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  2003الصناعة بعد عام  
  
ي    امي  ف م2006 و2005 ع راء ت صناعات شركاتل مسح اج ة ال  التحویلی

لأللت المطلوبة الكلف لتحدید) النفط عدا(واالستخراجیة  ي ھی درت والت ذاك آق ا ن  بم
ادل  ار2250یع ار،اال  ملی الغ ان دین ي المب م الت ة استحصالھا ت من الموازن  ض

تثماریة امي االس ت ك2007 و2006 لع دود  ان ار 42و14بح ار ملی ى دین  عل
ب ال وھي،التوالي ع تتناس ة م ة الحاج ا ادى!الفعلی ى مم دم ال ة ع وض امكانی  النھ
د تم فقد 2008 عام في اما!العامین خالل ھذین فعال بشكل العام القطاع بواقع  رص
غ  ار668مبل ار دین ن  ملی ة م تثماریة الموازن ان والتي،االس ا ك ر لھ ي االث رام  ف اب
 االنتاجیة وطالخط بعض وادخال الشركات ھیلأت على تساعد التي العقود من الكثیر

  .العراقیة الصناعة بواقع للنھوض الالزمة
    ً  والحصار للحروب المتعاقبة النفط،وكنتیجة الصناعي،بضمنھ النشاط شھد عموما

روف ً  والظ ذبا ي االمنیة،تذب سبة ف ي ن وین مساھمتھ ف اتج تك ي الن الي المحل  االجم
ة باالسعار ث الجاری سبة  حی ت الن ام% 66.4بلغ د 1979 ع ضت بع ى انخف ك ال  ذل

ى  وصوال بالتزاید عادت ،ثم1988عام  34% ام  %69.2ال ت   1990ع م ارتفع ث
ى  ام % 76.2ال ادت2001ع ى   وع وال ال اض وص ام % 60.6باالنخف  2004ع

ت  ام %58.3وبلغ د.2008 ع ة وعن ور متابع شاط مساھمة تط صناعي الن ي ال  ف
ي الناتج ام  المحل الي ع ام   2008االجم ة بع ظ ار2004مقارن اع نالح مساھمتھ  تف

ت  ور بلغ سبة تط دار  %178.6بن ة وبمق عار الجاری عار % 16.6باالس ط باالس فق
  .1988الثابتة لسنة االساس 

د    ة فق عار الجاری اما بالنسبة الى تكوین رأس المال الثابت للنشاط الصناعي باالس
ن  ام 2017.718ازدادت م ار ع ار دین ى 2004 ملی ار 15670.134 ال ار دین  ملی

ام و  2007ع سبة نم د%676اي بن تحوذ ،وق اع اس سبتھ  القط ا ن ى م ام عل الع
 ،وعلیھ2007من اجمالي تكوین رأس المال الثابت للنشاط الصناعي لعام % 99.6
د  یبدو راق بع ي الع صناعة ف واضحا استمرار ھیمنة القطاع الحكومي على نشاط ال
ام  اء دور2003ع سوق واعط صاد ال ى اقت ى التحول ال د عل م التأكی ي رغ   اساس

  .للقطاع الخاص



ة    صادر علیم ق م صناعي وف اع ال ة القط در قیم وم تق ون)45 – 35(الی  ملی
صناعي ،وسنةال/دوالر شاط ال ة الن ھ وتنمی ادن بتوجی صناعة والمع تقوم وزارة ال

ن 61والمعدني من خالل ادارة  ر م ي 230 شركة مملوكة للدولة تضم اكث ال ف  معم
 :تلفةالتخصصیة المخ المجاالت الصناعیة

  شركات9قطاع الصناعات االنشائیة ویضم .  
 شركة14اویة ویضم یقطاع الصناعات الكیمیاویة والبتروكیم .  
  شركة18قطاع الصناعات الھندسیة ویضم .  
 ات شرك6 قطاع الصناعات الغذائیة ویضم.  
 ات شرك7 ویضم قطاع الصناعات النسیجیة.  
  شركات7قطاع الخدمات الصناعیة ویضم .  
الصناعة والمعادن الى العمل عدداً  عادت وزارةا..عواما دام سبعة فوقعقب ت    و

ن  ة،وتحویلھا م سكري المنحل صنیع الع ة الت ة لھیئ ت تابع ي كان شركات الت ن ال م
م االصناعات العسكریة الى المدنیة في  راق واألم ین الع طار استراتیجیة مشتركة ب

  .المتحدة
ام بسبب ھشاشة الرؤیة االقتصادیة للحكام     د ع بط 2003الجدد بع بابیة وتخ  وض

وانین  ة وق صادیة الحكومی تراتیجیات االقت رامج واالس ط والب ضات الخط وتناق
الموازنات المالیة السنویة وشروط المحتل االمیركي متجسدة في مبادئ بول بریمر 

مالي  الوث الرأس د (المعروفة واشتراطات الث ندوق النق ارة العالمیة،ص ة التج منظم
و )بنك الدوليالدولي،ال ،فأن الحكومة العراقیة تعتبر المسؤولة االولى كاملة عن خل

ة % 2السوق العراقي من السلع المنتجة محلیا التي ال تكاد تسد  ة الفعلی من الحاج
تھالك  ة االس یوع ثقاف سة وش ة المناف ستوردة االجنبی سلع الم سوق بال راق ال واغ

اني  ي تع ة الت ة الكارثی اع المتردی ل االوض ة ومجم ة والمحن صناعة العراقی ا ال منھ
وزراء  س ال یس مجل ل رئ ا یتحم صناعیون العراقیون،كم ا ال ي یواجھھ ة الت الفعلی
رده  صبیانیة وتف ة ال صادیة االرتجالی ھ االقت سبب قرارات ر ب سؤولیة االكب الم

  !بالسلطات
  2004اقتصاد العراق وفق احصاءات عام 

  
  القیمة  المؤشر
  دینار عراقي  العملة

   ملیار دوالر89.9  المعدل السنوي/لوطنيالدخل ا

  60  ترتیب الدول من حیث معدل الدخل الوطني

   دوالر3500  المعدل السنوي/دخل الفرد

  %25.4  نسبة التضخم

   ملیون فرد6.7  القوة العاملة

   %30 – 25  نسبة البطالة

   ملیار دوالر10.1  قیمة الصادرات سنویا

  %54.7یات المتحدة الوال  الدول المستوردة من العراق
  %9.8كندا 

  %8.8ایطالیا  



  %4.2تایوان  
  %4.2االردن  

   ملیار دوالر125  الدیون المتبقیة

   جیكاواط ساعة32.6  انتاج الكھرباء

   جیكاواط ساعة33.7  استھالك الكھرباء

  الیوم/ ملیون برمیل2.25  انتاج النفط

  الیوم/  برمیل383000  استھالك النفط

   نفط%83.9  التصدیر
  مواد خام غیر النفط% 8

  منتوجات حیوانیة وغذائیة% 5

  
     

  الصناعي للنشاط المحلي والناتج االنتاج
  ملیار دینار/)واالستخراجیة التحویلیة والصناعات والكھرباء والغاز النفط(
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48565655.
3  

44088536.
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7  
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8  

    178.6  24749.1  16.6      

  
  

 االقتصادیة االنشطة حسب الثابت المال رأس تكوین اجمالي
  2007 – 2004للسنوات  الجاریة باألسعار 

  )ملیون دینار(
 



االنشطة 
االقتصاد

  یة
2004  

ھماال
یة 
النسب

  %یة 

2005  

االھم
یة 
النسب

  %یة 

2006  

االھم
یة 
النسب

  %یة 

2007  

االھم
یة 
النسب

  %یة 
238192  22.3  448719  النفط الخام

5  53.9  2639510  26.4  6000469  38.3  

الصناعات 
  2.1  330590  32.1  3220347  2.0  86666  9.9  200063  التحویلیة

الكھرباء 
  والماء

136893
5  67.8  195098

3  44.1  4163628  41.5  9339082  59.6  

201771  المجموع
8  100.0  441957

5  100.0  1002348
5  100.0  1567014

2  100.0  

  
 لسنة الثابت المال رأس لتكوین النسبیة واألھمیة االجمالي

  1988اساس 
  )ملیون دینار(

االنشطة 
االقتصادی

  ة
2004  

االھم
یة 
النسب

  %یة 

2005  

االھم
یة 
النسب

  %یة 

2006  

االھم
یة 
بالنس

  %یة 

2007  

االھم
یة 
النسب

  %یة 
النفط 
  الخام

944595.8  21.8  3382618.
7  39.1  4276035  24.1  8911839.

4  27.0  

الصناعات 
.4535685  1.3  115304.7  6.9  300378.2  التحویلیة

3  25.6  423386.9  1.3  

الكھرباء 
  والماء

2200265.
5  50.8  1920848.

1  22.2  3419881.
9  19.3  8760072.

3  26.5  

  
ة   ب صناعة التحویلی ساھمة ال سبة م ت ن د (لغ ة وتولی صناعة التكریری ا ال ا فیھ بم

اء ام ) الكھرب الي ع ي االجم اتج المحل ي الن دل 2008ف صناعة % 1.49 مع وال
ي %55.45االستخراجیة  اع الزراع دمات %3.6،والقط ع %.39.41،والخ ویرج

وجي ل ادم التكنول ى التق صناعي ال اع ال ي القط ل ف دھور الحاص بب الت دات س لمع
ى  دت ال صادیة العوام امت ات االقت اب 13والمكائن وتأثیر العقوب ة الب ام وسیاس  ع

،توقف الدعم الحكومي وارتفاع مستوى التكالیف 2003المفتوح لالستیراد بعد عام 
،زیادة اعداد العاملین اثر 2003الصناعیة،اعمال النھب والسلب والفرھدة بعید عام 

صولین اییر تشریع قانون اعادة المف صیانة،اھمال مع الیف ال سیاسیین،ارتفاع تك  ال
ائي  ار الكھرب ات التی سبب انقطاع ل ب ن المعام ر م الجودة الصناعیة،توقف عدد كبی

استكماال لنھج تدمیر الصناعة الوطنیة اعلنت وزارة و!واالوضاع االمنیة المتدھورة
یص  انھا اتفقت مع وزارة المالی2010الصناعة والمعادن منذ اوائل عام  ة على تقل

ب  ا لروات ب دعمھ ة وحج سنوات المقبل الل ال ا خ ة لھ شركات التابع الدعم المالي لل



شركات ذه ال وادر ھ وظفي وك م م ب  رغ ة روات صارف لتغطی ن الم راض م ان االقت
جبر العاملین في العدید یالعاملین في شركات الوزارة بات امرا صعبا ومستحیال مما 

  ! م الى الفعالیات االحتجاجیة والمطلبیة السلمیةمن القطاعات االقتصادیة االنضما
     منذ التاسع من نیسان وحتى یومنا ھذا لم تتخلص وزارة الصناعة من ملف 
بول بریمر القاتل،الملف الذي یستھدف تدمیر ما تبقى من صناعة وطنیة عراقیة 
وما تبقى من قطاع صناعي حكومي بل العكس ھو الذي جرى ویجري متجسدا في 

