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ْ .1عس ٠عاَ ١عً ٢االقتؿاد األزدْٞ
خؿا٥ـ االقتؿاد احملًٚ ٞاألٚقاع اؿاي١ٝ
ٜعترب االقتؿاد األزدْ ٞاقتؿاداً خدَٝاً ،المؿاز املٛازد ايطبٝع ١ٝاملطتػً ١بايؿٛضؿات ٚايبٛتاع ؾكطٜٚ .ػازى ايكطاع اـدَ ٞعٛايٞ
 َٔ %66.9ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٜٚ ،ٞك ّٛبتػػ َٔ %8..5 ٌٝإمجاي ٞايعُايٜٚ .١ػازى قطاع ٞايؿٓاعٚ ١ايصزاع ١بايٓاتر احملًٞ
اإلمجاي ٞمبا ْطبت٘  % 3.4 ٚ %29.7عً ٢ايتٛايٜٚ .ٞػًب عً ٢ايكطاع اـاف األعُاٍ ايتذاز ١ٜايؿػري ٠سٝح تبًؼ ْطب ١ايػسنات اييت تػػٌ
َا بني ٚاسد إىل ازبع اغداف  %92بُٓٝا تًو اييت تػػٌ َا بني مخظ إىل تطع ١عػس غدؿاً تؿٌ ْطبتٗا إىل ٜٛٚ .%7قح ايسضِ ايبٝاْٞ
ايتاي ٞايتطٛز ايتازى ٞيًكطاع االقتؿادْ ٟطب ً ١إىل ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي:ٞ
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ٚميهٔ َالسع ١ثالث ١اػاٖات يف ايسضِ ايبٝاْ ٞايطابل ؾُٝا ىـ نٌ قطاع .أٚالًٜ ،عٗس ثبات ْطبَ ١طاُٖ ١ايكطاع اـدَ ٞيف ايٓاتر
احملً ٞاإلمجاي ٞخالٍ املد ٠ايصَٓ ١ٝاملرنٛزٜٚ ،٠عٗس تربرب٘ ايطؿٝـ بني ْطبيت  َٔ %72 ٚ %63ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٜٚ .ٞدٍ ٖرا عً ٢إٔ
ايكطاع اـدَ ٖٛ ٞأضاع االقتؿاد األزدْ ٖٛٚ ٞاألِٖ ؾُٝا ىـ ايُٓ ٛاالقتؿادٜٚ .ٟته ٕٛايكطاع اـدَ ٞيف األزدٕ َٔ فٌُ ايكطاع املايٞ
ٚايكطاع ايتذازٚ ٟايكطاع اـدَ ٞاؿه.َٞٛ
ٚؾُٝا ىـ ايؿٓاع ١يف األزدٕٜ ،عٗس منْ ٛطبَ ١ػازنتٗا يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞبػهٌ عاّ َٓر بدا ١ٜاملد ٠ايصَٓ ١ٝاملرنٛز ،٠أ ٟقبٌ
أزبع ١عكٛد %2. َٔ ،إىل  %31يف عاّ  2.11قبٌ إٔ تٓدؿض قًٝالً إىل  %29.7يف عاّ َٚ .2.13ع ذيوٜ ،عٗس إٔ ايكطاع ايؿٓاع ٞقد بدأ
تؿاعد ٙاألضا ض ٞيف َٓتؿـ ايطبعٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاقٚ ٞذيو بطبب اضتجُاز اؿه ١َٛيف ايكطاع ايؿٓاع ٞخالٍ ايطبعٝٓٝات ٚبدا١ٜ
ايجُاْٝٓٝاتٚ .نإ ٖرا اإلْؿام ايسأمساي ٞاؿهَ َٞٛسنصاً عً ٢اضتػالٍ املٛازد ايطبٝع ١ٝيف األزدٕٚ ،خؿٛؾاً ايؿٛضؿات ٚايبٛتاع ،إقاؾ ١إىل
تسنٝص ٙعً ٢تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايتٛضع يف اـدَات اؿهٚ .)Zagha 1944( ١َٝٛيف اؿكٝك ،١من ٢اإلْؿام اؿه َٞٛبؿٛز ٠قدُ١
بني ضٓيت ٚ 1984ٚ 1973بٓطبٚ ١ؾًت إىل ٚ . (Annani 1990, p31) %65.قاد َطتٜٛات اإلْؿام ٚاالضتجُاز ايعايٖ ١ٝر ٙاملطاعدات
ايهبري ٠املكدَ َٔ ١ايد ٍٚايعسب ١ٝاملٓتذ ١يًٓؿط ،اييت ناْت تتُتع بصٜاد ٠يف إٜسادات ايٓؿط يف ذيو ايٛقتٚ ،ايٓاػ ١عٔ ايصٜاد ٠املكطسد٠
ألضعاز ايٓؿط بد٤اً َٔ عاّ .1973
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ٚغٗد ايكطاع ايصزاع ٞايتش ٍٛاؾرز ٟاألنرب ؾُٝا ىـ ْطب ١املطاُٖ ١يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٚ ،ٞاييت بًػت يف أٚاخس ايطتٝٓٝات  %1.ثِ
ازتؿعت إىل  %17يف ضٓ 1967 ١قبٌ إٔ تبدأ ْطبَ ١ػازنت٘ باالنؿاضٚ .يف اؿكٝك ،١انؿكت ْطبَ ١ػازنت٘ بعد ذيو بطٓ ،١أ ٟضٓ١
 ،1968إىل َا ٜكازب ٚ .% 1.نإ ايطبب ايسٝ٥ط ٞهلرا االنؿاض املؿاد ٤٢يف ضٓٚ ١اسد ٖٛ ،٠ؾكدإ األزاق ٞيف ايكؿ ١ايػسبْ ١ٝتٝذ ١ؿسب
ضَٓ 1967 ١ع ايهٝإ ايؿٗ . ْٞٛٝإذ ناْت ايكؿ ١ايػسبَٓ ١ٝطكٜ ١ػًب عً ٢اقتؿادٖا ايكطاع ايصزاع .ٞإقاؾ ١إىل ذيو ،سدخ االنؿاض ايتايٞ
ايكدِ يٓطبَ ١ػازن ١قطاع ايصزاع ١يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞخالٍ عكد ايتطعٝٓٝات ،سٝح تدْت ْطبَ ١ػازنت٘ َٔ  %8يف ضٓ ،199. ١إىل
 %2.3يف ضٓٚ .2... ١نإ ضبب ٖرا ٖ ٛعًُ ١ٝؼسٜس ايكطاع ايصزاع ٞيف األزدٕ اييت ؾاسبت بسْاَر ايتؿشٝح اهلٝهً ٞاييت ؾسقٗا ؾٓدٚم
ايٓكد ايدٚي ٞبد٤اً َٔ عاّ ٚ . 1989أثس ٖرا االنؿاض ايعاّ يف َػازنٖ ١را ايكطاع ضًبٝاً عً ٢ايؿ٦ات ذات ايدخٌ املٓدؿض املعتُد ٠عً٢
ايصزاع ١يف َعٝػتٗاْٚ ،تر عٓ٘ أٜك ًا تصاسِ عً ٢ايٛظا٥ـ يف قطاع ٞايؿٓاعٚ ١اـدَاتٚ ،إشدساّ ضهاْْ ٞتٝذ ١هلذس ٠األزٜاف إىل املدٕ.
ضع ٢األزدٕ يف كتًـ األٚقات مْ ٛعاّ ػازٚ ٟضٝاض ١اقتؿاد ١ٜؼسزٚ .١ٜنُا ٖ ٛاؿاٍ بباق ٞايد ٍٚايٓاَ ١ٝقبٌ ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكسٕ
املٓؿسّ ،اتبعت عًُ ١ٝايتؿٓٝع اييت قادتٗا ايدٚيَٗٓ ١ر ايؿٓاع ١احملً ١ٝايبدي ١ٝيًٛازداتٚ ،ذيو عٔ طسٜل ؾسض اؿٛادص اؾُسنٚ ١ٝغري
اؾُسن ١ٝعً ٢املٓتذات االضتٗالن ١ٝاألدٓب ١ٝاملٓػأ ،اييت اعتربت َٓاؾط ً١يًُٓتذات احملً ١ٝاملػابٗٚ .١نإ ؾاْع ٛايكساز ايطٝاض ٞعً ٢عًٍِ
بأْ٘ ن ٞتٓذح ايؿٓاع ١احملً ١ٝا يبد ١ًٜيًٛازدات يف تأضٝظ قاعد ٠ؾٓاع ١ٝقً ،١ٝهب عً ٢املٓتذات احملً ١ٝاحملُ ١ٝإٔ تدخٌ ايطٛم
األدٓيب بطبب قعـ ايطًب احملًٚ .ٞهلرا ،تهاًَت ايتدابري اؿُاَ ١ٝ٥ع تدابري تسٚه ١ٝيًتؿدٜس ،تكُٓت ْعاّ دعٍِ الضترياد املٓتذات
ايٛضٝط ،١ناضترياد املٛاد األٚيٚ ١ٝاآلالت ٚاملعدات ايهٗسباٚ ١ٝ٥غريٖاٚ ،ذيو بٗدف اتاس ١اجملاٍ يًُؿدز ٜٔيًشؿ ٍٛعًَٓ ٢تذات ٚضٝط ١أقٌ
نًؿ.ً١
ٚغٗدت بدا ١ٜعكد ايطبعٝٓٝات َٔ ايكسٕ املٓؿسّ بدا ١ٜدٗٛد ايدٚي ١م ٛتؿٓٝع َهتٌُٚ ،ذيو عٔ طسٜل االضتجُاز ايٛاضع يف ايؿٓاع١
ٚايبٓ ١ٝايتشتٚ .١ٝمت الاش ٖر ٙاالضتجُازات ايعاَ ١بؿكٌ تدؾل األَٛاٍ مبطتٜٛات قٝاض ١ٝنُطاعدات ٚؼٜٛالتٍ برتٚدٚالزٚ .١ٜناْت
َػازن ١اؿه ١َٛبريو ايٛقت يف األْػط ١االقتؿادْ ١ٜابعاً َٔ تًو األَٛاٍ املتٛؾسَٚ .٠ع ذيو ،أعٝكت تًو اؾٗٛد ببدا ١ٜايجُاْٝٓٝات عٓدَا
بدأ تدؾل تًو األَٛاٍ ،اييت بدأ األزدٕ باالعتٝاد عًٗٝا ،بايٓكٛب تدزهٝاً.
ٚأدٖ ٣را إىل ضع ٞايطًطات بؿٛزَ ٠اض ١إىل اؿؿ ٍٛعً ٢ايتُ ٌٜٛاملطًٛب يًشؿاظ عًَ ٢طت ٣ٛاإلْؿام ايعاي ٞاير ٟاْتٗذت٘ عرب ايطٓٛات اييت
ضبكت ذيوٚ ،إىل اؿؿ ٍٛعً ٢ايتُ ٌٜٛاملطًٛب يالضتجُازات ايؿٓاع ١ٝايطُٛسٚ .١أد ٣ذيو اىل ٚقع ٖٝه ًٞٝكتٌ ايتٛاشٕ اتطِ بايتذاز٠
املت ٛأَٚ ١عذص املٛاشْٚ ،١تكاؤٍ عذِ االستٝاطات األدٓبٚ ،١ٝانؿاض ًَشٛظ يف اإلْتاد ١ٝشاد َٔ ايبطايٚ .١أد ٣ذيو إىل تًو األشَ١
االقتؿادٚ ١ٜاملاي ١ٝاؿتُ ١ٝيف األزدٕ مبٓتؿـ ايجُاْٝٓٝاتٚ .خالٍ تًو األٚقات املكطسب ،١ساٚيت ايدٚيٚ ١بال طا ٌ٥فابٗ ١ذيو االختالٍ
اهلٝهً ٞاملتٛضع َٔ ،خالٍ ؾسض أْعُ ١اضترياد ؾازَٚ ١زض ّٛمجسنَ ١ٝستؿعٚ .١أدٖ ٣را إىل شٜاد ٠ض ٤ٛايٛقع االقتؿاد ٟاملٓهُؼ ،مما أد٣
إىل األشَ ١يف ْٗا ١ٜاملطافٜٚ .ػاب٘ ٖرا ايٛقع االقتؿاد ٟاير ٟغٗدت٘ االقتؿادات اآلض ١ٜٛٝقب ٌٝؼسٜسٖا يف ٖرا ايكسٕ.
َٓٚر ْٗا ١ٜايجُاْٝٓٝات ٚبدا ١ٜايتطعٝٓٝاتْ ،ؿر األزدٕ بسْاَر ايتؿشٝح اهلٝهً ٞاير ٟاغرتط٘ ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚيٚ ٞايبٓو ايدٚيَ ٞكابٌ
ايتُٚ .ٌٜٛمت تٓؿٝر ٖرا املػسٚع يف ،أ ٚؾسق٘ عً ،٢ايهجري َٔ ايبًدإ ايٓاَ ١ٝخالٍ تًو ايؿرتٚ ،٠تكُٔ املػسٚع تدابري ؼسز ١ٜناًَ ١مشًت
ؽؿٝض ق ١ُٝايعًُٚ ،١ؼ سٜس أضعاز ايؿا٥دٚ ،٠ؼسٜس ايتذازٚ ٠غريٖا َٔ ايتدابريٚ .نإ ايػسض َٔ َػسٚع ايتؿشٝح اهلٝهً ٖٛ ٞايبد ٤بتػٝري
أ ٚتعدٖٝ ٌٜهً ٞيالقتؿاد ،ألضباب تتعًل عؿس َػازنٚ ١تدخٌ اؿه ١َٛيف االقتؿادٚ ،اعطا ٤األٚي ١ٜٛيك ٣ٛايطٛم بتشدٜد ق ١ُٝاملتػريات
االقتؿادٚ .١ٜسٝح إٔ َػسٚع ايتؿشٝح اهلٝهً ٞاؽر َٓٗر ايعالز بايؿدَ ،١عاْ ٢األزدٕ َٔ ظسٚف اقتؿاد ١ٜعطري ٠خالٍ عكد ايتطعٝٓٝات
مبشاٚيت٘ يًتأقًِ َع ايؿدَ.١
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ٚنإ املربز َٔ تٓؿٝر َػسٚع ايتؿشٝح اهلٝهًَٛ ٖٛ ٞا ١َ٤ساي ١عدّ االتصإ اهلٝهًَ ٞع َبادئ ايًٝرباي ١ٝاؾدٜد ،٠اييت تػري إىل إٔ ٖهرا
تؿشٝشات ٖٝهً ١ٝضتشٌ ايعٛاٌَ ايهآَ ١املتطبب ١بعدّ االتصإٚ ،ضرتؾع َٔ َهاْ ١ايتذاز ٠يف االقتؿادٚ .عً ٍٛعاّ  ،2...غدت ٖٝهً١ٝ
االقتؿاد االزدْ ٞكتًؿ ١متاَاً عٔ غهًٗا قبٌ عاّ  ،199.يهٔ اضتُس ايعذص ايتذاز ٟبايصٜادٚ .٠مل تعد اؿه ١َٛاملطتجُس األنرب يف ايؿٓاع١
نُا نإ اؿاٍ ؾُٝا قبٌٚ ،عٛقاً عٔ ذيو ،تٛىل ايكطاع اـاف ذيو ايدٚز ؼت َعً ١االضتجُاز األدٓيب املباغس ،عًُاً بإٔ أغًب االضتجُازات
يف تًو ايؿرت ٠ناْت َٔ ْٛع االضتجُاز األدٓيب املباغس (ٚ ،) FDAذيو بطبب ايطٝـ ايٛاضع َٔ َػازٜع اـؿدؿ ١يف أٚا ٌ٥عكد ٖرا ايكسٕ،
إقاؾ ١إىل االضتجُازات ايكادَ َٔ ١اـًٝر ايعسبٚ .ٞعً ٍٛضٓٚ ،2..6 ١ؾٌ سذِ االضتجُازات االدٓب ١ٝاملباغس ٠إىل ْطب ١قٝاض َٔ ١ٝايٓاتر
احملً ٞاإلمجايَ ،%22.6 ٖٞٚ ٞكازْ ١مبعدٍ ٜكازب  َٔ %1.5إمجاي ٞايٓاتر احملً ٞيف ايتطعٝٓٝات ).(WB
ٚناْت اؿهَ ٖٞ ١َٛؿدز ايتُ ٌٜٛاألضاض ٞيالضتجُاز يف ايؿٓاع ١األزدْ ١ٝقبٌ ٚ .199.يهٔ ٚبد٤اً َٔ ضٓ ،2... ١تٛيت ايػسنات املتعدد٠
اؾٓطٝات ٖرا ايدٚز بدالً عٔ اؿهٚ ،١َٛناْت ٖر ٙايػسنات َٖٓ ٞبع االضتجُازات األدٓب ١ٝاملباغسٚ .٠إقاؾ ١إىل ذيو ،ضاِٖ تدؾل ايالد٦ني
ايعساقٝني إىل األزدٕ بعد ضٓٚ ،2..3 ١االزتؿاع املتصاٜد ألضعاز ايٓؿط َا بني ضٓيت  ،2..8ٚ 2..3ضاِٖ باشدٜاد االضتجُازات األدٓب ١ٝاملباغس٠
خالٍ تًو ايؿرت ،٠سٝح اضتجُس ايعساقٚ ٕٛٝبك ٠ٛيف ضٛم ايعكاز األزدْٚ ،ٞأدت ٚؾس ٠ايطٛٝي ١يد ٣د ٍٚاـًٝر إىل اضتجُازاتٗا املتصاٜد ٠يف
األزدٕ .أٜكا ،ضاُٖت اؿسب يف ايعسام يف دعٌ األزدٕ بٛاب ١يًُٓعُات غري اؿهٚ ،١َٝٛيًػسنات ٚيًػدؿٝات ايطٝاضٚ ١ٝيًؿشؿٝني ممٔ
زغبٛا بدخ ٍٛايعسام ،سٝح أضظ ايعدٜد َِٓٗ َهاتب ًا يف عُإ إلٜؿاٍ ايطًع ٚاـدَات إىل ايعسام.
أد ٣نٌ َا ضبل ذنس ٙإىل أدا ٤ق ٟٛيالقتؿاد احملً ٞاملدع ّٛبإداَ ٤تني يالقتؿاد ايعامل ٞخالٍ تًو ايؿرتٚ .٠يف اؿكٝك ،١من ٢ايٓاتر احملًٞ
اإلمجاي ٞمبعدٍ ضٜٓ ٟٛؿٌ إىل  %7.4بني عاَ ،2..8ٚ 2..3 ٞمتهٔ االقتؿاد ٚقتٗا َٔ اؿؿاظ عًَ ٢عدٍ تكدِ ضً .ِٝيهٔ ،مل ٜؿشب ٖرا
االدا ٤االقتؿاد ٟايك ٟٛؽؿٝكاً يٓطب ١ايبطاي ١املستؿع ١اييت ٚؾًت إىل  %13.6يف تًو ايؿرتٜٚ ،٠عد ٖرا َؤغساً عً ٢إٔ طبٝع ١ايُٓٛ
االقتؿاد ٟيف تًو ايؿرت ٠مل ٜهٔ نجٝـ ايعُاي ،١بٌ نإ َرتنصاً عً ٢ايكطاعات نجٝؿ ١زأع املاٍ ٚايكطاعات غري املٓتذ.١
َٚع ذيوٚ ،ن ٕٛاالقتؿاد االزدْ ٞاقتؿاداً َؿتٛساً ٚسساً ٚقً ٌٝاملؿادز احملً ،١ٝغد ٣أنجس عسق ١يًؿدَات اـازد ١ٝبعد ايتشسٜس املهتٌُ ايرٟ
خكع ي٘ بعد عاّ ٚ . 199.هلرا ايطبب ،تعسض اداؤ ٙاؾٝد ْطبٝاًَٚ ،طتٜٛات االضتجُازات اـازد ١ٝاملباغس ،٠إىل تٛقـ بعد ضٓ،2..8 ١
ْتٝذ ١يًهجري َٔ ايؿدَات اـازد ١ٝاييت أثست ضًباً عً ٢االقتؿاد احملًٚ .ٞنإ أٚىل ايؿدَات اـازدٚ ٖٞ ١ٝؾ ٍٛأضعاز ايٓؿط ٚايػرا ٤إىل
أزقاّ قٝاض ١ٝيف ضٓٚ ،2..8 ١تً ٢ذيو األشَ ١االقتؿاد ١ٜاملاي ١ٝايعاملٚ ،١ٝاييت اعتربت األضٛأ َٓر ايهطاد ايعع ِٝخالٍ عػسٜٝٓات ايكسٕ
املاق.ٞ
َٚع إٔ قطاع املاٍ األزدْ ٞمل ٜتأثس بػهٌ َباغس بتًو األشَ ،١إال إٔ اآلثاز غري املباغسَ َٔ ٠جٌ تٛقـ ايطًب ايعاملٚ ٞأشَ ١اال٥تُإ طايت
االقتؿاد األزدْ ،ٞاير ٟنإ ٜعاْ ٢يف ذيو ايٛقت َٔ َعدٍ تكدِ َستؿع ٚؾٌ إىل  ،%14تطبب ب٘ ازتؿاع أضعاز ايٓؿط ٚايػراٚ ٤اير ٟأد ٣أٜكا
إىل شٜاد ٠اإلْؿام اؿهٚ .َٞٛعال ٠ٚعً ٢ذيو ،بدأ اضترياد األزدٕ يًػاش املؿسٚ ،ٟاير ٟاعتُدت عً ٘ٝايدٚي ١يتٛيٝد ايهٗسبا ،٤بدأ باالنؿاض
بد٤اً َٔ ضٓ ، 2..9 ١مما دؾع بايدٚي ١إىل اضترياد املصٜد َٔ َٓتذات ْؿط ١ٝأنجس نًؿ ١يتٛيٝد ايهٗسباٚ .٤أدٖ ٣را إىل تدٖٛز األَٛز املاي١ٝ
ايعاَ ،١سٝح تكاعـ ايعذص يف املٛاشَْ ،١ع املٓحَ ،ا بني عاَٚٚ 2..9ٚ 2..8 ٞؾٌ إىل ًَٝ 1.8از دٜٓازَٚ .ع استطاب املٓح ،تٛضع عذص املٛاشْ١
بػهٌ نبري يٝؿٌ إىل ْطب ،%346 ١أ ًَٕٛٝ 338 َٔ ٟدٜٓاز بطٓ 2..8 ١إىل ًَٝ 105.9از دٜٓاز بطٓ.2..9 ١
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ْٚتٝذ ١ملا ضبل ،انؿض ايُٓ ٛاالقتؿادَ ٟا بني عاَ 2.13ٚ 2..9 ٞإىل َعدٍ ضٜٓ ٟٛكازب ٚ .%3.2انؿكت االضتجُازات األدٓب ١ٝاملباغس ٠يف
عاّ  2.11إىل َا ٜكازب ْؿـ َطتٜٛاتٗا يف عاّ ٚ ،2..8نريو ٖٛت ايؿادزات مبكداز َ % ..6ا بني عاَ ،2.12ٚ 2..8 ٞبُٓٝا قؿصت ايٛازدات
مبعدٍ  %2.يف ْؿظ ايؿرت ،٠مما أثس عً ٢استٝاطٝات ايٓكد األدٓيبٚ .تٛقؿت نريو املٓح األدٓب ١ٝيعد ٠ضٓٛات برز ٠ٚاألشَ ١بطبب أشَ١
ايطٛٝي ١اييت ٚادٗتٗا ايعدٜد َٔ ايد ٍٚاملتكدَ ،١مما ٚقع املصٜد َٔ ايكػٛط عً ٢ايٛقع املاي ٞايعاّ ٚعً ٢استٝاطٝات ايٓكد األدٓيب.
ٚأثاز عذص املٛاشْ ١خالٍ تًو ايؿرت ٠اْتبا ٙايطًطات إىل ضسع ١تأثس األزدٕ بايؿدَات اـازدٚ .١ٝيريو ،قدَت اؿه ١َٛتدابري تكػؿ ١ٝيف
ضٓ ، 2.1. ١يهٓٗا مل تٓذح بطبب اشدٜاد االقطسابات االدتُاعٚ ١ٝعدّ ايسقا ايػعيب املتصأَ َع بداٜات أسداخ ايسبٝع ايعسب ،ٞاييت قدَت
بدٚزٖا َٛد ١أخس َٔ ٣ايؿدَا ت اـازد ١ٝإىل األزدٕٚ .يف اؿكٝك ،١قدَت اؿه ١َٛدعُاً يالقتؿاد يف ضٓٚ ،2.11 ١قدَت سصَ َٔ ١ايتدابري
يصٜاد ٠زٚاتب ايكطاعني املدْٚ ٞايعطهس ٟبطبب ايتدٛؾات َٔ شٜاد ٠االقطسابات ٚاملعاٖسات ايػعب ١ٝاْكٝاداً باملػاعس ايجٛز ١ٜاالقً ١ُٝٝيف
ذيو ايٛقتٚ .شاد ٖرا َٔ األ ثكاٍ املًكا ٠عً ٢ناٌٖ املٛاشْ ١ايعاَٚ ،١شاد نريو َٔ ايد ٜٔايعاّ اير ٟمن ٢بٓطب ١نبريٚ ٠ؾًت إىل ( %71.6أ6.9 ٚ
ًَٝاز دٜٓاز) بني عاَٚ ،2.12ٚ 2..9 ٞاشدادت بريو سؿ ١ايد ٜٔايعاّ َٔ ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي %57.1 َٔ ٞإىل  %74.6يف ْؿظ ايؿرت.٠
ٚبٓٗا ،2.12 ١ٜتدٖٛز ايٛق ع املاي ٞايعاّ إىل َطتٜٛات غري َطتداَ ،١مما دعٌ اؿه ١َٛغري قادز ٠عً ٢دؾع ايتصاَاتٗا األضاضٚ .١ٝانؿكت
نريو االستٝاطٝات األدٓب ١ٝإىل َطتٜٛات ؽطت اؿد األدْ ٢يالستٝاط ٞايكاْٚ .ْٞٛدؾع ٖرا نً٘ باؿه ١َٛيًذ ٤ٛيطًب املطاعد ٠املائَ ١ٝ
ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚيٚ .ٞتبعاً يريوٚ ،قع االزدٕ عً ٢اتؿام اضتعداد ا٥تُاْ )SBA( ٞبكًَٝ 2 ١ُٝاز دٚالز َع ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚيٚ .ٞنُا ٖٛ
اؿاٍ َع أ ٟقسضٍ َٔ ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚيٜ ،ٞتِ تكد ِٜاملطاعد ٠الَتجاٍ االقتؿاد االزدْ ٞجملُٛع َٔ ١ايػسٚط املؿاسب ١يالتؿاق ،١ٝتٗدف
إىل تعصٜص اإلٜسادات ٚسؿس اإلْؿام.
ٚبطبب عدّ َسَ ١ْٚععِ بٓٛد املٛاشْ ١اـاؾ ١باإلْؿام ،زنص اتؿام االضتعداد اال٥تُاْ ٞعً ٢ايػسٚط اهلادؾ ١إىل شٜاد ٠إٜسادات اؿهَٔ ١َٛ
املؿادز احملً ،١ٝعٔ طسٜل شٜادْ ٠طب ايكسا٥ب ٚايسضٚ .ّٛنإ أِٖ ايتدابري اييت اؽرتٗا اؿه ١َٛمتاغٝاً َع االتؿام ٖٛ ،تكدميٗا يكإْٛ
دخٌ ددٜد ٜسؾع ْطب ايكسا٥ب املؿسٚق ١عً ٢نٌ ايكطاعات َٚكاعؿتٗا أسٝاْاًٚ .إٕ مل ٜتِ إقساز قاْ ٕٛقسٜب ١ايدخٌ اؾدٜد بعد ،إال أْ٘
ٜتٛقع تٓؿٝر ٙبد٤اً َٔ عاّ ٚ . 2.15تكُٓت ايتدابري ايتكػؿ ١ٝاملاي ١ٝاألخسَ ٣كاعؿ ١ايكسٜب ١اـاؾ ١املؿسٚق ١عً ٢االتؿاالت اـً،١ٜٛ
ٚغريٖا َٔ ايصٜادات عرب كتًـ ايكطاعاتٚ .مبا إٔ قطاع ٞاملؿازف ٚاالتؿاالت ٖ َٔ ٞأنجس ايكطاعات زعاً يف األزدٕ ،تطتٗدف ايطًطات
ٖر ٙايكطاعات يصٜاد ٠اإلٜسادات ايعاَ .١أَا بايٓطب ١يًٓؿكات ،مشًت ايتدابري اؿه ١َٝٛقبط منَ ٛععِ بٓٛد ايٓؿكات اؾازٚ ١ٜخؿٛؾاً ؾُٝا
ٜتعًل بايدعِ ٚاإلعاْات االدتُاع.١ٝ
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ْٚـ اتؿام االضتعداد اال٥تُاْ ٞعً ٢تكد ِٜاالزدٕ يكاْ ٕٛدخٌ ددٜد يف ضٓ 2.14 ١يًشد َٔ منٚ ،ٛتكً ،ٌٝعذص املٛاشْ .١يهٔ أساط اؾدٍ
مبػسٚع ايكاْ ٕٛاؾدٜد مما مل ٜطُح بإقساز ٙيف عاّ ٚ .2.13هلرا َٔٚ ،أدٌ تعٜٛض اإلٜسادات اييت ضع ٢يتأَٗٓٝا قاْ ٕٛقسٜب ١ايدخٌ،
قدَت اؿه ١َٛتدابريعد ٠تطتٗدف شٜاد ٠اإلٜسادات يف ضٓ 2.14 ١مبا فُٛع٘  ًَٕٛٝ 259دٜٓاز أَ ٚا ٜكازب  َٔ %1ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي.ٞ
ٜٛٚقح اؾد ٍٚايتاي ٞتًو ايتدابري املتدر َٔ ٠قبٌ اؿه ١َٛيف ضٓ 2.14 ١ؾكطٚ ،ال تػٌُ ايتدابري املتدر ٠يف ضٓٚ ،2.13 ١اييت مشًت
َكاعؿ ١ايكسٜب ١اـاؾ ١عً ٢االتؿاالت اـًٚ ،١ٜٛشٜادْ ٠طب ١ايكسٜب ١عً ٢املالبظ املطتٛزد ،٠إقاؾ ١إىل غريٖا َٔ ايتدابري.
ايصٜاد ٠يف اإلٜسادات ايطٓ ١ٜٛاملتٛقع١

