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 انًمذيخ

  إٌفؾ ث١غ ا٠شاداد ػٍٝ سئ١غٟ ثشىً ٠ٚؼزّذ اٌغبٔت اؽبدٞ اٌؼشالٟ االلزظبد وّب ٘ٛ ِؼٍَٛ فبْ

 اْ ؽ١ش ٚاٌزؾذ٠بد. اٌّشبوً ِٓ وج١شح ِغّٛػخ رٌه ػٓ ٠ٕٚغُ اٌّخزٍفخ اٌذٌٚخ أشطخ ٌزؾش٠ه

 ٔز١غخ االخشٜ االٔزبع١خ اٌغٍغ ػٍٝ اصشعٍج١ب إٌفؾ ا٠شاداد ػٍٝ ٌٍؼشاق اٌزغبسٞ ا١ٌّضاْ اػزّبد

 ثبٌؼٛاًِ رزبصش ٌّخبؽش ِٚؼشػخ ٍِزٛ ثطش٠ك رّش اٌز١ّٕخ ٚاطجؾذ اٌزٕبفغ١خ لذسرٙب ٌؼؼف

  .ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌّب١ٌخ اٌغ١بع١خ

 ػذ٠ذح ٌٍٕٙٛع اعشاءاد اٌّزؼبلجخ ارخبر اٌؾىِٛبد ؽبٌٚذ 2003 ػبَ اٌغبثك إٌظبَ عمٛؽ ٚثؼذ

ّغٍظ اٌٛصساء ث ِشرجطخ ٌغبْ ػذح رشى١ًرُ ؽ١ش  ٚر١ّٕزخ، ز١٘١ٗىٍ ٚاػبدح اٌؼشالٟ ثباللزظبد

 ِٕٚظّبد اٌخبص اٌمطبع ِإعغبد ِغ ثبٌزٕغ١ك ٚاػؾخ عٙٛد ٚثزٌذ اٌّؼ١ٕخ ثبٌٛصاساد اٚ ِجبششح

 ػًّ ٚٚسشبد ٔذٚاد ػذح ٚػمذد ؽى١ِٛخ ِجبدساد ػذح ٚؽشؽذ اٌجؾٛس، ِٚؼب٘ذ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ

 اٌذٚي ثّٕظّبد االعزؼبٔخ اٌٝ اػبفخ اٌؼشالٟ، االلزظبد أشطخ  ١٘ىٍخ اػبدح ٌغشع ِزخظظخ

.  ٚغ١ش٘ب ٚا١ٌبثبْ اٌّزؾذح ٚاٌٍّّىخ اٌّزؾذح وبٌٛال٠بد اٌظذ٠مخ ثبٌؾىِٛبد اٌّشرجطخ عٛاء اٌّبٔؾخ

رٕف١ز ٚ، اٌؼشالٟ االلزظبد لطبػبد ثؼغ فٟاٌّؾذٚدح  خ ٠غبث١الا ٚثبٌشغُ ِٓ رؾم١ك ثؼغ إٌزبئظ 

 اٌّمزشؽخ. ؾٍٛياٌ ثؼغ اٌجشاِظ ِٓ

 االلزظبد ٚثمٝ ذح٠ػذ ٚظشٚف ٌؼٛاًِ وبفخ اٌّؾبٚالد ٌُ رإد اٌٝ رؾم١ك إٌزبئظ اٌّطٍٛثخ اْ اال 

 ٍِّٛعخ غ١ش ٔزبئظٚ وج١شح اخفبلبد ٕ٘بن الصاٌذٚػ١ّمخ،  ٌّشبوً اع١شاٚ ٘بِشٛ أٛاػخ ثىبفخ

 رٛعغ اٌٝ٘زا  فٟ ِؼظُ أشطخ االلزظبد اٌؼشالٟ ٚخبطخ اٌمطبع اٌخبص. ٚادٜ اٌزذ٘ٛس اعزّشٚ

٠زغٗ اٌٝ رٛع١غ  اْ ثذي س٠ؼ١ب اوضش االلزظبد ٚاطجؼ ٚاٌىٍٟ اٌغضئٟ االلزظبد فٟ اٌؾىِٛخ دٚس

 اٌغٛق. الزظبد ثبرغبٖااللزظبد  ش٠رؾشٚرط٠ٛش اٌمطبع اٌخبص ٚ

 رٙذدٚ االس٘بة ػذظ١ش٠خ ِٚ ششعخ ٚؽشة اعزضٕبئ١خ ثفزشح ؽب١ٌب٠ّش اٌؼشاقاػبفخ اٌٝ رٌه فبْ 

 اٌؼشاق ِٓ ٚؽشد٘ب االس٘بث١خ إٌّظّبد ػٍٝ اٌمؼبء ٘ذف ٚاطجؼ ٚٚؽذرٗ، اٌؼشالٟ اٌّغزّغ ٔغ١ظ

 ِٓ اطجؼ ٌٚزٌه .اٌٙذف ٘زا ٌزؾم١ك وج١شح ِب١ٌخ ِٛاسد رٛف١ش اٌٝ ٠ؾزبط ٚ٘زا اٌؾىِٛخ، ا٠ٌٛٚبد ِٓ

 ١٘ىٍخ اػبدح ا٠ٌٛٚبد ٚرؾذ٠ذ االلزظبدٞ ثبالطالػ ٌٍم١بَ اٌغٙٛد ثزىض١ف اٌم١بَ عذا اٌؼشٚسٞ

 ِغبّ٘خ ٔغجخ  ٚص٠بدح عٙخ ِٓ ٌٍذٌٚخ اػبف١خ ا٠شاداد ٌزؾم١ك اٌّخزٍفخااللزظبد٠خ  ػبدباٌمط

ع ثبٌىض١ش ِٓ االٔشطخ اٌٍّّٙخ. اػبفخ اٌٝ ارخبر ٚإٌٙٛ اٌمِٟٛ اٌذخً فٟ إٌفط١خ غ١ش اٌمطبػبد

  الؽمب. روش٘ب  اعشاءاد ٚرشش٠ؼبد ٠إدٞ رٕف١ز٘ب اٌٝ ص٠بدح وج١شح فٟ اال٠شاداد وّب ع١برٟ

. الدمبتطٕٚشْب  سثًب ٚتى تفظٛالنذساسخ اكثش زا انتمشٚش ْٙ يهخض ٙ ْاٌ انًٕاػٛغ انًطشٔدخ ف

لجم اتخبرْب يٍ  يٍ انًفشٔعانخطٕاد ٔاالٔنٕٚبد انتٙ تسهٛؾ انؼٕء ػهٗ انٗ  دٛث تٓذف

انتذٕل انتذسٚجٙ يٍ اللتظبد انؼشالٙ نتذمٛك نُٕٓع ثبتظذٛخ يسبساد اانذكٕيخ انمبديخ ن

خالل اػبفٛخ  ٔانجؼٛذ ٔتذمٛك اٚشادادااللتظبد انشٚؼٙ انٗ التظبد انسٕق ػهٗ انًذٖ انًتٕسؾ 

 . نضٚبدح االٚشاداد انًتبتٛخ يٍ انمطؼبد االلتظبدٚخ غٛش انُفطٛخ سُٕاد انمبديخ خفتشح االسثؼ

أيم يٍ تمذٚى ْزا انجٓذ انًتٕاػغ انًسبًْخ انجبدح فٙ االستمبء ثباللتظبد انؼشالٙ ٔيظبدس انثشٔح 

شٔسح بلبد انًؼتًذح فٙ ػٕء يب افشصتّ انؼٛيٍ خالل اػبدح انُظش ثًجًم انتششٚؼبد ٔانس
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دهخ انذبنٛخ نٛكٌٕ اكثش استجبثخ نًتطهجبد انتمذو ٔانتغٛٛش شٔانتجبسة انتٙ يش ثٓب انجذ فٙ انً

 ذاٌ انًتًذَخ.هانًُشٕد فٙ كبفخ انًجبالد ثغٛخ تذمٛك انشفبْٛخ ٔانتطٕس ٔانهذبق ثشكت انج
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 تُفٛز انسٛبسخ االلتظبدٚخ أجشاءاد سئٛسٛخ ن: انًذخم االٔل

ٕ٘بن رفبئً وج١ش ثؼذ اعشاء االٔزخبثبد اٌجشٌّب١ٔخ ٚٔب رشرت ػٍٝ رٌه ِٓ رشى١ً ؽىِٛخ عذ٠ذح فبْ 

االصِبد عزىْٛ ٌذ٠ٙب سؤ٠خ ٚاػؾخ ٌّؼبٌغخ  دِخبْ اٌؾىِٛخ اٌمبثؽ اٌغ١بع١خ ٚاٌشؼج١خ بعث١ٓ االٚ

اٌزٞ ٠ؼ١شٗ  ٌٟٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٛػغ االلزظبدٞ ٚاٌّب .ٚاٌّشبوً اٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ

ِٚٓ وخج١شالزظبدٞ ٚرؾذ٠بد وج١شح عذا ٌّؼبٌغخ ٘زا اٌٛػغ،  َاٌجٍذ فبْ اٌؾىِٛخ اٌمبدِخ اِب

ثؼغ الذَ ِٓ ٚاعجٟ اْ أٗ ، اسرب٠ذ اٌؾى١ِٛخبد اٌّإعغفٟ اؽذٜ  خٍِبؼاد اٌؼشال١خ اٌاٌىفبء

ٚرؾم١ك اال٘ذاف اٌمبدِخ اٌخطٛؽ اٌؼبِخ اٌزٟ سثّب اْ رغبُ٘ فٟ سعُ اٌغ١بعخ االلزظبد٠خ ٌٍؾىِٛخ 