تحول من التخبط والفوضى االقتصادیة الى المنھجیة االقتصادیة االنتقائیة ال
ملف بریمر یمنع عملیا دعم الدولة للقطاع الخاص "المكرسة للتبعیة االقتصادیة

ویرسخ سیاسة االعتماد المفرط !الصناعي وانشاء المؤسسات الصناعیة المختلطة
یة مرھونة لدور القطاع الخاص على آلیات السوق والتحریر االقتصادي وجعل التنم

الضعیف اصال،ویرفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل االجتماعي 
مغازلة سیاسات برنامج وشروط ویؤكد ملف بریمر على .والتنظیمي والرقابي

صندوق النقد لدولي العادة الھیكلة واالصالحات االقتصادیة اللیبرالیة كرفع الدعم 
تقات النفطیة والغاء البطاقة التموینیة وتحریر عن سلع اساسیة وعن المش

  ".التجارة
فوزارة الصناعة ال تصدر اى !الى الیومالمفعول     التشریعات الصدامیة نافذة 

الطرق الملتویة ائع الدكتاتوریة البائدة لتتبع ذات قانون مخالف لقوانین وشر
عوانھ وتحاول تخاف وترھب ا وتقلد وتغازل قوانین صدام واالبتزاز والرشوةو

عادة توزیع الثروة لصالح والنتیجة ھي االجھاز على القطاع الصناعي وا!ترضیتھم
صولھا ابمقتضاھا نزع ملكیة الدولة ونقل  یتسنى،ولالبورجوازیة المحلیة واألجنبیة

الصناعیون في العراق !جنسیتھ نتاجیة للقطاع الخاص بغض النظر عن ھویةاال
ى العمل في التجارة الخارجیة واالستیراد السلعي یغلقون مصانعھم ویتحولون ال

والمشاركة في الغش الجاري عبر عرض بعض السلع المحلیة للبیع باسماء 
وبقت .الخ...اومغادرة العراق والتوظف في بلدان أخرى!شركات وماركات اجنبیة

لغ المعامل والمصانع والشركات االنتاجیة تفتقد الى الطاقة الكھربائیة لتشغیلھا،ویب
 مشروع 40000عددھا كما مسجل لدى اتحاد الصناعات العراقي اكثر من 

صناعي،تساھم لو توفرت لھا القروض المیسرة والكھرباء وبعض المستلزمات 
التقنیة والحمایة الكمركیة في انعاش االقتصاد الوطني ومكافحة مشكلة البطالة 

  .المستعصیة
ا مملوكا للدولة یعمل فیھ نصف  مشروع200  تمتلك الحكومة العراقیة نحو    

من التقادم كلھا وتعاني ! من البطالة المقنعةامنھ% 50كثر من ایعاني ،ملیون فرد
 260 شركة تضم 61 یتكون القطاع الصناعي العام في العراق من.التكنولوجي

االنشائیة :معمال في المجاالت الصناعیة،تنقسم الى القطاعات التخصصیة اآلتیة
كات،الكیمیاویة والبتروكیمیاویة،الھندسیة،النسیجیة والغذائیة شر 9الذي یضم 

ھذه المشروعات لعملیات التدمیر اغلب  رضتعت 2003نیسان وبعد .والدوائیة
لعدم و!مالیا على الدولةئا نتاجیة منخفضة،تشكل عباذات  معظمھا وبات،والسرقة

ضطرت انتاج،یرادات التي تغطي تكالیف االتحقیق االفي كفاءة ھذه المشاریع 



قدر وت. ملیار دوالر1.2یقدر بحوالي لھا تقدیم دعم مالي على الحكومة 
 -2007التخصیصات االستثماریة الضروریة للنھوض بالقطاع الصناعي للفترة 

وضاع تعمل في العراق رغم اال نعامصالال تزال . ملیون دوالر800 بنحو 2010
  !ي تأمین الطاقة الالزمة للمعامل فتالمشكلة الرئیسیة كمنو، االستثنائیةمنیةاال

 40كثر من االمشاریع الصناعیة ضمن القطاع الخاص في العراق البالغ عددھا     
% 95 الى 90 توقفت بنسبة  الصناعات العراقیة لدى اتحادةمسجلوالالف مشروع 

ازدادت و!%75 الى 70 یتراوح بین 2003التوقف قبل عام كان !2003بعد عام 
 اذ عمت العراق 2003لصناعي الخاص تردیا بعد سقوط النظام اوضاع القطاع ا

مساھمة ھذا القطاع الى ادنى  وقد وصلت،الفوضى والنھب وتخریب المؤسسات
مع ذلك یتركز القسم االكبر منھا في .من الناتج االجمالي المحلي %1.2مستویاتھا 

مشروعا   388 مشروعا والمنسوجات والمالبس الجاھزة 381 الصناعات الغذائیة
 الكیمیاویة والبالستیكیة  مشروعا والمنتجات 123 والمنتجات المعدنیة المصنعة

ھذه المشاریع تتمیز بالصفة الفردیة من حیث االستثمار والتنظیم .مشروعا 122
التكنولوجیا واالنتاج والتسویق وتمیل الى الربح المضمون بعیدا عن استخدام 

  تجاه السلع المستوردة من الخارج،مع ذلك ال الضعیفةلمنافسةالحدیثة،وتعاني من ا
  .یمكن تجاھل اھمیة الناتج المحلي للقطاع الخاص حسب االنشطة

احصائیات مبالغ (ستراتیجیةاال  التنمیةطخط   تؤكد االحصائیات الرسمیة وفق 
كثر اشتغل فیھا اعمار،اال مشروع ضمن حملة 2300 كثر منانشاء انھ تم ا)فیھا
 2004 - 2003عام  طءبانطلقت بعمار حملة االیذكر ان .واطنملیون م 1.550 من

  2500 كثر مناعمار،وبعد مرور سنة كان ھناك عادة االمشروع فقط ال 200بنحو 
ھناك   كان2004نجاز،ومنذ شھر حزیران  ملیار دوالر تحت اال5.7مشروع بكلفة 

  ملیون1.550كثر من اشتغل فیھا انجز بالفعل،وا مشروع 2300كثر من ا
تعتبر   شركة74  یلوحنھیارشبح االوالیوم ووفق المعطیات الرسمیة فأن .مواطن

حیث یتلقى ربع ملیون عامل فیھا رواتبھم عن ،قتصادیة خاسرةفي المقاییس اال
  . ملیار دوالر11طریق القروض من المصارف،وتجاوزت تلك القروض 

ئق موضوعیة،في یضع یده على حقا العراقي يالصناعالقطاع     المتتبع لمأزق 
عمل في مجاالت النھب السریع  والالعمل التنموي الصبور البناءالتندر بمقدمتھا،

االفتقار الى ،و)Stolen water are sweetest(الذي ال یحتاج لجھد وصبر
تواضع سیاسة صناعیة واضحة المعالم ضمن خطة مركزیة استراتیجیة،و

وھذا یعني االھدار .یة االتحادیةات المالالتخصیصات للقطاع الصناعي في الموازن
لالستیراد  وفق سیاسة الباب المفتوحعوائد النفط على استیراد السلع المتعمد ل

وعلى المصروفات الجاریة واالستھالكیة والرواتب لمنتسبي الدولة من الموظفین 
دون ضوابط وبما ال ینسجم مع سرطانیا عدادھم اوالشرطة والجیش والذین تتكاثر 

وعدم استخدام تلك االموال الغراض االستثمار ،واالعمال التي یقدمونھاالخدمات 
واالنتاج الصناعي والنمو االقتصادي وتشغیل االیدي العاملة العاطلة ناھیك عن 

سات الثالث والوزراء والنواب ئاالحجم الكبیر والھائل من االموال المخصصة للر



حدود تكاد تلتھم معظم موازنة بمرور الوقت الى  التي تصل  السابقین والالحقین
  .الدولة

الحكومة العراقیة لیس لھا تصور واضح عن سبل النھوض بواقع االقتصاد    
بل تتكرس بالتدریج سیاسة االھمال المتعمد العادة اعمار !كاذبةالعراقي ووعودھا 

ال تعدو كونھا التي لسیناریوھات البنى التحتیة والمرافق الخدمیة رغم بعض ا
 ودعایة اعالمیة ال امتصاص نقمة المواطنینیماغوجي یستھدف تضلیل د

 تلغ او تستحدث او تنشئ ایة منظومة حكومیة ولم!االداء الحكومي مثبط للھمم!غیر
 االزمات التي عصفت وفق آلیات اداریة تستند على تشریعات قانونیة الدارة

دعم جاد ر الى ال یوجد في االفق ما یشیو!وتعصف بدوائر الدولة الحالیة،اجماال
للمنشآت الصناعیة والمعامل العائدة للدولة واعادة تأھیلھا واصالحھا والنھوض 

  !بھا لتساھم بشكل فعال في تنمیة االقتصاد الوطني
معمال ومصنعا كبیرا عن العمل ) 125( التوقف التام لالمعلومات الىتشیر     

وردة المنافسة للمنتج بسبب اطالق االستیراد بدون ضوابط وتدفق البضائع المست
وضاعھا ومعاودة النشاط فأنھا تعاني االمصانع التي استطاعت معالجة و!العراقي

من ظروف ومشكالت عدیدة منھا انعدام الخدمات االساسیة ومستلزمات االنتاج 
خاصة اجور النقل واجور العمال وغیرھا من االمور التي ال تمیل ھ،وارتفاع تكالیف

الركود والتدني في مستوى تشغیل المشاریع اما .ي المحليلصالح النشاط الصناع
الصناعیة ذات المكِون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمویلیة الكبیرة واالھمیة 
االستراتیجیة كالصناعات التحویلیة والتعدینیة والكیمیاویة والبتروكیمیاویة 

  !ي ھذا المضمارواالنشائیة فحدث وال حرج،ولم تر النور ایة مشاریع جدیدة ف
ال تكفي الصناعي الى القطاع المقدمة التخصیصات :   ھنا وجب معاینة ما یلي

 معطلة،عزوف قوانین التعرفة الكمركیةفي ظل بقاء لمنافسة البضائع المستوردة 
االضطراب عن القیام بأي مشاریع استثماریة بسبب  العراقیین لتجارالصناعیین وا

الى االستثمار االجنبي ،میل الحكام الجدد داريمالي واالالفساد الالسیاسي واألمني و
اسالیب التنمیة ،بقاء النظام المصرفي الحالي متعلق باكثر من االستثمار المحلي

،حاجة القروض غالباً ما تكون اسعار الفائدة فیھا عالیة جداو..القدیمةاالستثماریة 
وتقدیم دعم التستحق ذات جدوى اقتصادیة  الى مشاریع متطورة الدولة

 19بالحاق  التحویلیة الصناعة قطاع تحملھا األعباء التي،لیھااالتخصیصات المالیة 
كبیر  تأھیل الى تحتاج والتي بھ المنحلة العسكري التصنیع من شركات شركة
  شركات9وكذلك الحاق /مدنیة انشطة العسكریة الى طبیعة انشطتھا فير وتغیی

