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 عىلمالحظات أولية  *:عبد القادر مصطف   د. سناء

ي لخلية الطوارئ  -الورقة البيضاء
 
 لإلصالحالتقرير النهائ

 المالي 
 

 المالي 
ن ي المجالي 

ن
نامج االصالحي ق ي األيام المنرصمة البر

ن
ي ق
 
ناقش مجلس الوزراء العراق

واالقتصادي المطروح من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من المجلس بهدف الخروج من 
ض أن  ي من المفب 

ي تعصف بالعراق منذ سنوات طويلة والت 
األزمة المالية واالقتصادية الت 
ي األيام المقبلة ويقوم يناقشها مجلس النواب ا

ن
ي ق
 
ي التطبيق  بإقرارها لعراق

ن
حت  تأخذ مسارها ق

 .   العملي
 

لقد جاءت هذه الورقة االصالحية نتيجة جملة من العوامل الداخلية: االنتفاضة الشعبية ضد 
ي 
ين األول من العام الماضن ي بدأت منذ األول من تشر

 2019الفساد والمحاصصة الطائفية الت 
بت  1تداعيات جائحة كورونا عل أسعار النفط الخام العالميةوعوامل خارجية:  ي ضن

والت 
ي جميع قطاعاته االقتصادية. 

ن
ي العراق بشكل كامل وقامت بشل جميع كيانه وهياكله ق

ن
 أطنابها ق

 
وتزداد حدة مشاكل الماء والكهرباء بسبب عدم حلها بشكل جذري وبدون تدخل الجهات 

اء الغاز والكهرباء من دة يالسياسية المستف ي وشر
يران. وحت  بالنسبة إمن هذا الوضع الكارث 

 . ي
 
ي مجلس النواب العراق

ن
 للمولدات األهلية فهذه هي األخرى مملوكة من قبل أعضاء ق

ولم تكن هذه الورقة االصالحية هي األول من نوعها فقد سبقتها عدة خطط وبرامج اقتصادية 
ي منذ العام من أجل معالجة األزمات االقتصادي

 
ي يمر بها االقتصاد العراق

ولحد اآلن  2003ة الت 
ي زمن نوري المالكي 

ن
امج االصالحية ق المهدي وكان آخرها  د وحيدر العبادي وعادل عب مثل البر
ة  ي  2022-2018الخطة االقتصادية للفب 

ي صدرت من قبل وزارة التخطيط العراقية والت 
الت 

ر  ي رفوف وز  ا بقيت حبر
ن
. عل ورق وركنت ق ي

 
ويعود السبب  ارة التخطيط ومجلس الوزراء العراق

ي تطبيق 
ن
ي ذلك ال نظام المحاصصة الطائفية والفساد االداري والمالي وعدم وجود الجدية ق

ن
ق

امج االقتصادية.   الخطط والبر
 

ي  .1
 
ي الدستور العراف

 
 طبيعة النظام االقتصادي ف



 
 

ي اإلصالح االقتصاديأوراق 
 ف 

 

 

 
ي لخلية الطوارئ لإلصالح المالي  -مالحظات أولية عىل الورقة البيضاء سناء عبد القادر مصطف  

 14من  2 صفحة التقرير النهائ 
 

ي بحث نتبي  
ن
ن  ق ن العرراقيي  ي شبكة االقتصاديي 

ن
ته ق ي  أن 2 7/3/2016بتراريرررر   نشر

 
الدسرتور العرراق

ي العراق وكما هرو واضر   2005للعام 
ن
لم يحدد طبيعة النظام االقتصادي الذي يجب أن يسود ق

 :25من المادة 

ي وفق اسٍس اقتصاديٍة حديث (:25المادة 
 
وبما يضمن  ةتكفل الدولة اصالح االقتصاد العراق

 ).استثمار كامل موارده، وتنويررررع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته
ي كما  26وجاءت المادة 

 
ي تحديد وجهة تطور االقتصاد العراق

ن
يد االبهام ق ن منها انها يتض  لب 

ي تكفل الدولة تشجيع االستثمار فيها. 
 لم تحدد القطاعات الت 

ي القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون(تكفل الدولة تشجيع  (: 26المادة 
ن
 .االستثمارات ق

ع  وهنا يطرح سؤال جوهري ي هل يقصد المشر
ي المادة القانوثن

ن
؟ 25اقتصاد السوق ق

ي المادة 
ن
 ؟26والقطاعات العام والخاص والمختلط ق

 
ان الورقة البيضاء ي مي  

 
 القطاع العام ف

 
ي الصفحة رقم  االتهاماتكالت بالعودة ال الورقة البيضاء نجد أنها قد  و 

ن
ال القطاع العام  6ق

ي  ءعنوان سي لتجعل منه 
ن
ي  يشار اليه ق

ن
ي العراق، ق

ن
معظم مشاكل األزمة المالية واالقتصادية ق

ي منذ 
 
ي العراق

ي أعماق وأسس االقتصاد الوطتن
ن
ن انها تناست مشاكل عميقة وجذرية تجذرت ق حي 

ي الذي لعبه ا . 2003العام  ي تطور ونمو جميع قطاعات وتناست الدور االيجاثر
ن
لقطاع العام ق

ي الرسمي 
 
ي حيث بلغ سعر ضف الدينار العراق

ي سبعينيات القرن الماضن
ن
ي ق
 
 3.3االقتصاد العراق
كات القطاع العام دوالرا أمريكيا  . بفعل تطور انتاجية شر ي

 
 ، وهذا دليل عل قوة االقتصاد العراق

ة يكة العامة لصناعة الزيوت النباتنأخذ عل سبيل المثال حجم صادرات منتجات الشر ل
ن والصومال والكويت والبحرين وعمان واالردن ولبنان  العراقية ال سوريا ومرص والهند والصي 

ي العام 
ن
لف أ 757.5بلغ  حيث  1975والعربية السعودية والسودان وألمانيا الغربية وهنغاريا ق

ي ويساوي 
 
ي العام  2.5 دوالرا أمريكيا أي حوالي  2,499,750دينار عراق

ن
 – 1976مليون $ وق

ي ويساوي أ 975.6
 
وكانت نسبة  3مليون $ 3.2$ أي بمقدار  3,219,480لف دينار عراق

ي من ضمنها صناعة الزيوت النباتية من مجموع الصادرات 
صادرات الصناعات الغذائية الت 
 . 4%10العراقية غب  النفطية بحدود 

ي القطاع العام هو ارتفاع أعداد البطالة المقنعة 
ن
أنا أعتقد أن سبب انخفاض االنتاجية ق
ي بلغ عددها 

ي رفع التكاليف االنتاجية  600والعمالة الفضائية الت 
ن
ألف موظف حيث تساهمان ق

 للسلع والخدمات الصناعية. 
ي القطاع العام هو أن الورقة البيضإ

ن
ي ن أحد أسباب انخفاض االنتاجية ق

الضوء عل  اء لم تلق 
ن اللذين بلغ عددهم أكب   ن الفضائيي  ي  النائبة قالت  .ألف موظف 600الموظفي 