 :ِج١ٓ ادٔبٖ اٌّطٍٛثخ، ٚوّب

 بدٛئْٛ انٗ تذٕٚهٓب أ غبءناال أ انذيج ؽشٚك ػٍ سٕاء انٕصاساد تششٛك 

 انذكٕيخ َفمبد نتمهٛض ِٓ ا٠ٌٛٚبد سئ١ظ اٌٛصساء اٌّىٍف ٚرٌهِٛػٛع رشش١ك اٌٛصاساد ؼزجش٠

وفبءح اٌٛصاساد ٚا١ٌٙئبد اٌّشرجطخ ِغٍظ اٌٛصساء ٚص٠بدح  اداءٔتذسٍٛ  ٔانغبء انذهمبد انضائذح

اٚ دِغٙب ِغ ٚصاسح بد اٌّّىٓ اٌغبء٘ب ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ١٘ئاٌزٟ ِٓ  صاساداٌٛ ٜ اْ، ٚٔشثبٌؾىِٛخ

ٚصاسح  ٚصاسح االرظبالد،ٚصاسح اٌّشأح، ٚصاسح اٌضمبفخ، ٚصاسح اٌج١ئخ، ٚصاسح اٌغ١بؽخ،  ٟ٘ ) اخشٜ

، ٚصاسح االعىبْ ٚاالػّبس، ٚصاساد اٌذٌٚخ ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌشإْٚ االعزّبػ١خ، ؽمٛق االٔغبْ،

وّب اْ ِٓ اٌّّىٓ رؾ٠ًٛ ِٙبَ اٌٛصاساد  .، ٚصاسح اٌضساػخ ٚاٌشٞ(ٚصاسح اٌٙغشح ٚاٌّٙغش٠ٓ

   اٌّزوٛسح اٌٝ ِغبٌظ اٌّؾبفظبد.

 االلتظبد٘ االطالح يجهس لبٌَٕ الشاس 

 اٌظؾ١ؼ االرغبٖ فٟ اعبع١خ ٚخطٛح اٌشئ١غ١خ ٌٍؾىِٛخ ٠بدٛاالٌٚ اُ٘ ٠ِٓؼزجش الشاس ٘زا اٌمبْٔٛ 

 ثؼذ الشاسٖ  ٘زا اٌّغٍظ سفذ ٠ٚغت .الزظبد اٌغٛقٌزؼض٠ض إٌٙٛع االلزظبدٞ ٚاٌزؾٛي اٌٝ 

 ٚخجشح شبًِ ٚرظٛس اعز١ؼبة ٌٚذ٠ٙب ٚاٌؾش٠ظخ اٌّإٍ٘خ ٚاٌىفبءاد ٚاالخزظبطبد ثبٌىٛادس

 وٛادس اخؼبع ػذَ عذا اٌؼشٚسٞ ِٚٓ .ا١ّ٘زٙب ؽغت اال٠ٌٛٚبد اداسح ٌغشع ػب١ٌخ ١ِٕٙٚخ اداس٠خ

 ٘ٛ وّب اٌفشً اٌّغٍظ ٘زا ِظ١ش فأْ رٌه ثؼىظ ٚاٌفئ٠ٛخ، اٌؾضث١خ اٌّؾبطظخ اٌٝ اٌّغٍظ

 .اٌّّٙخ اٌّإعغبد ِٓ اٌىض١ش فٟ اٌؾبطً

 

 انؼبيخ انًٕاصَخ ْٛكهخ ػبدحا 

 اٌؾبطً اٌخًٌٍّؼبٌغخ  طش٠مخ اػذاد اٌّٛاصٔخ  خطٛح ِّٙخ ٚاعبع١خ ثِٛػٛع اػبدح إٌظشؼزجش ٠

 ٚإٌفمبد االلزظبدٞ ٚإٌّٛ اٌّب١ٌخ اٌذٌٚخ غ١بعخٌعٍج١خ  ٔزبئظؽظٛي  رغٕتٚاػذاد اٌّٛاصٔخ  فٟؽب١ٌب 

 ثبْ اٌؼشاق فٟ اٌّٛاصٔخ شإْٚ فٟ ٚاٌّزخظظ١ٓ اٌّؼ١١ٕٓ ٌذٜ ارفبق ٕ٘بنٚ .ٚاٌشأعّب١ٌخ اٌزشغ١ٍ١خ

 ١٘ى١ٍخ اٌٝ ٚرؾزبط رطج١مٙب ػٕذ وض١شح ِشبوً ٚرغجت طؾ١ؾب ١ٌظ اٌغ٠ٕٛخ اٌّٛاصٔخ اػذاد ؽش٠مخ

 االلزظبد٠خ اال٘ذاف رؾم١كٚ ٚاالٔزبع١خ اٌىفبءح ص٠بدح فٟ زغبٌُ٘ زٕف١ز٘بٌ فؼبٌخ ٚا١ٌخ عذ٠ذح

 ٠ّىٓ اٌؾب١ٌخ  اٌغ٠ٕٛخ اٌّٛاصٔخ ؽٛي اٌغٛ٘ش٠خ اٌّالؽظبد ثؼغٕٚ٘بن  .٠خٛٚاٌزّٕ ٚاالعزّبػ١خ

 :ِٕٚٙب خ ٔاالخز ثٙب ِغزمجال ال٠مبف اٌخًٍ اٌّغزّش فٟ اػذاد اٌّٛاص دساعزٙب  ٚ

 

 االػزّبداد رشوضػٍٝ اٌزٟ اٌجٕٛد ثّٛاصٔخ رؼشف رم١ٍذ٠خ ِٓ اٌّٛاصٔخ اػذاد ؽش٠مخ رغ١١ش 

 .ٚاالداء اٌجشاِظ ِٛاصٔخ اٌٝ ٌٙب اٌّخظظخ ٚاالغشاع اٌّذسعخ



5 

 

 َفٟ ِٚؼبٌغزٙب اٌغبثمخ ٌٍغٕٛاد اٌّٛاصٔبد رٕف١ز فٟ اٌؾبطٍخ االٔؾشافبد ثزؾذ٠ذ اال٘زّب 

   .اٌالؽمخ اٌّٛاصٔبد

  ْاوج١ش خٍال ٠شىً، إٌفؾ ا٠شاداد ػٍٝ اٌّٛاصٔخ ِٛاسد ِٓ %90 ِٓ اوضش اػزّبدا  ِٓٚ

ِٓ خالي ٚػغ خطخ الزظبد٠خ ِٚب١ٌخ ِؼبٌغزٗ فٟ ِٛاصٔبد اٌغٕٛاد اٌمبدِخ اٌؼشٚسٞ عذا 

ثجم١خ اٌمطبػبد ِٓ خالي اال٘زّبَ ٔغجخ اال٠شاداد غ١ش إٌفط١خ فٟ اٌّٛاصٔخ  شبٍِخ ٌض٠بدح

ٚاالعزّشاس فٟ رٌه ٌزغ١ش اٌزٛصاْ ثّب  ػخ ٚاٌظٕبػخ ٚاٌغ١بؽخ اٌذ١ٕ٠خٚثظٛسح خبطخ اٌضسا

 ٠زٕبعت ِغ اِىب١ٔبد اٌؼشاق اٌجشش٠خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ. 

 ِزفبئٍخ ٔفؾ رظذ٠ش و١ّبد اػزّبد٘ب خالي ِٓ إٌفط١خ اال٠شاداد رمذ٠ش فٟ ِجبٌغخ ٕ٘بن ٌُ 

 اٌٝ ػبفخا  2014ٚ 2013 ػبِٟ ِٛاصٔخ فٟ ؽظً ِب ٚ٘زا ٚاٌؾزس اٌؾ١طخ عبٔت رأخز

 اػزّبد اٌّفشٚع ؽ١ش خبؽئخ ِؼبٌغخ ٚ٘زٖ اٌّٛاصٔخ، الغشاع ػب١ٌخ ٔفؾ اعؼبس اػزّبد

رغٕت اٌؾىِٛخ اٌٛلٛع فٟ اشىبالد رغجت ِشبوً ٌزجٕٟ ِٛاصٔخ ٚالؼ١خ  ِؼزذي ٔفؾ عؼش

 ع١بع١خ ٚالزظبد٠خ ٚؽزٝ اعزّبػ١خ.

 ٌشفذااللزظبد٠خ  اٌمطبػبد ثم١خػشٚسح ارخبر اعشاءاد عٛ٘ش٠خ ٌض٠بدح ِغبّ٘خ وزٌه 

 لطبع اٌزأ١ِٓٚ خبؽ١ٚاٌغ اٌذخً ٚػش٠جخ وبٌىّبسن ،اوضشاػبف١خ  ثب٠شاداد اٌّٛاصٔخ

 اٌزٛظ١ف اٌؾىِٟٛ إٌفط١خ، ٚرشش١ك اٌٛصاساد ٚرم١ٍض رم١ٍض دػُ إٌّزغبدٚ ٚاٌضساػخ

ثجشٔبِظ  ب اٚ رُ رؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ١٘ئ١خ ٚاٌجذءاٌغبء٠٘زُ اٌزٟ ٕبلالد ث١ٓ اٌٛصاساد ٚاعشاء اٌز

  .   ؾىِٛخاٌخظخظخ اٌزٞ عٛف ٠غبُ٘ فٟ رؾم١ك ا٠شاداد وج١شح ٌٍ

  ٠خظض بٚاٌجذأ ثزمٍض ٔغجخ ِ اٌّٛاصٔخ فٟ ٌالعزضّبس ٠خظض ِب ٔغجخػشٚسح ص٠بدح 

 . اٌش٠ؼٟ اٌذٌٚخ  رم١ٍض دٚسٚ اٌزشغ١ٍ١خ ٍٕفمبدٌ

 ٚ ِٗٛاصٔخ الٔغبص ٚرذل١كرخبر االعشاءاد اٌالصِخ ال اٌّب١ٌخ اٌشلبثخ د٠ٛاْرٛع١ٗ ٚصاسح اٌّب١ٌ 

