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 معدالت البطالة / اعمار (15-  24)
 

 السنة  %معدالت البطالة
عالمجمو ذكور اناث  

1990 6.3 7.2 7.1 

2004 37.2 46.0 43.8 

2005 28.8 31.6 29.6 

2006 32.5 29.7 30.3 

2008 29.7 30.1 30.0 

  
  

ة ومحدودیة فرص العمل للعاطلین من الشباب الذین تمأل جنابرھم شوارع البطال    
في ..الوطن وال تتعلم سواعدھم غیر دفع عربات الحمل الحدیدیة والخشبیة



الشعب المنھوبة وممتلكاتھ واموال الجرائم االقتصادیة ویتوسع نطاق !اتساع
لمعاقبة الجماعات ولم تتخذ ایة اجراءات !من العقاب وافالت مرتكبیھا المسلوبة

التي تغیرت اوضاعھا االقتصادیة بسرعة قیاسیة بفضل ما نھبت من موارد الدولة 
ومؤسساتھا المالیة واالقتصادیة وما انتزعت من المواطنین عن طریق االبتزاز 

عمل الو،المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع األسعاروبفضل !والتھدید والخطف
 لستغالاو،بطرق مشروعة وغیر مشروعة اضيبھمة في شراء وبیع األر

والتفوق غیر المسبوق في !المصارف للحصول على تسھیالت ولو بأسالیب ملتویة
 اءالسود التھریب والسوقوكذلك !عملیات غسل االموال وانتقالھا غیر المشروعة

مع انتعاش النشطة اقتصاد الظل بطابعھ ! والتزویروالتھرب من الضرائب والرشوة
البدائي غیر المحكوم بضوابط وتشریعات محددة وبضعف انتاجیتھ وقلة الخدمي 

 قسما من العاطلین عن العمل   القیم التي یخلقھا وتردي ظروف العمل،،مستوعبا
اشباع السوق العراقیة بالسلع التي و!والمھمشین اقتصادیا وخاصة عمالة االطفال

ھزة الرقابة ذات العالقة والزالت اج!ال تستوفي شروط ومعاییر السالمة والنوعیة
والتفتیش والسیطرة النوعیة والمسؤولة عن فحص المنتجات المستوردة والشروط 

كل ذلك جعل العراق یحتل !الصحیة في سبات عمیق وتعیش عوالمھا االفتراضیة
المتحدة  صدره برنامج األمما في تصنیف التنمیة البشریة الذي 131 المرتبة

   !2013نمائي عام اال
الصناعي یغتال جیوب المواطنین،واصبحت البضاعة الردیئة سم لالقتصاد غش ال   

متغلغلة داخل اجھزة الدولة المافیات الالفساد واستشرائھ على ید واخیرا !المحلي
 وارھاب المدنیین وقیادیي النقابات،خاصة النقابات العمالیة!بمختلف مستویاتھا

رھا من المؤسسات الوطنیة العراقیة ،وغیالتحاد العام لنقابات العمالالمنضویة ل
 اھمال آراء اتحاد الصناعات العراقي الى جانب!ومنظمات المجتمع المدني

اتحاد عرقلة تدمیر والصناعیین العراقیین ورجال االعمال،والسعي لاتحادات و
في وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ،والتدخل السافر لالصناعات العراقي

سات الحكومیة والتعاونیة وغیر الحكومیة ومؤسسات المجتمع بینما المؤس!شؤونھ
المدني المعنیة بحمایة المستھلك للحفاظ على حق المواطن في الحصول على السلع 

  !والخدمات التي یشتریھا على احسن وجھ،ھذه المؤسساتیة غائبة ومغیبة
ر التناقض بین الدو یتسع للوالءات دون الوطنیةتواصل النھوض الممع    و

تأمین الریع لـالقطاعات  الجدید لالسیاسي التقلیدي للدولة ودورھا االقتصادي
 المناطقیة الطامحة الى السلطة والثروة والتي بدأت تحتل مواقع السیطرة - الطائفیة

  .على المفاصل االقتصادیة والسیاسیة واالمنیة االساسیة
من االعالن  وما الغایة!ة؟لمصلحة من یتم تدمیر الصناعة العراقی..یبقى التساؤل   

 الخاص  ملفا استثماریا الى القطاع50سئ الصیت عن بیع 
االسمنت  شركات بینھا الصناعة،من وزارة شركات كافة االجنبیة،شملت والشركات

ونینوى،والبتروكیمیاویات،المصانع والمعامل التي  واالسمدة وادویة سامراء
 المجیدة،وشیدھا عمالھ 1958وز  تم14ترقبھا الشعب بفارغ الصبر بعید ثورة 

في ھذا  یاتتفاقاالن وما مدى الصالفة التي تعلن ا!البواسل بدمھم وعرق جبینھم؟



ئة اكثر من موان اجنبیة،نتاج مع الشركات االبنظاِم تقاسم االالشأن تجري 
لى المنافسة على مشاریع مشتركة ألجل اوعشرین شركة واتحاد شركات یطمح 

َ اعشر سنوات   عشر عاما بھدف تجدید الشركات الصناعیة المتداعیة في لى خمسة
ان ما اشاعتھ عدالة التحریر،عبر !؟طاِر خصخصة تقدر قیمتھا بملیارات الدوالراتا

شركات اعمارھا واستثمارھا،یشكل الیوم جزءا من ثقافة سائدة ھي ثقافة الترقیع 
  !السلوك السیاسيالتي نجدھا في تجلیات تمتد من بناء المدارس وال تنتھي عند 

    ال یمتلك العراق االسواق المالیة الفعالة والمصارف االستثماریة والدور 
االستشاریة،وتعوزه الدراسات الفنیة الالزمة لتقییم االصول وتحدید 
االسعار،وقطاعھ الخاص الوطني ضعیف اصال مع قلة المدخرات الوطنیة االمر 

ة التي ال تلتزم بتنفیذ ایة خطط تنمویة الذي سیفتح الباب امام الشركات االجنبی
مطلوبة،اما التضحیة باالعتبارات االجتماعیة فستكون حدث وال حرج وفي المقدمة 
تسریح اآلالف من العاملین وزیادة معدالت البطالة،سوف تباع المؤسسات الرابحة 

  !والناجحة وتترك المؤسسات الخاسرة مما یزید من اعباء الخزینة العامة
عمال تمارس بعض من االوست العدید من المصارف الخاصة في العراق تأس   

المصرفیة،لكنھا رغم توسعھا عددا تبقى صغیرة بكل المقاییس المعتمدة في 
و عدد او حجم حق الملكیة،االمصارف،سواءا كانت بحسب حجم الموجودات،

ییر المعاذلك من لى غیر ارباح العاملین وبحجم اال وبعدد الشبابیكوالفروع،
الدول وومقارنة بالمصارف الحكومیة ومصارف دول الجوار !المعتمدة

 عملیات السطو  منشھد العراق مسلسلو!ن تقارن البتةاالعربیة،فإنھا ال یمكن لھا 
سرقة ناقالت االموال بھدف اجبار اصحاب رؤوس والمسلح على المصارف 

ورصات االوراق المالیة االموال العراقیة تحویلھا الى دول الجوار واستثمارھا في ب
داول االسھم المالیة في خفض تواعمال البناء والعقارات خارج العراق،وبالتالي 

  .بالدنا
برالیة الجدیدة المشوھة یبرؤیة اللالتاسع من نیسان  العراق قبل ىابتل   لقد 
بریمر لصالح ھذا التاریخ بسبب االحتالل وملف وازداد ھذا البالء بعد ،للتنمیة

التنمیة وتصنیع العراق وتحدیث  لطائفیة والقوى غیر الراغبة فيالقوى ا
موال النفط امور وفي اال سھلاابتلى بفئات اجتماعیة ترى في التجارة ،زراعتھ

حسن الوسائل لتأمین االستیراد دون التفكیر في عملیة تصنیع البالد وتحدیث ا
 المالي الریعيووحدانیة المورد  زراعتھ وتنمیة موارده وتخلیصھ من التخلف

الذي تتخلى عنھ اآلن حتى ،برالي الجدید المتطرف والمشوهیالل ھذا التوجھو.النفطي
یتشبث بھ الكثیر من القادة ،مریكیة واقدم الرأسمالیات في العالماال الوالیات المتحدة

  !العراق نظریا وعملیا السیاسیین في
في انتاجھا یصل الى  مسلحف مع نمو وھاھي الصناعة العراقیة الیوم تحتضر    
حیث الطاقات االنتاجیة غیر !2010طبقا لتقدیرات عام فقط % 4.8

من الطاقات المتاحة ومحدودیة % 70التي تصل الى اكثر من )المعطلة(المستغلة
تفشي مع القاعدة االنتاجیة وضعف االستثمارات وسیاسة االبواب المفتوحة ،

اال وصورا كثیرة منھا المبالغة في شكاالقتصادي واتخاذه  اظاھرة الھدر المالي



 تعاظم العسكرة واالندفاع،ووفعالیات غیر مجدیة اقتصادیا نفاق على مشاریعاال
نواعھ من رشاوى وسرقات ابجمیع  المحموم في التسلح فضال عن انتشار الفساد

وسیادة شرائح   زیادة حدة التفاوت االجتماعي بین الطبقات،وعموالت ومضاربات
میدان المعرفة و قصور  في وجود فجوة كبیرة،لكومبرادوریة والطفیلیةمختلفة من ا
بلغ معدل لقد .الموارد البشریة ونقل التكنولوجیا نفاق على خطط تنمیةفي میدان اال

  ! 2010وفقا لتقدیرات عام % 0.8النمو الحقیقي الجمالي الناتج المحلي 
  

اق الطاقات المعطلة في بعض الصناعات التحویلیة في العر
  2010 -  2000اعوام 

  
معدل نسبة الطاقة المعطلة من   الصناعة

  %الطاقة التصمیمیة 
معدل نسبة الطاقة المعطلة 

  %من الطاقة المتاحة 
  80  82  االقمشة الصوفیة
  65.5  78  االقمشة القطنیة
  88.5  95.5  الزیوت النباتیة

  75.3  87.5  صناعة البطاریات السائلة
  56.9  89  یاتالبطان/الصناعات الصوفیة

الشركة العامة للصناعات 
  البتروكیمیاویة

81.1  64.7  

  72.6  81.1  الشركة العامة للحدید والصلب
  70.7  87  الشركة العامة للفوسفات

السجاد الیدوي /الصناعات الصوفیة
  والمیكانیكي

86.5  65.4  

الشركة العامة لصناعة 
  59.8  73.03  سماد الیوریا/االسمدة

السمنت الشركة العامة ل
  64.6  73.4  االسمنت االبیض/العراقیة

الشركة العامة لالسمنت 
  73.7  75.2  االسمنت العادي/العراقیة

الشركة العامة لالسمنت 
  66.6  81.5  االسمنت المقاوم/العراقیة

الشركة العامة للصناعات 
  68.9  80.8  الطابوق الفخاري/االنشائیة

الشركة العامة لصناعة 
  49.1  52.5  الحراريالطابوق /الحراریات

  92.2  96.7  الشركة العامة لمنتجات االلبان

  
نفط      رة ال ع وف تتأرجح الشدة الطاقیة في العراق صعودا ونزوال بنسب ملحوظة م

نتاج الوطني الالزمة وھي تعبر عادة عن كمیتھا من اال،سواق والریع النفطيفي اال
ذي یتناس ت ال ي الوق د ف ھ دوالر واح ع النتاج ما قیمت ة م ى الطاق ب عل ھ الطل ب فی

