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 تقديم :

تّحول العراق من نظام شمولي مركزي ، في ظل هيمنة 

سياسة الحروب وعسكرة االقتصاد والمجتمع ، الى نظام 

ديمقراطي ، يشكل اقتصاد السوق احد  ابرز مكوناته ، إال ان 

عــــــــد علــــى قواعـــــــد ثابتة هذا التحول لم يستقــــــر ب

وواضحـــــة تستند الى رؤية ونهج ورسالة وخطة في المجال 

االقتصــــــــادي ، خطــــــة ترســـــم مالمح نموذج 

اقتصــــــادي يحكم السياســـــات والقرارات والمبادرات 

االقتصادية ، ويهـــــذّب مسارات المالية العامة للدولة بما 

ينسجم وفلسفة الدولة الجديدة ، وقد لعبت تحديات الظروف 

التي واجهها البلد ، حيث دمّر االرهاب البنى التحتية وفرص 

البناء والتطور واالستثمار من جهة ومن جهة اخرى اخذت 

المنافسة السياسية مناحي تستهدف تحقيق المصالح الفئوية 

 والخاصة على حساب المصالح العامة ، وعلى حساب

التشريعات والقرارات التي تتطلبها عملية وضع االقتصاد 

العراقي على المسارات والسياسات الصحيحة ، لذلك 

تعاظمت الحاجة الى اجراء تغييرات هيكلية واصالحات 

 واسعة وبناءات موضوعية من اجل النهوض بالواقع. 

ان الكتاب الذي بين ايدينا "منهجية االصالح  

ي العراق " لمؤلفه الخبيــــر االقتصادي والمصرفي ف

االقتصـــادي والمصرفي االستاذ سميـــر النصيـــري 

 يطــــرح منهجية مهمــــة في عملية االصالح.

 تأتي اهميتها من حيث :

  الربط الوثيق بين اصالح القطاع المصرفي والنهوض

به وبين اصالح االختالالت في هيكلية االقتصاد ، 

حيث ان قــوة الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي 

يستند الى حد كبيـــر علـــى قــــوة االقتصاد 

واستقراره وتنوعــــه ، وعلـــى دوره في دعم وتحفيز 



 
 

ره  القاعدة االساس لالقتصاد القطـــاع الخاص باعتبا

 ونموه.
  الربط الوثيق بين االصالح االقتصـــادي والمالـــي

والمصرفـــي وبين انشاء مؤسسات وكيانات قادرة 

على االدارة والتخطيط  وتعبئة الموارد باتجاه التنمية ، 

منها ) المجلس االقتصادي( و) الصندوق الوطني 

يراد واالستثمار( لالدخار( و) الهيئة العليا لالست

و)مجلس االعمال الوطني( و) مصرف للتنمية 

 واالستثمار( و)مؤسسة تمويل المشاريع 

الصغيرة( ، وكذلك ربـــط عمليـــة االصالح بجملة 

من التشريعات والتعديالت على االجراءات 

 والسياسات.
  كذلك تأتي اهمية الكتاب من حيث الربط بين تكوين

عملية التمويل المحلي  قاعدة انتاج وطنية وبين

والدولي بالشكل الذي يوظف الموارد المتاحة من تلك 

 المصادر توظيفاّ هادفاّ ومنتجاّ.
  كما لم يَغفل الكتاب العالقة بين مهمات االصالح وبين

مواصفات ومؤهالت من يديرون تلك العمليات من 

الخبراء والمختصين ممن يتمتعون وعلى قدر عالي 

 لية والنزاهة واالستقاللية..من الشعور بالمسؤو
  وحيث ان السياسة المالية والسياسة النقدية تمثالن

قاعدتي السياسة االقتصادية، فقد تنـــاول الكتاب دور 

كل منهما فــــي عملية االصالح االقتصادي ، وكذلك 

دور البنك المركزي العراقي في دعم االقتصاد 

الوطني من جهة ودوره في النهوض بالقطاع 

 لمصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية .ا
واخيراً ، ان اهمية الكتاب وماورد فيــه هو ان كاتبه       

االستـــاذ سمير النصيري قضى سنوات طويلة في رصد 



 
 

ومواكبة االقتصاد العراقي والقطاع المصرفي، واستطاع 

بمتابعته الحثيثة وخبرته الغنية ، ان ينفذ الى اعمق المشاكل 

حديات والظواهر ، مما جعل منهجيته في رسم الحلول والت

والمعالجات تستند الى واقع معاش وخبرة غنية ، مقرونـــة 

بالحـس الوطنـــــــي المخلص ، والشعور العالــــي 

بالمسؤوليـــــة ، وكـــــل ذلك في اطـــــــار الموضوعية 

 والمهنيــــــة والحيادية .

فكار التي وردت في الكتاب طريقها الى اتمنى ان تأخذ اال      

الواقع من اجل تصحيح المسارات واالختالالت ، واتمنى لكاتبه 

 العزيز دوام الموفقية في خدمة بلده وشعبه. 

     

  

 

 محافــظ البنــك المركــزي العراقــــــي                         

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقدمة

يعثثثاني االقتصثثثاد العراقثثثي مثثثن مشثثثاكل وارتبثثثاك فثثثي الرؤيثثثة 

االقتصادية بين المثنهج االقتصثادي المركثزي وبثين محثاوالت 

 2003االنتقثثال الثثى تليثثات اقتصثثاد السثثوق وخثثالل الفتثثرة مثثن 

والثثى الوقثثت الحاضثثر اتسثثم المشثثهد االقتصثثادي بعثثدم وضثثوح 

ام الرؤية والمنهج وضعف التخطثيط وسثوء اسثتخدام المثال العث

وقصثثور البيئثثة التشثثريعية التثثي تثثنظم العمليثثة االقتصثثادية ممثثا 

انعكس ذلك على التشتت واالجتهادات والتجريبيثة فثي صثناعة 

القثثرارات االقتصثثادية يضثثاف الثثى ذلثثك عثثدم إشثثراك القطثثاع 

الخثثثاص فثثثي ادارة االقتصثثثاد وبالتثثثالي ابتعثثثاد رؤؤس اموالثثثه 

اسثتثمارية  وهروبها الى خارج العثراق وتوظيفهثا فثي مشثاريع

فثثي الثثدول المجثثاورة فثثي وقثثت ان الثثبالد بثثأمس الحاجثثة الثثى 

استثمار هذه االموال فثي التنميثة االقتصثادية فثي الثداخل . وإن 

ما يميز االقتصاد العراقي تأثره باالزمات االقتصثادية العالميثة 

وبعثد منتصثف  2008بسبب االنخفاض بأسعار النفط فثي عثام 

% عن اسثعاره قبثل 65لى بنسب إنخفاض وصلت ا2014عام 

االنخفثثثاض وبمثثثا ان االقتصثثثاد العراقثثثي ريعثثثي ويعتمثثثد علثثثى 

% مثثن مثثوارده علثثى الثثنفط وسثثوء التخطثثيط االقتصثثادي 95

جعله ال يمتلك صثندوق سثيادي اسثوة بالثدول االخثرى المنتجثة 

والمصثثثدرة للثثثنفط يضثثثاف الثثثى ذلثثثك الحثثثرب علثثثى االرهثثثاب 

ن ازمثة اقتصثادية والركود االقتصادي مما ادى الثى معاناتثه مث

، ممثثثا  2016و  2015و  2014وماليثثثة خانقثثثة فثثثي االعثثثوام 

اضطره الثى محثاوالت عديثدة لالقتثراض الثداخلي والخثارجي 

من ) صندوق النقد الدولي والبنوك والمنظمات المالية العالمية 



 
 

( لغثثثرض سثثثد العجثثثز فثثثي ميزانياتثثثه وانطالقثثثا مثثثن دعثثثوات 

والجهثثات المعنيثثة وبثثرامج االصثثالح التثثي وضثثعتها الحكومثثة 

بثثثالتركيز علثثثثى تقثثثثديم  2016و2015بثثثادرتال خثثثثالل عثثثثامي 

واقتثثراح الثثرؤى واالفكثثار والطروحثثات التثثي تنثثاقش منهجيثثة 

واقعيثثة لالصثثالح االقتصثثادي والمصثثرفي فثثي العثثراق بهثثدف 

مساعدة الحكومة واجهزتها االقتصادية في تجاوز ازمثة الثبالد 

ن ايثثديكم ويتضثثمن االقتصثثادية والماليثثة فكثثان كتثثابي الثثذي بثثي

ثالثثثة اقسثثام واثنثثا عشثثر فصثثال وملحقثثا بثثأبرز االسثثتراتيجيات 

والوثثثثثائق االصثثثثالحية الصثثثثادرة عثثثثن الحكومثثثثة والجهثثثثات 

المختصة وملحقا بالجداول االحصائية . ويشتمل علثى منهجيثة 

لالصثالح االقتصثادي وبمثايحقق االسثثتقرار فثي النظثام المثثالي 

ده واجثب وطنثي يجثب والتطوير المصرفي وهو وفثق مثا اعتقث

ان يقثثثوم بثثثه جميثثثع خبثثثراء العثثثراق مثثثن اجثثثل اصثثثالح وبنثثثاء 

 اقتصادنا الوطني وهللا من وراء القصد.
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 القسم االول

 منهجية االصالح االقتصادي في العراق

 الفصل االول

  والماليه ومنهج االصالحاالزمه االقتصاديه 

 المبحث االول: حالة االقتصاد العراقي.

ان اغلب الدول وخصوصا الثدول الناميثه والعثراق واحثد منهثا 

تعتمثثد مناهجهثثا ونظامهثثا االقتصثثادي علثثى الفكثثر وااليدلوجيثثه 

التي يؤمن بها النظثام السياسثي وتسثتند فثي ذلثك علثى المثوارد 

بنثثثى التحتيثثثه والهيكليثثثه االقتصثثثاديه والبشثثثريه والطبيعيثثثه وال

واالرتكازيثثثثه المتاحثثثثه لالقتصثثثثاد واالهثثثثداف االسثثثثتراتيجيه 

المطلوب تحقيقهثا لرفاهيثة المجتمثع وتثامين احتياجثات الشثعب 

االساسثثيه والتثثي تجعلثثه يشثثعر بثثان نظامثثه السياسثثي يعمثثل مثثن 

اجل خدمته وبنثاء مسثتقبله  ولكثن فثي ظثل الظثروف السياسثيه 

يعيشثثها بلثثدنا حاليثثا وبشثثكل خثثاص  واالمنيثثه واالقتصثثاديه التثثي

مايعانيثثه الواقثثع االقتصثثادي المضثثطرب واالزمثثه الماليثثه التثثي 

بثثدات تثثؤثر تثثاثيرا واضثثحا علثثى عرقلثثة تنفيثثذ خطثثط الحكومثثه 

والقطثثاع الخثثاص فثثي المسثثاهمه بالتنميثثه االقتصثثاديه حيثثث ان 

لهثثثذه االزمثثثه اسثثثبابها وتثثثداعياتها الحاليثثثه والمسثثثتقبليه بسثثثبب 

اجئ السعار النفط في السوق العالميه وهثو المثورد الهبوط المف

% مثثن 60االساسثثي للعثثراق اقتصثثاديا والثثذي يشثثكل بحثثدود 

% مثثن االيثثرادات السثثنوية فثثي 95النثثاتج المحلثثي االجمثثالي و

الموازنثثة العامثثة والفشثثل الواضثثح فثثي خلثثق مثثوارد اقتصثثاديه 

جديثثثدة وضثثثعف التخطثثثيط االقتصثثثادي وعثثثدم التنسثثثيق بثثثين 

لماليثثه والنقديثثه واسثثتمرار العجثثز مثثن سثثنه الثثى السياسثثيتين ا
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اخرى في الموازنات العامه بسبب عدم االحتفاظ باالحتياطثات 

النقديثثه الفتقثثار وجثثود صثثندوق سثثيادي اسثثوة بالثثدول النفطيثثة 

  االخرى .
يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية االقتصادية المعمقثه  بالخلفيثات 

ؤوس االمثثوال وبواقثثع االقتصثثاد العراقثثي الريعثثي  وهجثثرة ر

الوطنيثثه الثثى الخثثارج بسثثبب الظثثروف الذاتيثثة والموضثثوعية 

اعاله.ان الذي يهمنا هنثا هثو االقتصثاد العراقثي ومثاهو الجديثد 

فيه  ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاتثه االساسثية ومثا 

هثثثي انعكاسثثثاتها علثثثى التنميثثثة المسثثثتدامة   ومثثثا هثثثي ابثثثرز 

 الثة عشر الماضيه  مؤشرات االقتصاد طيلة السنوات الث

ومثثا هثثي االفثثاق للسثثنوات المقبلثثة علثثى مسثثتوى البنثثاء الهيكلثثي 

لالقتصاد وعلى مستوى الفكر االقتصادي الذي يثؤطر الخطثى 

باتجثثاه االنظمثثة االقتصثثادية التثثي تنسثثجم مثثع الواقثثع السياسثثي 

واالجتماعي في العراق فثي الظثرف الثراهن ل هثل نحثن نعمثل 

دي المركثزي ام وفثق تليثات اقتصثاد وفق تليات النظام االقتصا

السثثوقل هثثل اقتصثثادنا مثثن حيثثث االهثثداف واالليثثات والنتثثائج 

اشثثتراكي ام رمسثثمالي هثثل هثثو خلثثيط مثثن هثثذا وذاك   ل هثثل 

االسثثس والثثرؤى هجينيثثة ام واضثثحة المعثثالم    ومثثا هثثو دور 

 القطاع الخاص في االقتصاد وفي كل ذلك  

دي خثثالل الفتثثرة مثثا تسثثاؤالت عديثثدة يطرحهثثا الواقثثع االقتصثثا

( وحتى الوقثت الحاضثر االمثر الثذي ادى بالنتيجثة 2003بعد) 

الثثى اخثثتالالت بنيويثثة وهيكليثثة فثثي االقتصثثاد  جعثثل الخبثثراء 

والباحثين والمعنيثين بالشثأن االقتصثادي امثام حيثرة فثي تحديثد 

مسارات االقتصاد العراقي والى مي افق هو يسثير واالهثم مثن 

ميثع القطاعثات االقتصثاديةلبالرغم ذلك التخثبط الواضثح فثي ج

مثثثن ان جميثثثع هثثثذه القطاعثثثات الزراعيثثثه والصثثثناعيه والثثثنفط 

والمال والتشييد واالعمار والخثدمات رسثمت لهثا اسثترتيجيات 
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ومبادرات لكن واقثع الحثال يؤكثد لثم يحصثل شثيىء مهثم طيلثة 

تلثثثك السثثثنوات واخرهثثثا اطثثثالق اسثثثتراتيجية تطثثثوير القطثثثاع 

( وسثثثثثثتراتيجية البنثثثثثثك 2030-2014الخثثثثثثاص للسثثثثثثنوات )

المركزي بالرغم من الجهود التي بذلت وياتي السثبب فثي ذلثك 

العتبارات كثيرة وتعقيثدات تخطيطيثه وتشثريعيه وتنفيذيثه ممثا 

كان له اثره في البنثى التحتيثه والفنيثه والهيكليثه لالقتصثاد. كثل 

ذلثثك ادى الثثى ضثثبابية الرؤيثثه والثثرؤا واالفكثثار المطروحثثه 

د العراقثثثي ، فـثثثـهل مثثثا مثبثثثت فثثثي الدسثثثتور الدارة االقتصثثثا

منثثثثه يكفثثثثي الن نقثثثثول ان منهجنثثثثا  25العراقثثثثي فثثثثي المثثثثادة 

االقتصثادي يسثير باتجثثاه سثليم نحثثو اليثات اقتصثثاد السثوق هثثل 

هناك شفافيه ومصداقيه في البيانات والمعلومات الصادرة عثن 

الجهثثات ذات العالقثثه بالبنثثاء االقتصثثادي فثثي القطثثاعين العثثام 

وتحقيق ما تخطثط لثه الحكومثات المتعاقبثه . هثل ان  والخاص 

هذا المنهج هثو فعثال ينسثجم مثع الظثروف التثي تعيشثها  الثبالد 

هل نحن بحاجه الثى وضثع االسثس والسثياقات والقثوانين التثي 

تخدم اعادة بناء االقتصاد وفق نظرة ثاقبه جديدة.  تعتمثد تعبئثة 

فثثي رسثثم  امكانثثات الدولثثه والقطثثاع الخثثاص بمختلثثف نشثثاطاته

خارطه طريق مرحليه واسترتيجيه لبناء مقثدمات االنتقثال الثى 

اقتصاد السوق بحيث ياخذ القطاع الخثاص دوره االساسثي فثي 

عدم تلقي الدعم من الحكومه االبمقدارالدعم القانوني والرقثابي  

ويتثثثولى القطثثثاع الخثثثاص دوره فثثثي دعثثثم البثثثرامج الحكوميثثثه 

فثثي قيثثادة السثثثوق .اذن بثثاالموال والخبثثرات لكثثي ياخثثذ دوره 

مثثاهوالمنهج االقتصثثادي الثثذي يجثثب ان نؤسثثس لثثه ومثثا هثثي 

المفاهيم والمبادا واالسثس ومتطلبثات البنثاء لهثذا المثنهج ومثا 

هثثثي الخطثثثثط والبثثثثرامج وخطثثثثوط التواصثثثثل والتعثثثثاون بثثثثين 

الحكومثثثه والقطثثثاع الخثثثاص فثثثي تطبيثثثق فلسثثثفة اسثثثتراتيجيه 
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هثات وتنطلثق مثن مبرمجه زمنيا وواضحة  المالمح لجميع الج

هثثدف مركثثزي محثثدد ايضثثا )كيثثف نبثثدم وكيثثف نبنثثي اقتصثثادنا 

الوطني  ومن الذي يبني وكيف تبنى مرتكزاتثه ومثن الثذي فثي 

النهايثثه يقثثوده هثثل هوالقطثثاع العثثام ام القطثثاع الخثثاص وكيثثف 

 الوصول الى رؤيه مشتركه بينهما الدارته (

 ولكـــي يتحقق ذلك نقترح ما ياتي:

علثثثثثثى المسثثثثثثتوى المرحلثثثثثثي  رسثثثثثثم خارطثثثثثثة طريثثثثثثق -1

واالسثثتراتيجي العثثادة صثثياغة المثثنهج االقتصثثادي الجديثثد 

 للعراق والذي يعتمد تليات االنتقال الى اقتصاد السوق

تفعيل القرارات التثي توصثلت اليهثا لجثان الخبثرة المشثكلة  -2

لكثثثل قطثثثاع مثثثن   2015فثثثي مجلثثثس الثثثوزراء فثثثي عثثثام 

الطريثق لكثل القطاعات االقتصثاديه تتثولى تطبيثق خارطثة 

قطثثثاع اقتصثثثادي ويخضثثثع تنفيثثثذ هثثثذة القثثثرارات للمتابعثثثه 

 والمراقبه والتقييم

تشثثثكيل لجنثثثه قانونيثثثه مشثثثتركه العثثثادة صثثثياغة وتعثثثديل  -3

واصدار قوانين جديدة  تخدم تطبيثق خارطثة الطريثق التثي 

يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئثه التشثريعيه التثي تثنظم 

 ه الجديد  .وتدير االقتصاد العراقي بمنهج

اعثثثادة النظثثثر بجميثثثع االتحثثثادات والجمعيثثثات والمنظمثثثات  -4

المشثثكله بقثثانون او تثثدار بأنظمثثه  داخليثثه واسثثتحدا  هيئثثة 

مستقلة للقطاع الخاص تخطيطيثة وتنفيذيثة  بمثا يخثدم قيثادة 

 القطاع الخاص للسوق مستقبال

ان مقتراحاتنثثا تشثثكل خطثثوات منطقيثثة و واقعيثثة لبنثثاء منهجيثثة 

ديدة لبناء مقدمات االنتقال الى قتصاد السثوق سثبق اقتصادية ج

ان مثرت بهثا دول عاشثت نفثس ظروفنثا االنتقاليثة واسثتطاعت 

ان تحقثثق النهثثوض االقتصثثادي المنشثثود كماليزيثثا وسثثنغافوره 
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وكذلك المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانيثة وقثد اسثتندت 

 ً لفكثثثر  هثثثذة الثثثدول فثثثي رسثثثم اسثثثتتراجياتها االقتصثثثادية وفقثثثا

وايدلوجية نظامها السياسي لذلك يتطلب ان نستفاد مثن تجثارب 

هثذه الثدول وقصثص النجثاح التثي حققتهثا منطلقثين مثن تجربثه 

عراقيثثة خالصثثه تنسثثجم مثثع كثثل شثثيء عراقثثي صثثميمي فثثي 

الثثوعي والثقافثثه والعمثثل المخلثثص والغثثد المشثثرق الثثذي نثثراه 

سثثثة بعيثثثون متفائلثثثة وان نعمثثثل وفثثثق مبثثثدم )نختلثثثف فثثثي السيا

ويوحدنا االقتصثاد( الن الشثعوب التتحقثق رفاهيتهثا وسثعادتها 

ومستقبلها الزاهثر بثدون اقتصثاد وطنثي متثين يسثاهم فثي بنائثه 

الجميثثع وان اسثثس هثثذا البنثثاء متثثوفر فثثي العثثراق وهثثو تثثوفر 

المثثوارد الطبيعيثثة والمثثوارد المائيثثة والمثثوارد البشثثرية وهثثي 

 االساس واالستثمار الحقيقي .

اني:  منهجيثثة  االصثثالح االقتصثثادي المبحثثث الثثث

 والمالي :

ولغايثثثة الوقثثثت الحاضثثثر عثثثانى االقتصثثثاد  2003منثثثذ عثثثام 

العراقي معاناة كبيرة من فقثدان التخطثيط االقتصثادي وضثعف 

االستراتيجيات وتشثتت السياسثات  فثي ادارة شثؤون االقتصثاد 

وقطاعاته المختلفثة ممثا ادى الثى ضثعف مسثاهمتها فثي النثاتج 

االجمثثالي وتثثم التركيثثز علثثى الثثنفط باعتبثثاره المثثورد المحلثثي 

 الرئيسي للموازنه العامه للدوله.

لذلك كان االقتصاد العراقي يسير برجل واحدة ومما ساهم فثي 

تفثثثاقم مشثثثاكله هثثثو سثثثوء ادارة المثثثال العثثثام والفسثثثاد االداري 

والمثثثثثالي وتهمثثثثثيش وابعثثثثثاد الكثثثثثوادر االقتصثثثثثادية الوطنيثثثثثة 

رة المؤسسات االقتصادية الفاعلة يضثاف )التكنوقراط (عن ادا

الى ذلك الظثروف االقتصثادية الخارجيثة منهثا عثدم االسثتقرار 
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فثثثي اسثثثعار الثثثنفط وارتفاعهثثثا وتراجعهثثثا وتثثثاثيرات الركثثثود 

االقتصادي العالمي وهبوط معدالت النمواالقتصادي في اغلب 

 دول العالم.

 هثثذه االسثثباب جميعهثثا يضثثاف اليهثثا عثثدم االسثثتقرار االمنثثي

والحثثثثرب علثثثثى االرهثثثثاب  ممثثثثا اوصثثثثل البلثثثثد الثثثثى االزمثثثثة 

االقتصادية والمالية الحالية والتي يعاني منها االقتصثاد لبحيثث 

 يمر االقتصاد حالياً بمرحلة حرجه

سثثنة لثثيس لثثدينا مثثنهج  13كثثل ذلثثك يؤشثثر بشثثكل محثثدد منثثذ 

اقتصثثادي واضثثح هثثل اقتصثثادنا اشثثتراكي ام راسثثمالي هثثل مثثا 

لدسثتور والتثي تثدعو الثى اقتصثاد السثوق من ا 25ورد بالمادة 

ودعثثم القطثثاع الخثثاص معمثثول بهثثا ام ال هثثل االسثثتراتيجيات 

اسثثثثتراتيجية قطاعيثثثثة فثثثثي الزراعثثثثة والصثثثثناعة  16البالغثثثثة 

والخثثدمات والتعلثثيم والطاقثثة مطبقثثة ام مركونثثة علثثى الرفثثوف 

اذن نحثثن بحاجثثة الثثى تخطثثيط واسثثس جديثثدة لبنثثاء االقتصثثاد 

يثثل العلمثثي والتشثثخيص الثثدقيق والمهنثثي الثثوطني تعتمثثد التحل

والمحتثثثرف الدارة االقتصثثثاد . وبثثثالنظر لثثثدعوة السثثثيد رئثثثيس 

مجلثثس الثثوزراء الثثى تشثثكيل حكومثثة خبراء)تكنثثوقراط( مثثن 

الخبثثثراء والمختصثثثين والمهنيثثثين الثثثوطنيين وهثثثي فعثثثال احثثثد 

مطاليثثب الشثثعب العراقثثي فثثقنني معتقثثد انثثه لثثو تثثم تشثثكيل هثثذه 

مولى واجباتها هو رسثم مثنهج اقتصثادي  الحكومة فعال فان من

وطنثثثي جديثثثد لتجثثثاوز مزمتنثثثا االقتصثثثادية والماليثثثة وتحقيثثثق 

 -الرفاهية الحقيقية للمجتمع وفقا للسياسات المقترحة التالية :

اوال: مراجعة وتقييم واعادة بنثاء النظثام الهيكلثي والمؤسسثاتي 

 لالقتصاد 

 -وفق لما ياتي:
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( يثثثرتبط بمجلثثثس الثثثوزراء . تأسثثثيس )المجلثثثس االقتصثثثادي م

بمشاركة واسعة من خبثراء الحكومثة وخبثراء القطثاع الخثاص 

المحتثثثثثرفين والمختصثثثثثثين والتكنثثثثثثوقراط يتثثثثثثولى التخطثثثثثثيط 

االسثثتراتيجي لالقتصثثاد وتحديثثد السياسثثات التنفيذيثثة ومتابعثثة 

ومراقبة التنفيذ ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميثع 

ون قراراتثه ملزمثة التنفيثذ بعثد مؤسسات وقطاعات الدولة وتكث

 مصادقة مجلس الوزراء .

. يقثثثثوم المجلثثثثس االقتصثثثثادي باعثثثثادة دراسثثثثة االيثثثثرادات  ب

. والمؤشثثثرات االوليثثثه 2016والنفقثثثات والعجثثثز فثثثي موازنثثثة 

بعد االخذ بنظر االعتبار المستجدات في اسثعار 2017لموازنة 

وف الثثنفط العالميثثة والمتغيثثرات فثثي االقتصثثاد العثثالمي والظثثر

الموضثثثوعية والذاتيثثثة المحيطثثثة بثثثالعراق واجثثثراء التعثثثديالت 

الالزمة على الموازنة بعد طرحها للثرمي لعثام واالسثتماع الثى 

مالحظثثات الخبثثراء والمختصثثين غيثثر الحكثثومين قبثثل ارسثثالها 

 الى مجلس لنواب

. يقثثثثثوم المجلثثثثثس االقتصثثثثثادي بمراجعثثثثثة وتقيثثثثثيم انشثثثثثطة  ت

لمركثثثثثزي العراقثثثثثي المؤسسثثثثثات االقتصثثثثثادية بثثثثثدم بالبنثثثثثك ا

والوزارات االقتصادية والدوائر العائدة لهثا فثي ضثوء الخطثط 

االستراتيجية واالقتصثادية الجديثدة واجثراء التغيثرات الالزمثة 

في الكوادر القيادية لهثذه المؤسسثات وتعزيثز كوادرهثا الحاليثة 

باالعتمثثاد علثثى التخصثثيص العلمثثي والكفثثاءة العلميثثة والسثثيرة 

لنزاهثثة والوطنيثثة واالسثثتقاللية وعثثدم اعتمثثاد الذاتيثثة السثثابقة وا

مبثثدء المحاصصثثة او مثثا يسثثمى بثثالتوازن او التوافثثق ويعمثثل 

بذلك بعد مرور شهرين بعد مصادقة مجلس الوزراء علثى مثن 

هم بوظيفة وكيل وزارة ومستشار ومدير عام ومجلثس النثواب 
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من هم بدرجة معلثى )الهيئثات المسثتقلة(. مثع لعلثم ن عثدد مثن 

 لكوادراثبتوا كفائتهم منخالل حملهم لمسؤليه بالوكالههؤالء ا

. تأسثثثيس )الصثثثندوق الثثثوطني لالدخثثثار( ويثثثرتبط بثثثوزارة   

المالية وتتكون وارداته من جميع الواردات غير النفطية وغيثر 

المدرجثثثة فثثثي الموازنثثثة وتسثثثجيل جميثثثع الثثثواردات االضثثثافية 

ليثة او بسبب تحسن اسعار النفط او االعانات والمساعدات الدو

مسثثثثاعدات االمثثثثم المتحثثثثدة او مثثثثا يثثثثرد الثثثثى الصثثثثندوق مثثثثن 

 االجراءات التقشفية وتقليص االنفاق الحكومي بكافة اشكاله.

. )تأسثثثثيس الهيئثثثثة العليثثثثا لالسثثثثتيراد واالسثثثثتثمار( وتثثثثرتبط  ج

بمجلس الوزراء وتشكل من الكوادر والخبثراء التكنثوقراط فثي 

اصثثات المختلفثثة شثثؤون االسثثتيراد وعقثثود االسثثتثمار باالختص

وتتثثولى الهيئثثة اعثثثداد المنهثثاج االسثثثتيرادي لثثوزارات الدولثثثة 

والقطاع الخثاص فثي ضثوء التخصيصثات المرصثدة والحاجثة 

الفعليثثة لتشثثجيع الصثثناعة الوطنيثثة وتشثثجيع اصثثحاب رؤوس 

االموال الوطنية على القيام بالمشاريع  االستثمارية في العراق 

الثثوزراء الخاصثثة علثثى ان تسثثحب جميثثع صثثالحيات السثثادة 

 باألستيراد وتوقيع العقود وتمنح لهذه الهيئة .

. ايقثثثثاف اسثثثثتيراد جميثثثثع المثثثثواد والبضثثثثائع االسثثثثتهالكية  ح

واالكتفثاء بثالموجود منهثا فثي  2017-2016والترفيهية لعامي 

االسواق في داخل البلد لكون الخزين المتاح منهثا لثدى القطثاع 

 الك .الخاص يتجاوز الحاجة الفعلية لالسته

. التثثثثرويج وتشثثثثثجيع البضثثثثثاعة الوطنيثثثثة وضثثثثثبط عمليثثثثثة  خ

االستيرادات للسلع المشثابه وتطبثق ضثوابط السثيطرة النوعيثة 

وفثثثق المواصثثثفة العراقيثثثة والتعرفثثثة الكمركيثثثة وتأييثثثد شثثثهادة 

 المنشأ .
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. معادة النظثر بالسياسثة الضثريبية والرسثوم الكمركيثة بشثكل  د

 تصادي الجديد .شامل وفق ما ينسجم مع المنهج االق

. )تأسيس مجلس االعمار الوطني( من الخبثراء والتكنثوقراط  ذ

والمختصثثثثين ويتثثثثولى تنفيثثثثذ الخطثثثثة االسثثثثتثمارية الخاصثثثثة 

بمشاريع التنمية الكبرى والبنى التحتية و عملية االعمار للمدن 

المتضررة بسبب الحرب مثع عصثابات داعثش والبنثى التحتيثة 

ظثثثات وفثثثق خطثثثة مركزيثثثة واالرتكازيثثثة فثثثي بغثثثداد والمحاف

لالعمار يصادق عليها مجلس الوزراء ويصثدر بقثانون يوافثق 

عليه مجلس النواب وبذلك تسحب جميع الصثالحيات التعاقديثة 

لمشثثثثثاريع االعمثثثثثار مثثثثثن مجثثثثثالس المحافظثثثثثات وتحصثثثثثر 

 التخصيصات حصرا ً بالمجلس معاله .

. تأسيس )مجلس الخدمة العامة ( يتثولى بالتنسثيق مثع وزارة  ر

تخطثثثثيط ووزارة التعلثثثثيم العثثثثالي والبحثثثثث العلمثثثثي لتعيثثثثين ال

الخثثريجين مثثن طلبثثة الجامعثثات العراقيثثة فثثي الوظثثائف العامثثة 

مركزياً وتوزيعهم حسب حاجة الثوزارات ودوائثر ومؤسسثات 

الحكومثثة وفقثثا ً لمثثا تقثثرر مثثن درجثثات شثثاغرة فثثي الموازنثثة 

 العامة للدولة .

ت السياسثثثتين الماليثثثة إعثثثادة مراجعثثثة وتقيثثثيم تطبيقثثثا -ثانيثثثا ً: 

 والنقدية

بثثالرغم مثثن مبثثادرة البنثثك المركثثزي العراقثثي العثثداد واطثثالق 

والتثثثي تضثثثمنت اهثثثداف  2020-2016اسثثثتتراجيته للسثثثنوات 

رئيسثثثيه وفرعيثثثه لتحقيثثثق االسثثثتقرار المثثثالي وتطثثثوير النظثثثام 

المصرفي وفقآ الليات ونقاط عمل جديدة لكن ذالثك اليمنثع مثن 

 أولويات كما يأتي :قيام البنك المركزي ك
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قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقثف المثالي  -1

وتحديثثد الحاجثثة  2016للمصثثارف الحثثالي والمتوقثثع لعثثام 

الفعلية للسيولة الدامثة التثداول النقثدي فثي السثوق العراقيثة 

وتنشثثيط الثثدورة االقتصثثادية فثثي كافثثة المجثثاالت ووضثثع 

هيار بعض المصثارف خطة استباقية تحول دون افالس وان

وادامة عجلثة العمثل المصثرفي فثي ظثل الظثروف الراهنثة 

 واستخدام اليات وادوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية .

ان هيكليثثثة التمويثثثل المصثثثرفي الثثثراهن تعتريثثثه كثيثثثر مثثثن  -2

االخفاقثثثات والمعوقثثثات وبغيثثثة زيثثثادة االئتمثثثان والتمويثثثل 

اوجثثثه االجمثثثالي مثثثن المصثثثارف وتفعيثثثل مسثثثاهمتها فثثثي 

االستثمار المختلفة واالعمار ودفع مسيرة التنميثة وتحريثك 

الدورة االقتصادية فثي العثراق نثرى كخطثوة اساسثية جثادة 

هثثثو تفعيثثثل تعظثثثيم تمويثثثل المشثثثاريع الخاصثثثة الصثثثغيرة 

والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصثادي ذو اولويثه خاصثة 

ومسثثثثتعجله وان يكثثثثون للبنثثثثك المركثثثثزي العراقثثثثي دوراً 

ورقابيثثثاً فعثثثاالً فثثثي ذلثثثك علثثثى ان يتثثثولى تطثثثوير اشثثثرافياً 

مبادراتثثه وتفعيلهثثا وتوسثثيعها ومضثثاعفة تخصيصثثاتها الثثى 

 تريليون دينار. 10

تعديل التشريعات المصرفية في العراق والتي تثنظم العمثل  -3

المصثثرفي مثثن اجثثل النهثثوض بثثالواقع المصثثرفي وبشثثكل 

 2004( لسثثثنة  56خثثاص قثثثانون البنثثك المركثثثزي رقثثم ) 

وقثثثثانون  2004( لسثثثثنة  94المصثثثثارف رقثثثثم )  وقثثثثانون

وقثثثثانون سثثثثوق 1997لسثثثثنة  21تسثثثثجيل الشثثثثركات رقثثثثم 

وتفعيثثثل   2004لسثثثنة  74العثثثراق لثثثالوراق الماليثثثة رقثثثم 

 قانون غسل االموال وقانون االستثمار الجديدين .
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اصثثثدار قثثثانون الشثثثركات الصثثثغيرة والمتوسثثثطة الحجثثثم  -4

ليثثل والصثثغرى للمسثثاعدة وخلثثق فثثرص عمثثل جديثثدة ولتق

الفقثثر والعثثوز والمسثثاهمة فثثي خطثثط التنميثثة االقتصثثادية 

واالجتماعيثثثثة والتقليثثثثل مثثثثن نسثثثثبة البطالثثثثة العاليثثثثة التثثثثي 

% واصثثدار قثثانون ضثثمان الودائثثع وقثثانون 28تجثثاوزت 

ضثثمان االئتمانثثات والقثثروض وتأسثثيس الشثثركات المعنيثثة 

 بذلك .

تفعيثثثل دور البنثثثوك الحكوميثثثة والمصثثثارف المتخصصثثثة  -5

هليثثثة لتثثثوفير القثثثروض الميسثثثره للقطثثثاع والمصثثثارف اال

الخثثاص الثثوطني وكثثذلك ايجثثاد حلثثول لمشثثاكل الضثثرائب 

والفوائثثد المتراكمثثة التثثي ترتبثثت علثثى اصثثحاب المشثثاريع 

 المتوقفة عن االنتاج .

وضع سياسة مالية قصثيرة ومتوسثطة االمثد تعتمثد الرقابثة  -6

ر االستباقية والمراجعة والتقييم على من يتم التنسيق المسثتم

بين السياستين المالية والنقدية ووضع اليات تنفيذية في هذا 

 المجال .

اعثثثادة النظثثثر بالتعليمثثثات واللثثثوائح التنفيذيثثثة واالرشثثثادية  -7

الخاصثثة بتطبيقثثات السياسثثة النقديثثة ووضثثع نظثثام رقثثابي 

اسثثتباقي دقيثثق لمتابعثثة التنفيثثثذ وبشثثكل خثثاص مثثا يخثثثص 

عليهثثا التحويثثل الخثثارجي ومثثزادات العملثثة التثثي يشثثرف 

البنثثك المركثثزي العراقثثي ووضثثع اليثثات جديثثدة فيمثثا يتعلثثق 

 بالتحويل الخارجي واالعتمادات المستندية 

تثثأمين المتطلبثثات القانونيثثة والفنيثثة الجثثراء توممثثة واسثثعة  -8

النطثثاق بثثين المصثثارف الحكوميثثة والمصثثارف الخاصثثة مثثن 

جهة وبين المصارف العالمية مثن جهثة اخثرى بهثدف تطثوير 

نظام المدفوعات المصرفي وتحديثثه وتنظثيم عمليثات التثداول 
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ة المالي والنقدي فيها وفق احثد  الثنظم المصثرفية االلكترونيث

 الحديثة المطبقه في دول العالم  . 

مراجعة وتقيثيم واعثادة تصثنيف المصثارف وفثق معثايير  -9

كفاءة االداء والنشثاط باعتمثاد المعثايير الدوليثة المعتمثدة علثى 

ان نقوم بعملية المراجعثة والتقيثيم مؤسسثات محاسثبية حياديثة 

 دولية معتمدة وتحت اشراف البنك المركزي العراقي. 

لمركثثزي باعثثداد دراسثثة تحليليثثة لمراجعثثة قيثثام البنثثك ا -10

ولغايثة  2015واقع المصارف فثي ضثوء نتثائج اعمالهثا لعثام 

واتخثثاذ القثثرارات الحاسثثمة بهيكلتهثثا و بثثدمج  31/12/2016

المصثارف الصثثغيرة الحجثثم وضثعيفة النشثثاط مثثع المصثثارف 

الكبيثثرة والرصثثينة بهثثدف تطثثوير وتنميثثة القطثثاع المصثثرفي 

 الخاص . 

االنثثثدماج المصثثثرفي محثثثدد باسثثثس ووسثثثائل  علثثثى ان يكثثثون 

لمعالجثثثة المشثثثاكل ومعوقثثثات العمثثثل لثثثدى القطثثثاع المصثثثرفي 

 واالنتقال به من دور الصيرفة الى الدور التنموي .

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 هيكلة وخصخصة االقتصاد من ريعي الى

 انتاجي
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ان تشجيع العملية اإلنتاجية في الزراعة والصناعة واالسثكان، 

ودعم وتحفيز القطاع الخاص، واستثمار المبلغ المخصص من 

البنثثك المركثثزي البثثالغ سثثتة تريليثثون وخمسثثمائة مليثثار دينثثار 

بهدف تحقيثق خطثة الحكومثة إلعثادة هيكلثة االقتصثاد العراقثي 

تصثثاد االنتثثاجي واالنتقثثال بثثه مثثن االقتصثثاد الريعثثي الثثى االق

واعطاء دور اساسي للقطاع الخاص في تحقيق ذلثك.ان قثراءه 

تحليليثثثه وتقييميثثثه لثثثذلك وانعكاسثثثاته يبثثثدم بوضثثثع اسثثثتراتيجية 

للتنفيثذ.  ولكثي يثثتم فعثال اعطثاء دور للقطثثاع الخثاص، وفقثا لثثم 

-2014ورد في استراتيجية تطوير القطاع الخثاص للسثنوات )

الغثثثرض والثثثذي تنتهثثثي ( وللمراحثثثل المرسثثثومة لهثثثذا 2030

، يتطلب قيثام الحكومثة  بتحديثد 2017مرحلتها االولى في عام 

اآلليات واإلجراءات المطلوب القيثام بهثا مثن جانبهثا مثن حيثث 

تخصثثثثثيص المبثثثثثالغ الالزمثثثثثة لتنفيثثثثثذ برنامجهثثثثثا ل صثثثثثالح 

االقتصادي، وان يتولى القطاع الخاص تنظثيم نفسثه والتوصثل 

لقطاع الخثاص.  ولغثرض تحقيثق فعال الى الممثلين الحقيقيين ل

 استراتيجية االصالح نقترح ما يأتي: 

تخصثثيص مبثثالغ مثثن قثثرض صثثندوق النقثثد الثثدولي يثثوزع  -1

وفقا للمنح الثي يقثدمها البنثك للحكومثة  فثي كثل مثره ولمثدة 

 ثالثة سنوات.

يوزع التخصيص لتمويل القطاعثات الصثناعية والزراعيثة  -2

ي يقرهثثا مجلثثس واالسثثكان وفقثثا لتليثثات او التعليمثثات التثث

 الوزراء بالمشاركة مع ممثلي القطاع الخاص.

اخضثثثاع عمليثثثات التوزيثثثع والصثثثرف والتمويثثثل للمراقبثثثة  -3

والمتابعة والتثدقيق والتقيثيم باالعتمثاد علثى شثركات تثدقيق 

 دوليه.

استحدا  هيئثه مسثتقله للقطثاع الخثاص تتثولى تنفيثذ خطثط  -4

مثلثي الحكومة لدعم وتحفيز القطاع الخاص بالتنسثيق مثع م

القطثثاع الخثثثاص اللثثذين يثثثتم اعتبثثارهم الممثلثثثين الحقيقثثثين 
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للقطثثثاع الخثثثاص.  واقتثثثرح هنثثثا ان يشثثثكل مجلثثثس موحثثثد 

للقطثثثثاع الخثثثثاص يمثثثثثل جميثثثثع االتحثثثثادات والمنظمثثثثات 

والمنتثثثديات والملتقيثثثات القطاعيثثثة والعامثثثة وتتثثثولى تلثثثك 

الجهثثثثات انتخابثثثثه وتحثثثثت اشثثثثراف السثثثثلطة التشثثثثريعية 

 .والتنفيذية والقضائية

قيام الحكومثة مثن خثالل وزارة الزراعثة والمثوارد المائيثة  -5

بجرد األراضثي الصثالحة للزراعثة فثي جميثع المحافظثات 

ومثثن ضثثمنها محافظثثات كوردسثثتان، وتكليثثف الحكومثثات 

المحليثثثثثة بتثثثثثأمين متطلبثثثثثات ومسثثثثثتلزمات زراعثثثثثة هثثثثثذه 

االراضثثثي واسثثثتثمارها بشثثثكل مباشثثثر مثثثن خثثثالل دعثثثوة 

والمعاهثثثثد الزراعيثثثثة  وتشثثثثغيل جميثثثثع خريجثثثثي الكليثثثثات

والتعاقثثثد معهثثثم او مثثثع القطثثثاع الخثثثاص علثثثى زراعتهثثثا 

واسثثتثمارها وتسثثويق االنتثثاج الزراعثثي وتقسثثيم االيثثرادات 

المتحققثثة بثثين العثثاملين والحكومثثة المحليثثة.  وبثثذلك نحقثثق 

هثثدفين: الهثثثدف االقتصثثثادي وهثثثو التحثثثول الثثثى االقتصثثثاد 

 االنتثثثثثاجي، والهثثثثثدف االجتمثثثثثاعي هثثثثثو تشثثثثثغيل الشثثثثثباب

 الخريجين وتحويلهم الى منتجين.

تفعيثثل االتحثثاد العثثام للتعثثاون مثثن خثثالل تحفيثثز وتشثثجيع  -6

الجمعيثثثثثات التعاونيثثثثثة اإلسثثثثثكانية وقيثثثثثام ممانثثثثثة بغثثثثثداد 

والحكومات المحلية فثي المحافظثات بتخصثيص االراضثي 

السثثكنية وفرزهثثا واعثثداد التصثثاميم لبنثثاء مثثدن ومجمعثثات 

سكنيه بالتنسيق مع دوائر االسثتثمار والقطثاع الخثاص إلثى 

ان يتم تسليم المثواطن المفتثاح.  وتخضثع عمليثات التوزيثع 

ألصثثحاب  الثثدخل الثثواطئ وسثثكنة العشثثوائيات واالسثثتفادة 

من قثرض صثندوق البنثك الثدولي فثي هثذ القطثاع علثى ان 

 تخضع عمليات الصرف للمراجعة والمراقبة والتدقيق. 
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ف لتمويثثل المشثثاريع الصثثغيرة والمتوسثثطة.  تأسثثيس مصثثر -7

ان االسثثس التثثي يجثثب اعتمادهثثا لتأسثثيس المصثثرف هثثو 

بالمائثثة مثثن راس المثثال والثثذي  25مسثثاهمه الدولثثة بنسثثبة 

( مليثثثار دينثثثار، وان يسثثثاهم 500يجثثثب ان يكثثثون بحثثثدود )

بالمائثثثة وان تكثثثون مشثثثاركة  75القطثثثاع الخثثثاص بنسثثثبة 

والوزارات التثي تتثولى الدولة ممثله بالمصارف الحكومية 

حاليا تمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة كثوزارة 

العمثثثل والشثثثؤون االجتماعيثثثة علثثثى سثثثبيل المثثثثال.  امثثثا 

مسثثثاهمة القطثثثاع الخثثثاص فيجثثثب ان تشثثثمل المصثثثارف 

الخاصثثة والشثثركات السثثاندة للعمثثل المصثثرفي والشثثركات 

الخاصثثثة المعنيثثثة بالقطاعثثثات اإلنتاجيثثثة ورجثثثال االعمثثثال 

لحقيقين وذوي السثمعة االقتصثادية المعروفثة وان تخضثع ا

حسابات المصرف لتثدقيق ديثوان الرقابثة الماليثة واشثراف 

ومراقبثثثة البنثثثك المركثثثزي العراقثثثي، وان يتثثثولى مجلثثثس 

الوزراء منح المصرف مبلغا محددا كقرض للمصرف مثن 

قثثثرض صثثثندوق النقثثثد الثثثدولي علثثثى غثثثرار تليثثثة القثثثرض 

ي لتمويل المشثاريع الصثغيرة المخصص من البنك المركز

والمتوسثثطة.  ويتثثولى المصثثرف الجديثثد وضثثع الضثثوابط 

 والتعليمات والتسهيالت لمنح القرض ألصحاب المشاريع.

ويمكثثثن توضثثثيح االهثثثداف األساسثثثية التثثثي تحققهثثثا خارطثثثة 

 الطريق اعاله كما يلي:

تحقيثثثق احثثثد االهثثثداف التنمويثثثة لقثثثرض صثثثندوق النقثثثد  -1

 طاع الخاص.الدولي بدعم وتحفيز الق

مسثثثاهمة القطثثثاع الخثثثاص فثثثي تنويثثثع االيثثثرادات وتقليثثثل  -2

العجثثز فثثي الموازنثثة وتفعيثثل العمليثثة اإلنتاجيثثة فثثي القطاعثثات 

 االقتصادية.



33 
 

تحقيثثثق االهثثثداف االجتماعيثثثة بالحثثثد مثثثن نسثثثبة البطالثثثة  -3

 31للخثثثريجين واصثثثحاب المهثثثن والحثثثرفيين والتثثثي بلغثثثت 

 بالمائة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

برنامج االصالح االقتصادي مع صندوق 

 النقد الدولي
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المبحث االول :  برنامج االصالح االقتصادي 

 المشترك بين صندوق النقد الدولي والعراق:
 

خالل شهر حزيران الجاري صثادق مجلثس الثوزراء العراقثي 

علثثى بنثثود االتفثثاق مثثع صثثندوق النقثثد الثثدولي بشثثان التفاهمثثات 

بصثثدد تطبيثثق البرنثثامج االصثثالحي لالقتصثثاد العراقثثي والثثذي 

ينسثثجم مثثع مثثنح قثثرض الصثثندوق للعثثراق.  وبمثثا ان  االتفثثاق 

انثه  وبمثا 2016سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 

قثثد  حثثدثت عثثدة مسثثتجدات فثثي اجثثراءات الحكومثثه والجهثثات 

االقتصثثثاديه المعنيثثثه فثثثي تجثثثاوز االزمثثثه االقتصثثثاديه خثثثالل 

النصف االول من السنه بشان االزمه االقتصاديه والماليه التي 

.لذلك ومن نظثره تشخيصثيه 2014يعيشها العراق منذمنتصف 

ف االول وتحليليه للوضثع االقتصثادي نالحثظ انثه خثالل النصث

من هثذه السثنه حصثل ارتفثاع نسثبي فثي اسثعار الثنفط العالميثه 

ر للبرميثثل  كثثذلك ارتفعثثت معثثدالت الدو50ووصثثل الثثى حثثدود

االنتثثاج والتسثثويق   كمثثا تثثم االتفثثاق مثثع صثثندوق النقثثد الثثدولي 

على تنفيذ برنامج االصالح االقتصادي لغرض الحصول على 

السثثبعه قثثرض الصثثندوق يضثثاف الثثى ذلثثك بثثوادر قيثثام دول 

الكبثثار والبنثثك االسثثالمي  للتنميثثه والمنظمثثات الماليثثه  بتقثثديم 

المسثاعدات التثثي تثثؤمن الثثدعم المثالي لكثثي يثثتم تجثثاوز تتجثثاوز 

االزمه االقتصاديه  لذلك يتوجب على الحكومه وضع خططهثا 

الماليه ورسثم صثورة لاليثرادات والنفقثات والعجثز الجديثد فثي 

لثذلك فثالمطلوب   2016يثة الموازنه  للنصف الثثاني وحتثى نها

من الحكومثه  اصثدار ملحثق بالبيانثات والمؤشثرات فثي ضثوء 

تلثثثك المسثثثتجدات والتعثثثديالت التثثثي سثثثتجري عليهثثثا بهثثثدف 

تخفثثثثيض النفقثثثثات الجاريثثثثة والنفقثثثثات االسثثثثتثمارية وزيثثثثادة 
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االيرادات  المستحصلة من خارج االيرادات النفطية المقترحثة 

ة للمشثثاريع الكبيثثرة التثثي و اعثثادة دراسثثة الجثثدوى االقتصثثادي

 50نفذت في المحافظات وبشكل خاص التي تم تنفيذ اكثثر مثن 

بالمئة من المشروع على ان يكون المشروع ستراتيجيا او بنثى 

تحتيثثثثة ومثثثثدرجا ضثثثثمن الموازنثثثثة. وتحديثثثثد االولويثثثثات فثثثثي 

الصرف والتنفيذ في ضثوء الحاجثة الملحثة لهثذه المشثاريع فثي 

البصثثرة اولويثثة خاصثثة اسثثوة كثثل محافظثثة واعطثثاء محافظثثة 

بثثاقليم كردسثثتان بوصثثفها المحافظثثة االساسثثية المنتجثثة للثثنفط 

وحاجتهثثثثثا الملحثثثثثة لتنفيثثثثثذ مشثثثثثاريع  2016المصثثثثثدر لعثثثثثام 

بالمئثثثثة مثثثثن التخصيصثثثثات  80سثثثثتراتيجية وكثثثثذلك تسثثثثحب 

( 30.4المرصثثثثودة الجمثثثثالي النفقثثثثات االسثثثثتثمارية البالغثثثثة )

ات العالقثثثثثة تريليثثثثثون دينثثثثثار مثثثثثن المحافظثثثثثات والجهثثثثثات ذ

بالمئثثثة منهثثثا للمحافظثثثات والجهثثثات االخثثثرى  20ويخصثثثص 

الغراض تمشثية بعثض مسثتحقات المقثاولين اضثافه لمثا قثرره 

  2016/  14/6مجلثثثثس الثثثثوزراء بجلسثثثثته المنعقثثثثده بتثثثثاري  

بتسثثديد الوجبثثه االولثثى مثثن مسثثتحقاتهم عثثن طريثثق السثثندات 

الثثذي الحكوميثثه التثثي اطلقهثثا البنثثك المركثثزي العراقثثي وتنفيثثذ 

يمكثثن تنفيثثذه مثثن المشثثاريع حسثثب االهميثثة واالولوية.وتسثثحب 

 الصالحية من المحافظات  للفتره المتبقيه من هذه السنه.

 2016وبالنظر لعدم وضوح االهداف االقتصادية فثي موازنثة 

ويتضح ذلك مثن خثالل غيثاب شثفافية البيانثات كمثا فثي الواقثع 

ازنثثثة لعثثثام االقتصثثثادي المنشثثثود والثثثذي اعتمثثثد العثثثداد المو

دوالر للبرميل في حثين كثان سثعره ال  45باعتماد سعر 2016

دوالر للبرميثثثثل وضثثثثعف تحديثثثثد دور القطثثثثاع  30يتجثثثثاوز 

الخاص في تنمية الموارد غير النفطية وكذلك عثدم تحديثد دور 

للقطاعات االنتاجية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص المحلثي 
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زنثثة لثثم تتضثثمن كمثثا ورد بالبرنثثامج الحكثثومي .كمثثا ان الموا

تحديد خارطة طريق لتنفيذ االصالح االقتصادي والمالي، كمثا 

لثثم يثثتم تحديثثد المشثثاريع االسثثتثمارية ذات الجثثدوى االقتصثثادية 

التثثثثي تخثثثثدم التنميثثثثة االقتصثثثثادية واالصثثثثالحات االقتصثثثثادية 

وغياب الجهة المركزية التي تتابع التنفيثذ والمراجعثة والتقيثيم، 

كل وتصثثفية الحسثثابات بثثين المركثثز مؤكثثدا اهميثثة حسثثم المشثثا

واقليم كردستان فيما يخص اتفاقات تصدير النفط . مما يتطلثب  

بضرورة تشريع قانون النفط والغاز رغم وجثوده علثى رفثوف 

مجلس النواب منثذ عثدة سثنوات، فضثال عثن الثزام المصثارف 

الحكومية والخاصثة بتنفيثذ مبثادرة البنثك المركثزي بتخصثيص 

دينثثثثثار لتمويثثثثثل المشثثثثثاريع الصثثثثثغيرة تريليثثثثثون  6.5مبلثثثثثغ 

والمتوسطة وتطويرها لتاخذ افقا اوسع وتساهم فعال في تحقيق 

الهثثدف االقتصثثادي واالجتمثثاعي ولسثثد العجثثز فثثي الموازنثثة 

يتوجثثب مثثن الحكومثثه التوجثثه الثثى  تفعيثثل وتطثثوير اجثثراءات 

االقتثثثثثراض الثثثثثداخلي مثثثثثن القطثثثثثاع المصثثثثثرفي العراقثثثثثي، 

رد فثثي مقتثثرح الحكومثثة فثثي واالقتثثراض الخثثارجي  وفثثق مثثاو

ووفثثثق االتفاقثثثات مثثثع صثثثندوق النقثثثد الثثثدولي  2016موازنثثثة 

والتفاهمثثثات مثثثع البنثثثوك والمنظمثثثات الماليثثثه الدوليثثثه واتخثثثاذ 

االجثثثراءات السثثثريعه لتنفيثثثذ قثثثرار مجلثثثس الثثثوزراء بتشثثثكيل 

مؤسسثثة ضثثمان الودائثثع بهثثدف سثثحب السثثيوله المكتنثثزه فثثي 

دينار . فضال عثن تشثكيل  تريليون 39البيوت والمقدره بحدود 

هيئة استيرادية عليا العداد المنهثاج االسثتيرادي للدولثة حسثب 

اولويات تثوفر التخصيصثات وسثحب صثالحيات الثوزراء فثي 

تمشثثثثية العقثثثثود وتخويثثثثل الهيئثثثثة اعثثثثاله صثثثثالحية الدراسثثثثة 

والمصثثادقة ومتابعثثة التنفيثثذ حصثثراً  ويسثثتثنى مثثن ذلثثك وزارة 

منية واالمن الوطني . تتثولى هثذه الدفاع والداخلية والجهات اال
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الهيئة اعداد منهثاج االسثتيراد للدولثة وتتثابع تنفيثذه لكثل وزارة 

من الوزارات، وايقاف استيراد المواد شبه الضرورية والمواد 

االسثثثثتهالكية والترفيهيثثثثة ودعثثثثم االنتثثثثاج المحلثثثثي الزراعثثثثي 

)االسثثتيراد مكمثثل  2016والصثثناعي وان يكثثون شثثعارنا لعثثام 

ج المحلثثي ولثثيس منافسثثاً لثثه( واقتصثثار االسثثتيراد علثثى لالنتثثا

المواد االساسية والضرورية وهي الغذاء والدواء ومسثتلزمات 

تثثأمين الطاقثثة الكهربائيثثة والصثثناعة النفطيثثة والغثثاز والمعثثادن 

 ومتطلبات ادامة الحرب على االرهاب وحفظ االمن الوطني..

