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 خطاب التنمية االقتصادية في الصحف الكويتية
 )دراسة تحميمية عمى جريدة القبس الكويتية( 

 سيف كرم سيف عجمي فالحمحمد /الباحث
 درجة الماجستير في اإلعالم ل

 مستخمص الدراسة:
تعد وسائل اإلعالم من المكونات األساسية التي ال يستطيع المجتمع التقدم بدونها، 

مكونات المجتمع ، نظرا لتزايد احتياجات المجتمعات إلى المعمومات فمقد غدت جزءا من 
واألخبار وتزايد استهالك األخبار عمى مستوى العالم، وهذا يدل عمى رغبة المجتمع في 
المعرفة والثقافة وتحقيق التنمية الشاممة، وعن طريق اإلعالم أيضا يتعرف الجمهور عمى 

ها، وكذلك  النشاط التربوي وبناء األسرة والعمل السمع والخدمات الجددة وأماكن تواجد
االجتماعي والنشاط االقتصادي والتنمية البشرية والسياسية إذا ما تم توظيفها لصالح العممية 

 .التنمية البشرية والسياسية، إذا ما تم تنوظيفها لصالح عممية التنمية
لخطط والنهوض وتأتي الصحف عمى قائمة وسائل اإلعالم التي تساعد عمى دعم ا

بالتنمية المستدامة، وقد استطاعت الصحافة المطبوعة وااللكترونية في الدول المتقدمة أن 
تقيم لنفسها وضعا جديدا من خالل االستفادة من القدرات التكنولوجية الهائمة، واالمكانيات 

 المهنية الكبيرة لمعاممين بها.
طاب الصحفي في الصحف ولذلك تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى الخ

الكويتية ومدى مساهمته في عممية التنمية االقتصادية، وقد اتخذت الدراسة صحيفة بمقيس 
 نموذجا لمتحميل.

 أهم النتائج التى توصمت إليها الدراسة:
   تميهااااا فئااااة ?.;;جاااااءت فئااااةألوكاالت األنباااااء العربيااااة فااااي المرتبااااة األولااااي بنساااابة ،)%

%(، فااي حااين احتماات فئااة ألباادون مصاادر @.<9انيااة بنساابة  ألالمحااررين أل فااي المرتبااة الث
%(، وحظيااات فئاااة ألكتااااب الااارأيأل بالمرتباااة الرابعاااة بنسااابة ?.?8ألالمرتباااة الثالثاااة بنسااابة  

 %(.أل  <.7%(، وجاءت فئة ألمراسمينألفي المرتبة الخامسة واألخيرة بنسبة  ?.< 
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 صاحيفة القابس الكويتياة  العنوان العريض جاء في المرتبة األولى لمعناوين المساتخدمة فاي
%( فاااي حاااين <.=9%( يمياااه العناااوان الممتاااد فاااى المرتباااة الثانياااة بنسااابة  >.@;بنسااابة  

 %( بالمرتبة الثالثة في صحيفة القبس.?.:9حظي العنوان العمودي بنسبة  
  العنوان العريض جاء في المرتبة األولى لمعناوين المستخدمة في صحيفة القبس الكويتية

%( في حين <.=9يميه العنوان الممتد فى المرتبة الثانية بنسبة   %(>.@;بنسبة  
 %( بالمرتبة الثالثة في صحيفة القبس.?.:9حظي العنوان العمودي بنسبة  

 التنمية االقتصادية. –الخطاب الصحفي الكممات اإلفتتاحية: 
 مقدمة 

م هارولااد يااؤثر االتصااال بشااكل كبياار عمااى جميااع النااواحي  الحياتيااة وقااد أدرك العااال 
Harlord Lasswell م أإناه يمكاان تحقيااق كاال شاايء <9@8، حجاام هاذل التااأثيرات وقااال عااام

عاان طريااق الجاادل واإلقناااع باادل ماان التركيااز عمااى القهاار، وتسااتطيع وسااائل اإلعااالم أن تقااوم 
باادور كبياار فااي عمميااة التمياار االجتماااعي، ولكاان بشاارط أال تقااوم بااذلك بأسااموب منفاار أو غياار 

م عناصاااار الحممااااة االتصااااالية مااااع بعضااااها، بمعنااااي أال تناااااقض نفسااااها، مرغااااوب، وبانسااااجا
 االتصاال مياة٘إن أ .م٘ساموك فاي ثام ومان النااس، مواقاف فاي التمييار عماى قاادر فااإلعالم

 ولاوال المحيطاة باه، الظاروف ماع التعامال مان تمكناه بمعموماات اإلنساان تازود أنهاا فاي تكمن
 (8   .عموماتالم هذل عمى اإلنسان حصل لما االتصال وسائل

والثاباات عمميااا اليااوم أنااه لاام يعااد دور وسااائل اإلعااالم يقتصاار عمااى معالجااة القضااايا  
ذات الطااابع الثقااافي أو العممااي أو القااومي كمااا كااان قااديما، ولكاان مااع بدايااة التسااعينيات ماان 
القرن العشرين ظهر اإلعالم المتخصص، في شتى المجاالت التطبيقية والعممية، وقاد حظيات 

واإلذاعااااات والقنااااوات التميفزيونيااااة بنصاااايب كبياااار ماااان االهتمامااااات عمااااى المسااااتوى الصااااحف 
القومي، واهتمامات مماثمة من الهيئات والمنظمات الدولية وذلك بهادف مخاطباة األفاراد الاذين 
يعيشاااون فاااي المجتمعاااات الصاااميرة وذات السااامات والخصاااائص المتميااازة، والتاااي تعااااني مااان 
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تماع ألخار، حتاى أصابح لهاذل النوعياة مان وساائل اإلعاالم مشكالت تنموية قاد تختماف مان مج
 (8  دورا مهما وأساسيا في مراحل التنمية المختمفة. 

كمااا أدركاات المجتمعااات المتقدمااة قاادرة وسااال اإلعااالم عمااى تحقيااق رخاهااا وتقاادمها،   
تمامااا مثممااا أدركاات قااوة مضااائة كسااالح عربااي ماادمر، واسااتممت بالفعاال هااذل األداء إلااى أبعااد 

دود، فهاال اسااتطاعت الاادول الناميااة أن تسااتنوعب قيمااة اإلعااالم وقدرتااه عمااى تقمياال الفجااوة الحاا
 (9  الهائمة التي تفصل بينها وبين المجتمعات المتقدمة.

