .ط قب ط ط ي رخحق َٜححٔ يخي  ،تط م حح غمخص حح َرطمش تحح خٍٓمطش تحح َئمطش اٟمخنش احمب ححظَيطمش .
ته{ أكي أراخء ححٔ يخا يزي حح ـطي .ط{حب ححٔم يش ر مي يمِر أهطمي ممَحى ححومخمْ يمخح 3867ح نم ت مض يخيمض
ححٔ م ياش نطممي ط ممخي ممما أكممَؽ ظَتن،ممخ ن م ححمميحهل تححوممخٍؽ تةٓممط خ ن م كَتر،ممخ حح ظ ؼممَس ي ممب ححـز،ظممطا
ححَتٓطش تح تٍرطش ،اٟخنش احب ححؼ{ٍحص ححق{مطش حح ظ يىس ن أتٍترخ ،ي خ ٍن ٞطٔ ط ن ٔميطا ح ط،م{ى .تط طمِ
ي،مميه ر لختةطممي حظيمم{ةَ ححلقممل ححظ ط م ُ .ه ممع رممخيقكد ؿ طممش حةطلممخى تححظَ م يممخح  3202تتٟممع ٍهمما
حت خمش ححـزَةش كظمب م خطمي  .حظ خٛمطل أيؼمَ حيرمَا ححٔم يخا يزمي ححل طمي ححؼمخي  ،حح {ٓم{يش ححلَس،نم ٗمزكش
حح {مخص ححيتحطش هحةيظَيطض  ،تي ب ححَحر ٢ا http://ar.wikipedia.org/wiki
ه . 9مٜي ب ي خر حطخط{  ،ه 3883ــمـ ٟ، 3218مخر ٢رمخحـطٖ حح ؼ مخي ٓ ،مخه رمخيقكد ٟمي ححٔم يخا يزمي
حح ـطي ححؼخي ته{ ما خى كَد ححظلَةَ ٟي ححل خء هكر ححلَد حح خح طش ح تحمب  ،تمما ػم أٓمْ ؿ ٍ{،ةمش
طَيطممخ ححليةؼممش  ،تحٍٓممب ىيممخث ححارممخح ححٔطخٓ م حح خٛممَ ن م طَيطممخ  ،تيممخا أتر ٍثممطْ ح ـ ٍ{،ةممش ححظَيطممش
تطلققض ن ي،يه طل{ةص ٓطخٓطش تح ظٜخىةش م {ٓش تحٌحك حقذ رؤطخط{ٍ  ،اخ أر{ ح طمَح  .تةئهمٌ ي طمي ،
ي{يممي ححغممب يرممخح ححوكنممش حتٓممكمطش يممخح  3295تحٓممظز ي حح٘ممَة ش حتٓممكمطش ممما حح ئٓٔممخص ححظ٘ممَة طش ،
تحٓممظزير كممَت حح غممش ححظَيطممش حح َرطممش احممب رممخحلَت ححكططاطممش .ح ظ خٛممطل حيرممَ ا مٜممي ب ي ممخر أطممخط{ٍ ،
م{ٓمممممممممم{يش حح َنممممممممممش  ،نمممممممممم ٗممممممممممزكش حح {مممممممممممخص ححيتحطممممممممممش هحةيظَيطممممممممممض تي ممممممممممب ححممممممممممَحر ٢ا
http://www.marefa.org/index.php
ه . 1حك ي ىحتى أتغ {،حح ق حةٓظَحططـ م{ ع طَيطخ تىتٍهخ ن ححٔخكش ححيتحطش  ،طَؿ ش مل ي ؿمخرَ ػ ـم
ت١خٍق يزي ححـ طل 9١،ه ححيتكش ا مَيِ ححـِةَس ح يٍحٓخص .23 ٙ ، 9033،
ه . 5أؿَةض هٌه ححظ يةكص ن يخح  3298ت  3213ت 3215همَطمخا ت 3216ت3254ت ،3249حظ خٛمطل
أيؼمَ أيرمَا يم{ػَ ١مي ةخٓمطا  ،ححارمخح ححٔطخٓم ححظَيم نم ظمل ىٓمظ{ٍ يمخح  3289تط{ؿ،خطمي طـمخه حح مَحق،
أَ١تكش ىيظ{ٍحه ه غطَ ما٘م{ٍس مقيممش ح ـ مْ ي طمش حح م{ح ححٔطخٓمطش رـخم مش رغميحى 39ٙ ،9007 ،تٙ
. 37
ه . 4ي خى يتٍس ،ححـ ٍ{،ةش ححظَيطش ححؼخيطشا حح {،ح ـمـ حح اـمِحص ـمـ حح ظي زمخص ،ه ححيتكمش ا مَيمِ ححـِةمَس
ح يٍحٓخص.4ٙ ، 9035 ،
ه . 7كِد حح يححش تححظا طشا طؤْٓ كِد حح يححش تححظا طش رَثخٓش ٍؿذ ١طذ أٍىتغخا نم 35يد /أغٔميْ
