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زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت يف تؿذٝع
االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاألدٓب١ٝ
ّ٥ .ّ.اَاْر دالٍ

ا.ّ.زْٜٛ.ؼ عًٞ

قػِ احملاغب/ ١نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز -داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

قػِ ايػٝاس/ ١نً ١ٝايتذاض -٠داَع ١ايػًُٝاْ١ٝ

املًدص
قس اصبشت َػأي ١ايُٓٚ ٛايتُٓ ١ٝاالقتصازَ ١ٜؿطٚط ١بكسض ٠ايكطاع ايصٓاعٚ ،ٞمبا إ َٔ املكَٛات ايطٝ٥ػ ١يًٓؿوٚ ٤ٛتطوٛض
ايصٓاعٚ ١دٛز اَانٔ َٓٚاطل ؾٗٝا خسَات َ ٚكَٛات اغاغ ،١ٝيصا تدلظ زٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ذبكٝل ٖوص ٙاالٖوساف ٚبواالخص يف
دصب االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓبٖٚ .١ٝصا ايبشح ٜتٓا ٍٚزضاغ ٚ ١تك ِٜٛزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝخالٍ ذبسٜس
ٚتؿدٝص اشبًٌ ٚاملعٛقات املٛدٛز ٠يف تًو املسٚ ،١ٜٓنصيو ذبسٜس ٚتكس ِٜاغذلاتٝذٝات ٚسً ٍٛيًتػًب عًٖ ٢ص ٙاملعٛقات َٚ ،ؤ
ثِ االغتؿازَٗٓ ٠ا يف تؿذٝع  ٚدصب االغتجُاض احملًٚ ٞاألدٓيب.
 َٔٚاِٖ ايٓتا٥ر ايت ٢تٛصٌ ايٗٝا ايبشح اْ٘ عً ٢ايطغِ ضعـ ايبٓٝو ١ايتشتٝو ٚ ١املؿوانٌ ٚايعكبوات املايٝو ١االزاضٜو ١اَواّ
املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب  ،اال إ زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ ١ٝيف اغتػالٍ املٛاضز احملً ٚ ١ٝخًل ؾطص ايعٌُ عايْ ١ٝػبٝا ٚ
اش تبًؼ ( )%80( ٚ )%61عً ٢ايتٛاي .ٞعً َٔ ٘ٝايططٚض ٟسه ١َٛاالقً( ِٝازبٗات املعٓ ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ )١ٝايعٌُ عًٚ ٢ضوع
ايػٝاغات االقتصاز ٚ ١ٜايتذاض ١ٜاملٓاغب ١يتؿذٝع املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْوب الْؿواَ ٤ؿواضٜعِٗ  ٚتٝ ٛوـ اغوتجُاضتِٗ زاخوٌ
املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝايػًُٝاْٚ ،١ٝشيو عٔ ططٜل ظٜاز ٠اسبٛاؾع  ٚاالعؿا٤ات ايططٜبٚ ١ٝايعٌُ عً ٢اْؿاَ ٤صطف خاص بتُ ٌٜٛاملؿاضٜع
زاخٌ املسٕ ايصٓاع.١ٝ
ايهًُات املؿتاس :١ٝاملسٕ ايصٓاع ،١ٝتؿذٝع  ٚدصب ،االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاألدٓب ،١ٝزضاغ ١ذبً ،١ًٝٝضباؾظ ١ايػًُٝاْ،١ٝ
اقً ِٝنٛضزغتإ  -ايعطام.
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Abstract:
It has become a subject of growth and development conditional on the role of the industrial sector,
which is place and areas where fundamental services are constituents is the main components to
development of the industry. Therefore, the industrial Zone has a significant role in achieving these goals,
and especially in attracting domestic and foreign investments. Additionally, this research deals with the
study and evaluation of the role of industrial Zone in the Sulaimani governorate by identifying and
diagnosing problem and obstacles in the industrial Zone in the Sulaimani governorate, as well as to
identify and provide strategies and solutions to overcome these obstacles, and then use them to encourage
and attract domestic and foreign investments.
Besides, the most important findings of the study that despite suffering the Sulaimani industrial
Zone of lack infrastructure, financial and administrative obstacles for investors (domestic and foreign), but
the role of industrial zone of Sulaimani in the exploitation of local resources and job creation relatively
high, which is (61%) and (80%), respectively. Thus, it is necessary Kurdistan government (The concerned
authorities in the province of Sulaimani) Work on the appropriate economic and trade policies to
encourage domestic and foreign investors to set up their projects and invest capitals within the industrial
zone of Sulaimani, which is by increasing the incentives and tax breaks, and work to establish a private
bank to finance projects within the industrial zone.
Key words: Industrial Zone, encourage and attract, domestic and foreign investments, an
analytical study, the province of Sulaimani, Kurdistan Region - Iraq.

:١َاملكس
 انجط يٓؿاط١ٜٛيٚ ا٤ ايكطاع ايعاّ اىل اعطا٠ططٝ َٔ غ٠ االخرل١ْٚ يف اال١ُيت االْظٛٔ ذبَٜٓص ايعكس االخرل َٔ ايكطٕ ايعؿط
١ٜ االقتصاز١ُٝٓ ايتٚ ُٛٓ اي١ قس اصبشت َػأي٢ ست،سٜد٘ ايتشسٚ ٢ً اشباص عٞ ايكطاع ايصٓاعٚ ُّٛ ايع٢ًايكطاع اشباص ع
٢ َٓاطل ايتٚ ٔز اَانٛدٚ ٖٞٚ  اال١ض ايصٓاعٛ تطٚ ٤ٛ يٓؿ١ػٝ٥َات ايطٛمبا إ َٔ املكٚ . اشباصٞ ايكطاع ايصٓاع٠ بكسض١طَٚؿط
،١ٝ االدٓبٚ ١ًٝ باالخص يف دصب االغتجُاضات احملٚ  االٖسافٙل ٖصٝ يف ذبك١ٝض املسٕ ايصٓاعٚ يصا تدلظ ز،١ٝٗا اشبسَات االغاغٝؾ
. ١ٝ االغاغ١ٝ اشبسَات ايصٓاعٚ ١ِٝٓ ايبَٜٔ خالٍ تكسٚ
١ٝ االدتُاعٚ ١ٜا االقتصازٜس َٔ املعاٜتُتعإ بايعسٜ ،سٜد٘ ايتشسٚ ٢ً ع١ُْٝاًٝ ايػ١ ضباؾظٚ ُّٛ ايع٢ًضزغتإ عِٛ نًٝإ اق
١َٛ يكس اٖتُت سه. ١ًٌٝ االغتجُاضات احملٝ تؿعٚ عٝ تؿذٚ ، ١ٝ زبصب االغتجُاضات االدٓب١ٜضٚ ايطط١عٛٓ املت١َٝٓ االٚ ١اغٝ ايػٚ
ْٕٛع قاٜ (تؿط2006 ١ٓضزغتإ غِٛ نًٝ االغتجُاض يف اق١٦ٖٝ ؼٝ َٔ خالٍ تأغ١ٝ االدٓبٚ ١ًٝع االغتجُاضات احملِٝ بتؿذًٝاالق
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االغتجُاض)  ٚنصيو اْؿا ٤ثالخ َسٕ صٓاع ١ٝيف ضباؾظات (ايػًُٝاْ ، ١ٝاضب ٚ ٌٝزٖٛى) ٚ .اييت ازت اىل ظٜاز ٠االغتجُاضات احملً١ٝ
عَُٛا  ٚيف ايكطاع ايصٓاع ٞعًٚ ٢د٘ اشبصٛص ،اال اْ٘ بػبب عسّ اصساض أ ٟقاْ ٕٛا ٚتعًُٝات اشباص ١بايعٌُ  ٚتٓظ ِٝاملسٕ
ايصٓاع ١ٝايجالث ،١تبكٖ ٢ص ٙاملسٕ ايصٓاع ١ٝخاضز اشبطط ايتُٓ. ١ٜٛ

 .1اُٖ ١ٝايبشح :
تأت ٞاُٖ ١ٝايبشح نٜ ْ٘ٛتٓا ٍٚزضاغ ٚ ١تك ِٝٝزٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝخالٍ ذبسٜس  ٚتؿدٝص اشبًٌ ٚ
املعٛقات املٛدٛز ٠ؾٗٝا  ٚ ،نصيو ذبسٜس  ٚتكس ِٜاغذلاتٝذٝات ٚسً ٍٛيًتػًب عًَ ٢ؿانٌ ٖص ٙاملسٕ  َٔٚ ،ثِ االغتؿازَٗٓ ٠ا يف
تؿذٝع  ٚدصب االغتجُاض احملًٚ ٞاألدٓيب يف اقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام.

َ .2ؿهً ١ايبشح:
تتُجٌ َؿهً ١ايبشح عً ٢ضغِ َٔ تٛاؾط َكَٛات نجرل ٠القاَ ١املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ،١ٝاال إ ضعـ ايبٓ١ٝ
ايتشت ٚ ١ٝاشبسَات االغاغ َٔ ١ٝاملعٛقات ايطٝ٥ػ ١ٝيعًُ ١ٝدصب  ٚتؿذٝع االغتجُاض زاخٌ ٖص ٙاملسٕ .

 .3ؾطض ١ٝايبشح:
ٜٓطًل ايبشح َٔ ؾطضَ ١ٝؿازٖا إ املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت تًعب زٚضا يف تؿذٝع االغتجُاضات احملًٚ ١ٝ
االدٓبٚ .١ٝإ ضعـ  ٚعسّ نؿا ١ٜايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املسٕ ايصٓاعٚ ٚ ١ٝدٛز املؿانٌ  ٚاملعٛقات ٜؤز ٟاىل عسّ ضغب ١املػتجُطٜٔ
القاََ ١ؿاضٜعِٗ يف ٖص ٙاملسٕ ؟.

ٖ .4سف ايبشح:
ٜٗسف ايبشح اىل:
اٚال .ايتشً ٌٝاالقتصاز ٟاملكاضٕ يًُؿاضٜع املكاَ ١زاخٌ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗا .
ثاْٝا .ذبً ٚ ٌٝتك ِٝٝزٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف اغتػالٍ املٛاضز احملً ٚ ١ٝتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي ١يف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ ٚ ١ٝس٣
َػاُٖتٗا يف دصب االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓب. ١ٝ
ثايجا .ذبسٜس  ٚتؿدٝص املعٛقات اييت تٛاد٘ املػتجُط ٜٔزاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ، ١ٝنصيو تكس ِٜاملكذلسات يتطٜٛط املسٕ
ايصٓاع ٚ ١ٝنٝؿ ١ٝاالغتؿاز َٔ ٠ممٝعات املسٕ ايصٓاع. ١ٝ
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ْ .5طام ايبشح:
 َهاْٝاٜ :تطُٔ املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝاملطخص َٔ ١قبٌ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض  -ايػًُٝاْ ١ٝيف زاخٌ املسٕ ايصٓاع( ١ٝعطبت/ايػًُٝاْ.)١ٝ
 -ظَاْٝاٜ :ػط ٞايبشح املس ٠املُتس ٠بني (. )2016 - 2006

 .6اغًٛب ايبشح (َٓٗر ايبشح):
َٔ ادٌ ذبكٝل اٖساف ايبشح مت االعتُاز عً ٢املٓٗر ايتشً - ًٞٝايٛصؿ ٚ ٞباغتدساّ املؤؾطات املاي ٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
اغتٓازا اىل ايبٝاْات ايطزل ١ٝاملٓؿٛض َٔ ٠قبٌ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ.

