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 المقدمة
 

 إشكالية البحث :
الحروب التي خاضها  يعاني االقتصاد العراقي من مشاكل كثيرة بعضها سياسية متضمنة

 أقتصادية منها المفروض عليه وأخرها االحتالل االمريكي، والبعض االخر العراق والحصار
عدم وجود حلول جذرية للمشاكل فضاًل عن متضمنة عدم وجود سياسة أقتصادية موحدة، 

 االقتصادية الكبيرة، مما أدى الى تدهور االقتصاد العراقي .
 

 فرضية البحث :
إن هناك داللة أو مؤشر عن عالقة دالية غير مؤكدة في مسارها بين متغيرات العالقة حول 

. ولهذا بين حالة التحسن أو حالة التدهور بعد االنسحاب االمريكيمستقبل االقتصاد العراقي ما 
أم  هتحسنًا بعد االنسحاب االمريكي من االقتصاد العراقي هل سيشهد الغرض يطرح التساؤل التالي:

 ال ؟
 

 هدف البحث :
 ، والمشاكل التي عانى منها وال3002واقع االقتصاد العراقي بعد عام بيان يهدف البحث الى 

 ، ووضع رؤية مستقبلية في المنظور القريب لهذا الواقع بعد االنسحاب االمريكي .يزال
 

 : هيكلية البحث
 محورين : الى لبحثتم تقسيم ا
بعد  لما رؤية مستقبلية:  3002 واقع القطاع االنتاجي في العراق بعد عام : المحور االول

  االنسحاب االمريكي
  3002أواًل : القطاع الزراعي بعد عام 

  3002ثانيًا : القطاع الصناعي بعد عام 
  : رؤية مستقبلية التنمية القطاعية في العراق ما بعد االنسحاب األمريكيالمحور الثاني : 

 اًل :  تنمية القطاع النفطي العراقي ما بعد االنسحاب االمريكيو أ
  3002د عام بع في العراق االستثمارياالنفاق ثانيًا : 
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 تمهيد : 
قتصادية حقيقية في عموم هياكله أقتصاد العراقي ومنذ نصف قرن من فوضى يعاني اال

وقطاعاته بسبب عدم وجود الخطط االستراتيجية والتنموية وفق االسس العلمية والتكنلوجية 
غلب أعن توقف النمو في  االمر الذي تسبب في عدم تحقيق التطور والنهوض، فضالً  ،الحديثة

ربعة حروب أوالدمار الذي خلفته  السابقاالقتصادية الخاطئة للنظام ا مفاصله الحيوية، فالسياسات
عن الحصار والعقوبات االقتصادية الدولية التي فرضت على العراق  طيلة ثالثة عقود، فضالً 

حداث الدمار والنهب والسلب في عموم مرافق الدولة ومؤسساتها أوشعبه خالل ثالثة عشر عاماً  و 
نهارت إ ن، تركت اثارًا وجروحًا عميقة على جسد االقتصاد العراقي، حيقالسابعقب سقوط النظام 

  . سس االقتصاد الوطنيأركائز و 
رهاصات التي شهدها اإلقتصاد العراقي طوال تاريخه كانت فقط يمكن القول بأن الهموم واأل وال

وطه فيما بعد، و نتيجة سقأنتيجة السياسات االقتصادية الخاطئة للنظام السابق طوال فترة حكمه 
نما ما شهده االقتصاد الوطني في ماضيه وحاضره هو نتائج السياسات االقتصادية الخاطئة  وا 
التي مارستها الحكومات السابقة منذ عقد الستينات من القرن الماضي، وال تزال تمارسها الحكومة 

درك العراقيين حقيقة ) ، حينها سي3002في السابق  نظاملاإنتهاء الحالية والحكومات المتعاقبة بعد 
 . كثر من خمسة عقودالفوضى االقتصادية في العراق ألالذي خلفته  ) االرث الكبير

 
 توضيح والً أ :جل الوصول الى سبل وحلول تساهم بنهوض االقتصاد العراقي يجبأومن 

عام  في وأحتالله بعد تغيير الخارطة السياسة للعراق قتصاد في العراق وخصوصاً الوضع العام لأل
 بعد االنسحاب االمريكي . االقتصادي مستقبالً  عالواقمحاولة النهوض بهذا  وثانياً  ،3002

 
 
 

                                      
 
 

 
 

 المحور االول
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: رؤية مستقبلية لما بعد 2112واقع القطاع االنتاجي في العراق بعد عام 
 االنسحاب االمريكي

 
 2112بعد عام  القطاع الزراعي أواًل :  
  
 2112بعد عام  في العراق ةالزراعواقع  -0

, وكانت إحدى أهم 3002تعاني الزراعة في العراق تراجعًا كبيرًا قياسًا بالنسبة الفعلية لما قبل 
األسباب التي ساهمت في هذا التراجع هو انقطاع الدعم الحكومي في التمويل والمستلزمات وعدم 

 .( 1)تنظيم ري رصين وجود خطة زراعية عامة أو 
أنحسرت مساحة األراضي الزراعية بشكل كبير في جميع أنحاء البالد مخلفة ورائها فقد 

هكتارات من الصحاري القافرة بعد أن هجرها مزارعوها بسبب السياسات الخاطئة للحكومات 
 المتعاقبة في هذا البلد الزراعي .

همال الكبير الذي لحق بالمرفق الزراعي فالحروب والهجرة السلبية نحو المدن فضاًل عن اال
أصبح إذ والثروة الحيوانية، عوامل أثرت بشكل فاعل ومباشر على األمن الغذائي بصورة خاصة، 

 . (2)الغذائية  هحتياجاتإالعراق يعتمد على االستيراد لتأمين 
من السلع  (% 100_ %  00)ما بين تتراوح 3003ستيراداته في عام إوقد كانت نسبة 

. وال زالت نسبة استيراداته  (3)الرئيسية كالدقيق والرز والسكر والزيوت النباتية واللحوم وغير ذلك 
تزداد عامًا بعد عام ويستخدم عائدات النفط في الدفع، والسبب في ذلك يعود الى تراجع معدالت 

، ومحدودية انتاج هذا القطاع, والزيادة السريعة في عدد سكانه خالل العقود الثالث الماضية

                                                           
 .     1، ص3000بكة النبأ، عدنان عباس سلطان، الزراعة في العراق بين األهمال وخطر الجفاف، ش ((1

                                         www.alkutnet.com 
محمد حميد الصواف، الزراعة في العراق : معضلة األمن الغذائي بعد استتباب األمن االجتماعي، مؤسسة  (2)

 . 3ـ  1، ص3000النبأ للثقافة واالعالم، 

www.annabaa.org
 

إعادة األعمار في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، التخطيط يعد استراتيجية لتنمية  عماد عبد اللطيف، (3)
 . 1، ص3000القطاع الزراعي، جريدة الصباح، بغداد، 
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األرض القابلة للزراعة وزيادة ملوحتها، هذه العوامل وغيرها أدت إلى زيادة االعتماد على 
 .( 4)االستيرادات لتلبية الحاجة المحلية لهم 

لحد اآلن دون إيجاد و مشكلة األراضي غير الصالحة للزراعة )التي أصابها التصحر(  التزالو 
ياسي الجديد أنشغل بمتطلبات أخرى حالت دون تفرغة حلول عملية لها، خاصة وأن الوضع الس

لهذا الجانب، والكلف العالية أيضًا لميزانيات الصرف الحكومي جراء ضغط الملف األمني 
والخدمي جعلت من القطاع الزراعي ال يمثل أولوية ناجزة تقدم المطلوب من مبالغ مالية كبيرة 

قطاع النفطي مكان الصدارة في هذا األمر، على مؤسسات الجيش والشرطة، إنما أحتل التنفق 
كما إن الواقع السياسي الجديد دفع أغلب المواطنين نحو التوجه بالبحث عن وظائف حكومية 

 . (5)تغنيهم عن العمل في قطاع الزراعة ألجل ضمان مردود مالي ثابت 
اقي يتضح لنا وعند تسليط الضوء على ما يقدمه هذا القطاع من منتوجات غذائية للمواطن العر 
عرضة  3002قلتها ورداءة نوعيتها، ففيما يخص النخيل فأنه كان طيلة السنوات الخمس بعد 

لالفات واالمراض المختلفة ولم تجري مكافحتها، مما أدى إلى فقدان ماليين من أشجارها يباسًة، 
اعته تعرضت حيث كانت التمور تمثل المنتج الزراعي الوحيد الذي يصدره العراق سابقًا لكن زر 

 .( 6)ألضرار جراء العمليات العسكرية وأعمال العنف 
هذا باإلضافة، إلى ما يعانيه هذا القطاع من شحة المياه وقلة سقوط األمطار المؤثرة في زيادة 
أو نقصان إنتاج المحاصيل الزراعية، وقلة الدعم الحكومي للفالح العراقي، وتفشي األمراض 

أعداد كبيرة من الفالحين من الريف إلى المدينة وترك األراضي الزراعية الزراعية المختلفة، وهجرة 
من اآلآلت ومكائن زراعية  اتبور وتفقد صالحيتها الزراعية بسبب نقص الخدمات المتوفرة له

 .( 7)حديثة وكهرباء وماء ... الخ 
حيوانية إذ وحسب أحد تقارير وزارة الزراعة العراقية هناك تراجع مستمر في واقع الثروة ال

 00% واالبقار  00% والماعز  20أنخفض عدد األغنام خالل العقود الثالثة الماضية بمعدل 

                                                           
، 3000راندي شنوبف، واقع الزراعة في العراق في ربع قرن، ترجمة عادل حمود، جريدة الصباح، بغداد،  (4)

 . 1ص
اس األمن الغذائي : كيف نعيد ترتيب أولويات االقتصاد العراقي، جريدة الصباح، عالء حميد، الزراعة أس (5)

 . 3، ص3002بغداد، 
 . 1عدنان عباس سلطان، مصدر سبق ذكره، ص (6)
 . 2عالء حميد، مصدر سبق ذكره، ص (7)
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% حيث يعود هذا االنخفاض في أغلبه إلى قلة المراعي وشحة االعالف في الشتاء، فضاًل عن 
 .( 8)ذلك انتشار األمراض التي أدت إلى هالك عدد كبير من الحيوانات 

 
  :لمعوقات الكبيرة التي تواجه النشاط الزراعي في العراق وهيوهناك جملة من ا

 الموارد المائية : -أ

ترتبط الموارد المائية في العراق بدرجة كبيرة بكمية األمطار والثلوج التي تتساقط في أحواض 
األنهر الرئيسية )دجلة وروافده والفرات( وكذلك بسياسة التشغيل للسدود والخزانات المقامة في 

يران وال توجد اتفاقية دولية لقسمة المياه بين أع الي األنهر المشتركة في كل من تركيا وسوريا وا 
العراق وهذه الدول، إضافة إلى قيام هذه الدول بالتوسع بتطوير المشاريع التخزينية واالروائية، 

راقية, ويزداد حيث أثرت في الوقت الحالي سلبًا )كمًا ونوعًا( على الواردات الداخلة لألراضي الع
هذا التأثير مستقباًل ويهدد الحياة في وادي الرافدين، حيث سيكون هناك نقص حاد في الموارد 
المائية مع تردي نوعية مياه نهر الفرات بعد استكمال تركيا مشاريعها االروائية وقيام سوريا ايضًا 

مليون هكتار تروى  3.4 بتطوير مشاريعها االروائية حيث تسعى االثنتين إلى استزراع أكثر من
 .( 9)في حوض الفرات وحوالي مليون هكتار تروى في حوض دجلة 

ومن الجدير بالذكر أن حصة المياه في العراق وأن كانت قليلة فهي لم تستثمر بالشكل 
الصحيح والمطلوب، فضاًل عن أستخدام أساليب الري التقليدية وماتسببه من مردودات سلبية على 

 التربة .
 

 :ها نمهناك معوقات أخرى على الصعيد الداخلي ال تقل خطورة  عن كلك وفضالً 

االستعمال العشوائي والهدر للمياه في القطاعات الرئيسية الثالثة الزراعة، الصناعة  .0
واالستخدامات المدنية، إضافة إلى ضعف التنسيق الداخلي وغياب االجماع بين مستخدمي 

 .ات االروائية والسياسالخطط  المياه الرئيسيين مما يستدعي تطوير

 إدارتها وانعدام االرشاد المائي .ضعف مشاركة مستخدمي المياه في  .2

                                                           
اتيجي د.خضر عباس عطوان ود.إسراء عالء الدين نوري، ملف تقييم اإلداء الحكومي، التقرير االستر  (8)

 . 120، ص3002العراقي الثاني، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية، بابل، 
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، دائرة التخطيط الزراعي، خطة تنمية القطاع الزراعي، اللجنة الفنية لخطة  (9)

 . 0ـ  7، ص3002في القطاع الزراعي،  3014ـ  3010التنمية الوطنية 
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 عدم أستثمار المياه الجوفية بالصورة المثلى خاصة في االراضي الصحراوية . .2

 عدم رشادة أسلوب الري الحقلي وبشكل خاص السيحي منه .  .4

 
 األراضي الزراعية : -ب

ي صالحة للزراعة واسعة غير إن ما مستغل منها ال يزال قلياًل، إضافة تتوفر في العراق أراض
إلى ذلك فأن هناك ثمة تحديات ترافق استغالل هذه األراضي تعيق من االستفادة منها بشكل سليم 

 وهي كاآلتي: 
% من  70، إذ أن ما يقارب (10)مشكلة التغدق والملوحة في ترب وسط وجنوب العراق  .0

االرواء      المروية تعاني من الملوحة الناجمة عن سوء إدارة عمليات األراضي الزراعية 
(11 ). 

