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اقزميييات والتنميييية.  بعيييد  -حصيييلت الييييوم عليييق كتييياب اقيتصييياد العراييييي 

أن أكتييييب المتحاييييات ال صييييير   تييييي ا ولييييق للكتيييياب خ يييير ببييييالييراء
التاليييية عليييق بعيييك فصيييول الكتييياب.  المتحايييات  ات  ييياب  شخصيييي، 

 تجنبت فيها الدخول في منايشة ايتصادية.
 

ن يييرأ فيييي مويييي  شيييبكة اقيتصييياديين العيييراييين أن  د. عليييي ميييرزا خبيييير 
ايتصييييادت اكتبييييب خبيييير  وابييييعة فييييي يضييييايا  عيييياد  الهيكليييية واقصييييت  

  فييييي من  يييية الشييييرق اقوبيييي  وشييييمال أفري يييييا.  اقيتصييييادت والتخ ييييي
ولييييييا اختمييييييام خيييييياة با وضيييييياو اقيتصييييييادية واقجتماعييييييية، والبنييييييق 
المؤببييييية والبيابييييات التنموييييية فييييي العييييراق والييييدول ا خيييير  المنتجيييية 

حييييول العييييراق ودول ” لليييينف .  ول ييييد يييييام بنشيييير البحييييو  ويييييدم أورايييييا
َعِمييييل بيييياب ا فييييي  الخلييييي  فييييي مييييؤتمرات علمييييية ومجييييتت مهنييييية.  ول ييييد

وزارتيييييي الييييينف  والتخ يييييي  العراييييييية وككبيييييير مبتشيييييارين فيييييي يبيييييم 
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الشيييؤون اقيتصيييادية واقجتماعيييية فيييي ا ميييم المتحيييد . 
1
ونشييير كتاباتيييا   

 باللغتين العربية اإلنجليزية.
 

الزراعييية: التخليييش عييين اشيييباو حاجييية البيييكان، يبيييدو  -الفصيييل التابييي  فيييي 
التفاصييييل  مييير ميييا ربميييا لكيييون خييي   ليييي أن المؤليييش تفيييادت اليييدخول فيييي 

التفاصييييييل عييييين وايييييي  ال  ييييياو الزراعيييييي فيييييي العيييييراق معروفييييية ليييييد  
ال اصيييي واليييداني  يييير أن خييي   التفاصييييل ييييتم تجاخلهيييا مييين يبيييل اإلدار  
الحكومييييية  المييييا أمكيييين معالجيييية تراجيييي  اقنتييييا  الزراعييييي ميييين النييييات  

حيييييواني.  لكيييين المحلييييي اقجمييييالي بتزايييييد فيييياتور  اقبييييتيراد الغيييي ا ي وال
ا مييير ييييدعو  ليييق عيييرك تفاصيييييل المشييياكل التيييي يعييياني منهيييا ال  يييياو 

 :الزراعي )النباتي والحيواني( وت ديم الحلول المناببة    يتحا
 

   ضييييييعش دور البحيييييي  والت ييييييوير ومراكييييييز البحييييييو  فييييييي زييييييياد
 اقنتا  الزراعي والحيواني

 ضعش التراب  بين ال  او الزراعي والصناعي 
  المرأ  الريفية في اقنتا  والتبويقضعش دور 
 تزايد التصحر واقحتباس الحرارت 

 كمااااط ب معااااو حديدااااح  االرباااار ح ااااط ح      اااا   ت ليييية عييييدد أشييييجار النخيييييل
  لخ-- لصطلالح لعز  عح

  تحدييييييييد مبييييييياحة ا راضيييييييي الصيييييييالحة للزراعييييييية وا راضيييييييي
 المزروعة

  بحيييييي  مشييييييكلة الميييييييا  ومشييييييكلة الملوحيييييية ومشييييييكلة التكنولوجيييييييا
 ة التبويق البدا يةومشكل

  مشييييكلة اقبييييت مار ومييييا يخصيييية بيييينويا لتبييييت مار فييييي الزراعيييية
 في الموازنة العامة للدولة

                                                 
 راج  موي  شبكة اقيتصاديين العراييين تحت باب كفاءات ايتصادية: 1

http://iraqieconomists.net/ar/2011/07/15/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-
%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2011/07/15/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2011/07/15/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7/
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 بيان دور الدولة وال  او الخاة في اقيتصاد الزراعي 
   اقشيييار   ليييق مح يييات اقب يييار وايامييية صيييناعات متكاملييية لتصيييني

