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 ادللخص
، احػدتت تكلػؿ 3002تعرض العراؽ لعمليات فساد مالي واسعة النطاؽ بعد عاـ 

عليها البلػد، وععلػت التػروة او الػدتؿ يتعػ  نحػو في معظـ العائدات التي حصؿ 
مسارات غير متفقػة مػم متطلبػات التنميػة او اةناػطة اةيتصػادية البنػاسة ، لػيس 
هذا فحسب بؿ اف الفساد المالي ياد إلى التسبب بضياع القدرة على انعاز تنمية 
متوازنػػػػة باسػػػػتتداـ المػػػػوارد المتاحػػػػة، ومػػػػف تػػػػـ تسػػػػبب بهػػػػدر مضػػػػاعؼ للمػػػػوارد 

يتصػػػػادية الطبيعيػػػػة لالػػػػنفط والاػػػػاز الطبيعػػػػي والميػػػػا   والباػػػػرية ليػػػػوة العمػػػػؿ  اة
والمصنعة لما لػاف نتيعػة عمػؿ انسػاني ل والبحػث هنػا سياػير إلػى تػاتير الفسػاد 
المػػالي فػػي التسػػبب بارتفػػاع معػػدؿ الهػػدر فػػي المػػوارد تػػىؿ المػػدة الىحقػػة علػػى 

 ل3002وصوة للعاـ  3002العاـ 
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Abstract 

Iraq subjected to financial corruption and widespread after 2003, 
caused erosion in most of the revenue earned by the country, and 
made wealth or income is heading towards pathways is consistent 
with development or economic activities constructive requirements, 
not only this, but the financial corruption led to causing the loss of 
power to accomplish a balanced development by using available 
resources, and then cause the waste of natural multiplier of 
economic resources (oil, natural gas and water) and human (labor 
force) and processed (what was the result of humanitarian work). 
And research here will point to the effect of financial corruption in 
causing high wastage rate in resources during the period 
subsequent to the year 2003 and up to 2016                                                            
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 ادلقذمة
، ولػػاف مػػف نتائعهػػا التػػاتير 3002العػػراؽ منػػذ العػػاـ يعػػد الفسػػاد المػػالي ظػػاهرة يائمػػة فػػي 

سلبًا على التنمية اةيتصادية بالؿ عاـ وعلى الهدر في الموارد باػلؿ تػاص، فضػى عػف 
نتػػائم متعػػددة اتػػرق متعلقػػة بعرتفػػاع معػػدةت البطالػػة والفقػػر وتفػػايـ الماػػلىت اةعتماعيػػة 

 المصاحبة لهال
د مػػف المتفػػؽ عليػػ  انػػ  سػػلوؾ غيػػر يػػانوني ومنحػػرؼ واذا مػػا اتينػػا إلػػى الفسػػاد المػػالي سػػنع

اعتماعيا، يهدؼ إلى اةستيىس علػى المػاؿ العػاـ بطػرؽ متعػددة، وصػور متتلفػة، ونتائعهػا 
تقػػػود إلػػػى اعايػػػة التنميػػػة، ةنػػػ  يقػػػود إلػػػى تحػػػوؿ تطيػػػر فػػػي البنيػػػة اةيتصػػػادية، فبػػػدًة مػػػف 

عها  وفػرص التنميػة، وتلعػع استتداـ الموارد وتوظيفهػا باػلؿ سػليـ فهػي ةتوضػم فػي موضػ
للتعويض عف الهدر مف تىؿ القروض او اةستعانة بعهود اعنبية للقيػاـ بػبعض اةناػطة 
 اةيتصادية، فضى عف نتائعها اةعتماعية التي تبدا باتساع دائرة البطالة وة تقؼ عندهال

طػيف مفتػوحيف اف مظاهر الفساد المالي منتارة في اغلب المؤسسات الحلومية العراييػة، بت
  مليػػار دوةر مػػف 200افقيػػا وعموديػػا، واصػػبم ايػػرب إلػػى تقافػػة فسػػاد، اهػػدرت تحتػػ  نحػػو ل

  ، وبػػػػدة مػػػػف اف تتعػػػػ  تلػػػػؾ المػػػػوارد، مػػػػم المػػػػوارد الباػػػػرية3002ايػػػػرادات الػػػػنفط بعػػػػد عػػػػاـ 
والمػػوارد المصػػنعة والويػػت، إلػػى احػػداث اسػػتتمار يحقػػؽ رفػػم معػػدةت التنميػػة، انتهػػت إلػػى 

ملػػػف معهػػػا مػػػف تناػػػيط القػػػوق والمػػػوارد اةيتصػػػادية المتاحػػػة، وهػػػذا هػػػو مػػػا يمتػػػؿ اعايػػػة ة ي
 عوهر الموضوع ييد البحثل

تتعلػػى اهميػػة البحػػث فػػي لونػػ  يتنػػاوؿ موضػػوع ظػػاهرة تطيػػرة اة وهػػي  اهميةةة الث:ةة  
الفسػػاد المػػالي، وليػػؼ ظهػػرت لػػ  انعلاسػػات ايتصػػادية تطيػػرة، علػػى حيػػاة الدولػػة والمعتمػػم 

تػػىؿ هػػدر المػػوارد، ومػػا يرافقػػ  مػػف ارتفػػاع سػػقؼ اةتػػىؿ بالتنميػػة، ومػػف تػػـ واةفػػراد، مػػف 
ارتفاع في مؤارات الفقر وغيرها مف المظػاهر اةعتماعيػة، اا اف الفسػاد المػالي عمػد إلػى 

 اةضرار بما موعود مف موارد وعدـ توفير بيئة مىئمة ةستتمارهال
 الذا تترل  في اةيتصاد العراييل دراسة ظاهرة الفساد المالي، واةتر : هذف الث: 

يتعػػ  البحػػث إلػػى التعامػػؿ مػػم ماػػللة مفادهػػا اف الفسػػاد المػػالي لػػ    ادلشةةةلة الث:ةيةةة
انعلاسػػػات علػػػػى الحيػػػػاة اةيتصػػػادية للفػػػػرد والمعتمػػػػم والدولػػػػة، نتيعػػػة الهػػػػدر المتحقػػػػؽ فػػػػي 
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ف تػػػـ المػػػوارد التػػػي ة توظػػػؼ فػػػي ملانهػػػا الصػػػحيم للحصػػػوؿ علػػػى النتيعػػػة المطلوبػػػة  ومػػػ
يتضػػػاعؼ اةنفػػػاؽ للحصػػػوؿ علػػػى نتػػػائم ة تلػػػافم مػػػا انفػػػؽ عليهػػػا، ممػػػا يػػػؤدا إلػػػى تفػػػايـ 
ماػػػللة التنميػػػة اةيتصػػػاديةل فالهػػػدر فػػػي المػػػوارد عػػػراس حػػػاةت الفسػػػاد المػػػالي ينتهػػػي إلػػػى 
التػػاتير سػػلبا علػػػى التنميػػة، وهػػػو مػػا يقتضػػػي  البحػػث فػػػي مضػػموف العىيػػػة بػػيف المتايػػػريف 

 لماللة بحتيةل
لماػػللة تطػػرح اسػػئلة عػػدة  للبحػػث فيهػػا وهػػي: مػػا هػػي مؤاػػرات الفسػػاد المػػالي فػػػي وهػػذ  ا

العراؽ؟ وما  وايم التنمية  اةيتصادية واةعتماعية الااملة في ؟ وما هي اسباب الهػدر فػي 
  الموارد: هؿ هي يلة التبرة ؟ اـ غياب الريابػة  ؟ اـ الحمايػة السياسػية  ؟ اـ الفسػاد المػالي  

فػػم الللفػػة التقديريػػة للماػػاريم والماػػتريات ؟ هػػؿ إف الفسػػاد المػػالي نػػاتم مػػف لاةتػػتىس، ر 
اتفايػػػػات بػػػػيف اةدارة الحلوميػػػػة والقطػػػػاع التػػػػاص او المعهػػػػز اةعنبػػػػي للسػػػػلم والتػػػػدمات، 
تتضػػػمف ضػػػمنا التىعػػػب بالمواصػػػفات لاػػػرض فػػػرض العمػػػوةت؟ ومػػػا هػػػو مػػػدق فاعليػػػة او 

بػػة الماليػػة، وهيئػػة النزاهػػة  فػػي الحػػد مػػف مظػػاهر لفػػاسة عمػػؿ اةعهػػزة الريابيػػة لديػػواف الريا
الفسػاد المػالي؟ ومػػا النتػائم المترتبػة علػػى الفسػاد المػػالي المتعلقػة بهػدر المػػوارد؟ وهػؿ يملػػف 

 تفعيؿ اعراسات الحد مف الفساد المالي بقصد الحد مف هدر الموارد المتحقؽ؟
 فرضية الث:   

هرة الفسػػػاد المػػػالي ادق إلػػػى تػػػداعيات ينطلػػػؽ البحػػػث مػػػف فرضػػػية مفادهػػػا: اف استاػػػراس ظػػػا
تطيرة على اةيتصاد العرايي، نتيعة الهدر فػي المػوارد المتاحػة، ومػف تػـ تعطػؿ احتمػاةت 

 .الاروع بالتنمية

 منهجية الث:  
يعتمػػػد البحػػػث علػػػى اةسػػػلوب اةسػػػتقرائي، باسػػػتتداـ التحليػػػؿ النظػػػرا والوصػػػفي لتوضػػػيم  

 ل3002 -3002ي الموارد، للمدة بيف العىية بيف الفساد المالي والهدر ف
 هيةلية الث:   

 سنتناوؿ موضوع العىية بيف المتايريف مف تىؿ اربعة مباحث، ولاةتي:
 الػػمبحػػث اةوؿ : الموارد والتنمية في العراؽ ل

 المبحث التاني : الفساد، وايع  ومؤارات ل
 لفساد الماليلالمبحث التالث : التنمية اةيتصادية في ظؿ ارتفاع مؤار ا
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 المبحث الرابػػػم : مدق لفاية عهود ملافحة الفساد المالي والحد مف هدر الموارد
 ادلث:  االول ادلىارد والحنمية يف العراق

، اة انػ  يعػاني مػف تػاتر التنميػة، او ضػعفها، مقارنػة بالمسػتويات التػي  للتيرًا مػف المػوارد
عػػد  فػي مؤاػػرات ايتصػادية مهمػػة ومنهػػا اػهدتها دوؿ اتػػرق لانػت حتػػى ويػت يريػػب تػاتي ب

 ل 0لمتوسط دتؿ الفرد والناتم المحلي اةعمالي، ومستوق التصنيم،لل
ويىحػػظ اف العػػراؽ اعتمػػد علػػى ايتصػػاد الريػػم منػػذ عقػػود عػػدة ، ومفػػاد  اف الدولػػة تتحمػػؿ 
فػػاتورة اةنفػػاؽ علػػى اةناػػطة المتتلفػػة مػػف مػػورد الريػػم النفطػػي، وهػػو مػػا اتػػر علػػى اناػػطة 

سػػػػتتمار فػػػػي المػػػػوارد المتاحػػػػة وععلهػػػػا اػػػػب  معطلػػػػة، واسػػػػباب  متتلفػػػػة متعلقػػػػة بمنظػػػػور اة
السػػلطات للريػػم لوسػػيلة لفػػرض السػػلطة، اة اف العػػراؽ بػػدا يتعػػرض تػػىؿ السػػنيف اةتيػػرة 
لضػػاوط ظػػواهر تفايمػػت، ومنهػػا الفسػػاد المػػالي لتتعػػ  المػػوارد لػػيس إلػػى التعطػػؿ انمػػا إلػػى 

للية العامة، مف اراض ومااريم وامواؿ ومػوارد ناضػبة،لل وعػدـ الهدر، ومن  اةستهانة بالم
تقػػػدير ةهميػػػة بعػػػض مػػػوارد الدولػػػة واهمهػػػا المػػػوارد الباػػػرية، وضػػػياع فػػػرص التنميػػػة عػػػراس 
ضػػػياع ايػػػرادات الريػػػم النفطػػػي، فػػػي حػػػيف اف الفسػػػاد انتهػػػى إلػػػى التعػػػرض لليفيػػػة توظيػػػؼ 

 راعها مف التنميةلالموارد التي تـ تتصيصها ةغراض تنموية، باتعا  ات
والتعامؿ مم الموارد في العػراؽ يػذهب إلػى الترليػز علػى الػنفط والاػاز فػي المقػاـ اةوؿ، تػـ 

، وهنػا يقتضػي تنػاوؿ ليفيػة تػاتير المػوارد وتاصػة مػوارد  3لالموارد البارية في المقػاـ التػاني
  ل2لالريم على التنميةل اف العراؽ يملؾ موارد متعددة يملف تصنيفها لىتي 

 الموارد الطبيعية-اوة
وهػػي مػػا موعػػود علػػى سػػطم اةرض ومػػا تحتهػػا، وهػػي تتضػػمف ايػػة ااػػياس ماديػػة لهػػا ييمػػة  

ايتصادية ليس لإلنساف دتؿ مباار في ايعادهال ويتضمف انتاج الاػذاس الضػرورا للسػلاف 
يػة ،وتوفير طرؽ المواصىت اذ اف النقؿ التعارا هو القطػاع الرئيسػي المتػوؿ لعمليػة التنم

،المتػػػزوف الطبيعػػػي مػػػف المعػػػادف، وهػػػي اهػػػـ ااػػػلاؿ التػػػروة القوميػػػة، واهمهػػػا الػػػنفط والاػػػاز 
، ويتتلػػػؼ التبػػػراس فػػػي تقػػػدير احتياطػػػات الػػػنفط العراييػػػة بػػػيف مػػػف يضػػػعها عنػػػد  4لالطبيعػػػي
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% مػػػف اةحتيػػػاطي العػػػالمي، واتػػػريف يتحػػػدتوف عػػػف 2ل00مليػػػار  برميػػػؿ اا  040سػػػقؼ ل
لوالػػػػنفط هػػػػو مصػػػػدر  0لمليػػػػار  برميػػػػؿ 370مسػػػػتوق ل احصػػػػاسات توصػػػػؿ اةحتيػػػػاطي إلػػػػى

% 72ةغلػػب النػػاتم المحلػػي اةعمػػالي، فمسػػاهمة الػػنفط مػػتى بالنػػاتم المحلػػي بلاػػت نحػػو 
و  3009% عػػاـ 22و  3007% عػػاـ 24ونحػػو  3002% عػػاـ 73و نحػػو  3000عػػاـ 
وارتفػػػػاع المؤاػػػػر هنػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى انتفػػػػاض مسػػػػاهمة القطاعػػػػات    ،3ل3000% عػػػػاـ  23
رق بالنػػاتم المحلػػي اةعمػػالي، وارتفػػاع ايػػرادات الػػنفط، والوايػػم اف انتػػاج العػػراؽ تطػػور اةتػػ

مليػوف  برميػؿ / يػـو عػاـ  2ل2، إلػى نحػو ل3002مليوف  برميؿ/ يػـو عػاـ  2ل0مف نحو ل
، ورفػػم اللميػػة المنتعػػة يحتػػاج اسػػتتمارات وطنيػػة ة يسػػتطيم العػػراؽ اف يوفرهػػا فلعػػع 3002

مليػوف  برميػؿ/ يػـو عػاـ   2ل2قصػد رفػم لميػة التصػدير إلػى نحػو لإلى عػوةت التػراتيص ب
، وبما يعظـ مف عوائد الريم النفطي، دوف اف ننسى اف بعض اإلنتاج مػف الػنفط  7ل 3032

، لمػػػا اف للفػػػة تطػػػوير اةنتػػػاج النفطػػػي عبػػػر  ليػػػذهب لتاطيػػػة اةسػػػتهىؾ المحلػػػي المتزايػػػد
ف حعػػـ اةيػػراد الللػػي الػػذا يملػػف اف عػػوةت التػػراتيص لانػػت مرتفعػػة علػػى نحػػو يللػػت مػػ

  ل8ليحصؿ علي  العراؽ

الػؼ مليػار  متػر ملعػب  3ل2في حػيف اف احتيػاطي العػراؽ مػف الاػاز الطبيعػي يبلػ  نحػو ل
% مػػف اةحتيػػاطي العػػالمي، اة اف اةنتػػاج العرايػػي منػػ  مػػا زاؿ متواضػػعا، اذ 2ل0او نحػػو 

،  9ل% مػػف اإلنتػػاج العػػالمي3ل0، او نحػػو 3002مليػػار  متػػر ملعػػب عػػاـ  2ل7بلػػ  نحػػو ل
ولـ يتطور اةنتاج في  لتيرا على مدق العقديف اةتيػريف مػف الػزمفل والاػاز الطبيعػي مػورد 
مهـ يملف اف يتضاعؼ ريع  اف استتدـ العراؽ طرؽ استتراج وانتػاج وتسػويؽ افضػؿ مػف 

 المستتدمة حاليال
ةعنبي وليس لىسػتتمار الػوطني، اإلنتاج النفطي لاف مرافؽ لعملية التوسم في اةستتمار ا

فما متصص مف اةستتمارات في الموازنة اةتحادية لػـ تتعػ  لتاطيػة اةسػتتمار فػي معػاؿ 
النفط والااز انما غطى مااريم متعػددة للبنيػة التحتيػة وماػاريم طايػة، وهػي ذات الماػاريم 

نعػزة او انهػا التي تضعت ةلبر عمليات فساد مالي لونهػا بقػت ماػاريم امػا معلقػة غيػر م
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غير موعػودة فػي اةصػؿ، او انهػا انعػزت بللػؼ مرتفعػة ولفػاسة منتفضػة، وهػذا يػدؿ علػى 
  00لاف الفساد استطاع اف يؤتر بالؿ لبير في النمو اةيتصادا مف تىؿ يناة اةستتمار 

 ادلىارد الثشرية-ثانيا
ر عاملػػة، ومػػا يهػػـ تتمتػػؿ هػػذ  المػػوارد فػػي حعػػـ ونوعيػػة القػػوق الباػػرية المتاحػػة، عاملػػة وغيػػ

هو ما تمتلل  هذ  المػوارد مػف الصػفات والتبػرات والمهػارات واللفػاسة، فضػى عػف المواهػب 
التاصػػػػػة الفنيػػػػػة او اةبتلاريػػػػػة، ويهػػػػػتـ بهػػػػػا مػػػػػا يعػػػػػرؼ بلايتصػػػػػاديات المػػػػػوارد الباػػػػػرية ، 
والواضم اف العراؽ لدي  يدرات بارية عديدة، سواس لانت لفاسات داتؿ العػراؽ اـ اغتربػت 

ارعػػ  ةسػػباب متتلفػػة، او مػػا تعلػػؽ منهػػا بقػػوة العمػػؿ لونػػ  مػػف البلػػداف الاػػابة التػػي ترتفػػم ت
سػػػنة  وهػػػي تبلػػػ  نحػػػو  39-02فيهػػػا يػػػوة العمػػػؿ وتحديػػػدا السػػػلاف الاػػػباب بالفئػػػة العمريػػػة ل

% مػف 40سػنة  وهػي تبلػ  نحػو  02% مف معموع السلاف، والفئة العمرية اةيػؿ مػف ل38
تحتاع  هذ  الموارد هو التوظيؼ العيد للػي تلػوف نااػطة فػي  ، ولؿ ما 00لمعموع السلاف

 اةيتصاد الوطنيل
 

 ادلىارد ادلصنعة )القاعذة االنحاجية(-ثالةا
وهي مف المػوارد اةيتصػادية، وتتضػمف مػوارد فرعيػة، ومػا يعنينػا هنػا هػو معموعػة محػددة  

لحػروب التػي دتلهػا منها: المناكت الصػناعية اللبيػرة، ورغػـ اف هػذا القطػاع تضػرر بفعػؿ ا
  ماروع صناعي لبيػر عػاـ 220العراؽ ولـ تنمو الصناعات في  لتيرا اة ان  بقي يمتلؾ ل

، اغلبهػػا يعمػػؿ فػػي يطػػاع الصػػناعات النفطيػػة 3002ومتػػتلط وتعػػاوني وتػػاص حتػػى العػػاـ 
مليػوف  دونػـ تصػلم  48والاذائية، لما يوعد ياعدة ةنماس يطاع زراعي، فهو يمتلػؾ نحػو ل

ة، ورغػػـ اف العػػراؽ تحػػوؿ إلػػى ايتصػػاد الريػػم اة اف اةزمػػة الماليػػة التػػي عصػػفت بػػ  للزراعػػ
تدعو إلى اعادة النظر بهػذا المػورد وعػدـ اهمالػ ، ورفػم نسػبة ماػارلت  بالنػاتم  3004عاـ 

، 3003% عػاـ 2ل20المحلي اةعمػالي، فبعػد اف لانػت نسػبة مسػاهمة الزراعػة تبلػ  نحػو 
،لل فػػالعراؽ اليػػـو يقػػؼ امػػاـ فػػراغ صػػناعي  03ل 3000 % عػػاـ 9ل2وتراععػػت إلػػى نحػػو 

 وزراعي بفعؿ سنوات طويلة مف عدـ اةستقرارل
ومف الموارد التػي تعػد مصػنعة هػي الطايػة اللهربائيػة، اذ علػى صػعيد القػدرة ةنتػاج الطايػة 

الػػؼ  مياػػاواط، وهػػو يفيػػد بوعػػود ععػػز  9ل2نحػػو ل 3008اللهربائيػػة، فػػالعراؽ انػػتم عػػاـ 



 

662 

 

  

 رللة ادلسحنصرية للذراسات العربية والذولية

 

للوصػػوؿ إلػػى مسػػتوق اإلنتػػاج الملبػػي لىحتياعػػات الصػػناعية، وارتفػػم اإلنتػػاج  %20بنحػػو 
%، وارتفػم اإلنتػاج عػاـ 42الػؼ  مياػاواط، بععػز نحػو  3ل8ليصؿ إلى نحػو ل 3000عاـ 

، ورغػـ اف المؤاػر  02ل %32الػؼ  مياػاواط، وبععػز بلػ  نحػو  9ل00ليصؿ إلػى ل 3003
مليػػار  دوةر  8ل37اف العػػراؽ تصػػص ليقػػرا تحسػػف فػػي اإلنتػػاج وتفػػض فػػي الععػػز، اة 

استتمارات ةصىح بنية يطاع الطاية اللهربائية وةدامة اإلنتػاج مػف المنظومػات والاػبلات 
وهػػػي تلفػػػي لمضػػػاعفة  3002 -3004الموعػػػودة فػػػي الموازنػػػات العامػػػة تػػػىؿ المػػػدة بػػػيف 

