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 :صخمالم

ان مذكمة الدكغ في العخاق ىي مذكمة متأصمة ومتجحرة مشح فتخة       
شػيمة ، وىي تحتاج جيجًا كبيخًا لسعخفة اسبابيا وبالتالي واعصاء نقاط جػىخية تديع 
في التخفيف مغ وشأتيا ومعالجتيا ، ومغ الججيخ بالحكخ ان البحث في مذكمة الدكغ 

غ بكية القصاعات والجراسات االخخى ، وقصاع اإلسكان في العخاق ال تتع بسعدل ع
وكحلظ الدياسات االقترادية الستبعة والطخوف االجتساعية والدياسية . مغ السعخوف 
إن االقتراد  العخاقي ىػ اقتراد )ريعي( أحادي الجانب ، أي انو يعتسج برفة شبة 
كاممة عمى ترجيخ الشفط والحرػل عمى االيخادات ، وان القخار االقترادي 

دياسات االقترادية الستبعة في العخاق تتأثخ بذكل كبيخ بعجة عػامل مشيا العامل وال
االقترادي واالجتساعي والدياسي ، وىحا قاد إلى اختالالت ليكمية ومذاكل اقترادية 
عجيجة تحتاج الى جيػد متػاصمة لفخزىا وتختيبيا ومغ ثع اعادة تذكيميا مغ ججيج ، 

تراد العخاقي بذكل مفّرل مع التخكيد عمى السذاكل وىحا األمخ يدتجعي دراسة االق
العجيجة التي يعانى مشيا اقتراده وخرػصًا مذكمة اإلسكان ، بغية تحميل ومعخفة 
األسباب التي أدت إلى ضيػرىا ، وكحلظ الشتيجة التي أوصمت إلييا مغ اجل تجشب 

 ىحه السذاكل في السدتقبل .
 

 

 

 

 
 ، اإلسكان الخاص ، اإلسكان العام ، اإلسكان التعاوني.تعخيف الدكغ الكممات المفتاحية: 
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Abstract: 
The problem of housing in Iraq is a long-rooted and rooted 

problem, and it needs a great effort to find out its causes and thus give 

essential points that contribute to alleviating and addressing it, and it 

is worth noting that research into the housing problem and the housing 

sector in Iraq is not done in isolation from other sectors and studies. 

As well as the economic policies pursued and the social and political 

conditions. It is known that the Iraqi economy is a unilateral (rentier) 

economy, that is, it depends almost entirely on exporting oil and 

obtaining revenues, and that the economic decision and economic 

policies followed in Iraq are greatly affected by several factors, 

including the economic, social and political factor, and this led to 

structural imbalances And many economic problems need continuous 

efforts to sort and arrange them and then reconfigure them again, and 

this matter calls for studying the Iraqi economy in detail with a focus 

on the many problems that its economy suffers from, especially the 

housing problem, in order to analyze and know the reasons that led to 

its emergence, as well as the result that brought To avoid these 

problems in the future. 
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 :المقدمة

يحتل قصاع اإلسكان مػقعًا متسيدًا في البشاء االقترادي في مختمف دول 
العالع ، ويسكغ أن نصمق عمى قصاع اإلسكان بأنو قصاع االستثسار السثسخ قياسًا عمى 

رشعة ، ذلظ ان انذصة ىحا القصاع استثسارية بصبيعتيا ، اذ انيا فكخة الرشاعات الس
محفدة لالستثسارات وداعسة ليا في مختمف اوجو الشذاط االقترادي واالجتساعي ، 
وذلظ عغ شخيق تحفيد القصاعات وحجوث تصػر شامل في جسيع السجاالت 

لقصاعات السختمفة االقترادية واالجتساعية والثقافية والبيئية والرحية . ان تصػيخ ا
يعتبخ الخكيدة االولى واألساسية لالستثسار والترشيع ويعج السعيار الخئيدي لمتصػر 
االقترادي ، وذلظ مغ خالل مداىسة كل قصاع في تصػر الييكل اإلنتاجي وتحفيد 

