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لنجااات تنميااة العوالااد النتفيااة وتتعيل ااا يتفلااا ان توااون ناااو مجموعااة ماان الماوماااا وابرا ااا تااو ر االماان واالسااتارار
السياساي واالقتصاادو ووحاوت الر ياة السياسااية واالقتصاادية للحكوماة العراقياة وال ااتا ية اي ادارة الماوارد االقتصاادية ساوا
ومجاالتااال االحااا ة ال ا
ااج اللجاان الا

االي اراداا النتفيااة ار اياار النتفيااة واالعااصن عاان تاصيصاااا كااا و اارة و وجااال اااا التاصااي

ت كيا لجان لص راف عل االنتاق ي مجاالا االستثمار او االعمار او و مجاا خاار وااحااع اعماا

اارول ال تاااا س اايادة ومصاالحة البل ااد مثااا االعت ااا اا

اال اراف والمراق ااة والتاادقي و ت ااجيث االسااتثماراا النتفي ااة و ا

الحريبية الولياة او الجالياة والسامات بتحوياا المتحاا مان االرراات ااارو البلاد و ا حادود متتا علي اا وكاالو مان المناساا
ات اع نمواو النرويج ي ال الصندوق السيادو والتي تعتبر تجررة تنموية رالدة ي إدارة اإليراداا النتفية ماث اخااا عاين
المااا ال اارو ماان تعلااير

حاجااة إل ا االسااتمرار ااي بنااا البنيااة التحتيااة وتنميااة ر

االعت ااار ااالن االقتصاااد الع ارقااي مااا اا
.وصحة وال للوظالف

 االحتيافي النتفي، صندوق الثروة السيادية،الدولة الريعية،اإليراداا النتفية: الكلمات المفتاحية

An Analytical Study of the Management of Iraq's Oil Revenues
With Reference to the Norwegian Model
Yasin Abed Salh
Saad Hassan Ali
College of Administration and Economics \
College of Administration and Economics \
Al-Iraqia University
Al-Iraqia University
Abstract
The success of the development of oil revenues and activation requires that there be a set
of elements and the most prominent provide security and political and economic stability and
clarity of political and economic vision of the Iraqi government and transparency in the
management of economic resources, whether oil or non-oil revenues, the announcement of
the allocations of each ministry and the aspects of this allocation and areas in addition to the
formation of committees to oversee spending in the fields of investment or reconstruction or
any other field, subject the work of these committees to oversee, control and audit and
encourage oil investments in accordance with conditions that do not prejudice the sovereignty
and interest of the country, such as tax exemptions total or partial, allow the transfer of profits
realized outside the country according to agreed limits. It is also appropriate to follow
Norway's model in establishing a sovereign fund which considered as leading development
experience in oil revenue management taking into account that the Iraqi economy still needs
to continue to build infrastructure, development human capital through education, health and
job creation .
Key words: Oil revenue, The Rentier State, Sovereign Wealth Fund, Oil Reserve.
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قادرة عل الن وض والتادر و صصحاا جارية ي العملية

المقدمة

السياسية وت ريث الاوانين الصامة لت جيث االستثمار

إن صدمة بول اإليراداا النتفية كانا متاجلة
لمعظر البلدان النتفية ،و الاصو

والافاع الاا

العراق؛ كونال ياوض

حررا داالية مث تنظير "داعش" ،حص عل ملتاا إعادة
إعمار المناف

التي

الـعـدد 2

الـسـنـة 2020

.1

دا معارو ،ومد يد العون

.

مشكلة الﺑحث
تتمثااا م ا ولة البحااث بمعان ااة العاراق ماان تاباااا

للم جرين ،وتو ير م الغ وسلث وادماا تس ر ي التاتيف

اي اراداا ثروت اال النتلي اة الم ا ثرة ب ا و

من معانات ر ،كا الو يتفلا تمويص متتوحا ال افة

المواانا اة العاما اة واالنتا ااق الحو ااومي ،وما اا تالاا اال م اان

تا تية .حيث يواجال العراق "صدمة مادوجة" تتمثا ي

واقعا اال االقت ا اصادو

ت ااداعياا وااما ااا متو ااررة علا ا

جماا تنظير "داعش" ،وال بول الاو ت دج سعار النتط
عل

مستوى العالر .وعل

الرار من تا ار جماعاا

واالجتماعي والسياسي.
 .2أﻫمية الﺑحث

"داعش"  ،يبدو ن الصراع سيظا مستم ار خمد اير
قصير .ول اج ال جماا تالثير الغ عل

تظ ر ا مية البحث اي تحدياد الاسب الصاماة
لتعظاير اياراداا الثاروة النتلياة التاي تعاد العماود التاارو

االقتصاد اير

النتفي من اص تدمير البنية التحتية واخصو  ،وتعفيا
الوقود والو ررا ،

حركة التجارة ،واعاقة الحصو عل

لصقتصاد الع ارقي.
 .3أﻫداف الﺑحث

واحداث تراجث ي ثاة المستثمرين .وجا ان يار سعار

.

النتط العالمية ليتاقر التوتراا الناجمة عن جماا تنظير
"داعش" ،وين ئ تعايداا مار الج ود المباولة للتعاما

وبياار علا ا

تحديد االيراداا النتلية

ودور ا

ي التنمية

االقتصادية.
ا.

كيتية إدارة االيراداا واالمواناا النتلية التي يمتلو ا

مع ا .نظ ار إليراداا تصدير النتط التي ت كا وثر من

العراق والظروف االستثنالية التي يعي ا وماارنة الو

 %95من مجموع اإليراداا الحكومية ،يظا العراق

مث التجررة النرويجية للوصو ال ا ح السب من

كا دالر خثر تال اا سعار النتط .وقد بد

معرحاً

تراجث سعار النتط ِّ
ياتض اإليراداا الحكومية التعا
(وي كا عبلا عل

االقتصاد من اص

الحكومي) ،بينما يتاايد اإلنتاق عل

اج ايادة االيراداا النتلية.
 .4ﻓرﺿية الﺑحث

تراجث اإلنتاق

يمتلو العراق ثروة نتلية اللة وعليال االساتتادة

المتفل اا اخمنية

مان

واإلنسانية النا لة عن التوتر اخمني ي البلد .لاد وصا
العراق إل

ن اية الفري

ااج الثاروة مان اجاا بناا

واجتماعيا اة

ي سياسة االقتصاد الريعي

تنمياة اقتاصادية

ا ااملة وان الاياداا المست د ة لر ث

مستوياا االنتاو اص السنواا الع ر المابلة تعني

واالعتماد المترل عل االيراد النتفي ي كا ي  .وجا

ان ال دف و محاعتة العوالد المتوقعة من تصدير

ال بول ي سعار النتط مثا ال المنار الافر الاو ي دد

النتط الاار وتحاي معدالا نمو تنمية مستدامة  ،ا

كيان ال صد و التالي يدعو إل
تتبن

نت او ستراتيجية اقتصادية

سيتحا الو؟

اللعنة

 .5ﻫيكلية الﺑحث

عملية التنمية المستدامة والاروو من نت

النتفية .علماً الن العراق يمتلو كا الماوماا الصامة

حمن ما تعوسال رحية البحث واال داف المللوا

توا ر الفاقاا ال رية

تحايا ا ان يولية البحث تمثلا الم حث االو عن

والابراا واالحتيافاا النتفية والغااية واير ا .والو

مية االيراداا النتلية ودور ا ي التنمية المستدامة

يستلار الحرورة بنا استراتيجية جديدة للتنمية ال رية

والم حث الثاني عن حاياة االيراداا النتفية العراقية ي

للتحو

والن وض من اص
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تنمية االقتصاد الوفني والم حث الثالث عن إدارة

مكانية الحاحر والمستابا لتلبية الحاجاا والمفامح

االيراداا النتلية وريان النمواو النرويجي والم حث ال ار ث

اإلنسانية و اا المجتمث ي حالة متواانة .وتظ ر

مية

عن االستنتاجاا والتوصياا.