ة عمليػػات اإلنتػػاج القػػائـ، اة اف الػػذا حصػػؿ هػػو اف بعػػض مبػػال  اةسػػتتمار ذهبػػت لتاطيػػ
اػػػراس للطايػػػة مػػػف دوؿ العػػػوار، والػػػى اناػػػاس بعػػػض المحطػػػات غيػػػر اللفػػػوسة بللػػػؼ مرتفعػػػة 
عػػدا، واوعػػ  الفسػػاد يملػػف مىحظتهػػا مػػف لػػوف مػػا تصػػص لىسػػتتمار فػػي يطػػاع اللهربػػاس 

لػػػؿ الػػػؼ مياػػػاواط مػػػف  04لهػػي مبػػػال  لبيػػػرة، فػػػي حػػيف اف عػػػروض اناػػػاس محطػػػات انتػػاج 
،  02لمليػار  دوةر للمحطػات التػي تعمػؿ بالاػاز الطبيعػي 8ل0 -2ل0الطاية تلاد تقم بيف ل

الػؼ  مياػاواط مػف الطايػة اللهربائيػة،  07 -02اا اف ما انفؽ لػاف يملنػ  اف ينػتم نحػو ل
  ل02لوهي مم اللمية التي ينتعها العراؽ تسد لافة احتياعات  

  :07لباةتي وعموما، بالرغـ مف اف العراؽ يحتوا العديد مف الموارد، اة انها تتصؼ 
اةسػتاىؿ والتوظيػػؼ ة يتناسػب واةتعػػا  نحػػو النػدرة الػػذا يطبػػم المػوارد اةوليػػة الطبيعيػػة، 
فػػالعراؽ يصػػدر لميػػات لبيػػرة مػػف مػػوارد  الطبيعيػػة لتاطيػػة احتياعاتػػ  مػػف اةيػػرادات لتمويػػؿ 

المػورد النفقات العامة، وهذا اةمر يفرض ايعاد آلية محددة تتعلؽ بقياس العىية بيف حعػـ 
وحعػػـ اإلنتػػاج او المنفعػػة المتحققػػة منػػ ، وللمػػا يلػػت المنفعػػة للمػػا وعػػد امػػا هػػدر او سػػوس 

 ل لاستاىؿ في التعامؿ مم المورد
انتفػػػاض مؤاػػػر التنميػػػة اةيتصػػػادية، والتنميػػػة تفيػػػد باػػػلؿ عػػػاـ اطػػػىؽ بػػػرامم ايتصػػػادية 

لػػػي اةعمػػػالي ومػػػف واناػػػطة تهػػػدؼ إلػػػى اسػػػتتداـ امتػػػؿ للمػػػوارد بمػػػا يرفػػػم مػػػف النػػػاتم المح
متوسػػط دتػػؿ الفػػرد، عبػػر ايامػػة صػػناعات تلبػػي اةحتياعػػات الرئيسػػية مػػف السػػلم والتػػدمات 
المطلوبػػة لىسػػتهىؾ المحلػػي، واغلػػب البلػػداف الناميػػة اتعهػػت تحػػت ضػػاط نقػػص اةمػػواؿ 
إلػػػى اةنفتػػػاح علػػػى اةسػػػتتمار اةعنبػػػي، واةتعػػػا  إلػػػى تتصػػػيص المػػػوارد الماليػػػة المتػػػوفرة 

ىئمػػػة تراعػػػي اةحتيػػػاج الفعلػػػي لىنفػػػاؽ، لمػػػا فػػػي حالػػػة الصػػػناعات النفطيػػػة فػػػي بطريقػػػة م
 العراؽ، رغـ ذلؾ لـ تستطم الموارد العرايية مف اطىؽ برامم لفوسة للتنمية اةيتصاديةل
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ضعؼ في حماية الموارد والمحافظة عليهػا، وهػو مػا يتعلػؽ بتصػدير الػنفط والاػاز الطبيعػي 
قػػي، وهنػػا تتكلػػؿ اةيػػرادات المتحققػػة امػػا بالنفقػػات التاػػايلية او المفػػرط بػػى عائػػد تنمػػوا حقي

بالفسػػاد المػػالي، لمػػا اف المػػوارد الباػػرية تعرضػػت لتكلػػؿ سػػريم مػػف تػػىؿ عمليػػات تصػػفية 
لبعض النتب العلمية وهعػرة يسػـ آتػر منهػا، فػي حػيف اف البلػد لػـ يطلػؽ ماػاريم تعػويض 

التعليميػػة ضػػعيفة ومػػا اوفػػد منهػػا لتػػارج  او احػػىؿ بػػدائؿ لهػػا، ومػػا تػػزاؿ مترعػػات العمليػػة
تحتاج إلى اف تتاح لها بيئػة البحػث والتطػوير  3002العراؽ ضمف برامم متعددة بعد العاـ 

واإلنتػػاج، وهػػو امػػر غيػػر متحقػػؽ إلػػى المرحلػػة الحاليػػة، ومبعػػث هػػذا الحػػديث اف اسػػهامات 
للػنفط، واذا مػا اسػتبعدنا  القطاعات المتتلفة في الناتم المحلي ما تػزاؿ تؤاػر اف الالبػة فيػ 

النمو في النػاتم المحلػي والػذا مصػدر  القطػاع النفطػي، سػنعد اف القطاعػات اةتػرق غيػر 
النفطية لاف مساهمتها محدودة في نمو الناتم المحلػي اةعمػالي، وهػي فػي لػؿ اةحػواؿ لػـ 

فػي حػيف لػاف المتطػط لػ   3000% مػف معػدؿ النمػو فػي ذلػؾ النػاتم عػاـ 2تتعاوز نسبة 
، ويىحػظ 3000 -3000% عػامي 07%، وبل  النمو بفعؿ المدتؿ النفطي نحػو 20هو 

ومػا بعػد  اتعػ  اةيتصػاد العرايػي إلػى اةنلمػاش  3004ان  مم انتفاض اسعار النفط عاـ 
والمسالة هنا تؤار مػدق الهػدر الػذا تتعػرض لػ  المػوارد العراييػة،   ،08ل% 9ل2بمعدؿ بل  

وازنة التاايلية فػي حػيف اف مػا مرصػود مػف انفػاؽ اسػتتمارا واف عائدها ة ياطي سوق الم
، ووصػلت إلػى نحػو 3000 -3002% للموازنػات العامػة بػيف 37 -33لوالذا تػراوح بػيف 

، وهػػي بلػػؿ اةحػػواؿ لػػـ تلػػف بعائػػد تنمػػوا يابػػؿ للمىحظػػة  09ل  3003% فػػي موازنػػة 20
ـ الوايػػػم او لػػػـ تحقػػػؽ ةف اغلػػػب الماػػػاريم اػػػابها اناػػػطة فسػػػاد مػػػالي، فبقيػػػت معطلػػػة بحلػػػ

الهػػدؼ منهػػا، ومػػا انعػػز تبػػت انػػ  اعلػػى للفػػة وادنػػى لفػػاسة، فػػي حػػيف اف المػػوارد الباػػرية 
تعرضػػت هػػي اةتػػرق للهػػدر، واهػػـ الماػػلىت المصػػاحبة لهػػا هػػي صػػعوبة دتولهػػا لسػػوؽ 
العمؿ لالحلومي لمحدوديت ، والتػاص لايػاب راس المػاؿ الػىـز ةطػىؽ ماػاريم تاصػة ، 

ةمػػواؿ الىزمػػة ةطػػىؽ بػػرامم تنميػػة واعػػدة يػػتـ تهريبهػػا تػػارج العػػراؽ، لتػػؤدا واف رؤوس ا
إلػػى اةضػػرار بعمليػػة اإلنتػػاج للػػؿ، وانتهػػى الوضػػم اةمنػػي المتػػردا إلػػى هعػػرة بعػػض يػػوة 

 العمؿ واللفاسات، او تعرضهـ للبطالة،لل
د وضػػػوح آتػػػار الحػػػروب، دتػػػؿ العػػػراؽ حػػػروب عبتيػػػة، لانػػػت عبئػػػا تقػػػيى علػػػى لػػػؿ المػػػوار 

العراييػػػة، فهػػػي مػػػف عانػػػب اسػػػتهللت اللتيػػػر منهػػػا: ماليػػػا وباػػػريا، ووعهػػػت التصػػػنيم نحػػػو 
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فػػػاف المعتمػػػم  3002، امػػػا منػػػذ العػػػاـ  30لصػػػناعات عسػػػلرية سػػػابقا، مػػػم عسػػػلرة للمعتمػػػم
% مػػػػف الموازنػػػػة العامػػػػة لمتوسػػػػط للمػػػػدة بػػػػيف 30يعػػػػيش عسػػػػلرة لانفػػػػاؽ مرتفػػػػم بلػػػػ  نحػػػػو 

مليػػػػار  دوةر معمػػػػوع  293ر مػػػػف معمػػػػوع لمليػػػػار  دوة 030او نحػػػػو ل 3004 -3004
% مف يوة العمؿ نحػو العمػؿ العسػلرا او 07، واتعا  نحو  30ل موازنات العراؽ لذات المدة

وعػػػػدـ اسػػػػػتقرار   33ل  3002اةمنػػػػي الحلػػػػومي او غيػػػػػر الحلػػػػومي وفػػػػػؽ احصػػػػاسات عػػػػػاـ 
تعػػا  العػػراؽ سياسػي واسػػم ، لمػا اف اغلػػب البنػػى التحتيػة تػػـ تػدميرها، واةلتػػر تطػػورة هػو ا

واػػػػػراس اسػػػػػلحة ومعػػػػػػدات  3004نحػػػػػو اةسػػػػػتدانة لتاطيػػػػػة الععػػػػػز فػػػػػي نفقاتػػػػػ  بعػػػػػد عػػػػػاـ 
والبيانات التي يصعب تقديرها هي ضياع فرص التنميػة اةيتصػادية عػراس عػدـ   ،32لباآلعؿ

 اةستقرار المتحقؽ، وهدر اغلب الموارد البارية والماليةل
اة وهػي البنيػة التحتيػة المػدمرة، والهػدر بالويػت  وتبقى هناؾ ماللة تواعػ  المػوارد العراييػة،

والعهد والموارد الذا حصؿ على مدق العقد والنصؼ السابؽ، ولػـ يحقػؽ معػ  تاهيػؿ لتلػؾ 
البنيػػة،  اةمػػر الػػذا يععلػػ  يحتػػاج إلػػى مػػوارد هائلػػة ةعادتػػ ، فػػي ظػػرؼ اف موازنػػة العػػراؽ 

ايلي، والدعـ، وهػو مػا يفػرض على اساس توسيم ياعدة اةنفاؽ التا 3004عدت منذ عاـ 
علػػى العػػراؽ امػػا اعػػادة النظػػر بالموازنػػة وتحويلهػػا مناصػػفة إلػػى تاػػايؿ واسػػتتمار او اللعػػوس 
إلػػى اةسػػتتمار اةعنبػػي مػػف اعػػؿ اعػػادة التاهيػػؿ، وهػػو غيػػر مملػػف بحلػػـ عمليػػات الفسػػاد 

سػػية المستاػػرا التػػي تععػػؿ اا مسػػتتمر يحعػػـ عػػف القػػدـو للعػػراؽ ناهيػػؾ عػػف البيئػػة السيا
واةمنية غيػر المسػتقرة ، يقابػؿ ذلػؾ اف العػراؽ مػا زاؿ يعػاني مػف ارتفػاع مسػتوق المديونيػة، 

، مػػػم وعػػػود مطالػػػب بالتعويضػػػات 3002مليػػػار  دوةر عػػػاـ  042فالمديونيػػػة بلاػػػت نحػػػو ل
 3002وبرولسػػؿ  3004مليػػار  دوةر، تفضػػت بفعػػؿ مػػؤتمرا بػػاريس  220تقػػارب نحػػو ل

، وسػػػدد العػػػراؽ عانػػػب مػػػف الػػػديوف، ووصػػػؿ الػػػديف  34ل مريليػػػةوبفعػػػؿ دبلوماسػػػية عراييػػػة وا
مليػػار   70، اة انػػ  عػػاد وارتفػػم إلػػى نحػػو ل3003مليػػار  دوةر عػػاـ  30الللػػي إلػػى نحػػو ل
ل  32ل، عراس اةستدانية لتاطية الععز في الموازنػة والتسػلم باآلعػؿ3002دوةر نهاية عاـ 

ـ اةسػػتقرار الموعػػود، فػػاف احتياعػػات ومػػم حعػػـ الػػدمار الػػذا لحػػؽ بػػبعض المػػدف عػػراس عػػد
 العراؽ المالية ةعادة تاهيؿ البنية التحتية والتوع  صوب الصناعة ما زالت غير منظورةل

 الفساد، واقعه ومؤشراجه ادلث:  الةاني
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الفسػػػػاد عامػػػػة والفسػػػػاد المػػػػالي تاصػػػػة، يعػػػػد مػػػػف الظػػػػواهر التػػػػي اتػػػػارت اهتمػػػػاـ البػػػػاحتيف، 
ظػػواهر تطيػػرة فػػي حيػػاة الػػدوؿ والمعتمعػػات، فهػػي تقػػود إلػػى  والسياسػػييف، ةنهػػا تقػػود إلػػى

الؿ يصيب التنمية اةيتصادية، مف تىؿ عدـ تطابؽ التتطيط لمااريم التنميػة ومػا ينفػؽ 
عليهػػػػا مػػػػم المترعػػػػات، فمػػػػا ينفػػػػؽ علػػػػى اا ماػػػػروع فيػػػػ  فسػػػػاد ة يملػػػػف اف ينعػػػػز بػػػػنفس 

صػػػػفات، وتعػػػػرض المبلػػػػ  المواصػػػػفات، او ربمػػػػا يتػػػػرؾ بػػػػى انعػػػػاز اف تضػػػػم لريابػػػػة الموا
المرصػػػود للماػػػروع إلػػػى الفسػػػاد المػػػالي لليػػػال ويتسػػػبب الفسػػػاد المػػػالي بزيػػػادة البطالػػػة عػػػراس 
تعطؿ المااريم ومف تـ برفم معدؿ الفقر، لوف الموارد تحرؼ مف تنفيػذ ماػاريم ذات فائػدة 

العهػػد للمعتمػػم إلػػى ماػػاريم غيػػر موعػػودة او معيبػػة، وهػػو مػػا يعنػػي تسػػارة للمػػوارد الماليػػة و 
 ل 32لوالويت

والفسػػػاد باػػػلؿ عػػػاـ مػػػؤدا   اسػػػتتداـ المنصػػػب العػػػاـ لتحقيػػػؽ ملاسػػػب تاصػػػة، باسػػػتتداـ 
اةبتزاز والراوة والتىعػب بػالللؼ،لل اا انػ  اسػاسة للوظيفػة العامػة، فبايػر الوظيفػة العامػة 

ل وهػػػو بهػػذا يتضػػمف العديػػد مػػف المظػػاهر واةنػػػواع  37لة يملػػف الحػػديث عػػف وعػػود فسػػاد
ا: الراوة لحصوؿ الموظؼ علػى منػافم لقػاس ييامػ  بعمػؿ او امتناعػ  عػف القيػاـ بعمػؿ ومنه

او اةتػػىؿ بواعباتػػ  الوظيفيػػة ، والمحابػػاة لتفضػػيؿ عهػػة علػػى اتػػرق بايػػر وعػػ  حػػؽ فػػي 
مػػػنم المقػػػاوةت والعطػػػاسات واةسػػػتتمار ، والوسػػػاطة لالتوسػػػط لػػػدق الايػػػر مػػػف اعػػػؿ توعيػػػ  

القياـ بعمؿ ، واةبتزاز لالتاتير على طػالبي التدمػة الحلوميػة  يرارات  ةداس او اةمتناع عف
بالضرر ، والتسيب في العمؿ لعدـ التزاـ العماؿ بقواعد العمؿ ويوانينػ  ممػا يظهػر ضػعؼ 
انتاعيػػػػة العامػػػػؿ الحلػػػػومي ، واتػػػػتىس المػػػػاؿ العػػػػاـ لبػػػػاتتىس امػػػػواؿ او اوراؽ ماليػػػػة او 

تؤدا إلى التعتير في مضموف ومعنػى الوظيفػة  ممتللات ذات ييمة ، وهذ  المظاهر وغيرها
العامة وفي اةمواؿ العامة التي تمتللها الدولةل وبهذا فػاف الفسػاد يتعلػى بمظهػريف بػارزيف: 
يبػػوؿ موظػػؼ التدمػػة  العامػػة  الراػػوة عػػف اعمػػاؿ يقػػـو بهػػا بحلػػـ وظيفتػػ ، او وضػػم اليػػد 

،   38،لعػػػددة الصػػػػورعلػػػى المػػػاؿ العػػػاـ بصػػػورة غيػػػر اػػػرعية، ضػػػمف عمليػػػات اتػػػتىس مت
وضعؼ القدرة الريابية للعهاز المحاسبي ومف تـ اتساع اوضاع التهرب الضريبي منػذ عػاـ 

 وما يهمنا هنا فيما يتعلؽ بالفساد المالي هو:  ،39ل 3002
سػػػوس توزيػػػم المػػػوارد النػػػاعـ عػػػف تايػػػر مسػػػارها عمػػػا تططػػػت لػػػ  الدولػػػة بانفايهػػػا، فتسػػػتفاد 

 تصصت لمااريم لـ يتـ تنفيذهال معموعات صايرة مف تروات ضتمة
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تحمؿ الحلومة اعباس لبيرة وتتصيص امواؿ طائلة ةنعػاز ماػاريم لػاف باةملػاف انعازهػا 
 بمبال  ايؿ، وتحويؿ المتبقي منها ةنعاز مااريم اترقل

ومػػػف تػػػىؿ ماتقػػػدـ فػػػي اعػػػى  نػػػرق اف الفسػػػاد المػػػالي هػػػو ذلػػػؾ السػػػلوؾ المنػػػافي للقػػػوانيف 
لى اةتىؿ بالمصالم والواعبات العامة مف تػىؿ اسػتاىؿ المػاؿ العػاـ واةتىؽ والقائـ ع

لتحقيػػؽ مصػػالم تاصػػة ، وهػػو لػػيس حلػػرًا علػػى الناػػاط الػػذا يتصػػؿ بالوظيفػػة العامػػة بػػؿ 
وبعػػػد اف بينػػػا معنػػػى الفسػػػاد، يحتػػػاج اةمػػػر إلػػػى اف نبػػػيف وايػػػم الفسػػػاد   ،20لتارعهػػػا ايضػػػا  

وهنا فالمؤارات العامة المستتدمة فػي تحديػد وعػود  المالي والمؤارات المتاحة بهذا الاعف،
  20ل الفساد المالي هي اةتي:

اسػػتتداـ المػػاؿ العػػاـ مػػف يبػػؿ موظػػؼ حلػػومي، او مسػػؤوؿ سياسػػي بيػػد  يػػدرة صػػرؼ  -اوة
المػػاؿ العػػاـ، فػػي غيػػر اوعػػ  الصػػرؼ المتصصػػة لهػػا، إا إلػػى مصػػلحة تاصػػةل والتػػر مػػا 

مصػػػالم احػػػزاب او ااػػػتاص، مسػػػتاليف سػػػلطة  يلػػػوف هنػػػا هػػػو تحويػػػؿ امػػػواؿ الدولػػػة إلػػػى
المنصػػب الحلػػومي، والتحويػػؿ هنػػا يلػػوف عبػػر عػػدة طػػرؽ الاػػائم منهػػا فػػي الحالػػة العراييػػة 
اةتػػي: بنػػاس مرافػػؽ عامػػة لبيػػرة فػػي مػػدف صػػايرة يتمتػػم حػػزب مػػا بقاعػػدة يويػػة فيهػػا وتحػػاؿ 

فػػؽ عامػػة صػػايرة لمقاولػػة إلػػى اػػرلة يمللهػػا الموظػػؼ الحلػػومي او احػػد اياربػػ ، او بنػػاس مرا
فػي مػػدف لبيػػرة بللفػػة مرتفعػػة عػدا، وفػػي لػػؿ مػػف الحػػالتيف تبػيض اوعػػ  اةنفػػاؽ عبػػر فػػواتير 
رسػػػمية تؤلػػػد اةنفػػػاؽ، وهػػػذا اةمػػػر فسػػػاد مقنػػػم، ويملػػػف اف يلػػػوف اةمػػػر باسػػػتتمار اةمػػػواؿ 
الطائلة المتصصة ضمف حصة الوزير او المدير العاـ لىنفاؽ على الوظيفة، فيػتـ انفايهػا 

ييػػود: الضػػيافة والويػػود والحمايػػات والصػػيانة، بػػؿ وحتػػى تاهيػػؿ بعػػض المناػػكت ومنهػػا  بػػى
الطرؽ ومنظومة التػدمات، فلتيػر مػا يػتـ التحايػؿ عبرهػا واةسػتيىس علػى المػاؿ العػاـ عبػر 
اةتفػػاؽ مػػم يػػوق فاعلػػة فػػي المعتمػػم المحلػػي، ومتالػػ  اةتفايػػات التػػي حصػػلت مػػم معػػاميم 

طايػػة اللهربائيػػة وانابيػػب نقػػؿ الػػنفط والاػػاز مػػف التػػدمير والسػػرية متتلفػػة لحمايػػة منظومػػة ال
، ولاف يتـ تدميرها او سريتها بانتظاـ وتقـو الحلومة باعادة تمويؿ اةنفػاؽ 3004بعد عاـ 

 ةعادتها للتدمة، بادعاسات اف معموعات ارهابية هي مف يامت بذلؾل
نية اسػتتداـ التاػرات القانونيػة وعػدـ استتداـ المنايصات الحلومية للتراس بسبب املا -ثانيا

ديػػة اةعػػراسات الريابيػػة للتعامػػؿ مػػم متتلػػؼ مظػػاهر اةحتيػػاؿ، ولػػـ تنفػػم اعػػراسات التعامػػؿ 
فػػػي ويػػػؼ  3002مػػػم المنايصػػػات والعطػػػاسات الحلوميػػػة طيلػػػة المػػػدة السػػػابقة علػػػى العػػػاـ 
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ايصػػػػات التحايػػػػؿ علػػػػى القػػػػانوف، واسػػػػاس الماػػػػللة هػػػػو المنظػػػػور السػػػػلبي للعطػػػػاسات والمن
الحلوميػػػة، فػػػى يػػػتـ تصػػػويرها علػػػى لونهػػػا اداة تفاعػػػؿ الحلومػػػة والمػػػواطف لتفعيػػػؿ اةناػػػطة 
اةيتصػػػادية بقػػػدر مػػػا تعػػػد هبػػػة حلوميػػػة يػػػتـ توزيعهػػػا وفقػػػا لنظػػػاـ محاصصػػػة ولػػػيس وفقػػػا 
لمنظور اةحتياعات والعدوق اةيتصادية، واحيانا نظر اليهػا بوصػفها مػدتى يملػف للػوزراس 

