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 نبذة عن الكاتب
 

  فممممممي خمسممممممينيات جامعمممممة ب ممممممدادك يمممممة التجممممممارة واالقتصمممممماد  درس االقتصمممممماد فممممممي  . 1935فممممماروق يممممممونس مممممممن مواليمممممد عمممممما  
بعنمممممموان التحمممممق بمممممورارة التجممممممارة وتمممممدر  فمممممي الوظيفمممممة   القمممممرن المابمممممي.  بعمممممد تيرجممممممه خمممممد  فمممممي الجمممممي  كضمممممماب  احتيممممما .

  (1987-1979ثممممممم  بعنممممممموان خفيمممممممر  وعمممممممين بوظيفمممممممة ممممممممدير عممممممما  دائمممممممرة التيطمممممممي  والمتابعمممممممة    رئممممممميس أبحممممممما  اقتصمممممممادية
 .لى وظيفة مدير عا  مركز التدريب التجاري بورارة التجارة لحين ال اء إث  نقل 

 
وكانمممممم  تضمممممم  ة  الم  مممممماة( لحمايممممممة الصممممممناعة الو نيمممممم الدائمممممممةشممممممارل فممممممي الكنيممممممر مممممممن ال جممممممان االقتصممممممادية ومنهمممممما ال جنممممممة 

عممممممداد إ ولجنمممممة (  1956لسمممممنة  52فمممممي عضمممممويتها ممن مممممين عممممممن اتحممممماد الصمممممناعات العراقممممممي  تأ مممممس بموجمممممب القمممممانون رقمممممم  
ممممممممن المممممممدورات التدريفيمممممممة داخمممممممل وخمممممممار  العمممممممراق فمممممممي معاهمممممممد عديمممممممد شمممممممارل فمممممممي ال.  و خطمممممممة التجمممممممارة اليارجيمممممممة  الم  ممممممماة(

 .واشنطن دي  ي-اريا وفي الفنك الدولي هن-بس افن ندا وبود-وه سنكيطاليا إي-في نابوليومنها  اقتصادية
 
 وفمممممي السمممممنة نفسمممممها عممممممل فمممممي غرفمممممة تجمممممارة ب مممممداد بعنممممموان خفيمممممر ممممممن 1990 حيمممممل ع مممممى التقاعمممممد بنممممماء ع مممممى   بمممممه عممممما أ

 .حيث ا تقال من الوظيفة 2005لغية  1990
 

كممممممما  التجاريممممممة فممممممي داخممممممل العممممممراق وخارجممممممه.  ممممممواق يتمتممممممع بيممممممزين هائممممممل مممممممن التجممممممارب مممممممع ال مممممميو  االقتصممممممادية واأل
ومممممممن   أنممممممه يم ممممممك حجممممممماا هممممممائ ا مممممممن المع ومممممممات التاريييممممممة عممممممن الحيمممممماة االقتصممممممادية واالجتما يممممممة فممممممي العممممممراق الحممممممديث.

 قدرته ع ى شرح ع قات اقتصادية معقدة ب كل مفهو  ومبس . همواهب
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 تقديم
 
 

كتفمممم  ل قمممممراء غيمممممر الميتصمممممين بممممالع و  االقتصمممممادية والتجاريمممممة والماليمممممة هممممذ  مجموعمممممة ممممممن الحممممموارات 
بأ ممممممم وب مبسممممممم  بهمممممممد  توصممممممميل بعمممممممت المع وممممممممات  ات الصممممممم ة بالتجمممممممارة واالقتصممممممماد والمحا مممممممبة 
والعولممممممممة واال مممممممتنمار اليممممممما  المباشمممممممر وغيرهممممممما ممممممممن الموبممممممموعات التمممممممي يهممممممم  المممممممموا ن العراقمممممممي 

 ع شبكة االقتصاديين العراقيين.اال  ع ع يها.  وقد ن رت جميعها في موق
 

يعممممود الفضمممممل فممممي ت مممممجيعي ع مممممى كتابممممة همممممذ  الحمممموارات ون مممممرها ع مممممى شممممبكة االقتصمممممادين العمممممراقيين 
إلممممممى األ ممممممتا  الفابممممممل مصممممممباح كمممممممال والممممممى األ ممممممتا  المنسممممممق العمممممما  ل ممممممبكة االقتصممممممادين العممممممراقيين 

 الدكتور بارق شفر ف هما مني خالص ال كر واالحترا .
 

 2020األول كانون  12
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كبوووي وووون البدايووو  حووواب نوووين ابيوووي امتظوووالي حوو وووس وووال  حوووو  ال  وووال ا  
 النهاي  إلى
 
 

همممممل بإمكمممممانك  تسممممم ي  الضممممموء ع مممممى مفهمممممو   أ مممممتا : (اليفيمممممر إلمممممىموجهممممما ك ممممممه  الموظمممممف الممممممالي 
تجتممممممذب الفسمممممماد  كفممممممر   وممممممما هممممممي المعممممممام ت التمممممميالفسمممممماد وبالممممممذات حممممممول ممممممما يسمممممممى بالفسمممممماد األ

وكيممممممم  تتو مممممممد الع قمممممممة بمممممممين الراشمممممممي ولنقمممممممل بمممممممين شمممممممركة كفمممممممر  ممممممممن ال مممممممركات متعمممممممددة   كفمممممممراأل
 ء شيا  المتنفذين في دولة نامية  وباختصار رجاا الجنسيات وبين المرت ي من األ

 

وهممممو   مممموء ا ممممتيدا   1اليفيممممر: أوال  لنفممممدأ بتعريمممم  الفسمممماد كممممما ورد فممممي مو مممموعة الع ممممو  االجتما يممممة
ربمممممماح خاصممممممة(.  وهممممممذا التعريمممممم  يسممممممتبعد الرشمممممماو  التممممممي تحممممممد  فيممممممما بممممممين أفممممممو  العمممممما  لتحقيممممممق الن

 القطاع اليا .
 

الرشممموة الكفمممر  التمممي ي مممارل فيهممما مسمممؤولون  إلمممىوفيمممما ييمممص  مممؤالك عمممن الفسممماد األكفمممر فإنمممه ي مممير 
 عممممممد  وي   ا. ا كفيممممممرا ل هممممممذا النمممممموع مممممممن الفسمممممماد خطممممممرا ع ممممممى مسممممممتويات رفيعممممممة  ورراء ور  مممممماء دول  ويمن مممممم

الفسممممماد السيا مممممي جمممممزءاا ممممممن الفسممممماد الكفيمممممر حيمممممث يقمممممو  بعمممممت القمممممادة السيا ممممميين وكبمممممار المسمممممؤولين 
 وال العامة ل  تيدا  اليا  وكذلك اخت س وت قي الرشاو .األمبتيصيص 

 
جانممممب الفسمممماد الكفيممممر هنممممال الرشمممموة المحممممدودة التممممي ي ممممارل فيهمممما  ع ممممى  ممممفيل المنممممال  موظفممممو  الممممىو 

جمممممراءات روتينيمممممة.  وال إنجمممممار إعمممممادة مممممما تكمممممون الرشممممموة المحمممممدودة بسمممممفب التعجيمممممل فمممممي الكممممممارل.  و 
مممم ن أر بحيمممماة الممممموا ن العممممادي  أممممما الرشمممموة الكفممممر  فيمكنهمممما ييفممممى ع مممميك  فممممإن الرشمممموة المحممممدودة تض 

ل فممممي إحكمممما  الحصممممار حممممول الرشمممموة األمممممتممممدمير دول  وا ا تف مممم  الرشمممموة الكفممممر  يضمممميع  إلممممىتممممؤدي 
 -صممممم ح االقتصمممممادي اليمممممو  اإل -تك فمممممة الفسممممماد -ر مقمممممال جمممممور  ممممممودي  مممممتاورت  المحمممممدودة  ان ممممم

                                                   
)الكويت:  موسوعة العلوم االجتماعيةوح )مترجم(، ميشيل مان )محرر(، عادل مختار الهواري )مترجم(، سعد عبد العزيز مصل 1

 (.  )إضافة من المحرر(1994مكتبة الفالح، 
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يقمممممول جمممممور  مممممودي  مممممتاورت فمممممي مقالممممه  هنمممممال ث ثمممممة معمممممايير   2العمممممدد النمممماني(. -النسممممية العربيمممممة 
ا لمممم  يكمممممن حجممممم  إ لهممممما  حجمممم  الرشممممموة فمممممأو المبممممادالت التمممممي تجتمممممذب الرشمممموة الكفمممممر   أنمممممواعفممممي تحديمممممد 
ل هتمممممما  بممممممه  وثانيهممممممما  فوريممممممة  ا بمممممما فيممممممه الكفايممممممة ال يوجممممممد داع  ادل كفيممممممرا موبمممممموع التبمممممم أوالم مممممروع 

ا ثمممممم    ممممممنوات ال يعتفممممممر حممممممافزا  أون الحصممممممول ع ممممممى الرشمممممموة ع ممممممى مممممممد   ممممممنتين أالمكافممممممأة حيممممممث 
ثممممارة إ  احتممممماالت ا  عممممد  الوبمممموح فك ممممما راد تعقيممممد وتقنيممممة موبمممموع المعام ممممة ك ممممما ق  مممما  وأخيممممرا حقيقيامممم

وبتطفيمممممق ت مممممك المعمممممايير تزيمممممد احتمممممماالت الرشممممموة فمممممي المعمممممام ت المرتبطمممممة بمممممما   األ مممممش ة ب مممممأنها(.
 :ي ي
 

 جهزة االتصاالت.أالمعدات العسكرية  الطائرات والسفن و  -
السمممممم ع الرأ مممممممالية المسممممممتيدمة فممممممي الم ممممممروعات الصممممممنا ية والزرا يممممممة الكفممممممر  والم ممممممروعات  -

الجسممممممور والطممممممرق -سممممممدود والكبمممممماري عمممممممال الهند ممممممة المدنيممممممة  منممممممل الأ الكفممممممر  التممممممي تتضمممممممن 
 السريعة.

 تراخيص الصناعات اال تيراجية. -

 ر و  اال ت ارات. -
 مممممدة واال مممممن  الم ممممتريات الحكوميممممة الكفممممر  منممممل م ممممتريات قطمممماع الفتممممرول وصممممناعات األ -

 والكتب المدر ية والمستحضرات الدوائية.

 مصدر  ابق(. - جور  مودي  تاورت 
 

ال قممممماء المباشمممممر بمممممين  أون هنمممممال صمممممعوبة فمممممي تحقيمممممق االتصمممممال أال تمممممر  بمممممأالموظمممممف الممممممالي: لكمممممن 
 ممن ي ال ركات العالمية وبين كبار المسؤولين في الدول الميت فة المتقدمة والنامية 

 

الممنمممممل المح مممممي  أو يعتفمممممر الوكيمممممل  المممممذي أشمممممرت  إليمممممهيمممممذكر   مممممتاورت( فمممممي مقالمممممه  . اليفيمممممر: نعممممم 
كفممممر حيممممث تقممممو  ال ممممركات الكفممممر  بتعممممين وكيممممل لهمممم  يكممممون األ ا مممممن عناصممممر الفسمممماد ا مممميا أا عنصممممرا 

اء البمممماررين ع ممممى مسممممتو  المجتمممممع المح ممممي ويقممممدمون لممممه فممممي العممممادة عمولممممة كفيممممرة عضممممعممممادة مممممن األ
وبممممذلك ال تكممممون ل  ممممركة   بالمائممممة إ ا نجحمممموا فممممي الحصممممول ع ممممى أحممممد العقممممود ٢٠و  ١٠تتممممراوح بممممين 

                                                   
2 George Moody-Stuart, How Business Bribes Damage Developing Countries, WorldView 
Publications, 1997.  )إضافة من المحرر(  
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 إلممممىن مممممديري ال ممممركات ال يحتمممماجون أكممممما  . ي القممممرارالكفممممر  ع قممممة مباشممممرة غيممممر  مممم يمة مممممع متيممممذ
  ا ية لصالح آخرين(.معرفة حج  العمولة التي اقتطعها الوكيل من عمولته األ

 

 كفر الموظف المالي: هل يمكن بيان مد  الضرر الذي يسفبه الفساد األ
 

بالمائمممممة  10قيممممممة الرشممممموة ن إا ق نممممما إ ال  الزيمممممادة الكفيمممممرة التمممممي تطمممممرأ فمممممي تك فمممممة المعام مممممة فمممممأو اليفيمممممر: 
منهمممما و يضمممممنها فممممي السممممعر الممممذي عربممممه وربممممما يضمممممن السممممعر  اكفيممممرا  افممممإن البممممائع لممممن يتكفممممل جممممزءا 

مممممممم ا  اختيممممممممار ممممممممموردين غيممممممممر منا ممممممممفين وشممممممممراء  مممممممم ع غيممممممممر ا أكفممممممممر مممممممممن قيمممممممممة الرشمممممممموة.  ثانيامممممممممف  ا
ر خ قمممممممي المممممممذي ال يقمممممممل خطمممممممورة عمممممممن الضمممممممر ن ال ننسمممممممى الضمممممممرر األأا  يجمممممممب وثالناممممممم  بمممممممرورية.
 االقتصادي.

 

انممممة والبعممممد عممممن األمن ك ممممة الفسمممماد تحمممممل الكنيممممر ممممن المعمممماني  منممممل خيانمممة أالموظمممف المممممالي: يفممممدو 
صمممممممحيح  أونقمممممممي  أوخ قيمممممممة والبعمممممممد عمممممممن مممممممما همممممممو أصممممممم ي األالمبممممممماد   أوالفضمممممممي ة  أواال مممممممتقامة 

اد جمممزء ن الفسمممأولكمممن هنمممال ممممن يمممزع  بممم . غيمممر قانونيمممة أووالتحمممريت با مممتيدا  و مممائل غيمممر  ممم يمة 
   مية.من النقافة اإل

 
 مممم مي يضممممع الفسمممماد بمممممن الكبممممائر حتممممى ن الممممدين اإلأن أرد ع ممممى هممممذ  المممممزاع  بممممأاليفيممممر: أ ممممتطيع 

نحممماء العمممال  أفمممي وجهمممات الن مممر فمممي ميت مممف  اخمممت  خمممذ الفائمممدة  الربممما( وممممع  لمممك هنمممال أ  نمممه يحمممر  أ
 مممممماءة امجموعممممممات معينممممممة و  محابمممممماة األقممممممارب وار مممممماء المناقصممممممات ع ممممممى -قممممممارب األحممممممول توظيمممممم  

  ه .األا تيدا  المع ومات المهمة في بيع وشراء 
 

 الموظف المالي: هنال م ك ة الفساد في المناقصات العامة في كنير من الدول النامية.
 

القطممممماع اليممممما  لتممممموفير مممممما تحتاجمممممه ممممممن  إلمممممىت جمممممأ الحكوممممممات فمممممي المممممدول الناميمممممة  . اليفيمممممر: نعممممم 
عمممممممدد محمممممممدود ممممممممن  إلمممممممىالمممممممدعوة المباشمممممممرة  أومناقصمممممممات العاممممممممة السممممممم ع واليمممممممدمات عمممممممن  ريمممممممق ال
ممممم أوالمجهمممممزين لتممممموفير  ممممم عة معينمممممة  ع مممممى أ ا ل مممممرو  معينمممممة وممممممن الضمممممروري وبمممممع تقمممممدي  خدممممممة وفقا

خ قيممممممة لاشممممميا  المسمممممؤولين عمممممن المناقصممممممات العاممممممة  كمممممما ينب ممممممي األالمسمممممتويات ممممممن المعمممممايير 
 ن عن المناقصات.صول المم وكة ل موظفين المسؤولياألفصاح عن اإل
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داري بعمممممد احمممممت ل العمممممراق عممممما  عطممممماء فكمممممرة عمممممن الفسممممماد الممممممالي واإلإ الموظمممممف الممممممالي: همممممل يمكمممممن 
٢٠٠٣. 

 

مممممن  داري ظمممماهرة عالميممممة ال يوجممممد مجتمممممع خممممال  اليفيمممر: كممممما ال ييفممممى ع مممميك  فممممإن الفسمممماد المممممالي واإل
مممممن مقممممال الممممدكتور مممممدح  ا ع ممممى  ممممؤالك اقتطممممف ممممما ي ممممي وجوابامممم . الفسمممماد وال توجممممد حكومممممة ن يفممممة

 مممممممبابه وتأثيراتمممممممه االقتصمممممممادية أ  داري والممممممممالي فمممممممي العممممممراقكمممممماظ  القري مممممممي المو مممممممو  بممممممم  الفسممممممماد اإل
 ٢٠٠٣ي ل عممممراق فممممي عمممما  األمريكممممواالجتما يممممة و ممممفل مكافحتممممه  حيممممث يقممممول:  مممممع بدايممممة االحممممت ل 

ئمممممت   المؤقتمممممة داري والممممممالي وع مممممى نطممممماق وا ممممع ممممممع مجممممميء  ممممم طة االلوح مممم  م ممممماهر الفسممممماد اإل
لتأ ممممميس  األمريكممممميحيمممممث بمممممدأنا نسممممممع بالعديمممممد ممممممن م ممممماهر التصمممممر  الكيفمممممي ممممممما دفمممممع الكمممممون رس 

بعممممممد  أي ٢٠٠٤فمممممي السممممم طة المممممممذكورة و لمممممك فمممممي شممممممبا  ممممممن عممممما   األمريكمممممميدائمممممرة ل مفمممممت  العممممما  
وال الميصصمممممة األمممممانتهمممماء فتممممرة  ممممم طة االئممممت   المؤقتمممممة وقممممد رافقممممم  م مممماهر الفسممممماد آليممممة صمممممر  

عممممممار فمممممي العممممراق  مممممواء بالنسمممممبة لامممممموال ممممممور الف مممممد وكممممذلك مسممممماعي مممممما  ممممممي بإعممممادة اإلأتم ممممية ل
ممممموال العراقيممممة.  ومممممن جم ممممة الوقممممائع الممممواردة فممممي تقريممممر األ أومريكممممي الميصصممممة مممممن قفممممل الجانممممب األ

 :المفت  العا  اآلتي
 

 .حد المتعاقدين مرتين ع ى نفس العملوال ألاألمقيا  العراق بتسديد  １
ا حتممممممى بعممممممد ان بالتعامممممممل ممممممع م يممممممين الممممممدوالرات نقممممممدا األمريكممممممحممممممد المسممممممؤولين سمممممماح ألال ２

  رد  من العمل لعد  كفاءته.

م يمممممون دوالر خصصممممم  لم ممممماريع بمممممدون  ١٢٠م يمممممون دوالر ممممممن مجمممممموع  ٨٩تممممم  صمممممر   ３
 م يون دوالر ل  يت  التعر  ع ى كيفية صوفها. ٧/٢وثائق ونحو  أوعقود 

 
شمممممرا  وممار مممممات داري المممممممنهع وانعمممممدا  اإلالف مممممل اإل إلمممممىوي مممممير تقريمممممر المفمممممت  العممممما  بالتفصممممميل 

 عمار.عادة اإلإ يكان الذين كانوا يديرون جهود األمر ال   واالخت س من جانب المسؤولين 

 
 .ا جزي ا الموظف المالي: شكرا 

 

 شكرل.أاليفير: 
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فريقيممممممما أل  مممممممفافية الدوليمممممممة أمضمممممممى بضمممممممع  مممممممنوات فمممممممي الكاريمممممممب و    جمممممممور  ممممممممودي  مممممممتيوارت رئممممممميس الفمممممممرع الفريطممممممماني 
وهمممممممو خمممممممريع جامعمممممممة   وجنممممممموب المحمممممممي  الهنمممممممدي كمممممممالرئيس التنفيمممممممذي لعمممممممدة شمممممممركات ررا ية/صمممممممنا ية متعمممممممددة الجنسممممممميات

 .في لندن Gay’s Inn نإجراي من وحصل ع ى دب و  القانون الد توري   كامفريد 
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 حالتخطيط طويل المدى تينيتاإلنوقاه  

 
 

مممممن مرتمممممادي المقممممماهي ال مممممعفية ولكنمممممه كمممممان   مممممائق(  أولمممم  يكمممممن  محممممممود( ممممممن رواد النممممموادي ال ي يمممممة 
واالقتصممممماد وممممممن العمممما  ين عمممممن العممممممل لكنمممممه  دارةجمممممرة  تاكسمممممي(  وهممممو ممممممن خريجمممممي ك يممممة اإلأ مممميارة 

صمممممدقاء  أنترنيمممم .  وكممممان يفتيممممر بممممين إبعممممد  ممممقو  الن مممما  السممممابق وجممممد فرصممممته فممممي افتتمممماح مقهممممى 
ل مقهمممى لرنترنيممم  كممممان أو افتتمممماح  بمممأنه ممممن أوائمممل مممممن ممممارس همممذ  المهنممممة فمممي العمممراق مممممع الع ممم  بأنممم

 BTR Internet إلمممىثمممم  ت يممممر ا مممممه  Café Cyberiaو ممممي  ١٩٩٤ ممممول أيفمممي  لنممممدن( فممممي 

Café. 
 

كانمممم  كمممل آلممممة مجهممممزة فممممي ( خمسممممين مركممممز حكمممومي لرنترنيمممم  و ٥٠فمممي الن مممما  السممممابق كمممان هنممممال  
ترنيمممم  مفرمجممممة إلغمممم ق مواقممممع معينممممة غيممممر مسممممموح بممممدخولها حيممممث ت هممممر شاشممممة  مممموداء اإلنمقمممماهي 

 نه غير مسموح له بالتقد  أكنر.أر المستعمل مع حرو  حمراء تحذ  
 

ترنيمممم  فمممممي العممممراق بعممممد  مممممقو  الن مممما  السممممابق وقممممد تمممممنفس النمممماس المممممولعين بمممممه اإلنانتع مممم  مقمممماهي 
 ة رقابة.أيأصبحوا دون  الصعداء فقد

 
هممم  مممممن ال ممممباب العممما  ين عممممن العمممممل ترنيمممم  فممممي عممممو  مممممدن العممممراق ج   اإلنرواد مقممماهي  بممممأني حممم  

عصمممممر المع وماتيممممممة  إلممممممىوبعضمممممه  ممممممن الط بممممممة المممممراغفين فممممممي البحمممممث الع ممممممي والمتط عممممممين ل مممممدخول 
 قات الفراغ.أو لعاب لقتل خر من المراهقين الذين يمار ون األوالبعت اآل

 
ن  محمممممود( صمممماحب المقهممممى كممممان لديممممه  ممممموح إلكمممممال درا ممممته فممممي االقتصمممماد أومممممن الم فمممم  ل ن ممممر 
ممم ا ممممما نممممه كمممان كنيمممرا أا بدرا ممممة  التيطمممي  االقتصمممادي(.  ومممممما همممو منيمممر ل هتمممما  السيا مممي وكمممان مولعا

ا عنممممممد مفهممممممو   التيطمممممي   ويممممممل المممممممد (  وكمممممان يتسمممممماءل: كيمممممم  ترنيمممممم  ويتوقممممممف كنيمممممرا اإلنيتصمممممفح 
ن أاالتجاهممممممات المسممممممتقف ية هممممممي  بممممممارة عممممممن امتممممممداد ل وبممممممع السممممممابق   لممممممما ا يفتممممممر   نأيفتممممممر  

ممممم أويكمممممون المسمممممتقفل أفضمممممل ممممممن المابمممممي  ا بإقاممممممة التيطمممممي  امتمممممداد لمممممه   لممممم  يكمممممن  محممممممود( مقتنعا
همممممممممممدا   ات الصمممممممممممفة األهمممممممممممدا  ال  ممممممممممميما  ممممممممممماس التنفمممممممممممؤ لتحقيمممممممممممق األأ ويمممممممممممل الممممممممممممد  ع مممممممممممى 
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 ن الممممزمن  اتممممه لمممميس عممممام ا أر ال ممممواهر االقتصممممادية غيممممر ن الممممزمن ممممم ر  لتطممممو أصممممحيح  ال مممممولية. 
نسمممممان.  وهنمممممال  مممممفب  عمممممن عقمممممل اإلممممممؤثراا فمممممي تطمممممور ال مممممواهر االقتصمممممادية بصمممممفته مؤشمممممراا مسمممممتق ا 

مممماخممممر يجفرنمممما آ مممم بممممأنع ممممى القممممول  أيضا ا بعيممممد المممممد  فممممالتنفؤ هممممو محاولممممة ل وقممممو  التنفممممؤ لمممميس تيطيطا
حمممموال محاولمممة ل ك مممف عمممن مممممد  األ وفمممي أحسمممن احتمممماالا  كنمممرحممممدا  األع مممى السمممفل التمممي تسممم كها األ

 االحتماالت.
 

 technologyفمممممممي كتابمممممممه Peter F. Druckerيتفممممممق  محممممممممود( ممممممممع مممممممما  همممممممب اليمممممممه 

Management And Society  ال فمممممي الوقممممم  الحابمممممر والقضمممممية إن القمممممرارات ال وجمممممود لهممممما إ
ا ولكنهمممما ممممما ا ن يأتيممممه غممممدا أ التممممي تواجممممه الميطمممم  فممممي التيطممممي  بعيممممد المممممد  ليسمممم  ممممما يجممممب ع يممممه

ا ل ممممد غيممممر محقممممق.  والقضممممية ليسمممم  هممممي ممممما  مممميقع فممممي المسممممتقفل بممممل ن نأتيممممه اليممممو  ا ممممتعدادا أع ينمممما 
فعالنممما الحاليممممة أور المسمممتقف ية التمممي يتعمممين ع ينممما مراعاتهممما كعواممممل تمممؤثر فمممي تفكيرنممما و األممممهمممي قضمممية 

 لمممك يت قمممى فمممي قمممرار واحمممد يصممممدر  ن نرا يمممه وكيممم  نجعمممل كممملأوالنطممماق الزمنمممي المممذي يجمممب ع ينممما 
ا ن نجمممممع عممممددا أنها أ ا ممممي عم يممممة مممممن شممممأن صممممنع القممممرار هممممو ع ممممى نحممممو إفممممي الوقمممم  الحابممممر.  

ن فقممممم .  وممممممارال  اآلال  إن همممممذا شممممميء لممممم  نكت مممممفه أاعتقمممممد  أنممممماا ممممممن الفتمممممرات الزمنيمممممة المتفرقمممممة  و كفيمممممرا 
ن نأتيممممه فممممي المسممممتقفل.  أعممممداد خطممممة ألمممممر ممممما  ممممو  نقممممرر إ  إلممممىاتجاهنمممما فممممي الوقمممم  الحابممممر ينممممزع 

 ا لكن ال  ائل من وراء .ا جدا يا س   ا م  وقد يكون هذا تمرينا 
 

ال فممممممي إن نتيممممممذ القممممممرارات أا ألننمممممما ال نسممممممتطيع والتيطممممممي  بعيممممممد المممممممد   فمممممموق  لممممممك  بممممممروري ن ممممممرا 
نصممممنع قممممرارات ل مسممممتقفل ن أالوقممم  الحابممممر فقمممم  وممممما دون  لممممك فهممممو نوايمممما دينيمممة ف مممميس فممممي مقممممدورنا 

  وحد .
 

ن نحممممماول تعريممممم  التيطمممممي  بعيمممممد الممممممد  بأنمممممه عم يمممممة مسمممممتمرة التيممممما  أننممممما نسمممممتطيع أن اعتقمممممد واآل
التصممممممدي ل ميمممممما رة بصممممممورة منهجيممممممة مممممممع الوقممممممو  ع ممممممى أفضممممممل المع ومممممممات  -3القممممممرارات المن ميممممممة

فيممممذ هممممذ  القممممرارات ع ممممى حممممدا  المسممممتقفل الياصممممة بهمممما  وتن مممي  المجهممممودات ال رمممممة لتنأالمتاحمممة عممممن 

                                                   
التكنولوجيا  -المترجم الدكتور صليب بطرس  -نسبة الى المنظم  Entrepreneurialالمنظمية هذه محاولة جديدة لترجمة كلمة  3

 .١٩٧٦الهيئة المصرية العامة للكتاب  - واإلدارة والمجتمع
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ممم ا ممممن خممم ل متابعمممة من ممممة نحمممو منهجمممي وقيممماس نتمممائع همممذ  القمممرارات و لمممك بمقارنتهممما بمممما كمممان متوقعا
 ومنهجية(.

 
  فمممي موقمممع لقممماء الضممموء ع مممى التيطمممي  بعيمممد الممممد  ع  مممق المممدكتور فابمممل  بممماس مهمممديإوريمممادة فمممي 

 بما ي ي: شبكة االقتصاديين العراقيين 

 
 فاروق المحتر  تا  األعزيزي 

 
 تحية  يبة وتقديرا لمقالك 

 
لواقممممع الحممممال الحممممالي مممممع معممممدالت  projectionإ ا كممممان التيطممممي  بعيممممد المممممد  هممممو مجممممرد إ ممممقا  

متفممممق مممممع ممممما يطرحممممه المقممممال مممممن ق ممممة جممممدو  هممممذ   أنممممانمممممو ل مت يممممرات الميت فممممة وبممممب  ت ممممابكاتها ف
  قا ات من الناحية العم ية.اإل
 

قممماني السممممريع فمممي ميت ممممف المجممماالت وممممما لممم  يست ممممر  الف مممد المعنممممي التطممممور الت  عمممال  اليمممو  هممممو عمممال  
 فالمممممه وشمممممبابه أ عمممممد  بتطمممممور  فمممممي المسمممممتقفل مممممما  ممممميحد  فمممممي مجممممماالت الع مممممو  الميت فمممممة وتطفيقاتهممممما وي  

ن عمممممل ميططيممممه لممممن يكممممون  ا جممممدو  ع يمممممة لتطممممور االقتصمممماد إلنهممممل المعرفممممة بممممذات االتجاهممممات فمممم
  .األمفية  و يتو ع الفون مع من تقد  من والمجتمع بالسرعة الكا

 
 مممممن عمممداد ل مسممممتقفل واال ت ممممرا  بعيممممد المممممد  بممممدالا هميممممة بال ممممة فممممي اإلأ الع مممو  والتنميممممة الب ممممرية لهممممما 
 التيطي  التفصي ي لكل الدقائق.

 
عممممممداد ا هممممم  فممممممي رأيممممممي هممممممو التوجمممممه التقريفممممممي باتجمممممما  أفضممممممل احتمممممماالت التطممممممور الممكممممممن والمفيممممممد و األ

والفممممرامع ال رمممممة القتنمممما  فمممر  واعممممدة ل ف ممممد المعنممممي دون نسممميان لواقممممع الحممممال فممممي نقطممممة السيا مممات 
 ال روع.

 
 تحياتي وتقديري لك .
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 فابل

 
 كتَب الدكتور فابل التالي ل زميل مصباح كمال:   في نفس الموقع وفي تع يق ثان  

 
ا والصممممممين وماليزيمممممما وكوريمممممما التيطممممممي  النمممممماجح  حسممممممب ا ممممممتقرائي لتجممممممارب االتحمممممماد السمممممموفياتي  ممممممابقا 

نمممه ال يمكمممن أداريممماا  ي بمممب  مركمممزي صمممار  فقمممد بي نممم  األيممما  إالجنوبيمممة وتمممايوان  لمممن يكمممون تيطيطممماا 
ممممممن  ١٩٧٨ن ت  مممممي فعمممممل السممممموق تمامممممماا.  وقمممممد ا مممممتفادت النممممممور اآل ممممميوية والصمممممين منمممممذ أل يطممممم  

تيد  الحمممموافز وآليممممات السمممموق النممممو   اليابمممماني فممممي تمممدخل الدولممممة بتوجيممممه االقتصممماد ب ممممكل مفممممرمع يسممم
 ل ائها.إيحاول  أون ي  يها أ من بدالا 

 

ال فراليممممون الجممممدد ال يحفممممذون تممممدخل الدولممممة فممممي االقتصممممماد وقممممد تممممأثر بهمممم  الممممبعت مممممن أبنمممماء الف مممممدان 
 النامية.

 
ف كممممل مرح ممممة هنممممال  موجممممة  تط ممممى   كممممما هممممو مع ممممو  فممممإن الفكممممر االقتصممممادي الطمممماغي يمممممر بموجممممات

ن تكتسمممح مممما أتمممى قف هممما ممممن أفكمممار ون ريمممات.  ع ينممما إعممممال العقمممل والمعرفمممة لتفن مممي مممما همممو أوتحممماول 
مممممما  ف مممممم ه.  الموجمممممة الطائيممممممة منمممممذ أوائممممممل النمانيني مممممات كانمممممم   نابممممممفيمممممد ل ف مممممدان الناميممممممة والتي مممممي عم 

 يا مممممممات  توافمممممممق واشمممممممنطن  الم مممممممتقة ممممممممن منط قمممممممات ال فمممممممراليين الجمممممممدد ولكنهممممممما عمممممممادت فتعربممممممم  
 ادة.النتقادات ج

 
كتمممابي  ممميأتي فمممي وقممم  غيمممر بعيمممد ولكمممن ع مممي  العممممل بجمممد همممذا الصمممي  بمممدالا ممممن اال مممتمتاع بمممالجو 

 المواتي.
 

 هنال  تكون ردود باالتجا  الذي تفض ت  بذكر .
 

   خفير اقتصادي
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ووووحووووواب نووووين ن   اء حابيووووي امتظووووالي حووووو  القطوووواف الخووووا  الظووووناع   وووو  ن 
 العياق

 
 

والمعممممادن أعمممممل فمممممي  اإلنتمممما أنمممما خممممريع الجامعممممة التكنولوجيممممة فممممي ب ممممداد فممممرع هند ممممة  أ ممممتا الفنمممماء: 
مممممل لتممموفر فرصممممة أ.   ممممؤالي همممل هنمممال ٢٠٠٣قطممماع الفنممماء والت ممممييد بعمممد الت ييمممر الممممذي حصمممل عممما  

 عمل لممار ة اختصاصي الع مي 
 

 اليفير: ما ا در   في الجامعة التكنولوجية 
 

والمعمممممممادن ممممممممن التيصصمممممممات النمممممممادرة فمممممممي العمممممممراق  اإلنتممممممما الفنممممممماء: كمممممممما ال ييفمممممممى ع ممممممميك  هند مممممممة 
وهند ممممممممة المعممممممممادن والهند ممممممممة  اإلنتمممممممما والجامعممممممممة التكنولوجيممممممممة تعممممممممد كمممممممموادر هند ممممممممية فممممممممي هند ممممممممة 

 الصنا ية وهند ة التعدين وهند ة التصمي  ... الخ.
 

 عمل في قطاع الفناء والت ييد    الاليفير: لما ا ل  تزاول اختصاصك الهند ي وفض  
 

لممممد  الجامعممممات العراقيممممة الكنيممممر مممممن التيصصممممات الدرا ممممية  بممممأنالفنمممماء: ربممممما انمممم  تع مممم  أو ال تع مممم  
 در ممممم  الهند مممممة الصمممممنا ية ولممممم  دون ن مممممر إلمممممى ا مممممتيعاب اليمممممريجين فمممممي  ممممموق العممممممل.  أنممممما ممممممن ا 

 تمكن من الحصول ع ى فرصة عمل لممار ة اختصاصي الع مي.أ
 

 ا ر: ما ا تعمل حاليا اليفي
 

ن عم ممممي الحممممالي يتركممممز فممممي بنمممماء أرمممممة خانقممممة فممممي السممممكن و أالفنمممماء: كممممما تع مممممون يعمممماني العممممراق مممممن 
 .اأ ا ا ال قق السكنية 

 
 اليفير: هل تقصد بناء مجمعات  كنية 
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ن مدينمممممة ب مممممداد تو مممممع  منمممممذ  مممممتينيات القمممممرن المابمممممي وهنمممممال عوائمممممل إالفنممممماء: ال ابمممممداا.  كمممممما تع ممممم  

رممممممة السمممممكن تقمممممو  أمتمممممر مربمممممع  وبسمممممفب  ١٠٠٠و  ٣٠٠تسمممممكن فمممممي مسممممماكن تتمممممراوح مسممممماحاتها بمممممين 
متمممممر مربمممممع  ١٠٠متمممممر مربمممممع ولحمممممد  ٥٠مع ممممم  العوائمممممل بمممممإفرار مسممممماحات ممممممن مسممممماكنها تتمممممراوح بمممممين 

قين.  وهمممممذ  فرصمممممة  هفيمممممة لعممممممال  الطمممممين( وت ممممميد م مممممتم ت وشمممممقق  مممممكنية بطمممممابق واحمممممد أو بطممممماب
والفنممممممماءين والنجمممممممارين ومركفمممممممي الزجممممممما  وباعمممممممة الممممممممواد اإلن مممممممائية ممممممممن الحديمممممممد والي مممممممب والمرافمممممممق 

ا ممممممممك ت الحصمممممممو ومسممممممممتوردي الكاشممممممممي الفرفممممممموري والزجمممممممما  وكممممممممل الحممممممممرفيين  أصممممممممحابالصمممممممحية و 
 المهن الحرة. أصحابو 
 

 اليفير: ما هو عم ك الرئيسي بالضب  
 

الفنمممماء: فمممممي الواقمممممع لسممممم  متيصصممممماا فمممممي عممممممل معمممممين  لمممممك ألن الفمممممر  المتاحمممممة ل عممممممل ق ي مممممة فأنممممما 
مممم الكاشممميلب مممام ومفيضمممجي وأعممممل فمممي تطفيممممك  ا فمممي بنممماء ال مممقق والم ممممتم ت وفمممي ممممد المجممماري و بعا

 الحدينة.
 

 اليفير: هل تمارس عم ك بموجب خرائ  وموافقات خاصة من أمانة ب داد والف ديات 
 

فممممممي الحقيقممممممة بعممممممت المسممممممتنمرين الممممممذين يحصمممممم ون ع ممممممى قممممممرو  مممممممن الدولممممممة هممممممؤالء قممممممد  الفنمممممماء:
يضممممممطرون إلممممممى االلتممممممزا  بالضممممممواب  والمعمممممماير المقممممممررة مممممممن قفممممممل الجهممممممات الحكوميممممممة الميتصممممممة أممممممما 

 اهتما . أيف  يعيرون ل ضواب   األكنريةخرون وه  اآل
 

 اليفير: كي  
 

رصمممفة فمممي ال مممموارع األا ق  مممكنية ويمممت  التجمممماور ع مممى رابمممي الزرا يممممة إلمممى منممماألالفنممماء: يمممت  تحويمممل 
  ا ي ل مدينة.األرقة دون مراعاة التصمي  األو 
 

 اليفير: ما ا تفعل أمانة ب داد والف ديات 
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رصمممممفة األالمممممدكاكين المتجممممماورين ع مممممى  أصمممممحابالفنممممماء:  يضمممممحك( يمممممت  محاربمممممة الباعمممممة المتجمممممولين و 

 ا ي عب التوريق دور  الطفيعي هنا.و بعا 
 
 يفير: ما ا تقصد ال
 

 الفناء:  الفر يل( الرشوة أو  دهن السير(.
 

عمممممن ا ن القطممممماع اليممممما  يحجممممم  حاليامممممأن اختصاصمممممك نمممممادر و أاليفيمممممر: لرجابمممممة ع مممممى  مممممؤالك يفمممممدو 
ال اال ممممتمرار فممممي عم ممممك الحممممالي فممممي قطمممماع الفنمممماء  إال ممممتنمار فممممي الصممممناعة والزراعممممة ولمممميس أمامممممك ا

 مع ومات وفي هذ  الحالة  تجد فرصة عمل خار  العراق.أو محاولة درا ة الحا وب ون   ال
 

 هذا ما أفكر به. . الفناء: فهم 
 

 تمنى لك كل التوفيق.أاليفير: بارل هللا بعم ك و 
 

 الفناء: رح  هللا والديك.
 

 2018حزيران  30
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 ق باال  حابيي امتظالي حو  حماي  الم تهك حواب نين حل  
 
 

 فتح جهار الت فزيون ليل نهار وكنيراا ما أ مع  بارة حماية المسته ك.أالح ق: أنا كح ق 
 

 اليفير مقا عاا: ما ا تسمع 
 

شممممممياء كنيممممممرة منممممممل تعممممممر   الممممممموا ن العراقممممممي إلممممممى أبممممممرار نتيجممممممة ا ممممممته كه أ مممممممع أالحمممممم ق:  هللا 
  والم ممممممك ة األكفممممممر ميمممممما  منتجممممممات غذائيممممممة رديشممممممة أو تنمممممماول أدويممممممة م  وشممممممة أو منتهيممممممة الصمممممم حية

 كما ال ييفى ع يك. -ال رب الم وثة وانقطاع الكهرباء
 

 مط وب توفير الحماية ل مسته ك العراقي. نع . اليفير: 
 

الحممممم ق: أ مممممتا  أنممممما  ممممممع  ممممممن الت فزيمممممون أن مج مممممس النمممممواب شمممممر ع قمممممانون حمايمممممة المسمممممته ك  مممممنة 
لكمممممن مممممما فائمممممدة همممممذا القمممممانون   كمممممل يمممممو  يتمممممدفق إلمممممى السممممموق العراقيمممممة ممممممن ميت مممممف المنافمممممذ  ٢٠١٠

الحدوديمممممة ل ف مممممد وممممممن ميت مممممف دول العمممممال  الكنيممممممر ممممممن السممممم ع  ات المواصمممممفات المتدنيمممممة وبع مممممممات 
ن إغمممممراق السممممموق العراقيمممممة ببضمممممائع رديشمممممة يعنمممممي إاركمممممات( مجهولمممممة  وأنممممم  خيمممممر العمممممارفين تجاريمممممة  م

 خسائر كفيرة ل قتصاد الو ني وابرار بصحة الناس.
 

جهممممزة الرقابيمممممة ع مممممى المنتجممممات المسمممممتوردة بمممم يفة حاليممممماا وال ترقمممممى األاليفيممممر: أنممممم  ع ممممى حمممممق.  إن 
 إلى مستو  المسؤولية الو نية.

 
  ظهمممممرت بوبمممموح فمممممي ا مممممتيراد الحنطمممممة المي و ممممة بفمممممرادة الحديمممممد وال ممممم  فمممممي الحمممم ق: ظممممماهرة ال ممممم

 ال اي والفاصوليا وغيرها من الس ع المستوردة.
 

 اليفير: نع  ال   موجود في جميع أصنا  الس ع اال ته كية:
 (Convenience Productsالس ع الميسرة   ه ة المنال 
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 (Shopping Productsوالس ع االنتقائية    ع التسويق 
 (Speciality Products والس ع الياصة 

 
الحممم ق:  مممؤالي: هممممل يكفمممي إصممممدار قمممانون حمايممممة المسمممته ك فمممي العممممراق لمنمممع ال مممم  وتممموفير  مممم مة 

 وجودة الس ع اال ته كية واليدمات 
 

اليفيممممر: لممممو نرجممممع إلممممى التمممماريخ نممممر  أن اهتممممما  الف  ممممفة فممممي العصممممور القديمممممة وحتممممى أواخممممر القممممرن 
ع ع ممممر كممممان منصمممممباا ع ممممى بممممرورة المنافسمممممة الحممممرة والتمممموارن الت قمممممائي ومفممممدأ اليممممد اليفيمممممة  اد  التا مممم

مؤ ممممممممس ع مممممممم  االقتصممممممممماد  أ مممممممممكت نديخ قمممممممممي وعممممممممال  اقتصمممممممماد أ  في سممممممممو  ١٧٩٢-١٧٢٣ مممممممممث 
الك  مممممميكي فممممممي ت ممممممك المرح ممممممة( وكممممممان االعتقمممممماد أن البممممممائع عمممممم وة ع ممممممى تصممممممري  منتجاتممممممه يسممممممعى 

 لضمان حقوق المسته ك.
 

  ق: إ ن ما هي العوامل التي أدت إلى ن أة حركة حماية المسته ك الح
 

 عمممممد  ربممممما المسمممممته كين بسمممممفب انعمممممدا  األممممممان فمممممي العديمممممد ممممممن المنتجمممممات المعروبمممممة  اليفيمممممر: أوالا 
وعمممممممد  تممممممموفر المع وممممممممات الكافيمممممممة فمممممممي السممممممم ع واليمممممممدمات المعروبمممممممة  وعمممممممد  االهتمممممممما  بال مممممممكاو  

واألكنممممر مممممن  لممممك عممممد  االهتممممما  برفممممع مسممممتو  م ي ممممة الفممممرد مممممن المقدمممممة مممممن قفممممل المسممممته كين  بممممل 
 الناحية النو ية.

 
 الح ق: أفه  من  لك كان  حقوق المسته ك مهدورة.

 
اليفيمممممر: نعممممم  كانممممم  األربمممممية التمممممي ينط مممممق منهممممما الممممممدافعون عمممممن حقممممموق المسمممممته ك بممممم يفة قفممممممل 

جممممات السمممميشة أو المعيبممممة أو منتصممممف القممممرن الع ممممرين.  ع ممممى  ممممفيل المنممممال  كممممان دفمممماعه  بممممد المنت
 بد أ اليب الدعاية المض  ة أو اليادعة محدوداا.

 
الحممممم ق: متمممممى تممممم  تح ممممميد الضممممم و  الهادفمممممة إلمممممى ريمممممادة حقممممموق الحمايمممممة القانونيمممممة بمممممد الممار مممممات 

 التجارية الضارة 
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مممممم ع مفمممممممدأ ر  اليفيممممممر: حسممممممب المع وممممممممات المتمممممموفرة  قفمممممممل نهايممممممة اليمسممممممينيات ممممممممن القممممممرن المابمممممممي ش 

 ؤولية القانونية ل مهنة والتي أصبح ل طر  المتضرر فق  إثبات إصابته.المس
 

 الح ق: هل تقصد بالطر  المتضرر المسته ك 
 

اليفيممممر: نعمممم  المسممممته ك هممممو كممممل شمممميص تقممممد  إليممممه أحممممد المنتجممممات إلشممممباع احتياجاتممممه ال يصممممية أو 
ته ك همممممممو ال ممممممميص العائ يممممممة  أو يجمممممممري التعاممممممممل أو التعاقمممممممد معمممممممه بهمممممممذا اليصمممممممو .  أو أن المسممممممم

الطفيعمممممي أو المعنممممموي المممممذي يسمممممعى ل حصمممممول ع مممممى السممممم ع واليمممممدمات ال مممممتعماله ال يصمممممي  أي أن 
 ينتفع بها بدون أن تكون نية مسبقة ل مضاربة أو نية ل فيع أو غير  لك.

 
 الح ق: يفدو أن وجود قانون لحماية المسته ك في العراق غير كا   

 
لكمممممن همممممذا القمممممانون لممممميس همممممو القمممممانون الوحيممممممد   حمايمممممة المسمممممته ك يجمممممب تفعيمممممل قمممممانون اليفيمممممر: أوالا 

لحمايممممممة المسممممممته ك إ  يجممممممب تفعيممممممل الكنيممممممر مممممممن القمممممموانين ومنهمممممما قمممممموانين ال مممممم  والتممممممدليس وقمممممموانين 
المواصممممممفات والسمممممميطرة النو يممممممة وقممممممانون اإلغممممممراق وغيرهمممممما.  ولمع وماتممممممك قاممممممم  األممممممم  المتحممممممدة فممممممي 

 ( ثمانية حقوق:٨الذي يض    بإقرار مفهو  حقوق المسته ك ١٩٨٥عا  
 

  وهمممممذا الحمممممق ال يمكمممممن تممممموفير  إال ممممممن خممممم ل وبمممممع آليمممممة متكام مممممة لمواصمممممفات السممممم ع.  حوووووا ا ووووووا 
خممممذ ع ممممى  ممممفيل المنممممال لعممممب األ فممممال وأدوات التجميممممل وأصممممباغ ال ممممعر المعروبممممة فممممي أ ممممواقنا  ممممما 

 هي مواصفاتها وأين تنتع 
 

االختيمممممار السممممم ي  ل مممممراء السممممم عة  مممممواء فمممممي ال مممممذاء   وهمممممو يسممممماعد المسمممممته ك ع مممممى حوووووا المعي ووووو ثممممم  
والمممممممممدواء واألجهمممممممممزة االلكترونيمممممممممة.  وينب مممممممممي أن تكتمممممممممب المع وممممممممممات ب  تنممممممممما العربيمممممممممة التمممممممممي يفهمهممممممممما 

 المسته ك.
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  بمعنمممممى حصمممممول المسمممممته ك ع مممممى خيمممممارات متعمممممددة ل سممممم ع واليمممممدمات وع مممممى بمممممدائل  حوووووا اراتيووووواب
ن المممممممواد المضممممممافة والحاف ممممممة كفممممممديل لاغذيممممممة  الحصممممممول ع ممممممى ال ممممممذاء الطفيعممممممي اليممممممالي ممممممممممممممن ا 

 المصنعة إ ا رغب.
 

فعمممن  ريمممق وجمممود  فمممي جم يمممة حمايمممة المسمممته ك يمكنمممه الم ممماركة فمممي  حوووا اراوووتماف إلوووى  با ووو ثممم  
 اتيا  القرارات.

 
 وهو من أه  حقوق المسته ك. حا التعويض عن الضيب حالضما ث  
 

عمممممن السممممم ع    لمماباووووو  اراتيوووووابات الوا يووووو حالحوووووا  ووووو  اكت ووووواا المعووووواب  حالمهوووووابات المطكو ووووو
 واليدمات وأن يكون مدركاا لحقوقه ومسؤولياته وكيفية ا تيدامها.

 

أن يكممممممون ل مسمممممته ك حممممممق الحصممممممول ع مممممى السمممممم ع الضممممممرورية  حوووووا إاووووووتاف احتياااتوووووو  ا اااووووووي  
 واأل ا ية وكذلك اليدمات كال ذاء والكساء والمأو  والرعاية الصحية.

 

أن يكمممون ل مسمممته ك الحمممق فمممي أن ي مممي  ويعممممل فمممي بيشمممة خاليمممة ممممن  ئووو  ةوووحي  حوووا الحيووواة  ووو  ني
 الميا ر لاجيال الحالية والمستقف ية.

 
 البد أن نسير مع ركب الحضارة والتقد . نع . الح ق: ما تفض   به غير موجود عندنا.  

 
 لمزيد من المع ومات عن العراق

 الراهن ل مسته ك العراقي و فل حمايته(ان ر الدرا ة المو عة بعنوان  تح يل الواقع 
 واالقتصاد/جامعة البصرة. دارةقس  الع و  المالية والمصرفية  ك ية اإل  . د شاكر عفد الهادي حسين 

 
 



 
اقتصادية مسائل يف حوارات

 
 

 
 23 | صفحة

 حواب نين ابيي امتظالي حباام كابيكاتيي حو  العولم 

 
 

 كاريكاتورية عن العولمة.ريد ر   صورة أر ا  كاريكاتير   أنا أ تا الر ا : 

 
 اليفير: الكاريكاتير فن  اخر من فنون الر   كي  تريد ر   العولمة 

 
ريمممد ر مممم  جسممم  يمنممممل العولممممة عممممن  ريمممق المبال ممممة فمممي تحريمممم  م ممممح الجسمممم  أفمممي الحقيقممممة  الر ممما :

 بهد  نقد العولمة.
 

 اليفير: ما ا تعر  عن العولمة 
 

 تاح ع ى ما هو عالمي إلغناء الهوية النقافية.افه  من العولمة االنف أناالر ا : 
 

ولممممممممميس مفهمممممممممو  العولممممممممممة  Universalمفهمممممممممو  العالميمممممممممة  إلمممممممممىاليفيممممممممر: مممممممممما تفضممممممممم   بمممممممممه ي مممممممممير 
Globalization ن.الذي نتحد  عنه اآل 

 
 ن إ الر ا : ما تعري  العولمة 

 
 وبيشية وثقافية.جه وتتضمن عدة جوانب  يا ية واقتصادية و اليفير: العولمة ظاهرة متعددة األ

 
 مفهو  العولمة ما رال غير وابح  بأنالر ا : هل تعني 

 
ن مممممطة أن العولممممممة تتجسممممد فممممي ريممممادة التفاعمممممل واالنممممدما  بممممين أعنيممممه ع ممممى أ هممممذا مممممما  نعمممم . اليفيممممر: 

  ن طة االقتصادية.سانية وخاصة األاإلنالمجتمعات 
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 ن العولمة منيرة ل جدل.أالر ا : يفدو لي 
 

يمممممر  بعضمممممه  فوائمممممد هائ مممممة قمممممد تمممممنج  عمممممن ريمممممادة تكاممممممل االقتصممممماد فمممممي حمممممين يركمممممز  نعممممم . اليفيمممممر: 
خممممممرون ع ممممممى بممممممررها وميا رهمممممما  ولممممممذلك تتبمممممماين الممممممدول فممممممي التحممممممرل نحممممممو العولمممممممة فممممممي بمممممموء آ

 ال كول حول مزايا العولمة في الف دان الصنا ية والف دان النامية.
 

 الصنا ية الر ا : لما ا يي ى الناس من العولمة في الف دان 
 

يي مممممى العممممممال والمهنيمممممون فمممممي الف مممممدان الصمممممنا ية ممممممن ا مممممتفدالهما بالعمالمممممة   اليفيمممممر: منمممممال بسمممممي 
 الرخيصة في الدول النامية.

 
 الر ا : وفي الدول النامية 

 
مممممااليفيممممر: فممممي الممممدول الناميممممة    كمنممممال  تي ممممى الدولممممة مممممن فقمممممدان  مممم طتها فممممي وبممممع السيا مممممة أيضا

 ممممممة الصممممممنا ية وتيصمممممميص المممممموارد وتحديممممممد م مممممممح مؤ سمممممماتها السيا ممممممية االقتصمممممادية الك يممممممة والسيا
 شؤونها الخ. ادارةوالقانونية و 

 
 الر ا : هل العولمة ظاهرة جديدة 

 
اليفيممممممر: ليسمممممم  العولمممممممة ظمممممماهرة جديممممممدة فقممممممد تممممممم  بعممممممت االتصمممممماالت والع قممممممات التجاريممممممة بممممممين 

كفيممممممر الممممممذي  ممممممرأ فممممممي مجممممممال الحضممممممارات المابممممممية وتزايممممممدت وتيممممممرة هممممممذ  الع قممممممات مممممممع التحسممممممن ال
 التكنولوجيا خاصة في مجالي المواص ت واالتصاالت.

 
 خر التحصن من الت يرات في االقتصاد العالمي آب د  أي أوالر ا : هل يستطيع ب دنا 

 
حمممممممدا  عجمممممممز فمممممممي ميمممممممزان إ إلمممممممىن يمممممممؤدي بعضمممممممها أا.  الصمممممممدمات كنيمممممممرة ويمكمممممممن اليفيمممممممر: ال ابمممممممدا 

 جنفي ل فنك المركزي.األالمدفوعات مما قد يستنز  االحتيا ي 
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 مممميا والح مممم  تطممممورات كفيممممرة فممممي هممممذ  الممممدول كيمممم  تمممم  آررت بعممممت دول جنمممموب  أنمممما أ ممممتا الر مممما : 

  لك 
 

 مممممواق األتو مممميع  إلممممىدت أ ممممميا جمممماءت التطممممورات مممممن الصمممممادرات التممممي آاليفيممممر: فممممي ب ممممدان جنمممموب 
المح يمممين و ممممح  لهممم  ممممن اال ممممتفادة ممممن اقتصممماديات الحجممم  وكمممان نممممو التجمممارة فممممي   المنتجمممين أمممما

 المنتجات كنيفة التكنولوجيا.
 

خممممممر عممممممر  لممممممما ا بعممممممت النمممممماس يعاربممممممون العولمممممممة والممممممبعت اآلأ ن أريممممممد أ  اعفمممممموا  أ ممممممتا الر مممممما : 
 يؤيدونها 

 
اليفيممممر: بعممممت االقتصمممماديين منممممل الممممدكتور ا ممممماعيل صممممفري عفممممد هللا يقممممول  العولمممممة تممممداخل وابممممح 
ألممممممور االقتصممممماد والسيا مممممة والنقافممممممة والفنمممممول ممممممن دون اعتمممممداد بممممممذكر الحمممممدود السيا مممممية ل ممممممدول  ات 

مممممأ وأنهممممماحكوميمممممة  إجمممممراءات إلمممممىو مممممن محمممممدد وممممممن دون حاجمممممة  إلمممممىاالنتمممممماء  أوالسممممميادة  ا نتممممما   ا ا
العولممممممة  إلمممممىخمممممر ين مممممر آي ل رأ ممممممالية المعاصمممممرة وتتجسمممممد فمممممي ال مممممركات عمممممابرة القوميمممممات(.  و داخ ممممم

ن العولمممممة تمنممممل العمممممل ع ممممى تمنيممممل أ يا ممممي منممممل محمممممد عابممممد الجممممابري يممممر   -مممممن جانممممب ثقممممافي
جممممع(.  أريكيمممة بالمممذات ع مممى ب مممدان العمممال  األما بعينمممه همممو الواليمممات المتحمممدة نمممم  حضممماري ييمممص ب مممدا 

مممممين فيممممر  العولمممممة االقتصممممادية  االنتقممممال التممممدريجي مممممن االقتصمممماد الممممدولي الممممذي تتكممممون أ مممممير  أممممما
االقتصممممماد العمممممالمي المتميمممممز  إلمممممىخ يممممما  القاعديمممممة ممممممن اقتصممممماديات متمحمممممورة ع مممممى المممممذات ومتنافسمممممة 

ا ا وصممممممممنا يا ا وتجارياممممممما ونقممممممممديا ا ومالياممممممما وتكنولوجيامممممممما وخمممممممدميا بفمممممممرور ن ممممممما  اقتصممممممممادي معمممممممول  انتاجيامممممممم
ن العولممممممممة تعنمممممممي تزايمممممممد االعتمممممممماد االقتصمممممممادي أصمممممممندوق النقمممممممد المممممممدولي فيمممممممر    أمممممممماا(.  ماريا وا مممممممتن

المتبمممادل بمممين ب مممدان العمممال  بو ممممائل منهممما ريمممادة حجممم  وتنممموع معممممام ت السممم ع واليمممدمات عفمممر الحممممدود 
  والتدفقات الرأ مالية الدولية وكذلك من خ ل  رعة ومد  انت ار التكنولوجيا(.