راءات وبثثذلك سثثتكون االجثثراءات الحكوميثثه اعثثاله  هثثي اجثث

اصثثثالحيه مهمثثثه واساسثثثيه تثثثاتي  ممهثثثده  ومكملثثثه للبرنثثثامج 

االصثثالحي االقتصثثادي الثثذي تثثم االتفثثاق مثثع صثثندوق النقثثد 

الثثدولي عليثثه وحصثثلت مصثثادقة مجلثثس الثثوزراء عليثثه اخيثثرا 

والذي سيبدا تنفيذه اعتبارا من تموزالقادم ولفترة ثالثة سثنوات 

تثثه الماليثثه نامثثل ان يكثثون العثثراق قثثد تجثثاوز ازم 2019حتثثى 

 وعاد الى وضعه االقتصادي المستقر. 

 

 الثورة االدارية واالقتصادية : المبحث الثاني :

 2003بعثثثثثثد عمليثثثثثثة التغييثثثثثثر فثثثثثثي النظثثثثثثام السياسثثثثثثي فثثثثثثي

سثثنه مثثن سثثوء التخطثثيط االقتصثثادي  وسثثوء ادارة 13ومثثرور

وكثذلك  2003الموارد الماليه  واسثتمرار القثوانين النافثذه قبثل 

صدرها الحاكم المدني االمريكي بول بريمر فثي القوانين التي ا

مازالثثثت تثثثنظم العمليثثثه االقتصثثثاديه فثثثي جميثثثع  2004عثثثام 

قطاعات االقتصثاد ممثا ادى الثى اسثتمراراعتماد العثراق علثى 

بالمائه على مثوارده مثن الثنفط وازداد عثدد مثوظفي الدولثه 95

الثثثى اربعثثثة ماليثثثين موظثثثف ومجمثثثوع رواتثثثبهم اكثثثثر مثثثن 

يثثه حسثثب اخثثر تصثثريح للسثثيد رئثثيس مجلثثس الثثواردات النفط
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الوزراء مع العلم ان الدراسثات تؤكثد ان انتاجيثة الموظثف فثي 

دقيقثثه/ يثثوم . ازاء الواقثثع اعثثاله وبعثثد  20العثثراق التزيثثد عثثن 

مرور سنتين على استالم الحكومه الجديدة للمسثوؤليه التنفيذيثه 

ومثثرور اكثثثر مثثن سثثنتين علثثى البرنثثامج االصثثالحي للحكومثثة  

                              -حظ ان االقتصاد العراقي يعاني من الظواهر التاليه:نال

 ازمه اقتصاديه وماليه خانقه  .                                   -1

عجز مستمر في الموازنات العامه للسنوات السابقه وعجز  -2

 ( تريليون دينــــار                 21بحدود ) 2017متوقع لعام 

اضثثطرار الحكومثثه لالقتثثراض مثثن صثثندوق النقثثد الثثدولي  -3

 ومنظمات ماليه دوليه اخرى. 
وبثثالرغم ان النتثثائج اعثثاله تثثاتي السثثباب موضثثوعيه خارجيثثه 

كهبوط اسعار النفط عالميا والحرب علثى االرهثاب لكثن هنثاك 

اسباب ذاتيه اخرى تتحملها السياسثات والخطثط وسثوء االدارة 

العلميه واالقتصاديه واالداريه العراقيثه وعدم اعتماد الكفاءات 

الوطنيه  واالستفاده منها في قيادة عملية التغيير  واعتمثاد مبثدا 

المحاصصه فثي قيثادة المؤسسثات االقتصثادية لثذلك نعتقثد اننثا 

نحتثثثاج لتغييثثثر الواقثثثع الحثثثالي وبشثثثكل اساسثثثي فثثثي المجثثثال 

 االقتصادي الى ماياتي:

فتثثثثره االساسثثثثيه هثثثثي ال  ٢٠١٩-٢٠١٧اعتبثثثثار السثثثثنوات -1

لتثبيثثثت االسثثثس والمنثثثاهج التخطيطيثثثه والتنفيذيثثثه للثثثثورة 

االداريه واالقتصاديه وبناء المقثدمات والسياسثات لالنتقثال 

 الى اليات اقتصاد السوق.     

هيكلة القطاعات االنتاجيه في الزراعه والصناعه والتشثييد  -2

والكهربثثاء والسثثياحه  وهثثذايعني البثثدء بهيكلثثة الثثوزارات 

ختصه وتحويلها الى موؤسسثات انتاجيثه بالمشثاركه مثع الم
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القطثثاع الخثثاص وربثثط االجثثر باالنتاجيثثه وتسثثيير اغلثثثب 

 الموسسات االنتاجيه بالتمويل الذاتي

تحويثثل المؤسسثثات الحاليثثه الثثى شثثركات يثثديرها القطثثاع  -3

بالمائثثثه للقطثثثاع العثثثام 50الخثثثاص بمشثثثاركه التزيثثثد عثثثن 

وبالتوافق مثع  2022بالمائه سنة  25وبهدف الوصول الى 

-٢٠١٤اسثثتراتيجية تطثثوير القاطثثاع الخثثاص  للسثثنوات) 

( وان يكثثون دور الحكومثثه هثثو الرقابثثه والمراجعثثه ٢٠٣٠

والدعم   والتقييم . الى ان يتمكن القطاع الخثاص مثن قيثادة 

                                                          ٢٠٣٠السوق في عام 

مصثثرفي الحكثثومي وفثثق البرنثثامج المتفثثق هيكلثثة القطثثاع ال -4

عليثثه مثثع البنثثك الثثدولي واعثثادة هيكلثثة القطثثاع المصثثرفي 

الخاص بما يتناسثب مثع الحاجثه الفعليثه لالقتصثاد العراقثي 

للتمويل  اخذين بنظر االعتبار االسثتقرار والشثمول المثالي 

 وتوزيع هذه الحاجه على البرنامج السنوي اعاله

ع بيثثثثوت الخبثثثثره العالميثثثثه اعثثثثداد برنثثثثامج بالتعثثثثاون مثثثث -5

والمنظمثات المتخصصثه الدوليثه  العثادة توزيثع وتوظيثثف 

البطالثه المقنعثه فثي دوائثثر الدولثه والبطالثه  الحاليثه خثثارج 

العمل واخضاعهم للتاهيل والتدريب المنتج.وبما يساهم فثي 

رفثثع انتاجيثثة الموظثثف الثثى المعثثدالت القياسثثيه  المعتمثثده 

 لالداءالوظيفي

الثثثثثوطني لالستشثثثثثارات والدراسثثثثثات  تاسثثثثثيس المركثثثثثز -6

االسثثثثثثثتراتيجيه وتحديثثثثثثثد مهامثثثثثثثه بالمجثثثثثثثاالت المدنيثثثثثثثه 

واالقتصثثاديه وخلثثق قاعثثده للكفثثاءات العلميثثه واالقتصثثاديه 

 الوطنيه تعمل من اجل بناء مستقبل العراق الجديد.

تاسيس مصرف للتنميه واالستثمار باداره مشثتركه للقطثاع  -7

 وارد غير النفطيه.العام والخاص بهدف تحقيق تنويع الم
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 الفصل الرابع

 قيادة القطاع الخاص للسوق

إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات 

 االقتصادية
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 2017تشير جميع المؤشرات األولية في إعثداد الموازنثة لعثام 

بأن اإليرادات غير النفطيثة سثتكون بنسثبه معلثى بالمقارنثة بمثا 

تم تخصيصه لألعوام السابقة.  وهذا يعني ان الحكومثة تخطثط 

لبثثثدء االنتقثثثال مثثثن االقتصثثثاد الريعثثثي الثثثى اإلنتثثثاجي، وتنويثثثع 

بالمائثة الثى  95نفط مثن الموارد، وتقليل نسبة االعتماد علثى الث

مثثن مجمثثوع االيثثرادات.  ولكثثي  2017بالمائثثة فثثي عثثام  85

يتحقق ذلك البد ان يكثون هنثاك دور واضثح وبرنثامج مرسثوم 

إلشراك القطاع الخثاص فثي ادارة االقتصثاد.  ويثأتي ذلثك مثن 

خثثثالل اعثثثادة بنثثثاء الهيكثثثل المؤسسثثثي للقطثثثاع الخثثثاص فثثثي 

رائيثثثثة وبمثثثثا ينسثثثثجم الجوانثثثثب التشثثثثريعية والتحفيزيثثثثة واإلج

ويتطثثابق مثثع مثثا ورد بثثالمحور )ثالثثثا( مثثن البرنثثامج الحكثثومي 

)تشثثجيع التحثثول للقطثثاع الخثثاص( ومراحثثل تنفيثثذ اسثثتراتيجية 

( التثثي اطلقتهثثا الحكومثثة فثثي 2030-2014تطثثويره للسثثنوات )

على ان تبدم فعالً هذه البرامج فورا بوضع تليثات  2015شباط 

فثثثي صثثثناعة القثثثرارات  إلشثثثراك القطثثثاع الخثثثاص الثثثوطني

االقتصادية وفق نظرة شاملة لتحفيز القطاعثات اإلنتاجيثة كافثه 

ومنها بشكل اساسي في الزراعة والصناعة والتشييد )االسكان 

واالعمار( والطاقة والخثدمات والسثياحة، وان تتبنثى الحكومثة 

وممثليثثثات القطثثثاع الخثثثاص بثثثرامج ومسثثثاهمات واجثثثراءات 

اديثثثا وقانونيثثثا، وان يكثثثون عثثثام تنفيذيثثثه محسثثثوبة ومدعومثثثة م

هو فعال عام القطاع الخاص. ولغرض تحقيق ذلك البثد  2017

ان تتثثثولى الحكومثثثة بالدرجثثثة األولثثثى تأسثثثيس مجلثثثس اعلثثثى 

للقطاع الخاص يتشثكل مثن ممثلثين للقطثاع الخثاص والحكومثة 

يتثثثثثولى اإلدارة واالشثثثثثراف والمراجعثثثثثة والتقيثثثثثيم للبثثثثثرامج 

لقثثرارات المطلوبثثة لتحقيثثق والسياسثثات الموضثثوعة لصثثناعة ا

االهثثثداف االقتصثثثادية المركزيثثثة بالمشثثثاركة والتعثثثاون بثثثين 
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القطثثثاعين الخثثثاص والعثثثام. لثثثذلك فثثثقني ارى بثثثأن المرحلثثثة 

( 2016-2003والتجربة التثي يعيشثها العثراق اقتصثاديا منثذ )

تحتثثثاج إلثثثى وقفثثثة تحليليثثثة وتقييميثثثة مخلصثثثة مثثثن مجثثثل بنثثثاء 

تيجية جديثثدة لالنتقثثال إلثثى اقتصثثاده الثثوطني وفثثق نظثثرة اسثثترا

اقتصثثاد السثثوق وفقثثاً لبرنثثامج معدتثثه الحكومثثة وصثثادق عليثثه 

مجلثثثس النثثثواب العراقثثثي تضثثثمن سثثثتة محثثثاور مساسثثثية ومثثثن 

مبرزها المحور االقتصادي، والذي يؤكد على ضرورة تطبيثق 

مراحثثل مهمثثة باتجثثاه بنثثاء اسثثتراتيجية لتنميثثة االقتصثثاد ودعثثم 

دوره فثثي المسثثاهمة فثثي البنثثاء وتطثثوير القطثثاع الخثثاص ليأخثثذ 

الجديد لالقتصاد وتنويع موارده للموازنثة دون االعتمثاد بنسثبة 

كبيرة على النفط . ولغرض مناقشة ودراسة الواقع االقتصادي 

الثثذي يمثثر بثثه العثثراق ال بثثد مثثن الوقثثوف بالتحليثثل المنطقثثي 

والعلمي واالقتصثادي علثى مبثرز المحثاور التثي يتطلثب ايجثاد 

بنثثثاء المقثثثدمات السثثثليمة لالنتقثثثال إلثثثى تليثثثات  الحلثثثول بهثثثدف

اقتصثثاد السثثوق النثثاجزة.  ويتطلثثب لغثثرض تنفيثثذ اسثثتراتيجية 

تطثوير القطثاع الخثاص قيثثام الحكومثة والقطثاع الخثاص بكافثثة 

مجاالته المصرفية والصناعية والزراعية والخدميثة المشثاركة 

والتعثثاون فثثي تطبيثثق اسثثتراتيجية التطثثوير باالتجاهثثات التثثي 

قثثق االهثثداف المرحليثثة والمتوسثثطة والطويلثثة.  وهثثذا يعنثثي تح

إشثثثراك القطثثثاع الخثثثاص بثثثدور مكبثثثر فثثثي صثثثناعة القثثثرار 

 االقتصادي وقيادة السوق من خالل ما يأتي: 

. المسثثاهمة فثثي تحسثثين بيئثثة األعمثثال فثثي العثثراق وتثثوفير 1

المنثثاخ االسثثتثماري المشثثجع لجثثذب رؤوس االمثثوال الوطنيثثة 

تحقيثثثثق الشثثثثراكات بثثثثين القطثثثثاع العثثثثام واألجنبيثثثثة وتشثثثثجيع 

 والخاص.
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. المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها 2

( من الدستور الدائم واالسثتراتيجيات والقثوانين 25إلى المادة )

الخاصثثة باإلصثثالح االقتصثثادي وتطثثوير القطثثاع الخثثاص بمثثا 

 يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبالً.

وتفعيثثثل الشثثثراكة والحثثثوار والتعثثثاون بثثثين القطثثثاع . إدامثثثة 3

 الخاص والحكومة.

. المسثثاهمة فثثي وضثثع السياسثثات واآلليثثات واالسثثتراتيجيات 4

والمشثثثاركة فثثثي متابعثثثة تنفيثثثذها لحسثثثم االنتقثثثال إلثثثى مراحثثثل 

 مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.

. العمل على تثوفير مصثادر تمويثل اضثافية للموازنثة العامثة 5

باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجثاه رفثع نسثبة المثوارد للدولة 

 األخرى غير النفط في الناتج المحلي اإلجمالي.

. العمثثثل علثثثى تشثثثجيع انشثثثاء وتطثثثوير المشثثثاريع الصثثثغرى 6

والصثثغيرة والمتوسثثطة بمثثا يحقثثق التنميثثة الشثثاملة والمسثثتدامة 

 بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.

ن في ضمان تنفيذ الخطط المركزيثة فثي تثوفير البنثى . التعاو7

التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة 

 والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات.

. تفعيثثل دور المصثثارف المتخصصثثة والمصثثارف الخاصثثة 8

لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجثاد 

لول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمثة التثي ترتبثت علثى ح

مصحاب المشثاريع المتوقفثة عثن اإلنتثاج ووضثع سياسثة ماليثة 

 قصيرة ومتوسطة االمد.

. التنسثثثثيق والتعثثثثاون مثثثثع الثثثثوزارات والمؤسسثثثثات الماليثثثثة 9

واالحصائية المعنية في بناء قاعثدة معلومثات ماليثة واحصثائية 

 وضمان شفافيتها.
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اركة الفاعلثة مثع الحكومثة فثي تنفيثذ إجثراءات إعثادة . المش10

 هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.

. المساهمة في ضمان معايير الجثودة للمنتجثات والخثدمات 11

 المحلية    والمستوردة

. التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العالقة فثي تأهيثل 12

 المتخصصة في القطاع الخاص.وتدريب الموارد البشرية 

. تشثثجيع المصثثارف الخاصثثة فثثي االسثثتثمار فثثي المشثثاريع 13

االقتصثثثادية بمثثثا يعثثثزز نسثثثبة مسثثثاهمتها فثثثي النثثثاتج المحلثثثي 

 اإلجمالي واإلسراع بالتعديالت التشريعية لتحقيق هذا الهدف

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 رؤيه في االصالح االقتصادي مابعد داعش
 

ع الشثعبي واالقتصثادي حاليثا ومايثدور االن ان مايشغل الشثار

مثثن مناقشثثات  وتجاذبثثات سياسثثيه وامنيثثه وانسثثانيه فثثي مجلثثس 

الثثثوزراء ومجلثثثس النثثثواب  والجهثثثات المعنيثثثه هثثثو موضثثثوع  

تحريثثر الموصثثل  ومثثاهي الثثرؤى والتوجهثثات مابعثثد داعثثش   

وتثاثيرات  ذلثثك  علثثى الواقثع  الثثذي يعيشثثه العثراق فثثي الوقثثت 

ية تجاوز ازمتثه االمنيثه واالقتصثاديه والماليثه  الراهن وهو كيف

التثثي يعثثاني منهثثا منثثذ اكثثثر مثثن سثثنتين بسثثبب انخفثثاض اسثثعار 
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الثثنفط فثثي السثثوق العالميثثه وتكثثاليف الحثثرب علثثى االرهثثاب 

وسثثثثثثثوء ادارة المثثثثثثثال العثثثثثثثام والفسثثثثثثثاد المثثثثثثثالي واالداري 

والمحاصصه التي تسببت في قيادة المؤسسات االقتصاديه مثن 

مختصثثثين وغيثثثر كفثثثؤئين وابعثثثاد التكنثثثوقراط  اشثثثخاص غيثثثر

المخثثتص والمسثثتقل عثثن المشثثاركه فثثي ادارة هثثذه المؤسسثثات 

يضثاف الثثى ذلثثك وهثذا هثثو المهثثم عثدم وجثثود مثثنهج اقتصثثادي 

واسثثثتراتيجيه اقتصثثثاديه واضثثثحة المالمثثثح واالهثثثداف وعثثثدم 

اشثثراك القطثثاع الخثثاص فثثي ادارة االقتصثثاد وضثثعف دعمثثه 

تنويثثع مثثوارد الموازنثثه غيثثر    ومسثثاعدته علثثى مسثثاهمته فثثي

 النفطيه واالنتقال باالقتصاد من الريعي الى االنتاجي.

ان الثثذي يهمنثثا فثثي كثثل ذلثثك هثثو مثثاهي ))الرؤيثثه لالصثثالح 

االقتصثثادي  مابعثثثد داعثثثش(( مثثثن حيثثثث توزيثثثع المثثثوارد فثثثي 

الموازنه واالستفاده من القروض والمنح والمسثاعدات الدوليثه 

فثثي اعثثادة االعمثثار للمثثدن المحثثرره وتفعيثثل وتحفيثثز القطثثاع 

الخثثاص وتشثثجيعه للمسثثاهمه مثثع الحكومثثه فثثي تنفيثثذ خططهثثا  

ذلك تاهيل المثوارد البشثريه فثي ازالثة تثاثيرات الحثرب علثى ك

االرهثثاب وانخفثثاض اسثثعار الثثنفط العالميثثه ومعانثثاة الحكومثثه 

والشثثثثعب والنثثثثازحين مثثثثن االزمثثثثات االقتصثثثثاديه واالمنيثثثثه  

-2014ودراسثثثة واقثثثع االقتصثثثاد العراقثثثي خثثثالل السثثثنوات) 

( كثثثثذلك رسثثثثم سثثثثتراتيجيه  ورؤيثثثثه اقتصثثثثاديه جديثثثثده 2016

ح االقتصثثادي للخمسثثة سثثنوات القادمثثه  لمثثا بعثثد طثثرد لالصثثال

داعش وتحرير جميع اراضينا المحتله وبشثكل محثدد للسثنوات 

 -( وكما ياتي:٢٠٢١-٢٠١٧)

بالمائثثثه مثثثن التخصيصثثثات التثثثي كانثثثت 50تخصثثثيص  -1

ترصثثثد لتكثثثاليف الحثثثرب علثثثى االرهثثثاب الغثثثراض اعثثثادة 

االعمثثثار للمنثثثاطق المحثثثرره اضثثثافه لتخصيصثثثات صثثثندوق 

 ر والمنح الدولبه المخصصه لهذا الهدف .                        االعما
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تاسثثثثيس هيئثثثثه او مؤسسثثثثه كبيثثثثره مختصثثثثه لتمويثثثثل  -2

المشثثاريع الصثثغيره والمتوسثثطه وتشثثكيل منظومثثه مصثثرفيه 

للتعاون والتنسيق معها تحت اشراف البنك المركزي ورابطثة 

المصثثثثثارف وبالتعثثثثثاون مثثثثثع وزارات التخطثثثثثيط والتعثثثثثاون 

والزراعثثثثه والصثثثثناعه  والماليثثثثه لوضثثثثع االسثثثثس االنمثثثثائي 

واالليات  التنفيذيثه للتطبيثق فثي المحافظثات المحثرره لتحقيثق 

هدف تاهيل الشباب وبشكل خثاص الخثريجين مثنهم مثن ابنثاء 

هذه المحافظات القامة مشثاريع اقتصثتديه صثغيره ومتوسثطه 

لتحويلهم من عاطلين الى منتجين وتحثويلهم مثن فاقثدي االمثل 

 حثين عن االمل بمساهمتهم في بناء اقتصادهم الوطني الى با

تاسيس مصثرف للتنميثه واالسثتثمار تسثاهم فيثه الحكومثه  -3

بالمائثه مثن راس المثال ويسثاهم القطثاع 25بنسبه التزيثد عثن 

الخاص بقطاعاته كافه بالنسثبه الكبيثره فثي راس المثال ويثدار 

بعقليثثثة اقتصثثثاد السثثثوق ويخضثثثع لرقابثثثة واشثثثراف االبنثثثك 

كثثزي وديثثثوان الرقابثثثه الماليثثثه ويكثثثون الثثثدور الحكثثثومي المر

يركثثثز علثثثى الثثثدعم واالسثثثناد وتحديثثثد المشثثثاريع التنموييثثثه 

 واالستثماريه الكبيره التي يساهم في تمويلها. 

تخصثثثيص مبثثثالغ مثثثن قثثثروض صثثثندوق النقثثثد الثثثدولي  -4

والبنثثوك والمؤسسثثات الماليثثه التثثي سيحصثثل عليهثثا العثثراق 

قامثثثة المنثثثاطق الصثثثناعيه ودعثثثم للسثثثنوات الثثثثال  القادمثثثه ال

المشاريع الزراعيه الكبيره بمساهمة القطاع الخاص والشباب 

 الخريجيين بهدف تنويع الموارد غير النفطيه . 

قيام البنك المركزي ورابطة المصارف والقطاع الخثاص  -5

ومنظمثثثات المجتمثثثع المثثثدني والمصثثثارف الخاصثثثه لتحقيثثثق 

م وقيثثثادة حمثثثالت االهثثثداف االقتصثثثاديه واالجتماعيثثثه بتنظثثثي

لتمويثثل واعمثثار المشثثاريع التثثي تخثثدم الشثثرائح الواسثثعه فثثي 

المجتمثثع وتحثثد مثثن نسثثبة البطالثثه علثثى غثثرار تاهيثثل شثثارع 

الرشثثيد والسثثاحات العامثثه فثثي بغثثداد التثثي دعثثى اليهثثا البنثثك 

 المركزي العراقي.  
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اعادة النظثر بقثوانين البيئثه التشثريعيه التثي تثنظم العمليثه  -6

صوصا قوانين االسثتثمار والمصثارف والبنثك االقتصاديه وخ

المركثثزي والبورصثثه وتسثثجيل الشثثركات بمثثا يسثثاعد علثثثى 

عمليات االقراض والتحاسب الضريبي والضمانات المطلوبثه 

 من اصحاب المشاريع والية تسديد مستحقاتهم. 

تطثثوير وتفعيثثل وتنفيثثثذ خطثثط الحكومثثثه فثثي تطبيقثثثات  -7

قيه االلكترونيثثه والتثثي الحكومثثه االلكترونيثثه والرقابثثه االسثثتبا

 تحد من عمليات الفساد االداري والمالي. 

تفعيثثثل قثثثرار مجلثثثس الثثثوزراء بتاسثثثيس شثثثركة ضثثثمان  -8

الودائثثع والثثذي كثثان الهثثدف مثثن تاسيسثثها اعثثادة ثقثثة الجمهثثور 

بالثقه   بالقطاع المصرفي العراقي وزيادة نسبة االدخار لثدى 

ذلثك علثى المصارف  بدال مثن الكتنثاز فثي البيثوت وتثاثيرات 

امساهمة اموال المواطنين فثي التنميثه المسثتدامه علثى ان يثتم 

حثثث والثثزام المصثثارف الحكوميثثه والخاصثثه علثثى المسثثاهمه 

 في هذه الشركه

اعثثثادة البنثثثاء الهيكلثثثي والمؤسسثثثي لالقتصثثثاد باسثثثتحدا   -9

المرتكثثزات والبنثثى االساسثثيه الدارة االقتصثثاد وهثثي المجلثثس 

ار مشثثروع قانونثه المقثثدم االعلثى لالصثالح االقتصثثادي واقثر

سنوات ولثم يقثر مثن مجلثس النثواب  وتاسثيس الصثنوق 3قبل 

الثثثوطني لالدخثثثار او الصثثثندوق السثثثيادي لالدخثثثار لتجميثثثع 

المثثوارد عيثثر النفطيثثه والنطيثثه الفائضثثه عثثن معثثدالت اسثثعار 

البيع المخططه في في الموازنات السنويه كذلك تاسيس الهيئه 

والتجاريثثثثه وسثثثثحب جميثثثثع الوطنيثثثثه للعقثثثثود االسثثثثتثماريه 

 الصالحيات التعاقديه المخوله للوزارات . 

تاسثثثيس المجلثثثس الثثثوطني لالعمثثثار بثثثدال مثثثن صثثثنوق  -10

االسكان الحالي وصندوق اعمثار المثدن المحثرره مثن داعثش 

ويتثثثثولى دراسثثثثثة الجثثثثثدوى االقتصثثثثاديه لجميثثثثثع المشثثثثثاريع 

االسثثثتثماريه الكبيثثثره ومشثثثاريع البنثثثى التحتيثثثه المقدمثثثه مثثثن 
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ظثثثات ورصثثثد التخصيصثثثات لهثثثا وتتثثثولى المراجعثثثه المحاف

 والمراقبه والتقييم 

تاسثثثثيس المركثثثثز الثثثثوطني لتاهيثثثثل وتوزيثثثثع المثثثثوارد  -11

البشثثريه ويتخصثثص بتاهيثثل وتثثدريب الخثثريجين وتثثوزيعهم 

علثثثى مراكثثثز التاهيثثثل والتثثثدريب الحكوميثثثه والخاصثثثه قبثثثل 

تعيينهم مركزيا الى وزارات الدوله ومشاريع القطاع الخثاص 

 تطلبات خطة التنميه والموازنه السنوبه.وحسب م

تاسثثثثيس المركثثثثز الثثثثوطني لالستشثثثثارات والدراسثثثثات  -12

االستراتيجيه الاستقطاب جميع الكفاءات والخبثرات االعراقيثه 

فثثثي الثثثداخل والخثثثارج لغثثثرض رفثثثد المؤسسثثثات الحكوميثثثه 

والقطاع الخثاص  بقيثادات اداريثه وفنيثه )تكنثو قثراط( الدارة 

 ون محاصصه وتوافقيه.مؤسسات الدوله كافه بد

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
 

حكومة التكنوقراط ومنهج االصالح 

  االقتصادي

 

 6تعاقبت على مسؤولية حكثم العثراق وادارتثه  2003بعد عام 

حكومثثثات ل بثثثدمت بحكومثثثة مجلثثثس الحكثثثم والحثثثاكم المثثثدني 

االمريكثثي الثثذي اصثثدرعدة قثثوانين لتنظثثيم الحيثثاة االقتصثثادية 
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منها قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون 

قثثانون غسثل االمثثوال وقثثانون سثثوق العثثراق لثثالوراق الماليثثة و

االدارة المالية . وان جميع الحكومات الالحقة واخرها حكومثة 

الحكومة الحالية مثن خثالل تنفيثذهم والسثير وفثق هثذه القثوانين 

اثبتت التجربة انها قوانين قاصثرة وبحاجثة الثى اعثادة صثياغة 

وتعديل النثه بثالرغم مثن مثوارد العثراق النفطيثة العاليثة خثالل 

تعاظمة للموازنات العامة لم يتحقثق السنوات اعاله واالرقام الم

شيء على مستوى البناء االقتصادي السليم بثل بثالعكس وصثل 

العراق الى ازمثة اقتصثادية وماليثة خانقثة السثباب موضثوعية 

خارجة عثن ارادتثه كأنخفثاض اسثعار الثنفط العالميثة وتكثاليف 

الحثثثرب علثثثى االرهثثثاب ولكثثثن هنثثثاك اسثثثباب ذاتيثثثة تتحملهثثثا 

االقتصثثثثادية المتعاقبثثثثة التثثثثي تحملثثثثت  الحكومثثثثات والكثثثثوادر

مسثثثؤولية ادارة المؤسسثثثات االقتصثثثادية بسثثثبب الحاجثثثة الثثثى 

المهنية والتخصص اضثافة الثى عثدم وجثود منهجيثة إقتصثادية 

 وقوانين تخدم تطبيق المنهج االقتصادي المنشود. 

وازاء ذلك الواقع االليم لبلثد غنثي يمتلثك ثثاني احتيثاطي نفطثي 

يرين ومراضي شاسعة صالحة للزراعة و في العالم ونهرين كب

ماليين من قوى العمل القادرة على العمل من ابناء الثوطن  10

وخبرات اكاديمية وعلمية ومهنية عاليثة المسثتوى مثع كفثاءات 

اقتصادية لالسف الشثديد تثم تهميشثها وابعادهثا بقصثد او بثدون 

قصد عن قيادة الوزارات والمؤسسات االقتصادية . وإزاء هذا 

واقع ظهرت منذ اكثر من سنة مطالبات جماهيريثة بضثرورة ال

اعثثادة مسثثار واصثثالح العمليثثة السياسثثية واالقتصثثادية بشثثكل 

جديد وفثق مثنهج جديثد بتشثكيل حكومثة تكنثوقراط وقثد إشثتدت 

هثثذه المطالبثثات وتوسثثعت واخيثثرا مقتثثرح السثثيد رئثثيس مجلثثس 

الثثوزراء علثثى مجلثثس النثثواب العراقثثي تشثثكيلة وزاريثثة جديثثدة 

ن التكنوقراط . إن الذي يهمنثا كأقتصثاديين فثي هثذه المرحلثة م
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وبعثثثد تحليلنثثثا لواقثثثع االقتصثثثاد العراقثثثي واسثثثس البنثثثاء التثثثي 

اعتمدت سابقا في ادارة االقتصثاد ومنهجيتثه فثي ذلثك نؤكثد مثا 

مشثثرنا اليثثه سثثابقا انثثه لغايثثة الوقثثت الحاضثثر لثثيس لثثدينا مثثنهج 

نثثاء الخثثاطيء اقتصثثادي وال توجثثد خارطثثة طريثثق الصثثالح الب

الثثذي اعتمدتثثه القيثثادات االقتصثثادية طيلثثة السثثنوات الماضثثية 

واسثثتمر الحثثال مثثن اخفثثاق الثثى اخفثثاق ،الثثى ان وصثثلنا الثثى 

االزمثثة االقتصثثادية والماليثثة الحاليثثة لثثذلك مثثن وجهثثة نظثثري 

 يمكن ان مؤكد ما يأتي :

ان االقتصثثثاد العراقثثثي عمومثثثا وتجثثثاوزا الزمتثثثه االقتصثثثادية 

يحتثثاج فقثثط الثثى حكومثثة خبثثراء وتكنثثوقراط وانمثثا والماليثثة ال 

االهثثم مثثن ذلثثك الحاجثثة ملحثثة ان يكثثون هنثثاك مثثنهج اقتصثثادي 

مرسوم ومبني علثى عثدة ركثائز اقتصثادية مهمثة تعتمثد فلسثفة 

جديثثثثدة الدارة االقتصثثثثاد لتحقيثثثثق الهثثثثدف المركثثثثزي وهثثثثو 

)االقتصاد في خدمة الشعب ( وخلق التنمية المستدامة وتحقيثق 

ي المثثوارد وتطثثوير البنثثى االقتصثثادية والبشثثرية مثثن التنثثوع فثث

اجل البناء السليم لالقتصاد العراقي وبناء مقدمات االنتقال الثى 

اقتصاد السوق وفقا للتجربة العراقية في دراسة وتحليل الواقثع 

السثثثثابق والحثثثثالي والنظثثثثرة للمسثثثثتقبل واالمكانثثثثات المتاحثثثثة 

توزيثع المثال وبخارطة طريثق واقعيثة وطموحثة يعتمثد ادارة و

العثثام بشثثكل شثثفاف ونزيثثه علثثى ان يكثثون المسثثتفيد فثثي النتثثائج 

والمخرجات الشثعب وان يحثس المثواطن ان اقتصثاده الثوطني 

ومثثوارده وخيراتثثه هثثي مخصصثثة لضثثمان العثثيش الكثثريم لثثه 

ولعائلته كما ورد في مواد الدستور العراقثي الثدائم وبمثا يحقثق 

 الرفاهية للمجتمع.

د واالستعانة بخبراء دوليين وبشثكل خثاص والبأس من االعتما

مثن الثثدول التثي لهثثا تجثثارب ناجحثة فثثي البنثاء االقتصثثادي فثثي 

التثثاري  الحثثديث والمشثثابه لنثثا فثثي بعثثض الظثثروف والمشثثاكل 
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ويمكثثثن ان يسثثثتفاد مثثثن تجثثثارب اليابثثثان والصثثثين وماليزيثثثثا 

وسنغافورا وبعض الدول االخرى التثي اعتمثدت نظثام اقتصثاد 

ي ويمكن تحديد خارطة الطريق لتحقيق مثنهج السوق االجتماع

 االصالح االقتصادي في العراق وفقا لما يأتي :

اوال: وضثثثثع السياسثثثثات واالوليثثثثات لتنويثثثثع مصثثثثادر تمويثثثثل 

الموازنة العامة وعدم االعتماد وبشكل رئيسي على الثنفط فقثط 

. 

ثانيثثثا : االنتقثثثال الثثثى االدارة الالمركزيثثثة لالقتصثثثاد وتحويثثثل 

لالزمة للحكومثات المحليثة فثي المحافظثات علثى الصالحيات ا

 ان يقودها مجالس تكنوقراط مستقلين .

ثالثثثثا : تحقيثثثق التنميثثثة االقتصثثثادية المسثثثتدامة وخلثثثق وتهيئثثثة 

المناخ االستثماري للمستثمرين المحليثين واالجانثب وتحفيثزهم 

وتشثثجيعهم وضثثمان حقثثوقهم التعاقديثثة لجثثذب رؤوس امثثوالهم 

 المفسدين .وحمايتهم من ضغوطات 

رابعثثا : تثثوفير القثثروض الميسثثرة لتمويثثل المشثثاريع الصثثغيرة 

والمتوسثثثطة وتأسثثثيس منظومثثثة قانونيثثثة ومؤسسثثثية إلدارتهثثثا 

 وتنميتها وتطويرها.

خامسا: اصثدار وتعثديل قثوانين البيئثة القانونيثة لتنظثيم العمليثة 

االقتصادية ويعني هنا اصدار قثوانين جديثدة بثدال مثن القثوانين 

 .2004ت في عام التي صدر

سادسا: االستثمار في القطاعات الزراعي والصثناعي والطاقثة 

 والسياحي والخدمات والتشييد واالسكان .

سابعا : اصالح القطاع المصثرفي مثن خثالل اعثادة النظثر فثي 

تطبيقثثات السياسثثة النقديثثة وتنظثثيم العالقثثة والقيثثود التثثي تحكثثم 

 السياسات المالية والنقدية .

 ح النظام الضريبي والمالي والكمركي .ثامنا : اصال



52 
 

تاسثثثعا : معالجثثثة حثثثاالت االخفثثثاق فثثثي تحقيثثثق نسثثثب النمثثثو 

المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز االرتفاع في نسثب البطالثة 

والفقر . حيث تشير اخر التقارير ان االقتصاد العراقي انكمثش 

% وارتفثثثع عجثثثز الميثثثزان التجثثثاري ممثثثا اسثثثثتنفذ  3بنسثثثبة 

 50مليثثثار دوالر الثثثى  66بالعملثثثة االجنبيثثثة مثثثن االحتياطثثثات 

% 28وان نسثثبة البطالثثة  2016مليثثار دوالر فثثي نهايثثة عثثام 

%. ولكي تثتمكن الحكومثة الجديثدة مثن تطبيثق 31ونسبة الفقر 

المثثثثثنهج االقتصثثثثثادي االصثثثثثالحي المنشثثثثثود يتطلثثثثثب االخثثثثثذ 

 بالمالحظات والرؤى التالية :

كنوقراط وذو خبرة نؤيد ان تكون الحكومة المقبلة حكومة ت -1

مهنيثثثثة وعمليثثثثة فثثثثي وزارات الدولثثثثة العراقيثثثثة ووزارات 

ومؤسسات الدول االخرى والمنظمات الدولية المتخصصثة 

وان تتصثثثثثف باالسثثثثثتقاللية والقثثثثثدرة القياديثثثثثة واالداريثثثثثة 

والشجاعة في صناعة القرار واتخاذه وتنفيذه والدفاع عنثه. 

 اي ان تكثثثثون حكومثثثثة خبثثثثراء فثثثثي التخصثثثثص والمهنيثثثثة

 والقيادة وخدمة الشعب اوال واخيرا .

اعادة النظر وتعديل القوانين التي تنظم الحيثاة االقتصثادية   -2

 في العراق وعلى سبيل المثال

 -ال الحصر :

 •قانون النفط والغاز 

 •قانون البنك المركزي 

 •قانون قانون االدارة المالية 

 •قانون المصارف 

 •قانون غسل االموال 

 •قانون االسثمار 

 •قانون حماية المنتج المحلي 
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 •قانون حماية المستهلك 

 •قانون تنظيم التجارة 

 •قانون تسجيل الشركات 

 •قانون الضرائب 

 •قانون التعرفة الكمركية . 

نقتثرح اسثثتحدا  وزارة )لتنميثة القطثثاع الخثاص ( وتتثثولى  -3

تحديثثد مسثثارات وسياسثثات المثثنهج الجديثثد لتنميثثة وتطثثوير 

اص في كافة المجاالت مثن اجثل تنويثع مساهمة القطاع الخ

 الموارد وعدم االعتماد وعلى النفط كمورد رئيسي. 

اعثثادة النظثثر لتعثثديل قثثوانين الثثوزارات واالنظمثثة الداخليثثة  -4

االقتصثثثادية والفنيثثثة واالداريثثثة وصثثثالحيات الثثثوزير بحيثثثث 

تضمن للوزير الجديد بأنثه يسثتطيع التصثرف بمرونثات كاملثة 

قتصثادي لوزارتثه وبثدون التثدخل لتحديثد في تطبيق المثنهج اال

 قرارته.

العمثثل علثثى تطثثوير االنتثثاج النفطثثي بمثثا يسثثاهم فثثي رفثثع  -5

القدرات التصثديرية لغثرض مواجهثة الهبثوط فثي االسثعار 

العالميثثثة . كثثثذلك اجثثثراء مفاوضثثثات فوريثثثة مثثثع شثثثركات 

التراخيص واعادة تعديل العقود معها بمثا يسثاهم فثي تقليثل 

 كلف االنتاج .

ة النظثثر بالمنظومثثة الماليثثة والنقديثثة مثثن حيثثث تحديثثد اعثثاد -6

المهام والواجبات لكل مثن وزارة الماليثة والبنثك المركثزي 

العراقي والنظام المصثرفي فثي العثراق بمثا يحقثق التنسثيق 

بثثين السياسثثتين الماليثثة والنقديثثةمع التركيثثز بشثثكل اسثثاس 

 على ما يأتي :

حولثه مثع  هيكلة المصارف الحكومية وفق ماتم االتفثاق -

 البنك الدولي .



54 
 

البدء بتطبيق اولويات ستراتيجية البنك المركزي العراقي 

 (.2020-2016للسنوات )

اعثثثادة النظثثثر بهيكليثثثة المصثثثارف الخاصثثثة واعثثثادة  -ا

تصنيفها وتحديد المصاريف التي يتطلب دمجها وادارتهثا 

 بشكل جديد .

 تحقيق االستقرار النقدي والشمول المالي -ب      

االلتزام الدقيق بمراحثل تطبيثق اسثتراتيجية تطثوير القطثاع  -7

( واالنتقثثثثال الثثثثى قيثثثثام 2030-2014الخثثثثاص للسثثثثنوات )

 القطاع الخاص بقيادة السوق .

البثثثدء برسثثثم اسثثثتراتيجيات جديثثثدة للقطاعثثثات الصثثثناعية  -8

والزراعيثثثة والطاقثثثة والسثثثياحة والتربيثثثة والتعلثثثيم العثثثالي 

هثثا بدراسثثة وتحليثثل والصثثحة والبيئثثة وتعثثديل الصثثادر من

االسثثثتراتيجيات السثثثابقة والتثثثي لثثثم يثثثتم تنفيثثثذها وتثبيثثثت 

السياسثثثثثات واالليثثثثثات التنفيذيثثثثثة الالزمثثثثثة لتطبيثثثثثق هثثثثثذه 

(.مثثثثثع الثثثثثزام 2020-2016االسثثثثثتراتيجيات للسثثثثثنوات )

الحكومات الالحقثة باالسثتمرار بالتنفيثذ وفثق قثانون يشثرع 

 لذلك .
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 القسم الثاني

  منهجية االصالح المصرفي

 الفصل السابع

استراتيجية االستقرار والشمول المالي .

 واالصالح المصرفي في العراق

بمثثا ان القطثثاع المصثثرفي العراقثثي هثثو الحلقثثة االساسثثية فثثي 

سلسلة حلقات االقتصاد العراقي وان مشاكل االقتصاد العراقي 

ات بنثاء كثيرة ومتشعبه وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبث

مقدمات االنتقال الى اقتصاد السوق وفق مااشثارت اليثه المثادة 

( مثثثن الدسثثثتور العراقثثثي وبثثثين التشثثثريعات والضثثثوابط  25) 
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والتعليمات ومحددات االدارة المركزية لالقتصثاد يضثاف الثى 

ذلك عدم االستقرار االمني واالقتصثادي وسثوء االدارة الماليثة 

ممثا ادى الثى خلثق حاضثر الى الوقت ال 2003خالل السنوات 

 . عقبات حقيقية امام محاوالت االصالح المصرفي

 المبحث االول : واقع القطاع المصرفي العراقي

 هيكل النظام المصرفي في العراق -اوالَ:

( 55يتكثثون النظثثام المصثثرفي مثثن البنثثك المركثثزي العراقثثي ) 

( 481( مصثثثارف حكوميثثثة تمتلثثثك )7مصثثثرف عامثثثل منهثثثا )

مصثثثرفاَ خاصثثثثاَ  48فثثثروع خثثثارج العثثثراق و 8فرعثثثاَ منهثثثا 

(  مصثثرف مسثثثالمي 12مصثثرف تجثثاري ) 24توزعثثت الثثى 

( 525فثثثرع لمصثثثرف عربثثثي واجنبثثثي تمتلثثثك جميعهثثثا ) 12و

راق.مع العلثم ان هنثاك عثدد اخثر فروع خارج الع 5فرعاَ منها 

سيباشثثثر عملثثثه قريبثثثا كمصثثثارف اسثثثالمية وتجاريثثثة ومحليثثثة 

وعربيثثثة منحهثثثا البنثثثك المركثثثزي التثثثرخيص. وتبلثثثغ الكثافثثثة 

الثف نسثمة مقابثل كثل فثرع مصثرف  35المصرفية في العراق 

وهي نسبة عالية قياساَ بالكثافة المصثرفية فثي الثدول المجثاورة 

( الثف نسثمة وفثي دول 20-15ين )ففي بعض الثدول تتثراوح بث

( الثثف نسثثخة مقابثثل كثثل فثثرع 10اخثثرى يبلثثغ النسثثبه بحثثدود )

 مصرف.

 

 .تطورالمؤشرات المالية االجمالية -ثانياَ:

الى ما  2014تشير المؤشرات المالية واالجمالية كما في عام 

 ياتي.
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( ترليثثثون دينثثثار 225مجمثثوع الموجثثثودات )المركثثثز المثثالي( ) -1

( ترليون دينثار 204)  2013قارنة مع عام % بالم8نمووبنسبة 

ترليثثون دينثثار لثثدى المصثثارف  21لثثدى المصثثارف الحكوميثثة و

 الخاصة.
%عثن 13ترليثون ديناروبنسثبة نمثو  9مجموع روؤس االمثوال  -2

 7بسثثثبب زيثثثادة راس مثثثال المصثثثارف الخاصثثثة ل  2013عثثثام 
ترليثثون دينثثار لثثدى  2ترليثثون دينثثار لثثدى لمصثثارف الخاصثثة و

 % من مموع رزؤس األموال.23ومية وتشكلالمصارف الحك
%عثثن عثثام 23ترليثثون دينثثار وبنسثثبة نمثثو  75مجمثثوع الودائثثع  -3

( لثثدى 14% لثثدى المصثثارف الحكوميثثة و)86وتشثثكل  2013

 المصارف الخاصة.
 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية الحديثة -ثالثا:

تطبيق القطاع المصرفي العراقي انظمة مصرفية حديثة 

 لخدمة الزبائن مبرزها : 

النظام المصرفي الشامل وعلى سبيل المثال نظام  -1

(Banks وهو نظام على مستويات امنية عالية )

للبيانات ويدار مركزياَ ويتكون هذا النظام من عدة 

 منظمة.

 .نظام الودائع 

 .نظام الحواالت 

 .نظام القروض 

 ام االئتمان النقدي والتعهدي.نظ 

 .نظام الموجودات الثابتة 
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 .نظام الموارد البشرية 

 (.swiftنظام الحواالت واالعتمادات الخارجية ) -2

 نظام التقارير الذكية. -3

 نظام الصكوك الممغنطة. -4

 منظمة المقاصة االلكترونية. -5

 (.ATMمجهزة الصراف االلي ) -6

 االرشفة االلكترونية. -7

 االئتمانية.البطاقات  -8

 

 

تحديات ومشاكل ومعوقات  :المبحث الثاني

 القطاع المصرفي:
   

ومن خالل نظرة تشخيصية وتحليلية لما سيكون عليه للوضثع 

والظثروف االقتصثادية  2016العام لالقتصثاد الكلثي فثي عثام 

الصعبة التي يمر بها العراق الحظنا ان ذلك قد انعكس بشثكل 

مباشر على القطاع المالي والمصثرفي ممثا جعثل تفثاقم الخلثل 

هتثه بسياسثات الهيكلي في االقتصاد العراقي ال ينفع معه مواج

وتعليمات سطحية وغيثر فاعلثة وانمثا يتطلثب وضثع سياسثات 

اقتصثثثادية اسثثثتراتيجية تتسثثثم بثثثالترابط علثثثى المثثثدى القصثثثير 

والمدى المتوسط والطويثل وهثذا يجعلنثا نحثدد ابثرز المشثاكل 

والعقبثثات التثثي سثثتواجه القطثثاع المصثثرفي خثثالل هثثذه السثثنة 

 وكما يأتي : 
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خاصثثثثة بسثثثثبب الحثثثثرب علثثثثى اوالً :ان الظثثثثروف االمنيثثثثة ال

االرهثثاب واحثثتالل بعثثض المحافظثثات مثثن عصثثابات داعثثش 

االرهثثثابي وسثثثرقتها ودائثثثع الزبثثثائن فثثثي فثثثروع المصثثثارف 

الحكومية واالهلية في تلثك المحافظثات واتثالف الوثثائق التثي 

تضثثمن حقثثوق المصثثارف المسثثتحقة علثثى المقترضثثين والتثثي 

الصثثادرة عثثن تعتبثثر حاليثثا وفقثثا لتصثثنيف الالئحثثة االرشثثادية 

البنثثك المركثثزي ديثثون اليمكثثن تسثثديدها مثثن الناحيثثة الواقعيثثة 

بسبب نزوح اغلب المقترضين مثن محافظثاتهم وعثدم تمكثنهم 

من التسديد اضافة الى زيادة نسب الخطورة في منح االئتمثان 

النقدي للزبائن مما اربك عمل المصارف وانعكثس ذلثك علثى 

ارف الثى حثدودها حدود السيولة مما اوصلها في بعض المصث

الثثدنيا ممثثا سثثيعرض بعضثثها الثثى االفثثالس واالنهيثثار المثثالي 

اضثثثثافة الثثثثى ان ذلثثثثك سثثثثيؤدي الثثثثى التثثثثاثير علثثثثى الوضثثثثع 

االقتصثثادي والنشثثاط التمثثويلي واالسثثتثماري خثثالل المرحلثثة 

 الراهنة . 

ثانيثثثاً : معانثثثاة القطثثثاع المصثثثرفي العراقثثثي وبشثثثكل خثثثاص 

نشثثاطها المصثثرفيمن المصثثارف االهليثثة  فثثي كافثثة مجثثاالت 

التشثثثدد فثثثي تطبيثثثق بعثثثض التعليمثثثات الصثثثادرة مثثثن البنثثثك 

المركثثزي العراقثثي ووزارة الماليثثة والمصثثارف الحكوميثثة ) 

الرافثثدين والرشثثيد ( بثثالرغم مثثن انثثه سثثبق ان صثثدرت عثثدة 

قثثثرارات للجنثثثة الشثثثؤون االقتصثثثادية فثثثي مجلثثثس الثثثوزراء 

 / فـــــي 64بتذليلها وتجاوزها كما وردت بقعمامها المرقم 

ولكن دون جدوى بسبب ضعف المتابعثة مثن  2015/  2/  4 

 الجهات المسؤولة عن التنفيذ ومن هذه القرارات مايأتي : 
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قيام وزارة الماليثة بثالزام دوائثر الدولثة كافثة بقبثول الصثكوك  -م 

 المصدقة الصادرة من قبل المصارف الخاصة . 

بدراسثة  قيام البنثك المركثزي العراقثي والمصثارف الحكوميثة -ب 

امكانيثثثثة اقثثثثراض المصثثثثارف الخاصثثثثة لتمويثثثثل المشثثثثاريع 

الصثثغيرة والمتوسثثطة لمثثا لهثثا مثثن اهميثثة فثثي تنشثثيط القطثثاع 

 الخاص العراقي . 

قيثثام المصثثرف العراقثثي للتجثثارة بفثثتح خطثثوط ائتمانيثثة لثثدى  -ج 

 المصارف الخاصة وبأشراف البنك المركزي العراقي . 

ة حسثب مثا نثص عليثه التاكيد على تفعيل دور المحكمثة الماليث -د 

قانون المصارف ووفقا لقانون البنك المركزي العراقي وعثدم 

 اللجوء الى المحاكم االخرى .

قيثثام البنثثك المركثثزي العراقثثي بدراسثثة امكانيثثة االسثثتفادة مثثن  -ه 

االحتيثثثاطي القثثثانوني للمصثثثارف الخاصثثثة بمثثثنح القثثثروض 

 استثمارية من االحتياطي وباشرافه .

ليثة والبنثثك المركثزي لعراقثثي بتطبيثثق التاكيثد علثثى وزارة الما -و 

/  18فثي  495قرار لجنة الشؤون االقتصادية المثرقم س.ل / 

بشأن فتح االعتمادات المستندية لدى المصثارف  2014/  11

( مليثون دوالر ) عشثرة ماليثين دوالر (  10الخاصة لغاية ) 

 دون مرورها بالمصرف العراقي لتجارة .

لرشثثيد بايثثداع جثثزء مثثن قيثثام كثثل مثثن مصثثرفي الرافثثدين وا -ز 

اموالهما لدى المصارف االهليثة مقابثل فوائثد ميسثره علثى ان 

تقوم المصارف االهليثة باسثتثمار تلثك االمثوال فثي المشثاريع 

االسثثثتثمارية وفثثثق دراسثثثات جثثثدوى اقتصثثثادية ووفثثثق اليثثثات 

 وضمانات محددة 
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قيثثثام وزارة الماليثثثة والبنثثثك المركثثثزي العراقثثثي والمصثثثرف  -ح 

بثثاطالق مبثثالغ االعتمثثادات طبقثثأ للسثثياقات  العراقثثي للتجثثارة

المعمول بها عالميا وعدم تعليقها او تاخيرها عند تاييد اسثتالم 

 المواد .

حث المصارف االهلية  علثى ايجثاد شثراكات مثع المصثارف  -ط 

العالميثثة لغثثرض تعزيثثز دورهثثا التنمثثوي للبلثثد وخلثثق فثثرص 

 استثمارية ولتشغيل االيدي العاملة 

يثثاب الخطثثط واالسثثتراتيجيات العثثادة بنثثاء ثالثثثاً :اسثثتمرار غ

وهيكلثثثثثة القطثثثثثاع المصثثثثثرفي العراقثثثثثي وضثثثثثعف االسثثثثثس 

والسياسثثات التفصثثيلية التثثي تعتمثثدها المصثثارف فثثي مجثثال 

ادارة المخثثثاطر فثثثي حثثثاالت الوضثثثع الطبيعثثثي وفثثثي حثثثاالت 

الطثثوارا بثثالرغم مثثن ان تقثثارير البنثثك الثثدولي عثثن الوضثثع 

اك مثثثثع المسثثثثؤولين المثثثثالي فثثثثي العثثثثراق والمعثثثثده باالشثثثثتر

ولغايثة  2011العراقيين شخصت التحثديات والمعالجثات منثذ 

 اخر زيارة لفريقهم الى العراق .

رابعاً :استمرار ضعف مساهمة االئتمثان الممنثوح الثى النثاتج 

% بينمثثثا فثثثي الثثثدول 10المحلثثثي االجمثثثالي بحيثثثث ال تتعثثثدى 

%( 55االقليمية ) الشرق االوسثط وشثمال افريقيثا تصثل الثى 

ذا يعني عثدم تثأثير القطثاع المصثرفي العراقثي فثي التنميثة وه

االقتصثثادية واعثثادة بنثثاء االقتصثثاد الثثوطني وفثثق نظثثرة تخثثدم 

التوجثثثثه القتصثثثثاد السثثثثوق . ونقثثثثص السثثثثيولة الحثثثثالي لثثثثدى 

المصارف يساعد في استمرار هذه المشكلة وهي عدم تمكنهثا 

فثي  من منح االئتمثان النقثدي للزبثائن وللمشثاريع االسثتثمارية

 مختلف القطاعات االقتصادية 
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خامسثثثثا :عثثثثدم وجثثثثود المؤسسثثثثات الماليثثثثة السثثثثانده للعمثثثثل 

المصرفي كشركة ضمان الودائع وشركات ضمان االئتمانات 

وعثثثدم وجثثثود مكاتثثثب متخصصثثثة لدراسثثثة وتحليثثثل وتحديثثثد 

المخثثاطر ) االئتمانيثثة والسثثيولة والسثثوق والتشثثغيل ( بثثالرغم 

 من تشخيص ذلك منذ عدة سنوات .

سادسثثاً :عثثدم تمكثثن القطثثاع المصثثرفي العراقثثي مثثن امثثتالك 

قثثدرات وامكانثثات وبنثثى تحتيثثة فنيثثة وتقنيثثة مثثؤثرة فثثي ادارة 

المحافظ االستثمارية واللحاق في ركب التطور المصرفي في 

الدول المجاورة مما جعثل الزبثون ينظثر الثى مصثارفنا نظثرة 

ة لثه متخلفه وغير قادرة على تقثديم افضثل الخثدمات المتطثور

ممثثثا ادى الثثثى عثثثزوفهم منالتعامثثثل مثثثع القطثثثاع المصثثثرفي 

العراقثثي وبشثثكل خثثاص المصثثارف االهليثثة كمثثا ان الثقثثة قثثد 

تزعزعثثثت فثثثي الفتثثثرة االخيثثثرة بسثثثبب عثثثدم تمكثثثن بعثثثض 

المصارف مثن تلبيثة سثحوبات الزبثائن مثن ودائعهثم ممثا ادى 

الثثى انخفثثاض معثثدالت الودائثثع فثثي اغلثثب المصثثارف بنسثثب 

ثر ذلك على امكانية المصارف التمويلية خثالل كبيرة مما سيؤ

 هذه السنة . 

