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 الصناعات االستخراجیة  
  
ز اقتصاده نفطي في المقام االول ،والنفطعلى اساسا یعتمد االقتصاد العراقي     یتمی
ة وب ة الثالث راق بالمرتب ضع الع ام ت نفط الخ ن ال خمة م ة ض ات مثبت ود احتیاط ج

ف  اض كل ة بانخف سیة متمثل از،ومییزة تناف ن الغ رة م ات كبی عالمیا،واحتیاط
ى  اة ال ر مغط رة غی ة كبی ة للنفط،وحاج رى المنتج دول األخ ة بال تخراج مقارن االس

د لحوالي المنتجا ة،وبنى 80ت النفطیة محلیا،وخبرة تمت ات النفطی ي العملی ا ف  عام
ل  ارتكازیة اساسیة وامكانیات لتطویرھا وخاصة في مجال الموانئ المتخصصة بنق

  .النفط الخام
راق  ام     والع ذ ع ناعتھ من دأت ص ك ب سة ألوب دول المؤس ن ال دأ .1925م د ب وق

كاال ن ذل امین م د ع وك بع ل كرك ي حق اج ف ول نت ي الحق والي ف اریخ وت  الت
رىاال أمیم .خ ل الت ام وقب ة  1972ع ة سیاس ي العامل از النفط ركات االمتی ت ش اتبع

ي االامعاقبة العراق بالحد من  ةنتاجھ والتقلیل من حصتھ ف واق العالمی الرغم .س وب
صادرات ن العائدات االاال ا،1990ھ العراق عام  تعرض لمن الحظر الذي ة لل جمالی

نتج العراق حتى قبل ا ملیار دوالر،و20 بأكثر من 2000راقیة قدرت عام النفطیة الع
ت  ة فاق ھ التكریری ا وطاقت ل یومی وني برمی ن ملی ل ع ا ال یق زو م ف ا 500الغ ل

  . مصفاة12الیوم عن طریق /برمیل
نفط    وعلیھ، دات ال ت عائ د امتلك ي العراق،وق النفط ھو المصدر الرئیسي للطاقة ف

ى ر عل أثیر المباش رن الت سینیات الق ذ خم ي من صاد العراق ة االقت  دینامیكی
صرم ة اوھي ،المن ة،وتوفر العمل صرفیات الحكومی تثماري وال ل االس اس التموی س

رامج االالصعبة الالزمة لال رادات والب صاد ی ة االقت ضروري لحیوی د ال ة والنق نمائی
ن حی الم م ي الع اني ف ز الث راق المرك ھ الع ل فی ذي یحت ت ال وطني،في الوق ث ال

دةاالحتیاطي النفطي،وحتى اال ة الجدی اطي (ول بفضل االكتشافات النفطی در االحتی یق
والي  د بح ي المؤك ل،ممثال 120العراق ار برمی اطي % 10 ملی ن االحتی م

ن  ل ع العالمي،ویأتي ثانیا بعد المملكة العربیة السعودیة التي تستحوذ على ما ال یق
  ).خیرةاالمن االحتیاطي العالمي قبل االكتشافات % 25
أمین الوصول اومثلما ان      ً لت صناعیة،مرادفا دول ال ة ال من الطاقة بالنسبة لغالبی

نفط امدادات الوقود الخارجیة بأسعار معقولة فان الى ا ة لل دول المنتج من الطاقة لل



ةاومنھا العراق یظل الحمایة الطبیعیة ونقل النفط  عار معقول سوق بأس ى ال تم .ل ویھ
ستھل ن الجانبان،الم ي یمك داث الت وردون باألح رض اكون والم نفط ان تع ن ال م

ر و ي للخط یلھ لالاالطبیع ة توص واقمكانی سعیرهس ستمر . وت ا ست وعموم
ة وان الھیدروكربونات في تلبیة الجزء اال ود المقبل ي العق المي ف ب الع كبر من الطل

  . اقةنواع الطاجمالي اكان ھناك تحول كبیر یأخذ مجراه مع تزاید نسبة الغاز في 
  

  2006 -1950معدالت انتاج النفط العراقي للفترة 
 )الیوم/ملیون برمیل(

    
 الفترة الزمنیة  متوسط انتاج النفط 

0.71 1950 - 1963  
1.5 1964 - 1976  
3.2 1976 - 1981  

1.36 1982 - 1987  
2.7 1988 - 1990  

0.57 1991 - 1996  
2.4 1997 - 2002  
1.5 2003 - 2006  

  
  2010 -  1990ات النفط العراقي اعوام احصائی

  
  جمالي االنتاج السنويا السنة

 )ملیون طن متري(
  نتاجالمعدل الیومي لال

  )یومال/ملیون برمیل(
  المعدل الیومي للتصدیر

 )یوم ال/ملیون برمیل(
1990 109.623 2.222 1.694 
1991 25.862 0.524 0.039 
1992 52.035 1.052 0.060 
1993 50.074 1.015 0.059 
1994 50.947 1.033 0.060 
1995 52.382 1.062 0.064 
1996 56.786 1.148 0.092 
1997 73.870 1.498 0.717 
1998 106.970 2.169 1.568 
1999 125.354 2.541 2.080 
2000 128.655 2.601 2.057 
2001 127.535 2.586 2.016 
2002 109.838 2.227 1.621 
2003 76.6 1.500 1.000 
2004 100.4 2.000 1.500 
2005 92.7 1.900 1.400 
2006 96.4 2.000 1.500 
2007 100.30 1.600 1.640 
2008 112.80 2.287 1.855 
2009 115.23 2.336 1.906 



2010 116.310 2.358 1.890 
  برمبل7.4= الطن المتري : مالحظة 

  
  

2013توزیع االحتیاطي النفطي عام   
عدد  منطقة التشغیل

 الحقول
 االحتیاطي

ملیار 
 برمیل

2010انتاج عام   
الف (

  )الیوم/برمیل

 امكانیات االنتاج
الف (

)الیوم/برمیل  
حكومة اقلیم 

 كردستان
6 2 15 375 

 1300 770 21 32 شركة نفط الشمال
ط الوسطشركة نف  77 13 10 680 

 820 110 8 10 شركة نفط میسان
 10050 1455 69 25 شركة نفط الجنوب

 13225 2360 113 100 االجمالي

  
وجيدیثا تحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة ح    دم التكنول ع التق  م
ن ت أكثر م در ب ار  م360جعل كمیات النفط التي یمكن استخراجھا في المستقبل تق لی

رون برمیل،وھذا یكفي لالستمرار بمعدل اال الث ق دة ث نتاج بالطاقة المتاحة حالیا لم
صف ة،فمن .ون ة ھائل ات نفطی راق بطاق ع الع ة االاویتمت ھ النفطی ل حقول ة ص ربع

راء بحسب   حقالً 15ال الم یتم استغالل  2006 عام والسبعین المكتشفة والقائمة خب
نفط اع ال ساھمو. قط اع النفط ی ري القط ویلي التكری تخراجي والتح شقیھ االس ي ب

من اجمالي تكوین % 27للبلد،وساھم بنسبة  الموازنة االتحادیة من% 95بتمویل 
% 55.5،و خلق 1988 باالسعار الثابتة لسنة اساس 2007رأس المال الثابت لعام 

ام  الي ع ن 2008من الناتج المحلي اإلجم ر م د اكث عار الجاریة،وتولی % 95 باالس
ن اج ام م صناعي لع اع ال ي القط ة ف عار الجاری ضافة باالس ة الم الي القیم م
البنزین،زیت (من اجمالي حاجة العراق الى المشتقات النفطیة% 76،وانتاج 2008

ة ) الغاز،النفط االبیض ب40467والبالغ ر مكع وم و / مت ى % 68الی ة ال ن الحاج م
  ! منتسب100000ویعمل فیھ اكثر من !مادة الغاز السائل

صافى ا     شاء م دم ان ى ع ن عدم تأمین الحاجة الكلیة من المنتجات اعاله یعزى ال
ةاعوام لتكریر النفط ذات طاقة كبیرة منذ ر قلیل صافي  غی ع م ى االن،وان جمی  وحت

  .النفط القائمة في البلد تتمیز بقدمھا،مما اثر على طاقاتھا االنتاجیة
ة      صدیر الحالی ذ الت در مناف اءان البحر(تق سعودیة المین ار بال وب الم ان واألنب ی

ل )واألنبوب السوري واألنابیب المارة بتركیا ین برمی تة مالی والي س على تصدیر ح
ات / یع طاق صیانة وتوس ي ال تثمارات ف ى االس ة ال ذا دون الحاج ون ھ وم،ولن یك ی