 
همممما ليسمممم  عصممما  ممممحرية وليسمممم   مممم  بأنيفممممدو لمممي مممممن  كممممرك  لهممممذ  التعممماري  ل عولمممممة   أ ممممتاالر ممما : 
 ممي .
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اليفيممممر: هممممذا ا ممممتنتا  رائممممع.  وبيصممممو  ر مممم  العولمممممة كاريكاتيريمممما اقتممممرح ع يممممك ر مممم  بمممماخرة تحمممممل 
 ن يحم ها كما يستطيع ان ي رقها.أا وخدمات يستطيع الماء   عا 
 

  اخرة لسفينة العولمة المعاصرة تمير في مهب الريح.الر ا : فكرة جمي ة  أحاول ر   صورة 
 

 المظالب
 
تحريممممممر دكتممممممور  -ارمتظوووووواليات الوطنيوووووو  إلابةالعولموووووو  ح  -معهممممممد السيا ممممممات االقتصممممممادية  -صممممممندوق النقممممممد العربممممممي -

 ع ي توفيق الصادق ودكتور احمد ال فل
 ٢٠٠٠ت رين الناني  نوفمفر(  ١٩-١٨مارات العربية المتحدة اإل -وقائع الندوة المنعقدة في ابو ظفي  -
 ٢٠٠٣ب داد  - الظين نموذاا -انب  المتااي حالتجابة الدحلي  ا اراتثماب  -الدكتورة هناء عفد ال فار -
  ٢٠٠١ب داد  -ترجمة جعفر ع ي حسين السوداني  -عولم  ال قي -مي يل شو ودوفسكي  -
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 امتظاليحواب نين بال لين حابيي 
 
 

 .أ تا رجل الدين: صباح اليير 
 

 اليفير: صباح النور.
 

 ن اتداول معك في موبوع الديمقرا ية.أرجل الدين: بودي 
 

 اليفير: تفضل.
 

 ن الديمقرا ية حك  ال عب بال عب( إرجل الدين: ما رأيك في مقولة  
 

ا هممممممو تفممممممويت عم يامممممم.  الممممممذي يحصممممممل اليفيممممممر: إن تطفيممممممق هممممممذ  المقولممممممة يكمممممماد أن يكممممممون مسممممممتحي ا 
 شؤون الحك . إدارةمجموعة ق ي ة تنوب عن بقية ال عب في  إلىور األم
 

 رجل الدين: هل تعني بأن الديمقرا ية تقو  ع ى فكرة التمنيل النيابي 
 

ن المدر ممممة ال فراليممممة تقممممو  ع ممممى فكممممرة التمنيممممل النيممممابي ون ريممممة الفصممممل بممممين السمممم طات أاليفيمممر: أقصممممد 
 حزاب السيا ية.األالت ري ية والتنفيذية والقضائية وتعدد 

 
 شكل مجدد ل ديمقرا ية  أورجل الدين: هل هنال صي ة 

 
الممممدول العربيممممة شممممكال وصممممي  متعممممددة ل ديمقرا يممممة لكممممن النمممممو   الممممذي تممممأثرت بممممه أاليفيممممر: ال  هنممممال 

 ومنها العراق هو النمو   ال ربي.
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 رجل الدين: هل هذا هو النمو   الذي يص ح لف دنا العراق 
 

مممم  اليفيممممر: ال احتممممرا  الفممممرد والقيمممممة االجتما يممممة  أيا.  الديمقرا يممممة ال ربيممممة تتمحممممور حممممول الفممممرد  قطعا
 ل فرد لكن حضارتنا وتقاليدنا تتمحور حول قي  اجتما ية.

 
كممممرا  فممممي الممممدين إ مممم وب المتبممممع هممممو الحمممموار واالقنمممماع  ال  مممم مية كممممان األين: فممممي التجربممممة اإلرجممممل الممممد

 ر(.األممره  شور  بينه (  وشاوره  في أ و  256قد تفي ن الرشد من ال ي(  ورة البقرة اآلية 
 

بمممممي  مممممفيان حصممممم   انتكا مممممة كفمممممر  أاليفيمممممر: مممممما تقولمممممه صمممممحيح ولكمممممن بعمممممد انتصمممممار معاويمممممة بمممممن 
 ن ا  م كي ا تفدادي وراثي ال مكان لررادة ال عفية فيه. إلىالحك   وتحول ن ا 

 
ن مممما  ديمقرا ممممي قممممائ  ع ممممى العدالممممة  إقامممممةحسممممن  وال تنسممممى العوائممممق التممممي حالمممم  دون أرجممممل الممممدين: 

والمسممممممماواة وأعنمممممممى بمممممممذلك األميمممممممة والفقمممممممر بسمممممممفب الحكممممممم  العنمممممممماني الطويمممممممل واال مممممممتعمار واالنتمممممممداب 
 اإلنك يزي.

 
 أجممممملا بالنضمممممال ممممممن الديمقرا يمممممة تارييياممممم أجمممممل   ممممميدي  لقمممممد ارتمممممب  نضمممممال شمممممعفنا ممممممن اليفيممممر: نعممممم
 جنفية  اال تعمار الفريطاني(.األصدار القرار من الس طة إانتزاع   طة 

 
 ن يكون ل موا ن دور إيجابي والقدرة ع ى الت يير أال تر  برورة أرجل الدين: 

 
بمممممدوره  السيا مممممي واالجتمممممماعي فمممممي تنقيممممم  وتو يمممممة اليفيمممممر: نعممممم  وع مممممى المنقفمممممين مسمممممؤولية القيممممما  
 الطبقات ال عفية وحفزها ع ى الم اركة السيا ية.

 
 رجل الدين: ما هي شرو  تحقق الديمقرا ية في المجتمع 

 
ن تتحقممممق الديمقرا يممممة فممممي المجتمممممع عنممممدما ي ممممعر النمممماس بممممأن السمممم طة تمممممن ه  وأنهمممما أاليفيممممر: يمكممممن 

ك ة البطالممممة وم ممممك ة تمممموفير السممممكن ال ئممممق وم ممممك ة األميممممة حممممل م مممماك ه  منممممل م مممم أجمممملتعمممممل مممممن 
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ن يكممممون ل نمممماس صمممموت أن تكممممون آرائهمممم  وانتقمممماداته  مسممممموعة.  يجممممب أواالهتممممما  بالصممممحة والتع ممممي  و 
 دفة الحك . إدارةمسموع في 

 
 رجل الدين: اعتقد من الضروري توفير حرية الرأي المعار  والفناء.

 
التعدديمممممة فمممممي آراء الممممممموا نين  إلمممممىتاحمممممة حريمممممة المممممرأي والتعفيممممممر تمممممؤد  وال شمممممك إن إ نعممممم . اليفيمممممر: 

ن يسممممتهد  التممممموارن العممممادل بمممممين الفممممرد والمجتممممممع بحيممممث تنتفمممممي أن الن ممممما  الممممديمقرا ي يجمممممب أع ممممى 
فمممراد ع مممى المجتممممع ككمممل بقمممدر مممما ينتفمممي فيمممه تحمممول أمجموعمممة  أويمممة  غيمممان مصممم حة الفمممرد إمكانفيمممه 
 لة المجتمع فتنتفي لديه روح المبادرة واالبداع.آ( في ترس  برغي إلىالفرد 

 
سمممممان السيا مممممية واالجتما يمممممة وتعمممممدد اإلنظمممممن بمممممأن جممممموهر الديمقرا يمممممة يتمنمممممل بحقممممموق أرجمممممل المممممدين: 

 دفة الحك . إدارةن يكون ل  عب صوت مسموع في أاالتجاهات السيا ية و 
 

ال فمممممممممي إ مممممممممار إن تتحقمممممممممق التنميمممممممممة المسمممممممممتدامة أاليفيمممممممممر: نعممممممممم  الديمقرا يمممممممممة بمممممممممرورية وال يمكمممممممممن 
 ديمقرا ي.

 

 إنك رجل اقتصادي فهل هنال ع قة بين االقتصاد والديمقرا ية   أ تا ا عفوا  :رجل الدين

 

ن إ.  ن هنممممال اقتصمممماد المنافسممممة الحممممرة واالحتكمممممارأدر ممممنا فممممي ع مممم  االقتصمممماد  . نعمممم   مممميدي :اليفيممممر
والديمقرا يمممممة االقتصمممممادية بالمممممذات تعنمممممي منمممممع االحتكمممممار السيا مممممي الديمقرا يمممممة تعنمممممي منمممممع االحتكمممممار 

 واالحتكار االقتصادي.
 

 رجل الدين: هل تقصد ال ديمقرا ية  يا ية من دون ديمقرا ية اقتصادية 
 

 ن تتنوع الديمقرا ية لت مل القطاع االقتصادي.أينب ي  . عنيه بالضب أ اليفير: نع  هذا ما 
 

 مؤشرات الديمقرا ية االقتصادية  أون توبح معال  أ أ تا رجل الدين: هل لك 
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جمممممالي بممممين حصمممة قمممموة العمممممل نسمممب توريممممع النمممماتع المح مممي اإل إلممممىن ممممر أ . اليفيمممر: باختصممممار شمممديد

  ر دون خ  الفقر.األرباح  هنال تفاوت في توريع الدخل  وفي العراق ي ح  تزايد عدد األو 
 

 خل با تيدا  آليات السوق رجل الدين: هل يمكن تحقيق عدالة توريع الد
 

شممممممكال الم كيممممممة الصمممممم يرة وتنميممممممة الم كيممممممة أمممممممن خمممممم ل آليممممممات السمممممموق يمكممممممن دعمممممم   نعمممممم . اليفيممممممر: 
 التعاونية مع بقاء الم كية الحكومية كجزء من الم كية الياصة في القطاع االقتصادي.

 
 رجل الدين: ولكن هنال دعوة قوية باتجا  اليصيصة.

 
ن تتركممممز اال ممممتنمارات العامممممة فممممي القطاعممممات أمممممع اليصيصممممة  ومممممع  لممممك يجممممب  أنمممما . اليفيممممر: نعمممم 

 . فممممماق ع مممممى التع مممممي  والصمممممحةاإلناال مممممتراتيجية وفمممممي المرافمممممق العاممممممة منمممممل الجسمممممور والطمممممرق وريمممممادة 
وكممممممذلك يتط ممممممب تيصمممممميص ميزانيممممممة ل بحممممممث الع مممممممي.  ومممممممن واجممممممب الدولممممممة خ ممممممق بيشممممممة ا ممممممتنمارية 

جنفمممممي المكمممممممل ر القممممموانين الم ممممممجعة ع مممممى جمممممذب اال مممممتنمار األلت مممممجيع اال مممممتنمار المممممو ني وتطممممموي
 ل  تنمار المح ي وليس الفديل عنه.

 
 ي ح  انت ار البطالة بين خريجي الجامعات العراقية. :رجل الدين

 
اليفيمممر: همممذ  م مممك ة عويصمممة ينب مممي ربممم  منممماهع التع مممي  باحتياجمممات  ممموق العممممل ممممع التركيمممز ع مممى 
التع ممممي  المهنممممي والتع ممممي  التقنممممي كممممما هممممو حاصممممل فممممي الممممدول المتقدمممممة  ومممممع تطمممموير وتحممممديث قطمممماع 

عمممممال يجممممب شمممممول قطمممماع الدولممممة االقتصممممادي بممممالقوانين  اتهمممما التممممي يممممت  ت ممممريعها ل ن مممما  الفممممردي األ
 ا .الي
 

 همية العرق وال  ة والدين بالنسبة ل ديمقرا ية أ رجل الدين: ما 
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مممممم العممممممرق نفسممممممه ويتك مممممممون ال  ممممممة نفسممممممها  إلممممممىنهمممممم  ينتمممممممون أ أمممممممااء المجتمممممممع أعضمممممما  اليفيممممممر:  بعا
ممممنهمممم  ييت فممممون ديناممممأ أوويؤمنممممون بالديانممممة نفسممممها  مممم  اة وعرقامممما ول ا  ا يضمممم   والم مممماكل التممممي تواجممممه مجتمعا

فمممموارق را ممممية هممممي أكفممممر بكنيممممر مممممن م مممماكل المجتمممممع الممممذي تكممممون فيممممه هممممذ  العوامممممل واحممممدة ولجميممممع 
العنمممف  إلمممىالنمممزاع وحتمممى  إلمممىا مممما يمممؤدي بسمممهولة ممممور يتع مممق بهممما النممماس كنيمممرا أفمممراد  فمممالي   ع مممى أ

وتصمممممبح فضمممممي ة التسمممممامح فمممممي الي فمممممات  وهمممممي مهممممممة بالنسمممممبة ل ديمقرا يمممممة  صممممم بة فمممممي المجتممممممع 
 أيال إ ا  فمممممممق ع مممممممى المتبممممممماينين  وال توجمممممممد إمعنمممممممى  أيع.  وممممممممع  لمممممممك ال يكمممممممون ل تسمممممممامح المتنمممممممو 

ن ممممر: أن يكممممون التسممممامح مممممع غيممممر النممممد(.  أفضممممي ة خاصممممة فممممي تسممممامح النممممد ل نممممد بممممل الفضممممي ة فممممي 
   تعريب فؤاد مويساتي و باس العمر.الحضابة الديمقياطي لس ي ليبسون  

 

 رجل الدين: جزاك  هللا كل خير.
 

 اليفير: بارل هللا فيك .

 
 ل مزيد من المع ومات:

 
 .1983  1  بيروت: مركز درا ات الوحدة العربية    ا     الوطن العي  اإلنالديمقياطي  ححقوق 

 
وتقتضممممممممي األمانممممممممة الع ميممممممممة أن أشممممممممير إلممممممممى آراء كممممممممل مممممممممن األ ممممممممتا  األخضممممممممر اإلبراهيمممممممممي والممممممممدكتور ا ممممممممماعيل صممممممممفري 

أزوووووووو  الفصممممممل النالممممممث مممممممن كتمممممماب  -واأل ممممممتا  جوريمممممم  م يممممممزل واأل مممممممتا  حسمممممما   يسممممممى عفممممممدهللا والممممممدكتور جممممممور  قممممممر  
 من الكتاب. 103 إلى 79 ندوة(  الصفحات  الديمقياطي     الوطن العي  

 
   ترجمة: لي ى ريدان.ييك  حالتنمي     نكدا  العالم الثالثا والمجتمع المدن : النموذج هوارد   وياردا  

 
 2018ت رين األول  5
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وب ا وووووووحووووووواب نووووووين ةووووووح   و ووووووتجد حابيووووووي امتظووووووالي حووووووو   عووووووض 
 ارمتظالي 

 
 

 ور االقتصادية.األمصحفي خريع قس  الصحافة لدي بعت األ ش ة حول بعت  أناالصحفي: 
 

اليفيمممممر: تفضممممممل.  إنمممممك تممممممذكرني بقسممممم  األمممممممور االقتصمممممادية فممممممي ورارة االقتصممممماد فممممممي العهمممممد الم كممممممي 
Economic Affairs Division ١٩٥٨تمور  ١٤  أيا  رمان قفل ثورة. 

 
 ن ال أثقل ع يك لدي  ؤال واحد.أ أرجوالصحفي: 

 
 اليفير: أخي العزيز تفضل.

 
 الصحفي: لما ا مزاد العم ة في الفنك المركزي العراقي 

 
لفيمممممع  ولمممممد  الفنمممممك نافمممممذةجنفيمممممة األالفنمممممك المركمممممزي يسمممممتحو  ع مممممى العم مممممة  -اليفيمممممر: ال يوجمممممد ممممممزاد 

 ا بتمويل عم يات اال تيراد من اليار .العم ة ويقو  حاليا 
 

يممممة يقممممو  الفنممممك المركممممزي بتموي همممما اإلنتاجالصممممحفي: هممممل هنممممال منهمممما  ال ممممتيراد السمممم ع اال ممممته كية و 
  نويا 

 
ا وشممممركات( همممم  الممممذين يقممممدرون فممممرادا ألمممميس هنممممال منهمممما   ممممنوي ل  ممممتيراد  المسممممتوردون   . اليفيممممر ال

ممممممحاجممممممة السمممممموق  ا المح يممممممة ال ممممممتيراد السمممممم ع اال ممممممته كية والسمممممم ع الو مممممميطة والسمممممم ع الرأ مممممممالية.   بعا
ا التمممماجر الجيممممد والمتيصممممص يقممممو  بتنفيمممم    بممممات اال ممممتيراد عممممن  ريممممق فممممتح اعتممممماد مسممممتندي وغالبامممم

المسممممتوردون  أممممما . منتجممممي السمممم ع أوصمممم يين األممممما يسممممتورد مممممن ب ممممد المن ممممأ ويتعامممممل مممممع المجهممممزين 
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عممممن  ريمممممق الو مممممطاء ومممممن غيمممممر ب مممممد يمممممت   ى تجممممارة اال مممممتيراد فمممممإن مع مممم  ا مممممتيراداته  الطممممارئون ع ممممم
 .أالمن 

 
  أالصحفي: هل يجور اال تيراد من غير ب د المن 

 
ر ممممممالية يمممممممت  إ أيردن تفمممممممر  غرامممممممة ع مممممممى األبعممممممت المممممممدول منممممممل  . رليمممممممةأاليفيممممممر: همممممممذ  م ممممممك ة 

هنمممممال م مممممك ة بالنسممممممبة ل منتجمممممات الزرا يمممممة حيممممممث   ا مممممتيرادها ممممممن غيممممممر ب مممممد المن مممممأ.  ولمع وماتممممممك
والتسممممويق مممممن  اإلنتممما ن ا مممتيرادها خممممار  موا مممم  إنتاجهمممما وبعكسمممه فممممإيتط مممب ا ممممتيرادها خممم ل موا مممم  

ن يزيممممد مممممن تكممممالي  اال مممممتيراد وربممممما تكممممون المنتجمممممات أالو ممممطاء ومممممن غيممممر ب مممممد المن ممممأ مممممن شمممممانه 
 المستوردة غير صالحة ل  ته ل الب ري.

 
 ي: لدينا جهار ل تقييس والسيطرة النو ية.الصحف

 
  لكن ما الفائدة إ ا كان  الس عة فا دة وال تسته ك في ب د المن أ . اليفير: نع 

 
 الصحفي: من المسؤول عن تن ي  التجارة 

 
 اليفير: المسؤول عن تن ي  التجارة هو جهار التجارة.

 
 الصحفي: ممن يتكون جهار التجارة 

 
التجمممممارة يتكمممممون ممممممن ورارة التجمممممارة والمصمممممار  التجاريمممممة وشمممممركات التمممممأمين وشمممممركات اليفيمممممر: جهمممممار 

 النقل ... الخ.
 

 جهزة األالصحفي: هل هنال تنسيق بين هذ  
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ن الجهممممممار أاليفيممممممر: حسممممممب ع مممممممي التنسمممممميق بمممممم ي  بممممممين القطمممممماع العمممممما  والقطمممممماع اليمممممما  كممممممما 
نولوجيممممممممة فممممممممي تقممممممممدي  اليممممممممدمات المصمممممممرفي بحاجممممممممة إلممممممممى تطمممممممموير لمواكبممممممممة التطممممممممورات التقنيممممممممة والتك

  المنتجات( المصرفية.
 

السمممممم عي فممممممي  اإلنتمممممما الصممممممحفي: ي حمممممم  الممممممموا ن انتعمممممماع قطمممممماع اال ممممممته ل وبمممممممور قطاعممممممات 
 الزراعة والصناعة ما  فب  لك برأيك  

 
اليفيممممر: السممممفب يعممممود إلممممى تزايممممد النفقممممات اال ممممته كية فممممي الموارنممممة العامممممة ل دولممممة مقابممممل تنمممماقص ممممما 

  تنمار.ييصص ل 
 

الصممممحفي: لكمممممن ي حممممم  عمممممزو  رجممممال األعممممممال عمممممن اال مممممتنمار فممممي الصمممممناعة والزراعمممممة وتفضمممممي ه  
 ممار ة تجارة اال تيراد.

 
اليفيمممممممر: نعممممممم  همممممممذا صمممممممحيح.  ا مممممممتنمارات القطممممممماع اليممممممما  تتركمممممممز فمممممممي تجمممممممارة العقمممممممارات وتجمممممممارة 

مرتفممممممع والميمممممما رة  ن عائممممممد اال ممممممتنمار فممممممي هممممممذ  القطاعمممممماته يممممممة و لممممممك ألاألاال ممممممتيراد واليممممممدمات 
 الزراعة. أوباحتماالت التعر  ل يسارة في الصناعة  احتماال مقارنةا  أقل يعني اليسارة( 

 
رراعمممممي متنممممموع -الصممممحفي: العمممممراق يتجمممممه إلمممممى اقتصممممماد السممممموق فكيمممم  يمكمممممن خ مممممق اقتصممممماد صمممممناعي

 ومتطور 
 

إيمممممرادات المممممنف  بالمائمممممة ممممممن  ٤٠اليفيمممممر: ال خيمممممار  مممممو  قيممممما  الدولمممممة بتيصممممميص مممممما ال يقمممممل عمممممن 
ل  ممممممتنمار فممممممي االقتصمممممماد الحقيقممممممي الزراعممممممي والصممممممناعي وهممممممذ  اال ممممممتنمارات  ممممممتي ق فممممممر  عمممممممل 

ا األممممممر المممممذي  ممممميؤدي فمممممي النهايمممممة إلمممممى بنممممماء  ممممموق لم يمممممين العمممممراقيين العممممما  ين عمممممن العممممممل حالياممممم
ارد  مممممممن االعتممممممماد المتزايممممممد ع ممممممى المممممممو المح ممممممي بممممممدالا  اإلنتمممممما و نيممممممة تعتمممممممد بصممممممورة متزايممممممدة ع ممممممى 

 الس  ية المستوردة من اليار .
 

 الصحفي: هل هنال نسبة معينة من إيرادات تصدير النف  ميصصة ل  تنمار المادي 
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لكممممممن النسممممممبة األكفممممممر ميصصممممممة ل نفقممممممات الجاريممممممة فممممممي الصممممممحة والتع ممممممي  وبعمممممممت  نعمممممم . اليفيممممممر: 

 ممممته كية  عممممدا اليمممدمات العامممممة ويسممممتحو  بنممممد الرواتممممب واألجممممور ع ممممى حصممممة األ ممممد فممممي النفقممممات اال
 األمن والدفاع(.

 
 .ا جزي ا الصحفي: شكرا 
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 حواب نين طالب ااوع  حابيي وال  حو  اليما   البيلماني 
 
 

 الطالب: صباح اليير أ تا .
 

 اليفير: صباح النور.
 

  الب جامعي في قس  القانون والسيا ة في المرح ة األخيرة. أنا أ تا الطالب: 
 

 ن  أاليفير: في أي فرع 
 

 الطالب: فرع السيا ة.
 

 اليفير: جيد.  أأمرني  ما هي   باتك 
 

 الطالب: ال  أ َمْر  ع يك ظال .  لدي بعت األ ش ة حول الرقابة الفرلمانية.
 

 اليفير: تفضل.
 

 الطالب: كي  يمارس مج س النواب  الفرلمان( عم ية الرقابة 
 

ة لمممديك: الفرلممممان مؤ سمممة حيويمممة وهممممو صممم ة الوصمممل بمممين الدولممممة اليفيمممر: لكمممي تكمممون الصمممورة وابممممح
والمممممموا نين  ولتحقيمممممق همممممذا الهمممممد  يقمممممو  النمممممواب بممار مممممة مسمممممؤولياته  الت مممممري ية والرقابيمممممة بال مممممكل 

 الذي يعزر قي  الحك  الرشيد.
 

 الطالب: ما هي قي  الحك  الرشيد 
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 اليفير: هذ  القي  هي المحا بة وال فافية والم اركة.
 

ن يكممممون هنممممال تمممموارن بممممين السمممم طات الممممن   الت ممممري ية أالطالممممب: حسممممب مع وممممماتي ودرا ممممتي يجممممب 
 والتنفيذية والقضائية.

 
حسممممن .  إ ا ف قممممد هممممذا التمممموارن بممممين السمممم طات الممممن   مممممن خمممم ل  مممميطرة أي  مممم طة أ . اليفيممممر: نعمممم 

 ع ى الس طة األخر  تضمحل المحا بة وتفقد قيمتها.
 

 فافية بالحك  الجيد أو الرشيد الطالب: ما ع قة ال 
 

اليفيممممر: إ ا لمممم  يسممممتطع الممممموا ن أو عضممممو مج ممممس النممممواب مممممن الوصممممول إلممممى المع ومممممات الضممممرورية 
 جراء عم ية المساءلة.إبكل شفافية يصبح من الصعب 

 
 الطالب: وما المقصود بالم اركة 

 
ا نين بمممممأن ي عفممممموا دورا ظممممن أنمممممك فهمتهممممما  وهممممي  ممممماير (.  الم مممماركة تعنمممممي حمممممق الممممموا أاليفيممممر: كنممممم  

 ا في الحياة العامة.مهما 
 

 حداهما األخر .إن هذ  القي  الن ثة متداخ ة وتكمل أالطالب: يفدو لي 
 

 اليفير: صحيح.
 

الحمممم  قيمممما  مج ممممس النممممواب عنممممدنا با ممممتجواب بعممممت المسممممؤولين وتوجيممممه األ ممممش ة لهمممم   أ أنمممماالطالممممب: 
 بالرقابة الفرلمانية وأحياناا التحقيق معه   فهل هذا هو المقصود 

 
اليفيممممر: نعمممم  هممممذا جممممزء مهمممم  مممممن الرقابممممة الفرلمانيممممة وعممممادة ممممما تممممت  بعممممد تنفيممممذ الموارنممممة العامممممة ل دولممممة 
حيممممممث يط ممممممب الفرلمممممممان إيضمممممماحات عممممممن  ممممممير عم يممممممات إنفمممممماق المممممممال العمممممما  وعممممممن اإليممممممرادات.  إن 
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المسمممممماءلة عممممممن  نااال ممممممتجوابات قممممممد تسمممممماعد فممممممي ك ممممممف الميالفممممممات المرتكبممممممة فممممممي حممممممال وجودهمممممما  و 
  س التي يقو  ع يها أي ن ا   يا ي ديمقرا ي.األه  أ كيفية إنفاق المال العا  من 

 
الطالممممممب: إ ا كمممممممان عضمممممممو مج مممممممس النمممممممواب غيمممممممر متيصمممممممص فمممممممي الع مممممممو  الماليمممممممة واالقتصمممممممادية وال 
يفتمممممر  فيمممممه اممممممت ل تقنيمممممات التيطمممممي  ومتابعمممممة عم يمممممات التنفيمممممذ وخاصمممممة بالنسمممممبة ل موارنمممممة العاممممممة 

 ة اإلداريلة فكي  يستطيع ممار ة الرقابة االقتصادية أو المالية أو ل دو 
 

ن يسممممتعين بفريممممق عمممممل فممممي أن يكممممون لممممه مكتممممب و أاليفيممممر: هممممذا  ممممؤال جيممممد.  ع ممممى عضممممو الفرلمممممان 
 االختصاصات التي  كرتها لمساعدته في أداء مهمته الرقابية.

 
 ا الطالب: ولكن هل يقفل فريق العمل هذا تقدي  خدماته مجانا 

 
اليفيمممر:  بممم ع مممما ينحممماع( كمممما يقمممول المنمممل العراقمممي.  ربمممما يقمممو  مج مممس النمممواب بتيصممميص مبممممال  

 اء  ع ى القيا  بمهمات الرقابة ع ى الوجه الصحيح.أعضل بحو  والدرا ات لمساعدة 
 

 الطالب: ن ح  تأخر إقرار الموارنات العامة ل دولة.  ما السفب في  لك 
 

ن الممممممبعت يحممممماولون تيصممممميص المزيممممممد أاليفيمممممر تعمممممددت األ مممممباب.  هنممممممال المصمممممالح الحزبيمممممة كمممممما 
ق ممممممي  وبممممممين المركممممممز مممممممن التيصيصممممممات لمنمممممما قه   وال تنسممممممى الي فممممممات المسممممممتمرة بممممممين المركممممممز واإل

 والحكومات المح ية.
 

 الطالب: ي ح  بأن فترة مناق ة الموارنة العامة ل دولة ق ي ة نسفياا.
 

نعممممم .  لمممممد  مج مممممس النمممممواب العراقمممممي الكنيممممممر ممممممن ال جمممممان الدائميمممممة  فممممممن  بإمكمممممان ال جنممممممة اليفيمممممر: 
عممممممدادها ل موارنممممممة العامممممممة وا ممممممت   الموارنممممممة إ الماليممممممة الم مممممماركة فممممممي العمممممممل مممممممع ورارة الماليممممممة خمممممم ل 

قرارهمممممما.  ع مممممى  ممممممفيل اودرا مممممتها وتح يممممممل أولوياتهممممما قفممممممل عربمممممها ع ممممممى مج مممممس النممممممواب لمناق مممممتها و 
لمممممدينا م مممممك ة الفقمممممر وع مممممى مج مممممس النمممممواب العممممممل ع مممممى تمممممأمين أداء أفضمممممل ل دولمممممة وتحقيمممممق المنمممممال  
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عدالممممة توريممممع المممممداخيل ل تيفمممميت مممممن حممممدة الفقممممر  وكممممذلك التركيممممز ع ممممى مبممممادرات التنميممممة الزرا يممممة 
وتمممموفير القممممرو  ل ف حممممين والمممممزارعين والممممتي ص مممممن مممممدارس الطممممين واكت مممما  الط بممممة فممممي المممممدارس 

 توفير الماء والكهرباء ل موا نين ول صناعة والزراعة ... الخ.االبتدائية و 
 

 الطالب: الم اكل كنيرة حقاا.
 

نحتممممما  إلمممممى دولمممممة قويمممممة والعمممممراق يمت مممممك المممممموارد الماديمممممة والب مممممرية ال رممممممة لتحقيمممممق  نعممممم . اليفيمممممر: 
 التقد  والرفاهية.

 
 .ا جزي ا الطالب: شكرا 

 
 اليفير: ال كر لك.
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 حواب نين طبيب وتقاعد حابيي تجابي حو  الوكارت التجابي 

 

 الطفيب: الس   ع يك .

 
 اليفير: وع يك  الس  .

 
  ع م  بصدور قانون جديد لتن ي  الوكاالت التجارية. . االطفيب: عفوا 

 
 مممممباب الموجبمممممة األوجممممماء فمممممي  ٢٠١٧لسمممممنة  ٦٩همممممذا صمممممحيح  صمممممدر القمممممانون رقممممم   نعممممم . اليفيمممممر: 

عمممممممال الوكالممممممة التجاريممممممة ومواكبممممممة التطممممممور االقتصممممممادي ولضمممممممان حقمممممموق الوكيممممممل أ  ل ممممممر  تن ممممممي  
 مممموة بالقطمممماع اليمممما  وعممممد  تقييممممد  بعممممدد معممممين إالعراقممممي وفسممممح المجممممال لتعام ممممه مممممع القطمممماع العمممما  

 من الوكاالت التجارية(.
 

  بالحقيقة لدي بعت األ ش ة. أ تا الطفيب: 
 

  اليفير: تفضل.
 

 الطفيب: ما هي شرو  الوكالة التجارية 
 

 أو  وقفمممممل كمممممل شمممميء  الوكالمممممة التجاريمممممة عقممممد يتعهمممممد بمقتضممممما  شمممميص  فيعمممممي  تممممماجر( الا أو اليفيممممر: 
تقمممممدي  خمممممدمات داخمممممل العمممممراق بصمممممفته  أومنتجمممممات  أوتوريمممممع  ممممم ع  أومعنممممموي  شمممممركة( بفيمممممع شممممميص 

مممم أو وكممممي ا  عمولممممة  ويقممممو  بتقممممدي   أوصمممماحب امتيممممار عممممن الموكممممل خممممار  العممممراق لقمممماء ربممممح  أوا مورعا
عمممممممال الصممممممميانة وتجهيمممممممز قطمممممممع الغيممممممار ل منتجمممممممات والسممممممم ع التمممممممي يقمممممممو  أ خممممممدمات مممممممما بعمممممممد الفيمممممممع و 

ن شمممماء هللا ال ممممرو  إ ممممؤالك حممممول شممممرو  الوكالممممة التجاريممممة.  بالنسممممبة لجنابممممك  إلممممىرجممممع أ -بتسممممويقها
جنحممممة مي ممممة بال ممممر    أوه يممممة  غيممممر محكممممو  ع يمممه بجنايممممة األة  كاممممل متممموفرة وهممممي: عراقممممي الجنسممممي

ن يكمممممون لمممممديك مكتمممممب تجممممماري فمممممي العمممممراق أحمممممد  ال مممممر  التجاريمممممة العراقيمممممة.  ويجممممب إ إلمممممىومنتمممممي 
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مممم أولممار ممممة عم ممممك التجمممماري وغيممممر موظممممف  ن يكممممون لممممديك عقممممد أا.  يجممممب مك ممممف بيدمممممة عامممممة  بعا
  يه وفق القانون.ا عمصدقا  قلوكالة تجارية واحدة في األ

 
فممممي الحقيقمممممة اتصمممم   بعمممممدد مممممن ال مممممركات  أنمممما  اولمممميس  مممممرا  . ا ع مممممى هممممذ  المع ومممممماتالطفيممممب: شممممكرا 

جهمممممممزة األشمممممممعة فممممممموق الصممممممموتية( و األجنفيمممممممة المنتجمممممممة لاجهمممممممزة الطفيمممممممة الميت فمممممممة منمممممممل السمممممممونار  األ
سمممممممان بمممممممأ را  صمممممممنا ية(  وممممممممع تطمممممممور الطمممممممب الريابمممممممي فمممممممي عممممممم   اإلنالتعويضمممممممية  تعمممممممويت 

 جهزة والمعدات الريابية ... الخ.األا هنال مجموعة من المصابين الريابيين واعداده  بدنيا 
 

 الجهات الحكومية المعنية  إلىجهزة األلكن  ؤالي هو: هل يستطيع الوكيل التجاري بيع هذ  
 

 أو( ع ممممى اآلتممممي:  يمنممممع دخممممول  مممم ع ١٣المممممادة   اليفيممممر: هممممذا  ممممؤال مهمممم .  نعمممم  نممممص  القممممانون فممممي
ال ممممممركة العامممممممة  -جنفيممممممة مممممممن قفممممممل ورارة التجممممممارة أتقممممممدي  خممممممدمات شممممممركات  أومنتجممممممات  أوضممممممائع ب

الهيشممممممة العامممممممة ل كمممممممارل ل ممممممر  المتمممممماجرة  -ل معممممممار  واليممممممدمات التجاريممممممة العراقيممممممة وورارة الماليممممممة 
ال عممممن  ريمممممق وكي همممما التجممممماري المجممممار المممممذي  ممممجل با ممممممه عقممممد وكالمممممة تجاريممممة عمممممن ت ممممك ال مممممركة إ

هممممدا  أ فممممإن أحممممد  ٢ة ن مممما  الوكيممممل فممممي العممممراق(.  وكممممما جمممماء فممممي  ثانيمممما( مممممن المممممادة بمممممن منطقمممم
شممممممميا  األالقمممممممانون همممممممو  تن مممممممي  تعاممممممممل دوائمممممممر الدولمممممممة والقطممممممماع العممممممما  والميمممممممت   واليممممممما  ممممممممع 

هممممدا  التنميممممة ويحممممول دون اال ممممت  ل والتو مممم  أ جنفيممممة بال ممممكل الممممذي يحقممممق األالطفي يممممة والمعنويممممة 
 مصالح االقتصاد الو ني.غير الم روع ويؤمن 

 
الطفيمممممب: هممممممل يحمممممق ل وكيممممممل التجمممممماري تسمممممجيل أكنممممممر ممممممن وكالممممممة لممممممد  مسمممممجل ال ممممممركات فممممممي ورارة 

 التجارة 
 

عقممممد الوكالممممة بممممين الوكيممممل والموكممممل يممممنص  بممممأنن تع مممم  أاليفيممممر: نعمممم  يحممممق ل وكيممممل  لممممك  لكممممن يجممممب 
منتجمممة ممممن قفمممل شمممركات ع مممى شمممرو  كنيمممرة ممممن بينهممما عمممد  التعاممممل بسممم ع مت مممابه ممممن حيمممث النو يمممة 

  متنافسة.
 

 نهاء عقد الوكالة إالطفيب: هل يحق ل موكل 
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نهمممماء عقممممد إ( مممممن قممممانون الوكمممماالت التجاريممممة  ال يجممممور ل موكممممل ٢٠اليفيممممر التجمممماري: بموجممممب المممممادة  
عمممممد  تجديمممممد  ويجمممممور فسمممممخ عقمممممد  أونهممممماء  إعمممممد  تجديمممممد  ممممممال  يكمممممن هنمممممال  مممممفب يفمممممرر  أوالوكالمممممة 

جمممممممراء ات التحكمممممممي  ووجهتمممممممه والقمممممممانون الواجمممممممب إين الطمممممممرفين يحمممممممدد بموجبمممممممه الوكالمممممممة بالترابمممممممي بممممممم
 التطفيق.

 
 إ ا تكرمت    ن اعر  المزيد من المع ومات حول الوكالة التجاريةأد أو الطفيب: 

 
صمممميل ووكيممممل بحيممممث أ ا ممممي ع ممممى فكممممرة وجممممود أاليفيممممر التجمممماري: الوكالممممة التجاريممممة عقممممد يقممممو  ب ممممكل 

صمممميل والعمممممل ع ممممى توريعهمممما فممممي السمممموق تحمممم  ا مممم  األمممممن منتجممممات  يعمممممل الوكيممممل ع ممممى اال ممممتفادة
ن مالممممك الحممممق فممممي التسممممويق لهممممذ  المنتجممممات أ إلممممىشممممارة والع مممممة التجاريممممة الياصممممة باألصمممميل مممممع اإل

غيممممممر  أوفممممممي المنطقممممممة الج رافيممممممة المحممممممددة فممممممي العقممممممد هممممممو الوكيممممممل.  وقممممممد تكممممممون الوكالممممممة حصممممممرية 
جممممه ن مممما  متباينممممة فإنممممه يتعممممذر وبممممع تعريمممم  جممممامع أو ا لممممما ل وكالممممة التجاريممممة مممممن حصممممرية.  ون ممممرا 

وبمممممع تعريفممممماا عامممممماا ل وكالمممممة   ومنهممممما القمممممانون العراقمممممي الجديمممممد  ولمممممذلك نجمممممد كنيمممممراا ممممممن القممممموانين  لهممممما
  وليس تعريفاا تفصي ياا لكي يكون القانون صالح ل تطفيق.

 
 الوكالة التجارية مهمة في ظل العولمة  بأنالطفيب: هل تعتقد 

 
تعتفمممممممر الوكممممممماالت    المتناميمممممممة( أوالمتي فمممممممة  أوال يصمممممممي بالنسمممممممبة ل مممممممدول الناميمممممممة  ياليفيمممممممر: رأيممممممم

همممم  العوامممممل التممممي تممممدفع عج ممممة االقتصمممماد نحممممو التطممممور أ مممممن   Commercial Agencyالتجاريممممة
و مممممموح الصمممممناعيين والمسمممممتنمرين  واالردهمممممار لتقمممممد  الصمممممناعات وتطورهممممما والتسممممماع بقعمممممة اال مممممته ل

صمممممبح  أ مممممف( األبعممممد الحمممممدود.  وفمممممي العمممممراق  ممممممع أ المممممىكمممممل مكمممممان و  إلمممممىيصمممممال منتجممممماته  إنحممممو 
مع ممممم  المممممموارد السممممم  ية الرأ ممممممالية والو ممممميطة واال مممممته كية مصمممممدرها اال مممممتيراد ممممممن اليمممممار  وبمممممدأت 

الممممواردات التممممي صمممماحف  الطفممممرة ظمممماهرة الوكمممماالت التجاريممممة فممممي العممممراق والي مممميع العربممممي نتيجممممة لزيممممادة 
عمممممممال وتعتفممممممر الوكمممممماالت التجاريممممممة األصممممممبح  الوكمممممماالت التجاريممممممة ظمممممماهرة مميمممممزة لقطمممممماع أالنفطيمممممة و 

العمممممممود الفقممممممري ل عديممممممد مممممممن ال ممممممركات التجاريممممممة.  ويممممممأتي قممممممانون تن ممممممي  الوكمممممماالت التجاريممممممة الجديممممممد 
  ا تجابة ل تطورات االقتصادية والتقنية العالمية.
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ا  من ممممممة التجمممممارة العالميمممممة فمممممإن ال مممممركات الكفمممممر  وال مممممركات متعمممممددة الجنسمممممية بمممممدأت ولكمممممن بعمممممد قيممممم
المسمممممته كين مباشمممممرة مسمممممتفيدة ممممممن التطمممممورات التقنيمممممة الكفيمممممرة التمممممي حمممممدث  فمممممي  إلمممممىبتوجيمممممه ن ممممما ها 

مجممممممال المع ومممممممات واالتصمممممماالت والتممممممي  مممممماهم  فممممممي تطمممممموير التجممممممارة االلكترونيممممممة العالميممممممة ب ممممممكل 
( تري يونممممممات ٦وات المابممممممية.  ويقممممممدر حجمممممم  التجممممممارة االلكترونيممممممة بممممممأكنر مممممممن  متسممممممارع خمممممم ل السممممممن

ترنيمممم  فممممي التجممممارة االلكترونيممممة ومممممع ريممممادة اإلنومممممع تطممممور ا ممممتيدا   ٢٠٠٤مريكممممي فممممي عمممما  أدوالر 
بالمائمممممة ممممممن التعمممممام ت بالتجمممممارة االلكترونيمممممة  ٨٠ا ا مممممتيدا  البطاقمممممات االئتمانيمممممة والتمممممي ت مممممكل حالياممممم

رات  تسمممممه  وال شمممممك فمممممي اعتمممممماد ال مممممركات الكفمممممر  ع مممممى تسمممممويق منتجاتهممممما عفمممممر فمممممإن همممممذ  التطمممممو 
 أكفر عدد من المسته كين. إلىترني  مما  يساعدها ع ى الوصول اإلنشبكة 

 
 الطفيب: هل هنال عقد نمو جي ل وكاالت التجارية 

 
حمممممممامي وع يممممممك االتصممممممال بم  ولكممممممل وكالممممممة نمممممممو    اليفيممممممر التجمممممماري: الوكمممممماالت التجاريممممممة متعممممممددة

دائممممرة تسممممجيل ال ممممركات.  ومممممع  لممممك  -متيصممممص فممممي تسممممجيل ال ممممركات التجاريممممة فممممي ورارة التجممممارة 
ن يحممممممدد موبمممممموع العقممممممد ونطمممممماق العقممممممد ومممممممدة العقممممممد وواجبممممممات الوكيممممممل والدعايممممممة وا ممممممتعمال أيجممممممب 

الع مممممممة التجاريممممممة ل موكممممممل والضمممممممانات بممممممأن تكممممممون منتجممممممات ال ممممممركة الموك ممممممة خاليممممممة مممممممن العيمممممموب 
  ه. أج ال ر  الذي صنع  من  بحيث تؤدي

 
 خير لو  مح .أالطفيب:  ؤال 

 
 اليفير: تفضل.

 
 دوية م مولة بقانون الوكاالت التجارية األالطفيب: هل المكاتب الع مية لدعاية 

 
 ا مستنناة من هذا القانون.دوية المجارة قانونا األاليفير: ال  المكاتب الع مية لدعاية 

 
 .ا جزي ا الطفيب: شكرا 
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 حواب نين وتيام  وبي حابيي امتظالي حو  الحوكم 

 
 

 حوكمممممممة  ع ممممممى ورن  Governanceك يزيممممممة اإلنالمتممممممرج : عممممممذراا  أنمممممما متممممممرج  فمممممموري أتممممممرج  ال ف ممممممة 
 أوفوع ممممممة  كممممممما همممممممو الحممممممال فممممممي عولممممممممة وحو ممممممبة  لكممممممن بعمممممممت المتممممممرجمين يترجمونهمممممما الحكاممممممممة 

 الحاكمية.  ما رأيك 
 

اليفيممممممر: ال توجممممممد ك مممممممة عربيممممممة تماثممممممل الحوكمممممممة.  فهممممممل الحوكمممممممة هممممممي بمعنممممممى الحكمممممم  أ  الممممممتحك  
عمممممممد  وجمممممممود تعريممممممم  قمممممممما ع  إلمممممممىوالسممممممميطرة   إن جميمممممممع الكتممممممماب المعنيمممممممين بالموبممممممموع ي مممممممميرون 

الحوكمممممة باعتبارهمممما الع قممممات  إلممممىلمصممممط ح حوكمممممة ال ممممركات.  فمممممن وجهممممة الن ممممر القانونيممممة ين ممممر 
الحوكممممممة بمعنمممممى التركيمممممز ع مممممى  إلمممممى مممممف األ مممممرا   بينمممممما ين مممممر االقتصممممماديون التعاقديمممممة بمممممين ميت

حمايمممممة حقممممموق مسمممممماهمي األق يمممممة فممممممي  إلممممممى مممممار خ قيممممممة ي  األكيفيمممممة تع مممممي  الربحيممممممة  وممممممن الوجهمممممة 
فممممي ال  ممممة العربيممممة  وحسممممب ع مممممي فممممإن مجمممممع  ال ممممركات.  وكممممما تع مممم  فممممإن الحوكمممممة مصممممط ح جديممممد
  governance ال  ة العربية في القاهرة هو الذي ترج  حوكمة بمعنى

 
 المترج : هل يمكن معرفة بعت التعاري  ل حوكمة 

 
 IFC (International Financeيمممممممة اليفيمممممممر: حسمممممممب تعريممممممم  مؤ سمممممممة التمويمممممممل الدول

Corporation)  ال ممممممركات والممممممتحك  فممممممي  إدارةفممممممإن الحوكمممممممة هممممممو الن مممممما  الممممممذي يممممممت  مممممممن خ لممممممه
هممممممما مجموعممممممة مممممممن الع قمممممممات بأن OECDعمالهمممممما.  وتعر فهمممممما من مممممممة التعممممممماون االقتصممممممادي والتنميممممممة أ 

 أصمممممحابوغيمممممره  ممممممن   مممممه األوحم مممممة  دارةال مممممركة ومج مممممس اإل إدارةالتمممممي تمممممرب  بمممممين القمممممائمين ع مممممى 
مجموعمممممممة  أيها  أصمممممممحاب ا ممممممية فمممممممإن الحوكممممممممة هممممممي ع قمممممممة بمممممممين ال ممممممركة و أوبصمممممممفة  المصممممممالح. 

ممممه اإل تع ممممي  الربحيممممة وقيمممممة ال ممممركة فممممي األجممممل الطويممممل  إلممممى دارةالقواعممممد والحمممموافز التممممي تراقممممب وتوج 
حقممممممموق  .  الم مممممممك ة تتمنمممممممل فمممممممي كيفيمممممممة حمايمممممممة األخمممممممر المصمممممممالح  أصمممممممحاببالنسمممممممبة ل مسممممممماهمين و 

 .دارةوحول الطريقة التي يمكن بها بمان رقابة اإل دارةالمساهمين من الس ول الجزافي لر
 

 رجول ما الهد  من حوكمة ال ركات أ أ تا المترج : 
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 اليفير: الهد  تحقيق ال فافية ومكافحة الفساد.

 
االنهيممممممممارات ن الحوكمممممممممة كانمممممممم  نتيجممممممممة أ مممممممممع فممممممممي المممممممممؤتمرات الدوليممممممممة أكمتممممممممرج   أنمممممممماالمتممممممممرج : 

مريكمممما ال تينيممممة ورو مممميا فممممي أ مممميا و آرمممممات الماليممممة التممممي شممممهدها عممممدد مممممن دول شممممرق االقتصممممادية واأل
رممممممة أخيمممممرة ممممممن األعقممممد التسمممممعينيات ممممممن القمممممرن الع مممممرين ومممممما شمممممهد  االقتصمممماد العمممممالمي فمممممي اآلونمممممة 

 وكمة رمات تستدعي وبع بواب  ل حاألروبا.  هل أن هذ  أو مالية في الواليات المتحدة و 
 

اليفيممممممر: نعممممممم .  هنمممممممال ميزتمممممممان تتميمممممممز بهمممممممما ال ممممممركات المعاصمممممممرة ممممممممما يسمممممممتدعي وبمممممممع بمممممممواب  
ن ال ممممممركات الحدينممممممة تتميممممممز بالفصممممممل بممممممين م كيممممممة ال ممممممركة ألممممممى حقيقممممممة هممممممي و ل حوكمممممممة.  الميممممممزة األ

دارتهمممممما  والميممممممزة النانيمممممممة هممممممي النفممممممو  المممممممذي يتمتممممممع بمممممممه كبممممممار المسمممممماهمين ع مممممممى حسمممممماب صممممممم ار او 
 دارةيتط مممممب وبمممممع ن ممممما  رقمممممابي يضممممممن ألصمممممحاب المصمممممالح فمممممي ال مممممركة بمممممأن اإل المسممممماهمين ممممممما

 تقو  بمهامها ع ى أفضل وجه.
 

المتممممرج :  كممممرَت بممممأن الهممممد  مممممن الحوكمممممة تحقيممممق ال ممممفافية ومكافحممممة الفسمممماد.  هممممل يمكممممن التوبمممميح 
 أكنر 

 
وجعممممل كممممل شمممميء   ال ممممفافية تعنممممي االنفتمممماح والتي ممممي عممممن ال مممممو  والسممممرية والتضمممم يل الا أو اليفيممممر: 

 دارةسمممممماءلة اإلا  المسمممممماءلة بمعنممممممى أنممممممه يحممممممق ل مسمممممماهمين م  قمممممماب  ل تحقيممممممق والر يممممممة السمممممم يمة.  ثانيامممممم
ن ممممممة الحوكممممممة  كمممممما تضممممممن المسممممماءلة أداءهممممما  وهمممممذا حمممممق يضممممممنه لهممممم  القمممممانون و أالتنفيذيمممممة عمممممن 

 المساهمين.  أماومسؤولية المج س  دارة  مج س اإلأماالتنفيذية  دارةمسؤولية اإل
 

 دارةرفمممممع الحمممممس بالمسمممممؤولية لمممممد  مج مممممس اإل إلمممممىفهممممم  ممممممن ك ممممممك بمممممأن الحوكممممممة تهمممممد  أالمتمممممرج : 
خممممم ق األبدرجمممممة عاليممممة ممممممن  دارةاء مج ممممس اإلأعضمممممن يتصمممممر  كممممل عضمممممو مممممن أالتنفيذيممممة  و  دارةواإل

 المهنية.
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يجممممب غمممممرس حوكممممممة ال ممممركات فمممممي من ممممم ت القطمممماع العممممما   المممممما كمممممان   اليفيممممر: نعممممم .  وبالمنا مممممبة
 الهد  هو القضاء ع ى الفساد في القطاع العا .

 
 المترج : هل يعني  لك قيا  ب دنا العراق من  با تيراد النما   الجيدة لحوكمة ال ركات 

 
 سمممممات ووبمممممع المؤ  إن ممممماء وقفمممممل كمممممل شممممميء نحمممممو الا أو ر يتط مممممب توجيمممممه االهتمممممما  األمممممماليفيمممممر: ال  

 الت ريعات السيا ية واالقتصادية ع ى وفق احتياجات االقتصاد العراقي.
 

اء مج مممممس أعضممممتمكممممين المممممديرين و  إلمممممىن يممممؤدي أن نقممممص الحوكممممممة مممممن شممممأنه أالمتممممرج : يفممممدو لممممي 
 والموظفين العمومين من نهب ال ركات ع ى حساب المساهمين والمدينين وغيره . دارةاإل
 

اليفيممممر: ك ممممممك صمممممحيح.  كمممممما يجمممممب تحقيمممممق المسممممماواة بمممممين صممممم ار المسمممممتنمرين وكبممممماره  والمسممممماواة 
ع ممممى حممممد  ممممواء بحيمممث يكممممون لمالممممك السممممه  الواحممممد فممممي ال ممممركة  واألجانممممببمممين المسممممتنمرين المح يممممين 

 .دارةحق التصوي  والم اركة في الجم ية العمومية ومساءلة مج س اإل
 

 المترج  اشكرل.
 

مركمممممز الم مممممروعات الدوليمممممة  حوكمووووو  ال ووووويكات  ووووو  القوووووي  الحوووووالي حالع ووووويين لمع وممممممات ان مممممر كتممممماب لمزيمممممد ممممممن ا
 ترجمة  مير كري . -الطبعة النالنة -واشنطن -ريكية األمالياصة  غرفة التجارة 
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 حواب نين وديي ونظم  وجتمع ودن  حابيي وال  حو  اليما   المالي 

 
 

موظمممممف متقاعمممممد وأعممممممل اآلن كممممممدير لمن ممممممة مجتممممممع ممممممدني وع مممممم  بمممممأن لمممممديك خفمممممرة  أنممممماالممممممدير: 
 عم ية في الرقابة المالية.

 

 اليفير: نع  لدي خفرة عم ية في الرقابة المالية ع ى القطاع العا  التجاري.
 

 الممممدير: هممممل هنممممال اخممممت   بممممين الرقابممممة الماليممممة ع مممى ال ممممركات التجاريممممة وبممممين الرقابممممة الماليممممة ع ممممى
 من مات المجتمع المدني 

 
ال ممممممركات التجاريممممممة تسممممممتهد  تع ممممممي  الممممممربح أممممممما من مممممممات المجتمممممممع المممممممدني فإنهمممممما  نعمممممم . اليفيمممممر: 

 من مات ال تستهد  الربح.
 

الماليمممممة لتحقيمممممق النجممممماح لمن متنممممما   دارةالممممممدير: فمممممي الحقيقمممممة أنممممما أريمممممد أن أعمممممر  كيفيمممممة ممار مممممة اإل
ا يهمهمممممم  شمممممميا  الممممممذين يممممممدعمون من متنمممممما ماليامممممماأل ممممممين و  بعمممممما أعضمممممماء المن مممممممة الحمممممماليين والمحتم

   ع ى كيفية التصر  باألموال المتاحة ل من مة.التعر  
 

 إدارةاليفيمممممر: أنممممم  محمممممق  من ممممممات المجتممممممع الممممممدني وأي من ممممممة ال تسمممممتهد  المممممربح بحاجمممممة إلمممممى 
 مالية فعالة وقوية.

 
لمن مممممممات التممممممي ال تسممممممتهد  الممممممدير: ممممممما الممممممذي يميممممممز محا مممممبة ال ممممممركات التجاريممممممة عممممممن محا مممممبة ا

 الربح 
 

ممممممما يميممممممز بينهممممممما المتط بممممممات الياصممممممة بعم يممممممة  المسمممممماءلة(.  ال ممممممركات تهممممممت    اليفيممممممر: باختصممممممار
 بممممممأنن تنفمممممم  ل متفممممممرعين ولاعضمممممماء أمن مممممممتك   ع ممممممى  ممممممفيل المنممممممال  فع يهمممممما  أممممممماع ممممممي  الممممممربح تب

 رف  بصورة   يمة. ائتمان( المن مة ع يها قد ص   وال التي ت   األم
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 المدير: م  يتكون الن ا  المالي 

 
ل  ن ممممممما  محا مممممممفي  والنممممممماني  ن ممممممما  تقمممممممارير و اليفيمممممممر: يتكمممممممون الن ممممممما  الممممممممالي ممممممممن عنصمممممممرين: األ

 إدارية.
 

 تزويدي ببعت المع ومات التفصي ية ب أن هذين الن امين. أرجوالمدير: 
 

ا معمممممك.  يجمممممب ع يمممممك كممممممدير لمن ممممممة ال تسمممممتهد  المممممربح االنيمممممرا  بمممممدورة اليفيمممممر:  مممممأكون صمممممريحا 
الماليمممممة  دارة ا ممممميات اإلأتدريفيممممة حمممممول الرقابمممممة الماليمممممة والتيطمممممي  اال مممممتراتيجي.  ع يمممممك كممممممدير فهممممم  

والمحا ممممممبة لكممممممي تممممممتمكن مممممممن تحديممممممد المع ومممممممات التممممممي تحتاجهمممممما وتوقيتاتهمممممما والم مممممماركة فممممممي وبممممممع 
 ك .الموارنة التقديرية لمن مت

 
 المدير: هل من الضروري وبع موارنة تقديرية ل من مة 

 
اليفيممممر: نعمممم .  الموارنممممة التقديريممممة هممممي اليطممممة الماليممممة ألن ممممطة وبممممرامع من مممممتك   يعفممممر عنهمممما ب ممممكل 

همممممدا  المن ممممممة أ مممممموال  والموارنمممممة التقديريمممممة تفمممممرر أيمممممرادات ومصمممممروفات ورصممممميد اصمممممول والتزاممممممات و أ
 المالية والت  ي ية.

 
 : من المسؤول عن وبع الموارنة التقديرية المدير

 
عممممممداد الموارنممممممة التممممممي تتضمممممممن إ المن مممممممة  مممممم طة  إدارةفممممممي من مممممممتك  يوكممممممل  دارةاليفيممممممر: مج ممممممس اإل

همممممدا  المن ممممممة واليطممممم  المسمممممتقف ية واليمممممدمات ومقمممممدار التمويمممممل المممممذي تتوقمممممع المن ممممممة الحصمممممول أ 
 رامع وخدمات المن مة ... الخ.ع يه ومن هي الجهات الممولة ويت  تقسي  التمويل ع ى ب

 
 بمن رقابة داخ ية جيدة أكمدير ل من مة كي   أناالمدير: 
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داة فعالممممة تتأكممممد بموجفهمممما المن مممممة مممممن التممممزا  المسممممؤولين بتنفيممممذ أاليفيممممر: تعتفممممر الموارنممممات المعتمممممدة 
وال فقمممم  ع ممممى ممممما تمممم  تيصيصممممه فممممي الموارنممممة  وع يممممك كمممممدير ل من مممممة األمممممهممممدافها  ويجممممب إنفمممماق أ 
مممممن الممممموظفين مسممممؤوليات  ات  فيعممممة ماليممممة رائممممدة عممممن الحممممد.  وع يممممك  أين تتأكممممد مممممن عممممد  مممممنح أ

مممممما ن ال تك ممممممف موظفمممممماا واحممممممداا بواجممممممب   ممممممب م ممممممتريات والقيمممممما  بتسممممممديد ثمنهمممممما والقيمممممما  بضممممممب  أ أيضا
مممماألخفمممماء اين ع ممممى التزويممممر و األمممممر ن  لممممك قممممد يسمممماعد الموظممممف غيممممحسممممابها أل ا هنممممال خطمممماء.   بعا

امممممر ال ممممراء مممممن أو ال يصممممح قيمممما  شمممميص واحممممد بإصممممدار   مممممور تفصممممي ية  ممممتعرفها بالممار ممممة.  مممممن ا أ
 الموردين ويقو  هو نفسه بتسجيل ا ت   الس ع الموردة.