 اٌّبٌٟ اٌٛػٛػ ػذَ ِٓ ؽبٌخ اٚعذ ؽ١ش اْ ػذَ أغبص ٘زٖ اٌؾغبثبد 6002 ػبَ ِٕز اٌذٌٚخ

  .ف١ٙب اٌشلبث١خ ٚاٌغٙبد اٌذٌٚخ ٌذٜ

 

 

  همؼبء ػهٗ انجطبنخناػذاد خطخ نهتٕظٛف 

 ٚاٌزذس٠ت االعزّبػٟ ٚاٌؼّبْ ٌٍزشغ١ً ػ١ٍب ١٘ئخ ٚأشبء ثبٔٛاػٙب اٌجطبٌخ شىٍخِ رؼبٌظ خطخ اػذاد

، ٚثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّذ٠ش٠بد راد اٌؼاللخ فٟ اٌّؾبفظبد .االعزّبػ١خ ٚاٌشإْٚ اٌؼًّ ٚصاسح ِٓ ثذال

ِزىبِال ٠جذأ ثزؾذ٠ذ فئبد اٌجطبٌخ ٚثشاِظ رذس٠ج١خ ٚفشص ػًّ ٌىً فئخ ٚؽغت  ثشٔبِغب ٚرجٕٟ

 ٌٍؼبؽ١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ.اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ 

ٚٔؼزمذ أٗ ارا رٛفشد االسادح ٚاٌخطخ ٚا١ٌبد اٌزٕف١ز ٚاالداسح اٌىفٛءح ٚإٌبعؾخ، فبٔٗ ٠ّىٓ رؾم١ك رمذَ 

 ٚاػؼ فٟ اٌمؼبء اٌزذس٠غٟ ػٍٝ اٌجطبٌخ ثىبفخ أٛاػٙب.

 

  ٔتطٕٚش آنٛبد تشجٛغ االستثًبس انٓٛئخ انٕؽُٛخ نالستثًبساػبدح انُظش فٙ َشبؽ 
 

ٚاٌطٍت ِٕٙب ٚػغ خطخ ػًّ ٌالعزضّبس اٌٛؽ١ٕخ ا١ٌٙئخبد اٌزٟ لبِذ ثٙب ٕشبؽاٌٚ يبػّاال اػبدح رم١١ُ

 اٌز١ّٕخ فِٟٓ اخز دٚس٘ب اٌظؾ١ؼ ٌززّىٓ ٌٍجشاِظ االعزضّبس٠خ اٌىج١شح ٚاٌغزشار١غ١خ ٌٍغٕٛاد اٌمبدِخ 

رؾبد٠خ ً. ٚاْ رؼغ ِٓ ا٠ٌٛٚبرٙب ِغبػذح اٌؾىِٛخ االّغزمجاٌ فٟ اداالعزضّبس ٚعٍت االلزظبد٠خ
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 االعزشار١غ١خ، اٌّشبس٠غ فٟ خبطخ ٚاالعٕجٟ، اٌّؾٍٟ االعزضّبسغ زشغ١ٚاٌّؾ١ٍخ فٟ اػذاد ثشٔبِظ ٌ

 ٚاالعشاع اٌٛاؽذح إٌبفزح ا١ٌخ رٕف١ز ِضً االعزضّبس، رشغ١غ رٛاعخ اٌزٟ اٌّؼٛلبد ٌىبفخ عذ٠خ ِٚؼبعخ

 .زٕف١زاٌ فٟ اٌزبخش ٚاعجبة ؼشال١ًاٌ خِؼبٌغ ٟف

 االعزضّبس لبْٔٛ ٚخبطخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزؼ١ٍّبد ٚرؼذ٠ً اٌم١ٛد ٚرم١ٍض االعشاءاد رغ١ًٙ اٌٝ اػبفخ 

 .بءحىف١ٓ ٚرٚ اٌخجشح ٚاٌّزخظظِٓ اٌ اػبفٟ ثىبدس ا١ٌٙئخ رؼض٠ض وزٌه  .2016 ٌغٕخ 13 سلُ

 رشغ١غلبد اٌزٟ رمف ػبئك اِبَ ٛاٌّؼاٌّشبوً ٚأٛاع وً  ّؼبٌغخٌِخزٍفخ اعشاءاد ٚرزؼّٓ اٌخطخ 

 اٌزٟ اٌّؼٛلبد ٌىبفخ عذ٠خ ِٚؼبعخ االعزشار١غ١خ، اٌّشبس٠غ فٟ خبطخ ٚاالعٕجٟ، اٌّؾٍٟ االعزضّبس

 اٌزبخشا ٚاعجبة ؼشال١ًاٌ خِؼبٌغ ٟف ٚاالعشاع اٌٛاؽذح إٌبفزح ا١ٌخ رٕف١ز ِضً االعزضّبس، رشغ١غ رٛاعخ

 .زٕف١زاٌ فٟ

 

 تُفٛز خطؾ تطٕٚش انمطبػبد انؼبو ٔانخبص ٔانًختهؾ 
 

ثزفؼ١ً ِٛػٛع اػبدح ١٘ىٍخ اٚ خظخظخ عضئ١خ اٚ و١ٍخ ثؼذ رم١١ُ اٌّإعغبد  الثذ ِٓ اٌجذء

 ِٚجشِظ ٚػمالٟٔ سش١ذ ثشىً ف١ٙب ٚاالعزضّبس ٚاالعبع١خ اٌّّٙخ ٌمطبػبداٚرط٠ٛش رأ١ً٘ثبالِىبْ ٚ

 ِٓ الزظبد٠خ عذٜٚ رٛعذ ال اٚ رأ١ٍ٘ٙب ٠ظؼت ٚاٌزٟ اٌخبعشح اٌششوبد رظف١خ اٚ ٚخظخظخ

  .برأ١ٍ٘ٙ

 اٌؾىِٛخ ِٓ ٚدػُ ٗٚرٛع١ خبصاٌ مطبع١٘ىٍخ اٌالػبدح  ِٕبعجخ اعشاءاد ارخبرفٟ ٔفظ اٌٛلذ ٠غت 

 .اٌؼشالٟ االلزظبد اطالػ ٚ اٌز١ّٕخ ػ١ٍّخ ػٍٝ ش١صرأ ٌّب ٌزٌه ِٓ 

ٚفٟ اػزمبدٔب أٗ فٟ ِشؽٍخ اٌزؾٛي االلزظبدٞ ِٓ االلزظبد اٌشٌّٟٛ اٌٝ الزظبد اٌغٛق رزطٍت 

ٚاػزجبسح ِٓ اٌمطبػبد اٌّّٙخ ١ٌٍؼت دٚسا ِّٙب فٟ رط٠ٛش  اٌمطبع اٌّخزٍؾرط٠ٛش دٚس رؼض٠ض ٚ

اٌؼاللخ ِغ ِإعغبد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبص ٚثذا٠خ اٌزؾٛي اٌزذس٠غٟ اٌٝ الزظبد اٌغٛق. اػبفخ اٌٝ 

س اٌشاعّبي اٌّؾٍٟ ٚعٍت االعزضّبساد االعٕج١خ ِٓ خالي ٚعٛد ِإعغبد اٌمطبع  ادٚسٖ فٟ اعزمش

 ِشبسوزٗ ػّبْ ٚاعزمشاس ٌٍشاعّبي اٌّؾٍٟ ٚاالعٕجٟ. اٌؼبَ ٚرؼزجش 

 

 طٕٚش آنٛخ يشالجخ تُفٛز ٔت يُخ طالدٛبد أسغ نهذكٕيبد انًذهٛخ نهًذبفظبد

 ثشايجٓب االستثًبسٚخ

 ٚإٌشطخ ٚاٌّغزمشح االِٕخثشىً ػبَ ٍٚؾىِٛبد اٌّؾ١ٍخ ٌٍّؾبفظبد ٌ االرؾبد٠خ اٌؾىِٛخدػُ 

ثشىً خبص ِٓ خالي ِٕؾٙب طالؽ١بد اوضش ِٚشالجخ ػٍّٙب ِٚؼشفخ  ٚع١بؽ١ب ٚرغبس٠ب الزظبد٠ب

فٟ رٍه اٌّؾبفظبد خبطخ اٌغٕٛث١خ  االلزظبدٞ االطالػ ٌغشع رٕف١ز خطؾخططٙب ِٚشبس٠ؼٙب 

 .إٌّبؽك ٌزٍه ٚاالعٕج١خ ٚاالل١ّ١ٍخ اٌّؾ١ٍخ االعزضّبسادػٍٝ عزة  وج١ش ربص١ش ِٓ ٌزٌه ّبِٕٙب،  ٌ
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  4102 -4102نهفتشح يٍ  اػذاد ٔتُفٛز خطؾ خًسٛخ 

 -201 2 اٌغٛق اللزظبد اٌزذس٠غٟ ٚاٌزؾٛي االلزظبدٞ ٌالطالػشبٍِخ  خطخ ػغٚػشٚسح 

 ص٠بدح اٌٝ رٙذف اعشاءاد ارخبر رزؼّٓ  6060 -6002  ِٓ ٌٍفزشح خّغ١خ خطخ ٚػغ٠ٚزُ  .2035

 ٌغذ ٚوزٌه اٌمِٛٝ اٌذخً فٟ ِغبّ٘زٙب ٔغجخ ٌض٠بدح إٌفط١خ غ١ش اٌمطبػبد ِٓ اٌذٌٚخ ا٠شاداد

 .إٌّىٛثخ إٌّبؽك فٟ اٌؾشة ِبدِشرٗ ثٕبء اػبدح فٟ ٚاٌّغبّ٘خ االس٘بة ػذ اٌؾشة ِظبس٠ف

 خ.اٌمبدِعٕٛاد  5 خالي اٌزب١ٌخ اٌمطبػبد ِٓ اال٠شاداد فٟ ٍِّٛعخ ٚاػؾخ ص٠بدح رؾم١ك  ٠ّٚىٓ

