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األظَ ١املاي ١ٝيف نٛضزغتإ
ٚأْعهاغاتٗا عً ٢االغتجُاض ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ* ١ٝ
ّٜٛ.ّ.غف عبٝس مح٘ اَني

ّ.ّ.ؾٛضف قازض عًٞ

نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتكاز /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ

املًدل
ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل بٝإ األظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنطزغتإ ٚاْعهاغاتٗا عً ٢قطاع٘ ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ َٔ ١ٝدٗ،١
فهالً عٔ اغتككا ٤أغباب تٛاتط سسٚخ األظَ ١املايَٚ ١ٝػبباتٗاٚ ،عطض اآليٝات ٚاإلدطا٤ات ايٛقا ١ٝ٥يالظَ ١املاي ١ٝبايرتنٝع عً٢
اظَ ١ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ ،١ٝاعتُست ايبشح املٓٗر ايٛقف ٞايتشً ًٞٝيتشسٜس اْعهاغات األظَ ١املاي ١ٝعً ٢ايٓؿاط
ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْٚ ،١ٝتٛقًت ايبشح اىل زتُٛع َٔ ١االغتٓتادات أُٖٗا إ االغتجُاض ايعكاض ٟيف اإلقً ِٝنإ َتهطضاَ
َٔ االظَ ١املاي ، ١ٝإش مت االْػشاب َٔ َؿاضٜع اغتجُاض ١ٜبكًَٝ ) 10 ( ١ُٝاضات زٚالضٚ .يف نَ ٤ٛكرتسات ايبشح مت تكس ِٜمجً١
َٔ ايتٛقٝات َٓٗا نطٚض ٠إدطا ٤إقالسات دصض َٔ ١ٜايٓعاّ املاي ٞيف إقً ِٝنطزغتإ ايعطام ٚإعازٖٓ ٠سغ ١األْؿط ١املعتُس ٠يف
َؤغػات٘ املتٓٛع ١مبا ٜهُٔ َٛانب ١ايب ١٦ٝاحملٝط ١بٗا ٚاالغتذاب ١ايػطٜع ١أل ٟخًٌ عتسخ ْتٝذ ١تعطض ايبالز الظََ ١ايَ ١ٝطتكب.١
ايهًُات املفتاس :١ٝاألظَ ١املاي ،١ٝايكطاع ايعكاض ،ٟايٓؿاط ايعكاض ،ٟستافع ١ايػًُٝاْ ،١ٝإقً ِٝنٛضزغتإ.
Abstract
This research aims to explain the financial crisis in the Kurdistan region and its implications on the
real estate sector in Sulaymaniyah governorate on the one hand, as well as investigating the causes of the
frequency of the financial crisis and its causes, and the presentation of mechanisms and preventive
measures for the financial crisis, focusing on the crisis of the real estate sector in Sulaymaniyah
Governorate, to determine the implications of the financial crisis on the real estate activity in the province
of Sulaymaniyah, and reached research to a set of conclusions that the most important real estate
investment in the region was affected by the financial crisis, as the withdrawal of investment projects
worth (10) Billions Dollar.

* قسّ ٖصا ايبشح يف املؤمتط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطْٝ/١ٜػإ 2102
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In light of the research proposals were presented a number of recommendations, including the need
for radical reforms of the financial system in the Kurdistan region of Iraq and the re-engineering of
approved activities in various institutions to ensure that keeping up with the surrounding environment
and rapid response to any defect occurs as a result of the country's anticipated exposure to financial crisis.
Key words: financial crisis, the real estate sector, real estate activity, the province of Sulaymaniyah,
Kurdistan Region

املكسَ١
إ االقتكاز ايعاملَٓ ٞص بساٜات ايكطٕ املان ٞاىل ٖصا ايٜ ّٛٝعاْ ٞنجري َٔ األظَات املايٚ ،١ٝيف ظٌ تًو األظَات ٚايتػريات
نًٗا بطظت ٚاظزازت اذتاد ١اىل األغٛام ٚاملؤغػات املاي ١ٝملا هلا َٔ تأثري يف ايٓؿاطات االقتكاز ١ٜبأْٛاعٗا املدتًف ١بؿهٌٍ عاّ
ٚعً ٢ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝعً ٢ضتٚ ،ٍٛأؾطت ايػٓٛات االخري ٠بطٚظ االظَ ١يف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام اييت ميهٔ ٚقفٗا
يف عًِ االقتكاز اىل اذتاي ١ايػ ١٦ٝيًذٛاْب املايٚ ١ٝاالقتكاز ١ٜيًبًس.
إ األظَات املايْٚ ١ٝعطا يآلثاض اذتازٚ ٠ارتطري ٠اييت ميهٔ إٔ ترتتب عٓٗا اييت قس تٗسز االغتكطاض االقتكازٚ ٟاالدتُاعٞ
ٚايػٝاغ ٞيًس ٍٚاملعٓ ١ٝناْت غبباً ألظزٜاز عسز املؤغػات املاي ١ٝاملفًػ ١اش بسأت بعض ايكٓاعات يف االقتكاز اذتكٝك ٞبطًب
املػاعس ٠أَٛ ٚادٗ ١االْٗٝاضٚ ،تعٛز األظَ ١املاي ١ٝيف نٛضزغتإ اىل نعف اذتهَٛات يف اإلقً ِٝيف إزاضَٛ ٠اضزٖا عً ٢ضت ٍٛنف٤ٛ
ٚفاعٌ ،فهالً عٔ االعتُاز ايهً ٞعً ٢قطاع ايٓفط ٚاُٖاٍ ايكطاعات االخط ٣نصيو تٗسٜسات تٓع ِٝزاعـٚ ،أظَ ١ايالد٦ني
ايػٛضٜني ٚأظَ ١ا يٓاظسني ايعطاقٝني ٚارتالفات َع سه ١َٛبػساز س ٍٛعا٥سات ايٓفط اإلقً ِٝنٛضزغتإ عُكت َٔ تاثري ٖصٙ
االظَ.١
َٔ ٖصا املٓطًل تهُٔ ايبشح َٓٗذ ١ٝايبشح ،فهالً عٔ ثالخ َباسح ضٝ٥ػ ،١إش ٜتٓا ٍٚاملبشح األَ ٍٚفٗ ّٛاألظَ ١املاي١ٝ
ٚاغبابٗا ٚأْٛاعٗاٚ ،تهُٔ املبشح ايجاَْ ٞفٗ ّٛاالغتجُاض ايعكاضٚ ٟأُٖٝت٘ ٚسػاغٝت٘ ،أَا املبشح ايجايح فتٓا ٍٚتأثري األظَ ١املاي١ٝ
يف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام يف ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ.١ٝ

