
تطوير المن خالل  أفضللعراق عزيز الناصري*: المشروع السداسي 

 لقطاع العام والخاصلالعملي 

موضوعي لبعض من هي تنفيذ مشاريع مصممة بدقة ونتيجة تحليل  فكرة الرؤية السداسية

تحديات الواقع العراقي المستعصية. حيث ان قيادات البلد قادرة على تشخيص مواقع الخلل 

فإن بصورة جيدة لكنها ضعيفة في رسم االستراتيجيات الالزمة لحل المشاكل القائمة. وعليه 

. وعلى متضمنة لتعريف المشاكل واستراتيجيات الحلولمشاريعنا يمكن اعتبارها حلول متكاملة 

هذه فإن العكس من التنظير األكاديمي فإننا نعمل بتفكير عملي كوننا مؤسسة قطاع خاص. لذا 

المشاريع موزعة هذه و عمل. لل ا  خلق فرصستالمشاريع حقيقية، وعملية، وسينتج عنها إيرادات و

 تحت ستة عناوين رئيسية كون هذه المجاالت هي ملخص خبرات شركتنا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداري للقطاع العام:تطوير  .1

مرفااق حكااومي عراقااي يفاادرالي او محلاايل تظهاار مشااكلتين ال  أليان زيااارة قصاايرة 

 . يصعب مالحظتهما

تحاااديث مماااا يتوجاااب عمااال ل، وكثااارة تعقياااداتها (Proceduresأوالل قااادم ااجااارا ات 

 لها ألغراض رفع الكفا ة ومحاربة الفساد. وتحسين وتبسيط 

التاي تسااعد المهاارات الوظيفياة  ألغلابثانيال هناك غياب شابه تاام لادو ماوظفي الدولاة 

ملياار  2 ـطائلة ينقدرها با صرفت وكالة التنمية االمريكية أمواال  لقد على رفع اانتاجية. 

لكاان هااذه الجهااود دوالرل خااالل العشاارة ساانين الماضااية علااى اماال رفااع األدا  الااوظيفي 

ألهادافها. واساتنادا علاى خبارة رياتس ببناا  القادرات فقاد قمناا كال مارة بالوصاول فشلت 

 مشاريع لعالج هذه التحديات.  3بتصميم 

 مشروع تحسين اإلجراءات: 1.1

الهندساة اادارياة يالهنادرةل ولقلاة اعادادهم فاي العاراق يتم بنا  فريق من خبرا  

يقاوم فرياق سايكونون مان عراقياي الخاارج.  ،علاى االغلاب ،الفريق أعضا إن ف

فاارق متعااددة للهناادرة تااوزع علااى الاادوائر المطلااوب الخباارا  بتاادريب وارشاااد 



ويتم االتفاق محليا ماع   .لتقوم بااشراف على عمليات الهندرة تحسين إجرا اتها

قيااادات الاادوائر علااى خطااة تحسااين وتطبيااق ااجاارا ات المحساانة. ينتخااب او 

م الادائرة المعنياة. يتلقاى فرياق هندرة من كل قسم من اقساايتطوع او يعين فريق 

مسؤولية هندرة إجرا ات ببكيفية اجرا  الهندرة ثم يكلف هذا الفريق  ا  القسم تدريب

قسم اخر غيار قسامهم. تعمال فارق األقساام تحات اشاراف فرياق االشاراف حتاى 

من الممكن أتمتة بعض  ،تنجز عمليات الهندرة لكل إجرا ات المؤسسة. اختياريا  

ت لتعمال مان خاالل أنظماة الحاساوب. كماا ويمكان تشا يل نظاام او كل ااجرا ا

ل ل ارض تحاديث عملياات المؤسساة. تقاوم ERPمحوساب يموارد متكاملة شامل 

 شركة ريتس بإدارة كامل البرنامج. 

تقترح ريتس االتفاق على اجرا  اختبار اولي للمشروع لالطمئناان علاى فكرتاه. 

حيااث تساااجل مؤشااارات قياساااية قبااال وبعاااد اجااارا  المشاااروع. ساااتكون تكااااليف 

المشااروع اقاال بكثياار ماان التكاااليف االستشااارية فااي المنطقااة وذلااك الن أعضااا  

الحاجة في واالرشادية ستشكل من موظفين حكوميين زائدين عن الفرق المشرفة 

مؤسساااتهم وبااذلك نقلااب البطالااة المقنعااة ماان ظاااهرة هاادر مااال عااام الااى ظاااهرة 

    إيجابية تنجز عملية إصالحية. 

 مشروع المهارات الوظيفية 1.1

في بداية حياتهم العملية يخضاع اغلاب الخاريجين الجاامعيين فاي الادول المتقدماة 

يب مكثااف يكساابهم سااوا  كااانوا مقبااولين فااي القطاااع العااام او الخاااص الااى تاادر

تسام  لهام بالعمال بمهنياة وحارص مهاارةل  15يبحادود مهارات وظيفية متعددة 

اغلب الموظفين العاراقيين . وخالل فترة بسيطة بعد التعيين ووتيرة إنتاجية عالية

بحاجااة لهااذا التاادريب األساسااي ونقتاارح إجاارا  تقويااة لمهااارات أخاارو موجااودة 

نجليزية والمعلوماتية االلكترونية واخالقيات ولكن ضعيفة لدو األغلبية كالل ة اال

 العمل.