 .7اطاض ٖٝ ٚهٌ ايبشح:
 َٔٚادٌ ايٛص ٍٛاىل ٖسف ايبشح ؾكس مت تكػ ِٝايبشح اىل َبشجني ضٝ٥ػنيٜ ،تٓا ٍٚاملبشح اال( ٍٚاملسٕ
ايصٓاعَ:١ٝؿَٗٗٛا َٚ ،كَٛا تٗا  ٚعٛا٥كٗا)  ،بُٓٝا املبشح ايجاْ ٞايص ٟاختص بازباْب ايتطبٝك( ٞزضاغ ٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْات اشباص١
بايٓؿاط  ٚاالغتجُاض املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗاٚ .اخرلا تٛصٌ ايبشح اىل صبُٛع َٔ ١االغتٓتادات  ٚاملكذلسات .
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املبشح االٍٚ
"االطاض ايٓظط ٣يًبشح"
املسٕ ايصٓاعَ :١ٝؿَٗٗٛاَٚ ،كَٛاتٗا ٚعٛا٥كٗا
بعس اسبطب ايعامل ١ٝايجاْ ٚ ١ٝنٓتٝذ ١يًتطٛض ايتهٓٛيٛد ، ٞاظزازت  ٚاْتؿطت عسز َٔ اجملُعات  ٚاملسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايهجرل
َٔ ايسَ ٍٚجٌ بطٜطاْٝا  ٚايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه ٚ ١ٝاالذباز ايػٛؾٝٝيت (غابكا) .سٝح بطظت زٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايس ٍٚاملتكسَ١
نٛغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايتُٓٚ ١ٝايتطٜٛط ايكطاع ايصٓاع ،ٞيف سني يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝإ اقاَ ١املسٕ ايصٓاع ١ٝيف ايبًسإ ايٓاَ ١ٝغايبا َٔ
ادٌ دصب  ٚتؿذٝع االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓبٚ .١ٝعً ٢ايطغِ َٔ ٚدٛز عسز نبرل َٔ املسٕ ايصٓاع ١ٝيف نجرل َٔ ز ٍٚايعامل،
يهٔ ايعٌُ َػتُط الْؿا ٤املعٜس َٓٗا ٚمبٛاصؿات عامل َٔ ١ٝادٌ تٛؾرل بٓ ١ٝذبتَ ١ٝتطٛض ٚ ٠نصيو تكس ِٜتػٗٝالت َتٓٛع ٚ ١سٛاؾع
نجرل ٠يًُػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب بٗسف ربؿٝض تهًؿ ١ضاؽ املاٍ املػتجُط يف املسٕ ايصٓاعَ( ١ٝصبح. )17 : 2012 ،

اٚالًَ :ؿٗ ّٛاملسٕ ايصٓاع:١ٝ
تعسز ٚدٗات ْظط ايباسجني خبصٛص املسٕ ايصٓاع ،١ٝحبٝح تتٓٛع  ٚتتعسز املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝؾل طبٝع ١االْؿط ١اييت متاضؽ ؾٗٝا
 ٚتطٛضٖا تاضؽبٝا ،يصا َٔ ايططٚض ٣عطض َؿٗ ّٛاملسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝخالٍ اضبعَ ١ؿاٖ ِٝضٝ٥ػ: ١
 .1اجملُعات ايصٓاع(Industrial Estates) ١ٝ
عطؾت َٓظُ ١األَِ املتشس ٠يًتُٓ ١ٝايصٓاع" ١ٝاجملُع ايصٓاع "ٞبأْ٘ قطع َٔ ١األضض مت تطٜٛطٖا  ٚثِ تكػُٗٝا إىل ٚسسات
صٓاع ١ٝسػب خط ١ق ١َٝٛؾاًََ ،١ع تٛؾرل ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝخسَات املطاؾل األغاغٚ ،١ٝقس ٜؿٌُ ايتكػو ِٝتوٛؾرل أبٓٝو ١صوٓاع١ٝ
داٖع ،٠نُا أْ٘ قس ٜؿٌُ تٛؾرل خسَات صٓاعَ ١ٝؿذلن ١يعسز َٔ املؿاضٜع اييت غتكاّ ؾٗٝا (َكساز  ٚايكسض.)11 : 2009 ، ٠
 .2املٓطك ١ايصٓاع) Industrial Area( ١ٝ
عطف َٓظُ ١األَِ املتشس " ٠املٓطك ١ايصٓاع ١ٝبأْٗا عباض ٠عٔ َػاسَ ١ع َٔ ١ٓٝاألضض تكع ضُٔ ايٓػٝر اسبطط ٟيًُوسٕ
ٚربصص يًصٓاعات املدتًؿ ، ١أ ٟأْٗا عباض ٠عٔ دبُع صٓاع ٞغرل َٓظِ ،يتؿهٌ َٓطكَٓ ١ظُ( " ١األَِ املتشس.)6 : 2007 ،٠أٚ
اْٗا عباض ٠عٔ قطع َٔ ١األضض ،تطِ صبُٛع َٔ ١املصاْع َعٚز ٠بهاؾ ١اشبسَات ٚاملطاؾل ايعاَ ،١ثِ تٛظع قطع ١األضض تًوو إىل
أقػاّ صػرل ،٠ؽبصص نٌ َٓٗا إلْؿاَ ٤صٓع أَ ٚؿػٌ َعني ٚ .نصيو ٜعطف " Baleاملٓطك ١ايصوٓاع "١ٝبأْٗوا َٛاقوع أزخًوت
عًٗٝا ايتشػٓٝات يتؿهٌ عاَال ضبؿعا إلْؿا ٤ايصٓاعات بهٌ أْٛاعٗا ٚأسذاَٗا ٚ ،إٔ اشبسَات املكسَ ١يف املٓطك ١ايصٓاع ١ٝتكتصط
عً ٢ذبسٜس األ ضاض ٞاملدصص ١يًُؿاضٜع ايصٓاع ١ٝبتدصٝص َػاسَ ١ع ١ٓٝضزلٝاً يالغتعُاٍ ايصٓاع ٞيهٌ َؿطٚع سػب سادت٘،
ٚسػب تكسٜط ازبٗات شات ايعالق ١بٗص ٙاسباد ،١ؾطال عٔ َس ايططم ز ٕٚتكس ِٜأ ٟخسَات ٜٚ ،صبح نٌ َؿطٚع َػؤ ٍٚعٔ
إزاضَ ٠ؿطٚع٘ يعسّ ٚدٛز إزاضَٛ ٠سس  Bale ، 1998( .٠ايتٓرل. )18 : 1997 ،
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يف ضَ ٤ٛاغبل البس ٖٓا َٔ ايتؿطٜل بني " اجملُع ايصٓاعٚ ٞاملٓطك ١ايصٓاع، "١ٝؾؿ ٞاجملُع ايصٓاعٖٓ ٞاى تكس ِٜسباؾع إمناٞ٥
أٚيٜ ،ٞتُجٌ يف ( األضضٚ ،املباْٚ ،ٞاملطاؾل ٚاشبسَات ،عً ٢أغؼ ثابتَٚ ١ػتُط ،٠حبٝح تؿهٌ زاؾعا إلْؿا ٤ايصٓاعات ).يف سني
يف املٓطك ١ايصٓاع ١ٝؾإٕ اسباؾع اإلمنا ٞ٥ضبسز بتٛظٜع األضاض ٞؾؿطظٖا ثِ ذبػٗٓٝاٚ ،تٓتٗ ٞايعًُ ١ٝببٝع ايكطع املدصصو ١يًصوٓاعات
(َكساز  ٚايكسض ، ٠املصسض ايػابل .)9 :
 .3املٓاطل ايصٓاع ١ٝاملؤًٖ(Qualified Industrial Zone -QIZ ) : ١
تكع املٓاطل ايصٓاع ١ٝاملؤًٖ ١يف املسٕ ٚاملٓاطل ايصٓاع ١ٝاييت تكسّ َطاؾل ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝاسبٛاؾع اييت ؼبتاز إيٗٝا املؿوطٚع
ازبسٜس يًٓذاح (ايكسض ٚ ٠ضبُس ،املصسضايػابل ٚ .)39 :دسٜط بايصنط ؾإ أَٓ ٟطك ١متت تػُٝتٗا باملٓاطل ايصٓاع ١ٝاملؤًٖٜ ١ػُح
يًبطا٥ع املٓتذ ١ؾٗٝا زخ ٍٛاالغٛام ز ٕٚضغَٛات مجطن ٚ ١ٝضطا٥ب ٚز ٕٚاؾذلاط ذبكٝل َٓؿعَ ١تبازيٚ ، ١زٚ ٕٚدٛز سس أعً٢
يًشصص ايػٛقٚ ،١ٝشيو بؿطط اغتٝؿاٖ٤ص ٙاملٓتذات يؿطط املٓؿأ يف تًو ايسٚيَ( ١طاضٜس  ٚضبُوسَ  41: 2007 ،كوساز ٚ
ايكسض ، ٠املصسض ايػابل .)13 :
 .4املٓطك ١اسبط(Free Zone ) : ٠
تعطف املٓطك ١اسبط ٠بأْٗا دع ٤ضبسز َٔ قبٌ دٗ ١ازاض ١ٜتؿطٜع ١ٝأعً ٢يف زٚيَ ١عٚ ١ٓٝتهَ ٕٛععٚي ١عٔ أضاض ٞتًو ايسٚي،١
ٚاقاَ ١ايصٓاعات ٚايٓؿاطات االغتجُاض ١ٜاألخط ٣مبععٍ عٔ ايكٛٝز اإلزاضٚ ١ٜايتٓظ ٚ ١ُٝٝيف سسٚز َا توٓص عًٝو٘ ايكوٛاْني ايويت
تٓظِ تأغٝػٗاٜٚ ،ػُح ؾٗٝا بأغترلاز ايبطا٥ع ٚربعٜٗٓا ٚاعاز ٠تصسٜطٖا (ظٚبٝسٚ .)22 : 2008 ،ٟيكس تطٛض َؿٗو ّٛاملٓواطل
اسبطَ ٠ع تػرل طبٝع ١عًُٗا ٚتٓٛع أْؿطتٗا يتؿتٌُ عً ٢األْؿط ١ايتذاضٚ ١ٜايصٓاعٚ ١ٝاشبسَٚ ١ٝست ٢عً ٢اشبسَات ايعضاعٚ ١ٝتكٓ١ٝ
املعًَٛات  ٚ ،تعطف املٓطك ١اسبطٚ ٠ؾكا يًُؿٗ ّٛايؿاٌَ بأْٗا " دع َٔ ٤أضاض ٞايسٚيٜ ١كع عاز ٠يف َٛقع إغذلتٝذ ٞبايكطب َؤ
َٓٝا ٤حبط ٟأ ٚد ٟٛأ ٚططم بط ٟزٚي ، ٞؽبصص يإلغتجُاض األدٓيب ٚاحملً ٞيف صباالت صٓاعٚ ١ٝدباضٚ ١ٜخسَٚ ،١ٝشيو َٔ أدوٌ
ذبكٝل أٖساف إقتصازٚ ١ٜادتُاعَ ١ٝعٚ ، ١ٓٝؽبطع يٓظاّ اقتصاز ٟخاص ؽبتًـ عٔ ايٓظاّ ايػا٥س يف ايسٚي ١املطوٝؿ( ١ايبٝطواٚ ٞ٥
ثذ.)17 : 2006، ٌٝ

ثاْٝاْ :ؿأ ٠املسٕ ايصٓاع: ١ٝ
تعٛز ْؿا ٠املٓاطل ايصٓاع ١ٝاىل ايعصٛض ايٛغط ٢بتشسٜس يف عٗوس االَدلاطٛضٜو ١ايطَٚاْٝو ٚ ،١شيوو بٗوسف ظٜواز ٠ايٓؿواط
االقتصاز ٟيتشكٝل َصاحل  ٚاٖساف االَدلاطٛض( ١ٜعبسهلل .)133: 1994 ،أَا أَٓ ٍٚطك ١صٓاع ١ٝؾكوس اقُٝوت يف أٚاخوط ايكوطٕ
ايتاغع عؿط يف َسَ ١ٜٓاْؿػذل بدلٜطاْٝا عاّ  .*1896يف سني اْتؿطت املٓاطل ايصٓاع ١ٝبؿهٌ ٚاغع َٓص َٓتصـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ
_____________________________________________________________________________________________

* اْؿا ٤املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف ايس ٍٚاملتكسََ( ١س ١ٜٓؾٝهاغؤ بايٛال ١ٜاملتشس ٠االَطٜه ١ٝيف ايعاّ َٓ ،1899طك ١ايصٓاع ١ٝيف َسْ ١ٜٓابٛىل االٜطاي ١ٝيف ايعاّ
 ، 1904بُٓٝا عًَ ٢ػت ٣ٛايس ٍٚايٓاَ( ١ٝا ٍٚاملٓاطل ايصٓاع ١ٝيف املػطب يف ايعاّ  ، 1960املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف غٓػاؾٛض ٚ ٠ايؿًبني  ٚاي ُٔٝيف ايعاّ
 ،1970املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف مجٗٛضَ ١ٜصط يف ايعاّ .)1973
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يف نٌ ايس ٍٚاملتكسَ ٚ ١ايٓاَ ١ٝضُٔ خططٗا ايتُٓ (١ٜٛصاحل  .)261: 1985 ،أَا يف ايٛقت ايطأٖ ،ؾإ اشلسف َٔ اْؿا ٤املٓاطل
ايصٓاع ١ٝبايٓػب ١زبُٝع ايس ( ٍٚاملتكسَ ٚ ١ايٓاَ )١ٝعً ٢سس غٛا ٖٞ ٤ظٜاز ٠ايُٓ ٛيف ايكطاع ايصٓاع ٚ ٞتٛؾرل ؾطص ايعٌُ ٚنصيو
اعاز ٠تٓظ ِٝاالْؿط ١ايصٓاع َٔ ١ٝخالٍ ْكٌ ايصٓاع َٔ ١األَانٔ املهتظ ١بايػهإ اىل َٓاطل أنجط َالُ٥وَ ٚ ١توٛؾط ٠باملكَٛوات ٚ
اشبسَات االغاغَ( ١ٝكساز  ٚايكسض ،٠املصسض ايػابل .)14:

ثايجاَ :كَٛات ظباح املسٕ ايصٓاع:١ٝ
َٔ َكَٛات ظباح املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝضع اشبطط ايالظَ ٚ ١اعساز زضاغات ازبس ٣ٚاالقتصاز ٚ ١ٜاملاي ٚ ١ٝايؿٓٝو ١شلوص ٙاملٓواطل
باعتباضٖا ٚغ ١ًٝؾاعً ١يتشكٝل االٖساف االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ٚ ١ٝايػٝاغ(١اغعس ٖٓ ٚس  ٚ ،)2001،أزْا ٙأِٖ املكَٛات االغاغ١ٝ
يٓذاح املسٕ ايصٓاع: ١ٝ
 . 1االغتكطاض االَين  ٚايػٝاغ :ٞإ االغتكطاض االَين  ٚايػٝاغٜ ٞعٓ ٢تٛؾرل االَإ يف سٝا ٠املٛاطٓني ٚقً ١االضططابات ٚ
نصيو االغتُطاض ١ٜيف عالقات ايبًس ايػٝاغ ٚ ١ٝاالقتصازَ ١ٜع ايبًسإ االخط .٣إ ٚدٛز املٓاظعات ايساخً ٚ ١ٝاضططابات ايعُاٍ
 ٚايتػرل ايػطٜع يًشهَٛات  ٚاسبطٚب ايساخً َٔ ١ٝاالغباب اييت تؤز ٟاىل ٖطٚب ضأؽ املاٍ  ٚنصيو َٔ َعٛقات دصب ٚ
تؿذٝع االغتجُاض احملً ٚ ٞاالدٓيب يف ا ٟبًس ( ؾاضٌ  ٚدٛاز  9 : 2011 ،ايبٝطا ٚ ٞ٥ثذ ، ٌٝاملصسض ايػابل.)234 :
 .2االغتكطاض االقتصاز ٚ ٟاالغتجُاض :ٟإ تٛؾرل املٓار املال ِ٥يألغتجُاض تعتُس عً ٢زضد ١االغتكطاض يف االٚضاع االقتصاز١ٜ
يف ايبًس ،اَا يف ساي ١ايتػرل ايسا ِ٥يًػٝاغات االقتصاز ١ٜايهً( ١ٝايػٝاغات املاي ٚ ١ٝايٓكس ٚ ١ٜايتذاض)١ٜبؿهٌ َػتُط  ٚعسّ ثباتٗا،
 ٚعسّ ٚدٛز قٛاْني ٚاضش ١س ٍٛاالْؿط ١االغتجُاض ٚ ١ٜتساخٌ ايػًطات  ٚايكطاضات االقتصاز ١ٜيف بعض االسٝإ ،نٌ ٖصٙ
االَٛض تؤثط بؿهٌ َباؾط ا ٚغرل َباؾط عً ٢ازا ٤املػتجُط ٚ ٜٔظباح املسٕ ايصٓاع( ١ٝايهٛاظ  ٚاخط. )156 : 2012 ،ٕٚ
 . 3تٛؾط االطط ايكاْ ٚ ١ْٝٛايتؿطٜع :١ٝسٝح إ ٚدٛز ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات املال ٚ ١ُ٥ايساعُ ١يًُسٕ ايصٓاع ١ٝغٝؤز ٟاىل
اغتكطاب  ٚتٛطني االغتجُاضات بساخًٗاٚ ،البس إٔ تأخص ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات بٓظط االعتباض ايٓكاط االت( :١ٝايعٜسإ2004 ،
:)64:
* ٚضٛح ايؿكطات ايكاْ ١ْٝٛاييت تطبط املػتجُط ٚ ٜٔإزاض ٠املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝشيو يتذٓب ايتطاضب ؾُٝا بٗٓٝا  ٚبعٝسا عٔ
االدتٗازات يف ايتؿػرل.
* تكاضب قٛاْني املسٕ ايصٓاعَ ١ٝع ايكٛاْني  ٚاْظُ ١ايسٚي ١شات ايعالق ،١يتذٓب ايتطاضب بني َصاحل املػتجُط  ٚايسٚي. ١
* املط ٚ ١ْٚايؿؿاؾ ١ٝيف تطبٝل ايكٛاْني  ٚايتعًُٝات ،حبٝح تاخص بٓظط االعتباض سط ١ٜايٓؿاط االغتجُاض ٚ ٣االقتصاز.ٟ
* ايسمي ٚ ١َٛايجبات ايٓػيب يًكٛاْني غُٝا َا ٜتعًل بٓؿاط املػتجُط  ٚبٓٛز ايعكس االغتجُاض ٚ ٣اسبٛاؾع املُٓٛس ١ي٘.
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 . 4املٛقع ازبػطايف  :إ اختٝاض املٛقع ازبػطايف املال ِ٥القاَ ١املسٕ ايصٓاعٜ ١ٝعس عاَال َُٗا يف دصب االغتجُاضٚ ،يف اختٝاض
املٛقع املال ِ٥البس َٔ االخص بٓظط االعتباض االَٛض االت ( :١ٝؾاضٌ  ٚدٛاز ،املصسض ايػابل)9 :
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ املٛاز االٚيَ ٚ ١ٝصازض ايطاق. ١
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ االغٛام احملًٚ ١ٝاشباضد. ١ٝ
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ ايططم  ٚاملٛاصالت ايسٚي (١ٝايدل ٚ ١ٜايبشط ٚ ١ٜازب.)١ٜٛ
* إ ٜه ٕٛاملٛقع قطٜبا َٔ املسٕ ايهدل ٣يالغتؿاز َٔ ٠اشبسَات املتٛؾط ٠ؾٗٝا.
* إ ٜه ٕٛاملٛقع بعٝسا عٔ اجملتُعات ايػهٓ ١ٝيٝؿذٝع عً ٢اغتُطاض ْؿاط املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝتٛغٝعٗا يف املػتكبٌ .
 .5االٜس ٟايعاًَ ١املؤًٖ ٚ ١ايطخٝصٜ : ١عس تٛؾط األٜس ٟايعاًَ ١شات ايتأٖ ٌٝايعًُٚ ٞايتكين املالٚ ِ٥ايعُاي ١ايطخٝصَٔ ١
ايعٛاٌَ املُٗ ١زبصب االغتجُاضاتٜٚ ،تأثط َػت ٣ٛايك ٣ٛايعاًَ ١حبذِ املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝأْؿطتٗا َٚػت ٣ٛتطٛضٖا  ،أَا ْٛع١ٝ
ايعُاي ١املطًٛب ١ؾتتأثط بٓٛع ١ٝاالغتجُاضات املكاَ ١زاخٌ املسٕ ايصٓاعَٚ ١ٝس ٣إغتدساَٗا يًتكٓ ١ٝاسبسٜج ٚ ١املتطٛض( ٠ايهٛاظ ٚ
اخط ،ٕٚاملصسض ايػابل .)155 :
 . 6املٛاضز املاي ٚ ١ٝايكسض ٠ايتُ : ١ًٜٝٛإٕ إقاَ ١املسٕ ايصٓاعٜ ١ٝتطًب ربصٝصات َاي َٔ ١ٝقبٌ اسبهٚ ١َٛبايتايٜ ٞعتُس
إْؿاٖ٤ا عً ٢ايكسض ٠ايتُ ١ًٜٝٛيًشه ١َٛاملطٝؿ( ١ايهٛاظ  ٚاخط ،ٕٚاملصسض ايػابل .)155 :
 .7تٛؾط ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايالظَٚ ١ايططٚض :١ٜايبٓ ١ٝايتشت ٢ٖ ١ٝايعٛاٌَ االغاغ ١ٝزبصب االغتجُاضات خاص ١يًُؿاضٜع ايصٓاع١ٝ
ايهدل .٣ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝتتُجٌ يف تٛؾرل خسَات َػاعس ٠يعٌُ املسٕ ايصٓاع ١ٝنططم  ٚاملٛاصالت ايساخًٚ ١ٝاشباضدٚ ،١ٝخسَات
املطاضات ٚغهو اسبسٜس ٚخسَات ايٓكٌ ايبشط ، ٟاقاَ ١ؾبهات املاٚ ٤ايصطف ايصشٚ ٞتٛؾرل ايهٗطباٚ ٤تٛظٜعٗا  ،نصيو ْظِ
االتصاالت َٚػتٛزعات اشبعٕ بأْٛاعٗا املدتًؿ ١إضاؾ ١اىل األبٓ ١ٝيًسٚا٥ط ٚاملهاتب  ،خسَات ؾطنات ايتأَني  ٚاملهاتب ايتذاض١ٜ
ٚاشبسَات املصطؾَ ،١ٝؤغػات ايتُ ٚ ٌٜٛايتػٜٛل ...اخل ( .ؾاضٌ  ٚدٛاز ،املصسض ايػابل َ  10 :كساز  ٚايكسض ،٠املصسض
ايػابل .) 43 :
 . 8ايبٓ ١ٝايتػٛق ١ٝازبٝس ٚ ٠ايهؿ َٔ :٠٤ٛظباح ايعًُ ١ٝايتػٜٛك ١ٝملٓتذات املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝضع خط ١تػٜٛك١ٝ
تٗسف اىل ( :ايعٜسإ ،املصسض ايػابل .)64 :
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أ :تعطٜـ ايعامل باملسٕ َٔ خالٍ املؿاضن ١يف املعاضض ايسٚيٚ ١ٝعكس ايٓسٚات ٚاملؤمتطات  ٚزع ٠ٛاملعٓٝني َٔ ز ٍٚايعامل
يعٜاضتٗا.
ب :اْؿا ٤ؾطنات تػٜٛك ١ٝشات اَهاَْ ١ٝاي ٚ ١ٝازاض ١ٜنبرل ٠ته ٕٛقازض ٠عً ٢تػٜٛل َٓتذات املسٕ ايصٓاعَٓ ٚ ١ٝاؾػ١
ايؿطنات االخط.٣
 .9ا الزاض ٚ ٠ايتٓظ ِٝاملال ٚ ِ٥ايػً :ِٝإ االغايٝب االزاض ١ٜايؿعاي ٚ ١املال ١ُ٥شلا زٚض نبرل يف تػطٜع عٌُ املػتجُط ٜٔزٕٚ
ادطا٤ات َعكس ٚ ٠دٗٛز نبرل ٚ ٠نًـ عاي ،١ٝإ االدطا٤ات االزاض ٚ ١ٜايتٓظ ١ُٝٝيف املسٕ ايصٓاع ١ٝتتطًب ( ؾاضٌ  ٚدٛاز،
املصسض ايػابل :)11:
أ :اخت ٝاض االزاض ٠ايهؿ ٚ ٠٤ٛاملؤًٖ ١يًعٌُ يف املسٕ ايصٓاعَٓ ٚ ١ٝشٗا صالسٝات ناؾ ١ٝيتذاٚظ االدطا٤ات ايطٚت ٚ ١ٝٓٝذبكٝل
عاٌَ ايػطع ١يف االظباظ.
بٚ :دٛز تٓػٝل بني ازاض ٠املسٕ  ٚايسٚا٥ط اسبه ١َٝٛاالخط ٚ ٣شيو يتشكٝل عسّ االظزٚاد ١ٝيف ايكطاضات  ٚاالدطا٤ات.
دو :ذبسٜح اغايٝب ايعٌُ  ٚاالغتؿاز َٔ ٠ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاسبسٜج ١غُٝا ٚغا ٌ٥االتصاالت  ٚاملعًَٛات يًُالى
االزاض ٚ ٣باق ٢ايعاًَني بٗسف ضؾع نؿا٥تِٗ ٜ ٚصيٌ املعٛقات.
 :٤املط ١ْٚيف تعاٌَ َع املػتجُط ٚ ٜٔيف تطبٝل ايكٛاْني ؾطال عٔ االبتعاز عٔ ايتعكٝسات االزاض ٚ ١ٜايبرلٚقطاط.١ٝ
 .10املعاٜا  ٚاسبٛاؾع :تطتبط قسض ٠املسٕ ايصٓاع ١ٝيف دصب االغتجُاضات مبس ٣تكس ِٜاملعاٜا ٚاسبٛاؾع غُٝا املايٚ ١ٝايتذاض١ٜ
ٚايهُطنٚ ١ٝاشبسَٚ ١ٝغرلٖا ٚ ،تتؿاٚت ايس ٍٚؾُٝا بٗٓٝا س ٍٛسذِ اسبٛاؾع ٚاالعؿا٤ات املُٓٛس ١يًُػتجُطٚ ،*ٜٔبؿهٌ عاّ َٔ
املُهٔ بٝإ اسبٛاؾع ٚاملعاٜا اييت تكسَٗا ايسٚي ١زبصب االغتجُاضات يف ايٓكاط االت ( ١ٝؾاضٌ  ٚدٛاز،املصسض ايػابل :)13:
أ :إعؿا ٤االغتجُاضات ايكا ١ُ٥يف املسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝناؾ ١ايططا٥ب ٚايطغَٛات غُٝا ايططا٥ب املؿطٚض ١عً ٢ضاؽ املاٍ ٚ
االٜطازات  ٚاألضباح  ٚزخٌ ايعاًَنيٚ ،نصيو اعطا ٤سط ١ٜناًَ ١سبطن ١ضاؽ املاٍ ٚاألضباح.
ب :عسّ إخطاع االغترلازات  ٚايصازضات (املٛاز األٚي ،١ٝايػًع ايٛغٝط ،١ايػًع املٓتذ، ١املعسات ٚاملها ٔ٥اييت ٜتطًبٗا
املصٓعَ ،ػتًعَات ايبٓا ٚ ٤ايتؿػ )ٌٝيف املسٕ ايصٓاع ١ٝاىل قٛٝز االغترلاز ٚايتصسٜط ٚ ،نصيو َٓح ايكطٚض املٝػط ٠يًُؿاضٜع
ايصٓاع ١ٝايتصسٜط. ١ٜ
_____________________________________________________________________________________________