سثثابعاً : وجثثود قطثثاع مثثوازي غيثثر مسثثجل يمثلثثه الصثثرافون 

الذيم يقومون بعمليثات كبيثرة ) حثواالت داخليثة او خارجيثة ، 

صيرفة ، تحويل نقد ( تتم خارج االطار الرسمي وتنجم عنهثا 

خلثثق عمثوالت ضثخمة فثي ظثل رقابثة ضثعيفة او محثددة ممثا 

بيئة صثعبة للجهثاز المصثرفي الحكثومي والخثاص وادى الثى 

المضاربة في سوق العملة االجنبية مما اثر على سياسة البنثك 

المركثثزي فثثي المحافظثثة علثثى سثثعر صثثرف الثثدينار العراقثثي 
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مقابل العمالت االجنبيثة بثين فتثرة واخثرى ممثا اربثك خططثه 

 ه  . في االشراف وادارة سوق النقد والمحافظة على توازن

ثامنثثثثاً :القثثثثوانين الضثثثثريبية المعقثثثثدة والتثثثثي ال تتناسثثثثب مثثثثع 

سياسثثات الثثدعم واالصثثالح االقتصثثادي التثثي يجثثب ان تقثثدمها 

الحكومثثة للقطثثاع المصثثرفي مثثع وجثثود فسثثاد مثثالي واداري 

واضثثثح فثثثي اغلثثثب المؤسسثثثات االقتصثثثادية ومنهثثثا دوائثثثر 

 الضريبة  .

عثراق والسياسثات تاسعاً :التطور المحدود للثنظم الماليثة فثي ال

المركزيثثة فثثي تحديثثد اسثثعار الفوائثثد الثثذي انعكثثس علثثى عثثدم 

سداد القروض وبالتالي الى تقييد قدرة المصارف على تمويثل 

قثثروض جديثثدة االمثثر الثثذي ادى الثثى ابطثثاء النمثثو وظهثثور 

 دعوات جدية العادة هيكله واصالح القطاع المصرفي .

ع والتثثي ال تثثزال عاشثثراً :الثقافثثة العامثثة السثثائدة فثثي المجتمثث

تنظثثثر الثثثى المصثثثارف الخاصثثثة بثثثتحفظ وتتفثثثادى التعامثثثل 

بالصكوك او البطاقات االئتمانيية يضاف الى ذلثك عثدم تمكثن 

بعض المصارف من االيفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن مما خلق 

 وجسد عدم الثقة بالقطاع المصرفي وهذه مشكلة كبيرة .

صثثالح لال السياسثثات المقترحثثة :المبحثثث الثالثثث 

 المصرفي :     

 اوالً : البناء المؤسسي والهيكلي لالقتصاد :

اعثثادة النظثثر بالبنثثاء المؤسسثثي والهيكلثثي لالقتصثثاد العراقثثي 

 وفق ماياتي : 



64 
 

تفعيل قانون االصالح االقتصادي بعد اشراك القطاع الخثاص  -1

فثثثي االدارة واالشثثثراف ورسثثثم السياسثثثات واالسثثثتراتيجيات 

ساهم الدولة في الدعم والتوجيه والرقابثة العامة والتفصيلية وت

 االستباقية  . 

تفعيل تاسيس المجلثس االعلثى للشثؤون االقتصثادية بمشثاركة  -2

واسثثثعة مثثثن خبثثثراء القطثثثاع الخثثثاص والتكنثثثوقراط واسثثثاتذة 

 الجامعات والمكاتب االستشارية وبيوت الخبرة 

اعثثثثادة هيكلثثثثه المصثثثثارف الحكوميثثثثة واصثثثثالح المصثثثثارف  -3

رة التثي توصثلت اليهثا فثرق وخبثراء البنثك الخاصة وفق النظ

الدولي والخبراء المصرفيين العراقيين والتي تم التوقيثع علثى 

 مذكرة تفاهم لهذا الشان منذ عدة سنوات ولم تنفذ لحد االن .

 نقص السيولة معالجة ثانياً : 

قيثثام البنثثك المركثثزي ووزارة الماليثثة بتحليثثل الموقثثف المثثالي 

 2016والمتوقثثع لعثثام  2015/  12/  31للمصثثارف كمثثا فثثي 

وتحديثثد الحاجثثة الفعليثثة للسثثيولة الدامثثة التثثداول النقثثدي فثثي 

السثثوق العراقيثثة فثثي كافثثة المجثثاالت ووضثثع خطثثة اسثثتباقية 

تحثثول دون افثثالس وانهيثثار بعثثض المصثثارف وادامثثة عجلثثة 

العمل المصثرفي فثي ظثل الظثروف الراهنثة واسثتخدام اليثات 

 اسة النقديةوادوات جديدة لتطبيقات السي

 ثالثا : البيئة التشريعية 

اعادة النظر بتعديل التشثريعات المصثرفية فثي العثراق والتثي 

تنظم العمثل المصثرفي مثن اجثل النهثوض بثالواقع المصثرفي 

( لسثثثنة  56وبشثثثكل خثثثاص قثثثانون البنثثثك المركثثثزي رقثثثم ) 
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وقثثانون  2004( لسثثنة  94وقثثانون المصثثارف رقثثم )  2004

وقثانون سثوق العثراق 1997لسثنة  21تسجيل الشثركات رقثم 

وتفعيثثل قثثانون غسثثل   2004لسثثنة  74لثثالوراق الماليثثة رقثثم 

 االموال وقانون االستثمار الجديدين .

 رابعا : هيكلة التمويل المصرفي 

ان هيكلية التمويل المصرفي الخاص الراهن تعتريه كثير مثن 

االخفاقثثثثات والمعوقثثثثات وبغيثثثثة زيثثثثادة االئتمثثثثان والتمويثثثثل 

ي من المصارف الخاصة وتفعيل مسثاهمتها فثي اوجثه االجمال

االسثثتثمار المختلفثثة واالعمثثار ودفثثع مسثثيرة التنميثثة وتحريثثك 

الدورة االقتصادية في العراق نرى كخطوة اساسثية جثادة هثو 

تفعيل تعظيم تمويثل المشثاريع الخاصثة الصثغيرة والمتوسثطة 

كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولويه خاصة ومسثتعجله وان 

ن للبنك المركزي العراقي دوراً اشرافياً ورقابياً فعثاالً فثي يكو

ذلك على ان يتولى تطوير مبادراته وتفعيلهثا وتوسثيعهاوالبدء 

 تريلون دينارلهذا النشاط .  6,5بتنفيذها والخاصة بتخصيص 

 خامسا : تمويل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة  

المتوسثطة وفثق تطوير وتشثجيع تمويثل المشثاريع الصثغيرة و

 المنهجية التالية : 

ان تفعيثثثل الثثثدور الحكثثثومي فثثثي بنثثثاء اسثثثتراتيجية لتطثثثوير  -1

المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو اهم عناصثر النجثاح حيثث 

ان الحكومثثة هثثي التثثي تملثثك االمكانيثثات الماليثثة فثثي اقتصثثاد 

ريعي يضعف فيه القطاع الخاص الى درجة كبيثرة وال يمكثن 

بثدون وجثود خطثة لتطثوير هثذا القطثاع النهوض بهذا القطثاع 
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وبنثثاء اليثثات واضثثحة ومعلنثثة يشثثترك فيهثثا القطثثاع الخثثاص 

بشثكل فاعثل بحيثثث يمكثن ان يتحثثول مثن تثثابع صثغير للقطثثاع 

الحكثثومي الثثى شثثريك رئيسثثي ومثثن ثثثم الثثى قائثثد فثثي عمليثثات 

 االستثمار والبناء .

البثثدء بتحويثثل القطثثاع الحكثثومي مثثن منفثثذ للمشثثاريع ومنثثافس  -2

ع الخثثاص الثثى مراقثثب للضثثوابط وميسثثر لالجثثراءات للقطثثا

 والقوانين .

اصثثثثدار قثثثثانون الشثثثثركات الصثثثثغيرة والمتوسثثثثطة الحجثثثثم  -3

والصغرى للمساعدة وخلق فثرص عمثل جديثدة ولتقليثل الفقثر 

والعوز والمساهمة في خطط التنمية االقتصثادية واالجتماعيثة 

 %.25والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 

تأسيس الهيئة الوطنية المستقلة لبناء وصثياغة االسثتراتيجيات  -4

والسياسثثثات والثثثنظم والتمويثثثل واالقثثثراض لتعزيثثثز ربحيثثثة 

الشركات الصغيرة والصغرى والمتوسطة الحجثم وتقثوم هثذه 

الهيئة المستقلة بتقديم المشثورة والدراسثات الثى دوائثر الدولثة 

يثة لثدعم هثثذا حثول االجثراءات التشثريعية والتنظيميثثة والتمويل

القطثثاع علثثى ان تشثثكل مثثن ممثلثثين مثثن الثثوزارات المعنيثثه 

 والقطاع الخاص .

 سادسا: قانون ضمان الودائع واالئتمانات 

اصثثثدار قثثثانون ضثثثمان الودائثثثع وقثثثانون ضثثثمان االئتمانثثثات 

 والقروض وتاسيس الشركات المعنيه لهذا المجال .

   سابعا : مقررات بازل
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بتفعيثثل تطبيثثق مقثثررات لجنثثة  قيثثام البنثثك المركثثزي العراقثثي

( ومتابعة تنفيذها مع المصثارف والتركيثز  3،  2،  1بازل ) 

علثى ادارة المخثاطر فيهثا وتطبيثق مثثا يمكثن تطبيقثه مثن الحثثد 

االدنى من متطلبات راس المثال وعمليثة المراجعثة االشثرافية 

 وانضباط السوق .

 

 

 ثامنا : الفجوة التقنية 

ين المتطلبثثثات القانونيثثثة والفنيثثثة معالجثثة الفجثثثوة التقنيثثثة وتثثأم

الجثثثراء توممثثثة واسثثثعة النطثثثاق بثثثين المصثثثارف الحكوميثثثة 

والمصارف الخاصثة مثن جهثة وبثين المصثارف العالميثة مثن 

جهثثثة اخثثثرى بهثثثدف تطثثثوير نظثثثام المثثثدفوعات المصثثثرفي 

وتحديثثثه وتنظثثيم عمليثثات التثثداول المثثالي والنقثثدي فيهثثا وفثثق 

لحديثثة المطبقثه فثي دول احد  النظم المصرفية االلكترونيثة ا

 العالم  . 

 تاسعا : االندماج المصرفي 

قيثثام البنثثك المركثثزي باعثثداد دراسثثة تحليليثثة لمراجعثثة واقثثع 

واتخاذ  2015المصارف االهلية في ضوء نتائج اعمالها لعام 

القرارات الحاسمه بدمج المصارف الصغيرة الحجم وضثعيفة 

تطوير وتنمية  النشاط مع المصارف الكبيرة والرصينة بهدف

القطثثثثثاع المصثثثثثرفي الخثثثثثاص . علثثثثثى ان يكثثثثثون االنثثثثثدماج 

المصرفي محدد باسثس ووسثائل لمعالجثة المشثاكل ومعوقثات 



68 
 

العمثثل لثثدى المصثثارف ولثثيس نقثثل مشثثاكلها الثثى المصثثارف 

 االخرى الرصينة . 

المبحثثثثث الرابثثثثع : رؤيثثثثه تشخيصثثثثيه وتقييميثثثثه 

 للقطاع المصرفي العراقي: 
العراقثثثي فثثثي متابعتثثثه واشثثثرافه  ان تثثثدخل البنثثثك المركثثثزي

ورقابته للقطاع المصرفي ساهم باصدار عدة قثرارات تهثدف 

الثثثثى اعثثثثادة تأهيثثثثل المصثثثثارف المتعثثثثثرة واعادتهثثثثا للعمثثثثل 

المصرفي السليم، واعادة الثقثة بينهثا وبثين الجمهثور، وتثأمين 

سثثيولة مناسثثبة لغثثرض تلبيثثة سثثحوبات الزبثثائن مثثن مبثثالغهم 

. ومثثن خثثالل مراجعثثة تحليليثثه المودعثثة لثثدى هثثذه المصثثارف

 :لقرار البنك المركزي نالحظ ما يأتي

هناك سببان وراء انهيار هذه المصارف المشمولة بثالقرار  -1

التثثي مصثثبحت قريبثثة مثثن االفثثالس ال ثالثثث لهمثثا همثثا: سثثوء 

وتدخلثثثه فثثثي اإلدارة  ( اإلدارة التخطيطيثثثة )مجلثثثس اإلدارة

مصثرفية، مو تأثرهثا التنفيذية الضعيفة االمكانيثات والكفثاءات ال

بثثثالظروف األمنيثثثة واالزمثثثة االقتصثثثادية وتحملهثثثا اضثثثراراً 

خارجثثه عثثن ارادتهثثا بسثثبب اغثثالق فروعهثثا فثثي المحافظثثات 

الساخنة والتثي حصثلت فيهثا عمليثات إرهابيثة وتوقثف اعمالهثا 

 .المصرفية

( مليثثار 100-50ترتبثثت بذمثثة الزبثثائن ديثثون تراوحثثت بثثين ) -2

المصثارف مثن اسثترجاعها ممثا دينار منذ سنتين ولثم تسثتطع 

مصبحت من الديون التثي يتعثذر الحصثول عليهثا وفقثاً لالئحثة 

اإلرشادية اضافة إلى من المصارف واجهت صثعوبات كبيثرة 

في تنفيثذ القثرارات القضثائية بسثبب التهديثدات التثي تتعثرض 

 .لها من المدينين
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إقبال الزبائن علثى سثحب ودائعهثم مثن المصثارف بمعثدالت - -3

المعثدالت االعتياديثة، وعثدم ايثداع ميثة مبثالغ جديثدة معلى من 

مما مدى ذلك إلى هبوط معثدالت السثيولة فثي هثذه المصثارف 

إلى حدودها الدنيا المقثررة مثن البنثك المركثزي ومصثبح النقثد 

 .في خزائن قسم من المصارف صفراً 

( معاله انخفضت الودائع فثي هثذه المصثارف 3بسبب الفقرة ) -4

ممثثا اضثثطر هثثذه المصثثارف إلثثى من  بالمائثثة 70-30بنسثثبة 

 .توقف نشاطها االئتماني واالستثماري

 correspondent banks إيقاف بعثض البنثوك المراسثلة -5

التعامثثل مثثع هثثذ المصثثارف وكمثثا حصثثل مثثع كثثوميرز بنثثك 

، مما موقثف نشثاطها المصثرفي Commerzbank األلماني

 .الخارجي )االعتمادات المستندية والحواالت الخارجية(

بسبب الركود االقتصادي فثي الثبالد واالزمثه الماليثة الخانقثة   -6

انخفضت مسعار االسثهم فثي سثوق التثداول فثي سثوق العثراق 

لألوراق المالية ووصثول مسثهم هثذه المصثارف إلثى مقثل مثن 

 .( بالمائة85سعر السهم االسمي بنسبة )

ضثثثعف وعثثثدم وجثثثود االدارات المصثثثرفية الكفثثثؤة فثثثي هثثثذه  -7

من تجثاوز ازماتهثا بحكمثة وتعقثل كمثا  المصارف التي تتمكن

هو الحثال فثي بعثض المصثارف الجيثدة والتثي مازالثت تعمثل 

 .برصانة جيدة وهي كثيرة

قصثثور الرقابثثة االسثثتباقية بثثالرغم مثثن التطثثور الحاصثثل فثثي   -8

انظمثثة المثثدفوعات واألنظمثثة الرقابيثثة االسثثتباقية واسثثتحدا  

اإلدارة اقسام اختصاصثية جديثدة والتثي تعمثل علثى تطويرهثا 

الحالية واعدادها استراتيجية للتطثوير وتحقيثق االسثتقرار فثي 

النظام المالي للخمسة سنوات مما يتطلب قيام البنك المركثزي 

 .بتفعيلها

إن مسثثؤولية االشثثراف والرقابثثة وتطثثوير العمثثل المصثثرفي 

إذن  وتطبيثثق السياسثثة النقديثثة مثثن مسثثؤولية البنثثك المركثثزي. 
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رابطة المصارف الخاصثة بمعاونثة يتطلب منه وبالتنسيق مع 

 :هذه المصارف واعادة تأهيلها وفقا لما يأتي

قيثثام البنثثك المركثثزي بقعثثادة دراسثثة وتقيثثيم المصثثارف التثثي   -1

ممهلهثثثا لمثثثدة ثالثثثثة مشثثثهر مثثثن التزامهثثثا بتنفيثثثذ قثثثرار البنثثثك 

المركزي والتأكد من كونها اتخذت جميع االجراءات التأهيلية 

الحثثالي، ويكثثون ذلثثك باعتمثثاد  والتصثثحيحية لتجثثاوز وضثثعها

لغايثثثثثثة  2016معثثثثثثايير تحليثثثثثثل مؤشثثثثثثرات النشثثثثثثاط لعثثثثثثام 

وفثثثي ضثثثوء نتثثثائج التقيثثثيم يثثثتم تصثثثنيف المصثثثارف   .30/9

الثمانية إلى ثال  مصناف: الصثنف الثذي اسثتطاع مثن تأهيثل 

وضثعه الحثثالي ويمكنثثه النهثثوض وممارسثثة العمثثل المصثثرفي 

توظيثثثف بشثثثكل جيثثثد مثثثن حيثثثث معثثثدل السثثثيولة والتشثثثغيل و

األمثثثثوال وممارسثثثثة عمليثثثثات االيثثثثداع والسثثثثحوبات بشثثثثكل 

والصثثنف اآلخثثر الثثذي تمكثثن مثثن تنقيثثذ مثثا ورد بقثثرار  جيثثد. 

البنثثك المركثثزي ولكنثثه بحاجثثة إلثثى دعثثم مثثالي وإداري وفنثثي 

وهثثثثثذا يتطلثثثثثب مسثثثثثاعدة البنثثثثثك  لكثثثثثي يسثثثثثتمر بالتأهيثثثثثل. 

مما الصنف الثالث الذي ال يستطيع تنفيذ متطلبثات  المركزي. 

لتأهيثثل فيجثثب وضثثع الوصثثاية عليثثه وفقثثا لقثثانون المصثثارف ا

 .النافذ

قيام البنك المركزي بتقديم الدعم للصنف الثاني وهو اسثتخدام  -2

االندماج المصرفي االختيثاري مو االجبثاري ولغثرض تحقيثق 

 :نجاح عملية االندماج المصرفي يتطلب

ل توفير البيانات والمعلومات وفق مبدم االفصاح والشفافية لك  -م 

 .مصرف من المصارف المشمولة باالندماج

دراسثثة الجثثدوى االقتصثثادية والنتثثائج المتوقعثثة عنثثد حثثدو   -ب 

االندماج ويتم تقييم هذه الدراسات من قبل السلطة النقديثة قبثل 

 .اتخاذ قرار االندماج
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القيام بعمليات هيكلة مالية وإدارية للمصثارف المسثتهدفة قبثل  -ج 

عاملة الفنية واإلدارية الالزمة عملية االندماج وتحديد القوى ال

ان عمليات االندماج المصرفي إذا تمثت  .إلدارة الكيان الجديد

 :وفقاً لما ورد اعاله سوف تحقق كما يأتي

زيادة قدرة المصرف الجديثد علثى تفعيثل نشثاطاته المصثرفية  -م 

فثثثثي كافثثثثة المجثثثثاالت ومبرزهثثثثا االرتفثثثثاع فثثثثي رمس المثثثثال 

 .مركز الماليوايرادات العمليات المصرفية وال

زيادة األرباح الصافية التي ينتج عنهثا زيثادة قيمثة مسثهمه فثي  -ب 

البورصة وزيادة االيداعات وارتفاع عدد زبائنثه وزيثادة عثدد 

مودعيثثه وبالتثثالي تعزيثثز الثقثثة وهثثي مهثثم شثثيء فثثي العمثثل 

 .المصرفي

التزام المصثرف الجديثد بالوفثاء بكافثة التزاماتثه السثابقة تجثاه  -ج 

 .ة وتجاه الزبائنالمؤسسات المالي

لغثثثثرض تحسثثثثين كفثثثثاءة االداء للمصثثثثارف يتطلثثثثب التقيثثثثد  -3

بتعليمات البنك المركزي للمرشثحين لمجلثس اإلدارة والمثدير 

المفوض والوظثائف القياديثة علثى ان يتثدخل البنثك المركثزي 

لترشيح المدراء المفوضين لهذه المصارف والتأكثد مثن تثوفر 

 .إلدارة المصرفالكفاءة والخبرة المهنية التنفيذية 

قيثثام البنثثك المركثثزي بحوكمثثة مجثثالس اإلدارة ومنثثع تثثدخل  -4

المثثالكين بثثاإلدارة التنفيذيثثة بشثثثكل مطلثثق اال مثثا نثثص عليثثثه 

 .قانونا

اتخاذ االجثراءات السثريعة مثن قبثل البنثك المركثزي لمعالجثة  -5

موضثثثوع العثثثاملين فثثثي المصثثثارف والثثثذين تثثثم تسثثثريحهم او 

بثثان يثثتم مثثنحهم نصثثف مثثنحهم اجثثازات مفتوحثثة بثثدون راتثثب 

الراتب بدون مخصصات لمدة ثالثة مشهر مو مثنحهم اكراميثة 

 .نهاية الخدمة وفق ما يقرره السادسمجلس اإلدارة
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الخامس:استراتيجية االستقرار في المبحث  

  :القطاع المالي واالصالح المصرفي
-2016مطلثثق البنثثك المركثثزي العراقثثي اسثثتراتيجيته للسثثنوات 

بثثثثالتزامن مثثثثع دعثثثثوات التغييثثثثر الجثثثثوهري والشثثثثامل  2020

الصثثادرة عثثن السثثيد رئثثيس مجلثثس الثثوزراء ومجلثثس النثثواب 

والكتثثثل السياسثثثية لتشثثثكيل حكومثثثة تكنثثثوقراط جديثثثدة مختلثثثف 

الجميثثثع بوجهثثثات نظثثثر مختلفثثثة عثثثن المواصثثثفات والكفثثثاءات  

مرجثثثثثويين . والثثثثثذي يهمنثثثثثا كمختصثثثثثين بالشثثثثثأن للثثثثثوزراء ال

االقتصادي والمصرفي هو ما هي االليثات والسياسثات الجديثدة 

التي يمكثن ان يعتمثدها البنثك المركثزي والمصثارف الحكوميثة 

والخاصثثثثة والجهثثثثات ذات العالقثثثثة فيمثثثثا يخثثثثص االصثثثثالح 

المصثثرفي وفثثق مثثنهج التغييثثر الجثثوهري المنشثثود لالقتصثثاد 

ة المقبلثثة والثثذي يشثثكل القطثثاع المصثثرفي العراقثثي فثثي المرحلثث

 الحلقة االولى واالساسية فيه .

ان اسثثثثتراتيجية البنثثثثك المركثثثثزي حثثثثددت ورسثثثثمت الطريثثثثق 

 لالصالح المصرفي وفقا ً لالهداف الرئيسية التالية :

 دعم وتحقيق االستقرار المالي . -1

 تفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية. -2

 ية والهيكل التنظيمي .تطوير البنية التنظيم -3

 تطوير رمس المال البشري . -4

 تفعيل وتكامل العالقات الداخلية والخارجية . -5

وبما من هذه االهداف االستراتيجية قد تثم تحديثد فتثرة تطبيقاتهثا 

هثثدفا ً فرعيثثا ً مشثثتق منهثثا  23الزمنيثثة بخمسثثة سثثنوات لتحقيثثق 

يقثثوم علثثى اسثثثاس تحقيثثق االسثثتقرار المثثثالي ورسثثوخ النظثثثام 

لمالي وإعمام الشمول المالي والوصثول الثى اصثالح مؤسسثي ا

وهيكلي للقطاع المصثرفي فثي العثراق . لكثن مثن خثالل تحليثل 
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اليثثثثات ونقثثثثاط العمثثثثل لتحقيثثثثق االهثثثثداف اعثثثثاله نالحثثثثظ من 

االسثثتراتيجية قثثد حثثددت مولويثثات واضثثحة لتحقيثثق االصثثالح 

وبالتاكيثثد من هثثذه االوليثثات تثثم تشخيصثثها فثثي ضثثوء التحثثديات 

تثثثي يواجههثثثا القطثثثاع المصثثثرفي بسثثثبب االزمثثثة االقتصثثثادية ال

والمالية الخانقة التي يعاني منها العراق حاليثاً  لألسثباب الذاتيثة 

والموضثثوعية المعروضثثة والداعثثي مثثن معثثادة ذكرهثثا . حيثثث 

يمكن تشخيص مولويات معاناة القطاع المصرفي والتي يتطلثب 

ذات العالقثثة  مثثن البنثثك المركثثزي العراقثثي والجهثثات الحكوميثثة

 2016من رسم ووضع اليات وإجثراءات معالجتهثا خثالل عثام 

 وعدم االنتظار لخمسة سنوات مقبلة وهي كما يأتي: 

إعادة ثقة المواطنين والزبائن بالقطاع المصرفي العراقي  -1

 وبشكل خاص المصارف االهلية .

العمل على زيادة نسبة االدخار فثي المصثارف الثى نسثبة  -2

%  23المصثارف حيثث بلغثت نسثبة االدخثار االكتناز خارج 

 % . 77ونسبة االكتناز 

 إستكمال المرتكزات الهيكلية والتقنية للرقابة االستباقية.  -3

تأسثثثثيس مؤسسثثثثات وإصثثثثدار قثثثثوانين ضثثثثمان الودائثثثثع  -4

 واالئتمانات.

مراجعة وتقييم نتثائج معمثال المصثارف وإعثادة تصثنيفها  -5

رف الضثعيفة بواسطة شركات دولية معتمدة . وتحديثد المصثا

التي تحتاج الى تدخل البنك المركزي العراقي إلعادة نشثاطها 

 وحمايتها من االفالس .

مسثثاعدة ودعثثم المصثثارف التثثي تعرضثثت للضثثرر فثثي  -6

 المحافظات التي دخلها داعش .
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معالجة نافذة بيع العملة ومحاولثة ايجثاد بثدائل بثدال ً عنهثا  -7

 ومغادرتها كليا ً 

زي فثثي تمويثثل المشثثاريع تعزيثثز مبثثادرات البنثثك المركثث -8

الصثثثثغيرة والمتوسثثثثطة وبمثثثثا يسثثثثاهم فثثثثي تنشثثثثيط الثثثثدورة 

 . 2016االقتصادية وتنويع موارد الموازنة العامة لعام 

لثثذلك ولغثثثرض إجثثثراء التغييثثثر الجثثثوهري لمثثثنهج االصثثثالح 

المصثثثرفي  وفثثثق مثثثا ورد باالسثثثتراتيجية وفثثثق نظثثثرة ثاقبثثثة 

المصثثرفي  لالولويثثات والتحثثديات التثثي يعثثاني منهثثا القطثثاع

 العراقي نقترح تنفيذ وتطبيق الرؤى واالفكار التالية : 

: قيام البنك المركزي بدراسة وتحليل الواقع الذي تعيشثه  موال

المصثثثارف الحكوميثثثة واالهليثثثة مثثثن خثثثالل مراجعثثثة وتقيثثثيم 

وتصثنيف هثذه المصثارف اسثتناداً الثى بياناتهثا الماليثة ونتثثائج 

تقييميثثثة واضثثثحة  واعتمثثثاد مؤشثثثرات 2015اعمالهثثثا لعثثثام 

ومسثثثتندة الثثثى قثثثانون المصثثثارف النافثثثذ والمعثثثايير الدوليثثثة  

camels و تكليف فريق عمل متخصص في التحليثل المثالي .

وتحديثثثدمعايير كفثثثاءة االداء للمصثثثارف فثثثي جميثثثع مجثثثاالت 

العمل المصرفي االداري والمصرفي و االئتماني ويفضثل ان 

اخذين بنظر االعتبثار يكون هذا الفريق دولياً  مستقال وحياديا 

 .2014و 2013نتائج نظام التقييم االمريكي  لعامي 

: قيثثثثام البنثثثثك المركثثثثزي العراقثثثثي بالسثثثثيطرة الكاملثثثثة  ثانيثثثثا

واالشراف على حركة العمل المصرفي في العثراق مثن خثالل 

التركيز على الرقابة االستباقية االلكترونية المكتبيثة والميدانيثة 

المخالفثثثثثات والهفثثثثثوات  وبشثثثثكل مبثثثثثرمج ومخطثثثثثط وتحديثثثثد

والتجثثاوزات لثثألدارات التنفيذيثثة المصثثرفية واتخثثاذ اجثثراءات 

 تصحيحية . 
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تطبيق قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بشثأن  - ثالثا

القياديين فثي ضوابط ترشيح اعضاء مجلس االدارة والموظفين 

المصثثثارف والتركيثثثز علثثثى الكفثثثاءة المهنيثثثة والنزاهثثثة الوظيفيثثثة 

 عة الشخصية والتجارية والخبرات االختصاصية.والسم

  

هيكلة المصارف الحكومية والعمل على خصخصثتها وفقثاً  - رابعا

للمذكرة الموقعة مع البنك الثدولي مثع التركيثز علثى مسثاهمتها مثع 

بعض المصارف الرصينة في القطثاع المصثرفي الخثاص وبنسثبة 

اقتصثثاد % علثثى ان تثثدار هثثذه المصثثارف بعقليثثة  25التزيثثد عثثن 

السوق وتخضع لرقابة ديوان الرقابة و اتخاذ الخطثوات المدروسثة 

لتأسيس مصرف للتنمية واالستثمار تشارك براسماله الدولة بنسثبة 

% وان يثثدار مثثن قبثثل القطثثاع المصثثرفي الخثثاص 25ال تزيثثد عثثن 

وتتولى الدولة التوجيثه والرقابثة علثى ان تخضثع حسثاباته لمراقبثة 

 المالية .وتدقيق ديوان الرقابة 
 

قيثثام  البنثثك المركثثزي العثثراق باعثثادة النظثثر بسياسثثته  -: خامسثثا

الخاصة بالسيطرة على السياسة النقدية وبالتحديد الياتهثا ووسثائلها 

المتعلقثثثة بالمحافظثثثة علثثثى سثثثعر صثثثرف الثثثدينار العراقثثثي مقابثثثل 

العمالت االجنبية وهذا يتطلب دراسثة موضثوع مثزاد وبيثع العملثة 

اقثثي الثثى الثوزارة الماليثثة وامكانيثثة وقيثام البنثثك بتثثأمين الثدينار العر

قيثثثام الماليثثثة بالثثثدور والتعامثثثل بالنقثثثد االجنبثثثي .واتبثثثاع اسثثثلوب 

االعتمادات المستندية بدال من الحثواالت الخارجيثة المعتمثدة حاليثا 

 حفاظا ً على سالمة التحويل الخارجي . 

:  قيام البنثك المركثزي بتشثكيل لجنثة استشثارية باالشثتراك  سادسا

مثثثثع رابطثثثثة المصثثثثارف والخبثثثثراء والمستشثثثثارين االقتصثثثثاديين 

والمصثرفيين مثن القطثثاع الخثاص يقثدم المشثثورة والخبثرة لمجلثثس 

ادارة البنثثك ودوائثثره المختصثثة وقبثثل صثثناعة القثثرارات المهمثثة 

وضثع االقتصثادي الخاصة بالسياسة النقديثة ومثدى تأثيرهثا علثى ال



76 
 

تنفيثثذا لتوصثثيات المثثؤتمر المصثثرفي العراقثثي الثالثثث المنعقثثد فثثي 

 . 2015نهاية عام 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

 البنك المركزي العراقي ودعم االقتصاد الوطني

المبحثثث االول :دورالبنثثك المركثثزي العراقثثي فثثي 

 تحقيق االهداف التنمويه:    

ماليثثه سثثياديه  ان البنثثوك المركزيثثه فثثي الثثدول هثثي موؤسسثثات

رصثثينة ومسثثتقله فثثي تنفيثثذ مهامهثثا وسياسثثاتها النقديثثه وهثثي 

تشثثرف وتراقثثب القطثثاع المصثثرفي  وتعتبثثر المستشثثارالمالي 

للحكومه والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا فثي ادارة 

مثن  2003العمليه االقتصاديه في العراق بعد التغييثر فثي عثام 

مّر العثراق  وتحقيق اهدافها حيث خالل ادارته  للسياسه النقديه

( بمرحلثثة مهمثثة مثثن مراحثثل ٢٠١٦-٢٠٠٣خثثالل السثثنوات )

نظامثثه االقتصثثادي حيثثث شثثمل التغييثثر بدايثثة تطبيقثثات جديثثدة 

للبنثثثاء االقتصثثثادي تعتمثثثد بنثثثاء مقثثثدمات االنتقثثثال مثثثن فلسثثثفة 

واستراتيجيات النظام االقتصادي المركزي في إدارة االقتصاد 

جيات وتليات اقتصاد السوق. ومهثم مثا مي ثز إلى فلسفة واستراتي

هثثذه المرحلثثة هثثي التجريبيثثة وممارسثثة سياسثثات واجتهثثادات 

اقتصادية تعتمد باألساس علثى تجثارب دول سثبقتنا فثي تطبيثق 

تليثثثثثات اقتصثثثثثاد السثثثثثوق دون االعتمثثثثثاد علثثثثثى المرتكثثثثثزات 
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االقتصادية األساسية لهذا االنتقال، كما مكدت جميثع الدراسثات 

  .الصادرة عثن البنثك الثدولي وصثندوق النقثد الثدولي والتقارير

إن ارتبثثثاك الرؤيثثثه و عثثثدم التنسثثثيق بثثثين السياسثثثتين الماليثثثة 

والنقديثثثة واخثثثتالف السياسثثثات االقتصثثثادية  وعثثثدم وضثثثوح 

المثثنهج  االقتصثثثادي للبنثثاء الجديثثثد لالقتصثثاد سثثثاهم مسثثثاهمة 

واضثثحة فثثي تشثثتت التطبيقثثات فثثي السياسثثة النقديثثة واخثثتالف 

ى واالسثثثتراتيجيات للوصثثثول إلثثثى األهثثثداف المركزيثثثة الثثثرؤ

المحددة، إضافة إلثى قصثور فثي بعثض مثواد البيئثة التشثريعية 

االقتصثادية ، ممثا مدّى للقوانين االقتصثادية التثي تثنظم العمليثة 

إلثثى إضثثطراب فثثي التطبيثثق .اال ان البنثثك المركثثزي العراقثثي 

نتقثال والقطاع المصرفي خطى خطوات تطور كبيره باتجاه اال

من النشاط الصيرفي الى النشاط التنموي فمنذ صدور القوانين 

وصثثدور قثثانون   2004التثثي تثثنظم العمثثل المصثثرفي فثثي عثثام 

تحققثت إنجثازات كبيثرة   فثي 2004لسثنة  56البنك المركثزي 

مجال الحد مثن التضثخم الجثامح الثذي كثان يعثاني منثه العثراق 

بالمائثه كمثا ٢ بلغت2016والوصول به إلى معدالت جيدة لعام 

تشثثير البيانثثثات والمؤشثثرات الماليثثثة إلثثى من البنثثثك المركثثثزي 

العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات وحتى الوقت الحاضثر 

علثثى سثثعر صثثرف الثثدينار العراقثثي مقابثثل الثثدوالر األميركثثي  

بشثثكل متثثوازن بثثالرغم مثثن التذبثثذب والتبثثاين صثثعوداً ونثثزوالً 

واالزمثثثثثثه الماليثثثثثثه  تبعثثثثثثاً للظثثثثثثروف االقتصثثثثثثاديه الصثثثثثثعبه

واالقتصاديه بسبب االنخفاض في اسثعارالنفط  والحثرب علثى 

االرهاب والمضاربات التي تحد  في األسثواق. حيثث يالحثظ 

من التثثدخل اليثثومي للبنثثك المركثثزي العراقثثي فثثي إدارة عمليثثة 

البيثثع والشثثراء للعملثثة األجنبيثثة فثثي ضثثوء معطيثثات السياسثثة 

( بثثثالرغم مثثثن 4/10/2003النقديثثثة والثثثذي تثثثم اعتمثثثاده منثثثذ)

االنتقادات والمالحظات الكثيره الكنها ساهمت مسثاهمة كبيثرة 

فثثي المحافظثثة علثثى االسثثتقرار النقثثدي ومواجهثثة ميثثة كميثثات 

يحتاجها السوق لغرض تمويل التجثارة للقطثاع الخثاص وتلبيثة 
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احتياجثثثات وزارة الماليثثثه مثثثن العملثثثه المحليثثثه. ولمواجهةهثثثذه 

تعليمثثات وضثثوابط وحثثاول السثثيطره االنتقثثادات اصثثدر البنثثك 

على الخروقثات التثي تحثد  بالمراجعثه والمتابعثه اليوميثه مثن 

مكاتثثب غسثثل االمثثوال فثثي البنثثك وفثثي المصثثارف وبالرقابثثه 

االسثثتباقيه االلكترونيثثه كمثثا اصثثدراخيرا دليثثل غسثثل االمثثوال 

تاكيدا لضبط تطبيق قثانون غسثل االمثوال  ومكافحثة االرهثاب 

تفكيثثثثره المتواصثثثثل العتمثثثثاد اسثثثثلوب الجديثثثثد اضثثثثافه الثثثثى 

االعتمثثادات المسثثتنديه واحاللهثثا تثثدريجيا بثثدال مثثن االسثثلوب 

الحالي   بهدف السيطرة على حركة العملة األجنبية والحثد مثن 

التصرف بهثا بخثالف االهثداف االقتصثادية المحثددة لتطبيقثات 

حيث إن التعامثل ببيثع وشثراء العملثة األجنبيثة  .السياسة النقدية

ر مثثن مكبثثر عمليثثات السثثوق المفتوحثثة فثثي السثثيطرة علثثى يعتبثث

مناسيب السيولة المحليثة ووضثع الفثائض النقثدي فثي مسثاراته 

السثثليمة فثثي الموازنثثة العامثثة واالنفثثاق االسثثتهالكي. إذ حثثافظ 

علثثى اسثثتقرار سثثعر  2016البنثثك المركثثزي العراقثثي فثثي عثثام 

 صثثرف الثثدينار العراقثثي تجثثاه الثثدوالر األميركثثي فثثي السثثوق

( دينثثار لكثثل دوالر، فيمثثا سثثجل فثثي 1290الموازيثثة بحثثدود )

(  2250-2230بمعثثدالت تراوحثثت بثثين) ٢٠١٥- 2012عثثام

دينثثار لكثثل دوالرمثثع العلثثم ان البنثثك المركثثزي قثثد حثثافظ علثثى 

السعر الرسمي للتعامالت اليوميثه بمعثدالت ثابتثه وهثو مؤشثر 

اقتصادي جيد من يتم استقرار سعر الصثرف خثالل خثالل هثذه 

لسنوات بالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي مر بهثا ا

ومازالثثثت مسثثثتمره   2015و عثثثام 2014العثثراق خثثثالل عثثثام 

بسثثثثثبب الهبثثثثثوط المفثثثثثاجئ ألسثثثثثعار الثثثثثنفط العالميثثثثثة بنسثثثثثبة 

وعثثثدم  2014فثثثي المئثثثة( بالمقارنثثثة بأسثثثعاره فثثثي  65اكثثثثر)

االسثثتقرار األمنثثي والحثثرب علثثى اإلرهثثاب والمضثثاربات فثثي 

لثثثة، لكنثثثه حثثثافظ علثثثى معثثثدالت متوازنثثثة صثثثعوداً سثثثوق العم

ونزوالً ، ونتوقع من يعود إلى معدالته الطبيعيثة خصوصثاً بعثد 

التحسن النسبي في مسعار الثنفط العالميثة وزيثادة كميثات الثنفط 
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ألغراض التسثويق وتطبيثق اآلليثة الجديثدة المعتمثدة مثن البنثك 

 كثثذلك اسثثتطاع البنثثك  .2017المركثثزي العراقثثي فثثي عثثام 

المركثثزي العراقثثي االحتفثثاظ باحتيثثاطي نقثثدي مجنبثثي بحثثدود 

( مليار دوالر بسبب هبوط مسعار النفط العالمية وظثروف 50)

الركثثود االقتصثثادي، ومثثع ذلثثك فقثثد شثثكل غطثثاء ممينثثاً للثثدينار 

العراقي  ولتغطية التجاره بحدود  فترة سثتة اشثهر وهثو معثدل 

من البنثثثك قياسثثي معتمثثثد عالميثثا وهثثثذا يؤشثثثر حقيقثثة واضثثثحة 

المركزي العراقي قد اسثتطاع بجهثود واضثحة  خثالل السثنتين 

الماضيه من يعزز رصيده من النقثد األجنبثي فثي خثزائن البنثك 

وفي البنوك األجنبية واحتياطه مثن الثذهب فثي بغثداد والخثارج 

بشكل جيد يتناسب مع  مسعار النفط والمستجدات علثى السثاحة 

الشثارة هنثا إلثى الثدور الكبيثر وال بثد مثن ا . المحلية واإلقليمية

الثذي يلعبثه الجهثاز المصثرفي العراقثي باعتبثاره االداة المنفثذة 

للسياسثثة النقديثثة التثثي يخططهثثا ويشثثرف علثثى تنفيثثذها البنثثك 

المركثثزي العراقثثي والثثذي يشثثكل العجلثثة األساسثثية فثثي تمويثثل 

وإدارة عمليثثة التنميثثة االقتصثثادية وجثثذب االسثثتثمار العراقثثي 

جنبثثثي. وبثثثالرغم ممثثثا مشثثثارت إليثثثه الدراسثثثات والعربثثثي واأل

والتقثثارير الرسثثمية الصثثادرة عثثن المنظمثثات الدوليثثة والبنثثك 

المركثثثزي العراقثثثي بثثثأن القطثثثاع المصثثثرفي العراقثثثي بسثثثبب 

التحثثثديات التثثثي يواجههثثثا لثثثم يسثثثاهم المسثثثاهمة المطلوبثثثة فثثثي 

التنميثثة االقتصثثادية خثثالل السثثنوات معثثاله بثثالرغم مثثن تطثثوره 

، حيثثثث تطثثثورت 2014ولغايثثثة  2003يثثثة منثثثذ بنسثثثب متنام

مجمثثوع موجوداتثثه ورؤوس مموالثثه وودائعثثه وائتمانثثه النقثثدي 

الممنثثثثثوح وكفايثثثثثة رمس المثثثثثال حيثثثثثث تطثثثثثورت مجمثثثثثوع 

بالمقارنثثة بعثثام  2014بالمائثثه( فثثي عثثام  ٨الموجثثودات بنسثثبة)

بالمامثثه 28كمثثا تطوراالمتمثثان النقثثدي الممنثثوح بنسثثبة  2013

. وسثثجلت روؤس االمثثوال 2013عثثام بالمقارنثثه ب 2014لعثثام 

بالمامثه ( علثى التثوالي ٢٣بالمامه( و)١٣والودامع نسب زياده )
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وهثثو مؤشثثر ايجثثثابي علثثى الثثثدور المهثثم الثثثذي يلعبثثه القطثثثاع 

 المصرقي في التنميه المستدامه .

المبحث الثاني: االصثالح المصــــثـرفي يتحقــثـق 

 بالدعم الحكومي وتدخل المركزي :

جثثثراءات والتعليمثثثات العديثثثدة التثثثي مصثثثدرتها بثثثالرغم مثثثن اال

الحكومة والبنك المركزي العراقي خالل االشهر الماضثية مثن 

لغرض اصالح وتنظيم العمل المصرفي الحكومي  2016سنة 

والخثثثاص، وكثثثان تخرهثثثا قثثثرارات اإلقالثثثة والتعيينثثثات التثثثي 

اصثثثدرها السثثثيد رئثثثيس مجلثثثس الثثثوزراء للمثثثدراء العثثثثامين 

وإطثثالق البنثثك المركثثزي السثثتراتيجيته للمصثثارف الحكوميثثة 

، إال من نتثثثثثائج االعمثثثثثال غيثثثثثر المدققثثثثثة 2020لغايثثثثثة عثثثثثام 

للمصثثثثارف، وبشثثثثكل خثثثثاص المصثثثثارف الخاصثثثثة، تظهثثثثر 

مؤشثثثرات مخيبثثثه لتمثثثال وبعيثثثده عثثثن التوقعثثثات المخططثثثة.  

والسثثبب، كمثثا هثثو واضثثح للمختصثثين، هثثو سثثوء اإلدارة فثثي 

المصثثثثرفية  بعثثثثض المصثثثثارف وعثثثثدم االلتثثثثزام بالتعليمثثثثات

المركزيثثثثة، وتثثثثدخل مجثثثثالس اإلدارات بثثثثاإلدارات التنفيذيثثثثة 

للمصثثارف األهليثثة خصوصثثا، وعثثدم وجثثود حوكمثثة لمجثثالس 

اإلدارات وتصثثّرف بعثثض منهثثا وكثثأن المصثثرف هثثو الملثثك 

الخثثاص ألكبثثر المسثثاهمين.  والمشثثكلة هنثثا ان اغلثثب اعضثثاء 

مجثثثثثثثالس االدارات يمتلكثثثثثثثون رؤوس االمثثثثثثثوال ويثثثثثثثديرون 

قمكانثثثثاتهم الذاتيثثثثة دون االعتمثثثثاد علثثثثى خبثثثثراء المصثثثثرف ب

ومستشارين مصرفين وتنفيثذيين متمرسثين بالعمثل المصثرفي.  

يضاف إلى ذلك ضعف الرقابة االستباقية الداخلية من الجهثات 

المعنيثثة، وفثثي مغلثثب األحيثثان ضثثعف التشثثخيص والمحاسثثبة 

ميضاً مما مربك ومضعف العمل المصرفي في العراق.  اضافه 

سباب الخارجية االخرى التي اثرت باالقتصثاد العراقثي إلى اال

 :وهي
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هبثثوط اسثثعار الثثنفط والفسثثاد االداري والمثثالي والحثثرب علثثى 

االرهثثاب وعثثدم االسثثتقرار االقتصثثادي والمثثالي والنقثثدي ممثثا 

يتطلثب، لمعالجثثة واصثثالح القطثثاع المصثثرفي العراقثثي، دعمثثاً 

قثثرارات  حكوميثثاً مثثن البنثثك المركثثزي، وكثثذلك التثثدخل باتخثثاذ

حاسثثثمة وسثثثريعة لتصثثثحيح جميثثثع المسثثثارات السثثثلبية معثثثاله 

ومعالجثثثة الخلثثثل فثثثي العمثثثل المصثثثرفي العراقثثثي واعثثثادة ثقثثثة 

الجمهثثور للتعامثثل مثثع المصثثارف وتحقيثثق الهثثدف المركثثزي 

بزيادة نسبه االدخار علثى حسثاب نسثبة االكتنثاز للكتلثة النقديثة 

 :وفق ما يأتي

  دور الدعم الحكومي -اوال

فريق عمل متخصص يرتبط باألمانة العامة لمجلس تشكيل 

 :الوزراء وعضوية ممثلين مختصين وخبراء من

 البنك المركزي العراقي •

 وزارة المالية •

 رابطة المصارف الخاصة العراقية •

خبراء اقتصاديين ومصرفيين يختثارهم السثيد رئثيس الفريثق  •

ومناقشثة يتثولى الفريثق دراسثة  ( خبثراء4ال يزيد عددهم عن )

االجثثثثراءات التنفيذيثثثثة ل صثثثثالح المصثثثثرفي كخطثثثثوة مولثثثثى 

 :ل صالحات االقتصادية وكما يلي

تعديل القثوانين التثي تثنظم العمثل المصثرفي وهثي قثانون  -1

 56( وقثثانون البنثثك المركثثزي )2004لسثثنة  94المصثثارف )

لسنة  74( وقانون سوق العراق لألوراق المالية )2004لسنة 

( وقثثثانون 2004لسثثثنة  93األمثثثوال )( وقثثثانون غسثثثل 2004
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( وقثثثانون الشثثثركات 2006لسثثثنة  13االسثثثتثمار وتعديالتثثثه )

 .(1997لسنة  21)

اعتماد سياسة نقدية مالية جديدة تؤدي إلى اصثالح شثامل  -2

 .وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي والخاص

وضع السثياقات واآلليثات للتنسثيق بثين السياسثتين الماليثة  -3

 .والتنفيذية

فعيثثثل وتنشثثثيط اإلشثثثراف والرقابثثثة االسثثثتباقية والرقابثثثة ت -4

اإللكترونيثثة علثثى المصثثارف وفثثق إعثثداد وإصثثدار تعليمثثات 

 .ولوائح إرشادية تنفيذية جديدة

تفعيثثثل الثثثدور الحكثثثومي فثثثي بنثثثاء اسثثثتراتيجية لتطثثثوير  -5

المشاريع الصغرى والصغيرة المتوسطة ووضع وبناء تليثات 

شكل فاعل بحيث يمكثن واضحة يشترك فيها القطاع الخاص ب

من يتحول من تابع للقطاع الحكومي إلثى شثريك رئيسثي ومثن 

 .ثم إلى قائد للسوق

البثثدء بتطبيثثق اآلليثثات واإلجثثراءات الثثواردة باسثثتراتيجية  -6

 (.2022-2016البنك المركزي العراقي لسنة )

التركيز على زيادة االئتمان والتمويل والقروض الميسرة  -7

موجثه االسثتثمار واالعمثار ودفثع  وتفعيل توظيف الودائثع فثي

 .مسيرة التنمية االقتصادية

تطثثثثوير تكنولوجيثثثثا المعلومثثثثات والتقنيثثثثات المصثثثثرفية  -8

الحديثثثة بكافثثة مشثثكالها مثثع التركيثثز علثثى اإلفصثثاح وشثثفافية 

 .البيانات المالية للمصارف والزبائن

وضع التعليمات واآلليات التي تساهم في تطثوير المثوارد  -9

وبشكل خاص حماية الخبثرات مو الكثوادر  البشرية المصرفية

المصثثرفية القياديثثة باعتبارهثثا خبثثرات اقتصثثادية وطنيثثة بمثثا 

 .يساهم في استقرار وتطوير العمل المصرفي

وضثثع خطثثة للتصثثدي لالنهيثثارات الماليثثة التثثي تعثثاني  -10

منهثثا بعثثض مصثثارف القطثثاع الخثثاص بسثثبب ظثثروف نقثثص 
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خصوصثثثا ً فثثثي السثثثيولة الحاليثثثة وتضثثثررها ماليثثثا ً وماديثثثا ً 

 .المناطق الساخنة التي تعرضت ل رهاب

وضع معايير جديدة لتصنيف المصارف الخاصثة وفقثاً   -11

 .للمعايير القياسية الدولية

إعثثادة النظثثر بضثثوابط اختيثثار معضثثاء مجثثالس االدارة  -12

والمثثثدراء المفوضثثثين وتحديثثثد واجبثثثات المجلثثثس بثثثالتخطيط 

التركيثز علثى وعدم التدخل فثي االدارة التنفيذيثة للمصثارف و

التخصص االقتصادي والمصرفي والخبثرة لألعضثاء وتقليثل 

معضثثثاء فقثثثط، واعتمثثثاد مستشثثثارين  5عثثثدد معضثثثاءه إلثثثى 

وخبراء مصرفيين مختصثين لرفثد المجلثس واالدارة التنفيذيثة 

بالمشثثثثورة والخبثثثثرات علثثثثى من يرشثثثثحهم البنثثثثك المركثثثثزي 

 .العراقي بالتنسيق مع رابطة المصارف الخاصة العراقية

إنشثثاء صثثناديق االسثثتثمار ومسثثاهمة المصثثارف فيهثثا  -13

 .لتمويل المشاريع الكبيرة واالستراتيجية

 

 دور البنك المركزي العراقي: -ثانيا

نعتقد ان من الحلول المهمة واألساسية لتجثاوز مشثاكل القطثاع 

المصثثرفي العراقثثي، التثثثي تواجههثثا حاليثثثاً مغلثثب المصثثثارف 

سثثثتواجهها المصثثثارف الخاصثثثة وميضثثثاً فثثثي مرحلثثثة قادمثثثة 

الحكومية، هو التفكيثر جثدياً مثن قبثل البنثك المركثزي العراقثي 

ووزارة الماليثثة وبالتعثثاون مثثع اللجنثثة االقتصثثادية فثثي مجلثثس 

الوزراء ورابطة المصارف الخاصة باالتجثاه لدراسثة وتحليثل 

نتائج األعمال والمؤشثرات الماليثة للقطثاع المصثرفي العراقثي 

، والتركيثثثثثز علثثثثثى 30/6/2016و  31/12/2015كمثثثثثا فثثثثثي 

الودائع والسيولة والمركثز المثالي وراس المثال واالحتياطيثات 

وإيثثرادات العمليثثات المصثثرفية الداخليثثة والخارجيثثة واالربثثاح 
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المتحققثثثة.  واألهثثثم مثثثن ذلثثثك، التوقعثثثات االقتصثثثادية لمثثثدى 

استمرار تداعيات األزمة المالية التي تعثاني منهثا الثبالد خثالل 

فثثثثثي ضثثثثثوء المتغيثثثثثرات والتقلبثثثثثات  2017و 2016عثثثثثامي 

االقتصثثادية العالميثثة مسثثتندين فثثي ذلثثك إلثثى إشثثراك الخبثثراء 

المصثثثرفيين فثثثي القطثثثاع الخثثثاص واالسثثثتفادة مثثثن خبثثثرتهم 

وتقارير البنك الدولي حول الوضع المثالي الشثامل فثي العثراق 

للخثثثثروج بحصثثثثيلة مثثثثن القثثثثرارات المهمثثثثة إلنقثثثثاذ القطثثثثاع 

هيار وان من مولى الحلول ومبرزهثا المصرفي العراقي من االن

في ضوء تكليف جهة تدقيقية حيادية تعمل وفق معثايير قياسثية 

 :دولية لتحديد كفاءة األداء لكل مصرف ما يلي

فثثي ضثثوء نتثثائج التقيثثيم معثثاله يثثتم تصثثنيف المصثثارف  -1

الخاصة وفقاً للمعايير القياسية المعتمثدة فثي مجثاالت توظيثف 

شثثثثثغيل والنشثثثثثاط التمثثثثثويلي األمثثثثثوال والتشثثثثثغيل وكلثثثثثف الت

واالسثثثتثماري ونسثثثبة السثثثيولة وكفايثثثة رمس المثثثال وتطثثثور 

الخدمات المقدمة للزبائن ومهمها التطور التقني وفثق األنظمثة 

المصثثرفية الحديثثثة.  وكثثذلك فثثي ضثثوء الضثثرر الثثذي تحملتثثه 

المصثثثثارف بسثثثثبب األعمثثثثال االرهابيثثثثة والثثثثديون المتعثثثثثرة 

 .التسديد

 :ة مراتبتصنف المصارف إلى ثالث -2

المرتبثثة األولثثى: تشثثمل المصثثارف الكبيثثرة الحجثثم ووضثثعها 

 .المالي ومركزها المالي والتمويلي جيد

المرتبثة الثانيثة: تشثثمل المصثارف المتوسثثطة الحجثم ووضثثعها 

 .ومركزها المالي متوسط وقادرة على التطور

المرتبة الثالثة: وتشمل المصثارف التثي تعثاني مثن ضثعف فثي 

هبثوط معثدالت السثيولة فيهثا إلثى حثدودها نشاطها المصرفي و

% مثثثثن مجمثثثثوع الودائثثثثع الحقيقيثثثثة 5الثثثثدنيا وهثثثثي مقثثثثل مثثثثن 
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مليثثار دينثثار والثديون المتعثثثرة لثثديها  250ورمسثمالها مقثثل مثن 

% من رمس المال المدفوع ومصروفاتها معلى مثن 50تتجاوز 

 .إيراداتها

بعثثثد إعثثثالن نتثثثائج التقيثثثيم يتثثثولى البنثثثك المركثثثزي تبليثثثغ  -3

رف المصثثثنفة بالمرتبثثثة الثالثثثثة باالنثثثدماج االختيثثثاري المصثثثا

باالتفاق مع مصرف تخر مو مكثثر مثن نفثس المرتبثة وفقثاً لمثا 

لسثنة  21مثن قثانون تسثجيل الشثركات رقثم  150ورد بالمادة 

وخثالل فتثثرة ال تتجثاوز الربثثع الثالثثث مثن هثثذه السثثنة،  1997

وبعكسثثثثه يطبثثثثق البنثثثثك المركثثثثزي صثثثثالحياته بثثثثقلزام هثثثثذه 

ارف باالنثثدماج االجبثثاري وبالحثثالتين البثثد مثثن تحديثثد المصثث

 :المفاهيم واالجراءات الخاصة باالندماج المصرفي كما يلي

 تعريف االندماج المصرفي -1

هثثو اتفثثاق مو اتحثثاد مصثثرفين مو مكثثثر بشثثكل ودي )ارادي( مو 

إجبثثثاري )بقثثثرار مثثثن البنثثثك المركثثثزي( وذوبانهثثثا فثثثي كيثثثان 

جديثثد لثثه القثثدرة والفاعليثثة مصثثرفي واحثثد وان يكثثون الكيثثان ال

علثثى تحقيثثق مهثثداف المصثثرفيين المنثثدمجين ومهثثداف السياسثثة 

 .النقدية واالقتصاد الوطني

 انواع االندماج المصرفي -2

 ) االندماج االختياري )الودي - م

يثثثتم هثثثذا النثثثوع مثثثن االنثثثدماج باالتفثثثاق وتطثثثابق اإلرادة لثثثدى 

اإلدارة  مصرفيين مو مكثر بعد مفاوضات واتفاقات بثين مجلثس

والهيئثثثات العامثثثة لمصثثثرفين او مكثثثثر بعثثثد دراسثثثة الجثثثدوى 

االقتصادية من جميع النثواحي ومثا سثيحققه الكيثان الجديثد مثن 
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مهداف مع االلتزام بتأديثة جميثع التزامثات ومسثتحقات الزبثائن 

 .السابقة

 ) االندماج )االجباري - ب

يثثتم ذلثثك بصثثدور قثثرار مثثن السثثلطة النقديثثة )البنثثك المركثثزي( 

بعد الوصول إلى قناعة كاملة بأن المصرف المسثتهدف متعثثر 

وحفاظثثا عليثثه مثثن فثثرض الوصثثاية عليثثه او تصثثفيته ولغثثرض 

المحافظة على اموال وحقوق المسثاهمين وللظثرف االسثتثنائي 

الثثثذي يمثثثر بثثثه االقتصثثثاد العراقثثثي.  علثثثى من يثثثتم، وبمعاونثثثة 

عفثاءات السلطة النقدية، تقديم حوافز للمصرف المتعثر مثل اال

الضريبية ومنحه القروض المسثاعدة مقابثل ضثمانات واضثحة 

 ومحددة.

