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م انَى مر مر اردم ىاط  ٧  – ٢٠١١ امز ٢٠١٥ 

" ىاط  كوةَ"  

  ث. ى. د.  ل  ا                                            . رَ رؤ رةلَ

                            ىروةردة                                              زام وةزارة  
  

:َ  

    زام اط  ارة خ  وةَ    وازي  َ  نردةن  دةدات، د  ا 

 زام و وةووةي دؤزدم َ  يةم ردةد َ وندةدات ازة .  

    ري وةي  اردن ردةد  وةن ت و    َ  ) م ( َ 

 ىوةَ يةم مَ وردةردة دد مري ذدةوروو  وة 

اردم مر ىر انَم م ن  ٢٠١٥ – ٢٠١١ ارد  وةَ .م زؤر رام 

    َ ؤدا      اردن  طاي  َ  وة وا ن  طاى

 ،مو طمردةم اردن ؤر رة  ر  دة  و  و 

ؤن ....َر و دة  دارةش ن  ريَ  وةَازدةط    مةرور  طدة.   

  . ى  و ط   دن َوةو

 وازى م   ررن وة ر  امَ  وةن، دةر  ر     

) اردم ى٢٠١٥-٢٠١١ؤ مر ى(ر نوةدم ،  

ةمى   ط ف و رم ك و ى    م  زؤر ط و ارة،       

وةى  رَى دمَةا درى دةت، وت َازى رَةدن و رمةوا  و و

  ؤ ن  دمراورد ،اردن و ىؤ ىماطدا اردم دوو   دةط َ ،

ر   كاردن، م ىاط ش  ،دا مر  دم و ط وَ َ

 َ داواوى دووم   ،رد ىَ  ر وم  َ وةك و، زؤر دوور م َيم 

     اردن مؤ اط وةىامَ وةوَ  ،وة ىاط ر   م و

 .ارة  ةرامَ مر ر  

       ةوةى طر وةمرارامو ط شوةَ ىَ      اردم ردوو٢٠١٥و  ٢٠١١ 

  رم ر روماوة.

          مر ماردم  وم ىمررامو ط  وةَ ممط

   ىر٢٠١٥و  ٢٠١١     ةرىى دةمرا  رىرامط  وةَرش دةط اوةمور ر

 و َوة  ش رى طرامرى   و دارى رم ر  وةدا.     

           ط   ت ةو زام َد م ن َد ةرَ  َازدة زام

  مو َ وةوامر  ،وةَ     (رىراورد وةودم) دى  ا

:ة  ةَ  نرة و راز دةش  ، ةو نوةَ  
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-  َ رىوةى زامدم   ر و ط ناردم ر    َ رةىو ذو، دا

  .م اردمردوو ر 

من دام  رو دامو راورد دمن طَل َازى رَة وم اردم ،دموةى   -

 ررن.

    ََ م وةَ وةى  ، وةَ    ار    رة  َ  َر  د 

َ  م اوةدا  م س وةرة و  ىةَ ارةوة:  

 ا   اط َ ن و مماوة، م  ى   دووةَ ى وم

 امرووداماوة،      ،اردن مزم و مر موو و ذَ  اوةمر َ 

   اارة  ) انَم  مر اردم ىاط و و  ٢٠١٥ – ٢٠١١ار ر و (

ةى رد ر و رم        س  َوة،   َ    اوةاوةم رن 

ر تدة.  
  

  

  

ط َ وَ ن و ممم : ر ا:  

   :ممن م  

     مماردن م ط ى واط اردن ، َ تدة رة ىَ 

  ة َ   رومدموةى و َوة دةواذام و   ء اردن

 ،  طوى  َ و  َاردن   رووم رة وةى   ؤوة،

َ  دارة رةزاى  اد ، م  دوو واذةدة اردنء( وا 

  . ن واورى دةواذةى ء دوو) دت

١-  اد: ةرا واذةدة مم دوو ط وةَ ن )د-Demo ( 

 ىم لط ،َن دةس( دووةا -Kratos (ىم  ن  تدة    ةوامر  َمدةط)١( .

    داَ ى دة . دَ طل دة واى وة و ردو واى و

 روة  طوة   دادوةرى و دامن و ر َ َ دةم و وا طل  طل رةواى رن

و دةط ة.  

     َم  نَ وا اد   دم  ن لط ةَ ك و دادوةر 

 دا  م   م  دةوت  رةودمَ َ ةدا  وازى، َ َاز

٢(دادةم(.  اد   ىام و  ارى دم   ةَ  ر و  زادام   

مرة تدةو  و مارة ش دا  ى نوا  لط  ىَر  ى ى 

 ،ََدة  ش ةىَط ادةو رىو داوا تردة)٣(.  

                                                
)١(  ،ا ا ا :ا ن ان، ١د.م ،زوا ٢٢٦، ص١٩٩٩، دار ا. 

)
٢

، دار ااء ،   ١درا رم  ارى  دو ارات ا اة،     د.زى : ا ا وامن ارى،  )

 .٦٢، ص٢٠٠٨ن، 

 ٥، ص٢٠٠١د.ر اوي: ااع ا ، دار ا  وا ،اد،  )٣(
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دات م رو َاز  َوام: دا راو (ا)،  وَازةى           

  َ تدة مر لا ط         و لا طار د  تة دةَر وار ة

     راَم اد  .وةدن و دادوةرََ ن ودام  تة دةَر ندة

    ة ى رىَل ما ط تاد مةَ ةَ ن ،(ا)  وةى ََ

  موى وة   ةوى دةت ن.

اد م واد  ر  َم  َ  َة  دةش  موار   ،    ن  َر 

دةدم    َوان  دةَم  او  دوار  اد  راَم    ا  لط 

 طو  رى  ى ا دةََوة، ى دةن مَى ا ن ةََ دةزطك

َر وةردةطط َ د.  

    َدة َ اَ م  اد   ارى دم لط  تو دة  مرة 

وا دا، تدة  اردن وةك  ؤ    و  وةمروردة    ىَر  رة      دم 

اد راو م لو ط م َد .  

ةم اردن  اةر  رة  رىد  اوة  اادى  د  َل  دةط،  وةور 

وةم دة  َامدى م ى ىرة    ت  دة    رَم  ََة   

 و رةوا ش وةردةط َطوة رت دةت َة . )٤(َةَ دةى

اى دم ةوامر لط مى دةطَر اردن رى ود دم رامَوة م ر 

َدة  وةَر َى مم وا َدة او دم ةوار دة دةدات.  

٢-  اردن: اردن  و رىى ددم ةرانا دةم م َام رىن ددة 

  .رما و مَرا  م ما  وةى

 م  اردن  :وام اوة راورى َى م ؤ وةك اردن ؤى

 َ  دةامر  َروة . )٥(دةن  رَة  دةت  وة  موى ومى دم درى طل

َ وةى    :  و  ىدة    َدة  َم  و  ىموو  ىةران  دةزطدةم 

َةَ ىوامارى  و  ندة  مذ  ا  وان  ر  ىَر  رىد  دم  وةرامَم .

 دةام ا. دةمةراموة رَى  دردةى درودم از َاردن ؤى د

َ اردن   ازى  ارى  دد  دم  ت٦(دة(.   ى  واؤ  اردن 

 ارى  دم  ىمووو  ر  ارى  دن  نوة  دةَاردن  ط رى  ود 

دم رامَل مط ىمودةو ةوى  ان ددة.  

    اردم ؤ  َ و ط     وى  م   و   و  اط 

 َازى َةو و دامان  ة  اردن طاى ت دا، ن رى ر

َش و نرن دادم ر وزم مةوةماردن م وة وَ  رة ىماط  

                                                
 .٢١٨د.من ا ا :را، ص )٤(

 .٥، صر ع ا، د.ر اوي: اا )٥(

)٦( ا  ش،  ،ات واما  ١ا ،ت، ارث ا  ،١٠، ص٢٠٠٩. 
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 و  و اردن ؤى رَةوم و دةران دةم اردم رَةوى ر  ررن

م . ةم مطر ىَ  طَل    ومةَر 

 مى    دة    َش      ووت   مى َم رَن، و دةون

اط   وو    و  نارة ،دا    ىم  اط  ،اردن      وةم 

َرامش دةدا وم وو،ن    ،نؤن،  رَ   ب،  وز    وذ 

 و اردن  ؤى  ر    ررن  رن  َ    درى  وون    َرممى

ومةَر توو .م ر اردم ازى دممدة َراو ن م َراو 

 ر  َم  ى     ََش   وت رؤ  ن  َدراوةن  م   دةمةراموة ن

ََ  ورى وة دةَر َ.  

 َ  داء طم  ونء  اري از َاردن رمة    

مةر ،ؤظ ر ي )رتؤاردن ةوة،)داَل ر كرة م  اد  

  .)٧(دا اردمَ) داَل(  درة داا ى  اردن

 و ت  دة  ارى َدةام طل رَوة را ،مر ر َاردن

مرة وا ََ  َلط رةزوو ماوَ ك وةَدةط .  و ازةَ رم 

  وةَو ر م ََة رى ود َدة   ر  و دار  دمر  دةر و  و  مدام  

ىم  ن طدةو َودة ،  و وَازةى رَ ةرانن دةمراوامَ اَ 

َدرَة  وةى  نر نراَت م َ َدةو  اردن)٨(.  

اردم  َ  ازةَ مط ت وةرطدة  ةَ مر    ذىو ط 

 ام  ن  دةار رَ ك    رَوة  از َاردن ن. زك

م ن َ  وةَرَو دة  َدةدر  َم  ،    َاردن  دةو    و  َر 

اىد ا  دة  َدةدر    َم  ور  دة  ََد  وا  زؤر  ى  دةمم 

  ون  ى و  اردن ط مى و َة  ةََ، و َةدات

 ى  و  اردم  و دن  من  دة   ) رَاوة    طَةى   ) م دةوا ارَةى

راَم و  تدة  س ض َ ن   .  مر  ،اش  دةو    ىَر 

  دة َةن دة دةم و دوا. مودةدر َاردن ى  ت  ؤو

ر نر او  و رت ماوة ؤ .  

 ر        ؤ     دةام  اردن ؤى َى ط طر َةدا

  .َ درى داران دةت رةواو رن دةامرَ َوةر دارا و ى (َات(

 واَ ن م َاوة،  ى َى  طاى زةى َ وةك اردن طاى -٣

 دةامرَ رَوة   طا زام ورى  و  :اردن طاى

                                                
)٧( ا ن اص ،د.م ،را٢٢١. 

)٨(  زا ،  ،وا ا  اقن اد ت ا١ام ، ،ار ،وزارة ا ٦٣، ص٢٠٠٢. 
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 ررم  رة  و ََ    ََ  وة    اردن  َازةم  وازى  دموةى

اط ر ةردةم  وو٩(ر( .  

 مازةَ ياط اردن:  ياط ااردم ازي دووَ رة دي َدة  ازيَ 

   ياط َ ازي وَ  دووة   ياط ،  ازيَ ا 

 وةم  َ    ن    َدم      و َن ك رذةوةمى ةرد

 اردن    طاي ي و َ ي وةي.  دردةو َاردن وطمةي

   م  ،وردار  ي  ش . مدراوة  َطاي خ وةمة وة راورد دراوة،

 و   و ر  دةررةى  زامر  م    مامرَ  دةََوة  م  َرادةك ت َا

 واي  ذام    و   وم .   وَ  دة  مم و ب ذَذَى ورى

   دم  م ن يوةن   م    دمدرو  م  را ي  و  م 

م  كادةر َم  .  

