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 ايٛاقع ٚايتشدٜات :ايفكس ٚاألَإ االدتُاعٞ

 

  

 :إغهاي١ٝ املفّٗٛ ٚايكٝاع: ايفكس

 

ايفكس ظاٖس َعكد٠ ذات أبعاد َتعدد٠، َٓٗا االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚست٢ 

 .ٖٚٞ ظاٖس٠ عامل١ٝ متتد عرب ايصَإ ٚاملهإ ٚايجكافات. ايطٝاض١

 

اطتفاض : أِٖ َعاٖسٙ يفٜعسف ايفكس ع٢ً أْ٘ ساي١ َٔ اذتسَإ املادٟ تتذ٢ً 

اضتٗالى ايػرا٤، تدْٞ اذتاي١ ايصش١ٝ ٚاملطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ٚايٛضع ايطهين، 

ٚفكدإ ايطُإ االدتُاعٞ ملٛاد٘ ساالت املسض، ٚاإلعاق١، ٚايبطاي١، ٚايعذص، 

 .ٚايػٝدٛخ١

 

ٜٚعتُد ايفكس باملع٢ٓ .  ٚميهٔ إٔ ْعسف ايفكس باملع٢ٓ املطًل أٚ باملع٢ٓ ايٓطيب

ل ع٢ً َفّٗٛ ض١ً ثابت١ َٔ ايطًع ٚارتدَات املطًٛب١ يطد االستٝادات املطً

ٚع١ًٝ، فإٔ أٟ أضس٠ ذات دخٌ غري ناٍف يػسا٤ ٖرٙ  . ايطسٚز١ٜ يًشٝا٠

أد٢ْ َٔ ايدخٌ  ٚيهٔ ٜبك٢ ايكٍٛ بإٔ َا ميجٌ سد. اذتادٝات تعترب فكري٠

minimum subsistence income    تعسٜف ذات طابع ٖٛ

 .سطب ثكاف١ اجملتُع ٚايفرت٠ ايتازغت١ٝادتُاعٞ ٜتػري 

 

هلرا ايطبب ظتادٍ بعض االقتصادٜني بإٔ خط ايفكس ميهٔ تعسٜف٘ فكط ع٢ً 

 median أضاع ْطب١ َع١ٓٝ َٔ َكٝاع ايسفاٙ َجٌ ايدخٌ ايٛضٝط 

income . ٜٚسدع حتدٜد خط ايفكس إىلvictor Fuchs  ايرٟ عسف ايفكس

ٚع١ًٝ . يدخٌ ايٛضٝط يف اجملتُع املعنيايرٜٔ تفٌ دخٛهلِ عٔ ْصف ا دباألفسا

مبهٔ ايكٍٛ بأْ٘ يف ظٌ عدّ ٚدٛد تػري ٚاضح جتاٙ ساي١ َتكازب١ َٔ تٛشٜع 

 .ايدخٌ باجملتُعات فإٕ ايفكسا٤ ضٝعًٕٛ دا٥ًُا َعٓا
 

ٜبك٢ ايكٍٛ بإٔ تعسٜف ايفكس ايرٟ ٜطًل ع٢ً األفساد عٓد َا تكع دخٛهلِ اقٌ 

اثٌ يتعسٜف ايفكس ايرٟ ٜطًل ع٢ً األفساد َٔ ْطب١ َٔ ايدخٌ ايٛضٝط يٝظ مم

ايرٜٔ تكع دخٛهلِ ضُٔ ايػسعت١ ايدْٝا َٔ ايطهإ، ٚذيو ع٢ً أضاع اْ٘ 
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ْعسًٜا ميهٔ إشاي١ ايفكس يف اذتاي١ األٚىل ٚيهٔ يٝظ نرايو بايٓطب١ يًشاي١ 

 .ايجا١ْٝ

 

ري ٚيف املكابٌ، فإْ٘ َٔ املُهٔ حتكٝل تكدّ نبري ضد ايفكس ايٓطيب بدٕٚ أٟ تػٝ

مبع٢ٓ أخس، عٓدَا ٜستفع ايُٓٛ فإٕ منط ايتٛشٜع ٜستفع . يف منط تٛشٜع ايدخٌ

بايهاٌَ مما ٜرتتب ع٢ً ذيو بإٔ دص٤ اقٌ فاقٌ َٔ األفساد ضٝهٕٛ حتت 

ٚعًٝ٘، فإٕ األفساد حتت ٖرا املطت٣ٛ ضٝهٕٛ أفطٌ . املطت٣ٛ ايجابت َٔ ايدخٌ

ايٓٛاسٞ ايصش١ٝ  سعًا عٔ قبٌ ع٢ً أضاع أِْٗ ضٝهْٕٛٛ أفطٌ سااًل َٔ

 .ٚايطه١ٝٓ ٚايتػر١ٜ

 

ٚيف ض٤ٛ َا تكدّ، فإٕ ٖٓاى َٔ ظتادٍ َٔ االقتصادٜني بايكٍٛ بأْ٘ يف ساي١ 

ايعٌُ ع٢ً ايفكس ستازب١ ايفكس ٜتطًب األَس َساقب١ أدا٤ األفساد يف َد٣ إَها١ْٝ 

صعٛدِٖ إىل املطت٣ٛ ايجابت ٚسذِ اإلصتاش بداًل َٔ أعاد٠ تعسٜف ٖرا املطت٣ٛ 

ٚعًٝ٘، فإٕ خط ايفكس ايرٟ ٜعد ع٢ً أضاع . هٌ َطتُس نًُا تػري ايدخٌبػ

 .ْطب١ َع١ٓٝ َٔ ايدخٌ ايٛضٝط ٜهتطب أ١ُٖٝ يف ٖرٙ اذتاي١

 

سطب تعادٍ )ٜطتددّ ايبٓو ايدٚيٞ خطًا يًفكس قدزٙ دٚالز ٚاسد يًفسد ًَٜٛٝا

. ٓاَٞملكاز١ْ ايفكس يف َععِ ايعامل اي( 9>=5ايك٠٠ٛ ايػسا١ٝ٥ بايدٚالز يعاّ 

ٚبايٓطب١ ألَسٜها ايالت١ٝٓٝ َٚٓطك١ ايبشس ايهازٜيب ٜكرتح خط يًفكس َكدازٙ 

ٚبايٓطب١ (. 9>=5سطب تعادٍ ايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ بايدٚالز يعاّ )دٚالزإ ًَٜٛٝا 

يبًدإ غسم أٚزٚبا ٚزابط١ ايدٍٚ املطتك١ً ٜطتددّ أزبع١ دٚالزات يًفسد ًَٜٛٝا 

أَا ايسقِ املكرتح يًبًدإ (  1==5يعاّ  سطب تعادٍ ايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ بايدٚالز)

سطب تعادٍ ايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ بايدٚالز يعاّ ) دٚالزًا يًفسد  5848ايصٓاع١ٝ فٗٛ 