ة  ة والكثاف شدة الطاقی ي ال ادة ف رات الح ومي،اال ان التغیی دخل الق افي ال ص
راق ! على ھذه المعادلةةتؤثر بحد)دوالر/ میكاجول(الطاقیة ي الع والكثافة الطاقیة ف



والعراق ال یمتلك .الیوم مرتفعة بسبب النمو السكاني والنشاط االقتصادي والتجاري
وم ينبر حتى الی ة وطن ظ طاق صیانة  لامج حف رامج ال ة وب ارات الدوری ذ االختب تنفی

ة  از وماكن الوثائقیة والتقییس والسیطرة النوعیة وتحدید معاییر الكفاءة في كل جھ
صنیعیة تخدام الكمبیوترت ة باس صادي للطاق ساب االقت بة و، والح ةوحوس  اتمت

الك ة،المنظومات ورفع كفاءة القابلوات واألس رامج الت الكھربائی ة وتحقیق الب علیمی
وتحدید المواصفات ،وتطبیق التقنیات والتكنولوجیات المتقدمة والبرامج االقتصادیة

اءة اال ز الكف سكن وتعزی ة ودور ال ة لألبنی صادیة العام در االقت یص الھ ة وتقل داری
ة و وق الملكی یم حق ي وتنظ بة لالاالبیروقراط ات مناس اد ھیكلی وم یج عار والرس س

راخیص واال،جورالوالضرائب وا تخدام وتنظیم منح الت ازات الس یم الج ائن وتنظ مك
  .قل كلفة للوحدات الطاقیةبراءات االختراع والتخطیط اال

انشداد الشعب العراقي بالقضیة األمنیة انشغال ونصاف استغالل  لیس من اال    
 لتمریر سیاسات وتشریعات تمس المستقبل االقتصادي للبلد والمعیشي للمواطنین

عدم التحول الى حملة ام الجدد على الحكو،ن یكون لھم مشاركة ورأي في ذلكادون 
ان .الوالیات المتحدة والشركات االحتكاریة والمنتدیات العولمیاتیة الرأسمالیةالختام 

ضرورة تحدید  في القطاع النفطي یستلزم االستفادة من االستثمارات االجنبیة
 د االستخراج شرط عدم المساس بالمصالحالمجاالت التي تدخل فیھا على صعی

عدم تجزئة مشاریع قوانین النفط اذ البد من النظر من الضروري و.الوطنیة العلیا
تأطیر مشاركة القطاع الخاص واألجنبي في صناعة النفط وجب و!لھا  دفعة واحدة

 دنى للجانب العراقي بما الكاشتراط الحد اال)عدا االستخراج(التحویلیة والتوزیعیة
  .وخاصة في النقل والتوزیع% 51یقل عن 

من % 0.78 اي ملیون دوالر 300 ة قیم2009عام     بلغت الصادرات العراقیة 
 5 ملیار دوالر،منھا اكثر من 38.5الجمالیة تھا اقاربت قیمقیمة المستوردات التي 

والمشتقات   ملیار الستیراد الوقود3.7ملیارات الستیراد المواد الغذائیة و
ثاث واالجھزة واال وتؤلف السلع االستھالكیة،خصوصا المعمرة كالسیارات.فطیةالن

تواصل نمو قیمة  2010وفي سنة .عالیة منھاالنسبة الالكھربائیة وااللكترونیة،
 النمو  یتواصلن اومن المرجح. ملیار دوالر44االستیرادات الكلیة لیبلغ حوالي 

من شأنھ  اساسي في االنتاج الوطنيبالنظر لعدم ظھور اي تطور االعوام المقبلة 
  .تغییر ھذه الصورة

من تدھور واھمال یجسد بوضوح اآلثار االقتصادیة  ما یعانیھ القطاع الصناعي    
واالتجاھات التي اعتمدتھا السیاسة االقتصادیة  واالجتماعیة الوخیمة للخیارات

انینات من القرن القطاع الصناعي حتى اواسط عقد الثم فبنیة.2003عام للدولة منذ 
القطاع المختلط والقطاعین العام والخاص، الماضي كانت موزعة بین

كبیرة الحجم والثقیلة،ومنھا الصناعات الھندسیة  وكانت الصناعات.والتعاوني
 الصناعات النفطیةوالصلة بالتصنیع العسكري، والمیكانیكیة واالنشائیة ذات

االنشطة الصناعیة الخاصة،فھي  ماا.ضمن القطاع العاماالستخراجیة والتكریریة 
ومنذ .طابع فردي وعائلي في الغالب منشآت ووحدات صناعیة صغیرة الحجم ذات



لى تقادمھ االعام،ما ادى  اواسط الثمانینیات توقف االستثمار الصناعي في القطاع
  .تكنولوجیا وتراجع انتاجھ كما ونوعا

 م مقالید السلطة،واتباعھجدد الحكام ال اعوام عن استالم10بعد مضي قرابة  و   
غیاب الرؤى سیاسات اقتصادیة انتقائیة ونفعیة غیر مدروسة وغیر مفھومة،تتمیز ب

المتعمد الموحدة للدولة في مجال التنمیة وباالضعاف  ستراتیجیات والسیاساتواال
المغاالة في تأكید مزایا ،وباستمرار الدولة في المیدان االقتصادي القسري لدور

شھدت !حرة في اقتصاد البالد دون معاینة للواقع الملموس واستحقاقاتھال السوق
على موارد  االعتماد شبھ الكامل وتعمق السمة االحادیة لالقتصاد العراقيالبالد 

فقط،بل   ریعیا العراقي قتصادااللم یعد ،بل النفط في تمویل الموازنة العامة للدولة
 وینعكس الضعف االقتصادي البنیوي.وبات خدمیا ضعیف االنتاج في الوقت نفسھ

تؤلف السلع ،بینما الصادرات غیر النفطیةوانعدام  الخارجیة،ةتجارالفي 
تدھور متواصل في ویالحظ  . حجم االستیرادات الكلينسبة عالیة من االستھالكیة

یستحوذ على نسبة تشغیل للقوى  الذي االنتاجي امكانات وقدرات القطاع الخاص
الدولة سیاسة االنفتاح على االسواق  تبنتكما %.85تزید على  العاملة في البالد

االستیراد،ووضعت االنتاج المحلي  الخارجیة،والغت جمیع القیود والضوابط على
االجنبي،ما ادى بالضرورة  الضعیف والمنھك امام منافسة غیر متكافئة مع المنتج

   :في العراقویالحظ الیوم .ى انھیار معظم ما تبقى من الصناعة الوطنیةا
  
 الصناعیة التي یملیھا الترابط ستراتیجیة عنھا االتغیب رؤى وتوجھات یادة س

التوسع الصناعي في  ادراك اھمیةیغیب الوثیق بین التنمیة والتصنیع،كما 
ورفع  تحقیق اھداف التنمیة،المتمثلة في خلق فرص عمل ومكافحة الفقر

عبر توزیع افضل مستویات الدخل القومي،وتحقیق عدالة اجتماعیة 
تقف الیوم حائالً بوجھ مشاركة الدولة في المتبعة السیاسة االقتصادیة .للدخل

تمنع عملیا دعم القطاع  ووالتنمیة الصناعیة التحویلیة النشاط االقتصادي
 !الخاص الصناعي

 التوجھات ،والستراتیجي وانعدام التخطیط االقطاع الزراعي یواجھ غیاب
یجاد اتعیق عملیا تنمیة القطاع الزراعي وتحدیثھ ویة الراھنة للحكومة العراق

سواء كان  الصناعي والزراعي،عالقة تنسیق ونمو متناسب بین القطاعین
م لتوفیر مواد الى توفیر السلع الزراعیة للسوق المحلي االستھالكي ابالنسبة 

  .ولیة زراعیة للصناعة المحلیةا
 ین السیاستین النقدیة والتنسیق السلیمین ب یتواصل الخلل في الجمع

استمرار ارتفاع معدالت البطالة والتضخم،وما ینجم عنھ من ،مع والمالیة
یعاني ربع السكان من ،وواسعة من ابناء شعبنا ظروف معیشیة شاقة لقطاعات

 .الفقر الشدید
  التصدیر على ،واقتصار سیاسة الباب المفتوح في التجارة الخارجیةمواصلة

تواجھ اصال تتمیز بالضعف الشدید التي اعة العراقیة الصنو! فقطالنفط الخام



الیوم مزاحمة شدیدة من السلع الصناعیة المستوردة بسبب التباین في الجودة 
 !والسعر وشكل العرض وغیرھا

  استمرار ظاھرة االغراق السلعي التي تعد من العوامل الفاعلة التي اسھمت
ي الذي كان نكوصھ وافول بإطالق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص العراق

نشاطاتھ من ابرز العوامل التي عجلت بتھشیم العمود الفقري للصناعة الوطنیة 
التي ماتزال تعاني االھمال في ظل فوضى الرؤى االقتصادیة على الرغم من 

 .كونھا تعد من اقدم النشاطات االقتصادیة في المنطقة 
  عمال  العراقیین ورجال االاتحاد الصناعات العراقي والصناعییناھمال آراء

 اھتمام وسبل تجاوزھا ألنالصناعي لمعرفة المشكالت التي یعاني منھا القطاع 
 .الحكومة منصب على تنشیط التجارة فقط

  عدم وجود معیار واحد مركزي تستند الیھ الجھات ذات العالقة بالقطاع
ى وضعف مستو!الصناعي مثل وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات

التنظیم االداري والحسابي في اغلب منشآت القطاع الخاص وخاصة المنشآت 
وكذلك ضعف التشریعات القانونیة التي تلزم اصحاب !المتوسطة والصغیرة

المنشآت في القطاعات المختلفة باتباع الدقة والواقعیة في اعطاء البیانات 
ً بالفترات الزمنیة ال وغیاب !خاصة بھاوالمعلومات االحصائیة والتقید ایضا

البیانات االحصائیة على مستوى المعمل الواحد في كثیر من المنشآت 
  ! الصناعیة وتوفرھا على مستوى المنشآة فقط

 التشغیل غیر االنتاجي في مؤسسات الدولة،والقائم على  ال یقدم نمط
  .االعانة،حالً لمشكلة البطالة

 خفض القدرة مؤشر التضخم ما زال عند مستویات مرتفعة،ویتسبب في 
 !الشرائیة

 ئتمانیة سیاسة البنك المركزي والبنوك العراقیة تسیر باتجاه منح التسھیالت اال
دنى لمن یرید التوظیف في القطاع و تجعلھا في حدھا االاللتجار وتمنعھا 

في مجال القروض ونسب الفائدة التي ال تساھم في ویتجسد ذلك .الصناعي
موال على صحاب رؤوس االاة وال تشجع تنشیط الصناعة الوطنیة العراقی

  !لھم في الصناعة المحلیةامواتوظیف رؤوس 
  بعصى سحریة ومبادرات من نوع  قضایا االقتصاد ومشاكلھ محاولة حل

 !المبادرة الزراعیة
 حتى قانون عام ،وعدم وجود قانون یحمي الصناعة العراقیة من المنافسة

لمھمة لم یعد ساري المفعول في عدیالتھ ات لحمایة الصناعة الوطنیة و1929
  !العراق الراھن

 مع استمرار ارتفاع االنفاق !الفساد االداري واالقتصادي بات سرطانا
وشیوع انماط االستھالك  االستھالكي الخاص والعام وبخاصة االنفاق الدفاعي

ھذا التوجھ بضعف مرونة الجھاز االنتاجي  واقترن!الترفي في اجھزة الدولة
 ! المیل لالستیراد ومعدالتھواالرتفاع في