* ؾبعض ايس ٍٚمتٓح اسبٛاؾع بؿهٌ َطًل(ناالعؿا٤ات ايططٜب ٚ ،)١ٝأخط ٣ذبسزٖا بٓػبَ ١ع ١ٓٝأ ٚقس متٓشٗا ملس ٠ظََٓ ١ٝع ١ٓٝأ ٚقس تهَ ٕٛؿطٚط ١بإزا٤
املؿطٚع .
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دو :تػٗ ٌٝاالدطا٤ات االزاضٚ ١ٜخصٛصا َا ٜتعًل بذلاخٝص ايعٌُ  ٚاملعاَالت اييت تتِ بني املؿاضٜع املػتجُطٚ ٠األدٗع٠
اسبه ١َٝٛشات ايعالق.١
 :٤عسّ ٚضع ؾطٚط ذبس َٔ إغتدساّ ايعُاي ١األدٓب ١ٝيف َؿاضٜع املٓاطل اسبطٚ ٠اعطا ٤تػٗٝالت َع ١ٓٝيًسخٚ ٍٛاإلقاَ.١
ٖو :اعساز األضض  ٚتٛؾرل املػاسات املال ١ُ٥ألْؿط ١املسٕ َٓ ٚح اَتٝاظات تؿط ١ًٝٝإلَسازات املاٚ ٤ايهٗطباٚ ٤ايٛقٛز.
 .11عٛاٌَ أخط :٣باإلضاؾ ١اىل َاغبل ٖٓايو َكَٛات أ ٚعٛاٌَ أخطَ ٣ػاعسَ ٠جٌ تٛؾط ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املدتًؿ١
يًُػتجُط ٜٔغُٝا شات ايعالق ١بؿطص االغتجُاض .تٛؾط زضاغات ازبس ٣ٚاالقتصاز ١ٜيًُؿاضٜع املطاز االغتجُاضؾٗٝا .ايتٓػٝل
ٚايتعاَ ٕٚع املسٕ ايصٓاع ١ٝاجملاٚض ٠عً ٢أغاؽ تهاًَٚ ٞيٝؼ تٓاؾػٚ ٞشيو َٔ خالٍ تٓػٝل االدطا٤ات ٚاسبٛاؾع ؾُٝا بٗٓٝا
(ايهٛاظ ٚاخط ،ٕٚاملصسض ايػابل .)156:

ضابعا :املعٛقات ايطٝ٥ػ ١ٝاَاّ ظباح املسٕ ايصٓاع: ١ٝ
إ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝاملػتجُط ٜٔاييت ٜتعاًَ ٕٛؾٗٝا تهَ ٕٛعطضا يًؿؿٌ ٚخاص ١يف ايس ٍٚاييت مل تكِ بأْؿا ٤املسٕ ايصٓاع١ٝ
عً ٢اغاؽ ربطٝط عًَُ ٞسضٚؽٚ ،ميهٔ ذبسٜس أِٖ املعٛقات اييت تكـ اَاّ تطٛض املسٕ ايصٓاع ١ٝباألت:ٞ
 . 1عسّ ٚدٛز ايتدطٝط املػبل ا ٚعسّ ٚدٛز ايتدطٝط املسضٚؽ :عسّ ٚدٛز ربطٝط  ٚتٓػٝل َػبل َع بطاَر ايتُٓ١ٝ
االقتصاز ١ٜيف ايسٚي ،١حبٝح تتالَ ِ٥ع ايػٝاغات املاي ٚ ١ٝايٓكس ٚ ١ٜايتذاض ١ٜألدٌ تؿذٝع اْؿا ٤املعاٌَ  ٚايتصٓٝع احملً ٚ ٢دصب
االغتجُاض االدٓيب( َصبح ،املصسض ايػابل .)75:
َ . 2عٛقات َاي ٚ ١ٝبٓه ١ٝأَ ٚصطؾ :١ٝإ املؿانٌ املاي ٚ ١ٝايبٓه ١ٝتؤز ٟاىل ؾؿٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝبػبب (ْكص ايٓكس االدٓيب
 ٚضعـ زٚض ايبٓٛى ايتذاض.) ١ٜ
َ . 3عٛقات َ ٚؿانٌ ازاضٚ :١ٜاييت تتعًل بهٝؿ ١ٝازاض ٠املسٕ ايصٓاع ١ٝباقػاَٗا املتٓٛع َٔ ١ايٓاس ١ٝايؿٓ ٚ ١ٝاشبسَ ٚ ١ٝاملاي،١ٝ
 ٚشيو يٓكص ايهؿا٤ات االزاض ١ٜا ٚسبسٚخ اظزٚاد ١ٝيف املػؤيٝات مما ٜؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜاىل ضعـ قسضتٗا يف ايتؿاعٌ َع االططاف
ايعاًَ ١يف املسٕ ايصٓاع(١ٝايعٜسإ ،املصسض ايػابل .)66:
 .4املٛقع ازبػطايف َٛ ٚقع املؿطٚعات ٜ :عس املٛقع ازبػطايف يًُسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝسٝح بعسٖا عٔ ايططم ايطٝ٥ػ ٚ ١ٝاملطاضت
 ٚاملٛاصالت ايسٚيٚ ،١ٝنصيو عسّ نؿاَ ١ٜػاسات يهٌ ْؿاط َٔ االْؿط ١املٛدٛز َٔ ٠سٝح اختٝاض َٛقع املؿطٚعات  َٔ ٚسٝح
اختٝاض املٛقع املالَ ِ٥ع استٝادات املؿاضٜع املتٛقع اْؿاؤٖا ٜعس عٛاٌَ َعٛقا الزا ٤ايٓؿاط االغتجُاض ٣يف املسٕ ايصٓاعَ ( ١ٝصبح،
املصسض ايػابل .)76:
 . 5املعٛقات ايتػٜٛكٚ :١ٝاملتُجً ١بعسّ اَهاْ ١ٝبعض املؿطٚعات زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝبتػٜٛل َٓتذاتٗا اىل االغٛام
اشباضدٚ .١ٝألدٌ ظباح عًُ ١ٝايتػٜٛل ؾإٔ املسٕ ايصٓاع ١ٝذبتاز يهجرل َٔ ايهؿا٤ات االعالَ ٚ ١ٝايتػٜٛكٚ ١ٝايعٌُ عًٚ ٢ضع
اغذلاتٝذ ١ٝتػٜٛك َٔ ١ٝأدٌ ذبكٝل اٖساف املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝسٌ املؿانٌ ايتػٜٛك ١ٝعٔ ططٜل ( ايعٜسإ،املصسض ايػابل : )66:
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أ :تعطٜـ ايعامل اشباضد ٞباملسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝخالٍ عكس ايٓسٚات  ٚاملؤمتطات  ٚاملعاضض ايسٚي ٚ ١ٝاالعالٕ  ٚزع٠ٛ
املػتجُط َٔ ٜٔز ٍٚايعامل يعٜاضتٗا.
ب :تؿذٝع املػتجُط ٜٔعٔ ططٜل اسبٛاؾع  ٚاملعٜا  ٚايتػٗٝالت اييت ميهٔ إ ٜػتؿٝس َٓٗا املػتجُط َٔ ٜٔدطا ٤اغتجُاضٖا
زاخٌ املسٕ ايصٓاع.١ٝ
دو :اْؿا ٤ؾطنات تػٜٛك ١ٝشات اَهاَْ ١ٝايٚ ١ٝازاض ١ٜنبرل ٠ته ٕٛقازض ٠عً ٢تػٜٛل َٓتذات املسٕ ايصٓاع.١ٝ
 . 6عسّ نؿا ١ٜايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝاملؤغػات املػاعس :٠ايبٓ ١ٝايتشت َٔ ١ٝاملكَٛات االغاغ ١ٝزبصب االغتجُاضات ،ؾهًُا ضعؿت
ٖص ٙايبٓ ١ٝاغبؿطت نؿا ٠٤ازا ٤املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝتطادع االقباٍ عًٗٝا  ٚاْتٗت بايؿؿٌ املؿاضٜع املٛدٛز ٠زاخٌ املسٕ ايصٓاع١ٝ
(َكساز  ٚايكسض ،٠املصسض ايػابل .)27 :
 . 7املعٛقات ايكاْ :١ْٝٛعسّ ٚضٛح ايكٛاْني أ ٚعسّ َٛانب ١ايكٛاْني املتساٚي ١يف املسٕ ايصٓاع ١ٝيًتطٛضات االقتصاز ١ٜايعامل١ٝ
مما ٜؤز ٟاىل تكًٝص تسؾكات االغتجُاضات االدٓب ١ٝؾطال َٔ عسّ تطبٝل ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات اييت ذبهِ عٌُ املٓاطل ايصٓاع١ٝ
تطبٝكا غًُٝا َٔ قبٌ ايػًطات احملً ١ٝيًبًس املطٝـ ( َصبح ،املصسض ايػابل .)76:
 . 8عسّ االٖتُاّ بسضاغات ازبس :٣ٚسٝح ٜالسظ املتتبع يتذاضب ايبًسإ ايٓاَ ١ٝيف ٖصا اجملاٍ إ َٔ اِٖ اغباب ٗٛض
املؿطٚعات ايؿاؾً ١اٛٗ ( ٚض َا ٜػُ ٢بايصٓاعات ايؿاؾً ،)white elephants ١عسّ اٖتُاّ ٖص ٙايس ٍٚبسضاغات دس٣ٚ
املؿطٚعات بؿهٌ عاّ  ٚاملؿطٚعات ايصٓاع ١ٝبؿهٌ خاص ٚ ،ايػُٛض ايصٜ ٟهتؿٗا س ٍٛذبسٜس اٖساؾٗا  ٚاستٝاداتٗا َٔ املٛاضز،
الٕ ظباح املؿطٚعات ٜعتُس عً ٢دسٚاٖا َٔ ايٓاسٝتني ايؿٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜغٛا ٤ناْت ٖص ٙاملؿطٚعات عاَ ١ا ٚخاص( ١ايعٜسإ،
املصسض ايػابل ٚ .)16-15 :ميهٔ سصط اُٖ ١ٝزضاغات ازبس ٣ٚيًُؿطٚعات ايصٓاع ١ٝبايعٓاصط االت:١ٝ
أٚ :غ ١َُٗ ١ًٝالرباش ايكطاض االغتجُاض ٟايػً(ِٝاْتاد ٚ ١ٝمت.)١ًٜٝٛ
بٚ :غ ١ًٝيتكًٌ َٔ سذِ املداطط  ٚاشلسض يف اغتدساّ املٛاضز االقتصاز.١ٜ
دوٚ :غ ١ًٝيتشكٝل االغتدساّ االَجٌ يًُٛاضز.
ٚ :٤غ ١ًٝيتعظ ِٝايعا٥س عً ٢ضاؽ املاٍ املػتجُط.
ٖوٚ :غ ١ًٝيتشكٝل اسبس االزْ َٔ ٢ايتهايٝـ.
ٚ :ٚغ ١َُٗ ١ًٝيف اغتشصاٍ َٛاؾك ١ازبٗات املعٓ ١ٝعً ٢قب ٍٛاملؿطٚعات االغتجُاض.١ٜ

409

ا.م.د.یونس علي  /م.م .ئامانج جالل

دور المدینة الصناعیة في السلیمانیة – عربت .....