ان قصاع اإلسكان يحتل اىسية كبيخة لكل بمجان  بكية قصاعات االقتراد القػمي .
ا وأوضاعيا االقترادية واالجتساعية ، ويسكغ مغ اختالف ضخوفيالعالع عمى الخغع 

ان نصمق عميو قصاع القصاعات . لحا اصبح قصاع اإلسكان محػرًا رئيديًا لمقصاعات 
االخخى ومشيا القصاع السالي الجاعع لقصاع اإلسكان وما يشجع عشيا مغ تحخيظ بكية 

 .  خافقة لياالقصاعات االخخى والسيسا قصاع الشقل والخجمات الس

مغ كػن ان قصاع اإلسكان في العخاق يعاني مغ مذاكل  :أهمية الدراسة
عجيجة وىحه السذاكل تيجد االستقخار االقترادي واالجتساعي ، فقج جاءت ىحه الجراسة 
لتكتدب أىسية خاصة لعجة اسباب مشيا إنيا تأتي مشدجسة مع االىتسام الػاسع بجور 

االقتراد العخاقي ، وكحلظ فان دراسة السذاكل التي يعاني الدكغ وقصاع اإلسكان في 
مشيا قصاع اإلسكان في العخاق وبذكل تحميمي يؤدي بالشتيجة إلى معخفة األسباب 

 السؤدية ليحه السذاكل ومغ ثع تالفييا ووضع الحمػل وسبل معالجتيا .
 في ان مذكمة الدكغ في العخاق كانت تخزع لعػامل عجيجة :مذكمة الدراسة

مشيا سياسية واجتساعية أكثخ مغ كػنيا اقترادية وكحلظ مذاكل ضعف الدياسات 



 2222 يونيه –الدبعون الدادس و  العدد            واألربعون  الثامنةالدنة  –مجمة بحوث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 228 

الستبعة ،  وليحا فأنو البج مغ معخفة األسباب الحكيكية التي كانت تقف خمف ىحه 
السذكمة ، وبالشتيجة جعل مدألة التغييخ لمػاقع االقترادي واالجتساعي ووضع الدبل 

 لسعالجتيا .

ىحه الجراسة مغ فخضية مفادىا أن اسباب مذكمة تشصمق  :الدراسةفرضية 
الدكغ في العخاق كانت اغمبيا بدبب ضعف الدياسات االقترادية الستبعة وعجم 
وجػد رؤية سياسية وخصط مرسسة لتالفييا ، وان ىحه السذكمة ليا اثار اقترادية 

 . واجتساعية ميسة  تؤدي إلى جسػد وتخاجع االقتراد وتخمفو
ى تدميط الزػء عمى االنعكاسات االقترادية التي تتخكيا إل :الدراسةهدف 

، وكحلظ معخفة أسباب ىحه السذاكل واالثار السختمفة التي  مذكمة الدكغ في العخاق
 تتخكيا عمى واقع االقتراد العخاقي .
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 المطمب االول

 قطاع اإلسكان )وفق اطار فكري ومفاهيمي(

يسكغ الشطخ الى الدكغ مغ مشطػريغ ىسا السشطػر القصاعي متسثاًل باإلسكان         
وكقصاع مذارك في االقتراد مثل بكية القصاعات، والسشطػر العقاري متسثاًل بالدكغ 
وتمبية الحاجة الدكانية  والحي يعتبخ مغ متصمبات الحياة العرخية ، وىحه الستصمبات 

 الع ان تتػصل الى حمػل جحرية ليا .تحاول كل دولة مغ دول الع

 :Housing Definitionمفهوم اإلسكان :والا أ

، وكميا تجور حػل معشى  الدكغ الدكغىشاك عجة مفاليع وتعخيفات لسرصمح       
والسأوى لمخاحة واالشسئشان لمتسكيغ مغ ضخورات الحياة، وىحه السفاليع السختمفة التي 

تجل التدسيات والسرصمحات عمى ان السدكغ ىػ ذلظ تعصي مجلػاًل لإلسكان، اذ 
السكان الحي يحقق الخاحة لداكشو ويجتسع فيو مع بكية افخاد اسختو ويمتقػن فيو 

 فيشتسػن اليو . 

