اإلصــــــــالح اإلقتصـــــــادي
فــي العـــــــراق

عدنان الجنابً

مقــــدمـــــــة
قبلللل خولللي ول "لللص و لللت" خي لللطل خيقب لللنيا"خواق ول بلللي اللل خيب لللن
خوهيت خونهنئص و نظنم خيقب نيا خوذا نرييه و عرخ .
"نوانية( )36ا خويسبور ن ت

للل

اني ص:

"بك للللل خويووللللإل ت للللطل خيقب للللني خوعرخقللللص و"لللل سلللل تقب للللنييإل يي للللإل وباللللن
يضلللللا خسلللللب انر كنالللللل الللللوخريهج وبنويلللللل ا لللللنيرهج وب للللل يل خو قلللللن خو لللللن
وبنايبه".
للللل ضلللللان

ريلللللإل خينب لللللنل و يللللليا خوعنا لللللإل

و"لللللص خوالللللنية()35نللللل خويسلللللبور
وخوبضنئل ورؤو خألاوخل...

ووري "للللللص قللللللننو و خرة خوب للللللنرة خوللللللذا للللللر
خوو خرة:

الللللل وخ بللللللنت

للللللنم 3122ج

"خواسلللن اإل "لللص بقلللوير خو قلللن خو لللن وبلللو"ير خوبيئلللإل خواطئالللإل اللل لللطل ب ويلللل
للركنت خو قللن خوعللنم تولل خو قللن خو لللن "للص ضللوا خوبو لله خو ييللي بنينب للنل اللل
خيقب لللللني خواو للللله توللللل خيقب لللللني خو ر"و"لللللص خألسلللللبنل خواو بلللللإل وب لللللريل ذوللللل
ير تو تسبهيخت خوب ول ن و تقب ني خوسو .
خو ننو

وانلللذ خوبرييلللر "لللص لللنم  3114توللل خويلللوم نلللن ي لللوخت ابكلللررة توللل ي لللم خو قلللن
خو ن ,وخينب نل تو تقب ني خوسو وخي طل خيقب نيا.
قلللليات يئللللإل خواسب للللنري "للللص للللنم "3125تسللللبرخبي يإل بقللللوير خو قللللن خو للللن
"3141-3125:ج و لللللص نبلللللن وا هلللللويخت لللللنر "يهلللللن خوبنللللل خوللللليووص وبرنلللللنا
خألالللم خواب لللية و بنايلللإل .وكلللن خو لللرو بهلللذه خويرخسلللنت انلللذ لللنم .311:كالللن قللليات
خوو رخا ب نرير اان إل نم .3126
و ن "ص ا
و للللليت خ بان لللللنت ونللللليوخت ا ب لللللإل لللللنر تقنرخويوولللللإل ويخ هلللللنج بالللللن "يهلللللن
اسلللن انت و لللن ا للل خونلللوخلج وبو للليت خي لللطل خيقب لللنيا خواق لللولج يو
خوبو للللل تولللل رؤيلللل فإل او للللية و هلللليت خونهللللنئص وهللللذخ "خي للللطل" وقبيعإل خيقب للللني
خوذا نريي و ول خوعرخ تويه.
خو قلللوخت خوعا يلللإل وهلللذخ خوب لللول بللل خل اعيوالللإلج وولللم بب لللنو
وخألسلللو اللل ذوللل
وضل "خو قق"وخوكطم "خي طل".
و لللللي قانلللللن "لللللص اركللللل خوب لللللوت وخويرخسلللللنت خوعرخقيلللللإل (ابي )وانلللللذ لللللنم 3118ج
بس سللللل إل اللللل خونللللليوخت وخوب لللللوت وخويرخسلللللنت و و لللللول توللللل ب للللل ي خ الللللور
خوبنويإل:
و ً :خي بطل "ص خيقب ني خوعرخقص.
ننينً :سبل خوبر ل

خي بطل.

نو نً :قبيعإل خونظنم خيقب نيا خواسبهيت.

أوالً :اإلختالل فً اإلقتصاد العراقً:
قلللر خي لللبط ت "لللص خيقب لللني خوعرخقلللصج وخوبلللص ي لللبر "يهلللن خوعلللرخ الللل
ايلللل خوللليول خوريعيلللإلج لللو الللنين م للل ب لللو نت ننبعلللإل اللل قبيعلللإل خويوولللإل خوريعيلللإل
وخوبص م سانبهن:
 -2خوي ل خوسنئي و يووإل و ا ريل خون ق.
 -3تيللللرخيخت خوريللللل خون قللللص بلللللبص الللل خو نر (خو للللنيرخت)اان ي عللللل خويووللللإل
غير ا بن إل تو ققن تنبن ص ا ص او ر.

 -4يسلللللب يم ققلللللن خولللللن ق خيسلللللب رخ ص سلللللو نسلللللبإل نا للللليإل اللللل خو لللللو
خوعنا إل.
 -5بكو خو كواإل ص خواب ص و ريل خون قص.
خوللللللليول خوريعيلللللللإل خون قيلللللللإل بايلللللللل توللللللل خوسللللللليقرة
ويب للللللل ايلللللللل خوبلللللللن ي
خوارك يإل(خويكبنبوريإل)وبضلللللللل م هلللللللل ة خويووللللللللإل و ن للللللللإل خأل هلللللللل ه خو اعيللللللللإل
خويووإل.
خألن قإل خوق ي يإل خواعبن إل
جوخي باني
و"للص خوعللرخ بللي بللي ور اؤسسللنت خويووللإل انللذ خو للرل خوعرخقيللإل خييرخنيللإلج للم "بللرة
خو لللنرج وقضللل خي لللبطل لللنم 3114للل ب يلللإل اؤسسلللنت خويوولللإل و"لللص غيلللنل
خواؤسسللللنت تسب للللر خو سللللني و خي ت باللللني خويووللللإل لللل خوريللللل خون قللللصج وبللللينت
ا نركإل خو قن نت خينبن يإلج خو نن يإل وخو رخ يإلج "ص خوي ل خووقنص.
 ت ا لللك إل خوعلللرخ ج بللل بعلللي تن لللنه سلللعنر خولللن قج لللص ويسلللت للل إل خوالللوخريخوانويإل بل سوا خييخرة خيقب نييإل.
ل -كاللللن ياكلللل ت ببللللنر خو سللللني خواللللنوص وخييخرا خواسب للللرا الللل سللللو خوظللللوخ ر
لللإل قنئ يلللإل
خونن الللإل للل خويوولللإل خوريعيلللإل وخويكبنبوريلللإل وم لللنر خي لللبطل اللل ا ن
وسينسيإل وبياير اؤسسنت خويووإل.
ت -و لللي ورت خوعلللرخ خو ييلللي نظلللنم تقب لللنيا يبايللل بر سلللانويإل خويوولللإل ب لللت لللعنر
خي للللللبرخكيإلج و للللللو اللللللن يبا للللللل بنو للللللركنت خواا وكللللللإل و يووللللللإل ( ).S.O.Eخو ن لللللل إل
تقب لللنيين ً وت بكلللنر خويوولللإل و قلللن خوا لللنرت وبضللل م بلللرخا خويوولللإل و لللي م خولللذا
يعم خو سني كل ارخ" ه.
يكبللللل وت للللطل خ قب للللنيا خون للللنل اللللن وللللم يللللبم خو ضللللنا
و ياكلللل
خو سني خوانوص وخييخراج وب يإل اننبعه و يوخبه.

لللل

ثانٌاً :سبل التغلب على اإلختالل:
ببلللللنل و للللليول خوريعيلللللإل خوبا ي يلللللإل ( )Representativeان يبلللللنل و انوللللل وخوا لللللني
وخوللللليكبنبورينت اللللل تاكننيلللللإل خينب لللللنل خو لللللعل اللللل خويوولللللإل خوريعيلللللإل خوللللل يوولللللإل
خو بنيإل.

