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  مقدمـــــــــة
ةيداصتقالا ةيمنتلا    لثمت   جملا تاياغو تايولوأ مهأ دحأ     وـمنلا لدـعم دـعي م     لفيتارامإلا عمت ،     

قيقحت نع ثيدحلل     اــيفاك يداصتقالا  اـمك   ،  لخدلا عيزو تسايق   اهعم قفارت ي نأ بجي امنإو   ةيمنت  لا   ،
اهدرفمب ربعت ال اهنأ الإ   ةيساسأ تناك نأو ةيداصتقالا ةيمنتلا نأ ،         لاخدإ نم دبال لب ةيقيقح ةيمنت نع           

متجالا بــناوجلا لمشت ىرخأ رصانع    اهتياغو ةيمنتلا روحمف . ةيفاقثلاو ةيعا   رشـبلا    م ه   ءاـقترإلاو   
  .ةيمنتلا قيقحتل ةربتعملا ريياعملا نم دعت ةلماشلا ةيمنتلا داعبأ دحأكةيئيبلا ةيمنتلا نأ امك   ، مهتاردقب

ةجلاعم يف    ةعجشم تايادب ةلودلا تفرع دقل       مـظعم تـققحف    ةـيمنتل ،    ل ةيسـيئرلا رواـحملا    
 ةـيملاعو ةيلحم ةديدج ةيداصتقا تايطعم لظ يف هنأ الإ  يداصتقالا ومنلا نم ةيل ، اع تالدعم تاعاطقلا  

ةصـخصخلا اياضـق وأ مخضتلا وأ لودلا عم ةيراجتلا نيزاوملا لالتخا وأ ةلاطبلا ،               ك اياضق تدجتسإ   ،
ةيلمع   تأدب اذل اياضقلا كلت ،    ل ةيجهنم ةجلاعم بلطت امم    ةيعيرشـت ةموظنم رودص يف تلجت ةيريوطت        

ةـيبنجألا تارامثتسالل بسانملا يرامثتسالا خانملا قلخو صاخلا عاطقلل ربكأ رود ءاطعإ            يف تمها   س
  .يداصتقالا طاشنلا ىلع دويقلا ضيفختو 

ي ـــ تلا ةيـساسألا ةنامضـلا تـناك تارامإلل ةيداصتقالا تاسايسلا نأ تاساردلا تدكأ دقل               
طفنلا راعسأ تابلقت راثآ نم       دحلا يف تمهاس   لعج  يف رثألا هل ناك امم    ،  يداصتقالا رارقتس   الا قيقحتو    

رامثتـسالا ةـيامحو عيجشـتل تاقافتاب طبترت ةلودلا نأ ةصاخو           تارامثتسالل ةبذاجلا لود    لانم ةلودلا   
  .نييراجتلا ءاكرشلا مهأ لثمت يتلا لودلا عم يبيرضلا جاودزالا عنمو 

 نـم ارـيبك   اددـع ةريخ    ألا تا ونسلا لالخ تارامإلا تبذتجا ةيداصتقالا تاسايسلا كلت لضفبو         
ةديدع تالاجم  يــف اهل ايميلقإ ارقم ةلودلا ندم نم ذختت يتلا ةيملاعلا تا          كرشلا تاكرشو فراصملا  ك  

  .تامولعملا ايجولونكت 
ناكم نم تارامإلا ةلود هيلإ تلصو امب يملاعلا فارتعالا         لعلو زاـجنإلا نم ديزمل اعفاد نوكيس       ة   

الا تاوطخ  نم ديزمل ةيولوأ ءا   طعإ عم ، ةلبقملا تاونسلا لالخ      رـيرحتو يملاـعلا داصـتقالاب       جامدـن    
ةناكم خسري امب ةيبنجألا تارامثتسالا بذج ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا نم ديزملا رارقإو ةفلتخملا تامدخلا              

  .يلاحلا نرقلا يف يملاع يلامو يراجت زكرمك ةلودلا 
  

ةروصب تارامإلا  ةلود يف   ةيعامتجالا  و ةيداصتقالا تاروطتلا ضرعتسن يونسلا ريرقتلا اذه يفو       
  .ةمادتسم ةيومنت ةيلمعل ساسأك يومنتلاو يداصتقالا عقاولل اصيخشت ىضم ماع نع ةزجوم ، 

  
 

 
 

 



 ٤

   االقتصادي على المستوى اإلجمالي أبعاد النمو
    

روــطتل ةـيتاوم اـفورظ       ٢٠٠٥ماـع لالخ ةيم     لاعلا طفنلا قاوسأ داس يذلا عضولا حات      أ  ،  
نيزاوـملا ىـلع يبلـس لكشـب ترـثأ يتلا تامزألا نم ريثك نم جورخلاو ةلودلا داصتقا                   شاعتنإو  

يـف عاـفترالا نـم ةيداصـتقالا تاـعاطقلا تدافتـساو ، ةقباسلا ةليلقلا تاونسلا لالخ ةيداصتقالا                  
ةينازيملا تققح كلذك ، ماع لكشب ومنلا تالدعم         ىلع سكعنا امم ، ماخلا طفنلل ةيملاعلا راــــعسألا         

نـم يلامجإلا يلحملا جتانلا عفتراو       يضاملا نرقلا نم تانينامثلا ذنم ققحتي مل اضئاف ةلودلل ةماعلا ،            
ماع مهرد رايلم     ٣٣٠ ىلإ   ٢٠٠٤  ماع مهرد رايلم     ٣٥٧  هردق ومن لدعمبو   ) ةتباثلا راعسألاب    ( ٢٠٠٥ 
اروطتلا هذه تسكعناو    % ٨،٢ كـلت تمهاس ثيح ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا روطت ىلع يباجيإ لكشب ت            ، 

ىلإ لصتل    ٢٠٠٥ماـع يلامجإلا يلحملا جتانلا يلامجإ نم        % ٦٤ةبسنب تاعاطقلا    مهرد رايلم   ٣١٢   
ماع مهرد رايلم     ٢٦٣لباقم   تاعانصـلا تاـعاطق يـف اـيلج اذه رهظيو          ) ةتباثلا راعسألاب    ( ٢٠٠٤ 

نـم يراـجتلا نازـيملا يف ضئافلا عفتراو           تالاصتالاو نيزختلاو ،    لقنلاو ةراجتلاو ةيليوحتلا      ١٠١ 
ىلإ   ٢٠٠٤ماع مهرد رايلم     ع مهرد رايلم   ١٦٢  تارداصـلا ةـــــميق عاـفترا ةجيتن        ٢٠٠٥ما  ـ   

ماع مهرد رايلم     ١٠٩نم ةيطفنلا    لإ ٢٠٠٤  ماـع مـهرد رايلم       ١٦٠ى  ـ  قاـفنإلا عـفتراو      ٢٠٠٥    
د رايلم٢٤٩نم يئاهنلا يكالهتسالا  ىلإ ٢٠٠٤ماع مهر   ماع مهرد رايلم ٢٦٣   ٢٠٠٥.   

قف  ، ومنلا تالدعم ةيرارمتسا ىلع ةظفاحملا فدهبو        راـيلم  ٩٤اهردـق تارامثتسا تذفن د  ــ   
ماع يف تناك امنيب  ٢٠٠٥ماع مهرد    وحن ٢٠٠٤  و ، مهرد رايلم٨١   اـهزكرتب تارامثتسالا هذه زيمت ت 

ماـع تارامثتـسالا ةـــلمج نم      %٤٨،٧اهتبسن تغلب ذإ ةيجاتنإلا تاعورشملا      يف   اـمنيب  ٢٠٠٥   
لثمت   ةيجاتنإلا تامدخلا تاعورشم تحبصأ    ةـيمدخلا تاعورشملا ةبسن تغلب       نيح يف  % ٤٣،٣   ٧،٩ 

  .ماعلا سفن يف تارامثتسالا ةلمج نم% 
لالـخو ، ةيداصتقالا عاضوألا سكعت يتلا       و ةماهلا تارشؤملا ىدحإ ةيجراخلا ةراجتلا ربتعتو        

نم تادراولا ةميق     تعفتراف ةريبك تازفق ةيجراخلا ةراجتلا تققح ة      قباسلا تاونسلا  مـهرد رايلم    ١٩١   
ىلإ   ٢٠٠٣ماع   ىلإو مهرد رايلم     ٢٦٥  يماع مهرد رايلم     ٢٩٧  ةـميق تعفترا امك      ٢٠٠٥ ،   ٢٠٠٤   ،

ماع مهرد رايلم     ٢٤٥نم تارداصلا    ىلإ   ٢٠٠٣  ىلإو مهرد رايلم     ٣٣٤  سـفن لالخ مهرد رايلم    ٤٢٤   
  .ةرتفلا 