ٚقد ٚضعت بعض . ، ٚايرٟ ٜعادٍ خط ايفكس يًدخٌ يف ايٛالٜات املتشد٠( 9>=5

ٚيف ايبًدإ ايصٓاع١ٝ حتدد خطٛط ايفكس يف . ايبًدإ أٜطا خطٛط فكس ٚط١ٝٓ

 *.َٔ ٚضٝط ايدخٌ ايفسدٟ ايكابٌ يًتصسف فٝٗا% 91سٝإ بٓطب١ بعض األ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77ص . ;==5تكسٜس ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ * 
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 :قٝاع ايفكس يف اجملتُع ايبشسٜين

 

ايطٝاض١  إذا نإ االقتصادٜٕٛ ٜتفكٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ َؤغس ايفكس يف زضِ

االقتصاد١ٜ االدتُاع١ٝ يف زتتُع َعني، فإِْٗ غتتًفٕٛ سٍٛ تعسٜف٘ ٚطسٜك١ 

فٗٓاى َٔ ٜفطٌ اضتدداّ خط ايفكس املطًل ٚذيو ع٢ً أضاع تكدٜس . قٝاض٘

ٖٚٓاى َٔ ٜفطٌ . تهًف١ ض١ً ايطًع ٚارتدَات ايطسٚز١ٜ يألضس٠ ايفكري٠

ع ايٓطيب يألضس َٔ ْطب١ ع٢ً املٛق داضتدداّ َفّٗٛ خط ايفكس ايٓطيب باإلعتُا

 .َع١ٓٝ َٔ ايدخٌ ايٛضٝط

 

ْعسًا يػٝاب قإْٛ عتدد خط فكس ٚطين يف اجملتُع ايبشسٜين، ْٚعسًا يعدّ 

ٚدٛد َطح َتدصص يألضس ايفكري٠ يف ايبالد ٜتعسف ع٢ً خصا٥ص دخٛهلا 

فإٕ ٖرٙ ايٛزق١ ضتعتُد يف استطاب . ٚمنط َعٝػتٗا ٚإْفاقٗا ٚأضباب فكسٖا

ٛطين يف ممًه١ ايبشسٜٔ ضُٔ َفّٗٛ ايفكس ايٓطيب ٚذيو يًُصاٜا خط ايفكس اي

 . ايتش١ًًٝٝ اييت ٜتُتع بٗا ٚاييت ضبل َٓاقػتٗا ضابكًا

 

ٚعًٝ٘، فكد مت االعتُاد ع٢ً عح ْفكات ٚدخٌ األضس٠ ايرٟ أعدٙ ادتٗاش  

ع٢ً أضاع ايبشح ايٛسٝد املتٛفس سٍٛ  9==5 -8==5ايٛطين يًُعًَٛات يط١ٓ 

نُا ٚمت اضتدداّ داْب ايدخٌ بداًل . األضس٠ ايبشس١ٜٝٓ سايًٝا ْفكات ٚدخٌ

َٔ داْب االْفام ع٢ً أضاع إٔ عددًا نبريًا َٔ األضس ايبشس١ٜٝٓ عاد٠ تطتدٜٔ 

يتٓفل أنجس َٔ دخًٗا خاص١ ٚإٔ ايعدٜد يف ٖرا االْفام ال ٜرٖب إىل اذتادٝات 

 .األضاض١ٝ

 

قدز ٚضٝط  ايدخٌ ايطٟٓٛ يألضس٠ ٚأخرا بعني االعتباز االفرتاض ايطابل، فًكد 

ٚضُٔ ٖرا ايطٝام، ميهٔ اإلغاز٠ . 9==5دٜٓازًا يف ض١ٓ  49>85;ايبشس١ٜٝٓ بـ 

فًكد تٛصًت أسد٣ .  إىل َطاُٖتني ضابكتني يكٝاع خط ايفكس يف ايبشسٜٔ

ايدزاضات إىل أزبع١ تكدٜسات يٓطب١ األضس ايبشس١ٜٝٓ اييت تعٝؼ حتت خط 

ع٢ً منط غرا٥ٞ ٚترتاٚح مبٛدبٗا ْطب١ األضس  ايفكس، ثالث١ َٓٗا اعتُدت

، ٚايبدٌٜ % 7748ٚ % :674ايبشس١ٜٝٓ اييت تعٝؼ حتت خط ايفكس املطًل بني 

. ايسابع اعترب األضس٠ ايفكري٠ ٖٞ األضس اييت ٜكٌ إْفاقٗا عٔ ْصف االْفام ايٛضٝط

ٙ ٚظتدز باإلغاز٠ إٔ ٖر%. >5ٚتبًؼ ْطب١ األضس ايبشس١ٜٝٓ ايفكري٠ طبكًا ي٘ 
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ع٢ً أضاع  -ٚفكًا يسأ٣ اإلسصا٥ٞ ستُد سطني باقس  -ايٓطب١ اعتربت َبايؼ فٝٗا

فٗٛ ٜتطُٔ . إٔ ايُٓط ايػرا٥ٞ املطتددّ ٜتذاٚش إىل سد بعٝد منط خط ايفكس

ثالخ ٚدبات ز٥ٝط١ٝ ٚثالخ ٚدبات خفٝف١ تػتٌُ ع٢ً ايًشّٛ ٚاأليبإ 

ٓطب١ نبري٠ َٔ األضس ٚايفٛان١  ْٚٛعٝات تتذاٚش تهًفتٗا ايكدزات ايداخ١ًٝ ي

دٜٓازًا  56;بـ  أَا دزاض١ باقس فًكد سددت  خط ايفكس يًبشسٜٓٝني. غري ايفكري٠

% 9بـ  8>=5يف ايط١ٓ ٚقدزت ْطب١ َٔ ٜعٝػٕٛ حتت خط ايفكس يف عاّ 

 *.يًبشسٜتني

 

َٔ ايدخٌ ايٛضٝط فإٕ خط % 91ٚ أخرا بعني االعتباز إٔ خط ايفكس ٜعادٍ 

 :ميهٔ حتدٜدٙ ايٓشٛ ايتايٞ 9==5يعاّ ايفكس يألضس ايبشس١ٜٝٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دٜٓاز  >5:ال ٜتذاٚش  9==5ٚباعتباز إٔ ٚضٝط ايدخٌ ايطٟٓٛ يألضس٠ يط١ٓ 

ٚعًٝ٘، فإٕ . ت األدٛز ٖٞ املهٕٛ ايس٥ٝطٞ يدخٌ ٖرٙ ايف١٦فًكد اعترب غٗسًٜا،

دٜٓاز  46>:6منٛ دخًٗا َستبط بُٓٛ َتٛضط األدس يًعاٌَ ايرٟ ازتفع َٔ 

منٛ ضًٜٓٛا بٓطب١  كًاستك 6115 ز عاّدٜٓا :>6إىل  9==5عسٜين عاّ 

ع٢ً ايٓشٛ  6117ميهٔ حتدٜد خط ايفكس يف عاّ  ّٚيف ض٤ٛ َا تكد% 545

 :ايتايٞ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . :==5ستُد سطني باقس قٝاع ايفكس َٔ دٍٚ االضهٛ  *

