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ددة اال    وجھ تعتبر الصناعة والتصنیع بتقاطعاتھا ومفارقاتھا المتع
ام  د ع راق بع ي الع دد ف ام الج اعقد واخطر واھم مھمة تواجھ الحك

ھ 2003 صبو الی ذي ی اعي ال دم االجتم ة التق ة جبھ ي مقدم ي ف  وھ
وره  اجز وتط وطني الن تقاللھ ال بیل اس ي س ي ف شعب العراق ال

ول !االقتصادي ذه ح تنا ھ وان دراس ارادوكس "ومن ھنا جاء عن الب
     !مشاكل والمعضالت الكامنةوحجم ال" الصناعي في عراق الیوم

د      د لق ي اعتم ت العراق ي االبی ة ف صناعات الیدوی ى ال شرین عل رن الع ل الق وائ
ھ المنزلیة داءا،احتیاجات عف  ابت د س ن جری صنوع م وم الم ریر الن ن س م

ار،واالواني من الصفار،والبساط من الحائك،النخیل ن الفخ اء م والفراش ،وكوز الم
سلعفكان للعراق ،من النداف ب ال ي اغل ة اكتفاء ذاتي ف ات المنزلی ان .واالحتیاج وك

واد ض الم شاي وبع سكر وال ستوردون االقمشة وال ار ی ان  التج ي ك ن االت ا م غلبھ
  .الھند
ازداد عدد المشاریع الصناعیة التي تعتمد  االول من القرن العشرین  في النصف     

ھ جنبي منرسخ القطاع االلقد !العاملة على اآللة واالیدي ن قاعدت وى م وره وق  تط
ة ي المباد،التكنیكی د الملك ي العھ ال ف ام ب اع الع ور القط سم تط ا ات ئ بینم نمو البط

شوه لمعانا ھوالت تثماریة ت ط االس ة والخط وارد المالی ز الم ن عج ة  م المركزی
وامال ة اع عتھا الدول ي وض ة الت د ،)1939 – 27(منقوص سیاسة وق ت ال عرقل

اصاع االقتصادیة المعلنة تطور القط وحظ .الخ ى ول صناعات عل م ال طرار معظ اض
وم ،تولید كھرباءھا بسبب عدم انتظام و ضعف كفاءة التولید العام ز عم ا می وھذا م

  . في الحقبة المذكورةات المحلیةالصناع
ة      ة والغذائی صناعات الزراعی شوء ال ة ون صناعات الحرفی دھور ال ع ت م

تھال ة االس صناعات الوطنی و ال شروبات ونم صناعات والم ض ال شوء بع كیة ون
م ظھر مجلس االاالنتاجیة كاالسمنت، انون رق سنة 23عمار الى الوجود بموجب ق  ل

دات النفطا اثر 1950 ن عائ ة م ة العراقی صة الحكوم سھ رتفاع ح ل تأسی سم ،وقب ات
ة  - مكانیاتھا المادیةاقتصاد العراقي بھزالة الموارد المالیة للدولة وضعف اال التقنی

تام للسیاسة االقتصادیة الكولونیالیة وبقیت التخصیصات االستثماریة وبالخضوع ال
س اال. التخطیطتتسم بفوضى یس مجل ر تأس ن وعب ة م ال الدول ن انتق ار ع م عم دع



صرفوطنیةالصناعة ال ق الم صناعي– الزراعي  عن طری ام ( ال س ع  )1935تأس
صناعي راك،الى تدخلھا المباشر في تطور القطاع ال صادر الت مالام وتوفیر م  يلرأس

ي (الصناعي في القطاع العام ومشاریع الكھرباء د الملك ة العھ ة بدای اھتمت الحكوم
ة  ة الكمركی انون التعرف ة كق شریعات الالزم بتشجیع الصناعة الوطنیة واصدرت الت

  .)1929 لسنة 14 وقانون تشجیع المشاریع الصناعیة رقم 1927 لسنة 30رقم 
ناعیة 4700 ان من بین 1954   اظھر االحصاء الصناعي لعام  ة ص ل وورش  معم

 یدیره ویقوم 1750 افراد،ومنھا 5 معمل في كل واحد منھا اقل من 4000في بغداد 
غ 220كما استخدمت !بالعمل فیھ شخص واحد سكائر والتب صناعة ال  355 ورشة ل

ل،و ة 231عام زل والحیاك ة للغ ل،و403 ورش ة 241 عام ة احذی  1052 ورش
ة ! عامل133  ورشة صابون319عامل،و صناعات الیدوی لت ال رى واص ارة اخ بعب

ي  ل الت ل في المعام ر العام داد،وبقي اج ي بغ را ف ب دورا كبی اریخ تلع ك الت ى ذل حت
  .    اجر العامل في المعامل الكبیرة3/5 افراد یعادل 10تستخدم اقل من 

س اال القطاع التجاري انتعش     یس مجل اراثر تأس سلع ،وعم ى ال ب عل ازداد الطل
د نتاج الكھرباءاالمعدات مع توسع المكائن وصیانة وتصلیح مھن الكھربائیة و  وبع

ة ة  العراقی ة .18/5/1955 نقل ملكیة شركة كھرباء بغداد الى الحكوم ت ربحی وبلغ
صلیح  ا ورش الصیانة والت د و15حینھ دات التولی ة وح رة ربحی ة 20 م رة ربحی  م

  !البلدیات
تھالكیة  شركاتنشاء اباشر القطاع الخاص ب   كما  صناعات اس دودة ل مساھمة مح

ة او وت النباتی ركة الزی ن وش ذور القط ركة ب ا ش ن بینھ ة م ك المرحل ي تل نشائیة ف
ادوشاات وشرك ل وب ام العلی سماوة وحم داد وال ب ...سمنت في بغ ى جان ركال ات ش

سدادات والكوكاكوال رة  وصناعة ال ارتون والبی ت والك دوري الكبری ي اسسھا خ الت
دوري وم ركات خ د وآخرین،وش د حدی سیج حم ا(الن اح باش دي(و) فت الح أفن ) ص

  !وغیرھا
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ورة      ام ث د قی وز 14بع ت وزارة اال ا1958 تم س االلغی ار ومجل ارعم  عم

صناعة تحدثت وزارة ال ب  واس م البموج انون رق سنة 74ق ام 1959 ل ولى القی  لتت
شؤ عمال تصنیع البالداب ة واالوتشرف على ال صناعیة الحكومی مت ،ھلیةون ال وض

ن لیھا من وزارة االاالدوائر التي نقلت  في تشكیلھا عددا من دد م اة وع ار الملغ عم
دد 1960عام وفي .خرىالوزارات اال زداد ع  صدر قانون جدید للتنمیة الصناعیة لی

ن  صناعیة م ى 150المؤسسات ال ي ال د الملك رة العھ دة فت دة480 وح ت . وح وكان
ة  ي الخط اس ف ر اس صنیع حج ى الت دت عل ق اك ة بح ة طموح صادیة المؤقت األقت

دت استقالل األقتصادي الناجز وقتصادیة وبدونھ الیمكن البت بثمار االاسة االیالس ك
  !على الكھرباء قاعدة للتصنیع

 تموز المجیدة باعادة تنظیم اجھزة مدیریة الصناعة العامة 14قامت حكومة    
وث االقتصادیة وللتنمیة الصناعیة،كما وضعت عشرات واستحدثت فیھا شعب للبح



الدراسات الفنیة الصناعیة تحت تصرف القطاع الخاص كصناعات عرق السوس 
والتعلیب وخمیرة الخبز والطباشیر الملون والحبال من سعف النخیل واالنابیب 

