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مافيا العمعمة.. المعايير االقتصادية  *:  أ.د.عبدالحسين العنبكي

 )الحلقة الثالثة( المفقودة في الشركات العامة
 

 الشركات العامةب االحتفاظ الهدر والفوت جراء مافيا

 
إدارة الشاااركات العاماااة  هااان مااان يتاااوليانتهيناااا فاااي الحلقاااة الثانياااة الاااي اا قاصااار  الااارأ  والر ياااا 

ويجاااا  اا هااااي صااااناعة اسااااترا يجية  ب ارالجااااواذ اا ماااان يعتقااااد اا صااااناعة  االغلاااا  فااااي االعاااان 

 بقاااي مملوكاااة للدولاااة ال يساااتطي  اا يعاااي  جااان الااادمار الاااج  سااابب  ل قتصااااد العراقاااي  ااارا  هاااج  

فقااااد ياااادرد  جاااان الاااادمار لكناااا    فااااي نوايااااا  الجاااا م أسااااتطي وال  القاصاااارة التو هااااات الفكريااااة 

عنااادما  كاااوا الاااب دة غطاااا   اقااا   اإلدارياااة( )الاااب دةمااار ور ومااارمور واااردا  و يفتااا  وفااا  أسااالوب 

 البلد.و بني مشروع خراب  ةالقضيرا  من الفساد او من وي  عا

هااااي الكلااااف التااااي دفعهااااا كاااان  للقااااارك الكاااارينللتاااااريق ارقااااام رساااامية   هاااار  ساااارعر  عمومااااا  

وكااان فااارة وديلاااة اهااادرنا  للدولاااةلكاااي يبقاااي هاااجا اإلرم الفارااا  مااان الشاااركات مملوكاااا   العاااراق

 .لمن  العراق من االنط ق نحو التنمية

 

 العامة؟:ن الذي تحمل رواتب العاملين في الشركات م اوالً:

 

 2021 – 2005رواتب الشركات العامة )ترليون دينار( للفترة 

 

دفعهاااا مااان  وكااا   وانااا  اقتصااااد   حمااا  الكلاااف الباه اااة ارراااا   لثلاااة معاقاااة فكرياااا  عاااراقانااا  ال

أو اااا  انفاااااق أخاااارن كاااااا ممكاااان اا  كااااوا انفاقااااا  رصاااايد ووالتبعيااااة ماااان  العامااااة  لااااد الموا نااااة 

مليااااار  56 رليااااوا دينااااار أ  مااااا يعاااااد  وحاااادود ) (66,73)اناااا  مبلااااح كبياااار وحاااادود   نمويااااا  

 الفترة األولى 
2005-

2010 

الرواتب تدفع  
من الموازنة  

 العامة

 الفترة الثانية 
2011 –  

2015 

الرواتب تدفع  
باالقتراض من  
مصرفي الرشيد  

 والرافدين 

 الفترة الثالثة 
2016 -  

2021 

الرواتب تدفع  
 كمنح 

واعانات  
 للشركات 

2005 1.7 2011 3.33 2016 4.4 

2006 2 2012 3.3 2017 2.9 

2007 2.6 2013 0.35 2018 5.2 

2008 3.3 2014 1.5 2019 7.4 

2009 6.7 2015 1.95 2020 7.4 

2010 7.2 - - 2021 5.5 

 32.8  10.43  23.5 المجموع 



 

 
 

 في سياسات القطاع العام العراقي أوراق
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 8من  2صفحة  مافيا العمعمة.. المعايير االقتصادية المفقودة في الشركات العامة )الحلقة الثالثة(      أ.د. عبد الحسين العنبكي

أ  وعااااد اا وا اااا  اوطااااا  العمعمااااة الحاااا  الجااااجر    2021-2005علااااي ماااادار الساااانوات  دوالر(

 والجاااادو  ادنااااا  يبااااين  واإلدار خصخصااااة الشااااركات العامااااة والااااتخلي ماااان عب هااااا المااااالي فااااي 

) رليااااوا دينااااار(  ساااا  المرا اااا   ات العامااااةالكيفيااااة التااااي  اااادف  وهااااا روا اااا  الشاااارك

 وفقا لبيانات و ارة المالية وديواا الرقاوة المالية :2021 – 2005 للفترة

 