 وتبويق المنتجات
 عدد بكان الريش 
  والخضروات والفواكاالمراعي، محاصيل الحبوب 
   اقنتييييا  الحيييييواني ميييين اق نييييام واقب ييييار والميييياعز واإلبييييل وانتييييا

اقبيييماع بعيييد أن ف يييد العيييراق ابييي ولا البحيييرت المتخصييية بصييييد 
 البمع أ ناء الحرب العرايية اإليرانية

 ييام الناام البابق بتجفيش ا خوار 
   الييييينف  بيييييلعة ناضيييييبة وخنييييياع البيييييدا ل وتب يييييق الزراعييييية مصيييييدرا

 غ اء ولتوفير الك ير من مبتلزمات اقنتا لل
 

 -التصييييني  نشييييا  متييييدخور  -كييييان بنمكييييان المؤلييييش فييييي الفصييييل العاشيييير 
الت ييييييرق  لييييييق اتفايييييييية التعيييييياون اقيتصييييييادت بييييييين العييييييراق واقتحيييييياد 

حييييي  يييييدم اقتحيييياد البييييوفيتي يرضييييا ب يميييية  ١٩٥٩فييييي   ار  البييييوفيتي
العراييييييي، مميييييا  بييييينة لت يييييوير اقيتصييييياد ١٢ملييييييون روبيييييل لميييييد   ٥٠٠

 ١٤بييياعد عليييق تيييدريب العميييال المهييير  والخبيييراء فيييي العيييراق وتجهييييز 
مصيييييين  لصييييييناعات مختلفيييييية ميييييين ضييييييمنها مصيييييين  الحديييييييد والصييييييلب 
ومصيييييان  ل بيييييمد  واوكبييييييد الكبرييييييت والمكيييييا ن الزراعيييييية والزجيييييا  

والمصييييابيك الكهربا ييييية ومعامييييل اقنبييييجة والحياكيييية واقدوييييية.
2
وميييين   

 ليييييق المنايشيييييات وردود اقفعيييييال بيييييين المؤييييييدين  المهيييييم جيييييدا  اإلشيييييار 
)اليييييدكتور محميييييد بيييييلمان حبييييين( والمعارضيييييين مييييين التييييييار ال يييييومي 

 )جريد  الحرية(  ن اع.

 
 حكاية

أ كييير أن معميييل ا دويييية فيييي بيييامراء تييييخر انجييياز  فيييتم تحوييييل العميييال 
الييييي ين تيييييم تييييييدريبهم فيييييي اقتحييييياد البييييييوفيتي  ليييييق معميييييل المحييييييوقت 

اد )الوزيرييييية( باعتبييييارخم تعلمييييوا شييييي  ا ميييين اللغيييية الكهربا ييييية فييييي بغييييد
                                                 

 (.1969)بيروت: دار ال ليعة،  تميزق14هذاقهيقط  قق براخيم كبا،  2
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الروبيييية مميييا يبيييهل تفييياخمهم مييي  الخبيييير الروبيييي.  وأ كييير بيييين دا ييير  
الكهربيييييياء  نيييييي اع رفضييييييت شييييييراء المحييييييوقت الروبييييييية بحجيييييية رداء  
انتاجهيييا ا مييير الييي ت أد   ليييق تكيييدس اإلنتيييا ، لكييين ميييدير عيييام الشيييركة 

الحصيييول عليييق ييييرك مييين ابيييتمر باإلنتيييا  و ليييب مييين وزيييير الصيييناعة 
البيييوفيت.  رفيييك اليييوزير خييي ا ال ليييب، وتيييمة تييييليش لجنييية بر ابييية وكييييل 
وزار  الصيييييناعة كنيييييت أحيييييد اعضييييياءخا ممييييي ت ليييييوزار  التجيييييار  ولميييييا 
بيييو ل الميييدير العيييام: كييييش تبيييتمر باإلنتيييا  دون وجيييود مبيعيييات   أجييياب 
بيييين ت ريييير المصييين  المكتيييوب باللغييية الروبيييية يييينة عليييق تح يييق ن  ييية 

مييييين  breakeven point ييييية بالما ٥٠تعيييييادل عنيييييد الوصيييييول  ليييييق ال

داريييييية للصيييييناعة فيييييي خييييي ا نميييييو   مييييين الع ليييييية اإل  ال ايييييية اإلنتاجيييييية.
 العراق.