 .انشخصي ميف او المتنفذيف في الوزارات مف استتدامها لىتراس الحزبي اواو المدراس العا

اف اةدارات تحتعز المعلومات المتاحة عف الباحتيف، ممػا يعيػؽ تطػور نظػاـ اةدارة  -ثالةا
الحلومية، ومف تـ فاف اغلػب حػاةت الفسػاد تبقػى غيػر مرئيػة طالمػا ة يوعػد مػف يحرلهػا، 

غيػػر يابلػػة لىعمػػاـ فػػاف الفسػػاد الموعػػود فػػي بعػػض اةدارات  وطالمػػا اف معلومػػات اةدارات
 وتاصة البعيدة عف العاصمة تبقى غير معلف عنها بحلـ التواطؤ بيف اةدارات الحلوميةل

هنػػػاؾ حػػػاةت فيهػػػا سػػػرية للمػػػاؿ العػػػاـ ومنهػػػا، توزيػػػم سياسػػػي لىراضػػػي والػػػدور  -رابعةةةا
زيػػة فػػي اطػػار عمليػػة فسػػاد واسػػعة، المملولػػة للدولػػة وفػػي افضػػؿ اةحػػواؿ بيعهػػا باسػػعار رم

ببيػػم الػػدور العائػػدة للدولػػة بمػػزادات اػػب   3002وهػػو مػػا تػػـ تػػىؿ المػػدة السػػابقة علػػى عػػاـ 
مالقة وباسعار رمزية، وهناؾ حاةت التهرب الضريبي، حتى ععلت تزينة الدولػة ة تسػتلـ 

تػة، وايػراد السػماح سوق ايرادات محػدودة: اةيػراد النفطػي وايػراد الضػرائب علػى الػدتوؿ التاب
 ببعض التدمات: اةتصاةت والتدمات الحلوميةل

اف اتطر ما يمر ب  العراؽ هو وصوؿ الفساد إلى مستوق تقافػة، فالطبقػة السياسػية تتقبلػ ، 
وتحمي  لنوع مػف اةغطيػة لتمويػؿ وعودهػا واناػطتها، ويقبلػ  المعتمػم اف وعػد اسػتفاد  مػف 

لػػػػؽ فقػػػػط بالمسػػػػؤوؿ الحلػػػػومي انمػػػػا تعػػػػدا  إلػػػػى لػػػػوف اناػػػػطة الفسػػػػادل اا اف القبػػػػوؿ ة يتع
المػػػواطف صػػػار يقبلػػػ ، ويلػػػاد وضػػػم العػػػراؽ يتحػػػوؿ باػػػلؿ متسػػػارع إلػػػى لونهػػػا دولػػػة راعيػػػة 
للفساد، فػالتواطؤ وايػم مػف معموعػات لبيػرة ولتيػرة ولػـ يػتـ لاػؼ حػاةت الفسػاد اللبيػرة او 

 لبيرة الموعودةلباةحرق ة يرغب اا احد باتارة اا حالة فساد مف الحاةت ال
واذا مػػػا حاولنػػػا اف نؤاػػػر الفسػػػاد المػػػالي، يملػػػف مىحظػػػة اف عميػػػم المؤاػػػرات فػػػي اعػػػى  

غيػر ذا  3004موعودة، وهو مػا تسػبب بػاف يلػوف عائػد التنميػة للموازنػات العامػة بعػد عػاـ 
ييمػػة تػػذلر، ةنػػ  لػػـ يػػؤد إلػػى رفػػم معػػدؿ النمػػو فػػي النػػاتم المحلػػي اةعمػػالي غيػػر المعتمػػد 

 -7ل3لػػػنفط، بػػػؿ انػػػ  فػػػي ظػػػؿ الػػػنفط فػػػاف مػػػا متويػػػم لنمػػػو النػػػاتم المحلػػػي هػػػو بػػػيف علػػػى ا
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، وهػو مؤاػر  23لحسػب تويعػات صػندوؽ النقػد الػدولي 3007 -3002% للمدة بػيف 0ل2
 في لؿ اةحواؿ صاير عدا ويقترب مف معدؿ النمو السلانيل

لونػػػػ  لافػػػػة ومػػػػف تػػػػىؿ تتبػػػػم الممارسػػػػات اعػػػػى ، يتضػػػػم اف الفسػػػػاد المػػػػالي الػػػػذا يفيػػػػد ب
اةنحرافات الماليػة ومتالفػة اةحلػاـ والقواعػد المعتمػدة فػي تنظيمػات الدولػة ومؤسسػاتها مػم 
متالفػػػػة ضػػػػوابط وتعليمػػػػات الريابػػػػة الماليػػػػة، موعػػػػود، اة انػػػػ  ظػػػػاهرة متباينػػػػة مػػػػف مؤسسػػػػة 

  :22لحلومية إلى اترقل ويملف اةستدةؿ عليها مف تىؿ المؤارات اةتية 
ر  باعػادة توعيػ  مػا ينفػػؽ مػف مػوارد وتحويلػ  باحػد صػي  الفسػاد الػػواردة تػورط مسػؤوليف لبػا

فػػػي اعػػػى ، لتسػػػتقر فػػػي عيػػػوبهـ، ولانػػػت بػػػدايات الفسػػػاد المػػػالي متعلقػػػة بقضػػػايا صػػػندوؽ 
عمػػار العػػراؽ، والتػػي وصػػؿ حعػػـ الهػػدر فيهمػػا إلػػى نحػػو ل  24ل التنميػػة العراييػػة مليػػار   02وا 

ت اللتيػػػر مػػػف امػػػواؿ العػػػراؽ المنقولػػػة للسػػػرية لمػػػا تعرضػػػ، 3000دوةر حتػػػى نهايػػػة عػػػاـ 
ة توعػػد اوليػػات عػػف  3003المبااػػرة، لمػػا اف امػػواؿ صػػندوؽ تنميػػة العػػراؽ بعػػد حلػػ  عػػاـ 

واستمر بعد  الهدر في الموازنة العامة، مف تػىؿ سػوس اسػتاىؿ المػاؿ العػاـ ليفية انفايهال 
 يم الدور العائدة للدولة وغيرهالوادارة فيها ابهات فساد للمنايصات والعقود الحلومية، وب

التىعب بمواصفات ما يتـ ارائ  وتعهيز  للدولة العراييػة مػف سػلم وتػدمات، اذ يػتـ التعايػد 
علػػػى التعهيػػػز بمواصػػػفات واسػػػعار محػػػددة وفقػػػا للمعػػػايير المطلوبػػػة، اة اف التعهيػػػز يلػػػوف 

تالفػة، ومنهػا المتعلقػة  بنوعيات رديئة ة تعلس اةسعار الفعلية، وبعض المواد تػـ اسػتىمها
بمفػػردات البطايػػة التموينيػػة واةدويػػة، اذ تػػـ اتػػىؼ بعػػض المػػواد الاذائيػػة التػػي تعايػػد العػػراؽ 
علػػػى اػػػرائهال لمػػػا اف عقػػػود التسػػػلم العراييػػػة اػػػابها اللتيػػػر مػػػف التىعػػػب، حيػػػث تػػػـ اػػػراس 

لمػػالي اسػػلحة ويطػػم غيػػار بػػاعلى مػػف ييمتهػػا الفعليػػة بعػػدة اضػػعاؼل وهنػػاؾ ايضػػا الهػػدر ا
الناتم مف عقود التدريب المتتلفة التي ويعها العراؽ مػم عهػات محليػة واعنبيػة، ففػي اعػواـ 

 3ل0تػػـ انفػػاؽ مبػػال  لتػػدريب القػػوات اةمنيػػة العراييػػة اة اف هنػػاؾ نحػػو ل 3002 -3002
مليار  دوةر ة توعد بيانات عف ليفية انفايها؛ لما بينتػ  وزارة التارعيػة اةمريليػة، امػا مػا 
بعد  فاف عقود التدريب لانػت تتضػمف للػؼ تياليػة ة يملػف اف تعػد اسػس وايعيػة لتقييمهػا 

 يياسا بالعروض التي تقدمها عهات تدريب دولية في هذا المعاؿل
طور العراؽ برنامعَا  لرعايػة الفئػات اةعتماعيػة اةلتػر تضػررَا فػي حالػة اةتعػا  التػدريعي 

واتفػاؽ برولسػؿ مػم  3004دوؿ نادا باريس عػاـ  إلى ايتصاد السوؽ، بموعب اةتفاؽ مم
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، والقاضي بوعوب تحوؿ العراؽ نحو التصتصة، اة اف تطبيقػات 3002ذات الدوؿ عاـ 
البرنامم تضمف حاةت الهدر فػي صػرؼ مبػال  اػبلة الحمايػة اةعتماعيػة، ولػاف الصػرؼ 

 يتـ احيانا بعسماس وهمية او توزيعها على غير مستحقيهال
عريمة نهب البنية التحتية واةتار العرايية وتدمير ما ة يملػف نقلػ ، راؽ إلى لما تعرض الع

إلػػػى دوؿ العػػػوار، فمػػػتى ذهبػػػت الولالػػػة  3002فػػػاللتير مػػػف المعامػػػؿ تػػػـ نقلهػػػا بعػػػد العػػػاـ 
مبػػػػاني ومعمعػػػػات صػػػػناعية  00تػػػػـ تفليػػػػؾ  3002الدوليػػػػة للطايػػػػة الذريػػػػة انػػػػ  فػػػػي عػػػػاـ 
 ارع لوعسلرية باللامؿ في العراؽ ونقلت ت

تتفؽ لؿ مؤسسات الريابة: ديواف الريابة المالية، وهيئة النزهة، ودوائػر المفػتش العػاـ، علػى 
صػػعوبة فػػي تحديػػد حعػػـ الفسػػاد المػػالي فػػي الػػبىد، فػػى تتلػػو وزارة او مؤسسػػة لػػوف هنػػاؾ 

حلومية مف الفساد الماليل وايؿ الفساد هو سوس تتصيص الموارد العامة لتتصيص مػورد 
  ، والترها هػو اهػدار المػاؿ العػاـ المرصػود فػي الموازنػات العامػة بتتصػيص في غير محل

وهمػػػي او بػػػى ييمػػػة ايتصػػػادية تػػػذلر، ونهػػػب اةمػػػواؿ المتصصػػػة ةعػػػادة اعمػػػار اةيػػػاليـ 
 والمحافظاتل

وهناؾ امر اتر يرتبط بالفساد اة وهو الحروب التي دتلها البلد، فالعراؽ بقػي غيػر مسػتقرا 
روب، ولانػػت هػػذ  الحػػروب عبئػػا تقػػيى علػػى لػػؿ المػػوارد، فهػػي مػػف بفعػػؿ مػػا دتلػػ  مػػف حػػ

عانػػػػػػب تسػػػػػػتهلؾ اللتيػػػػػػر منهػػػػػػا: ماليػػػػػػا وباػػػػػػريا، واػػػػػػوهت عمليػػػػػػة التصػػػػػػنيم، مػػػػػػم عسػػػػػػلرة 
وتػػػػدمير اغلػػػػب البنػػػػى التحتيػػػػة، واةلتػػػػر تطػػػػورة هػػػػو اةتعػػػػا  نحػػػػو اةسػػػػتدانة   22لللمعتمػػػػم

، والبيانػػات  22لات باآلعػػؿواػػراس اسػػلحة ومعػػد 3004لتاطيػػة الععػػز فػػي النفقػػات بعػػد عػػاـ 
التػػي يصػػعب تقػػديرها مػػف وراس هػػدر المػػوارد: هعػػرة اللفػػاسات وهػػدر المػػوارد الماليػػة،لل هػػي 
ضػػياع فػػرص التنميػػة اةيتصػػادية، ومػػف تػػـ فػػاف الاػػروع بالتنميػػة يفيػػد اةنطػػىؽ مػػف تػػط 

  ل27لالاروع وهو ما يتطلب موارد هائلة ةتمام 
يػة فػي تقػدير وضػم العػراؽ فػي سػلـ الفسػاد إلػى اف العػراؽ لقد ذهبت منظمة الاػفافية العالم

  ل0ويم في مراتب متدنية، وينظر في ذلؾ العدوؿ ل
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 (  مؤشر مذركات الفساد للعراق يف سنىات خمحارة1اجلذول )
انًًهكةةةةةةةةةةت  انذًَارك انسُت/ انبهذاٌ

 انًتحذة

 انيًٍ انعزاق

انسةةةةةةةةةةةةةةةُت 

0202 

 00 01 67 39 انذرجت عهى سهى انشفافيت

انًزتبةةةت انعانًيةةةت يةةةٍ ي ًةةةى  

 دونت 061

0 02 061 047 

انسةةةةةةةةةةةةةةةُت 

0200 

انذرجت عهى سهى انشفافيت
)*( 

34 61 01 00 

انًزتبةةةت انعانًيةةةت يةةةٍ ي ًةةةى  

 دونت 010

0 07 061 074 

انسةةةةةةةةةةةةةةةُت 

0200 

انذرجةةت عهةةى سةةهى انشةةفافيت يةةٍ 

 وحذة 022

32 64 01 09 

انًزتبةةةت انعانًيةةةت يةةةٍ ي ًةةةى  

 دونت 064

0 06 073 017 

انسةةةةةةةةةةةةةةةُت 

0209 

 01 07 67 30 انذرجت عهى سهى انشفافيت

انًزتبةةةت انعانًيةةةت يةةةٍ ي ًةةةى  

 دونت 061

0 04 060 076 

انسةةةةةةةةةةةةةةةُت 

0204 

 03 07 61 30 انذرجت عهى سهى انشفافيت

انًزتبةةةت انعانًيةةةت يةةةٍ ي ًةةةى  

 دونت 064

0 04 062 070 

انسةةةةةةةةةةةةةةةُت 

0201 

 03 07 12 34 انذرجت عهى سهى انشفافيت

تبةةةت انعانًيةةةت يةةةٍ ي ًةةةى  انًز

 دونت 071

0 00 070 016 

 

درعة، اعىها لمف يلوف التر البلداف افافية، وادناها لمف يلوف الترها فساد، والمدرؾ  000يقم مدرؾ الفساد في  -*
بقسمة اؿ  00درعات، وبعض اللتب تحسب مدرؾ الفساد الللي مف  00مؤارات فرعية، لؿ منها ل   00يتالؼ مف 

.  .Corruption Perceptions Index 3002Full table and rankingsلالمصدر:00ة على درع 000
https://www.transparency.org/cpi2016Transparency International In: 12 April 2016.  

 
واسعة، للن  ة يتعرض إلى حعـ الفساد    يبيف اف العراؽ ياهد عمليات فساد0والعدوؿ ل

صعودا يقم في ذيؿ يائمة دوؿ العالـ في مؤارات  3002الموعود، واف العراؽ منذ عاـ 
وطالما اف هناؾ منظمة الافافية، ولـ يستطم اف يرتقي بمرتبت  عف الملانة المتدنية، 

https://www.transparency.org/cpi2016
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في تااير ،  صعوبة في تقدير ييمة ما تضم للفساد، فاف اةمر هنا يريف عدة مسائؿ
 ومنها:

 تحديد ييمة الموازنات العامة التي اعتمدها العراؽ -
 وتااير المرصود لىستتمار في تلؾ الموازنات -
 وتااير عدد المااريم التي تللعت، رغـ ان  تـ اطىؽ مبالاها منذ مدة ليست بالقصيرةل -
 اليلواةتعا  إلى مراعاة نتائم دراسات لما يدر ان  سوؽ للفساد الم -

، 3002 -3004للمدة بيف  مليار  دوةر، 293اف العراؽ انفؽ موازنات بقيمة نحو ل
% مف 40والتر اةنفاؽ لاف يقم على اةبواب اةتية: الموازنات التاايلية التي تاتذ نحو 

% مف الموازنة العامة او 30الموازنة العامة، تـ موازنة الدفاع واةمف والتي اتذت نحو 
ل اما حعـ اةستتمار في الموازنة العامة فقدر بنحو  28لار  دوةر ملي 030نحو ل
مليار  دوةر، والحديث هنا عف استتمار  020% لمتوسط لذات المدة، او نحو ل2ل32

حلومي، اما اةستتمار المحلي واةعنبي فهو استتمار موع  لتحقيؽ ربحية التر من  
 استتمار بمااريم حيوية وبنى تحتيةل

  ماروع، اعمالي ما رصد 8000ريم التي تللعت عف التنفيذ فانها تزيد على لاما الماا
  ماروع استراتيعي تـ  9000مليار  دوةر، وذلؾ مف معموع ل 370وانفؽ عليها نحو ل

% في افضؿ اةحواؿ، وتـ 00احالت  والتعايد على انعاز ، اا اف ما منعز ة يتعدق 
% مف 20المتللئة تحملت الحلومة عن  نحو  اعتماد طريقة تقاسـ العبس مم الارلات
مليار  دوةر تـ سريتها؛ وة يتضمف ذلؾ  80ييمة العقد او الماروع وهو ما يفيد اف ل

مبال  الماتريات الحلومية مف السوؽ العالمية متى اةسلحة والمعدات العسلرية واعهزة 
وعدـ   ،29لمة العقد% مف يي 90 -40لاؼ المتفعرات،لل والتي يصؿ الفساد فيها بيف 

تنفيذها يؤار انها تعرضت لحاةت فساد في عدة مراحؿ مف التعايد عليها وتنفيذها بحيث 
اصبم تنفيذها غير معدا ايتصاديا او انها لانت مف اةساس احالة فيها فساد ولـ يلف 

 ل 40لانعازها مطروحا 
لنفط، وهنا يىحظ اف العراؽ اف المؤار اةهـ هو تقدير النمو في الناتم المحلي باستبعاد ا

%، والسبب يلمف في 9ل2، والذا بل  نحو 3002يعاني مف انلماش في النمو منذ عاـ 
ومم انتفاض اسعار  ،40للوف مساهمة القطاعات اإلنتاعية في الناتم المحلي صايرة عدا 
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النفط في السوؽ العالمية، انلمش النمو في اةيتصاد العرايي ولـ يسعؼ في تحقيؽ 
 عدةت نمو بسيطة غير بيم النفط في السوؽ العالميةلم

ويبقى الهدر عراس عمليات الفساد لبيرا عدا داتؿ الوزارات، مف تىؿ تضتيـ للؼ انعاز 
العقود الصايرة، وتضتيـ للؼ الماتريات والتدمات الصايرة التي تطلبها الوزارات 

ض المؤارات العامة على تـ رصد بع 3003المتتلفة، وفي دراسة الاديمية صدرت عاـ 
مليار   2ل7يدرت بنحو ل 3000حاةت فساد مالي موعودة في وزارات الدولة، لعاـ 

% تـ وزارة اللهرباس بنحو 22دوةر، بلات النسبة اةعظـ من  في وزارات الدفاع بنحو 
%، تـ 2% تـ وزارة الداتلية بنحو 2% تـ وزارة النقؿ بنحو 7% تـ وزارة النفط بنحو 02
مليار   2بنحو لتتحدث عف حاةت فساد بمبال  تقدر %، وهذ  الحاةت 2ل3تعارة بنحو ال

دوةر، في حيف اف بعض الوزارات اةترق لانت عقودها وماترياتها عبارة عف حاةت 
فساد مالي مرتفعة رغـ اف مبالاها ليست لبيرة يياسا بعقود وماتريات الوزارات السابقة، 

% 77%، وامانة باداد نحو 98تصاةت متؿ الفساد فيها نحو فمتى تعايدات وزارة اة
%،لل 20%، ووزارة الصناعة نحو 43%، ووزارة الزراعة نحو 70ووزارة الصحة نحو 

مم التذلير ان  طالما ة توعد وتيقة حلومية تؤلد هذ  النسب واةحصاسات فالمسالة  ، 43ل
يقابل  عائد تنموا على اةرض، ة تبتعد عف لونها تقديرات، يؤلدها اف ما انفؽ ة 

 وتضتـ في تروات السياسييف ولبار الموظفيفل
لقد سعت الحلومة إلى اعتماد برامم طموحة في التنمية، تعلسها تطط التنمية الحلومية 

 -3002، 3004-3000، 3000-3007، 3007-3002التي تـ اعتمادها عاـ 
ف العرايي، فهناؾ: النظاـ السياسي ، اة اف الحلومة ليست الىعب الوحيد في الاا3007

الذا يفرض اف تحاؿ المااريم إلى المحافظات واةياليـ لتنفيذها، وهناؾ اةرهاب والعنؼ 
الذا يتطلب موارد هائلة للسيطرة علي ، وهناؾ الفساد الذا يبتلم اغلب موارد الدولة، وهذا 

تصدا ل ، واصبم لدق اةمر دفم الحلومة إلى انااس مؤسسات معنية بلاؼ الفساد وال
الحلومة تىث عهات ريابية متتصة تىحؽ انواع الفساد لافة متمتلة بديواف الريابة 
المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتش العاـ، وبذلت الحلومة عهدا في معالعة الفساد المالي 

 : 42ل يمف تىؿ اةت



 

622 

 

  

 رللة ادلسحنصرية للذراسات العربية والذولية

 

عملها والتنسيؽ بيف هذ  تسهيؿ مهمة العهات الريابية وتذليؿ الصعوبات التي تعترض 
 العهات على نحو تععلها وحدة متلاملةل

تفعيؿ دور العهاز القضائي للبت بقضايا الفساد ومتابعتها مف يبؿ هيئة النزاهة واحالتها 
 إلى المحالـ العنائية وتنفيذ العقوبات بالمفسديفل

لمواطنيف في تفعيؿ العانب اةعىمي الذا يفضم ممارسات الفساد بلؿ االال  وتعبئة ا
 التصدا للمفاسد واةتبار عنهال

توزيم الريابة على عهديف: التدييؽ وتقويـ اةداس، ليلونا متلامليف في لاؼ حاةت الفساد 
 غير الظاهرة عراس التىعب بالعقود والللؼل

تاليؿ لعنة عليا للعقود في رئاسة الوزراس تتولى تدييؽ وضبط الاروط القانونية والتعارية 
الؼ  دوةر عبر  000لية للعقود اللبيرة، وتدييؽ العقود التي تزيد مبالاها التر مف لوالما

 الهيئة الريابية الوزارية المتتصةل
اةنضماـ إلى المنظمات المهنية المعنية بمحاربة الفساد ليتفاعؿ العراؽ ايعابا مم 

 المؤارات والتبرات العالمية في التعامؿ مم حاةت الفسادل
العهود، اة اف الفساد بقي ينتار ويرتفم، ومؤار  اف منظمة الافافية العالمية ورغـ هذ  