 ال زال  لحمایة المنتجات العراقیة2010ام  ع11 قانونتفعیل ،2009مدمرة عام 
ان تحول الصناعات الى صناعات تحویلیة او صناعات صغیرة او كلیھما معا !معطال
مدن اما المیل القامة ال.االجنبیةاستیراد العمالة مستفحلة بدل من البطالة الیمكن 

ینة الخدمات التي تحتاجھا المد  تحمل جمیع البالد ومتكاملة في الصناعیة ال
التنسیق بین القطاعات  فھو مشروع ال یحل جوھر المشكلة ألن الصناعیة
ة ضائع وصناعة العراق الیوم تتمیز بفك االرتباط بین القطاعین  المختلفةاالقتصادی

الصناعي والزراعي بدیال عن التنمیة المتوازنة واقامة البنى التحتیة والمرافق 



التي تقلص الفجوة بین المدینة الحضریة في الریف وبناء القرى العصریة 
بقاء االقتصاد العراقي اقتصادا نفطیا ریعیا مستوردا مستھلكا الى جانب ...والریف

وحید الجانب في تطوره وكولونیالي التركیب في بنیتھ وعاجز عن تحقیق الوحدة 
  .العضویة في عملیة اعادة االنتاج الموسعة

 في ةكل منفرد كأنھا جزر مستقل تعمل بشةالوزارات والمؤسسات االقتصادی   
 السلبیة تعمل على استمرار الوضع ةوتستمر العدید من الظواھر االقتصادی،محیط 

في ظل حالة    الحقیقیة ةاالقتصادي الشاذ وادامة الھدر وضیاع فرص التنمی
ن استیراد ینواقتعكس و.لما یحدث في البلدوعدم الشعور بالمسؤولیة الالمباالة 

 الذي أقره مجلس الرئاسة 2006لسنة ) 13(االستثمار رقم ، النفطیةوبیع المشتقات
قانون االستثمار الجدید،مشروع مشروع قانون النفط والغاز ،2006 نوفمبر 30في 

،الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسیاستھا في المیادین الخاص في تصفیة النفط الخام
  !نیة في تمریرھااالجتمااقتصادیة ودور الوشائج االصطفائیة دون الوط

خاصة بلدان الجوار،من ھا غارقة بالسلع المستوردة للسوق العراقیة انتتبع الم   
السلع الصناعیة المختلفة ابتداء من ایران التي لم تألو جھدا في اشباع السوق ب

 ة مرورا بالرز والمواد الغذائیة والمنزلیةالسیارات والباصات واالجھزه الكھربائی
سعار أتوفیر السلع بمن شأن ذلك .ر وحتى الطابوق ومواد البناءوالفواكھ والخض

 التي ة الصناعات المحلیة لصالح المستھلك اال انھا تعمل على تحطیم وازاحةمتدنی
حكام ! والحفاظ على العاملین لدیھاةتكافح من اجل البقاء ومنافسة السلع المستورد

س تبعیة العراق سوقا للسلع العراق حریصون على انقاذ االقتصاد االیراني وتكری
   !  االیرانیة على حساب الصناعات الوطنیة

التجارة الخارجیة تسیر باتجاه واحد الن التصدیر یقتصر على النفط الخام    
ومعركة )القیود االداریة على االستیراد(وباتت الحمایة الكمركیة والكمیة!فقط

ي المشوه وسیاسة الباب  االستیراد التجارالسلعة الوطنیة في خبر كان بسبب
داخلیة او الغیاب مؤسسات الدولة عن تنظیم العملیة التجاریة،و!المفتوح لالستیراد

وطغیان تجار الجملة الطفیلیین والسماسرة والمھربین وسیطرتھم على ،خارجیةال
زالت فیھ الصناعة الوطنیة غیر محمیة من  في الوقت الذي الو!السوق التجاریة

  لحمایة الصناعة الوطنیة وتعدیالتھ لم یعد 1929نون عام المنافسة،وحتى قا
ساري المفعول،ال تتفق مصالح النخب السیاسیة المتنفذة مع تشكیل المفوضیات 
المستقلة كالمفوضیة المستقلة لحمایة الصناعة الوطنیة والمفوضیة المستقلة 

  !لعقود والمبیعاتل
ود ھیئة مركزیة تشرف علیھا  واقع الصناعات الصغیرة مأساوي بسبب عدم وج   

ضمن وزارة الصناعة،وغیاب اآللیات التي من شانھا تشجیع اقامة ھذه الصناعات 
یة جدیدة كحاضنات االعمال مثال التي تتحدد مھامھا في اتعن طریق اطر مؤسس

االھتمام بصغار المنتجین من و!تذلیل العقبات التي تعترض سبیل ھذه الصناعات
 الورش الصناعیة الصغیرة یكاد یكون شبھ كسبة وحرفیین واصحاب

 الذي وفر الدعم 2000لسنة ) 30(قانون تنظیم الخدمات الصناعیة رقم معدوم،و
  !لتطویر المشاریع الصغیرة الزال معطال



والسوق یخلق كالبھ !صراع بالوعات العملة الصعبة!السوق یسیطر علیھ االقوى   
ید من حدید على السلطات التي تقبض ب)Love me,love my dog(الناھشة

والبد من !االقتصادیة المتزایدة االتساع والقوة واحتكار مزیدا ومزیدا من االسواق
 البیروقراطیة حكومیة للجماعات الضاغطة اللوبیة الالتخریبيالدور االشارة الى 

تتطفل على المنشآت التي خاصة ال ھ شركاتوالطفیلیة والنشاط المافیوي الذي ینشئ
  ! االستراتیجیة وتنافسھا في الحصول على مدخالت العملیة الصناعیةالصناعیة

شارین ةالغالبی    راء والمست ن الموظفین والمسؤولین والخب ي وزارة  العظمى م ف
صناعة  صال ب المحاص اءوا بموج سوبیة والقومیة والطائفیة الحزبیةج  ة والمح

ثلما حصل في باقي ة مخارج نطاق الخدمتركت الكفاءات المھنیة والصدفة في حین 
ً للموارد البشریة المؤھلةوھذا بحد ذاتھ !األروقة الحكومیة   !یمثل ھدراً كبیرا

  
 المختلطالخاص و ان الصناعیانالقطاع  
  

ن  ر م ركات % 60   اكث ا ش ل بینم ن العم ة ع اص متوقف اع الخ شآت القط ن من م
ددھا اب الالقطاع الصناعي المختلط ركة19لغ ع ة  ش طىو!مھمل ة الوس ي الطبق  الت

الل  واالسھمواسع ویمكنھا شراء السندات كانت تمثل قطاع ود  سحقت تماما خ العق
  !الثالثة االخیرة

  
  المنشآت الكبیرة في القطاع الصناعي الخاص

  
  عدد المنشآت الكبیرة  السنة
2000  483  
2001  504  
2002  345  
2003  375  
2004  403  
2005  370  

  
ساھم تواجھ شركات القطاع المختلط ال   ن ذي ت ل ع سبة ال تق ة بن ن % 25الدول م

ة سبة المتبقی اص بالن اع الخ ساھم القط ات ،رأسمالھا فیما ی نفس المشاكل والمعوق
تخدام  ا الس دات وافتقارھ ائن والمع ادم المك ن تق ة م شركات العام ھ ال ي تواج الت

ي اال ة ف ى التكنولوجیا الحدیث ة عل وادر الفنی دریب الك ى ت ة ال اج والحاج الیبانت  س
سلب امكانیات التسویقیة،دارة الحدیثة وضعف االاال ن ال ضافة الى ما تعرضت لھ م

الل  ب خ وام والنھ ى و.2004 – 2003اع ة ال شركات بحاج ذه ال ل اھ ادة التأھی ع
  .نتاجوتدریب كوادرھا الفنیة ومواكبة التكنولوجیا الحدیثة في اال

  



بعض شركات القطاع المختلط واألضرار التي لحقت بھا 
2004 - 2003 

 
 التسلسل

 الشركـة
نسبة 

الدولة  
% 

رأسمال الشركة 
 ملیار دینار/ 

/ قیمة االضرار 
 ملیار دینار

شركة الصناعات    .1
 IELIااللكترونیة  

52 10.000 13.532 

  شركة الصناعات الخفیفة   .2
ITLI 

51 11.2 14.115 

  شركة األصباغ الحدیثة   .3
IMPI 

62 9.213 0.1 

الصناعات الكیمیاویة    .4
 INCP البالستكیةو

54 7.593 0.19 

  شركة الھالل الصناعیة   .5
IHLI 

27 6.6 0.042 

شركة الدراجات واالنابیب    .6
 IMIPالمعدنیة  

 غیر متوفر 5.000 55

الشركة الوطنیة    .7
  للصناعات الغذائیة

INFF 

40 3.3 0.075 

  شركة الكارتون العراقیة   .8
IICM 

64 2.52 0.175 

الصناعات االنشائیة    .9
 IMCMیثة  الحد

66 1.458 0.032 

 IKLV 30 1.000 0.106الكندي للقاحـات     .10

 –االثاث المنزلـي    .11
 IHFI  الموصل

41 0.9 0.506 

الخازر للصناعات    .12
 IKHC  االنشائیة

24 1.000 0.44 

 –االلبسة الجاھزة    .13
 IRMC  المحمودیة

69 0.360 0.21 

الفلوجة النتاج المواد    .14
 IFCM  االنشائیة

28 0.270 0.069 

الصناعات الھندسـیة     .15
IIEW 

34.4 0.5 0.268 

كركوك النتاج المواد    .16
 IKFP  االنشائیة

 غیر متوفر 0.124 29

 29.686 61.38  المجموع

  



شركات      انون ال  قامت ھذه الشركات بالعمل على تنفیذ التعدیالت الحاصلة على ق
م ام 21 رق رقم (1997 لع ر الم ب األم اری64بموج صادر بت خ  ال

دور اال،و)3/3/2004 یص ال دیالت تقل ضمنــت التع ذه ت ى ھ ة عل رافي للدول ش
دد  یص ع س االاالشركات وتقل ضاء مجل ن ع ام م اع الع ن القط ى ا 3دارة م ذا ا 2ل
ن  ل م ا %50كانت المساھمة اق رة االا،كم ادة ن الفق ن الم ى م محت 12ول ھ س  من

سللعراقي واال ضویة،وبإمكان جنبي بالمساھمة في رأسمال الشركة وحق اكت اب الع
درتھا اال سین ق صانعھا وتح دیث م ویر وتح شركات تط رة ال الل الفق ن خ ة م نتاجی

شركات اجنبي على المذكورة بإدخال المساھم اال ضة لل ن یتم ذلك بعد دراسة مستفی
المتقدمة وتحدید اختیار الشركات المتخصصة والجادة في التعاون ألجراء التطویر 