ن
 مجلس ق

ي  جودت شاكر  ندى النواب
ن
ي  الوحيدة الدولة يعتبر  العراق "إن ،22/10/2020 ق

ن
ي  العالم ق

 ال  الت 
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 رواتب بقضية كبب    فساد  وجود  إل يعزو  ذلك سبب أن أكدت فيما  موظفيها، عدد  تعرف
" ن  .الموظفي 

 

ن  رواترب تعر ي  دولرة فيره يوجرد  ال  "العالم إن جودت، واوضحت  إال  عرددهم، تعررف ال  لمروظفي 
ي 
ن
" رواتب بقضية كبب    فساد  وجود  بسبب األمر، هذا  يحدث العراق ق ن  .الموظفي 

ن  "هنررررررا  أن واضررررررافت  الكشررررررف يمنررررررع الررررررذي االمررررررر  رواتررررررب، ثالثررررررة مررررررن أكررررررب   يتقاضررررررون مرررررروظفي 
ي 
ي  الحقررريق 

ة الملرررف"، بهرررذا  الفسررراد  حجرررم سيكشرررف العررردد  كشرررف  ألن الدولرررة، لمررروظقن  إل مشرررب 
ي  موظررف ألررف 600 مررن "أكررب   وجررود 

ي  فضرراث 
ن
 يشررمل ال  العرردد  وهررذا  العراقيررة، الدولررة مؤسسررات ق

ن  ي  الفضائيي 
ن
 ".كردستان  اقليم ق

ي  كشف  قد  النجم، بتال خالد  التخطيط وزير  وكان
ن
 الكرلي  بالعردد  معرفتره عدم عن سابق، وقت ق

ي 
ي  الررنجم وقررال  .الدولررة لمرروظقن

ن
ريرررر  ق  ال  للتخطرريط فيهررا  وزيررر  انررا  دولررة عررن "اتحرردث متلفررز:  ترصر

ي  العدد  اعرف
ن  الحقيق  ي  للمروظفي 

ن
ي  ضح يرةالمال وزيرر  لكرن .5"العرراق ق

ن
 الفررات قنراة مرع مقابلرة ق

ن  عررررردد  برررررأن 10/10/2020 بتررررراريرررر  الفضررررائية ف موظرررررف مليرررررون 4.5 يبلررررغ المررررروظفي   برررررأن واعرررررب 
ن المو  بيانات ن  موحدة وغب   مختلفة ظفي     العراقية.  الدولة دوائر  بي 

ن  ي حرررري 
ن
ي الدولررررة  خمررررن ق

ن
ن  ق ن  الفضررررائيي  وزيررررر الماليررررة، عررررلي عبررررد األمررررب  عررررالوي، عرررردد المرررروظفي 

ي ترصيرررر  عبر التلفزيون
ن
ي  ألف 100ال  50، ان "10/10/2020بتاريرررر   العراقية ق

موظف فضراث 
ة مررن الوظررائف الحكوميررة غررب  منتجررة وبلررد مررتخم  يتقاضررون رواتررب حكوميررة كمررا ان نسرربة كبررب 

ن ان "الكثرررررب  مرررررن المررررروارد الحكوميرررررة خرجرررررت ابشرررررهادات عليرررررا الكثرررررب  منهرررررا ال فائررررردة منهررررر ".  وبررررري 
ن الدو  ها وهي أموال منهوبة بماليي  ي وغب  ي لبنان وعمان ودثر

ن
الرات للخارج وهنا  مبالغ منهوبة ق

 لوجرود 
د
دادها ولكرن لرالس سرهو ي هذه األصرول الماليرة واسرب 

ن
ي وسننظر ق

 
من أموال الشعب العراق
 ."عقبات سياسية وقانونية

ن او التعاقرد" الفترا ال ان  ن وال توجد موارد للتعيي   بالموظفي 
ر
وأكد عالوي ان "البلد أصب  متخما

ن الرواتررررب بشرررركل كامررررل وأضرررراف انرررره  . "%50"تخفررررير الرواتررررب العليررررا سرررريكون بنسرررربة  "لتررررأمي 
ميررررررل ال  ، وال يمكررررررن التوقررررررع بأسررررررعار السرررررروق النفطيررررررة وكررررررل  55نحترررررراج وصررررررول سررررررعر البر

ر
دوالرا
ات بران اسرعار الرنفط ال تتجراوز  ن  45- 40المؤشر . كمرا "دوالرا كأفضرل حرال وهرذا بعرد نحرو سرنتي 

ي الطلب عل النفط لكنره بردأ يرزداد  أكد بأنه نحن
ن
 ق
ر
 ونحتراج ال  "نعالش اآلن انهيارا

ر
وينمرو مرؤخرا

ي حكومة حيدر العبادي 
ن
. وأنره "فضل بكثب  من هذه الحكومةأتضامن الشعب والظرف المالي ق

"مررن الممكررن الحصررول عررل قرررض مررن صررندوق النقررد الرردولي خررالل شررهرين بنحررو مليرراري دوالر 
يه وبشرررررركل شيررررررررررع بينمررررررا البنررررررك الرررررردولي ال يمررررررول قررررررروض تشررررررغيلية بررررررل يمررررررول مشرررررراريررررع اسررررررتثمار 
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ي الحصررول عررل هررذه القررروض
ن
وكشررف الرروزير عررالوي "برردأنا باالتصررال  ."وسررنعمل عررل االشاع ق

ي عربر االسررتثمار والقطراع الخرراص
 
هررا والمسراهمة بتنشرريط االقتصراد العررراق ن .  "بردول الجروار لتحفب 

ورة تشررررررركيل هيرررررررأة او لجنرررررررة عقرررررررود مركزيرررررررة لمنرررررررع الفسررررررراد وسرررررررحب هرررررررذه  كمرررررررا شررررررردد عرررررررل "ضن
ن ومجررالس المحافظررات سررابقا واعادتهررا ال الرروزارات او رئررالس الصررالحيات الممنوحرر ة للمحررافظي 

 ".مجلس الوزراء وتحقيق ذلك بشعة

ي 
 
ي العررراق  .وحررذر عررالوي مررن خطررورة طبررع العملررة عررل االقتصرراد العررراق

ن
ن أن "طبررع األمرروال ق وبرري 

ي لبنان  نهيار للعملة أمام الدوالر األمريكي كالذي حصلامن دون ضوابط قد يؤدي ال حصول 
ن
ق

ة المقبلة مع استمرار االزمرة الماليرة ولهرذا لرم  ي الفب 
ن
وسيحصل ضغط كبب  عل البنك المركزي ق

وأضرراف ان "الررروزارات االمنيرررة والكهربررراء تسرررتهلك نسررربة   ."نفكررر بطبرررع العملرررة ألنررره خيرررار خرررا   
 ال ان "

ر
ا ة مررررن الموازنررررة الماليررررة" مشررررب  اء ويعترررربر % مررررن الشررررعب ال يرررردفع فررررواتب  الكهربرررر95كبررررب 

 ان "تستمر األزمة المالية من سنة ال سنة ونصف"
ر
 .6المواطنون الطاقة كهبة له" متوقعا

 ظاهرة الموظفي   الفضائيي    .2

ن حكومي  ووفقا لتقرير  من مرتب مرن جهتري 
، تم العثور عل عدد كبب  من الذين يتقاضون أكب 

ي القضررررراء عرررررل
ن
ة أنررررره سالسرررررهم ق ن المرتبرررررات، معتررررربر وع تررررروطي  ررررر . وأطلقرررررت الحكومرررررة مشر