النتط ي التنمية المستدامة واححة ي الجوانا التالية:
.1

المبحث االول

اال تمار بر ث مستوى معي ة اخ راد .رار ن ناو

أﻫمية االيرادات النفطية ودورﻫا ﻓي التنمية المستدامة
ينظر للتنمية عل

ان ا ارتتاع مستوى داا اخ راد كون ا

مراد ا لمت ور النمو االقتصادو،
االقتصاد الوفني عل

تحاي

التنمية ال رية والتي ركاا عل

حرورة

التنمية ال رية اال ان مايا

عدة م راا لايا

(  ) UNDPيعتبر من ا م ا ويعك

وتعني مدى قدرة

المايا

ايادة سنوية ي الناتج

ارتتاع الداا وحجر االنتاق

اا

مثا

كا عار وعل

الاومي حيث يكون عل من معد ايادة السكان .ويعرف

الصحة والتعلير

مت ور التنمية عملية تاتيض و الاحا عل التار وعل

العمر المتوقث واناتاض و ياا اخفتا

الرحث

سو توايث الداا وال فالة من اص الايادة المستمرة ي

وتحسين م راا البيلة الصحية والحياتية

كا عار

كا اا

والم ر اآلار الاو يعك

معدالا النمو االقتصادو .ولالو صدرا اللجنة الدولية
للتنمية والبيلة تاري اًر يالاا مت ور جديد للتنمية فل عليال

عل

"التنمية المستدامة " والتي تلبي حاجاا الجيا الحالي دون

الوبير عل

استنااف حاجاا اخجيا الاادمة [1] .إن عملية إستدامة

جميث مراحلال[3] .

التنمية ي البلدان النامية يمكن ن تعرف الن ا التنمية
التي تلبي حاجاا الحاحر دون المساومة عل

تاثير مية عالداا النتط

الادماا التعليمية ي توسيث التعلير ي
تالثير النتط عل الصناعة التي تعتمد عل

النتط

قدرة

مما انعك

ومستوى التعلير وتمثا حجر االنتاق

التنمية

.2

عل ارتتاع

الاار

الفبيعي

والغاا

الصناعاا

مثا

المابلة ي تلبية حاجات ر ،متا يم ا االساسية

البتروكيماوية ومصا ي النتط والصناعاا المعدنية

للف ااا التايرج وما تترح ا حالة التونولوجيا والتنظير

ن ناو م اريث صناعية ارى تعتمد

االجيا

االجتماعي عل

االحا ة إل
عل

قدرة البيلة لصستجا ة لحاجاا الحاحر

النتط كمصدر للفاقة مثا الحديد والصلا

والمستابا .و النس ة للموارد اير المتجددة (النتط والغاا)

واخلمنيور واالسمنا

الن است صو ما يالا من المااون المتات لألجيا الاادمة،

صا الم اريث الصناعية عن النتط خنال يعتبر مصد اًر

لون ا ال تعني عدر استادام ا ،با ين غي ن ت اا

الما وللاوة ال رالية ي اخسواق المحلية  ،ما

معدالا نحور ا عين االعت ار ،و حتما

ل ار

باصو

يجاد البدالا

و التالي من الصعو ة مكان

صناعة الغاا الفبيعي والاو يستادر

للفاقة .ويجا وحث معايير لمعدالا نحور ا مث التالويد

كوقود ي محفاا توليد الو ررا وتحلية المياج و ي

عادة تدوير ا واالقتصاد ي ستادام ا ،وحمان

الصناعاا البتروكيماوية اد اادا نس ة مسا متال

عدر نتاا المورد قبا يجاد بدالا مابولة ل ا .وحرورة

كمصدر للفاقة وكالو الصناعاا البتروكيماوية من

عل
ستغص

وثر الصناعاا تفو اًر العتماد ا عل

موارد ا ي الوقا الحاحر لبنا تنمية تحا

الوسالا اخارى للداا حيث ال تال

من الثرواا الفبيعية المتمثلة

امة والا حاد ي

قاعدة واسعة

ي الغاا والنتط

مياانية الدولة حاح اًر ومستا صً [2] .إن التنمية المستدامة

االحا ة إل

ي جو ر ا عملية تغيير يكون ي ا إستغص الموارد واتجاج

كثير من المجاالا الحياتية اليومية لصنسان نتيجة

والتغيير

اج

االستثماراا

ووج ة

التفور

التونولوجي

الم سساتي ي حالة إنسجار وتناار ،وتعما عل

لتعاظر
الصناعة

تعايا

84
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مية المواد اخولية ي تولتة انتاو
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البتروكيماوياا حلية تنا سية عل مستوى التواليف

الحالية ال يمكن خية قوة سياسية تتصدى لايادة البلد

مما عف مياة نسبية نتيجة لتو ر كمياا حامة من

من يجاد

العما سنوياً .لاد

الغاا الفبيعي المصاحا والغير مصاحا[3] .

ا را الحكوماا المتعاق ة التي جا ا عد عار

.3

يظ ر ثر النتط عل قفاع الاراعة كحرورة

ملحة ااا

()2003

عاد استراتيجية واححة المعالر .والو

اا العدد من ر

الحكومي

من

ي

الج اا

تحاير

( )1.050.000موظف قبا عار ( )2003إل

ن

اا الافاع وما يو رج من سلث

وصا حالياً إل ( )4.5مليون موظف عدا ()1.732

لصست صو المحلي وكالو تو ير اخسمدة الويماوية

مليون متااعد وما يايد عن  0.5مليون من الرعايا

(اليوريا واخمونيا) والتي تعتبر إحدى المداصا ال امة

االجتماعيةمما دى ال تحار رواتا الموظتين وال

نتيجة خ مية

لصنتاو الاراعي ااصة يما يتعل

إر اق مياانية الدولة ووحث الحكومة ي موقف حرو

بتحسين التررة

وتغاية الن اتاا .
.4

جداً عند بول اسعار النتط.
ويمكن إيجاا اال عاد الرليسية للتنمية المستدامة

الاا ايراداا النتط الحاجة لافاع مصر ي

قوو ياور عل تدوير التوالض وادارة الاروض الدولية

والتي ل ا عصقة افاع النتط باما يلي[1] :

والايار االستثماراا الدولية ،واوتساا ابراا ي

.1

عملياا المتاجرة الناد اخجنبي وادارة المحا ظ المالية

ومتواان يعتبر حرورة لعملية التنمية وترتوا لستة

والعملياا التجارية.
.5

البعد الﺑيئي  :ن ادارة البيلة

التنمية المستدامة عل

مرت فة مث عح ا ال عض عصقاا تواما واعتماد
مت اد
سا

تد ور البيلة والموارد الفبيعية ،لاا ناو خثار

الن استنااف

الموارد البيلية الفبيعية ،سيكون لال خثار حارة عل

ص حا البيلة والتنمية والفاقة (النتط)
لالو ال يمكن استمرار عملية التنمية عل

حاياة تاو

كا سلير

التنمية واالقتصاد

كا عار  .ل اا ان و بند ي

مت ور التنمية المستدامة

و محاولة المواانة بين

النظار االقتصادو والنظار البيلي بدون استنااف الموارد
الفبيعية مث مراعاة اخمن البيلي ،وقد ص ح الاحا

وم اوا بيلية مترت ة عل انتاو النتط تتمثا ي الغاا

التار وتحسين توايث الداا لصالح اوو الداا

المصاحا ،وتسرا الغاا من اخنابيا او الاااناا.

عل

وتسا ر عملياا تورير النتط ي التالثير عل جودة كا

المناتض حرورة ليسا اط من منظور العدالة

من ال وا والما .

االجتماعية وانما يحا من منظور حماية البيلة

.6

وتحاي التواان البيلي .