  ازمة الطاقة الكھربائیة وانقطاعات التیار الكھربائي وتعرض الصناعة
 !التخریب المتعمد والمعامل االھلیة ومرافق الدولة والخدمات الى

  شامل التقویم الختامیة و الحساباتال اال ترافقھالدوریة الموازنة السنویة
طارھا ومدى ا نفاق فيي خصصت لاللموازنة السنة السابقة،وللمبالغ الت

العراق  رصدةخفاقات،والمبالغ المدورة،والنفاق الفعلي،ولالنجازات واالاال
موارد الموازنة  وتعكس ھیكلیة.االحتیاطیة في الداخل والخارج،وغیر ذلك

التشغیلیة  وما زالت النفقات! لالقتصاد العراقي الخدمیةالطبیعة االحادیة الریعیة
المتوسط  مثل في تت االكبر في الموازنة العامة للدولةتحظى بالتخصیصا

ما ا.2010 – 2007  من اجمالي النفقات العامة خالل السنوات73%
 من اجمالي النفقات %28و% 24.5تراوح بین تالتخصیصات االستثماریة ف

وھذه النسبة بعیدة عن تلبیة حاجة .%25حوالي  العامة وبمتوسط سنوي قدره
اعادة بناء وتطویر البنى التحتیة المدمرة  واالستثمار العام ىلاالبالد الھائلة 

ولتوفیر الخدمات االساسیة واطالق النشاطات االنتاجیة  والغائبة والمتھالكة
جل خلق فرص االقطاعات االقتصادیة وتحفیز النمواالقتصادي من  لمختلف

ة اال الصناع قطاعى یحظوال .معدالت البطالة والفقر المرتفعة وتقلیصعمل 
تلكؤ ان .%1.5تتجاوز  ال من التخصیصات في الموازنات العامة بحصة ضئیلة

الى عدم وجود رؤیا اقتصادیة لدى باالساس العمالقة یعود التجمیعیة المشاریع 
كل ! الطابعتشغیلیة اغلبھاال زال الحكومة العراقیة والمیزانیة الضخمة 

 :المؤشرات السابقة تستتبعھا الخصائص التالیة
  
 سلع ا ستھلكا لل ستوردا وم ا وم ا ریعی صادا نفطی ي اقت صاد العراق اء االقت بق

ي ااالستھالكیة المنتجة في اقتصادیات دول  ة ف وارده المالی خرى ومستنزفا لم
  !نتاجموال في االاالستیراد بدال من مشاركة تلك اال

  ھ العراقي بقاء االقتصاد ي بنیت ب ف الي التركی وحید الطرف في تطوره وكولونی
ة  ي عملی ادة االاوعاجز عن تحقیق الوحدة العضویة ف ق ع عة وخل اج الموس نت

 !الدینامیكیة الذاتیة في االقتصاد العراقي
 راكم واال ق الت ة دون تحقی نفط المالی وارد ال تھالك لم تمرار االس اء اس غن

صادر ام االضروري للثروة االجتماعیة من م نفط الخ ر ال رى غی ي !خ ذا یعن وھ
 یاسة االقتصادیة لالیرادات النفطیة،حیث یتم تبني السیاساتاستمرار تبعیة الس

سیاسات  ي ال ك االیرادات،وتبن اش تل ل انتع ي ظ عیة ف تثماریة التوس االس
 .االنكماشیة في ظل انكماش وتراجع تلك االیرادات االستثماریة

 سیاسة ات ال تمرار توجھ اجي  اس ر االنت ابع غی ت الط ي كرس صادیة الت االقت
ساھمةلالقتصاد،وساھمت ة   في تدھور الم سلعیة وبخاص ات ال سبیة للقطاع الن

تدھور حصة الفرد من الدخل  قطاع الزراعة والصناعة التحویلیة،مما عمق من
  .القومي،ورفع من معدالت التفاوت في توزیع الدخول

  البطالة وتنامیھابقاء!   



 ة المن ة العامل ة استمرار غیاب الطبقة الوسطى الصناعیة والزراعیة والطبق تج
غار  اع ص ي قط ضعف ف تمرار ال ف واس ة والری ي المدین ة ف رات المادی للخی

وفر اال ذي ی ین ال دیمقراطي المنتج دني ال ع الم اء المجتم صالحة لبن یة ال رض
اً  صادیاً واجتماعی یاً واقت ع سیاس رد والمجتم ي الف ق وع ي تعمی ساھمة ف والم

 !وثقافیاً وحقوقیاً وبیئیا
  طفائیة ولى او یستند االمجتمع ریفیا بقاء شائریة الوشائج االص ات الع المرجعی

ھ اال الطائفیة،والدینیة ات ویعیش الماضي في الحاضر حیث تتفاقم فیھ وعلی زم
  !ویحتدم فیھ الصراع ویضعف دور المثقفین الدیمقراطیین في حیاة المجتمع

  
  :ترتقي الیوم اكثر من اي وقت مضى مھمة    
  

اد ا . 1 ة باعتم ناعیة للدول تراتیجیة ص دى س دة الم افظ عی وازن تح ى الت عل
تقرار نظم واالس ع ال ي ووض ف الھیكل شغل و والتكیی اع ال تن ات القط بجزئی

 .الصناعي
ي  ا قطاعا ي النفطيستخراجاالقطاع  الاعتبار . 2 ة استراتیجیا ینبغ ل ملكی ن یظ

 .عامة،السیما المخزون النفطي
ب اكات شب  وتوسیع والصناعات التكریریةعادة تأھیل المنشآت النفطیةا . 3 نابی

ذ التصدیر ع مناف ام بتنوی ة واالھتم از الداخلی نفط والغ سعي ،ال دیثاوال ى تح  ل
ياالمصافي ومنشآت توزیع المنتجات النفطیة والغاز،و دة تلب صاٍف جدی شاء م  ن

 .الحاجة المحلیة وتصدیر ھذه المنتجات
إعادة ھیكلة صناعة النفط الوطنیة بما یعزز ترسیخھا في ظل حكومة وطنیة  . 4

ة ذات ة العراقی صل  .I.N.O.C سیادة واحیاء شركة النفط الوطنی انون منف ي ق ف
شآت والعمل على .یسبق تشریعات النفط والغاز الجدیدة تحدیث البنیة التحتیة للمن

ات  زل الغاز،محط ات ع بس الغاز،محط ات ك ة محط ة وخاص ة العراقی النفطی
داجل رفع ایصال النفط من االضخ،أنابیب  تمرار ت ا  واس ي نتاجھ نفط العراق فق ال

رة اعادة اسواق الخارجیة،ولال ود اعمار ما ُدمرِّ أثناء الحرب ومحاص ات الوق زم
نفط  و…الخانقة ن ال ا م اعتماد استراتیجیة للتعجیل في نقل استھالك الطاقة محلی

سبیة  زة الن ا المی ادین لھ ي می ة ف صادیة والبیئی ھ االقت یع فائدت از لتوس ى الغ ال
منت  ل األس حة مث اجالواض اء والزج ف ح…والكھرب اذ موق زم ازاء االخ،واتخ

ى  الممارسات المضرة باآلفاق االستخراجیة من المكامن المنتجة التي تعرضت ال
بة  ة وحوس ي أتمت ة حول المساعدة ف سوء االستغالل،ومحاورة الشركات العالمی

 .وروبتة الصناعة النفطیة وادخال التقنیات الحدیثة فیھا
ي  . 5 راع ف واااالس دار ق ازص نفط والغ تثمارات و!نین لل ن االس تفادة م االس

ي االجنبیة اع النفط ي القط ى  ف ا عل دخل فیھ ي ت د المجاالت الت رورة تحدی ع ض م
صالح ساس بالم دم الم رط ع تخراج ش عید االس ر ص ادة النظ ستلزم اع ة ی  الوطنی

اص الجدید ومشروع مشروع قانون النفط والغاز بمسودتي  تثمار الخ قانون االس
ارساء الصناعة : المقدمتان الى مجلس النواب على اساس النفط الخامفي تصفیة 



شاركة از والم ود االمتی ق لعق رفض المطل ة وال ا المتنوع ة بعقودھ ن و.المؤمم م
دةالضروري  ة واح ا  دفع نفط ،والنظر لھ ى .... عدم تجزئة مشاریع قوانین ال عل

س الن ى مجل وم الحكومة تقدیم مشاریع قوانین موحدة تخص النفط ال واب،وال تق
  ..ألن ھذا لیس في مصلحة البالد... بتجزئتھا

صناعیة  . 6 دة ال اء القاع ة وبن صناعات القائم یع ال ویر وتوس تكمال وتط اس
 .الواسعة المتنوعة

ا.الحذر من االنجراف الى منزلق االقتصادیات االستھالكیة . 7 ن  م وم م راه الی ن
ة فاال ست المنتج شعوب المستھلكة ولی لمستورد یجعلنا من ال تیراد وص ى  س حت

  . الى المرطبات والمواد الغذائیة وغیرھا
صناعیة ذات . 8 شاریع ال ة للم م الدول مان دع ة وض دخالت المحلی ن  الم وِّ المك

رة وذات اال ة الكبی ات التمویلی الي والمتطلب وجي الع ةالتكنول تراتیجیة  ھمی االس
ة والبتروك صناعات الكیمیاوی صناعاتیكال شائیة وال ة واالن ة التعدی میاوی نی

مدةكاستخراج الكبریت والفوسفات اج واالس رو.. وصناعات الزج ادة النظ ي  اع ف
شركات  ارتباط عدد من المصانع العائدة لوزارة الصناعة والمعادن وتحویلھا الى

ة قطاع مختلط ركات خاص ادة،وشركات مساھمة او ش ة باع وم الدول  على ان تق
ث ال ل حی ذه المعام ل ھ ي متو تأھی ا وھ ن بیعھ دوى م ةج ن ،قف ا م وتحویل عبئھ

 !الى القطاع الخاص الدولة
ا واالعائدة للدولة و دعم المنشآت الصناعیة والمعامل . 9 ادة تأھیلھ الحھا اع ص
 .لتساھم بشكل فعال في تنمیة االقتصاد الوطني داریا واقتصادیا،والنھوض بھاا

ضافة  . 10 ة الم یم القیم ن تعظ مدة م صنیع االس ي ت ي ف از الطبیع تغالل الغ اس
ة النتروج ناد وزارة وینی فاتیة الس مدة الفوس صنیع االس ي ت وارد ف تغالل الم اس

 !الزراعة والنھوض بالنشاط الزراعي في العراق
ةال . 11 ة لمقاوم ذ  الحازم دیون بتنفی ف ال ربط مل ة ل سات الدولی ضغوط المؤس

دولي  د ال ندوق النق روط ص امج وش ة برن ارة الدولی ة التج دولي ومنظم ك ال والبن
ن العادةونادي باریس   الھیكلة واالصالحات االقتصادیة اللیبرالیة كرفع الدعم ع

ة شتقات النفطی ن الم یة وع لع أساس ر ،س ة وتحری ة التموینی والغاء البطاق
ع و.التجارة ن واق ذور ع ة الج ول المقطوع تجنب الصیغ الجاھزة التي تعتمد الحل

راء  ا وصفات خب ھ،ومن بینھ ي تواجھ الاقتصادنا والمھمات الملموسة الت وث الث
 .العولمیاتي الرأسمالي

ستكلب ال . 12 ي ت ات الت ا فضح الجھ ا ریعی صادا نفطی ي اقت صاد العراق اء االقت بق
ھ خدمیا  ي بنیت ب ف الي التركی مستوردا مستھلكا وحید الجانب في تطوره وكولونی

