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 انًغرخهص
 

( يٍ اشدذ  االصيداخ االقرصدادٚح 9191-9161ذعرثش فرشج انكغاد االقرصاد٘ )

فٙ انراسٚخ االيشٚكٙ حٛس كاَد انفرشج االكصُش ذأشٛشاً عهٗ حٛاج انعذٚذ يدٍ االيدشٚكٍٛٛ 

كَٕٓددا ظهثددد نٓددى انددذياس حُٛٓددا. ٔ كدداٌ ذصددٕٚش انشٔاعددٙ االيشٚكددٙ انًعددشٔ  ظددٌٕ 

ِّ انًشدٕٓسج يدٍ اتدشص انُراظداخ انفُٛدح ( نرهك ان9121-9106شراُٚثك) فرشج فٙ سٔاٚاذد

فٙ انصالشُٛٛاخ يٍ انقدشٌ انًايدٙح حٛدس اتدذ  فدٙ ذصدٕٚش انٓعدشج اندٗ انغدشب انردٙ 

عددهكٓا انعذٚدددذ يددٍ االيدددشٚكٍٛٛ يدددٍ يددذَٓى ٔ ٔالٚددداذٓى انًرددأششج تأنكغددداد االقرصددداد٘ 

 تشحهرٓى انٗ كانفٕسَٛا.

ٛدا فقدذ كداٌ عهدٗ يعشفدح ٔاقعٛدح يدٍ ٔ تغثة اَحذاس انكاذة يدٍ ٔالٚدح كانفٕسَ

حٛدداج انًددضاسعٍٛ انًٓدداظشٍٚ حٛددس عًددم نفرددشج  قصددٛشج يعٓددى حًُٛددا كدداٌ ٚكرددة عددٍ 

ذعشترٓى فٙ يقداالخ  نًعهدح  عُدد تحٛداِج انًٓداظشٍٚ. ٔ تعدذيا َعدب شدراُٚثك فدٙ س ٚدح 

س اٌ ٚكردددة سٔاٚدددح اعدددًاْا  عُاقٛدددذ  انعدددانى يدددٍ يدددالل اعدددٍٛ ْدددرالء انًٓددداظشٍٚ قدددشه

( ٔ انرٙ ٚعغذ فٛٓا ذعشترّ يدالل عًهدّ كصدحفٙ فدٙ فردشج انكغداد 9191انغضة   )

األقرصدداد٘ ٔ يددٍ يددالل احركاكددّ تددانًضاسعٍٛ انقدداديٍٛ انددٗ كانفٕسَٛددا يددٍ يددذَٓى 

شج. ٔ ذعرثددش  عُاقٛددذ انغضددة  يهحًددح اَغدداَٛح ٚحددٕل تٓددا شددراُٚثك انًٕاقدد   انًددذيه

 انثغٛطح فٙ حٛاج انًٓاظشٍٚ انٗ اعًال تطٕنٛح. 

( 9191اُٚثك قذ كرة سٔاٚحً تعُٕاٌ  عدٍ انفردشاٌ ٔ انشظدال  عداو )ٔ كاٌ شر

س شددراُٚثك يددٍ  ها٘ قثددم عددايٍٛ يددٍ كراترددّ  ٕه  ْددزِيددالل  عُاقٛددذ انغضددة . ٔ ٚصدد

انشٔاٚح االيٛشج انحٛاج انًأعأٚح نًضاسعٍٛ يأظٕسٍٚ فٙ كانفٕسَٛا ٔ انًعايهح انقاعٛح 

اٚرٍٛ ) عُاقٛددذ انغضددة  ٔ  عددٍ انرددٙ ٚهقَٕٓددا يددٍ قثددم انًددانكٍٛ. ٔ فددٙ ْدداذٍٛ انددشٔ

انفرشاٌ ٔ انشظال ( ٚرُأل شراُٚثك حٛاج انًضاسعٍٛ انًرأسظحدح تدٍٛ انًدذ ٔ انعدضس ٔ 

ص عهددٗ يمعددٛٓى ٔ  يددانٓى انًشددرشكح ٔ ْددى فددٙ سحهددرٓى انًحثطددح انرددٙ ذُرٓددٙ  زه َه ٚددش

 تًعاَاذٓى فٙ االسض انعذٚذج )كانفٕسَٛا(. 