 :اع   يث ي هر الجدو  

كانييييييييييير او ايييييييييييم   يييييييييييي كا     ا ييييييييييي  ا ييييييييييي     ك  يييييييييييا  ييييييييييي   2010-2005 ألو ييييييييييي  فييييييييييي      ييييييييييي    .1
كافيييييييييي  ا   ييييييييي      ييييييييياا   23.5)    ييييييييييف       لييييييييي      زنييييييييي     ا ييييييييي   ليو ييييييييي    ييييييييي   لييييييييي     يييييييييا   

 و  يييييييييا   ا ريييييييييا  ييييييييي   يييييييييياا      ييييييييي     ا ييييييييي    ي يييييييييي   و   ييييييييي   ك يييييييييا  ييييييييي    لي ييييييييي  18 ب يييييييييا  
 سييييييييي       فييييييييي     و ايييييييييم    فييييييييي  و ييييييييي رييييييييي    أل ييييييييي    ،  رييييييييييا  إن ا يييييييييي  ا ييييييييي     ييييييييي   ا    يييييييييا
و  يييييييي  فيييييييي       يييييييي ،  يييييييي    يييييييي    ل ييييييييا ل    يييييييي    يييييييي   سيييييييي       بحيييييييير و نييييييييا   يييييييير  ييييييييي ا ز 

و يييييييا  ييييييي    ييييييي   ،  ا ييييييي    ييييييي ار   ن يييييييا ر ا ييييييي      طيييييييو      ييييييي    ييييييي     ييييييي   ييييييي    يييييييي   ييييييي    
 عائييييييييييييي    بيييييييييييي   يييييييييييي  كل يييييييييييي  اييييييييييييي  ل بعبيييييييييييياا    يييييييييييي  ،  و  ،  يييييييييييي   يييييييييييي   ن ييييييييييييا     يييييييييييي     بيييييييييييي  

(MC>MR   اح ييييييييي م ن  ييييييييي ا    ييييييييي  وال ا  يييييييييي  جس ييييييييي  إن ا يييييييييي   ،فييييييييي   ا ييييييييي    يييييييييي  ل    ييييييييي
ايييييييييي ل  بف ييييييييياا   ال فييييييييي    يييييييييي كا     ا ييييييييي        يييييييييي ، فيييييييييا  كانييييييييير   يييييييييي كا     ا ييييييييي    ييييييييي     

ذ    ييييييييييييو  و اسييييييييييي   ف ييييييييييي  بيييييييييييا   و ييييييييييي   سييييييييييي      أل ييييييييييي       ييييييييييي  ا  يييييييييييو عل  يييييييييييا   يييييييييييياا   
، و يييييييييي   ييييييييييا ا ا ييييييييي    ابيييييييييياا  ا طيييييييييي  عائيييييييييي ور ييييييييييا سيييييييييي     يييييييييي ال عليييييييييي     يييييييييا ل   ف      ييييييييي  

 ف   ييييييييي ا    رييييييييي    أل ييييييييي     ن  ييييييييير فييييييييي   يييييييييياا   ا    ييييييييي  ذ   عائيييييييييي   يييييييييا   سييييييييي  عبر     ا ييييييييي  
   يييييييي  فيييييييي    ييييييييي كا    فاسيييييييي   واو ييييييييا  سيييييييي  عبر    يييييييي     ييييييييا وو ييييييييي   يييييييي   وو ييييييييي   ن ييييييييا   يييييييييال 
 ييييييييي  ا   يييييييييي   ييييييييي   فييييييييي  لييييييييي كا      يييييييييي   اسييييييييي    و   ن يييييييييا  ا ييييييييي    ا  ييييييييي   لطليييييييييم و  ييييييييي  

ييييييييييييب    طلييييييييييم باالسيييييييييي      و فيييييييييي       ييييييييييي  أل  بيييييييييي   يييييييييي    بلييييييييييي  و     يييييييييي   ا  يييييييييي   ل يييييييييي  ، ف
 .ف   وا   إلن ا  ون  ق بي    ع و ف      عي  

   لييييييييييير      زنيييييييييي    يييييييييي    الن يييييييييياق عليييييييييي  لييييييييييي كا   ب ييييييييييي    2015-2011فيييييييييي      يييييييييي      انييييييييييي   .2
 اسييييييييي   و ييييييييي  ال ييييييييي  بيييييييييل و   إعيييييييييا      ي لييييييييي    لييييييييي    يييييييييي كا  و  ف ييييييييي  ا، وو يييييييييي اح  يييييييييا  