املبشح ايجاْ":ٞازباْب ايتطبٝك ٞيًبشح"
زضاغ ٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْات اشباص ١بايٓؿاط  ٚاالغتجُاض املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗا
(املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت) أمنٛشدا
اٚالٚ :اقع ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ: ١ٝ
تعس ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝاسس ٣أِٖ ضباؾظات اقً ِٝنٛضزغتإ ٚشيو ملا تتُتع بٗا َٔ َكَٛات َٛ ٚاضز تؤًٖٗا يه ٞتهٕٛ
ضا٥س ٠يف اجملاٍ ايصٓاع ٞعًَ ٢ػت ٣ٛاقً ِٝنٛضزغتإ خصٛصا  ٚعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام بؿهٌ عاّ .
بعس غٓ 2006 ١ظازت عسز املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ عً ٢ايعُ ٚ ّٛيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝعًٚ ٢د٘ ايتشسٜس
ٚشيو بػبب عاًَني ضٝ٥ػٝني ُٖٚا :االْؿتاح االقتصاز ٟيف اقً ِٝنٛضزغتإ  ٚظٜاز ٠سذِ االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓبٚ ،١ٝنصيو
تأغٝؼ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ غٓ 2006 ١اييت غاُٖت يف اتاس ١ايؿطص ١اَاّ املػتجُطٖ، ٜٔص ٙايتطٛض  ٚايٓؿ٤ٛ
اغتُطت ستْٗ ٢ا ١ٜغٓ( 2013 ١قبٌ بسَ ٤ظاٖط االظَ ١املاي ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ) ٚ .ازبس ٍٚاالتٜ ٞبني عسز ْٛ ٚع
املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ٚ ١ٝنصيو بٝإ سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝامجاي ٞاملؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ .
ازبس)1( ٍٚ
ٖٝهٌ ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝا ١ٜٓيًُس)2013 – 2006( ٠
ْٛع املؿاضٜع

عسز املؿاضٜع يف

ْٛع املؿاضٜع اىل

ضباؾظ ١ايػًُٝاْ١ٝ

امجاي ٞاملؿاضٜع()%

سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝأَْ ١ٝ
امجاي ٞاقً ِٝنٛضزغتإ()%

عسز املؿاضٜع يف
اقً ِٝنٛضزغتإ

املؿاضٜع ايصػرل٠

5799

97.41

55.83

10387

املؿاضٜع املتٛغط١

113

1.90

62.09

182

املؿاضٜع ايهبرل٠

41

0.69

46.07

89

اجملُٛع ايهًٞ

5953

%100

%54.66

0165١

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢
.1بٝاْات ٚظاض ٠ايتدطٝط /مجٗٛض ١ٜايعطام /ازبٗاظ املطنع ٟيألسصا. 2015 ،٤
 .2بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠
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َ َٔٚالسظ ١ازبسٜ )1( ٍٚتبني بإٔ :
 .1امجاي ٞعسز املؿاضٜع (ايصػرل ، ٠املتٛغط ، ١ايهبرل )٠يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝبًػت (َ 5953ؿطٚع) َٔ صبُٛع (10658
َؿطٚع) يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،بايتاي ٞسص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝانجط َٔ ( َٔ )%55امجاي ٞاملؿطٚعات ايصٓاع( ١ٝايصػرل،٠
املتٛغط ، ١ايهبرل )٠يف اقً ِٝنٛضزغتإ  .امجاال ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝتأت ٞباملطنع اال َٔ ٍٚسٝح عسز املؿاضٜع ايصٓاعٚ ١ٝيهٓ٘ يٝؼ
بايططٚض ٠إٔ ته ٕٛباملطنع اال ٍٚعًَ ٢ػت ٣ٛايؿطٚع ايصٓاع ١ٝايجالخ (ايصػرل ٚ ٠املتٛغط ٚ ١ايهبرل.* )٠
ٜ .2عتُس ٖٝهٌ ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝعً ٢نٌ َٔ املؿاضٜع (ايصػرل ، ٠املتٛغط ، ١ايهبرل ،)٠عً ٢ايطغِ َٔ
اختالف تطتٝب  ٚاُٖ ١ٝاملؿاضٜع ،اال إ املؿاضٜع ايصػرل ٠استًت املطتب ١االٚىل ٚشيو يه ٕٛايصٓاعات ايصػرل ٠تتُٝع ايصٓاع١
ايصػرل ٠بايػٗٛي ٚ ١غطع ١ايتهٝٝـ  ٚصػط سذِ ضاؽ املاٍ ايطط ٟٚاضاؾ ١اىل قً ١املٗاضات  ٚاشبدلات ايالظَ ١الزاض ٠املؿاضٜع
ايصػرلَ ٠كاضْ ١باملؿاضٜع االخط( ٣املتٛغط ٚ ١ايهبرل. ) ٠
اضاؾ ١اىل املؿاضٜع ايكا ١ُ٥ؾعالٖٓ ،اى َؿاضٜع صٓاع ١ٝاخط ٣قٝس االظباظ ،يصا ٖص ٙايؿكط ٠اشباص ١بعطض عسز املؿاضٜع قٝس
االظباظ  ٚسذِ ايطأؽ املاٍ املدصص ١شلا يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُسٚ )2016 – 2006( ٠شيو ناألت:ٞ
ازبس)2( ٍٚ
املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝسػب قٝس االظباظ يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُس)2016 – 2006( ٠
عسز املؿاضٜع

سذِ ايطاؽ املاٍ

سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝامجاي ٞعسز
املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ

( زٚالض)

()%
*57

% 28.78

سص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝامجايٞ
سذِ ايطاؽ املاٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ

3.2١0.550.6١١

()%
%37.18

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢
 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠
 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
_____________________________________________________________________________________________

* َٔ سٝح عسز املؿاضٜع ،ؾإ ضباؾظ ١اضبٜ ٌٝأت ٞبعس ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ٚ ، ١ٝاخرلا استًت ضباؾظ ١زٖٛى املطتب ١ايجايج. ١
*

اجملُٛع ايهً ٞيًعسز املؿاضٜع يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًؿذل )2016 – 2006( ٠تبًؼ (َ 214ؿطٚع) حبذِ ضأؽ املاٍ

(04.626.25١.433زٚالض) َٗٓ ،ا (َ 58ؿطٚع صٓاع ٚ ٞسذِ ضأؽ املاٍ املؿاضٜع ايصٓاع3.2١0.550.6١١( ١ٝزٚالض) ،يف سني عسز
املؿاضٜع غرل ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ 153( ٖٞ ١ٝؿطٚع)  ٚحبذِ ضأؽ املاٍ (ًَٝ5.311اض زٚالض)ٖٚ ،صٜ ٙعين سص ١املؿاضٜع ايصٓاع) %37( ١ٝ
َكابٌ ( )% 63يًُؿاضٜع غرل صٓاعٚ ، ١ٝنصيو ْػب ٚ ١سص ١ضأؽ املاٍ يًُؿاضٜع ايصٓاعَ )%66( ١ٝكابٌ ( )%34يًُؿاضٜع غرل ايصٓاع. ١ٝ
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َٔ َالسظ ١ازبسٜ )2(ٍٚتبني بإٔ :
 .1إ امجاي ٞعسز املؿاضٜع ايصٓاع ( ١ٝقٝس االظباظ) يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُس )2016 – 2006( ٠بًػت (َ 57ؿطٚع)
َٔ صبُٛع (َ 198ؿطٚع) يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،بايتاي ٞسص ١ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝتكطٜبا ( َٔ )%28.78امجاي ٞاملؿطٚعات
ايصٓاع ( ١ٝقٝس االظباظ) يف اقً ِٝنٛضزغتإ .
 . 2إ سذِ سذِ ايطاؽ املاٍ يًُؿاضٜع ايصٓاع ١ٝقٝس االظباظ يف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝيًُس )2016 – 2006( ٠بًػت
تكطٜبا ( 3.2١0.550.6١١زٚالض) َٔ صبُٛع (02.452.2١1.100زٚالض) يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،بايتاي ٞسص ١ضباؾظ١
ايػًُٝاْ ١ٝتكطٜبا ( َٔ )%37.18امجاي ٞسذِ ايطاؽ املاٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ.
 .3عً ٢ايطغِ َٔ إ عسز املؿاضٜع ايصٓاع **١ٝقٝس االظباظ يف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ 58( ١ٝؿطٚع )  ٚسصت٘ ؾكط (، )%29
يهٔ ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝاسطظت املطتب ١االٚىل يف تٝ ٛـ ضأؽ املاٍ املػتجُط ٚاييت تكسض بو (ًَٝ 10اض زٚالض )  ٚاييت متجٌ تكطٜا
( َٔ )%54امجاي ٞسذِ ضأؽ املاٍ يف اقً ِٝنٛضزغتإ .

ثاْٝا :ذبًٚ ٌٝاقع املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت:
 . 1املكسَ : ١بسأ بطْاَر اْؿا ٤املسٕ ايصٓاع َٔ ١ٝقبٌ سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ غٓ 2006 ١ذبسٜساً بعس صسٚض قإْٛ
االغتجُاض (قاْ ٕٛضقِ  4غٓ ٚ ،)*2006١عً ٢ايطغِ َٔ ايتشؿظات س ٍٛقاْ ٕٛاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ ،يهٔ ٖصا ايكإْٛ
ٜعس عاَال َُٗا يف تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاالغتجُاض ٚ ،١ٜمحا ١ٜسكٛم املػتجُط َٔ ٜٔخالٍ صبُٛع َٔ ١االدطا٤ات االزاض ٚ ١ٜاسبٛاؾع ٚ
االَتٝاظات اييت تطُٓٗا َ ٖٞ ٚعظُٗا يصاحل املػتجُط ٜٔغٛا ٤احملًٝني َِٓٗ أّ األداْب  ٚتؿذٝعِٗ يتٝ ٛـ ضؤٚؽ اَٛاشلِ يف اقًِٝ
نٛضزغتإ عَُٛا  ٚضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝعًٚ ٢د٘ اشبصٛص .نُا ٜٗسف قاْ ٕٛاالغتجُاض اىل تععٜع ايكسض ٠ايتٓاؾػ ١ٝيًُؿاضٜع احملً١ٝ
 ٚايعٌُ عً ٢تٛغٝع ايكاعس ٠االْتاد ٚ ١ٝاشبسَ ١ٝيف االقً ٚ ِٝتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ٚ ١ٜخًل ؾطص ايعٌُ ازبسٜس.٠
 ٚيف ٖصا ايٓطام ؾإ االٖتُاّ بايكطاع ايصٓاعٜ ٞعتدل َٔ اٚيٜٛات َاٜٗسف اي ٘ٝقاْ ٕٛاالغتجُاضٖ ٚ ،صا َاٜسٍ عًٚ ٘ٝدٛز
َسٜطَ ١ٜتدصص ١بؿؤٕ املسٕ ايصٓاع ١ٝضُٔ اشلٝهٌ االزاض ٟشل ١٦ٝاالغتجُاض َٔ ادٌ اْؿا ٚ ٤تُٓ ٚ ١ٝتٛغٝع املسٕ ايصٓاعٚ ، ١ٝاييت
تهَ ٕٛػؤٚي ١عٔ ٚضع اشبطط  ٚاتباع غٝاغَ ١الَ ٚ ١ُ٥طْ ١يتطٜٛط ايٓؿاط ايصٓاع ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ عَُٛا  ٚعًَ ٢ػت٣ٛ
احملاؾظات ناؾَ ١ع َطاعات خصٛص ٚ ١ٝطبٝع ١ايعٌُ ايصٓاع ٞيف نٌ ضباؾظ ١عً ٢سسَ ( ٠كابً :١صالح مح١خإ.)2016 ،
_____________________________________________________________________________________________
**

َٔ سٝح عسز املؿاضٜع ،ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ١ٝت أت ٞبعس ضباؾظ ١اضب ،ٌٝيهٔ َٔ سٝح سذِ ضأؽ املاٍ تأت ٞضباؾظ ١اضب ٌٝبعس ضباؾظ ١ايػًُٝاْٚ ، ١ٝ