ماع تارامإلا ةلودل يداصتقالا ءادألا يف ةيباجيإلا رهاوظلا          نمو   يـف ضئاـفلا روهظ      ٢٠٠٥   
،ةينازيملاب يلاملا زجعلا نم اماع نيرشع نم رثكأ دعب ةلودلل دحوملا يلاملا باسحلا   قـقحت دقف  ةماعلا  

ماع مهرد رايلم     ٣٨،٢هردق اضئاف    ماع يف ازجع كانه ناك نأ دعب         ٢٠٠٥   ١،٥ يلاوـح غـلب    ٢٠٠٤ 
ةبسنب ٢٠٠٥ماع يف ةيطفنلا تاداريإلا عافترال عجري اذهو ، مهرد رايلم     .٢٠٠٤ماع نع % ٥٢ 

  



 ٥

١-  
 

هتميق ام    ٢٠٠٥ماع يلامجإلا يلحملا جتانلا      غلب ماـع يف ناك امنيب مهرد رايلم         ٤٨٥   ٢٠٠٤ 
مهرد رايلم  ٣٨٤يلاوح   يأ   ومن لدعمب    ،  : نيببسل دوعت ةدايزلا هذهو     ،  ةيراجلا راعسألاب  % ٢٦،٣ غلب 

ىلإ رالود    ٣٦،١نم طفنلا ليمرب رعس طسوتم عافترا وه لوألا          ىلإ ىدأ امم     ٢٠٠٥ماع  رالود   ٥١   ، 
ماع ٤٣،٢ةبسنب ماخلا طفنلا عاطقل يلحملا جتانلا عافترا        عاـفترا ىـلإ عـجري رخآلا ببسلاو    ٢٠٠٥   

ماـع تاعاطقلا كلتل  ومنلالدع م غلب ذإ يلحملا جتانلا يف ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا ةمهاسم  وـحن  ٢٠٠٥   
١٨،٦. %   

هتبسـن اـم    ب تمهاس ةيجاتنإلا تاعاطقلا نأ دجن ايعاطق يلامجإلا يلحملا جتانلا ضارعتسابو          
ةيجاتنإلا تامدخلا تاعاطقو     ٢٠٠٥ماع ةلودلل يلحملا جتانلا يلامجإ نم        % ٥٨،٨ هتبسن امب تمهاس    

وـحن ينطولا داصتقالا هاجتا ىلع لدي اذهو         % ٩،٢هت  بسن ام بةيعامتجالا تامدخلا تاعاطقو     % ٣٢
ةيجاتنإلا تاعاطقلا  .  

                             
 

  مهرد رايلملابةميقلا                                                                            
     

  ٥٨،٨  ٢٨٥،٣  ٥٥،٨  ٢١٤،٢  إنتاجیة
  ٣٢،٠  ١٥٥،١  ٣٣،٣  ١٢٨،١  خدمات إنتاجیة

  ٩،٢  ٤٤،٦  ١٠،٩  ٤١،٧  خدمیة
  ١٠٠  ٤٨٥  ١٠٠  ٣٨٤  إجمـــــــالي

  
غلب ذإ ، ةيطفنلا ريغ تاعاطقلل يلحملا جتانلا يف رمتسملا عافترالا ، ةيباجيإلا تارشؤملا نمو               

وحن   ٢٠٠٥ماع   ماع ناك امنيب مهرد رايلم       ٣١٢  وحن   ٢٠٠٤  حاـجن سكعي اذهو ، مهرد رايلم        ٢٦٣   
ةبسـن تحبـصأو ، ةيرارمتسالا تاموقم هل خسارو دراوملا عونتم داصتقا سيسأت يف ةلودلا ةسايس                

   .٢٠٠٥ماع % ٦٤،٣يلاوح يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةيطفن لاريغ تاعاطقلا ةمهاسم 
ظحالي طفنلا عاطق داعبتساب     ٢٠٠٥ماع ايعاطق يلامجإلا يلحملا جتا      نلا لكيه ةعباتم لالخ نمو      

عاـطقلا اذه زربيو     % ١٩،٥تغلب يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق ةمهاسم نأ           
ةطشـنأ نم كلمي امب لخدلا رداصم عونت  يف هيلع لوعملاو دئارلا عاطقلا نوكيل تاحومط نم هلثمي امب   

ىوتسم ىلع تحبصأ يتلا زاغلا لييست ةعانصو ، ةيواميكورتبلاو ةيطفنلا تاجتنملا ت            اعانص لثم ةماه  



 ٦

تاعانصـلا ىلإ ةفاضإلاب ، ةيملاعلا قاوـــسألل لوخدلاو ةيلخادلا تاجايتح          إلا ةيبلت ىلع ةرداقو لاع    
  .ةيودألاو تنمسالاو ءانبلا داوم ةعانصو موينوملألا ةعانصو ةروطتملا ةيئاذغلا 

يـف   % ١٧ةبسـنب هتمهاسمب حالصإلا تامدخو ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت عاطق ك           لذ دعب يتأيو  
نم هجاتحت اــمب ةيمنتلا ةيلمع دوزي هنأ ىلإ هتيمهأ عجر          تعاطق وهو يلامجإلا يلحملا جتانلا يلامجإ       

علسـلا نم ةديازتملا ةـــيناكسلا تاجايتحالا يبلي امك ، ةيلوألا داوملاو ةطيسولاو ةيلامسأرلا علسلا              
يموـكحلا عاطقلا مهاسيو  ةلودلا يف يراجتلا طاشنلا         ب اريبك ارود صاخلا عاطقلا بعليو ، ةيكالهتسالا       

ةـيطفنلا تاـجتنملا قيوسـتل ةـــماعلا ةسسؤملا لثم تاسسؤملا ضعب لالخ نم طاشنلا اذه يف ،                 
  .يعارزلا قيوستلا زكارمو 

يلـــحملا جتانلا    نم % ١١،٥هتبسن ام لامعألا تامدخو تاراقعلا عاطق ققح دق         و ماـع  لل  
ا ددع دايدزال ةجيتن كلذو     ٢٠٠٥ ةيئاصحإلا تانايبلا تــحضوأ دق    ف ، ةينكسلا ريغو ةينكسلا تادحول      

وحن   ٢٠٠٥ماع غلب ةينكسلا ريغو ةينكسلا تادحولا ددع نأ          اهردق ةدايزب ةدحو فلأ      ٨٤٧  فلأ  ١٨٠   
   .١٩٩٥ماع لا نعةدحو 

وـهو ، يـلحملا جتانلا يلامجإ نم        % ١١،٢اهردق ةبسن   ققح دقف ءانبلاو دييشتلا عاطق امأ       
تارامإ اهدهشت يــتلا ةعساولا ةينارمعلا ةكرحلا لالخ نم هتازاجنإو تالواقملا زاهج طاشن نع ريبعت              

  .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطشنألا عيمج يف ةلودلا 
تامدـخلاو مــيلعتلا   طاشن يف ةلثمتملا ةيموكحلا تامدخلل ةريبك ةيمهأ يطعت ةلودلا تلازالو           
يلامجإ نم   % ١١،٢ةبسنب مهاس ةيموكحلا تامدخلا عاطق نأ دجن اذل ، ةيعامتجالا ةياعرلاو ةيحصلا             

  .ةلودلل يلحملا جتانلا 
مـجح ةماخضـل كـلذ عـجريو         % ١٠،٦هتبسن ام تالاصتالاو نيزختلاو لقنلا عاطق ققحو        

  .تارامإلا يف ةيمنتلا زئاكر دحأ هرابتعاب عاطقلا اذه ىلإ تهجو يتلا تارامثتسالا 

مساھمة القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي االجمالي لس  نة ٢٠٠٥

حكومی    ة 

نف   ط خ   ام  

ص    ناعة 
تج     ارة 

عق       ارات 

تش یید 

نق   ل 
مؤسس     ات مالی     ة  

زراع    ة  مط     اعم  كھرب     اء 
منزلی   ة 

نفط خام
صناعة
تجارة
عقارات
تشیید
حكومیة
نقل
مؤسسات مالیة
زراعة
مطاعم
كھرباء
منزلیة
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٢-  
دـحأ لثمي تارامإلا ةلود يف رامثتسالا ةلجع عفد نإف اذل ، ةيمنتلل             ةادألا يه تارامثتسالا ن     إ

لـك يـف ةديج تارامثتسا كانه نكت مل اذإ يداصتقا ومن كانه سيلف ، ةيداصتقالا ةسايسلا فادهأ مهأ                   
  . ىرخأ ىلإ ةنس نم هتدايز لب هتيرارمتسا نمؤيو وم نلا قلخي رامثتسالاف ، تاعاطقلا

ذـيفنت لالـخ نم كلذ رهظيو يرامثتسالا طاشنلا عيجشت ىلع ةلودلا تصرح قلطنملا اذه نم                
ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا ةفاك تلمشتاعورشم   .  
ةيليلحت ةرظنبو ماع يف ةلودلاب تارامثتسالا مجح ىلإ          تسم ةدايز كانه نأ دجن     ٢٠٠٥   يف ةرم  