  ا يييييييييييي  علييييييييييي   سييييييييييي    ا       ييييييييييي   يييييييييييي كا   اسييييييييييي    ييييييييييي     ألسيييييييييييل  ،    ييييييييييي    يييييييييييا  ا وز ا   
   ف  يييييييييييم ) افييييييييييييا       ييييييييييي         ييييييييييي  أل    ييييييييييي    ييييييييييييام الييييييييييي    يييييييييييي كا  بييييييييييياال       ييييييييييي  
    ييييييييياار  ييييييييييف     و ايييييييييم، ف ييييييييي     ييييييييي       ييييييييياار ا  ييييييييي  وفيييييييييو   يييييييييا        يييييييييا    ا ييييييييي   
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 ا يييييييييا ال   ج يييييييييم علييييييييي     يييييييييي  ال     ن يييييييييا  ييييييييي و   سييييييييي    ي  بح ييييييييي ،  ييييييييي و   ييييييييييف  او ايييييييييم 
كا  ييييييييييا    ا  ييييييييييا  افيييييييييييا    ف  ييييييييييم ا يييييييييي     بييييييييييا  ا ق      ييييييييييي    يييييييييي     يييييييييييا   كيييييييييي      ف  يييييييييي  

  يييييييي  ايييييييي    جييييييييي  ، عيييييييي     فطييييييييل بفطييييييييل   بيييييييي فيييييييي   ، اب يييييييي  وا  ييييييييا     يييييييي  ب  ال   حيييييييي   يييييييي ا ا
ا   يييييييييي      يييييييييياا   يييييييييي   يييييييييي    10.43او اييييييييييم   ييييييييييي كا     ا يييييييييي  ب بليييييييييي   يييييييييييا  )سييييييييييي   ا   يييييييييي  

 ال  ييييييييي     ييييييييي    ييييييييي ف      فيييييييييي   و   لييييييييي ي ب ييييييييي  ا  يييييييييائ   ييييييييي   جلييييييييي    ييييييييي زا   فييييييييي     ييييييييي  
  ح  ييييييييو إا ييييييييا  و  يييييييي  و يييييييي      يييييييي ي م، ف ح  يييييييير    يييييييي  ريييييييي      بييييييييا     يييييييي    يييييييي     يو يييييييي  

، وال  ا يييييييييي     عييييييييي   علييييييييي   جييييييييي     ييييييييي    ييييييييي     ييييييييي   ال ا ييييييييي طي    يييييييييي كا     ا ييييييييي  سيييييييييي  را
و  ي ييييييييير  يييييييييياا   ع   ييييييييي  ا يييييييييار  فييييييييي   في يييييييييا  ييييييييي      ييييييييير رييييييييي      بيييييييييا      ييييييييي        يييييييييا   

 .ا      ال   ا         

وو ييييييييييييي  فيييييييييييي ت     يييييييييييياار ايييييييييييي     يييييييييييي      يييييييييييي  ا   يييييييييييي  او اييييييييييييم  2021-2016فيييييييييييي      يييييييييييي    .3
ا   ييييييييييي      ييييييييييياا ، و  ييييييييييي   حاسيييييييييييبيا  32.8  يييييييييييي كا    ك  يييييييييييا  ييييييييييي       زنييييييييييي     ا ييييييييييي  ب بلييييييييييي  )

  يييييييييي     سيييييييييي بي   سيييييييييي    ح ييييييييييا   ي يييييييييي   احيييييييييير ع يييييييييي    ) يييييييييي   و عانييييييييييا   لييييييييييي كا     ا يييييييييي  
      يييييييييي  و  ذييييييييييح  عليييييييييي    يييييييييي    ، وريييييييييي  با   يجيييييييييي   يييييييييي   ال ا ييييييييييي ،  ليييييييييي فل   يييييييييي    يييييييييي    