بايٓػب ١حملاؾظ ١زٖٛى َٔ ْاسٝيت (عسز املؿاضٜع  ٚسذِ ضأؽ املاٍ) ؾأْٗا تأت ٞيف املطتب ١ايجايج ٚ ١االخرل. ٠
* ٖصا ايكاْ ٕٛميٓح اغتكالي ١ٝازاضَ ٚ ١ٜاي ١ٝشل ١٦ٝاالغتجُاضٚ ،نصيو ناؾ ١ايٛظاضات  ٚاشل٦ٝات  ٚايسٚا٥ط املعًَٓ ١ٝعَ ١بتكس ِٜايتػٗٝالت  ٚتٝػرل عٌُ
املػتجُطَ ٚ ٜٔؿاضع ِٗٝاالغتجُاض ٚ ١ٜشيو بايتعاَ ٕٚع ٖ ١٦ٝاالغتجُاض  ٚذبت اؾطاؾٗا.
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ٚازبسٜط بايصنط ،إ بطْاَر املسٕ ايصٓاعٜ ١ٝته َٔ ٕٛاْؿا ٤ثالثَ ١سٕ صٓاعٚ ١ٝايت ٢تتٛظع عً ٢ضباؾظات االقً ِٝايجالث( ١
اضب ،ٌٝايػًُٝاْ ٚ ،١ٝزٖٛى) ٚشيو بتدصٝص َٓطك ١خاص ١يًٓؿاط ايصٓاع ٞيهٌ ضباؾظ َٔ ١احملاؾظات ايجالثٚ ،١نصيو (ٚضع
ربصٝصات َاي ١ٝشلا)ضُٔ املٛاظْ ١ايعاَ ٚ ،** ١شيو َٔ أدٌ تكس ِٜناؾ ١اشبسَات  ٚايتػٗٝالت ايالظَ ١يتؿذٝع ايٓؿاط ايصٓاعٞ
 ٚتػطٜع ٚتا٥ط من ٛايكطاع ايصٓاع ٞحبٝح ًٜب ٢اسبادات احملً َٔ ١ٝاملٓتذات ايصٓاع ٚ ١ٝتصسٜط ايؿا٥ض َٓٗا َػتكبال .
 .2اْؿا ٚ ٤تأغٝؼ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ -١ٝعطبت :تكع ايػًُٝاْ ١ٝسلاٍ ايؿطق ٞعً ٢اسبسٚز ايعطاق -١ٝاإلٜطاْ، ١ٝ
ْ َٔٚاس ١ٝايبٓ ١ٝايتشت ،١ٝمتتًو ايػًُٝاْ ١ٝؾٗٝا بٓب ١ذبت ١ٝقْ ١ٜٛػبٝا خصٛصا بعس اْؿاَ ٤طاض ايػًُٝاْ ١ٝايسٚي ٞغٓٚ 2006 ١
نصيو اْؿا ٤بعض ازبػٛض  ٚايططم ازبسٜسٖٚ ،٠صا باالضاؾ ١اىل تكسّ بعض ايٓٛاس ٞاملطتبط ١باالتصاالت احملً ٚ ١ٝايسٚي ٚ ،١ٝاخرلا
َٛاؾك ١ؾتح اسبسٚز ايسٚيَ ١ٝع اٜطإ باغِ (غرلإ بٔ) يف َٓطك ١باسلار .مما َهٓٗا َٔ إ تهَ ٕٛطنع يًتبازٍ ايتذاضَ ٟع ازباض٠
اٜطإ ( ْبص ٠عٔ تأضٜذ َس ١ٜٓايػًُٝاْ.)http://www.sulresidence.com/2016 ، ١ٝ
ٚؾُٝا ؽبص مبس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت اييت تكع يف سلاٍ ؾطم ايػًُٝاْٚ ، ١ٝقس أغٝػت يف تاضٜذ
( )19-12/2006بٓا ٤عً ٢قطاض اجملًؼ ايعًٝا يًشه ١َٛاالقً ِٝاملطقِ( ٚ ، )*** 763خصصت َػاس 3000( ١زٚمن ) شلصا
املس ١ٜٓايصٓاع ٚ ، ١ٝتكػِ ٖصا املػاسٚ ١ؾكا يتصاَ ِٝضبسز ٚ ٠سػب استٝادات ْٛ ٚع ١ٝاملؿاضٜع املٛدٛز ٚ ٠املطتكب ٚ .١ازبسٜط
بايصنط ،إ عس ٠اغباب َ ٚدلضات ٚضا ٤اختٝاض  ٚذبسٜس ٖصا املٓطك ١نُس ١ٜٓايصٓاعَٗٓ ٚ ١ٝا َ ( :كابً :١صالح مح١خإ)2016 ،
َٓ .1طك ١اغذلاتٝذ ٚ ١ٝضُٔ اشبط ١االغذلاتٝذ )master plan( ١ٝيًُس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝيػا. 2020 ١ٜ
 .2إ املٓطكَ ١عٚز ٠باالٜس ٟايعاًَٚ ٚ ١غا ٌ٥ايٓكٌ ٚنصيو قطٜب َٔ ايػٛم ايطٝ٥ػ ١ٝيف َس ١ٜٓايػًُٝاْ.١ٝ
 .3إ املٓطكَ ١الْ َٔ ١ُ٥اس ١ٝايب ٚ ١ٝ٦ٝازبًٛٝد ٚ ١ٝايطبٛغطاؾ. ١ٝ
اضاؾ ١اىل َاغبل تتٛاؾط يف ضباؾظ ١ايػًُٝاَْ ١ٝكَٛات َ ٚػتًعَات صٓاعَ ٚ ١ٝكَٛات دباض ١ٜق ١ٜٛبؿهٌ تؤًٖٗا يه ٞتهٕٛ
َٓطك ١دصب االغتجُاضات ال قاََ ١ؿاضٜع صٓاع ١ٝحبٝح تدلض اقاََ ١سٕ صٓاع ١ٝالغتٝعاب  ٚاستٛاٖ ٤ص ٙاملؿاضٜع ايصٓاع ١ٝتطٜٛطٖا
تػاعس عً ٢ذبكٝل ايتهاٌَ ايكطاع ٚ ٞاالقتصاز ٟاحملً ٚ ٞاَهاْ ١ٝذبكٝل ايتهاٌَ ايٛطين بٗٓٝا  ٚشيو عٔ ططٜل ضبط ضباؾظ١
ايػًُٝاَْ ١ٝع ضباؾظات االقًٖ ِٝصا َٔ دٗ ٚ ١بني ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ٚ ١ٝبك ١ٝضباؾظات يف ايعطام َٔ دٗ ١االخط.٣

_____________________________________________________________________________________________
**

املسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ ١ٝتػُ ٢باملس ١ٜٓايصٓاع – ١ٝعطبتَ ،ع ٚدٛز َسٕ اخط ٣يًُؿاضٜع ايصػرل ٚ ٠املتٛغط ١سذِ تػُ ٞباملسٕ ايصٓاع١ٝ

االٚىل  ٚايجاْ.١ٝ
***

إ اختٝاض ٖصا املٓطك( ١عطبت) نُس ١ٜٓصٓاع ١ٝبايتؿاٚض َع نٌ َٔ (ٚظا ٠ايصٓاع ٚ ١ايتذاضٚ ، ٠ظاض ٠ايعضاعٚ ، ١ظاض ٠ايبًسٜات ١٦ٖٝ ،االغتجُاض ٚ

ٖ ١٦ٝايب.) ١٦ٝ
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ثايجاٚ :اقع ايٓؿاط  ٚاالغتجُاض يف املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت:
إ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت  ،ذب ٟٛعسز َٔ املؿاضٜع ايصٓاع ٚ ١ٝباسذاّ املدتًؿ ٚ ، ١ازبسٜ )3( ٍٚبني
عسز ٖص ٙاملؿاضٜع ايصٓاع ٚ ١ٝسذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط ؾٗٝا:
ازبس)3( ٍٚ
عسز املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ -١ٝعطبت  ٚخاضدٗا
املؿاضٜع ايصٓاع١ٝ

عسز

اسبص ١ايٓػب١ٝ

سذِ ضأؽ

اسبص ١ايٓػب١ٝ

املؿاضٜع

يًُؿاضٜع

املاٍ

يطاؽ املاٍ

()%

(ًَٝاض زٚالض)

9

%15.5

3.107

%31.4

49

%84.5

6.777

%68.6

58

%100

9.884

%100

املؿطٚع

املػاس١
(زٚمن)

()%
املؿاضٜع

زاخٌ

املس١ٜٓ
املؿاضٜع
املس١ٜٓ
اجملُٛع

خاضز

اسبص ١ايٓػب١ٝ
يًُػاس ١املؿاضٜع اىل
امجاي ٞاملػاسات
()%

219

242

461

%47.50

%52.50

%100

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢
 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠
 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
ٜتبني َٔ ازبس )3( ٍٚإ :
 .1امجاي ٞعسز املؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت َٖ 9( ٞؿطٚع) َٔ صبُٛع (َ 59ؿطٚع) ٖ ٚصا
ٜعين إ ْػب ١املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝالتتذاٚظ( ٚ ، )%15.5بايتاي ٞسص ١ضأؽ املاٍ املػتجُط يًُؿاضٜع زاخٌ
املس ١ٜٓايصٓاع ٖٞ ١ٝتكطٜا (ًَٝ 3اض زٚالض) َٔ صبُٛع (ًَٝ 10اض زٚالض)  ٚايصٜ ٟؿهٌ ( َٔ )%31.4امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط
يف املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ ، ١ٝأ ٟإ قً ١عسز املؿاضٜع  ٚضأي ١سذِ ضاؽ املاٍ يف املس ١ٜٓايصٓاعٜ ١ٝؤؾط ضعـ زٚض
ٖص ٙاملس ١ٜٓيف دصب االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓب.١ٝ
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 . 2ضغِ اُٖ ٚ ١ٝزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ، ١ٝيهٓ٘ عً ٢ايعُ ّٛإ ايكطاع ايصٓاع ٞيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْٜ ١ٝعتُس بؿهٌ ضٝ٥ػ ٞعً٢
املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝخاضز املس ١ٜٓايصٓاع ٚ ،١ٝشيو بػبب ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املس ١ٜٓايصٓاعٖ ١ٝصا َٔ دٗ ٚ ،١قً ١ايتػٗٝالت ٚ
اسبٛاؾع يف املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝايٓامج ١عٔ عسّ تطبٝل ايبٓٛز املؿذع ١ايٛاضز ٠يف قاْ ٕٛاالغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ دٗ ١أخط. ٣
باالضاؾ ١اىل قًٚ ١ع ٞاملػتجُط ٜٔايصٓاعٝني باُٖ ١ٝاْؿاَ ٤ؿاضٜعِٗ زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع. ١ٝ
ٚيبٝإ عطض بعض املعًَٛات االضاؾ ١ٝيًُس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ-١ٝعطبت  ٚابطاظ زٚض املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝؾٗٝا،
ٜعطض ازبس ٍٚاألت: ٞ
ازبس)4( ٍٚ
اشبصا٥ص  ٚاملٛاصؿات ايعاَ ١يًُؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت
عسز

اغِ املؿطٚع

املؿاضٜع

دٓػ١ٝ

تأضٜذ

َػاس١

املػتجُط

االداظ٠

االضض(زٚمن)

ْٛع املٓتذات  ٚؾعايٝات

سذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط
يهٌ املؿطٚع
(ًَ ٕٛٝزٚالض)

1

اضايٝهؼ

املدتًط

2013

137

الْتاز بطؤؾًٝؤ  ٚاملّٓٛٝ

75

2

َعٌُ صبٛؽ

االدٓيب

2013

3

الْتاز تٓط  ٚبٜٛاؽ

10.5

3

BRC

احملًٞ

2013

10

الْتاز BRC

16

4

RECYCLIN
TAYAR

احملًٞ

2013

6

ضٜػاٜهًني

5

َسٕ خاص

املدتًط

2013

1000

صبُٛعَ ١عاٌَ

6

بطيني

احملًٞ

2013

22

الْتاز نٝبٌ َٛ ٚاز

1.5
75

نٗطباٞ٥

14

7

َعٌُ غٝاض٠

احملًٞ

2013

90

الْتاز ايػٝاض (٠دبُٝع)

250

8

َعٌُ سسٜس

احملًٞ

2015

35

الْتاز اسبسٜس

700

9

زٜٛإ

احملًٞ

2014

22

الْتاز ازٚات َٓعي١ٝ

40

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢
 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠
 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
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َٔ ازبسٜ )4( ٍٚتبني بإٔ :
 .1إ أغًب املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ٖٞ ١ٝيًُػتجُط احملً ٞأ ٟتعتُس عً ٢ايطأؽ املاٍ احملًٚ ، ٞإ اُٖ١ٝ
ٖص ٙاملؿطٚعات تأت ٞنْٗٛا تٓتر غًعا َٓ ٚتذات َتٓٛع. ١
 .2عً ٢ايطغِ َٔ قً ١عسز املؿاضٜع  ٚصػط سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط يًُؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ،١ٝيهٔ تٓٛع َٓتذاتٗا
ي٘ ايسٚض اسب ٚ ٟٛٝايؿعاٍ يف تطبٝل  ٚغذلاتٝذ ٚ ١ٝاسالٍ ايٛاضزات  ٚتكً ٌٝاالعتُاز عً ٢اشباضز  ٚذبكٝل ْػب ١عاي َٔ ١ٝاالنتؿا٤
ايصاتٖ َٔ ٞص ٙاملٓتذات .