ةنزاوتملا ةـــيمنتلا قيقحت فدهب ، ةفلتخملا تاعاطقلا ىلع ةعزوم ايونس ةتباثلا تارامثتسالا مجح             
ماـع مـهرد رايلم       ٩٣،٧وحن تغلب تارامثتسا ةلودلا تذفن دقلف ، ةدوشنملا          ةبسـن تـغلبو     ٢٠٠٥   
   % .١٩،٣وحن ماعلا سفن يف يلحملا جتانلا ىلإ تارامثتسالا 

تارامثتـسالا نـم ةبسن ققح ذإ ، تارامثتسالا يف ربكألا رودلا بعلي ص              اخلا عاطقلا لازالو  
صاخلا عاطقلا    تارامثتسإ هجوتت    و ٢٠٠٥ماع ةذفنملا تارامثتسالا ةلمج نم        % ٥٠،٩اهردق   لكشب  

قدانفلاو معاطملاو ةراجتلاو ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق      وحن يساسأ  نيزـختلاو لـقنلاو تاراقعلاو  ،         
ماعلا عاطقلا يف تارامثتسالا      ةبسن تناك امنيب   ماـخلا طفنـلا    جارختـسإ تالاجم يف زكرتت        % ٣٤،٧ 

هتبسن ام يموكحلا عاطقلا ققح امك        تالاصتالاو ، ةيليوحتلا تاعانصلا   ضعب  و ةـلمج نـم     % ١٤،٤ 
  .ةيعامتجإلا ةياعرلاو ةيحصلاتامدخ لاو ةيميلعتلاتامدخ لا يف تزكرت ٢٠٠٥ماع تارامثتسالا 

  

اـم ىـلع تذوحتـسا ةيجاتنإلا تاعاطقلا نأ ظحالن    ٢٠٠٥ماع يف تارامثتسالا    لكيه عبتتبو     
مـهرد راـيلم   ٤٥،٦ةميقب ةذفنملا تارامثتسالا ةلمج نم   % ٤٨،٧هتبسن   تاـعاطق  ىـلع تـعزوت    

  .ةعارزلاو ءانبلاو دييشتلاو ءاملاو ءابرهكلاو ةيليوحتلا تاعانصلاو ةيجارختسالا تاعانصلا 
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 ٨

ةبسـنبو مـهرد رايلم      ٤٠،٧ اهتميقتغل  ب تارامثتسا تذفن دقف ةيجات    نإلا تامدخلا تاعاطق امأ     
ققح يذلا تالاصتالاو نيزختلاو لقنلا     عاطق تاعاطقلا كلت دوقيو ، تارامثتسالا يلامجإ نم          % ٤٣،٤

ب مهرد رايلم   ١٧،٧ تغلب ةميقبو تارامثتسالا نم مجح ربكأ      قرـط  لا لـثم ةـيويح تاعورشـم ذيفنت        
ىلعأ ىلع ةينقت تامدخو تالاصتا تاكبشو تاراطم       لاةعسوتو ئناوم   لاوةفصر  ألاو ةيجراخ لاو ةيلخاد لا

تاقيبطتلا ةيزهاج يف ايملاع     ٢٨ ةبترملاوايبرع ىلوألا ةبترملا لتحت تارامإلا ةلود لعج امم ىوتسم ،           
قـقح دـقف تاراقعلا عاطق امأ ، يملاعلا يداصتقالا سوفاد ىدتنم رشؤم بسح ةمدقتملا ةيجولونكتلا                

مهرد رايلم    ١٠،٤اهردق تا   رامثتسا لاـجملا اذه يف ةلودلا ادهشت يتلا      ةريبكلاةضهن  لل ارارمتسإ كلذو      
دوـهجو يـلحملا ىوتسـملا ىلع وأ ناكسإلل دياز جمانرب تايلاعف يف يداحتالا ىوتسملا ىلع ءاوس                 

حاـبرأ د   ئاوع ققحي لازال تاراقعلا عاطق نأ ىري يذلاو صاخلا عاطقلا بناجب لاجملا اذه يف تايدلبلا              
  .ةديج 

مـهرد راـيلم     ٧،٤تغلب تارامثتسا ةيصخشلاو ةيعامتجالاو ةيموكحلا تامدخلا عاطق ققحو           
لامكتـسا دـعب    يتأـي   تارامثتسالا نم مجحلا اذه نأ ظحاليو ، تارامثتسالا ةلمج نم            % ٧،٩ةبسنب  

لالـخ ةينمأ   و ةيعامتجا تاسسؤمو تادايعو تايفشتسمو سرادم نم ةيساسألا ةيمدخلا لكايهلا ةيبلاغ          
  .ةقباسلا تاونسلا 

تاعاطق ةعبرأ  كانهماع لكشبو    ىلع تذوحتس إ   يـهو  ةلودلاب تارامثتسالا ةلمج نم      % ٦١  
  . تاراقعلاو ةيجارختسالاو ةيليوحتلا تاعانصلاو تالاصتالاو لقنلا 

                                      
 

 
  مهرد رايلملاب ةميقلا

  %ةمهاسملا ةبسن   ٢٠٠٥  %ةمهاسملا ةبسن   ٢٠٠٤  تاعاطقلا
  ٤٨،٧  ٤٥،٦  ٤٥،٩  ٣٧،٣  ةيجاتنإلا

  ٤٣,٤  ٤٠،٧  ٤٤،٧  ٣٦،٣  ةيجاتنإلا تامدخلا
  ٧،٩  ٧،٤  ٩،٤  ٧،٦  ةيمدخلا
  ١٠٠  ٩٣،٧  ١٠٠  ٨١،٢  ةلمجلا

  
  



 ٩

٣-  
 

( صا  ـــخلاو يمو  ـــ كحلا هيق شـب يئاهنلا يكالهتسالا قافنإلا ريغتم ومن تاهاجتا       ربتعت  
ةيـضاملا تاوــنسـلا لالـخف ، ةشيعملا تايوتسم روطت سايق يف ةمهملا تارشؤملا نم               ) يلئاعلا  

جاـتنإ تاـيلمع دئاوــــع بذـبذت نع تجتن يتلا ةرقتسم         لاريغ ةيلاملا فورظلا نم مغرلا ىلعو       
دوـهجلا لالـخ نـم ةدايز ي    ـف هنألب رثأتي مل يئاهنلا يكالهتسالا قافنإلا نإف ، ماخلا طفنلا ريدصتو    

يـف رارمتسالا ىلع ةموكحلا تلمع ث       ـيح ، ناكسلل ةشيعملا تايوتسم نيسحتو ريوطت يف ةرمتسملا        
  .قفارملاو نا ـكسإلا تامدخو ةيعامتجالا تامدخلا رشنو ريوطت

نم عفترأ دق يئاهنلا يكالهتسالا قافنإلا مجح نأ ىلإ           تانايبلا ريشت  ماـع مهرد رايلم     ٢٤٧،٨   
ىلإ   ٢٠٠٤ ماع مهرد رايلم     ٢٧٨  هردق يونس ومن لدعمب      ٢٠٠٥  قاـفنإلا ةبسـن تـناكو       % ١٢،٢ 

ماـع ةبسـنلا هذـه تضـفخنا         % ٦٤،٥ ٢٠٠٤ماع يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ يئاهنلا يكالهتسالا        
ىلإ   ٢٠٠٥ لدعم نأ امك ، ةلودلاب راخدالاو رامثتسالا مجح ىلع رثؤي يباجيإ رشؤم اذهو             ،   % ٥٧،٣ 

ماع يلحملا جتانلا ومن لدعم       نع لقي  % ) ١٢،٢( يكالهتسالا قافنإلا   ومن   امم  % ) ٢٦،٣ ( ٢٠٠٥ 
  .رمتسملا ومنلا تالامتحا ىلع ظافحلا مث نمو رامثتسالاو راخدالا ديازتب حمسي 

 
 

  مهرد رايلم
  يونسلا ومنلا لدعم  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  نايبلا

  ١٠،٦   %١٩،٤  ٥٤   %١٩،٧  ٤٨،٨  يموكح قافنإ
  ١٢،٦   %٨٠،٦  ٢٢٤   %٨٠،٣  ١٩٩  صاخ قافنإ

  ١٢،٢   %١٠٠  ٢٧٨   %١٠٠  ٢٤٧،٨  يئاهن يكالهتسا قافنإ
  ٢٦،٣  ٤٨٥  ٣٨٤  يلامجإلا يلحملا جتانلا

   
قافنإلا   لمجمليلحتبو    ٢٠٠٥ماـع يـف يموكحلا يكالهتسالا قافنإلا نأ ظحالن يئاهنلا يكالهتسالا             