٤-  اردن )ت مما :(  اردن  و َى ررَر  رَدةط   

َر ر ن ؤى اردن   رو ط ىمةر دةمات دةمدة  ر 

،مر َر راوامَ مزم اردن ََ  ر نو دة  ىَر  دةم 

 و    مرم    رَو  و  اردن       . دة  َدة دةمةراموة

 ازَ و َر  ر َرَدة   ر وي نةم  ردة ةردةم .  

)داظ ر (َ وا    اردن  و  َن  ردةم  َردةط    ر    و  يم 

َدرَة ر و و  دمَر اورند َ َدرَ١٠(دة(.  

  وا ةداَ امدة َ  اردن ةوَ و    ورى  دات،  ددة 

روة  ش و نر رةى و ر ن   مر  نر  وةمدة 

  م َن  ر َوَل طر ررة دارو  ؤرز  و  دةوة، رون

  . َر َر  رذةوةمى دو  و  َرغ من

   َوة دة َاوا زامدةو وررى دة  اردم دةدات، ط  َ 

 رةطزم  ،ن،  وةك ر  َرم    ات  رج  ارو  اردم  رى  دةور

 ون ... .ر رر َارى دا دن ن، وةك ونءَ ،ء زام 

َ... .وا لردوو ط ىم َ وة دووردة.  

اموةى طورةى ر ؤى  اردن ط  ر          م اردن رةم   

ررى ر ر ن و ك رَن، م مَى  و ر  َت وم (داش ون    

 َدة   َىم  َ  ،تش دة رت ك مةَوة) روم  ن ىَك ر ى

                                                
، درا ا ، ر   ر، اد،  ٢٠٠٥ا امت ام  ااق ،   ظ ن اى )٩(

 .١٦، ص٢٠٠٧

  ا ا وا ام  ،وت      ا ام، درا ل ا،  و  و  م ا و)١٠(

 .٥٧ث وات، وت، ن، ص
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     ى زَن ر َم ردارا .كواز رة و دام و ر مةَر ك دةم و

        ز و  وةى وم   ن رى اَ    ،ن دةداتم َ راوةَ 

 َر ةمن ر َم َون         دةور ن نى دةرممم س و و  َر 

       َ َ زؤر  ر ،رم ةوىرم ازىَ و اد ازى مَ وَوة رَم دة

َ َ َدةدر َاردم ر  اورد َ اردم  ندام  س  ى

       زا  ش ،َو ر  و واممو ز َر وةى وو م  ذوؤ وىر

        وةوم ى و مَك ر دم درو  َر وار َمر وم درو دم

    ش ن ر انَم        اراى ر َ دم درو دم رط 

. َم اَ ذى وو ط  َدور  

 امَ    ة    َ ر َن َاز ن ر َ داا اردم ر   

ؤ  ةَ امور و َ شَر    :أ-  يةي  زؤرَر    ردوو 

 و واو  َازي دوو ر )  ا ا(  رَةي مَرا -ب. رة ازى و دة َازي

اوة م) .(ازي-جَ وَ ن َل  .  

   زة م شم  رة  ك ر        .وازن  يرة َلط  ي و م

         تدة مم و دة ََة اردم  و َر دةو دوة واى   ر

ةودم  وا طل رةو  و  دادةطَ دواي وةي راوردي م ش  

ا و        تو ََة نَ رة  َت دةو  َ ر م

 .َةودة ااردم  

 دووة  :َ و َ اط ر  

        َم ورو ةرى ؤذورى ر و ةرى واىؤذر  َودة ر  ردوو ان

)م ىزمى(   ٥٣٥ - ٥٢٤َدر َ ردوو رو (٥٤٥ - ٥٢٦   ) ر رىووت، رؤذ٧٨٣٥٦٢) ر (٢   ،

%  رو       ٣و  ةرى ورو دةط رَةى      ٢٣٧٢٠٢ذرةش 

     ىةَاوة، رم(ا)ر ٩٧  %        ى ن (دؤَلم) َةَ و و 

)ر مرى وووى ر ،ك٧٧٠٧٦٠(٢ ) و  رىوور ى ط ى وةى ٩٨٢٠ ٢ (

  روورى وى و دةرى مون.

ان، رى رن و  َر  رؤذا ورة طَل رك  رو رو ز     

رؤذ ورة طل ان و َاق و ر ،رى رؤذواو َ رؤذواى دةرى موةرا و         

). َ ة   ١دةرى   ،رى رؤذواى رو مم  ر دةرى رة مى (         

     ٧٢٠٠     ٢٦٤٨ت  ى ط درَى رى وم ر   ) و٨ر ورة طل(

  ). ١% رى ط ر  د .ََى (٧٣,٣رى وى، واى ى ط رى وى 
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  )١مى (

ر اط َ ى وَ  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  )١ى (

ر مورى و َدراو مَل وط  

  رَة %   \درَى  وت  ذ. وت

١  ر_اقَ  ١٣,٣  ٣٥٢  

٢  ر_ر  ٣١,١  ٨٢٢  

٣  ر_ انَ  ١٨.٨  ٤٩٩  

٤  ر_ ر  ٩,١  ٢٤٠  

٥  ر_ نم  ٧,٨  ٢٠٦  

٦  ر_ نزر  ٠,٣  ٩  

٧  ر_ ر  ١٠,١  ٢٦٨  

٨  ر_ ر  ٩,٥  ٢٥٢  

مرى و ىَى در  ١٠٠  ٢٦٤٨%  

     CIA,The fact book 2007,Al Haines,United States,2008.p1560روة/

       زؤر ط ا ََ و   َودةردة  ر اط َ ى رط

دوو ةرى و ورو ك دةَوة  رةراى دةَ        ةك وةك دَ زة ر

   و وةراةش و مر مدةر  و  وا م ر و روى دةردةمردوو ط رداط

 /وةر:   ةرانَ رى Political map of Turkey, www.mapsofworld.com copyright©2014. 
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ذت و    و ام  ى وةى  و  ر َرة روةى م ورو  رؤ     

    وةرام ؤذر  وتم م ىمدةو وةمم و ر   ،وةشوام

  و مو م   مومَ اق و ماو دةرى زو و وز.

دووة  :ىم ى وَ امدامر  

  ان واش   دامرةو ذ ،َم َدةو   ََر   ىم و و رةىذ 

دة  زدون ةى و (دةردم دن  دا ان)ن َةى مو ض،             

  روة دة  ن َةى ض  رو ذاوة.

َ اندام   ،ى دةو(ر) رر دة وام ر ،اى دةو   وىز

،رر و َر       امر دام ااردم ىؤ ،رى دةورط ىَ اندام

   ر وامدام  اردن ىؤ ى ط ردةرة وا ةرودةم     َ َ وةوام ىَر

  دةَ و ى دةَوة.

  )٢ى (

   ر امرةى دام١٩٢٧ذ   ٢٠١٤)( 

  رَةى طراو (زدون) %  ذرةى دامان  َل

٦.٥  ١٣.٥٥٤.٠٠٠  ١٩٢٧  

٢٢,٨  ١٤,٤٤٠,٠٠٠  ١٩٣٠  

١٧.٤  ١٧,٧٢٨,٠٠٠  ١٩٤٠  

٣٢,٢  ٢٠,٨٠٧,٠٠٠  ١٩٥٠  

٢٨,٤  ٢٧,٥٠٦,٠٠٠  ١٩٦٠  

٢٥,٨  ٣٥,٣٢١,٠٠٠  ١٩٧٠  

٢٤,٠  ٤٤,٤٣٩,٠٠٠  ١٩٨٠  

١٦,٦  ٥٥,١٢٠,٠٠٠  ١٩٩٠  

١٣,٦  ٦٤,٢٥٢,٠٠٠  ٢٠٠٠  

١٢  ٧٣,٠٠٣,٠٠٠  ٢٠١٠  

٢.٣  ٧٤.٧٢٤.٢٦٩  ٢٠١١  

٣,٦  ٧٥,٦٢٧,٠٠٠  ٢٠١٢  

١,٤  ٧٦,٦٦٧,٠٠٠  ٢٠١٣  

١.٣  ٧٧.٦٩٥.٩٠٤  ٢٠١٤  

   :   ةرانَ رى /وةر http://www.ulusalkanal.com.tr   و
www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=18616      

    ر امرةى دامى ذة د٥٠,٣٣٩,٥٩٦دا (٢٠١١ ى س (  امدةم  ات وا ةم

  ماردم   ،ةس٥٤.٨١٣.٣٧٥(دا ٢٠١٥(  دن وار  ر امدام 

  .)١١(دةمامن  اردم رما ة

                                                
) ()  وم وةى ر َ٢٠١٥.وةر  و امرةى دامى ذدا ام نم  اوة نوةَ (  

)١١( secimleri-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2011&2015    
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 : مَ اندام  

 دم    طوم  م  دةوت  دامام رةى و ذرة َ وة رودؤَا و   

 مؤ ىؤ اردن  وةَ مَ  اندام    ى  زام    

 ةداَ  مَ س ى -١ :دةَ اطى-٢.  دَ اط.  

 :ىَ اطد:  

  : ن َى -١

    ىَ ن ومدا امت دامةى دةوَط ن، روة اوةزام 

   ا  ى     رة ى   دةَ داش موة ووىر رك

)١ ١٥ - ؤذىر ،(  ى دووة  م  روو )٦٤ - ١٥ (   وةَى  ،دةط  َ  ى 

مة رووى )وة) ٦٥ وةَدةط . ازةَ وةىدم  َو رة  ةَ  ََدة 

َ َدةو رة ن،   ٢٥( ٢٠١١  دام٢٤( ٢٠١٤%) و (%    )  نم ر ام١٤-٠ (

  َل  و٦٨.٢( ٢٠١١  ان ( ٦٩.١( ٢٠١٤%) وم  نم (%٦٤-١٥      ،َل (٢٠١١ )و ٦.٨ (%

 روى (٦.٩( ٢٠١٤ نم (%٦٥) ةىَ ،وةام (١.(  

   رىَ  وةامزؤر دام  مى َامدة ةىرَ و م ن دةم َ  

م اندان، دةم  رةش  ر ؤ ااردم ى خ امَ رت ن و ة  وَ 

م ن وَ  زام   مرزام      دمررةى  د  انم ش  ودا  وم 

         .اردما زمم ارَةى  طان

  

  )َ١ةى (

 م انَم  ر امى دام(زةطر) ر و م دا٢٠١٤ – ٢٠١١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

:   ةرانَ رى /وةر http://www.adania.com.tr/sayfa/demography-and-labor-force/38   و  

http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/DemographyAndLaborForces.aspx        
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%) س  ٦٦.٦دا (٢٠١١) دةردةو  َاردمم رم رى      ١وا ر َ َةى (  

دا ذرةى و مى     )(٢٠١٤اون، وا  دةمامن و،      ١٨من روى 

 ) وة وة نام٦٧.٧دةم   ) وة، واَ َ نر امى دام ،(%ةران   ١.١رةى دةمذ (%

  .زددوة

  ):ا ا )رى َى-٢

      ىَ رى شدا وم امةى دامَط ردوو زىو رةطَم ،َ  شةَر  

 دمى دا رةىذ َر م ى رةىذ َ رام )١٠٠ ( َى .  دةَ  رى 

 زة مَن َةىر  ى و َةك  ،اردما ؤى ر َى ررى

  دةَ ز اران ىَةر و دةت ؤ اردم  ر اور وة

.   ط    ؤى  ؤو    ة    َارى  رادةك  ؤذا،ر ى

    رة ةرى  ىرى ذر و ورو  ةم  م َة ومر ر

 ؤزؤر ر م .َم  ررا َ زىةطر دمار وازى  وةم  

 :ىدووةَ اط   

   ىَ اط ،انش دامدا وم امةى دامَط  وةوم  ،     

َ  نمط  ،َدادةم  م  ىةم ر ىاو    ى و  راوة  مدةو 

.  