بلغ تعداد السكان ي العراق عار  2018وثر

من ( )36مليون نسمة ] [4بينما كان التعداد قبا عار
( )2003ال يايد عن ( )22مليون نسمة معن
معد

.2

ان

مث المحا ظة عل

النمو السنوو بلغ  %3و اا يحعف قدرة

تترض حغوفا

الحكومة ي تو ير مستلاماا إعادة عمار العراق ،إا
ن ماياارا من ( )800الف
م ا للعما سنوياً .وعل

البعد البشري :يعني تحاي معدالا نمو مرتتعة

ص ح معن

اا يص ح ي سن

لحمان الو ا

استارار معد نمو السكان حت
ديدة عل

ال

الموارد الفبيعية و التالي

التنمية المستدامة اعادة توجيال الموارد
االحتياجاا ال رية اخساسية مثا

الدولة ن ت ي ماال ياا

التعلير ،وتو ير الرعاية الصحية اخولية وتو ير المياج

عن ( )250الف رصة عما كي تص ح نس ة

النظيتال و التالي حرورة إيجاد تواان بين استنااف الموارد

العافلين مابولة .اج االرقار يمكن ن توون قابلة

المتاحة مثا النتط  ،وحجر السكان ومتفل اا التنمية

للتنتيا ي دو صناعية متادمة ،لون ظروف العراق

بدون التالثير سل اً عل مستوى معي ة اخجيا الاادمة.
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الـعـدد 2

و ص ح العراق وحح نمواو لتلو السياساا اصوصاً

بين فبيعة

عد عار (.)2003

النظار االقتصادو العالمي واستنااف الموارد الفبيعية
حيث حاولا الوثير من الدو ايادة معدالا انتاج ا

.3

من المواد اخولية مثا النتط لتلبية متفل اا التنمية

المعاصر سبا السياساا الاافلة وعدر وحوت

االقتصادية ولسداد التاامات ا الاارجية و التالي يصعا

الر يا إتجاج الاحايا االقتصادية الملحة .وكان

تنمية مستدامة تحمي

االعتماد الولي عل إيراداا بيث النتط الاار من قبا

االستمرار ي محاولة تحاي

الموارد الفبيعية معا عن العالر الاارجي[1] .

يمر العراق مرحلة افيرة من تارياال

الحكوماا المتعاق ة منا الغاو اخمريكي عار ()2003

المبحث الثاني

ولحد اآلن جعا وصف االقتصاد العراقي االقتصاد

حقيقة االيرادات النفطية العراقية ﻓي تنمية االقتصاد

الريعي المتياا ،حيث وصلا نس ة اإليراد النتفي ي
المياانياا

الوطني
.1

السنوية

المركاو-2009:

إن الدو المعتمد عل اإليراد النتفي تتميا

()%97

،)2018

ونس ال

(ن رةالبنو
المصرو اا

حعف واحح ي النمو االقتصادو والتنمية ال رية

الت غيلية ( )%70من المياانية ويصحظ ال بول ي

وسو اإلدارة ولر ترت ِّ التنمية الصناعية والاراعية ي

ي عار ( )2018دى

العراق سوا كانا حمن الن ال الاا

سعار النتط بنس ة ()%60
ال

و العار إل

اسارة المياانية السنوية ما ال ياا عن ()60

مستوى التنمية المستدامة من جا الصعود والتادر

مليار دوالر و التالي الن اا يحث السلفة الحاومة

واالستمرار بوتيرة متصاعدة ي النمو االقتصادو بتحاي

ي موقف حرو للغاية.
يبلغ حجر االحتيالياا النتلية الم ودة ي

نس ة اللاة ي الناتج المحلي االجمالي والايمة المحا ة،

.4

وتحسين مستوى معي ة راد المجتمث عاماً .ن مجرد

العراق نحو ( )140.3مليار برمي

عملية ناا التونولوجيا بجلا المكالن والمعداا بر و

 %10من االحتيالي النتلي العالمي

موا

و إن ا ت كا
ما التاديراا

المحتملة إن ا تايد عل ( )200مليار برميا والجدو

اللحة من اخيراد النتفي واالعتماد عل ال ركاا

االجنبية ي كا ي ال توتي لوحد ا ،با البد من رسر

رقر ( )1يبين اللحة العل ( )10دو من حيث حجر

اارفة فري خوتساا المعر ة والابرة والدراية والتوجيال

االحتيافي الم كد لدي ا.
يمتلو العراق ( )12حاصً م تركاً مث يران

الصحيح واعادة يكلة التررية والتعلير من جا ال

.5

جيا قادر ن يستوعا متغيراا العصر ويمحي قدماً

حسا ركة النتط الوفنية اخيرانية ،وتحوو حتيافاً

ي اإلبداع والتفوير وايادة االنتاو ويترض منتجاتال

يصا إل

وثر من ( )95مليار برميا ي ما يعد

معا عن الدعر الحكومي عل المدى ال عيد.

وبر حتيافي للمواد ال يدروكاررونية ي موقث واحد

ودا الدراساا االقتصادية ن الدو اخوثر

ال رق اخوسط .وك تا عملياا التنايا التي قاما

النتط ااا قتصاد اراعي وصناعي

ب ا ال ركة الماكورة (تارير و اارة النتط العراق)2014:

حعيف ،لدي ا نس ة عالية من التار ،وايادة ي

ن ا تاور حالياً الستاراو نحو ( )130الف برميا/يور

االنتاق العسكرو اير المبرر ،يسود ا التساد المالي

من النتط ي اج الحاو  )68( ،لف برميا يور من ا

واإلدارو وتر ا ي الج اا الحكومي وايادة ي

تستارو من حاو لر يفور ا العراق حت اآلن .وي كد

الروتين وريروقرافية الدولة الفاردج لصستثماراا ][5

اب ار نتفيون ن مساحاا سيفة نسبياً من تلو

.2

عتماداً عل

الحاو
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ثرواا ال صد قبا ن تُستغا من بلدان ارى

حعف من جيرانال تونولوجياً ومالياً ي ستغص

عل

المكامن النتفية الم تركة ،ااصة و نال لر يتوصا

ومنث حصو

حت اآلن إل عاد تتاقياا م تركة مث يران والوويا

المستابا .وااا صح الاو

بوجود

الن ستغص تلو المكامن خس اا عدر حسر م اوا

م ترو مث إيران إن إعفا

ولوية إلج ار االتتاقاا

ترسير الحدود مع ما ون كد نا إل

م اوا نحن ي ان

عن ا

ي

كاا حتيافي

الصامة و التالي ايادة مااون العراق النتفي ومن ثر

حرورة عفا

حمان مستابا اخجيا الاادمة[6] .

ولوية الاة و ج ار متاوحاا مث اج الدو للحتاظ

جدول ( )1حجر االحتيافي الم كد ومعد االنتاو والتصدير لعار 2018
ت

الدولة

االحتياطي المؤكد مليار ﺑرميل

االنتاج اليومي مليون /

التصدير اليومي مليون

ﺑرميل

ﺑرميل

1

ناويص

297.7

2.27

1.94

2

السعودية

268.4

10.4

8.3

3

كندا

173.2

3.66

2.6

4

ايران

157.3

3.99

2.7

5

العراق

140.3

4.4

3.8

6

الوويا

104

2.9

2.84

7

االماراا

97.8

3.1

2.70

8

روسيا

80

11.2

5.1

9

ليبيا

48.47

1.003

0.385

10

نيجيريا

37.14

1.9

1.1

شكل ( )1حجر االحتيافي الم كد مليار برميا
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شكل ( )2معد االنتاو لعار  2018مليون برميا يومياً

شكل ( )3التصدير لعار  2018مليون برميا يومي ًا
من اص اال كا ( )2(،)1و( )3والبياناا السا اة يتحح ان العراق ي كا اام

دولة العالر من حيث حجر

االحتيافي الم كد عد كا من ناويص  ،السعودية  ،كندا وايران ويعد ثالث دولة من حيث معد االنتاو لعار 2018

عد كا من روسيا والسعودية وكالو يعتبر العراق ثالث دولة ي تصدير النتط الاار لعار  3 2018عد كا من

السعودية وروسيا .والجدو ( )2يبين المعد اليومي لتصدير النتل العراقي اص المدة .2019- 2005

جدول ( )2اﻟﻤﻌدﻝ اﻟﻴوﻤﻲ ﻟﺘﺼدﻴر اﻟﻨﻔط اﻟﻌراقﻲ ﺨﻼﻝ اﻟمدة 2019- 2005
السنة

المعدل اليومي لتصدير النفط (

السنة

مليون ﺑرميل )

المعدل اليومي لتصدير النفط (
مليون ﺑرميل(

2005

1.4

2013

2.9

2006

1.5

2014

2.9

2007

1.6

2015

3.2

2008

1.7

2016

3.6

2009

1.5

2017

3.75

2010

1.2

2018

3.88

2011

2.2

2019

3.88

2012

2.4
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شكل ( )4المعد اليومي للتصدير