َٓٗذ ١ٝايبشح
َ .1ؿهً ١ايبشح
ٜؿري ٚاقع اذتاٍ إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام باْ٘ اَاّ حتسٍ نبريْ ،تٝذ ١االظَ ١املايَٚ ١ٝا متدض عٓٗا َٔ تساعٝات طايت
ايكطاعات االقتكاز ١ٜمجٝعٗا يف اإلقً َٔٚ ِٝنُٓٗا ايكطاع ايعكاض ،ٟبٓا ً٤عًَ ٢ا تكسّ ميهٔ ططح ايػؤاٍ اآلت ٞيًتعبري عٔ َؿهً١
ايبشح "َا تأثري االظَ ١املاي ١ٝعً ٢االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض""ٟ
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 .2أُٖ ١ٝايبشح
ٜػتُس ايبشح اُٖٝت٘ َٔ طبٝع ١املٛنٛع ايص ٟغًط ايه ٤ٛعًَ ٘ٝتُجالً بايتػريات اييت ٜؿٗسٖا االقتكاز يف إقًِٝ
نٛضزغتإ ،فهالً عٔ االٖتُاّ املتعاٜس يإلقً ِٝمبٛنٛع ١األظَ ١املايَٚ ١ٝا ٜٓتر عٓٗا َٔ آثاض غًب ١ٝالغُٝا يف ايكطاع ايعكاضٟ
ٚاالغتجُاض فٚ ،٘ٝعطض ٚتكس ِٜاملكرتسات الستٛاٚ ٤تكً ٌٝارتػا٥ط املاي ١ٝيف ايكطاع ايعكاض.ٟ
 .3أٖساف ايبشح
ٜتُجٌ اهلسف ايطٝ٥ؼ يًبشح يف تؿدٝل االغباب اييت ازت اىل سسٚخ االظَ ١املايٚ ١ٝاثاضٖا املرتتب ١عً ٢ايكطاع ايعكاضٟ
ٚاالغتجُاض فٚ ٘ٝآيٝات َعادتتٗا ،فهال عٔ االٖساف ايفطع ١ٝاآلت:١ٝ
أ-

حتً ٌٝاآلثاض املرتتب َٔ ١االظَ ١املاي ١ٝعً ٢ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيف إقًِٝ

نٛضزغتإ.
ب-

تكس ِٜاملكرتسات اييت تػِٗ يف ايتكً َٔ ٌٝايٓتا٥ر ايػًب ١ٝهلا.

