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ى٘صاسج  تاىرخظٞظاخ اىَاىٞح اىَرؼيقحذيل خاله اىفرشج اىَاػٞح ٕٜ قغ٘ج ٗاألحناً أمصش اإلّرقاداخ ماّد 

ٕزٓ اىرخظٞظاخ اىٚ ٍادج )ئعرؼشاػٞح( عٖيح ٝطشحٖا ٕزا اىغٞاعٜ أٗ راك تو ذح٘ه ٍ٘ػ٘ع ، اىنٖشتاء

ٗتأسقاً ٍرثاْٝح، ٍِ دُٗ اىرحقق ٍِ طحرٖا، ٍِٗ غٞش اإلعرؼاّح تَخرظِٞ أٗ تطية تٞاّاخ ٍِ اىجٖاخ 

اىَاىٞح أٗ اىشقاتٞح ىي٘ق٘ف ػيٚ ّ٘ػٞح ٕزٓ اىرخظٞظاخ ئُ ماّد ئعرصَاسٝح أٗ ذشغٞيٞح!، ٗمأُ ٗصاسج 

دُٗ ٍراتؼح ٍِ اىجٖاخ اىشقاتٞح ٍِٗ دُٗ  تاء ذؼَو تَفشدٕا خاسض اىغٞاقاخ ٗاىرؼيَٞاخ اىحنٍ٘ٞح اىنٖش

 ٍشاجؼاخ ىحغاتاذٖا اىخراٍٞح اىغْ٘ٝح.   

أُ ّؼغ ٍشج أخشٙ أٍاً اىجٖاخ اىغٞاعٞح ذيل، ٗأٍاً  –ّحِ أتْاء ٕزا اىقطاع  –ىزا أطثح ىضاٍا ػيْٞا 

 ّرَْٚ ػيٌٖٞ اإلؽالع ػيٖٞا. ىرٜ ااىَ٘اؽِْٞ ػٍَ٘ا جَيح ٍِ اىحقائق 

التحتٌة من تطوٌر البنى ٌعتبر لطاع الكهرباء على مستوى تمٌٌم  المؤسسات االستراتٌجٌة فً ارساء و

تعمٌدا بصناعته وتخصصه واالكبر فً استثماراته واالكثر تفاعال  اهم المطاعات  الحٌوٌة واالكثر

بر توسعاً برلعته الجغرافٌة وارتباطه المباشر والمتفاعل وترابطا مع المؤسسات االرتكازٌة االخرى واالك

-2005ذروتها بٌن عامً عدوى االرهاب و مع المواطن. وكان من اكثر المطاعات التً عانت من

, وهو من اكثر المطاعات التً تعرضت وتتعرض لضغوط سٌاسٌة داخلٌة او اللٌمٌة, لٌعتمد اداؤه  2008

 .نظام السٌاسً للدولةكمحور اساسً فً تمٌٌم ادارة ال

من أجل إخراج لطاع الكهرباء من آلٌة المحاصصة التً (  2006 ) عاملمد بذلت جهودا كبٌرة فً 

، حتى نتمكن من بناء مؤسسة كهرباء (  2003 عام ) أصبحت تملٌدا فً تشكٌل الحكومات المتعالبة بعد

الكتل والكٌانات السٌاسٌة الالهثة وراء مستملة تعتمد المهنٌة والتخصص كأساس لها، بعٌدا عن تدخالت 

 مصالحها الضٌمة.

من هذا التوجه، لذلن أصبح لطاع الكهرباء من بٌن أهم ن من المتولع أن ال ٌرضى السٌاسٌون وكا

أدوات الصراعات والمناكفات والتسمٌطات السٌاسٌة حتى ال ٌسجل النجاح بإسم هذه الكتلة السٌاسٌة أو 

لتصل الى  واطنٌن، ولم نستغرب أن تتطور التماطعاتمصلحة الوطن والمتلن، وال ٌهمهم فً ذلن 

 بأسالٌب كٌدٌة رخٌصة.  إستهداف لٌادات لطاع الكهرباء

مواجهة النمو السنوي المستمبلً، فحسب، بل تضمن التخطٌط تولف على ذلن لم ٌكن تخطٌطنا ٌ  

تمرها فً ( والتً كشفت عنها وزارة الكهرباء بمؤ2015 – 2006فوضعنا خطة عشرٌة للسنوات )

( وبحضور خمس وزراء من الحكومة العرالٌة )النفط، المالٌة، التخطٌط، 5/11/2006األردن بتارٌخ )

 الموارد المائٌة، الكهرباء( وبدعم من مؤسسات دولٌة وبإشراف البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة.

