السٌرة الذاتٌة
للدكتور كمال فٌلد البصري
(المختصر)
أكمل دراسة الجامعٌة االولٌة بجامعة البصرة بالعراق وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة
" "University of Strathclydeفً المملكة المتحدة وشغل عدة مناصب أكادٌمٌة فً الجامعات
البرٌطانٌة ) كمدرس وباحث ( ،اضافة الى عمله فً عدد من المؤسسات المالٌة الدولٌة GE-
 Lloyds Bank ،Barclays Bank ،Capitalبادارة المخاطر المالٌة.
عام  2003انتقل إلى العراق وشغل المناصب التالٌة :مستشار وزارة التجارة ،وكٌل وزارة المالٌة،المستشار االقتصادي فً هٌئة المستشارٌن-مكتب رئٌس الوزراء .
عام  2004أسس المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي ،وهو أول مؤسسة بحثٌة استشارٌة غٌرحكومٌة فً العراق ،هدفها التروٌج لسٌاسة االصالح االقتصادي  ،حالٌا ٌشغل منصب رئٌس هٌئة
امناء المعهد العراقً لالصالح االقتصاديٌ .عمل اٌضا بصفة طوعٌة بحتة مستشارا لوزارتً المالٌة
والتخطٌط وللجنة المالٌة البرلمانٌة ابتدأ من  ،2019كما ٌشارك بالعدٌد من اللجان الحكومٌة والتً
منها :لجنة االصالح االداري العلٌا و اللجنة االستشارٌة فً التعلٌم العالً.
الخبرة
تشمل الخبرة العملٌة موضوعات اقتصادٌة عدٌدة كما هً مبٌنة ادناه تفصٌلٌا منها:
السٌاسات االقتصادٌة المالٌة والنقدٌة والمصرفٌة ،وله اهتمام باصالح النظام المالً واالداري الصحً،ومتمرس فً االسالٌب االحصائٌة والرٌاضٌة التحلٌلٌة  ...الخ.
 المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات العلمٌة العالمٌة ،ومثل العراق فً العدٌد من االجتماعات )علىسبٌل المثال :البنك الدولً وصندوق النقد الدولً ،منظمة التعاون االقتصادي ... ،الخ( .
 المشاركة فً سٌاسة االصالح االقتصادي فً العراق منذ  2003من خالل :وضع اصالحات مالٌةواقتصادٌة ونقدٌة ،اصالح اسعار المشتقات النفطٌة ،اعداد ستراتٌجٌة الموازنة االتحادٌة،تحوٌل البطاقة
التموٌنٌة الى نقد...،الخ.
 تقدٌم استشارات للحكومة البرٌطانٌة فً المجاالت التالٌة :المالٌة والبٌئة والصحة والتعلٌم والنقل .لهدراسات موثقة بالدورٌات العلمٌة العالمٌة .كتب العدٌد من الدراسات االقتصادٌة التً تخص االقتصاد
العراقً ،عمل على اعداد التدرٌب ألعضاء البرلمان العراقً والمسؤولٌن فً الحكومة العراقٌة منذ عام
. 2005
 رؤٌا فرٌدة وموثقة بدراسات عن "تداعٌات العملٌىة السٌاسة اشكالٌة على ضعف االداء الحكومًالتنموي للفترة  ، 2019- 2006وتقدٌمها للحكومة العراقٌة من خالل الوزارات كافة -واالمانة العامة
لمجلس الوزراء -عدد من الجامعات العراقٌة والمنتدٌات الثقافٌة.
التكرٌم
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حصل على تكرٌما لجهود االقتصادٌة االصالحٌة من جامعة البصرة حٌث منحته شهادة فخرٌة
"بروفٌسور باالقتصاد" فً عام  2018و  2019على التوالً الى جانب شهادات فخرٌة اخرى منها
كافضل باحث فً مؤتمر الحرٌة االقتصادٌة الذي عقد عام  2016فً سلوفنٌا ) organized by
( Fraser Institute & Friedrich Naumann Foundation

السٌرة الذاتٌة
للدكتور كمال فٌلد البصري
(التفصٌلٌة)
المعلومات االولٌة :الموالٌد والتحصٌل العلمً
-

موالٌد البصرة عام 1951
حصل على البكلورٌوس من جامعة البصرة عام ) 1976االول على كلٌة االدارة واالقتصاد
انذاك(
حصل على شهادة الدكتوراه باالقتصاد فً مجال "قٌاس ابعاد التقدم التكنولوجً على مستقبل بنٌة
االقتصاد" دراسة كمٌة قٌاسٌة  /جامعة ستراثكالٌد  -برٌطانٌا 1985
منح لقب بروفٌسر من كال من جامعة البصرة وبابل عام  2018و  2019على التوالً