 املؤغـــس

 5991املبًؼ يف ض١ٓ 

 ب.د

 ٚضٝط ايدخٌ ايطٟٓٛ يألضس٠

 خط ايفكس ايطٟٓٛ يألضس٠

 خط ايفكس ايػٗسٟ يألضس٠

;85<49 

7;1=47 

71=45 
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 املؤغس
  3002املبًؼ يف ض١ٓ 

 ب.د

 ٚضٝط ايدخٌ ايطٟٓٛ يألضس٠ 

 خط ايفكس ايطٟٓٛ يألضس٠

 ػٗسٟ يألضس٠خط ايفكس اي 

<1<64; 

818547 

77:4< 

 

 

 :عسض َٛدص يًُالَح األضاض١ٝ:احملددات األضاض١ٝ يًفكس

 

تتفل األدبٝات االقتصاد١ٜ بإٔ ايُٓٛ االقتصادٟ ٚايبطاي١ ٜستبطإ بػهٌ 

فٛدٛد َعدٍ منٛ اقتصادٟ َطتدِٜ َٓاصس يًفكسا٤ باإلضاف١ . نبري بايفكس

. إ ٚال غو، يف شٜاد٠ دخٍٛ ايفكسا٤إىل َطت٣ٛ َٓدفض ملعدٍ ايبطاي١ ضٝطاُٖ

إضاف١ إىل ذيو، فإٕ ايعدٜد َٔ االقتصادٜني ظتاديٕٛ بإٔ قط١ٝ ايفكس ٖٞ 

مبع٢ٓ آخس، بإٔ اشدٜاد ايفكس ٜستبط بطعف ايتعًِٝ . باألضاع َػه١ً ٖٝه١ًٝ

ٚعٛاٌَ أخس٣ اييت ال ميهٔ  ١ٚغٝاب ايسعا١ٜ ايصش١ٝ ٚفكدإ األضس٠ املتُاضه

 .االقتصادَٟعادتتٗا بايُٓٛ 

 

ٚيهٔ ٜبك٢ ايكٍٛ بإٔ ايُٓٛ االقتصادٟ ٜرتى أثسا نبريًا جتاٙ حتطني َطت٣ٛ  

فايُٓٛ االقتصادٟ ٜؤدٟ، ٚال غو، إىل شٜاد٠ دخٍٛ . زفاٙ ايعاًَني باجملتُع

فاملعسٚف بإٔ قطاعًا ٚاضعًا َٔ ايعا٥الت . ايعاًَني َِٚٓٗ بايطبع ايعاًَني ايفكسا٤

.  ع٢ً دخٍٛ أفسادٖا ايعاًَني نُصدز يدخًٗاايفكري٠ تعتُد إىل سد نبري

ٚعًٝ٘، فإٕ أٟ حتطٔ يف ايدخٌ ايكَٛٞ جملتُع ضٝؤدٟ، ٚالغو، إىل حتطٔ 

 .املطت٣ٛ أيدخًٞ يًفكسا٤ ٚذيو َع ازتفاع َطت٣ٛ ايدخٌ ايٛضٝط

 

ٚعٛد٠ إىل ٚاقع االقتصاد ايبشسٜين، ٜٓبػٞ اإلغاز٠ إىل إٔ االقتصاد ايبشسٜين قد 

 8>=5ٚست٢  8;=7/5;=5القتصاد١ٜ اذتدٜج١ يف ايفرت٠ غٗد اْطالقت٘ ا

سٝح اضتطاع إٔ عتكل منًٛا ٚاشدٖازًا اقتصادًٜا الَظ مجٝع َفاصٌ اذتٝا٠ 

ٚيكد اْعهظ ٖرا ايُٓٛ تطٛزًا ٚتكدًَا يف . االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ سٝٓراى

َؤغسات ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ اييت تصدز دٚزًٜا َٔ َٓعُات األَِ 

 . تشد٠ ٚاملؤضطات ايدٚي١ٝ األخس٣امل
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ٚنريو يف بك١ٝ دٍٚ  ـٜبك٢ ايكٍٛ بإٔ منٛذز ايُٓٛ االقتصادٟ يف ايبشسٜٔ 

ٜعتُد بػهٌ أضاضٞ ع٢ً منٛ  -زتًظ ايتعإٚ ارتًٝذٞ بدزدات َتفاٚت١

ٚيكد اعتُد منٛ ايعٌُ بدٚزٙ ع٢ً تدفل ايعُاي١ األدٓب١ٝ ضٛا٤ نإ . ايعٌُ

 . أٚ اقتصادٜات دٍٚ زتًظ ايتعإٚ ارتًٝذٞ ذيو يف االقتصاد ايبشسٜين

 

ٚيكد ضاِٖ خٝاز ايدٚي١ يف تبين ضٝاض١ َس١ْ جتاٙ دخٍٛ ايعُاي١ األدٓب١ٝ َٓر 

َٓتصف ايطبعٝٓات يف شٜاد٠ ايطًب ع٢ً ايعُاي١ األدٓب١ٝ يف ضٛم ايعٌُ 

ٚعًٝ٘ فإٕ اإلسصا٥ٝات تػري إىل إٔ ايُٓٛ يف ايطًب ع٢ً ايعُاي١ . ايبشسٜين

فًكد ازتفع . ١ نإ ٖٛ األع٢ً َكاز١ْ بايطًب ع٢ً ايعُاي١ ايبشس١ٜٝٓاألدٓبٝ

 5;=5يف عاّ %   45;7سذِ ق٠ٛ ايعٌُ األدٓب١ٝ يف إمجايٞ ق٠ٛ ايعٌُ َٔ 

 .6115يف عاّ%  >4>9إىل 

  

ٚإذا ناْت ايطٝاض١ املس١ْ جتاٙ دخٍٛ ايعُاي١ األدٓب١ٝ َٓاضب١ َٚٓطك١ٝ يف 

 8>=5 ـ 9;=5غتٗا ايبشسٜٔ خالٍ ايفرت٠ فرت٠ االشدٖاز االقتصادٟ اييت عا

َسس١ً  بفإٕ ٖرٙ ايطٝاض١ ناْت حتتاز إىل إعاد٠ تكِٝٝ ٚتهٝٝف مبا ٜٓاض

ٚعًٝ٘ ميهٔ   6115ـ:==5تباطؤ ايُٓٛ يف االقتصاد ايبشسٜين خالٍ ايفرت٠ 

ايكٍٛ بإٔ عدّ املكدز٠ ع٢ً اإلداز٠ ايصشٝش١ يطٛم ايعٌُ أد٣ إىل إٔ تتشٍٛ إىل 

دتُاعٞ َٚا ازتبط بٗا َٔ تداعٝات ضًب١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ َٓافط١ أدا٠ إغسام ا

ايعُاي١ احمل١ًٝ ٚتدْٞ األدٛز َٚا اتصٌ بٗا َٔ ضعف اذتافص جتاٙ ايتدزٜب 

ٚيكد أد٣ اطتفاض تهًف١ ايعٌُ َكاز١ْ بتهًف١ زأع  املاٍ إىل تػذٝع . ٚايتعًِٝ

١ْٝ، خاص١ يف ايكطاعات نجٝف١ ايعُاي١ ذات األدٛز املٓدفط١ ٚاإلْتاد١ٝ املتد

 .فرت٠ ايتطعٝٓات

 