 
المن ممممممات التمممممي ال ك كتفممممم  درا مممممة حمممممول التيطمممممي  اال مممممتراتيجي فمممممي بأنمممممع مممممم   . أ مممممتا الممممممدير: 

 تستهد  الربح.  هل بإمكاني اال  ع ع يها 
 

كتممممممب درا ممممممة بممممممل كتفمممممم  محابمممممرة بسمممممميطة.  المهمممممم  فيممممممما يتع ممممممق بممممممالتيطي  فممممممي ألمممممم   . اليفيمممممر: ال
من ممممتك  يتط مممب التركيمممز ع مممى تحديمممد الم ممماكل الممممؤثرة التمممي يجمممب ح هممما وتحديمممد كيفيمممة التعاممممل ممممع 

 أوحديممممممد ردود افعمممممال من ممممممتك  وهمممممي تسمممممتجيب ل م مممممماكل التيطمممممي  يسممممماعد ع مممممى ت -همممممذ  الم ممممماكل
 مممماليب كنيممممرة أالفممممر  المتاحممممة  وكممممذلك فممممي تحديممممد وتوجيممممه الممممموارد الماليممممة والب ممممرية.  وهنممممال  ممممرق و 

مممم ا لاهممممدا  المط مممموب تحقيقهمممما.   بممممدأ التيطممممي  خمممم ل الحممممرب العالميممممة متنوعممممة يمكممممن ا ممممتيدامها تبعا
 (.١٩٢٨لى عا  و ت رو يا خطتها األلى في المانيا وبريطانيا كما بدأو األ
 

 المدير: هل بإمكان من متنا وبع خطة ا تراتيجية 
 

جممممماع بممممين قممممادة ارئبممممة صممممادقة و  الممممىرادة قويممممة و إ إلممممىاليفيممممر: عم يممممة التيطممممي  اال ممممتراتيجي تحتمممما  
المن ممممممة.  ممممممن الضمممممروري ت مممممييص مممممما تمت كمممممه من ممممممتك  ممممممن عواممممممل القممممموة والعممممممل ع مممممى تعزيزهممممما 

معالجتهمممما مممممع ا ممممت  ل جميممممع الفممممر  المتاحمممممة   أجمممملوممممما تعانيممممه المن مممممة مممممن نقمممما  بممممعف ممممممن 
 والعمل ع ى تفادي الميا ر الناجمة عن التحديات والمعوقات.

 
 .ا جزي ا المدير: شكرا 
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 اليفير: موفقين مع الس مة.
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التنميووو   أاووولهميووو  ارلاووواب وووون أحوووواب نوووين وووورابف حابيوووي امتظوووالي حوووو  
 ارمتظالي 

 
 

 المزارع: الس   ع يك .
 

 اليفير: وع يك  الس  .
 

 المزارع: أنا مزارع وأريد معرفة ما هي مست زمات التنمية االقتصادية واالجتما ية 
 

 اليفير: ما ا تزرع 
 

المممممزارع: أنمممما مممممن أهممممل الم ممممياب فممممي جنمممموب محاف ممممة النجممممف  وأنمممما وع مممميرتي نممممزرع ال مممم ب  الممممرر( 
 العنفر.

 
ر   ينيممممممة أ بممممممك وبأه نمممممما فممممممي الم ممممممياب.  حسممممممب ع مممممممي بممممممأن الم ممممممياب  و ممممممه ا همممممم ا أ اليفيممممممر: 

ياب وهممممو فممممرع ررا يمممة خصممممبة أصمممم ها مممممن بقايمممما األهممموار فممممي السممممهل الر مممموبي ويمممممر فيهممما نهممممر الم مممم
 بو الريحة الطيبة أمن نهر الفرات.  إ ن أن  تزرع الرر العنفر 

 
ولممممممو تفضممممم   بزيارتنمممممما فمممممي الم ممممممياب  مممممتجد بأننمممممما نهمممممت  بزراعممممممة ال ممممم ب والحنطممممممة  نعممممم . الممممممزارع: 

 وال عير في المو و  ال توي  ولدينا أفضل أنواع التمور في منطقة الفرات األو  .
 

ت زمات التنميممممة االقتصممممادية واالجتما يممممة.  أقممممول لممممك باختصممممار بممممأن اليفيممممر: أنمممم   ممممألتني عممممن مسمممم
آد   ممممممث  وهمممممو مؤ مممممس ع ممممم  االقتصممممماد الحمممممديث  يقمممممول فمممممي كتابمممممه  ثمممممروة األمممممم (  إن راس الممممممال 

 (.دارةيزداد باالدخار ويتناقص بالهدر و وء اإل
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لمممميس لممممدينا فممممائت مممممن المممممزارع: نحممممن المممممزارعين والف حممممين فممممي العممممراق لممممدينا األر  الزرا يممممة ولكممممن 
األممممموال  ممممما نحصممممل ع يممممه ممممممن إيممممرادات ماليممممة نتيجممممة بيممممع منتجاتنممممما الزرا يممممة تكفممممي بالكمممماد لت طيمممممة 

 احتياجاتنا اال ته كية وشراء الفذور ودفع اجور العمال الزراعيين.
 

 فاق الكمالي والم هري والتفاخري.اإلناليفير: لكنك ل  تذكر تف ي ظاهرة 
 

 وهنال تدفق ل  تنمارات في الميادين غير المنتجة. . أ تا المزارع: نع  
 

حممممال  الممممدخل عامممممل أ ا ممممي فممممي ريممممادة االدخممممار أو انيفابممممه فممممإ ا راد الممممدخل فممممإن  أياليفيممممر: ع ممممى 
اال مممممته ل  ممممميزداد بنسمممممبة معينمممممة لكمممممن ريمممممادة االدخمممممار  ممممميزداد بنسمممممبة أكفمممممر ممممممن نسمممممبة اال مممممته ل.  

دخرات الو نيمممممة همممممي الدعاممممممة األ ا مممممية ل  مممممتنمار فمممممي ولكمممممي يكمممممون األممممممر وابمممممحاا أقمممممول بمممممأن المممممم
 الزراعة أو الصناعة أو اليدمات.

 
المممممممزارع: كيمممممم  يمكممممممن أن يممممممت  تنميممممممة المممممموعي االدخمممممماري لممممممد  أفممممممراد المجتمممممممع وتجميممممممع المممممممدخرات 

 ال تيدامها في تمويل التنمية االقتصادية 
 

النمممماتع المح ممممي اإلجمممممالي ال تزيممممد    القطمممماع الزراعممممي بمممم ي  فممممي العممممراق ومسمممماهمته فممممياليفيممممر: أوالا 
بالمائمممممة  أمممممما القطممممماع الصمممممناعي فمسممممماهمته ال تكممممماد تمممممذكر فمممممي النممممماتع المح مممممي اإلجممممممالي  ٦.٥ع مممممى 

 بالمائة. ١.٥ونسفته ال تزيد ع ى 
 

 المزارع: أفه  من ك مك أن هنال نقصاا في الموارد المالية المتاحة ل  تنمار 
 

عتمممممماد ع مممممى إيمممممرادات تصمممممدير المممممنف  اليممممما  فمممممي تمويمممممل الموارنمممممة فمممممي العمممممراق يمممممت  اال نعممممم . اليفيمممممر: 
 العامة ل دولة ويت  تقدي  بعت القرو  من خ ل ما يسمى بالمبادرة الزرا ية.

 
المممممممزارع: اتفممممممق معممممممك  لقممممممد  مممممماعدت قممممممرو  المبممممممادرة الزرا يممممممة ع ممممممى التو ممممممع فممممممي رراعممممممة الحنطممممممة 

تحقيمممممممق االكتفممممممماء المممممممذاتي ممممممممن هممممممممذ  وال مممممممعير والمممممممرر  وتسمممممممعى ورارة الزراعمممممممة  كمممممممما نسمممممممممع  إلمممممممى 
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المحاصممممميل المهممممممة لاممممممن ال مممممذائي.  ولكمممممن أال تعتقمممممد بمممممأن هنمممممال تقصممممميراا ممممممن المصمممممار  العراقيمممممة 
 وشركات التأمين في توفير التمويل والحماية ل م اريع الزرا ية والصنا ية 

 
.  أممممما المصممممار   فممممي مجممممال التممممامين الزراعممممياليفيممممر: بالنسممممبة ل ممممركات التممممأمين فإنهمممما مقصممممرة فعمممم ا 

التجاريمممممة الحكوميمممممة واأله يمممممة فمممممإن إدارات همممممذ  المصمممممار  تحجممممم  عمممممن الميممممما رة فمممممي تقمممممدي  قمممممرو  
متو مممممطة األجمممممل أو  وي مممممة األجمممممل  لمممممك ألن تسمممممديد همممممذ  القمممممرو  يتوقمممممف ع مممممى قناعمممممة المصمممممر  
بنجمممممماح الم ممممممروع االقتصممممممادي وقناعتهمممممما بقمممممموة الوبممممممع المممممممالي لممممممد  الم مممممماريع المقتربممممممة.  وتواجممممممه 

 مصار  م ك ة عد  توفر المع ومات الكافية بأن طة المستنمرين في القطاعات اإلنتاجية.ال
 

 المزارع: وما ا عن موارد الحكومة من الضرائب 
 

اليفيمممممر: حصممممممة خزينممممممة الدولممممممة ممممممن الضممممممرائب ق ي ممممممة.  إن تحصمممممميل وجبايمممممة الضممممممرائب يحتمممممما  إلممممممى 
ممممال ل ضممممرائب  ممممن    جهممممار مممممالي فعممممال  ولمممميس هنممممال ن مممما  محا ممممفي فع  فممممي القطمممماع اليمممما  غيممممر الم 

عمممممد  مسمممممك حسمممممابات دقيقممممة ممممممع تف مممممي األميمممممة بمممممين العمممممام ين فمممممي  -وغيممممر اليابمممممع لرقابمممممة الدولمممممة 
 تجارة الس ع واليدمات وحواد  التهرب الضريفي قائمة ع ى قد  و اق.

 
الممممممممزارع: لممممممميس أمامنممممممما إال االعتمممممممماد ع مممممممى مممممممما ييصمممممممص فمممممممي الموارنمممممممة العاممممممممة ل دولمممممممة ألغمممممممرا  

 نمار والتنمية.اال ت
 

اليفيممممر: نعمممم  ادخممممار الحكومممممة يتحقممممق بزيممممادة إيراداتهمممما أو اإلقمممم ل مممممن انفاقهمممما أو ك هممممما معمممما لكممممن ال 
تنسمممممى بمممممأن القطممممماع العمممممائ ي يكتنمممممز المممممذهب والمممممدوالر والمممممدينار العراقمممممي وال بمممممد ممممممن اتيممممما  اإلجمممممراءات 

ر فممممي الزراعمممة والصممممناعة والنقممممل المنا مممبة لتحويممممل االكتنمممار إلممممى ممممدخرات يممممت  توجيههممما نحممممو اال مممتنما
 والمواص ت والطاقة وكل ما يتع ق بفناء الهياكل االقتصادية األ ا ية.

 
 .أ تا المزارع: أشكرل 

 
 اليفير: تحياتي لك.
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 انب حواب نين وهندس ن ط حابيي امتظالي حو  حوا ر اراتثماب ا 

 
 

مهنممممممدس نفمممممم  متقاعممممممد عممممممن العمممممممل.   ممممممؤالي هممممممو عممممممن حمممممموافز اال ممممممتنمار  أنمممممما  أ ممممممتا المهنممممممدس: 
 جنفي اليا .األ
 

ل  ا ترح.  اليفير االقتصادي: تفض 
 

   ما ا يعني حافز اال تنمار أ تا المهندس: 
 

اليفيممممر االقتصمممممادي: حمممممافز اال مممممتنمار يعنممممي إعطممممماء ميمممممزة اقتصمممممادية ل مسممممتنمر  مممممواء كمممممان مسمممممتنمراا 
 و نياا أو أجنفياا.

 
 المهندس: هل هذ  الميزة االقتصادية قاب ة ل تقدير بقيمة نقدية 

 
اليفيمممر االقتصمممادي:  بعمممماا.  قمممد يكمممون الحممممافز ماليممماا فمممي شممممكل إعفممماء أو تيفممميت فممممي الضمممريبة لمممممدة 

 قصيرة أو متو طة أو  وي ة.
 

 المهندس: ما هي المعايير التي تعتمد لتحديد مدة اإلعفاء الك ي أو الجزئي من الضريبة 
 

اليفيمممممر االقتصمممممادي: باختصمممممار شممممممديد  ينب مممممي أن تتفممممماوت نسمممممب اإلعفمممممماء حسمممممب القطاعمممممات التممممممي 
توجممممه لهمممما اال ممممتنمارات  فمممممن  بالنسممممبة لف ممممدنا العممممراق فممممإن اال ممممتنمار فممممي القطمممماع الزراعممممي يجممممب ان 

 يح ى بأكفر مدة اعفاء بريفي لكن قطاع اليدمات يح ى بإعفاء لمدة قصيرة.
 

قيمممممما  الحكومممممممة بتمممممموفير اممممممموال  أيالمهنممممممدس: هممممممل يمكممممممن ان يكممممممون الحممممممافز عممممممن  ريممممممق التمويممممممل  
 المح ي  أوجنفي األمباشرة ل م روع اال تنماري 
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اليفيمممممر االقتصمممممادي: نعممممم  همممممذا ممكمممممن بتممممموفير امممممموال ل م مممممروع اال مممممتنماري وقمممممد يكمممممون  لمممممك ب مممممكل 
ا ممممما يحصممممل فممممي الممممدول المتقدمممممة.  م مممماركة الحكومممممة فممممي الم ممممروع  وهممممذ أوقممممرو  بفوائممممد ميفضممممة 

فممممي الممممدول الناميممممة  وفممممي العممممراق بالممممذات  فممممإن الدولممممة تجممممد صممممعوبة فممممي تحقيممممق الحممممافز التممممموي ي  أممممما
 الفتقار مواردها لتقدي  هذا النوع من الحوافز.

 
المهنممممممدس: أفهمممممم  مممممممن ك مممممممك ان الحممممممافز يمنممممممل ك فممممممة ع ممممممى اقتصمممممماد الدولممممممة المضمممممميفة ل  مممممممتنمار 

  ني الو  أوجنفي األ
 

ع مممممى الهيشمممممة الو نيمممممة ل  مممممتنمار فمممممي العمممممراق ممممممن  وبمممممع  مممممقو  لمممممما  نعممممم . اليفيمممممر االقتصمممممادي: 
يمكمممن ان تمنحمممه مممممن ميت مممف الحممموافز بممممدال ممممن المزايمممدة فممممي ممممنح الحممموافز  ومممممن الضمممروري ان تقممممو  

 هيشة اال تنمار باتباع ا اليب تح يل الك فة والعائد الذي يترتب ع ى تطفيق ن   اال تنمار.
 

 درجة برأيك   أي الىجنفي المباشر مه  و األ  هل اال تنمار أ تا المهندس: عفوا 
 

جنفممممممي يجممممممب ان يكممممممون مكممممممم ا ل  ممممممتنمار المح ممممممي ولمممممميس األال  اال ممممممتنمار أو اليفيممممممر االقتصممممممادي: 
جنفممممممي لنقممممممل التكنولوجيممممممما الم ئمممممممة لتحقيممممممق النممممممممو األاال مممممممتنمار  إلممممممىبممممممدي  عنممممممه.  نحمممممممن نحتمممممما  

ب مممممدنا العمممممراق بمممممما فمممممي  لمممممك التكنولوجيممممما التن يميمممممة والتكنولوجيممممما التسمممممويقية.   بعممممما   االقتصمممممادي فمممممي
جنفيممممة وانممممما عممممن  ريممممق األوكمممما هممممو معممممرو   ال يمكممممن نقممممل التكنولوجيمممما عممممن  ريممممق ا ممممتيراد السمممم ع 

جنفمممممي األحممممموال يجمممممب ان يكمممممون اال مممممتنمار األتأ ممممميس شمممممركات تابعمممممة ل  مممممركات األ .  وفمممممي جميمممممع 
 ل دخار ول  تنمار المح يين وليس بدي  لهما.المباشر مكم  

 
 جنفية األالمهندس: هل الحوافز المالية كافية لجذب اال تنمارات 

 
اليفيممممر االقتصممممادي: ال  أبممممداا.  يتط ممممب جممممذب اال ممممتنمارات األجنفيممممة وجممممود ا ممممتنمارات حكوميممممة فمممممي 

لمؤ سممممممممية الت ممممممممري ية  ا ممممممممية التحتيممممممممة كقطمممممممماع النقممممممممل واالتصمممممممماالت والطاقممممممممة واأل ممممممممر ااألالفنممممممممى 
 ه  من  لك اال تقرار السيا ي واألمني.األة  و اإلداريو 
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 المهندس: هل يمكن ان يكون لحوافز اال تنمار عائد   في 
 

ان مممممنح الحمممموافز يجممممب ان يحكمممممه م يممممار واحممممد هممممو المنفعممممة التممممي تعممممود  نعمممم . اليفيممممر االقتصممممادي: 
هيشمممممات اال مممممتنمار  إحمممممد ع ممممى المسمممممتنمر والف مممممد المضمممممي .  انممممم  كمهنمممممدس لممممو ك   فمممممَ  بالعممممممل فمممممي 

فممممي العممممراق يتوجممممب ع يممممك معرفممممة وقيمممماس حجمممم  المنفعممممة التممممي يحققهمممما اال ممممتنمار مطروحمممما منممممه ك فممممة 
ايجابمممممماا فممممممإن الحممممممافز يحقممممممق دور  االقتصممممممادي لمصمممممم حة الدولممممممة  الحممممممافز نفسممممممه  فممممممإ ا كانمممممم  النتيجممممممة

 المضيفة  العراق من (.
 

جانممممب والمممممو نيين األالمهنممممدس: حسممممب ع ممممممي لممممدينا قمممممانون ل  ممممتنمار وتسمممممهي ت كنيممممرة ل مسمممممتنمرين 
جانممممب.  ممممما األ أوومممممع  لممممك ممممما رالمممم  حمممموافز اال ممممتنمار ليسمممم  كافيممممة لجممممذب المسممممتنمرين المح يممممين 

العممممممراق والممممممدول الناميممممممة  إلممممممىالعوامممممممل التممممممي تسمممممماعد ع ممممممى تممممممدفق اال ممممممتنمار األجنفممممممي هممممممي بممممممرأيك  
 عموما 

 
ادبيمممممات المؤ سمممممة العربيمممممة  المممممىدبيمممممات االقتصمممممادية الحدينمممممة و األ إلمممممىاليفيمممممر االقتصمممممادي: إ ا رجعنممممما 

 جنفي المباشر اآلتي:األلضمان اال تنمار نجد ان من العوامل التي تؤثر ع ى تدفق اال تنمار 
 
 تمتع الدولة المضيفة باال تقرار السيا ي. -
 اليار . إلىرباح وأصل اال تنمار األحرية تحويل  -
 االعفاء من الضرائب والر و  الكمركية. -
 الحصول ع ى تراخيص اال تنمار. إجراءات هولة  -
 تنفيذ اال تنمار والتعامل مع الجهات الر مية. إجراءات هولة  -
 مرتفع ع ى اال تنمار.ية تحقيق عائد إمكان -
 باع اال تنمار بالف د المضي .أو المعرفة المسبقة بقوانين و  -
 توفر شريك مح ي من الف د المضي  ل  تنمار. -
 .اإلنتا  ا ية وعناصر األتوفر الفيشة  -
 راق المالية.و توفر  وق لتداول األ -
 وبوح وثبات قوانين اال تنمار. -
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 االئتمانية.توفر منح التسهي ت  -
 توافر مع ومات بالفر  اال تنمارية. -
 التزا  الف د المضي  باالتفاقيات التي يفرمها مع ال ير. -
 اال تقرار االقتصادي وثبات  عر صر  العم ة المح ية. -
 جنفي.األترحيب الرأي العا  المح ي باال تنمار  -
 

جنفممممي تحكمممممه عوامممممل  يا ممممية األ ممممتنمار ع ممممى هممممذ  المع ومممممات ويفممممدو ان اال جممممزي ا  شممممكرااالمهنممممدس: 
  واقتصادية واجتما ية ومالية وادارية واجرائية ميت فة 

 
 اليفير االقتصادي: نع  من ما تفض  .

 
المهنممممدس: فممممي ب ممممدنا العممممراق لممممدينا الهيشممممة الو نيممممة ل  ممممتنمار  هممممل تسممممتطيع هممممذ  الهيشممممة االبممممط ع 

 بمهمة إعمار العراق 
 

كمممممما نقمممممرأ ونمممممر  ونسممممممع فمممممي  نعممممم . ال ممممممن الصمممممعب االجابمممممة ع يمممممه.  اليفيمممممر االقتصمممممادي: همممممذا  مممممؤ 
و مممممائل االعممممم   فمممممإن الهيشمممممة الو نيمممممة ل  مممممتنمار وهيشمممممات اال مممممتنمار فمممممي المحاف مممممات العراقيمممممة لكمممممل 
منهمممممما نافممممممذة واحممممممدة لتقممممممدي  خممممممدماتها ولتسممممممهيل عم يممممممة مممممممنح اجممممممارات اال ممممممتنمار.  وهنممممممال خار ممممممة 

لعممممراق مورعممممة ج رافيممممما حسممممب المحاف مممممات ونو يمممما حسمممممب ا ممممتنمارية لعممممر  فمممممر  اال ممممتنمار فمممممي ا
يممممة واليدميممممة ت حممممد    ممممنويا.  ان مهمممممة اعمممممار العممممراق ليسمممم  بالمهمممممة السممممه ة كممممما اإلنتاجالقطاعممممات 
 هو مع و .

 
مفاصمممممممل االقتصممممممماد العراقمممممممي.   إلممممممىأممممممما  الهيشمممممممات مهممممممممات كفيمممممممرة منممممممل نقمممممممل التكنولوجيممممممما والمعرفمممممممة 

مممماالمط مممموب درا ممممة فممممر  اال ممممتنمار والتممممرويع لهممممما داخممممل العممممراق وخارجممممه  والمط مممموب  التنسممممميق  أيضا
جهممممممزة الحكوميممممممة المعنيممممممة بالتنميممممممة الصممممممنا ية.  ومممممممن الضممممممروري ان تقممممممو  الهيشممممممة الو نيمممممممة األمممممممع 

 مة لها.ل  تنمار باقتراح إن اء المنا ق الصنا ية وتوفير التسهي ت ال ر 
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ان التمممممرويع ل  مممممتنمار يجمممممب ان يسمممممتهد  تممممموفير فمممممر  عممممممل ل مممممموا نين العمممممراقيين والقضممممماء ع مممممى 
البطالممممة ال مممماهرة والمقنعممممة والعمممممل ع ممممى تحقيممممق تمممموارن فممممي التنميممممة االق يميممممة وتحقيممممق نمممممو مضممممطرد 
فمممممي الصمممممناعة وفمممممتح أ مممممواق خارجيمممممة ل منتجمممممات العراقيمممممة كمممممما يتط مممممب إن ممممماء منممممما ق حمممممرة إلقاممممممة 

 صناعات تصديرية.
 

 المهندس: كي  يمكن توفير منام ا تنماري منا ب لجعل العراق في مسار الدول المتقدمة 
 

ال  ع ممممممى الحكومممممممة تمممممموفير أو اليفيممممممر االقتصممممممادي: لممممممدينا م مممممماكل كنيممممممرة كممممممما ال ييفممممممى ع ممممممى أحممممممد.  
ع ممممى مممممدار السممممنة الطاقممممة الكهربائيممممة ل م مممماريع اال ممممتنمارية فممممي ميت ممممف انحمممماء الممممب د  وتمممموفير الميمممما  

حسممممممب المواصممممممفات الدوليممممممة وبأ ممممممعار منا ممممممبة  وع ممممممى الحكومممممممة تمممممموفير خممممممدمات االتصمممممماالت فممممممي 
العممممراق ومممممع دول العممممال  كافممممة  وتمممموفير خممممدمات متطممممورة ل نقممممل الجمممموي  وخممممدمات متطممممورة فممممي الممممموان  

شمممممركات متيصصمممممة لنقمممممل  إلمممممىجانمممممب خمممممدمات السمممممكك الحديديمممممة  كمممممما يحتممممما  ب مممممدنا  إلمممممىالعراقيمممممة 
 لبضائع وت  يفها وشحنها.ا
 

جنفيمممممة المباشمممممرة مانحمممممة اياهممممما كمممممل األان جميمممممع دول العمممممال  دون ا مممممتنناء تفمممممتح ابوابهممممما ل  مممممتنمارات 
حريمممممة  أوان ع مممممى ان تقمممممدي  االعفممممماءات الضمممممريفية األممممممن و األممممممالتسمممممهي ت التمممممي تحقمممممق اال مممممتقرار و 

الممممممممال وغيرهممممممما ممممممممن المزايممممممما التق يديمممممممة غيمممممممر كافيمممممممة لوحمممممممدها إلثمممممممارة اهتمممممممما   رأستحويمممممممل االربممممممماح و 
 المستنمرين األجانب.

 
 .جزي ا  شكرااالمهندس: 
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 حواب حو  اروتياز التجابي نين حي   حابيي امتظالي

 
 

شممممميص حرفمممممي كنممممم  أممممممارس حرفتمممممي معتممممممدا ع مممممى ن ممممما ي الفمممممدني وأحيانممممما ا مممممتيد   أنممممماالحرفمممممي: 
 آالت  ات قوة محركة ص يرة  وقد اندثرت أكنر الحر  في العراق.

 

 .  ما ا كان  حرفتك  وما هي أ ش تك أه ا و ه ا اليفير: 
 

ممممماحرفتمممممي صمممممف ار وهمممممي م مممممتقة ممممممن الصمممممفر ويعمممممر   أوالحرفمممممي: كانممممم  مهنتمممممي  با ممممم  النحممممماس  أيضا
األصممممممفر وهممممممو  بممممممارة عممممممن  ممممممفيكة مممممممن النحمممممماس والزنممممممك.  وكممممممان والممممممدي وجممممممدي يصممممممنعون األدوات 

انممممي الطممممبخ واألوانممممي التمممي توبممممع فيهمممما األ عمممممة كالقممممدور أو النحا مممية  وكنمممم  ا مممماعد والممممدي بتصمممنيع 
 والصواني والط وت واألباريق و لك با تيدا  صفائح النحاس والتي ال تستعمل اآلن.

ر: حسممممممممب مع ومممممممماتي عم يممممممممة التصمممممممفير تنقسمممممممم  إلمممممممى مممممممممرح تين: األولمممممممى  تحضممممممممير الوعمممممممماء اليفيممممممم
 ل تصفير  والنانية  عم ية   ء  بالرصا .

  
الحرفمممممي: مع وماتمممممك صمممممحيحة وفمممممي كممممم  العم يتمممممين يسمممممتيد  الن مممممادر أو ك وريمممممد الرصممممما  والحمممممديث 

  يار التجاري ما هو في هذا الموبوع.  يطول وبالمنا بة  أود  رح بعت األ ش ة حول االمت
 

لممممممممه جمممممممممذور  التاريييممممممممة.  أول مممممممممما ا مممممممممتيدم   Franchisingاليفيممممممممر: ن ممممممممما  االمتيممممممممار التجممممممممماري 
فرن ممممممممايز  وهممممممممي ك مممممممممة فرنسممممممممية  فممممممممي العصممممممممور الو ممممممممطى فممممممممي أوروبمممممممما و لممممممممك لوصممممممممف الحقمممممممموق 
واالمتيممممممممممارات الممنوحممممممممممة لصممممممممممالح الم ممممممممممك مقابممممممممممل السممممممممممماح بإقامممممممممممة األ ممممممممممواق واأل يمممممممممماد وعفممممممممممور 

ممممممما االمتيممممممار التجمممممماري المعممممممرو  حاليمممممما فقممممممد بممممممدأ فممممممي ال هممممممور تجاريمممممما ألول مممممممرة فممممممي أ المنمممممما ق. 
 .١٨٧١الواليات المتحدة األمريكية في عا  

 
 الحرفي: هل يمكن إعطاء فكرة عن كيفية ظهور مفهو  االمتيار التجاري 
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انمممم  تعتفممممر اليفيممممر: حسممممب المع ومممممات التاريييممممة ي  ممممار بممممأن الواليممممات المتحممممدة بعممممد الحممممرب األه يممممة ك
 مممموقا بمممميمة ووا ممممعة  هممممذا باإلبممممافة إلممممى عممممد  وجممممود ن مممما  ل تصمممماالت فممممي  لممممك الوقمممم  فابتممممدع 
منتجمممممي ماكنمممممات الييا مممممة   مممممنجر( ن ممممما  االمتيمممممار التجممممماري با مممممتيدا  ن امهممممما اليممممما  بالصممممميانة 

فمممممي القمممممرن الع مممممرين قامممممم  شمممممركة   وتقمممممدي  اليمممممدمات  مانحمممممة فمممممي  لمممممك ا ممممممها وع ماتهممممما التجاريمممممة.
ال موتمممممورر األمريكيمممممة بالعممممممل بهمممممذا الن ممممما  عمممممن  ريمممممق شمممممبكة ممممممن الممممموك ء ثممممم  ت تهممممما شمممممركات جنمممممر 

 الم روبات ال ارية وغيرها و لك بهد  التو ع في المفيعات والتوريع.
 

 الحرفي: ما هو التطور الذي حصل اليو  في القرن الحادي والع رين 
 

أصممممممبح العمممممال  منمممممل قريمممممة صممممم يرة  والفضممممممل فمممممي  لمممممك ي نسمممممب إلممممممى  -كمممممما يقمممممال  -اليفيمممممر: اليمممممو  
والتمممممممي مهمممممممدت ب مممممممكل تمممممممدريجي إلمممممممى ظهمممممممور  GATTاالتفاقيمممممممة العاممممممممة ل تجمممممممارة والتعرفمممممممة الكمركيمممممممة 

فأصممممممبح اعتممممممماد التجمممممارة وت    همممممما يعتمممممممد ع مممممى مؤ سممممممات تجاريممممممة  WTOمن ممممممة التجممممممارة العالميمممممة 
رات  وصممممار عقممممد االمتيممممار التجمممماري هممممو أحممممد األ مممماليب التممممي تسممممعى إلممممى تو مممميع عريقممممة عممممابرة ل قمممما

 دائرة الم روعات التجارية.
 

 الحرفي: كي  ت عر   عقد االمتيار التجاري 
 

 اليفير: هنال عدة تعاري :
 

عقمممد االمتيمممار التجممماري  The British Franchising Associationي عمممر   االتحممماد الفريطممماني 
وشممممميص اخمممممر يسممممممى الممممممرخص لمممممه  franchisor  بمممممين شممممميص يسممممممى الممممممرخص بأنمممممه  عقمممممد يمممممت
franchisee :وفقا ل فنود اآلتية 

 
يسممممح أو يط ممممب مممممن المممممرخص لمممه خمممم ل فتممممرة معينممممة عممممم  معينممما تحمممم  ا مممم  معممممين ييممممص   -

 ل مرخص أو مرتب  به.  belongs to the franchisorأو مم ول
خممممم ل ممممممدة التمممممرخيص ع مممممى األعممممممال التمممممي يقمممممو  يممممممارس الممممممرخص  ممممميطرة ورقابمممممة مسمممممتمرة   -

 بها المرخص له والتي ت كل موبوع الترخيص.
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ي تمممممز  المممممممرخص بتزويممممممد المممممممرخص لمممممه بكممممممل ممممممما ي ممممممز  لتأديمممممة األعمممممممال موبمممممموع التممممممرخيص   -
ومسمممممماعدته فممممممي  لممممممك وبمممممماألخص تن ممممممي  عمممممممل المممممممرخص لممممممه وتممممممدريب موظفيممممممه والبضممممممائع 

 المستيدمة واإلدارة ... الخ
الممممممممممرخص لمممممممممه خممممممممم ل ممممممممممدة التمممممممممرخيص ان يمممممممممدفع ل ممممممممممرخص اتعممممممممماب التممممممممممرخيص ي تمممممممممز    -

Royalties .والعموالت المستحقة نتيجة المفيعات التي يقو  بها المرخص له 
 

وتجممممممدر اإلشممممممارة ان هممممممذا االتفمممممماق ال يمكممممممن ان يممممممت  بممممممين شممممممركة قابضممممممة وشممممممركة مقفوبممممممة أو بممممممين 
 يسيطر ع يها.ال ركات المقفوبة ل  ركة القابضة أو بين الفرد وشركة 

 
فيعمممممممر   International Franchising Associationأمممممممما االتحممممممماد المممممممدولي ل فران مممممممايز 

االمتيمممممممار التجممممممماري ع مممممممى انمممممممه  ع قمممممممة تعاقديمممممممة بمممممممين الممممممممرخص والممممممممرخص لمممممممه ي تمممممممز  بمقتضممممممماها 
المممممرخص بنقممممل المعرفممممة الفنيممممة والتممممدريب ل مممممرخص لممممه الممممذي يقممممو  بالعمممممل تحمممم  ا مممم  معممممرو  وعمممما  

مم مممول ومسمممميطر ع يهممما مممممن قفممممل الممممرخص.  وفممممي همممذا العقممممد يقمممو  المممممرخص لممممه  جممممراءاتاأو شمممكل و 
با ممممتنمار اموالممممه الياصممممة فممممي العمممممل المممممرخص بممممه بحيممممث تكممممون ميمممما ر نجمممماح هممممذ  العم يممممة ع يممممه 

 ويتحم ها وحد  دون غير .
 

 الحرفي: ما هو الهد  األ ا ي لعقد االمتيار التجاري 
 

دة المفيعممممات.  نعمممم  كممممل مممممن مممممانح االمتيممممار والحاصممممل ع يممممه يهمممممه اليفيممممر: الهممممد  األ ا ممممي هممممو ريمممما
 Royaltyريمممممادة المفيعمممممات و لمممممك الن مالمممممك االمتيمممممار يحصمممممل ع مممممى نسمممممبة مشويمممممة ممممممن المفيعمممممات 

Fee  ن يممممر منحممممه االمتيممممار ل  يممممر  أممممما المسممممتفيد مممممن االمتيممممار فممممان ريممممادة المفيعممممات تعنممممي ريممممادة فممممي
ور مممممو   Startup Cost  األوليمممممة ل متيمممممار الممنممممموح األربمممماح وخصوصممممما بعمممممد مممممما ي طممممي التكمممممالي
 .Base Feeالحصول ع ى االمتيار األ ا ية المدفوعة 

 
 الحرفي: ما هي األ باب التي تدفع رجال األعمال ل حصول ع ى االمتيار التجاري 

 
 اليفير: يذكر المعنيون بهذا الموبوع أ باب كنيرة منها:



 
اقتصادية مسائل يف حوارات

 
 

 
 62 | صفحة

 
ع أو اليممممدمات المقدمممممة مممممن المممممانح لتسممممويقها بن مممما  االمتيممممار شممممهرة مالممممك حممممق االمتيممممار وجممممودة السمممم 

همهممممما أوبممممرامع التمممممرويع وخطممممم  الفيمممممع المعممممدة ممممممن الممممممانح.  أمممممما أ ممممباب ف مممممل م مممممروعات االمتيمممممار ف
  وء اإلدارة.

 
 الحرفي: هل لعقود االمتيار التجاري عيوب وما هي رجاء 

 
 اليفير:  أ كر لك بعت هذ  العيوب.

 
 تع يمات مانح االمتيار.برورة اتباع  -١
ممممانح االمتيمممار همممو المممذي يقمممو  بإعمممداد االتفاقيمممة وا ا حمممد  خممم   فمممان ممممانح االمتيمممار يكمممون فمممي  -٢

 موقف اقو .
 لصاحب االمتيار نصيب من األرباح. -٣
تحويمممممل الم كيمممممة محمممممدود فاالمتيمممممار مقيمممممد ب مممممرو  اتفاقيمممممة االمتيمممممار ممممممما يعنمممممي عمممممد  السمممممماح لمممممك  -٤

بعمممممممل وصمممممية الحمممممد األقممممممارب أو التنمممممارل عمممممن االمتيممممممار دون الرجممممموع إلمممممى مممممممانح بمممممالفيع كمممممأن تقمممممو  
 االمتيار والحصول ع ى موافقته.

 
 الحرفي: هل باإلمكان فه   فيعة الع قة بين المرخص والمرخص له 

 
ن جممممموهر عقمممممد االمتيمممممار التجممممماري همممممو عنصمممممر السممممميطرة والرقابمممممة التمممممي يمار مممممها الممممممرخص إاليفيمممممر: 

ص لمممممه  وهمممممد  همممممذ  السممممميطرة والرقابمممممة همممممو تممممموفير شمممممكل موحمممممد وثابممممم  ل مممممبكة عممممممال الممممممرخأ ع مممممى 
مممممماوكممممممذلك بمممممممان جممممممودة المنتجممممممات أو اليممممممدمات المقدمممممممة.  و  outletsالتممممممرخيص    ممممممما يميممممممز أيضا

 ل مرخص له. know-howلتزا  المرخص بتقدي  المعرفة الفنية إعقد االمتيار التجاري 
 

التجممممماري و مممممي ة مهممممممة ابتكرهممممما المنتجمممممون ورجمممممال األعممممممال ن االمتيمممممار أفهممممم  ممممممن ك ممممممك أالحرفمممممي: 
 لتصري  منتجاته .
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 International Franchiseوتضمممممممممع جم يممممممممممة االمتيمممممممممار العالميممممممممممة  نعمممممممممم . اليفيمممممممممر: 

Association  ن تكمممممون أفشممممة ميت فمممممة فممممي تصمممممنيفها لتصممممني  األعممممممال التممممي يمكمممممن  ٧٥أكنممممر ممممممن
  ل متيار التجاري مح ا 

 
 ات االمتيار التجاري بالنسبة لف د منل العراق الحرفي: ما هي   في

 
ممممم ا منافسمممممة ال مممممركات المتقدممممممة ممممممن حيمممممث المممممن   اإلداريمممممة والتسممممموقية والقيممممممة المضمممممافة اليفيمممممر:  بعا

ل يمممممدمات المقدممممممة ممممممن ال مممممركات المح يمممممة ممممممما ي مممممكل عفشممممما ع مممممى ال مممممركات المح يمممممة وقمممممد تضمممممطر 
مممممممن العممممممراق  ر ممممممو  االمتيممممممار التجمممممماري  ممممممموالأع ممممممى خممممممرو   هممممممذا عمممممم وةا  . ل يممممممرو  مممممممن المنافسممممممة

ل م ممممتري وغيرهمممما مممممن الر ممممو  واألربمممماح( مممممما يزيممممد فمممماتورة اال ممممتيرادات.  ولكممممن مممممن الناحيممممة األخممممر  
فمممإن تحممممديات العولممممة وانفتمممماح األ مممواق ب ممممكل وا مممع تقتضممممي البحمممث عممممن ن ممم  عمممممل جديمممدة لمواكبممممة 

 لتحديات.التحديات  واالمتيار التجاري يفتح الباب أما  مواكبة ا
 

 .ا جزي ا الحرفي: شكرا 
 

 :لمزيد من المع ومات
 

مطبعمممممممة األحسممممممماء  -ه١٤٢٤الطبعمممممممة األولمممممممى  Franchising -االمتيمممممممار التجممممممماري  -حممممممممد بمممممممن دلمممممممي  القحطممممممماني
 الحدينة.

 

 Franchisingاه  الم ك ت العم ية التي يواجهها عقد االمتيار التجاري  -الدكتور محمود احمد الكندري 

 .من ورة ع ى اإلنترني درا ة 
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 حواب حو  ار تما  نين و تثمي ةغيي حابيي امتظالي

 
 

 .أ تا الس   ع يك   (:ا ك مه ل يفيرموجها  المستنمر 
 

 اليفير: وع يك  الس  .
 

  هل تتفضل بتزويدي ببعت المع ومات حول االئتمان أ تا المستنمر: 
 

اليفيممممر: بكممممل  ممممرور.  االئتمممممان اصممممط ح يسممممتيد  فممممي االقتصمممماد ل داللممممة ع ممممى قممممدرة شمممميص ع ممممى 
 ليها في مزاولة ن ا ه.إوال التي يحتا  األمالحصول بطريق االقترا  ع ى 

 
اوال المقتربة األمال يعني االئتمان أالمستنمر:    أيضا

 
 ا لك مة  قر (.من ث  يكون مرادفا وال المقتربة نفسها و األمقد يعني االئتمان  نع . اليفير: 

 
داء أن يممممت  أن يممممت  االئتمممممان بممممين دائممممن ومممممدين عممممن  ريممممق بيممممع السمممم ع ع ممممى أالمسممممتنمر: هممممل يمكممممن 

  النمن مستقب ا 
 

اليفيمممر: نعممم  وفمممي همممذ  الحالمممة يتفمممق الطرفمممان ع مممى موعمممد السمممداد كمممما يكمممون لممممن يقمممد  االئتممممان حمممق 
 في اقتضاء فائدة.

 
 تطور االئتمان المستنمر: كي  نما و 

 
اليفيمممممر: كممممممان ن ممممموء وتطممممممور االئتممممممان مصمممممماحفين لنمممممممو التجمممممارة الدوليممممممة حيمممممث ن ممممممأت التسممممممهي ت 

ممممثمممم  جمممماءت النممممورة الصممممنا ية فكانمممم  عممممام ا  جمممملب ممممأن االئتمممممان قصممممير األ ا فممممي تو مممميع نطمممماق  مهما
 ات صمممدار  ممممندات إاالئتممممان بحيمممث أصممممبح ممممن دعاممممات الحيمممماة االقتصمممادية و لممممك بمممما تط فتمممه مممممن 
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المصمممممانع  اقامممممةجممممال  وي ممممة لتمويممممل الم ممممروعات الضمممميمة كمممممد اليطممممو  الحديديممممة وبنمممماء السممممفن و آ
 جمممممملالتو ممممممع فممممممي االئتمممممممان قصممممممير األ إلممممممىارديمممممماد الن مممممما  الصممممممناعي  أد الحدينممممممة الكفممممممر .  كممممممما 

همممممم  التطمممممممورات التممممممي شمممممممهدها القممممممرن الع مممممممرين أ المممممم ر  ل م ممممممروعات الصمممممممناعة بوجممممممه عممممممما .  ومممممممن 
 يعر  باالئتمان اال ته كي وال ر  منه تمويل حاجة ا ته كية.ا تيدا  ما 

 
 المستنمر: هل تقصد الفيع بالقسي  

 
داء ثممممممممن الكنيمممممممر ممممممممن السممممممم ع أيعتفمممممممر الفيمممممممع بالقسمممممممي  الو مممممممي ة التمممممممي يمكمممممممن بهممممممما  . اليفيمممممممر: نعممممممم 

ممممممممن جهمممممممزة الت فزيمممممممون وغيمممممممر  لمممممممك أاال مممممممته كية المعممممممممرة منمممممممل السممممممميارات والن جمممممممات الكهربائيمممممممة و 
ممممممجهممممممزة والمعممممممدات الكهربائيممممممة المنزليممممممة التممممممي ت عممممممب دورا األ  ممممممرة.  ويمكممممممن ا فممممممي حيمممممماة الفممممممرد واألا مهما

 مين.أاقسا  الت أوا تيدا  هذا الن ا  في دفع الضرائب 
 

جانممممب الفائمممممدة  إلمممممىالمسممممتنمر: لكمممممن إ ا تو ممممع الم مممممتري وفممممق همممممذا الن مممما  فمممممي م ممممترياته قمممممد يحم ممممه 
 ها. باء قد ال يتمكن من احتمالأ 
 

التو ممممع فممممي االئتمممممان الزراعممممي  لممممك  إلممممىنمممم  ع ممممى حممممق.  نحممممن فممممي العممممراق بحاجممممة ما ممممة أاليفيممممر: 
 المال. رأسن مع   الف حين في ب دنا يواجهون م ك ة عد  توافر أل
 

 ليه الزراعة عنه في الصناعة والتجارة إالمستنمر: هل ييت ف االئتمان الذي تحتا  
 

اليفيمممر: نعممم .  كممممما تع ممم  ييت مممف االئتمممممان الزراعمممي عنمممه فممممي الصمممناعة والتجمممارة فممممي نمممواح عمممدة منهمممما 
 رأسمو مممممممية الن مممممما  الزراعممممممي وغ بممممممة الوحممممممدات الزرا يممممممة الصمممممم يرة فممممممي ب ممممممدنا وبمممممم ء معممممممدل دوران 

لمواجهممممممة المصمممممروفات التممممممي  جممممملائتممممممان قصممممممير األ إلممممممىالممممممال.  الفمممممم ح والممممممزارع العراقممممممي بحاجمممممة 
ائتممممممان متو ممممم   إلمممممىجمممممور العممممممال.  كمممممما يحتممممما  أا منمممممل شمممممراء الفمممممذور والسمممممماد ودفمممممع  مممممنويا  تكمممممرر

لتمويممممممل شممممممراء اآلالت والمعممممممدات والحيوانممممممات التممممممي يقممممممو  الف حممممممون بتربيتهمممممما.  كممممممما يحتمممممما   جمممممملاأل
 .جلقرو   وي ة األ إلىالف ح والمزارع العراقي 
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  ى حاجته من المالن يحصل المزارع العراقي ع أيمن  أ تا المستنمر: 
 

 اليفير: من التجار ومن المرابين ومن المصر  الزراعي العراقي.
 

 ع ممممى عمممماتق ا ثقممممي ا ن االقتممممرا  مممممن التجممممار والمممممرابين كنيممممر التك فممممة وي ممممكل عفشاممممأالمسممممتنمر: غيممممر 
صمممم ار الف حممممين مممممع انهمممم   إلممممىن التجممممار والمممممرابين يعزفممممون عممممن تمممموفير االئتمممممان أال تممممر  أالفمممم ح.  

 الوقوع في براثن المرابين. إلىليه من  واه  وهذا ما يدفعه  إد حاجة شأ
 

اليفيممممممر: ممممممما تقولممممممه عممممممين الصممممممواب.  فممممممي كنيممممممر مممممممن الف ممممممدان تقممممممو  المن مممممممات التعاونيممممممة بممممممإقرا  
 اء فيها.أعضالف حين ممن ه  

 
الصممممناعات الم حقممممة باإلنتمممما  الزراعممممي  إلممممىن يمتممممد أن االئتمممممان الزراعممممي يجممممب أال تممممر  أالمسممممتنمر: 
 والحيواني 

 
ن االئتمممممان أي واالجتممممماعي كممممما اإلنتمممماجن مممما  ل تممممأمين  إلممممىنحممممن نحتمممما  فممممي العممممراق  . اليفيممممر: نعمممم 

ن نمممممو هممممذ  الصممممناعات  ممممو  الصممممناعات الم حقممممة بالقطمممماع الريفممممي أل إلممممىن يمتممممد أالزراعممممي يجممممب 
 الزراعي  اته. اإلنتا ن يستيد  لتمويل أمكن ا ييزيد من دخل القطاع الزراعي ويحقق فائضا 

 
 ا.المستنمر: شكرا 

 
 اليفير: ال كر لك.

 
 ن ر:ألمزيد من المع ومات 

 
 (١٩٨٥ المكتبة االقتصادية  الدار الجام ية   ارمتظال النقدي حالمظي  الدكتور مصطفى رشدي شيحة  

 
 (١٩٧١النهضة المصرية   القاهرة: مكتبةالمواوع  ارمتظالي  )دكتور راشد الفراوي  
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 حواب حو  الثيثية ارمتظالي  نين نااط ودن  حابيي امتظالي

 
 

مممم كنيممممر  ا ك مممممه ل يفيممممر االقتصممممادي: هممممل تتفممممق معممممي بممممأن هنممممال ثرثممممرة وكمممم    الناشمممم  المممممدني: موجها
حممممول بممممرامع التيطممممي  والتنميممممة المسممممتدامة دون أن ي مممممس الممممموا ن العممممادي أي نتممممائع م مو ممممة ع ممممى 

 أر  الواقع 
 

اليفيمممممر االقتصمممممادي: نعممممم .  اتفمممممق معمممممك أن كنمممممرة الكممممم   حمممممول التيطمممممي  والفمممممرامع االقتصمممممادية همممممو 
 نوع من النرثرة لجذب انتبا  الناس بهد  كسب ثقة الرأي العا .

 

عتقممممممد بممممممأن كنممممممرة الكمممممم   عممممممن اليطمممممم  االقتصممممممادية واالجتما يممممممة دون وجممممممود أ دني: أنمممممما الناشمممممم  الممممممم
 متابعة لنتائع تنفيذ هذ  اليط  هو  جعجعة ب   حن(.

 
اليفيممممر االقتصممممادي: نعمممم .  أنقممممل إليممممك ممممما كتبممممه الممممدكتور صممممفري رايممممر السممممعدي فممممي كتابممممه  التجربممممة 

ممممم٢٠٠٦-١٩٥١االقتصمممممادية فمممممي العمممممراق الحمممممديث   كنيمممممراا مممممما  ٣٠٧يقمممممول فمممممي صمممممفحة  ا  حيمممممث( نصا
تواجمممممه الحكوممممممات الديمقرا يمممممة واداراتهممممما التنفيذيمممممة م مممممك ة تقمممممدير اإلنجمممممار االقتصمممممادي المممممذي حققتمممممه 
 يا مممممماتها وتقيممممممي  نجاحهمممممما فممممممي تقممممممدي  اليممممممدمات العامممممممة وكفاءتهمممممما فممممممي إدارة م مممممماريع القطمممممماع العمممممما  

لة السيا مممممية المرتبطمممممة بالتوجمممممه بهممممد  كسمممممب النقمممممة بهممممما(.  ويضمممممي  المممممدكتور السمممممعدي:  همممممذ  المسمممممأ
المممممديمقرا ي ل حكوممممممات والوعمممممود بتنفيمممممذ بمممممرامع معينمممممة ال تنفصمممممل عمممممن مفمممممدأ الواق يمممممة فمممممي السيا مممممات 

لة تممممممرتب  بالطاقممممممة اال ممممممتيعابية أاالقتصممممممادية وقممممممدرة المؤ سممممممات ع ممممممى تنفيممممممذها وبالتحديممممممد فإنهمممممما مسمممممم
هميممممة أ ك بممممل يؤكممممد القممممول:  وتممممزداد ل قتصمممماد الممممو ني ومتط بممممات تو مممميعها(.  وال يكتفممممي السممممعدي بممممذل

هممممذ  المسممممألة مممممع ا ممممتمرار التقممممد  االقتصممممادي والتكنولمممموجي والفيشممممي مممممن جهممممة وارديمممماد فممممر  الفسمممماد 
اإلداري والمممممالي فمممممي الدولمممممة ممممممن جهممممة ثانيمممممة لمممممذلك تمممممزداد اليممممو  العنايمممممة بو مممممائل المتابعمممممة ومؤشمممممراتها 

 لديمقرا ي(.القاب ة ل قياس لتقدير إنجار الحكومات في المجتمع ا
 

الناشممممم  الممممممدني: همممممل أفهممممم  ممممممن  لمممممك بمممممأن ف مممممل الحكوممممممة فمممممي تممممموفير الطاقمممممة الكهربائيمممممة التمممممي همممممي 
 بمنابة العمود الفقري ل فناء االقتصادي  فبه بعف عم يات المراقبة والمتابعة الميدانية 
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بتيصمممممميص وصممممممر  م يممممممارات  ٢٠٠٣نعمممممم .  لقممممممد قاممممممم  الحكومممممممات المتعاقبممممممة منممممممذ  ممممممنة  اليفيممممممر:

الممممممدوالرات لتمممممموفير الكهربمممممماء لجميممممممع القطاعممممممات الصممممممنا ية والزرا يممممممة ولميت ممممممف اليممممممدمات اإلنتاجيممممممة 
المست ممممممري فممممممي  اإلداري فممممممي الصممممممحة والتع ممممممي  ول  ممممممته ل العممممممائ ي ولكممممممن الفسمممممماد المممممممالي والفسمممممماد 

الدولممممممة أد  إلمممممى إهمممممممال تن مممممي  ومتابعمممممة تنفيممممممذ خطممممم  االقتصمممممماد المممممو ني وبمممممممان جميمممممع مفاصمممممل 
 إ تنفيمممممذها.  وكمممممما همممممو مع مممممو  فمممممإن تيطمممممي  االقتصممممماد المممممو ني ال ينتهمممممي بوبمممممع واعتمممممماد اليطممممم  

 يعتفر تن ي  مراقبة اليط  وبمان تنفيذها جزءاا ال يتجزأ من التيطي .
 

ب  المبمممممماد  األ ا ممممممية فممممممي التيطممممممي  الع مممممممي الناشمممممم  المممممممدني: فممممممي الحقيقممممممة أنمممممما قممممممرأت فممممممي كتمممممما
ممممما ي ممممي:  كتممممب لينممممين فممممي  -مو ممممكو  -ترجمممممة دار التقممممد   -ل قتصمممماد الممممو ني( تممممألي  مممممورورو 

حمممممول خطمممممة اقتصمممممادية موحمممممدة: ال بمممممد ممممممن المممممرب  ع مممممى وجمممممه خممممما  بمممممين اليطمممممة الع ميمممممة  -مقالممممة 
ح أن هممممذا أمممممر ال يقفممممل الجممممدل ل كهربممممة وبممممين اليطمممم  العم يممممة الجاريممممة وتنفيممممذها الفع ممممي ومممممن الوابمممم

 ال  أخصممممممائيين دبمممممماء واأللكمممممن كيمممممم  يممممممت  الممممممرب    ولكممممممي نعممممممر   لمممممك يجممممممب ع ممممممى االقتصمممممماديين واأل
خطاءنمممما فممممي هممممذ  أينرثمممروا عممممن اليطممممة ع مممى وجممممه العمممممو  بممممل يجمممب أن يدر مممموا بدقممممة تنفيممممذ خططنممما و 

مممممن  ٤٧صممممفحة  خطمممماء فممممنحن عميممممان بمممدون هممممذ  الدرا ممممة( القضمممية العم يممممة و ممممرق تصممممحيح همممذ  األ
 الكتاب المذكور.

 
ا مهممممما فممممي ريممممادة حجمممم  إنتمممما  الطاقممممة الكهربائيممممة فممممي اليفيممممر االقتصممممادي: نعمممم .  لعفمممم  المتابعممممة دورا 

( مممممرة وكانمممم  وتممممائر النممممممو ٢٠٢بمقممممدار   ١٩١٣بالمقارنممممة مممممع عممممما   ١٩٦٣االتحمممماد السمممموفيتي عمممما  
 - ٧٨ممممممرات  صمممممفحة  ٣/٩صممممناعي فممممي إنتممممما  الطاقممممة الكهربائيمممممة أ ممممرع ممممممن وتمممممائر نمممممو اإلنتممممما  ال

 المصدر نفسه(.
 