وضعت العراؽ على مدق عدة سنوات متتالية في ذيؿ يائمة الدوؿ اةلتر فسادا في 
مف معموع  3002عالميا عاـ  002 ، فهو ويم في المرتبة 0العالـ، ينظر العدوؿ ل

 029مف معموع  3002عالميا عاـ  040مرتبة دولة في العالـ تـ يياسها، وفي ال 024
 020دولة، وفي المرتبة  078مف معموع  3000عالميا عاـ  072دولة، وفي المرتبة 

وهذا يعطي انطباعا تطيرا عف العراؽ، لوف   ،42لدولة 028مف معموع  3002عاـ 
حلومية مؤار المنظمات الدولية ٌيبنى على مؤارات متعددة ة يملف لىهواس السياسية ال

تاييرها او التاتير فيهال وهو يؤار انتفاض يدرة الحلومة العرايية على ادارة ملؼ الفساد 
المالي، وهو يرعم لوعود عدة تحديات تععؿ القدرة على ادارة هذا الملؼ الاائؾ غير 
مملنة، اذ تـ اتتاذ تدابير عديدة لموعهة الفساد على صعيد ايرار بعض القوانيف ودعـ 

لوطنية المعنية بملافحة الفساد في مؤسسات الدولة، اة اف العراؽ يتعامؿ مم الهيئات ا
مافيات متعددة للفساد، وهي مافيات تتعاؽ مم العمؿ السياسي، وتتفاعؿ مم العنؼ 
واةرهاب، وهي تفوؽ الحلومة في يدرتها على النفوذ والدفاع والحماية، وهو ما ععلها تنفذ 
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درة على الحساب، والريابة، وما يتـ رصد  يلاد يلوف حاةت عمليات الفساد المالي بى ي
الفساد المالي الصايرة والمحدودة لصاار الموظفيف وهي تتعلؽ بحاةت تعاوز على 

 العقود والللؼ والمواصفات واةتتىس والراوةل
 

 الحنمية االقحصادية يف ظل ارجفاع مؤشر الفساد ادلايل دلث:  الةال ا
الفسػػاد المػػالي الموعػػودة، يقتضػػي الحػػاؿ اف نبػػيف اةضػػرار اةيتصػػادية  بعػػد اف بينػػا حػػاةت

 المصاحبة ل ، وهي المتعلقة بوعود اعاية للتنمية وضرر يصيب السياسة المالية للدولةل
 اوة: التنمية اةيتصادية

اف الػػدوؿ الناميػػة، وعػػراس القصػػور فػػي المػػوارد، والقصػػور فػػي تػػوفر البنيػػة التحتيػػة الىزمػػة 
ع اةحتياعػػػات الضػػػرورية للمػػػواطنيف تاػػػرع بتطبيػػػؽ بػػػرامم للتنميػػػة يائمػػػة علػػػى رصػػػد ةاػػبا

للموارد، وضػمف تطػط مرلزيػة، بهػدؼ  تهيئػة الػبىد ةف تنتقػؿ مػف مسػتوق الفقػر والتتلػؼ 
  ل42لإلى مستوق مقبوؿ مف ترالـ راس الماؿ، وااباع اةحتياعات اةساسية 

وات مقبولة للتهيئة ةنتقػاؿ ايتصػادا مػف تػىؿ وفي العراؽ، حقؽ البلد في التمسينات تط
اعػػػػػداد المتتصػػػػػيف والتتطػػػػػيط للبنيػػػػػة اةيتصػػػػػادية والصػػػػػناعية الىزمػػػػػة، تػػػػػـ حصػػػػػؿ فػػػػػي 
السبعينات اف ترالمت عوائػد بيػم الػنفط، واػرع البلػد بػالتطط المرلزيػة للتنميػة اةيتصػادية، 

انينػات، اذ لػاف يحتػاج ولاف مف المؤمؿ دتػوؿ العػراؽ نػادا الػدوؿ اػب  الصػناعية فػي التم
إلػػى امػػتىؾ القػػدرة علػػى التصػػنيم، وصػػناعة المعرفػػة، اة انػػ  دتػػؿ بمنزلػػؽ عػػدـ اةسػػتقرار 
والحروب التي  استنزفت يدرات  الماليػة والعلميػة، ورهنػت يدراتػ  ومػوارد  لػديوف وتعويضػات 

  ل42لعدة 
يػػة، اصػػبم العػػراؽ فػػي وامػػاـ التػػدمير الػػذا تعرضػػت لػػ  بنيتػػ  التحتيػػة، وهعػػرة لفاساتػػ  العلم

وضػػػم ة يملنػػػ  اف يلبػػػي معػػػ  احتياعاتػػػ  اةساسػػػية، وتػػػـ ادارة الحيػػػاة بنظػػػاـ تمويػػػؿ صػػػاـر 
دتلػػػت للعػػػراؽ مػػػوارد  3002، وبعػػػد التاييػػػر فػػػي العػػػاـ 3002 -0990طػػػواؿ المػػػدة بػػػيف 

مهمة مف بيم النفط، وتفض دين  العػاـ، ومػنم يػروض بسػيطة ةطػىؽ تنميػة فيػ ، ولعػعت 
ضػمف رؤيػة تالػب الػنهم  3002ى ايرار بعض تطط التنمية الاػاملة فػي العػاـ الحلومة إل

اةاترالي في ادارة اةيتصاد على الػنهم الراسػمالي الػذا التزمػت بػ  الحلومػة فػي تعهػدات 
  ل47ل 3002وفي برولسؿ عاـ   3004نادا باريس عاـ 
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وع التنميػة، اة وهنا سنربط الموضوع مم موضػوع آتػر فرعػي، اة اف لػ  صػلة يليلػة بموضػ
وهو السياسة المالية العرايية، فاذا ما اتينػا إلػى تحليػؿ سياسػات التنميػة التػي اتبعهػا العػراؽ، 
ومػػدق اتفايهػػا مػػم السياسػػات الماليػػة المعتمػػدة، سػػنىحظ اف السياسػػة الماليػػة هػػي اةسػػلوب 

يراداتهػا مػف تػىؿ الميزانيػة العامػة للدولػة، وهػي  الذا تنهع  الحلومة في تتطػيط نفقاتهػا وا 
ػػؽ تحقيػػرض لادا صاػػةيتط اااػلناى ػعلر عتيػلتاتها ػطسوايم بطستػي تػلتاة ػلدولمف تـ اداة ا

اا اف هػػػػذ  السياسػػػػة تتعلػػػػؽ بمصػػػػادر ةل ػػػػػية متتلفػػػػػسياسوة ػػػػػعتماعيواية دصاػػػػػيتػػػػػداؼ اها
الػػػدتؿ، واوعػػػ  اةنفػػػاؽ، فضػػػى عػػػف اتعاهػػػات تاطيػػػة الععػػػز فػػػي الموازنػػػة العامػػػة، وهػػػي 

دـ في سبيؿ ذلؾ ادواتها المتمتلة بتوزيم الضرائب وتوزيم اةنفاؽ وطريقػة التعامػؿ مػم تستت
  ،لل48ل الديف العاـ او الفائض

وتتبم اةيرادات والنفقات والتعامؿ مم الععػز يبػيف اف العػراؽ ة يعتمػد تطػا داعمػا للتنميػة، 
 ومنها: فهو يتع  إلى توسيم اةنفاؽ لتاطية بعض اةناطة غير اةيتصادية

التوسػػم بػػالتوظيؼ العػػاـ طلبػػا لماػػروعية النظػػاـ عبػػر تفػػض البطالػػة ولػػيس ةداس مهػػاـ  -
 عامة

 والتوسم في برامم الرعاية اةعتماعيةل -
 والتوسم في الدعـ لقطاعات الطاية والصحةل -

ولػػاف باةملػػاف تحريػػؾ اةيتصػػاد عبػػر اةسػػتتمار، وععػػؿ عائػػدات الضػػرائب تلفػػي لتععيػػؿ 
 تصاد للؿ وتمويؿ الموازنة العامة للدولةلحرلة اةي

ولوف الربط بيف برامم التنمية والسياسة المالية غير موعود، ينبم مف لػوف السياسػة الماليػة 
تقـو على توسيم سقؼ اةنفػاؽ، وتػط اةنفػاؽ رغػـ انػ  انقسػـ إلػى انفػاؽ تاػايلي لمرتبػات  

بمػػػػدق حضػػػػور بػػػػرامم التنميػػػػة وانفػػػػاؽ اسػػػػتتمارا وماػػػػتريات، اة اف المسػػػػالة هنػػػػا تتعلػػػػؽ 
وتطبيقهػػا مػػف اعمػػالي الموازنػػة اةسػػتتمارية، وهػػو امػػر يظهػػر مػػف تػػىؿ لػػوف عائػػد التنميػػة 

  ل49لالمتحقؽ ما يزاؿ غير يابؿ للمىحظة، وتصوصا في القطاع غير النفطي

لتػػػي ياػػػرؼ عليهػػػا البنػػػؾ المرلػػػزا فػػػي تفػػػض التضػػػتـ  ا20ل لقػػػد نعحػػػت السياسػػػة النقديػػػة
حػػت فػػي ضػػبط سػػعر الصػػرؼ وفػػي ضػػبط سػػعر الفائػػدة، وللػػف لػػـ يقابػػؿ تلػػؾ الموعػػود، ونع

السياسة التي اارؼ عليها البنؾ المرلزا سياسة مالية يملنها دفم العراؽ نحو التنميةل فػي 
حػػيف اف تطػػط التنميػػة لػػـ تػػنعم وايعيػػا فػػي تحريػػؾ اةيتصػػاد رغػػـ انهػػا يػػد اطلقػػت منػػذ عػػاـ 
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ة إلػػػى موضػػػوع عىيػػػة الفسػػػاد بالسياسػػػة الماليػػػة وهػػػو مػػػا يسػػػتلـز ااػػػارة بسػػػيط  ،20ل 3002
 ابتداسا تـ عىيت  باعاية التنمية للؿل

 تانيا: الفساد والسياسة المالية
  :23لاف مما يؤار على السياسة المالية انها تذهب إلى اةتي 

رفػػم سػػقؼ اةنفػػاؽ الحلػػومي، بػػدة مػػف اللعػػوس إلػػى تحريػػؾ التنميػػة، ويػػرتبط بهػػذا اةمػػر اف 
ومؤسسػػاتها ة تتعػ  إلػػى فػرض اػػراس منتعػػات الصػناعات الوطنيػػة، ومػف تػػـ فهػػي  الحلومػة

ليسػػت غطػػاس لػػدعـ التنميػػةل ومػػا انفػػؽ علػػى دعػػـ الماػػاريم الصػػايرة انتهػػت دراسػػات عديػػدة 
إلى لون  لػاف انفػاؽ وضػم فػي غيػر محلػ  اا انػ  لػـ يػراع دراسػات عػدوق بقػدر مػا تضػم 

  ل22للمقاسات غير ايتصادية في انفاي  
اف اغلػػب اةنفػػاؽ الحلػػومي يعػػاني مػػف انلاػػاؼ، لونػػ  يعتمػػد علػػى ايػػرادات الػػنفط، وطالمػػا 
اف اةيػػراد النفطػػي متذبػػذب، يعتمػػد علػػى مػػورد ناضػػب، فهػػو يععػػؿ السياسػػة الماليػػة تعػػاني 

 مف ضعؼ القدرة على التليؼ مم الظروؼ اةيتصادية بمرونة لافيةل
لحلػػومي يعتمػد علػػى يواعػػد غيػر مىئمػػة مػػم الترهػؿ والتضػػتـ الػػوظيفي، اف نػوع التوظيػػؼ ا

الظػػػروؼ ، فػػػالتوظيؼ  اداة حمايػػػة اعتماعيػػػة بوصػػػؼ العػػػراؽ دولػػػة ريػػػم، فػػػي ظػػػرؼ يتسػػػـ 
بضػػػعؼ يػػػدرة اةيتصػػػاد علػػػى اسػػػتيعاب اعػػػداد البطالػػػة المرتفعػػػة، والعػػػراؽ اتعػػػ  إلػػػى رفػػػم 

هػػػاز معػػػدةت التوظيػػػؼ للمػػػا ارتفػػػم اسػػػعار الريػػػم النفطػػػي، وهػػػو مػػػا تسػػػبب بػػػاف يتسػػػم الع
الحلػػػومي، وعنػػػدما هبطػػػت ايػػػرادات الػػػنفط لػػػاف هنػػػاؾ صػػػعوبة فػػػي تفػػػض اعػػػداد اػػػاغلي 
الوظػػائؼ الحلوميػػة ومػػف تػػـ صػػعوبة فػػي تفػػض اةنفػػاؽ الحلػػومي علػػى يطػػاع التوظيػػؼل 

، فضػى عػف وعػود 3002  مليػوف موظػؼ عػاـ 4فعدد مػوظفي الحلومػة تعػاوز حػاعز اؿل
مليػػار  20-42مرتبػػات سػػنوية يبلػػ  بػػيف ل  مليػػوف متقاعػػد، ومػػا يحتاعػػ  هػػؤةس مػػف 3نحػػو ل

دوةر ، وهذا التوسم باةنفاؽ ياد إلى تحميؿ السياسة المالية اعباس لـ يلف هنػاؾ مبػرر لهػا 
فيمػػا لػػو اطلقػػت سياسػػة تنميػػة ايتصػػادية ناعحػػة، تصوصػػا واف اغلػػب العمالػػة فػػي القطػػاع 

 العاـ هي غير انتاعية وتمتؿ بطالة مقنعةل
فعة عراس تحمؿ العانػب اةلبػر مػف للػؼ السػلم والتػدمات المقدمػة، تحمؿ الدولة لللؼ مرت

ويعت ذلؾ مف تػىؿ التوسػم فػي معنػى السػلم والتػدمات المعانيػة، لتاػمؿ: اةمػف الػداتلي 
والدفاع والصحة والتعلػيـ، وعانػب مهػـ مػف سػلة الويػود والطايػة والاػذاس، بػؿ ودتلػت الدولػة 
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رعايػػػة اةعتماعيػػػة، يقابلػػػ  اف اةيػػػرادات غيػػػر فػػػي نطػػػاؽ توسػػػيم ماػػػارلتها واسػػػهامها فػػػي ال
% مػػػف 0النفطيػػة ة تتعػػػدق اة نسػػبة صػػػايرة عػػػدا، فػػاةيرادات الضػػػريبية مػػػتى بلاػػت نحػػػو 

اعمػػػالي ايػػػرادات الموازنػػػة العامػػػة، فػػػي حػػػيف اف اةنفػػػاؽ الحلػػػومي مػػػا زاؿ مسػػػتمر بتاطيػػػ  
تػدمات الطبيػة، التػي عانب مف للؼ بعض السلم والتػدمات ومنهػا الويػود وسػلة الاػذاس وال

 تقدـ بمقابؿ ة ياطي للفها الحقيقية ل
فقػػػداف الرؤيػػػة اإلسػػػتراتيعية فػػػي مضػػػموف وهػػػدؼ الموازنػػػة العامػػػة، فالموازنػػػة رلػػػزت علػػػى 
اةنفػػاؽ اةسػػتهىلي لالموازنػػة التاػػايلية  ولانػػت بػػرامم دعػػـ التنميػػة والماػػاريم اةسػػتتمارية 

لتنمويػػػة، وحتػػػى مػػػا انفػػػؽ منهػػػا لػػػـ يلػػػف تاضػػػم غيػػػر عمليػػػة وة تتناسػػػب واحتياعػػػات البلػػػد ا
لريابػػة تلفػػي معهػػا لمراععػػة العائػػد التنمػػوا لىسػػتتمار الػػذا تػػـ انفػػاؽ اموالػػ ، والػػذا غلػػب 
عليػػ  للونػػ  انفػػاؽ عبتػػي، غلػػب الفسػػاد ليضػػعؼ حاصػػل  النهػػائي بماػػاريم غيػػر موعػػودة او 

تعيد تمويؿ اةنفػاؽ علػى  ة تطابؽ المواصفات المتفؽ عليها او غير ملتملة رغـ اف الدولة
نفػػػس الماػػػروع عػػػراس اتػػػىؿ باػػػروط  او هػػػروب المتعايػػػديف عليػػػ  او عػػػراس ارتفػػػاع حفظػػػ  
وصيانت  بفعؿ ويوع  في منطقة غير مستقرة امنيال ومف تـ فاف اةنفاؽ على اةسػتتمار لػـ 

عيػػػد يحقػػؽ تحفيػػػز للقطاعػػػات اةيتصػػػادية والتدميػػػة: الزراعيػػة والصػػػناعية والسػػػياحية، بمػػػا ي
التػػوازف فػػي ماػػارلة القطاعػػات اةيتصػػادية فػػي النػػاتم المحلػػي اةعمػػالي؛ لػػؿ ذلػػؾ تػػـ فػػي 
ظؿ غياب التنظيـ المالي وضعؼ الريابة على انفاؽ الماؿ العاـ، وضػعؼ اناػطة ملافحػة 
الفسػػاد، واسػػتمرار التوسػػم باةنفػػاؽ اللمػػالي والترفػػي رغػػـ اسػػتمرار اةزمػػة الماليػػة وتوسػػعها 

 ل3002-3002تىؿ العاميف 
لػػػيس هػػػذا فحسػػػب، انمػػػا طبػػػم علػػػى السياسػػػة الماليػػػة فػػػي العػػػراؽ صػػػفة: سػػػوس تتصػػػيص 

 ، 24لالمػوارد، فػالمعروؼ اف العػػراؽ يعتمػد علػى الػػنفط لمصػدر اػب  وحيػػد للموازنػة العامػػة  

وطالمػػا اف الريػػم مصػػدر متقلػػب بحلػػـ السػػوؽ العالميػػة، اذف يفتػػرض اف يلػػوف اسػػتتمار او 
باػػلؿ يحقػػؽ ايصػػى عائػػد مملػػف، اة اف تتبػػم تتصيصػػات الموازنػػػة توظيػػؼ تلػػؾ المػػوارد 

وابوابهػػػا يىحػػػظ اف العائػػػد النفطػػػي يػػػتـ هػػػدر ، رغػػػـ انػػػ  حقػػػؽ بعػػػض المزايػػػا المتمتلػػػة برفػػػم 
متوسػػط دتػػؿ الفػػرد مػػف تػػىؿ اعػػادة توزيػػم الػػدتؿ، اة اف هنػػاؾ ابػػواب اظهػػرت تتصػػيص 

مرار اةنفػاؽ علػى الاػرلات العامػة، فػي موارد غير مىئمة وفقا للموازنة العامػة، ومنهػا اسػت
حػػيف اف اةعػػدق ايتصػػاديا هػػو طرحهػػا لىسػػتتمار، ومػػنم موظفيهػػا معموعػػة اسػػهـ فػػي تلػػؾ 
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الاػػػرلات والتوظيػػػؼ فيهػػػا لمػػػف يتفػػػؽ ومعػػػايير العمػػػؿ مػػػف يبػػػؿ العهػػػة المسػػػتتمرة، ويطػػػاع 
ناػكت عديػدة، الارلات المتعترة لتنتم ايؿ مف الللؼ الحقيقية لها  يملف اف يمتد لياطػي م

بعضها يصلم ل  اةستتمار وبعضها اةتػر لالمؤسسػات الطبيػة والعامعيػة ويطػاع الطايػة  
يفترض اف تدتؿ الدولة ب  لعهة واتص تاص يقدـ تدمة في اطار تنافسي بحيث تقػدـ 

 تدمات بمقابؿ الللفة الحقيقية التي يقدمها المنافسوف اةتروفل
 المالىت اةتية :اف ما ورد انفَا ععؿ العراؽ يواع  

اةسػتاىؿ والتوظيػػؼ ة يتناسػب واةتعػػا  نحػػو النػدرة الػػذا يطبػػم المػوارد اةوليػػة الطبيعيػػة، 
والمػػػوارد الماليػػػة المتقلبػػػة التػػػي يؤاػػػر الوايػػػم اف ييمتهػػػا تػػػنتفض باسػػػتمرار، اا اف العػػػراؽ 

ارد المتاحػة يحصؿ على عائد ايؿ يياسا بمرحلة السبعيناتل ويلة المنفعة المتحققػة مػف المػو 
يفيد بوعود هدر، اذ لـ يستطم العراؽ مػف الحصػوؿ علػى عائػد تنمػوا مىئػـ لمػا يبيعػ  مػف 
مػػػوارد طبيعيػػػة ولمػػػا يحصػػػؿ عليػػػ  مػػػف عائػػػد مػػػالي، لمػػػا اف المػػػوارد الباػػػرية المتاحػػػة اػػػب  

 معطلة بؿ وتتضم للتكلؿ بفعؿ التصفيات والهعرة وعدـ وعود تعويض مىئـ لهال
لتوظيػػؼ للمػػوارد ترتػػب عليػػ  اف النمػػو فػػي النػػاتم المحلػػي اةعمػػالي اف انتفػػاض مسػػتوق ا

انمػػا هػػو نمػػو غيػػر حقيقػػي، وسػػبب  ريػػم الػػنفط، وبانتفػػاض الريػػم النفطػػي انلمػػش اةيتصػػاد 
، فالهػػدر اذا يتعسػػد بلػػوف العائػػد مػػف الريػػم 3002 -3004% عػػامي 9ل2العرايػػي بمعػػدؿ 

تصاد ينمو بعيدا عف الريػم؛ رغػـ اف انفػاؽ لـ يتـ  استتمار  بطريقة مف اعنها اف تععؿ اةي
مليػػار   دوةر مػػف معمػػوع الموازنػػات اةتحاديػػة للمػػدة  020اةسػػتتمار الحلػػومي بلػػ  نحػػو ل

 ل3002 -3004بيف 
وطالمػػا اف هنػػاؾ توظيػػؼ او اسػػتتداـ غيػػر سػػليـ للمػػوارد، واف العائػػد التنمػػوا لهػػا ة وعػػود 

ية للدولة، بععؿ تلؾ السياسة تبحػث عػف مػوارد ل ، فاف اةمر يتطلب مراععة للسياسة المال
اتػػػرق غيػػػر الػػػنفط لتمويػػػؿ الموازنػػػة العامػػػة، وتقليػػػؿ حعػػػـ اةنفػػػاؽ العػػػاـ، اة اف الماػػػلىت 
التي تظهر هنا مفادها اف العراؽ رهف عزس مهـ مػف تروتػ  النفطيػة بعػوةت تػراتيص اتبػت 