  .موة َى -١

 ، زن ( وةك دةَوة  ن  وش  ةمى  م    دةط  َ  َ موة

 موة  ك  مووة  َى ووىر  دةوت  ؤدا....)  زةوى  ،رمَ ،وو،

َ َ )دةو وةم . (  

   َ  دةت،  درو  دةوت    َ  ر زؤر دةوا ى  موة َى وازى

 طلَ  زؤردارى و اوة  زةوت  َم  د   دةوَا ارَةى  وك موة طر

َو دة وة،دةَرَو ش رىر  ا  ر  ر  ؤ  اردن  َو دة ر ةم 

رادة زؤر  ؤ رط  َر َ ت و َ روةرى ودادم َم.  

             انم  رك ةىَك رةَ  وةم رة راو و ٧٠ر  %رد ٨٠ ٢٠% و  %٣٠ %

  نمةَر  وام ن وو  ىَى(٤ ،تر مَ %٣.(  

  

  

  

  

  

                                                
) (  ٢٠١٤   َ م ،وةن وةرطى  ٢٠١٥دووة داش وار ،وةم َ ى َل و ن  ٢٠١٥داَ ى

رةى دامذ رةت .َوم ان دة  
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  )٣ى (

  ٢٠٠٥ رذَى  َر  موةَ ى دى رَةى

 %٢٠١١ %٢٠٠٥ موة

 ٧٠,٢ ٨٠-   ٧٠ رك

 ٢٠,٤ ٣٠-   ٢٠ رد

 ٢,٣ ٣,٢ وز

 ٢,٢ ٢ رةب

 ٠,٩ ٠.٠٥ رس

 ٢,٣ ٠.٠٥ رن

    ا   ،  اب ما اا ،اون و  اد  ب،  .د/ ار  

            ، د٢٤٩ص ،٢٠١٠ ،٢ ا.    

   َ ى -٢

  مرا و مى ى ردةَ زؤر دةوا   رى راو و َ ى    

 َو  روةى  دة  َر  زؤر   ، ور دةوم  و را  ى  رمة دةوت،

 رةم    زؤر ما  مىَ    رة      دة ،ََا دواى َوى ىر و ان

  .ر َم دةرة رى  طر  طورةدةَ من و َى

ردة ؤدا ةمر ىم ى ورطدة    م ك وةك دوم وم َطةى 

 ىرمؤ ردةط ةى وَ ران و م  ،وة  لط  رارى ى  زؤرم 

 َةوَوة،  مو ىر ر زؤر و دةومن  رَ و ط ى  و وة وا رؤز

ردارا  َىم ادةو رةرراو اى رى ،   م  ن  زادى ورا و 

  ر رر   و دةن  َ َمن  و و مر و داب دم ةو 

، ر و َم و زؤرى دامام ةوى   دةن،   مت درو موةش

 .(    ٢) و َةى ( ٤%)،  رةراى مَ    ة واز، ى (     ٩٦.١رَةى (

     ر رت وةك ىم ة ةوة مواز وىر ناردم ر ىو رىر م

دةارى طان ودى  م وةرطةو مم   ذرة زؤرى وادار        

   دؤوة.

  )٤ى (

  ر  ىَ٢٠١٤  

  % ةَر  

  ٩٦,١  ن

د َ  ٣,٢  

  ٠,٦  

  ٠,١  

  .٩را، ص ب،  .د/ ار روة/                          
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  )َ٢ةى (

  ر  ىَ٢٠١٤  

  

  

  

  

  

  

  
  

            

  

  

  

    :   ةرانَ رى /وةر) ى٥(  

  

  

  َ :َ وو و ذم رم و زمم اردن

مر موو و ذَ :   

    ، دةى ىرة  وةَردةط ر ممر اردم دمَووى دةَ

  ل  را ١٩٢٤دواى ط ك دةو  م وةىةم و  ر

     وةرام رؤذ و  م را ش ر ،م رى و وةوم

   وةَردةط م  ووىَ م َ دراوى مدام َم١٢(١٨٧٦( . 

دا ردرا  دةر َزة  وت وة، وة       ٢٩/١٠/١٩٢٣راطمم رى ر   دواى  

 ١٩٢٤     دةى  ا د  و َرى مدة ر مورةى مط م

   دام و دة رى طم  ن) وى   داَر ر و  مرامان و ر

     ردةوا  ،َدرَة ر رؤك وةماو   ١٩٦١وزى رر ىدة

اردن راو ر رى طل  رؤ ( )  ١٣(دةر مى  وت ماو 

 (م١٧٣   دة ر            ىم نر م َ َ ت اامم  

  . م ت ةوة 

                                                
)١      ا وةىَ رىم ماوةو ،(رىو دةر رىدة) وةدام و ردم ر ،و س (

 ،مَ ،نرد٥١، ل٢٠٠٦. 

)٢ ا وةىَ رىم رىظط ،ر رى ىذرم ،  را (رةذ ،ر ن، دؤرد١  ٣٣، ل٢٠٠٥.  
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              وةَردةط ر مر اردم   ،ر ماردم ووىَ  رةت

٢٣  م١٩٢٠م    وةوى طر و       مم م رؤ  ا ل

ر)ن ()١٤ر ىو مر رةى٤٣٦، ذ     رىوةى دةم ر و وا ر (

       ،رى١١     ١٩٢٣          َ ار ر ر مر اردم ،وة ردةوا

رى وراموة ،َةدةَر ٧ تامزة ٢٥( ٢٠١٥ ى  ر ،راوةَاردن ط  (

ذرةى رم رن َ وة  َ  طرام زؤرى ر داوة،  ذرةى      

ر رم   ٣٣٣)  ١٩٢٧ دووة ١ – ١٩٢٣ ١١ر  دووة وة وةى مَان (   

 ٢٧ – ١٩٥٧ دووة   َ١و، َ ا زؤر ر   زدة وة وةى مَان       

 ١٩٦٠  وة و نر رةىو. ٦٠٢ذ ر  

   ) م وةى ٧ – ١٩٢٠امزة ٢٠١٥ ىر ر دة رن  ) دو ،اوةوودا رر م

 ٢٧  ١٩٦٠   و ردةوا ا ووو٢٥ر   ١٩٦١) دة ،٢٣    وة  ،اوةم (

)   م وةَر غم دوو ٢٧  ل  ٢٥ – ١٩٦٠١٩٦١ مى م َم (

  م ،زرادا ٦دووة   دووة مم٢٥ – ١٩٦١    ١٩٦١   َم ،و ردةوا

  زراران داَم ٣٨   ،ام٢٥   ١٩٦١    مر اردم   دوازدة 

  ى دووةدة ذة ىَ وةى .وةَرل  ١٢م ٦ – ١٩٨٠  مو،  ١٩٨٣

)  ر مم م داوةو.٥َ س (  

   )  وة   وا  َ وةى١٩٩٥        وة ر مر مر رةىةوة ذ(

  ) ر و طرامن ر داموة.٥٥٠(

  

  )٥ى (

  )٢٠١٥ – ١٩٢٠مم رم رَ) ووى ارد

  ذرةى رَ  وو و روار  ل  اردمن

  ط اردم١٩٢٠     ن ٢٣ب ١١  – ١٩٢٠م٤٣٦  ١٩٢٣  

  ط اردم١٩٢٣  دووة  ب ١١١ – ١٩٢٣ ٣٣٣  ١٩٢٧ت. دووة  

  ط اردم١٩٢٧ َ  ١  ٤ – ١٩٢٧  ٣٣٥  ١٩٣١  

  ط اردم١٩٣١ ارة  ٤ زارى  ١ – ١٩٣١٣٤٨  ١٩٣٥  

  ط اردم١٩٣٥ َ  زارى  ١ن  ٣ – ١٩٣٥٤٤٤  ١٩٣٩م  

  ط اردم١٩٣٩   ن  ٣٨ – ١٩٣٩م  ٤٧٠  ١٩٤٣  

  ط اردم١٩٤٣ و  ٨  ب  ٥ – ١٩٤٣٤٩٢  ١٩٤٦  

  ط اردم١٩٤٧   ب  ٥٢٢ – ١٩٤٦  ٥٠٣  ١٩٥٠  

  ط اردم١٩٥٠ م  ٢٢  ١٤ – ١٩٥٠  ٤٩٢  ١٩٥٤  

                                                
 .٤٥، ل٢٠١٤، مى مر ،وَ، ١د.ن  َد و د. ر  د، َووى ور ر، ض ) ١٤(
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  ط اردم١٩٥٤ دة  ١٤  ١ – ١٩٥٤  ٥٣٧  ١٩٥٧ت. دووة  

  ط اردم١٩٥٧ زدة  ١  ٢٧ – ١٩٥٧ت. دووة  ٦٠٢  ١٩٦٠  

  

  دة٢٧   

مى م م  ٢٧  ل  ٢٥ – ١٩٦٠١٩٦١    

٣٨    م– رانَ٦  م  ٢٥ – ١٩٦١ك. دووة  .ت ١٩٦١  

  ط اردم١٩٦١ دوازدة  ٢٥   .١٠ – ١٩٦١ت   .٤٥٠  ١٩٦٥ت  

  ط اردم١٩٦٥ دةَ  ١٠   .١٠ – ١٩٦٥ت   .٤٥٠  ١٩٦٩ت  

  ط اردم١٩٦٩ اردة  ٢٢   .١٤ – ١٩٦٩ت   .٤٥٠  ١٩٧٣ت  

  ط اردم١٩٧٣ زدة  ٢٤   .ان  ٥ – ١٩٧٣تزة٤٥٠ ١٩٧٧  

  ط اردم١٩٧٧ زدة  ان  ١٣زةل  ١٢ – ١٩٧٧٤٥٠  ١٩٨٠  

  

  دةل ١٢  

  

مى م م  ل  ١٢٦ – ١٩٨٠   .١٩٨٣ك  

  