( ألف مٌكاواط فً 20متولع على الطالة الكهربائٌة الذي سٌكون بحدود )وبٌّنت الخطة ممدار الطلب ال

( 27( ألف مٌكاواط، وبتخصٌصات إستثمارٌة تمدر بـ )28) تمدر بـ لدرة إنتاجٌة بممابل(، 2015العام )

 ملٌار دوالر تكفل إنشاء بنى تحتٌة جدٌدة من محطات إنتاج وشبكات نمل وتوزٌع.
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  أساسٌٌن هما :ولد ركزت الخطة على أمرٌن 

-2006بٌن ) لالربع سنوات  ( ملٌار دوالر5 – 4توفٌر تخصٌصات مالٌة سنوٌة ما بٌن ) -1

2009 .) 

تأمٌن أنواع الولود المجهز )بحسب خطة ولودٌة ملزمة لوزارة النفط، كونها الجهة المطاعٌة  -2

 المسؤولة(.

( الف 15طالة الكهربائٌة بسعة )وعلى ضوء ذلن تم تولٌع عمودا استراتٌجٌة لمشارٌع محطات انتاج ال

 ولشبكات توزٌع الطالةالكهربائٌة ( محطة تحوٌل لشبكات نمل 102مٌكا واط متزامنة مع نصب ) 

ومراكز سٌطرة ومراكز تدرٌب  وتضمنت اٌضا مشارٌع تاهٌل محطات االنتاج وشبكات النمل 

 (. 2006-2004وتسدٌد الدفعات المتبمٌة للعمود بٌن )  ,والتوزٌع

رهوف( العالمٌة فً ك( بعد تكلٌف مؤسسة )بارسنز برن2030ولد توسعت الخطة فٌما بعد الى العام )

 )انظر الملحك( ( إلعداد التفاصٌل والتصامٌم الخاصة بمطاعات اإلنتاج والنمل والتوزٌع.2009العام )

( بخمس مجلدات نشرها مولع وزارة الكهرباء، 2010فً شهر كانون أول ) التفصٌلٌة تم إصدار الخطة

تضمنة إختٌار موالع محطات اإلنتاج وشبكات النمل والتوزٌع، ترافمها الخطة الولودٌة )الموثمة( مع م

 الكهربائٌة. وزارة النفط، وعلى وفك أحدث األنظمة فً التحلٌل والدراسات وتصامٌم المنظومات

 فما الذي حصل بعد ذلن ؟

 ،ولكل المهتمٌن بموضوعة أزمة الكهرباء فً العراق ،انود هنا مخلصٌن أن نوضح ألبناء شعبنا جمٌع

 بعرالٌل ومعولات فً ممدمتها : جوبهت الجهود التً بذلناهاالخطط ومن أن كل تلن 

عدم إٌفاء وزارة النفط بإلتزاماتها برغم التنسٌك المباشر معها عند إعداد الخطة الولودٌة، وذلن  – 1

 التحتٌة الخاصة بتوفٌر الولود المطلوب.تأخرها!( فً إنشاء البنى تلكؤها وبسبب )

الخطة لتنفٌذ كاملةً المطلوبة  (الخطة اإلستثمارٌة)لم ٌحصل لطاع الكهرباء على تخصٌصات   - 2

 ( ملٌار دوالر !.6778(، سوى )2009 – 2006اإلستراتٌجٌة المشار إلٌها لألربع سنوات )