ايتدابري

ْطبتٗا َٔ ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٞ

مبالٜني ايدْاْري
شٜاد ٠زضٚ ّٛأضعاز َبٝع ايطذا٥س

90

0.3

شٜاد ٠زض ّٛتؿازٜح ايعٌُ ٚإشاي ١االضتجٓا٤ات

30

0.1

شٜاد ٠زض ّٛايؿٝصا

29

0.1

ايسض ّٛايكٓؿً ١ٝاؾدٜد٠

5

0

شٜاد ٠زض ّٛاإلقاَٚ ١غساَاتٗا

20

0.1

شٜاد ٠زض ّٛايتدص ٜٔيف املٓاطل االقتؿاد ١ٜاـاؾ١

10

0

شٜاد ٠ايسض ّٛعً ٢ايػاسٓات ايعابس ٠يًشدٚد

5

0

ؾسض زض ّٛددٜد ٠عً ٢ايطًع املطتٛزد ٠املعؿا ٠ضابكاً

70

0.3

اجملُٛع

259

1

ايؿكس
ٜعد ايؿكس ظاٖسَ ٠عكدٚ ٠تػتٌُ عً ٢آثاز ادتُاعٚ ١ٝاقتؿاد ١ٜخطريٚ ،٠ميهٔ تعسٜؿ٘ بعدّ َكدز ٠ايػدـ عً ٢ايٛؾا ٤بإستٝادات٘
األضاض ١ٝيكُإ سٝا ٠نسميٚ .١يف األزدٕ ،تٛاؾٌ ٚدٛد ايؿكس خالٍ ايعكد املاقٜٚ ٞعترب َؿدز قًل سكٝك ٞيًطًطات.
ٜٛٚؾس "َطح ْؿكات ٚدخٌ األضسٚ ،"٠اير ٟقاَت ب٘ دا٥س ٠االسؿا٤ات ايعاَ ١بأعٛاّ ٜٛ ،2.1.ٚ 2..8ٚ 2..6ٚ 2..2ؾس َعًَٛات زمس ١ٝعٔ ايؿكس
يف االزدٕ خالٍ ايعكد املاقٚ .ٞناْت املٓٗذ ١ٝاييت اتبعتٗا دا٥س ٠االسؿا٤ات ايعاَ ١يتشدٜد خط ايؿكس ٖ ٞقدز ٠ايؿسد يتأَني سادات٘ اي١َٝٛٝ
َٔ ايطعسات اؿساز ١ٜبٓا ً٤عً ٢ع دد َٔ املؤغساتٚ .هلراٜ ،عترب "َطح ْؿكات ٚدخٌ األضس "٠أنجس املؿادز َتاْ ١يكٝاع َؤغسات ايؿكس املدتًؿ.١
ٚتعد ْطب ١ايؿكس أِٖ َؤغسات ايؿكس ٜٚتِ تعسٜؿٗا عاد ٠بأْٗا ْطب ١ايٓاع ايرٜ ٜٔعٝػ ٕٛد ٕٚخط ايؿكس .أ ٚبعباز ٠أخس ،٣متجٌ ْطب ١ايؿكس
فُٛع ١ايطهإ اير ٜٔال ٜصٜد دخًِٗ عٔ خط ايؿكس.
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ٚناْت أ ٍٚايدزاضات املدتؿ ١بكك ١ٝايؿكس يف األزدٕ ٖ ٞتًو اييت ألصت بطٓٚ ،1973 ١بٓٝت َٓٗذٝتٗا عً ٢تٛشٜع ايدخٌ يف األزدٕٚ .تبعتٗا
دزاض ١أخس ٣بطٓٚ 1989 ١اختؿت ظٛٝب ايؿكس يف املًُهٚ ١مت ؼدٜد خط ايؿكس يألضس َٔ خالٍ َٓٗذ ١ٝايطً ١ايػرا ١ٝ٥املكرتسٚ .١بٓا ً٤عً٢
ذيو ،سددت ايدزاضْ ١طب ١األضس ايؿكريٚ ٠غريٖا َٔ َؤغسات ايؿكس.
ٚمت ؾُٝا بعد ؼدٜح خط ايؿكس يعاّ  َٔ 1987قبٌ أخؿا ٞ٥ايبٓو ايدٚيٚ ٞبٓا ً٤عًَ ٢ؤغس أضعاز املطتًٗوٚ .بعد ذيو ،دٗص ؾسٜل َٔ اـربا٤
احملًٝني ٚخربا َٔ ٤ايبٓو ايدٚي ٞدزاض ١عٔ ايؿكس يف األزدٕ يف عاَٚ ،2..4ٚ 2..2 ٞذيو بعد إعالٕ ْتا٥ر "َطح ْؿكات ٚدخٌ األضس "٠يعاّ
ٚ . 2..2سددت ايدازض ١خط ايؿكس ٚخًؿت إىل عدد َٔ َؤغسات ايؿكس املدتًؿٚ ،١اييت مت زبطٗا عاي ١ايؿكسا ٤ايطهاْٚ ١ٝايؿش١ٝ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝاالقتؿادٚ .١ٜتبع ذيو ؼدٜح ملؤغسات ايؿكس يف عاَ 2..8ٚ 2..6 ٞبٓا ً٤عًْ ٢تا٥ر "َطح ْؿكات ٚدخٌ األضس "٠ايؿادز٠
س٦ٓٝر.
ٚمت آخس ؼدٜح ملؤغسات ايؿكس يف ضٓ 2.1. ١باضتدداّ َٓٗذ ١ٝكتًؿْ ١طبٝاً عٔ تًو املتبع ١يف ايطٓٛات ايطابك .١إذ نإ ؾُٝا قبٌ ٜتِ
استطاب خط ايؿكس يف األزدٕ بٓا ً٤عً َٔ %2. ٢ايطهإ نُذُٛعَ ١سدع ،١ٝبُٓٝا مت يف عاّ  2.1.استطابٗا بٓا٤ا عً َٔ %3. ٢ايطهإ
نُذُٛعَ ١سدع ١ٝبػسض اؿؿ ٍٛعً ٢ؾٛز ٠أؾكٌ ألمناط االضتٗالىٜٛٚ .انبٖ ،را ايتطٛز باملٓٗذ ١ٝاملطتددَ ،١تًو املٓٗذٝات املطتددَ١
يف د ٍٚايدخٌ املتٛضط يف املٓطكٜٚ ،١عترب اضتدداّ ٖر ٙاملٓٗذ ١ٝخط ٠ٛإهاب ،١ٝبؿدد اؿؿ ٍٛعً ٢ؾٛز ٠أؾكٌ يٛاقع ظاٖس ٠ايؿكس يف
األزدٕٚ .ضته ٕٛاملعًَٛات ٚاملؤغسات املرنٛز ٠ؾُٝا َ ًٜٞبٓ ١ٝعً ٢ايدزاضات ايطابكَ ،١ا مل ٜتِ اإلغاز ٠إىل َؿدز كتًـ.
ٜتِ استطاب ْٛعني َٔ ْطب ايؿكس يف األزدٕ .األ ٖٛ ٍٚخط ايؿكس املدقع ،أَ ٚا ٜعسَّف أٜكا غط ؾكس ايػراٜٚ ،٤عسف عً ٢أْ٘ َطت ٣ٛاإلْؿام
ايالشّ يًؿسد يتأَني اؿادات ايػرا ١ٝ٥األضاض ١ٝاييت تؤَٔ ي٘ ايطعسات اؿساز ١ٜايالشَ ١ملُازضْ ١ػاطات٘ االعتٝاد ١ٜايٚ ١َٝٛٝبكا ٙ٤سٝاً.
ٚايجاْ ٖٛ ٞخط ايؿكس املطًلٜٚ ،عسَّف عً ٢أْ٘ َطت ٣ٛايدخٌ أ ٚاإلْؿام ايالشّ يًؿسد يتأَني اؿادات ايػراٚ ،١ٝ٥اؿادات غري ايػرا١ٝ٥
األضاض ،١ٝاييت تتعًل باملطهٔ ٚاملًبظ ٚايتعًٚ ِٝايؿشٚ ١املٛاؾالت.
ٜٚكدّ ايسضِ ايبٝاْ ٞايتايْٛ ٞعْ ٞطب ايؿكس يف األزدٕ خالٍ ايعكد املاقٚ .ٞػدز اإلغاز ٠إىل أْ٘ َٚع تٛؾس بٝاْات ألعٛاّ تطبل عاّ ،2..2
إال أْ٘ مت اضتجٓاؤٖا َٔ ايتشً ٌٝالختالف َٓٗذٝاتٗا عٔ تًو بعد عاّ .2..2
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ٚقبٌ ؼً ٌٝاالػاٖات ايعاٖس ٠أعال ،ٙػدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل إٔ اضتدداّ َٓٗذ ١ٝقطٓ ١يف عاّ ٜ ،2.1.كًٌ َٔ قابً ١ٝاملكازْ ١بني املعطٝات
ايٛازد ٠عٔ ْطب ايؿكس األقدّٚ ،اييت مت ايتٛؾٌ إيٗٝا باضتدداّ َٓٗذ ١ٝقًًت تكدٜس ايؿكس يف األزدٕ .إال أْ٘ متت دزاض ١بٓطب ايؿكس يف
األزدٕ يطٓ 2.1. ١يتكد ِٜتكدٜس أدم يًؿكس يف األزدٕ.
مل تتٛقـ ْطب ايؿكس يف األزدٕ عٔ االزتؿاع خالٍ ايكعد املٓؿسّ ،خؿٛؾاً ؾُٝا ٜتعًل بايؿكس املدقع ايػدٜدٚ .ازتؿع ايؿكس املطًل إىل %14.2
يف عاّ  ،2..2ثِ انؿض إىل  %13يف عاّ  ،2..6يٝعاٚد ايؿعٛد َس ٠أخس ٣يف عاّ  2..8إىل ٚ .%13.3يف عاّ  ،2.1.أظٗست املٓٗذ ١ٝاؾدٜد٠
املتبع ١شٜاد ٠يف ايؿكس املطًل ٚؾًت ْطبت٘ إىل  ٖٛٚ ،% 14.4خط ايؿكس ايسمس ٞيف األزدٕٚ .يريوٜ ،عترب إ ايؿكس املطًل يف االزدٕ قد اشداد بعد
 2..6بعد إٔ خاض ؼطٓ ًا ابتداٝ٥ا بني عاَ.2..5ٚ 2..2 ٞ

1

ٚيف املكابٌٜ ،تبع ايؿكس املدقع َطازاً َػابٗاً ،إال أْ٘ أنجس ثباتاًٜٚ .عترب ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿكس األغد خطٛز ،٠باعتباز ٙوؿ ٞفُٛع ايطهإ
اير ٜٔال ميتًهَ ٕٛا ٜهؿ َٔ ٞاملٛازد يتأَني ساداتِٗ ايػرا ١ٝ٥اي ،١َٝٛٝمما هعًِٗ عسق ١يًدطسٖٚ .را ٖ ٛايطبب ايسٝ٥ط ٞيهْ ٕٛطب ايؿكس
املدقع أقٌ بهجري َٔ ْطب ايؿكس املطًلٚ ،ذيو ألٕ ْطب ايؿكس املدقع تبٓ ٢عً ٢خطٛط ايؿكس املدقع ،اييت ته ٕٛأقٌ بهجري َٔ خطٛط ايؿكس
املطًلٖٚ ،را يهْٗٛا قؿٛز ٠باملٛاد ايػرا.١ٝ٥
ٚؾٌ خط ايؿكس املدقع يف األزدٕ إىل  %..21يف عاّ  ،2..2ثِ ازتؿع بجبات يف ايطٓٛات ايالسك .١ؾٛؾٌ يف عاّ  2..6إىل ْطب ،%..25 ١ثِ
ازتؿع بػهٌ طؿٝـ يف عاّ  2..8إىل  ،%..26قبٌ إٔ ٜؿٌ يف عاّ  2.1.إىل ٚ .%..32ػدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل أْ٘ ي ٛمت اتباع املٓٗذ ١ٝايكدمي١
يف عاّ  ،2.1.يٛؾًت تكدٜسات خط ايؿكس املدقع إىل ْطب ١ؾاعك.%..67 ٖٞ ١
َٚع املعًَٛات ايطابك ١عٔ تطٛز ظاٖس ٠ايؿكس يف األزدٕ ،ميهٔ ايٛؾ ٍٛإىل خالؾ ١بإٔ ايؿكس ٜٓشَٓ ٛش ٢تؿاعدٜاًَٚ .ع ذيو ،غٗد األزدٕ
تٛضعاً ًَشٛظاً يف اقتؿادَ ٙا بني عاَٚ . 2..8ٚ 2..3 ٞناْت َتٛضط ْطب ١ايُٓ ٛاالقتؿاد ٟاؿكٝك ٞخالٍ تًو ايؿرت ٠سٛايٚ .%.7.4 ٞاْعهظ
األدا ٤االقتؿاد ٟاؾٝد عً ٢ايؿكس املطًل اير ٟانؿكت ْطبت٘ َٔ  %14.2يف عاّ  2..2إىل  %13يف عاّ ٚ .2..6يهٔ ،مل ٜؤثس ذيو األدا٤
االقتؿاد ٟعًْ ٢طب ١ايؿكس املدقع اييت اشدادت َٔ  %..21يف عاّ  ،2..2إىل  %..25يف عاّ ٜٚ .2..6دٍ ٖرا عً ٢إٔ مثاز ايُٓ ٛاالقتؿادٟ
املرنٛز مل تؿٌ إىل َٔ ٜكبع ٕٛيف أدْ ٢املطتٜٛات سٝح ايؿكس ايػدٜد.
ٚتعسقٌ األدا ٤االقتؿاد ٟبعد ضٓ ،2..8 ١بطبب أثس ايعدٜد َٔ ايؿدَات اـازد ١ٝعً ٢االقتؿاد احملً ،ٞإال أْ٘ اضتُس بتطذْ ٌٝطب ١منٛ
إهابٚ ١ٝؾًت إىل َ ،%3.2ا بني عاَٜٚ .2.13 ٚ 2..9 ٞكابٌ ٖرا شٜاد ٠بايؿكس املطًل َٔ  %13يف ضٓ ،2..6 ١إىل  %14.4يف ضٓٚ ،2.1. ١شٜاد٠
بايؿكس املدقع َٔ  %..25يف ضٓ ،2..2 ١إىل  %..32يف ضٜٓٚ . 2.1. ١ؤغس ٖرا عًٚ ٢دٛد ايهجري ٜٔممٔ ِٖ أنجس عسق ١يًؿكس ،خؿٛؾاً يف أٚقات
ايعسٚف االقتؿاد ١ٜايؿعب.١
ٚتعص ٣شٜاد ٠ايؿكس يف ٖر ٙايؿرت ٠دصً ٝ٥ا إىل ازتؿاع تهايٝـ املعٝػَ ،١ع ازتؿاع َتٛضط ايتكدِ ايطٓ %3.7 َٔ ٟٛيف ضٓ ،2..2 ١إىل  %5.7بني
عاَٚ .2.1.ٚ 2..6 ٞبػهٌ أخـ ،تعترب شٜاد ٠أضعاز ايطاقٚ ١ايػرا ٤بني عاَ 2..9ٚ 2..6 ٞعاَال أضاضٝاً يصٜادْ ٠طب ١ايؿكس ،إذ تؤد ٟشٜاد٠
ٖر ٙاألضعاز إىل ازتؿاع خط ايؿكس ،مما ٜصٜد َٔ ْطب ١ايطهإ ايرٜ ٜٔعٝػ ٕٛد ،ْ٘ٚخؿٛؾاً إٕ ناْٛا  -يف ايبدا - ١ٜأنجس عسق ١يًؿكس .بُٓٝا
ٜه ٕٛايطبب اآلخس يصٜاد ٠ايؿكس يف ٖر ٙايؿرت ،٠ايتٛشٜع غري املٓؿـ ملدسدات ايُٓ ٛاالقتؿاد ٟعً ٢ايطهإ ،خؿٛؾ ًا ؾ٦ات ايدخٌ املٓدؿض.
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ٚػدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل غد ٠ايؿكس يف األزدٕ ،سٝح ًٜعب َؤغسإ اثٓإ دٚزاً َُٗاًُٖٚ ،ا َؤغس ؾذ ٠ٛايؿكسَٚ ،ؤغس غد ٠ايؿكسَ .ؤغس ؾذ ٠ٛايؿكس
َٖ ٛكٝاع يًؿكسٚ ،ودد َتٛضط بعد األضس ٠ايؿكري ٠عٔ ايؿكس املطًلٚ .ازتؿع َؤغس ؾذ ٠ٛايؿكس َٔ  %2.6يف ضٓ ،2..8 ١إىل  %3.6يف ضٓ١
 . 2.1.يف املكابٌٜ ،عترب َؤغس غد ٠ايؿكس َكٝاضاً آخس يًبعد عٔ خط ايؿكس ،يهٓ٘ ٜسنص أٜكاً عً ٢ايتؿاٚت بني ايؿكساٚ .٤ازتؿع َؤغس غد ٠ايؿكس
َٔ  %..79يف ضٓ ،2..8 ١إىل  %1.2يف ضٓٚ . 2.1. ١تػري ٖر ٙاالػاٖات إىل إٔ عُل ايؿكس ،أ ٚغدت٘ ،قد اشدادت بػهٌ ًَشٛظ بني عاَ2..8 ٞ
 ،2.1.ٚمما ٜٛس ٞبصٜاد ٠يف عدّ املطاٚا ٠بايدخٌ.
إقاؾ ١إىل َا ضبل ،أظٗس تكسٜس سدٜح يًبٓو ايدٚي 2 ٞأعد بٓا ً٤عًْ ٢تا٥ر "َطح ْؿكات ٚدخٌ األضس ٠يعاّ  ،"2.1.أظٗس بأْ٘ ٚباإلقاؾ ١إىل
ٚدٛد  َٔ %14.4ايطهإ ٜعٝػ ٕٛؼت خط ايؿكسٖٓ ،ايو  %18.6ممٔ ميس ٕٚبؿكس عابسٜٚ ،عين ٖرا بأِْٗ ٜعٝػ ٕٛد ٕٚخط ايؿكس عً ٢األقٌ
ملد ٠تؿٌ يسبع ايطٓ ،١إال أِْٗ ال ٜطذً ٕٛؾكسا ٤يف تكدٜسات ايؿكس ايطٓٚ .١ٜٛبعباز ٠أخسٜ ،٣عٝؼ سٛاي ٞثًح ضهإ األزدٕ ؼت خط ايؿكس
بجالخ غٗٛز َٔ ايطٓ.١
ٚأدت ٖر ٙايدزاض ١اؿدٜجٚ ١اييت ْػست يف خسٜـ  ،2.13إىل آثا ز دد ١ٜؾُٝا ٜتعًل بؿاعً ١ٝضٝاضات ٚاضرتاتٝذٝات تكً ٌٝايطٝاضات اييت
اعتُدتٗا اؿه ،١َٛإقاؾ ١إىل َتاْ ١ؼً ٌٝاملعسقني يًدطس بٓا ً٤عً ٢بٝاْات ايؿكسٚ .يف اؿكٝك ،١ترنس ايدزاض ١بإٔ ؼً ٌٝاألزدٕ يًُعسقني
يًؿكس غري َؿٗ ّٛبػهٌ ناٌَٚ .ػدز اإلغاز ٠إىل عدّ اضتدداّ إَهاْٝات َطح ْؿكات ٚدخٌ األضس ،٠اييت َٔ خالهلا ميهٔ تكد ِٜؾٛز٠
ؾؿً ١ٝعٔ ايؿكس يف املًُه ،١يتكد ِٜايسؤ ٣عٔ طبٝع ١ايؿكس ايعابس .إقاؾ ١إىل ذيو ،ترنس ايدزاض ١بإٔ ٚدٛد ايؿكس ايعابس ٜعط ٞق ٠ٛيٛدٗ١
ايٓعس اييت تك ٍٛبإٔ َكاٜٝظ ايؿكس ايطٓ ١ٜٛتكًٌ َٔ تكدٜس ايؿكس اؿكٝكَ ٖٛٚ ،ٞا ذنس ٙضابك ًا ايبٓو ايدٚيٚ ٞاقتؿاد ٕٜٛقً.ٕٛٝ
ٚيألضـ ،ال تٛدد بٝاْات زمس ١ٝعٔ ايؿكس بعد عاّ  ، 2.1.يهٔ ٜتٛقع ملؤغسات ايؿكس ايكادَ ١بإٔ تعٗس تدٖٛزاً عاَاً بطب ايؿدَات اإلقً١ُٝٝ
اييت أثست ٚالشايت تؤثس عً ٢املًُهَٓ ١ر عاّ  .2.11ؾاشدٜاد تدؾل ايالد٦ني ٚدٗٛد اؿه ١َٛؾُٝا ىـ ايتدابري االقتؿاد( ١ٜنسؾع ايدعِ
َجالً) ،إقاؾ ١يػري ذيو َٔ ايعٛاٌَٜ ،تٛقع هلا شٜادْ ٠طب ايؿكس بني األزدْٝنيٚ .إٕ مت اتباع َٓٗذٝات َتطك ١يف َطح ْؿكات ٚدخٌ األضس٠
ايكادّ ،ضتؤدٖ ٟر ٙايتطٛزات ستُٝاً إىل زؾع ْطب ايؿكس يف املًُه. ١
ٚبرٍ األزدٕ دٗٛداً َطتُس ٠حملازب ١ايؿكس َٔ ،خالٍ ضًطً َٔ ١اـطط ٚاالضرتاػٝات اهلادؾ ١إىل تكًٚ ٌٝؽؿٝـ ايؿكسٚ .تعد ٚشاز ٠ايتُٓ١ٝ
االدتُاع ١ٝاؾٗ ١اؿه ١َٝٛايسٝ٥ط ١ٝاملدتؿ ١بعاٖس ٠ايؿكسٚ ،خؿٛؾاً َٔ خالٍ ؾٓدٚم املع ١ْٛايٛطينٜٚ .عترب دٚز ٖر ٙايٛشاز ٠مبشازب١
ايؿكس اضرتاتٝذٝاً ٚزامساً يًطٝاضٝات ،سٝح أْٗا ضاُٖت يفٚ ،أسٝاْا قادت تطٜٛس ايطٝاضات ٚاالضرتاتٝذٝات املدتؿٚ .١تًعب ايٛشاز ٠دٚزاً
تٓطٝكٝاً َع املؤضطات ٚايٛشازات اؿه ١َٝٛاألخسَ َٔ ٣جٌ ٚشاز ٠ايعٌُ ٚٚشاز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝغريٖاٚ ،ذيو بػسض قُإ تٓؿٝرٖا يًطٝاضات
املسد.٠ٛ
ٚيف املكابًٌٜ ،عب ؾٓدٚم املع ١ْٛايٛطين دٚزاً تٓؿٝرٜاً عًٚ ٢د٘ اـؿٛف ،بكٝاَ٘ بتٓؿٝر ايطٝاضات ٚايتعًُٝات املسضٚ َٔ ١َٛشاز ٠ايتُٓ١ٝ
االدتُاعٚ ،١ٝغريٖا َٔ األطساف املعٜٓٚ .١ٝتشٌُ ؾٓدٚم املع ١ْٛايٛطَٓ ١ٝطٛ٦ي ١ٝإداز ٠ايعدٜد َٔ بساَر املطاعد ٠االدتُاعٜ ،١ٝعد أبسشٖا
بسْاَر املطاعد ٠ايٓكدٚ ،ٟايرٜ ٟكدّ َٔ خالي٘ ايع ٕٛايٓكد ٟملدتًـ ايػسا٥ح املعسق ١يًدطس نايؿكساٚ ٤ايعذصٚ .٠بٗراًٜ ،عب ؾٓدٚم املع١ْٛ
ايٛطين دٚزاً أضاضٝاً يف قازب ١ايؿكسٜٚ .دٜس ايؿٓدٚم أٜكاً عدداً آخس َٔ ايرباَر َٔ َجٌ املع ١ْٛايطازَٚ ،١٥طاعد ٠ذ ٟٚاالستٝادات اـاؾ،١
ٚايتأٖ ٌٝايبدْٚ ،ٞبساَر ايتدزٜب املٗينٚ ،تكد ِٜبطاقات ايتأَني ايؿش.ٞ