ا  وأتمنمممممى أن تممممممارس جميمممممع المؤ سمممممات العاممممممة والياصمممممة دورهممممما فمممممي تممممموفير الناشممممم  الممممممدني: شمممممكرا 
حاجمممممممة التيطمممممممي  إلمممممممى المع وممممممممات اإلحصمممممممائية والقيممممممما  بمممممممدورها الفاعمممممممل فمممممممي التيطمممممممي  والمتابعمممممممة 

 ية واإلدارية.شرا  والرقابة ومكافحة آفة الفساد بكل أشكاله المالواإل
 

 .اليفير:  تفاءلوا باليير تجدو (
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 الموازن  العاو    حواب حو  العجر 
 
 

 مالي.جر  هذا الحوار بين مقاول وبين موظف 
 

 .المالية العامة فينك موظف متيصص أع م  ب -المقاول 

 
 .هذا صحيح -الموظف 

 
 .مجال المقاوالت الهند ية منذ  بع  نوات فيعمل أ  مدنيمهندس  أنا -المقاول 

 
 .تفضل بالج وس   بك و ه ا ه ا أ  -الموظف 

 
 .ن عم نا نحن المقاولين وثيق الص ة بالموارنة العامة ل دولةإكما تع    -المقاول 

 
ي ممممممممممل م مممممممممتريات الحكوممممممممممة ممممممممممن السممممممممم ع واليمممممممممدمات  الحكممممممممموميفممممممممماق اإلنصمممممممممحيح  -الموظمممممممممف 

الفنممممى التحتيممممة ل قتصمممماد وغيممممر  ان مممماءفمممماق ع ممممى الم مممماريع اال ممممتنمارية و اإلنجانممممب  إلممممىاال ممممته كية 
 .فاقاإلن لك من بنود 

 
يمممممرادات والنفقمممممات الحكوميمممممة ن التممممموارن بمممممين اإلأر  أ مممممدني مهنمممممدس وبصمممممفتيكمقممممماول  أنممممما -المقمممماول 

الماليمممممة العاممممممة لمممممديك وجهمممممة ن مممممر  فمممممينممممم  باعتبمممممارل متيصمممممص أهميمممممة وربمممممما غايمممممة األ فممممميممممممر أ
 .ميت فة

 
هميممممة الحفمممما  ع ممممى أ قممممول لحضممممرتك نعمممم  المدر ممممة الك  مممميكية تممممر  أ . نمممم  رجممممل منقممممفأ -الموظممممف

الواقمممممع  فممممينممممادر الحمممممدو   التمممموارنين هممممذا الوبمممممع أال إوبممممع التممممموارن  فمممميالموارنممممات العامممممة ل مممممدول 
 .العم ي
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  العم يالواقع  فيما ا يحصل  -المقاول 

 
يممممممرادات ق ممممممة اإل أوالموارنممممممات نتيجممممممة لزيممممممادة  فمممممميتحممممممد  اخممممممت الت  العم مممممميالواقممممممع  فممممممي -الموظممممممف

 الموارنة  فيا عجزا  أوا فائضا  أماالعامة ل دولة عن نفقاتها مما يسفب 
 

ممممم  مممممؤاالا ثيمممممر أ يجع نممممميهمممممذا  -المقممممماول يراداتهممممما اال تعمممممر  الحكوممممممة نفقاتهممممما و أ :ا وهممممموقمممممد يكمممممون محرجا
 ا مقدما 
 

ميزانيهمممما  بتقممممدي غيممممر مرتبطممممة بممممورارة  ةمؤ سمممممممممن الناحيممممة العم يممممة تقممممو  كممممل ورارة وكممممل  -الموظممممف 
يممممرادات المتوقعمممممة ل سممممنة المقف ممممة وتقمممممو  الممممدوائر الميتصممممة بجممممممع المع ومممممات عممممن النفقمممممات العامممممة واإل

يممممرادات ونفقممممات الدولممممة ل سممممنة الماليممممة إجممممراء تممممدقيق ودرا ممممة تفصممممي ية تقممممو  روارة الماليممممة بتقممممدير إوبعممممد 
 .القادمة

 
الممممدول الميت فممممة هممممى تقممممديرات وليسمممم   فممممين الموارنممممات العامممممة أبممممفهمممم  مممممن ك مممممك أهممممل  -المقمممماول 

 فع ية رقا  أ
 

عممممداد الحسمممممابات اليتاميممممة وهمممممذ  إ ن يممممت  تنفيمممممذها حينشممممذ يمممممت  أهمممممى تقممممديرات وبعمممممد  . نعمممم  –الموظممممف 
 .يرادات ونفقات الدولة الفع ية ل سنة المنصرمةإالفع ية لمجمل  رقا تفين األالحسابات 

 
 .الحكومية المؤ سات فيداء ا لتقي  األن الحسابات اليتامية برورية جدا أ لييفدو  -المقاول 

 
بدايممممة السممممنة تكممممون لممممدينا موارنممممة تقديريممممة وفممممى نهايممممة السممممنة نحصممممل ع ممممى  فممممي . بالتأكيممممد –الموظممممف 

 .موارنة فع ية كما تعكسها الحسابات اليتامية
 

التمويممممل بممممالعجر  وأثممممرة تموي ممممه الموارنممممة العامممممة وكيفيمممم فمممميهممممو موبممممع العجممممز  يهمنمممميممممما  -المقمممماول 
 .عموما الو نيع ى عم نا نحن المقاولين وع ى اقتصادنا 
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الموارنممممة .  الموبمممموع  أختصممممر لكننمممميعممممدة  مممماعات  إلممممىحتمممما  أ  ممممؤالكع ممممى  لرجابممممة -الموظممممف 
 . حالممممة عجممممز أوحالممممة فممممائت  فممممي مممممااو   وهممممذا نممممادر الحممممدو   حالممممة تمممموارن  فممممين تكممممون أ ممممماإالعامممممة 
المممممدول الناميمممممة منمممممل مصمممممر  أومريكممممما أالمممممدول الميت فمممممة منمممممل  فممممميمع ممممم  الموارنمممممات العاممممممة   ول ع ممممم 

 .حالة عجز فيوالعراق والسعودية هى 
 

فممماق اإلنجمممه أو  مممرق تمويمممل همممذا العجمممز وفمممى  فمممياليطمممورة تكممممن  . وجمممود العجمممز فممميولممميس اليطمممورة 
حصممممممم   ورارة الماليمممممممة ع ممممممى قمممممممر  ب مممممممرو  ميسمممممممرة  إ انمممممم  كمقممممممماول أتطممممممممشن  ولكمممممممي . الحكممممممومي

اال مممممتنمارية لفنممممماء الم ممممماريع  لاغمممممرا وبفائمممممدة منا مممممبة لتمويمممممل العجمممممز وتممممم  ا مممممتيدا  همممممذا القمممممر  
ن همممممذا التوجمممممه إوت ممممم يل القمممممو  العام مممممة العا  مممممة عمممممن العممممممل فممممم بإقامتهمممممانممممم  ورم ئمممممك أتقمممممو   التمممممي

تمويممممل نفقممممات  فمممميا ممممتيد  القممممر   إ ا أممممما . وريممممادة النمممماتع المح ممممى الممممو ني ممممو  ييممممد  االقتصمممماد 
 .ارتفاع معدالت التضي  إلىن  لك  يْود  إالدولة اال ته كية ف

 
 العجز خر  لتمويل أهل هنال خيارات  -المقاول 

 
المزيممممد مممممن  بإصممممدار النقممممديمممممن السممممهل ريممممادة المعممممرو    مممممن ا  . خممممر  أتوجممممد خيممممارات  -الموظممممف

 النقممممدين ريممممادة المعممممرو  لكممممن هممممذا الييممممار محفممممو  بالميمممما ر أل المركممممزي النقممممود مممممن قفممممل الفنممممك 
معممممدالت  فمممميوبعكسممممه تكممممون النتيجممممة ريممممادة شممممديدة  اإلنتمممما حجمممم   فممممين يقاب ممممه ريممممادة م مو ممممة أيجممممب 
 .التضي 

 
 العراقية الموارنة العامة  فيحالة العجز   ولو باختصار  كي  تصف -المقاول 

 
ا الرواتمممممب تحديممممممدا  فممممممي  النفقمممممات الجاريممممممة والمتمن مممممة الم ممممممك ة عنمممممدنا هممممممى بممممميامة حجمممممم -الموظمممممف 
انيفضممممم  بصمممممورة  التمممممييمممممرادات المممممنف  إ  الرواتمممممب تكمممممالي  ثابتمممممة يمممممت  ت طيتهممممما ممممممن أصمممممبحبحيمممممث 

 .كفيرة كما تع  
 

 .جزي ا ا شكرا  -المقاول 
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 الرباع    حواب حو  اراتثماب 
 

 .منطقة ررا ية فيص ير وبين مدير الناحية  رراعيل بين م    جر  هذا الحوار
 

 .الس   ع يك  -الم ل

 
 .وع يك  الس   -مدير الناحية 

 
 .ررعهاأن أريد أدون  و  100ر  ررا ية مساحتها أ أميورث  من  أنا أ تا  -الم ل

 
 ما الم ك ة  -مدير الناحية 

 
 .متقاعد وغير متفرغ ل زراعة أناالم ك ة  -الم ل

 
 .المنطقة لزراعتها  اكنيالف حين من  أحدتعاقد مع  -مدير الناحية 

 
  عرفتنيعفونا هل  -الم ل

 
 .ر ورث  عنها األ التي عمتين  ابن أ . عرفكأ  بعا  -مدير الناحية 

 
 يعطينممممين أ مممماس أالف حممممين لزراعتهمممما ع ممممى  أحممممد إلممممىر  عطيمممم  األأ قفممممل ع ممممر  ممممنوات  -الممممم ل
 .دينار بالسنة ألفمائة 

 
 دينار  ألف 100يجارها او  دون  100كي  يت  رراعة   هذا ا ت  ل -مدير الناحية 

 
 .وبطيخ(  ركي أو  شجر(دون   وك (  خسدوان   10المستنمر كان يزرع  -الم ل
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 دون   100 ملما ا ال يزرع ال -مدير الناحية 

 
 الع وة  إلىالم ك ة حسب ما يقول المستنمر ارتفاع تكالي  نقل الزرع من الحقل  -الم ل

 
 ما معنى  لك  -مدير الناحية 

 
الع مممموة ويقممممول  فممممي% مممممن  ممممعر الفيممممع 40مممممن  أكنممممرجممممرة نقممممل اليممممس إن أيقممممول المسممممتنمر  -الممممم ل

 .اليس  ريع الت ف يعنى راس اليس بسعر التراب
 

 ن  ا تنمار االر  أيد وهل تر -مدير الناحية 
 

 .نع  –الم ل 
 

 لمساعدتك ما ا تريد منى  -مدير الناحية 
 

 .لمزرعتيريد منك توفير الحماية أ -الم ل
 

 الناحية  فيوهل الحماية مفقودة  -مدير الناحية 
 

 .ال توجد حماية كافية لا ف -الم ل 
 

 تقصد ما ا  -مدير الناحية 
 

 ناحيتنا  فيشيا  غرباء ل عمل أدخول بهل الناحية يسمحون أ  بأنهل تعتقد  -الم ل 
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عممممممال ممممممن خمممممار   وا مممممتأجرتالناحيمممممة  فممممميبسمممممتان  عنمممممدي أنممممما . نممممم  ع مممممى حمممممقأ -ممممممدير الناحيمممممة 
 .ريناألمالناحية لقطف الفرتقال والنارنع والقي  

 
  ما ا حصل -الم ل 

 
 .منطقتنا إلىهل المنطقة ال يجور دخول غرباء من الرجال أ قال  -مدير الناحية 

 
 الناحية ن  مدير أ   كي  –الم ل 

 
اليضمممممموع ل عممممممر  ول قممممممانون  ي  لكممممممن ع مممممم المممممممدنيالمممممممدير هنمممممما حسممممممب القممممممانون  أنمممممما -مممممممدير الناحيممممممة 

 الع ائري.
 

 إلرعاجك. ف آ -الم ل 
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 لمجتمع المدن  نين طالب  ك    حابيي امتظاليحواب حو  ا
 
 

   ما معنى المجتمع المدني أ تا  الب الف سفة موجها ك مه ل يفير االقتصادي: 

 
اليفيمممممر االقتصمممممادي: أقمممممول  ببسممممما ة  لمممممدينا المجتممممممع الفمممممدوي ومقاب مممممه فمممممي ال  مممممة العربيمممممة المجتمممممممع 

 المدني.
 

 الطالب: أرجو مزيداا من التوبيح.
 

المجتمممممممع المممممممدني مجممممممموع المن مممممممات غيممممممر الحكوميممممممة التممممممي يقممممممو  ن مممممما ها ع ممممممى العمممممممل اليفيممممممر: 
التطمممموعي الممممذي ال يسممممتهد  الممممربح وال تسممممتند فيممممه العضمممموية ع ممممى عوامممممل وروابمممم  الممممد  والوراثممممة منممممل 

 األ رة والع يرة والقفي ة.
 

رة التمممممي  الممممب الف سمممممفة: همممممل تقصمممممد بمممممأن المجتممممممع المممممدني همممممو مجموعمممممة التن يممممممات التطو يمممممة الحممممم
  رة والدولة  أي بين مؤ سات القرابة ومؤ سات الدولة تما المجال العا  بين األ

 
اليفيمممممر: نعممممم .  همممممذ  التن يمممممممات التطو يمممممة الحمممممرة تن مممممأ لتحقيممممممق مصمممممالح أفرادهممممما أو تقمممممد  خممممممدمات 
ل مممممممموا نين أو لممار مممممممة أن مممممممطة إنسمممممممانية متنوعمممممممة وت تمممممممز  فمممممممي وجودهممممممما ون ممممممما ها بقمممممممي  ومعمممممممايير 

 والترابي والتسامح والم اركة واإلدارة الس مية. االحترا 
 

  الب الف سفة: ما هي مقومات المجتمع المدني 
 

رادي الحممممممر أو التطمممممموعي وقفممممممول اليفيممممممر: ل مجتمممممممع المممممممدني أربممممممع مقومممممممات ا ا ممممممية هممممممي: الفعممممممل اإل
 وعد  السعي ل وصول إلى الس طة. واآلخرينالتنوع واالخت   بين الذات 

 
 كن يفدو أن هنال اجتهادات متنوعة في تعري  مفهو  المجتمع المدني. الب الف سفة: ل
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اليفيممممر االقتصممممادي: نعمممم .  إن مفهممممو  المجتمممممع المممممدني لممممه تمممماريخ  ويممممل ومميممممز فممممي الفكممممر السيا ممممي 
والممار ممممة فممممي ال ممممرب.  وع ممممى الممممرغ  مممممن أن المجتمممممع المممممدني يعممممد جممممزءاا ال جممممدال فيممممه مممممن التقاليممممد 

ضممممامينه تنوعمممم  بصممممورة هائ مممممة ع ممممى مممممر السممممنين فممممي أ ممممر تاريييممممة ميت فمممممة ال ربيممممة فممممإن معنمممما  وم
وممممممن ب مممممد إلمممممى ب مممممد.  وفمممممي حمممممين أن المجتممممممع الممممممدني ممممممرتب  وجمممممزء ال يتجمممممزأ ممممممن التقاليمممممد ال ربيمممممة 
الوابممممحة  يسممممتيد  المجتمممممع المممممدني  عممممادة  كمفهممممو  وصممممفي لتقيممممي  التمممموارن بممممين  مممم طة الدولممممة مممممن 

ل مممماء المجتمممممع إ تقممممو  ع ممممى اصممممة مممممن جهممممة أخممممر .  فال مممممولية مممممن ا جهممممة والجم يممممات والتجمعممممات الي
 المدني.

 
 المممممب الف سممممممفة: همممممل يقتصممممممر المجتممممممع المممممممدني ع مممممى التطمممممموع الفمممممردي فقمممممم  ب مممممر  تحقيممممممق فائممممممدة 
اجتما يمممممة ل نممممماس أو تكممممموين اتحمممممادات ممممممع أنممممماس ي مممممتركون فمممممي ممار مممممة ريابمممممة أو هوايمممممة م مممممتركة 

ممممممافممممممي أوقممممممات الفممممممراغ  أ  ي مممممممل  ه يممممممة ل تجممممممارة أو اإلنتمممممما  أ حريممممممة تأ مممممميس شممممممركات ومؤ سممممممات  أيضا
 الصناعي 

 
اليفيممممر: مممممن واجبممممات الدولممممة بنمممماء الفنيممممة التحيممممة  كاالهتممممما  بالمواصمممم ت وتسمممميير السممممكك الحديديممممة 

شممممممركات  إن مممممماءلمانيمممممما تتمممممميح الدولممممممة لاهممممممالي أفممممممي النمسمممممما و   ع ممممممى  ممممممفيل المنممممممال  لكممممممن . والفريممممممد
الحممممممدود.  وفممممممي الوقممممم  الممممممذي تقممممممو  فيمممممه الدولممممممة بإن مممممماء المقومممممممات  ومؤ سمممممات تسمممممماهمية إلممممممى أبعمممممد

ممممااأل ا مممية منممممل بنممماء الفنيممممة التحتيممممة وت مممكيل السممممكك الحديديممممة والمممموان  والفريممممد فهممممي تهمممت    بممممأن أيضا
  يقممممممرر جهممممممزة الت ممممممري ية بتحديممممممد الع قممممممة بممممممين صمممممماحب العمممممممل والعامممممممل والعمممممممال.  فمممممممن ا تقممممممو  األ

ممممممالصممممممحي ل عامممممممل و ويممممممه مممممممن الق  الم ممممممرع بممممممأن يكممممممون التممممممأمين  ر مناصممممممفة بممممممين صمممممماحب العمممممممل ص 
والعاممممممل  كمممممما يمممممن   الم  مممممر ع تمممممأمين العاممممممل بمممممد البطالمممممة إ ا مممممما  ممممماء حمممممال شمممممركة مممممما وابمممممطرت 
لتسممممريح بعممممت مممممن عمالهمممما  فالدولممممة هممممي التممممي تقممممو  بتحصمممميل تممممأمين البطالممممة مممممن المنبممممع  أي مممممن 

 ال ركة أو المؤ سة( مباشرة.
 

ن هنممممال اجتهممممادات متنوعممممة فمممممي تعريمممم  مفهممممو  المجتمممممع المممممدني تعفممممر عمممممن أيفممممدو   الممممب الف سممممفة:
 تطور المفهو  والجدل حول  فيعته وأشكاله وأدوار .
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اليفيمممر: نعمممم .  فممممالمفهو  ال ممممائع هممممو  المجتمممممع السيا ممممي( الممممذي يحكمممممه القممممانون تحمممم   مممميطرة الدولممممة 
شممميوعاا هممممو تمييمممز المجتممممع الممممدني عمممن الدولممممة بوصمممفه مجممماالا لعممممل الجم يممممات  كنمممرلكمممن المعنمممى األ

سممممان اإلنوجم يممممات حقمممموق  األعمممممالالتطو يممممة واالتحممممادات منممممل النمممموادي الريابممممية وجم يممممات رجممممال 
ن المجتممممممممع الممممممممدني يتكمممممممون ممممممممما أ  مممممممق ع يمممممممه  إدمونمممممممد بيمممممممرل أ أيواتحمممممممادات العممممممممال وغيرهممممممما.  

Edmund Burk الكفيرة.( األ رة 
 

 المممممب الف سمممممفة: همممممل يمكمممممن إلقممممماء الضممممموء ع مممممى تممممماريخ الفكمممممر السيا مممممي ال ربمممممي أو مفهمممممو  المجتممممممع 
 المدني بتو ع في إ ار التقاليد ال ربية 

 
ريكمممممي والتنميمممممة فمممممي األمالنممممممو    -اليفيممممر:  أشمممممير هنممممما إلمممممى ممممما ورد فمممممي كتممممماب  المجتممممممع المممممدني 

   ترجمة لي ى ريدان. Howard J. Wiardaالعال  النالث(  تألي  هوارد  . وياردا
 

 بالنسمممممبة لرغريمممممق القمممممدماء  حيمممممث كانممممم  المعالجمممممة المنهجيمممممة لهمممممذا المفهمممممو    ١٤يقمممممول فمممممي صمممممفحة 
كمممممان ين مممممر إلمممممى المجتممممممع الممممممدني ع مممممى أنمممممه كومنولمممممث لمممممموا نين تجمعهممممم  من وممممممة  يا مممممية  وفمممممي 

غريقيممممممة ال ت ممممممير ك مممممممة إلالدولممممممة ا-داخممممممل هممممممذا الكومنولممممممث الممممممذي تمممممم  تن يمممممممه ع ممممممى غممممممرار المدينممممممة
 الممممممدني( فمممممي  بمممممارة المجتممممممع الممممممدني إلمممممى السممممم ول الطيمممممب بمممممل إلمممممى متط بمممممات الموا نمممممة: المعرفمممممة 

ا ع ممممى رغفتممممه فممممي واليطابممممة والم مممماركة.  وكممممان مفهممممو  الموا نممممة الصممممالحة بالنسممممبة الف  ممممون مسممممتندا 
-لتممممي  يوبممممحها بم وكممممهع ممممى إلممممى أ ممممفل ل حيمممماة العامممممة اأ خ قيممممة صمممم بة متدرجممممة مممممن أقاعممممدة  إقامممممة

خ قيممممممة ا لسمممممم طة الدولممممممة ول ضممممممروريات األالف  ممممممفة  وبهممممممذا  فممممممإن المجتمممممممع المممممممدني يكممممممون خابممممممعا 
الم زممممممممة لقادتمممممممه المسمممممممتنيرين افترابممممممما  ولكمممممممن غيمممممممر المنتيفمممممممين(.  وع مممممممى العكمممممممس ممممممممن  لمممممممك يمممممممر  

ة مممممممن ر ممممممطو  ت ميممممممذ اف  ممممممون ومذهبممممممه أقممممممرب إلممممممى التجريفيممممممة  أن الحيمممممماة تتيممممممذ مسممممممتويات متعممممممددأ
شمممكال الممممرواب  أو التعدديممممة  المجتمممممع الممممدني(  ودعمممما إلممممى ادممممما  همممذ  الممممرواب  فممممي الحيمممماة السيا ممممية أ

نمممممه منممممممذ تأ ممممميس الن مممممما  أخ قمممممي ل موا نممممممة.  وهكمممممذا نجممممممد حتمممممى ممممممع ا ممممممتمرار االلتمممممزا  بممممممالمفهو  األ
وع مممممى  غريقمممممي لمممممدينا مفهوممممممان متعاربمممممان ل مجتممممممع الممممممدني أحمممممدهما مرتكمممممز ع مممممى الدولمممممةالفكمممممري اإل

خممممممر أكنممممممر تعدديممممممة وم مممممماركة ا واآلن لمممممم  يكممممممن ا ممممممتفداديا اع ممممممى إلممممممى أ ممممممفل و مممممم طوي و أ التممممممدر  مممممممن 
ة حمممممال كمممممان ين مممممر إلمممممى أيمممممنمممممه فمممممي كممممم  همممممذين المفهمممممومين القمممممديمين ع مممممى أوت ممممماوري.  وال ننسمممممى 
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المجتمممممع ن مممممرة غيمممممر ديمقرا يمممممة وقائممممممة ع مممممى التممممدر  الهرممممممي وبمممممه  بقمممممة عفيمممممد   في يمممممة( وموا نمممممة 
 مقيدة.

 
 ممممممماس أالرومانيمممممممة العفوديمممممممة ورأت أن ن ممممممما  المجتممممممممع يقمممممممو  ع مممممممى  اإلمفرا وريمممممممةوبالمنمممممممل  شمممممممجع  

ا ولكممممن كانممم  رومممما تح مممى بتقمممدير فمممي التقاليمممد ال ربيممممة ا شمممديدا دا يمممالتمممدر  الهرممممي والموا نمممة المقيمممدة تقي
انيمممممة الروم اإلمفرا وريممممةبسممممفب اتباعهمممما الن ممممما  الجمهمممموري فإنممممه ال بمممممد مممممن االعتمممممرا  بأنممممه فممممي ظمممممل 

خمممممر  إلممممممى الوجممممممود ل مممممممرة األولممممممى ن مممممما  شمممممامل ل كوربوراتيممممممة اليابممممممع ل دولممممممة  ونعنممممممي بالكوربوراتيممممممة 
 ا تتفنا  الدولة وتجيز  الدولة وتن مه الدولة وجم يات مصالح تسيطر ع يها الدولة.ن اما 

 
  corporatismالطالب: ما معنى ك مة 

 
يممممممة ل ممممممدكتور ركممممممي بممممممدوي تعنممممممي النزعممممممة اليفيممممممر: هممممممذ  الك مممممممة فممممممي قمممممماموس المصممممممط حات االجتما 

الطائفيمممممة المهنيمممممة التمممممي تتمتمممممع بقمممممدر ممممممن حمممممق  مممممن قواعمممممد تن مممممي  المهنمممممة والسممممم طة التنفيذيمممممة ع مممممى 
اءها ع مممممى غمممممرار ن ممممما  الطوائمممممف المممممذي كمممممان  مممممائداا فمممممي القمممممرون الو مممممطى.  وقمممممد رادت أهميمممممة أعضممممم

ي فمممي مؤ سممممات مهنيمممة تابعممممة همممذ  النزعمممة فممممي إيطاليممما الفاشممممية حيمممث قاممممم  بتن مممي  الن ممما  االقتصمممماد
ا مممممن مؤ سممممات التمنيممممل السيا ممممي  إال أن ل دولممممة.  كممممما كانمممم  تممممر  أن منممممل هممممذا الن مممما  يمممموفر مزيممممدا 

داريمممممة لهمممممما  إدوات لسيا مممممة الدولممممممة أو بمنابمممممة وكالممممممة أالمؤ سمممممة المهنيمممممة لمممممم  تكمممممن فممممممي الواقمممممع  ممممممو  
ريكيممممممة أو الفريطانيممممممة والتممممممي األم األعمممممممال تي مممممم  المؤ سممممممة المهنيممممممة الفاشممممممية بمؤ سممممممات ال  أويجممممممب 

  المترجمة لي ى ريدان(. corporationيعفر عنها بك مة 
 

 ريكي ل مجتمع المدني األمالطالب: متى بدأ المفهو  
 

بممممدأنا  John Lockeاليفيممممر: يممممذكر همممموارد  . ويمممماردا فممممي كتابممممه آنممممف الممممذكر انممممه مممممع جممممون لممممول 
إن مفهممممو   -١المهمممم  التأكيممممد بدايممممة ع ممممى  نممممه مممممنإنصممممل إلممممى المفهممممو  الحممممالي ل مجتمممممع المممممدني غيممممر 

إن بعمممممت  -٢ا فقممممم  ممممممن المفممممماهي  الكنيمممممرة فمممممي التقاليمممممد السيا مممممية ال ربيمممممة.  جمممممون لمممممول كمممممان واحمممممدا 
مريكمممما ال تينيممممة( تيت ممممف أو كانمممم  قممممد ا ممممتقرت بالفعممممل ع ممممى تقاليممممد أالمنممما ق  جنمممموب وشممممرق أوروبمممما و 

إننمممممما لمممممم  نفممممممدأ بعممممممد فممممممي الحممممممديث عممممممن  -٣  ومسممممممون و ممممممواريز( التممممممي ال ت تممممممز  بف سممممممفة لممممممول.  و 
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المفممممماهي  غيممممممر ال ربيمممممة ل مجتمممممممع المممممممدني.  وعنمممممد لممممممول  ع مممممى العكممممممس مممممممن هممممموبز  كممممممان المجتمممممممع 
ا( وبالم ممممماركة  لمممم  يوجمممممد  وال يممممتحك  فيمممممه الم مممممك  جما يامممما  ولمممميس عمممممم ا ا وفردياممممم  و ياممممالمممممدني عمممممم ا 

دني عمممممن  ريمممممق الم كيمممممة الفرديمممممة  ممممماس المجتممممممع الممممممأأو الدولمممممة( ويتسممممم  بديمقرا يمممممة وليمممممدة وي مممممكل 
مممممممم ا جماعممممممممات  الممت كممممممممات بتعفيممممممممر لممممممممول( وحكمممممممم  القممممممممانون والم مممممممماركة الديمقرا يممممممممة  وتضممممممممامن  معا

 ا ل حد من الحك  المط ق ول حفا  ع ى الحرية والن ا  والممت كات.المجتمع المدني  وعا 
 

مريكيمممممة غيمممممر أن أ -هممممم  وابمممممعي الن ريمممممة السيا مممممية فمممممي التقاليمممممد االنج مممممو أ  ممممممن ورغممممم  أن لمممممول كمممممان
خممممر  عممممن المجتمممممع الممممممدني ظهممممرت فممممي القممممارة األوربيممممة.  ف ممممدينا مممممن ناحيمممممة أهنممممال تقاليممممد ومفمممماهي  

ك يزيمممممممة االر ممممممتقرا ية المممممممذي نممممممماد  اإلنالقريمممممممب مممممممن التقاليمممممممد  Montesquieuمونتسمممممممكيو الفرنسممممممي 
ألهمممممممدافنا بد ممممممتور متمممممموارن وفصممممممل السمممممم طات وحممممممدود ل سممممممم طة الم كيممممممة المط قممممممة.  واألهمممممم  بالنسممممممبة 

 Jamesالممممدفاع عمممممن الجم يممممات الو ممممميطة التمممممي  مممماعدت ع مممممى تقويمممممة مفهممممو  جممممميمس ماديسمممممون  

Madison ريكي الذي يوارن بين الحد من المجتمع المدني والتعددية.األم( في الد تور 
 

فإننمممما نعممممود اآلن إلممممى الواليممممات المتحممممدة وربممممما إلممممى التعفيممممر النمممممو جي   Tocquevilleومممممع توكفيممممل
  ر مممممية أصممممبحريكممممي والرومانسممممية والسيا ممممات المتع قممممة بممممالمجتمع المممممدني  التممممي األمتتممممان عممممن االف

ا رار ا فرنسممممميا ا وار مممممتقرا يا مفكمممممرا   Alexis de Tocquevilleا( كمممممان الكمممممس دي توكفيممممملحالياممممم
والمممممذي يعمممممد كتابمممممه  الديمقرا يمممممة فممممممي   فمممممي الن ثينيمممممات ممممممن القمممممرن التا مممممع ع مممممر الواليمممممات المتحمممممدة

ا ممممممن أفضمممممل  إن لممممم  يكمممممن ع مممممى مسمممممتو  العمممممال  واحممممدا   Democracy in America)مريكمممماأ
ا فمممي حتمممى اآلن.  وكمممان ممممن أكنمممر مممما تمممرل اثمممرا  تمممبَ مريكممما ك  أأفضمممل( تح يمممل ل مجتممممع والسيا مممات فمممي 

مممممماح ت مممممك القمممممموة الهائ مممممة ل جم يمممممات الو ممممميطة أو المجتمممممممع الممممممدني فمممممي أمريكممممما  ت ممممممك همممممذا الزائمممممر ال   
فممممي المنتصممممف بممممين الفممممرد وبممممين الدولممممة والتممممي تعمممممل كممممأجهزة انتقممممال لتوصمممميل الجماعممممات التممممي تقممممف 

خمممممر  إلمممممى القاعمممممدة أهممممممو  المصمممممالح الياصمممممة إلمممممى متيمممممذي القمممممرارات فمممممي الحكوممممممة ثممممم  العمممممودة ممممممرة 
مممما الجماهيريممممة كمنفممممذين ل سيا ممممة العامممممة مممممما يسمممماعد فممممي التو مممم  بممممين الدولممممة والممممموا نين وتقممممو   أيضا

 ن الم اعر ال عفية وكقيود ع ى الحكومة اال تفدادية.ل تعفير عالحابنة بدور 
 

 .ا جزي ا  الب الف سفة: شكرا 
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 شكرل.أاليفير: 
 

مممممماأن ممممممر  مقمممممممال الممممممدكتور عفممممممد الحسمممممممين شمممممم بان   مفهممممممو  المجتممممممممع المممممممدني بممممممين التنممممممموير والت ممممممهير   من ممممممور ع مممممممى  أيضا
 ترني .اإلن
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 حواب حو  الم تييات الحكووي 

 
 

التجممممممارة  فمممممميلجنممممممة الم ممممممتريات اليارجيممممممة وبممممممين خفيممممممر  فمممممميجممممممر  هممممممذا الحمممممموار بممممممين عضممممممو جديممممممد 
 .اليارجية

 
 المؤ سمممممماتحممممممد  إ فمممممميلجنممممممة الم ممممممتريات  فمممممميعضممممممو جديممممممد  أنمممممما لررعمممممما ا عفمممممموا  ال جنممممممة:عضممممممو 

 . ش ةالحكومية ولد  بعت األ

 
 ال جنة بك ولكن كي  ت  اختيارل لعضوية  أه ا و ه ا  -اليفير 

 
نزيممممه  ألنممممكلجنممممة الم ممممتريات  فمممميا وقممممال عينتممممك عضمممموا  المؤ سممممةرئمممميس  بعممممث ع ممممى   -ال جنممممة عضممممو 

 .لمؤ ستناومي ص ووالئك معرو  
 

  ش تك أ يب ما هى  . عونك فيهللا يكون  -اليفير 
 

 .ال جنة في دوري ن تفين ما هو أريد منك أ -عضو ال جنة 
 

هممممل هنممممال تيصيصممممات ماليممممة كافيممممة  تتأكممممدن أ الا أو ع يممممك  . ال ممممراء ال يممممت  مممممن فممممراغ أخممممي -اليفيممممر
 . رائهاب تقو  لجنتك   التيالمعدات  أول راء المواد 

 
ن مصممممماعدها أل مؤ سمممممتناهنمممممال مف ممممم  ميصمممممص ل مممممراء مصممممماعد كهربائيمممممة لفنايمممممة  -عضمممممو ال جنمممممة 

 جديدة كنيرة العطل فكي  تقو  لجنتنا با تيراد مصاعد 
 

شمممممراء السممممممك ممممممن ال ممممم  لكمممممن ال تسمممممتطيع  بإمكانمممممكل مصممممماعد الكهربائيمممممة مواصمممممفات فنيمممممة  -اليفيمممممر
 .جهزة الفنية دون معرفة مواصفاتها الدقيقةشراء األ
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 .ل  افه  -عضو ال جنة 

 
ت مممممكيل لجنمممممة فنيمممممة  المؤ سممممةن تط ممممب ممممممن رئممممميس أن تقمممممو  لجنممممتك  بال مممممراء ع يهممممما أقفمممممل  -اليفيممممر 

 .جهزة والمعدات المط وب ا تيرادهالتحديد مواصفات األ
 

 مممممممبعينيات القمممممممرن  فمممممممين شمممممممركة الحفممممممموب بمممممممورارة التجممممممارة أتممممممذكرت  أ مممممممتا ا عفممممممموا  -ال جنمممممممة عضممممممو 
ن الفممممممذور لمممممم  تكممممممن مطابقممممممة وحصمممممم   م ممممممك ة أل 66ك فمممممم  با ممممممتيراد بممممممذور حنطممممممة انيمممممما  المابممممممي

 .ل مواصفات وكان  بذور من نو يات متعددة
 

 فممممين تجمممممع بممممذور الحنطممممة أال جنممممة التحقيقيممممة كممممان يجممممب  فمممميا كنمممم  عضمممموا  أنمممماصممممحيح  -اليفيممممر 
 لكممممن 66هممما بممممذور انيممما بأنالحقمممل  فمممميق ممممن قفمممل شممممركة فاحصمممة جديمممدة وتصممممد   بأكيمممماس أالحقمممل وت بممم

 فممممإننيمصمممدقة بموجممممب شمممهادة مممممن شمممركة فاحصممممة ول حقيقمممة  66العقمممد نممممص ع مممى بممممذور حنطمممة انيمممما 
 ا.ونزيها  امي صا  انسانا إكان  ألنهحينه  فيدافع  عن مدير عا  شركة الحفوب 

 
 مؤ سممممتنالمممم  تكممممن لممممد   إ ا قصممممدأ  ناميممممةالعممممراق دولممممة  بممممأننمممم  تع مممم  أ أ ممممتا لكممممن  -و ال جنممممة عضمممم

 العمل المواصفات الفنية الياصة ما  أواليفرة الفنية لوبع المواصفات العامة 
 

 اإلنتممممما كمممممل فمممممرع ممممممن فمممممروع  فممممميهنمممممال شمممممركات عالميمممممة متيصصمممممة  . هللا ال يحيمممممر عفمممممد  -اليفيمممممر
 .وع يك  توجيه الدعوة المباشرة ل  راء من ت ك ال ركات العالمية المتيصصة الصناعي

 
 .الم تريات الحكومية تت  بموجب مناقصة عامة بأنعر  أ  أناولكن  -عضو ال جنة 

 
عممممممن نقممممممص   ممممممألتنين يممممممت  االعمممممم ن عممممممن مناقصممممممات عامممممممة لكنممممممك أصممممممل األ . صممممممحيح –اليفيممممممر 

ولع ممممممك هنمممممال منتجمممممات و ممممم ع احتكاريمممممة  . الفنيمممممة الياصمممممةعمممممداد المواصمممممفات إ  فمممممياليفمممممرة الهند مممممية 
ع مممممى اآلتمممممي  كمممممر لمممممك أ . إلنتاجهممممماال ممممممن المنمممممتع المحتكمممممر إلجنمممممتك  الحصمممممول ع يهممممما  بإمكمممممانلممممميس 

 :يتوبح لك الموبوع لكي فيل المنال 



 
اقتصادية مسائل يف حوارات

 
 

 
 83 | صفحة

تحديمممممد قيمممممة الطمممممائرة الحربيمممممة المممممراد ا مممممتيرادها عندئمممممذ  فمممميكانمممم  السمممممرعة هممممى العنصمممممر الحا ممممم   إ ا
والمعممممدات  ات المواصممممفات الفنيممممة الياصممممة لمممميس  كانمممم  المكممممائن وا ا  ثممممانوي السممممعر عنصممممر يصممممبح 

ال مممممممركات العالميمممممممة  إلمممممممىع يمممممممك ال جممممممموء  تفعمممممممل مممممممما ا  العمممممممالميالسممممممموق  فممممممميلهممممممما  مممممممعر معمممممممرو  
 إلمممممى أوال مممممركات غيمممممر المعروفمممممة  إلمممممى ممممممن ال جممممموء المتيصصمممممة ومفاتحتهممممما لتقمممممدي  عروبمممممها بمممممدالا 

ال ممممركات العالميممممة المتيصصممممة تكمممممون  إلممممىن توجيممممه المممممدعوة المباشممممرة أا كممممم . ه أكنممممر الو ممممطاء وممممما 
وتصممممديرها  بإنتاجهمممماتتيصممممص ت ممممك ال ممممركات  التمممميحالممممة شممممراء كميممممات ق ي ممممة مممممن السمممم ع  فمممميمقفولممممة 

 تجهيز معمل بالمواد الكيمياوية  في كما يحصل من ا 
 

ار العمممممر  يمممممواختجمممممراء المفاوبمممممات إهمممممل يقتصمممممر عممممممل لجنمممممة الم مممممتريات ع مممممى  -عضمممممو ال جنمممممة 
 والنو ية المنا ب من حيث السعر 

 
ا تفممممممين فيممممممه  ممممممير المفاوبممممممات وبيممممممان جوانممممممب القمممممموة ن تعممممممد تقريممممممرا أا ع ممممممى ال جنممممممة بممممممدا أال -اليفيممممممر 

صمممرار المجهمممز ع مممى عممممد  تقمممدي  خمممدمات ممممما إ مممممن ا   ار يمممتممم  اخت المممذيالعممممر   فممميوجوانمممب الضمممعف 
ومممممدة  أفضمممملالمنافسممممة لكممممن النو يممممة   ممممعاراأل ع ممممىأ ن السممممعر المقممممد  مممممن قف ممممه كممممان أ أوبعممممد الفيممممع 

 .من بقية المجهزين أقلالتجهيز 
 

 اختيار  ت   الذيع ى بالعر  ل  يقتنع الرئيس األ وا ا -عضو ال جنة 
 

 .عادة التفاو إ يمكن  -اليفير
 

 ل مؤ سة عادة المفاوبات فائدة إ  فيوهل  -عضو ال جنة 
 

شمممممممراء  تأجيممممممملكانممممممم  السمممممم ع الممممممممراد ا مممممممتيرادها مو ممممممممية هممممممل تسمممممممتطيع  إ االوقممممممم  مهممممممم   -اليفيممممممر 
  انتاجها المنتجات الزرا ية خار  موا   

 
المممممادة بالسممممعر المنا ممممب وبالكميممممة المنا ممممبة وبالنو يممممة المط وبممممة  أون ت ممممتر  السمممم عة أع ممممى لجنممممتك  

 .وفى الوق  المنا ب
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 المؤ سممممةمممممن رئمممميس   ممممأ  بت لممممذلك لعضمممموية لجنممممة الم ممممتريا أصمممم حال  أنممممايفممممدو  -عضممممو ال جنممممة 

 .لجنة فتح عرو  المجهزين إلى تنسيفي
 

همممما وكيفيممممة أنواع  ع ممممى المناقصممممة وشممممرو ها و بفممممتح العممممرو  وتعممممر   بممممدأأ . صممممحيح رأيممممك -اليفيممممر 
 .المستقفل القريب فيلجنة الم تريات الحكومية  في امتميزا  ان تكون عضوا أتمنى أ . تسعيرها

 
 2015كانون األول  20
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 حواب حو  تأايس و يحف ةناع  نين وهندس ودن  حابيي امتظالي
 
 

هنممممممال مبممممممادرة مممممممن الفنممممممك المركممممممزي العراقممممممي بمممممممنح قممممممرو  بفائممممممدة  بممممممأنع ممممممم   أ ممممممتا المهنممممممدس: 
  كان واليدمات األخر .وشرو  ميسرة إلقامة م اريع في قطاعات الصناعة والزراعة واإل

 
 اليفير: هذا صحيح.

 

 عر  مع ومات عن الم روع الصناعي.أ ن أريد أالمهندس: 
 

نسمممماني يهممممد  مممممن خمممم ل العمممممل الجممممماعي إاليفيممممر: بصممممورة عامممممة الم ممممروع االقتصممممادي هممممو تجمممممع 
ممم أونتممما   ممم عة إ إلمممى ا فمممي  لمممك  ريقمممة معينمممة تقمممدي  خدممممة خممم ل فتمممرة معينمممة وفمممي مكمممان معمممين  متبعا

 ا ل عمل.ا خاصا لرنتا  وتن يما 
 

  عر  ما هو دوري في الم روع كمن   أ ن أريد أكمهندس  أناالمهندس: 
 

فممممممممإن المممممممممن   هممممممممو العنصممممممممر الممممممممديناميكي  entrepreneur  بمعنممممممممى مممممممممن   اليفيممممممممر: إ ا تقصممممممممد ال  
والمحمممممرل لرنتممممما   وكانممممم  الن ريمممممة االقتصمممممادية التق يديمممممة تجعمممممل ممممممن الممممممن   مركمممممز السممممم طة  وهمممممو 

وجممممة كمالممممك ومممممدير ل م ممممروع فممممي نفممممس الوقمممم  ف مممميس هنممممال يسممممتمد وبممممعه مممممن خمممم ل  فيعتممممه المزد
ا فممممي الم ممممروعات والم كيممممة.  وهممممذا الفصممممل قممممد يكممممون منا ممممبا  دارةفصممممل فممممي الن ريممممة التق يديممممة بممممين اإل

الحرفيممممة لكممممن فممممي الوقمممم  الحابممممر أصممممبح الم ممممروع االقتصممممادي وحممممدة جما يممممة وانتهممممى  أوالصمممم يرة 
رين يوالسمممممم طة هممممممي  بقممممممة المممممممد دارة مممممماس اإلأعصممممممر المممممممن   الفممممممرد والم ممممممروعات الحرفيممممممة.  اليممممممو  
ان يكمممممون نصمممميفها صمممم يراا وهممممي ال تحصمممممل  أووالميططممممين التممممي لمممميس لهممممما نصمممميب فممممي رأس المممممال 

 رباح لتد ي  الدافع المادي النتمائها ل م روع.من األ جر فق  بل لها نصيبع ى األ
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مممممم أ ممممممتا المهنممممممدس:  حصممممممل نتيجممممممة ظممممممرو  التقممممممد  الفنممممممي واالختممممممراع  دارةوا هممممممذا التطممممممور فممممممي اإلعفا
  ا في ال ركات الكفر  وال ركات المتعددة الجنسية  ات التكنولوجيات المتقدمة. ا ا أوحصل 

 
 ولون.صف  كفد الحقيقة كما يقأ . اليفير: نع 

 
 المهندس: بصراحة هل تنصحي ألخذ قر  من الدولة إلقامة م روع صناعي 

 
 اليفير: هذا خفر جيد.

 
 بدأ أبدأ   كي  أن أيالمهندس: من 

 
يضمممممع  أوالصمممممناعي ال يتيمممممذ قراراتمممممه  أون المسمممممتنمر أ وقفمممممل كمممممل شممممميء الا أو ن تع ممممم  أاليفيمممممر: يجمممممب 

والمفيعممممات والعائممممد  اإلنتمممما نممممما يقممممو  بحسممممابات مسممممبقة ل تكممممالي  وتوقعممممات اخطتممممه بصممممورة ع مممموائية و 
جممممارة تأ مممميس م ممممروع إشمممميا  الممممراغفين بالحصممممول ع ممممى المتوقممممع مممممن ن مممما ه.  لا ممممف  بعممممت األ

جمممممدو  فنيمممممة وهميمممممة  أوبعمممممت المكاتمممممب لتزويمممممده  بدرا مممممة جمممممدو  اقتصمممممادية  إلمممممىصمممممناعي ي جمممممؤون 
حمممممد ابريهممممي ع ممممي فممممي كتابممممه أي الممممدكتور أر  إلممممىشممممير أن أا ممممبة د بهممممذ  المنأو رقمممما (.  و أ يعنممممي تممممرهي  

مممممأقمممممر  اال مممممتنمار االجنفمممممي فمممممي عمممممال  االقتصممممماد الحمممممر واالنفتممممماح الممممممالي(.   ا   أ لمممممك مممممما يقولمممممه نصا
توقعاتممممممممه عمممممممن العوائممممممممد والميممممممما رة وتتكممممممممون  إلمممممممىا  المسمممممممتنمر اليممممممما  يتيممممممممذ قمممممممرار  ا ممممممممتنادا  ٢١٤

 إلممممممىليممممممات  ممممممايكولوجية و هنيممممممة ومممممممن خمممممم ل معالجممممممة مع ومممممممات وال تسممممممتند بالضممممممرورة  التوقعممممممات ب
  منهع رصين.

 
المممممال  رأس ع ممممى ن تتممممأثر توقعممممات المسممممتنمر حممممول العائممممد بالمسممممتويات المتحققممممة فعمممم ا أمممممن الطفيعممممي 

ماممممممه.  ولهمممممذا أليمممممه الفمممممر  اال مممممتنمارية المعروبمممممة إن مممممطة القائممممممة والتمممممي تماثمممممل مممممما تمممممؤدي فمممممي األ
معامممممل صممممنا ية جديممممدة يوجممممد صممممنفها  إقامممممةع ممممى  األعمممممالقممممدا  رجممممال إلسممممفب لمممميس مممممن المنت ممممر ا

نمممممم  أو  إليممممممكالمهمممممم   بالنسممممممبة  –ي ممممممت ل بكفمممممماءة وا شممممممة ويتكفممممممد خسممممممائر(  أو عممممممن الت مممممم يل معطمممممم ا 
نقممممممود(.   - مممممم ع -المعادلممممممة البسمممممميطة وتممممممت يص بالتممممممالي:  نقممممممود أون تعممممممر  هممممممذ  الفكممممممرة أمهنممممممدس  

نقمممممممدي لقمممممممو  اقتصمممممممادية  أون الم مممممممروع المممممممذي ترغمممممممب بتأ يسمممممممه همممممممو تجممممممممع ممممممممالي أمعنمممممممى  لمممممممك 
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وبوا مممطة  اإلنتممما  ممم ع عمممن  ريمممق  إلمممىن تتحمممول همممذ  النقمممود أواجتما يمممة.  همممذا التجممممع يعممممل ع مممى 
القممممممو  االقتصممممممادية السممممممابقة نفسممممممها فممممممي شممممممكل  إلممممممىن تعممممممود هممممممذ  السمممممم ع أالمبادلممممممة التجاريممممممة يمكممممممن 

  نقود.
 

 ي ل م روع اإلنتاجالمهندس: كي  يتحدد الن ا  

 
ممممأي ل م ممممروع ع ممممى اإلنتمممماجاليفيممممر: يتحممممدد الن مممما   ا.  وظممممائف  مممماس الوظممممائف التممممي يقممممو  بهمممما  بعا

قسمممممما  التممممممي يتكممممممون منهمممممما  وهممممممذ  الوظممممممائف  بممممممارة عممممممن م ممممممروع يممممممت  مممممممن خمممممم ل الوحممممممدات واأل أي
ن التعمممماون أا ع ممممى ا وخممممدمات تجاريممممة ثالناممممياممممداريممممة ثاناال وخممممدمات ماليممممة و أو فنيممممة  أونتاجيممممة إخممممدمات 

 القطاعات برورة تكام ية. أوقسا  بين هذ  األ

 
قسمممما  الميت فمممة فممممي الم ممممروع الصممممناعي ع ممممى المزيممممد مممممن التوبممميح لطفيعممممة عمممممل األ أرجمممموالمهنمممدس: 

  فيل المنال.
 

ودرجممممممة  اإلنتمممممما ويراقممممممب حجمممممم   اإلنتمممممما ي يقممممممو  بعم يممممممة تجميممممممع عناصممممممر اإلنتمممممماجاليفيممممممر: القطمممممماع 
ال إ ا قممممممما  القطممممممماع الممممممممالي إالجمممممممودة وهمممممممذا القطممممممماع ال يسمممممممتطيع ممار مممممممة عم مممممممه والقيممممممما  بوظيفتمممممممه 

جانممممممب هممممممذين القطمممممماعين لممممممدينا  الممممممى.  و اإلنتمممممما لعم يممممممة  اإلداري بعم يممممممة التمويممممممل والتن ممممممي   اإلداري و 
القطممممماع التجممممماري المممممذي يتمممممولى مهممممممة تسمممممويق منتجمممممات الم مممممروع  وع مممممى القطممممماع التجممممماري  أوالقسممممم  
ممممممما ليممممممممة و   التممممممممي تتضممممممممن الممممممممواد األاألخمممممممر  مممممممواق ومممممممممن الم مممممممروعات مهممممممممة ال ممممممممراء ممممممممن األ أيضا

 التي يحتا  اليها الم روع ل قيا  بوظائفه. اإلنتا ومست زمات 
 

 قسا  الم روع الصناعي أتعار  بين  أون تحصل منافسة أالمهندس: هل يمكن 
 

ويعطممممممي  اإلنتمممممما ي يهمممممت  بمزايمممممما اإلنتمممممماج أواليفيمممممر: هممممممذا  ممممممؤال عم ممممممي.  باختصمممممار  القسمممممم  الفنممممممي 
 اإلداري القسمممم  المممممالي و  أمممممايممممة وتحقيممممق التقممممد  الفنممممي وتحسممممين جممممودة السمممم ع.  اإلنتاجلويممممة لزيممممادة و األ

ف ممممم  ه ال ممممماغل مواجهمممممة م مممممك ة النفقمممممات المتزايمممممدة نتيجمممممة نممممممو الم مممممروع ممممممما يتط مممممب البحمممممث عمممممن 
ممممم  أوالقطممممماع  أمممممماربممممماح.  ا بممممم   النفقمممممات وريمممممادة األمصمممممادر التمويمممممل.  والقسممممم  الممممممالي يحممممماول دائما
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القسممممم  التجمممممماري فممممممإن حيمممممماة الم مممممروع وا ممممممتمرار  يتوقممممممف ع ممممممى قدراتمممممه ومبادراتممممممه لتصممممممري  منتجممممممات 
ع وخدماتمممممممه والقسممممممم  التجممممممماري ينصمممممممب اهتماممممممممه ع مممممممى القمممممممو  االجتما يمممممممة اليارجيمممممممة ممممممممن الم مممممممرو 

 مسته كين وموردين وم روعات منافسة.
 

 ية ل م روع الصناعي اإلنتاجالمهندس: كي  تتحدد الطاقة 
 

ن نتصمممممور وجمممممود م مممممروع يعممممممل بطاقمممممة انتاجيمممممة النهائيمممممة ف كمممممل م مممممروع  اقتمممممه أاليفيمممممر: ال يمكمممممن 
 أممممممما .  مممممماس  اقتممممممهأ  نفسممممممه ع ممممممى ن يكي ممممممأالمصممممممممة وع يممممممه  أوالمفتربممممممة  أورة يممممممة المقممممممداإلنتاج

كيممممم  تتحمممممدد همممممذ  الطاقمممممة فإنهممممما تتحمممممدد حسمممممب ال مممممر  ممممممن قيممممما  الم مممممروع وفمممممي نطممممماق عناصمممممر 
يمممممة التمممممي يضمممممعها ويتبعهممممما.  وكمممممما تع ممممممون فمممممإن اإلنتاجوخاصمممممة السممممم ع الرأ ممممممالية واليطمممممة  اإلنتممممما 
نتاجهمممممما ممممممن  مممممم عة معينمممممة خمممممم ل فتمممممرة رمنيممممممة إيممممممة همممممي عممممممدد الوحمممممدات التممممممي يمكمممممن اإلنتاجالطاقمممممة 

محممممددة.  وتعتفمممممر توقعمممممات الط مممممب الك مممممي ومعرفمممممة الوبمممممع التنافسمممممي نقطمممممة الفدايمممممة عنمممممد تحديمممممد همممممذ  
يممممة ل م ممممروع أكفممممر مممممن تقممممديرات الط ممممب حتممممى يمممممت  اإلنتاجن تكممممون الطاقممممة أالطاقممممة.  ومممممن المفضممممل 

ممممممن نقطمممممة  أقممممملن يكمممممون مسمممممتو  ا مممممت  ل  اقمممممة الم مممممروع أوال ينب مممممي ت فيمممممة الط مممممب لعمممممدة  مممممنوات  
 التعادل.

 
 المهندس: ما هي نقطة التعادل 

 
  رادات المفيعات مساوية لتكالي  اإلنتا .إياليفير: نقطة التعادل تتحقق عندما تكون 

 
 المهندس: هل يمكن تقدير المفيعات 

 
رادات وتطورهمممما خمممم ل عمممممر الم ممممروع وفقمممما لنمممممو يمممماليفيممممر: يممممت  تحديممممد الوحممممدات المنتجممممة وكممممذلك اإل

  الط ب المتوقع.
 

  ن الم روع في  فيل القيا  بوظائفه  يتكفد الكنير من النفقات.أالمهندس: البد 
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 النفقات تمنل الك فة الك ية ل م روع. أواليفير: نع  مجموع هذ  التكالي  
 

والنفقمممات الك يممممة تتكممممون ممممن ث ثممممة عناصممممر رئيسممممية همممي: النفقممممات النابتممممة  وهمممذ  تمنممممل تك فممممة خممممدمات 
التكمممممممالي   أواالفترابممممممية فمممممممي الم ممممممروع  ثمممممم  لممممممدينا النفقممممممات  أوالمرتبطممممممة بالطاقممممممة المقممممممدرة  اإلنتمممممما 

الفع يممممة نهمممما تممممرتب  مباشممممرة بالطاقممممة أ أي اإلنتمممما المت يممممرة والمرتبطممممة ب ممممكل نسممممفي بممممالت ير فممممي حجمممم  
 اإلنتمممما فممممي الم ممممروع وبصممممر  الن ممممر عممممن  اقتممممه االفترابممممية وتحممممدد كميتهمممما بقممممدر كميممممة عناصممممر 

الزيممممادة ت يممممرت همممممذ   أوال رمممممة إلنتمممما  حجمممم  معمممممين مممممن النمممماتع وك مممممما ت يممممر هممممذا النمممماتع بالنقصمممممان 
  النفقات في نفس االتجا  وبنفس النسبة.

 
ن التكمممممالي  النابتمممممة أة قاب مممممة ل تجزئمممممة فمممممي حمممممين فهممممم  ممممممن ك ممممممك بمممممأن التكمممممالي  المت يمممممر أالمهنمممممدس: 

 غير قاب ة ل تجزئة.
 

بت يممممر  أياليفيممممر: ك مممممك مضممممفو  فالتكممممالي  النابتممممة ال تت يممممر بت يممممر الطاقممممة الفع يممممة فممممي الم ممممروع 
صممممول الطفي يممممة وممممن ثمممم  فهممممي غيمممر قاب ممممة ل تجزئممممة وتمممؤدي وظممممائف مسممممتمرة وت ممممل األ اإلنتمممما حجممم  

ال بإنقممممما  الطاقمممممة المقمممممدرة إممممممن المبممممماني واآلالت.  وهمممممذ  النفقمممممات ال يمكمممممن إنقاصمممممها  جمممممل وي مممممة األ
خمممر فممممإن ريممممادة آل م مممروع  وهممممو مممما يعنممممي ت يممممر هيك مممه التكنولمممموجي واالقتصممممادي ككمممل.  ومممممن جانممممب 

 التكالي  النابتة يعني التو ع اال تنماري.
 

 القتصادية المهندس: هل من الضروري القيا  بدرا ات الجدو  الفنية وا
 

 همية القيا  بإعداد درا ات الجدو  الفنية واالقتصادية.أ اليفير: هنال مفررات وميزات توبح 
 

درا ممممة الجممممدو  الفنيمممممة واالقتصممممادية ألي م مممممروع تعنممممي جممممممع وتح يممممل الفيانمممممات والمع ومممممات المتع قمممممة 
فنممممممي  قممممممرار إلممممممىبالم ممممممروع اال ممممممتنماري وعربممممممها بأ مممممم وب منطقممممممي وب ممممممكل يسمممممماعد فممممممي الوصممممممول 

 واقتصادي ب أن مد  قدرة الم روع ع ى تحقيق الهد  من ان ائه.  وت مل هذ  الدرا ة:
 

  درا ة السوق 
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 التح يل الفني والهند ي 
 التح يل المالي واالقتصادي 
  وبرنامع تنفيذ الم روع اإلداري التح يل 

 
 م روع. أين يتيذ في بوئه قرار اال تنمار في أوت كل هذ  الدرا ة اال اس الذي يجب 

 
 المهندس: ما المع ومات والفيانات المط وبة إلعداد درا ات الجدو  الفنية واالقتصادية 

 
 اليفير: ت مل الفيانات المط وبة:

 
  المح ممممممي اإلنتمممممما  -اال ممممممتيرادات والصممممممادرات -الجوانممممممب التسممممممويقية  بيانممممممات عممممممن الط ممممممب- 

 الخ --الوبع التنافسي -دخل الفرد -السكان
  واآلالت والمعدات ال رمة ل م روع اإلنتا المع ومات الفنية الياصة بتقنية  
 متط بات الحكومة ل موافقة ع ى الم روع  
 توفير التمويل والحوافز الت جي ية التي تقدمها الدولة 

 
 .ريد منك بعت النصائح قفل الفدء بتأ يس م روعي الصناعيأالمهندس: 

 
ن تجمممممع المع ومممممات الدقيقممممة عممممن أنقطمممة الفدايممممة مممممن السمممموق.  ع يمممك   اليفيمممر: نعمممم  الممممدين النصمممميحة.

السمممممم عة التممممممي تقممممممرر تصممممممنيعها.   أوحجمممممم  السمممممموق العراقيممممممة مممممممن النمممممماحيتين الكميممممممة والنو يممممممة ل سمممممم ع 
 مصادر المع ومات المتاحة هي:

 
  التجممممممارة فممممممي الجهممممممار المركممممممزي لرحصمممممماء  اال مممممم ع ع ممممممى تفاصمممممميل المممممممواد  إحصمممممماءدائممممممرة

Items ة وليس مجموعات    يGroups 
 اتحاد الصناعات العراقي 
 غر  التجارة 
   ورارة التجارة -دائرة تطوير القطاع اليا 
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 اإلنتا  ب د  شهاشااال واق المح ية ل   ع ع ى الس ع الصنا ية المعروبة ل فيع ومن) 
 .الهيشة الو نية ل  تنمار 

 
 ا.المهندس: شكرا 

 
 اليفير: ال شكر ع ى واجب.

 
 المظالب

 
 -ال رفممممممممممة التجاريممممممممممة الصممممممممممنا ية -االقتصممممممممممادية والبحممممممممممو   دارةعممممممممممداد اإلإ  -عممممممممممداد درا ممممممممممات الجممممممممممدو  إ الورشممممممممممة فممممممممممي  -١

  ١٩٩٥ه/١٤١٥لى و الطبعة األ -المنطقة ال رقية 
درا ممممممممة فممممممممي اقتصمممممممماديات الم ممممممممروعات مممممممممن  -الفنمممممممماء االقتصممممممممادي ل م ممممممممروع  -الممممممممدكتور مصممممممممطفى رشممممممممدي شمممممممميحة  -٢

المممممممممممدار  -الم مممممممممممروع المممممممممممدولي -الم مممممممممممروع االشممممممممممتراكي -الم مممممممممممروع الرأ ممممممممممممالي  -االقتصمممممممممممادية المقارنممممممممممة خمممممممممم ل المممممممممممن   
 ١٩٨٠بيروت  -الجام ية ل طباعة والن ر

بيمممممم  الحكمممممممة  -اال ممممممتنمار االجنفممممممي فممممممي عممممممال  االقتصمممممماد الحممممممر واالنفتمممممماح المممممممالي  -الممممممدكتور احمممممممد بريهممممممي ع ممممممي  -٣
 ٢٠١١ب داد  -جمهورية العراق  -
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 حواب حو  تمويل التجابة الخاباي  لكعياق نين وو س حابيي امتظالي
 
 

عم ممممم  فمممممي الفنمممممك المركمممممزي لممممممدة  وي مممممة ولمممممدي  مممممؤال حمممممول تمويمممممل التجمممممارة  أنممممما أ مممممتا الموظمممممف: 
 اليارجية.