 9003تؿمَى اٗم،خٍ ح ي٠ممخء حح ئٓٔمطا تححمٌةا يممخا يميىه هٗ 65وٜمخ ً تيممخا م رم مئٓٔم ححلممِد
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حي٠خءحً ن كِد ححَنخه رِيخمش ٍثطْ حح{ٍُحء ححٔمخرق يـم ححميةا حٍركمخا  ،تي ذَنم{ح ححلمِد رك{يمي ة ة ذمَ
رك{يممي كِرمخ ً آممكمطخ  ،تحيظممَ رخحارممخح حح ممخي ي٘ممَ ١مٔممزق تأٓخٓم ح ية قَح١طممش تححلَةممش تحطوممٌ كممِد
حح يححش تححظا طش ما حح ٜزخف ححكَ،رخث تأح{حيي ححَٓ طش ح ٓ{ى تح  َ ٛتححزَطقخح ٗ خٍح حي  ،ت ي أييب حمي
أيٜخٍه حٓ " أيطخي " تط ا رخح غش ححظَيطش " ححلِد ح رمطٍ "ٞممِح ح زمَحءس تححاقمخء .حظ خٛمطل أيؼمَ حيرمَ ا
م َ ه{ح  ،حتٛكف ححيحه ن طَيطخ  ،ه ححيتكمش ا حح َيمِ حح َرم حألرلمخع تىٍحٓمش ححٔطخٓمخص، 9033 ،
.30ٙ
ه . 6مل ممي ة مخّ ه٠ممطَ ححغممَ ةممَخ ،ححمميتٍ ح مطَي م ن م ٓطخٓممش طَيطممخ كطممخر حةطلممخى ح تٍتر م ه 3221ــممـ
 29 ٍ ، 9030ه رطَتص ا مَيِ ىٍحٓخص حح{كيس حح َرطش.974 ٙ ، 9030 ،
ه . 8م َ ه{ح  ،حتٛكف ححيحه ن طَيطخ ،مٜيٍ ٓخرق.7 ٙ ،
ه . 2ححق{س ححاخي ش ،ه{ ما حح ٜي لخص ححٔطخٓطش حح ٔكَةش ححليةؼش .يخا أتر ما حرظكَه ؿ{ُةا يمخخ مٔمخيي
تُةَ ححينخع ح مَةك ن ي،ي ححَثطْ رل ي طاظ{ا.ط ام ححقم{س ححاخي مش أا ةكم{ا ح يتحمش م{س ٍتكطمش تم ا{ةمش
ممما هممكر مممخ طـٔمميه ممما أنكممخٍ تمزممخىة تأهممكق تممما هممكر ححمميي نمم مـممخةص كقمم{ق حتئممخا تححزاطممش
ححظلظطش تححؼقخنش تحح ا ،م خ ةئىخ رخآلهَةا احب حكظَحح هٌح ح ٓ {د تحتيـخد ري ػ اطزخع مٜخىٍه ،تغخحزخ مخ
ةي مممق همممٌح حح ٜمممي ق ي مممب تٓمممخثل حتيمممكح حح {ؿمممي أت ممممخ ةٔممم ب رمممختيكح حح {ؿمممي حويممممش نكمممَ ممممخ ،
تط ي ححق{س ححاخي ش ما أن٠ل ح ٓ لش ححٔطخٓطش حح ٔكَةش اً أيك طٔظيطع ححٔمطيَس ي مب حآلهمَةا تأا طـ ،م
ةظ٠مخما{ح م مك ىتا أا ط قمي ميٍحطك حح ٔمكَةش.حظ خٛمطل أيؼمَ حيرمَا حح {ٓم{يش ححلمَس ،نم ٗمزكش حح {ممخص
ححيتحطش هحةيظَيطض  ،تي ب ححَحر ٢ا http://ar.wikipedia.org/wiki
ه. 30ي كٔطا رخيطَ ،ححيتحمش تحح ـظ مع ،رلمغ ما٘م{ٍ نم ٗمزكش حح {ممخص ححيتحطمش هحةيظَيطمض  ،تي مب
ححَحر٢ا http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=28459
ه. 33حك ي ىحتى أتغ { ،حح ق حةٓظَحططـ  ،مٜيٍ ٓخرق .202ٙ ،
ه ٓ. 39طَ ٛخحلش ،مخ ححٌخ ةاظرَ ىحتى أتغ {ٛ ،لط ش ححَ٘ق ح تٓ ،٢حايا5 ،حة {رٓ/زظ زَ .9035
ه . 31حك ي ىحتى أتغ { ،ما م{ححطي يخح  3242ن ملخنرش {يطش ح خث ش ملخنرش  ،تط قب ط ط ي نم ميٍٓمش
طَيطش ــ أح خيطش ر يةاش حٓياز{ر ،تما،مخ حيظقمل حيٍحٓمش حح م{ح ححٔطخٓمطش تحة ظٜمخى رـخم مش ححزٔم {ٍ ححظَيطمش،