 أو أكرررررب 
ي مؤسسررررات الدولررررة

ن
" ق ن ي مؤسسررررات الدولررررة  .ظرررراهرة "الفضررررائيي 

ن
ن ق رررر مصررررطل  الفضررررائيي  انتشر

، وهرررررررم األشرررررررخاص الرررررررذين يقررررررردمون كامرررررررل رواتررررررربهم أو نصرررررررفها إل 2014عرررررررام الالعراقيرررررررة بعرررررررد 
ات طويلررة، أو هي أسررماء وهميررة يقرربر المسررؤولون 

بهم عررن العمررل لفررب  رر مسررؤوليهم مقابررل تغي 
رواتبها، أو متوفون ولم يتم استخراج شهادات وفاة لهم وما زال مسؤولون أو أفرادا من أشهم 

 .يتقاضون الرواتب بدال عنهم

ي لره، إن "الحكومرة  لماليةا ل عضو اللجنةوقا
ي بيران صرحقن

ن
، جمال جوكر، ق ي

 
لمان العراق ي البر

ن
ق

ة إذا مررا أرادت البرردء بخطواتهررا ا صررالحية مراجعررة وترردقيق لرروائ   ويجررب .أمررام تحررديات كبررب 
ي تبلغ قيمتها حوالي خمس مليارات وجميع المستفيدين من مر 

مليون  500تبات الدولة، والت 
ن موظرررررف، إضرررررافة إل  10دوالر شرررررهريا، تررررردفع لنحرررررو  ن سرررررتة ماليررررري  ن بررررري  ي مررررروزعي 

 
ن عرررررراق ماليررررري 

ي الرواترب، وعليهرا  .المتقاعدين والمستفيدين من شربكة الرعايرة االجتماعيرة إذ بردأت بمرزدوحر
وهررذه أمرور مهمررة لجلررب االسررتثمارات". وأضرراف أنرره  البردء بالسرريطرة عررل المنافررذ الحدوديررة،

ي راترررب واحرررد، سررروف يرررنخفر ا نفررراق 
ن
ن وتوحيرررد الرواترررب ق "بتررردقيق بسررريط وطررررد الفضرررائيي 
ن   عل الحكومة تأمي 

، ويبق 
ر
 ."مليارات دوالر للرواتب 3.5نحو ملياري دوالر شهريا
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ي اشررررررارة ال الورقررررررة البيضرررررراء وتررررررابع
ن
لمرررررران حرررررردد برررررر جرررررروكر ق  للحكومررررررة لتقررررررديم  60أن "البر

ر
يومررررررا

ي مرررررررن الممكرررررررن أن تعيرررررررق 
ي تحتررررررراج فيهرررررررا إل دعمررررررره، وأن العقبرررررررة الوحيررررررردة الرررررررت 

إصرررررررالحاتها الرررررررت 
ي ا صالحات". 

ن
ي الحكومة ق

 خطواتها، هي وجود أشخاص وجهات ال تريد أن تمضن

ي  ي حررررررديث مررررررع "العرررررررثر
ن
اهررررررة، فضررررررل عرررررردم الكشررررررف عررررررن هويترررررره، ق ن ي لجنررررررة البن

ن
وقررررررال مصرررررردر ق

ي  الجديرررررد"، إن وزارات التجرررررارة والصرررررحة والررررردفاع والرررررنفط والبلرررررديات وهي رررررة الحشرررررد الشرررررعتر
ن فيهرا نحرو  ن أو الفضائيي  ن الوهميي  ألرف، بيرنهم مرن هرم  200والداخلية يبلغ مجموع الموظفي 

ي 
ن عررل أخررذ نصررف أو ثلررت  خررارج العررراق أصررال، وبعضررهم ال يشررتغلون بررل يتفقررون مررع مسررؤولي 

 .الراتب الشهري، وآخرون متوفون

ي الواقرررع، ترررم تزويرررر أوراق رسرررمية وتررروظيفهم منرررذ األشرررهر األول وهنرررا  ق
ن
سرررم ال وجرررود لهرررم ق
ري للعرررراق عرررام  ن أصرررب  مرررن أصرررعب ملفرررات 2003للغرررزو األمرررب  . وأضررراف أن "ملرررف الفضرررائيي 

ا أن أي شخصرررية تحررراول فرررت   ي العرررراق، ويكبرررد الدولرررة شرررهريا مبرررالغ ضرررخمة"، معتررربر
ن
الفسررراد ق

ن تتعرض إل تهدي ة من قبل األحزاب النافذة". ملف الفضائيي   دات وضغوطات سياسية كبب 

ي 
ن
ن ق  الكرراظمي عررازم عررل إنهرراء ظرراهرة الفضررائيي 

وأشررار المصرردر إل أن "رئررالس الرروزراء مصررطقن
ي الدولرررررة، كونهرررررا الخطرررررة األفضرررررل لمكافحرررررة 

ن رواترررررب جميرررررع مررررروظقن العرررررراق، مرررررن خرررررالل تررررروطي 
ي مؤسسات الدولة منذ سنوات

ن
ي ق  ."الفساد المستشر

ي العرراق أصرب   وقالت
ن
ي الجديرد"، إن "الفسراد ق ي حديث مع "العررثر

ن
، ق ي وق العبايجر

النائبة شر
فت  ن ي اسرتبن

ن هم أحد أبواب الفسراد الرت  منظومة متغولة، لها الكثب  من األبواب، وإن الفضائيي 
ي منذ 
 
 ."ولغاية اللحظة 2003االقتصاد العراق

، وأ
ر
ة جرردا ي العررراق كبررب 

ن
ن ق ن الحكومررة العراقيررة ال تمتلررك أرقامرررا وأضررافت أن "أعررداد الفضررائيي 

ي إل "أن  نفررررق علرررريهم شررررهريا". وأشررررارت العبررررايجر
ت
ي ت
حقيقيررررة حررررول العرررردد وحجررررم األمرررروال الررررت 

ي العرراق هي األحرزاب السياسرية، خصوصرا المتفرردة 
ن
ن ق المستفيد الوحيد من ظراهرة الفضرائيي 

ي تطلقهرررا الح
 بالسرررلطة"، منوهرررة إل أن "جميرررع الررردرجات الوظيفيرررة الرررت 

ر
كومرررة العراقيرررة سرررنويا
ترروزع عررل األحررزاب وبعررر الشخصرريات السياسررية، لتقرروم هررذه األحررزاب ببيررع هررذه الرردرجات 

ن بأسماء وهمية  ."وتسجيل اآلالف من الفضائيي 

ي  ي حرررررديث مررررررع "العرررررررثر
ن
ن عرررررررب، ق ، حسررررري  ي

 
لمرررررران العررررررراق ي البر

ن
قرررررال نائررررررب رئرررررالس لجنررررررة العمرررررل ق

هدرت أمواال طائلرة عرل م رات  2003عد العام الجديد"، "إن الحكومات العراقية المتعاقبة ب
ي عدد من الوزارات

ن
ن ق ن والوهميي   ".اآلالف من األشخاص الفضائيي 
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ن تعد جريمة مركبة، فالجريمة األول أنها نروع وشركل مرن أشركال  وأضاف أن "ظاهرة الفضائيي 
ن وحرمرانهم مرن الحصر ول عرل الفسراد وشقرة المرال العرام، والثانيرة هي شقرة حقروق المرواطني 