إن المجتمااع الكااويتي بساايطا فااي حجمااه وحياتااه وذلااك فااي العقااود التااي ساابقت اكتشاااف الاانفط، 
فااي الكاام والكيااف، ولكاان مااا تبااع اكتشاااف وكاناات وسااائل اإلعااالم تتساام بالمحدوديااة والبساااطة 

الاانفط، شااهدت دولااة الكوياات تطااورات متالحقااة عمااى كافااة األصااعدة، وانفتاااح المجتمااع والدولااة 
عربيااا ودوليااا وعالميااا، واسااتوجب تطااور أكباار فااي اإلعااالم كمااا وكيفااا، وكااذلك ولاادت التهضااة 

اتها الدساااتورية، والاااوزارات الكويتياااة الحديثاااة باااالتزامن ماااع اساااتقالل الااابالد، واساااتكماال لمؤسسااا
والهيئااات، ولااذلك كمااه كااان اإلعااالم الكااويتي يسااعي دائمااا إلااى القيااام بوظائفااه، متسااما فااي ذلااك 
بدور طميعي في قيادة المجتمع وتوجيه، فاإلعالم بعد العنصر البشاري يعاد الطارف األهام مان 

 (:  المعادلة التنموية.
ة التي ال يستطيع المجتمع التقدم بادونها، فمقاد حيث تعد وسائل اإلعالم من المكونات األساسي

غاااادت جاااازءا ماااان مكونااااات المجتمااااع ، نظاااارا لتزايااااد احتياجااااات المجتمعااااات إلااااى المعمومااااات 
واألخبااار وتزاياااد اساااتهالك األخباااار عماااى مساااتوى العاااالم، وهاااذا يااادل عماااى رغباااة المجتماااع فاااي 

أيضااا يتعاارف الجمهااور عمااى المعرفااة والثقافااة وتحقيااق التنميااة الشاااممة، وعاان طريااق اإلعااالم 
الساااامع والخاااادمات الجااااددة وأماااااكن تواجاااادها، وكااااذلك  النشاااااط التربااااوي وبناااااء األساااارة والعماااال 
االجتماعي والنشاط االقتصادي والتنمياة البشارية والسياساية إذا ماا تام توظيفهاا لصاالح العممياة 
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 .02(  ص1422  2  ع1  )ابِؼخ اٌى٠ٛذد ِسوص إٌيس اٌؼٍّٟ  ضالةرثٍة
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 .112(  ص1442  22ع 
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حياااث أن المشااااركة  التنمياااة البشااارية والسياساااية، إذا ماااا تااام تنوظيفهاااا لصاااالح عممياااة التنمياااة،
 (8  والتفاعل يعين المجتمع عمى تطوير نفسه نحو التقدم والرقي.

 محصاوراً  الادور كاان لقاد الساابق، فاي األمار عمياه كاان عماا االتصال دور تمير لقد  
 النظاام فاي الحاال و٘ كماا) والقضاائية والتنفيذياة التشاريعية السامطات الرقاباة عماى فاي

 النظاام) المجتماع عماى ا٘نفاوذ بساط فاي لمسااعدتها السامطة فاي ياد أداة أو (الاديمقراطي
 االتصال إمكانيات أصبحت خاص بشكل االتصال تطور تكنولوجيا فمع اآلن أما .(السمطوي

 ا٘مان االتصاال مجااالت فاي مختمفة تخصصات فدخمت  .ذلك أو التقميدي الدور هذا تتعدى
 مثال أخارى صاطمحاتم ظهارت كماا .الالحصار المثاال سابيل عماى الصاحي، االتصاال

 (9  .وهكذا والسياسي والثقافي السكاني، التنموي، واالتصال واالتصال االتصال سوسيولوجيا
 مشكمة الدراسة : 

لقد اصبحت وساائل اإلعاالم جازء ال يتجازأ مان حياتناا هاي تقاوم بااطالع النااس عماى 
ق وخمااااق كافااااة األمااااور واألحااااداث والقضااااايا والمشااااكالت، وباتاااات تعماااال عمااااى توساااايع األفااااا

الشخصاية، وخمقاات حالااة ماان االنفتاااح بااين األفاراد والشااعوب المختمفااة، وساااعدت عمااى تشااكيل 
 اتجاهات الناس وتكوين اتجاهاتهم نحو مختمف ما يتعرضون له من قضايا وأحداث يومية.

تزويد األفراد والجماعات بالمعمومات وتأتي الصحف عمى رأس وسائل اإلعالم في 
 اتهم والمهمة في صنع القرارات عمى مستوى الفرد والمجتمع والحكومةالتي يحتاجونها في حي

قادر عمى حماية نفسه ومجتمعه وأن يكون لديه صورة  ودورها الفعال في بناء جيل واعي
 عن واقع مجتمعه ومشكالته وتحدياته وسبل بناء وتنميته عمى النحو األمثل. ذهنية حقيقية

قا من مبادئها السامية التي وضعت ألجمها حيث تقوم الصحافة بهذا الدور انطال
منذ نبداية نشأتها وحتى يومنا هذا، وفي وطننا العربي نجد أن دول الخميج العربي هي في 
طور الدول النامية التي تسعي إلى اثبات ذاتها وخصوصا بعد اكتشاف الثروات الطبيعية 

قد أعادت اكتشاف ذاتها  بها، من نفط وخالفه، فنجد أن تمك الدول وخصوصا دولة الكويت
                                                 

ِجدٞ ػجد اٌجٛا  اٌداغسد ر ٚز ٚظبئً انػالَ ٚاالرصبي يٟ  ػوُ ططوظ اٌز١ّٕوخ اٌّعوزداِخ ٚإٌٙوٛ  ثٙوب يوٟ ثٍوداْ  -1
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من جديد وقد سعت حكومتها إلى تحقيق عممية التنمية الشاممة دستوريا وتشريعا واجتماعيا 
 واقصاديا.
وادركت منذ المحظة األولى دور اإلعالم وخصوصا الصحف في عممية التنمية  

ناء وأن الصحافة باتت سالح ال يستهان به في البناء وفي تكوين الشخصية القومية وب
االتجاهات وتثبيت القيم والثوابت والوالء لموطن والمعتقدات، ولذلك فإن دراستي الحالية قامت 

بتناول خطاب التنمية االقتصادية في  الصحف الكويتية، وقد اتخذت جريدة القيس نموذجا 
 في الدراسة.

 الدراسات السابقة :
من األحدث الى  تنتظم الدراسات السابقة في محورين أساسيين، ويتم عرضها 

 األقدم كما يمى :
 المحور األول: دراسات تتعمق بالخطاب اإلعالمي في التنمية االقتصادية.