اج  ادة االنت ة اع ي عملی ضویة ف دة الع ق الوح ن تحقی اجز ع وع
تیراد ال ى اس اق الموسعة،واھدارعوائد النفط عل تھالك واالنف راض االس سلع الغ

 !!الرواتب والمصروفات الجاریة فقط على
ض  . 13 ي آرف صادیة الت شكالت االقت ل الم ل ك حریة لح فة س سوق كوص ة ال لی
صفیة .بلدناجھھا ایو ا ت ام انم اع الع صفیة القط یس ت م ل المطلوب في عراقنا االش

تال ة االخ ة لمعالج ھ التاریخی صادیة العقبات التي تحرفھ عن اداء وظیفت الت االقت



ة ة المركب ة واالجتماعی ة .الھیكلی سعیریة الوطنی سیاسة الت تالك ال ر ام یعتب
عار  بط أس صارم وض صادي ال والضوابط الالزمة التي تتفق مع مبدأ التوفیر االقت

 .السوق والقطاع األھلي الخاص مھمة حیویة
ة  . 14 ة العراقی ى الحكوم وابعل س الن ام ومجل ة الخت ى حمل ول ال دم التح  ع

مالیة ا ة الرأس دیات العولمیاتی ة والمنت شركات االحتكاری دة وال ات المتح  ... لوالی
رارات الو ى ق راض عل الي ال اعت یئة بالت شاركة س ود الم صة اوعق خصخ

صوصا الصیت، ن اخ ر م رة ان للكثی صالح كبی دة م ة الجدی ب الحاكم راد النخ ف
افی ب .ھ ة وووج ة الدقیق ي لالمتابع ود الت ة االعق ا الحكوم ة واإلدارة برمتھ لعراقی

والمطالبة بتسدید كلفة العقود ،المدنیة األمیركیة مع المنظمات والشركات العالمیة
راق حض الشركات اال،وغیر المتحققة ي الع شاریعھا ف ذ م ال تنفی ى اكم جنبیة عل

ى  ز عل دم التعك ةاوع ج واھی ذار وحج ف .ع رفض مل اھرة ب ستدعي المج ذا ی وھ
لة للقطاع الخاص الصناعي وانشاء المؤسسات بریمر الذي یمنع عملیا دعم الدو

 !الصناعیة المختلطة
ن  . 15 تفادة م ذه االس راقیین لھ تثمارات الع ذب اس تلط لج اع المخ ة القط تجرب

ل كبیرا من االا  جزءين القطاع المختلط یبقألالصناعات  سھم بید الدولة مما یجع
ا  ا رأی ة الھ ة عراقی د عامل شغیل بأی ة الت ي عملی یا ف دخل وساس سیاسة للت ي ال ف

  .السعریة للمنتجات النھائیة
سیاسات . 16 ع ال ة بوض ام الدول بالد  قی تراتیجیة لل ة االس التعدینی

لومراقبتھا،واال ن قب ذھا م سن تنفی ى ح راف عل اع  ش ة والقط اع الدول قط
اتو.الخاص ة و تشجیع استغالل الخام صناعات االمعدنی اش ال ود النع اء الجھ حی

فصل كامل و!سمنت واألسمدةوااللمنیوم واال دیدالتحویلیة كثیفة الطاقة ومنھا الح
 .الوزراء نشاط التعدین في وزارة الصناعة وربطھ بمجلس

الء ا . 17 ازای تخراج الغ ویر اس صوى لتط ة ق از  ھمی ن الغ تفادة م الحر،واالس
رض  صاحب لغ دخلاالم ة وكم ة الكھربائی اج الطاق صناعات  انت ي ال اس ف س

 !تصدیره ویلیة الى جانبالبتروكیمیاویة وغیرھا من الصناعات التح
اويتطویر الصناعات البتروكیمیاویة بعد  . 18 شاط البتروكیمی صل الن شكیل  ف وت

سبة  نھض %10وزارة خاصة بھ وحجز ن ي ت وزارة ك ذه ال نفط لھ اح ال ن ارب  م
  .بمھامھا في وقت قصیر

ة  . 19 صناعات الزراعی ة ال ة واقام نفط والزراع ین ال ادل ب رابط المتب ق الت تحقی
ف الصغیرة والاعات صنوالغذائیة وال ي حرفیة في الری يالت ساھم ف ادة دخل  ت زی

التنمیة  تأمین عالقة مناسبة بینوبالتالي ...المواطنین وتخفیف الھجرة الى المدن
 .الصناعیة والتنمیة الزراعیة

د  . 20 وارد النق تثماریة وم صات االس ن التخصی ضرورة توجیھ النسبة الكبرى م
ر الظروف التي تكفل ت االجنبي وتھیئة سلعي غی اتج ال ي الن رد ف حقیق ارتفاع مط

ل اس تعجی ى اس صناعي  النفطي،وعل اع ال ي القط و ف صناعة -النم  ال
اع ي القط ة ف و منتظم دال ت نم ة،وتحقیق مع ذین  التحویلی ل ھ الزراعي،وجع

وتبني استراتیجیة .القطاعین اكثر استیعابا للقوى العاملة ولحركة رؤوس االموال



صادللتنمیة تھدف الى تحویل  ن اقت ي م صاد العراق تخراجي االقت ى -اس دمي ال  خ
 . زراعي–اقتصاد صناعي 

ات  . 21 ع اآللی د االجنبي،ووض وارد النق صرف بم دى للت د الم امج بعی داد برن اع
د  الكفیلة بتحسین توظیف تلك الموارد،وفي دى للنق دة الم ات بعی مقدمتھا الموازن

اج االستیر االجنبي التي تأخذ في الحساب امكانیات تعویض ل االنت ع ھیك اد وتنوی
  .وھیكل الصادرات

ورش  لصغار المنتجینالالزم ھتمام االایالء  . 22 من كسبة وحرفیین واصحاب ال
 !بمشاریعھم الصناعیة الصغیرة ومساعدتھم على النھوض

ي 2006 لسنة  13قانون االستثمار رقم تعدیل  . 23 ة ف  الذي أقره مجلس الرئاس
وارتباتأكید  لیجر 2006 نوفمبر 30 ة ط دخ ورة طائف ة ببل تثمارات االجنبی ل االس

صوصا  صاد الوطني،وخ ات االقت ض قطاع ي بع ي تحم ضوابط الت ن ال م
االستراتیجیة منھا،من الخضوع لسیطرة الرأسمال األجنبي من جھة،والعمل على 
ة  ات التنموی ق الحاج ضمان توجیھ ھذه االستثمارات نحو القطاعات اإلنتاجیة وف

الثروا تحكم ب تمرار ال ةوالس رورةو.ت الوطنی دمات  ض ة والخ ى التحتی اء البن ابق
ة ( ةالكھرباالطاق ائی یطرة )،الماء،المجاري،الطرق،النقل،الخزن وغیرھ ت س تح

ي تثمار االجنب ن االس ة،وابعادھا ع شجیع اال"نا.الدول رار ت ي ق تثمار ف س
لم یتضمن   1/9/2003 في 129 برقمحكومة اقلیم كردستان والصادر عن "قلیماال
ة شا ولراء االمكانی ودة ص شعب،الموج ا ال ي یملكھ ي  الت سماح ف ط ال ولكن فق

ضمنھ ستثمار في المشاریع الجدیدةاال ذي ت ارثي ال ل الك الج الخل ،وھو بذلك قد ع
مالا.13قانون االستثمار رقم  ول الرأس ب اال ن تسھیل دخ ي یج ي اجنب ون ف ن یك

 !اصالصول موجودة االمشاریع الجدیدة ولیس لشراء 
ضي  . 24 ن الدیقت تثمار م زة لالس ة محف اد بیئ ة ایج ر ول راءاتعب سرةاالج   المی

ات  واق المنتج صاالت واس ات واالت بكة المعلوم شفافیة وش سم بال شریع المت والت
ین  سام ب سویة االنق ة وت ة الداعم ة التحتی سیة والبیئ اج التناف ل االنت وعوام

اج والعقلی ومي لالنت ار الحك ن االحتك تخلص م اص وال ام والخ اعین الع ة القط
 !المستفحلةالبیروقراطیة 

ة یة الوطنیة الستثمارتحفیز الرسامیل اال . 25 رة الفردی ي كبی ة ك ي عملی تسھم ف
ھدعم القطاع الخاصو!ة العراقیةعادة تأھیل وتطویر الصناعا شجیع مبادرات   وت

ة و ة مستقرة قانونی ة بنی ھ بإقام ویره وطمأنت ة لتط ى التحتی وفیر البن ةاوت  داری
سھیالت ھ ت ةومالیة،ومنح ریبیة تمییزی ة  ض سھیالت ممكن شاریع وت ي ھلم  الت

واد اال ستخدم الم دة وت ة المحلیةتستخدم التقنیات الجدی ن او،ولی بة م كاال مناس ش
 !االرتقاء بمنتجاتھ لمستوى المنافسة الحمایة لفترات محددة حتى یستطیع

صادیة . 26 ة االقت وفیر البیئ ام  ت اع الع ین القط افس ب ة التن ز حال ة بتعزی الكفیل
وى وا ضوع لق ة والخ اءة االنتاجی ارات الكف ى اعتب اص عل اع الخ لقط

الكاملة للقیام بدوره في عملیة  السوق،وبالعمل على منح القطاع الخاص الفرصة
المتطلبات االساسیة لھذه التنمیة  التنمیة،على ان تھتم القطاعات الحكومیة بتھیئة

وانئ دمات والم یة كالخ ة االساس وفیر البنی ن ت رق و م اء والط بكات الكھرب ش



االت  ي مج رة ف شاریع الكبی ة للم سات الحكومی ار المؤس تمرار احتك والمیاه،فاس
صناعة نفط وال اع ال دم-القط ة وع دمات العام ة والخ صناعة التحویلی سماح   ال ال

 للقطاع الخاص للدخول الى ھذه المجاالت،یحرم االقتصاد العراقي من استثمارات
  ناحیة مثلما یحرمھا من المھارات والمعرفةالقطاع الخاص المحلي واالجنبي من

  .والتكنولوجیا التي یمكن ان تصاحب تلك االستثمارات
ات  . 27 ة وسیاس ضریبیة والنقدی سیاسات ال د لل ضمن االب صرف ان ت عار ال س

ضخم (سعار في حدھا االدنىتفادي التضخم وتشوھات اال دالت الت صاعد مع كبح ت
ل رؤوسللحفاظ على القوة الشرائیة للعملة الوطن ع تآك صناعیین  یة لمن وال ال ام

ا او،ورجال االعمال ب وتأثیراتھ ة للروات ر المدروس یقاف الزیادات العشوائیة غی
ى االسواق سلبیة عل اص ال اع الخ ل ،)والقط ة بالعم ادة الثق ى زی ساعد عل ا ی مم

ل  الصناعي وتثني عن االستثمار المضارب،فضالً عن تحریر ھیكلیة الحوافز بجع
ي و عار ف رصاالس ة الف ة وتكلف عار الدولی تعكس االس صحیح ل عھا ال ا ان .ض كم

ع مستو ة سوق العمل ورف صناعات ، االنتاجیةىتحسین مرون ل ال ي ظ ة ف خاص
صناعات،كثیفة العمل ك ال ي تل سیة ف زة التناف تعادة المی ار .سیدفع الى اس ان اختی

الى نظام سعر الصرف المتعدد من شأنھ تسھیل عملیة تحویل الصناعات المحمیة 
 !صناعات تصدیریة تنافسیة