شكل ( )5اﻟمﻌدﻝ اﻟيومﻲ ﻟلتصدير

والجدو ( )3يبين االيراداا النتفية تريليون دينار اص المدة 2019- 2005

جدول ( )3االيراداا النتفية تريليون دينار اص المدة 2019- 2005

السنة

االيرادات النفطية

السنة

االيرادات النفطية

2005

27.87

2013

95.3

2006

42.29

2014

100.8

2007

51.7

2015

78.6

2008

76.9

2016

69.7

2009

43.0

2017

67.9

2010

59.8

2018

77.16

2011

71.3

2019

79.30

2012

95.5

( تريليون دينار)
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شكل ( )6االيراداا النتفية اص المدة 2019-2005

شكل ( )7االيراداا النتفية اص المدة 2019-2005
من اص

اال كا

( )6و ( )7والبياناا السا اة يتحح ان االيراداا النتفية

بلغا عار ( )2005ما قيمتال

( ) 27.87تريليون دينار إرتتعا ال (  )100تريليون دينار عار  2014ورلغا االيراداا المادرة لعار  2019ما قيمتال

(  )79,30تريليون دينار والجدو رقر ( )3يبين االيراداا النتلية ونسا س ام ا ال المي اانية العامة للمدة- 2005

. 2019
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جدول ( )4نس ة االيراداا النتفية ال االيراداا الولية
السنة

اإليرادات الكلية

(تريليون دينار)

( تريليون دينار)

2005

28,96

27,87

96

2006

45,39

42.29

93

2007

54,6

51.7

94.7

2008

80,2

76.9

95.9

2009

50,4

43.0

85.3

2010

61,7

59.8

96.9

2011

80,3

71.3

88.8

2012

102,3

95.5

93.4

2013

119,2

95,3

79.9

2014

------

100.3

-----

2015

94,04

78,6

83,6

2016

81,7

69,7

85,3

2017

79,01

67,9

85,9

2018

91,64

77,16

84.19

2019

105,56

79,3

75,12

و ماارنة

االيراداا

االيرادات الكلية %

(1981

ال تحسن مستوياا نتاو النتل اط و نما ال االرتتاع

 1984،و  ) 1988لوجدنا ان ا كانا (، 200، 800

الوبير ي كا من مستوى صادارتال و ي سعار النتل

التوالي ي حين ان ا وصلا

الاار ي االسواق العالمية ولو استثمرا تلو االيراداا

ال ( )100.3 ، 95,3 ، 95.5تريليون دينار للسنواا

كا عاصني ي تنمية االقتصاد الوفني كان يمكن ان

(  ) 2014 ، 2013 ، 2012عل التوالي و اا يعني ان

ي دو ال

تحسن الوحث االقتصادو واالجتماعي ي

مجموع ايراد ( )3سنواا ي الثمانيناا يعاد ايراد ()7

ماتلف المجاالا ،ولون الاو حصا ان العراق إاداد

يار ي عار  ، 2012علماً ن الموااناا ي الثمانيناا

سو اً و ص ح يستورد ما يحتاجال من ماوماا الاراعة

المدة

ستناف المورد
والصناعة والمواد اخارى و اا يعني إ ا

 ، 2018 - 2003ارتتعا االيراداا وارتتاع ا ال يعود

الوحث

 )700مليون دينار عل

النتفية

للسنواا

االيرادات النفطية

نسبة االيرادات النفطية الى

كانا موااناا ااا فا ث عسكرو[7].

واص

اخساسي (النتط) اخمر الاو انعك
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مستوياا الافاع الاا

ادا ال تعايا اعتماد عدد اوبر من ال عا العراقي عل

وتتاقر ال فالة المانعة ي دوالر
المواانة و ثر عل

الدولة اخمر الاو ر

االستثمار

وعل تفور الافاعاا اخارى لالو البد من وجود البدالا
والمعالجاا الستغص

الثروة النتفية
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الحكومة ،و ي نت

الوقا ارتتعا مفالا الجما ير من

الحكومة للايار

حا الم اوا المستعصية المتعلاة

الادماا والتار وال فالة والسكن واير ا من المفالا ،
ونتيجة لايادة االنتاق الحكومي االست صوي وعدر تمكن

كا يساعد عل

تفور التنمية االقتصادية واالجتماعية من اص االستتادة

االنتاو المحلي لتغفية الحاجاا االست صوية ،لالو

من تجارا الدو الناجحة التي تستغا إيراداا النتط ي

ارتتعا استيراداا العراق من السلث والادماا من حوالي(

تفوير قفاعات ا الماتلتة وكالو االستتادة من اإليراداا

(  ) 58مليار

النتفية ي ر ث مستوى الافاع الاا

 ) 9,6مليار دوالر عار  2003ال

دوالر عار  2010وال (  ) 64مليار دوالر عار 2012

وا راوال ي بنا

وال  85مليار دوالر عار  ، [8] 2018و اا ُيدلا عل

الصناعة النتفية ي المحا ظاا اير المنتجة( بنا
المصا ي والمستودعاا ومصانث البتروكيماوياا) لغرض
سد الناتج المحلي وامتصا

ت عية وانك اف االقتصاد العراقي عل

خ ة ال فالة سبا كا

ولي

الم اوا التي يعاني من ا العراق .

العك ،

وقد ادى الو ال

العالر الاارجي

ظ ور احتوار

ال

كاما للن افاا االقتصادية من قبا الافاع التجارو،

مث كا الاياداا التي حصلا ي الموارد النتفية اال

وت كيا ف اة من التجار الفتيليين ،مرت فة مث اج اة

ان اس ار الافاعاا االنتاجية( اير النتفية اااا ي

الدولة االدارية مصالح مت ا كة ،ترعا ا رجاالا سياسة

التد ور ،حيث كان اس ار الافاع الصناعي ،عدا قفاع

متنتاة تدا ث عن اج المصالح وتحمي ا ،وتسع

كا

النتط ،حدود  %13والاراعي حدود  %12,5عار

جدو الحعاف الافاعين الصناعي والاراعي ،واج اض

 ،2003اناتحا ال حدود  %1,5واقا من  %3عل

او ادرة من بوادر التنمية االقتصادية المستدامة ،ول اا لر

التوالي عار 2017

و ي نت

يتر حا م كلة الو ررا حت

الوقا تعاظر االنتاق

االن ولر تنتا السياساا

االست صوي ي جميث االتجا اا سبا ارتتاع عدد

االستراتيجية ،التي تر اعداد ا التعاون مث الم سساا

عار 2004

التار وال فالة

موظتي الدولة من حوالي  850الف ا
ال

والمنظماا الدولية ،المتعلاة الاحا عل

 4,5مليون عار  ،2016اا عدا العاملين اجور

يومية والمتعاقدين  ،احا ة ال
وحوالي ( )1مليون ا

وتنمية الافاعين العار والاا

حوالي( )2مليون متااعد

واير ا الوثير.

من الواحح ان عوالد النتط

ي تحا تصرف

يتسلمون المعونة االجتماعية،

الحكومة  [9]،و اا يعني امكانياا مالية متنامية تحا

اوثر من( )7مليون ا

 ،وقد

تصر ا وتصرف الاوى السياسية الحاومة والاري ة من ا،

حصا كا الو استجا ة للحغول الوبيرة المتصا

جا

يتر كسب ا س ولة عن فري ايادة انتاو النتط وتصديرج،

من ال فالة ي العراق ،وحا م كلة التار وححايا

احا ة ال امكانياا واسعة التصرف حرية ب اج االموا ،

االعما االر ابية .دون االلتتاا ال دور اا الج اا ي

من اجا توري

االسلفة ودور ا ي الحكر ،يساند ا ي

العملية االنتاجية وانتاجية العما مما دى ال ارتتاع اع ا

الو كا الاوى التي تحتور الن ال االقتصادو التجارو،

ان العدد سيصا ال

الدولة المالية المتعلاة بتغفية الرواتا والادماا المادمة
للج اا االدارو و ي نت

وتت اد

الوقا ادا اج الحلو ال

االسناد يما بين ا من اجا تعايا التوجال نحو

التجارة ،وحمان تراور الثروة لدي ر اسرع وقا واس ا

ايادة نس ة ال فالة المانعة وتعايد عما الج اا الحكومي

الفرق .ومن مصلحة كا

ولر ت د اج السياسة ال حا م كلة ال فالة جارياً وانما

اال صات وال تا ية ي االنتاق الحكومي وخلياتال ،وماالتة
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الـعـدد 2
يصحظ