2

2

”World Bank (Fall 2013) “Jordan Economic Monitor
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/Jordan_Economic_Monitor_Fall_2013.pdf
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ٚتبٓت اؿه ١َٛأ ٍٚاضرتاتٝذ ١ٝيًشد َٔ ايؿكس بطٓٚ ،2..2 ١اعتُُد يف إعدادٖا عً ٢األدٓد ٠ايٛطٓٚ ،١ٝسددت أٚيٛيٝات ايتُٓ ١ٝيف املًُه،١
 َٔٚقُٓٗا تطٜٛس ؾسف ايتعًٚ ِٝايعٓا ١ٜايؿشٚ ١ٝؾسف ايعٌُ ،بٗدف ؼطني َعٝػ ١ايؿكساٚ ٤ايتذُعات ايطهاْ ١ٝاملُٗػ ١ادتُاعٝاً.
ٚأبسشت ٖر ٙاالضرتاتٝذ ١ٝعدداً َٔ ايككاٜا َٔ قُٓٗا تٛضعَ ١عً ١ؾٓدٚم املع ١ْٛايٛطٓٚ ،١ٝتعصٜص خًل ؾسف ايعٌُٚ ،دعِ ايتُٓ١ٝ
ايتذاز ١ٜيف اجملتُعات املطتٗدؾٚ ،١ؼطني ايبٓ ١ٝايتشتٚ ،١ٝتٛضع ١اـدَات ايؿشٚ ،١ٝتعصٜص َطاٚا ٠ايٓٛع االدتُاع.ٞ
ٚبتٓؿٝر اؿه ١َٛهلر ٙاالضرتاتٝذ ،١ٝقدَت ضًطً َٔ ١ايرباَر االدتُاع ١ٝاهلادؾ ١يتشكٝل أٖداف االضرتاتٝذ َٔ ١ٝخالٍ شٜاد ٠ؾسف ايعٌُ،
ٚسؿس ايبطايٚ ،١قازب ١ايؿكسٚ ،تكد ِٜاملع ١ْٛاملادٚ ١ٜايع ١ٝٓٝيًؿكساٚ ٤اجملُٛعات املُٗػ ١يف اجملتُع األزدَْٚ .ٞع إٔ ٖر ٙاالضرتاتٝذ١ٝ
ٚغريٖا َٔ ايتدابري اؿه ١َٝٛذات ايعالق ١قد ضاُٖت بتشطني َؤغسات ايؿشٚ ١ايتعً ،ِٝإال أْٗا مل تطاِٖ بتكً ٌٝايؿكسٚ .متت َالسع١
ايتشدٜات بطسٜل تٓؿٝر االضرتاتٝذ ١ٝإقاؾ ١اىل تعسقٌ َطازٖا بطبب ايعسٚف االقتؿاد ١ٜاملرتد ،١ٜخؿٛؾاً ؾُٝا ٜتعًل بتكٝٝد اإلْؿام
اؿه.َٞٛ
َٚؤخساً ،غٗد األزدٕ إؾداز اضرتاتٝذ ١ٝددٜد ٠يف ضَٓ ٖٞٚ ،2.12 ١ا ٜعسف باضِ االضرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيًشد َٔ ايؿكسٚ .تعترب ٖرٙ
االضرتاتٝذ ١ٝاؾدٜد ٠عً ٢أْٗا ٚثٝك ١غاًَٚ ١اَتداد يألدٓد ٠ايٛطٓٚ .١ٝؼت ٟٛعً ٢خازط ١طسٜل َؿؿً ١يتٓؿٝر دٛاْب اؿد َٔ ايؿكس
املرنٛز ٠يف األدٓد ٠ايٛطٓ .١ٝإقاؾ ١إىل ذيوَٚ ،ع األخر بعني االعتباز تأثري ايؿدَات اـازد ١ٝعً ٢ايطهإ ،ؼت ٟٛاالضرتاتٝذ ١ٝعً٢
تدابري تتعًل بطٝاضات َٛدٗ ١م ٛايٓتا٥رٚ ،ؼت ٟٛأٜكاً عًْ ٢عاّ َساقب ١ضً ِٝملٛادٗ ١األشَ ١االقتؿادٚ ١ٜيكُإ َعاٜري َعٝػ ١دٝد٠
َٚطتداَ ١يًؿكساٚ ٤يألضس ذات ايدخٌ املٓدؿضٚ .سددت االضرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيًشد َٔ ايؿكس عدداُ َٔ احملاٚز االضرتاتٝذ )1 :ٖٞ ١ٝايسعا١ٜ
االدتُاعٚ ١ٝايٓٛع االدتُاع )2 ،ٞايتػػٚ ٌٝايسٜاد ٠يف االعُاٍ املساع ١ٝيًؿكسا)3 ،٤اـدَات ايتعًٚ ١ُٝٝايؿش ١ٝايػاًَ )4 ،١ايصزاع)5 ،١
ايٓكٌ ٚاإلضهإ يًؿكساٚ .٤نإ ٖدف االضرتاتٝذ ١ٝايسٝ٥ط ٖٛ ٞتكًْ ٌٝطب ١ايؿكس إىل أقٌ َٔ َ ٖٛٚ ،%6ا ٜعترب ٖدؾاً طُٛساً خؿٛؾاً يف ق٤ٛ
بسْاَر ايتؿشٝح االقتؿادٚ ٟاملاي ٞايرٜٓ ٟؿر سايٝاً بدعِِ َٔ ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚيٚ ،ٞايرٜٗ ٟدف إىل زؾع مجٝع أغهاٍ ايدعِ عً ٍٛعاّ
.2.17
مت تٛد ٘ٝبعض ايٓكض َٔ قبٌ اقتؿادٜني  ٚغسنا ٤يف فاٍ ايتُٓ ٚ ١ٝاير ٜٔغههٛا يف ٚاقع ٚ ١ٝاَهاْ ١ٝتطبٝل االضرتاتٝذ ،١ٝخؿٛؾا  ٚاْٗا
تسنص عً ٢ايٓتا٥ر  ٚتٌُٗ داْب املطببات يف تصاٜد َعدالت ايؿكسٜ .تٛقع اقتؿاد ٕٜٛإ َعدالت ايؿكس ضته ٕٛاعً َٔ ٢املطتٜٛات املطتٗدؾ ١يف
االضرتاتٝذَ ١ٝع االخر بعني االعتباز ايٛقع االقتؿاد ٟايسأٖ سٝح اغازٚا إ اؿٌ االَجٌ يف َهاؾش ١ايؿكس ٖ ٛاعداد ضٝاضات ٚاقع ٚ ١ٝقابً١
يًتطبٝل َٛدٗ ١اىل ايتُٓ ١ٝاالقتؿاد ١ٜايػاًَ.١

1.

املطاٚا٠
ال ٜتٛشع ايؿكس بػهٌ َتطا ٍٚعرب املًُهٜٚ .١كدّ ايسضِ ايبٝاْ ٞايتاي ٞايتبا ٜٔاملًشٛظ بني ْطب ايؿكس املطًل يف نٌٍ َٔ قاؾعات األزدٕ اإلثٓ٢
عػس.
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ٚناْت قاؾعَ ١عإ ٖ ٞاألنرب ْؿٝباً عؿ ١ايؿكسا ٤يف األزدٕ به َٔ %26.6 ٕٛضهاْٗا ٜعٝػ ٕٛؼت خط ايؿكس املطًل َٔ %2.7ٚ ،فُٛعِٗ
ٜعٝػ ٕٛؼت خط ايؿكس املدقعٜٚ .ؿطس ٖرا ن ٕٛايتٛتس االدتُاع ٞدا ِ٥االزتؿاع يف قاؾعَ ١عإٚ .ناْت ثاْ ٞأعًْ ٢طب ١يًؿكس املطًل َٔ
ْؿٝب قاؾع ١عذً ٕٛسٝح ٜعترب  َٔ %25.6ضهاْٗا ؾكساٚ ،٤تالٖا قاؾع ١ايبًكا ٤بٓطب ١ؾكس ٚؾًت إىل .%2..9
ٚيف املكابٌ ،ناْت أقٌ احملاؾعات ْؿٝباً َٔ ْطب ايؿكسا ٤إىل عدد ايطهإ ٖ ٞدسؽ ،بٓطبٚ ،%6.8 ١ايعاؾُ ١بٓطبٚ ،%11.4 ١ايهسى بٓطب١
َٚ .%13.4ع إٔ ْطب ايؿكس يف عُإ تعد َٓدؿكَ ١كازْ ١بباق ٞاحملاؾعات ،إال إّٔ ؾٗٝا أنربعدد َٔ ايؿكسا ٤يهْٗٛا أنرب احملاؾعات عددًا
بايطهإٚ ،تعترب عُإ ايػسق ١ٝعسق ١ـطس ايؿكس عًٚ ٢د٘ اـؿٛفٜٚ .طهٔ مبدٕ األزدٕ ايهرب( ٣عُإ ٚأزبد ٚايصزقا )٤أغًب ١ٝايؿكسا٤
َٔ ْاس ١ٝايؿكس املطًل َٔٚ .اؾدٜس بايرنس ٖٓا بإٔ  12 َٔ 8قاؾع( ١أ ٚثًج ٞاحملاؾعات) بٗا ْطب ؾكس أعًْ َٔ ٢طب ١ايؿكس ايٛطين ٖٞٚ
 %14.4يف ضٓ.2.1. ١
ٜٚتكح َٔ ٖر ٙايبٝاْات بإٔ ْطب ايؿكس يف املٓاطل ايسٜؿٜ ١ٝؿٌ إىل  ،%16.8بُٓٝا يف ٜؿٌ يف املدٕ إىل ٚ .%13.9مبعاٜري َطًك ،١ؾإٕ عدد
ايؿكسا ٤يف املدٕ ( 230279أضسٜ )٠تدطٚ ٢بػهٌ نبري عددِٖ يف املٓاطل ايسٜؿٜٚ )230279( ١ٝعصٖ ٣را إىل تسنٝص ايطهإ يف املدٕٚ .بػهٌ
عاّٜ ،عين ٖرا بإٔ  َٔ %8..35األضس ايؿكري ٠تطهٔ يف املدٕ ،بُٓٝا  %19.65يف املٓاطل ايسٜؿَٚ .١ٝع ٖرا ،تعترب املدٕ (عُإ ٚايصزقا٤
ٚإزبد) أنجستطٛزاً َكازْ ١بباق ٞاحملاؾعات ٚتتُتع بدخٌٍ ٚؾسف عُ ٌٍ أؾكٌ.
ظاْب ذيو ،تسنص اؿه ١َٛيف خططٗا ايتُٓٚ ١ٜٛمبدؿؿات َٛازدٖا ٚبػهٌ َتصاٜد عً ٢احملاؾعات خازز املدٕ َٔ ،أدٌ تكً ٌٝايؿذ٠ٛ
ايتُٓ ١ٜٛبني املدٕ ٚاألزٜافٚ ،يًُشاؾع ١عً ٢االضتكساز االدتُاعٚ ٞايتُاضو يف املًُهٚ .١ال شايت ايتُٓ ١ٝاالقتؿاد ١ٜاحملً ١ٝمبجاب١
أٚي ١ٜٛيًُشاؾعات ،ضٝؿاز إىل ؼكٝكٗا َٔ ،خالٍ بساَر املطاعد ٠ايتكٓٚ ١ٝاألْػط ١اؿه ١َٝٛاملٛدٗ ،١عً ٢قاؾعات املًُه ١خازز
ايعاؾُٚ ١ايعكب.١
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ٚبهٌ االضرتاتٝذٝات ٚاـطط ايتُٓ ١ٜٛاؿدٜجٚ ،١مبطاع ٞاإلؾالح ،ظٗس تسنٝص خاف عً ٢تُٓ ١ٝقاؾعات املًُه َٔٚ .١األَجً ١عً ٢ذيو
بسْاَر تُٓ ١ٝاحملاؾعات ٚؾٓدٚم تُٓ ١ٝاحملاؾعاتٚ .تػٌُ األَجً ١االخس ٣املتعًك ١بإدخاٍ تُٓ ١ٝاحملاؾعات يف اـطط ٚاالضرتاتٝذٝات
ٚايكٛاْني املدتًؿ ،١تػٌُ َػسٚع قاْ ٕٛاالضتجُاز ايرٜ ٟتٛقع ي٘ إٔ ٜكدّ إعؿا٤ات تتعًل بكسٜب ١ايدخٌ بٓا ٤عًَ ٢طت ٣ٛايتُٓ ١ٝيف
احملاؾعٚ .١مل تتكح ْتا٥ر ٖر ٙاؾٗٛد املسنص ٠عً ٢احملاؾعات بعد.
ٜٚعٗس ايسضِ ايبٝاْ ٞايطابلٚ ،املتعًل بٓطب ايؿكس يف احملاؾعات ،تؿاعداً يف ايالَطاٚا ٠يف االزدٕٚ .تكاع ايالَطاٚا ٠عاد ٠باضتدداّ
"َعاٌَ دٝين ايرٜ ٟكٝظ دزد ١ايالَطاٚا ٠يف تٛشٜع إمجاي ٞايدخٌ ،سٝح ٜتشطٔ َؤغس ايعداي ١نًُا اقرتبت ق ١ُٝاملعاٌَ َٔ ايؿؿس،
ٚتتكا ٍ٤ايعداي ١نًُا اقرتب َٔ ايٛاسد ايؿشٝحٚ .شادت قُٝت٘ َٔ  ..376يف ضٓ ،2..2 ١إىل  ..399يف ضٓ ،2..6 ١مما ٜػري إىل شٜاد ٠بٓطب١
ايالَطاٚا ٠خالٍ ٖر ٙايؿرتٚ .٠نُا أغسْا ضابكاً ،ؾاسب ٖرا أدا ٤إهاب ٞيالقتؿاد احملً ٞخالٍ ْؿظ ايؿرتٚ .٠بعد ضٓ ،2..6 ١ؼطٓت املطاٚا٠
سني أظٗس َكٝاع َعاٌَ دٝين انؿاقاً طؿٝؿاً إىل  ..393يف ضٓ ،2..8 ١قبٌ إٔ ٜٓدؿض َس ٠أخس ٣يف ضٜٓٚ ،2.1. ١عٛد إىل َطتٜٛات٘ يف ضٓ١
...376 ٖٞٚ 2..2
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ٚغد ٣ايُٓ ٛاالقتؿاد ٟأنجس اْؿاؾا يف ايطٓٛات ايطابكٚ ١انؿكت ايالَطا ٠ٚيف ايدخٌ .إذ تكًـ ايؿسم بني ْطب ١ايدخ ٍٛيف ايستب ١امل١ٝٓٝ٦
ايجُاْني إىل ايدخ ٍٛيف ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦ايعػس ٜٔيف تٛشٜع ايدخٚ ،ٍٛتكًـ َٔ  4.35بطٓ 2..6 ١إىل  2.63بطٓ ،2.1. ١مما ٜعٗس ٖرا ؼطٓاً
بعداي ١ايدخٌ .يف املكابٌ ،نإ تكً ٌٝايالَطاٚا ٠يف ايدخٌ بأُٖ ١ٝأنرب سٝح تكاؤٍ ايؿسم بني ْطب ١ايسٚاتب بايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايجُاْني إىل
ْطب ١ايسٚاتب يف ايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايعػس َٔ ٕٚتٛشٜع ايساتبٚ .نإ ايتكاؤٍ َٔ  4.24بطٓ 2..6 ١إىل  1.61بطٜٓٚ .2.1. ١دٍ ٖراعً ٢ؼطٔ
مبطتٜٛات ايسٚاتب يف ايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايعػس.ٜٔ
ٚهلرا ،ميهٔ ايك ٍٛبأْ٘ ٚخالٍ ايطٓٛات ايجُإ َا بني  ،2.1. ٚ 2..2مل ٜعٗس أ ٟؼطٔ عًَ ٢طت ٣ٛايالَطاٚا ،٠يهٔ سدثت شٜادَ ٠تكطع١
بايالَطاٚاٖ .٠را َع ايعًِ بإٔ َطت ٣ٛايالَطا ٠ٚيف األزدٕ نإ أدا ٘٥سطٔ َكازْ ١بايد ٍٚايٓاَ ١ٝاألخسٚ ،٣بػهٌ أؾكٌ قًٝالً َكازَْ ١ع باقٞ
دَٓ ٍٚطك ١ايػسم االٚضط ٚمشاٍ إؾسٜكٝاٚ ،اييت ٜهَ ٕٛتٛضط َكٝاع َعاٌَ دٝين ؾٗٝا ٚ ،..392بػهٌ أؾكٌ نجريا َكازَْ ١ع ايدٍٚ
االؾسٜك ١ٝدٓٛب ايؿشسا ٤اييت ٜؿٌ املتٛضط ؾٗٝا إىلٚ ..442آضٝا ...4.4
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 .2ايتشدٜات االقتؿاد١ٜ
املاٚ ٤ايطاق١
ٜعد قطاعا املاٚ ٤ايطاق َٔ ١ايكطاعات املؿؿً ١ٝيف االقتؿاد األزدْ ،ٞبهُْٗٛا قطاعني ْادز ٟاملؿادز يف املًُهٚ ،١بهُْٗٛا قطاعني سامسني
الضتداَ ١عاؾ ١ٝاالقتؿاد ٚايب ١٦ٝاالدتُاع .١ٝإقاؾ ١إىل ذيوٜ ،تداخٌ ٖر ٜٔايكطاعني بدزد ١عاي ١ٝنُا ضٝتكح خالٍ ايتشً ٌٝايتاي.ٞ
ٜتِ تعسٜـ املا ٤عً ٢أْ٘ فُٛع َؿادز املٝا ٙايعرب ١املتاس ١يالضتدداّ يف األغساض املدتًؿ ،١نايصزاعٚ ١ايؿٓاعٚ ١يف املٓاشٍ ٚيف األْػط١
ايب ١ٝ٦ٝاملتٓٛع .١بُٓٝا تعسف ايطاق ١عً ٢أْٗا ايطاق ١املٛيد َٔ ٠املؿادز املتذددٚ ٠غري املتذددٚ ،٠اضتدداَٗا بطٝـ ٚاضع َٔ االضتدداَات
ٚاألْػط ١اييت تتطًب ايطاق ،١ناإلْتاز ايؿٓاعٚ ٞايتدؾ ١٦ايهٗسباٚ ١ٝ٥ايٓكٌ ٚغريٖا َٔ األْػط ١األضاض.١ٝ
ٜٚعترب األزدٕ َٔ أؾكس د ٍٚايعامل يًُٝاٜٚ ،ٙعاْ َٔ ٞغح باملٝا ٙاؾٛؾٚ ١ٝاألَطاز ،اييت ٜتؿاٚت تطاقطٗا َٔ َٓطك ١إىل أخس َٔٚ ٣ضٓ ١إىل
ضٓ ١يف املًُهٚ .١سددت دزاض ١سدٜجٖ ١دؾت إىل زضِ ؾٛزَ ٠باغس ٠عٔ َؿادز ٚاستٝادات املٝا ٙيف املًُهٚ ،١اعتُدت عًْ ٢عِ املعًَٛات
اؾػساؾ ،3)GIS( ١ٝسددت بإٔ َؿادز املٝا ٙايتكًٝد ١ٜيف األزدٕ َٖٝ ٞا ٙاألَطاز ٚاملٝا ٙاؾٛؾٚ ١ٝاملٝا ٙايططش ،١ٝتك ّٛنًٗا بتصٜٚد األزدٕ
مبا َكدازَ ًَٕٛٝ 85. - 78. ٙرت َهعب َٔ املٝا.)MCM( ٠

استهالك الماء حسب القطاعات

الزراعة
االستخدام االمدنً
الصناعً
السٌاحة

ٚتٛؾس َؿادز املٝا ٙاؾٛؾَ ١ٝا َكداز َٔ %54 ٙإمجاي ٞاملٝا ٙيف املًُهٚ .١تأت ٞاملٝا ٙاؾٛؾ َٔ ١ٝسٛاي ٞاثين عػس سٛقاً َاٝ٥اً ٜطتدسز َٓٗا
َ ًَٕٛٝ 47. - 35.رت َهعب ضٜٓٛاًٚ .تٛؾس املٝا ٙايططش ١ٝسٛاي َٔ %37 ٞامجاي ٞاملٝا ٙاملتٛؾس ٠يف املًُهٚ ،١ترتنص َؿادزٖا يف املٓطك١
ايػُاي ١ٝايػسب َٔ ١ٝاملًُهٚ .١تػٌُ املؿادز األضاض ١ٝيًُٝا ٙايططش ١ٝيف املًُه ١أْٗاز ايريَٛى ٚاألزدٕ ٚايصزقاٜٚ .٤تػازى األزدٕ َع ضٛزٜا
بٓٗس ايريَٛى َٚع األزاق ٞاحملتً ١بٓٗس االزدٕ مما ٜكًٌ َٔ نُ ١ٝاملٝا ٙاملتٛؾس ٠يألزدٕ .إقاؾ ١إىل ذيو ،تعتربَٝا ٙايؿسف ايؿش ٞاملعاؾَٔ ١
املؿادز غري ايتكًٝد ١ٜيًُٝا ،ٙيهٔ ٜعترب تٛؾسٖا َكٝدًا ْٛع ًا َا بطبب قً ١اضتٝعاب قطات ايتٓكٚ ١ٝاييت ٜؿٌ عددٖا اىل  27قط.١