 :لغرض نجاح عملية االندماج المصرفي يتطلب -3

توفير البيانات والمعلومات وفق مبدم االفصاح والشفافة لكل  - م

 مصرف من المصارف المشمولة باالندماج

دراسة الجدوى االقتصادية والنتثائج المتوقعثة عنثد حثدو   - ب

الندماج ويتم تقييم هذه الدراسات مثن قبثل السثلطة النقديثة قبثل ا

  .اتخاذ قرار االندماج

القيام بعمليات هيكلة مالية وإدارية للمصثارف المسثتهدفة  -4

قبثثل عمليثثة االنثثدماج وتحديثثد القثثوى العاملثثة الفنيثثة واالداريثثة 

 .الالزمة إلدارة الكيان الجديد

وفقثا لمثا ورد ان عمليات االندماج المصرفي اذا تمثت   -5

 :معاله سوف تحقق ما يأتي
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زيثثادة قثثدرة المصثثرف الجديثثد علثثى تفعيثثل نشثثاطاته   -م 

المصثثرفية فثثي كافثثة المجثثاالت ومبرزهثثا االرتفثثاع فثثي 

راس المثثال وايثثرادات العمليثثات المصثثرفية والمركثثثز 

 .المالي

زيثثادة األربثثاح الصثثافية التثثي ينثثتج عنهثثا زيثثادة قيمثثة   -ب 

يثثداعات وارتفثثاع عثثدد مسثثهمه فثثي البورصثثة وزيثثادة اال

زبائنه وزيادة عدد مودعيه وبالتالي تعزيز الثقثة، وهثي 

  .اهم شيء في العمل المصرفي

التزام المصرف الجديد بالوفاء بكافثة التزاماتثه السثابقة  -ج 

 .تجاه المؤسسات المالية وتجاه الزبائن

ومثثثن الحلثثثول االخثثثرى الناجحثثثة إلنقثثثاذ المصثثثارف   -4

هو شراء بعض مسثهمها الخاصة ضمن الترتيب الثالث 

مثثن قبثثل القطثثاع المصثثرفي الحكثثومي وإخضثثاع تثثدقيق 

  .حساباتها لديوان الرقابة المالية

تحويثثل مصثثرفي الرافثثدين والرشثثيد بعثثد هيكلتهمثثا إلثثى  -5

مصارف خاصة كبيرة بعد دمجها مع مصارف خاصثة 

 .كبيرة ورصينة

تأسثثيس مصثثرف تنمثثوي واسثثتثماري جديثثد بالمشثثاركة  -6

ي الحكثومي والخثاص ومن ال تزيثد بين القطاع المصرف

% على من يدار بعقليثة 25نسبة مساهمة الحكومة على 

 .القطاع الخاص ويكون دور الحكومة التوجيه والرقابة

دور البنك المركزي العراقي في  المبحث الثالث :

 دعم االقتصاد الوطني:

بين فترة واخرى تظهر في بعثض وسثائل االعثالم االقتصثادي 

وات للتشثثثثكيك والتشثثثثهير واالنتقثثثثادات غيثثثثر المختصثثثثة دعثثثث
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لالجثثثراءات واليثثثات العمثثثل والسياسثثثات التثثثي يعتمثثثدها البنثثثك 

 ” المركزي في تطبيقات السياسة النقدية

لثثذلك يثثدعونا االختصثثاص  االقتصثثادي والمصثثرفي ان نثثرد  

 ” .على هذه االنتقادات بشكل هادا وعلمي ومختص

دية ان البنثثك المركثثزي هثثو مؤسسثثة ماليثثة رصثثينة سثثيا -1

والمختصثثين   2004لسثثنة 56مسثثتقلة مهامثثه محثثددة بقانونثثه 

ولغايثثة  2004يعرفثثون جيثثدا الجهثثود الكبيثثرة التثثي بثثذلها منثثذ 

الوقثت الحاضثر فثي الحثد مثثن التضثخم والسثيطرة علثى سثثعر 

متوازين لسعر صرف الثدينار العراقثي وبنثاء احتيثاطي نقثدي 

 اجنبي .

خانقثثة التثثي بثثالرغم مثثن االزمثثة االقتصثثادية والماليثثة ال  -2

تعثثثرض لهثثثا العثثثراق بسثثثبب هبثثثوط اسثثثعار الثثثنفط وتكثثثاليف 

الحثثثثرب علثثثثى االرهثثثثاب ، فثثثثان البنثثثثك المركثثثثزي تمكثثثثثن 

وبثثثاجراءات اقتصثثثادية وماليثثثة محسثثثوبة وجريئثثثة مثثثن تقثثثديم 

الثثثدعم المتواصثثثل منثثثذ سثثثنتين لالقتصثثثاد العراقثثثي وسثثثاهم 

مسثثثاهمة كبيثثثرة فثثثي تثثثأمين رواتثثثب المثثثوظفين والمتقاعثثثدين 

حقات المقثثاولين والفالحثين  اضثثافة الثى مبادرتثثه وتسثديد مسثت

بتنشثثثثيط الثثثثدورة االقتصثثثثادية وتخصيصثثثثه سثثثثتة تريليثثثثون 

ووخمسمائة مليار دينثار لتمويثل وتشثغيل المشثاريع الصثغيرة 

والمتوسطة في قطاعات االسكان والزراعة والصثناعة ودعثم 

المصارف وتحقيثق هثدفين اقتصثادي واجتمثاعي كثذلك اتخثاذ 

همثثة باعثثادة احتسثثاب االحتيثثاطي القثثانوني اجثثراءات اخثثرى م

للمصثارف بهثدف تثوفير السثيولة للمصثارف وتأسثيس شثركة 

ضمان الودائع لغرض اعادة الثقة بالقطثاع المصثرفي وزيثادة 

نسبة االدخار للكتله النقديه فثي المصثارف علثى حسثاب نسثبة 

االكتنثثثاز . ومثثثن هنثثثا كانثثثت دعثثثوة البنثثثك المركثثثزي للسثثثادة 
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ب لزيارته واالطالع علثى حقيقثة الجهثود اعضاء مجلس النوا

المبذولثثثة فثثثي خدمثثثة االقتصثثثاد الثثثوطني وهثثثي دعثثثوة ايضثثثا 

لالعالم االقتصادي ،الن يكون إعالما وطنيا داعما لالقتصثاد 

ومحلثثال ومشخصثثا بشثثكل علمثثي ودقيثثق للمشثثاكل ومعوقثثات 

العمثثل فثثي السياسثثتين الماليثثة والنقديثثة وبثثدون قصثثد مسثثبق 

كنثثه النثثثه اليوجثثثد عمثثل بثثثدون هفثثثوات واقتثثراح البثثثدائل المم

 ” .واخطاء 
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ان القطثثاع المصثثرفي العراقثثي منثثذ اكثثثر مثثن اثنثثا عشثثر عامثثا 

ولغايثثثه الوقثثثت الحاضثثثر يمثثثارس سياسثثثات واليثثثات  متعثثثثرة 

تؤطرهثثا التجريبيثثه ويمكثثن اعتبارهثثا مرحلثثه انتقاليثثه مازالثثت 

مسثثتمرة بهثثدف بنثثاء تجربثثه عراقيثثه سثثليمه فثثي تحديثثد اسثثس 

ن وركثثائز البنثثاء االقتصثثادي الثثوطني يعتمثثد تطبيقثثات السياسثثتي

الماليثثه والنقديثثه كحلقثثات اساسثثيه ومهمثثه فثثي هثثذا البنثثاء الثثذي 

يقثثوده البنثثك المركثثزي العراقثثي باعتبثثاره المسثثؤول االول كمثثا 

( عثثثن االشثثثراف ومراقبثثثه 2004لسثثثنه  56ورد فثثثي قانونثثثه )

الجهاز المصرفي وتسييره وفقا لوسثائله فثي تطبيقثات السياسثه 

اسثثثاس انثثثه النقديثثثه واثثثثر ذلثثثك علثثثى االقتصثثثاد الكلثثثي علثثثى 

المستشار المالي والنقدي للحكومه اضافه الى مهامه االساسثيه 

في المحافظه على سعر صرف الدينارالعراقي مقابل العمثالت 

االجنبيثثثه وبنثثثاء احتيثثثاطي نقثثثدي اجنبثثثي والحثثثد مثثثن التضثثثخم  

لولكن مع االسثف كانثت المسثيرة تحتثاج الثى مقومثات اساسثيه 

واالسثثثثتراتيجية للنضثثثثوج فثثثثي التطبيثثثثق  والثثثثدعم الحكثثثثومي 

الممنهجثثه  ويعتمثثد ذلثثك علثثى دراسثثه وتحليثثل واقثثع االقتصثثاد 

العراقثثي الريعثثي  الثثذي يعتمثثد علثثى مثثورد اساسثثي واحثثد هثثو 

%( مثثن النثثاتج المحلثثي  60-54الثثنفط  والثثذي يشثثكل بحثثدود )

االجمالي لكما ان عدم التنسيق بثين السياسثتين الماليثة والنقديثة 

فقثثا للبنثثاء الجديثثد لالقتصثثاد واخثثتالف السياسثثات االقتصثثادية و

سثثاهم بشثثكل كبيثثر فثثي تشثثتت التطبيقثثات فثثي السياسثثة النقديثثة 

واخثثثتالف الثثثرؤى واالسثثثتراتيجيات للوصثثثول الثثثى األهثثثداف 

المركزيثثة المحثثددة مضثثافه الثثى قصثثور فثثي بعثثض مثثواد البيئثثة 

التشثريعية للقثوانين االقتصثادية التثثي تثنظم العمليثة االقتصثثادية 

راب في التطبيثق والركثون الثى التشثدد مما مدى ذلك الى اضط

واالجتهثثادات والتعليمثثات غيثثر الواضثثحة والتثثي التنسثثجم مثثع 
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الظروف السياسية واالقتصادية واالمنية التي يمثر بهثا العثراق 

. اضثثافه الثثى ذلثثك فثثان القثثوانين اعثثاله وبالثثذات بعثثض موادهثثا 

ذات العالقثثثثه باالسثثثثتثمار والعالقثثثثه مثثثثع القطثثثثاع المصثثثثرفي 

انت معرقله للبناء الجديثد لالقتصثاد وليسثت مسثاعدة العراقي ك

يضاف على ذلك اعتماد جميع الموازنات العامه السثنويه علثى 

االيثثثرادات المتوقعثثثه النتثثثاج وتسثثثويق الثثثنفط  بثثثدون ان تكثثثون 

هناك نظرة مستقبليه لالقتصاد العراقي  تنسجم مثع االمكانيثات 

والمؤسسثثيه والقثثدرات والطاقثثات الماديثثه والبشثثريه والهيكليثثه 

كثثذلك اسثثتمرار السياسثثات المركزيثثه السثثابقه  فثثي االشثثراف 

والرقابثثثه علثثثى القطثثثاع المصثثثرفي الخثثثاص  وعثثثدم اعطثثثاءه 

المرونثثثات القانونيثثثه لممارسثثثه عملثثثه التمثثثويلي واالسثثثتثماري 

( مصثثثثرفا تجاريثثثثا واسثثثثالميا وفروعثثثثثا 48والثثثثذي يشثثثثكل )

( مصثارف حكوميثه 7لمصارف اجنبيه وعربيه بالمقارنثه مثع)

%( مثثثثن الودائثثثثع االهليثثثثه والحكوميثثثثثه 86تسثثثثتحوذ علثثثثى )

%( مقارنثثثثه مثثثثع 23وبراسثثثثمال اليتجثثثثاوز اهميتثثثثه النسثثثثبيه )

مجمثثثثوع رؤوس امثثثثوال  المصثثثثارف الخاصثثثثه حيثثثثث تشثثثثير 

 -الى ماياتي : 2014المؤشرات الماليه لعام 

( ترليون دينثار 204ترليون دينار) 225 مجموع الموجودات

ترليون دينار لدى المصارف ( 21لدى المصارف الحكوميه ل)

 الخاصه 

( ترليثثثون 7ترليثثثون دينثثثار منهثثثا ) 9مجمثثثوع رؤوس االمثثثوال

( ترليثثثون دينثثثار لثثثدى 2دينثثثار لثثثدى المصثثثارف الخاصثثثه لو )

% مثثثثن مجمثثثثوع رؤوس 23المصثثثثارف الحكوميثثثثه وتشثثثثكل 

%( لثثثثدى 86ترليثثثثون دينثثثثار) 75االمثثثثوال مجمثثثثوع الودائثثثثع

خاصثثه ممثثا %( لثثدى المصثثارف ال14المصثثارف الحكوميثثهل )
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ادى ذلك الى عدم قيام هذا القطاع بدوره بالمساهمه في التنميثه 

االقتصاديه والمساهمه في تنويع وتنميه الموارد االخثرى غيثر 

النفط وهو الهدف المركزي للبنثك المركثزي العراقثي  بالشثكل 

المثثؤثر والنثثاجز االمثثر الثثذي جعلنثثا نستبشثثر خيثثرا بالبرنثثامج 

وبشثثكل خثثاص مثثاورد بثثالمحور  الحكثثومي  للحكومثثه الجديثثدة

ثالثا والخاص بتشجيع التحول للقطاع الخاص والفقثرة )د( منثه 

والتثثثثي تحثثثثدد المسثثثثارات واالليثثثثات العامثثثثه لتنميثثثثه االعمثثثثال 

المصرفيه والتثي هثي قطعثا بحاجثه الثى بثذل جهثود كبيثرة مثن 

الجهات الحكوميه ذات العالقه مع القطاع المصرفي الحكثومي 

االقتصثثثادي الثثثراهن وتجثثثاوز  والخثثثاص لتشثثثخيص الوضثثثع

التحثثديات والعقبثثات امثثام اصثثالح وتطثثوير القطثثاع المصثثرفي 

العراقثثي واقتثثراح اسثثس واسثثتراتجيات فاعلثثه لبنثثاء مقثثدمات 

ومالمثثح االنتقثثال مثثن الصثثيرفه الثثى الثثدور التنمثثوي مثثرورا 

بمعالجه جميع االخطاء والهفوات في البنثاء االقتصثادي خثالل 

بلثثثه  مثثثع تحديثثثد مسثثثارات النجثثثاح فتثثثرة االربعثثثه سثثثنوات المق

وتحقيق االهداف وفقا لمثا مثدرج فثي البرنثامج الحكثومي وبعثد 

مرور سنه على عمر الحكومه نالحظ قدر تعلق االمر بالقطاع 

المصثثرفي العراقثثي لثثم يتحقثثق شثثيئ ذو اهميثثه ممثثا ادى بالبنثثك 

المركزي العراقي وكما اعلنه السيد المحثافظ فثي احثد النثدوات 

بثثثان البنثثثك المركثثثزي  2016تثثثي ادارهثثثا خثثثالل المصثثثرفيه ال

العراقي اعد خطته لخمسه سنوات مقبلثه بهثدف وضثع االسثس 

السليمه لالرتقاء بواقع تطبيقات السياسه النقديه وتطوير ودعثم 

القطثثثثاع المصثثثثرفي العراقثثثثي بالشثثثثكل الثثثثذي يحقثثثثق مثثثثاورد 

بالبرنامج الحكومي . ولغرض مساهمه الخبراء واالقتصثاديين 

ن فثثثي القطثثثاع الحكثثثومي والخثثثاص فثثثي انضثثثاج والمصثثثرفيي

االفكثثثار والثثثرؤى لتحقيثثثق ذلثثثك نضثثثع امثثثام البنثثثك المركثثثزي 



93 
 

العراقي المرتكزات االساسيه المقترحه لتنفيثذ الخطثه الخمسثيه 

 -المقبله للبنك المركزي العراقي وكما ياتي :

 المرتكزات االساسيه المقترحه لتنفيذ الخطه الخمسيه.

 صالح المصرفيتاسيس مجلس  اال -اوآل:

 -نقترح تشكيل هذا المجلس من :

 محافظ البنك المركزي العراقي• 

المستشثثثار للشثثثؤون الماليثثثه والنقديثثثه  للسثثثيد رئثثثيس مجلثثثس • 

 الوزراء

 ممثل للجنه الماليه البرلمانيه• 

 ممثل المصارف الحكوميه• 

ممثثثثثل المصثثثثارف الخاصثثثثه العراقيه)رابطثثثثه المصثثثثارف • 

 الخاصه العراقيه(

(فثي السياسثه  2اء من القطاع المصثرفي الخثاص عثدد) خبر• 

 النقديه والسياسه الماليه

خبير في االقتصاد الكلي من كليه االدارة واالقتصاد/ جامعثه • 

 بغداد  

 -يتولى المجلس :

دراسثثثثه وتحليثثثثل واقثثثثع العمثثثثل المصثثثثرفي فثثثثي العثثثثراق   -1

 والتحديات التي يواجهها.

المصثثثثارف  رسثثثثم السياسثثثثات التنفيذيثثثثه واعثثثثادة هيكلثثثثه  -2

الحكوميه وفق الدراسه والمذكرة الموقعه مع البنثك الثدولي 

 سابقا واالستفادة من خبراته في هذا المجال.
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ايجاد وسائل تنفيذيه لتطبيق مثاورد فثي البرنثامج الحكثومي  -3

فيما يخص القطثاع المصثرفي وتحديثد سثقوف زمنيثه لثذلك 

 مع وضع برنامج للمتابعه والمراقبه والتقييم

الرقابثثه االسثثتباقيه للحثثد مثثن غسثثيل وتهريثثب  تعزيثثز دور -4

 االموال

وضثثع خطثثه اسثثتباقيه للتصثثدي لالنهيثثارات الماليثثه التثثي   -5

تعثثثثاني منهثثثثا بعثثثثض مصثثثثارف القطثثثثاع الخثثثثاص بسثثثثبب 

الظروف الحاليه لحين تجاوزها بعد تحسثن الوضثع المثالي 

 للبالد واستقرار اسعار النفط العالميه

ر بثين المصثارف وضع برامج وسياسثات للتعثاون المسثتم  -6

 الحكوميه والخاصه مع توحيد المعامله للطرفين

وضع معايير جديدة لتصنيف وتقيثيم المصثارف فثي ضثوء  -7

مؤشثثثثراتها الماليثثثثه وقيثثثثاس كفثثثثاءة اداءهثثثثا ودورهثثثثا فثثثثي 

 المساهمه في التنميه االقتصاديه

دعثثثم وتفعيثثثل وتطثثثوير مبثثثادرة البنثثثك المركثثثزي العراقثثثي  -8

للمصارف المتخصصثه ( ترليون دينار 5بتخصيص مبلغ )

( ترليثثثثون دينثثثثار 1)االسثثثثكانل الزراعثثثثيل الصثثثثناعي( و)

لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه وخلثق فثرص عمثل 

جديثثثثثدة والمسثثثثثثاهمه فثثثثثثي خطثثثثثط التنميثثثثثثه االقتصثثثثثثاديه 

 واالجتماعيه

تطبيق اجراءات التقيد بالمعايير المصرفيه العالميثه ومنهثا   -9

ي عثثثن القثثثوائم معيثثثار كفايثثثه راس المثثثال واالفصثثثاح المثثثال

 الماليه للمصارف

تشثثثثجيع المصثثثثارف علثثثثى انشثثثثاء صثثثثتاديق االسثثثثتثمار  -10

المشثثثترك بهثثثدف توسثثثيع الفثثثرص المتاحثثثه امامهثثثا لتنفيثثثذ 

 المشاريع الكبرى
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 البيئه التشريعيه -ثانيا:

اعثثثادة وتعثثثديل قثثثوانين البيئثثثه التشثثثريعيه التثثثي تثثثنظم العمثثثل 

المصثثثرفي وبشثثثكل خثثثاص معالجثثثه التحثثثديات التثثثي تواجثثثه 

المصارف في موضثوع المسثاهمه فثي االسثتثمار مثع التركيثز 

( والمصثثارف 2004لسثثنه  56علثثى قثثوانين البنثثك المركثثزي )

( واصثدار 2004لسثنه93( وغسثيل االمثوال )2004لسنه 94)

قثثانون المصثثارف االسثثالميه واصثثدار قثثانون ضثثمان الودائثثع 

 وقانون تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه.

 االقتراضتفعيل سوق  -ثالثا:

تنشثثثيط وتفعيثثثل ماجثثثاء بفقثثثرات البرنثثثامج الحكثثثومي وبشثثثكل  

خثثاص مثثايخص تفعيثثل سثثوق االقثثراض بثثين البنثثك المركثثزي 

وبين المصارف وكذلك بين المصارف تفعيثل دور المصثارف 

الحكوميثثثة والمصثثثارف المتخصصثثثة والمصثثثارف الخاصثثثه 

لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجثاد 

ضرائب والفوائد المتراكمثة التثي ترتبثت علثى  حلول لمشاكل ال

اصحاب المشثاريع المتوقفثة عثن االنتثاج ووضثع سياسثة ماليثة 

قصثثثيرة ومتوسثثثطة االمثثثد وتفعيثثثل دور االحتيثثثاطي االلزامثثثي 

 كاداة اساسيه الدارة السيوله.

 السياستين الماليه والنقديه-رابعا :

ت واليثات التنسيق بثين السياسثتين الماليثه والنقديثه وفثق سثياقا 

محثثثددة وان يكثثثون  الهثثثدف المركثثثزي المرجثثثو منهثثثا هوبنثثثاء 

 نموذج جديد لالقتصاد الوطني.

 التعاون مع الحكومه -خامسا:

المساهمه مع الحكومه كمستشار مالي ونقثدي فثي االنتقثال مثن 

االقتصثثاد الريعثثي الثثى االقتصثثاد متعثثدد المثثوارد والثثى اعثثادة 

 تصاد السوق.توزيع الدخل القومي وفقا لتوجيهات اق
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 هيكليه القطاع المصرفي -سادسا :

اعتمثثاد سياسثثة نقديثثة وماليثثة جديثثدة تثثؤدي الثثى اصثثالح شثثامل  

واعادة هيكلية القطثاع المثالي والمصثرفي العراقثي مثع التاكيثد 

على هيكلة القطاع المصثرفي الحكثومي وفثق مثاورد بالمثذكرة 

الموقعثثه مثثع البنثثك الثثدولي ودعثثم القطثثاع المصثثرفي الخثثاص 

عزيثثثز امكانياتثثثه الحاليثثثه النثثثه بثثثدون قطثثثاع مصثثثرفي سثثثليم وت

 اليمكن بناء اقتصاد وطني سليم .

 االئتمان والتمويل االجمالي -سابعا :

العمل على زيادة االئتمثان والتمويثل االجمثالي مثن المصثارف 

الخاصثثثة وتفعيثثثل مسثثثاهمتها فثثثي موجثثثه اإلسثثثتثمار المختلفثثثة 

الثدورة االقتصثادية  واإلعمار، ودفثع مسثيرة التنميثة، وتحريثك

فثثي العثثراق، نثثرى كخطثثوة مساسثثية جثثادة هثثو البثثدء فثثي تعظثثيم 

تمويثثثثل المشثثثثاريع الخاصثثثثة الصثثثثغيرة والمتوسثثثثطة، كهثثثثدف 

اجتمثثاعي واقتصثثادي ذو مولويثثة خاصثثة ومسثثتعجلة. وتطثثوير 

 وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطه.

 تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطه -ثامنا:

تفعيثثثل الثثثدور الحكثثثومي فثثثي بنثثثاء اسثثثتراتيجية  لتطثثثوير   ان

المشاريع الصغيرة والمتوسطة هثو اهثم عناصثر النجثاح حيثث 

ان الحكومثثة هثثي التثثي تمتلثثك االمكانيثثات الماليثثة فثثي اقتصثثاد 

ريعي يضعف فيه القطاع الخاص الثى درجثة كبيثرة وال يمكثن 

النهثوض بهثثذا القطثثاع بثدون وجثثود خطثثة لتطثوير هثثذا القطثثاع 

وبناء تليات واضحة ومعلنة يشترك فيها القطاع الخاص بشثكل 

فاعل بحيث يمكن ان يتحول من تابع صثغير للقطثاع الحكثومي 

الثثى شثثريك رئيسثثي ومثثن ثثثم الثثى قائثثد فثثي عمليثثات االسثثتثمار 

 والبناء.

 الرقابه االستباقيه-تاسعا:
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تفعيثثل وتنشثثيط الرقابثثه االسثثتباقيه واعثثادة النظثثر بالتعليمثثات   

ئح التنفيذيثثثه واالرشثثثاديه الخاصثثثه بتطبيقثثثات السياسثثثه واللثثثوا

النقديه ووضع نظام رقابي دقيق لمتابعه التنفيثذ وبشثكل خثاص 

مايخص التحويل الخارجي ومزادات العمله التي يشرف عليها 

البنك المركزي العراقي دون التثدخل فثي اسثتقالليته كمثا اشثار 

 اليها قانونه.

 تكنولوجيا المعلومات -عاشرا:

سثثتكمال االجثثراءات الخاصثثه بنظثثام تكنولوجيثثا المعلومثثات ا 

ونظثثثثام المثثثثدفوعات والمقسثثثثم الثثثثوطني والمشثثثثاريع التنفيذيثثثثه 

 الحديثه االخرى لتطوير العمل المصرفي.

 شفافيه البيانات الماليه واالفصاح -احد عشر:

تطوير نطاق وجودة  البيانات النقديه والماليثه لثدى المصثارف 

فصثثثثاح والشثثثثفافيه باسثثثثتحدا  دوائثثثثر لمثثثثع التاكيثثثثد علثثثثى اال

لالحصاء واالبحا  فثي المصثارف كافثه تتثولى تنظثيم واعثداد 

البيانات وايصثالها الثى الثدوائر المختصثه فثي البنثك المركثزي 

العراقي في المواعيثد المحثددة بهثدف االسثتفادة مثن مؤشثراتها 

فثثثي التنبثثثؤ والتحليثثثل واتخثثثاذ القثثثرارات المركزيثثثه الالزمثثثه 

 ر القطاع المصرفي العراقي.الصالح وتطوي

 تطوير الموارد البشريه -اثنا عشر :

تطثثوير المثثوارد البشثثريه المصثثرفيه باعتمثثاد الوسثثائل الحديثثثه 

فثثي التثثدريب والتاهيثثل وتطثثوير القثثدرات والخبثثرات الوظيفيثثه 

 المتخصصه.

 المعايير المحاسبيه الدوليه -ثالثه عشر:

وليثثه ومايصثثدر عثثن اعتمثثاد المعثثايير المحاسثثبيه والقياسثثيه الد

المنظمثثات المصثثرفيه الدوليثثه ذات العالقثثه باالقتصثثاد العثثالمي 

ومحاولثثه االسثثتفادة مثثن ذلثثك فثثي عمليثثات التطثثوير واالصثثالح 

 المصرفي.
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 الهيكل االداري والفني للبنك المركزي العراقي -اربعه عشر:

اعادة النظر بالهيكل التنظيمي الفني واالداري للبنثك المركثزي 

وبشثثثكل خثثثاص مثثثايخص تطثثثوير العمثثثل فثثثي دوائثثثر العراقثثثي 

المراقبه واالشراف المصثرفي وغسثيل االمثوال بماينسثجم مثع 

القثثانون الجديثثد المرفثثوع الثثى مجلثثس النثثواب العراقثثي حاليثثا 

 واستحدا  دائرة لدعم وتطوير القطاع المصرفي الخاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث

 رؤى وافكار وطروحات في االصالح

 

 

 

 

 مقدمة :

وتجسيداً للفكر االصالحي والذي اؤومثن بثه  2016ل عام خال

فقثثثد نشثثثرت لثثثي الصثثثحف والمجثثثالت والمواقثثثع االقتصثثثادية 
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الرصثثثينة فثثثي العثثثراق وبيثثثروت مقثثثاالت واحاديثثثث صثثثحفية 

واعالميثثثة تتضثثثمن توضثثثيحاً وتفسثثثيراً للثثثرؤى والمقترحثثثات 

االصثثالحية التثثي قثثدمتها فثثي االقسثثام االول والثثثاني والخاصثثة 

االقتصثثادي واالصثثالح المصثثرفي يمكثثن اعتبارهثثا  باالصثثالح

اسثثتكماالً وتعزيثثزاً وتوضثثيحاً للطروحثثات االصثثالحية الثثواردة 

 في هذا الكتاب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 طروحات في االصالح االقتصادي

المبحثثثثث االول : تطثثثثوير قطثثثثاع خثثثثاص وطنثثثثي 

 حيوي يحقق النهوض االقتصادي:

قال الخبير المصرفي  والعضو في االتحاد الدولي للمصثرفيين 

العثثثرب سثثثمير النصثثثيري بثثثان المؤشثثثرات والتقثثثارير الدوليثثثة 

، تؤكثثد ان انخفثثاض اسثثعار الثثنفط سيسثثتمر ”اوبثثك“ومنظمثثة 

دوالرللبرميثل 50وباسعار التتجثاوز 2017 – 2016للسنوات 
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فثثي افضثثل حاالتهثثا، مبينثثا انثثه وبحسثثب المعطيثثات ان هنالثثك 

يتراوح بثين )  2020 – 2019تحسناً نسبياً سيحصل للسنوات 

بان االقتصثاد ” ( دوالراً. ونوه  النصيري في حديثه 80 – 60

العراقي ومن خالل الدراسة، واالمكانات، والعوامل المتوفرة، 

بامكانه تجاوز االخثتالالت، واالنحرافثات، وضثعف االداء فثي 

قتصادية و الهيكليثة الهيكل االقتصادي وتحقيق االصالحات اال

المتوازنة والمتنوعة لالقتصاد، مع فرضية استمرار الظثروف 

االقتصثثادية الموضثثوعية والذاتيثثة التثثي يعيشثثها البلثثد للسثثنوات 

وعثثثد النصثثثيري تحفيثثثز وتشثثثجيع   2018المقبلثثثة حتثثثى العثثثام 

ودعم القطاع الخاص وفق البرنامج الحكومي للمرحلثة االولثى 

(  2030 – 2014اع الخثثاص ) مثثن سثثتراتيجية تطثثوير القطثث

المعتمثثدة مثثن قبثثل الدولثثة حاليثثاً وفثثق رؤيثثه جديثثدة تسثثتند الثثى 

من الدستور التي تنص على  )تطوير قطثاع  25ماورد بالمادة 

خثثاص وطنثثي حيثثوي ومزدهثثر مبثثادر محليثثاً ومنثثافس اقليميثثاً 

ومتكامثثثل عالميثثثاً بهثثثدف تحقيثثثق التنثثثوع االقتصثثثادي والتنميثثثة 

العمثثثثثل ( بثثثثثالخطوة الضثثثثثرورية المسثثثثثتدامه وخلثثثثثق فثثثثثرص 

والمناسثثبة.  واشثثار الثثى ضثثرورة مغثثادرة  االقتصثثاد الريعثثي 

بالمئثثة مثثن ايثثرادات الثثنفط وتنميثثة  93المعتمثثد علثثى مثثا نسثثبته

القطاعات االقتصادية الحيويثة االخثرى الزراعيثة، الصثناعية، 

والسياحية من خالل، اعادة هيكلة الصثناعات المملوكثة للدولثة 

جي نحو القطاع الخاص، تشجيع الشراكات مثع والتحول التدري

المستثمرين المحليين واالجانب فضال عن، اعادة النظر بالبيئة 

التشثثثثريعية لعمثثثثل الصثثثثناعة وتثثثثوفير البنثثثثى التحتيثثثثة لتثثثثأمين 

 متطلبات بيئة العمل، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية .

ة كما عد النصيري، النهثوض بواقثع االنتثاج الزراعثي والثثرو 

الحيوانيثثثة وتثثثوفير المسثثثتلزمات والمعالجثثثات الفعالثثثة للحقثثثول 
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والمثثزارع وصثثيانة مشثثاريع الثثري والبثثزل ودعثثم المنتجثثات 

الزراعيثثة المعثثدة للتصثثدير وتحسثثين نوعيثثة البثثذور وضثثمان 

الدولثثة لالسثثعار، فضثثال عثثن تقثثديم الثثدعم للمشثثاريع الصثثغيرة 

ومثات والمتوسطة ومثنح القثروض الميسثرة، بالكفيلثة بتثوفر مق

الصمود والنهوض  االقتصادي. واكد ان البلثد يعثاني االن مثن 

ازمة اقتصثادية وماليثة خانقثة لثم يمثر بهثا منثذ تسثعينات القثرن 

الماضثثثي وفثثثرض الحصاراالقتصثثثادي، ناتجثثثة عثثثن الهبثثثوط 

المفاجئ والمستمر السعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات 

مال العثام وعثدم الحرب على االرهاب فضال عن سوء ادارة ال

، ناهيثثثك عثثثن التصثثثرف 2014اقثثثرار الموازنثثثة العامثثثة لعثثثام 

باموال البلد بدون تخطيط اقتصادي ومثالي.  والمثح النصثيري 

الى ان التقارير الصادرة عن صثندوق النقثد الثدولي تشثير الثى 

ان  العراق وبعض الدول المنتجة للنفط سوف تفلس بعد خمس 

مقومثثات الصثثمود والنهثثوض سثثنوات وبمثثا ان البلثثد تتثثوفر فيثثه 

االقتصثثادي وتتمثثثل بكونثثه  يمتلثثك ثثثاني احتيثثاطي نفطثثي فثثي 

 10العالم وموارد مائية اضافة الى قوى عاملة تقدر باكثر مثن 

ماليين نسمة قادرة على العمل، وخبثراء فثي االقتصثاد والمثال 

يمتلكثثون مثثن الخبثثرات االكاديميثثة والتنفيذيثثة، بامكانثثه تجثثاوز 

معثافى، مثن خثالل تثوفير بيئثة عمثل مناسثبة االزمثة والخثروج 

وتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس االمثوال الخاصثة 

والمسثثاهمة فثثي التنميثثة االقتصثثادية.  واختثثتم النصثثيري حديثثثه 

باالشثثثارة الثثثى قصثثثور البيئثثثة التشثثثريعية الدارة االقتصثثثاد و 

القثثوانين التثثي تثثنظم العمثثل االقتصثثادي ، مثثا يسثثتدعي اعثثادة 

اجثراء تعثديالت جوهريثة لجميعهثا تنسثجم مثع الوضثع النظر و

الجديد الدارة االقتصاد، للحد من حاالت البطالثة التثي ارتفعثت 

بالمئثة  22.5بالمئة ونسبة الفقر التي تجاوزت 30الى اكثر من 
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وهمثثثا مؤشثثثران سثثثلبيان يثثثدالن علثثثى تفثثثاقم ازمثثثة االقتصثثثاد 

 العراقي.

ع المبحثثث الثثثاني : نحتثثاج إلثثى مثثنهج جديثثد ينثثو

 الموارد.

طالثثب الخبيثثر المثثالي سثثمير النصثثيري بضثثرورة  ان يكثثون 

هنثثثاك مثثثنهج اقتصثثثادي مرسثثثوم ومبنثثثي علثثثى عثثثدة ركثثثائز 

اقتصادية مهمثة تعتمثد فلسثفة جديثدة الدارة االقتصثاد وتحقيثق 

الهثثدف المركثثزي المتمثثثل بخلثثق التنميثثة المسثثتدامة وتحقيثثق 

شثثرية مثثن التنثوع فثثي المثثوارد وتطثثوير البنثى االقتصثثادية والب

اجثثل البنثثاء السثثليم لالقتصثثاد العراقثثي وبنثثاء مقثثدمات االنتقثثال 

الى اقتصاد السوق االجتماعي. واضاف في حديث لثـه نحتثاج 

عمل جاد للتحول االقتصادي وان ننظر للمسثتقبل واالمكانثات 

المتاحثثثثة وبخارطثثثثة طريثثثثق واقعيثثثثة وطموحثثثثة يعتمثثثثد ادارة 

ان يكثثثون  وتوزيثثثع المثثثال العثثثام بشثثثكل شثثثفاف ونزيثثثه علثثثى

المستفيد في النتائج والمخرجثات الشثعب وان يحثس المثواطن 

ان اقتصثثاده الثثوطني ومثثوارده وخيراتثثه مخصصثثة لضثثمان 

العيش الكريم كما ورد في مواد الدستور العراقثي الثدائم وبمثا 

 يحقق الرفاهية للمجتمع. 

 تجارب ناجحة

واكد النصيري ضرورة وضع منهج اصالحي جديثد مثن قبثل 

كفاءاتنثثا العراقيثثة والبثثأس مثثن االعتمثثاد واالسثثتعانة خبرائنثثا و

بخبثثراء دوليثثين وبشثثكل خثثاص مثثن الثثدول التثثي لهثثا تجثثارب 

ناجحة في البناء االقتصادي في التاري  الحثديث والمشثابه لنثا 

في بعض الظثروف والمشثاكل ويمكثن ان يسثتفاد مثن تجثارب 
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اليابان والصثين وماليزيثا وسثنغافورة وبعثض الثدول االخثرى 

ي اعتمثثدت نظثثام اقتصثثاد السثثوق االجتمثثاعي. النصثثيري التثث

اشثثثار الثثثى امكانيثثثة  تحديثثثد خارطثثثة الطريثثثق لتحقيثثثق مثثثنهج 

االصالح االقتصثادي فثي العثراق وفقثا لعثدة معطيثات، اهمهثا 

تشكيل المجلس االعلى لالصثالح االقتصثادي علثى ان يشثرع 

له قانون ملزم للوزارات لتنفيذ قرارات وله صالحية المتابعثة 

لمراقبة والتقثويم برئاسثة رئثيس مجلثس الثوزراء وعضثوية وا

نخبثثة مثثن الثثوزراء والخبثثراء التكنثثوقراط فثثي القطثثاع العثثام 

والخثثثاص، مبينثثثا اهميثثثة وضثثثع السياسثثثات واالليثثثات لتنويثثثع 

مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم االعتمثاد وبشثكل رئثيس 

 على النفط فقط.

 االدارة الالمركزية

االصالح تتطلثب االنتقثال الثى االدارة  واشار الى ان توجهات

الالمركزيثثثثثثة لالقتصثثثثثثاد وتحويثثثثثثل الصثثثثثثالحيات الالزمثثثثثثة 

للحكومثثات المحليثثة فثثي المحافظثثات علثثى ان تقثثوده مجثثالس 

تكنثثوقراط مسثثتقلين، فضثثال عثثن تحقيثثق التنميثثة االقتصثثادية 

المسثثثتدامة وخلثثثق وتهيئثثثة المنثثثاخ االسثثثتثماري للمسثثثتثمرين 

هم وتشثثجيعهم وضثثمان حقثثوقهم المحليثثين واالجانثثب وتحفيثثز

التعاقديثثثة لجثثثذب رؤوس امثثثوالهم وحمثثثايتهم مثثثن ضثثثغوطات 

 المفسدين.

وقال ان محاور االصالح  يجثب ان تتضثمن تثوفير القثروض 

الميسثثثرة لتمويثثثل المشثثثاريع الصثثثغيرة والمتوسثثثطة وتأسثثثيس 

منظومثثثة قانونيثثثة ومؤسسثثثية إلدارتهثثثا وتنميتهثثثا وتطويرهثثثا، 

البيئثة القانونيثة لتنظثيم العمليثة  وكذلك اصثدار وتعثديل قثوانين
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االقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بثدال مثن القثوانين 

 من قبل الحاكم االميركي. 2004التي صدرت في عام 

 تفعيل االستثمار

النصيري شدد على ضرورة تفعيثل االسثتثمار فثي القطاعثات 

الزراعي والصناعي والطاقثة والسثياحي والخثدمات والتشثييد 

السكان، وكذلك العمل على اصثالح القطثاع المصثرفي مثن وا

خثثثالل اعثثثادة النظثثثر فثثثي تطبيقثثثات السياسثثثة النقديثثثة وتنظثثثيم 

العالقة والقيود التثي تحكثم السياسثات الماليثة والنقديثة، فضثال 

عثثثثن التوجثثثثه الجثثثثاد الصثثثثالح النظثثثثام الضثثثثريبي والمثثثثالي 

والجمركثثي. وبثثين اهميثثة معالجثثة حثثاالت االخفثثاق فثثي تحقيثثق 

ب النمو المطلوبة في الدخل القثومي وتجثاوز االرتفثاع فثي نس

نسثثثب البطالثثثة والفقثثثر، حيثثثث تشثثثير اخثثثر التقثثثارير الثثثى ان 

بالمئثثة وارتفثثع عجثثز  2.1االقتصثثاد العراقثثي انكمثثش بنسثثبة 

الميزان التجاري مما استنفد االحتياطات بالعملة االجنبيثة مثن 

 2015 مليثثار دوالر فثثي نهايثثة عثثام 54مليثثار دوالر الثثى  67

بالمئثة  31مليار دوالر وان نسثبة البطالثة  50وحالياً  اقل من 

 بالمئة.  25ونسبة الفقر 

المبحث الثالث :تأسيس مجلثس اقتصثادي لدراسثة 

 اإليرادات والنفقات.                                

                        
 تتطلثثب المرحلثثة التثثي يعيشثثها العثثراق تخطيطثثا ومسسثثا جديثثدة

لبنثثثاء االقتصثثثاد الثثثوطني تعتمثثثد التحليثثثل العلمثثثي والتشثثثخيص 

الدقيق والمهني والمحترف إلدارة االقتصاد، بحسب خبيثر فثي 

 الشأن المالي. 
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وقثثثثال عضثثثثو االتحثثثثاد الثثثثدولي للمصثثثثرفيين العثثثثرب سثثثثمير 

النصثثيري: إن دعثثوة رئثثيس الثثوزراء لتشثثكيل حكومثثة خبثثراء 

الثثوطنيين مثثن تكنثثوقراط مثثن الخبثثراء والمختصثثين والمهنيثثين 

مول واجباتها رسم منهج اقتصادي وطني جديثد لتجثاوز مزمتنثا 

 االقتصادية والمالية وتحقيق الرفاهية الحقيقية للمجتمع.

واقتثرح النصثيري مراجعثة تقثويم وإعثادة بنثاء النظثام الهيكلثي 

والمؤسسثثثثثاتي لالقتصثثثثثاد مثثثثثن خثثثثثالل تأسثثثثثيس )المجلثثثثثثس 

واسثثعة مثثن  االقتصثثادي( ويثثرتبط بمجلثثس الثثوزراء بمشثثاركة

خبثثثثثراء الحكومثثثثثة وخبثثثثثراء القطثثثثثاع الخثثثثثاص المحتثثثثثرفين 

والمختصثثثثثين والتكنثثثثثوقراط يتثثثثثولى التخطثثثثثيط السثثثثثتراتيجي 

لالقتصاد وتحديثد السياسثات التنفيذيثة ومتابعثة ومراقبثة التنفيثذ 

ويصثثدر ذلثثك بقثثانون تلتثثزم بثثه الثثوزارات وجميثثع مؤسسثثات 

صثثادقة وقطاعثثات الدولثثة وتكثثون قراراتثثه ملزمثثة التنفيثثذ بعثثد م

 مجلس الوزراء.

 اجراء تعديالت

الثثى مهميثثة من يقثثوم المجلثثس « الصثثباح»ولفثثت فثثي حثثديث لثثـ 

االقتصثثادي بقعثثادة دراسثثة اإليثثرادات والنفقثثات والعجثثز فثثي 

بعد األخذ بنظر االعتبار المستجدات في مسعار  2016موازنة 

الثثنفط العالميثثة والمتغيثثرات فثثي االقتصثثاد العثثالمي والظثثروف 

الذاتيثثثة المحيطثثثة بثثثالعراق وإجثثثراء التعثثثديالت الموضثثثوعية و

الالزمثثثة علثثثى الموازنثثثة وجعلهثثثا منطقيثثثة وواقعيثثثة التطبيثثثق 

وإصثثدار ملحثثق لهثثا خثثالل شثثهر واحثثد مثثن تشثثكيل الحكومثثة 

 الجديدة.

ومشثثار الثثى ضثثرورة من يقثثوم المجلثثس االقتصثثادي بمراجعثثة 

تقثثويم منشثثطة المؤسسثثات االقتصثثادية بثثدءا بالبنثثك المركثثزي 
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والوزارات االقتصادية والدوائر العائدة لها فثي ضثوء  العراقي

الخطثثط السثثتراتيجية واالقتصثثادية الجديثثدة وإجثثراء التغييثثرات 

الالزمثثة لهثثذه المؤسسثثات وتعزيثثز مالكاتهثثا الحاليثثة باالعتمثثاد 

علثثثى التخصثثثيص العلمثثثي والكفثثثاءة العلميثثثة والسثثثيرة الذاتيثثثة 

 السابقة والنزاهة والوطنية واالستقاللية.

صيري حث على ضرورة تأسيس  صندوق وطني لالدخثار الن

يثثرتبط بثثوزارة الماليثثة وتكثثون وارداتثثه جميثثع الثثواردات غيثثر 

النفطية وغير المدرجة في الموازنثة وتسثجيل جميثع الثواردات 

اإلضافية بسبب تحسن مسعار الثنفط مو اإلعانثات والمسثاعدات 

دوق من الدولية مو مساعدات األمم المتحدة مو ما يرد الى الصن

 اإلجراءات التقشفية وتقليص اإلنفاق الحكومي بجميع مشكاله.

 

 عقود االستثمار

وطالثثثب بتأسثثثيس هيئثثثة عليثثثا لالسثثثتيراد واالسثثثتثمار تثثثرتبط 

بمجلثثس الثثوزراء وتشثثكل مثثن المالكثثات والخبثثراء التكنثثوقراط 

فثثثثي شثثثثؤون االسثثثثتيراد وعقثثثثود االسثثثثتثمار باالختصاصثثثثات 

المنهثثاج االسثثتيرادي لثثوزارات المختلفثثة وتتثثولى الهيئثثة إعثثداد 

الدولثثة والقطثثاع الخثثاص فثثي ضثثوء التخصيصثثات المرصثثودة 

والحاجثثة الفعليثثة لتشثثجيع الصثثناعة الوطنيثثة وتشثثجيع مصثثحاب 

رؤوس األموال الوطنية على القيام بالمشاريع االسثتثمارية فثي 

العثثراق، علثثى من تسثثحب جميثثع صثثالحيات السثثادة الثثوزراء 

 العقود وتمنح لهذه الهيئة.الخاصة باالستيراد وتوقيع 

وبين مهمية الترويج وتشجيع البضثاعة الوطنيثة وضثبط عمليثة 

االستيرادات للسلع المشابهة وتطبق ضوابط السثيطرة النوعيثة 
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وفثثثق المواصثثثفة العراقيثثثة والتعرفثثثة الجمركيثثثة وتأييثثثد شثثثهادة 

المنشثثثأ، الفتثثثا الثثثى ضثثثرورة إيقثثثاف اسثثثتيراد جميثثثع المثثثواد 

ة والترفيهيثثثثة هثثثثذه السثثثثنة واالكتفثثثثاء والبضثثثثائع االسثثثثتهالكي

بالموجود منها في األسثواق فثي داخثل البلثد، فضثال عثن إعثادة 

النظثثر بالسياسثثة الضثثريبية والرسثثوم الجمركيثثة بشثثكل شثثامل 

 وفق ما ينسجم مع المنهج االقتصادي الجديد.

النصثثيري شثثدد علثثى تأسثثيس مجلثثس اإلعمثثار الثثوطني ليتثثولى 

بسثبب الحثرب مثع عصثابات  عملية اإلعمار للمدن المتضثررة

داعش والبنى التحتية واالرتكازية في بغداد والمحافظات وفثق 

خطة مركزية ل عمار يصادق عليها مجلس الثوزراء ويصثدر 

بقثثثانون يوافثثثق عليثثثه مجلثثثس النثثثواب وبثثثذلك تسثثثحب جميثثثع 

الصثثثثثالحيات التعاقديثثثثثة لمشثثثثثاريع اإلعمثثثثثار مثثثثثن مجثثثثثالس 

ه، كمثثثا المحافظثثثات وتحصثثثر التخصيصثثثات بثثثالمجلس معثثثال

تتطلثثثثب المرحلثثثثة تأسثثثثيس )مجلثثثثس الخدمثثثثة العامثثثثة( يتثثثثولى 

بالتنسثثيق مثثع وزارة التخطثثيط ووزارة التعلثثيم العثثالي والبحثثث 

العلمثثثي تعيثثثين الخثثثريجين مثثثن طلبثثثة الجامعثثثات العراقيثثثة فثثثي 

الوظثثثائف العامثثثة مركزيثثثاًوتوزيعهم حسثثثب حاجثثثة الثثثوزارات 

شثاغرة  ودوائر ومؤسسات الحكومة وفقاً لما تقرر من درجات

 في الموازنة العامة للدولة.

المبحثثث الرابثثع :الضثثائقة الماليثثة تعثثالج بمشثثاريع 

 مجدية

البحثثث عثثن حلثثول ناجعثثة للضثثائقة الماليثثة التثثي يعانيهثثا البلثثد 

متواصل فثي ظثل قلثة االيثرادات الماليثة بسثبب انحثدار اسثعار 

النفط الى مستويات لثم تكثن متوقعثة، فاحثد الحلثول المطروحثة 
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الساحة االقتصادية يتمثل بضثرورة خلثق قطثاع مصثرفي على 

 قادر على صنع تمويل لمختلف العمليات االقتصادية.

سثثثمير النصثثثيري عضثثثو منتثثثدى بغثثثداد االقتصثثثادي قثثثال: ان 

المسببات كثيثرة فثي موضثوع الضثائقة الماليثة وتبثدو واضثحة 

للجميع وفي مقدمتها عثدم اسثتثمار الثوفرة الماليثة فثي مشثاريع 

ى اقتصثثثثادية كبيثثثثرة للعثثثثراق وتقلثثثثل مثثثثن تثثثثاثير تحقثثثثق جثثثثدو

 االزمات. 

جملثة مثن المتطلبثات » الصثباح « النصيري بين فثي حثديث لثـ

التي تعد عالجا اوليا لمثا يعانيثه االقتصثاد المحلثي فثي مقثدمتها  

تكليف فريق عمل مخثتص فثي التحليثل المثالي وتحديثد معثايير 

مصثثرفي كفثثاءة االداء للمصثثارف فثثي جميثثع مجثثاالت العمثثل ال

االداري والمصرفي واالئتماني ويفضثل ان يكثون هثذا الفريثق 

مسثثثتقال وحياديثثثا اخثثثذين بنظثثثر االعتبثثثار نتثثثائج نظثثثام التقيثثثيم 

 .2014و 2013لعامي  camelsاالمريكي 

وحث على ان يقوم البنك المركزي العراقثي بالسثيطرة الكاملثة 

والشاملة علثى حركثة العمثل المصثرفي فثي العثراق مثن خثالل 

كيز على الرقابة االستباقية االلكترونية المكتبيثة والميدانيثة التر

وبشثثكل مبثثرمج ومخطثثط، الفتثثا الثثى اهميثثة تحديثثد المخالفثثات 

والهفثثوات والتجثثاوزات لثثالدارات التنفيذيثثة المصثثرفية واتخثثاذ 

اجراءات تصحيحية وفي بعثض االحيثان رادعثة بعثد اعطثائهم 

 الوقت الالزم والكافي للتصحيح واالصالح. 

اكد النصيري علثى الفصثل بثين المثالكين واالدارات التنفيذيثة و

وعثثدم السثثماح لهثثم بالتثثدخل مطلقثثا بالعمثثل التنفيثثذي  ويمكثثن 

للمثثثالكين اعتمثثثاد مستشثثثارين مختصثثثين فثثثي اعثثثداد الخطثثثط 

المصرفية والتحليل المثالي وتحديثد كفثاءة االداء ومتابعثة تنفيثذ 
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ى امثوال ما يخططه المجلس وبأسلوب يتناسب مع الحرص عل

 المساهمين والزبائن واستثمارها بالشكل السليم والواضح.

وطالثب باتخثاذ الخطثوات المدروسثثة لتأسثيس مصثرف للتنميثثة 

 25واالسثثتثمار تشثثارك براسثثماله الدولثثة بنسثثبة ال تزيثثد عثثن 

بالمئثثة وان يثثدار مثثن قبثثل القطثثاع المصثثرفي الخثثاص وتتثثولى 

ته لمراقبثثثة الدولثثثة التوجيثثثه والرقابثثثة علثثثى ان تخضثثثع حسثثثابا

وتثثثدقيق ديثثثوان الرقابثثثة الماليثثثة، مشثثثددا علثثثى اهميثثثة هيكلثثثة 

المصثارف الحكوميثة والعمثثل علثى خصخصثثتها وفقثاً للمثثذكرة 

الموقعة مع البنك الدولي مع التركيز على مساهمتها مع بعثض 

المصثثارف الرصثثينة فثثي القطثثاع المصثثرفي الخثثاص وبنسثثبة 

رف بعقليثثة بالمئثثة علثثى ان تثثدار هثثذه المصثثا 25التزيثثد عثثن 

اقتصاد السثوق وتخضثع لرقابثة ديثوان الرقابثة الماليثة وبهثدف 

بالمئثثة مثثن   8تحقيثثق مسثثاهمة تتجثثاوز النسثثبة الحاليثثة البالغثثة 

الناتج المحلي االجمالي والوصول بها الى النسب المتحققثة فثي 

 الدول االقليمية. 

واشثثثار الثثثى اهميثثثة ان يكثثثون لالعثثثالم االقتصثثثادي المخثثثتص 

فثثاعال واساسثثيا فثثي دعثثم االصثثالح المصثثرفي  والثثوطني دورا

مثثن خثثالل تبنثثي مشثثاكل العثثراق االقتصثثادية وازمتثثه الماليثثة 

الحاليثثة والمسثثاهمة فثثي خلثثق االسثثتقرار االقتصثثادي وتمكثثين 

 ومعاونة المؤسسات االقتصادية.

النصثثثيري بثثثين اهميثثثة إشثثثتراك رابطثثثة المصثثثارف العراقيثثثة 

عملثثون فثثي هثثذه ومستشثثارين وخبثثراء مصثثرفيين مسثثتقلين ال ي

المصثثارف مثثن مجثثل اعثثداد تقريثثر المراجعثثة والتقيثثيم اعثثادة 

تصنيف المصارف وتحديد المصارف التي تسثتمر بالعمثل فثي 

القطثثاع المصثثرفي مثثن عدمثثه والمصثثارف التثثي يقتثثرح دمجهثثا 
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مع مصارف اخرى بهدف زيادة كفاءة عملهثا وتغييثر اداراتهثا 

 الحالية بقدارات متخصصة وكفوءة. 

البنك المركثزي العراقثي لفثت النصثيري الثى اهميثة وعن دور 

اعادة النظر بسياسته الخاصثة بالسثيطرة علثى السياسثة النقديثة 

وبالتحديثثثد الياتهثثثا ووسثثثائلها المتعلقثثثة بالمحافظثثثة علثثثى سثثثعر 

صرف الدينار العراقي مقابل العمثالت االجنبيثة وفثق معثدالت 

راسثثة متوازنثثة وثابتثثة نوعثثا مثثا، مشثثيرا الثثى ان هثثذا يتطلثثب د

موضوع مزاد بيثع العملثة وقيثام البنثك بتثأمين الثدينار العراقثي 

الى وزارة المالية وامكانية قيام الماليثة بالثدور والتعامثل بالنقثد 

 االجنبي بدال عنه. 