الشهادات الفخرٌة :
 منح لقب االستاذ )بروفسور( من كال من جامعة البصرة عام  2018وجامعة بابل عام 2019)تكرٌما لجهود بنشر ثقافة االصالح االقتصادي بالجامعات والمؤسسات الحكومٌة وغٌرها(
 الى جانب شهادات فخرٌة اخرى منها كافضل باحث فً مؤتمر الحرٌة االقتصادٌة الذي عقد عام 2016فً سلوفنٌا ) organized by Fraser Institute & Friedrich Naumann
( Foundation
أ .العمل بالعراق منذ عام  3002فصاعد :
حالٌا ٌشغل منصب رئٌس هٌئة امناء المعهد العراقً لالصالح االقتصاديٌ .عمل اٌضا بصفة طوعٌة
بحتة مستشارا لوزارتً المالٌة والتخطٌط وللجنة المالٌة البرلمانٌة ابتدأ من  ،2019كما ٌشارك بالعدٌد
من اللجان الحكومٌة والتً منها :لجنة االصالح االداري العلٌا و اللجنة االستشارٌة بالتعلٌم العالً.
•مستشارا لوزارة التجارة )ماٌس  – 2003حزٌران (2004
•مستشارا اقتصادٌا ً لوزٌر الدولة لشؤون المحافظات )تموز  – 2004شباط (2005
•مستشارا فً وزارة المالٌة )شباط  – 2005حزٌران (2005
•وكٌالً لوزارة المالٌة )حزٌران  – 2005شباط (2007
•مستشارا اقتصادٌا فً هٌئة مستشاري دولة رئٌس الوزارء )شباط  – 2007نٌسان (2008
•ملحقا تجاري فً لندن 2012 – 2008
•عام  2004أسس المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي ،وهو أول مؤسسة بحثٌة استشارٌة غٌر
حكومٌة بالعراق.هدفها تروٌج سٌاسة االصالح االقتصادي
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ب .العمل فً المهجر :برٌطانٌا
اوال :العمل االكادٌمً :1985-1997
عمل مدرسا وباحثا فً العدٌد من الجامعات البرٌطانٌة ومن ابرزها:
Manchester, Leeds, Wales London, Surrey تدرٌس االقتصاد التطبٌقً والقٌاسً والرٌاضً والصحً االشراف على عدد من طالب الدراسات العلٌا كتابة العدٌد من التقارٌر العلمٌة الموثقة بالدورٌات العلمٌة العالمٌة تقدٌم استشارات للحكومة البرٌطانٌة فً المجاالت التالٌة :المالٌة والبٌئة والصحة والتعلٌم والنقل.من ابرز االنجازات التقارٌر واالبحاث المنشورة :
 دراسة اثار رفع الضرٌبة غٌر المباشرة على السلوك االقتصادي للمواطنٌن اثر الشركات االجنبٌة المستثمرة على االقتصاد االسكوتالندي تحدٌد المخاطر المصرفٌة ومعالجتها قٌاس كفاءة المصارف البرٌطانٌة لعام 1986 قٌاس ودراسة كفاءة الجامعات البرٌطانٌة خالل الفترة )،(1995 – 1985 قٌاس ودراسة كفاءة المؤسسات الصحٌة البرٌطانٌة لعام ،1990 رسم السٌاسة الصحٌة  -االقتصادٌة للوقاٌة من امراض القلب فً برٌطانٌا رسم السٌاسة البٌئٌة  -االقتصادٌة للوقاٌة من امراض السرطان فً برٌطنا رسم سٌاسة استخدام االسعار على استخدام الطرق فً تنظٌم مرور السٌارت فً العاصمة البرٌطانٌة)لمعالجة االزدحام والتلوث(،
 تفسٌر ظاهرة البطالة فً برٌطانٌا 1985 - 1980تحدٌد الطلب المستقبلً على السلع المنزلٌة فً اسكوتالند 1985 - 1980 تحلٌل العوامل المؤدٌة الختالف كفاءة المزارعٌن فً كل من الهند واثٌوبٌاالى غٌر ذلك من االبحاث والدراسات )المتضمنة فً النسخة االنكلٌزٌة للسٌرة الذاتٌة(
ثانٌا :العمل بالمؤسسات المالٌة 3002- 7997
العمل فً ثالث من اشهر المؤسسات المالٌة الدولٌة ) (GE Capital, Loyds-TSP, Barclays
فً مجال صٌاغة السٌاسات المالٌة واالقتصادٌة التً تقلل المخاطرة المالٌة .ساهم فً بناء الكثٌر من
النماذج االقتصادٌة واالحصائٌة التً تستهدي بها المؤسسات فً زٌادة االرباح .تطبٌق االسالٌب
والتقنٌات الحدٌثة فً ادارة اعمال المؤسسات .كان له دور فً ابتكار طرق لتقلٌل خسائر المؤسسات
المالٌة .من ابرز اعماله :
السٌاسات المصرفٌة المتعلقة بالقروض وتروٌج الخدمات المصرفٌة فً كل من :برٌطانٌا ،السوٌد،سوٌسرا ،جكسلوفاكٌا ،الٌابان ،والبرازٌل والهند )تفاصٌل الدراسات موجودة باللغة االنكلٌزٌة(.
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نشاطات اخرى
•استاذ الشرف فً الجامعات التالٌة :مانجستر ،سري ،برستل ،والجامعة االسالمٌة .
•مارس فً المهجر عمال طوعٌا مع ابناء الجالٌة العراقٌة لبناء مؤسسات المجتمع المدنً لترسٌخ مبادئ
التعاون الثقافً ،واسس )مع زمالء اخرٌن( "مجلس الجالٌة العراقٌة فً برٌطانٌا" .وكانت تجربة غنٌة
لتطوٌر المهارات الفنٌة فً مجال التفاوض وحل الخالف.
•العمل على تأسٌس اول "مركز لالصالح االقتصادي فً العراق" والمركز ناشط بدراسة سٌاسة
االصالح االقتصادي وتقٌٌمها .وما ٌمٌز عمل المركز اعداد الدورات المتقدمة لبناء القدرات الفنٌة
"تخطٌط السٌاسة االقتصادٌة واالمنٌة " .وقام المركز بدورات تأهٌلٌة لمنتسبً الدولة )من اعضاء