3

Altz-Stamm, A. (2012) “Jordan’s Water Resource Challenges and the Prospects for Sustainability
http://www.caee.utexas.edu/prof/maidment/giswr2012/TermPaper/Altz-Stamm.pdf
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ٚيف املكابٌٜ ،ؿٌ سذِ ايطًب عً ٢املٝا ،ٙأ ٚسذِ اضتدداَٗا ،إىل َ ًَٕٛٝ 955رت َهعب ضٜٓٛاً ،مما ٜػري إىل ْكـ يف ايهُ ١ٝاملتٛؾسَ ٠كابٌ
ايطًب املتصاٜدٜٚ .كدز سذِ ايجػس ٠بني ايعسض ٚايطًب عً ٢املٝا ٙعٛايَ ًَٕٛٝ 175-1.5 ٞرت َهعب ضٜٓٛاًٜٚ .تِ اضتٗالى املٝا ٙيف األزدٕ يف
أزبع قطاعات أضاض .١ٝأٚهلا قطاع ايصزاع ١ايرٜ ٟطتًٗو  َٔ %64إمجاي ٞايهُ ١ٝاملعسٚق ،١بُٓٝا ٜطاِٖ بٓطب %3 ١ؾكط بايٓاتر احملًٞ
اإلمجاي ًٜ٘ٝ ،ٞايكطاع املدْ( ٞاملٓاشٍ ٚاألعُاٍ ايتذازٜٚ )١ٜطتًٗو سٛاي َٔ %3. ٞإمجاي ٞسذِ املٝا ًٜ٘ٝٚ ،ٙقطاع ايؿٓاع ١احملً ١ٝايرٟ
ٜطتًٗو ٚ ،%5قطاع ايطٝاس ١ايرٜ ٟطتًٗو .%1
ٚازتؿع ايطًب عً ٢املٝا ٙيف ايطٓ ٛات األخري ،٠بطبب ايتدؾل ايهبري يالد٦ني إىل االزدٕ ،مما شاد َٔ تدٖٛز ساي ١غح املٝا ٙيف ايدٚيٚ .١شادت آخس
َٛد َٔ ١ايالد٦ني خالٍ ايعكد املاق َٔ ٞايطًب عً ٢املٝا ٙؾٛم اؿدٚد ايطبٝعٚ .١ٝتبعاً يٛشاز ٠املٝا ،ٙؾإ سؿ ١ايالد ٤٢ايطٛز َٔ ٟاملا ٤تهًـ
األزدٕ  4..دٜٓاز ضٜٓٛاًَٚ .ع ذيوٚ ،زغِ غح ايهُ ١ٝاملتٛؾس َٔ ٠املٝا ،ٙإال إٔ  َٔ %98ايطهإ تؿٌ إي ِٗٝاملٝا ٙمبدتًـ َٓاطل املًُه ١عرب
غبه ١املٝا ٙايٛطٓ.١ٝ
ٚنإ ملػهً ١املٝاٖ ٙر ٙأثس عً ٢االقتؿاد احملً ٞاألزدْ ٞعً ٢كتًـ َطتٜٛات٘ ،سٝح ٜعترب تٛؾس املٝا ٙعاَالً أضاضٝاً يالشدٖاز ٚايسغد
االقتؿادٚ .ٟنإ َٔ أِٖ ْتا٥ر َػهً ١املٝا ٙسؿس َطاسات األزاق ٞاييت ميهٔ اضتدداَٗا يًصزاعْٚ ،١تر عٔ ٖرا تكًَ ٌٝدَ ٣ػازن ١ايصزاع١
بتُٓ ١ٝاالقتؿاد ايٛطينٚ .ميهٔ َالسع ١ايٓتا٥ر األخس ٣عً ٢ايٛقع املاي ٞايعاّ ،سٝح أد ٣غح املٝا ٙاملتٛؾس ٠إىل شٜاد ٠ضعس ايتعادٍ اـاف
باملٝاٚ ،ٙتكدّ اؿه ١َٛدعُا عاَا يًُٝاٚ ٙؾًت قُٝت٘ يف ضٓ 2.13 ١إىل  ًَٕٛٝ 335.2دٜٓازٚ .عدا عٔ ايدعِ اؿه َٞٛيًُٝا ،ٙتأثست املاي١ٝ
ايعاَ ١ضًبً ٝا بػح املٝا ٙبطبب ازتؿاع نًؿ ١ايطاقْ ١تٝذ ١يهًؿ ١اضتدساز ٚقذ املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝإىل املٓاطل املستؿع.١
إقاؾ  ١إىل َا ضبل ،أثس غح املٝا ٙيف االزدٕ عً ٢ايتٛشإ ايتذاز ٟيالقتؿاد .سٝح إٔ تكً ٌٝايؿذ ٠ٛايٛاضع ١بني ايعسض ٚايطًب ٜتطًب اضترياداً
يًُٝا َٔ ٙخازز ايدٚي ١يتأَني استٝاداتٗاٜٚ ،صٜد ٖرا َٔ سذِ ايكػٛط عً ٢استٝاطٝات ايٓكد األدٓيبٚ .أثس غح املٝا ٙأٜكا عً ٢قطاع
ايطاق ١بتكً َٔ ً٘ٝإَهاْ ١ٝتٛيٝد ايطاق َٔ ١بعض املؿادز ،نايطاق ١ايرز ،١ٜبطبب استٝادٗا يهُ ١ٝنبري َٔ ٠املٝا ٙيػاٜات ايتربٜد ٚغريٖا.
ٚيف اجملٌُ ،ؾإٕ أنرب ٚأِٖ خطس ٜطبب٘ غح املٝا ٖٛ ٙاضتداَ ١األْػط ١االقتؿاد ١ٜعً ٢املد ٣ايط ٌٜٛعرب كتًـ ايكطاعاتٚ .زمبا تكطس
ايؿٓا عات ٚاألعُاٍ ايتذاز ١ٜاييت تعتُد عً ٢املٝا ٙإىل االْتكاٍ إٕ ٚادٗت ْكؿاً نبرياً باملٝاٚ .ٙبػهٌ عاّٜ ،كًٌ غح املٝا َٔ ٙداذب ١ٝاالزدٕ
يالضتجُاز خؿٛؾ ًا إٕ تطًبت املػازٜع االضتجُاز ١ٜنَُٝ ١ٝا ٙنبري.٠
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ايطاق١
ٜعترب قطاع ايطاق ١أنرب ايكطاعات عب٦اً عً ٢االقتؿاد ايٛطين بطبب ازتؿاع ؾاتٛز ٠اضترياد ايطاق ١إىل األزدٕ ،إقاؾ ١إىل تبعات ذيو عً٢
املاي ١ٝايعاَٚ ،١اييت اشدادت سد ٠بعد االْكطاعات املطتُس ٠يًٓؿط ٚايػاش املطتٛزد َٔ َؿس ٚايعسامٚ .هلراٜ ،عترب ٖرا ايكطاع قطاعاً ذا أٚي١ٜٛ
تُٓ ١ٜٛعايًٜٚ ،١ٝؿت اْتبا ٙؾاْع ٞايكسازٚ ،ايكطاع اـاف ٚاجملتُع ايدٚي.ٞ
تٓدز َؿادز ايطاق ١يف األزدٕ ،سٝح ٜطتٛزد األزدٕ أنجس َٔ  َٔ %96سادت٘ يًطاقٚ .١تٓشؿس َؿادز ايطاق ١احملً ١ٝبهُ ١ٝق َٔ ١ًٝ٦ايٓؿط
اـاّ ٚايػاش ايطبٝع ٞاملطتدسز َٔ سكٌ محص ٠ايٓؿط ٞا ير ٟؼد ٙدٓٛباً اؿدٚد ايطعٛدٚ ١ٜسكٌ ايسٜػ ١يًػاش ايطبٝع ٞايٛاقع إىل ايػسب َٔ
اؿدٚد ايعساق.١ٝ
اْتاز ايٓؿط اـاّ (بآالف اْتاز ايػاش ايطبٝع( ٞمبًٝازات ْطب ١اْتاز ايطاق ١احملًَٔ ١ٝ
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ٚنُا ٜالسغ َٔ اؾدٚ ٍٚايسضِ ايبٝاْ ٞايطابل ،تكا٤يت سؿ ١ايطاق ١املٓتذ ١قًٝاً َكابٌ اضتٗالى ايطاق ١يف األزدٕٖٚ .بط اْتاز ايػاش َٔ
ًَٝ 7.8از قدّ َهعب يف ضٓ ،2..9 ١إىل ًَٝ 5.8از قدّ َهعب يف ضٓٚ ،2.13 ١نريو إْتاز ايٓؿط اـاّ ايرٖ ٟبط َٔ  1.7أيـ طٔ يف ضٓ١
 ،2..8إىل أيـ طٔ يف ضٓ .2.13 ١إقاؾ ١إىل ذيو ،تكا٤يت َػازن ١ايطاق ١املٓتذ ١قًٝاُ بإمجاي ٞايطاق ١املطتًٗه %3.3 َٔ ١يف عاّ ،2..9
إىل  %2.1يف عاّ ٜٚ . 2.13كابٌ انؿاض االْتاز احملً ٞشٜاد ٠يف ْطب ١اضترياد ايطاق ١يتأَني ايطًب املتصاٜد عً ٢ايطاق ١احملًٚ .١ٝناْت
ايصٜا د ٠يف ق ١ُٝايطاق ١املطتٛزدْ ٠ابع َٔ ١شٜاد ٠يف اضترياد املػتكات ايٓؿط َٔٚ ،١ٝقُٓٗا َادت ٞايدٜصٍ ٚشٜت ايٛقٛدٚ ،ذيو يتػط ١ٝايٓكـ
بايػاش ايطبٝع ٞاملطتٛزدٜٚ .ػسح ايسضِ ايبٝاْ ٞاملسؾل قٚ ١ُٝسذِ اضترياد ايطاقٚ ١ايػاش ٚايٛقٛد عرب ايطٓٛات اـُظ املاقٚ .١ٝنُا ٜالسغ،
تكابٌ ايصٜاد ٠اييت بًػت ْطبتٗا  َٔ %171ق ١ُٝاضترياد ايطاقْ ١كؿاً بٓطب َٔ %54 ١سذِ اضترياد ايػاش ايطبٝعٚ ٞقؿص ٠نبري ٠بًػت ْطبتٗا
 %614عذِ اضترياد شٜت ايٛقٛد.
ٚازتؿعت ق ١ُٝاضترياد ايطاق ١بٓطبًَٝ 1.8 َٔ %171 ١از دٜٓاز يف ضٓ ،2..9 ١إىل سٛايًَٝ 3.9 ٞاز يف ضٓٚ .2.13 ١نإ ايطبب ايسٝ٥طٚ ٞزا٤
ذيو ٖ ٛاالنؿاض ايهبري يف سذِ اضترياد ايػاش ايطبٝع ٞايرٚ ٟؾٌ إىل َٓٚ .%54ر ضٓ 2..9 ١بدأ األزدٕ باضترياد نُٝات أنرب َٔ َاد ٠ايدٜصٍ
ٚغريٖا َٔ املٓتذات ايٓؿط ١ٝعاي ١ٝايهًؿ ١يتصٜٚد استٝادات قطات تٛيٝد ايهٗسباٚ .٤يف اؿكٝك ،١تصاٜدت قَ ١ُٝطتٛزدات َاد ٠ايدٜصٍ
ضت ١اقعافٚ .ؾُٝا ىـ اضتٗالى ايطاقٜ ،١عٗس اؾد ٍٚايتاي ٞاضتٗالى ايطاق ١عرب كتًـ قطاعات االقتؿاد:

2..9

ايٓكٌ
1,952

ايؿٓاع١
1,101

املٓاشٍ
1,083

غريٖا
885

اجملُٛع
5021

2.1.

1991

1,014

1,019

849

4873

2.11

2,012

961

1,136

779

4888

2.12

2,521

921

1,198

743

5,383

2.13

2,734

924

1,109

617

5,384

استهالك الطاقة في القطاعات المختلفة

النقل
الصناعة
المنازل
غٌرها
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ٚنإ من ٛاضتٗالى ايطاق ١طؿٝؿاً خالٍ ايطٓٛات اـُظ املاقٚ ،١ٝزاٚست ْطب ١من ٙٛسٛايَٚ .%2.8 ٞع ذيو ،قدزت دزاض ١سكستٗا ٚشاز٠
ايطاق ١بإٔ َتٛضط ْطب ١اضتٗالى ايطاق ١يًُطتًٗهني ٚؾًت إىل ٚ .%5.1ؾُٝا ىـ تٛشٜع االضتٗالى عً ٢كتًـ ايكطاعاتٜ ،عترب قطاع
ايٓكٌ املطتًٗو األنرب يًطاق ١يف األزدٕ بٓطب ١اضتٗالى تؿٌ إىل  َٔ %51إمجاي ٞاضتٗالى ايطاق ١يف األزدٕٜٚ .تبع٘ قطاع االضتٗالى
املٓصي ٞبٓطبٚ ،%21 ١قطاع ايؿٓاع ١بٓطبٚ .%17 ١ػدز اإلغازٖٓ ٠ا إىل إٔ سؿ ١اضتٗالى ايطاق ١اييت ٜطتًٗهٗا قطاع ايٓكٌ اشدادت بٓطب١
 %39يف ضٓ ،2..9 ١إىل  %51يف ضٓ ،2.13 ١بُٓٝا تكًؿت سؿ ١اضتٗالى قطاع ايؿٓاع ١يًطاق %22 َٔ ١يف ضٓ ،2..9 ١إىل  %17يف ضٓ١
.2.13
ٚناْت شٜاد ٠اضتٗالى ايهٗسباًَ ٤شٛظ ١يف ٖر ٙايؿرتٚ ،٠بًؼ َعدٍ من ٛاضتٗالنٗا  %4.6تطبب بٗا شٜاد ٠اضتٗالى املٓاشٍ يًهٗسبا ٤بٓطب١
ٚ .%7.1يف اؿكٝك ،١وع ٢قطاع االضتٗالى املٓصي ٞعؿ ١األضد ؾُٝا ىـ اضتٗالى ايهٗسبا ٤سٝح تؿٌ ْطبت٘ إىل  ًٜ٘ٝ ،%43قطاع
ايؿٓاع ١بٓطب َٔٚ ،%24 ١ثِ  %14تطتًٗهٗا عًُ ١ٝقذ املٝا.ٙ
األثس
ٜتذً ٢أثس ٚقع قطاع ايطاق ١ايسٝ٥ط ٞعً ٢االقتؿاد احملً ٞيف األزدٕ  ،يف أثس ٙعً ٢املٛاشْ ١ايعاَٚ ١املاي ١ٝايعاَٚ .١عًٚ ٢د٘ اـؿٛف،
ٜتٛقع إٔ ٜؿٌ سذِ خطا٥س غسن ١ايهٗسبا ٤ايٛطٓ ١ٝاملرتانُ ١إىل ًَٝ 4.7از دٜٓاز يف ْٗا ١ٜعاّ ٜٚ ،2.14عصٖ ٣را إىل اشدٜاد اضتدداّ ٚقٛد
ايدٜصٍ يف عًُ ١ٝايتٛيٝد ايهٗسباَ ،ٞ٥كابٌ امؿاض اضتدداّ ايػاش ايطبٝعٚ .ٞمبا إٔ غسن ١ايهٗسبا ٤ايٛطٓ ٖٞ ١ٝغسن ١تابع ١يًكطاع
اؿهٜ ،َٞٛتِ تعٜٛض اـطا٥س املرتتب ١عًٗٝا باالقرتاض اؿهٚ .َٞٛقدزت غسن ١ايهٗسبا ٤ايٛطٓ ١ٝسذِ خطا٥سٖا يطٓ 2.14 ١مبا فُٛع٘
ًَٝ 1.4از دٜٓاز ،بصٜاد ٠تؿٌ إىل  َٔ %29خطا٥س ايطٓ ١املاق ١ٝاييت بًػت ًَٝ 1.1از دٜٓاز.
ٚأد ٣غح َٛازد ايطبٝع ١احملً ٚ ،١ٝزؾع ايدعِ اؿه َٞٛعٔ ايطاق ،١إىل شٜادًَ ٠شٛظ ١يف أضعاز ايطاق ١خالٍ ايطٓٛات ايكً ١ًٝاملاق ،١ٝمما أثس
ٚبػهٌ َباغس عً ٢تٓاؾط ١ٝاالقتؿاد ،سٝح اشدادت ايتهًؿ ١االْتاد ١ٝيد ٣ايػسنات ٚايؿٓاعات ،مما ضٝصٜد َٔ أضعاز املٓتذات يف ْٗا١ٜ
املطافٖٚ .را ضٝكًٌ َٔ تٓاؾط ١ ٝايطًع ٚاـدَات األزدَْ ١ٝكابٌ ايطًع ٚاـدَات املكدَ َٔ ١باق ٞايعاملٚ .ضٝكًٌ ٖرا من ٛايؿادزات ٜٚصٜد
َٔ املطتٛزدات مما ٜؤد ٟاىل عذص ػاز ٟأنربٚ .تػط ١ٝازتؿاع سذِ ايعذص ايتذاز ٟضتتطًب نُ ١ٝأنرب َٔ استٝاطات ايٓكد األدٓيب.
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا ضبل ،يكطاع ايطاق ١أثس قاز عً ٢االقتؿاد ايٛطين الزتباط٘ بهاؾ ١ايكطاعات االقتؿادٚ ١ٜعٛاٌَ من ٛاالقتؿادٖ .را عال٠ٚ
عً ٢أثس ٙعً ٢ايب ١٦ٝاملايٚ ١ٝايٓكدٚ ١ٜايتذازٚ .١ٜبعباز ٠أخس ،٣تٛؾس ايطاق ١ايٛقٛد ايالشّ يُٓ ٛاالقتؿاد ٚميهٔ اعتبازٖا اهلٝهٌ ايرٟ
ٜػػٌ االقتؿاد.
أضباب اْبجام ؼدٜات قطاع ٞاملاٚ ٤ايطاق١
ٖٓايو ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اييت أدت إىل ظٗٛز ؼدٜات ايطاقٚ ١املٝا ٙنتشدٜات دد ١ٜيف االزدٕٜٚ .بك ٢أِٖ األضباب هلرا ٖ ٛغح َؿادز املٝاٙ
ٚايطاق ١يف االزدٕ ،ايرٜ ٟعترب باملستب ١ايجايج ١يف ايعامل َٔ سٝح غح املٝاٚ ،ٙايرٜٓ ٟتر أقٌ َٔ  َٔ %3ايطاق ١اييت وتادٗاٜٚ .عين غح ٖرٙ
املٛازد ٚدٛد ؾذ ٠ٛبني ايعسض ٚايطًب ٜتِ زدَٗا باضترياد املؿادز َٔ خازز املًُه.١
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ٚاشدادت سد ٠ايتشدٜات خالٍ ايطٓٛات ْتٝذ ١يط ٤ٛإداز ٠اضتدداّ ايطاقٚ ١املٝاٚ ٙاْعداّ ايتدطٝط ٚاالضرتاتٝذٝات املالٚ .١ُ٥ؾُٝا ىـ
املٝا ،ٙتٓبع َؿادز املٝا ٙايططش ١ٝاألضاض ،١ٝأْٗ ٟس ٟايريَٛى ٚايصزقا َٔ ،٤ضٛزٜا ٚاالزاق ٞاحملتًٚ ١ته ٕٛبٗرا عسق ١يًتشٜٛالت ٚايطدٚد
اييت تبٓ ٢عًَ ٢طازٖاٚ .يف اؿكٝك ،١انؿض َٓطٛب تدؾل املٝا ٙيف االدصا ٤االخريٖ َٔ ٠ر ٜٔايٓٗس ٜٔبهُٝات نبريَ ٠كازْ ١بتدؾكُٗا يف
املاق.ٞ
ٚعال ٠ٚعً ٢ذيو ،تبكَ ٢ػهًٖ ١دز املٝا ٙأنرب املػانٌ احملً ١ٝاييت تٛاد٘ قطاع املٝاٚ .ٙذنس تكسٜس يطًطٚ ١اد ٟاالزدٕ بإٔ ْطبٖ ١دز املٝاٙ
ٚؾًت اىل  %43يف ضٜٓٚ . 2.13 ١عين ٖرا بأْ٘ ال ٜتِ تطذَ ٌٝا ٜكازب ْؿـ املٝا ٙاملتٛؾس ٠ضٜٓٛاً ٚيريو ال ٜدؾع مثٓٗاٚ .تعترب ٖرْ ٙطب١
عاي ١ٝب هٌ املكاٜٝظ ٚتػري إىل ساي ١عدّ ايتٓع ِٝاييت تعِ قطاع املٝا ٙيف األزدٕٚ .تتطبب ايطسق ١مبا ْطبت٘  َٔ %8.املٝا ٙاملٗدٚز ،٠بُٓٝا
ٜتطبب ايتطسٜب ٚاألعطاٍ األخس ٣بػبه ١املٝا ٙايٛطٓ ١ٝمبا ْطبت٘ ٜٚ .%2.عتربايرتاخ ٞبتطبٝل ايكٛاْني املتعًك ١باملٝا ٙضبباً أضاضٝاً هلدز
املٝا.ٙ
عال ٠ٚعًَ ٢ا ضبلٜ ،عترب االؾساط باضتدداّ املٝاًَ ٙشٛظا يف االزدٕ .إذ ٜكدز ايعا٥د اآلَٔ َٔ املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝعٛايَ ًَٕٛٝ 275 ٞرت َهعب
ضٜٓٛاً ،بُٓٝا ٜؿٌ االضتدساز ايطٓ ٟٛايؿعً ٞإىل َ ًَٕٛٝ 473رت َهعب ضٜٓٛا ،بطبب ايرتاخ ٞبايسقاب ١عً ٢سؿس اآلباز ٚاْعداّ قبط
االضتدساز املسخـٚ .قًٌ ٖرا االضتدساز املؿسط َٔ َطتٜٛات املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝبػهٌ ًَشٛظ ٚشاد بريو َٔ نًؿ ١قذ املٝا ٙاييت شادت َٔ ايكػٛط
عً ٢ايطاقٚ ١عً ٢فٌُ قطاع ايطاق ١يف األزدٕٜٚ .عد ٖرا َجاالً عً ٢تسابط ١ٝقطاع ٞاملٝاٚ ٙايطاقٚ .١تدٖٛزت دٛد ٠اـصاْات اؾٛؾ ١ٝعرب
ايطٓٛات بطبب االضتدداّ املؿسط يًُبٝدات اؿػس ١ٜيف ايصزاعٚ ١ايتدًـ غري ايطً َٔ ِٝاملٝا ٙايعادَ ١ايؿٓاع ،١ٝإقاؾ ١إىل ايتطسبات َٔ
َهبات ايٓؿاٜات.
ٚؾُٝا ىـ ايطاقٜ ،١عترب غح َؿادز ايطاق ١ايتكًٝد ١ٜيف املًُه( ١املٓتذات ايٓؿطٚ ،)١ٝعدّ ايكدز ٠عً ٢اضتػالٍ َؿادز ايطاق ١احملً١ٝ
املتذددٚ ٠غري املتذددٜ ،٠عترب ايطبب ايسٝ٥ط ٞيًتشدٜات يف ٖرا ايكطاعٚ .أد ٣االعتُاد ايهبري عًَ ٢طتٛزدات ايطاق ١إىل دعٌ االقتؿاد
األز دَْ ٞعسقاً يًؿدَات اـازد ١ٝؾُٝا ىـ مبطتٛزدات ايطاق ،١سٝح ؽؿـ ْطب َكطسد َٔ ٠املٛاشْ ١يتأَني َطتٛزدات ايطاقَٚ .١ا شاد
َٔ سد ٠املػهًَ ١ؤخسا ٖ ٛاْكطاعات إَدادات ايػاش ايطبٝعَ َٔ ٞؿس خالٍ ايطٓٛات االزبع املاقٚ .١ٝتعترب ٖر ٙاإلَدادات املؿدز األضاضٞ
يتصٜٚد َتط ًبات تٛيٝد ايهٗسبا ٤يف املًُهٚ .١دؾعت ٖر ٙاالْكطاعات املتهسز ٠باألزدٕ إىل ايًذ ٤ٛإىل اضتدداّ َٛاد َهًؿ ١يًُشاؾع ١عً٢
َطتَٓ ٣ٛاضب يتٛيٝد ايهٗسبا ٤مبا ٜٓاضب ايطًب احملً.ٞ
َٚع إٔ ساي ١عدّ االضتكساز يف قطاع ايطاق ١يف االزدٕ قد طػت يف ايطٓٛات اـُظ االخري ،٠إال إ اؿهَٛات املتعاقب ١قد ؾػًت باضتػالٍ
املٛازد احملً ١ٝاملتٛؾس ٠يًطاقٚ .١ؾُٝا ىـ َؿادز ايطاق ١غري املتذدد ،٠انؿض اضتدساز ٚإْتاز االزدٕ يًٓؿط اـاّ بٓطبٚ ،%7. ١اضتدساز
ٚإْتاز ايػاش ايطبٝع ٞبٓطب %47 ١بني ضٓيت ٜٚ .2.13 ٚ 2..9عهظ ٖرا عدّ قدز ٠االزدٕ عً ٢درب ايػسنات ايهرب ٣الضتهػاف ٚتطٜٛس اؿكٍٛ
املٛدٛدٚ .٠يف اؿكٝك ،١بدأت غسن ١ايػاش ايربٜطاَْ ١ٝؤخساً ٚبػهٌ َؿادَ ٤٢ػسٚعاً الضتهػاف ٚتك ِٝٝسكٌ غاش ايسٜػ ١بعد تٛقٝعٗا عً٘ٝ
َع اؿه ١َٛاألزدْ ١ٝيف ضٜٓٚ . 2.1. ١تٛقع إٔ ٜتِ اضتُساز االضتهػاف َٔ قبٌ غسن ١ايبرت ٍٚايٛطٓ ١ٝاالزدَْ ١ٝع أْٗا ال متتًو ايكدزات
ايهاؾ ١ٝهلر ٙاملُٗٚ .١عدا عٔ َؿادز ايطاق ١ايتكًٝد ١ٜايطابك ١ايرنس ،ميتًو االزدٕ نُٝات ػاز َٔ ١ٜايؿدس ايصٜيت ٚاستٝاطات
ايٛٝزاْ ،ّٛٝإال إٔ املًُه ١مل تتُهٔ بعد َٔ اضتػالهلا بطبب عدّ االتؿام عً ٢املػازٜع املتعًك ١باضتدساز ٚاضتدداّ ٖر ٙاملؿادز.
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ٚتعهظ ايتطٛزات يف قطاع ايطاق ١يف األزدٕ ساد ١األزدٕ املاض ١إىل تأَني َؿادز بد ١ًٜيًطاقٚ ١سادتٗا إىل تكً ٌٝاالعتُاد عً ٢ايٛازدات
ٚسادتٗا إىل ايطاق ١ايبدٚ .١ًٜضعت اؿه ١َٛاىل اضتكطاب َػازٜع ايطاق ١ايبد ١ًٜخالٍ ايطٓٛات ايعػس املاقٚ ١ٝيهٔ د ٕٚددٚ .٣ٚنإ ضبب
ذيو ساي ١عدّ ايٛقٛح اييت ٜتطِ بٗا اطازايعٌُ ايتػسٜعٚ ٞاملؤضط ٞيف األزدٕ ٚاملتعًل بكطاع ايطاق ،١سٝح أيػت ٚشاز ٠ايطاقَ ١ؤخسًا
اؾٛي ١ايجايج َٔ ١تًك ٞعسٚض َػازٜع ايطاق ١ايبدٚ ١ًٜتدزع سايٝاً ايػا ٤اؾٛي ١ايجاَْٗٓ ١ٝا أٜكاً بطبب ؽٛؾات ايٛشاز َٔ ٠ايكدز٠
االضتٝعاب ١ٝاملٓدؿك ١يػبه ١ايهٗسبا ٤احملًٚ .١ٝأيػت ٚشاز ٠ايطاق ١اٜكا خططٗا بكب ٍٛعسٚض مخظ قطات تٛيٝد ايهٗسبا ٤بطاق ١ايسٜاح.
ٜٚدٍ ٖرا عً ٢اْعداّ ٚدٛد عًُ ١ٝؽطٝط غاٌَ ٚضً.ِٝ
إقاؾ ١إىل َا ضبل ،أد ٣قاْ ٕٛإعاد ٠اهلٝهً ١اؾدٜد إىل إعادٖٝ ٠هً ١املؤضطات املدتؿ ١بايطاق ١يف االزدَٕ ،جٌ دَر ضًط ١املٛازد ايطبٝع١ٝ
ٚٚشاز ٠ايطاق ١اييت ٜعتربٖا ايعدٜد َٔ اـربا ٤ايعا٥ل األنرب بطب ٌٝايتكدّ بتٓؿٝر َػازٜع ايطاق ١ايبدٚ ١ًٜذيو ألْٗا ،أ ٟايٛشاز ،٠متاطٌ
باملٛاؾك ١عً ٢ايطًبات املكدَ.١
ٚنإ األزدٕ ٚاسداً َٔ أ ٚا ٌ٥ايد ٍٚيف املٓطك ١اييت اْتبٗت اىل أُٖ ١ٝتٜٓٛع َؿادز ايطاقٚ ،١خؿٛؾاً تًو املؿادز املتذددٚ .٠يهٔ ،مل ٜتكدّ
االزدٕ نجريا بٗرا ايطٝام ٚذيو يًعدٜد َٔ األضباب اييت ذنس عدد َٓٗا ٖٓاٚ .خاض ايعدٜد َٔ ايٓٛاب ْكاغاً ساداً س ٍٛقاْ ٕٛايطاق ١املتذدد،٠
ٚذنس بعض ايٓٛاب ٚدٛد "َاؾٝات" بداخٌ ٚغازز ٚشاز ٠ايطاق ١تتشهِ بكطاع ايطاق ١يف االزدٕٚ ،أغازٚا اىل دٚز "َاؾٝات" ايٓؿط ٚايطاق١
ايرز ١ٜاـازد ١ٝباإلخالٍ بتكدّ قطاع ايطاق ١املتذدد ٠يف األزدٕ.
ايطاضٝات ٚاؿً ٍٛاؿاي١ٝ
ٜتًك ٢قطاع ٞاملٝاٚ ٙايطاق ١عً ٢سد ضٛا ٤تسنٝصاً نبرياً َٔ ايطًطات بدأ َٔ عاّ  2..4بطبب تدؾل ايالد٦ني ايعساقٝني خالٍ تًو ايؿرت ،٠مما
شاد َٔ ايكػٛط عً ٢املٛازد ايػشٝشٚ .١نإ سٗٓٝا إٔ قاَت اؿه ١َٛبإعداد ٖر ٙاالضرتاتٝذٝات اـاؾ :١اضرتاتٝذ ١املٝا ٙيف االزدٕ (—2..8
 ٚ ،)2.22االضرتاتٝذ ١ٝايػاًَ ١يكطاع ايطاق ١يف األزدٕ احملدث ١يًؿرت.)2.2. – 2..7( ٠
ٚؾُٝا ىـ اضرتاتٝذ ١ٝاملٝا ،ٙسددت االضرتاتٝذ ١ٝاـطٛط ايعسٜك ١يًُٓٗر االضرتاتٝذٚ ٞاملتهاٌَ إلدازَ ٠طتداَ ١يًُٛازد املاٖٚ ،١ٝ٥دؾت
االضرتاتٝذ ١ٝإىل إداز ٠أنجس نؿا ٠٤ملٛازد املٝا ٙاؾٛؾٚ ١ٝايططشٚ ،١ٝاضتدداّ َطتداّ يًُٝا ٙعً ٍٛعاّ ٚ .2.22أخرت االضرتاتٝذ ١ٝبعني
االعتباز تصاٜد ايطًب عً ٢املٝا ٙبطبب ايتػريات ايطهاْٚ ١ٝايتُٓ ١ٝنهٌ.
ٚاؽرت اؿهَٛات املتعاقب ١عًَ ٢س ايطٓٛات ايعدٜد َٔ ايتدابري بٗدف املٛاشْ ١بني ايعسض ٚايطًب عً ٢املٝاٚ .ٙمشًت ٖر ٙايتدابري بٓا ٤ايطدٚد
ٚايكٓٛات ٚخطٛط املٝاَٚ ٙعاؾ ١املٝا .٠إذ بٓ ٢األزدٕ عػس ضدٚد ٚخصاْات ـصٕ ٚاضتعٝاب ٚتٓع ِٝتدؾل املٝا ٙيكُإ ٚؾ ٍٛاملٝا ٙاىل
املطتًٗهني بهؿا .٠٤إقاؾ ١اىل ذيو ،بٓٝت قٓا ٠املًو عبداهلل خالٍ ايطتٝٓٝات ٚايجُاْٝٓٝاتٚ ،تٛؾس ٖر ٙايكٓا ٠املٝا ٙيًصزاع ١بٛاد ٟاالزدٕ .يف
املكابٌ ،تعتُد ايصزاعٚ ١باشدٜاد عً ٢املٛازد املا ١ٝ٥األخس ٣ناملٝا ٙاملعاؾ ،١بُٓٝا ٜتِ ضشب نُٝات َٔ املٝا َٔ ٙايكٓا ٠إىل عُإ يالضتدداّ
اؿكس.ٟ