تفتت الملكية وصغر الحيازات الزراعية التي تعيق تطوير العمليات الزراعية وخاصة استخدام  .2
 المكننة والتقنيات الحديثة .

الزراعية أنتشار الترب الجبسية في مناطق واسعة من البالد تشكل عقبة في مسار التنمية  .2
 .معالجتها حيث تحتاج إلى الخبرة والعناية الخاصة في 

نمو التصحر وانتشار الكثبان الرملية والتعرية الحاصلة نتيجة العوامل الطبيعية التي تشكل  .4
 خطرًا جسيمًا على الزراعة .

عدم وضوح رؤية السياسة الزراعية في العراق من حيث طبيعة االستثمارات وشكل القوانين  .5
عامل مع المزراعين بالشكل الذي يرفع مستوى دخولهم ويمنحهم قدرة تنافسية من خالل والت

 أعتماد سياسة دعم مستلزمات االنتاج لهم .
 
 
 
 
 

 تعزيز القدرات :لوجي و و التكن ىالمستو  -ج    

                                                           
 . 21لمصدر السابق نفسه، صا( 10)
 . 3، ص3002الفجوة االستثمارية ودور هيئة االستثمار العراقية،  (11)

www.siironlin.org 
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زالت القدرات الفنية واإلدارية للعاملين في هذا النشاط بحاجة إلى الدعم والتطوير وتعزيز  ال .0
مل االرشادي ورفع مستوى الوعي وقيادة المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات الع

 مقبولة لتحسين كمية ونوعية المياه وضمان حصة عادلة ومقبولة للعراق .

النقص الحاد في كافة مستلزمات البحث الميداني الحقلي وضرورة توأمه مع االرشاد الزراعي  .2
يصالها إلى الفالحين والنقص في اإلعالم الزراعي لتفعيل النتائج التي يتوصل إليها  البحث وا 

. 

الحاجة إلى الوسائل التقنية لتحويل الطاقات االنتاجية إلى طاقات إنتاجية فعلية لتالفي الفجوة  .2
الحاصلة بين الحاجة الفعلية واإلنتاج المتحقق ولو جزئيًا، حيث إن معدالت الغلة المتحققة 

 .( 12)سيطة ويمكن تحقيق مستويات عالية فيها لمختلف المحاصيل ال زالت ب

 
 االستثمارات الزراعية : -د

لعام  12االستثماري رغم تشريع قانون االستثمار رقم  مناخالالزراعة خارج حدود  ال زالت
، الن االستثمارات الزراعية قدراتهاالستثمارات التي تقوي  الى القطاع الزراعييفتقر ، حيث 3000

يجاد المزيد من فرص  هي مفتاح التنمية المستدامة والطريق األفضل لتحقيق أمن غذائي مستدام وا 
العمل المنتجة وتحسين دخول سكان الريف ورفع مستويات التغذية لألسر الريفية وتقليل معدالت 

 الهجرة من الريف إلى المدينة .

 :ونقص مستلزمات الزراعة المعاصرة التحديات البيئية  -و

شريعات العاملة في القطاع الزراعي تضمن الحفاظ على بيئة مستدامة, لكن إن القوانين والت
المشكلة هي في تنفيذها وتطبيق إجراءاتها حيث ال زالت عمليات الصيد الجائر واستخدام السموم 

عقالني لألسمدة وللمبيدات وعدم وجود نظام فعال للمكافحة الوالكهرباء في الصيد واالستعمال غير 
مليات تدوير المياه العادمة كلها تمثل تحديات بيئية تقف بوجه النشاط الزراعي، مما المتكاملة وع

يتطلب صيانة التنوع الحيوي، ورصد واستخدام مستديم لعناصر التنوع الحيوي، ورصد االنشطة 
نشاء المحميات وتنظيمها بالشكل الذي يحافظ على  المؤثرة سلبًا على صيانة التنوع البيئي، وا 

 .( 13)في مواقعها البيئية ويحافظ على النظم البيئية األنواع 
 

                                                           
 . 21وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، مصدر سبق ذكره، ص (12)
 . 23المصدر السابق نفسه، ص (13)
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ما تقدم يمكن القول إن النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب إيجاد سياسة زراعية واضحة وم
المعالم تتكفل بمعالجة المعوقات التي تقف بوجه تقدمه وازدهاره على المدى الطويل, وتضع 

تقراره االقتصادي واالجتماعي، فالعراق اليوم دخل الخطوات العملية التي تعيد للمجتمع الزراعي اس
في مرحلة تحول سياسي تستلزم النهوض بالواقع االقتصادي بمجاالته المختلفة وبما فيها )القطاع 

 للمجتمع .   الزراعي(، ألن الناتج الزراعي يمثل العمود الفقري في ضمان األمن الغذائي 
في الموازنة العامة لعام  ر للقطاع الزراعيمليون دوال 200ره اقدمتخصيص مبلغ ن كما أ
نفاقها في المشاريع الزراعية ومشاريع الري االستراتيجية وتوفير المواد الغذائية وذلك إل 3010

الضرورية لالستهالك المحلي وتوفير المواد األولية للصناعات الصغيرة والغذائية ولتشغيل اليد 
في النهوض باالقتصاد العراقي وتحقيق أزدهاره، خاصة وأن  اً إيجابي يعد عامالً ،العاملة وغير ذلك

االقتصاد العراقي كان يعتمد في السابق على قطاعين كبيرين )النفط والزراعة( في الحصول على 
بقي القطاع النفطي يحتل المركز األول في الصادرات العراقية، حيث يراداته وزيادة مدخوالته، إ

 .  (14) ولحد اآلن 3002تراجع تدريجيًا بعد عام إال أن القطاع الزراعي بدأ بال
فالزراعة ال زالت تعاني الكثير من المشاكل المتمثلة بمشكلة المياه، ومشكلة التصحر، 
وضعف الدعم الحكومي للفالح العراقي، وهجرة أعداد كبيرة من الفالحين من الريف إلى المدينة 

زراعية وعدم توفر التقنيات الحديثة من اآلت ألنعدام الخدمات المتوفرة لهم، وقلة الخبرات ال
 ومكائن في الزراعة وغير ذلك .

أضافة الى ذلك فأن الكثير من المشاريع االستثمارية في القطاع الزراعي لم تنفذ بعد عام 
ولم يتم العمل بها لحد االن، وذلك نتيجة لما يعانيه هذا البلد من إضطراب أمني وفساد  3002

 .مالي وأداري كبير
مما أدى إلى  3002الهتمام بالجانب العسكري واألمني زاد كثيرًا بعد أحداث عام ا نا  و 

تخصيص نفقات كبيرة جدًا له مقابل تخصيص نفقات أقل للقطاع الزراعي، فالموازنة المالية 
مليار دوالر لوزارتي الدفاع والداخلية مقابل تخصيص قرابة  14المقدمة تضمنت تخصيص قرابة 

دوالر للقطاع الزراعي، مما يدلل على أن الحكومة ال تزال تتجه نحو عسكرة  مليون 200
غفال القطاعات الخدمية  . (15) المجتمع العراقي وا 

                                                           
زراعة والخدمات، جريدة االخبار، تتجه نحو عسكرة المجتمع وتهمل ال 3010حسين الفلوجي، موازنة  (14)

 . 1، ص3002بغداد، 
محمد علي موسى المعموري، االقتصاد العراقي بين الواقع والطموح، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة د. (15)

 . 101، ص3000بغداد، 



2 

 

يؤدي إلى بقاء هذا القطاع في تراجع مستمر وعدم الوصول به إلى مستوى تحقيق وهذا بدوره 
 التنمية الزراعية .

 
 من العراق االمريكي بعد االنسحاب لقطاع الزراعيامستقبل   -2

الى الكثير من االهمال والالمباالة في تعرض القطاع الزراعي مما سبق يمكن القول أن 
ير يتغ غلب هياكله المهمة طيلة العقود السابقة ولم تحصل تحوالت ملموسة على وضعه بعدأ

اقمت تف ، حيث3002 عام فيوسقوط النظام العراق ودخول القوات االمريكية الخارطة السياسية 
صبحت الحلول المقترحة والمبالغ المخصصة أمرحلة التغيير و  كثر من السابق بعدأالمشاكل 

للقطاع الزراعي ضمن ميزانية العراق للسنوات الماضية غيركافية لمعالجة الواقع المتردي والدمار 
نتاج صاب هذا القطاع في العراق، االمر الذي تسبب في عدم العمل بقوانين حماية االأالذي 

عن الغاء  نظمة منع االستيراد لجميع المحصوالت الزراعية االجنبية، فضالً أالمحلي والغاء 
ستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، االمر الذي تسبب في قيام أالرسوم الكمركية الخاصة ب

اق االسواق غر أبواب التجارة الخارجية والقيام باالستيراد العشوائي و أالقطاع التجاري الخاص بفتح 
العراقية بشتى المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية والحيوانية ومن مختلف المناشىء مما 

حداث ضرر كبير ا  من االسواق المحلية و تدريجيًا ختفاء المحاصيل الزراعية المحلية إتسبب في 
 .بالقطاع الزراعي 

بعد االنسحاب االمريكي تتمثل  اعيالمتوقعة للقطاع الزر  الرؤية المستقبليةوفقًا لما تقدم فأن 
يراداته، األ إذا ماتم  في بقاء هذا القطاع على ماهو عليه دون تحسن ملحوظ في صادراته وا 
تفعيله بالشكل المطلوب عن طريق تقديم الدعم المادي والمعنوي له من قبل الحكومة والعمل 

رة على تشغيل اليد العاملة على تنشيط الزراعة بالشكل الصحيح لما يملكه هذا القطاع من قد
وألهميته في توفير األمن الغذائي للمجتمع العراقي، وأن أعادة فاعلية هذا القطاع يتطلب جهدًا 
عاليًا وزخمًا مستمرًا اليتوقف واليرتبط بظرف سياسي معين، فالمسألة تبدأ في معالجة مشكلة 

 لك...الخ .االراضي وعائديتها ومشكلة المياه وطريقة أستخدامها وغير ذ
 

 
 تتمثل باالتي : مستقبالً  لكلك فأن االستراتيجية المقترحة للنهوض بالقطاع الزراعي

نفاقهاللقطاع الزراعي بالشكل الصحيح و  المالية تفعيل المبالغ المخصصة في الموازنة .0  ا 
جزء صغير منها ولكن بالشكل المطلوب، مثاًل إنفاق في المكان المناسب حتى وأن تم 

عادة هيكلة أموال الموازنة وآلية االنفاق فيها من خالل أستخدام اآلليات عن طريق إ
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الدستورية الممنوحة لمجلس النواب بالمناقلة بين أموال الموازنة واقتطاع أموال من وزارتي 
نفاقها باتجاه الزراعة والقطاعات األخرى .  الدفاع والداخلية وا 

تقوم بمعالجة المعوقات التي تواجه أعتماد سياسات زراعية صحيحة وواضحة المعالم  .2
عملية التنمية الزراعية على المدى البعيد وااليفاء بمتطلبات الزراعة كافة في جميع 

 . الجوانب

التحول من الدعم الكامل للقطاع الخاص الى دعم عمليات االنتاج من خالل دعم  .2
  الزراعة العراقية .متسلزمات االنتاج بألوسائل التكنولوجية الحديثة التي تفتقر اليها 

يقدم تطوير إمكانيات المزارعين والمنتجين من خالل تأسيس صندوق تمويل المزارعين  .4
 القروض الميسرة ويكون مشاركًا في عمليات التسويق والخدمات االنتاجية .

جل أمتصاص البطالة أالعمل على تشجيع الصناعات الحرفية الزراعية والصناعية من  .5
 اج في االمد القصير كون تلك الصناعات التتطلب رأسمال كبير .وتوسيع قاعدة االنت

العمل على إستكمال منظومة البنى التحتية في الريف العراقي من خالل تبليط وتعبيد  .6
ستكمال كهربة الريف ومده بألمياه الصالحة ا  الطرق وبناء المخازن االعتيادية والمبردة و 

 للشرب .