نلللن خوك يلللر اللل خوب لللنرل وخويرخسلللنت لللول بو يلللل خولللي ل خوريعلللص للل لللكل
ي للللل سنسلللللص للللنال".))Universal Basic Incomeب ربللللإل و يلللللإل سلللللكن
اعرو"لللإلج وتبعلللني خولللي ل خوريعلللص للل ابنلللنول خو كوالللإل "لللص ب ربلللإل خونلللروي ا لللنل
ياكلللل خ سللللب نية انلللله.ووك خو للللل خو نسللللم وخو للللنال للللو بقبيلللل ابللللني خولللللي ل
خألسنسلللص خو لللنال وكلللل خوالللوخقني ج و لللو انبالللت يرخسلللبإل و ب رببللله و بقبي للله "لللص
خوهنللللي وننايبيللللن و"ن نللللية وسويسللللرخ وو يللللإل ونبللللنريو "للللص كنلللليخ و وونلللليخ و"رنسللللن
وغير ن.
و ط للللإل للللذه خويرخسللللنت وخوبقبي للللنت للللص ت قللللنا ي للللل سنسللللص ابسللللنوا وكللللل
خواللللوخقني .وا للللم بنياكللللن "للللره ضللللرخئل لللل خواللللوخقني سللللل ي للللووهم
وباويلللللل خو للللليانت خوبلللللص ب لللللياهن خويوولللللإل.و"ص خوللللليول خوريعيلللللإل يلللللبم بو يلللللل ايلللللل
خواوخقني بنوبسنوا كي ل سنسص نال.
تيرخيخت خون ق وخورن
و للل نم تنب لللني وابلللي خولللي ل خألسنسلللص خو لللنال ( ).U.B.Iلللو لللعوبإل باوي للله .ت
خوللليول خوريعيلللإل بب لللنو لللذه خو لللعوبإل اللل لللطل كلللو خوريلللل خون قلللص يللللبص اللل
يللبم خواسللن بهللن تذخ بللم
بيللل خوللن ق وخورللن تولل خو للنر ج واللوخري خويووللإل خأل للر
لللذخ خوريلللل و قسلللم انللله ابن لللرة توللل ايلللل خوالللوخقني وبنوبسلللنوا .و لللو
ب لللي
خولللن ق
للل
ابلللي ينق للل اللل بقبيللل خوالللنية ( )222اللل خويسلللبور وخوبلللص بلللن
وخورللللن ا لللل و للللعل خوعرخقللللص .وخوللللي ل خألسنسللللص خو للللنال يضللللا وضللللل ايللللل
خواللللوخقني "للللو للللق خو للللر وي لللل خويووللللإل الللل خو سللللني خواسب للللرا "للللص بللللرخا
خوللللللي م خو كللللللواص وي للللللل اعنيوللللللإل خوللللللبط م بللللللي خويووللللللإل خوريعيللللللإل واي هللللللن تولللللل
خويكبنبوريإل.

ثالثاً:طبٌعة النظام اإلقتصادي المستهدف:
برلللله خونظللللر لللل خواسللللاينتج "للللم نللللن "هاللللن ً ناللللن ً وضللللرورة خينب للللنل الللل
لللل
خيقب للللني خواركلللل ا خواو لللله تولللل تقب للللني خوسللللو خوللللذا يعباللللي بنألسللللن
للل نل خوا للل إل
خو قلللن خو ن .و لللذخ خينب لللنل يلللبم بلللر و لللن اللل خوالللوظ ي
"لللص خونظلللنم خواركللل ا خولللذا بلللييره بيروقرخقيلللإل خويوولللإلج بلللل بنوبعلللنو الللل خو قلللن
خو ن ن سه وبعه خوانظانت خويوويإل.
و ول انيبق به ذخ خينب نل و:
 -2ب للللللل يإل خو لللللللركنت خواا وكلللللللإل و يوولللللللإل ( )S.O.E.وخون لللللللنقنت خوب نريلللللللإل
خأل ر ا ل ا قنت بعبئإل خووقوي وابن ر خوا ري.
 -3ت خولللإل خوع بلللنت الللنم خو قلللن خو لللن و للل ر سلللهن يوخئلللر اسللل ل خو لللركنت
و بنيإل خوضرخئل وب نيت خو ركنتج وغير ذو ا خواعوقنت.
 -4وضلللل نظلللنم ضلللان ت بالللن ص لللنالج وتورلللنا ايلللل نلللوخ خولللي م خو كلللواص
(خوبقنقلللللإل خوباوينيلللللإلج ي لللللم خوكهربلللللناج ي لللللم خووقوي)وخينب لللللنل توللللل خولللللي ل
خألسنسص خو نال (.).U.B.I

اإلنتقال من الدولة الرٌعٌة إلى دولة الجباٌة
خويوولللإل خوريعيلللإل لللص خويوولللإل خوبلللص بعبالللي بنوير لللإل خورئيسللليإل للل خولللي ل خوريعلللص
(خون قص) خوابلبص ا خو نر (ب يير خون ق) ويذ ل ابن رة تو خو كواإل.
الللن يوولللإل خو بنيلللإلج "هلللص خويوولللإل خوبلللص بعبالللي كوابهلللن "لللص تيرخيخبهلللن
خوضرخئل ا خواوخقني .

للل

بنيلللإل

"خو لللللعل ا لللللير
يلللللن خويسلللللبور خوعرخقلللللص "لللللص خوالللللنية ( )6انللللله للللل
خوسللل قنت"ج و"لللص خوالللنية (" )222خولللن ق وخورلللن ا للل خو لللعل خوعرخقلللص "لللص كلللل
خألقلللللنويم وخوا ن"ظلللللنت" و لللللذخ يعنلللللص رول خويسلللللبور ب لللللل "لللللص ابلللللي ا كيلللللإل
نلللن الللن يانلللل اللل سللل
خو لللعل (وولللي خو كوالللإل) والللوخري خولللن ق وخورلللن  .وولللي

لللللل ت قللللللنا اللللللوخري خوللللللن ق وخورللللللن تولللللل خواللللللوخقني ابن للللللرة
قلللللننو يللللللن
وبنوبسنواج كطً و اخً.
تقبلللرل خوسللليي لللنيل بلللي خواهللليا "لللص لللنم  3122بو يلللل خولللي ل خون قلللص للل
خواللللوخقني بنوبسللللنواج و سللللانه "خوللللي ل خألسللللن " .وتقبللللرل "للللره ضللللريبإل خوللللن ق
للللل خولللللي ل خألسلللللن بنسلللللبإل ( .)%81ويلللللوي خوبلللللنقص "لللللص سلللللنبنت ا لللللر"يإل
و اللللوخقني  .كاللللن بللللم خوعللللره "للللص اسللللوية ا للللرو قللللننو للللركإل خوللللن ق خووقنيللللإل
خوعرخقيلللإل خولللذا لللر بيخووللله "لللص و خرة خولللن ق بكلللو سلللهم خو لللركإل وكلللل الللوخق
ربلللنل خو لللركإل للل خواسلللن اي (خوالللوخقني )
رخقلللص ببلللن و بلللورتج وبلللو
بنوبسنوا.
والللل خونن يللللإل خوعا يللللإل "للللط بللللي ينسلللل ن قللللننو يبنللللن ل خو للللعل باو بلللله لللل
لللبه اللل تيلللرخيخت خولللن ق وخورلللن توللل خو كوالللإل .وبمسلللبقن إل خو لللعل اللل
بعللله
لللطل خوسللل قإل خوب لللريعيإل بعلللييل ذوللل خو لللننو يلللنية و ن لللنننً .كالللن ياب للل خو لللعل
اللل لللطل خوسللل قإل خوب لللريعيإل لللط يإل خواوخ" لللإل للل "لللره ضلللرخئل اعينلللإل للل
لللإل كلللل الللوخق اللل لللطل قلللننو خواوخ نلللإل خوسلللنويإل توللل خو كوالللنت خيب نييلللإل
وخيق يايللإل وخوا يللإل و للنا اللن ب يالله ولله خو كواللنت الل لليانت و الل و اللور للر
ي يي ن خويسبور وخو وخني .
وورلللللره خواننق لللللإل ن بلللللرلج يسللللل "لللللص قلللللننو ب للللل "يللللله  %61اللللل
تيللرخيخت خوللن ق وخورللن تولل اوخ نللإل خويووللإل خوعرخقيللإلج ويللو خوبللنقص بنوبسللنوا لل
ايلللل خوالللوخقني خأل يلللناج خوا يالللي بلللنوعرخ  .و"لللص قلللننو خواوخ نلللإل ببكلللو الللوخري
خويووإل ا ا ب ت ا نير خواوخ نإل بنيضن"إل تو :
 %61 -2ا

وخئي خون ق وبكو ضا قننو

نم.

لللإل كلللل الللوخق اللل الللوخري
 -3ضلللريبإل ب للليي ب لللننو خواوخ نلللإل خوسلللنويإل للل
خوللللن قج وبنياكللللن برييللللر نسللللبإل خوضللللريبإل كللللل سللللنإل سللللل خو ن للللإل "للللص خواوخ نللللإل
خوعناإلج خوسنويإل.