ة لمشروع المیاه القذرة،وعشرات الدراسات االقتصادیة ایضا كدراسة المواد االولی
لمعامل السباكة وكفاءة معمل الجوت ومعامل السكائر ومشروع االحذیة الشعبیة 
ودراسة استثمار النفایات في مصافي النفط،وعشرات التحالیل الفنیة للمواد الخام 
الصناعیة كاالسمنت واالتربة واالخشاب والفحم واالمالح والدھون والصابون 

للرطوبة والقصب والرخام والورق والجلود ومعجون الشبابیك واللباد المانع 
وباشرت الحكومة العراقیة باجراء مسح صناعي عام للمشاریع .الخ..والكحول

الكبرى والمتوسطة وفق اسس اقتصادیة وفنیة سلیمة،واجرت دراسات موضعیة 
  ".الحمایة الصناعیة اقتصادیا وتكنیكیا"كاملة للمشاریع المطلوب حمایتھا باالعفاء

ماد اشراف الدولة على توجیھ القطاع الصناعي الخاص ومنع آنذاك،جرى اعت   
النمو االحتكاري فیھ والحیلولة دون تغلغل الرأسمال االجنبي المقنع بأقنعة وطنیة 

اشتراط حد ادنى من رأسمالھا العراقي "وتشدید شروط الحمایة للمشاریع المختلطة
وجرت عملیة %".25وحد ادنى من نسبة الكلفة ال تقل عن % 60ال یقل عن 

التوسع في مدى وآجال ومواد "تنویع اسالیب الحمایة الصناعیة بانسیابیة عالیة
االعفاءات الصناعیة عبر قانون تشجیع المشاریع الصناعیة،تشجیع استھالك 
المنتجات الوطنیة،وضع القطاع التجاري في خدمة القطاع الصناعي،االھتمام 

حیلولة دون نمو االحتكاریة في التسویق بالجانب الدعائي في الحمایة الصناعیة،ال
  ". الداخلي

 وكالة حكومیة لشراء المعامل الصناعیة الصغیرة ت تموز تأسس14ثورة بعید     
من بعض البلدان المشھورة بانتاجھا على اسس الدفع المؤجل والمقایضة 

  شركة كبرى مختلطة البتیاع المعامل المذكورةت ایضابالصادرات العراقیة،وتأسس
من الوكالة الحكومیة بشروط مریحة وبضمانات المصرف الصناعي وبتوفیر حد 

اال ان المعارضة الشدیدة التي جوبھ بھا ھذا المشروع التخطیطي ..ادنى من االرباح
الھام من اصحاب المصالح حال دون اتمامھ بالكامل لینتھي الى مشروع شركة 

  .الصناعات الخفیفة
تموز عقد اتفاقیة التعاون الفني واالقتصادي مع  14    من أھم منجزات ثورة 

القیام بالمسح الصناعي والنفطي الجیولوجي االتحاد السوفییتي التي نصت على 
والمغناطیسي والسیمیكي العام،التركیز على الصناعة في المشاریع بحیث احتلت 

ى من مجموع قیمة مشاریع االتفاقیة،التركیز في القطاع الصناعي العام عل% 80
الصناعات الثقیلة كمعامل الفوالذ واالسمدة الكیمیاویة والكبریت وحامض الكبریتیك 
واللوازم والعدد الكھربائیة،وعلى الصناعات الزراعیة كمعامل المكائن والمعدات 
الزراعیة واالسمدة النیتروجینیة ومحطات الجرارات الزراعیة ومعامل النسیج 

كمعامل النسیج القطني والصوفي والتریكو والتعلیب،وعلى الصناعات التحویلیة 
وتمخض عن االتفاقیة .والخیاطة والزجاج والمصابیح الكھربائیة والتعلیب واالدویة

  :االنجاز السریع لعدد من المعامل اھمھا
  



 مصنع المعدات الزراعیة في االسكندریة  
  لمعدات الكھربائیة في الوزیریة ببغدادامصنع  
  الزجاج في الرماديمصنع  
 دویة في سامراءالانع مص  
 لتعلیب في كربالءمصنع ا  
  لبسة الجاھزة في بغدادالامصنع  
  لنسیج والحیاكة في الكوتامصنع  
 حذیة الشعبیة في الكوفة المصنع ا  
  .وقد تم تدریب كوادر ھذه المصانع في االتحاد السوفیتي    

    
ذي كانت تفكیك التحالف الطبقي السابق،وال تموز على 14  شجعت حكومة ثورة 

خلق بورجوازیة البورجوازیة الكومبرادوریة احد مكوناتھ،وبناء تحالف جدید و
تقلیص مبالغ االستیراد للشركات وكبار التجار وتجزئتھا عبر متوسطة تجاریة 

خالل العام الواحد،وتسعیر المواد الھامة المستوردة بالجملة والمفرد منعا لالحتكار 
لتجار الصغار والوسط على االستیراد،وكذلك والمضاربة واالستغالل،وتشجیع ا

تشجیع االقبال على تأسیس الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وخاصة الصناعیة 
واالنتاجیة منھا وذلك لصرف الرأسمال الوطني من میدان التجارة الى المیدان 

 شركة من ھذا القبیل برأسمال یزید عن ملیون دینار 24امكن تأسیس "الصناعي
وبلغت نسبة القیمة المضافة في الصناعة التحویلیة ".لعام االول من الثورةخالل ا

على التوالي من مجموع % 16و % 84 1960في القطاعین الخاص والعام عام 
و % 56.4 لتصبح 1970وتغیرت ھذه النسب عام !القیمة المضافة في ھذا القطاع

  !1964مات بحكم تقلص حجم القطاع الخاص اثر تأمی!على التوالي% 43.6
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أمیم مع       رارات الت ة صدور ق صناعات االھلی ن ال د م ة للعدی ر المدروس امغی  ع
ت فیما ارتبطالتي المؤسسة العامة للصناعة قامت الحكومة العراقیة بانشاء  1964

ل .1965 لسنة 166القانون رقم  بوزارة الصناعة بموجببعد  ع العم  صدرلیوتوس
م  قانون المؤسسات العامة سنة 90التابعة لوزارة الصناعة رق ذي 1970 ل ى ا ال لغ

صناعة وزارة المؤسسة العامة لل ي ال ة ف ن المؤسسات العام ددا م شأ ع دھا .وان بع
صناعة ا م وزارة ال س استبدل اس رار مجل ب ق ادن بموج صناعة والمع ى وزارة ال ل

  .8/12/1974 في 1330رقم الحاكم آنذاك وبقیادة الثورة 
ي استحوذ      د ف صة األس ى ح صناعي عل اع ال ي القط النشاط المؤسساتي الكبیر ف

ا %80 قرابة استھالك الكھرباء حیث بلغت معدالت صناعي عموم ،اال ان القطاع ال
دم% 13شكل  ث بع ز الثال تال المرك الي مح ي االجم اتج المحل م الن ة  ن حج الزراع

  !والتجارة



اھین1972لنفط  اشھدت مرحلة ما بعد تأمیم     املة باتج ول اال: نھضة صناعیة ش
ع  اون م تنفیذ دراسة التوسعات والتحدیث التي اقترحتھا المؤسسات النوعیة وبالتع

صمیم واال ة للت سة العام صناعيالمؤس شاء ال اني ،ون دة االث ناعات جدی ة ص قام
ي  ات الت وء الدراس ي ض ستقبلیة ف صمیم واالام ة للت سة العام دتھا المؤس شاء ع ن

  .ناعيالص
دار الكیمیاویة األسمدة البتروكیمیاویات والمشاریع الرئیسیة الضخمة ك      ت ت كان

ىااتھا تصدر منتوجو،جیدة بكفاءة اء المعمورة،ل ل ارج ق  ك اح اوتحق ة رب من فعلی
صدیر الل الت ست  خ وریةاولی اً ص ال رباح و ح ناع،وھذا ھ رى ص ة اخ ات تحویلی