يونسـلا وـمنلا لدـعم نأو        % ٨٠،٦) يلئاعلا  ( صاخلا يكالهتسالا قافن    إلالثمي  امنيب   % ١٩،٤لثمي  
ببسـب   % ١٢،٦ غلاـبلاو صاـخلا قافنإلل يونسلا ومنلا لدعم نع لقي وهو           % ١٠،٦يموكحلا قافنإلل   

اذـهف يلئاـعلا كالهتسالا يف تادايزلا امأ ، اهتافورصم ىلع ةرطيسلا ىلع ةموكحلا ةردقو قافنإلا ديشرت                 
عاـفترالاو كالهتسالل يدحلا ليملاو ناكسلا ةشيعم ىوتسم عافترا كلذكو ، ةيونسلا ةيناكسلا ة              دايزلل عجري 

ماعلا يسايقلا مقرلا نأ ىلإ تانايبلا ريشتف ، ةيكالهتسالاو ةيمدخلا علسلا ةفاك راعس           ايف   كلهتسـملا راعسأل       
ىلإ ٢٠٠٤ماع  % ١١١نم عفترا     .٢٠٠٥ماع  % ١١٧،٨ 



 ١٠

٤-  
يلحملا جتانلا نم ةيلاع ةبسن لكشتو ، ةلودلا داصتقا يف ارثؤم ارصنع ةيجراخلا ةراجتل              ا دعت 

غلبت يلامجإلا   .اداريتساو اريدصت يجراخلا ملاعلاب ةلودلا داصتقا طابترا سكعي ام و هو % ١٤٩ 
  

 
  مهرد رايلملاب                                                           

  ةيعلسلا تادراولا  ةيعلسلا تارداصلا
  ١٠٤  ةيكالهتسا علس   ١٦٠  ماخ طفن

  ١٠٧  ةطيسو علس  ٢١  ةيطفن تاجتنم
  ٨٦  ةيلامسأر علس  ٢١  زاغ

      ١٨  ةيعارزو ةيعانص تارداص
      ٦٤  ةرح قطانم تارداص

      ١٤٠  ريدصت ةداعإ
  ٢٩٧    ٤٢٤  يلامجإلا
                    

ماع مهرد رايلم     ٦٩نم يراجتلا نازيملا يف ضئافلا مجح روطت ىلع تانايبلا ريشتو             ٢٠٠٤ 
ماع مهرد رايلم ١٢٧ىلإ   ٢٠٠٥.   

 ٢٠٠٥ماـع يـف ت      منةيعلسلا تارداصلا ةميق نأ دجن ، ةيجراخلا ةراجتلا لكيه يف رظنلابو            
ماع مهرد رايلم ٣٣٤نم تعفترإ ثيح  % ٢٧ةبسنب  ىلإ ٢٠٠٤  هرد رايلم٤٢٤     ٢٠٠٥ماع م  

 % ٣٣هتبسن ام ريدصتلا ةداعإ لثمت امنيب تارداصلا مجح ةميق نم            % ٣٨ماخلا طفنلا لثميو    
    .ىرخأ تارداصو ةرح قطانم تارداصو زاغو ةيطفن تاجتنم نيب ام تارداصلا ةيقبو 
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 ١١

  

لوانت   دنعو اوح ٢٠٠٤ماع تناك دقف     % ١٢ةبسنب تداز اهنأ دجن ةيعلسلا تادراولا ةميق          يل  
حبصتل تعفترا مهرد رايلم      ٢٦٥ مهرد رايلم    ٢٩٧   % ٣٥هتبسـن ام ةيكالهتسالا تادراولا      تلكش دقو    

تادراولاو%  ٣٦ةطيسولا تادراولاو  ةيلامسأرلا ،   تادراولا لمجم نم %٢٩     
  
   
  
  
  
  

٥-  
 

ذإ ، ةـيطفنلا    لودلا يف ةصاخ ةيمهأ هلو ، ةيلاملا تاباسحلا يف ةريبك ةيمهأ يئاهنلا ضئافلل              
راعسألا بذبذتو ، ةيطفنلا قاوسألا تابلقت دض ةلودلا داصتقال ةيامح ةماعلا ةينازيملاب ضئاف دوجو نأ               

  .ةفلتخملا ةيداصتقالا تاعاطقلا يف ةبولطملا ةيرارمتسالا ةيمنتلا ةكرح يطعي ضئاف دوجوو 
ةـماعلا ةنزاوملا يف ،      زجعلا نم يضاملا نرقلا نم تانينامثلا ذنم تارامإلا داصتقا ىناع دقف            

زجعلا ليلقتو يلاملا عضولا حالصإ ىلإ فدهت يتلا تاسايسلا عضو يف ةيلاملا            اهتزهجأب ةلودلا تعسو    
و ءادألاو جماربلا ةينازيم مادختساو تاقفنلا ديشرتب تماقف   .ةلودلا دراوم ةيمنتو طيشنت ىلع لمعلا ، 

ىلإ ةماعلا تاداريإلا     عافترإل ةجيتنو  رايلم   ١٦٠،٥  ماـع   % ٦٩،٣هردـق ةدايز لدعمب مهرد       
ىلإ ةماعلا تاقفنلا     ةدايزو ،   ٢٠٠٤ماعب ةنراقم     ٢٠٠٥ ماع مهرد رايلم     ١٢٢،٣  ةدايز لدعمب   ٢٠٠٥   
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 ١٢

يئاـهنلا ضئاـفلا ىلع سكعنا امم        تاداريإلا ةدايز لدعم نم لقأ وهو      ٢٠٠٤ماع نع    % ٢٧هردق    ،
مهرد رايلم ٣٨،٢غلب يذلا  رايلم١،٥ غلب زجعب ةنراقم  ماع مهرد    ٢٠٠٤   

يذلا وزاغلاو طفنلا دئاوع يف تققحت يتلا ةدايزلا ىلإ ةماعلا دراوملا مجح يف عافترالا ىزعيو               
وحن   ٢٠٠٥ماع غلب    ب ةنراقم مهرد رايلم      ١١١،٤  ماع مهرد رايلم     ٧٣،٣  هردق ةدايز لدعمبو    ٢٠٠٤   

ةيبيرضلا تاداريإلا تعفترا امك       % ٥٢ تادارـيإلا تعفترا امكو   % ٦،٢هردق ةدايز لدعمب ) كرامج( ، 
ماع نع ٧٦،٤ةبسنب ) زاغلاو طفنلاو  تاسسؤملا دئاوعو حابرأو موسرلا ( ةيبيرضلا ريغ   ٢٠٠٤ .   

  
  

 
  مهرد رايلملاب

  %ومنلا لدعم   ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  نايبلا
  ٦٩،٣  ١٦٠،٥  ٩٤،٨  تاداريإلا

  ٦،٣  ١٠،٢  ٩،٦  ةيبيرض
  ٧٦،٤  ١٥٠،٣  ٨٥،٢  ةيبيرض ريغ
  ٥٢،٠  ١١١،٤  ٧٣،٣  زاغو طفن

  ٢٧،٠  ١٢٢،٣  ٩٦،٣  تاقفنلا
  - ٤،٩  ٧٧  ٨١  ةيراج
  - ١١،٢  ١٣،٥  ١٥،٢  ةيئامنإ
  -  ٣١،٨  ٠،١  ضورق

  -  ٣٨،٢  -١،٥  ضئافلا/ زجعلا
  

يموكحلا لمعلا ريوطتل ىعستو تامدخلا نم قئال ىوتسم ىلع ةظفاحملا ىلع ةلودلا صرحتو             
تاـقفنلا تـعفترا كلذـل ، لمعلا ةئيب نيسحت        قيرط نع ةيجاتنإلا ن   م ديزيو لمعلا ةءافك نم عفري امب        

ماع مهرد رايلم     ٩٦،٣نم ةماعلا    ىلإ   ٢٠٠٤  ماع مهرد رايلم     ١٢٢،٣  ةيراجلا تاقفنلا لثمتو    ٢٠٠٥   
ماـع قاـفنإلا ةلمج نم       % ٦٣هتبسن   ام ةيراجلا تاليوحتلاو جاتنإلا تامزلتسمو روجأ نم لمشت امب        

يئامنإلا تاقفنلاو٢٠٠٥    % .٢٦ضورقلاو ةيلامسأرلا تاليوحتلاو  % ١١ة  
تارازو نـم ةـمدقملا ةيساسألا تامدخلاب ساسملا مدع ةيلاملا ةسايسلا تايولوأ             نم ناك دقل    

تاعورشـملا ذـيفنت ةبسـن عـفرو ةـيمدخلا تارازولا ىلع قافنإلا ةءافك عفر لالخ نم                كلذو  ةلودلا  
  . ةيرشبل ا دراوملا ةيمنتو ميلعتلاب مامتهالاو ةيداحتالا