 أجشاءاد دًبٚخ انًستٓهك 

 ٌٍزم١ظ اٌّشوضٞ اٌغٙبص دٚس ٚرؼض٠ض اٌّغزٍٙه ؽّب٠خ لبْٔٛ ٌزٕف١ز اٌّّىٕخ اٌٛعبئً وبفخ ارخبر

 اٌٛؽ١ٕخ  اٌغّؼ١خ ِغ ٚاٌزٕغ١ك ٚصمبف١خ ٚاعزّبػ١خ الزظبد٠خ ا١ّ٘خ ِٓ ٌزٌه ٌّب إٌٛػ١خ، ٚاٌغ١طشح

  .اٌّغزٍٙه ٌؾّب٠خ
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 ٔتطٕٚش اَشطخ انٕصاساد  تفؼٛم: انًذخم انثبَٙ

 ٗانتبنٛخ انًًٓخانمطبػبد ٔخبطخ ثبطالدبد جْٕشٚخ انمٛبو ٔصاسح انًبنٛخ  ػه 

 

  ٍٛلطبع انتأي 

 جهود دعم فً تساهم التً االساسٌة االنشطة من ،المتمدمة الدول فً خاصة التامٌن، لطاع ٌعتبر

 وتوفٌر التموٌل خالل من والمالٌة والزراعٌة ةٌالصناع االنشطة  خاصة ، االلتصادٌة التنمٌة

 ومإسساتهم واموالهم االفراد تواجة التً المستمبلٌة االخطار ضد الحماٌة انواع لمختلف الضمان
  .وااللتصادٌة المالٌة

 نتائج تظهر لم لكن ،  2003 منذواعادة تؤهٌله وهٌكلته   المطاع بهذا االهتمام محاوالت من بالرغم

ض ٌرلى به الى مستواه فً نهو فٌه ٌحصل ولم  ومتعثرا متاخرا المطاع هذا ظل بل واضحة، عملٌة
 ً.ضالما السبعٌنات من المرن

 التؤمٌن لطاع فً ٌفترض إذ ًالمال المطاع مع بتكامله ممترنا   التؤمٌن لطاع إصالح ٌكون أن ٌجبو

 بعد االلتصادٌة التنمٌة فً  المالٌة الصنادٌك اركة مشو، المالٌة الوساطة فً مهما   دورا   ٌلعب أن
 حماٌة فً أساسٌا   دورا  اٌزأ١ِٓ   لطاع ٌلعب.والتؤمٌن وثائك َحَملَة مع التعالدٌة بااللتزامات الوفاء

 ومخاطر المانونٌة المسإولٌات ومن الطبٌعة الكوارث على المترتبة المالٌة اآلثار من المادٌة األصول

 شركات عند المالٌة باألرصدة الدلٌك االهتمام ٌمتضً ما وهو اإلنتاجً العمل فً البشري السلون
  .بها التصرف وكٌفٌة التؤمٌن

 ملكٌة شكل عن النظر وبغض ركوده، من للنهوض العرالً التؤمٌن سوق مساعدة هو هنا المطلوب

 الظروف ظل فً للتؤمٌن المابلة المخاطر تؤمٌن لتحدٌات االستجابة ٌستطٌع كً فٌه، التؤمٌن شركات

 لنمو صلب أساس وضع أٌضا   والمطلوب اإلعمار، إعادة فً ٌساهم وكً العراق، فً الصعبة
 بتوفٌر واهمٌتة المواطنٌن لدى التؤمٌنً الوعً لزٌادة برامج عداداو .برمته التؤمٌن لطاع وتطوٌر

  .المالً والمطاع العرالً وااللتصاد للمواطنٌن الحماٌة

 اٌزأ١ِٓ اغط١خ رٛع١غ ٚخبطخ اٌزأ١ِٓ شبًِ ِٚذسٚط ٌمطبع رٕف١ز خطخ الطالػٚ٘زا ٠زطٍت 

 .اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّإعغبد اٌّٛاؽ١ٕٓ ٌذٜ اٌزأ١ِٕٟ اٌٛػٟ ٌض٠بدح ِىضفخ ؽٍّخ ٚاػذاد ٚاٌّإعغبد ٌالفشاد

ٚظشٚسح دػُ أشبء ِشوض رط٠ٛش اٌزأ١ِٓ ٚعزة وفبءاد اٌزأ١ِٓ اٌؼشال١خ اٌّزٛاعذح فٟ اٌذخً 

ثشكم يتظبػذ ْٔزا اٌ تُفٛز االجشاءاد اػالِ  يٍ شأَّ اٌ ٚضٚذ يٍ اٚشاداد انذكٕيخ  ٚاٌخبسط.

 اصَخ انؼبيخ خالل انسُٕاد انمبديخ. انتضايبتٓب فٙ انًٕ سذ جضء يٍٚسبػذْب 

 

 ًالضرٌب النظام اصالح  

 االلزظبدٞ ٌالطالػ اٌشئ١غ١خ ٚاالػّذح اٌشوبئض اؽذ وٛٔٗ فٟ رىّٓ اٌؼش٠جٟ االطالػ ا١ّ٘خ اْ

اعبع١خ  أطالق ٔمطخ ٗعؼ٠ٍغت ٚ . اٌّغزّغ ششائؼ ث١ٓ اٌذخً رٛص٠غ اػبدح فٟ ٚدٚسٖ ٚاالعزّبػٟ

١ِضأز١ٙب ثشىً وج١شػٍٝ فٟ اٌٝ ؽىِٛخ رؼزّذ  س٠ؼ١خ دٌٚخ ِٓب رذس٠غ١اٌؾىِٛخ ادٚس  رؾ٠ًٛ ٌغشع
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 اٌشئ١غٟ. ٠ٚىْٛ دٚساٌؾىِٛخ اٌّخزٍفخ ٔظبَ اٌؼشائت اٌّفشٚػخ ػٍٝ وبفخ االٔشطخ االلزظبد٠خ

  .ٌٍذٌٚخ االلزظبد٠خ االٔشطخ رٕظُ اٌزٟ االعشاءاد ارخبر خالي ِٓ ٚسلبث١ب رٕف١ز٠ب

 ٠ؾمك اٌزٞ اٌّغزٜٛ اٌٝ ثٗ ٚإٌٙٛع اٌؼش٠جٟ إٌظبَ فٟ عٛ٘ش٠خ ثبطالؽبد اٌم١بَٗ فبْ ػ١ٍ

ٟ ٠غت زاٌ ٚاالعشاءاد . د اٌؾىِٛخ اٌمبدِخ٠باٌٚٛااٌّفشٚع رىْٛ ِٓ ِٓ اٌزٟ  اٌّشعٛح اال٘ذاف

 اٌذخً ػش٠جخ٘ٛ ص٠بدح رذس٠غ١خ ع٠ٕٛب ال ٠شؼش ثزأص١ش٘ب اٌّٛاؽٓ فٟ  اٌظذد، ثٙزا ٘بربخار

 ٚاٌغبء اٌىّبسن ثٕظبَ اٌخبطخ اٌزشش٠ؼبد ثزٕف١ز ٚاٌجذأ، اٌّغزٛسدح اٌغٍغ ػٍٝ ٚاٌؼشائت

اْ اػبدح ١٘ىٍخ إٌظبَ اٌظش٠جٟ عٛف ٠زٕبعت ِغ رٛعٗ  .االخ١ش اٌمبْٔٛ رطج١ك فٟ االعزضٕبءاد

اٌؼشاق ثبٌزؾٛي ِٓ االلزظبد اٌّشوضٞ ٚاٌش٠ؼٟ اٌٝ الزظبد اٌغٛق، وزٌه عٛف رغبُ٘ فٟ رؾم١ك 

ص٠بدح ٔغجزٙب رش٠غ١ب فٟ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ اٌغ٠ٕٛخ.  ثبالػبفخ اٌٝ ؽّب٠خ  ا٠شاداد رزضا٠ذ اٌغ٠ٕٛب ٚثبٌزبٌٟ

 إٌّزظ اٌّؾٍٟ ٚص٠بدح لذسرٗ ػٍٝ ِٕبفغخ إٌّزظ اٌّغزٛسد.

 انًظشفٙ انُظبو اطالح 

 الحكومٌة  المإسسات مختلف لبل من المصرفً النظام اصالح اجل من بذلت التً الجهود كل رغم
 ٌتم لم لكن االستشارٌة، العالمٌة المإسسات مختلف مشاركة الى اضافة المعنٌة ومإسساتها المركزٌة

  .العدٌدة الممترحات تطبٌك فً المصرفً للنظام الهٌكلة واعادة االصالح فً ملموسة نتائج تحمٌك

 ضمنها من والخاصة، الحكومٌة المصارف هٌكلة العادة برنامج لتنفٌذ المحاوالت بعض تمت فمد
 المصرفً المطاع وتطوٌر المركزي البنن فً الرلابة دائرة هٌكلة وإعادة والرافدٌن الرشٌد مصرفً
 الخاصة او الحكومٌة المصارف تتمكن لم المصرفً، النظام اصالح تنفٌذ فً للتلكإ ونتٌجة  .الخاص

 اضافة ، الدولٌة المصرفٌة العاللات فً دورها ٌضعف ما وهذا دولً تصنٌف اي على الحصول من
 االساسٌة الحاضنة إن .العراق فً واالجنبً المحلً لالستثمار الفعلً الدعم توفٌر فً النجاح عدم الى

 وان .والخدمات التجارة السٌاحة، الزراعة، كالصناعة، الخاص، المطاع انشطة هو المصرفً للنشاط
 من لنشاطه، المناسب المناخ توفٌر من تمكنها وعدم الخاص المطاع دور تفعٌل فً الدولة دور ضعف
 التنمٌة مجاالت فً المصرفً النشاط ضعف الى ادى والمادٌة، والمالٌة واالمنٌة التشرٌعٌة النواحً

  .التجاري المطاع الى خدماته تمدٌم وتركٌز واالستثمار،

 التً الشروط كثرة عن ناجم وذلن ومنخفض خجول المروض منح فً العرالٌة المصارف دور ان
 مما علٌها المفروضة الفائدة اسعار ارتفاع الى اضافة للمروض منحها عند المصارف تلن تفرضها

