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 ةـدمـمق
مر1991صسددددمصر (203)بدددأربرمددالخرخصة ة ددصر ددذرل ددررلمددذر ددد ررخص ددام  ر

،ر قددددرةددد ارقدددذخرخص دددام  ر م1991إلعدددادنريمظدددامرادددرعاارخص طددداعرخص دددامرسمدددددصر
لجداصسرإدخرنرخصادرعاارخص اب دصرسداطصرخصي دربر دذربادارأ د ارخصادرعاارخصياب دصر

 دامرصايد صذرلهلدصرخإلعددخدرلعيبر مذرايبار زخرنرقطاعرخإلعلاارخصر يمرإمااء . صهار
 . خإلارخبرعاذريمفاذربرمالخرخصة ة صر

 خصجدددداررباصدددذعررأ رزادددادنرلسددداقلصرخص طددداعرخصةددداصر دددذرلادددر عاارخصبمادددصرررررر
خألساسداصرقد رلد ربمد درخصبدرخلخرخصيدذرا يربهدارخصبمد رخصدد صذر  دمد درخصم ددرخصدد صذر

 Economicيرقي داد خصيذريأيذريبدارعمد خ رخصييبادارخإلقي اديرصإل الحرخال

Stabilization،خصيعاددددددبرخصهاعاددددددذررر Structural Adjustmentقددددددذرر،رر 
ة ة ددصررإصددذ يددع ر ددرخبصر،رقي دداديرخصيبراددررخالرإصدذسااسداارخصيددذريدددع رخص

خص بدخارخصللا عصرصا طداعرخص دامر خصسدلاحرصا طداعرخصةداصر دذريل ادارخصلادر عاار
 .اعرخص امعاذرخص طردقارر ياغااهاررعامار ذرخصسابدربعرخ را ياا
رخ ددددددددددددخرلددددددددددد رر خ ددددددددددددررPrivatizationا يبدددددددددددررل دددددددددددطا رخصة ة دددددددددددصرر رررر

باددددد ر . يددددد رنرخالي ددددداالار خصل ا لددددداارGlobalizationع دددددررخص  صلدددددصرر
ملددددارقددددذرةادددداررر،قي دددداداصر بسددددبرإرصددددمري دددددرظدددداقرن سدددديرخياجذرلدددد رةاددددارخاررإ خ 

عادددذر GATT أعددددار دددذرخيفاقادددصرخصجددداارلمظلدددصرخصيجدددارنرخص اصلادددصر،رخصيدددذر
إصدددددذرخصلمظلدددددصرم دددددلامرلددددد رادددددر طرخالرا ر دددددر رارا ر ة دددددصري يبدددددررادددددرط رخصةأ

 رخص طدددددددداعرخصةدددددددداصرأعيددددددددررقدددددددددرنرعاددددددددذرخألدخءرلدددددددد رأ،ر ذصدددددددد ررخمطالقددددددددارلدددددددد ر
ر.خص طاعرخصبع لذر

 خص خقدددددارأ رخصة ة دددددصريلدددددارسريأيارقدددددارعادددددذرخص لاصدددددصرعادددددذرخصلسدددددي يرخصعادددددذر
 ددددذرخإلقي ددددادربطرادددددرلبااددددررلدددد رةددددالارخصيددددأياررعاددددذرخص ددددالاا رصددددديراددددرعاار
خص طدددددداعرخص ددددددامرخصيددددددذريددددددمربا هددددددارلدددددد رةددددددالاريسددددددرابهمرلدددددد رخص لددددددارأ ريبسددددددا ر

غادددددددررلبااددددددررلددددددد رريرصهددددددمر،رعلددددددداريلددددددارسرخصة ة دددددددصريددددددأيارخ رخص  ددددددارخصلددددددداد
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ةددددددالاريماددددددداطر ملددددددد رخص طددددددداعرخصةددددددداصر.ر الراددددددد رأ رخصطب دددددددصرخص الادددددددصريليدددددددار
خصجامددددبرخصباددددد ير،ر هددددذرخصيدددددذري ددددد ارغارقددددار دددددذرلجيلدددددارايسددددمرب ريفددددداعرل ددددددار

ررر1خإلعاصصر.
مرطددددرحرأسددددهمر1992صسددددمصر (95)سرخصلددددااررقددددمرأقددددام  رررراسددددررقددددد رررررررر

خصاددددددددرعاارخص الددددددددصر ددددددددذرخصب ر ددددددددصرللددددددددارسدددددددداقمر ددددددددذري سدددددددداارقاعدددددددددنرخصلاعاددددددددصر
قلاددددددصرخصة ة ددددددصر ددددددذرخص  دددددددرخصلا ددددددذر ي دددددداظمرد رقددددددار مظددددددرخرألرخصةا ددددددصر،

ر،رررهخصظدددددددددداقرررهعمدددددددددددرقددددددددددذرعددددددددددا رعاامددددددددددارأ رمي قددددددددددب ددددددددددذرل ظددددددددددمرد ارخص دددددددددداصمر
ماددددددددطصررقددددددددذرعبددددددددارنرعدددددددد ريبدددددددد ارخألرصهدددددددداربسددددددددطري راددددددددبأ اصة ة ددددددددصر ددددددددذر

سددددديفادنرلددددد رخص طددددداعرخصةددددداصر،ر ذصددددد رصإلرإصدددددذص دددددامرلددددد رخص طددددداعرخرخالقي ددددداداص
 ددددذرقدددددذخرصرلدددد رخصعفدددداءنرر رصاددددااارخصسدددد درخصيددددذري يبددددررعاددددذردرجددددصرعصاددددآمظددددامر ر

أيددددرر قدددد رلددددارقددددذر،رجابددددصرعاددددذرسددددؤخارقددددامر ارخإلخصببدددد راهلمددددار ددددذرخصل ددددامرخأل
ر؟ررآساا رر  ذرد اراردرسااسصرخصة ة صرعاذرس درخص لار ذرل

 -: مشكمة البحث

يعلدددد رلاددددعاصرخصببدددد ر ددددذرظهدددد ررخص دادددددرلدددد رخألزلدددداار ددددذرظدددداريطبادددددررررررر
صرصالسدييلرا ر،ر صعد رلدارصاداخصة ة صر،ر اصة ة صرقدريب ددرل ددالارربد رع

يأيارقددددارعاددددذربدددداقذرخصلجيلددددارر؟ر اص  دددداصرقددددذرأيدددداررخصة ة ددددصرعاددددذرر اقاددددصر
 .درخص الاصر رأسرخصلاارخصباريصاخلار ذرذص رلةيابر ئاارخصدةارأ رخألسرر،رب

؟رسد درخص لدايدرريطباددرسااسدصرخصة ة دصرعادذرألدارقد ر -: خصسؤخارخصلهمررقمدا
سددديةدخمرخصباامددداارخصةا دددصراصببددد رصإلجابدددصرعادددذرقدددذخرخصسدددؤخار،رب سدددا رضرقدددذخرخ

صاب ضرخصارعاارخصيدذريدمرة ة ديهار خصل ارمدصربدا رل درر رب دضرد ارجمد بر
   . خصبماءرخصيااادايمري زا هارعاذرب ضرارعاارقطاعرر رإسيباا رآساااردر

 

                                                             
1

ر خإلجيلاعاصر  ر خص ام ماص رخإلقي اداص رخآليار ر، ر آةر   ر، رل سذ رخصدا  رجلاا رأبلد ر/ رد أ
ر،ر2004خصليريبصرعاذرة ة صر بدخارقطاعرخألعلاارخص امر،رلطب صرجال صرخصلم  رنر،ر

ر.6 در
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 -:منيج البحث 
ب ددائذرخص ددائمرعاددذرخصلددمهخرسددا برخصيباااددذر خإلي يلدددرقددذنرخصدرخسددصرعاددذرخأل     

،رخصدرخسدصرر يرخ اارخصيذري د مرعااهدايباار بصرخأل ذص رإل،رخالسي رخئذر خصل ار ر
ر ددددارر رلدددد ربامهدددداعدادددددنررعيبددددارخاألرقدددددريددددمريبماددد  ربرمددددالخرخصة ة ددددصرأ قدددذر

ذخرلدارخ رل دالارمل رخصددةارصاعد خدررخصبادراصرباصلادر عاارخصيدذريدمرة ة ديهار،ر ر
يبددار ددبصرقددذهرخصفر دداص،رسدديع  رصهددارآيدداررقالددصرباصمسددبصرصاددد ارخصيددذريرغددبر ددذر
يطبادربرمالخرخصة ة صر عذص رعاذرخص الاا رباصادرع رخصيدذرسدايمرة ة ديهار

 يرخ داارقددريب  دارذخرعا رخإلإعادرلارأسصرصي،ر صع رب درخصة ة صردخ  ارخصدرخ
  ددذرسددباارإيبدداارذصدد رسددايمرإجددرخءردرخسددصرر،ررسدد خءرباددعارعاددذرأ رجزئددذ،رأمرالر

 .آساالادخماصر ذص ر ذر  ءرخصيجربصرخصل راصر د ارجم براردر
بددددداصلرخجارخألجمبادددددصر خصلرخجدددددارخص ربادددددصر خصدددددد رااار خصرسدددددائارخصسددددداب صررباإلسدددددي امص

ر. غاررلما رنر غارقارل رخصل ادرر خألببا رخصلما رن
ر:رالتاليتقسيم الدراسة عمي النحو صذخرسايمر
بددددددداصيطبادرعادددددددذرقطددددددداعررأيدددددددررسااسدددددددصرخصة ة دددددددصرعادددددددذرسددددددد درخص لددددددداأ آلر:ر
ر. خصبماءرخصياااد
 دددددذرد ارجمدددددد براددددددردررأيددددددررسااسدددددصرخصة ة ددددددصرعاددددددذرسددددد درخص لددددددارياماددددد ر:
ر.رآساا

سااسددددددداصرخصة ة دددددددصريرربدددددددأخصةددددددداصررسددددددديباا صالرخإلب دددددددائذخصيباادددددددارياصيددددددد :ر
ر خصبماء.رخصيااادعاذرس درخص لار ذرل ررباصيطبادرعاذرقطاعر
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بالتطبيق عمي قطاع  أثر سياسة الخصخصة عمي سوق العملأوآل : 
 .والبناء التشييد

رب رخصل ريرأالع ري رابرخصة ة ص ريب اارخإلقي اد ر" را يلدررإصذم  إقي اد
ربدرج رخصةاص رخص طاع رعاذ رع  ر ر ذص  ر، رأساساص رخألص رباا ر رطراد   ا
رر–خص بدخارخإلمياجاصرخصللا عصر ر.ر ايمرر–عالرأ رجزءخ ر" ص طاعرخألعلاارخص ام

رب ررأساصابخصباا ر جلا ها ر، رخصد صصررأساصابعدادن ردخلا رلا ر، رعلاا  لطر بص
 2 يب ارعاذرخص الصرخصب ا صرصأل ارخصلباع

 مراحل برنامج الخصخصة المصري الرئيسية ىي :  

 م .1995 – 1991لخصخصة من المرحمة األولى ا -

رخصلااراار رليا رخص غارن رخصارعاا رل  رباصيةاص رخصة ة ص بدأا
رخصباار ر لما ذ رخألصبا  ر لميجاا رخصد خج  ريرباص ر  بدخا خصزرخعاص،

،رر203 دررخص ام  رخص طاعرخص امررقمررر،1991فذرأعي برر باصيجزئص.ر
رخصذيراغطذرل ظمرارعاارخص طاعرخص ام.ر

ريمرإدرخجرخصارعاارخصللا عصر ذربدخاصربرمالخرخإل ال ر حرخالقي ادير،
ر ر314)صاد صص ر( ر ذ رخصرسلاص رخصد يراص رقاليها ر قدرا ر50صاة ة ص.

لاااررد الر.رل رقذه،رأعامارخصبع لصرع رمايهارصباارخصارعاارخصللا عصر
رعامر ر ذ رخإل الح. ربرمالخ رل  رخصسم خارخصةلسرخأل صى رةالا صاد صص

صاة ة صرل رقبارخصبع لص.ر،ريمرماررقائلصربأسلاءرخصلرابا ر1992
رخصل رسم خا ريال  رصلدن رخصارعاا رل  رد  اا ريال  ريبداد ريم راصاص قد

رخصلاصاصليي رصاسمص ر ذ ر1991/1992راصاص: رطرح ريم ر ذرر20م ر، ارعص
                                                             

2
ب التكاثر البشري والرفاهٌة " ، دار الكتا –د/حسٌن عمر،الجات الخصخصة"الكٌانات اإلقتصادٌة الكبري  

 .  55،صـ  1991الحدٌث ، الطبعة األولً ، 
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رخصل رر رر25يمرطرحرر1992/1993ر صذخص ام راصاصصاسمصرخصلر49ارعص
صر.رخصةطصرالاارأا ارإعادنرقاعاصرخصارعاارسم اا.رخصبع ل1993/94

رخصبم  ر رة ة ص رل  رخصهدب ربرمالجها رإصى رأ ا ا رقد خصل راص
رر3خصلايرعصر.

 ( 1/1جدول رقم )

 تطور بٌع برنامج الخصخصة
 ملٌون جنٌة                                                                      

بٌع مشروعات  

 203قانون 

بٌع المشروعات 

 المشتركة 

شركات قطاع 

 العام

 ات إلٌماإلج

 الحصٌلة عدد الحصٌلة عدد الحصٌلة عدد الحصٌلة عدد

 415 11 - - - - 415 11 1994/ٌونٌو91

 561 14 - - - - 561 14 م1994/1995

1995/1996 12 911 - - - - 12 911 

 2262 31 - - - - 2262 31 إلًاإلجم

 المصدر : وزارة االستثمار .

 (0020-1996المرحمة الثانية : الفترة )

بدأت انطالق جدٌدة فً مسٌرة برنامج الخصخصة  1996ابتداء من ماٌو 

 تمٌزت بالقوة واالستمرار فً مناخ اقتصادي كلً ٌتسم بالتحسٌن المستمر ،

ة علً لٌافً ظل تنامً قدرة سوق األوراق الم شركة  105حٌث تم بٌع 

م علً وزٌادة فً ثقة المستثمرٌن وإقباله، استٌعاب المعروض من األسهم 

كما  ،شراء الشركات العامة المطروحة للبٌع لتطوٌرها وتشغٌلها بكفاءة أفضل 

  (.1-2تشٌر بٌانات الجدول رقم )

 

                                                             
3
 Dr . magd eldin  M.Abdel gawd , other , privatization in Egypt 'an update' , the 

American chamber of commerce in Egypt business studies and Analysis center , 
1997, pt 23 . 
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 ( 2/1جدول رقم )

 نسبة عدد الشركات التي تم خصخصتها كليا او جزئيا 

 عدد الشركات و الشركات في بداية البرنامج  إليالى اجم

مركز معلومات قطاع االعمال العام -سنوى  -) تراكمي (  
4

 

 
 

 التاريخ
 

عدد  الشركات لكل  سنه علي  
 حدا*

 القيمة ))%(( ) تراكمي (شركةعدد 

31/12/2000  9 139 44.3 

31/12/1999 21 
130 41.4 

31/12/1995 29 
109 34.1 

31/12/1991 25 

50 25.5 

31/12/1996 24 
55 11.5 

 105 
  

 . اٌجبحضخ*رُ حسبة ِٓ خالي 

 م.1120 – 2001المرحلة الثالثة : من الفترة 

، تم بٌع  1/1/2003شركة فً  114بلغ عدد شركات قطاع األعمال العام 

هلٌة الورق األ –طنطا للكتان والزٌت  –سٌماف  –شركة المنصورة للراتنجات 

كربونات  –ترسانه االسكندرٌة  –مصر شبٌن الكوم  –فرتا  – 5فنديأعمر  –

كما تم تصفٌة  بٌع باقً أصول مصانع شركة البالستك األهلٌة . –صودٌوم 

 150 إلًواندماج عد من الشركات لٌصل عدد الشركات قطاع االعمال العام 

                                                             
4

ستثمار وقطاع اإلعمال العام بشان عدد الشركات التً تم بٌعها . نجد إن هناك اختالف بٌن بٌانات وزارة اإل 

خالل الفترة الزمنٌة .  إلًحٌث ان البٌان المعروضه تشمل اإلجم الباحثةتم حساب عدد الشركات من خالل 
 ww.eip.gov.eg/nds/ndsview.aspx?id=4633http://wراجع فً ذلك الموقع اإللكترونً 

  
5

بناء على حكم المحكمة اإلدارٌة بفسخ عقد بٌع شركة عمر أفندى وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل تبعٌتها  

ا إستالم الشركة واإلعداد لعقد جمعٌة عمومٌة غٌر عادٌة لتحوٌل إلٌفجارى ح .للشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر

 . 91لسنة  203إلى قانون قطاع األعمال العام رقم  51لسنة  159انون الشركة من الق
  construction.com/nccd_owner_a.aspx-http://www.nccd راجع فً ذلك

http://www.eip.gov.eg/nds/ndsview.aspx?id=4633
http://www.nccd-construction.com/nccd_owner_a.aspx
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لذ ثبػذ اٌحىِٛخ ِؼظُ حظض اٌّبي اٌؼبَ فً  6. 2009/ 6/  30شركة فً 

، وّب ثبػذ أٚي ثٕه  12اٌجٕٛن اٌّشزشوخ فً اٌسٕٛاد اٌخّس األًٌٚ ِٓ اٌمشْ 

 1223لطبع ػبَ ٚ٘ٛ ثٕه اإلسىٕذسٌخ فً أوزٛثش 
7

حذاس أاد٘ب ثؼذ د. ٚرُ اسزش

 . 1222ٌٕبٌش  12صٛسح 

 (1990 -1985حجم سوق العمل قبل تطبيق سياسة الخصخصة ) -1
خص لاصصر،رعالصربل مدذر خبددرصغ ادا ر ا  ددربهدارخألجدرنرخصيدذراي ا دهارخص الدارمظادرر

8قاالصرب لارل ا ر رعذص را  دربهار رصرخصرزد
 . 

بدد رل دددخررخصليدداحرلدد ر ددرصرعلددارعمدددرألددارخصلفهدد مرخإل ددطالبذرصاعالددصر ا  دددر
رأجررل ا ر.ر صذص ر اص لاصصرلفه مرلريبطرباصطابرعاذرخص لار.

ذخرعدددا رلسدددي يرخص لاصدددص   خ 
9
خصلطا بدددصرعمددددرأجدددررل دددا رلسدددا اا رصلسدددي يرخص لاصدددصر 

                                                             
6
 http://www.bsic.gov.eg/company_turn.pdf  

1
 .112د/رإبرخقامرخص اس ير،رلرجارسابدر،ر در 
5

رخصل جمرخص ساط 
 .  جدارربمارخآل رأ رم ربرخصلفاقامرخآلياصر خصلريبطصرخريباطا ر يا ارباص لاصص 9

ر -رأ رخإلجباراص رخص لارر: Involuntary Unemploymentخصبطاصص رعلاص  ي اسربجم
 خسي دخدقارصا لارعمدرخألجررخصسائدر.غاررخصل ظفصررغمر

ر -رب رخصيعم ص جاص رص دمر  Technological Unemploymentخصبطاصص ريظهر ر قذ :
  ذرخص لااصرخإلمياجاصر. ج درخص ما ررخإلمياجاصرخألةريرخصلعلاصرصا لار

ر -را رخصل م ص رخص لاررDisguised unemploymentخصبطاصص رق ن ربا  رخصفرد ر هذ :
 صرصيب ادرمفسرخصمايخ.خصل ظفصر  ال ر ق نرخصالزل

: ييليار ذر ج درلي طاا ر ذر Structural Unemploymentخصبطاصصرخصهاعااصر -ر 
 ذرقطاعرآةرر صع رخص ظائبرخصليابصرالرراصاصأبدرخص طاعااررغمر ج در ظائبرة

 ييماسبرلارخصلؤقالارخصلي طاا رعأ راع  رقما ربطاصصر ذرخص طاعرخصزرخعذر.
 ج درعددرل ررإصذ:ر ياارر Frictional Unemploymentخصبطاصصرخالبيعاعاصر -رج

 خصلي طاا رخصذا راببي  رع ر ظائبرعلارأ  ارل رخصليابصر.
رإجلر The Labor Forceخص  يرخص الاصر -رح ري ربرعاذرأمها ل رقمر ذرس رر صذ:

سمصر(ر قادرا رعاا رس خءرعام خرا لا  ر  الرأ راببي  رع رر64ر–ر15خص لاربا ر)

http://www.bsic.gov.eg/company_turn.pdf
http://www.bsic.gov.eg/company_turn.pdf
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خصل ر  دددصرعمددددرقددددذخرخألجدددرريعدددد  رب دددددرلسدددي يرخصي ظاددددبرخصعالدددار)بدددداصلفه مر
ارعمدرقذخرخألجرر جدر ر دصرعلدار الرخصعالساعذر(ربا رعارل رارغبر ذرخص ل

 10ا جدرإذ رل رق رلي طارإجباراا رالراجدرعلال رعمدرلسي يرخألجررخصسائدر.
 