الـسـنـة 2020
ن االيراداا النتفية بد ا

الحكوماا المتعاق ة لايادة الوارداا النتفية ،دون التوجال

االرتتاع من(  )27,87تريليون دينار عار

الحلو الجارية للم اوا التي يعاني من ا االقتصاد

( ) 94,4تريليون دينار عار

ال

العراقي .وقد ادى الو ال

 2005ال

 2012ثر اناتحا ال ( )78,6تريليون دينار

وقوع االقتصاد العراقي بين

عار  2015ثر ال (  ) 77,16تريليون دينار

كي كما ة قوية ومتماسكة ما :
.1

عوالد النتط التي تعتمد عل اقتصادياا الدو
المست لوة ،واسعار صرف الدوالر

عار  ،2018كا اج االرقار ت ير ال الايادة
التي حصلا ي االيراداا النتفية  ،صحيح

كا

اساسي ،والمحاررة والمنا سة بين الدو

ان اا النمو من الممكن ان يكون قاعدة م مة

المصدرة للنتط ،واير ا من العواما السياسية

لتحاي التنمية ولون ا تر االستتادة من اج

واالقتصادية  ،احا ة ال التفوراا التونولوجية

االمكانياا لتحاي التنمية ي العراق؟
ناو فرق عديدة يستفيث االقتصاد العراقي

المتعلاة مصادر الفاقة البديلة واير ا من

.2

العواما الدولية التي من الممكن ان ت ثر عل

االستتادة من ا وتعويض ثر اناتاض سعار

العوالد النتفية.

النتط الاار ومن ا ما يلي:

اعتماد السوق العراقي عل

استيراد معظر

 .1التحو ال الصناعاا النتفية حيث ناو

احتياجاتال من السلث والادماا والتونولوجيا،

ما ياارا  300صناعة مواد ا اخولية ي

العواما السا اة

النتط الاار .عل سبيا المثا تورير النتط

الاكر و اا يعني ايادة تالثيراا العواما

كا ة انواعال  ،البتروكيمياوياا وصناعة

الاارجية عل االقتصاد العراقي وت عيتال الوبيرة

الحديد وااللمنيور.التركيا عل

عار "

القتصادياا الدو االارى .والاو سين ار كليا

صنث ي العراق" حيث انال معروف بجودة

ي حالة تعرحال الو اة ي اقتصادياا الدو

صناعة الغا والنسيج  ،صناعة اخحاية ،

التي بدور ا تعتمد عل

الم ثرة ،ومن

نت

المص

نا تن ث ا مية وجود ر ية

 ،دواا الف ي  ،صناعة اخثاث.

اقتصادية واححة مث حرورة تجسيد ا ي

 .2العراق اني مالال وارحال الصالحة للاراعة

التنمية

وتنوع تحاريسال .يستفيث العراق انتاو

االقتصادية واالجتماعية ومرت فة بجدو امني

جميث نواع التاو ة والاحار  ،انتاو

وا داف محددة قابلة للتنتيا والرقا ة والمحاس ة،

الحنفة وال عير  ،الرا واللحور وال يحتاو

استراتيجية وافط تنتياية تعن

ت دف ال

العراق اال ال سياسة اراعية ر يدة .

تنويث االقتصاد العراقي وتعايا

قدراتال مث برامج مكثتة للتدريا وتفوير االيدو

 .3العراق ااا ار مواقعال السياحية الدينية

العاملة العراقية ،ماتلف مستويات ا وحسا

والثاا ية ولت جيث السوات لايارة العراق

ي الافاع النتفي

يتفلا اا العناية الفرق  ،نظا ة المدن

او ي الافاعاا االارى ،مث حرورة ررط

 ،تو ير المفاعر التاارة ورنا التنادق

المواانة العامة للدولة ب اج اال داف ،وتحاي

الراقية .

متفل اا سوق العما ،سوا

مبد إدارة كتو ة للموارد النتفية.
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 ، 2017ور اا

المبحث الثالث

الـسـنـة 2020
و يحتا المرت ة الاامسة عالمياً

عد كا من ناويص والسعودية وكندا وايران،

إدارة االيرادات النفطية العراقية وبيان النموذج النرويجي

 .1إدارة االيرادات النفطية العراقية

وي كا ما نسبتال  %12من احتيافي العالر ،كما

صادراا النتط العراقي ي عامي  2017و

وينتج العراق ما بين ( )3,8 – 3,5مليون برميا

 2018تجاواا ( )3,5مصيين برميا يوميا

نتط يومياً حالياً ،و المحصلة ستوون االيراداا

و معد سعر ( )65دوالر للبرميا الواحد ] [10و و

النتفية كبيرة جداً وصلا ال (  ) 77,16تريليون

ما يحا عالداا نادية تصا إل اوثر من ()250

دينار عار . 2018

وتوج ااد ا اي العا اراق ()73

مليون دوالر يوميا ،و و مبلغ كبير جدا يعاد

حاا اص موت ا اتا ا اي حا اين ن اإلنتا ااو قاص اار علا ا

العوالد النتفية لعار 1984

(التي بلغا 200

()15

اااط  ،والمعن ا االقتص اادو ل اااا الوح اث

مليون دينار) و ي حالة استثمارج ال كا الصحيح

ماان وج اة نظاار التو االيف

كان االمكان حا الوثير من م كصا العراق

مرحلاة االستو ااف و ناتااض توااليف تفاوير

االقتصادية ،لون رار الو يعاني العراق من امة

الحاا النتفاي  ،مااب تصاعد عوالدج ي مرحلة

اقتصادية متتاقمة  ،وررما س ا يفرت نتسال اين

ارواا الانتل

تا ا وارداا النتط العراقي الوبيرة ؟ لي

اإلنتاو و او مار يتسار تناا

ااو اياا ماافرة

من

الدولية للحصو

الس ا إعفا جواا واحح معاا اخدلة ،لون

والحاحر[10].

استا ار اً سيفاً لفبيعة إدارة الدولة العراقية يحث

االحا ة ال

مامنا عددا من المعفياا عن وجال إنتاق او

الجوار ( يران والوويا) حيث يمتلو العراق ()12

صرف وارداا النتط العراقي ،ولعا من ا سو

حاصً م تركاً مث يران حسا ركة النتط الوفنية

التافيط االستراتيجي وتاصي

ررات لل ركاا

عل
حاو

اخيرانية ،وتحتوو عل

عاود نتلية ي السابق
النتط الم تركة مث دو

وثر

حتيافي يصا إل

النتفية اخجنبية ،وكالو وجود ساد كبير يتر من

من ( )95مليار برميا ي ما يعد وبر حتيافي

اصلال ن ا وارداا النتط من قبا ج اا سياسية،

للمواد ال يدروكاررونية ي موقث واحد ال رق

حص عن حجر اإلنتاق الوبير للم سساا اخمنية

اخوسط .وك تا عملياا التنايا التي قاما ب ا

سوا كان للتسليح و ايادة عداد المااتلين وتالسي

ال ركة االيرانية ن ا تاور حالياً الستاراو نحو

وحداا عسكرية جديدة ،واالقتراض اير المبرر

( )130الف برميا/يور من النتط ي اج الحاو ،

من البنوو الدولية لسد العجا ي الموااناا

لر

السا اة ،حف إل

( )68لف برميا من ا تستارو من حاو

الو ماصصاا ورواتا

يفور ا العراق حت اآلن .وي كد اب ار نتفيون ن

المس ولين الحامة ،حص عن الم اريث الو مية

مساحاا سيفة نسبياً من تلو الحاو تاث اارو

التي تداا موال ا ي جيوا التاسدين ،اا كلال

اخراحي العراقية ،لون العراق حعف من جيرانال

تسبا ب در كبير لوارداا العراق النتفية وعدر

مكامن

استثمار ا

تونولوجياً ومالياً وسياسياً ي ستغص

كا صحيح للن وض بواقث االقتصاد

النتفية الم تركة ،ااصة و نال لر يتوصا حت

العراقي.