دد(ة السوقیةالقیمیذكر ان !والتحدیث وم اال ع ي ی سھم ف عر ال ي س ضروباً ف ھم م س
الموجودة في البورصة  لجمیع معامل القطاع الصناعي)غلق السوق وبسعر الدوالر

 مجانیة القیمة الدفتریة بینما !اضعافاقیمتھا الفعلیة زالت متواضعة جدا واقل من  ال
  .تقارب الصفر في معظم المعامل وتقریبا

ر      ن تفكی دا ع ا بعی ساھم فیھ دة ت ساھمة جدی ركات م شاء ش ة الیوم،ان  الحكوم
ن  ل ع مال ال یق ة برأس صاصات % 25الدول ف االخت ولمختل

وق األوراق  ي س ا ف ة واطالقھ ة وعقاری صدیریة،استثمارات مالی استیرادیة،ت
 74الذي تأسس بموجب القانون رقم وراق المالیة سوق العراق لالیذكر ان .المالیة
سنة  نظم 2004ل داول عم،ی ة ت ھالی ساھمة فی شركات الم ھم ال سي س لوب تناف  بأس
ة نظمة والتعلیماتواال حزمة من القوانینووفق  ة االوراق المالی ن ھیئ صادرة م  ال

شركات سجیل ال رة ت سھم !ودائ ا ی سوق كم يال صة ف ذ خصخ ى تنفی ساعدة عل  الم
  !الحكومیة دارة القطاعات غیرالى االمشاریع التي تنوي الدولة نقلھا 

شركات      ن ال ر م زم الكثی م تلت ة ل الوراق المالی راق ل وق الع ي س ساھمة ف الم
ي  واطنین ف ررة للم صص المق ع الح ام لبی تكتاب الع اب االس تح ب ا ف بعقودھا،ومنھ

سھم مي لل سعر االس ود وبال الس !العق ساھمین،ال مج ریم الم ري تغ ا یج بینم
 من 117ددة خالفا للمادة االدارة،عند تأخیر تقدیم الحسابات الختامیة باالوقات المح

شركات انون ال الس .ق ضاء مج ال،ال اع ى العم آت عل ب المكاف ري حج ویج
االدارة،عندما تكون الشركة خاسرة خالفا لما تنص علیھ قوانین الشركات وضریبة 

  . الدخل والمعیار المحاسبي الموحد والقانون المدني
  

 مؤشرات التداول الرئیسیة في سوق العراق لالوراق المالیة 
 موزعة قطاعیا آذار 2013

 
 

 القطاع
  عدد

   االسھم
  المتداولة

االھم
  یة
 

النسب
  یة

  القیمة
  المتداولة

االھم
  یة
 

النسب
  یة

الصفقا
 ت

االھم
  یة
 

النسب
  یة

الشركا
  ت

المتداول
  ة

 
الشركا

 ت
المدرج

 ة



(%) (%) (%)  
المصار

 21 19 50.46 5883 40.62 94,261,488,298 88.61 90,145,929,687 ف

تصاالاال
 ت

5,695,390,892 5.60 125,299,157,76
3 54.00 283 2.43 1 1 

 4 4 0.27 32 0.01 18,675,185 0.01 11,503,186 التأمین
االستثما

 2 2 0.07 8 0.00 1,514,925 0.00 1,298,500 ر

 9 7 9.38 1094 1.48 3,444,202,263 0.87 884,762,431 الخدمات
 21 20 29.84 3479 2.66 6,180,065,866 4.56 4,640,494,456 الصناعة
الفنادق 
والسیاح

 ة
91,358,549 0.09 892,762,413 0.38 486 4.17 9 10 

 5 5 3.38 394 0.84 1,956,038,027 0.26 265,409,621 الزراعة

101,736,147,32  المجموع
2 100 232,053,904,74

0 100 11659 100 67 73 

 
 

Traded Sharesا عدد االسھم المتداولة قطاعی

Banks مصارف

Insurance  التأمین

االستثمار
Investment 

Services  الخدمات

Industry الصناعة

الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels

Agriculture الزراعة

Telecommunicatiاتصاالت
on

 
 
 



Trading Volume  القیمة المتداولة قطاعیا
Banks  مصارف

Insurance  التأمین

االستثمار
Investment

Services  الخدمات

Industry الصناعة

الفنادق والسیاحة
Tourism&Hotels

Agriculture الزراعة
Telecommunicatاتصاالت

ion
 

  

 القطاع
سمالأرال  
ملیون (
)ینارد  

 النسبة
(%) 

 القیمة السوقیة
)ملیون دینار(  

 النسبة
(%) 

 39.67 4570756 82.84 3111800 المصارف
 51.56 5940264 7.19 270012 االتصاالت
 0.10 11818 0.24 8920 التأمین

 0.04 4477 0.08 3150 االستثمار
 1.14 131902 0.86 32220 الخدمات
 3.63 418100 7.95 298759 الصناعة

 3.22 370847 0.56 20915 الفنادق والسیاحة
 0.63 73119 0.28 10585 الزراعة
 100 11521283 100 3756361 المجموع

  
  



Capital million ID  ال (ملیون دینار (رأس الم

Banks   مصارف

اتصاالت                    
Telecommunication

Insurance أمین الت

Investment  تثمار االس

Services الخدمات

Industry الصناعة

الفنادق والسیاحة  
Tourism&Hotels

Agriculture الزراعة

 
  
  

(Market Capitalization (million ID 

Banks   مصارف

اتصاالت                    
Telecommunication

Insurance أمین الت

Investment  تثمار االس

Services الخدمات

Industry الصناعة

یاحة   ادق والس الفن
Tourism&Hotels

Agriculture الزراعة

  
  

اعلى واقل معدل دوران سھم للشركات المساھمة في سوق 
  2013العراق آذار 

  

 رأسمال الشركة  الشركة
  معدل دوران السھم  ملیون دینار

  17.64  100000  مصرف بابل
  11.55  152000  المصرف االسالمي
  13.39  202000  مصرف الموصل



  6.55  155000  مصرف االستثمار
  6.09  15010  المعمورة لالستثمارات العقاریة

 

 رأسمال الشركة  الشركة
  معدل دوران السھم  ملیون دینار

  0.01  200  بغداد العراق للنقل العام
  0.04  2500  االھلیة للتأمین

  0.04  100000  ھلي العراقيالمصرف اال
  0.09  2000  الخلیج للتأمین

  0.10  150000  مصرف آشور الدولي
وامر الشراء والبیع في معظم اتوافر ،اي و سھم ما دون اآلخرادرجة سیولة سوق مالي ما عن األسھم یعبر معدل دوران  :مالحظة

داول دیة بسرعة وبأقل تكلفة وبسعرلى نقامكانیة تحویل السھم وایام التداول، او جمیعایام التداول ا دو.یقارب آخر سعر للت دل یع  مع
ین  معاییر المفاضلة لیس فقط فیما بین األسھم ھمااألسھم من دوران  ا ب شمل المفاضلة فیم ك لت ل تتعدى ذل ا ب وق م المدرجة في س

  .جانببالنسبة للمستثمرین اال األسواق المالیة المختلفة
  

لمالیة ودائرة تسجیل الشركات بحمایة المواطنین     وال تقوم ھیئة االوراق ا
واصحاب االموال من االحتیال الذي تمارسھ بعض الشركات والمصارف،خاصة 
الوھمیة منھا،كاالكتتاب بأسھم شركات مساھمة او شراء اسھمھا وقد مضت 
سنوات طویلة دون ان یزاول بعضھا عملھ او زاولت ولم تظھر نتائج اعمالھا 

ب بأسھم شركات مساھمة كانت تعمل وتنتج ثم توارت عن بوضوح،االكتتا
تعمل على زیادة االنظار،مزاحمة بعض المصارف غیر المشروعة قانونا والتي 

رأسمالھا في نفس المصرف ألن مجالس ادارتھا تكتتب من الفضلة قبل غلق 
 ایام على 5االكتتاب نھائیا بیوم او یومین ویعاد الفرق لھم بعد یوم او 

،محاولة بعض الشركات اكمال رأسمالھا بطرق ملتویة كالضغط على االكثر
دور دائرة تسجیل یذكر ان !المصارف االھلیة الصدار تأیید حصول االكتتابات

الشركات في الرقابة المیدانیة على الشركات المساھمة الكتشاف المخالفات وسوء 
 تلتزم بالنصوص االدارة والتأكد من صحة االجراءات ومحاسبة الشركات التي ال

 لسنة 1القانونیة واحكام قانون الشركات وتعلیمات النظام المحاسبي رقم 
المفرطة والروتین ة االداریة یطاقروریلبوتعاني الدائرة من ا!الزال معطال...1998

  !ازاالبتزمحاوالت و
  

  ت الكبیرةآحصاء الصناعي السنوي للمنشاال
  )القیمة واألجور والمزایا(
  )ملیون دینار  ( 2009 - 2005للسنوات 
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 یا
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األنتاج 
الصناع

 ي

قیمة 
مستلزما
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 األنتاج

قیمة 
المبیعا

 ت
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465678.88 119.442 69 عام

3 
15054.4

02 
788411.42

8 422085.369 702352.80
4 

3086.11 25932.085 4.689 12 مختلط
3 71267.632 43171.508 66744.755 

 8.459 5.202 8.459 0.000 6.198 0.018 1 تعاوني
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6 

200
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532747.79 142.868 452 مجموع
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19848.6
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620702.07 145.402 67 عام
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24144.2
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1219861.6
53 491623.561 1056656.1

35 

2443.01 23690.454 3.479 10 مختلط
8 

104638.52
3 98507.852 101730.63

8 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 تعاوني

1523.01 1523.012 17.364 334 خاص
2 

344898.38
3 221529.157 268306.66

9 

200
6 

28110.3 28110.318 166.245 411 مجموع
18 

1669398.5
59 811660.570 1426693.4

87 

633603.08 151.430 72 عام
4 

28117.8
98 

1331963.6
04 555165.324 1236721.1

22 

216058.87 3.918 10 مختلط
6 

2837.96
4 81419.904 52083.689 76063.030 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 تعاوني

2564.98 45294.473 17.091 341 صخا
8 

402998.37
1 221348.818 303827.85

0 

200
7 

700503.43 172.439 423 مجموع
3 

33520.8
50 

1816381.8
79 828597.831 1616612.0

02 

1210173.1 167.675 84 عام
68 

62404.6
77 

1918778.4
31 778124.718 1879961.7

77 

3199.15 20864.113 3.168 11 مختلط
1 

101490.82
1 52752.501 96521.213 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 تعاوني

3414.37 64170.436 19.404 392 خاص
4 

616179.57
7 322914.439 512458.34

0 

200
8 

1295207.7 190.247 487 مجموع
17 

69018.2
02 

2636448.8
29 

1153791.65
8 

2488941.3
30 

1659309.6 169.688 83 عام
63 

80066.6
82 

2827971.2
81 

1129724.45
6 

2419040.0
25 

3976.21 26531.651 3.590 12 مختلط
5 

215778.48
9 99572.632 207572.58

5 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 تعاوني

4454.82 85725.276 20.573 400 خاص
5 

672432.09
5 330449.813 565312.16

3 

200
9 

1771566.5 193.851 495 مجموع
90 

88497.7
22 

3716181.8
65 

1559746.90
1 

3191924.7
73 

  
ام وال     اع الع ن القط ل ع الح والتأھی ة واإلص ة للرعای ال یقل القطاع الخاص حاج