 ١٣

  ة االجتماعییةمأبعاد التن
  

ةيعامتجالا   ةيمنتلا فادهأ قيقحت نأ    ،ةيمنتلا زيزعتو     ققحتي نأ نكمي ال    ةيداصتقالا باـيغ يف       
،ةيمنتلا   نـم يرشـبلا لاـملا سار رودب فارتعالا نم اديزم ةقباسلا تاونسلا تدهش كلذلو                ةيرشبلا  

مامتهالالالــخ    .يجولونكتلاروطتلاو ةيح صلا ةياعرلاو ةيميلعتلا تامدخلاب  
ـيقلاو صئاصـخلا راـبتعالا يـف هذخآ ةلماكتم ةيعامتجا تاسايس ذيفنتل             ةلودلا تعس دقل   م ـ 

ىـلع   رثؤـت يتلا   اياضقلاو تايدحت لاةهجاوم يف تارامإلا عمتجم اهب زيمتي يتلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا            
،يعامتجالا جيسنلا    نإلاب مامتهالاو زيكرتلا ءاج انه نم      ةلودلل ةفاك يفناس    تايوتسـم  لاو لـــحارملا 

لـفطلاو ةأرـملا    لثمةياعرلاو تامدخلل ةسام ةجاح يف تناك يتلا تائفلا ةصاخو           تاـجايتحالا يوذو       
 ، يحصلا خانملا قلخ ىلع تلمع ططخلاو جماربلا       تلمع ثيح  نينسملاو ةصاخلا ئفلا كلتب ضوهنلل       ،  تا

ثـيح نم ءاوس     عمتجملا يف ديازتملا اهرودو ةي    منتلا جمارب يف ةأرملا تامهاسم يف ايلج اذه رهظيو          
اهروص لكب ةياعرلا اهءاطعإو ةلوفطلاب ضوهنلا يف      كلذكو ميلعتلاو لمعلا   حيحـص اليـج   أشـني ىتح    

  .ةريغتم ةيملاع فورظ يف ةيلوئسملا لمحتي سفنلاو مـــسجلا 
  

  
 

جتـنيو رخآلا يف امهنم لك رثؤيو رثأ    تي ةيمنتلاو ناكسلا نيب طبرت ةيوق ةقالع كانه نأ كش ال          
هوـمنو عمتجملا ةضهن راسم  ىلع سكعنت ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اياضقلا نم ريثكلا ةقالعلا هذه نع                

داصتقإلاةرازوتماق اذه لجأ نم ، تاعاطقلا ةف       اك يف  تآشـنملاو نكاسملاو ناكسلل ماع دادعت ءارجإب     
ةـلماعلا ىوـقلاو ناكسـلل يـفارغجلا عـيزوتلاو يرم        علاو يعونلا بيكرتلا ىلع فرعتلل     ٢٠٠٥ماع  

ألا صئاصخلاو تـقولا سـفن يف يهو ةيمنتلا ةيلمع يف ايساسأ ارصنع اهنأ رابتعا ىلع ناكسل      ل ىرخ 
  .ةلودلاب يعامتجالاو يداصتقالا ماظنلا جاتن 

  
ناكسلل ماعلا دادعتلل ةيلولا      جئاتنلا ترفسأ دقل   دلا يف ناكسلل يلامجإلا ددعلا نأ      ٢٠٠٥   دـق ةلو   

نينطاوملا لثمي ةمسن فلأ      ٤١٠٤غلب   لكشتو    % ٢٠،١ مهنم    هتبسن امب  مهنم ثانإلا   امك  % ٤٩،٣  
ناكسلا يلامجإل روكذلاةبسن لثم ت ةلودلاب     . % ٢٩،٨ثانإلاو  % ٧٠،٢ 

  
 
 
 



 ١٤

 
  ةمسن فلأ                                                                             

  %  يلامجإ  %  نونطاوم ريغ  %  نونطاوم  نايبلا
  ١٠٠  ٤١٠٤  ١٠٠  ٣٢٧٩  ١٠٠  ٨٢٥  ددع
  ٧٠،٢  ٢٨٨٢  ٧٥،١  ٢٤٦٤  ٥٠،٧  ٤١٨  روكذ
  ٢٩،٨  ١٢٢٢  ٢٤،٩  ٨١٥  ٤٩،٣  ٤٠٧  ثانإ
يرظنلا بولسألاب٢٠٠٥ناكسلا دادعت جئاتن *  .  
  

ةـئفلا سـفن تغلب امك ، نينطاوملا ةلمج         نم   % ٥٧،٨لمعلا نس يف مه نم ةبسن غلب دقلو         
  .نينطاوملا ريغ ةلمج نم  % ٨٣،٧ هتبسنام

  
نينطاوملا   نيب )رثكأف تاونس ١٠ناكسلل   (ةيمألا ةبسن تناك امك    ريغل تغلب نيح يف       %٨،٨   ، 

ةماعلا ةيوناثلا ىلع     نيلصاحلا نينطاوملا ةبسن تغلب امك      %٩،١ نينطاوملا يلاـمجإ نـم      %٣١،٥   
ةبسـن تـغلبو ،نينطاوـملا رـيغ         يلامجإ نم  % ٢٣،٨نينطاوملا ريغل ةبسنلا تغلب     امني   ب نينطاوملا  

ةبسـنلا تغلب امنيب نينطاوملا يلامجإ نم        %١١اهقوف امو ةيعماج تاداهش ىلع نيلصاحلا نينطاوملا        
   % .١٨،٤يلاوح نينطاوملا ريغ دنع 

  
دق   ٢٠٠٤ماع يف مهددع نأ     ىلإ ني   لغتشملا تاريدقت ريشت   فلأ   ٢٤٥٨غلب    عفترا امنيب   لماع     

غلبيل   ٢٠٠٥ماع يف ددعلا اذه      فلأ   ٢٦٢٤  ةبسنب   لماع  عـيزوت دـنعو ، ناكسلا ةلمج نم         % ٦٣،٩ 
هتبسـن ام ىلع ةيجاتنإلا تاعاطقلا تذوحتسا     ٢٠٠٥ماع يف هنأ دجن تاعاطقلا ىلع نيلغتشملا          ٤٢،٩ 

يلاـمجإلا نـم    % ٣٣،٦ ىلــع تذوحتـسا ةيجاتنإلا تامدخلا تاعاطق امأ نيلغتشملا ةلمج نم          % 
  % .٢٣،٥ةيمدخلا تاعاطقلاو 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ١٥

 
                                                                                              

  لماع فلألاب   
  %  ٢٠٠٥  %  ٢٠٠٤  نايبلا

  ٤٢،٩  ١١٢٥  ٤٢،٧  ١٠٥٠  ةيجاتنإ تاعاطق
  ٣٣،٦  ٨٨٢  ٣٤  ٨٣٧  ةيجاتنإلا تامدخلا تاعاطق

  ٢٣،٥  ٦١٧  ٢٣،٣  ٥٧١  ةيمدخ تاعاطق
  ١٠٠  ٢٦٢٤  ١٠٠  ٢٤٥٨  يلامجإلا

  
  
 

ىلع ةلودلا صرحت  ةرمتسم تاروطت ثادحإ    رصانع نم ايسيئر ارصنع هنوك ميلعتلا لاجم يف            
ةـجرد عـفرو بلاطلا تاردقب م       امتهالاو روطتملاو ثيدحلا ميلعتلا ريفوت ىلع لمعتف ، ةيرشبلا ةيمنتلا         

  .ةيملاعلاو ةيلحملا تاريغتملا عم لماعتلل هليهأت 
تازيهجتلا ثيح نم اهاوتسمب ءاقترالاو تاعماجلاو سرادملا راشتنا ىلع ةموكحلا تصرح دقل            

 ٤٢١٥نـم  ) ماـعلا ميلعتلا    ( ةيميلعتلا تامدخلا ىلع تاقفنلا تعفتراف ، تابتكملاو لماعملاو تاودألاو          
ىلإ   ٢٠٠٤ماع مهرد   نويلم   ماع مهرد نويلم     ٤٦٢٥  ميـلعتلا ىـلع تاـقفنلا تعفترا كلذكو         ٢٠٠٥   

ماع مهرد نويلم     ١٥٥١نم ينقتلاو ماعلا هعاونأب يلاعلا       ىلإ   ٢٠٠٤  ماع مهرد نويلم     ١٥٦٢   ٢٠٠٥ 
.  