اآلن إل عاد تتاقياا م تركة مث يران والوويا

يمتلو العراق وثر من (  ) 140,3مليار برميا

الن ستغص

حسا احصالياا منظمة و و ي ن اية عار

تلو المكامن خس اا عدر حسر

م اوا ترسير الحدود مع ما.
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االمريكي – البريفاني للعراق

ا .عدر وجود رقا ة حاياية وعدر محاس ة

من

التاسدين والسارقين جعل ر ي مالمن من

اقتصاد السوق لونال ي

العااا اخمر الاو جعا المس ولين يعيثون

انتاا

االقتصاد

االقتصاداال تراوي إل
الواقث لر ينتاا
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العراقي

كا حاياي ولر يتر ت يلة البيلة

االستثمارية النفصق الافاع الاا
الن ال االقتصادو

الـسـنـة 2020

ي النتط سادا.
ث .الدمار ال اما ي البن التحتية واير ا جعا

ي عملية

وارداا النتط تتبدد اخعمار الو مي.

كا حاياي ،إا ال اا دورج

ام ي ي حث عن الررح السريث وما تدرج الحكومة
النتفية كون ا ال ت اا تعتمد عل النتط

و .سرقة النتط من دو الجوار .

كا كبير

 .2صناديق الثروة السيادية والتجربة النرويجية[11] :

جداً تتجاوا نس ة  ،%90و اج االيراداا لر توجال

.

تعد صنادي

الثروة السيادية مثا ة ترتي اا

نحو بنا اقتصادو حاياي يتصف االستدامة با

لصستثماراا التي تملو ا الحكومة وت رف عل

تر توجيال اج االيراداا نحو الجانا االست صوي،

إدارة التوالض المالية المتالتية من مصادر

الاو يغاو االقتصاداا الاارجية التي يتر

ماتلتة سوا من حصيلة عملياا الاصصة و

االستيراداا من ا لاا جا كبير من ا يغاو الجانا

صادراا النتط والمواد اخولية

الض

االست صوي ال االستثمارو ،نافة ارى وم مة

المواانة واير ا  ،ت دف من و ار الو إل

و

جداً و ي التساد يستالثر بنس ة كبيرة من اج الثروة

تنويث ر

سوا قبا عملية االنتاو و مع ا و ما عد ا،

مالية مستارة ومستدامة تحتظ حاوق اخجيا

حصً عن سو إدارة االيراداا النتفية ،حيث

الاادمة وتجنب ا الوثير من ماافر االعتماد

يحتا العراق المرت ة  169من صا  180دولة

عل الريث.

االستثمار والحصو عل

عوالد

عار  2017حسا م ر التساد العالمي الاو

ا .يبلغ تعداد النرويج السكاني ( ) 5,258مليون

تصدرج م سسة ال تا ية الدولية ومث الو يتعرض

نسة والناتج المحلي االجمالي ( )398,8مليار

سرقاا محمية الاانون وكما

دوالر وقوة العما ( )118الف وال فالة ()% 4

النتط العراقي إل

يتبين الو من اص ما يالتي[11]:
.

 ،تمتلو النرويج حوالي نصف مااوناا النتط

تولي و اارة النتط وا ار مادوجي الجنسية

اخورورية و ي تعاد

بالو)  ( %1من

الاين ال تررف ر العراق سوى مصالح ااتية

احتيافاا النتط العالمية و (  ) % 75من

مية المكان،

احتيافياا الغاا الفبيعي ي ورو ا ،ص حا

الوفن الحاياي عند ر و مكان العما ال

نمواو لتوليتة التنمية المستدامة التي تجمث ما

الن المغتررين تنتتي عند ر
مساط ال ار  ،و اا ي دو إل

عدر حر

الواير المادوو الجنسية عل

ثروة العراق

االحا ة ال

بين التنمية االقتصادية واالجتماعية و البيلية.
ا .س

صندوق النتط الحكومي عار 1999

إن وثر وا ار النتط السا اين

الاو تودع يال اخموا المحصلة من التجارة

اير ماتصين اخمر الاو جعل ر يتا فون

النتفية والتالحة عن مواانة الدولة ي عار

ي رسر السياسة النتفية.
ا .التساد المالي واإلدارو الاو يكمن
جوالا التراي

2018
ي

بلغ

رصيد

الصندوق

السيادو

( ) 922مليار دوالر و و مر مريح جدا
لمرحلة ما عد النتط .

.
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الصندوق السيادو السر الوحيد لنجات

تجررة النرويج مث النتط  ،صحيح ن إدارة

معظر الدو المعتمدة عل الموارد

اإليراداا النتفية تعد جا اً

عل عك

اماً من نجات

الفبيعية ،تتميا النرويج معدالا عالية من

التجررة  ،ولون ا ليسا كاما الاصة  ،حيث

اإلنتاجية ومعدالا مناتحة جداً من ال فالة

تتلا

االستراتيجياا التي ساعدا النرويج

نجات تجررة النرويج

ثصثة

ي ال راوة بين الافاعين العار

كانا معدالا ال فالة ي النرويج ( ) %4

والاا

 ،ارتتاع متسوى الت غيا واإلنتاجية

االتحاد االوروري

تجعا اج المياة سا

ي تاتيف ثر النتط عل اقتصاد ا ي ٍ
ناال

ي الر ا ية ولي

و .إن التركيا العالي عل

النتط .بن اية عار 2017

اط و ي اخقا بين دو

وادارة الموارد النتفية والصندوق السيادو.

الاو بلغ متوسط ال فالة يال (. )% 10.2

دعر الافاع الاا

ا .تتتار النرويج النس ة العالية لم اركة المرة

الرار من كبر حجر الافاع الحكومي حيث

ي سوق العما والتي تبلغ (  )% 74و ي

يت ث اقتصاد النرويج النظار الماتلط الاو يماو

عل من الوالياا المتحدة( ) % 57وعل من

ي

االتحاد اخوروري (،)% 60

بين حصة الحكومة وحصة الافاع الاا

معد

االقتصاد من اص تو ير المست تياا الوبيرة
العامة والمدار

العامة وان معظر

دو

حرصا الحكومة النرويجية عل

إ اا النس ة

ركاا

المرتتعة لم اركة المرة ،لعلم ا النال اال اً ما

النتط مملوكة للحكومة ،ونس ة امتصو الحكومة

ت دو االيرداا النتفية إل

اناتاض م اركة

لل ركاا المدرجة ي سوق اخس ر حوالي (30

المرة ي سوق العما حسا الدراساا وتجارا

.)%

الدو اخارى ،لالو ادرا سن الت ريعاا

و ي نت

الوقا تترض الحكومة حرالا

عالية عل

الموافنين لر تناتض كثي اًر بايادة

التي توتا استمرار المرة ي عمل ا و ي نت
الوقا المحا ظة عل

إيراداا النتط .إال ن التركيا عا ٍ جداً عل
دعر الافاع الاا

فري

الاو يعد مرتتع ًا نسبياً ماارنة ب اية دو االتحاد

ر ال يرون ن ناو
وكبر

( )1,8فتا لوا امرة ،ماارنة با ( )1,4ي

حجر الافاع العار ،العك
الحكومي الوت إل

معد

النمو السكاني

اخوروري ،حيث يلغ معد الوالداا ي النرويج

تعارض بين كبر حجر الافاع الاا

اد ي دو الافاع

دعر الافاع الاا

لمانيا و ( )1,2ي البرتغا .،
ر.

عن

تحسين المناخ االستثمارو وجاا

رض الحكومة النرويجية إجااة مومة مد وعة
لمدة عار كاما ،واجااة مد وعة لألا لمدة ٤

االستثماراا اخجنبية ودعر التوظيف. ،
خ.

الـعـدد 2

د .ارتتاع نس ة الت غيا واإلنتاجية بين الموافنين

ث .لي

ت.

الـسـنـة 2020

ر ،كما تو ر ححاناا لألفتا منا بلوا ر

تصنيف النرويج ي م ر البنو الدولي

سنة واحدة و السعار مناس ة لجميث الموافنين،

اخعما ( )6من صا ()185

وتاور بتو ير ساعاا للن افاا اإلحا ية

لس ولة دا

دولة وم ر الن اا ة( )7من ( )176وكالو

لألفتا

م ر االنتتات التجارو ( )8من (،)125

إنتاجية

وم ر التنا سية ( )11من ( )148دولة.

استمرار ر ي سوق العما ،مث الحر

][12
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الثرواا ي الصندوق وينصح كوليير والعديد

برامج التدريا عل الم اراا الحديثة وتفوير ر
دااا سوق العما.