 . حجم قوة العمل قبل تطبيق سياسة الخصخصة - أ

ر1333رإصدددذمرر1976لااددد  ر دددردر دددذرر11رصذخخريفددداعربجدددمرقددد يرخص لدددارلددد ربددد ر
خرا مذرزادادنربجدمر.ر قذر1996لاا  ر ردر ذرر17رإصذيمرر1986لاا  ر ردر ذر
لااد  رر234رصذخل ارمدصرببد ررلاا  ر ردرةالارقذهرخصفيدرهر.ر338رصذخق يرخص لاربب ر

 دددردر  دددطرةدددالارخصفيدددرنرخصسددداب صرعااهدددار.ر العددد رخص ددد ارإ ربجدددمرخصزادددادنرخصسددددم اصر
ر1986ر–ر76أصدبر دردر دذرخصفيدرنرر240رصذخخص لدارخريفدارلد ربد ررنخص ا اصر ذرق ر

ر.رر1996ر–ر1986صرخصياصافيرنرأصبر ردر ذرخصر380رصذخب ررإصذ
لااد  ر دردر دذرر237،راي  رزاادنرعدددرخصدذع رربل ددخررروبالنسبة لمتباين النوعي

ر–ر1976لااد  ر دردر دذرخصفيدرنرر138،رل ابارزاادنرقددرقارر1996ر–ر1986خصفيرنر
.رر1996لاا  ر ردر دذرر1435رإصذ.ر بذص راريفاربجمرق نرعلارخصذع ررر1986

ر236رإصدددذلااددد  رأميدددذرر136بجدددمرقددد نرعلدددارخإلمدددا رلددد رر  دددذرل ابدددارذصددد رخريفدددا
.ر قددددذهر ددد برخصزاددددادنر ددددذرقدددد نرعلددددارر1996ر-1986لااددد  رأميددددذر ددددذرخصفيددددرنر

صذ:ربدد رر1986ر–ر1976خإلمددا ر ددذرخصفيددرنر لااددد  رر236رإصددذلاادد  رأميددذرر036رخ 
22 .ر1996ر–ر86أميذر ذرخصفيرنر

 

 

                                                                                                                                                 

 خص لار.
ر  -رخ رخصلساقلص :ر The Labor Force participation rateذرخص  يرخص الاصرمسبص

 عددرل رقمر ذرس رخص لار.رإصذ قذرمسبصرخص  نرخص الاصر
ربجمرخص لار:رعددرخص الاا ر  ال ر.

ر 10 رخصسادن ررإبرخقامرل طفذد/ ر، رخصيجارن رخصمااررعااص ر، رخقي اداصرل ا رن جال صرر–ق ااا
 .111،ر در2010خإلسعمدراصر،ر

11
رلاجدرعي  رخص لار ذرل ررخإليجاقاار خصياابعاار خآل ادرد/ رخصسعا ر ق ن لا ر آةر  ر،

 .ر111،رصر2002 خصل ا لاار،رخصطب صرخأل صذر،رصاماررخصلسي بااصر،رلاراار
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 (  3/2عذٚي سلُ )

 توزيع القوي العاممة 
 حل اإلقامة ، مصرحسب النوع وم 

 
 

يحم 

 اإللايح

 

 

 انُىع

 

 

 حزى انمىٌ انعايهح

 

 تغُش انمىٌ انعايهح

يعذل انًُى 

 انسُىٌ

67 – 

6997 

  % انعذد 6997 6997 6967

 

 انحضش

 

 ركىس

 إَاث

 رًهح

1612617 

729869 

1668224 

4266712 

6899867 

7886869 

7887682 

6492922 

6929421 

6624878 

488117 

6729487 

26149 

17126 

24194 

 

6194 

8198 

2188 

 

 انشَف

 ركىس

 

 إَاث

 

 رًهح

4941896 

847969 

7266868 

7784719 

162896 

6866687 

9268962 

6886189 

9214166 

6789828 

449842 

2676764 

21184 

669119 

88178 

2169 

6192 

2176 

 ركىس انزًهح

 

 إَاث

 

 رًهح

9997486 

991999 

 

68996484 

66966296 

6476178 

 

68869641 

61448761 

2721276 

 

66661984 

2688898 

6872699 

 

8697696 

28168 

79187 

 

29186 

2189 

4169 

2148 

 

رخصجهازرخصلرعزيرصاي بئصر خإلب اءر.ر:خصل در
رخص لار ذرروبالنسبة لمتباين بين الريف والحضر رق ن رمالبظرأ رل دارمل  ،

ر)237خصرابر) رخصب ر ر ذ رمظاره رل  رأعاذ ر%233( رخصفيرن ر ذ ر–ر%1986(
رر1996 رخصساب ص رخصفيرن ر ذ رسائدخ  رعا  رخصذي رخإليجاه رععس ر قذخ ر–ر1976.
 %.ر133%رأعاذرلم ر ذرخصرابرر238با رعا رل دار ذرخصب رر،ر1986

21
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 .ر113،رر112د/رلاجدرعيلا ر آةر  ر،رلرجارسابدر،رصر 
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  و انُىع وتعهُى . توزيع العاممين حسب القطاع المؤسسي

(رأ رعددرخصلايغاا ر ذرخص طاعرخصةاصرأعيررر4/1 اي  رل رخصجد اررقمر)ر
 22523َ ثٍغ ػذد اٌّشزغٍٍٓ 2983ففً ػبَ يغاا ر ذرخص طاعرخص امر،رل رخصلا

 .اٌف ػبًِ 33522 فً اٌمطبع اٌخبص االٌف ػبًِ ، ثٍّٕب ثٍغ ػذد اٌّشزغٍٍٓ

ر ر ذرةادر رصرخص لارباصمسبصررإصذسب ارخإلاارن ر خص طاعرخص ام د ررخصبع لص
رخار ذرخصمظامرصالقي ادرععار،ر باصمسبصرصإلما رب فصرةا صر.ر إلا رأ رخصيغا

ر رذخيهاررخالقي اداصخإلقي ادير خصسااسص رخصبع لص ر ذرقاام ر خصيذرييليارأساسا  ،
ر،ر ر خصياغاا رخإلمياج رجامبذ ر ذ ر خصي سا رخصمل  رخصةاصرعاذ رخص طاع بياجاا
سيم عسرعاذري ااصرم ابرخص طاعا رخصبع لذر خص امرل رخص لاصصر ل رةادر

ر رصرخص لار.ر
برمسبذرل ربجمرخص لاصصر،رباصرغمرل ربد  ر عا ر الزخار اببرأعبررم ا

رإ رخأل صذ رخصفيرن ر ذ رم ابص رقذخرر1986-76مةفاضر ذ رعمد رإسي ر ربا  ،
إريفاعرخصم ابررإصذمر.ر يااررباامااري دخدرخصسعا ر1996خصلسي يرخألةارر ذر

ر1986%ر ذرر21خصمسبذرصا طاعرخصبع لذرل رخص لاصصربلارااب رخص فزنر،رل ر
قذخر ذرخص قارخصذيري قفار ا رعلااصرخصي اا رصبلاصرم.رر1996%ر ذر28رإصذ

رخصلؤقالارخصلي سطصر   درخصلي سطصر خص ااارلمذرأ خئارخصيلاماماار.
رعر ربسبب رخصبع لذ رخص طاع رم اب رامةفض رأ  رخصلي قا رعارد عا  ري اا  م

ر رباإل ا ص ر، رل ررإصذخصةراجا  ر باالارخإلسي اصص ر، رخصلبعر ربابرخصل اش  ي 
23ا لارباصةارجرأ رخص طاعرخصةاصرباصدخةار.خص طاعرخصبع لذرص

 

ر(1-4خصجد ار)ر،ري   رخصباامااروفيما يتعمق بعمالة اإلناث  حسب القطاع
رل ر رباصرغم رخإلما ر، رص لاصص رلسيةدم رأعبر رازخا رخصبع لذرعا ر ال رخص طاع أ 

%(رل ارمصرباصزاادنر58رإصذ%ر59إمةفاضرطفابر ذرخصفيرنرخصياماصر)رل رربد  
ر%ر(ر.59رإصذ%ر40خصفيرنرخأل صذر)رل رخصعبارنر ذر

 عاذرععسرخصلي قار،ر ععسرلارا اارل رأ رخص طاعرخصةاصرالرارببربياغاار
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 .ر129د/رلاجدرعيلا ر آةر  ر،رلرجارسابدر،رصر 



 ظخ ػًٍ سٛق اٌؼًّ دساسخ ِمبسٔخ ثذٚي عٕٛة ششق آسٍب  صش سٍبسٍخ اٌخظخأ

 

-10- 
 

رل ر رلفاجئا  %ر ذر28خإلما ر،رمجدرأ رم ابرخص طاعرخصةاصرخريفارخريفاعا 
خصلسي يرخصذيررإصذم،ر خ  رعا رصمرا ارر1996%ر ذر38رإصذصا ارر1986

ر%(ر.47)ر1976عا رعااصر ذر
 ( 1/6زذول سلى ) ان

 رٛصٌغ اٌؼبٍٍِٓ

 حست اٌمطبع اٌّؤسسً ٚإٌٛع ، ِظش 

 اٌّظذس: اٌغٙبص اٌّشوضي ٌٍزؼٍئخ ٚاإلحظبء 

. 

 معدالت البطالة قبل تطبيق سياسة الخصخصة .  - ب
اي  رل ربااماارخصجهازرخصلرعزيرصاي بئصر خإلب اءرإ ربجمرخصبطاصصر ذرل رر

 ذرعامرة ة صر ذري اعدر،ربا ر  ارمسبصرخصبطاصصرقباريطبادرسااسصرخص
ريف ارمسبصرخصبطاصصرصيباغرمررإ1990لاا  رمسلصر،ر  ذرعامرر035ررإصذمر1980
ر.لاا  رمسلصرر132

 (5/1جدول رقم ) 
 (6998 -6998يٍ ) فٍ يصش  المتعطمين إجمالىأىم مؤشرات 

 ( ٔسّخ ٍٍِْٛ)      
 

 2982 2982 2981 2983 2981 2992 

 ًٌئإعّ

 اٌّزؼطٍٍٓ 

252 253 257 258 258 251 

 اٌّظذس : اٌغٙبص اٌّشوضي ٌٍزؼجئخ ٚاالحظبء ، ثٛاثخ ِؼٍِٛبد ِظش .
 

 عٍّخ إٔبس روٛس اٌمطبع

 6967 6997 6997 6967 6997 6997 6967 6997 6997 

 26166 28197 6611 46179 49161 8914 28166 66186 6419 حكىيٍ

 4146 68147 911 8179 66117 6817 4197 68116 918 عاو

 
 خاص

داخم 
ًُشاخان  

6816 79196 22176 1618 26167 24189 6619 77166 22191 

خاسد 
 انًُشاخ

  16194   62197   1812 

 8167 8166 8186 8126 8127 8186 8164 8189 816 أرُثٍ و دونٍ

 8187 2187 6 8187 6186 216 8187 2117 819 غُش يثٍُ

68818 انزًهح %

8 

68818

8 

688188 688188 688188 688188 688188 688188 688188 

 64679 62287 686288 2686 6666 796 68776 6669 9482 انعذد تاألنف
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والبناء قبل تطبيق سياسة  التشييدحجم سوق العمل في قطاع  -ج
 الخصخصة. 

رصجلاار رخألساساص رخصبماص ري  ذ ر ذ رلب راا  رد رخ  ر خصبماء رخصياااد رقطاع اا ب
ر رصرخص ماعاار خ رصي  ار رقالص رخسيرخياجاص ر ماعص ر ا د ص طاعاارخألةرير،

رب ر رخص الاص را امذرل ر   بصرب ررخألعدخد رأم  رإال ر، رخصمل  خص لار ل خ اص
رعاذرلسي يرخص اصمر.

ر رعام رل  رخصفيرن راهدا رر1991 قد رعام رخإل الحرر2008 بيذ لرباص
مةفاضرخإلسييلا رخارخص الصرخإلقي اديرر خصي ج رمب رخصة ة صر خص  صلصر،ر خ 

رخصلاارعصر ربمظام رلار عاارخصلل صص ر ظه ر ر خصبماء رصلار عاارخصيااد خصل جهص
،ربا رر "ppp "public private partnershipبا رخص طاعرخص امر خصةاصر

ي  مرخصارعااربيمفاذرخصلار عاارعاذرأ راع  رصهاربدرخإلميفاعربهارةالار يرنر
ر14.خصبع لصررإصذاقيهارخإلمياجاصرلبددنري  درب دقارلاعاصرخصلار عااربعالارط

رخصياااددماهر،رإ ربجمرخص لاصصر ذرقطاعرأيااررخصبااماارخصل   ر ذرخصجد ار ر
قلاصرخص طاعر ذرإسيا ابرخص لاصصر،ر ه ر ارجارقذخرأل خصبماءرييزخادرباعار خ  ر

.رباارباغربجمرخص لاصصررخالقي اداصابيارخصلريبصرخصسادسصرل ربا رخص طاعاار
ر رعام رب ر1985 ذ صذم رر53730رخ  ر ربمسبص ر، رعالا رل ر436خالصب %
22.خصلايغاا 

  

 

 

 

 

 
                                                             

14
لارنر،رد ررخإلطاررخصلؤسسذرص طاعرخصيااادر خصبماءرخصل ريرر ذراالاءرسرخجرخصدا رأم ررع 

،ر درر2009جال صرخص اقرنر،رر–يف اارخيفادريبراررخصيجارنر ذرخصةدلاار،ررساصصرلاجسيارر
 .ر85،رر26

15
ر  رةالا رل  رخصلئ اص ر ربسابرخصمسبص ررخصبابيصيم رخصسمص ر ذ رخص لاصص ربجم ربجمر100×= /

رخصلايغاا ر ذرمفسرخص امر.
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 ( 3/2عذٚي سلُ ) 

  اٌزشٍٍذػذد اٌّشزغٍٍٓ فً لطبع  ئًٌإعّ

 (2992-2982خالي اٌفزشح)  
 ػبًِ 2222                                                  

 اٌؼذد 

ِؼذي  ػبَ

 إٌّٛ

 عٍّخ ِؼذي ّٔٛ خبص

2982 22259  38252  23752 

2983 22952 352 11152 1259 28252 

2987 22958 258 11151 1151 32152 

2988 22952 -257 17959 3257 33952 

2989 27252 2151 22352 1353 37252 

2992 27259 -253 21152 3853 72352 

 . االلزظبدٌخاٌّظذس : ٚصاسح اٌزخطٍط ٚاٌزٍّٕخ 

 

سطرل دارمل رخص لاصصر ذرقطاعرخصياادرةالارأ رلي ررإصذخإلب ائااارر ياار
ر436%رل ارمصربلي سطرل دارمل رقدرنر6رصذخقدرباغرب رر2006ر–ر1998خصفيرنر

رخص طاعر ذرخسيا ابرر صذ%رإلجل را عسرأقلاص رقد رلا ر ق  ر، رخص الاا  أعدخد
رخصلرعزير رخصجهاز ر) رخص لالقص رخصلار عاارخإلسييلاراص ر ذ رةا ص رخص لاصص أعدخد

ر اءر(صاي بئصر خإلب
ألارباصمسبصرصفرصرخص لارخصيذرا  رقارقطاعرخصياادر خصبماءر،ريزخادرأقلاصرخص طاعر
خصةاصر ذرخسيا ابرخص لاصصر ذرخصس درخصل رير،ربا ر  ررخص طاعرخصةاصر

 رصرخص لارخصيذرا  رقارقطاعرخصيااادر خصبماءرةالاررصذا%رل رإجل91رصذخب ر
  خصد صذ(رم.ر)   ا رصبااماارخصبم ر2007ر–ر2000خصفيرهر

 

 بعد تطبيق  سياسة الخصخصة. والبطالة حجم سوق العمل -2
  المشتغمين بعد تطبيق الخصخصة. و حجم قوة العمل (1
رباصجد ار)رياار ر  ربجمرأ،رر(1-7بااماارخصجهازرخصلرعزيرصاي بئصر خإلب اء

 ذرعامربا رباغارق نرخص لار%ري راب ر،ر932خدرعارعامربمسبصردق نرخص لارازر
رب رر2009 ر رر25262رذصخم رعام ر ذ ر   اا ر، رعالا ر2011خصب رإصذم

رخصبرعالار.رر267834
 ر
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صذب رمر1991 ذرعامرعلارباغرعددرخصلايغاا رر باملارباغرعالار،رر1374230رخ 
صذصبرعالار،ربل دارزاادنرب رأر23463رإصذمر2011 ذرعامر رر.%ري راب ر139رخ 

 (  6/6رذول سلى )

 االٌف 67   سَح يصش انعشتُحانمىي انعايهح وانًشتغهىٌ فً رًهىأىم مؤشرات 

ْ
ٍب
اٌج

 

 اٌشثغ 

 األٚي 

 اٌشثغ

 اٌضبٔى 

 اٌشثغ

 اٌضبٌش 

اٌشثععععععععععععععععععغ 

 اٌشاثغ 

اٌشثعععععععععغ 

 االٚي

 اٌشثغ 

 اٌضبٔى

 اٌشثغ 

 اٌضبٌش

اٌشثععععععععععععععغ 

 اٌشاثغ

 اٌشثغ 

 األٚي 

 اٌشثغ 

 اٌضبًٔ

 اٌشثغ 

 اٌضبٌش

اٌشثععععععععععععععععععغ 

 اٌشاثغ 

1
2

2
9

/
3/

3
2

 

1
2

2
9

/
3/

3
2

 

1
2

2
9

/
9/

3
2

 

1
2

2
9

/
2

1
/
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/
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/
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1
2

2
2
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3
2

 

1
2

2
2

/
2

1
/

3
2

 

 لىج انعًم
 

 12737 12391 12392 12333 12113 12133 12299 12223 29318 29311 29222 29213 ر  

 3217 2973 2922 2973 2919 2912 3223 3271 2931 2881 2888 2928 أ  

 13781 13331 13311 13339 13291 13223 13121 13282 12131 12121 12213 12232 ط  

 انًشتغهٍُ

 28811 28922 28329 28239 29137 29178 29223 28982 28329 28322 28232 28232 ر  

 1312 1322 1322 1372 1292 1237 1718 1828 1278 1212 1211 1222 أ  

 13133 13222 13131 13122 13831 13822 13821 13799 11887 11813 11381 11382 ط  

 اٌّظذس : اٌغٙبص اٌّشوضي ٌٍزؼجئخ ٚاإلحظبء .

 

رخصيةطاطر رخصيملاصر رر  رأ(ر1-8باصجد اررقمر)رخالقي اداصياارربااماار زخرن
مسبصرخصزاادنر ذربجمرخصلايغاا ر ذرخص طاعرخصةاصرإعبررل ربجمرخصلايغاا ر

ر ربااماارعام رذص ربل ارمص ر اي   ر، رخص ام رخصذي1991 ذرخص طاع ربجمررم باغ
ر ر اها ر ذرر8454.1خص الاص ر  اا رباملا رخصةاصر، رخص طاع ر ذ رعالا خصب
رخصبرعالار.رر5287.9خص طاعرخص امر
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 http://www.eip.gov.eg/sdds/sdds.aspx   .مصر معلومات بوابة المصدر: 

http://www.eip.gov.eg/sdds/sdds.aspx
http://www.eip.gov.eg/sdds/sdds.aspx
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 ( 8/2عذٚي سلُ ) 

 ػبًِ 2222  (1222-2992)  ػذد اٌّشزغٍٍٓ خالي اٌفزشح ًٌبإعّ
 اٌؼذد 

 عٍّخ خبص ػبَ

2992 418759 912152 2371152 

2991 438751 931353 2122252 

2993 418253 892257 2113352 

2991 428259 919752 2187952 

2992 472158 931251 2231252 

2993 471152 2228252 2281252 

2997 478252 2233752 2321952 

2998 482152 2272752 2323952 

2999 493252 2223252 2722252 

1222 492352 2211152 2731252 

1222 493958 2272151 2737152 

1221 299957 2127953 2827952 

1223 321852 2113252 2822852 

1221 327152 2193259 2922352 

1222 328151 232753 2921252 

1223 327258 2121151 1221252 

1227 2.379*   

1228 2.391*   

1229 2.388*   

1222 2.321*   

1222 2.29983*   

 . االلزظبدٌخاٌّظذس : ٚصاسح اٌزخطٍط ٚاٌزٍّٕخ 

 * ػذد اٌّٛظفٍٓ ثبٌغٙبص االداسي ٌٍذٌٚخ ، ٚفمب ٌجٍبٔبد اٌغٙبص اٌّشوضي ٌٍزٕظٍُ ٚاالداسح .

 

 حجم البطالة بعد تطبيق سياسة الخصخصة . (2
رإذرأ رعلاااارباار ص درأسهلارسااسصرخصة ة صر ذريفاقمرلاعاصرخصبطاصصر.