ىوتسم عفر    ىلع تاقفنلا كلت تسكعناو    ملا تامدخلا    ةـيميلعتلا ةيلمعلا حاجنل   ةمدق  ةفاـضإلاب     
ةـيملاعلاو ةـيلحملا تاروـطتلا عم يشامتت يتلا جهانملا ثيح نم ميلعتلا ةيعون نيسحتب مامت                هالاىلإ  

  .ةينقتلا بناوجلا ىلع زيكرتلا عم لمعلا قوس يف طارخنالل يعماجلا بلاطلا لهؤت يتلاو 
ىلإ تانايبلا ريشتو  نأ   ةـيموكحلا سرادـــملا ددع       داز   نـم      سردم ٧٥٨  ما ـــ ع ة ـــ  

ىلإ   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ سردم ٧٥٩  دادعأ تضفخنا امنيب   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ماع ة     نم لوصفلا      لصف  ١٢٥١٣   
نم بالطلا ددع ضفخناو ، لصف        ١٢٤١٧ىلإ   مهنم نونطاوملا لثمي بلاط فلأ       ٢٨٧  ماـع   %٧٦،٦ 

ىلإ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ماع بلاط فلأ ٢٧٧  نونطاوملا ٢٠٠٥/٢٠٠٦   ٧٨،٣. %   
ىلإ بلاط ٢٣،٦نم لصفلا ةفاثك تضفخناو  يماع نيب بلاط ٢٣،١   ٢٠٠٥ ،٢٠٠٤.   

ىـلإ ةـبلاطو بلاط فلأ        ٣٣،٤نم يموكحلا يلاعلا ميلعتلاب نيسرادلا ددع عفترأ دقلو           ٣٤،١ 
ماـعلا يف صاخو يموكح يعماجلاو يلاعلا ميلعتلا ةبلط ددع غلبو ، ةرتفلا سفن يف ةبلاطو بلاط فلأ                  



 ١٦

ةبلاطو بلاط    ٧٠٧٩٨ ( ٢٠٠٥ تاـع  ماج ددـع علب نيح يف       .%٦٢،٢ هتبسن ام نونطاوملا لكشي   )  
  .ةيلكو ةعماج  ) ٣٢(  صاخلاو يموكحلا يلاعلا ميلعتلا تايلكو 

    

  
 

ةحص نأ    موهفم نم اقالطنا   يف ناسنإلا  ةيرشـبلا ةـيمنتلا ناكرأ نم يساسأ نكر تارامإلا ،              
تامدـخلا نـم قار ىوتسم ريفوتل اهدوهج ةلودلا تزكر ، ماع لكشب ةيمنتلا جمارب يف ماه روحمو                   

و اهينطاومل  ةيساسألا بـناجلا مدـخت ةروـطتم جمارـب ذيفنتو ةحصلا عاطق يف ةصاخ ، ناكسلا               ةفاك   
ريبك مامتها ءاطعإو يجالعلا بناجلل ةفاضإلاب يئاقولا      نيمأـتلاب لـمعلا ادبو ، صاخلا يبطلا عاطقلاب             

قط اـنملا لـك ىلإ لصتل ةيحصلا تامدخلا ةدعاق عيسوتو ، نيدفاول           لةلودلاب نيلماعلل لماشلا يحصلا     
  .ةيليهأتلاو ةــــيبطلا ةياعرلاو ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا موهفم ىلع ةزكترم 

ىـلع قاـفنإلا غلب ثيح      ةيحصلا تامدخلل مدقتملا ىوتسملا ىلع ظافحلا ىلع ةلودلا تصرحو          
ةينازيم يف مهرد نويلم ١١٦٥ ةيحصلا تامدخلا  ٢٠٠٥.   

تايفشـتسم   ٧ىدعتت تارامإلا ةلود د     احتا مايق دنع ةيحصلا تامدخلل ةيساسألا ةينبلا نكت ملو          
يجالع ريرس ،     ٧٠٠مضت   ةـيموكحلا ةيحصـلا رئاودـلاو ةحصـلا ةرازو نأ الإ ، ايحص ازكرم               ١٢   

لا نم ديدعلا ءاشنإب اماق     صاخلا عاطقلاو  ىتح   تايفشتسم    وحن   ٢٠٠٥ماع تغلب     مضـت  ىفشتسم     ٧٠   
اريرس ،    ٧٧٣٠ نييرشبلا ءابطألا ددع غلبو ، ايحص ازكرم         ٦١  ةلدايصلا ددعو ، ابيبط      ٦٨٣٤   ٢٤٧٠ 

تامدـخلا تارـشؤم ريشـتو ضرمم        ١٣٦٣٦ نيضرمملاددعو ، ابيبط    ١٣٦٨نانسألا ءابطأ ددعو      
غلب بيبط لكل ناكسلا ددع نأ ىلإ         ٢٠٠٥ماع ةيحصلا    يلديـص لـكل ناكسلا ددعو درف         ٦٠٠   ١٦٦١ 

درف ٣٠٠ضرمم لكل ناكسلا ددعو درف   .  
مـت اـمك ، لاـفطألا للش ضرم نم تارامإلا ةلود ولخ              تنلعأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تناكو      
ضيـفخت تالاـجم يـف ةمهم تازاجنإ ةلودلا تققح امك            ايرالملا ضرم نم ةلودلا ولخ نع نالعإلا          ،

  .ناكسلل عقوتملا رمعلا لدعم عفرو لافطألا تايفو 
  

  
 

موـقت ةلودلاف ، تارامإلا ناس      نإ يف ةصاخو ةيمنتلا   دوهجل ةزيمم ةمس يعامتجالا دعبلا لكش       
رفوتي ال يتلا وأ تابوعص هجاوت يتلا تائفلا ةصاخ ، نطاوملاب ةيانعلا لاجم يف سوملمو يويح رودب                 
ضرألا هذـه ىلع نطاوم لكل ةميركلا ةايحلا رفوتت ىتح اهتاذب ضوهنلا ىلع ةردقلا رخآل وأ ببسل اهل       

لـخد ردصـم ريفوت يف يويح رودب يعامتجالا         ناــــمضلا نوناق موقي لاجملا اذه يفو ، ةبيطلا         



 ١٧

راـبكو تاـجوزتملا ريغ ت      ايتفلاو تاقلطملاو لمارألاو ةزجعلاو ماتيألا تائفل ةيرهش تاشاعم فرصو        
  .مهيلع قافنإلا ىلع رداق لئاع دجوي ال وأ فاك لخد ردصم مهل رفاوتي ال نيذلا ءانجسلا رساو نسلا 

ماع ةلاح    ٣٣٨٩٤تغلب ةيعامتجالا   تادعاسملا تالاح ددع نأ تانايبلا ريشتو        تفرص  ٢٠٠٤   
ماـع تالاحلا تضفخنا ، مهرد نويلم         ٦٥٨اهتميق تادعاسم    ىـلإ    ٢٠٠٥  تفرـص ةـلاح     ٣١٥٤١   

اجايتحا تالاحلا رثكأو ، مهرد نويلم      ٧٨٣،٥ تادعاسملل   ةخوخيشلا تالاح يه        % ٣١،٢لـثمت   يتلا   
تالاحو١٧،٦لثمت يتلا قالطلا تالاحو تالاحلا ةلمج نم  لثمت يتلا يداملا زجعلا  ،   ١٢،١% .  

ماـيقلل مهليهأـتو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةيعامتجالا ةياعرلا جمارب نم ديدعلا كانه نأ امك               
يـف يويح رودب موقت نيقوعملا ليهأتو ةياعر زكارمف ، نينطاوملا مهناوخإ عم بنج ىلإ ابنج مهرودب                 

 غـلب دـقلو ، مهل ةيضيوعتلا ةزهجألا ريفوتو مه         بهاوم لقصو ايفرعمو اينهم مهبيردتو نيقوعملا ليهأت      
نيقوعملا ليهأتو ةياعر زكارم ددع صاخو يلهأ عاطقو يلحمو يموكح نيب ام زكرم ٣٢   .  

سـسأ ىـلع اهتامدخ مدقت يتلا ةناضحلا رود نم ديدعلا ءاشنإ مت لافطألاب ةيانعلا لاجم يفو                 
،ةيحصو ةيوبرت  ةلودلاب ةناضحلا رود ددع غلب دقلو ةميلس راد ١٢٢    .٢٠٠٥ماع  

فصن اهنأل طقف سيل لصاوتمو مئاد        مامتهاب ةأرملا تيظحو    ، ىلع اهتردقل اضيأ نكلو     عمتجملا  
،ةيمنتلا يف يباجيإلا ماهسإلا      دق ةيمنت جمارب ترشتناف    ةينطولا هأ رـملا تاـيعمج لالخ نم هأ      رملا تار  

اهرودـب اهيعو نم عفرتو      ةأرملاتاردق يمنتو ةرسألا مدخت ةطشنأ مدقت يتلا ةيعامتجالا زكارملا يفو             
    .عمتجملايف 

  

   ٢٠٠٦توقعات األداء االقتصادي لعام 
  

تـلازال ثـيح ، طفنلا عاطق يف ققحتي امب ةلودلاب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاروطتلا رثأتتس               
  .طفنلا قوس يف يرجت يتلا ثادحألاب رثأتت ) جيلخلا لود لك لثم ( ةلودلا 