 المصارف فً االموال تراكم الى ادى وهذا مبالغها، وحجم الممنوحة المروض عدد انخفاض الى ادى
 لبل من فعالة اجراءات اتخاذ ٌجب علٌه  .مستثمرة وغٌر مجمدة اموال واصبحت واالهلٌة الحكومٌة
 عملٌة فً لٌساهم المجتمع من شرٌحة الكبر متاحا وجعله االلراض عملٌة لتسهٌل المالٌة وزارة
  .والخدمٌة والزراعٌة الصناعٌة خاصة التنمٌة،

 ذلن ان .المالٌة االوراق وسوق الصرف سوق وتنمٌة والمالً الجبائً النظام مراجعة ٌجب كذلن

 فً دورها ٌبمى انه اال والعالمٌة، المحلٌة سمعتها وتحسٌن العرالٌة المصارف اداء تحسٌن الى سٌإدي
 من لٌمكنها المصارف لانون فً الالزمة التعدٌالت اجراء ٌتم لم ما ضعٌفا االلتصادي االصالح
 :اتخاذها المفروض االولوٌات من علٌه .االلتصادٌة التنمٌة عملٌة فً لدٌها المتوفرة االموال استخدام
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 الرصٌنة، الخاص المطاع مصارف مع ودمجها الحكومٌة المصارف بعض خصخصة 
 سٌساهم الذي االمر البلد داخل فً وبماءها المصارف تلن موجودات نسبة زٌادة الى سٌإديو

    .االلتصادٌة التنمٌة فً دورها زٌادة الى

 رصانة اكثر وجعلها وتمنٌا راسمالٌا العرالٌة المالٌة االوراق سوق تطوٌر. 

 التخصصٌة المصارف دور وتفعٌل البلد، فً العاملة المصارف انظمة اصالح فً االسراع 
 الخصة المصارف الى اضافة واالستثماري، الصناعً، والمصرف التجاري، المصرف مثل

 .المحلٌة

 هذه وان وخصوصا   العراق فً لها فروع لفتح االجنبٌة للمصارف التسهٌالت توفٌر 
 تمدمها التً والمتنوعة المتمدمة والخدمات عملها، واسلوب معرفتها بنمل تموم المصارف
 لعزٌز المحلٌة المصارف حصص امتالن االجنبٌة للمصارٌف وٌسمح  .العرالً للمواطن

  .المحلٌة المصارف وبٌن بٌنها المنافسة وتفعٌل العرالٌة، السوق فً الطرفٌن دور

 الصالحٌات واعطاءه دوره تفعٌل خالل من العرالً المركزي البنن مهام فً النظر عادةأ 
 رزٕبعت النمدٌة للسٌاسةجدٌدة  اجراءات واتخاذ والمحلً، االجنبً النمد هروب لمنع المطلوبة

 اٌزٟ اٌّشبوً ِٚؼبٌغخ اٌز١ّٕخ ػ١ٍّخ دػُ فٟ دٚسٖ ٚص٠بدح ٌٍجٍذ االلزظبدٞ اٌٛػغ ِغ

 اٌؼشال١خ ٌٍؾىِٛخ فؼبي وّغزشبس دٚسح ٠ّبسط ثؾ١ش اٌّؼمذح، اٌؼشالٟ االلزظبد رٛاعٙخ

 اٌّب١ٌخ اٌششوبد ِغ االعزشار١غ١خ االعزضّبس٠خ اٌّشبس٠غ ر٠ًّٛ فٟ ِغبّ٘زٗ اٌٝ اػبفخ

 .اٌؼب١ٌّخ

 

 اػبدح ْٛكهخ ٔصاسح انكٓشثبء 

ِٓ خالي ٌغٕخ اٌطبلخ  ،اٌخبص ثمطبع اٌىٙشثبء االرؾبد٠خ اٌؾىِٛخع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اػبدح رم١١ُ 

ػًّ ٚاداء ٚصاسح اٌىٙشثبء ِٚإعغبرٙب االٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِخ ِٓ اعً رفى١ه وً  ارغبٖ ،ٌّغٍظ اٌٛصساء

ٌٍّٛاؽ١ٕٓ   ىٙشثبءاٌ رٛف١شٚ ص٠بدح أزبط اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ غشعٌ اٌّشبوً اٌزٟ رؼ١ك ػًّ اٌٛصاسح 

وّشؽٍخ اٌٚٝ ِٚٓ صُ االعزّشاس فٟ ص٠بدح اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ  ٌغذ ؽبعخ إٌّشأاد  ؽٛاي ا١ٌَٛ 

 ػ١خ ٚاٌضساػ١خ ٚغ١ش٘ب ٌّب ٌزٌه ِٓ ا١ّ٘خ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌمطبػبد فٟ االلزظبد اٌؼشالٟ.  اٌظٕب

 ٌغشع ٚفؼبٌخ ؽبصِخ اعشاءاد ثبرخبر ٚاالعشاع اٌىٙشثبء، ٚصاسح لبْٔٛشش٠غ ثز ءاٌجذوزٌه ػشٚسح 

٠ّىٓ  حٌٍٛصاس ؽبئٍخ ِجبٌغ اٌمٛائُ ٘زٖ ا٠شاداد ىًؽ١ش رش اٌىٙشثبء لٛائُ ثذفغ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٌضاَا

 .االعزفبدح ِٕٙب ٌز٠ًّٛ اعز١شاد اٌٛلٛد ٌّؾطبد اٌٛصاسح

ِبَ اػطبء ا١ّ٘خ وج١شح ٌّٛػٛع خظخظخ ثؼغ ششوبد لطبع اٌىٙشثبء ٠ٚغت فزؼ اٌّغبي اٚ

ر١ٙئخ وً اٌزغ١ٙالد ّبس فٟ لطبع اٌىٙشثبء ِٓ خالي اٌمطبع اٌخبص اٌّؾٍٟ ٚاالعٕجٟ ٌالعزض

   اٌّطٍٛثخ ٌزشغ١غ اٌّغزضّش٠ٓ.  

 

 انُفؾ لطبع ْٛكهٛخ اػبدح 

الرئٌسً للموازنة العامة للدولة، وان  صدرٌعتبرلطاع النفط والغاز عصب االلتصاد العرالً والم
الكبٌر الذي  وبالرغم من التطور، حكومة المادمةمهمة تطوٌرة واعادة هٌكلٌته من االمور العاجلة لل

لغرض تعزٌز  الى اعادة هٌكلٌة جٌحتا هاال انسنوات الماضٌة،   4ى خالل حصل لهذا المطاع 
 تطوٌر وزٌادة كفاءة وانتاجٌة لطاعات وانشطة وزارة النفط من اجل زٌادة االنتاج واالٌرادات
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مشاركة المطاع زٌادة  تطوٌر واعادة هٌكلة االلتصاد العرالً بشكل عام ووبالتالً زٌادة دوره فً 
 هذا المطاع.الخاص والمختلط فً 

 ب اتخاذ االجراءات التالٌة لتحمٌك الهدف اعاله:علٌه نرى انه ٌج

 اجراء بعد الجدٌدة الحكومة اولوٌات منواعتبار ذلن  والغاز النفط لانون الرار 

من لبل الحكومة  النفطً الثروة ادارة مٌنظلغرض ت والممبولة المطلوبة التعدٌالت
  والمحافظات واللٌم كردستان.

 العراق انتاج على باالشراف لتموم الوطنٌة النفط شركة تؤسٌس لانون الرار ضرورة 

باالضافة الى  والتنمٌب االستكشافات وانشطة الحمول تطوٌر و زوالغا النفط من
  .تسوٌك النفط

 شركاتللجزئٌة اوكلٌة  وخصخصة تؤهٌل جدوى بدراسةجدٌا  البدء ضرورة 
 السماح لغرض وغٌرهاوالنالالت  والمشارٌع مصافًالالحفروو التوزٌع مثلالنفطٌة 

بصٌاغة وادارة سٌاسة النفط والغاز ولٌام شركة النفط الوطنٌة المزمع  النفط لوزارة
  .والغاز لنفطل  الستراتٌجً االستخراج  لطاعانشاءها بادارة 

  التركٌز الجدي لحل مشكلة لطاع التصفٌة الذي ٌعتبر من المطاعات المهمة والذي
تحتاج الى دراسة عمٌمة وخطة لابلة ٌعٌش مشاكل فنٌة واستثمارٌة وغٌرها 

 للتطبٌك.

 من حٌث ان ، النفطٌة المنتجات لسلع الممدم للدعم ومحسوب تدرٌجً تخفٌض
اعادة النظر بالدعم الممنوح السعار المنتجات النفطٌة كالبنزٌن الضروري جدا 

كفاءة استخدام وتخفٌض استهالن تلن فً زٌادة وزٌت الغاز لما لذلن من فائدة 
 المنتجات، اضافة الى تملٌص االموال المخصصة للدعم. 

 

 انخبطخ ٔانسٛبلبد ,انُظش ثبنتششٚؼبد ٔاالَظًخ بػبدح لٛبو ٔصاسح انذاخهٛخ ث

  ثجؼغ يذٚشٚبتٓب

٠زطٍت ٔظشا ال١ّ٘خ ِٙبَ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ خظٛطب فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌؾشعخ اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌجٍذ ِّب 

 اػبدح إٌظش ثشىً عزسٞ ثغ١بلبد اٌؼًّ ٚاالعشاءاد اٌّزجؼخ ِٓ لجً اٌٛصاسح ٔفزشػ االرٟ:

  - اٌششؽخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌششؽخ االرؾبد٠خ. 0

ػٍٝ االس٘بة  ءػشٚسح اال٘زّبَ اٌغبد ثبعٙضح اٌششؽخ اٌّخزٍفخ ٌغشع رؾم١ك االِٓ ٚاٌمؼب

ٚادد  ٚؽبالد االعشاَ اٌزٟ اخزد اشىبي ِٚظب٘ش ػذ٠ذح اػشد وض١شا ثبالِٓ ٚاالعزمشاس اٌذاخٍٟ

 اٌٝ خغبئش ثشش٠خ ِٚبد٠خ ٚاعزٕضفذ ِٛاسد اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌؾىِٛخ.