تكٜمل ما،ممخ ي ممب ٗم،خىس ححممييظ{ٍحه نم حح ك ممخص ححيتحطمش تحح مم{ح ححٔطخٓممطش .همكر طٔم طاطخص ححقممَا حح خٟم
مخٍّ ىحتى أتغ { ححظميٍةْ ححـمخم نم ؿخم مش رخةكمض تححـخم مش حتٓمكمطش نم مخحطِةمخ .ي مخ ممخٍّ أحكظخرمي
ححٜل طش رطا  3225ـــ ،3222تححب ؿخيذ حح غمش ححظَيطمش ةظلميع حح غمخص ح ح خيطمش تحةيك طِةمش تحح َرطمش .ي٘مَ
حك ي ىحتتى أتغ { ػكػمش يظمذ ٍثطٔمطش نم حح م{ح ححٔطخٓمطش ،أرَُهمخ حح مق حةٓمظَحططـ تي٘مَحص ححيٍحٓمخص
ح يخىة طممش .يممطا يممخح  9009ر اٜممذ ٓ م طَ مظـمم{ر تمٔظ٘ممخٍحً ح ٘ممئتا ححوخٍؿطممش ،تيممخا مٔممئةً يمما يمميس
م خص ،ما،خ م ا حح َحق ،تم ا حح ك خص ححظَيطش حتَٓحثط طش .تن يخح  9002يمطا ر اٜمذ تُةمَ ححوخٍؿطمش
نم كك{مممش ٍؿممذ ١طممذ أٍىتغمخا ححؼخيطممش ،نم يد  9035يممطا ر اٜمذ ٍثممطْ تٍُحء طَيطممخ  .ح ظ خٛممطل حيرممَ
مَيممِ ححـِةممَس ح يٍحٓممخص طقمميةَ م{ مما ا ىحتى أتغ مم{ ٍثطٔممخ ح لك{مممش ححظَيطممشا ه طممخص حةهظطممخٍ تطلمميةخص
حح َك ش ححقخىمش ،ححيتكش 96 ،يد /أغٔيْ . 9035
ه. 35حةيظوخرخص ححظَيطش ،طقَةَ اخس ٓكخخ يط{ُ يَرطش2 ،يد /أغٔيْ .9035
ه. 34حيرَ ٛلط ش ححَ٘ق ح تٓ ،٢حايا ن . 9035/39/39
ه. 37ى ..ه٠ممطَ يزممخّ حك ممي ححامميحتخ ،حتٓممظَحططـطش ححا يطممش حةمطَيطممش نمم ىتر كمم{ ٝرلممَ ممِتةا 3١،
هي خا/ح ٍىا ا ىحٍ ىؿ ش يخَٗتا تم{ُي{ا .388ٙ ، 9035 ،
ه. 36أنَحف يخػَ ؿخٓ  ،ط{ٍي{ص حتُحر تمَ٘تع حح ؼ خيطمش ححـيةميس ،مـ مش مَيمِ ححيٍحٓمخص حت ط طمش رـخم مش
حح {ٛل ،ححٔاش ححؼخحؼش ،حح يى ه 7يخي{ا ححؼخي .3 ٙ ،9006
هٍٟ . 38خ هكر ،ححٔطا تحح،كر ،طَيطخ ما أطخط{ٍ احب أٍركخا ،هححقخهَس ا ىحٍ ححَ٘تق .93 ٙ ، 3228،
ه . 32ط{ححب ي ب ٍثخٓش ححـ ٍ{،ةش ححظَيطش ماٌ يخح  3220تحغخةش  9009يل ما ط{ٍي{ص حتُحر ه 3282ــ
 3221تٓ ط خا ىة طَر ه 3221ـــ  ، 9000تما ػ حك ي يـيص ٓمطِحٍ ،تٗمك ض همكر همٌه حح ميس ي٘مَس
تُحٍحص ط{ححب ي ب ٍثخٓظ،خ يل ماا مٔ {ى ة خظ حؼكع ممَحص تٓم ط خا ىة طمَر تححٔمطيس طخئم{ ٗمط َ حمؼكع
مَحص تيـ ححيةا حٍركخا تر{حاض حك ي ي تر{حاي أؿختةي ،ح ظ خٛطل حيرمَا حح {ٓم{يش ححلمَس ،خث مش ٍإٓمخء
تٍُحء طَيطخ ،ن ٗزكش حح {مخص ححيتحطش هحةيظَيطض تي ب ححَحر٢ا ar.wikipedia.org/wiki.
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ه . 90تةَمِ حمي حهظٜمخٍحًه ، GDPتر مَ رلٔمذ يم{ع ححا٘مخ ١حة ظٜمخىخ ة ظٜمخى ممخ رؤيمي مـ م{ع ححقمط
حح ٠مخنش حكخنمش تكميحص حتيظممخؽ حح خم مش نم نمَتع حتيظممخؽ حح وظ مش نم ح ظٜمخى م ممطا ،مؼمل ححٍِحيمش تححظ مميةا
تححٜاخيش كطغ ط ؼل ححقط ش حح ٠خنش ح{كيس ايظخؿطش م طاش حح َق رطا ط ش اؿ خح حتيظمخؽ ح،مٌه حح{كميس ت ط مش