ٌروجه وٌصرح به بعض السٌاسٌٌن من أرلام فلكٌة ال ما ل خالفا(، 2وننبه هنا على ما ورد فً الفمرة )

حٌث لم ٌتطرق هؤالء الى نوع  مبٌتة، ( سٌاسٌةأغراضأساس لها من الصحة، بل هً تخفً )

التخصٌص وأبوابه سواء كان مخصصا للخطة اإلستثمارٌة )أي بناء مشارٌع جدٌدة( أو تلن المخصصة 

راكمة منذ العام الصٌانة وكلف الولود ودٌونه المتللخطة التشغٌلٌة التً تغطً الرواتب واألجور و

( ملٌار دوالر )كعملة محلٌة( لتنفٌذ األعمال المدنٌة 178مبلغ ) هذه التخصٌصات  تتضمن( ، و 2002)

ومبلغ  ،والكهرومٌكانٌكٌة لمشارٌع اإلنتاج والنمل والتوزٌع الجدٌدة وإدامة وتأهٌل المشارٌع العاملة

لتغطٌة اإلعتمادات المفتوحة للعمود اإلستٌرادٌة، والتً تم تبوٌبها حسب نوع ( ملٌار دوالر ..4)

 لطاعات اإلنتاج والنمل والتوزٌع وكما ٌلً :

 : نتاج الطالة الكهربائٌةلطاع إأوال: 

 : نتاج الطالة الجدٌدةمشارٌع إ -1
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مبالغ ( 2009 – 2006) الموازنة االستثمارٌة للسنواتمن  نتاج الجدٌدةبلغت تخصٌصات مشارٌع اإل

 وكما ٌلً :متضمنة   ملٌار دوالر(  2.97 ) بممدار

 عمال المدنٌة والكهرومٌكانٌكٌةلتنفٌذ األ (كعملة محلٌة)دوالر ملٌار ( 0.430) مبالغ بممدار -

تجهٌز معدات مشارٌع  لعمود عتماداتوفتح إ ،دفعات ممدمةك ( ملٌار دوالر2763)ومبالغ بممدار 

( 11200)بسعة  ،االلمانٌة (سٌمنز)كٌة وي( األمٌرلشركتً )جً إالستراتٌجٌٌن العمدٌن ا

مشروع محطة إضافة الى , ( محطة غازٌة تعمل بأربعة أنواع من الولود16مٌكاواط بوالع )

مٌكاواط,  (400)بسعة لهارثة البخارٌة اومحطة , ( مٌكاواط1320)واسط البخارٌة بسعة 

بسعة  (, بغداد, العمارة, كركونكربالء, النجف)الحلة,  محافظات فًموزعة محطات غازٌة و

بسعة كلٌة  (نبار, البصرةد, صالح الدٌن, األبغدا)مٌكاواط, ومحطات دٌزل فً  (1200)كلٌة 

 .( مٌكاواط600)

 : نتاج الطالة العاملةمشارٌع تأهٌل إ -2

 – 2006)الموازنة االستثمارٌة للسنوات فً نتاج المحطات العاملة بلغت تخصٌصات مشارٌع تأهٌل إ

 كما ٌلً :و متضمنةملٌار دوالر( 1741) مبالغ بممدار( 2009

عمال المدنٌة والكهرومٌكانٌكٌة لتنفٌذ األلتجهٌز مواد محلٌة و (كعملة محلٌة)ملٌار دوالر ( 07383) -

حتٌاطٌة لمحطات ومواد إ( ملٌار دوالر لفتح إعتمادات لتجهٌز معدات 17028)ومبالغ بممدار  محلٌا

وسط, صالح المنطمة الشمالٌة الفرات األ المنطمة الوسطى, المنطمة الجنوبٌة,نتاج فً مدٌرٌات )اإل

الة تحدٌداتها ورفع نسبة كفاءتها, حٌث زالدٌن, الناصرٌة( لغرض إدامة عمل الوحدات التولٌدٌة وإ

 من نسبة (2006)عام العن  (2010)نتاج فً عام من اإل %(28)هٌل المحطات نسبة أضافت مشارٌع تأ