وقثثال: ان الواقثثع يحتثثاج الثثى ان يقثثوم المركثثزي باعثثادة النظثثر 

بدراسثثثة واصثثثدار لثثثوائح ارشثثثادية وتنفيذيثثثة جديثثثدة وتوجيثثثه 

للعمل بما ينسجم مع النظرة الجديدة الدارة السثيولة  المصارف

النقديثثثة مثثثع التركيثثثز علثثثى موضثثثوع اعثثثادة تصثثثنيف الثثثديون 

المتعثرة وتحديد  االحتياطي المخصثص لهثا، وكثذلك االسثراع 

بتأسيس شركة ضمان الودائع بما يجعل البنك يسهم في الرقابة 

والمشثثثثاركة فثثثثي ادارة ودرء المخثثثثاطر، فضثثثثال عثثثثن تفعيثثثثل 

طثثثثثوير مبثثثثثادرة تشثثثثثجيع وتمويثثثثثل المشثثثثثاريع الصثثثثثغيرة وت

والمتوسطة ذات الجدوى االقتصادية والتنمويثة وتحقيثق هثدف 

الحثثد مثثن البطالثثة وبثثدون تعقيثثد ل جثثراءات التنفيذيثثة وجعثثل 

عملية التنفيذ هي احدى معايير التقييم المعتمدة للمصارف لعثام 

2016  . 

اليثثة ودراسثثة وشثثدد علثثى اهميثثة التعثثاون مثثع هيئثثة االوراق الم

تحفيز وتطوير سوق العثراق لثالوراق الماليثة وايجثاد الوسثائل 

واالليات التي تؤدي الى رفع اسعار مؤشثر السثوق والشثركات 
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بما يثتالءم وموجوداتهثا ومعثايير انتاجهثا وارباحهثا بمثا ال يقثل 

 حتما ًعن قيمة االسهم  االسمية.

المبحثثث الخثثامس : الموازنثثة تحتثثاج إلثثى وضثثوح 

 االقتصادية األهداف
اقتثثثرح عضثثثو منتثثثدى بغثثثداد االقتصثثثادي سثثثمير النصثثثيري 

اسثثتحدا  صثثندوق االدخثثار الثثوطني بهثثدف تخفثثيض النفقثثات 

الجاريثثة والنفقثثات االسثثتثمارية وزيثثادة االيثثرادات وتثثودع فيثثه 

المبالغ المستحصلة من خارج االيرادات النفطية المقترحثة فثي 

طالقثثا مثثن خدمثثة جثثداول الموازنثثة وتعتمثثد ايثثرادات اضثثافية ان

 الشعب.

بتشثثكيل  مجلثثس « الصثثباح»وطالثثب النصثثيري فثثي حثثديث لثثـ 

يتثولى  2015االعمار  وفقا لمثا ورد فثي قثانون الموازنثة لعثام 

اعادة دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الكبيرة التثي نفثذت 

بالمئثة  50في المحافظات وبشكل خاص التي تم تنفيذ اكثر من 

ون المشروع ستراتيجيا او بنى تحتيثة من المشروع على ان يك

 ومدرجا ضمن الموازنة.

وموضثثح ان الصثثندوق تقثثع عليثثه مهمثثة تحديثثد االولويثثات فثثي 

الصرف والتنفيذ في ضثوء الحاجثة الملحثة لهثذه المشثاريع فثي 

كثثل محافظثثة واعطثثاء محافظثثة البصثثرة اولويثثة خاصثثة اسثثوة 

نفط بثثاقليم كردسثثتان بوصثثفها المحافظثثة االساسثثية المنتجثثة للثث

وحاجتهثثثثثا الملحثثثثثة لتنفيثثثثثذ مشثثثثثاريع  2016المصثثثثثدر لعثثثثثام 

بالمئثثثثة مثثثثن التخصيصثثثثات  80سثثثثتراتيجية، وكثثثثذلك تسثثثثحب 

( 30.4المرصثثثثودة الجمثثثثالي النفقثثثثات االسثثثثتثمارية البالغثثثثة )

تريليثثثون دينثثثار مثثثن المحافظثثثات والجهثثثات ذات العالقثثثة الثثثى 

بالمئثثثثة منهثثثثا للمحافظثثثثات  20مجلثثثثس االعمثثثثار ويخصثثثثص 
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الغراض تمشية بعض مسثتحقات المقثاولين  والجهات االخرى

وتنفيثثثثذ الثثثثذي يمكثثثثن تنفيثثثثذه مثثثثن المشثثثثاريع حسثثثثب االهميثثثثة 

 واالولوية.

النصثثيري بثثين انثثه مثثن مهثثام المجلثثس تخويثثل صثثالحية تنفيثثذ 

بسثثبب الظثثروف االقتصثثادية الحرجثثة  2016المشثثاريع لعثثام 

لمجلثثس االعمثثار حصثثراً وتسثثحب الصثثالحية مثثن المحافظثثات 

لكونهثا موازنثة ازمثة وطثوارا. واكثد ان ذلثك  لهذه السنة فقثط

 20سوف يحقق تخفيضا في النفقات االستثمارية بنسثبة ال تقثل 

( ترليونات دينثار والنفقثات الجاريثة بنسثبة 6بالمئة وما يعادل )

( ترليونات دينار وكثذلك  8بالمئة وبما يعادل )  10ال تقل عن 

ينثثثار ( تريليثثثون د14سثثثيكون الثثثوفر الثثثذي سثثثيتحقق بحثثثدود )

( تريليثون دينثار ينثزل 42وكذلك سيكون مقدار العجز بحدود )

( 28( تريليثثون فيكثثون مقثثدار العجثثز )14منثثه الثثوفر البثثالغ )

 تريليون دينار.

النصثثيري بثثين وجثثود عثثدم وضثثوح االهثثداف االقتصثثادية فثثي 

الموازنة ويتضح ذلك من خالل غياب شفافية البيانات كمثا فثي 

لذي اعتمثد العثداد الموازنثة لعثام الواقع االقتصادي المرجو وا

، وضعف تحديد دور القطاع الخاص في تنميثة المثوارد 2016

غيثثر النفطيثثثة، وكثثذلك عثثثدم تحديثثد دور للقطاعثثثات االنتاجيثثثة 

وتشجيع القطاع الصناعي الخاص المحلثي كمثا ورد بالبرنثامج 

 الحكومي .

ولفت الى ان الموازنة لم تتضثمن تحديثد خارطثة طريثق لتنفيثذ 

ح االقتصثثادي والمثثالي، كمثثا لثثم يثثتم تحديثثد المشثثاريع االصثثال

االسثثثثتثمارية ذات الجثثثثدوى االقتصثثثثادية التثثثثي تخثثثثدم التنميثثثثة 

االقتصادية واالصالحات االقتصادية وغياب الجهثة المركزيثة 
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التثثثي تتثثثابع التنفيثثثذ والمراجعثثثة والتقيثثثيم، مؤكثثثدا اهميثثثة حسثثثم 

ان فيمثا المشاكل وتصفية الحسابات بثين المركثز واقلثيم كردسثت

 يخص اتفاقات تصدير النفط.

وطالب النصثيري بضثرورة تشثريع قثانون الثنفط والغثاز رغثم 

وجوده على رفوف مجلس النواب منثذ عثدة سثنوات، ومعالجثة 

مستحقات القطاع الخاص ) مقاولين وشركات ( المتعاقدين مع 

بالمئثة مثن  50الحكومة على تنفيذ المشاريع وثم تنفيذ اكثر من 

ع، فضال عن الزام المصارف الحكومية والخاصة هذه المشاري

تريليونثثات  6بتنفيثثذ مبثثادرة البنثثك المركثثزي بتخصثثيص مبلثثغ 

دينثثثثار لتمويثثثثل المشثثثثاريع الصثثثثغيرة والمتوسثثثثطة وبفائثثثثدة ال 

 بالمئة. 2تتجاوز 

ولسثثثد العجثثثز فثثثي الموازنثثثة اقتثثثرح النصثثثيري التوجثثثه الثثثى 

االقتثثثثثراض الثثثثثداخلي مثثثثثن القطثثثثثاع المصثثثثثرفي العراقثثثثثي، 

واالقتثثراض الخثثارجي وفثثق مثثاورد فثثي مقتثثرح الحكومثثة فثثي 

المعروضثثة علثثى مجلثثس النثثواب، فضثثال عثثن  2016موازنثثة 

تشكيل هيئة استيرادية عليا العداد المنهثاج االسثتيرادي للدولثة 

تثثثثوفر التخصيصثثثثات وسثثثثحب صثثثثالحيات  حسثثثثب اولويثثثثات

الثثوزراء فثثي تمشثثية العقثثود وتخويثثل الهيئثثة اعثثاله صثثالحية 

الدراسة والمصادقة ومتابعة التنفيذ حصثراً  ويسثتثنى مثن ذلثك 

 وزارة الدفاع والداخلية والجهات االمنية واالمن الوطني. 

وقثال تتثثولى هثثذه الهيئثثة اعثثداد منهثثاج االسثثتيراد للدولثثة وتتثثابع 

لكل وزارة مثن الثوزارات، وايقثاف اسثتيراد المثواد شثبه تنفيذه 

الضثثثرورية والمثثثواد االسثثثتهالكية والترفيهيثثثة ودعثثثم االنتثثثاج 

 2016المحلثثي الزراعثثي والصثثناعي وان يكثثون شثثعارنا لعثثام 

)االستيراد مكمثل لالنتثاج المحلثي ولثيس منافسثاً لثه( واقتصثار 
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اء االسثثثتيراد علثثثى المثثثواد االساسثثثية والضثثثرورية وهثثثي الغثثثذ

والثثثدواء ومسثثثتلزمات تثثثأمين الطاقثثثة الكهربائيثثثة والصثثثناعة 

النفطيثثثة والغثثثاز والمعثثثادن ومتطلبثثثات ادامثثثة الحثثثرب علثثثى 

 االرهاب وحفظ االمن الوطني.

المبحثثث السثثادس: مقترحثثات إلعثثادة بنثثاء الهيكثثل 

 االقتصادي:

بمجلس اقتصادي وبصندوق وطنثي لالدخثار وهيئثة لالسثتيراد 

صثثثادي معانثثاة االقتصثثثاد منثثثذ العثثثام واالسثثتثمارعزا خبيثثثر اقت

ولغايثثة الوقثثت الحاضثثرالى فقثثدان التخطثثيط ، وضثثعف  2003

السثثتراتيجيات، وتشثثتت السياسثثات والتخثثبط فثثي ادارة شثثؤون 

االقتصاد وقطاعاته المختلفة ما ادى الى تراجثع مسثاهمتها فثي 

الناتج المحلي االجمثالي. واضثاف االقتصثادي سميرالنصثيري 

ان التركيثز علثى الثنفط وعثده المثورد « باحالص»|في حديثه لـ 

 60 -الثثى  56الثثرئيس للمثثوارد االقتصثثادية ،حيثثث شثثكل نحثثو)

بالمئثة مثن مجمثوع  93بالمئة( مثن النثاتج المحلثي االجمثالي و 

 ايرادات الموازنة، جعل مشاكل اقتصاد البلد تتفاقم.

 سياسة مالية ونقدية

نقديثثثة ونثثثوه بثثثان سثثثوء االدارة وعثثثدم وجثثثود سياسثثثة ماليثثثة و

واضثثثثحة ومحثثثثددة االهثثثثداف والسثثثثتراتيجيات مثثثثع الظثثثثروف 

االقتصثثادية الخارجيثثة ، وفثثي مقثثدمتها تراجثثع اسثثعار الثثنفط، و 

عثثدم تمكثثن الحكومثثات السثثابقة مثثن تأسثثيس صثثندوق سثثيادي 

كباقي دول المنطقثة المنتجثة للثنفط ، اربثك العمليثة االقتصثادية 

 وزاد من تعقيداتها.

 تاسيس المجلس االقتصادي
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ترح النصيري مراجعثة وتقيثيم واعثادة بنثاء النظثام الهيكلثي واق

والمؤسسثثثثثاتي لالقتصثثثثثاد مثثثثثن خثثثثثالل تأسثثثثثيس ) المجلثثثثثس 

االقتصثثثثادي (  علثثثثى ان يكثثثثون مرتبطثثثثا بمجلثثثثس الثثثثوزراء 

وبمشثثثثاركة واسثثثثعة مثثثثن خبثثثثراء القطثثثثاع العثثثثام و الخثثثثاص 

المحتثثثثثرفين والمختصثثثثثين والتكنثثثثثوقراط يتولثثثثثون التخطثثثثثيط 

اسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ الستراتيجي وتحديد السي

،ويصثثدر ذلثثك بقثثانون تلتثثزم بثثه الثثوزارات وجميثثع مؤسسثثات 

وقطاعثثات الدولثثة وتكثثون قراراتثثه ملزمثثة التنفيثثذ بعثثد مصثثادقة 

 المجلس عليه.

وبثثين ان المجلثثس االقتصثثادي سثثتقع علثثى عاتقثثه اعثثادة دراسثثة 

عثثثد ب 2016االيثثرادات والنفقثثثات والعجثثز فثثثي موازنثثة العثثثام  

االخثثذ بنظثثر االعتبثثار المسثثتجدات فثثي اسثثعار الثثنفط العالميثثة 

والمتغيثثثرات فثثثي االقتصثثثاد العثثثالمي والظثثثروف الموضثثثوعية 

والذاتية المحيطثة بالبلثد يرافثق ذلثك اجثراء التعثديالت الالزمثة 

 على الموازنة وجعلها منطقية وواقعية التطبيق.

 تقييم المؤسسات االقتصادية

ادي المرتقب سثيقوم بمراجعثة وتقيثيم ونوه بان المجلس االقتص

انشثثثثثطة المؤسسثثثثثات االقتصثثثثثادية بثثثثثدءاً بالبنثثثثثك المركثثثثثزي 

والوزارات االقتصادية والدوائر العائدة لهثا فثي ضثوء الخطثط 

الستراتيجية واالقتصادية الجديدة واختيار الكوادر القيادية لهذه 

 المؤسسات وفق معيار التخصيص والكفاءة العلمية 

 لالدخار الصندوق الوطني

كمثثثا اقتثثثرح النصثثثيري ضثثثرورة تأسثثثيس )صثثثندوق وطنثثثي 

لالدخار( مرتبط بوزارة المالية وتكون وارداتثه مثن الثواردات 
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غيثثثر النفطيثثثة وغيثثثر المدرجثثثة فثثثي الموازنثثثة وتسثثثجيل جميثثثع 

الثثثثواردات االضثثثثافية المتأتيثثثثة مثثثثن تحسثثثثن اسثثثثعار الثثثثنفط او 

دة او االعانثات والمسثاعدات الدوليثثة او مسثاعدات االمثم المتحثث

ما يرد الى الصندوق من االجراءات التقشفية وتقلثيص االنفثاق 

 الحكومي بجميع اشكاله.

 هيئة االستيراد واالستثمار.

وعد تأسيس هيئة عليثا لالسثتيراد واالسثتثمار مرتبطثة بمجلثس 

الوزراء ومشكلة من الكوادر والخبراء التكنثوقراط فثي شثؤون 

المختلفثة بالمشثجع  االستيراد وعقود االستثمار باالختصاصات

للصثثثناعة الوطنيثثثة والصثثثحاب رؤوس االمثثثوال علثثثى القيثثثام 

بالمشثثاريع  االسثثتثمارية علثثى ان تتثثولى الهيئثثة اعثثداد المنهثثاج 

االسثثثتيرادي لثثثوزارات الدولثثثة والقطثثثاع الخثثثاص فثثثي ضثثثوء 

التخصيصثثثات المرصثثثدة والحاجثثثة الفعليثثثة لتحقيثثثق الغثثثرض 

اصثحاب رؤوس المعدة مثن اجلثه بتشثجيع الصثناعة الوطنيثة و

 االموال. 

واختثثتم النصثثيري حديثثثه باالشثثارة الثثى اهميثثة ايقثثاف اسثثتيراد 

جميع المواد والبضائع االستهالكية والترفيهيثة وخصوصثا فثي 

العام الحالي  واالكتفاء بالموجود منها في االسثواق داخثل البلثد 

لغثثرض التثثرويج وتشثثجيع البضثثاعة الوطنيثثة وضثثبط عمليثثة 

المشابهة وتطبق ضوابط السثيطرة النوعيثة االستيرادات للسلع 

 وفق المواصفات المطلوبة.

المبحثثثثث السثثثثابع: تأسثثثثيس هيئثثثثة مسثثثثتقلة يسثثثثهم 

 بالتحول إلى إقتصاد السوق:
اقتثثثرح خبيثثثر اقتصثثثادي اهميثثثة تأسثثثيس هيئثثثة مسثثثتقلة الدارة 

بالمئثة مثن خبثراء  50الشؤون االقتصادية على ان تتكثون مثن 
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القطثثاع الخثثاص وتكثثون هثثذه بالمئثثة مثثن  50القطثثاع العثثام و 

الهيئثثة ذات صثثفة استشثثارية وتخطيطيثثة مسثثتقلة تثثرتبط عمليثثاً 

بمجلثثس الثثوزراء وتكثثون برئاسثثة احثثد خبثثراء االقتصثثاد مثثن 

 القطاع الخاص.

وقال الخبير االقتصادي سمير عباس النصيري: ان العديثد مثن 

الدول مرت بالتجربثة نفسثها وتجثاوزت المرحلثة االنتقاليثة فثي 

بهثثدوء وبشثثكل سثثلس وبآليثثات تنفيذيثثة معتمثثدة مثثن  االقتصثثاد

 خالل اشراك القطاعين العام والخاص والخبراء المختصين.

 ادارة العجلة االقتصادية

واشثثار الثثى ان اعطثثاء القطثثاع الخثثاص دورا قياديثثا فثثي ادارة 

العجلثثثة االقتصثثثادية يمكنثثثه مثثثن تجثثثاوز االخثثثتالالت بثثثالبنى 

ياسثثثثثات االقتصثثثثثادية والتعليمثثثثثات المركزيثثثثثة المتشثثثثثددة والس

القاصرة، ضمن هثدف مركثزي يتمثثل باالنتقثال الثى االقتصثاد 

 المستقر والحر واعتماد تليات وسبل واجراءات واضحة.

ونوه بان عملية النهوض االقتصادي تتطلب حملة النقاذ جميثع 

القطاعثات االنتاجيثة والخدميثة ،الفتثا الثى  وجثود سثثتراتيجيات 

ج ايجابيثة مهمثة طيلثة السثنوات ومبثادرات لكنهثا لثم تؤشثر نتثائ

الماضية، العتبارات كثيثرة فثي مقثدمتها التعقيثدات التخطيطيثة 

 والتشريعية والتنفيذية.

 

 مهام  الهيئة المقترحة

وعاد النصيري الى القول: ان مثن اهثم مهثام  الهيئثة المقترحثة 

وضثثثثثع اآلليثثثثثات والسثثثثثياقات والتعليمثثثثثات واعثثثثثادة النظثثثثثر 

قتصاد من حالته الهجينيثة الحاليثة الثى بالتشريعات لالنتقال باال

 اقتصاد مستقر يعمل باليات اقتصاد السوق.
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واضاف عن عملية االنتقال كفيلة بتحقيق التنميثة الوطنيثة للبلثد 

وبما يتناغم مثع سثتراتيجيات تطثوير القطثاع  2030حتى العام 

( وينسثثجم مثثع فقثثرات الدسثثتور )ا، 2030، 2014الخثثاص  )

لقة بتشجيع التحول نحو القطثاع الخثاص( ب، ج، د ثالثا والمتع

 من البرنامج الحكومي.

وحثثثثث النصثثثثيري علثثثثى ضثثثثرورة اعثثثثادة النظثثثثر باآلليثثثثات 

والسياسثثثثات ونقثثثثاط العمثثثثل فثثثثي ضثثثثوء متغيثثثثرات االزمهثثثثة 

االقتصادية والمالية التي يعيشها البلثد، مثن خثالل معثادة هيكلثة 

تثوفير الصناعة المملوكة للدولة، التحول نحو القطاع الخاص، 

البنثثى التحتيثثة الضثثرورية والنهثثوض بواقثثع االنتثثاج الزراعثثي 

والثروة الحيوانية، فضال عن تنمية مجاالت التجارة واالعمثال 

المصثثرفية، مثثع التاكيثثد علثثى امكانيثثة اعتبارالسثثنتين المقبلتثثين 

 مرحلة تثبيت السس البناء السليم لجميع حلقات االقتصاد.

 خطط واسس وتليات

ع الخطثثط واالسثثس واآلليثثات والبثثرامج وعثثد النصثثيري وضثث

التنفيذية الخاصثة بثدعم وتشثجيع القطثاع الخثاص، بالمعالجثات 

لتجاوز العجز في الموازنات العامة، يرافق ذلك اعتماد سياسة 

نقديثثة وماليثثة جديثثدة واعثثادة هيكلثثة القطثثاع المثثالي والمصثثرفي 

بهثثثدف االصثثثالح الشثثثامل، مثثثع التأكيثثثد علثثثى هيكلثثثة القطثثثاع 

الحكومي وفثق مثا ورد بالمثذكرة الموقعثة مثع البنثك المصرفي 

الثثدولي، ناهيثثك عثثن دعثثم القطثثاع المصثثرفي الخثثاص وتعزيثثز 

امكانياته الحاليثة. وعثرج الخبيثر االقتصثادي سثمير النصثيري 

علثثثى اهميثثثة رسثثثم سياسثثثات التعثثثاون االقتصثثثادي مثثثع الثثثدول 

العربية واالجنبية واقامة عالقات اقتصثادية خارجيثة متوازنثة، 

 عثثثن وضثثثع السياسثثثات التنمويثثثة والتطويريثثثة للتجثثثارة فضثثثال
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الداخليثثثثة والخارجيثثثثة النعكاسثثثثاتها االيجابيثثثثة علثثثثى الوضثثثثع 

 االقتصادي.

واختثتم النصثيري حديثثثه بثالقول: ان بنثاء اقتصثثاد وطنثي سثثليم  

تشثثترك فيثثة جميثثع القطاعثثات كفيثثل بثثاخراج البلثثد مثثن ازمتثثه 

درتثثه الشثثرائية االقتصثثادية الخانقثثة وزيثثادة دخثثل الفثثرد ورفثثع ق

 وزيادة الدخل القومي.

 

 

المبحثثثثث الثثثثثامن: تجثثثثاوز األزمثثثثة مرهثثثثون 

 بتحفيز االنتاج:

( المعتمثثدة مثن قبثل الدولثثة  2030 – 2014القطثاع الخثاص ) 

مثثثن  25حاليثثثاً وفثثثق رؤيثثثه جديثثثدة تسثثثتند الثثثى مثثثاورد بالمثثثادة 

الدستور التي تنص على  )تطثوير قطثاع خثاص وطنثي حيثوي 

اً ومنثافس اقليميثاً ومتكامثل عالميثاً بهثدف ومزدهر مبثادر محليث

تحقيثثق التنثثوع االقتصثثادي والتنميثثة المسثثتدامه وخلثثق فثثرص 

 العمل ( بالخطوة الضرورية والمناسبة. 

واشار الى ضرورة مغادرة  االقتصاد الريعي المعتمد على مثا 

بالمئثثثثة مثثثثن ايثثثثرادات الثثثثنفط وتنميثثثثة القطاعثثثثات  93نسثثثثبته

الزراعيثة، الصثناعية، والسثياحية  االقتصادية الحيوية االخرى

من خثالل، اعثادة هيكلثة الصثناعات المملوكثة للدولثة والتحثول 

التثثثثدريجي نحثثثثو القطثثثثاع الخثثثثاص، تشثثثثجيع الشثثثثراكات مثثثثع 

المستثمرين المحليين واالجانب فضال عن، اعادة النظر بالبيئة 

التشثثثثريعية لعمثثثثل الصثثثثناعة وتثثثثوفير البنثثثثى التحتيثثثثة لتثثثثأمين 

 ل، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية .متطلبات بيئة العم
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 المعالجات الفعالة للحقول

كما عثد النصثيري، النهثوض بواقثع االنتثاج الزراعثي والثثروة 

الحيوانيثثثة وتثثثوفير المسثثثتلزمات والمعالجثثثات الفعالثثثة للحقثثثول 

والمثثزارع وصثثيانة مشثثاريع الثثري والبثثزل ودعثثم المنتجثثات 

البثثذور وضثثمان  الزراعيثثة المعثثدة للتصثثدير وتحسثثين نوعيثثة

الدولثثة لالسثثعار، فضثثال عثثن تقثثديم الثثدعم للمشثثاريع الصثثغيرة 

والمتوسطة ومثنح القثروض الميسثرة، بالكفيلثة بتثوفر مقومثات 

 الصمود والنهوض االقتصادي.

واكد ان البلد يعثاني االن مثن ازمثة اقتصثادية وماليثة خانقثة لثم 

يمثثثثثثثر بهثثثثثثثا منثثثثثثثذ تسثثثثثثثعينات القثثثثثثثرن الماضثثثثثثثي وفثثثثثثثرض 

ي، ناتجثثة عثثن الهبثثوط المفثثاجئ والمسثثتمر الحصاراالقتصثثاد

السثثعار الثثنفط فثثي السثثوق العالميثثة ومتطلبثثات الحثثرب علثثى 

االرهثثثاب فضثثثال عثثثن سثثثوء ادارة المثثثال العثثثام وعثثثدم اقثثثرار 

، ناهيك عن التصرف باموال البلثد 2014الموازنة العامة لعام 

 بدون تخطيط اقتصادي ومالي.

 جلب رؤوس االموال

لتقثارير الصثادرة عثن صثندوق النقثد والمح النصيري الثى ان ا

الثثدولي تشثثير الثثى ان  العثثراق وبعثثض الثثدول المنتجثثة للثثنفط 

سوف تفلس بعد خمس سنوات وبما ان البلد تتوفر فيه مقومات 

الصثثمود والنهثثوض االقتصثثادي وتتمثثثل بكونثثه  يمتلثثك ثثثاني 

احتياطي نفطي في العالم وموارد مائية اضافة الى قوى عاملثة 

ماليثين نسثمة قثادرة علثى العمثل، وخبثراء  10 تقدر بثاكثر مثن

فثثثثي االقتصثثثثاد والمثثثثال يمتلكثثثثون مثثثثن الخبثثثثرات االكاديميثثثثة 

والتنفيذية، بامكانه تجاوز االزمة والخروج معثافى، مثن خثالل 
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توفير بيئة عمل مناسبة وتثأمين منثاخ اسثتثماري مشثجع لجلثب 

 رؤوس االموال الخاصة والمساهمة في التنمية االقتصادية. 

تم النصيري حديثه باالشارة الثى قصثور البيئثة التشثريعية واخت

الدارة االقتصاد و القثوانين التثي تثنظم العمثل االقتصثادي ، مثا 

يسثثثتدعي اعثثثادة النظثثثر واجثثثراء تعثثثديالت جوهريثثثة لجميعهثثثا 

تنسثثجم مثثع الوضثثع الجديثثد الدارة االقتصثثاد، للحثثد مثثن حثثاالت 

سبة الفقثر التثي بالمئة ون 30البطالة التي ارتفعت الى اكثر من 

بالمئثة وهمثا مؤشثران سثلبيان يثدالن علثى تفثاقم  25تجاوزت  

 ازمة االقتصاد العراقي.

 

 المبحث التاسع:  تاسيس صندوق االدخار الوطني

اكثثد خبيثثر وباحثثث اقتصثثادي ضثثرورة اجثثراء التعثثديالت علثثى 

االيرادات والنفقات المخططة وصوال لتغطيثة العجثز المخطثط 

لالدخثثار الثثوطني وتفعيلثثه وايثثداع  مثثن خثثالل تأسثثيس صثثندوق

جميثثع االيثثرادات المستحصثثلة مثثن المثثوارد االقتصثثادية غيثثر 

النفطيثة وغيثر المقثررة فثي قثانون الموازنثة والبالغثة اكثثر مثن 

مليثون دينثار حسثب مثا صثادق عليثه مجلثس  927ملياراً و 11

النثثواب ضثثمن جثثدول االيثثرادات والمصثثروفات والعجثثز فثثي 

 الموازنة.

 ار الوطنيصندوق االدخ

« واضثثثاف الخبيثثثر سثثثمير عبثثثاس النصثثثيري فثثثي حديثثثثه لثثثـ

ان تلثثثك المبثثثالغ االضثثثافية التثثي سثثثيتم ايثثثداعها فثثثي « الصثثباح

الصثثثندوق والمستحصثثثلة مثثثن جثثثراء الضثثثغط علثثثى النفقثثثات 

الحكوميثثة وتخفثثيض النفقثثات االسثثتثمارية والتشثثغيلية وتقلثثيص 

النشثثثاطات االخثثثرى سثثثيتركز اسثثثتخدامها فثثثي مهثثثام واضثثثحة 

 ددة تخدم ) اقتصاد االزمة والحرب (. ومح
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واوضثثثح النصثثثيري ان الثثثدول المنتجثثثة وغيثثثر المنتجثثثة للثثثنفط 

قامثثثت بوضثثثع خطثثثط اسثثثتباقية لسثثثد العجثثثز فثثثي موازناتهثثثا و 

  2016مواجهثثة انخفثثاض نسثثب النمثثو القتصثثاداتها فثثي العثثام 

وشثثمل ذلثثك الثثدول العربيثثة، الخليجيثثة، االسثثيوية واالوروبيثثة، 

اجعثة الفتا الى اهمية قيام لجنة االزمة في مجلثس الثوزراء بمر

تقييمثثه للوضثثع المثثالي فثثي ضثثوء المسثثتجدات واصثثدار ملحثثق 

بالموازنة يتضمن اجثراء التعثديالت علثى االيثرادات والنفقثات 

للحثثد مثثن تفثثاقم االزمثثة الراهنثثة. واقتثثرح النصثثيري تخصثثيص 

تريليونثثثات دينثثثار مثثثن البنثثثك المركثثثزي اضثثثافة لمثثثا  4مبلثثثغ 

دالً تريليونثات بث 10مخصص حالياً ليكون مجموع التخصيص 

تريليونات دينار لتمويثل المشثاريع الصثغرى والصثغيرة  6من 

والمتوسثثثثطة عثثثثن طريثثثثق المصثثثثارف االهليثثثثة والحكوميثثثثة 

بالمئثثثة لتحقثثثق  5المتخصصثثثة علثثثى ان ال تزيثثثد فوائثثثدها عثثثن 

 الهدفين االقتصادي واالجتماعي الذي خصص الجلهما.

ونثثوه الثثى ضثثرورة وضثثع ضثثوابط جديثثدة للتحويثثل الخثثارجي 

الستيرادات بالتعاون مع وزارات التجارة والمالية فيما يخص ا

والتخطيط والداخلية فضال عثن اصثدار سثندات دوليثة ومحليثة 

 مليارات دوالر بفائدة مناسبة لغرض توفير السيولة.  5بقيمة  

وبثثثين اهميثثثة مراجعثثثة القثثثوانين الضثثثريبية المعقثثثدة للقطثثثاع 

المصثثثرفي التثثثي ال تتناسثثثب مثثثع سياسثثثات الثثثدعم واالصثثثالح 

االقتصادي المنشود مع وجثود فسثاد مثالي واداري واضثح فثي 

اغلثثثب المؤسسثثثات االقتصثثثاديةل ترافثثثق ذلثثثك اهميثثثة اجثثثراء 

التطوير للنظم الماليثة والسياسثات المركزيثة فثي تحديثد اسثعار 

الفوائثثثد والمثثثنعكس سثثثلبا علثثثى سثثثداد القثثثروض و تقييثثثد قثثثدرة 

و المصارف على تمويل قروض جديدة ما ادى الثى ابطثاء النمث
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وظهثثثثور دعثثثثوات جديثثثثة العثثثثادة هيكلثثثثة واصثثثثالح القطثثثثاع 

 المصرفي.

علثثى صثثعيد تخثثر اقتثثرح النصثثيري تطبيثثق مبثثادرة زراعيثثة 

جديثثدة تعتمثثد اسثثلوب االدارة التعاونيثثة مثثن خثثالل  تخصثثيص 

اراض زراعية بمساحات واسثعة فثي جميثع المحافظثات تعمثل 

علثثثى تشثثثغل خريجثثثي كليثثثات الزراعثثثة والمعاهثثثد الزراعيثثثة 

العثثاطلين عثثن العمثثل فضثثال عثثن اسثثهامها  فثثي ايجثثاد  والشثباب

بالمئثثة مثثن  50مثداخيل ماليثثة معطلثة مثثع مراعثثاة ان تخصثيص

بالمئثة  االخثرى الثى  50وارداتها الى العثاملين فيمثا تخصثص 

خزينثثثثة الدولثثثثة مثثثثع االخثثثثذ بنظثثثثر االعتبثثثثار التركيثثثثز علثثثثى 

المحاصثيل الضثثرورية كزراعثثة الحبثثوب. كمثثا دعثثا النصثثيري 

ايقثثثثاف اسثثثثتيراد السثثثثلع والبضثثثثائع الترفيهيثثثثة الثثثثى ضثثثثرورة 

والكماليثثة واالسثثتهالكية والكهربائيثثة والفواكثثه والخضثثراوات 

وااللبسة لوجود خزين عال منها عدا الغذاء والدواء ،الفتا الثى 

ان التقثثثارير الدوليثثثة وتوقعثثثات خبثثثراء المثثثال واالقتصثثثاد فثثثي 

الثى ان المنظمات المختصة بمتابعة اسعارالنفط العالميثة تشثير 

دوالراً للبرميثل  30السوق سثتعاني تراجعثا جديثداً الثى مثادون 

. وبثين 2016دوالراً في نهايثة اذار المقبثل   20وقد يصل الى 

اهمية عقد اتفاقثات دوليثة مجديثة اقتصثادياً مثع الثدول المتقدمثة 

لتنشثثيط القطاعثثات االقتصثثادية )الزراعثثة والصثثناعة والثثنفط 

ب الثثدفع باآلجثثل ترافثثق ذلثثك والطاقثثة ( علثثى ان يكثثون باسثثلو

اهمية حصثر االسثتيرادات الحكوميثة و القطثاع الخثاص بلجنثة 

خاصثثثة تراعثثثي فيهثثثا الضثثثوابط وان تكثثثون خاضثثثعة للتقيثثثيس 

 والسيطرة النوعية.

 

 اعادة هيكلة
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واختتم النصيري حديثه باالشثارة الثى ضثرورة بيثع االراضثي 

والعقثثثارات العائثثثدة للدولثثثة والفائضثثثة عثثثن حاجتهثثثا بالمزايثثثدة 

العلنيثثة واعثثادة هيكلثثة وخصخصثثة معامثثل القطثثاع الصثثناعي 

الحكثثثومي الممولثثثة ذاتيثثثاً، فضثثثال عثثثن خصخصثثثة جثثثزء مثثثن 

عناصثثر قطثثاع الطاقثثة الكهربائيثثة فثثي محاولثثة لمعالجثثة ظثثرف 

 الحالي الذي يعاني تحديا  مالياً واقتصاديا كبيرين. البلد

 

المبحثثثث العاشثثثر: االصثثثالح االقتصثثثادي يتطلثثثب 

 :اتفاقات دولية مجدية

شثثدد عضثثو منتثثدى بغثثداد االقتصثثادي سثثمير النصثثيري علثثى 

ضثرورة التوجثثه نحثثو بنثثاء وتثأمين البنثثى التحتيثثة والمؤسسثثات 

اتفاقيثثثات الراعيثثثة  والداعمثثثة لالقتصثثثاد وادخثثثال العثثثراق فثثثي 

وعقثثود طويلثثة االمثثد مثثع االقتصثثادات المتقدمثثة بهثثدف تطثثوير 

القطاعثثات االنتاجيثثة والخدميثثة والصثثناعة النفطيثثة علثثى وجثثه 

 الخصوص.

بتطبيثق السثتراتيجيات التثي » الصثباح « وطالب فثي حثديث لثـ

اعدتها لجان وهيئات المستشارين في مجلس الوزراء بالتعاون 

لالمثم المتحثدة والتثي بلثغ عثددها  مع المنظمات الدوليثة التابعثة

 ستراتيجية تحتاج ان توضع موضع التطبيق.  16بحدود 

 

 ستراتيجية واضحة

النصيري حث على العمل باتجاه تحديثد منهجيثة مو سثتراتيجية 

واضثثحة لالقتصثثاد العراقثثي، وان تكثثون هنثثاك رؤيثثة للتنسثثيق 

هنثاك  بين السياستين المالية والنقدية، الفتا الى اهميثة ان تكثون

االدارة الماليثثثة محكمثثثة، فضثثثال عثثثن مكافحثثثة الفسثثثاد المثثثالي 



125 
 

واالداري الذي يمثل حجر عثثرة فثي طريثق التنميثة المسثتدامة 

 التي ينشدها العراق. 

 تطبيق القوانين:

وقال :إن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف عند القثوانين المعنيثة 

م بالشثثثأن االقتصثثثادي والعمثثثل علثثثى ترشثثثيقها وتشثثثذيبها وعثثثد

االبقاء على تطبيثق القثوانين التثي التنسثجم مثع واقثع االقتصثاد 

ومنهثثثثا قثثثثانون  2003العراقثثثثي  والتثثثثي شثثثثرعت بعثثثثد العثثثثام 

لسثنة  56وقثانون البنثك المركثزي  2004لسنة  94المصارف 

لسثثثنة .  74وقثثثانون سثثثوق العثثثراق لثثثالوراق الماليثثثة  2004

وهثثثثذه القثثثثوانين هثثثثي التثثثثي تثثثثنظم العمثثثثل المصثثثثرفي  2004

تصادي في العراق إضافة الى قثانوني االسثتثمار وغسثيل واالق

االموال اللذين تم اجراء التعديالت عليهما اخيرا بعد ان استمر 

 النقاش والتجاذبات فيهما كثيرا في مجلس النواب.

 تقارير البنك الدولي

النصثثيري اكثثد اهميثثة الدراسثثة والتحليثثل بشثثكل دقيثثق لتقثثارير 

لي فثثي العثثراق واالفثثادة مثثن البنثثك الثثدولي بشثثأن الوضثثع المثثا

االفكثثار المطروحثثة فثثي هثثذه التقثثارير بهثثدف اصثثالح القطثثاع 

المصثثرفي العراقثثي والتركيثثز بشثثكل واضثثح علثثى تهيئثثة البنثثى 

التحتيثثثثة المصثثثثرفية وتطبيثثثثق التقنيثثثثات الحديثثثثثة فثثثثي العمثثثثل 

المصثثرفي مثثع اسثثتكمال المشثثاريع التقنيثثة التثثي ينفثثذها البنثثك 

 المركزي العراقي. 

 مصارف واقع ال

وبثثين اهميثثة ان يشثثرع البنثثك المركثثزي دراسثثة الواقثثع الثثذي 

تعيشه المصارف الحكومية واالهلية من خالل مراجعثة وتقيثيم 

وتصثثنيف هثثذه المصثثارف اسثثتناداً الثثى بياناتهثثا الماليثثة ونتثثائج 

واعتمثثثثاد مؤشثثثثرات تقييميثثثثة واضثثثثحة  2015اعمالهثثثثا لعثثثثام 
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ر الدوليثة، الفتثا ومستندة الثى قثانون المصثارف النافثذ والمعثايي

الثثثى ان  ابثثثرز المؤشثثثرات المركثثثز المثثثالي والسثثثيولة وكيفيثثثة 

توظيف ودائع الزبائن واستثمارها وااللتزام بالتعليمات النافذة. 

وبشثثكل خثثاص مثثا يتعلثثق بمثثنح االئتمثثان النقثثدي بأنواعثثه بمثثا 

يضثثثمن المحافظثثثة علثثثى حقثثثوق المسثثثاهمين وحركثثثة امثثثوال 

والخارجثثثة منهثثثا وشثثثفافية الزبثثثائن الداخلثثثة لهثثثذه المصثثثارف 

البيانات والمعلومات واالفصاح عنهثا حسثب معثايير المحاسثبة 

 الدولية.

 سيطرة شاملة 

وكان النصيري قد اشار في حديث صثحفي الثى ضثرورة قيثام 

البنثثثك المركثثثزي العراقثثثي بالسثثثيطرة الكاملثثثة والشثثثاملة علثثثى 

حركثثة العمثثل المصثثرفي فثثي العثثراق مثثن خثثالل التركيثثز علثثى 

االسثثثتباقية االلكترونيثثثة المكتبيثثثة والميدانيثثثة وبشثثثكل الرقابثثثة 

مبثثرمج ومخطثثط وتحديثثد المخالفثثات والهفثثوات والتجثثاوزات 

لالدارات التنفيذية المصرفية واتخثاذ اجثراءات تصثحيحية بعثد 

 اعطائهم الوقت الالزم والكافي للتصحيح واالصالح .

 

 فريق متخصص

بطثثثة واقتثثثرح النصثثثيري ان يشثثثكل المركثثثزي فريقثثثاً مثثثن را

المصارف والخبراء والمستشثارين االقتصثاديين والمصثرفيين 

من القطاع الخاص يقدم المشورة والخبثرة لمجلثس ادارة البنثك 

ودوائثثره المختصثثة وقبثثل صثثناعة القثثرارات المهمثثة الخاصثثة 

 بالسياسة النقدية ومدى تأثيرها على الوضع االقتصادي.
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 الفصل الحادي عشر

 المصرفيطروحات في االصالح 

المبحثثثثث االول : مطالبثثثثات بخطثثثثوات سثثثثريعة 

 الستعادة الثقة  بالقطاع المصرفي:

معلن الخبير المصرفي سمير النصيري، من تشخيص مولويات 

معانثثثاة القطثثثاع المصثثثرفي تتطلثثثب مثثثن المصثثثرف المركثثثزي 

العراقثثي والجهثثات المعنيثثة رسثثم تليثثات وإجثثراءات للمعالجثثة 

ة ثقثثة المثواطنين والزبثثائن سثنوات قبثثل إعثاد 5وعثدم االنتظثثار 

 بالقطاع المصرفي العراقي، خصوصاً المصارف الخاصة.

ومضاف في تصريح  صحفي تابعتثه "االقتصثاد نيثوز" ترافثق 

ذلثثك العمثثثل زيثثثادة نسثثثبة االدخثثار فثثثي المصثثثارف إلثثثى نسثثثبة 

فثثي  23االكتنثثاز خثثارج المصثثارف، إذ بلغثثت نسثثبة االدخثثار 

حسب اإلحصثاءات، فضثالً في المئة ب 77المئة ونسبة االكتناز 

 عن استكمال المرتكزات الهيكلية والتقنية للرقابة االستباقية.

ومشار إلى ضرورة مراجعة نتائج معمال المصارف وتقييمهثا  

وإعادة تصنيفها عبر شركات دولية معتمدة وتحديد المصثارف 

الضعيفة التي تحتاج تدخل المركزي إلعادة نشثاطها وحمايتهثا 

 عثثثن مسثثثاعدة ودعثثثم المصثثثارف التثثثي مثثثن اإلفثثثالس، فضثثثالً 

تعرضثثت للضثثرر فثثي المحافظثثات التثثي دخلهثثا تنظثثيم داعثثش 

اإلرهثثابي، وكثثذلك معالجثثة نافثثذة بيثثع العملثثة ومحاولثثة إيجثثاد 

 بدائل عنها ومغادرتها كلياً.
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وشثثدد علثثى ضثثرورة تعزيثثز مبثثادرات المركثثزي فثثي تمويثثل 

المشثثثثاريع صثثثثغيرة ومتوسثثثثطة تسثثثثاهم فثثثثي تنشثثثثيط الثثثثدورة 

صثثثادية وتنويثثثع مثثثوارد الموازنثثثة بهثثثدف تحقيثثثق التغييثثثر االقت

الجثثثوهري لمثثثنهج اإلصثثثالح المصثثثثرفي وفثثثق مثثثا ورد فثثثثي 

، ووفثثثثق نظثثثثره ثاقبثثثثة 2020-2016إسثثثثتراتيجية المركثثثثزي 

 لألولويات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي.

وطالثثب بتكليثثف فريثثق عمثثل متخصثثص فثثي التحليثثل المثثالي 

المصثثارف فثثي كثل مجثثاالت العمثثل  وتحديثد معثثايير كفثاءة مداء

المصرفي اإلداري واالئتماني، مفضالً من يكثون الفريثق دوليثاً 

ومستقالً وحيادياً ويأخذ باالعتبار نتثائج نظثام التقيثيم األميركثي 

، ويترافثثق ذلثثك مثثع سثثيطرة المركثثزي 2014و 2013لعثثامي 

على حركة العمثل المصثرفي مثن خثالل التركيثز علثى الرقابثة 

اإللكترونيثثثة المكتبيثثثة والميدانيثثثة وبشثثثكل مبثثثرمج االسثثثتباقية 

ومخطثثثثط، وتحديثثثثد المخالفثثثثات والهفثثثثوات والتجثثثثاوزات فثثثثي 

اإلدارات التنفيذية، واتخاذ إجراءات تصثحيحية تضثمن تغييثراً 

 جوهرياً لمنهج اإلصالح المصرفي.

ولفثثت النصثثيري إلثثى من تطبيثثق قثثرار مجلثثس إدارة المركثثزي 

جلس والمثوظفين القيثاديين في شأن ضوابط ترشيح معضاء الم

فثثثي المصثثثثارف والتركيثثثز علثثثثى الكفثثثاءة المهنيثثثثة والنزاهثثثثة 

الوظيفيثثثثثثثة والسثثثثثثثمعة الشخصثثثثثثثية والتجاريثثثثثثثة والخبثثثثثثثرات 

االختصاصثثثية، كفيلثثثة بحثثثّل المشثثثاكل وتطبيثثثق اإلسثثثتراتيجية 

 المنشودة في شكل كامل.

دّدت فتثرة تطبيثق األهثداف اإلسثتراتيجية  ومضاف النصيري حال

هثثدفاً فرعيثثاً لتحقيثثق  23لثثى جانثثب تحقيثثق بخمثثس سثثنوات، إ

االسثثثثتقرار المثثثثالي وترسثثثثي  النظثثثثام المثثثثالي، وصثثثثوالً إلثثثثى 
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المركثثزي »ومكثثد من «. اإلصثثالح المؤسسثثي والهيكلثثي للقطثثاع

بليثثون دينثثار  500مصثثارف بقيثثداع مبثثالغ تزيثثد علثثى  8ملثثزم 

مليثثثون دوالر( لتعزيثثثز سثثثيولتها ولالسثثثتجابة لطلبثثثات  400)

إلى من مجلس إدارة المصرف ملزم معضثاء  المودعين، مشيراً 

مجثثثالس إدارات المصثثثارف الخاصثثثة بقعثثثادة األمثثثوال التثثثي 

اقترضوها من مصارفهم وتسجيل العقارات المسجلة بأسثمائهم 

 بأسماء المصارف. 

يثثذكر من البنثثك المركثثزي العراقثثي مطلثثق إسثثتراتيجيته ألعثثوام 

بثثثثثالتزامن مثثثثثع دعثثثثثوات التغييثثثثثر الجثثثثثوهري  2016-2020

شثامل الصثادرة عثن مجلثثس الثوزراء ومجلثس النثواب وفقثثاً وال

لألهثثثداف الرئيسثثثة، وعلثثثى رمسثثثها تحقيثثثق االسثثثتقرار المثثثالي 

وتطوير البنية التنظيميثة وتطثوير رمس المثال البشثري وتفعيثل 

 وتكامل العالقات الداخلية والخارجية .

المبحث الثاني : تاسيس مصرف لتمويل 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ح الخبيثثثر المصثثثرفي واالستشثثثاري فثثثي منتثثثدى بغثثثداد اقتثثثر

االقتصثثادي سثثمير عبثثاس النصثثيري تاسثثيس مصثثرف لتمويثثل 

المشاريع الصغيره والمتوسطه بهدف االستفاده مثن التوجهثات 

التنمويه لقرض صندوق النقد الثدولي لغثرض تحقيثق االهثداف 

التنمويه المخططه لمسثاهمة القطثاع الخثاص فثي تنويثع مثوارد 

وتحقيثثق التنميثثه المسثثتدامه  واشثثار النصثثيري الثثى  الموازنثثه

االسثثس التثثي يجثثب اعتمادهثثا لتاسثثيس المصثثرف هثثو مسثثاهمه 

بالمائه مثن راس المثال والثذي يجثب ان يكثون 25الدوله بنسبة 

( مليثار دينثار وان يسثاهم القطثاع الخثاص بنسثبة 500بحثدود )

بالمائثثثثه وان تكثثثثون مشثثثثاركة الدولثثثثه ممثلثثثثه بالمصثثثثارف 75
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والوزارات التي تتولى حاليا تمويل بعثض المشثاريع  الحكوميه

الصثثغيره والمتوسثثثطه كثثثوزارة العمثثثل والشثثثؤون االجتماعيثثثه 

على سبيل المثال اما مسثاهمة القطثاع الخثاص يجثب ان تشثمل 

المصثثثارف الخاصثثثه والشثثثركات السثثثانده للعمثثثل المصثثثرفي 

والشثثثركات الخاصثثثه المعنيثثثه بالقطاعثثثات االنتاجيثثثه ورجثثثال 

قيقين وذ السمعه االقتصاديه المعروفه وان تخضثع االعمال الح

حسثثثابات المصثثثرف لتثثثدقيق ديثثثوان الرقابثثثه الماليثثثه واشثثثراف 

ومراقبة البنثك المركثزي العراقثي وان يتثولى مجلثس الثوزراء 

مثثنح المصثثرف مبلغثثا مححثثدا كقثثرض للمصثثرف  مثثن قثثرض 

صندوق النقد الدولي علثى غثرار  اليثةالقرض المخصثص مثن 

مويل المشاريع الصغيره والمتوسطه ويتثولى البنك المركزي لت

المصثثثرف الجديثثثد وضثثثع الضثثثوابط والتعليمثثثات والتسثثثهيالت 

لمثثنح القثثرض الصثثحاب المشثثاريع  واضثثاف النصثثيري انثثه 

يمكن توضيح االهثداف التثي يحققهثا تاسثيس المصثرف الجديثد 

 -كما يلي:

تحقيق احد االهداف التنمويه لقرض صثندوق النقثد الثدولي   -1

 ز القطاع الخاص .بدعم وتحفي

مساهمة القطاع الخاص في تنويع االيرادات وتقليثل العجثز -2 

فثثثثي الموازنثثثثه وتفعيثثثثل العمليثثثثه االنتاجيثثثثه فثثثثي القطاعثثثثات 

 االقتصاديه

تحقيثثثثق االهثثثثداف االجتماعيثثثثه بالحثثثثد مثثثثن نسثثثثبة البطالثثثثه -3 

للخثثثثثريجيين واصثثثثثحاب المهثثثثثن والحثثثثثرفيين والتثثثثثي بلغثثثثثت 

 بالمائه       31بنسبة

ك القطثثثثاع الخثثثثاص بصثثثثناعة القثثثثرار االقتصثثثثادي اشثثثثرا-4  

وصوال الى بناء مقدمات االنتقثال الثى اقتصثاد السثوق وقيادتثه 

 في المستقبل
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تفعيل وتنضيج مبادرة البنك المركثزي الخاصثه بالمشثاريع -5 

الصثثغيره والمتوسثثطه  وتطويرهثثا لتحقيثثق اهثثدافها االقتصثثاديه 

 .  واالجتماعيه للمجتمع

لبة بتثوفير التمويثل للمشثاريع المبحث الثالث :مطا

 .الصغيرة المتوسطة

طالثثثثب عضثثثثو االتحثثثثاد الثثثثدولي للمصثثثثرفيين العثثثثرب سثثثثمير 

النصثثيري باعثثادة مراجعثثة وتقيثثيم تطبيقثثات السياسثثتين الماليثثة 

 والنقدية واعتماد تليات عمل تنشط الدورة االقتصادية في البلد. 

االقتصثثاد وقثثال النصثثيري ان المرحلثثة الراهنثثة التثثي يعيشثثها 

الثثوطني تتطلثثب مثثن البنثثك المركثثزي ووزارة الماليثثة تحليثثثل 

 2016الموقثثثف المثثثثالي للمصثثثثارف الحثثثثالي والمتوقثثثثع لعثثثثام 

وتحديثثثد الحاجثثثة الفعليثثثة للسثثثيولة الدامثثثة التثثثداول النقثثثدي فثثثي 

السثثثثوق العراقيثثثثة وتنشثثثثيط الثثثثدورة االقتصثثثثادية فثثثثي جميثثثثع 

 المجاالت.

 خطة استباقية

ش ملتقثثى حثثواري اقتصثثادي الثثى واشثثار فثثي حديثثثه علثثى هثثام

ضثثثرورة وضثثثع خطثثثة اسثثثتباقية تحثثثول دون افثثثالس وانهيثثثار 

بعض المصارف وادامة عجلة العمل البنكي في ظل الظثروف 

الراهنثثثة باسثثثتخدام تليثثثات وادوات جديثثثدة لتطبيقثثثات السياسثثثة 

النقديثثة، الفتثثا الثثى ان هيكليثثة التمويثثل المصثثرفي الثثراهن الثثذي 

والمعوقثات وبغيثة زيثادة االئتمثثان  يعتريثه كثيثر مثن االخفاقثات

والتمويل االجمالي من المصارف وتفعيل مسثاهمتها فثي اوجثه 

االسثثتثمار المختلفثثة واالعمثثار ودفثثع مسثثيرة التنميثثة وتحريثثك 

الدورة االقتصادية في العراق نرى كخطثوة اساسثية جثادة هثي 
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تفعيثثل تعظثثيم تمويثثل المشثثاريع الخاصثثة الصثثغيرة والمتوسثثطة 

واقتصادي، مشيرا الى اهميثة ان يكثون للبنثك  كهدف اجتماعي

المركزي العراقي دور اشرافي ورقابي فعال في ذلك علثى ان 

يتثثثثثولى تطثثثثثوير مبادراتثثثثثه وتفعيلهثثثثثا وتوسثثثثثيعها ومضثثثثثاعفة 

 تريليونات دينار. 10تخصيصاتها الى 

 تنظيم العمل

وحث على تعديل التشريعات المصرفية في العراق التثي تثنظم 

دف النهثوض بواقعهثا بشثكل خثاص قثانون العمل المصرفي به

وقثثانون المصثثارف  2004( لسثثنة  56البنثثك المركثثزي رقثثم ) 

 21وقثثانون تسثثجيل الشثثركات رقثثم  2004( لسثثنة  94رقثثم ) 

 74وقثثانون سثثوق العثثراق لثثالوراق الماليثثة رقثثم 1997لسثثنة 

وتفعيل قثانون غسثيل االمثوال وقثانون االسثتثمار   2004لسنة 

 الجديدين.

بالتعجيثثثل فثثثي اصثثثدار قثثثانون الشثثثركات الصثثثغيرة وطالثثثب 

والمتوسثثطة الحجثثم والصثثغرى الثثذي يعمثثل علثثى خلثثق فثثرص 

عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة فثي خطثط التنميثة 

االقتصادية واالجتماعية والتقليل من نسبة البطالثة العاليثة التثي 

بالمئثثة واصثثدار قثثانون ضثثمان الودائثثع وقثثانون  28تجثثاوزت 

 ن االئتمانات والقروض وتأسيس الشركات المهنية بذلك.ضما

 الرقابة االستباقية

النصيري شدد على تفعيثل دور البنثوك الحكوميثة والمصثارف 

المتخصصثثة والمصثثارف االهليثثة لتثثوفير القثثروض الميسثثرة 

للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضثرائب 

حاب المشثثثاريع والفوائثثثد المتراكمثثثة التثثثي ترتبثثثت علثثثى اصثثث
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المتوقفثثة عثثن االنتثثاج، الفتثثا الثثى ضثثرورة وضثثع سياسثثة ماليثثة 

قصثثيرة ومتوسثثطة االمثثد تعتمثثد الرقابثثة االسثثتباقية والمراجعثثة 

والتقيثثيم علثثى من يثثتم التنسثثيق المسثثتمر بثثين السياسثثتين الماليثثة 

 والنقدية ووضع تليات تنفيذية في هذا المجال.

قانونيثثة والفنيثثة الجثثراء واشثثار الثثى اهميثثة تثثأمين المتطلبثثات ال

توممثثة واسثثعة النطثثاق بثثين المصثثارف الحكوميثثة والمصثثارف 

الخاصثثة مثثن جهثثة وبثثين المصثثارف العالميثثة مثثن جهثثة اخثثرى 

بهثثدف تطثثوير نظثثام المثثدفوعات المصثثرفي وتحديثثثه وتنظثثيم 

عمليثثثات التثثثداول المثثثالي والنقثثثدي فيهثثثا وفثثثق احثثثد  الثثثنظم 

 في دول العالم. المصرفية االلكترونية الحديثة المطبقه 

 كفاءة االداء

واكد النصير اهمية مراجعة وتقييم واعادة تصنيف المصثارف 

وفثثق معثثايير كفثثاءة االداء والنشثثاط باعتمثثاد المعثثايير الدوليثثة 

المعتمثثدة علثثى ان تقثثوم بعمليثثة المراجعثثة والتقيثثيم مؤسسثثات 

محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحثت اشثراف البنثك المركثزي 

ال عن قيام البنك المركزي باعداد دراسة تحليليثة العراقي، فض

 2015لمراجعة واقع المصارف في ضوء نتثائج اعمالهثا لعثام 

واتخثثثثاذ القثثثثرارات الحاسثثثثمة بهيكلتهثثثثا و بثثثثدمج المصثثثثارف 

الصثثثغيرة الحجثثثم وضثثثعيفة النشثثثاط مثثثع المصثثثارف الكبيثثثرة 

 والرصينة بهدف تطوير وتنمية القطاع المصرفي الخاص.