البرلمان والحكومة وقٌادات مجالس المحافظات( .ومن نشاطات المركز القٌام بمسح اقتصادي للعراق
لغرض رسم السٌاسات االقتصادٌة .كما اجرى دراسات عن تكالٌف المعٌشة وتقٌٌم موازنة الدولة،
وكفاءة االنتاج الزراعً ،وقانون االستثمار ،وقانون النفط والغاز ،ومشكلة التضخم والسٌاسة النقدٌة
...ألخ
•تنظٌم العدٌد من الدورات المتقدمة فً تطوٌر المهارات للكادر المتقدم بالوزارات العراقٌة والعضاء
مجلس النواب والمحافظات  ...الخ.
 الدراسات والبحوث المنشورة بالعربٌة بٌن عام  3007-3002فقط
الساهمة فً كتابة الدراسات فً نشرات )عالمٌة معتمدة( فً مجال التحلٌل االقتصادي والقٌاسً
وبحوث العملٌات .كما شارك بمساهمات علمٌة فً العدٌد من المؤتمرات العالمٌة فً مجال السٌاسة
المالٌة والمصرفٌة ،والخدمات الحكومٌة كالتعلٌم والصحة والنقل والبٌئة والزراعة وتقٌٌم اداء
الشركات وغٌرها .وفً ماٌلً بعض الدراسات الخاصة باالقتصاد العراقً.
 .1منطلقات اصالح السٌاسة االقتصادٌة  ،نشر فً جرٌدة الصباح فً أب .2004
 .2اصالح اسعار المشتقات النفطٌة :لمصلحة من؟ )نشر فً جرٌدة الصباح فً .(2005/2/16
http://www.alsabaah.com/paper.php
 .3قراءة فً قانون االستثمار )نشر فً جرٌدة الصباح فً .(2005/2/29
http://www.alsabaah.com/paper.php
 .4التضخم وازمة الوقود )نشر فً جرٌدة الصباح فً .(2005/10/29
http://www.alsabaah.com/paper.php
 .5ستراتٌجٌة موازنة ) 2007نشر فً جرٌدة الصباح فً .(2007/5/27
http://www.alsabaah.com/paper.php
 .6التحدٌات االقتصادٌة وقانون النفط )نشر فً جرٌدة الصباح فً .(2007/4/24
http://www.alsabaah.com/paper.php
 .7التخلف فً مستوى اداء القطاع الحكومً مسؤولٌة من؟ )نشر فً جرٌدة الصباح(.
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http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=48403
.(2005/5/11 ً االقتصاد العراقً واتفاقٌة صندوق النقد الدولً )نشر فً جرٌدة الصباح ف. 8
http://www.alsabaah.com/paper.php
.(2007/1/3 ً معاهدة العهد الدولً لمصلحة من؟ )جرٌدة الصباح ف.9
http://www.alsabaah.com/paper.php
.( 2007  ) جرٌدة الصباح اكتوبر2008  ستراتٌجٌة الموازنة الفدرالٌة.10
.( 2007  )جرٌدة الصباح اٌلول2007 ً االصالح المصرفً الحكوم.11
. ( 2008  مشكلة الفقر وسٌاسة الدعم الحكومً )جرٌدة الصباح اب.12
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=51401
(  كٌف نبدأ؟ )نشر جرٌدة الصباح: قانون النفط.13
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=53822
( الفجوة االستثمارٌة ودور هٌئة االستثمار )نشر فً جرٌدة الصباح.14
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=52381
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=52447
( )نشر فً جرٌدة الصباح2008  ستراتٌجٌة الموازنة الفدرالٌة.15
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=50483
( االدارة االقتصادٌة والفساد )نشر فً جرٌدة الصباح.16
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=48403
 مالها وماعلٌها: 2008  الموازنة الفدرالٌة.17
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=55102
(1)  التضخم ودور السٌاسة النقدٌة.18
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&si
d=56115
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 .19التضخم :ظاهرة تنذر بخلق فوارق اجتماعٌة وتهدد بنسف أسس العملٌة التنموٌة
=http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid
55617
 .20التضخم ودور السٌاسة النقدٌة )(2
=http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid
56419
 .21تحسن نسب التنفٌذ للتخصٌصات االستثمارٌة 2007
=http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid
58862
 . 22قراءة فً أرقام موازنة 2008
=http://www.theiraqweekly.com/inp/view_printer.asp?ID=278&AUTHOR
%D8
 .23دور القطاع الخاص فً الصناعة النفطٌة
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art2013.pdf
بقٌة المساهمات ٌمكن االطالع علٌها فً شبكة االنترنت تحت اسم "كمال البصري" و “ Kamal
”Field
المؤتمرات والندوات
تمثٌل العراق فً عدد من المؤتمرات الدولٌة منها:اجتماعات صندوق النقد الدولً ،البنك الدولً ،ومنظمة التعاون االقتصادي )ببارٌس( المجلساالقتصادي بالجامعة العربٌة ،وشارك فً العدٌد من المؤتمرات الخاصة باالقتصاد العراقً.
القاءات االعالمٌة والثقافٌة
أ .النشاطات المدونة