ن الرواترب  وظيفة عامة". ولفت عرب إل أن "بعرر حيتران الفسراد يعملرون عرل عرقلرة تروطي 
ي تمت شقتهرا طيلرة 

ن وحجم األموال الت  ي بعر الوزارات، ألنها ستكشف عن عدد الفضائيي 
ن
ق

ي اشارة واضحة ال شقة المال العام "السنوات الماضية
ن
 7.ق

 ظاهرة غسيل األموال .3

ولم تخصص الورقة البيضاء مساحة كافية لظاهرة ومشكلة غسيل األموال ال دول الجروار مثرل 
ي بلغررت أكررب  مررن إ

.  2000يررران واألردن واالمررارات العربيررة المتحرردة وتركيررا الررت    مليررار دوالر أمررريكي
ن تنرررررراس األزمررررررة الماليرررررررة  ي حرررررري 

ن
ي حررررررل األزمررررررة االقتصررررررادية  يررررررران ولبنرررررران ق

ن
لقررررررد سرررررراعد العررررررراق ق

ي قطررررع نسرررربة و 
ن
ي يمررررر بهررررا. وانمررررا تررررراكر القررررائمون عررررل ادارة الدولررررة ق

% مررررن 10االقتصررررادية الررررت 
اض مرررررن  ن الصرررررغار والمتقاعررررردين. ولهرررررذا اتجهرررررت الحكومرررررة العراقيرررررة ال االقرررررب  رواترررررب المررررروظفي 
البنررررو  الخاصررررة أو مررررن المؤسسررررات الماليررررة الدوليررررة حررررت  تررررتمكن مررررن دفررررع الرواتررررب ومعاشررررات 

ي تبل
.  130-120غ بحدود التقاعد الت  ي

 
 مليار دينار عراق

ي الواليات المتحردة األمريكيرة، إدراج أربرررع شخصريات عراقيرة عرل قائمرة 
ن
وأعلنت وزارة الخزانة ق

ي الخررارج، مررن بيررنهم أحمررد الجبرروري "أبررو مررازن" 
ن
عقوبررات تشررمل الررتحفص عررل أصررول أمرروالهم ق

ا و"ذئب" إدارة ي تحالف البناء المدعوم إيرانير
ن
ي المدن المحررة  القيادي ق

ن
الصفقات والمناصب ق

لمران عقرب كارثرة العبرارة ي  وأبرزها نينوى، ونوفرل العراكوب المحرافص السرابق الرذي أطراح بره البر
ن
ق

ي ربيع العام 
ن
 .2019مدينة الموصل ق

ن أمرررررا االسرررررم ي محافظرررررة ان، فهمرررررا ريررررران الكلررررردي األخرررررر ي 
ن
ي تنشرررررط ق

ي زعررررريم "ميلالشررررريا" برررررابليون الرررررت 
ثن

ي نينرروى 
ن
ي ميلشرريا أخرررى ترررتبط بمنظمررة برردر وتتحررر  ق

ن
نينرروى، ووعررد القرردو، الشرربكي والقيررادي ق

ا. حيث شملتهما العقوبات بتهم ارتكاب "انتهاكات لحقوق ا نسان"، عل حد تعبب  
ر
الروزارة أيض

 .األمريكية

ات ال 2003ن األمررررروال المغسرررررولة بعرررررد ا ي  كمرررررا  متعاقبرررررة،تررررروازي المبرررررالغ المهررررردورة خرررررالل الفرررررب 
ن
ق

ا عرراق سمالسرم سرالم ترصيرررر  للدكتورة  إل "وجرود صرفقات خراشة يردخل ال موقرع الرب 
د
ة ، مشرب 
ومررن األمثلررة الواضررحة أن  %"،50فيهررا الغاسررل مررن أجررل تبيررير أموالرره تصررل الخسررارة فيهررا إل 

ي السرررررروق العراقيررررررة بررررررالمفرد 
ن
ي البورصررررررة سررررررعر المرررررروز ق

ن
نحررررررو دوالر ونصررررررف، فيمررررررا يصررررررل سررررررعره ق

العالمية إل دوالرين ونصف، والفرق واض ، نحرو دوالر ونصرف، وهرذا هرو ثمرن غسريل األمروال 
 .بمثل هذه الصفقة
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اء"،  رريعات "صررررم  ر تعرررزو سمالسرررم "ضرررعف الرقابرررة القانونيرررة عررررل عمليرررات الغسررريل إل وجرررود تشر
ق باألوراق الثبوتيرة للصرفقات

ّ
ي تتعل
ي يسرهل التالعرب  والت 

تبرة عليهرا، والرت  وة المب  التجاريرة، والرب 
ي تعالشها البالد

ي ظل الفوضن الت 
ن
 ".بها، والتحايل عل السلطات ق

ا عررراق ي حررديثها لررر"ألب 
ن
مكافحررة غسرريل األمرروال، ل" بالتجررارب العالميررة ULTRAتسررتدل سمالسررم ق

ا  ا رئالسير ي مكافحة غسيل األموال، إذ  حيث تقول إن "التحريات الجنائية االقتصادية تلعب دورر
ن
ق

ي الميرردان، 
ن
وة بشرركل دقيررق وعمررلي مررن خررالل سلسررلة إجررراءات تحقيقيررة ق

ي مصررادر الررب 
ن
تبحررث ق

وة"، الفتررة إل أن "تلررك ا جررراءات لالسررت بالمسررتحيلة ويمكررن تطبيقهررا  با ضررافة إل مرراالت الررب 
ي العراق

ن
 ".ق

ي الفضررراء
ن
، لكنررره ال يواجررره بالمسرررتوى  وبرررالرغم مرررن أن "غسررريل األمررروال"، أصرررب  ظررراهرة ق ي

 
العرررراق

" عررن عمليرررات غسرريل األمرروال، وعرردم االسرررتعانة  ي
ر فيرره، إذ ترجرررع سمالسررم "التغرراضن ر الررذي ينتشر

اء  بتجررررررارب الرررررردول المتطررررررورة إل "مسررررررميات ورقيررررررة مجهولررررررة"، فيمررررررا تتجاهررررررل السررررررلطات "الررررررب 
ن  ررريررررع للكثررررب  مررررن الساسررررة، با ضررررافة إل التجررررار غررررب  المعررررروفي  الررررذين شعرررران مررررا الفرررراحش والشر

ي سوق العمل
ن
ن ق  ".يتحولون إل أساطي 

ة الضررررروء تكرررررون جميرررررع صرررررفقاته سمالسرررررم إل أن "التررررراجر الرررررذي يعمرررررل تحرررررت دائرررررر  وأضرررررافت د. 
تبة عليها  صفقاته تفاصيل من حيث معلومة لكن العمل المجهول يجعل مصردر و واألرباح المب 

ي أعمرررررال المخررررردرات والتهريرررررب، 
ن
، خاصرررررة ق

د
وة مجهرررررو  ي صررررراحبها بصرررررورة شيعرررررة الرررررب  ي ترررررب 

والرررررت 
ة   ".8 وتضعه تحت حماية وتوجيه مافيات كبب 

مليرررار$ حسرررب تقرررديرات د. سمالسرررم.  500بحررردود  2003وتقررردر األمررروال المغسرررولة بعرررد العرررام 
ي خطورة غسيل األموال وتكمن 