 المحور الثاني: دراسات تتعمق بالصحافة االقتصادية في دول الخميج.
 أوال : دارسات تتعمق بالخطاب اإلعالمي في التنمية االقتصادية:

 ( حول: 7112دراسة دريهن بران ) (1)
 (1) ستعارات وااليديولوجيات في الخطاب االقتصادي"  اال" 

هدفت الدراسة الي تسميط الضوء عمي االستعارات في الخطاب االقتصادي 
األمريكي من خالل تحميل الخطاب االقتصادي لبيل كمينتون في المؤتمر الوطني 

 ، وخمصت الدراسة إلي استخدام كمينتون االستعارات اوصف9789الديمقراطي عام 
األزمة االقتصادية وحدتها وربطها بأوباما وفترته الرئاسية ويظهر ذلك في خالل سياق 

 الجمل االستعارية لخطاب كمينتون.
 
 
 

                                                 
(1) brian Derhen; ',metaphor and ideology in economic discourse', master, (university of 

the pacific, Stockton, California, 2017)  
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 وكانت أهم نتائج الدراسة:
أن االستعارة تستخدم عمي نطاق واسع لتصويرها وتوصيفها مواقف ايديولوجية في  (1

جنبًا إلي جنب مع العديد من الخطاب السياسي االقتصادي. ولكت تأثيرها يعمل 
  العوامل األخري منها أهمية القصة المطروحة لمجمهور، وسمعة المؤلف

 حول: ( 7112حسام محمد النحاس)دراسة  (7)
اتجاهات الصحافة الوفدية إزاء القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية دراسة " 

 (1)"  7112: 1597تحميمية مقارنة لعامي 
سة رصد وتحميل الخطاب الصحفي إزاء القضايا اإلقتصادية هدفت هذل الدرا

والسياسية واالجتماعية لمكشف عن سماته في صحيفتي المصري والوفد، والتعرف عمي 
أطروحاته والقضايا التي ركز عميها، والسمات واألدوار المنسوبة لمقوي الفاعمة، ومسارات 

أوجه اإلتفاق واإلختالف بين مواقفهم في البرهنة واألطر المرجعية التي إستند إليها، ورصد 
 صحيفتي الدراسة.

وتنتمي هذل الدراسة إلى وتعد هذل الدراسة دراسة تحميمية وصفية وتفسيرية، 
واستخدمت منهج المسح اإلعالمي، وأسموب المقارنة المنهجية، ومنهج الدراسات الوصفية 

الصحف الوفدية عامي تحميل الخطاب، واقتصر الباحث في هذل الدراسة عمي أعداد 
 ، والمتمثمة في صحيفتي المصري والوفد.:978، 9>@8

 وكانت أهم نتائج الدراسة:
أن القضايا االقتصادية هي األكثر تمثياًل من القضايا التي إهتمت بها صحيفة  (8

المصري متمثمة في قضية المالء وارتفاع السعار، وكذلك األمر بالنسبة لصحيفة 
 وف السياسية واالجتماعية لكل من الفترتين.الوفد، مع اختالف الظر 

 
 

                                                 
ر ارجب٘بد اٌصذبيخ اٌٛيد٠خ إشاء اٌمضب٠ب اٌع١بظ١خ ٚااللزصب ٠خ ٚاالازّبػ١خد  زاظخ رذ١ٍ١ٍخ :  دعبَ ِذّد إٌذبض -1

 (.0212 ) ابِؼخ ثٕٙبد و١ٍخ ا٢ اة   "، سسالة هااةتٍر غٍر هنشيس   0212  1420ِمبزٔخ ٌؼبِٟ 
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الخطاب الصحفى المصرى لقضايا التنمية حول:   (7112لمياء فوزي عمارة )( دراسة 2) 
 (1) بدول شرق آسيا دراسة تحميمية عمى) الصين وماليزيا واليابان ( 

رصد وتحميل وتفسير الخطاب الصحفى المصرى ممثاًل حيث هدفت الدراسة إلى 
من صحف األهرام والمصرى اليوم والوفد حول قضايا التنمية فى دول شرق آسيا  فى كل

اليابان( وذلك فى سبيل الكشف عن دور اإلعالم فى رصد  –ماليزيا  –وتحديدا فى  الصين
 أمثمة ناجحة يمكن أن يحتذى بها فى مسار التنمية الذى تسعى اليه مصر كدولة نامية.

سات الوصفية مستخدمة منهج المسح اإلعالمي من وتنتمي هذل الدراسة إلى الدرا
 خالل استمارة تحميل مضمون، واستخدمت منهج تحميل الخطاب، وأسموب المقارنة المنهجية.

 وكانت أهم نتائج الدراسة:
تصدرت دولة الصين عمى كل من اليابان وماليزيا من حيث اهتمام الصحف الثالثة كما  (8

 توصيفها كنموذج اقتصادى اسالمي ناجح عالميا .انفردت دولة ماليزيا من حيث عموم 
كما خمصت الدراسة أيضا الى تقدم فئة الحكومة عمى باقى القوى الفاعمة الرسمية   (9

وغير الرسمية والدولية المشاركة فى التنمية فى الدول الثالث كقوى فاعمة رسمية 
 مشاركة فى التنمية ضمن خطاب صحف الدراسة.

 تتعمق بالصحافة االقتصادية في دول الخميج المحور الثاني: دراسات 
 ( حول: 7115) قيس رحمان عمى الشمرى( دراسة 1)
 ..الخميجيين دور صحافة الفيديو االقتصادية في تشكيل الصورة الذهنية لرجال األعمال"

 (9)"  درساة تطبيقية
ال هدفت هذل الدراسة إلى الكشف عن تأثير صحافة الفيديو فى الصورة الذهنية لرج

األعمال ويمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعية والتى يمكن تمخيصها 
بالتعرف عمى أهم أنواع الصور المنشورة فى صحافة الفيديو اإللكترونية ونوعية الموضوعات 

                                                 
ٚي شسق آظ١ب   ازظخ رذ١ٍ١ٍخ ػٍٝ) اٌص١ٓ ١ٌّبء يٛشٞ ػّبزحدر اٌ طبة اٌصذفٝ اٌّصسٜ ٌمضب٠ب اٌز١ّٕخ ثد -1

 (.0212  ) ابِؼخ اٌمب٘سحد و١ٍخ انػالَ   لعُ اٌصذبيخ   سسالة هااةتٍر غٍر هنشيس ِٚب١ٌص٠ب ٚا١ٌبثبْ (ر   