19

ٚناْت َعاؾَٝ ١ا ٠ايؿسف ايؿش َٔ ٞايتدابري االخس ٣اييت اؽرتٗا اؿهَٛات املدتًؿ ١يتٛؾري َصٜد َٔ املٝا ٙاملطًٛبٚ .١تتِ َعاؾ ١املٝاٙ
ايعادَ َٔ ١عُإ ٚايصزقا ٤مبشط ١اـسب ١ايطُسا ٤قبٌ ؼًٜٗٛا إىل ضد املًو طالٍٚ .تطاِٖ املٝا ٙاملعاؾ ١بسَ ٟا ٜكازب  َٔ %5.املطاسات
املسشٚع ١بٛاد ٟاألزدٕٜٚ .ػاز ٖٓا إىل استٛا ٤اضرتاتٝذ ١ٝاملٝا ٙيف االزدٕ عً ٢تٛؾٝات ملكاعؿ ١نُٝات املٝا ٙاملعاؾ ١عً ٍٛعاّ ٚ .2.22إقاؾ١
إىل قط ١اـسب ١ايطُساٜٛ ،٤دد ايعدٜد َٔ قطات ايتٓك ١ٝايؿػريٚ ،٠اييت ٜتٛقع إلْتادٗا ايُٓ ٛيف ايطٓٛات ايكادَ ١بٗدف تٛؾري املصٜد َٔ
ٖر ٙاملٝا ٙيًصزاعٚ ،١ؽؿٝـ املٝا ٙاييت نإ ٜطتًٗهٗا ايكطاع ايصزاع ٞاىل االضتٗالى اؿكس ٟيف املدٕ .إىل ذيوٜ ،تٛقع إ املٝا ٙاملعاؾ١
مبشطات َعاؾ ١املٝا ٙايطبع ٚعػس ٕٚايعاًَ ١سايٝاً ،ضتك ّٛبتصٜٚد ناؾ ١االستٝادات ايصزاع ١ٝيف املطتكبٌ إٕ اضتُس إْتاز املٝا ٠املعاؾ١
بايُٓ.ٛ
ٚيف اؿكٝك ،١مت إطالم خط ١نرب ٣ملعاؾ ١املٝا ٠يف االزدٕ بػٗس غباط َٔ عاّ ٚ .2.14تٗدف اـط ١إىل َطاعد ٠األزدٕ عً ٢ؼدٜد أٚيٜٛات
االضتجُاز غدَات َعاؾ ١املٝا ٠بهٌ قاؾعٚ .١تػتٌُ اـط ١عً ٢تأضٝظ عدد َٔ قطات َعاؾ ١املٝا ٙمبدتًـ َٓاطل املًُهٚ ،١ؼدٜح
غبه ١ايؿسف ايؿشٚ ،ٞتػػٚ ٌٝتطٜٛس عدد َٔ قطات َعاؾ ١املٝا ٙاألخسٚ .٣ػدز االغازٖٓ ٠ا إىل إ غبه ١ايؿسف ايؿش ٞاؿاي ١ٝؽدّ
َا ٜكازب  َٔ %63ايطهإ ؾكط.
ٚعدا عٔ ايتدابري املتدر ٠ايطابكٜ ،١تٛقع ملػسٚعني اثٓني أضاضٝني تكد ِٜاملصٜد َٔ املٝا ٙاىل املًُهُٖٚ ،١ا َػسٚع دس َٝا ٙسٛض ايدٜط،ٞ
َٚػسٚع َٝا ٙايبشسٚ .ٜٔابتدأ ايعٌُ مبػسٚع ْكٌ َٝا ٙايدٜط ١بك ًَٕٛٝ 7.. ١ُٝدٜٓاز بعاّ ٚ 2..7غسع بتٓؿٝر ٙبعاّ  2..9بعد تأَني ايتٌُٜٛ
َٔ اؿهٚ ١َٛاملامنيٜٚ .ػٌُ املػسٚع ْكٌ املٝا َٔ ٙسٛض ايدٜط ٞيًُٝا ٙاؾٛؾ ١ٝظٓٛب املًُه ١إىل ايػُاٍ باػا ٙعُإ ٚايصزقا ٤بػسض
تأَني استٝادات املٝا ٙاملتصاٜد ٠بٗر ٙاالَانٔ اؿكسٚ .١ٜبدأ املػسٚع بايعٌُ بطاقت٘ ايكؿٚ ٣ٛايبايػَ ًَٕٛٝ 1.. ١رت َهعب خالٍ عاّ .2.14
ٚضٝصٜد املػسٚع َٔ ٚؾس ٠املٝا ٙاملطًٛب ١إال أْ٘ ئ ٜػط ٞناٌَ ايطًب.
ٚيف املكابٌ ،مل ٜبدأ ايعٌُ بعد باملػسٚع املرتقب ٚاملدتـ بٓكٌ َٝا ٙايبشس األمحس إىل ايبشس املٝتٚ .تعص ٣أضباب ايتأخس باملػسٚع إىل سذِ
ايتُ ٌٜٛايهبري ايرٜ ٟتطًب٘ َجٌ ٖرا املػسٚع ٚاملطا ٌ٥اؾٛٝضٝاض ١ٝاملٓط ١ٜٛؼت٘ٚ .أعًٓت ٚشاز ٠ايطاقَ ١ؤخساً ْٝتٗا اطالم ٚثا٥ل ايعطا٤
يًُسسً ١االٚىل َٔ املػسٚع ٚاملكدز قُٝتٗا عٛاي ًَٕٛٝ 9.. ٞدٜٓاز ٚذيو بػٗس تػس ٜٔثاْٚ ،ٞضتتِ دع ٠ٛايػسنات املتأًٖ ١إىل تكدِٜ
عسٚقٗا املؿؿً ١قبٌ غٗس آذاز ٚ .2.15ضتتكُٔ املسسً ١األٚىل َٔ ٖرا املػسٚع تأضٝظ قط ١ؼً ١ٝيًُٝا ٙمبد ١ٜٓايعكب ١بكدز ٠إْتاز 8.
ًََ ٕٛٝرت َهعب َٔ املٝا ٙاحملال ،٠ضٝباع َ ًَٕٛٝ 5.رت َهعب َٓٗا إىل ايهٝإ ايؿٗٚ ْٞٛٝضتصٚد قاؾع ١ايعكب ١عٛايَ ًَٕٛٝ 3. ٞرت َهعب َٔ
املٝاَٚ .ٙكابٌ بٝع املٝا ٙاحملال ٠إىل ايهٝإ ايؿٗ ،ْٞٛٝضٝتِ ايتعٜٛض مبٝا ٙكؿك ١ايجُٔ َٔ عري ٠طربٜاٚ .باالخر بعني االعتباز قداَ١
املػسٚع ٚاملطا ٌ٥اؾٛٝضٝاض ١ٝاملتعًك ١ب٘ ،ال ٜتٛقع إلاش ٖرا املػسٚع قسٜباً.
ٚؾُٝا ىـ قازب ١ضسق ١املٝاٚ ،ٙاييت تعد ايطبب ايسٝ٥ط ٞهلدز املٝا ٙيف األزدٕ ،قاَت اؿه ١َٛبايعٌُ يتعد ٌٜايكٛاْني اؾازٚ ١ٜاملتعًك١
باملٝاٚ ،ٙتكدميٗا يتعًُٝات ددٜد ٠تٗدف يًشد َٔ ضسق ١املٝاٚ ،ٙدا ٤ذيو نً٘ مبطاعٗٝا ملالسك ١االْتٗانات املآَ ٘ٝ٥ر عاّ ٚ .2.13غًُت
ٖر ٙايتدابري َٓع تكد ِٜايكسٚض ايصزاع ١ٝأل ٟغدـ ميتًو ب٦ساً غري قاْْٝٛاً باإلقاؾ ١إىل َٓع اضترياد َكدات املٝا َٔ ٙدَٛ ٕٚاؾكٚ ١شاز٠
املٝا.٠
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ٚدا ٤ضٔ قاْ ٕٛضًطَٝ ١ا ٙاالزدٕ املعدٍ يطٓ 2.14 ١اضتهُاال يًتطٛزات بٗرا ايطٝامٚ .أقس ايربملإ ٖرا ايكاْ ٕٛبػٗس ْٝطإٚ ،مت تعد ًٜ٘بٗدف
تػدٜد ايعكٛبات عً ٢األْػط ١املا ١ٝ٥غري ايكاْٚ ،١ْٝٛملٓح ٚشاز ٠املٝا ٙايطًط ١ايهاًَ ١يًتعاٌَ َع ساالت اضتدداّ املٝا ٙاملدايؿ ١يًكاْ.ٕٛ
ٚداٖ ٤را ايكاْ ٕٛعكب ؾػٌ اؾٗٛد املػرتن ١بني ايٛشازٚ ٠األدٗص ٠األَٓ ١ٝبعاّ  2.12يًتعاٌَ َع ساالت اْتٗانات املٝا .ٙباالقاؾ ١اىل ذيو ،مت
إلاش  Jordan Uniform Plumbing Codeبعاّ  2.13يًُطاعد ٠عً ٢تٓع ِٝغبه ١املٝا ٙيف االزدٕ.
ٚبطبب سدٚ ٠اتطاع َػهًْ ١كـ املٝا ٙيف األزدٕٚ ،بطبب تؿاقُٗا باشدٜاد عدد ايالد٦ني ايطٛزٜني ،قاَت ٚشاز ٠املٝا ٠بؿٝاغ ١خط ١طٛاز٤٣
ملٛادٗ ١ايعسٚف املتدٖٛز ٠اييت تٛاد٘ قطاع املٝا ٙيف األزدٕ بطبب شٜاد ٠ايطًب اير ٟتطبب ب٘ ايالدٚ ٕٛ٦انؿاض َطت ٣ٛاهلط ٍٛاملطس ٟخالٍ
ايػتا ٤املاقٚ .ٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،ضٝتِ الاش خط َٝا َٔ ٙقٓا ٠املًو عبداهلل إىل إزبد نذص َٔ ٤خط ١ايطٛاز ٤٣يتأَني ايطًب املتصاٜد َٔ املٝاٙ
َع اشدٜاد عدد ايالد٦ني ايطٛزٜنيٚ .بػٗس سصٜسإ َٔ عاّ  ،2.14أعًٔ ٚشٜس املٝا ٙعٔ ايبد ٤باملسسً ١ايجاْ َٔ ١ٝخط ١ايطٛزا ٤٣بٗدف تأَني
َؿادز َٝا ٙددٜدٚ ٠ؼطني نؿا ٠٤املؿادز اؿايٚ ،١ٝذيو بٗدف تأَني االستٝادات املتؿاعد ٠يًُٝاٜٚ .ٙتٛقع إطالم املسسً ١ايجايج َٔ ١خط١
ايطٛاز ٤٣يف املطتكبٌ املٓعٛز.
ٚباجملٌُ ،تكٚ ّٛشاز ٠املٝا ٙيف األزدٕ بايتعاٌَ َع قك ١ٝاملٝا ٙيف املًُه ١عً ٢طسيف ايطًب ٚايعسض يف املعادي ١عً ٢سد ضٛاٚ .٤يصٜاد ٠ايعسض،
تٓؿر ٚشاز ٠املٝا ٙطٝؿاً ٚاضعاً َٔ َػازٜع املٝا ٙعرب املًُهٚ ١خؿٛؾا يف ايػُاٍٚ ،تكدز قُٝتٗا مبالٜني ايدْاْري باالضتؿاد َٔ ٠املٓش ١اـًٝذ١ٝ
املتٛؾسٚ ٠غري ذيو َٔ ايتُ ٌٜٛاملكدّ َٔ اؾٗات املامٚ .١ؾُٝا ٜتعًل ظاْب ايطًب عً ٢املٝا ،ٙأطًكت ايدٚي ١محً ١عً ٢كتًـ االْتٗانات
املتعًك ١باْتٗانات املٝا ٙعرب قٝاَٗا بتعد ٌٜايعدٜد َٔ ايكٛاْني املتعًك ١بايككٚ ١ٝذيو بٗدف فابَٗٛ ١قٛع ٖدز املٝا.ٙ
ٚبايعٛد ٠اىل قطاع ايطاق ،١تبرٍ اؿه ١َٛدٗٛداً م ٛتٜٓٛع َؿادز ايطاق ١يف األزدٕٚ ،تكً ٌٝاعتُاد ٙعً ٢ايطاق ١املطتٛزد ٠مبا ٜتُاغَ ٢ع
اضرتاتٝذ ١ٝايطاق ١اييت تٗدف إىل َطاُٖ ١ايطاق ١املتذدد ٠بٓش َٔ %7 ٛإمجاي ٞايطاق ١املطتًٗه ١يف ضٓ %1.ٚ ،2.15 ١عً ٍٛضٓ.2.2. ١
ٚؾُٝا ٜتعًل ظاْب ايطًب عً ٢ايطاقٖ ،١دؾت االضرتاتٝذ ١ٝإىل ؽؿٝض اضتٗالى ايطاق ١بٓطب %2. ١عً ٍٛضَٓ 2.2. ١كازْ ١باالضتٗالى
يف ضٓ.2..7 ١
ٚبدأت َطاع ٞاألزدٕ باضتػالٍ َٛازد ايطاق ١احملً ١ٝؾكط بعد ايػص ٚاالَسٜه ٞيًعسام يف عاّ ٚ ،2..3اير ٟأعام تصٜٚد األزدٕ بايطاقَٔ ١
َصٚد ٙايسٝ٥ط .ٞإذٚ ،قبٌ ضٓ ،2..3 ١نإ ايعسام ٜٛؾس يألزدٕ َٓشْ ١ؿط ١ٝبك ًَٕٛٝ 3.. ١ُٝدٚالز باإلقاؾ ١إىل تصٜٚد ٙمبٓتذات ْؿط١ٝ
بأضعاز تؿكٚ .١ًٝٝبعد عاّ  ، 2..3بدأ األزدٕ بتشٌُ املصٜد َٔ األعبا ٤املايْ ١ٝتٝذ ١يتشٛي٘ الضترياد ايطاقَ َٔ ١ؿادز أخس ٣يًطاقٚ ،١يهٔ
مت ايتدؿٝـ َٔ ٖر ٙايؿدَ ١اـازد ١ٝمبطاعد ٠املٓح املايٚ ١ٝايٓؿط ١ٝاييت قدَتٗا ايد ٍٚاـًٝذ.١ٝ
ٚبعاّ ٚ ،2..4قع األزدٕ اتؿا قَ ١ٝع َؿس بػسض تٛؾري ايتصٜٚد املطتُس َٔ ايػاش ايطبٝع ٞإىل املًُه ١بٗدف تأَني استٝادات املًُه ١يًطاق.١
ٚخالٍ ايطٓٛات ايالسك ١يريو ،سكل االزدٕ ٚبايؿعٌ تأَني استٝادات٘ َٔ ايطاق ١ايهٗسباٚ .١ٝ٥يهٔٚ ،بد َٔ ٤عاّ  ،2..9بدأت َطتٛزدات
ايػاش املؿس ٟبايتكطع ايتدزه ٞإىل إٔ تٛقـ متاَا بطٓٚ .2.14 ١خالٍ ٖر ٙاملد ،٠تسانِ عً ٢املًُه ١نُ ١ٝنبري َٔ ٠ايد ٜٔايعاّ تطببتٗا
اـطا٥س املرتتب َٔ ١تٛيٝد ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥بايًذ ٤ٛإىل َػتكات ْؿط ١ٝعاي ١ٝايهًؿ ١بدالً عٔ ايػاش ايطبٝع.ٞ
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ٚاتكح ؾُٝا بعد عدّ قدز ٠إْتاز ايػاش يف َؿس عً ٢اضتٝعاب نُ ١ٝايؿادزات ٚايطًب احملً ٞاملتصاٜد ٖٓاى .سٝح بدأت باضترياد ايػاش بعد إٔ
ناْت َؿدز ٠ي٘ يعدد َٔ ايطٓنيَٚ .ع إ َؤغسات قعـ ؾادزات َؿس َٔ ايػاش قد بدات بايعٗٛز يف ضٓ ،2..9 ١إال أْٗا اغتدت يف ايطٓ١
ايتايٚ .١ٝمل تتٛؾل ايطًطات األزدْ ١ٝبتأَني َؿادز بد ١ًٜيًػاش ايطبٝع ٞأ ٚست ٢أَ ٟؿدز طاق ١آخس.
ٚقدَت اؿه ١َٛقاْ ٕٛايطاق ١املتذددٚ ٠تسغٝد ايطاق ١يطٓ 2.12 ١عً ٢أٌَ إٔ ٜه ٕٛأدا ٠يتطٗ ٌٝدرب االضتجُازات إىل قطاع ايطاق ١املٓٗو
يف األزدٕٜٚ .دٍ ٖرا عً ٢أْ٘ مل تع ٞاؿه ١َٛؿادتٗا يتكد ِٜتدابري ؾازَ ١بٗدف اضتدداّ َؿادز ايطاق ١احملً ١ٝإال يف ضَٓٚ .2.12 ١ع
ذيو ،مل ٜٓذح ايكاْ ٕٛيف درب االضتجُازات إىل ٖرا ايكطاعٜٚ ،تِ اآلٕ ْكاؽ قاَْ ٕٛعدٍ يًطاق ١ايبد ١ًٜيف ايربملإٚ ،اهلدف َٓ٘ إيػا ٤ناؾ١
ايعٛا٥ل ٚاؿٛادص ايبريٚقساط ١ٝاييت تكـ بٛد٘ االضتجُاز بكطاع ايطاقٜٚ .١عٗس عدّ نؿا ٠٤قاْ ٕٛايطاق ١ايبد ١ًٜيطٓ 2.12 ١عٓد َتابع١
ايتكدّ ايبط ٤ٞايرَ ٟس ب٘ تٓؿٝر َػازٜع ايطاق ١ايبدٚ .١ًٜيف املكابٌ ،متهٔ ايكاْ َٔ ٕٛتكد ِٜبعض ايتدابري االهاب ١ٝيًكطاع ٚاييت
تكُٓت فُٛع َٔ ١اؿٛاؾص اهلادؾ ١إىل اضتدداّ ايطاق ١ايبد َٔٚ ،١ًٜقُٓٗا تكد ِٜاإلعؿا٤ات ايكسٜبٚ ١ٝاؾُسن ١ٝعً ٢أ ٟضًع تطاِٖ
برتغٝد ايطاق.١
ٚعال ٠ٚعًَ ٢ا ضبل ،أظٗست دٗٛد اؿه ١َٛاملتعًك ١بتُٓ ١ٝقطاع ايطاق ١املتذدد ،٠أظٗست ْتا٥ر إهاب ١ٝعرب ايطٓٛات .إذ اضتطاعت اؿه١َٛ
َٔ ايتٛقٝع عً ٢اثٓيت عػس ٠اتؿاق ١ٝيبٓا ٤قطات تٛيٝد ايهٗسبا ٤بايطاق ١ايػُطٚ .١ٝضٝه ٕٛهلرا املػسٚع ،اير ٟتكدز قُٝت٘ عٛاي56. ٞ
ًَ ٕٛٝدٚالز ،ايكدز ٠عً ٢إْتاز  47.دٝذاباٜت َٔ ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥ضٜٓٛاً سني ايبد ٤بتػػًَٚ .٘ٝع إ اؿه ١َٛتتٛقع الاش ٖر ٙاملػازٜع
بٓٗا ١ٜعاّ  ،2.15إال أْ٘ ٜتٛقع يتٓؿٝرٖا إٔ ٜطتًٗو ٚقتاً أط ٍٛبطبب ايتأخريات ايهجريٚ ،٠غريٖا َٔ ايككاٜا اإلغهاي ١ٝاييت تٛاد٘ قطاع
ايطاق ١مبذًُ٘ٚ .إقاؾ ١إىل ذيو ،لشت اؿه ١َٛبتأَني مت ٌٜٛبًػت قُٝت٘  ًَٕٛٝ 285دٚالز ملػسٚع طاق ١ايسٜاحٚ ،املُ َٔ ٍٛاؾٗات
املامٚ ١املٓعُات ايدٚيٜٚ .١ٝتٛقع إٔ ٜهٖ ٕٛرا املػسٚع األْٛ َٔ ٍٚع٘ يف َٓطك ١ايػسم األٚضطٜٚ ،تٛقع ي٘ أٜكا إٔ ٜصٜد َٔ قدز ٠املًُه١
عً ٢تٛيٝد ايطاق ١بٓطبٚ %3 ١إٔ ٜٓتر عٓ٘ َٝ 117ػاٚاط.
ٚيف املكابٌ َٔ تًو اؾٗٛد ،مل تأخر اؿه ١َٛمبطعاٖا مَ ٛػازٜع ايطاق ١ايبد ،١ًٜمل تأخر باؿطبإ االَهاْٝات املٓدؿك ١يػبه١
ايهٗسبا ٤يف اآلزدَٕٚ .ع إٔ املػازٜع االثٓ ٢عػس املرنٛز ٠ضابكاً قد أْٗت املسسً ١األٚىل َٔ ثالخ َساسٌ ؾُُت ؾرب االضتجُازات املتعًك١
بايط اق ١ايبد ،١ًٜإال إٔ اؿه ١َٛاقطست اليػا ٤املسسً ١ايجايج َٔ ١املػسٚع بعد إٔ اتكح هلا عدّ قدز ٠ايػبه ١ايهٗسبا ١ٝ٥يف األزدٕ عً٢
اضتٝعاب ذيو اؿذِ ايهبري َٔ ايطاق ١بؿرت ٠قؿري َٔ ٠ايٛقتٚ .تدزع اؿه ١َٛسايٝاً إيػا ٤املسسً ١ايجاْ ١ٝبعد إٔ تكبًت عسٚق ًا َٔ  45غسن١
َٗتُ .١إقاؾ ١إىل ذيو ،قاَت اؿه ١َٛبإيػا ٤خططٗا يكب ٍٛايعسٚض يبٓا ٤مخظ قطات تٛيٝد يًهٗسبا ٤باضتدداّ طاق ١ايسٜاح يٓؿظ
األضبابٚ .أدت ٖر ٙايتطٛزات إىل إعاق ١املطتجُس ٜٔاملٗتُني ايرٜ ٟتدٛؾ ٕٛاآلٕ َٔ ض ٤ٛؽطٝط اؿهٚ ١َٛقً ١ايتٛد ٘ٝاالضرتاتٝذ.ٞ
ٚؾُٝا ىـ ايطاق  ١غري املتذدد ،٠ناْت اؿه ١َٛبط ١٦ٝبالاش االتؿاقٝاتٚ ،خؿٛؾاً ؾُٝا ٜتعًل بايؿدس ايصٜيتٚ .تعٗس األزقاّ ايسمس١ٝ
ٚدٛد أنجس َٔ ًَٝ 7.از طٔ َٔ ايؿدس ايصٜيت يف املًُهٚ .١مل تطتػٌ املًُهٖ ١را املٛزد ايٛطين بعدٚ .قبٌ عاّ  ،2..3ناْت تهًؿ ١ؼٌٜٛ
ايؿدس ايصٜيت إىل طاق  ١تتذاٚش ضعس ايٓؿط ،مما هعٌ َٔ اضتدساز ٚاضتػالٍ ايؿدس ايصٜيت غري فد اقتؿادٜاً .يهَٔٚ ،ع إٔ اضعاز ايٓؿط
اضتكست عًَ ٢طتٜٛات َستؿع٘ بعد ضٓ ،2..3 ١مل تتُهٔ اؿهَٛات املتتابع َٔ ١تكد ِٜخطط الضتدساز ٚاضتػالٍ ايؿدس ايصٜيتٚ ،متهٓت
َؤخسا ؾكط َٔ ايتٛقٝع عً ٢اتؿاقَ ١ٝع ؼايـ دٚي ٞيتطٜٛس قطات يطاق ١ايؿدس ايصٜيت بعد عًُ ١ٝطٚ ١ًٜٛممً.١
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إقاؾ ١ملؿادز ايطاق ١املرنٛز ،٠تٛدد استٝاطات ملاد ٠ايٛٝزاْ ّٛٝبهُٝات نبريَٓٚ ٠اضب ١يتأضٝظ قطٚ .١ْٜٚٛ ١قاّ فًظ ايٛشزا ٤باملٛاؾك١
عً ٢االتؿاق ١ٝاملٛقعَ ١ع غسن ١زٚضات ّٛايسٚض ،) Rosatom( ١ٝمما ٜؿطح اجملاٍ يًكٝاّ بايدزاضات ايكسٚز ١ٜقبٌ إْػا ٤احملط ١ايٓ١ٜٚٛ
ٚاييت تػٌُ دزاضات عٔ تربٜد املؿاعٌ ايٓٚ ٟٚٛايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايػبه ١ايهٗسباٚ ١ٝ٥تك ِٝٝاألثس ٚغريٖا َٔ املٛاقٝعٚ .عً ٢أ ٟساٍ ،الشاٍ
بسْاَر ايطاق ١ايٜٓ ١ٜٚٛػٗد ددالً نبرياً بطبب استٝادات٘ املا ١ٝ٥ايهبري ٠يػاٜات ايتربٜد ٚبطبب كاٚف تتعًل بايطالَٖ ،١را َكابٌ قٝاّ
ايد ٍٚاملتكدَ ١باالبتعاد عٔ ايطاق ١ايرز ١ٜباػا ٙايطاق ١املتذدد.٠
ٚميهٔ َٔ خالٍ املعًَٛات املطتعسق ١ؾُٝا ضبل ٚاملتعًك ١بتطٛزات قطاع ايطاق ١يف األزدٕ ،ميهٔ َالسع ١ايتكدّ ايبط ٤ٞبتٓؿٝر ٚالاش
االتؿاقٝات ٚاثس ٙعً ٢اعاق ١املطتجُس ٜٔاحملتًُنيٚ .إىل اي ،ّٛٝال شاٍ املطتجُس بكطاع ايطاقٜٛ ١اد٘ إعاقات نبري ٠بإعداد َػازٜع ايطاق١
املتذددٜ ٠ه ٕٛضببٗا ايعًُٝات ايبريٚقساط ١ٝأ ٚايتدبط بؿٓع ايكساز مما ٜعطٌ ايتكدّ باملػازٜع ٜٚتطبب باْطشاب ايعدٜد َٔ املطتجُس.ٜٔ
ٚنإ ضبب ٖرا إطاز عٌٍُ ؾٛق ٟٛوهِ قطاع ايطاق ١باإلقاؾ ١إىل ايعسٚف االقتؿاد ١ٜاهلػ ١اييت ٜعٌُ بٗاٚ .نُا ذنس ضابكا ،تؿاقُت
املػهً ١بػهٌ أنرب بعد ايدَر اؿدٜح يطًط ١املؿادز ايطبٝعٚٚ ١ٝشاز ٠ايطاق ١سٝح ٜٛاد٘ املطتجُس ٕٚتأخريات غدٜد ٠ال ٜعسف ضبب هلا.