، وعليييييييييي  عييييييييييم ا يييييييييي ي   يييييييييي    فييييييييي   سيييييييييل    ال  ييييييييي     ييييييييي      ييييييييياار فييييييييي      ييييييييي      ييييييييياب  
   ف ييييييييي في يييييييييا  ييييييييي  )   ييييييييي    ع  ييييييييي      ييييييييياار    ا  ييييييييي ا  جييييييييي    يييييييييااا ا  ل ييييييييي     بي لييييييييي  

   طييييييييييييييا    فييييييييييييييا  و سيييييييييييييي      وع ليييييييييييييير و ن جيييييييييييييير  ييييييييييييييي  2004   ا يييييييييييييي    يييييييييييييي    ييييييييييييييي كا  
  ح   يييييييييييي  احلييييييييييييم    ييييييييييييا  ف ليييييييييييي   نيييييييييييي      ذيييييييييييي  ئم ب ييييييييييييي ا سيييييييييييي   الو ييييييييييييي    ذيييييييييييي  بي    ييييييييييييا 

 .و ألنيط     اني    ا و    ياب      ا بح  ث   ا ي  و لفي 

 

 المعايير االقتصادية تزيل العوز االجتماعي: ثانيا: المعايير االجتماعية ترهق االقتصاد ..

 

لااان يهااادر وانماااا ذهااا  الاااي العااااملين فاااي  رلياااوا ديناااار(  66.73)الااابعن اا هاااجا المبلاااح قاااد يقاااو   

هااااجا   علااااي رااااك  روا اااا  وهاااايال  مااااواعنين عااااراقيين ولااااديهن عوا اااا    نعاااانالعامااااة الشااااركات 

اال تماعياااة وواااافترا  اا الشاااركات ميسساااات فاااي لحاااا  المعاااايير ف   ااا  ياااراد وااا  واعااا كااا م 

  علااااي اعتبااااار اا فهااااو  اااا  خيريااااة  ااااو ع المساااااعدات اإلنسااااانية لهااااج  الشااااريحة ماااان النااااا 

العااااراق ولااااد نفطااااي وغنااااي وغياااار ذلااااو ماااان الشااااعارات ورومااااا التهااااوي ت ال ا فااااة التااااي  خفااااي 

لسااانة  22قاااانوا الا هاااج  الشاااركات قاااد أسسااا  وفااا  ولكااان ياااراد وااا  واعااا   الكثيااار مااان الحقاااا     

فلاااو قااادر لهاااج  الشاااركات اا ياااتن لتكاااوا و ااادات اقتصاااادية هادفاااة للااارو  وليسااا  خيرياااة   1997

اكثااار  دينار   لكااااا لاااراولااان  قاااف مافياااا العمعماااة فاااي و ااا  هاااجا القااا 2004خصخصاااتها مناااج عاااام 
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ستصاااب  راوحاااة وفاعلاااة فاااي  نويااا  االقتصااااد وخلااا  راااركة كانااا  خاسااارة فاااي ال الااا   170مااان 

بيااارة و قيقياااة ولااايل فقاااة وطالاااة ساااافرة فاااي الشاااارع  حاااو  الاااي وطالاااة محجباااة فاااي فااارة عمااا  ك

-2004الشااااركات كمااااا  صاااا  فااااي الواقاااا  المرياااار عناااادما ا خااااجت  لااااو الشااااركات عااااوا  الفتاااارة 

كحاااادا   خلفيااااة لمكا اااا  اة اااا اب الفاساااادة التااااي  تااااولي التو يااااف فيهااااا لكساااا  اةصااااوات  2021

اماااا الفاااوت   والمصاااال  العلياااا للبلاااد يير االقتصاااادية االنتخاوياااة رااااروة عااار  الحاااا ة كااا  المعاااا

اةكباااار او  جاااان كلفااااة الفرصااااة البديلااااة التااااي خساااار ها الحكومااااة وخسااااارة السااااير فااااي خصخصااااة 

فهاااي خساااارة ها لاااة   ال أ كلااان المخاااروين هاااج  الشاااركات واساااتدامة عمعمتهاااا نااا وال  عناااد رغباااات 

 ااااورة ووارااااحة ومقياااادة فااااي فهااااج  خسااااارة من الحكومااااةدفعتهااااا  مبااااالح الروا اااا  التاااايعاااان 

 كيف ذلو ؟:  غير المن ورة خسا ر هي والخسارة اةكبر ولكن أ كلن عن السج ت  

 