ضابعا :ذبً ٚ ٌٝتك ِٜٛزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ-١ٝعطبت يف اغتػالٍ املٛاضز احملً ٚ ١ٝتكًَ ٌٝعسالت
ايبطاي:١
َٔ ادٌ ذبً ٚ ٌٝتك ِٜٛزٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ – ١ٝعطبت يف اغتػالٍ املٛاضز احملًٚ ٚ ١ٝخًل ؾطص ايعٌُ ازبسٜس٠
يألٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝغٛا ٤ناْت َاٖط ٚ ٠غرل َاٖط َٔ ،٠املُهٔ بٝإ زٚض ع َٔ ١ٓٝاملؿاضٜع زاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ٚ ١ٝخاضدٗا يف
اغتػالٍ املٛاضز  ٚايك ٠ٛايعاًَ ١احملًٚ ١ٝنصيو بٝإ اسبص ١ايػٛق ١ٝيهٌ َُٓٗا ٖٞ ٚ ،نألت: ٞ
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ازبس)5( ٍٚ
َكاضْ ١زٚض املؿطٚعات زاخٌ  ٚخاضز املسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ١ٝ
ضاؽ املاٍ
َٛقع املؿاضٜع

املؿطٚع

االٜس ٣ايعاٌَ املػتدسَ)%( ١
َاٖط

غرلَاٖط

احملًٞ

االدٓيب

املٛاز االٚي ١ٝاملػتدسَ)%(١

اسبص ١ايػٛق)%(١ٝ

اشباضدٞ

اشباضدٞ

ايساخًٞ

ايساخًٞ

(ًَ)$ ٕٛٝ

زاخٌ املسٕ

5.443

40

60

100

0

100

0

100

0

زاخٌ املسٕ

13.654

15

85

100

0

20

80

100

0

زاخٌ املسٕ

40.000

10

90

98

2

80

20

100

0

زاخٌ املسٕ

10.490

20

80

30

70

80

20

100

0

زاخٌ املسٕ

52.872

25

75

70

30

25

75

100

0

امجاي ٞضأؽ املاٍ

022.453

املػتجُط

ًَ ٕٛٝزٚالض

خاضز املسٕ

90 128.000

10

60

40

0

100

75

25

خاضز املسٕ

29.649

95

5

100

0

100

0

100

0

خاضز املسٕ

52.000

30

70

50

50

90

10

100

0

خاضز املسٕ

25 250.035

75

80

20

90

10

100

0

خاضز املسٕ

81.428

10

90

100

0

50

50

100

0

امجاي ٞضأؽ املاٍ

541.112

املػتجُط

ًَ ٕٛٝزٚالض

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً: ٢
 .1بٝاْات ٖ ١٦ٝاالغتجُاض /زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض. 2016 ،٠
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 .2تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
ٜتبني َٔ ازبس )5( ٍٚأعال ٙبإٔ :
 .1يكس بًؼ ضاؽ املاٍ املػتجُط يف املؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاع ًَٕٛٝ022.453( ١ٝزٚالض )  ،بُٓٝا يف املؿاضٜع خاضز املسٕ
ايصٓاع ١ٝبًؼ( ًَٕٛٝ 541.112زٚالض) ٖ ٚ ،صا ٜعين إ سذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط يًُؿاضٜع خاضز املسٕ ايصٓاع ١ٝاندل حبسٚز
مخػ ١اضعاف َكاضْ ١حبذِ االغتجُاض يًُؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاعٖٚ ،١ٝصا ٜسٍ عً ٢ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝعسّ
اَهاْتٗا دصب املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب  ٚ ،بايتاي ٞعسّ االغتؿاز َٔ ٠قسضاتِٗ املاي ٚ ١ٝايؿٓ .2 ١ٝزٚض املؿاضٜع ايصٓاع١ٝ
زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝيف خًل ؾطص ايعٌُ يألٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝعاي ، ١ٝيهٔ غايب ١ٝاالٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝاملػتدسَ َٔ ١ايعُاٍ غرل
املاٖطْ ٚ ، ٜٔػب ١اغتدساّ ايعُاي ١املاٖط ٠يف ازَْ ٢ػت، ٣ٛبُٓٝا ٚؾطت املؿاضٜع خاضز املسٕ ايصٓاع ١ٝؾطص ايعٌُ يًُاٖط ٜٔبٓػب١
اندل  ،مماٜعٓ ٢ضعـ قسض ٠املسٕ ايصٓاع ١ٝيف دصب ايعُاي ١املاٖط ٚ ٠خًل ؾطص ايعٌُ شلِ .
 . 3عً ٢ايطغِ َٔ املؿانٌ  ٚايعكبات املاي ٚ ١ٝاالزاض ١ٜاَاّ املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب يف زخٛشلِ اىل املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝ
عسّ تؿذٝعِٗ القاَ ١املؿاضٜع زاخٌ ٖصا املسٕ ،اال إ زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت يف اغتػالٍ املٛاضز احملً ١ٝيٝؼ
قًٝال  َٔ ٚ ،املتٛقع إ تعزاز ٖص ٙايٓػب ١اشا َا ساٚيت ازبٗات املعٓ ١ٝتٛؾرل املػتًعَات ايصٓاعَٓ ٚ ١ٝح اسبٛاؾع ايهاؾ ١ٝزبصب
املػتجُط احملً ٚ ٞاالدٓيب .
ٚ . 4اخرلا ،بايٓػب ١يًشص ١ايػٛق ،١ٝعً ٢ايطغِ َٔ اُٖ ١ٝتصسٜط املٓتذات يالغٛام اشباضد ١ٝيف اسبص ٍٛعً ٢ايعُالت
ايصعب ٚ ١زعِ َٝعإ املسؾٛعات ،اال إ تًب ١ٝدع َٔ ٤اسبادات احملً ١ٝعٔ ططٜل ايصٓاعات زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝعًُٚ ١َُٗ ١ٝشيو
يتشكٝل ْػب َٔ ١االنتؿا ٤ايصاتٚ ٚ ٞغ ١َُٗ ١ًٝيتطبٝل إغذلاتٝذ ١ٝاسالٍ ايٛاضزات.

خاَػا :ذبسٜس  ٚتؿدٝص املعٛقات اَاّ املػتجُط ٜٔزاخٌ املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت :
تعاْ ٞاملسٕ ايصٓاع ١ٝيف ضباؾظ ١ايػًُٝاْ -١ٝعطبت َٔ عسَ ٠ؿانٌ َ ٚعٛقات تعٝل عٌُ املػتجُطْ ٜٔصنط اُٖٗا عً ٢ايٓشٛ
األت:ٞ
 .1ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاالغاغ :١ٝعسّ ٚدٛز بطْاَر  ٚخط ١إغذلاتٝذٚ ١ٝاضش ١خاص ١بتُٓ ١ٝاملسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ– ١ٝ
عطبت َٔ ،سٝح تٛؾرل ايبٓ ١ٝايتشت( ١ٝايططم  ٚاملٛاصالت  ،ايهٗطبا ٚ ٤املا ، ٤اجملاض ،ٟايطاق)١املال ١ُ٥بؿهٌ ٜتُاؾَ ٢ع استٝادات
املؿاضٜع املٛدٛز ٠سايٝا  ٚاملتٛقع ١اْؿاٖ٤ا َػتكبال ٚ .ازبسٜط بايصنط إ التٛدس ططٜل ضٝ٥ػ ٞخاص ١بٗص ٙاملس ١ٜٓست ٢تػٌٗ عًُ١ٝ
ْكٌ استٝادات َ ٚػتًعَات بٓا ٚ ٤تؿػ ٌٝاملؿاضٜع  ٚ ،نصيو يتػٗ ٌٝعًُْ ١ٝكٌ  ٚتٛظٜع املٓتذات اىل احملاؾظات االخط ٣يف
االقً ٚ ِٝايعطام .
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 .2ضعـ اشبسَات  ٚاملػتًعَات املػاعس :٠عسّ ٚدٛز اشبسَات  ٚاملػتًعَات املػاعس ٠ايططٚض ١ٜيف املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف
ايػًُٝاْ – ١ٝعطبتَٗٓ ،ا عسّ ٚدٛز َطنع أ ٚايٛسس ٠االَٓ ١ٝأٚ ٚسس ٠إطؿا ٤سطٜل ٖصا َٔ دٗ ٚ ، ١عسّ ٚدٛز ايػٛم  ٚاملباْٞ
ايػهٓ َٔ ١ٝدٗ ١االخط. ٣
 .3ضعـ ايكسض ٠املاي ١ٝيًُػتجُط :ٜٔعً ٢ايطغِ َٔ قٝاّ سه ١َٛاالقً ِٝمبعازب ١ازبٛاْب ايكاْ ٚ ١ْٝٛاملاي ١ٝملؿهً ١متًٝو
االضاض ٞايت ٢مت ربصٝصٗا يًُس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت  ،اال إ املػتجُطٜٛ ٜٔادَٗ ٕٛؿهً ١ايتعٜٛض ايت ٢تتِ املطايب١
بٗا املايهني ايػابكني ،مم ا ٜؤز ٟاىل ططز بعض املػتجُط َٔ ٜٔاملسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝنصيو غٝؤز ٟاىل اعاق ١زخ ٍٛاملػتجُط ٜٔازبسز اىل
املسٕ ايصٓاع – ١ٝعطبت.
 . 4ضعـ اعساز زضاغات ازبس ٣ٚاالٚيٚ ١ٝايتؿص :١ًٝٝضعـ زضاغات ازبس ٣ٚايتػٜٛك ٚ ١ٝايؿٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايتشطرل١ٜ
يًُسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ ،١ٝمما ٜؤز ٟاىل ارباش قطاضات خاط ١٦س ٍٛاختٝاض َٛقع املؿطٚع  ،ذبسٜس  ٚتطتٝب املؿطٚعات َٔ ايٓاس١ٝ
ايهُ ٚ ١ٝايٓٛعٚ ، ١ٝبايتاي ٞعسّ ؾاعً ١ٝتاثرل املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت عً ٢ايٓؿاطات االقتصاز ٟاحملً ٚ ٢االدٓيب ٚ
تبك ٢سادات االقً ٚ ِٝايػٛم احملً ٢غرل َؿبع. ١
. 5عسّ ٚدٛز غٝاغ ٚ ١اغذلاتٝذٚ ١ٝاضش :١عسّ ٚدٛز غٝاغَ ١اي ٚ ١ٝدباضٚ ١ٜاقتصاز ١ٜخاص ١باملسٕ ايصٓاع ١ٝيف االقًَٔ ِٝ
ضُٓٗا املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبت ،يصا يٝؼ ٖٓاى سٛاؾع  ٚتػٗٝالت اضاؾ ١ٝيًُؿاضٜع زاخٌ املسٕ َكاضْ ١باملؿاضٜع
خاضز املسٕٖ ٚ ،ص ٙغٝؤز ٟبايٓتٝذ ١اىل عسّ تؿذٝع أ ٚدصب املػتجُط ٜٔغٛا ٤ناْٛا ضبًٝني أّ أداْب يف ايتؿهرل بٛضع
اغتجُاضاتِٗ َ ٚؿاضٜعِٗ زاخٌ املسٕ ايصٓاع. ١ٝ
 . 6عسّ ٚدٛز ٖ ١٦ٝازاض ١ٜخاص ١باملس ١ٜٓايصٓاع :١ٝضعـ زٚض ازبٗات املعٓ ١ٝايعاَ(١اسبه ٚ )١َٝٛاشباص( ١ايكطاع اشباص)يف
تكس ِٜايسعِ  ٚايتُٚ ٌٜٛاالغتؿاضات االزا ٚ ١ٜاالْتاد ١ٝيًُؿاضٜع ايت ٢مت اظباظٖا يف زاخٌ املسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ-١ٝعطبت،
ٚنصيو عسّ ٚدٛز اشل ١٦ٝاالزاض ١ٜاشباص ١زاخٌ املٓطك ١يتٓظ ٚ ِٝاالؾطاف عً ٢املس ١ٜٓايصٓاعٚ ١ٝنصيو يتػٝرل َعاَالت املػتجُط
احملً ٚ ٞاالدٓيب.
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االغتٓتادات  ٚاملكذلسات
اٚال :االغتٓتادات :
يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ ايتشً ٌٝتٛصًت ايبشح اىل االغتٓتادات االت:١ٝ
 .1إ زٚض املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ-١ٝعطبت يف تطٜٛط ايكطاع ايصٓاع ٚ ٞدصب االغتجُاضات احملً ٚ ١ٝاالدٓب ١ٝيٝؼ
باملػت ٣ٛاملطًٛب ٜٚ .عٛز غبب يف شيو اىل عسّ ٚدٛز بطْاَر  ٚخط ١غذلاتٝذٚ ١ٝاضش ١خاص ١بتُٓ ١ٝاملسٕ ايصٓاع ١ٝايػًُٝاْ١ٝ
– عطبت َٔ ،سٝح تٛؾرل ايبٓ ١ٝا يتشت( ١ٝايططم  ٚاملٛاصالت  ،ايهٗطبا ٚ ٤املا ، ٤اجملاض ،ٟايطاق)١املال ١ُ٥بؿهٌ ٜتُاؾَ ٢ع
استٝادات املؿاضٜع املٛدٛز ٠سايٝا  ٚاملتٛقع ١اْؿاٖ٤ا َػتكبال .
 . 2إ ضعـ ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝقً ١ايتػٗٝالت  ٚاسبٛاؾع يف املسٕ ايصٓاع ١ٝاز ٣اىل عسّ قسضتٗا عً ٢دصب املػتجُط ٜٔاحملًٝني
 ٚاالداْب باملػت ٣ٛاملطًٛب ،سٝح إ عسز املؿاضٜع ايصٓاع ١ٝزاخًٗا مل ٜتذاٚظ(ٚ )%15إ سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط ؾٗٝا ()%30
ؾكط َٔ امجاي ٞضأؽ املاٍ املػتجُط يف ايكطاع ايصٓاع ٞيف احملاؾظ. ١
 .3عً ٢ايطغِ َٔ املؿانٌ  ٚايعكبات املاي ٚ ١ٝاالزاض ١ٜاَاّ املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب يف زخٛشلِ اىل املسٕ ايصٓاع ،١ٝاال
إ زٚض املسٕ ايصٓاع ١ٝيف اغتػالٍ يًُٛاضز احملً ٚ ١ٝخًل ؾطص ايعٌُ يألٜس ٟايعاًَ ١احملً ١ٝعاي ، ١ٝاش بًؼ ( )%80( ٚ )%62عً٢
ايتٛاي.ٞ