العنوان

ت

الرابط

http://www.bayancenter.org/author/user11
د .كمال البصري – البٌان – مركز البٌان للدراسات
/
7 .7
والتخطٌط
3 .3د .كمال البصري – مركز النور

http://alnoor.se/author.asp?id=597

2 .2نبذه عن د .كمال البصري

https://kamalfield.net/ar/about/
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2 .2مقاالت  -االخبار

http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/21378
0.html

http://iraqieconomists.net/ar/2015/02/23/%
D8%AF%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8
%B1%D9%8Aد.كمال البصري – رساله مفتوحه الى السٌد وزٌر
%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8
5 .5
المالٌه هوشٌار زٌباري
%A9%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%
AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8
%AF-%D9%88/
https://www.ipblالدكتور كمال البصري – اصالح المصارف الخاصه
iraq.org/content.php?ctgryid=16
6 .6
– جزء من كل
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=42358
االزمة السٌاسٌة الحالٌة  :رؤٌة اقتصادٌة د.كمال 0&r=0
7 .7
البصري
https://kitabat.com/author/1011/
8 .8الكاتب كمال البصري بموقع كتابات
http://www.akhbaar.org/mob/2016/6/21378
د  .كمال البصري رسالة مفتوحة الى رئٌس الوزراء
0.html
بوابة االصالح شفافٌة
9 .9ورئٌس مجلس النواب
الموازنة االتحادٌة
7 .70
وزارة الدفاع تستضٌف الدكتور كمال البصري
0
7 .77د.كمال البصري خالل ورشة عمل نظمتها دائرة
7التخطٌط العدلً – وزارة العدل