رد 70التي یعمل فیھا منشآت النفط العراقي اال ان .الخزن الحالیة ف ف ت  ال ن عان م
ال دمار خ رالل ال صدامیة بوح ضخ  ال ات ال صافي ومحط وي للم صف الج والق

صادرات  ستمرة لل ات الم ذاء اوالتجمیع،واالنقطاع ل الغ نفط مقاب امج ال اء برن ثن
ر  نفط اوتفجی ب ال رة نابی تاللفت ياالح ة . االمیرك ة اوتكلف ة التحتی اء البنی ادة بن ع



ین  راوح ب ي تت نفط العراق صناعة ال ار دوالر،40 - 30ل شا ملی ة ومست رو الحكوم
  ! ملیار دوالر75 ب 2007عام العراقیة قدروا ھذه التكالیف 

د ان     ة ال یخفى على اح وارده النفطی ى م سیطرة عل راق لل دمت مسیرة الع في تق
ة ن الجھود الوطنی ة م سلة طویل م : سیاق سل انون رق ركة 80/1961الق شاء ش ،إن

ة  ة العراقی نفط الوطنی راق)1964(ال ط الع ركة نف أمیم ش صفیة ) 1972 (،وت وت
ة ا..االمتیازات النفطیة األجنبیة ة العراقی نفط الوطنی ركة ال ھ ش ن النجاح الذي حققت

.C.O.N.I   شعوب في افي درة ال ى ق ً عل دا االً رائ دارة قطاع النفط العراقي قدم مث
اح و تغاللھا بنج ة واس ا الوطنی ى مواردھ سیطرة عل شركات اال اء دور ال نھ

ة ن أن .االحتكاری ذا یمك اذا وھ سر لم وة ایف تالل كخط لطة االح دمت س ي اق ى ف ول
ات عادة السیطرة على الموارد النفطیة العراقیة اتوجھھا نحو  صفیة ممتلك شركة ت

  .. رمز االستقالل الوطني العراقي- المنحلة النفط الوطنیة العراقیة
وء     دار وس م باإلھ ھ وش ة لكن ن التبعی د م ي الح م ف ل مھ د االنفط عام دارة العوائ

صدامیة ومشاریع  ة ال ة االنفجاری وتبدید الموارد على السلع االستھالكیة في التنمی
دارة  ي ص ا ف عت بالدن سلح والكوارث،وض ة والت شاریع األبھ رى وم ة الكب التنمی
ة  ة الدولی البلدان النامیة مدیونیة واشد تبعیة للنظام العالمي الجدید بالوصایة المالی

جارة العراق الدولیة وطابع العالقات بین األسعار ،ووجھت اقتصادیاتھا وتواالحتالل
سوق  ات ال واألجور والرواتب العادة إنتاج أوضاع التخلف والتبعیة من خالل عملی

اویة.االعتیادیة وخلقت عماء السوق ؟ !ھل تجاوز الحكام الجدد ھذه االوضاع المأس
  ! حتكاریةالشركات االمن الناحیة الفعلیة ھو تحت سیطرة الیوم النفط العراقي 

من مشكالت فنیة في مكامن وحقول نفط الرمیلة  الیوم تعاني صناعة النفط    
ارتفاع نسبة الماء في النفط المنتج بسبب ومنھا كركوك،،وفي والزبیر في البصرة

فقدان ،ومن و حفر آبار جدیدةاصالح اآلبار اتدھور منشآت خفض الماء وعدم 
في كثیر  الضروریة عداداتالعدم وجود ي  اسالیب القیاس والضبط للكم والنوعا

و في مواقع امن المواقع التي ینتقل بھا المنتج سواء داخل المواقع النفطیة 
ومن سھولة التالعب  عطال لقدمھاتعاني معظم العدادات من االو.االستالم والتصدیر

،كما ال )متكاملة للقیاس على مستوى القطاع النفطيتحكم ال توجد منظومة (بھا
مختبریة للتأكد من المنتوج من حیث الفحص الجھزة اوافر في كثیر من المواقع تت

وال یوجد نظام .النوعیة واكتشاف التالعب وتغییر المواصفات بالخلط وغیره
حتى ومطابقة فعال ودقیق وسریع بین شركات القطاع النفطي المستلمة والمرسلة،

 التكنولوجیا  قدمطي منكما یعاني القطاع النف.بین مواقع الشركة الواحدة
المنشآت النفطیة وباألخص تكنولوجیا استخراج وعزل الغاز  بعض في المستخدمة
  !المصاحب

ن      ي م اع النفط اني القط ط ویع األخص الخ ل وب ب النق بكات انابی ادم ش تق
ة  ة ای ة لمواجھ وانئ العراقی ي الم صدیر ف صات الت ة من تراتیجي،عدم كفای االس

ل ویعاني من .تصدیرتطورات في االنتاج وال ات النق محدودیة السعة التخزینیة وطاق
وط اال بكة خط ة ش ر منظوم سیابیتھ عب ات ،نابیبوان ان لعملی ان مھمت ا ركیزت وھم

دى تضرر كثیر من الخزانات والمستودعات وخطوط او!نتاج والتوزیع والتصدیراال



اتالحروب نابیب خالل اال ن المنتج ة م ات ھائل ى ظھور ا وما تالھا واستیراد كمی ل
  !نتاج والتوزیع والتصدیرخطط االاربكت مشكلة في التخزین 

  

2013البنیة التحتیة في القطاع النفطي اوائل عام   
 

الحالة  اعمال التطویر الموانئ
 الراھنة

 سعة النقل
الف 

الیوم/برمیل  

السعة 
 المؤثرة

الف 
الیوم/برمیل  

 ملیون 3.2خطط الضافة  البصرة
الیوم/برمیل  

 1300 1600 فعال

 200 700 فعال  خور العمیة
 
 

خطوط 
 التصدیر

الحالة  مناطق النقل
 الراھنة

 سعة النقل
الف 

الیوم/برمیل  

السعة 
 المؤثرة

الف 
الیوم/برمیل  

IPSA  العربیة –العراق 
 السعودیة

 0 1650 مغلق

 1000 1600 فعال  جیھان-كركوك   تركیا-العراق 
الوقود الثقیل عبر 

 تركیا
تركیا -مجنون   0 1500 مقترح 

 0 1250 مقترح  سوریا-حدیثة   سوریا-العراق 

 1T1A depot  –حدیثة   تركیا-العراق 
   تركیا-

 0 1000 مقترح

 - سوریا –العراق 
 لبنان

 - بانیاس –كركوك 
 طرابلس

 0 700 مغلق

 0 500 مقترح  العقبة–حدیثة   االردن-العراق 
 
 

خطوط نقل 
 النفط

 داخل العراق

اطق النقلمن الحالة  
 الراھنة

 سعة النقل
الف 

الیوم/برمیل  

السعة 
 المؤثرة

الف 
الیوم/برمیل  

 200 800 استخدام محدود  البصرة-  الرمیلة –حدیثة  االستراتیجي

  
ب     سبتھ اشكل تخری ا ن نفط م ب ال اع % 55نابی ب القط ات تخری ل عملی ن مجم م

ـنابیب النفطاقدر عدد الھجمات على مواقع و(النفطي ي ب از العراق ي )391 ( والغ  ف
سان  ین نی اني ا 2003الفترة ب انون الث ى ك ة .2007ل سبب مھاجم نفط اوب ب ال نابی
اً 651مدة كردستان العراق توقف التصدیر من  رة % 72ي ا یوم وع الفت ن مجم م



فشلت برامج الصیانة والتصلیح التي كما .)2006ول من  حتى النصف اال2004منذ 
ا ا ق علیھ ات االR10II, R10Iطل ب الجھ ن جان ة  م ا -میركی ل منھ ي -وبتموی  ف

  .المرجوةنتائج التحقیق 
شملت عملیات تخریب القطاع النفطي االعتداء المباشر على منظومة رأس البئر    
)WELL HEAD ( از ل خب دث بحق ا ح ار كم ع اآلب ي مواق رات ف ع متفج ووض

صناعي  ونابیب الناقلة للنفطالتابع لشركة نفط الشمال،وتخریب اال اء ال منظومة الم
ة  الحقول المنتج ااالمنتشرة ب ا مم راد تطویرھ ى و الم ر  ادى ال ات الحف أخر عملی ت

  !صیانةوال
رى ال ات االخ ن المعوق صة ذات    وم اھرة المخت ة الم داد العمال ي اع نقص ف

 2009  – 2007الخبرة،قلة التخصیصات االستثماریة المالیة التي لم تتجاوز اعوام 
ن % 35عن  سنوات م ة لل تراتیجیة الوطنی ي االس درة ف ات المق  – 2007االحتیاج