ان مػضػع اإلسكان يسكغ تقديسو الى قدسيغ ىسا البيػت الدكشية والسجسعات       
كغ ان يشطخ اليو عمى اساس يسمفيػم الدكغ وان الدكشية )ومخافقيسا الخجمية(، 

ىػ احج عشاصخ و  واستقخار ةالحي يتصمع اليو االندان حتى يعير فيو بكل راحالسأوى 
ان الدكغ ىػ البيئة و . (1)ن الغحاء وجسيع  متصمبات الحياةأنو شأمدتػى السعيذة ش

لي العسخانية التي تتصػر االسخة في ضميا وتتعدز العالقات االسخية والسجتسعية ، وبالتا
فان الدكغ ليذ ىػ السأوى فقط وانسا السكان الحي يذسل التدييالت االخخى التي 

والدكغ يعتبخ بجاية االستقخار لمسػاشغ ، والحي ال يشعع ، (2)تخبط االسخة بالسجتسع
الزخورية  الستصمباتىع أ السدكغ مغ أن ، اذ (3)بدكغ الئق ال يعير حياة الئقة
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 قتراديةامذكمة وان عجم القجرة عمى الحرػل عمى سكغ الئق يعج ساسية لمحياة واأل
 .(4)وكل السذاكل االخخى التي ارتبصت بيا ىي نتيجة ليحه السذكمة االقترادية

 قطاع اإلسكان:   أهمية:ثانياا 

تتجمى أىسية اإلسكان مغ خالل دوره عمى الرعيجيغ االقترادي واالجتساعي ،       
  :يميكسا و 

تذيخ الجراسات التي قامت بيا الييئات  :االقترادية لقصاع اإلسكاناألىسية : 1
سكان والقصاعات عالقة وثيقة بيغ قصاع اإللى وجػد الجولية اوالسشطسات 

يشيا، ىحه القصاعات فيسا ب واالخخى مغ خالل التكامل االقترادي الحي تحجث
صًا وخرػ نو ان يؤدي الى تػفيخ فخص عسل في مجاالت واسعة أشوىحا مغ 

 الخيارات مغ مديج إلى بمج كل العالع وحاجة التحزخ حػل ضاىخة استسخار مع
 الخصة عمى نجاح واآلمغ الحي يتػقف والالئق التكمفة السيدػر الدكغ لتػفيخ

 جسيع جانب مغ وتشفيحىا ترسيسيا في التعاوني الشيج الحزخية واتباع
 الحق وضسان اإلسكانية والدياسات التذخيعات السرمحة ، ووضع أصحاب

 .(5)لمجسيع الالئق الدكغ في

اجتساعي ألنو ر أداة استقخاوذلظ كػنو  :االىسية االجتساعية لقصاع اإلسكان :2
تحديغ نػعية الدكغ وتقجيع التدييالت وان غ، وى الجائع والسؤم  أػفخ السي

االجتساعية الالزمة لتحقيق بيئة سكشية يشتج عشيا مفيػم سمػك تقػية التخابط 
عمى اعتبار ان العائمة لبشة مغ لبشات  االجتساعي الحي يكيسو الفخد مع محيصو

فعاليات تبادل الديارات ومداعجة ب و األفخادمغ خاللمجتسع متكامل يقػم 
عانتيع عشج الحاجة ومذاركتيع في الدخاء والزخاء وغيخىا مغ إ االخخيغ و 

وتدسػ بعالقتو مع  الخارجي الفعاليات التي تخفع مغ ارتباط الفخد بسحيصو
 .(6)وابشاء جمجت
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 الدياسة اإلسكانية والتخطيط الدكني::ثالثاا 

السفيػم الذامل لمتخصيط الدكشي ىػ تبشي سياسة مفرمة لتػفيخ الػحجات 
الدكشية لمسػاششيغ عمى شكل بخامج او مذخوعات ، وىػ يختكد عمى عجة 

 :(7)عشاصخ

ويذسل السجاالت الدكشية وتخصيط الخجمات والسخافق  التخصيط االجتساعي:-1
 بالسجال الدكشي . قالعامة وكل ما يتعم

يختكد ىحا التخصيط عمى الشذاط االقترادي والدياحي  التخصيط االقترادي:-2
والدراعي وغيخىا مغ االنذصة االقترادية. وقج مخ التخصيط الدكشي بسخاحل 

 :عجيجة يسكغ تمخيريا كاالتي

ويذسل ىحا التخصيط  التخصيط الدكشي عمى مدتػى السجيشة: مخحمة-أ
 االستعساالت الخاصة والعامة لألرض. 