وزارة تھ عبر عادة ھیكلوارأسمالھ  دعم المصرف الصناعي وتعزیز . 28 ھ ب ربط
ل ادن لتموی صناعة والمع ة مفاصلھ ال صناعي بكاف اع ال یس ،القط شجیع تأس وت

 .المشاریع الصناعیة الصنادیق والمصارف االستثماریة المتخصصة في تمویل
ق . 29 ال التطبی انون الفع ة لق اتالمن حمای ة تج م العراقی سنة  11 رق ل

ي واالسراع،2010 شریع ف ات ت ام تعلیم ذ احك ذا تنفی انون ھ ى اال نا!الق اء عل بق
الغ ي الب م الكمرك صناعة الف% 5 الرس ة ال دم حمای ي ع ط یعن ةق ا وطنی  وقتلھ

 .المشابھة المستوردة غراق السوق بالبضائعاو
ا . 30 حة المع نویة واض ة س دالت مركب صناعي بمع اع ال ة القط زام تنمی ع ال لم م

صادیة ات االقت سات القطاع اوني(مؤس تلط والتع اص والمخ ام والخ ع )الع بوض
اج  م االنت الخطط االنتاجیة للمنشآت التابعة لھا لتحقیق التوازن المطلوب بین حج
ین  صائب ب وحجم الطلب على المنتجات،ویعني ذلك الحرص على خلق التوازن ال

 !ة المتقدمة وبین الصناعات  االستھالكیةالصناعات الثقیلة االنتاجیة والتكنولوجی
ة  . 31 ة واالجنبی صناعیة الوطنی خلق فرص للشراكة االقتصادیة بین الشركات ال

ھ  ویر بنیت وطني وتط صناعي ال اع ال ي القط صناعي ف تثمار ال ن االس زز م ا یع بم
اجز ذا ...ونقل المعرفة التكنولوجیة الیھ،ویحافظ على االستقالل االقتصادي الن وھ

ب  ة  ضرفیتطل دعوات الرامی ى اال ر"ل ال رؤوس " التحری ة وانتق ل لحرك الكام
لاال یطرة رؤوس اال موال،والعم ب س ى تجن وال االعل اع م ى القط ة عل جنبی

ؤدي  ىاالمصرفي،حیث ت داخلي ال ل ار ال ن االدخ ة م سبة مھم تخدام ن راض اس غ
  .البالد لى خارجاالمضاربة وتسربھ 



ا  . 32 صناعیة،وتوزیع االراضي داخلھ ات ال دن والمجمع د للم انون موح اعداد ق
دمات  وفیر الخ ة وت صناعیة القائم اطق ال بأسعار ایجار رمزیة،واعادة تأھیل المن

  . االساسیة لھا
القوانین والضوابط المنظمة للسوق ولحقوق العاملین وحریة التنظیم  تشریع . 33

  .واالطراف المتعاقدةوالنقابي وحفظ حقوق المستھلكین  المھني
وادر . 34 ى الك ة عل شجیعھا  المحافظ ا وت ة ورعایتھ ة والتقنی ارات العلمی والمھ

ي  والعمل على اجتذاب الكوادر ا ف صوى منھ تفادة الق راق واالس ادرت الع التي غ
   !عملیة التنمیة

يامراكز دعم التركیز على  . 35 صناعي والزراعي والبیئ ث العلمي ال تح و لبح ف
 ! البولیتكنیكیةھیل والمعاھد الفنیةالتدریب والتأ مراكز

ویر  . 36 ي تط ة ف سات العلمی ل دور المؤس ى تفعی ل عل صناعي العم اع ال القط
رض ت ة لغ ة االنتاجی تص بالعملی ي تخ ات الت ات والجامع ة بالكلی ل أوالمتمثل ھی

ال  ي مج صیة ف دورات التخص وث وال الل البح ن خ صناعي م اع ال ركات القط ش
داث مراكز متخصصة على حعن طریق استوطاع النتاج لمنتسبي ھذا القاتخطیط 

ا  ذلك وكم ة ب ات المعنی ھو غرار مراكز التعلیم المستمر في ھذه الكلیات والجامع
ستلزمات ع الم ناعیا،وتوفیر جمی ة ص دول المتقدم ي ال ھ ف ول ب ات االبر(معم مجی

ة  ستلزمات العملی ائل وم اج ووس یط االنت ة تخط ي انظم صة ف المتخص
ھ ) MRP( انظمة خصوعلى األ)التدریبیة از ب ا تمت لمالءمتھا بیئة صناعتنا ولم

 .من اھمیة في عملیة التخطیط والسیطرة على االنتاج
ائل االع . 37 من وس صناعیة ض ركاتنا ال ات ش رویج منتج ى ت ل عل ي الالعم ن ف

كید على عامل الجودة والمتانة مقارنة ببدائلھا أوالت،القنوات التلفزیونیةاالعالم و
ات ألالمستوردة من الخار ذه المنتج ة ھ ریفھم بقیم ائن وتع ت الزب رض لف ن ج لغ

وخاصة ،كثر متانة حتى لو كان سعرھا مرتفعاألیمیل الى تفضیل السلعة المواطن 
 .السلع المعمرة

ا  . 38 ي لھ ة الت ات المختلف االسراع في تشكیل قاعدة بیانات احصائیة تخدم الجھ
صنا،وعالقة بالقطاع الصناعي ياعتماد اسالیب التخطیط ال اني واالقلیم  عي المك

اوتاو  عادة النظر في التوزیع الجغرافي للمشاریع الصناعیة بما یكفل تالفي التف
یح  ة تت ة متوازن ة،وتحقیق تنمی اطق الجغرافی ور المن ستویات تط ي م وظ ف الملح

 .العدالة والعقالنیة في التنمیة وثمارھا ضمان
ة . 39 صا اعادة النظر بالھیاكل التنظیمی ة الم ات كاف ف ومالك ض الكل ا یخف نع بم

  !التشغیلیة
ف  . 40 ن تكلی ف ع تلط  ركاتشالتوق ام والمخ اع الع ور  القط ب واج دفع روات ب

 .وزارة المالیة لىاالمفصولین السیاسیین وتحویلھا 
 22 وقانون الشركات العامة رقم 1997 لسنة 21تعدیل قانون الشركات رقم  . 41

سنة  ضمان 1997ل ة الرف ل رن والدرج ل الم انیزم التكام ة میك ن الدق ة م یع
ة واال،والتنظیم یط والتنمی ي التخط ھ ف سھ وتجارب ام نف اع الع ا القط ار دلیلھ عم

صلحة  ودارةواال ردي والم صي والف سب الشخ و الك ي نح ا الطبیع یم میلھ لتحج



بة،ولتأمین الخاصة الضیقة ع اعطاء الصالحیات المناس شركات ات الدار االوس ال
ي ال ،وتذلیل جعل الشركات تروتین العامة دون رة ك ة والمتغی ا الثابت غطي تكالیفھ

ة صول !تشكل عبئ على الموازنات العام صناعیة بالح شركات ال زام ال مان ال وض
روض  ا الق شروط لمنحھ ودة االداء ك زو لج ات واالی ودة للمنتج ھادة الج ى ش عل

 ! المیسرة والدعم الحكومي
حاجة  لسداعادة النظر جدیا بنسبة التخصیصات المالیة من الموازنة العامة  . 42

 ! الوطنیةالصناعة
ي  . 43 وضع استراتیجیة بعیدة المدى لمعالجة وتحسین واقع الطاقة الكھربائیة ف

اء البالد،وا اء والم صوصاً الكھرب دمات الرئیسة،خ ة والخ ى التحتی اء البن بق
ت  رق تح اري والط ةاوالمج صب و!دارة الدول اء ون ات الكھرب اء محط ع بن توزی

االستفادة و،لمعادلة الطلب المتنامي% 15 عن الوحدات بمعدل نمو سنوي ال یقل
 .الطلبھذا المحطات المتنقلة لتلبیة جزء من من 
 Combinedومحطات الدورة المركبة التولید الكھروحراري التركیز على  .44

Cycle CCPP. على منذ اكثر من نصف قرن اكدت التوصیات األستشاریة وقد
ولضمان استقراریة الشبكة بناء المحطات الحراریة الكبیرة ألقتصادیتھا 

 الخبراء يوصیو.ستراتیجيالعامة،وعلى المحطات الكھرومائیة على المدى اال
باستخدام الغاز الطبیعي بدل النفط لتشغیل المحطات الحراریة ألقتصادیتھ ونظافتھ 

تحسین وتخفیض المفقودات بمحطات والدورة المركبة تكنولوجیا حدیثة ل.البیئیة
لتي تستخدم التوربینات الغازیة ذات الدورة البسیطة،وعبر  الغازیة االتولید

 !استثمار اكثر من دارة ثرمودینامیكیة واحدة
نشاء شركات التولید المختلطة  المساھمة لتغذیة المناطق الصناعیة حصرا ا .45

منطقة ضمن الوضع الوحدات التولیدیة واعتمادا على مبدأ الجزیرة المعزولة،
استثمار ذو من الصناعي فید وبذلك یست،للدولة %25 المراد تغذیتھا بشراكة

ضافة الى ما توفره ھذه الالستثمار، فضلاریعیة جیدة وبأقل كلفة وبعائدیة 
انشاء الشركات المساھمة و.الخ..المشاریع للدولة من خطوط ضغط وضیاعات

الجدیدة في مضمار صناعة الطاقة الكھربائیة والذي تساھم فیھ الدولة برأسمال 
 .واطالقھا في سوق األوراق المالیة% 25ل عن ال یق
 :من الضروري... حول التولید االھلي  .46
  تسجیل اصحاب المولدات االھلیة من لدن الجھات الحكومیة ذات العالقة

والمجالس البلدیة لمفاتحة وزارة النفط تزوید ھذه المولدات بالوقود وباالسعار 
  .المناسبة

 تنسجم مع الدخل السائد والمستوى تسعیر االمبیر الواحد وفق معادلة 
  .المعیشي وجھد اصحاب المولدات

 الزام اصحاب المولدات بتشغیلھا الیومي وفق جداول زمنیة مناسبة للجمیع!  
  ان تقوم لجنة فنیة متخصصة في وزارة الكھرباء بتقدیر وتخمین اعطال

الممكنة  وتوقفات المولدات االھلیة ألغراض تقدیم المساعدات المالیة والفنیة 
كتقدیم القروض لنصب المولدات الجدیدة واستبدال غیر الكفوءة منھا وفق !لھا



شروط مشجعة مثل المباشرة بتسدید القروض بعد فترة مناسبة وبموجب ضوابط 
  !مالئمة أیضا ، كما یمكن ربط عدادات التشغیل في المولدات للمراقبة

یتمیز بارتفاع تكالیف ن التولید الصغیر والمتوسط للكھرباء امعروف     
،وسرعة التقادم بسبب الحمل "ال یعمل ضمن شبكة موحدة"نتاج،وبالتشظياال

یوم في الصیف تصل أسعار الكھرباء الى مبالغ خیالیة /  ساعة 12وبمعدل .العالي
دارة شوؤن ھذا اواستفحل التجار والمقاولون والمتعھدون في .لالمبیر الواحد

و شراءھا من السوق الدات من دوائر الكھرباء التولید عبر استئجارھم المو
  .من والشرطةجھزة االاوتشغیلھا بحمایة من 

ة مكافحة الفساد،و . 47 ى كاف ب وعل ان المناس ي المك ب ف شخص المناس وضع ال
م !المستویات ستھلك رق ة الم انون حمای ق ق سنة 1وتطبی ب و!2010 ل ع تھری من

 .السوق السوداء،ومكافحة اقتصادیات الظل والنفط والمنتجات النفطیة
ع  . 48 د الضرورة وض ضاربة والتأكی مال ألغراض الم دفقات الرأس ى ت ود عل قی