ب  صاد ایج ة األقت ي تنمی ھام ف ا باإلس الغ فیھ ة المب ھ األھمی اء قدرات عط
ان للشطارة ویؤدي التطور المشوه لنمو القطاع الخاص الى تحولھ الى مید.الوطني

ر  رة وغی ة المباش والفھلوة والفساد واإلفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفی



ة سلطات الحاكم وظفین وال ار الم تقراطیة وكب ذین واألرس ي .المباشرة مع المتنف وف
العراق یفتقر ھذا القطاع الى الخبرات والكفاءات التنظیمیة واإلداریة للمساھمة في 

ین ..ریة المطلوبةالفعالیات األستثما كما وجب التمییز بین القطاع الخاص المنتج وب
اون  ي تتع دمات والت ارة والخ اوالت والتج الشرائح الطفیلیة العاملة في میادین المق
ي  مال األجنب صالح الرأس ة م اطى حمای ة وتتع ة اإلداری ع البیروقراطی الف م وتتح

اھر الفساد وتتجاوز القوانین بالتھریب والغش وخلق السوق السوداء  وإشاعة مظ
  :وعموما یتسم القطاع الخاص بالخصائص التالیة .وغسیل األموال 

  
  الطبیعة األستغاللیة والمواقف السلبیة التراجعیة األرتدادیة.  
  روة ى الث ة عل  ضعف التزامات المساھمة في المیزانیة الحكومیة والمحافظ

  .القومیة والبیئیة
  النزوع لتحقیق الربح األعظمي )Maximum Profit.(  
  ل دریب وتأھی  ضعف الضمانات األجتماعیة وضمانات حقوق العاملین من ت
  .الخ..

  
ي      اج المحل القطاع الصناعي الخاص في تدھور مستمر وتسبب ذلك بأیقاف االنت

ي  ق العراق وبیع مكائن ومعدات المعامل والمصانع العراقیة كخردة النھ لیس من ح
للمكائن والمعدات الصناعیة الیوم وھناك مقبرة ،عائدة لھتصدیر المكائن والمعدات ال

ة  م18000وفي العراق الیوم .في منطقة كسرة وعطش شروع صناعي خاص كامل
یس  ا التأس ن معظمھ ن االلك ف ع اجمتوق ل انت ات  و تعم ر ابطاق ة غی ة متدنی نتاجی

ددة االت متع ي مج صادیة ف د ،كما اقت ت  14000یوج ناعي تح شروع ص م
توعبت  تم تشغیل مجمل ھذهولو ،التأسیس ل الس املین االمعام ن الع رة م دادا كبی ع

في توفیر المنتجات الصناعیة المحلیة وتقلیل  من مختلف االختصاصات والمساھمة
  .االستیراد من الخارج

اع  وسعار الوقوداارتفاع : الخاص المشاكل التي یعاني منھا القطاعھماومن     ارتف
سلع سعار وعدم قواال نتاجكلف اال ع ال درة المنتج المحلي على المنافسة السعریة م
وفر االمستوردة المماثلة دم ت ي البالد،ع ة ف ة الكھربائی زة،ازمة الطاق یس  جھ التقی

العالمیة ومنافسة  دخول سلع صناعیة غیر مطابقة للمواصفات ووالسیطرة النوعیة
غراق التي اسة االسی،و محلیااعالمیا  للسلع المحلیة الملتزمة بالمواصفات المعتمدة

اورة صناعي،تمارسھا الدول المج روض ،الغش ال ف الق اع كل ل وارتف ضعف التموی
ت  "%11لى اسعر الفائدة على ھذه القروض  وصل حتى الصناعیة دود كان   -3بح

الصناعي لم یكن ھدفھ تحقیق التنمیة الصناعیة كما ھو مرسوم  والمصرف.."6%
ارسانما الھ  بح یم ال بھ ص ف االعم اح مختل ق االرب وك ادف تحقی ة البن وة ببقی س

تثمار اال،الحكومیة اعاالس ي القط ي ف ي والمحل زال دون  جنب اص ال ی صناعي الخ ال
ستوى المطلوب، دد الم ةاالوتع ي الدول ة ف زة الرقابی ة (جھ تش عام،رقاب مف

ذلیل ال...)مالیة،ھیئة النزاھة داخلیة،رقابة ى ت ادرالتي ال تشجع الموظفین عل ات مب



رصوال تثماریة االف ة ،س ة كلی ود حمای ة لالاعدم وج ةو جزئی وطني نتیج اج ال  نت
  !االنفتاح غیر المخطط 

ل  ي عم ور ف صل تط م یح ي    ل صناعي العراق صرف ال ان الم ة اب شاكلھ القدیم وم
ھ،ف ة الی ة عالی وم بحرفی ا الی رى ترحیلھ دة ج ة العھود البائ ة والقانونی القیود المالی

صرف شاط الم ة لن ع  االداريالفساد والمعرقل ضاعف م م تت ي،ان ل ت ھي ھ  ال زال
ب تدخل ى جان ؤونھ ال ي ش شائریة ف ة والع  الوشائج االصطفائیة والوالءات الطائفی

ى االتدخل القوى السیاسیة المتنفذة  تحواذ عل بیل االس ست في س وال ألغراض لی م
م یزاول المصرف الصناعي یذكر ان !صناعیة انون رق ي الق اء ف ا ج ق م نشاطھ وف

سن32 ع و،1991ة  ل رات ارتف دة م مالھ ع ادل صبح لیرأس وم یع ار 75الی  ملی
ي !دینار ھ ف تلخص مھام ة بالمشوت ة الخاص روض للموجودات الثابت نح الق ع یرام

صناعیة  والشتراك في تأسیس الشركات الصناعیةة،االصناعی شركات ال اب لل االكتت
صناعیة،المساھمة ة ال اھج التنمی ط ومن ع خط ي وض ساھمة ف ات عداد ،االم دراس

صناعیة صادیة للمشروعات ال دوى االقت ي ،الج صناعي ف اع ال شورة للقط تقدیم الم
  .الصیرفة التجاریة،ومجال اختصاصھ

اوني ل في سبیل    ذ دورھتتفعیل دور القطاع الصناعي الخاص والمختلط والتع  اأخ
ى البطالة ضاء عل تثمار والق ادة االس وطني وزی صاد ال م االقت ي دع س ف اد ،تأس اتح

م 1956 عام الصناعات العراقي انون رق ام ق ق احك ة  ك35 وف ة تنموی ة مھنی منظم
ر آوجرت عدة تعدیالت عل،اقتصادیة مستقلة انون االخی انون ى الق دور الق ا ص خرھ

م  سنة 34رق ول2002 ل ذ المفع وم ! الناف ى الی اد حت ى االتح سب ال  50000وینت
ةمشروع صناعي صناعیة كاف ناف ال صناعات ! موزعة على االص اد ال ھ اتح ویواج

ة ونھج  ي سیاس ز ف ى حالیا عراقیل تترك ع عل ي تترب ذة الت سیاسیة المتنف وى ال الق
ي  سلطة ف د ال ر مقالی ات غی ات والمنظم ؤون النقاب ي ش سافر ف ظ ال دخل الف الت

ة وب ر المدروس راءات غی القرارات واالج ة ب طناع الحكومی دي واص سف العقائ التع
ي !مھاالمثل السیاسیة على قدر حج صناعات العراق اد ال وتعرض ویتعرض قادة اتح

رر الى التھدیدات الحكومیة واثارة الضجة ضدھم بین الفینة واالخرى  دون ادنى مب
ة ي الحكوم ین ف صالح طرف مع اد ل ى االتح سیطرة عل ي ال بق !سوى الرغبة ف وس

ل  ة قب ت ب3للحكوم وام ان قام ي  اع صناعات العراق اد ال ر اتح الق مق ام واغ اقتح
ھوا شاطھم فی ة ن ن مزاول اد !لقیام بمنع اعضائھ م اب االتح ى ب ال عل ع اقف د وض بع

ة سالسل حدیدی سي ب صناعات !الرئی اد ال ؤون اتح ي ش ة ف دخالت الفظ ري الت وتج
ردي ظروف  ة وت والمؤسساتیة المدنیة في ظل اقتصاد وطني یعاني من ازمة بنیوی

 وتدھور المستوى المعاشي العمل وكثافة استغالل العاملین وانتشار عمالة االطفال
ة  شي البطال صناعي وتف راب الزراعي وال للناس واطالق االستیراد العشوائي والخ

  . والفقر،مما یوفر تربة خصبة لتنامي شتى تیارات التطرف المعادیة للدیمقراطیة
ھ     یش واضح واھمال دم تھم ا تق ى م افة ال یواجھ القطاع الصناعي الخاص باالض

ل الحكومة  بھ وتأھیلھ من قبل وعدم العمل النھوض اذ لم تعط اي اھتمام لدعم تأھی
ي والعلمي ،المشاریع سوى باالجتماعات وتقدیم الخطط الكفیلة برفع المستوى الفن

بك ي ش واء ف ود او ھ رد وع ي اال مج ا ھ صناعي م اع ال اد !للقط ھ اتح ا یواج كم



ضلة ا صناعات مع ن ال د م زورة لشھاداتاللعدی سجیل المكائن الم ن ،وات صادرة م ل
 اضافة الى المجالس البلدیة،والشھادات الصحیة المزورة،وموافقات السفر المزورة

  .وھمیةالمشاریع ال
وفیر 2014 – 2011مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام اعوام    ان  ي ت  یسھم ف

ي  صاد العراق ل االقت ي كام السیولة النقدیة الضروریة لتمویل الفجوة االستثماریة ف
دیرات ألن الع ق التق تثماریة وف صات االس شاریع اي التخصی ل الم ي تموی ز ف ج

ي 20الحكومیة ذاتھا سیبلغ  ر ف ي المباش تثمار االجنب ن االس الرغم م  ملیار دوالر ب
  !القطاع النفطي

  
  2014 -  2011االیرادات العامة 
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 دوالر

20
11 30000 3.063 26.937 0.40 67.342 4.000 63.342 2.30 76.5 

20
12 40000 6.105 33.895 0.42 80.702 4.400 76.302 2.70 78.5 

20
13 50000 5.791 44.209 0.44 100.47

4 4.840 95.634 3.30 80.5 

20
14 67000 6.038 60.962 0.48 127.00

4 5.324 121.68
0 4.00 84.5 

 187000 20.998 166.002       
  
 القطاع التعاوني  

  
 اال في قلة من الصناعات دم في العراق القطاع الصناعي التعاوني تماما    ینع

التعاونیة منشأة جماعیة دیمقراطیة الطابع والمضمون واالھداف،وجھاز و!الصغیرة
للتطور االجتماعي واالقتصادي یقیم االسواق المفتوحة ویصون الكرامة 