تمرار 2010 ة واس صافي القدیم سبة للم ة بالن ات البیئی ة المتطلب ة تلبی ،عدم امكانی
ر  م كبی دیم دع تمرار تق ى البیئة،اس لبا عل ؤثر س ا ی ة مم سب مرتفع از بن رق الغ ح

ؤ ا ی رة مم سنوات االخی ي ال ضھا ف اءة اداء للمنتجات النفطیة رغم تخفی ى كف ثر عل
 .نشاط التصفیة والتكریر

تھالك      ل اس راقمعام ي الع ة ف تھالك (الطاق ي اس و ف دل النم ب مع صیلة تناس ح
صیرة ة ق رة زمنی ي فت صادي ف و االقت وم النم دل عم ة ومع ع دون )الطاق  مرتف

صاف ین "ان ا "!2 و 1ی لوبینم ذا المعام س ھ ب )Factor(یعك سجام الطل ان
ع ة م تھالكي للطاق ومياالس دخل الق و ال أن  نم ل ف ذا المعام اع ھ ركارتف ار  یت  اآلث

صادیة ة االقت ى التنمی ضارة عل ھ !ال صادي وتتج اعي واالقت دم االجتم رات التق مؤش
ة  ورة المعلوماتی ادة والث ویر ع اقي وتط اء الط دالت االكتف سین مع و تح ال انح عم

ل  ة تحوی ة ومعالج صفیة الوقودی ي والت از الطبیع نفط والغ تخراج ال صادر اس الم
شكال وقودیة جدیدة مفیدة وتطویر مصادر الوقود غیر الناضب االوطنیة للطاقة الى 

  .وتحسین میزان المدفوعات والتبادل التجاري الخارجي
ك،  ى ذل و    ال دة نح ي المؤك از العراق ات الغ ت احتیاطی دم 112بلغ ون ق  تریلی

تراجع و. غاز الطبیعيمن االحتیاطي العالمي المؤكد لل% 8.1مكعب،وھو بھذا یمتلك 
 الى 2002 عام  ملیون قدم مكعب یومیا من الغاز الجاف865من نتاجھ واستھالكھ ا

ً 480ما یقرب من  وال زال یبدد ویحرق اكثر من ،2008 عام  ملیون قدم مكعب یومیا
ر /من الغاز) یوم/ ملیون قدم مكعب500( ملیون متر مكعب 28 یوم تكفي النتاج اكث
  ! الطاقة الكھربائیة على اقل تقدیر میكاواط من4000من 

  
وفق المصادر )  2007 – 2003احصائیات الغاز الطبیعي 

  المحایدة
  )ملیون متر مكعب(

  
  االنكماشالمعاد المرسل   المستھلكاالنتاج   السنة



  حقنھ  للحرق  الكلي
2003  9500  1560  7140    800  

2004  10500  1000  8000  500  1000  

2005  11350  1450  7900  800  1200  

2006  11900  1450  6600  800  3050  

2007  13596  1460  6621  763  4752  

المعدل 
  السنوي

11369  1384  7252  716  2160  

   
     

 في العراق كمیة الغاز الطبیعي المنتج والمستھلك والمحروق
  وفق االحصاءات الحكومیة

  )ملیون متر مكعب قیاسي  ( 2009 - 1989للسنوات 
  

  
 ستثمارالانسبة  المحروق ستھلكالم المنتج السنة
1989 16309.81 9329.55 6980.13 42.8 
1990 12871.74 9304.87 3566.87 72.9 
1991 3719.13 3156.24 562.78 84.9 
1992 6848.0 6258.60 589.40 91.4 
1993 7236.75 6615.85 620.89 91.4 
1994 7254.82 6664.88 589.93 91.9 
1995 7794.56 6755.23 1039.33 86.7 
1996 8138.40 7478.41 660.20 91.9 
1997 10325.68 8471.77 1853.91 82.0 
1998 13122.03 9630.29 3491.73 73.4 
1999 14560.77 10006.57 4554.20 68.7 
2000 14539.64 10020.73 4518.91 68.9 
2001 14719.27 10448.25 4271.13 71.0 
2002 13754.54 10415.07 3339.89 75.7 
2003 9781.0 5542.0 4239.0 57.0 
2004 14171.0 7212.0 6958.0 51.0 
2005 13723.0 7077.0 6611.0 52.0 
2006 14550.0 7755.1 6794.9 53.3 
2007 14753.5 7672.0 7081.5 52.0 
2008 15516.0 9275.0 6241.0 59.8 
2009 17521.0 10139.0 7381.0 58.0 

  
وواط      اج كیل ود النت ة الوق العراق -ان كلف ة ب ة حراری ي محط دة ف اعة واح  س

ة 5تستعمل النفط كوقود تعادل  ة الكھربائی ن الطاق ة م س الكمی  مرات كلفة انتاج نف
ك  ة،ومع ذل ة غازی ي محط ة ف وربین ذو دورة مركب ع ت ي م از الطبیع باستعمال الغ

تعمال  ى اس ة عل اء المتعاقب ط وزارات الكھرب صر خط ع ت نفط والتوس ال



ة !باستخدامھ وتغض النظر على المطلب الملح في تحویر المحطات الحراریة الحالی
كي تشتغل على الغاز الطبیعي وبطریقة الدورة المركبة،والتركیز على تصدیر النفط 

وفیر %!159لكون ریعھ ھو االعلى قیاسا بریع الغاز،وبما یعادل   16000ویمكن ت
از دینار عراقي للخزینة مقاب تبدالھ بالغ ة اس صدیره نتیج ري ت ط یج ل نف ل برمی ل ك

  !ویزداد التوفیر مع ازدیاد االسعار!الطبیعي في محطات الكھرباء بالعراق
نفط  ذ ال ى نب ة عل ة العراقی دمت الحكوم صواب واق     في حالة العودة الى الحالة ال

تعمال الغ ى اس ة،ولجأت ال ات الكھربائی شغیل المحط ي ت شتقاتھ ف ام وم از الخ
ى  ة ال ا بحاج ق310الطبیعي،فأنھ ي( مقم ب قیاس دم مكع ون ق از )ملی ن الغ ا م یومی

الج و )Processed Gas(المع ط او نح از 400فق ن الغ ق م  مقم
ام و )Raw(الخ ى نح ة ال صناعة النفطی تحتاج ال از 500،وس ن الغ ا م ق یومی  مقم

نة  ول س ي بحل ة 2015الطبیع ة وخاص صناعات العراقی صة ال ،وح
ة تكون ..)مدة،البتروكیمیاویات،االلومنیوم،االس(التحویلی ق 1900س  مقم

صاد 2.8االجمالي سیكون .یومیا ھ االقت ا یحتاج  ملیار قدم مكعب قیاسي یومیا ھو م
ینتج  ا س تھالك المحلي،بینم ي لالس از الطبیع ن الغ ب 3.6العراقي م دم مكع ار ق  ملی

اج  صاحب النت از الم ن الغ ا م ي یومی ن6قیاس ا م ل یومی ین برمی ط  مالی نفط فق  ال
 سیكون 2015بعبارة اخرى فأن نسبة المستھلك الى المنتج من الغاز الطبیعي عام .

  ! مقمق یومیا800،وستبلغ كمیات الفائض عن حاجة الطلب المحلي 78%
ام بلغ ا الى ذلك     سائل ع ي  ا2002نتاج الغاز ال اً من مجمع ن یومی ة آالف ط ربع

دول امصافي كان یصدر الفائض منھ لف طن یومیاً من الاالشمال والجنوب و  ى ال ل
از الى  ا2008عام وانخفضت ھذه الكمیات .المجاورة لفي طن یومیاً من مجمعي الغ

طن یومیاً من المصافي،ویستمر االستیراد للتعویض ولو جزئیاً عن النقص  600 و
  . في حاجة المواطنین

 واالوضاع والتعقیدات القطاع النفطي،بسبب السیاسات النفعیة للنظام الدكتاتوري   
االمنیة وتفاقم االرھاب،والصراع الدائر حول شكل ومضمون الدولة العراقیة 

حالت دون احداث نقلة نوعیة في  وصعوبات الجدیدة،یعاني جملة مشكالت
لم یكن خافیا على و.نشاطھ،تسھم في بناء شبكة من الصناعات االمامیة والخلفیة

فع العمل العسكري الذي تزعمتھ الوالیات  ركائز ودوااھمن النفط شكل احد ا
لى جانب العنوان االمتحدة األمریكیة ضد العراق والذي انتھى باحتالل العراق كلیا 