لكال  التدريب على المهارات يتطلب ان يكون شامال  بأن لدو شركة ريتس قناعة 

. وماان ثاام لتعزيااز فعاليااة التاادريب المااوظفين يعلااى عكااس النمااوذج االمريكاايل

يجب ان يجرو التدريب داخل المؤسسة المعنية ولايس خارجهاا. وخفض تكاليفه 

يتم التدريب بصورة يومية خالل فترة زمنية طويلة نسبيا يسنة واحادة علاى  وان

الهاادف هااو احااداث ت يياار ألن  ا  مساااعد األقاالل. ان الماادة الطويلااة سااتكون عااامال  

أي حالاة مشاابهة لاتعلم  -دائمي بنمط العمل والتصرف يكاون غيار قابال للتراجاع

لبرناامج التادريبي بمشاروع على سبيل المثاال. وقاد اسامينا هاذا ا ،مهارة السباحة

  المرات.  فاإرتقا . وهدفنا هو االرتقا  بأدا  المؤسسة عدة اضع

ان ورقة العمل ودراسة الجدوو لهاذا المشاروع مكتوباة وبانتظاار اختياار احادو 

المؤسسات الحكومية كنموذج الختبار هاذا البرناامج التنماوي. وتقاديراتنا لمقادار 

موظف. وينقسم  1,000تدريبي لكل  65وامه ن فريق قيالجهد المطلوب هو تكو

اداريين. ونقدر تكلفاة البرناامج  5مراقب و 30مدرب و 30الفريق التدريبي الى 

موظااف. وهااو جااز  بساايط لمااا قاماات  1,000ماليااين دوالر لكاال  4بأقاال ماان 

الدولياااة بصاارفه علااى مشااااريع مشااابهة علااى وجاااه  تنميااةاالمريكيااة لل وكالااةال

وع إرتقا  على توظياف التدريسايين الزائادين عان الحاجاة المقارنة. ويعتمد مشر



يبطالة مقنعةل للض ط على التكاليف ومن اجل توظيف البعض منهم في مشروع 

 اكاديمية المهارات التالي شرحه. 

 المهارات الوظيفيةاكاديمية مشروع  1.1

على اغلب مجموعاة المهاارات فاي المشاروع يعتمد مشروع المهارات الوظيفية 

شهور. وال ارض هناا  3السابق ولكنها ُتكتسب في فترة زمنية مض وطة بحدود 

 6هو اعداد الخريجين لسوق العمل مباشرة بعد تخرجهم. ويوفر رب العمل بين 

د الخاااريج مااان يساااتفيوشاااهور مااان الجهاااود لتااادريب الموظاااف الجدياااد  9الاااى 

هااذه ماان  ،بمهنيتااه مقارنااة مااع اقرانااه غياار المتاادربينبكونااه يتميااز  ،االكاديميااة

د رب العمال ي. ويساتفأسارعله لتسالق السالم الاوظيفي بصاورة هالمهارات مما يؤ

من اانتاجية ااضافية التي يحصل عليها من خريجاي هاذه االكاديمياة. وباالنظر 

ان القطاع العام قلماا يخصاص ميزانياات لبناا  القادرات نتوقاع ان يكاون القطااع 

   الخاص المستفيد األكبر من هذه االكاديمية. 

 فرص عمل للخريجين .2

% 60ها بحاادود ربطالااة الخااريجين هااي مشااكلة عراقيااة كبياارة هااذه األيااام. الاابعض يقااد

وهناك طابور طويل من خاريجين ساابقين يرجاع لخريجاي أواخار التساعينات مان القارن 

 سنويا. 150,000بحدود حاليا  الماضي. ويقدر مجموع خريجي الجامعات

تجزم شركة ريتس ان العراق متجه نحو االقتصاد الحر وان كان ببط . وعلياه يجاب ان 

وبالااذات ، الجدياادة ماان الشااركاتالتااي تااأتي فاارص العماال الجدياادة التوسااع بتااوفير يكااون 

وهاذا . الن اعدادها يمكن ان تكاون كبيارة الشركات التي تؤسس من قبل الخريجين حديثا  

أناواع الخادمات السااندة للشااركات الجديادة لزياادة فارص نجاحهاا فااي اول  يأخاذنا لمساألة

مشاريعنا تركز على فكرة احتضاان الشاركات التاي نشاجع الخاريجين فإن عهدها. وعليه 

 على تأسيسها. ونعتبر هذه الخطوة الريادية على انها مصيرية بالنسبة للعراق لعدة أسباب

لية من االقتصاد الموجه الى السوق الحر بحاد ذاتاه ان كون البلد يمر بمرحلة انتقا :أهمها

ان العقلياة الجمعياة  ،. علاى سابيل المثاالةيخلق عراقيل لشركات القطااع الخااص الجدياد

العراقية تنصا  الخاريج بالبحاث عان وظيفاة حكومياة لاو كاان يرياد ان يضامن مساتقبله. 

لايس فياه مساتقبل على انه عاالم خياالي غيار حقيقاي وغيار  مان ونظر للقطاع الخاص ويُ 

باادون تقاعااد. ونااود ان نااذكر هنااا ان العااراق يخلااو ماان خاادمات ألنااه واعااد وخصوصااا 

ريتس طورت ثاالث مشااريع مصاممة فإن تقدم  حاضنة للشركات الجديدة. وبنا  على ما

 لتوفير حلول ابتكارية عراقية لمشكلة بطالة الخريجين.

 حاضنة مشاريع ريادية(المجمع التكنولوجي ) 1.1

حاضنة اعمال ريادية تعمل على مبدأ مجمع تكنولوجي يقام داخل صممت ريتس 

الحاارم الجااامعي. وتقااوم الجامعااة بتااوفير بنايااة او جااز  ماان بنايااة تصاال  انشااا  

ثم تقوم ريتس باختباارات لطاالب السانة النهائياة مان اجال تحدياد مكاتب داخلها. 