ايتعًٚ ِٝايبطاي١
ٜػهٌ ايتعً ِٝأضاع ايتُٓٚ ١ٝايتكدّ ادتُاعٝاً ٚاقتؿادٜاًٚ .ميهٔ تعسٜـ ايتعً ِٝعً ٢أْ٘ تًو ايعًُ ١ٝاييت ٜتِ َٔ خالهلا انتطاب املعسؾ١
ٚأمناط ايتؿهري ،اييت تٛظـ بايٓٗا ١ٜيف إْتاز ايطًع أ ٚاـدَات أ ٚاالبتهازاتٚ .يريوٜ ،ؤثس ايٓعاّ ايتعً ُٞٝايك ٟٛإهابٝاً عً ٢األؾساد
ٚعً ٢اجملتُع نهٌ ؾٝطُح ي٘ بايُٓٚ ٛايتكدّٜٚ .ته ٕٛايتعً َٔ ِٝعدَ ٠ساسٌ تٛانب زسً ١ايؿسد َٔ ايطؿٛي ١إىل ايبًٛؽٚ ،ي٘ أُٖ ١ٝنبري ٠عً٢
قدزات ايؿسد ايعكًٚ ١ٝعًَٗ ٢ازات٘ ٚضًٛن٘ االدتُاع ٞأٜكا .إقاؾ ١إىل ذيو ،يكطاع ايتعً ِٝأثس نبري َٚباغس عً ٢االقتؿاد ،يه ٕٛايتعًِٝ
أسد أِٖ عٛاٌَ اإلْتازٚ .هلراٜ ،عتُد أدا ٤االقتؿاد ٚبػهٌ نبري عًَ ٢ا ىسد٘ ايتعً َٔ ِٝأؾساد َتعًُني ميتًهَٗ ٕٛازات َٓاضب.١
ٜٚتأيـ ايتعً ِٝيف االزدٕ َٔ َساسٌ تبدأ باالبتدا ٞ٥ؾاإلعداد ٟؾايجاْ ٟٛخالٍ ضٓٛات ايطؿٛي َٔٚ ،١ثِ غٗاد ٠ايدبًٚ ّٛدزدات ايبهايٛزٜٛع
ٚغريٖا َٔ ايدزدات اؾاَع ١ٝخالٍ َسسً ١ايبًٛؽٜٚ .ستبط ايتدزٜب ٚايتعً ِٝاملٗين ٚايتكين ازتباطاً ٚثٝكاً بكطاع ايتعً ِٝن ْ٘ٛهٗصاألؾساد
يًتدؿـ مبٍٗٔ قددٜٚ ،٠عترب أٜكاً طسٜكاً بدٜالً عٔ طسم ايتعً ِٝاألنادمي ١ٝايتكًٝد.١ٜ
ٚخالٍ ايطٓٛات ايطابك ،١ضاِٖ قطاع ايتع ً ِٝيف األزدٕ ٚبػهٌ أضاض ٞباالْتكاٍ ايتُٓ ٟٛيًُذتُع األزدْ َٔ ٞايٓػاط ايصزاع ٞإىل ايٓػاط
اـدَٚ ٞبعض األْػط ١ايتؿٓٝعٜٚ .١ٝتُتع قطاع ايتعً ِٝيف األزدٕ بطُع ١طٝب ١يف املٓطك ،١سٝح ٜتِ تػػ ٌٝايعدٜد َٔ خسه ٞايتعًِٝ
يف د ٍٚذات دخٌ َستؿع ند ٍٚاـًٝر ايعسب ٞبعًُٜ ١ٝتعازف عًٗٝا بٗذس ٠ايعكٜٚ ،ٍٛكؿد بٗا ٖذس ٠زأع املاٍ ايبػس ٟامله َٔ ٕٛأؾساد مبٗازات
ٚتعً ِٝعا ٍٍ إىل د ٍٚأخس ٣عجاً عٔ دخٌ َستؿع ٚظسٚف عٌُ أؾكٌ.
ٚتكع ق ٠ٛقطاع ايتعً ِٝيف األزدٕ بايتٛشٜع اؾػسايف اؾٝد ٚاملال ِ٥يًُدازع ٚاؾاَعات عرب األزدٕ .بُٓٝا تكع ْكاط قعؿ٘ برتادع دٛد٠
ايتعً ِٝاملكدَٚ ١خؿٛؾ ًا يف باق ٞاحملاؾعات عدا ايعاؾُ.١
ٚمتهٔ َالسع ١تدٖٛز دٛد ٠ايتعً ِٝيف األزدٕ َٔ خالٍ ايسضِ ايبٝاْ ٞايتايٚ ٞايرٜ ٟعٗس ْطب ايٓذاح باَتشإ ايجاْ ١ٜٛايعاَ( ١ايتٛد)ٞٗٝ
مبدتًـ ؾسٚع٘ٚ .تعٗس ْطب لاح ايطًب ١اػاٖاً َٓشدزاً عرب كتًـ ايؿسٚعٚ .يف ضٓ ،2..9 ١بًػت ْطب ١ايطًب ١ايٓادشني باَتشإ
ايتٛد %53.1 ٞٗٝبايؿسع األدب %74.1ٚ ٞبايعًُ %61.3ٚ ٞبؿسع تكٓ ١ٝاملعًَٛات .بُٓٝا بًػت ٖر ٙايٓطب بطٓ %17.4 2.14 ١يالدب%56.5 ٚ ٞ
يًعًُ %3..1ٚ ٞيتكٓ ١ٝاملعًَٛاتٚ .باجملٌُ ،مل ٜٓذح ض َٔ %4. ٣ٛفٌُ أعداد ايطًب ١املتكدَني الَتشإ ايتٛد ٞٗٝبدٚزت٘ ايؿٝؿ ١ٝيعاّ
َ ،2.14كابٌ  %56.3ملٔ تكدَٛا ي٘ يف ضٓٚ .2.13 ١ناْت ايٓطب املٓدؿك ١أنجس ٚقٛساً يف ضْٓ 2.14 ١تٝذ ١ؾٗٛد ٚشاز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
يتطٜٛس اضرتاتٝذٝات إدازٚ ١ٜؾٓ ١ٝيكُإ ايعدايٚ ١ؾسف املطاٚاٚ ٠يتكًَ ٌٝد ٣ايػؼٚ .نإ َٔ قُٔ ٖر ٙاؾٗٛد تكً ٌٝعدد قاعات
االَتشاْات َٔ  1649إىل  42.قاع.١
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ٚميهٔ بايٓعس إىل َطت ٣ٛايتعً ِٝعرب ناٌَ عدد ايطهإ اؿؿ ٍٛعً ٢ؾٛز ٠أمشٌ ؿاي ١ايتعً ِٝيف األزدٕ:
املطت ٣ٛايتعًُٞٝ

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

أَٞ

10.3

9.9

10.3

8.9

9.3

7.9

7.7

7.2

7

6.7

6.7

6.8

قساٚ ٠٤نتاب ١ؾكط

5.4

4.7

4.4

4.5

4.5

3.9

3.7

4.1

3.6

3.4

3.1

2.8

ابتداٞ٥

12.7

12.2

12.6

11.3

11.2

10.6

9.9

10.5

10.1

9.7

9.2

9.1

إعدادٟ

17.4

18

18

17.9

17.5

17.6

17.9

16.8

16.8

16.9

16.9

17

تعً ِٝأضاضٞ

17.9

19

19.7

19.2

19.9

19.8

20.8

21.6

22.1

22.4

23.2

23.4

تعًَٗ ِٝين

0.8

0.9

0.7

0.6

0.6

0.5

0.3

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

تعً ِٝثاْٟٛ

18

17.8

17

18.8

18.2

18.8

18.6

18.1

17.7

17.7

17.4

17.8

نًَ ١ٝتٛضط١

8.3

8.2

8

8.7

8

8.4

8.4

8.4

8.3

8.2

8.1

7.8

بهايٛزٜٛع ٚأعً٢

9.2

9.4

9.4

10.2

10.7

12.7

12.7

13

14

14.7

15.2

15

تعليم السكان البالغين
قراءة وكتابة فقط
ابتدائً
إعدادي
تعلٌم أساسً
تعلٌم مهنً
تعلٌم ثانوي
كلٌة متوسطة
بكالورٌوس وأعلى

24

ٜٚعترب ايطهإ ايبايػ ٕٛيف األزدٕ َتعًُني بػهٌ سطٔ َكازْ ١بد ٍٚأخس ٣يف َٓطك ١ايػسم األٚضط ٚمشاٍ إؾسٜكٝا .إذ مل تصد ْطب ١ايطهإ
األَٝني عٔ  %6.8يف ضٓ ،2.13 ١نإ َِٓٗ  َٔ %1.ايٓطا َٔ %3.5 ٚ ،٤ايسداٍَٚ .ع إٔ ْطب ١ايٓطا ٤األَٝات انؿكت مبكداز ايجًح عرب ايعكد
امل اق ،ٞإال أْ٘ الشايت ْطب ١ايٓطا ٤األَٝات أنرب َٔ ْطب ١ايسداٍ األَٝنيٚ .ميهٔ َالسع ١املصٜد َٔ ايُٓ ٛبايتعً ِٝعٓد َالسع ١إٔ َٔ %15
ايطهإ ايبايػني وًُ ٕٛدزدات ايبهايٛزٜٛع أ ٚأعً ٢بعاّ  ،2.13بعد إٔ ناْت ْطبتِٗ  %1.قبٌ عكد َكٜٚ .٢طتجٓ ٢ايتعً ِٝاملَٗٓٔ ٢
االػ ا ٙاإلهاب ٞبُٓ ٛايتعً ،ِٝإذ انؿكت ْطب ١ايبايػني اير ٜٔتعًُٛا َٗٓٝاً َٔ  %..8يف ضٓ ،2..2 ١إىل  %..3يف ضٓٚ ،2.13 ١نريو محً١
غٗاد ٠ايدبً ّٛاير ٜٔانؿكت ْطبتِٗ َٔ  %8.3إىل  %7.8يف ْؿظ ايؿرتٜٚ .٠دٍ ٖرا عً ٢عدّ اقتٓاع اجملتُع األزدْ ٞبأُٖ ١ٝايتعًِٝ
ٚايتدزٜب امل ٗينٚ ،ىتاز أؾساد ٙاؿؿ ٍٛعً ٢دزدات عًُ ١ٝأنادمي ١ٝبطبب َهاْتٗا األعً ٢باجملتُع َكازْ ١بػٗادات ايتعً ِٝاملٗين اييت
ٜرتؾع عٓٗا أؾساد اجملتُع االزدْ.ٞ
ٜٚكدّ األزدٕ تعًُٝاً إيصاَٝاً ٚفاْٝاً يألطؿاٍ اير ٜٔترتاٚح أعُازِٖ بني ايطادضٚ ١اـاَط ١عػسٚ ،٠هلرا وع ٢بٓطب ايتشام عاي١ٝ
باملدازعٚ .مل تصد ْطب ١األطؿاٍ بأعُاز  6إىل ٚ 15اير ٜٔمل ًٜتشكٛا باملدازع عٔ  ،%2.3بُٓٝا تستؿع ْطب ١عدّ االيتشام باملدازع بايؿ٦ات
ايعُس ١ٜبني  17-16إىل ٚ %22بايؿ٦ات ايعُس ١ٜاألؾػس بني  5-4ضٓٛات إىل ٚ ،%62.1ضبب ٖرا عدّ مشٖ ٍٛر ٙايؿ٦ات ايعُس ١ٜبايتعًِٝ
اإليصاَ .ٞإقاؾ ١إىل َا ضبلٜ ،ػادز بعض ايٝاؾعني ايتعً ِٝيالنساط يف ضٛم ايعٌُ قبٌ إنُاهلِ ايتعً ِٝايجاْ ٟٛبطبب ايكػٛط املاي١ٝ
ألضسِٖٚ .تؿٌ ْطبَ ١ػازن ١األطؿاٍ بأعُاز  17-15بايك ٣ٛايعاًَ ١إىل .%7
أضباب اْبجام ايتعً ِٝنتش ٍد يالقتؿاد
ظٗس قطاع اي تعً ِٝنتشدٍ يالقتؿاد بطبب عدّ لاس٘ يف ؽؿٝض ْطب ايبطاي ١عرب ايعكد املاقٚ .ٞبعباز ٠أخسٜٓ ،٣بع ايتشد ٟبطبب عدّ
ؾعاي ١ٝقطاع ايتعً ِٝيف ؽسٜر زأع املاٍ ايبػس ٟاملٓاضب ملدتًـ ايكطاعات االقتؿاد ١ٜيف املًُهٜٚ .١بني اؾد ٍٚايتايْ ٞطب ايبطاي ١عرب
ايعكد املاق.ٞ
ٚبايسغِ َٔ ازتؿاع ْطب االيتشام بايتعًٚ ِٝبايسغِ َٔ ٚدٛد ايهٛادز ايعًُ ١ٝاملؤًٖ ،١اضتُس ٚدٛد ْطب عاي ١ٝيًبطاي ١يف األزدٕ تؿٌ إىل
أنجس َٔ  ،% 12مما ٜػري إىل ٚدٛد اختالٍ ٖٝهً ٞيف ضٛم ايعٌُٚ .بعباز ٠أخس ،٣بايسغِ َٔ اشدٜاد ْطب ١محً ١غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف املًُه،١
ٚبايسغِ َٔ ايتشطٔ ايهً ٞيتعً ِٝايبايػني ،إال إٔ ْطب ايبطاي ١ال تعهظ ٖر ٙايتُٓ ١ٝاييت سدثت يف قطاع ايتعً.ِٝ
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ٚيف اؿكٝكٜ ،١عٗس ايتشً ٌٝاألعُل يبٝاْات ايبطايٚ ١دٛد إػا ٙعاّ يف ايطٛم ميهٔ َػاٖدت٘ يف اؾد ٍٚايتاي.ٞ
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37
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ٜٚعٗس اؾد ٍٚايطابل ْطب ١ايبطاي ١بهٌ املطتٜٛات ايتعًٜٚ .١ُٝٝعٗس باؾد ٍٚبإٔ ْطب ١ايبطاي ١عٓد محً ١غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع أ ٚأعًٖٞ ٢
ْطب ١ايبطاي ١ايٛسٝد ٠اييت باشدٜاد خالٍ ايعكد املاقٚ .ٞبعباز ٠أخسٜٛ ،٣اد٘ محً ١ايدزدات ايعًُ ١ٝؾعٛب ١باؿؿ ٍٛعً ٢ايعٌُ َكازْ ١مبٔ
وًَُ ٕٛؤٖالت عًُ ١ٝأقٌٚ .يف سني إٔ ْطب ١ايبطاي ١بني محً ١دزد ١ايبهايٛزٜٛع أ ٚأعً ٢يف ضٓ %16.1 2..2 ١ؾكط ،شادت ٖر ٙايٓطب ١إىل
 %39.8يف ضٓ ،2.13 ١بصٜاد ٠ضٜٓ ١ٜٛؿٌ َعدهلا أنجس َٔ ْطبتني َؤٜتني خالٍ ايطٓٛات املُتد 2..2 َٔ ٠إىل ٜٚ .2.13صٜد ٖرا االػأَ ٙ
ايدال  ٌ٥عً ٢ايطبٝع ١ايبٓ ١ٜٛٝملػهً ١ايبطاي ١يف األزدٕٚ ،اييت تعص ٣بػهٌ أضاض ٞإىل عدّ املٛا ١َ٤بني كسدات ايتعًٚ ِٝسادات ضٛم
ايعٌُ ،سٝح ال تصداد عدّ َكدز ٠خسه ٞاؾاَعات تًب ١ٝسادات ضٛم ايعٌُٚ .هلراٜ ،عٗس ازتباط ازتؿاع ْطب ايبطايَٚ ١طت ٣ٛايتعًٚ ِٝال
متهٔ دزاض ١ايبطاي ١مبعصٍ عٔ ايتعً.ِٝ
ٚتعٗس سدْ ٠طب ١ايبطاي ١يف االزدٕ َٔ خالٍ ايتُعٔ مبؤغسات ايعٌُ األخسَ .٣جالً ،ال ٜتِ إغساى ايعُاٍ احملبطني – أ ٟايعُاٍ اير ٜٔتسنٛا
ضٛم ايعٌُ ْعساً ألِْٗ مل ٜطتطٝعٛا ايعجٛز عًٚ ٢ظا٥ـ – ال ٜتِ إغسانِٗ عطابات ْطب ايبطاي ١بطبب عدّ اعتبازِٖ دص َٔ ٤ضٛم ايعٌُ.
َٚع ذيوٚ ،عٓد استطاب ايعُاٍ احملبطني بٓطب ايبطاي ١يعاّ  ،2.13تستؿع ْطب ١ايبطاي ١أنجس  ،%3يتؿٌ إىل  َٔٚ .%15.7املؤغسات األخس٣
اييت تتطًب ايدزاضَ ٖٞ ١ؤغسات ايبطاي ١املصَٓ ١سٝح ظٗس بطٓ 2.13 ١بإٔ  َٔ %39املتعطًني عٔ ايعٌُ ٜعاْ َٔ ٕٛبطايَ ١صَٓ( ١ألنجس َٔ
ضٓ )١نإ َ َِٗٓ %17تعطًني عٔ ايعٌُ يؿرت ٠تؿٌ إىل  24غٗس.
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ٜٚتٛقع إ ٜتدٖٛز ٚقع ايبطاي ١بػهٌ أنرب يف ضٓ 2.14 ١بطبب تدؾل ايالد٦ني ايطٛزٜني ،ايرٜٓ ٜٔاؾط ٕٛاألزدْٝني عً ٢ؾسف ايعٌُٜٚ .كبٌ
ايطٛز ،ٕٜٛباعتبازِٖ عُايَ ١اٖس ،٠أدٛزاً أقٌ َٔ َتٛضط األدٛزٚ ،تػػ ًِٗٝباالقتؿاد ايػري َٓعِ ٜكًٌ َٔ َتٛضط ايدخَٚ .ٍٛع إٔ ْطب١
ايبطاي  ١ال تعهظ َباغسٖ ٠ر ٙايتطٛزات بطبب مشٛهلا عً ٢األزدْٝني ايعاًَني باالقتؿاد املٓعِ ؾكط ،إال إٔ ايٓطب ١ايهبري َٔ ٠ايعُاي١
ايطٛز ١ٜاييت تكبٌ بأدٛز أقٌ تدؾع بأؾشاب ايعٌُ إىل اضتبداٍ ايعُاي ١األزدْ ١ٝبايعُاي ١ايطٛزٚ ،١ٜتدؾع مبتٛضط األدٛز اىل االمداز،
ٚبٗرا تسؾ ع ٚبػهٌ غري َباغس َٔ ْطب ايبطايٚ .١اشداد اضتبداٍ ايعُاي ١االزدْ ١ٝبايطٛزَ ١ٜؤخسا بطبب ايعسٚف االقتؿاد ١ٜايؿعب ١يف
ايؿٓاعات املتطًب ١يًعُايٚ ١اييت تعاْ ٞاآلٕ َٔ تهًؿ ١تػػَ ١ًٝٝستؿع ،١خؿٛؾاً ؾُٝا ٜتعًل بأضعاز ايطاقْ ١تٝذ ١يتشسٜس أضعاز ايطاق،١
ٚغري ذيو َٔ ،ايسض ّٛاملستؿع ١ايٓاػ ١عٔ ايتدابري اييت اؽرتٗا اؿه ١َٛغطتٗا املاي ١ٝايتكػؿ. ١ٝ
إقاؾ ١إىل ذيو ،أثس تدؾل ايالد٦ني ايطٛزٚ ٜٔبػهٌ َباغس عً ٢قطاع ايتعً ِٝيف األزدٕ ايرٚ ٟضع َٔ قدزت٘ ؿدٚد غري َطتداَٜ ١السغ
ْتا٥ذٗا بانتعاظ ايػسف ايؿؿٚ ١ٝإثكاٍ ناٌٖ َعًُ ٞاملدازعٜٚ .عترب ٖرا عا٥كا نبريًا اَاّ اؾٗٛد ايساَ ١ٝإىل تطٜٛس ايٓعاّ ايتعً.ُٞٝ
ايطٝاضات ٚاؿً ٍٛاؿاي١ٝ
أطًكت ٚشاز ٠ايتعً ِٝعًُ ١ٝاإلؾالح ايتعً ُٞٝيف بداٜات ايتطعٝٓٝاتٚ .تطازعت عًُ ١ٝاإلؾالح بدع ٣ٛؾاسب اؾالي ١املًو عبداهلل ايجاْٞ
بعاّ  ،2..1إلعاد ٠ؾٝاغ ١اي ٓعاّ ايتعً ُٞٝندط ٠ٛاضرتاتٝذ ١ٝقبٌ دخ ٍٛاألزدٕ االقتؿاد ايعاملٚ .ٞنإ اهلدف َٔ َبادز ٠اؿه١َٛ
اإلؾالس ٖٛ ١ٝؾٓع ٚإدازْ ٠عاّ تعًَ ُٞٝبين عً ٢ايتُٝصَٚ ،هسع ألعً ٢املعاٜري ٜٚطاِٖ يف ثس ٠ٚاألَ ١باالقتؿاد املعسيف ايعامل.ٞ