 .4فطن ١ٝايبشح:
ٜٓطًل ايبشح َٔ فطن َ ١ٝفازٖا إٔ االظَ ١املاي ١ٝهلا تأثريات غًبَ ١ٝباؾط ٠يف االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض ٟيف إقًِٝ
نٛضزغتإ ايعطام.
َٗٓ .5ر ايبشح:
اعتُست ايبشح املٓٗر ايٛقف ٞايتشً ًٞٝيتشسٜس اْعهاغات األظَ ١املايٚ ١ٝآثاضٖا يف ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف
ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيف إقً ِٝنطزغتإ.
 .6سسٚز ايبشح:
تهُٓت اذتسٚز املهاْ ١ٝيًبشح ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيف إقً ِٝنطزغتإ ،يف سني حتسزت اذتسٚز ايعَاْ ١ٝاملس– 2008( ٠
.)2015
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املبشح األٍٚ
األظَ ١املايَ :١ٝفَٗٗٛاٚ ،أغبابٗاٚ ،اْعهاغاتٗا
أٚالًَ :فٗ ّٛاألظَ ١املاي١ٝ
تٓشسض ايهًُ ١ايفطْػ َٔ Crise ١ٝايهًُ ١ايآلتٚ Crisis ١ٝٓٝاييت بسٚضٖا تٓشسض َٔ ايهًُ ١ايْٛٝاْٚ ،Krisis ١ٝقس
ظٗطت األظَ ١املاي ١ٝألَ ٍٚط ٠عٓس ايهاتب ز ٣الؽ ناظ Conte de Las Casesيف عاّ (1823بٝيب  ،)3 ،2015 ،بٛقفٗا
انططاباً يف أغٛام املاٍ أ( ٟغٛم ايٓكس) ٚايصٜ ٟه ٕٛف ٘ٝغ ٤ٛاالختٝاض ٚاملداطط ٠غ ١٦ٝيسضد ١إٔ غٛم املاٍ ٜه ٕٛغري قازض عً٢
تٛد ٘ٝاألَٛاٍ بهفا ٠٤اىل ٖؤال ٤ايصٜ ٜٔه ٕٛيس ِٜٗأفهٌ ايفطم االغتجُاض( ١ٜايعٜازات ٚارتطابؿ ،)406 ،2013 ،١إٕ ايعامل
ٚاد٘ نجريا َٔ األظَات املايَ ١ٝجٌ ايهػاز ايعع ِٝعاّ  َٔٚ ،1929ثَِّ األثٓني األغٛز عاّ ٚ ،1987تًتٗا أظَ ١أنتٛبط ،1989
ٚقٛالً إىل أظَات األغٛام ايٓاؾ ١٦يف ايتػعٓٝات ٚأظَ ١دٓٛب ؾطم أغٝا اييت مل تػًِ َٓٗا ٖص ٙايبًسإ اييت حتكل َػتٜٛات عاي١ٝ
َٔ ا يُٓ ،ٛفتهطاض األظَات املاي ١ٝظاٖطَ ً٠جري ً٠يًكًل ٚاالٖتُاّٚ ،تٗسٜساً سكٝكٝاً عً ٢االغتكطاض االقتكازٚ ٟايػٝاغٚ ٞالغُٝا ايسٍٚ
ايٓاَ( ١ٝبٝيب  ،املكسض ايػابل)2 ،
نُا ميهٔ تعطٜف االظَ ١املاي ١ٝعً ٢اْٗا تسٖٛض ا ٚاطتفاض يف طًب املػتجُط عً ٢االق ٍٛاملاي ١ٝاييت تؤز ٟزٚضاً َُٗاً يف
االقتكاز ايكٜ ٚ ،َٞٛكًٌ َٔ ايٓؿاط االقتكاز ٟايهً ٞعً ٢ضتَ ٍٛباؾط عٔ ططٜل تأثري ِٙيف قطاضات املػتًٗهني ٚاالفطاز ٚايؿطنات
ٚعً ٢ضت ٍٛغري َباؾط عرب تأثريات٘ يف اغعاض باق ٞاالق ٍٛاالخطٚ ٣املٛاظْات املاي ١ٝيًٛغطا ٤املايَ ٕٛٝجٌ ايبٓٛى (عً، 2010 ، ٞ
.)3
ثاْٝا :أغباب األظَات املاي١ٝ
إ أغباب ٖص ٙاألظَات ختتًف َٔ أقتكاز زٚي ١ألخطٚ ٣فل ظطٚفٗا ،فف ٞزضاغ ١زٚيَ ١ٝعُك ١مشًت  102أظََ ١اي١ٝ
يعؿط ٜٔبًس خالٍ ايعؿط ٜٔعاّ املان( ٞأغتدسّ َؤؾط َعزٚز ٜته َٔ ٕٛزضد ١أطتفاض ق ١ُٝايعًُْٚ ،١ػب ١ارتػاض ٠يف
اال ستٝاطات) ،تٛقًت ٖص ٙايسضاغ ١اىل ْتٝذَ ١فازٖا إٔ أنجط بًسإ ايع ١ٓٝاملسضٚغ ١عطن ١يألظَات املاي ٖٞ ١ٝايبًسإ اييت ؾٗست
حتطضاَ يف أغٛاقٗا املايٚ ،١ٝاألظَات املكطف ١ٝاييت أزت بسٚضٖا اىل أظَ ١عُالت (بٝيب ،املكسض ايػابلٖٓٚ ،)9 ،اى زتُٛعَٔ ١
األغباب املؿرتن ١اييت ميهٔ اظتاظٖا باآلت:ٞ
ٜ -1ك ّٛايٓعاّ املاي ٞايعاملْٚ ٞعاّ األغٛام املاي ١ٝعًْ ٢عاّ املؿتكات املاي ١ٝاييت ال ٜرتتب عًٗٝا أَ ٟبازالت فعً ١ٝيًػًع
ٚارتسَات بٛقفٗا َكاَطات َٚطآٖات تك ّٛعً ٢اذتغ ٚايكسضٚ ،إٕ َععُٗا ٜك ّٛعً ٢ا٥تُاْات َٔ ايبٓٛى عً ٢ؾهٌ قطٚض ،مما
أز ٣اىل تهدِ ايكطٚض ٚٚقٛهلا إىل َػتٜٛات عاي ١ٝدسًا مما أز ٣إىل سسٚخ األظَ ١املاي.١ٝ
 -2غ ٤ٛغًٛنٝات َؤغػات ايٛغاط ١املاي ١ٝاييت تك ّٛباإلقطاض بأغعاض فا٥س ٠عاي ١ٝدساً يٛدٛز املداططٚ ٠اييت ٜتشٌُ
تبعٝتٗا املكرتض مما ٜؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜإىل سسٚخ األظَ ١املاي( ١ٝعبساملعبٛز.)25 ،2009 ،
-3نعف قسض ٠ايبٓٛى عً ٢مت ٌٜٛايؿطنات ٚاألفطاز أز ٣اىل اطتفاض االْفام االغتجُاضٚ ٟاالغتٗالن ٞمما ٖسز عسٚخ
االظَ( ١ايطٚاس)2 ،2009 ،ٞ
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 -4اظَات تعٗط ْتٝذ ١غ ٤ٛتكطفات ايسٚيَ ١جٌ االخطا ٤االزاضٚ ١ٜايفٓ ١ٝا ٚايتػريات ايػٝاغ ١ٝاملفاد( ١٦غٗ،2002 ،ٛ
.)253
إٔ َععِ االظَات يف املانٜ ٞعٛز غببٗا إىل اْتٗاز غٝاغات َايْٚ ١ٝكس ١ٜتٛغع ١ٝاييت بسٚضٖا تؤز ٟإىل ظٜاز ٠نبري ٠يف
ايطًب ،فهالً عٔ غعط قطف أعً َٔ ٢ايك ١ُٝاذتكٝكٚ ،١ٝاطتفاض يف االستٝاط ٞايٓكس ٟإىل زضد َٔ ١ارتطط تؤز ٟاىل سسٚخ األظَ١
(نٛضتٌٚ ) 15 ،2005 ،يهٔ ٚعً ٢ايطغِ َٔ ٖصا ايتعسز اال إ ٖٓاى مسات أ ٚخكا٥ل عاََ ١تفل عًٗٝا بني ايباسجني فُٝا ٜطتبط
باالظَ ١املايْٛ ١ٝدعٖا فُٝا ٜأت( :ٞغٗ ،ٛاملكسض ايػابل)253 ،
 .1املفادأ ،٠فٗ ٞحتسخ بؿهٌ غري َتٛقع  ٖٞٚسسخ غطٜع ٚغاَض.
 .2دػاَ ١ايتٗسٜسٚ ،ايص ٟقس ٜؤز ٟاىل خػا٥ط َاز ١ٜأ ٚبؿطٖ ١ٜا ١ً٥تٗسز االغتكطاض.
َ .3طبه ،١تٗسز االغؼ أ ٚايطنا٥ع ايطٝ٥ػ ١ٝاييت ٜك ّٛعًٗٝا ايٓعاّٚ ،تٛدس ساالت ايكًل ٚايتٛتطٚ ،عسّ ايٝكني يف
ايبسا ٌ٥املتاس.١
 .4نٝل ايٛقت املتاح ملٛادٗ ١االظَ ،١فاالسساخ تتكاعس بؿهٌ َتػاضع.
 .5تعسز االططاف ٚايك ٣ٛاملؤثط ٠يف سسٚخ االظَٚ ،١تعاضض َكاذتٗا.
ثايجاَ :أْٛاع األظَات املاي١ٝ
.1أظَ ١ايعًُٜ :١ؤز ٟسسٚخ األظَ ١املاي ١ٝيف أ ٟبًس إىل اطتفاض ق ١ُٝايعًُ ١فٚ ٘ٝإىل ٖبٛط ساز يف قُٝتٗا ،اش ميٝع احملًًٕٛ
بني أظَات ايعًُ ١شات "ايطابع ايكسٚ "ِٜأظَات "ايطابع اذتسٜح" فاألٚىل تبًؼ شضٚتٗا بعس فرت َٔ ٠االفطاط يف األْفامٚ ،االضتفاع
اذتكٝك ٞيف ق ١ُٝايعًُ ١اييت تؤز ٟاىل انعاف اذتػاب ادتاضٖٚ ،ٟصا ٜه ٕٛغايباً يف غٝام َٔ ايهٛابط املتعاٜس ٠عً ٢ضأؽ املاٍ مبا
ٜؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜاىل ختفٝض ق ١ُٝايعًُ ،١أَا يف اذتاي ١ايجاْ ١ٝفإ ايكًل ايصٜ ٟعاْ ٞاملػتجُط ٖٛ َ٘ٓ ٜٔعسّ ايٝكني بؿإٔ اإلدطا٤ات
اذتهٚ ،١َٝٛاالقرتاض ايهبري (عذع املٝعاْ )١ٝميهٔ إٔ ٜؤثط يف َٓار األغٛام املاي ١ٝاألنجط حتطضاً ٚتهاَالً ٚايهػط غطٜعاً عً ٢غعط
قطف َٔٚ ،ثَِّ حتسخ األظَ( ١ايعك)7 ، 2013 ،ٕٛ
 .2األظَ ١املكطف :١ٝتعٗط األظَات املكطف ١ٝعٓسَا ٜٛاد٘ بٓو َا ظٜاز ٠نبريَٚ ٠فاد ١٦يف طًب غشب ايٛزا٥ع َٔٚ ،ثَِّ
حتسخ "أظَ ١غٛٝي "١يس ٣ايبٓوٚ ،اشا اَتست اىل بٓٛى أخط ٣حتسخ يف تًو اذتاي" ١أظََ ١كطفٚ "١ٝعٓسَا تتٛفط ايٛزا٥ع يس ٣ايبٓٛى
ٚتطفض َٓح ايكطٚض خٛفاَ َٔ عسّ قسضتٗا عً ٢ايٛفا ٤بطًبات ايػشب حتسخ أظَ ١اقطاض أَ ٚا ٜػُ ٢بـ " أظَ ١ا٥تُإ" (نٛضتٌ،
)3 ،2005
 .3أظَ ١ايس : ٕٜٛحتسخ أظَ ١ايس ٕٜٛعٓسَا ٜتٛقف املكرتض عٔ ايػساز أ ٚعٓسَا ٜعتكس املكرتن ٕٛإٔ ايتٛقف عٔ ايػساز
ممهٔ اذتسٚخ َٔٚ ،ثِ ٜتٛقف ٕٛعٔ تكس ِٜقطٚض دسٜسٚ ،٠عتاٚي ٕٛتكف ١ٝايكطٚض ايكاٚ ،١ُ٥قس تطتبط أظَ ١ايس ٕٜٛبس ٜٔجتاضٟ
(خام) أ ٚبس ٜٔغٝاز( ٟعاّ)ٚ ،تؤز ٟاملداطط املتٛقع ١بإٔ ٜتٛقف ايكطاع ايعاّ عٔ غساز ايتعاَات٘ ،اىل تطادع ساز يف تسفكات ضأؽ
املاٍ ارتامٚ ،اىل أظَ ١يف ايكطف األدٓيب (ايعك ،ٕٛاملكسض ايػابل )9 ،
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 .4أظَ ١األغٛام املايٖٓ :١ٝاى زتُٛع َٔ ١االغباب متجٌ املٓار ايص ٟتٓٗاض ف ٘ٝاألغٛام َٔٚ ،أبطظٖا تطانِ ايس ٕٜٛايعاَ١
ٚايس ٕٜٛاملؿهٛى يف حتكًٗٝاٚ ،االغطاع يف َعسالت ايُٓ ٛيف اقتكازٜات ايس ٍٚبؿهٌ ال تػتٛعب٘ طاقاتٗا االقتكازٚ ،١ٜنصيو
اغتدساّ ايكطٚض قكري ٠األدٌ يتَُ ٌٜٛؿطٚعات شات فرتات تفطٜؼ ط ١ًٜٛاالدٌٖٚ ،صا اىل داْب تفؿ ٞايفػاز يف ادتٗاظ
املكطيفٚٚ ،ق ٍٛايطًب اىل أزَْ ٢ػتٜٛات٘ مبا غتًل ساي َٔ ١ايطنٛز ،نُا إٔ املهاضبات ختًل َا ٜػُ ٢باقتكاز ايفكاعات (قالح
ايس.)10 ،2010 ،ٜٔ