لعصاااميينل. وبعاادها تقااوم أولئااك الااذين لااديهم ميااول ذاتيااة للعماال الريااادي يأي ا

 ريتس بتوفير محاضرات ودورات تدريبية متعددة تشرح فكرة المشاريع الريادية

يتشاااارك او كفااارق  كاااأفرادوتشاااجعهم للتفكيااار بعمااال مشااااريع خاصاااة بهااام اماااا 

أعضااا ها بااامتالك المشااروع. وبعااد التخاارج يسااجل الااراغبين ماانهم بالمضااي 



ل االختصاصاااات والخااادمات بمشااااريعهم فاااي الحاضااانة. وتاااوفر الحاضااانة كااا

ومحاسااابية الضااارورية لنجااااح أي مشاااروع رياااادي يماااوارد إدارياااة وقانونياااة 

وسكرتارية، الخل. كماا وتسااعد الحاضانة الارواد علاى عمال دراساات  وتسويقية

جاادوو دقيقااة لمشاااريعهم وان تطلباات مشاااريعهم أمااوال للبااد  بالمشااروع فتقااوم 

مان جهاات عراقياة او اجنبياة. س بمساعدتهم للحصول على القاروض ساوا  تري

والجامعاة يكااون لهااا دور مساااعد فااي الحاضانة ماان خااالل تااوفير المكاتااب باادون 

عاادد ممكاان ماان هااذه  أكباارايجااار او بإيجااار رماازي. والهاادف هااو ضاامان نجاااح 

المشاريع من خالل عمل مؤسسااتي عاالي الاوتيرة يضامن تاذليل كال المصااعب 

تهاا والسانين الصاعبة األولاى ل اياة ان التي تواجهها المشاريع خالل فتارات والد

تصب  مستدامة وتجني اايرادات المتوقعة ألصحابها. ومقابل هذه المساعدة تقبل 

 الجامعة وشركة ريتس نسبة ص يرة من أسهم المشاريع يالشركاتل. 

وبعد ان تحصل الحاضنات على خبرات عميقة بطبيعة مشاكل االعمال الريادياة 

في العراق يمكن تعميم التجربة لت طي كافة جامعات العراق. وقد يتطلاب يومهاا 

توظياف اعاداد مان المااوظفين حصاول رياتس علاى بعاض المان  للمساااعدة علاى 

 لت طية كل جامعات العراق. 

وذلااك بالمشاااركة مااع كليااة  2016/6/8وقااد افتتحاات ريااتس اول حاضاانة فااي 

المنصور الجامعة وبل ت عدد المشااريع المساجلة فاي الحاضانة ل اياة كتاباة هاذا 

الحاضاانة احاضاانة مشااروع  المشاااركون تسااميةمشااروع. وقااد قاارر  16التقرياار 

حاضاانة ثانيااة مااع جامعااة  انشااا العماارا. وتقااوم شااركة ريااتس باتخاااذ خطااوات 

ت تجاري ماع وزارة التعلايم العاالي والبحاث وهنااك محادثاا 2016أخرو خاالل 

 2017العلماي لشاامول كاال جامعااات العااراق بحاضاانات خاصااة بهااا فااي األعااوام 

 . 2018و

     مشروع الهند الصغيرة 1.1

 خريجااو الجامعااات يواجههاااان الوضااع االقتصااادي العراقااي والصااعوبات التااي 

بداياة هي ظروف ال تختلف كثيرا عن ظروف الهند فاي ائف بالحصول على وظ

التساااعينات مااان القااارن الماضاااي. يومهاااا توجهااات الهناااد الاااى تأسااايس صاااناعة 

ل وقد نمت منذ يومها هذه الصناعة لتمتص كال Offshoreالبرمجيات عن بعد ي

خريجي الجامعات الهندية في مجااالت المعلوماتياة واالتصااالت وتقادر اعادادهم 

عولماة وأصابحت خريج سنويا. وهذه الصناعة تعتماد علاى مبادأ ال 200,000ب 

إعادة انتاج هاذه  وباامكانتدر على الهند مئات المليارات من الدوالرات سنويا. 

ومن الممكن التنافس مع الهند بصاورة إيجابياة الن الخاريج  ،التجربة في العراق

العراقااي مسااتعد ان يقباال براتااب يقاال بكثياار عاان الراتااب األدنااى الااذي يقباال بااه 

وجاود  ستسات لرياتس فاإن ما هي الحالة مع الهناد الخريج الهندي هذه األيام. وك

االعداد الكبيرة من الجاليات العراقية في الواليات المتحدة وأوروبا لتشكيل فارق 

تسااويق ومبيعااات تعماال علااى الفااوز بعقااود برمجيااات بينمااا يقااوم الخااريجين فااي 

قيماةل. يابتدا   تحت ارشاد فرق هندية مفنيا  العراق بالعمل على تنفيذ هذه العقود 

سانينل  3-2وتتوقع رياتس ان ينماو هاذا المشاروع بسارعة خاالل فتارة وجيازة ي

. ويتطلااااب 10,000-50,000 حاااادودعاااادد الخااااريجين العاااااملين فيااااه بليصااااب  



المشاروع اخضاااع الخااريجين لتاادريب متقاادم للوصاول بهاام للعماال باانفس الجااودة 

ي للبااد  بهااذا العالميااة التااي يتوقعهااا الزبااون ال ربااي. ويقاادر الرأساامال التشاا يل

ويبلاااع معااادل  ا  دوالر. والماااردود اعتيادياااا يكاااون عاليااا نملياااو 10المشاااروع ب 

ملياون  60 – 40بحادود موظف  1,000إيرادات شركة تعمل بهذا المجال وبها 

دوالر ساانويا. ولاادو ريااتس الشااراكات المطلوبااة والمعرفااة التفصاايلية بتشاا يل 

شركة من هاذا الناوع. يجاري االن بحاث وكتاباة دراساة الجادوو مان قبال فرياق 

عراقي وامريكي وهندي. ونأمل الفوز بقرض ميسر من البنك المركزي العراقي 

 للمضي بهذا المشروع العراقي الرائد.