خاصا لتجارة المفرق البشریة،وھي لیست شكال للنشاط الحرفي الصغیر فقط وشكال 
او للقطاع الزراعي وحسب بل ھو نمط یمكن ان یتجسد في المنشآت الصغیرة 

التعاونیة مؤسسة اقتصادیة .والكبیرة معا في االنتاج السلعي والخدمات بانواعھا
تعمل وفق مبادئ الربح والخسارة ضمن اقتصاد السوق،وھي لیست جمعیة خیریة 

للملكیة الخاصة وملكیة الدولة ومؤھلة للعمل بكفاءة لكنھا تجمع المزایا االیجابیة 
 اقتصادي یمتلك خاصیتھ التي تتمیز عن التشكیالت –انھا تنظیم اجتماعي .وجدارة

المساھمة والمختلطة والمتجمعة والمشتركة الغراض اقتصادیة،وھي استجابة 



ي وتتوافق الملكیة التعاونیة مع الطابع االجتماع.لحاجات وضرورات موضوعیة
لالنتاج وتزیل التناقض بینھ وبین الطابع الفردي للتملك،ألنھا توسع قاعدة الملكیة 
وقاعدة توزیع الدخل،معبرة عن الدیمقراطیة االقتصادیة القائمة على قناعة االفراد 

  !واختیارھم الحر اي انھا ترفض القسریة االجتمااقتصادیة وااللزام الحكومي
 االستھالكیة مثال حمایة المستھلكین من الجشع وتستھدف الجمعیات التعاونیة   

والتالعبات والغش في االسواق وتعمل على ضمان حق المتضررین والكشف عن 
ویوفر تطور عالقات السوق الرأسمالیة الشروط !الجھات البیروقراطیة الخدماتیة

لنقل المالئمة للنمو السریع للتعاونیات االستھالكیة والسكنیة والخدمیة وتعاونیات ا
الخیاطة وصناعة االختام والتحف وتلوین المنسوجات والزجاج والخضر والفواكھ و

الصناعات الغذائیة وتصنیع منتجات الحبوب والنسیج والحیاكة وانتاج اللوحات و
التعاونیة والصناعات الطینیة وتصنیع القصب وصناعة الزوارق والمشاحیف 

طن وصید االسماك وتربیة النحل وصناعة الشباك المنسوجة من النایلون او الق
  !وغیرھا

  
  التطور التعاوني في العراق

 
)70(تشیید القرى الحدیثة وفق المرسوم رقم  1936  
تأسیس اول جمعیة تعاونیة استھالكیة في العراق في  1937

 مزرعة الزعفرانیة بمبادرة من بعض الموظفین
قم صدور قانون حركة التعاون والجمعیات التعاونیة ر 1944

)27(  
تأسیس اول جمعیة تعاونیة زراعیة بموجب القانون في  1946

 منطقة الدورة قرب بغداد
تأسیس الحكومة دائرة للتعاون ، الحقت بوزارة  

االقتصاد وتحولت فیما بعد الى مدیریة الحقت بوزارة 
 الشؤون االجتماعیة

 تأسیس البنك التسلیفي التعاوني 1956
30راعي رقم قانون اإلصالح الز 1958  
 1958حتى عام )  132(بلغ عدد الجمعیات التعاونیة  1958

استھالكیة )31(تسلیفیة و) 21(سكنیة و)70(ضمت
  ..زراعیة)10(و

)73(صدور قانون جدید للتعاون رقم  1959  
)139( رقم   اتحاد الجمعیات الفالحیةصدور قانون 1959  
)163(قانون المصرف التعاوني رقم  1959  
 )126( رقم تعدیل قانون المصرف الزراعي 1964
)117(قانون اإلصالح الزراعي رقم   1970  
)202(صدور قانون التعاون رقم  1970  
تأسیس المجلس الزراعي األعلى وفق المرسوم رقم  1970

)116(  
تملیك الجمعیات الفالحیة اآلالت والمكائن الزراعیة  1971



)39(وفق المرسوم رقم   
)49(التعاونیات الزراعیة وفق المرسوم رقم معالجة  1972  
)90(تنظیم الملكیة الزراعیة في كردستان وفق القانون  1975  
)43(قانون الجمعیات الفالحیة وفق المرسوم رقم  1977  

  
بعیدة كل البعد عن دائرة اھتمام الدولة العراقیة الیوم الحركة التعاونیة العراقیة    

ھم ومعرفتھم بالفكر التعاوني وادبیاتھ ومبادئھ مما ممابسبب جھل الحكام وعدم ال
یجعلھم عاجزین عن بذل اي جھد لالرتقاء بالتعاون والعمل لتنمیة وتطویر وحداتھ 
بدءا بالعضویة التعاونیة مرورا بالتعاونیات ونھایة باتحاداتھا ومؤسساتھا 

لعالمیة ومنظماتھا المختلفة،وبسبب جھل ھؤالء بمحتوى الوثائق الدولیة وا
 ومنظمة العمل ICAوثائق الحلف التعاوني الدولي (الخاصة بالحركة التعاونیة

  .بل وحتى واقع وتاریخ الحركة التعاونیة في بالدنا) ILOالدولیة 
    التعاون في العراق اخفق في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفیر المخازن 

نیت السیارة داخل القطاعات او توفیر الحوا!الخاصة المستقلة عن القطاع الخاص
السكنیة،وتوفیر السلع لالعضاء بانتظام وباالسعار المخفضة والنوعیة 
الجیدة،وتنظیم التبادل السلعي بینھا،وتقویة المركز المالي التسویقي عبر خدمة 

واستحصال السلع من مصادر انتاجھا االصلیة بعقد !المواطنین من غیر االعضاء
وكذلك ابرام العقود !یة لتأمین التدفق السلعي المنتظمالصفقات والعقود التجار

التجاریة مع القطاع العام والخاص لفتح الحوانیت داخل الدوائر والمؤسسات 
والمنشآت نفسھا وفق شروط تعاقدیة تخدم العضو من ناحیة السعر والنوعیة 

جارة في الوقت الذي تنشغل فیھ التعاونیات السكنیة بالكساد وارھاصات ت!سلعیةال
لقد تعرض القطاع التعاوني العراقي للمضایقات،وجرى تھمیش .العقارات

الدیمقراطیة التعاونیة،وتصفیة الجمعیات التعاونیة بعد حجب القروض عنھا بحجة 
تراكم الدیون علیھا،والتقیید االقتصادي واالداري لالستثمارات المساعدة لسكان 

شراء الصوف من الفالحین،ولم الریف،وتحت حجة التسلیف القانوني ظھر تجار 
یبذل نشاط جدي لتنویع العمل التعاوني تبعا لالحتیاجات االجتمااقتصادیة ومستوى 

  .الوعي االجتماعي السائد والثقافة الرائجة اال في حاالت قلیلة
  :  لقد واجھت التعاونیات الزراعیة في العراق مشكالت كبیرة اھمھا

 الغش وضعف المراقبة والمتابعة دور المؤسسات الحكومیة بالتالعب و
واالشراف،باالنسجام مع مصالح كبار المالكین والبرجوازیة 

  .البیروقراطیة،باالخص الشرائح القرابیة
  ثغرات القوانین في االصالح الزراعي والعالقات الزراعیة،وھبوط الوعي

  .القانوني عموما
 فیة على ادارات استئثار الشرائح الحزبیة الضیقة والفئات القرابیة والطائ

الجمعیات التعاونیة،وبالتالي رسوخ البرقرطة وتدني مستویات االستثمار 
  .والمردودیة االقتصادیة

  معارضة التعاون االنتاجي والتدابیر الالزمة النجاحھ باالعتماد على محطات
اآلالت والجرارات الحكومیة واالسالیب المتقدمة في التسویق واالسعار 



الملكیة المشتركة الجماعیة لوسائل االنتاج واالستخدام واالقراض،ومعارضة 
 .الزراعي الجماعي لالرض

  االخالل بمبدأ االستقاللیة االقتصادیة وسالمة الممتلكات التعاونیة عبر بعثرة
 .  المصادر الذاتیة

  
  2005 – 2000الجمعیات التعاونیة األستھالكیة للسنوات 

  

 2005 2004 2001 2000 الوحدة القیاسیة اصیلفالت
 57 50 221 237 عدد عدد الجمعیات

 211491 187962 887270 1088374 عدد عدد االعضاء

 108849 62262 201846 291012 ألف دینار رأس المال المدفوع

 599350 480899 739924 643242 ألف دینار رأس المال االحتیاطي

 791 780 3209 3420 عدد عدد العاملین

 457392 430281 349857 259542 ألف دینار لمزایا المدفوعةمجموع األجور وا

 350285 296415 635564 613098 ألف دینار المصروفات عدا االجور

 3617738 2365666 7057100 6102010 ألف دینار مجموع المشتریات

 4157686 2452825 7548775 6566473 ألف دینار مجموع المبیعات

 162246 166558 313337 313447 ألف دینار ابتةمجموع قیمة الموجودات الث

 
بالغاء حق االختیار الدیمقراطي ي التعاونالقطاع بدأت حملة البعث العراقي ضد    

،واستعیض عنھ بمجلس ادارة )مجلس االدارة( الزراعیةلقیادة الحركة التعاونیة
دور معین من قبل المكتب الفالحي لحزب السلطة،االمر الذي اسھم في تكریس 

اغنیاء الریف والبورجوازیة الریفیة في قیادة التعاون الزراعي،واستغلت ھویة 
حزب السلطة لالنتفاع الشخصي واالثراء وفرض السیطرة والتحكم 

كما اتبع مبدأ االلزام والترغیب والترھیب في االنضمام الى الجمعیات .البیروقراطي
لتفقد الجمعیات الطابع التعاوني التعاونیة بدال من الطوعیة واالقناع وقوة المثل 

المبني اساسا على التطوعیة،وجرى التركیز على التوسع االفقي للجمعیات دون 
التخصصي،واستغالل قروض المصرف الزراعي لتنمیة الرأسمال الخاص في 
الزراعة،وتملیك رؤوس االموال العربیة وباالخص المصریة واالردنیة والخلیجیة 

 والمعدات واالبنیة وحقول الدواجن واعفاءھا من الرسوم افضل االراضي الزراعیة
وانتھت حملة البعث العراقي بتصفیة التعاون .الكمركیة،مع تسھیالت أخرى

   !الزراعي
     



 الفساد في القطاع الصناعي  
  
سیاسة الحكومة تسیر باتجاه منح التسھیالت األئتمانیة واالعفاءات الضریبیة     

الفائدة،للتجار وتجعلھا في حدھا االدنى لمن یرید والحوافز والقروض ونسب 
التوظیف في القطاع الصناعي،االمر الذي ال یشجع اصحاب رؤوس االموال على 

رأسمال المصرف الصناعي .توظیف رؤوس اموالھم في الصناعة المحلیة
متواضع،وتأسیس الصنادیق االستثماریة المتخصصة في تمویل المشاریع 