مخحمة التخصيط الدكشي عمى السدتػى االقميسي: ويختبط ىحا التخصيط -ب
بعجد وكثافة الدكان في السجن، وليحا ضيخ ىحا الشػع مغ التخصيط 

لستخابصة والتي تكػن وخرػصًا انو ييتع بالتخصيط لسجسػعة مغ السجن ا
 اقميسًا معيشا . 

ان التخصيط الدكشي عمى  مخحمة التخصيط الدكشي عمى السدتػى الػششي:-ج
السدتػى الػششي اصبح يحتاج الى مدتمدمات وقصاعات ومؤسدات سانجة 
كثيخة، ومغ امثمتيا الجامعات والسعاىج والسجارس والػحجات الصبية ومخاكد 

يحا ضيخت الحاجة الى التخصيط والتشديق بيغ الجفاع السجني وغيخىا، ول
ىحه االنذصة والقصاعات . وقج ارتبط قصاع اإلسكان بالتخصيط الدكشي مغ 
عجة جػانب، اىسيا ىػ تحقيق الغاية واليجف مغ الدياسة اإلسكانية، وقج 

مغ التخصيط خة القصاع الدكشي عمى ندبٍة كبياصبح لدامًا ان يحطى 
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دون الس داس ،  السدتجيع ليحا السػرد واالستثسارة األمثل واإلدارة الخشيج
، فزاًل  مستمكات وحرة االجيال مشياو   األرضأو  االستخجاماتببكية 

ضخورة التخصيط الذامل والسدتقبمي لمسذاريع الدكشية ووضع سياسات  عغ
وعشاصخىا وشبيعة الدكان ومدتػياتيع غخافية إسكانية مدتػعبة لمبيئة الج

 .(8)وأحػاليع

 المطمب الثاني

 واقع الدكن في العراق

مخ االقتراد العخاقي بسخاحل عجيجة وضخوف متقمبة خالل تاريخو الصػيل،       
ويخجع ذلظ إلى الطخوف االستثشائية والحخوب والعػامل الدياسية التي لعبت دورًا كبيخًا 

ى وتفاقع في التأثيخ عمى مجسل االقتراد. وكحلظ اىسال القصاعات االقترادية االخخ 
 مذكمة الدكغ .

 مذاكل الدكن في العراق: :اوالا 

عاقة تشفيح قج انعكدت عمى إ  االوضاع االستثشائية التي مخ بيا العخاق ان
حيث ، خمق فجػه في الصمب عمى الػحجات الدكشية  وىحا أدى الى سكانبخامج اإل

% مغ الدكان في 81,3ان  2008تذيخ نتائج السدح االقترادي واالجتساعي لعام  
% مشيع يدكشػن في وحجات 11العخاق يدكشػن في وحجات سكشية مدتقمة ، وان ندبة 

و أسخ أ% مشيع يدكشػن في وحجات سكشية فييا ثالثة 7سختان وان ندبة أسكشية فييا 
شانيا تعجيل مدتػى الصمب وليحا اصبح لدامًا انتياج سياسات اقترادية مغ . (9)خاكث

 .مع مدتػى العخض الكمي وتحقيق التػازن االقترادي الكمي بسا يتشاسب

 تقدير عدد الدكان وعدد األسر والحاجة الدكنية في العراق::ثانياا 
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الخصيج الدكشي في عجد في العخاق وخاصًة عشج وجػد الالحاجة الدكشية تدداد       
عغ تحقيق  ويدداد االمػ سػءًا عشج عجم القجرةالحالي مغ الشاحيتيغ الكسية والشػعية، 

وبغس الشطخ عغ ، بحج ادنى مغ السعاييخ السعتسجة عمى االقل سكغ لكل اسخة 
 (.12)امكانية ىحه االسخة في الجفع لمحرػل عمى السدكغ