٥  
  م– 

ر  
٢٣   .٦ – ١٩٨١ت   ١٩٨٣ك  

  ط اردم١٩٨٣  ةظ  ٢٤   .٢٩ – ١٩٨٣ت   .٤٠٠  ١٩٨٧ت  

  ط اردم١٩٧٨ ذدة  ١٤   .٢٠ – ١٩٨٧ك   .٤٥٠  ١٩٩١ت  

 ط اردم ١٩٩١ زدةم  ٦  ٢٤ – ١٩٩١ت. دووة   .٤٥٠  ١٩٩٥ك  

  ط اردم١٩٩٥   ٢٤  ن  ١٨ – ١٩٩٥ك. دووة٥٥٠  ١٩٩٩م  

  ط اردم١٩٩٩   و  ٢  ٢ – ١٩٩٩  ٥٥٠  ٢٠٠٢ت. دووة  

  ط اردم٢٠٠٢  و دووة  ١٤  ز  ٢٢ – ٢٠٠٢ت. دووة٥٥٠  ٢٠٠٧  

  ط اردم٢٠٠٧  َ و  ب  ٤ان  ١٢ – ٢٠٠٧زة٥٥٠  ٢٠١١  

  ط اردم٢٠١١   ارة و  ان  ٢٨زةان  ٧ – ٢٠١١زة٥٥٠  ٢٠١٥  

  ط اردم٢٠١٥  َ و  
  ي ١   - ٢٠١٥ –زةان  ٧

٢٠١٥ دووة  
٥٥٠  

  ط اردم٢٠١٥  ش و  ي ١  ٢٠١٥ دووة --- .....   --  

 :   ةرانَ رى /وةرhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%   
85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A   

  

     و م اتد َر دةو دا وةكر َ  ىَ وةى

دة اردن ىؤ دمةَر ىم َ ،ووةم ىرى و٧٧  ر رىى دة

 ن ( ١٩٨٢ر مام اردم وةَر٥دةط     )  وةى  ،َة دةَر َر َل (٥ (

دةى َ م ،م دى رن  وم م رَ دراو دةامَ وا      

      َ م نر مام َ روة ،ت َ نر ماردم

وام َاَ)١٥(   :  

                                                
 -َوةى ا ى ردن     م طرم ،اردمم ر و رو ر دات و رةَان، مرى     ) ١٥(

 .٦٣-٦٢، لَ٢٠٠٣م، ، ٣طظرى  مَدةون، ذرة 
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-   م٣٠ .َم  َل 

- .َد واو ىرة مَ 

- .َد واو زىر  

ادط و مام دادةزطى َم َ  وةى        مام دازراوى رزى و رؤ د -

  ن  رن م ن دة  رةمن و  من َوة.

   دووة :زمم اردن

  َ ،رََ مَ َر ،َ ؤَلم اردن ىؤ َرام وةى  َر

دةوت   رَط  ر  ارى طَةى رةى  داش  َزمى اردن،      

ش  َو  دةو ،روة دةَ دادم طو َطَل رةى        

و ... .زمم اردم َ رَ     دامان و ذرةى مَران و م  ووت     

  مَ َو ر و َدة َ َر  ،اردن ىؤ َدة مَ

دةَ َ دن دةَر، ر دةردم رو رَ و ر رَ َم ى            

م       و وةى ،ارى وور اردم ىؤ ور دمرط رى

ومى رم اردن دةمَوة ام دةى  ن ن   َرَاوةن  

ن  درى دم زمم     دةودا.  َ رَ َ دةَمى ؤى ارد    

      زم م َش دةن دااردن دةو ىؤ ام  ،اردن

اردن، ر َن مَر َن ز ةَدرَ  ،َازة زؤرى دةوم ورخ     

م ،َةو دة  ةردةم مر ر تاردن وادة زم م تدةو دمدا 

  مزمو وة م ىم كزم م تدةو دمدا. دازم ك َلط راورد َ ك

    َر دةر نزم راَم م رانَرةى مَل ذط  ن ،انرةى دامذ 

:َارةوة دة مَر  َ نزم دمدا ط ةَ 

دةور ن  ذرةى مام رن درى دةت  دا ذرةى مام رن    -١

      ىزم م َدرَة وةوََى دةَ      رةك ذزم ر ،ةوةَ اردم

 َمَر درى دة  ،َرر مَ و مطر َطرام ذرةى دامان، وام ذرةى    

زمن ن  َطَل ذرةى مَرةن،  دا اردن ك دة  ،َطر ذرةى     

.َدة  اردن نزم رةىذ َن زرةَم  

دةور ن  مَر َذرة درى او دامان دة من دةت ن دةوت داش   -٢

  دةت زمن و ذرةى زمن دةطرَ َ زدو ذرةى دامان.

م دةوت م زم اردن،  وةى ر دةمةر ن دةت ك،     داد

        رر ر ت ون دة نوةى دةمدم دن ورذ مَ َةوة ر 

    مط   اردن مزم .تدة  اردم ىؤ دم    َرا، رَ نذة ى

  .َ ََو ء َردى ؤى اردن دةط َر
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           ،اردن  دمرط ى َى دةازام و َ اردن مزم

ن رؤ ر را و  اردم َ ط ةمن، زؤرى دةورة   

مدم دةت رَط  ةم ،م  ةم رةماموةى ارى  ر 

.ط تاد    

دادم دةوت م زم اردن  َوةمى  َرووى روورو ذرةى     

مان، وةش وةى ك ر دةمةر ن ت،   دوور وَوة وةى           دا

            َ .وةَ ى نام  وط َمر مََ روة ،ر َو رر

 َن رزم دم رىى دؤ َ دةوَى م ى َ ندةوَم  

اردم ن دةَوة، م َ درى دم زمن وَل ر َ   َن 

  ون م ،وةدمو دا ى وةَ  مو دةم َور مز َراوَ ن َم

  رى او َمء زم روَ.د

     ن  َدة   ر دوو  ط  اردن مزم دم ريدن و ددا

)  وةمي مامَر ا     ن م ن ةيَو كزمر امرةي دامي ذو وا (

            .َري دةك دزمر   يمر و رةيرةي ذ   ني. دووة

  ةراندةم راَم  ،وة اردن مزم دمدا   دوو  رة 

م ذرةي   َو      َة ن َ  َةك  ر دةم َن خ و      

زمما. َ ةدا   َوةي دادروةري ر َ َور َن ذرةي         

        ةَ  نزم انَم  نر دمدا َن دة َ ن كزم ر امدام

 َ َ و َر َو .َوان طي دام رة و ةيَط  

             نماط وو م اردن ىزم    امةدا دةَ 

         م ن كر ء ةرياو دةمرد رةذ  ،َةرى درة اردن

  ي  ت ر   ر مر رةىرء ذون، ردراوةَا م  ،

زم اردن   َ اردم دةون ء  م دادم رن        

.َردةط  
  

:  نةراردن د مزم ىةرامَ و  

واَ   دةر ن م اردن، رةى زمى اردنء             ء ممَ :ةري دةرى -١

.َةرد مر رةىذ  

وا روط ى رطي دةمدم رى زمى اردن، َ    ةري رطَي:  -٢

  ى رطي. و رة رةوام ر  َن ري

رةى دامان  َ طمَ ةرةم دةمدم رى زمى           َةرى دامان:-٣

اردن، م رما َرن مَرا ذرة دراوي دامان دةت، زؤر ر          

  وم طَل ذرةى دامامى.ذرةى رم زم اردن 
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دردم وري زمم اردن ء ذرةى رم رزمك ر ى ذرةى      

دةمةرام زمن  طم و طمن دَ ر َء م ت  اردن ت   

ء  َرى رر رم دةزام ،م راو ر دة ي اردمن

    ر ءم نءر رةىر ذ  وةَو ،نرةر م ةى دةمَرةء ر ر

. مةرط مةَ   

 مزم رى مَء مدار   وةي رزؤر ،ااردم٥  ١٠   َر ا

ةدرَ، دةري ري زمم اردن دةَ ،َةك دةممَ ي  او 

       ر  ىم ردارا .ر وةىدم  طن مرةو زم ءَ رت

       َوازي دةم  او زمم  ،او  ر اَ ،وة  واز

  زؤر، ر و مزم دةوة.

  اردم    ر  راَم     ا  و ةَاوة    ر م

دةم ،ََردة يو دةم   نَات دةمدوو دةم َامي  ةر دةم  ن  

    زم م  َةت دادا و  ،   ك ززم ر اردن و

ر  ةيَط  َةمر   رةيدا  ذ امم  .زم و  

د ر     دةم مدة  ررا كرر ى وا ر اردن مزم دمر

   طرر ،ةرى دَرذ ةىَط و ١٨      ا وامر ور ر١٨ 

 اردم ردوو ةىط وة رد  رى٢٠١٥و ٢٠١١م   ،اوة رذ اردن زم

 طر ر١٩  (ر)رروى     ٣٥م وةزمدو  دة َور ر٣٦   ر

  ل.       ٣دةم رةوم مرة روةك زم  

رَطَ وة، ردوو      (   ٨١ن دةردةوَ و ر  ٧ -٦طر رم ة ى (    

) اردم٢٠١٥و  ٢٠١١مطَر ر    )دا اوندا ري  ٨٥زم د َر   ،ااردم

اوة،     و رَط دري  دامام  ذرةي  رك  زمن   َزمن و رم  ذرةي

رم  اردم      ذرةي    دراوة و ي   اردم  زمي  مل    َرَطيم

) ٢٠١١  وة ( ي ٨٥زم ،ر          و ا ن وة ر رةذ  رت

 م١ )  اردم   ،وة ر٢٠١٥    وة َلم مر رةىو   ٨٨)دا ذ ر

  وة (ت) مروةى (٢ رةرا ،ر١٥       نمر رةىذ  ىطَر (٢٠١٥ 

 موة. ٢ر  
  

  )٦ى (

مدا  مرة  ر ر مزم  اردن رةي وذ  راردن  م  ر  /كزم٢٠١١  

زم  ر رةىذ  زم  ر رةىذ  زم  ر رةىذ  

دةم  ١٤  ر  ٢  ٣  دوز  

  ٣  َرمَ  ٤  ن  ٥  دن

  ٥  زَى  ١  رت  ٥  ن ر

  ٢  رزن  ٢    ٤  رة
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  ٦  رزرو  ٣  ل  ٣  راى

  ٣    ٣     ٦  

  ٣١  ١٧  ١مرة 

  

  ب  ٣م زى١٢  ط  

  ٤  طَن  ٣  ردور  ١٤  ٢مرة 

م  ١٤  ر  ن  ١٨ ٢  ط  

  ٣  رى  ٤  مَ  ٢  ردةن

ر  ة  ٢م  ٢    ٢  

  رو  ٧  ٤  ر  ٤  

َ  ٨  َن  ٧  دة  ٨  

  ٢  ظ  ١١  در  ٤  زطت

  ١٠  ى  ٥  زؤماك  ٨  وان

 م٣٠  ١  
  

٨٥  

 ك  ا  ٣٣  ر  

 م٢٥  ٢     ٢  ر  ٧  

 م٣٠  ٣    ن  ١١  ٩  

 ز١٣  ١  
٢٦  

م  ت  ١٤  ٣  

 ز١٣  ٢    ث  ٥  ٢  

  ٥  س  ٦    ٣  رس

م   ٣  م  ١٠  رم  ١٢  

  ٤  مخ  ٦  رد  ٢  رةك

  ٦  َدا  ٦    ٢  رةن

َ  وش  ٩  ت  ٤  ٥  

  ٢   ؤن  ٣  ما  ٦  

رة ك  ا  ٣٣  م  م  ٤  

َ  ردؤ  ١١  ك  ٦  ٣  

  ٢    

ى ط  ٥٥٠ ر  

   ةرانَ رى /وةر :121-http://www.sbeiy.com/Article   

  