املبشح ايجاْٞ
االغتجُاض ايعكاضَ :ٟفَٗٗٛا،أُٖٝتٗا ٚسػاغٝتٗا
أٚالًَ :فٗ ّٛاالغتجُاض ايعكاضٟ
االغتجُاض ايعكاض ٖٛ ٟأ ١ٜممتًهات ( أضض أ ٚبٓا – ١ٜا ٚدع َٔ ٤بٓا – ١ٜأ ٚنًُٗٝا) ستتفغ ب٘ َٔ قبٌ املايو أ ٚاملػتأدط
ألنتػاب اٜطازات اظتاض ١ٜأ ٚايعٜاز ٠يف قُٝت٘ ايطأمساي ١ٝأ ٚنًُٗٝاٚ ،تتُجٌ بكٝاّ املػتجُط باغتجُاض اَٛاي٘ يف ؾطا ٤عكاضاتٚ ،إ
َهْٛات االغتجُاض ايعكاض ٟتؿٌُ االْفام َٔ ادٌ اذتك ٍٛعً ( ٢االضان ٞارتاّ  ،االضان ٞاملتطٛضَ" ٠عتُس َٔ ٠االدٗع٠
اذته ٚ ١َٝٛشتططَٓ ٚ ١فص ٠بٗا ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝارتسَات ايعاَ ٚ "١قطع االضان ٞاملعس ٠يًبٝع ،املباْ ٞظُٝع اْٛاعٗا ( غهين  ،جتاض، ٟ
تطف ، ٞٗٝتعًَ ، ُٞٝطافل  ٚخسَات ) ( ٥اغٛغ.)101 ،2011 ،ٞ
ثاْٝاً :أُٖ ١ٝاالغتجُاض ايعكاضٟ
ٜعترب االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض ٟأسس أِٖ زتاالت االغتجُاض اذتكٝك ٞيف َععِ ز ٍٚايعاملٚ ،املؤؾطات االقتكاز ١ٜيف نجري
َٔ ايس َٔ ٍٚسذِ االغتجُاضات ايعكاضٚ ١ٜتتأثط بٝاْاتٗا غًبا ٚاظتابا عطن ١ايبٓاٚ ٤االْؿا٤ات ٚسذِ املػانٔ اييت تبٓٚ ٢سذِ
ايطْٖٛات ايعكاضٚ ،١ٜميهٔ إٔ ْٛدع أُٖ ١ٝايٓؿاط ايعكاض ٟيف ايٓكاط اآلت( :١ٝايعُري)62-61 ،2011 ،٠
 .1إٔ ايٓؿاط ايعكاضٜ ٟػِٗ بٓػبَ ١طتفع ١يف زخٌ ايس ٍٚستًٝاً أ ٚقَٝٛاًٚ ،ادتسٜ )1( ٍٚبني َسَ ٣ػاُٖ ١ايكطاع
ايعكاض ٟيف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞجملُٛع َٔ ١ايس ٍٚايعطب ١ٝيًُس.)2012- 2007( ٠
دسَ )1( ٍٚعسالت ايُٓ ٛبايٓػب ١امل ١ٜٛ٦يًٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞيًٓؿاط ايعكاض ٟجملُٛع َٔ ١ايسٍٚ
يًُس )2012 – 2007( ٠باألغعاض ادتاض١ٜ
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ٜعٗط ادتسَ ) 1( ٍٚسَ ٣ػاُٖ ١ايٓؿاط ايعكاض ٟيف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞيبعض ايس ٍٚايعطب ،١ٝإش يف عاّ ٜ 2007السغ
إ زٚي ١قطط َعسٍ منٖٛا بًؼ ٚ %49.7االَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ،%36.4 ٠يف عاّ  2009اطتفض َعسٍ من ٛناف ١ايسٚ ٍٚشيو
تأثطاً باألظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝإٕ زٚالً َجٌ االَاضات ٚايبشطٚ ٜٔايهٜٛت نإ َعسٍ منٖٛا ْاقكاٚ ،يف عاّ ٜ 2010السغ إ زٚي١
ايهٜٛت ؾٗست تكسَاً ٚانشاً َكاضْ ١بعاّ  ،2009إش تػري َعسٍ منٖٛا َٔ ( )- %8.3إىل (ٚ )%76.7يف عاّ ٜ 2012السغ إ
َععِ ايس ٍٚقس ؾٗست تكسَاً يف َػاُٖ ١ايكطاع ايعكاض ٟيف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي.ٞ
 .2يكس حت ٍٛايعكاض َٔ ٚغ ١ًٝيًػهٔ إىل جتاض ٠ميتٗٔ بٗا زتُٛع َٔ ١ايتذاض ا ٚاملػتجُط ،ٜٔبٌ تؤغؼ ايؿطنات
ايهرب ٣يًُتادط ٠بٗا.
 .3إ ايعكاض ٜعط ٞآَا جتاضٜا ألقشاب٘ ،حتكٝكا يًُكٛي ١املؿٗٛض( ٠ايعكاض ميطض ٚال ميٛت).
 .4إ يًعكاض ق ٠ٛا٥تُاْ ١ٝإش ٜعترب أٚثل َا ٜكسَ٘ طايب ايتُ ٌٜٛتٛثٝكا يًُبايؼ اييت عتكٌ عًٗٝا.
ثايجاَ :األظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝأْعهاغاتٗا عً ٢أغتجُاض ايعكاضٟ
األغتجُاض ايعكاضًَ ٖٞ ٟه ١ٝأضض أ ٚبٓا ١ٜأ ٚاالثٓإ َعاً أ ٚدعَُٗٓ ٤ا تعٛز يًُايو أ ٚاملػتأدط مبٛدب عكس اظتاض متًٜٞٛ
يًشك ٍٛعً ٢االظتاض أ ٚاْتعاض اضتفاع قُٝتٗا أ ٚاألثٓني َعاً بسالً َٔ أغتدساَٗا يف االْتاز أ ٚتٛضٜس ايبها٥ع ٚارتسَات أ ٚيألغطاض
اإلزاض ١ٜأ ٚيًبٝع نُٔ ايٓؿاط املعتاز يًُٓؿأ ٠عٝح َع تٛغع ايبٓٛى ٚاملؤغػات املاي ١ٝيف ْػب ايتُ ٌٜٛايعكاض ٟز ٕٚنُاْات
ناف ١ٝشيو أثط غًباً يف قسضتٗا املاي ١ٝضغِ ستاٚالتٗا االقرتاض َٔ دٗ ١أخط ( ٣فطٜس ،املكسض ايػابل)9 ،
ٜعترب االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض َٔ ٟاالزٚات االغتجُاض ١ٜاالِٖ خالٍ سكب ١ظَٓ ١ٝط ٖٛٚ ١ًٜٛشتعٕ ايك ١ُٝملععِ
املػتجُط ٜٔغٛا ٤ناْٛا أفطازاً ا ٚؾطنات نصيو ٜعترب ايهُإ اال ٍٚملععِ املػتجُط ٜٔعٓسَا عتكً ٕٛعً ٢قطٚض َٔ ايبٓٛى نُا
إ إطتفاض ق ١ُٝايعكاض بٓػب ١نبريٚ ٠اطتفاض غٛٝيٖ ١صا ايكطاع ي٘ تأثرياً غًبٝاً ٚعً ٢ضتٚ ٍٛانح يف سطنَ ١ععِ ايكطاعات  ٚيف
ضعَ ١ٝععِ ايؿطنات املسضد ١يف غٛم االٚضام املايٚ ،١ٝايالفت يالْتبا ٙإ ارتػا٥ط ادتػٚ ١ُٝايرتادع ايهبري يف ضع ١ٝايؿطنات
ايعكاض ١ٜاملسضد ١يف غٛم االٚضام املايٜ ١ٝؤز ٟاىل تطادع اغعاضٖا ايػٛق ١ٝبٓػب ١نبريٚ ٠يف ٖص ٙاذتايٜ ١رتزز املػتجُط ٜٔيف ؾطا٤
ايٛسسات ايعكاض ١ٜا ٚايػهٓ ١ٝا ٚاالضان ٞمما خًل فذ ٠ٛبني ايطًب ٚايعطض ٚتطادع يف االغعاض ٖٚصا ايتدٛف ٜؤز ٟاٜها اىل
تطزز ايبٓٛى ٚتٛقف بعهٗا عٔ تكس ِٜايكطٚض ٚايتػٗٝالت اىل املػتجُط ٜٔيف قطاع ايعكاض مما ٜؤثط غًبا يف ٖصا ايكطاع (ايسباؽ،
)1 ، 2009