ححٔ ع تححوميمخص حح{ٓمطيش حح ٔمظ ،كش نم ًحمك حتيظمخؽ  .ح ظ خٛمطل حيرمَا ححظقَةمَ حة ظٜمخىخ حح َرم حح {كمي،
.104 ٙ ،9035
(21).The
World
Fact
book,
Turkey.
It
is
availableat:https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ag.html
(
22). Sipri, Yearbook 2013, Armaments, Disarmaments and International
Security, Oxford, New York, Oxford University Press, 2013, P-199.
). . 91طَيطخ،حح {ٓ{يش حح َرطش ،ن ٗزكش حح {مخص ححيتحطش هحةيظَيطض تي ب ححَحر٢ا
http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3733&m
=1
(
.http://www.invest.gov.tr/en-US/sectors/Pages/Manufacturing.aspxه24
هٛ . 94مماخيش ححٔممطخٍحص ن م طَيطممخ  ،م{ ممع حةٓممظؼ خٍ ن م طَيطممخ ححظممخرع حممَثطْ ححمم{ٍُحء ححظَي م ن م ٗممزكش
حح {ممممممممممممممخص ححيتحطمممممممممممممش هحةيظَيطمممممممممممممض تي مممممممممممممب ححمممممممممممممَحر ٢ا http://www.invest.gov.tr/ar-
SA/sectors/Pages/Automotive.aspx
=(26). http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?page
(27). http://www.invest.gov.tr/ar-SA/sectors/Pages/Agriculture.aspx
(28).Balance of Trade. It is available at:
http://www.investopedia.com/articles/forex/082913/breaking-down-balancetrade.asp
(29).EIA, Turkey Overview. It is available at:
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=TU
(30). http://www.invest.gov.tr/ar-SA/sectors/Pages/RealEstate.aspx
) . 13م{ ع حةٓظؼ خٍ ن طَيطخ ححظخرع حَثطْ حح{ٍُحء ححظَي ن ٗزكش حح {مخص ححيتحطمش هحةيظَيطمض تي مب
ححَحر٢ا http://www.invest.gov.tr/ar-SA/sectors/Pages/Automotive.aspx
ه . 19تحطممي يزمميح حل م  ،ماممخهؾ ححيٍحٓممخص حح ٔممظقز طش تطيزطقخط،ممخ ن م حح ممخح حح َر م  3١،ه أرمم{ظز ا مَيممِ
حتمخٍحص تححزل{ع حتٓظَحططـطش .90 ٙ ، 9006 ،
ه . 11حح َيمممِ حت ط ممم ح يٍحٓمممخص حتٓمممظَحططـطش  ،مٔمممظقل حة ظٜمممخى ححظَيممم ر مممي نممم{ُ أٍىتغمممخا  ،ححقمممخهَس
.9035/2/99
هٓ . 15مممم طَ ٛممممخحلش  ،ممممَحءس نمممم حح {حُيممممش ححظَيطممممش ح ممممخح ٛ ، 9035مممملط ش حح٘ممممَق حح{ٓمممم ،٢حامممميا
.9031/39/38

ةصادر ان

 .3حك ي ىحتى أتغ { ،حح ق حةٓظَحططـ م{ ع طَيطخ تىتٍهخ ن ححٔخكش ححيتحطمش ،طَؿ مش مل مي ؿمخرَ ػ ـم
ت١خٍق يزي ححـ طل 9١ ،ه ححيتكش ا مَيِ ححـِةَس ح يٍحٓخص .، 9033،
 .9أنَحف يمخػَ ؿخٓم  ،ط{ٍيم{ص حتُحر تم٘مَتع حح ؼ خيطمش ححـيةميس ،مـ مش مَيمِ ححيٍحٓمخص حت ط طمش رـخم مش
حح {ٛل  ،ححٔاش ححؼخحؼش ،حح يى ه 7يخي{ا ححؼخي . 9006