 
 ،البيابيييات الماليييية وبيابييية بيييعر الصيييرش، الفصيييل البيييادس عشيييرفيييي 

ليييييم ييييييتم بحييييي  البيابييييية الماليييييية والبيابييييية الن ديييييية فيييييي  ،٣٩١صيييييفحة 
ميييين خييييتل الت ييييرق  لييييق أدوات البيابيييية العييييراق بشيييييء ميييين التفصيييييل 

المالييييييية: أدوات اإليييييييرادات العاميييييية وأدوات اقنفيييييياق العييييييام.  ولييييييم يييييييتم 
الت ييييييرق  لييييييق ضييييييريبة الييييييدخل والربييييييوم الكمركييييييية وبحيييييي  اقنفيييييياق 
اقبييييتهتكي واقنفيييياق اقبييييت مارت.  كمييييا لييييم يييييتم اإلشييييار   لييييق أدوات 

وليييييم ييييييتم بحييييي   البيابييييية الن ديييييية، ومنايشييييية ييييييانون البنيييييع المركيييييزت،
التنبيييييق بييييين البيابييييتين الن دييييية والمالييييية، وبحيييي  موضييييوو ابييييت تلية 
البنييييع المركييييزت وييييييام البنييييع مييييؤخرا  بت ييييديم ال ييييروك  لييييق الحكوميييية 

 اقتحادية.  كما لم يتم الت رق الق مزاد العملة.
 

بعيييد أن انتهييييت مييين ييييراء  الفصيييل ال يييامن عشييير حيييول التجيييار  الخارجيييية 
التجاريييييية رأييييييت أنيييييا كيييييان مييييين المحبييييي  أن ييييييتم الت يييييرق والبيابيييييات 

 :ق اآلتيبصور  موجز   ل
 

 تاريخ التجار  الخارجية 
 تعريش التجار  الدولية 
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 تعريش التجار  الخارجية 
 الفييييرق بييييينinternational   وforeign trade  وبيييييان مييييا

ميييييوال مييييين يترتيييييب عليييييق حركييييية البيييييل  والخيييييدمات ورؤوس ا 
شييير  بهييي   الحركييية م يييل عملييييات الن يييل عملييييات تيييرتب  بدرجييية مبا

كييييان يييييتم ميييين يبييييل شييييركة  ٢٠٠٣مين يبييييل ين التيييييبيييي علمييييا  ) والتيييييمين
 ا ميييين حمين مييييا يبييييتيو التييييوع يييياء موضيييي وينبغييييي  ،مين الو نيييييةيالتيييي

والخيييييدمات ا خييييير  التيييييي تحتيييييا  اليهيييييا خييييي   البيييييل   (اقختميييييام
 والخدمات في تحركها بين البلدان المختلفة.

 يخيييية لتجيييار  العيييراق الخارجيييية يبيييل اهيييور الييينف  ت يييديم خلفيييية تار
 وتصدير .

 
فييييي بحيييي  المؤلييييش الرا يييي  إلحصيييياءات التجييييار  الخارجييييية كييييان يمكيييين 
الت ييييرق  لييييق أن الجهيييياز المركييييزت لاحصيييياء يتبيييي  )الناييييام الخيييياة( 
وليييييس الناييييام العييييام عنييييد جميييي  وتبويييييب بيانييييات التجييييار  اليييي ت يعنييييي 

دخولهيييا أو خروجهيييا مييين الحيييدود تبيييجيل البيييلعة ) حصيييا ي ا( مييين خيييتل 
)الن ييييا ( الكمركييييية وليييييس الحييييدود اقيليمييييية.  ويييييتم  ت ييييييم الصييييادرات 

 CIF ِبيش وت ييم اقبتيرادات علق أباس  FOBعلق أباس فوب
 

 كان من المحب  أيضا  الت رق  لق أدوات البيابة التجارية:

 
 ناام التعريفة الكمركية 
  الحصةQuotas 
  ناام اقعاناتSubsidies 
 

 كييير اآلتيييي:  ل يييد كانيييت الحمايييية الكميييية خيييي البيييا د   ٤٦٩جييياء فيييي ة 
 متق وكيش  :في العراق.   بؤالي خنا خو

 
كييييان مييييين المحبييييي  كييييي لع اإلشييييار   ليييييق بيابييييية تعيييييويك اقبيييييتيرادات 
واإلشييييييار   لييييييق الحماييييييية الكلييييييية والحماييييييية الجز ييييييية و عييييييداد منيييييياخ  
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بيييييتوردين وتحدييييييد الحصييييية اقبيييييتيراد البييييينوية وتصييييينيش التجيييييار كم
البييينوية لكيييل مبيييتورد  يييم اقنت يييال  ليييق  عيييداد خ ييية التجيييار  الخارجيييية 

 )جانب اقبتيراد( لل  اعات ال ت ة العام والخاة والمختل .