 -دٚائش االؽٛاي اٌّذ١ٔخ ٚعٛاصاد اٌغفش. 6

فش ٚادخبي اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ وبفخ ِٓ اٌؼشٚسٞ عذا اال٘زّبَ ثذٚائش االؽٛاي اٌّذ١ٔخ ٚعٛاصاد اٌغ 

اػّبٌٙب ٚاالعشاع فٟ أغبص ِششٚع اٌجطبلخ اٌّٛؽذح ٚاٌزٛلف ػٓ ظب٘شح اٌغبء ٠ٛ٘بد االؽٛاي 

ثبثب عذ٠ذ ٌٍفغبد اٌّذ١ٔخ ٚاطذاس ٠ٛ٘بد عذ٠ذح االِش اٌزٞ اصمً وض١شا وبً٘ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاطجؼ 

 االداسٞ. 
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 اػبدح إٌظش ثبٌزشش٠ؼبد اٌخبطخ ثبٌّشٚس. 3

اٌّشٚس ٌزؾم١ك ػذح ا٘ذاف وض٠بدح اال٠شاداد ١ٌّضا١ٔخ اٌذٌٚخ، ٚاعزخذاَ  ظبَٔ بطالػ٠غت اٌجذء ث

 ػٍٝ ص٠بدحٚٔمزشػ اٌزأو١ذ عضء ِٓ اال٠شاداد اٌّزؾممخ ٌظ١بٔخ اٌطشق ٚاداِزٙب ٚرط٠ٛش٘ب. 

 ّشوجخِغزٕذ ط١بٔخ اٌرزبٌف ِٓ، اعبصح اٌغٛق ٚ ٔمزشػعبئمٟ اٌّشوجبد ِٚٓ اٌّطٍٛثخ ّغزّغىبد اٌ

ظك ػٍٝ اٌضعبعخ لشص ػش٠جخ اٌطش٠ك اٌزٞ ٠ٍاػبفخ اٌٝ  ٚص١مخ اٌزأ١ِٓخ ٍِى١خ اٌّشوج٠خ ٚاٌغٕٛ

 رم١ٍضرم١ٍض اٌفغبد االداسٞ ِٕٚٙب ا٘ذاف ػذح كؾم١اْ رطج١ك ٘زا اٌّمزشػ ع االِب١ِخ ٌٍّشوجخ.

ٚاخ١شا رؾم١ك  ٛظ١فاٌز ص٠بدحٚ اٌمبْٔٛ رطج١كٚ اٌّفخخخ اٌغ١بساد اعزخذاَ رم١ٍضٚ اٌؾٛادس

 .ا٠شاداد وج١شح ٌٍؾىِٛخ

  

 جُبء انسذٔد ٔخضٌ انًٛبِ فٙ انٕسؾ ٔانجُٕةلٛبو ٔصاسح انًٕاسد انًبئٛخ ث 

ان موضوع المٌاه وتوفرها وخزنها اصبح من المواضٌع الرئٌسٌة واالستراتٌجٌة والمملمة للمعنٌٌن 
 من المزٌد بانشاء وسورٌا واٌران تركٌا من كل تموم الجمٌع لدى معروف هو كماوفً العراق. 

 منها المادمة المٌاه من المصوى اإلستفادة و وروافدها والفرات دجلة نهري على الخزانات و السدود

 وادى هذا الى انخفاض. العراق الى الواردة المٌاه كمٌات تراجع باستمرار هذا وادى فٌها، المار أو

 المساحاتوانعكس سلبٌا على  العراق فً الفرات إرواء منطمة وخاصة المزروعة المساحات

   .متزاٌد بشكل الزراعٌة الغذائٌة للمواد مستورد بلد الى العراق وحول للزراعة الصالحة

 تركٌا، ( المشتركة المتشاطئة للدول لألنهار المٌاه لتمسٌم مشتركة إتفالٌة وضع موضوع ان وبما

 للحفاظ االمد بعٌدة وطنٌة استراتٌجة اعداد الضروري فمن لرٌبا، ٌتحمك ال سوف(  والعراق سورٌا

 الولت فً واستخدامها المناورة لغرض منها ممكنة كمٌة اكبر وخزن والفرات دجلة نهري مٌاه على

 ولدرء الحما منها لالستفادة امطارغزٌرة هطول عند راالمطا مٌاه وتخزٌن المناسبة، والمنطمة

  .والمدن الزراعة و السكان عن أالخطار

 ري تمنٌات وإستخدام الري منظومات كفاءة وتحسٌن المٌاه توزٌع عملٌات تطوٌر من البد علٌه

 المٌاه إٌصال ٌضمن بما الري شبكات من المزٌد وإلامة المهدورة، المٌاه كمٌاة لتخفٌض حدٌثة

 الري لنوات من متكاملة بشبكة الرسوبً السهل تغطٌة ذلن وٌتطلب شتاءا، و صٌفا لألراضً
 ٚاٌغٕٛة اٌٛعؾ ِؾبفظبد فٟ  ا١ٌّبح ٌخضْ ثؾ١شاد اٚ عذٚد أشبء خطؾ اٌششٚع ثزٕف١زو. والمبازل

 ثشىً إٌّبؽك ٌٚزٍه ػبَ ثشىً ٌٍؼشاق ٚاٌغزائٟ اٌّبئٟ االِٓ ٔبؽ١خ ِٓ وج١شح ا١ّ٘خ ِٓ ٌزٌه ٌّب

 خبص.

 

 ػبدح ْٛكهخ ٔصاسح انظُبػخا 

الزظبد٠ب ٚاعزّبػ١ب ٚؽزٝ ذ اٍفٟ ِم١بط رطٛس اٌج شئ١غ١خاٌ رىّٓ ا١ّ٘خ ٘زا اٌمطبع وٛٔٗ اؽذ اٌؼٕبطش

ٚرم١ٍض إٌّزغبد اٌظٕبػ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ رظ١ٕؼٙب فٟ اٌجٍذ  ِخزٍف أٛاعرٛف١شٖ ؽؼبس٠ب. وزٌه 

بٌزبٌٟ ثىض١ش ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚرشغ١ً اٌاالعز١شاد ٚاٌّغبّ٘خ فٟ اػبدح اٌزٛاصْ ١ٌٍّضاْ اٌزغبسٞ،  ٚ

ف االخزظبطبد ٚاٌّٙٓ، ٠ٚغبُ٘ وزٌه فٟ ص٠بدح اٌّٛاسد ٠مٍض ػذد اٌؼبؽ١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ ِٚٓ ِخزٍ

 اٌّب١ٌخ ٌٍجٍذ، ٠ٚض٠ذ ِٓ ٔغجخ ِشبسوزٗ فٟ اٌذخً اٌمِٟٛ.
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 ٚصاسح اٌظٕبػخ  ششوبد رم١١ُ ػ١ٍّخ اعشاءٚ  عٛ٘ش٠خ ١٘ىٍخ اػبدح اٌٝ اٌظٕبػٟ اٌمطبع ٠ؾزبطٚ

اٚ ِؼب  ٚاٌّؾ١ٍخ االعٕج١خ اٌششوبد اٌٝٛصاسح عضء٠ب اٚ و١ٍب اٌ ششوبد بعشاءاد خظخظخ ثٚاٌجذأ 

 اٌفؼٍٟ اٌذػُ أٔٛاع وً ٚرمذ٠ُ ٚاٌزٕبفغ١خ إٌٛػ١خ ػٍٝ ٚاٌزشو١ض اٌؼبَ، ٌٍمطبع طغ١شح ؽظخ ٚاثمبء

 ٠ٚزطٍت ارخبر االعشاءاد ادٔبٖ: .اٌظٕبػ١خ ٌٍّٕزغبد ٚاٌزٕبفغ١خ ٚاٌؾّبئ١خ اٌزغ٠ٛم١خ اٌمذساد ٌض٠بدح

  كخطوة مصارٌفها تغطً أو أرباحا وتحمك تتعهد لم ما شركة أٌة إلراض أو تموٌلعدم 

 جمٌع بانجاز واالكتفاء جدٌد حكومً استثماري صناعً مشروع اي تموٌل عدمو .اولى

  .التؤهٌل مشارٌع وباألخص التنفٌذ لٌد المشارٌع

  للسٌر التوازي وعلى الكلف وتملٌص النوعٌة تحمٌك اجراءاتتشجٌع الشركات على اتخاذ 

  .التنافسٌة تحمك باستهداف الحمائٌة، باالجراءات

 تنظم متطورة، تدرٌب برامج عبر تؤهٌلها على والعمل المحلٌة الصناعٌة الخبرات تطوٌر 

 التصنٌف الئحة على متمدمة بمراتب ومصنفة دولٌا معتمدة مراكز فً وخارجه البلد داخل
 .العالمً التخصصً

 العالمٌة النوعٌة المواصفات بموجب ٌعمل الذي المختلط المطاع دعم.  

 الفحص مختبرات وتطوٌر الحدودٌة المنافذ على الرلابة تشدٌدو المستورد من االنتاج حماٌة 

  .الجودة عناصر تحمل ال بضائع بدخول السماح وعدم المنافذ عموم فً

 لضمان والمانونٌة المإسساتٌة االطر وارساء الرلابة دور وتعزٌز المطلوبة الموانٌن سن 

 .الحكومٌة المإسسات فً والشفافٌة للمستثمرٌن الملكٌة حموق

 وكٌمٌاوٌات بالتعاون بٌن وزارة الصناعة ووزارة النفط اتخاذ رهتمام بصناعة البتاال
خطوات جادة لتشجٌع االلطاع الخاص االجنبً فً االستثمار فً هذا المطاع وبمشاركة 

المنتجات التً ٌتم استٌرادها . ان هذا المشروع سٌوفر الكثٌر من الحكومة )لطاع مختلط(
حالٌا من الصٌن او غٌرها من الدول، اضافة الى توفٌر فرص عمل والمساهمة فً تملٌص 

 البطالة .