 
 اليفير: أين كن  تعمل 

 
 الموظف: كن  أعمل في مديرية اإلحصاء في الفنك المركزي.

 
 اليفير: ما ا كان عم ك 

 
 مممم ع اال ممممته ل  إلممممىالموظممممف: فممممي الفدايممممة كممممان الفنممممك يضممممع تيصيصممممات اال ممممتيراد  كنمممما نقسمممممها 

يمممممممة.  لكمممممممل اإلنتاجكمممممممما كنمممممما نسمممممممميها  ممممممم ع اال ممممممته ل المممممممدائ  والسمممممم ع  أوالجمممممماري والسممممممم ع المعمممممممرة 
ورارة التجمممممارة  إلمممممىمجموعمممممة ممممممن همممممذ  السممممم ع كمممممان الفنمممممك المركمممممزي ييصمممممص مبمممممال  معينمممممة وير ممممم ها 

 ألخذها بن ر االعتبار عند وبع منهع اال تيراد السنوي.
 

 اليفير: كي  تتعامل ورارة التجارة مع هذ  السقو  الع يا ل  تيراد 
 

الموظمممممف: فمممممي الواقمممممع كانممممم  هنمممممال لجنمممممة إلعمممممداد ممممممنهع اال مممممتيراد تضممممم  ممن مممممين عمممممن ورارة التجمممممارة 
الكممممممارل العاممممممة واتحممممماد الصمممممناعات  مهمتهممممما توريمممممع  والفنمممممك المركمممممزي وغرفمممممة تجمممممارة ب مممممداد ومديريمممممة

التيصيصممممممات اال ممممممتيرادية ع ممممممى المممممممواد والفقممممممرات اال ممممممتيرادية مسممممممتعينة بالتفويممممممب السمممممم عي لتعريفممممممة 
 بروكسل.

 
 اليفير: كي  يت  التوريع 
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الموظممممممممممف: كانمممممممممم  ورارة التجممممممممممارة تعتمممممممممممد آنممممممممممذال ع ممممممممممى تصممممممممممني  التجممممممممممار المسممممممممممتورين حسممممممممممب 
  مجموعممممممة مممممممن التجممممممار متيصصممممممة با ممممممتيراد البقوليممممممات  الحمممممممص التجاريممممممة.  مممممممن ا االختصاصمممممات 

والعمممممممممدس والفاصممممممممموليا(  ومجموعمممممممممة متيصصمممممممممة با مممممممممتيراد الممممممممممواد اإلن مممممممممائية  الحديمممممممممد والي مممممممممب(  
قم مممممة  ومجموعمممممة خمممممر  متيصصمممممة با مممممتيراد األأومجموعمممممة متيصصمممممة با مممممتيراد ال ممممماي والسمممممكر  و 

خمممممممر  متيصصممممممممة با ممممممممتيراد السمممممممم ع أهزة  ومجموعممممممممة خمممممممر  متيصصممممممممة با ممممممممتيراد الم بمممممممس الجمممممممماأ
خمممممممممر  متيصصمممممممممة با مممممممممتيراد السممممممممميارات  مجموعمممممممممة متيصصمممممممممة با مممممممممتيراد المكمممممممممائن أالكهربائيمممممممممة  و 

 وجود ش بة ال تيرادات الدوائر الحكومية. إلىبافة إوالمعدات اليدوية وهكذا.  
 

 اليفير: هل كان هذا الن ا  يعمل بصورة جيدة 
 

ممممم قم مممممة أ  تممممماجر متيصمممممص فمممممي تجمممممارة الن ممممما  اال مممممتيرادي مناليممممماا.  ممممممن ا ا لممممم  يكمممممن الموظمممممف:  بعا
 إلمممممىاال مممممتيراد  إجمممممارةيقمممممو  بفيمممممع  قم مممممة النسمممممائية.  مممممما ا يفعمممممل  جمممممارة ال مممممتيراد األإالموبي يممممما يممممممنح 

ن التجمممممممار أممممممممن  لمممممممك  األهممممممم مسمممممممتورد لاقم مممممممة النسمممممممائية ويعمممممممر  نفسمممممممه ل مسمممممممؤولية القانونيمممممممة.  و 
ا متيصصممممممين وأكنمممممر قمممممدرة ع ممممممى تقمممممدير الط مممممب ع ممممممى ح يممممممة كمممممانوا تجمممممارا المتعمممممام ين فمممممي السممممموق الم

السمممم ع التممممي يتعممممام ون بتجارتهمممما مممممن الموظممممف الممممذي يقممممو  بإعممممداد تقممممديرات الط ممممب والحاجممممة المح يممممة 
 مممماليب اإلحصممممائية لتقممممدير الط ممممب وتيطممممي  ا ممممتيراد السمممم ع الميت فممممة مممممن اليممممار  ع ممممى وفممممق األ إلممممى

لمممم  يكممممن  ١٩٧٣-١٩٦١ن تفويممممب منهمممما  اال ممممتيراد خمممم ل المممممدة أمممممن كممممل  لممممك  األهمممم المفيعممممات.  و 
 إلممممى لجميممممع السمممم ع التممممي تحتاجهمممما السمممموق المح يممممة  فمجموعممممة  مممم ع اال ممممته ل كانمممم  مقسمممممة شممممام ا 

فقمممممرات رئيسمممممي  إلمممممىمجمممممموعتين همممممما  ممممم ع اال مممممته ل الجممممماري تضممممم   مممممتة فصمممممول رئيسمممممية مقسممممممة 
مجموعممممة  ممم  ية.  و مممم ع اال مممته ل الممممدائ   أوة فقمممرة تمنممممل كمممل منهمممما  ممم ع ٢٣٠وثانويمممة يف ممم  عممممددها 

فهممممي مقسمممممة  اإلنتمممما  مممم ع  أمممممافقممممرة.   ٩٠فقممممرات يزيممممد عممممددها ع ممممى  إلممممىتضمممم   ممممتة فصممممول مقسمممممة 
ا كمممان تفويممممب منهمممما  اال ممممتيراد فقممممرة.  وعم يامممم ١٩٤فقممممرات إحصممممائية عمممددها  المممىخمسممممة فصممممول و  إلمممى

عممممداد اإلحصممممائيات عممممن إ حصمممماء فممممي ييت ممممف عممممن التفويممممب المسممممتيد  مممممن قفممممل الجهممممار المركممممزي لر
والتصمممممني  القيا مممممي المممممدولي الموحمممممد  ١٩٦٩تجمممممارة العمممممراق اليارجيمممممة  تعريفمممممة بروكسمممممل ل ايمممممة عممممما  

  ١٩٧٠ المعدل( منذ  نة 
 

 اليفير: ما الذي تريد معرفته بالضب  
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 ن اعر  كيفية تمويل التجارة اليارجية أريد أالموظف: في الحقيقة 

 
 :بين لك ما ي يأاليفير: هذ  قصة  وي ة ومع  لك 

 
فمممي بدايمممة تأ ممميس الحكممم  المممو ني وبمممع العممممراق تحممم  االنتمممداب الفريطممماني المممذي بمممدأ بعمممد الحممممرب -١

ا ممممممن النممممماحيتين السيا مممممية واالقتصمممممادية ل سيا مممممة العاممممممة لفريطانيممممما لمممممى وأصمممممبح خابمممممعا و العالميمممممة األ
ة رقابمممة حكوميمممة وكانممم  أيمممارة اليارجيمممة  ف ممم  تكمممن هنمممال التمممي اتبعممم   يا مممة البممماب المفتممموح فمممي التجممم

 مممممماس حمايممممممة السمممممم ع المسممممممتوردة مممممممن  مممممم طة االحممممممت ل تفممممممر  بعممممممت الر ممممممو  الكمركيممممممة هممممممدفها األ
لمانيممممما واليابممممان  وا ممممتمرت هممممذ  السيا ممممة حتممممى انمممممدالع أبريطانيمممما مممممن منافسممممة السمممم ع المسممممتوردة مممممن 

 الحربي. اإلنتا  إلىمي العال اإلنتا الحرب العالمية النانية وتحول 
 
عصممممبة  إلممممىأع ممممن ا ممممتق ل العممممراق وتحممممرر  مممممن االنتممممداب الفريطمممماني وانضمممم   ٣/١٠/١٩٣٢فممممي  -٢

   كعضو كامل.األم
 

ل فمممممي مادتممممه األ ١٩٣٩لسممممنة  ٥٨صممممدر مر ممممو  تن مممممي  الحيمممماة االقتصمممممادية رقمممم   -٣ لمممممى و المممممذي خممممو 
ن مممممة ألغممممرا  منممممع وتقييممممد ومراقبممممة ا ممممتيراد البضممممائع والمنتوجممممات  وكممممذلك اتيمممما  صممممدار األإجمممموار 
 ها.أ عار ها وتحديد احصاءها و أنواعلمراقبة كميات البضائع المستوردة ع ى اخت    إجراءات

 
تممممممم  عقمممممممد االتفاقيمممممممة العراقيمممممممة الفريطانيمممممممة ل عمممممممم ت النمممممممادرة تضممممممممن  ث ثمممممممة  ٢٨/٥/١٩٤٥فمممممممي  -٤

 مباد  وهي:
 
 العراق. إلى  كافة التدابير التي تسهل اال تيراد من بريطانيا اتيا -أ

 ريكي والدوالر الكندي والفرنك الفرنسي.األمتحديد العم ت النادرة بالدوالر  -ب
تقممممو  بريطانيممممما بتيصمممميص مبمممممال  مممممن العمممممم ت النممممادرة إلنفاقهممممما خمممم ل ممممممدة معينممممة فمممممي ا مممممتيراد  - 

االقطممممار  ات  أيدها مممممن بريطانيمممما والكت ممممة اإل ممممترلينية  بعممممت السمممم ع الضممممرورية التممممي يتعممممذر ا ممممتيرا
.  وتممممم  جممممارةا لقيممممد اإلالعممممم ت غيممممر النممممادرة(  وأصممممبح اال مممممتيراد مممممن ب ممممدان العممممم ت النمممممادرة خابممممعَ 
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هممممما أنواعن تكمممممون الممممممواد ع مممممى اخمممممت   أاشمممممترا   ١٩٤٨لسمممممنة  ٢٤بموجمممممب بيمممممان ورارة التمممممموين رقممممم  
 التموين.خابعة إلجارة اال تيراد من ورارة 

 
وخطمممممم   ١٩٥٨الموظممممممف: ولكممممممن منمممممماهع اال ممممممتيراد السممممممنوية التممممممي وبممممممع  بعممممممد قيمممممما  ثممممممورة تمممممممور 

التجممممارة اليارجيممممة التممممي وبممممع  بعممممد تممممأمي  عم يممممات شممممركات الممممنف  االجنفيممممة لمممم  تركممممز ع ممممى تنميممممة 
 االقتصاد العراقي الصناعي والزراعي.

 
جنفيمممممة الفمممموائت الماليمممممة ممممممن العم مممممة األنممممم  ع مممممى حمممممق.  لممممم  يممممت  توجيمممممه نسمممممبة كفيمممممرة ممممممن أاليفيممممر: 

رابمممممممي ا تصممممممم ح األ قممممممملع مممممممى األ أو المممممممدوالر( فمممممممي عم يمممممممات التنميمممممممة االقتصمممممممادية واالجتما يمممممممة 
نتمممما  اليضممممر والفواكممممه انتمممما  الحنطممممة وال ممممعير واالهتممممما  باإلنتمممما  الحيممممواني و إالزرا يممممة والتو ممممع فممممي 

 ممممتيراد ع ممممى مصممممرا يه ال ممممتيراد ميت ممممف  مممممن  لممممك تمممم  فممممتح بمممماب االوتطمممموير بسمممماتين النييممممل.  بممممدالا 
 ممممممن االعتمممممماد ع مممممى المممممنفس فمممممي ت طيمممممة الحاجمممممة   بمممممدالا يمممممة واال مممممته كية.  خمممممذ ممممممن ا اإلنتاجالسممممم ع 

المح يمممممة ممممممن الفواكمممممه واليضمممممر أصمممممبح المممممموا ن العراقمممممي يفضمممممل اقتنممممماء اليضمممممر والفواكمممممه المسمممممتوردة 
 هذا اليو .ا لمن الدول العربية المجاورة.  هذا الوبع ما رال قائما 

 
الموظممممممف: اليممممممو  لممممممدينا نافممممممذة لفيممممممع العم ممممممة االجنفيممممممة  الممممممدوالر( مممممممن قفممممممل الفنممممممك المركممممممزي لتمويممممممل 

 ا تيرادات القطاع اليا  ألغرا  اال تيراد من اليار .
 

اليفيمممممر:  مقا عممممما( نعممممم  منمممممذ انتهممممماء الحمممممرب العالميمممممة النانيمممممة وحتمممممى همممممذ  السممممماعة تتبمممممع الحكوممممممات 
  ة التو ع في اال تيراد كحل لمعالجة ظاهرة التضي .العراقية المتعاقبة  يا

 
 ل  تجب ع ى  ؤالي حول تمويل التجارة اليارجية. أ تا الموظف: 

 
مممما كتبمممه المممدكتور م همممر محممممد صمممالح  إليمممكالدقمممة فمممي جممموابي  مممأنقل  إلمممىكمممون أقمممرب أاليفيمممر: لكمممي 

االنمممممممو    -اليارجيمممممة جنفممممممي وتمويمممممل التجممممممارة حيمممممث كتممممممب يقمممممول فممممممي مقالمممممه  تممممممراك  االحتيممممما ي األ
 ا:العراقي  المن ور ع ى موقع شبكة االقتصاديين العراقيين ما ي ي نصا 
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النقممممممممود  إدارةالع مممممممم  الممممممممذي يصممممممممف  إلممممممممى Trade Financeينصممممممممر  مفهممممممممو  تمويممممممممل التجممممممممارة 
والمصممممممممممار  واالئتمممممممممممان واال ممممممممممتنمارات والموجممممممممممودات ألغممممممممممرا  التجممممممممممارة الدوليممممممممممة  وان اال ممممممممممرا  

مين ومجهممممممزو أالتجممممممارة همممممم  المصممممممدرون والمسممممممتوردون والممولممممممون ورجممممممال التممممممالم مممممماركة فممممممي تمويممممممل 
  .  ث  يقول:األخر اليدمات 

 
ممممم ا فمممممي حركمممممة تمويمممممل التجمممممارة ومسمممممتو  ا وابمممممحا التممممماريخ االقتصمممممادي ل عمممممراق الحمممممديث قمممممد أشمممممر  ت رما

خيممممرة ألتين انتممممراك  االحتيمممما ي الر مممممي ل ممممب د حيممممث مولمممم  ممممموارد الممممنف  الري يممممة خمممم ل السممممنوات السمممم
جنفيمممة فمممي تمويمممل التجمممارة وبنسمممبة ال تقمممل عممممن بالمائمممة ممممن احتياجمممات المممب د ل عم مممة األ ٩٥مممما نسمممفته 

 ربعة األخيرة.رادات الموارنة العامة في أفضل  نواتها خ ل العقود األإيبالمائة في تمويل  ٨٥
 

 .جزي ا  شكرااالموظف: 
 

 اليفير: لك ال كر.
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حوووو   عوووض اوانوووب التجي ووو  الظووويني  نوووين وو وووس وظوووي   حابيوووي حوووواب 
 امتظالي

 
 

الموظمممممف المصمممممرفي راجيممممماا ممممممن اليفيمممممر االقتصمممممادي الحممممموار حمممممول بعمممممت جوانمممممب التجربمممممة الصمممممينية 
 في الربع األخير من القرن الع رين.

 

 اليفير: تفضل ما ا في جعفتك 
 

بممممأن ممممما حصممممل فممممي الصممممين مممممن نمممممو ا  أنمممما كمصممممرفي مممممن خمممم ل متمممابعتي الموظمممف المصممممرفي: عفمممموا 
 واردهار يعود إلى حد كفير ل ن ا  المصرفي في الصين الذي تعود م كيته ل دولة.

 
 ١٩٧٨ممممما تقولممممه صمممممحيح.  لكممممن لنممممتك   مممممن الفدايمممممة.  فممممي شممممهر كممممانون األول عممممما   نعمممم . اليفيممممر: 

فمممماة ماوتسممممي أع نمممم  القيممممادة الصممممينية بزعامممممة دينمممم  جيمممماو بينمممم  برنممممامع إصمممم ح شممممامل و لممممك إثممممر و 
 .١٩٧٦تون  عا  

 
الموظممممممف المصممممممرفي: يفممممممدو أن برنممممممامع اإلصمممممم ح فممممممي الصممممممين تممممممزامن مممممممع التحممممممول إلممممممى ال فراليممممممة 

 الجديدة في بريطانيا والواليات المتحدة.
 

ربمممممما حصمممممل  لمممممك مصمممممادفة إ  كانممممم  الصمممممين تسمممممعى إلمممممى إن ممممماء نممممموع خممممما  ممممممن  نعممممم . اليفيمممممر: 
 اقتصاد السوق.

 
 ي عم ه الز ي  الصيني دين  جياو بين  الموظف المصرفي: ما الذ
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 مممممة ناع ممممم  األ أ مممممتا اليفيمممممر: حسمممممب الدرا مممممات التمممممي ا  عممممم  ع يهممممما ومنهممممما درا مممممة  ديفيمممممد همممممارفي( 
ممممموجز تممممارييي(   -المتميممممز فممممي مركممممز خريجممممي جامعممممة مدينممممة نيويممممورل فممممي كتابممممه  ال فراليممممة الجديممممدة 

 ما يأتي: ٢٠٠ما   حيث يقول في الصفحة نق ه إلى العربية مجاب اإل
 

تحمممممممدينات فمممممممي مجممممممماالت الزراعمممممممة والصمممممممناعة والتع مممممممي  والمممممممدفاع  وَ مممممممَعْ   أربمممممممع ركمممممممز دنممممممم  ع مممممممى 
اإلصمممم حات إلمممممى ا مممممت  ل قمممممو  السمممموق واال مممممتفادة منهممممما بممممممن األ ممممر العاممممممة ل قتصممممماد الصممممميني 

بتكممممار وكانمممم  الفكممممرة أ ا مممماا تحفيممممز المنافسممممة بممممين ال ممممركات التممممي تم كهمممما الدولممممة ع ممممى أمممممل تفعيممممل اال
السممممموق لكمممممن هممممذ  العم يمممممة كانممممم  أقمممممل أهميممممة بكنيمممممر ممممممن تيفيممممم   أ مممممعاروالنمممممو ثممممم  أدخ ممممم  آليممممات 

االقتصمممممادية إلمممممى المنممممما ق واالقمممممالي  -مركزيمممممة السممممم طة وتفمممممويت المزيمممممد ممممممن الصممممم حيات السيا مممممية
 المح ية ب كل متسارع(.

 
  تنمار االجنفيين.نه ت  فتح الصين أما  التجارة واالفإالموظف المصرفي: حسب مع وماتي 

 
تممم    لمممك ولكمممن تحممم  إشمممرا  الدولمممة الصمممار   وكمممان همممد  همممذا االنفتممماح ع مممى اليمممار   نعممم . اليفيمممر: 

جنفمممممي ل مممممراء المعمممممدات الحصممممول ع مممممى التكنولوجيممممما الحدينمممممة وكسمممممب احتيا يمممممات كافيمممممة ممممممن النقمممممد األ
 واألدوات الضرورية لدع  النمو االقتصادي الداخ ي.

 
أن ممممما يسمممممى بممممالمعجزة االقتصممممادية فممممي الصممممين تتمنممممل فقمممم  فممممي التحممممول  الموظممممف المصممممرفي: هممممل

 إلى اقتصاد السوق 
 

اليفيممممر: ال  لقممممد حمممممد  فممممي الصممممين تحمممممول فممممي الع قمممممات الطبقيممممة وع قممممات الم كيمممممة الياصممممة وكمممممل 
 الترتيبات المؤ ساتية األخر  التي يقو  ع يها االقتصاد الرأ مالي.

 
اتيمممممممذت مسممممممارها اليممممممما  نحممممممو االشمممممممتراكية بيصمممممممائص  الموظممممممف المصمممممممرفي: يقممممممال بمممممممأن الصممممممين

 صينية فما ا يعني  لك 
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اليفيممممممر: حسممممممب ممممممما يممممممذكر   ديفيممممممد هممممممارفي( فممممممي كتابممممممه آنممممممف الممممممذكر فممممممإن الصممممممين تجنفمممممم   مسممممممار 
اليصيصممممممة الفوريممممممة( أو  عمممممم   الصممممممدمة(  الممممممذي فربممممممه صممممممندوق النقممممممد الممممممدولي والفنممممممك الممممممدولي 

نهممممما مممممن تفمممممادي الكممممموار  واجممممماع واشمممممنطن ع ممممى رو ممممميا وأوروبمممما  الو مممممطى فممممي التسمممممعينيات  مممممما مك 
 االقتصادية التي ح   بت ك الدول.

 
ل أيممممة  مممم طة  بقيممممة  إن مسممممار التطممممور العم ممممي الممممذي اختطتممممه الصممممين ينسممممج  مممممع هممممدفها بمنممممع ت ممممك 
ت الحممممواجز التممممي أقامتهمممما الدولممممة  رأ مممممالية تؤلممممف كت ممممة أو جفهممممة متما ممممكة داخممممل الصممممين.  كممممذلك حممممد 

جنفيمممممة ب مممممكل فاعمممممل مممممن  ممممم طات رأس الممممممال الممممممالي العمممممالمي وقدرتمممممه ا مممممتنمارات الحاف مممممة األبوجممممه 
فممممممي التممممممأثير ع ممممممى الدولممممممة الصممممممينية.  كممممممما أن رفممممممت الصممممممين السممممممماح بأشممممممكال الو مممممما ة الماليممممممة 

جمممممر د رأس الممممممال  - مممممه  والسمممممندات ورأس الممممممال منمممممل أ مممممواق األ -األخمممممر  عمممممدا الفنمممممول الحكوميمممممة 
لمفتاحيممممممة بممممممد  مممممم طة الدولممممممة.  ويفممممممدو بطريقممممممة م ممممممابهة أن المحاولممممممة الدائمممممممة مممممممن أحممممممد أ مممممم حته ا

ل حفمممما  ع ممممى ب نممممى م كيممممة الدولممممة وعممممد  المسمممماس بهيك يتهمممما العامممممة فممممي أثنمممماء تحريممممر أ  رهمممما اإلداريممممة 
امنحها ا تق لية  اتية توحي   بمحاولة منع ت كل  بقة رأ مالية(. أيضا

 
 التجارية التي اتبعتها الصين الموظف المصرفي: ما ا عن السيا ات 

 
اليفيمممممر: اتبعممممم  الصمممممين  يا مممممة  البممممماب المفتممممموح( والتمممممي ت ممممممل التحريمممممر التمممممدريجي لن ممممما  التجمممممارة 

جنفممممممي المباشممممممر وار ممممممال الط بممممممة والدار ممممممين األكمممممماديميين الصممممممينين والسممممممعي الجتممممممذاب اال ممممممتنمار األ
 ممممممممين والع ممممممممماء والمست ممممممممارين إلجممممممممراء البحممممممممو  والدرا ممممممممة فممممممممي اليممممممممار   وا ممممممممتقبال اليفممممممممراء والدار 

االجانممممممب.  ويممممممذكر الممممممدكتور شممممممان  جممممممين ويممممممي كفيممممممر الممممممزم ء ورئمممممميس درا ممممممات القممممممرن الجديممممممد فممممممي 
مؤ سممممة بروكينجممممز فممممي الواليممممات المتحممممدة فممممي درا ممممته  العولمممممة والتجربممممة اال مممميوية( المن ممممورة بمممممن 

فمممممممي  اإلمممممممارات العربيمممممممة بممممممو ظأاالقتصممممممادات الو نيمممممممة( المنعقممممممدة فمممممممي  ادارةوقممممممائع النممممممدوة  العولممممممممة و 
معهممممممد  -التممممممي ن مهمممممما صممممممندوق النقممممممد العربممممممي  ٢٠٠٠ت ممممممرين النمممممماني  نمممممموفمفر(  ١٩-١٨المتحممممممدة 

 السيا ات االقتصادية  يذكر الباحث اآلتي:
 

 -نسمممممية متطرفمممممة ممممممن ن ممممما  إحممممم ل المممممواردات  ١٩٧٨لقمممممد كمممممان الن ممممما  التجممممماري فمممممي الصمممممين قفمممممل 
 ص ح:هنال بعت اليصائص قفل اإل
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ممم تجمممارة - ا بأنمممه لممم  يكمممن فمممي ا مممتطاعة أيمممة تحتكرهممما الدولمممة بوا مممطة مؤ سمممات تجاريمممة تابعمممة لهممما ع ما

 شركة صينية ا تيراد أو تصدير   ع دون و ا ة المؤ سات التجارية الحكومية.
 
عممممد  وجممممود صمممم ة وثيقممممة بممممين األ ممممعار الدوليممممة واأل ممممعار المح يممممة فقممممد كانمممم  المؤ سممممات التجاريممممة  -

ا فمممممي المعمممممدة ل تصمممممدير ممممممن مؤ سمممممات تجاريمممممة صمممممينية بسمممممعر يحمممممدد مسمممممبقا  الحكوميمممممة ت مممممتري السممممم ع
خطممممة حكوميممممة ثمممم  تفيعهمممما فممممي السمممموق العالميممممة بالسممممعر السممممائد.  كممممذلك  كانمممم  المؤ سممممات التجاريممممة 
الحكوميمممممة ت مممممتري السممممم ع المسمممممتوردة بالسمممممعر العمممممالمي ثممممم  تفيعهممممما فمممممي السممممموق الصمممممينية بسمممممعر يحمممممدد 

   فا وفق خطة تضعها الدولة.
جنفممممي حكمممممة وكانمممم  الدولممممة تحتجممممز جميممممع إيممممرادات النقممممد األجنفممممي ييضممممع لسمممميطرة م  ان النقممممد األكمممم -

ا مممممن خطممممة مممممن حصممممي ة الصممممادرات ولمممم  يكممممن مممممن الممكممممن ا ممممتيراد السمممم ع ال رمممممة إال إ ا كانمممم  جممممزءا 
 الدولة.

 
 تحولمممم  ال ممممركات التجاريممممة الحكوميممممة إلممممى شممممركات غيممممر مركزيممممة فأصممممبح -  أوالا ١٩٧٩منممممذ  ممممنة  -

ا ليطممممة ق يميممممة اتيمممما  قراراتهممما الياصممممة بالتصممممدير واال ممممتيراد وهمممو ممممما ييضممممع جزئياممممبإمكمممان الفممممروع اإل
ق يميممممة أْن تن مممم  مؤ سمممماتها الياصممممة ل تصممممدير واال ممممتيراد.  حكوميممممة و مممممح لكنيممممر مممممن الحكومممممات اإل

رور تمممم  بمممممم -اوبمممممرور الوقمممم   مممممح لكيانممممات غيممممر مم وكممممة ل دولممممة أن تن مممم  شممممركات تجاريممممة.  ثانيامممم
أ ل ممممي  ممممعر  ١٩٩٤جنفممممي  ففممممي أول كممممانون الناني/ينمممماير  ممممنة الوقمممم  تيفيمممم  القيممممود ع ممممى النقممممد األ

 الصر  المزدو  الذي كان بمنابة عقاب ل تجارة التي تت  خار  إ ار اليطة الحكومية.
 

الموظمممممف المصمممممرفي: حسمممممب بعمممممت التقمممممديرات بمممممأن هنمممممال تفمممممارت كفيمممممر فمممممي المممممدخل الحقيقمممممي بمممممين 
 في الصين وأن هذا التفاوت أع ى من أي ب د آخر في العال . الري  والمدينة

 
ا  تأكيممممد ع ممممى  ال مممممرو  إليممممه  مممممابقا  ذي أشممممرتفممممي كتممممماب الممممدكتور ديفيممممد همممممارفي  المممم . اليفيممممر: نعمممم 

الصمممم بة فممممي القطمممماع الريفممممي  وحالممممة عممممد  اال ممممتقرار التممممي تولممممدها تبقممممى واحممممدة مممممن أخطممممر الم مممماكل 
وهنممممممال م مممممممك ة الهجمممممممرة ممممممممن الريمممممم  إلمممممممى الممممممممدن.  وحسمممممممب  التممممممي تواجههممممممما الحكوممممممممة الصمممممممينية(. 

اإلحصممماءات الر ممممية فمممإن عمممدد العمممممال المهممماجرين ممممن المنممما ق الريفيمممة ل عمممممل فمممي الممممدن فمممي تزايممممد 
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م يممممممون بح ممممممول العممممممما   ٣٠٠مسممممممتمر و  يتوقممممممع اليفممممممراء الحكوميمممممممون ارتفمممممماع عممممممدد المهمممممماجرين إلمممممممى 
 مصدر  ابق(. -د هارفي ديفي -م يون مهاجر في نهاية المطا  ٥٠٠و  ٢٠٢٠

 
 .شكرااالموظف المصرفي: 

 
 اليفير: ال كر لك.
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حوووواب حوووو  حمايووو  الظوووناع  الوطنيووو  نوووين وو وووس اميكووو  وتقاعووود حابيوووي 
 امتظالي

 
 

 .أ تا الموظف: صباح اليير 
 

 اليفير: صباح النور.
 

 ١٤عم ممممك فمممي ورارة التجممممارة بعمممد ثممممورة تمممذكر أموظمممف  ممممابق فمممي مديريممممة كممممرل ب ممممداد و  أنمممماالموظمممف: 
 .١٩٥٨تمور 

 
 اليفير: هذا صحيح.  ما ا تتذكر 

 
 ن ورارة التجارة كان  مهتمة بحماية الصناعة الو نية آنذال.أتذكر أالموظف: 

 
اليفيممممر: نعمممم .  تألفمممم  ال جنممممة الدائمممممة لحمايممممة الصممممناعة الو نيممممة فممممي بدايممممة  ممممتينيات القممممرن المابممممي 

ارة التجمممممارة وعضممممموية ممن مممممين عمممممن ورارة الصمممممناعة واتحممممماد الصمممممناعات العراقمممممي برئا مممممة ممنمممممل عمممممن ور 
 وغرفة تجارة ب داد والمديرية العامة ل كمارل العراقية.

 
 الموظف: ما هي آلية عمل لجنة الحماية آنذال 

 
ا اليفيمممممر: فمممممي الحقيقمممممة كانممممم  هنمممممال وجهمممممات ن مممممر ميت فمممممة  فممنمممممل غرفمممممة تجمممممارة ب مممممداد يقمممممد  تقريمممممرا 

ها المح يمممممة وغيمممممر  لمممممك ممممممن أ مممممعار  وممممممات عمممممن السممممم ع المسمممممتوردة ومناشمممممشها ونو ياتهممممما و يتضممممممن مع
المع ومممممممات المتع قممممممة بعممممممدد المسممممممتوردين فممممممي حممممممين يعممممممر  ع ممممممى ال جنممممممة ا مممممم  الم ممممممروع الصممممممناعي 

المح ممممممي لت طيممممممة اال ممممممته ل المح ممممممي وبعممممممد درا ممممممة وجهممممممات  اإلنتمممممما  المممممب الحمايممممممة ومممممممد  كفايممممممة 
بممممممنح الم مممممروع الصمممممناعي حمايمممممة كميمممممة ك يمممممة  أمممممماالن مممممر الميت فمممممة تتيمممممذ ال جنمممممة قرارهممممما بالتوصمممممية 
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حمايممممممة كميممممممة جزئيممممممة  أونتاجهمممممما لسممممممد الحاجممممممة المح يممممممة إبمنممممممع اال ممممممتيراد مممممممن السمممممم ع التممممممي يكفممممممي 
التوصمممممية بحمايمممممة  مممممعرية ممممممن  أول  مممممتيراد بتيفممممميت تيصيصمممممات اال مممممتيراد فمممممي الممممممنهع السمممممنوي 

 بافية من خ ل التعريفة الكمركية.إخ ل فر  ر و  
 

انتقمممممادات  إلمممممىن  يا مممممة حمايمممممة المنتجمممممات المح يمممممة قمممممد تعربممممم  إتمممممذكر أالموظمممممف: لكمممممن ع مممممى مممممما 
فممممي السمممموق المح يممممة مممممما يممممؤثر ع ممممى دخممممول المسممممته كين    ممممعارشمممديدة و لممممك لمسمممماهمتها فممممي رفممممع األ

يممممة وريممممادة اإلنتاجمحممممددة بمممممدة معينممممة يممممت  رفعهمممما بعممممد تحسممممين  أوالحمايممممة لمممم  تكممممن موقوتممممة  وألن ت ممممك
 إلممممىن ت مممك المنتجممممات التمممي تمتعمممم  بالحمايممممة كانممم  تفتقممممر أالقيممممة المضممممافة ل قتصممماد الممممو ني  كممممما 

 ولو  اال واق اليارجية. أوجودة النو ية ول  تستطع المنافسة 
 

ن تطفيممممق نمممموع مممممن أاتفممممق معممممك كممممل االتفمممماق ولكممممن ال تنسممممى  أنممممااليفيممممر: ممممما تفضمممم   بممممه صممممحيح و 
ن يحقممممق فوائممممد كنيممممرة فممممي تنويممممع أالحمايممممة المدرو ممممة بمممممن ا ممممتراتيجية ل تنميممممة المسممممتدامة مممممن شممممأنه 

بممممافية ل موارنممممة العامممممة والحممممد مممممن البطالممممة وتو مممميع الصممممادرات مممممن إوالحصممممول ع ممممى ممممموارد  اإلنتمممما 
ن العمممممممراق ممممممممن الف مممممممدان أة خاصمممممممة و اإلداريممممممم ين الفنيمممممممة و المنتجممممممات المح يمممممممة وتطممممممموير خفمممممممرات العمممممممام

 النامية وما يزال في بداية مراحل التنمية االقتصادية واالجتما ية.
 

 أنمممممواعالعمممممراق  إلممممىن دول الجمممموار  خاصمممممة إيمممممران وتركيمممما( تقمممممد  لصمممممادراتها أالموظممممف: ممممممن الم حممممم  
غممممراق السمممموق العراقيممممة بممممأنواع السمممم ع اال ممممته كية وبعضممممها رديء النو يممممة فممممي حممممين ال نممممر  ا الممممدع  و 
نمممممل لمواردنممممما االقتصمممممادية األمممممممل لتن مممممي  الحيممممماة االقتصمممممادية فمممممي ب مممممدنا وتحقيمممممق اال مممممت  ل أبمممممادرة 

 المتاحة.
 

نممممل فممممي همممم  م ممممك ة يعمممماني منهمممما االقتصمممماد العراقممممي كانمممم  وممممما تممممزال تتمأ ن إاليفيممممر: ال ييفممممى ع يممممك 
االعتممممماد ال ممممديد ع ممممى اليممممار  حيممممث يسمممميطر قطمممماع الممممنف  اليمممما  المصممممدر لتوليممممد الممممدخل وكمصممممدر 

 لتوفير النقد األجنى لتمويل عم يات اال تيراد من اليار .
 

ق ممممي  إالموظممممف: قاممممم  الحكومممممة بت ممممريع قممممانون جديممممد ل تعريفممممة الكمركيممممة لكممممن لا ممممف قاممممم  حكومممممة 
 القانون.كرد تان بعرق ة تنفيذ هذا 
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ن قضممممية أشممممير هنمممما أن أد أو ق ممممي .  و اليفيممممر: نعمممم .  ال بممممد مممممن حممممل جميممممع الم مممماكل بممممين المركممممز واإل

لويمممممات صمممممانعي السيا مممممات التجاريمممممة خاصمممممة فمممممي المممممدول الناميمممممة.  أو   فمممممي مقدممممممة أصمممممبحالصمممممادرات 
فمممممي السممممموق المح يمممممة  Import Substitutionحممممم ل المممممواردات إمممممن  اإلنتممممما لقممممد ت يمممممرت ف سمممممفة 

ع مممممى معمممممدالت الت ممممم يل أ  مممممواق الدوليمممممة لتحقيمممممق التصمممممدير وغمممممزو األ أجممممملممممممن  اإلنتممممما ف سمممممفة  إلمممممى
 وريادة الموارد من العم ت االجنفية.

 
 المح ي في ظل االتفاقات الدولية الحالية  اإلنتا الموظف: هل يمكن تحقيق حماية 

 
قواعمممممد من ممممممة التجمممممارة المح مممممي فمممممي إ مممممار  اإلنتممممما اليفيمممممر: همممممذا  مممممؤال جيمممممد.  نعممممم  يمكمممممن حمايمممممة 

ن التعريفمممممة الكمركيمممممة همممممي أالعالميمممممة.  يمكمممممن تحقيمممممق الحمايمممممة لرنتممممما  المح مممممي بطمممممرق ميت فمممممة ع مممممى 
المح ممممي والتممممي  اإلنتمممما الو ممممي ة الرئيسممممية الم ممممروعة فممممي ظممممل قواعممممد من مممممة التجممممارة العالميممممة لحمايممممة 

ممممماتحقمممممق  وبممممماألخص  اإلداري ار بمممممافية ل موارنمممممة العاممممممة وممممممن الضمممممروري تحصمممممين الجهمممممإمممممموارد  أيضا
الكمركمممممي ممممممن اختراقمممممات الفسممممماد والمفسمممممدين.  وبيصمممممو  تنميمممممة الصمممممادرات العراقيمممممة  اإلداري الجهممممار 

جمممممراء درا مممممة مقارنمممممة لسمممممعر صمممممر  إالمح يمممممة عمممممدا المممممنف  اليممممما  يمممممر  بعمممممت االقتصممممماديين بمممممرورة 
مممممماالممممممدينار العراقممممممي مقابممممممل كممممممل مممممممن ال يممممممرة التركيممممممة والريممممممال اإليرانممممممي.  وهنممممممال  بممممممرورة لقيمممممما   أيضا

الحكومممممة بفنممممماء ممممممدن صمممممنا ية لتحفيمممممز القطممممماع اليممممما  ل تمممممو ن واال مممممتنمار داخمممممل الف مممممد بمممممدال ممممممن 
 اليار . إلىالهروب 

 
 .جزي ا  شكرااالموظف الكمركي: 

 
 .شكراااليفير: 
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وووازف حوووو  وظوووا   الووون ط حااوووتييالات العوووياق  حوووواب ووووع ا اوووتاذ ّوووانم العن 
 المنتجات الن طي ون 

 
 

 تقديم
 

هنممممال جوانممممب فمممممي صممممناعة الممممنف  العراقمممممي تسممممتحق البحمممممث المسممممتمر عنهمممما ل ك مممممف عممممن معضممممم ت 
ظمممماهرة وأخممممر  خفيممممة فممممي تمممماريخ هممممذ  الصممممناعة  والتممممي ت ممممكل القاعممممدة الرئيسممممية ل قتصمممماد العراقممممي.  

ا لعن مممار باعتبمممار  واحمممدا وكمحاولمممة أوليمممة لولمممو  همممذا المجمممال لجمممأت إلمممى إجمممراء حممموار ممممع األ مممتا  غمممان  ا
مممممممن خفمممممممراء الممممممنف  العمممممممراقيين المعممممممروفين  وعربممممممم  ع يمممممممه األ ممممممش ة التاليمممممممة  وقممممممد تفضمممممممل م مممممممكوراا 

 باإلجابة ع يها.
 

 2018تمور  21
 

 ا ائك 
 

فمممي ث ثينيممممات القممممرن الع ممممرين تممم  تأ مممميس مصممممفى الونممممد وتبمممع  لممممك تأ مممميس مصممممافي  - حال وووواا  ا  
وكممممان  ١٩٥٥ ممممنة  اإلنتمممما وباشممممر ب ١٩٥٢الممممدورة فممممي ب ممممداد  ممممنة همهمممما مصممممفى أ خممممر  ل ممممنف  مممممن أ

اليمممممو  فقمممممد أصمممممبح  أممممممااإليرانيمممممة.  -ا ل منتجمممممات النفطيمممممة قفمممممل انمممممدالع الحمممممرب العراقيمممممةالعمممممراق مصمممممدرا 
ممممالعممممراق مسممممتوردا  ا الفنممممزين والممممديزل ع ممممى الممممرغ  مممممن الزيممممادة المتواصمممم ة فممممي ا لهممممذ  المنتجممممات وخصوصا

 ممممباب التي ممممف فممممي صممممناعة المنتجممممات النفطيممممة   هممممل هنممممال أنتمممما  الممممنف  اليمممما .  السممممؤال: ممممما هممممي إ
تطمممموير  قمممملع ممممى األ أو دون التو ممممع فممممي هممممذ  الصممممناعة الحيويممممة داريممممة تقممممف حممممائ ا إ أو ممممباب فنيممممة أ
د جنفيمممة فمممي ا ممممتيراا والتوقمممف عمممن هممممدر العم مممة األحالياممم اإلنتممما عمممادة تأهيمممل مصمممافي المممنف  القائمممممة با و 

 هذ  المنتجات من اليار  
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ن عممممدد  مممميارات القطمممماع اليمممما  فممممي العممممراق  اليصوصممممي أ إلممممىت ممممير المع ومممممات  -ال وووواا  الثووووان 
لمممممف أتمممممي ش مممممتة م يمممممين وم ٦.٢نحمممممو  ٢٠١٦واألجمممممرة والحممممممل( المسمممممج ة فمممممي دوائمممممر الممممممرور لسمممممنة 

تزايمممممد  إلمممممى أد ر المممممذي األممممممربيمممممل و ممممم يمانية ودهمممممول( أ -ق مممممي  كرد مممممتان إ ممممميارة  عمممممدا محاف مممممات 
ا لممممف برميمممل يومياممممأ مممتمائة  ٦٠٠الحاجمممة المح يمممة إلممممى الم مممتقات النفطيممممة والتمممي يقممممدرها المممبعت بحممممو 

كفيمممممر منهمممما فمممممي توليممممد الطاقمممممة الكهربائيممممة  ف ممممما ا ال يمممممت  تيصمممميص كميمممممة معينممممة ممممممن  يسممممتيد  جممممزء  
ار  بم يممممممارات نتمممممما  الم ممممممتقات النفطيممممممة التممممممي يممممممت  ا ممممممتيرادها مممممممن اليممممممإالممممممنف  اليمممممما  العراقممممممي فممممممي 

 ريكية . كي  تع قون ع ى  لك األمالدوالرات 
 

ا والمممممممذي أصمممممممبح ال رداءة نو يمممممممة الفنمممممممزين المنمممممممتع مح ياممممممم إلممممممىت مممممممير المع وممممممممات  -ال ووووووواا  الثالوووووووث
ن المنتجمممممات النفطيمممممة المستي صمممممة ممممممن برميمممممل المممممنف  اليممممما  أيسمممممتعمل فمممممي السممممميارات الحدينمممممة  كمممممما 

بالمائمممممة فمممممي المممممدول المتقدممممممة.   ٨٥ - ٨٠ إلمممممىسمممممبة تصمممممل ن النأبالمائمممممة فمممممي حمممممين  ٥٠تف ممممم  بحمممممدود 
  باب هذا التفاوت أما هي 

 
 بافتها بيصو  تاريخ الصناعة النفطية في العراق.إخر  ترون أأية مع ومات 

 
 بل ا اتاذ ّانم العن از

 
  تا  الفابل فاروق يونساأل
 

 جوبة عنها باختصار.نا  األأد ش تك المهمة حول مصافي النف  العراقية.  أدر  ألطرحك  شكراا
 
   حالثان حال االين ا   – 1
 

كانممممم  شمممممركة نفممممم  خمممممانقين المحمممممدودة صممممماحبة االمتيمممممار لحقمممممل النفطيانمممممة قمممممد اتفقممممم  ممممممع الحكوممممممة 
العراقيممممة إلن مممماء مصممممفى ل  ممممتفادة مممممن نفمممم   لممممك الحقممممل لتزويممممد السمممموق المح يممممة بالمنتجممممات النفطيممممة 

نهمممر الونمممد المممذي  إلمممىوالمممذي  ممممي بالونمممد نسمممبة  1927نجمممار المصمممفى فمممي عممما  إليمممت  ع مممى إثمممر  لمممك 
 يمر بالمنطقة.
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 إن ممممماءلتمممممدريب الكمممممادر المممممو ني خممممم ل عم يمممممة  1952تمممم  تأ ممممميس مصممممم حة مصمممممافي المممممنف  فمممممي عممممما  
برميمممممل ممممممن  24,000نتاجيمممممة قمممممدرها إبطاقمممممة  1955مصمممممفى المممممدورة المممممذي تممممم  إنجمممممار  وت ممممم ي ه عممممما  

 برميل باليو . 130,000 اقة انتاجية  إلىمع مرور الزمن  النف  باليو  ليتو ع
 

برميمممممل بممممماليو  لكمممممل  140,000مصمممممافي البصمممممرة وصممممم ح المممممدين وال ممممممال بطاقمممممة  إن ممممماء لمممممك  ت مممممي
صممممممم ر كمصمممممممفى المفتيمممممممة والقيمممممممارة وكركمممممممول عمممممممدد ممممممممن المصمممممممافي األ إلمممممممىمنهمممممممما  همممممممذا باإلبمممممممافة 

مصمممممممفى بطاقمممممممة  13 إلمممممممىيصمممممممل عمممممممددها /حدينمممممممة والسمممممممماوة والناصمممممممرية والصمممممممينية والكسمممممممك ل3وكمممممممي
 برميل باليو   695,000جمالية قدرها إ
 

عممممممد  تمممممموفر الممممممنف  اليمممممما   إلممممممىلممممممذلك فممممممإن شممممممحة المنتجممممممات النفطيممممممة الحاليممممممة فممممممي العممممممراق ال تعممممممود 
تممممدمير مصممممافي صممممم ح الممممدين وال ممممممال  إلمممممىلممممى و المط مممموب لتزويممممد المصمممممافي بممممل تعممممود بالدرجمممممة األ

% ممممممن الطاقممممممة 43برميمممممل بممممماليو   أي خسمممممارة ممممممما يقمممممارب  300,000والونمممممد بطاقمممممة اجماليمممممة قممممممدرها 
صمممم ح وتأهيممممل مصممممفيي إعممممد   إلممممى  رانيممممة.  وبالدرجممممة النانيممممةيالمتمممموفرة قفممممل قيمممما  الحممممرب العراقيممممة اإل

نجممممار مصممممافي جديممممدة بعممممد االحممممت ل بممممالرغ  مممممن او  إن مممماءعممممد   إلممممىبممممافة إصمممم ح الممممدين وال مممممال 
 وميسان.ع ن عنها كمصفيي كرب ء اإل
 

 ولحظ 
نمممما  المن ممممور التمممممالي الممممذي ن ممممر تحمممم  ا ممممم   شممممباب كممممرب ء( المممممذي أدقممممد يكممممون مممممن المفيمممممد ان أدر  

الممممممذي يحكممممممي قصممممممة تعنممممممر وتممممممأخير  14/4/2017عنممممممرت ع يممممممه ع ممممممى الفيسممممممفول والمن ممممممور بتمممممماريخ 
 مصفى كرب ء خ ل السنوات السابقة. إن اءم روع 

                                                                                                 

 

https://www.facebook.com/1383659221906150/photos/a.1383745791897493.1073741827.1383659221906150/1897543157184418/?type=3
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 كما ن رت السومرية نيور ما ي ي:
 2018شبا   1
 

 ب داد/السومرية نيور
 

بطاقمممة  العمممراق هممم  مصمممفى ا مممتنماري فممميأ الدوليمممة  اليمممميس  بتنفيمممذ  ميسمممان باشمممرت شمممركة مصمممفى
 .ابرميل يوميا  ألف 150

https://www.facebook.com/1383659221906150/photos/a.1383745791897493.1073741827.1383659221906150/1897543157184418/?type=3
https://www.facebook.com/1383659221906150/photos/a.1383745791897493.1073741827.1383659221906150/1897543157184418/?type=3
https://www.facebook.com/1383659221906150/photos/a.1383745791897493.1073741827.1383659221906150/1897543157184418/?type=3
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هممم  مصمممفى أ نهممما  باشمممرت اليمممو  بتنفيمممذ إوقالممم  ال مممركة فمممي بيمممان لهممما ت قممم  السمممومرية نيمممور نسمممية منمممه 

المصمممممفى ممممممن شمممممأنه  إن مممماءن  أ إلمممممىا   م ممممميرة برميمممممل يوميامممم ألمممممف 150ا ممممتنماري فمممممي العمممممراق بطاقممممة 
تممموفير العم مممة الصمممم بة  إلمممىبمممافة إ   األخممممر تق ممميص حجممم  الم مممتقات النفطيممممة المسمممتوردة ممممن المممدول 

 ." اال تيراداتل دولة جراء هذ  

 
ن  مصمممممممفى ميسمممممممان اال مممممممتنماري يعمممممممد ع ممممممممة فارقمممممممة فمممممممي الصمممممممناعة النفطيمممممممة إبممممممماف  ال مممممممركة أو 

اال ممممممتنمارية فممممممي العممممممراق حيممممممث  مممممميوفر الم ممممممتقات النفطيممممممة عاليممممممة الجممممممودة وفممممممق دليممممممل المواصممممممفات 
 ."التكنولوجيا العالمية أحد التسويقية العراقي ووفق 

 
فممممي ريممممادة المنتوجممممات  يممممرةكف أهميممممةن  م ممممروع المصممممفى النفطممممي فممممي ميسممممان  لممممه إوتابعممم  ال ممممركة 

ال  مممممن ن  المصممممفى  مممميوفر اآلأ إلممممى  الفتمممماا  نتمممما  الحقممممول  وتمممموفير فممممر  عممممملإالنفطيممممة  وتطمممموير 
 ."المحاف ة  و يقضي ع ى البطالة ب كل كامل ألبناءفر  عمل 

 
 .عمال ال ركةأ مقر الم روع  ل   ع ع ى  إلىوحضر محاف  ميسان ع ي دواي 

 
  أن ورارتممممه تممممولي اهتماممممماا كفيممممراا 2018كممممانون النمممماني  4وأع مممن وريممممر الممممنف  جبممممار ع ممممي ال عيفممممي  فممممي 

خيممممممر مممممممن بمممممممن خطمممممم  الممممممورارة اال ممممممتراتيجية بم ممممممروع مصممممممفى ميسممممممان اال ممممممتنماري  مؤكممممممداا أن األ
 . دنتا  الم تقات النفطية في البإلزيادة معدالت 

 
 مممممماس لمصمممممممفى ميسممممممان اال ممممممتنماري بطاقمممممممة حجممممممر األ 2016تممممممممور  25ووبممممممع  ورارة الممممممنف  فممممممي 

ر  ميسمممممان ويعمممممد أل صمممممرح اقتصمممممادي ع مممممى أو ن الم مممممروع يعتفمممممر أا  مفينمممممة برميمممممل يومياممممم ألممممف 150
 بالعراق.الم اريع اال تنمارية في قطاع التصفية  أكفر أحد
 

(  بإن مممماء مدينممممة نفطيممممة متكام ممممة فمممممي 2017تمممممور  9عممممز  فمممممي  أو وكممممان وريممممر الممممنف  جبممممار ال عيفممممي 
محاف مممممة ميسمممممان  م ممممميراا إلمممممى أن المدينمممممة  مممممتكون نمممممواة لم ممممماريع أخمممممر  تسمممممه  فمممممي إبمممممافة لمسمممممات 

 .جمالية وتطويرية ل محاف ة
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العوووووياق قفمممممل  مممممبع  مممممنوات ألقمممممو  بإدراجهمممممما فمممممي كتمممممابي  همممممذين المصمممممفيين إن ممممماءلقمممممد  ممممممع  عمممممن 

عممممممن دار ن مممممر جامعممممممة  2012ار أيمممممالصمممممادر فممممممي  حةوووووناع  الوووووون ط حالغووووواز  وووووو  القوووووي  الع وووووويين
 إلممممىاآلن حمممموالي  ممممبع  ممممنوات ل توصممممل  إلممممىلقممممد مضممممى منممممذ  لممممك الوقمممم   أينوتنكهمممما  الفريطانيممممة.  

توقيممممع عقممممد مصممممفى ميسممممان والمباشممممرة  إلممممى% مممممن مصممممفى كممممرب ء و ممممبع  ممممنوات ل توصممممل 35تنفيممممذ 
 بالتنفيذ!

 
  اإلنتا والت  يل ليت   اإلن اءيا تر  ك   تست رق عم ية 

 
 أن يجيك الربيع( إلىإن هذا يذكرني بالمنل القائل  موت يا حمار 

 

 ال اا  الثالث – 2

 
ولكممممن نتاجيممممة المنتجممممات النفطيممممة وتممممردي نوعيتهمممما إ ممممباب انيفمممما  نسممممبة ألمممميس لممممدي مع ومممممات عممممن 

وات دد  من ممممم ت المصمممممافي العام ممممممة اآلن وشمممممحة المممممممواد واألق مممممم إلمممممى ممممممباب تعمممممود ن األإ كنمممممرع مممممى األ
  باب الت  ي ية الكنيرة.االحتيا ية وغيرها من األ

 
  ش تك.أكون قد وفق  باإلجابة ع ى أن أا راجيا 
 

 دم  بيير.
 

 غان  العنار

 

اإلنك يزيممممة عممممن  الصممممادر بال  ممممة حالغوووواز  وووو  القووووي  الع وووويينالعووووياق حةووووناع  الوووون ط   ( خفيمممر نفطممممي ومؤلممممف كتمممماب 
 .2012ار أيدار ن ر جامعة نوتنكها  الفريطانية في 
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ليووو  ح وووين توووااي امكووو  حو وووتوبل ح حوووواب نوووين طالوووب اووواوع   ووو  الميحكووو  ا  
 لك كع المعمية

 
 الس   ع يك . -الطالب 

 

 .وبركاتهوع يك  الس   ورحمة هللا  -التاجر 
 

 في السوق المح ية.  عارا حول األكتب تقريرا أن أ أريد الب جامعي و  أنا -الطالب 
 

 حابر لمساعدتك. أناتفضل  -التاجر 
 

  ؤالي األول: كي  تت  عم ية التسعير  -الطالب 
 

 عم ية التسعير ليس   ه ة و أحاول تبسي  الموبوع. -التاجر 
 

ي همممممر أنمممممك تتعاممممممل بتجمممممارة السممممم ع المعممممممرة ممممممن ث جمممممات وت فزيونمممممات ومكمممممانس كهربائيمممممة  -الطالمممممب 
 ها أ عار خر  فكي  يت  تحديد أو  ع منزلية 

 

 ممممماء تجاريممممة وماركمممممات أتحمممممل  وهممممميا ممممتورد همممممذ  السمممم ع مممممن مناشمممم  متعممممددة  أنمممماالحمممم   -التمممماجر
ن هنممممال ع قممممة بممممين ت يممممرات لمسممممته ك ألن اتعممممر  ع ممممى   ممممب اأقممممو  بتسممممعيرها البممممد أ ف كمممميميت فممممة 

 وبين   ب المسته كين.  عاراأل
 

 الع مة التجارية واال   التجاري  إلىهل ين ر المسته ك العراقي ن رة جدية  -الطالب 
 

ممممم –التمممماجر  ه  مممممن الطبقمممممة الو مممممطى فممممي المجتممممممع العراقمممممي أكنمممممر ن مسمممممته كي السمممم ع المعممممممرة أل  ا بعا
ا والمناشمممممممم  وع ممممممممى ا مممممممم ع بالع مممممممممات التجاريممممممممة المعروفممممممممة عالميامممممممموهمممممممم  متع مممممممممون منممممممممل جنابممممممممك 

 اال تيرادية الجيدة.
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 ل حول كيفية اجراء عم ية التسعير.و عفوا كان  ؤالي األ -الطالب
 

 ممممممن ا  أنمممممال فمممممي همممممذ  العم يمممممة المعقمممممدة وهمممممو المسمممممته ك فو  كمممممرت لمممممك الطمممممر  األ أنمممممانعممممم   -التممممماجر 
 ير في السعر وبين   ب المسته ك.عر   فيعة الع قة بين الت أ ن أيجب 

 

 ومن هو الطر  اآلخر في عم ية التسعير. -الطالب 
 

تيفمممميت  ممممعرها  أومممممن  برفممممع  ممممعر الن جممممة  أنمممماالطممممر  النمممماني نحممممن التجممممار  ف ممممو قممممم   -التمممماجر 
ن السمممممعر يتمممممأثر أفمممممإن  لمممممك وفمممممى الحمممممالتين  مممممو  يمممممْوثر ع مممممى مركمممممزي  التنافسمممممي فمممممي السممممموق كمممممما 

 صادية في الف د.باألوباع االقت
 

  بالنفقات الحكومية من ا   عارهل تقصد بال رو  االقتصادية تأثر األ -الطالب 
 

هممممذا  ممممؤال جيممممد ك ممممما رادت النفقممممات الحكوميممممة الجاريممممة منممممل رواتممممب الممممموظفين فممممي الدولممممة  -التمممماجر 
 السائدة في السوق.  عارك ما أث ر  لك ع ى حالة السوق  أي ع ى األ

 
 أثر نفقاتها اال تنمارية. إلى كرَت نفقات الحكومة الجارية ول  ت  ر  -الطالب 

 

تعجفنممممي مممممداخ تك. نعمممم  النفقممممات اال ممممتنمارية ت حممممرل السمممموق وتممممنع  الن مممما  االقتصممممادي.  -التمممماجر
  إ ا قاممممم  الحكوممممة بفنمممماء مائمممة مدر مممة فممممإن  لمممك  مممميي ق   بممماا ع مممى المممممواد االن مممائية مممممن خمممذ ممممن ا 

  النجممممممارين والحممممممدادين والفنممممممائين والصممممممباغين أمممممممابممممممواب العمممممممل أديممممممد وخ ممممممب و ممممممتنفتح  مممممممن  وح
الحمممممر  العمممممراقيين و ممممميزداد الط مممممب ع مممممى الممممممواد اإلن مممممائية  أصمممممحابو ممممميعود الن ممممما  بمممممالنفع لجميمممممع 

 والعدد اليدوية والمواد الصحية وغيرها كنير.
 