ٚيكد أدت، يف ايٛاقع، ساي١ اإلغسام االدتُاعٞ إىل تسادع َطت٣ٛ ايسفاٙ 

االدتُاعٞ جملٌُ ف٦ات ايعٌُ يف ضٛم ايعٌُ ايبشسٜين، اضاف١ إىل تدٖٛز 

َطت٣ٛ ايسفاٙ االدتُاعٞ يًف٦ات ايطعٝف١ ادتُاعًٝا ٚاييت تدخٌ ضُٔ َا 

ضُٔ ٖرا ايطٝام ميهٔ اإلغاز٠ إىل ايٛاقع ٚ. ٜط٢ُ  بايكطاع غري املٓعِ

االدتُاعٞ يًعُاي١ ايبشس١ٜٝٓ يف قطاع صٝد األمساى ٚنرايو ايعاًَني يف 

فسد ٚنرايو باملجٌ ميهٔ  11;5قطاع ضا٥كٞ األدس٠ ايرٟ ٜطِ سٛايٞ 

اذتدٜح عٔ املؤضطات اييت تطِ اقٌ َٔ عػس٠ عُاٍ ٚاييت تػهٌ يف زأ٣ 
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ضٛم ايعٌُ ايبشسٜين عهِ أْٗا خازز  يف Black Boxايصٓدٚم األضٛد

ٚبايتايٞ َٔ ايصعب اذتدٜح عٔ سذَٛٗا ٚأْٛاع . َع١ً ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ

ٚضُٔ ٖرا ايطٝام . ايٛظا٥ف اييت تٛفسٖا َٚطتٜٛات أدٛزٖا ٚأفام تطٛزٖا

أيف عاٌَ  يف ٖرا ايكطاع تػهٌ ايعُاي١  1>تػري ايتكدٜسات إىل إٔ ٖٓاى سٛايٞ

 .ب١ٝ ايطاسك١ َٓ٘األدٓب١ٝ ايػاي

 

ايٛاقع االدتُاعٞ يًعُاي١ ايبشس١ٜٝٓ يف  إىلٚضُٔ ٖرا ايطٝام ميهٔ اإلغاز٠ 

قطاع صٝد األمساى ٚنريو ايعاًَني يف قطاع ضا٥كٞ األدس٠ ايرٟ ٜطِ سٛايٞ 

فسد ٚنريو باملجٌ ميهٔ اذتدٜح عٔ املؤضطات اييت تطِ اقٌ َٔ  11;5

يف ضٛم  Black Boxٚم األضٛد عػس٠ عُاٍ ٚاييت تػهٌ يف إعتكادٟ ايصٓد

. ظًت خازز َع١ً ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ ست٢       أْٗاايعٌُ ايبشسٜين عهِ 

ٚبايتايٞ َٔ ايصعب ايعٌُ اذتدٜح عٔ سذَٛٗا ٚأْٛاع ايٛظا٥ف اييت تٛفسٖا 

إٔ  إىلٚضُٔ ٖرا ايطٝام تػري ايتكدٜسات . َطتٜٛات أدٛزٖا ٚآفام تطٛزٖا 

يف ٖرا ايكطاع تػهٌ ايعُاي١ األدٓب١ٝ ايػايب١ٝ  أيف عاٌَ 1>ٖٓاى سٛايٞ 

 .ايطاسك١ َٓ٘ 

 

ٜبك٢ ايكٍٛ بإٔ االقتصاد ايبشسٜين قد دخٌ يف َسس١ً ايطفس٠ االقتصاد١ٜ 

ٚيكد اتطُت ٖرٙ .  6116ادتدٜد٠ َع إزتفاع أضعاز ايٓفط ٚذيو َٓر عاّ 

ٚست٢  ١ٚاإلقًُٝٝاملسس١ً االقتصاد١ٜ ادتدٜد٠ َع منٛ االضتجُازات احمل١ًٝ 

ايدٚي١ٝ يف شتتًف ايكطاعات االقتصاد١ٜ ٚخاص١ قطاعات ايبٓا٤ ٚايتػٝٝد 

ٚتستب عدد َٔ . صش١ ٚايتعًِٝ ارتاص١ ٚايطٝاس١ ٚاالتصاالت ٚخدَات اي

ٚعًٝ٘ ، فإٕ ٖرٙ املسس١ً ضتدًل . شٜاد٠ ايطًب ع٢ً ايعُاي١ احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ 

املاي١ٝ يًف٦ات  َهاْٝاتاإلفسص ددٜد٠ يإلضتجُاز ٚايتٛظٝف ٚبايتايٞ تٛفس 

 .ايفكس١ٜ ٚإخسادٗا يف حتت خط ايفكس 

 

 :تطٛز غبهات األَإ االدتُاعٞ يف ممًه١ ايبشسٜٔ 

 

متجًت ايبداٜات ايتازغت١ٝ يطٝاض١ غبه١ األَإ االدتُاعٞ يف األعُاٍ ارتري١ٜ 

ايسفاٙ  إىلايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ َٚٔ ثِ  إىلثِ تطٛزت . ايفسد١ٜ ٚادتُاع١ٝ 



 8 

أ١ُٖٝ غسان١  إىلٜبك٢ ايكٍٛ بإٔ املتػريات ايعامل١ٝ ادتدٜد٠ تػري . ُاعٞ االدت

 .ايكطاع ارتاص َٚٓعُات اجملتُع املدْٞ َع ايدٚي١ يف ضٝاض١ ايسفاٙ االدتُاعٞ 

 

ٚاقع اجملتُع ايبشسٜين ، فإْ٘ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ضٝاض١ غبه١ األَإ  إىلٚعٛد٠ 

ضُٔ َسس١ً اإلصالح ايطٝاضٞ اييت االدتُاع١ٝ يف ايبالد حتطٞ بإٖتُاّ ٚاضح 

 :ٖٚٞ نايتايٞ . مت تدغٝٓٗا َع َسس١ً ايعٗد ادتدٜد 

 

 

 : املػسٚع ايٛطين يًتٛظٝف -5

 

 :611بأَس َٔ دالي١ املًو املفد٣ ْفرت ٚشاز٠ ايعٌُ خالٍ املد٠ َٔ غٗس ٜٓاٜس  

، َػسٚعا ٚطٓٝا يًتٛظٝف يًشد َٔ ظاٖس٠ ايبطاي١  يف ايبالد  ;611ٚست٢ ْٜٛٝٛ

َٔ خالٍ تكدِٜ ايدعِ ايفين ٚاملايٞ يع١ًُٝ ايتٛظٝف ٚايتدزٜب املٗين املتدصص ع٢ً 

 أضِٗٚقد  . ٚاملطت٣ٛ ايتدصصٞ، ٚاملطت٣ٛ ايفين، ثالث١ َطتٜٛات ٖٞ املطت٣ٛ اذتسيف

ٚقد بًؼ عدد املطذًني يف  %. 8َادٕٚ  إىلاملػسٚع يف خفض ْطب١ ايبطاي١ يف املًُه١ 

ٚمت   .َٛاطٔ َِٓٗ( 9869)مت تدزٜب  . َٛاطٔ (66511)ٖرا املػسٚع سٛايٞ

 إدسا٤اتيف طٛز اضتهُاٍ ( 5986)َٛاطٔ فطال عٔ ( =69;5)تٛظٝف 

ايتٛظٝف

1

         . 