عامارل ب بصرباصيةاصرل رإعدخدرالربأسربهارل رخص لاار بدخارخص طاعرخص امر
رخصل اشرخصلبعرر. ر عدمر خصف ررخصبطاصصرل دالار اليارإريفاعر17 ذرإطاررمظام

رل رر ذرخصيملاصرألامررئاساارعائ ارخألج رر ذرخصلسا خن رخصد صذ،رصابم ر   ا.
ر،ر ذص 2005رعامر ذر0,32بيذر1996ر ذر0,30رل رجامذرل الار زاادن

                                                             
سددددداارخررد،رلسدددددي بارمظدددددامرخصيألامددددداارخالجيلاعادددددصر دددددذرل دددددرر،رعرصذاعبددددددرخصفيددددداحرخصجبددددد 11

،رلدددددارسرر161خسددددديرخياجاصر،رلرعدددددزرخصدرخسددددداارخصسااسددددداصر خالسددددديرخياجاصر،رخألقدددددرخمر،رخص دددددددر
لدددددا ر،رخصل دددددرير دددددذرياليدددددا رعارخالقي دددددادخص اسددددد ير،ر.رم دددددالرعددددد ردر/رإبدددددرخقامرر2006

 .رر519در،ر ر2007رخصلعيبصرخألعادالاصر،
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.خصلسا خنر ذرخصيدق ررا عس
28

ر   
يرأةيافارة ائصرخصلي طاا رإةيال ا رخالقي ادب دريطبادربرمالخرخإل الحر رر

رعاذريطبادربرمالخرخإل الحر رخصساب ص رخصفيرن رع  ر.رأ  رم عاا  ر ري ل ارعلاا 
%رر031ماااراي اعدر اهبطرل دارااي  رإ رل دارخصبطاصصرةالار يرنرخصيس 

خصجهازرخصلرعزيرصاي بئصر خإلب اءرباصجد اررقمرر قدرسجا،رل ربجمرخص اطاا ر
صذب رمر1991عامر(ر ذر9-1) ررإصذمر1999لي طار،رصا ار ذرعامرر36736رخ 

خق ذرلؤارررإصذ در صمراهبطر ذرخص ارامااارصا ارلي طار.ريمر 161074
ررصابطاصص رباغر2005عامررأ ،رعاذرخصرغمرمرر2005 ذرعام عددرر صذإجلرام

ارعصر،رر65با ريمرباار،رعاذرمسبصرلبا اارأارخصارعاارخصيذريمرة ة يه
رلاا  رجماصر   ارصبااماار زخرنرخإلسييلارر.ر143612رصذخباغارعائدرخصباارب ر

 ( 9/1جدول رقم ) 
 يهُىٌ      (2868 -6996يٍ انفتشِ ) المتعطمين إجمالى     

 يعذل انتغُش % ( ٔسّخ ٍٍِْٛ) انمًُح 

6996 696841 6.1 

6992 621899 6.1 

6998 621899 6.9 

6991 621896 6.9 

6994 621897 6.9 

6996 621891 6.4 

6999 87684 6 

6999 87687 6.4 

2888 87686 6.6 

2886 87689 6.9 

2882 87689 2.82 

2888 87618 2.21 

2881 686448 2.2 

2884 676861 2.4 

2887 699969 2.11 

2886 267264 2.6842 

2889 266278 2.869 

2868 292891 2.84 

 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

                                                             
18

 Mai Abdel Rahman , The Effects of Trade Liberalization on Sectoral 

Wage Disparity in Egypt Between 1998-2006 , Master Thesis, August, 

Tilburg university,2011  . , pt33  .  
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رخص رخررب رخصسعا ررأ  ياارربااماارلرعزرل ا لاار دعمرإيةاذ  ذرل رربجم
%رر138لاا  رمسلصر،ربل دارمل رباغرمب رر8135رإصذ  اررمر2008عامر

ر2235مب رر2008 رباغرعددرخصلايغاا ر ذرل ررعامرر.ر2006ل ارمصرب امر
ر. رمسلص رل دار19لاا   رر ييرخجا رعام رةالا رل ر ر ذ مب رر2008خصبطاصص

ر837 ر ذ رصا   د رأةري رلره رصا  د ر%2011، رصا ا ربسببر1234رإصذم %
ر.ررخصل ريرخالقي ادذرأيرارعاذراماار(رخصير25خصسااساصر)خصي رنربدخ رخأل
ر

 -توزيع المتعطمين حسب النوع :
ا رل دارخصبطاصصر ذرخإلمرأ ياارربااماارخصجهازرخصلرعزيرصاي بئصر خإلب اءرر

مررباغرل داربطاصصر2000فذرعامر خصذع ر،ر ذرأعاذربعياررع رل دارخصبطاصصر
رخصذع رر2237خإلما ر رباغرل داربطاصص رباملا ر531%ر، ر.  ر%ر ذرمفسرخص ام
ريفاعرخصبطاصصربا رخإلما رع رخصذع رربلاراجا زرياليصرأ  ابر زاادنرأيياةصر

رأعبر رعلا رق ن ريرعاز رلا ر، رخصراب رع  رخصب ر ر ذ رخصرابرع ررخصبطاصص  ذ
 خصب رر.ر

ر) ررقم رصبااماارجد ا ر1-10 اي  رذص ر   ا  ر ذر( ربا رباغرل دارخصبطاصص ،
%ر23.6%ر،رباملارباغرل دارخصبطاصصرصإلما ر9.1رإصذمر2011خصذع رر ذرعامر
ر ذرمفسرخص امر.

ر
ر
ر
ر
ر
ر
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خألدخءرخالقي ادير خالجيلاعذرخصل ار رصل ررلارب ضرد ارخص اصمر،رلرعزرخصل ا لاار 
ر.11،صر2009 دعمرخيةاذرخص رخرر،رخص ددرخصرخبارعارر،رأعي برر
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ر
 (  68/6رذول سلى )  

وانًتعطهىٌ فً رًهىسَح يصش انعشتُح    يعذل انثطانح
28

  

 :  ثبالٌفاالسلبَ    

 انثُاٌ

انشتع 

 األول

انشتع 

 انخاًَ

انشتع 

 انخانج

انشتع 

 انشاتع
 انشتع االول

انشتع 

 انخاًَ

انشتع 

 انخانج

انشتع 

 انشاتع
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 األول
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 انًتعطهٍُ

 6994 6696 6662 6926 967 944 998 6882 6869 6866 994 998 ر

 6127 6862 6887 6882 6841 6898 6844 6841 6847 6816 6871 6848 أ

 8826 8671 8689 8629 2888 2889 2819 2897 2864 2849 2849 2817 د

 يعذل انثطانح

 9.6 9.6 9.6 9.8 %1.92 %1.62 %1.91 %4.67 %4.26 %4.27 %4.28 %4.69 ر

 28.7 28.8 22.4 26.9 %22.67 %28.87 %22.28 %26.94 %22.94 %28.98 %28.66 %22.98 أ

 62.1 66.9 66.9 66.9 %9.98 %9.91 %9.97 %9.62 %9.18 %9.87 %9.12 %9.86 د

رخصل درر:رب خبصرل ا لاارل ر.
 باصةارجرخصل خطما رايالرال:ررخصبااماا
رخص لاصددددصرببدددد رخسدددديلارنريطدددد ارريددددم(ر2006رأعيدددد بر)ررخصرخبددددارخصربددددارلدددد رإعيبددددارخ:ررلاب ظددددص
 (رخصييب اصرخص امصرأسا ب)ررخسيةدمربا رباص امص

رخصي رادددددبر خيب ددددداربسدددددببرخصلع مددددداارجلددددداربا ددددداريسدددددا  رالرقددددددراا صادددددخإلجل:ررلاب ظدددددص
ر قددددد نرصاي طدددددارلفهددددد مرلددددد رأعيدددددررخسددددديةدخمريدددددمر عدددددذص رخصببددددد ريمفادددددذر دددددىرجداددددددنرلمهجادددددص
رخص لا.

 -توزيع المتعطمين حسب السن :
ر رل  رخصاابص رخصفئاا ر ذ رخصبطاصص رر15 ييرعز رل  رأقا ر أغابرر30بيذ ر، سمص
رأ %ر ذرب ضرخصسم خار.ر أا ا ر 94خصلي طاا رل رخصلي الا ربمسبريجا زر

ا زارأغابرخصلي طاا رعام خرل رخصذا رادةا  رس درخص لارأل ارلرنر بمسبريج
.  %ر ذرأغابرسم خارخصدرخسصر95

12
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 http://www.eip.gov.eg/sdds/sdds.aspx  
21

   The Growth of poverty in Egypt, International Labour Office, 1998, 

p.2 , http://www.ILO.org   ٓٔمال ػ           
خالقي ادير،ررخصمااررخصلعيبصر د/رطاردر ار درخصب رير،رخآلياررخالجيلاعاصرصبرخلخرخإل الح

  .ر224،رصرر2008خص  راصرصامارر،ر

http://www.eip.gov.eg/sdds/sdds.aspx
http://www.eip.gov.eg/sdds/sdds.aspx
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 -: التعميمتوزيع المتعطمين حسب 

ربااماار ياارر ر خإلب اء رصألخصجهازرخصلرعزيرصاي بئص رخصبطاصص لاا رالرأ رمسبص
ريريفارباعار خ  رصبلاصر039ييجا زر   درخصلؤقالارخصلي سطصر ر%ر،ر صعمها

رخص رصي ا ر2230رإصذلي سطص رعام ر ذ رخال%2003 رمب  ر ييج  ر، مةفاضرم
ر ريريفار2008%ر ذرعامر930رإصذصي اررصخصياصايدراجذرةالارخصفيرن رباملا مر.

 صع رباعارأقارصابالاا رلؤقالارجال اصر   درجال اصرصي ار،رمسبصرخصبطاصصر
رمر.2005%ر ذرعامر1831رإصذ

لارر لاراؤعدرذص رخصة ة صرصهارأيررسابذرعاذرس درخص لار،رأ رصذخراي  
%رل رخص لاصصرخصيذرر50سيغماءرب درخصباارع راليمرخبد ر ذربم رخإلسعمدراصر

ييج رر22عامارل ج دنرقبارخصباار،ر مفسرخصباار ذرارعصرعلررأ مديرب دربا ها.
ر ائضر ذربجمر ر مب رصداما خصة ة صرمب ربد  رقزخار ذرس درخص لار.

رخص ظائب ربل مذرأ رطاباارخصي ظابرأعيررل رخصل ر ضرل ربجم ر،رخص لاصص
رصزاا رمياجص رس در ذص  ردة ا ر ذ رصإلما  رصافرصرخصليعا ئص ر مياجص رخصسعا  دن

13خص لار.ر  ذرظارس درب رزاادنر ذرخصل ر ض.
 

 مشكمة اإلستغناء عن العمالة في إطار برنامج الخصخصة  . - أ
ب مهاءرةدلصرخص الاا رألسبابرر198124صسمصرر137الراسل رقام  رخص لاررقمر

ريسرا رخص الا ر.ر المارخص ام  رأا ا  رأ رإقي اداص ا رمياجصرصي قبرخإلمياجرعااا 
جزئاا ر،رأ ربسببريغاررخصمااطرإالرب درخصب  ارعاذرل خ  صرصجمصرةا صرييج ر
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رأبراار،رخصل ا رنرل رر،رل رر ذرخصية ا اصربرمالخربالدرلبل درلرسذر،ري اامد/ر 
 .ر62،ر در490رخص ددر،ر2008

23
ر  رخالمفياح رل  ر، ر قبص رخصدا  رخأل صذررإصذس د ر،خصطب ص رصل ر رخصياص  رخصمهب خصة ة ص

 .24 در،ردخررخصةااا،1997،اماار
24

لادهرخصساب صر"رلارلرخعانربعمر،ر خصذيرامصر ذرخصرر2003صسمصرر12خصل دارباص ام  ررقمر 
رخص ام  رااغذرقام  رخص لارخص ادررباص ام  ررقمر ،رر1981صسمصرر137خصلادنرخصياماصرل رقذخ

رعلارااغذرعاربعمراةاصبرأبعامرخص ام  رخصلرخ در..."
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ر رخألرإصذعادن ر    ريم ر ل  ر. رخص ائم رخص  ا رعاذ خصلطر بصررساصابخصلبا ظص
 -:صل اصجصرقذخرخصل   عرييليار الارااذر

  ااغصربرمالخرصياجاارخصي اعدرخصلبعر. -1
ر -2 رخص لاصص رقذخري زاا رجد ي ريب ا رباصص ر ذ رأةري رياب ص رارعاا عاذ

 خإلجرخءرإقي اداا .
 ةياارا .خد اري  ا اارم داصرصعارل را رررير رخصةدلصر -3
ا رصااإعدخدربرخلخرصايدرابرخصيب ااذريرعزرعاذرخصية  اارخصلطا بصرب -4

 هار ذرخصلسي بارخص رابر.إصاأ رخصلي قارخإلبيااجر
ير رخص لار بدءرلار عاارةا صررإيابصرخصفر صرصا الاا رخصرخغبا ر ذ -2

يملاصرلرخعزرخإلمياجر ر غارنرصارخءرب ضرخأل  ارخإلمياجاصر خص رشر،ر
 خصةدلاارباصيل اارخصذخيذرد  رإعيلادرعاذرخصد صصر خصيبفازرعاذريملاصر

ر زخصص عطاءرخصخص ادرخار خ  ر خ  ر، رخصيجاري رصالازخ  ردعلا  ل  قاار يم ا ها
12.يذرا ار اهارخصلع  رخألجمبذرقيلامرةاصرباألماطصرخإلمياجاصرخصخ

 

 التأثير السمبي عمي أجر العمال . - ب
رسااسصر ريطبا ها ر ذ رخصل راص رخصبع لص ريبميها رخصيذ رخصسااسص رعاذ ريريب ص د

ر را صا  ري رن رب د رلا رصفيرن ر.1952خصياغاا رخصلاعالا رل  رعيار رجلااررم   ذ
ررصاظهررخألب خارمجدرأ رلاراب ارعاا رقؤالءرخص لاارازادرعلاراميج م ربعيا

ر ر ر، ر قلذ رأجر رل  رايريبرعااص ر لا رخص قلذ رباص لا راسلذ رمف ارأ لا رعما
رب  رخصب ا ذ.يسلاي  رباالجر ريسلاص رع  رخصلسسييرن رخصبطاصص رعا رر26رعامص با 

جا ربأج ررالراأسا بر"رصايعا ارخالجيلاعذر"ر يمرخسيا ابرأعدخدرغفارنرل رخصةرر
                                                             

صابماماصر،رخصطب صرخأل صذرخإل الحرخالقي ادير ذرل رر،رخصدخررخصل راصرخد/لمذرقاسمر،ر 25
 .ر80،ر درم1997،

26
د/رأبلدربس رخصبرعذر،رخصة ة دصر لادعاصرخص لاصدصرخصزخئددنر،رةطدصرق لادصرصا دالجر،رلجادصر 

،ر1997عااددصرخصب دد در،رجال ددصرخصلم دد رنر،رخصلجادددرخال ار،رخص ددددرخصبددادير خص اددر  ر،رخبراددار
 .رر173،رر174 در
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راصياصذ لاصصرخصزخئدنرلاعاص.ر بيزادرع رأجررخصعفابر عامارخصمياجصرأ رأ ببارخص
رخص طاعر رأ  رخصد صص رلازخماص رييبلاها رعاما رعبارن رةسائر رخص ام رخص طاع ب د

معلاااصرللارازادرل رخصبطاصصريريبرعاذرذص رزاادنر ذرخص دلصرخالخصل ر ذ.رقدر
. لرنرأةريربف ارخصل اعب

17
 

ر أر ضرعف دفجررايليار ذرعياررل رخص اصجامبرخصسابذرصاة ة صرعاذرخأل
رخصفرضر ذرباصصرخصبطاصصرخصل م صر خصيذر عياررل رخص لاارص لاهمر،ر اظهررقذخ
يظهرربد رقار ذراعاا ر:رخال اراظهررباملاريع  رباصصرخص لارالريبياجرخالر

ألارخصاعارخصيامذر اظهررر28رعددرقااارل رخص لااربيذراساررخص لارسارخرطبا اا.
رخ ر  رخإلارخدخا ربجم رع  رخألعير رخإلمفاد رباصص رعااهار ذ ريب ا رخصيذ ألرباح

ر.ر مياجصرصعالرخصاعاا ر،رالر ررظهرر ذرخص طاعرخص امرلؤةرآ رلا خصارعصر،ر قذخ
يسرا رقذهرخصفئصرل ررإصذااجأرراصياصذا بار اببرخص لارخصجدادرقذخرخص  ار،ر ب

19.خص لاار،ر ل رقماراظهررخصيأياررخصسابذرصاة ة ص
 

تطبيق سياسة حل مشكمة العمالة الزائدة الناتجة عن  أساليب - ج
 الخصخصة .

ستخدام نفس إمستوي ناتج أكبر ب أيررخصة ة صرايليار ذرخصب  ارعاذرأْ
ستغناء عن أي جزء زيادة اإلنتاجية دون اإل للارايريبرعاا رالقدر  من الموارد

ر،رأيررخصة ة صرل ر جهصرأةريرإصذ صع رل رخصللع رأ رممظررمن العمالة . 
ر ريؤدي رأمها رعاذرإصذ قذ فس مستوي الناتج بمقدار أقل من ن خصب  ا

 نإبطالة مقنعة فِب رؼبًٔ ِٓ  ألْ ٚحذاد اٌمطبع اٌؼبَ غبٌجبً اً ٚٔظش . المدخالت
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 .122د/رخصسادنرإبرخقامرل طفذر،ر آةر  ر،رلرجارسابدر،رصر 
25

خص طددداعرخصةددداصربدددا رخصيمظدددامررإصدددذصةاصدر،رخصيبددد ارلددد رخص طددداعرخص دددامرد/رخصسدددادرأبلددددرعبددددخ 
ر.100،ر درر1993 خص خقار،ردخررخصمه صرخص رباصر،رخص اقرنر

29
جلاارأب رخصفي حرلبلدأب رخصةادرر،رأيدررخصة ة دصرعادذرخص القداارخصماادئصرعد رع ددرخص لدار 

 .رر147ر، در2008)درخسصرل ارمصر(ر،ردخررخصعيبرخص ام ما رخصلباصرخصعبرير،ر
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ٌٚحذس ٘زا  الخصخصة يمكن أن يترتب عمييا التخمص من العمالة الزائدة .

ر خصذ رخص لاصص ريةفاضرل الا رايريبرعااها رخصة ة ص رعلاصرأل  ر ذ رايليا ي
ر بدنر خبدنرل رخصسا صرأ رخصةدلصر.رمياجخص لارخصالزلصرإل

رأير ر هما  ر، رخص لاصص رعاذ رصاة ة ص رخص باد رخألير رق  رقذخ را يبر رال   صع 

 مار يررخذخر ل رباارب ضر بدخارخص طاعرخص امرعاذرخص لاصصر.ر  الموارد المحررة
سيغردرر يرنرط صهار) (رسمصر،ر أم رس برايريبرأ ربرمالخرخصة ة صرس برا

رالياعاا ري  اررلباغرم  صافي حصيمة بيع أصول قطاع  ديرسم ير)ارزر(

 ذرخصسمصرزر=رٌخٍك ٚظٍفخ  ستثماريةالتكمفة اإلاألػّبي اٌؼبَ فً اٌسٕخ ص ، ٚأْ 
لار عاار درزر ا رخسييلاررخصلباصغرخصلبررنرل رباارأ  ارخص طاعرخص امر ذ

خصة ة صريسا ير ذرخالي فزشح  بً سٌٕٛ عدد من الوظائف جدادنرالعمهارةاد
ر(رربا ر:2عرر∆صلي سطر)خ

ر.............(رر=2عرر∆)

 في األجل الطويل ا  األثر الصافي لمخصخصة عمي العمالة سنوي ؤِْٚٓ صُ ف

رع( ٌسبٚي : ∆)

ر..............رر1عرر∆ر-ر2عرر∆عر=رر ∆ 

ذخرعا ر رقذخرخأليرراع  رل جبا ررأ <ر فرر رر∑عر∆ خ 

ذخرعا ر .يرراع  رساصبا رقذخرخألرأ عرر>ر فرر ر∆ خ 
32

 

                                                             
د/رعادددددددذرعبددددددددخص ادرر،رخصملددددددد رخالقي دددددددادير خصف دددددددرر دددددددذرخصدددددددد ارخص ربادددددددصر:رقددددددداراملددددددد رر30

لي سددددددددطردةددددددددارخصف ددددددددرخءربددددددددمفسرل دددددددددارلي سددددددددطرخصدددددددددةار؟رلجاددددددددصرخصيملاددددددددصر خصسااسدددددددداار
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 حل مشكمة العمالة الزائدة أساليب
بربدااصرييليار ذرصااجيلاعذرصايملاصرساربا ار أسص مد درخالخاطرحربرمالخر

رخصي اعدر

 التقاعد -1
  ذرباصصرظه رر،ربالار"رصا لاصصرخصلي اعدنرل رةالاريطبادرقاعدنر"رعدمرخإل

رعجزر ذرية صرلارمياجصرصاي اعدرسايمرخإلبالارخصذخيذر.

 التقاعد المبكر  -2
رب  ف ري قف رخصلبعرر، رخصي اعد ع رخص لار،ر ع اعدنرعالصر،ررامهائارااسيمد

رق خهر ر  بر ذ رل  رخإلمسا  را اب ر الا رييب ا ربا ص جاص رخعيبار عاذ
خص  ااصر خصذقماصر،رلاري دل ر ذرخص لرر.ر ل ريمر  در   رخالريباطرخص يادر

. با ر عرنرخصي اعدر خصااة ةصر ذرخصمظمرخص   اص
32

ياجاارقذخرخصبداار رإٚ 
را ربيذري ب رعالالرل  ق  رخصيألاماارخإلجيلاعاص رق خما  إذرر.طابري داا

 سايريبرعاا ر  ررسم يرلسيلرر ذرقائلصرخألج ررخصيذرايبلاهارخصلار ع.