من الدراساا ن تركا الدو

ا .دعر الر ا ية عن فري دعر الافاع الحكومي
سن التااعد لتتح ر

النتفية عل

تنمية اقتصاد ا المحلي قبا التوجال للصنادي
السيادية ،وعدر الت بث بتجررة صندوق النرويج

والادماا الحكومية من تعلير وصحة وتاتيض

كا مفل خنال ال توجد قاعدة واحدة صالحة

وبر مار ال اا.

 .صا االيراداا النتفية عن اإلنتاق الحكومي

للجميث.

والتي كانا ساساً لن الة الصندوق السيادو عار

 .من المناسا ات اع نمواو النرويج مث اخاا

 ،١٩٩٠ورد تتعيلال عار  ،١٩٩٦و عد 27

ش.

الـسـنـة 2020

عين االعت ار الن االقتصاد العراقي ما اا

عاماً من بداية إنتاو النتط .و ي الن اية

حاجة إل

االستمرار ي بنا البنية التحتية

استفاعا الحكومة النرويجية ن تجعا إيراداا

وتنمية ر

ال رو من تعلير وصحة

النتط ال تايد عن ( )%30من إجمالي

وال للوظالف ،اإلحا ة للعديد من اخولوياا

اإليراداا الحكومية ،و ن ي كا الافاع النتفي

االقتصادية المالتتة عن ولوياا النرويج،

( )% 23اط من الناتج المحلي اإلجمالي،

لالو قد يكون من المناسا لصقتصاد العراقي

حسا إحصالياا البنو الدولي عار .2017

وحث افة تنموية جديدة لإلنتاق عل

][12

اخولوياا االقتصادية السا اة ،وم اب ة لما

اكر بو كوليير

()13

ي م تمر جمث مجموعة

كبيرة من ممثلي الدو

حصا

النتفية ،ن تجررة

ي مرحلة ما قبا

ي النرويج

الصندوق ،حيث تنت ي

اج الافة بإن ا

صندوق عد عدد معين من السنواا

النرويج ي إدارة الموارد وصندوق ا السيادو لر
تون لتنجح لو لر تون النرويج دولة صناعية
متادمة قبا اوت اف النتط .وحت

الما

تحا

رل

نسا معينة من اخ داف التنموية

عد اوت اف

الملحة .و عد تحاي تلو اخ داف ،والتالود من

النتط ،قحا النرويج عدداً من السنواا ي

سصمة البنية التحتية ونمو االقتصاد اير

استادار الموارد النتفية ي اإلنتاق عل ايادة

النتفي ،يتر إن ا صندوق سيادو عل الفراا

تنا سية االقتصاد المحلي والت يلة لمناخ

النرويجي.

اقتصادو جااا قبا ن تبد

ي تجميث

جدول( )5قالمة الوبر 7صنادي سيادية ي العالر
حجم األصول (مليار دوالر)

الدولة

المرتبة

922.11

النرويج

1

828

اإلماراا

2

813.8

الصين

3

524

الوويا

4

514

السعودية

5
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350

سنغا ورة

6

320

قفر

7

شكل ( )8اوبر الصنادي السيادية ي العالر
سياساا التنمية المستدامة التي تعي ا النرويج

الصعوبات التي واجهة تجربة النرويج[13] :

وتعما

 .1ارتتاع تولتة العاما النرويجي ماارنة غيرج من

كا جاد للحتاظ علي ا.
المبحث الرابع

اخوروريين ،مما يايد من تولتة المواد المصنعة

و التالي قد يالا تنا سية الصادراا النرويجية .ي
الوقا الاو اناتحا يال تولتة العاما ي السويد

االستنتاجات والتوصيات
 .1االستنتاجات:

.

و لمانيا.

 .2ارتتاع نس ة اا اإلجاااا ماارنة ب اية دو اورو ا،

ن اية الفري

االقتصاد الريعي واالعتماد المترل عل االيراد النتفي
ي كا

مما يسبا قلاا لدى الحكومة من ان الو قد ي دو

ي  .وجا ال بول ي سعار النتط مثا ة

المنار الافر الاو ي دد كيان ال صد و التالي يدعو

الناتاض انتاجية العاما التي استفاعا المحا ظة

.3

لاد وصا العراق إل

ي سياسة

إل

علي ا فو السنواا السا اة.

نت او ستراتيجية اقتصادية تتبن

المستدامة والاروو من نت

ارتتاع نس ة الم اجرين للنرويج من الدو الاري ة

عملية التنمية

اللعنة النتفية .علماً الن

العراق يمتلو كا الماوماا الصامة للتحو والن وض

ااصة من السويد التي بد ا الصحف تفل علي ا

من

لاا (تركيا النرويج) حيث اادا ال جرة سبا ارتتاع

اص

توا ر

الفاقاا

ال رية

والابراا

واالحتيافاا النتفية والغااية واير ا .والو يستلار

الرواتا ي النرويج تلو ال جرة دا للحغط عل

الحرورة بنا استراتيجية جديدج للتررية والتعلير وتنمية

سوق العااراا االرتتاع كما سبا حغفاً سكانياً
عل النرويج حيث ان عدد السكان ( )5,258مليون

رية قادرة عل

الن وض والتادر ،و صصحاا جارية

ي العملية السياسية وت ريث الاوانين الصامة لت جيث

نسمة اط

االستثمار والافاع الاا

 .4إن تجررة النرويج ي الصندوق السيادو ي تجررة

.

ا .انك اف االقتصاد العراقي عل

تنموية رالدة ي إدارة اإليراداا النتفية حو العالر

العالر الاارجي ولي

العك  ،وقد ادى الو ال ظ ور احتوار

ادة الماتصين والسياسيين واخواديميين عل حد

ال كاما

للن افاا االقتصادية من قبا الافاع التجارو،

سوا  .ولون لي من العد يحاً التركيا عل
الصندوق السيادو كحا وحيد والتغاحي عن اية

وت كيا ف اة من التجار الفتيليين مرت فة مث اج اة

الدولة االدارية مصالح مت ا كة ترعا ا رجاالا سياسة
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الثروة النتفية وان ا لر تستفث ال تنمية حاياية ،با

جدو الحعاف الافاعين الصناعي والاراعي واج اض
يكا اإليراداا العامة
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العوالد النتفية ،بدالً من

إيجاد ن افاا إقتصادية ارى ،يمكن بواسفت ا ال

تواان يما بين روع اإلقتصاد.

ورنس ة (  ،)% 95للسنواا  2010 – 2005ورنس ة

ت .إلتاار العراق موجا عاود النتط مث ال ركاا ال ايادة

المصادر اخارى لإليراداا من م كلة اناتاض

تنمية مستدامة؟

قا من  % 85للسنواا  2018 – 2011و تعاني

اإلنتاو والتصدير لررث قرن قادر

نتفية ك اج ،ر ية إستراتيجية لتحاي
و ا ستارو العراق من

قاعدت ا و صتة ااصة ي جانا الرسور والحرالا

نس ة ال المجموع الولي لإليراداا.

ا ت كا سياسة

لو الريعية والحلاة

اإلست صوية واإلعتماد عل التجارة الدولية؟

ث .اعتماد المواانة الحكومية عل توليد ف اة واسعة من

خ .الحاجة متو ر إلن ا الصندوق السيادو للعراق

النتفية ي حاا االاد ار والنمو االقتصادو وال

الصدماا التي من المحتما ن

االي الوظالف الحكومية ،تتسث اتساع الموارد

تحي

للحتاظ عل

المتصا

ي حاا الركود واالنكماش االقتصادو ،مما

العرقي سبا تال اا سعار
يتعرض ل ا االقتصاد ا

يايد من المالاق المالي ي البلد .ومارسا الحكوماا
المتعاق ة اص

السنواا السا اة سياسة التوظيف

الواسث اير المرت ط الحاجة التعلية و اإلمكاناا

استارار وح ط اإليراداا النتفية

النتط ي االسواق العالمية.

د.