   عارهل تقو  الحكومة بالرقابة ع ى األ -الطالب 
 

لكممممممن  لا مممممممف  الرقابممممممة النو يمممممممة ع مممممممى   مممممممعارا ال تتمممممممدخل فممممممي تحديمممممممد األالحكوممممممممة حاليامممممم التمممممماجر:
  فممممممران الحجريممممممة والكهربائيممممممةاليفممممممز والصمممممممون فممممممي األ إنتمممممما  خممممممذ مممممممن ا  المنتجممممممات شممممممبه معدومممممممة. 

رئيممممم  اليفمممممر. المممممموا ن يجممممممد لبمممممة عجينمممممة داخممممممل  أوالصمممممممونة  إنتممممما الحممممم  كممممم  همممممو الهممممممدر فمممممي 
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الصمممممون واليفمممممز  إنتممممما اقتمممممرح ع يممممك القيمممما  بإعمممممداد درا ممممة عممممن مقمممممدار الهممممدر فممممي  أنمممماو  الصمممممونة. 
 بافية بسفب وجود هذا الهدر.إوك  يتحمل االقتصاد الو ني من مبال  

 

 .معقد فع ا   عارن موبوع األأيفدو  -الطالب
 

ونحمممن  ار مممعالمهممم  متابعمممة عم يمممة تفاعمممل قمممو  السممموق ألنمممه بنتيجمممة همممذا التفاعمممل تتحمممدد األ -التممماجر 
ن أممممما إوفممممى هممممذ  الحالممممة فممممإن المسممممته ك   مممعارالتجمممار المتعممممام ين فممممي السمممموق نحمممماول التممممدخل فممممي األ

 ن يمتنع عن ال راء.أ أوالتي نفربها   عاريقفل باأل
 

 ن ال نهمل قو  العر  والط ب وتأثيرهما ع ى األ عار.أصحيح يجب  -الطالب 
 

عم مممم  فمممي مكتممممب أحممممد كبمممار التجممممار فممممي   ممممأروي لممممك تجربتمممي عنممممدما كنمممم   البممماا من ممممك.  -التممماجر 
الت فزيونمممممات فمممممي  أ مممممعاركمممممان عم مممممي مسمممممائي وك فنمممممي  لمممممك التممممماجر بجممممممع المع وممممممات عمممممن .  ب مممممداد

  المحمممممال التجاريممممممة فممممممي شممممممارع الرشمممممميد والحصممممممول ع ممممممى كت وكممممممات ومممممممواد دعايممممممة مممممممن ت ممممممك المحممممممال.
 إلمممممىالسممممموق ا مممممتيدمها  لمممممك التممممماجر فممممي عم مممممه المممممذي يحتممممما   أ ممممعارممممممات عمممممن  مع و وجمعمممم  فعممممم ا 
مممماك فنممممي   السمممموق. أ ممممعارالتعممممر   ع ممممى  عممممداد جممممدول بأرقمممما  ت فونممممات ا بمراجعممممة دليممممل الت فونممممات و  أيضا

  بأداء  لك العمل.  وقم  فع ا األخر صحاب المهن أ باء وت فونات بعت األ
 

 باأل عار  وما فائدة الت فونات وع قتها -الطالب

 
ر مممالية جديممممدة إ بوجمممود ب غمممه مممممن ا اجمممراء اتصمممال ت فمممموني ممممع الطفيمممب و إكمممان ال مممر  هممممو  -التممماجر 

جهمممزة الت فزيممممون  لمممك الن الطفيمممب هممممو أحمممد اركمممان الطبقممممة الو مممطى وهمممو الزبممممون المحتممممل لممممذلك أممممن 
 التاجر الذي حدثتك عنه.

 

بتجارتهممممما وهمممممل تقمممممو  بممممممنح االئتممممممان همممممل تقوممممممون بممممماإلع ن عمممممن السممممم ع التمممممي تتعمممممام ون  -الطالمممممب
 لتجار المفرد 

 

جانمممممممب لمممممممديه  وكممممممم ء بالعمولمممممممة ولمممممممديه  فمممممممي الحقيقمممممممة ال مممممممركات العالميمممممممة والمجهمممممممزون األ -التممممممماجر
منممممدوبون وهممممذ  ال ممممركات تعمممممل ع ممممى المحاف ممممة ع ممممى حصممممتها فممممي السمممموق العراقيممممة  وتحمممماول ريممممادة 
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 كممممر لممممك أن أومممممن المفيممممد هنمممما  عمممم ن ومسممممح األ ممممواق. العممممراق عممممن  ريممممق اإل إلممممىحجمممم  صممممادراتها 
ربعينيمممممات واليمسمممممينيات ممممممن القمممممرن المابمممممي  كمممممان مجهمممممزو ال ممممماي انمممممه فمممممي السمممممابق  أعنمممممى فمممممي األ

  يبعنممممون بعممممت ممممموظفيه  لدرا ممممة حالممممة األخممممر والتوابممممل واالفاويممممه مممممن الهنممممد وبعممممت الممممدول اال مممميوية 
العطاريممممات فممممي البصممممرة لكممممي يتعرفمممموا ع ممممى السمممموق ويركممممزون ع ممممى  مممموق ال ممممورجة فممممي ب ممممداد و مممموق 

 ال يط فمممممممون مممممممن المسمممممممتورد العراقممممممي فمممممممتح اعتمممممممماد وكمممممممان التجممممممار الهنمممممممود مممممممن ا   واق المسممممممته كين. أ
ع ممممى  أومسممممتندي ل  ممممتيراد بممممل يتعممممام ون ع ممممى النقممممة بممممالحواالت المصممممرفية  ويكممممون الفيممممع بالنسمممميشة 

 شيا   ارئين ع ى التجارة.أ السوق  إلىاليو  ولا ف النقة ق    ودخل   التصري .
 

 يفدو أنك غير را   عن حالة السوق حاليا  -الطالب
 

الحمممم  وجممممود بعممممت التصممممرفات أربعممممين  ممممنة أوقممممد مار مممم  العمممممل التجمممماري أكنممممر مممممن  أنمممما -التمممماجر 
ن هنممممال ارتبمممما  بممممين السممممعر والك فممممة أكممممما و  خ قيممممة منممممل ال مممم  والت عممممب بممممأوران العفمممموات. غيممممر األ

افهنال ارتبا    .بين السعر واألخ ق أيضا
 

 ما ا تعنى ك مة تاجر عندنا نحن التجار القدماء 
 

 التاء: تعنى تقو .
 لف: يعنى ائتمان.األ

 الجي : يعنى جرأة.
 الراء: تعنى رحمة.

 
مممممن  عم مممم  فممممي السمممموق مممممع المسمممم مين واليهممممود والمسمممميحيين والصممممابشة المنممممدائيين وكنمممما متعمممماونين  أنمممما

 فيما بيننا ومتجاورين في متاجرنا وكما يقول ال اعر: 
 

 فنع  الجار في العسراء واليسر       جاورته  رمن الفساد
 

 .ي الكري أ تا اتعفتك  جزي ا  شكرااالتاجر: 
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 اجب.التاجر: ال شكر ع ى و 

 
ااو وووواو: حووووواب وووووع أحوووود تجوووواب الم وووويل المتخظوووول  وووو  نيووووع العطوووووب حال ووووكع الكماليوووو  حالمل ووووس 

 الن ا ي  

 
 باحث اقتصادي. أناصاحب المتجر: أخي  إلىا ك مه المحاور موجها 

 
ل. ومرحبا  و ه ا ه ا أ التاجر:   ا  تفض 

 
  ش ة حول   ول المسته ك العراقي.بعت األ ي  المحاور: لد

 
 ما ا تقصد بس ول المسته ك  . التاجر: تفضل

 
 قصد كي  يقرر المسته ك شراء أي   عة من الس ع المعروبة في متجرك  أالمحاور: 

 
مممممك مح نمممما متيصممممص بفيممممع العطممممور والكماليممممات والم بممممس النسممممائية ومع مممم  أماالتمممماجر: كممممما ت حمممم  

مممممم  متو ممممممطة الممممممدخل. أوربممممممائني مممممممن السمممممميدات والعوائممممممل ال نيممممممة   إلممممممىا فممممممإن الم ممممممتر  يسممممممعى و بعا
 اقتنائها. أوالحصول ع ى أكفر منفعة ممكنة من الس عة التي يريد شرائها 

 
منفعمممة  أون المسمممته ك يتيمممذ قمممرار ال مممراء بعمممد التفكيمممر العميمممق فمممي ممممد  فائمممدة أالمحممماور: همممل تعنمممى بممم

 الس عة التي يقو  ب رائها 
 

ا تممممأتى حياناممممأ مممممن ا   ع مممموائي وغيممممر عق نممممي.التمممماجر: ال  فممممي حمممماالت كنيممممرة يكممممون  مممم ول المسممممته ك 
  شيصممممية أقممممو  هممممل شيصممممية الزوجممممة هممممي األ-هممممما  مممميتيذ القممممرارأين ممممر أنمممما أالسمممميدة مممممع روجهمممما  

 الرجل 
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 التوبيح  أرجوالمحاور: 
 

 أوحممممماول اقنممممماع الزوجمممممة بجمممممودة همممممذ  السممممم عة أنممممما أقمممممو  التممممماجر: إ ا كانممممم  شيصمممممية الممممممرأة همممممي األ
حمممماول إقناعمممممه بجممممودة السممممم عة أت ممممك  وا ا كمممممان الممممزو  همممممو صمممماحب القمممممرار وهممممو المممممذي  مممميدفع المممممنمن 

اوم ئمة  عرها   .أيضا
 

 المحاور: هل تأخذ بن ر االعتبار قاب ية الم تر  ع ى الدفع 
 

مممم ا ومممممن خفرتممممي ال يصممممية فممممإن السممممعر هممممو المحممممدد الرئيسممممي ل ممممراء السمممم ع اال ممممته كية التمممماجر:  بعا
 العراقية.في السوق 

 
قبممممممال ع ممممممى المحمممممماور: هممممممل ل مممممممودة وعممممممر  السمممممم ع  ات المممممممودي ت المتعممممممددة تممممممأثير فممممممي ريممممممادة اإل

 ال راء 
 

التمممماجر: فممممي الحقيقممممة لرع نممممات والماركممممات الم ممممهورة أثرهمممما المباشممممر فممممي ريممممادة تفضمممميل المسممممته كين 
 واق أ ييمممممممر غممممممراء الم ممممممتر  وتإ عمممممم ن يفعممممممل فع ممممممه فممممممي ن اإلألسمممممم ع تحمممممممل ماركممممممات معينممممممة  كممممممما 

 المسته كين.
 

  واقنا وجود بعت الماركات المق دة والس ع الرديشة النو ية.أا لكن ي ح  في المحاور: عفوا 
 

 ممممف ال يبحممممث عممممن النو يممممة الجيممممدة بممممل هممممو ن المسممممته ك العراقممممي مممممع األأالتمممماجر: صممممحيح والسممممفب 
 ممممواقنا متيمممممة أا بعامممممل السممممعر فهممممو يفضممممل شممممراء السمممم عة الرخيصممممة الممممنمن  ولممممذلك تجممممد مهممممت  كنيممممرا 

بالسمممممم ع الرخيصمممممممة ممممممممن مناشممممممم  حدينمممممممة التصمممممممنيع والمنافسمممممممة ل سممممممم ع الجيمممممممدة التمممممممي من مممممممأها المممممممدول 
 الصنا ية المتقدمة.

 
   ع رديشة النو ية  إنتا  أوال يتحمل المستورد والمنتع مسؤولية ا تيراد أالمحاور: 
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ممممماتممممماجر: المسمممممؤولية تقمممممع ال جهمممممزة الرقابمممممة النو يمممممة والجهمممممار المركمممممزي ل تقيممممميس والسممممميطرة أع مممممى  أيضا
 خممممممذ مممممممن ا   النو يممممممة وجم يممممممات حمايممممممة المسممممممته ك والممممممموا ن نفسممممممه يتحمممممممل جممممممزءاا مممممممن المسممممممؤولية.

صمممم ية رخيصممممة الممممنمن لكنهمممما ت سممممته ك بعممممد مممممدة قصمممميرة وات االحتيا يممممة ل سمممميارات غيممممر األدا ممممتيراد األ
وات واالقتصمممممماد الممممممو ني هممممممو المتضممممممرر فممممممي النهايممممممة  دا ممممممتيدامها ويكممممممون المسممممممتعمل لهممممممذ  األ مممممممن

 يعنى ا تنزا  العم ة األجنفية.
 

 المحاور: ما رأيك بالقول إن المسته ك ع ى حق 
 

السمممممميدة  أوالسمممممم عة مممممممن وجهممممممة ن ممممممر المسممممممته ك فممممممإ ا قممممممال الم ممممممتر   إلممممممىن ممممممر أ أنمممممماالتمممممماجر: نعمممممم  
 ع ى حق. أن قول لها أالم ترية هذ  الفدلة أفضل من ت ك 

 
 ر رْأيها عدة مرات قفل اتيا  قرار ال راء.المحاور: لكن المرأة ت  ي  

 
اكون معه أ غير رأي أ أناالتاجر: نع  ك ما غي ر الم تر  رْايه   ألنه ع ى حق! أيضا

 
 .جزي ا  شكرااالمحاور 
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 لبلا  حو  عكم ارمتظال
 

محاف مممة البصمممرة ل  ممم ع عمممن كنمممب ع مممى م مممك ة ت مممو  ميممما  ال مممرب وفضمممل  إلمممىقمممرر  مممعيد السمممفر 
محطممممة ب مممداد المركزيممممة وهمممي محطممممة القطمممار الرئيسممممية  إلمممىالسمممفر عممممن  ريمممق القطممممار.  وهكمممذا  هممممب 

وتمممم   ١٩٤٨ مممماس لهمممما عمممما  فممممي العاصمممممة العراقيممممة وتقممممع فممممي جانممممب الكممممرم والتممممي وبممممع الحجممممر األ
ن أها كانممممم  تمممممدور حمممممول إن ممممماءن فكمممممرة و ممممممي  بالمحطمممممة العالميمممممة أل ١٩٥٢ا عممممما  افتتاحهممممما ر مممممميا 

تكمممون تقممما ع  مممرق بمممين ال مممرق وال مممرب حيمممث إيمممران ممممن ال مممرق و ممموريا وتركيممما والحجمممار ممممن ال مممرب 
 المحاف ات العراقية تح  رعاية  كك حديد الحكومة العراقية. إلىمع تسيير رح ت منت مة 

 
لممممى مممممع  ممممرير منمممما  فممممي مقصممممورة  ات أو ربعممممين ألممممف دينممممار درجممممة أ( ٤٠شممممتر   ممممعيد تممممذكرة بمف مممم   ا

وقممممد  ٢٠١٨مقصمممورته فممممي صممممباح  لممممك اليممممو  ممممن منتصممممف شممممهر تمممممور  إلممممى مممريرين.  صممممعد  ممممعيد 
حجممممز مقعمممد  فممممي المقصمممورة نفسممممها رجمممل مهيممممب الط عمممة كفيممممر السمممن.  وبعممممد تبمممادل التحيممممة  إلمممى مممبقه 

ا يحممممل عنممموان  االقتصممماد    لمممك الرجمممل المممذي كمممان يق مممب بمممين يديمممه كتابامممأمممماه ج مممس  مممعيد وجهممما لوجممم
 السيا ي(.

 
 ن تقصد السفر يا صاحفي أي إلى :بادر الرجل المهيب شريكه في المقصورة بالسؤال

 
 البصرة  إلىليس هذا القطار النارل أت ف   عيد يمنة ويسرة ث  قال: 

 
المحموديمممة فالمسممميب ثممم  الح مممة  إلمممىالرجمممل المهيمممب: نعممم  بالتأكيمممد لكمممن همممذا القطمممار ينط مممق ممممن ب مممداد 

ا خيممممرا أالحمممممزة ويممممدخل السممممماوة و مممموق ال مممميوم فالرمي ممممة وال ممممعيبة و  إلممممىفالهاشمممممية فالديوانيممممة ثمممم  يصممممل 
 البصرة. إلىتنتهي الرح ة 

 
 كنب ع ى م ك ة ت و  الميا  هنال. البصرة ل   ع عن إلىمسافر  أنا  جزي ا  شكراا عيد: 

 
 ا ما هي مهنتك الرجل المهيب: عفوا 
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رالممممة الم وثممممات مممممن إموظممممف متقاعممممد عم مممم  لسمممنوات  وي ممممة فممممي تنقيممممة الميمممما  وفمممي عم يممممة  أنمممما مممعيد: 

 الميا  اليا  الميصصة ل  ته ل الب ري.
 

 الرجل المهيب: ما هي مع وماتك عن ت و  الميا  في محاف ة البصرة 
 
ن الميمممما  الم وثممممة تحتمممموي ع ممممى جزيشمممممات عيد:  ممممأحاول الحصممممول ع ممممى مع ومممممات تفصمممممي ية  لممممك أل مممم

 الرمل وجزيشات المواد العضوية والطفي يات والبكتريا والطحالب والفيروس والمعادن السامة الخ.
 

تح يممممة ميمممما  ال مممممرب  أون يفسممممح لممممك المجممممال ل مسممممماهمة فممممي تصممممفية الميمممما  أتمنممممى أالرجممممل المهيممممب: 
 أله نا في محاف ة البصرة.

 
 رال تحمل كتاب  االقتصاد السيا ي(.أولكن  شكراا عيد: 

 
 الرجل المهيب: هذا الكتاب يبحث في ع   االقتصاد.

 
 االقتصاد   ن اعر  ما هو ع أ عيد: هل يمكن 

 
 الرجل المهيب: االقتصاد هو عمل االقتصادي.

 
  عيد: ما هو عمل االقتصادي 

 
ن ع ممممم  االقتصممممماد همممممو إ ما ووووووثووووويحة فمممممي كتابمممممه  ١٧٩٠-١٧٢٣د   ممممممث آالرجمممممل المهيمممممب: حسمممممب 

  األم اس ثروة أدرا ة في كنه و 
An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 

 
  عيد كي  يت   لك 
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ث يكسمممفون وينفقممممون الرجمممل المهيمممب: يممممت   لمممك مممممن خممم ل درا ممممة بنمممي الب ممممر فمممي حيمممماته  العاديمممة حيمممم

 ويستمتعون بالحياة.
 

سمممممماني منممممممل ع مممممم  اإلناالقتصمممممماد هممممممو الع مممممم  الممممممذي يعنممممممى بدرا ممممممة السمممممم ول  بممممممأن ممممممعيد: هممممممل تقصممممممد 
 االجتماع وع   النفس وع   السيا ة 

 
سممممماني المممممذي اإلنن ع ممممم  االقتصممممماد ييمممممتص بمممممذلك الجانمممممب ممممممن السممممم ول أالرجمممممل المهيمممممب: نعممممم  غيمممممر 

 الس ع واليدمات.يتصل بإنتا  وتبادل وا ته ل 
 

 ور التي ييتص ع   االقتصاد بدرا تها األما  هل يمكن ت ييص  عيد: ا تميحك عذرا 
 

 ن ع   االقتصاد ييتص بدرا ة ما ي ي:إ في ب دنا العراق فالرجل المهيب: لنضرب من ا 
 
 ما هي الس ع واليدمات التي تنتع وبأي كميات تنتع -
  هذ  الس ع واليدمات إنتا بأي الطرق يت   -
 اء المجتمعأعضكي  يورع العر  المتاح من الس ع ع ى  -
 ما مد  الكفاءة التي تستيد  بها الموارد المتاحة -
نهمممما ت مممل ثابتممممة ع مممى مممممر أ  أالسمممم ع واليمممدمات تنممممو  إنتممما ن  اقمممة االقتصمممماد المممو ني ع ممممى أهمممل  -

  الزمن
 ا يترل معط ا ن بعضهأ  أن موارد الف د موظفة بالكامل أهل  -
 

 معرفته: ما هي الم ك ة االقتصادية  أريدبصراحة كل ما  أ تا  عيد: 
 

سممممممان متعمممممددة ومتزايمممممدة لكممممممن المممممموارد المتاحمممممة نممممممادرة اإلنن حاجمممممات أالرجمممممل المهيمممممب: الم ممممممك ة همممممي 
-١٨٩٨ Robbinsليونيمممممممل روبنمممممممز   مممممممتا ن األإر وابمممممممحا لمممممممديك فممممممماألممممممممومحمممممممدودة ولكمممممممي يكمممممممون 

سمممممان اإلنه  الع ممممم  المممممذي يعنمممممى بدرا مممممة ن ممممما  بأنممممموهمممممو اقتصمممممادي بريطممممماني عمممممر  االقتصممممماد  ١٩٨٤
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فمممممي  ممممم يه المسمممممتمر إلشمممممباع حاجاتمممممه المتعمممممددة المتزايمممممدة با مممممتيدا  مممممموارد  النمممممادرة المحمممممدودة.  ففمممممي 
سمممممان كع قمممممة بمممممين اإلنن االقتصممممماد همممممو ع ممممم  يهمممممت  بدرا مممممة  ممممم ول إيقمممممول  ١٩٣٢مقالمممممة ن مممممرها عممممما  

 ل ايات والموارد النادرة  ات اال تعماالت المتعددة.ا
 

  عيد: ما ا تعني الندرة 
 

الرجمممممل المهيممممممب: النمممممدرة تعنممممممي عمممممد  كفايممممممة المممممموارد المتاحممممممة إلشمممممباع جميممممممع االحتياجمممممات والرئبممممممات 
 سانية.اإلن
 

 الندرة هي الم ك ة االقتصادية  بأن أ تا فه  من ك مك أ عيد: هل 
 

ا ان الم ممممك ة االقتصممممادية هممممي م ممممك ة اختيممممار.  ع ممممى وكممممما  كممممرت لممممك  ممممابقا  نعمممم . الرجممممل المهيممممب: 
همممما وبممممأي كميممممات وكيمممم  يممممورع إنتاج ممممفيل المنممممال  فممممي العممممراق ممممما هممممي السمممم ع واليممممدمات التممممي نريممممد 

 اء المجتمع.أعضالعر  المتاح من هذ  الس ع ع ى 
 

 عنوان كتابك  االقتصاد السيا ي(.  ما معنى  لك  أ تا  عيد: 
 

الرجمممممل المهيمممممب: لمممممو رجعنممممما إلمممممى التممممماريخ فمممممإن ك ممممممة اقتصممممماد حسمممممب ار مممممطو تعنمممممي مبممممماد  تمممممدبير 
المنمممممزل وهمممممي م مممممتقة ممممممن الك متمممممين اليونمممممانيتين  ايكممممموس( التمممممي تعنمممممي المنمممممزل ونومممممموس التمممممي تعنمممممي 

أول مممممممن ا ممممممتعمل اصممممممط ح االقتصمممممماد السيا ممممممي فممممممي  Montchrétienقممممممانون وكممممممان مونكراتيممممممان 
ن أ إلممممممى.  وت ممممممير صممممممفة السيا ممممممي ١٦١٥صمممممماد السيا ممممممي( المن ممممممور عمممممما  مؤلفممممممه  بحممممممث فممممممي االقت

 المؤلف كان يعني مباد  اقتصاد الدولة ألن مونكراتيان كان مهتما بمالية الدولة.
 

  عيد: أيهما أصح أن نقول ع   االقتصاد أ  االقتصاد السيا ي 
 

القتصممماد السيا مممي فمممي عمممما  الرجمممل المهيمممب: فمممي الحقيقمممة بعممممد أن ن مممر الفريمممد مارشمممال كتابمممه مبمممماد  ا
ينت ممممممممممر ع ممممممممممى نطمممممممممماق وا ممممممممممع بممممممممممين الكتمممممممممماب  Economicsأخممممممممممذ اصممممممممممط ح االقتصمممممممممماد  ١٨٩٠
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دبيمممممممممات األكممممممممماديميين ويكممممممممماد يكمممممممممون ا مممممممممتعمال مصمممممممممط ح االقتصممممممممماد السيا مممممممممي مقتصمممممممممراا ع مممممممممى األ
 الماركسية.

 
  عيد: كي  ت يص مفهو  االقتصاد السيا ي 

 
المممممذي يعنمممممى بمممممالقوانين االجتما يمممممة لرنتممممما  والتوريمممممع الرجممممل المهيمممممب: االقتصممممماد السيا مممممي همممممو الع ممممم  

 فهو يعالع القوانين االجتما ية إلنتا  الس ع وتوريعها ع ى المسته كين.
 

يوجممممد فممممي القطممممار وجبممممات  عمممما  بأ ممممعار منا ممممبة وكممممذلك الم ممممروبات ال اريممممة وال مممماي  أ ممممتا  ممممعيد: 
 والماء الصحي.  ما ا تفضل 

 
 ي لو تكرم .الرجل المهيب: أفضل الماء الصح

 
 ي العزيز.أ تا في خدمتك   أنا عيد: 

 

 2018أي ول  2
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 حواب حو  العلم  نين المحاات  حالضييت 
 
 

العمممراق اليممممو  بأرممممة ماليمممة خانقممممة لهممما أ ممممبابها وتمممدا ياتها وآثارهممما السمممم فية ع مممى الموارنممممة  يممممر
العاممممممة ل دولمممممة والحالممممممة االقتصمممممادية واالجتما يممممممة فمممممي الممممممب د.  بممممممن هممممممذ  الي فيمممممة قممممممم  

متيصممممص فممممي الن ممممما  المحا ممممفي  ولسممممفب ممممما فضممممل عممممد   كمممممر  أ ممممتا بممممإجراء حمممموار مممممع 
 ا مه.

 
 تي:ا بإجابته  كاآلنا   فتفضل م كورا أدعرب  ع يه األ ش ة 

 

 
ووووا  وووويف ووووون  وووويحف  .1 كيووووظ تنظوووويح  إلووووى العلموووو  نووووين المحااووووت  حالضووووييت   هوووول هنووووا  حقو

المحااوووووت  هوووووو المحااوووووت  الضوووووييبي  أم أ  المحااوووووت  الضوووووييبي  ووووووا هووووو  إر  ووووويف وووووون 
؟   يحف المحاات  المالي .  أباو نيا  حاه  نظيكم إ  أوكن بااءو

 
هنممممال ن رتممممان ل محا ممممبة الضممممريفية.  وجهممممة الن ممممر األولممممى تعتفممممر المحا ممممبة الضممممريفية فممممرع 
تيصصمممممي دقيممممممق ل محا ممممممبة  ييمممممتص بقيمممممماس الفيانممممممات الر ممممممية وغيممممممر الر مممممممية با ممممممتيدا  
الو مممممممائل واإلجمممممممراءات والطمممممممرق القانونيمممممممة والمحا مممممممفية  وايصمممممممال المع وممممممممات بهمممممممد  تحديمممممممد 

ليهمممممما بأنهمممممما فممممممرع مممممممن فممممممروع إالنانيممممممة  فهممممممي تن ممممممر  وجهممممممة الن ممممممر أممممممماالوعمممممماء الضممممممريفي.  
المحا مممممبة الماليمممممة  ألنهممممما تقمممممو  بمممممإجراء التعمممممدي ت ال رممممممة ع مممممى المممممربح المحا مممممفي لتحوي مممممه 
إلمممممى ربمممممح بمممممريفي.  يقصمممممد بممممماألول   المممممربح المحا مممممفي(  بأنمممممه المممممربح النممممماتع عمممممن حسممممماب 

ي ي هممممممر فممممممي القمممممموائ  األربمممممماح واليسممممممائر وفممممممق تطفيممممممق المعممممممايير والمبمممممماد  المحا ممممممفية والممممممذ
الماليممممة.  أممممما النمممماني  الممممربح الضممممريفي(  فهممممو الممممربح المحا ممممفي بعممممد التعممممديل  بممممما يممممت ئ  مممممع 
القممممانون الضممممريفي  ويتكممممون وفممممق المعادلممممة:  ربممممح محا ممممفي  إيممممرادات خابممممعة ل ضممممريبة م 
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ا م مصمممماري  مقفولمممممة إيممممرادات غيمممممر خابممممعة ل ضمممممريبة   مصمممماري  غيمممممر مقفولممممة بمممممريفيا 
 الربح الضريفي المعدل  أي اإليرادات م النفقات = الدخل اليابع ل ضريبة(.  ا =بريفيا 

 
ت ووووويي  عوووووض الدبااوووووات أ  الضوووووييت  تمثووووول أحووووود العواوووووول التووووو  اووووواهمت  ووووو  تطوووووويي  .2

المحااووووت  ّيووووي أ  المحااووووت  ح وووويحف المحااووووت  الماليوووو  ر تنطوووووي عكووووى وضوووواوين تخوووودم 
 النظم الضييبي .  كيظ تعكقو ؟

 
إن الضممممممرائب لهمممممما أهميممممممة كفيممممممرة فممممممي المجمممممماالت الماليممممممة واالقتصممممممادية كممممممما هممممممو معممممممرو  فمممممم

واالجتما يمممممة.  دورهممممما فعمممممال فمممممي دعممممم  الموارنمممممة العاممممممة ل دولمممممة  وفمممممي االنتعممممماع االقتصمممممادي  
وتحقيممممق العدالمممممة والمسممممماواة فمممممي إعمممممادة توريمممممع المممممدخل ع مممممى فشمممممات المجتممممممع  وتحقيمممممق التنميمممممة 

 ال ام ة في مجاالت متعددة.
 

تطمممموير فممممي  أيوتع يمممممات ومبمممماد  تممممن   أمممممور كممممل مممممن المحا ممممبة والضممممريبة  و  هنممممال قمممموانين
قوانينهممممممما  مممممميؤثر بمممممم  شممممممك ع ممممممى بعضممممممهما.  ع يممممممه فممممممإن المحا ممممممبة الضممممممريبة تركممممممز ع ممممممى 

عمممممممداد المسمممممممتندات ا األن مممممممطة الماليمممممممة واال مممممممتنمارية المرتبطمممممممة بالعمممممممبء الضمممممممريفي ل  مممممممركة  و 
تقمممممممممممو  المحا ممممممممممبة بتمممممممممممدقيق األوراق   رادات الداخ يممممممممممة.يمممممممممممالضممممممممممريبة  وتيضمممممممممممع لقمممممممممموانين اإل

والمسممممممتندات والممممممدفاتر الر مممممممية التممممممي تممممممن   ع قممممممة ال ممممممركة بالمؤ سممممممات اليارجيممممممة  وتجفممممممر 
ميت فمممممة ممممممن  أنمممممواعن هنمممممال أهمممممذ  ال مممممركة ع مممممى االلتمممممزا  بمممممالقوانين الضمممممريفية.  وبمممممذلك نجمممممد 

بممممممريبة المفيعممممممات ع ممممممى السمممممم ع واليممممممدمات  وتط ممممممق ع يهمممممما بممممممرائب غيممممممر مباشممممممرة  ولهممممممما 
 أهدافها المتنوعة  ومنها:

 
  جمالي اإليراداتإبرائب ع ى 

 VAT )بريبة القيمة المضافة  
 برائب ع ى اال ته ل 
  برائب اال تيدا 
  لاألمبرائب  
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كووووا  حووووووا يوووورا   ووووو  ادوووووو  هوووول ةوووووحيع  كمووووا يووووودع  الووووتعض   وووووأ  ال كووووي المحااوووووب   .3
ووووا حقوووول الضووووييت .  هوووول  الم ووووتثمي حاوووويي  لتعظوووويم الووووي ع  حأ  المحااووووت  موووود تخوووودم عي و

 تقدم المحاات  ادوات ذات تأثييات وهم     حقل الضييت ؟

 
تمنمممممل أهميمممممة المحا مممممبة الضممممممريفية لمممممد  كمممممل الجهمممممات المنير ممممممة فمممممي الن ممممما  االقتصممممممادي  

  وكاالتي:
 

  الصممممممحيح  لتسمممممهل عم يممممممة احتسممممماب النسممممممبة الماليمممممة التممممممي تحديمممممد الوعمممممماء الضمممممريفي
 فراد وال ركات تفر  ع ى األ

  تطفيق مفدأ العدالة والمساواة في فر  الضرائب ع ى فشات المجتمع 
  تحقيق مصدر إيراد مالي ل ميزانية العامة ل دولة 
  تسممممممماه  فمممممممي معالجمممممممة بعمممممممت الم ممممممماكل االقتصمممممممادية: كالتضمممممممي  النقمممممممدي  وت طيمممممممة

 يزان المدفوعات العجز في م
  تممممموفير الحمايممممممة ل صمممممناعات الو نيممممممة والمنتوجمممممات الزرا يممممممة  عفمممممر فممممممر  الضممممممرائب

 والر و  الجمركية ع ى ا تيرادها األجنفي منها 
 جنفمممممي  بفمممممر  نسمممممبة بمممممريبة منيفضمممممة ع مممممى تحفيمممممز ع مممممى اال مممممتنمار المممممو ني واأل

عممممممممن  األربمممممممماح والحسممممممممومات الضممممممممريفية لت ممممممممجيع اال ممممممممتنمار والمعالجممممممممة المحا ممممممممفية
ن ت هممممممممر مممممممممن منممممممممل هممممممممذ  المممممممممنح والحسممممممممومات أالفروقممممممممات الموقتممممممممة التممممممممي يمكممممممممن 

 الضريفية  و/أو إعفاءات بريبة لمدة معينة.
 

يقوووو  الوووتعض  وووأ  إلاوووا  نظوووام  وووييت  ال يمووو  المضوووا   يتطكوووب إاوووياءات تووودميا وختك ووو   .4
 وووو  طبيعتهووووا حوتطكتاتهووووا عوووون إاووووياءات التوووودميا حال حوووول الضووووييب  الخاةوووو   ضووووييت  

ا؟الدا  ل.  بأيكم لط و

 
وفممممي  ( يممممت  فربمممها ع ممممى المنمممتع  وهممممي بمممريبة اال ممممته لVATبمممريبة القيمممممة المضمممافة  

وحتممممى نقطممممة الفيممممع والتوريممممع  وهممممي  اإلنتمممما ب كممممل مرح ممممة مممممن مراحممممل   سمممم ة التوريممممد  ابتممممداءا 
ن تممممؤثر ع ممممى النجمممماح أو النممممروة من ممممما تفعممممل بممممريبة الممممدخل  أترفممممع عائممممدات الحكومممممة دون 
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 مممممن الممممدخل  وتنطفممممق ع ممممى كممممل عم يممممة شممممراء.  وتنقسمممم  تعتمممممد ع ممممى اال ممممته ل بممممدالا لكنهمممما 
يمممممة والتجاريمممممة: بمممممريبة ع مممممى ال مممممراء وبمممممريبة ع مممممى اإلنتاجإلمممممى قسممممممين بالنسمممممبة ل  مممممركات 

 الفيع  والفرق بينهما يحول إلى خزينة الدولة كضريبة القيمة المضافة.
 

 عووووض الم وووواكل الميتتطوووو   جوانووووب ي وووويي الووووتعض إلووووى أ  نظووووام ال يموووو  المضووووا   يوااوووو   .5
تطبي يووووو  وختك ووووو  تقوووووع  ووووومن نطووووواق المحااوووووت  وثووووول طووووويق  يووووواس حتوثيوووووا حت وووووجيل 

 المعاولت الم مول  نهذه الضييت .  أباو نيا  بأيكم؟

 
 يمممت  تحديمممد مف ممم  بمممريبة القيمممممة المضمممافة ممممن الحكوممممة كنسمممبة مشويممممة ممممن  مممعر بيمممع السمممم عة

ر   وممممممن  ممممم عة إلمممممى اخمممممر .  عمممممادة تتمممممراوح خمممممأأو اليدممممممة  وهمممممي تيت مممممف ممممممن دولمممممة إلمممممى 
ن تسممممممتند ع ممممممى الحسممممممابات أو تسممممممديد أ%( عنممممممد ال ممممممراء أو الفيممممممع  ويمكممممممن 25-10نسممممممفتها  

الفمممممماتورة.  والفممممممرق بممممممين مف مممممم  ال ممممممراء والفيممممممع لضممممممريبة القيمممممممة المضممممممافة تحممممممول إلممممممى خزينممممممة 
مممممما ع مممممى أ ممممماس اال مممممتحقاق  بالمممممدين( أو النقمممممد.  إالدولمممممة.  وتمممممت  المعمممممام تين  ال مممممراء والفيمممممع  

وتجمممممري عم يمممممات قيممممماس واحتسمممممماب وتسمممممجيل همممممذ  الضمممممريبة ب ممممممكل  مممممهل وصمممممحيح ودقيممممممق 
 عفر الفرامع االلكترونية الياصة بالن ا  المحا في والضريفي. 

 
بيصممممممو  بممممممريبة الممممممدخل  وتط ممممممق ع يهمممممما الضممممممريبة المباشممممممرة  فإنهمممممما تحسممممممب ع ممممممى  أممممممما

مممممفمممممراد خممممممجمممممموع دخمممممول األ ا منهممممما حسمممممومات أو إعفممممماءات الضمممممريبة  ل  مممممنة واحمممممدة مطروحا
وفممممممق القممممممانون.  والبمممممماقي ييضممممممع ل ضممممممريبة بنسمممممممب ميت فممممممة  فممممممي حالممممممة ا ممممممتيدا  الطريقمممممممة 

ن تحديممممممد الوعمممممماء الضممممممريفي وتممممممدقيق إا ل دولممممممة.  رادا إيممممممالتصممممماعدية فممممممي االحتسمممممماب  وتسممممممجل 
يبة القيممممممة المضمممممافة وقيممممماس واحتسممممماب وجبايمممممة همممممذ  الضمممممريبة تمممممت  بطريقمممممة أ مممممهل ممممممن بمممممر 

 ا. نفا آالم ار اليها 
 

 هل يمكن ا اذ ننظام ال يم  المضا   كبديل عن اليام الكميك ؟ .6
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ن تطفيمممممق بمممممريبة القيممممممة المضمممممافة لهممممما العديمممممد ممممممن المميمممممزات التمممممي تصمممممب فمممممي مصممممم حة إ
مممممن الر ممممو  الجمركيمممة  ويممممدفعها بعممممد عم يممممة  أقمممملن نسممممفتها عممممادة تكمممون إالمسمممتنمر والتمممماجر.  

مممم أمممممايمممع  الف ا ل ن مممما  الجمركمممي فإنممممه يمممدفع الر ممممو  المسممممتحقة ع مممى بضممممائعه  وهممممي التممماجر  بقا
عاليممممة  قفممممل شممممروعه فممممي عم يممممة الفيممممع.  وتتميممممز بممممريبة القيمممممة المضممممافة كممممذلك بنممممدرة فممممر  
التهريمممممب الضممممممريفي عنهمممممما فيممممممما ت ممممممهد  الجمممممممارل مممممممن عم يممممممات تهريممممممب مممممممن خمممممم ل تزويممممممر 

حقيقيممممة.  باإلبممممافة إلممممى دقممممة العم يممممات الحسممممابية واليصمممم  فممممواتير ال ممممراء بأقممممل مممممن قيمتهمممما ال
 بافة لضريبة القيمة المضافة  عفر تطفيقات ا تيدا  الن ا  االلكتروني. واإل
 

الر مممممو  الجمركيممممممة  همممممي بممممممريبة غيمممممر مباشممممممرة تفمممممر  ع ممممممى السممممم ع المسممممممتوردة ممممممن خممممممار  
تمممموفير العم ممممة األجنفيممممة الممممب د  وتسممممتيد  عممممادة: لحمايممممة المنتوجممممات الو نيممممة المماث ممممة لهمممما  و 

رادات لموارنممممة الحكوميممممة  وتعممممديل إيممممبمممممن احتيا يممممات العم ممممة فممممي الفنممممك المركممممزي  وتمممموفير 
يمممممة فمممممي المممممب د  اإلنتاجميمممممزان الممممممدفوعات  وتيفيممممم  م مممممك ة البطالمممممة عفمممممر ت ممممم يل المعاممممممل 

همممممممذا باإلبمممممممافة إلمممممممى أن بمممممممرائب المممممممدخل وبمممممممرائب المفيعمممممممات أصمممممممبح  اليمممممممو  المصمممممممدر 
الرئيسممممممي إليممممممرادات الدولممممممة.  وهنممممممال نمممممموع آخممممممر مممممممن الضممممممرائب التممممممي تفممممممر  ع ممممممى السمممممم ع 
االنتقائيمممممة المحممممممددة كمنتوجممممممات التبممممم   والم ممممممروبات الروحيممممممة  وال اريمممممة وم ممممممروبات الطاقممممممة  

الموا نين في الب د  وتعتفر بهد  الحفا  ع ى   مة ا  إيرادات ل حكومة.  أيضا
 

همممما دور كجهممممة ل لجنممممة معممممايير المحا ممممبة الدوليممممة بممممأنختاممممما  أود االشممممارة وباختصممممار شممممديد  
معتممممممدة لتحديمممممد النتمممممائع الصمممممافية فمممممي فعاليمممممة الن ممممما  الضمممممريفي  ممممممن خممممم ل تحديمممممد معممممممدل 

 بممممممرائب  الضممممممريفي.  وقممممممد كر مممممم رادات الضممممممريفية وعدالممممممة الن مممممما  ايممممممالعممممممبء الضممممممريفي و 
ل ضممممرائب  12ع ممممى النتيجممممة( ل ممممرح وتوبمممميح المعالجممممة المحا ممممفية لهممممذا ال ممممر  م يممممار رقمممم  

ع ممممممى النتيجممممممة  وبالتحديممممممد يوبممممممح هممممممذا الم يممممممار كيفيممممممة تحديممممممد واحتسمممممماب مقممممممدار الضممممممريبة 
المسمممممتحقة المممممدفع عمممممن الفتمممممرة الماليمممممة ومقمممممدار الضمممممريبة المؤج مممممة  كمممممما يوبمممممح التعاممممممل ممممممع 

بمممممم غ الممممممممالي خت فممممممات بممممممين النتيجممممممة المحا مممممممفية المعممممممدة وفممممممق المعمممممممايير المحا ممممممفية واإلاال
ممممممممماالدوليمممممممممة  والنتيجمممممممممة اليابمممممممممعة ل ضمممممممممريبة  ويعمممممممممالع  الم يمممممممممار االخت فمممممممممات الدائممممممممممة  أيضا

 واالخت فات الموقتة بينهما. 
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الجممممات لممممذا اقتممممرح اال ترشمممماد بهممممذا الم يممممار الكتسمممماب مزيممممد مممممن المعرفممممة فممممي التطفيقممممات والمع
ن هممممممممممذا الموبمممممممممموع ال يمكممممممممممن اختزالممممممممممه بهممممممممممذ  اال ممممممممممطر أالمحا ممممممممممفية والضممممممممممريفية.  كممممممممممما 

المتوابممممممعة  حيممممممث يحتمممممما  إلممممممى كتابممممممة درا ممممممات وابحمممممما  إلشممممممباع جميممممممع جوانبممممممه الن ريممممممة 
والتطفيقيمممممة لمممممما لمممممه ممممممن مسممممماهمة وأثمممممر كفيمممممر ع مممممى السيا مممممة االقتصمممممادية/االجتما ية ب مممممكل 

 عا   والسيا ة المالية ب كل خا .
 
 2020ت رين األول  8
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لابي حابيووووي امتظووووالي حووووو  وعنووووى )ح ووووع ال ووووخل إحووووواب نووووين وو ووووس 
 المنااب    المكا  المنااب(

 
 

األفمممممراد فمممممي مؤ سمممممة  إدارةأ مممممتا  أنممممما ممممممدير  (موجهممممماا ك ممممممه ل يفيمممممر االقتصمممممادي الموظمممممف اإلداري: 
 حكومية.  ما معنى  وبع ال يص المنا ب في المكان المنا ب( 

 

  تممممنهت وتتقممممد  بقممممدر ممممما األمممممقممممول بممممأن أهممممذا  ممممؤال صممممعب وتمهيممممداا لرجابممممة ع ممممى  ممممؤالك  :اليفيممممر
ا ي هممممر القمممادة والمفكممممرون.  ة حضممماريا األممممملمممديها ممممن قممممادة فمممي ميت ممممف فمممروع المعرفممممة  وعنمممدما تمممنهت 

 ريكي وهنري فايول الفرنسي وماكس فيفر االلماني. األمداري فردريك تاي ور فكر اإلومن رواد ال
 

الموظممممف اإلداري: لكممممن  مممممؤالي عممممن معنممممى  وبمممممع ال مممميص المنا ممممب فمممممي المكممممان المنا ممممب( وهمممممل 
وهممممممي فمممممرع مممممممن فممممممروع المعرفمممممة الع ميممممممة أن تسمممممتجيب لواقممممممع  مممممموق العممممممل فممممممي ب ممممممدنا  دارةبإمكمممممان اإل

 العراق 
 

 اليفير: نع  يمكن  لك. 
 

 ن لما ا ال يت  وبع ال يص المنا ب في المكان المنا ب في ب دنا إ الموظف: 
 

داريممممين لقيممممادة الم ممممروعات االقتصممممادية فممممي ب ممممدنا  اليفيممممر: ممممما يحصممممل لا ممممف يممممت  اختيممممار القممممادة اإل
محا مممممب جيمممممد  دون الن مممممر إلمممممى قدراتمممممه اإلداريمممممة  أواقتصمممممادي جيمممممد  أوممممممن  اختيمممممار مهنمممممدس جيمممممد 

 عن  ريقه . األعمالخرين إلنجار ومد  امت كه ل مهارات اإلدارية التي تمكنه من قيادة اآل
 

 الموظف: هل تقصد بأن هنال أنما  ميت فة ل قيادة اإلدارية  
 

 اليفير: نع  في مجتمعنا ي ح :
 
 سانية.اإلنلعمل  ق يل االهتما  بالعام ين والع قات وا اإلنتا نم  القائد ق يل االهتما  ب -١
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 سانية.اإلنوالعمل  ق يل االهتما  بالعام ين وبالع قات  اإلنتا نم  القائد كنير االهتما  ب -٢
 والعمل  كنير االهتما  بالعام ين والع قات اإلنسانية. اإلنتا نم  القائد كنير االهتما  ب -٣
 

  ٣داريين من النم  رق  إالموظف: هل افه  من ك مك بأن العراق بحاجة إلى قادة 
 

ممممَد األمممممر ل يممممر أه ممممه فممممانت ر السمممماعة(.  معنممممى  لممممك أن  اليفيممممر: نعمممم .  وقممممد ورد فممممي الحممممديث  إ ا و    
 هل لها.أ ال لمن هو إال تسند الوظيفة 

 
ضمممممائ ه لكنمممممه لممممميس أهممممم ا لتمممممولي ا بمممممين النممممماس بأخ قمممممه وفقمممممد يكمممممون ال ممممميص حسمممممن السممممميرة معروفاممممم

ر ئالمناصمممممب العاممممممة.  ولممممميس ممممممن المعقمممممول أن يتق مممممد الجاهمممممل مقاليمممممد األممممممور والحكممممم  ليمممممتحك  بمصممممما
النمممماس بمممم  أدنممممى خفممممرة بكيفيممممة تسمممميير أممممموره  وتم ممممية اقتصمممماديات الدولممممة.  ولمممميس مممممن المعقممممول أن 

 يوبع العال  في وظيفة ال ت يق بع مه.
 

يص المنا مممممب يجمممممب أن يمت ممممممك المممممذكاء والنقافممممممة العاممممممة وال ممممممهادة الموظمممممف: همممممل تقصممممممد بمممممأن ال مممممم
 الع مية. 

 

اليفيممممممر: نعممممممم .  همممممممذا مممممممما اقصمممممممد  وأن وجمممممممود القائمممممممد اإلداري غيمممممممر المنا مممممممب قمممممممد أد  إلمممممممى تسمممممممرب 
اليفمممممممممرات وهجممممممممممرة الكفمممممممممماءات الجيممممممممممدة وخسممممممممممارة العممممممممممراق لممممممممممر وس األممممممممممموال الب ممممممممممرية االقتصممممممممممادية 

 واالجتما ية والسيا ية.  
 

همممممل يمكمممممن وبمممممع ال ممممميص المنا مممممب فمممممي المكمممممان المنا مممممب فمممممي ظمممممل العم يمممممة السيا مممممية  الموظمممممف:
 الجارية في العراق 

 

 ممممممن السممممممعي لتحقيمممممق األهممممممدا  هممممممدا  الو نيمممممة بممممممدالا اليفيمممممر: نعممممم .  يمكممممممن  لمممممك ب ممممممر  وبمممممع األ
الذاتيمممممة ل م ممممماركين فمممممي العم يمممممة السيا مممممية ممممممن األحمممممزاب واألفمممممراد ممممممع فمممممتح بممممماب الم ممممماركة الو نيمممممة 

 دارةال ممممممؤون العامممممممة بممممممما يعممممممزر ثقممممممة الممممممموا ن بمممممماإل إدارةنيممممممة  من مممممممات المجتمممممممع المممممممدني( فممممممي المد
 السيا ية. 
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 .شكرااالموظف: 
 

 لمزيد من المع ومات عن القيادة اإلدارية
 لنممممدن: دار وا مممم   ال يووووالة اإللابيوووو   وووو   وووووء الموووونه  العكموووو  حالمماباوووو راجممممع محمممممد حسممممن عفممممد الهممممادي الفيمممماع  

 (1985ل درا ات والن ر والتوريع  
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ّووووياق حالوووودعم حالمنا  وووو  حووووواب نووووين ةووووناع  حابيووووي امتظووووالي حووووو  اإل
 حامتظال ال وق 

 
 

غممممممراق عممممممن اإل ٢٠٠٣كنممممممر الحممممممديث بعممممممد  أ ممممممتا الصممممممناعي: موجهمممممما ك مممممممه ل يفيممممممر االقتصممممممادي  
 االجتهادات واآلراء.  فما هو الفرق بين االغراق والمنافسة والمنافسة واقتصاد السوق وتباين  

 
ممممم قممممملن  مممممعر التصمممممدير األغمممممراق ممار مممممة تجاريمممممة غيمممممر عادلمممممة ألاليفيمممممر: اإل ا عمممممن كفممممماءة لممممميس ناتجا

غممممراق نمممما نممماتع عمممن ظمممرو   ممموقية م ممموهة وغيمممر صمممحية.  واإلايمممة ممممن قفمممل المنمممتع المصمممدر و إنتاج
ويي مممممق حالمممممة ممممممن االبمممممطراب وي مممممو  الفيشمممممة اال مممممتنمارية يحمممممد فمممممي الحقيقمممممة ممممممن المنافسمممممة الفعالمممممة 

 أمممممان يممممؤ ي الصممممناعة الو نيممممة ويتسممممفب فممممي انيفمممما  حجمممم  مفيعاتهمممما.  أغممممراق يمكممممن الصممممحية  واإل
غمممممراق ممممممن حيمممممث الهمممممد  والو مممممي ة والنتيجمممممة  فهمممممد  المنافسمممممة ك فمممممة المنافسمممممة فهمممممي تيت مممممف عمممممن اإل

ة.  المنافسمممممة تركمممممز ع مممممى تيفممممميت تكمممممالي  وجمممممودة أفضمممممل فمممممي إ مممممار ا مممممتيدا  ل مممممموارد المتاحممممم أقمممممل
تيفممميت السممممعر ل سممم عة وقمممد تكممممون السممم عة راكممممدة  إلمممىغمممراق فيتجممممه اإل أمممما  وتحسمممين اليدمممممة اإلنتممما 

  واق.لت ير الموديل وت ير األ أومعربة ل تقاد  الفني  أومعربة ل ت ف  أوميزونة  أو
 

ولكمممممن إ ا كانممممم  السممممم ع   عمممممادل ه فعمممممل تمييمممممزي غيممممر بأنممممميمكمممممن وصمممممف االغممممراق  أ مممممتا الصممممناعي: 
غمممممراق ال تنمممممتع فمممممي الدولمممممة المسمممممتوردة وبالتمممممالي ال يحصمممممل بمممممرر لعمممممد  وجمممممود التمممممي يممممممارس فيهممممما اإل

 ممممم عة مح يممممممة تنممممممافس المسمممممتوردة كالسمممممم ع التكنولوجيممممممة  الحوا مممممميب والموبممممماي ت( التممممممي ال تنممممممتع فممممممي 
 بعت الف دان النامية.

 
 مممميادة ظمممماهرة اختممممراق  إلممممىت أد ٢٠٠٣ي العممممراق بعممممد لكممممن  يا ممممة البمممماب المفتمممموح فمممم نعمممم . اليفيممممر: 

ا جعمممممل منتجمممممات غمممممراق حمممممدا انت مممممار ظممممماهرة ال ممممم  التجممممماري والفسممممماد وب ممممم  اإل المممممى مممممواق العراقيمممممة و األ
 خر .أا لدول  واق المح ية وأصبح العراق  وقا القطاع اليا  العراقي تكاد تيتفي من األ
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تفمممماق  الصممممعوبات التممممي تواجهنمممما  إلممممىغممممراق التجمممماري اإل أد الصممممناعي: ممممما تفضمممم   بممممه صممممحيح لقممممد 
 نحن العام ين في الن ا  الصناعي اليا .

 
ا ولممممم  بالمائمممممة تقريبامممم ٩٤ إلممممىا ع ممممى اليمممممار  بنسممممبة تصمممممل اليفيممممر: أصممممبح االقتصممممماد العراقممممي منك مممممفا 

مممايتضمممرر القطممماع اليممما  وحمممد  بمممل القطممماع الصمممناعي العممما   ان مممر المممدكتور نفيمممل جعفمممر عفممممد أ  أيضا
 ٢/٢/٢.١٢الحممممموار المتممممممدن  -االثمممممار االقتصمممممادية لتحريمممممر التجمممممارة اليارجيمممممة فمممممي العمممممراق -بممممما الر 

الحمممممموار المتمممممممدن  -ثممممممار السمممممم فية لرغممممممراق التجمممممماري ع ممممممى الصممممممناعة فممممممي العممممممراق وكممممممذلك مقالممممممه اآل
٣/١/٢٠١٢.) 
 

 غراق التجاري خر  لرغراق عدا اإلأالصناعي: هل هنال صي  
 

اق االجتممممممماعي وهممممممو توظيمممممم  عمالممممممة مسممممممتوردة وافممممممدة فممممممي ال ممممممركات غممممممر هنممممممال اإل نعمممممم . اليفيممممممر: 
خيممممرة جممممور العمالمممة المح يمممة وانت ممممرت فمممي العمممراق فممممي السمممنوات األأممممن  أقممملجور أوالمعاممممل المح يمممة بمممم

 مممميوية ل عمممممل فمممممي الممممموالت والمطممممماع  ومحممممال البقالممممة وفمممممي بعممممت دوائمممممر  يا ممممة ا ممممتيراد العمالمممممة اآل
 ص ا.أالعمالة العراقية العا  ة عن العمل  الدولة اليدمية بحجة عد  كفاءة

 
مممممن دول  أقمممملوال األمممممغممممراق المممممالي ويتمنممممل بقيمممما  دولممممة ممممما بفممممر  بممممرائب ع ممممى ر وس وهنممممال اإل

وال فممممي هممممذ  الدولممممة وهممممو ممممما يط ممممق ع يممممه الممممم   الضممممريفي األمممممتركممممز ر وس  إلممممىخممممر  مممممما يممممؤدي أ
Tax haven 

 
 ا تراتيجية ل تسويق غراق التجاري الصناعي: هل يعتفر اإل

 
حممممرار ممممموا   إ ممممواق ع ممممى المممممد  البعيممممد مممممن خمممم ل غممممراق ا ممممتراتيجية الختممممراق األاإل نعمممم . اليفيممممر: 

الواليممممات  بممممأنربمممماح.  لممممذلك نجممممد لتع ممممي  األ  ممممعاراليهمممما ومممممن ثمممم  ترفممممع األإقممممد  فممممي الممممدول المصممممدر 
خاصممممة بممممد الصممممين واليابممممان غممممراق ريكيممممة هممممي أكنممممر الممممدول التممممي تتيممممذ تممممدابير بممممد اإلاألمالمتحممممدة 

 وكوريا والمكسيك.
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جانممممب تقمممممدي  الممممدع  لصمممممادراتها  إلممممىغمممممراق بعممممت الممممدول تممممممارس عم يممممة اإل بمممممأنالصممممناعي: ي حمممم  
 العراق. إلى
 

النقديمممممممة التممممممي تقمممممممدمها بعممممممت الحكوممممممممات مباشمممممممرة  أوالممممممدع  يعنمممممممي المممممممنح الماليمممممممة  نعممممممم . اليفيممممممر: 
لمنتجيهممممما ومصمممممدريها ب مممممر  التصمممممدير ل يمممممار  بحيمممممث تصمممممبح تك فمممممة السممممم عة التمممممي تقمممممو  بتصمممممديرها 

غيممممر نقديممممة  أومممممن قيمتهمممما الحقيقيممممة.  وقممممد يممممأتي الممممدع  مممممن خمممم ل مممممنح امتيممممارات غيممممر مباشممممرة  أقممممل
ن ممممة ع ممممى  لممممك القيمممما  بإعطمممماء  ممممعر خمممما  األمتق يممممل الك فممممة.  ومممممن  إلممممىولكنهمممما تممممؤدي فممممي النهايممممة 

عفممممماء إ  أو مممممعر فائمممممدة خممممما  ممممممنيفت ييت مممممف عمممممن السمممممعر السمممممائد فمممممي السممممموق  أيفمممممي االئتممممممان 
 حكوميمممممة ممممممن خممممم ل تنمممممارل الحكوممممممة عمممممن ممممممواالا أالمصمممممدر ممممممن بمممممرائب معينمممممة بمممممما يمممممواري منحمممممه 

تقممممل عممممن ن يصممممدر منتجاتممممه بأ ممممعار أن يسممممتطيع المصممممنع أ إلممممىبعممممت الضممممرائب.  كممممل  لممممك يممممؤدي 
 التي يت  الفيع بها في السوق المح ية.  عارالك فة الحقيقية وتقل عن األ

 
 الصناعي: والحل 

 
غممممراق والمممدع  غيممممر الم مممروعة فممممي اليفيمممر: الحمممل بالنسممممبة لف مممدنا العممممراق يتمنمممل بمواجهممممة ممار مممات اإل
 تصاد العراقي.ن وباالققييالتجارة الدولية وتضر في النهاية بمص حة المنتجين الصناعيين العرا

 
 .جزي ا  شكرااالصناعي: 
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حوووووواب نوووووين وي ووووو  اووووواووس حابيوووووي امتظوووووالي حوووووو  القووووويح  القظووووويية 
 حالطويك  ا ود

 
 مربي الجاموس موجها ك مه ل يفير: أ تا  نحن مربي الجاموس في وبع ال نحسد ع يه.