ل الزراعية بتزويدها بوسائل نقل وحفظ المحاصيل من تطوير المنافذ التسويقية للمحاصي .7
 التلف لضمان حقوق المنتجين الزراعيين .

االمن الغذائي الوطني من خالل الحوافز  وفيرلتوذلك تشجيع أنتاج المحاصيل الحبوبية  .8
بأسعار التشجيعية في مجال االنتاج والتسويق وأستمرار الدولة بشراء تلك المحاصيل 

 محفزة .
 

 2112: القطاع الصناعي بعد عام  ثانياً 
  
  2112بعد عام  في العراق واقع الصناعة  -0

قتصاد العراقي حد القطاعات الرئيسية المكونة لألأالعراق  في القطاع الصناعير يعتب
عن تنوع  رتباطاته االمامية والخلفية وقدرته الفائقة على التعامل مع بقية القطاعات فضالً أل

الجغرافي وقد ساهمت هذه الشركات في تشغيل الكثير من االيدي العاملة شركاته وتوزيعها 
 ما ساعد على خلق كادر وطني متخصص ومتدربمختصاصاتهم ومستوياتهم المهنية أبمختلف 

                                                   .                              
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في ظل سياسة صناعية  2002 عامالتي سبقت  لقد عمل القطاع الصناعي في العقود
لسياسة االقتصادية العامة للدولة التي كانت تتبع مركزية القرار وتحقق ل رئيسياً  شكلت جزءاً 

ثر الكبير في هدافها في ظل ألية التخطيط وقد كان لدعم الدولة للقطاع الصناعي العام األأ
ته، وهذا التوصيف ينسحب عليها في زمن ستمرار تشغيل شركاته ورفد السوق المحلية بمنتجاأ

لها بمستويات متدنية من الطاقة االنتاجية بسبب عدم يغشالى تدى أالحظر االقتصادي الذي 
تأثير الدعم المادي الذي  ذ بدى واضحاً إستمرار توريد المواد االولية والمستلزمات التشغيلية، أ

% 00قصى مستوياتها ما نسبته أت في سعار صرف غير واقعية بلغأكانت الدولة توفره لها وب
وهذا االمر ساعدها مع الدعم والحماية اللذين كانا من  ،من سعر الصرف في السوق المحلية

نها بعيدة أرباح ومؤشرات مالية قد توصف بأيرادات و إمفردات السياسة االقتصادية في تحقيق 
 . (16) القتصادية السليمةاعن الحسابات 

فقد تم حرق العديد من الشركات  تماماً  قع القطاع الصناعي مختلفاً بدى وا 3002 عاموبعد 
 وزارة الصناعة .العامة ونهب ممتلكاتها وتدمير بناها التحتية وشمل ذلك حتى مقر 

من % 1,3دنى مستوياتها وهي أالى  3002مساهمة القطاع الصناعي عام قد وصلت و 
ن التلكؤ الذي أصاب جسو الناتج االجمالي المحلي،  د الصناعة الوطنية لم يقتصر على القطاع ا 

وجود الدراسات الى بعض أشارت حيث  ،الخاص بل شمل الشركات الصناعية الحكومية
( الف عامل، وهذا 000وتستوعب ) شركة صناعية حكومية متوقفة عن العمل تماماً  (123)نحو

فضاًل ، في العراق الةالعدد يضيف لجيش العاطلين عن العمل أفواجا وألوية ويرفع من نسبة البط
ة وخسارة المنتج المحلي بسبب سياسة االغراق، وتوقف أكثر من االضرار بالصناعة المحليعن 

نخفاض أنتاج البعض األخر لعدم قدرة السلع 24) ( ألف مشروع صناعي صغير ومتوسط وا 
وغير  المحلية منافسة أسعار السلع المستوردة، وهروب رؤوس االموال الصناعية الى الخارج

 . (17) ذلك...الخ
 العراقية االقتصادية عن بقية القطاعات والهياكل القطاع الصناعي هو االخر اليقل حظوظاً و 

كونه يمثل الجانب الحيوي من المنظومة االقتصادية، فاالنتكاسات المتوالية  مهماً  داالخرى ويع
ضعفت أ، الل االمريكيوأخرها االحتنتيجة السياسات الخاطئة من الحروب والحصار االقتصادي 

متهالكة  هغلب مرافق ومصانعأالقطاع بمختلف فروعه وجعلت هذا بشكل كبير تطور وتنامي 

                                                           
 . 2، ص2010د.أحمد عجيل جاسم، تفعيل وتطوير القطاع الصناعي، جريدة الجريدة، بغداد،  (16)

                                     www.aljaredah.com       
 

د.محمد علي زيني، االقتصاد العراقي )الواقع الحالي وتحديات المستقبل(، مركز االمارات للدراسات  (17)
 . 40، ص3000، 1والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، ط
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، كما تخلفت التقنية هلوجية الحديثة في عموم مفاصلو عن غياب دور التنمية التكن ومندثرة، فضالً 
نولوجية في العالم، غلب الصناعات الوطنية لعدم مواكبة التطورات الفنية والتكأالمستخدمة في 

هبوط كبير في مستويات االنتاج وضعف في القدرة التنافسية للسلع الصناعية  سببالذي االمر 
، مما جعل القطاع الصناعي 3002عامالسلع االجنبية وخصوصاً بعد  نظيراتها من مامأالعراقية 

القطاع  ساعدمما و غير قادراً على تلبية متطلبات السوق المحلية وحاجة المستهلك العراقي، 
غراق السوق العراقية بالسلع االجنبية ومن أبواب االستيراد العشوائي و أفتح على التجاري الخاص 

  .(18)وخصوصًا من دول الجوار المناشىءمختلف 
همها أالظروف الراهنة جملة من المشاكل والمعوقات،  ظل ويعاني القطاع الصناعي في

قتصاد قوي أجية تساعد العراق على تحقيق تنمية صناعية و ستراتيأاالفتقار الى سياسة صناعية 
لقطاع في الموازنة ا لهذا يساعده على التنافس مع الدول االخرى في المنطقة، وقلة التخصيصات

  . هم االسباب في عدم تحقيق ذلكأعوام السابقة كانت العامة لأل
قول الصناعية العراقية الى دت الى هجرة العأهم االسباب التي أن الواقع االمني كان من أو 

، االمر الذي تسبب في هجواء أمنأستثمارية في إجل البحث عن فرص أخرى وذلك من االدول ال
المشاكل الحالية المتمثلة في ضعف فضاًل عن فقدان العراق لدور القطاع الصناعي الخاص، 

ات وانقطاع التيار مندثار الكثير منها نتيجة تردي الخدا  دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة و 
سعار أمن مناشى مختلفة من دول الجوار وبتم ذكرها  التي لسلع االجنبيةاستيراد ا  الكهربائي و 

القطاع  تدبعأ وغيرها كل هذه االسباب ،مقارنة باإلنتاج الوطني إن وجد منخفضة وجودة عالية
                 .(19)ليالصناعي الخاص عن ميدان المنافسة وبالنتيجة هبوط مستويات االنتاج المح

         
الى بقاء هذا القطاع في تراجع مستمر دون النهوض به الى مستوى  بدوره يؤديمر الذي األ 

 . تحقيق التنمية الصناعية
 

 لقطاع الصناعي بعد االنسحاب االمريكي من العراقمستقبل ا -2

                                                           
تنمية االقتصادية والبشرية، جريدة المؤتمر، فالح الشيباني، االقتصاد الوطني العراقي وسبل النهوض بال (18)

 . 3، ص3010بغداد، 
عبد المنعم السيد علي، البناء االقتصادي العراقي) االسس والمقومات_القيود والتحديات(، مركز االمارات  (19)

 . 03، ص3000، 1للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، ط
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 كبيراً  ع مؤثرة تأثيراً الصناعة في العراق بمراحل خطيرة من مراحل التقهقر والتراج تمر 
 ،لقطاع الصناعي لم يتطور بالمستوى المطلوبا وأن على الواقع االقتصادي العراقي، ومباشراً 

عادة الحياة للشركات والمصانع من خالل إن تعمل وبهمة الى أ الصناعة وكان البد لوزارة
تعاقب وهذه المسارات مسارات متوازية ومتداخلة تعمل بالتوازي وليس بالتعتمد ستراتيجية عمل إ

 :  هي
 . أهيل الشركات العامة المجدية وتشغيلها لتحريك العملية االقتصاديةت .أ 

 . االقتصادية والعمل على هيكلة الشركات جراء االصالحاتإ .ب 

 . تنمية القطاع الصناعي ككل بكافة فروعه العام والخاص والمختلط .ج 

  . قتصاد السوقأنحو  التحول تدريجياً  .د 

 
 مراحل    ثالث  ضمندائه أهذه االستراتيجية تهيئة القطاع الصناعي وتطوير ستهدفت أوقد 

 : 

للعمل في بيئة  عمار الشركات العامة وتحويلها تدريجياً ا  عادة وتشغيل و إ : المرحلة االولى
   . قتصاد السوق وتحقيق المستوى النوعيإ

 .3010عامالصناعي لغاية وهي المرحلة المتوسطة المدى لتطوير الناتج   المرحلة الثانية :
التي تهدف الى رفع الناتج  3020وهي المرحلة البعيدة المدى لغاية   : المرحلة الثالثة

 . (20)جمالي الناتج المحليإ% من  30 -30ليشكل ما نسبته  الصناعي
المذكوره التي تمكنها من تحقيق االهداف  المرسومة السياسة الصناعيةأن ثبتت الوزارة ألقد 
ن كانت الدولة وفق أ نها غير واضحة المعالم فبعدأقتصادية توصف بأفي ظل سياسة أعاله 

باتباع سياسة  منظوراً  ملزمة بدعم شركاتها العامة سواء كان دعماً   التوجه المركزي للتخطيط
ستبعاد مفردتي الدعم والحماية من السياسة االقتصادية أنه تم أغير منظور ف و دعماً أالحماية 

مواج أا تالقفتهداء الشركات العامة التي أعلى  نعكس سلباً إ، مما 3002عامجت بعد نتهأالتي 
 ةاالخير لسنوات في ا عدم االستقرار االقتصادي واالمني بحيث لم تصل الى االستقرار النسبي األ

فرز مساحة واسعة أمما  كثر وضوحاً أوالتوجه االقتصادي أقل عنفًا صبح الوضع االمني أ عندما
 . ستمراراً ا  نسيابية و أكثر أالصناعي للتحرك بهدف جعل العملية االنتاجية للنشاط 

، ولحد االن 2002بعد عام  في أغلب مرافقهالقطاع الصناعي وضع  تدهورومع ذلك فقد 
هي ضعف الثقافة اإلدارية وبشكل مازالت تواجه تطور هذا القطاع أهمها  ةوهناك تحديات كثير 

                                                           

، 1بلي، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبوظبي، طالعراق: إعادة االعمار والدور المستق (20)
 . 05-00، ص2002
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هي المرحلة التي أسميناها   لمعرفة التسويقية إن صحت التسميةفا (،لتسويقيةاالثقافة )خاص 
لتشريعات القانونية الداعمة للقطاع الصناعي ومنع إغراق السوق بالسلع لمرحلة وضع الدولة 

من وضع الكهرباء وجعل القطاع الخاص  التحسيناألجنبية ودعم القطاع بالقروض الميسرة و 
مع السلع  يجعل التنافس الناجح التسويق، حيث أن وميةالشريك التجاري األول للمؤسسات الحك

ستيراد بعض السلع إالى حجب تكون هناك الحاجة ال قد وعندها  األجنبية المستوردة كبيراً 
الى مستوى تحقيق التنمية الصناعية  بها الوصول تقدم الصناعة و ، وبالتالياألجنبية المهمة

  . (21) زدهار المنتجات الوطنيةا  و 
 المتوقعة للقطاع الصناعي بعد االنسحاب االمريكي الرؤية المستقبليةفأن  ما تقدموفقًا ل
األ إذا ماتم تفعيله بالشكل  ،أغلب جوانبهفي  حوظ ملتحسن هذا القطاع دون  إستمرار تتمثل في

المطلوب عن طريق تقديم الدعم المادي والمعنوي له من قبل الحكومة والعمل على تنشيط 
  .والمؤدي الى تحقيق التنمية الصناعيةبالشكل الصحيح  والنهوض بها ةالصناعة الوطني

 
 
 
 
 

 تتمثل باالتي : مستقبالً  لكلك فأن االستراتيجية المقترحة للنهوض بالقطاع الصناعي
العمل على تأهيل الشركات الصناعية العامة التي تثبت جدواها االقتصادية واالجتماعية  .0

عادتها الى كامل تشغيلها لل حفاظ على هذه الشركات التي توظف أعداد كبيرة من القوى وا 
 العاملة .