 

:االنثثدماج المصثثرفي ينقثثذ البنثثوك  المبحثثث الرابثثع

 من االنهيار:
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قثثثال العضثثثو االستشثثثاري لمنتثثثدى بغثثثداد االقتصثثثادي سثثثمير 

النصيري ان الحلول المهمة واالساسية لتجاوز مشاكل القطثاع 

المصثثثرفي العراقثثثي التثثثي تواجههثثثا حاليثثثا اغلثثثب المصثثثارف 

الخاصة ومن المتوقع ان تواجهها في مرحلة مقبلثة المصثارف 

التفكيثثثر جثثثديا مثثثن قبثثثل البنثثثك المركثثثزي العراقثثثي  الحكوميثثثة

ووزارة الماليثثة وبالتعثثاون مثثع اللجنثثة االقتصثثادية فثثي مجلثثس 

الوزراء ورابطة المصارف الخاصة باالتجثاه لدراسثة وتحليثل 

 نتائج االعمال والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي العراقي.

 االرباح المتحققة

ى الودائثثع والسثثيولة واكثثد فثثي حثثديث لثثـه اهميثثة التركيثثز علثث

والمركثثثثثز المثثثثثالي ورمس المثثثثثال واالحتياطيثثثثثات وايثثثثثرادات 

العمليثثات المصثثرفية الداخليثثة والخارجيثثة واالربثثاح المتحققثثة 

واالهم من ذلك التوقعات االقتصثادية لمثدى اسثتمرار تثداعيات 

و  2016االزمثثة الماليثثة التثثي تعثثاني منهثثا الثثبالد خثثالل عثثامي 

 لتقلبات االقتصادية العالمية.في ضوء المتغيرات وا 2017

 لجنة مركزية

وبين ضرورة اشراك الخبراء المصرفيين في القطثاع الخثاص 

واالسثثتفادة مثثن خبثثرتهم وتقثثارير البنثثك الثثدولي حثثول الوضثثع 

المثثالي الشثثامل فثثي العثثراق للخثثروج بحصثثيلة مثثن القثثرارات 

المهمثثة النقثثاذ القطثثاع المصثثرفي العراقثثي مثثن االنهيثثار عبثثر 

لحلثثول اهمهثثا تشثثكيل لجنثثة مركزيثثة برئاسثثة البنثثك جملثثة مثثن ا

المركزي العراقي وعضوية وزارة المالية واللجنثة الماليثة فثي 

مجلس النواب العراقي ورابطة المصارف وخبثراء مصثرفيين 

مثثن الحكومثثة والقطثثاع الخثثاص تتثثولى الدراسثثة والتحليثثل فثثي 
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ضثثوء تكليثثف جهثثة تدقيقيثثة حياديثثة تعمثثل وفثثق معثثايير قياسثثية 

 ة لتحديد كفاءة االداء لكل مصرف. دولي

 النشاط التمويلي

النصيري لفت الى ضرورة تصنيف المصثارف الخاصثة وفقثا 

للمعثثثايير القياسثثثية المعتمثثثدة فثثثي مجثثثاالت توظيثثثف االمثثثوال 

والتشثثثغيل وكلثثثف التشثثثغيل والنشثثثاط التمثثثويلي واالسثثثتثماري 

ونسثثبة السثثيولة وكفايثثة رمس المثثال وتطثثور الخثثدمات المقدمثثة 

ائن واهمهثثثا التطثثثور التقنثثثي وفثثثق االنظمثثثة المصثثثرفية للزبثثث

الحديثثثة، وكثثذلك فثثي ضثثوء الضثثرر الثثذي تحملتثثه المصثثارف 

 بسبب االعمال االرهابية والديون المتعثرة التسديد. 

وبثثين اهميثثة تصثثنيف المصثثارف الثثى ثثثال  مراتثثب االولثثى 

تشثثمل المصثثارف الكبيثثرة الحجثثم ووضثثعها المثثالي ومركزهثثا 

جيد، واالخثرى تشثمل المصثارف المتوسثطة  المالي والتمويلي

الحجثثثم ووضثثثعها ومركزهثثثا المثثثالي متوسثثثط وقثثثادرة علثثثى 

التطور، اما الثالثثة فتشثمل المصثارف التثي تعثاني مثن ضثعف 

فثثثي نشثثثاطها المصثثثرفي وهبثثثوط معثثثدالت السثثثيولة فيهثثثا الثثثى 

بالمئثثة مثثن مجمثثوع الودائثثع  5حثثدودها الثثدنيا وهثثي اقثثل مثثن 

مليار دينار والديون المتعثثرة  250ن الحقيقية ورمسمالها اقل م

بالمئة من راس المال المثدفوع ومصثروفاتها  50لديها تتجاوز 

 اعلى من ايراداتها. 

 

 

 االندماج االختياري
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واقترح  ان يتثولى البنثك المركثزي تبليثغ المصثارف المصثنفة 

بالمرتبة الثالثة باالندماج االختياري باالتفاق مع مصرف اخثر 

مثن قثانون  150المرتبة وفقا لما ورد بالمثادة  او اكثر من نفس

وخالل فتثرة ال تتجثاوز  1997لسنة  21تسجيل الشركات رقم 

الربثثع االول مثثن هثثذه السثثنة وبعكسثثه يطبثثق البنثثك المركثثزي 

 صالحياته بالزام هذه المصارف باالندماج االجباري.

ويعني االنثدماج المصثرفي اتفثاق او اتحثاد مصثرفيين او اكثثر 

)ارادي( او اجبثاري )بقثرار مثن البنثك المركثزي(  بشكل ودي

وذوبانها في كيان مصثرفي واحثد وان يكثون الكيثان الجديثد لثه 

القثثدرة والفاعليثثة علثثى تحقيثثق اهثثداف المصثثرفين المنثثدمجين 

 واهداف السياسة النقدية واالقتصاد الوطني. 

 االفصاح والشفافية

بعثثض  النصثيري لفثثت الثى ان عمليثثة االنثثدماج المصثرفي تنقثثذ

المصثثارف مثثن االنهيثثار وتتطلثثب تثثوفير البيانثثات والمعلومثثات 

وفثثق مبثثدم االفصثثاح والشثثفافية لكثثل مصثثرف مثثن المصثثارف 

المشثثمولة باالنثثدماج، ودراسثثة الجثثدوى االقتصثثادية والنتثثائج 

المتوقعثثة عنثثد حثثدو  االنثثدماج ويثثتم تقيثثيم هثثذه الدراسثثات مثثن 

فضثال عثن القيثام  قبل السلطة النقدية قبل اتخاذ قرار االنثدماج،

بعمليات هيكلية مالية وادارية للمصارف المستهدفة قبل عمليثة 

االندماج وتحديد القوى العاملة الفنية واالداريثة الالزمثة الدارة 

 الكيان الجديد. 

وقثثال ان عمليثثات االنثثدماج المصثثرفي اذا تمثثت وفقثثا لمثثا ورد 

اعثثاله سثثوف تحقثثق زيثثادة قثثدرة المصثثرف الجديثثد علثثى تفعيثثل 

نشاطاته المصرفية في جميع المجثاالت وابرزهثا االرتفثاع فثي 

راس المثثال وايثثرادات العمليثثات المصثثرفية والمركثثز المثثالي، 
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دة قيمثثة وكثثذلك زيثثادة االربثثاح الصثثافية التثثي ينثثتج عنهثثا زيثثا

اسثثهمه فثثي البورصثثة وزيثثادة االيثثداعات وارتفثثاع عثثدد زبائنثثه 

وزيادة عدد مودعيه و بالتالي تعزيز الثقة وهثي اهثم شثيء فثي 

 العمل المصرفي. 

العراق يسعى إلى وضثع خطثة  المبحث الخامس :

 لمنع االنهيارات في مؤسساته المصرفية:

ـراقـــي ســثـمير معلن الخـــبـــير الــمــالي والمـــصرفي العـــ

النصـيري من عمليات إصالح القطاع المصرفي تتطلب وضع 

خطثثثة للتصثثثدي لالنهيثثثارات الماليثثثة التثثثي يعثثثاني منهثثثا بعثثثض 

مصثثثارف القطثثثاع الخثثثاص، بسثثثبب نقثثثص السثثثيولة الحاليثثثة، 

خصوصاً في المنثاطق التثي تغلغثل فيهثا اإلرهثاب، فضثالً عثن 

صثثالح شثثامل اعتمثثاد سياسثثة نقديثثة ماليثثة جديثثدة تثثؤدي إلثثى إ

 وإعادة هيكلة القطاعين العام والخاص.

تطــثثثـوير تكنولوجيثثثا المعلومثثثات والتقنيثثثات »ومكثثثد  مهــثثثـمية 

المصثثرفية الحديثثثة بأشثثكالها كافثثة، والتركيثثز علثثى اإلفصثثاح 

وشفافية البيانات المالية للمصارف والزبائن، وتبنثي التعليمثات 

ة المصثرفية، واآلليات التي تسثاهم فثي تطثوير المثوارد البشثري

خصوصثثثثاً حمايثثثثة الكفثثثثاءات المصثثثثرفية القياديثثثثة باعتبارهثثثثا 

خبثثثرات اقتصثثثادية وطنيثثثة، بمثثثا يسثثثاهم فثثثي اسثثثتقرار العمثثثل 

 «.المصرفي وتطويره

تتضثثثمن عمليثثثات اإلصثثثالح إنشثثثاء »وشثثثدد علثثثى مهميثثثة من 

صناديق استثمار ومسثاهمة المصثارف فيهثا لتمويثل المشثاريع 

يز على زيادة االئتمان والتمويثل الكبيرة واالستراتيجية، والترك

والقثثثثروض الميّسثثثثرة وتفعيثثثثل توظيثثثثف الودائثثثثع فثثثثي موجثثثثه 

وطالثب «. االستثمار واإلعمار ودفع مسيرة التنمية االقتصادية
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بتفعيل الدور الحكومي فثي بنثاء اسثتراتيجية لتطثوير المشثاريع 

الصغيرة والمتوسطة وتبني تليات واضحة يشارك فيها القطاع 

فاعثثل، ويتحثثول مثثن تثثابع للقطثثاع الحكثثومي  الخثثاص فثثي شثثكل

 إلى شريك رئيس ثم إلى قائد للسوق.

تفعيثثل اإلشثثراف والرقابثثة االسثثتباقية »ودعثثا النصثثيري إلثثى 

والرقابة االلكترونية على المصارف وإصدار تعليمات ولثوائح 

إرشادية وتنفيذية جديدة، ووضع تليات للتنسيق بثين السياسثتين 

شثثدد علثثى مهميثثة إعثثادة النظثثر بضثثوابط و«. الماليثثة والتنفيذيثثة

اختيار معضثاء مجثالس اإلدارة والمثديرين المفوضثين وتحديثد 

واجبات المجلس بثالتخطيط وعثدم التثدخل فثي اإلدارة التنفيذيثة 

للمصارف والتركيز علثى التخصثص االقتصثادي والمصثرفي 

فقثط، واعتمثاد  5والخبرة لألعضاء وتقليص عدد معضائه إلى 

ء مصثثثرفيين متخصصثثثين لرفثثثد المجلثثثس مستشثثثارين وخبثثثرا

 واإلدارة التنفيذية بالمشورة والخبرات.

ضثثثثرورة تعثثثثديل القثثثثوانين التثثثثي تثثثثنظم العمثثثثل »ولفثثثثت إلثثثثى 

المصثثثثرفي، كمثثثثا دعثثثثا القطثثثثاع إلثثثثى المسثثثثاهمة فثثثثي التنميثثثثة 

«. االقتصادية وتنويع الموارد األخرى وتنميتها بعيداً من الثنفط

تراتيجيات فاعلثثة هنثثاك ضثثرورة القتثثراح مسثثس واسثث»وقثثال: 

لبناء مقدمات ومالمح االنتقال من الصيرفة إلى الدور التنموي 

مروراً بمعالجـــة كل األخطاء والهفوات في البناء االقتصثادي 

خثثثثالل السثثثثنوات األربـثثثثـع المقـــثثثثـبلة، مثثثثع تحديثثثثد مسثثثثارات 

النجـــثثـاح وتحقيثثق األهثثداف وفقثثاً لمثثا هثثو مثثدرج فثثي البرنثثامج 

 «.الحكومي

لم نلمس تغيراً واضحاً في ميدان العمثل المصثرفي »ومضاف: 

خالل السنة الماضية، ما دفع المركزي إلى إعداد خطة لوضع 
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األسثثس السثثليمة لالرتقثثاء بتطبيقثثات السياسثثة النقديثثة وتطثثوير 

القطثثاع المصثثرفي ودعمثثه بالشثثكل الثثذي يحقثثق مثثا ورد فثثي 

 «.البرنامج الحكومي وفي حزمة اإلصالحات االقتصادية

رت البيانات المالية من إجمثالي الموجثودات لثدى القطثاع ومظه

بليثثون دوالر(،  203.3تريليثثون دينثثار ) 225المصثثرفي يبلثثغ 

 21تريليونثثات منهثثا لثثدى المصثثارف الحكوميثثة، و 204نحثثو 

تريليونثثاً لثثدى المصثثارف الخاصثثة، بينمثثا يبلثثغ إجمثثالي رؤوس 

ة منهثا لثدى المصثارف الخاصث 7تريليونات دينثار،  9األموال 

تريليون لدى المصثارف الحكوميثة. ويبلثغ إجمثالي الودائثع  2و

فثثثثي المئثثثثة منهثثثثا لثثثثدى المصثثثثارف  86تريليثثثثون دينثثثثار،  75

 في المئة لدى المصارف الخاصة. 14الحكومية و

وكانثثثثت موسثثثثاط اقتصثثثثادية ومكاديميثثثثة مكثثثثدت من اإلصثثثثالح 

المصرفي يتطلثب إحثدا  انقثالب حقيقثي وجثذري بالتعثامالت 

المصرفية يبدم من الجذور التقليدية، مي من تقديم الخدمثة علثى 

المسثثتوى الشخصثثي مو التجثثاري محليثثاً مو عالميثثاً علثثى مسثثاس 

مؤسسثات من تقدم اقتصاد البلد ونمثوه يقاسثان بمثدى جاهزيثة ال

المصرفية لتقبل التغيرات العالمية المتسثارعة وتفعيثل التجثارة 

ورسثثم السياسثثات النقديثثة واالئتمانيثثة بمثثا يثثتالءم والسياسثثات 

العالميثثثثة، مثثثثع مخثثثثذ الخصوصثثثثية االقتصثثثثادية للعثثثثراق فثثثثي 

 االعتبار.

القطثثثاع المصــثثثـرفي يضـثثثـاعف جهثثثوده »ومشثثثارت إلثثثى من 

مبادرات ودعثوات لتنميثة لتعويض اإلخفاقات السابقة، في ظل 

القطثثاع الخثثاص وتشثثجيع مبادراتثثه وإصثثالح هياكثثل التمويثثل 

واإلقراض، واعتماد مسس جديدة لتنويع مصادر الدخل وإيجاد 

 فرص عمل وتحسين بنية األعمال ومناخ االستثمار



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 المالحق
 ملحق الوثائق والقوانين النــــــافذه -
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 ملحق الوثائق والقوانين النافذه

مشروع قانون االصالح اإلقتصادي 

 االتحادي

 بأسم الشعب

 رئاسة الجمهورية
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بنثثاء علثثثى مثثثا اقثثره مجلثثثس النثثثواب وصثثادق عليثثثه رئثثثيس    

( 61الجمهوريثثة واسثثتناداً الثثى احكثثام البنثثد )موال( مثثن المثثادة )

 دستور( من ال73والبند ) ثالثا( من المادة )

 صدر القانون اآلتي :   

 2013رقم )     ( لسنة 

 قانون اإلصالح االقتصادي االتحادي

 الفصل األول

 التعاريف واألهداف والسريـــأن

يقصد بالمصطلحات التالية إلغراض هثذا القثانون   -1 -المادة 

 المعاني المبينة ازاؤها :

اإلصالح االقتصثادي : إعثادة هيكلثة االقتصثاد العراقثي   -اوال

وفقثثاً لمبثثادا االقتصثثاد الحديثثثة ومتطلبثثات التحثثول القتصثثاد 

السوق ، وضمان توسيع قاعدة اإلنتاج من خالل اعتمثاد تليثات 

السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخليثة وضثمان المنافسثة 

 العادلة . 

: كثثل تشثثكيل مملثثوك للدولثثة تثثوفر  وحثثدة القطثثاع العثثام -ثانيثثا 

 خدمات تدعم النشاطات االقتصادية وفقاً للقانون .

الوحثثثدة االقتصثثثادية :  كثثثل تشثثثكيل يمثثثارس نشثثثاطات  -ثالثثثثا 

اقتصادية ، كالتصنيع والخثدمات والتجثارة ويكثون مملثوك امثا 

 0للقطاع الخاص او المختلط او العام 

االقتصثثادي األهلثثي الثثذي القطثثاع الخثثاص :  القطثثاع  -رابعثثا 

%( خمسثة وعشثرين مثن 25يمتلك فيه القطاع العثام اقثل مثن )
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المائة من رمس المال ، وتكون ملكيثة مثا تبقثى مثن رمس المثال 

عائثثدة الثثى شثثخص طبيعثثي او معنثثوي سثثواء مكثثان عراقيثثاً او 

 0مجنبياً من القطاع الخاص 

القطثثثثثاع العثثثثثام : الوحثثثثثدات االقتصثثثثثادية الممثلثثثثثة  -خامسثثثثثا 

 0لشركات العامة ووحدات القطاع العـام با

القطاع المخثتلط :  الوحثدات االقتصثادية التثي يمتلثك   -سادسا 

%( خمسثثة وعشثثرين مثثن المائثثة 25فيهثثا  القطثثاع العثثام نسثثبة )

 0فأكثر من رمس المال 

الثثوزارة :  الثثوزارة او الجهثثة غيثثر المرتبطثثة بثثوزارة  -سثثابعا 

 0حدة القطاع العام التي ترتبط بها الشركة العامة او و

الحوكمة الرشثيدة :  نظثام قثانوني يثتم مثن خاللثه تنظثيم  -ثامنا 

الوحثثدات االقتصثثادية وفثثق مسثثس تجاريثثة وإدارتهثثا ومراقبتهثثا 

علثثى معلثثى مسثثتوى لتحقيثثق مهثثدافها ومصثثالح اعضثثائها وفثثق 

 0معايير المسؤولية والشفافية والنزاهة 

واالتحثثثثادات الشثثثثركاء االجتمثثثثاعيين :  األشثثثثخاص  -تاسثثثثعا 

المهنيثثثة المؤسسثثثة وفثثثق القثثثوانين العراقيثثثة واتفاقيثثثات منظمثثثة 

 0العمل الدولية 

الشثثراكة : اتفثثاق يثثنظم العالقثثة التعاقديثثة بثثين وحثثدة  -عاشثثرا 

 القطاع والقطاع الخاص 

 يهدف هذا القانون الى تحقيق اآلتي : - 2 -المادة 

جيثثثثة إعثثثثادة هيكلثثثثة االقتصثثثثاد العراقثثثثي لزيثثثثادة اإلنتا  -اوال

 وضمان المنافسة .
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تنويثثع المثثوارد االقتصثثادية وتحسثثين الكفثثاءة فثثي إدارة  -ثانيثثا 

المثثوارد الطبيعيثثة وفقثثاً لمبثثادا اقتصثثاد السثثوق الحثثر 

 والمنافسة العادلة والمشروعة.

تنويثثثثع مصثثثثادر تمويثثثثل الموازنثثثثة العامثثثثة االتحاديثثثثة  -ثالثثثثثا

 وعائدات الشركات. 

بثثثين القطثثثاع العثثثام تسثثثهيل الثثثدخول فثثثي شثثثراكات   -رابعثثثا 

 والخاص وضمان المنافسة العادلة بينهما.

االنتقال مثن اإلدارة المركزيثة لالقتصثاد الثى اإلدارة  -خامسا 

الالمركزيثثثثثة مثثثثثن خثثثثثالل مثثثثثنح دور اكبثثثثثر لألقثثثثثاليم 

والمحافظثثات غيثثر المنتظمثثة فثثي إقلثثيم فثثي التخطثثيط 

االقتصادي واالستثمار في القطاع العام والشراكة بثين 

العثثام والخثثاص وتحفيثثز الالمركزيثثة الماليثثة  القطثثاعين

لضثثثمان القـثثثـدرة الماليثثثة لتمويثثثل احتياجثثثات التنميثثثة 

 0االقتصادية المحلية 

                                                                                                                                                                            ضثثثثمان تنميثثثثة اقتصثثثثادية شثثثثاملة ورفثثثثع مسثثثثتوى                                                                                          -سادسثثثثا 

 المعيشة إلفراد المجتمع وزيادة فرص العمل .

 تهيئثثة منثثاخ اسثثتثماري لتشثثجيع المسثثتثمرين المحليثثين -سثثابعا    

واألجانثثب مثثن    خثثالل المشثثاركة الواسثثعة للقطاعثثات 

 الخاصة في إدارة وملكية الوحدات االقتصادية.   

تطوير وتوسيع نشاطات مسواق المال ودعثم المشثاركة   -ثامنا   

الواسثثثعة للجمهثثثور فثثثي التعامثثثل باألسثثثهم والسثثثندات 

 واألوراق المالية المختلفة .

 ئد النشاطات  االقتصادية تحقيق العدالة في توزيع عوا -تاسعا 

تسثثثري محكثثثام هثثثذا القثثثانون علثثثى القطثثثاع العثثثام  - 3 -المثثثادة 

 والخاص والمختلط .

 الفصل الثاني
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 وسائل اإلصالح االقتصادي

 تتحقق مهداف هذا القانون بالوسائل اآلتية :  - 4 -المادة 

اقتثثراح سياسثثة اقتصثثادية تتضثثمن تشثثجيع تنميثثة القطثثاع   -اوال

بيئثثة السثثوق الحثثر وضثثمان المعاملثثة العادلثثة الخثثاص ضثثمن 

ل عمثثثثال فيمثثثثا يتعلثثثثق بتقثثثثديم الخثثثثدمات العامثثثثة والضثثثثرائب 

 والعمالة .

ة اإلداريثثة فثثي جميثثع -العمثثل علثثى تحقيثثق الالمركثثزي -ثانيثثا 

ــــل عملية اإلصالح وضثمان االنسثجام بثين السياسثات -مراح

التنمويثثة االقتصثادية والماليثة والنقديثثة والضثريبية والتجاريثة و

 وسياسات العمل .

تنفيثذ برنثامج االصثالح االقتصثادي والمبثادا والقواعثد  -ثالثا 

المنصثثثوص عليهثثثا فثثثي هثثثذا القثثثانون وضثثثمان االنسثثثجام بثثثين 

 0ـة العامة االتحادية --غايات واهداف استراتيجية الموازن

اعتمثثاد الحوكمثثة الرشثثيدة فثثي ادارة الشثثركات العامثثة  -رابعثثا 

مارسثثثات الدوليثثثة والفصثثثل بثثثين الملكيثثثة وفثثثق المبثثثادا والم

واالدارة وتعزيثثثثز كفثثثثاءة االدارة والمنافسثثثثة  بثثثثين الشثثثثركات 

العامثثة مثثن خثثالل اعثثادة الهيكلثثة وتعزيثثز الشثثراكة مثثع القطثثاع 

 0الخاص 

تنظثثيم العالقثثات بثثين ملكيثثة وادارة المثثوارد الطبيعيثثة  -خامسثثا

 . وادارة اصول القطاع العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

   0تسهيل خصخصة الشركات العامة  -سادسا

العمل على تحقيق الشفافية والمسثاواة فثي المعاملثة بثين  -سابعا

 0اصحاب المصالح من القطاع الخاص 
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تشجيع الحوار بين القطاع العام والشركاء االجتمثاعيين  -ثامنا 

0 

توفير شبكات الحماية االجتماعيثة ونزاهتهثا وصثناديق  -تاسعا 

الجتماعي مثل صناديق التقاعثد والتثأمين ضثد البطالثة التأمين ا

 0وتنظيم سوق العمل والتعليمات المنظمة لسوق العمل 

تسهيل انشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة   -عاشرا

، وتحفيثثثز تثثثوفير القثثثروض الميسثثثرة لهثثثا مثثثن خثثثالل انشثثثاء 

صثثثثناديق االقثثثثراض او التمويثثثثل مثثثثن خثثثثالل الشثثثثراكة بثثثثين 

 0عام والخاص القطاعين ال

خلق بيئثة قانونيثة مواتيثة للشثراكة بثين الشثركات  -حادي عشر

والمؤسسات الخاصثة والعامثة بمثا فثي ذلثك حقثوق االمتيثازات 

وعقثثثثود المشثثثثاركة وادارة المشثثثثاريع وتعزيثثثثز دور القطثثثثاع 

 0الخاص لضمان المساواة والمنافسة العادلة في السوق 

انونية التي تؤثر سثلباً العمل على ازالة العوائق الق  -ثاني عشر

 0على تنمية القطاع الخاص

تشثثجيع االسثثتثمار فثثي قطثثاع الزراعثثة وتثثوفير  -ثالثثث عشثثر

المثثثثثثثدخالت االساسثثثثثثثية والكافيثثثثثثثة واصثثثثثثثالح التشثثثثثثثريعات 

 واالجراءات ذات الصلة باالراضي وطرق استخدامها. 

اصالح واعادة هيكلة الجهاز المصثرفي وتوسثيع   -رابع عشر

المصثثثثرفية لتثثثثوفير التمويثثثثل المطلثثثثوب  العمليثثثثات التجاريثثثثة

لالسثثتثمار ، وتثثوفير تليثثات فعالثثة للحثثد مثثن المخثثاطر ، وزيثثادة 

االئتمان والعمل على تحويل المصارف الحكومية الى شركات 

مساهمة ، وضمان التوسع في القطاع المصرفي تحت اشثراف 

البنثثثثك المركثثثثزي ، وادخثثثثال اآلليثثثثات الحديثثثثثة والتكنولوجيثثثثا 
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هيل الحصول علثى التمويثل والخثدمات االفضثل المصرفية لتس

0 

تنظيم وتطثوير االسثواق الماليثة مثن خثالل تقيثيم  -خامس عشر

 0رؤوس االموال وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 

تحفيثثز ادخثثال التكنولوجيثثا الحديثثثة والصثثديقة  -سثثادس عشثثر

 0للبيئة 

اعتمثثثاد مبثثثادا التنميثثثة الحضثثثرية والتخطثثثيط   -سثثثابع عشثثثر

وفر االراضثثثي والمرافثثثق العامثثثة وغيرهثثثا وتنظثثثيم لضثثثمان تثثث

 0استخدام االراضي لتحفيز القطاعات المختلفة 

اتخثثاذ التثثدابير الالزمثثة والتدريجيثثة لتنظثثيم القيثثود  -ثثثامن عشثثر

 0التي تحكم السياسات المالية والنقدية 

تحديثثثد منثثثاطق التنميثثثة المسثثثتدامة فثثثي المواقثثثع  -تاسثثثع عشثثثر

نقثص القثدرات االقتصثادية واخثتالل الجغرافية التي تعاني من 

التوازن التنموي ، ومنح هذه المناطق حوافز اقتصثادية لجثذب 

 0المستثمرين وتشجيع الشركات المحلية واقامة المشاريع 

     0العمل على اصالح النظام الضريبي والمالي  -عشرون 

 

 الفصل الثالث

 مجلس اإلصالح االقتصادي االتحادي

   -5-المادة 

 يؤسس بموجب محكام هذا القانون مجلس يســــــــــمى  -اوال
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) مجلثثثس اإلصثثثالح االقتصثثثادي االتحثثثادي ( يثثثرتبط بمجلثثثس 

الوزراء ، ويتمتع بالشخصثية المعنويثة ويمثلثه رئثيس المجلثس 

 0او من يخوله 

يرمس المجلس موظف بدرجة وزير حاصل علثى شثهادة  -ثانيا

انون ولثثه خبثثرة التقثثل عثثن عليثثا فثثي االقتصثثاد او االدارة او القثث

 ( خمس عشرة سنة يعين وفقاً للقانون. 15)

يكثثون لثثرئيس المجلثثس نائثثب بدرجثثة خاصثثة علثثى ان   -ثالثثثا 

( 15يكثثون حاصثثالً علثثى شثثهادة عليثثا ولثثه خبثثرة التقثثل عثثن )

 خمس عشرة سنة في مجال عمله يعين وفقاً للقانون .

 يتولى المجلس المهام االتية :  - 6 -المادة 

اقتثثثراح السياسثثثات العامثثثة والبثثثرامج والخطثثثط وفثثثق   - اوال

معثثايير االصثثالح االقتصثثادي وتقثثديم التوصثثيات والمقترحثثات 

 0في شأنها 

اقتراح سياسات اعادة هيكلة الشركات المملوكثة للدولثة   -ثانيا 

وضثثمان تطبيثثق مبثثدم الحوكمثثة الرشثثيدة فثثي مختلثثف قطاعثثات 

 0االقتصاد الوطني 

السياسثثثات والبثثثرامج الخاصثثثة بعمليثثثات  متابعثثثة تنفيثثثذ  -ثالثثثثا

 0االصالح االقتصادي بالتنسيق مع الوزارات المعنية 

تنسثثيق عمليثثة تحثثول االقتصثثاد نحثثو اقتصثثاد السثثوق  -رابعثثا

    0وتقليل التكاليف التي قد تنتج عن االصالحات الهيكلة 

اقتراح مشاريع القوانين لضمان حقوق العمثال وحريثة  -خامسا

فثثثثي المؤسسثثثثات غيثثثثر الحكوميثثثثة ومنهثثثثا  تشثثثثكيل الجمعيثثثثات

 0االتحادات والمنظمات المهنية 
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المسثثثثاهمة فثثثثي تهيئثثثثة وتعزيثثثثز البيئثثثثة المؤسسثثثثية  -سادسثثثثا 

والتنظيميثثثثة لتوسثثثثيع دور االدارة العامثثثثة فثثثثي تحفيثثثثز النثثثثاتج 

االقتصثثادي مثثثن خثثالل تشثثثكيل فثثرق العمثثثل لتنفيثثذ االصثثثالح 

 0االقتصادي 

ت المعثثثثدة مثثثثن اللجثثثثان تقيثثثثيم الدراسثثثثات والتوصثثثثيا -سثثثثابعا 

االستشثثارية لغثثرض االصثثالح االقتصثثادي فثثي القطثثاع العثثام 

 0والخاص  

تثثأمين الثثدعم االستشثثاري الثثالزم والمسثثاعدة لبثثرامج   -ثامنثثا 

االصالح االقتصثادي وتنفيثذ اعثادة هيكلثة الشثركات العامثة او 

مشثثثاريع الشثثثراكة بثثثين القطثثثاع العثثثام والخثثثاص الثثثي يقررهثثثا 

تصثثثادي ومنهثثثا التعاقثثثد مثثثع شثثثركات مجلثثثس االصثثثالح االق

استشارية وخبراء محليثين او اجانثب للحصثول علثى المشثورة 

 0والمساعدة 

التعثثاون والتنسثثيق مثثع الثثوزارات والهيئثثات والجهثثات  -تاسثثعا

 0المعنية لتحقيق عملية االصالح االقتصادي

اعثثثداد السياسثثثات والدراسثثثات لتأسثثثيس نظثثثام مثثثالي  -عاشثثثرا

 0وضريبي اتحادي 

ــثثـذ المهثثام والواجبثثات -اعثثداد التقثثارير وتنفثثي -شثثرحثثادي ع

 0االخـــرى التي يكلفه بها مجلس الوزراء 

 يتكون المجلس من التشكيالت االتية :  -اوال  - 7 -المادة 

 0دائرة االصالح االقتصادي والتشريعي   -م

دائثثثثرة الدراسثثثثات والتخطثثثثيط االسثثثثتراتيجي والعالقثثثثات  -ب 

 0الدولية 
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 0ظيم استغالل االرض دائرة تن -جـ 

 0دائرة الشؤون القانونية واالدارية  -د 

 0دائرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -هـ 

 0قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  -و 

يثثرمس كثثل دائثثرة مثثن الثثدوائر المنصثثوص عليهثثا فثثي  -م-ثانيثثا 

البند )اوالً( مثن هثذه المثادة موظثف بعنثوان مثدير عثام حاصثل 

جامعيثثثثة اوليثثثثة فثثثثي االقثثثثل ومثثثثن ذوي الخبثثثثرة علثثثثى شثثثثهادة 

( خمثس عشثرة 15واالختصاص وله خدمثة فعليثة التقثل عثن )

 سنة.

يدير قسم الرقابة والتثدقيق الثداخلي موظثف بعنثوان مثدير  -ب 

حاصل على شهادة جامعية اوليثة فثي االقثل ومثن ذوي الخبثرة 

 واالختصاص  .

تحثثثثدد بنظثثثثثام داخلثثثثي يصثثثثثدره مجلثثثثس االصثثثثثالح   -ثالثثثثثا 

القتصادي مهام التشكيالت المنصوص عليهثا فثي البنثد )اوال( ا

   0من هذه المادة وتقسيماتها ومهامها 

  – 8 -المادة 

 يكون للمجلس مجلس ادارة يتكون من :  -اوال

ً   -م  رئيس مجلس االصالح االقتصادي                 رئيسا

ً  -ب   نائب رئيس مجلس االصالح االقتصادي          نائبا

 المدراء العامين                                    اعضاء -جـ 

( اربعثثة اعضثثاء يمثلثثون القطثثاع الخثثاص واالتحثثادات 4) -د 

 0المهنية والغرف التجارية
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يتم اختيار االعضاء المنصوص علثيهم فثي الفقثرة ) د (  -ثانيا 

 من البند )اوال( من هذه المادة وفق االتي :

( 60والغثثرف التجاريثثة وخثثالل ) تقثثوم االتحثثادات المهنيثثة - أ

( ثمانيثثة 8سثثتين يومثثاً مثثن تثثاري  نفثثاذ هثثذا القثثانون بترشثثيح )

اشخاص من اصحاب الخبرة والكفاءة واالختصاص لعضوية 

مجلثس االدارة ويثتم اختيثثارهم باالنتخثاب العثثام وتحثدد قواعثثد 

االنتخثثثاب وحقثثثوق التصثثثويت لالتحثثثادات المهنيثثثة والغثثثرف 

اع الخثاص بتعليمثات يصثدها مجلثس التجاريثة المؤهلثة والقطث

 0الوزراء 

( اربعثثثثة اشثثثثخاص مثثثثن بثثثثين 4يقتثثثثرح مجلثثثثس االدارة ) - ب

( اثنثان مثنهم يمثثالن االتحثثادات 2المرشثحين علثى ان يكثون )

( اثنان يمثالن القطاع الخثاص والغثرف 2المهنية العراقية و )

 التجارية

لمجلثثثثس الثثثثوزراء الموافقثثثثة علثثثثى تعيثثثثين المرشثثثثحين  -ج 

هم فثي الفقثرة ) ب ( مثن البنثد )اوال( مثن هثذه المنصوص علي

 0المادة وتحديد المكافأة التي تمنح لهم 

 0يكون االعضاء االربعة االخرون اعضاء احتياط  -د

تكون مدة عضوية االعضاء المنصثوص علثيهم فثي الفقثرة  -ه 

) د ( من البند ) اوال( من هذه المادة اربع سنوات قابلة للتجديد 

 0ن التجديد بذات اآللية المتبعة الختيارهم لمرة واحدة ويكو

يحثثل نائثثب رئثثيس المجلثثس محثثل رئثثيس مجلثثس االدارة  -ثالثثثا 

 0عند غيابه ويمارس مهامه وواجباته وفقاً للقانون 
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لمجلس االدارة استحصال موافقة مجلس الثوزراء علثى  -رابعا

تغيير مي من اعضــثـاء المجلثس اذا اقتضثت المصثلحة العامثة 

 ظهر مي سبب لفقدان العضوية في المجلس. ذلك ، او 

يجتمع مجلثس االدارة مثرة واحثدة فثي االقثل   -اوال  -9-المادة 

 0كل شهر بدعوة من رئيس المجلس مو نائبه 

تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثثي االعضثاء علثى ان  -ثانيا 

يكون من بينهم الثرئيس او نائبثه وتتخثذ القثرارات والتوصثيات 

عثدد اعضثاء المجلثس وعنثد تسثاوي االصثوات  بموافقة مغلبية

 0يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 

لمجلساالدارة دعثوة ممثثل الثوزارة المعنيثة عنثد مناقشثة  -ثالثا 

االمور ذات العالقثة بوزارتثه ، ولثه استضثافة مي مثن مثوظفي 

الدولة والخبراء واالستشاريين المحليثين واالجانثب لالسثتئناس 

 0بارائهم 

للمجلثثس ان يعقثثد جلسثثات علنيثثة بهثثدف زيثثادة وعثثي  -رابعثثا 

الجمهثثثثثور حثثثثثول مسثثثثثائل االصثثثثثالح االقتصثثثثثادية والماليثثثثثة 

 0واالجتماعية 

   10-المادة 

 يتولى مجلس االدارة المهام االتية :   -اوال -

وضثثثع اسثثثتراتيجية مجلساالصثثثالح علثثثى المثثثدى القصثثثير  -م

 0والمتوسط والبعيد الخاصة بتحقيق اهدافه 

خططثثثه العمليثثثة ورفثثثع تقثثثاريره الدوريثثثة لمجلثثثس  تنفيثثثذ -ب 

 0الوزراء 
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تنفثثثذ قثثثرارات مجلثثثس االدارة مثثثن تثثثاري  صثثثدورها   -ثانيثثثا

                          0باستثناء القرارات التي تستوجب مصادقة مجلس الوزراء

ترفثثع قثثرارات مجلثثس االدارة التثثي تسثثتوجب مصثثادقة  -ثالثثثا 

عشثثثرة ايثثثام مثثثن تثثثاري  ( 10مجلثثثس الثثثوزراء عليهثثثا خثثثالل )

 0صدورها 

تخضثثع قثثرارات مجلساالصثثالح فثثي المسثثائل التاليثثة  -رابعثثا 

 لموافقة مجلس الوزراء:

 0استراتيجية االصالح االقتصادي  -م 

البثثرامج السثثنوية لوحثثدات وشثثركات القطثثاع العثثام التثثي   -ب 

تخضع العادة هيكلتهثا وايثة مسثائل تتعلثق بميزانيتهثا المتوقعثة 

0 

يار وتحديد وحدات وشثركات القطثاع العثام الخاضثعة اخت -جـ 

 0لالصالح 

برامج التخفيف من االثار االقتصادية واالجتماعيثة السثلبية  -د 

 0لالصالح 

التغييثثثثر فثثثثي ملكيثثثثة وحثثثثدات وشثثثثركات القطثثثثاع العثثثثام  -ه 

 0واستراتيجيات االستثمار 

لمجلثثثس االدارة ان يخثثثول بعثثثض مهامثثثه لرئيسثثثه ،  -خامسثثثا

م اتخثاذ القثرارات فثي المسثائل المنصثوص عليهثا باستثناء مهثا

 0في البند )رابعاً( من هذه المادة 

 11-المادة 
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تؤسثثس األقثثاليم والمحافظثثات غيثثر المنتظمثثة فثثي إقلثثيم  -موال -

مجلثثثس ل صثثثالح االقتصثثثادي يتثثثولى تنفيثثثذ خطثثثط وبثثثرامج 

وسياسات اإلصالح االقتصادي التي يقررها مجلثس اإلصثالح 

 ي .االقتصادي االتحاد

 تحدد مهام وهيكلية المجلس بتعليمات . -ثانيا

 12-المادة 

يسثثتحد  فثثي كثثل وزارة مثثن الثثوزارات المعنيثثة قسثثم  -اوال -

ل صثثالح االقتصثثادي ينفثثذ مهثثام اإلصثثالح االقتصثثادي ذات 

العالقة بكل قطاع تابع للثوزارة المعنيثة يثديره موظثف بعنثوان 

ومثثن ذوي  مثثدير حاصثثل علثثى شثثهادة جامعيثثة موليثثة فثثي األقثثل

 0الخبرة واالختصاص 

يتولى القسم تنفيثذ خطثط وبثرامج وسياسثات اإلصثالح  -ثانيا   

االقتصثثثثادي التثثثثي يقررهثثثثا مجلثثثثس اإلصثثثثالح االقتصثثثثادي 

 االتحادي ، وتحدد هيكليته ومهامه بتعليمات.   

  

 الفصل الرابع

 محكام مالية

تتكثثثثون المثثثثوارد الماليثثثثة لمجلثثثثس اإلصثثثثالح  - 13 -المثثثثادة 

 ادي مما يأتي :االقتص

مايخصص له في الموازنة العامثة االتحاديثة  -اوال               

0 
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عوائثثثد الشثثثراكة مثثثع المنظمثثثات الدوليثثثة  -ثانيثثثا                

والمسثثثاعدات والمثثثنح المتعلقثثثة باإلصثثثالح االقتصثثثادي وفقثثثاً 

 0للقانون 

تخضثثع حسثثابات مجلثثس اإلصثثالح االقتصثثادي  - 14 -المثثادة 

 تدقيق ديوان الرقابة المالية .الى رقابة و

 

 الفصل الخامس

 محكام عامة وختامية

علثثثثى المجلثثثثس وبالتنسثثثثيق مثثثثع الثثثثوزارات   - 15 -المثثثثادة 

والجهثثثات غيثثثر المرتبطثثثة بثثثوزارة إعثثثداد مشثثثاريع القثثثوانين 

واألنظمثثثة والتعليمثثثات وفقثثثاً لبرنثثثامج اإلصثثثالح االقتصثثثادي 

هثذا القثانون  المعتمد من مجلس الوزراء وبما ينسجم مع محكثام

. 

ال يعمثثل بثثأي نثثص يتعثثارض مثثع محكثثام هثثذا  -موال -16-المثثادة

 القانون .

تبقى األنظمة والتعليمات نافذة قدرعدم تعارضها مع هثذا  -ثانيا

القانون لحين إلغاؤهثا وتعثديلها مثن مجلثس الثوزراء بنثاًء علثى 

 اقتراح مجلس اإلصالح االقتصادي االتحادي .

الوزراء إصدار منظمثة وتعليمثات لتسثهيل لمجلس  -17-المادة 

 0تنفيذ محكام هذا القانون 

ينفثذ هثذا القثانون مثن تثاري  نشثره فثي الجريثدة   - 18 -المادة 

 0الرسمية 
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 األسباب الموجبة

انسثثجاماً مثثع محكثثام الدسثثتور ، ولغثثرض تحويثثل االقتصثثاد     

العراقثثي إلثثى اقتصثثاد السثثوق وإلعطثثاء القطثثاع الخثثاص دوراً 

 ً فثثثثثي تطثثثثثوير وتنميثثثثثة االقتصثثثثثاد ، ولرفثثثثثع كفثثثثثاءة  اساسثثثثثيا

 المشروعات االقتصادية وزيادة انتاجها وقدرتها التنافسية. 

 

 مالمح استراتيجية البنك المركزي العراقي 

  (2016 – 2020) 

تعد السياسة النقدية فثي العثراق محثد المرتكثزات االساسثية فثي 

العمليثة التنمويثثة ودعثثم االقتصثثاد الثثوطني .. وعلثثى الثثرغم مثثن 

النجاحات التي حققها البنك المركزي العراقثي خثالل السثنوات 

الماضية وفي مقدمتها المحافظة على قيمة الدينار وكبح جمثاح 

لثثك .. اال ان سياسثثته التضثثخم واسثثتمرار مثثزاد العملثثة وغيثثر ذ

مازالثثثت عرضثثثة للنقثثثد السثثثيما فثثثي مجثثثال مثثثزاد بيثثثع العملثثثة 

والتعامل مع مصارف القطثاع الخثاص .. وتحثاول ادارة البنثك 

السعي نحو وضثع السياسثات والخطثط االسثتراتيجية للنهثوض 

بواقع القطاع المصرفي .. اذ اطلثق البنثك مثؤخراً اسثتراتيجيته 

تضثثمنت اهثثدافاً مهمثثة .. وقثثد للسثثنوات الخمثثس المقبلثثة التثثي 

محثثثافظ البنثثثك « معهثثثد التقثثثدم للسياسثثثات االنمائيثثثة»ضثثثيف 

المركثثزي الثثدكتور علثثي العثثالق للحثثديث عثثن سياسثثات البنثثك 

وتفاصيل الخطة خالل نثدوة عقثدها المعهثد حضثرها نخبثة مثن 

الخبثثراء واعضثثاء مجلثثس النثثواب وممثلثثوا مصثثارف القطثثاع 

 الخاص .
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فظ الثثذي ادار النثثدوة، اوضثثح فثثي النائثثب الثثدكتور مهثثدي الحثثا

مسثثتهلها ان البنثثك المركثثزي العراقثثثي، مؤسسثثة ماليثثة مهمثثثة 

والسيما في الظروف الراهنة من التطور العام في البالد . فهو 

المسؤول عن الرقابثة النقديثة واصثدار النقثود واالشثراف علثى 

النشاطات اليومية المتعلقثة بالقطثاع المصثرفي والرقابثة عليهثا 

 … ً ، مي عند اجثراء تغييثر كبيثر فثي  2003انه ومنذ  موضحا

سياسثثة ونظثثام البنثثك المركثثزي العراقثثي ومنهثثا صثثدور قثثانون 

جديد . توالثت الكثيثر مثن التحفظثات واالراء المتضثادة وتثدور 

حثثثول خيثثثارات السياسثثثة االفضثثثل للبنثثثك المركثثثزي وحصثثثل 

ماحصثثثل مثثثؤخراً خثثثالل السثثثنوات الثثثثال  عشثثثرة الماضثثثية 

والتعقيبات بما فيها البحث فثي صثالحية قثانون وتعددت اآلراء 

البنثثك المركثثزي واهميثثة االفثثادة مثثن االحتيثثاطي النقثثدي وحتثثى 

حول نمط بيع العملة والداعي الستئناف العمل بقانون التحويثل 

الخارجي .. متسائال : فهل يمكن االستمرار بالطريقة مياهثا  .. 

اتيجية الفتثثثاً الثثثى ان البنثثثك المركثثثزي اصثثثدر مثثثؤخراً اسثثثتر

لألعثثثوام المقبلثثثة . فهثثثل يمكثثثن لهثثثا ان تكثثثون خيثثثاراً صثثثائباً 

للمستقبل وماهي انعكاساتها على االقتصاد الثوطني ، والقطثاع 

المصرفي ودوره في الحيثاة االقتصثادية .  .. مشثدداً علثى اننثا 

امام مهمة كبيرة تتعلق باشكاليات االداء العثام للبنثك المركثزي 

والر وقثانون التحويثل الخثارجي .. وكيف يمكن معالجة بيع الد

وان وسثثائل االعثثالم بثثدمت تتحثثد  عثثن هثثذه القضثثايا بمثثا يثيثثر 

التساؤالت وخلق تصورات خاطئة يجب تصثحيحها مثن خثالل 

الحثثديث بصثثراحة وتشثثخيص مثثواطن الخلثثل علثثى الثثرغم مثثن 

 وجود تباين كبير في الرؤى ..

ان  الى ذلك اكثد محثافظ البنثك المركثزي الثدكتور علثي العثالق

عمليثثة بيثثع العملثثة بحاجثثة الثثى فهثثم عميثثق فثثي ظثثل االتهامثثات 

الكبيثثرة التثثي يتعثثرض لهثثا البنثثك مثثن دون ادلثثة تثبثثت وجثثود 

شثثبهات فسثثاد او عمليثثة غسثثيل لالمثثوال او تهريثثب للعملثثة .. 
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مستغرباً من الطثرح الثذي يقثول ا ن بيثع العملثة او هثدر للمثال 

دية بصثثلة وان العثثام فهثثذا توصثثيف أليمثثت للعلميثثة او االقتصثثا

هناك الكثير من الدول تمارس هذه العملية وهثي مثن الوظثائف 

 الرئيسية للبنوك المركزية في العالم

معهثد »واضاف العالق خالل مشاركته في النثدوة التثي عقثدها 

وعثرض خاللهثا اسثتراتيجية البنثك « التقدم للسياسات االنمائيثة

امثثثثات المركثثثثزي للسثثثثنوات الخمثثثثس المقبلثثثثة .. ان هثثثثذه االته

الموجهثثة للبنثثك مثثن دون ادلثثة سثثببت مشثثكالت كبيثثرة للقطثثاع 

المصرفي العراقي على المسثتويين الثوطني والثدولي نثتج عنثه 

حالة من عدم الثقة والتحوط من قبل المصارف العالمية متثأتي 

مثثن االنطباعثثات التثثي تخلقهثثا التصثثريحات المشثثككة .. داعيثثاً 

االشثياء باسثمائها المشككين الى البحث عثن معالجثات وتسثمية 

.. متحثثدياً مروجثثي تلثثك االتهامثثات ان يثبتثثوا بالوثثثائق ان هثثذه 

االموال متأتيثة مثن جثرائم بثأي شثكل مثن االشثكال . مؤكثداً ان 

قانون البنك ينص صثراحة علثى بيثع العملثة مثن دون مي قيثود 

او شثثروط فضثثال ان العثثراق هثثو عضثثو ضثثمن منظومثثة بنثثك 

ات عليثثه االلتثثزام بهثثا تتعلثثق النقثثد الثثدولي وهنثثاك لثثوائح ومثثدون

 بالتحويل الخارجي

واشثثثار العثثثالق ان المشثثثكلة التثثثي نواجههثثثا هثثثي ان التثثثدفقات 

النقديثثثة تثثثأتي مثثثن الخثثثارج فقثثثط مثثثن خثثثالل بيثثثع الثثثنفط وهثثثذه 

التدفقات تذهب الى وزارة المالية حصراً وهذه الثوزارة ليسثت 

 يحتثثاج الثثى الثثدوالر انمثثا هثثي تحتثثاج الثثدينار لتمويثثل االنفثثاق

الحكثثومي لثثذلك فهثثي تلجثثأ الثثى بيثثع الثثدوالر للبنثثك المركثثزي 

مقابثل الحصثول علثثى الثدينار وبثدوره يقثثوم البنثك بيثع الثثدوالر 

فثثثي السثثثوق لخلثثثق التثثثوازن والعمثثثل لتغطيثثثة االسثثثتيرادات .. 

موضحاً في حال لجأ البنك الى فثرض قيثود علثى مثزاد العملثة 

ين فسثثثيرتفع سثثثعر الصثثثرف وتفثثثتح االبثثثواب امثثثام المضثثثارب
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البتثثزاز االخثثرين .. لثثذلك فعلثثى البنثثك المركثثزي يحثثافظ علثثى 

استقرار اسعار الصرف وهي مثن مهامثه االساسثية والحثد مثن 

التضثثخم ضثثمن الحثثدود المسثثتهدفة لثثذلك لثثيس باالمكثثان وضثثع 

القيود وال يمكن غلق النافذة النه التوجثد لثدينا خيثارات اخثرى 

القيثام بهثذه المهمثة .. مشدداً ان وزارة المالية غير قثدارة علثى 

 النها غير جاهزة لذلك

وتحد  العالق عن االحتياطي النقدي للبنثك المركثزي .. مبينثاً 

ان هثثثذا االحتيثثثاطي العالقثثثة لثثثه باالحتيثثثاطي الموجثثثود لثثثدى 

الحكومثثثة والخزينثثثة العامثثثة لثثثدى وزارة الماليثثثة ، والفثثثائض 

د الحقيقي هو تلك االموال التي تتراكم لدى الحكومة والتثي تزيث

عثثن حاجثثة االنفثثاق وهثثذا مثثا حثثد  فثثي سثثنوات سثثابقة عنثثدما 

ارتفعت األيرادات فوق سقف النفقات ما ادى الثى تثراكم مبثالغ 

احتياطيثثة .. مبينثثا ان احتيثثاطي البنثثك يتنثثاقص عنثثدما تتراجثثع 

األيثثثرادات .. مضثثثيفا ان تخفثثثيض قيمثثثة الثثثدينار مثثثن شثثثأنه ان 

المائثثة فثثي  30يتسثثبب فثثي رفثثع نسثثب التضثثخم الثثى اكثثثر مثثن 

مقابثثل فوائثثد قليلثثة ممثثا يضثثطرنا الثثى انفقثثاق مبثثالغ طائلثثة فثثي 

سثثنوات الحقثثة لتصثثحيح الوضثثع والسثثيطرة علثثى التضثثخم .. 

مؤكدا ان الحل في زيادة االحتياطي الحكومي يكمن فثي تفعيثل 

االدوات االخثثرى مثثثل الضثثرائب مثثن دون التثثأثير علثثى القثثوة 

كم باهثثثداف الشثثثرائية للمثثثواطن االعتيثثثادي مثثثن خثثثالل الثثثتح

الضثثريبة .. مشثثدداً ان خيثثار تخفثثيض قيمثثة الثثدينار هثثو الخيثثار 

االخيثثر الثثذي نفكثثر بثثه وال يمكثثن ان نلجثثأ اليثثه اال عنثثد انعثثدام 

 الحلول وهو خيار العاجزين .

وبين محافظ البنك المركزي ان قوة الثدينار واسثتقراره مثرتبط 

اطي بقثوة االقتصثاد ولثثيس بعمليثة البيثع والشثثراء ولثيس االحتيثث

هثثثو العامثثثل الحاسثثثم فثثثثي هثثثذا االطثثثار فهنثثثاك دول عظمثثثثى 

احتياطياتهثثا قليلثثة ولكثثن لثثديها اقتصثثاد قثثوي .. وحتثثى العثثراق 
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كان يصنف من الدول التي تبالغ في االحتيثاطي .. موضثحاً ان 

االحتياطي الكبيثر ال يعثد مؤشثراً علثى قثوة االقتصثاد بثل علثى 

صاد ولثذلك فثان العكس يمثل في بعض االحيان عبئاً على االقت

الكثير من الدول عندما يزيد عندها االحتياطي اكثر من تغطيثة 

 العملة المحلية فانها تحول الفائض الى الخزينة .

واقر العالق بوجود مشكالت في المصثارف وهثي بحاجثة الثى 

اصالحات كبيرة ورقابة .. مشثدداً ان الرقابثة علثى المصثارف 

على ذلك .. موضحاً ان  تحتاج الى بناء والبنك المركزي يعمل

هنثثاك تحثثديات كبيثثرة تواجثثه عمثثل المصثثارف مثثع الحكومثثة 

والقطثثاع الخثثاص وحتثثى مثثع المثثواطن ، وهنثثاك مشثثكلة تتمثثثل 

بصعوبة استرداد القروض المتعثثرة ومشثكالت واقعيثة اخثرى 

منهثثا إيثثداعات المصثثارف الخاصثثة فثثي اقلثثيم كردسثثتان التثثي 

قلثيم ماتسثبب باحثدا  ترليونات دينار استعملت فثي اال 7بلغت 

هثثزة كبيثثرة فثثي عمثثل هثثذه المصثثارف ، فضثثال عثثن عثثدم قثثدرة 

الحكومة في تسثديد اسثتحقاقات المقثاولين وهنثاك قصثور كبيثر 

في ادارات هذه المصثارف .. داعيثاً الثى ضثرورة اللجثوء الثى 

االدماج المصرفي من اجل تقوية القطاع المصرفي فنحن لسثنا 

القثثدرة علثثى االسثثهام فثثي  مصثثرفًا التمتلثثك 50محتثثاجين الثثى 

 التنمية .

وكشثثف العثثالق عثثن عثثدم السثثماح للمصثثارف االسثثالمية التثثي 

اجيزت مؤخراً في الدخول الى مثزاد العملثة اال بعثد التأكثد مثن 

 ممارستها النشاط المصرفي االسالمي بنحو صحيح ..