ن
ة عل مفاصل  ق والسياسية  حياة االقتصاديةالانعكاساته المباشر

ي عل اختالف مستوياتهم الفكرية واألخالقية. االجتماعية عند أفراد و 
 
 المجتمع العراق

 

الحدوديككككككة واا كككككك ة العملكككككة الصككككككعبة والل ككككككان االقتصككككككادية التا عككككككة مشكككككللة المنا كككككك   .4
  لألحزاب السياسية

أمرررررا مشررررركلة المنافرررررذ الحدوديرررررة ونافرررررذة العملرررررة الصرررررعبة واللجررررران االقتصرررررادية التابعرررررة ل حرررررزاب 
ي اغتنررت 

ي كلفررت الدولررة أكررب  السياسررية الررت 
بسررببها الكثررب  مررن المافيررات والمصررارف الخاصررة والررت 

مليار دوالر أمرريكي فقرد تغاضرت عنهرا الورقرة البيضراء واتجهرت نحرو البطاقرة التموينيرة  200من 
ت نتيجرة لرذلك  ي لتقلل من حصص العوائل العراقية حت  انتشر

 
ة من شعبنا العراق للعوائل الفقب 

ة. الكثب  من النكات والرت ي السرنوات األخرب 
ن
تمكنرت "وقرد   هكم والسرخرية مرن الحكومرة العراقيرة ق

وليتاريرررا الرثرررة البر
. ولقرررد وجررردت  9 ي

 
ي العرررراق

وأحزابهرررا السياسرررية مرررن الهيمنرررة عرررل االقتصررراد الررروطتن
ي 
ن
 االغتنراءأسهل طريقة لذلك هرو الردخول ال مرزاد العملرة والتالعرب فيره بحيرث يحقرق ماربررهرا ق
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ريررررع مررن خرر الل مسرر  العالقررات االجتماعيررة وتحطرريم كررل القرريم األخالقيررة السررائدة الفرراحش والشر
ي منرذ قرديم الزمران ومرن ثرم السريطرة بشركل أو براخر عرل ادارة البنرك المركرزي 

 
ي المجتمع العرراق

ن
ق

ن مررردراء ينتمرررون ال أحرررد هرررذه األحرررزاب السياسرررية المسررريطرة عرررل ادارة  ي مرررن خرررالل تعيررري 
 
العرررراق
 الدولة. 

ي بضرررررالله عرررررل المشرررررهد االقتصرررررادي والسرررررياسي ايضرررررا 
ي مرررررزاد العملرررررة يلرررررق 

ن
والزال ملرررررف الفسررررراد ق

ي تسررتحوذ عررل المررزاد، بجهررات سياسررية تمررول مررن خاللرره احزابهررا وتعررود 
الرتبرراا المصررارف الررت 

ي 
 
-عليهرررا برررالربرر  المرررالي الررروفب  عرررل حسررراب اقتصررراد البلرررد طالمرررا أن قرررانون البنرررك المركرررزي العرررراق

ي دفرررة الحكرررم الرررذي صررردر 
ن
يسرررم  برررالبيع للعملرررة  2004لسرررنة  56رقرررم  -اثنررراء وجرررود برررول بريمرررر ق

وا.  مررن أشرركال الفسرراد  ويعترربر مررزاد العملررة شرركل جديررد الصررعبة لكررل مررن طلبهررا دون قيررود وشر
ي البالد وخروج العملة الصعبة من العراق

ن
 10".االقتصادي المرتبط بعملية غسيل األموال ق

ي العرررراق االدارة الماليرررة والمعلوماتيرررةوال زالرررت أنظمرررة 
ن
ي وتحتررراج ال  ق

ن
غرررب  متطرررورة بالشررركل الكررراق

 تطوير باستخدام أنظمة تكنولوجية متطورة. 
 

 مشاكل القطاع الزراعي  .5

رورية لمعالشررة السرركان  ر اد المنتجررات الزراعيررة الرصن ي القطرراع الررزراضي مررن ضررعفه بسرربب اسررتب 
يعرراثن

وكرران هررذا  ن ومنافسررتها مررع المنتجررات الزراعيررة المحليررةيررران وتركيررا واألردإمررن دول الجرروار مثررل 
سياسرررات متوازنرررة مرررن حيرررث الرررتحكم باألسرررعار بالنسررربة للمحاصررريل الحقليرررة  نتيجرررة عررردم وجرررود 

ض الفررالح أو المررزارع  وة الحيوانيررةال بحيررث تعررر  ي مجررال الررب 
ن
 كالحنطررة والشررعب  والرررز وحررت  ق

د
مررثو

هنررررا  مواسررررم وحرررراالت تصررررل فيهررررا ربحيررررة المررررزارع إل درجررررة  ،إل األزمررررات. فعررررل سرررربيل المثررررال
رف   وغررب  معقولررة، بحيررث ال يسررتطيع هررو نفسرره مررن اسررتيعابها وكيفيررة الترصر

ر
 باألربرراحعاليررة جرردا

ي إنشرررراء مررررزارع نموذجيررررة وتطرررروير 
ن
المفاج ررررة القادمررررة إليرررره، وعرررردم وجررررود قرررردرة عررررل اسررررتثمارها ق

ي مواسم أخرى 
ة ترغمره حالته االجتماعية، بينما تأث  من القحرط، بحيرث يتعررض إل خسرائر كبرب 

تبرررة عليررره. إن عمليرررة  عررل ترررر  أرضررره والهررررب إل المدينرررة لعررردم قدرترره عرررل تسرررديد الرررديون المب 
السرريطرة عررل األسررعار وتحديررد الربحيررة تعتمررد عررل الحكومررة ومرردى أتباعهررا لسياسررات سررعرية 

دمات المقدمرررررة، وهرررررذا يتوقرررررف عرررررل معقولرررررة ومتوازنرررررة للمنتجرررررات الزراعيرررررة ومرررررداخالتها والخررررر
التخطرررريط السررررليم مررررن خررررالل دراسررررة بيانررررات لحالررررة السرررروق ومرررردى الحاجررررة والكميررررات المنتجررررة 
ي أسرررررررررعار المررررررررردخالت الزراعيرررررررررة والخدميرررررررررة والموازنرررررررررة مرررررررررع 

ن
ونوعياتهرررررررررا، با ضرررررررررافة إل الرررررررررتحكم ق

هررررا مررررن قبررررل المخرجررررات. إن عمليررررة تنظرررريم وموازنررررة أسررررعار المنتجررررات الزراعيررررة يمكررررن الررررتحكم ب
ي عملهررررا لخدمرررررة زيررررادة ا نتررررراج الررررزراضي وتحقيرررررق 

ن
الحكومررررة مرررررن خررررالل قنررررروات عديرررردة، تصرررررب ق

ن المرررررزارع والمسرررررتهلك. وال برررررد مرررررن تشرررررجيع ودعرررررم عمليرررررات التعب رررررة  ي التوزيرررررررررع مرررررا بررررري 
ن
العدالرررررة ق