  عالیة ابتداءاً من استالم مصفى الدورةالصناعة النفطیة بكفاءةوعملت !سمنتاالك
ورةمن اال د ث ان بع وزمریك ي و!1958 تم ة ف صانع المحلی درة المعامل والم م ق رغ

اءة  ة بكف سلعھا المتنوع ة ب سوق العراقی د ال ن تزوی شرین م رن الع بعینات الق س
ة  ات التنمی ات ومتطلب متوسطة المستوى وبجودة عالیة غذت قسم كبیر من احتیاج

ائض ت ف ن وحقق عفت م سكري اض د الع ة والجھ روب المتتالی صدیر اال ان الح  للت
ة صناعیة الوطنی درات ال ة .الق ة المنتج سلع الوطنی ن ال ا م سوق حینھ و ال م یخل ول

ة  ة والكیمیاوی ة وااللكترونی سكر والخفیف ة وال صناعات الغذائی ا كال محلی
ات وا سیارات والباص دراجات وال ف وال باغ والتغلی تخراجیة واالص ائن واالس لمك

ح  ت والفوسفات والمل ة والكبری الزراعیة المجمعة والبطاریات واالسمدة الكیمیاوی
والنحاس والطابوق والغاز المسیل والزجاج والصناعات الصوفیة والغزل والنسیج 

  .الخ..واالحذیة والتبغ والتمور
سخیعجلت واسط السبعینات ا     العائدات النفطیة  ا ال ة من تبختر الحكومة بعقودھ

ة ارات الغربی ع االحتك سیاسة االو!م ت ال زي فرغ یط المرك ة التخط صادیة للدول قت
صالح  ة بالم ة الحاكم صالح الطغم ت م ة وادمج ضامین التحرری ن الم ة م والتنمی

مالیة و ة االرأس شى النزع مالیة لتتف سوق الرأس ة لل وق التبعی ن ط ت م حكم
ي شاط الطفیل ذیر والن سود التب تھالكیة وی ت التوو!االس ة توزع ات الحكومی ي جھ ف

م :ساسیة منھااعلى عناوین السبعینیات  انون رق الح الزراعي وق  117التنكر لالص
ام  م ،1970لع رى رق ة الكب شاریع التنمی انون م سنة 157ق ة 1973 ل ،التنمی

اح،اال سلیم المفت اھز وت اء الج شاریع البن ساتیة نفجاریة،م ن المؤس التحول م
ق القانون، شركات وف ى ال ة ال اونيالالحكومی ل التع صة،تحجیم العم ،تحجیم خصخ

وقد ضربت التنمیة .الخ..القوة التفاوضیة لعمال العراق والتنكر لحقوقھم المشروعة
ائط ب رض الح ة ع دوى التخطیط واالنفجاری ات الج دیم دراس ة وتق ة البرمج سیاس

شاریع ة للم صادیة واالجتماعی ا االقت یط اال كم ن التخط ت ع ع تخل ي توزی ي ف قلیم
شاریع المشاریع ا ین الم ذ وب ى التنفی درة عل ین الق القتصادیة،وخلقت فجوة كبیرة ب

ضعاف ما كان الى رفع تكالیف تلك المشاریع ادى االكثیرة المتعاقد على تنفیذھا مما 
  .قامة تلك المشاریعالى سیاسة البذخ المفرط في اضافة امقررا لھا،

ي القط      ل ف ردي الحاص ة الت سین معالج دام ح اول ص د ح صناعي لق اع ال
ل  ن قبی یم م وع مراس دار مجم باالجراءات الترقیعیة عبر تشریع جملة قوانین واص

 1987 لسنة 93،رقم موال الدولةایجار اجراءات بیع واتنظیم  ل1986 عام 32رقم 



ن ل ة م شركات المختلط ي ال ام ف اع الع ساھمة القط سبة م یص ن ى %51تقل ال
م 25% سنة 310،رق ول ا1987 ل دود ا ح الق الح رؤوس ط ا ل وال العلی م

السماح الصحاب مشاریع القطاع الخاص  حول 1987 لعام 483،قرار رقم الشركات
وق  وا1987 لسنة 150/...71/52،بتصدیر منتوجاتھم الى خارج العراق لغاء الحق

ة اع الدول ي قط ة ف ن ،وقانون االنقابی ا م دیثاً والحق ة ح شركات المتكون اء ال عف
شر  رة ع ضرائب لفت واماال در /ع نة ص م 1989س ام 100،رق ضلیة اال و1995 ع ف

ى  المزاد ال ة ب اع الدول ة قط ن حاج اع ابالبیع لما ھو فائض ع دام والقط دقاء ص ص
حق المشروع الصناعي الخاص  حول 1996 سنة 136،قرار رقم ھلي والتجارياال

شغیلوالمختلط في استیراد المواد األولیة ومستلزمات اال ام 22،نتاج والت  1997 ع
 حول 1998 لسنة 20،سس تجاریةاو التمویل الذاتي على ادارة الشركات انظم في 

 2000 عام 105،قرار عفاء االستثمار الصناعي من الضرائب وتقلیص دور الدولةا
تلط ل اص والمخ اعین الخ شاریع القط ل م ة لتموی ندوق التنمی یس ص مال  تأس برأس

ي و50قدره  ار عراق ار دین ورو50 ملی ون ی ام 106،قرار  ملی ي ا2000 ع اء  ف عف
  .)%100-50( القطاع الخاص من ضریبة الدخل بنسبة

صادي 1988 عاملحكومة العراقیة نعم،اقدمت ا    اح االقت  على برنامج ضخم لالنفت
ومع .والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق اال انھا قادت االقتصاد الى فوضى شمولیة

ن % 46من األراضي ملكیة خاصة و% 53بدایة التسعینات كانت  ا مؤجرة م منھ
ل  اص وظ اع الخ ى القط ة ال ة% 1الدول یطرة الدول ت س اع .تح ى القط ت ال وبیع

الخاص مؤسسات كبیرة للدواجن واأللبان واألسماك ومؤسسات مساعدة كالمطاحن 
اعي .والمخابز  یم االجتم ي التنظ را ف واحدثت استعادة القطاع الخاص للزراعة تغیی

د  ا بع ي بالدن وانین راللریف ف اء ق م لغ سنة 30ق م 1958 ل سنة 117 ورق  1970 ل
اع الزراعي1975 لسنة 90ورقم  ي القط ة ف شریعات النقابی وا . والت ن ممثل م یك ول

اوالت  ن المق رواتھم م وا ث ل كون ة ب ة التقلیدی ن النخب دد م اص الج اع الخ القط
ومعظمھم كان على صلة وثقى بالنظام البائد،والھدف واضح للعیان ھو ربط القطاع 

ان .جدید بالجھاز البیروقراطيالخاص ال ة ف ورغم النجاحات المبكرة للطغمة الحاكم
ة  ضخم والبطال سیاسة الخصخصة الریفیة والحضریة ولدتا مستویات عالیة من الت

  !وشحة السلع األساسیة وظھور السوق السوداء
لى انشائیة والغذائیة  مصنع للمواد اال70 فقط باعت الحكومة 1989خالل سنة     

ع الخاص وجرى رفع سقف االستثمار الصناعي الكبیر تدریجیا خالل سني القطا
 في الصناعة  الثمانینات وتكونت مجمعات متكاملة ضخمة للقطاع الخاص

،عملیة 1995 لسنة 100وفق القرار رقم ویسر صدام حسین !والزراعة والتجارة
اء صدام لمشروعاتھا لمن یرغب من االفراد،وكانت االفضلیة الصدق بیع الدولة