تاروطتلاو يداصتقالا شاعتنالا نم ةديجلا ةلاحلا رمتستس ةيطفنلا دئا         وعلا يف عافترالل ةجيتنف   
ناك امنيب رالود   ٦٧ىلإ ليمربلا رعس طسوتم عافترا عقوتملا نمف ، ةيباجيإلا           هرعـس    ماـع رالود    ٥١    

٢٠٠٥.   
لدـعمب مهرد رايلم     ٥٩٧ىلإ ةيراجلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا عفتري نأ عقوتملا نمو             

يـتلا يمانتملا رودلا ببسب ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا ومن رمتسيسو            ٢٠٠٥ماع نع    % ٢٣ هردق ومن   ، 
ةحايسـلاو تالاصتالاك تاعاطق ةدع يف نزاوتم يداصتقا ءادأل          صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ةلودلا هيطعت      

  .ءانبلاو دييشتلاو تاراقعلاو 
ومن لدعمب مهرد رايلم     ١١٧ىلإ لصيل هعافترا يف يلحملا رامثتسالا رمتسي نأ رظتنملا نمو             

يـتلاو ةـلودلا تارامإ فلتخم يف ذفنت يتلا تاعورشملا مجح ببسب             ٢٠٠٥ماع نع    % ٢٤،٩هردق    



 ١٨

ةـلودلا تارامإ لمشت يتلا ةينارمعلا ةضهنلا ىلإ  ةفاضإلاب تاراطملا ةعسوتو قرطلا ءاشنإ عاطق يطغت    
  .لاجملا اذه يف ناكسإلل دياز عورشم رودو ، 

وـمن لدـعمب مهرد رايلم       ٥١٤ىلإ لصتل ةيعلسلا ةلودلا تارداص ميق عفتر        ت نأ عقوتملا نمو     
هتبسن ام طفنلا اهيف لثمي يتلاو        ٢٠٠٥ماع نع    % ٢١هردق   نأ عقوتملا نم امك       % ٤٠  ةميق عفتر  ت، 

هردق ومن لدعمب مهرد رايلم ٣٠٦ىلإ ةيعلسلا ةلودلا تادراو     .٢٠٠٥ماع نع  % ٣ 
ةـماعلا ةـينازيملا يـف ضئافلا رمتسي نأ عقوتملا نم ، ةيطفنل         ا دئاوعلا يف عافترالا لظ يفو     
ةـيفيظولا تابجاولاب لخي ال امب ماعلا يموكحلا قافنإلا يف مكحت           لالظ يف يضاملا ماعلا ناك امك ةلودلل        

  .يموكحلا ءادألل 
ءالـغو مخضـتلا لـعم نم دحلل ةريبك ادوهج لذبت ةلودلا نأ كش الف تاسايسلا ديعص                  ىلعو  
ىوتسـم ىـلع ةرطيسـلا       لالخ نم هيف مكحتلا يف ةمهاسملا     ةيلحملا تاموكحل   ل نكمييذلا  و ةشيعملا   

داصـتقالا ةرازو دوهج ىلإ ةفاضإدوقولا راعسأ ىلع ةرطيسلاو ، ةرامإ لكب نكاسملا تاراجيإ عافترا ،       
ةنسل   ٢٤مقر رارقل   لنوكيسو ةيكالهتسالا علسلا راعسأ عافترا نم دحلل اهتالواحم يف           نأشـب  ٢٠٠٦    

رثألا   غلابكلهتسملا ةيامح    ةـبراحمو ةيكالهتسالا علسلا ءالغ نم دحلل ةلبقملا ماوعألاو ماعلا اذه لالخ             
  .راكتحالا 

ةـموكحلا صرـحت ام عمو ةنهارلا فورظلا لظ يف ةوقبو ومنلا ىلع رداق ةلودلا داصتقا نأ                 
  .هرارقتسا لع ةظف احملاو هتوق زيزعتو يلحملا داصتقالا ةعسوتل ههجوم تاسايس نم هقيبطت ىلع

ةيسـفانتلاو ءادألا فينصـت مئاوـق ةفاك نمض ايداير اعقوم هسفنل ققحي تارامإلا داصتقا نأ                
لا تاسايسلاىلإ اذه عجريو ، ازيمت رثكألا يرامثتسالا خانملاو          ةـبذاج ةئيب قلخ يف مهست يتلا        ةديشر   

صصختلا ةفاك نم تاكرشلا باطقتسا ىلع ةرداق وةيملاعلا تارامثتسالل   . ملاعلا ءاحنأ فلتخم نمو تا  
                              

  
  
  
  
  
  

                                    



G.D.P AT BASIC PRICES BY ECONOMIC SECTORS
  ( Mn. Dh. / At Constant 2000Prices ) ( ملیون درھم / باألسعار الثابتة لسنة٢٠٠٠ ) 

 222568230061257763283232306919.44The Non Financial Corporations قطاع المشروعات غیر المالیة:
Sector : 

 Agriculture , Live stock and Fishing  - 884489158942980610394 - الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة
                : Mining and Quarrying - 8740280856917639441595968 - الصناعات اإلستخراجیة :

Crude oil and Natural Gas  * 8670080138910259362595123 *  النفط الخام والغاز الطبیعي
                              Quarrying  * 702718738790845* المحاجر                    

                Manufacturing Industries - 3506236305391704557047894 - الصناعات التحویلیة
                Electricity , Gas and water - 48424890577764127214 - الكھرباء والغاز والماء 

                                        Construction - 1718820355238092582129694 - التشیید والبناء

 Wholesale Retail Trade and  Repairing - 2239026918322933810544202 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات  اإلصالح
Services                                                             

 Restaurants and Hotels - 52205477570063957418 - المطاعم والفنادق
Transports , Storage and Communication - 1829619586211212326026517 - النقل والتخزین واإلتصاالت
Real Estate and business Services - 1937521537232722704630832 - العقارات وخدمات األعمال

Social and Personal Services - 39495222591664026786 - الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة
  The Financial Corporations Sector  1666616810189542205025358  قطاع المشروعات المالیة 
  Government Services Sector  2634426011282222950930099  قطاع الخدمات الحكومیة  

Domestic Services of Households - 19001952197020052126 - الخدمات المنزلیة
51255530559862856914Less :Imputed Bank Servicesناقصا : الخدمات المصرفیة المحتسبة 

262353269304301311330511357588TOTALالمجموع
175653189166210286236886262465Total of Non Oil Sectorsمجموع القطاعات عدا النفط الخام

.Pre*  * أولیة

  الناتج المحلي االجمالي بسعر االساس حسب القطاعات االقتصادیة                                                                                   

SECTORS*20012002200320042005القطاعات 



GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC SECTORS
(Mn. Dh./ Current Prices)(ملیون درھم / باالسعار الجاریة)

 213614231348274873334401427364The Non Financial Corporations   قطاع المشروعات غیر المالیة :
Sector:  

 Agriculture , Live stock and Fishing  - 8862910591521010011028 - الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة
                : Mining and Quarrying - 756877327792901124801174114 - الصناعات اإلستخراجیة :

Crude oil and Natural Gas  * 749907255292136123973173195 *  النفط الخام والغاز الطبیعي
                              Quarrying  * 697725765828919* المحاجر                    

                Manufacturing Industries - 3513237710422154861461194 - الصناعات التحویلیة
                Electricity , Gas and water - 48904930600967207935 - الكھرباء والغازوالماء 

                                        Constraction - 1744621478260722897134980 - التشیید والبناء

 Wholesale Retail Trade and Repairing - 2283828894354604345852998 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح
Services                                                     

 Restaurants and Hotels - 54356025652573438946 - المطاعم والفنادق
Transports , Storage and Communication - 1959521742246922726332642 - النقل والتخزین واإلتصاالت
Real Estate and business Services - 1966222524253553001835920 - العقارات وخدمات األعمال

Social and Personal Services - 40675663649271137607 - الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة
  The Financial Corporations Sector  1684517314199022320728426   قطاع المشروعات المالیة   

  Government Services Sector  2702927864307373246334735  قطاع الخدمات الحكومیة 
Domestic Services of Households - 19402030206521262382 - الخدمات المنزلیة

51925700582566627395Less : Imputed Bank Servicesناقصا : الخدمات المصرفیة المحتسبة 
254236272856321752385535485512TOTALالمجموع

179246200304229616261562312317Total of Non Oil Sectorsمجموع القطاعات عدا النفط الخام
.Pre*  * أولیة

الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات األقتصادیة

SECTORS*2001200220042005القطاعات  2003



WORKERS BY ECONOMIC SECTORS
(Worker)(مشتغل)

 14971251715383185803919673262089972The Non Financial Corporations قطاع المشروعات غیر المالیة:
Sector : 

 Agriculture , Live stock and Fishing  - 154043163192166428168574191091 - الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

                : Mining and Quarrying - 3024831702329113557538303 - الصناعات اإلستخراجیة :