 
فيييي موضيييوو التخ يييي  ليييم تيييتم اقشيييار   ليييق أخميييية متابعييية تنفيييي  الخ ييي  

 و لق جهود المتابعة المركزية خاصة في ع د الببعينيات.
 
وصيييش اقيتصييياد العراييييي مييين يبيييل اليييبعك )باقشيييتراكي(  ٢٠٠٣عيييد ب

كيييييان  ٢٠٠٣فيييييي حيييييين يييييير   خيييييرون بيييييين اقيتصييييياد العراييييييي يبيييييل 
ايتصيييادا  مختل يييا   ليييق حيييد كبيييير    كيييان يعميييل فيييي الدولييية فيييي ا جهيييز  
المدنيييييية والعبيييييكرية للدولييييية حيييييوالي ربييييي  البيييييكان النشييييي ين ايتصييييياديا  

اة، وتتصيييش أنشييي ة ال  ييياو الخييياة والبيييايي يعمليييون فيييي ال  ييياو الخييي

، informalفيييييي الغاليييييب بيييييالحجم الصيييييغير والفيييييردت و يييييير ربيييييمية 

وعييييدد اليييي ين يعملييييون فييييي منشيييييت كبييييير  بعشيييير  مشييييتغلين فيييييك ر ق 
بالما ة من مجموو ال و  العاملة في ال  او الخاة. ٢٠يتجاوز 
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التجيييار  ليييم أجيييد فيييي الكتييياب بح يييا  حيييول الموييييش مييين اقنضيييمام لمنامييية 

 العالمية والعراق عضو مرايب اآلن.

 
  .٢٠٠٣جنبيييي فيييي العيييراق خاصييية بعيييد ليييم أجيييد بح يييا  حيييول اقبيييت مار ا 

وخيييييو موضيييييوو يبيييييتي ر باختميييييام العدييييييد مييييين اقيتصييييياديين العيييييراييين، 
ويعتبرخيييييا اليييييبعك أبابيييييية للنهييييييوك باقيتصييييياد العراييييييي وتنويعييييييا، 

 ويحتا   لق منايشة ن دية.

 
 اب  لق بوق بغداد/العراق ل وراق المالية.لم يت رق الكت

 

                                                 
، )بغيداد: بييت االستثمر قاالج با قيا قلار القاالقتصاراقا اا قياال اتارلقا مار  حمد ابريهي علي، أانار: دكتور  3

 .١٩١(، ة2011الحكمة، 

 



 
 

 االقتصادية المكتبة 

 
 

 

 
ي قراءة لكتاب  فاروق يونس

 7من  7 صفحة األزمات والتنمية-د. علي خضير مرزا: االقتصاد العراق 

 

كييير  ليييع فيييي الكتييياب لكييين خميييية التعلييييم فيييي التنميييية وييييد    أيشيييار  ليييق 
ا ميييير يحتييييا   لييييق التيكيييييد علييييق تجييييارب بعييييك الييييدول م ييييل تجربيييية 

لت رييييب دور التعلييييم فيييي التنميييية اقيتصيييادية مييين  بييينغافور  بهييي ا الشيييين
 . خن ال ارئ

 
خيييي   متحاييييات بييييريعة وخييييي ق تمييييس جييييوخر الموضييييوو )اقيتصيييياد 

 ن كتيييياب الييييدكتور علييييق مييييرزا، م ييييل اقزمييييات والتنمييييية(.   -العرايييييي 
كتييييياب اليييييدكتور صيييييبرت زايييييير البيييييعدت،

4
يبيييييتحق ال يييييراء  المتينيييييية  

مييين يبيييل اقيتصييياديين وميييؤرخي التييياريخ  اليييوارد  فيهيييا فكيييارا ومنايشييية 
ن ن يييرأ المزييييد مييين المؤلفيييات التيييي تتنييياول أتمنيييق أ  اقيتصيييادت للعيييراق.

 التاريخ اقيتصادت للعراق.
 
 

 )*( خبير ايتصادت بابق في  رفة تجار  بغداد باب ا  

 
 شااط   إل بشااي   لنشااي بإعااطي   لدااي ق      م اام    ق صااطيب   لشااة ح حالف ظااح  لنشااي  قاا   
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