4

ٚمل تٓذح اضرتاتٝذٝات ايتعً ِٝاملؤخس ٠بتشكٝل االٖداف ٚاملستهصات املطًٛبٚ ،١خؿٛؾاً اضرتاتٝذ ١ٝايتعً ِٝايعايٚ ،)2.12-2..7( ٞاييت مت
إعدادٖا بٓا ً٤عً ٢طًب ؾاسب اؾالي ١املًو عبداهلل ايجاْٚ ،ٞايكاق ٞباإلؾالح اؾرز ٟيكطاع ايتعًٚ .ِٝتكُٓت االضرتاتٝذ ١ٝعدداً َٔ
ايتدابري اييت مت ايطع ٞم ٛؼكٝكٗا بطٓٚ ،2.12 ١تكُٓت زؾع َعاٜري ايكبٚ ٍٛاالعرتاف باؾاَعاتٚ ،ؼطني ايب ١٦ٝاؾاَعٚ ١ٝشٜاد٠
ايتدزٜب املٗينٚ ،ؽؿٝـ املصٜد َٔ ايتُ ٌٜٛيًبشح ايعًُٚ ٞاالبتعاخ اـازدَٚ .ٞع ذيو ،مل ٜتِ ؼكٝل اهلدف ذ ٟاألٚيٚ ١ٜٛاملدتـ
بتعدْ ٌٜعاّ ايكب ،ٍٛإذ بكٝت ْتا٥ر ايطايب يف اَتشإ ايتٛد ٞٗٝاملعٝاز ايٛسٝد ألضظ ايكب.ٍٛ
إقاؾ ١إىل ذيو ،سددت االضرتاتٝذٚ ١ٝغريٖا َٔ االضرتاتٝذٝات املتعًك ١بايبطاي ،١سددت قطاع ايتدزٜب ٚايتعً ِٝاملٗين ٚايتكين عً ٢أْ٘ ذٚ
أٚي ،١ٜٛيهٚ ْ٘ٛدٗ ١غري َطسٚق َٔ ١خسه ٞاملدازعٜٚ ،تٝح هلِ انتطاب َٗازات َٗٓ ١ٝقابً ١يًتطٜٛلٜٚ ،كًٌ َٔ ْطب ١ايطًب ١ايرٜ ٟهًُٕٛ
تعً ُِٗٝيف ايٓطام األنادمي ٞيف اؾاَعات .يهٔ ،مل تتشكل ايتٛقعات سٝح انؿكت ْطب ١ايطًب ١املًتشكني برباَر َٚؤضطات ايتدزٜب
ٚايتعً ِٝاملٗين ٚايتكينٚٚ ،ؾًت ْطب ١االيتشام بٗا إىل  %..3يف ايطٓٛات املاقٚ .١ٝنإ ٖرا زغِ تٛادد ايعدٜد َٔ ايرباَر املتٛؾسٜٚ .٠عص٣
ضبب ذيو إىل قً ١اضتٝعاب اؾٗ ١املكدَ ١يرباَر ايتدزٜب ٚايتعً ِٝاملٗين ٚايتكين يف األزدَٕ ٖٞٚ ،ؤضط ١ايتدزٜب املٗينٚ ،تعترب قً١
االضتٝعاب ايعا٥ل ايسٝ٥ط ٞيتطٛز ٖرا ايكطاعٚ .يألضـ ،زؾض فًظ ايٓٛاب يف ضَٓ ،2.11 ١ػسٚع قاْ ٕٛيتطٜٛس ايهًٝات اجملتُع ١ٝيف املًُه١
إىل نًٝات تكَٓ ١ٝتهاًَ ١ؼت َعً ١٦ٖٝ ١ناْت ضتطُ ٢األنادمي ١ٝاألزدْ ١ٝيًتعً ِٝايتكين.
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ٚؾُٝا ىـ تطٜٛس أْعُ ١االعتُاد ،مت إقساز قاْْٛني اثٓني يف ضُٖٓ ،2..9 ١ا قاْ ٕٛايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞيطٓ ٚ ،2..9 ١قإْٛ
اؾاَعات األزدْ ١ٝيطٖٓٚ . 2..9 ١دف نال ايكاْْٛني إىل تٓعْ ِٝعاّ ايتعً ِٝايعاي ٞاألزدْٚ ،ٞاضتكالٍ اؾاَعات األزدْ ١ٝإدازٜاً َٚايٝاً.
يهٔ ،تبع تًو ايكٛاْني عدد َٔ ايتعدٜالت اييت ديت عً ٢عدّ ؾعايٖ ١ٝر ٙايكٛاْني يف ؼكٝل ايٓتا٥ر املسادٚ .٠مل ٜتِ ؼكٝل ٖدف ؼطني
ايب ١٦ٝاؾاَع ١ٝبعدٜٚ ،طتدٍ عً ٢ذيو اشدٜاد ايعٓـ اؾاَع ٞبني ايطًب ١يف ضٓ.2.13 ١
ٚبطبب بط ٤ؼكٝل ْتا٥ر دٗٛد إؾالح ايتعً ِٝايعايٚ ،ٞبطبب ؼد ٟانتعاظ ايػسف ايؿؿ ،١ٝبدأت ايطًطات َؤخساً بايرتنٝص عً ٢اؿد َٔ
تأثري تدؾل ايالد٦ني ايطٛزٜني عً ٢ضٛم ايعٌُ األزدْ َٔٚ .ٞأدٌ َهاؾش ١ظاٖس ٠ايبطاي ١املتؿاعد ٠بني األزدْٝنيٚ ،اضبتداٍ ايعُاي ١األزدْ١ٝ
بايعُاٍ ايطٛزٜني ،تبٓت ٚشاز ٠ايعٌُ َٓٗذ ًا َصدٚد ًا يصٜادْ ٠طب ١األزدْٝني ايعاًَني ٚتكًْ ٌٝطب ١ايعُاي ١ايٛاؾد.٠
إذ داَٚت ايٛشاز ٠عً ٢تٓؿٝر محً ١تػػٚ ٌٝطٖٓ ،١ٝدؾت إىل تػػ ٌٝاألزدْٝني َٔ كتًـ أدصا ٤املًُهٚ .١الشايت محً ١ايتػػ ٌٝايٛطٓ١ٝ
ايجايج ١دازٚ ١ٜتٗدف اىل تػػ 2.0... ٌٝأزدَْ ٞتعطٌ عٔ ايعٌُ .يهٔ ،أظٗست دزاض ١مت إعدادٖا يتك ِٝٝاؿًُ ١بإٔ أنجس َٔ ثًح اير ٜٔمت
تػػ ًِٗٝيف اؿًُ ١األٚىل تسنٛا ٚظا٥ؿِٗ خالٍ ايػٗٛز ايطت األٚىل َٔ تازٜذ تػػ ،ًِٗٝمما ٜػري إىل تدْْٛ ٞع ١ٝايٛظا٥ـ املكدَ ١خالٍ
اؿًُٚ .١نإ أنجس األضباب اييت ذنسٖا تازن ٞايٛظا٥ـ ٖ ٞعدّ َال ١َ٤خًؿٝتِٗ ايتعًَٚ ١ُٝٝتطًبات ايعٌُ.
يف املكابٌ ،اضتُست ٚشاز ٠ايعٌُ بإدسا ٤تدقٝل ٚاضع ايٓطام خالٍ اؿًُ ١عً ٢ايعُاي ١ايٛاؾدٚ ،٠متت عًُٝات استذاش ٚتسسَ ٌٝطتُس ٠خالٍ
ايطٓ ١املاقٚ .١ٝيف اؿكٝك ،١تػري األزقاّ ايسمس ١ٝبأْ٘ ٚيف ضٓ ،2.13 ١قاَت ٚشاز ٠ايعٌُ باستذاش ٚتسسَ ٌٝا ٜصٜد عٔ  230...عاٌَ غري
غسعٚ ،ٞقاَت بإغالم َ 8.3ؤضط ١كايؿ ١يػسٚط قاْ ٕٛايعٌُ .إقاؾ ١إىل ذيو ،أطًكت ايٛشازْ ٠عاّ تؿتٝؼ ايهرت ْٞٚددٜد بػٗس سصٜسإ
َٔ ٖر ٙايطٖٓٚ ،١دؾت ب٘ إىل تطٗ ٌٝعًُ ١ٝايتؿتٝؼ ٚشٜاد ٠دقتٗا ٚمجع ايٓتا٥ر ايهرتْٝٚاً.

ب ١٦ٝاألعُاٍ ايتذاز ٚ ١ٜاالضتجُاز
ٜتِ تعسٜـ ب ١٦ٝاالعُاٍ ايتذاز ١ٜعً ٢أْٗا فُٛع ١ايعٛاٌَ ايداخًٚ ١ٝاـازدٚ ١ٝاييت تؤثس عً ٢أدا ٤األعُاٍ ايتذاز ١ٜيف ايكطاع اـاف.
ٚيب ١٦ٝاالعُاٍ ايتذاز ١ٜأثس َباغس عً ٢تٓاؾط ١ٝايكطاع اـاف ،مما ٜعين إٔ هلا أثساً َباغساً عً ٢األزباحٚ .هلرا ،إٕ ناْت ايب ١٦ٝايتذاز١ٜ
َٛات ١ٝيألعُاٍ ،ضٝه ٕٛيًطًع ٚاـدَات املٓتذ ١يف ايكطاع اـاف َٝص ٠تٓاؾط ١ٝأنربَٔ ايطًع ٚاـدَات املٓتذ ١يف اـاززٜٚ .ؤدٖ ٟرا إىل
شٜاد ٠يف املبٝعات ٚايسبح مما ٜطُح يالضتجُازات بايُٓ ٛمما ٜؤد ٟيف ْٗا ١ٜاملطاف إىل ايُٓ ٛاالقتؿادٚ .ٟيف املكابٌ ،إٕ مل تهٔ ايب١٦ٝ
ايتذازَٛ ١ٜات ١ٝيألعُاٍ ،ضٝشدخ ايٓكٝض مما ضبل ٜٚكٌ اإلْتاز ٚايُٓ ٛاالقتؿاد.ٟ
إقاؾ ١إىل َا ضبل ،ؾإٕ يًب ١٦ٝاملٛات ١ٝيألعُاٍ ايتذاز ١ٜأثس َباغس عًْ ٢طب ايبطايٚٚ ١قع املاي ١ٝايعاََٚ ١طتٜٛات االضتجُاز األدٓيب.
ٚمبا إٔ ايب ١٦ٝاملٛات ١ٝيألعُاٍ ايتذاز ،١ ٜتؤد ٟإىل ْطب من ٛاقتؿاد ١ٜأعً ٢نُا ذنس ضابكاً ،ضٝصداد ايطًب عً ٢ايعُاٍٚ ،ضٓٝدؿض َطت٣ٛ
ايبطاي ١إٕ نإ ضٛم ايعُايَٓ ١عِ بػهٌ ضً َٔ ِٝقبٌ اؿه .١َٛإقاؾ ١إىل ذيو ،إٕ اشدٜاد االْػط ١االقتؿادٚ ١ٜمن ٛاالقتؿاد ،ضٝؤد ٟإىل
املصٜد َٔ اإلٜسادات ايعاَ ١عٔ طسٜل اإلٜسادات ايكسٜببٚ ١غري ايكسٜبٖ ،١ٝرا باؾرتاض ٚدٛد اداز ٠قسٜبَٓ ١ٝاضبْٚ ،١عاّ ؼؿ ٌٝقسا٥ب
ؾعاٍ .إقاؾ ١اىل َا ضبل ،إٕ ٚدٛد ب ١٦ٝأعُاٍ َٓاضب َٔ ١سٝح ايتػسٜعات االضتجُازٚ ١ٜاألْعًُٜ ،١عب دٚزاً ٖاَاً يف درب االضتجُازات
األدٓب ١ٝإىل االقتؿاد.
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 َٔٚايٛاقح إذاً إٔ اؿه ١َٛتًعب دٚزاً َُٗاً يف ايتأثري عً ٢ب ١٦ٝاألعُاٍ ايتذازٜٚ .١ٜهٖ ٕٛرا َٔ خالٍ عد ٠طسم تػٌُ َطت ٣ٛايبٓ١ٝ
ايتشت ١ٝاملطاعدٚ ،٠بطاطٚ ١مشٛي ١ٝايتػسٜعات ٚاالْعُ ١ايتذازٚ ،١ٜايطٝاض ١املاي ١ٝايعاَٚ .١يف املكابٌ ،تعترب ايبريٚقساط ١ٝعا٥كاً نبريًا
وبط ب ١٦ٝاالعُاٍ.

مساهمة القطاعات بالناتج المحلي االجمالي
الزراعة
الصناعات االستخراجٌة
التصنٌع
الماه والكهرباء
البناء
تجارة الجملة والمفرق
الفنادق والمطاعم
النقل والتحزٌن واالتصال
خدمات المال والتأمٌن واالعمال

ٚشادت َطاُٖ ١ايكطاع اـاف بايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞيف األزدٕ بجبات عرب ايعكد ٜٔاملاقٝني ،خؿٛؾاً بعد بتٓؿٝر بسْاَر ايتؿشٝح اهلٝهًٞ
بأٚاخس ايجُاْٝٓٝات ٚأٚا ٌ٥ايتطعٝٓٝاتٚ ،اير ٟاست ٣ٛتدابري عد ٠يتشسٜس االقتؿاد ايٛطين ،قًًت َٔ ٖ ١ُٓٝايكطاع ايعاّ عً ٢اقتؿاد
ايدٚيٚ ،١أؾطشت اجملاٍ أَاّ َطاُٖ ١ايكطاع اـافٚ .تطازعت ٖر ٙايعًُ ١ٝيف ايطٓٛات ايكً ١ًٝبعد ضَٓ ،2... ١ع خؿدؿ ١عدد َٔ
ايػسنات املًُٛن ١يًدٚي ،١مما قًٌ َٔ دٚز اؿه ١َٛبتكد ِٜاـدَاتٜٚ .عٗس ايسضِ ايبٝاْ ٞايتاي ٞاملطاُٖات ايكطاع ١ٝإىل ايٓاتر احملًٞ
اإلمجاي ٞيف ضٓ.2.13 ١
ٚنُا ٜالسغ َٔ ايسضِ ايبٝاْ ٞايطابلٜ ،عٗس إٔ اـدَات اؿه ٖٞ ١َٝٛأنرب َطاِٖ مبدسدات االقتؿاد بٓطبٚ .%22.4 ١بايٓطب ١يًكطاع
اـافٜ ،طاِٖ قطاع ايؿٓاع ١بأنرب ْطب ١يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ًٜ٘ٝٚ ،%18.9 ٖٞ ٞقطاع ايٓكٌ ٚايتدصٚ ٜٔاالتؿاالت بٓطب،%13.4 ١
 ًٜ٘ٝٚقطاع املاٍ ٚاألعُاٍ بٓطب.%1. ١
ٚاتطِ من ٛاالقتؿاد خالٍ ايطٓٛات ايجالخ األخري ٠باـُ ٍٛسٝح ضذٌ ْطب  %2.9ٚ %2.8ٚ %2.7بطٓٛات  2.13ٚ 2.12ٚ 2.11عً ٢ايتٛاي.ٞ
ٜٚسدع ٖرا ايُٓ ٛد ٕٚاألَجٌ إىل ايؿدَات اـازد ١ٝاييت أثست عً ٢املًُهَٚ .١ع ذيو ،ؾإٕ تدٖٛز ب ١٦ٝاألعُاٍ املاي ١ٝبٗر ٙايؿرت ،٠نُا ذنس
ضابكاً ٖٛ ،ايطبب ايسٝ٥طٚ ٞزاٖ ٤را ايُٓ ٛاـاٌَ ،سٝح مل ٜطتطع ايُٓ ٛاالقتؿاد َٔ ٟايعٛد ٠اىل َعدالت ايُٓ ٛاييت غٗدٖا قبٌ ضٓ.2..9 ١
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أضباب اْبجام ب ١٦ٝاألعُاٍ نتشدِ يف االقتؿاد األزدْٞ
تدٖٛز ايٛقع ايعاّ يب ١٦ٝاألعُاٍ ايتذاز ١ٜيف األزدٕ خالٍ ايطٓٛات املاقَ ،١ٝا عدا بعض اؿاالت اإلهاب ١ٝايكًٚ .١ًٝمشًت ايعٛا٥ل
ايسٝ٥ط ١ٝاييت ٚادٗت ب ١٦ٝاألعُاٍ أْعُ ١ايتطذٚ ٌٝايرتخٝـٚ ،ايٓعاّ ايكسٜيبٚ ،ضٛم ايعُايٚ ،١أْعُ ١محا ١ٜاملطتجُسٚ ،ٜٔأْعُ١
اؿؿ ٍٛعً ٢اال٥تُإٚ ،أْعُ ١اإلؾالعٚ .مت ؼدٜد ٖر ٙايككاٜا بتكسٜس ايتٓاؾط ١ٝاألخري اير ٟأعد ٙاملٓتد ٣االقتؿاد ٟايدٚيٚ ٞتكسٜس
ضٗٛي ١ممازض ١األعُاٍ اير ٟأعد ٙايبٓو ايدٚي.ٞ
ٚأظٗس األزدٕ تسادعاً يف تستٝب٘ عًَ ٢ؤغس ضٗٛي ١ممازض ١األعُاٍ مبكداز َ 14ستب ،١سٝح تسادع َٔ املستب 115 ١يف ضٓ ،2.12 ١إىل املستب١
 129يف ضٓٚ . 2.14 ١قاد ٖرا ايرتادع انؿاض تستٝب األزدٕ يف دٛاْب أُٖٗا تٓؿٝر ايعكٛدٚ ،سؿٌ بٗا عً ٢املستبٚ ،133 ١اؿؿ ٍٛعً٢
اال٥تُإ ٚدا ٤االزدٕ عً ٢املستبٚ ،17. ١محا ١ٜاملطتجُس ٜٔاييت ناْت َستب ١االزدٕ بٗا  .17.إقاؾ ١إىل ذيو ،انؿكت َستب ١األزدٕ ؾُٝا
ىـ عدد األٜاّ املطًٛب ١يًبد ٤باألعُاٍ َٔ ايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايطابع ١عػس ٠يف ضٓ ،2..7 ١إىل ايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايجآَٚ ١ايجالثني يف ضٓ١
.2.13
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ايتعاٌَ َع تؿازٜح ايبٓا٤