.1طَيطمخ ،حح {ٓم{يش حح َرطمش،ن ٗمزكش حح {مممخص ححيتحطمش هحةيظَيطمض تي مب ححممَحر٢ا http://www.arab-
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3733&m=1

 .5طقَةَ اخس ٓكخخ يط{ُ يَرطش ،حةيظوخرخص ححظَيطش2 ،يد /أغٔيْ .9035
 .4ه٠مممطَ يزمممخّ حك مممي ححاممميحتخ ،حتٓمممظَحططـطش ححا يطمممش حةمطَيطمممش نممم ىتر كممم{ ٝرلمممَ مممِتةا3١ ،
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هي خا/ح ٍىا ،ىحٍ ىؿ ش يخَٗتا تم{ُي{ا. 9035 ،
ٍٟ .7خ هكر ،ححٔطا تحح،كر ،طَيطخ ما أطخط{ٍ احب أٍركخا ،هححقخهَسا ىحٍ ححَ٘تق . 3228،
 ٓ .6طَ ٛخحلشَ ،حءس ن حح {حُيش ححظَيطش ح خح ٛ ،9035لط ش ححَ٘ق ح تٓ ،٢حايا 9031/39/38
 ٓ .8طَ ٛخحلش ،مخ ححٌخ ةاظرَ ىحتى أتغ {ٛ ،لط ش ححَ٘ق ح تٓ ،٢حايا5 ،حة {رٓ/زظ زَ .9035
ٛ .2لط ش ححَ٘ق ح تٓ ،٢حايا ن 9035/39/39
 .30ي م كٔممطا رممخيطَ ،ححيتحممش تحح ـظ ممع ،رلممغ ما٘مم{ٍ نم ٗممزكش حح {مممخص ححيتحطممش هحةيظَيطممض  ،تي ممب
ححَحر٢ا http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=28459
 .33ي ممخى مميتٍس ،ححـ ٍ{،ةممش ححظَيطممش ححؼخيطممشا حح ،مم{ح ـممـ حح اـممِحص ـممـ حح ظي زممخص ،هححيتكممشا مَيممِ ححـِةممَس
ح يٍحٓخص. 9035 ،
 .39ي{ػَ ١ي ةخٓطا ،ححارمخح ححٔطخٓم ححظَيم نم ظمل ىٓمظ{ٍ يمخح  3289تط{ؿ،خطمي طـمخه حح مَحق ،أَ١تكمش
هغطَ ما٘{ٍس مقيمش ح ـ ْ ي طش حح {ح ححٔطخٓطش رـخم ش رغيحى9007 ،
ىيظ{ٍحه
 .31مل ممي ةممخّ ه٠ممطَ ححغَةممَخ ،ححمميتٍ ح مطَي م ن م ٓطخٓممش طَيطممخ كطممخر حةطلممخى ح تٍتر م ه 3221ــممـ
 ،29 ٍ ، 9030ه رطَتص ا مَيِ ىٍحٓخص حح{كيس ححغَرطش. 9030 ،
 .35حح َيممممِ حت ط مممم ح يٍحٓممممخص حتٓممممظَحططـطش ،مٔممممظقل حة ظٜممممخى ححظَيمممم ر ممممي نمممم{ُ حٍىتغممممخا ،ححقممممخهَس
.9035/2/99
 .34مَيِ ححـِةَس ح يٍحٓخص ،طقميةَ م{ ماا ىحتى أتغ م{ ٍثطٔمخ ح لك{ممش ححظَيطمشا ه طمخص حةهظطمخٍ تطلميةخص
حح َك ش ححقخىمش ،ححيتكش 96 ،يد أغٔيْ .9035
 .37م َ ه{ح  ،حتٛكف ححيحه ن طَيطخ ،هححيتكشا حح َيِ حح َر حألرلخع تىٍحٓش ححٔطخٓخص. 9033 ،
 .36حح {ٓمممم{يش ححلممممَسٍ ،إٓممممخء طَيطممممخ ،نمممم ٗممممزكش حح {مممممخص ححيتحطممممش هحةيظَيطممممض تي ب ححممممَحر٢ا
(
http://ar.wikipedia.org/wiki
 .38حح {ٓمممممممممم{يش ححلَس،نمممممممممم ٗممممممممممزكش حح {مممممممممممخص ححيتحطممممممممممش هحةيظَيطممممممممممض  ،تي ممممممممممب ححممممممممممَحر ٢ا
http://ar.wikipedia.org/wiki
 .32م{ٓممممممممم{يش حح َنمممممممممش ،نممممممممم ٗمممممممممزكش حح {ممممممممممخص ححيتحطمممممممممش هحةيظَيطمممممممممض تي مممممممممب ححمممممممممَحر ٢ا