ا نل
للللنيرخت خوعللللرخ الللل خوللللن ق وخوانب للللنت خون قيللللإل وخورللللن
 -2تذخ ت"برضللللنن
بعلللنيل ط لللإل اطيلللي برايلللل يوايلللنًج و سلللعر برايلللل خولللن ق خوا لللير يب للل
( )61يو رخً و برايلللللج "للللم نئلللليخت خوعللللرخ الللل للللذه خو للللنيرخت سللللبكو
للللوخوص ( )65ا يللللنر يو ر سللللنوينً" .للللم ( )38ا يللللنر يو ر انهللللن سللللبذ ل
ابن رة تو خويووإل باو ل قننو نم.
لللإل كلللل
للل "لللره ضلللريبإل للل
 -3تذخ ت"برضلللنن ا للل خونلللوخل وخ"للل
"للللري اللللل خولللللن ق بنسلللللبإل ()%61ج "للللم خواوخ نلللللإل سب لللللل للللل ا لللللير
ضللللريبص ن قللللص م للللر اب رلللله ( )2436ا يللللنر يو ر وا هللللن بللللذ ل ابن للللرة
تو خواوخقني بنوبسنوا.

 -4تذخ ت"برضللللللنن خواللللللوخقني خوعللللللرخقيي خوا ياللللللي "للللللص خوعللللللرخ للللللم ()41
لللإل كلللل الللوخق بب للل ( )23911يو ر سلللنوين ً يلللذ ل
ا يلللو الللوخق "لللم
انهللللن ( )%61تولللل خويووللللإل باو للللل قللللننو للللنمج ا ( ):11يو ر .وب بللللص
خويوولللإل اللل خوابب لللص ب لللننو خواوخ نلللإل خوسلللنويإل ( )561يو ر اللل كلللل "لللري.
ويب للل و لللري خووخ لللي ي لللل ن للليا اب رللله ( )561يو ر وب للل خوسلللنإل يلللوي وللله
"لللص سلللنل لللن  .وتذخ ت"برضلللنن اعللليل "لللرخي خوعنئ لللإل "لللص خوعلللرخ لللو
( )7لللل ن "للللم اعلللليل ي للللل خوعنئ للللإل خوسللللنوا سلللليكو ( )33811يو ر
سنوين ً و ( )33636يو ر هرينً.
 -5ينبرلللللص يرخ"للللل ا لللللل لللللذخ خي لللللرخا تورلللللنا ا ب لللللت نلللللوخ خولللللي م للللل
خوانب لللللنت خون قيلللللإل و للللل خوبقنقلللللإل خوباوينيلللللإل و للللل خوكهربلللللنا وغير لللللنج
ويبق ل ذو :

 يسلللعر خولللن ق خو لللنم خواسلللبه ا يلللن ً للل خو ايلللل بسلللعر خوب للليير (ننق لللن ًلللم
قلللليره  21يو ر .و برايللللل الللل طً وتسللللبهط خولللليخ ص) .و للللذخ سيضلللليت وابيعللللنت
خولللن ق لللوخوص اننيلللإل ا يلللنرخت يو رج يلللذ ل انهلللن ( )7ا يلللنر يو ر توللل خواوخ نلللإل
لللللإل خوالللللوخق  .و لللللذخ يضللللليت لللللوخوص ( )81يو ر
و ( )3ا يلللللنر بضلللللنت توللللل
سنوين ً و إل خواوخق خووخ ي ا وخئي خون ق خوابن يخ ينً.
ل -يــللللـ خل اــلللللـ خواوخ نللللإل ي ــلللللـم خوكهربــللللـنا خوبنوـــلللللـ ( )8-6ا يلللللنرخت يو ر
سنوينً.
ت -ب ر خوبقنقإل خوباوينيإل خوبنورإل ا ( )7-5ا ينرخت يو ر.
 -6بسلللب يي خواوخ نلللإل اللل ( )7ا يلللنر يو ر اللل خورلللنا ي لللم خوانبو لللنت خون قيلللإلج
و لللللوخوص( )7ا يلللللنرخت يو ر للللل ي لللللم خوكهربلللللنا و لللللوخوص ( )6ا يلللللنرخت
يو ر اللللل تورلللللنا خوبقنقلللللإل خوباوينيلللللإل ا الللللن ا او للللله ( )28ا يلللللنر يو ر
و نوح خواوخ نإل.
 -7بسلللبار بلللرخا خور نيلللإل خي بان يلللإل خو نويلللإل وبر"لللل بللليري ين ً الللل كلللل يلللنية
"للللص تيللللرخيخت خوللللن ق وخورللللن (سللللوخا ب يللللنية خألسللللعنر و كايللللنت خوب لللليير)
و لللي تورنئهلللن بانالللن ً نللليان يب لللنو خولللي ل خألسنسلللص خو لللنال ( Universal
 )Basic Incomeاسلللبو لللي خو لللر خوبلللنو لللوخوص  236يو ر يوايلللنًج ا
لللللوخوص  661يو ر و لللللري سلللللنوينًج ويعلللللنيل  43396يو ر سلللللنوين ً و عنئ لللللإل
خوابكونإل ا سبإل "رخي.
وياكلللل بقبيلللل للللذخ خواسللللبو الللل خوبو يللللل خوابن للللر و للللي ل خألسنسللللص "للللو
خو ر نيان بب نو نئيخت خون ق وخورن ( )61ا ينر يو ر سنوينً.

للللق

 -8و للذخ خو للر للو كبللر الل خواب لل خوللذا بللم بو يعلله ابن للرة لل خواللوخقني
"لللللص تيلللللرخيخت خواوخ نلللللإل باب للللل ( )2436ا يلللللنر
بنوبسلللللنوا وبسلللللبل بلللللن
يو ر .و للللذه خوعا يللللإل "للللص ت للللنية بو يللللل خونللللنب خوا للللص خي اللللنوص للللت
يخولللإل ت بان يلللإل ور"علللت خو لللذي ب لللت لللق خو لللر توللل الللن "لللو لللق خو لللرج

و بن لللت و اوخ نلللإل الللوخري ك لللر االللن بل لللذ انهلللن .خواهلللم "لللص كلللل لللذخ لللو
ب ي ية يخت انهن:
 ت لللللنية خوسلللللينية و لللللعل بم ببلللللنره لللللن ل خو للللل "لللللص الللللوخري خولللللن ق وخورلللللن .ويب للول خواللوخق الل ق ي للص يعبللنج لل اللن ب للوي بلله خو كواللإل خوريعيللإل تولل سلليي
ي لللرر الللن يسلللب ه خو لللنكم و لللنا خو للليانت خوبلللص ي لللياهن و الللوخق ج ويب لللول خو لللرخ
لللللإل خوريعيلللللإل ( )rent-seekingتوللللل
للللل خوا ن
خو لللللعبوا اللللل خو لللللرخ
ي للللللللللول خو للللللللللعل " :ضللللللللللريبإل بلللللللللليو با يللللللللللل" (without taxatinon No
)representationج وننب لللل اللل يكبنبوريلللإل خويوولللإل خوريعيلللإل توللل ييا رخقيلللإل يوولللإل
خو بنيإل.
ل -ت خوللللللإل خوب للللللو نت "للللللص خوب
خواي واإل.

ي للللللنت خ قب للللللنييإل خوبللللللص بسللللللببهن خألسللللللعنر

ت -ت قلللنا ارونلللإل اللل لللطل خو لللننو خوعلللنم وخواوخ نلللإل خوسلللنويإل "لللص ب
خواوخ ننت خوسنويإلج وارخقبإل ك ناة خأليخا "ص ب ييم خو يانت وخألا .

ي لللنت

ت -ب يلللل يخوللللإل ت بان يللللإل بم للللنية بو يللللل خونللللنب خوا للللص خي اللللنوص ().G.D.P
وت خوإل ن ت خو ر وتنهنا خوعو خوانيا و ا بال بلكا ه.
 ت خوللللإل للللم ا للللنير خو سللللني خوسب للللرا "للللص خويووللللإل اللللسنل خواوخق خو ير.
وتيخرخبه خورنرقإل بنو سني

اإلجراءات المالٌة واإلدارٌة اإلنتقالٌة

للللطل بللللرخا خوللللي م

ننق

"ص خوبيخيإل ا اط ظبي

بي انهان:

و ً :يبوقلللل بب سللل سلللعنر خولللن ق بسلللبل تسلللبارخر تنبلللن خولللن ق غيلللر خوب يللليا
"ص خوو ينت خواب ية وكنيخج و ينيخت خينبن خوابوقعإل ا خوعرخ وتيرخ .
ننيلللنً:ب
ريئإل.

خو لللرول وخأل الللنت ب للليينت كبيلللرةج ووكنهلللن يضلللن ب للل "لللر

و لللول

زٌادات اإلٌرادات:
بللللبص يلللنيخت خييلللرخيخت خوهنالللإل اللل خوضلللرخئل وب لللي خوروخبلللل وخووظلللنئتج
رغلللم ايلللإل لللذه خو لللول وغير لللن .ووكنهلللن بب للل ننويلللإل بنوا نرنلللإل الللل الللن ياكللل
يلللبص ا ل يللنيخت تنبللن خوللن ق خو للنم وب ويللل خورللن ا ل قنقللإل ا روقللإل تو ل ا للير
و وقلللوي و كهربلللنا ن لللإل والللنية وويلللإل وتقب لللني نالللإل .ولللذخ ينبرلللص ت قلللنا خألووويلللإل
"ص خوب ي نت وخو روه وخوي"ل خآل ل تو نبي خواهابي خألسنسيبي .