  )٧ى (

مدا  مرة  ر ر مزم  اردن رةي وذ  مر  اردن  ر امز /كزم٢٠١٥  

زم  ر رةىذ  زم  ر رةىذ  زم  ر رةىذ  

دةم  ١٤  ر  ٢  ٣  دوز  

  ٣  َرمَ  ٤  ن  ٥  دن

  ٤  زَى  ٢  رت  ٥  ن ر

  ٢  رزن  ٢    ٤  رة

  ٦  رزرو  ٣  ل  ٣  راى

  ٣    ٣     ٦  
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  ٣٢  ١٨  ١مرة 

  

  ب  ٣م زى١٢  ط  

  ٤  طَن  ٣  ردور  ١٤  ٢مرة 

م  ١٤  ر  ن  ١٨ ٢  ط  

  ٣  رى  ٤  مَ  ٢  ردةن

ر  ة  ٢م  ٢    ٢  

  رو  ٧  ٤  ر  ٤  

َ  ٨  َن  ٧  دة  ٨  

  ٢  ظ  ١١  در  ٤  زطت

  ١٠  ى  ٥  ماكزؤ  ٨  وان

 م٣١  ١  

٨٨  

 ك  ا  ٣٣  ر  

 م٢٦  ٢     ٢  ر  ٧  

 م٣١  ٣    ن  ١١  ٩  

 ز١٣  ١  
٢٦  

م  ت  ١٤  ٣  

 ز١٣  ٢    ث  ٤  ٢  

  ٥  س  ٦    ٣  رس

م   ٣  م  ر  ٩م  ١٢  

  ٤  مخ  ٦  رد  ٢  رةك

  ٦  َدا  ٦    ٢  رةن

َ  وش  ٩  ت  ٣  ٥  

  ٢   ؤن  ٣  ما  ٦  

رة ك  ا  ٣٣  م  م  ٤  

َ  ردؤ  ١١  ك  ٥  ٣  

  ٢    

ى ط  ٥٥٠ ر  

   ةرانَ رى /وةر :121-http://www.sbeiy.com/Article  ،.وَ وةىر  

  م وةى طَر  من  ٢٠١٥ – ٢٠١١مر وة، وان دار رةىر ذ انرط

  َلم ىطَر وام ،وندو ز ٨٥ ر  وة ٨٨وة      رةم ،روة   ٣١ر

  وة٣٢   وةرز ،ر رةىذ  وةر  (رت) ،ر٢     ،ر

وةى َى ذة رَطم (زَى،  ،م ،ش و ردوو) رن رن   

َر ،دووة     زَى و ٥      ون وةر٤      م ،ر١٠      وة وةر

٩  مر ش و ر٤    وة وةر٤   ردووش و ررةى  ٦وة ذر

  ةزدا مرى ( ٥ ،ر٨.(  
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  )٨ى ذرة(

  دا مَى رةم ر ٢٠١٥وزةام  ٢٠١١زمم ارد اردم وازى  ذرةى 

  وازى  ٢٠١٥  ٢٠١١  زمى اردن

  ١٦  ١مرة 
٣١  

١٨  
٣٢  

+٢  

  ١-  ١٤  ١٥  ٢مرة 

  ١+  ٢  ١  رت

زَ  ١+  ٤  ٥  

  ٢٧  ١مل
  

٨٥  

٢٦  
  

٨٨  

-١  

  ٣+  ٣١  ٢٨  ٢مل

لم١+  ٣١  ٣٠  ٣  

  ١-  ٤  ٥  

م  ١-  ٩  ١٠  

  ١-  ٣  ٤  ش

  ١-  ٥  ٦  رردوو

  ).َةَ نزم  ا زاردمردو  ز ل وم رةوم مرة (  

  ).٧ - ٦روة/ رى َةران  :  ى (  

  
  

     ارة :اطى اردم مر ر    انَ٧ – ٢٠١١( م  امزة٢٠١٥()(و 

ر وار و ماوة نر  
  

  :ىاط اردم مر ر  انَ٧ – ٢٠١١( مامزة ٢٠١٥(  

     مر اردم٢٠١١   ر١٢/٦/٢٠١١   انار  ا  درا 

)س اردو رَةى ارم دةمةران      ٤٣,٩١٢,١٧٠)س و   اردمدا (  ٥٠,٣٣٩,٥٩٦(

  ) وة.٩٣٩,٥٠٥%و، روة دةم َل (٨٣,٢٣

     امزة اردمؤذى  ٢٠١٥ر ٧/٦/٢٠١٥     َ  درا  ) مدة ٥٥٠ر ر(

)دةمةر  دةمامن    ٥٤.٨١٣.٣٧٥) دةمةر ى (  ٤٧.٤٩٠.٥٤٦رم  ؤش ارى (  

 ) وو (  ٥٣,٧٦٥,٢٣١وم نةررة        ٢,٨٦٧,٦٥٨)دةمذ  ،و امدةم  ر دةرةوةى(

)دةم  ذراو ١,٣٤٩,٣٤٠م او درو ذراو ()دةم دة٤٦,١٦١,٤٩٠ارةش (

 اردم  انار ةىَوة.را َل نمى (٨٣,٩٢دةم ،و ةراندةم ى ط %٩.(  

  )٩ى (   

                                                
) ( ي ١  و   ٢٠١٥ دووة نر اارموةى مر  ،وةارةدو ر مر اردم رؤذةى ٤٥     ََ ت و نردة ،

 ٢٠١٥ دووة    ي ١اردن، وةو    دوورةدموة    رارد  وي اردمم ي دةي ر رؤك ري ردؤن،   رةب

  ارن ٥٤د زار ٤٩ و ٩٤٠ و  ةرن دةمامر ذ  دةم رىامروة طوة ،و       ) :وام ،ت ناوة ر ر و رةى دةمAKP  ةىَر (

)٤٩.٤) دة  (٣١٦%) و ،ر (CHP) ةىَو (٢٥.٤) ر (%١٣٤( ) ،رMHP) ةىَ(١٢) ر  وة ( ٤١%) و ،ر (HDP       رد وىار ر  (

) دازى  رووى     (HDPر .رمة رَةى دةم (    ٥٩%) دة ( ١٠.٧ رَةى دةمم دازي و وة (    %) َر ،ََ ١٠رةش ام رَةى (

  رمى ر وة  َرت. 
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          م ماردم  انةى دةمَةران و ررةى دةم٧و  ٢٠١١ذامزة٢٠١٥ ر مر  

   اران  روارى اردن
ذرةى 

  دةمةران
  دةم َل

رَةى 

  دةمان

٨٧.٢٣%  ٩٣٩,٥٠٥  ٤٣,٩١٢,١٧٠  ٥٠,٣٣٩,٥٩٦  ١٢/٦/٢٠١١  

٨٦.٦٤  ١.٣٣٠.٩٠٧  ٤٧.٤٩٠.٥٤٦  ٥٤.٨١٣.٣٧٥  ٧/٦/٢٠١٥% 

 :   ةرانَ رى /وةرsecimleri-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2011/ و  

secimleri-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2015    

     

ر دادو طام    ٢٠١١ن ردو اردن و اوةمن  دة     طر راورد َما

 ٣٢٧% دةمن َ ةش    ٤٩,٨٤)دةم دة   دة ٢١,٣٩٩,٠٨٢( AKPرى رن رةوا 

دة و     )دةم  ١١,١٥٥,٩٧٢وا(  CHPر رم و، ر ر ط رى و   

ر  رم ر،ر ر       ١٣٥% دةمن َ ةش ة وةن    ٢٥,٩٨دةدة رَةى 

ر ر وةمMHP )دة     ٥,٥٨٥,٥١٣دة   دة ن دةم(ةران   ١٣,٠١ى دةم %

و ذ موى رم رد م  و    ر و ، ر رد   ٥٣ة وةن 

)٢,٨١٩,٩١٧    و دة ن٦,٥٧)دةم  م دودة م٣٥%دةم     رةت ،و نر

) نةر  اردم ىار ى مم١,٩٧٩,٥٣٤ م ٤,٦١)دةم   دة  ى ط%

 ومم .كر  وةن  

  اردنرت   ٢٠١٥ ر كةَ  انر مر ت وردا رىرامط دا دؤ

 طم مةى دةمَر َم ت .١٠و نر ارى ى م وا %  

      ط اد ر مور  اردم  م      رىى طو ن

  َةو:

% ٤٠,٨٧)دةم دة   دة     ١٨,٨٦٤,٨٦٤( AKPر دادو طام رى رن رةوا    

 CHPر رم ، ر ر ط رى و٢٥٨دةمن َ ةش ة وةن  

 ١٣٢% دةمن َ ةش ن  وةن ٢٤,٩٥ رَةى )دةم دة   دة١١,٥١٨,٠٧٠وا(

 ر ر وةم ر ر،ر مر  رMHP )٧,٥١٩,١٦٨    دة ن دةم(

 دة  وةن ١٦,٢٩ ة  ةرانى دةم %ن        ٨٠رة و رد ر ، و ر

 َذنط اد ر ىHDP ) و  ة٦,٠٥٧,٥٠٦ دة   دة ندةم(

رن طر دو ون طرى، رةت  مم ى ارى          ٨٠%دةمن و ١٣,١٢

) نةر  اردم٢,٢٠٠,٠٣١ م ٤,٧٧)دةم دة  ى ط%      وةن ومم 

  ).٣)و َةى (١٠رك ى (
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  ذرةى ر  رَةى دى %  ذرةى دةم  ر اوةن

  ٣٢٧  %٤٩.٨٣  ٢١.٣٩٩.٠٨٢ AKPر داد و طَان 

  ١٣٥  %٢٥.٩٨  ١١.١٥٥.٩٧٢ CHPر ط رى 

 ر ر وةم رMHP      ٥٣  %١٣.٠١  ٥.٥٨٥.٥١٣  

  ٣٥  %٦.٥٧  ٢.٨١٩.٩١٧    رن (رد)

 مم  ٠  %٤.٦١  ١.٩٧٩.٥٣٤  

 اردم ٢٠١٥ر مر ى  

  ٢٥٨  %٤٠.٨٧  ١٨,٨٦٤,٨٦٤   AKPر داد و طَان 

  ١٣٢  %٢٤.٩٥  ١١,٥١٨,٠٧٠    CHPر ط رى 

 ر ر وةم رMHP    ٨٠  %١٦.٢٩  ٧,٥١٩,١٦٨  

  ٨٠  %١٣.١٢  ٦,٠٥٧,٥٠٦  HDPر دا طن 

 مم  ٠  %٤.٧٧  ٢.٢٠٠.٠٣١  

:   اوةدة ةرانَ رى /وةر   ) م٢و  ١(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)َ٣ةى (  

 مر اردم ماوة  ٧و ٢٠١١ امزة٢٠١٥ر ى  

)١٠ى (  

 ماوة   مر اردم٧و  ٢٠١١ امزة٢٠١٥ر ى  

)١٠روة/ رى َةران:    ى (  
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  )١١ى (