والتجاري،وبذلك نقلت الكثیر من المشاریع الى افراد غیر  والقطاع االھلي
ولم   للمشاریع العامة دون مبررات مالیة واقتصادیة كفوئین،حیث جرت عملیة البیع

اللیبرالیة على  تكن وفق احتیاجات االقتصاد العراقي،وجرت مسایرة الموجھ
ي تتخذ من محاوالت تصفیة القطاع  التةالموج!المستوى العالمي بشكل متخبط 

وتحت العدید من التسمیات واعتباره  العام ونقل ملكیتھ الى النشاط الخاص



خصخصة ھذه كان .المدیونیة المسؤول عن اخفاق التنمیة االقتصادیة وتضخم
 حققتالتي  تآخصخصة المنشتعني لخصخصة التي لقانونیات ات مخالف آالمنش

 سواق المحلیةعالیة في االالتنافسیة ال ةقدرالولھا سة  الملموقتصادیةاالرباح اال
  !ال العكس!والعالمیة ومھیأ لھا الظروف المالیة والنقدیة

  ملیار دینار للمدة23صات االستثماریة للقطاع الصناعي بحدود یبلغ حجم التخص   
دود ،1990 - 1970 ام بح صناعي الع اع ال صیب القط ان ن ار 22وك ار دین ي ا ملی

صل،و96% وىح سبة المحت وط ن تھالكیة وھب صناعات االس اج ال ي انت ور ف   تط
في ھذا ان االنتاج المحلي عنى مما % 38االستیرادي للعرض الذي انخفض بنسبة 

شاط   ى الن ي% 62غط ب المحل الي الطل ن اجم ة ھ.م س حقیق ائج ال تعك ذه النت
ناعةال ة وص صناعة االغذی شاط ك ذا الن روع ھ سوجات  مكونات الن بعض ف م المن ل

ویض  ة تع شھد عملی ةت ره !كافی ا یظھ ذا م اتوھ اع الكمی اً  ارتف ستوردة قیاس الم
  .خرىبالفروع اال

ل      داد والموص ات بغ ي محافظ طة ف صغیرة والمتوس صناعات ال زت ال ترك
ي و.بالكثافة السكانیة ومركز السوق التجاري،ارتباطا والبصرة املین ف دد الع زاد ع

رة  الل الفت صناعي خ اع ال ذا القط دره 2001 ـ 1988ھ دل ق سبب %3.2 بمع  ب
صغیرة الحاصل في توسع ال صناعیة ال دل والمشاریع ال ى  م%4.1بمع شیر ال ا ی م

ر .فردیة ھذه الصناعات ض واختلف االم ث انخف طة حی صناعات المتوس سبة لل بالن
داره  الب مق و س دل نم دد  %5.1عدد العاملین لنفس الفترة بمع سبب انخفاض ع ب

الي ،%4.7المشاریع بمعدل  شغیل االجم ي الت اع ف في حین بلغت مساھمة ھذا القط
سبة  صادي ن ام % 4.5االقت ى 1989ع ضت ال م انخف ام  %4 ث ى ان  1990ع ال

انخفاضا عالیا في عدد العاملین في الصناعات عنى ما م 1998عام  %1.8وصلت 
  .الصغیرة والمتوسطة

ي الدخل     تمر،وتوسعت المیول التضخمیة وتعمق التفاوت ف ى اس ذا حت ال ھك  الح
امى !میركيسقوط النظام واالحتالل اال ة وتن شركات الوھمی في ھذه الفترة ظھرت ال

التي ال تخضع ألیة الغش الصناعي والتجاري وعدد المعامل والورش غیر المجازة 
ي رقابة وتنتج سلعا ال تتوفر فیھا المواصفات الفنیة صاد العراق ود االقت اد الرك ،وس

  !عت العوامل الضاغطة باتجاه الفساد على تالوینھوتفشت البطالة وتوس
حكومة صدام حسین مواصلة ازدادت مشاعر السخط تجاه القطاع العام مع     

شرائح الطفیلیة والبیروقراطیة سیاسة ابتزاز الشعب باألعباء المالیة كالرسوم الو
میل كادر زمات انقطاع التیار الكھربائي،وتحاواألتاوات وتحمیل العقوبات مسوؤلیة 

القطاع العام مسوؤلیة الفساد باشاعة المحسوبیة والمنسوبیة والوالء الجھوي 
وتلقي الرشاوي واالختالس والغش والتھرب الوظیفي واالستغالل السيء للمنصب 

تضلیل الرأي العام باألسباب وواصل اعالم صدام حسین !الرسمي والوظیفة العامة
وعكس عمق التناقضات األجتماعیة !لعاصفةاالقتصادیة العامة األزمة لالفعلیة 

وتوسع األحیاء المدینیة الراقیة دور كبار التجار والسماسرة والمنتفعین الذین 
فقار الشعب ونبذ غیر ارباحھا مع ا ت قوى ضغط طفیلیة شبھ مستقلة تعاظماشكلو

الحقیقة تؤكد ان سیاسات !القادرین على الصمود وزجھم في سوق العمل الرسمي



م المباد ادت الى تدمیر البنیة الصناعیة في بالدنا وتعطل االنتاج في المنشآت النظا
وصعوبة الحصول على المواد   الصناعیة بسبب عدم توفر المواد االولیة والوسیطة

االحتیاطیة وتخلف التقنیات المستخدمة االمر الذي قاد كل ھذا الى ھبوط في 
  . للسلع العراقیةمستویات االنتاج وضعف في القدرة التنافسیة

  
 ھیكل الناتج  المحلي االجمالي باالسعار الجاریة

 (حسب نوع   النشاط االقتصادي)
 

  القطاع 2000 1990
  مئویة نسبة  دوالر  ملیون  مئویة نسبة  دوالر  ملیون

 32.1 26.848 19.8 14.839  والصید والغابات الزراعة

 6.5 5.470 14.3 10.713  والصناعات االستخراجیة  التعدین

 7.5 6.287 8.8 6.22  التحویلیة  الصناعات

 0.3 0.250 1.1 0.796  والماء والغاز  الكھرباء

 3.4 2.838 7.3 5.446 التشیید

 49.9 41.692 51.3 38.415  القطاعات السلعیة اجمالي

 41.1 34.298 31.4 23.504  القطاعات التوزیعیة اجمالي

 19.4 16.208 22.1 16.558  القطاعات الخدمیة اجمالي

 100 83.544 100 74.933  المحلي االجمالي الناتج

 

اجمالي القطاع الصناعي في العراق خالل عام 2000 حسب 
 الفرع الصناعي

)ملیون دینار(  
 

الفرع 
 الصناعي

عدد 
 المنشات

عدد 
 العاملین

قیمة 
 االجور
 والمزایا

قیمة 
 اجمالي
 االنتاج

قیمة 
مستلزمات 

 االنتاج

 القیمة
المضافة 

بسعر كلفة 
عوامل 
 االنتاج

الصناعات  
الغذائیة 

والمشروبات 
 والتبغ

6730 41125 19840.7 297329.7 189200 7 ،108129  

صناعة الغزل 
والنسیج 

بس والمال
 والجلود

7726 35883 18968.2 118960.8 74735.5 44171.3 

صناعات الورق 
 6297.9 4941.1 11239 1135.4 1998 454 والخشب

الصناعات 
 86860.8 69194.4 156025.2 29419.9 23010 954 الكیمیاویة



الصناعات 
المعدنیة الالفلزیة 

 واالنشائیة
1656 30770 21331 149629.0 85712.8 63916.2 

الصناعات 
 27858.2 34153.9 62012.1 5203.5 24580 10173 المعدنیة

الصناعات 
الھندسیة 

 والمیكانیكیة
50038 92508 13310.7 177972.1 60539.6 117432.5 

الصناعات 
االخرىالتحویلیة   3 6308 6110.5 16216.5 7622.7 8593.8 

الصناعات 
 4594.4 1519.7 6114.2 3194.8 1588 4 االستخراجیة

 المجموع
 77738 257780 113014.7 995444.6 527619.6 467825 

  
    