بب لللنو ن لللت ا يلللو برايلللل يوايلللن وكلللل
 -2يلللنية خولللن ق خوا لللير ياكللل
ب لللل توللل خو ينلللإل ك لللر اللل سلللبعإل
سلللنإل ووعلللية سلللنوختج وخوبلللص ياكللل
بري يو ييننرخضن"يإل سنوين ً بن سعنرخو نويإل .
يلللللو"ر ك لللللر اللللل
 -3الللللن بلللللو"ير خورلللللن توللللل ا قلللللنت خوكهربلللللنا "لللللياك
( )4113111برايلللل يوايلللن ً بلللذ ل و ب للليير ب يالللإل ك لللر اللل خربعلللإل بري يلللو
يينلللنر سلللنوينً" .للللا قلللإل ريئلللإل وبلللو"ير الللوخري تضلللن"يإل و ينلللإل ياكللل
بضللن ص اللن قللي بللو"ره ا ل يللنية تنبللن خوللن ق خو للنم وب ويللل خورللن خوا للرو
(وخورلللن خو لللر) توللل خوكهربلللنا وخيسلللبعان ت خأل لللر خو لللنن يإل وخوان ويلللإلج
وبو"ير سوخئل ببروويإل تضن"يإل و ب يير.

 -4ت خو للللل خو للللذرا ينهللللنا خوللللي م و انب للللنت خون قيللللإل للللو "للللص بسللللعير خوللللن ق
خو لللنم نلللي خوبئلللر و ايلللل بسلللعر خوب لللييرج ووطسلللبهط خوللليخ ص ب لللم
يب للللنو ( )21يو رخت و برايللللل( .ياكلللل خ سللللبارخر بنوللللي م خوابن للللر و ن للللل
خوعلللنم وخولللن ق خألبللليه اللل و خرة خوانويلللإل "لللص خوار لللإل خينب نويلللإل بلقلللل اللل
بري يو ييننر سنوين ً ).
 تقلٌل النفقات:يلبص ب يل خون نت خألكبر ا ققن خوقنقإل يضنً:
 -2ت للللنية خوب للللنوه اللللل خو للللركنت خوللللن ق خوعنا للللإل ضللللا للللو ت خوبللللرخ ي
للل
بمب لللنه ب اي هلللن خوك لللت خور سلللانويه وتسلللب انر وخوسللليخي اللل لللطل
ينيإل ا ينيخت خينبن خواسب ب يإل.
 -3بنيللللإل تسللللبهط خوكهربللللنا تولللل اللللن ي للللنرل :%211وتذ بللللبم خآل بنيللللإل اللللن
يعللللنيل  %31الللل خوكهربللللنا خوانللللب " للللقج بسللللبل بهللللرل خواللللوخقني الللل
لللل خو للللبكإل وخيابنللللن خو كللللواص لللل خوبسلللليييج
بسللللييي خأل للللور وخوب للللنو
يكا خو ل "ص ب سيم خوكهربنا تو طت و يخت سنبيإل:
 -خينبن  :يبيل خوكهربنا تو

بكإل خون ل وخوبو يل خورئيسيإل.

ل -خون للللل :ب للللوم للللبكنت خون للللل وخوبو يللللل خورئيسلللليإل ببيللللل خوكهربللللنا  %211تولللل
خوا ن"ظنت.
 خو بنيلللللإل :ب لللللكيل و للللليخت سلللللنبيإل "لللللص خوا ن"ظلللللنت للللل لللللكل الللللييرينتيسلللليي يسللللب م كهربللللنا .وي للللل
و للللركنت ( ناللللإلج ا ب قللللإلج ن للللإل) والللل
خي للللليخي و عالللللل بهلللللذه خوانظوالللللإل اللللل خآل وبع للللل و لللللعل وبوضلللللل وهلللللن قلللللق
بنوبنسي ال خوا ن"ظنت.
 البطاقة التموٌنٌة:ب ويللللل خوبقنقللللإل خوباوينيللللإل تولللل خون لللليج ينهناخوهللللير وخو سللللني "للللص خوبقنقللللإل خوباوينيللللإل
وخوللللذا ي للللل لللل  %36الللل ا اللللل ب ي للللنبهن .و نللللن بر للللل كبيللللر "للللص
تيخربهللللن وقرخبللللإل  713111الللل خواللللو ي خوللللذي ق اللللن ي للللو للللي م الللل خو سللللني.

و نلللن قرخبلللإل ربعلللإل اطيلللي رخقلللص اللل خونلللن
بنواكوننت خوعينيإل و بقنقإل خوباوينيإل.

ي االلل ي لللعل خوو لللول توللليهم

ت خو للللل خو للللراا وهللللذخ خوهللللير وخو سللللني للللو ب ويللللل قياللللإل خوبقنقللللإل خوباوينيللللإل تولللل
و ن ييإل بو ال خوي ل خألسنسص خو نال (.)U.B.I.

إصالحات إقتصادٌة:
أ -القطاع العام:
ب لللكل لللركنت خو قلللن خوعلللنم بئلللن ً للليطً للل خواوخ نلللإل خوعنالللإل .وكلللل خو لللركنت
خوعناللللإل نسللللرة بللللنوب ييم خيقب للللنيا خو للللنال .و بلللل خو للللركنت خوبللللص بللللي ص نهللللن
بللللربحج "هللللص تاللللن ق ي يللللإل ا للللل للللركنت خوا للللن"ص وبو يللللل خوانب للللنت خون قيللللإلج و
اعبن للإل للل خو سللني خوالللنوص خونللن م للل ت نولللإل للوي كوايلللإل وهللن بلسلللعنر اضللل اإل
نسبإل نويإل ا خو سني.
ب بوا
ت سلل ول خو كوالللإل "لللص ب للكيل و لللن وخو يلللنم بيرخسلللنت ون للل خو لللركنت خوعنالللإل توللل
يللله ك لللر اللل ربعلللإل لللوي اللل خوللل ا يو سلللمج
خو قلللن خو لللن قلللي اضللل
وسوت باضص وي ر يو تن ن .
خو لللل خوسلللريل لللو ب ويلللل خوعلللنا ي "لللص لللذه خو لللركنت توللل يئلللإل تنب نويلللإل ب لللوم
بم لللنية بللليريبهم و ت لللنوبهم للل خوب ن لللي و ب لللريل خوالللؤ ي الللنهم "لللص خو لللركنت
للل ب ويلللل
خوبلللص بسلللب م تيخرة لللذه خواؤسسلللنتج وخوعالللل ب لللكل ن لللل وابسلللنر
لللذه خو لللركنت خوعنالللإل توللل لللركنت اسلللن اإل بعلللره سلللهاهن "لللص سلللو خألورخ
خوانويلللإل و ببلللن بنوا خيلللية خوع نيلللإل واسلللب اري لللرق بكلللو ك ريلللإل خألسلللهم "لللص
خو ركنت خو ييية و عرخقيي (قبيعيي و اعنويي ).
و لللذخ ي لللال بقبيعلللإل خو لللنل ايلللل ا قلللنت بيلللل خوانب لللنت خون قيلللإل وخألسلللوخ
خوارك يإل وغير ن.

ب -البنك المركزي:
 -2خنهللنا (اللل خي خوعا لللإل) وخينب للنل توللل نظلللنم خي باللنيخت خواسلللبنييإل بنونسلللبإل توللل
خوب للللنرة خو نر يللللإل وخوا للللنو ت خو كوايللللإل وتننقلللله للللذخ خوعاللللل بنوا للللنرت
خوا ن ة.
 -3خوب للللص لللل سينسللللإل (خوبعللللويم خوابللللرا ) وب لللليه سللللعر للللرت خوللللييننر
خوعرخقللللص أل ذولللل يسللللبل بضلللل م ي يللللي " للللر خو للللرخا و ين للللل (خو للللنيرخت)
وعيم و وي نيرخت بذكر.
لللإل توللل
 -4ينبرلللص ببو للله خو لللروه اللل خوبنللل خواركللل ا وخوبنلللو خواب
ي لللم ققلللن خيسلللكن (ب وخئلللي تسلللايإل) وخوا لللنريل خو لللنن يإل وخو رخ يلللإل خوبلللص
ب لللرل ك لللر اللل اسلللإل الللنل وب وخئلللي ب يلللي للل  %3,6والللية بسلللييي
ببلللللللرخول بلللللللي  36 -31سلللللللنإل وتسلللللللكن و 21 – 8سلللللللنوخت و ا لللللللنريل
خو للللنن يإل وخو رخ يللللإلج كاللللن ينبرللللص ت للللنية خونظللللر بنسللللل بو يللللل خو للللروه
إل خيسكن تو خو ت.
و ينية
ح -القطاع المصرفً:
 -2ينبرللللللص تنهللللللنا ت بكللللللنر خوا للللللنرت خو كوايللللللإل ا للللللل خورخ"لللللليي وخور لللللليي
وخوب نرة.
 -3ياللللل خوا لللللنرت خو قن يلللللإل (خو لللللنن صج خو رخ لللللصج خوع لللللنراج خيسلللللكن )
خي انر.
ب نيو بنايإل او ي وربقه با
ت -مجلس اإلعمار
ب للللريل قللللننو ا لللل خي اللللنرج وربللللق اللللل يئللللإل خيسللللب انر بللللهج وي للللوم ببن يللللذ
ا للللنريل خيسللللكن وخوا للللنريل خيسللللبرخبي يإل خوبللللص بب للللنو لللليوي خوا ن"ظللللنت و
ذخت خون ل خوا بر ا ل خوقر خورئيسيإل وخواوخنئ وخواقنرخت وغير ن.