على ترتیب ي  الرئیسھان ینصب جھداومن الطبیعي .العریض لنشر الدیمقراطیة
 في مجال السیطرة الوطنیة على قطاع النفط ةقوانین السابقاللغاء كل امقدمات 

ابتداء من تعویم آلیة األسعار ،اعتباره المصدر األساس للدخل القومي في العراقب
   .ھمال عملیة تحدیث البنیة التحتیة لقطاع النفطامرورا ب

 خطط احالة عقود حقول النفط والغاز الى الشركات تستمرا 2003    بعد عام 
 للنفط ي حدیث عن تشریع قانون جدیداجنبیة بوتیرة متسارعة مع غیاب اال

جنبیة ال جل التعاقد مع الشركات االامن وتنفیذ خطط الحكومة العراقیة !والغاز
ولویاتھا اوضعت في  نھااقتصر فقط على الحقول المكتشفة وغیر المطورة بل ی

نتاج على مدى عشرات السنین حقول النفط المنتجة العمالقة التى بقیت مستمرة باال



وتتسابق الشركات .حتیاطیات النفطیةمن االعظم وال زالت تحتوي على الجزء اال
جنبیة وعلى رأسھا كبرى الشركات العالمیة التي تم تأمیم عملیاتھا في العراق اال

،وھذا كبر منھا من اجل اعادة سیطرتھا على الجزء اال1975 – 1972خالل الفترة 
 عقد التنازل عن نصف الغاز في الجنوب الى شركة شل البریطانیةما شھدناه في 

و اعدم اعادة تأھیل وتصلیح ت الحكومة العراقیة تتعامى عن وال زال!الھولندیة
 وما 2003 و1991التي تضررت خالل حروب المھملة استبدال كابسات الغاز 

حتیاطي من اال% 90فان حوالي وفي دورات التراخیص االجنبیة !بینھما من حصار
ذكیة التي اطلق علیھا عقود بعقود الشراكة الجنبیة اادارتھ شركات تولت المثبت 

  !خدمة تمویھا وتضلیال للرأي العام
لقد شجع الدستور الدائم وتخبط البرنامج الحكومي والخطط الدوریة للقطاعات     

بشكل مرسوم ومتعمد،كل مصطلحات االقتصادیة على اعداد القوانین التي تغیب 
 عدالةال"و" التقدم االجتماعي"و" التحرر االقتصادي"و" التنمیة"

الطابع الطبقي لسلطة الدولة فجاءت القوانین التالیة تباعا لتعكس "االجتماعیة
وسیاستھا في المیادین االجتمااقتصادیة ودور الوشائج االصطفائیة دون الوطنیة 

  .في تمریرھا
  قانون استیراد وبیع المشتقات النفطیة .1
 30ة في  الذي أقره مجلس الرئاس2006لسنة ) 13(قانون االستثمار رقم  .2

  2006نوفمبر 
  الجدیدمشروع قانون النفط والغاز  .3
  قانون االستثمار الخاص في تصفیة النفط الخاممشروع  .4

   عقود الخدمة التي درج علیھا الحكام الجدد في بغداد ھي اتفاقیات شراكة ذكیة 
تعني ان الدولة تسیطر نظریا على النفط بینما تقوم الشركات ونتاج النفطي في اال
ددة الجنسیة باستخراجھ بموجب عقود وتبقى نشاطات الدولة عملیا مقیدة المتع

وتعتبر عقود  الخدمة او مشاركة االنتاج التي .بصورة صارمة بشروط في العقود
الجدید اعادة تصمیم جذریة لصناعة النفط مشروع قانون النفط والغاز نص علیھا 

دافع االستراتیجي ھو سعي العراقیة،تنقلھا من الملكیة العامة الى الخاصة،وال
في سوق مضطرب،وحاجة شركات النفط متعددة " من الطاقةا"الغرب لتحقیق 

ورغم ما فیھا من .احتیاطیات جدیدة تؤمن لھا النمو في المستقبل" لحجز"الجنسیة 
عیوب بالنسبة لالقتصاد العراقي والدیمقراطیة في البالد،فقد جرى فرضھا في 

ات عامة وصریحة،وال حتى عرضھا لالستفتاء العراق دون طروحات ومناقش
وتعتبر نظم المشاركة الجدیدة انتزاعا لحقوق حكومات البلدان المنتجة .الشعبي العام

ووظائفھا باعتبارھا سلطة عامة تمتلك حقوق السیادة على اراضیھا،ولكن باسلوبا 
  !ملطفا ھذه المرة

  
 وفق خطة انتاج النفط الخام والغاز المصاحب للنفط الخام

  خطة التنمیة الوطنیة
2010 - 2014 



  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  

ي تعتبر حقول كبریت المشراق في محافظة نینوى اال  من جھتھا  ا ف ن نوعھ ر م كب
ت(العالم من ناحیة االحتیاطي المثبت شرقاط ب وتحتوي مناجم الكبری ي ال الموصل ف

ي على احتیاطي یعتبر من االحتیاطات الضخمة ایضا في العالم،حیث تز ید الكمیة الت
ن  اطن االرض ع ن ب تخراجھا م ن اس ن500یمك ون ط ر ،) ملی صدر آخ د م ویوج

  . معالجة الغاز المصاحب للنفط نللكبریت في العراق ناتج م
ام      ل ع رب الموص شراق ق ي الم ت ف دین الكبری ات تع دأت عملی ت 1972ب ؛كان

استطاع العراق و.1988 ملیون طن بالسنة عام 1.25 بحوالينتاجیة تقدر الطاقة اال
ادة  ل زی بمساعدة الیابان اواخر الثمانینات من زیادة اعمال كبریت المشراق من اج

سبة  ت بن ادرات الكبری ي % 30ص ستوى ف ھ الم ان علی ا ك الغ 1987مم  والب
ك ب 500000 امض الكبریتی ن ح صدیر م ادة الت سنة وزی ن بال ن 10000 ط  ط

نویا ت.س دالت اس ادة مع ضا زی وي ای راق ین ان الع ن ك نفط م ن ال ت م خراج الكبری
ولیة حد مصادر المواد االاویعتبر الكبریت .%90نسبتھ   الى ما1987معدالت عام 

ي العالم ة ف صناعات الكیمیائی راق ال،لل ي الع ستعمل ف ك وی امض الكبریتی اج ح نت
ت الزراعيواال اني .سمدة الفوسفاتیة والكبری دات وتع ت اوح ن زی ت م ة الكبری زال

ر اذ االھمال الكالغاز  ت دون بی ر موجودة ابقی صرة وبیجي،وھي غی ي الب الح ف ص
صال في الدورة بالرغم من توفر الموارد المالیة وكون ھذه المشاریع مشخصة منذ ا

ن و ھ ازم ت فی ن الكبری ة م سبة عالی ود ن از بوج ت الغ رح زی ة ان ط رار بالبیئ ض
  .والمعدات

أتي  فات فی ا الفوس ي    ام ة ف ة الثانی ي المرتب راق ف ات خاماتالع ى ھ احتیاطی عل
ة،مستوى العالم اديوتوجد ھذه الخامات في منطقة عكاشات في محافظ وھي ، الرم

ز اذات نوعیة متوسطة من ناحیة المحتوى من الفوسفور وتحتاج  ات تركی لى عملی
ي .الستعمالھا صناعیا ر ف ي اوعلى الرغم من االرتفاع الكبی ام الفوسفات ف عار خ س

ة سوق العالمی ضاعف (ال صف االمنت ام ذ الن ن ع و2008ول م عاف ا4  بنح م )ض ل
كبر مجمع صناعي االعراق ضم ،على الرغم من  المطلوبھتماماالیشھد ھذا القطاع 



ة ي المنطق فات ف عو.للفوس د مجم ائمیع ي الق فات ف ن ا  الفوس شاریع م ر الم كب
ق لالحدث الطرق ا وتستخدم فیھ  العراقاالستثماریة في ع بطری نتاج،ویرتبط المجم

ات-القائم- بغداد(فضال عن سكة حدید ) الرمادي -قائمال( ود )عكاش د العم ي تع ،والت
ل )منجم عكاشات(الفقري الذي یربط المجمع بالمنجم  ن المعم د ع  135،والذي یبع

ل(كم،فضال عن ربط السكة بمدینة  شرقاط-الموص ل ) ال ة النق ت الداخل ار الكبری حج
ناعة اال ي ص ة،ف مدة الكیمیاوی ط اآلخاس دادما الخ ة بغ ل بمدین ربط المعم ان .ر فی

 1987عام ت قدر احتیاطي الفوسفات الصخري والموجود غالبا في منطقة عكاشات
  ! كافیة لتأمین الحاجة المحلیة لعدة قرون–طن ملیار  5.5ب 

