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 ملخص الملخص :

بعضا من االختالالت الهيكمية، التي اظهرت وجود  3002عام  مناظهر االقتصاد العراقي خالل السنين التالية 
ضعف فيه، مما يتطمب معالجات جذرية، تعيد لالقتصاد قدرته الى ان يكون بمستوى ما يممكه العراق من موارد مختمفة، 

 وبمستوى ما يطمح اليه قيادته وشعبه.
Abstract:  
 
      The Iraqi economy has shown during the years following the 2003 some structural 

imbalances, which showed a weakness in, which requires radical treatments, because the 

economy's capacity to have some level of Iraq has different resources, and the level of 

aspire leadership and people. 

 
 المقدمة:

نمذ ػبَٗ الزصبد انؼشاق يٍ ػذح اخزالالد ْٛكهٛخ يزشاثطخ، رسججذ ثبٌ ٚمغ انجهذ فٙ اصيخ الزصبدٚخ رفبػهذ       

يغ ػذح اصيبد يزشاثطخ، سٛبسٛخ ٔاجزًبػٛخ، نزُزٓٙ إنٗ ٔضؼّ فٙ يشحهخ انخطش، سجك الكثش يٍ دساسخ اٌ َجٓذ 

 نٗ انزؼبيم يؼٓب.انٛٓب، ٔانٗ ٔجٕة اٌ ٚزجّ صُبع انسٛبسبد االلزصبدٚخ إ

اٌ يب ًٚٛض االخزالالد انٓٛكهٛخ فٙ االلزصبد انؼشالٙ آَب اخزد طبثغ االسزًشاسٚخ يُز ػذح ػمٕد، ػهٗ َحٕ 

صبسد رذفغ إنٗ َزبئج يزجبُٚخ ْٙ ثحذ رارٓب اصجحذ يشكالد يضيُخ فٙ انًجزًغ يٍ لجٛم انزضخى ٔانجطبنخ 

فٙ ْزِ انذساسخ سٛزى رُبٔل اثشص االخزالالد، سهؼٛخ كبَذ أٔ ٔانًذَٕٚٛخ، ٔضؼف يؤششاد انزًُٛخ انجششٚخ،.. ٔ

يبنٛخ أٔ َمذٚخ، ػهٗ َحٕ ٔنذد يشكالد فٙ انُبرج انمٕيٙ ٔفٙ ػجض انًٕاصَخ ٔغٛشْب، ٔانًسجت انشئٛس فٙ رنك 

ْٕ ػذو ٔجٕد سٛبسبد الزصبدٚخ ٔاحٛبَب أخشٖ ٔجٕد سٛبسبد الزصبدٚخ خبطئخ، نى رسٓى ثزحمٛك رًُٛخ الزصبدٚخ 

 يزٕاصَخ ٔدائًخ.

اٌ االلزصبد انؼشالٙ ًٚزهك انكثٛش يٍ انًٕاسد ٔانًمٕيبد ٔانًضاٚب انزٙ رزٛح نّ انًُٕ، اال اٌ رهك انًٕاسد ايب أسٙء 

، ٔظٓش َظبو جذٚذ، ارٛحذ 3002اسزغالنٓب أٔ رؼشضذ نهٓذس، ٔنى ٚسؼف فٙ رنك اٌ انُظبو انسٛبسٙ لذ رغٛش ػبو 

ٙ ٔاضح، رًثم ثبنذػى انغشثٙ، ٔيٍ انًُظًبد انذٔنٛخ، ٔخفض نهذٌٕٚ انخبسجٛخ، نّ يٕاسد غٛش يسجٕلخ، ٔدػى دٔن

اال اٌ ٔالغ رنك االلزصبد نى ٚزجّ إنٗ انًُٕ، اًَب اسزًش ثزؼثشِ، فضبػف يٍ انُزبئج االلزصبدٚخ انسهجٛخ ٔيُٓب ارسبع 



مذ يؼّ االخزالالد انٓٛكهٛخ فٙ دائشح انفمش ٔانًذَٕٚٛخ، ٔاَحشاف يسبس انًُٕ االلزصبد٘، انخ، األيش انز٘ رؼً

االلزصبد، فٙ ظشف ػبَٗ فّٛ ْزا االلزصبد يٍ رذيٛش انجُٗ انزحزٛخ ٔاالَزبجٛخ ثسجت ظشٔف انحشة ٔانؼًهٛبد 

 .3002انؼسكشٚخ ٔاالسْبثٛخ ثؼذ ػبو 
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