دعوة القطاع الخاص للمشاركة في إعادة تأهيل بعض الشركات العامة كمرحلة أولى لحين  .2
 خصخصتها .

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأنشاء صناديق داعمة لها، لما لها من دور في الحد  .2
 .  من البطالة

التي يحتاجها هذا  البنى التحتيةار الصناعي السيما المحلي من خالل تهيأة تشجيع االستثم .4
( 12طرق الموصالت، وتسهيل العمل بقانون االستثمار رقم )و القطاع من توفير الطاقة 

 . 3000لعام 

                                                           
د.علي عبد محمد سعيد الراوي، الشفافية في النشاط االقتصادي العراقي، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة  (21)

 . 22-22، ص2000بغداد، 
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إعتماد أستراتيجية لتأسيس قاعدة صناعية متينة تستند على أساس الخبرة والتكنولوجيا  .5
باشرة بالتنمية البشرية وبربط الجامعات العراقية بمحيطها االقتصادي وذلك بالمالمتقدمة 

 .واالجتماعي وخاصة الجانب الصناعي 

  تعيين حملة البكلوريوس من المهندسين في وزارة الصناعة . .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني
 التنمية القطاعية في العراق ما بعد االنسحاب األمريكي: رؤية مستقبلية

 
 :  تنمية القطاع النفطي العراقي ما بعد االنسحاب االمريكياًل و أ
 

 3002واقع قطاع النفط بعد عام   -1
يمتلك العراق يعتبر القطاع النفطي هو القطاع الرائد واالساس في األقتصاد العراقي ،  حيث 

مي % من حجم االحتياطي العال11مليار برميل ويمثل ما نسبته  111احتياطيًا من النفط يبلغ 
 وهو يمثل ثاني أكبر احتياطي في دول العالم بعد العربية السعودية.

يتوقع البعض أن يفوق االحتياطي النفطي العراقي نظيره في دول الخليج اذا ما تم إنجاز وعالميًا 
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عمليات البحث والتنقيب في األراضي العراقية التي لم تخضع ألي مسح جيولوجي كامل، ولم 
( 3D Seismicت الحديثة الخاصة بالمسح بواسطة المجسات ثالثة األبعاد )تستخدم فيها التقنيا

 أو (Water Injectionوالتي ستحل محل األساليب القديمة مثل عمليات الحقن المائي )
(Flooding) (22) . 

 1311ـ  1011حقاًل بتروليًا ويتراوح عدد اآلبار المنتجة ما بين  37يحوي العراق إما داخليًا 
 . لف بئر بعد إنجاز عمليات التنقيبأ 111توقع أن تصل هذه اآلبار إلى مستوى بئرًا وي

)البصرة وميسان( عصب اإلنتاج جنوب العراق وتمثل الحقول الجنوبية الواقعة في 
%( من احتياطي النفط العراقي 30واالحتياطي العراقي، إذ تضم هذه الحقول حاليًا ما نسبته )

 : العراق األتيومن أهم الحقول النفطية في 
مليون برميل يوميًا ويحتوي  7حقل الرميلة الشمالي والرميلة الجنوبي بطاقة إنتاجية تبلغ  .1

 بئرًا منتجًا.  667على أكثر من 
ألف برميل يوميًا(، ويمثل هذا الحقل أحد الحقول القابلة  110القرنة الغربية بطاقة إنتاجية ) .3

 مليون برميل يوميًا(. 7ـ  1) نتاجية لوحدهللتطور الهائل إذ يمكن أن تصل طاقته اإل
 ألف برميل يوميًا(. 111الى ) الزبير وهو بطاقة إنتاجية تصل .2
حقول مجنون وهي من أضخم حقول النفط في المنطقة إذ تقدر مخزناتها االحتياطية بمائة  .4

من ة اإلنتاج العراقي مليار برميل لوحدها ويتوقع إذا ما تم تطويرها أن تؤدي الى مضاعف
 النفط .

حقول كركوك وهي من الحقول الضخمه وتنتج احد اجود انواع النفط الخام العالميه وبطاقه  .5
 اده بمستويات كبيره مستقبال .مليون برميل يوميا قابله للزي1.0انتاجيه تصل الى 

حقول أخرى صغيرة نسبيًا مثل أبو غراب، وأبو زرقان، جبل فوقي وغيرها وبطاقة إنتاجية  .6
 ألف برميل يوميًا(. 111ـ  101)ى تصل ال

 
( مليون 3ـ  0ووفقًا لهذه الحقائق فان إنتاج العراق من النفط يمكن أن يصل الى ما بين )

 برميل يوميًا إذا ما تم تطوير الحقول الواعدة في المنطقة خالل العقدين القادمين.
ذا ما أخذنا متوسط سعر برميل النفط البالغ ) دات السنوية لنفط العراق دوالر( فان اإليرا 61وا 

( مليار دوالر وهذه األرقام واقعية وليست وهمية أو خيالية ولكنها 101ـ  111ستبلغ ما بين )
التي تبلغ ما ( 1111_ 1111بين )مرهونة بتطوير الحقول النفطية، أما وفقًا لمستويات اإلنتاج 

                                                           
ي ، الواقع والعقبات واالفاق المستقبلية ، حربي محمد موسى عريقات . مناخ االستثمار في الوطن العرب (22)

 . 10، ص 2002عمان ،  –االردن 
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( 37.1ـ  71.3وية ستبلغ ما بين )( مليون برميل يوميًا فان اإليرادات النفطية السن1ـ  1.0بين )
 .(23) مليار دوالر أمريكي سنوياً 

ما فيما يتعلق )بالغاز الطبيعي( فان هذه الثروة تعتبر ثروة المستقبل والمصدر البديل للنفط، إ
إذ تتزايد نسب استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة سواء في إنتاج الطاقة الكهربائية أو 

الستخدامات، ومن المتوقع أن يزداد اعتماد العالم على هذا المصدر من التدفئة أو غيرها من ا
 ة خالل العقود الثالثة القادمة .الطاقة النظيف

( مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أي ما نسبته 7111ويملك العراق حاليًا بحدود )
كًا ر امتال%( من االحتياطي العالمي وهو بالمرتبة )التاسعة( في ترتيب الدول األكث1)

  الحتياطيات الغاز الطبيعي .
وتشير إحدى الدراسات الحديثة الصادرة عن وزارة النفط العراقية إلى أن االحتياطيات المقدرة 

( مليار متر مكعب ، ووفقًا لهذه االحتياطيات فان العراق يمكن أن يمتلك 0101للعراق قد تبلغ )
 الطبيعي في العالم.%( من احتياطي الغاز 6)

%( من هذه االحتياطيات تقع في المنطقة الجنوبية وذلك ألن 17وفقًا لنفس الدراسة فان )و 
أغلب كميات الغاز ترافق حقول النفط وتسمى بالغاز المصاحب، ، هذا ويبلغ سعر المليون وحدة 

مترًا مكعبُا من الغاز، وال يعتبر الغاز اآلن  10( دوالر وهي تعادل 7ـ  1حرارية من الغاز )
رًا مهمًا جدًا لإليرادات من العمالت األجنبية بالنسبة للعراق، ولكن من المؤمل أن يصبح مصد

 .(24) مصدرًا مهمًا لهذه اإليرادات في المستقبل القريب
كما تنتشر في أراضي العراق كميات هائلة من الثروات والخامات المعدنية مثل الكبريت 

 .1011لغ اإلنتاج فيه مليون طن عام الذي استثمر في حقل المشراق جنوب الموصل وب
مليون  1111حتياطيات هائلة من صخور الفوسفات وبكمية تصل إلى إكما يمتلك العراق 

طن وتتركز هذه االحتياطيات في منطقة عكاشات في الصحراء الغربية، وهناك كميات مختلفة 
ج وخامات الحديد والزنك من الموارد الطبيعية كالقار وأحجار الكلس والرخام والجبس ورمل الزجا

والنحاس. واذا ما احسن استخدام الموارد الماليه الهائله التي يمكن ان تتحقق من هذه الثروات 
 فان مستقبل االقتصاد العراقي يعد بالكثير .

والسؤال الذي يمكن أثارة في هذا االطار ما هي السياسية النفطية التي أتبعها العراق بعد عام 
 ؟  1117

                                                           
 .12، صنفسه المصدر السابق (23)
د. هناء عبد الغفار،  االستثمار االجنبي المباشر والتجارة الدولية ، الصين نموذجًا ، بيت الحكمة ، بغداد  (24)
  20-22، ص  2002،
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 3002تجاهات الموازنة السنوية ما بعد عام ا  النفط العراقي و عوائد  .1
قد  1111–1113ن ارتفاع العوائد النفطية الذي استمر بدون توقف خالل الخمس سنوات إ

ويتم شجع الحكومة العراقية على التوسع في الميزانية السنوية بقسميها التشغيلي واالستثماري. 
تقليص الجزء االستثماري من الميزانية ألنه  ،عوائد النفطية عند تراجع ال تقليص القسم االستثماري

يتعلق بعمليات إعادة بناء البنية التحتية الَخربة، ، فقد أصبح من الصعوبة بمكان تقليص 
الميزانية التشغيلية التي أصبحت تتعلق بالحياة اليومية لعموم الشعب العراقي لكونها تتألف بصورة 

ر والمكافئات التقاعدية والدعم الحكومي بما فيه دعم سلة الغذاء رئيسية من الرواتب واألجو 
ة الناس وتوفير أسباب للمواطنين )البطاقة التموينية(، وأن تلك المصروفات تتعلق طبعًا بإعال

 العيش لهم.
حول العوائد النفطية هي أنها اليمكن الركون أليها وذلك لعدم ثباتها  االساسية إن الحقيقة 
مرغوب. فهي ليست دائمة وال يجوز االعتماد عليها كليًا لتمويل ميزانية الحكومة على مستوًى 

 ا أنها تتأثر بمستويات اإلنتاج. السنوية، إذ أنها تتأثر باألسعار صعودًا ونزواًل، كم
عوامل عدة وراء تراجع معدالت اإلنتاج والتصدير من حقول النفط المنتجة كان وهناك 

 : (25)أهمها
ارة النفط الميداني في متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج اإلنتاجية مع الشركات غياب دور وز  .1

األستخراجية وحل المشاكل التي تعيق اإلنتاج، إذ أدى ذلك إلى قصور ملموس في اإلنتاج 
مليون برميل  1,3وهو  1111ألف برميل باليوم بين المخطط له في سنة  311يزيد عن 

 .  ميل يوميًا فقط لتلك السنةمليون بر  1,7لذي بلغ يوميًا وبين األنتاج الحقيقي ا
 فضاًل عن في الوزارة والشركات التخصصات ضعف أداء اإلدارة المكمنية بسبب قلة  .3

 . رة وبين الشركات األستخراجيةضعف التنسيق بين دائرة المكامن وتطوير الحقول في الوزا
كمالها واستصالحها ل  .2 لسنوات األولى بالجهد الوطني تأخير برامج تنفيذ حفر اآلبار وا 

واألجنبي والتي أدت بشكل مباشر إلى صعوبة إدامة وتصعيد معدالت اإلنتاج بالرغم من 
خالل الثالث سنوات  جهود شركة الحفر العراقية المتميز في عمليات االستصالح والحفر

 األخيرة.
في حقلي غرب القرنة البطء الشديد في تنفيذ المشاريع المهمة كمشاريع حقن المياه وخاصة  .4

وشمال الرميلة مما تسبب في غياب الدعم المكمني وأدى إلى انخفاض اإلنتاج وتوقف عدد 

                                                           
 نتقال الى اقتصاد السوق ، الجامعة المستنصرية . د. نضال شاكر هاشم، طروحات في اال (25)
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كبير من اآلبار والذي جاء بسبب ضعف أداء شركة المشاريع النفطية في تنفيذ تلك 
 ها على مدى السنوات الماضية.المشاريع وغير 

ع النفطي وال اًل ال ينسجم مع واقع القطاإتباع أسلوب مناقصات روتيني يستغرق زمنًا طوي .5
 يلبي متطلباته.