610

م.م.شورش قادر علي  /م.م.یوسف عبید حمه امیه

األزمة المالیة في كوردستان ……

املبشح ايجايح
االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚأثطٖا عً ٢ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ١ٝ
أٚالً :االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ
بعس االظزٖاض االقتكاز ٟايص ٟؾٗس ٙإقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٚايص ٟزاّ عؿط غٓٛات ،ميط اإلقً ِٝاآلٕ بأظَ ١اقتكاز١ٜ
نبري ٠اثطت يف ايٓٛاس ٞايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتكاز ١ٜنافٚ ،١اغباب ٖص ٙاالظَ ١نجريَ ٚ ٠تٓٛعَٗٓ ١ا نعف االزا َٔ ٤قبٌ
اذتهَٛات ايػابك ٚ ١عسّ ٚدٛز ازاض ٠نفٚ ٠٤ٛفاعًٚ ١االعتُاز عً ٢قطاع ايٓفط ٚاُٖاٍ ايكطاعات األخط ،٣فهالً عٔ تٗسٜسات
تٓع ِٝايسٚي ١االغالَ( ١ٝزاعـ)ٚ ،أظَ ١ايالد٦ني ايػٛضٜني ٚأظَ ١ايٓاظسني ايعطاقٝنيٚ ،االظَ ١ايػٝاغٚ ١ٝارتالف بني ايك ٣ٛايػٝاغ١ٝ
ايهٛضز َٔ ١ٜدٗ ٚ ١ارتالفات َع اذته ١َٛاملطنع ١ٜس ٍٛعا٥سات ايٓفط ٚاْٗٝاض اغعاض ايٓفط َٓص عاّ  َٔ 2014دٗ ٍ١أخطَٔٚ ،٣
ثَِّ اظزازت سس ٠االظَ ١بعس قطاض اذته ١َٛايعطاق ١ٝاٜكاف ضٚاتب املٛظفني ٚعسّ زفع  َٔ %17عا٥سات ايٓفط يإلقً ِٝنطز ٠فعٌ
َكابً ١يكٝاّ اإلقً ِٝبتؿٝٝس خط اْابٝب ٜكٌ اىل ز ٍٚادتٛاض ٚشيو غعٝا يألغتكالٍ االقتكاز( ٟايعُطإ .) 2 ، 2016 ،
ْتٝذ ١يصيو بًػت َس ١ْٜٝٛاإلقً ِٝانجط َٔ (ًَٝ )22اض زٚالض َع عسّ قسض ٠اإلقً ِٝزفع ضٚاتب املٛظفني عً ٢ضتَٓ ٛتعِ
ألنجط َٔ غٓتني ( )2015-2016مما زفع اإلقً ِٝاىل تٓفٝص بطْاَر تكؿف َٔ ٞنُٓٗا ْعاّ االزخاضات االدباض ١ٜبٓػب شتتًف١
ترتاٚاح بني (  ،) %75 - %15أثطت ٖص ٙاالظَ ١يف ناف ١ايكطاعات االقتكاز ١ٜيف اإلقً ِٝيٝبًؼ عسز املؿاضٜع املتٛقف)3800 ( ١
َؿطٚع تهِ َؿاضٜع يف شتتًف ايكطاعاتٜٚ ،عس قطاع االغتجُاض َٔ انجط ايكطاعات تهطضاً ( فتاح .) 1 ، 2016 ،
أَا بعس االظَ ١املاي ١ٝؾٗس بعس االظَ ١املاي ١ٝاش إٔ أنجط َٔ أيف َػتجُط يف اإلقً ِٝأعًٓٛا افالغِٗٚ ،مت االْػشاب َٔ
َؿاضٜع اغتجُاض ١ٜبكًَٝ )10( ١ُٝاضات زٚالض (احتاز االغتجُاض.)2015 ،
أَا بايٓػب ١حملافع ١ايػًُٝاْ ١ٝفإ تطادع َعسٍ االغتجُاض بسضد ١نبري ٠از ٣اىل اعالٕ ( )350ؾطن ١افالغٗا يف زتاالت
ايتذاضٚ ٠االغتجُاض ْتٝذ ١االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ( .احتاز االغتجُاض.)2016 ،
ثاْٝاًٚ :اقع ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْ١ٝ
فُٝا غبل مت عطض تأثري االظَ ١املاي ١ٝعً ٢االغتجُاض يف ايكطاع ايعكاض ٟيف اإلقً ِٝبؿهٌ عاّ ٚستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝبؿهٌ

خامٚ ،فُٝا ْ ًٜٞػتعطض تأثري ٖص ٙاالظَ ١عً ٢سطن ١ايكطاع ايعكاض ٟيف ستافع ١ايػًُٝاْٚ ،١ٝنُا َٖ ٛبني يف ادتس ٍٚضقِ (.)2
ادتس ) 2 ( ٍٚعسز َعاَالت ايبٝع يف سافع ١ايػًُٝاْ ١ٝخالٍ املس) 2015 – 2008 ( ٠
معامالث انبَع
انسىت
معذل انىمو %
02216
2116
01
06032
2110
42.5
26065
2101
- 02.4
22262
2100
- 06.3
06643
2102
- 40.3
01031
2103
32.0
04066
2104
04016
2105
- 5.6
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ٜتبني َٔ ادتس ٍٚبٝع  ٚؾطا ٤ايعكاضات يف ستافع ١ايػًُٝاْْ ،١ٝالسغ إ َعاَالت ايبٝع ظازت بؿهٌ َػتُط َٔ عاّ
ٚ 2008يػا ١ٜعاّ  ،2010أَا َٔ عاّ ٚ 2011يػا ١ٜعاّ  2013اطتفض ٖص ٙايٓػبٚ ١بؿهٌ تسضظتٚ ٞاييت ميهٔ إ ْػُٗٝا بـ
(ايفكاع ١ايعكاض ،)١ٜفعٓسَا ْط ٣اغعاض ايعكاض يف تعاٜس فإ ايتفهري ايعًُ ٞاملٓٗذ ٞعتتِ عًٓٝا إ ْٓعط اىل داْيب ايعطض ٚايطًب ،اَا
دا ْب ايعطض فٓٓعط ف ٘ٝاىل عسز املعطٚض َٔ املباْ ٌٖ ٞسسخ ف ٘ٝمجٛز ا ٚتطادع َٚا غبب شيو" ٖٛ ٌٖٚ ،بػبب قً ١ايػٛٝي١
ألٕ نًف ١األقرتاض ظازت ا ٚألٕ ٖٓاى قٛٝز عً ٢ايبٓا ٤أ ٚغكٛف عً ٢األظتاضات أ ٚظٜاز ٠يف تهايٝف ايبٓاٚ ٤غريٖا َٔ األغباب
اييت قس تفػط اضتفاع اغعاض اإلظتاضات ٚاملباْ ٞبٛد٘ عاّٚ ،عً ٢داْب ايطًب ظتب إ ْتأٌَ اشا ناْت ٖٓاى ظٜاز ٠يف َساخ ٌٝايٓاؽ
دعًتِٗ ٜطغب ٕٛيف َعٜس َٔ املػانٔ" ٖٓ ٌٖٚاى ظٜاز ٠يف ايػهإ بػبب ايُٓ ٛايطبٝع ٞا ٚبػبب اهلذط "٠اشا ٚدسْا إ ٚاسساً أٚ
انجط َٔ ٖص ٙايعٛاٌَ اييت تؤثط يف داْيب ايعطض ٚايطًب ْه ٕٛقس ؾدكٓا ايػبب ايطٝ٥ػ ٞيًعٜاز ٠املػتُط ٠يف غٛم ايعكاضات،
ٖص ٙايعٛاٌَ ال ميهٔ إ صتسٖا يتهَ ٕٛربضا يعٜاز ٠ايطًب عً ٢ايعكاضات يف ستافع ١ايػًُٝاْ.١ٝ
اَا إشا نإ ٖٓاى اضتفاعاً نبرياً يف اغعاض ايعكاضات الميهٔ تربٜط ٙبتػري ًَُٛؽ يف ايعٛاٌَ اييت شنطْاٖا غابكا فإ ٖصا
األضتفاع ٜه ٕٛيف ايػايب اضتفاعا غريعكالْٜٚ ٞػُ ٢عاز ٠بايفكاع ١األقتكاز ١ٜاييت تٓتر عاز ٠عٔ ؾعٛض املؿرت ٜٔا ٚاملطآٖني يف
اغٛام ايعكاضات بإ األغعاض غتعٌ تطتفع َٔٚ ،ثَِّ غٝهٖٓ ٕٛاى ؾدكا آخط ٜؿرت ٟايبهاع ١بػعط اعً َٔ ٢ايػعط اذتايٚ ٞبصيو
عتكل ٖصا املطأٖ ضعا.
أَا بايٓػب ١يعاّ  2014فكس اظزاز َعاَالت ايبٝع يف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝاىل ( )14988مبعسٍ منًٜٗٝ ،)%37.1( ٛا اطتفاض
يف عاّ  2015مبعسٍ من. ) - %5.5( ٛ
ْالسغ َٔ ادتس ٍٚاعالٚ ٙدٛز تصبصب يف ايكطاع ايعكاض ،ٟفف ٞايػٓٛات ( ْ ) 2010 – 2008السغ اضتفاع ايطًب
عًٖ ٢صا ايكطاع ٚ ،يف ايػٓٛات (  ) 2013 – 2011اجت٘ ؾطا ٤ايعكاضات اىل االطتفاضٚ ،يف ايػٓٛات ( ) 2015-2014
ٚعً ٢ايطغِ َٔ بسا ١ٜسسٚخ االظَ ١يف اإلقً ِٝاظزازت َعاَالت ايبٝع ٜٚعٛز ايػبب يف شيو اىل ْعٚح عسز نبري َٔ ايعطاقٝني اىل
إقً ِٝنٛضزغتإ بػبب سطب زاعـ مما ظاز ايطًب عً ٢ايعكاضات ،فهال عٔ مساح ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝيألداْب بؿطا ٤ايعكاضات
ٚاييت مل تهٔ َػُٛسا َٔ قبٌ مما از ٣بسٚض ٙاىل ظٜاز ٠االقباٍ عً ٢ؾطا ٤ايعكاضات يف ٖص ٙاحملافع.١
ادتس )3( ٍٚعسز َعاَالت تكشٝح ادتٓؼ يف سافع ١ايػًُٝاْ ١ٝخالٍ املس) 2015 – 2008 ( ٠
معدل النمو %