طموح، وانها رفعت للػؼ اإلنتػاج اوؿ اتتبار لها انها لـ ترفم سقؼ اإلنتاج إلى مستويات ال
لمبػػال  غيػػر ربحيػػػة اف انتفػػض سػػعر الػػػنفط، وهػػو مػػػا يفػػرض اعػػادة النظػػػر بتلػػؾ العػػػوةت 
واةتفايػػات الناعمػػة عنهػػا، والتفليػػر بععػػؿ اةيػػراد النفطػػي ياطػػي نسػػبة صػػايرة مػػف ايػػرادات 

هنػا علػى التزينة العامة ويحوؿ المتبقي من  إلى صندوؽ سػيادا يحفػظ لىعيػاؿ الىحقػةل و 
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اةدارة الحلومية ادارة الموارد اةترق المتاحػة بفاعليػة عبػر انهػاس او تفػض حػاةت الفسػاد 
المالي، ةن  سيلوف للػؿ مبلػ  ييمتػ ، ويعػب اف يحقػؽ انفػاؽ لػؿ مبلػ  منفعػة حقيقيػةل لمػا 
انػػػ  يتوعػػػب اف يلػػػوف اةيتصػػػاد غيػػػر النفطػػػي السػػػبب الحقيقػػػي وراس النمػػػو اةيتصػػػادا فػػػي 

  ل22للمحلي اةعمالي الناتم ا
 تالتا: الفساد واعاية التنمية اةيتصادية

بينػا فيمػا تقػػدـ اف الفسػاد يػػؤتر علػى السياسػػة الماليػة للدولػة، ويبقػػى بيػاف مػػدق تػاتير الفسػػاد 
على التنمية، والواضم هنا اف نسب الفساد المالي تتتلؼ بيف اساسة اسػتتداـ المػورد وعػدـ 

تصػػادية فػػي تتصيصػػ  وانفايػػ ، او اف انفايػػ  اػػاب  عيػػوب: مراعػػاة اةسػػباب والاػػروط اةي
الللػػػػؼ او المزايػػػػا، او ربمػػػػا تػػػػـ اسػػػػتهىؾ المبلػػػػ  لليػػػػا او عزئيػػػػا بالفسػػػػاد عبػػػػر السػػػػرية او 

 العموةتل
وفي لؿ اةحواؿ فاف التلؿ الػذا يحصػؿ هػو اف المػوارد المتصصػة ةنعػاز هػدؼ تنمػوا 

مرتفعػػة عػػدال ويلػػوف الفسػػاد بهػػذ  الحالػػة  لػػـ تحقػػؽ غاياتهػػا، او انهػػا حققػػت غاياتهػػا بللػػؼ
مدتى لتسارة موارد، اذ تستهلؾ بالفسػاد المػالي بعضػا مػف ايػرادات الدولػة سػواس مبااػرة او 
مف تىؿ تحويلها إلى مااريم وعقود وماػتريات، فمػا انفػؽ ة يحقػؽ العائػد منػ ، ومػا انفػؽ 

نػػادرة ماليػػا، وباػػريا فػػاف  ربمػػا يلػػوف غيػػر مبػػرر ايتصػػاديا، وفػػي لػػؿ اةحػػواؿ تضػػيم مػػوارد
ضػػػعؼ مؤاػػػرات التنميػػػة يععػػػؿ المػػػوارد الباػػػرية معطلػػػة، واحيانػػػا تتعػػػ  للهعػػػرة، وفػػػي لػػػؿ 
اةحواؿ فاف ضياع فرص التنمية هو واحد مف اهـ المالىت المرافقػة للهػدر وللتلػؿ الػذا 

 يصاحب ل
هريبهػػا او نقلهػػا وفػػي اغلػػب حػػاةت الفسػػاد المػػالي ة تعػػاد اةمػػواؿ فيهػػا للػػداتؿ، انمػػا يػػتـ ت

للتػػارج، فالػػذا يلعػػع للفسػػاد المػػالي يتعلػػؽ بلػػوف اةرتبػػاط بالوظيفػػة العامػػة او القػػدرة علػػػى 
 ، الحصػػػوؿ علػػػى عقػػػود او منايصػػػات او ماػػػتريات حلوميػػػة انمػػػا هػػػي يػػػدرة مؤيتػػػة ة تػػػدـو
فيستفاد منها بقصد اةتراس السريم، ليؤسس ل  تارج العراؽ ارلة/ ارلات يباار بها حيػاة 

تصػػادية عديػػدةل وفػػي ظػػؿ هلػػذا بيئػػة ة يملػػف اف يتعػػايش اةسػػتتمار معهػػا، فاةسػػتتمار اي
يحتػػػػاج ماػػػػععات وحػػػػوافز ولػػػػيس بيئػػػػة طػػػػاردة، وهػػػػذا يفسػػػػر عػػػػزس مػػػػف اسػػػػباب عػػػػدـ يػػػػدـو 
اةسػػتتمار اةعنبػػي اة فػػي حػػاةت محػػدودة متػػؿ عػػوةت التػػراتيص النفطيػػة مػػم الاػػرلات 

فػػػي لردسػػػتاف العػػػراؽ، وطالمػػػا اف اةصػػػؿ بتػػػدفؽ اةعنبيػػػة واػػػرلات اةتصػػػاةت النقالػػػة و 
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اةسػػػتتمار هػػػو الحصػػػوؿ علػػػى مػػػوارد ة تتػػػوفر مػػػف الموازنػػػة العامػػػة لتاطيػػػة اةحتيػػػاج مػػػف 
مااريم مطلػوب انتاعهػا محليػا، فيلػوف تاطيتهػا عبػر مػوارد مػف مصػادر محليػة او اعنبيػة، 

وتاػايؿ العمالػة الوطنيػة ويلوف اةستتمار مسؤوؿ عف تدفؽ التلنولوعيا والمهارات للداتؿ، 
اف وعد هناؾ ضرورات لذلؾل وبهذا فاف مااريم التنمية او الماػاريم التػي يحتاعهػا العػراؽ 

 للتنمية ة تعد لها تمويى داتليا وة طلبا لىستتمار فيها مف المستتمريف اةعانبل
وحاةت الفساد وما يرافقها مف هدر وضعؼ التنمية، تعلس اعادة توعيػ  المػوارد، وانفايهػا، 
بمػػػػا ة يتفػػػػؽ وبرنػػػػامم التنميػػػػة، الػػػػذا يهػػػػدؼ فػػػػي النهايػػػػة الػػػػى: تفػػػػض البطالػػػػة، وتفػػػػض 

لبحػػث عػػف تعظػػيـ مسػػػتوق وااػػباع الحاعػػات اةساسػػية مػػف السػػػلم والتػػدمات، وا  ،22لالفقػػر
  ،27لالعػالمي  والنقػدا لنظػاـ اةيتصػادا والمػاليلانة الدولة في اومف تـ تعظيـ مالرفاهية،ل

وهو ما يؤار اف ملانة العراؽ ووضع  اةيتصادا غير مستقر، وما حػافظ علػى متطلبػات 
الحد اةدنى مف تلؾ الملانة هو سياسػات البنػؾ المرلػزا فػي التعامػؿ مػم السياسػة النقديػة، 

عنبيػة ومػف الػذهب، رغػـ انهمػا تػاترا بمػا انتهػى وفي توسيم سػقؼ اةحتيػاطي مػف العملػة اة
مليػار  دوةر إلػى  72، والذا تفض حعـ اةحتياطي مف مسػتوق ل3004الي  العراؽ عاـ 

، عػػػػراس السػػػػحب مػػػػف اةحتيػػػػاطي لتمويػػػػؿ 3002مليػػػػار  دوةر مسػػػػتهؿ عػػػػاـ  22مسػػػػتوق ل
ىمػػات فسػػاد الععػػز فػػي الموازنػػة العامػػة، ولتمويػػؿ صػػفقات سػػىح لبيػػرة مػػا زاؿ ياػػوبها ع

  ل28ل متعددة مف حيث ارتفاع للفها وانتفاض لفاستها
وهلػػذا يبػػدو، اف الفسػػاد المػػالي يسػػاهـ فػػي تػػدني لفػػاسة اةيتصػػاد، اذ انػػ  يحػػد مػػف المػػوارد 

والمػػوارد التػػي يػػتـ سػػريتها   ،29لالمتصصػػة لىسػػتتمار ويسػػيس توعيههػػا او يزيػػد مػػف للفتهػػا 
ي حػػيف اف هنػػاؾ مػػوارد اتػػرق تلػػوف غيػػر يػػادرة ةف تتػػرج مػػف نطػػاؽ القابليػػة لىسػػتتداـ، فػػ

تحدث اتر، تاصة في المااريم المعطلة، التي انفؽ عليها عزس مف الموارد وتعرضػت هػي 
 اةترق لحاةت فساد مالي، وهناؾ الموارد البارية التي تتع  للبطالةل
صػرة يظهػر لػدينا انػ  واةمر ة يرتبط بتاريخ راهف للفسػاد، فتتبػم تػاريخ الدولػة العراييػة المعا

، واهمػ  ريػم الػنفط والمػوارد  لـ يظهر تقػدير لػاؼ للمػوارد منػذ العهػد العمهػورا ولاايػة اليػـو
الباػػػرية، فالتعامػػػؿ مػػػم تلػػػؾ المػػػوارد طاػػػى عليػػػ  ضػػػعؼ العقىنيػػػة، ولعػػػؿ اهػػػـ اسػػػباب هػػػذا 

النػاتم اةتعا  هو تعذر عقلية الريم التي اضعفت العمليػات اةيتصػادية الحقيقيػة فػي توليػد 
المحلي، بعبارة اترق: اف اساس السلطة ياـ على وايعة تاليب القوة التي ارادت اف تفػرض 
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نفسػها مػف تػىؿ متػرج الريػم، واسػتمر وتعػػذر علػى مػدق العقػود الىحقػة فػي ظػرؼ لانػػت 
تػػػػنتفض فيػػػػ  مسػػػػاهمات القطاعػػػػات اةتػػػػرق للنػػػػاتم المحلػػػػي اةعمػػػػالي، وهػػػػو امػػػػر يطػػػػرح 

 مسالتيف:
 ائم الهدر المتحقؽلالنظر إلى نت -
 واملانية ويف  عبر عىعات ايتصادية وسياسيةل -

امػػا نتػػػائم الهػػػدر فهػػو التويػػػؼ او التراعػػػم اةيتصػػادا، فػػػي ظػػػؿ محػػيط دولػػػي تنافسػػػي مػػػف 
الصعوبة امتىؾ القػدرة علػى التنػافس فيػ  اة عبػر منطػؽ يعظػـ مػف لاػة التنػافس، فػالموارد 

ملػػف اطىيهػػا إلػػى نهاياتهػػا العظمػػى اة بتعاػػيقها المتاحػػة هػػي بلػػؿ اةحػػواؿ محػػدودة، وة ي
بالعامؿ المعرفي وهو عامؿ ما زاؿ ضعيؼ عدا في العػراؽ بفعػؿ سياسػات ة تهػتـ بالتنميػة 
الباػػرية والمعرفيػػة، التػػي تحتػػاج إلػػى الموهبػػة واةبتلػػار والتبػػرة، اا انهػػا تحتػػاج إلػػى عػػدة 

لللفػاسات منػذ نحػو اربعػة عقػود  سنوات في سبيؿ اعػدادها، فػي ظػرؼ عػد العػراؽ بلػد طػارد
مضػػتل وفػػي حسػػاب بسػػيط يػػدر بعػػض البػػاحتيف الهػػدر وتسػػائر العػػراؽ مػػف المػػوارد للمػػدة 

مليػػار  دوةر، والهػػدر اسػػتمر بعػػدها ولػػـ  0228 -0208فقػػط بػػيف ل 3002- 0980بػػيف 
نتيعػة ضػياع اةيػراد النفطػي المتحقػؽل امػا املانيػة  3002يتويؼ بؿ وتضػاعؼ بعػد العػاـ 

فهو امر يتطلب معهػا التحػوؿ بػالعراؽ إلػى نظػاـ مؤسسػاتي حتػى ة تلعػع السػلطة إلػى  ويف 
اػػػراس الػػػوةسات عبػػػر الريػػػم، ويلػػػوف بػػػديلها ااػػػاعة منطػػػؽ التنػػػافس، والعمػػػؿ علػػػى تحريػػػر 

  ل20ل اةيتصاد مف لعبة الدعـ إلى بقوانيف السوؽ
علػى الدولػة لوحػػدها؟  والطػرح الػذا يحتػاج إلػى مراععػة: هػؿ اف مسػؤولية حفػظ المػوارد تقػم

اةعابػػة علػػى ذلػػؾ اف غطػػاس الدولػػة هػػو مػػف يحػػدد يواعػػد اللعبػػة السياسػػية واةيتصػػادية إلػػى 
حد بعيد، والموارد الرئيسة تقم بيدها، فهػي مػف تحسػف او تسػيس ادارة المػوارد المتاحػة عبػر 

 التىعب بالمنظومة التاريعية او عبر التىعب بالبيئة التي توعد فيهال
يتمتؿ الهدر في الموارد في عػدة اناػطة، يملػف اف تظهػر معتمعػة او بعضػها، بػيف  وهلذا،

لاايػػػة  3002حػػػيف واتػػػر، او يملػػػف اف تلػػػوف متلػػػررة اةعتيػػػاد وهػػػو مػػػا يحصػػػؿ منػػػذ عػػػاـ 
، وهي:  اليـو

اةسػػتهانة بالملليػػة العامػػة، اا المػػوارد والمناػػات والممتللػػات التػػي تلػػوف مللػػا عامػػة للدولػػة 
د نظػػرة عامػػة تػػدعو إلػػى عػػدـ تقػػديرها او اف يلػػوف تػػوفير الدولػػة لهػػا لعػػزس والمعتمػػم، ووعػػو 
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مف سياسة ريم عامػة بػى عوائػد تنمويػة تػذلرل وهػو مػا يفيػد اف اسػتهىؾ تلػؾ المػوارد يػدور 
 في اطار تقافة تقليدية وليس في اطار عملية تنمويةل

ة اةيتصػػادية، عػػػراس لمػػا ويػػتـ اسػػتبعاد يػػدر مهػػـ مػػف مػػوارد الدولػػة مػػف العمليػػات واةناػػط
ضعؼ الوعي باهمية تلؾ الموارد واهميتها للتنمية، واهمها الموارد البارية والويػت، فالويػت 

 يعطي مؤار على عمؽ اةزمة الناعمة عف ضياع فرص التنمية لعدة عقود سابقةل
وحػػرؼ مسػػار يسػػـ اتػػر مػػف المػػوارد اةيتصػػادية عبػػر عمليػػات فسػػاد مػػالي بالاػػة التعقيػػد، 

، تسػػتهدؼ لنتيعػػة التعػػرض إلػػى التنميػػة داتػػؿ الدولػػة واعػػادة توزيػػم الػػدتؿ، ومنهػػا: متعػػددة
اةتتىس وسوس ادارة الماؿ العاـ، وللهػا تظهػر فػي اتنػاس العقػود والمنايصػات والماػتريات، 
وتتسػػػػبب بػػػػاف ترفػػػػم الللػػػػؼ باػػػػلؿ غيػػػػر مبااػػػػر او اف تلػػػػؾ اةعمػػػػاؿ تلػػػػوف اناػػػػطة غيػػػػر 

 يها حتى تلوف غير معدية وتهمؿلايتصادية او يتـ فرض عموةت عل
 

 ادلث:  الرابع مذي كفاية جهىد مةاف:ة الفساد ادلايل واحلذ من هذر ادلىارد
مما تقدـ، لدينا مسعلتاف : المسعلة اةولى : متعلقة بالتعامؿ مم الفساد المالي ، فالواضم 

ـ والمنم، ودعـ اف العراؽ ارع بتنظيـ تاريعات تتعامؿ مم الفساد المالي مف ناحية التعري
الافافية والنزاهة، واسس إلى عانب ديواف الريابة المالية، هيئة النزاهة وما يلحؽ بها مف 
ملاتب للمفتايف العمومييف في لؿ وزارة، وارع باعراسات ريابة سابقة واترق ةحقة على 

الماؿ اا عملية فساد يملف اف تحدث في التعامىت اةدارية والمالية، ومنها متى: سرية 
العاـ، او التىعب بالعقود والمنايصات وبيم اراضي ودور الدولة، والمناكت الحلومية، 
والتىعب بالماتريات الحلومية، والصفقات مم العهات اةعنبية، فللها تتيم حاةت فساد 
متتلفة، اة اف المىحظ هنا اف لؿ تلؾ العهود لـ يوالبها تفض في معدةت الفساد انما 

اؽ في المستويات المنتفضة او في ذيؿ الدوؿ في حعـ ومستوق الفساد بقي العر 
  ل0لما مىحظ بالعدوؿ ل 3002المستارا منذ عاـ 

اما المسعلة التانية : المتعلقة بويؼ الهدر في الموارد،وهو المتعلؽ بلوف اف هناؾ موارد 
لويت، للها ة تلبي محدودة يمتللها العراؽ: موارد طبيعية او مالية او بارية او مصنعة وا

وعود عىية منطقية بيف ما تصص وبيف اةهداؼ وبيف النتائم الظاهرة، فلؿ ماروع 
يتصص ل  مورد مالي وبارا وعناصر اإلنتاج الىزمة والويت والعهد، اة ان  يلوف 
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حاصؿ بعض المااريم هو عدـ وعود نتائم تتىئـ وما انفؽ عليها او انها تبقى معطلة او 
انعاز بعضا منها ويبقى معلؽ اتماـ انعازها على اتعا  الدولة لدعـ اتماـ اةنعاز، ان  يتـ 

 او اف للؼ اةنعاز غير وايعية ومتضتمة بالؿ ة يتناسب وحقيقة الماروع الموعودل
 اف ما تقدـ يمتؿ هدر، وصيا  متنوعة، لما بينا  ومتمتؿ باةتي:

 سياسة ريم عامة بى عوائد تنموية تذلرل -
 واستبعاد تقدير الموارد البارية والويت مف العمليات واةناطة اةيتصاديةل -
 واةستيىس على يسـ اتر مف الموارد عبر عمليات فساد مالي اب  منظـل -

 3002 -3002وحتى يلوف العراؽ يادرا على تفض الهدر الموعود، اتع  في العاميف 
  :20لتي إلى رفم معدؿ التتصيص المىئـ للموارد، وظهر اة

دعوات ةصىح النظاـ الضريبي، فالمعروؼ اف العراؽ لـ يطور نظامَا ضريبيَا في 
السنيف السابقة لون  يعتمد على الريم النفطي لتمويؿ الموازنة العامة، اة اف تقلب 
وانتفاض اسعار النفط، وصعوبة اةستمرار برفم الضرائب على الدتوؿ التابتة لالمرتبات  

  لسنة 002تتع  إلى اعادة النظر باحلاـ يانوف ضريبة الدتؿ المريـ لععؿ الحلومة 
، لرفم العائد مف الضرائب وايعاد مصادر اترق ومنها رفم 3004المعدؿ عاـ  0983

الرسـو على لؿ التعامىت الحلومية مف عمليات بيم واراس وانعاز تدمة حلومية،لل 
ت عامة، ومتال  اعازة عمؿ ابلات وتعديؿ الرسـو المستوفاة مف اعازة ممارسة تدما

 اةتصاؿل
، مف اعؿ ضماف عمؿ 3004  لسنة 24اصىح النظاـ اللمرلي، بموعب القانوف ريـ ل

السيطرة النوعية عما يرد مف سلم وتدمات، وتفعيؿ اعراسات ملافحة التهرب مف الرسـو 
 اللمرليةل

ي، الذا يقر المسؤولية اصىح الموازنة العامة، فالعراؽ يعتمد على النظاـ البرلمان
الحلومة عف اعداد الموازنة، واف حؽ البرلماف هو في المصادية على الموازنة، فالموازنة 
هي اداة الحلومة لتطبيؽ السياسات الحلومية والبرنامم الحلومي، فهي تقدـ ما ترا  

اف تضم مىئما لها، اة انها تدتؿ ضمف محور التوازف والتعاوف مم البرلماف مما يعبرها 
موازنة ة تتعرض لرفض البرلماف، وهذا اةمر دفم الحلومة إلى تاسيس ملتب تاص 
بالموازنة، وتدييؽ اةيرادات واةنفاؽ الحلومي، بما يتيم مرايبة ملامف التلؿ ولافها 
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وعىعها، واةتفاؽ على لوف لؿ ما يقبض مف ايرادات ورسـو وضرائب وارباح وعوائد 
ولة، يودع في التزينة العامة للدولة، وتطوة تاسيس ملتب للموازنة بيم وايعار امواؿ الد

مم آلية الطلب مف الوزارات تحديد مف تحتاع  مف موارد لتوضم في الموازنة، يععؿ 
الموازنة العامة التر تتصصية وايؿ مف ناحية سوس تتصيص الموارد العامة، تصوصا 

حقيقية وليس الترفية، وهي تطوة ستدفم في ظؿ الطلب مف الوزارات اف تقدـ احتياعاتها ال
 ةحقا إلى اعداد موازنات يقترب فيها اةنفاؽ مم اةحتياجل

اصىح نظاـ منم العقود والمنايصات والماتريات الحلومية، ويعد نظاـ العقود 
والمنايصات والماتريات مف اهـ المعاةت للعىيات المالية بيف الحلومة والقطاع 

 3002ايضا بظهور حاةت فساد، والمرحلة الىحقة على العاـ التاص، والتي تسمم 
لانت مرحلة بدد فيها اللتير مف الموارد المالية، فالتتصيص اظهر ان  غير مىئـ للعديد 
مف المااريم، اا ان  تطط ل  مف غير دراسة عدوق وانما تحلمت ب  اعتبارات غير 

مة، واةلتر من  ان  ظهر اف اغلب ايتصادية، لما اف الللؼ في الاالب لانت غير مىئ
المااريم والعقود والماتريات التي تمت انها لـ تلف مطابقة للمواصفات التي تطرح عند 
اةحالة، وهنا لععت الحلومة إلى التاليد على دفم الوزارات العرايية إلى التعايد مم 

المهمة مف ارلات عالمية متتصة ومعروفة، في المااريم اةستراتيعية والماتريات 
السوؽ العالمية، لصفقات السىح، وغيرها، واف تلوف اةحالة في موضوع المنايصات 
والماتريات والعقود على اساس التنافسية، وبنظاـ يمتاز بالافافية، بقصد منم الاش 
واةحتياؿ والراوة والمحسوبية في اةحالة، وتنفيذ سياسة ايتصادية للريابة على تنفيذ 

ريات والمنايصات، اة اف اةمر يواع  بصعوبة التعامؿ مم العديد مف العقود والمات
المااريم المتللئة والتي تقؼ تلفها عهات سياسية، او اف اةاتاص لـ يعودوا متواعديف 