 ..اٌ ١ٍج١١ٓ ل١ط زدّبْ ػٍٝ اٌيّسٜد  ر ٚز صذبيخ اٌف١د٠ٛ االلزصب ٠خ يٟ ريى١ً اٌصٛزح اٌر١ٕ٘خ ٌسابي األػّبي -0

 َ(.0214ر  زظبٌخ  وزٛزاٖ غ١س ِٕيٛزح  ) ابِؼخ إٌّصٛزحد و١ٍخ اال اة  لعُ انػالَ  ١م١خ ازظخ  رطج
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االقتصادية المصاحبة لمصورة فى صحافة الفيديو اإللكترونية وأهم السمات الفنية لمصورة 
  .فى صحافة الفيديو اإللكترونية وعالقتها بصيمتها اإلعالميةاإلقتصادية 

وتنتمي هذل الدراسة إلى الدراسات الوصفية مستخدمة منهج المسح اإلعالمي  
خمس صحف،  لشقيه الوصفي والتحميمي من خالل تطبيق استمارة تحميل مضمون عمى 

مال الخميجيين وهى صحف التى تهتم بالجوانب االقتصادية ولها متابعة من قبل رجال األع
البيان اإلماراتية، القبس الكويتية، الرياض السعودية، عمان اليوم العمانية، واأليام البحرينية، 

م باستخدام  <978م حتى ديسمبر  <978 وتم تطبيق الدراسة فى الفترة الزمنية من يناير
د من رجال األعمال أسموب األسبوع االصطناعى، كما تمثل مجتمع الدراسة الميدانية فى عد

من دول مجمس التعاون الخميجى وهى السعودية واإلمارات والبحرين والكويت وعمان، وتم 
مفردة لكل دولة باستخدام أسموب  7:( مفردة بعدد 7>8توزيع االستمارة عمى عينة قوامها  

العينة العشوائية، بحيث تتضمن العينة مجموعة متنوعة تختمف فيما بينها في 
 .العمر،الحالة التعميمية، الحالة االجتماعية الجنس،

 ( حول: 7112) قيس رحمان عمى الشمرى( دراسة 7)
 (1)"دور الصحافة االلكترونية الخميجة في تنمية الوعي االقتصادي لمشباب الخميجي" 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى دور الصحافة االلكترونية الخميجة في تنمية 
ي لمشباب الخميجي، وتنتمي هذل الدراسة إلى الدراسات الوصفية مستخدمة الوعي االقتصاد

منهج المسح االعالمي بشقيه الوصفي والتحميمي من خالل استخدام استمارة استبيان  عمى 
مفردة ، واستخدمت أداة تحميل مضمون عمى ثالث صحف اقتصادية   97;عينة قوامها

 خميجية.
 وكانت أهم نتائج الدراسة:

الوطن العمانية المركز األول، ويميها الوطن القطرية في المركز الثاني، بممت  .8
وجاءت صحيفة الرؤية القطرية المركز الثالث من حيث األخبار المنشورة الخاصة 

 باألمور االقتصادية.
                                                 

ر    ٚز اٌصوذبيخ االٌىزس١ٔٚوخ اٌ ١ٍجوخ يوٟ ر١ّٕوخ اٌوٛػٟ االلزصوب ٞ ٌٍيوجبة اٌ ١ٍجوٟ ل١ط زدّوبْ ػٍوٝ اٌيوّسٜد ر -1

 َ(.0212) ابِؼخ إٌّصٛزحد و١ٍخ اال اة  لعُ انػالَ  سسالة هااةتٍر غٍر هنشيس ،
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وجاءت قضية تحسين المستوى االقتصادي في المركز األول في جريدة الرؤية  .9
 %، ثم الوطن القطرية.88بنسبة  وطن العمانية%، صحيفة ال>8اإلماراتية بنسبة

 أهمية الدراسة:
تأتى أهمية الدراسة من أهمية التنمية االقتصادية حيث تعد فرعا من فروع عمم االقتصاد  -8

حيث ساهم في تطوير القطاعات االقتصادية في الدول النامية ونهوضها، فهى تعتبر 
عات الهامة في الدولمة من  تعميم، من الوسائل المساعدة لمنمو االقتصادي في القطا
 صحة، بيئة عمل، وغيرها من مختمف القطاعات(.

ترتكز الدراسة أساليب وعناصر بناء الخطاب الصحفي في التنمية االقتصادية، وكيفية   -9
توظيفه عمى النحو األمثل، بما يعطي دالالت واضحة لمقائمين باالتصال نحو تمك 

احثين والدارسين والمهتمين بالقضية من جهة القضية من جهة، وتوضيح شامل لمب
 أخرى.

 الكشف عن دور الصحف التنموي في دولة الكويت وخصوصا في المجال االقتصادي.  -:
ندرة الدراسات السابقة في مجال الصحافة المتخصصة عموما والصحافة االقتصادية  -;

 بشسكل خاص مما يعطي لمدراسة غاية وأهمية.
 أهداف الدراسة:

" دراسة ورصد وتحميل وتفسير خطاب الصحف الكويتية ف الرئيسي عمى يرتكز الهد
متمثمة في صحيفة القبس الكويتية تجاة قضايا التنمية االقتصادية" وذلك خالل الفترة من 

 وقد تفرع من هذا الهدف عدة أهداف فرعية أال وهي:"، 7115إلي يونيو 7112يونيو 
 :األهداف المتعمقة بتحميل الخطاب 

ابراز األطروحات الرئيسية والفرعية لمخطاب الصحفي الخاص بالتنمية تحميل و  -8
 االقتصادية الذي تناولتها صحيفة القيس الكويتية.

رصد وتحميل القوى الفاعمة التي أبرزها الخطاب الصحفي نحو التنمية االقتصادية،  -9
 ومعرفة  أدوار وصفات هذل القوى سمبا إو ايجابا.

استند إليها القائمين عمى الخطاب الصحفي نحو قضية رصد مسارات البرهنة التي   -:
 التنمية االقتصادية.
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 :األهداف المتعمقة بفئات الشكل 
 معرفة األشكال الصحفية التي اهتمت بها الصحيفة محل الدراسة.  -;
التعرف عمى كل من المساحة والموقع التي أفردتها الصحيفة محل الدراسة لقضية   ->

 التنمية االقتصادية.
 الوقوف عمى العناصر التيبوغرافية التي استخدمتها صحيفة الدراسة. -=

 :األهداف المتعمقة بفئات الموضوع 
التعرف عمى األطر اإلعالمية التي قدمت الصحيفة محل الدراسة قضية التنمية  -<

 االقتصادية من خاللها.
 التعرف عمى المصادر الصحفية والمصادر األولية لمموضوعات التي تناولت قضية -?