 صندوق التنمیة لتمویل مشاریع اما!اق البحث الیومالصناعیة ھي خارج نط
المحفزات !الدكتاتوري فقد اندثر مع سقوط النظام القطاعین الخاص والمختلط

المالیة والمادیة وتوفیر الطاقة الكھربائیة بأسعار تفضیلیة،امور بعیدة عن تفكیر 
  .المشرع العراقي

تحكم في الذي یلرأسمال االجنبي االنبطاح الكامل امام ااالخطر في الموضوع ھي     
 اي Dumping – االغراق ومنھا المقدرات االقتصادیة للبالد تحت اغطیة مختلفة

بأسعار رخیصة دون مستوى تكلفة   السلع الصناعیةبیع الشركات منتجاتھا من
نتاج زاحة االاعلى السوق العراقي و بھدف السیطرة،صلیةفي بلدانھا اال نتاجھاا

ن تتم السیطرة تماما على  اسعار منتجاتھا بعدالى رفع اتعمد الالمحلي ومن ثم 
والزال سلوك الشركات الغربیة،شركات النھب واالستھتار،یكشف عن .السوق

جوھر ومنھجیة ومرامي ھذه الشركات وانتھاكھا لالنسان وحقوقھ،عندما یتعلق 
  .األمر بقانونھا الرئیسي،وھو قانون االستغالل

الستعداد لبیع الدولة بعض من مؤسساتھا االقتصادیة یخلق بحد ان مجرد ابداء ا    
ویمتد الفساد الى ما وراء االختالسات المالیة .ذاتھ الحافز الكبیر للفساد واالفساد

مثل المحاباة والمحسوبیة "سوء استغالل النفوذ والسلطة"لیشمل العدید من مظاھر
لذمم وتقاضى العموالت والمنسوبیة واالكراه والترھیب واالستغالل وشراء ا

ونظام الواسطة بھدف تحقیق مآرب سیاسیة او اجتماعیة او تغییر النتائج والرشى 
االنتخابیة واعمال التقییم واالستفتاء وتمشیة المعامالت او عرقلة المساعدات 

ومن الطبیعي ان یكون .االنسانیة وتحویلھا الى مجموعات غیر محسوبة اصال
والتداعیات السلبیة على مجمل االوضاع االقتصادیة النتشار الفساد اآلثار 

الفساد،حالھ حال الطائفیة السیاسیة،قطار رجعي !واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة
لقد بلغ عدد المنشآت الصناعیة المخصخصة !ینطلق دون رحمة داھسا تحتھ الجمیع

  !  منشأة 67وحدھا  1990 – 1987الفترة 
اسعار النفط الخام في السوق  وع النفطیة نتیجة زیادةعلى خلفیة تعاظم الری    و

والتوزیعي لالقتصاد العراقي التي  العالمیة تنامت سمات الطابع الریعي والخدماتي
كما !السیاسیةاالجتمااقتصادیة والزبائنیة  وظفتھا النخب السیاسیة في توسیع شبكة

المال العام  بفعل نھب لجھاز الدولة بیروقراطیة جراء حیازتھانمت البورجوازیة ال
وتنامى .ثمار النمو االقتصادي المرتفع الناجم عن تعاظم الریوع النفطیةوالتھام 

كیة طار دینامیا عمال الجدد فيالبورجوازیة الطفیلیة التي تضم رجال اال دور
لالقتصاد العراقي واعتماد الموازنات المالیة  ان الطبیعة الریعیة. الزبائنیةاتالعالق



تساھم في  النفطیة المتأتیة من صادرات النفط  بشكل شبھ كلي على الریوعالسنویة
  .االقتصادیةالسلطات الحاكمة عن اجراء اإلصالحات  عزوف

لفشل ئویة لال یقرأ النسب المتجعل من المسؤول في الدولة والمجتمع ائنیة الزب    
ال ،نفخ وتضخیملة قراءة ی،ویكتفي بقراءة نسب النجاح الضئ وسوء األداءوالعثرات

 الذي وصل الى موقعھ الوظیفي المسؤول وھذا!ال على السذج والعوامھ اتنطلي حیل
ال تربطھ بمن یحیط بھ من الوصولیین واالنتھازیین سوى عالقة بالواسطة 

عماقھ یحتقرھم االمصلحة الشخصیة الضیقة الزائلة بزوال درجة نفعھا،وھو في 
لى بعضھم اذا ما خلوا اار واالزدراء بحیث نھم یشاركونھ االحتقاكما .ویزدریھم

  !لى بعضھا ذكروه بكل سوء،وذموه شر ذمان یالبعض كما تختلي الشیاط
ساد     د الف ة المتوحشة واستأس ت اللیبرالی  یتسابق المفسدون لنھب العراق فتغول

ر  لة خی االت المتواص ة الكرنف ا عداه،ودیمقراطی ل م فغدا سلوكا نمطیا یطغى على ك
زال .تكریس االستبدادوسیلة ل ان وال ی الفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة ك

سبة  ري بالن ل ث صدر تموی ر وم ف المباش ل العن احد الروافد الحیویة المغذیة لعوام
زاب  ض االح دى بع رعیة ل ر ش یلة غی ھ وس ھ كون ضال عن ات المسلحة،ف للجماع

راء بع شاطاتھا واث سیاسیة،لتمویل ن ة ال ي العملی شاركة ف ضائھا دون الم ض اع
واطنین ة الم ذانا .مراعاة لحقوق بقی دق ای ول الحرب ت الى وطب سالح تتع ة ال جعجع

ال  ن الم دفاع ع سؤولیة ال ل م ن یتحم ساد وم ین الف رى ب ة كب ود منازل بوج
ُحّصن الفاسدون؟!العام   لمصلحة من یـ
راق     ي الع ا ف رویج لھ ري الت ي یج صة الت ي  الخصخ صاد اھ ة االقت ادة ھیكل ع

دورالعراق اء ال ام  ي والغ اع الع ي القط ل ف یص فرص العم ة وتقل صادي للدول االقت
مالي ذعان البمعنى االوالتوجھ نحو خصخصتھ، شتراطات الثالوث العولمیاتي الرأس

انھا اقدام السلطات . المستقلصریحة للقرار الوطنيالمصادرة اللتدخل الخارجي ووا
تی تضلیلعلنا ب ى المشاریع والمؤسسات المواطنین عن عملیة النھب واالس الء عل

ات اص والممتلك اع الخ ا للقط ة وبیعھ ة للدول وم العام ھ الی ال وتتقاذف ضعیف اص  ال
  .والطفیلیین والسماسرة المرتبطین بنظام المحاصصة الطائفیة حفنة من المستغلین

ھ      اري فی و االحتك ع النم ھ ومن وطني وتوجیھ اص ال اع الخ م القط دل دع وب
ة دون تغل روط والحیلول شدید ش ة وت ة وطنی ع بأقنع ي المقن مال االجنب ل الرأس غ

سیابیة  صناعیة بان ة ال الیب الحمای ع اس ة وتنوی شاریع المختلط ة للم الحمای
ستلزمات  وفیر الم اص دون ت اع الخ ضخیم القط عالیة،تجري بانتظام عملیة نفخ وت

عمل الموضوعیة والشروط االقتصادیة الضروریة ومحاولة تحمیلھ مسؤولیة ادارة 
والمتوقفة عن الشركات والمنشآت االقتصادیة الفاشلة والخاسرة والمتدنیة الكفاءة 

ة التي تقوم الدولة بخصخصتھا،وبالتالي العمل  وى العامل ن الق رة م داد كبی طرد اع
یش ال ادة ج ق وزی اطلین وخل سلعیة ع ات ال اعاالزم سبب ارتف ق ب عار وتحقی  االس
ة اح الخیالی م!االرب شویھ س ة ت اصوالنتیج ام والخ ال القطاعین،الع ل !عة ك وتحوی

ام اھمال القطاعو!االقتصاد العراقي الى ریعي خدمي استھالكي صناعي الع دم  ال وع
والتخریب !وبیعھ الى الشركات الخاصة تأھیلھ بوسائل االنتاج الحدیثة بقصد افشالھ

صادیة ات االقت نھج للقطاع ذة ل!المم سیاسیة المتنف ب ال الم النخ ضیع اح ال النتقولت



دور االساسي  اص ال نحو النظام الرأسمالي واقتصاد السوق الحر ومنح القطاع الخ
ي صاد العراق ة االقت ھ نحو  في االقتصاد واعادة ھیكل مالیة والتوج س رأس ى اس عل

  .الخصخصة
في التناغم االجتماعي العراقي تترسخ ثقافة التخلف واالحتیال،وینمو جیل جدید     

ة المعلوماتیة بل ولید سفسطة اللیبرالیة الدیمقراطیة ال عالقة لھ البتة بالثور
ھنا .الطفیلیة والكومبرادوریة،وھي تتویج عملي للمصالح )الروزخونیة(الجدیدة

تمتلك السفسطة قوة الحیاد عن المنطق،وبالتشویھ تحت تأثیر 
والتي تتبودق في جمعنة ،والطائفیة الكومبرادور،العشائریاتیة،والبیروقراطیة

السفسطة ھنا تستلزم التعامل مع الرأسمال األجنبي والسمسرة انقیادا ..الطفیلیة
ي تضییق السیاسة الرأسمالیة الكسیحة والعولمة الكوسموبولیتیة والخصخصة،

الخناق على ما تبقى من قاعدة ملكیة الخدمات العامة ومنھا الطاقة الكھربائیة 
الرأسمال الخاص الوطني ومع ان .طار دائرة الربح القسري واقتصاد السوقاضمن 

االسھام في بناء قاعدة لرعایة حاول یعارض ھذه الترھات القرقوشیة المفضوحة وی
وتنمیة االقتصاد الوطني مكمال لدور القطاع العام اال انھ وتحت تأثیر ضغط 
الرأسمال األجنبي والعولمة الكوسموبولیتیة یمكن ان یتحول الى معین لالحتكارات 

ھكذا تستھدف الخصخصة القطاع العام ! ھو ایضادة الجنسیةوالسیاسات المتعد
بینما تسعى الضبابیة والدخان األسود والرماد ،واألمالك العامة والخدمات العامة

الى خلط األوراق وابقاء التحكم ومفاتیحھ ) السیاسیة-االجتمااقتصادیة(وتلوث البیئة
  .سائرة في الفلك الرأسماليدارة األمیركیة والسیاسة الغربیة والمنظمات البید اال

تالل     وات االح لطات ق ا س ة ومعھ ة العراقی رف الحكوم اء ص ن ادع على الرغم م
نفط  اء وال ى الكھرب دة عل ارات عدی صناعة لملی صحة اال وال اء وال ك اوالم ن تل

سوء حاال مما كانت علیھ في زمن الطاغیة صدام حسین وزمن ا صبحتاالقطاعات 
تم دفع مالیین الدوالرات من میزانیة الدولة لكنھا .راقالحصار الذي فرض على الع
اولین وب المق ى جی ت ال ابیین ذھب بة،وواالرھ ارمة لمحاس وانین ص د ق  ال توج