تعج عسمية تقجيخ الحاجة الدكشية مغ الخكائد السيسة في عسمية وضع البخامج 
، سػاششيغ لم لحاجة الفعميةالسداكغ القائسة ىي اقل مغ ا، اذ ان سكانية الرحيحةاإل
اصبح عائقًا امام حرػل العػائل عمى وحجة سكشية ارتفاع تكاليف البشاء والذخاء ن وا

 .(11)عميو مغ دخل محجود ػن مقارنًة بسا يحرم

الخصيج في عجد في العخاق وخاصًة عشج وجػد الالحاجة الدكشية تدداد 
تػفيخ سكغ مالئع القجرة عمى  وعجم الدكشي الحالي مغ الشاحيتيغ الكسية والشػعية

ضسغ السعاييخ والسؤشخات الترسيسية الستاحة والسحجدة ، لألفخاد والعػائل ومخيح 
بحج ادنى عمى االقل عغ تحقيق سكغ لكل اسخة  ويدداد االمػ سػءًا عشج عجم القجرة

وبغس الشطخ عغ امكانية ىحه االسخة في الجفع لمحرػل ، مغ السعاييخ السعتسجة 
تعج عسمية تقجيخ الحاجة الدكشية مغ الخكائد السيسة في عسمية  .(12)سدكغعمى ال

اصبح عائقًا امام ارتفاع تكاليف البشاء والذخاء ن وا، سكانية الرحيحةوضع البخامج اإل
. (13)دعميو مغ دخل محجو  ػن مقارنًة بسا يحرمحرػل العػائل عمى وحجة سكشية 

 والججول التالي يػضح تقجيخات الدكان:
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 )الف ندمة(        ( 2232 -2215( تقديرات سكان العراق لممدة )1جدول )
 الدنة  مجموع الدكان

35,212,600 2015 

36,169,123 2016 

37,139,519 2017 

38,124,182 2018 

39,127,900 2019 

40,150,200 2020 

41,190,700 2021 

42,248,900 2022 

43,324,000 2023 

44,414,800 2024 

45,520,500 2025 

46,639,900 2026 

47,771,600 2027 

48,914,100 2028 

50,061,500 2029 

51,211,700 2030 

  :السرجر
وزارة التخصيط ، الجياز السخكدي لإلحراء واالبحاث ، السؤشخات الجيسغخافية والدكانية ،  -

 (.2030-2015لمسجة )

احجى السذكالت  ية أصبحت تسثلالدكانن الديادة أب وجمياً  لقج اصبح واضحاً 
، والسيسا ان الديادة الدكانية تذكل عبئًا التي تؤرق حكػمات الجول الشامية سيسةال
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الى السدتػى الحي عمى عسميات التشسية االقترادية اذا لع يخافقيا زيادة انتاجية العامل 
سيد بالشسػ الدخيع عج العخاق مغ البمجان التي تتوي (.14)الديادة الدكانية ويفػق في

 ةمباشخ  ليا انعكاسات%، وان ىحه الطاىخة 3الدكاني  لمدكان حيث قجر معجل الشسػ
، وبالتالي تػسع الفجػة ما بيغ الحاجة الدكشية عمى متصمبات الحاجة الدكشية

 بخامج مشاسبة الحتػائيا.عمى كاىل الحكػمة إعجاد زع ي والسػجػدة فعاًل ، وبالتالي
خالل الججول اعاله بان الديادات الدكانية اخحة باالرتفاع التجريجي وكحلظ يالحظ مغ 
. وىحه الديادة الدكانية الكبيخة يجب  2030مميػن ندسة عام  51الى ان ترل الى 

 ان تخافقيا خصط وبخامج محكسة لتالفي تدايج االزمة الدكشية .  
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 المطمب الثالث

 في تيدير الدكنالمؤسدات والذركات اإلسكانية في العراق دور 

ان السؤسدات والذخكات اإلسكانية ليا دور فعال في معالجة مذكمة الدكغ في       
العخاق سػاء القصاع العام او القصاع الخاص ، ودور مؤسدات التسػيل في تشفيح 

 السذاريع الدكشية.