 بوابة المواطن  وكالء مشروع 1.1

. المشاروع يعتماد علاى لدو ريتس خطة مفصلة وجاهزة للمضي بهاذا المشاروع

مكتابل. وهاذه  6,000فت  عادد كبيار مان المكاتاب علاى امتاداد العاراق يتقريباا 

المكاتااب تتعاماال باسااتالم كاال معااامالت المااواطنين لاادو الدولااة بكاال أنواعهااا. 

تصاب  إذ  مباالع حماياة اجتماعياةطلاب جاواز سافر او اساتالم على ذلاك وكمثال 

هذه المكاتب هي النافذة الموحدة للمواطن فاي تعامالتاه ماع الحكوماات االتحادياة 

 امتيااازاو  والمحليااة او ااقلاايم. والمباادأ هااو ان هااذه المكاتااب تعماال بتاارخيص

ل والتقااديم عليهااا مفتااوح فقااط للخااريجين الجااامعيين العاااطلين عاان Franchiseي

كااال واحاااد مااان هاااؤال  سااايتوفر لو% إنااااث. 50ذكاااور و% 50العمااال وبنسااابة 

وبشااروط سااهلة يساام  لااه بالبااد  بمشااروع الوكالااة.  ا  صاا ير ا  الخااريجين قرضاا

. عمال هاذه وتكون الحكومة العراقية او جهة أخرو دولية ضامنة لهذه القاروض

مثااال اساااتالم المعاااامالت المكاتاااب يتضااامن تقاااديم خااادمات متعاااددة للماااواطنين 

وتقاوم هاذه  . ا  االستمارات في حالة كون المواطن أُميومل  ورسومها الحكومية 

باستحصااال رساااوم بساايطة مااان المااواطن لقااا  خااادماتها. وكااذلك ياااتم المكاتااب 

استحصال مبالع من المواطن للخدمة البريدية ايصال معاملتاه ذهاباا الاى الجهاة 

تاب علاى الحكومية المعنية وإيابا الاى الماواطن فاي بيتاه. وسايتم اساناد هاذه المكا

ل Helpdeskمبدأ الحاضانة الريادياة مان خاالل تساهيالت مثال مكتاب مسااعدة ي

كال األماور الفنياة المتعلقاة بالمعاامالت او اساتعمال  لاىعاالوة ع والذي ساي طي

النظاااام الحوسااابي للبواباااة، أماااور العمااال كمشاااروع تجااااري أيضاااا مثااال مساااك 

للماواطنين. وقاد  الحسابات وكيفياة توسايع نشااط المكتاب لتقاديم خادمات إضاافية

دوالر. ونتوقاع ان يشا ل  2,500 – 1,500 بحادودخمن وارد المكتب الشهري 

خااريج.  12,000 – 8,000ماان الخااريجين تتااراوح بااين  ا  هااذا المشااروع اعااداد

ويحتاج هذا المشروع الى امر ديواني يسم  لمكاتاب البواباة ان تساتلم معاامالت 

عاون مع بوابة المواطن بكل االعمال . وسوف يقوم البريد العراقي بالتالمواطنين

مليااون  60ونخماان ااياارادات ااضااافية الناتجااة بحااوالي  .اللوجسااتية للمعااامالت

وتتوقع ريتس ان يتم فت  مكاتب للبوابة في كل الدول حيث تتواجد دوالر سنويا. 

ومن فوائاد بواباة الماواطن هاو تحجايم ان لام نقال القضاا  علاى جاليات عراقية. 

الصا ير حياث انهاا تمناع االتصاال المباشار باين الماواطن والموظاف مماا الفساد 

. كماا وإنهاا ساتوفر مثااال ناصاعا لرشاوةصاول مواقاف تاؤدي ليقلل من فرص ح

لمؤسسة قطااع خااص عراقاي تعمال بجاودة عالياة وتضامن راحاة الماواطن مان 

 عنا  مراجعة الدوائر الحكومية وما تسببه من هدر للوقت والتكاليف. 



راح مشروع بوابة المواطن لمكتب السيد رئايس الاوزرا  فاي شاهر كاانون تم اقت

 بانتظار تحديد موعد للتقديم.  وما زلناإيجابيا اآلني وكان الرد  2015األول 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 مكافحة الفساد .3

مان الادول الرائادة يعتبر العراق من الدول الرائدة في ممارسة الفساد ولكان لسساف لسانا 

االقتصاااد العراقااي. وتكاااد غالبيااة  ، توسااعوبصااورة مااؤثرة ،والفساااد يعرقاالبمكافحتااه. 

فاشلة. وعليه قامت ريتس بتصاميم أربعاة مشااريع أن تكون المشاريع التنموية الحكومية 

لمعالجااة أوجااه معينااة ماان الفساااد. فالمشااروع األول يتعاماال مااع الفساااد الصاا ير يرشااى 

والمشااريع الثالاث في المشاتريات الحكومياة.  المعامالتل. ويعنى الثاني بالفساد الحاصل

والرابااع تعنااى بنااوعين ماان الفساااد القطاااعي الااذي يااؤثر بصااورة كبياارة ومباشاارة علااى 

المواطنين وهما في مجالي الحصة التموينية والنفط. نتيجة تطبيق هذه المشاريع األربعاة 

اد مبنية على كل تأمل ريتس ان تتراكم لدو العراق خبرات عميقة في مجال مكافحة الفس

الفسااد فاي العاراق مماا سايوفر لناا خبارة ناادرة سايكون باامكاان  ألسااليبالتنوع الكبير 

وبذلك نكون قد في تصدير خدمات استشارية لكافة دول العالم. بصورة إيجابية است اللها 

 صنعنا فرص إيجابية من صلب المشكلة. 