ى      ذا ال ة  ھ ة الرطب ي منطق ة ف ال الزجاجی ن الرم ة م ات ھائل ب كمی جان
  !لصناعیة،خاصة طین السیرامیكمثبت من االطیان ا باالنبار،واحتیاطي

ام  د ع ام تواج ح الطع سبة لمل تخراج 2007    بالن الن الس راق معم ي الع  ف
ح 28و!الملح،بواقع معمل لكل من القطاعین العام والخاص ورة مل  معمل لتنقیة وبل

ة  ا االنتاجی غ طاقتھ اص وتبل ن24471الطعام یدیرھا القطاع الخ سنة/ ط اج !ال وانت
  !لسد حاجة االستھالك المحلي ولیس الغراض التصدیراق ھو ملح الطعام في العر

  
  2007استخراج الملح في العراق عام 

  
عدد 

المعامل في 
  العراق

عدد 
االیدي 
  العاملة

قیمة االنتاج 
بالدینار 
  العراقي

قیمة مستلزمات 
االنتاج بالدینار 

  العراقي

القیمة 
المضافة 
بالدینار 
  العراقي

استخراج 
  الملح

2  91  732359  3151489  8173869  

     
سبة والتحویلیة الصناعات االستخراجیة   شھد نشاط     ي ن ا ف ة تراجع ر النفطی غی

 % 1.7  بلغت النسبةو.تولید الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاریة مساھمتھ في
وفر اال انھ .1979عام % 6 بعد ان كانت 2008عام  وفي الظروف القائمة الیوم یت

  :ومن اھمھا الثروة المعدنیة مات النجاح في مجال استثمارمقو العدید من
 ي  توفر ددة والت الخامات المعدنیة والصخور الصناعیة بانواع واستعماالت متع

  .معظمھا غیر مستغل ال یزال
 ات ات ونوعی ن كمی ة ع ات المطلوب ات والمعلوم وفر البیان ات  ت ذه الخام ھ

  .والصخور الصناعیة
  ى ة ال د المتنامی ة البل اتحاج دة  الخام ة عدی ناعات محلی وفرة ووجود ص المت

  .تعتمد علیھا كمدخالت لھا
 اد مدة  ازدی صنیع االس فات لت ت والفوس ادتي الكبری ى م المي عل ب الع الطل

  .الكیمیاویة
 وجود اسواق كبیرة،اقلیمیة ودولیة،تستوعب الصادرات من ھذه الخامات.  



 اج،وفي مق یة لالنت ة االساس ة التحتی ر البنی وفر عناص اتت  دمتھا المالك
  .الجیولوجیة المتخصصة الالزمة

جمالي اذ زالت الصناعة االستخراجیة تحتل حصة االسد في الناتج المحلي اال ال   
،وتشمل الصناعة االستخراجیة في بالدنا صناعة 2005  عام%81.7بلغت 

استخراج النفط والغاز والكبریت والفوسفات وغیرھا من الخامات غیر 
من  %16 2005عام  ت القیمة المضافة للصناعة االستخراجیةبلغو!المعدنیة

ن العراق یعتبر ا.القیمة المضافة للصناعات االستخراجیة لمجموع الدول العربیة
ولیة لصناعة فیھ جمیع المواد اال البلد الوحید خارج الوالیات المتحدة وروسیا الذي

ملیون  3500 یاطي یعادلحتاب ذ یحوي الخامـات الفوسفـاتیةاسمدة الكیمیاویة اال
ضافة ملیون طن باال 150حتیاطي یتجاوز اطن بنوعیة متوسطة،والكبریت الحر ب

الكبریت في الصناعة النفطیة،وفیھ الغاز الطبیعي والنفط كأكبر  لما ینتج من
متالكھ حصة في شركة البوتاس العربیة في الى اضافة االبحتیاطي في العالم،ا

سمدة كبر مصدر لالان یكون امن المفروض  اننتاج البوتاس،وكردن الاال
   .ءلوال سیاسة صدام الرعنا وائل التسعیناتاالكیمیاویة في العالم 

  
 اساس الصناعات التحویلیةالصناعات التكریریة   
  
يا    املین ف دد الع ة زداد ع صناعات التحویلی ة  - ال صناعیة التحویلی شآت ال المن

رة ناعات الصغیرة والحرفیةومصافي النفط والمنتجات النفطیة والص  – 1975 الفت
في ة ھذا القطاع وتحسنت نسبیا مشارك،ھاجمالي فینتاج االارتفعت قیمة اال و1989

ومي دخل الق وین ال سبعین.تك د ال نوات العق الل س ن ي اوخ ة م شر مجموع ن ن مك
المنشآت الصناعیة في العدید من المدن العراقیة وخاصة في كل من بغداد والبصرة 

ساسیا في عملیة التنمیة اولعب قطاع الدولة دورا .ل وبعض المدن األخرىوالموص
ة نفط المالی وارد ال سبب م صناعیة ب اص ،ال اع الخ شاركة القط اءت م ین ج في ح

  .والقطاع المختلط بالدرجة الثانیة والثالثة
اع       ى حساب القط اء عل ة ج صناعات التحویلی املین في ال دد الع ي ع  الزیادة ف

سنواتاث كانت الھجرة الریفیة واسعة جدا الزراعي حی رغم ،لى المدن خالل تلك ال
نھمانھا لم تستطع ا ر م ستوعب الكثی د .ن ت دد اوق املین الج ي للع در الریف ر المنح ث

ى االذین لم یحصلوا على  ل اي تأھیل صناعي ضروري بشكل سلبي عل ة العم نتاجی
ى ووعلى عملیات الصیانة واال شآت وعل ك المن ي تل وع حوادث ودامة ف ابات اق ص

ن االاكثیرة  ا ع ائن وتوقفھ ي المك اجثناء العمل وعلى زیادة العطالت ف ت .نت وفرض
مما الدولة على المنشآت الحكومیة تشغیل عدد كبیر من العمال یفوق حاجتھا بكثیر 

  .نتاجیة العمل للفرد الواحدانتاج وتدھور لى رفع تكلفة االادى ا
  

  2005لناتج المحلي االجمالي عام دور القطاعات االقتصادیة في ا
  

المجمالخدماملكتجارالبنوالنقل الكھرالتالصناالتعدالزراالعا
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19
88  

13.8  17.7  12.8  7.4  1.5  6.3  6.3  12.2  3.3  18.4  100  

20
04  

7.3  62.9  1.6  2.9  0.5  7.6  1.4  6.3  0.7  10.7  100  

20
05  

7.1  63.2  1.5  0.9  0.4  7.4  1.3  6.3  0.4  11.8  100  

  
بعض مؤشرات الصناعة التحویلیة في العراق ونسب 

 )2000 - 1990(تقدیرھا
  

عدد  الزمن
 )عامل(/العاملین

جمالي القیمة ا
 )دینار(/المضافة

كوین جمالي تا
رأس المال 

  الثابت 
 )ملیون دینار(

1990 1120547 649520.5 1014.1 

1992 58989 1301912 2339 

1994 723297 22429540 6258.2 

1996 786606 54155662.9 4507.8 

1998 585394 62890891.5 22519.7 

2000 1674188 260316852.1 98553 

معدل النمو 
 جمالياال

3.7% 172.5% 151.6% 

  
االرتفاع الملموس في نسبة مشاركة الصناعة التحویلیة في    في ھذه الفترة لوحظ 

ك المشاركة تكوین الناتج المحلي ى تل رأت عل ي ط رب ،وتأثیر رغم التقلبات الت الح
یرانیة بصورة مباشرة على تلك التقلبات بالنسبة للنفط الخام والصناعة اال -العراقیة

سعار تلك الفترة وفي القفزات غیر اجلى في ارتفاع بروز تضخم مفرط ت،والتحویلیة
ي االاالعتیادیة في قیمة ونسبة مشاركة اال اتج المحل ي الن صناعي ف اج ال الي نت جم

ق اال ةوف عار الجاری ق اال،س شاركة وف سب الم ت ن ین كان ة في ح عار الثابت ر اس كث
ة ت .واقعی د عطل درة االلق ة الق یج الثانی ي الخل صناعة حرب ي ال ة ف نتاجی

ةا راق او،لتحویلی صنیعاعادت الع ل الت ا قب رة م ى فت ام .ل ات النظ سبب سیاس وب
ام والحروب والحصار االقتصادي تراجع حجم اال  1990نتاج الصناعي التحویلي ع