غياب الخدمات النفطية المساندة لعمليات الحفر واإلنتاج )جس، فحوصات وقياسات  .6
حقلية، خدمات بترولية ... إلخ(. مما أدى إلى ضعف عمليات السيطرة المكمنية ثم التوقف 

لغاية الوقت الحاضر محاوالت  أو االنخفاض في إنتاج عدد كبير من اآلبار، ولم تجر
حكام السيطرة المكمنية  جادة للتعاقد مع شركات متخصصة إلسناد نشاط اإلنتاج وا 

 اإلنتاج والعمل على رفعها.  للمحافظة على معدالت
التلكؤ في تنفيذ مشاريع تعويض الطاقات الخزنية لمنظومة التصدير التي انخفضت إلى  .7

أثناء الحروب كمشروع خزانات الفاو  معظمهاُدّمر  إذ % من طاقتها السابقة، 77دون 
، إضافة للتلكؤ الحاصل في برامج صيانة K3والزبير وشمال الرميلة ومجّمع حديثة ))

الطاقات الخزنية الحالية والتي أصابها التقادم والتآكل جراء انعدام الحماية الكاثودية 
ة في الطاقات الخزنية وأثر سلبًا والصيانة المبرمجة. لقد أدى كل ذلك إلى انعدام المرون

 ة ونوعية تصدير النفط الخام.على اإلنتاج اليومي وعلى حرك
عدم توفر أنظمة الفحص الهندسي لمنظومة النقل والخزن والتحميل، خصوصًا ألنابيب  .8

التصدير البحرية التي أصبحت تشكو من التقادم والتآكل وانخفضت كفاءة أدائها إلى دون 
ا التصميمية. كما ُفقدت المرونة في استغالل منافذ بديلة للتصدير عند النصف من طاقته

الظروف الطارئة واالستثنائية، خاصة في منظومة التصدير التي تربط بين المنفذ الشمالي 
 نحو تركيا والجنوبي نحو الخليج العربي، حيث ال زالت المشاريع المطلوب تنفيذها لهذا

 الغرض تجري ببطئ.
التصدير لميناء البصرة النفطي وميناء خور الُعمّية، ووجود مشاكل فنية  محدودية طاقة .9

مكانيات وهندسية كبيرة، خصوصًا في خور الُعمّية، كل ذلك أدى إلى انخفاض شديد في إ
 . التصدير من الجنوب

الهندسية النفطية الكفوءة على التقاعد سواء في مركز  والتخصصاتإحالة الخبرات  .10
هؤالء إلى الخارج بسبب الحالة  البعض من  شركات التابعة لها، وهجرةالوزارة أو في ال

األمنية من جهة والحوافز المجزية المقدمة من قبل الشركات النفطية األجنبية التي تعتزم 
الدخول إلى العراق للحصول على عقود لتطوير الحقول النفطية العراقية من جهة أخرى. 
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لحديثة بية التخصصية لتطوير العاملين لمواكبة التطورات اذلك قلة البرامج التدريفضاًل عن 
 . في الصناعة النفطية

الوضع األمني والسياسي المعقد والذي حال دون االستفادة من إنتاج وتطوير بعض  .11
الحقول في محافظة كركوك وصالح الدين، وخاصة حقول عجيل وحمرين وخورمالة وجبل 

 ألف برميل يوميًا. 101ثر من بور، والذي يصل مجموع إنتاجها إلى أك
 تهريب النفط من المنافذ الرئيسية وكذلك من مناطق أخرى . .13

 
 

 3002السياسة الحكومية حيال القطاع النفطي ما بعد عام  .3
لقد تباينت الرؤى حول السياسة الجديدة التي أعتمدتها وزارة النفط في أستثمار الحقول 

د الى تقدير المنافع والتكاليف المالية واالقتصادية النفطية ، وأن غاب على هذه الرؤى االستنا
بقدر ما كانت ترتمز على الجوانب السياسية والثقافة األجتماعية ، حول القناعة بقبول عودة 
الشركات األجنبية لالستثمار في النفط العراقي ، فلسياسة الجديدة تمثلت بقيام وزارة النفط باعداد 

لعقود التي نظمتها الوزارة وأعلنت فيها شروطها لفوز بتلك العقود جوالت للمنافسة على القبول با
الستثمار الحقول النفطية . وكان من أبرز بنود العقود هو السقف الزمني المطلوب  لزيادة 

، لى كل برميل ينتج من النفط الخامالطاقة االنتاجية لكل حقل ، مع تحديد أجور خدمة ع
شركة عالمية تمثل  71راخيص تطوير سته حقول نفط بمشاركة وشملت المزايدة االولى لجولة الت

%  من 01بلدًا في مزاد علني فاالحتياطي النفطي المثبت لهذه الحقول يمثل أكثر من  11
% من نفط العراق الذي يصدر اآلن ليوفر للعراق دخله 10االحتياطي النفطي ، فهي تنتج أكثر 

 .(26)من العمالت األجنبية 
حقول منها  3حقول نفطية تم خاللها إحالة  11راخيص الثانية تطوير وشملت جولة الت

للتطوير ، إما الثالث الباقية لم تتقدم إي شركة ألستثمارها. وتضمنت جولة التراخيص في يومها 
األول االتفاق على تطوير حقلي مجنون في محافظة البصرة من قبل أئتالف شركتي شل 

سنتًا كأجور خدمة  70وقدمت الشركتين عرض بقيمة دوالر و الهولندية وبترو ناس الماليزية ،
الف برميل  111عن كل برميل إضافي منتج ، ورفع طاقة الحقل الى إنتاج الذروة ليبلغ مليونًاو

% من االباح المتحققة 61يوميًاخالل السنوات الست المقبلة . وتحصل شركة شل على نسبة 
                                                           

 12/1/2002د.بكر ابراهيم محمود . االستثمار االجنبي في العراق أين ولماذا ؟ جريدة الصباح العدد ـ في  (26)
. 
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اس بحسب االتفاق الذي تقدمايهما للتنافس . % لشركة بترو ن31عن تطوير الحقل مقابل 
التي تملك   CNPCوالحقل الثاني هو حقل حلفايه في ميسان الذي فاز به االئتالف الذي يقوده 

% لكل منهما ، بأجور خدمة 10% وشركتا توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية بنسبة 01نسبة 
الف برميل خالل السنوات الست  070سنتا . وتطوير األنتاج ليصل الى  31قدرها دوالر و

المقبلة ، وقد فاز ائتالف شركة لوكا وبل الروسية مع شتات أويل النرويجية بتطوير حقل غرب 
ية بأستثمار حقل الغرافة انالقرنة في محافظة البصرة . وفاز شركتي بتروناس الماليزية وجام الياب

كاز الكروية وبتروناس الماليزية بتطوير التركية وكو   Teboز ائتالف كازكروم وشركة ا. كما ف
حقل بدرة في محافظة واسط ، أما حقل النجمة في محافظة نينوى فقد كان من نصيب شركة 

 . (27) انغول االنغولية
إن عدم مشاركة الشركات األستخراجية والدوائر النفطية ذات فبخصوص السياسة النفطية و 

العراقية فضاًل عن قلة خبرات القائمين على إعدادها الشأن إضافة إلى ذوي العالقة في الحكومة 
في مركز الوزارة كان وراء التراجع عن مشروع تطوير الحقول النفطية المنتجة بطريقة اإلسناد 

( فقد أضاعت الوزارة عامًا من المفاوضات مع الشركات العالمية ولم تفلح في TSC) الفني.
 د من الناحية الفنية والقانونية.شروط التعاقالوصول إلى نتائج إيجابية بسبب عدم نضوج 

إن عدم اكتمال متطلبات جولة التراخيص األولى والتي تشمل الحقول النفطية الرئيسية الستة 
% من االحتياطي المثبت، 01% من إنتاج النفط الحالي وبحدود 11المنتجة، والتي تمثل 

أثير على مستوى األداء في دعم ، قد أدى إلى حصول إرباك وت71/6/1111والمعلن عنها في 
اإلنتاج والتصدير. إضافة لذلك أدى إلى التراجع في التزام شركات نفط الجنوب ونفط الشمال عن 

 ألف برميل يوميًا. 311تزيد عن  1111تحقيق معدالت اإلنتاج المخطط لها لسنة 
إن الواقع الحالي يشير إلى ضرورة بلورة سياسة نفطية واضحة من خالل مناقشة مستفيضة    

تشترك فيها قيادات القطاع قي دوائر الوزارة والشركات األستخراجية وخبراء من الجهات الحكومية 
ذات العالقة تهدف إلى استثمار الوقت بشكل أكثر كفاءة من أجل تنضيج رؤية استراتيجية تحكم 

 . (28) ر تطوير الثروة النفطية واستغاللها بالشكل األمثلمسا
يواجه العراق أزمة خطيرة تنذر بعواقب اقتصادية ومالية ال يحمد عقباها إن لم تتم معالجتها 
بسرعة وجرأة وكفاءة وبمسؤولية تتناسب مع خطورة األزمة وجسامة آثارها السلبية على مصالح 

                                                           
د.بكر إبراهيم محمود . مدخالت جذب االستثمار االجنبي في العراق ، شبكة اخبار النجف االشرف ، في  (27)

22/4/2002. 
عمار عبد الجبار موسى . العائدات النفطية والخيارات المتاحة في ظل السياسات االقتصادية ، شؤون  (28)

 .                        124، ص 250العدد  2010عراقية .السنة السابعة 
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ذه األزمة إلى جملة من العوامل تفاعلت فيما بينها، منها العراق ومعيشة شعبه. ويعود مصدر ه
المستويات المتدنية لإلنتاج النفطي والتصدير لما ينبغي أن يكون عليه العراق، إضافة إلى األزمة 

نهيار إإلى حدوث قد يؤدي االقتصادية العالمية الحالية وانعكاساتها على سوق النفط العالمي مما 
 مستقباًل.النفط في السوق الدولية  كبير في مستويات أسعار

 
               رؤية مستقبلية: القطاع النفطي العراقي بعد االنسحاب األمريكي .2 

ممكنة كان ومن أجل تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى أقصى إنتاج وبأسرع فترة زمنية 
 : هناك توصيات تضمنت

القطاع األستخراجي نيابة عن  تشكيل مجلس إتحادي للنفط والغاز يتولى إدارة شؤون .أ 
صدار أمر بتسمية أعضائه وتخويله صالحية تكليف مجموعة من  مجلس الوزراء، وا 

 القصيرة والمتوسطة والبعيدة. الخبراء للمساعدة في إعداد خطط تطوير القطاع في المديات
من  ااإلسراع بإعادة تفعيل قانون شركة النفط الوطنية بقرار من مجلس الوزراء، وتمكينه .ب 

 العمل وفق مبدأ المنافسة.
إعادة النظر بالهيكل التنظيمي الحالي لوزارة النفط وتركيز إختصاصاتها بالشؤون التنظيمية  .ج 

في القطاع والمساهمة في الخطط ومتابعة التنفيذ دون التدخل بالشؤون التشغيلية للشركات 
 لنفطي خصوصًا قطاع االستخراج.المكونة للقطاع ا

برات والتقنيات األجنبية التي تمتلكها شركات النفط العالمية وبيوت الخبرة االستعانة بالخ .د 
ن هناك ضرورة ألعداد مراجعة وتقييم دقيق لجدوى السياسات  وشركات الخدمات النفطية. وا 
السابقة المتعلقة بعقود المشاركة مع ضرورة توفير محفزات كافية لجذب وتحفيز الشركات 

 النفط والغاز في العراق. خراجلالستثمار في قطاع است
االستمرار بجوالت التراخيص مع الشركات العالمية الرصينة، وبموازاة ذلك تبني سياسات  .ه 

 . (29) ستثنائية للتعاقد مع شركات عالمية كفوءة لتعزيز اإلنتاج النفطيإ
التوصل إلى حل مع حكومة إقليم كردستان الستالم النفط الخام المنتج مما يساهم ضرورة  .و 

زيادة إنتاج وصادرات النفط من العراق في األجل القصير ومعالجة المشاكل المالية في 
 واستحقاقات الشركات األجنبية.المترتبة على العقود 

                                                           

(29)
 Sabri Zire Al-Saadi," Economic Project For Change: Economic Policies and a 

Program of Action for the New Democratic Regime", presented to the economy and 

infrastructure group, Future of Iraq Project, US Department of State, 23 October 2002 
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 : المطلوبة في اإلنتاج وكما يليوضع وتنفيذ ثالث خطط متزامنة لتحقيق الزيادة  .ز 
 ميًا.ألف برميل يو  011م بمعدل خطة عاجلة لزيادة إنتاج النفط الخا 
  خطة متوسطة األمد تستهدف الوصول إلى إنتاج إجمالي قدره أربعة ماليين برميل يوميًا

عادة بناء وتوفير البنى التحتية وعناصر إدامة مستوى اإلنتاج.  وا 
  ماليين برميل يومياً  1 – 6خطة بعيدة المدى لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 

 لخطط المذكورة أعاله.تنفيذ ا ضرورة توفير الدعم السياسي لضمان .ح 
منح صالحيات استثنائية لمجالس إدارة الشركات النفطية لإلسراع بتنفيذ الخطط وتجاوز  .ط 

 ختناقات اإلدارية والمعوقات.اال
االنتماء الحزبي اختيار القيادات النفطية على أساس الخبرة والكفاءة وليس المحاصصة أو  .ي 

 أو الطائفي.
في القطاع النفطي واالرتقاء بالرواتب واألجور  تحسين الوضع المعاشي وظروف العمل .ك 

 طي بهدف تحسين كفاءة األداء.المقدمة إلى العاملين في القطاع النف
منح صالحيات لوزارة النفط والشركات النفطية الستقطاب والتعاقد مع الخبراء والكفاءات  .ل 

 اجها ومنحهم أجورًا تنافسية.التي تحت
ات النفطية لتخصيص الموارد المالية المطلوبة لتطوير منح صالحيات لوزارة النفط وللشرك .م 

 الوظيفي الالزم لتنفيذ الواجبات بالكفاءة المطلوبة. التخصصوتدريب وتهيأة 
طريقها الى التنفيذ رغم مرور أكثر من سنة على صدورها. فلم  تجدلم أن تلك التطلبات  

ن شركة النفط الوطنية، وال يتم تشكيل مجلس إتحادي للنفط والغاز، ولم يعاد تفعيل قانو 
نعرف ماذا تم بشأن أعادة النظر بالهيكل التنظيمي الحالي لوزارة النفط من أجل تركيز 
اختصاصات الوزارة بالشؤون التنظيمية في القطاع والمساهمة في الخطط ومتابعة التنفيذ 

النفط  ردستان عدا استالمفقط. كذلك لم يتم التوصل إلى حل معقول مع حكومة إقليم ك
 المنتج.