ات  ق طاق ذي یخل رات اعلى االستثمار المباشر ال ل خب ل وینق رص عم ة وف نتاجی
 .داریةاتكنولوجیة ومعارف ومھارات 

اسالیب  الصناعي،والتركیز على االسس العملیة واالداریة في تخطیط االنتاج . 49
یات لما لھا من قوة فعالة ومؤثرة في عملیة صنع القرار في التخطیط بحوث العمل

تج ة المن ة ونوعی ى كلف ر عل ا المباش اج وتاثیرھ ى االنت سیطرة عل ذلك .وال وك
ة  ردات الخط استخدام البرامجیات المتخصصة بدل العمل الیدوي لمتابعة تنفیذ مف

ني آعاب اي تغییر مفاجئ لھ القابلیة على استی بيواالنتاجیة اذ ان البرنامج الحاس
تخدام ،بینما ومستقبلي في اي وقت من االوقات وبسرعة كبیرة د اس ر عن اي تغیی

ر  ل تغیی د ك العمل الیدوي یحتاج الى وقت وجھد كبیرین العادة وترتیب الخطة بع
ي والبرنامج الحاس،وغیر متوقع بي یمكنھ من اجراء كافة التغییرات التي تحدث ف

  .ة ودقة وسرعة عالیةالیوم الواحد وبكفاء
لكیة  . 50 ة الالس صاالت الثابت ال واالت تنظیم منح التراخیص لشركات الھاتف النق

ا  رة علیھ صاعدة وكبی ات مت وخدمات االنترنیت العاملة في العراق،وفرض غرام
ال  ات االحتی سھا بعملی دماتھا،او تلب سین خ ب تح تجابتھا لطل دم اس ال ع ي ح ف

واطنین ى الم رة عل ي !الكبی شل ف ة كالف ام المكالم صال،واستحالة اتم أمین االت ت
صوت دة ورداءة ال اوالت عدی دة دون مح ى !الواح شركات ال وء ال ن لج ك ع ناھی

ذه  ت ھ ى وان كان رادات حت زیادة اعداد المشتركین بسبب اللھاث وراء زیادة االی
ع  ى قط ؤدي ال ا ی ة م شبكات القائم ي لل تیعاب التقن ة االس ارج طاق ادة خ الزی

ا المكالمات فیضط ذ التزاماتھ ر المواطن الى اعادة االتصال عدة مرات،وعدم تنفی
د  ي العق ومنھا عدم فتح باب االستكتاب العام لبیع الحصص المقررة للمواطنین ف
رادات  سبة االی ن ن ة م صة الدول دفع ح اء ب سھم،وعدم االیف مي لل سعر االس وبال

ة ن قیم ة م ساط الباقی سدید األق وارد الشركات،وت ي االجمالیة من م راخیص ف  الت
 .الوقت المحدد

دم  . 51 عع زام م ركات االلت الش اتف النق د الھ ة األم ود طویل دة العق( بعق د وم
ال  اتف النق شركات الھ راق ل ي الع ة ف ام  15العامل ى ي اع نة حت ،ألن )2022س



ھاقطاع االتصاالت من  ث ان الم بحی ي الع وراً ف واً وتط ات نم الل  سرع القطاع وخ
ك !من تقنیات االتصالعدة اجیال ظھر تخمس سنوات من مدة اقل  الف ذل ي خ وف

كثر من حرصھا على تطویر تقنیات االتصال احریصة على الربح الشركات  تكون
ادة ضعھا تالشروط التي وتخلو العقود الحالیة من .لدیھا دةع ة المتعاق ى  الجھ عل

 !فضل الخدماتاجھزتھا وتقنیاتھا لتقدیم االشركات لتطویر 
صات ا . 52 ة التخصی ع قیم ي رف ة ف صیانة االیكولوجی راض ال تثماریة الغ الس

شآت  ي للمن ع اقلیم ة توزی اع خارط ة واتب ة الدوری ة الحكومی ات المالی الموازن
ن  سان ع صحة االن ضرة ب ة والم ة للبیئ صناعات الملوث اد ال ل ابع صناعیة تكف ال

دن و سكنیةالم اطق ال ات والمن د األالتجمع وث االنھر،وتأكی ع تل ا یمن الیب  وبم س
ى االاحدیثة لتصفیة المیاه الثقیلة والعادمة صناعیاً قبل تصریفھا ال علمیةال ار ل نھ

رق ،ووساط المائیةواال صناعیة بط ات ال معالجة النفایات السكانیة الصلبة والنفای
صریة شائیة،وع ات االن دم- تطویر ادارة المخلف اء والھ ات البن ،وادارة  مخلف

صلبة  ات ال ة النفای ات Municipal Solid waste ومعالج اد التقنی  باعتم
ة  ة االجتماعی ع البیئ تالءم م ا ی ى بم ات المثل ة،واختیار المعالج یة الحدیث الھندس

 .وتحقیق افضل عائد مالي ومعنوي
وافز للم . 53 دفعھواطنین تقدیم ح ادةا مت اد بإع زام الج ر وااللت ى التفكی دویر  ل  ت

  .ذات القیمةوالمستھلكة المواد المستعملة 
اء ت النفطانسیق بین وزارمعالجة الخلل في الت . 54 وم والكھرب صناعة والعل  وال

 في وزارة  الكھرباء والنفطلى دمج وزارتيا،وصوال والتكنولوجیا والتعلیم العالي
 .طاقة واحدة

د  . 55 ا بع ات م ا حكوم ي انتھجتھ ة الت ة العراقی بتر سیاسة ازدراء الطبقة العامل
سان  ن نی ع م سائل !2003التاس دل ان نت تم توب ن ی صلحة م صناعة لم دمیر ال

ة؟ ا؟!العراقی صناعة ومحاربتھ ال ال ن اھم صلحة م ام !ولم ادة النظ ب ق یخاط
ال تستغل شریحة العمال ایجب "السیاسي الجدید العاملین في شركات القطاع العام

وفیر اوالتظاھرات،و لرفع الالفتات شیة وت روفھم المعی نما بالعمل على تحسین ظ
ل ھي عن المعاناة ا ن نعوضھمااحتیاجاتھم،و د العام ا،ألن ی ي واجھوھ لكبیرة الت

ات ایجب ..الدولة وتطورھا التي تنتج وتسھم في استقرار ة الالفت ن لغ ن نخرج م
ة ".لى لغة العملا ولغة ھؤالء الجھلة تشكل الیوم جزءا من ثقافة سائدة ھي ثقاف

سلوك  د ال دارس وال تنتھي عن اء الم ن بن د م ات تمت الترقیع التي نجدھا في تجلی
 !مرورا بفساد القوى المتنفذة!اسيالسی
ون  . 56 ي ان تك ة حركالینبغ صدر ة العمالی كة،وان یت ة ومتماس ة متین النقابی

ة نقابیون یتسمون بالكفاءة والمصداقیة واال تنظیمھا النقابي قادة الص والنزاھ خ
ل ادین العم رتھم می ال و  ممن خب صالح العم ن م دفاع ع ي ال ضالي ف ابي والن النق

ة ألي  كریمة في ظل عراقحقھم في حیاة حرة  ایة والھیمن ن الوص داً ع جدید،بعی
ام !حكومي واطرف حزبي  صدامیة ارق وانین ال وھذا یستوجب االلغاء الفوري للق

ل  الخاصة ب1987 لعام 150 و52 و71 ي ا وأرباب العم ة ف وق النقابی اء الحق لغ
ة اع الدول ام  وال،قط ام 91 و71قوانین ارق ام 543 و190 و1977 لع  1984 لع



ة ب مالخاص ل رق انون العم واد ق ود وم ن بن د م ل العدی سنة ) 150( تعطی  1970ل
 .قانون التقاعد والضمان االجتماعيو

ة احویھ من یاألمن الغذائي بكل ما جعل  . 57 یة واجتماعی صادیة وسیاس مور اقت
االمن الغذائي في العراق .ة االقتصادیة لبالدناسیاسالفي مقدمة سلم األولویات في 

ضمان ون ب ة مرھ ات الزراعی ة للمنتج عار عادل صناعي  اس اع ال شجیع القط وت
ة واد الغذائی ناعة الم ب وص ادین تعلی ى می دخول ال ى ال ع  الخاص عل عار اورف س

رى اء الق ذرة وبن رز وال شعیر وال ن القمح وال ة م ل الزراعی ة للغل راء الدول  ش
 بقطاع ،واالھتمامیصال الخدمات التربویة والصحیة الیھااریاف والعصریة في اال

سین  الل تح ن خ ربین م ین والم شجیع الفالح ر ت سمكیة عب ة وال روة الحیوانی الث
 العروق واالصول الجیدة وتوفیر االدویة واللقاحات البیطریة واالعالف المدعومة

شاءاو ة ن ات الحیوانی سویق المنتج ب وت صناعة وتعلی ل ل شغیل معام ،واعادة ت
ة  وث المختلف شجیع البح اج المشاریع الحكومیة،وت ویر االنت ي تط ساھم ف ي ت الت

راض  ة لالم سالالت المقاوم اد ال سنة وایج ذور المح اد الب واء بایج الزراعي،س
ة  ة الترب ة ملوح صحر ومعالج ة الت ة،او بمكافح روف البیئ ة للظ والمقاوم
ستنة  ة بالب ات والعنای ل والغاب ساتین النخی ة وب ي الزراعی صالح األراض واست

 .واالھتمام بشبكات الري والبزل
ى  . 58 ل عل سالالت العم سین ال ة تح ة الحیوانی دة عالی سالالت الجی اب ال وانتخ

ً وباستخدام الطرق العلمیة الحدیثة التي تؤمن االخصوبة والتي تعطي  نتاجاً وفیرا
 ً بحاث والمراكز الطبیة االھتمام بإنشاء وتھیئة مراكز اال،زیادة في الكم والنوع معا

دات ة البیطریة وتجھیزھا بالمع ة الحدیث ة الالزمة تأمین اال، الالزم ة البیطری دوی
ة اال راض وااللمكافح ةم روة الحیوانی صیب الث ي ت ات الت ة والجائح االھتمام ،وبئ

ة ات الحیوانی ى المنتج د عل ذي یعتم ل او بتطویر القطاع الصناعي ال شاء المعام ن
صادر  ویر م ة وتط صناعات العلفی ام بال ي االھتم ا ینبغ ا كم الج مخلفاتھ ي تع الت

 .الف وتنویعھاعاال
من الموازن . 59 بة ض صات مناس ع تخصیص ة وض ة الدوری ة ات المالی للدول

ة االلكترونیةل اء الحكوم شروع بن شاء م ي ،وان س علم شاري امجل رتبط ست م
وزراء وا ة ال ة البرئاس الحیات كامل اءه ص ول عط اد الحل ة یج شاكل الناجع للم

ت  بغیةوالصعوبات التي تواجھ عمل مشروع الحكومة االلكترونیة  تالفیھا في وق
النجاز من قبل المواطنین عبر وایتم االطالع على مراحل ونسبة التطور ،ولقیاسي

  .وسائل االعالم
ة،التي  . 60 ضیة األمنی ي بالق شعب العراق شداد ال تغالل ان صاف اس ن االن یس م ل

شي  د والمعی صادي للبل ستقبل االقت س الم شریعات تم ات وت ر سیاس ھ لتمری تقلق
كللمواطنین دون ان یكو ي ذل ة .ن لھم مشاركة ورأي ف ضیة األمنی ت الق إذا كان ف