 

 انذشح انظُبػٛخ انًذٌ اَشبء

 مدن  عموم فً حرة صناعٌة مناطك إلنشاء لالستثمار الوطنٌة الهٌئة لبل من محاوالت عدة هنان

 للرسوم خاضعة تكون أن غٌر من بها بضاعته إٌداع من المستورد أو التاجر ستمكن والتً العراق،

  .مركٌةجال

 ٌعطى ولكن اهمٌتها من بالرغم التجارٌة الحرة للمناطك لٌس تعطى ان ٌجب االولوٌة ان نعتمد ونحن

 العراق فً الصناعً بالمطاع النهوض فً كبٌرة اهمٌة من لذلن لما الصناعٌة الحرة للمناطك
  .العرالً االلتصاد فً الخاص المطاع دور وزٌادة االستٌراد وتخفٌض البطالة تملٌص فً والمساهمة

 الحرة الصناعٌة المدن انشاء خالل من تنفٌذها ٌمكن صناعٌة ثورة ٌتبنى ان للعراق االوان آن مدل

وبمشاركة شركات المطاع العام لتوفٌر  واالجنبً العرالً الخاص المطاع لتشجٌع التخصصٌة
 مشارٌع فً الدخول على المستثمرٌن تشجع استثمارٌة حوافز ومنح ضمانة لتلن االستثمارات.

  .والمستهلن للمستثمر ولوجستٌة التصادٌة مٌزات لتحمٌك صناعٌة
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 مجمعات ألامة فً الملغاة العسكري التصنٌع وشركات منشآت موالع من االستفادة خٌار االول هولفا

 تتمع لما المحافظات من الكثٌر لٌخدم مبرمج بشكل موزعة وانها سٌما االختصاصات مختلفة صناعٌة
 رغم موجودة الزالت( كبٌرة مسحات-مبلطة ساحات-مجاري-اسٌجة) تحتٌة بنى من المجمعات به

 من الخاص المطاع لبل من المتخصصة الكبٌرة المصانع من الكثٌر الامة تتٌح اصابها الذي الدمار
   .المساطحة او االجل الطوٌل االستثمار خالل

 .االستراٌجٌة االهمٌة ذات العرالٌة المحافظات بعض فً صناعٌة مدن انشاء هوف الثانً الخٌار اما
 بابل محافظة فً واالخرى البصرة محافظة فً واحدة صناعٌة، مدن ثالثة  انشاء البداٌة فً وٌمكن

 الخٌار مع زامنٌتف .الدٌن صالح او نٌنوى محافظة فً والثالثة النجف، او كربالء محافظة جهة من

 ٌكون ، حٌث.  وٌمكن تنفٌذ الطرٌمتٌن فً آن واحداالول بالخٌار بدون الشروع ٌمكن او االول

 ،الخاص المطاع دور وزٌادة عام بشكل الوطنٌة بالصناعة للنهوض الصحٌح الطرٌك على انطاللة
 .االعز١شاد ٚرخف١غ اٌجطبٌخ رم١ٍض فٟ ٚاٌّغبّ٘خ

 

 خٔانًؼهٕيبتٛ االتظبالد لطبع ٔإداسح تُظٛى 

 

٠ؼزجش٘زا اٌمطبع ِٓ االٔشطخ االلزظبد٠خ اٌّّٙخ ٌؼاللزٗ ثبٌزطٛس االلزظبدٞ ثشىً ػبَ ٚثبلزظبد 

 اٌغٙبد ٚرؾذ٠ذ اٌمطبع ٌٙزا اٌؼبِخ اٌغ١بعخ شعُاٌّؼشفخ ثشىً خبص.  ٚرمَٛ ٚصاسح االرظبالد ث

 ٌٍط١ف االِضً االعزخذاَ ٚػّبْ اٌزشاخ١ض ِٕٚؼ اٌزشدداد ٚرٕظ١ُ رخظ١ض ثؼ١ٍّخ اٌّخزظخ

 .اٌزمٕٟ اٌزطٛس ِٚٛاوجخ االرظبالد لطبع فٟ االعزضّبس ٌٚزشغ١غ اٌزشددٞ

 والخدمات االعمار لجنة فً سنوات 4 من اكثر منذ الموجود االتصاالت نوانل تشرٌع تاخر لمد

 على البلد فً العاملة النمال الهاتف شركات بعض ضغوطاتنتٌجة ل تمرٌرة تستطعلم  التً النٌابٌة

 االتصاالت، تخص التً الموانٌن الرار حال فً ستتضرر ذهه كون النٌابٌة،  لجنةال اعضاء بعض

  .للمواطنٌن الشركات هذه استغالل من وتحد السوق على سٌطرتها من ستحد النها

ة كبٌر اهمٌةلانون االتصاالت والمعلوماتٌة لما لذلن من بتشرٌع مجلس النواب علٌه ٌجب لٌام 
 االتصاالت وزارة بٌن الحاصل االرتباط فنحكومٌة، وٌلل مهمةاضافٌة  اٌراداتحمك وٌ لمواطنٌنل

 النمال الهاتف شركات عمل تنظٌمالمانون  ب وٌساهم واحدة، لكل صالحٌات واعطاء االتصاالت وهٌئة
 . السوق على سٌطرتها ومنع

يكبٌ تذٕٚم الٔثب، كجٛشح نهذكٕيخ يبنٛخ يشدٔداد انمطبع سٕف ٚذمك بطالح ْزاانششٔع ثٌ ا

  .نتمهٛض انٕصاساد ػًٍ انخطخ نًمتشدخ ٔصاسح االتظبالد انٗ ْٛئخ االتظبالد ٔانًؼهٕيبتٛخ

 

  انًستذاو انغزائٙ االيٍ تذمٛكٔ ٔتطٕٚشِ بنمطبع انضساػٗ ثانُٕٓع ٚجت 
 

 وٌشكل للسكان الغذاء ٌوفر كونة العرالً االلتصاد فً المهمة المطاعات من المطاع هذا ٌعتبر
 متردي وضع من ٌعانً انه اال الكبٌرة اهمٌته ورغم .حالٌا البلد سكان من %30 حوالً فٌة العاملون

  .النواحً كافة من متخلفا لطاعا جعلته وجدٌدة لدٌمة ومتداخلة، متشابكة ومعولات مشاكل وٌعٌش
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الضروري جدا اعطاء ااالولوٌة فً اي برنامج حكومة من االن ولعشرات السنٌن  لمد اصبح من
بالتعاون مع  خطة طوٌلة االمد  ان وضعوعلٌه ف. مطاع الزراعًللنهوض وتطوٌر الالمادمة 

واعادة تمٌم ما تم انجازه بتنفٌذها للبدا ، وتهٌئة السبل الكفٌلة االهدافلتحمٌك   المزارعٌن العرالٌٌن
 واالخفالات والمشاكل التً تحصل فً هذا المطاع.

 ٚاٌؼًّ ل١خٌؼشاا ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ اٌضساػ١خ ٌٍّٕزغبد اٌؾّب٠خ رٛف١شاػبفخ ٌزٌه ٠غت إٌظش عذ٠ب ثّٛػٛع 

، ٚوزٌه ِٓ االِٛس االعزشا٠غ١خ  ٌٍجٍذ اٌّزٛفشح اٌضساػ١خ إٌّزغبد اعز١شاد رم١ٍض ػٍٝ اثزذاءا

٠زٛعت اال٘زّبَ ثّٛػٛع رٛف١ش االعّذح ٚاٌّج١ذاد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚاالػالف ٚاٌّؼذاد اٌضساػ١خ ِٓ 

 لجً اٌذٌٚخ ٚرغ١ٙض٘ب ٌٍّضاسػ١ٓ ثٍغؼٍش ِذػِٛخ. 

 ٍٟ:اْ ٘زا ع١ٕزظ ػٕٗ ِب٠ 

 بدح إٌّزغبد اٌضساػ١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ٠ص 

  ٟٔغجخ اٌجطبٌخ رم١ٍضاٌّغبّ٘خ ف 

  خالي رىض١ف ٚص٠بدح اٌّىٕٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١ب اٌؾذ٠ضخفٟ اٌمطبع اٌضساػٟ ص٠بدح االٔزبع١خ ِٓ 

 

 سٕاػطبء اْتًبو استثُبئٙ نضاػخ انُخٛم ٔطُبػخ انتً

خ ٚرؼجئخ اٌزّٛس، اطجؼ اال٘زّبَ ٚطٕبػ إٌخ١ًٚأزبط  ضساػخٌ ٚاٌزبس٠خ١خ االلزظبد٠خ خ ال١ٌّ٘ ٔظشا

ٌٍزأو١ذ ػٍٝ ا١ّ٘خ صساػخ إٌخ١ً ٚرظ١ٕغ ِٚغإ١ٌٚخ ٚؽ١ٕخ رُٙ وً اٌّؼ١١ٕٓ.  اٌّٛػٛعثٙزا 

اٌزّٛسٚرغ٠ٛمٙب ٚرظذ٠ش٘ب الثذ اْ ٔزوش اٌّشبوً اٌزٟ رؼ١شٙب ٚوزٌه الزشاؽبد إٌٙٛع ثٙب 

 ٚرط٠ٛش٘ب ٚعؼٍٙب طٕبػخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ.