  

  

 :             حتدٜد اذتد األد٢ْ يألدٛز ٚاملعاغات ايتكاعد١ٜ -3

                                   

دٜٓاز  َا٥يت( 611)١َٛ ايبشسٜٔ اذتد األد٢ْ يألدٛز يف ايكطاع ايعاّ بسددت سه 

.  َا١٥ ٚمثإْٛ دٜٓاز غٗسٜا( 1>5)ٚاذتد األد٢ْ يًُعاغات ايتكاعد١ٜ ب، غٗسٜا

 األد٢ْاذتد  حتدٜد َطت٣ٛ إىلايكطاع ارتاص ملػسٚع ايٛطين يًتٛظٝف انُا دعا 

ٓكد١ٜ يًُتدزبني َٔ ايهافتت امل  عٔفطال أٜطا دٜٓاز غٗسًٜا َا٥يت ( 611) ـ ب يألدٛز

ايباسجني عٔ عٌُ ٚدعِ أدٛزِٖ أثٓا٤ ايتدزٜب نُطاعدات يًُؤضطات 

 .ٚايػسنات ايساغب١ ٚايكادز٠ ع٢ً تٛظٝفِٗ

                                                 
            4                                                                                                 ;611/ديسمبر/=5,  75العذد,  جريذة التجاريت -

1
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 :     إصداز قإْٛ ايتأَني ضد ايتعطٌ -2

                                                         

قإْٛ ايتأَني ضد ايتعطٌ :611/أنتٛبس /66يف  صدزت سه١َٛ ايبشسٜٔأ

2

   .

حتدٜد َطت٣ٛ َعني  ايتأَني ٜتطُٔٚ . َٔ زٚاتب املٛظفني% 5ٚزصدت ي٘ ْطب١ 

َٔ األدس عتصٌ عًٝ٘ املتعطٌ ايباسح عٔ عٌُ ألٍٚ َس٠، ٖٚٛ َبًؼ ال ٜكٌ عٔ 

 561دٜٓازًا يف ايػٗس نُطاعد٠ ي٘ إذا نإ خسظتًا داَعًٝا، َٚبًؼ قدزٙ  591

تطِٗ بػهٌ زًا يف ايػٗس نُطاعد٠ ي٘ إذا مل ٜهٔ خسظتًا داَعًٝا، ٖٚٞ إدسا٤ات دٜٓا

 .                              نبري يف اذتد َٔ ايفكس

 

  : دعِ ايطًع املعٝػ١ٝ-4
 

، ايًشّٛ)دأبت سه١َٛ ايبشسٜٔ ع٢ً دعِ ايطًع املعٝػ١ٝ ايس٥ٝط١ٝ يًُٛاطٓني 

( ==4>)سٛايٞ 6119دعِ ايفعًٞ خالٍ ض١ٓ ٚقد بًؼ إمجايٞ اي( ايطشني، ايدٚادٔ

611:3ًَٕٝٛ دٜٓاز عاّ ( 7:=514)ٚاشداد إىل ، ًَٕٝٛ دٜٓاز عسٜين

                                   . 

 

 

 :   دعِ ذٟٚ االستٝادات ارتاص١ -1

                                                               

سٝح ٜصعب ع٢ً اغًب ذٟٚ ، تٗا َسادف١ يًفكستعد اإلعاق١ يف َععِ ساال

االستٝادات ارتاص١ ممازض١ األعُاٍ االعتٝاد١ٜ ٚاالْدَاز يف اجملتُع ٚبايتايٞ 

، ٚقد ناْت ايبشسٜٔ َٚٔ خالٍ ٚشاز٠ ايعٌُ. اذتصٍٛ ع٢ً فسص ايعٝؼ ايهسِٜ

ٛفري ضباق١ يف ت، ٚشاز٠ ايصش١، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ

فسص ايسعا١ٜ ٚايدعِ ٚاالستطإ يرٟٚ االستٝادات ارتاص١ ٚمبدتًف أمناط 

عػسات املسانص ٚادتُعٝات  إىلباإلضاف١ .  ايسعا١ٜ مبا فٝٗا تكدِٜ ايعٕٛ املايٞ ٚايعٝين

تأٌٖٝ ٚتدزٜب ٚتعًِٝ  إىلٚاهل٦ٝات اذته١َٝٛ ٚارتاص١ ٚاأل١ًٖٝ اييت تٗدف 

 . اص١َٚطاعد٠ ٚتٛظٝف ذٟٚ االستٝادات ارت

                                                                                  

                                                 
4                  وزير شؤون مجلس الوزراء–تصريح لسعادة الشيخ احمذ به عطيت اهلل ال خليفت  – :611/أكتوبر/66وكالت أوباء البحريه  -

2
  
3

 4       :55/611/:وزير التجارة والصىاعت في مملكت البحريه مىشور في وكالت أوباء البحريه  يوم  -تصريح لسعادة الذكتور حسه فخرو -
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ايرٟ  6118/=/56يف  ;1>5-7ٖرا ٚقد صدز عٔ زتًظ ايٛشزا٤ ايكساز زقِ 

ٚقد بًؼ عدد .  خصص مبٛدب٘ زاتبا غٗسٜا قدزٙ مخطٕٛ دٜٓازا يهٌ َعٛم

فسدا َٔ ( >>=8)سٛايٞ  ;611 املطتفٝدٜٔ َٔ ٖرا ايكساز يػا١ٜ غٗس دٜطُرب

فسد يػا١ٜ املد٠  9911زتُٛع ذٟٚ االستٝادات ارتاص١ يف ممًه١ ايبشسٜٔ ايبايؼ 

 .                                ذاتٗا

( ;611,:611) األخريتنينُا قاَت ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ خالٍ ايطٓتني 

فسد َٔ ذٟٚ االستٝادات ارتاص١ 911بتٛظٝف 

4

إ  إيٝ٘ اإلغاز٠ٜٓبػٞ  ٚمما.  