 
 ا: ما الم ك ة اليفير مقا عا 

 
 أنه ل  تعد مهنة تربية الجاموس ت في متط بات الحياة.المربي: الم ك ة هي 

 
 اليفير: أرجو التوبيح 

 
المربممممي: شممممحة الميمممما  والتممممردي األمنممممي وقيمممما  الحكومممممة بفممممتح بمممماب اال ممممتيراد لمنتجممممات األلبممممان ب ممممكل 

 كفير.
 

اليفيممممممر: لكممممممن الممممممدوائر الزرا يممممممة تممممممدع  مربممممممي الجمممممماموس بمممممماألع    والمصممممممر  الزراعممممممي يممممممزودك  
  .بالقرو 

 
 المربي: أن  تع   بأن ال رو  الحالية المتردية في األهوار تهدد الجاموس باالنقرا .

 
ال رمممممة لزيممممادة أعممممداد الجمممماموس واقتصممممار الممممذبح  جممممراءاتاليفيممممر: معممممك حممممق.  ع ممممى الدولممممة اتيمممما  اإل

ع ممممى الحيوانممممات المممممزودة ب ممممهادة ر مممممية تؤكممممد ا ممممتبعادها مممممن القطيممممع لضممممعف إنتاجهمممما  مممممع تمممموفير 
 األع   المركزة المدعومة لمدة ال تقل عن  نتين.

 
المربممممممي: أ ممممممتا  نحمممممممن مربممممممي الجممممممماموس بحاجممممممة إلممممممى إقاممممممممة م مممممماريع ا مممممممتنمارية كمعامممممممل األلبمممممممان 

  تقات الح يب وبناء الحضائر الن امية.وم
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اليفيممممر: أنمممما معممممك  ممممما رال النمممماس يفضمممم ون منتجممممات مربممممي الجمممماموس ل طعمممم  المميممممز المرغمممموب مممممن 
ها أع مممممى ممممممن أ مممممعار منتجمممممات األلبمممممان أ مممممعار قفمممممل المسمممممته ك لهمممممذ  المنتجمممممات ع مممممى المممممرغ  ممممممن أن 

 المستوردة.
 

النقرا .  كمممممان لمممممدينا فمممممي العمممممراق أكنمممممر ممممممن ا أن الجممممماموس مهمممممدد بممممماالمربمممممي: أنممممما  كمممممرت لمممممك  مممممابقا 
 ألف رأس. ٧٦ألف رأس من الجاموس  واليو  يقولون ليس لدينا أكنر من  ٢٠٠

 
 اليفير: ما الذي حل  بالجاموس في ميسان و ي قار والبصرة وديالى 

 
  المربمممممي: أ مممممتا  أنممممم  رجمممممل اقتصمممممادي.  أوالا  تجفيممممم  األهممممموار وانهيمممممار المسمممممطحات المائيمممممة  وثانيممممماا 

مممماارتفمممماع تكممممالي  تربيممممة الجمممماموس وبيعممممه  وال تنسممممى ممممما يممممذهب إلممممى  ممممكين القصمممماب  وال تنسممممى   أيضا
 .٢٠٠٣التهريب بعد عا  

 
بصممممراحة قممممرو  المصممممر  الزراعممممي ق ي ممممة فممممنحن العممممام ين فممممي القطمممماع الزراعممممي  النبمممماتي والحيممممواني  

 بحاجة إلى قرو   وي ة األجل.
 

لمممممى  ممممموق ماليممممة قمممممادرة ع مممممى تقممممدي  قمممممرو   وي مممممة األجمممممل اليفيممممر: صمممممحيح أخمممممي  العممممراق بحاجمممممة إ
 ل مستنمرين في القطاعين الزراعي والصناعي.

 
 المربي: بصراحة ل  أفه  ما ا تقصد بالسوق المالية.

 
اليفيمممر: فمممي كمممل دولممممة هنمممال  ممموقان   مممموق نقديمممة تمن هممما المصمممار  التجاريممممة منمممل مصمممر  الرافممممدين 

الدخمممممارات قصممممميرة األجمممممل والمط ممممموب أن يمممممت  تطممممموير مصمممممر  الرشممممميد.  همممممذ  المصمممممار  تجممممممع ا أو
المصمممممار  التجاريمممممة فمممممي القطممممماعين العممممما  واليممممما  لتجميمممممع اال مممممتنمارات قصممممميرة األجمممممل ال مممممتيدا  

 هذ  االدخارات في ا تنمارات  وي ة األمد في الزراعة.
 

 إن السوق النقدية هي  وق ر وس األموال قصيرة األجل.
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لسممممموق النقديمممممة فمممممإن اإلقممممممرا  واالقتمممممرا  يمممممت  آلجمممممال متو ممممممطة أمممممما السممممموق الماليمممممة فع مممممى عكممممممس ا
و وي ممممممة وي تقممممممي فيهمممممما العممممممر  والط ممممممب عممممممن  ريممممممق األشمممممميا  والمؤ سممممممات التممممممي تمت ممممممك ر وس 

وال ويمممممت  التعاممممممل فمممممي همممممذ  السممممموق بممممماألوراق الماليمممممة بينمممممما يمممممت  التعاممممممل فمممممي األ مممممواق النقديمممممة األمممممم
رات المممممراغفين فمممممي ا مممممتنمارها لممممممدة  وي مممممة األجمممممل بممممماألوراق التجاريمممممة وتعتفمممممر أمممممموال أصمممممحاب الممممممدخ

هممممي المصمممممدر الرئيسممممي فمممممي  ممممموق المممممال وا مممممتعداده  لتحمممممل درجمممممات ميت فمممممة مممممن الميممممما ر ن يمممممر 
حصممممممموله  ع مممممممى عوائممممممممد كفيمممممممرة.  وهمممممممي ت ممممممممتمل ع مممممممى مصمممممممار  اال ممممممممتنمار ومصمممممممار  األعمممممممممال 

 والمصار  العقارية والفورصات وشركات التأمين.
 

  جلالمصار  التجارية بتقدي  القرو   وي ة األ المربي: لما ا ال تقو 
 

اليفيممممر: االدخمممممارات متنمممماثرة ومورعمممممة فممممي مصمممممار  تجاريمممممة صمممم يرة  عمممممدا مصممممرفي الرافمممممدين والرشممممميد 
  والسممممممفب فممممممي  لممممممك يعممممممود إلممممممى جمممممملالحكمممممموميين( وهممممممذ  المصممممممار  تفضممممممل اال ممممممتنمارات قصمممممميرة األ

 مممممميطرتها ع ممممممى رأس المممممممال لمممممممدة تفضمممممميل السمممممميولة.  كممممممما أن هممممممذ  المصممممممار  تي ممممممى مممممممن فقممممممدان 
  وي ة.

 
 المربي: ما الحل 

 
اليفيممممر: الحممممل يكمممممن فممممي تطمممموير القممممدرات التن يميممممة ل مصممممار  التجاريممممة  واألهمممم  مممممن  لممممك تأ مممميس 
مؤ سمممممات ماليمممممة مقتمممممدرة تكمممممون مهمتهممممما التو ممممم  بمممممين المصمممممار  التجاريمممممة والمسمممممتنمرين فمممممي الزراعمممممة 

 جمممممملت بالنسممممممبة لف ممممممدنا تقممممممدي  القممممممرو   وي ممممممة األوالصممممممناعة  واحممممممد  أهمممممم  مهمممممممات هممممممذ  المؤ سمممممما
 ل تنمية االقتصادية واالجتما ية.

 
 مربي الجاموس: رح  هللا والديك.

 
 اليفير: هللا يرح  والديك.

 
 2018آب  31



 
اقتصادية مسائل يف حوارات

 
 

 
 138 | صفحة

 حواب حو  التطال  حال قي نين ايدة وتقاعدة حابيي امتظالي
 
 

لمممممممى اليفيممممممر االقتصممممممادي( أ مممممممتا  كنممممممر الحمممممممديث عممممممن الفقمممممممر إالسمممممميدة المتقاعممممممدة:  موجهمممممممة ك مهمممممما 
 والبطالة في ب دنا العراق هل هنال أمل في عودة األمور إلى مجاريها الطفي ية 

 

 ا  يدتي ما ا تقصدين اليفير: عفوا 
 

 المتقاعدة: أقصد هل هنال أمل في مكافحة الفقر وت  يل العا  ين عن العمل 
 

 هو الحل األمنل ل تيفي  من حدة الفقر وت  يل العا  ين.اليفير: إن النمو االقتصادي 
 

 المتقاعدة: كي  يت   لك 
 

ممممممم    أولويمممممممات السيا مممممممات العاممممممممة االقتصممممممممادية  اليفيمممممممر: أوال  يتط مممممممب إدرا  محاربمممممممة الفقمممممممر ع ممممممممى   
واالجتما يمممممة.  وهممممممو موبممممموع تناولممممممه العديمممممد مممممممن الكتمممممماب.  ممممممن المسمممممماهمات التمممممي ا  عمممممم  ع يهمممممما 

كنممممممدا - ممممممتيفن الن مممممدون  مممممممدير برنمممممامع مكافحممممممة الفقمممممر فممممممي المركمممممز الفرلممممممماني الكنمممممديورقمممممة السممممميد 
المقدممممممممة فمممممممي اجتمممممممماع اليفمممممممراء حمممممممول الحكممممممم  والتنميمممممممة االقتصمممممممادية واالجتما يمممممممة ومكافحمممممممة الفقمممممممر  

( االمممممممممم  14    سممممممممم ة درا مممممممممات مكافحمممممممممة الفقمممممممممر  ٢٠٠١ت مممممممممرين النممممممممماني/نوفمفر  ١٣-١١القمممممممماهرة  
 .٦٩المتحدة  صفحة 

 

 مممممأحاول اال ممممم ع ع مممممى همممممذ  الورقمممممة  ولكمممممن أرجمممممو اآلن ممممممن جنابمممممك شممممميء ممممممن  :دة المتقاعمممممدةالسمممممي
 التوبيح.

 

اليفيمممر:  ممميدتي  إن الت  مممب ع مممى الفقمممر فمممي ب ممممدنا العمممراق لممميس بالمهممممة السمممه ة وكمممما ال ييفمممى ع ممممى 
أحمممممد فمممممإن الفقمممممراء يم كمممممون الكنيمممممر ممممممن المع وممممممات حمممممول المعوقمممممات التمممممي يواجهونهممممما وع مممممى مج مممممس 

نمممممواب واألجهمممممزة الحكوميمممممة الميتصمممممة الت ممممماور ممممممع الفقمممممراء بهمممممد  وبمممممع ا مممممتراتيجية قاب مممممة ل تنفيمممممذ ال
 لتحقيق التنمية االجتما ية واالقتصادية ل تيفي  من حدة البطالة والفقر.
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المتقاعمممممممدة: لكمممممممن كمممممممما تع ممممممم  هنمممممممال انت مممممممار ظممممممماهرة الفقمممممممر والبطالمممممممة بمممممممين النسممممممماء واال فمممممممال و وي 
لمعمممممموقين( فضمممممم ا عممممممن ا ت ممممممراء البطالممممممة بممممممين ال ممممممباب بممممممما فمممممميه  خريجممممممو االحتياجممممممات الياصممممممة  ا

 الجامعات.
 

ع مممممى الدولمممممة التممممممدخل ممممممن خممممم ل أجهزتهممممما التنفيذيممممممة لتحقيمممممق عدالمممممة توريمممممع الممممممدخل  نعممممم . اليفيمممممر: 
 والعمل ع ى تنمية القر  واألريا  وتوفير خدمات الماء والكهرباء.

 

مممما يمكممممن إعممممادة المتقاعممممدة:  متحدثممممة بانفعممممال( أ ممممتا  إلممممى م تممممى يسممممتمر البحممممث فممممي أكمممموا  النفايممممات عم 
 تدوير  لفيعه وتوفير مصدر دخل ل فقراء.

 

الفقمممممممر درجممممممات وهنممممممال تصمممممممنيفات ميت فممممممة لمسممممممتويات الفقمممممممر منممممممل الفقممممممر المط مممممممق  نعمممممم . اليفيممممممر: 
poverty absolute  وهممممو  الحالممممة التممممي ال يسممممتطيع فيهمممما اإلنسممممان عفممممر التصممممر  بدخ ممممه الوصممممول

ع حاجاتمممممممه األ ا مممممممية الممن مممممممة بال مممممممذاء والمسمممممممكن والم بمممممممس والتع مممممممي  والصمممممممحة والنقمممممممل.  إلمممممممى إشمممممممبا
  والفقممممر المممممزري وهممممو الحالممممة extreme povertyوهنممممال تصممممنيفات أخممممر  ل فقممممر منممممل الفقممممر المممممدقع 

التمممممي ال يسمممممتطيع فيهممممما اإلنسمممممان عفمممممر التصمممممر  بدخ مممممه الوصمممممول إلمممممى إشمممممباع حاجاتمممممه لتمممممأمين عمممممدد 
 الحرارية التي تمكنه من مواص ة حياته عند حدود معينة.معين من السعرات 

 

اإليرانيممممة وفممممر  -السمممميدة المتقاعممممدة: تواجممممه األ ممممرة العراقيممممة أرمممممة  ممممكن تفاقممممم  بعممممد الحممممرب العراقيممممة
 .١٩٩٠في  ٦٦١الحصار ع ى العراق بموجب قرار مج س األمن الدولي رق  

 

مممم ا إ  أظهممممر المسممممح االقتصممممادي واالجتممممماعي اليفيممممر: فممممي الحقيقممممة  ال رالمممم  بيشممممة السممممكن  مممميشة عموما
 ٣٦انت ممممار بممممرل الميممما  اآل ممممنة فممممي الكنيمممر مممممن األحيمممماء السمممكنية أو قريبامممما منهمممما وي ممممي   ٢٠٠٧لعممما  

% مممممممن  ممممممكان المممممممدن فممممممي أحيمممممماء بمجمممممماري مفتوحممممممة  والمنتفعممممممون مممممممن شممممممبكات الصممممممر  الصممممممحي 
كن قريبمممممة ممممممن مكب مممممات % ممممممن المسممممما٣٦% ممممممن مجمممممموع السمممممكان  وتفمممممين أن ٢٧العموميمممممة بحممممموالي 

% ممممممن  مممممكان العمممممراق ممممممن خمممممدمات جممممممع ٢٩غيمممممر ن اميمممممة ل نفايمممممات الصممممم بة حيمممممث ينتفمممممع حممممموالي 
% مممممممن المسمممممماكن بمممممم يفة اإلبمممممماءة ويقا ممممممي  مممممماكنوها مممممممن ٢٨النفايممممممات التممممممي تقممممممدمها الف ممممممديات و 
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رداءة الهممممممواء(.  ل مزيممممممد مممممممن المع ومممممممات أقتممممممرح ع يممممممك قممممممراءة كتمممممماب الممممممدكتور أحمممممممد ابريهممممممي ع ممممممي  
 .٢٠١    اراتثماب ا انب     عالم ارمتظال الحي حارن تاح المال 

 

السمممميدة المتقاعممممدة: فممممي الحقيقممممة بعممممد إحممممالتي ع ممممى التقاعممممد حصمممم   لممممدي الفرصممممة السممممانحة ل  مممم ع 
 :ع ى الكتاب المذكور حيث يؤكد المؤلف

 

 مممممو  تيفمممممق وال تنممممممر ا إلرالمممممة الفقمممممر والقضممممماء ع مممممى البطالمممممة ن جميمممممع المقترحمممممات المتداولمممممة حاليامممممإ 
 مممممو  اإلحبممممما  دون االلتمممممزا  بمقتضممممميات التقمممممد  االقتصمممممادي وحممممممل أ بممممماء مسمممممؤوليات التحمممممول المممممى 
أممممممة صمممممنا ية وشمممممعب منمممممتع والمممممى جانمممممب همممممذا المسمممممعى وبمممممالتزامن معمممممه تأ ممممميس قاعمممممدة المع وممممممات 

ر الم مممممف وشمممممبكة االتصممممماالت الكافيمممممة ل وصمممممول إلمممممى الفقمممممراء وتقمممممدي  اإلعانمممممة الكافيمممممة لهممممم  عفمممممر إنجممممما
االجتممممممماعي ل عائ ممممممة العراقيممممممة و لممممممك يعنممممممي توحيممممممد  يا ممممممتي الضممممممريبة واإلعانممممممة بممممممما  -االقتصممممممادي 

 .٢٠٨و    ٢٠٧يضمن العدالة واال تدامة وينهي حالة التفاوت في ال مول لك يهما(    

 
 اليفير: شكراا جزي ا  يدتي.

 

 المتقاعدة ال كر لك  يدي.

 
 2020كانون األول  7
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 حواب نين ابيي امتظالي حطالب تكنولوايا المعكووات

 
 

ا اليفيمممممر: أ مممممتا  أنممممما  المممممب فمممممي المرح مممممة األولمممممى تكنولوجيممممما المع وممممممات أود معرفمممممة الطالمممممب ميا باممممم
 بعت المع ومات ولو بصورة مبسطة عن اال   التجاري والع مة التجارية.

 

الفدايممممة ينب ممممي أن تع مممم  بممممأن اال مممم  التجمممماري والع مممممة التجاريممممة اليفيممممر: ع ممممى الرحممممب والسممممعة.  فممممي 
من ممممممة فمممممي قممممموانين ميت مممممف المممممدول الصمممممنا ية المتقدممممممة والمممممدول الناميمممممة.  ففمممممي ب مممممدنا العمممممراق تمممممنص 

مممم ١٩٨٤لسممممنة  30( أوالا مممممن قممممانون التجممممارة رقمممم  21المممممادة   و أا  في يمممما كممممان  ع ممممى كممممل تمممماجر شيصا
ممممما تجارياممممممالتجممممماري ا مممممما ن يتيمممممذ لتمييمممممز ن ممممما ه أا معنوياممممم ا بوبممممموح عمممممن غيمممممر  ممممممن اال ممممممماء ا ميت فا

 التجارية(

 
 الطالب: ولكن أ تا  من هو التاجر 

 
  اليفير: أحسن .  هذا  ؤال جيد.

 
يعتفممممممر تمممممماجراا كممممممل شمممممميص  -أوالا  ٧التمممممماجر حسممممممب قممممممانون التجممممممارة العراقممممممي آنممممممف الممممممذكر  المممممممادة 

 تجاريامممممما وفممممممق أحكمممممما  هممممممذا الحتممممممرا  عممممممم ا  فيعممممممي أو معنمممممموي يممممممزاول با مممممممه وحسممممممابه ع ممممممى وجممممممه ا
  القانون.

 
الطالمممممب: أ مممممتا  عفمممممواا.  مممممما همممممي األعممممممال التجاريمممممة   وهمممممل وردت ع مممممى  مممممفيل الحصمممممر فمممممي قمممممانون 

 التجارة العراقي 

 
ن القممممانون أقممما   ن ريممممة األعمممممال التجاريمممة ع ممممى أ مممماس أاليفيمممر: جمممماء فمممي األ ممممباب الموجبممممة ل قمممانون 

الحصممممر مرا ياممما فمممي  لمممك أن ت مممتمل ع ممممى جميمممع األعممممال التجاريمممة التممممي ممممن تعمممداد وارد ع مممى  مممفيل 
تقممممممع فممممممي حممممممدود التصممممممور المعقممممممول آخممممممذاا باالعتبممممممار حقممممممائق األوبمممممماع التجاريممممممة واالقتصممممممادية فممممممي 

 القطر(.  لكن بعت ال راح له  رأي آخر.
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األعمممممال  حيممممث تعتفممممر ٥أممممما األعمممممال التجاريممممة التممممي نممممص ع يهمممما القممممانون فهممممي الممممواردة فممممي المممممادة 
 التالية أعماالا تجارية إ ا كان  بقصد الربح ويفتر  فيها هذا القصد إ ا ل  ينف  العكس.

 

 يجارها.إو أا ألجل بيعها   عقارا أموال منقولة كان  و ا تشجار األأشراء  -اوال 

 توريد البضائع واليدمات. -ثانيا 

 اال تيراد والتصدير.عمال مكاتب أ و تصديرها و أا تيراد البضائع  -ثالنا 

 الصناعة وعم يات ا تيرا  المواد األولية. -رابعا

 ع ن.الن ر والطباعة والتصوير واإل -خامسا

 مقاوالت الفناء والترمي  واليدمات والصيانة. - اد ا

خممممممممدمات مكاتممممممممب السممممممممياحة والفنممممممممادق والمطمممممممماع  ودور السممممممممينما والم بممممممممس ودور العممممممممر   - ممممممممابعا
 الميت فة األخر .

 الفيع في مح ت المزاد الع ني. -ثامنا

 شيا .و األأشياء نقل األ -تا عا

 و إخراجها.أو تفري  أشحن البضائع  -عاشرا

 ا تيداع البضائع في المستودعات العامة. -حادي ع ر 

 التعهد بتوفير متط بات الحف ت وغيرها من المنا بات االجتما ية. -ثاني ع ر 

 عم يات المصار . -ثالث ع ر 

 التأمين. –رابع ع ر 

 التعامل في أ ه  ال ركات و نداتها. -خامس ع ر 

عمممممممال الو مممممما ة أ الوكالممممممة التجاريممممممة والوكالممممممة بالعمولممممممة والوكالممممممة بالنقممممممل والداللممممممة و  - ممممممادس ع ممممممر 
 خر .التجارية األ

ا بصممممممر  الن ممممممر  تجارياممممممن مممممماء االوراق التجاريممممممة والعم يممممممات المتع قمممممة بهمممممما عممممممم ا إيكممممممون  - ٦الممممممادة 
 عن صفة القائ  بها ونيته.

 
  الطالب: أ تا  هل يعتفر تاجراا من يمارس حرفة ص يرة 
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ا ممممممن يممممممارس حرفمممممة أوالا وثانياممممما ع مممممى اآلتمممممي: ال يعتفمممممر تممممماجرا  ١١اليفيمممممر: كممممم  حيمممممث نصممممم  الممممممادة 
صمممم يرة.  تعتفممممر حرفممممة صمممم يرة كممممل حرفممممة  ات ك فممممة رهيممممدة يمار ممممها شمممميص مقتصممممر فممممي  لممممك ع ممممى 

 الت  ات قوة محركة ص يرة.آو ع ى ا تيدا  أن ا ه الفدني 

 
الطالممممب: ي حمممم  فممممي أ ممممواقنا المح يممممة الكنيممممر مممممن المحممممال التجاريممممة تحمممممل أ ممممماء تجاريممممة مت ممممابهة 

 فهل يجور  لك 

 
اليفيمممممر: ممممممن واجمممممب ال مممممر  التجاريمممممة العراقيمممممة تسمممممجيل األ مممممماء التجاريمممممة وع مممممى التممممماجر أن يتيممممممذ 

ممممما بوبمممممو  ح عمممممن غيمممممر  ممممممن األ مممممماء التجاريمممممة كمممممما أشمممممرت  مممممابقاا  وع مممممى لنفسمممممه ا مممممماا تجارياممممما ميت فا
 ال ر  التجارية ممار ة دورها في تنفيذ القانون.

 
   الطالب: هل تتفضل أ تا ي بتزويدي ب يء من المع ومات عن الع مة التجارية 

 
اليفيمممممر: حابممممممر وبكمممممل  ممممممرور.  الع ممممممة التجاريممممممة  بمممممارة عممممممن إشمممممارة تسمممممممح بتميمممممز المنتجممممممات أو 

دمات لمؤ سمممممة عمممممن اآلخمممممرين  همممممي إشمممممارة أو رممممممز أو أي تركيبمممممة منهممممما همممممدفها تمييمممممز السممممم ع أو اليممممم
 اليدمات المقدمة من بائع ما عم ا يقدمه المنافسون االخرون.

 
 الطالب: إلى ما ا تهد  الع مة التجارية 

 
المنتجممممات اليفيممممر: أحممممد أهمممم  األهممممدا  ل ع مممممة التجاريممممة هممممو تحقيممممق المنافسممممة ال ممممريفة  لممممك أن بيممممع 

دون أن تحممممممممل ع ممممممممة تجاريمممممممة  ممممممميؤدي إلمممممممى تف مممممممي التق يمممممممد والتزويمممممممر ممممممممما يمممممممنعكس  ممممممم باا ع مممممممى 
 االقتصاد الو ني وتدني جودة المنتجات المعروبة في السوق.

 
الطالمممممممب: لكمممممممن ي حممممممم  وجمممممممود  ممممممم ع ومنتجمممممممات تحممممممممل ع ممممممممات  ماركمممممممات( ممممممممزورة فمممممممي األ مممممممواق 

 المح ية.
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التجاريمممممة ظممممماهرة خطيمممممرة ينب مممممي ع مممممى الجهمممممات الميتصمممممة المسمممممؤولة اليفيمممممر: نعممممم .  تزييممممم  الع ممممممة 
عممممن الرقابممممة النو يممممة حمايمممممة المسممممته ك مممممن عم يممممات اال تنسمممممام والتزييمممم  ومممممن الدعايممممة الضمممممارة أو 

 الكا بة لس ع وخدمات غير مطابقة ل مواصفات الفنية القيا ية.

 
 مممممممركات المنتجممممممة فمممممممي المممممممدول الطالممممممب: فمممممممي السممممممنوات األخيمممممممرة فمممممممي ب ممممممدنا العمممممممراق الح نمممممما قيممممممما  ال

الصمممممنا ية المتقدممممممة بطمممممرح منتجمممممات جديمممممدة لكنهممممما تحممممممل ع متهممممما التجاريمممممة نفسمممممها المعروبمممممة فمممممي 
  األ واق التجارية.

 
اليفيممممر: نعمممم  تمممممارس ال ممممركات العالميممممة الرصممممينة عم يممممة االبتكممممار التممممي تعنممممي إنتمممما  منتجممممات جديممممدة 

صممممتها فممممي األ ممممواق العالميممممة  لممممك ألن االبتكممممار كو ممممي ة لتممممد ي  ع متهمممما التجاريممممة والحفمممما  ع ممممى ح
ينفمممممم  الع مممممممة التجاريممممممة فممممممي أ هممممممان المسممممممته كين ويسمممممماعد ع ممممممى بنمممممماء النقممممممة الدائمممممممة فممممممي السمممممم ع 

 واليدمات المتاحة ل مسته كين.

 
 الطالب: يفدو أن ل ع مة التجارية تأثير مه  ع ى   ول المسته ك 

 
ع الممممذي يحمممممل ع مممممة تجاريممممة مميممممزة وتحمممماول ال ممممركات اليفيممممر: نعمممم .  المسممممته ك يتممممأثر بجممممودة المنممممت

الصمممممنا ية  ات ال مممممهرة العالميمممممة  مممممرح منتجمممممات جديمممممدة تتماشمممممى ممممممع متط بمممممات وحاجمممممات ورئباتمممممك 
وأ واق المسممممته كين  وتحمممماول ال ممممركات المنتجممممة خ ممممق وتعميممممق المممموالء لع ماتهمممما التجاريممممة مممممن خممممم ل 

ء لمنتجاتهممممممما المعروبمممممممة فمممممممي ميت مممممممف األ مممممممواق االبتكممممممار إلغمممممممراء واغمممممممواء المسمممممممته ك لتكمممممممرار ال مممممممرا
 المح ية واليارجية.

 
.  الطالب: شكراا جزي ا

 
 اليفير: أشكرل.

 
 2020كانون األول  10
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ااظ دددد    المزيدددد الددددماتلمنظرلدددد  ا   دددد  ا  
اتل  ادددد  ا   ددد اياددددفاتلفددددرت     ،اتلناللددددتاتلية ويددددتايتدددد قاام ويند ،اوسدددد لتال ر ددددي  

ا٢٠٠٦تع تدالحمرداتام اعب اتلحمي الب وك،ا
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 حواب وع وظتاح كما  حو   عض مضايا التأوين    العياق
 

 

  اااا  الح و ياااا  وال ؤسساااا   والشاااا     لألفاااا ا  الح  ياااا  تقاااا ي  فاااا  التاااا  ي  يساااا   

 .الح  ي  ع لي  خالل    ال خ ط    ج  ولتقليل به  تلحق الت  الخس ئ 

 

 نحاااو التوجااا  السااا بق النظااا   ساااقوط بعااا  الساااو  اقتصااا   نحاااو التحاااول نتيجااا   ااا  و ااا  
 شاااا     بعاااا  لت سااااي  ااساااات  ا ً  العاااا ا  فاااا  الخ صاااا  التاااا  ي  شاااا     ت سااااي 

 2000 ع   ت ون  الت  الخ ص  الت  ي 

 
 العاا ا  فاا   ي  التاا شاا     تلعباا  الاا   االقتصاا    الاا و    ياا أ علاا  التعاا   وبغياا 
 الز يااال  ااا  الحاااوا   ااا ا اجااا ا  تااا  و عوقااا    شااا  ل  ااا  القطااا    ااا ا يواجهااا  و ااا 

 .الت  ين  ب لش   ال ختص    ل  صب ح

 

[1] 

 عااا    نااا   والياااو  التااا  ي  وشااا     ال صااا    تااا  ي  1964 عااا   فااا  تااا  تعل اااو    اا 

 القطاا   قباال  اا  جاا   توجاا  وجااو   الحظاا   اا  العاا   القطاا   فاا  التاا  ي  شاا      اا 
 النشااا ط واقااا  الااا  تنظااا و  ف يااا  الع اقيااا  التااا  ي  ساااو  فااا  ب لع ااال للتوسااا  الخااا ص
 الح ض ؟ الوق  ف  الت  ين 

 
االنطبممممماع المباشممممممر الممممممذي يممممممرد إلممممممى الممممممذهن هممممممو الحكمممممم  ع ممممممى واقممممممع الن مممممما  التممممممأميني مممممممن من ممممممور 
المقارنممممة مممممع المابممممي بحيممممث يطممممل ع ينمممما المابممممي متفوقمممماا ع ممممى الحابممممر فممممي كافممممة الجوانممممب.  وممممما 

فممممإن منممممل همممممذ  المقارنممممة السممممريعة ال تع منممممما لمممم  نممممدخل فممممي التفاصممممميل  ومممممن من ممممور نقمممممدي تممممارييي  
الكنيمممممر.  أقمممممول همممممذا كمممممي ال نقمممممع أ مممممر  لتع مممممي  مكانمممممة الن ممممما  التمممممأميني فمممممي المابمممممي والحممممم  ممممممن 
شمممأنه فمممي الوقممم  الحابمممر  وهمممذا الحابمممر مفهمممو  نسممممفي إ  أنمممه قمممد يعنمممي اليمممو  وقمممد يعنمممي عقمممداا مممممن 

قمممممم  بمحاولمممممة بهمممممذا ال مممممأن فمممممي ورقمممممة المممممزمن مممممما لممممم  نقممممم  بتحقيمممممب تممممماريخ التمممممأمين العراقمممممي(.  وقمممممد 
بممممرب  تمممماريخ التممممأمين بصممممدور أول  (2008من ممممورة لممممي بعنمممموان  مقاربممممة لتمممماريخ التممممأمين فممممي العممممراق   

(  تأ ممممميس 1946(  تأ ممممميس أول شمممممركة تمممممأمين عراقيمممممة خاصمممممة  1936قمممممانون ل تمممممأمين فمممممي العمممممراق  
(  تمممممأمي  1960أعممممممال التمممممأمين  (  القمممممانون الجديمممممد لتن مممممي  1950أول شمممممركة تمممممأمين مم وكمممممة ل دولمممممة  
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(  حممممممروب الن مممممما  1980-1972(  تممممممأمي  الممممممنف  وتطممممممور قطمممممماع التممممممأمين  1964شممممممركات التممممممأمين  
(  االحممممممممت ل األمريكممممممممي ل عممممممممراق ونتائجمممممممممه 2003-1980ال مممممممممولي وبممممممممدء ت كممممممممل قطمممممممماع التمممممممممأمين  

 2005لسمممممممنة  10حتمممممممى الوقممممممم  الحابمممممممر(  صمممممممدور قمممممممانون تن مممممممي  أعممممممممال التمممممممأمين رقممممممم   -2003 
 (.10 األمر رق  

 
ويمكممممممن اختممممممزال  لممممممك تحمممممم  بضممممممعة عنمممممماوين: الفتممممممرة ممممممما قفممممممل اال ممممممتق ل  مممممممن قممممممانون السمممممميكورتا  

(  فتممممرة ممممما بعممممد الحممممرب 1936حتممممى صممممدور أول قممممانون عراقممممي ل تممممأمين  ممممنة  1905العنممممماني لسممممنة 
أ ممممميس برأ ممممممال عراقمممممي وأجنفمممممي وت 1946العالميمممممة النانيمممممة  تأ ممممميس أول شمممممركة تمممممأمين عراقيمممممة  مممممنة 

(  اردهمممممممار 1997-1964(  حقبممممممة تمممممممأمي  قطممممممماع التمممممممأمين  1950أول شممممممركة تمممممممأمين حكوميمممممممة  مممممممنة 
( وبمممممدء ت كمممممل وتمممممدهور القطممممماع فمممممي فتمممممرة 1972قطممممماع التمممممأمين بعمممممد تمممممأمي  شمممممركات المممممنف  األجنفيمممممة  

( ومحاولممممممة إعممممممادة هيك ممممممة القطمممممماع فممممممي تسممممممعينيات القممممممرن 1988-1980الحممممممرب العراقيممممممة اإليرانيممممممة  
(  آثمممممار االحمممممت ل 1997رخيص شمممممركات تمممممأمين خاصمممممة بفضمممممل قمممممانون ال مممممركات لسمممممنة المابمممممي  تممممم

مممممممن وبممممممع  المسممممممتفد بممممممأمر   بممممممول  10األمريكممممممي ع ممممممى الحيمممممماة االقتصممممممادية والسيا ممممممية واألمممممممر رقمممممم  
 بريمر.

 
ربمممممما أ  ممممم  فمممممي همممممذا العمممممر  لكمممممن همممممدفي منمممممه همممممو تأكيمممممد أهميمممممة وبمممممع الن ممممما  التمممممأميني بممممممن 

ا مممممية السمممممائدة  فهمممممذا الن ممممما  يعكمممممس مممممما همممممو قمممممائ  ممممممن أوبممممماع.  لعمممممل األوبممممماع االقتصمممممادية والسي
المنممممل الوابممممح ع ممممى  لممممك هممممو بممممدء اردهممممار الن مممما   بوجممممود شممممركتين عممممامتين ل تممممأمين وشممممركة إعممممادة 
تمممممأمين عاممممممة واحمممممدة( قفمممممل وخممممم ل حقبمممممة تمممممأمين شمممممركات المممممنف  األجنفيمممممة وا ممممم ق مممممما كمممممان يسممممممى 

ديين لمضمممممامين وتوجهمممممات همممممذ  اليطمممممة.  والمنمممممل النممممماني باليطمممممة االنفجاريمممممة  رغممممم  مسممممماءلة االقتصممممما
هممممو واقمممممع التمممممأمين بعمممممد االحمممممت ل المممممذي لممممم  ينممممممو أو يتطمممممور بمممممما يكفمممممي ألنمممممه يعكمممممس الحالمممممة العاممممممة 

 ل قتصاد العراقي.
 

الجممممواب ع ممممى  ممممؤالك عممممن واقممممع الن مممما  التممممأميني يمكممممن أن يجرنمممما إلممممى جوانممممب عديممممدة غيممممر التطممممور 
أعنممممي بممممذلك  يا ممممة اال ممممتيدا  فممممي شممممركات التممممأمين العامممممة وممممما يتبعهمممما  التممممارييي لقطمممماع التممممأمين. 

مممممممن هفممممممو  فممممممي المعنويممممممات  التركيبممممممة الفيروقرا يممممممة ل ممممممركات التممممممأمين العامممممممة والياصممممممة  الحضممممممور 
  تفكيممممممك السمممممموق الو نيمممممممة 10الضمممممم ي  ل قطمممممماع فممممممي الحيممممممماة العامممممممة  اآلثممممممار الضممممممارة لاممممممممر رقمممممم  
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بسمممممفب  يا مممممة حكوممممممة اإلق مممممي   وهمممممي  يا مممممة غيمممممر مع نمممممة( ل تمممممأمين  ئيممممماب  ممممموق فيمممممدرالي موحمممممد( 
تجمممما  شممممركات التممممأمين غيممممر المؤ سممممة فممممي اإلق ممممي   تف ممممي أدوات التسمممموية الع ممممائرية كفممممديل عممممن آليممممة 

 التأمين الحدينة بالترافق مع ن ا  المحاصصة ... الخ.
 

لدولمممممة ممممممع يضممممما  إلمممممى  لمممممك واقمممممع الفيشمممممة التمممممي تعممممممل فيهممممما شمممممركات التمممممأمين وأعنمممممي بهمممممذا عقمممممود ا
المقمممماولين األجانممممب التممممي ال تممممنص ع ممممى إجممممراء التممممأمين مممممع شممممركات تممممأمين عراقيممممة مجممممارة مممممن قفممممل 
ديممممموان التمممممأمين  أو تمممممرل حريمممممة إجمممممراء التمممممأمين ل مقممممماولين  وهمممممو مممممما يمممممنص ع يمممممه قمممممانون اال مممممتنمار 

قتصممممر ع مممممى الفيممممدرالي وممممما يماث ممممه فمممممي إق ممممي  كورد ممممتان(.  أو تقممممزي  دور شمممممركات التممممأمين العراقيممممة لي
تممموفير ترتيبمممات الواجهمممة وتق ممميص احتفاظهممما ممممن أقسممما  التممممأمين إلمممى أدنمممى حمممد  وهمممذا همممو الحمممال فممممي 

 الع قة التأمينية بين ال ركات النفطية العالمية وشركات التأمين العراقية.
 

ممممما يحمممز  فمممي الممممنفس عمممد  اال مممتشناس بممممرأي القطممماع فيمممما ييمممص تعممممديل قممموانين  ات ع قمممة بالتممممأمين 
طممممممم   تر ممممممم  وراء الكمممممممواليس  إلعممممممممادة هيك مممممممة قطممممممماع التممممممممأمين  م ممممممماريع خصيصمممممممة شممممممممركات أو خ

التممممأمين العامممممة(.  لمممم  أ  ممممع خمممم ل السممممنوات المابمممممية ع ممممى أيممممة ورقممممة موقممممف مممممن شممممركات التمممممأمين 
(  أو مممممممن ديمممممموان 2005العامممممممة والياصممممممة  الممن ممممممة فممممممي جم يممممممة التممممممأمين العراقيممممممة  تأ سمممممم   ممممممنة 

 أيضاا( تجا  ما يجري. 2005رقابة تأ س  نة التأمين العراقي  جهار ال
 

أتحمممممر  فمممممي إ ممممم ق حكممممم  عممممما  ع مممممى مجممممممل الن ممممما  التمممممأميني  رغممممم  أن بعمممممت درا ممممماتي ومقممممماالتي 
تضمممممن أحكاممممماا ربممممما هممممي بحاجممممة إلممممى مناق ممممة غيممممر التع يقممممات المهذبممممة التممممي كتفهمممما بعممممت رم ئممممي 

ت الياصممممممة بالن مممممما  التممممممأميني األكممممممار .  إن وبممممممع درا ممممممات متعممممممددة الجوانممممممب وتجميممممممع اإلحصممممممائيا
( بمممممروري 2011  نيويمممممورل  القطووووواف الموووووال  العيامووووو الفنمممممك المممممدولي  ولممممميس كت مممممك التمممممي خمممممر  بهممممما 

 لوبع األربية الع مية لتأ يس األحكا .
 
[2] 

 هدد ا ندد اق  لدد إ  شدد   مدد    غ لب دد التدديم   عمدد  أ تنظدد   قدد ن   2005 عدد   فدد  صدد  

 اسدددت  ا ا  علدد  التدديم   جددد ا إ حصدد  علدد   دددن  لدد  ندد أ  خ صددد   ع  بدد  القدد ن  
 هدددد  فمدددد   سدددد بق ً ال ضدددد   دددد    مدددد  الع اق دددد  التدددديم   شدددد     لدددد   ال  لدددد    ائدددد 

 الق ن  ؟ ه ا ح   مالحظ ت  



 
اقتصادية مسائل يف حوارات

 
 

 
 149 | صفحة

 
: تقيوووويم 2005مووووانو  تنظووويم أعمووووا  التووووأوين ل وووون  لقمممد كر مممم  كتابممماا كممممام ا لموبمممموع همممذا السممممؤال  

(  كممممممما قممممممم  بتحريممممممر مسمممممماهمات رم ئممممممي فممممممي نقممممممد القممممممانون فممممممي كتمممممماب 2014  حلبااووووووات نقديوووووو 
 2005و وووواهم   وووو  نقوووود حويااعوووو  مووووانو  تنظوووويم أعمووووا  التووووأوين ل وووون  إلكترونممممي صممممدر بعنمممموان 

 2013.) 

 

لممممم  يمممممأتي القمممممانون ع مممممى  كمممممر التمممممأمين ع مممممى ا مممممتيرادات دوائمممممر الدولمممممة لمممممد  شمممممركات تمممممأمين عراقيمممممة 
صمممممي   ب مممممكل يسممممممح بتجممممماور التمممممأمين داخمممممل العمممممراق.  لنتمممممذكر أن  مرخصمممممة.  لكمممممن أحكممممما  القمممممانون 

مممممررت مسمممممودته ممممممن قفمممممل  ممممم طة االحمممممت ل األمريكمممممي  خ فممممماا التفاقيمممممات  همممممذا القمممممانون صمممممدر كمممممأمر ح 
جنيمممم  التممممي ال تجيممممز ل قمممموة المحت ممممة صمممم حية ت ييممممر ممممما هممممو قممممائ  ممممما لمممم  يكممممن هنممممال تهديممممد مباشممممر 

تسمممممتوجب الت ييمممممر(.  كمممممان همممممذا األممممممر ترجممممممة ل توجهمممممات ألممممممن القممممموة المحت مممممة أو أن هنمممممال بمممممرورة 
الواليممممممات  ال يفراليممممممة الجديممممممدة فممممممي إدارة االقتصمممممماد الممممممو ني  ولهمممممما مريممممممدوها فممممممي العممممممراق( التممممممي تعمممممممل

 المتحدة ع ى إدخالها  بالقوة الناعمة أو من خ ل العنف  أينما ا تطاع   لك.
 

لممميس لمممدي الجديمممد المممذي أ مممتطيع أن أبممميفه إلمممى مممما كتفممم   مممابقاا.  لمممذلك  مممأقتبس مقممما ع ممممع بعمممت 
 األممممممر  2005ممممممن قممممانون تن ممممي  أعمممممال التممممأمين لسممممنة  81التحمممموير مممممن كتممممابي م ركممممزاا ع ممممى المممممادة 

(.  تعمممممديل همممممذ  الممممممادة  فمممممي رأي  همممممو الممممممدخل ل مممممتي ص ممممممن اآلثمممممار الضمممممارة لهمممممذا األممممممر.  10رقممممم  
   في العنوان.10ينصب  التعديل ع ى التي ص من  األمر رق   آمل أن

 
لقمممد كتفممم  بمممأن همممذ  الممممادة أ  قممم  حريمممة شمممراء التمممأمين وتضممممن  تناقضممماا قانونيممماا.  ل مممرح  لمممك دعنممما 

 نن ر إلى بعت أحكا  هذ  المادة:
 

ألي شممممميص  فيعمممممي أو معنممممموي عممممما  أو خممممما  الحمممممق فمممممي االختيمممممار ب مممممراء منتجمممممات  - أوالا 
 ن أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما ل  ينص القانون ع ى خ    لك.التأمي
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ال يجممممممور اجبمممممار شمممممميص  فيعممممممي أو معنممممموي عمممممما  أو خمممممما  ع مممممى شممممممراء منتجممممممات  -ثانيممممماا 
خمممممدمات التممممممأمين ممممممن مممممممؤمن أو معيمممممد تممممممأمين أو وكيمممممل أو و ممممممي  أو مقمممممد  خممممممدمات تممممممأمين 

 محدد  ما ل  ينص القانون ع ى خ    لك. 
 

ناقصمممممة ألنهممممما تي مممممو ممممممن اإلشمممممارة إلممممى محمممممل إقاممممممة الممممممؤمن أو معيمممممد الممممممتأمين أو تسمممممجي ه  81 المممممادة
فممممي العممممراق أو ترخيصممممه مممممن قفممممل الممممديوان وال القممممانون الممممذي ت ممممير إليممممه هممممذا المممممادة  حسممممب ع مممممي  
نمممصال خممم    لمممك  ولممم  ين مممر حتمممى اآلن تعمممديل ل قمممانون بهمممذا ال مممأن.  كمممما أن همممذ  الفقمممرة ت قمممر  أيضممماا 

ق ال مممممميص الطفيعمممممي فممممممي اختيمممممار شممممممراء منتجمممممات التممممممأمين أو خدماتمممممه مممممممن أي ممممممؤمن أو معيممممممد حممممم
دون المممممنص ع مممممى عراقيمممممة الممممممؤم ن أو معيمممممد التمممممأمين  بمعنمممممى تسمممممجي ه لمممممد  مسمممممجل ال مممممركات  تمممممأمين

 وترخيصه من قفل الديوان(.
 

األربمممممية القانونيمممممة لتسمممممريب أقسممممما  التمممممأمين العراقيمممممة إلمممممى اليمممممار  ممممممن خممممم ل  81لقمممممد وف مممممرت الممممممادة 
وهممممو ممممما ال نجممممد  non-admitted insuranceالقفممممول الضمممممني بالتممممأمين خممممار  الن مممما  الرقممممابي 

 ن يمممراا لممممه فممممي مع ممم  االن مممممة الرقابيممممة ع ممممى الن ممما  التممممأميني فممممي العممممال .  وقمممد كتفمممم   مممممرة أن  مايممممك
بيكنمممممز  مفمممممو  التمممممأمين فمممممي واليمممممة أركنسممممماس  المممممذي أعمممممد نمممممص القمممممانون بال  مممممة اإلنج يزيمممممة  يعمممممر  
تماممممممماا القيممممممود المفروبممممممة ع ممممممى حريممممممة شممممممراء التممممممأمين فممممممي واليتممممممه وفممممممي الواليممممممات األخممممممر  ل واليممممممات 
المتحمممممدة.  وممممممع  لمممممك أقحممممم  همممممذ  الممممممادة تعفيمممممراا عمممممن العقيمممممدة ال يفراليمممممة الجديمممممدة فمممممي رفمممممع الضمممممواب  

 4رقابية. ال
 

ال طممممماء القمممممانوني ل تمممممأمين خمممممار  العمممممراق لمممممد   2005لقمممممد وفمممممر  قمممممانون تن مممممي  أعممممممال التمممممأمين لسمممممنة 
شممممركات تممممأمين أجنفيممممة غيممممر مسممممج ة فممممي العممممراق وغيممممر مرخصممممة.  وعممممدا  لممممك فممممإن القممممانون يتعممممار  

القائمممممة   ممممن الد ممممتور  فيمممما ييممممص نفممما  القمممموانين 130 ممممع أحكمممما  الد مممتور الممممدائ   فقمممد أكممممدت المممممادة
 ع ى اآلتي:
 

                                                   
ً"،ًم ص ًالتيم  ًالع اق : صب حً   ل،ً"نحوً ش و ًلصي غ ًسي س ًلقط  ًالت  ي ًف ًالع ا 4ً

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-
sector/ 
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َل  وفقاا    ألحكا  هذا الد تور.  تبقى الت ريعات النافذة معموالا بها  ما ل  ت  َ  أو ت عد 

 
المممممذي  3/12/1998الممممممؤرم  192الت مممممريعات النافمممممذة  ات الع قممممة قمممممرار مج مممممس قيمممممادة النممممورة رقممممم   مممممن

 نص  في الفقرة ثانياا ع ى أنه:
 

ق مباشمممممرة ع مممممى أشممممميا  أو أمممممموال موجمممممودة فمممممي العمممممراق أو  ال يجمممممور التمممممأمين خمممممار  العمممممرا
 (618    3757  العدد الوما ع العيا ي مسؤوليات قد تتحقق فيه.    

 
( لسممممممنة 49رقمممممم    التممممممأمينقممممممانون شممممممركات ووكممممم ء وممممممن المفيممممممد اإلشممممممارة إلمممممى أن هممممممذا القممممممرار أل مممممى 

 :ع ى اآلتي 57المادة الذي نص  في  1960
 

ي مممممممؤمن خمممممممارَ  العمممممممراق مباشمممممممرةا ع مممممممى أشممممممميا   أو عقمممممممارات  أو  ال يجمممممممور ألي شممممممميص أن 
 أموال  موجودة في العراق. 

 
عممممد  إيممممراد نممممص بإل مممماء قمممموانين  2005تن ممممي  أعمممممال التممممأمين لسممممنة ومممممن النممممواقص التدوينيممممة لقممممانون 

التمممممأمين السمممممابقة أو االحتكممممما  إليهممممما فمممممي حممممماالت معينمممممة.  هنمممممال إ اا  كمممممما يفمممممدو لمممممي  تضمممممارب  بمممممين 
 والقوانين السابقة التي ل  تيضع لرل اء. 2005 نة  قانون 

 
إراء همممممذا الوبمممممع يصمممممبح بمممممرورياا القيممممما  بالمراجعمممممة الفنيمممممة والقانونيمممممة لقمممممانون تن مممممي  أعممممممال التمممممأمين 

ل عنصمممممراا أ ا مممممياا فمممممي توجيمممممه الن ممممما  التمممممأميني.  إن  2005لسمممممنة  واعمممممادة تدوينمممممه فهمممممو صمممممار ي  مممممك 
    دور شركات التأمين العراقية.القانون  في صي ته الحالية  يحج  

 
.  وبمممالطبع  لممم  أكمممن أول ممممن انتبمممه إلمممى اآلثمممار  هنمممال صمممم  ر ممممي تجممما  همممذا الموبممموع  كمممما كتفممم  

فالحممممممديث دائممممممر عنهمممممما لممممممد  ممار ممممممي التممممممأمين فممممممي العممممممراق.  لكممممممن الممممممذي ينيممممممر  81السمممممم فية ل مممممممادة 
يصممممية ومممممن خمممم ل التيا ممممب التممممي االهتممممما  أن الكتابممممات النقديممممة المن ممممورة ب ممممأنها واالتصمممماالت ال 

قممما  بهممما أركمممان التمممأمين العراقمممي ممممع أكنمممر ممممن وريمممر فمممي المابمممي لممم  تسمممفر عمممن تفنمممي أي ممممن همممؤالء 
ولممممم  ي همممممر فمممممي مراجعمممممات القممممموانين   81المممممورراء لم مممممروع إعمممممادة الن مممممر فمممممي القمممممانون وتعمممممديل الممممممادة 
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لفرلممممممان.  ويفمممممدو أن الحكوممممممة ومنهممممما قمممممرارات مج مممممس قيمممممادة النمممممورة المنحمممممل  التمممممي يط مممممع ع ينممممما بهممممما ا
 والورراء ونواب الفرلمان يعانون من صم  تجا  الموبوع.

 
[3] 

  قددد   الدددبع   الع اق ددد ؟ التددديم   سددد    تطددد    ت سددد    اْ  ددد  حسددد   م ددد    ددد 
 الفن دد  التدديم    دد ا   نقدد  مدد  تعدد ن  هل دد األ  خ صدد  الح ل دد  التدديم   شدد     بددي 

 العددد   القطددد ع   بددد   من فسددد   جددد   مددد  الت ددد    ح  ثددد  الشددد     خ صددد  المهن ددد 

  جددد أ.  الخددد   القطددد   شددد     لددد   التددديم    ثددد ئ  انحسددد   الددد  تددد     الخددد  

 سددد  أ علددد  المن فسددد  ت ددد    أ  م ددد     ددد  الم ضددد   هددد ا علددد  الضددد   القددد  
 خ  ؟أ اعتب  ا  عل   ل   الخ م  ج  ة

 
مت ممممم بة.   مممممأحاول فيمممممما ي مممممي حصمممممر الجمممممواب أوالا تو ممممميع وتطممممموير  ممممموق التمممممأمين العراقيمممممة مسمممممألة 

بتقمممممدي  بعمممممت المقترحمممممات السمممممريعة  التمممممي عربمممممها رمممممم ء آخمممممرون أيضممممماا  قفمممممل أن ألجمممممأ إلمممممى عقمممممد 
 بعت المقارنات بين ال ركات الياصة والعامة ل تع يق ع ى موبوع المنافسة.

 
 رعة:فيما ييص صياغة مقترحات لتو يع وتطوير  وق التأمين  أ كر التالي بس

 
   وهممممو ممممما تعربمممم  لممممه ب مممميء مممممن التفصمممميل فممممي الجممممواب ع ممممى 10إعممممادة الن ممممر بمممماألمر رقمممم  

 السؤال الناني.
 
   حصممممر التممممأمين مممممع شممممركات تممممأمين مسممممج ة فممممي العممممراق ومرخصممممة مممممن قفممممل ديمممموان التمممممأمين

 والنص ع ى  لك في جميع عقود الدولة.
 
   تن مممممي  عقممممممود اال ممممممتيراد ع ممممممى أ مممممماس  مممممميC&F  إ   آيولمممممميس  مممممميCIF  لمممممممنح شممممممركات

 التأمين العراقية فرصة االكتتاب بتأمين ا تيرادات العراق.
 
 .فر  غرامات وعقوبات ع ى الميالفين 
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  تفعيممممل دور شممممركة إعممممادة التممممأمين العراقيممممة مممممن خمممم ل ا ممممتعادة اإل ممممناد اإللزامممممي  الممممذي أل ممممي
عراقيممممممة.  ( لمحمممممماف  شممممممركات التممممممأمين المباشممممممر بنسممممممب يتفممممممق ع يهمممممما لرعممممممادة ال1988أواخممممممر 

هممممذا موبممممموع يحتممممما  إلمممممى درا مممممة والمممممى إعممممادة تقيمممممي  اإلمكانيمممممات الفنيمممممة المتممممموفرة فمممممي ال مممممركة 
 وادارتها.

 
   إدخممممال منتجممممات تأمينيممممة جديممممدة ومنهمممما تممممأمين المسممممؤولية المهنيممممة لا بمممماء والجممممراحين وغيممممره

 من أصحاب المهن  والتأمين المتناهي الص ر  وأشكال من التأمين التكاف ي.
 
  التفكيممممر بجعمممممل بعممممت فمممممروع التممممأمين إلزاميممممماا ع مممممى أ ممممرا  معينمممممة  كقيمممما  المؤ سمممممات الف ديمممممة

والمحاف ممممممات التممممممأمين ع ممممممى المن مممممم ت المدنيممممممة  الجسممممممور  المبمممممماني العامممممممة  المست ممممممفيات ... 
 الخ(.

 
  ت ممممجيع دمممممع شممممركات التممممأمين الصمممم يرة لتو مممميع قاعممممدتها الماليممممة  وتجميممممع كوادرهمممما  وتق مممميص

 ع ق ع يه الحقاا(.النفقات  و أ
 

.  وتأ سمممممم  أول 1997لسممممممنة  21تأ سممممم  شممممممركات التممممممأمين الياصممممممة بفضممممممل قممممممانون ال ممممممركات رقمممممم  
.  ومنممممذ  لمممممك الوقممممم  تزايممممد عمممممدد ال ممممركات الياصمممممة ليقمممممرب اآلن 2000شممممركة خاصمممممة ل تممممأمين  مممممنة 

 مممممن ث ثممممين شممممركة.  وكممممما ق مممم  فأنممممه مممممن المفتممممر  أن يممممؤدي ارديمممماد عممممدد ال ممممركات إلممممى ريممممادة فممممي
االنتمممما  الك مممممي  وتحسمممممين نو يمممممة اليمممممدمات المقدممممممة تحممممم  بممممم   المنافسمممممة  إدخمممممال أغطيمممممة تأمينيمممممة 
مفتكمممممرة قائممممممة بمممممذاتها أو ممممممن خممممم ل تو ممممميع نطممممماق ت طيمممممات الوثمممممائق القائممممممة.  لكمممممن واقمممممع الحمممممال ال 
يمممدع  همممذا االفتمممرا .  ممممن م ممماهر همممذا الواقمممع االكتتممماب غيمممر الفنمممي  أ مممعار غيمممر فنيمممة بمعنمممى أنهممما 

تتسممممماوق ممممممع  فيعمممممة وحمممممدة األخطمممممار الممممممؤمن ع يهممممما  وشمممممرو  تأمينيمممممة غيمممممر مدرو مممممة  نفربمممممها  ال
ال ممممركات األجنفيممممة  وربممممما تكممممون هممممذ  غيممممر مفهومممممة ل مكتتفممممين(  وممممما يممممرتب  بهممممذا الواقممممع مممممن اشممممتداد 
حممممممدة المنافسممممممة المنف تممممممة بممممممين ال ممممممركات  بممممممدافع الحصممممممول ع ممممممى األعمممممممال وريممممممادة حصممممممتها.  ومممممممن 

الواقممممممع  تهريممممممب  األقسمممممما   خممممممار  الن مممممما  الرقممممممابي رغمممممم  بممممممعفه  مممممممن خمممممم ل إعممممممادة تممممممدا يات هممممممذا 
التمممممأمين االختيممممماري ربمممممما ممممممع شمممممركات إعمممممادة تمممممأمين عربيمممممة أو أجنفيمممممة ال تتمتمممممع بالمتانمممممة الماليمممممة أو 
التصمممممممني  ممممممممن هيشمممممممات التصمممممممني  الدوليمممممممة.  وع مممممممى العممممممممو   فمممممممإن دور مع ممممممم  شمممممممركات التمممممممأمين 
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أمين بممممم ي  جمممممداا ال يتعمممممد  تممممموفير فرصمممممة عمالمممممة لعمممممدد ق يمممممل ممممممن الياصمممممة فمممممي تنميمممممة قطممممماع التممممم
 الموظفين وهام  ص ير ل ربح ل مساهمين.