هااااو نمااااة ال يعتمااااد اإلنتا يااااة وال الكلااااف لتلااااو الشااااركات الا نمااااة اإلدارة الحكااااومي  .1

 حولااا  الاااي القطااااع الخااااة الاااج  يهمااا  العمااا  واإلنتاااا  فلاااو وال المعاااايير التجارياااة 

المسااااتثمرين فااااي القطاااااع يكااااوا ل امااااا   علااااي ماااان يشااااتريها ماااان  والتبعيااااة والاااارو  

 .لمعايير الروحيةفقا  الخاة اا يقوم وتش يلها و

الخاصاااة واراااباعا سااايبج  اقصاااي  هاااود   فا اااا  علاااي أموالااا  هاااجا يعناااي اا المساااتثمر  .2

جدياااادة ويتااااولي  حسااااين اإلدارة وفاااا  ال التقنيااااات فااااي  نااااي اةروااااا  اا ياااادخ   تاااا رغبل

دقيقاااة ال تياااا  الساااوق  ات ديااادة ويااادخ  خطاااوع انتاااا   ديااادة وناااا  علاااي دراساااأسااال  

 .المحلي او لمتطلبات الولو  الي  صدير منتجا  

ماااان   تمااااا  علااااي اختيااااار اةرااااخاة الكفااااو   ااااريي  ساااايكواالمسااااتثمر وهااااجا يعنااااي  .3

 اااو يفهن لديااا  وروا ااا   ويعماااد الااايواااين العااااملين فاااي  لاااو الشاااركات قبااا  خصخصاااتها 

 خاسرة.رركات  كومية  فتات روا   ما كانوا يتقارو  من اعلي وكثير م

 جااااان الفعالياااااات االقتصاااااادية التاااااي كانااااا  الفعالياااااات غيااااار المبارااااارة  واناااااي وهاااااا  .4

ساااتحد ها  لاااو الشاااركات فاااي االقتصااااد العراقاااي وكياااف يمكااان اا  كاااوا لااادينا صاااناعة 

مااااا يمكاااان و ع اااان عوا اااادها  وااااردنياإلمكانااااات و قلااااي كلفهااااا  واااارعليعااااامرة  ناااات  

عنااااي  وليااااد دخااااو   بااااارة لكاااا  عناصاااار اإلنتااااا  التااااي يواااارعلي مااااا  سااااتطي  وهااااجا 

اا يتصاااور الكااان الها ااا  مااان يمكنااا  د  اااساااتدخ  فاااي  لاااو الفعالياااات اإلنتا ياااة   فااا  ا

التشااااااوكات االمامياااااة والخلفياااااة التاااااي ساااااول  حاااااد ها  لاااااو الشاااااركات مااااا  الاااااور  

وماااااواد أولياااااة يمكااااان حتا  الاااااي مااااادخ ت توالمهااااان والحااااارل الصااااا يرة وكااااان سااااا

اسااااتخرا ها محليااااا  وكاااان سااااتحتا  الااااي مشاااااري  ساااااندة ووسااااا   مكملااااة فااااي النقاااا  

حتا  الااااي مكا اااا  استشااااارية ومراكاااا  أوحااااام توالخاااا ا والتسااااوي  والتااااروي  وكاااان ساااا

واستشاااارات  لتطاااوير منتجا هاااا كاااي  ناااافل عالمياااا  وكااان ساااتحتا  الاااي مكا ااا  محامااااة

 <الي مراك  خبرة وقيا  الجودة  قانونية ومالية وهندسية وكن سيحتا 
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محاكاااااة انساااااق  كنولو يااااة ساااايتمكن المسااااتثمروا للشااااركات العامااااة الخاساااارة ماااان  .5

و يااااة  قلاااايي كلااااف اإلنتااااا  و حسااااين عالميااااة لكساااا  المعااااارل ونقاااا  التكنولو يااااا 

الجااااودة و ع ياااا  القاااادرة التنافسااااية ولاااان يحصاااا  ذلااااو اال اذا ويعاااا   لااااو الشااااركات 

 محلي او ا نبي او وشراكة وينهما.سوا  كاا  قطاع الخاة لل

دور الحكومااااة وكاااا  مورااااوعية فااااي إيجاااااد وي ااااة اعمااااا  واسااااتثمار سااااول ينحساااار  .6