 وبْ اٌزٟ اٌخبؽئخ ٚاٌغ١بعبد ٚاالّ٘بي اٌزذ١ِش اٌؼشاق فٟ اٌزّٛس ٚطٕبػخ صساػخ ػبٔذؽ١ش 

 إٌخ١ً ٚػذد االٔزبط ؽ١ش ِٓ اٌظذاسح ِشوض ػٓ اٌؼشاق اثزؼبد اٌٝ ادد اٌزٟ اٌغبثك ٌٕظبَا ٠ٕزٙغٙب

 5000 اٌٝ ٠ظً اٌزّٛس أٛاع ِخزٍف  أزبط وبْ اٌّبػٟ اٌمشْ عجؼ١ٕ١بد ففٟ . اٌزّٛس ٚاطٕبف

 .اٌّظذسح اٌزّٛس و١ّخ ٔغجخ ٚأخفبع اٌّؾ١ٍخ اٌؾبعخ ال٠غذ اٌزّٛسإٌّزغخ فإْ االْ اِب ع٠ٕٛب، ؽٓ

 االٔزبط، إٌخ١ً، صساػخ رط٠ٛش ِغزٜٛ ػٍٝ إٌخ١ً لطبع فٟ وج١شرذ٘ٛس ٕ٘بنفأْ  ػبَ ثشىًٚ

 .اٌخبسط اٌٝ رغ٠ٛمٙب ٚاخ١شا رظ١ٕؼٙب رخض٠ٕٙب،اٌزّٛس، اطٕبف

 :انتًٕس ٔطُبػخ انُخٛم صساػخ يُٓب تؼبَٙ انتٙ انًشبكم ثؼغ ادَبِ َٔزكش

 رؾزً ؽ١ش عبثمب، اٌغ١ذح اطٕبفٙب ثٕٛػ١خ ِمبسٔخ ؽب١ٌب إٌّزغخ اٌؼشال١خ اٌزّٛس اوضش ٔٛػ١خ سداءح

 اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ ِضً االل١ّ١ٍخ ثبٌذٚي ِمبسٔخ عذا ِزخٍفخ ِشارت اٌؼشال١خ اٌزّٛس اطٕبف

 رٍه فٟ اٌزّٛس اعؼبس فبْ ٌزٌه .ٚاٌّغشة اٌغضائش اٌٝ اػبفخ ٚاٌمطش٠خ، اٌّزؾذح االِبساد ٚدٌٚخ

  .اٌؼشال١خ اٌزّٛس اعؼبس ِٓ ثىض١ش اػٍٝ اٌذٚي

 رٛفش ٚلٍخ االّ٘بي ٔز١غخ ٚآخش ػبَ ث١ٓ اٌؼشال١خ اٌّؾبفظبد فٟ اٌزّٛس أزبط ِغزٜٛ رزثزة

 اضافة النخٌل، صساػخ ٌض٠بدح ٔبعؾخ خطخ ٚعٛد ٚػذَ االِشاع، ٘زٖ ِٓ ٌٍؾذ اٌؼالع١خ اٌّغزٍضِبد

 التمور تصٌب التً الدوباس حشرة وانتشار والطفٌلٌة والحمٌرة السوسة المراض التمور تعرض الى

  .الزراعة وزارة او المزارعٌن لبل من سواء الحشرة هذه مكافحة جدٌة عدم بسبب



16 

 

 التمور اسعار خالل من للمزارعٌن الممدم الدعم من جدوى هنان كانت اذا فٌما الوضوح عدمكذلك هناك 

 مجاالت فً لها بحاجة هً مالٌة موارد الحكومة ٌكلف الذي الدعم هذا من المتحممة الفائدة مدى وبٌان

   .اخرى

 التمور وتسوٌك وصناعة النخٌل زراعة لتطوٌر ممترحات

 

 الممتازة االصناف ذات خاصة المنتجة اشجارالنخٌل زراعة لتكثٌف مدروسة خطة وضع 

 الجدوى لتحمٌك المصدرة التمور كمٌات لرفع الجودة التمورالعالٌة انتاج زٌادة لتحمٌك
    .االكتفاء الذاتً وتطوٌر امكانٌات التصدٌر وتحمٌك .االلتصادٌة

  للنخٌل الكٌمٌاوٌة االسمدة لتوفٌر الالزمة االجراءات باتخاذ الزراعة وزارة لٌامضرورة  ،

 خصوصا، النخٌل، اشجار تصٌب التً الحشرات لمكافحة دائمٌة خطة وضعو، الداب كاسمدة

  .الدوباس حشرة

 من المصوى االستفادة لزٌادة التلف، من علٌها للحفاظ للتمور المبردة المخازن عدد زٌادة 

  .العام للمال هدر تملٌص وبالتالً التالفة التمور وتملٌص التمور

  االهلٌه للمعامل الدعم وتمدٌم التمور تصنٌع معامل توفٌر خالل من التمور صنٌعتتطوٌر 
  .امكانٌاتها لتطوٌر

 والمخلالت للدبس مصانع انشاء خالل التمورمن محصول الستثمار خطة وتعمٌم تطوٌر 

 االستثمارات لتشجٌع تسهٌالت توفٌرو .بالتمور الخاصة التحوٌلٌة الصناعات من وغٌرها

 المومً الدخل فً التمور وصناعة النخٌل زراعة نسبة حجم لزٌادة االجنبٌة وحتى المحلٌة

   ً.الماض المرن من 1960-1950 فترة خالل ذلن كان كما للدولة العامة والموازنة

 
 

 ٔانخبسجٛخ انذاخهٛخ انطشق تذسٍٛلٛبو انٕصاسح انًختظخ ث 

 النواحً، جمٌع من جدا ومتخلفة متدنٌة حالة فً العراق فً والداخلٌة الخارجٌة الطرق نظام والع ان

 الصالحه المصوى االولوٌة المطاع هذا اعطاء وٌجب وعمرها ونوعٌتها وطولها عددهااالخص بو
 البري النمل وسائط حركة لضخامة ذلنو ،الوطنً االلتصاد على كبٌرة اهمٌة لذلن لما وتوسٌعه 

 .البلد ٌعٌشة الذي االلتصادي للنشاط نتٌجة

ٌجب ان تضع خطة  واالسكان االعمار بوزارة المرتبطة والجسور للطرق العامة الهٌئةعلٌه فان 
 السرٌع المرور طرق ذلن فً بما انواعها بجمٌع العامةمن الطرق طرق جدٌدة  وبناء العمار حملةو

 الصغٌرة والتماطعات والجسور الطرق بعض وتصمٌم واالنفاق الجسور و

 للنهوض كبٌرة اهمٌة من لذلن لما العرالٌة المدن بٌن الحدٌد السكن خطوط بانشاء البدأ كذلن

 العرالٌة المدن بٌن المسافرٌن لنمل الصغٌرة العجالت استخدام تملٌص ، من خالل العرالً بااللتصاد

 وباالخص  البضائع انواع مختلف نمل فً المستخدمة الشاحنات على الكلً االعتماد تراجع كذلن

 الكوٌتالعراق من جهة و بٌن الحدٌد لسكنانشاء شبكة ااضافة الى امكانٌة تفعٌل  .النفطً المنتجات
 المطاع شركات ومشاركة االستثمار طرٌك وعن من جهة اخرى واالردن واٌران )كمرحلة اولى(

  .العام
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 ثالثا: الخاتمة
 

ارة عن ملخص الفكار هً عبفً هذه الورلة ان االفكار المطروحة ف كما بٌنا آنفا
وادارة االلتصاد  تظمن خارطة طرٌك لتطوٌرتاكثر تفصٌال  وخطوط عامة لدراسة

وتحوٌله تدرٌجٌا من االلتصاد الرٌعً الى التصاد السوق، واعادة التوازن العرالً 
 .يلناتج المومً والمٌزان التجارفً ا

 
بالطبع ربما هنان لطاعات اخرى مهمة لم ٌتم التطرق لها فً هذا الملخص ٌمكن 

تم ٌوانشاء خارطة طرٌك شاملة  ذكرها الحما فً حالة تم تبنً االفكار المطروحة هنا
 ر والمتوسط والبعٌد.صٌذها وفك جدول زمنً على المدى المتنفٌ

  
مد انه فً حالة الرار لانون مجلس االصالح االلتصادي من لبل مجلس تنحن نعو

وبناء هٌكلٌة المجلس ورفده بمجموعة من اصحاب االختصاص والكفاءات النواب، 
المختلفة والوزارات وحتً توفر الكثٌر منها فً الجامعات العرالٌة والتً ٌالعرالٌة 

المٌام بمهام مساعدة مجلس الوزراء من خالل من المجلس مكن تٌس، المطاع الخاص
  .هداف المرسومةتحمٌك االلالجهات والوزارات المعنٌة مع   متابعة والتنسٌكال
 

 بااللتصاد للنهوض ساسٌةالاتهٌئة المتطلبات ضرورة واخٌرا البد من التأكٌد وبموة 
 ماٌلً: اتخاذخالل اعاله، من  تنفٌذ الممترحات المطروحةوالعرالً وتحمٌك التنمٌة 

 
  ػشٔسح لٛبو يجهس انٕصساء ثتٕجّٛ كبفخ انٕصاساد ٔانذٔائش انذكٕيٛخ ثتششٛذ االَفبق

 ٔتمهٛض انُفمبد نؼًبٌ تٕفٛشانسٕٛنخ انًبنٛخ.  

 ٔخبطخ ٔػغ انشخض انًُبست فٙ انًكبٌ  انششٛذح االداسح تُفٛزنضاو كبفخ دٔائش انذٔنخ ثا

 انشفبفٛخ ٔغٛشْب يٍ يتطهجبد االداسح انششٛذح.  انًُبست ٔاشبػخ يجذأ
  ٔااليُٙ انسٛبسٙ االستمشاس نتذمٛك االيكبَبد كم تسخٛشث انذكٕيخػشٔسح لٛبو 

ثشكم ػبو ٔتؼضٚض االستمشاس فٙ انًذبفظبد شجّ انًستمشح فٙ انٕسؾ  ٔاالجتًبػٙ

 . ح خبطخثظٕس ٔانجُٕة