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦ايتاضعٚ ١اـُطٕٛ

ضٗٛي ١ممازض ١األعُاٍ

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦ايجايجٚ ١ايطتٕٛ

تٓؿٝر ايعكٛد

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦اؿادٚ ١ٜايطبعٕٛ

اؿؿ ٍٛعً ٢اال٥تُإ

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦ايتطعٕٛ

محا ١ٜاملطتجُسٜٔ

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦ايتطعٕٛ

تطذ ٌٝاملًه١ٝ

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦اـاَطٚ ١اـُطٕٛ

ايٛقت املطتػسم يف سٌ اإلعطاز

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦ايطتٕٛ

بد ٤األعُاٍ ايتذاز١ٜ

ايٓطب ١امل ١ٝٓٝ٦ايجاْٚ ١ٝايطتٕٛ

ٚؾُٝا ىـ ْتا٥ر تكسٜس ايتٓاؾط ١ٝايعامل ،ٞغٗدت َؤغسات ايطٛم األزدْ ٞتدٖٛزاً ًَشٛظاً .سٝح انؿض تستٝب "ب ١٦ٝاالقتؿاد ايهًَٔ "ٞ
ايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايطبعني يف ضٓ ،2..6 ١إىل ايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايجايجٚ ١ايتطعني يف ضٓ .2.13 ١بُٓٝا انؿكت َستب ١األزدٕ بٓٛاس" ٞتُٓ١ٝ
األض ٛام املايَ"ٚ "١ٝؤغس ايتٓاؾط ١ٝايعامل "ٞنُا ٜعٗس يف ايسضِ ايبٝاْ ٞايتايٜٚ .ٞعد االقرتاض اؿه َٞٛايهبري ٚاير ٟبدأ يف ضٓٚ ،2.11 ١أد٣
إىل تسانِ ايد ٜٔايعاّ بطبب عذص املٛاشْاتٜ ،عد ايطبب ايسٝ٥طٚ ٞزا ٤ايتدٖٛز ايك ٟٛملؤغس ب ١٦ٝاالقتؿاد ايهً .ٞبُٓٝا تطبب بانؿاض
املؤغس ٜٔاآلخس ٜٔايؿدَات اـازد ١ٝاييت َس بٗا األزدٕ بعد األشَ ١املايٚ ١ٝاالقتؿاد ١ٜايعامل.١ٝ
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ٚؾُٝا ىـ َؤغسات ايكسٜبٚ ١االضتجُاز ،ال ٜٛدد تطًطٌ شَين هلا مبا ٜطُح باضتعساض تطٛزٖا عرب ايٛقت .يهٔ ،متت اإلغاز ٠إىل ٚدٛد
أثس غري قؿص يًٓعاّ ايكسٜيب عً ٢ايعٌُ ٚاالضتجُاز ،مما ٚقع األزدٕ بايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايتاضعٚ ١ايطتني (أ ٟباملستب َٔ 1.2 ١أؾٌ  148دٚي)١
ؾُ ٝا ىـ َؤغس "أثس ايكسا٥ب عً ٢ؼؿٝص االضتجُاز"ٚٚ ،قع االزدٕ بايستب ١امل ١ٝٓٝ٦ايطادضٚ ١ايطتني (أ ٟباملستب َٔ 95 ١أؾٌ  148دٚي)١
ؾُٝا ىـ َؤغس "أثس ايكسا٥ب عً ٢ؼؿٝص ايعٌُ".
ٚباضتعساض َا ضبل ،ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ضٝاضات اؿه ١َٛاييت اؽرتٗا زداً عً ٢ايؿدَات اـازد ١ٝخالٍ ايطٓٛات ايكً ١ًٝاملاق ،١ٝأثست ضًباً
عً ٢قطاع األعُاٍ يف األزدٕ .أٜكا ،أثست ايؿدَات اـازدْ ١ٝؿطٗا عً ٢شٜاد ٠ايتدٖٛز املرنٛزٚ ،اييت مشًت زنٛد ايطًب عً ٢االقتؿاد
األزدْْٚ ،ٞكـ ايطاق ١احملًٚ ١ٝتدؾل ايالد٦نيٚ .مما ػدز اإلغاز ٠إي ٘ٝقعـ ضٝاض ١اؿٛاز بني ايكطاع ايعاّ ٚاـافٚ ،اييت تعترب َٔ أِٖ
ايعٛاٌَ املجبط ١يب ١٦ٝاألعُاٍ ايتذازَٚ .١ٜع ٖرا ،ال ٜٓطب نٌ ايتدٖٛز إىل عٛاٌَ خازد ،١ٝإذ ْتر تدٖٛز أدا ٤األزدٕ عُا ١ٜاملطتجُس،ٜٔ
ٚبػهٌ أضاض ٞعٔ اإلدسا٤ات ايبريٚقساط ١ٝايداخً ،١ٝاييت ؼهِ إطاز ايعٌُ االضتجُاز ٟيًًُُهَٚ ،١ا ٜؿشبٗا َٔ تأخريات بإقساز ايكٛاْني
املتعًك ١باالضتجُازٚ ،اييت َٔ قُٓٗا َػسٚع قاْ ٕٛاالضتجُاز َٚػسٚع قاْ ٕٛايػسان ١بني ايكطاع ايعاّ ٚايكطاع اـاف.
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ايطٝاضات
مت إطالم ايعدٜد َٔ ايطٝاضات اهلادؾ ١يتشؿٝص قطاع األعُاٍ يف ايطٓٛات األٚىل اييت تًت ضَٓٚ ،2... ١ا ؾاسبٗا َٔ اػا ٙم ٛاـؿدؿ ١يف
تًو ايؿرتٚ .٠مت إقساز طٝـ ٚاضع َٔ ايتػسٜعات اـاؾ ١باالضتجُازْٚ ،تر عٓٗا املٓاطل اؿسٚ ٠املٓاطل ايتُٓٚ ١ٜٛاملٓاطل ٚاملدٕ ايؿٓاع١ٝ
ٚغريٖا َٔ املٓاطل ايؿٓاع ١ٝاملؤًٖٚ .١قدَت ٖر ٙاملٓاطل ؼؿٝصات قسا٥ب ١ٝمشًت خؿكاً يًكسا٥ب ٚإعؿا٤ات أخس ،٣باإلقاؾ ١إىل تٛؾريٖا
غسٚطاً تؿك ١ًٝٝبٓا ً٤عً ٢االتؿاقٝات املٛقع٘ ٚغري ذيو َٔ اؿٛاؾصٚ .مت إْػآَ ٤طك ١ايعكب ١االقتؿاد ١ٜاـاؾ ١يف ضٓ ،2..1 ١يًعٌُ
نُسنص أعُاٍ َٓاؾظ ٚيتكدَ ِٜدٚ ٣اضع َٔ اؿٛاؾص يًُطتجُس ٜٔاملٗتُني.
ٚيف ايبدا ،١ٜمت تك ِٝٝاملٓاطل َٚا قدَت٘ َٔ سٛاؾص عً ٢أْٗا ْادش ١يف تعصٜص ب ١٦ٝاألعُاٍ ايتذازٚ ١ٜدرب االضتجُازاتٚ ،ذيو بطبب
ازتؿاع االضتجُازات األدٓب ١ٝاملباغس ٠بعد  ،2..3قبٌ انؿاقٗا َس ٠يف َٓتؿـ األشَ ١االقتؿاد ١ٜايعامل ١ٝيف ضٓ .2..8 ١يهٔ ،بدأ َؤخسا
تؿطري شٜاد ٠االضتجُازات األدٓب ١ٝاملباغس ٠يف تًو ايؿرت ،٠عً ٢أْٗا دا٤ت ْتٝذ ١يعًُ ١ٝاـؿدؿ ١اييت سدثت يف تًو ايؿرتٚ ،٠اييت مت َٔ
خالهلا خؿدؿ ١ايعدٜد َٔ املػازٜع املًُٛن ١سهَٝٛاً َٔٚ ،قُٓٗا َػازٜع تكُٓت اَتٝاشات ط ١ًٜٛاألَد تتعًل باضتدساز َٚبٝع َٛازد االزدٕ
ايطب ٝعَ َٔ ١ٝجٌ ايؿٛضؿات ٚايبٛتاع ٚاملٝاٚ .ٙبتك ِٝٝسدٜح يعًُ ١ٝاـؿدؿ ،١ظٗس بإٔ ايعدٜد َٔ ؾؿكات اـؿد ١مل تًتصّ باملعاٜري
ٚظٗس عدّ ٚقٛح يف عًُ ١ٝخؿدؿ ١تًو املػازٜع.
ٚظٗست عدّ ؾعاي ١ٝاملٓاطل املرنٛز ٠ضابكاً َع َسٚز ايٛقتٚ ،خؿٛؾاً بطبب تعكٝدات اإلطاز االضتجُازٚ ٟايتػسٜعٚ ،ٞاير ٟقدّ سٛاؾص َاي١ٝ
ٚغري َايَ ١ٝتؿاٚت ١مما أزبو املطتجُس ٜٔاملٗتُنيٚ .يف اؿكٝك ،١تعترب بطاط ١األطس ايتػسٜعٚ ١ٝاالضتجُاز ١ٜأضاض ١ٝيتشطني ب١٦ٝ
األعُاٍ ٚدربٗا .أٜكاً ،نإ يًهجري َٔ َػازٜع االضتجُاز املكاَ ١يف ٖر ٙاملٓاطل ايكً َٔ ٌٝاألثس عً ٢االقتؿاد احملً ،ٞسٝح أْٗا عًُت بػهٌ
َٓؿؿٌ عٔ االقتؿادٚ .بعباز ٠أخس ،٣تػػٌ ٖر ٙاملػازٜع ْطب ١عاي َٔ ١ٝايعُاي ١ايٛاؾدٚ ٠تطاِٖ بايكً ٌٝيف اإلٜسادات ايعاَ.١
عال ٠ٚعًَ ٢اضبل ،مت إعداد بٓ ١ٝإطاز ايعٌُ االضتجُاز ٟبطسٜك ١تسبو االقتؿاد احملً ،ٞبطبب َا ٜكدَ٘ َٔ َعاًَ ١تؿك ١ًٝٝيبعض
ايكطاعات ٚاملٓاطل اؾػساؾ ١ٝعً ٢سطاب غريٖاْٚ .تر عٔ اإلطاز أٜكاً ٚؾس َٔ ٠املؤضطات االضتجُازٚ ،١ٜاييت ؽتـ نٌ َٓٗا مبٓطك١
اقتؿاد ١ٜأٚ ٚظٝؿَ ١ا قدد .٠يف املكابٌ ،ؼطٓت َطتٜٛات ايؿادزات ْتٝذ ١هلر ٙاملػازٜع مما ٜٛؾس عًُ ١أدٓب ١َُٗ ١ٝيًدٚي.١
ٚقاَت اؿه ١َٛبتكد ِٜقاْ ٕٛقسٜبَ ١عدٍ يف ضٓٚ ،2..9 ١ذيو يًتعاٌَ َع املطت ٣ٛغري املٓاضب َٔ اإلٜسادات ايعاَ ١ايكادَ َٔ ١املػازٜع
املكاَ ١يف ٖر ٙاملٓاطلٚ .أبطٌ ايكاْٖٝ ٕٛهً ١ٝايكسا٥ب املدتًؿ ١بٓا٤اً عً ٢املٛقع اؾػسايف يف قاٚي ١يصٜاد ٠ايدخٌ اـاقع يًكسٜبٚ .١يف
األثٓآٜ ،٤اقؼ فًظ ايٓٛاب األزدْ ٞقاْ ٕٛدخٌ ددٜد ٜتٛقع إٔ ٜبدأ ايعٌُ ب٘ يف ضٓٚ .2.15 ١ضٝصٜد ايكاْ ٕٛاؾدٜد َٔ ْطب ١ايكسٜب ١عً٢
األؾساد ٚايػسنات ٜٚكًٌ َٔ ْطب ١اإلعؿا٤اتٚ .يريو ،ضٝؤثس قاْ ٕٛايكسٜب ١اؾدٜد ٚاؾدي ٞعً ٢تٓاؾط ١ٝايكطاع اـاف ٚفٌُ ب١٦ٝ
األعُاٍ ايتذاز.١ٜ
ٚقادت ايطبٝع ١ايكعٝؿ ١إلطاز عٌُ االضتجُاز يف األزدٕٚ ،نجس ٠املؤضطات االضتجُاز ،١ٜقادت اؿه ١َٛيؿٝاغ ١قاْ ٕٛاضتجُاز ددٜد بٗدف
تٓع ِٝكتًـ أْػط ١االضتجُاز ٚق ٣ٛاؽاذ ايكسازٚ ،سؿسٖا بإطاز اضتجُازٚ ٟاسدَٚ .ع ذيوَ ،ست أنجس َٔ ضَٓٓ ١ر بدا ١ٜايٓكاؽ سٍٛ
ايكاْٚ ٕٛمل ٜتِ إقساز ٙبعد .إذ أعام اختالف ٚدٗات ايٓعس بني األطساف املدتًؿٚ ١قسٚز ٠اتطام ايكاْ ٕٛبػري َٔ ٙايكٛاْني ،أعام ذيو عًُ١ٝ
إقسازٚ ٙأد ٣ذيو إىل ساي َٔ ١اؾُٛدٚٚ .اد٘ َػسٚع قاْ ٕٛايػسان ١بني ايكطاع ايعاّ ٚايكطاع اـاف قكاٜا َػابٗٚ .١تعٝل ٖر ٙايتأخريات
يف إقساز ايكٛاْني املتعًك ١باالضتجُاز املطتجُس ٜٔايرٜٓ ٜٔتعس ٕٚايٓطد ١ايٓٗا َٔ ١ٝ٥ايكاْ ٕٛيٝتدرٚا قسازاتِٗ االضتجُاز ١ٜبٓا ً ٤عًٗٝا.
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ٚنإ أسد ايعٛاٌَ ٚزا ٤اؾدٍ ٚايتأخري بإقساز قاْ ٕٛاالضتجُازَ ٖٛ ،عادي ١اؿه ١َٛبني ايرتٜٚر يالضتجُاز ٚدرب٘ َٔ ْاسٚ ،١ٝاالْكباط
ٚايتكػـ املايْ َٔ ٞاس ١ٝأخسٜٚ .٣عين ٖرا بإٔ اؿٛاؾص اييت تٗدف إىل درب االضتجُاز ٚاملٛدٛد ٠بكاْ ٕٛاالضتجُاز ضتأت ٞيف ايٓٗا ١ٜعً٢
سطاب اإلٜسادات ايعاَ ١املُهٓٚ .١بطبب سذِ ايد ٜٔايعاّ ايهبري ٚانساط األزدٕ باتؿاق ١ٝاال٥تُإ االضتعدادَ ٟع ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚي،ٞ
داَ ٤ػسٚع قاْ ٕٛاالضتجُاز يف ؾاحل االْكباط املاي ٞعً ٢سطاب تسٜٚر االضتجُازٚ .أدٖ ٣را اىل خالؾات بني األطساف املعٓ ،١ٝنريو ايرٟ
سدخ بني ٚشٜس ايؿٓاعٚٚ ١شٜس املاي.١ٝ
ٚقدِ سذِ االقرتاض اؿه َٞٛخالٍ ايطٓٛات ايكً ١ًٝاملاق َٔ ١ٝسذِ ايد ٜٔايعاّ يف األزدٕٚ ،اير ٟشاد بٓطب ١أنجس َٔ  ،%66إذ غهٌ يف
أٚاخس ضَٓ 2.1. ١ا ْطبت٘  َٔ %61.1ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٚ ،ٞازتؿع يف ْٗا 2.13 ١ٜيٝػهٌ َا ْطبت٘  َٔ %8..1ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي.ٞ
ٚدًب ٖرا ايرتانِ ايهبري يًد ٜٔاْتبا ٙاؿهٚ ،١َٛغد ٣إسد ٣أٚيٜٛات اؿه ١َٛيف عًُ ١ٝؾٓع ايكساز ،مما غط ٢عً ٢تُٓ ١ٝب ١٦ٝاألعُاٍ
ايتذازٚ .١ٜبايتأنٝد ،ؾإٕ ايطٝاضات اهلادؾ ١إىل تكً ٌٝايد ٜٔعادَ ٠ا تٛىل أٚي ١ٜٛأنرب َٔ ؼطني ب ١٦ٝاألعُاٍ ايتذاز.١ٜ
َٚكابٌ ذيو ،أزضٌ َٓر ؾرت ٠قً ١ًٝؾاسب اؾالي ،١املًو عبداهلل ايجاْ ،ٞبسضاي ١إىل زٝ٥ظ ايٛشزاٜ ٤أَس ؾٗٝا بإعداد خط ١اقتؿاد ١ٜعػس،١ٜ
ضتطتٗدف عددا َٔ األٖداف االقتؿاد َٔٚ ،١ٜقُٓٗا آي ١ٝؾٓع قساز ثابت٘ ٚؾعايٚ ،١اقتؿاد أنجس تٓاؾطٚ ،١ٝتعصٜص ق ِٝاإلْتاد ١ٝايعاي،١ٝ
ٚاالعتُاد عً ٢ايرات يتشكٝل تَُٓ ١ٝطتداَٚ ١غاًَٚ .١غدد ؾاسب اؾالي ١عً ٢أُٖ ١ٝتبين ْٗر تػازنٚ ٞتػاٚزَ ٟع ناؾ ١األطساف املعٓ١ٝ
بإعداد اـطَٚ .١ع إٔ اؿه ١َٛمل تكِ بعد بتكدّ قطٛع يف إعداد ٖر ٙاـطٜ ،١تٛقع إٔ ٜٓتر عٔ ايتػدٜد اير ٟأبدا ٙاملًو م ٛؼطني
ايتٓاؾط ،١ٝشٜاد ٠يف ايرتنٝص عً ٢ب ١٦ٝاألعُاٍ ايتذازٚ ،١ٜاييت مت إُٖاهلا ْطبٝاً يطٓٛات.
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 .3ايتٛؾٝات
املعكالت االقتؿاد ١ٜاييت تٛادٗٗا ايطًطات األزدْ ١ٝسايٝا ميهٔ إٔ تعترب ْتٝذَ ١باغس ٠يًتشدٜات االقتؿاد ١ٜاملرنٛز ٠أعالٚ .ٙبعباز٠
أخس ،٣تدٖٛز املاي ١ٝايعاَ ١يف األزدٕ  ،اضتُساز ايبطايٚ ،١اْعداّ ايُٓ ٛاالقتؿاد ٟاملتني ٜٓبع َٔ ايككاٜا األضاض ١ٝيٓدز ٠املٛازدٚ ،عدّ
َال ١َ٤ايتعًٚ ،ِٝايؿدَات اـازدٚ ،١ٝاييت أثست بػهٌ ضًيب عً ٢تطٛز ٚمن ٛايكطاع اـاف.
يف ايٛاقع ،نإ ايتدٖٛز ايهبري يف املاي ١ٝايعاَ ١عًَ ٢د ٣ايعاَني املاقٝني بػهٌ زٝ٥طْ ٞتٝذ ١االعتُاد عًَ ٢ؿادز ايطاق ١غري املتٓٛع.١
ٚبايتاي ،ٞهب عً ٢ايطًطات إٔ تعٌُ عً ٢م ٛأؾكٌ ٚبٝكع ١عً ٢تٝطري ٖرا ايتش ٍٛإىل َؿادز َتعددٚ َٔ ٠ازدات ايطاق .١ب ايتٛاشَ ٟع
ٖرا ،هب إٔ األزدٕ االضتؿاد َٔ ٠املؿادز املتاس َٔ ١ايطاق ١احملً ،١ٝمبا يف ذيو ايٓؿط ٚايػاش ٚنريو ايٓؿط ايؿدسٚ .ٟهب ايعٌُ بػهٌ
أنربعً ٢تطٜٛس سك ٍٛايٓؿط ٚايػاش اؿاي ١ٝيتشطني اضتدسادٗا ٚايكدز ٠عً ٢االضتؿادَٗٓ ٠ا" .ؾُٝا ٜتعًل بايؿدس ايصٜيت ٚقعت اؿه١َٛ
اتؿاقٝات َع االضت ’Enefit‘ ١ْٝٛيتطٜٛس َػسٚع ايؿدس ايصٜيت  ٚيهٔ بعد ايهجري َٔ ايتأخري ٜ .تِ تػذٝع اؿه ١َٛعً ٢ايتشسى بطسع١
ؾُٝا ٜتعًل بايتٛؾٝات املرنٛز ٠أعال.ٙ
ؾُٝا ىـ َػازٜع ايطاق ١املتذدد،٠هب عً ٢ايطًطات إٔ تطٌٗ بػهٌ أنرب ايعٌُ بٗا ٚٚقع ٖر ٙاملطأي ١نأٚي ١ٜٛقؿ .٣ٛعً ٢ايسغِ َٔ إٔ
عددا َٔ املػازٜع َٔ املتٛقع إٔ تأت ٞعرب اإلْرتْت يف عاّ  ،2.15ؾٗ ٞعسق ١يًتأخري بطبب اإلدسا٤ات ايبريٚقساط ١ٝاؿهٚ ،١َٝٛإطاز عٌُ
ؾٛق ٟٛيكطاع ايطاق ١يًُطتجُس .ٜٔميهٔ هلر ٙاملػازٜع إٔ تعٌُ مبجابَٛ ١د٘ َٔ خالهلا ميهٔ يًشه ١َٛإٔ تتعًِ إدخاٍ املصٜد َٔ ٖرٙ
املػازٜع ،خاؾ ١إٔ األزدٕ قد تًكَ ٢ؤخسا َٓش 3.. ١دٚالز َٔ اإلَازات يتطٜٛس املُس األخكس ،غسط َطبل ٖٚاّ إلدخاٍ ايطاق ١املتذدد ٠يف
غبه ١ايبالد .
َٚع ذيو ،أ ٟعًُ ١ٝؾٓع ايكساز َتعًك ١بٗرا ايػإٔ هب ايتبًٝؼ عٓٗا مبدخالت تكٓ .١ٝعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ،غبه ١ايهٗسبآٜ ٤بػ ٞدزاضتٗا ملعسؾ١
َا اذا ناْت تتشٌُ ايصٜاد ٠يف ايطاق ١ايداخً ١ٝاملطتشدث، ١ثاْٝا ايكدزات ايتكٓٚ ١ٝنؿا ٠٤غسنات ايطاق ١يف األزدٕ ،مبا يف ذيو َؿؿا٠
ايبرتٚ ٍٚغسن ١ايهٗسبا ٤ايٛطٜٓٓ ١ٝبػ ٞدزاضتٗا بػهٌ َؿؿٌ َٔ ادٌ َعسؾ ١إَهاْ ١ٝؼطني نؿا ٠٤ايطاق ١ايهًْ .١ٝتا٥ر ٖاتني املطأيتني
تػهٌ ايكاعد ٠األضاض ١ٝاييت ٜتِ َٔ خالهلا إدخاٍ َػازٜع ددٜد. ٠
ؾُٝا ٜتعًل باملٝا ،ٙبدأت اؿه ١َٛبايؿعٌ محًتٗا اييت تطتٗدف األْػط ١املا ١ٝ٥غري املػسٚعٖ .١را نإ ٜٓبػ ٞايكٝاّ ب٘ َٓر ؾرت ٠ط .١ًٜٛهب
ؾسض عكٛبات أنجس ؾساَ ١عً ٢ضسق ١املٛازد املاٚ ،١ٝ٥خاؾ َٔ ١داْب املصازعني .ايسدع ٖ ٛطسٜك ١أنجس ؾعاي ١ٝسٝح هب إٔ تسنص ايطًطات بك٠ٛ
عً ٢سعس بٓا ٤آباز املٝا ٙغريايكاْ ١ْٝٛأ ٚؼ ٌٜٛاملٝا َٔ ٙاملٓبعٜٓ .بػ ٞبٓا ٤مجٝع املباْ ٞايطهٓ ١ٝأ ٚايتذازٚ ١ٜؾكا يكاْ ٕٛايطبان ١األزدْٞ
ٚؼرتّ ايكٛاْني املؿسٚقٚ ١غريٖا َٔ ايكٛاْني املتعًك ١باملٝا .ٙيف ٖرا اجملآٍٜ ،بػ ٞإدسا ٤دزاضَ ١ؿؿً ٚ ١عًْ ٢طام ٚاضع يف قطاع املٝا ٙإلشاي١
َعاٖس ايطسق ١ا ٚادسا٤ات غري قاْ ١ْٝٛاخس ٚ ٣اييت ضتطاعد عً ٢تكً ٌٝايطًب عً ٢املٝا.ٙ
عً ٢داْب ايعسضٜٓ ،بػ ٞخؿض َعدالت اضتدساز املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝعً ٢ايؿٛز إىل د ٕٚاملطتٜٛات املكرتس َٔ ١أدٌ املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝيٛقـ ايتطسب
ٚستٜ ٢ستؿع بعد املٛاضِ املطس ١ٜاؾٝدٖٚ .٠را ضٛف ٜطاعد أٜكا يف خؿض من ٛاضتٗالى ايطاق ١يف قذ املٝا ٙاييت أؾبشت َؿدز قًل عُٝل.
ٜٓٚبػ ٞبرٍ املصٜد َٔ اؾٗد يف تٛع ١ٝاملصازعني اآلثاز ايكاز ٠دسا ٤ايتطُٝد ايصا٥د عًْٛ ٢ع ١ٝايرتبٚ ١نريو عً ٢تدٖٛز ْٛع ١ٝاملٝا ٙاؾٛؾ.١ٝ
ٚعال ٠ٚعً ٢ذيو ،ميهٔ برٍ املصٜد َٔ اؾٗٛد يف ػُٝع املٝا ٙيف املٓاطل ايػُاي ١ٝايػسب َٔ ١ٝاملًُه ١اييت ٜه ٕٛؾٗٝا َعدالت تطاقط َطسٟ
اعً َٔ ٢املعدٍ يباقَٓ ٞاطل املًُه ٚ ١ذيو َٔ خالٍ إْػا ٤ايطدٚد ؾكال عٔ ؼطني عًُ ١ٝمجع املطس َٔ خالٍ قٓٛات خاؾ.١
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َٔ سٝح ايتعً ،ِٝتعترب شٜادَ ٠ػازن ١ايكطاع اـاف بػهٌ انرب يف قطاع ايتعً ِٝاسد اِٖ ايطبٌ يف تكٝٝل ايتؿاٚت ايطا٥د بني ايعسض
ٚايطًب .بػهٌ خاف ،إٕ املٓاٖر املتٛؾس ٠يًطالب سايٝا ،ضٛا ٤يف ايتعً ِٝاملدزضٚ ،ٞايتعً ِٝايعاي ،ٞميهٔ إٔ ته ٕٛعً ٢دزد ١اعًَٔ ٢
ايتهٝـ َع َتطًبات ضٛم ايعٌُٚ ،هب إٔ ال ٜه ٕٛمبعصٍ عٔ بك ١ٝاهلٝهٌ االقتؿاد ٟاحملً .ٞضٝهٖ ٕٛرا ايتهٝـ ملتطًبات ضٛم ايعٌُ َعصشاً
إلْتاد ١ٝايكطاع اـاف  ٚضٝػدٚا اـسهني أنجس َال ١َ٤إلْتاز ايطًع ٚاـدَات املطًٛب َٔ ١قبٌ ايكطاع اـاف املكؿٛدٖ .را ،إىل داْب
إهاد تٓع ِٝقهِ يًعُاي ١غري ايسمسٚ ،١ٝتٛظٝـ زمس َٔ ٞايعُاي ١املٗادسٜ ٠تٛقع إٔ ٜطِٗ بػهٌ نبري يف خؿض َعدالت ايبطاي.١
عً ٢ايسغِ َٔ إٔ ايعدٜد َٔ ايعًُٝات ٚايتدابري املرنٛز ٠أعال ٙقد متت مببادز َٔ ٠اؿهٜٓ ،١َٛبػ ٞإٔ ْطع ٢إىل املك ٞقدَا يف تٓؿٝر املػازٜع
ذات ايؿً ١يف أضسع ٚقت ممهٔ .ػٓب اإلدسا٤ات ايبريٚقساطَ ٖٛ ١ٝؿتاح ايتكدّ بٛتري ٠اضسع يتتٓؿٝر ٖر ٙاملػازٜع ،األَس ايرٜ ٟتطًب إقساز
ايتػسٜعات ذات ايؿً ١مبا يف ذيو قاْ ٕٛاالضتجُازٚ ،قاْ ٕٛايطاق ١املتذددٚ ،٠غسان ١ايكطاعني ايعاّ ٚاـاف .بدٖ ٕٚر ٙايكٛاْني اييت تٗدف
إىل تطٗ ٌٝعًُ ١ٝاالضتجُاز يًُطتجُس ٜٔاحملًٝني ٚاألداْب عً ٢سد ضٛا ،٤ضٝه َٔ ٕٛايؿعب يًتٓؿٝر املك ٞقدَا بطسع ١يف ٖر ٙايككاٜا.
عً ٢املد ٣ايط ،ٌٜٛؾإٕ ايتٛؾٝات املرنٛز ٠أعال ٙتٗدف اىل شٜاد ٠اإلْتادٚ ١ٝايكدز ٠ايتٓاؾط ١ٝيًكطاع اـاف َٔ خالٍ ق ٠ٛعاًََ ١اٖسٚ ٠أنجس
َال ،١َ٤ؾكال عٔ انؿاض أضعاز ايطاقٚ .١عال ٠ٚعً ٢ذيو ،ؾإٕ تدابري ايتكػـ املاي ،ٞاييت اقاؾت اعبا٤اً عً ٢عً ٢ايكطاع اـاف ،ئ ٜهٕٛ
ايٗٝا ساد ١بعد اآلٕ عٓدَا ٜتِ اضتدداّ َؿادز ايطاق ١احملً ١ٝبهؿا .٠٤أ ٟعكب ١ا ٚتػري يف َؿادز ايطاق ١ميهٔ إ ٜتِ اضتبداهلا بطٗٛيَ ١ع
َؿدز آخس ،ضٛاَ َٔ ٤ؿادز داخً ١ٝأ ٚخازد.١ٝ
َٚع ذيو ،ؾإٕ ايكطاع اـاف عاد ١اىل ايدعِ عً ٢املد ٣ايكؿري ،ست ٢ؼكٝل ايتدابري املرنٛز ٠أعال .ٙنُا ميهٔ إٔ ٜالسغ َٔ ايتشً ٌٝيف
األدصا ٤ايطابك ،١ؾإٕ ب ١٦ٝاألعُاٍ تتدٖٛز سايٝا يف اػاٖ ٙبٛطٜٚ ،ٞسدع ذيو أضاضا إىل ازتؿاع تهايٝـ اإلْتازٚ ،يهٔ أٜكا بطبب قكاٜا
إغهايَ ١ٝتعًك ١بايبريٚقساط.١ٝ
ٚيريوٜٓ ،بػ ٞيًطًطات تكد ِٜأٚي ١ٜٛدعِ ب ١٦ٝاألعُاٍ عً ٢تدابري ايتكػـ املايٚ ٞيٝظ ايعهظٚ .ذيو ألٕ تٛؾري ب ١٦ٝأعُاٍ َتطٛزَٔ ٠
غأْ٘ إٔ ٜطاعد عً ٢سٌ ايهجري َٔ املعكالت االقتؿاد ١ٜيًشه .١َٛعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ،تعترب قك ١ٝايتػػ ٌٝسايٝاً غا ١ٜعد ذاتٗا بُٓٝا يف
ايٛاقع ٖٚ ٞض ١ًٝيتشكٝل غاٚ .١ٜبعباز ٠أخس ،٣إٕ ايطًب عً ٢ايعُايٜٗ ١دف اىل إْتاز ضًع ١أ ٚخدَٚ ،١إذا ناْت ب ١٦ٝايعٌُ قعٝؿَ ٖٛٚ ،١ا
ٜعين إٔ َطتٜٛات ايطًب َٔ ايطًع ٚاـدَات ضته ٕٛأقٌ ٚ ،بايتايَ ٞطتٜٛات طًب اقٌ عً ٢ايعُاي ٚ ١شٜادْ ٠طب ايبطاي .١يرا ،ؾإٕ دعِ ب١٦ٝ
األعُاٍ ضٝؤدَ ٟباغس ٠اىل تكً ٌٝيف َعدالت ايبطايٚ .١عال ٠ٚعً ٢ذيو ،ؾإٕ ايكطاع اـاف املتٓاَٜ ٞؤد ٟإىل َطت ٣ٛأعً َٔ ٢اإلٜسادات
ايعاَ ،١مما ٜكًٌ َٔ ايٛقع ايؿعب اير ٟتٛادٗ٘ اؿه.١َٛ
طبٝع ١ايدعِ اير ٟهب تكدمي٘ يًكطاع اـاف ال ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛعً ٢اضاع متٝصٖٚ ،ٟرا ٜعين أْ٘ ال ٜٓبػ ٞإٔ ٜٛد٘ م ٛأ ٟقطاع َعني،
ٚإمنا عالز نٌ ايكطاعات عً ٢سد ضٛا .٤هب إ تسنص ايطًطات يف دعُِٗ يًكطاع اـاف عً ٢تٛؾري تطٗٚ ٌٝمتهني ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيتُٓ١ٝ
ايكطاع اـاف ،ؾكال عٔ ٚقع إطاز تٓع ٚ ُٞٝضٝاضات يكُإ إٔ مثاز ايُٓ ٛاالقتؿاد ٟضٛف تٛشع أنجس بايتطا ٟٚعرب ايطهإ .مبا ىـ
ايبٓ ١ٝايتشت ،١ٝؾإْ٘ َٔ املؿرتض إٔ اؿه ١َٛهب إٔ ته ٕٛقادز ٠عً ٢تٛؾري نُٝات ناؾ َٔ ١ٝايطاقٚ ١املٝا ٙإىل ايكطاع اـاف بتهايٝـ
َعكٛي ،١ؾكال عٔ إعداد ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝيته ٕٛأنجس اضتذاب ١ملتطًبات ضٛم ايعٌُٖٓٚ .اى َتتطًب آخس ؾُٝا ىـ ايبٓ ١ٝايتشتٜٚ ١ٝتعًل
بايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايتػسٜع ١ٝاييت ٜٓبػ ٞإٔ تطتهٌُ يف أقسب ٚقت ممهٔٚ ،تهَ ٕٛهًُ ١يباق ٞاؾٗٛد يف طبٝعتٗا ال إ تتعازض َع اَٗٓ ٟا،
سٝح ْػذع اؿه ١َٛيتذٓب أ ٟقٛاْني َعكد ٠أ ٚاالشدٚاد ١ٝايتػسٜع.١ٝ
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