بػإٔ زعا١ٜ ٚتأٌٖٝ ٚتػػٌٝ  :611يط١ٓ  89سه١َٛ ايبشسٜٔ ضٓت ايكإْٛ زقِ 

ايرٟ نفٌ اذتكٛم امل١ٝٓٗ ٚاملد١ْٝ يرٟٚ االستٝادات . ذٟٚ االستٝادات ارتاص١

                            .                                                        ارتاص١ ٚفكا الزق٢ املطتٜٛات ايعامل١ٝ

                                                                          

 :بٓو األضس٠ -6

 

ٚقعت ٚشٜس٠ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ فاط١ُ ايبًٛغٞ َٚؤضظ بٓو   ;611يف َازع  

دا٥ص٠ ْٛبٌ يًطالّ  ع٢ً ايربٚفطٛز ستُد ْٜٛظ اذتا٥ص ايفكسا٤ ايبٓذالدٜػٞ

إلْػا٤ بٓو األضس٠ ايبشسٜين بسأع َاٍ ٜبًؼ  َرنس٠ تفاِٖ َػرتن١ بني ادتاْبني

ٖرٙ ارتط٠ٛ ع٢ً غساز بٓو دساَني، ذيو  ٚتأتٞ. ًَٕٝٛ دٜٓاز دعُا يفكسا٤ ايبشسٜٔ

ايفكسا٤ ٚاحملتادني مببايؼ بطٝط١  ايرٟ ضاِٖ يف َطاعد٠ ٚاإلْطاْٞاملػسٚع ارتريٟ 

ضد زَل ادتٛع، يف ايٛقت ايرٟ  اد ع٢ً أْفطِٗ يفيألخر بأٜدِٜٗ ضتٛ ايعٌُ ٚاالعتُ

ايبشس١ٜٝٓ إضاف١ إىل  أندت فٝ٘ ايٛشٜس٠ إٔ بٓو األضس٠ َػسٚع ٜػٌُ نٌ األضس

اضتفاد َٓ٘  تطٜٛس َػسٚع َاٜهسٚضتازت ايرٟ ٜعٌُ حتت َع١ً ايٛشاز٠ ٚايرٟ

 حتًٜٛ٘ إىل بٓو إَها١ْٝأيف َٛاطٔ َٔ األضس املٓتذ١ َٛضش١  56أنجس َٔ 

بٓو ايبشسٜٔ  إىلذيو  أضفٓاَا  ٚإذا .ٞ يف املًُه١ تعٛد ًَهٝت٘ يألضس ايبشس١ٜٝٓتٓافط

ٚايرٟ  ، ٚايرٟ ٜكدّ قسًٚضا بػهٌ ز٥ٝطٞ يًُٓػتت ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ يًت١ُٝٓ

 عسٜين ًَٕٝٛ دٜٓاز 01ًَٕٝٛ دٜٓاز عسٜين إىل  01َٔ اشداد زأمساي٘ املدفٛع 

ٚبايتايٞ تٛفري فسص .املٓػتت  َٔمتٌٜٛ عدد أنرب يٜ٘تٝح  مبا . 6112عاّ 

  .يًُٛاطٓني أنجسعٌُ 

                                                 
4

 4                         تصريح للذكتورة فاطمت البلوشي وزيرة التىميت االجتماعيت ;611/ديسمبر/ 57في  :9>51جريذة أخبار الخليج العذد -
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 :ضط١ ارتري١ٜ املًه١ٝ ؤامل -7  

خًٝف١ عاٌٖ ايبالد املفد٣  آٍأَس سطس٠ صاسب ادتالي١ املًو محد بٔ عٝط٢   

 األضسايبشسٜٓٝني َٔ  األٜتاّدت١ٓ يهفاي١  بإْػا٤ّ 6115ٜٛيٝٛ  58بتازٜخ 

ّ بتهًٝف ٖرٙ 6115ْٛفُرب  8٘ بتازٜخ املطتشك١ ثِ صدز أَس ثإ َٔ داليت

 .ايالت٢ ال عا٥ٌ هلٔ األزاٌَايًذ١ٓ بهفاي١ 

 

خًٝف١ ٚشٜس ايدٜٛإ  آٍايػٝخ خايد بٔ أمحد  املعايٞنُا صدز قساز َٔ صاسب 

 األضاضٞايٓعاّ  بإصداز 6119ْٛفُرب =بتازٜخ  6119يط١ٓ  :حتت زقِ  املًهٞ

 .يًذ١ٓ

 

تط١ُٝ ايًذ١ٓ  بإعاد٠ّ ;611يط١ٓ  56زقِ  ايطاَٞثِ أصدز داليت٘ أَسٙ 

 ;611يط١ٓ  77زقِ  ايطاَٞضط١ ارتري١ٜ املًه١ٝ نُا صدز أَس داليت٘ ؤبامل

تٓٗض  ٞهلا يه ايفدسٟضط١ ارتري١ٜ املًه١ٝ يٝهٕٛ داليت٘ ايس٥ٝظ ؤتٓعِٝ امل بإعاد٠

 األضسأنجس مشٛال غتفف أعبا٤ اذتٝا٠ عٔ نجري َٔ  ٚادتُاعٞ  إْطاْٞبدٚز 

ضط١ ظاْب ذ٣ٚ اذتادات أفسادا ٦ٖٝٚات تٝطس هلِ َا ٜعِٝٓٗ ؤٚتكف املاحملتاد١ 

ع٢ً َتطًباتِٗ ايطسٚز١ٜ ٚتٛفس هلِ ظسٚفا سٝات١ٝ زخ١ٝ ٚنسمي١ ٚال ٜٓشصس 

تطتٗدف نٌ احملتادني ٚنٌ اذتادات ٚايٓٗٛض  ٞسكٌ ٚاسد فٗ ضط١ يفؤدٚز امل

 .يًُٛاطٓنييٓفع ايعاّ نٌ َا ٜعٛد با باملػازٜع ارتري١ٜ غري ايسع١ٝ ٚاملطا١ُٖ يف

بتعٝني مسٛ ايػٝخ  ;611يط١ٓ  78خس َٔ داليت٘ حتت زقِ آنُا صدز أَس 

 األٜتاّبًؼ زتُٛع عدد  ٚقد  ضط١ ؤٍ خًٝف١ ز٥ٝطا جملًظ أَٓا٤ املآْاصس بٔ محد 

ٜتِٝ ٚأز١ًَ َٔ شتتًف َدٕ  عػس٠ آالف( 51111) ٞاملهفٛيني سٛاي ٚاألزاٌَ

 .ٚقس٣ ايبشسٜٔ

 

 :م ايطُإ االدتُاعٞ صٓدٚ: ثاًْٝا

 

عــسف ايطــُإ االدتُــاعٞ عًــ٢ إْــ٘ املطــاعدات االدتُاعٝــ١ ايــيت تكــدَٗا ايدٚيــ١          

يًُٛاطٓني َٔ أفساد أٚ أضس بٗدف َطاعدتِٗ ع٢ً تـأَني اذتـد األدْـ٢ َـٔ َتطًبـات      

 . اذتٝا٠ األضاض١ٝ
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ــر ٜٓــاٜس   (5) ــر قــإْٛ ايطــُإ       ;611َٓ ــدأت ٚشاز٠ ايتُٓٝــ١ االدتُاعٝــ١ بتٓفٝ ب

ــاد٠ زقــِ  :611يطــ١ٓ ( >5)ٞ زقــِ االدتُــاع ــ٢ َــٓح  ( 7)يف امل ٖٚــٛ ٜــٓص عً

ايطُإ االدتُاعٞ يهاف١ ايف٦ات اييت يٝظ هلـا َصـدز دخـٌ نـاف تعتُـد عًٝـ٘       

يف َعٝػتٗا ٚتٓدزز حتتـ٘ ف٦ـات األزاَـٌ، ٚاملطًكـات ٚاملٗذـٛزات ٚأضـس املطـذْٛني        

كام ٚايبٓـــت غـــري املتصٚدـــ١ ٚاألٜتـــاّ ٚاملعـــاقٕٛ ٚاملطـــٕٓٛ ضـــُٔ غـــسٚط اضـــتش 