 التنمية االقتصادية في الصحيفة محل الدراسة.
 التعرف عمى أهم القطاعات التي شممتها قضية التنمية االقتصادية في دولة الكويت. -@

 التعرف عمى ردود األفعال الكويتية تجال قضية التنمية االقتصادية.  -87
 تساؤالت الدراسة:

 تساؤالت المتعمقة بفئات الموضوع 
التي قدمت الصحيفة محل الدراسة قضية التنمية االقتصادية من :  ما األطر اإلعالمية 8س

 خاللها؟
: ما المصادر الصحفية والمصادر األولية لمموضوعات التي تناولت قضية التنمية 9س

 االقتصادية في الصحيفة محل الدراسة.؟
 : ما أهم القطاعات التي شممتها قضية التنمية االقتصادية في دولة الكويت ؟:س
 ردود األفعال الكويتية تجال قضية التنمية االقتصادية ؟: ما ;س
 :تساؤالت متعمقة بفئات الشكل 
 : ما العناصر التيبوغرافية التي استخدمتها صحيفة الدراسة ؟>س
 : ما المساحة والموقع التي أفردتها الصحيفة محل الدراسة لقضية التنمية االقتصادية؟=س
 بها الصحيفة محل الدراسة ؟: ما األشكال الصحفية التي اهتمت <س
 المتعمقة بتحميل الخطاب 
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: ما األطروحات الرئيسية والفرعية لمخطاب الصحفي الخاص بالتنمية االقتصادية الذي ?س
 تناولتها صحيفة القيس الكويتية ؟

 : ما القوى الفاعمة التي أبرزها الخطاب الصحفي نحو التنمية االقتصادية ؟@س
التي استند إليها القائمين عمى الخطاب الصحفي نحو قضية مسارات البرهنة : ما 87س

 ؟التنمية االقتصادية
 نوع الدراسة :

تنتمى هذل الدراسة الى الدراسات الوصفية وهى بحوث التعرف عمى األوصاف 
الدقيقة لمظاهرة حيث يرتبط مفهوم البحث الوصفي بدراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف 

فسيرها بمرض الوصول الى استنتاجات مفيدة أما لتصحيح هذا الواقع أو واآلراء وتحميمها وت
تحديثه أو استكماله أو تطويرل وتمثل هذل االستنتاجات فهما لمحاضر يستهدف توجيه 

 المستقبل. 
فهو يستهدف وصف األحداث واألشخاص والمعتقدات واالتجاهات والقيم واألهداف 

 (1)وك المختمفة. والتفضيل واالهتمام وكذلك أنماط السم
 عينة الدراسة  

  عينة الصحف  -أ
تمثمت عينة الصحف في دراسة صحيفة القبس الكويتية وبالتالي فإن العينة الصحفية لمدراسة 

 التحميمية تمثمت في: صحيفة القبس الكويتية.
 العينة الزمنية لمدراسة:

لدراسة التنمية  @978عام وحتي يوليو  ?978تم تحديد الفترة الزمنية بداية من يوليو عام 
 االقتصادية في الصحف الكويتية.

 
 
 
 

                                                 
 .022-022(  ص 1444ر  )اٌمب٘سح  ػبٌُ اٌىزت  ثحي  امعهمظ١ّس ِذّد دع١ٓدر  -1
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 منهجية الدراسة
 المنهج المسح اإلعالمي  1

في إطار هذل الدراسة الوصفية اعتمد البحث عمى منهج المسح االعالمي، ويرجع 
ذلك إلى كونه من أنسب المناهج العممية لمدراسات الوصفية بصفة عامة، ألنه يستخدم فى 

 هرات أو المشكالت البحثية فى وضعها الراهن.دراسة الظا

 منهج تحميل الخطاب:  7
 المختمفة بصورها الرسالة وتحميل لدراسة هاماً  منهجياً  مدخالً " الخطاب تحميل يعد

 األحاديث اإلخبارية، والتعميقات كالتحميالت) والمنطوقة المكتوبة النصوص ذلك بما في
 الخطاب أجزاء من جزء أي أن الخطاب تحميل ويفترض ،(الخ …الصحفي المباشرة، المقال

 عن يعبر أو معينة، أفكاراً  ويعكس الواقع، أو العالم صورة من معين تقديم جانب في يسهم
 رصد يمكن التحميل خالل ومن الخطاب، في المشاركة األطراف ما بين نوع من عالقة

 من عميه يشتمل ماو  أحداث من به يقع وما العالم صورة التعبير عن في الخطاب أساليب
 يتضمنها. التي والفرعية الرئيسية رصد األفكار يمكن كما متشابكة، عالقات

 سابعا أداة جمع البيانات:
 تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل:

 .أداة تحميل المضمون 
 .أداة تحميل الخطاب 

 حدود الدراسة:
 أوال الحدود الموضوعية:  1

 دية.تمثمت في قضايا التنمية االقتصا
 ثانيا الحدود المكانية: .9

 تمثمت الحدود المكانية في دولة الكويت.
 ثالثا الحدود الزمنية:  2

 .@978يونيه  -?978تقتصر الدراسة التحميمية الحالية عمى فترة من يونيو 
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 هصطلحا  الدساسة

د ٘ٛ وً ٔطك أٚ وزبثخ رذًّ ٚاٙخ ٔظس ِذد ح ِٓ اٌّزىٍُ أٚ اٌىبرت  ال طاب -1

أص١س ػٍٝ اٌعبِغ أٚ اٌمبزٞء ِغ األطر ثؼ١ٓ االػزجبز ِجًّ اٌظسٚف.ٚرفزس  ١ٔخ اٌز
 

(1)
 

٘ٝ ػ١ٍّخ ِزؼد ح األثؼب   رزضّٓ إاساء ري١ساد ارز٠خ يٟ  التنوٍة االقتصادٌة: -0

ا١ٌٙبوً االازّبػ١خ ٚاٌعٍٛو١خ ٚاٌضمبي١خ  ٚإٌظُ اال از٠خ ٚاٌع١بظ١خ إجب إٌٝ إت ِغ 

.١ك اٌؼداٌخ يٟ رٛش٠غ اٌدطًش٠ب ح ِؼدالد إٌّٛ االلزصب ٞ  ٚرذم
 (2)

 

٠مصد ثٙب ا١ّغ اٌصذف اٌزٟ رؼبٌج يٕب ٚاددا ِٓ يْٕٛ اٌذ١بح   الصحف الوت صصة: -2

ٚال رزؼدٜ ظٛاٖ   ٚاٌّمصٛ  ثٙب أ٠ضب اٌصذبيخ اٌزٟ ر بطت يئخ أٚ لطبػب ِٓ 

لطبػبد اٌّجزّغ  أٚ ١٘ئخ ِٓ ١٘ئبرٗ.
  (3)

 

دطٍٙب إٌظسٞ ػٍٝ ر ِدطً رذ١ًٍ اٌ طبة اػزّدد اٌدزاظخ يٟ ِالودخل النظري للدساسة: 

 انػالِٟر.