السنة

تصحيح الجنس

8002

6644

8004

7733

- 8642

8030

2603

4047

8033

6482

- 242

8038

2303

742

8037

6376

- 3244

8036

8282

- 7342

8032

7406

8346
612
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ٜبني ادتس ) 3 ( ٍٚإ ٖٓاى تصبصباً يف َعاَالت تكشٝح ادتٓؼ يٓٝتر َػاضاً غري ٚانح ملجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ املعاَالت يتذس
إ انجط َعاَالت تكشٝح ادتٓؼ نإ يف عاّ  2010مبعسٍ منٚ ) %60.3 ( ٛاقًٗا يف عاّ  2014مبعسٍ من ) %31.5 ( ٛايصٟ
ٜعترب بسا ١ٜاالظَٚ ١بسا ١ٜاذتطب نس زاعـ مما زفع املٛاطٓني اىل االستفاظ مبسخطاتِٗ خاق ١يف ايبسا ١ٜمل تهٔ اجتاٖ ٙصا اذتطب
ٚانشا.
ٚمبا ٜطتبط مبعاَالت ايتًُٝو  ٚاالفطاظ ٚعً ٢ايطغِ َٔ اضتباط ٖص ٙاملعاَالت عه ١َٛاإلقًٚ ِٝاييت تك ّٛبٗص ٙاملٗاّ يهٓٗا
تؤثط عً ٢سطن ١غٛم ايعكاضات عً ٢ضت ٍٛعاّ بػبب إ اذتهٚ ١َٛعٔ ططٜل عًُٝيت ايتًُٝو ٚاالفطاظ تك ّٛبتًُٝو االضانٞ
يًُٛاطٓنيٚ ،املٛاطٔ اَا ٜك ّٛببٓا ٤زاض عًٗٝا فٓٝتعـ غٛم االزٚات االْؿا ١ٝ٥أٜ ٚك ّٛببٝعٗا فٓٝتعـ غٛم ايعكاضات ٚنُا َٖ ٛبني
َٔ ادتس.)4( ٍٚ
انجذول ( )4عذد معامالث انتمهَك وانفرز فٌ محافظت انسهَماوَت خالل انمذة ()7002 – 7002
افراز
تملیك
السنة
معدل النمو %
معدل النمو
2246
3610
2116
016.6
5663
%20.2
4613
2110
- 0.3
5614
-%01.3
4022
2101
2061
%
06.6
3422
2100
- 42.0
016.4
6020
%56
5405
2102
- 05.3
5224
-%22
0536
2103
- 04.2
4426
%65.0
2552
2104
62.2
6416
%64.4
4216
2105
انمصذر :مه اعذاد انباحثَه اعتمادا اني احصائَاث مذٍرٍت انتسجَم انعقارً نهمذة ()7002 – 7002

ٜٛنح ادتس )4( ٍٚإ ٖٓاى عالق ١بني عًُٝيت االفطاظ ٚايتًُٝوْ ،السغ اْ٘ يف نٌ االعٛاّ َاعسا عاّ َ 2014عاَالت
ايتًُٝو ٚايفطظ ٜعزاز ٚتٓدفض َع بعهٗاٜٚ ،بني ادتس )4( ٍٚإ أنرب عسزاً َٔ ايتًُٝو ٚايفطظ نإ عاّ ٚ 2012أقًٗا عسزاً يف
عاّ ٚ 2013اقٌ عًُٝات ايفطظ عاّ .2008
أَا بايٓػب ١يًُعاَالت االخطٚ ٣املطتبط ١بايكطاع ايعكاض ٟنطًب قٛض ٠قٝس يًًُو أَ ٚعاَالت تجبٝت اذتسٚز فإْٗا يف
اذتكٝكَ ١طتبط ١باملعاَالت االخطٚ ٣اييت مت االؾاض ٠ايٗٝا َػبكا ادتسٜ ) 5 ( ٍٚبني ايعالق ١بني املعاَالت ايبٝع ٚاملعاَالت االخط٣
فف ٞعاّ  2009اظزازت املعاَالت االخط ) 3753 ( َٔ ٣اىل ( َ ) 3874كاضْ ١بعاّ ٚ 2008مبعسٍ من ) %3.2 ( ٛنصيو
بايٓػب ١ملعاَالت ايبٝع اظزازت َٔ (  ) 17206اىل (  ،) 18932نصيو اذتاٍ بايٓػب ١يالعٛاّ االخطٜ ٣السغ ٚدٛز ٖص ٙايعالق١
بني ٖاتني املعاًَتني َاعسا عاّ  ، 2015عً ٢ايطغِ َٔ اطتفاض َعاَالت ايبٝع مبعسٍ بػٝط ٜعزاز املعاَالت االخط ٣مبعسٍ
(. ) %48.4
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جذول ( ) 2
عذد انمعامالث االخرى فٌ حافظت انسهَماوَت خالل انمذة ( )7002 – 7002
معامالث أخرى
معامالث انبَع
انسىت
معذل انىمو %
3253
02216
2116
3.2
3624
06032
2110
466.6
22226
26065
2101
- 24
5604
22262
2100
-6
5541
06643
2102
- 60
0205
01031
2103
5.6
0606
04066
2104
46.4
2606
04016
2105
انمصذر  :مه اعذاد انباحثَه اعتمادا اني احصائَاث مذٍرٍت انتسجَم انعقارً نهمذة ( ) 7002 – 7002