لم  ي س تتقدم ف ات اخرى،س اٍن وتطلع شعب،فلھ ام شغل ال ا ی م م ن اھ ي م الیوم ھ
 !االولویات بعد ان یشھد الوضع األمني تحسنا ملموسا

  



ومي الصناعیة تمتع القطاعات و دور الدولة ان تفعیل     دعم الحك ب الرئیسة بال یج
واق حیان ینصب على  ى االس اذ ال ة والنف ادة الھیكل دریب واع ا والت ازة التكنولوجی

شراك القطاع الصناعي ،واونشر المعلومات وتقدیم القروض باسعار فائدة منخفضة
شریع ن وت ي س ة ف صادیة الفاعل ھ االقت ر منظمات ي عب اص العراق وانین  الخ الق

راق  ي الع ق ف م تطب ي ل ة الت وانین الدولی ق الق صادیة وتطبی ةاالقت انون مكافح  كق
سریع اما ا.غراقاال ول ال ئة ھو التح صناعات الناش ي ال دخل ف سي للت رض الرئی لغ

ى ال ي ال اج المحل ن ،وریصدتللصناعات المحمیة من االنت دریجیاً ع ة ت الغاء الحمای
صناعات المتقاعسة وة و!ال اج خط ي االنت وع ف ة والتن رض المحلی درة الع ویر ق تط

و الق ز النم لتسبق التجارة لتعزی دى الطوی ى الم صناعیة عل صادرات ال ا !وي لل ھن
  : وجب

  
تشریع قانون المفوضیة المستقلة لحمایة الصناعة الوطنیة ألن االخیرة غیر  . 1

ھ 1929محمیة من المنافسة،وحتى قانون عام    لحمایة الصناعة الوطنیة وتعدیالت
راھن راق ال ي الع ول ف اري المفع د س م یع ة العراق.ل صالح الحكوم دو ان م ة ویب ی

ي !الراھنة ال یتفق مع تشكیل المفوضیة المستقلة لحمایة الصناعة الوطنیة ا ف النھ
شكیل !مرتبة ادنى من مثیالتھا كالنزاھة واالنتخابات وال تتفق مصالحھا ایضا مع ت

راق  وق الع مفوضیة مستقلة للعقود والمبیعات خاضعة لشروط البنك المركزي وس
ي ال ل لألوراق المالیة وقواعد العمل ف ة بك العقود الحكومی داول ب ة تت رق التجاری ف

ك  شفافیة یعلن عنھا بمناقصات اصولیة وتراقب عمل واداء الشركات وتوكیالت تل
 .الشركات

الل  تشخیص االولویات وتحدید الصناعات التي . 2 وافز خ م وح ى دع اج ال تحت
 .ھذه المرحلة

ة . 3 شتریات الحكومی صات والم ي المناق صناعي ف اع ال ركات القط ضیل ش  تف
 ! زیادة عن اوطأ العروض االجنبیة المقدمة% 10واعطاءھا ھامش 

وى  . 4 ن الق ة م سبة البطال ا ن ع فیھ ي ترتف ة والت اطق المحروم اة المن مراع
  !العاملة ویقل فیھا تركیز المشاریع الصناعیة عند الدعم الحكومي

 !الحمایةاو ضعف تستمر في ظل غیاب  تشخیص الصناعات التي یمكن ان . 5
،واعادة العمل 2004 لعام 54بقرار سلطة االئتالف المؤقتة رقم الغاء العمل  . 6

ام  ل ع ق قب ة المطب ة الكمركی انون التعرف ة 2003بق انون للتعرف دار ق ین اص  لح
  . الكمركیة جدید

 .تخفیف الضوابط على االستیراد وفق جدول زمني . 7
تیراد  . 8 ااعادة العمل بمنح اجازات االستیراد قبل االستیراد،وفتح االس لي االنتق

 .میزة نسبیة النواع محددة من السلع التي یمتلك العراق فیھا
بطتنظیم اال . 9 ة وض ة  سواق التجاری ن السوق المحلی سلع م دفق ال ة ت ومراقب
 !المركزیة سواقعادة تأھیل االالیھا واو

اتتنسیق عمل مختلف اال . 10 وى وھیئ ع  جھزة الحكومیة بالتعاون مع ق المجتم
المة ضمان س ة ل دني ذات العالق ات المستوردةالم ة، المنتج شدید الرقاب ى  وت عل



ات المستوردة ص المنتج ة،والمنافذ الحدودیة من خالل فح سیطرة النوعی  تأمین ال
دقیق على المنتجات والسلع المتداولة  واخضاع جمیع السلع والمواد المستوردة لت

  .النوعیة قبل دخولھا ووصولھا الى المستھلك الجھاز المركزي للتقیس والسیطرة
  .مركیةكرشید ھیكل التعریفات الت . 11
وتوفیر حمایة فاعلة واكثر شفافیة من ،اعتماد اسعار صرف واقعیة للعمالت . 12

د الحوافز ،القیود الكمیة خالل التعریفة بدل دد كأح رف متع استخدام نظام اسعار ص
سائد تحدید /المعتمدة لتنمیة الصادرات صرف ال عر ال ن س نخفض ع رف م سعر ص
ستلزم ة م ستعمل لتغطی ة ی ض كلف ل خف ن اج صدیر م صة للت اج المخص ات االنت

  !اإلنتاج
 اسلوب اعفاء المدخالت المستوردة والمستخدمة في انتاج السلع التصدیریة . 13

استرداد المنتج لما سبق دفعھ من الرسوم المفروضة على او نظام رد الرسوم عبر 
 المطلوب نظام السماح المؤقت أي السماح باسترداد المدخالت،واستیراد المدخالت

ة  دة زمنی ة لم وم الكمركی ن الرس اة م صدیر معف لع ت اج س ي انت تخدامھا ف اس
تم ،معینة ھ ی سلعة وبخالف ك ال صدیر تل تج بت ام المن شترط قی دة ی اء الم د انتھ وعن

  .استیفاء تلك الرسوم
ضریبیةاال . 14 اءات ال ة /عف وم الكمركی ن الرس ل م ة للمعام واد االولی اء الم اعف

 سنوات اسوة بالمنتوج 5 ـ 3ضریبة الدخل ولمدة  ة منواعفاء المشاریع الصناعی
  !الدولة من دفع ضربیة الدخل الزراعي والفالحین الذین اعفتھم

 !تعزیز الممارسات التجاریة . 15
ك ان الظرف  . 16 صانع ذل ض الم ي بع ة ف سیولة النقدی وفیر ال ى ت المساعدة عل

اج او تدنیھا المعامل التي ظلت رغم توقفھا عن االنت المضطرب قد استنزف طاقات
 .الحراسة تدفع الضریبة واالیجار وتكالیف

      
  
حة    صادیة واض ة اقت ة سیاس ي الدول دم تبن ان واقع االزمة البنیویة القتصادنا وع

دة  ة الجدی ى اللیبرالی رین ال وة آخ سوق ودع ة ال بعض آلی د ال الم وتمجی المع
ش..والخصخصة د والت ي البل اد ف سیاسي الح تقطاب ال ب االس صالح الى جان بث بالم

سیر بال ع ال ي الواق ضیقة،ھو ف صناعي ال اع ال دولي قط ك ال شورة البن ا لم وفق
وصندوق النقد الدولي اللذین ال یقدمان اال وصفة واحدة جاھزة لجمیع البلدان،وھي 
ومي  دعم الحك كال ال ع اش اء جمی ة والغ ة للدول شآت المملوك صة المن خصخ

املة والتقییم االقتصادي الشامل الذي ننشد!لھا ه ھو في تبني استراتیجیة تنمویة ش
ات  اوني(متكاملة،توظف كل القطاع تلط والتع اص والمخ ام والخ ي ) الع صورة تلب ب

ان الدعوة الى الغاء قطاع الدولة االقتصادي ھو الركض .حاجاتھ وتطوره المتوازن
اعي،وصندوق الدولي يلوراء نموذج البنك الدو س اجتم ن ح ر ع صالح  وال تعب لم

  !االجتماعیة الكادحة والفقیرةالفئات 
د      ف البل ذي یل شلل ال ن ال تخلص م اه ال ھ باتج شعب وكادحی اء ال یشتد ضغط ابن

ن  ي تطح ة الت ة واالجتماعی شیة والخدمی ضالت المعی ة المع ویعطل حركتھ وبمعالج



اذ  ة وباتخ ة الحق تقرار والتنمی ار واالس كة االعم ى س بالد عل ع ال الوطن،وبوض
دى اجراءات اقتصادیة  ل ل واجتماعیة سریعة وفعالة تقدم رسالة مشجعة تبعث االم

شعبیة المسحوقة اطق ال كنة المن شا .س ى ھ ة یبق اع االمنی ي االوض سن ف ان اي تح
سیاسیة  ادین ال ي المی سن ف ى تح ستند ال م ی ھ اذا ل الب علی سھل االنق عا ی متواض

بالد الوطنیة روات ال ى واالجتمااقتصادیة للبالد،وفي المقدمة صیانة ث ة عل ،والنفطی
ي و!وجھ الخصوص دمات تنطل لم تعد ذرائع المسؤولین وتبریراتھم حول نقص الخ

صداقیتھا،و دت م واطنین اعلى احد،كما ان وعودھم فق تھزاء الم صدر اس صبحت م
  .وتندرھم

  
  
 المصادر  
  
  ....راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع االلكترونیة االخرى   

  وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراقنحو استراتیجیة  
 اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدالت الفقر والبطالة في العراق 
 بنیة الفساد المركبة في العراق 
 مدخل عصري لتحلیل بنى الفساد المركبة في العراق 
  عراق التنمیة البشریة المستدامةالخدمات العامة في  

 
  :اسات التالیةكما راجع الدر  
  

 بالسم جمیل الخلف/واقع القطاع الصناعي في العراق 
  الفساد االداري والمالي وراء تحطیم الصناعة العراقیة.. القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب / 

 جاسم الطیب
 زاھر الزبیدي / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/ي في العراقحول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناع 
  ٌ ُ واسعة  نبیل الحیدري/مام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھااالفرصة
 مركز االضواء للبحوث والدراسات/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستان 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
  لیث الحمداني/عن الصناعة في العراق وما یكتب عنھا....سوى السواد) العیون (حین الترى بعض 
  محمد جبار ابراھیم. د/  وایام زمان..البدایات.. الصناعة في العراق 
 عادل عبد الزھرة شبیب/طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقیة 
 راق ي الع اع الصناعي ف ي دعم القط ة ف ة-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

 محمد
  صباح كجھ جي/ 1980 - 1921التخطیط الصناعي في العراق 
  عبد الحسین العنبكي. د/العراقاالصالح االقتصادي في 
 فالح خلف الربیعي/الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق. 
 احمد الناصح/واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التشغیل. 
 ھاشم االطرقجي/توقف اغلب الصناعات الصغیرة في العراق. 
  خضیر النداوي/تحدیاتالواقع وال..2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد. 



