بوادر انتخاب الرئيس تنعش قطاع البنا ء

ٚثإٌَ دٚثاٚد  -السا انٓاشى
يغ الرشاب انفشج ػهٗ طؼٛذ سئاعح اندًٕٓسٚح تذأ انهثُاَ ٌٕٛتشكم ػاو ٔانًغرثًشٌٔ تشكم خاص ٚرُفغٌٕ
انظؼذاء .فال شك اٌ اَرخاب سئٛظ نهثُاٌ ٔاػادج ْٛكهح انحكى عٛشكالٌ َمطح ذحّٕ ل ذؼٛذ ذحشٚك انؼدهح
االلرظادٚح ٔذؼٛذ ثمح انششكاخ االلهًٛٛح ٔانؼانًٛح تهثُاٌ .
اَطاللا يٍ خثشذّ انطٕٚهح ف ٙيدال انؼماساخ ٔانُٓذعح انًذَٛح ٔانثُاء ٚرحذز طاحة ششكح "حاٚك غشٔب"
انشائذج فْ ٙزا اندًال ،انًُٓذط ػثذاهلل حاٚك ،ػٍ تذء اَؼكاط انٕػغ انغٛاع ٙاٚداتا ػهٗ حشكح انمطاع
انخاص يرٕلؼا اسذفاػا ف ٙاعؼاس انؼماساخ .فًٍ كاٌ ٚؼّٕل ػهٗ اَخفاع اعؼاس انؼماساخ نششاء اسع أ
يُضل ،ػه ّٛاٌ ٚرخز لشاسا عشٚؼا ٔحاعًا فْ ٙزا انشأٌ ار ُٚرٕلغ اٌ ذاليظ االعؼاس يغرٕاْا انغاتك فٙ
ٔلد لشٚة ػهٗ اٌ ذشذفغ ذذسٚدٛا تؼذ رنك .
يغرُذا انٗ يؼطٛاخ يهًٕعح ٚإكذ انحاٚك اٌ تؼغ انششكاخ انًرًشكضج ف ٙدٔل الهًٛٛح َمهد اػًانٓا و َز
اعاتٛغ لهٛهح انٗ نثُاٌ ٔحرٗ اٌ تؼؼٓا َمم يشكضِ انشئٛغْٔ ،ٙزا يا ٚظٓش اٌ انثمح انر ٙفمذخ تانذٔنح فٙ
انغُٕاخ االخٛشج يٍ انُاحٛح انمؼائٛح ٔانًانٛح ٔااليُٛح ػادخ نرثُٗ .
ُْا ٚرحذز طاحة ششكح "حاٚك غشٔب" ػٍ ػذج ػٕايم ذؼضص ْزِ انثمح ،أنٓا لُاػح تاذد ساعخح نذ ٖ
سخال االػًال ٔانًغرثًش ٍٚانهثُاَ ٍٛٛف ٙافشٚمٛا ٔانذٔل انؼشتٛح تأٌ يشدٔد اعرثًاساذٓى ف ٙنثُاٌ ْٕ اػهٗ
تكثٛش يٍ يشدٔد اعرثًاساذٓى ف ٙذهك انذٔلُْٔ ،ا ٚشٛش انحاٚك انٗ انخغائش انر ٙيُ ٙتٓا انًغرشتٌٕ
انهثُاَ ٌٕٛفَٛ ٙدٛشٚا انز ٍٚنذٓٚى يغرحماخ نذٖ دٔنح االغرشاب يُز عُٕاخ فًٛا انؼًهح انُٛدٛشٚح ذخغش