http://www.marefa.org/index.php
 .90م{ ع حةٓظؼ خٍ ن طَيطخ ححظخرع حَثطْ حح{ٍُحء ححظَي ٛ ،اخيش ححٔطخٍحص ن طَيطخ ،نم ٗمزكش حح {ممخص ححيتحطمش
هحةيظَيطض تي ب ححَحر ٢ا http://www.invest.gov.tr/ar-SA/sectors/Pages/Automotive.aspx
 .93تحطممي يزمميح حل م  ،ماممخهؾ ححيٍحٓممخص حح ٔممظقز طش تطيزطقخط ،مخ ن م حح ممخح حح َر م  3١،ه أرمم{ظز ا مَيممِ حتمممخٍحص
تححزل{ع حتٓظَحططـطش . 9006 ،
22. Balance of Trade. It is available at:
http://www.investopedia.com/articles/forex/082913/breaking-down- balance-trade.asp
23. data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd
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31. Spire, Yearbook 2013, Armaments, Disarmaments and International Security,
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32. The World Bank, World Development Indicators: Growth output, 2013> It is
available at: wdi.worldbanck.org/table/4.1#
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html
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The political changes and economic developments in contemporary
Turkish Backgrounds, manifestations and future possibilities
Abstract:
The research entitled "The political changes and economic developments in
contemporary Turkish Backgrounds, manifestations and future possibilities"
consists of the introduction, four sections and conclusions. The background
details, its developments, and the transformation in the economic sector in
Turkey were reviewed. The first section concentrated on the brief introduction
about the political developments which happened since the independence of
Turkey at 1923 with the highlight on the years after the receipt of the Freedom
and Justice Party (Ak PARTi) the Turkish Government rule. The second section
demonstrated the reality of Turkish economy before 2002, while the third
section devoted to the development of economic transformations in Turkey after
2002.The fourth section demonstrated the future possibilities. Finally, the
closers, which included the conclusions that will serve the future economical and
political applications in Turkey.

Key words/ Turkish economy, backgrounds, future changes, economic
developments.
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