سااااهلة وسلسااااة وراااافافة وخاليااااة ماااان التعقياااادات اإلداريااااة واالوتاااا ا  والفساااااد و ضاااابة 

ير فااااي  مناااا  أ   هااااة او ميسسااااة ساااااعية للتاااار معااااايير المنافسااااة و مناااا  نفسااااها كمااااا 

خلااا  واااير ا تكارياااة هناااا وهنالاااو لهاااج  الميسساااة  دع ا تمالياااةكاااي  ااارأ اااوا  المنافساااة 

  لألسف.او لتلو ولهجا النشاع او لجلو كما هو  اص  االا 

 قاااادير مقاااادار الضاااارا   التااااي يمكاااان اا  جنبهااااا  أسااااتطي وال  تااااي  يتصااااور  أ ااااد  ال .7

ماااان خاااا   خصخصااااة الحكومااااة فااااي  ااااا  اراااات ا  كاااا  هااااج  الفعاليااااات االقتصااااادية 

  نموية. حولها الي ميسسات راوحة ومحركات اقتصادية والشركات العامة 

 

 الدولة رابحة:..حتى لو بيعت الشركة الواحدة بدينار واحد  اً:لثثا

ديااااة المفتررااااة لاااان  تحقاااا  فااااي قااااد يتهمنااااي الاااابعن وخصااااووة خيااااالي واا الصااااورة الور

لنااارن فيماااا لاااو ويعااا  الشاااركة العاماااة قاااد ال  تحقااا  كماااا ا مناهاااا ولكااان  نعااان الواقااا   أقاااو  

   Evaluation of Assetsوسااااعر دينااااار وا ااااد فقااااة  دوا الحا ااااة الااااي  قيااااين اةصااااو  

واةسااااعار الجاريااااة و يااااة الااااتخلي ماااان أقيامهااااا الدفتريااااة التااااي ال ا  مااااو في الشااااركات 

المالكاااة لهاااا  ودوا الحا اااة الاااي  متعلقاااين وهاااا مناااج عقاااود و ياااة الحفاااا  علاااي  قاااوق الدولاااة

وراااا  رااااروع وقيااااود قاسااااية للبياااا  فااااي الم اياااادة العلنيااااة   وانمااااا اكتفاااا  الحكومااااة ووراااا  

او ونسااابة  حاااو  فاااي ناااوع معاااايير وسااايطة  تضااامن  شااا ي  الشاااركات فاااي مجاااا   خصصاااها 

% ماااث  وماااا يراعاااي الميااا ة النسااابية للبلاااد فاااي اإلنتاااا  وفاااي المعاااادا وفاااي ناااوع 50النشااااع 

لااااة المتا ااااة ذلااااو اا وعاااان الشااااركات لاااان  يساااال وفاااا  معااااايير اقتصااااادية  واكتفاااا  العما

واااااالبي  المبارااااار لقا ماااااة محكماااااة مااااان المساااااتثمرين او الشاااااركات االساااااتثمارية الرصاااااينة 

والمعروفااااة علااااي الصااااعيد العااااالمي والمحلااااي  ماااا  ذلااااو فاااااا ويعهااااا واااادينار وا ااااد ساااايجع  

ة قااااد وفاااارت علااااي نفسااااها مبلااااح الدولااااة راوحااااة  كيااااف ذلااااو  علااااي اةقاااا  كاناااا  الحكوماااا

 رليااااوا دينااااار( التااااي دفعتهااااا كروا اااا   فلااااو افترراااانا اا الشااااركات وعااااد ويعهااااا  66.73)

% وعااااد اا كاناااا   كوميااااة ومعفيااااة ماااان الضاااارا   10ستخضاااا  لضااااريبة الشااااركات ونساااابة 
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 قااادر وااانفل مقااادار  2021الاااي  2005فاااي كااا  سااانة مااان   فلاااو افتررااانا اا اقياااام أصاااولها 

واا فاااي  لاااو السااانة ) وهاااي فاااي الواقااا  اةصاااو  اكبااار وكثيااار مااان ذلاااو(  الروا ااا  المدفوعاااة

عا ااااد الحكومااااة ماااان  لااااو فاااااا المسااااتثمرين لاااان يضاااايفوا أ  رااااي  ةصااااو   لااااو الشااااركات 