 .  يًُطاعد٠
 

أضـس٠  ( :=;=)تػري اإلسصا٤ات املع١ًٓ إىل إٔ اإلعا١ْ يعدد األضس احملتاد١  بًػـت   (6)

ٚ  57=) سـٛايٞ   ;611ٚبك١ُٝ إمجايٝـ١ بًػـت يف ٜٓـاٜس     ، ٚدت (ب. د 591أيفـًا 

، ٚيألضـس٠  (ب.د 1;ب إىل .د 91)إىل زفع ق١ُٝ املطاعدات االدتُاع١ٝ يًفسد َـٔ  

، فطــاًل عــٔ (ب.د 591ب إىل .د 511َــٔ )داص أغــ 9املهْٛــ١ َــٔ أنجــس َــٔ  

ب يف .د 61إىل  51ٚدـٛد َطــاعدات أخــس٣ تكــدَٗا ايــٛشاز٠ تتُجــٌ يف ختصــٝص  

ــا٤، ٚتٛشٜــع أضــِٗ يف زتُــع عكــازات ايطــٝف       ــا٤ ٚامل غــهٌ ختفــٝض يسضــّٛ ايهٗسب

ــا٤ َــٔ ايسضــّٛ        ــا٤ األضــس احملتادــ١، ٚاإلعف ــدزٜب زتــاْٞ ألبٓ ــٛفري ت ايتذــازٟ، ٚت

  .يبًدٜات ٚاألغػاٍ ٚاإلضهإايدزاض١ٝ ٚزضّٛ ا

 

3007َٔ املطاعدات ٚسذِ ايدعِ يف ٜٓاٜس  ٔعدد املطتفٝدٜ  

 3007عدد األفساد سطب ق١ُٝ املطاعدات يػٗس ٜٓاٜس 

 ق١ُٝ املطاعد٠

 ايف١٦ ايف١٦ ايف١٦

 اجملُٛع

 ب.د510 ب.د530 ب.د70

 عدد األفساد

 
9;=8 71=5 =55 =;=: 

 زتُٛع املبايؼ

 
8199<1 7;1=61 57::91 =57591 
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بايٓطب١ يإلسصا٤ات ايسمس١ٝ

(5)

ب يعدد َـٔ أفـساد   .د 761>6=فكد مت تٛشٜع َبًؼ  

ب غٗسًٜا ٜٚبًـؼ عـددِٖ   .د591ب غٗسًٜا إىل .د1;األضس٠ اييت ترتاٚح دخٛهلِ َا بني 

 : فسد َٔ اذتاالت املتعدد عطب َا تبٝٓ٘ ادتداٍٚ ايتاي١ٝ =9;=5
 

دتُاع١ٝ عطب ضبب ايطًب ٚعدد أفساد ف٦ات َٔ املطاعدات اال ٔدٜٝفعدد املطت

3007ايدخٌ يف دٜطُرب   

 

 ضبب

 ايطًب

 ايف١٦ ايف١٦ ايف١٦

 

 زتُٛع

عدد 

 األفساد

 ب.د510 ب.د530 ب.د70

 عدد

 اذتاالت

عدد 

األفساد 

 يهٌ ساي١

عدد 

 اذتاالت

عدد 

األفساد 

يهٌ 

 ساي١

 عدد

 اذتاالت

عدد 

األفساد 

 يهٌ ساي١

 ;59 5: 55 6> =6 58 ; أضس٠ املطذٕٛ 

 =;61 786 7: 1>55 881 ;99 999 أز١ًَ

 >:=7 6157 798 8=58 6=8 8:5 785 األضس٠

 =>8 55 6 5:6 1; :75 758 ايبٓت غري املتصٚد١

 5:16 66; ;56 896 ;59 >86 867 ايعادص عٔ ايعٌُ

 889> ;=59 7>6 78=7 5987 58=6 8;>6 املطٔ

 8>>5 661 86 9:9 :65 ==51 ;=51 املطًك١

 597 :5 7 7; 68 8: 6: املعام

 6=: 677 87 >:7 565 5= 5= املٗذٛز٠

 91 55 6 67 55 :5 :5 ايٛيد

 675 ;6 9 587 ;9 5: 5: ايٝتِٝ

 59710 9697 79= :;8> 75:1 165: 85>9 اجملُٛع

 

 

 
 

                                                 
5

611;  
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َٚبايؼ املطاعد٠ االدتُاع١ٝ  ٔعدد املطتفٝدٜ  

3007عطب احملافعات دٜطُرب   

 احملافع١

عدد 

 ٔاملطتفٝدٜ

 املبًؼ أْج٢ ذنس

 1;>79 ;79 8: 861 احملافع١ ادتٓٛب١ٝ

 51;771 ::65 8;55 7781 احملافع١ ايػُاي١ٝ 

 6951:1 66=5 5:; 7>:6 احملافع١ ايٛضط٢

 1;=578 5177 898 ;>58 ستافع١ ايعاص١ُ 

 51;9;5 :589 =98 6119 ستافع١ احملسم

 938230 6924 2003 9926 اجملُٛع

 

 :ايصٓادٜل ارتري١ٜ  : ثايجًا

 

تعرب َعْٛات ايصٓادٜل ارتري١ٜ عـٔ تٓـاَٞ ايـٛاشع ايـدٜين ٚاإلْطـاْٞ ايـرٟ ٜعهـظ         (5)

ساي١ َٔ سـاالت ايتهافـٌ االدتُـاعٞ يف تكـدِٜ ايـدعِ يًفكـسا٤ يف ايبشـسٜٔ، ٚقـد         

بدأت اْطالقتٗـا ايفعًٝـ١ َٓـر بداٜـ١ ايجُاْٝـات ٚنـإ زتـاٍ عًُـٗا قـد تبًـٛز يف           

، ٚنـإ هلـا   =>=5دز بػإٔ تٓعِٝ ْػـاطٗا قـإْٛ خـاص يف    األْد١ٜ األ١ًٖٝ، ٚص

ــٔ     . 7==5أٍٚ إغــٗاز يف  ــٓادٜل َ ــرٙ ايص ــداد ٖ ــاع يف أع ــٛسغ ازتف ــٓدٚم يف  ;ي ص

، مما ;611صٓدٚم يف  1>، ست٢ بًػت 6117صٓدٚم يف أغططظ  6;إىل  =>=5

ظتدٙ ايبعض َؤغسًا ع٢ً ازتفاع عدد ايف٦ات االدتُاعٝـ١ ايـيت تعـٝؼ حتـت خـط      

طــاًل عــٔ نْٛٗــا تعــبري عــٔ ايتــتخٞ ٚايتطــأَ االدتُــاعٞ يف اجملتُــع   ايفكــس، ف

ٜػًـب عًــ٢ ٖـرٙ ايصـٓادٜل ايطــابع    . ملٛادٗـ١ ازتفـاع َطـتٜٛات املعٝػــ١ ٚتسادعٗـا    