 بوابة المواطنمشروع  1.1

القسام الساابق فاي معارض شارح خاصايته باساتحداث تم ذكر هاذا المشاروع فاي 

فاارص عماال للخااريجين. ان هاادف المشااروع الرئيسااي هااو مكافحااة الفساااد فااي 

معااامالت المااواطنين لاادو الدولااة للوصااول ألدنااى مسااتوياته ان لاام نقاال للقضااا  

عليه. وتقوم فكرة المشروع على منع أي لقا  بين المواطن يالمراجعل والموظف 

مان  أكثارريتس بإنشا  عدد كبيار مان مكاتاب بواباة الماواطن يالحكومي. ستقوم 

والتااي سااتخدم المااواطنين عنااادما يرغبااون بتاارويج معاملااة حكومياااة. ل 6,000

وكوننا بلد لديه بيروقراطية متراكمة مبنية على روتين بالع التعقيد وهناك الكثير 

العااراق ماان الااروتين لااذا نجااد ان اعااداد أنااواع المعااامالت كبياار جاادا. كمااا وان 

 أصب لذا  .لديه نسبة كبيرة من االميين وهي في زيادة مضطردة أصب ولسسف 

اسااتمارات المعااامالت   لزامااا ان يكااون هناااك ماان يساااعد المااواطن علااى ماال



لدو مكاتب بوابة الماواطن القادرة علاى تعبئاة وبصورة صحيحة وبدون أخطا . 

مقااادرة الااادائرة يحساااب نمااااذج االساااتمارات اماااا يااادويا او بواساااطة الحاساااوب 

وتعتمد مكاتب بواباة .  الحكومية المعنية التعامل بالحوكمة االلكترونية او بعدمهل

المااواطن علااى مكاتااب البريااد العراقااي التااي سااتعمل كااالعمود الفقااري اللوجسااتي 

لبواباة الماواطن. وبماا ان شاركة رياتس جهازت البرياد العراقاي بنظاام محوساب 

كامال هاذا النظاام ماع نظاام البواباة. وساتكون ادارة مكاتبه فسيكون من الساهل ت

لحكوماة مان صاال  االحكوماة ولجاناب ن ماهذا التكامل هاو زياادة الشافافية ثمرة 

ويمكاان  ،اجماليااة وتفصاايلية ،حصااائيات حااول أدا  كاال دائاارة حكوميااةالخااالل ا

 على المواقع الحكومية لزيادة الشفافية الحكومية.  إعالنها بصورة انية

 مشتريات القطاع العام  مشروع 1.1

ان الفساااد مستشااري فااي مشااتريات القطاااع وهااي هناااك حقيقااة ال يمكاان نكرانهااا 

العااام. ويكفااي سااؤال أي شااركة قطاااع عااام دأباات علااى عماال عقااود تجهيااز او 

اغاارب ماان الخيااال.  أحيانااا  تكااون مقاااوالت لسااماع قصااص وممارسااات كثياارة 

لالبتازاز علاى مختلاف تعارض واغلب الشركات المتعاقدة للمشتريات الحكومية ت

المستويات اادارية لدو الجهة المشترية. وكون ان هناك نسبة عالية مان العقاود 

 تصل الى نهاياتها بصورة طبيعية ال يبدو انها تؤثر بتقليل مستوو الفساد.  ال

المشروع المصمم من قبل ريتس يهادف الاى أتمتاة أكبار قادر ممكان مماا تتطلباه 

ة منااذ باروز الحاجااة ياى ان نظاام المشااتريات سايتابع العملبمعنااعملياات الشارا . 

لشرا  مادة او خدمة، خالل عملية التخمين الى إضافة المبالع المطلوبة للميزانية 

وماان ثاام خااالل عمليااة المناقصااة ثاام تنفيااذ المشاااريع او عمليااات الشاارا  وأخياارا 

ين األخارو الهدف هاو فارض كال تعليماات العقاود والقاواناستالم ودفع الفواتير. 

ذات العالقااة بصااورة عادلااة ولمنااع ممارسااة أي تعقياادات محليااة التااي غالبااا مااا 

قاعادة بياناات للشاركات تتواجد لفس  المجاال للفسااد. ويتضامن التصاميم إضاافة 

أسااما   نبااال  عاااالالمسااجلة كمقاااولين للعقااود الحكوميااة ويتطلااب هااذا التسااجيل 

مالكي األسهم والمدرا  ومجاالت عملها وقدراتها وتاريخ نشاطاتها. كماا سايوفر 

المشااروع قاعاادة بيانااات تتضاامن كافااة أسااعار المااواد والخاادمات ألغااراض منااع 

التالعااب بميزانيااة المشاااريع ماان خااالل تضااخيم األسااعار فااي مرحلااة التخمااين. 

فاي الكشاف المبكار عان بياة ويوفر المشروع أدوات بحثية لمساعدة الجهات الرقا

 حاالت مشتريات مشبوهة. 

 مشروع توزيع الحصة التموينية 1.1

عامين عملت شركة رياتس بادور استشااري لاوزارة التجاارة لتصاميم على مدو 

نظام لتوزيع مواد الحصة التموينية يضمن انحسار فارص الفسااد وبانفس الوقات 

كاال شااهر. وقااد أدت يرجااع تااوفير المااواد لالنتظااام ماارة سالسااة التوزيااع بحيااث 

لام يؤخاذ باه حينهاا.  ،ولسساف ،االستشارة الى عمل مقترح معاين للاوزارة الاذي

ولدو رياتس االن تفكيار جدياد ومقتارح لنظاام جدياد لتوزياع الحصاة مبناي علاى 

إزالااة معظاام الجهااات الوساايطة فااي سلساالة التوزيااع وبضاامنهم وكااال  الحصااة 

مواد من منابعها ل اية وصاولها لبيات الفكرة الجديدة هي تتبع كميات الالتموينية. 