ثاْٝا :املكذلسات :
يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ االغتٓتادات َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ اقذلاح األت:ٞ
 . 1ضطٚض ٠قٝاّ سه ١َٛاالقً ِٝبٛضع ايػٝاغات االقتصاز ١ٜبايؿهٌ ايص ٟتؤز ٟاىل تؿذٝع املػتجُط ٜٔاحملًٝني  ٚاالداْب
الْؿاَ ٤ؿاضٜعِٗ  ٚتٝ ٛـ اغتجُاضاتِٗ زاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝشيو عٔ ططٜل َٓح  ٚظٜاز ٠اسبٛاؾع  ٚاالعؿا٤ات ايططٜبٚ ١ٝ
ازبُطن ٚ ،١ٝايعٌُ ع ً ٢اْؿا ٤املصطف اشباص بتُ ٌٜٛاملؿاضٜع زاخٌ املسٕ ايصٓاعٚ ،١ٝنصيو عٔ ططٜل اغتدساّ بطاَر ٚ ٚغاٌ٥
ايسعا ٚ ١ٜايذلٜٚر ايهؿٚ ، ٠٤ٛخصٛصا َٔ خالٍ ؾتح املعاضض املتعًك ١باملٓتذات  ٚاملهٓٓ ٚ ١االدٗع ٠ايصٓاع ١ٝيف زاخٌ االقًٚ ِٝ
خاضدٗا.
 .2ضطٚض ٠ايعٌُ عً ٢تؿه ٌٝاشل ١٦ٝاملػتكً ١الزاض ٠املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ -١ٝعطبتٚ ،شيو بٗسف تػ ٌٗٝاالدطا٤ات
املتعًك ١مبٓح تطاخٝص اْؿا ٤املؿاضٜع زاخٌ املسٕ  ٚتػطٜع َعاَالت املػتجُطٚ ،ٜٔنصيو َٔ ادٌ اػباز سً ٍٛدصض ١ٜيًُؿانٌ
املتعًك ١بتًُٝو االضاض ٚ ٞاي ١ٝتعٜٛطِٗ .
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 .3ايعٌُ عً ٢ت أغٝؼ املهاتب االزاض ٚ ١ٜايؿٓ ٚ ١ٝاالغتؿاض ١ٜشات اتصاٍ َباؾط َع املؤغػات االنازمي ٚ ١ٝازباَعات
يالغتؿاز َٔ ٠زضاغاتِٗ  ٚاغتؿاضاتِٗ يف تطٜٛط املس ١ٜٓايصٓاع ١ٝيف ايػًُٝاْ - ١ٝعطبت ٚ ،نصيو ضطٚض ٠ايعٌُ عً ٢ايتٓػٝل
املباؾط بني ازبٗات املعٓ ٚ ١ٝبني ايكطاع ايصٓاع ٞاشباص ٚضباٚي ١اقٓاعِٗ باملؿاضن ١يف انُاٍ  ٚتُٓ ١ٝايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُس ١ٜٓايصٓاع١ٝ
يف ايػًُٝاْ – ١ٝعطبتْ ،ظطا يعسّ قسض ٠سه ١َٛاالقً ِٝبتدصٝص َٝعاْ ١ٝخاص ١يتطٜٛط ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف املسٕ ايصٓاع ٚ ١ٝتٛؾرل
َػتًعَاتٗا.
 .4ضطٚض ٠االٖتُاّ بتشكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ٚ ١خصٛصا يف صباٍ احملاؾظ ١ايبٚ ،١ٝ٦ٝشيو عٔ ططٜل تصٓٝـ املؿاضٜع سػب
زضد ١تاثرلٖا  ٚتاثطٖا بايب ٚ ،١٦ٝايعٌُ عً ٢اعاز ٠تٛظٜع املٛاقع يًُؿاضٜع ايصٓاع ١ٝبٗسف دبٓب االضطاض ايب ٚ ١ٝ٦ٝسؿا ًا عً ٢سكٛم
االدٝاٍ ايكازَ.١
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املصازض ٚاملطادع
اٚالً :املٓؿٛضات ايطزل: ١ٝ
 .1األَِ املتشس ،1978،٠زي ٌٝتأغٝؼ املٓاطل ايصٓاع ١ٝيف ايس ٍٚايٓاَْٜٛٛٝ ،١ٝضى.
 .2مجٗٛض ١ٜايعطامٚ ،2015،ظاض ٠ايتدطٝط ازبٗاظ املطنع ٟيالسصاَ ، ٤سٜط ١ٜاالسصا ٤ايصٓاع ،ٞاسصا ٤املٓؿأت ايصٓاع ١ٝالقًِٝ
نٛضزغتإ ،بٝاْات َٓؿٛض ،٠بػساز .
 .3سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ١٦ٖٝ ،2016،االغتجُاض ،زا٥ط ٠ايسضاغات  ٚاملعًَٛات ،بٝاْات َٓؿٛض ،٠اضب. ٌٝ
 .4سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ،2006،قاْ ٕٛاالغتجُاض :قاْ ٕٛضقِ  ، 4سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ .
ثاْٝاً :ايطغاٚ ٌ٥األطاضٜح ازباَع:١ٝ
 .1ضبُس ْاد ٞايعبٝس ،2008،ٟؾاعً ١ٝاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف امنا ٤املٓاطل اسبط ،٠زضاغ ١مناشز طبتاض ٠يًبًسإ اغ (١ٜٛٝايصني،
االَاضات  ،ايعطام) ،اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،داَع ١بػساز.
 .2ضش ٞغامل امحس ايعٜسإ ، 2004،تك ِٝٝاملؿاضٜع ايصٓاع ١ٝيف املٓاطل اسبط ٠يف ايعطام :اؾاض ٠خاص ١اىل املٓطك ١اسبط ٠يف ضباؾظ١
ْ ،٣ٛٓٝضغايَ ١ادػترل ،غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،داَع ١املٛصٌ.
ْ .3ا ٌ٥ضبُس ابطاَٖ ِٝصبح ، 2012،اُٖ ١ٝاملٓاطل ايصٓاع ١ٝعً ٢ايُٓ ٣ٛاالقتصاز ٟزاخٌ قطاع غع :٠ساي ١زضاغَ ١س ١ٜٓغع٠
ايؿًػط ،١ٝٓٝضغايَ ١ادػترل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝاالقتصاز ٚايعً ّٛاالزاض ،١ٜداَع ١االظٖط.
ثايجاً :اجملالت :
 .1ز.اغعس ايػعسٖٓ ٚ ٕٚس ضؾٝل ، 2001،عب ٛضؤ ١ٜدسٜس ٠يًُٓا ل االقتصاز ١ٜاسبط ٠يف ايعطام ،صبً ١اشبًٝر ايعطب ،ٞايعسز()2-1
َطنع ايسضاغات اشبًٝر ايعطب ،ٞداَع ١ايبصط. ٠
 .2ز.دً ٌٝؾٝعإ ايبٝطا ٚ ٞ٥ز .ضبٝع قاغِ ثذ ، 2006،ٌٝعٛاٌَ ظباح املٓاطل اسبط ٠يف ايس ٍٚايٓاَ ،١ٝصبً ١ايعً ّٛاالقتصاز،١ٜ
نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،داَع ١ايبصط ،٠اجملًس ( )5ايعسز(.)17
َ .3طاضٜس ْٚاٖس ضبُس ،2007،ايعٛاٌَ املؤثط ٠عً ٢االزا ٤ايتصسٜط ٣يؿطنات املٓػٛدات ٚاملالبؼ ازباٖع ٠باملٓاطل ايصٓاع١ٝ
املؤًٖ ،١صبً ١ايبشٛخ االزاض ،١ٜايعسز( ،)1ايكاٖطَ ، ٠صط.
 .4ز .ضبُس ابطاٖ ِٝسػني َكساز  ٚز .ضبُس َصطؿ ٞضبُٛز ايكسض ،2009،٠االغتجُاض يف املسٕ ايصٓاع ١ٝايؿًػطَ " :١ٝٓٝعٛقات ٚ
طُٛسات" ٚاثط ٙيف تٛؾرل ؾطص ايعٌُ :زضاغ ١سايَ ١س ١ٜٓغع ،٠صبً ١ازباَع ١االغالَ ،١ٝاجملًس( ،)17ايعسز( ،)21غع ، ٠ايؿًػطني.
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 .5عً ٢عباؽ ؾاضٌ  ٚغطَس عباؽ دٛاز ، 2011 ،االغتجُاض يف املٓاطل اسبط ٠يف ايعطام (ايؿطص  ٚايتشسٜات) حبح َٓؿٛض يف
املٛقع االيهذل ١ْٝٚيٛظاض ٠املاي ،١ٝايسا٥ط ٠االقتصاز ،١ٜبػساز.
 .6عبسايطمحٔ عبساهلل ،1994،ايتُٓ ١ٝايصٓاع ١ٝيف ايعامل ايجايح ،صبً ١ايعً ّٛاالدتُاع،١ٝايعسز(.)3
 .7ز .غعس ضبُس ايهٛاظٚ ٟاخط ،2012،ٕٚاغٗاّ ذبً ٌٝايب ١٦ٝاشباضػب ١ٝيف ذبسٜس ايتٛد٘ االغتجُاض :ٟزضاغ ١ذبً ١ًٝٝالزا ٤عَٔ ١ٝٓٝ
املػتجُط ٜٔيف ضباؾظ ١زٖؤى  ٚاضب ،ٌٝصبً ١داَعْٛ ١ضٚظ ،زٖؤى ،ايعسز(صؿط).
ضابعاً :ايهتب :
 .1ز.زلرل ايتٓرل ،1997،تصُ ِٝاٚي ٞيًُذُع ايصٓاع ،ٞايطبع ١االٚي ،ٞبرلٚت .
 .2سػٔ عبسايكازض صاحلَ ،1985،سخٌ اىل ازبػطاؾ ١ٝايصٓاع ،١ٝايطبع ١االٚي ،ٞزاض ايؿطم يًٓؿط ،عُإ.
خاَػاً :املػتٓسات ايعاَ: ١
 .1تكاضٜط ايٓؿاط االْتاد ٞايػٓ ٟٛايصازض عٔ املعاٌَ . 2016 ،
غازغاً :املكابالت :
 .0املكابًَ ١ع غٝس صالح مح١خإَ ، 2016،سٜط زا٥ط ٠املوسٕ  ٚاملٓواطل ايصوٓاع ١ٝيف َسٜطٜو ١ايعاَو ١يًٗ٦ٝو ١االغوتجُاض يف ضباؾظو١
ايػًُٝاْ ،١ٝسه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ.
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