والتغليررررررف للمنتجررررررات الزراعيررررررة لتسررررررهيل عمليررررررة تسررررررويقها ومنعهررررررا مررررررن التلررررررف. إن السياسرررررررات 
رصررينة هي مررن اختصرراص الحكومررة، ألنهررا هي وحرردها المسررؤولة عررن عمليررات التنميررة الزراعيررة ال



 
 

ي اإلصالح االقتصاديأوراق 
 ف 
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ي الوقررررت الحررررراضن فرررر ن عمليررررة رسرررررم 
ن
ي متطررررور ق يرررررتر

الزراعيررررة للبلررررد. ونظرررررا لعررررردم وجررررود نظررررام ضن
ي المنتجات المربحة، وتكفل حاجة ا

ن
لمستهلك وتحقق سياسات زراعية رصينة، تضمن التنوع ق

:  جد تو ولهذا . العدالة للمزارع  متطلبات أساسية للنهوض بالقطاع الزراضي وهي

رررورية لتسررررهيل نقررررل المحاصرررريل الزراعيررررة والمنتجررررات الحيوانيررررة ال  -أ  ر اقامررررة البررررتن التحتيررررة الرصن
ية.  ي المدن والمراكز الحرصن

ن
 أسواق الترصيف ق

تررررروفب  الكهربررررراء للقررررررى واألريررررراف وتشرررررجيع ودعرررررم تأسرررررالس محطرررررات كهربائيرررررة تعمرررررل عرررررل  -ب 
 لشمسية وبناء طاحونات الهواء لتوليد الطاقة الكهربائية. الطاقة ا

ن من حيث توفب  الطاقرة الكهربائيرة  -ج  إنشاء البيوت الحديثة الالئقة بالعالش العرصي للفالحي 
 والخدمات البلدية. 

ن  -د  ي المناطق الريفية وتوفب  األدوية والرعاية الصحية الالزمة للفالحري 
ن
إنشاء المراكز الصحية ق

 وعوائلهم. 

ي الريررررررف  -ه 
ن
ترررررروفب  المراكررررررز البيطريررررررة للحيوانررررررات ومعالجررررررة األمررررررراض المسررررررتوطنة والشررررررائعة ق

 . ي
 
 العراق

 صناعي مشاكل القطاع ال .6

ي مرررررن ضرررررعف أو عررررردم وجرررررود الحمايرررررة 
وكرررررذا الحرررررال مرررررع منتجرررررات القطررررراع الصرررررناضي الرررررذي يعررررراثن

 الكمركية لمنتجاته. 

ي ال تدمب  
 
العامرة والخاصرة خرالل الحصرار ته ا وتعطيل منشهذا وتعرض القطاع الصناضي العراق

واالطاحرررة بالنظرررام  2003وكرررذلك االحرررتالل األمررريكي للعرررراق سرررنة  1992االقتصررادي منرررذ العرررام 
االسرررررتبدادي، ومرررررا تبرررررع ذلرررررك مرررررن تررررردمب  وحررررررق وسرررررلب ونهرررررب لمؤسسرررررات الدولرررررة والمصرررررارف 

ها. ولهذه االسباب توقفت كثب  من المصانع عن االنتاج. أ ما المصرانع الحكومية والمصانع وغب 
ي مقردمتها الطاقرة 

ن
ي من انعردام الخردمات االساسرية وق

ي استطاعت معاودة نشاطها ف نها تعاثن
الت 

الكهربائيرررررة ومسررررررتلزمات االنتررررراج وارتفرررررراع تكررررراليف االنترررررراج بشررررركل ملحررررررو  وخاصرررررة اجررررررور نقررررررل 
 العمال. 

فرررض رسرروم  وإضررافة ال مررا تقرردم فرر ن انفترراح السرروق العراقيررة لكررل انررواع السررلع دون ضرروابط او 
، ادى ال توقررف العديررد مررن  جمركيررة او رقابررة عررل الجررودة والمواصررفات، منررذ االحررتالل األمررريكي
المصانع عرن االنتراج لعردم قردرتها عرل المنافسرة وترصريف االنتراج. هرذا مرع العلرم أن العديرد مرن 



 
 

ي اإلصالح االقتصاديأوراق 
 ف 
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مسرتوى تكلفرة السلع الصناعية الداخلة للعرراق ردي رة النوعيرة وتبراع بأسرعار متدنيرة، وربمرا دون 
ي تهدف من ورائها 

ي تتبعها دول المنشأ والت 
ي بلدانها االصلية بسبب سياسة االغراق الت 

ن
إنتاجها ق

ي مرررا بعررد. وطالرررب ال السرريطرة عررل السررروق العراقيررة، ومررن ثرررم امكانيررة رفررع اسرررعار تلررك السرر
ن
لع ق

ن االالكثررب  مرررن  ن ورجرررال االعمرررال مواجهرررة هرررذه الحالرررة ولكرررن  قتصررراديي   والسياسررريي 
ر
لرررم يلقررروا آذانرررا
ن يرصحون  صاغية من الجهات الحكومية. والذي يدعو لالستغراب ان بعر الوزراء والمسؤولي 
ن العرررراق ودول مجررراورة مثرررل تركيرررا وإيرررران، وكرررأن  مرررن وقرررت آلخرررر بمضررراعفة التبرررادل التجررراري بررري 

 حررت  ولررو كرران ذلررك يررتم
ر
ا  كبررب 
ر
 اقتصرراديا

ر
اد السررلع يمثررل انجررازا ي اسررتب 

ن
عررل حسرراب  تحقيررق زيررادة ق

ن عررررررن العمررررررل وهرررررردر مرررررروارد الررررررنفط عررررررل االنفرررررراق  ترررررردمب  االنترررررراج المحررررررلي وزيررررررادة عرررررردد العرررررراطلي 
 .بلد من فرص االستثمار والتنميةاالستهالكي الجاري وحرمان ال

اد مرن  ويالحص المراقب ل سواق العراقية ان السلع من الدول المجاورة مثل إيران )قيمة االستب 
اد مليرررررون دوالر  16إيرررررران  ( وتركيرررررا )قيمرررررة االسرررررتب  هرررررا مرررررن  14أمرررررريكي ( وغب  مليرررررون دوالر أمرررررريكي

ي  البلدان تم  االسواق العراقية. وعل سبيل المثال ال الحرص ف
ن السلع الصناعية المختلفة تأث 

ليرررررة مررررررورا برررررالرز والمرررررواد  إيررررررانمرررررن  ن ابترررررداء مرررررن السررررريارات والباصرررررات واألجهرررررزة الكهربائيرررررة والمبن
رر وحرررت  الطرررابوق ومرررواد البنررراء. ورغرررم ان ذلرررك مرررن شرررأنه تررروفب  السرررلع الغذائيرررة والفوا  ر كررره والخرصن

بأسعار متدنية ولصال  المستهلك إال انها من جهة اخرى تعمل عرل تحطريم وإزاحرة الصرناعات 
ي 
ن
ن لرديها ق ي تكراف  مرن اجرل البقراء ومنافسرة السرلع المسرتوردة والحفرا  عرل العراملي 

الوطنية الت 
ي وقررت اصرربحت قضررية ترروف

ة الررت  ب  فرررص العمررل وتخفيررف مشرركلة البطالررة مررن التحررديات الكبررب 
 تواجه البلدال حيث اصبحت مشكلة سياسية واجتماعية، فضال عن كونها مشكلة اقتصادية. 