 
أما بخصوص وضع وتنفيذ ثالث خطط متزامنة لتحقيق الزيادة المطلوبة في اإلنتاج وهي 

ألف برميل يوميًا وخطة متوسطة األمد  011خطة عاجلة لزيادة إنتاج النفط الخام بمعدل 
الخام إلى للصعود باألنتاج الى أربعة ماليين برميل يوميًا وأخرى بعيدة المدى لزيادة إنتاج النفط 

ماليين برميل يوميًا، فإن الوزارة لم تعلن عن تبنيها للخطتين األولى والثانية وما هي  1 – 6
العراق اليوم وبعد جوالت و الفترات الزمنية لكل منهما ومن أين سيأتي األنتاج األضافى وكيف. 
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عرض والطلب من التراخيص عمالق قادم للسوق العالمية ، كيف نبني استراتيجية متوازنة بين ال
 ئدات النفط لدعم عجلة التنمية ؟ اجل تعظيم عا

لقول بأن العراق عمالق قادم الى السوق العالمية، ولكن غزارة األحتياطات النفطية يمكن ا
ن  لوحدها ال تكفي أن تجعل منه عمالقًا إذ ينبغي أدارة تلك األحتياطيات واستغاللها بحكمة، وا 

يمة هو السيطرة على مستوى األنتاج وتوقيته بما ينسجم مع أهداف واحدًا من أوجه األدارة الحك
اّل فإن سوء األدارة بما فيها الخطأ بالتوقيت قد يقود الى نتائج عكسية  سياسة العراق النفطية، وا 
تمامًا وعندها سيصبح مثل العراق كمثل من يحمل سالحًا جيدًا ولكن يصوب ذلك السالح لنفسه 

 الهدف المطلوب. بداًل من تصويبه الى 
ولقد كان بإمكان الوزارة التعاقد مع شركات النفط األجنبية وشركات الخدمات النفطية ألضافة 

ماليين برميل يوميًا من الحقول المنتجة حاليًا فقط لكي يصل  0 – 3سعة إنتاجية قد تصل الى 
ك ستكون الوزارة سنوات. وبذل 1 – 3ماليين برميل يوميًا في غضون  1 – 6أنتاج العراق الى 

قد أنجزت الخطة متوسطة األمد بالتداخل مع الخطة بعيدة المدى وبالتوازي مع إعادة بناء 
وتوفير البنى التحتية الالزمة للنقل والتصدير وكذلك تأمين عناصر إدامة مستوى اإلنتاج. كل 

ئذ ستكون الوزارة قد ذلك عماًل بموجب توصيات ندوة خبراء النفط واالقتصاد التي ذكرتها آنفًا. حين
هيأت نفسها لوضع مريح يتيح لها التعاقد بثقة مع الشركات العالمية لتطوير الحقول المكتشفة 
نما حقاًل واحدًا أو أكثر كل مرة وبما تمليه حالة التوازن  غير المطورة، ولكن ليس دفعًة واحدة وا 

لتعاون قدر األمكان مع الدول بين حاجات العراق المالية وتلبية الطلب العالمي على النفط وا
واجباتها التي  األخرى ذات العالقة للمحافظة على تماسك منظمة األوبك وتمكينها من أداء

 ُوجدت من أجلها. 
ولكن وزارة النفط قفزت فوق كل ذلك الى جوالت التراخيص مباشرة لتعطي كل ما يملك 

في غضون ستة  –معروفة عدا حقل كركوك ألسباب سياسية  -العراق من حقول ذات وزن 
(. وكما هو معلوم اآلن فأن تلك العملية تمخضت عن 1110كانون األول  –أشهر فقط )حزيران 

 . (30) عشرة عقود مع الشركات العالمية صادق عليها فعاًل مجلس الوزراء
مليون برميل  11إن تنفيذ تلك العقود بكاملها ينطوي على صعود إنتاج العراق الى نحو 

)هذا بغض النظر عن إنتاج أضافي من كردستان العراق قد يصل الى  1113نهاية يوميًا ب
هل قامت وزارة النفط بأجراء طرح السؤال التالي  ويمكنمليون برميل يوميًا في ذلك الحين(، 

                                                           

(30)
 Sabri Zire Al-Saadi, "The Iraqi Development and Reconstruction Council" paper 

presented to the economy and infrastructure group' meeting, 2-3 Dec.2002, Future of 

Iraq Project, US Department of State 
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دراسة وافية لحالة سوق النفط العالمية ووجدت أنها ستتمكن من تسويق هذا األنتاج الهائل دون 
على األسعار أو على إداء منظمة األوبك أو كليهما معًأ؟ أم أن وزارة النفط أنجزت  التأثير عكسياً 

جوالت التراخيص اعتباطًا ودون التفكير بوقع هذا القدر الهائل من األنتاج على السوق وعلى 
تماسك منظمة األوبك، علمًا أن العراق هو أحد مؤسسي هذه المنظمة الحيوية؟ أن المجال هنا ال 

مناقشة تفصيلية للعرض والطلب العالمي على النفط في المدى البعيد. أن أغلب التوقعات يتسع ل
المتعلقة بالطلب العالمي على النفط وباألمدادات النفطية من خارج منظمة األوبك تشير الى أن 

وربما  1111صافي الطلب على نفط األوبك سيزداد بنحو ستة ماليين برميل يوميًا بحلول سنة 
. ولو افترضنا جداًل أن 1171ولغاية  1110الى ثمانية ماليين برميل يوميًا بعد سنة سيصعد 

منظمة األوبك ستترك العراق خارج الحصص األنتاجية )كما هي الحالة عليه اآلن( لنهاية سنة 
 1110 – 1113ماليين برميل يوميًا خالل الفترة  6ثم ستخصص له سقفًا إنتاجيًا قدره  1116

، وهذا ما يجب أن 1171 – 1116ماليين برميل يوميًا خالل الفترة  1لسقف الى ليصعد ذلك ا
، فما هي الخسائر 1011يطالب به العراق بناًء على السنين العجاف التي مّر بها منذ سنة 

المالية التي ستلحق بالعراق نتيجة قيام وزارة النفط باألتفاق مع الشركات األجنبية لتطوير سعة 
 – 6مليون برميل يوميًا بداًل من األلتزام بتوصيات الخبراء التي قضت بأضافة  11 أنتاجية قدرها

 6ماليين برميل يوميًا فقط. في هذه الحالة ستكون السعة األنتاجية الفائضة عن حاجة العراق  1
ماليين برميل يوميًا خالل  3تنزل الى  1110 - 1113ماليين برميل يوميًا خالل فترة السنوات 

 . 1171– 1116السنوات فترة 
أن تطوير سعة أنتاجية من قبل الشركات ال تُقدم مجانًا بل ستقوم تلك الشركات باسترجاع 
ُكلف التطوير من العراق أما بهيئة نفط أو نقدًا أو دينًا. أن كلفة التطوير لبلد مثل العراق يقدر 

ة، وهذا يعني أن الكلفة دوالر للبرميل اليومي الواحد من الحقول غير المنتج 11,111بنحو 
مليار دوالر و الكلفة الكلية  31الكلية لتطوير سعة أنتاجية قدرها أربعة ماليين برميل باليوم تبلغ 

مليار دوالر. فإذا كانت سعة  61لتطوير سعة أنتاجية قدرها ستة ماليين برميل باليوم تبلغ 
تنزل  1110 - 1113فترة السنوات ماليين برميل يوميًا خالل  6العراق األنتاجية الفائضة هي 

، فإن معدل الكلفة الكلية 1171 – 1116ماليين برميل يوميًا خالل فترة السنوات  3الى 
مليار دوالر. أن هذه ليست خسارة العراق الناتجة عن  07الموزون بعدد السنين سيكون نحو 

نما تلحقها كلفة األدامة له تقدر و ذه السعة الفائضة تطوير سعة أنتاجية ال حاجة لها فحسب، وا 
دوالر سنويًا، وهذا  711كلفة األدامة هذه األيام للبرميل اليومي الواحد المنتج للنفط الخام نحو 

مليار دوالر  16يعني أن كلفة األدامة الكلية لستة ماليين برميل يوميًا والتي ستكبل العراق هي 
، 1171 – 1116ل فترة السنوات وستة مليارات دوالر خال 1110 - 1113خالل فترة السنوات 
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ألدامة سعة أنتاجية ال حاجة  1171 – 1113أي أن مجموع خسائر العراق خالل فترة السنوات 
مليار دوالر. ومثل هكذا كلفة لن يقبل بها بلد غني كالسعودية وهي البلد الوحيد  11لها ستكون 

ني برميل يوميًا، وذلك من أجل في العالم الذي يحافظ على سعة أنتاجية فائضة ال تتجاوز مليو 
. وبجمع كلف التطوير  ًً الحفاظ على استقرار سوق النفط الدولية ومن أجل السيطرة والهيبة أيضًا

 – 1113مليار دوالر خالل الفترة الزمنية  30واألدامة ستبلغ خسائر العراق مبلغًا خياليًا قدره 
1171. 

 
 
 
 
 
 

 3002بعد عام ثانيًا : االنفاق االستثماري في العراق 
 
  3002واقع االستثمار في العراق بعد عام  -1

 يهتم االقتصاديون بالمتغيرات المحددة للنمو االقتصادي الذي يعد المؤشر األساس لمدى
بالتقدم  ويجمع االقتصاديون إن مفتاح النمو االقتصادي ألية دولة يتمثل تقدم الدولة وتخلفها،

جلب المزيد من  الذي يمكن من خالله الثابت س المالالتكنولوجي والفني والمخزون من رأ
األهم هو حسن استخدام  ولكن التكنولوجيا فليس المهم توافر الموارد الطبيعية بصورة كبيرة،

هذا االستخدام إال باستثمارات  وال يتحقق من وفورات الحجم الكبير، في ظل الموارد المتاحة 
  .قادرة على تحقيقه

يعاني من انخفاض معدالت النمو من فترات طويلة بسب سياسات  في بلد مثل العراق
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي التي استحكمت بعد الغزو  اقتصادية خاطئة في عقدي

يحتاج إلى استثمارات كبيرة إلعادة الحياة  الوضع األمني بعده، وتداعي 1117األمريكي في 
وال تتحقق تلك االستثمارات أال برؤوس  قتصادي فيه،ورفع معدالت النمو اال لمرافقه االقتصادية

مكانات كبيرة،وهذا ما يفتقده العراق في المرحلة ألراهنة، فالقطاع النفطي الذي يعد أموال  وا 
صالحات واستثمارات جديدة المصدر الوحيد إليرادات الدولة، حتى  يحتاج إلى إعادة بناء وا 

الحالي ال  مارفي الحقول االخرى ،وهو في الوقتيستطيع تحقيق اإليرادات المناسبة لالستث
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الدولية االخذه  يستطيع تحقيق عوائد مالية بوضعه الحالي وكمية أنتاجه الحالية وباألسعار
األقرب لتوفير تلك األموال  لذا فان االستثمار األجنبي هو األداة ،1111بالتراجع منذ نهاية عام 

إال إن  له،بالرغم من المحاذير والتوجسات منه، يا المتقدمةوبناء االقتصاد العراقي ونقل التكنولوج
لتقلل من المخاطر والسلبيات والتي يمكن ضبطها وتقليل  ستخدامها بتنظيم وعقالنيةإمزاياه يمكن 

 .(31) المنظمة لالستثمار األجنبي تأثيرها بالتشريعات والقوانين

بمهمة االستثمار في هذه  قد يرى البعض إن رؤوس األموال المحلية تستطيع القيام
نخفاض إالمحلية غير كافية بسبب  وهذا االعتقاد قد يكون غير دقيق الن االدخارات المرحلة،

االدخار منه،كما إن القطاع الخاص العراقي  معدالت الدخل في العراق وبالتالي انخفاض نسبة
لمصانع بسبب قلة الخبرة التحتية وتأهيل المشاريع وا في البنى  غير مؤهل للقيام بمشاريع ضخمة
،فيما أن اغلب رؤوس األموال مهربة لدول الجوار ألسباب  والتقنية ومحدودية رؤوس األموال

المستثمر العراقي بسبب ما كان يعانيه من   عدم الثقة متأصلة لدى كما إن حالة  سياسية وأمنية
مين والتعريق كما حصل السطو على اموال التجار والصناعيين بحجة التا اسياسات السابقة في

التي كانت سطوا على اموال  1006-1000وحصل في اجراءات  1063عام  فيما يسمى تأميم
عنوان تقوية سعر الصرف للدينار العراقي والتهديد المستمر االن برفع  القطاع الخاص تحت

 (32) لديه يدخل ضمن نفس المنحى السابق، لذا قد يفتقد عنصر المبادرة والمجازفة االسعار الذي
. 