 ىسيف نةةً إلى محلٍل دىا  ثحثٍة قد من ميظٍفوا فً محلٍل ال طاب أال ىهً:

 األطر الوراةٍة: -1
اٌيس  ِٕٙب اٌزؼسف ػٍٝ االدبٌخ اٌّساؼ١خ اٌزس ٠عزٕد ٌٙب اٌ طبة اٌصذفٟ     

بد اٌّعز دِخ  ٠ٚؼزّد يٟ رفع١سٖ ٌٍز١ّٕخ االلزصب ٠خ  ٚريعًّ اٌىٍّبد اٌداٌخ ٚاٌّصطٍذ

ٚرذد٠دٖ ٌطج١ؼخ اٌزٛاٙبد اٌفىس٠خ ٚاال٠د٠ٌٛٛا١خ ٌٍمبئُ ثبالرصبي ػٍٝ ِفَٙٛ اندبٌخ 

ٚاٌزؼج١ساد اٌّعز دِخ  يٟ ٘رٖ اٌذبالد ثّب رذٍّٗ ِٓ ِؼبٟٔ رؼد ثّضبثخ ِؤشساد  

ٌّساؼ١بد اٌ طبة اٌّ زٍفخ.
 (4)

 

ٚاندبٌخ اٌّساؼ١خ اٌدائّخ اٌزٟ رعزٕد وّب ٠مصد ثٙب انطبز اٌرٞ ٠يٍف األطسٚدبد 

إ١ٌٙب يٟ رأو١د ِٛالفٙب يؼ١ٍّخ اندبٌخ اٌّساؼ١خ ػ١ٍّخ رمزصس ػٍٝ ذار١خ اٌجبدش ٚطج١ؼخ 

اٌىبرت وّٕزج ٌٍ طبة ٚرزّىضً يٟ اطز١بزٖ ٌزؼج١ساد  ْٚ األطسٜ  ٚيمب ٌّساؼ١برٗ اٌفىس٠خ 

ريىً اٌمبػدح الٔطالق اٌ طبثبد  ٚاأل٠د٠ٌٛٛا١خ ثبالػزّب  ػٍٟ ٚاٛ  ِٕظمبد يىس٠خ ِزجب٠ٕخ

اٌّ زٍفخ. 
(5)

 

  القيي الفاعلة: -0
رمَٛ ٘رٖ األ اح اٌجذض١خ ػٍٝ أظبض رذ١ًٍ رصٛز ٌّجّٛػخ ِٓ اٌفبػ١ٍٓ األظبظ١١ٓ 

اٌّزض١ّٕٓ  اطً ِؼبٌجزٙب ٌألدداس ٚذٌه ثسصد اٌصفبد ٚاأل ٚاز إٌّعٛثخ ٌُٙ  ٚرم٠ّٛٙب 

٠ٚعزؼ١ٓ ثٙب اٌجبدش ٌسصد ٚرذ١ًٍ األ ٚاز  ظٍجب ٚا٠جبثب وّب رطسدٙب اٌّضب١ِٓ اٌصذف١خ

ٌىً طسف ِٓ أطساف اٌؼ١ٍّخ االرصب١ٌخ  ٚرم١١ُ ٘رٖ األ ٚاز ظٍجب أٚ ا٠جبثب  ٚظٛف ٔمَٛ 

 ثزطج١ك ٘رٖ اال اح ٌٍزؼسف ػٍٝ اٌمٛٞ اٌفبػٍخ.

                                                 
1
 .12  صهراع ساثق٘يبَ ػجد اٌّمصٛ د ر زاظبد يٟ رذ١ًٍ اٌ طبةر   -
0
 .142(  ص1441  )ااالظىٕدز٠خاٌداز اٌجبِؼ١خ ٌٍٕيس ٚاٌزٛش٠غ    اقتصادٌا  التنوٍةزِصٞ ػٍٟ إثسا١ُ٘ ظالِخدر  -
2
 .22(  ص1442  )اٌمب٘سحد اٌّؤظعخ اٌّصس٠خ ٌٍطجبػخ ٚإٌيس   الصحافة ىالوجتوع"د اٌٍط١ف دّصحدر ػج -
2
  ) اٌمووب٘سحد  از اٌّصووس٠خ اٌٍجٕب١ٔووخ  1  طاالمصةةاو ىنظرٌامةةم الوةا ةةر "دعووٓ ػّووب  ِىووبٚٞ  ١ٌٍٚووٟ دعوو١ٓ اٌعوو١دد ر -

 .011(  ص1442
2
  "2002-2004فةةاد فةً الصةحف الوصةرٌة فةً الفتةر  هةن ال طاب الصحفً مجةا  قاةاٌا الأ١ِسح ٔباٟ ِذّد د ر -

 .21ِساغ ظبثك   ص
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  هةاسا  البرهنة: -2
ُ ٚرأ١٠د رعز دَ ٌسصد األِضٍخ ٚاأل ٌخ ٚاٌجسا١٘ٓ اٌزٟ ٠عزؼ١ٓ ثٙب اٌمبئُ االرصبي يٟ  ػ

ِٛلفٗ  ظٛاء وبٔذ أ ٌخ ظ١بظ١خ أٚ الزصب ٠خ أٚ اازّبػ١خ  ٚرذ١ًٍ أل٠دٌٛا١خ اٌمبئُ ثبالرصبي 

ضّٓ رعٍعً اٌجسٕ٘خ ِٓ طالي ِب ٠عٛلٗ ِٓ أطسٚدبد ٚدذج رّضً اٌطج١ؼخ اٌفىس٠خ 

ٚاٌّر٘ج١خ ٌزٛا١ٙبرٗ يضال ػٓ وٛٔٙب رعبػد ػٍٝ اٌٛصٛي إٌٝ اٌّعزٜٛ األػّك  ٌّذزٜٛ 

زح أوضس ِٛضٛػ١خ  ِٓ طالي اّؼٗ ث١ٓ اٌزذ١ٍ١ٍٓ اٌىّٟ ٚاٌى١فٟ.اٌ طبة ثصٛ
 (1)