عادة التدريب -3  التدريب وا 
ر.ر خصل ر صرخصعالاصربة ائ ها رخص لاصصرخصزخئدن ر،إجرخءرب رراالارإلعدخد

ر ري يبر رخصل  ل هذه رالل  رخص ر راص رباصفئااراا رخصلي ا ص رخص رخرا يةاذ
رخصلسيهد صرباصيدرابر.

 تعويضات البطالة  -4
صا لاصصرٗ ثبٌٕسجخ ؤٔاٌظٕذٚق ثبٌّشبسوخ ِغ اٌزًٌّٛ اٌحىًِٛ ، ف ٌسبُ٘

ربا ري رر رخصيذ رعلاها رصير  رلماسب ري  اض رعاذ رخصب  ا ،رةياارقا
                                                                                                                                                 

دسر،رخص ددددددددرخأل ار،رخالقي دددددداداصر،رخصل هدددددددرخص ربددددددذرصايةطدددددداطر،رخصع اددددددار،رخصلجادددددددرخصسددددددا
 .ر53،ر درر2003داسلبرر

31
 .ر107خصدا رل سذر آةر  ر،رلرجارسابدر،رصررد/رأبلدرجلاا 
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عا ذرصهذهرخصي  ا اار،ر الع رأ ريي ا  رعدنرأطرخبرصيدباررخصيل اارخص
رية اصر رايم ربأ  رلمادخن رباار51 هما  رب ااص رل  رخألقا رعاذ %

رأ  ار بدخارخص طاعرخص امرصيع ا رر ادرقاعاصرخص لاصص.
 إيجاد فرص عمل بديمة  -5

رخص مد درخال رباصبب رع را  م ر، رل رةالارأجهزي  ر، جيلاعذرصايملاص
 ارعاار. ظائبر ذرارعاارللاياصرصا لاصصرخصزخئدنر ذرإبديرخص

 المساعدة عمي إنشاء مشروعات خاصة صغيرة  -6
ر ذص رالع رصا مد درخال ر، رخصزخئدن رخص لاصص جيلاعذرصايملاصربارلاعاص

31.اصصر ذرإمااءرلار عاارةا صر غارنل رةالارياجاارقذهرخص ل
 

بأصدار خزٍبس ٚإػذاد ٚرمٍُ األداء ٌٍمٍبداد اٌذٌٚخ ٔظبِآ عذٌذآ إل سزحذصذا
، ٚرٌه ِغ رٛفٍش فشص ػًّ ٌٍخشٌغٍٓ ثؼٍذا  1991َلسنة  5القانون رقم 

اٌّششٚػبد اٌظغٍشح ِٓ خالي ثشاِظ  إًٌػٓ اٌغٙبص اٌحىًِٛ ٚ رٛعٍُٙ 

اٌظٕذٚق االعزّبػً 
33
. 

 

 دور الصندوق اإلجتماعي . - أ
 دور الصندوق االجتماعي في عالج ظاىرة البطالة 

رخص مد درخال رخص الاصر ذراصخجيلاعذرق رخصهائصرخصيذرياعاارصاي الارلار  رن د
جيلاعذرصايملاصرلؤسسصرلسي اصريأسساربل جبرخص رخررل ررق رخص مد درخإل

ر ررقم رل دارر1991صسمصر(40)خصجله ري ر ةفض رخص لا، ر رص رصةاد ر. م

                                                             
32

:رر365،ر درر2002د/رأبلدرلاقرر،ردصاارخصلداررر ذرخصة ة صر،رخصدخررخصجال اصر،ر 
 .ر371

"برمددددددالخرخصة ة ددددددصر ددددددذرل ددددددرردرخسددددددصرصعفدددددداءنرخألدخءر رأ ددددددادرد/إاهددددددابرخصدسدددددد قذر،ر 33
 .رر176،ر در.2001خصلسي بار"رل رر ذرعا  رابابهار،خصطب صرخال صذر،ر
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ر رخصبطاص رخصساباص رخآليار رل  ر خصي ااا رخصلمةفضرل رص، رخصفئاارذخارخصدةا بلااص
 -:  ييع  رل خردرخص مد درل ر34. آياره

ذريسيةدمر ذريل اارخصلار عاارخصةدلاصرخصيذريسيهدبريملاصرخصلم رخصي -أ 
 خصبماصرخألساساصر خصلرخ درخص الصر.

رخإل - ة ريل اا ر ذ ربيذرخص ر ضر يسيةدم ربساطص ربفائدن رخالمياجاص ماطص
ر1995ل ادررخص مد درخصيل اااصر ذرر صذ باغارإجلرالع رسدخدقا.

 32.لاا  رجما ر680ي رابار

ر.ألارأل خارخصلم رخإلرماطصأل يسيةدمرخص ر ضر ذريل اارخ مياجاصر ايمريد ارقا
رخألساساصر رخصبماص ريسيهدبريملاص رخصيذ رخصلار عاارخصةدلاص ريل اا ر ذ  يسيةدم

.بيااجا ربهدبريبسا رخصلسي يرخصل ااذرصهاخ خصلرخ در خصلجيل اارخألعيرر
أ رر33 

رخإل ررصذاجلخصل دخر رييجا ز رال رخص مد د رل  رخصلة  ص لالاا رر110صألل خا
رسم اا رد ال ر ررر ر. رخصلي سط رخألماطصر ذ رعاذ رإمفاقص رايجا ز رال خص مد د

  صذجل%رل رخصمايخرخصلباذرخإلر032ا ادارخالجيلاعاصرلار
37
. 

 فرص العمل التي وفرىا الصندوق االجتماعي لمتنمية . لياإجم
ربرخلخر رجلاا رب ص  ريد ر رخصذي رخصهدب ر لميجص رجدادن ر رصرعلا رةاد اليا

ردا :اسيفلرإصذخص مد درخصيذري ج ر
صرصااعلارإجلر ق ر رض(:ر2000ر–ر1993برمالخرخألاغاارخص الصر) -2

رر11233بمب ر ربمسبص خص ظائبرخصيذرر صذ%رل رإجل1339أصبر ظافص
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 Boyan Beley , Forcing freedom , political control of privatization and 

economic opening in Egypt and Tunisia , university press of America, 

inc,2000 , pt154.  .  
35

 .ر6،ر درر1995خص مد درخالجيلاعذر،"رخصلهلصر خالقدخبر"ر،ررئاسصرلجاسرخص زرخءر،ر 
 .ر176ذر،رلرجارسابدر،ر درد/إاهابرخصدس قر36
رر37 رعبدد/ ررلبلد ر، ر،رخصافاا رل ر ر ذ ر خصة   ص رخصهاعاذ رصايعاب رخالجيلاعاص خألب اد

ر.291،رصر1999باصيةطاطر،رخصطب صرخال صذر،رارخصةا صر صاخصلرعزرخص طمذرصادرخساار خصيب
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 ظافصربمسبصرر5640  رقارخص مد در.ر باغرعددر رصرخص لارخصدخئلصر
 رصرخص لارخصدخئلصرصا مد در،ر عددر رصرر صذ%ر  طرل رإجل130

ر رخصلؤقيص رر10637خص لا ربمسبص ر ظافص رإجل37أصب رل   رصرر صذ%
. خص لارخصلؤقيصرصا مد د

 38
 

رخصبرمالخر برنامج تنمية المجتمع -1 أصبر ر صرعلارر15737:ر  ررقذخ
خص ظائبرخصيذر  رقارخص مد در.رلمهارعددرر صذ%رل رإجل1936بمسبصر

صذ رصردخئلصربب ر ر صذ%رل رإجلر2134أصبر ظافصربمسبصرر10931رخ 
 .ا مد در رصرخص لارخصدخئلصرص

ر: برنامج تنمية المشروعات  -3 رصا مد د رخألعبر رخصبرمالخ رق  با ر،
ر ربمسبص رإجل5736اب ارعاذريل اا رخص مد در ذرر صذ%رل  يل اا

رخصبرمالخر رصرعلاربمب ر أصبرر51833لربايذرعلا ر.ر قدر  ررقذخ
ر ربمسبص رإجل6435 رصرعلا رصا مد درلمهارر صذ%رل   رصرخص لا

رر38837 ردخئلص ر رصرعلا رأصب ر رصرخص لارر7535بمسبص رل  %
 .خصدخئلصرصا مد در

رخصبرمالخر رصرعلارإجل:  برنامج تنمية الموارد البشرية -1 راصاص  ررقذخ
ر رر1436بمب  ربمسبص رإجلر2أصبر ر صرعلا  رصرخص لارر صذ%رل 

%رر232أصبر ر صرعلاردخئلصربمسبصرر1135خصيذر  رقارخص مد درلمهار
رل ر رصرخص لارخصدخئلصرصا مد در،ر لمه  رصرعلارلؤقيصرر3062ا

.%ررل رخص ظائبرخصلؤقيصرصا مد درر1بمسبصر
39
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صرجاها رلبلدرخصبفما ير،ريجربصرل رر خصد ارخصرخئدنر ذرلجاارخصة ة صر،ردخررخصمه  
 .ر29،ر درر1998خص رباصر،ر

39
 .ر447:ررر281د/رطاردر ار درخصب رير،رلرجارسابدر،ر در 
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 س األموال األجنبية .و ستقدام رؤ اأىمية  - ت
رس بر.  ستقدام رؤوس األموال األجنبية المباشرةاتأتي أىمية  رخألل خا قذه

ر راؤدي رللا رخصلاا ررأس رقاد ررإصذيةفبرل  رخص لا رعاذ رخصطاب رزاادن  يزادر،
ريفاعرإمياجاصررخص لار،ربا رإيعم ص جاصر رخصل م صرمياجصرخص لاصصر ي ارخصبطاصصرخص

   الرعاذرذص ر   رخالسييلاررر12 إ رإمياجاصرخص لاريزادربزاادنررأسرخصلاار.
رخصيعم ص جذر أملاطرخصسا  رخألجمبذراجابر ر خصةبرخاررخالقي اداصل   خصلي دلص

ارخصد صاصرصرأسرقدرأ ببارخصيد  ا،ر رهارخصد ارخصليةافصرإصاصيذريفي ررخصيمظلاصرخ
رخ رخصباان رب ا ص رصاخصلاا ر ذ ريد  ااررخصد صذرخالقي اد لاص رل  رأقلاص ر أعير ،

 41.خص لاصصر ذرخصيأياررعاىرل دالارخصمل رخالقي ادي

(رإ ربجمرخإلسييلاررخصلباارر1-11صر ذرخصجد ار)صاا علارياارربااماار زخرنرخصل
ر رعام ر ذ ر ا ر  ربا  رلسيلر، ري اعد ر ذ رل ر رصذإر2005/2006 ذ

رر33902 ر ذ رصاباغ ر ي اعد رجما  ر2009/2010لاا    لاا  ر83113رإصذم

 عٍٕٗ .

 

 ( 66/6انزذول سلى ) 
 ٍٍِْٛ عٍٕٗ

 1222/1223 1223/1227 1227/1228 1228/1229 1229/1222 

اسزضّبس ِجبشش ) شبًِ 

 خ (ٌٍباألطٛي اإلعّ

275179 

 

125211 175731 

 

315232 

 

325921 

39- بسطرذفمبد االسزضّبس فً اٌخ  -212  - 233  - 25223  -25312  

رذفمبد االسزضّبساد اٌّجبششح 

 فً ِظش 

35921 35222 225223 235137 85223 

 خ .ٌٍباٌّظذس : ٚصاسح اٌّ

 

 

 

                                                             
40

 .ر119د/رخصسادنرإبرخقامرل طفذر،ر آةر  ر،رلرجارسابدر،ر در 
41 Stephen Husted , Michael Melvin , international economics Seventh 

edition ,person ddison Wesley ,  2007, pt 239. 
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والبناء بعد تطبيق سياسة  التشييدالعمل في قطاع حجم سوق  (3
 الخصخصة . 

ريااادخصعددرخصلايغاا ر ذرقطاعررأ (رر1-12اي  رل ربااماارخصجد اررقمر)ر
ابيارخص طاعررخصبرعالار،ر بذص ر74930صذخمرب ر1991/1992 خصبماءر ذرعامر

%رل رر534،ر يليارقذهرخصمسبصررررخالقي اداصخصلرعزرخصسادسربا رخص طاعاار
 خصبماءررخصيااادأعيررخص الاا ر ذرقطاعررأ خصلايغاا رةالارقذخرخص امر،ر اي  ر

ر ر ذ رباغ رباا رلؤقالا رعددر2011بد   رخص  لاصرررخص الاا رم رخصارعص  ذ
رباملا19325 ر، ربالاا رعالا رعددرخص لاا راباغ رخصجال اص ر  د رقمخصاهادخا
. عالال رر8679

11
  

ر،ررخص لاصصرل دارأ  اي  رر ر ذرخص طاعرخص ام  ذرخص طاعرخصةاصرأعبررلمها
رخصةاصر رخص طاع ر ذ رخصلايغاا  رعدد ر ذر57639با رباغ رباملا ر، خصبرعالا

ريررباارب ضرخصارعاارخص طاعرخص ام.ألار،ر ذص رصبرعاأر17231خص طاعرخص امر
رية ا ها ريم رخصيذ رصاارعاا رخصجدد رخصلال  ري لد إجبار شطر كبير من    د

رلارر عدرب ربرلسيب ايهمر. ستقالتيمإالعمالة عمي تقديم 
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 http://www.nccd-construction.com/nccd_Hum_a.aspx 
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 (  62/6رذول سلى )
 (2866-6996خالل انفتشج)  انتشُُذعذد انًشتغهٍُ فٍ لطاع  إنٍإرً

 ػبًِ 2222 
 اٌؼذد 

 عٍّخ ِؼذي إٌّٛ* خبص ِؼذي ّٔٛ* ػبَ

2992 27152  27359  71952 

2991 27252 -2 31159 13 79152 

2993 27151 3.3 37253 18.7 81352 

2991 22852 -2351 71152 71.1 92152 

2992 22959 2.9 82152 3252 93152 

2993 23252 252 87252 32.9 223252 

2997 22952 -1 92352 83 222152 

2998 222.2 -9 221852 92 229852 

2999 22252 2 223352 82 218152 

1222 21252 -3 229352 32 233852 

1222 238 -7 213752 11 2372 

1221 23252 -3 217252 33 212252 

1223 23252 -2 232752 37 213752 

1221 21852 -1 231752 12 217252 

1222 21252 -3 212252 23 221252 

1223 21252 -2 213252 32 228252 

 . االلزظبدٌخاٌّظذس : ٚصاسح اٌزخطٍط ٚاٌزٍّٕخ 

 ػذد اٌّشزغٍٍٓ اٌسبثك . –= ػذد اٌّشزغٍٍٓ اٌالحك  اٌجبحضخرُ حسبثٙب ِٓ خالي *

 

 :إرٌ انخالصح 

ب ددددددريطباددددددرسااسددددداصرخصة ة دددددصرصا دددددار دددددذرعدددددامررزخدبجدددددمرخصيادددددغااررأ 
رسااسدددددددددداصرقبدددددددددداريطبادددددددددددرباددددددددددغرر،رباملددددددددددارعددددددددددالال1580.0رإصددددددددددذمر2006

.ر  ددددددددذرل ابددددددددارزاددددددددادنربجددددددددمرخصياددددددددغاارعددددددددالال رر71330مبدددددددد رخصة ة ددددددددص
مرر1985باددددغر ددددذرعدددددامرر لاادددد  ر دددددردر،رر2.44رإصددددذإريفدددداعرل دددددارخصبطاصدددددصر
رلاا  ر ردر.ر0.5رإصذقباريطبادرخصة ة صر

بسددددددددببرخصزادددددددددادنر رل دددددددددخررخصزادددددددددادهر ددددددددذربجددددددددمرخصيادددددددددغاارعددددددددا رأصاي دددددددد ر
بادددددد رباددددددغرعددددددددرخصسددددددعا رر،رخصة ة ددددددصرخصسددددددعاماصر صدددددداسريددددددأيارخ رصسااسددددددص

   ددددددددارصباامدددددددداارخصجهددددددددازرخصلرعددددددددزيرصاي بئددددددددصر خإلب دددددددداءررررر1986 ددددددددذرعددددددددامر
رررمررر2006ملددددددارباددددددغربجددددددمرخصسددددددعا ر ددددددذرعددددددامرلاادددددد  رمسددددددل ر،ربار48.254
رلاا  رمسلصر.ر72.798

ر
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في جنوب شرق سوق العمل أثر سياسة الخصخصة عمي  -ثانيآ: 
 . آسيا

أ ري ب ررآسااقي ادااارد ارجم براردرمرقدررال1997 ذرلمي برعامر
مهااررخص لاصرخصيااالمداصر ل ريمردةاارخ ذرأ صذرخص بااارصألزلصر،رخصيذريلياار

ر ر. رخصيدق ر رد خلص ر ذ رخصلمط ص رخإلعلالا رخعيلاد رخص ر ضر  د رعاذ سييلار
ر43.ر صذطرخص لالار زاادهرخصدا  ر خص جزرخصلقب ررإصذخألجمباصر،ر صذص رأدير

سيرخياجاصرخقامربفرضررآساادعىر مد درخصم درخصد صذرصب ضرد اراردر عمدلار
ر،ر ل رخص خ  رإ رقذهر خإل الحرالااريطبادرسااساصر رابصر م داصرلاددن

   باارإجيلاعاصرماائصرع رخميااررخصبطاصصر ةفضرخإلمفادررإصذخصسااساصرأدار
ر44خص امر.

.ربلددددددار ددددددذرذصدددددد رخص دادددددددرلدددددد ررآسدددددداااددددددردرإجيابددددددارخصة ة ددددددصرد ارص رصددددددذر
دااارخصيددددددددذريلددددددددررقي ددددددداارجزئاددددددددا رأ رعاادددددددا ر ة   ددددددددا ر ددددددددذرخالخصلؤسسددددددداارإلدددددددد

خإل ددددددرخدرلددددددد رةدددددددالارخصيغادددددددرر دددددددذرخص  صلدددددددصرعادددددددذريدددددددرارخ رر45.صرصادددددددمي اخبلرباددددددصر
قددددددددريدددددددؤيررخص  صلدددددددصرعادددددددذري زادددددددار رخألسددددددد ارر خصيغادددددددرر دددددددذرخإلميددددددداج.ر ررخصددددددددةا

جددددددد ر،ر خصيغادددددددرخار،ر خصيغادددددددرخار دددددددذرخألرصصادددددددامي صبطاصدددددددصرخالالارخخصددددددددةارلددددددد رةددددددد
خصفجددددددد هربدددددددا رخص لدددددددااررعادددددددذري سددددددداارعلاددددددداخصلبيلادددددددصر دددددددذرسددددددد درخص لدددددددار.ر ر

قمدددددددا رخريبددددددداطرلباادددددددرر ررر-مظراددددددد ر ال ااسددددددد  ر–لددددددداقرنرخصغادددددددررخصلددددددداقرنرخ ر
خصيددددددذرر-مظراددددددصرقعاددددددررأ صددددددا ر–مفيدددددداحرخصيجددددددارير بددددددا ري زاددددددارخصدددددددةاربددددددا رخال
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در/رلبلدربالذرعبدرخصي خبر،رخصب ر صرخصل راصر خصب ال اارخص اصلاصر،ربد  ردخررمارر،ر 
 .368،ر د2010

44
د/ررايااردرر باس  ر،رأزلصرجم برارقذرآساار،رلرعزرخإللارخارصادخرخساار خصبب  ر 

 .ر22در،ر 1999خإلسيرخياجاصر،رخصطب  رخأل صذر
45

 Nancy Birdsall & John Nellis , Winners and Losers Assessing the 

distributional impact of privatization, center global for development 

,may 2002 ,p t22. 
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قدددددرخرعباددددرخ رخصددددد ارر قدددددر  دددد ارر46.رع خئدددددرخإلميدددداجسدددد اررخصسدددداار رإيددددربطربددددا ر
رخالقي ددددداداصعدددددادنرخصهاعادددددصرسددددديةدخمرخصة ة دددددصرع سدددددااصرالخلددددد رخإلقيلدددددامر دددددذر
سددددد برما دددددذرمظدددددرهرعادددددذريجربدددددصرخصة ة دددددصر دددددذرصدددددذص رر47خصلةططدددددصرلرعزادددددا .
ر.رآسااد ارجم براردر

 وأحش انخصخصح عهٍ سىق انعًم . يانُزَا -6

مرإذر1983صر ددددددذر قددددددارلبعددددددررعددددددامربرمالجهددددددارصاة ة ددددددرلاصازادددددداص دددددددربدددددددأار
لمددددددذرذصدددددد رخصيددددداراير.ر قدددددددربدددددددأرخصيفعاددددددررر لاددددددر عارقائلدددددر61أيلدددددارة ة ددددددصر

 دددددذرخصي جددددد رصاة ة دددددصرلددددداريددددد صذرد.لبا دددددررلبلددددددرصرئاسدددددصرخصددددد زرخءرقمدددددا ر
مر قددددددد ررجدددددددارلجدددددددددر لفعدددددددرر.ر  دددددددذرخص دددددددامرخصيدددددددامذر1982لدددددددارلطادددددددارعدددددددامر

رمرأعامددددددددددددارسااسددددددددددددص1983لبااددددددددددددرنرصي صادددددددددددد رقددددددددددددذهرخصلسددددددددددددئ صاصر قدددددددددددد رعددددددددددددامر
 خصبدددداقذرعبددددارنرعدددد رلاددددر عااربما اددددصرأةددددريرعامددددارررلاصازادددداخصة ة ددددصر ددددذر

ر48رسيي القارخصبع لصربمفسهار.
ر21  دددددددددريددددددددمرخصي اقدددددددددرعاددددددددذر،را ر رعااددددددددا راددددددددلاددددددددر عا رجزئر61يددددددددمرة ة ددددددددصر

لادددددر عا ريبدددددارخإلماددددداءرلدددددارادددددرعاارةا دددددصرأ رلجل عدددددصرادددددرعاار،ر يادددددلار
ةطدددددددد خاربددددددددرخلخر لددددددددارخإلسددددددددرخعر ددددددددذر.ر رصي صادددددددددرخصعهربدددددددداءراخص ائلددددددددصرلبطيدددددددد

سدددددازادرخالعيلدددددادررلاصازاددددداخصة ة دددددصر يملادددددصر دددددرصرخالسدددددييلاررخصلباادددددرر دددددذر
عادددددددذرلادددددددارعصرخص طددددددداعرخصةددددددداصر دددددددذرإمجدددددددازرخصلادددددددر عاارخص دددددددةلصريبدددددددار
خإلمادددددداءرليددددددارلاددددددر عاارخصلادددددداهر،رخصلجددددددارير،رخصغددددددازر،رخصلدددددد خمذر،ر لبطدددددداار

                                                             
46 Nina Pavcnik Pinelopi Koujianou Goldberg, DISTRIBUTIONAL 

EFFECTS OF GLOBALIZATION IN DEVELOPING COUNTRIES , 

Cambridge, February2007,pt 26. 
47 M. Jackson and Catherine M. price , privatization and regulation a 

review of the issues , London,2005. ,pt 65. 