ارتــريٟ يًفكــسا٤ عًــ٢ بــساَر متٜٛــٌ املػــسٚعات املتٛضــط١ أٚ املتٓاٖٝــ١ يف ايصــػس   

١ يتشطـني  بٗدف زفـع نفـا٠٤ أفـساد ٖـرٙ األضـس٠ ٚإْتـادٝتِٗ نُـدخٌ ٚٚضـًٝ        

ظسٚف َعٝػتِٗ، ٖٚٓاى ْكص غدٜد يف تٛافس ايبٝاْات ارتاص١ عذِ َا تكدَ٘ 

ٖـــرٙ ايصـــٓادٜل َـــٔ دعـــِ أٚ بـــساَر خـــدَات َـــٔ سٝـــح تصـــٓٝفٗا ٚسذُٗـــا  

 . ٚطبٝعتٗا

 

تكدّ إعاْاتٗا يف صٛز٠ إعا١ْ عاد١ً َٚؤقت١ أٚ َٛمس١ٝ عطب ايعسٚف ايصَٓٝـ١   (6)

ًـ   ألضـس٠ عسٜٓٝـ١   ( ب.د 1;7)ؼ تكسٜبـًا  ٚاملٓاضبات ايد١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ، ٖٚـٞ تب
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أفساد، هلا َعٝـٌ أٚ يف سايـ١ ٚفاتـ٘ ٚبعطـٗا قـد عتصـٌ عًـ٢         :ٜتهٕٛ أفسادٖا َٔ 

 891)اإلعاْات َٔ ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ، ممـا ٜسفـع دخـٌ األضـس٠ أسٝاْـًا إىل      

(ب غٗسًٜا.د

(5)

 . 

 

ت املطـاعدات  ٜكـدز املعـدٍ ايػـٗسٟ ملصـسٚفات ايصـٓادٜل ارتريٜـ١ يف مجٝـع زتـاال          (7)

، ٖٚــٛ ٜستفــع يف غــٗس زَطــإ  (ب.د 80111:)ايدٚزٜــ١ ٚايجابتــ١ ٚايطاز٥ــ١ مببًــؼ  

ٚقسب افتتاح املدازع َٚـع بداٜـ١ َٛضـِ ايصـٝف ٚايػـتا٤ سٝـح تبًـؼ املصـسٚفات         

نُا تٛضح ادتدٍٚ ايتاي١ٝ

(5)

 : 
 

 سذِ املطاعدات اييت تكدَٗا ايصٓادٜل ارتري١ٜ 

"تكدٜسٟ"بػهٌ َٛمسٞ ٚ  

 ملٛمس١ٝاملٓاضبات ا

َتٛضط سذِ املطاعدات ٚاإلعاْات 

 بايدْاْري ايبشس١ٜٝٓ يًصٓادٜل ارتري١ٜ

 اجملُٛع

 6810111 7111 َطاعدات غٗس زَطإ 

 6810111 7111 أٍٚ َٛضِ ايصٝف ٚايػتا٤

 
 سذِ املطاعدات ايط١ٜٛٓ ايجابت١ اييت تكدَٗا

"تكدٜسٟ"ايصٓادٜل ارتري١ٜ    

 املٓاضبات

 َتٛضط سذِ املطاعدات

 إلعاْات بايدْاْري ايبشس١ٜٝٓٚا

 يًصٓادٜل ارتري١ٜ

 0111>:; نٛبْٛات غٗس١ٜ َٚطاعدات طاز١٥ 

 6810111 َطاعدات غٗس زَطإ 

 6810111 َٛضِ ايصٝف ٚايػتا٤

 5:10111 اذتكٝب١ املدزض١ٝ

 101111> َطاعد٠ تكدّ يطًب١ ادتاَع١ 

                                                 
5

611; 

5
611; 
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 ايفكس بػهٌ فعاٍ ال بد َٔ حتًٌٝ خصا٥ص ايفكس ملعادت١

 

 .زتُٛع١ األض١ً٦ األضاض١ٝ اييت ميهٔ طسسٗا إلعداد ٚحتدٜد خصا٥ص ايفكس فُٝا ًٜٞ 

 

 ٌٖ ٜتفاٚت ايفكس نجريًا بني َٓاطل ايبالد ؟ .5

 ٌٖ األَانٔ األنجس نجاف١ ضها١ْٝ ٖٞ اييت حتتٟٛ ع٢ً عدد أنرب َٔ ايفكسا٤؟ .6

 ؟َا ٖٞ عالق١ ايفكس بادتٓظ ٚايعُس ْٚطب١ ضهإ املدٕ ٚايسٜف ٚبادتٓط١ٝ  .7

 َا ٖٞ املصادز األضاض١ٝ يدخٌ ايفكسا٤؟ .8

 َا ٖٞ ايكطاعات اييت ٜعتُد عًٝٗا ايفكسا٤ يف دخًِٗ ؟ .9

 َا ٖٞ ايطًع ٚارتدَات اييت ٜبٝعٗا ايفكسا٤؟ٌٖ ٖٞ قاب١ً يًتصدٜس أّ ال ؟ .:

 اىل أٟ َد٣ فكسا٤ ايسٜف َستبطٕٛ بايصزاع١؟ ٚبايتٛظٝف يف اذتكٍٛ؟ .;

 ١؟َا ٖٛ سذِ ايبطاي١ ؟ ٚايبطاي١ املكٓع .>

َا ٖٞ أِٖ ايطًع اييت تدخٌ ض١ً االضتٗالى يًفكسا٤؟ نِ سذِ ْٚطب١ ايطًع ايكاب١ً  .=

 يًُتادس٠؟

 َا ٖٞ عالق١ ايفكس بط٤ٛ ايتػر١ٜ أٚ مبدسدات ايتعًِٝ ؟ .51

 َا ٖٞ خصا٥ص ارتصٛب١ يد٣ ايفكسا٤؟ .55

 َا ٖٞ ارتدَات ايعا١َ املُٓٛس١ يًفكسا٤؟ َٚا ٖٛ َطت٣ٛ ٖرٙ ارتدَات ؟ .56

 ايٝف ايتعًِٝ ٚايصش١ يًفكسا٤؟َا َد٣ ازتفاع ته .57

 ٌٖ بإَهإ ايفكسا٤ اذتصٍٛ ع٢ً قسٚض َٔ ايكطاعات املٓع١ُ ٚغري املٓع١ُ؟ .58

 َا ٖٞ املٛازد ـ أزاضٞ ، عكازات ، َاي١ٝ يف سٛش٠ ايفكسا٤؟ .59

 َد٣ ضُإ سصٛهلِ ع٢ً املٛازد ايطبٝع١ٝ  ٚسس١ٜ ايتصسف فٝٗا ؟ .:5

 ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني ايتدٖٛز ايب٦ٝٞ ٚايفكس ؟ .;5

 تػٝري تربرب دخٌ ايفكسا٤؟ َا ٖٞ األخطاز اييت جتابِٗٗ؟ َد٣ .>5

 أنجس عسض١ يٝصبشٛا فكسا٤ يف املطتكبٌ؟ ادتُاع١ٝف٦ات  ٌٖ ٖٓاى .=5
 

 