هـ  -صندوق التقاعد:
ي"للللللل
للللللنيو خوب ن للللللي ت تولللللل الللللل سللللللب
ي للللللرت الللللل
ي بللللللره
تسلللب نقنت ب ن ييلللإل والللية ب لللل للل ( )26سلللنإل .و لللنيو خوب ن لللي لللو لللنيو
للل الللن هم
تسلللب انر وبللللاي ج وولللي و ر نيلللإل خي بان يلللإل .واللل بلللن خو لللوخني
لللو ب ن ييلللإل تسلللب نن ًا اللل خو ن للليةج "ي لللل يلللبم باويلللل تسلللب نقنبهم اللل و خرة
لللنيو خوب ن لللي يالللول ن سللله بن سللله .وخوا بلللره
خوانويلللإل ب سلللنل لللن ج ويب للل
يكلللو "لللص لللنيو خوب ن لللي "نئضلللن ً الللن يخم للليي اللل يلللي"ل تسلللب نقنت ب ن ييلللإل ك لللر
ا يي خأل ينا ا اسب ص خوب ن ي.
للللنيو و ضللللان خي باللللن ص خوللللذا يسللللن م "يلللله خو قللللن
كاللللن ينبرللللص بلسللللي
خو ن وباويل ب ن ي انبسبيه وياول ذخبينً.

المالحق

الملحق ()1
الفساد
خواقلللرول نلللن لللو خو سلللني خوالللنوص وخييخرا (خو كلللم خور لللييج خو وكالللإل) ب لللير بع للل
خألار بنويووإل.
ذور خو سني "ص خوعرخ  :ن"صج ضنراج بنري ص
خوالللنل خوعلللنم لللطل «خوالللنل خوسلللنئل ولللي
ارب بإل وانوهن طل.

وللله

لللن ل»ج خويوولللإل غيلللر لللر يإل و لللص

* خويوولللإل خوع اننيلللإل غيلللر لللر يإل (خو للليعإل) ارب لللبإل واعبييلللإل (خوبللليو وخوا باعلللنت
خور ويللللإل)ج وألنهللللم غربللللنا "نسلللليو ي بللللو خواللللنل و للللنكم يعر"للللو نلللله لللليئنًج
ويل ذو بننئهم و اوت "ص رول يعر"و انكنهن و يخ"هن.
* خو كلللم خوا كلللص وولللي ب لللت خي لللبطل خوبريقلللننصج ويووبللله غيلللر لللر يإل (خو للليعإل)
وتسللللبعانرا (خوب رريللللو وخوا للللو ) .ووللللم بللللن ح خويووللللإل "للللص ب بيللللت للللر يبهن
بنوكنالللج ووللم بللن ح "للص بللت ا هللوم وقنللص و اللنل خوعللنم .وقيللنم خو للورخت وخين طبللنت
عل "ئنت اهاإل ا خوا بال "ص ا نبهإل ال خويووإل وخوانل خوعنم.
* خي لللللبطل لللللق خألورخ ايعهلللللن و ورللللل خويوولللللإلج وبللللليي خوالللللنل خوعلللللنم و للللل ل
تسلللللببن إل خآل لللللنر و سللللل إل خويوولللللإل وو نئ هلللللن .كالللللن وقضللللل خي لللللبطل للللل م لللللر
خو لللللوخ خأل طقيلللللإل وخأليبيلللللإل يبن لللللإل خوالللللنل خوعلللللنم بقري لللللإل بعنا للللله بنوالللللنل الللللل
خوالللوخقني ج وتورلللنا خو لللوخ خون سللليإل بلللي الللن لللو و ا بالللل والللن لللو و عرخ .ضلللعت
خو ضنا وخو رقإل(ا ا خوع نل سنا خأليل).

انلللذ بلسلللي خويوولللإل خوعرخقيلللإل و بللل لللورة 2:69ج كلللن خو ضلللنا ضلللعيت وخو لللرقإل
"نسلللية وخوا سلللوبيإل اسب لللريإل .وبنوبلللنوص كننلللت خون خ لللإل نلللنيرة بلللي الللوظ ص خويوولللإل
لللل كللللل خواسللللبوينت .وبعللللي للللورة  2:69بعنقبللللت نظاللللإل لللل عت خو للللرخ نت
خو ئويلللإلج خوبللللص ع للللت خووقنيلللإل (خوللللو ا و عللللرخ )ج بللللبص بعللللي خوللللو ا خأليللللييووو صج
خوع للللنئرا خو للللواصج خولللليينص .كاللللن بسلللل ق خوعسللللكريي وخو لللل بيي ع هللللم "للللو
خو ننو  .وبنوبنوص "و خو ضنا وخو رقإل.
ي لللير خو سلللني خوالللنوص بالللن ي لللنرل  ٪36اللل خوالللنل خوعلللنمج سلللوخا بنوسلللرقإل خوابن لللرة و
سوا خيسبعانل وخوببذير.

ما هً أهم فقرات التالعب باألموال حالٌاً؟
أوالً:قطاع النفط
-

-

لللق

ن لللق لللنم ينلللب ج وي لللر اللل خو سلللنل .سلللوخا بنوبهريلللل ( للل قريللل
خوعرل تو تيرخ وخو ي ) وخوبط ل بعيخيخت خوب يير وو نئ هن.
ن ق نم ي ه تو خوا ن"صج و يي ل "ص خو سنبنت.
انب لللنت بهلللرل اللل خوا لللن"ص ابن لللرة نبي لللإل و لللوي ن لللق لللنم ا هللل يو
بو يللل و ن للل "لللص خوكايلللنت .يسللل ل للل ت ببلللنره لللير نبلللن للل ب ريلللل
للللنبنت لللل
خألننبيلللللج و بمي للللنا للللوخيت ب ريللللل وسللللرقإل الللل قبللللل
قوق خوب هي .
انب لللنت بسلللر اللل ننبيلللل ن لللل خوانب لللنت للل لللكل "ب لللنت انظالللإل للل
خألننبيل خوننق إل "ص ا ب إل خوارخ ل.
انب لللللنت ب لللللر اللللل خواسلللللبوي نت خيسلللللبرخبي يإل يو بو يللللل و ببو يللللل
ا ور.
ب ريلللل و سلللرقإل و بسلللهيل سلللرقإل للل كلللل لللبكإل خوبو يلللل و بللل ا قلللنت
خوبعبئإل.
خوبط ل بنوانب نت خواسبورية بان يعنيل  ٪61ا قيابهن خ يننن.
سعنر ا إل.
كاينت بي"ل قيناهن وبس يل اسب اإل و ص وم بوري.

 بهريللللل انب للللنت بعللللي و للللووهن وت نيبهللللن خوبللللص انن للللئهنج وب ويللللي ن لللليةارخت بو نئ ا ورة.
ثانٌاً :قطاع المقاوالت
ي للللنبهن يو

يكللللو

نللللن

ا

 -2ا للللنو ت و ايللللإلج ب للللنل وب للللرت ب
ال ان ذ.
 -3ا نو ت بن ذ بلك ر ا قيابهن.
 -4اللللو ت و هللللنت خواعنيللللإل بنسللللل بب للللنو غنوبللللن ً ٪21ج والللل خواط للللظ
خو سلللني خوالللنوص "لللص خوا ن"ظلللنت لللذ يب لللنو "لللص اللليخه خو سلللني خواسب لللرا "لللص
خو كواللللإل خيب نييللللإلج اللللل خو يللللنيخت خوكبيللللرة "للللص ب ي للللنت خوا ن"ظللللنت
خوبص يو ي "يهن هن ا نسبص و رقنبص اننسل.