 دور المؤسدات والذركات اإلسكانية في تيدير الدكن: :أوالا 

لسؤسدات الحكػمية والقصاع الخاص ومجى مداىسة كل مشيسا يسكغ بيان دور ا      
 في معالجة مذكمة الدكغ مغ خالل االتي:

تعج وزارة اإلعسار واإلسكان والبمجيات العامة ىي  :دور السؤسدات الحكػمية -1
السؤسدة الحكػمية السعشية بػضع الخصط لمسذاريع اإلسكانية ، وكحلظ 
االشخاف عمى مخاحل انجاز ىحه الخصط وتشفيحىا . وكحلظ مشح االجازات 

، تييئة الفخص االستثسارية) يجفب االستثسارية في الييئة الػششية لالستثسار
 . (التخويج، استحرال مػافقات الجيات القصاعية، جدتيالجعع المػ 

يقػم القصاع الخاص في العخاق في عسمية الشذاط  :دور القصاع الخاص -2
اإلسكاني، وتشفيح معطع السذاريع اإلسكانية مغ وحجات أو مجسعات سكشية، 

يدتغخق فتخة شػيمة بدبب تعثخ الحي  أسمػب العسل السشفخدوىػ افزل مغ 
يخزع قخض العقاري. وىحا االسمػب مغ العسل التعقيجات مشح و  خصة البشاء

يحه األسباب وغيخىا فقج بخزت فكخة ول (،15)دمبياتوال لمعجيج مغ الشػاقز
 إنذاء مؤسدات مالية تديع في تسػيل عسمية انذاء الػحجات الدكشية. 
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 :األثر االقترادي لمذكمة الدكن في العراق :ثانياا 

يستمظ بشية تحتية إال انيا تخاجعت وتيالكت تحت  العخاقعمى الخغع مغ ان 
وشأة الحخوب الستالحقة والعقػبات الجولية واالنطسة الدياسية الستالحقة التي سيصخت 

مغ ازمة  يعاني االقتراد العخاقي ، ان(16)عمى وضع البخامج والدياسات االقترادية
التي شبقت في فتخات  بشيػية عسيقة وشاممة تعػد جحورىا الى الدياسات االقترادية

عمى االقتراد  كارثياً  بعجاً العخاق والتي اتخحت  ياواجيالتي حجاث ألا، وكحلظ سابقة
وان اغمب  (.17)جيػد التشسية االقتراديةضياع  والتي ادت الىالعخاقي لفتخة شػيمة 

فذل بخامج التشسية  والتي ادت الىاالقتراد العخاقي ب عرفتاالخفاقات التي 
عمى و  ةوالجولية لسحمياالتصػرات  عمى تعػد ألسباب عجيجة القت بطالليااالقترادية 

 ومشيا قصاع اإلسكان.االقترادي العخاقي  نيج تصػر

 :سبل معالجة مذكمة الدكن في العراق :المطمب الرابع

يعج االستثسار أحج أىع الستغيخات االقترادية في اقترادات الجول الشامية       
بدبب الجور الحي يمعبو في خمق الصاقات االنتاجية وتػسيعيا والسحافطة  والستقجمة

عمى الصاقات االنتاجية القائسة، فزاًل عغ كػنو مغ العشاصخ الفعالة في تغييخ ليكل 
تطيخ أىسيتو في مختمف القصاعات والفخوع االقترادية  االقتراد الػششي، واالستثسار

 .كػسيمة لديادة الصاقة االنتاجية وتصػيخىا
 االستثمار ركيزة االقتراد وسبل لممعالجة::أوالا 

يسثل االستثسار السحمي واألجشبي ركيدة أساسية وميسة مغ ركائد االقتراد       
بحيث يؤدي الى زيادة الصاقات أذ ان االستثسار يديع في دعع االقتراد ، الػششي

تػفيخ فخص  مثلنتائج وتحقيق االنتاجية وتحقيق االستقخار الدياسي واالجتساعي، 
االستخجام الكفػء لمسػارد االقترادية، وىحا مغ شأنو تأىيل و تكشػلػجيا الالعسل ونقل 
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الذخكات والقصاعات السحمية ويختقي بيا الى درجة مشافدة الذخكات االخخى 
 ل عمى حرة في الدػق السحمي. والحرػ 