 

 نتائز الدساسة:

   ِوودٞ ا٘زّووبَ صووذ١فخ اٌمووجط اٌدزاظووخ ثمضووب٠ب اٌز١ّٕووخ االلزصووب ٠خ د١ووش ادزٍووذ ر يووس

( د١ووش دظ١ووذ ثب٘زّووبَ وج١ووس ِٚؼبٌجووخ 02.2اٌسظووَٛ اٌجّسو١ووخ اٌّسرجووخ األٌٚووٟ ثٕعووجخ  )

اٌزٛظوغ اٌذىوِٟٛ يوٟ االلزوسا  ثبٌّسرجوخ  بءد لضو١خِىضفخ ِٓ ابٔت اٌصذف١١ٓ    صُ او

( ث١ّٕب اوبءد لضو١خ ازرفوبع أظوؼبز إٌّوبشي اٌوٟ ِعوزٛٞ ل١بظوٟ يوٟ 02.1ثٕعجخ ) اٌضب١ٔخ 

( يوٟ دو١ٓ اوبءد لضو١خ اٌفعوب  اال ازٞ يوٟ اٌّسرجوخ اٌساثؼوخ 10.3اٌّسرجخ اٌضبٌضخ ثٕعوجخ )

( 4.1خ اٌ بِعوخ ثٕعوجخ )اوبءد يوٟ اٌّسرجو %( أِب لض١خ يض١خ غعً األِٛاي4.2ثٕعجخ )

ث١ّٕووب اووبءد لضوو١خ االطووزالض ٚاالدز١ووبي ٚاٌزص٠ٚووس اٌّصووسي١خ يووٟ اٌجٕووٛن يووٟ اٌّسرجووخ 

%( ٚابءد لض١خ  لوبْٔٛ ضوس٠جخ اٌودطً ٚظ١بظوخ زيوغ األظوؼبز يوٟ 2.4اٌعب ظخ ثٕعجخ )

%( ٚدظ١ووذ لضوو١خ ازرفووبع ٔعووت  ػووُ اٌؼّبٌووخ اٌٛط١ٕووخ ) 2.4اٌّسرجووخ اٌعووبثؼخ ثٕعووجخ )

%( ٚادزٍذ لض١خ اٌزؼدٞ ػٍٟ أِالن اٌدٌٚوخ 2.2ثبٌّسرجخ اٌضبِٕخ ثٕعجخ )اٌمطبع اٌ بص( 

%( ٚاط١وسا ادزٍوذ لضو١خ  ٠وْٛ اٌيبزِوبد اٌّسرجوخ اٌؼبشوسح 2.2ثبٌّسرجخ اٌزبظوؼخ ثٕعوجخ )

%( ويفذ ٔزبئج اٌدزاظخ اٌزذ١ٍ١ٍخ ش٠ب ح ا٘زّبَ صوذ١فخ اٌموجط اٌى٠ٛز١وخ إذ ثٍو  2.2ثٕعجخ )

 (.214ػد   اٌّٛا  انػال١ِخ )

 ٓنشةر  ابء اٌٙدف اٌّزّضً يٟ إػالِٝ اطجبزٜ ثبٌّسرجخ األٌٚٝ ث١ٓ األ٘داف اٌّزذممخ ِو

%( ١ٍ٠ٗ اٌٙدف اٌّزّضً يوٟ شوسح ٚرفعو١س ثٕعوجخ 22.2لضب٠ب اٌز١ّٕخ االلزصب ٠خ ثٕعجخ )

%( صووُ اووبء اٌٙوودف اٌّزّضووً يووٟ طووسح ٚاٙووبد ٔظووس يووٟ اٌّسرجووخ اٌضبٌضووخ ثٕعووجخ 12.4)

%( 2.2ً يٟ أوضس ِٓ ٘دف يٟ اٌّسرجخ اٌساثؼخ ثٕعوجخ )%( ث١ّٕب ابء اٌٙدف اٌّزض3.2)

%( يوٟ دو١ٓ 0.3صُ ابء اٌٙدف اٌّزّضً يٟ ررٛا١ٗ ٚإزشب ر ثبٌّسرجوخ اٌ بِعوخ ثٕعوجخ )

رّضً ٘دف ررؼ١ٍّٟ رضم١فٟر ثبٌّسرجخ األط١سح ٚاٌعب ظخ ٌٚوُ ٠ذظوٟ ثوأٞ ٔعوجخ ثٕعوجخ  ٚ 

ؼبٌجوخ اٌصوذف١خ ٌمضوب٠ب اٌز١ّٕوخ ويفذ اٌدزاظخ اٌزذ١ٍ١ٍخ أْ أوضس األ٘داف اٌّؼٍٕخ ِوٓ اٌّ

ىمفةةةٍر ثنةةةبة  %(  ٚ شووسح22.2االلزصووب ٠خ  ثووسٚشا ّ٘ووب إػالِووٝ اطجووبزٜ ثٕعووجخ )

%( ٌٚؼووً ٘وورا ٠ساووغ إٌووٝ اٌزووديك انطجووبزٞ ا١ٌووِٟٛ ٌألدووداس اٌّزؼٍمووخ ثمضووب٠ب 12.4)

 االلزصب ٠خ  اٌز١ّٕخ.

 ( 22.3اوووبءد يئوووخرٚوبالد األٔجوووبء اٌؼسث١وووخ يوووٟ اٌّسرجوووخ األٌٚوووٟ ثٕعوووجخ)% ر١ٍٙوووب  

%(  يووٟ دوو١ٓ ادزٍووذ يئووخ رثوودْٚ 02.4يئووخراٌّذسز٠ٓ ر يووٟ اٌّسرجووخ اٌضب١ٔووخ ثٕعووجخ )

%(  ٚدظ١وووذ يئوووخ روزوووبة اٌوووسأٞر ثبٌّسرجوووخ 13.3ِصووودز راٌّسرجوووخ اٌضبٌضوووخ ثٕعوووجخ )

                                                 
1
"، سسةالة هااةةتٍر غٍةر 2002-2004ال طةاب الصةحفً نجةا  قاةاٌا الفةةاد فةً الفتةر  هةن أ١ِسح ٔباٟ ِذّودد ر -

 .22(  ص0211)ابِؼخ اٌمب٘سحد و١ٍخ انػالَ  لعُ صذبيخ   هنشيس ،
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%(  ٚابءد يئخ رِساظو١ٍٓريٟ اٌّسرجوخ اٌ بِعوخ ٚاألط١وسح ثٕعوجخ 2.3اٌساثؼخ ثٕعجخ )