 في العراؽل
، 3004  لسنة 92ملافحة غسيؿ اةمواؿ، وتاريم يانوف ملافحة غسيؿ اةمواؿ ريـ ل

يؿ اةمواؿ لهيئة مستقلة، واعطي للبنؾ المرلزا سلطة والذا اسس ملتب استتبارات غس
مرايبة عميم المؤسسات المالية العاملة في العراؽ، وللىهما الملتب والبنؾ صىحية 
التحقيؽ الفورا عف مصدر اةمواؿل رغـ ذلؾ ما تزاؿ اللتير مف اةمواؿ تهرب بصي  

يؿ اةمواؿ بحيث وة متتلفة، وهو ما يطلب اعراسات مضاعفة، اا توسيم نطاؽ غس
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تقتصر على حرلة النقود غير النظامية ةداس مهاـ غير يانونية، انما تمتد لتامؿ عملية 
 افراغ العراؽ مف العملة اةعنبيةل

، اة اف ازدهارها تـ بعد عاـ 0990ملافحة تهريب النفط، وهي ظاهرة ناطت بعد عاـ 
لعاملوف عليها، وبضمن  دعـ اةحزاب لتمويؿ اناطة عديدة يقوـ بها المهربوف او ا 3002

والتنظيمات المسلحة، وة توعد احصاسات بهذا الااف اة اف هيئة النزاهة ايرت وعود 
عمليات تهريب للنفط، والحلومة اةتحادية اتهمت حلومة ايليـ لردستاف او اطراؼ فيها 

لحقوؿ العرايية ولـ بتهريب النفط، وة توعد احصاسات عرايية تتبت لـ هو اإلنتاج الفعلي ل
هو اةستهىؾ الداتلي ولـ هو معدؿ التصدير الللي، فما زالت العملية تتضم للتقدير 
في احياف، وهو ما يفتم المعاؿ لىعتهاد بالقوؿ اف هناؾ عمليات تهريب للنفط، ويحدث 

 بيف حيف واتر التااؼ عمليات تهريب للنفط العرايي عبر الحدودل
هعرة اللفاسات العلمية، او تصفية البلد منها، فهي عملية افقرت  الحاعة إلى التعامؿ مم

البلد، وعففت عزس مهـ مف متزون  وتروت  القومية، في ظرؼ ة يوعد تعويض عف الهدر 
 المتحقؽ منها، لوف هذ  التروة تحتاج إلى ترالـ معرفي ة يات بيف ليلة وضحاهال

تلوف هناؾ اساليب لمواعهة ظاهرة لهذا يصبم مف الضرورة بعد لؿ هذ  اةفلار اف 
الفساد المالي  متؿ " تبني اسلوب الريابة الاعبية لرصد ومتابعة حاةت الفساد المنظـ مف 
تىؿ تنمية وتوعي  الحس العاـ لدق افراد المعتمم بصورة عامة والعامليف باعهزة الدولة 

 3002 -3004ي ، اف الوضم اةيتصادا الذا مر ب  العراؽ عام  23لبصورة تاصة "
يد دؽ عرس اةنذار لتصميـ نظاـ ايتصادا يلوف يادر على التفاعؿ المرف مم الموارد، 
ويستتدمها باعراسات فاعلة، ويويؼ الهدر او سوس اةستتداـ، بمعنى آتر، اف على 
الحلومة اف تصمـ نظاـ ايتصادا وسياسة مالية ة تعتمد على النفط لمصدر وحيد 

حلومية، وبالمقابؿ اف لؿ ايراد يدتؿ التزينة العامة يتوعب اف يلوف لتمويؿ اةيرادات ال
 هناؾ مبرر ةنفاي  واف يعرا ريابة على انفاي ل

وة يتويؼ اةمر على تفعيؿ العهد المحلي فحسب في تتبم طرؽ ةيقاؼ الهدر في 
د مف هدر الموارد العرايية، انما اف يرافق  التماس الدعـ لعهود المؤسسات الدولية في الح

الموارد، ففي زيارة ماترلة لىميف العاـ لىمـ المتحدة، ومدير البنؾ الدولي، ومدير البنؾ 
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، ااترط البنؾ الدولي لىستمرار بمنم يروض 3002اذار  32-32اةسىمي للعراؽ في 
  22: لللعراؽ، ومساعدت  على تعاوز ازمت  اةيتصادية اةتي 

 تصة للارلات العامة وغيرها مف اناطة ايتصاديةلاف يتبم العراؽ اعراسات التص -
 اصىح النظاـ اةيتصادا واةدارا للدولة -
 تفض اةنفاؽ العاـ، والتويؼ عف التوسم بالقطاع العاـ لانفاؽ او توظيؼ -
 اف يارؼ البنؾ الدولي على آلية التتطيط واةنفاؽ للقروض التي يمنحها البنؾ للعراؽل -

العراؽ ااترؾ بمؤتمرات وانضـ ةتفايات عدة مف اعؿ دعـ عهود وة ننسى بالطبم اف 
اةصىح اةيتصادا، ومنها المصادية على اتفايية اةمـ المتحدة لملافحة الفساد بموعب 

ل وة يملف تصور نعاح العهد الوطني او فاعلية العهد 3007  لسنة 22القانوف ريـ ل
لوحدة واحدة، واف توعد ارادة سياسية ةنهاس الدولي، ما لـ يتـ النظر إلى لؿ تلؾ العهود 

 الفساد المالي، واف تلوف هناؾ ارادة بعتعا  إتباع سياسة مالية فاعلة ة ترلز على الريمل
 

 خلامتةا
متلت الموارد العرايية واحدة مػف اهػـ دعػائـ تػروة البلػد، اة انهػا تعرضػت علػى مػدق العقػود 

اسة متحققة مف تىؿ اساسة اسػتتداـ المػوارد علػى اةتيرة إلى اساسة استاىؿ وهدر، فاةس
 نحو يضر بقيمتها ويضعها بملاف غير مىئـ لهال

وامػػا الهػػدر، فانػػ  يمتػػؿ اسػػتنزاؼ مػػا متػػاح مػػف مػػوارد، علػػى نحػػو يععلػػ  غيػػر ذا ييمػػة بػػؿ 
ويحمػػػؿ الدولػػػة والمعتمػػػم عػػػبس التسػػػارة للمػػػوارد المتاحػػػة: طبيعيػػػة وماليػػػة ومػػػواد مصػػػنعة 

ايػد التنميػة الػوطنيل ومػف تػـ يلػوف سػوس التتصػيص هػدر بحػد ذاتػ ، لونػ  وويت وعهد، وف
يلػػػوف بػػػى فائػػػدة يملػػػف اف تعػػػود للدولػػػة والمعتمػػػم عمػػػا تػػػـ انفايػػػ ، فالهػػػدر هػػػو ايػػػرب إلػػػى 
اتػػىؼ، سػػواس لػػاف عػػف عػػدـ درايػػة بمضػػموف التتصػػيص او تػػـ عػػف درايػػة بنتػػائم الهػػدرل 

اف تظهػر معتمعػة او بعضػها، بػيف حػيف  ويتمتؿ الهػدر فػي المػوارد فػي عػدة اناػطة، يملػف
،  3002واتػػر، او يملػػف اف تلػػوف متلػػررة الحػػدوث وهػػو مػػا موعػػود منػػذ عػػاـ  لاايػػة اليػػـو

والمتمتلػػػة بتعظػػػيـ سياسػػػة الريػػػم فػػػي اةنفػػػاؽ الحلػػػومي بػػػى عوائػػػد تنمويػػػة تػػػذلر، وضػػػعؼ 
 يلالوعي باهمية الموارد البارية في التنمية اةيتصادية، وسيادة الفساد المال
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اف يدرة الدوؿ على ملافحػة الفسػاد تػات مػف تػىؿ عػدة طػرؽ واهمهػا: الريابػة الذاتيػة عبػر 
تناػػيط الػػوازع اةتىيػػي، ويػػوة واسػػتقرار القػػانوف وسػػد تاراتػػ ، وتناػػيط اعهػػزة ريابيػػة فاعلػػة 
تستطيم رصد الفساد ولاف ، وتعاوف القطاع التاص، لون  العهة اةولى التػي تتمػاس مػم 

وميػػػة التػػػي يملػػػف اف يمػػػر عبرهػػػا الفسػػػاد المػػػاليل بعبػػػارة اتػػػرق، اف الفسػػػاد المصػػػالم الحل
المالي يملف حصار  وردع ل اة اف ما يىحظ على العراؽ هو اف سياسات ملافحػة الفسػاد 
المالي لانت ضعيفة ولـ تحقؽ الاايات مف وعود لؿ المؤسسػات المعنيػة بملافحتػ ، اةمػر 

 حقؽ بالمواردلالذا تسبب برفم معدةت الهدر المت
 وفي التتاـ، لقد توصؿ البحث إلى اةستنتاعات اةتية:

اف سياسة الحلومة العرايية فػي مضػامينها التعليميػة والصػحية والزراعيػة والصػناعية، ورغػـ 
ما يرصد لهػا مػف مػوارد، مػا زالػت مترعاتهػا بعيػدة عػف التطػط والبػرامم التػي وضػعت مػف 

 اعلها، بحلـ سيادة الفساد الماليل
مػػػا زاؿ اةنفػػػاؽ الحلػػػومي يعػػػاني مػػػف تلػػػؿ، اذ ة توعػػػد رؤيػػػة اسػػػتراتيعية للموازنػػػة العامػػػة، 

 وةهداؼ تدتؿ الدولة اةيتصادا في المعتمم، فالموارد العرايية ما زالت معهدة عبر:
 تدتؿ الدولة في دعـ بعض القطاعات، متؿ يطاع الطاية والصحة والرعاية اةعتماعية

تػػـ بنػػاس هيالػػؿ بيرويراطيػػة واسػػعة البػػر مػػف احتياعػػات العػػراؽ ةدارة التوسػػم بػػالتوظيؼ، اذ 
 مرافؽ عامةل

اةستمرار بتمويؿ ارلات تاسرة صػناعية واناػائية، وتحمػؿ للفهػا، اذ انهػا لػـ تحقػؽ    -ج
 ل3002اا انتاعية تذلر منذ عاـ 

الضػػػػعؼ فػػػػي استحصػػػػاؿ مػػػػوارد اضػػػػافية غيػػػػر العائػػػػد النفطػػػػي، نتيعػػػػة تلػػػػؿ فػػػػي النظػػػػاـ 
ريبي، واعتمػػػػػاد اةوعيػػػػػة الضػػػػػريبية علػػػػػى مرتبػػػػػات المػػػػػوظفيف التابتػػػػػة واهمػػػػػاؿ يطػػػػػاع الضػػػػػ

اةعمػػػاؿ، ويلػػػة الرسػػػـو علػػػى التػػػدمات الحلوميػػػة، مػػػتى تػػػدمات الطايػػػة والتعلػػػيـ والصػػػحة 
 الحلوميةل

مػا زاؿ الفسػاد المػالي يتسػم نطايػ  بحلػػـ الضػعؼ الحاصػؿ فػي اعػراسات الحلومػة، ويتمتػػؿ 
 لعامة، واةبتعاد بالموارد عف تحقيؽ غايات التنميةلبالتعدا على المللية ا

مػػػػا زالػػػػت الاػػػػفافية ضػػػػعيفة فػػػػي بعػػػػض تعػػػػامىت اةدارات الحلوميػػػػة، ومنهػػػػا المنايصػػػػات 
 والعطاسات الحلومية، والعقود، وهو ما سمم بوعود فرص لينفذ اليها الفساد الماليل
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رييػب فػي ادارة المػوارد،  ما زالت اعػراسات الحولمػة ضػعيفة، اا تػرؾ الحلومػة لوحػدها بػى
ومػػػػف الضػػػػرورا اف يػػػػتـ ااػػػػراؾ القطػػػػاع التػػػػاص، ومنظمػػػػات المعتمػػػػم المػػػػدني، فػػػػي تلػػػػؾ 

 اةعراساتل
 الحىصيات

اف ما بلا  الفساد المالي مف مستويات تطيرة في المعتمم، تععلنا نقوؿ ان  يعب اف 
 نة هي:توضم ل  عىعات تتىسـ واتار ، ومف بيف تلؾ العىعات التي نراها ممل

البحث عف لؿ ما يعمؽ الافافية، ومن  ععؿ تعامىت اةدارات الحلومية  -اوة
وتصوصا على الصعيد المالي: منايصات وعطاسات وعقود متاحة ةا باحث، وهو ما 
يععؿ الباحتيف يادريف على مىحظة اا نااط او اداس ة يراع متطلبات اداس المهاـ او ة 

حة، وبذلؾ يلوف المعتمم هو اةداة ةنهاس الفساد المالي او يراع الللؼ الحقيقية المتا
 تفض ل

القياـ باصىحات واسعة مالية وادارية، ومنها رفم يد الدولة عف يطاعات مهمة في  -تانيا
اةناطة اةيتصادية واةعمار في الدولة وفتم باب اةستتمار فيها، وععؿ مداتؿ او 

يم، وبذلؾ ة تتحمؿ الدولة عبع احالة العطاسات إلى ابواب اةستتمار متاحة لمرايبة العم
الارلات وانما تقدـ الارلات عروض ةنااس اناطة ايتصادية للحلومات المحلية، تراعي 
 عىيات السوؽ: العرض والطلب، ويحوؿ اغلب ايراد الدولة النفطي إلى صندوؽ سيادال

ارصدة الموظؼ ودتل  للمرايبة اااعة التعامىت اةللترونية الموحدة، واف يتضم  -تالتا
اةللترونية الموحدة، طالما ان  يعمؿ بالقطاع العاـ، او بالعمؿ السياسي، فلااؼ الذمة 
المالية اتبت ان  مسالة سطحية، وعىع  او تفعيل  هو اف يلوف هناؾ تعميؽ للتعامىت 

ما يتعلؽ بلؿ المالية اةللترونية والتي سيلوف المواطف فيها وبضمن  الموظؼ منلاؼ في
تعامىت  اةللترونية ويعرؼ متى تـ ارتفاع ارصدت  الماليةل لما يتوعب اف يلوف هناؾ 
مراعاة لعىية المرتبات باةسعار الموعودة في السوؽ، اا اف تلوف اةعور لافية لحياة 
الموظؼ، حتى يمتنم عف طلب الراوة او البحث عف مصادر مالية مف تىؿ اةستيىس 

 واؿ العامةلعلى اةم
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 لما يتطلب اف يلوف هناؾ حمىت تتقيؼ اعتماعية ودينية عف متاطر الفسادل -رابعا
ومف الضرورا اعراس اصىح اامؿ في إعهزة الدولة وهياللها اةدارية ،  -تامسا

فاةصىح السياسي يععؿ مف غير المملف اف توفر السياسة اغطية حماية لعرائـ الفساد 
 الماليل
العراؽ علي  اف يطور ضوابط يانونية ةستحصاؿ الموارد وضوابط يانونية  اف -سادسا

 محلمة باةيرادات والنفقات، بما يسهـ بويؼ الهدر بالموارد المتاحة في عانبها الماليل
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 اذلىامش
يتيػا تتوزع الموارد علػى لػؿ اللػرة اةرضػية بطريقػة غيػر متسػاوية، اة انهػا موعػودة، وتار ل* 

لانػػت يػػوة اةمػػـ والػػدوؿ ورفاهيتهػػا تقػػاس بمواردهػػا، اة اف معنػػى المػػوارد والقػػوة اػػهد تػػىؿ 
العقود اةتيرة انقىب واضم في مضمون ، لتتحوؿ مف دالة مورد تاـ إلػى دالػة مػورد يابػؿ 
، المعرفة ادوات تعيد توظيؼ الموارد او انهػا تتلػؽ  لىستتمار في : المعرفة، ففي عالـ اليـو

دائؿ او تػػػروات يلػػػوف حاصػػػؿ المعرفػػػة المسػػػتتمر فيهػػػا يػػػادر علػػػى تحقيػػػؽ نمػػػو مضػػػاعؼ بػػػ
بموارد طبيعية وبارية محدودةل واذا ما اتينا إلى تعريػؼ المػوارد سػنعد اف هنػاؾ مػف يعػدها 
عوامػػػؿ اإلنتػػػاج، وهػػػي بلػػػؿ اةحػػػواؿ تػػػروة لامنػػػة، تحتػػػاج إلػػػى توظيػػػؼ واسػػػتاىؿ، تتويػػػؼ 

ة تملػػف مػػف اسػػتاىلها، وهػػي تػػزداد ييمتهػػا للمػػا اسػػتتمرت ييمتهػػا علػػى تطػػوير اسػػاليب فنيػػ
المعرفػػػػة فيهػػػػال وهنػػػػاؾ منظػػػػور واسػػػػم للمػػػػوارد، يمتػػػػد لياطػػػػي الطبيعػػػػة واةنسػػػػاف والتصػػػػنيم 
والويػػت، وراس المػػاؿ، وهػػي يػػد تلػػوف مسػػتالة اسػػتاىة لػػامى او تلػػوف مسػػتالة اسػػتاىة 

، عػذاب مزهػر حميػد، نقػؿ وتػوطيف تقليديا، او يد تلوف مهملةل ينظر: فياض عبػد ا  علػي
التلنولوعيا واترها في تنمية المػوارد الباػرية دراسػة نظريػة تطبيقيػة، معلػة لليػة باػداد للعلػـو 

ل 228-222، ص ص3000، لليػػػػة باػػػػداد للعلػػػػـو اةيتصػػػػادية، 32اةيتصػػػػادية، العػػػػدد 
 وايضا:

Robert M. Solow, The Economics of Resources or the Resources 
of Economics, The American Economic Review, Vol. 64, No. 2, 
Washington, American Economic Association, May, 2008, pp: 2-5. 

وربػػط المػػوارد بلونهػػا عوامػػؿ لىنتػػاج مبعتػػ  اف اإلنتػػاج يحتػػاج إلػػى عػػدة عوامػػؿ ةطىيػػ ،  
رفػػة، لتػػدتؿ فػػي عمليػػة واناػػطة فهػػو يحتػػاج إلػػى اةرض وراس المػػاؿ والمػػوارد اةوليػػة والمع

تسػػهـ باإلنتػػاج تػػـ بالتنميػػة، مػػم مىحظػػة اف العىيػػة بػػيف اطػػراؼ هػػذ  المعادلػػة مرنػػة، واف 
مػػػدتىت التنميػػػة لػػػـ تعػػػد تتويػػػؼ علػػػى وعػػػود لػػػـ مػػػف المػػػوارد اةوليػػػة الطبيعيػػػة بقػػػدر مػػػا 

صػػى اصػػبحت ترلػػز علػػى اةسػػتتمار فػػي المعرفػػة، وهػػو مػػا يععػػؿ اسػػتاىؿ المػػوارد يػػتـ باي
 يدر مف الفاعلية للما استحضرت المعرفة والعلس صحيمل

Jeffrey A. Krautkraemer, Economics of Natural Resource Scarcity: 
The State of the Debate, Discussion Paper, No. 5, vo;. 14, 
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Washington, Resources for the Future, April 2005, pp: 31-33. 
http://www.rff.org/files/sharepoint  مػػػدتىت التنميػػػة لػػػـ تعػػػد تتويػػػؼ علػػػى وعػػػود

لـ مف المػوارد اةوليػة الطبيعيػة بقػدر مػا اصػبحت ترلػز علػى اةسػتتمار فػي المعرفػة، وهػو 
ما يععؿ استاىؿ المػوارد يػتـ بايصػى يػدر مػف الفاعليػة للمػا استحضػرت المعرفػة والعلػس 

 صحيمل
يتصادية واةعتماعية في العػراؽ بػاإلدارة اللفػوسة حالـ محسف محمد، تفعيؿ التنمية اة - 0

-82،  ص3002، عامعػة اهػؿ البيػت، 2للعوائد النفطية، معلة عامعة اهؿ البيت، العدد 
ل وايضػػػا: طػػػ  علػػػي نايػػػؿ، اسػػػتدامة المػػػوارد الباػػػرية فػػػي العػػػراؽ، معلػػػة عامعػػػة اةنبػػػار 82

 ل4-2،  ص3008، عامعة اةنبار، 3للعلـو اةيتصادية واةدارية، العدد 
 
علػػي نعػػيـ محمػػود، مويػػم العػػراؽ فػػي التارطػػة النفطيػػة الدوليػػة، معلػػة عامعػػة اةنبػػار  -3

 ل400-298،  ص3000، عامعة اةنبار، 4للعلـو اةيتصادية واةدارية، العدد 
، تاػػريف التػػاني 20محمػػد آدـ، ماهيػػة المػػوارد اةيتصػػادية وانواعهػػا، معلػػة النبػػع، العػػدد  -2

 ل22، ص 3000
يحيى غني النعار ، اماؿ عبد اةمير اػىش ، التنميػة اةيتصػادية نظريػات ، ماػالؿ  - 4

 ل  228، ص 0990، مبادقس، سياسات ، دار اللتب ، الموصؿ ،
،  8-7،  ص3004، اللويػػػػػػػػػػت، اةوابػػػػػػػػػػؾ، 3002التقريػػػػػػػػػػر اةحصػػػػػػػػػػائي السػػػػػػػػػػنوا،  - 2

 ل32-34ص
، 3003وحػػػػػػد، ابػػػػػػو ظبػػػػػػي، صػػػػػندوؽ النقػػػػػػد العربػػػػػػي، التقريػػػػػػر اةيتصػػػػػػادا العربػػػػػػي الم -2

وايضػػػػػا: التقريػػػػػر اةيتصػػػػػادا السػػػػػنوا للبنػػػػػؾ المرلػػػػػزا العرايػػػػػي، البنػػػػػؾ -ل380-370ص
 ل29، ص3004المرلزا العرايي، المديرية العامة لىحصاس واةبحاث، 

حالـ محسف محمد، تفعيؿ التنمية اةيتصادية واةعتماعية في العػراؽ بػاإلدارة اللفػوسة  - 7
 ل99در سبؽ ذلر ، صللعوائد النفطية، مص

مليػوف  برميػؿ/  2ل0اف اةستهىؾ المحلي لمف لافة ماتقات الػنفط  ارتفػم مػف نحػو ل -*
مليػوف   82ل0إلػى نحػو ل 3000مليػوف  برميػؿ/ يػـو عػاـ  8ل0إلى نحو ل 3008يـو عاـ 

الػؼ   002ل في حيف اف اةستهىؾ مف الااز الطبيعػي بلػ  نحػو ل3003برميؿ/ يـو عاـ 
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 0ل020والػى ل 3000الػؼ  برميػؿ/ يػـو عػاـ  039وليصػؿ إلػى ل 3008عػاـ  برميؿ/ يـو
، اللويػػػت، المصػػػدر 3002ل التقريػػػر اةحصػػػائي السػػػنوا، 3003الػػػؼ  برميػػػؿ/ يػػػـو عػػػاـ 