 قطاع اإلسكان وتحقيق الرفاهية االقترادية واالجتماعية::ثانياا 

ان الحكػمة والجيات السخترة يشبغي ان تزع كل التختيبات الالزمة لحرػل       
، وصالحة متكاممة الخجمات والسخافقاالفخاد والعػائل عل سكغ جيج ضسغ بيئة صحية 

( 18)السػاثيق الجولية والجساتيخ الػششية ومشيا الجستػر العخاقي وىحا السصمب قج اقختو
 . 

 ( ومتوسط نريب الفرد2227الناتج المحمي االجمالي باألسعار الثابتة سنة ) (2جدول )

 الدشة
الشاتج السحمي 

 االجسالي السدتيجف
 حجع الدكان السقجر

متػسط نريب الفخد 
 )مميػن ديشار(

2018 223585,8 38124,2 5864,7 

2019 239042,8 39127,9 6109,3 

2020 255618,5 40150,2 6366,6 

2021 273395,7 41190,7 6637,3 

2022 292463,8 42248,9 6922,4 

وزارة التخصيط، الجياز السخكدي لإلحراء واالبحاث، بيانات الشاتج  :السرجر
-2018السحمي االجسالي وتقجيخات الدكان، خصة التشسية القػمية لمدشػات )

2022.) 

ان متػسط نريب الفخد مغ الشاتج السحمي االجسالي اعاله يبيغ الججول 
باألسعار الثابتة أخح بالتدايج التجريجي خالل الدشػات، وان متػسط نريب الفخد مغ 
الشاتج السحمي االجسالي خالل الدمدمة الدمشية مخىػن بالديادة والشسػ الحاصل بالشاتج 

غصي عمى الديادة الحاصمة السحمي االجسالي. وان الديادة الحاصمة في عجد الدكان ت
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في الشاتج السحمي االجسالي . وكحلظ فان ارتفاع معجالت االيجارات واسعار الخجمات 
الدكشية تجفع االسخة الى إعادة الشطخ في أوجو انفاقيا الذيخي واعادة حدابات انفاقيا 

وقج تزصخ االسخة الى االنتقال الى مداكغ ذات مداحة اقل وربسا تكػن ، مغ ججيج
يخ مالئسة وغيخ مدتػفية لمذخوط الرحية إال انيا ارخز ثسشًا، وىحا يشعكذ بذكل غ

 مباشخ عمى مدتػى الخفالية االقترادية لألفخاد والعػائل والسجتسع ككل .

 التوجهات المدتقبمية لمعالجة مذكمة الدكن في العراق::ثالثاا 

 ة ىي:ان مغ أىع السخاحل التي تشعكذ ايجابيًا عمى الخصط اإلسكاني

وتسثل ىحه الذخيحة السػضفيغ الحيغ : تحجيج الذخيحة السدتيجفة في عسمية الدكغ - أ
 واليتحسمػن تكاليف الدكغ السختفعة .يدكشػن في مشاشق عذػائية 

تشطيع سػق االراضي الدكشية: يعج تشطيع سػق االراضي الدكشية جانب ميع  - ب
وأجيدة ادارية تتػلى انديابية لتػفيخ االراضي الدكشية، وتػجج في كل دولة دوائخ 

 انتقال ممكية االراضي بذكل قانػني .

ان السؤسدات االقخاضية لع تكغ ذات  :تعديد فاعمية مؤسدات التسػيل الدكشي -جـ
 فاعمية في ردم الفجػة الدكشية والتخفيف مغ العبء السالي عغ األفخاد والعػائل. 