 واقع االنتاجیة في الفروع الصناعیة في العراق عام 2000
 

انتاجیة  الفرع الصناعي
 العمل

انتاجیة وحدة 
 األجر

انتاجیة 
 المستلزمات

الصناعات الغذائیة والمشروبات 
 والنسیج

7.2 14.9 1.5 

 1.5 6.2 3.03 صناعة الغزل والنسیج والملبوسات
 2.2 9.8 5.6 صناعة الورق والخشب
 2.25 5.3 0.65 الصناعات الكیمیاویة

     و الغازصناعة تصفیة النفط
الصناعات  المعدنیة الالفلزیة 

 1.7 7.0 4.8 اإلنشائیة

 1.8 11.9 2.5 الصناعات المعدنیة
ةالصناعات الھندسیة والمیكانیكی  1.9 13.3 2.9 
    الصناعات التحویلیة األخرى

 4.02 1.9 3.8 الصناعات األستخراجیة

  
      

 -  1987الل المدة عدد وقیم المعامل المباعة الى القطاع الخاص خ
1990  

  
سعر البیع   العدد  المعامل

  )ملیون دینار(
  132.968  35  االنشائیة

  96.896  25  الغذائیة

  2.343  6  النسیجیة

  4.335  1الخشب (الكیمیاویة



  )المضغوط
  236.542  67  المجموع

  
  استھالك الفرد في العراق من الكھرباء  

  
  مالحظات  كیلوواط ساعة  السنة
  مؤخرة التسلسل العالميفي   30  1957
  تخلف المعدل عن تركیا ومصر  152  1966
  تدني المعدل عن المستویات العالمیة  1700  1989

  
 ھبوط حصة القطاع العام في الزراعة 

 
1975سنة  عدد المشاریع الزراعیة 1988سنة    

 713 1635 التعاونیة الزراعیة

 7 79 مزرعة جماعیة

 52 173 تعاونیة متخصصة

  
 1968عوام  ااءات الحكومة العراقیة صوب الخصخصة اجر

-  2003  
  

شكل   صیغة التعلیمات  التسلسل
  السنة  الرقم  التعلیمات

1.   
 تعطیل العدید من بنود ومواد قانون العمل رقم

لى قانون التقاعد اضافة ا 1970 لسنة 150
  ..والضمان االجتماعي

  1977  91 ، 72  قانون

  1980  116  قانون  تنظیم عمل الشركات الزراعیة   .2

  1983  35  قانون  تنظیم  الملكیة الخاصة في الزراعة   .3

  1983  36  قانون  الشركات   .4

  1983  11  قانون  تنظیم الوكالة والوساطة التجاریة   .5

6.   
تعطیل العدید من بنود ومواد قانون العمل رقم 

لى قانون التقاعد اضافة ا 1970 لسنة 150
  ..والضمان االجتماعي

  1984  543 ،190  قانون



  1984  59  قانون  تأسیس اتحاد المقاولین العراقیین   .7

  1986  32  قانون  موال الدولةاجراءات بیع وإیجار اتنظیم    .8

تقلیص نسبة مساھمة القطاع العام في    .9
  1987  93  قانون  %25الى %51الشركات المختلطة من 

  1987  310  قانون  طالق الحدود العلیا لرؤوس أموال الشركاتا   .10

  1987  66  قانون  والتشركات المقا   .11

12.   
اطالق الرأسمال االسمي للشركات المساھمة 
وذات المسؤولیة المحدودة والخاصة األخرى 

واعتباره غیر محدود وتقدیم تسھیالت 
  ائتمانیة میسرة

  1987  132  قانون

السماح الصحاب مشاریع القطاع الخاص    .13
  بتصدیر منتوجاتھم الى خارج العراق

قرار مجلس 
  قیادة الثورة

483  1987  

  1987  42  قانون  األراضي المستصلحة   .14

 إلغاء الحقوق النقابیة في قطاع - أرباب العمل    .15
  1987  150،…،52،71  قانون  الدولة

قرار مجلس   الغاء المجالس الزراعیة   .16
  1987  395  قیادة الثورة

17.   
  زیادة نسبة مساھمة القطاع الخاص في

الى % 49الشركات المساھمة المختلطة من 
   اعلىكحد% 75

  1987  93  قانون

 استخدام التأجیر   تخویل وزیر النفط بصالحیة   .18
  لخصخصة قطاع النفط

قرار مجلس 
  11/4/1987  242  قیادة الثورة

السماح للقطاعین الخاص والمختلط بإنشاء    .19
  مشاریع او شركات القامة صناعات جدیدة

قرار مجلس 
  1988  22  قیادة الثورة

  1988  46  قانون  التصنیعخلق مناخ مالئم لالستثمار في    .20

  1988  46  قانون  تنظیم االستثمار الصناعي   .21

22.   

 امتیازات عدیدة  منح االستثمارات العربیة
واعفاءات ضریبیة وكمركیة لتشجیع 

 التنمیة العراقیة وفي  مساھمتھا في مشاریع
  شتى القطاعات

  1988  44  قانون

23.   

تخویل الوزیر المختص صالحیة بیع 
 الثابتة العائدة  والموجودات المشاریع

للمشروع بالقیمة التقدیریة وبدون مزایدة 
  علنیة

قرار مجلس 
  1988  626  قیادة الثورة



  1988  52  قانون  االستیراد بدون تحویل خارجي   .24

  1989  43  قانون  اتحاد الغرف التجاریة العراقیة   .25

  1989  44  قانون  اتحاد الصناعات العراقي   .26

  1989  8  قانون  شركات البناء الجاھز   .27

عفاء الشركات المتكونة حدیثاً والحقاً من ا   .28
  الضرائب لفترة عشر أعوام

  1989  774  قانون

 القطاع الخاص في  تشجیع وزیادة مساھمة   .29
  النشاط التجاري والوكاالت التجاریة

  1989  45  قانون

  1990  364  قانون  تنظیم العقود الزراعیة   .30

صیانة شبكات الري والبزل وجبایة أجور    .31
  1990  12  قانون  الفالحینالسقي من 

تأجیر المستشفیات الحكومیة الى القطاع    .32
  الخاص

قرار مجلس 
 1991  2  قیادة الثورة

  1991  22  قانون  المصرف الصناعي   .33

االستثمار الصناعي للقطاعین المختلط    .34
  والخاص

  1991  25  قانون

  1992    قانون  تسجیل المقاولین العراقیین   .35

اعات الخاصة طفاء للقطنظام االندثار واال   .36
  والمختلطة والتعاونیة

قرار مجلس 
  1994  9  قیادة الثورة

37.   
األفضلیة بالبیع لما ھو فائض عن حاجة قطاع 

الدولة بالمزاد الى أصدقاء صدام والقطاع 
  األھلي والتجاري

  1995  100  قانون

38.   
حق المشروع الصناعي الخاص والمختلط في 

استیراد المواد األولیة ومستلزمات اإلنتاج 
  والتشغیل

قرار مجلس 
  1996  136  قیادة الثورة

نظم  إدارة  الشركات أو التمویل الذاتي على    .39
  أسس تجاریة

  1997  22  قانون

إعفاء االستثمار الصناعي من الضرائب    .40
  وتقلیص دور الدولة

  1998  20  قانون

41.   
تأسیس صندوق التنمیة لتمویل مشاریع 

القطاعین الخاص والمختلط برأسمال قدره 
   ملیون یورو50لیار دینار عراقي و م50

قرار مجلس 
  2000  105  قیادة الثورة

42.   
إعفاء القطاع الخاص من ضریبة الدخل 

  بنسبة
)50-100%(  

قرار مجلس 
  2000  106  قیادة الثورة

  
      