وثمررة سررؤال يطرررح نفسرره باسررتمرار وهررو: هررل مررن برراب المنطررق االقتصررادي والمصررلحة الوطنيررة 
اد السرررررلع المختل رررروفات الجاريرررررة واالسرررررتهالكية اهرررردار عوائرررررد الرررررنفط عررررل اسرررررتب  فرررررة وعررررل المرصر

ررررطة والجررررالش والررررذين تتكرررراثر أعرررردادهم بشررررركل  ر ن والشر ي الدولررررة مررررن المرررروظفي  والرواتررررب لمنتسررررتر
(، وعررررردم  ن ي يقررررردمونها )ظررررراهرة الفضرررررائيي 

مسرررررتمر وبمرررررا ال ينسرررررجم مرررررع الخررررردمات واألعمرررررال الرررررت 
االقتصرادي وتشرغيل االيردي استخدام تلك االموال ألغراض االسرتثمار وا نتراج الصرناضي والنمرو 

 العاملة العاطلة؟

اتيجية والتنمويرررة المالئمرررة.  ويعكرررس هرررذا الوضرررع الشررراذ للزراعرررة والصرررناعة غيررراب الرميرررة االسرررب 
ن الررروزارات  ي مررا برري 

ن
ن القطاعررات االقتصررادية المختلفرررة، وق ي مررا بررري 

ن
ولهررذا يالحررص غيررراب التنسرريق ق

الكهرباء والنفط، السياسة النقدية والسياسرة  المختلفة: الصناعة والتجارة، الصناعة والكهرباء،
المالية... ال . ان الوزارات والمؤسسات االقتصادية المختلفة تعمل بشركل منفررد ودون تنسريق 
. ولهررررذا  ي

ي مررررا بينهررررا بسرررربب عرررردم وجررررود خطررررط اقتصررررادية شرررراملة لكافررررة فررررروع االقتصرررراد الرررروطتن
ن
ق

ي تعمرررررررل عرررررررل اسرررررررتمرار الوضرررررررع سرررررروف تسرررررررتمر العديرررررررد مرررررررن الظرررررررواهر االقتصرررررررادية السرررررررلبية الررررررر
ت 



 
 

ي اإلصالح االقتصاديأوراق 
 ف 
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ي ظل حالة الالمباالة لما يجري 
ن
االقتصادي الشاذ وإدامة الهدر وضياع فرص التنمية الحقيقية ق

ي البلد. 
ن
 ق

ي العراق .7
 
ي ف  مخاوف االستثمار األجنب 

ركات األجنبيررة مررن االسررتثمار فيرره  ر ي العررراق وخرروف الشر
ن
ي ق  فسررببهأمررا بخصرروص االسررتثمار األجنررتر

. ومررا حادثررة مقترل  ي الخطررب 
رة الوضرع األمررتن روع مينرراء الفرراو الكبررب  بالبرصر چررول هررو بررار  مرردير مشر

ي العرراق 
ن
كة دايو بالمنطقرة، إال دليرل واضر  عرل هشاشرة األمرن ق عن الجانب الكوري، ومدير شر

رررركات األجنبيرررررة مرررررن أجرررررل حمايتهرررررا وعررررردم  ر ررررة خصوصرررررا. فمرررررا هي الضرررررمانات للشر ي البرصر
ن
عمومرررررا وق
ي 
ن
  شؤونها؟التدخل ق

وأثررررارت الحادثررررة تسررررامالت عديرررردة خاصررررة وإنهررررا وقعررررت بعررررد أيررررام قليلررررة مررررن إعررررالن وزيررررر النقررررل 
ررروع المينرررراء  ر ررركة عررررل تنفيررررذ المراحررررل المتقدمررررة مررررن مشر ر ، االتفرررراق مررررع الشر ، نرررراض الشرررربلي ي

 
العررررراق
از مررررن جهررررات متنفررررذة داخررررل وخررررارج  .الحيرررروي ن ررركة مررررؤخرا تهديرررردات وعمليررررات ابررررب  ر وتلقررررت الشر
 .البرصة محافظة

ة ترررولي رئرررالس الحكومرررة السرررابق عرررادل عبرررد 
رركة المنفرررذة لمينررراء الفررراو خرررالل فرررب  ر كمررا تعرضرررت الشر

هرررا عررررل وقررررف عملهرررا عرررردة مرررررات  .المهررردي لضررررغوا وتهديررردات مررررن مجرررراميع مسرررلحة ممررررا أجبر
سرررنوات منرررذ أن أعلنرررت الحكومرررة العراقيرررة عرررن وضرررع حجرررر األسرررا   10وعرررل الررررغم مرررن مررررور 
ررررروع ال يررررررزال بعيرررررردا عررررررن االكتمررررررال، بسرررررربب لمينرررررراء الفرررررراو الك ر ي جنرررررروب العررررررراق، إال أن المشر

ن
بررررررب  ق

ة بعضها يتعلق بالتمويل وأخرى بسبب الضغوا الخارجية  .11مشكالت كثب 

 يتض  مما سبق ذكره، أنه ال بد من تثبيت األمور االتية: 

ي ذلررك القطراع العررام و 1
ن
ي بمرا ق

 
الخراص وآليررة . تحديرد طبيعرة ومنهجيررة النظرام االقتصررادي العرراق

 تطويرهما. 

ي 2
ن
ي سياسررررة التنويررررررررع االقتصررررادي وتطرررروير قطرررراضي الصررررناعة والزراعررررةال بحيررررث يسرررراهمان ق

. تبررررتن

رية لخدمررة خطررط التنميررة  ر امتصرراص األيرردي العاملررة العاطلررة واسررتغالل المرروارد الطبيعيررة والبشر
 االقتصادية واالجتماعية. 

المنجررررزات العلميرررة الحديثررررة والتطررررور . سررريطرة الدولررررة عرررل قطرررراع الصرررناعة النفطيررررة وإدخرررال 3
ي جميع نشاطاتها وعملياتها االنتاجية وا دارية والتسويقية. 

ن
ي ق ي والتكنولوحر

 الفتن



 
 

ي اإلصالح االقتصاديأوراق 
 ف 

 

 

 
ي لخلية الطوارئ لإلصالح المالي  -مالحظات أولية عىل الورقة البيضاء سناء عبد القادر مصطف  

 14من  12 صفحة التقرير النهائ 
 

. اسرررتخدام مختلرررف أدوات السياسرررة النقديرررة مرررن أجرررل السررريطرة عرررل التضرررخم وإرجررراع سرررعر 4

ي ال مسررتوىد جيررد، كمررا كرران عليرره قبررل الحرررب العراقيررة 
 
د. ع.  1االيرانيررة ) –ضف الرردينار العررراق

( وذلك من خالل تنشيط وتفعيل األدوات النقدية للبنك المركزي مرع  3.3يساوي  دوالر أمريكي
 . ي
ن
 زيادة نشاا سوق األوراق المالية والقطاع المرصق

. دراسرة وتحليرل واقرع المصرارف األهليرة والحكوميررة ومسرتوى أدائهرا للخردمات المرصرفية مررن 5

ي 
 
قررررارات جديررررة برررردمج  اتخرررراذ مرررع  2015 عرررل ضرررروء نشررراطاتها للعررررام قبرررل البنررررك المركرررزي العررررراق

ي الخاص. 
ن
ة من أجل تطوير القطاع المرصق ة الحجم مع المصارف الكبب   المصارف الصغب 

ي عمليرة التنميرة االقتصرادية 6
ن
. االهتمام بعمل المرصف الصناضي والزراضي من أجرل المسراهمة ق

ة والمتوسرطةلقطاضي الصناعة والزراعة بإعطاء القروض ا وأن  لمالشة لتمويرل المشراريررررع الصرغب 
ة تريليون دينار.  ي عل ذلك بمضاعفة التخصيصات ال عشر

 
ف البنك المركزي العراق  12يشر

. االهتمررام بزيررادة فرررص التعلرريم واكتسرراب المهررارات المختلفررة، لتلبيررة متطلبررات سرروق العمررل 7

 وخطط التنمية المستدامة. 