ثالثا :قطاع التجارة
بسللللبوري خويووللللإل اللللوخيخً غذخئيللللإل و يويللللإل و سلللل إل وب هيلللل خت ببللللرخول بللللي  21و31
للللنبنت انظاللللإل للللب ت بلللليير للللذه خواسللللبوريخت
ا يللللنر يو ر سللللنوين ً .و نللللن
ب لللكل يبكيلللت الللل خوابريلللرخت وب وولللت لللذه خوع لللنبنت توللل خواؤسسلللنت قلللو اللل
اؤسسنت خويووإل ن سهن.
رابعاً :الرشوة العادٌة
ب لللبر بنور لللوة " .لللوخ خوسللل ر
خوكلللل يعلللرت كلللل اعنا لللإل "لللص خويوولللإل ياكللل
تببلللي ت بسلللعيربه بللللو ص يو ر وتنبهلللت ب اسلللانئإل يو ر و لللوخ خووخ لللي (كلللم لللوخ
للليرت خويوولللإلح) وخو لللول للل وظي لللإل وللله بسلللعيرةج و بللل خولللذ نل توللل خو للل
وه بسعيرة!

عالج ظاهرة الفساد المالً واإلداري
خويوولللإل خوريعيلللإل (خوبلللص وهلللن الللوخري ا لللل خولللن ق) بسبسلللهل خوبرنضلللص للل خوالللنل خوعلللنمج
وب للللبرا سلللل قبهن الللل خواللللوخق بلللللنوخ الللل «خور للللوة»  -روخبللللل نويللللإلج هللللن
يووإل ابض م يانت ا ننيإلج ور وخت ن ييإل نيإل وسريإل.
وبنوبلللنوص "لللم اعنو لللإل خو سلللني "لللص خويوولللإل خوبلللص بعللليج للل بنيلللإل خوضلللرخئل اللل
خوالللوخق سلللهل اللل اعنو بللله "لللص خويوولللإل خوريعيلللإل" .لللنواوخق خولللذا يلللي"ل خوضلللريبيإل
يهاللله ارخقبلللإل وا نسلللبإل خويوولللإل الللن الللوخق خويوولللإل خوريعيلللإل "يبسلللنب الللل خآل لللري
لللبه اللل خوالللنل خوعلللنم .والللل ذوللل "هنلللن قلللوخت ياكللل خببن هلللن
وكسلللل ونهلللل
وب سي خو وكاإل وب يل خو سني:
و ً:تبعللللني خويووللللإلج وخواوظللللت خوعاللللواصج قللللير خياكللللن
(خوكي ص) بنوانل خوعنم.

لللل خوب للللرت خوب للللييرا

و سلللللر قري لللللإل وب يللللل لللللذخ خوهللللليت لللللو ب للللل يإل خو لللللركنت خواا وكلللللإل و يوولللللإل
( ).S.O.Eوخوب لللول اللل بلللرخا خولللي م خو نسلللية توللل خولللي ل خألسنسلللص خو لللنال وكلللل
خواوخقني وبنوبسنوا (.).U.B.I
ننينً:ب ويللللإل وي للللم خو ضللللناج وبنللللنا هللللن للللرقإل سلللل يم .وت كللللن خو ضللللنا سللللن
خونظلللنمج وبنياكلللن ت لللط ه الللل الللرور خوللل ا ج "لللم ت لللطل هلللن خو لللرقإل لللو
لللللنبنت
ك لللللر خسبع لللللنا "لللللص خوعلللللرخ بعلللللي ب لللللول هلللللن خو لللللرقإل توللللل
واي ي ينت" .نألار ي بن تو ن قويل و ال يؤول.
نو نً:ت للللرخ خوا باللللل خواللللينص واؤسسللللنبه "للللص خورقنبللللإل لللل خويووللللإل و ن للللإل اللللن
يبع للل بنوالللنل خوعلللنم اللل لللطل خو للل ن"يإل ون لللر خواع والللنت وخيسلللب نية اللل خينبرنلللت
(خو كواإل خيوكبرونيإل وغير ن) "ص ذخ خوا نل.
رخبعنً:ب ويلللإل وي لللم ييلللوخ خورقنبلللإل خوانويلللإل وتورلللنا يئلللإل خون خ لللإل وخوا ب لللي خوعلللناي ج
خونوخل.
وت طل اكبل خوا بج خوعنم ( )Ombudsmanيرببق با

الملحق ()2
إصالح قطاع الطاقة
أوالً:النفط والغاز
بللللي يبللللي خي للللطل بيرخسللللإل يكللللل خييخرخت "للللص ققن للللنت خوللللن ق وخورللللن ج
وب ييلللي لللكل خييخرة خألنسلللل أل لللم ققلللن "لللص خيقب لللني خوعرخقلللص" .لللنوببرول (خولللن ق
وخورلللن ) يكلللني يكلللو خواالللول خوو يلللي واوخ نلللإل خويوولللإل .و"لللص خو نولللإل خوبلللص ن للل "يهلللن
لل خون للنل "لللص تيخرة
الل تنهيللنر خو للنن إل وخو رخ للإلج "مقب للني خوللبطي ك لله يربكلل
ققن خوببرول.
اللل ول خوابلللنياا "لللص خييخرة لللو ب ييلللي خووظلللنئت خألسنسللليإلج واللل لللم تي لللني
بو لللل خو بلللرخا خولللذي يرسلللوخ ققلللن
خوهينكلللل خواننسلللبإل وهلللذه خووظلللنئت .وسلللب
خوببلللرول بعلللي تنهيلللنر خألسلللعنر لللنم 3119ج و"لللص خونللليوة خوبلللص نظابهلللن خو كوالللإل "لللص
للللللبنق 311:ج تيخرة ققللللللن خوببللللللرول كننللللللت "ن لللللل إلج و و خرة خوللللللن ق غيللللللر
قلللنيرة وو لللي ن للل بلللو"ير خييخرة خواننسلللبإل و لللرو اللل نولللإل خو لللل وخوبلللي ور
خوبص كننت (و ب خل) سنئية.

"ص ضوا ان ب يم ياك ب ييي ار عينت خي طل خييخرا و" ان ي ص:
 -2خيوبللل خم بنويسلللبور و علللل تيخرة خوببلللرول ا لللبركإل ب لللكل
خيب نييإل وخألقنويم وخوا ن"ظنت.

ي لللص بلللي خو كوالللإل

 -3خو لللل بلللي خو هلللإل خواسلللؤووإل للل خوبنظللليم وخوارخقبلللإل ورسلللم خوسينسلللنت خوعنالللإل
الللل نن يللللإل (خوللللو خرة)ج وخوو لللليخت وخوكيننللللنت خوبللللص باللللنر خينبللللن وخوعا يللللنت
خوط إل ا نن يإل ر (خو ركنت و نا ص خوبرخ ي ).
 -4رو و خرة خون ق ا خو

نت خوضي إل "ص خوبو يل.

-5تننقللإل خينبلللن اللل خو للول (خو نويلللإل) توللل للركإل ن لللق وقنيلللإل اسللب إل
يي إل بساح وهن بانن"سإل خو ركنت خوعنوايإل خوعنا إل "ص خينبن .
-6ت لللللنية خونظلللللر بهيك يلللللإل تيخرة خوب للللل يإل وخوبو يلللللل و ع هلللللن بللللليخر
تقب نييإل وبنن"سيإل يي إل.

للل
للللل

سللل
سللللل

اللل خونن يلللإل خوعا يلللإل وخي رخئيلللإلج وو لللي ب لللريل قلللننو يئلللإل ب لللي خوالللوخري
خوانويللللإل وخوللللن ق وخورللللن ج وقللللننو للللركإل خوللللن ق خووقنيللللإلج وقللللننو ييللللي وللللو خرة
خولللن قج وقلللننو لللن بنيسلللب انر "لللص ا لللنل خو للليانت خوببروويلللإلج بنياكلللن تب لللنذ
خو قوخت خييخريإل خوبنويإل:
و ً :ب لللكيل خوا للل خيب لللنيا و لللن ق وخورلللن بللللار ييلللوخنص ويضلللم اا لللص خيق للليم
خوو رخا.
وخوا ن"ظنت خوانب إلج بن ضن"إل خو خواعيني "ص ا
ننيللللنً" :لللل ترببللللنق للللركإل بسللللوي خوللللن ق (سللللواو) لللل و خرة خوللللن ق وربقهللللن
خيب للللنيا و لللن ق وخورللللن و للللر ن لللنقهن ببسللللوي خولللن ق خو للللنم وتننقللللإل
بلللنوا
ب نرة خوا ب نت خون قيإل ب هإل ر .
نو لللللنً :بسلللللعير خولللللن ق خو لللللنم نلللللي خينبلللللن ( نلللللي خوبئلللللر) بنوسلللللعر خوعلللللنواص وكلللللل
م اننسل ( %21و رة يو رخت).
خواسبه كي خوا يي ال
رخبعنً:بسللللعير خوانب للللنت خون قيللللإل بنوسللللعر خوعللللنواصج اللللل بللللو"ير كوبونللللنت اي واللللإل
الللل خواوخ نلللللإل خوعنالللللإل (و خرة خوانويلللللإل) و قن لللللنت اعينلللللإل (خو للللليجج خون لللللل خوعلللللنمج
نل سينرخت خأل رة).