https://mod.mil.iq/index.php?name=News
&file=article&sid=10374
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المهارات االخرى
• المعرفة والممارسة باغلب التقنٌات المتعلقة باستخدام الكومبٌوتر )وخاصة فً تحلٌل المعلومات
كالمسوحات االقتصادٌة واالجتماعٌة(.
• المعرفة والممارسة باالسالٌب االحصائٌة والرٌاضٌة المتطورة )تقدٌر توقعات المستقبل(.
• اعداد وتنفٌذ دورات تأهٌلٌة للكفاءات العراقٌة باستخدام التقنٌات المتقدمة ،حٌث قام بتدرٌب المسؤولٌن
بالدولة العراقٌة على فن ادارة الدولة واتخاذ القرارات "تخطٌط االستراتٌجٌة االقتصادٌة واالمنٌة"
المطبوعات
• اصدر كتابان عن االقتصاد العراقً :سٌاسة االصالح االقتصادي فً العراق ،والموازنة االتحادٌة
).( 2010 - 2006
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:الداراسات والتقارٌر االخرى
Published and presented numerous papers in the fields of Statistics,
Economics and Operational Research these include:
•Evaluation of the Agricultural Structure of Basra City, Journal of
Arabian Gulf, 1979.
•Mathematical Notes on Marxian Transformation Problem and Sraffa
Standard Commodity. Mimeo, Basra University, 1980.
•Testing the Economic Efficiency of a Firm with Multi-input and Multioutput: Mathematical Programming Approach, Mimeo, Fraser of Allander
Institute, 1982.
•Farmer Decision-Making under Uncertainty: Constraint Game
Approach. Mimeo, University of Strathclyde, 1982 .
•Estimating Cost Function under Incomplete Technology Diffusion (with
Dr C. Robertson), Mimeo, Department of Mathematics, Strathclyde
University, 1983 .
•Scottish Dynamic Expenditure System for the Period 1963-1980.
Discussion Paper in Economics, University of Strathclyde, 1985 .
•Input-Output Technology Forecasting: A Micro-econometric Foundation
Approach, Discussion Paper in Economics, University of Strathclyde,
1986 .
•The Estimation of Direct and Indirect Production Functions: An
Example from Indian Paddy Production, Discussion Paper in Economics,
Strathclyde University, 1986 .
•Critical Survey of the Methods of Up-dating and Forecasting InputOutput Technical Coefficients. Discussion Paper in Economics,
University of Strathclyde, 1987.
•Production Efficiency of British Building Societies. Applied Economics,
Vol. 22, No. 3, March 1990.
•Decomposing Overall Production Efficiency of Indian Paddy Farmers
(with Dr P H Kuishari). Discussion Paper in Economics, University of
14

Strathclyde.
•Non-parametric Approach to Test Performance: A case study of
Chilalot District, Ethiopia (with Dr M. Demak).
•Male and Female Unemployment, 1980-1990, with (Dr Derk Lesli),
Economics Department, Manchester University.
•Testing Co-operative Efficiency: The Important of Management and
Multi-Production, with R. Welford, In: Small Business and Business
Development: A Practical Approach, Edited by R Welford, European
Press, 1991.
•Measuring Economics Performance of Acute Hospitals, With Professor
Charles Normand, London School of Hygiene and Tropical Medicine.
•Cybernetics and Performance Measurement of UK Universities, with K.
Al-Naji, Systemist, vol. 15(3), Aug. 1993
•The Cost of Pressure Sores, with M. Clark, Report to Department of
Health, 1991.
•Cost Effectiveness of Radon Grant, report to Department of
Environment, 1993.
•Strategies for Coronary Risk factor Prevention in Primary Care: which
is most effective?, with M. Thorogood and C. Normand, British Medical
Journal, April, 1995.
•Input-Output Models in Economic Policy and Forecasting, Presented to
Workshop Arab Planning Institute-Kuwait, Jan.1996 and to be published
in a book entitled 'Economic Models for Policy Analysis.'
•Economics Efficiency of Baby Care Units (Scottish Hospitals) paper
presented at Operational Research Society Conference, September
1996. Published in journal of Medical System, vol 27, issue 4 (Aug
2003).
•The Productive Efficiency of British Universities: An Historical Data
Envelopment Analysis, with G. Al-Naji & A.T. Flegg. Working Paper in
Economics, No. 25, April 1998, University of the West of England,
Bristol.
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Selected Business Reports
•Reject Inference for Personal Loans: New Development.
•Modeling Attrition for Consumer Loans: Case of GE-SOVAC (France).
•GE Europe Auto Sale: Improving Sale Effectiveness .
•Customers' Response Model for Insurance company: Case of Boiler
Insurance.
•BHS Profitability Analysis: Choice Card vs. Choice & Credit cards.
•Modeling Unemployment & Mortgage Insurance Claims: A case study
for Halifax Building Society.
•GCF-UK Fighting Strategy: Debenhams Customer Attrition Models.
•Bank Card Model : A net present value analysis for customers’ financial
behaviour?
•GE Capital United (Brazil) Behavioral Profitability model: Net present
value to customer behaviour.
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