 %20يٍ لًٛرٓا كم ػاو .ف ٙح ٍٛنى ذخغش انؼماساخ ٔانًشاسٚغ ف ٙنثُاٌ لًٛرٓا تانُغثح ػُٓٛا ػهٗ انشغى
يٍ كم انًطثاخ انغٛاعٛح ٔااليُٛح .
ايا انؼايم انثاَ ٙانز٘ عٛغٓى ف ٙاػادج تُاء انثمح تهثُاٌ فٕٓ لذسج انًظاسف انهثُاَٛح ػهٗ خيٕٚم يشاسٚغ
انمطاع انخاص ٔف ٙانٕلد ػ ُّٛذهك انر ُٕ٘ٚ ٙذُفٛزْا تانششاكح يغ انمطاع انؼاو ْٕٔ ،يا ًٛٚضْا ػٍ غٛشْا
يٍ انًظاسف يٍ حٕل انؼانى .
فْ ٙزا االطاس ٚرحذز طاحة ششكح "حاٚك غشٔب" ػٍ يٛضج لطاع انثُاء انز٘ تم ٙيرًاعكا ػهٗ انشغى
يٍ كم انٓضاخ انر ٙنحمد تهثُاٌ يٍ اغرٛال انشئٛظ انشٓٛذ سفٛك انحشٚش٘ انٗ حشب ذًٕص  ،2006ػهٗ
ػكظ يا حظم ف ٙانٕالٚاخ انًرحذج االيٛشكٛح ف ٙاٚهٕل  2008ػُذيا آَاس انغٕق انؼماس٘ ٔاعررثغ تآَٛاس
يان ٙف ٙيظاسف تاسصج ف ٙايٛشكا.
ايا ف ٙنثُاٌ فٛخرهف االيش تفؼم انذُٚايٛكٛح انًٕخٕدج داخم انمطاع ا نخاص ٔانز٘ اكغثرّ انردشتح ثمح تمطاع
انثُاء العًٛا ف ٙخثم نثُاٌ انز٘ ٚشكم  %65يٍ َغثح ًَٕ ْزا انمطاعٚٔ .ؼٛف اٌ اكثش اثثاخ ػهٗ يُاػح
لطاع انثُاء ْٕ اعركًال اَداص انًشاسٚغ انغكُٛح ٔانرداسٚح ػهٗ انشغى يٍ انفشاؽ انشئاعٔ ٙانشهم انحكٕيٙ
ٔ ذؼطٛم انًدهظ انُٛات. ٙ
ٚرفاءل انحاٚك تانحشكح انر ٙشٓذْا نثُاٌ خالل االعاتٛغ االخٛشج ٔف ٙحال طحد انرٕلؼاخ ُُٚرظش اٌ ٚذ ّس
لطاع انثُاء ػهٗ نثُاٌ اكثش يٍ  15و نٛاس دٔالس خالل ػاو  2017تًدشد ػٕدج انذُٚايٛكٛح انٗ انحٛاج
ٔافشٚم ٙاػف انٗ رنك َغثح انفٕائذ انرٙ
ا
انغٛاعٛح ،خاطح تؼذ ْشٔب االعرثًاساخ يٍ انؼشاق ٔدٔل انخهٛح
ذؼؼٓا انًظاسف انهثُاَٛح ػهٗ انٕدائغ يا ت ٍٛال ٔ 3ال ٔ %5انر ٙذشكم ػايم خزب تانُغثح نهًٕدػٍٛ
يماسَح يغ تال ٙدٔل انؼانى .

ٔيا ٚإكذ طحح ْزِ انُظشٚح انرفاؤنٛح ْٕ ذظاػذ حشكح سخض انثُاء فَ ٙماتح انًُٓذع ٍٛيُز يطهغ ذششٍٚ
االٔل ٚمٕل حاٚك تؼذيا شٓذخ اَحذاسا يهحٕظا يا ت ٍٛال ٔ 2013ال ( 2015كًا ٚظٓش ف ٙاندذٔل انًشفك
اػالِ) ،فًٛا ٚرٕلغ اٌ ذرظاػذ ف ٙاالشٓش انثالثح االخٛشج يٍ ػاو ٔ 2016يغ تذاٚح ػاو  .2017يٍ خٓرٓا
ذؼ ّذ َماتح انًُٓذع ٍٛيإششا نمطاع انثُاء عٛشكم طًاو اياٌ اياو ا٘ آَٛاس يحرًم.

ارا عُٛرؼش لطاػا االعرثًاس ٔانثُاء ف ٙنثُاٌ يغ حهٕل انؼٓذ اندذٚذ تًدشد اػادج انشٔذ انٗ يإعغاخ انذٔنح
ػ ّم نثُاٌ ٚغرؼٛذ طٕسذّ كًُاسج ٔكًشكض اعرمطاب نهًغرثًشٔ ٍٚاطحاب انشعايٛم.
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