اس  ام ابالقی ى ع ذكر ان .1980ل ة ی صناعة التحویلی اع ال ام مساھمة قط  2012ع
  !ي من الناتج المحلي االجمال%1.7لى انخفضت ا

  



  اركة قطاع الصناعة التحویلیةتطور مش
  1989 - 1975نتاج المحلي للفترة  في قیمة اال

  "مالیین الدنانیر العراقیة"
  

الصناعة التحویلیة  السنة
سعار الجاریةباال  

 لى الناتجانسبتھا 
جمالياال المحلي  

الصناعة 
 التحویلیة

سعار باال
 الثابتة

لى لنسبتھا 
 الناتج
المحلي 

جمالياال  
1980 709.0 4.5 709.0 4.5 

.م.غ 6.4 717.1 1981 .م.غ   

.م.غ 7.4 949.8 1982 .م.غ   

.م.غ 7.7 988.6 1983 .م.غ   

.م.غ 8.3 1255.4 1984 .م.غ   

1985 1425.1 9.2 760.0 6.9 

1986 1755.8 11.4 722.7 5.9 

1987 2071.1 11.1 942.5 6.0 

1988 2641.0 12.8 962.1 6.1 

1989 2694.2 12.3 861.1 7.3 

  
    األھمیة النسبیة المئویة للقطاعات االقتصادیة في اجمالي 

 تكوین الرأسمال الثابت
  باألسعار الجاریة عام 2002

 
 المجموع العام الخاص االنشطة االقتصادیة

 16.23 19.2 2.74 الصناعات التحویلیة عدا النفط والكھرباء

 6.23 7.6 0.007 االستخراجیة

 12.91 15.8 0 الكھرباء والماء

 2.12 2.49 0.48 البنوك والتأمین

 8.8 10.76 0.01 الزراعة والصید

 13.25 16.21 0 النقل والمواصالت والخزن

 
 
 

األھمیة النسبیة المئویة للقطاعات االقتصادیة في اجمالي 
 تكوین الرأسمال الثابت

  باألسعار الثابتة عام 2002



 
 المجموع العام الخاص االنشطة االقتصادیة

 17.1 20 3.34 الصناعات التحویلیة عدا النفط والكھرباء

 8.465 10.3 0.008 االستخراجیة

 13.795 16.78 0 الكھرباء والماء

 2 2.3 0.724 البنوك والتأمین

 6.88 8.37 0.01 الزراعة والصید

 13.43 16.35 0 النقل والمواصالت والخزن

     
   

  2009ام كمیة وقیمة السلع الرئیسیة المنتجة ع
  )الف دینار(في منشآت الصناعة التحویلیة الكبیرة 

  
 القیمة الكمیة الوحدة القیاسیة السلع المنتجة

 782776 352 طن الزیت النباتي
 1259996 2406 طن دھن نباتي
 0 0 طن سكر أبیض

 273368579 2239845 عدد باأللف المشروبات الغازیة
 18577755 781 عدد باأللف بطانیات صوفیة

 11817738 460 ألف زوج أحذیة جلدیة مختلفة
 351131683 2243687 عدد باأللف الطابوق على أختالف أنواعھ

 123551404 1056441 طن السمنت العادي
 1802203 14060 عدد مبردات ھواء
 2371523 8172 عدد طباخات غازیة

 1478859 3077 عدد ثالجات
 1752615 12087 عدد مدافئ نفطیة
 0 0 عدد تلفزیونات

 162232 5794 عدد مراوح مختلفة
 0 0 عدد باأللف بطاریات جافھ مختلف االحجام

 702442 10 عدد باأللف بطاریات سائلة
)تجمیع ( سیارات ركاب   1693528 52 عدد 
)تجمیع ( سیارات شحن   19953908 173 عدد 

 58726 1157 عدد دراجات ھوائیة
  
  

  2009  عامنتاجعات ومستلزمات االنتاج والمبیقیمة اال
    في المنشآت الصناعیة الكبیرة

  )لف دینارا(القطاع وفق الصنف و
  

قیمة  القطاع الصنف
 المبیعات

قیمة االنتاج 
 الصناعي

قیمة مستلزمات 
 االنتاج



 3585.173 14421.926 13094.86 عام
 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

 التعدین واالستخراج
عدا استخراج (

)النفط  
 3585.173 14421.926 13094.86 مجموع

 22497.129 60786.068 23202.702 عام
 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 62552.574 133973.425 38205.85 خاص

 المواد الغذائیة

 85049.703 194759.493 61408.552 مجموع
 0 0 0 عام

 86273.548 191243.227 189384.48 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 79813.882 89381.369 90183.845 خاص

المشروبات الغازیة 
 والكحولیة

 166087.43 280624.596 279568.325 مجموع
 0 0 0 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

تنقیح التبغ وصناعة 
 السجائر

 0 0 0 مجموع
 20010.762 51322.77 41455.145 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 148.674 538.384 538.384 خاص

 المنسوجات

 20159.436 51861.154 41993.529 مجموع
 4175.352 3046.877 2622.815 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 500.472 1646.857 1075.574 خاص

 المالبس الجاھزة

 4675.824 4693.734 3698.389 مجموع
  
  

  2009عام المزایا في المنشآت الصناعیة الكبیرة جور واال
  )لف دینارا(والقطاع وفق الصنف 

  
  

 المجموع المزایا االجور القطاع نوع الصناعة
 34084277 2626787 31457490 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

 التعدین واالستخراج 
)عدا استخراج النفط(  

 34084277 2626787 31457490 مجموع
 99194610 5375704 93818906 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني

 المواد الغذائیة

 20322085 923155 19398930 خاص



 119516695 6298859 113217836 مجموع
 0 0 0 عام

 11669111 1737215 9931896 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 7532956 781176 6751780 خاص

 المشروبات الغازیة والكحولیة

 19202067 2518391 16683676 مجموع
 0 0 0 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

 تنقیح التبغ وصناعة السجائر

 0 0 0 مجموع
 187133111 4744634 182388477 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 16590 190 16400 خاص

 المنسوجات

 187149701 4744824 182404877 مجموع
 39930383 275465 39654918 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 1302387 280810 1021577 خاص

 المالبس الجاھزة

 41232770 556275 40676495 مجموع
 0 0 0 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

 الجلود ومنتجاتھا
)عدا األحذیة (  

 0 0 0 مجموع
 36724044 1861685 34862359 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

  والصناعات الجلدیة حذیةاال

 36724044 1861685 34862359 مجموع
 0 0 0 عام

 517933 70034 447899 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 103325 6600 96725 خاص

 الخشب ومنتجات الخشب واألثاث

 621258 76634 544624 مجموع
 10388005 678999 9709006 عام

 1391275 211105 1180170 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 158108 8743 149365 خاص

 الورق والمنتجات الورقیة والطباعة

 11937388 898847 11038541 مجموع
 768871804 24392550 744479254 عام

 2621216 370760 2250456 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 3246833 470545 2776288 خاص

 الكیمیاویة ومنتجات النفط
  والبالستك

 774739853 25233855 749505998 مجموع
 منتجات الخامات التعدینیة غیر المعدنیة 275761056 21325694 254435362 عام

 657468 48640 608828 مختلط



 0 0 0 تعاوني
 57457417 1983606 55473811 خاص

 333875941 23357940 310518001 مجموع
 16889156 523472 16365684 عام

 0 0 0 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

 الصناعات المعدنیة األساسیة

 16889156 523472 16365684 مجموع
 64658127 3412744 61245383 عام

 0 0 0 مختلط
يتعاون  0 0 0 

 0 0 0 خاص

 المنتجات المعدنیة المصنعة 
)عدا المكائن والمعدات(  

 64658127 3412744 61245383 مجموع
 26822847 5332235 21490612 عام

 8016725 1129081 6887644 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 40400 0 40400 خاص

 المكائن
)عدا الكھربائیة  (   

 34879972 6461316 28418656 مجموع
 144583307 6713645 137869662 عام

 3182028 245770 2936258 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

 المكائن واألجھزة والمعدات الكھربائیة

 147765335 6959415 140805920 مجموع
 34335618 2803068 31532550 عام

 2452110 163610 2288500 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 خاص

 صناعة وتصلیح وسائط النقل

 36787728 2966678 33821050 مجموع
 1739376345 80066682 1659309663 عام

 30507866 3976215 26531651 مختلط
 0 0 0 تعاوني
 90180101 4454825 85725276 خاص

 المجموع العام

 1860064312 88497722 1771566590 مجموع
  
  
  

عام عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة وعدد المشتغلین فیھا 
2009  
  والقطاعوفق الصنف 

  
  