45
رخصجال ذرخصفعرردخرر،رخإلساللذرخإلقي ادريطبادر ذرزاا صالريجربصد/رمبا ر رجرخصب رير،ر 
ر.53 درر،2009ر،
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ر49خصعهرباءر.
خصسااسدددددددداار دددددددذربرمالجهددددددددارخإل دددددددالبذرخص دادددددددددرلددددددد رررلاصازادددددددداعلدددددددارإميهجدددددددار

رلمها:
رزير  لاارعاذر:صااأ ال :رإعادنرخصبا اصرصا طاعرخصةاصرخصل

خصيةفادددددبرلددددد رمطدددددادرخص اددددد در خصيدددددرخةاصر خصي االددددداارخصل اددددددنرصبرعددددداار -1
 رؤ سرخألل خارخصةا صر رخصلبااصر رأجمباصر.

 ياجاارخإلسييلارخارخصةا صرع رطرادر -2
اارخص دددددددرخئبرعيمظدددددددامرخصبددددددد خ زربغادددددددصرخصب ددددددد ارصادددددددآخسددددددديةدلاار -رأ

 ذرخسييلارخارجدادنر.عا
خصيةفاددددددددددبرلدددددددددد رخصبلاادددددددددددصرخصجلرعاددددددددددصر ةفدددددددددددضرخصرسدددددددددد مرعادددددددددددذرر -رب

 خص رخدخار.
رياماا :رخيباعرسااساارةارجاصر  اصصر:

ي زاددددددزرخصي ددددددصر ددددددذرقطدددددداعررإصدددددذسااسدددددااربددددددرنرصسدددددد ررخص ددددددربريهدددددددبر -1
 خألعلاار.

مظالدددددددارق ادددددددار دددددددذريبرادددددددررخصيجدددددددارنرخصةارجادددددددصربباددددددد ررلاصازاددددددداخيب دددددددار -2
 اع  ر:ر

خصي رافدددددددصرخصجلرعادددددددصرخإلسدددددددلاصرأعيدددددددررلددددددد رأ رالرييجدددددددا زرلي سدددددددطر -رأ
 %ر.ر13

 %رل رخص ردخار.ر5أ رالرييجا زرخص ا درخصعلاصرخصدر -رب
ر.ر صذياصيا ر:رإ الحرخصمظامرخصل

ر50.راصاصرخب ا :ريبراررخصس درخصم داصر خصل
                                                             

49
د/رلمذرقاسمر،رخإل الحرخالقي ادير ذرل رر،رخصدخررخصل راصرخصابماماصر،رخصطب صرخأل صذر 
 .182مر،ر در1997،

رلدب صذرلعيبصر،رخصمالاصرباصد ارخصيملاصرعاذرأيرقار ررخصة ة ص ،رخصربا ذر ا ارلبلد/رد50
 .244،245،ر در2004ر،رباص اقرن
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صذمربددد ر2011عدددامر دددذررلاصازادددابادددغرعدددددرخصسدددعا ر دددذر رباددد ر لااددد  رر28.86رخ 
 باصيم عرخص رقذر خص باذر.ررلاصازااصييلازرخصيرعابصرخصسعاماصر رر،ررمسلص

 رمااطرخصي ماارابيارخصلريبصرخأل صذر ذرخصياغاارأاي  ررخصياصذ ل رخصجد ار
%،راااصرخصيجارنر خصةدلاارخصفمدقاصرربمسبصريزادرر2737زاا ربمسبصريزادرعاذرصااصال

رباملار1532%ر،ر خصمااطرخصزرخعذراأيذر ذرخصلريبصرخصياصيصريباغر17عاذر %ر،
%.ر اريبطر034رع لارالرا اررإصذارد ررمااطرخص لارباصلماجمر خصل اد رايرخج

رخصباانر رع  رب ادخ  ربها ر خص لا رخصلد  رمب  رصاهجرن رخصليزخاد رخاليجاه رخصي زاا بهذخ
راريبطرعذص ربيب ارخالقي ادرخصل رإصذخقي ادر ماعذررإصذزير صاخصبدخئاصر،رعلا

ر51.ربدرعبار
ر(2-ر1جد ار)ر

ررخالقي اداصاطصر رعاذرخألمي زاارخصسعار
 إٌشبط االلزظبدي

 

ػذد اٌسىبْ ثبألٌف فً 

 ػبِب 31-22اٌفئخ اٌؼّشٌخ 

 2128 اٌضساػخ ٚاٌظٍذ 

 12 اٌؼًّ ثبٌّٕبعُ ٚإسزخشاط اٌّؼبدْ

 1229 اٌزظٍٕغ

 72 اٌىٙشثبء  ٚاٌغبص ٚاٌٍّبٖ 

 722 ٚاٌجٕبء  اٌزشٍٍذ

 2281 اٌزغبسح ٚاٌخذِبد اٌفٕذلٍخ 

 131 اٌزخضٌٓإٌمً ٚاٌّٛاطالد ٚ

 229 اٌزًٌّٛ ٚاٌزؤٍِٓ ٚخذِبد األػّبي

 982 اٌخذِبد اٌحىٍِٛخ

 899 اٌخذِبد األخشي 

 9172 اٌمٛي اٌؼبٍِخ ئًٌإعّ

 

 

 

 

                                                             
زادصر،رعاادصرخإلقي دادر صابرمدالخرخصدرخسداارخصلر،رزي صاد/رعلاارخصلم  ذر أةر  ر،رخإلطاسرخصل 51

ر.248،ر در2006جال  رخص اقرنر،رر– خص ا مرخصسااسصر
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  ماليزياالبطالة  في 
لمةف دصرجددخررلاصازاداأ رمسبصرخصبطاصصر دذرر(2-2)اي  رل ربااماارخصبم رخصد صذ

 ددذريةفداضرمسدبصرخصبطاصدصر ددذررلاصازادا،ر مجبداررآسداابل ارمدصربدد ارجمد براددردر
باغددددارمسددددبصرر1995ظددددارسااسددددصرخإل ددددالحر يطبادددددرخصة ة ددددصر،ر فددددذرعددددامر

رإصدددذمسدددبصرخصبطاصدددصررامةف دددمررإ2009 ر،ر  دددذرعدددامرلددد رخصسدددعار4309خصبطاصدددصر
مسددبصرزلددصرخإلسددا اصررصددمريريفددار،ر  ددذرظددارخألرخص دد يرخص الاددصر صذ%رلدد رإجلدد337

 رأعلددداراي ددد رخص الادددص.ررخص ددد ير صذ%رلددد رإجلددد332رإصدددذخصبطاصدددصرباددد ر  ددداار
رمسبصرخصبطاصصر ذرخإلما رأعبررل رمسبصرخصبطاصصر ذرخصذع رر.رر

ر1990%رعدامر1731رإصدذر1970%رعدامر5234 قدررخمةفدضربداالارخصف دررلد ر
زير دذرخصي ددارارر صا%ر   د رصباامددااربمد رماجدرخرخرخصلد7رإصدذمر1999صا دار دذرعدامر

رخصسم ا ر.ر
رد الرخ رر350فدارلي سدطردةدارخصفدردرلدد ر يبسد رلسدي يرخصل اادصرصاسدعا رباد رخري

مر   ددا رصباامدداارخصبمددد رر2000د الرخرألراعاددارةددالارعددامرر8081رإصددذر1970عددامر
رخصد صذر.

 ( 2-2رقم )  الجدول
 (2009 -1995من )  ماليزياالبطالة في أىم مؤشرات 

البطالة في اإلناثالبطالة في الذكورالبطالة 

19954.092.793.79

20003.233.09

20053.593.43.7

20093.293.593.79 

 اٌّظذس : اٌجٕه اٌذًٌٚ .
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 قضية العمالة 
رخصل خجهارخصيجرر ر صابص ر ذ رزاص رخصماباص رل  رقالص رق اص رخالقي اداصخصة ة ص

رقبار خإل رخصلار عاارخص الص ر ذ رعاماري لا رخصيذ رخص لاصص رق اص رقذ جيلاعاص
رة ة يهار.ر

 قدري الاارخصبع لصرلاررقذهرخص  اصرل رلمطادرخصبرصرعاذرل ابصرخص لاار
يرخص الاصرخصلمي اصر خصباا صصرد  ر  اهمر صذص ر  درأصزلارخصلايرا ربي ظابرخص  ر

رهمرصلدنرالري ارع رةلسرسم خار لم ار  اهمرإالرصألسبابريأدباصر.رإصا
رم اهار ريم رخصيذ رخصارعاا ر ذ رصإلعيياب رخصفر ص رص لاصص رعذص  رخصبع لص يابا  خ 

ر ذر رصالماخرخالسييلاريرخصجاد ر مظرخ  رخصةاصربار طرلاسرن  امررلاصازااصا طاع
ر ر ذ رصا الاا  ريهدادخ  رخصة ة ص رخص عسرخريف اريليا رعاذ ربا رخص ام خص طاع

%ر ذرب ضر70رإصذر خيبهمرعمدرخالمي اارصا طاعرخصةاصربمسبرعبارنر  اار
. خص طاعاا

21
 

رص رخصهدبرخصرئاسذ ر رصررلاصازااعا  رةاد ر رةالا رل  رخصف ر رعاذ رخص  اء ق 
رعاذرخصربطربا رخأل ار ري ل رخص  اء رخصلجيلاربمظرن رقاعاص عادن ر خ  ر، علاصص

رخصةطصرخصةلساصرخصيالمصر،ررلاصازاا.ر خأل ر ا رخالقي اداصرخص رقذر خص ظافص يمفذ
رخص غارنر رخصلماأا رقطاع ريملاص رأقدخ ها ررأس رعاذ رخصةطص رقذه ر   ا   د

رر53 خصلي سطصر ج اهارأعيررقدرنرعاذرخصلما سصر.
ر
ر
ر
ر
ر
ر

                                                             
 .56 دلرجارسابدر،رمبا ر رجرألا رخصب رير،ر 52
53

 .55د/رجابررس ادرع ضر،رلرجارسابدر،ر در 
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 ة عمي سوق العمل :وأثر الخصخص إندونيسيا -2
 ددددددددرأ ري دددددددررخرلددددددد رخألزلدددددددصر،ر برآسدددددددااعامدددددددارلددددددد رأعيدددددددررد ارجمددددددد برادددددددردر

سدددددبيلبررر3عامدددددار دددددذرأ،ر رر97خغسدددددطسرر14خيةدددددذارقدددددرخرري ددددد امرخص لادددددصر دددددذر
 ددددددمد دررإصددددددذلجل عددددددصرلدددددد رخال ددددددالباارالسدددددد يادنري ددددددصرخصسدددددد در،ري جهددددددار

ررر54.ر خصم درخصد صذرصاب  ارعاذرلساعدي
 صندوق النقد الدولي ودورىا في تطبيق سياسية الخصخصة :

لااددددداررد الررألراعدددددذرر43قبددددد ار دددددف صرإم ددددداذرب الدددددصررإصدددددذرإمد ماسدددددااخ دددددطرار
لددددد ر ددددددمد درخصم دددددددرخصددددددد صذر.ر لدددددد ربدددددا رخإليفاقادددددداارخصيددددددذري ددددددلميهارخص ددددددف صر

عددددددددادنرقاعاددددددددصرر صذخصي اددددددددبرخصلدددددددد خصليزخادددددددددر،ر خإل ددددددددالحرخصيجدددددددداريرخصل سددددددددار،ر خ 
 خصل دددددددددر ذرصاددددددددديةاصرلددددددددد رخصل ددددددددداربرخصلفاسدددددددددصر،ر ددددددددد  ررصذاخص طدددددددداعا رخصلددددددددد

خصد صددددددصررلاصاصرأسددددددلدددددد ررخالمي ددددددااصددددددمرارخ دددددددررإمد ماسددددددااخإل ددددددالحرخصسااسددددددذر ددددددذر
بعدددددمرخألقااددددداارلددددد رخص طددددداعرخصةددددداصر دددددذرخصيلامامددددداار،رللدددددارسدددددل ربب ددددداءررإصدددددذ

رمظامرلرعزيرق ير ذرخصساطصر.ر
،ر دددددذريبمدددددذرر1998 أةف دددددارخصبع لدددددصرلددددد رجداددددددر دددددذرلازخمايهدددددارخص دددددادرنر دددددذر

 يددددددابرارعاددددددذررإجددددددرخءخارخصي اددددددبرخصيددددددذرأصدددددد رعااهددددددار ددددددمد درخصم دددددددرخصددددددد صذر،
صيبؤخيهدددددددددددارخصلي ا دددددددددددصررا لادددددددددددصرعأسددددددددددداسخسددددددددددديةدخمرلسدددددددددددي ااارغادددددددددددررب ا ادددددددددددصرص

ر55.باصلازخماص
رباعيبارري مبر،رم2010رعامر ذرلاا  ر237بدررإمد ماساارسعامهارعددرا در ر

رخص ا رجله راصرب درخص اصم،ر ذرخصسعا رعددربا رل رد صصررخبارإمد ماساا
رخأللراعاصرخصليبدنر خص الااار خصهمدرخصا باص ر ذرخصسعامذرخصمل رل دارأ ررغم.

                                                             
 ذرجم براردرآساار،رلرعزرخصدرخساارراصاصم/رعاطبرساصمرسادرخألقار،رخألزلصرخصلر54

 .ر13 درر،ر2000ا ما رر32ص ددرر،ر اصخآلسا
55

د/رلبلدرخصسادرساامرر آةر  ر،رآساار خص  صلصر،رلرعزرخصدرخساارخآلسا اصر،رعااصرخإلقي ادر 
 .ر40:رر37،ر درر2003 خص ا مرخصسااساصر،رجال صرخص اقرنر،ر
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رخصمل ر ذرخصسعا رعددر ا ر ررةالارع  د،رخمةفضرماسااإمد ر رمل رل دارلا.
رعامرببا ارخصسعا رعددراي اعبرأ رخصلي قار،ر ل :1.7ربمب را دررسم ي
56.ر2025

 

  إندونيسياالبطالة في 

راي  رأديرخإل  الا ر  د ر، رادربل دالارخصبطاصص ر ذرأماطص رخصيااادمةفاضرخصباد
ر رل دإرإصذ خصي ماا ر ذ راداد رل رريفاع رخصفئاا ريا  ربا  رةا ص رخصبطاصص الا

. خص لاصصرخصيذري  بربأمهار ئاارأقارلهارن
27

 

مرصا ار2005خريفاعرمسبصرخصبطاصصرباعارلا بظر ذرعامررإصذر يااررخصبااماا
رخصبطاصصر11.99رإصذ رل  را امذ رخصسعا  رل  رل رر% رخص داد رالغالد مظرخ

ر رر58خصلؤسساار خصبم  ر رخ ر، رصي ا رخصبطاصص %ر ذرعامر7.1رإصذمةف ارمسبص
رر2010 ر ذ رخصبطاصص رمسبص ر ي يبر ر. ربب ضرد اررإمد ماساام رباصل ارم  لريف  

ل رر.رعلاررر رلالي اربررإمد ماساا رمسبصرخصبطاصصر ذرأ،رإالررآسااجم براردر
 رل دارخصبطاصصر ذرخإلما رأعاذرل رل دارخصبطاصصر ذرخصذع رربا رباغرأاي  ر

ر رخصذع ر ر ذ رخصبطاصص رخر6.1ل دا ر%رل  رعام ر ذ رل دار2010صسعا  ر باغ م
ر%رل رخصسعا ر.ر8.7خصبطاصصر ذرخإلما ر

ر
ر

                                                             
56 Benyamen N. Supit, MASTER "PRIVATIZATION IN 

INDONESIA: ONE ECONOMIC STRATEGY TO ACCELERATE 

ECONOMIC GROWTH, NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL,  

June, 1996,Pt8. 

51
رخصلد  ر خصي ا ص رخألسا اص رخص ام رقديرلايعسر، رأ.د/ ريبرار ر، رلبلد رعر ص رةداجص ر،ر صا/ زاص

 .230لرجارسابدر،ر د
55

 .13،رلرجارسابدر،ر در م/رعاطبرساصمرسادرخألقا 
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ر
 

(  2-4الشكل رقم )  
  (2010-1996من ) إندونيسيامعدل البطالة في  أىم مؤشرات 

البطالة في اإلناثالبطالة في الذكورالبطالة 

19964.43.795.5

20006.0995.66.69

200511.1999.514.19 

 اٌّظذس : اٌجٕه اٌذًٌٚ .

 سنغافوره وأثر الخصخصة عمي سوق العمل . -3
 

ة لٌياً معدل نموها عليً أنشيطة التجيارة والخيدمات المسنغافورة فنظرا العتماد 

وقطاع األعمال ، وتتمٌز سنغافورة بعيدم وجيود مدٌونٌية خارجٌية علٌهيا وتيوافر 

احتٌاطً نقدي اجنبً ضخم . قد أعلنيت سينغافورة عين تخفٌضيات فيً المٌزانٌية 

وتأجٌيييل عيييدد مييين المشيييروعات مييين جيييراء األزمييية . وحرصيييا عليييً سيييالمة 

لمنطقة قدمت سينغافورة مين خيالل برنيامج صيندوق النقيد اليدولً اقتصاداته فً ا

 59بلٌون دوال لتاٌالند . 

ررأسرر دا إليً تهيدف مين خالليه، وكما عملت عليً تطبٌيق برنيامج الخصخصية 
ريبسدددا رصاد صدددصر رصذاخصلدددرخص دددبءرخصيبيادددصر يةفادددبرخصبمادددصرصيطددد اررخصةددداصرخصلددداا
 60. صالسيهاعا رباصمسبصر يةفاضرخألس اررخصةدلصرج دن

ل دارخصبطاصصر ذرسمغا  رنرباصل ارمصرصباقذرد اررأ ياارربااماارخصبم رخصد صذر ر
سمغا  رنريأيرارباإلزلصرخإلسا اصرللارإديررأ لمةفضر،رإالررآسااجم براردر

                                                             
59

 .ر12در،ر در،رلرجارساب م/رعاطبرساصمرسادرخألقا 

60
 Loizos Heracleous State Ownership, Op,Pt 80. 
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%ر،ر عا ر ذر6ررإصذمر2000با رباغر ذرعامر،رإريفاعرل دارخصبطاصصررإصذ
ر رلمةف 1995عام ررام ر2.7رإصذصا ا ر. رخصسعا  ريطبادرسااسصر%رل   ب د

ر5.9رإصذمر2009مةف ارمسبصرخصبطاصصرصي ار ذرعامرخخإل الحرخإلقي ادير
 رل دارخصبطاصصر ذرخصذع ررأعالهرل رخإلما ر ذرأعلاراي  رر%رل رخصسعا ر.

ر ربا ررسمغا  رن ر، رعام ر ذ رخصذع ر ر ذ رخصبطاصص رب رر2009باغارمسبص رصذخم
 صبطاصصر.%رل رل دارخر6.5،رباملار  اار ذرخإلما ر14.29

 ( 2-5الشكل رقم ) 

 (2009 -1995من ) معدل البطالة في سنغافورةأىم مؤشرات 

 

 ند وأثر الخصخصة عمي سوق العمل :تايال   -4

قي اديربل جبر مد درخصم درخصد صذرقدر اار ذرخعادنربرمالخرخإل الحرخالرأ 
ارل دالارأخرربرخلخرخإل الحربدي صرخصلسييلرا رعلارعا رلي ق ار.ر لارخسيلرر

ر ر ر، ر رخصم داص ريدعلارخبيااطااريااالمد ربا  رلبارن رخألزلص رل  راقالخصةر ج
ر،ر رلاددن ر م داص ر راباص رسااسص ريطباد رالاا رصإل الح رإسيرخياجاص بفرض

برلمهاريب ادرييطابر ج در  خئضر ذرخصلازخماصر لسي ااارأعاذرصافائدنر،رخصهد
رخص لاص. ر ذ رأ إسي رخر رخص طاعر عاما رد ر رزاادن رخإل الح ر ذ ريااالمد قدخب
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 رصابدرل رخصدا رخص ام،ر ري زازررخصةاصر ذرخص ماعص،رصيبراررخصل خردرخص الص،
ر61خصلما سصر ذرخص ماعص،رصزاادنرخصعفاءنر صزاادنرةااررخصلسيهاعا .