على  والحفاظ خرىتمادم محطات اإلنتاج األٌماف %(, إضافة الى إ47)ة نتاج البالغالزٌادة الكلٌة فً اإل

 .نتاجهامستوى إ

 لطاع نمل الطالة الكهربائٌةثانٌا: 

 : الطالة الجدٌدة مشارٌع نمل -1

مبالغ ( 2009 – 2006)وات الموازنة االستثمارٌة للسنفً  الجدٌدةت تخصٌصات مشارٌع النمل بلغ

 وكما ٌلً : متضمنةملٌار دوالر( 07751)بممدار

ومبالغ بممدار  محلٌاعمال المدنٌة والكهرومٌكانٌكٌة ( لتنفٌذ األكعملة محلٌة)ملٌار دوالر ( 07265) -

محطة ثانوٌة  (43)تجهٌز ونصب  عتمادات لعمود مشارٌع، وفتح إدفعات ممدمةك( ملٌار دوالر 07486)

وتجهٌز وبناء خطوط  ،كٌلو فولت, وتجهٌز محوالت لدرة ضغط عالً (400( كٌلو فولت و)132)جهد 

شاء نوإالسٌطرة الوطنً  تحدٌث مركز ، معكٌلومتر لشبكتً الضغط الفائك والعالً (1100)طوال بأ نمل

 ضوئٌة.نشاء منظومة االتصاالت الثالث مراكز سٌطرة مناطمٌة, وإ

 : العاملة هٌل نمل الطالةمشارٌع تأ - 2

 – 2006)للسنوات الموازنة االستثمارٌة تاج المحطات العاملة فً بلغت تخصٌصات مشارٌع تأهٌل إن

  وكما ٌلً : متضمنة دوالرملٌار  (07521)مبالغ بممدار  (2009
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عمال المدنٌة والكهرومٌكانٌكٌة لتنفٌذ األ( لتجهٌز مواد محلٌة وكعملة محلٌة)ملٌار دوالر  (07197) -

 ات ومواد احتٌاطٌة لشبكات النملعتمادات لتجهٌز معدفتح إملٌار دوالر ل( 07324)ومبالغ بممدار  محلٌا

دامة عمل ( لغرض إوسطت األالمنطمة الوسطى, المنطمة الجنوبٌة, المنطمة الشمالٌة الفرافً مدٌرٌات )

فولت  كٌلو ( كٌلو فولت,400) ( كٌلو فولت و132جهد )ثانوٌة محطات  (18)هٌل أوت الشبكات وتوسٌع

( 400)جهد ( كٌلو فولت و132جهد ) لمنظومتً لحماواختنالاتها وتحسٌن سرٌان األزالة تحدٌداتها إل

برجا  (2647)لصٌانة وبناء  هٌل الشبكات المتضررة جراء التخرٌب والعملٌات العسكرٌةوتأ كٌلو فولت,

 .كٌلومتر (22414)طوال متضررا واستبدال أسالن بأ

  لطاع توزٌع الطالة ثالثا:

مبالغ ( 2009 – 2006)ات الموازنة االستثمارٌة للسنوفً  بلغت تخصٌصات مشارٌع النمل الجدٌدة

 وكما ٌلً :متضمنة ملٌار دوالر ( 17042)بممدار

من  (سالنالمعدات من )محوالت, محطات صندولٌة، أ( لشراء كعملة محلٌة)ملٌار دوالر ( 07649) -

محطة  (90)هٌل لتأ عمال المدنٌة والكهرومٌكانٌكٌة محلٌا، مع تنفٌذ األمنشات وزارة الصناعة والمعادن

تنفٌذ مغذٌات  ,مغذي (113)فولت بعدد  كٌلو (33)تنفٌذ مغذٌات جهد  ,كٌلو فولت( 33/11)تحوٌل جهد 

( 398)عدد  رٌافحٌاء سكنٌة جدٌدة فً المرى واألشبكة أ, تنفٌذ ( مغذي443)كٌلو فولت بعدد   (11)