من جانب اخر استعرض محافظ البنك المركزي الدكتور علثي 

..  2020-2016تيجية للبنثك للسثثموات العثالق الخطثة االسثترا

موضثثحاً ان هثثذه الخطثثة اسثثتمدت مهثثدافها مثثن السياسثثة العامثثة 

للدولثثة فثثي بنثثاء اقتصثثاد سثثوق حثثر يقثثوم علثثى عوامثثل السثثوق 
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والمنافسثثة وتمكثثين القطثثاع الخثثاص مثثن اداء دور مسثثاس فثثي 

التنميثثة االقتصثثادية كمثثا بنيثثت الخطثثة فثثي ضثثوء مهثثداف البنثثك 

والمتمثلثثة  2004لسثثنة  56ي قانونثثه رقثثم المركثثزي الثثواردة فثث

بتحقيق االستقرار فثي االسثعار المحليثة والمحافظثة علثى نظثام 

مثثالي ثابثثت فضثثال عثثن العمثثل علثثى تعزيثثز التنميثثة المسثثتدامة 

وتحقيق الرخاء في العراق .. مشيراً الى ان الخطثة تتكثون مثن 

 خمسة اهداف رئيسة ولهذه االهداف اخرى فرعية ومبادرات

ان الهثثدف االسثثتراتيجي االول يسثثعى الثثى بنثثاء اطثثر واضثثاف 

شاملة لتحقيق االسثتقرار المثالي وتطثوير نمثاذج رياضثية لهثذا 

 االستقرار ووضع مؤشرات السعار االصول .

امثثا الهثثدف الثثثاني فهثثو تعزيثثز انظمثثة الرقابثثة الشثثاملة المبنيثثة 

علثثى المخثثاطر مثثن خثثالل وضثثع اطثثار عمثثل اشثثرافي مبنثثي 

. مع تطبيق معايير التقيثيم Baselت ) بازل( يتوافق مع متطلبا

الموحد على المصارف .. فيما تسعى الخطة فثي هثدفها الثالثث 

الثثى حمايثثة النظثثام المثثالي بوضثثع اسثثتراتيجية وطنيثثة لمكافحثثة 

غسثثثيل االمثثثوال وتمويثثثل االرهثثثاب. واتخثثثاذ التثثثدابير وتثثثوفير 

المتطلبثثثات المطلوبثثثة لالنضثثثمام الثثثى منظمثثثة )ايجمونثثثت( .. 

دف الرابثثثع للخطثثثة يسثثثتهدف تعزيثثثز حمايثثثة المسثثثتهلك والهثثث

باعتمثثاد اطثثار عمثثل شثثامل للسياسثثات واالجثثراءات الواجثثب 

تطبيقهثا لحمايثة المسثثتهلك المثالي. وفثي هثثدفها الخثامس تسثثعى 

الخطة الى العمل على استقرار سعر الصرف من خالل تنويثع 

االدوات االسثثثتثمارية وادخثثثال عمثثثالت جديثثثدة قابلثثثة للتحويثثثل 

 يل هيكل اسعار الفائدة وسحب الفائض النقديوتفع

المشثثاركون فثثي النثثدوة ابثثدوا الكثيثثر مثثن اآلراء والمالحظثثات 

بشأن اداء البنك المركزي وخطته الجديدة مشيدين بما تضثمنته 

هثثذه الخطثثة مثثن محثثاور مهمثثة متمنثثين لهثثا النجثثاح .. شثثاكرين 
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جثة معهد التقدم على عقد مثل هذه الندوات المهمة لبحثث ومعال

 شتى القضايا بأسلوب حواري متمدن

نائثثب رئثثيس مجلثثس االدارة فثثي مصثثرف اشثثور الثثدولي علثثي 

الحسثثيني ابثثدى عثثدداً مثثن المالحظثثات بشثثأن اسثثتراتيجية البنثثك 

واصثثفًا إياهثثا بالطموحثثة جثثدًا .. معتقثثداً ان البنثثك حمثثل نفسثثه 

مسؤولية اكبر من حجمه نتيجة عدم تحمثل هثذه المسثؤولية مثن 

الخثثرى ..موضثثحاً ان هنثثاك شثثركاء اساسثثيين قبثثل الجهثثات ا

للبنثثثك المركثثثزي واخثثثرين ثثثثانويين مثثثثل الماليثثثة والضثثثرائب 

وديوان الرقابة الماليثة وسثوق االوراق الماليثة وقطثاع التثأمين 

.. وهنثثاك هيئثثة مهمتهثثا تحديثثد االسثثعار .. الفتثثاً الثثى ان بعثثض 

هثوم المفاهيم التي تضمنتها االستراتيجية مفاهيم عامة ومنها مف

مخاطر االداء .. داعيثاً الثى تطثوير قنثوات االسثتجابة السثريعة 

 ومنها قنوات الرقابة ..

رئثثيس اتحثثاد رجثثال االعمثثال العثثراقيين راغثثب رضثثا بليبثثل 

اوضح في مداخلة له ان مثا يهثم القطثاع الخثاص المتفاعثل مثع 

سياسات البنك المركزي يواجه تحديات .. داعياً البنك الى دعم 

.. معتقثثداً ان الحلثثول التثثي وضثثعها البنثثك واجهثثت هثثذا القطثثاع 

الكثير من التحثديات وخصوصثا المبثادرات التثي اطلقهثا البنثك 

ومنها مبادرة الستة ترليونات لوجود جهات تسعى الفشال هثذه 

المبثثادرة مثثن خثثالل االليثثات الخاطئثثة التثثي تعثثد بمثابثثة االلغثثام 

ى المصثرف لنسف هثذه المبثادرة ..مبينثا ان عقليثة القثائمين علث

الصثثناعي هثثي عقليثثة تجاريثثة وبالتثثالي فثثان االجثثراءات التثثي 

وضثثعها هثثذا المصثثرف هثثي اجثثراءات مكبلثثة وال تسثثمح ألي 

صناعي باالستفادة من المبادرة كما ان التوجثه لثدى المصثرف 

هو نحو المشاريع الجديدة وهذه المشاريع لثن تحثرك االقتصثاد 

حلثي االجمثالي .. وال توفر فرص عمل وال تسهم في النثاتج الم
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مشثثدداً علثثى ضثثرورة تشثثكيل لجنثثة لوضثثع الضثثوابط وابعثثاد 

 الطفيليين .

فثثي المائثثة  75الخبيثثر المصثثرفي موفثثق حسثثن محمثثود بثثين ان 

مثثثن العملثثثة المتداولثثثة هثثثي خثثثارج المصثثثارف .. وان مشثثثكلة 

القطاع المصرفي هثي ضثعف الودائثع والثدليل عثدم قثدرة هثذا 

الد او تنفيثذ مشثروع سثثكني القطثاع فثي دعثثم االسثتثمار فثي الثثب

واحد في العراق .. مبيناً ان ثقة الناس تتضثاءل يومثاً بعثد تخثر 

فكيثثف يمكثثن اعثثادة هثثذه الثقثثة فثثي وقثثت تعجثثز المصثثارف عثثن 

اداء الصثثثثكوك .. معربثثثثاً عثثثثن اسثثثثفه لغيثثثثاب الرقابثثثثة علثثثثى 

المصثثثثارف واختثثثثراق هثثثثذه الرقابثثثثة .. مضثثثثيفاً ان االقتصثثثثاد 

يثع النثاس يتعثاملون بالنقثد وقثد العراقي هثو اقتصثاد نقثدي وجم

مصثرفاً بعثد تحويثل شثركات التحويثل  54بلغ عدد المصثارف 

المثثالي الثثى مصثثارف .. فهثثل نحثثن نحتثثاج الثثى هثثذا العثثدد مثثن 

المصثثثارف   . وهثثثل هنثثثاك مالكثثثات مصثثثرفية قثثثادرة علثثثى 

ادارتهثثثا .. مضثثثيفاً ان هنثثثاك مصثثثارف دوليثثثة كبثثثرى لثثثم تعثثثد 

الحواالت المركزية التثي  تتعامل مع المصارف العراقية بسبب

النعثثرف لهثثا اصثثال وال حركتهثثا فهثثي العقبثثة امثثام المصثثارف 

 الدولية في تعاملها مع المصارف العراقية .

النائب الدكتور جمال المحمثداوي .. اثثار عثددًا مثن التسثاؤالت 

من بينها هل ان هذه االستراتيجية هي اول خطثة يطلقهثا البنثك 

كثير من االفكار المطروحثة تمثثل المركزي .. مشيراً الى ان ال

وظثثائف اساسثثية للبنثثك .. الفتثثا الثثى ان مبثثادرة مجلثثس النثثواب 

( مليثون دوالر فثي 75التي حددت مزاد العملثة بثـ) 2015عام 

كمثا يثرى  –اليوم لمنع غسيل االموال ودعم االرهاب .. ولكثن 

اتضح ان المبادرة ليست بيد البنثك المركثزي انمثا  -المحمداوي

 اربين ولم يتمكن البنك من السيطرة على هؤالء .بيد المض
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المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهثر محمثد صثالح 

.. اوضثثح ان العثثراق انفثثتح علثثى االسثثتيراد بنحثثو كبيثثر. داعيثثاً 

الى تشجيع التصدير لبعض السلع والمنتجات ورفع القيود عثن 

 ذلك

مثن عثدم الخبير المصرفي سمير النصيري .. عبر عن خشثيته 

تطبيثثق خطثثة البنثثك المركثثزي حالهثثا حثثال بقيثثة الخطثثط التثثي 

( اسثثثتراتيجية كثثثان مصثثثيرها الرفثثثوف 16تجثثاوز عثثثددها الثثثـ)

العاليثثة .. وهثثثذه الخطثثثة جثثثاءت متثثثأخرة .. داعيثثثاً الثثثى وضثثثع 

توقيتثثات لتنفيثثذ محثثاور الخطثثة النقثثاذ القطثثاع المصثثرفي مثثن 

فاً ال مصثر 16مصارف مهثددة بثاإلفالس و 10االنهيار فهناك 

تستطيع التسديد لمستحقات الزبائن ..وعلى البنك المركثزي ان 

بهثثدف اسثثتعادة الثقثثة  2016يكشثثف عثثن اولويثثات خطتثثه لعثثام 

بالقطثثاع المصثثرفي .. مبينثثاً ان تثثدخل المثثالكين للمصثثارف فثثي 

السياسثثثة االداريثثثة والمهنيثثثة للمصثثثارف الخاصثثثة يلغثثثي دور 

ويات هثي اعثادة دراسثة االدارة التنفيذية .. وان اولى هذه االول

وتقيثثيم واقثثع المصثثارف الخاصثثة والتوصثثية بضثثروة االنثثدماج 

 المصرفي لتقوية هذا القطاع .

نصصصصن نصصصصفنة  سلفاألصصصص  تمصصصص    سصصصصة   ة سة صصصص  

 2016 إلرهفب  لجد د 

 بأمم  لشعب

 رئفم   لجسهةر  

بنصصصف  ل  مصصصق سصصصف  نصصصرب سجمصصصع  لنصصصة ب ة صصصفد   م صصص  رئصصص ع 

  61أأللصصفم  لبنصصد (أةن  سصص   لسصصفد  ( لجسهةر صص  ة مصص نفد ل  لصصق 

   س   لدم ةر .73ة لبند ( ثفلثف  س   لسفد  (
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  در  لقفنة   آل ي :

 2015  لمنـ 39رنـم (

 نفنة  سلفاأل  تم    سة   ة سة    إلرهفب

  لف     ة 

  ل عفر ف

 ق د بفلس طمألفت  ل فل   إلتر ض هصا   لقصفنة   - 1- لسفد  

 :  لسعفني  لسب ن   ز ؤهف
  لبنك :  لبنك  لسرلزي  لعر ني -أةنل 

ل    لسألفاظ : سألفاظ  لبنك  لسرلزي  لعر ني. -ثفن ف

ل   لسجمصصصع : سجمصصصع سلفاألصصص  تمصصص    سصصصة   ة سة صصص   -ثفلثصصصف
  إلرهفب .

ل   لسل صصصب : سل صصصب سلفاألصصص  تمصصص    سصصصة   ة سة صصص   -ر بعصصصف
  نرهفب.

ل   صة    سة   :    صة   ة  لسس ملصفت  ل صي  ص م  لأل -خفسمف
 م هصصف بصصفي ةمصص م  لفنصصت لفلعسمصص   لةطن صص  ة لعسمصص    جنب صص  
ة  ةر    لسفل صصص  ة ل جفر صصص  ة لةد ئصصصا ة لألمصصصفبفت  لجفر صصص  
ل لصف  شصلمهف  ة نم ثسفر ت  لسفل ص  ة ل صلةك ة لسألصرر ت   صف
بسف ا هف  نلل رةن ص  أة  لرنس ص  ة  لسعصفد   لنف مص  ة  ألجصفر 

  سصصص   قصصصفر  ة سنقصصصة   للر سصصص  ة لمصصصما ةلصصص  اي ن سصصص  سفل صصص
ة لألقة   لس عمق  بهف ، ةسف   صأ ق سص   مصك   سصة   سص  اة ئصد 
ةأربصصف، ، مصصة   ألفنصصت د خصص   لعصصر   أم خفرجصص  . ة ي نصصة  
 خصصر سصص    سصصة    قررهصصف  لسجمصصع نتصصر ض هصصا   لقصصفنة  ، 

 بب ف   نشر اي  لجر د   لرمس   .
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ل   لس أل صم  س أل صتت  لجر سص  :   سصة    لنف جص   ة  -مفدمصف
ل ، سصصص   ل  ة جزئ صصصف ب ـــصصصـةر  سبفشصصصر   ة ت صصصر سبفشصصصر  لم صصصف

  ر لفب أألدى  لجر ئم  ن م   .

ل   لجر س     م  : ل  جر س  اي  لقصفنة   لعر نصي سص   -مفبعف
 جر ئم  لجنف فت أة  لجنح .

 لسؤمم   لسفل  : أي شخن طب عي أة سعنصةي  صز ة   -ثفسنف 
   ل فلح  ألد  لعست  أة ن فب  نشفط أة ألثر س   لعسم فت  ل فل

  ن  :

 مقصصصي  لةد ئصصصا ةت رهصصصف سصصص    سصصصة    لقفبمصصص  لمصصصداا سصصص   -أ 
  لجسهةر لفلخدسفت  لس را    لخف  .

  ننر ض .-ب 

  ل أج ر  ل سة مي.-جـ

 خدسفت  ألة     سة   أة  لق س  -د

  د ر أة  د ر  ةمفئ   لصداا لبطفنصفت  لخ صم ةبطفنصفت  -هـ
لسب صصصصصفنت ة ل صصصصصلةك  لمصصصصص فأل   ة لشصصصصص لفت  نئ سصصصصصف  ، ة ل

 ة  سة    إللل رةن   ةت رهف.

  نل ز سفت ة لضسفنفت  لسفل   . -ة 

  ل د ة  أة  ن جفر اي سف  أ ي : -ز 

  أدة ت  لمصصة   لنقصصدي لفلشصص لفت ة للسب صصفنت ةشصصهفد ت 1(

  إل د  

    لسش قفت  لسفل   .2(

    ل رف   جنبي .3(

مصصصص ، ةأمصصصصعفر  لففئصصصصد ، ة لسؤشصصصصر ت   أدة ت  صصصصرف  لعس4(

  لسفل  

     ةر    لسفل    لقفبم  لم د ة 5(

    لعقةد  لسم قبم   لممما   مفم   .6(

 لسشصصفرل  اصصي أ صصد ر   ةر    لسفل صص  ة قصصد م  لخصصدسفت  -، 
  لسفل    لس عمق  بهاب  إل د ر ت .
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  د ر   لسألفاظ  لفرد   أة  لجسف   . -ط 

  ةر    لسفل ص   لقفبمص  لم مص   بفلن فبص   ص  ألفظ  لنقصد أة  -ي 
  لغ ر أة  د ر هف.

 م ثسفر   سة   أة  لنقصةد أة  د ر هصف أة  شصغ مهف بفلن فبص   -ك 
     لغ ر.

  صصد ر ةثصصفئت  ل صصأس    مصصق  لأل صصف  ةت رهصصف سصص  أنصصة    -  
 ل صصصأس    لس  صصصم  بفنمصصص ثسفر ب صصصف  سصصصؤس  أة ةمصصص ط لعقصصصد 

  ل أس  .

 ةد أة  لعستت. بد    لنق -م 

أي نشصصفط أة  سم صص  أخصصرى   صصدر ب ألد صصدهف نصصر ر سصص   -  
سجمع  لةزر  ، بنف   مق  ن ر ،  لسجمع ة نشر اي  لجر د  

  لرمس  

ل     سف  ة لسه  ت ر  لسفل    لسألدد  ة شصس  سصف  صأ ي  - فمعف
: 
دنلصص    لعقصصفر ت، س صصق بفشصصرة  سعصصفستت   عمصصت بب صصا أة  -أ

 لتهسف ل فلح  لعست .شر    قفر ت أة 

 ل صصفت  ة  جصصفر  لسعصصفد   لنف مصص  أة   ألجصصفر  للر سصص ،  -ب 
س صصق شصصفرلة  اصصي سعصصفستت نقد صص   ألصصدد ن س هصصف بب صصف    صصدرب 

 رئ ع  لسجمع ة نشر اي  لجر د   لرمس  .

 لسألفسة  أة  لسألفمصبة ، مصة   لصفنة   سفرمصة  سهنص هم  -ج 
اصصصي شصصصرلفت  بشصصصل  ألصصصر أة لصصصفنة  شصصصرلف  أة سصصص   لعصصصفسم  

س خ  صصصص ، ةالصصصصصك  نصصصصد   صصصصصد دهم أة  نف صصصصاهم أة ن صصصصصفسهم 
بسعصصصفستت ل صصصفلح  ستئهصصصم ا سصصصف   عمصصصت بصصصأي سصصص    نشصصصط  

  ل فل  :

   شر   أة ب ا  لعقفر ت.1(

    د ر  أسة    لعس   أة أةر ن   لسفل   أة أ ةل    خرى.2(
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   د ر   لألمصصصصصفبفت  لس صصصصصرا   أة ألمصصصصصفبفت  ل صصصصصةا ر أة 3(

 ةر    لسفل  .ألمفبفت   

   نظ م  لسمفهسفت اي  نشف  أة  شصغ   أة  د ر   لشصرلفت 4(

. 

   نشصصصصصصف  أة  شصصصصصصغ   أة  د ر    شصصصصصصخفن  لسعنة صصصصصص   ة 5(

  ل ر  بفت  لقفنةن   .

   ب ا أة شر    لشرلفت .6(

سقدسة  خدسفت  لشرلفت ة ل نفد ت  نئ سفن   ة لشرلفت  -د 
م بسعصصفستت ل صصفلح   خصصرى، ةالصصك  نصصد   صصد دهم أة ن صصفسه

  لعس    مق أمفع  جفري، ة شس  هاب  لخدسفت:

    لعس  ب ف  ةل   سؤمع لألشخفن  لسعنة  1(

   لعسصصص   ة  ل ر  صصصب لشصصصخن  خصصصر لمعسصصص  ب صصصف  سصصصد ر 2(

سفةض أة شر ك اصي شصرل   ضصفس   ة اصي سةنصا سشصفب  اصي 
 شخن سعنةي .

   صصةا ر سل صصب سمصصج  أة سقصصر  سصص  أة  نصصة   سر مصصم  أة 3(

 نصصصة   بر صصصد ،  ة  نصصصة    د ري إلألصصصدى  لشصصصرلفت أة  ي 
 شخن سعنةي  ة  ر  ب نفنةني .

   ل  صصرف  ة  ل ر  صصب لشصصخن  خصصر ل   صصرف لة صصي 4(

 ل ندة   ئ سفني  ة  لق فم بعس  سسفث  ل فلح  ر  ب نفنةني.

   ل  صصرف  ة  ل ر  صصب لشصصخن  خصصر ل   صصرف لسمصصفهم 5(

  مسي .

ر بإضصصفا هف، نصصر ر سصص    أي نشصصفط أة سهنصص  أخصصرى   صصد6(

سجمصصع  لصصصةزر  ، بنصصصف   مصصصق  ن صصر ،  لسجمصصصع ، ة نشصصصر اصصصي 
  لجر د   لرمس   .

 سة صص   إلرهصصفب : لصص  اعصص   ر لبصص  أي شصصخن  قصصةم  - فشصر ل 
بأ ص  ةمص م  لفنصت، سبفشصر  أة ت صر سبفشصر ، بإر د ص ، ب صصةا ر 
  سة   أة جسعهف أة  لشرة  اي الصك،س  س صدر شصر ي أة 

 مصص خد سهف، سصصا  مسصص  بصصأ   مصصك   سصصة   ت صصر شصصر ي، بق صصد 
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ل اصصصي  نف صصصا  سصصص   رهصصصفبي، أة سصصص   ل أة جزئ صصصف م مصصص خدم، لم صصصف
 رهفبي أة سنظس   رهفب ص  ، مصة   ةنعصت  لجر سص  أم لصم  قصا 
ةب صصرف  لنظصصر  صص   لدةلصص   ل صصي  قصصا ا هصصف هصصا   لفعصص  ،  ة 

   ة جد ا هف  إلرهفبي  ة  لسنظس   إلرهفب   .

 هفبي ة شس  : لعس   إلر -ألفدي  شر

 ل  اع  سجرم اي ها   لة ف اي  لقفنة   لعر ني. -أ 

ل  اع   شل  جر س  ةاقصف  لم عصفر ف  لسن صةن  م هصف  -ب
اي   ففن   سنصا  نمص  ت  ت صر  لقصفنةني  مصق  لطصفئر ت لمصن  

  ة  ففن صص  نسصصا جصصر ئم  ن  صصد    مصصق مصصتس   لط صصر   1970(

فنبص   لجصر ئم  لسر لبص    ة  ففن   سنصا ةسع1971 لسدني لمن  (

  . 1973ضد  نشصخفن  لسشصسةل   بفلألسف ص   لدةل ص  لمصن  (

ةسعفنب   لجر ئم  لسر لب  ضد   شخفن  لسشسةل   بفلألسف ص  

  ة  ففن صصص  نسصصصا جصصصر ئم  ن  صصصد    مصصصق 1974 لدةل صصص  لمصصصن  (

 . ة ن ففن صصص   لدةل صصص  1975مصصصتس   لط صصصر    لسصصصدني لمصصصن  (

  ة  ففن    لألسف ص   لسفد ص  1979ن  (لسنفهض   خا  لرهفئ  لم

  ة لبرة ةلصصصة   لس عمصصصت بقسصصصا 1980لمسصصصة د  لنةة صصص  لمصصصن  (

أ سصصصف   لعنصصصف ت صصصر  لسشصصصرة   اصصصي  لسطصصصفر ت  ل صصصي  خصصصدم 
 لط ر    لسصدني  لصدةلي ،  لسلسص  ن ففن ص  نسصا  ن سصف  ت صر 
 لسشصصصرة    لسةجهصصص  ضصصصد مصصصتس   لط صصصر    لسصصصدني لمصصصن  

   سف  ت ر  لسشصرة    لسةجهص  ضصد   ة  ففن   نسا 1988(

  ة لبرة ةلصة   لس عمصت 1988متس   لستأل   لبألر   لمصن  (

بقسا    سف  ت ر  لسشرة    لسةجه  ضد متس   لسنشف  ت 

  . 1988 لثفب صصصص   لسةجصصصصةد   مصصصصق  لجصصصصرف  لقصصصصفري لمصصصصن  (

ة ن ففن صصص   لدةل صصص  لقسصصصا  لهجسصصصفت  نرهفب صصص  بفلقنفبصصص  لمصصصن  

  ففن   أخرى  ة برة ةلة  اي  صم  ب سة ص    أة أي 1997(

  نرهفب  لة  جسهةر    لعر   طراف  ا هف .
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ل  اع   ر د سن  ن   سدن    أة  لسمفع بمتس  بدنهم أة  -جـ
ل اصي    سصف   لعد ئ ص  اصي  ل نفشصطف بأي شخن  خر لص ع طراصف
ألصصفنت  لنصصز    لسمصصمىح، س صصق لصصف   لغصصرض سصص  هصصا   لفعصص  ، 

 لنفع أة  جبفر أللةس  أة سنظسص  دةل ص   خة ف سجسة   س  
  مق  لق فم بعس  سع ى  أة  نس نف      لق فم ب  .

 إلرهصصفبي: لصص  شصصخن طب عصصي  ر لصصب أ سصصف   -ثصصفني  شصصر
 رهفب صصص  ، بة صصصف  اصصصف ت  لمجر سصصص  ،  ة  شصصص رك ا هصصصف ،  ة 
ألرض  مق  ر لفبهف ةلة لم   ر صب  مصق  ل ألصر ض  ثصر ،  ة 

  فصصت  مصصق  ر لفبهصصف ، بصصأي ةمصص م    صصة طع  مصصق  ر لفبهصصف ،  ة
 لفنت ، مة   بشل  سبفشر أة ت ر سبفشر.  ة شر  ا هف .

 لسنظسص   إلرهفب ص : هصة   فصف  شخ ص    ة  لثصر  -ثفلث  شصر
 مصصق  ر لصصفب أ سصصف   رهفب صص  ، بأ صص  ةمصص م  لفنصصت ، بشصصل  
سبفشر  ة ت ر سبفشصر ، مصة    لفنصت  ن سصف  سع نص   ة ت صر 

   لسجهز  لهف  ة  لسمصهم  نر لفبهصف س صق سع ن   ة  مق   اعف
لف   ن فف  سنظسف  ةلة اي سبدأ  لة ن  ، سمص سر   ةلصة لسصد  
ن صص ر  . مصصة   ةنعصصت  لجر سصص   ة لصصم  قصصا .  ة  ي سجسة صص  

 س   إلرهفب     قةم بأي اع  س    اعف        :

 ر لصصفب أة سألفةلصص   ر لصصفب أاعصصف   رهفب صص ،  سصصد ل، بصصأي  -أ
 ل  سبفشر أة ت ر سبفشر.ةم م ، بش

  ل ة طؤ اي  نف ا أاعف   رهفب  . -ب
  نظ م أاعف   رهفب  ، أة  ةج    آلخر    لق  ر لفبهف. -ج 

 لسمصصفهس  اصصي  ر لصصفب أاعصصف   رهفب صص ، سصصا سجسة صص  سصص   -د
  شصصصخفن  عسصصص  لغصصصرض سشصصص رك ، ألصصص    لصصصة   لسمصصصفهس  

بن صصص  س عسصصد ، ةبهصصدف  عز صصز  لفعصص   إلرهصصفبي أة سصصا  لعمصصم 
  لسجسة   اي  ر لفب اع   رهفبي.
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 لسم ف د  لألق قي :  لشخن  لطب عي  لصاي  س مصك  -ر با  شر
 ة  سفرع م طر  نهفئ   سبفشر   ة ت ر سبفشر   مصق  لعس ص  
. أة  لشصصخن  لطب عصصي  لصصاي  صص م  لسعفسمصص  ن فبصص   نصص  لصصالك 
 لشصصخن  لصصاي  سصصفرع مصص طر  اعم صص  نهفئ صص   مصصق شصصخن 

 فنةني .سعنةي  ة  ر  ب ن

 لألجصصز:  لألظصصر  لسؤنصصت  مصصق نقصص    سصصة   أة  -خصصفسع  شصصر
س أل صصتت  لجر سصص  أة  ألة مهصصف أة  بصصد مهف أة  ل  صصرف ا هصصف 
 م نفد ل  لق نر ر  فدر س  سأللس  سخ     ة جهص  سخ  ص  

 ةلسد  مر ف   لقر ر .

 ل جس صصد : ألظصصر نقصص   نسصصة   أة  لسعصصد ت  ة  -مصصفدع  شصصر
ف  ة  ل  صصرف ا هصصف أة  ألر لهصصف  لةمصصفئط   خصصرى  ة  ألة مهصص

 ندسف  لة  سسمةل  نشخفن  ة ل فنفت سألصدد   ة   أللسصة  
بهصصف ب بنصصف  ل  مصصق نصصر ر  صصفدر سصص  سأللسصص  سخ  صص   ة جهصص  
أد ر   سخ     ة لجن   جس د  سة    نرهصفب    بسةجصب  ل ص  
 ل جس صصد أمصص نفد    لصصق  جصصر   ت   خصصاهف سجمصصع   سصص   ل صصفبا 

ل لقر ر    ةلسد  مر ف   لقر ر .لألسم  لس ألد  أة ط  بقف

 لجهفت  لرنفب ص  :  لجهص   لسخ  ص  ب صرخ ن  ة  -مفبا  شر
 جصصصفز   لسؤممصصصفت  لسفل صصص  ة   سصصصف  ة لسهصصص  ت صصصر  لسفل صصص  
 لسألددب ،  ة  إلشر ف  م هف ة  ل ألد س   ل ز سهف بفلس طمبصفت 
 ل صصي  مصص مزسهف سلفاألصص  تمصص   نسصصة   ة سة صص   إلرهصصفب ، 

ر   ل جصصصفر  ةةز ر   ل صصصنف   ة لبنصصصك  لسرلصصصزي ة شصصصس  ةز 
 لعر نصصي ةه ئصص   نةر    لسفل صص  ةد صصة    ل صصأس   ة  صص  جهصص  
 خصصرى   صصدر نصصر ر بفخ  ف صصهف لجهصص  رنفب صص  بقصصر ر سصص  
سجمع  لةزر   بنف   مق  ن ر ،  لسجمع ة نشصر اصي  لجر صد  

  لرمس   .
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س   لعسم    لسشبةه  : أي  سم ص   ع قصد  نهصف   ضص -ثفس   شر
ل  سة   س أل م  س  جر س    م   . ل  ة لم ف  جزئ ف

 ل ر  بفت  لقفنةن ص  :  لعتنص   ل صي  نشصأ بسةجصب  - فما  شر 
 قصصد بصص   طصصرا    ة  لثصصر بسصصف ن  نصص خ  نصص  نشصصة  شخ صص   
   بفر صصصص  لفل صصصصنفد ت  نئ سفن صصصص   ة ت رهصصصصف سصصصص   ل ر  بصصصصفت 

  لسشفبه  لهف .

ة سصرخن  لس رف  ل ةري : س صرف سمصج    - شرة 
اصصي بمصصد  ة سنطقصص  دة      لصصة  لصص  ةجصصةد سصصفدي ا هصصف ، ةن 
 ن مصصصصب  لصصصصق سجسة صصصص  سفل صصصص  خفضصصصصع  لم نظصصصص م ة لرنفبصصصص  

  لس را    لفعفل  .

سجسة صص  سفل صص  :  ي سجسة صص    صصألف سصص   -ألصصفدي ة شصصرة 
شصصرل   ة شصصرلفت  فبعصص  لهصصف  ة أي شصصخن سعنصصةي  سصصفرع 

  لم طر   مق ارة   ة لشرلفت  ل فبع  ل  .

 لعس ص : أي شصخن  قصةم  ة  شصر  بصأي سص   -ثفني ة شرة 
   سصصصف   ل فل صصص  سصصصا أألصصصدى  لسؤممصصصفت  لسفل صصص   ة  ن سصصصف  

 ة لسه  ت ر  لسفل    لسألدد  :

 ر  ب  ة ا ح  ة  نف ا سعفسم   ة  تن   سص  أة ألمصفب لص   -أ
. 
 لسشفرل  اصي  ل ةن صا  مــــصـق سعفسمص   ة  تنص   سص   ة  -ب

 ألمفب .

 ن أة  ألة صصصص  ألمصصصصفب  ة ألقصصصصة   ة  ل ز سصصصصفت  خ صصصص -ج
 بسةجب سعفسم  سف .

 نا  بأجر   سعفسم   ة  لم طر   مق  تن   س   ة  مق  -د
 ألمفب .
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 لعس صص   لعصصفرض :  لعس صص   لصصاي ن  ربطصص   -ثفلصصث ة شصصرة 
  تن   س    ةنا سعهف  نم سر ر .

 تن   س  :  لعتن   ل ي  نشأ ب    لسؤمم   -ر با ة شرة 
 لسفل    ة  ن سف  ة لسه  ت ر  لسفل    لسألدد  ة س مهف ة ل ي 
   صص  بفننشصصط  ة لخصصدسفت  ل صصي  قصصدسهف لصص  س صصق سصصف  ةنعصصت 

  لسؤمم   لسعن       س د  لعتن  لف ر  س   لزس 

 ندة ت  لسفل صص   لقفبمصص  لم صصد ة  :  ندة ت  -خصصفسع ة شصصرة 
أل   ة ندة ت  لنقد   اي شصل  ةث قص  لألفسمهصف لفلشص لفت  لمص ف

 لقفبم  لم د ة  بسف اي الك  لش لفت ة لمصند ت  نان ص  ة ة سصر 
 لصصداا  ل صصي  لصصة  لألفسمهصصف  ة سظصصفهر  لصص  سصص  دة  ن صصةد  ة 
 صصفدر  لسمصص ف د  صصةري  ة اصصي  ي شصصل   خصصر  ن قصص  سعصص  

  نن فف  لألفسمهف .

 

 

  لف    لثفني

 جر س  تم    سة  

أسة   ل  س  نفم بأألصد   عد سر لبف  لجر س  تم  - 2- لسفد  

   اعف   آل    :

 ألة صص    سصصة   ، أة نقمهصصف ، أة أمصص بد لهف سصص  شصصخن  -أةنل 
 عمصم  ة لصف   م ص      عمصم أنهصف س أل صتت جر سص  . لغصصرض 
أخفف   ة  سة   س درهف ت صر  لسشصرة   ة سمصف د  سر لبهصف 
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 ة سر لصصب  لجر سصص   ن صصم   أة سصص  مصصفهم اصصي  ر لفبهصصف  ة 
 جر س     م    مق  إلاتت س   لسمؤةل    نهف . ر لفب  ل

ل  أخفف    سة    ة  سة ص  ألق ق هصف أة س صدرهف أة سلفنهصف  -ثفن ف
أة ألفل هصصف أة طر قصص   ل  صصرف ا هصصف أة  ن قفلهصصف أة سمل  هصصف أة 
 لألقة   لس عمق  بهف ، سص  شصخن  عمصم  ة لصف   م ص      عمصم 

 أنهف س أل تت س  جر س  .

ل   سة   أة أل فز هف أة  م خد سهف ، س  شصخن  ل مفب   -ثفلثف
  عمم  ة لف   م       عمم ةنت  مق هف أنهف س أل تت جر س .

ن   ةنف  د ن   لس هم    جر سص  تمص    سصة    -3 – لسفد  

 مق  دةر أللم     لجر س     م    ل ي ن جصت  نهصف هصاب 
   سة   .

سص   لجصصر ئم  ن  سنصا  لأللصم  مصق  لسصص هم  ص  أ صف  - 4- لسصفد  

   م   ، سص   لأللصم  ص  جر سص  تمص    سصة    لصا  ي  ل صي 
ن جت     مك  لجر س  . ة طبت أأللفم  عدد  لجر ئم ة لعقصفب 

  لسن ةن  م هف اي نفنة   لعقةبفت .

  لف    لثفلث

 سجمع سلفاأل  تم    سة   ة سة    إلرهفب

 ؤمصصع اصصي  لبنصصك سجمصصع  مصصسق (سجمصصع  -أةنل  - 5 - لسصصفد  

 لفاأل  تم    سة   ة سة    إلرهفب  س : س

  لسألفاظ رئ مف -أ 

سد ر  صفم سل صب سلفاألص  تمص    سصة    ضصة   ةنفئبصف   -ب
 لمرئ ع
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سسث      لجهفت  ل فل   ن  قص  ةظ ف ص   ص  درجص  سصد ر  -ج
  فم أ ضف 

 0 ةز ر   لد خم   1(
 0  ةز ر   لسفل   2(
 0  ةز ر   لعد  3(
   ةز ر   ل جفر .4(

  ةز ر   لخفرج  .5(

    سفن   لعفس  لسجمع  لةزر  6(

  جهفز  لسخفبر ت  لةطني7(

   جهفز  نس   لةط 8(

   ه ئ   نةر    لسفل  9(

   جهفز سلفاأل   نرهفب10(

نفضصصي ن قصص   صصنف   صص   ل صصنف  لثفلصصث  رشصصأل  سجمصصع  -د 
  لقضف   ن مق .

ل    أل  نفئب  لرئ ع سأل   لرئ ع  ند ت فب  -ثفن ف

ل  لرئ ع  لسجمصع  م ضصفا  سص   صرى ضصرةر   نمص عفن   -ثفلثف
 برأ   دة      لة  ل  ألت  ل  ة ت .

ل   مسي  لسألفاظ سقرر   لمسجمصع ،   صةلق  بم صو سة   صد  -ر بعف
جممصصصصفت  لسجمصصصصع ةجصصصصدة  أ سفلصصصص  ، ة صصصصدة   سألفضصصصصرب ، 
ة ألر صصصر سخفطبف صصص  ، ة بم غهصصصف  لصصصق  لجهصصصفت ا ت  لعتنصصص  ، 

  ت  لسجمع .ةس فبع   نف ا نر ر

ل  ألصصدد ا صص   - 6 - لسصصفد   ل د خم صصف   صصدر رئصص ع  لسجمصصع نظفسصصف

مصص ر  سصص   لسجمصصع ة ج سف ف صص  ة ل سصصف  ن صصفب  ة  صص  أسصصةر 
 أخرى

 -  ةلق  لسجمع  لسهفم  آل   :  - 7 - لسفد  
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رمصصم م فمصصفت ةبصصر سخ سلفاألصص  تمصص    سصصة   ة سة صص   -أةنل 
، ة طة رهصصف   نرهصصفب ة سة صص   ن شصصفر أمصصمأل   لصصدسفر  لشصصفس 

 ةس فبع   نف اهف .

ل   ن صصر ، سشصصرة فت  لقصصة ن   ة  نظسصص  ة ل عم سصصفت ا ت  -ثفن صصف
  لعتن  بسلفاأل  تم    سة   ة سة    نرهفب

ل   طة ر ةمصفئ  ةسعصف  ر  ل شصفف أمصفل ب تمص   نسصة    -ثفلثف
 ة سة    نرهفب ةس فبع هف ةأ سفسهف

ل   لنقد صصصص    صصصصد ر ضصصصصة بط   ضصصصصس  ألصصصصدةد  لسبصصصصفلو  -ر بعصصصصف
ة ل صصلةك  لقفبمصص  لم صصد ة  لغصصرض شصصسةلهف بسر نبصص   سم صصفت 
تمصصص   نسصصصة   ة ســـصصصـة    نرهصصصفب ة نشصصصر اصصصي  لجر صصصد  

  لرمس   .

ل  رمصصصصم ةةضصصصصا بصصصصر سخ  صصصصدر ب ستئسصصصص  لمسصصصصةظف    -خفسمصصصصف
  لسعن    بسلفاأل  تم   نسة   ة سة    نرهفب

ل  هصفب  ألد د ة ق  م سخفطر تم    سصة   ة سة ص   نر -مفدمف
 اي جسهةر    لعر   ة ألد ثهف بشل  سم سر .

ل   مصصصه    بصصصفد   لسعمةسصصصفت ة ل نمصصص ت بصصص    لجهصصصفت  -مصصصفبعف
  لسخ    .

ل  در م   ل قفر ر  لسقدس  س   لسل ب    أنشصط  سلفاألص   -ثفسنف
 تم    سة   اي جسهةر    لعر   .

ل  س فبعصص   لسمصص جد ت  لعفلس صص  اصصي سجصصف  سلفاألصص  تمصص   - فمصصعف
سة صص   نرهصصفب ة ن صصر ،  إلجصصر   ت  لتزسصص  اصصي   سصصة   ة 

 شأنهف .

راصصا  قصصفر ر ة قصصد م  نم شصصفر ت  لصصق  لأللةسصص  اصصي  - فشصصر ل 
 شأ  تم    سة   ة سة ـ   نرهفب .

 د ر  ألفصصظ  نأل صصفئ فت  لسقدسصص  سصص   لسل صصب  -ألصصفدي  شصصر
ة لجهفت  لسعن    نخرى اي شف   لسعمةسصفت  لخف ص  بغمص  

 هفب اي جسهةر    لعر   . نسة   ة سة    نر
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  خصصفا  ل صصد ب ر  لسضصصفد  ة لفعفلصص  ة لس نفمصصب  سصصا  -ثصصفني  شصصر
ألجم  لخطر اي سة جه   لدة   ل ي ن  طبت  لسعصف  ر  لدةل ص  

 لسلفاأل  تم   نسة   ة سة    نرهفب .

س فبع   نف ا  لـجهفت  لسخ    لم فمصفت سلفاألص   -ثفلث  شر
 تم   نسة   ة سة    نرهفب .

 قد م  قر صر مصنةي  لصق سجمصع  لصةزر     ضصس   -ر با  شر
 رضصصصف   نشصصصط   لسجمصصصع ةجهصصصةدب  لسباةلصصص  ة ل طصصصةر ت 
 لةطن   ة ننم س   ة لدةل ص  اصي سجصف  سلفاألص  تمص   نسصة   
 ة سة    نرهفب ، ةسق رألف   اي شأ   فع   أنظس   لرنفب . 

 س فبعصص   نف صصا  لعقةبصصفت  لسفرةضصص  بمصصبب  صصدم -خصصفسع  شصصر
 نل صصز م بقصصر ر ت سجمصصع  نسصص   ل صصفبا لتسصصم  لس ألصصد ، ا سصصف 
  عمصت ب سة ص   نرهصصفب ةنسصا ة عط ص   ن شصصفر  مصمأل   لصصدسفر 

  لشفس  .

 قصصد م  ن ر ألصصفت  لصصق سجمصصع  لصصةزر   ألصصة   –مصصفدع  شصصر 
 خضصصصف   نشصصصط  سفل صصص   ة   سصصصف  ةسهصصص  ت صصصر سفل صصص  سألصصصدد  

 لألل ز سفت  لسن ةن  م هف اي ها   لقفنة  .

 ن صصر ،  ألد صصد جهصصفت رنفب صص  سعن صص  نتصصر ض  –مصصفبا  شصصر 
  طب ت  أللفم ها   لقفنة  .

 

  لف    لر با

 سل ب سلفاأل  تم   نسة   ة سة    نرهفب

 ؤمصصع اصصي  لبنصصك سلصصـ ب  مصصسق (سل صصب  -أةنل  - 8- لسصصفد  

سلفاألصص  تمصص   نسصصة   ة سة صص   نرهصصفب   بسمصص ةى د ئصصر  
ة نمص قت   لسصفلي ة إلد ري   فس    س ا بفلشخ     لسعنة ص 

 ، ة سثم  سد ر  فم  لسل ب  ة س   خةل  .



178 
 

ل   صصد ر  لسل صصب سةظصصف بعنصصة   سصصد ر  صصفم ألف صص   مصصق  -ثفن صصف
شهفد  جفسع    ةل   اي  نن  ةس  اةي  لخبر  ة نخ  فن 

  خسصع  شصر  مصن  ، ة عص   15ةل  خدس  اعم   ن قص   ص  (

 ةاقف  لمقفنة  .

ل    لعفم سةظف بعنة   سعفة  سد ر  فم .  عفة   لسد ر -ثفلثف

  صصةلق  لسل صصب ، ب صصةر  سرلز صص  اصصي  لدةلصص  ،  - 9 - لسصصفد  

  لسهفم  ن    :

 مقي  نبتتفت أة  لسعمةسفت  ة  لأل صة   م هصف  ة  -أ  -أةنل 
 ل ألصصري  صص   لعسم صصفت  ل صصي  شصص ب  بأنهصصف   ضصصس  س أل صصتت 

ـصـ  جهصفت جر س    م   أة تم  أسة    ة  سة    رهصفب ســ
  نبتغ .

 ألم صص   نبتتصصفت أة  لسعمةسصصفت ، ةلمسل صصب اصصي مصصب    -ب 
 د   سهفسصصص      أل صصص  سصصص  جهصصصفت  نبصصصتغ أ صصص  سعمةسصصصفت 
 ضصصصفا    عصصصدهف سف صصصد   جصصصر    ل ألم صصص  ، خصصصت   لسصصصد   ل صصصي 

  ألددهف ، ةل      أل    مق الك س  أي جه  أخرى .

ت سصد  ن  ز صد  مصق   قفف  نف ا  لعسم ص   لسفل ص   ة  لعسم صف -ج

  مصصصصبع  أ صصصصفم  سصصصص  ، اصصصصي ألفلصصصص   لخشصصصص   سصصصص   هر صصصصب 7(

  لس أل تت ،  ة  نضر ر بم ر  ل ألم   .

 ألفل   نبتتفت  ل ي  قةم  مق  مع سعقةلص  لتشص بفب اصي  -د
 سم صص  تمصص   سصصة    ة  سة صص   رهصصفب أة جصصر ئم أ صصم    لصصق 

شصأنهف ، رئفم   ند ف   لعفم ن خصفا  إلجصر   ت  لقفنةن ص  اصي 
 ةأشعفر  لجهفت ا ت  لعتن  بالك .
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ل  أ صصصد د ة قصصصد م  قر صصصر مصصصنةي  قصصصدم  لصصصق  لسجمصصصع  صصص   -ثفن صصصف
نشصصفطفت  لسل صصب ة  نشصصط   لس عمقصص  بعسم صصفت تمصص    سصصة   
ة سة صصصص   نرهصصصصفب ، ة أل صصصصف  ت  صصصص   قصصصصفر ر  نبصصصصتغ ة 
  جفهصصفت سلفاألصص  تمصص   نسصصة   ة سة صص   نرهصصفب ة ل ف هصصف 

 هصف ة ص م نشصر  ل قر صر بفل ص غ   ل صي  ع سصدهف ةأمفل بهف ةألفن
  لسجمع .

ل   بصصفد   لسعمةسصصفت ا ت  ل صصم  بسلفاألصص  تمصص   نسصصة    -ثفلثصصف
ة سة    نرهفب سا  لجهفت ا ت  لعتن  اصي دة ئصر  لدةلص  ، 

 ة لقطف   لعفم ، ة ل نم ت سعهف اي ها   لشأ  .

ل  ت  نشص ر ك اصي  سث صص  جسهةر ص   لعصر   اصي  لسنظسصصف -ر بعصف
 لدةل صص  ة لسصصؤ سر ت ا ت  لعتنصص  اصصي سلفاألصص  تمصص    سصصة   

 ة سة    نرهفب .

ل   نشف  نف صد  ب فنصفت لسصف   صةار لمسل صب سص  سعمةسصفت  -خفسمف
 ع سصصد لسرلصصز ةطنصصي لجسصصا ة ألم صص  ة  سصصفم  مصصك  لسعمةسصصفت 
 سف  أل س  ةنة   س  تم   نسة   ة سة    رهصفب ةةضصا 

ممطفت  لقضصفئ   ةت رهصف سص   لةمفئ   للف م  ل مه   سهس   ل
  لجهفت  لسخ    ب طب ت  أللفم ها   لقفنة .

ل  جسا ة ألم   أأل ف  ت شفسم      نسةر  لد خم  اي  -مفدمف
 سهفم  لسل ب .

ل    صصد د دةر ت  در ب صص  لمسصصةظف    لسعن صص    ألصصفط هم  -مصصفبعف
بفلسمصصصص جد ت اصصصصي سجصصصصف  جر سصصصص  تمصصصص   نسصصصصة   ة سة صصصص  

  نرهفب. 
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ل   لجهصفت  لرنفب ص   ة  لجهصفت  لسخ  ص   نخصرى  أشصعفر -ثفسنف
بأخت   ي سؤممص  سفل ص   ة   سصف  ةسهص  ت صر سفل ص  سألصدد  

 بأأللفم ها   لقفنة  .

ل   قد م  لسشةر   لفن   اي شأ   ننضسفم  لصق  ن ففن صفت  - فمعف
 ة لسعفهد ت ا ت  ل م  بغم   نسة   ة سة    نرهفب .

  لف    لخفسع

 لخفسع ة لمفدع ة لمفبا بأمم ((  ل ز سصفت  م دسخ  لف ة  
  لسؤممفت  لسفل   ة ن سف  ة لسه  ت ر  لسفل    لسألدد    

  خصصصصصا  لسؤممصصصصصفت  لسفل صصصصص  ة  صصصصصألفب  -أةنل  - 10- لسصصصصصفد  

 ن سصصف  ة لسهصص  ت صصر  لسفل صص   لسألصصدد   صصد ب ر  لعنف صص   لة جبصص  
  ل فل    جفب  لعست  :

س ص  ة لسمص ف د  لألق قصي  ص   ل عرف ة ل ألقت س  هة    لع -أ 
طر صصت ةثصصفئت  ة ب فنصصصفت  ة سعمةسصصفت سصصص  س صصفدر سةثةنصصص  

 ةسم قم  .

 ل عرف  مق هة    ي شخن    صرف لألمصفب  لعس ص   -ب 
ة ل ألقصصت سنهصصف ، ة ل ألصصد سصص     هصصا   لشصصخن لد صص   صصتأل   

  ل  رف بهاب  ل ف  .

اهصصصصم  لغصصصصرض ةطب عصصصص   تنصصصص   لعسصصصص  ، ة جصصصصةز طمصصصصب  -ج
    اي ها   لشأ .سعمةسفت أضفا

 ل عرف  مق ه ل   لسمل   ة لم طر  بفلنمصب  لتشصخفن  –د 
  لسعنة   ة ل ر  بفت  لقفنةن   .
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 لس فبع   لسم سر  اي ل  سف   عمصت بعتنص   لعسص  ةاألصن  -ب 
 ي سعفستت  جري لضسف   ة اقهف سا سصف   صةار  ص   لعس ص  

در س  سعمةسفت ة نشط   جفر   ةنسط  لسخفطر ، ة   س صف
 أسة ل   ند  لمزةم .

ل    نفا  د ب ر  لعنف    لة جب  اي  لألفنت  آل    : -ثفن ف

 نب  ةخت  ا ح  لألمفب أة أنفس   تن   لعس  سا  لعس  .  -أ

 لق فم بعسم   لعس    فرض  ز صد ن س هصف  ص   لسبمصو  لصاي  -ب
 ألددب رئ ع  لسجمع بب صف    صدرب لهصا   لغصرض ة نشصر اصي 

مصة    لفنصت  سم ص  ة ألصد   ة  صد   سم صفت   لجر د   لرمصس  
 بصصدة سر بطصص  . ة ا  لفنصصت ن سصص   لعسم صص  ت صصر سعرةاصص  ةنصصت 
 نف صصاهف ،  جصصب  ل ألصصد سصص  هة صص   لعس صص  اصصي  نصصرب ةنصصت  صصم 

  ألد د سبمو  لعسم   ا    ة  ند ة ةل   لألد  لسقرر .

 جر    ألة    لل رةني ل صفلح  س ص   صفرض بسص   ز صد  -ج
 لصصاي  ألصصددب رئصص ع  لسجمصصع بب صصف    صصدرب ن س صص   صص   لسبمصصو 

 لها   لغرض ة نشر اي  لجر د   لرمس   .

  نش بفب اي  ر لفب تم   سة    ة  سة    رهفب.  -د 

 لشك اي  أل   ة دن   ة لفف    لب فنفت  ل عر ف    ل ي  صم  -ب 
  لأل ة   م هف سمبقف     هة    لعس   .

ل  سهصصص   لسفل صصص  ت صصصر لمسؤممصصصفت  لسفل صصص  ة ن سصصصف  ة ل -ثفلثصصصف
 لسألدد   أج ص   ل ألقصت سص  هة ص   لعس ص   ة  لسمص ف د  لألق قصي 
 لق سف بعد  نشصف   تنص   لعسص  ب ةالصك ضصس  سصف  رمصس  لهصف 

  لجهفت  لرنفب   .
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ل   ألدد ب عم سفت   درهف  لسألفاظ نة  د  لعنف    لة جب   -ر بعف
  جفب  لعست  لمسؤممفت  لسفل   .

ل   ي سص   لسؤممصفت  لسفل ص  ة ن سصف   ا   عار  مصق  –خفسمف
ة لسهص  ت صصر  لسفل ص   لسألصصدد   نل صصز م ب صد ب ر  لعنف صص   لة جبصص  
 جفب  لعست  ات  جةز ا ح  لألمفب  ة  لبد  بعتنص   لعسص   ة 
 نف ا  لسعفسم   ة أ    سم فت ب ة  ع    نهف   تنص   لعسص  اصي 

 ألف  لفنت نفئس  ة بتغ  لسل ب اي شأ   لعس   .

ل مف  طبت  لسؤممفت  لسفل   ة  ألفب  ن سصف  ة لسهص   –دمف
ت صصصر  لسفل صصص   لسألصصصدد   صصصد ب ر  لعنف صصص   لة جبصصص   جصصصفب  لعسصصصت  
 لألصصفل     مصصق  مصصفع  نهس صص   لنمصصب   ة لسخصصفطر اصصي  ةنصصفت 
سنفمب  ب سصا سر  صف   صتأل   ةسصدى لفف ص   لب فنصفت  ل صي  صم 

ل .   لأل ة   م هف مفبقف

لسؤممصص   لسفل صص  ةأ صصألفب  ن سصصف   ألصص فظ   – 11 - لسصصفد  

ة لسه  ت ر  لسفل    لسألصدد  بفلمصجتت ة لةثصفئت ة لسمص ند ت 

  خسصصع مصنة ت سصص   صأر ا أن هصصف   لعتنص  سصصا 5 ل فل ص  لسصد  (

 لعس صص   ة سصص   صصأر ا تمصصت  لألمصصفب  ة  نف صصا سعفسمصص  لعس صص  
 صصفرض ب   هسصصف  طصصة  ب ة ضصصس    فأل هصصف لمجهصصفت  لسخ  صص  

 .بفلمر    لسسلن 

نما س  جس ا  لمجتت  ل صي  ص م  لأل صة   م هصف سص   -أةنل 
خت   سم ص   لعنف ص   لة جبص  اصي  ل ألقصت سص   لسعصفستت .بسصف 
اي الك  لةثفئت  لد ل   مق هة فت  ست   لسم ف د    لفعم ص   

 ة لسمففت  لسألفمب   ةسر متت  لعس  .

ل  جس صصصا مصصصجتت  لسعصصصفستت  لسألم صصص  ة لدةل صصص  مصصصة    -ثفن صصصف
 لسنفا  بفلفع   ة  ل ي لفنصت هنصفك سألفةلص  ل نف صاهف .  مصق    
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 لة   مك  لمجتت سف صم  بفلقصدر  لصاي  مصسح بإ صفد   سث ص  
 خطة ت ل  سعفسم   مق ألد  .

ل  نما س   نبتتفت  لسرمم   لق  لسل ب ةسف      بهف  -ثفلثف

  خسع منة ت س   أر ا  قصد م  نبصتغ  ة 5ب لغف    نقضف  (

 لأللصصصم  لبصصصفت اصصصي د صصصةى نضصصصفئ   س عمقصصص  بهصصصف ب ة    صصصفر ا 
  جفةزت  مك  لسد  .

ل   لمصصجتت  لس عمقصص  ب ق صص م  لسخصصفطر  ة  ي سعمةسصصفت  –ر بعصصف
 سقرر  س   جر  ب  ة  ألد ث  .

 م صصزم  لسؤممصصفت  لسفل صص  ة  صصألفب  ن سصصف   - 12 – لسصصفد  

 ة لسه  ت ر  لسفل    لسألدد  بسف  أ ي

 سخ لسنصصصصا تمصصصص    سصصصصة   ة سة صصصص  أ صصصصد د ة نف صصصصا بصصصصر -أةنل 
  إلرهفب   ضس  :

 جر    ق  م لسخفطر تم   نسة   ة سة    نرهصفب  ل صي  -أ 
هصصصي  رضصصص  لهصصصف ب بسصصصف   ضصصصس   ألد صصصد ة قصصصة م ةاهصصصم هصصصاب 
 لسخفطر ة  خفا  جر   ت اعفل  لمألد سنهف ة صةا ر هصا   ل ق ص م 

 لمجهفت  لرنفب   .

د خم صصص  ل طب صصصت ةضصصصا م فمصصصفت ة جصصصر   ت ةضصصصة بط  -ب 
 نل ز سصصصفت  لسفرةضصصص  اصصصي سجصصصف  سلفاألصصص  تمصصص   نسصصصة   
ة سة    نرهفب بسف  ؤدي  لق  لألد س   لسخفطر  ل صي جصرى 

  ق  سهف .

ةضصصصصا ة طب صصصصت سعصصصصف  ر نز هصصصص  ستئسصصصص   نصصصصد  خ  صصصصفر  –ج 
 سةظف   .
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 ل صصدر ب  لسمصص سر لمسمصصؤةل   ة لعصصفسم   بسصصف  لفصص  راصصا  –د 
 نسصصة   ة سة صص   نرهصصفب  نصصدر  هم اصصي اهصصم سخصصفطر تمصص 

ة ل عصصصرف  مصصصق  لعسم صصصفت ة ل  صصصرافت ت صصصر  ن   فد صصص   ة 
 لسشصصصبةه  ةل ف صصص   ل عفسصصص  سعهصصصف ة طب صصصت  ل صصصد ب ر  لة جصصصب 

   بف هف بفف م   .

 ل صصصصصدن ت  لسمصصصصص ق  نخ  صصصصصفر سصصصصصدى اف م صصصصص   لم فمصصصصصفت  –ب 
 ة نجر   ت ةسدى  طب قهف .

ل  مصصسف  ةهس صص   ة  صصدم اصص ح ألمصصفب سجهصصة   لهة صص   ة بأ -ثفن صصف
  نأل ففظ بهف .