لااارخارد الررألراعذرإلم اذرارعاارخصيل اارر8أمف ارخصد صصرأا ا رلارازادرعاذر
أ ريطابررإصذاصريااالمدرخعلارعااهارخصدا  ر.ر عمدلارخ طرارخصبع لصرخصخصيذري

لاااررد الررألراعذرر1732ل ر مد درخصم درخصد صذري دامر ف صرإس ا اصرب الصر
ر را صا  رقطاعرر1997 ذ ر ذ ر خجهيها رخصيذ رصال اعب رخصي دي رلمها رطاب ،
ر. رخصهاعرخصيل اا رإعادن راالا رصإل الح ربرمالجا  رخصبع لص رخصل أ درا راصاصاص

ر62 لزادخ رل رق خما رخإلسييلارخألجمبذر خصلزادرل رخصة ة صر.
ر) رر ررقم رخصاعا رل  راي   ر2-6علا رأ( رخإلسا اصريااالمد  رباإلزلص ،ريأيرا
مر2000  ارل دارخصبطاصصر ذرعامر رريف ارمسبصرخصبطاصصرباعارلا بظر،ر خ
رصذخب رمرر1994%رل رخصسعا ر،رباملارعا رل دارخصبطاصصر ذرعامر2.4رإصذ

ر ب د1.29 ر، رخصسعا  رل  ر  ايطر% رخإلقي ادي رخإل الح رسااسص رباد
ر ر ذرعام رخصبطاصص رر2009ل دا رأر1.2رإصذم ر اي   ر، رخصسعا   ر%رل 

رالريااالمد رجم برارد رد ا رعباقذ ربطاصص رلاعاص رل  ر ل داررآسااي امذ ،
رلمةف ربها ر ذرخصبطاصص رخصبطاصص رل دا رأ  رعلا ر. رخصلمط ص ربد ا ضرباصل ارمص

 عبررل رل دارخصبطاصصر ذرخصذع رر.أرخإلما 

 

 

 
                                                             

61
 Surapong Chirarattananon, Other, OP,Pt3. 

62
د/ محمد السٌد سلٌم  وآخرون ، آسٌا والعولمة ، مركز الدراسات اآلسٌوٌة ، كلٌة  

 . 24، صـ  2003اإلقتصاد والعلوم السٌاسٌة ، جامعة القاهرة ، 
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  (2-6الشكل رقم )

 (2009- 1994من ) تايالندمعدل البطالة في  أىم مؤشرات

0

1

2

3

4

1994 2000 2005 2009 

 البطالة

 البطالة فً الذكور 

 البطالة فً اإلناث

 
 اٌّظذس : اٌجٕه اٌذًٌٚ .

رررآساايغارر ذرل دارخصبطاصصر ذرد ارجم براردرخصأىم مؤشرات (ر7/2خصجد اررقمر)
 

 

 ربٌالٔذ ٍٓفٍج ِبٌٍضٌب إٔذٍٚٔسٍب
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 خصل در:رلمظلصرخص لارخصد صاص،رقاعدنربااماارخصلؤارخارخصرئاساصرصس د خص لا65
                                                             

63
ر(خص الاصرخص   ر صذإجلرل ر)%رصذاإجلربطاصص، 

رصا لارلهاأ  ر صعمهمرعلارصداهمرصاسرخصذا رخص الاصرخص  يرأ رخدرمسبصرإصذرخصبطاصصرياار
رصابادريب ا رر خصبطاصصرخص الاصرخص   ري رابر اةياب.رخص ظائبرع ر اببي  

ر(خص الاصرخص   ر ذرخإلما رل )%ررإما ربطاصص،ر64
رصا لارلؤقا  ر صعمهمرعلارصداهمرصاسرخصذا رص الاصخرخص  يرأ رخدرمسبصرإصذرخصبطاصصرياار

رصابادريب ا رر خصبطاصصرخص الاصرخص   ري رابر اةياب.رخص ظائبرع ر اببي  
 .albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZShttp://data البنك الدولً 65

http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
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(ربل ارمصربجمرخصبطاصصرب دريطبادرخصة ة صرر ذر8/2رقمر)رخصجد ااي  رل ر
ر ر د ارجم برارد رأعاذرل رد اررآساال ر ر ذرل ر رخصبطاصص رإ ربجم ،

ررإالرإم رلي اربرلاررآسااجم براردر أعيرر رمسبصرسعامهارأبرغمررإمد ماساا،
ر2009عامررل دارخصبطاصصر ذر برمسبصرخصسعا ر ذرل رر.ربا ر  ا ل ر

،ر ريااهارسمغا  رهر  ارر%رل رخصسعا ر734رإمد ماساا  ذرر%934 ذرل رر
ر ر ذرمفسرخص ام رخصبطاصص رخصسعا 539رإصذل دا ر ي يبررر%رل  ل داررلاصازاا،

ر ذر ربباقذرخصد ار باغرل دارخصبطاصص رلمةفضرباصل ارمص رمب ررر2009خصبطاصص م
ر.ر337%

 (9/2رذول سلى ) 

 يعذل انثطانح

 ويصش  آسُاُىب ششق فٍ دول ر 
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 66/2866انًصذس : انثُك انذونٍ 
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ياسية الخصخصة أثر سالخاص  لالستبيان اإلحصائيالتحميل ثالثآ: 
 والبناء. التشييدعمي سوق العمل في مصر بالتطبيق عمي قطاع 

77
 

 

 أوالً: يُهذ انثحج :

ر.لمهج ر سطاا راجلاربا رعارل رأد خارخصيبااارخصعلذر خصعافذرخصبابيصراخيب   
 ذص ر،رد خارخصيبااارخصعلذرأ  درخعيلدرعاذر،رصلارقامرب رل ربااماار درخساار

ل رةالارياليصرخصب  ارعااهاررايمإلب ائذرصبااماارأ صاصرل رةالارخصيبااارخ
رطربه رةراإسيباامااريم ريم رخصارعاارخصيذ رل  رعامص ر عذص رعاذ ر،  ة يها
  خصبماءر.رخصيااادقي ادر علاار لسئ صا ر ذرارعاارقطاعرمةبصرل رةبرخءرخال

 ة :التالييقوم ىذا البحث باإلجابة عن التساؤالت األساسية 
قارب دريطبادرعلااصررخصة ة صرب  ارخصارعاارقالشررب ر:التساؤل األول 

ر؟ريمفاذربرمالخرخصة ة صعالهرل رقبارأ
رسييلارقارلرنرأةرير؟رباحرقذهرخصارعاارا ادرخأقارالتساؤل الثاني : 
صر ذرخصارعاارقاري جدرعدخصصري زا اصرب دريطبادرخصة ة التساؤل الثالث : 

ر رخدر؟ل   عرخصبب ربا رخأل
رأعدخدرخص الاا رباصلماأاررب دريطبادرخصة ة صر؟رزخداقارع : ابالتساؤل الر 

رقاريبس ر  ارخص الاا رب دريطبادرخصة ة صر؟التساؤل الخامس : 
ربا التساؤل السادس :  رج قراص ر ر د ري جد ررساصابخألرقا ص لااصررخصلةيافص

ر رعدخصصري زا اصرص ائدرخصة ة صر؟ا لراهل؟ر أاخصة ة ص
 ستبيان :ثانيا  : اليدف من اال

صاة ة دددددصربددددداصيطبادررصيددددداررخصي زا ادددددصي دددددربرعادددددذرخآلخرإصدددددذسددددديباا راهددددددبرخال
ر:رررخصياصذ ييليارأقدخبرخصبب ر ذر خصبماءرخصل رير،ررخصيااادعاذرقطاعر

عددالهرب دددريطبادددرأ:يبداددرلددارإذخرعامددارقددذهرخصاددرعاارب  دارخرببددا رراليــدف األول
رخصة ة صر.
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ر ذرخصيبااارخإلب ائذر برمالخرخإلعسار.ر spssيمرإسيةدخمربرمالخر 
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ربابهدداررلددرنرأخصاددرعاارا ددادرخسددييلاررر:ريبدادددرلددارإذخرعامددارقددذهراليــدف الثــاني
رأةرير.

يبدادددددرلددددارإذخرعددددا ربجددددمرخص لاصددددصريزخادددددرب دددددريطبادددددرسااسدددداصرراليــــدف الثالــــت :
رخصة ة صر.
ريبدادرلارإذخريبس ر  ارخص لاارب دريطبادرخصة ة ص.راليدف الرابع :

راصال داشرخصلبعدررعامدرأباادايبدادرلارإذخرعامدارخص لاصدصرخصيدذرراليدف الخامس :
رةيااراا .خصيهارإجباراا رإمرإبا

  ددددار خصدددذيرا لدددارعاددددذرأخصة ة دددصررأسددداصابيرأ:ريبدادددددرراليـــدف الســـادس
رعبرر ذرخصي زاارخص ائد.أعدخصصر

علااددددصرخصة ة ددددصريب دددددرل دددددارملدددد رريبدادددددرلددددارإذخرعامددددااليــــدف الســــابع :
رقي ادرخص  لذ.صال

رببددددد ر جددددد دريددددداررخصي زا ادددددصرصاة ة دددددصر،رعادددددذرخآلرلددددد رخصي دددددربر رمسددددديهدب
أمردخصددددددصرب ا ددددددصر ددددددذري زاددددددارع خئدددددددرخصة ة ددددددصرعاددددددذرعا ددددددصرأ ددددددرخدرخصلجيلددددددارع

خصباددددداراب دددددددرعدخصددددددصري زا اددددددصررأسدددددداصابسدددددا برلدددددد رأ ئددددددصرل امددددددصر.ر أيرريسددددديفاد
خصي دددددربرعادددددذرأ  ددددداعرخصلي اعددددددا رب ددددددررإصدددددذب ا دددددص.ر عدددددذص ريهددددددبرخصدرخسدددددصر

رخصةر جرل رخص لار.
سدددددا برمرخألسددددديةدخخميدددددائخرب ا دددددصريفاددددددرلدددددديررإصدددددذ خصغدددددرضرإذ رقددددد رخصي  دددددار

رخصلالئمرصيب ادرعدخصصري زا اصرب ا صر.
سددددديباا رلددددداا ربرلددددد رسددددديصرأادددددهرر،ر يدددددمرةدددددالار قددددددرخسددددديغرقار يدددددرنرإعددددددخدرخال

قي ددددددددداداا رعداددددددددددرلددددددددد رخصل دددددددددابالارلدددددددددارعدددددددددددرلددددددددد رخالرياددددددددد رخصفيدددددددددرنرإجدددددددددرخء
مصرسدددددددي ا خصبمددددددداءر،رعلددددددداريلدددددددارخالرخصيادددددددااد خإلب دددددددائا ر خصةبدددددددرخءر دددددددذرلجددددددداار

 رأجددددداري دددددلامرأسدددددئاصرببدددددا رخصلادخمادددددصرلدددددخالربةبددددرنرخصلية ددددداا ر دددددذرلجددددداالا
ارصعا دددددصرخصمددددد خبذرخصلطاددددد برسددددديباا ر،ر ذصددددد رصاياعددددددرلددددد ر  ددددد بهار يغطايهدددددخال

رببيهار.
ر
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 ثالثا  : الفروض :
رصهدددددددددددددارقددددددددددددددريددددددددددددمري دددددددددددددلامرياليدددددددددددددإصاصيب ادددددددددددددرخألقددددددددددددددخبرخصسدددددددددددددابدرخإلاددددددددددددارنر

عادددددددددددذرعامدددددددددددصرلددددددددددد رخصبدددددددددددابيا ر ةبدددددددددددرخءررقددددددددددداؤرخسددددددددددديبااماارأبددددددددددددقاريدددددددددددمرإجرخ
 خصبمدددددددددداءررخصيادددددددددداادرخءرعاددددددددددذرلسدددددددددئ صا ر ددددددددددذرقطددددددددداعرةددددددددددررإجدددددددددقي دددددددددادر خالخال

ريىر:رخص لاار ب ضرخصل ظفا ر مفيرضرخآلر خصياص رعاذ
ة ة ددددددددددددددديهاررا رخصادددددددددددددددرعاارخصيدددددددددددددددذريلدددددددددددددددأ:رمفيدددددددددددددددرضررالفـــــــــــــــرض اإلول

 علاارعاذريملاصر يط ارررأسرلاارخصارعصر.
ة ة دددددددددددديهاررا رخصاددددددددددددرعاارخصيددددددددددددذريلددددددددددددأ:رمفيددددددددددددرضررالفــــــــــــرض الثــــــــــــاني

رسايبس رلسي يرخإلمياجربها.
ـــــــــث الفـــــــــرض ب ددددددددددريطباددددددددددرخصة ة دددددددددصرسدددددددددازدخدرعدددددددددددررأ :مفيدددددددددرضررالثال

رخص لاار سا ارمسبصرخصبطاصصر.
 رخصة ة ددددددددددددصرسددددددددددددي لارعاددددددددددددذريبسددددددددددددا رأ:رمفيددددددددددددرضررالفــــــــــــرض الرابــــــــــــع

ر  ارخص لاار.
:راددددددددددددؤيررأسددددددددددددا برخصة ة ددددددددددددصرخصلسدددددددددددديةدمرعاددددددددددددذررالفــــــــــــرض الخــــــــــــامس

ر ذص ر ذرج خمبرخألدخءر.،رارخص الصرلسي يرأدخءرخصارعا
 رابعأ: أىمية الدراسة :

 زا ادددددصرييبدددددارأقلادددددصرخصدرخسدددددصرلددددد رمددددددرنرخصدرخسددددداارخصلي ا دددددصرصلادددددعاصرخص دخصدددددصرخصي
رص ائدرخصة ة صر.
 خامسآ : العينة :

ريمرسببرخص امصرل رةالارعدنرةط خار:ر
 تحديد المجتمع الذي سيتم سحب العينة منو : -1
رخصيادددددددداادخصب دددددددد ارعاددددددددذرباامدددددددداارخصاددددددددرعاارخصل ددددددددراصر ددددددددذرقطدددددددداعر -

 رنرقطاعرخإلعلاار.ر خصبماءرخصل ريرل رل قار زخ
رخصياددددددددداادي سددددددددامرلجيلددددددددارخصدرخسددددددددصر)رخصادددددددددرعاارخص الاددددددددصر ددددددددذرقطدددددددداعر -

  خصبماءرخصل رير(ر.
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 67تحديد إطار العينة : -2
 تحديد حجم العينة : -3
ر9عيبددددددارخارخص قددددددار خصيعافددددددصر  دددددددريددددددمريبدادددددددربجددددددمرخص امددددددصربدددددددرمظددددددرخ رال -

 ارعاار.
 سيباا ر.خبيلاالارر ضرخصلاارعصر ذرخال -
صريبداددددددرل عددددددرصال ابادددددصرلدددددارخصلدددددداررخصلسدددددئ ارخبيلددددداالارعددددددمرإلعاماددددد -

صا لددددددددارخصلادددددددددخمذر،ر خصيددددددددذريددددددددمريبدادددددددددقار  ددددددددذرإطدددددددداررخصلدددددددددنرخصزلماددددددددص
صذبب ر  اهرر.رخ 

 سحب العينة : -4
يلددددارلبا صددددصرخإلي دددداارباصاددددرعاارخصيددددذر ردار ددددذرخص امددددصرصايأعدددددرلدددد ر -

سددددديلارنرخاددددددرل عددددددرلددددارخصلدددددداررخصلسددددئ ارصلدددددألرعمدددد خ رعددددداراددددرعصر يبد
رقددددددددامرخصيااف مدددددددداارأسددددددددي المرعدددددددد رخص مدددددددد خا ر رخالرسدددددددديباا ر.ر لبا صددددددددصخال

 مار.ل رةالارخإلميرر
 سيباا ر.ا صرخصارعاارخصيذرالايهارعامصرخالعرإصذصمرايمرخصي  ار -
ربدددددددارلبا ظددددددداارأسددددددديباا ر دددددددذرسدددددددي  ارخالخي خجددددددددارخصادددددددرعاارخصيدددددددذر -

رلةيافصرقذرخص اقرنر خصجازهر خإلسعمدراصر خصدقهااصر.
 سادسآ: أدوات الدراسة :

أل ارأقسدددددامر،راغطدددددذرخص سدددددمرخرصسددددديباا رلع مدددددصرلدددد رياليدددددخسددددديلارنرخرسددددديةدخمخيددددمر
قي ددددددددادر.ر خصيددددددددامذراجددددددددابرعااهددددددددارلدددددددد رخلجل عددددددددصرلدددددددد رخصلةي ددددددددا ر ةبددددددددرخءر

لددددد رخصسدددددادنررؤسددددداءرلجددددداصسرخإلدخرخار خصلددددددارا ر،رباملدددددارخصياصددددد راجدددددابرعااهدددددار
راءرخإلدخرخار خص الاا رباصارعصر.رؤس
ر
ر
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كل مفردة ، فإذا كانت وحدة  إلًإطار العٌنة : هو عبارة عن قائمة تضم جمٌع مفرادات وطرٌقة الوصول  

حاد المعاٌنة هً شركات المقاوالت المصرٌة ، فإن اإلطار هو قائمة تضم أسماء كافة الشركات المقٌدة لدي اإلت
 وفقاً لكل فئة وعناوٌن وتلٌفونات تلك الشركات .
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 سابعآ : العمل الميداني :
ءرعددددددرضرخصلرخبددددددارخصيددددددذرسددددددب ارخص لددددددارخصلادددددددخمذر لرباددددددصرايمددددددا ارقددددددذخرخصجددددددزر
رخص لاررخصلادخمذر.

 المراحل التي سبقت العمل الميداني : -1
 : االستبيانمرحمة إعادة صياغة أسئمة  - أ

سددددديغرقارلددددددارا ددددددربرخ،ر قدددددددررخالسدددددديباا قالدددددارب عددددددادنر ددددددااغصرأسدددددئاصر
سددددددددب عر،ر ذصددددددد رلم ددددددددا رصبدددددددد  رأيرةطددددددددا ر دددددددذرخصل مددددددددذرخصلددددددددرخدرألددددددد ر

رأيماءرإجرخءرخصل ابالارلارخصلسئ صا ر.صرإصاخص   ار
ـــــي :  -رب ـــــار الفعم ـــــة اإلختب قبددددداربددددددءرإجدددددرخءخارخص لدددددارخصلاددددددخمذريدددددمرمرحم

 ربهددددددددددددبرخصيأعددددددددددددرلددددددددددد ريساسدددددددددددارأسدددددددددددئاصرإجدددددددددددرخءرخةيبددددددددددداررصإلسددددددددددديباا
   دددددد حرل ماقددددددارباصمسددددددبصرصااددددددرعاارخصيددددددذراددددددلايهارعامددددددصرر،سدددددديباا خال

ر.رخالسيباا 
 مرحمة العمل الميداني : -2

رخالسدددددديباا اءرخسدددددديلارخاردخمذرلدددددد رأجددددددارخسدددددديافسدددددديغرقارخص لددددددارخصلاددددددخ
رسب عا ر.أ

 ثامنآ : تحميل البيانات : 
قلددددددارب دةدددددداار يع ادددددددرخصباامدددددداارخصيددددددذريلددددددارخصب دددددد ارعااهددددددارلدددددد رخسدددددديلارخار

(رSPSSجيلاعاددددددددددصر)ةدخمرخصبزلددددددددددصرخإلب ددددددددددائاصرصا ادددددددددد مرخالسدددددددددديابرخالسدددددددددديباا 
Statistical Package For Social Science صيبااددارخصباامدداار،رر

سدددددديةدخمرا خصيددددددذرسدددددايمرعر ددددددهارب،رقالدددددارخصبابيددددددصربيباادددددارخصباامدددددداارخصلدةادددددصر ر
ر.رEXCELب درخصيدربرعاا ر ربرمالخررSPSSبرمالخر

 تاسعآ : محددات الدراسة :
 خصبمدددداءرععدددداررخصيادددداادالرالعدددد رخعيبدددداررخص امددددصرللياددددصرصلجيلدددداراددددرعاار

ر،ر ذص رإل رخص امصرصمري مررعا صرخصارعاار.
ر
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 سة الميدانية :عاشرآ: أسموب الدرا
خصدرخسددددددصررميددددددائخرإصددددددذجلددددددارخصباامدددددداارخصالزلددددددصرصاي  ددددددار ددددددذرعيلدددددددارخصبابيددددددصرخ

رخصلادخماصرعاذرلارااذر:
 ستقصاء :أسموب اال - أ

لفددددددردخاررلدددددد رلجيلددددددارخصببدددددد ررإصددددددذ جهددددددارر68سي  دددددداءخيددددددمري ددددددلامرقائلددددددصر
أقددددددددخبررإصدددددددذ ذصددددددد رصاب ددددددد ارعادددددددذرخصباامددددددداارخصالزلدددددددصرصايباادددددددار خصي  دددددددار،

يددددددمرخصدددددديلع رلدددددد رخصب دددددد ارعاددددددذرخصباامدددددداارخصف ااددددددصر.ر رخصدرخسددددددصر،ر ذصدددددد رص دددددددمر
ر،صعير مدددددذي ددددداارقايفادددددا ر عبدددددررخصبراددددددرخإلذصددددد رعادددددذريدددددال رلرخبدددددارخأل صدددددذرخال

 خصياصيددددددددصريمفاددددددددذرخالسدددددددديباا ر،ر خصياماددددددددصرلدددددددد رةددددددددالارإعدددددددددخدرةطابدددددددداار رسددددددددائار
رلادخماا ر جلارخصبااماار:
رلجيلددددددارخصدرخسددددددصر،ر ا  دددددد رإصددددددذرخسي  دددددداءقائلددددددصرر88 قدددددددريددددددمرري جاددددددصرر

(رباامددددددا رب ددددددددرخص دددددد خئمرخصلسددددددالصر خص دددددد خئمرخصلسدددددديالصرر1/3رقددددددمر)ررخصيدددددداصذخصجددددددد ار
ر خص  خئمرخصيذرأجريرعااهارخصيبااار.