 ملٌار دوالر (07393)ومبالغ بممدار  شبكة (427)حٌاء سكنٌة جدٌدة فً المدن عدد شبكة, تنفٌذ شبكة أ

 (33/11)جهد جدٌدة طة تحوٌل مح (59) تجهٌز ونصبعتمادات لعمود مشارٌع دفعات ممدمة وفتح إك

, )األعظمٌةالعاصمة بغداد فً أحٌاء الى شبكات ارضٌة  الهوائٌةالكهرباء ا تحوٌل شبكات كٌلو فولت, 

سٌطرة  مراكز (10)نشاء إ وتحدٌث شبكة مدٌنة الصدربكافة لطاعاتها,  , الٌرمون(لوزٌرٌة, زٌونةا

هٌز متخصصة, تجلٌات تجهٌز آ تجهٌز محوالت مختلفة السعات, تجهٌز محطات صندولٌة, ,حدٌثة

, تجهٌز لابلوات وأسالن منظومة (9362)بعدد  نارة بالطالة الشمسٌةمولدات دٌزل, تجهٌز منظومات إ

 .عمدة وملحماتها(وأ

 ( مع التعوٌضات2006-2004كمال مشارٌع العمود المولعة للسنوات )إرابعا: 

ملٌار دوالر ( 07134)مدار بملعمود المولعة والغٌر مكتملة مع التعوٌضات المبالغ المسددة لبلغت 

 وكما ٌلً :لمشارٌع 

 (ساوث اٌست تكساس)مشروع محطة جنوب بغداد الغازٌة، شركة شركة ) الحرة الدولٌة( عن  -

الفنلندٌة  (ارتسال)الشرلٌة لتدرٌب شرطة الكهرباء, شركة  الشركة ,كٌة عن محطة المسٌب الغازٌةٌراالم

 (سٌمنس)اللبنانٌة عن توسٌع دٌزالت محطة الحرٌة, شركة  (صمر)لمشروع سامراء الغازٌة, شركة 

الروسٌة عن منظومة  (بور مشٌن)منظومة الولود الثمٌل لمحطة بٌجً الغازٌة, شركة  عن األلمانٌة

 الولود لمحطة دبس لغازٌة.

المبالغ المخصصة بلغت فمد , (2009 – 2006)عوام بتخصٌصات الموازنة التشغٌلٌة لألوفٌما ٌتعلك 

 :متضمنة ماٌلً ( ملٌار دوالر57796)

 .جورتسدٌد الرواتب واألملٌار دوالر عن ( 27104)مبلغ  -1
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نتاج , ٌاوٌة الالزمة فً تشغٌل محطات اإلالكٌم دكلف الموا ملٌار دوالر عن (07730)مبلغ  -2

 وتسدٌد كلف صٌانة المحطات العاملة.

وزارة النفط لصالح وزارة ملٌار دوالر عن كلف الولود المستورد من لبل ( 17308)مبلغ  -3

 الكهرباء.

 ملٌار دوالر عن كلف شراء الطالة المستوردة من دول الجوار. (17654)مبلغ  -4

متوفرة  (2009 – 2006)عوام زنتٌن االستثمارٌة والتشغٌلٌة لألللمواعلما بان الجداول التفصٌلٌة 

 الحسابات الختامٌة. فً وزارات الكهرباء والمالٌة والتخطٌط والرلابة المالٌة وموثمة فً

والتً استعرضتها هٌئة  (2014 – 2004)عوام لأل لوزارة الكهرباء الموازنات االستثمارٌةاما 

 : كما موضح فً( 2013)عام الطلمتها فً للطالة التً أستراتٌجٌة الخطة اإلالمستشارٌن فً 

 : 2013فً عام  ستراتٌجٌة للطالةفً الخطة اإل(  التموٌل) فصل  

 بممدار (2004- 2013)  الفترة خالل ٍةرستثمااإل ٍعرلمشاا ذلتنفٍ مالٍة تتخصٍصا لةدولا دتصر)

 ،للدوالر موزونالرف الص رألسعا فماو رالدو رملٍا (3079) لًواح لدٍعا ما يأ رٍناد ونلٍرت (3774)