  ٢٠١٥ زةام٧اردم   ر ناوة ر دةرةوةى موةوةو دةمام ذرةى و رَة

 رت
ر و داد 

 طَان

ر ط 

 رى

ر وةم 

ر ر  

ر اد 

 طن

اموةوةى دةمم  

 ذرة
٥.٨٤٦.٢٥٥ ٧.٤٢٢.٨٣١ ١١.٣٣٨.٨٣٠ ١٨.٣٤٥.٤٣٢ 

اموةوةى دةمم  

 (%) رَة
١٢.٩٦ %١٦.٤٥ %٢٥.١٣ %٤٠.٦٦% 

امدةرةوة دةم 

 ذرة دةرةوة
٢١١.٢٩٩ ٩٦.٣٧٧ ١٧٩.٢٧٧ ٥١٩.٤٧٤ 

امدةرةوة دةم 

 (%) رَة دةرةوة
٢٠.٢٩ %٩.٢٥ %١٧.٢١ %٤٩.٨٨% 

 ٦.٠٥٧.٥٠٦ ٧.٥١٩.١٦٨ ١١.٥١٨.٠٧٠ ١٨.٨٦٤.٨٦٤ ذرة ط ى

 رَة  ط ى

(%) 
١٣.١٢ %١٦.٢٩ %٢٤.٩٥  %٤٠.٨٧% 

ر :   ةرانَ رى /وة ) م٢و  ١ (secimleri-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2015    

  

  ا  دة :طر راوردى رةم طرامرى  رَةى دةمن  مَان ردوو اردم    

 َش     ٢٠١١% واى  راوام رد د  اردمم ١٠م َ دةم رَةى  -

    ر ر دوا رد ةرامدةم رى دةمم   َ ةَر  ومر مى دة

 رد مك ر      ٢٠١٥ى زةام  ٧ش اوة ،  اردم     اوةم  اردم دا

وةن ١٠ وة وَ دة ز   %ى و     ٨٠رى طو زؤر رادة  ر

  و ك رةوى َ م ت ن ر دادو طام مود . 

- وةى     دةممَو م م و  ى رى اندادو ط ر م

  وام و وةر مون  ة م رووى   د.

-  مدةمر رى ط CHP     ااردم ردوو انَم ى ةىر  رىطَر زؤر ادةر

 ٢٠١٥اردم   %١٦.٢٩رزوة    %١٣.٠١ر  ر  موة ، راردة دةمم ردوة

. و  ر وةم  م ىم ش  

 ر دادوطَان   رمو  رة  رى ردمن مو  وةرى ى م واز -

 رة    د  َروى دةمن   موةى    وازومش  و  ،٢٠١٥ َ  َاردمم    و 

  .ردمن
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   ةرانَ رى /وةر : httpwww.dimpool.com201106122011-turkish-election-result    

  )٣مى (

  ى ر َ رَطو زان ٢٠١٥ى زةام ٧وةم اردم رم طا ر ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 :   ةرانَ رى /وةرisecimler-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2015  

  

)٢مى (  

 مر اردم ماوة ر اطن ٢٠١١زا وطَر َ ر ى  
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دووة  :ر وار و ماوة نر  

  :ر نارة  

 رةرت  ) ١٦( دا ٢٠١١  رم  اردم   دةردةوَ) ١٣ - ١٢( ى  را   

 َ  وا  ر  مي    زؤر ذرةك    وةى  رةراى   دووة، اردممن ارى

 ر  مي ٣٥ امن ردةن و وام دووة اردممن ارى دا ر َوةى

م ،وةمر     اردم٧ امزة رةى  ٢٠١٥ ىذ  ر  نوةةر  و   رت  ٢١ 

 رَ) دةش  )ردا درود ومن ردةم ورزوة

ر دمار وىم ر ان دط )دة( ٨٠ . دة نر  

  )١٢ى (

 اردم موةار ر٢٠١١ر مر ى  

  ذ
راوةى   طى رت

  رت
ر رت وىردىم  م  رت وى  

١    AKP 
ADALET VE KALKINMA 

PARTİSİ  
  ر دادو طَان

٢    CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ  رى ط ر  

٣    MHP 
MİLLİYETÇİ HAREKET 

PARTİSİ 
ر ر وةم ر  

٤    BAĞIMSIZ  BAĞIMSIZ  ر  

٥    SAADET SAADET PARTİSİ د رى  

٦    HAS 
PARTI 

HALKIN SESİ PARTİSİ  دةم ر  

٧    BBP BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ  ورةوى ط ر  

٨    DSP DEMOKRATİK SOL PARTİ  اد  ر  

٩    DP DEMOKRAT PARTİ  اتد ر  

١٠    HEPAR 
PARTİ  

HEPAR ر ر  

١١    DYP DOĞRU YOL PARTİSİ اى رَر ر  

١٢    IDP LİBERAL DEMOKRAT PARTİ  ا اد ر  

١٣    MİLLET  MİLLET PARTİSİ  (وةم) مم ر  

١٤    KP TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİ  ر    

١٥    MMP 
MİLLİYETÇİ VE 

MUHAFAZAKAR PARTİ  
وةرى مطَر ر  

١٦    EMEP EMEK PARTİSİ  ر ىَ ر  

:   ةرَ رى /وةر  ) م١(   
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     مر اردم٥دا ( ٢٠١١  اردم ونار رت (٧امزة ن  ٢٠١٥ىار

 ، دةم) مر  ون وام ،دةوةو م وةرى مطَر ،ر ،ورةط و

 مر اردم  مر و روة ،(ر ىَ٧ ) نرةد ذمدان ززة ون،   ٥ى رت (

  موازة وةار ر ان ٧زة ٢٠١٥ى   راورد ن ( ٢٠١١ورة١٠ذ وام ر (

د) مر        ان، طَزى و ط واى و ،ر ىر ،"نت"من، وط ا

  زادوو، ف و زادى، مدؤَل، موةم" ق"، َم و را و دادطرى).

  )١٣ى (

 اردم موةار ران٧زة ٢٠١٥ ىر مر ى  

  طى رت  ذ
ر اوةى

  رت
ر رت وىردى  م  رت وىم  

١    AKP 
ADALET VE KALKINMA 

PARTİSİ  
  ر دادو طَان

٢    CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ  رى ط ر  

٣    MHP 
MİLLİYETÇİ HAREKET 

PARTİSİ 
ر ر وةم ر  

٤    HDP 
HALKLARIN DEMOKRATİK 

PARTİSİ  
  ر دا طن

٥    SAADET  SAADET PARTİSİ دى ر  

٦    BAĞIMSIZ  BAĞIMSIZ  ر  

٧    VATAN 
PARTİSİ  

VATAN PARTİSİ (نم) تو ر  

٨    BTP BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ  ر ىر ر  

٩    DSP  DEMOKRATİK SOL PARTİ  اد  ر  

١٠    DP DEMOKRAT PARTİ  اتد ر  

١١  
  TURK 

PARTİ  

TOPLUMSAL UZLAŞMA 
REFORM VE KALKINMA 

PARTİSİ 

ر وا و زى و 

  طَان

١٢    HKP HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ  وزاد ط ر  

١٣    HAK-PAR  
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 

PARTİSİ  
  ر ف و زادى

١٤    DYP DOĞRU YOL PARTİSİ اى رَر ر  

١٥    ANA-PART ANADOLU PARTİSİ  دؤم ر  

١٦    IDP LİBERAL DEMOKRAT PARTİ  ا اد ر  

١٧    MEP  
TOPLAM AÇILAN SANDIK 

ORANI  
  ر موةم (ق)

١٨    MİLLET  MİLLET PARTİSİ  وةم) مم ر(  

١٩    KP  KOMÜNİST PARTİ     

٢٠    P-YURT  YURT PARTİSİ مَ ر  
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٢١    HAP  HAK VE ADALET PARTİSİ  رىو دادط ار ر  

 ) م :   ةرَ رى /وةر٢.(  

  

  اردن اوةم ر :دووة

رم ر   ر دادو      ٢٠١٥ى زةان ٧م ر اوة رةم ارد        

)و ر داMHP    ) و ر موة ر رCHP )و ر ط رى ()AKP( طان

  ) وا ارةوة ن دةHDP :طن(

  ): AKPر داد و طَان (          -١

     ٢٠٠١     َل داواىم رةوام وىَ رؤ (نردؤط  بةر)

       ) رامَزرى دادة (انَدادو ط ر) وىم  َر  مزرامو   ١٣داط ذم (

رى م( ن ش ون،  مَن طرامَ و رو در و  ون، ر    ٤(

 ر زت  َري ن  َدةاو، طَل   َر مم و    

  ،نةَ١٤   و   ٢٠٠١  دمَم و ر وَ دنر) مومم َذ 

 ر  َدة ،(ر مةَ  دم كذة د وةكَوة دةر زارى ر

َر وةك ي  رمةوا ،ردؤطن ى دةم وةك رؤ رَ ا،   

وام دنر درن د َ نر)١٦(  :  

-   دةوَرى م ى         ر و دةوَ اد مةم  و و

  ن.

دَم م ل  وان و درودم ةمى ش طَل ر دةون و ن          -

  ى وت.طاوةى ارى ر طوة  رَ  و رذةوةم

-      ط َ  كةَ دمدا روة ،وةىدم ج و دمى زا

.  

دموة ر رةدموةى و رةم مو و ؤرو دن ن ر دادو    -

  طَاموة.

 رَ ةك راظى دووة ى دةَوة وةى دةوت         رةت َر رؤ   -

  َن  َرار وران، َ ةش زا دات دةت.

-    ر  ردوو ررخ و طو َردة دمدة َ ر دةوة نردؤط

 ن و.ردة ما َلط َ كةَ ناردم  

ر رم،  ٢٥٨دا وة وةم  ٢٠١٥ى زةان ٧اردم رَ  دةت دارةو  

)٤٠.٨٧)  روة ،َ مى (٥٦%) دةمم .َ دة مى دةمزؤر طَر (٦.(  

  

                                                
)١٦ ( زو .د ر  وذ ممض   ٢٠١٢ – ١٩٤٦، ط ،  رزان :١، و  ،   ،مَ ،رؤ ىم

 .٢٣٠-٢٢٨، ل٢٠١٣
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 :  ةرَ رى /وةرsonuclari-secim-parti-secimleri/ak-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2015   
  

  ):          )CHPر ط رى -٢

 ر              دم درو  ؤر  َردادةم ر مر م  ر  ،ر رى ط

         ر  ،وة دار مر رى و ٩     رىَ ١٩٢٣ى     ر دة 

  ر داَو رى   رك دازراوة،  ر ي  دة   ل 

   دموةى  َن و َ   ووة.