 عدد المنشات القطاع نوع الصناعة عدد المشتغلون
 مجموع إناث ذكور

 التعدین واالستخراج 3089 430 2659 3 عام
 0 0 0 0 مختلط



 0 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 0 خاص

)عدا استخراج النفط (  

 3089 430 2659 3 مجموع
 15002 4294 10708 10 عام

 0 0 0 0 مختلط
 0 0 0 0 تعاوني
 5503 351 5152 128 خاص

 المواد الغذائیة

 20505 4645 15860 138 مجموع
 0 0 0 0 عام

 970 60 910 1 مختلط
 0 0 0 0 تعاوني
 1342 32 1310 12 خاص

 المشروبات الغازیة والكحولیة

 2312 92 2220 13 مجموع
 0 0 0 0 عام

 0 0 0 0 مختلط
 0 0 0 0 تعاوني
 0 0 0 0 خاص

 تنقیح التبغ وصناعة السجائر

 0 0 0 0 مجموع
 22154 5878 16276 6 عام

 0 0 0 0 مختلط
 0 0 0 0 تعاوني
 6 1 5 1 خاص

 المنسوجات

 22160 5879 16281 7 مجموع
 5026 1709 3317 2 عام

 0 0 0 0 مختلط
 0 0 0 0 تعاوني
 421 272 149 1 خاص

 المالبس الجاھزة

 5447 1981 3466 3 مجموع
  
  

  نتاج في المنشآت الصناعیة الكبیرة ن وقیمة االوالمشتغل
  2009 عامحسب فئات عدد المشتغلین والقطاع 

  
  

)ملیون دینار(قیمة االنتاج  عدد المشتغلون القطاع فئات عدد المشتغلین  
 0 0 عام

 0 0 مختلط
 0 0 تعاوني
 8637401 148 خاص

1 - 9  

 8637401 148 مجموع
 3332700 46 عام

 77956 15 مختلط
 0 0 تعاوني
 23716519 620 خاص

10  - 19  

 27127175 681 مجموع

20  - 29  3351950 92 عام 



 0 0 مختلط
 0 0 تعاوني
 27787944 648 خاص

 31139894 740 مجموع
 6570646 141 عام

 0 0 مختلط
 0 0 تعاوني
 47909480 1883 خاص

30  - 39  

 54480126 2024 مجموع
 6895667 210 عام

 0 0 مختلط
 0 0 تعاوني
 87761137 2549 خاص

40  - 49  

 94656804 2759 مجموع
 13955776 817 عام

 1847525 132 مختلط
 0 0 تعاوني
 331470554 10224 خاص

50  - 99  

 347273855 11173 مجموع
 6191460 332 عام

 8574185 685 مختلط
 0 0 تعاوني
 60691689 2934 خاص

100 - 249  

 75457334 3951 مجموع
 2782527 1107 عام

 11703736 1247 مختلط
 0 0 تعاوني
 14314352 757 خاص

250 - 499  

 28800615 3111 مجموع
 42994102 5517 عام

 193575087 1511 مختلط
 0 0 تعاوني
 70143019 774 خاص

500 - 999  

 306712208 7802 مجموع
 2741896453 161426 عام

 0 0 مختلط
 0 0 تعاوني
 0 0 خاص

1000 + 

 2741896453 161426 مجموع
 2827971281 169688 عام

 215778489 3590 مختلط
 0 0 تعاوني
 672432095 20573 خاص

 المجموع العام

 3716181865 193851 مجموع
  
  



القیمة (ت الكبیرة آسنوي للمنشحصاء الصناعي الاال
  جور والمزایاواال

  )ملیون دینار (2009 – 2005اعوام 
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 األنتاج

قیمة 
المبیعا

 ت

465678.8 119.442 69 عام
83 

15054.
402 

788411.4
28 

422085.36
9 

702352.8
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صفاة    ى الم سیطرة عل ة بال بدایة خمسینیات القرن الماضي قامت الحكومة العراقی

الصغیرة في منطقة كركوك،وتعاقدت مع شركة امریكیة لبناء مصفاة اخرى بالقرب 
ة 1961كما قامت الحكومة العراقیة عام ).مصفاة الدورة(غدادمن ب  بتجرید مجموع

دم  سبب ع سابق ب ي ال شركة نفط العراق من جمیع االمتیازات التي حصلت علیھا ف
ي  ة ف مال الُرمیل ل ش ى حق سیطرة عل ك ال مل ذل تثمار الالزم،وش شركة باالس قیام ال

نفط صادر ال ن اھم م ر م ي .جنوب العراق الذي یعتب ام وف ة 1964ع ت الحكوم  قام
ة  ة العراقی نفط الوطنی ركة ال م ش ة باس ركة وطنی یس ش ة بتأس ) INOC(العراقی

ط  ركة نف ا ش ت تمتلكھ ي كان اطق الت ویر المن ي وتط نفط العراق اع ال الدارة قط
راق، واسست .العراق ط الع ركة نف ات ش بعدھا قامت الحكومة العراقیة بتأمیم عملی

شركة ا ي ال رى ھ ة اخ ركة وطنی نفط ش ات ال ة لعملی ت ).ICOO(لعراقی د انتھ وق
ام  ول ع راق بحل ي الع ة ف صناعة النفطی ل ال أمیم كام ن ت ة م ة العراقی الحكوم

ة .1975 یع البنی راق بتوس سبعینیات،قام الع صف ال نفط منت عار ال اع اس ع ارتف وم
ناعة  ة ص الح ھیكلی ام باص صافي،كما ق اج الم ضاعف انت التحتیة لصناعة النفط لیت

نفط الع ام ال ي ع ة ف اع 1976راقی اء قط یط وبن وم بتخط نفط لتق ،وتأسست وزارة ال
داخلي  سویق ال ة الغاز،والت نفط ومعالج ر ال سؤولیة تكری طالع بم نفط واالض ال

  !لمنتجات الغاز عبر عدة مؤسسات تابعة لھا
،تصاعدت معدالت االنتاج النفطي العراقي 1979قبل حرب العراق مع ایران عام     

 ملیون برمیل 3.2 ملیون برمیل یومیا ومعدالت التصدیر الى حوالي 3.5الى حوالي 
ول .یومیا ي ایل رب ف شوب الح ة ن دالت لغای ك المع ي الحقت 1980واستمرت تل  الت

شآت  ك من ي ذل ا ف ة االخرى،بم ة العراقی شآت النفطی م المن ة بمعظ رارا فادح اض
زن ل والخ شآت النق ناعة الغاز،ومن اج والتكریر،وص صدیر واالنت عالت م . والتوزی ول

ام  دالت ع ى مع وم1979تصل معدالت االنتاج والتصدیر الالحقة ال ى الی م . حت ورغ
ي  ة الت صناعة النفطی ي ال راق ف تثمارات الع ف اس ظروف الحرب مع ایران،لم تتوق

ة ا االنتاجی ادة طاقتھ ر وزی صافي التكری ة .شملت صیانة م ت الطاق رب كان ل الح فقب
ل320التكریریة للعراق تبلغ حوالي  ف برمی ي / ال ة ف صفاة القائم ت الم الیوم،وكان

والي  تج ح صرة تن ي الب راق ف وب الع ل140جن ف برمی دورة / ال صفاة ال الیوم،وم
ومع بدایة الحرب ُدِمرت .الیوم/ الف برمیل80القائمة بالقرب من بغداد تنتج حوالي 

صفاة 1988مصفاة البصرة عدة مرات وتوقفت عن التشغیل بدایة عام  ،وواصلت م
ة  ي بطاق صفاة بیج ملت م شائھا وش م ان دة ت صافي جدی ب م شغیل بجان دورة الت ال

دارھا  ل70مق ف برمی دارھا / ال ة مق ي بطاق مال بیج صفاة ش ف 150الیوم،وم  ال
ن .الیوم/برمیل ر م ى اكث ة ال صافي العراقی ة للم ف 400وارتفعت الطاقة االنتاجی  ال

ل غ /برمی راق یبل ي الع ي ف تھالك المحل ان االس والي الیوم،وك ف 300ح  ال
  .الیوم،ومعظمھ كان یذھب لدعم جھود الحرب/برمیل



ة     زو دول ة بغ وات العراقی ت الق ى قام افى حت ة تتع نفط العراقی ناعة ال د ص ولم تك
ة 1991الكویت،وبدأت حرب الخلیج الثانیة عام  رار بلیغ اق اض ى الح ي ادت ال  الت
انى العراقی.تفوق تلك الناتجة عن الحرب مع ایران د ع ص المشتقات وق ن نق ون م

ذي .النفطیة التي كانوا یحصلون علیھا وان كانت ردیئة النوعیة صار ال ة للح ونتیج
دولي،ھبط اال ن ال س االم ن مجل راق م ى الع رض عل صادرات ف ت ال اج وتوقف نت