حثاط فٙ شالز سٔاٚاخ نهكاذدة انذساعح ذطٕس يٕيٕعٙ االيم ٔ اال ْزِتتبع 

ظددٌٕ شددراُٚثك:  عُاقٛددذ انغضددة  ٔ  عددٍ انفرددشاٌ ٔ انشظددال ٔ  انرنددرج .  ذعكددظ 

اندشٔاٚرٍٛ االٔنٛردٍٛ اَشدغال انكاذددة تفردشج انكغداد االقرصدداد٘ فدٙ ايشٚكدا ٔ حصددٛهرٓا 

االظرًاعٛددح ٔ االقرصددادٚح انًددذيشذٍٛ نهًددٕاطٍ االيشٚكددٙ  َددزاَ. ايددا انشٔاٚددح انصانصددح 

(ح فعهددٗ انددشنى يددٍ ايرالفٓددا يددٍ انددشٔاٚرٍٛ انغدداتقرٍٛ حٛددس نٓددا 9191رنددرج  ) انه

يهفٛرٍٛ ذاسٚخٛح ٔ اظرًاعٛح يخرهفرٍٛح ٔ نكُٓا ذعرًد  يعًٓدا ترأكٛدذْا عهدٗ يٕيدٕ   

ٔاحذ ٔ ْٕ قذسج االَغاٌ انضدعٛ  عهدٗ انًٕاةدهح فدٙ عدثاقّ َحدٕ انكًدال يدٍ يدالل 

 ذعضٚضِ انعاَة االَغاَٙ فٙ راذّ.

ُٚقغددى انفصددم االٔل انددٗ طشٔحددح يددٍ يددٍ شالشددح فصددٕل ٔ ياذًددح. ذركددٌٕ اال

االٔل يٍ ْزا انفصم عهٗ فرشج انكغاد االقرصاد٘ فدٙ ايشٚكدا ٔ  ظضعٍٛ: ٚشكض انعضء

االصياخ االقرصادٚح انًشافقح نٓدا ٔ انًشداكم االظرًاعٛدح انُاذعدح عدٍ ذهدك انفردشج. ايدا 

ِ انفردشج يدٍ ٓدزشدراُٚثك كًًصدم نانعضء انصاَٙ يدٍ انفصدم فٛرُدأل حٛداج انكاذدة ظدٌٕ 

 يالل ذثٛاٌ يالحظاذّ نًعاَاج انًٓاظشٍٚ ٔظشٔفٓى انًعٛشٛح انقاعٛح. 

ايا انفصم انصاَٙ فٛرُأل ذحهٛم سٔاٚح  عُاقٛذ انغضة  انحداعضج عهدٗ ظداعضج  

َٕتم ٔ انرٙ ذغشد ٔاقد  ٔ ذفاةدٛم انحٛداج انٕٛيٛدح ألفدشاد عاعهدح ظدٕدح احدذٖ انعٕاعدم 

انفٕسَٛداح يد  انرشكٛدض عهدٗ احاليٓدى ٔ  يدانٓى فدٙ انثقداء ٔ انعدٛ  فدٙ انًٓاظشج انٗ ك

اسيدٓى انًٕعدٕدج. ٔ ٚشعدى شددراُٚثك انصدٕسج انٕاقعٛدح ٔ انذقٛقددح نهٓعدشج اندٗ انغددشب 

 انًعشٔفح فٙ انصالشُٛٛاخ ٔ انصعٕتاخ انرٙ سافقرٓا. 

انفصددم انصانددس ُٚقغددى انددٗ ظددضعٍٛ اٚظدداً : ٚرُددأل انعددضء االٔل ذحهٛددم سٔاٚددح  

 عددٍ انفرددشاٌ ٔ انشظددال  يددٍ حٛددس ذعغددٛذْا نحٛدداج يددضاسعٍٛ ظددٕانٍٛ فددٙ ذشحددال 

يغرًش يٍ يضسعح انٗ نٛشْا فدٙ كانفٕسَٛدا تداحصٍٛ عدٍ عًدم ٚدريٍ نًٓدا انثقداء ٔ ٔ 

اذدّ. ُْاندك انعذٚدذ يدٍ انهحظداخ انًحثطدح رًْا ٚراتعاٌ حهًًٓا تاالعرقالل فدٙ انٕقدد 

عادْدا ٔ انردٙ ذرشافدي فدٙ ْدزِ انشٔاٚدح يد  فٙ ْزِ انشٔاٚح انردٙ ٚرعًدذ شدراُٚثك فدٙ اٚ

انرفا ل ٔ االَرصاس حردٗ ياذًدح انشٔاٚدح. ايدا انعدضء انصداَٙ يدٍ انفصدم فٛحهدم سٔاٚدح 



 انهرنرج  ٔ انرٙ ٚركذ تٓا شراُٚثك عهٗ يقذسج االَغاٌ يٍ االسذقاء انٗ يغدرٕٖ اعهدٗ 

 يٍ يغرٕاِ سنى انقٕٖ انرٙ ذرشش تّ عهثٛاً ٔ انرٙ ْٙ ياسض عٛطشذّ.

 ذهخص انخاذًح َراعط ْزِ انذساعحح ٔ ذهٛٓا قاعًح تانًصادس. 

 

 
 