  ات بط آلی ري وتخ نھج الفك بابیة الم ین ض راق ب ي الع ة ف صادیة الراھن ة االقت كالیة التنمی اش
 .سالم رسن.د/التحول

 راق ة..الع وارد غنی ار..م صاد منھ سانیة..اقت ة االن رات التنمی ي مؤش ف ف دني مخی اكف /وت سان ع ح
 .حمودي

 اسعد جواد كاظم و عقیل عودة/التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة. 
 مدحت كاظم القریشي.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 فارس مھدي محمد/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
  محمد سلمان حسن.د/ التطور االقتصادي في العراق 
  محمد سلمان حسن.د/دراسات في االقتصاد العراقي 
  النكلي. كاثلین م/ تصنیع العراق 
  سعید حمادة/ النظام االقتصادي في العراق 
  توماس بالوك/ سیاسة االعمار االقتصادي في العراق 
  میر بصري/ دراسات في االقتصاد العراقي 
  خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953تقریر الدخل القومي في العراق 
 حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 14رة الخلفیات االقتصادیة لثو 
 ایاد عطیة الخالدي/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادبرنامج المنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار اال 
 كاظم حبیب.د/حكومة التجاریةة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة المزا 
 قلیم كردستان العراق وسبل معالجتھااحول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في  رؤیة أولیة للحوار 

 كاظم حبیب.د/ 
 كاظم حبیب.د/دراسات في التخطیط االقتصادي 
 فالح خلف الربیعي.د/مواجھتھا ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 حسین ناصر الھاللي/مةازمة في از-الصناعة والكھرباء 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 ابریھي العلياحمد/دور الطاقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیة  
 حسن فیاض.د/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/الدور االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق  
 عماد عبد اللطیف سالم/ الدولة والقطاع الخاص في العراق 
 راق للمدة ي الع ة ف د و /)2010 – 2000(الطاقات المعطلة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

 .نشأت صبحي یعقوب
 كریم عبیس العزاوي/ واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النھوض بھ  
  2007خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلین عن العمل في محافظة البصرة لسنة /

  حسام الدین زكي بنیان
 دیب قاسم شندي و محمود المرسوميا/ استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / دور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الزراعي في العراق  
 جمال باقر مطلك / تفعیل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمویل السكني  
 ستار البیاتي / تماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلكالمسؤولیة االج  
 قصي الكلیدار وآخرون / اثر التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراق  
  عبد هللا الشاوي / "دراسة میدانیة"دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق  
 ثامر / دراسة نظریة -محلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق توظیف الصناعات الحرفیة ال

  الحیالي



  عبد الكریم جابر شنجار/ ؟ ما العمل - القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولیة  
 عبد /قیاسیة  دراسة اقتصادیة- القطاع الخاص في العراق بین الھدر واستغالل الطاقات اإلنتاجیة

  الكریم عبد هللا
 زین العابدین  / جریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

 عواد كاظم
  محمد صالح حمد علي/ 2003دور الدولة في حل معوقات التنمیة الزراعیة في العراق بعد عام  
 خبط آلیات التحولإشكالیات التنمیة االقتصادیة الراھنة في العراق بین ضبابیة المنھج الفكري وت /

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/تطور ام تقھقر..االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/ وانتكاساتھاةالصناعھ العراقی 
 مظھر محمد صالح.د/م اغتراب اقتصادي؟ااستقطاب مالي ...  العراقاالنتقالي في شكالیة االقتصادا 
  صالح یاسر.د/2003 االجتماعیة بعد –بعض مالمح خریطة العالقات الطبقیة 
  كمال البصري.د/2014 – 2011الخیار االستراتیجي لالقتصاد العراقي 
 ريكمال البص.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 علي العالق/احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
  احمد جوید / مستقبل السیاسة العراقیةرسم االستثمارات ودورھا في 
 شویھ و اء المنجزات االا سیاسة ت ورة لغ ضان ا تّموز و 14قتصادیة لث ي .د/  ..مراضاحت د عل محم

 عوض
 فالح عبد الجبار / والتراكم الحضاري المبّدد... التي تولد وال تولد  راقیةالوسطى الع الطبقات 
  وزارة التخطیط / 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات 
  حسن لطیف الزبیدي.د/ المشھد االقتصادي في العراق 
  سمیرة الشماع/ مناطق الصناعة في العراق 
 مھا سعدي خلف/  االنبار التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة 
 الي والبحث  / تحقیق االنتاج وانعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراق یم الع وزارة التعل

 جامعة بغداد/ كلیة االدارة واالقتصاد / العلمي 
 امي اج لنظ ى االنت سیطرة عل یط وال ام التخط تراتیجي لنظ ار االس اع )MRP، OPT (االختی ي قط  ف

 عقیلة مصطفى االتروشي/ ندسیةالصناعة الھ
  ة شركة العام مالئمة نماذج التخطیط االجمالي لبیئة التصنیع في العراق وتقویم ادائھا بالتطبیق في ال

 رعد الطائي / للصناعات الجلدیة
 جاسم محمد كاظم/ ھ نرید التمتع بمیزانیة العراق ال بدیمقراطیت 
  ایر السعديصبري ز/ التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث 
  محمد علي عبد الكریم الماشطة. د / 1985 النفط واتجاھات الطلب حتى عام –الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 
 345العدد /الثقافة الجدیدة/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  الحزب الشیوعي /سلسلة قضایا فكریة/2010 – 2003ة في العراق  االجتماعی–التشكیلة االقتصادیة

  11العدد /العراقي
 قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-القطاع الصناعي 
 احمد توفیق / المعوقات التي تجابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھا 
  ات/ تقییم الوضع االقتصادي للقطاع الخاص ّدیاتالت(تحدید المعوق ال )ح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك

ي العراق / وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربیل  ة / برنامج التنمیة االقتصادیة ف الوكال
 .  TIJARA–USAID االمریكیة للتنمیة الدولیة 

  
 احمد عمر الراوي / دور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد العراقي  
 ثریا الخزرجي/مویل المشاریع الصغیرة في العراقبرنامج مقترح لت  
  خضیر عباس النداوي/الواقع والتحدیات .. 2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد 



 احمد الناصح / واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق وأثرھا في التشغیل  
 اسعد جواد كاظم / التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة  
 في ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراق ستراتیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةا / 

  محمد المعموري و ثائر العاني
 سندس جاسم  / الدور االقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في العراق

  و موسى خلف عواد
 محمد الھیتي / االقتصادي لحصارا ظروف في للتنمیة قاعدة الصغیرة، لصناعاتا 

  
 محمود / تحلیل العوامل الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق المالیة مع اإلشارة إلى سوق العراق

  صالح عطیة
 رواء النجار و زینة الصفار /  األكتتاب المغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصة  
  كریم عبد  / السوق العراقیة لالوراق المالیةأھمیة الدور االقتصادي لالسواق المالیة مع التركیز على

  النبي
 عودت ناجي الحمداني.د/االزمة السیاسیة الراھنة تحبط ھمة الشركات المساھمة في البورصة 

  
 
  

  وصال / آثار المتدفقات الصناعیة في تلویث المیاه القریبة من نقاط التصریف في محافظة البصرة
 فخري حسن وآخرون

 حیدر محمد عیسى/ي لالنھر العراقیةمصادر التلوث الصناع 
 علي حنوش.د/نحو رؤیة اقتصادیة لتكالیف التلوث البیئي 
 ھاشم عبود الموسوي.د/ماھو الحل؟...التلوث الصناعي في بغداد 
  بالمدن   تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة النفایات المحلیة الصلبة

 حسن مظفر الرزو)/لى مشروع مقترح في جمھوریة العراقتطبیق میداني ع(العربیة
 عبد اللطیف محمد ابو العطا.د/المخلفات الصناعیة واعادة تدویرھا 
 اوزجان یشار/الصناعات البالستیكیة وسالمة البیئة 
 مثنى عبد الرزاق العمر.د / المسببات واألخطار:بالد الرافدین التلوث في  

  
  

 كفایة عبد هللا العلي. د/ ة في محافظة البصرة صناعة انتاج الطاقة الكھربائی  
  خلود موسى عمران/ واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكھربائیة في العراق  
  عبد العزیز محمد حبیب/ الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق 

  
  

  ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
  ناصر ادریس مھدي المدني/ ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنتالعراق ینفق  
 عامر عبود الشیخ علي/تدھور الصناعات الجلدیة في العراق 
 
 رشید السراي/حقائق عن االتصاالت في العراق 
  یوسف علي خان/  وخفایاھا – االنترنیت والموبایل –شركات االتصاالت 
 میسممحمد شریف ابو /المستھلك والھاتف النقال 
 اقدس رشید وآمال حسوني/الحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقالة. 
 ھالة صالح الحدیثي.د/بحث عن النظام القانوني لعقود الھواتف النقالة. 
 المسؤولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیثة . 
 غسان شمخي/ المبادرة العربیة النترنیت حر-العراق  

  
 

 طالب عبد الجبار/ ع قرن من تاریخ الحركة النقابیة العمالیة في العراق رب 



  كمال مظھر احمد.د/ التكون وبدایات التحرك–الطبقة العاملة العراقیة 
 على جاسم العبیدي و ماھر صبري درویش/المشاكل التي تواجھ القوى العاملة في العراق 

 
 2000سعار البیض والدجاج في العراق للمدة من واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتھا على ا 

 .سالم نعمة محمد علي/  دراسة تحلیلیة2009 –
 صالح الكفیشي/اھمیة صناعة الدواجن. 
 منى الموسوي/صناعة الدواجن في العراق. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 
 ل خالد حسنطال/دراسة مسحیة لملح الطعام المنتج في العراق. 
 راقم ي الع ور ف سویق التم اج وت شاریة/شكالت انت ة است ل/دراس ق عم ب :.فری اظم حبیب،منی ك

 السكوتي،عبد الوھاب حمید رشید
 سھى الشیخلي/ المردود االقتصادي لصناعة التمور 
 زحل الحسیني وآخرون/تحلیل اقتصادي لواقع انتاج واستھالك قصب السكر وبنجر السكر في العراق. 
 2016 – 2007ت انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اریما لالعوام توقعا /

 عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراھیم
 محمد حسن رشم/واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنھ الغذائي. 
  ة الصناعة دراسة –التحلیل الجغرافي للصناعات الغذائیة في مدینة الكوت ي جغرافی اس /ف د عب محم

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 
 نھلة یحیى نزھت / صناعة الشخاط في العراق وامكانیة التصدیر لالسواق الخارجیة 
 صبري عبد الكریم حاتم/دراسة في صناعة االحذیة 
 ندى الحمداني/الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد  
 محمد العاني / بغداد مدینة في ومنتوجاتھا الخشبیة الصناعات 
 الكاتبیحیى / العراق في والنسیج الغزل لصناعة االقتصادي التقییم  
  ابراھیم جواد كاظم/ تقویم المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة 
 خلیل اسماعیل ابراھیم/ راقياثر الغش في احداث الخسائر االقتصادیة في قطاع البناء الع 
  ي م الزراع داد للموس ة بغ ي محافظ زحل /2009المردود االقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن ف

 .الحسیني و عامر السوداني
  محمد علي جاسم و . د/  ) 2007 – 1995(دراسة تحلیلیة لواقع الصناعات الكیمیاویة في العراق للمدة

 .عامر بولص
 ھناء سلطان داود وآخرون/ روع انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصلالجدوى االقتصادیة لمش. 
 كاظم االسدي و راشد الشریفي.د/الصناعات الطبیة في محافظة البصرة. 
 دراسة ) 2007  –  2002( تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدویة في نینوى للمدة

 .ي و حافظ المولىعبد الغفور المعمار.د/تحلیلیة مقارنة
  ة دة SDIتقویم كفاءة للشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبی اد /1999 – 1980 للم زی

 .الجبوري
 سعدون الطائي وجورج الحلبي/انتاجیة المواد في المنشأة العامة للخیاطة. 

  
  

ط *   ي وناش ة واعالم ة الكھربائی ي الطاق شاري ف ر است خبی
 .سیاسي وحقوقي

  
  

  بغداد
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