ػاد االنذائية تؤثخ في الكمفة الكمية ان كمفة الس: معالجة الشقز في مػاد البشاء -د
 اجسالي كمفة الػحجة الدكشية.  ة مغ لمدكغ وىي تسثل ندب

العذػائيات بكػنيا مدتػششات غيخ نطامية تتسيد الشيػض بػاقع العذػائيات:  -ىـ
وانعجام  تفتقخ غالبيتيا مغ امجادات السياه وشبكات الرخف الرحي والكيخباء

  الرحية والسجارس .الصخق السعبجة والسؤسدات 

ان انطسة السعمػمات الخاصة  تصػيخ انطسة السعمػمات الخاصة باإلسكان: -و
بالدكغ في العخاق تفتقخ الى وجػد قاعجة دقيقة مغ البيانات فيسا يتعمق 
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باألراضي او السداكغ السعخوضة لمبيع او لإليجار، ومازال األفخاد يمجأون الى 
ل الجولة في عسمية عخض وبيع الػحجات مكاتب الجالليغ السخخريغ مغ قب

 الدكشية واستيفاء رسع معيغ مغ الصخفيغ لقاء الكيام بيحا العسل.
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 :االستنتاجات

أضيخت الجراسة أن االقتراد العخاقي يعاني مغ مذاكل وباألخز مذكمة الدكغ ،  -1
وبالتالي ازداد االعتساد بجرجة عالية عمى القصاع الخاص او االستثسار االجشبي 

 .في عسمية الدكغ

تخاجع بذكل كبيخ ادى الى اعتساد العخاق عمى السػرد الشفصي تبيغ الجراسة  -2
مدتػيات التشسية االقترادية، وبالتالي انعكدت تمظ السذكمة عمى الػاقع الدكشي 

 وتفاقع مذكمة الدكغ، وعجم القجرة عمى ايجاد سبل لسعالجتيا .

، الدكغ في العخاقفي قصاع  االستثسار ونقزتشطيع سػق االراضي الدكشية عجم  -3
 الفجػة الدكشية مابيغ السعخوض والسصمػب الدكشي. وىحا ادى الى زيادة

ذسل جسيع االشخ تإصالحات اقترادية تدتشج الى استخاتيجية عجم وجػد  -4
والتذخيعات واالليات السشطسة لمشذاط االقترادي في جسيع جػانبو االقترادية 

 والدياسية والسالية .

التسػيل السشاسب إلعادة تأىيل السعامل والسرانع اضيخت الجراسة عجم وجػد  -5
 ة.الخاص
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 :التوصيات

ان االىتسام بالقصاعات االقترادية السكػنة لالقتراد العخاقي تعتبخ مختكد  -1
اساسي إليجاد حخكة تشسػية واسعة تداىع في تكػيغ الشاتج السحمي االجسالي 

 . 

تيديخ ن و االئتسا الستخاتيجية ججيجة عبخ تيديخنػصي بزخورة تبشي الحكػمة  -2
التي  لمفئات الػاشئة الكمفة مداكغ مشخفزة وتييئة بأسعار األراضي الدكشية

  .االعتيادي  لمسدكغ العالية التكاليف تصيق ال

نػصي بزخورة ايجاد دعامة قانػنية قػية لبث الصسأنيشة واالمان لمسدتثسخ   -3
فدح السجال امام و وتػفيخ السشاخ واالسذ العسمية الرحيحة لشجاحو، 

االستثسارات االجشبية وتييئة البيئة السشاسبة ليا، ووضع الزػابط والتدييالت 
 .ليحا الغخض

مفة في كافة العسميات زخورة اعتساد السشتجات الػششية السختب نػصي -4
االقترادية وخرػصًا مػاد البشاء واالنذاءات وكل مايتعمق بقصاع اإلسكان، 

 وكحلظ مػاد الترشيع الغحائي والسشتجات األخخى .

بيغ قصاع اإلسكان والقصاعات والفخوع االقترادية  ضخورة تعديد العالقة  -5
غ الزخوري االخخى ألنو سػف يخمق فخصًا ججيجة ومتشػعة مغ العسل، وم

بيغ القصاعات االقترادية الخئيدية وخرػصًا قصاعات اإلنتاج  تعسيق العالقة
 الدمعي لتعديد التشسية االقترادية .

مغ الزخوري االىتسام بقصاع اإلسكان ألنو يداىع في تػزيع مكتدبات التشسية  -6
عمى القصاعات االقترادية، وخمق بؤرة ونػاة حكيكية لألنذصة االقترادية 

 مل الحمقات التشسػية.وتكا
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