انه ينتظر ما تسفر عنه تجربة االستثمار األجنبي ونجاحها حتى يبادر هو متأخرا  إال
 .جنبات هذا االستثمار  لدخول

والمخاطرة المحسوبة للمصارف  ويمكن إبراز سبب آخر هو عدم توفر الخبرة الكافية
التمويل واالستثمار وتمارس  تعقيد إجراءات العراقية وعدم ثقتها بالمستثمر العراقي لذا تعمل على

ومن دون مخاطرة،فالمصارف العراقية غالبًا ما تلجأ  أعماال مصرفية تقليدية تعطي إرباحا سريعة
ضمانات كافية لتسديد مبالغهم أو تعطي قروضًا مقابل  إلقراض الموظفين الحكوميين لوجود

جعل من المستثمرين بحالة القروض وبأسعار فائدة مرتفعة ت كبيرة تفوق قيم  عقارات وضمانات
 .تكون غير اقتصادية عزوف عن تلك القروض كونها قد

                                                           
 د.صبري زاير السعدي . النفط واالستراتيجية االقتصادية العراقية (31)

www.althakafaaljadeda.com
 

 . 1، ص 2002المعلوماتية . في أذار زهار الحسيني . االقتصاد العراقي .مشاكل وحلول . شبكة النبأ أ (32)

http://www.althakafaaljadeda.com/317/17.htm
http://www.althakafaaljadeda.com/317/17.htm
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هل يلجأ العراق إلى توفيرها  في حالة عدم توفر األموال الالزمة للبناء ورفع معدالت النمو،
المالية؟ هذا خيار اثبت فشله في أكثر من  عن طريق المنح والمساعدات أو القروض والتسهيالت

في ادخاراتها لتمويل التنمية فيها، ولقد ادى تزايد  النامية حاولت تعويض النقص تجربة في الدول
هذا   الديون الى عدم تحقيق النتائج المرجوة، وفي ما يخص العراق في المديونية الخارجية وفوائد

يعاني من ديون ثقيلة وتعويضات تفوق ما يتحقق له من ناتج محلي إجمالي،  الجانب، فهو
 يعود إلى طريق المديونية التي يعاني منها اآلن وبشدة؟ فكيف به أن

سيكون االستثمار األجنبي أفضل الخيارات وان كانت له سلبياته يجب  لذا وأمام هذه المعطيات 
مالية اقتصادية موضوعة على قدر بالغ من الدقة والموضوعية تعمل على  إن تقابله سياسة

 .السلبيات  تقليص هذه

 
 
      : رؤية مستقبليةالعراقبعد االنسحاب األمريكي من  ةالستثماريا متطلباتالم -3

         

العراقي أصبح عليه إن  في ضوء الظروف االقتصادية الراهنة التي يعاني منها االقتصاد
التفاعل معه كمصدر مهم جدًا لتمويل  يتعامل مع االستثمارات األجنبية بوصفها واقعًا ال بد من

والتطوير ،هذا إلى جانب إن االستثمارات األجنبية  رية لتنفيذ خطط اإلنتاجاالستثمارات الضرو 
مكانية النفاذ اليها تعد مصدرًا لنقل التكنولوجيا وبما  .(33)والخبرة واالنفتاح على السوق الدولية وا 

األجنبي غير متاح بشكل مطلق بل هنالك منافسة شديدة عليه من قبل دول عدة  إن رأس المال
 ومنها الدول المجاورة للعراق لذا يتطلب من العراق توفير مناخ جاذب لتلك األموال أو من العالم

 .االستثمار األجنبي

بتهيئة األرضية   تقم لقد عانى العراق من سياسات متوجسة من االستثمار األجنبي لم
بالثقة  األساس في جذبه والمتعلق السليمة لجذبه وحتى بعد إن حاولت ذلك لم تنجح ألنها تفتقد

  .قوانينه وقراراته الدولية بالنظام الحاكم وتوجهاته ومدى استقرار

يتطلب توفير الشرطين  ولغرض تالفي ذلك وتوفير ما مطلوب لجذب االستثمار األجنبي
 :(34) األساسيين للجذب وهما

 .توفر مناخ استثماري مناسب .أ 
                                                           

 .  2، ص2010هالل الطعان . متطلبات االستثمار االجنبي في العراق ، الدار العراقية للطباعة والنشر،  (33)
 .11هالل الطعان، مصدر سابق .ص  (34)
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 .المرجوة ل على العوائدتوفر الفرصة االستثمارية المربحة للمستثمر والتحقق من الحصو  .ب 
 

 : ولتحقيق ذلك في العراق يتطلب اآلتي
 الديمقراطي واألجواء األمنية المستقرة النظام السياسي .1

الفوز بثقة المستثمرين األجانب إال إذا اتسم نظامه  إن أي قطر لن يتمكن على اإلطالق من
ديمقراطية هي التي تحكم وليس ومستقباًل وان مؤسساته الدستورية وال السياسي باالستقرار حاضراً 

شروط األمن واألمان متوفرة وبشكل كامل ،وعند توفر ذلك فان المستثمر  رغبة شخص واحد،وان
 مخاطرة هي المخاطرة السياسية واألمنية ،ومن دون هذا األمر وتوفيره فان الحوافز استبعد أهم

في  ستثمرين إلى االستثماروالمغريات والتسهيالت األخرى تصبح غير ذي جدوى وال تدفع بالم
 .هذا البلد

والعرقية وتضارب المصالح  لذا فان الدولة العراقية إذا لم توقف تلك الصراعات الطائفية
أزاحة خصومها السياسيين  الحزبية ومحاولة إفشال خطوات النجاح من أطراف حتى تتمكن من

بعادهم والتفرد بالقرار والعمل على زعزعت االستقرار ي واالمني ألغراض فئوية من اجل السياس وا 
واستقراره ،فان كل محاوالت جذب االستثمار  إن تؤول السلطة إليها بعيدًا عن مصلحة الوطن

نتيجة مرجوة،إال إن بعض بوادر التحسن األمني  األجنبي تصبح غير مجدية وال تؤدي إلى
لك الحقيقة  في الوقت ويمكن أن تتركز ت ،1111عام  والسياسي والديمقراطي قد بدأت منذ مطلع

الذي تكتمل فيه سيادة العراق بخروج القوات االجنبية من العراق ويصبح المناخ مناسب وطبيعي 
النسبي الذي حصل في  وهذا انعكاس لالستقرارلجذب االستثمارات في كافة قطاعات االقتصاد 

ى االستثمار في العراق يشجعان عل العراق ،فيما لم يتقدم احد لالستثمار بالرغم من صدور قرارين
واالجتماعي في العراق خالل تلك  ،بسبب عدم االستقرار السياسي1116و1113لألعوام 

الكتل السياسية تغليب منطق العقل  أعوام.وللمحافظة على هذا االستقرار يتوجب على تلك
 .بذلك أصال والحوار بما يخدم العراق ومصلحته إن كانوا يرغبون

 
 ية والتشريعيةتوفير األطر القانون .3

األسس التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط االقتصادي عامة  إن وجود إطار قانوني يرسي
 .(35)بصورة خاصة يعد مطلبًا أساسًا للمستثمر األجنبي وجاذبًا كبيرًا له والحركة االستثمارية

الجاذب  المعوقات أمام تدفق االستثمارات األجنبية هو اإلطار القانوني غير إن من أهم
يفترض تضمين قانون االستثمار األجنبي لوسائل الجذب المتنوعة من توفير الضمانات  له،لذا

                                                           
 . 2002، واقع االستثمار االجنبي في العراق ، جريدة الصباح العدد ـ في  ، افاق ستراتيجيةهالل الطعان (35)
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والمصادرة،كذلك  اإلطار التشريعي مثل توفير حماية األموال الخاصة من التأميم ووضع اليد عبر
ن تفسير وال تقبل أكثر م تكون الفقرات القانونية الواردة في تشريع االستثمار واضحة وصريحة

األجنبي،كما على التشريع إن يعطي  ولبس حتى ال يتم تأويلها بطريقة تعد مضرة للمستثمر
 .واضحة وصريحة حوافز وامتيازات مالية وضريبية ونقدية وفق معايير
لالستثمار األجنبي مثل  يضاف إلى ذلك وضع األطر المؤسسية والقانونية في المجاالت الساندة

االقتصادية وغيرها من القوانين التي  ة والمصارف والتامين وسواها والحريةمجاالت المال والتجار 
 .إجراءاته لها صلة بعمل االستثمار األجنبي وتسهيل

توجها بصدور قانون  وقد خطا العراق خطوات كبيرة في هذا الجانب وقد تم ذكرها سابقًا وقد
لالستثمار األجنبي في  يرةوالذي أعطى ميزات وحوافز كب 1116( لسنة 17االستثمار رقم )

وتحفظات من بعض المهتمين  العراق ،وبسبب تلك الحوافز فقد تعرض هذا القانون النتقادات
عادوا لقراءة القوانين السابقة التي  بالشأن االقتصادي واالستثماري بشكل خاص،ولو إن المنتقدين

اإلعفاءات واالمتيازات المعطاة كبيرًا بطريقة  تخص المستثمرين العرب في العراق لوجدوا تشابهاً 
ن ا  و  ،1116 لعام (17المستثمرين في القانون رقم ) للمستثمرين العرب مع ما أعطي لجميع
 .التنظيم والوضوح بشكل اكبر كانت بعض الجوانب في القانون تتطلب

 
 الترويج اإلعالمي لالستثمار األجنبي .2

و ترويج الفرص االستثمارية يقسم هذا المطلب على اتجاهين األول يتجه نح يمكن إن
 القطر وبيان الميزات النسبية لكل موقع جغرافي في البلد يمكن إن يستثمر فيه،توفير المتوفرة في

المطلوب فيها  االقتصادية للبلد وميزاتها وطريقة االستثمار  قاعدة بيانات متكاملة عن المشاريع
فيها،تلك المعلومات تعطي  للمستثمرينواحتياجات السوق لتلك االستثمارات والخدمات المقدمة 

وعملية اختيار المستثمر لالستثمار  فرصة اكبر للمستثمر األجنبي للتعرف على واقع االستثمار
  . المرغوب والمربح بالنسبة له

اإلعالمي الثاني يركز على توعية الجمهور بخصوص أهمية االستثمار األجنبي  فيما االتجاه
قبل األنظمة السابقة بان االستثمار األجنبي لن يحقق إال غايات المزروع من  وترك الشعور

 األجنبي واالستعمار وانه سينتج إلى احتالل مقدرات البلد وموارده ولن يحصل أبناء المستثمر
شعارات  البلد على شيء أو مردود ايجابي منه، وان عمله سيزعزع االستقالل الوطني وغيرها من

 .التخويف والترهيب
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الفائدة المرجوة منه وما أسباب اللجوء إليه  تم الترويج له هو كيفية التعامل معه وماإن ما ي
يضاح الصيغ القانونية والتشريعية للجمهور القادرة على حماية الثروات الوطنية والمحافظة على  وا 

  .الصناعات المحلية وتقدمها االستقالل الوطني وتطوير

بعمليات ترويج كبيرة عبر المعارض الدولية  ة العراقيةإما في المجال اإلعالمي قامت الحكوم
عادة بنائه من جديد وما زال  في مختلف دول العالم للتعريف بمجاالت االستثمار في العراق وا 

االستثمار وخارطته لم تكن في متناول أيدي الجميع بما فيهم  هذا الجهد مستمراً اال إن دليل
 .النا المستثمرين المحلين حتى

 
  ى التحتية المالئمة والقدرة االستيعابية للسوقالبن .4

التحتية من طرق وجسور وطاقة كهربائية ومياه وتصريف مياه وأنواع الطاقة  إن توفر البنى
كلها تعد حوافز مشجعة  وشركات متوسطة فعالة ومتخصصة مؤهله للعمل، وخدمات أخرى