Crude oil and Natural Gas  * 2594527197280733001532864 *  النفط الخام والغاز الطبیعي

                              Quarrying  * 43034505483855605439* المحاجر                    

                Manufacturing Industries - 246910276476299064319384333180 - الصناعات التحویلیة

                Electricity , Gas and water - 3137026591283592884833861 - الكھرباء والغاز والماء 

                                        Construction - 305477420896473577497974528991 - التشیید والبناء

             Wholesale Retail Trade and  Repairing - 370827415974450208478716497345 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات  اإلصالح
   Services                                                             

 Restaurants and Hotels - 840019493098509109931115435 - المطاعم والفنادق

Transports , Storage and Communication - 127243130923142548147807161122 - النقل والتخزین واإلتصاالت

Real Estate and business Services - 5649563664671077381777070 - العقارات وخدمات األعمال

Social and Personal Services - 905119103599328106700113576 - الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة

  The Financial Corporations Sector  2482525724263682701130701  قطاع المشروعات المالیة 
  Government Services Sector  214226237368250174264568283210  قطاع الخدمات الحكومیة  

Domestic Services of Households - 192846197825199731200240220255 - الخدمات المنزلیة

19290222176300233431224591452624139TOTALالمجموع
.Pre*  * أولیة

    المشتغلون حسب القطاعات األقتصادیة  

2003 SECTORS*2001200220042005القطاعات 

 



(Million Dirhams)( ملیون درھم)

 4285147478551745905265179.60946The Non Financial Corporations قطاع المشروعات غیر المالیة:
Sector : 

 Agriculture , Live stock and Fishing  - 25192539261927193333 - الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

                : Mining and Quarrying - 22202316240624533022 - الصناعات اإلستخراجیة :

Crude oil and Natural Gas  * 21042187227223122857 *  النفط الخام والغاز الطبیعي

                              Quarrying  * 116129134141166* المحاجر                    

                Manufacturing Industries - 55986223686574488333 - الصناعات التحویلیة

                Electricity , Gas and water - 13331386145115261827 - الكھرباء والغاز والماء 

                                        Construction - 964110238142681524415601 - التشیید والبناء

             Wholesale Retail Trade and  Repairing - 924711287127091353214874 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات  اإلصالح
   Services

 Restaurants and Hotels - 19072053215324542757 - المطاعم والفنادق

Transports , Storage and Communication - 673377458626931610372 - النقل والتخزین واإلتصاالت

Real Estate and business Services - 13061393153216891891 - العقارات وخدمات األعمال

Social and Personal Services - 23472298254526713169 - الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة

  The Financial Corporations Sector  28813015312232233961  قطاع المشروعات المالیة 
  Government Services Sector  2325226579285652999434631  قطاع الخدمات الحكومیة  

Domestic Services of Households - 19402030206521262621 - الخدمات المنزلیة

70924791028892694395106393TOTALالمجموع
.Pre*  * أولیة

20042005*SECTORS 200120022003القطاعات 

  COMPENSATION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC SECTORS                                    تعویضات المشتغلین ( حجم األجور) حسب القطاعات االقتصادیة

  



(Million Dirhams)( ملیون درھم)

 5677559318696827746989093The Non Financial Corporations قطاع المشروعات غیر المالیة:
Sector : 

 Agriculture , Live stock and Fishing  - 19972097207122412653 - الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

                : Mining and Quarrying - 769481118651956411061 - الصناعات اإلستخراجیة :

Crude oil and Natural Gas  * 753079258445935010804 *  النفط الخام والغاز الطبیعي

                              Quarrying  * 164186206214257* المحاجر                    

                Manufacturing Industries - 958311275123601430316011 - الصناعات التحویلیة

                Electricity , Gas and water - 53595740586771207957 - الكھرباء والغاز والماء 

                                        Construction - 30433068380441384719 - التشیید والبناء

            Wholesale Retail Trade and  Repairing - 25173267393248155054 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات  اإلصالح
  Services                                                             

 Restaurants and Hotels - 32273884571764906665 - المطاعم والفنادق

Transports , Storage and Communication - 1076010465139861468917144 - النقل والتخزین واإلتصاالت

Real Estate and business Services - 9849872297871032413696 - العقارات وخدمات األعمال

Social and Personal Services - 27462689350737854132 - الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة

  The Financial Corporations Sector  603606710500872  قطاع المشروعات المالیة 

  Government Services Sector  28002480271332863833  قطاع الخدمات الحكومیة  
6017862404731058125593798TOTALالمجموع

.Pre*  * أولیة

20012002200320042005*SECTORS

 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION اجمالي تكوین رأس المال الثابت  

القطاعات 



G. D. P.  BY TYPE OF EXPENDITURE الناتج المحلي اإلجمالي موزعا حسب نوع اإلنفاق 

 (Million Dirhams)  ( ملیون درھم )

EXPENDITURE* 20012002200320042005اإلنفـــــــاق

 Final Consumption Expenditure - 160363186076205499247841275328 ــ اإلنفاق اإلستھالكي  النھائي  

Government Final Consumption ــ           4170041818460574885053979      ــ االنفاق االستھالكي الحكومي

Private Final Consumption ــ           118663144258159442198991221349      ــ االنفاق االستھالكي الخاص

Gross Fixed Capital Formation - 6017862404731058125593798ــ إجمالي تكوین رأس المال الثابت 

 Change In Stocks  -  27922870295045055724ــ التغیر في المخزون السلعي 

Export of Goods And Services - 186516199647255380345269478691ــ الصادرات من السلع والخدمات

Goods-          177800190142245160334182464745      ــ السلع

Services-          87169505102201108713946      ــ الخدمات

154441175711211786288388362959Less : Imports of Goods And Servicesناقصا : الواردات من السلع والخدمات 

Goods-          136961156641191241264722334794      ــ السلع

Services-          1748019070205452366628165      ــ الخدمات

  11722430339639475071Indirect Taxes   (Net)الضرائب غیر المباشرة  (صافي)  

254236272856321752386535485512G. D. P.  At Basic Pricesالناتج المحلي اإلجمالي بسعر األساس

.Prel *  *  اولیــــــــــــة 



G. D. P. AT BASIC PRICES BY EMIRATES الناتج المحلي اإلجمالي باسعار االساس حسب اإلمارة

 (Million Dirhams) ( ملیون درھم )

EMIRATES*20012002200320042005االمـــارات

ABUDHABI            148439150100178840217096286545أبوظبي

DUBAI            660288049497743118428140200دبي

SHARJAH            2405425351270143042235718الشارقة

AJMAN            42304467492552135967عجمان

Umm Al-Quwain            14391546163017492033أم القیوین

FUJEIRAH            37284115440447935797الفجیرة

  RAS AL-KHAIMAH            63186783719678349252رأس الخیمة

254236272856321752385535485512TOTALالمجموع
.Prel *  *  اولیــــــــــــة 

GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY EMIRATES  اجمالي تكوین راس المال الثابت حسب االمارات                             

 ( ملیون درھم)     

EMARATES  * 20012002200320042005 االمــــــارات

   Abu Dhabi                     3076931159342453700141459ابو ظبي

Dubai                     1948621174275343179537801دبي

Sharjah                     54605572625068047973الشارقة

Ajman                     14101329159118632251عجمان

 Umm AlQuwain                    450447511539656ام القیوین

Ras Alkhima                    15061577178920042251راس الخیمة

 Alfujeirah                    10971146118512491407الفجیرة

TOTAL    6017862404731058125535718المجموع
.Prel *  *  اولیــــــــــــة 

     ( Milion Dirhams )



CONSUMER PRICES INDEX 
            (100=2000)       (2000 = 100)

الوزن مجموعات األنفاق الرئیسیة
weight20012002200320042005 *Major Expenditure Groups

: 100.0102.8105.8109.1114.6121.7General Index Numberالرقم القیاسي العام :

Food,Beverages and Tobacco- 14.43101.0102.4104.7112.0117.0ـ الطعام والشراب والتبغ

Clothing and Foot Wear- 6.74104.0104.9106.6112.0114.8ـ المالبس وملبوسات القدم

House Rent and Related House Items- 36.14102.7107.1112.7119.0130.1ـ األیجارات وملحقات السكن

Furniture and Related Items- 7.40101.0102.8104.4106.9110.5ـ األثاث والتأثیث

Medical Care and Health Services- 1.85104.8112.5115.3117.0123.4ـ العنایة الطبیة والخدمات الصحیة

Transport and Communication- 14.93102.0103.8106.6111.5116.6ـ النقل واألتصاالت

Recreational , Education and Cultural Services- 10.29108.3113.2114.7117.1121.7ـ خدمات الترفیھ و التعلیم والثقافة

Other Goods and Services- 8.22101.0102.3103.9111.1117.8ـ سلع و خدمات اخرى
Preliminary**أولیة

األرقام القیاسیة ألسعار المستھلك