ل   ل ق صصد بسصصف  صصرد  ل هصصف سصص   مصصسف  سألظصصةر  ل عفسصص  سعهصصف  -ثفلثصصف
ل طب ع صص   م سعنة صص  ة ل صصفدر  بألقهصصم  مصصة   ألصصفنة   شخف صصف
نصصر ر ت سصص   لجهصصفت  لسألم صص   ة  لدةل صص  ا ت  لعتنصص  بغمصص  

  نسة   ة سة    نرهفب .

ل  ة أي شصخن  خصر  دم  نا ف، لمزبصة   ة  لسمص ف د   -ر بعف
ت صصصر  لمصصصمطفت  لسخ  صصص  ب طب صصصت  أللصصصفم هصصصا   لقصصصفنة   صصص  
 نجصصصر   ت  لقفنةن صصص   ل صصصصي   خصصصا اصصصصي شصصصأ   لسعصصصصفستت  ة 
  لعسم فت  لسفل    لسش ب  ا هف تم   سة   أة سة    رهفب .

ل   بصصتغ  لسل صصب اصصةر  بأ صص   سم صص   شصص ب  اصصي  نهصصف  -أ-خفسمصصف
   ست هاب  لعسم ص    ضس  تمــ  أسة   أة سة    رهفب مة 

 م لم   م ة مصق ةاصت نسصةاج  نبصتغ  لصاي  عصدب  لسل صب لهصا  
  لغرض .

 مصصص ثنق سصصص  أللصصصم  لفقصصصر  (أ  سصصص  هصصصا   لبنصصصد  لسألصصصفسة   -ب 
ةت صصرهم سصص    صصألفب  لسهصص   لقفنةن صص  ة لسألفمصصب    لسمصص قم   



185 
 

 ا  لف  أل ةلهم  مق  لسعمةسصفت  لس عمقص  ب مصك  لسعفسمص  اصي 
 ة  ا هف لممر    لسهن   . لألفل   ل ي  خضع

ل   زة صد  لسل صب بفلسعمةسصفت ة لسمص ند ت  ل صي  طمبهصف  -مفدمف
 ة مق ةج   لمر   .

ل   قد م  لمجتت لفاص   لصق  لسألصفلم ة لجهصفت  لسخ  ص   -مفبعف
  ند طمبهف.

ل   دم  ل عفس  سا  لس صفرف  ل صةر   ،  ة  لصدخة  اصي  -ثفسنف
م  سعهصف  ة سصا  تنفت  س  سعهف  ة  تنفت س صرا   سر مص

 لسؤممفت سرم   ل هف  مسح بفم خد م ألمفبف   س  س فرف 
  ةر   .

ل   صصصدم  ل عفسصصص  سصصصا   صصص  سؤممصصص  سفل صصص   قصصصدم خصصصدسف هف  - فمصصصعف
ل .  لمسؤممفت  لسفل    لسألظةر   فلس ف

 مصصصصري  نل ز سصصصصفت  لس ر بصصصص   مصصصصق  -أ  -أةنل  -13- لسصصصصفد  

 ننظسصصص   لسؤممصصصفت  لسفل صصص  بسةجصصصب  أللصصصفم هصصصا   لقصصصفنة  ة
ة ل عم سصصصفت ة ننظسصصص   لد خم صصص  ة لب فنصصصفت  ل صصصفدر  بسةجبصصص  
 مصصق اصصرة   لسؤممصصفت  ل صصي  عسصص  خصصفرج جسهةر صص   لعصصر   
ة لشرلفت  ل فبع  لهف ة ل ي  سمك أل    نتمب   ا هصف ب  ا  لصم 
  عفرض  مك  نأللفم سا  ل شصر عفت  لسعسصة  بهصف اصي  لصدة  

  لسعن   .

  هصصاب  نل ز سصصفت  مصصق سمصص ةى  طبصصت  لسؤممصصفت  لسفل صص -ب 
 لسجسة صصص   لسفل صصص  ةسصصص  ضصصصسنهف م فمصصص  ةأجصصصر   ت  بصصصفد  

  لسعمةسفت ضس   لسجسة    لسفل   .
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ل   م صصزم  لسؤممصصفت  لسفل صص   ل صصي  لصصة  لصصد هف اصصرة   ة  -ثفن صصف
شصصرلفت  فبعصص  لهصصف ا هصصف أل صص   تمب صص  اصصي  لصصدة   ل صصي  سنصصا 

جه   لرنفب ص  بصالك نة ن نهف  طب ت  أللفم ها   لقفنة  بأشعفر  ل
. 

 مص ألدث اصي  لسؤممصفت  لسفل ص   شصل    د ري  - 14 - لسفد  

خصصفن اصصي سلفاألصص  تمصص   نسصصة   ة سة صص   نرهصصفب   صصةلق 
 س فبع   نف ا  أللفم ها   لقفنة  ة ل عم سفت  ل فدر  بسةجب .

  لف    لمفدع

 لجن   جس د أسة    نرهفب  

لسجمصع  لصةزر   لجنص   شل  اي  نسفن   لعفسص   - 15 - لسفد  

 مصصسق ( لجنصص   جس صصد أسصصة    نرهصصفب       صصةلق  جس صصد أسصصة   
 إلرهصصفب    أة ت رهصصف سصص  أ صصة    شصصخفن  لصصا   ألصصدد هم 
لجن   لعقةبفت  ل فبع  لألسم  لس ألد  ة لسنشأ  بسةجب نر ر ت 
سجمصصع   سصص   ا  لفنصصت  عسصص  بسق ضصصق  لف صص   لمصصفبا سصص  

    صصم   صصن فهم  مصصق  ل صصع د س ثصصف   نسصصم  لس ألصصد  . أة  لصصا
 لصصصةطني ، أة بنصصصف   مصصصق طمصصصب دةلصصص   خصصصرى أمصصص نفد    لصصصق 

 نر ر ت سجمع   س  س  :

 نفئب سألفاظ  لبنك  لسرلزي  لعر ني ـ رئ مف  -أةنل 

ل  سصصصد ر  صصصفم سل صصصب سلفاألصصص  تمصصص   نسصصصة   ة سة صصص   -ثفن صصصف
  نرهفب ـ نفئبف  لمرئ ع

ل  ة نصص   لصصةظ في  صص  سسثصص   صص   لجهصصفت  ل فل صص  ن  قصص   ن-ثفلثصصف
 سد ر  فم  ة  س د بفلنمب  لمعملر  
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 ةز ر   لسفل   . -أ 

 ةز ر   لد خم   . -ب

 ةز ر   لخفرج   . -جـ

 ةز ر   لعد  . -د 

 ةز ر   ل جفر  . -هـ

 ةز ر   ن  فنت . -ة 

 ةز ر   لعمةم ة ل لنمةج ف . -ز 

 ه ئ   لنز ه  . -، 

 جهفز سلفاأل   نرهفب . –ك 

  لسخفبر ت  لةطني .جهفز  –  

   ةلق  لمجن  سف  أ ي : - 16 - لسفد  

أ سفم أمسف   نشخفن  لسجسد  أسة لهم  ند نشرهف اصي  -أةنل 
 لسةنا  نلل رةني  لرمسي لمجن   لعقةبفت اـي سجمصع  نسص  
،  مصصصصصق  لجهصصصصصفت  لسخ  صصصصص  دة   صصصصصأخ ر لغصصصصصرض أ خصصصصصفا 

رى  إلجصصصر   ت  لتزسصصص  ل جس صصصد   سصصصة   أة    صصصة    خصصص
لألشصصخفن  لسمصصس   ة لل فنصصفت  لسمصصسف  أة أسصصة     شصصخفن 
ة لل فنصصفت  ل صصي  عسصص  بفلن فبصص   صصنهم أة لس صصمأل هم أة ب ةج صص  
سنهم، ة ضصس  الصك   سصة   ة   صة    خصرى  لسمص سد  أة 
 لس ةلصصصد  سصصص  سس ملصصصفت  س ملهصصصف أة  مصصص طر  م هصصصف ب صصصةر  
 سبفشصصصصر  أة ت صصصصر سبفشصصصصر  هصصصصؤن    شصصصصخفن أة  لل فنصصصصفت
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 لسر بطصص  بهصصم، ةلمجنصص   جس صصد أسصصة   أ صصة  ةاصصرة  ة زة ج 
 أي س    شخفن  لسمس    ا  ةجدت سف  برر الك .

ل   نظصصص م نفئسصصص  سألم صصص  ، بأمصصصسف    شصصصخفن  إلرهصصصفب     -ثفن صصصف
ة ل نظ سفت  إلرهفب   ،  لا    نطبت  مص هم  لسعصف  ر  لخف ص  

 لسخ  ص  بفل جس د . بنف   مق  لسعمةسفت  لسقدس  س   لجهفت 
. 

ل   مقصي  لطمبصفت  لصة رد   لصق ةز ر   لخفرج ص  سص   لصدة   -ثفلثصف
  جنب صصصص  بخ صصصصةن  جس صصصصد   سصصصصة   ة   صصصصة    خصصصصرى 
 شخفن سق س   اي جسهةر    لعصر   ، ة ل ألقصت سص   صة ار 

  لسعف  ر  لخف   بفل جس د ة  در نر رهف بنف   مق الك .

 مصق  ندر ج اصي  قدم طمبفت  ن  ر ض  -أةنل  - 17 - لسفد  

 لقفئسصصص   لسةألصصصد   لصصصة رد  سصصص  لجنصصص   لعقةبصصصفت  لصصصق  لجهصصص  
  لسخ    اي سجمع  نس   ة  لق  لمجن  .

ل   قدم طمبفت  ن  ر ض  مصق  ندر ج اصي نصة ئم  ل جس صد  -ثفن ف
 لسألم    ة  لدةل ص  سص  اةي  لعتنص   لصق  لمجنص  لمنظصر ا هصف ، 

 مصص   ة  عصصد   نطصصف  ةلهصصف  نبقصصف   مصصق  نمصصم  ة راعصص   ة  عد
  ل جس د . ة جةز  لطع  بفلقر ر ةاقف  لمقفنة  .

  نشر نة ئم  ل جس د اي  لجر د   لرمس   . - 18 - لسفد  

 م زم  لسؤممفت  لسفل   ة ن سف  ة لسه  ت صر  - 19 - لسفد  

 لسفل صص   لسألصصدد  ة ي جهصص   خصصرى ب جس صصد  نسصصة   ة ن صصة  
د  ل صصفدر  سصص   لمجنصص   ة  نخصصرى  لصصة رد  بقصصر ر ت  ل جس صص

 لسبمغصصص  سنهصصصف . ة بصصصتغ  لمجنصصص  اصصصةر  بسصصصف   صصصة ار لصصصد هف سصصص  
 سعمةسفت بها   لشأ  .
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للصص  اي س صصمأل   قصصد م طمصصب خطىصصي  لصصق  -أةنل  - 20 - لسصصفد  

 لمجنصصص  لمأل صصصة   مصصصق   صصصر ح بفل  صصصرف بلفسصصص    سصصصة   
  لسجسد  أة بجز  سنهف لألمبفب       : ـ

ضصصرةر   لمشصصخن  لسجسصصد   سة لصص   ة أي  مصد د  لنفقصصفت  ل -أ
اصصرد  ع مصص  ، بسصصف اصصي الصصك  لسبصصفلو  ل صصي  صصداا سقفبصص   لسصصة د 
 لغا ئ صصص  ةبصصصد   إل جصصصفر ة لصصصره  ة  دة صصص  ة لعصصصتج  لطبصصصي 

 ة لضر ئب ةأنمفط  ل أس   ةرمةم  لخدسفت  لعفس  .

 داا  لرمةم ، ة مد د نفقفت  ند ر  ة لألفظ ة ل  فن .  -ب 

 فن   لعفئم   لشخن  لسجسد   سة ل . مبفب  نم -ج 

 مصصصق  لسؤممصصفت  لسفل صصص  ة  صصألفب  ن سصصصف   - 21 - لسصصفد  

ة لسهصصص  ت صصصر  لسفل صصص   لسألصصصدد  أة أي شصصصخن  خصصصر  ألصصصةز 
  سة    ل ي  در نصر ر ب جس صدهف بسةجصب  لبنصد ( ةن   سص  
هصصاب  لسصصفد   صصدم  ل  صصرف ا هصصف ة بصصتغ  لجهصص   ل صصي ةضصصعت 

  ل جس د ة لسل ب بالك .

 صصنظم  ل صص   مصصمم ة ةز صصا  لقصصة ئم  ل صصفدر   صص   - 22 - لسصصفد  

سجمع   س  ة جر   ت  لشصطب سص   لقفئسص  ة  صأل ح  نمصم 
ة ل عفسصص  سصصا  لألصصفنت  إلنمصصفن   ةلصص  سصصف   عمصصت بصصأجر   ت 
 ل جس د بسةجب  لقفئس   لسةألد   ل صي  صرد سص  لجنص   لعقةبصفت 

 لمجنصص   مصصق اصصي سجمصصع  نسصص  ة لقصصة ئم  لسألم صص   ل صصي  عصصدهف 
 لسمصص ةى  لصصةطني  ة  لقصصة ئم  لدةل صص   ل صصي  عصصدهف بنصصف   مصصق 
طمبفت  لصدة   نخصرى ، ةمص ر  سص   لمجنص  ، ة ج سف ف هصف ، 

 بنظفم   درب سجمع  لةزر   .

  لف    لمفبا
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 ألجز  نسة  

لقفضصصصي  ل ألق صصصت ةلمسأللسصصص  بنصصصف ل  مصصصق  -أةنل  - 23 - لسصصصفد  

 لسل صصب ، ةضصصا  لألجصصز طمصصب  ند صصف   لعصصفم  ة  لسألصصفاظ  ة 
 مق   سة    لس عمق  بجر س  تم   سة    ة  سة    رهصفب . 
ةن  ألصصصة  الصصصك دة  ةضصصصا  لألجصصصز سصصص   لمصصصمط   لقضصصصفئ   
  لسخ    سبفشر   ند  نن ضف  ةلة لم  قدم  ل هف طمب بالك. 

ل   جةز طمصب  لألجصز ، نبص   قصد م  لشصلةى  ة  نخبصفر  ة  -ثفن ف
ألمص  سص  سر ألص   لصد ةى  لجز ئ ص ،  ند  قد سهف  ة اي  ي سر

 سف لم  ل مب  لأللم اي  لقض   درج   لب فت .

ل   خضصصصصا لمألجصصصصز   سصصصصة   ة لس أل صصصصتت ة لةمصصصصفئط  -ثفلثصصصصف
 لسمصص خدس  أة  لسعصصد  لتمصص خد م اصصي  ر لصصفب جر سصص  تمصص  
  سصة   أة جر سصص   سة صص   إلرهصفب  ة  لجصصر ئم  ن صصم   ،  ة 
أي سس ملفت سعفدل  س  أل ث  لق سص . مصة   ل لفنصت اصي أل صفز  

  ر.  لس هم ة ألت   را ،  م  ن قمت  لق أل فز   ة   رف  لغ

 ا  ةضصصصا  لألجصصصز نبصصص   قصصصد م  لشصصصلةى،  -أةنل  -24 – لسصصصفد  

اعمصصق  لجهصص   ل صصي طمب صص ،     قصصدم شصصلة هف ضصصد  لسألجصصةز  

   ثتث   شهر س   فر ا نر ر  لألجز .3 سة ل  ، خت  (

ل  لمسصص هم  لسألجصصةز  مصصق  سة لص  ، ةلسصص  ألجصصزت   سصصة    -ثفن صف
،     بصصص    د صصص ، ةلسصصص   صصصد ي  مصصص ألقف   نسصصصة    لسألجصصصةز 

 ع رض  مق نر ر  لألجز لصدى  لمصمط   لقضصفئ    ل صي  صدر 

  ثسفن صص    صصفم ، سصص   صصفر ا  بمغصص ،  ة  مسصص ، 8 نهصصف، خصصت  (

 بقر ر  لألجز .

ل   ا  لصصم  قصصدم  لجهصص   ل صصي طمبصصت  لألجصصز شصصلة هف  مصصق  -ثفلثصصف
 لسألجةز  م   خت   لسد   لسألصدد  اصي  لبنصد ( ةن   سص  هصاب 
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ز، ة صز   جس صا  نثصفر  لقفنةن ص   ل صي  لسفد ،  مغق نر ر  لألج
 نجست  ن  .

ل   ا  ندست  لشلةى ضس   لسصد   لسن صةن  م هصف اصي  -ر بعف
 لبنصصد ( ةن   سصص  هصصاب  لسصصفد ، امممصصمط   لقضصصفئ    ل صصي  ضصصا 
 صدهف  مصق  لصد ةى  لجز ئ ص ،     قصرر،  سصف  بقصف   لألجصصز،  ة 

 لقضص  ،  عد م ،  ة  لغفؤب، ألمب سصف   صر  ى لهصف، سص  ةنصفئا 
 ةسسف  لة  ند ندم لهف س     ر ضفت  مق نر ر  لألجز .

 عصصصد  لألجصصصز  لجصصصفري ةاقصصصف إلأللصصصفم هصصصا   -أةنل  - 25 - لسصصصفد  

 لف   ، ألجز   أل  فط ف، ة مصري  مصق ةضصع  ة ن  صر ض 
 م صصصصصص ، ة د ر    سصصصصصصة    لسألجصصصصصصةز  بسةجبصصصصصص ، ة ند صصصصصصف  

   عصفرض بفم ألقفنهف،  أللفم نفنة   لسر اعفت  لسدن  ، ا سصف ن
 سا  نأللفم  لسن ةن  م هف اي ها   لقفنة  .

ل   ا   نقضصصت  لصصد ةى  لجز ئ صص ، ني مصصبب نصصفنةني، نبصص   -ثفن صصف
 دةر  لأللم ا هف،  بقق  لألجز  لجفري نفئسصف . ة مصق  لجهص  
 إلد ر صص   لسعن صص   نفسصص   لصصد ةى  لسدن صص  بصصفلألقة  ة نضصصر ر 

تثصص    ةسصصف    ث30 ل صصي   ضصصسنهف  لصصد ةى  لجز ئ صص ، خصصت  (

س   صفر ا  بمغهصف بفنقضصف   لصد ةى  لجز ئ ص ، ةبخصتف الصك، 
  مغق نر ر  لألجز، ة عفد  نسة    لسألجةز   لق سم ألق هف .

ل   ا   در  لأللم بفد ن   لسص هم،  بقصق  لألجصز  مصق  سة لص   -ثفلثف
 ة  ألة   لق ألجز  نف اي،  ندسف  ل مب  لأللم درج   لب فت. 

ل  در بصصصفلبر     ة  صصصدم  لسمصصصؤةل    ة  عصصصد  لأللصصصم  ل صصصف -ر بعصصصف
 ناصصر ج  ة راصصض  لشصصلةى، اصصي ألفلصص   ل مصصفب  درجصص   لب صصفت 
 لغف  لقر ر  لألجز، ة  فد   نسة    لسألجصةز   لصق  لسألجصةز 

  م  ، ةلة لم  نن  مق الك اي نر ر  لأللم . 
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  لف    لثفس 

 سهفم  لجهفت  لرنفب  

  ،  ضصصفا   لصصق   صصةلق  لجهصصفت  لرنفب صص -أةنل  - 26 - لسصصفد  

 سهفسهف  لسن ةن  م هف اي  لقة ن    نخرى سف  أ ي :

 طة ر  جر   ت  ل ف  ش ةةمصفئ  ةسعصف  ر س فبعص   ل صز م  –أ 
 لسؤممصصفت  لسفل صص  ة ن سصصف  ة لسهصص  ت صصر  لسفل صص   لسألصصدد  
ل  بفل ز سصصصفت سلفاألصصص  تمصصص   نسصصصة   ة سة صصص   نرهصصصفب ةاقصصصف

 لمقفنة  .

ل اصي ألصفنت  خصت   م خد م ممطف هف  –ب   لسقصرر  لهصف نفنةنصف
 لسؤممفت  لسفل   ة ن سف  ة لسه  ت صر  لسفل ص   لسألصدد  اصي 

  نف ا  ل ز سف هف .

 ل عفة  ة بفد   لسعمةسفت سا  لجهفت  لسخ    ب طب صت  –ج 
 أللصصفم هصصا   لقصصفنة  ةسصصا  لجهصصفت  نجنب صص   لنظ صصر   لسعن صص  

 بسلفاأل  تم   نسة   ة سة    نرهفب .

 ل ألد س   نف ا ارة   لسؤممفت  لسفل   خفرج جسهةر ص   – د
 لعصصر   ةشصصرلف هف  ل فبعصص   ل صصي  س مصصك أل صص   نتمب صص  ا هصصف 
لتجصصصر   ت  لسن صصصةن  م هصصصف اصصصي هصصصا   لقصصصفنة  ة ننظسصصص  
ة ل عم سفت ة لب فنفت ة لضة بط ة نة سر  ل صفدر  بسةجبص  ب 

 هصصف هصصاب بفلقصصدر  لصصاي  مصصسح بصص   شصصر عفت  لصصدة   ل صصي  عسصص  ا
  لفرة   ة  لشرلفت .

 ل ألقت س   ل صز م  لسؤممصفت  لسفل ص  ة  صألفب  ن سصف   –ب 
ة لسهصصصص  ت صصصصر  لسفل صصصص   ل صصصصي  خضصصصصا نشصصصصر اهف  ة رنفب هصصصصف 
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بفنل ز سصصفت  لسقصصرر  بسةجصصب هصصا   لقصصفنة  . ةلهصصف     مصص خدم 
 ممطف هف  لرنفب   اي مب   الك .

   سم صصفت  بصصتغ  لسل صصب اصصةر ل  صص    صص  سعمةسصصفت ألصصة –ة 
 شصص ب  اصصي  صصم هف بغمصص   سصصة    ة  سة صص   رهصصفب  ة جصصر ئم 

   م   .

ةضصصصصا سعصصصصف  ر  للفصصصصف   ة لستئسصصصص  ة لخبصصصصر  ة لنز هصصصص   -ز
  ضصصصصصصف  سجمصصصصصصع  ند ر  ة  ضصصصصصصف   ند ر   ل نف ا صصصصصص   ة 

  نشر ا    ة سدر ئهف اي  لسؤممفت  لسفل  

 ألد صصصد  لظصصصرةف  ل صصصي  جصصصةز ا هصصصف لسؤممصصصفت  لسفل صصص   –، 
 سف  ة لسه  ت ر  لسفل    لسألدد   أج    ل ألقت س  هة   ة ن

  لعس    ة  لسم ف د  لألق قي  لق سف بعد  نشف   تن   لعس  .

ةضصصا  لشصصرةط  لتزسصص  نسصص تك  ة  د ر   ة  لسشصصفرل   –ط 
ب ةر  سبفشر  اي  نشف   ة  د ر   ة  شغ   سؤمم  سفل   أة 

 سه  ت ر  لسفل    لسألدد  .

رشصصفد ت لسمصصف د   لسؤممصصفت  لسفل صص  ة  سصصف  أ صصد ر   –ي 
ةسه  ت ر سفل ص  سألصدد  ل نف صا  نل ز سصفت  لسن صةن  م هصف 

 اي ها   لقفنة  .

ل  لمصصرئ ع  ن مصصق لمجهصص   لرنفب صص  ،   صصد ر  عم سصصفت  ة  -ثفن صصف
ضة بط  ة  ة سر ، ل مه    نف ا  لسهفم  لسن ةن  م هصف اصي 

 ها   لقفنة  .

 

  لف    ل فما
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 لدةلي ل عفة   

 عد جر س  تم   نسة   ة سة    نرهفب سص   - 27 - لسفد  

 لجر ئم  ل ي  جةز ا هف  ننفبص   لقضصفئ   ة لسمصف د   لقفنةن ص  
ة ل نم ت ة ل عفة  ة مم م  لسجرس   ةاقصف   أللصفم  ن ففن صفت 

  ل ي  لة  جسهةر    لعر   طراف  ا هف .

أة طمصصصصب  ن  نفصصصصا طمصصصصب  مصصصصم م  لسجصصصصرس   - 28 - لسصصصصفد  

 لسمصصف د   لقفنةن صص ،  مصص نفد ل  لصصق أأللصصفم هصصا   لقصصفنة ،  نى  ا  
لفنت نة ن    لدةل   لطفلب  ةنة ن   جسهةر    لعر  ،  عفنصب 
 مق  لجر س  سةضصة   لطمصب أة  مصق جر سص  سسفثمص . ة عصد 
 زدة ج    ل جر م سم ةاف ، بغض  لنظر  سف  ا  لفنت نة ن   

 س  اي ائ   لجر ئم ا  هصف أة  مص خدم  لدةل   لطفلب   درج  لجر
اصصصي  مصصصس    لجر سصصص  ا ت  لس صصصطمح  لسمصصص خدم اصصصي  لقصصصفنة  
 لعر نصصصي، بشصصصرط أ   لصصصة  اعصصص   لجر سصصص  سةضصصصة   لطمصصصب 

ل بسق ضق نة ن    لدةل   لطفلب  .  سجرسف

ل أة  -أةنل  - 29 - لسصصفد   لمسل صصب أ    بصصفد   لسعمةسصصفت  مقفئ صصف

  نظ ر ،  ؤدي ةظفئف سسفثم   ند  لطمب، سا أي ةألد  أجنب 
لةظفئف  لسل ب ، ة خضصا لصا ت  ل ز سف هصف بفلنمصب  لممصر  ، 
بغض  لنظر    طب ع   مك  لةألد    جنب  ، سا سر  ف  سبصدأ 

  لسعفسم  بفلسث  ةأأللفم  ن ففن فت  لدةل   أة  لثنفئ  .

ل  ن  جةز  م خد م  لسعمةسفت  لسن ةن  م هف اصي  لبنصد  -ثفن ف
س  هاب  لسفد   ن  تر ض سلفاألص   لجصر ئم    صم   ( ةن   

ةتم    سة   ة سة    إلرهصفب، ة ن  جصةز  إلا صف،  نهصف 
  ي جه   خرى بغ ر سة اق   لجه   ل ي ندس هف .
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ل  لمسل صصب  بصصفد   لسعمةسصصفت سصص  خصصت  مصصمط  سألم صص   ة  -ثفلثصصف
 جنب   ة ألد   ة  لثر سا  لةألصد ت ت صر  لنظ صر  لص  ة ل صي ن 

 ل      قدم  لسعمةسفت ب ةر  سبفشر  . س

لممصمطفت  لقضصفئ    لسخ  ص  بنصف    مصق طمصب  -30 – لسفد  

س  جه  نضفئ   بدةلص   خصرى  ربطهصف سصا جسهةر ص   لعصر   
  ففن    ة بشرط  لسعفسم  بفلسث  ،     قرر  عقصب  ة ألجصز  ة 
ضصصصصصبط   سصصصصصة   ة لس أل صصصصصتت ة ن صصصصصر د ت ة  لةمصصصصصفئط 

   ة  لسعصصد  لتمصص خد م اصصي  نف صصا جر سصص  ة ندة ت  لسمصص خدس
تمصص   نسصصة    ة  لجر سصص   ن صصم    لنفجسصص   نهصصف  ة جر سصص  
 سة صص   نرهصصفب أة  لق سصص   لسقفبمصص  لهصصف بسصصف ن   عصصفرض سصصا 
  لقفنة   لعر ني . سا  دم  إلخت  بألقة   لغ ر ألم   لن  . 

  صصصصةلق  لمصصصصمطفت  لعر ن صصصص   لسخ  صصصص   نف صصصصا  - 31 - لسصصصصفد  

لصصصفم  لجز ئ صصص   لبف صصص   ل صصصفدر   صصص   لجهصصصفت  لقضصصصفئ    نأل
 نجنب    لسخ     لس عمق  بس صفدر   نسصة    لس أل صم   ص  
جر ئم تم   نسة   ة سة    نرهفب ة فئد  هف ةات  لقة  صد 
ة نجصصصر   ت  ل صصصي   ضصصصسنهف  ن ففن صصصفت  لثنفئ صصص   ة  لس عصصصدد  

ل ا هف   نطر ف  ل ي  لة   لعر   طراف

 جةز  بر م   ففن فت ثنفئ ص   ة س عصدد   نطصر ف  -32 - لسفد  

 صصصصصنظم ل ف صصصصص   ل  صصصصصرف اصصصصصي أل صصصصص م   نسصصصصصة    لسأللصصصصصةم 
بس صصفدر هف اصصي جصصر ئم تمصص   نسصصة   ة سة صص   نرهصصفب سصص  
جهصصصفت نضصصصفئ    ر ن صصص   ة  جنب صصص    ضصصصس  نة  صصصد  ةز صصصا 

ل  أللفسهف .  أل  م   مك  نسة   ب    طر ف  ن ففن   ةاقف

 مصصزم لصص  سصص     صص   مسصص  بطمبصصفت  لسمصصف د   - 33 - لسصصفد  

 لقفنةن صص   لسن صصةن  م هصصف اصصي هصصا   لقصصفنة   لسألفاظصص   مصصق 
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مصصر    لطمبصصفت . ةن  جصصةز  إلا صصف،  نهصصف  ي جهصص   خصصرى 
 بدة  سة اق   لجه   ل ي ندست  لسعمةسفت .

  لف    لعفشر

 نق   نسة   ة ندة ت  لقفبم  لم د ة   بر  لألدةد

 مصصزم لصص  شصصخن  نصصد دخةلصص   لعصصر    ة  -أةنل  - 34 - لسصصفد  

سغفدر صصص  بفل  صصصر ح  نصصصد  لطمصصصب سصصص  سسثصصص   له ئصصص   لعفسصصص  
لملسصصفرك  سصصف  ألسمصص  سصص  أسصصة   أة  سصصتت أة  دة ت سفل صص  
نفبم  لم د ة  لألفسمهف  ة  نق   لق د خ   لعر    ة خفرج  سص  
خصصت  شصصخن  ة خدسصص  بر صصد  ة خدسصص  شصصأل   ة بصصأي ةمصص م  

  ل  ر ح ن س   مك  لعستت  ة  ندة ت.  خرى ، ة شس 

ل  لمه ئصصص   لعفسصصص  لملسصصصفرك طمصصصب سعمةسصصصفت  ضصصصفا   سصصص   -ثفن صصصف
 لشخن    س صدر  نسصة    ة  لعسصتت أة  ندة ت  لسفل ص  

  لقفبم  لم د ة  لألفسمهف ة  لغرض س   م خد سهف .

ل   ألصصف   لسعمةسصصفت  لسن صصةن  م هصصف اصصي  لبنصصد   ( ةنل   -ثفلثصصف
ل  س    هاب  لسفد  ، بسف اية(ثفن ف

 الك نمخ  طبت  ن   س  نسةاج  ل  ر ح  لق  لسل ب .

لمه ئصص   لعفسصص  لملسصصفرك  صصتأل    لألجصصز  -أةنل  -35 - لسصصفد  

 مق  نسة    ة  لعستت ة ندة ت  لقفبم  لم د ة  لألفسمهف اصي 
ألفل   دم  ل  ر ح  نهف  ة   طف  أ   سعمةسفت ت صر ألق ق ص  

لصص  ةجصصةد دنئصص  لفا صص  لألشصص بفب اصصي  نهصصف اصصي شصصأنهف أة اصصي ألف
س أل صصصم  سصصص  جر سصصص  أ صصصم   ،  ة جر سصصص  تمصصص   سصصصة    ة 

 جر س   سة    رهفب  ة سعدب لالك .
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ل    صصدر  لسل صصب  ة صص   براصصا  لألجصصز  صص   لسألجصصةز ت  -ثفن صصف
 لسن ةن  م هصف اصـي  لبنصد ( ةنل  سص  هصاب  لسصفد   ة  ألفل هصف 

  فر ا  بمغ  بفلقر ر .  مبع    فم س  7 لق  لقضف  خت  (

 

  لف    لألفدي  شر

  لعقةبـفت

   15 عفنصصصب بفلمصصصج  لسصصصد  ن  ز صصصد  مصصصق (  - 36 - لسصصصفد  
خسمصصص   شصصصر مصصصن  ةبغر سصصص  ن  قصصص   صصص  ن سصصص   لسصصصف  سألصصص  
 لجر س  ةن  ز د  مق خسم   ضعفف ل  س   ر لب جر سص  

 تم   سة   .

ر سص   عفنصب بفلمصج   لسؤبصد لص  سص   ر لصب ج - 37 - لسفد  

  سة    رهفب .

 جصصصب  لأللصصصم بس صصصفدر   نسصصصة   سألصصص   -أةنل  - 38 - لسصصصفد  

 لجر س   لسن ةن  م هف اي هصا   لقصفنة  ، ةس أل صت هف أة 
 نشصصص ف   ل صصصي  مصصص عسمت اصصصي  ر لفبهصصصف  ة  ل صصصي لفنصصصت سعصصصد  
نم عسفلهف ا هف  ة سف  عفدلهف اي  لق س  اي ألف   عار ضصبطهف 

فنت اي ألةز   لسص هم  م شصخن  خصر أة  ل نف ا  م هف مة    ل
 ، دة   نخت  بألقة   لغ ر ألم   لن   .

ل   خضصصصا س أل صصصتت  لجر سصصص   ل صصصي  خصصص مط بسس ملصصصفت  -ثفن صصصف
 ل مصبت سصص  س صصفدر سشصصرة   لمس صصفدر   لسن صصةن  م هصصف 
اصصصي  لبنصصصد ( ةنل  سصصص  هصصصاب  لسصصصفد  اصصصي ألصصصدةد  لق سصصص   لسقصصصدر  

 لمس أل تت ةثسفرهف .
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ل   نقضف   لد ةى  لجز ئ   دة   لأللم بس فدر  ن  ألة   -ثفلثف
  سصصصة    لس أل صصصم  سصصص   سم صصصفت تمصصص    سصصصة    ة  سة صصص  

  نرهفب .

ل   قا بفطتل ل   قد أة   فف  أة أي أد   نفنةن   أخصرى ،  -ر بعف
 مصصصم أطر اهصصصف أة أألصصصدهم ، أة لصصصف  لصصصد هم سصصصف  ألسمهصصصم  مصصصق 

 لةمفئط   ن  قفد بأ   لغرض سنهف هة  لأل مةل  دة  س فدر 
أة  لعفئد ت أة س أل تت جر س ،  لس عمق  بغمص    سصة   أة 
  سة    إلرهفب سا  دم  إلخت  بألقة   لغ ر ألمني  لن   .

 عفنصصب  لسؤممصص   لسفل صص  بغر سصص  ن  قصص   -أةنل  – 39 - لسصصفد  

  خسمصص  ة شصصر   سم صصة  د نصصفر ةن  ز صصد 25000000 صص  (

د نصصصفر اصصصي    سئ صصص   ةخسمصصصة  سم صصصة 250000000 مصصصق (

  ألدى  لألفل     ن      :

 دم سمك  لمجتت ة لسم ند ت لق د سف جر   س   لعسم فت  -أ
 لسفل    لسألم   ة لدةل     ضس   لب فنفت  للفا   لم عصرف  مصق 
هاب  لعسم فت ة نأل ففظ بهصف لمسصد   لسن صةن  م هصف اصي هصا  

  لقفنة 

د ئصصصا اصصص ح ألمصصصفب  ة نبصصصة  ةد ئصصصا  ة نبصصصة   سصصصة    ة ة -ب 
 سجهةل   لس در  ة بفمسف   ةر    ة ةهس  

ل    ثصصتث مصصنة ت ة 3 عفنصصب بصصفلألبع سصصد  ن ز صصد  مصصق ( -ثفن صصف

  خسمص   شصر سم صة  د نصفر 15000000بغر س  ن  ق     (

  خسم   سم ة  د نفر  ة بفألصدى 50000000ةن  ز د  مق (

 -هف     لعقةب    ل  س  :

 لسعصصفستت  لسشصصبةه   لصصق  س نصصا  صص   قصصد م  نبصصتغ  صص   –أ 
  لسل ب .  ة ندم سعمةسفت ت ر  أل أل   سد ل .
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 ا صصح لمزبصصة   ة  لسمصص ف د  ة لغ صصر  لمصصمطفت ة لجهصصفت  -ب 
 لسخ  صصص  ب طب صصصت  أللصصصفم هصصصا   لقصصصفنة   صصص  أي  جصصصر   سصصص  
 جر   ت  نبتغ  ة  ل ألصري  ة  لفألصن  ل صي   خصا اصي شصأ  

تمصص   سصصة    ة   لسعصصفستت  لسفل صص   لسشصص ب  اصصي  نهصصف   ضصصس 

 0 سة    رهفب  ة     لب فنفت  لس عمق  بهف

 عفنصصصصصب بصصصصصفلألبع ةبغر سصصصصص  ن  ز صصصصصد  مصصصصصق  - 40 - لسصصصصصفد  

  سئ  سم ة  د نفر  ة بفألصدى هصف     لعقصةب    100000000(

ل  س   خ  س  رؤمف  سجفلع  د ر ت  لسؤممفت  لسفل ص   ة 
ن صد   ألد   ضفئهف  ة سفلل هصف  ة سصد ر هف  ة سةظف هصف بمصة 

 ة بأهسصصف  جمصص م بصصأي سصص   نل ز سصصفت  لسن صصةن  م هصصف اصصي 

 0ها   لقفنة  

 عفنب بصفلألبع سصد  ن  ز صد  مصق مصن  لص  سص   - 41 - لسفد  

 س نصصا  صص   قصصد م  لسعمةسصصفت  لصصق  لسل صصب بعصصد  نصصا رب ل قصصد سهف 

   مبع  أ فم .7خت  (

  ثصصصتث 3 عفنصصصب بصصصفلألبع سصصصد  ن  قصصص   صصص  ( - 42 - لسصصصفد  

   شصصر  ست صص   10000000بغر سصص  ن قصص   صص  (مصصنة ت ة

  خسمصصسفئ  سم صصة  د نصصفر 500000000د نصصفر ةن ز صصد  مصصق (

 ة بأألدى هف     لعقةب    ل  س  أنشأ س راف   صةر ف  اصي 
 جسهةر    لعر   ، ة عد  لسألفةل  اي أللم  لشرة  .

  مصصن    2 عفنصصب بصصفلألبع سصصد  ن  ز صصد  مصصق ( - 43 - لسصصفد  

  ثتثصص  3 صص  ن سصص   نسصصة   ةن  ز صصد  مصصق ( ةبغر سصص  ن  قصص 

أضعفاهف ل  شخن لم   ر،  ند دخةلص  جسهةر ص   لعصر   
 ة سغفدر هف  ند  لطمب س  سسث   له ئ   لعفسص  لملسصفرك  سصف 
 ألسمصص  سصص  أسصصة   أة  سصصتت أة  دة ت سفل صص  نفبمصص  لم صصد ة  
لألفسمهف  ة  نق   لصق د خص  جسهةر ص   لعصر    ة خفرجهصف سص  
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خن  ة خدسصص  بر صصد  ة خدسصص  شصصأل   ة بصصأي ةمصص م  خصصت  شصص
  خرى ،  ة ندم سعمةسفت لفاب  .

  سم صة  1 عفنب بفلألبع ةبغر سص  ن قص   ص  ( - 44 - لسفد  

  خسم  ة شصر   سم صة  د نصفر ،  ة 25د نفر ةن  ز د  مق (

بأألدى هف     لعقةب    ل  س  خصفلف  أللصفم هصا   لقصفنة  سص  

   .43  ة(42  ة(41  ة(38  ة(37ت ر  لسة د (

  خا  لجهفت  لرنفب ص  سصف  مصي اصي ألفلص  سخفلفص   - 45 - لسفد  

 لسؤممصص   لسفل صص   ة  ن سصصف  ة لسهصص  ت صصر  لسفل صص   لسألصصددب ، 
نأللصصفم هصصا   لقصصفنة   ة  ننظسصص   ة  ل عم سصصفت  ة  لب فنصصفت  ة 
 لضصصصصصة بط  ة  نة سصصصصصر  ل صصصصصفدر  بسةجبصصصصص  ةدة   نخصصصصصت  

 بفلعقةبفت  لجز ئ   :

   د ر  سر بف قفف  لنشفط  لسؤدي  لق  لسخفلف . -أةنل 

ل  ل لمقفنة . -ثفن ف  مألب  رخ ن  لعس  ةاقف

ل   ننصصا ر ة لصصة  بأشصصعفر  لجهصص   لسخفلفصص  بةجصصةب  ز لصص   -ثفلثصصف
  لسخفلف  خت  سد  سنفمب   ألددهف لالك .

ل  سنا  نشخفن س   لعس  اي  لقطصف  اي  ل صم  لف صر   -ر بعف
 رنفب   . ألددهف  لجه   ل

ل    ق  د  تأل    لرؤمف   ة طمب  م بد لهم . -خفسمف

ل    سئ صص   250000أمصص  فف  سبمصصو سصصفلي ن  قصص   صص  ( -مفدمصصف

  خسمصصص  5000000ةخسمصصص    لصصصف د نصصصفر ةن  ز صصصد  مصصصق (

 ست    د نفر    ل  سخفلف  .
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سصصا  صصدم  نخصصت  بفلسمصصؤةل    لجز ئ صص   -أةنل  -46 – لسصصفد  

ن  م هصف اصي هصا   لقصفنة  ،  مصأ  لمشخن  لطب عي  لسن صة
 لشصصخن  لسعنصصةي  صص   لجصصر ئم  لسن صصةن  م هصصف اصصي هصصا  
 لقصصفنة   ل صصي  ر لبهصصف سسثمصصةب  ة سصصد رةب  ة ةلصصتؤب لألمصصفب  
ةبأمس  ة عفنب بفلغر س  ة لس فدر   لسقصرر  لمجر سص  ةاقصف  

 لمقفنة . 

ل   لة   لشخن  لسعنصةي سمصؤةنل بفل ضصفس   ص   لةاصف   -ثفن ف
لم ب  س   قةبفت سفل   ة عة ضفت  ا  لفنصت  لجر سص  بسف  أل

 0ند  ر لبت س   ألد  لعفسم   لد   ةبأمس  ةل فلأل  

 عفصصق سصص   لعقةبصص   لسن صصةن  م هصصف اصصي هصصا   - 47 - لسصصفد  

 لقفنة  ل  سص  بصفدر بصفبتغ  ي مصمط  سخ  ص  بةجصةد   فصف  
جنفئي  ر لفب جر سص  تمص   سصة   ة سة ص   نرهصفب ة ص  

  ا   نب  ةنصة   لجر سص  ةن صفم  لمصمطفت  لسخ  ص   لسش رل 
بفلبألث ة نم ق ف      ةلئك  لجنف . ةلمسأللس     فصف  سص  
 لعقةب   ة  خف فهف  ا  أل    لبتغ بعد ةنة   لجر س  بشصرط 
     مه   لقبض  مق  لجنف  ةضبط  نسة   سأل   لجر س  .

ل  ة  نضصصصبفط ف  لصصص  سصصص  - 48 - لسصصصفد   نصصصفم  ن  مصصصأ  جز ئ صصصف

بألم  ن   بف بتغ     ي س   لعسم فت  لسش ب  بهف  لخفضع  
 أللفم هصا   لقصفنة   ة ب قصد م سعمةسصفت  ة ب فنصفت  نهصف ة لصة 

 ثبت  نهف ت ر  أل أل  .

  لف    لثفني  شر

 أأللفم  فس  ةخ فس  

 طبصصت أأللصصفم هصصا   لقصصفنة   مصصق جصصر ئم تمصص   - 49 - لسصصفد  

 لعصصصر   ، ة   لفنصصصت   سصصصة    ل صصصي  ر لصصصب اصصصي جسهةر صصص  
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 لجر ئم    م    ل ي ن جصت  نهصف  مصك   سصة   ة نعص  خصفرج 
جسهةر    لعر   ، بشرط     لة  سعفنبصف   م هصف اصي نصة ن   

  مك  لدةل  ةنة ن   جسهةر    لعر   .

ن  جةز  ألفل  سةظف  لسل ب  مق  لسألفلس  اي  -50- لسفد  

 ة بمببهف  ن بصفا  جر س   ر لبت  ثنف   فد   ةظ ف    لرمس   
 س   لسألفاظ .

ن  جصصةز  أمصص ع أي س صصرف اصصي جسهةر صص   - 51 - لسصصفد  

ل   لعصصر    ا  لصصم  لصص  لصص  ةجصصةد سصصفدي ا صص  ة ا  لصصم  لصص   فبعصصف
لسجسة   سفل   سنظس  خفضع  لإلشر ف  لفعصف  سص   لجهصفت 

  لرنفب    لسخ   .

ن  ألة  أأللفم  لمر    لسن ةن  م هف اي أي  - 52- لسفد  

 نفنة  دة   طب ت أأللفم ها   لقفنة  .

ن  جصصةز  ي سةظصصصف اصصي  لسجمصصصع  ة  -أةنل  - 53 - لسصصفد  

 لسل ب أاشف   لسعمةسصفت  ل صي  طمصا  م هصف  ة  عمصم بهصف بأللصم 
ةظ ف صص  مصصة    طمصصا  م هصصف  ة  مصصم بهصصف بشصصل  سبفشصصر  ة ت صصر 
سبفشصر ةن  جصةز   ا صف،  ص  هصاب  لسعمةسصفت بصأي  صصةر  

تر ض ها   لقفنة  ، ة م سر ها   لألضر  لصق سصف لفنت  ن  
 بعد  ن هف  خدس   .

ل   مري أللم  لبند ( ةن   س  هاب  لسفد   مق  نشصخفن  -ثفن ف
 لصصا    أل صصمة   مصصق سعمةسصصفت مصصة   بشصصل  سبفشصصر  ة ت صصر 

 سبفشر ، بسق ضق أ  فلهم بفلسجمع  ة  لسل ب .

  شصصصل  اصصصي سجمصصصع  لقضصصصف     مصصصق سأللسصصص  - 54 - لسصصصفد  

جنف صصصفت  خصصص ن اصصصي نضصصصف ف تمصصص    سصصصة   ، ة جصصصةز  نصصصد 
 نن ضف   شل   سألفلم  خرى اي سر لز  لسنفطت  نمص ئنفا   
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بب صصصف    صصصدرب رئصصص ع سجمصصصع  لقضصصصف   ن مصصصق ،  نشصصصر اصصصي 
  لجر د   لرمس   .

 مغق أسصر مصمط   نئص تف  لسؤن ص  (  لسنألمص     - 55 - لسفد  

 0تم    سة      ( نفنة  سلفاأل  2004  لمن  93رنـم (

 جةز أ د ر  نظسص  ل مصه    نف صا أأللصفم  -أةنل  - 56 - لسفد  

 ها   لقفنة 

ل  لمسألصفاظ   صد ر  عم سصفت ة نظسص  د خم ص  ل مصه    نف صا  -ثفن ف
 أأللفم ها   لقفنة  .

 نفا هصا   لقصفنة  سص   صفر ا نشصرب اصي  لجر صد   - 57 - لسفد  

  لرمس   .

  نمبفب  لسةجبــــ 

ألصصد سصص   سم صصفت تمصص   نسصصة   ة سة صص   نرهصصفب لغصصرض  ل
 ل صصي   صصبألت س ففنسصص  اصصي  لع صصر  لألفضصصر  لصصق ألصصد لب صصر 
ة مصصفر   ل طصصةر  ل لنةلصصةجي اصصي  لعسصص   لس صصراي ةنطصصف  
 نسة   ة لاي   ف،  ل نصة  اصي  مصفل ب  نأل  صف   لسصفلي ةلسصف 
 مصصصبب  الصصصك سصصص   ثصصصفر ضصصصفر   مصصصق  نن  صصصفد ة لسج سصصصا ، 

 نجر س صص  ةسلفاألصص   مصصفل بهف  لسمصص جد  ةلسة جهصص   ننشصصط  
ة لألد سنهف ةلمألفج   لق  أم ع سجمع ةسل ب لسلفاأل  تم  
 نسصصصصة   ة سة صصصص   نرهصصصصفب،  سصصصصفرع  لسهصصصصفم ا ت  ل صصصصم  
بسلفاأل  تم   نسصة   ة سة ص   نرهصفب ، ةل قر صر  قةبصفت 

 لسر لبي  مك  لجر ئم.

 شــــــــر  ها   لقفنــــــــة  
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 ملحق الجداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1جدول رقم )
 إجمالي الموجودات للمصارف العاملة في العراق كافة

 2016و 2015لعامي

عام عام  التفاصيل
نسبة 

التغيير 

االهمية النسبية 

% 
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2015 

ترليون 

 دينار

2014 

ترليون 

 دينار

% 
 عام

2015 

 عام

2014 

اجمالي 

 الموجودات
222.8 222.6 -1.7   

 موجودات

المصارف 

 الحكومية

200.5 204.6 -2 90 90.3 

موجودات 

المصارف 

 الخاصة

22.2 22 0.9 10 9.7 

      

 

 المصدر البنك المركزي العراقي

 

 

 (2جدول رقم )
 2014االئتمان النقدي للمصارف العاملة في العراق كافة لعامي
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 المصدر البنك المركزي العراقي

 

 

 2015و

عام  التفاصيل

2015  

مليار 

 دينار

عام 

2014  

مليار 

 دينار

نسبة 

 التغيير%

االهمية 

 النسبية%

االئتمان 

النقدي/الناتج 

المحلي 

 االجمالي

االئتمان 

 النقدي
36.8 34.1 7.9 100 19.1 

االئتمان 

النقدي 

للمصارف 

 الحكومية

29.1 26.9 8.2 79 15.1 

االئتمان 

النقدي 

للمصارف 

 الخاصة

7.7 7.2 6.9 21 4 

الناتج 

المحلي 

 االجمالي

192.4 259.8    
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 (3جدول رقم )
إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق 

 2015-2014لعامي

 2015عام التفاصيل

ترليون 

 دينار 

 2014عام

ترليون 

 دينار

االهمية 

النسبية 

 لعام %

 2015لعام

نسبة 

 التغيير%

الودائع 

لدى 

المصارف 

 الحكومية

55.2 64.4 85.8 -14.2 

الودائع 

لدى 

المصارف 

 الخاصة

9.1 9.7 14.2 -6 

 13.1- 100 74.1 64.3 المجموع

 

 المصدر البنك المركزي العراقي
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 العراقيالمصدر البنك المركزي 

 
 

 

 (4جدول رقم )
 2015-2014التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي من قبل المصارف التجارية ) الحكومية والخاصة( لعامي 

2015 2014 

المصارف  القطاعات

 الحكومية

 المصارف

 الخاصة

المجموع 

 الكلي

االهمية 

النسبية 

 %

للمجموع 

الكلي 

2015 

المصارف 

 الجكومية

المصارف 

 الخاصة

المجموع 

 الكلي

الزراعة 

 والصيد
1961.20 76.9 2.038.1 5.55 1864.50 72.3 1936.80 

 22.2 0.2 22 0.001 0.4 0.4 0 التعدين

الصناعات 

 التحويلية
1906.8 489.9 2396.7 6.52 1419.30 576.2 1995.4 

الماء ، 

الكهرباء ، 

 الغاز

702.1 115.6 817.7 2.22 772.3 178.1 950.4 

التجارة ، 

المطاعم 

 والفنادق

1412.3 3834.1 5246.4 14.27 1270.4 3600.70 4871.10 

النقل ، 

التخزين 

 والمواصالت

1690.20 491.7 2181.9 5.94 

 

1935.6 218.8 2154.4 

التمويل 

 والتامين
1035.8 292.2 1328 3.61 845.4 220.2 1065.60 

خدمات 

 المجتمع
12982.30 1320.7 14303 38.92 11135.10 1087.40 12222.50 

العالم 

 الخارجي
0.9 38.2 39.1 0.11 1 26 27 

 8877.7 1265.40 7612.30 22.86 8401.3 1015.3 7386 التشييد والبناء
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 (5جدول رقم )
المعدل الشهري لسعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر 

 2014-2013االمريكي في السوق المحلية لعامي 

 2014 2013 االشهر

 1222 1226 كانون الثاني

 1222 1231 شباط

 1222 1255 اذار

 1218 1267 نيسان

 1222 1270 ايار

 1213 1237 حزيران

 1215 1218 تموز

 1213 1209 اب

 1204 1211 ايلول

 1207 1220 نشرين االول

 1200 1218 تشرين الثاني

 1205 1222 كانون االول

 1205 1232 المعدل



211 
 

 المصدر البنك المركزي العراقي

 

 

 

 (6جدول رقم )
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 2014و  2015جدول رؤوس اموال المصارف لعامي 

 

 التفاصيل

عام 

2015  (

ترليون 

 دينار(

 عام

2014  (

ترليون 

 دينار(

 االهمية النسبية %

نسبة 

 التغيير%

نسبة رؤوس 

االموال الى الناتج 

المحلي االجمالي 

% 

عام 

2015 

عام 

2014 

عام 

2015 
 2014عام

رؤوس 

اموال 

 المصارف

10.1 9.1 100 100 10.9 5.2 3.5 

 0.6 1.1 46.7 16.5 21.8 1.5 2.2 حكومي

 2.9 4.1 3.9 83.5 78.2 7.6 7.9 خاص

الناتج 

المحلي 

 االجمالي

192.4 258.9    
-

25.7 
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 البنك المركزي العراقي  -المصدر

 (7جدول رقم )
 2014موجز المؤشرات االقتصادية للعراق لعام 

 2014 2013 البيان

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية 

GDP 
ترليون  271.1

 دينار
 ترليون دينار 260.6

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة 

GDP 
 مليار دينار 72.7 مليار دينار 75.7

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 االجمالي باالسعار الثابته
 الف دينار 2 الف دينار 2.1

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 االجمالي باالسعار الجارية
 مليون دينار 7.2 مليون دينار 7.5

 Corمعدل التضخم االساس )
Inflataion) 

2.4% 1.6% 

 مليون نسمة 36 مليون نسمة 35 عدد السكان

 الدينار العراقي الدينار العراقي العملة

 مليون برميل 2.5 مليون برميل 2.4 المعدل اليومي لتصدير النفط

 دوالر/برميل96.8 دوالر/ برميل103 متوسط سعر البرميل

 ترليون دينار72.7 ترليون دينار M1 73.8عرض النقد بالمفهوم الضيق 

 ترليون دينار 90.7 ترليون دينار M2 87.7عرض النقد بالمفهوم الواسع 

 ترليون دينار 74.1 ترليون دينار 68.9 اجمالي رصيد ودائع المصارف التجارية

 ترليون دينار 34.1 ترليون دينار 30 اجمالي رصيد ائتمان المصارف التجارية

 ترليون دينار 58.6 دينارترليون  78.7 النفقات الجارية

 االيرادات الكلية للموازنة
ترليون  113.8

 دينار
 ترليون دينار 105.4

 نقطة 145.9 نقطة 142.7 معدل الرقم القياسي السعار المستهلك

معدل سعر صرف الدينار العراقي نججاه 

 الدوالر في السوق الموازي
 دينار 1214 دينار 1232

العراقي معدل سعر الصرف الدينار 

 الرسمي
 دينار 166 دينار 1166

 مليار دوالر 11.9 دوالر 7.9 فائض او عجز ميزان المدفوعات

اجمالي عدد الشركات المتداولة في سوق 

 العراق لالوراق المالية
 شركة 78 شركة  73

حجم التداول في سوق العراق لالوراق 

 المالية
 مليار دينار 898 مليار ديتار 2840
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 ترليون دينار 9.1 ترليون دينار 7.7 مجموع رؤوس اموال المصارف العاملة

 مصرف 56 مصرف 54 عدد المصارف العاملة

 %6 %6 متوسط سعر فائدة البنك المركزي 

 مليون وحدة 1188 مليون وحدة IMF 1188حصة العراق 

صافي الموجودات االجنبية لدى الجهاز 

 المصرفي
 ترليون دينار 101.2 109.0

 الف نسمة 30 نسمة 35 الكثافة المصرفية

اجمالي المساحة المزروعة بالحنطة 

 والشعير
 الف دونم 13160 الف دونم 10740

 ميكا واط 9161.5 ميكا واط 8194.2 معدل انتاج الطاقة الكهربائية
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 ( 8جدول رقم )
 2014و2013الكميات المباعة من الدوالر خالل عامي 

 2014 2013 التاري 

 3992 2760 1232 4251 3782 469 كانون الثاني

 3423 2489 934 3245 2729 516 شباط

 4713 3786 927 2655 2017 638 اذار

 4232 3133 1099 3505 2377 1128 نيسان

 4266 2931 1335 4903 3735 1168 ايار

 4721 3344 1377 5211 4068 1143 حزيران

 3660 2500 1160 5603 4337 1266 تموز

 4931 3485 1446 5151 3827 1080 اب

 4931 3485 1446 5151 3789 1362 ايلول

 4143 3028 1115 4685 3519 1166 تشرين االول

 4573 3120 1453 4338 3209 1129 تشرين الثاني

 3920 3008 9012 4777 3616 1161 كانون االول

 51728 37165 14563 53231 41005 1226 المجموع

 2735   2447   االعتمادات

المجموع 

 النهائي
  55678   54463 