    زىر ىدة ١٩٨٠دواى          دراوة ر  رى دارة     ١٩٩٢ل دو د

      ةوة و رث ر َر ر  ،دةوة مرة دة    اردم ،م ر رىى ٧

 امزة٢٠١٥  وةم وة ١٣٢دا ) ،مر رى     ٢٤.٩٥زؤر طَر ش  وَ مدةم (%

  ).٥دةممَ . مى (

  )٥مى (

 مر اردم  رى ط ر مةى دةمَا٧رزة ى٢٠١٥ م  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دةم 

دةم 

)٤مى (  

  رى ط ر مةى دةمَر مر اردمان٧زة ٢٠١٥ ى  

 :  ةرَ رى /وةرsonuclari-secim-secimleri/chp-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2015 
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٣-         )  ر ر وةم رMHP:(  

ة  ر درَة َةرى وووةى ر دادةم ،ر رةى م دةى رادوةو           

          م ف  وردة ز ر دذى ر  ،دوة رر ( نر)

   ن ر  انََر مز دواى  وةَردةط ر  ووىَ ،ات ر١٩٤٦ 

   دادةم ر   ى وم وم َدة          لط ر وم مام رة م ،َ

   ندواى        ١٩٦٣دا  رى ط  وم وم وةوامرط م  مَور و  نر

   ةىم ر  دار   نر ١٩٦٩وةرط م رى نوةم

 موادو        م ناردم  نار َل ن ،وةىوةى مو ر  ردرا٣ط %

   اردم ،َ دة نر مر م٧دةم  امزة ٢٠١٥ى    وةم وة ٨٠دا   ر

) ،مرى    ١٦.٢٩زؤر (م) ىطَر م وَ مدةم (%    .َ دة مدةم

  ).٦مى (

  )٦مى (

 مر اردم   ر وةم ر م٧دةمامزة ٢٠١٥ ى  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :  ةرَ رى /وةر  sonuclari-secim-secimleri/mhp-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2015   
  

  ):HDPر دا طن  (        -٤

    دةري ٥ زراوة  ٢٠١٥يدا،          ر و د    رت و  و ا

 ازام ث و وط(Devrimci Sosyalist Sosyalist , Ezilenlerin Sosyalist Partisi 

,İşçi Partisi , Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi,Demokrasi Yeşiller ve Sol Gelecek 

Partisi)وةم       وة ام  َوة ردا٢٠١٤،     يوةر  د و ا،   ذ

   و ة . رَي و

دةم 
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 ر زيم  رؤ دةث يَ ريمر ر ولر،     ت َلط تَ

ردي وي َوة ورؤ  و   رمري َو ر و رةم زامن 

    ون ر٥  امزة ٢٠١٤ي    ,زى  ي٥ ٢٠١٤    وةةد دة    ؤن وة ش و

َر اغ ازي نر رؤو دةم ري ،ر    دارام  َ

 اويم .ر  

    ور رىر ان دط ماردم٧ امزة ٢٠١٥ى وةردا دةط  

:وام ر  

- و دا دامر   وةى م ،َم   وت  زؤر  ر  ى  وةرى   انَدادوط ر 

وم رد ،نم َ دةو ر  ررا   واىَر   و دا  دامر  م و 

موامَ بةر)  (نردؤ و  و َ  مةَ  و دا  م  را  )لطYPG( 

 نواز َلط ا و ن مردو ؤر.   

- َ ةوة  دةرة وم وةََ    رى  (ؤر)  َ  َ    مرة   دةم

رد دام  رى مرد  ر انَدادوط   ىَدن  ر       ةواىررى م  ردان   

ى دة ،ر ار  ر انَر دادوط َامرط ت دؤرد دا    ر   

 ٦٢ و رى رد  وةى ىم  ر  ر رمَ مرد و َ دةرة م 

    .زادرا رى ردام واوى ودام روداوة و ر َل٦ دواى َرمََ  وةن

-    رةت  ممدام  :  ر  انَدادوط  م    ر    اردنَ و     َ

م رم  راوَدار وو ما    ر  وةن  مر  ر   م وةَ  ى 

 طلَ    دامممَ  ن         ر  رد  موى  م  َ وة

ر رامَ نرد. 

   َ  دادوطَان  ر ط دةت ر ر َو م  ر و ل -

 %٦٨ ر زردا َ  و دووة % طى٤,٥  م ر وةمَ ة  ر رى٢٠٠٢

مة دةو و ةم  َل  رو ،    اوة َلط    م    اى  دوارى  ط 

 ر ران  وةك  ة،م  رى   م ىط  ر  و%  ٢,٩ ط    َ  مَ  و 

دةوَدراو م رةوذ  ا م  ةَ  دت، ز روة رى مَ    َل َ 

 م وةزةم طمةَ دارا   م % ١٠ ط ٢٠١٤ راردودا    %٨ ذ  َور

 نردؤ َؤر   م دم رام ر انَدادوط. 

 َ اردمن    ردؤن  رةب :رؤ  مى طَل ما -

   رى ط ام د   وةمر ،رؤ ش  اَ 

  وةى دةو زد ن دةت  و و و دةد امن ر دامام % ٤٠ م  و

 ر     ؤى  َ ََت دةمن زؤرى  طَان امَ دادو ر طر

وة وات رةور  واوى ندة   .وة اَ  
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  )٧مى (

 رى ط ر اردم ى٧مامزة ٢٠١٥ ى  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  ةرانَ رى /وةرsonuclari-secim-secimleri/hdp-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2015   

  

 :َ ةى رد  ر و مر ر  

 دة  ،َ  رؤن را مَدةون، مَ  وة طنء َووى َ ن   

و وم  ورى      موم   و  ىمَم  ام  د   

َوم  وآ دا ك موم انَم و وا مان و طَم ا و  موا  ،امؤذدوار 

   ن  ر ةورد ر  ،ر و  ىوردة    ىر  دووة 

 دةو ، دان وم وةرد م ،َمم ر اد  ادةردات رم      

 ورو  دةوَ  َ  دةدات و    ١٠   ز  وة ر وى  رد و ن ٢٠

رخو   ىَو   رم وم  م  ورو و    ةىَار  َ  ،اورو    وةى رى 

و، دةطرَوة  وةى        رد  موةى وم  ممَ دان رم ودا م رى

َوم ر ىة  َ ر و مى.  ردة  

   ومؤذمر  َز ،ا ََى دواى دةارةد ط ر رؤ )نم (  

و َ ١٩٨٦، روة  ارةىد مَ  َزَ م  ورو        رةزاى  و 

 َزةَ  واو دةرآ،  ر ى وم وةى دا،  و رََ   و ن

 .ن  مَامما    اى و رم و رد وةك ى   دان َ من ز رك

م ندم  ر و مواز  ر ىم وةىدم َر  رت َ و ومر 

 ةَو ...ز  وام  ارى    رة  دةنن ، مر  َ  َ     و داب  رو  م 

 ر  ذَم ر  َ رم ، َو  زا مما  رومى      وة  ارن 

دةم 
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   رَ    داموى  ى  م  موة  وم  دان مموآ ردة روة،

 ط    موةن، وازن    و ر ردى ةور طر رمن، ردو ت

 :ارةوة ى مى  ر رمم  ،ت وةى

 دةى  دة  َ  و ن  ارى مرزى   رَ داواى ر  ،رد ط ووةى  -

 رادوو  دةى  م  دواى   م  م (درى) د،  دااز داواى مزدةوة

 دذن    رك  َةم مودمى  و  وة م ،ر رةى داواى رةو

 دةرة رةم     و م    دواى رى    رم  ط   ووةى  ، دةى د  

 .دةَد زان مةى

 مو م   و َموة و و ان و  ر  و ر مو  رد ط ووةى -

 رذةوةمم  و رك  رى  رمن دةموآ  ووةى وامىَ دةت، ت رةزاو

ر  ت، دةرةوةى تو  زاران يَ   موة مدوورن دا.  

 ى  رطى  و اى  وَ  ان  و َاق  ردم ردوو ر  رد ووةى -

دةزام  كرِادة َذر مارةدة ر    َ   نمو اىَو  ط  َذر  مَدراو 

،ر ةاممم   و  ا  ،وةم  م  اَو  نرد    وةم و  

 َ     ،رادا زورةم   دة   نمر      ىا و   

     ر    مو    م  َ ، ر  ،ى  مَان ر   رةموزةى 

ن مرة ةىَ ةَن در ةن. 

     َرك  و ر  ؤر داوادم و  ر  ةى م و دا  و -

مَدام  وم وةم رد ط  َورط ،ر ة وةىو رد  ونردةوا 

 ر ت  دمرو دةَ  م ،   نمر      وم  ،َ 

 وام  رد  وة  زىو ك ذرة    نمدةو   ى  ن  وةَار  رةو  و ذ 

ن دةن، وةك رَ رام      طون،  ووام    ط  رذةوةممن  دةومى 

 ردن  ()ر َو زمى دم رذةوةمم ، ش وة     

               ،ات َ انَ وى م َاموة دةا ىَر ووةمار ر  َودةردة

            دذا  ى و  ،(اك) َر ىر و دووة ى  ر م

           َدة  ،ودم  َ ر      و ةمر ،َ رى 

. روة دواى رام رى دةو  )١٧( دواى رَو وى  و ر راطا   

َ اق و  (دا) و اردم  وةك رَ دذ،  را رى ردن 

   ىَر  وان و          و انَم ز ومَ رةو نرد واىؤذر  وةط وةك َ

  روا رووا.

                                                
، َم،  ٢١،   ١دؤ رط ،رد و  و ر، و:  ر د وة، طظرى مرى َوةى ا، ذرة    ) ١٧(

 .٢٨٨، ل٢٠١٣
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   طورة ردم  ووةى رد طَ ةمم دةدات و ر  ،رد ط ووةى  

 رةراى  ت،  و  ةوة      م ر دا  و َوواز  ووة  ط و ك

دمرو ط و  ازىرزطر وةو    ،ام    وةو  ام  خ و  مط 

امَ مازةووَ وةو   وةوةى و م ردى وزى و مو ةوةمازو مزاد 

ن دا    ن  رت  دة ،   مر ماردم وةى ٧وةك  امزة ى ٢٠١٥ى

 ) دة ى و دة اورت و ر م ن رHDP ر وام د ن(

ار دةون ن   دةارى من و  َرم رى ردن،   من    

 ،ىدةدة ر   ن وانَ و م و ةَ  ازووَ وث    وط ازاماد

َن طر وةََ د وم ىَ رى  )(  ر وَ ر نَدام  وم 

 وةرد  م    ر روا  و  مَدام       م وةم  ،  ر  و   

 رام  ر    و زووةوة ر  ى و  ووة     َى  ١٩٨٨م  وةَ وة  وََ 

 و   م وةى     دازرام، )رَرام مَموة دةى( موى وان رى

موم ردوو  .تو  

 ط  رؤ رن   ر  مةن  دواى    رةن  واون رةن َةك  

امدا ، ورةم انَردوو م رك ط رد و  دواى َ رةو ١٩٩٠ ورةمدوو رو 

 و و    ردى   موة زم َ رةدم دان و مر ر وَ  ،طرا

زار دة اوىم  ردى  مموط    ر    وم  ردم  ردا و   

 ارةدامَ ى ما وةىو ،ةوةمةَ ر رامَ مرد   وة م 

 ازدا  موةم   ) ونر(وك  ةوة  دةوة  رةو   وم نَدام  وةو م 

،م ة  ام ار  ر  ازو دا ازىو، رَ رط تمم و) 

 ط  دامن    د  رى  و  مَ  َرام ردم   ر  رؤ  ن) 

  .ت ن  ووةى رةت

و طرام   دا رةمم و رَ ى و مَدةو رَ دا    

وادةن  و م  ورو ،م مو  مماو  ر رةراى رةزووى روة،

اَ رد م     ر ةىَار  ردة  َ ،رة  واد  ةون  رووداوةر    ر و ووةر 

 د  ىَ  و)  ن)ة  ر  ىَ  رد    ،ر واتر  :دةر   

ارَرا  م  وةم ر  وةى  دةر    مدةر   زؤر 

  رامن، مدة م ر  دذى  رد َى دةرةو وةَوةدة ،    َ

 َ  رد  وا    ر    و  م  ن    ةىَار   ر َ  د  ،ض دة   

 دمردة    ،نموةن  م    ىَر   َ مزرامدا  َرا    انَردوو  م 

 دةن  ر    دا رةَام ارى . ى ر وة رد و رك موةى

و  رَ  دةَ د َدة وم م و وت مدازراوةدةور رَى

 موة  دان   دةمَ  موةراوة  رؤذ    درن ذَرَ   و مو  رد



      م انَى مر مر اردم ىاط٧ – ٢٠١١ امز ٢٠١٥  
 

  