ناسللللنً:ب ويل ا قللللنت بيللللل خوبنلللل ي وخوانب للللنت خوببروويللللإل خواا وكللللإل و يووللللإل تولللل
خو قن خو ن .
سنيسللللنً :ت للللنية بنظلللليم للللركنت خوا للللن"ص وخوبو يللللل ك للللركنت ناللللإل ( ن للللإل و
ناإل و ا ب قإل) بعال و" ابنياا خوسو وبنوانن"سإل ال خو قن خو ن .
سنبعنً:ب للللكيل و نللللإل ا ب للللإل بم للللرخت خوا لللل خيب للللنيا و للللن ق وخورللللن يي للللني
للللللول اننسللللللبإل و"وريللللللإل يسللللللبرطل خورللللللن "للللللص ا للللللنل خوكهربللللللناج وت قنئهللللللن
خو لللط ينت خوط الللإل و بعنقلللي وخي لللرخت للل خوبن يلللذ وخوبنسلللي الللل ققلللن خوكهربلللنا
و ل ت كن ت بو"ير خووقوي و كهربنا بلسر وقت ااك .

مالحظات عامة حول إنتاج وتسوٌق النفط:
و ً :خوعرخ ياب

كبر ت بينقص و ن ق خو نم خوب ييا "ص خوعنوم.

ننينً :ك ت خينبن "ص خوعرخ

ص خألوقل "ص خوعنوم.

بكلللو سلللعنر خولللن ق
لللطهج "لللم اللل ا للل إل خوعلللرخ
وتنقطقلللن ً اللل خو ي بلللي
خو لللنم نوايللللن ً اعبيوللللإل و للللي الللل ي للللول انن"سللللي ا للللل خوللللن ق خألك للللر ك للللإل (خوللللن ق
خو يلللل وخولللن ق اللل خأل الللن وخولللن ق خو للل را) واللل خوا لللنير خوبيي لللإل وخواب للليية.
يلللإل
كالللن اللل ا للل إل خوعلللرخ ب للل يل خو يلللنية "لللص خوق لللل للل خولللن ق للل
ت بيخل سعنره.

وبنلللنا للل لللذه خواسللل انتج ي بلللن خوعلللرخ توللل سينسلللإل ابنيلللإل للل خوبسلللنر "لللص
يللللنية
يللللنية خينبللللن و بعللللويه لللل تن للللنه خألسللللعنر ووللللي خوعكلللل  .كاللللن
:
خينبن ببق ل تسبرخبي يإل بسوي يإل ابنيإل
يكلللو "يهلللن "لللنئه و انلللنورة ن لللإل و
 بعللليي اسلللنرخت خوب للليير لللخيسب انرخت "ص خواسنرخت خوا ب إل بعببر وخقئإل نسبينً.

ك لللت

ل -تببللللن تسللللبرخبي يإل بسللللوي يإل بعباللللي خوبلللليخ ل اللللل خألسللللوخ ج ن للللإل "للللص مسللللينج
وبنلللللنا ا لللللنوح اببنيولللللإل الللللل خألسلللللوخ كنيسلللللب انرخت خوا لللللبركإل "لللللص خوب للللل يإل
وخوبو يل "ص ب خألسوخ .
ثانٌاً :الكهرباء
ببللليخ ل "لللص ا لللنل خوكهربلللنا لللية ن لللقإل ا ب لللإل اب نقعلللإل يننلللنًج ويللليخر خو قلللن
ب لللللللكل غيلللللللر ابننسلللللللل الللللللل خويسلللللللبوروال خو لللللللط ينت خواانو لللللللإل و قلللللللنويم
وخوا ن"ظلللنت .و بلللي نلللي خو لللييت للل خي لللطل "لللص ققلللن خوكهربلللنا ي لللال
ذو خوهيك يإل خييخريإل و قن .
واللل خوا يلللي ب ويلللل و خرة خوكهربلللنا توللل يئلللإل نالللإل ا لللر"إل وا ققلللإل وانظالللإل
بكلللو خوهيئلللإل ن سلللهن ان لللذة ألا اللل خون لللنقنت
و كهربلللنا "لللص الللوم خولللبطيج يو
خوبن يذيإل خوبنويإل:
 -2تنبن خوكهربنا .
 -3ن ل خوكهربنا.
 -4خوبو يل وخو بنيإل.
 -5وقوي خوكهربنا.
 - 1إنتاج الكهرباء:
اللل خوضلللرورا يرخسلللإل ب ويلللل ايلللل و للليخت خينبلللن توللل لللركنت ( ن لللإل و
ا ب قللللإل و ناللللإل) بعاللللل و"لللل ابللللنياا خوسللللو وخوانن"سللللإل .وسلللليكو "للللص للللذخ
خينب لللنل الللوري لللنم و ينلللإل اللل لللطل بيلللل بعللله و للليخت خينبلللن توللل خو قلللن
خو لللن  .ويسلللب ني اللل لللذه خوالللوخري وباويلللل خيسلللب انرخت "لللص ن لللل خوقنقلللإل .وي لللل
خوب قللليق خو لللورا ينبلللن ( )41خولللت ايكلللنوخق ب لللول لللنم ()3131ج وخوعالللل للل

بعالللليم خولللليورة خواركبللللإل (Cycle
و وقوي "ص تنبن خوكهربنا.

)Combinedج وتسللللبعانل خورللللن كللللناق سللللنئي

 -2نقل الكهرباء:
ي ضلللل ب لللنا لللبكنت خون لللل خو نئالللإل بلللميخرة لللركإل نالللإل ااوولللإل ارك يلللن ً وبم لللرخت
خوهيئإل خوعناإل و كهربنا.
 -4وقودالكهرباء:
ي ضلللل بلللو"ير خورلللن بك لللإل خينبلللن توللل ايلللل ا قلللنت خوكهربلللنا .كالللن ي ضلللل
بب اللللل خواوخ نللللإل (و خرة خوانويللللإل) ك للللإل خووقللللوي خواسللللبوري وك للللإل للللرخا خوانب للللنت
خون قيلللإل اللل خوانب لللي خوا يلللي " .نوكهربلللنا ياكللل بهريبهلللن كالللن بهلللرل خوانب لللنت
خون قيلللإل خواي والللإل .كالللن ي لللم خوكهربلللناج تذخ كننلللت خوبسلللعيرة ايروسلللإلج ياكللل
يكلللو اللل ك لللر لللكنل خولللي م يخولللإل .وو لللي م "وخئللليه وتقب لللني خولللوقنص بم قلللنا
خوانب لللللللي خوا يلللللللي ( لللللللنن إلج رخ لللللللإلج للللللليانت) ايللللللل ة و بنلللللللن" خوللللللليخ ص
وخو نر ص .ويكو خوي م نن ان ً
بو"ير خووقوي بك إل خينبن .

الملحق ()3
وزارة التجارة
و ً :خوبللللير "للللص خوبقنقللللإل خوباوينيللللإل "للللص خوار للللإل خألوولللل بنينب للللنل الللل خوبو يللللل
خوعينلللص واكونلللنت خوبقنقلللإل توللل خولللي"ل خون للليا بنوبقنقلللإل خوذكيلللإلج وبو لللي خوبقنقلللإل خوذكيلللإل
و ايللللللل خوعوخئلللللللل بنوبعللللللنو الللللللل و خرة خويخ يللللللإل وو خرة خوه لللللللرة وخواه لللللللري
وخوا وضلللليإل خواسللللب إل وتنب نبللللنتج وبكللللوي قن للللية اع واللللنت او للللية اللللل خوهويللللإل
خووقنيلللإل و لللو ً توللل "لللبح سلللنل ا لللر"ص وكلللل الللوخق بلللنو  .ويكلللو ذوللل ك للله
ضللللا برنللللنا خوللللي ل خألسنسللللص خو للللنال خوللللذا ينبرللللص يعللللوه لللل ايللللل
نوخ خوي م خو كواص (.).U.B.I
ننينً:خيسلللبارخر بلللي م لللرخا خو نقلللله وخو للل ل اللل خواوخقني .وخوبعلللنو اللللل و خرة
خو رخ للللللللإل ينهللللللللنا ي للللللللم خواللللللللي طت خو رخ يللللللللإل (خألسللللللللايةج خوبرخكبللللللللورختج
خو ن للللليخت...تو ) وخوب لللللنا للللل ي لللللم ب نيلللللنت خولللللرا خو يي لللللإل (خولللللرج وخوبن للللليق
وخوبيلللوت خوبطسلللبيكيإل )".لللن ي لللم خوالللي طت ي لللوبه خوك يلللر اللل خو سلللني بينالللن ي لللم
خوا ر لللنت ( سلللعنر خو نقللله وخو للل ل) قلللل رضلللإل و سلللني وين لللل للل خينبلللن
خو ع لللص.وياك بعلللويه خواللل خر للل ب الللل ك لللت خوالللي طت ب يلللنية سلللعنر تسلللبطم
خينبن .