سمات  ظ ال راق یالح ي الع صناعي ف اع ال اع القط ا الوض ع تاریخی ب والمتتب المراق
  :التالیة

  



ي ا . 1 صناعة ف ور ال م تتط ل ل اني وقب د العثم ي العھ ثالث ف ھ ال راق بوالیات لع
ة ألن  ة الحدیث ة الوطنی یس الدول ات تأس ن الفئ ة م ة المؤلف ة النامی البورجوازی

ة الزراعیة ة مختلط ت تركیب صناعیة كان ة وال ة والعقاری ر  والتجاریة والربوی غی
صالح،مما  ضاربة الم ل ومت ة التجانس،ب ى متكامل ان عن ي ك شریحة الت ان ال

عف  كان ان یكونباالم سھ اض ت نف لھا اھم دور في عملیة التحدیث،كانت في الوق
 .شریحة اجتماعیة

واردالتوسع في بناء ا . 2 ستخدم م ي ت ة  لصناعات التكمیلیة الت ات وطنی ومنتج
ة  واد ازراعی ة كم ةاو معدنی د ،وولی ة البل ا لحاج ات طبق ي المنتج التنوع ف
ستخدمةوشمل التنوع تدرجا في تعقیدات المكننة!والسوق ا الم ن . والتكنولوجی لك

صناعات  م ال ة معظ شرین الوطنی رن الع ستھل الق ذ م ورت من ي تط ت الت كان
 .كالصناعات الغذائیة والمنسوجات والجلود واالحذیةالطابع ستھالكیة ا

،فان القطاع العام كان المسیطر 2003وفقا لتوجھات النظام الحاكم،قبل عام  . 3
اك على انشطة القطاع النفطي وقطاع ال ن ھن ل،ولم یك شكل كام ة ب طاقة الكھربائی

اص اع الخ ذكر للقط صناعي .اي دور ی اع ال ة،كان للقط صناعة التحویلی ي ال ف
ن  ر م ى اكث ساھمتھ ال لت م ث وص ح حی اص دور واض ة % 50الخ ن القیم م

صناعة  ین تطورت ال سبعینات،في ح ة ال المضافة لنشاط الصناعة التحویلیة نھای
ام اع الع ي القط اع التحویلیة ف ات،واعطي للقط سبعینات والثمانین دي ال الل عق  خ

الخاص دورا في الصناعات الصغیرة والمتوسطة الحجم،وشرعت بعض القوانین 
وافز  ن الح د م ت العدی ي اعط تلط والت اص والمخ اعین الخ شاط القط ة لن الداعم

ة صناعة التحویلی روع ال ف ف ي مختل ازات ف تثمار ..واالمتی انون االس ا ق وآخرھ
صناعي ل م ال تلط رق اص والمخ اعین الخ سنة 20لقط اع 1998 ل ن القط ا مك  مم

 . مشروع صناعي صغیر ومتوسط40000الخاص من اقامة بحدود 
ناان  . 4 ر م ش %99 كث دد المن ن ع ام آم صناعیة ع غیرة  2001ت ال ي ص ھ
  .عمال في المنشأة الواحدة 10قل من اتشغل و
ر ا . 5 اج الكبی یة ذات االنت شاریع االساس ت لم دودة بق ى للحمح ة ال رؤوس اج

ا ي تتطلبھ ضخمة الت وال ال شم ل،واالم سبة المن زد ن ام آت رة ع صناعیة الكبی ت ال
أكثرامع 30 والتي تستخدم 2002 ة (ل ف ى اوقیم د عل ائن تزی ي المك تثمارھا ف س

 .البالدت الصناعیة في آ من عدد المنش0.6عن )الف دینار 100
شار . 6 صناعيانت اع ال ل  القط ي ك اطق  ف تثمن راق دون اس اة الع ع مراع ناء م

واد  د االموارد البشریة ومواقع المواد الخام والمنتجات المستخدمة كم ة وعق ولی
داد  1950بدأت الصناعات بعد عام و.المواصالت الحاكمة ة بغ ارج مدین شر خ تنت

ى و!العادة التوازن بین مناطق العراق المختلفة اص مسیطرا عل اع الخ كان القط
ساھم بمشاریع ،1958ت الصناعیة حتى عام آالمنش ام ی اع الع وبعد ذلك بدأ القط

ة ط التنمی الل خط ن خ رة م ام و.كبی اع الع ي القط صناعي ف اج ال ة االنت ت قیم بلغ
سبة  57% اص بن اھم القطاع الخ من مجموع قیمة االنتاج الصناعي في حین س
 .جمالي قیمة االنتاج الصناعياللقطاع المختلط من  %13و 30%



ات الصناعة الوطنیة التي یبلغ عدد العاملین ضألة نسبة العاملین في مؤسس . 7
  !من مجموع عدد العاملین فیھا %40تزد عن م ل،وھي عمال فأكثر 10فیھا 

یران الى تحویل عدد من المنشآت المدنیة ادخول العراق في الحرب مع ادى  . 8
صناعات ة ال دة  لخدمة النشاط الحربي وبخاص شآت عدی تحداث من یة واس الھندس

 الصناعات توسعت والتسعینات الثمانینات عقدي ففي.الحربيمتخصصة باالنتاج 
ا العسكریة والتي اط لھ د ارتب ر مباشر بالجھ ر اوغی العسكري،وتكونت  مباش

خمة مجمعات صناعات ض ي العسكریة لل دد ف ن ع ع م راق المواق ي الع ث ف  بحی
 اجمالي من%  50للقطاع الصناعي الى حوالي  االستثماریة التخصیصات وصلت

ض تخصیصات رامج بع تثماریة الب سعینات االس ي الت ا ف ر مم ى اث ة عل  محدودی
وارد ة الم رى المتاح تخدامات االخ ة لالس اع خاص ات الزراعي القط  والقطاع
كان والبنى الخدمیة ة واالس ذي التحتی ت ال رامج اوقف تثماریة الب ة االس  الحكومی
ً  تمویلھ القد .1984من عام  بدءا ل اجتی ا قب ة م ي مرحل ت ركزت الدولة ف ح الكوی

سكري  صنیع الع اع الت ى قط ھم عل ذي اس د ال ا تع وطین تكنولوجی ي ت ا اف ساس
 .للصناعات الثقیلة في العراق

ت  . 9 ل بلغ ن العم ة ع صناعیة المتوقف شآت ال سبة المن ام % 90ان ن ع
ا اال ،وھي نسبة مرتفعة جدا2003 سبب بعد عجزھا عن تشغیل خطوطھ ة ب نتاجی

ي م سة مجموعة من العوائق منھا الفشل ف ین اناف ات المستوردة ح عار المنتج س
ي اال ا ف ت غالبیتھ ة،عرض ا المحلی ف مثیالتھ ن كل ل م واق بأق داخیل اس رھاق م

ن ا ة ع وم الكمركی اء الرس ل الغ ة مقاب ضرائب المختلف ك المشاریع بال حاب تل ص
 .جنبیةالمستوردات اال

صناعا االستثمارات الكبیرة ضخ وسیاسة التحویلیة بالصناعة االھتمام . 10  تلل
الي  المحلي الناتج في بلغت مساھمتھا المتعاقبة التنمیة خطط في التحویلیة االجم

 .1988عام % 13.9
ة  . 11 ضافة 2003 - 1991شھدت حقب صناعیة الم ة ال ي القیم اد ف اض ح  انخف

ساعدات !بسبب العقوبات الدولیة وقرارات مجلس األمن المتالحقة ع الم م ترج ول
دورة االاال ى ال ع المشاریع قنسانیة الحرارة ال ت جمی ث عان سلمیة حی صادیة ال ت