عد عار  2003تراجث االقتصاد العراقي إا تر

تسريح الاوى العاملة عمر انتاجي بين 45-18

االقتصادية الاالمة و المحتملة ،ي اقتصاد يعاني

سنة وتحو

العاملين ي الحكومة تجاوا ( )5مليون ،حصً عل
وصو عدد المتااعدين ال ( )2مليون تاري ا و اا مما

االيراداا النتفية ولالو تراجث مسار التنمية

االقتصادية واالجتماعية  ،اا كانا وال ت اا العوالد

ص حا مايدة ( اسط الرواتا الثابا علما انال يتاايد

الحارية وال اصية العبثية والتي توحح عدر

ااتصالا بنيوية عمياة .وتادر االحصا اا إن عدد

يعني إن المواانة الت غيلية

النتفية تدار ا ارراا

سنوياً) .ورالو حددا المرونة االنتاقية الحالية
والمستابلية ،وحملا السياسة المالية ع ا ال كاو

استغص

و .إن العوالد النتفية الوبيرة تو ر اإلمكانياا للحكومة
للتغلا عل عجا اإلنتاو المحلي الاراعي والصناعي
والو من اص

تح بواا اإلستيراد عل

مصراعيال

االستيراد

ردية وتسار للمصالح

واستثمار العوالد النتفية ي مجاالا

التنمية إحا ة ال التساد المالي واالدارو المتت ي

من ا ،السيما و ن كا الدراساا ت ير إل تدني انتاجية

العاملين ي الافاعين العار والاا

االقتصاد العراقي ال

است صوي ي ث حاجاتال عن فري

ي جانب ا االنتاقي

.

اقتصاد

ي معظر متاصا االقتصاد.

ا.

ايادة تالثيراا العواما الاارجية عل

االقتصاد

العراقي وت عيتال الوبيرة القتصادياا الدو االارى.

والاو سين ار كليا ي حالة تعرحال الو اة ي
اقتصادياا الدو الم ثرة .

و اا سيالا الحا ا لدى الحكومة لتوجيال اإلستثماراا

ر .امار العراق رصة ا بية الستغص امكاناتال المالية

الفلا اخست صوي سيكون

ر ا يتال وااد ارج .وكا

اا يتفلا

اإلست صو ي المياانية العامة عل حساا اإلستثمار.

االدارو والمالي ،ي افار وفني تتت

عليال الاوى

الثاق ة لدى الحكومة التي يجا ن تتحسا لنحوا

ا .إستمرار اناتاض اسعار النتط العالمية ال

لتفوير االن فة الاراعية والصناعية و ما ن حجر
السكان

ي إادياد

متصاعدا يحا ،مما ي دو ال

و اا اخمر ينفوو عل

ايادة تاصيصاا

اياا الر ية اإلستراتيجية

النتط ،كمصدر للعملة الصع ة و ن الحكوماا بددا

99

الحالية لتفوير اقتصادج ليتحو ال
عالة وتحاي

قوة اقتصادية

استا ار ار سياسيا وامنيا وسيادة الاانون ومحاررة التساد
السياسية واالجتماعية التاعلة.

اير متوقعة يعتبر م ر افر عل

ارقار

االقتصاد
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العراقي والاو سينعك
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من ناحية ايادة العجا المالي ومن ثر صعو ة تسديد

النرويج ،لالو قد يكون من المناسا لصقتصاد العراقي

كبير الن ا الصندوق السيادو لمواج ة اج
مبرر
اً
اً

وحث افة تنموية جديدة لإلنتاق عل

الحاالا الغير متوقعة ،وكالو اناتاض سعار النتط

االقتصادية.

تالي

السنواا السا اة سبا عدر السيفرة عل

استيراداا ال حالث الرسمالية ( اآلالا والمكالن)

الحدودية وتد

المنا ا

المواد والسلث الرديلة ،كما ن سياسة

االستثماراا الداالية و التالي ايادة

الحكوماا السا اة حرا السوق المحلية و حعتا

اص كثرة العافلين عن العما  ،تعفيا الم اريث

ال تامة ،لالو من الحرورو

نس ة ال فالة والتراجث االقتصادو كان واححا من
الحكومية وتالي

الافاع الاا

إل

اخسواق ي صورة

المساعداا الحكومية.

درجة ااتتا المنتج الوفني من

انعاش الصناعة والاراعة المحلية والاو سي دو ال

 .2التوصيات:

.

اخولوياا

ث .إن االسواق العراقية ص حا است صوية امتياا اص

االحتيافي من العمصا اخجنبية والاو بدورج يالا

ومن ثر تالي

للوظالف ،اإلحا ة

للعديد من اخولوياا االقتصادية المالتتة عن ولوياا

رواتا الموظتين والصر ياا الحامة و اا يعفي

ي دو ال

الـعـدد 2

ال رو من تعلير وصحة وال

سل اً عل المواانة الت غيلية

اناتاض ي االيرادا وال

الـسـنـة 2020

تالي

إن إحصا اا و اارة التافيط والبنو الدولي ت ير ال

العجا الحكومي بنس ة كبيرة ويوسث موارد

الدولة المالية وال تحريو للسوق الداالية.

ان اجمالي الناتج المحلي لعار  2018يادر با ()200

و .حرورة عفا ولوية الاة و ج ار متاوحاا مث يران

( )6مليون دينار

عل ثرواا ال صد قبا ن تُستغا من تلو البلدان ومنث
حصو م اوا نحن ي ان عن ا ي المستابا

تاصي

نس ة معينة تحدد اانون من االيراداا

ايادة مااونال

ا .العما عل

تعايا اإليراداا اير النتفية من اص

مليار دوالر و اا يعني ان حصة الترد العراقي وثر من

( )5000دوالر سنوياً وما يعاد

الن ستغص حاو النتط الم تركة للحتاظ

والوويا

سنوياً لوا رد ومن اج البياناا يتبين حجر التساد
المالي لالو يتوجا ان ا صندوق سيادو من اص

واعفا اخولوية خج ار االتتاقاا الصامة واالستاراو

النتفية لألجيا الاادمة.

النتفي وحمان مستابا اخجيا الاادمة.

داو النتط الصناعة التوريرية والبتروكيمياوية وتصنيث

الغاا وينعك

اا عل

اسعار النتط لالو البد من

تمثا

الجاا االوباار اي توااوين

العما علا تنمياة الافااع النتفاي ب عن ار ان االيراداا
النتفية ال

ت اا

االيراداا العاماة وكالو وحث سياسة نتفية يمكن من

اصل ا االستتادة الاصوى من العوالد النتفية وعدر
اقتصار صناعة النتط عل

االستاراو واالستادة من

التجارا الدولية الناجحة ي اا المجا ومن ا م ا
تجررة النرويج .

وتنمية الصناعة

والم اريث الصغيرة ،ور ث نس ة م اركة الموافنين ي

سوق العما ،وااص ًة م اركة المرة .مث اخاا عين
االعت ار الن االقتصاد العراقي ما اا حاجة إل
االستمرار ي بنا البنية التحتية وتنمية ر

 .1رحمن

المصادر

ما  ،النتط والتنمية المستدامة،

اقتصادية وادارية -العدد ال ار ث ديسمبر .2008.

حاث

 .2محمد االي ار ي ،معن عبود علي ،الاياراا
المتاحة مار العراق لتعظير إيراداتال النتفية ، مجلة

الغرو للعلور االقتصادية واالدارية.2016 ،

 .3الحيالي عبداالمير و ار

عبدالج ار :دو الاليج

العرري ي عصر ما عد النتط

،دراسة ي

الجغ ار يا السياسية ،مجلة ديال  2009،العدد .33

 .4حسن ،حارث “دولة الريث العراقية” مجلة الستير

ا .قد يكون من المناسا ات اع نمواو النرويج من اص
تعايا ال راوة مث الافاع الاا

سيايد من

مية العراق من اص

الما

100

العرري االلوترونية”  ،2007عدد. 160/

 .5جونسون ،جوردن “اللعنة النتفية” االقتصاد السياسي
(الدولة الريعية) مع د الدراساا الستراتيجية،

 ،2007غداد.

 .6د .العكيلي ،ثامر حميد “ ”Iraqi Border Fields
).(MEES July 2012
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 .7عاد عبد الم دو،االقتصاد العراقي،اقتصاد مرت ن

/اقتصاد ما يوو،مجلة الثاا ة الجديدة،2009 ،
العدد  ،305دم

 -سوريا.

.http://www.alhayat.com/article/648817 .8
 .9الس ا ي ،محر منعر  ،العكيلي  ،د .ثامر حميد،
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