او السايلوات. وتتحمل الشاركة  للموانئالمواطن. مثال تتبع مادة ما من وصولها 



مسؤولية عمليات ت ليف حصاة كال عائلاة بكرتاون يعتماد حجماه علاى اساتحقاق 

العائلة ويتم إيصال الكرتون ل اية باب منزل العائلة ويستحصل على توقياع ساند 

وضااع ملصااقات باااركود علااى كاال كرتااون ألغااراض سااتالم. ويااتم الكتروناي باال

التتبع بالسااتاليت لكال  هذا النظامسيخضع التتبع والسيطرة على حركة المواد. و

 وسائل النقل المستخدمة في سلسلة التوزيع.

 مشروع مراقبة الخزين النفطي  3.1

هاذا المشاروع هاو فان الثروة النفطية هي ملاك للشاعب. حسب الدستور العراقي 

الاى تساليمها مبادرة لمراقبة كل قطرة من النفط من لحظة اساتخراجها مان البئار 

للزباون النهاائي، سااوا  اكاان زبااون داخال العاراق او مسااتورد خاارجي. وهاادف 

المشااروع هااو منااع أي خسااارة فااي الكميااات المسااتخرجة لصااال  الفساااد. وهااذا 

التكنولوجياا حياث وصالنا االن ممكنا بسابب التقادم الجااري فاي  أصب المشروع 

وهااي تتااي  وضااع  لInternet of Thingsالااى مااا يساامى بإنترناات األشاايا  ي

اات في كمجس   ات هاي أجهازة ل مكاان ياتم فياه نقال او خازن الانفط. وهاذه المجس 

ل وقيااااس Pump Meterل وقيااااس الضاااخ يFlow Meterتااادفق يالقيااااس 

ل وماا شاابهها مان الكترونياات. وتقاوم هاذه األجهازة Level Metersالمستوو ي

من خالل االنترنت الى نظام مركزي يقيس  ودائميهببث قرا اتها بصورة تلقائية 

ونظاام كهاذا الاذي . كال الوقاتنية الحجم االفتراضي للخازين  بصورة مستمرة و

وصفناه هنا غير موجود بالساوق حالياا. فاإن وافقات السالطات العلياا علاى عملاه 

سيتم العمل على تصميمه وتطويره من قبل كفا ات عراقية تكتسب خبرة جديدة ف

يمكن تصديرها على شاكل منتاوج او استشاارات الاى الشاركات والادول المنتجاة 

 للنفط. 

 تطوير البريد العراقي .4

البريد هي باألصال فكارة عراقياة حياث ابتادعها الساومريون وقامات حضاارات ان فكرة 

ديااوان البريااد وكاناات أهميتااه تااأتي  تالعباسااية بتطويرهااا عناادما اساتحدثمتتابعاة كالدولااة 

خدماة تم تأسايس تحت االحتالل البريطاني للعراق  1919بعد ديوان المال. وفي مباشرة 

وفاي الخدمة البريدية العثمانية والتي لم تكان متطاورة.  ،بريدية حديثة لتحل محل سابقتها

قي ليصب  الرائد بين دول المنطقة حيث كان اول غضون سنوات قليلة تطور البريد العرا

بريد يضيف خدمة التل راف على سبيل المثال. واستمر البريد العراقاي باالتفوق بخدماتاه 

الى بداية الثمانينات من القرن الماضي حيث بدأ بالتراجع. وأصب  البرياد العراقاي الياوم 

يديااة بالمنطقااة فااي اغلااب فااي أساافل جااداول المقارنااة بمثيلااه ماان مقاادمي الخاادمات البر

ريد العراقي هذا الوضع اذ ان مستواها هو ُعُشر ما يجب المؤشرات. وتعكس إيرادات الب

 ان تكون عليه.

لاوزارة االتصااالت للادخول بشاراكة باين رياتس  ا  قدمت شاركة رياتس عرضا 2012في 

تسهم برفاع خدمة بريدية حديثة  20من  أكثرالعرض استحداث  العراقي وتضمنوالبريد 

ضعف مستواها الحالي. ووزارة االتصااالت عاكفاة  20-10إيرادات البريد العراقي بين 

على دراسة هذا المقترح ولم ترد عليه إيجابا او سلبا لحاد االن. وهاذه هاي فرصاة ذهبياة 

ان  ال يخفاىعراقية أخرو لبنا  بنية تحتية تساهم بتنشيط االقتصاد العراقي تذهب سدو. 



حديثااة تحاات إدارة نشاايطة لهااا تااأثير إيجااابي كبياار علااى االقتصاااد المحلااي  خدمااة بريديااة

   وتستطيع المساعدة على استحداث صناعات جديدة في البلد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعات العراقية  .5

نتيجة لحضورنا فاي سلسالة ورشاات العمال المخصصاة لعادد مان القطاعاات االقتصاادية 

ح االقتصااادي واتحاااد رجااال االعمااال العااراقيين التاي دعااا اليهااا المعهااد العراقااي ل صاال

ومركز المشروعات الدولية الخاصة وذلك للوصول لمقترحاات عملياة لتفعيال القطاعاات 

المختلفاة فقاد تولادت أفكاار لمشااريع جديادة توظاف التكنولوجياا وتهادف الاى تنشايط تلااك 

يمااا يلااي وفالقطاعااات ماان خااالل معالجااة بعااض نقاااط الضااعف التااي اظهرتهااا النقاشااات. 

 خالصة تلك المشاريع المبتدعة لحد االن. 