التكاليف وتعطي وفورات خارجية  فالبنى التحتية والخدمات األخرى ستقلل األجنبي، للمستثمر
اإلنتاج  مما يزيد من األرباح والقدرة التنافسية لتلك الشركات المستثمرة والسيما عند توجيه كبيرة

الباطن  يمكن استخدامها كمقاول من  كما إن توفر شركات متوسطة وصغيرة كفوءة للتصدير،
شراكة أو  د يؤدي ذلك إلى حصوللتنفيذ أعمال بأقل كلفة لو كانت من موطن الشركة األم وق

 . ائتالف أو إي نوع من التعاون بينها
التحتية في العراق وهي في األساس منهارة،وان من  إن واقع الحال يوضح عدم توفر البنى

هو إلعادة بناء البنى في العراق،وان الشركات الصغيرة  أهم أسباب اللجوء لالستثمار األجنبي
فهي غير فعالة لما تتسم به من تخلف تكنولوجي وتقادم في   هاوجود  والمتوسطة بالرغم من

الخبرة لها نقلت إعمالها إلى خارج العراق بسبب الظروف األمنية  ن توفرتا  و  أساليب اإلنتاج،
  .مهمة جديدة إلعادتها وتأهيلها ومساعدتها للعمل من جديد في العراق ن هنالكأوبالتالي ف

 
 

 الدولية الخاصة باالستثمار بالقوانين واألعراف تزاملاال  .5
األجنبي ومنها العراق االلتزام بالقوانين الدولية الخاصة  على البلد الراغب بجذب االستثمار

نشاء مؤسسات فاعلة وقوية في هذا المجال مثل مؤسسات حماية  بحماية االستثمار وتفعيله وا 
وكذلك مؤسسات حماية تنفيذ تفاقيات منظمة التجارة العالمية إضمن  الملكية الفكرية المقررة

المجتمع المدني الداعمة لتوجهات السوق والتي تقوم بدورات تدريبية لتأهيل  العقود ومؤسسات
تلك المؤسسات تعد  األعمال والمستثمرين والجمهور للتعامل مع االستثمار األجنبي، رجال
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 تمعي له والستثماراتهجذب لالستثمارات األجنبية حيث تشعر المستثمر بحالة التقبل المج مصدر
 .وحمايتها كما تشعره بالحماية القانونية ومراعاة القانون الدولي في ما يخص استثماراته

 لدول وشركات أظهرت إن 1110عام  وفي دراسة في هذا المجال أجراها البنك الدولي
تلك  ممن مجتمع العينة أعربوا إن عدم توافر مؤسسات فاعلة وقوية كانت سببًا في إحجا  11%

تفعيل تلك  وفي هذا المجال يتطلب من العراق  الشركات عن توظيف استثماراتهم في تلك الدول,
عطائها المساحة المرجوة للعمل وكانت هنالك محاوالت جادة من المجتمع المدني  المؤسسات وا 

لبيروقراطي العام وتعاملهم ا للقيام بهذا الدور إال انه ما زال مغيبًا بسبب توجهات مسؤولي القطاع
 المجتمع،إما ما يخص حقوق الملكية بالرغم من ادعائهم بالحرية ودور المجتمع المدني في بناء

النواب كونه يمثل عنصر جذب كبيرًا للمستثمر  مجلس قةأور  الفكرية فما زال قانونه يدرس في
 . (36) األجنبي

د من معرفة االجراءات االستثمار األجنبي التي بعد معرفتها الب أهم متطلبات جذب تلك هي
الستقبال االستثمار األجنبي وهو مستعد له ولتداعياته إن لم تكن هناك  المطلوبة من العراق
وهنا يمكن وضع ستراتيجية عراقية لتنفيذ ذلك لتحقيق الفائدة المرجوة  لتالفيها، تحضيرات مناسبة

 .بةاالستثمارات األجنبية بعد إن توافرت لها عناصر الجذب المطلو  من
 

يمكننا القول أن االقتصاد العراقي بقطاعية ) النفط واالستثمار ( عانى  وخالصة كلك
 االمر طلبتولسنوات طويلة مضت من مشاكل كثيرة، ولغرض النهوض بواقعهم المتدهور ي

رسم سياسية أقتصادية واضحة المعالم تحدد االهداف والممكنات البد من و  ،الكثير من الجهد
رورة وضع رؤية مستقبلية لتلك السياسة تراعى ضرجوة في الوقت الحاضر مع لمتطلبات الماو 

ة من العراق يفيها المستجدات التي تطرء على الساحة العراقية وبالتحديد خروج القوات االجنب
والتي يجب أن تعقبها خطوة أخرى وهي خروج العراق من البند السابع لكي يتمتع بالحرية الكاملة 

.                                    

 
 

                                                           
فالح خلف الربيعي . دور السياسات االقتصادية في أستفحال ظاهرة البطالة في العراق، الحوار المتمدن ،  (36)

 . 10، ص 2/2002/ 22في  2050العدد 
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 والتوصيات : الخاتمة
في ضوء ما تم التطرق اليه في ثنايا البحث يمكننا القول أن االقتصاد العراقي عانى من 
 قصور وأختالالت في جوانبة المتعددة سواء على الصعيد الصناعي أم الزراعي أو االستثماري،

اع النفط الذي ظل مهيمن على ذلك االقتصاد الذي أتصف باالحادية كونه يعتمد عن قط فضالً 
على الجانب النفطي فقط في تمويل بقية القطاعات، فعلى مستوى االختالالت الهيكلية ما زالت 
هناك قطاعات مهمة وحيوية مهمشة وتعاني من ضعف في أدائها وقلة أهتمام صناع السياسة 

لنفطية بيد الدولة الى أعتماد االموارد المالية المتأتية من الصادرات  االقتصادية، وأدى تركز
سياسات مركزية شمولية في عملية تخصيص هذه الموارد لتنمية القطاعات األخرى. ومما ساعد 
في سوء تخصيص الموارد هو أستخدامها في مجاالت أخرى كاالنفاق العسكري وتكريس الجزء 

لقسم الموازنة العامة كجزء من الموازنة التشغيلية دون التركيز على االكبر من هذه الواردات في ا
 األخر والمهم وهو االستثماري الذي أخذ يقتصر على مشاريع صغيرة وخدمية . 

في  فقط لقد تبين من خالل البحث أن مشاكل االقتصاد العراقي ليس بسبب الوجود االمريكي
موروث تاريخي سببه أمورعدة  ينما ها  ة هذا العام و العراق وأنها ستزول بنسحاب تلك القوات نهاي

منها السياسات الخاطئة التي كان يتبعها النظام السابق، والحروب التي خاضها العراق على 
مدار العقود الثالثة السابقة فضاًل عن الحصار االقتصادي الذي فرض على العراق ثم أحتالله 

جه االنهوض به عملية جدًا معقدة وصعبة وتو ، كل هذه االمور جعلت من عملية 1117في عام 
 . ة داخلية وخارجيةر تحديات كبي

غير واضحة في المرجعيات القانونية، مما  المتبعة زالت الفلسفة االقتصادية الحتى اليوم و 
 أدى الى عدم وضوح الدولة في سعيها لتنمية أقتصادها .

الراهن في ظل حاضره الممزق لنسبة الى العراق في الوقت با من تحليل ذلك وليس أصعب
لتنبؤ بأحداث المستقبل القريب يكاد يكون أمرًا مستحياًل، لما يشهده فا وضعه الحالي المضطرب،و 

للغموض  ونظراً  ،هاالنسحاب االمريكي من وخاصة بعد ،العراق اليوم من إضطراب وحيرة بالغين
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البعيدة المدى يبقى  العراقية صاديةفأن تحليل االتجاهات االقت ،الذي يحيط بمستقبل العراق اليوم
 مجرد تخمين غير دقيق .

 
 
 

وهناك جملة من التوصيات التي توصل اليها البحث لتطوير القطاعات المككورة مستقباًل 
 وهي :
 
نفاقهاللقطاع الزراعي بالشكل الصحيح و  المالية تفعيل المبالغ المخصصة في الموازنة .0  ا 

  . جزء صغير منها ولكن بالشكل المطلوبفاق إنفي المكان المناسب حتى وأن تم 

أعتماد سياسات زراعية صحيحة وواضحة المعالم تقوم بمعالجة المعوقات التي تواجه     .2
عملية التنمية الزراعية على المدى البعيد وااليفاء بمتطلبات الزراعة كافة في جميع 

 .الجوانب

بداًل من  ةل إكتفاء السوق المحليالعمل على تشجيع المنتجات الزراعية العراقية من خال .2
عتبارات وطنية إستيراد مثيالتها من دول الجوار االقليمي، وهو ما يعزز الثقة بالفالح أل

نتاجية ثانيًا كونها دعم للعملة العراقية ومدخوالت لالفراد .  أواًل وا 

ماعية العمل على تأهيل الشركات الصناعية العامة التي تثبت جدواها االقتصادية واالجت .4
عادتها الى كامل تشغيلها للحفاظ على هذه الشركات التي توظف أعداد كبيرة من  وا 

 القوى العاملة .

دعوة القطاع الخاص للمشاركة في إعادة تأهيل بعض الشركات العامة كمرحلة أولى  .5
 لحين خصخصتها .

 تفعيل الخطط الخمسية المقترحة لدى وزارتي التخطيط والصناعة . .6

 افية للقطاع الصناعي من خالل الموازنة السنوية .تخصيص أموال ك .7

تشكيل مجلس إتحادي للنفط والغاز يتولى إدارة شؤون القطاع األستخراجي نيابة عن  .8
صدار أمر بتسمية أعضائه وتخويله صالحية تكليف مجموعة من  مجلس الوزراء، وا 

لمتوسطة الخبراء للمساعدة في إعداد خطط تطوير القطاع في المديات القصيرة وا
 والبعيدة.

اإلسراع بإعادة تفعيل قانون شركة النفط الوطنية بقرار من مجلس الوزراء، وتمكينها من  .9
 العمل وفق مبدأ المنافسة.
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إعادة النظر بالهيكل التنظيمي الحالي لوزارة النفط وتركيز إختصاصاتها بالشؤون  .01
ن التدخل بالشؤون التنظيمية في القطاع والمساهمة في الخطط ومتابعة التنفيذ دو 

 التشغيلية للشركات المكونة للقطاع النفطي خصوصًا قطاع االستخراج.

االستعانة بالخبرات والتقنيات األجنبية التي تمتلكها شركات النفط العالمية وبيوت  .00
ن هناك ضرورة ألعداد مراجعة وتقييم دقيق لجدوى  الخبرة وشركات الخدمات النفطية. وا 

تعلقة بعقود المشاركة مع ضرورة توفير محفزات كافية لجذب السياسات السابقة الم
 وتحفيز الشركات لالستثمار في قطاع استخراج النفط والغاز في العراق.

االستمرار بجوالت التراخيص مع الشركات العالمية الرصينة، وبموازاة ذلك تبني  .02
 . نفطيسياسات استثنائية للتعاقد مع شركات عالمية كفوءة لتعزيز اإلنتاج ال

التوصل إلى حل مع حكومة إقليم كردستان الستالم النفط الخام المنتج مما ضرورة  .02
يساهم في زيادة إنتاج وصادرات النفط من العراق في األجل القصير ومعالجة المشاكل 

 . المالية المترتبة على العقود واستحقاقات الشركات األجنبية

 دة المطلوبة في اإلنتاج وكما يلي:وضع وتنفيذ ثالث خطط متزامنة لتحقيق الزيا .04

 ألف برميل يومياً  011م بمعدل خطة عاجلة لزيادة إنتاج النفط الخا . 
  خطة متوسطة األمد تستهدف الوصول إلى إنتاج إجمالي قدره أربعة ماليين برميل

عادة بناء وتوفير البنى التحتية وعناصر إدامة مستوى اإلنتاج  . يوميًا وا 
  ماليين برميل يومياً  1 – 6يادة إنتاج النفط الخام إلى خطة بعيدة المدى لز  . 

 . ضرورة توفير الدعم السياسي لضمان تنفيذ الخطط المذكورة أعاله .15
منح صالحيات استثنائية لمجالس إدارة الشركات النفطية لإلسراع بتنفيذ الخطط  .16

 . وتجاوز االختناقات اإلدارية والمعوقات
أساس الخبرة والكفاءة وليس المحاصصة أو االنتماء اختيار القيادات النفطية على  .17

 . الحزبي أو الطائفي
 . الديمقراطي واألجواء األمنية المستقرة النظام السياسي .18
 . بالقوانين واألعراف الدولية الخاصة باالستثمار تزاملاال .19
 . البنى التحتية المالئمة والقدرة االستيعابية للسوق .30
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