 لًواح لدٍعاوالذي  رالدو رملٍا (1573) بلغ ورةكذلما واتلسنا رةفت خالل لفعلًا روفلمصا ان الإ

 بممدار (2014) ملعا ٍةرستثمااإل ٍعرللمشا اتخصٌصه وبلطلمات المبالغ وبلغ  ،رٍناد ونلٍرت (1871)

 على لمالًا زاملتاإل محج بلغ بٍنما ,رٍناد ونلٍتر( 476)مبلغ  وخصص فمطترلٌون دٌنار ( 1174)

، رالدو رملٍا (4) حوالًوالذي ٌعادل ر ٍناد ونلٍرت (475)مبلغ  (2014)لعام  رةلمستما ٍعرلمشاا

لبالغ اعلى الطالة الكهربائٌة  السنوي ولنما ولتلبٌة صلنماٍة طلتغ دةٍدج ٍعرمشالتنفٌذ لحاجة ا رستستمو

 فلأ (50)بممدارو (2020) عامالفً لف مٌكاواط ( أ35) ٌة بممدارالى لدرة تولٌد, و%(10) لًواح

لتشغٍلٍة( ا فلكلا مع ٍعوزتو نملو دلٍو)تلمطاعات ٌة إلجمالا فلكلا درتمو  ،(2030العام )فً  واطمٍكا

 ستبمى تحتٍاجاإ هذه أن ٍتضح نلذ نم، رالدو ملٌار (84) ( بممدار2030 -2012الفترة ) خالل

 .(لٍوللتم رىخأ سائلو نع التفتٌش بلطٍت ذيلا رألما ,لةدولل لعامةا نةوازلما على ةطضاغ

رث٘ٝة ذخظٞظاخ ت اىخاصاىَخرظش ٗ ٕزا االعرؼشاعقائق فٜ اىحٕزٓ  ذ٘ػٞحاُ ٍِ  ّأٍوفٜ اىخراً ، 

ػ٘اً ، ٗىألتشنو ػاً (4002 – 4002)ػ٘اً ىأل اىنٖشتاءى٘صاسج اىَ٘اصّرِٞ االعرصَاسٝح ٗاىرشغٞيٞح 

ظو ٝذٗس داخو حيقح األٍ٘اه  ٍِىثؼغ ا ىيشد ػيٚ  مافٞحأُ ذنُ٘ , ذفظٞيٜ ( تشنو4002 – 4002)

ٗذفظٞالخ ذيل  األعثاب اىحقٞقٞح اىرٜ ذقف ٗساء األصٍح خظظد ىقطاع اىنٖشتاء دُٗ أُ َٝؼٜ اىرٜ

حققرٔ ٗصاسج اىنٖشتاء سغٌ مو ذيل اىَؼ٘قاخ )ٗتاألخض اىفرشج اىرٜ ذحَيْا فٖٞا ٍا األسقاً، ػيَا أُ 

حقٞقٞح فٜ قطاػاخ ( أسعد خالىٖا تْٚ ذحرٞح 4002ّقيح ّ٘ػٞح ٍَٖح تؼذ اىؼاً ) داىَغإٗىٞح األٗىٚ( ماّ

 االّراض ٗاىْقو ٗاىر٘صٝغ.

ء قذراخ تُاإرتفع يٍ خالل  ,4004فقط في عاو  ( آالف ييكاواط4فثعذ اٌ كاٌ إَتاج انطاقح ال يتجاوز )

( أنف ييكاواط، ) 42يتاحح تًقذار ) قذرج  انى  االَتاج االٌ  وصمتىنيذيح يُجسج عهى األرض, حيث  

وزارج انُفط ، وتيٍ هى انىقىد انتي يتحًهها قطاع آخر، تجهيس تسثة  انشذيذنألسف االٌ  يعطم ثهثها(  