 مشروع "صنع في العراق" –الصناعات اإلنتاجية   1.1

خااص العاام والقطااع القطاع الصاناعات اانتاجياة العراقياة مكاون مان شاركات 

اقتصاديه كبيارة مماا اجبار مختلط. تعاني كل شركات هذا القطاع من ض وط الو

 ،والضااارائب ،علاااى التوقاااف. المعوقاااات كثيااارة كالبنياااة القانونياااة االكثيااار منهااا

قاروض االسااتثمار، الااخ. ولكاان هناااك جانااب يعاااني ماان ضااعف ذاتااي ويتطلااب و

لتصحيحه اال وهو مجال التسويق وما يصاحبه من سالسل التوزيع. وهذه  ا  جهود

 المالحظة تنطبق على التسويق الداخلي والخارجي يتصديرل. 

ساامى اصاانع فااي عماال علااى انشااا  موقااع تجااارة الكترونيااة بالمُ تقااوم ريااتس بال

العراقا وهو يركز على تسويق المنتجات العراقية داخل وخارج العراق بالجملة 

المواد والمنتجات المصنعة في العراق. وستقوم رياتس بالادخول وبالمفرد ولكافة 

في عقود شراكة وطنية مع شركات وزارة الصناعة والقطاع الخااص والمخاتلط 

بااضاااافة الاااى شاااركات النقااال والخااادمات اللوجساااتية والبرياااد العراقاااي وذلاااك 

 لتساويق والتوزياع.لمشاكلتي اللمساهمة في الوصول الى حلول ذات كفا ة عالياة 

يكون نافذة واحدة للمشاترين  ،ابورتالا ،قلب المشروع موقع الكترونيسيكون و

ليطلعوا على األسعار والمواصفات بااضافة الى تواجد المنتوج مع وجود قابلية 

لعمل مزادات بين المشترين حين تكون الكميات او االحجام المعروضة محدودة. 



حادود الاروتينل  أدنىبسهولة يوهدف المشروع هو إتمام عمليات البيع بسرعة و

وكذلك هو الحال بالنسابة ايصاال المنتوجاات المشاترات وسارعة إيصاال اثماان 

 البضاعة الى المصنعين.

  السياحة "سياحة العراق" 1.1

تتميز السياحة بتوفير فارص عمال بأعاداد هائلاة عنادما يصاب  بلاد او منطقاة ماا 

يقااين ان العااراق يمكاان ان وغالبيااة العااراقيين لااديهم  معروفااة كمنطقااة سااياحية. 

استثنينا الساياحة إذا  ،. اال انه في الواقعيتحول الى بلد سياحي من الصنف األول

الماضاي.  ساتينات القارنالسياحة في العراق تكاد تكون معدومة منذ فإن  ،الدينية

فاي المنطقاة لاديها بااع  أخارو وعلى الساياحة العراقياة ان تناافس ماا تقدماه دول

طوياال فااي صااناعة السااياحة مثاال مصاار وتركيااا واالمااارات ولبنااان. وهااذا يعنااي 

وجوب انشا  مراكز ومشاريع سياحية جيدة وكذلك وساائل متقدماة لتساويق هاذه 

 أليلجااذب السااياح ماان داخاال وخااارج العااراق. ولسسااف يفتقااد العااراق  المراكااز

وعلياه تهادف رياتس مان . الاخ ... ادقوسائل تسويقية تسهل حجز السفرات والفن

يساهل التساويق هذا المشروع الاى انشاا  موقاع الكتروناي شاامل ومتعادد الل اات 

قاادر علاى عاارض ، المشااريع الساياحية ويحفازهم للنهاوض بخادماتهم ألصاحاب

لكافااة المعااالم السااياحية فااي العااراق،  والفيااديوهاتدلياال سااياحي معاازز بالصااور 

والنقااال وايجااار المرافااق الساااياحية ذاكر والفنااادق وكافااة أنااواع الحجاااوزات للتاا

والسيارات وتوفير ت طية كاملة لكل مستوو مان ميزانياات االفاراد ومجموعاات 

السااياح. وسااي طي الموقااع احتياجااات السااياح العااراقيين والقااادمين ماان خااارج 

 العراق. 

   زرع في العراق   1.1

هاذا المشااروع ذي أهميااة كبياارة وهااو تحات الدراسااة وسااتعلن عنااه ريااتس حالمااا 

 تنتهي من كتابة دراسة الجدوو. 
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رغم اتباع الحكومة العراقية لسياسات معالجاة الفقار اال اناه التازال هنااك فجاوات كبيارة 

وعات كبيرة تحتااج بين هذه السياسات والحاجة الفعلية في المجتمع العراقي. وهناك مجم

الى برامج متطورة وكثيرة لت طية حاجاتها مثل النازحين والمهجرين واالرامال وااليتاام 

فاي مجتمعناا تحتااج الاى درجاة أكبار مان الرعاياة والمعوقين. وكذلك لدينا جوانب كثيرة 

ر وإزالة األل ام والرياضات الفردية واالبنية المدرسية وبرامج تاوفيالتراث والترفيه مثل 

فاارص العماال... الااخ. وقااد عاناات هااذه الفئااات واالنماااط االجتماعيااة ماان الحرمااان وقلااة 

االهتمام حتى في سنوات الموازنات االنفجارية. لذا تقوم ريتس بمواردهاا القليلاة بابتاداع 

 ما يليبرامج ذات تمويل ذاتي تسم  بمعالجات لبعض هذه االحتياجات. والخطة تتضمن 

 من المشاريع. 