  .ذات العالقةالمقصرین،ولم یطبق حكم جید للقضاء على الفساد في الوزارات 
ر  ك یعتب ى ذل صادي    ال ساد اقت صناعي ف ش ال بق الغ ع س ناعي م راف ص وانح

اع االصر دائي وتب ار ویتدرج من استیراد قطع الغیار الردیئة لتجمع محلیا وبشكل ب
ام  ى القی ة ال ل الحقیقی ا المعام ي تنتجھ صناعیة الت سلع ال سة ال واق مناف ي االس ف

شاء مبا ل ن ر قانونیعام ریةغی ى ة او س ل عل ة  والعم ات العالمی د المارك تقلی
ةوالنتیجة اصابة الصناعة الوطنیة بخسائ!والوطنیة ذه االو.ر فادح د ھ ن تع واع م ن

بالت یو الكاذا ما دخلت في المحركات مثال ااالنحرافات الصناعیة في غایة الخطورة 
  .فراد مباشرةالتي تھدد حیاة االحاالت الكھربائیة وغیر ذلك من ال

ة طفال االسلع كثر قضایا الغش تتعلق بان    ا ان كاالوالسلع الغذائی سكویت الب و الب
و عدم وضع البیانات او انتھاء صالحیتھا اللمواصفات تھا عدم مطابق،ووالشیكوالتة

ادةو االاالسلیمة علیھا  ك الم ة لتل ل المكون ي العوام وھري ف ة امن و!خالل الج مثل
ساد  ار بالف ام التج سلع یبیعاقی زات ل افة ممی ودة ونض ر موج ي غی ا وھ ع اھ و دف

ا ال خلو و التأكید علىاقیاسیة الشھادات الموال الستخراج اال دات السلع من بقای مبی



الفساد الذي یؤدي الى الخلل و.و مراعاتھا لمتطلبات البیئة ثم یثبت عدم صحة ذلكا
ة  سلوك والتوعی دیل ال االقتصادي ال یمكن عالجھ بالقوانین والتشریعات فقط بل بتع

دالت احیث  د مع ى تزای ھ ال ل فی ع األص صادیة یرج ة االقت ن الخلل الذي تعانیھ البیئ
ة الفساد وحاالت الغش واختالف ا نواعھا وتطورھا المستمر بدءاً من المواد الغذائی

ي  شكل علن داولھا ب ر بغیر المطابقة للمواصفات والسلع الفاسدة التي یتم ت د تغیی ع
  .عالن لمنتجات غیر معروفة مصادرھاتاریخ الصالحیة مرورا بحمالت الدعایة واال

صاد     ة االقت ي بنی وة ف زداد الفج ي  العرت ي االاق ع ف ین التوس ة ب شـــطة المالی ن
على مستوى  مما اثر نتاجیة والتصدیریةنشـــطة االوالتجاریة والركود في مجال اال

روات  دخول والث ع ال راء فقرا،لتوزی زداد الفق راء ورفاھولی زداد ث ة یی ة  الطبق
اوالت ارة والمق شطة التج ة بأن دمات ال المرتبط ة  والخ ضاربات العقاری ة والم مالی

صریة  صفقاتاالووالوكاالت التجاریة والح صاد ال ة واقت شطة الفندقی السمسرة  - ن
د ود التوری صفقات وعق ي ال ومبرادور (- ف ب و )الك ة التھری مال البوالمرتبط رأس

 االجنبي رأسمالالالتجاري والمضارب ذي الطابع الطفیلي المرتبط بوشائج مختلفة ب
  . في بالدناالثرواتقبع على قمة توزیع الدخول ووالتي ت

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

  نحو استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراق 
 اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدالت الفقر والبطالة في العراق 
 عراقبنیة الفساد المركبة في ال 
 مدخل عصري لتحلیل بنى الفساد المركبة في العراق 
  عراق التنمیة البشریة المستدامةالخدمات العامة في  

 
  :كما راجع الدراسات التالیة  
  

 بالسم جمیل الخلف/واقع القطاع الصناعي في العراق 
  ناعة العراقیةالفساد االداري والمالي وراء تحطیم الص.. القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب / 

 جاسم الطیب
 زاھر الزبیدي / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/حول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناعي في العراق 
  ٌ ُ واسعة  نبیل الحیدري/مام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھااالفرصة
 للبحوث والدراساتمركز االضواء/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات   
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستان 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
 لیث الحمداني/عن الصناعة في العراق وما یكتب عنھا....سوى السواد) العیون (ین الترى بعض ح 
  محمد جبار ابراھیم. د/ وایام زمان.. 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 دراس-دور الدول د .د/ة میدانی امر احم شاوي وع د هللا ال عب

 محمد



  صباح كجھ جي/ 1980 - 1921التخطیط الصناعي في العراق 
 عبد الحسین العنبكي. د/االصالح االقتصادي في العراق 
 فالح خلف الربیعي/الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق. 
 احمد الناصح/غیلواقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التش. 
 ھاشم االطرقجي/توقف اغلب الصناعات الصغیرة في العراق. 
  خضیر النداوي/الواقع والتحدیات..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
 اسعد جواد كاظم و عقیل عودة/التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة. 
 مدحت كاظم القریشي.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 ي محمدفارس مھد/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
  محمد سلمان حسن.د/ التطور االقتصادي في العراق 
  محمد سلمان حسن.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/ اسات في االقتصاد العراقي در 
  خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953تقریر الدخل القومي في العراق 
  حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 14الخلفیات االقتصادیة لثورة 
 ایاد عطیة الخالدي/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار االبرنامج الم 
 كاظم حبیب.د/ة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة الحكومة التجاریةمزا 
 قلیم كردستان العراق وسبل معالجتھااحول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في  رؤیة أولیة للحوار 

 كاظم حبیب.د/ 
 كاظم حبیب.د/ي التخطیط االقتصاديدراسات ف 
 فالح خلف الربیعي.د/مواجھتھا ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 حسین ناصر الھاللي/ازمة في ازمة-الصناعة والكھرباء 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 بد الرضانبیل جعفر ع/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 احمد ابریھي العلي/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/ دولة والقطاع الخاص في العراقال 
 راق للمدة ي الع ة ف د و )/2010 – 2000(الطاقات المعطلة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

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

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / زراعي في العراقدور القطاع الخاص في النھوض بالواقع ال  



 جمال باقر مطلك / تفعیل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمویل السكني  
 ستار البیاتي / المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك  
 كلیدار وآخرونقصي ال / 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 -توظیف الصناعات الحرفیة المحلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق

  الحیالي
  م جابر شنجارعبد الكری/ ؟ 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  / جریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

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

  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/ حدیات االصالح االقتصادي ت 
 افتخار الدباغ/ وانتكاساتھاةالصناعھ العراقی 
 مظھر محمد صالح.د/م اغتراب اقتصادي؟ااستقطاب مالي ... االنتقالي في العراق شكالیة االقتصادا 
  صالح یاسر.د/2003 االجتماعیة بعد –بعض مالمح خریطة العالقات الطبقیة 
 كمال البصري.د/2014 – 2011اتیجي لالقتصاد العراقي الخیار االستر 
 كمال البصري.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 علي العالق/احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
  حمد جویدا / 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  الوسطى العراقیة الطبقات 
  وزارة التخطیط / 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات 
 حسن لطیف الزبیدي.د/ صادي في العراق المشھد االقت 
  سمیرة الشماع/ مناطق الصناعة في العراق 
  مھا سعدي خلف/ التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة االنبار 
 الي والبحث  / تحقیق االنتاج وانعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراق یم الع وزارة التعل

 جامعة بغداد/ االقتصاد كلیة االدارة و/ 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/ الصناعة الھندسیة
  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 
  صبري زایر السعدي/ التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث 
  محمد علي عبد الكریم الماشطة. د / 1985 النفط واتجاھات الطلب حتى عام –الطاقة 
 الحافظصفاء .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 االجتماعیة في العراق –التشكیلة االقتصادیة

  11العدد /العراقي
 قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-القطاع الصناعي 
 احمد توفیق / جابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھاالمعوقات التي ت 



  ات/ تقییم الوضع االقتصادي للقطاع الخاص ّدیات(تحدید المعوق ال )التح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك
ي العراق / وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربیل  ة / برنامج التنمیة االقتصادیة ف الوكال

 .  TIJARA–USAID  الدولیة االمریكیة للتنمیة
  

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

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

  و موسى خلف عواد
 محمد الھیتي / االقتصادي الحصار 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 /  مغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصةاألكتتاب ال  
 كریم عبد  / أھمیة الدور االقتصادي لالسواق المالیة مع التركیز على السوق العراقیة لالوراق المالیة

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

  
 
  

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

 حیدر محمد عیسى/مصادر التلوث الصناعي لالنھر العراقیة 
 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)/تطبیق میداني على مشروع مقترح في جمھوریة العراق(العربیة
 عبد اللطیف محمد ابو العطا.د/المخلفات الصناعیة واعادة تدویرھا 
 اوزجان یشار/بیئةالصناعات البالستیكیة وسالمة ال 
 مثنى عبد الرزاق العمر.د / المسببات واألخطار:بالد الرافدین التلوث في  

  
  

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

  
  

  ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ العراق ینفق ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنت  
 عامر عبود الشیخ علي/تدھور الصناعات الجلدیة في العراق 
 
 رشید السراي/قحقائق عن االتصاالت في العرا 
  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. 
 ؤولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیثةالمس . 
 غسان شمخي/ المبادرة العربیة النترنیت حر-العراق  

  
 

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

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

 .سالم نعمة محمد علي/  دراسة تحلیلیة2009 –
 صالح الكفیشي/اھمیة صناعة الدواجن. 
 منى الموسوي/اقصناعة الدواجن في العر. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 
 طالل خالد حسن/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/ عة التمورالمردود االقتصادي لصنا 
 زحل الحسیني وآخرون/تحلیل اقتصادي لواقع انتاج واستھالك قصب السكر وبنجر السكر في العراق. 
  2016 – 2007توقعات انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اریما لالعوام /

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

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 
 نھلة یحیى نزھت / صدیر لالسواق الخارجیةصناعة الشخاط في العراق وامكانیة الت 
 صبري عبد الكریم حاتم/دراسة في صناعة االحذیة 
 ندى الحمداني/ الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد 
 محمد العاني / بغداد مدینة في ومنتوجاتھا الخشبیة الصناعات 
 الكاتبیحیى / العراق في والنسیج الغزل لصناعة االقتصادي التقییم  
  ابراھیم جواد كاظم/ المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة تقویم 
 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( تحلیلیة لواقع الصناعات الكیمیاویة في العراق للمدة دراسة

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

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

 .الجبوري
 سعدون الطائي وجورج الحلبي/لعامة للخیاطةانتاجیة المواد في المنشأة ا. 

  
  



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

  
  

  بغداد
31/3/2013 

 
 
 
 
 