االت االالتي في عھدة األمم المتحدة من بطء اال ضع وك م تخ ا ل م داء والعمل كم م
 .جنبي للرقابةالمتحدة نفسھا وعموم التمویل الخارجي واال

  
صدامي      صادي ال اح االقت م االنفت ان البورجوازیرغ ة اتف  البیروقراطی

وتعود ،مسك بزمام التطور االقتصاديالزالت ت في بالدنا والكومبرادوریة والطفیلیة 
ة الھ ا والطاق ة عموم ور الطاق ة تط ي وجھ ؤثرة ف صادیة الم درات االقت ر الق  اكب

ة نفط خاص ة وال ام وم.الكھربائی د ع ة بع ة العراقی ة للدول سیاسة المعلن  2003ع ال
صاعد ال ضاغطة دعوات تت سات ال ع مؤس ین وبالبی ى االھل ام ال اع الع ض لقط ع

اص ة !المقاولین المحلیین والقطاع الخ ة المؤسسات المباع ون ملكی ادة تك ا وع ھن
حاب اال،عالیة التمركز ي ألص وق االویبقى العدد الكل ي س املین ف ھم والمتع ھم س س

   !صغیرا



  
  
 المصادر  
  
  ....راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع االلكترونیة االخرى   

  یة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراقنحو استراتیجیة وطن 
 اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدالت الفقر والبطالة في العراق 
 بنیة الفساد المركبة في العراق 
 مدخل عصري لتحلیل بنى الفساد المركبة في العراق 
  عراق التنمیة البشریة المستدامةالخدمات العامة في  

 
  : التالیةكما راجع الدراسات  
  

 بالسم جمیل الخلف/واقع القطاع الصناعي في العراق 
  الفساد االداري والمالي وراء تحطیم الصناعة العراقیة.. القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب / 

 جاسم الطیب
 زاھر الزبیدي / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/ العراقحول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناعي في 
  ٌ ُ واسعة  نبیل الحیدري/مام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھااالفرصة
 مركز االضواء للبحوث والدراسات/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستان 
 رعد الموسوي/طاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولةالق 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
  لیث الحمداني/عن الصناعة في العراق وما یكتب عنھا....سوى السواد) العیون (حین الترى بعض 
  محمد جبار ابراھیم. د/ ام زمانوای.. البدایات.. الصناعة في العراق 
 عادل عبد الزھرة شبیب/طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقیة 
 راق ي الع اع الصناعي ف ي دعم القط ة ف ة-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

 محمد
  صباح كجھ جي/ 1980 - 1921التخطیط الصناعي في العراق 
 عبد الحسین العنبكي. د/اقاالصالح االقتصادي في العر 
 فالح خلف الربیعي/الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق. 
 احمد الناصح/واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التشغیل. 
 ھاشم االطرقجي/توقف اغلب الصناعات الصغیرة في العراق. 
  خضیر النداوي/اتالواقع والتحدی..2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد. 
  ات بط آلی ري وتخ نھج الفك بابیة الم ین ض راق ب ي الع ة ف صادیة الراھن ة االقت كالیة التنمی اش

 .سالم رسن.د/التحول
 راق ة..الع وارد غنی ار..م صاد منھ سانیة..اقت ة االن رات التنمی ي مؤش ف ف دني مخی اكف /وت سان ع ح

 .حمودي
 د جواد كاظم و عقیل عودةاسع/التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة. 
 مدحت كاظم القریشي.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 فارس مھدي محمد/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
  محمد سلمان حسن.د/ التطور االقتصادي في العراق 
  حمد سلمان حسنم.د/دراسات في االقتصاد العراقي 
  النكلي. كاثلین م/ تصنیع العراق 



  سعید حمادة/ النظام االقتصادي في العراق 
  توماس بالوك/ سیاسة االعمار االقتصادي في العراق 
  میر بصري/ دراسات في االقتصاد العراقي 
  خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953تقریر الدخل القومي في العراق 
  حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 41الخلفیات االقتصادیة لثورة 
 ایاد عطیة الخالدي/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادبرنامج المنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار اال 
 كاظم حبیب.د/ة التجاریةة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة الحكوممزا 
 قلیم كردستان العراق وسبل معالجتھااحول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في  رؤیة أولیة للحوار 

 كاظم حبیب.د/ 
 كاظم حبیب.د/دراسات في التخطیط االقتصادي 
 فالح خلف الربیعي.د/مواجھتھا ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 سین ناصر الھالليح/ازمة في ازمة-الصناعة والكھرباء 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 یھي العلياحمد ابر/دور الطاقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیة 
 حسن فیاض.د/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/الدور االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق  
 عماد عبد اللطیف سالم/ الدولة والقطاع الخاص في العراق 
 راق للمدة ي الع ة ف د و فوز)/2010 – 2000(الطاقات المعطلة في الصناعة التحویلی ي حسین محم

 .نشأت صبحي یعقوب
 كریم عبیس العزاوي/ واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النھوض بھ  
  2007خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلین عن العمل في محافظة البصرة لسنة /

  حسام الدین زكي بنیان
 قاسم شندي و محمود المرسوميادیب / استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / دور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الزراعي في العراق  
 جمال باقر مطلك / تفعیل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمویل السكني  
 ستار البیاتي / یة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلكالمسؤولیة االجتماع  
 قصي الكلیدار وآخرون / اثر التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراق  
  عبد هللا الشاوي / "دراسة میدانیة"دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق  
 ثامر / دراسة نظریة -ة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق توظیف الصناعات الحرفیة المحلی

  الحیالي
  عبد الكریم جابر شنجار/ ؟ ما العمل - القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولیة  
 عبد /قیاسیة  دراسة اقتصادیة- القطاع الخاص في العراق بین الھدر واستغالل الطاقات اإلنتاجیة

  الكریم عبد هللا
 زین العابدین  / مة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدوليجری

 عواد كاظم
  محمد صالح حمد علي/ 2003دور الدولة في حل معوقات التنمیة الزراعیة في العراق بعد عام  
  آلیات التحولإشكالیات التنمیة االقتصادیة الراھنة في العراق بین ضبابیة المنھج الفكري وتخبط /

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/تطور ام تقھقر..االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/ وانتكاساتھاةالصناعھ العراقی 



 مظھر محمد صالح.د/م اغتراب اقتصادي؟ااستقطاب مالي ... راقاالنتقالي في الع شكالیة االقتصادا 
  صالح یاسر.د/2003 االجتماعیة بعد –بعض مالمح خریطة العالقات الطبقیة 
  كمال البصري.د/2014 – 2011الخیار االستراتیجي لالقتصاد العراقي 
 كمال البصري.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/لتطور الصناعي في العراقا 
 علي العالق/احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
  احمد جوید / مستقبل السیاسة العراقیةرسم االستثمارات ودورھا في 
 شویھ و اء المنجزات االا سیاسة ت ورة لغ ضان ا تّموز و 14قتصادیة لث ي .د/  ..مراضاحت د عل محم

 عوض
 فالح عبد الجبار / والتراكم الحضاري المبّدد... التي تولد وال تولد  ةالوسطى العراقی الطبقات 
  وزارة التخطیط / 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات 
  حسن لطیف الزبیدي.د/ المشھد االقتصادي في العراق 
  سمیرة الشماع/ مناطق الصناعة في العراق 
 مھا سعدي خلف/ نبار التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة اال 
 الي والبحث  / تحقیق االنتاج وانعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراق یم الع وزارة التعل

 جامعة بغداد/ كلیة االدارة واالقتصاد / العلمي 
 امي اج لنظ ى االنت سیطرة عل یط وال ام التخط تراتیجي لنظ ار االس اع )MRP، OPT (االختی ي قط  ف