 ل49-44السابؽ،  ص
اف المعطيػػػات تبػػػيف اف العػػػراؽ لػػػـ يتعػػػ  إلػػػى اةسػػػتتمار المحلػػػي فػػػي تطػػػوير اإلنتػػػاج  - 8

التػراتيص متواضػعة اةتػر والفائػدة لىيتصػاد الػوطني لمػا النفطي والاػازا، ولانػت عػوةت 
بفعػػؿ انتفػػاض ييمػػة برميػػؿ الػػنفط عالميػػا وارتفػػاع  3002 -3004بينتػػ  معطيػػات اةعػػواـ 

  دوةر 9ل2  دوةر للفػة تاػايلية للبرميػؿ الواحػد ونحػو ل8ل4للؼ استتراع  البالاة نحػو ل
دوةر، ناهيػػؾ عػػػف اربػػاح الاػػػرلات   7ل00للفػػة راسػػػمالية، اا معمػػوع الللػػػؼ تبلػػ  نحػػػو ل

المسػػتتمرة والتػػي ععلػػت للفػػة البرميػػؿ الواحػػد المنػػتم والواصػػؿ للمػػوانم العراييػػة علػػى التلػػيم 
  دوةرل تقريػػر: نتػػاج الػػنفط العرايػػي لػػـ يعػػد معػػديا، دار بابػػؿ للدراسػػات 30العربػػي نحػػو ل 

 ل3002واةعىـ، في: اذار 
http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=4289 

وايضػػػا: احمػػػد اػػػمس الػػػدف، لػػػـ يتطلػػػؼ انتػػػاج برميػػػؿ البتػػػروؿ لػػػدق البػػػر منتعػػػي العػػػالـ؟ 
ل 3002ابريػػػػػػػػػػػػؿ  39، فػػػػػػػػػػػػي: 02227صػػػػػػػػػػػػحيفة الاػػػػػػػػػػػػرؽ اةوسػػػػػػػػػػػػط اللندنيػػػػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػػػػدد 

http://aawsat.com/home/article/511776 
 ل028، اللويت،، مصدر سبؽ ذلر ، ص3002التقرير اةحصائي السنوا،  - 9

0
، 0مبرلػػػي آف اليػػػوت ، الفسػػػاد واةيتصػػػاد العػػػالي ، ترعمػػػة محمػػػد عمػػػاؿ إمػػػاـ / طلي - 2

 ل  022، ص 3000مرلز اةهراـ ، القاهرة،
رسوؿ مطلؽ محمد، الاباب العرايي، فرصة اـ تحػد للتنميػة اةعتماعيػة، معلػة آداب  - 00

ل وايػػػض: العػػػراؽ 2-4، ص ص3004، العامعػػػة المستنصػػػرية، 27المستنصػػػرية، العػػػدد 
راعػػم فػػي سػػلـ التنميػػة الباػػرية وتقػػدـ بمعػػدةت التصػػوبة ورفػػم مسػػتوق الػػدتؿ لمواطنيػػ ، ت

ل 3002نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  00صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدق بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 
http://www.almadapress.com/ar/ 

حػػػالـ محسػػػف محمػػػد، تفعيػػػؿ التنميػػػة اةيتصػػػادية واةعتماعيػػػة فػػػي العػػػراؽ بػػػاإلدارة  - 03
ل وايضػػػا: التقريػػػر اةيتصػػػادا 97-92لػػػر ،  صاللفػػػوسة للعوائػػػد النفطيػػػة، مصػػػدر سػػػبؽ ذ
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السػػػػػنوا للبنػػػػػؾ المرلػػػػػزا العرايػػػػػي، البنػػػػػؾ المرلػػػػػزا العرايػػػػػي، المديريػػػػػة العامػػػػػة لىحصػػػػػاس 
 ل29، ص3004واةبحاث، 

لوايضػا: 020، اللويػت، مصػدر سػبؽ ذلػر ، ص3002التقرير اةحصائي السػنوا،  - 02
طايػة اللهربائيػة حاليػا، مويػم المػدق، مدير عاـ في وزارة اللهرباس: هناؾ ععػز فػي إنتػاج ال

 http://www.almadasupplements.comل 3002اباط  03في: 
إف عملية توليد او إنتاج الطاية اللهربائية هي فػي الحقيقػة عمليػة تحويػؿ الطايػة مػف  - 12

اػػلؿ إلػػى آتػػر حسػػب مصػػادر الطايػػة المتػػوفرة فػػي مرالػػز الطلػػب علػػى الطايػػة اللهربائيػػة 
المطلوبػػة لهػػذ  الطايػػة، اةمػػر الػػذا يحػػدد انػػواع محطػػات التوليػػد ولػػذلؾ  وحسػػب اللميػػات

انػػػواع اةسػػػتهىؾ وانػػػواع الويػػػود ومصػػػادر ، فللهػػػا عوامػػػؿ تػػػؤتر فػػػي تحديػػػد نػػػوع المحطػػػػة 
وملانهػػػا وطايتهػػػا، وانػػػواع محطػػػات التوليػػػد المسػػػتعملة علػػػى صػػػعيد عػػػالمي هػػػي: محطػػػات 

حطات التوليد النووية، محطػات التوليػد مػف المػد التوليد البتارية، محطات التوليد المائية، م
والعػػزر، محطػػات توليػػد اللهربػػاس بواسػػطة الريػػاح، محطػػات توليػػد اللهربػػاس بواسػػطة الطايػػة 
الامسػػػية، وفػػػي وضػػػم العػػػراؽ لػػػـ يعػػػد للعػػػراؽ مػػػف تيػػػارات فػػػي بنػػػاس المحطػػػات اة اةتػػػي: 

وضػم العػراؽ العارافػي  المحطات البتارية والمحطات التي تستتدـ الطاية الامسية، بحلػـ
 03والعلمي والبيئيل ينظر: طػرؽ توليػد الطايػة اللهربائيػة، مويػم التيمػة اةللترونػي، فػي: 

 ل  3002نيساف 
http://www.khayma.com/madina/power.htm 

20 -retrieved , in: 8 April 2011, p: 8.  Statistics and Balances IEA-0

http://www.iea.org/statistics/ 
 ل028، اللويت،، مصدر سبؽ ذلر ، ص3002التقرير اةحصائي السنوا،  - 02
 ل42محمد آدـ، ماهية الموارد اةيتصادية وانواعها، المصدر السابؽ  - 07
 - وهػػػذ  المعادلػػػة تتضػػػم لنسػػػبية مرتفعػػػة، لػػػوف اةمػػػر المتعلػػػؽ بالمنفعػػػة اصػػػبم يتضػػػم

يوظػػؼ نفػػس المػػورد ةنتػػاج لميػػات  لمتايػػر تالػػث وهػػو العامػػؿ المعرفػػي، بمعنػػى اف بلػػد مػػا
محػػددة مػػف المنفعػػة فػػي حػػيف اف بلػػد اتػػر يحقػػؽ منػػافم مضػػاعفة بسػػبب ادتػػاؿ التلنولوعيػػا 

 على ذات المورد، وربما باستتداـ لميات يليلة مف نفس الموردل
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، باػػػداد، وزارة التتطػػػيط، العهػػػاز 3004التضػػػتـ السػػػنوا لىيتصػػػاد العرايػػػي لعػػػاـ  - 08
ل وايضػػا: التقريػػػر اةيتصػػػادا 39، ص3002وتلنولوعيػػا المعلومػػػات، المرلػػزا لىحصػػػاس 

، باػػػداد، البنػػػؾ المرلػػػزا العرايػػػي، المديريػػػة العامػػػة 3004السػػػنوا للبنػػػؾ المرلػػػزا العرايػػػي 
 ل00-00،  ص3002لىحصاس والبحوث، 

ل 23، ص3000-3002وزارة التتطػػػػػيط، العهػػػػػاز المرلػػػػػزا لىحصػػػػػاس، للسػػػػػنوات  - 09
 ل3004و  3002و  3003و  3000و  3000لية، دارة الموازنة، وايضا: وزارة الما

توفيػػػؽ صػػػبرا المرايػػػاتي، الحػػػروب وآتارهػػػا علػػػى تػػػدهور اإليتصػػػاد العرايػػػي، معلػػػة  - 30
 ل82-83،  ص 3007، عامعة لربىس، 2عامعة لربىس، العدد 

ل 23، ص3000-3002وزارة التتطػػػػػيط، العهػػػػػاز المرلػػػػػزا لىحصػػػػػاس، للسػػػػػنوات  - 31
 ل3004و  3002و  3003و  3000و  3000وزارة المالية، دارة الموازنة،  وايضا:

روز نػػػورا اػػػاويس، تراعػػػم ايتصػػػاد العػػػراؽ سػػػبب  سياسػػػة عسػػػلرة اةيتصػػػاد، اػػػبلة  - 33
 ل  3002اباط  07اتبار النعؼ اةارؼ، في: 

http://alnajafnews.info/?p=3270 
نيسػاف  37ر دوةر، اػبلة مػوازيف، فػي: مليا 70المالية النيابية: ديوف العراؽ بلات  - 29

 http://www.mawazin.netل 3002
حػػػػالـ محسػػػػف محمػػػػد، تفعيػػػػؿ التنميػػػػة اةيتصػػػػادية واةعتماعيػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ بػػػػاإلدارة  -32

 ل000-000اللفوسة للعوائد النفطية، مصدر سبؽ ذلر ،  ص
ةيتصػػػػادييف محمػػػػود محمػػػػد داغػػػػر، التطيئتػػػػاف المقيػػػػدتاف للموازنػػػػة العامػػػػة، اػػػػبلة ا - 62

 ل  3002نيساف  09العرايييف، في: 
http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/19 

، المتنبػي الروسػـ  0ل موسى فرج ، الفساد فػي العػراؽ تػراب القػدوة وفوضػى الحلػـ ، ط 32
 ل23ل ص3002للطباعة والنار والتوزيم ، باداد ، العراؽ، 

فػي العػراؽ اسػباب لل متػاطر ، معلػة عامعػة  ملي عبد معيػد، الفسػاد المػالي واةدارا - 62
 ل098-097،  ص3009، عامعة لربىس، 7لربىس، العدد 
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عاسـ رحيـ عذارا، واتػروف، الفسػاد اةدارا والمػالي فػي الوظيفػة العامػة فػي العػراؽ  - 38
، 04مػػػف منظػػػور الريابػػػة الداتليػػػة واسػػػاليب اةدارة الحديتػػػة، معلػػػة ابحػػػاث ميسػػػاف، العػػػدد 

 ل007-002،  ص3000اف، عامعة ميس
سػػػالـ محمػػػد عبػػػود ، ظػػػاهرة الفسػػػاد اةدارا والمػػػالي ، دار اللتػػػب والوتػػػائؽ ، باػػػداد  - 32

ل زايضػػا: سوسػػف لػػريـ العبػػورا، الفسػػاد اإلدارا والمػػالي واهػػـ  070،ص  3008العػػراؽ ،
امعػػة ، ع30اتػار  اةيتصػادية فػي العػراؽ، معلػة الاػػرا للعلػـو اةيتصػادية واةداريػة، العػدد 

 ل44-42،  ص3000اللوفة، 
هااـ الامرا وايتار الفتلي ، الفسػاد اةدارا والمػالي واتػار  اةيتصػادية واةعتماعيػة  - 20
 ل   27،ص 3000،  دار اليازورا العلمية للنار والتوزيم ، عماف ، اةردف ، 0،ط
مصػدر سػبؽ ملي عبد معيد، الفساد المػالي واةدارا فػي العػراؽ اسػباب لل متػاطر ،  - 21

 ل099-098ذلر ،  ص
، الصػباح العديػد،  العػدد 3002% نمػو اةيتصػاد العرايػي فػي  0ل2البنؾ الػدولي:  - 23

 ل  3002نيساف  37في:  70499
 

ايػػاد لػػاظـ سػػعدوف، الصػػور العرميػػة للفسػػاد اةدارا و المػػالي فػػي يػػانوف العقوبػػات  - 22
ؿ للعلـو الصرفة والتطبيقية، العػدد المعدؿ، معلة عامعة باب 0929لسنة  000العرايي ريـ 

 ل0094-0090،  ص3002،عامعة بابؿ، 32
وايضا: رضا صاحب ابو حمد، حالـ عبورا التفاعي، الفسػاد اإلدارا والمػالي فػي اعمػار 

 03العراؽ، اةسباب واستراتيعيات المعالعػة، لليػة اةدارة واةيتصػاد، عامعػة اللوفػة، فػي: 
 http://www.mng.uokufa.edu.iq/teaching/redhasahibل 3002اذار 
، التػػي 3002فػػي ايػػار  0482  مػػف القػػرار 03اناػػع هػػذا الصػػندوؽ بموعػػب المػػادة ل - 22

  لحسػػػاب مفػػػرد لعوائػػػد المػػػوارد النفطيػػػة DFI اناػػػات الصػػػندوؽ لصػػػندوؽ تنميػػػة العػػػراؽ
عػػػف السػػيادية،حيث ع هػػد للبنػػؾ المرلػػػزا العرايػػي مسػػؾ الحسػػاب المػػػذلور وادارتػػ  باةنابػػة 

 ل ينظػػر: مظهػػر محمػػد 3-عمهوريػػة العػػراؽ، ويسػػمى هػػذا الحسػػاب اةف بلحسػػاب العػػراؽ
صالم، ادارة الموارد المالية النفطية للعراؽ:الػدورة المسػتندية، اػبلة اةيتصػادييف العػرايييف، 

 http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/23 ل3002نيساف  3في: 
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اذار  09للفئػػات الرتػػة الحالمػػة فػػي العػػراؽ، فػػي: لػػاظـ حبيػػب، اةيتصػػاد السياسػػي  - 22
 ل  3002

http://www.ishtartv.com/viewarticle 
نيسػػاف  30دولػػة القػػانوف تلاػػؼ عػػف اػػراس العػػراؽ اسػػلحة واعتػػدة بػػػ لاآلعػػؿ ، فػػي:  - 22

 ل  3002
http://shababunity.net/show.php?id=1527035 

ل 23، ص3000-3002للسػػػػػنوات  وزارة التتطػػػػػيط، العهػػػػػاز المرلػػػػػزا لىحصػػػػػاس، - 22
ل 3004و  3002و  3003و  3000و  3000وايضػػػػػػػػػا: وزارة الماليػػػػػػػػػة، دارة الموازنػػػػػػػػػة، 

موازنػة ازمػة –3002وايضا: سمير عباس النصيرا، يراسة تحليلية في الموازنة العامػة لعػاـ 
ل 3002نيسػػػػػػػػػػػػػػػاف  3اـ موازنػػػػػػػػػػػػػػػة اريػػػػػػػػػػػػػػػاـ، اػػػػػػػػػػػػػػػبلة اةيتصػػػػػػػػػػػػػػػادييف العػػػػػػػػػػػػػػػرايييف، فػػػػػػػػػػػػػػػي: 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/20 
ل 23، ص3000-3002وزارة التتطػػػػػيط، العهػػػػػاز المرلػػػػػزا لىحصػػػػػاس، للسػػػػػنوات  - 22

 ل3004و  3002و  3003و  3000و  3000وايضا: وزارة المالية، دارة الموازنة، 
اإلنهيػار لإسػترعاع اةمػواؿ مػف المفسػديف ،  محمد عػىوا، ليػؼ نحمػي العػراؽ مػف - 29
ل 3002نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  09، مويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؽ اةللترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 2ج

http://www.ara.shafaaq.com/36617 
سػػػمير عبػػػاس النصػػػيرا، مراععػػػة تقييميػػػة للوضػػػم المػػػالي فػػػي العػػػراؽ بعػػػد الهبػػػوط  - 40

نيسػػػػاف  3: ، اػػػػبلة اةيتصػػػػادييف العػػػػرايييف، فػػػػي3002العديػػػػد ةسػػػػعار الػػػػنفط فػػػػي عػػػػاـ 
 http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/18ل 3002

علي عبد الهادا سالـ، نحو اسػتراتيعية فعاللػة للتنميػة اةيتصػادية فػي العػراؽ، معلػة  - 41
ل 27، ص3003، عامعػػػة اةنبػػػار، 4عامعػػػة اةنبػػػار للعلػػػـو اةيتصػػػادية واةداريػػػة، العػػػدد 

اذار  32، فػػي: 3002% فػػي 0ل3اد العػراؽ وايضػا: صػػندوؽ النقػد الػػدولي: انلمػاش ايتصػػ
 ل3002

http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspx 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/20
http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/20
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علي عبد الهادا سالـ، نحو استراتيعية فعاللة للتنميػة اةيتصػادية فػي العػراؽ، معلػة  - 43
ل 27، ص3003، عامعػػػة اةنبػػػار، 4عامعػػػة اةنبػػػار للعلػػػـو اةيتصػػػادية واةداريػػػة، العػػػدد 

 اذار  32، في: 3002% في 0ل3النقد الدولي: انلماش ايتصاد العراؽ  وايضا: صندوؽ
 http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspxل  3002

فاطمة عبد عواد، الفساد اةدارا والمالي واتار  السػلبية علػى مؤسسػات الدولػة العراييػة  -42
 ل  3004حزيراف  02في:  30وسبؿ معالعت ، الهيئة العامة للضرائب، العدد 

44 - corruption perceptions index 2015, In: 12 April 2016. 
http://www.transparency.org 

وايضػػا: حسػػف لػػريـ عػػاتي، العػػراؽ فػػي مؤاػػر مػػدرلات الفسػػاد فػػي تقريػػر منظمػػة الاػػفافية 
 ل  73-29ل  ص3002، 2الدولية، معلة النزاهة والافافية للبحوث والدراسات، العدد 

لم حمػػػػد علػػػػي، بىسػػػػـ عميػػػػؿ تلػػػػؼ، اهميػػػػة القطػػػػاع العػػػػاـ فػػػػي تنميػػػػة محمػػػػد صػػػػا - 42
ايتصػػػػاديات البلػػػػداف الناميػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ اةزمػػػػة الماليػػػػة العالميػػػػة، معلػػػػة لليػػػػة باػػػػداد للعلػػػػـو 

 ل22-23،  ص3000، للية باداد للعلـو اةيتصادية، 32اةيتصادية، العدد 
 

وفػػرص اةصػػىح،  —يات التحػػد –سػػمير عبػػاس النصػػيرا، ازمػػة اةيتصػػاد العرايػػي  -22
ل 3002تاػريف التػاني  9مناور على مويم ابلة اةيتصادييف العرايييف، اسػتترج بتػاريخ: 

http://iraqieconomists.net/ar 
 

محسف حسف علواف المعمورا، سبؿ النهوض بالوايم اةيتصػادا فػي العػراؽ، معلػة  - 22
،  3004، عامعػػػػػػػة اةنبػػػػػػػار، 03عامعػػػػػػػة اةنبػػػػػػػار للعلػػػػػػػـو اةيتصػػػػػػػادية واةداريػػػػػػػة، العػػػػػػػدد 

 ل039-037ص
 

دراوسػػي مسػػعود، السياسػػة الماليػػة ودورهػػا فػػي تحقيػػؽ التػػوازف اةيتصػػادا، اطروحػػة  - 22
 ل47-42،  ص3002دلتورا ، عامعة العزائر، 

زهيرحامػػد سػػلماف الزيػػدا، محمػػود صػػالم عطيػػ  العبػػورا، السياسػػة الماليػػة العراييػػة  - 22
، عامعػة 20صادية المالية، معلة ديالى للبحوث اةنسانية، العػدد وتعتيراتها في التنمية اةيت

ل وايضػػػػا: عروبػػػػ  معػػػػيف عػػػػايش، تحليػػػػؿ دور الضػػػػرائب 202-200،  ص3004ديػػػػالى، 
دراسػػػػة تحليليػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ، معلػػػػة لليػػػػة باػػػػداد للعلػػػػـو -اللمرليػػػػة فػػػػي الموازنػػػػات العامػػػػة

 ل222-223،  ص3004، للية باداد للعلـو اةيتصادية، 29اةيتصادية، العدد 
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النقديػػة بعنهػػا معموعػػة مػػف القواعػػد والوسػػائؿ والتػػدابير واإلعػػراسات التػػي  اف السياسػػة - 22
تقـو بها السلطة النقدية للتعتير في عرض النقود لما يتىسـ مم الناػاط اةيتصػادا لتحقيػؽ 

حيػدر  اهداؼ ايتصادية معينة تىؿ فتػرة زمنيػة معينػةل ينظػر: احمػد إسػماعيؿ الماػهداني،
حسيف آؿ طعمة، دور السياسة النقدية فػي تحقيػؽ اةسػتقرار النقػدا فػي اةيتصػاد العرايػي، 

-022،  ص3003، العامعػة المستنصػرية، 22المعلة العرايية للعلـو اةيتصػادية، العػدد 
 ل024

 
مهػػػػػدا الحػػػػػافظ، معالعػػػػػة التػػػػػداعيات اةيتصػػػػػادية المترالمػػػػػة، اػػػػػبلة اةيتصػػػػػادييف  - 21

 ل  3002اذار  39ي: العرايييف، ف
http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/30 

حيػػػػدر حسػػػػيف آؿ طعمػػػػة، اةيتصػػػػاد العرايػػػػي وتحػػػػديات السياسػػػػة الماليػػػػة، صػػػػحيفة  - 23
 ل3002نيساف  34، 0484العالـ، العدد 

يسػػرق حػػاـز عاسػػـ، واتػػروف، دور المناػػكت الصػػناعية الصػػايرة فػػي تنميػػة اةيتصػػاد  - 22
، عامعػػػة اةنبػػػار، 00عامعػػػة اةنبػػػار للعلػػػـو اةيتصػػػادية واةداريػػػة، العػػػدد العرايػػػي، معلػػػة 

 ل020-038،  ص3004
 

مظهر محمد صالم، الدولة الريعية مف المرلزية اةيتصادية إلى ديمقراطيػة السػوؽ،  - 22
 وما بعدهال 29،  ص3000باداد، بيت الحلمة، 

وتحليػػؿ العىيػػة السػػببية  محمػػد صػػالم سػػلماف اللبيسػػي، نضػػاؿ يػػادر حسػػف، ييػػاس - 22
المحلػػي اةعمػالي غيػر النفطػػي فػي العػراؽ للمػػدة بػيف اةنفػاؽ الحلػػومي اةسػتتمارا والنػاتم 

،  3004، عامعػػة باػػداد، 78 ، معلػػة العلػػـو اةيتصػػادية واإلداريػػة، العػػدد 3000-0990ل
 ل382-380ص