 رليااااوا دينااااار( خاااا   الفتاااارة  امااااا اذا اخضااااعنا اةصااااو   6.7الضااااريبة ساااايكوا وحاااادود ) 

فاااااا الوعااااا  تااااا  الجدياااادة المضااااافة ماااان المسااااتثمرين لكااااي ينتجااااوا ويروحااااوا وخطااااوع اإلن

الضاااااريبي سيتسااااا  كثيااااارا   وفاااااي  اااااا  فااااار  رااااارا   أخااااارن كضاااااريبة اإلنتاااااا  أو 

رااااريبة القيمااااة المضااااافة فاااااا إياااارادات الدولااااة  تضاااااعف   ناهيااااو عاااان اةنشااااطة اةخاااارن 

المولااااادة للاااااادخو  والمتحفااااا ة وفعاليااااااات الشاااااركات وعااااااد خصخصاااااتها والتااااااي  خضاااااا  

ر مجااااد   ماماااا  تااااي لاااو ويعاااا  الشاااركة الوا اااادة لضااارا   الاااادخو   وهاااجا يعنااااي اا االمااا

واااادينار وا ااااد  فااااي  ااااين اا قاااارار ويعهااااا لاااان يكاااان كااااجلو وانمااااا يتضاااامن ا اااارا   قيااااين 

ةصااااولها  ووااااجلو ي هاااار  ليااااا ماااان الااااج  عرقاااا  انطاااا ق االقتصاااااد العراقااااي وهااااو يرفاااا  

رااااعار الوعنيااااة  انهاااان عاااااوور التخرياااا  عاااااوور العمعمااااة القااااامعين فااااي ميسسااااات الدولااااة 

 فثوا سمومهن هنا وهناد.ين

 

 ابتلعتها الشركات العامة: ..أخرىرابعا: أموال 

الروا اااا  هااااي  اااا   ماااان النفقااااات التشاااا يلية  صاااالنا علااااي ويانا هااااا فااااي الجاااادو  الساااااو   

ولكااان لااان  تاااوفر لاااد ي وياناااات رسااامية دقيقاااة عااان النفقاااات التشااا يلية للشاااركات التاااي  ملكهاااا 

  كااااوا البيانااااات التااااي ورد نااااي كاناااا  مدمجااااة ماااا  ا مااااالي  2021-2005الدولااااة للفتاااارة 

لااااديها رااااركات  اال انهااااا والتركيااااد مبااااالح ليساااا  قليلااااة النفقااااات التشاااا يلية للااااو ارات التااااي 

المااااادخ ت والمساااااتل مات السااااالعية والخدمياااااة المساااااتخدمة فاااااي و تضااااامن اقياااااام  ميااااا  

% فقااااة ماااان ا مااااالي الروا اااا  20العماااا  اليااااومي للشااااركات  واذا افترراااانا   افااااا انهااااا 

أنشااااطة  رليااااوا دينااااار مهاااادورة فااااي  13.3سااااتكوا وحاااادود  فإنهاااااالمدفوعااااة خاااا   الفتاااارة 

 خاسرة.

       

 



 

 
 

 في سياسات القطاع العام العراقي أوراق
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 8من  7صفحة  مافيا العمعمة.. المعايير االقتصادية المفقودة في الشركات العامة )الحلقة الثالثة(      أ.د. عبد الحسين العنبكي

 2021  - 2012من للسنوات للشركات العامة  االستثمارية اجمالي النفقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اماااا الهااادر اةكبااار فقاااد كااااا فاااي النفقاااات االساااتثمارية   ياااث ي هااار الجااادو  ادناااا  ا ماااالي  

-2012النفقااااات االسااااتثمارية )مليااااار دينااااار( فقااااة للفتاااارة التااااي  صاااالنا علااااي ويانا هااااا 

   وهنا يمكن اا نبين اال ي: رليوا دينار( 43.8  والبال ة وحدود )2021

فة علااااي الحصااااة اةكباااار ماااان النفقااااات االسااااتثمارية اسااااتحوذت رااااركات و ارة الاااان .1

% ماااان ا مااااالي االنفاااااق االسااااتثمار  56.7أ  مااااا نساااابت   رليااااوا دينااااار(  24.8)

انااا  مبااارر الاااي  اااد ماااا  كبيااار اال وهاااو إنفااااقللشاااركات العاماااة خااا   هاااج  الفتااارة 