 عقیلة مصطفى االتروشي/ ةالصناعة الھندسی
  ة شركة العام مالئمة نماذج التخطیط االجمالي لبیئة التصنیع في العراق وتقویم ادائھا بالتطبیق في ال

 رعد الطائي / للصناعات الجلدیة
 جاسم محمد كاظم/ ھ نرید التمتع بمیزانیة العراق ال بدیمقراطیت 
  السعديصبري زایر / التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث 
  محمد علي عبد الكریم الماشطة. د / 1985 النفط واتجاھات الطلب حتى عام –الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 
 345العدد /الثقافة الجدیدة/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  الحزب الشیوعي /سلسلة قضایا فكریة/2010 – 2003 العراق  االجتماعیة في–التشكیلة االقتصادیة

  11العدد /العراقي
 قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-القطاع الصناعي 
 احمد توفیق / المعوقات التي تجابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھا 
  ات/ تقییم الوضع االقتصادي للقطاع الخاص ّدی(تحدید المعوق ال )اتالتح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك

ي العراق / وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربیل  ة / برنامج التنمیة االقتصادیة ف الوكال
 .  TIJARA–USAID االمریكیة للتنمیة الدولیة 

  
 احمد عمر الراوي / دور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد العراقي  
 ثریا الخزرجي/ المشاریع الصغیرة في العراقبرنامج مقترح لتمویل  
  خضیر عباس النداوي/الواقع والتحدیات .. 2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد 
 احمد الناصح / واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق وأثرھا في التشغیل  
 اسعد جواد كاظم / التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة  
 في ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراق تیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةستراا / 

  محمد المعموري و ثائر العاني
 سندس جاسم  / الدور االقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في العراق

  و موسى خلف عواد
 محمد الھیتي / االقتصادي رالحصا ظروف في للتنمیة قاعدة الصغیرة، لصناعاتا 

  
 محمود / تحلیل العوامل الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق المالیة مع اإلشارة إلى سوق العراق

  صالح عطیة
 رواء النجار و زینة الصفار /  األكتتاب المغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصة  



 كریم عبد  / ق العراقیة لالوراق المالیةأھمیة الدور االقتصادي لالسواق المالیة مع التركیز على السو
  النبي

 عودت ناجي الحمداني.د/االزمة السیاسیة الراھنة تحبط ھمة الشركات المساھمة في البورصة 
  
 
  

  وصال / آثار المتدفقات الصناعیة في تلویث المیاه القریبة من نقاط التصریف في محافظة البصرة
 فخري حسن وآخرون

 حیدر محمد عیسى/نھر العراقیةمصادر التلوث الصناعي لال 
 علي حنوش.د/نحو رؤیة اقتصادیة لتكالیف التلوث البیئي 
 ھاشم عبود الموسوي.د/ماھو الحل؟...التلوث الصناعي في بغداد 
  بالمدن   تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة النفایات المحلیة الصلبة

 حسن مظفر الرزو)/شروع مقترح في جمھوریة العراقتطبیق میداني على م(العربیة
 عبد اللطیف محمد ابو العطا.د/المخلفات الصناعیة واعادة تدویرھا 
 اوزجان یشار/الصناعات البالستیكیة وسالمة البیئة 
 مثنى عبد الرزاق العمر.د / المسببات واألخطار:بالد الرافدین التلوث في  

  
  

 كفایة عبد هللا العلي. د/  محافظة البصرة صناعة انتاج الطاقة الكھربائیة في  
  خلود موسى عمران/ واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكھربائیة في العراق  
  عبد العزیز محمد حبیب/ الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق 

  
  

  ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ ر دوالر سنویا الستیراد االسمنتالعراق ینفق ملیا  
 عامر عبود الشیخ علي/تدھور الصناعات الجلدیة في العراق 
 
 رشید السراي/حقائق عن االتصاالت في العراق 
  یوسف علي خان/  وخفایاھا – االنترنیت والموبایل –شركات االتصاالت 
 محمد شریف ابو میسم/المستھلك والھاتف النقال 
 اقدس رشید وآمال حسوني/الحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقالة. 
 ھالة صالح الحدیثي.د/بحث عن النظام القانوني لعقود الھواتف النقالة. 
 المسؤولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیثة . 
 غسان شمخي/ المبادرة العربیة النترنیت حر-العراق  

  
 

 طالب عبد الجبار/ ن من تاریخ الحركة النقابیة العمالیة في العراق ربع قر 
  كمال مظھر احمد.د/ التكون وبدایات التحرك–الطبقة العاملة العراقیة 
 على جاسم العبیدي و ماھر صبري درویش/المشاكل التي تواجھ القوى العاملة في العراق 

 
 2000 البیض والدجاج في العراق للمدة من واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتھا على اسعار 

 .سالم نعمة محمد علي/  دراسة تحلیلیة2009 –
 صالح الكفیشي/اھمیة صناعة الدواجن. 
 منى الموسوي/صناعة الدواجن في العراق. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 
 لد حسنطالل خا/دراسة مسحیة لملح الطعام المنتج في العراق. 
 راقم ي الع ور ف سویق التم اج وت شاریة/شكالت انت ة است ل/دراس ق عم ب :.فری اظم حبیب،منی ك

 السكوتي،عبد الوھاب حمید رشید



 سھى الشیخلي/ المردود االقتصادي لصناعة التمور 
 زحل الحسیني وآخرون/تحلیل اقتصادي لواقع انتاج واستھالك قصب السكر وبنجر السكر في العراق. 
 2016 – 2007تاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اریما لالعوام توقعات ان /

 عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراھیم
 محمد حسن رشم/واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنھ الغذائي. 
  ي ج–التحلیل الجغرافي للصناعات الغذائیة في مدینة الكوت ة الصناعة دراسة ف اس /غرافی د عب محم

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 
 نھلة یحیى نزھت / صناعة الشخاط في العراق وامكانیة التصدیر لالسواق الخارجیة 
 صبري عبد الكریم حاتم/دراسة في صناعة االحذیة 
 الحمدانيندى/ الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد  
 محمد العاني / بغداد مدینة في ومنتوجاتھا الخشبیة الصناعات 
 الكاتبیحیى / العراق في والنسیج الغزل لصناعة االقتصادي التقییم  
  ابراھیم جواد كاظم/ تقویم المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة 
 خلیل اسماعیل ابراھیم/ اثر الغش في احداث الخسائر االقتصادیة في قطاع البناء العراقي 
  ي م الزراع داد للموس ة بغ ي محافظ زحل /2009المردود االقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن ف

 .الحسیني و عامر السوداني
  محمد علي جاسم و . د/  ) 2007 – 1995(دراسة تحلیلیة لواقع الصناعات الكیمیاویة في العراق للمدة

 .عامر بولص
  ھناء سلطان داود وآخرون/ انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصلالجدوى االقتصادیة لمشروع. 
 كاظم االسدي و راشد الشریفي.د/الصناعات الطبیة في محافظة البصرة. 
 دراسة ) 2007  –  2002( تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدویة في نینوى للمدة

 .حافظ المولىعبد الغفور المعماري و .د/تحلیلیة مقارنة
  ة دة SDIتقویم كفاءة للشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبی اد /1999 – 1980 للم زی

 .الجبوري
 سعدون الطائي وجورج الحلبي/انتاجیة المواد في المنشأة العامة للخیاطة. 

  
  

ط *   ي وناش ة واعالم ة الكھربائی ي الطاق شاري ف ر است خبی
 .سیاسي وحقوقي

  
  

  بغداد
31/3/2013 

 
 
 
 