ر(رر1/3خصجد اررقمر)
ص  خئمرخصيذرأجريرعااهارعددرخص  خئمرخصلسالصر خص  خئمرخصلسيالصر خ

رخصيبااار
 مفردات العينة

 عدد القوائم
  

 
 متخصصين

 رؤساء مجالس اإلدارت
ونوابيم و أعضاء 
 بالمجمس و مديرين

 
 ونالعامم

 
 المجموع

 % عدد
 عدد القوائم المرسمة-
عدد القوائم التي تم الرد عمييا -

 ويمكن اإلعتماد عمييا .
عدد القوائم التي تم الرد عمييا وال -

 يمكن اإلعتماد عمييا .
 عدد القوائم التي لم يتم الرد عمييا -
 

20 
 
20 
ر-

ر-

25 
 
15 
ر2

ر8

43 
 
35 
ر5

ر3

88 
 

70 
7 
 
11 

100 
 

79.5 
ر7.9

ر12.5

 79.5 70 35 15 20 عدد القوائم التي أجري عمييا التحميل 
% 100 60 81.3   
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 ( صورة لقائمة اإلستقصاء المستخدمة فً الدراسة المٌدانٌة .2ٌوضح الملحق رقم )  
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 : االستبيانالحادي عشر : الصعوبات التي واجيت إجراء 
 ددددد  بصرخصب دددددد ارعاددددددذرل خعادددددددرلدددددارخص اددددددادخارخص ااددددددارباصاددددددرعاار -1

 .رسيباا خالخصيذريسيطاارخإلجابصرعاذرأسئاصر
ربددددددارلبا ظدددددداارلةيافددددددصر،رأي خجددددددرخصاددددددرعاارلبددددددارخالةياددددددارر ددددددذر -2

رخالسددددديباا زادددددادنرخص ددددد  باارخصيدددددذر خجهددددداريطباددددددررإصدددددذللدددددارأدير
برخصلادادددددددددصر خصزلمادددددددددصر صا خصليليادددددددددصر دددددددددذرخريفددددددددداعرعدددددددددارلددددددددد رخصيعددددددددد

 زلص.خصال
،ررخالسدددددددددديباا ر ددددددددددضرب ددددددددددضرخصاددددددددددرعاارخإلجابددددددددددصرعاددددددددددذرأسددددددددددئاصر -3

 .رررصا خقارص ااجابرب جاباارلمأ خصب ضر
عدددددددمر جدددددد درخص قدددددددارخصعددددددا ذرصدددددددديرخصددددددب ضرصادددددددردرعاددددددذرخص ددددددد خئمر،ر -4

بدددداصرغمرلدددد رإيابدددددصرخص قددددارخصعدددددا ذرلدددد رجامددددبرخصبابيدددددصرصيا ددددذرقدددددذهر
 خصرد در.

عادالادددددصرخصلماسدددددبصرصدددددديرخصدددددب ضرصادددددردرعادددددذرعددددددمر جددددد درخصةبدددددرنرخأل -5
 خألسئاصرخص خردنرباص ائلص.ر

إعي دددددددادرخصدددددددب ضربدددددددأ رخإلجابدددددددصرعادددددددذرقدددددددذهرخص ائلدددددددصرلددددددد رخأللددددددد رر -6
،رر صذاصرخصيدددددددذرالراجددددددددبرخإل  ددددددداحرعمهدددددددار ددددددددذرخص قدددددددارخصبددددددددخصسدددددددرر

 دددددددطرخبااربددددددددخ رخصيددددددد رنررخصل دددددددراصر خالأ ة   ددددددد ر دددددددذرظدددددددار
 لماصر.خأل

التــــي تــــم  –تمــــاد عمــــي بعــــض القــــوائم عبينمــــا ترجــــع أســــباب صــــعوبة اال
 ما يمي : إلي –ستبعادىا ا

 عدمرخإلجابصرخصعالاصرعاذرخألسئاصرخص خردنرباص ائلصر. -1
  خ بصر.رخإلجابصربطرا صرغار -2
خصيمدددددددداقضرخص خ دددددددد ر ددددددددذرخإلجابدددددددداارعاددددددددذرخص دادددددددددرلدددددددد رخألسددددددددئاصر -3

رإصدددددددددذخصلريبطدددددددددصربب  دددددددددهار دددددددددذرخص ائلدددددددددصرخص خبددددددددددنر،رللدددددددددارادددددددددؤدير
 عيبارر.لساررخصيبااارإذخريمرأةذقار ذرخالخإلةالارب
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رل ر خقا رخصلادخماص رخصجزءرعرضر يبااارميائخرخصدرخسص ر ذرقذخ ريما صارخصبابيص
رع رصارد د رخصلمط ذ رخالخإلسيدالا رقائلص رق خئمررسي  اءاذ ريبااا ريم ر قد ،

رصرعاذرلسي يرلجل عاارخصدرخسصرخصلادخماصر.صااب  رنرإجلرسي  اءخال
رخصجمسر)رذعررأمرأميذر(-1

%ر،رر65سبصرخصذع رر رمسبصرخصذع ررأعاذرل رخإلما ر،ر باغرمأاي  ر
ر.رابا%ري 35ميذرباملارمسبصرخأل

 خصلؤقارخص الذر:-2
رخإلب ائ رخصيبااا رميائخ رخصلؤقا.رأيا ربا  رل  ريم ع ر ج د رع  رل برن ذ

رخصبا ا  رعراي   رمسبص رأ  ر رجال ذر ر خصبا اا ر30اذرلؤقا ر%ر،
رخصلاجسياررع رر%ر خصبا اا ر25اذردرجص ر رخصدعي رخه %رر25عاذردرجص

ر%.ر20راص خإلسياذ
ر،اة 15(ريف ااذرعاذر2يمري زاارخسيباا ررقمر)-3 ب  همررؤساءررا

اصسرإدخرنرخصارعاارلبارخص امصرلجاصسرإدخرنر رم خبر أع اءر ذرلج
ر رقطاع رر لدار   رؤساء رخصذع ر رمسبص ر اليا ر خصسادخار86.8. %

طبا صرقطاعررإصذ%رل ربجمرخص امصر،ر يفساررذص رارجار23.2بمسبصر
  خصبماءر.ررخصياااد

 عالاصرلل رةرج خرل ررعالالر35(رعاذرر3رقمر)ررخالسيباا يمري زاار -1
رخصةدلصرع رطرادرخصل اشرخصلبعرر ب  ر ذرخص لارلازخارلسيلرر هم خ

%ر26%ر خصسادخاررر74.ر اليارخصرجاارمسبصررة ة صرخصارعصرب د
 ل ربجمرخص امصر.ر

صا لاار   ا رصالسي يرخصلهمذر خصلسي يرراعلاري لمارخص امصريلياال رليم ع -2
رخصي اا رعااا رلؤقالا رعاذ ر اصبا ا   ر. رخصلهمدسا رلذ رل  أغابهم
لارخصبا ا  ر،رأ%ري رابا رر2832سبصررر خصلباسبا ررباغ خرمرائا  خصعلاا
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ر ر ما  عاذراهادخارلي سطص ربمر أغابهم ر رر%ري رابا رر34سبص  باغر،
ر ر ر37.8مسبص راب ا خخص لااررل %ر عاذرقدررل رخصي اامررخصذا رصم
غا  بهمرةدلاارل ا مصرخ رعلااربماءر. خ 

%رل ربا ر34علاري لمارخص امصر ئاارعلراصرلةيافصر،رباغارمسبصر-6
عالا ر،ر باغر50-40%رل ربا ر25عالا ر،ر باغرمسبصرر60ر–ر50س ر
ر30-20عالا ر،ر باغرخصابابرل ربا ر40-30%ررل ربا ر19مسبصر
 %.ر22مسبصر

ر رخص فباا ر ذ رعاذرخصياصا م رض رأجاب خ رل  رصرد د رخإلب ائذ رصايبااا ص
ر ذص رعلارااذر:ر،رخالسيباا ر

 :اإلولانفشض 

، وستقل نسبة البطالة لعمالن بعد تطبيق الخصخصة سيزداد عدد اأنفترض 
  -:ةالتاليالفروض الفرعية  إليسيمو ختبار ىذا الفرض يتم تقوال
رأيررعلااصرخصة ة صرعاذرمسبصرخصبطاصصرر.2/1
رأيررعلااصرخصة ة صرعاذربجمرخص لاصصر.ر1/2
رجمباصر.لااصرخصة ة صرعاذربجمرخص لاصصرخألأيررعر1/3
 

 ( 3-2اٌغذٚي سلُ ) 

 بحث طبقا لمدى صحة أثرتوزيع مفردات عينة ال
 الخصخصة علي حجم العمالة

 
ID  

ت المتغيرات كيف تغير
 اإلتية

 إلياإلجم ال إعرف إقل كما هو أعلي

A5   20 1 0 6 13 ٔسجخ اٌجطبٌخ 
B3 20 1 7 9 3 حغُ اٌؼّبٌخ 
C7 2 8 5 0 15 

 55 2 12 23 18 إلياإلجم  

راا.ل ر خقاريفراغرباامرخصبابيصخصل درر:رأعدهر    
ر
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ب  رمسبصرخصبطاصصرإريف ارب درإجابار%(ر65إ رمسبصر)ررخالسيباا أظهرارميائخر
ر جابرمسبص ر خ  رخصة ة ص. رسااسص رخصبطاصصر30يطباد رمسبص رب   رخص امص %رل 

رظاارعلارقذرالرييغااررب دريطبادرخصة ة ص.ر
خصلطبدرعاذرخصسادنرخصلهيلا رباإلقي ادررإ رمسبصررخالسيباا علارأظهرارميائخر

رذعلارقراظار خصبماءرعل لا ررخصيااادإجاب خرب  ربجمرخص لاصصر ذرقطاعرر%(45)
جابر) ب دريطبادرربجمرخص لاصصرعاإريفر  %(رب15ب دريطبادرخصة ة صر،ر خ 

ر) ر مسبص ر، ر35خصة ة ص رقطاع ر ذ رخص لاصص ربجم رب   رإجابا ر( رخصياااد%
ر خصبماءرقاارب دريطبادرخصة ة ص.

 (3-1اٌشىً سلُ )

 انخصخصح سُاسح تطثُك تعذ انعًانح حزى فٍ انتغُش حزى

 

 .انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 

ررؤساءر رإجابرخصسادن رخص لاصصررلجاصسرخإلدخرخار خصلدارا ربة  صرعلا بجم
رخصبب رعاذرر رخص لاارصمر53.3ب  ر)رخالسيباا  ذرعامص ررإ ربجم رأعد خ %ر(

جابرمسبصرايغاررب دريطبادرسااساصرخص %رب  ربجمرخص لاصصر33.3ة ة صر،ر خ 
%ررإجابرب  ربجمرخص لاصصرر13.3قارب دريطبادرسااسصرخصة ة صر،ر مسبصر

رل ر ر اي   ر. رخصة ة ص رعلااص ريطباد رب د رإريفا رخص امص رلبا رخصارعص  ذ
رعاذرعامصرخصبب رب  ربجمرخص لاصصرصمرايغارر.راصاصخصلؤارخارخإلجل
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  (8-8انشكم سلى ) 

 انخصخصح سُاسح تطثُك تعذ ححزى انعًان

 

 : الثانيالفرض 
نفترض إن الخصخصة ستعمل عمي تحسين وضع العمال وإلختبار ىذا ر

  -ة :التاليالفروض الفرعية  إليالفرض يتم تقسيمو 
رأيررعلااصرخصة ة صرعاذريدرابرخص لاار ر ارعفاءيهمرر.1/1
رخصيألا رخص بذر.أيررعلااصرخصة ة صرعاذرر1/2
رأيررعلااصرخصة ة صرعاذرخصل اااار.ر1/3
رأيررخصة ة صرعاذرخصدةار.ر1/4
ر.خإلج ررلسي ااار1/5
ر.خص لارساعاارعددر1/6
رخصمسبصرخصيذراب ارعااهارل رخإلرباحرخصسم اصرصاارعصر.ر1/7
رمسبصرخصيغارر ذرخصبا زرخصاهرير/رلعأ اارخصسم اصر.ر2/8
رارباصلار عرر.خصلاارعصر ذرإيةاذرقرخرخر1/9
ر
ر
ر
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 (  3-1اٌغذٚي سلُ )

 توزيع مفردات عينة البحث طبقا لمدى صحة تحسين
 وضع العمال بعد الخصخصة

 
ID  

 ت المتغيرات اإلتيةكيف تغير 
كما  أعمي

 ىو
ال  إقل

 إعرف
 إلياإلجم

C17 15 0 5 2 8ر/رخصارعصيدرابرخص لاار ر ارعفاءيهمرر 
B5 20 0 2 13 5ريدرابرخص لاار ر ارعفاءيهمر/رقطاع 

C14 15 1 2 8 4رخصيألا رخص بذ 
C15 15 0 3 7 5رخصل اااا 
D1 35 0 4 18 13رخصدةا 
C6 15 0 1 7 7رلسي ااارخإلج ر 
C8 15 1 1 9 4رعددرساعاارخص لا 
D2 رخإلرباحر رل  رعااها راب ا رخصيذ خصمسبص

رخصسم اصرصاارعص
17 13 5 0 35 

D3 رلعأ اار ر/ رخصاهري رخصبا ز ر ذ خصيغار
ر اصخصسم

10 16 9 0 35 

D4 رباصلار عر رقرخرخا رإيةاذ ر ذ خصلاارعص
ر/خص لاار

12 18 5 0 35 

C16 ر ذر رخص الاا  رلاارعص ر ذ رخإلدخرن أسا ب
رإيةاذرخص رخرخا

6 5 3 1 15 

 250 3 40 116 91 ليااإلجم ر
رل ر خقاريفراغرخصبااماا.رخصبابيصريهاخصل درر:رأعد    

مدرخصةاصربيدرابرخص لاار ر ارعفاءيهمرعاذرباصبرخالسيباا إجابرخصلةي ا ر ذر
رإجابر ربا  رخصة ة ص ريطباد رب د رايبس  رصم رخص  ا رب   رخص طاع لسي ي

جابرمسبصر65خإلغاباصربمسبصر %رل رخص امصر25%ررب  رخص  ارصمرايبس ر.ر خ 
ر) رذقب رباملا رخصة ة ص. ريطباد رب د ريبس  رخص  ا رخص  ار10ب   رإ  )%

رإزدخدرس ء.



 ظخ ػًٍ سٛق اٌؼًّ دساسخ ِمبسٔخ ثذٚي عٕٛة ششق آسٍب  صش سٍبسٍخ اٌخظخأ

 

-54- 
 

 (3-2اٌشىً سلُ )

 انتغُش فٍ سفع كفاءج انعًال وتذسَثهىيعذل 

0

2

4

6

8

10

12

14

ال  اقل كماهو اعلي

 اعرف

5 رفع كفا ة العمال 13 2 0

 رفع كفا ة العمال

 
رانثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 

بة  صريدرابرخص لاار ر ارلسي يرعفاءيهمررخالسيباا  رعلارأظهرارميائخرر
%(رإجابارب  رصمرازدخدربجمر65عاذرلسي يرخصارعاارلبارخصبب رب  رمسبصر)

%(رإجاب خرب  رلسي يرعفاءنرخص لاارظارعلار25،ر خ  ر)رباصمسبصرصا لااخصيدرابر
ب دريطبادرخصة ة صرررإمةفضب  ربجمرخصيدرابرر خ%ر(رإجاب10 مسبصر)ق ر
ر.ر

 (3-3اٌشىً سلُ )

 انخصخصح سُاسح تطثُك تعذتذسَة انعًال وسفع كفاءتهى 

 

 .انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 
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%ر(رأعد خررإ رخصيألا رخص بذرظارعلار53.3إ ر)رخالسيباا رارميائخرعلارأظه
ر) جابرمسبص ر خ  ر، رخصة ة ص ريطبادرسااساص رب د رخصيالا ر26.6ق  رب   %ر(

رإجابارر13.3خص بذرإريفارب دريطبادرسااسصرخصة ة صر،ر مسبصر)ر %ر(
ب  رخصيالا رخص بذر ذرخصارعصرإمةفاضرب دريطبادرعلااصرخصة ة صر.رللار

 رخإلغاباصريؤعدرإ رخص  ارصمرايغارر ظاربجمرخصيألا رخص بذرعاذرلاراي  رخ
ر(3-7خصاعاررقمر)ررررررررررررررررررررعا رعاا ر.

 انخصخصح سُاسح تطثُك تعذ انتأيٍُ انصحٍ

 

 انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 
 

ر رميائخ رأظهرا ررخالسيباا علا رخإلغاباص رمسبص رإ  ر) رب   رب  ر46.6إجابا )%
رمسبصر جاب ر خ  رخصة ة ص. رسااسص ريطباد رب د رقذ رعلا رظاا خصل اااا

رباملار33.3) %ر(رل رخص امصرب  رخصل اااارإريفاعارب دريطبادرخصة ة ص.
ر(ر%رخ رخصل اااارإ ببارإقارب دريطبادرخصة ة صر.20ذقب)

ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر
 (8-9انشكم سلى )

 حانخصخص سُاسح تطثُك تعذ انًعاشاخ

 
 انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 

ر رأظهرارميائخ ر)رخالسيباا علا رمسبص رخص لاار51342إ  رإجابارب  ردة ا )%
رااقذرلظاارع ر خ  ر)صم ر، ريطبادرخصة ة ص رب  ر37314يغاررب د رإجاب خ )%

ر) ر مسبص ر ر، رخصة ة ص ريطباد رب د رخريفاعا رب  ر1132ر خيبهم رإجاب خ ر( %
 فا ارب دريطبادرخصة ة صرر.ر خيبهمرإمة

 

 (3-9اٌشىً سلُ )

 انخصخصحذخم ) ساتة ( انعايهٍُ تعذ تطثُك ان

 

 

 

 .انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 

 

0

5

10

15

20

كما  أعلي

هو  
ال  إقل

 إعرف

13 الدخل 18 4 0

 …الد
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بة دددددد صرعددددددددرسدددددداعاارخص لددددددارإجددددددابرررخالسدددددديباا علدددددداراي دددددد رلدددددد رميددددددائخر
سدددددداعاارخص لددددددارصددددددمريددددددزدخدررب دددددددريطبادددددددرسااسدددددداصرخصة ة ددددددصر،ررإ ر%ر(60)

جددددددابر ب دددددددريطبادددددددرسااسددددددصرررازخدرقدددددددرعددددددددرسدددددداعاارخص لددددددار%ربدددددد  26.6 خ 
%ررإجابددددداربددددد  رعدددددددرسددددداعاارخص لدددددارخمةف ددددداررر636خصة ة دددددصر،ر مسدددددبصر

رب دريطبادرعلااصرخصة ة ص.
 انخصخصح سُاسح تطثُك تعذ ساعاخ انعًمعذد  (8-68انشكم سلى )

 

 

 

 

 

 

 
انًصذس : تى انتصًُى 

 .انثاحخحيٍ خالل 

  صرخصمسدبصرخصيدذراب دارعااهدارلد رخإلربداحربةرخالسيباا ميائخر رعلارأظهرار
%(رإجابددداربددد  رصدددمرادددزدخدرخصمسدددبصرخصيدددذر48.5خصاددرعاارلبدددارخصببددد ربددد  رمسدددبصر)

%(رإجابداربد  رمسدبصرخإلربداحر37.14اب ارعااهارل رخإلرباحرخصارعاار،ر خ  ر)
%ر(رإجابدداربدد  رمسددبصرخإلربدداحررقاددارب دددريطبادددر1432ظاددارعلدداقذر،رر مسددبصر)

ر(8-66انشكم سلى )رررررررررررررررخصة ة صر.ر
 انُسثح انتٍ َحصم عهُها انعايم يٍ اإلستاس انسُىَح نهششكح

 

 .انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 

0
1
2
3
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9

 ال أعرف اقل كماهو أعلي

 عدد ساعات العمل
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%ر(رأعددددددددد خررإ رخصيغاددددددددرر ددددددددذر45.71بدددددددد  ر)رخالسدددددددديباا علددددددددارأظهددددددددرارميددددددددائخر
خصة ة دددددصررخصبدددددا زرخصادددددهرير/رلعأ دددددااررظدددددارعلدددددارقددددد رب ددددددريطباددددددرسااسددددداص