 %(.ر  2.2)

  صصْٛر اٌّسرجخ األٌٟٚ يوٝ اس٠ودح اٌموجط اٌى٠ٛز١وخ ثٕعوجخ ادزً ِصدز رطجساء ِٚز

%(  ٚيوووٝ 00.0%(  ١ٍ٠ٙووب ر ١٘ئوووبد دى١ِٛوووخ ر يوووٝ اٌّسرجووخ اٌضب١ٔوووخ ثٕعوووجخ )22.2)

%(  ٚيوٟ اٌّسرجوخ اٌساثؼوخ 11.2اٌّسرجخ اٌضبٌضخ ابء ِصدز رِعئٛي صذفٟر ثٕعوجخ )

ثذووبس %(  ٚيووٟ اٌّسرجووخ اٌ بِعووخ رأ3.2اووبء ِصوودز ررمووبز٠س ٚ ٚز٠ووبدر ثٕعووجخ )

%(  ٚيٟ اٌّسرجخ اٌعب ظخ ابء ِصدز ر ِؤرّساد ٚٔودٚاد ر 1.4ٚ زاظبدر ثٕعجخ )

%( ٚأط١وسا اوبء يوٟ 1.2وئددٜ ِصب ز انطجبز اٌزٟ اػزّدد ػ١ٍٙب اٌصذف ثٕعجخ )

 %(.  2.4اٌّسرجخ اٌعبثؼخ ر ِٛاطْٕٛ ر ثٕعجخ )

 اللزصوب ٠خ ثٕعوجخ ٠أرٝ راالرجبٖ اٌّؼبز  ر يٟ اٌّسرجوخ األٌٚوٝ رأ١٠ودا ٌمضوب٠ب اٌز١ّٕوخ ا

%(  صووُ اووبء 04.2%(   دظووٟ راالرجووبٖ اٌّزووٛاشْ ر ثبٌّسرجووخ اٌضب١ٔووخ ثٕعووجخ )22.2)

 %(.2.3راالرجبٖ اٌّؤ٠د ر يٟ اٌّسرجخ اٌضبٌضخ ثٕعجخ )

 ( ١ٍ٠ووٗ اٌ جووس ثٕعووجخ ٠22.3ووأرٟ اٌزمس٠ووس يووٟ اٌّمدِووخ ٚادزووً اٌّسرجووخ األٌٚووٝ ٔعووجخ )%

%(  ١ٍ٠ووٗ 4.2سرجووخ اٌضبٌضووخ ثٕعووجخ ) %( يووٟ دوو١ٓ اووبء اٌّمووبي اٌزذ١ٍٍووٟ يووٟ ا22.0ٌّ)

%( يووٟ دوو١ٓ اووبء 2.4اٌذوود٠ش ٚاٌّمووبي اٌؼّووٛ ٞ ثٕعووجخ ٚادوودح يووٟ اٌّسرجووخ اٌساثؼووخ )

 %(.2.2اٌزذم١ك ثبٌّسرجخ اٌ بِعخ ثٕعجخ )

 ( ١ٍ٠ٙب يوٟ اٌّسرجوخ اٌضب١ٔوخ 02.2ادزً يئخ رر ٚظظ اٌصفذخ راٌّسرجخ األٌٟٚ ثٕعجخ )%

%(  يووٟ دوو١ٓ اووبءد يئووخ اٌسثووغ األ٠ّووٓ 12.4يئووخ راٌسثووغ األ٠ّووٓ األػٍووٝر  ثٕعووجخ )

%(  صوُ اوبءد يئوخ ر أػٍوٝ اٌصوفذخ ر يوٟ 12.2األظفً ر يوٟ اٌّسرجوخ اٌضبٌضوخ ثٕعوجخ )

%(  ث١ّٕب وبٔذ يئخ رر اٌسثغ األ٠عس األظفًريٟ اٌّسرجوخ 12.2اٌّسرجخ اٌساثؼخ ثٕعجخ )

اٌعب ظووخ %(  ٚاووبءد يئووخ اٌسثووغ األ٠عووس األػٍووٝ يووٟ اٌّسرجووخ 12.2اٌ بِعووخ ثٕعووجخ ) 

%( 3.2%(  اووبءد يئووخ رر أظووفً اٌصووفذخ يووٟ اٌّسرجووخ اٌعووبثؼخ ثٕعووجخ )4.2ثٕعووجخ )

%( يوٟ دو١ٓ وبٔوذ اٌصوفذخ 2.2ٚابءد صفذخ  اط١ٍخ وبٍِخ ثبٌّسرجخ اٌضبِٕخ ثٕعوجخ )

 %(.2.4األٌٟٚ ثبٌّسرجخ اٌزبظؼخ ٚاألط١سح ثٕعجخ )

  (   22.2)ادزٍووذ ر ثوودْٚ صووٛز ر اٌّسرجووخ األٌٚووٝ ِووٓ د١ووش ٔووٛع اٌصووٛزح ثٕعووجخ%

اٌي صو١خ  اٌصوٛز %( ثبٌّسرجخ اٌضب١ٔوخ ث١ّٕوب اوبءد02.3يجبءد اٌّٛضٛػ١خ ثٕعجخ )

ٚوبٔوذ إٌعوجخ أ٠ضوب يوٝ اظوز داَ راالصٕوبْ ِؼوبر  %( 11.4اٌّسرجخ اٌضبٌضخ ثٕعوجخ ) يٟ

صوذ١فخ اٌموجط  يٟ انثساش ػٕبصس %( يٟ اٌّسرجخ اٌساثؼخ ٚاألط١سح  4.2ِٓثٕعجخ  )

 اٌى٠ٛز١خ.

 ٠ض اووبء يووٟ اٌّسرجووخ األٌٚووٝ ٌٍؼٕووب٠ٚٓ اٌّعووز دِخ يووٟ صووذ١فخ اٌمووجط اٌؼٕووٛاْ اٌؼووس

%( يوٟ 02.2%( ١ٍ٠ٗ اٌؼٕٛاْ اٌّّزد يٝ اٌّسرجوخ اٌضب١ٔوخ ثٕعوجخ )24.2اٌى٠ٛز١خ ثٕعجخ )

 %( ثبٌّسرجخ اٌضبٌضخ يٟ صذ١فخ اٌمجط.02.3د١ٓ دظٟ اٌؼٕٛاْ اٌؼّٛ ٞ ثٕعجخ )

 
 