ةناااا  ينفاااا  لتوسااااي  الطاقااااات التصااااديرية والخ نيااااة للشااااركات النفطيااااة وهنالااااو 

ير للنفاااااع نااااا ن عاااان ذلااااو و اااان الن اااار عاااان ماااادن الكفااااا ة فااااي انتااااا  و صااااد 

 .استثمار را  الما  هجا و جن العا د من االستثمار من عدم 

 رلياااااوا ديناااااار( مااااان  14.7كماااااا اساااااتحوذت راااااركات و ارة الكهرواااااا  علاااااي ) .2

ا مااااالي االنفاااااق االسااااتثمار  للشااااركات العامااااة خاااا   هااااج  الفتاااارة أ  مااااا نساااابت  

اق كبيااار يفتااار  اا يااانعكل فاااي انتاااا  كبيااار لو ااادات %   وهاااو االخااار انفااا33.5

اجمالي النفقات االستثمارية )مليار  اسم الوزارة  ت
 2021-2012دينار( للسنوات 

 894 ل كا  وز ا     ا ي    .1
 76 ل كا  وز ا     جاا    .2
 1 ل كا  وز ا      اف    .3
 2702 ل كا  وز ا          .4
 24786 ل كا  وز ا      ط   .5
 564 ل كا  وز ا      اع  و    ا    .6
 14688 ل كا  وز ا       وا    .7
 75 ل كا  وز ا   الا اال    .8
 43785 المجموع 
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 8من  8صفحة  مافيا العمعمة.. المعايير االقتصادية المفقودة في الشركات العامة )الحلقة الثالثة(      أ.د. عبد الحسين العنبكي

الطاقااااة الكهروا يااااة ياااانعكل فااااي  حساااان التجهياااا  و قلاااايي ساااااعات القطاااا  للتيااااار 

الكهروااااا ي اال اا ذلااااو لاااان يحصاااا  ممااااا يعكاااال  الااااة ماااان سااااو  اسااااتثمار را  

 الما  في رركات و ارة الكهروا .

نفااااااق % مااااان اال10وقياااااة راااااركات الاااااو ارات لااااان  حصااااا  اال علاااااي اقااااا  مااااان  .3

كااااااا  2021-2012 رلياااااوا ديناااااار( خااااا   الفتااااارة  4.3االساااااتثمار  أ  )فقاااااة 

 يااااث يتضاااا  اا رااااركات و ارة الصااااناعة وهااااي   اغلباااا  لشااااركات و ارة النقاااا 

اةكثاااار عااااددا لاااان  حصاااا  علااااي أمااااوا  اسااااتثمارية مهمااااة ذلااااو انهااااا ا جهاااا  فااااي 

)لهااااا  PPPالفتاااارات اةخياااارة الااااي عقااااود الشااااراكة وااااين القطاااااعين العااااام والخاااااة 

قصاااة   يناااة  بحاااث ال قاااا(   فضااا  عااان انهاااا فشااال  فاااي  شااا ي  خطاااوع اإلنتاااا  

التاااي اساااتورد ها قبااا  هاااج  الفتااارة فبقيااا  انالت والمعااادات واااين منصاااووة ومتوقفاااة 

او وقياااا  فااااي صااااناديقها لاااان  فاااات  و حولاااا  الااااي مقاااااور  كنولو يااااا والمهاااان انهااااا 

ا وعضااااهن لاااايل لاااا  ارراااا   يااااوب مسااااتورديها وااااالعموالت او اذا ا ساااانا ال اااان ا

ر ياااااا وإرادة اا يطاااااور الصاااااناعة قبااااا  اا يااااادر  الساااااوق والقااااادرة اإلنتا ياااااة 

والتنافسااااية لساااالع  فااااي  اااا  إدارة سااااي ة و اااادود مفتو ااااة امااااام المسااااتورد ودوالر 

 رخيي يستورد ك  ري .

 العراقيالعامة لمجلل الو را   اةمانةمستشار االقتصاد  في )*( ال

 

ع النشاااار وشاااار وإعااااادةيساااام   العااااراقيين.تصاااااديين  قااااوق النشاااار محفو ااااة لشاااابكة االق

  2022 أكتوور شرين او  /  12الي المصدر.  اإلرارة
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