جدددددددابرمسدددددددبصر) %ر(ربددددددد  رخصبدددددددا زرخصادددددددهرير/رلعأ دددددددااررإريفدددددددارب ددددددددر28.5،ر خ 
%ر(رإجابددددددداربددددددد  رخصيغادددددددررر25.71يطباددددددددرسااسدددددددصرخصة ة دددددددصر،ر مسدددددددبصر)ر

 ددددددذرخصبددددددا زرخصاددددددهرير/رلعأ دددددداار ددددددذرخصاددددددرعصرإمةفدددددداضرب دددددددريطبادددددددرعلااددددددصر
 رخإلغاباددددددصريؤعدددددددرإ رخص  دددددددارصددددددمرايغاددددددرر ظدددددددارإخصة ة ددددددصر.رللدددددداراي ددددددد ر

ر/رلعأ اارعاذرلارعا رعاا ر.رخصبا زرخصاهري
 (3-21اٌشىً سلُ )

 َسثح انتغُش فٍ انحافز انشهشٌ / يكأفاخ انسُىَح

 

 .انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 

ر رخص رخرخار) رإجابرخص لاارب  رمسبصرخصلاارعصر ذرإيةاذ رب مهار51.42علا )%
جابرمسبصر)ظاارعلارقذرب دريطبادرسااسصرخصة  %ر(رل ر34.28ة ص.ر خ 

خص امصرب  رخصلاارعصر ذرإيةاذرخص رخرخارإريفاعارب دريطبادرخصة ة ص.رباملار
  رخصل اااارإ ببارإقارب دريطبادرخصة ة صر.إ(ر%ر14.28ذقبر)
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 (3-23اٌشىً ) 

 سٍبسخ رطجٍك ثؼذِشبسوخ  اٌؼبٍٍِٓ فً إرخبر اٌمشاساد اٌٙبِخ 

 اٌخظخظخ

 

 .انثاحخحانًصذس : تى انتصًُى يٍ خالل 

ر رميائخ رأظهرا رلاارعصررخالسيباا علا ر ذ رخإلدخرن رب سا ب رخصةاص رخصبمد  ذ
ر) رإجاب ر رخصهالص رخص رخرخا رإيةاذ ر ذ ر ذر40خص الاا  رخإلدخرن رإسا ب رب   )%

ريطباد رب د رزخد رخص رخرخا رإيةاذ ر ذ رخص الاا  ررسااساصرلاارعص  ذرخصة ة ص
ر)رعصخصا ر خ   رخص الاا ر ذر33.33، ر ذرلاارعص رب  رإسا برخإلدخرن رإجاب خ )%

ر.ر صمرايغاررإيةاذرخص رخرخارب دريطبادرخصة ة صرظارعلارق 
 اي  رإ ر  ارخص لاارصمرايبس رب دريطبادرخصة ة صر،رباريأيررخصب ضر

جبار رعاذري دامرإسي اصيهمرأ رخصل اشرخصلبعرراباصس برل رخإل  اعرخصجدادنر،ر خ 
عادررراصاصخصذيرازادرل رلاعاصرخصبطاصصر ل ظمرل رب ارعاذرلسيب اي رخصل  خ 

ر.را رإسييلارقارصمراب درربب
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 المقترحاتو النتائج 

 االقتصادٌةجاءت فً أعقاب تدهور اإلوضاع  إن سٌاسٌة الخصخصة

الدولٌة فً الثمانٌنات حٌن عانت الدول النامٌة من أزمة المدٌونٌة 

 التالًإلنخفاض الشدٌد فً أسعار السلع التصدٌرٌة وبالخارجٌة وا

 .  ةوأرتفاع أسعار الفائدتدهور معدالت التبادل التجاري 

ٌة اللجوء للمؤسسات الدول إلًإزاء هذا الوضع أضطرت الدولة 

من خالل تنفٌذ  االقتصادٌةلمساعدتها علً معالجة تردي األوضاع 

نمائً بتراجع أمام تقدم برامج الخصخصة ، لقد بدأ دور الدولة اإل

 عملٌة التصحٌح .

ستخدام التحلٌل اإلقتصادي ، بهدف التأكد من أعملت هذه الدراسة علً 

صحة فروض الدراسة الرئٌسٌة والإلجابة عن تساؤالتها ونبٌن فٌما 

 . ها هذه الدراسةإلييلي أهم النتائج التي آلت 

ررخص لاار  اربيبس رخصةاصرخصفرضر بصرعدمرخصدرخسصرأظهرار  د -
 ر-:ر قذرخألدخءرج خمبرب ضر ذرخصة ة صرب د
رخصلسي يرر رعاذ رخصة ة ص رسااسص ريطباد رب د رخصبطاصص رمسبص ر إريفاع

رخصارعاارلبار رعاذرلسي يرخص طاعر  ذ رخص لاصص ر خ  ربجم ر، خص  لذ
رب درايبس رصمرخص لاار  ارإ ر اي  خصدرخسصرصمرايغاررباعارعبارر.ر

سمبي لعممية الخصخصة  يأياررخصب ضريأيرربار،رخصة ة صريطباد
من حيث زيادة عمميات تسريح العمالة وانخفاض مستوي رفاىية 

جبار  ، العاممين رازادرخصذيرخصلبعررخصل اشرأ رإسي اصيهمري دامرعاذر خ 
رص صاخصلرلسيب اي رعاذرب ارل ر ل ظمرخصبطاصصرلاعاصرل  عادر ر خ 

ر.را ررببراب درصمرإسييلارقا
 ددددددارخصيغادددددرر دددددذريددددددرابرخص لاصدددددصر ر دددددار أظهدددددرارميدددددائخرخصدرخسدددددصرإ رل -

عفدددددداءيهمرصددددددمرايبسدددددد رب دددددددريطبادددددددرخصة ة ددددددصر ددددددذرأغاصددددددبراددددددرعاار
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همريي ددددددرر خرلدددددد ريطبادددددددرلددددددملبددددددارخصدرخسددددددصر،ربددددددارإعدددددددخرمسددددددبصرعباددددددرر
 رربهمرل رخص لاارخصةدلاارخصل ا م .سااساصرخصة ة صر عا رإغا

صددددددمرايغاددددددررب دددددددريطبادددددددرخصة ة ددددددصرعاددددددذرخصاددددددرعاارلبددددددارخصدرخسددددددصر -
خص دددددددددددددبذر رخصل ااددددددددددددداارب ددددددددددددددريطباددددددددددددددرسااسدددددددددددددصررمسدددددددددددددبصرخصيدددددددددددددألا 

 خصة ة ص.ر
علدددددارأظهدددددرارميدددددائخرخصدرخسدددددصرعادددددذرادددددرعاارخص امدددددصرإ ردةددددد ارخص لددددداار -

ظادددددارعلددددداقذر صدددددمرييغادددددررب ددددددريطباددددددرخصة ة دددددصر،ر مسدددددبصرخصيغادددددرر
لعأ ددددددددااررظاددددددددارعلددددددددارقددددددددذرب دددددددددريطبادددددددددرر- ددددددددذرخصبددددددددا زرخصاددددددددهرير
رسااساصرخصة ة صر.ر

تثمارات في مصر من ساىمت عممية الخصخصة في زيادة حجم اإلس
  -خالل :

 زاادنربجمرخإلسييلاررخصةاصر. -رأ
 زاادنريد درخإلسييلارخارخألجمباصر. -رب
خصج خمبرخإلجيلاعاصررإصذي ااصربجمرخإلسييلارخارخص الصر ي جاههار -را

  لار عاارخصبماصرخألساساصر.
ساعدريمفاذرعلااصرخصة ة صرخصلار عاارخص الصرعاذرإمي اشرس در -

رياا ربا  ر، رخصل ري رخصلاا رخصبااماا رإاجاباصررإصذر ريط رخا بد  
 . خ بصر ذربجمرخصي الار ذرس دريدخ ارخألسهمر

ل رخصلي قارأ ريؤيررعلااصرخصة ة صرإاجاباا رعاذرلسي يرخإلدةارر -
 خص  لذرل رةالاريبس رلسي يرخصعفاءنرخإلمياجاص.

ي لدرخصلال رخصجددرصاارعاارخصيذريمرة ة يهارإجبارراطررعبارر -
رعاذري رأسلمارأسا طرةاررل رخص لاصص ر ي يبررارعص ر، رخسي اصيهم  دام

رخصدرخساار رإبدي ر ياار ر، ربمظامررإصذلياا راةرج رصل  رخصعبارن خصةسارن
عالارلارلدهرةدلصرر40خصل اشرخصلبعرر،ر اص الارخصذيراباغرل رخص لرر
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أصبرجماصر،ر ذربا راةسررخص الارخصذيرر162سمصرس براةسررر20
 69أصبرجماصر.ر103سمصرب صذرر25اباغر

خإلقيلامر رخصيرعازرعاذرسااسااريجاراصررإصذزاصر صاخيجاهرخصبع لصرخصل -
رخإلمياجاصر رخألماطص رصد ا رخصالزلص رخصب خ ز ر ي دم رخص ادرخار، رمل  يببذ

 . خصليجهصرمب رخصي دارربد  ريباطؤرأ ريرددر خصسارربهارقدلا

قدم يبناء عمي النتائج التي قدمتيا الدراسة يمكن لمباحث أن    -: المقترحات
 بعض المقترحات وىي :

ري دامر - ريم رصإل الحرخإلقي اديرإذخ رخصل ار ص رخصيةفابرل ربدن الع 
 لاماارصالي ررا ريفادرإلعاماصريدرخ رخأل رخررخص خق صرعااهمر،رالع ر
ر.ر رخإلقي ادي رخإل الح رع  رخصماجم ردة صهم رخإلمةفاضر ذ ي  اض

ري رأ  رعااها راي ا  ر، ربلائاص رلطاصب رخصبع لص ري خج  ر ذرعمدلا مظر
راأمهار رل  رسااساا ريطباد رل  ربدال رصالي ررا  رخصلباار خصي  اض

ر رخإل الباا رإبطاء رأ  رلم ررخالقي اداصإا اب ر م  د ر، خصلما دن
 خص الاا ريألا ربطاصصرصفيرنرلؤقيصر.

 ذرظارقذخرخإلقيرخحر،رس براب ارخص الا  رعاذرإعامصردةاراهراصرأ ر
عاماارخصدةارالري ربرصا ال با رخصيباقصرب لارجدادررإصذارربارسم اصر،ر خ 

ر،رباراي قبر ر هارب درإم  اءر يرنرل امصرل ريارايريرعصرخص لار.

رصا لاصصر - رخصفمذ رخصدعم ري دام ر ر رن رعاذ رخصيأعد رخص دد رقذخ ر ذ الع 
خصيذرالع رأ راسييلر خر اهارلباصغرخصي  اضررساصاب ي رافهمربأمسبرخأل

رخصيذراب ا  رعااهار
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ص دربظذرل   عرب علصر،ردرب علصرخصارعاارخصيأعادرعاذرأقلاصريطبا -
رخصةاصر رخص طاع رخسييلارخا ربجم رأزدخد رعمدلا رباألقلاص خصارعاا
رخصةاصر   ر رخص طاع رمظر ر ل ر جهص ر. رخإلدخرن رع   خمف اارخصلاعاص

يبسا ريما ساصرخصارعاار زاادنرقدريهارعاذررإصذخصب علصرخصجادنريؤدير
رصصر.يدباررخصيل اار ي صادرخإلمياجر ةادرخص لا

ر - رياسار ر، رخصيل اا رعاذ ر أبدرخصب  ا رخإلقي اد رع ب رق  خصيل اا
ر،ر رخإلقي ادي رخصمل  رل دالا رصزاادن رخصلبر  ر ق  ر، رخإلمياج عما ر

ر الع ريب ادرذص رل رةالار:

 يبساطرإجرخءخارخإلئيلا رخصل ر ذر. -رأ

،ربا رأ رخصد ارا دمرلباارنرصال ردريف اارد ررخصيأجاررخصيل ااذرر -رب
صالسيأجرر،ر ييليارأقمرخصل يرباارصيط اررخصيأجاررأ رخصبائار صاسر

ر95خصيل ااذر ذرل رر ذرإعادنرخصمظرر ذرخص ام  رخصلمظمرص ر ق ر
 م.1995ص امر

ر ارإمياجاصرعم ررخص لارصل خجهصرمدرنرخص لاصصرخصلاقرنر،رقدرأاارار - ت
أقلاصرخصل خردرخصباراصر خصسااساارخصلريبطصررإصذخص دادرل رخصدرخساار

رباعيبارر قارل رأقمرخص  خلارخصيذريؤيررعاذرسا  رخصلماأنر ل ربها
رل رخصل يرحر  ار رخصلجاار، ر  ذرقذخ ر. رخصيما ساص رعاذرقدريها يم

 ر70خص دادرل رخص ما رر ذربؤرنرخقيلامرخصسااساارخصي الاصر خصيدراباص.

رخصبماصر - رلااراا ر يمفاذ ر، ر يمااطرخإلسييلارر ذرخصلااراارخإلمياجاص دعم
ر ي  ارر ر، رخص الاصرخصيبياص رخصبجم ر خصلي سطص خصيل اارصالااراارخص غارن

  ذرلجاارخصي ماارل رأجارخصي دارربهدبري ساارأعلاصهمر.
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 .36:  33صـ  مرجع سابق  ،المهدي وأخرون ،  الٌةد/ ع 
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إغفاصصرصب ضرخصج خمبرخصهالصر،رر1991صسمصرر203اؤةذرعاذرخص ام  ر -
 ه رصمرا اصخرخصلاعالارخصيذري يرضرسبااريب اارخصلار عاارخص الصر

ررإصذ رأسا ب رامظم ر صم رخصةاصر، رخص طاع رخصيب ا خص طاعررإصذ عافاص
 71. خصةاصربلارا ل ربلااصرب  درجلاارخألطرخب

رخصلؤسساار - رعاذ رخأل صذرعاذرخألقا ر ذرلرخباها رخصية ا اص خقي ار
رخص الصرذخارخص لاصصرخصلبد دنر.

برمالجهار ذرخصة ة صر ذر قارلبعرر قدر اببصرةط خاررلاصازاامفذار -
ر قاعاصر،ر اجبرخإلسيفادن ر ذرخصي ماار خصيجارنرري باباصرييبايا ل رمجابايها

ر خصسااساارخصل ر رماجبصر صاخصةارجاص ريجربص رب عيبارقا ر رخصة ة ص ر  ر خصم داص ص
رمفذار ذرإطارررؤاصر خسيرخياجاصر سااساارليماغلصر غاررلي ار صر.

يمظمرعالقصرخص لارب درخصة ة صر،رصق خما ر يارا ااررربزلصررامبغذري  ارر-
 لاار خص زخرارخصلةي صر ذرلجاصسرإدخرخارخصارعاارخصراع  ريلياا اايرطرإ ر
هاربمسبراع  رصهاريأياررب ا ذر   اار،رصبلااصر  ارخص لااري ةخصيذريمرة 
ر.رب درخصباار

رر - رل  رخإلسيفادن ر لبا صص ر، رخإلجيلاعذ رخص مد د رد ر خصةدلااريدعام
ر) رخصبم  رليا ري دلها رخصيذ رخصاهر خصل ر اص ر...راهادخارخصل اشرذخارخص ائد

ر ائدهرعاذرخص دخئاري ارر غارقا رخصيذري دم ،ر ذص رب عادنر72%رر12.5رإصذ(
رصيدعامر ر ذص  ر، رعااها رخص الا راب ا رخصيذ رخصةدلص رمهااص رلعا أا إسييلار
خإلسييلارر خإلقي ادرخصل رير،ر خسيةدخمرعائدرخصة ة صر ذرةادرإسييلارخار

رجدادنر،ر صاسرصيغطاصرخص جزرأ رسدخدرخصدا  ر.

                                                             
11

د/ صابر زكً إمام ، التجربة المصرٌة فً خصخصة المشروعات العامة ، دار النهضة  
 .149، صـ  2001العربٌة ،

72
 http://www.nbe.com.eg/SavingDepositeRates.aspx. 

 

http://www.nbe.com.eg/SavingDepositeRates.aspx
http://www.nbe.com.eg/SavingDepositeRates.aspx
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صرص لا رب  ارخص لاارعاذرب  قهمر،رصاااعاارد ررخصم اباارخص ل ر رنريفر -
ر.رصاصأعيررإاجاباصر رأعيررخسي ال ياجا هارعاذرأ راع  رصهارد رر

رإر - رايطاب رخصة ة ص ربرمالخ رخصفرصمجاح رخصريابص رخألجمبذرصرأس لاا
رذص رل رةالا رايم رإ  ر البد ر، رخصلار عاارخص طماص ر ذرلاعاص رقابصررصالاارعص

را ر يبيذرال ر، رخص ط  رأل  ر ر رياجااررخصبابيص دم رمسيطاا رةالصها إقيرحرل 
خص الارعاذرزاادنرخإلمياجر زاادنررأسرلاارخصارعاار،رل رةالارلساقل رخص لار

رصا الارصديرخصارعصررر-بلباغرم دي ذررأسرلاارخصارعصر ايب ارعارر–أسهم
ل اشراب ار ر رعمدرباغ خرس رخصإصا يرهرعاذرإرباحرل رخصلباغرخصسابدرخإلاارهر

رخصارعصر رلاا ررأس رساريفا ر بذص  ر، رخصل اش ربجامب رخصلباغ رإ ا عاذ
ر ساي اعبرخإلمياجرص ج دربا زرصديرخص الارصا لار.

يااررخإلب اءخارخصساصبرذعرهر،رإ رل دارخصبطاصصر ذرخصابابرايزخادرسم اا رر -
رر2012صا ار ذر ربااماارخصجهازرخصلرعزير1330رإصذم راي  رل  رعلا %ر،

إ رخعاذرمسبصري امذرل رخصبطاصصرذ رخصي اامرخصلي سطر خصف در خإلب اءرصاي بئصر
ر صذص راجبرةفضرس ر2005%ر ذرر2034رإصذلي سطر خصيذر  اار ر. م

ر،ر  ذرخصيطبادرخصل اشرخصلبعرراع  ر رةلسر ةلس  رعامرليالر( رصد خصل اش)
صداهمرصألعبررسما رر ل رالايجا زرأعلارقمرخصةالسصر خألرب ا ر،ر خصغاررلؤقاا ر ر

ررغبصرب ا صر ذرخصي اعدرخصلبعرر،ر يدرابر غاررخصس رصر ارعفايهمر.ر

 ددددذرعدددداصخرلاددددعاصرخصبطاصدددددصررآسدددداااددددردرجمدددد برخإلسدددديفادنرلدددد ريجدددداربرد ارر -
رإصدددددددذباصي سدددددددار دددددددذرخإلسدددددددييلارخار،ر ة   دددددددار دددددددذرخص طاعددددددداارخصيدددددددذريبيددددددداجر

 خصبمددددداءر.رعلدددددارالعدددد رخصيغادددددبرعادددددذرلادددددعاصررخصياددددداادعيفددددصر دددددذرخص لاصدددددصرع طدددداعر
ر)رزادددددددددادنرعلاددددددددصرخصم ددددددددد درخصل ر  دددددددددصر(رخصبطاصددددددددصرب سددددددددديةدخمرخصسااسدددددددداارخصم دادددددددددص

ر يةفاضرلسي يرخصبطاصصر.خصيذري لارعاذرد ارخإلسييلارخار
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خألدخءرخالقي ددددددددادير خالجيلددددددددداعذرخصل ددددددددار رصل دددددددددررلددددددددارب دددددددددضرد ارخص ددددددددداصمر،ر -1
ر.2009لرعزرخصل ا لاار دعمرخيةاذرخص رخرر،رخص ددرخصرخبارعارر،رأعي برر

خص دددددددددمد درخالجيلدددددددددداعذر،"رخصلهلدددددددددصر خالقدددددددددددخبر"ر،ررئاسدددددددددصرلجاددددددددددسرخصدددددددددد زرخءر،ر -2
1995. 

رخص دددددامرخالسدددددييلارر،ر40ررقدددددمرل ا دددددرنرخقي ددددداداصرق دددددااار،رخصدددددد صذرخصم ددددددر دددددمد د -3
 .ر2007ر،رخصةاصر خص طاعرخص امرخص طاعربا ر خصارخعص

"رخالسددددددددددع خر"ري اددددددددددامربددددددددددرخلخررآسددددددددددااخصاجمددددددددددصرخالقي دددددددددداداصر خالجيلاعاددددددددددصرصغربددددددددددذر -4
 م.1999 ة صر ذرلمط صرخالسع خر،رخاللمرخصليبدنر،خصة

"رخالسددددددددددع خر"ري اددددددددددامربددددددددددرخلخررآسددددددددددااخصاجمددددددددددصرخالقي دددددددددداداصر خالجيلاعاددددددددددصرصغربددددددددددذر -5
 .1999خصة ة صر ذرلمط صرخالسع خر،رخاللمرخصليبدنر،

مدددددددد نربدددددددرخلخرخال دددددددالحر دددددددذرظدددددددارلفهددددددد مرة ة دددددددصرخصفعدددددددررخإلدخرير،رجال دددددددصر -6
 .رر2006خص اقرنر،ر

 

1223رُ ثحّذ هللا   