نو لللنً :خيسلللبارخر بلللي م خوق لللي و ا لللنب وبلللو"ير خو بللل خولللر ي
خوبو يل خوعينص و ق ي .

بنظلللنم ي لللل ا لللل

رخبعلللللنً" :يالللللن يبع للللل ب لللللركنت و خرة خوب لللللنرة.ينبرص ب للللل يإل لللللركنت خوابلللللن رة
وخوبيلللل ا لللل لللركإل خ سلللوخ خوارك يلللإل و لللركإل ب لللنرة خوسلللينرخت .وت لللنية يك يلللإل
خو للللركنت خأل للللر بمب للللنه ب لللل يبهن و ب وي هللللن تولللل خو قللللن خو للللن  .وب ويللللل
الللل لللركإل ب لللنرة خو بلللول توللل تيخرة خو للل ي خيسلللبرخبي ص وتسلللبطم ا لللووص
خو نقه وخو لج وب هي خوا نب بنوق ي خواي وم.
ناسلللنً :ينبرلللص يب لللول بسللل يل خو لللركنت توللل تبلللطب قلللننونص يو للل نلللي كبلللنل
خوعللللليول ك لللللر .وبب لللللول خوللللليخئرة توللللل يخئلللللرة بو يللللل وابنبعلللللإل تيخرة بع يلللللي
وتببلللل خ  .وينبرللللص يكللللو بسلللل يل للللركإل ييللللية يبق للللل ك للللر الللل سللللن نتج
بللليل لللهر وسلللني  .كالللن ي لللل تقلللط ريلللإل بسلللايإل خو لللركنت برغبلللنت للل نبهن
ببقللللنب خألسللللانا .ويك للللص ت للللبطت للللرت "للللص خيسللللم بم ببللللنره تسللللان ً
لللل
ا بللللو ًج وتقللللط ريللللإل خوبسللللاينت بنو رللللنت خأل نبيللللإل .وياكلللل تن للللن كللللل لللللذخ
بمسبانرة توكبرونيإل.

الملحق ()4
حل ّ أزمة السكن
ي بللللن خوعللللرخ تولللل ك للللر الللل ( )3113111و للللية سللللكنيإل ييللللية وسللللي خ بين للللنت
خونالللو خوقبيعلللص و سلللكن تذخ خ"برضلللنن ابوسلللق لللم خوعنئ لللإل "لللص خواسلللب بل اسلللإل
لللل ن  .و للللطل خوع للللري سللللنإل خوانضلللليإل كللللن لللليي خوو لللليخت خوسللللكنيإل خوبللللص
بضللنت سللنوين للو للر للذخ خوللرقم .كاللن نسللبإل غيللر ق ي للإل الل خوو لليخت خوسللكنيإل
"للص خوريللت و بلل "للص خواللي غيللر ئ للإل و سللك ا للل بيللوت خوقللي وبيللوت خو لل يح
"لللص خوسلللك خوع لللوخئص "لللص خوالللي  .بنيضلللن"إل توللل ذوللل "لللم لللوخوص ربلللل خواسلللنك
خوبللللص بعببللللر للللنو إل و سللللك نللللي تن للللنئهن للللص خآل بوضللللل غيللللر اننسللللل بسللللبل
ب نياهن وتنبهنا اية ط يإل ارخ" هن وبلسيسنبهن خو يإل وخوكهربنئيإل ...تو .

"للللص خوو لللليخت خوسللللكنيإل "للللص خوعللللرخ خآل
ب للللير "ضللللل يرخسللللنت خيسللللكن خوللللن
بلللللك ر الللل ا يللللو ون للللت و للللية سللللكنيإل .وي للللير ن خوللللبعه با يللللوني ون للللت
خوا يللللللو و للللللية سللللللكنيإلج ن للللللإل تذخ للللللذنن بنظللللللر خي ببنرانياربللللللإل خو للللللرول
وخو يللللنيخت خوسللللنويإل "للللص خوسللللكن وب للللنيم لللليي غيللللر ق يللللل الللل خوو لللليخت خوسللللكنيإل.
لللل بللللو"ير
ا برنللللنا وسللللي خو للللوة خيسللللكننيإل ي للللل يبنلللل
و للللذخ يعنللللص
ن لللت ا يلللو و لللية سلللكنيإل سلللنوينًج والللية اللل سلللنوخت .وتذخ انلللن خوا لللرت
خوع لللنرا و لللنيو خ سلللكن يالللول كلللل انهالللن لللوخوص لللرة م ت و لللية سلللكنيإل
يلللن ً
لللذخ خولللناق اللل باويلللل خيسلللكن غيلللر ا لللص
سللل ب للليير سللليكو
للل
برقللللص ك للللر الللل
وغيللللر لللليا .كاللللن ا للللنريل خيسللللكن خو كوايللللإل ياكلللل
 %21اللل لللذه خ بين لللنت "لللص "ضلللل خأل لللوخل .الللن ً خو كوالللنت خوابعنقبلللإل ولللم
بو"ر ا يي يا ا خوو يخت خوسكنيإل.
ت بنللللنا ( )6113111و للللية سللللكنيإل سللللنوين ً يبق للللل تسللللب انرخت ب للللل لللل ()36
ا يلللنر يو ر و لللذخ يعلللنيل اي خنيلللنت يول كبيلللرة .و ياكللل ألا يوولللإل اهالللن كننلللت
اوخري للن بللو"ره ا ل خواي خنيللإل خوعناللإل لل سللنل خواللنل خوعللنم" .نويووللإل قللي بللو"ر
اسلللللنك ولللللبعه خوالللللوظ ي ا لللللل خألقبلللللنا قلللللرل اسب للللل ينبهمج وخألسلللللنبذة قلللللرل
ناعنبهم وخواسنك خوارببقإل بنوعنا ي "ص خواننق خوننئيإل.
للللل خولللللو خرخت وخييخرخت
وولللللي اللللل خوا للللل إل ببلللللو ا لللللنريل خيسلللللكن
خوا يللللإلج ببللللنير كللللل انهللللن با للللرو ا لللليوي واوظ يهللللن و وللللذوا خوللللي ل خوا لللليوي.
وخئيإل واك إل.
"م ذه خوبعيييإل بكو
السكن المدعوم
ينبرللللص سلللل قللللننو و اؤسسللللإل خوعناللللإل وتسللللكن بر سللللانل يوخر ي للللل لللل ا يللللنر
ون للللت ا يلللللنر يو ر .ويكللللو "لللللص تيخرة خو لللللنيو با يللللل خ ق للللليم وخوا ن"ظلللللنت
و اننللللإل برلللليخي بنسللللبإل خوسللللكن "يهلللللنج وياللللول الللل خواي خنيللللإل خوارك يللللإل و كوالللللإل
خيب نييإلج وب ول خواؤسسإل ط يإل ب ي خألرخضص وا نريل خيسكن .
وبينالللن ب لللوم خويووللله بباويلللل خوبنللل خوب بيلللإل و انلللنق خوسلللكنيإل خوا بلللنرة وخي لللرخت
لللل بن يللللذ ن وبرقيللللإل "وخئللللي قللللروه خيسللللكن خواللللي ومج الللل للللطل بربيبللللنت

ب لللللي يإل الللللل خوا لللللنرت خورخغبلللللإل بني لللللبرخ "لللللص ا لللللنريل خيسلللللكن  .وببعهلللللي
خواؤسسلللإل ببرقيلللإل "لللرو خو وخئلللي خوارببلللإل للل خو لللروهج وبرقيلللإل ا يلللنت خوبللللاي
للل ا لللنقر للليم خوسللليخي وخو لللوخيت .ا خواؤسسلللإل بضلللا خو لللروه وبب الللل
"وخئي ن.
وبب اللللل خويووللللإل (خو كواللللإل خيب نييللللإل وخ ق لللليم وخوا ن"ظللللنت) ك للللت خوبنلللل خوب بيللللإل
اللل قلللر وا لللنرا وربلللق كهربلللنا واللليخر واسبو للل نت...خو  .و لللذه للليانت
يإل نل.
ب ياهن خويووإل