 
وممممممع  لممممممك تط ممممممب ال مممممركات الياصممممممة موقعمممممماا أكفممممممر لهممممما فممممممي السمممممموق لكنهممممما ال تمت ممممممك  فممممممي الوقمممممم  
ة الحابممممممر  الممممممموارد الماليممممممة الكفيممممممرة  والكمممممموادر الب ممممممرية المدربممممممة  وربممممممما حتممممممى السيا ممممممات االنتاجيمممممم

.  ممممرة ممممن حيمممث حصمممتها ممممن حجممم  األعممممال المنا مممبة إلحمممدا  نق مممة نو يمممة فمممي عم هممما وفمممي مكانتهممما
قممممال لمممممي أحمممممد الممممزم ء أن بعمممممت همممممذ  ال مممممركات مممممع األ مممممف مممممما هممممي إال دكممممماكين صممممم يرة ل تمممممأمين.  
ويمممأتي همممذا الوصمممف اعتممممماداا ع مممى صممم ر عمممدد العممممام ين فمممي همممذ  ال مممركات  وهممممو مممما قمممد يمممؤثر ع ممممى 

اليمممممممدمات( ومقارنمممممممة رأ ممممممممال شمممممممركات التمممممممأمين واحتيا ياتهممممممما لمواجهمممممممة المسمممممممؤوليات  مسمممممممتو  تقمممممممدي 
 المكتتبة وغير  لك من معايير الحك  ع ى األوباع المالية والتن يمية ل ركات التأمين.

 
ويممممرب  الممممبعت التطممممور البطمممميء ل ممممركات التممممأمين الياصممممة بوجممممود شممممركتي التممممأمين العممممامتين  شممممركة 

همممممل ان بمممممعف ال مممممركات الياصمممممة همممممو حقممممماا بسمممممفب   ة التمممممأمين العراقيمممممة(.التمممممأمين الو نيمممممة وشمممممرك
لمممممممممو اختفممممممممم  ال مممممممممركتان بصمممممممممفتهما الحاليمممممممممة وتحولتممممممممما إلمممممممممى شمممممممممركات وجمممممممممود ال مممممممممركات العاممممممممممة   

ميصيصمممممممة  بقمممممممرار  يا مممممممي ال ع قمممممممة لمممممممه بالجمممممممدو  االقتصمممممممادية  همممممممل  ممممممميت ير وبمممممممع شمممممممركات 
عمممممزر ممممممن مكانتهمممممما ممممممن حيمممممث إنتاجيمممممة التممممأمين الياصمممممة   ال اعتقمممممد  لمممممك إ  أن اليصيصمممممة ربمممممما ت

األعممممممممال  وتق ممممممميص التكمممممممالي   المممممممتي ص ممممممممن العمالمممممممة الفائضمممممممة(  وادخمممممممال تقنيمممممممات جديمممممممدة إلدارة 
األعممممممال والتسمممممويق والفيمممممع والتن مممممي  المممممداخ ي لهمممممما.  العمممممائق أمممممما  شمممممركات التمممممأمين الياصمممممة لممممميس 

ا  مكممممممامن الي ممممممل أو وجممممممود همممممماتين ال ممممممركتين  ومممممممن الضممممممروري لممممممذلك التعمممممممق فممممممي البحممممممث الكت مممممم
 القصور في دور شركات التأمين الياصة.

 
صممممحيح أن ال ممممركتين تتمتعممممان باألقدميممممة فممممي السمممموق  وكوادرهممممما هممممي األكفممممر  وربممممما األفضممممل فنيمممماا  
فمممممي مجممممماالت معينمممممة  ممممممن ت مممممك الموجمممممودة فمممممي ال مممممركات الياصمممممة  ولهمممممما مممممموارد ماليمممممة أكفمممممر نسمممممفياا 

قمممممات تاريييمممممة  مممممابقة ممممممع المممممورارات والمؤ سمممممات الحكوميمممممة بضممممممنها رأس الممممممال  وتسمممممتفيدان ممممممن ع 
التممممي اعتممممادت ع ممممى شممممراء التممممأمين منهممممما.  لكممممن  لممممك ال يعفممممي ال ممممركات الياصممممة مممممن مجابهممممة هممممذا 
الواقممممممع من ممممممما حصممممممل بالنسممممممبة لتممممممأمين عقممممممود التممممممراخيص النفطيممممممة إ  ا ممممممتطاع  ال ممممممركات الياصممممممة 
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األجنفيممممة العام ممممة فممممي العممممراق وتقممممدي  خممممدمات الم مممماركة فممممي مناقصممممات تممممأمين أخطممممار شممممركات الممممنف  
 الواجهة.  ما الذي عم ته شركات التأمين الياصة في مجابهة الواقع 

 
أعنمممممي خ مممممق  –ال اعتقمممممد بمممممأن ال مممممكو  ممممممن شمممممركات التمممممأمين العاممممممة قائممممممة ع مممممى أ ممممماس ايمممممديولوجي 

نممممممام فكممممممري لتقمممممممويت مكانممممممة ال ممممممركات العاممممممممة.  فقممممممد تأ سمممممم  شمممممممركة التممممممأمين الو نيممممممة  ك مممممممركة م 
حكوميمممممة فمممممي العهمممممد الم كمممممي عنمممممدما كمممممان  ممممموق التمممممأمين العراقمممممي قائمممممماا ع مممممى التنمممممافس بمممممين شمممممركات 
ووكمممماالت أجنفيممممة وشممممركة عراقيممممة واحممممدة.  ولمممم  يكممممن  لممممك بممممدافع اشممممتراكي فقممممد ظ مممم  ال ممممركة   مممموال 
وجودهممممما  تعممممممل كمؤ سمممممة رأ ممممممالية تسممممممتهد  المممممربح كأيمممممة شمممممركة تممممممأمين خاصمممممة.  همممممي ممممممن أحممممممد 

همممد الم كممممي التمممي بقيمممم  عام مممة رغمممم  تفمممدل ان مممممة الحكممم .  أممممما شمممركة التممممأمين العراقيمممة فقممممد مواريمممث الع
 .1964ك ركة خاصة  أمم   نة  1959تأ س  أص ا  نة 

 
بعمممممت النقمممممد يتجمممممه صممممموب ا تصممممم ار أهميمممممة وجمممممود شمممممركة تمممممأمين عاممممممة  ألنهممممما بيروقرا يمممممة متره مممممة 

رتقممممماء بهممممما همممممو ممممممن خممممم ل خصيصمممممتها.  همممممذا بطيشمممممة األداء  تقتمممممل روح المبمممممادرة  وبالتمممممالي فمممممإن اال
 هو االنطباع العا  لكنه بحاجة إلى تمحيص.

 
فمممي تصممممورنا ان شمممركات التممممأمين الياصمممة لممممن تحتممممل موقعممماا مهممممماا مممما رال حجمممم  الط مممب  ال ممممعفي مممممن 
األفممممراد  ومممممن قفممممل ال ممممركات العامممممة والياصممممة  ودوائممممر الدولممممة االتحاديممممة وفممممي اإلق ممممي  والمحاف ممممات( 

تجمممممات التأمينيمممممة بممممم يفاا  ومممممما رال حجممممم  رأ ممممممالها صممممم يراا  وكمممممذلك افتقارهممممما إلمممممى الكممممموادر ع مممممى المن
م يمممممممون دوالر  100المدربمممممممة.  عنمممممممدما تتمممممممزاح  ث ثمممممممين شمممممممركة ع مممممممى إيمممممممرادات اكتتابيمممممممة ال تمممممممزال دون 

 ممممممنوياا  مصممممممدر القسمممممم  األكفممممممر منهمممممما مممممممن الدولممممممة ومممممممن الم مممممماريع اإلن ممممممائية  فممممممما الممممممذي تسممممممتطيع 
يرة أن ت نمممممممه مممممممن هممممممذ  اإليممممممرادات.  وحسممممممناا فعممممممل ديمممممموان التممممممأمين عنممممممدما أصممممممدر ال ممممممركات الصمممممم 
( لتحديمممممد رأس الممممممال المقمممممرر بيمسمممممة م يمممممارات دينمممممار  بالنسمممممبة ل مممممركات التمممممأمين 15التع يممممممات رقممممم   

القائممممممممة( وخمسمممممممة ع مممممممر م يمممممممار دينمممممممار  بالنسمممممممبة ل  مممممممركات التمممممممي تؤ مممممممس بعمممممممد تممممممماريخ نفممممممما  همممممممذ  
 التع يمات(.

 
 ممممركات الياصممممة القائمممممة ع ممممى االنممممدما  ل متنممممال ل سممممقف الجديممممد لممممرأس المممممال بممممرورة إن ت ممممجيع ال

اقتصممممادية وفنيممممة.  يقينمممماا ال نيت ممممف مممممع مفممممدأ تكمممموين شممممركات تممممأمين قويممممة ماليمممماا ومكتم ممممة فنيمممماا ولعممممل 
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همممممذ  التع يممممممات  وب مممممت الن مممممر عمممممن عمممممد  إفصممممماح المممممديوان عمممممن  مممممفب إصمممممدار التع يممممممات  فإنهممممما 
 ركات التأمين إلعادة الن ر في موقعها من خ ل االندما .فرصة ل عديد من ش

 
يعتفممممر الممممبعت وجممممود شممممركات تممممأمين خاصممممة إبممممراراا بسمممموق التممممأمين العراقممممي دون ربمممم  هممممذا الموقممممف 
بحجممممع يمكممممن مناق ممممتها.  كممممالقول بممممأن وجودهمممما يممممؤجع تنافسمممماا محموممممماا  وي ممممت  ممممما تبقممممى مممممن كمممموادر 

 التأمين خار  العراق.مهنية  وي سه ل من تسريب أقسا  
 

فالتنممممافس قابممممل ل ضممممب  مممممن خمممم ل االتفمممماق ع ممممى الحممممدود الممممدنيا أل ممممعار التممممأمين  دون تمممموا ء بحممممق 
جمهمممممور الممممممؤمن لهممممم  ل حصمممممول ع مممممى أفضمممممل األ مممممعار( والتأكيمممممد ع مممممى مسمممممتو  ونو يمممممة اليمممممدمات  

 وهذ  من شأنها إفرار ال ث من السمين.
 

حقيقيمممماا ألن الكمممموادر التممممي تعمممممل فممممي ال ممممركات الياصممممة  ت ممممتي  الكمممموادر الفنيممممة بممممين ال ممممركات لمممميس
كانممم  قمممد تقاعمممدت عمممن العممممل فمممي ال مممركات العاممممة ولممميس ممممن السمممهل إعمممادة ا مممتيدامها فمممي شمممركات 
التمممممممأمين العامممممممممة إال بممممممممأوامر خاصممممممممة  وهممممممممذ  ليسمممممممم   ممممممممه ة وقممممممممد تيضممممممممع ل محاصصممممممممة.  ويمكممممممممن 

ريب  وهمممممو مممممما  مممممنتناوله فمممممي التعمممممويت عمممممن شمممممحة الكممممموادر  فمممممي جميمممممع ال مممممركات  ممممممن خممممم ل التمممممد
 الجواب ع ى  ؤال آخر.

 
لمممم  تفكممممر إدارات ال ممممركات الياصممممة والعامممممة  حسممممب المع ومممممات المتمممموفرة لممممدي  وبسممممفب التأكيممممد ع ممممى 

فممممممممي ت طيممممممممة  co-insuranceالمنافسممممممممة دون غيرهمممممممما مممممممممن الع قممممممممات بممممممممين ال ممممممممركات  بالم مممممممماركة 
ر أدوات التعاممممممل معهمممممما  وفمممممر  وجممممممود األعممممممال الكفيمممممرة لتع ممممممي  حجممممم  االحتفمممممما  الصمممممافي  وتطمممممموي

شممممركات التمممممأمين العراقيمممممة خاصمممممة فمممممي مواجهمممممة بممممم و  ال مممممركات األجنفيمممممة العام مممممة فمممممي العمممممراق فمممممي 
 القطاع النفطي وغير .

 
لتقيممممي  المنافسممممة بممممين ال ممممركات الياصممممة والعامممممة أر  أن نن ممممر إلممممى األخيممممرة ع ممممى أنهمممما تتمتممممع بريممممع 

ه فمممي درا مممة  مممابقة.  فمممرغ  وجمممود شمممركات تمممأمين خاصمممة تمممارييي بفضمممل موقعهممما  وهمممو مممما كتفممم  عنممم
فممممممإن الموقممممممع الريعممممممي ل  ممممممركات العامممممممة هممممممو مممممممن إر  المابممممممي ونعنممممممي بممممممه إر  رأ مممممممالية الدولممممممة.  
فمممبحك  العممممادة ت جمممأ من مممم ت القطمممماع العممما  إلممممى ال ممممركات العاممممة ل ممممراء وثممممائق التمممأمين.  هممممذا رغمممم  أن 
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( يممممممنص ع مممممى ا مممممتدرا  العممممممرو  3الفقمممممرة -81ادة  المممممم 2005قمممممانون تن مممممي  أعممممممال التممممممأمين لسمممممنة 
 في تأمين األصول العامة.

 
لكممممممن شممممممركات التممممممأمين العامممممممة هممممممي األكنممممممر غنممممممى  برأ مممممممالها وكوادرهمممممما واحتيا ياتهمممممما الفنيممممممة  مممممممن 
ال ممممركات الياصممممة  وأرعمممم  أن موقعهمممما الريعممممي قممممد يسممممتمر حتممممى لممممو خضممممع  ل يصيصممممة.  إ ا كممممان 

ه شممممركات التممممأمين الياصممممة مممممن اليصيصممممة    ت ممممتد المنافسممممة هممممذا الممممزع  صممممحيحاا فممممما الممممذي تجنيمممم
ع ممممممى األ ممممممعار  و ممممممتتركز المنافسممممممة  وهممممممذا هممممممو مممممممن بمممممماب التمنممممممي  إن وبممممممعنا التنممممممافس السممممممعري 

أو السممممميطرة ع يهممممما  عنصمممممر حا ممممم  فمممممي تقيمممممي  أداء ال مممممركات(  تقكووووويل كك ووووو  ارنتووووواججانبممممماا( ع مممممى 
مممممممن خمممممم ل حممممممم ت إع نيممممممة  وت ييممممممر نطمممممماق أغطيممممممة  زيووووووالة المبيعووووووات لح  تخ وووووويض ا اووووووعابو

تح ووووووين نو يوووووو  الخدووووووو  المقدووووووو  لحمكوووووو  حثووووووا ا التممممممأمين  وجبايممممممة أقسمممممما  التممممممأمين بالتقسممممممي   و
 إصمممممدار وثمممممائق التمممممأمين بسمممممرعة  تسممممموية   بمممممات التعمممممويت دون ت كمممممؤ  تمممممذكير الممممممؤمن لمممممه  التوووووأوين

حسمممين نو يمممة اليطمممر الممممؤمن ع يمممه ممممن بح مممول أجمممل تجديمممد وثمممائق التمممأمين السمممنوية  المسممماهمة فمممي ت
 خ ل الك ف الموقعي ع ى محل التأمين وتقدي  التوصيات المنا بة إلدارة اليطر(.

 
تعممممممل شمممممركات التمممممأمين العاممممممة جنبممممماا إلمممممى جنمممممب ال مممممركات الياصمممممة أي أن ال مممممركات العاممممممة تعممممممل 

ناجحمممممة تضممممم   ومنهممممما أن شمممممركات التمممممأمين الياصمممممة الكفمممممؤة وال –بممممممن بمممممواب  السممممموق التنافسمممممي 
كنمممممممو   بممممممديل ل  ممممممركات العامممممممة وقممممممد تسممممممتقطب العناصممممممر الجيممممممدة مممممممن ال ممممممركات العامممممممة  مع مممممم  

هممممم  ممممممن  خريجمممممي  شممممممركات التمممممأمين العاممممممة(.  منممممممل  2000إدارات شمممممركات التمممممأمين الياصمممممة منممممممذ 
همممممممذا الوبمممممممع يحفمممممممز ال مممممممركات العاممممممممة لمواجهمممممممة ال مممممممركات الياصمممممممة فمممممممي السممممممموق.  عنمممممممدها ت جمممممممأ 

إلممممى تحسممممين أدائهمممما  إن كممممان األداء هممممو دون ممممما هممممو ميطمممم  لممممه أو بالمقارنممممة مممممع  ال ممممركات العامممممة
 أداء ال ركات الياصة  من خ ل اعتماد جم ة من اإلجراءات:

 
التمممممممدريب المكنمممممممف والمسمممممممتمر ل عمممممممام ين بمممممممما فيمممممممه احتمممممممرا  المسمممممممته كين بممممممممن بمممممممواب  العقممممممممود  -

 والقوانين.
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ع ممممى  ممممفيل المنممممال  –ل ممممركات فممممي مجمممماالت معينممممة اال ممممتفادة مممممن خفممممراء ا ت مممماريين مممممن خممممار  ا -
إدخممممال الحا ممممموب فممممي جميمممممع مجممممماالت تنفيممممذ األعممممممال اليوميممممة او إعمممممادة الن مممممر فممممي ن ممممما  الحوكممممممة 

 و فل تعزيز .
 
إجممممممراء درا مممممممات ممممممممن قفممممممل ا ت ممممممماريين مسمممممممتق ين لك فممممممة االنتممممممما  ل مقارنمممممممة مممممممع شمممممممركات التمممممممأمين  -

 الياصة المماث ة.
 
التيطممممممي  فممممممي ال ممممممركات الياصممممممة المتقدمممممممة  وغيرهمممممما مممممممن األدوات التممممممي اال ممممممتفادة مممممممن نممممممما    -

تسمممممتيد  فمممممي ال مممممركات الياصمممممة: م سممممماءلة الممممممدراء ومجمممممالس اإلدارات  بمممممواب  لمنمممممع  ممممموء ا مممممتيدا  
السمممم طة مممممن قفممممل المممممدراء  الممممتع   مممممن الحوكمممممة المؤ سممممية لممممد  ال ممممركات الياصممممة الناجحممممة الم تزمممممة 

 المالكين  مالكي األ ه  من األفراد وال ركات(. بضواب  األداء والم ساءلة اما 
 

لكمممممن هممممممذ  اإلجممممممراءات تكمممممماد أن تكممممممون معدومممممممة.  ولممممممو قارنمممممما بممممممين ال ممممممركات العامممممممة والياصممممممة فممممممي 
العمممراق فممممي الوقمممم  الحابممممر لوجمممدنا إنهمممما جميعمممماا تممممدور فممممي ف مممك المممممدير العمممما  والمممممدير المفممممو .  أي 

ركزيممممة فممممي اإلدارة هممممي السمممممة المميممممزة التممممي تسممممود فممممي ان التن ممممي  الممممداخ ي مت ممممابه وبالتممممالي فممممإن الم
 ال ركات العامة والياصة وكذلك الفيروقرا ية إال في حاالت نادرة.

 
[4] 

 ح دد  محدد        ه بط ئدد  نمدد ا  ددلا  مدد  العدد ا  فدد  التدديم   قطدد   نمدد  بدد    الحددظ
 ب أ   ؟ االسب   ه  فم  المحل  الن تج ف  ت    اهم   التيم   اقس ط تش   ال

 
حقمممماا ان نمممممو قطمممماع التممممأمين ممممما يممممزال بطيشمممماا وتع يممممل هممممذا الوبممممع يحتمممما  إلممممى درا ممممة وربممممما درا ممممات  
وقممممد عربمممم  لجوانممممب مممممن الموبمممموع فممممي المابممممي.  ولمممممن يقممممو  بهممممذا الدرا ممممة مممممن المنا ممممب اعتممممماد 

وليممممد من ممممور تممممارييي  كممممما  كرنمممما فممممي الجممممواب ع ممممى السممممؤال األول  و لممممك ألن النمممممو البطمممميء لمممميس 
اليممممو .  وكممممذلك البحممممث فممممي مصممممادر الط ممممب ع ممممى التممممأمين وهممممي  أ ا مممماا  ث ثممممة: األفممممراد  ال ممممركات  

 الدولة  بضمنها المحاف ات واألقالي (.
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هنمممال ظممماهرة غريبمممة بحاجمممة إلمممى فحمممص دقيمممق.  نعمممر  بمممأن عمممدد السممميارات قمممد تضممماعف فمممي العمممراق 
التمممممأمين ع يهممممما  التمممممأمين التكمي مممممي ال مممممامل ألن خممممم ل السمممممنوات الق ي مممممة المابمممممية لكمممممن عمممممدد وثمممممائق 

تممممممأمين المسممممممؤولية المدنيممممممة ين مممممممه القممممممانون وال يحتمممممما  إلممممممى إصممممممدار وثيقممممممة تممممممأمين( لمممممم  يتضمممممماعف.  
لممممما ا   أهممممو عممممد  تمممموفر القممممدرة الماليممممة لممممد  أصممممحاب السمممميارات ع ممممى شممممراء غطمممماء التممممأمين   أ  هممممو 

بسممممممفب مصمممممماعب الحصممممممول ع ممممممى تعممممممويت  عممممممد  قنمممممماعته  بالجممممممدو  االقتصممممممادية ل تممممممأمين  أو هممممممو
  ريع من شركة التأمين 

 
ظممماهرة أخمممر  تكممماد أن تكمممون مماث مممة وهمممي ريمممادة دخممممول شمممرائح قديممممة وجديمممدة.  تمممر  لمممما ا لممم  يتممممرج  
همممممذا الواقمممممع نفسمممممه بطفمممممرة فمممممي أرقممممما  التمممممأمين الفمممممردي ع مممممى الحيممممماة    إن كانممممم  مع ومممممماتي صمممممحيحة 

 عود لعقود التأمين الجما ية(.فإن مع   أقسا  التأمين ع ى الحياة ت
 

أرعمممم  بممممأن أقسمممما  التممممأمين كانمممم  تاريييمممماا ال ت ممممكل إال نسممممبة صمممم يرة فممممي النمممماتع المح ممممي اإلجمممممالي.  
أتمنممممى أن يقممممو  أحممممد البمممماحنين ال ممممباب بدرا مممممة تاريييممممة اقتصممممادية ل موبمممموع والك ممممف عممممن العواممممممل 

همة التممممأمين فمممممي النمممماتع المح مممممي التممممي تفسمممممر التق بممممات فمممممي حجمممم  أقسممممما  التممممأمين وتحمممممدد نسممممبة مسممممما
 اإلجمالي.

 
ربمممممما يعمممممود  مممممفب بممممم ء النممممممو إلمممممى تمممممدهور قيممممممة التمممممأمين كو مممممي ة رخيصمممممة نسمممممفياا ل تعمممممويت عمممممن 
األبممممرار  بممممافترا  أن همممممذ  القيمممممة كانمممم  أفضمممممل فممممي المابمممممي.  ربممممما يكمممممن السمممممفب فممممي االفتقمممممار 

ميمممممة التممممممأمين ل فمممممرد ول مجتمممممممع وبمممممعف حمممممم ت التو يممممممة بأهإلمممممى ثقافمممممة التممممممأمين والتمممممدبر ل مسممممممتقفل 
مقابممممممل تصمممممماعد القممممممي  الع ممممممائرية وثقافمممممة التواكممممممل.  وربممممممما هممممممو بممممممعف المممممموعي  ول قتصممممماد الممممممو ني

الع ممممي غيمممر المتجممممذر بعمممد فممممي الممموعي الجمعممممي  ومممما يرافممممق  لمممك مممممن معمممدالت غيممممر مقفولمممة  عاليممممة( 
راجممممممع مسممممممتو  الم ي مممممممة  لاميممممممة  األبجديممممممة والنقافيممممممة( فمممممممي المدينممممممة والريمممممم  بفعممممممل تزايمممممممد الفقممممممر  ت

التهجيممممر  بممممعف كفمممماءة الن مممما  التع يمممممي واال ممممتنمار فيممممه ... الممممخ.  مممممن الوابممممح أن هممممذ  العناصممممر 
 ت ل تصورية لحين إخضاعها ل بحث.

 
إ ا كممممممان هممممممذا صممممممحيحاا بالنسممممممبة لافممممممراد فممممممما هممممممو الوبممممممع بالنسممممممبة ل  ممممممركات  العامممممممة والياصممممممة(.  

حجمممم  دخمممممل أقسممممما  التمممممأمين المكتتبمممممة  أن همممممذ  أيضممممماا ال  نممممزع   فمممممي ئيممممماب الفيانمممممات واعتمممممماداا ع مممممى
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ت ْقممممد  دائممممماا ع ممممى شممممراء الحمايممممة التأمينيممممة.  ومتممممى ممممما قاممممم  بالتممممأمين ع ممممى ممت كاتهمممما  ع ممممى  ممممفيل 
المنمممل  فإنهممما ال تممممؤمن بالقيممممة اال مممتفدالية لهممممذ  الممت كمممات بمممل بقيمممممة أقمممل ممممن هممممذ   تعمممر  بالتممممأمين 

 وهو ما يحرمها من التعويت بكامل قيمة الضرر. ─التأمين  الناقص( ربما توفيراا في قس 
 

أمممما الحكوممممة فإنهمممما ت مممت الن ممممر فمممي عقودهمممما ممممع المقمممماولين عمممن إلممممزا  همممؤالء بالتممممأمين لمممد  شممممركات 
تممممممأمين عراقيممممممة مرخصممممممة مممممممن قفممممممل ديمممممموان التممممممأمين.  وبعممممممت دوائرهمممممما تتممممممرل حريممممممة شممممممراء التممممممأمين 

االتحمممممادي ومممممما يماث مممممه فمممممي إق مممممي  كورد مممممتان حريمممممة شمممممراء ل مقممممماولين  من مممممما يتمممممرل قمممممانون اال مممممتنمار 
التممممممأمين مممممممن شممممممركة تممممممأمين أجنفيممممممة أو و نيممممممة.  وفممممممي العديممممممد مممممممن الحمممممماالت ي جممممممأ المقمممممماولون إلممممممى 
شممممركات التممممأمين فممممي أو ممممانه   وبممممذلك تحممممر  شممممركات التممممأمين العراقيممممة مممممن دورهمممما فممممي التممممأمين ع ممممى 

 ما هو  في الواقع  أصول عراقية.
 

لممممة التمممراخيص النفطيمممة فممممإن بنمممد التمممأمين فيهمممما نمممص ع مممى دور ل ممممركات التمممأمين العراقيممممة أمممما عقمممود جو 
إال أن واقمممع الحممممال أ ممممفر عممممن تحويممممل هممممذ  ال ممممركات إلممممى شممممركات واجهممممة  واحتفاظهمممما بالحممممدود الممممدنيا 
ممممن أقسمممما  التمممأمين.  وكممممان لواقمممع  مممموق المنافسمممة القممممائ  فمممي العممممراق أثمممر  ع ممممى مممما يقممممرب ممممن إبطممممال 

د التممممأمين إ  لمممم  تعمممممل أي مممممن شممممركات التممممأمين  العامممممة أو الياصممممة  ع ممممى تأكيممممد أحقيتهمممما مفعممممول بنمممم
 في إدارة وثيقة التأمين واعادة تأمينها.

 
(.  وقممممممد 2005 قممممممانون تن ممممممي  أعمممممممال التممممممأمين لسممممممنة  10ولعممممممل الطامممممممة الكفممممممر  هممممممي األمممممممر رقمممممم  

 الناني.عرب  موقفي من هذا األمر األمريكي األصل في جوابي ع ى السؤال 
 

ممممن المفتمممر  أن يمممؤدي ارديممماد عمممدد شمممركات التمممأمين إلمممى ريمممادة فمممي االنتممما  ق ممم  فمممي مقالمممة لمممي أنمممه 
الك ممممممي  ريمممممممادة حجممممممم  األقسمممممما  المكتتبمممممممة(  وتحسمممممممين مسمممممممتو  ونو يممممممة اليمممممممدمات المقدممممممممة لجمهمممممممور 

إال   المممممؤمن لهمممم   وتقممممدي  أغطيممممة تأمينيممممة مفتكممممرة قائمممممة بممممذاتها أو مممممن خمممم ل تو مممميع نطمممماق الت طيممممة.
أن الواقممممممع الحممممممالي همممممممو دون هممممممذ  االفتممممممرا .  ومممممممما ي ممممممهد  المراقممممممب همممممممو االكتتمممممماب غيممممممر الفنمممممممي  
واشممممممتداد حممممممدة المنافسممممممة المنف تممممممة  بممممممدافع الحصممممممول ع ممممممى األعمممممممال.  ومممممممن تممممممدا يات هممممممذا الوبممممممع 
تهريممممب تمممممأمين األخطمممممار وأقسممممما ها إلمممممى اليمممممار  ممممممن خممممم ل إعمممممادة التمممممأمين االختيممممماري  دون الممممممرور 

ل اتفاقيممممات إعممممادة التمممممأمين التممممي تممممديرها شممممركة إعممممادة التمممممأمين العراقيممممة لصممممالح مع مممم  همممممذ  مممممن خمممم 
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ال مممركات.  إن صممممح  هممممذ  الم ح ممممة  فمممإن الممممدور الممممذي ت  بممممه شمممركات التممممأمين الياصممممة فممممي تنميممممة 
قطممممماع التمممممأمين بممممم ي  جمممممداا ال يتعممممممد  تممممموفير فرصمممممة عمالمممممة لعممممممدد ق يمممممل ممممممن المممممموظفين وهممممممام  

 مين.ص ير ل ربح ل مساه
 
[5] 

 الثق فددد  مددد  ع ل ددد     جددد  الددد ع  مددد  قددد  ا  تطلددد  التددديم   انتشددد   ا  المْ  ددد  مددد 

 الدد خ  محدد     الندد   ا  حدد   فدد  المدد   ط  لدد  طب عدد   ا  خ مدد  التدديم   ا   مدد 
 التيم ن ددددد  الخ مددددد  علددددد  ب لحصددددد     غبددددد   التيم ن ددددد  الثق فددددد  محددددد     لنقددددد  ا 

 نشدددد  فدددد  التدددد م   شدددد         هدددد  مدددد .  المسددددتحق  االقسدددد ط تسدددد    بعدددد  مب شددد ة

 الع اق دددد  التدددد م   شدددد     اسددددتم   ا ا  لدددد  تحق دددد   م دددد   هدددد  التدددديم ن ، الددد ع 
 التسددد    م  تددد      هددد  مددد   المع صددد ة؟ غ ددد  التقل   ددد  التسددد    اسددد ل   ب تبددد  

 لددد  إ ا التددد م    نتشددد  ف  ددد  العم لددد  علددد  ب لحصددد   سددد   تهدددت  ال التددد  ال سددد ط 

 تسدد    سدد ل  أ عدد  نبدد ة  لدد  القدد    عطدد  إ ل دد  هدد .  عالن دد إ حمددال  هندد   ت دد 

 المتق م ؟ ال    ف  التيم  

 
المممرب  بمممين انت ممممار التمممأمين وقمممْدراا مممممن الممموعي ودرجمممة عاليممممة ممممن النقافمممة أ روحممممة تحتممما  إلمممى اختبممممار 

بحيممممممممث يكمممممممون اإلنسممممممممان  individuationع مممممممى أر  الواقمممممممع.  يفتممممممممر  المممممممرب  تطممممممممور الفردانيمممممممة 
مسممممممؤوالا عممممممن نفسممممممه وأفعالممممممه وا ممممممتق الا فممممممي التفكيممممممر ربممممممما خممممممار  االنممممممما  القيميممممممة التق يديممممممة.  لكممممممن 
مجتمعنمممما ال يممممزال محكوممممماا بقممممي  مصممممنوعة فممممي السممممماء وأخممممر  متجممممذرة فممممي الفنيممممة الع ممممائرية.  وبهممممذا 

ات تكممممون جا بيممممة التممممأمين بمممم يفة ممممما لمممم  تتممممدخل الدولممممة لفممممر  شممممراء التممممأمين ع ممممى األفممممراد وال ممممرك
والمؤ سممممات الحكوميمممممة.  هممممذا مممممما ي ممممهد ع يمممممه تطممممور فمممممروع معينممممة ل تمممممأمين فممممي العمممممراق ودول أخمممممر  
كالتمممممممأمين ع ممممممممى المسمممممممؤولية المدنيممممممممة الناشممممممممشة عمممممممن السمممممممميارات  أو بممممممممان الممممممممموظفين  أو التممممممممأمين 
الهند ممممي ع ممممى العقممممود اإلن ممممائية.  وبعممممت الممممدول ت ممممز  ال ممممركات بالتممممأمين الصممممحي  دولممممة اإلمممممارات 

يمممممة والمم كمممممة العربيمممممة السمممممعودية(.  أو أن الفنمممممول ت مممممتر  ع مممممى المقتمممممر  التمممممأمين ع مممممى الحيممممماة العرب
 ل وفاء بالقر .  وفي بعت الدول ال ربية هنال إلزامية التأمين ع ى الحريق والفيضان.

 
لنرجممممع إلممممى العممممراق وبممممعف المممموعي التممممأميني الممممذي يفسممممر  إلممممى حممممد ممممما  محدوديممممة انت ممممار التمممممأمين 

.  أقمممممول إلممممى حمممممد  ممممما ألن هنمممممال عممممام ا مهمممممماا يسمممماه  فمممممي االنت ممممار وهمممممو القممممدرة الماليمممممة بممممين األفممممراد
ع مممى شمممراء الحمايمممة التأمينيمممة.  فحتمممى لمممو كمممان الممموعي بالتمممأمين متممموفراا فمممإن قيممممة همممذا الممموعي بممم يفة 



 
اقتصادية مسائل يف حوارات

 
 

 
 162 | صفحة

إن لمممم  يكممممن المممموعي مممممدعماا بفمممممائت فممممي الممممدخل يمكممممن انفاقممممه ع مممممى شممممراء وعممممد مسممممتقف ي بمممممالتعويت 
 واقعة م طاة في وثيقة التأمين.عند حدو  

 
بالنسممممبة لممممدور مكاتممممب التسممممويق الو مممميطة التممممي ال تهممممت  ب مممميء  ممممو  الحصممممول ع ممممى العمولممممة  وأظممممن 
أنممممك تقصممممر هممممذا الممممدور ع ممممى المكاتممممب الموجممممودة فممممي العممممراق  فهممممو يعكممممس حالممممة عامممممة ن ممممأت بعممممد 

قمممممممع حرمممممممم  ع مممممممى االحمممممممت ل األمريكمممممممي ل عمممممممراق ومممممممما أفمممممممرر  ممممممممن صمممممممعود اإلمعمممممممات والجهممممممم ء لموا
أصمممممحابها الحقيقمممممين.  ولنممممما فمممممي  الحم مممممة  التمممممي أ  قهممممما د. عفمممممد الحسمممممين العنبكمممممي فمممممي موقمممممع شمممممبكة 

مهنمممممممممة االقتصممممممممماد واالعتمممممممممرا  بمممممممممدور  professionalizationلحرفنمممممممممة   5االقتصممممممممماديين العمممممممممراقيين
 وقيمممممة االقتصممممماديين ... الممممخ خيمممممر دليممممل ع مممممى مممممما أقممممول.   بعممممماا يمكممممن رفمممممع مسممممتو  همممممذ  المكاتمممممب
الياصمممممة مممممممن خمممممم ل وبممممممع قواعممممممد رقابيممممممة تممممممن   عم همممممما ومممممممؤه ت القممممممائمين ع يهمممممما.  وبممممممع هممممممذ  
القواعممممد هممممي مممممن مسممممؤولية ديمممموان التممممأمين العراقممممي  ولحممممين قيامممممه بممممذلك يمكممممن ل ممممركات التممممأمين  مممممن 

 خ ل جم ية التأمين العراقية  وبع بواب  معينة لعمل منل هذ  المكاتب.
 

دورهممممما فمممممي إشممممماعة التمممممأمين ممممممن خممممم ل الو مممممائل المتاحمممممة لهممممما  وهمممممي ال غمممممرو أن ل مممممركات التمممممأمين 
عديممممدة: فريممممق المنتجممممين  وكمممم ء التممممأمين وو ممممطاء التممممأمين  اإلع نممممات فممممي و ممممائل اإلعمممم    إصممممدار 

فممممممي بريطانيممممما  ع ممممممى  ممممممفيل   6المطفوعمممممات  اإلع نممممممات فممممممي األمممممماكن العامممممممة كم عممممممب كمممممرة القممممممد .
                                                   

شددددددب  ًاالقتصدددددد     ًأ.ً .ًعبااااا ًالحسااااااي ًالعنب اااااا ،ً" باااااا    ًللتصااااااوي ً االقتصااااا  ًح فاااااا ًوليساااااا ً واياااااا  ،"5ًً

ً:2015تش ي ًاألول21ًً،ًالع اق   
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-
%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-
%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-
%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/ 

 
 ا ً،ًبغااا ا :ًغددد  ا ًالثددد  ًالمجدددن "فااا ًأ وقااا ًالتااا  ي "،ًأحااا ًفصاااولً وايتااا ً يقااا  ً .ًسااالي ًالاااو   ًفااا ًفصااال6ًً

ااا ًتقاااو ًبااا ً 2011ً،ً يزوبوت  يااا  صاااو  ًواقعيااا ،ً غااا ًالتاااوا ًال قصااا ًليساااتقي ً ااا ًخاااطًال وايااا ًفااا ً  انااا ًالنظااا  ،ًع  

تنفيااا ً شااا و ًو يقااا ً.ًًفبعااا ًتبنااا ًال ااا ي ًالعااا  ًشااا   ًالتااا  ي ًفااا ًصاااي غ ً نتجااا  ًت  ينيااا ًج يااا  ًوط يقااا ًتساااويقه 
التااا  ي ًالج يااا  ًوبااا  ًالح لااا ًاجعال يااا ًلت ويجهااا ًوبيعهااا ً"تقااا ط ًعلااا ً   ااازًشااا   ًالتااا  ي ًفااا ً حلااا ً"الفنااا    "ً
آال ًال اااواطني ًيطلباااو ًاسااات    ً"طلااانًالتاااا  ي "ً ااا ًخطااا ً"ال اااو ًال جااانق."ًًبعاااا   ًتبااا أًع ليااا ًاال تااازا ً اااا ً

ًؤولي .بي ًاست   ا ًطلنًالت  ي ًبتواطؤً  ًال س
ً

بفضااالًاشاااتغ ل ًفااا ًشااا   ًالتااا  ي ًالوطنيااا ًوت شاااين ًلتخطااايطًاجنتااا  ًفيهااا ًو ع فتااا ًالع يقااا ًأ  ااا ً ااا اًأل ً .ًسااالي ً

ًب لت  ي ًيبي ًأ  ي ًالح ل ًاجعال ي ًف ًالتسويق.
 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
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ة لمنتجممممات تأمينيممممة معينممممة كالتممممأمين ع ممممى السمممميارات  والحممممواد  المنممممل  يسممممتيد  الت فزيممممون فممممي الدعايمممم
 ال يصية  والحياة  والتأمين الصحي.

 
وعمممممدا  لمممممك فمممممإن شمممممركات التمممممأمين ممممممن خممممم ل جم ياتهممممما تؤكمممممد حضمممممورها با مممممتمرار وم ممممماركتها فمممممي 

 .التأثير ع ى االن مة والقوانين  ات الص ة بالتأمين.  لكننا في العراق ما نزال في أول الدرب
 
[6] 

 الفندد  اال ا   فدد  ة  فدد  بهدد   للتدد م   معهدد  تيسدد   ضدد   ة الدد   دد ع  مدد  هندد  

 الع اق دددد  التدددديم   شدددد     ا  الدددد  الددددبع    شدددد   ،التدددديم   شدددد     مدددد ظف  لدددد  
  جعلهدددد  الدددد   مدددد األ الفندددد  ب لج ندددد  اهتم مهدددد  مدددد  أ ثدددد  اإلنتدددد ج  ب لج ندددد  تهددددت 

 تعل ق  ؟ م .  للخس  ة ع ض 

 
تأ ممممميس معهمممممد ل تمممممأمين دعممممموة  ممممم يمة فمممممي ظاهرهممممما وهمممممي موبمممممع ترحيمممممب ب مممممكل عممممما .  المممممدعوة إلمممممى 

لكمممن السمممؤال المهممم  همممو: همممل تممم  التفكيمممر بتفاصممميل همممذ  المممدعوة   أعنمممي ممممن همممي الجهمممة التمممي  ممممتقو  
بإدارتهمممما ووبممممع المنهمممما  التع يمممممي والتممممدريفي   وكيمممم   ممممتجند الهيشممممة التع يميممممة ومممممن أيممممن   وهممممل تمممم  

ي همممممما  ومقارنتهمممممما بممممممما هممممممو متمممممموفر فممممممي المنامممممممة  ودم ممممممق والقمممممماهرة   أليسمممممم  التفكيممممممر بمصممممممادر تمو 
المعاهمممممد الفنيمممممة القائممممممة ومنهممممما المعهمممممد العمممممالي ل درا مممممات المحا مممممفية والماليمممممة التابعمممممة لجامعمممممة ب مممممداد 

 كافية مع بعت التحوير ل تأكيد ع ى الجوانب العم ية 
 

فيمممة القصممميرة فمممي فمممرع معمممين ل تمممأمين  وهمممي يمكمممن ال جممموء إلمممى خطممموات آنيمممة ممممن خممم ل المممدورات التدري
مممما تقمممو  بمممه جم يمممة التمممأمين العراقيمممة بمممين الحمممين واآلخمممر رغممم  عمممد  وجمممود  يا مممة موبممموعة فمممي همممذا 

 المجال.
 

كمممممما أن إدارات شمممممركات التمممممأمين تسمممممتطيع تطفيمممممق إلزاميمممممة التع مممممي  المهنمممممي المسمممممتمر المممممذي يمكمممممن أن 
ات.  وكممممممذلك ا ممممممتقدا  محابممممممر أو محابممممممرين أو يتيممممممذ أشممممممكاالا ميت فممممممة وعممممممدداا معينمممممما مممممممن السمممممماع

بمممماألحر  ممممممدربين متيصصمممممين لتمممممدريب العمممممام ين فمممممي شممممركات التمممممأمين العراقيمممممة.  يضممممما  إلمممممى  لمممممك 
ابتعممممممما  الموظفمممممممات والمممممممموظفين فمممممممي دورات تدريفيمممممممة فمممممممي اليمممممممار  لمممممممد  شمممممممركات تمممممممأمين عربيمممممممة أو 

 أجنفية.
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 continuing professionalتمر ولع مممممه ممممممن المفيمممممد اإلشمممممارة إلمممممى أن التع مممممي  المهنمممممي المسممممم

education  وهمممممو موبممممموع ييضمممممع ل رقابمممممة ممممممن قفممممممل أجهمممممزة الرقابمممممة لضممممممان االلتمممممزا  بمممممه  تعمممممممل
شمممممركات وو مممممطاء التمممممأمين فمممممي بريطانيممممما ع مممممى االهتمممممما  بمممممه وخممممم    لمممممك فإنهممممما تتعمممممر  لعقوبمممممات 

درا ممممة ل حصممممول رقابيممممة.  وتعمممممل شممممركات التممممأمين والو مممما ة ع ممممى دعمممم  الممممموظفين الممممذين يرغفممممون بال
 ع ى شهادات معهد التأمين القانوني وحتى الدرا ة الجام ية ل تأمين وادارة اليطر.

 
لنتممممذكر أن  مممموق لويممممدر العريممممق فمممممي لنممممدن ال يسمممممح لمممممن يعمممممل فيمممممه مممممن مكتتفممممين وو ممممطاء تمممممأمين 
 وآخممممرين لهممممم  ع قمممممة بالعم يممممة االكتتابيمممممة ممار مممممة العمممممل دون الحصمممممول ع مممممى شممممهادة اختبمممممار أوليمممممة. 
هنمممال اتجممما  نحمممو حرفنمممة مهنمممة التمممأمين  لممميس بجع هممما مهنمممة م  قمممة  كمممما همممو الحمممال فمممي مهنمممة الطمممب 
أو المحامممممماة وغيرهممممما  بمممممل إبمممممفاء أهميمممممة ع مممممى صممممممفة العمممممام ين فيهممممما تتنا مممممب ممممممع مكانمممممة صممممممناعة 

 التأمين في االقتصاد الو ني(.
 

ب مممممكل مجممممم ت تأمينيمممممة  كمممممما أن هنمممممال مصمممممادر لتبمممممادل المع وممممممات والمعرفمممممة عمممممن الن ممممما  التمممممأميني
متيصصممممممة  تممممممأمين مباشممممممر  إعممممممادة تممممممأمين  أدارة اليطممممممر  ومجمممممماالت أخممممممر   ات ع قممممممة بالتممممممأمين( 
 ات مسممممممتويات ميت فممممممة  ورقيممممممة والكترونيممممممة  إبممممممافة إلممممممى وجممممممود جريممممممدة يوميممممممة ل تممممممأمين فممممممي  مممممموق 

انين  ات لنمممدن.  أبممممف إلممممى  لممممك الن ممممرات التممممي تصمممدرها المكاتممممب الحقوقيممممة عممممن الت ييممممرات فممممي القممممو 
الصمممممم ة بالتممممممأمين واألحكمممممما  التممممممي تصممممممدرها المحمممممماك  فممممممي قضممممممايا التممممممأمين المعروبممممممة ع يهمممممما  وهممممممذ  

الممممذي يتط ممممب معرفممممة باألحكمممما  السممممابقة  common lawالقممممانون العمممما  ن مممما  مهمممممة بفضممممل  مممميادة 
 وفحص دقيق لحينيات القضايا ل يرو  بحك  عادل.

 
شمممممركات التمممممأمين العراقيمممممة ع مممممى الجانمممممب اإلنتممممماجي  بالنسمممممبة ل  مممممق النممممماني ممممممن السمممممؤال  وهمممممو تركيمممممز

فإنممممه مط مممموب بحممممد  اتمممممه فممممي ظممممل  ممممموق التممممأمين القممممائ  ع مممممى التنممممافس.  ممممما لممممم  يممممزداد اإلنتمممما  ومممممما 
يصمممممحبه ممممممن تع ممممممي  فمممممي اإليممممممرادات  وريمممممادة المسممممممؤوليات التعاقديمممممة فممممممي نفمممممس الوقمممممم  تجممممما  حم ممممممة 

تضممماءل وربمممما ينتهمممي األممممر بهممما بممماليرو  وثمممائق التمممأمين( فمممإن حصمممة ال مممركة الواحمممدة ممممن السممموق  ت
ممممممن السممممموق  التوقمممممف عمممممن االكتتممممماب بأعممممممال جديمممممدة( أو تعربمممممها ل يسمممممارة وحتمممممى إف  مممممها.  وممممممن 
المنا ممممب هنمممما اإلشممممارة إلممممى أن تع ممممي  اإليممممرادات  دخممممل أقسمممما  التممممأمين المكتتبممممة وعوائممممد اال ممممتنمار( 
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ايممممد حجمممم  التعويضممممات المدفوعممممة  بممممعف قممممد ال يقاب ممممه تحقيممممق هممممام  جيممممد ل ممممربح لمممممالكي ال ممممركة لتز 
حمايممممممة إعممممممادة التممممممأمين   مممممموء إدارة ال ممممممركة والسمممممميطرة ع ممممممى تكممممممالي  اإلنتمممممما  وبممممممعف اإلنتاجيممممممة.  
وهمممممذ  عناصمممممر فنيمممممة تحتممممما  إلمممممى عنايمممممة ممممممن إدارة ال مممممركة.  ي مممممهد تممممماريخ التمممممأمين إفممممم س شمممممركات 

 مممممى تمممممأمين السممممميارات ممممممن ا  التممممأمين لتفنيهممممما  يا مممممة ريمممممادة اإلنتمممما   ممممممن خممممم ل تيفممممميت األ ممممعار ع
دون االهتممممممما  بالجوانممممممب الفنيممممممة ومنهمممممما بنمممممماء االحتيا يممممممات النقديممممممة لمواجهممممممة المسممممممؤوليات  واعتممممممماد 
 يا ممممممة ا ممممممتنمارية رصممممممينة ال تعممممممر  األممممممموال المسممممممتنمرة ل يسممممممارة  وال تجفرهمممممما إلممممممى ال جمممممموء إلمممممممى 

 ا تعمال رأ مالها أو اال تدانة.
 

بمممممم يفة فمممممإن فممممممر  انهيمممممار ال ممممممركات تكممممممون أكفمممممر.  وقممممممد تطممممممورت عنمممممدما تكممممممون القواعمممممد الرقابيممممممة 
مفممممماهي  الرقابمممممة والتمممممدخل الرقمممممابي أ ا ممممماا لحمايمممممة الزبمممممون وا مممممتجابة لارممممممات التمممممي لحقممممم  باأل مممممواق 

 كما أنها صارت أكنر صرامة في التطفيق.  7المالية.
 
 

 أجر  الحوار فاروق يونس
 2015ت رين األول  20-26
 
 
 
 

                                                   
التددديم  :ًال ق بددد ًعلددد ًصدددن ع ً ي نسااا ًب لتنساااب ج ،ًبيتااا ًباااو بي ج ،ًأليسااا ن  وًلوبااا ،ًبيناااوً يللااا ،ًا ناااوًفي ااا ،7ًً

ً 2014،ًت ج  :ًتيسي ًالت ي  ،ً  اجع :ً صب حً   لً بي و :ً نت ىًال ع   ،ًقض   ًأس س  
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ا
ا

اتلن تقي   ا اليث قاشبكتاتالقيص دو   
ا(2019)
ا
ا

 وؤيت  
ا

ا دد تقي    د د د د د د اتلند دد دو    د د د د د د ددماتالقيصد د د د د د د تالد دد د د د د د د اقة ويد دد   د د د د د د ددبكتاصد د د د د د د ددماشد د د د د د  حدد
دد تا د ددد اسدد دد ،اق س دد د دد تقايو وردد د دد،اتلندد د ادتودد

ر
ي  د د د اسي سدد دديفظ    د تلم دد

د دا2009 د د د د د د د د د  اتالقيصدد د د د د د د د د د د ا  دد د د د د د د د د ا عدد  
دد تمتا   د د د د د د د دد ما فاتلم دد د د د د د د د .ا ندد

د د تا د د د د د د د د د د د ددتاتالقيصد د د د د د د د د د ددر الظي ميدد د د د د د د د د د د دد  اقد د د د د د د د د د تا سدد دد د د د د د د د د د د اييق لد  
دد ت س د د د د د د د د د تلندد

ددما د د د د د د د د ددي تلت،الد د د د د د د د د تاتلم دد دد د د د د د د د د دد،يتالريم عيد د د د د د د د د د  اا ردد د د د د د د د د د ددفاتل ودد د د د د د د د د قحفيد
دد ت ددن اتلندد د تالظاد دد دد د ايتلن تلدد دد  اتالقيصدد د دد ي ا  اتويالاد اويةدد  
 س

ددت.ا د د دد  اتالريم عيدد د د دديتايتلةم عد د د ددجتااتل ي سدد د د اتساد دد    د د ديتا دد د د د سي سد
دد د تا د د د د د د د د تاتقيصدد دد د د د د د د د د دد  ااك يدد د د د د د د د د دد  ال س دد د د د د د د د د ا  دد  

د ا   د د د د د د د د د دد،اوؤيت دد د د د د د د د د قيمثدد
ددظيمتا د د د د د د تاسدد د د د د د تاتقيصدد دد د د د د ددي صتاسي سدد د د د د اادد  

ددنةا   د د د د تا  دد دد د د د د ليخصصدد
 يقنزيجاعمظيتا    اتلم س   .ا

 
النمي  
ا

ددجا د تالينزيد دد ددتالك سدد ددبكتايت يدد د اشد دد تقي    اتلندد دد دو    ددبكتاتالقيصدد شدد
ددر اتالق د د د د اتلبحد دد اث    د د د د دد،اتلبدد د د د د ددماقبدد د د د د ددرد الد د د د د تاتلةدد دد د د د د دد د تاع ليد د د د د يصدد

ددتا د د د د د د د د دد  اتلبحثيد د د د د د د د دد  ايتلم س دد د د د د د د د ددلاتلة لندد د د د د د د د ارميدد  
ا   دد تقي    د د د د د د د تلندد

.ا دد      د د اتلم يدد دد دو    د د دد عةالالقيصدد د د اتلدد ددرا   د د دديم اقدد د د ددت،ايالاسدد د د تلرت يدد
تا دد د د د د د د ادد ددر اتلمف س د د د د د د دد،اتلحظدد د د د د د د دددخي ايقحظيدد د د د د د ددروا تادد د د د د د د لدد ددمالظ س  د د د د د د  حدد
ددروا د د د د لدد ددمالظ س  د د د د .اي حدد  

دد ت س د د د د د داتلندد د د د د د اتالقيصدد  
د    ا   د د د د د د د،اتل دد د د د د د لظمادد

ددفا د د دد د اتلنميدد د د دد تةاتالقيصدد د د داتليالدد د د د د د دديتا نشر د د تاتل ي سدد دد د د اتل بفدد دد    د د  دد
تقيةيتا دد س د د د د د د د د ا  السدد ددر   د د د د د د د د د د اتلدد د د د د د د د د د دد ل ا يد د د د د د د د د دد تو،ايادد د د د د د د د د دد  كاتلفدد د د د د د د د د ياد
ا  
دد س د د د ايتلدد دد   د د د دد  اعظدد د د د دد ا سدد د د د تاعدد دد د د د د د تاتلف  مدد د د د د ددتاتالقيصدد د د د يتل ي سدد

.ا  
ا  ين مالص لحاتلان اتلن ت س

ا
  ت تا  

ا
ا وا ا  

دد تقي    د د د اتلندد دد دو    د د د ددابكتاتالقيصدد د د د د ديتالد د د د د دد تماتسس سدد د د د تستد
ددما د د ددر الد د اقدد ددر    د د  الدد د د د دد تقايي اد د اتلندد  

ددتا   د ددتاقويدد د د دد و ا حثيد د د  اقدد د د   دد
ددي صتا د د د د د د د د د د د دد تدايادد د د د د د د د د د د د ا عدد  

ا   د     د د د د د د د د د د د د الظيدد دد تقي    د د د د د د د د د د د اتلندد دد دو    د د د د د د د د د د د تالقيصدد
دد ت ت ا د د د د د د د د  ات ردد د د د د د د د د تاتقخدد دد د د د د د د د دد د تايعمظيدد د د د د د د د تقيةي  اتالقيصدد دد س د د د د د د د تالسدد
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دد ما د د د د د ددما ند د د د د د د د ت.ا حد د د د د د د ددتاتالقيصد د د د د د تا  ل ي سد دد د د د د د د اتلخ اد د د د د د د دد
ر
 فاا  ض

دد  ا د د ددجااكدد د د دد  ال ادد د د ا  ادد  
ددد ا   د ،اليخصدد

ر
ي  د د د د دديف،اسي سدد د د ال دد  

دد   د د يتدد
ددتا د د تاتلن تقيدد دد د د ددرو الظحكرلدد د د دد  ةاتلمادد د د دد د تايقفدد د د ددر اتالقيصدد د د تلبحدد
تل ا دد   د د د د تقيةي  ايتلدد دد س د د د د ددحيحاتالسد د د د د ددي صتايقصد د د د د ددفا صد د د د د د اوينظد د د د د د ايمد

ايتل ي س  .ا
 

   ا ي  
ا

ددما د د د د دد،لدد د د د د اا ردد دد دو    د د د د ددبكتاتالقيصدد د د د د ددد اشدد د د د دد تا  ،اق لدد د د د د ددفا تدد د د د د قحفيدد
ددبكتا د دد  اشدد د دديتا ي سدد د داتلم  دد د د د د دد رت اتلنشر د ددال اتل دد د اودد دد تقي    د تلند
ددد ا د د د د د د د د د ددمالخيظدد د د د د د د د د د د الد دد تقي    د د د د د د د د د د اتلند دد دو    د د د د د د د د د د ددماتالقيصدد د د د د د د د د د د تالد دد د د د د د د د د د د ع لميد
ددرو ا د ددتالناد د ددتا حثيد د ددد ايوقد ددما لد د الد دد ة د لد رتا  دد د دد  ،ا  يةد تالويص ادد

دد،ا د د د ال و     يدد  
د .ا   د د د د دد الرقن دد د د د دد يق  ا2013عد د د د دديةا دد د د د د ا ت  دد د د د د ،اقم د

دد ا د د د د د د دد النفدد د د د د د د ي ،اي خ دد دد   د د د د د د ا دد  
دد يت اتسيفا   د د د د د د د ددماتل د د د د د د د دد الدد د د د د د د لزيدد

د ا د د .ا مدد دد تقي    د اتلندد دد اث    د دد،الظبدد د دديتاييوباتلنمدد د دد  اتل وتسدد د يتلحظفدد
ا دد يل    د د د د د د د د ددبن اتلم دد د د د د د د د د د د تالد د د د د د د د د د ددرو اتالقيصد د د د د د د د د دد عاتلماد د د د د د د د د د ا فد د د د د د د د د د    د
دد  ا ددرت اتالقصدد دد اق دد دد صاعد دديرعايتلحالدد اتلم د دديت  اوادد

ددرلي    تلحكد
تا دد د د د د د دد  اتل يليد د د د د د ايتلم  مد ددرلي    د د د د دد ويماتلحكدد د د د د د د واتلم تاد د د د د د د ددلاابد د د د د لدد

دد تق.ا و د د د د د اتلندد  
ا    
دد    د د د د د دد يوات  مدد د د د د د دد  اتليندد د د د د د الةدد  

ددتا   د د د د د دد ااتلن لظدد د د د د د  ادد
ا دد اث    د د د د د د ايتلبد دد دو    د د د د د د ددةيلاتالقيصد د د د د د د ددرا اد د د د د د د تاتد دد د د د د د د دد تاتلمنمد د د د د د تس ادد
دد ا د دد ع  ا فاتلن  دد د دد  ةاتلم دد د د ا يفد د د دد اقم دد د ددق و.الفد د اتلصدد دد تقي    د تلند
دد تقا د د د د د دد،اتلندد د د د د د ادتودد دد تقي    د د د د د د اتلندد د د د د د د دد  اتلنظيدد د د د د د دددالااتل وتسدد د د د د ددماتدد د د د د د لد

 يو ور اي نم،اع اقكثي ات تاتلنا ط.ا