ٜٚالسغ إ املعاَالت االخطَ ٣طتبط بعًُ ١ٝايبٝع فُع اظزٜاز َعاَالت ايبٝع ٚاطتفانٗا تعزاز املعاَالت االخط٣
ٚتٓدفض ،فهالً عٔ إ افهٌ عاّ نإ  2010إش اظزازت َعاَالت ايبٝع ٚاملعاَالت االخط ٣بٓػب ١نبري ٠يهٔ يف  2011بسأ
ايٓؿاط ايعكاض ٟيف االطتفاض قبٌ بسأ االظَ ١املاي ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ألغباب قس ته ٕٛفكاع ١عكاضٚ ١ٜميهٔ االؾاض ٠اىل َٛنٛع
ايفػاز أ ٚتػري اجتا ٙاالَٛاٍ اىل َؿاضٜع اخط ٣غري عكاضَٚ ،١ٜع ظٗٛض االظَ ١املاي ١ٝيف ْ 2014السغ إ َػاض ايٓؿاط ايعكاض ٟغري
ٚانح فف ٞعاّ ٜعزاز ايٓؿاط ايعكاض ٟيألغباب اييت مت شنطٖا غابكا ٚيف ْ 2015السغ بسا ١ٜتػري ٖصا املػاض إش تٓدفض َعاَالت
ايبٝع ٚتعزاز املعاَالت االخطٜٚ ، ٣ؤز ٟاغتُطاض االظَ ١املاي ١ٝاىل املعٜس َٔ ايتصبصب يف ايكطاع ايعكاض.ٟ
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االغتٓتادات ٚاملكرتسات
َٔ خالٍ ايعطض ٚايتشً ٌٝتٛقًت ايبشح اىل االغتٓتادات اآلت:١ٝ
 -1تأثط ايس ٍٚعَُٛاً باألظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝاْػشابٗا عً ٢ايعطام  َٔٚثَِّ عً ٢إقً ِٝنطزغتإ ٚستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝعً ٢ضت ٍٛخام،
ٜٚرتاٚح ايتأثري بني ايؿسٚ ٠ايهعف نٌٌ ٚفل خايت٘ ٚزضد ١اْسَاد٘ باالقتكاز ايعامل ،ٞفهالً عٔ تأثط ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض
ف ٘ٝؾٗس تطادعاً ٚاطتفاناً يف ايُٓ.ٛ
 -2غببت االظَ ١املاي ١ٝاطتفاناً يف االغتجُاضات ايعكاض ١ٜيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام.
 -3أثطت األظَ ١املايٚ ١ٝعرب األغٛام املاي ١ٝيف اْتكاٍ ضؤٚؽ األَٛاٍ ٚاطتفانٗا يف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام.
ٖٓ -4اى تٛقعات باغتُطاض االظَ ١املايَٚ ١ٝاهلا َٔ َاآلآلت عً ٢ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقًِٝ
نطزغتإ ايعطام.
 -5أظٗطت االسكاٝ٥ات ارتاق ١ببٝع ايعكاضات ٚؾطاٗ٥ا يف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام إ ٖٓاى ظٜاز ٠يف ٖصٙ
ايتعاَالت عً ٢ضتًَ ٍٛشٛظ بني عاَٚ )2010 - 2008( ٞاطتفاناً عً ٢ضت ٍٛتسضظت ٞبعس عاّ ٚ 2010قٛالً إىل عاّ ،2014
إش بسأ ٖصا ايكطاع ٚاالغتجُاض ف ٘ٝبايتعايف ْتٝذ ١ايٓعٚح ،فهالً عٔ ايػُاح يألداْب ايؿطاٚ ٤ايتًُو يف ستافع ١ايػًُٝاْ.١ٝ
 -6اؾطت ْتا٥ر حتً ٌٝايبٝاْات اييت ختل تكشٝح ادتٓؼ تصبصباً اطتفاناً ٚاضتفاعاً ٚقٛالً إىل عاّ  2014ايصٜ ٟعس بسا ١ٜاالظَ١
املايٚ ١ٝاذتطب نس زاعـ َٔٚ ،ثَِّ بسأت ٖص ٙايعًُ ١ٝبايُٓٚ ٛي ٛعً ٢ضتَٓ ٍٛدفض.
 -7أنست ْتا٥ر حتً ٌٝبٝاْات عًُٝيت اإلفطاظ ٚايتًُٝو بني عاَ )2014 - 2008( ٞتصبصباً أخص ً٠باالضتفاع ٚاالطتفاض مما أز٣
إىل ايتأثري يف تٓؿٝط ايكطاع ايعكاضٚ ٟاالغتجُاض ف ٘ٝيف ستافع ١ايػًُٝاْ ١ٝإقً ِٝنطزغتإ ايعطام ٚقٛالً إىل عاّ  2015إش
اؾطت ايبٝاْات إٔ ٖاتني ايعًُٝتني اظزٖطتا عً ٢ضت ٍ ٛدٝس قٝاغاً بعاّ .2014
 -8االختالف ايػٝاغ ٞبني سه ١َٛاإلقًٚ ِٝاملطنع َٔ دٗٚ ١بني ادتٗات ايػٝاغ ١ٝزاخٌ اإلقً ِٝنإ غببا يف تفاقِ االظَ ١املاي١ٝ
يف إقً ِٝنٛضزغتإ .
 َٔ -9االغباب ايطٝ٥ػ ١ٝاييت ازت اىل ظٗٛض ٖص ٙاالظَ ١نعف ازا ٤اذتهَٛات ايػابك ١يف اإلقً ٚ ِٝعسّ ٚدٛز ازاض ٠دٝس٠
ٚاالعتُاز بسضد ١نبري ٠عً ٢قطاع ايٓفط ٚيهٔ سطب زاعـ  ٚأظَ ١ايالد٦ني ايػٛضٜني عُكت ٖص ٙاالظَ. ١
 -11إ االغتجُاض ايعكاض ٟيف اإلقً ِٝنإ انجط تهطضا َٔ االظَ ١املاي ١ٝاش إٔ بعض َٔ املػتجُط ٜٔيف اإلقً ِٝاعًٓٛا افالغِٗ ٚ،مت
االْػشاب َٔ َؿاضٜع اغتجُاض ١ٜبكًَٝ ) 10 ( ١ُٝاضات زٚالض ٖٚ ،صا بسٚضٜ ٙكٛزْا اىل قب ٍٛفطن ١ٝايبشح ٚايص ٟنإ
َفازٖا إ االظَ ١املاي ١ٝيف اإلقً ِٝهلا تاثريا َباؾطا عً ٢االغتجُاض ايعكاض. ٟ
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 -11عً ٢ايطغِ َٔ تأثط االغتجُاض ايعكاض ٟباالظَ ١املاي ١ٝاال إ سطن ١بٝع ٚؾطا ٤ايعكاضات مل تتأثط نجريا ٚشيو بػبب ْعٚح عسز
نبري َٔ املٛاطٓني َٔ ادتٓٛب ٚايٛغط إىل إقً ِٝنطزغتإ ايعطام مما از ٣اىل بكا ٤سطن ١ايبٝع ٚايؿطا ٤يًكطاع ايعكاض ٟعً٢
ساي٘ يف ستافع ١ايػًُٝاْ. ١ٝ
املكرتسات
يف نَ ٤ٛا غبل َٔ االغتٓتادات ْكرتح َا :ًٜٞ
 .1اذتٌ ايػٝاغٚ ٞتٗس ١٥االٚناع االقتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝبني اإلقًٚ ِٝاذته ١َٛاملطنع َٔ ١ٜدٗٚ ،١بني االسعاب زاخٌ اإلقًَٔ ِٝ
دٗ ٍ١اخط ،٣نف ٌٝبإ غتط ٛاإلقً ِٝخطٛات٘ االٚىل ملٛادٗ ١االظَ ١املاي.١ٝ
 .2االغتُطاض يف نذ ايػٛٝي ١يف ايكطاعات االقتكاز ١ٜاملٓتذ ١نافٚ( ١خاق ١ايكطاع ايعكاضٚ )ٟعً ٢ضتٜ ٍٛهُٔ عسّ تسٖٛض
ايكاعس ٠اإلْتاد ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.
 .3نطٚض ٠إدطا ٤إقالسات دصض ١ٜعً ٢ايٓعاّ املاي ٞيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٚإعازٖٓ ٠سغ ١األْؿط ١املعتُس ٠يف َؤغػات٘
املتٓٛع ١مبا ٜهُٔ َٛانب ١ايب ١٦ٝاحملٝط ١بٗا ٚاالغتذاب ١ايػطٜع ١أل ٟخًٌ عتسخ ْتٝذ ١تعطض ايبالز الظََ ١ايَ ١ٝطتكب.١
 .4نطٚض ٠تك ١ٜٛاألْعُ ١املكطف ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإٚ ،ايتشهِ يف اال٥تُإ املكطيف ٚتٛد ٘ٗٝاىل االغتجُاضات اذتكٝك ١ٝاييت
ٜكاسبٗا أْتاز ٚتبازٍ فعًٝنيٚ ،تؿذٝع ايكطاع ارتام عً ٢حتكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜيف اإلقً.ِٝ
 .5ايعٌُ ٚايتٓػٝل َع احتاز َػتجُط ٟنٛضزغتإ عً ٢اظتاز آي ١ٝيًبس َٔ ٤دسٜس عً ٢املؿاضٜع ايعكاض ١ٜاملتٛقف ،١عٔ ططٜل اعطا٤
قطٚض َٝػط ٠يًُػتجُط ٜٔايص ٜٔتهطضٚا بػبب ٖص ٙاالظَ.١
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