،  0998عرفػػػة، : رمػػػزا زلػػػي، اةيتصػػػاد السياسػػػي للبطالػػػة، اللويػػػت، عػػػالـ المينظػػػر - 22
 ل42-42ص

 
22 - Baldé, C.P., Wang, F., Kuehr, R., Huisman (eds), The Global 

Waste 2014, Quantities, flows and resources, Bonn, Germany, the 
19.-United Nations University, 2013, pp: 18 
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علػػػى تفػػػايـ  فيصػػػؿ الػػػـر نصػػػورا، مصػػػطفى حميػػػد لػػػزار، ظػػػاهرة الفسػػػاد وتػػػداعياتها -28
، 78، معلػة العلػـو اةيتصػادية واةداريػة، العػدد 3002ماللة البطالة في العراؽ بعد عػاـ 

 ل202-203،  ص3004عامعة باداد، 
92 - Tata, What a Waste, A -Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada

Global Review of Waste Management, Washington, World Bank, 
13-p: 8March 2012, p 

 
عبد علي لاظـ المعمورا، عنؼ الدولة في هدر اةملانيػة وسػوس تتصػيص المػوارد  - 22

 ل22-22،  ص3009، عامعة النهريف 07في العراؽ، معلة يضايا سياسية، العدد 
نبيؿ ععفر عبد الرضا، محمد عاسـ عواد، استراتيعيات مقترحة لمعالعػة الفسػاد فػي  - 21

-00،  ص3003، عامعػػػة باػػػداد، 2 ةدارة واةيتصػػػاد، العػػػدداةيتصػػػاد العرايػػػي، معلػػػة ا
 00ل

 ل  322سالـ محمد عبود، ظاهرة الفساد اةدارا والمالي ، مصدر سبؽ ذلر  ، ص  - 26
البنػػػؾ الػػػدولي يطالػػػب العػػػراؽ بالحػػػدل مػػػف هػػػدر المػػػوارد، صػػػحيفة الصػػػباح العديػػػػد،  - 22

 ل  3002نيساف  30في: 044
newspaperhttp://www.newsabah.com/wp/ 

 9وايضػػػا: بػػػاف لػػػي مػػػوف فػػػي باػػػداد لمتطلبػػػات إنهػػػاس "داعػػػش" واحتياعػػػات مػػػا بعػػػد ، فػػػي: 
 ل  3002نيساف 

http://www.foiraq.com/index.php 
عوامػػػؿ اإلنتػػػاج، وهػػػي بلػػػؿ اةحػػػواؿ تػػػروة لامنػػػة، تحتػػػاج إلػػػى توظيػػػؼ واسػػػتاىؿ، تتويػػػؼ 

هػػا علػػى تطػػوير اسػػاليب فنيػػة تملػػف مػػف اسػػتاىلها، وهػػي تػػزداد ييمتهػػا للمػػا اسػػتتمرت ييمت
المعرفػػػػة فيهػػػػال وهنػػػػاؾ منظػػػػور واسػػػػم للمػػػػوارد، يمتػػػػد لياطػػػػي الطبيعػػػػة واةنسػػػػاف والتصػػػػنيم 
والويػػت، وراس المػػاؿ، وهػػي يػػد تلػػوف مسػػتالة اسػػتاىة لػػامى او تلػػوف مسػػتالة اسػػتاىة 

ينظر: فياض عبػد ا  علػي، عػذاب مزهػر حميػد، نقػؿ وتػوطيف تقليديا، او يد تلوف مهملةل 
التلنولوعيا واترها في تنمية المػوارد الباػرية دراسػة نظريػة تطبيقيػة، معلػة لليػة باػداد للعلػـو 

 ل وايضا:228-222،  ص3000، للية باداد للعلـو اةيتصادية، 32اةيتصادية، العدد 

http://www.foiraq.com/index.php
http://www.foiraq.com/index.php
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Robert M. Solow, The Economics of Resources or the Resources 
of Economics, The American Economic Review, Vol. 64, No. 2, 

Washington, American Economic Association, May, 2008 p: 2-5. 
وربػػط المػػوارد بلونهػػا عوامػػؿ لىنتػػاج مبعتػػ  اف اإلنتػػاج يحتػػاج إلػػى عػػدة عوامػػؿ ةطىيػػ ،  

لمػػوارد اةوليػػة والمعرفػػة، لتػػدتؿ فػػي عمليػػة واناػػطة فهػػو يحتػػاج إلػػى اةرض وراس المػػاؿ وا
تسػػهـ باإلنتػػاج تػػـ بالتنميػػة، مػػم مىحظػػة اف العىيػػة بػػيف اطػػراؼ هػػذ  المعادلػػة مرنػػة، واف 
مػػػدتىت التنميػػػة لػػػـ تعػػػد تتويػػػؼ علػػػى وعػػػود لػػػـ مػػػف المػػػوارد اةوليػػػة الطبيعيػػػة بقػػػدر مػػػا 

اىؿ المػػوارد يػػتـ بايصػػى اصػػبحت ترلػػز علػػى اةسػػتتمار فػػي المعرفػػة، وهػػو مػػا يععػػؿ اسػػت
 يدر مف الفاعلية للما استحضرت المعرفة والعلس صحيملوايضا:

Jeffrey A. Krautkraemer, Economics of Natural Resource Scarcity: 
The State of the Debate, Discussion Paper, No. 5, vo;. 14, 
Washington, Resources for the Future, April 2005, p: 31-33. 

http://www.rff.org/files/sharepoint   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rff.org/files/sharepoint
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 ادلصادر
 اوالً  الحقارير

 ل3004، اللويت، اةوابؾ، 3002التقرير اةحصائي السنوا،  -
 ل3003صندوؽ النقد العربي، التقرير اةيتصادا العربي الموحد، ابو ظبي، -
التقريػػػر اةيتصػػػادا السػػػنوا للبنػػػؾ المرلػػػزا العرايػػػي، البنػػػؾ المرلػػػزا العرايػػػي، المديريػػػة  -

 ل3004العامة لىحصاس واةبحاث، 
 ،3002وزارة التتطيط، العهاز المرلزا لىحصاس وتلنولوعيا المعلومات،  -

 ل3002التقريرالبنؾ المرلزا العرايي، المديرية العامة لىحصاس والبحوث، 
 ل3000-3002وزارة التتطيط، العهاز المرلزا لىحصاس، للسنوات  -
 ل3004و  3002و  3003و  3000و  3000وزارة المالية، دارة الموازنة،  -

 ثانيًا   الةحب
مظهر محمد صالم، الدولة الريعية مف المرلزية اةيتصادية إلى ديمقراطية السػوؽ،  -

 ل3000باداد، بيت الحلمة، 
ظاهرة الفساد اةدارا والمالي ، دار اللتب والوتػائؽ ، باػداد العػراؽ سالـ محمد عبود ،  -

 ل3008،
 ل0998رمزا زلي، اةيتصاد السياسي للبطالة، اللويت، عالـ المعرفة،  -
، مرلػز 0ليمبرلي آف اليوت ، الفساد واةيتصاد العالي ، ترعمة محمػد عمػاؿ إمػاـ / ط -

 ل3000اةهراـ ، القاهرة،
، الروسـ للطباعة والنار 0العراؽ تراب القدوة وفوضى الحلـ،طموسى فرج،الفساد في  -

 ل3002والتوزيم ، باداد ، العراؽ، 
هااػػػـ الاػػػمرا وايتػػػار الفتلػػػي ، الفسػػػاد اةدارا والمػػػالي واتػػػار  اةيتصػػػادية واةعتماعيػػػة  -

 ل3000،  دار اليازورا العلمية للنار والتوزيم ، عماف ، اةردف ، 0،ط
مػاؿ عبػد اةميػر اػىش ، التنميػة اةيتصػادية نظريػات ، ماػالؿ يحيى غنػي النعػار ، ا -

 ،0990، مبادقس، سياسات ، دار اللتب ، الموصؿ ،
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 ثالةا  اجملالت

فياض عبذ هللا عهي، عذاب يزهز حًيةذ، َلةم وتةى يٍ انتكُىنىجيةا وا زهةا فةي تًُيةت  -

، 32صػادية، العػدد الموارد البارية دراسة نظرية تطبيقيػة، معلػة لليػة باػداد للعلػـو اةيت
 ل3000للية باداد للعلـو اةيتصادية، 

حالـ محسف محمػد، تفعيػؿ التنميػة اةيتصػادية واةعتماعيػة فػي العػراؽ بػاإلدارة اللفػوسة  -
 ، عامعة اهؿ البيت،2للعوائد النفطية، معلة عامعة اهؿ البيت، العدد 

اةنبػػػػار للعلػػػػـو  طػػػػ  علػػػػي نايػػػػؿ، اسػػػػتدامة المػػػػوارد الباػػػػرية فػػػػي العػػػػراؽ، معلػػػػة عامعػػػػة -
 ل3008، عامعة اةنبار، 3اةيتصادية واةدارية، العدد 

رسػػوؿ مطلػػؽ محمػػد، الاػػباب العرايػػي، فرصػػة اـ تحػػد للتنميػػة اةعتماعيػػة، معلػػة آداب  -
 ل3004، العامعة المستنصرية، 27المستنصرية، العدد 

علػة عامعػة توفيؽ صػبرا المرايػاتي، الحػروب وآتارهػا علػى تػدهور اإليتصػاد العرايػي، م -
 ل3007، عامعة لربىس، 2لربىس، العدد 

علػػػي نعػػػيـ محمػػػود، مويػػػم العػػػراؽ فػػػي التارطػػػة النفطيػػػة الدوليػػػة، معلػػػة عامعػػػة اةنبػػػار  -
 ل3000، عامعة اةنبار، 4للعلـو اةيتصادية واةدارية، العدد 

تػػاني ، تاػػريف ال20محمػػد آدـ، ماهيػػة المػػوارد اةيتصػػادية وانواعهػػا، معلػػة النبػػع، العػػدد  -
 ل3000

ملػػي عبػػد معيػػد، الفسػػاد المػػالي واةدارا فػػي العػػراؽ اسػػباب لل متػػاطر ، معلػػة عامعػػة  -
 ل3009، عامعة لربىس، 7لربىس، العدد 

عاسـ رحيـ عذارا، واتروف، الفساد اةدارا والمالي في الوظيفة العامة في العراؽ مػف  -
، 04بحػػػاث ميسػػػػاف، العػػػػدد منظػػػور الريابػػػػة الداتليػػػػة واسػػػاليب اةدارة الحديتػػػػة، معلػػػػة ا

 ل3000عامعة ميساف، 
سوسف لريـ العبورا، الفسػاد اإلدارا والمػالي واهػـ اتػار  اةيتصػادية فػي العػراؽ، معلػة  -

 ل3000، عامعة اللوفة، 30الارا للعلـو اةيتصادية واةدارية، العدد 
ات ايػػػػاد لػػػػاظـ سػػػػعدوف، الصػػػػور العرميػػػػة للفسػػػػاد اةدارا و المػػػػالي فػػػػي يػػػػانوف العقوبػػػػ -

المعػػدؿ، معلػػة عامعػػة بابػػؿ للعلػػـو الصػػرفة والتطبيقيػػة،  0929لسػػنة  000العرايػػي ريػػـ 
 ل3002،عامعة بابؿ، 32العدد 
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رضػػػا صػػػاحب ابػػػو حمػػػد، حػػػالـ عبػػػورا التفػػػاعي، الفسػػػاد اإلدارا والمػػػالي فػػػي اعمػػػار  -
 العػراؽ، اةسػػباب واسػػتراتيعيات المعالعػػة، لليػػة اةدارة واةيتصػػاد، عامعػػة اللوفػػة، فػػي:

 http://www.mng.uokufa.edu.iq/teaching/redhasahibل 3002اذار 03
علػػي عبػػد الهػػادا سػػالـ، نحػػو اسػػتراتيعية فعاللػػة للتنميػػة اةيتصػػادية فػػي العػػراؽ، معلػػة  -

 ل3003، عامعة اةنبار، 4عامعة اةنبار للعلـو اةيتصادية واةدارية، العدد 
فاطمػة عبػػد عػواد، الفسػػاد اةدارا والمػػالي واتػار  السػػلبية علػػى مؤسسػات الدولػػة العراييػػة  -

 ل3004حزيراف  02،  30وسبؿ معالعت ، الهيئة العامة للضرائب، العدد 
حسف لريـ عاتي، العراؽ في مؤار مدرلات الفساد في تقريػر منظمػة الاػفافية الدوليػة،  -

 ل3002، 2ة والافافية للبحوث والدراسات، العدد معلة النزاه
محمد صالم حمد علي، بىسـ عميؿ تلؼ، اهمية القطػاع العػاـ فػي تنميػة ايتصػاديات  -

البلػػداف الناميػػة فػػي ظػػؿ اةزمػػة الماليػػة العالميػػة، معلػػة لليػػة باػػداد للعلػػـو اةيتصػػادية، 
 ل3000، للية باداد للعلـو اةيتصادية، 32العدد 

لػػواف المعمػػورا، سػػبؿ النهػػوض بػػالوايم اةيتصػػادا فػػي العػػراؽ، معلػػة محسػػف حسػػف ع -
 ل3004، عامعة اةنبار، 03عامعة اةنبار للعلـو اةيتصادية واةدارية، العدد 

زهيرحامػػػػد سػػػػلماف الزيػػػػدا، محمػػػػود صػػػػالم عطيػػػػ  العبػػػػورا، السياسػػػػة الماليػػػػة العراييػػػػة  -
، 20الى للبحػػوث اةنسػػانية، العػػدد وتعتيراتهػػا فػػي التنميػػة اةيتصػػادية الماليػػة، معلػػة ديػػ

 ل3004عامعة ديالى، 
دراسػػػػة -عروبػػػػة معػػػػيف عػػػػايش، تحليػػػػؿ دور الضػػػػرائب اللمرليػػػػة فػػػػي الموازنػػػػات العامػػػػة -

، لليػة باػداد للعلػـو 29تحليلية فػي العػراؽ، معلػة لليػة باػداد للعلػـو اةيتصػادية، العػدد 
 ل3004اةيتصادية، 

طعمة، دور السياسة النقديػة فػي تحقيػؽ  حمد إسماعيؿ الماهداني، حيدر حسيف آؿ - ا
اةسػػتقرار النقػػدا فػػي اةيتصػػاد العرايػػي، المعلػػة العراييػػة للعلػػـو اةيتصػػادية، العػػدد 

 ل3003، العامعة المستنصرية، 22
يسػػػرق حػػػاـز عاسػػػـ، واتػػػروف، دور المناػػػكت الصػػػناعية الصػػػايرة فػػػي تنميػػػة اةيتصػػػاد  -

، عامعػة اةنبػار، 00صػادية واةداريػة، العػدد العرايي، معلػة عامعػة اةنبػار للعلػـو اةيت
 ل3004

http://www.mng.uokufa.edu.iq/teaching/redhasahib
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محمػػد صػػالم سػػلماف اللبيسػػي، نضػػاؿ يػػادر حسػػف، ييػػاس وتحليػػؿ العىيػػة السػػببية بػػيف  -
المحلػػي اةعمػػالي غيػػر النفطػػي فػػي العػػراؽ للمػػدة اةنفػػاؽ الحلػػومي اةسػػتتمارا والنػػاتم 

امعػػػػػة باػػػػػداد، ، ع78 ، معلػػػػػة العلػػػػػـو اةيتصػػػػػادية واإلداريػػػػػة، العػػػػػدد 3000-0990ل
 ل3004

فاطمػة عبػػد عػواد، الفسػػاد اةدارا والمػػالي واتػار  السػػلبية علػػى مؤسسػات الدولػػة العراييػػة  -
 ل3004للضرائب، لهيئة العامة وسبؿ معالعت ، ا

عبد علي لاظـ المعمورا، عنؼ الدولة في هدر اةملانية وسوس تتصيص المػوارد فػي  -
 ل3009ة النهريف ، عامع07العراؽ، معلة يضايا سياسية، العدد 

نبيػػؿ ععفػػر عبػػد الرضػػا، محمػػد عاسػػـ عػػواد، اسػػتراتيعيات مقترحػػة لمعالعػػة الفسػػاد فػػي  -
 ل3003، عامعة باداد، 2 اةيتصاد العرايي، معلة اةدارة واةيتصاد، العدد

فيصؿ الـر نصورا، مصطفى حميد لزار، ظاهرة الفساد وتداعياتها علػى تفػايـ ماػللة  -
، 78، معلػػػة العلػػػـو اةيتصػػػادية واةداريػػػة، العػػػدد 3002عػػػاـ البطالػػػة فػػػي العػػػراؽ بعػػػد 

 ل3004عامعة باداد، 
 

 رابعًا   االطاريح
دراوسػػػػي مسػػػػعود، السياسػػػػة الماليػػػػة ودورهػػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ التػػػػوازف اةيتصػػػػادا، اطروحػػػػة  -

 ل3002دلتورا ، عامعة العزائر، 
 خامسًا   مىاقع االنرتنيث والص:ف 

برميػػؿ البتػػروؿ لػػدق البػػر منتعػػي العػػالـ؟ صػػحيفة  احمػػد اػػمس الػػدف، لػػـ يتطلػػؼ انتػػاج -
ل 3002ابريػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  39، فػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 02227الاػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ اةوسػػػػػػػػػػػػػػػػػط اللندنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

http://aawsat.com/home/article/511776 
دار بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ للدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات واةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىـ، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: اذار  -

 http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=4289ل3002
 
روز نورا ااويس، تراعػم ايتصػاد العػراؽ سػبب  سياسػة عسػلرة اةيتصػاد، اػبلة اتبػار  -

 s.info/?p=3270http://alnajafnewل 3002اباط  07النعؼ اةارؼ، في: 

http://aawsat.com/home/article/511776
http://aawsat.com/home/article/511776
http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=4289
http://alnajafnews.info/?p=3270
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ل 3002نيساف  00صحيفة المدق برس، في:  -

http://www.almadapress.com/ar/ 
 
مػػػدير عػػػاـ فػػػي وزارة اللهربػػػاس: هنػػػاؾ ععػػػز فػػػي إنتػػػاج الطايػػػة اللهربائيػػػة حاليػػػا، مويػػػم  -

 http://www.almadasupplements.comل 3002اباط  03المدق، في: 
 
ل                             3002نيساف  03مويم التيمة اةللتروني، في:  -

http://www.khayma.com/madina/power.htm 
 
قيػػػػػػدتاف للموازنػػػػػػة العامػػػػػػة، اػػػػػػبلة اةيتصػػػػػػادييف محمػػػػػػود محمػػػػػػد داغػػػػػػر، التطيئتػػػػػػاف الم -

 ل3002نيساف  09العرايييف، في: 
http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/19 

 
دلمظهػػػر محمػػػد صػػػالم، ادارة المػػػوارد الماليػػػة النفطيػػػة للعراؽ:الػػػدورة المسػػػتندية، اػػػبلة  -

 ل3002نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  3ييف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايييف، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: اةيتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/23 

 
اذار  09لػػػػاظـ حبيػػػػب، اةيتصػػػػاد السياسػػػػي للفئػػػػات الرتػػػػة الحالمػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ، فػػػػي:  -

 http://www.ishtartv.com/viewarticleل3002
 
نيسػػػاف  30دولػػػة القػػػانوف تلاػػػؼ عػػػف اػػػراس العػػػراؽ اسػػػلحة واعتػػػدة بػػػػ لاآلعػػػؿ ، فػػػي:  -

 http://shababunity.net/show.php?id=1527035ل3002
 

http://www.almadapress.com/ar/
http://www.almadapress.com/ar/
http://www.almadasupplements.com/
http://www.khayma.com/madina/power.htm
http://www.khayma.com/madina/power.htm
http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/19
http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/19
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/23
http://www.ishtartv.com/viewarticle
http://shababunity.net/show.php?id=1527035
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موازنػة ازمػة اـ –3002الموازنػة العامػة لعػاـ  سمير عبػاس النصػيرا، يػراسة تحليليػة فػي -
ل                                    3002نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  3موازنػػػػػػػػػػػػػػػػػة اريػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، اػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة اةيتصػػػػػػػػػػػػػػػػػادييف العرايييف،فػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/20 
وفػػػرص اةصػػػىح،  —التحػػػديات  –ة اةيتصػػػاد العرايػػػي سػػػمير عبػػػاس النصػػػيرا، ازمػػػ -

تاػػػػريف التػػػػاني  9مناػػػػور علػػػػى مويػػػػم اػػػػبلة اةيتصػػػػادييف العرايييف،اسػػػػتترج بتػػػػاريخ: 
 http://iraqieconomists.net/arل 3002

بعػػد الهبػػوط العديػػد  سػػمير عبػػاس النصػػيرا، مراععػػة تقييميػػة للوضػػم المػػالي فػػي العػػراؽ -
ل   3002نيسػػاف  3، اػػبلة اةيتصػػادييف العػػرايييف، فػػي: 3002ةسػػعار الػػنفط فػػي عػػاـ 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/18 
 
ار اذ 32، فػػػػي: 3002% فػػػػي 0ل3صػػػػندوؽ النقػػػػد الػػػػدولي: انلمػػػػاش ايتصػػػػاد العػػػػراؽ  -

 ?http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspxل3002
نيسػاف  4العرايية وفقا ةحصائيات هيئة النزاهة، فػي:  يائمة بملفات الفساد في الوزارات -

 ressagency.comhttp://www.iraqpل3002
مهدا الحافظ، معالعة التػداعيات اةيتصػادية المترالمػة، اػبلة اةيتصػادييف العػرايييف،  -

 http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/30ل3002اذار  39في: 
عاع اةمػػػواؿ مػػػف المفسػػػديف ، محمػػػد عػػػىوا، ليػػػؼ نحمػػػي العػػػراؽ مػػػف اإلنهيػػػار لإسػػػتر  -

ل                                                                                3002نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  09، مويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؽ اةللترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 2ج
http://www.ara.shafaaq.com/36617 

 ل3002نيساف  37في: 70499لعدد صحيفة الصباح العديد،  ا -
البنػؾ الػػدولي يطالػػب العػػراؽ بالحػػدل مػػف هػدر المػػوارد، صػػحيفة الصػػباح العديػػد، ، العػػدد  -

 ل3002نيساف   30، 00728
 سادسًا   ادلصادر االجنثية

1. Robert M. Solow, The Economics of Resources or the 

Resources of Economics, The American Economic Review, Vol. 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/20
http://iraqieconomists.net/ar/2015/11/20
http://iraqieconomists.net/ar
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/18
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/18
http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspx
http://www.iraqpressagency.com/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/30
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