ي . المحافظررررة عررررل البي ررررة مرررر8
ن
، أصررررب  مررررن العوامررررل المهمررررة ق ي ن التلرررروث ألن العامررررل االيكولرررروحر

، طالما أن االنسان هو أثمن رأسمال.   اطالة عمر البشر

ي 9
. اصررالح البررتن التحتيررة والمشرراريررررع الصررناعية والزراعيررة والمؤسسررات الصررحية والتعليميررة الررت 

ي محافظرررات األنبرررار وصرررالح الررر
ن
دين وديرررال والترررأميم دمرتهرررا العمليرررات العسررركرية ضرررد ا رهررراب ق

ن ال ديارهم المحررة من ا رهاب.   ونينوى مع تسهيل رجوع النازحي 

ي تقرردر بحرروالي 10
ي هربررت ال الخررارج والررت 

مليررار دوالر أمررريكي  1000. ارجرراع رمو  األمرروال الررت 
رت من جراء العمليات  الستثمارها  ي ترصن

ي إعادة بناء المناطق الت 
ن
 .العسكريةق

وبررهررررذا نرررررى أن الورقرررررة البيضرررراء لصصرررررالح المررررالي واالقتصررررادي يشررررروبررها الكثررررب  مرررررن عرررردم وضررررروح 
ي أن تنتبرره خليررة الطرروارت ال هررذه المالحظررات وتقرروم 

ن
الحقررائق واألرقررام والشررفافية، ولنررا األمررل ق

ن جهرود اللرذين قراموا  روري تثمري  بإيجاد حلرول للمشراكل المطروحرة فيهرا. ومرع ذلرك نررى مرن الرصن
ي كافررة مجرراالت وقطاعررات  بإعررداد 

ن
ن ق ي مررن المؤمررل أن تنرراقش مررن قبررل أخصررائيي 

هررذه الورقررة الررت 
ي وعررررل مسرررتويات عاليررررة ألن الهررردف هررررو ايجررراد حلررررول جذريرررة وعلميررررة 

 
ي العرررراق

االقتصررراد الرررروطتن
ي منذ العام 

ي منها االقتصاد الوطتن
ي يعاثن
 .  2003وجادة ل زمة المالية واالقتصادية الت 



 
 

ي اإلصالح االقتصاديأوراق 
 ف 

 

 

 
ي لخلية الطوارئ لإلصالح المالي  -مالحظات أولية عىل الورقة البيضاء سناء عبد القادر مصطف  

 14من  13 صفحة التقرير النهائ 
 

ن  المهنيرررةجهودهرررا  مالحظاتهرررا القيمرررة و تحريرررر الشررربكة عرررل ان اشررركر هي رررةاود  ي دعرررم البررراحثي 
ن
ق

ن من اجل ها ابحاثهم باالرتقاء  العراقيي    عل اوسع نطاق بهدف نشر الثقافة االقتصادية ونشر

 صاديأكاديمي وباحث اقت (*)
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. انظر مقالتنا: التبعات االقتصادية لجائحة كورونا وتأثير تدهور أسعار النفط الخام العالمية والديون الخارجية  

 . موقع الحوار المتمدن. 6/5/200االقتصاد الوطني العراقي. والداخلية على 

 
 7/3/2016بتاريخ  بحث منشور في شبكة االقتصاديين العراقيين ،الوطني العراقي؟ االقتصادالى أين يتجه  2

  .3ص

3
مشاكل تطوير صناعة الزيوت النباتية في العراق باللغة سناء عد القادر مصطفى، . انظر اطروحتنا للدكتوراه:  

قاعة أطاريح الدكتوراه، موسكو،  -، مكتبة لينين )مكتبة روسيا الحكومية في الوقت الحاضر( 1981الروسية، 

، وزارة الصناعة العراقية، بغداد 1976. بيانات من كتاب منجزاتنا في العام 36 -35روسيا االتحادية، ص

 . 57، ص 1977

 
4
، اطروحة دكتوراه 1982فليح حسن عبود، احتياطيات رفع انتاجية العمل في الصناعات الغذائية العراقية،  

، موسكو، قاعة أطاريح الدكتوراه -)مكتبة روسيا الحكومية في الوقت الحاضر( باللغة الروسية، مكتبة لينين 

 . 48روسيا االتحادية، ص 

، 1983العمل في الصناعات الخفيفة العراقية،  ةالرئيسة لرفع إنتاجي وكذلك: زيا كوركيس نعمان، االتجاهات

قاعة أطاريح  -)مكتبة روسيا الحكومية في الوقت الحاضر( اطروحة دكتوراه باللغة الروسية، مكتبة لينين 
 ، موسكو، روسيا االتحادية. الدكتوراه

 
5
 الموظفين عدد عن اإلعالن يمنع الذي ما ’’..الدولة بدوائر فضائي ألف 600’’ العراق... وكالة نون الخبرية.  

 .22/10/2020 الكلي؟

  
6
 . 23/5/2020صحيفة طريق الشعب،  
7
 .19/7/2020العربي الجديد  
7
 9/10/2020واشنطن،  -قناة الحرة  

 . ULTRA ،30/8/2019موقع عراق  7

7
انظر: سناء عبد القادر مصطفى، االقتصاد السياسي لمزاد العملة أحد أسباب انتفاضة تشرين السلمية، موقع  

 .   17/12/2019الحوار المتمدن، 

7
سيطرة البروليتاريا الرثة على إدارة االقتصاد الوطني العراقي، شبكة سناء عبد القادر مصطفى،  انظر: 

 .7/9/2018اقيين، االقتصاديين العر

https://non14.net/129313
https://non14.net/129313


 
 

ي اإلصالح االقتصاديأوراق 
 ف 

 

 

 
ي لخلية الطوارئ لإلصالح المالي  -مالحظات أولية عىل الورقة البيضاء سناء عبد القادر مصطف  

 14من  14 صفحة التقرير النهائ 
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انظر: سناء عبد القادر مصطفى، سبل نجاح االستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في 

 .02/06/2017العراق، شبكة االقتصاديين العراقيين، 

 

ر حقروق ن  لشربكة محفوظرة النشر .  يسرم  االقتصراديي  ن ر بإعرادة العرراقيي  را النشر ل إ شرارةا   بشر
   28/10/2020 .المصدر
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