          ٤١٨                                                                                         راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

 ط  وووةى  مان  و دةن رةمن ورى رادا، وة م َ  رد

  داا. و رزطرى َ وى زَة رو رةو ط رد

  

م  

   وةَ   دواى :  زام  م ط ،م دمَو  

ا زد ما ،رَ َ دوا رى         ذرةى دامام ر َ رةن ردةو -١

٢٠١٤ ) ر امرةى دامرةى  ٧٧.٦٩٥.٩٠٤ذان ذرةى داموةى ذومرز  رو ،وة س(

و  %) ٦٦.٦دا رَةى ( َ٢٠١١رةن رى  وامى  دةمامن  زد دةت، 

  اون، وا  دةمامن و. ١٨%)س من روى ٦٧.٧رَةى ( ٢٠١٤

٢-          ، دةى ىرة  وةَردةط ر ممر اردم دمَووى دةَ

  ر رى مماطدواى ر ٢٩/١٠/١٩٢٣  ،روارى  دا  اردن٢٣   م١٩٢٠م 

،  را ٢٠١٥ى  دووة  ١ى را، َا دوا اردم  روار 

  )  اردن طَراوة.َ٢٦ش (

ردوو  ن مؤَل   ،َر اوام روورى و ر و وةى امر َؤى ارد -٣

) اردم٧و  ٢٠١١امزة ر ٢٠١٥ ى ات داي ٨٥)دا وزم د َر   رةيا، ذاردم  

مر ن وزم  َ نزم  كر  رةيذ  امري  دامد طَر و  .اوة  

٤-  اردم دا ( ٢٠١١ردا     ٥٠,٣٣٩,٥٩٦اردم   و ،و نامار  س(

ى زةام  ٧%و، روة اردم   ٨٣,٢٣)س اردو رَةى ارم دةمةران ٤٣,٩١٢,١٧٠(

و دةَ دوو ا   )دةمةر  دةمامن    ٥٤.٨١٣.٣٧٥ؤش ارى (   ٢٠١٥

)٤٧.٤٩٠.٥٤٦) ى ةرو (٥٣,٧٦٥,٢٣١) دةموم نةر٢,٨٦٧,٦٥٨)دةم    امدةم  ر دةرةوةى(

  % .٨٣,٩٢و دةمما، رَةى 

٥-   اردم ٢٠١١  امدادو ط رAKP )٢١,٣٩٩,٠٨٢ وَ دة دةم(  دة

دا ذرة و  ٢٠١٥ر رم و،  ن رت  اردم  ٣٢٧% دةمن َ ةش ٤٩,٨٤

   ) زىدا مةى دةمَ١٨,٨٦٤,٨٦٤ر   دة  ،وةن     ٤٠,٨٧)دةم ة شةَ  ندةم %

٢٥٨) وا ،مر رد، ٩ مى دةم(%     مر  اردم نردة ردارا٢٠١١ 

%دةمم دةدو م   ٦,٥٧)دةمن دة و  ٢,٨١٩,٩١٧ر م ر ارون (

وة   HDPرن و،  ر رد و رةن ذ َى ر دا طن  ٣٥

 َ) ٦,٠٥٧,٥٠٦و دة  َ دة نن و ١٣,١٢)دةمدو  ٨٠%دةم رط نر

  ون طرى.

 و طرام روة،  دا رةمم و رَ ى و مَدةو رَ دا -٦

 وادةن َا   و  م   ورو  ،م  وم    ماوم    ر رةراى رةزووى

 د  و رووة ر    رووداوةن  رةو  درة وا، َ دةر ارَةى ر  م رد

  رد. َى ر ن)ة (وَ ى
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  راردة

  َ م     ،كردةار م وة   ونرةزا و َ ز

  دةروو: ر و اردمم  و م راردةك

ذرةى و دةممى  ر دا طن دةَ وة راورد ذرةى رد  ر زؤر           -١

ةى زَر ،ة) رد     ١٠ ةرىةن دةم وة و كةَ و نردة َ  ،(%

  مَ رك دةم مَدة و وةى ارةر  ،ةن نرد ر  دةم

.َدةدر  وة ىَر  ش نَ ،َر  

طَام رن رةوا مام َم ت  َ  ،َََر اوةن     ر داد و -٢

               نردؤ مو  ىَر  وةى  وةزم    دة و ط

      را رد و ىَ رىرة ةوى و    دم رؤ دم

...نمةوار  

٣-     ،دة ارى رىط َ شر ،َاوان دة  ن مو   

.َرَ ةوى و َ نردرة و ورةو م َ و زارى ز َ  

٣ -   دمى دروَر دة َ      وةىمة و وةمر مو

%) ات، م    رَوة  وم ردةن  رن         َ١٠رامم رَةى (

 اردممَ و.
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  /  secimleri-genel-http://www.sabah.com.tr/secim/2011روة/

                      

) ١ى(  

 موةارة ر رةى دةمة و ذَو ر ر رةى٢٠١١ذر م ى  
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  //  secimleri-genel-secim/2015http://www.sabah.com.trروة/

)٢ى (  

 موةارة ر رةى دةمة و ذَو ر ر رةى٢٠١١ذر م ى  
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)٣ى (  

 اردم ماوة ر ةى دةمَ٧ر امزة٢٠١٥ر نىرة َ ر م  
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   روةن

نرد /  

:َ /أ  

  .٢٠١٤، مى مر ،وَ، ١د، ن َ و د. ر  د، َووى ور ر، ض  -١

و، س، ر مرد و موةدا (دةرى رو دةرى)، واوةم مرى َوةى       -٢

ا ،مَ ،نرد ٢٠٠٦.  

٣-     ر  وذ ممط ،زو  ،ض   ٢٠١٢ – ١٩٤٦ ،  رزان :رؤ،   ١، و ىم ،

 ،مَ٢٠١٣.  

  

  ب/ طظرةن

١-  رىم رىظط ،د وة ر  :و ،ر و  رد و ،دؤ ،رط    رةذ ،ا وةىَ١   ،٢١ ،

 ،مَ٢٠١٣.  

    ،١را ، رمذى رى ر، طظرى مرى َوةى ا ردن، دؤ ر، ذرة     -٢

٢٠٠٥.  

٤ -    رة ت ودا ر ور و ر ماردم ،م ،مرى     ط ا وةىَ رىم ،انَ

 .َ٢٠٠٣م، ، ٣طظرى  مَدةون، ذرة  -ردن 

  

  دووة /رةن

َ /أ  

١- زا،  ،  ،وا ا  اقن اد ت ا١ام ،ار ،وزارة ا  ،٢٠٠٢. 

٢-  ،ن ام، ا  ،ا ا ١ ن،  و ، دار ا ،ز١٩٩٩ا.  

٣-  ،زى،    ،ةا رات اا دو  رىا  رم رى، دران اموا ا اء  ١ادار ا ،

 . ،٢٠٠٨ن، 

 .٢٠٠١ع ا ، دار ا  وا ،اد، اا ،ر ،اوي -٤

ا ام، درا ل ا  ا ا وا ام،            ، و  و  م ا و -٥

  وت ث وات، وت، ن.

٦- ا،  ش، ا  ا ،ات وا١م ،ت، ارث ا  ،٢٠٠٩.  

  

رب/ م ى  

، درا ا ، ر         ٢٠٠٥ا امت ام  ااق ،       ظ ن ،اى -١

  .٢٠٠٧ر، اد، 

 

  ج/ طظر

      ،ا   ،   اب ما اا ،اون و  اد    ،ب، - ١

 .٢٠١٠ ،٢ اد
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َرم /َ  
١ -  www.mapsofworld.com  
٢-  www.monroecollege.edu  
٣- www.ulusalkanal.com.tr    
٤- www.sbeiy.com    
٥- www.tuik.gov.tr  
٦- www.sabah.com   
٧- .orgar.wikipedia   
٨- www.adania.com.tr   
٩- www.invest.gov.tr    
١٠-  www.dimpool.com  

 
  

 

        َ  ت و وةن  ردةاردن د  اط ا زام ،(م )

            ط  اردن وةك ىاط ارى  وةَ  دةدات  مواز  خ

            ن دةرة ؤر ماردم م ،  ى  خ و ط  ىاط

  ن و دة ن  ر رةدم  رارما دة .دردم ررى رت و 

َا اردمم رم ر  ط روداوة ررم وةن ََ ن      

دموةى  دة    دادةم  َوم  و زؤرَ  ةدةن، َ وة روم  

 )م ماردم ردوو موازي دةر مةمرة  رةت ٢٠١٥و ٢٠١١روو  مر(

ر ش  رَى َدموةو ووردموة  م  ؤ   اردن و           

ر طان ر  اوةن و دموةى     داش وم زمم اردن و ر    

موم  ر رت و م وو روى ررى دةرن ر رةو موةى           

  ر  طل ردو ى داى  موةش  ةى ردا اوة روو.
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:ا  

اا) من ا     ان ٧ – ٢٠١١ ٢٠١٥(  

                  ا مت ا  اان ا و ، م  ذات  ةت ظما 

 ،ا ال ا  ت اا  تما ا   ا  ا   د ا

       ه م  ا ت اورا  ت ا ا  تما ا ن درا ل لا

.ة ا مموا ووا ا ا    تراه ا  

ا مت امن او            وا ى ااب واا  ا ا   ا  

 اا  ارق اد واا  راه ا ءت ا  ذ)ت  ) ٢٠١٥- ٢٠١١م

 ام و   ا وذ  ل ا    ا  م ام وز اوا         

           ذ  ا  ردىا و ا ا هة وا اا  ا اا اا

.  تم ا ا  درةا ءات اوا را  وا ا  

  

  

  
Abstract 

(Geographical electoral Turkey's parliament two years between 2011 - June 7, 2015) 

   Election is a political phenomenon that has spatial characteristic, meanwhile 
geography deals with spatial differences, so the study has a great importance in 
the field of geography of election as a vital branch in the geopolitical area, since 
elections always play key roles in giving power to political parties to manage 
and administrate the political and governmental units. Thus, a lot of experts in 
this field claim that doing research regarding elections at the present time is of 
the necessary at the present time. 
    While, the Turkish parliamentary elections are the most important events in 
terms of the competitive nature between parties and political forces as voters in 
Turkey take it into consideration. This study is to clarify the dimensions and 
different consequences of the (2011-2015) parliamentary elections in Turkey 
through analyzing and deeply studying the aspects of this process including 
electoral systems, the distribution of electoral districts and the impact of 
geographic factors on the winning parties and the areas where support specific 
political parties and showing the effects of the results on Turkey, particularly the 
Kurdish ones and the future of Kurds in Turkey, based on the results and 
analysis on official figures and statistics released by the Electoral Commission 
in Turkey. 

 

  


