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حعذ انسٛبدت إدذٖ انمطبعبث انٓبيت انخٙ حشحكز عهٛٓب انعذٚذ يٍ دٔل انعبنى فٙ 

دفع عجهت انًُٕ فٛٓب، ٔحفٕق فٙ يسبًْخٓب فٙ رنك انمطبعبث األخشٖ كبنمطبع 
انصُبعٙ ٔانزساعٙ ٔغٛشْب، ٔٚؤكذ رنك انخزاٚذ انكبٛش فٙ أعذاد انسٛبح ٔانببنغ أكثش 

 480 ٔانز٘ ٚفٕق اإلٚشاداثيٍ سخًبئت يهٌٕٛ سبئخ، ٔٚشافك رنك انًُٕ فٙ دجى 

يهٛبس دٔالس سًُٕٚب فضاًل عٍ يسبًْخّ فٙ حشغٛم أعذاد كبٛشة يٍ انعًبل انًسخخذيٍٛ 
 يهٌٕٛ عبيم أ يسخخذو، كًب ٔاٌ 240فٙ يخخهف فئبث ْزا انمطبع ٔانببنغ عذدْى 

انًؤششاث انًسخمبهٛت حؤكذ بأٌ ُْبنك ًًَٕا يخٕاصاًل فٙ أعذاد انسٛبح ٔاإلٚشاداث 

.  سًُٕٚب% 4ٔبًعذل 
يهٌٕٛ ٔبًسبًْت  (1 ,199 )2000أيب ببنُسبت نألسدٌ فمذ بهغ عذد انسٛبح نعبو 

يٍ انُبحج انًذهٙ اإلجًبنٙ، فضاًل عٍ اسخٛعببّ العذاد كبٛشة يٍ انمٕٖ % 11بهغج 

.   آالف عبيم110انعبيهت ٔانببنغت 
ٔاَعكس ْزا انًُٕ انكبٛش فٙ االسدٌ عهٗ ضخبيت االسخثًبس فٙ انفُبدق ٔانخٙ 

 فُذلًب يٍ يخخهف انذسجبث نخذيت أعذاد كبٛشة يٍ انسٛبح ٔانزٍٚ 190ٚفٕق عذدْب 

ٚشغبٌٕ فٙ اسحٛبد انفُذق انز٘ ٚشلٗ انٗ يسخٕٖ حٕلعبحٓى ٔادخٛبجبحٓى يٍ خالل 
حمذٚى خذيبث بأسعبس يُبسبت ٔجٕدة عبنٛت، يًب دفع بٓزِ انفُبدق انٗ خصٕصٛت 

انخعبيم يع ْزِ انخفصٛالث ٔاالدخٛبجبث يخبعت نخذمٛك رنك انعذٚذ يٍ االسخشاحٛجٛبث 

ٔانخٙ يٍ بُٛٓب اسخشاحٛجٛت حُشٛط انًبٛعبث، ٔانخٙ حٓذف انٗ دفع انعذٚذ يٍ انسٛبح 
السحٛبد ْزِ انفُبدق يٍ خالل حمذٚى عشٔض سٕاء كبَج خبصت ببنسعش أ ببنُٕعٛت 

نخشكم بًذصهخٓب يبشساث سئٛسٛت نزٚبسة ْزِ انفُبدق ٔنبٛبٌ يذٖ اسخخذاو ْزِ 

االسخشاحٛجٛت فٙ انًؤسسبث انفُذلٛت انًٕجٕدة فٙ يذُٚت انبخشاء لًُب بٓزا انبذث 
ٔلذ ادخٕث ْزِ انذساست . نهكشف عٍ ٔالعٓب ٔبٛبٌ أْى األدٔاث انًسخخذيت فٙ رنك

عهٗ احجبٍْٛ األٔل ببنكشف عٍ يفٕٓو اسخشاحٛجٛت حُشٛط انًبٛعبث ٔيذٖ أًْٛت 

اسخخذايٓب، أيب االحجبِ انثبَٙ حُبٔل ٔالع اسخشاحٛجٛت حُشٛط انًبٛعبث فٙ فُبدق 
انبخشاء فئت انخًست َجٕو، ٔانخعشف عهٗ يبشساث اسخخذاو ٔيخٗ حسخخذو فضاًل عٍ 

.  األدٔاث انخٙ حذشص انفُبدق عهٗ اسخخذايٓب ببسخًشاس

 
 

 
 