 ليانصيب العراقي ا  1.1



ر. ال ارض مان ي الوقات الحاضاليس لدينا في العراق مشروع يانصيب وطني ف

معظام دول العاالم هاو جماع أماوال صا يرة مان اعاداد في  هاليانصيب المعمول ب

كبيرة من الناس الهدف منها دعام اعماال ذات فائادة للمجتماع. والمتبارعين عاادة 

فارص  ماا تكاونكبارو. وغالباا يدخلون في سحب لفرصة الحصول على جائزة 

مليون. مماا يعناي ان  25:  1ماليين الى  10:  1الفوز بالجائزة الكبرو بالمدو 

المشارك باليانصيب يعلم يقينا ان فرص فوزه بالجائزة تكاد تكاون مساتحيلة وان 

 ال يمكانيكون تبرعا بصاورة حتمياة. أي ان العملياة أن لالشتراك يكاد  ما يدفعه

 . أقربر وان التبرع هو وصف ان توصف بالقما

يتطلااب مشااروع اليانصاايب توزيااع أجهاازة بيااع اليانصاايب علااى المحااالت التااي 

ترغااب باالشااتراك. واألجهاازة عبااارة عااان حاسااوب مصاا ر يتصاال بحاساااوب 

-1او  50-1ارقاام فاي المادو  7او  6مركزي. ويقوم العب اليانصيب باختياار 

ي يصادر وصال يثبات األرقاام . وتسجل هذه األرقام في جهاز اليانصايب الاذ60

المختااارة بااضااافة الااى رقاام تسلساالي منفاارد صااادر ماان الحاسااوب المركاازي. 

 قق من مطابقة الرقم التسلسلي المنفردحالجوائز تدفع فقط لحامل الوصل وبعد الت

يجااب ان يكااون فااي ساان الرشااد. يجااري السااحب بصااورة علنيااة  للمتباارع الااذي

واعتياديااا فااي بااث مباشاار فااي برنااامج تلفزيااوني. ويسااتعمل فااي السااحب جهاااز 

يضمن عشوائية تامة في اختيار األرقام الرابحة. تقوم الجهاة المشا لة لليانصايب 

يريتسل بمهام توزيع الجوائز، يدفع أي ضرائب حكومياة مطلوباة، وبعاد خصام 

يانصايب يكاون يودع باقي االياراد فاي حسااب خااص للتكاليف تش يل المشروع 

تحاات إدارة مجلااس أمنااا  معااين ماان قباال البرلمااان او الحكومااة. ويجتمااع مجلااس 

ماان  ماان قباال منظمااات الاألمنااا  بصااورة منتظمااة ويأخااذ قاارارات بشااأن طلبااات 

تعمل في المجاالت االجتماعية حسب قائمة شبيه لما ذكرناه  التي مدنيالمجتمع ال

لااس األمنااا  طلبااات للماان  مشاافوعة فااي بدايااة هااذا القساام. وفااي العااادة يسااتلم مج

بدراسااات جاادوو تبااين ماان يسااتفيد ماان المنحااة وكيااف والماادة المطلوبااة لتنفيااذ 

المشاااروع. واعتيادياااا تاااتم كااال األماااور بشااافافية بال اااة وتعلااان أساااما  المشااااريع 

والمنظمات القائمة عليها ومبالع المن  الممنوحة لهم في نفس البرامج التلفزيونية 

كما وتقدم تقارير . المن  عمليةفساد في اليانصيب وذلك لمنع أي تقدم سحبة التي 

  تلفزيونية خبرية عن المشاريع التي تستفيد من اليانصيب. 

وفي دراساة جادوو حضارتها رياتس مبنياة علاى مقارناات ماع دول أخارو كاان 

مليااار  1.75$ايااراد ساانوي اجمااالي بحاادود ينااتج هناااك تخمااين بااان اليانصاايب 

% فسايكون اجماالي المان  السانوية 30ا ان حصاة المان  هاي دوالر. فإن فرضان

ماان  أكثاارمليااون دوالر. وعااالوة علااى ذلااك فنتوقااع ان يخلااق اليانصاايب  $525

 فرصة عمل جديدة توظف في المشروع.  1,000

 مشروع االيادي االصطناعية 1.1

 3Dتعماال ريااتس علااى افتتااااح اول مركااز عراقااي للطباعااة ثالثياااة االبعاااد ي

Printing .ونحن االن في مرحلة توريد األجهازة. والمركاز بحاد ذاتاه سايكون ل

زبااائن كالجامعااات الويقاادم خاادمات طباعااة لسشااكال المجساامة ماان قباال  ا  تجارياا

وسيكون للمركز هدف اخر وهاو  .المعماريين والمبتكرين وأطبا  االسنان، الخو



سطفال. انتاج ايادي اصطناعية ميكانيكية يقادرة على قبض األشيا ل مخصصة ل

وسبب اختيار األطفال هو الن اجسامهم تنمو بسرعة مما يتطلب استبدال االيادي 

ل ال 3Dمثال مرة كال سانة. وتكلفاة الياد المصانعة مان طابعاة ي ،بصورة مستمرة

فااي اقصااى الحاااالت. وهااذا يساام  لنااا بمعالجااة االف األطفااال   200$ـتتعاادو الاا

فرصاة ت يار حيااة الطفال دين وهي المعوقين الذين ستعاد لهم فرصة استعمال الي

وعائلته بشكل جذري. واشت لت ريتس على هذا المشاروع للساتة أشاهر األخيارة 

بشراكة مع منظمة أمريكية تطوعية متخصصة بهذا المجال وتعمل على ودخلت 

 نشر قدرة تصنيع هذه االيادي حول العالم. 

 تسويق الصناعات الحرفية اليدوية 1.3

الدراسة وستعلن عنه ريتس حالما تنتهي من كتابة دراسة هذا المشروع هو تحت 

 . له الجدوو

 (Fab Labsمختبرات االبتكار )     3.3

هذا المشروع هو تحت الدراسة وستعلن عنه ريتس حالما تنتهي من كتابة دراسة 

 . له الجدوو
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