  .رهاب الَعرف يصيرهاسيطر عهيها اإليح في انًُاطق انتي يعطهقذراخ 
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ػذد ٍِ فٜ ٍ٘قغ مراتاخ ٍِ أّْا عثق ٗاُ ّششّا  ،اىنٖشتاءْٕا ػْاٝح اىَٖرَِٞ تَ٘ػ٘ػح أصٍح  دّيف

اىَطشٗحح ٍِ قثو ٗأجثْا فٖٞا ػيٚ مو اىرغاؤالخ  ،أصٍح اىنٖشتاء؟(ػْ٘اُ )ٍا حقٞقح اىَقاالخ ذحد 

، تاعرصْاء مصٞشجٗسدٗد أفؼاه  الفد ىيْظشٗاىرٜ ماُ ىٖا طذٙ  اىَ٘اؽِْٞ تشنو ػاً،ٍِ أٗ  اىَؼِْٞٞ

 .قثو غٞشٌٕ - أصٍح اىنٖشتاء اىزِٝ ٝقفُ٘ ٗساء -ٗمريٌٖ اىغٞاعٞح  ىَؼِْٞٞ فٜ قطاع اىْفؾتؼغ ا

ٝؼاف  ٝرجْثُ٘ اىحذٝس ػِ ٕزٓ األصٍح حرٚ ال ْٝنشف اىخيو فٜ ئداساذٌٖ اىفاشيح، -تنو طشاحح  – فٌٖ 

يجْح اىطاقح ىٌ ٝطيق٘ا ئّزاسا ٍثنشا ى -ٍغ األعف اىشذٝذ  –فٜ ٍجيظ اى٘صساء  غرشاسِٝاىٚ رىل أُ اىَ

اىخطح اإلعرشاذٞجٞح ىقطاع ػْذ ئعرؼشاػٌٖ ، ىرجْة حذٗز أصٍح ؽاقح مثٞشج قادٍحاى٘صاسٝح ٗقطاع اىْفؾ 

اىٚ ػشٗسج ٍؼاىجرٖا تاجشاءاخ عشٝؼح ٗفاػيح قثو شٗا ٞٗىٌ ٝش (!.4002ٗاىرٜ أؽيقد فٜ اىؼاً )اىطاقح 

ٗاحرٞاجاخ ٍرحفظح  ىقطاػاخ اىطاقح اٍاً مٞاّاخ اىذٗىح  ٍْٗحْٞاختو ئمرف٘ا تاعرؼشاع اسقاً ئعرفحاىٖا، 

 اىؼشاقٞح تغيطاذٖا. 

ٗخظ٘طا فٜ  –فٜ اىرحزٝش ٍِ حذٗز األصٍاخ فٜ ذجٖٞض اىطاقح اىنٖشتائٞح عثاقِٞ ٗال ّضاه قذ مْا ى

ذششِٝ شاّٜ  7ٗجْٖإا اىٚ دٗىح سئٞظ اى٘صساء ئترذاء ٍِ )شخظٞح ٍِ خاله سعائو  – طٞف ٕزا اىؼاً

  (!.4002آب  00آخشٕا فٜ ) ٗحرٚ ،(4002ػاً 

 األصٍاخ اىحقائق اىرٜ ذقف ٗساءأتْاء شؼثْا اىًٞ٘ دسك ٕو أ ه تنو طشاحح :ٗٝحق ىْا تؼذ رىل أُ ّرغاء

  ؟اىرٜ ٝؼاّٜ ٍِ ٗؽأذٖا

نمر هنا . ارهوف( العالمٌةك)بارسنز برنٍَيخض ذْفٞزٛ ىخطح اىنٖشتاء اىرٜ اػذذٖا ششمح اىَيحق: 

 لتنزٌل ملف بً دي أف

 ٍْٖٗذط مٖشتاء ٍرَشط  )*( ٗصٝش مٖشتاء أعثق

رأي بالضرورة  عكساالراء الواردة فً كل المواد المنشورة على موقع شبكة االقتصادٌٌن العراقٌٌن الت

  العلمٌة والقانونٌة لوحدهمسؤولٌة الرأي كاتبها وهو الذي ٌتحمل هٌئة التحرٌر وانما 

 