ـات .العراقیة كلیة ى التقنی صـول عل ـراق الح ي الع ـفط ف ولم یكن بمقدور صناعة الن
  .1997لعمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء اوائل عام الحدیثة،حتى بعد مباشرة ا

  
 مصافي النفط في جمھوریة العراق عام 2004

  
)یوم/الف برمیل(الطاقة التصمیمیة  تاریخ اإلنشاء اسم المصفاة  

 0 1927 الوند
 16 1949 حدیثة
 109 1955 الدورة
 2 1956 القیارة
 30 1974 كركوك
 160 1975 البصرة
 20 1978 بیجي
 0 1978 سماوة

 20 1981 الناصریة
 310 1982 صالح الدین

 10 1982  الصینیة- الكسك 
 0 1983 الحبانیة

 0 1993 وحدات محورة
 10 2000 میسان

 687 المجموع

  
 مصفاة،ھي عدد 12یشمل برنامج التطویر الراھن في الصناعة النفطیة العراقیة     

ل المصافي العراقیة الكبیرة والصغیرة،وی ل ك ن العم تم ایقاف وحدة تقطیر واحدة ع
رر .شھر اثناء تنفیذ البرنامج للحفاظ على طاقة التكریر وتجنب نقص االمدادات وتك

و  ة نح صافي العراقی ل475الم ف برمی و / ال ازولین نح اج الك غ انت  12الیوم،ویبل
ر12-10الیوم ونحو /ملیون لتر ون لت از،ونحو / ملی ت الغ ن زی وم م ن 2500الی  ط

نفط المسالیومی ا .ا من ال ل منھم ة ك دتین طاق صفاتین جدی اء م راق لبن ط الع ویخط
  .الیوم،احداھما في الموصل،واألخرى في المسیب/ الف برمیل140

اني      انون الث والي 2005بلغت القدرة التكریریة ك ل597500 ح ن / برمی وم م الی
ف برم700اجمالي الطاقة التصمیمیة للمصافي العراقیة البالغة  ل ال ل والیوم،/ی تعم

بما ال یزید عن الیوم قطاع المصافي ومعالجة الغاز منشآت الصناعات التكریریة او 
اج ا فإن 2008  الطفیف الحاصل عامتحسنالوعلى الرغم من !من طاقتھا% 65 نت

ة ات الخفیف طیة(المنتج رات الوس ازولین والمقط سائل والغ از ال اوز)الغ م یتج  ل
ا وھو  225000 ل بابرمیل یومی سبة ق ط في% 25ن ن المستوى المتوس  2001م



ع .2002و ات المستوى بوقد تراج ى المنتج ب عل ي الطل ر ف اض الكبی سبب االنخف
ذ % 18بنسبة  راقیین و 2005من دد الع ة وع ردي والبطال صادي المت ع االقت الوض
رغم .و النزوح في الداخلالى البلدان المجاورة اجبروا على اللجوء االذین  ى ال وعل

ق  انال ادالت االستیراد من ھبوط مع راً وراف دھور كثی د ت ات ق ى المنتج ب عل  الطل
  .نتاج المصافياذلك تدني في 

 رغم الیوم/ رمیلب 700000كثر من االعراق قبل االحتالل  كانت طاقة المصافي في   
المشتقات النفطیة في حین تبلغ الطاقة الحالیة  ظروف الحصار،وكان یجري تصدیر

و  صافي برمیل،و500000نح ل الم سبة  تعم م % 60 - 50بن م افقط،رغ ا ل نھ
صف  رض للق تثناء االاتتع ب باس ةو التخری ب الناقل ام  نابی نفط الخ االل ذا و.حیان ھ

ویر  عمالاالتراجع یعود لسوء الصیانة وانعدام  افة او االتط شل اض زة بدیلة،وف جھ
زة االاال ة االجھ ة بحمای اتمنی رف مئ م ص ب رغ اولین مح نابی ین لمق ین المالی لی

ركات  اتاوش ن عملی د م ي الح شلت ف ب الریح،وف ت مھ ة ذھب صابات  جنبی الع
المشتقات  وانابیب والمستودعات وسرقة النفط والملیشیات المنظمة بالربط على اال

  .خاصة في الجنوب ومنطقة بیجي
  

  المنتجات النفطیة واستعماالتھا الشائعة
  

  اھم االستخدامات  المنتجات النفطیة  ت
  منزلیة في المطبخ والتدفئة وتجاریة وصناعیة  )Liquified Gas(ائل الغاز الس .1
 Aviation Gasoline(بنزین الطائرات  .2

Avges(  
  الطائرات ذات المحركات المروحیة

  السیارات ومكائن االحتراق الداخلي  )Motor Gasoline(بنزین السیارات  .3
 Jet Fuel-Av. Turbine(الوقود النفاث  .4

Fuel(  
  النفاثةالطائرات 

 Power(كیروسین المحركات  .5
Kerosine(  

  الجرارات الزراعیة 

  االضاءة واالستخدامات المنزلیة  )Kerosine(الكیروسین  .6
  المكائن ذات السرع العالیة في المصانع  )Gas Oil(السوالر /زیت الغاز .7
  القطارات وبعض انواع السیارات  )Diesel Oil(زیت الدیزل  .8
  تزییت وتشحیم المكائن والمحركات  )Lubricants(زیوت التشحیم  .9

  السفن والبواخر  )Bunker Oil(وقود السفن .10
  مختلف االستخدامات  )Wax(الشمع.11
  االفران والغالیات والمكائن في المصانع  )Fuel Oil(زیت الوقود .12
  رص الطرقات  )Bitumen-Asphalt(االسفلت .13
ت الحدیثة وھي المادة االساس في االسمدة والمطاط الصناعا  )Petrochemicals(البتروكیمیاویات .14

  . الخ...الصناعي
  

 
 

  2013المصافي الحالیة في العراق اوائل عام 



 سعة االنتاج الموقع المصفى
الیوم/برمیل  

 المالحظات

 تحسینات على اعمال التشغیل 310000 شمال وسط العراق بیجي
الیوم/ برمیل70000سعة اضافة وحدة تنقیة  150000 قرب البصرة البصرة  
الیوم/ برمیل70000اضافة وحدة تنقیة سعة  110000 بغداد الدورة  

 تنتج المصافي دیزل نوعیة واطئة وكیروسین  لكل مصفى10000اقل من  متفرقة  حدیثة- 3القیارة،كركوك،خانقین،محطة كي -الموصل 
 تنتج المصافي دیزل نوعیة واطئة وكیروسین  لكل مصفى10000اقل من  متفرقة  السماوة- المفتیة،النجف،میسان،الناصریة 

 

 

 المصافي المخطط تشییدھا في العراق
 سعة االنتاج الشركة المتعاقدة المصفى

الیوم/برمیل  
 المالحظات

 االنتھاء من اعمال التصمیم الھندسي Foster Wheeler 300000 الناصریة
 تصمیم الھندسياالنتھاء من اعمال ال Technip 150000 كربالء
 االنتھاء من اعمال التصمیم الھندسي Shaw & Webster 150000 كركوك
 االنتھاء من اعمال التصمیم الھندسي Shaw & Webster 150000 میسان

 مقترحة N/A 100000 شرق بغداد
 

    
  )المكررة ( كمیة النفط الخام المصفاة 

  2009 – 1989 للسنوات 
  

 )یوم/الف برمیل(المعدل الیومي  )لیون برمیلم(الكمیة المكررة  السنة
1989 195.0 534.0 
1990 167.5 459.0 
1991 108.8 298.1 
1992 148.4 406.6 
1993 149.0 408.4 
1994 149.7 410.1 
1995 162.9 446.3 
1996 155.3 425.6 
1997 181.8 498.0 
1998 197.5 541.0 
1999 170.4 466.9 
2000 212.6 582.4 
2001 216.3 592.7 
2002 213.8 585.8 
2003 139.0 381.0 
2004 150.0 404.0 
2005 140.0 383.0 
2006 129.4 354.5 
2007 120.9 331.5 



2008 162.0 443.0 
2009 163.0 447.0 

  
بلغت حدود خمسة   والعراق یستورد المشتقات النفطیة بمبالغ2003منذ حزیران   

شلت  ،وقدالیوم/رمیللف با 300نشاء مصفاة بطاقة ا تكفي الملیارات دوالر سنوی ف
صغیرة،رغم (دارات المتعاقبة في القیام بھاال صافي ال ن الم دود م دد مح باستثناء ع
ذ ا اھزا من ان ج رة ك صافي الكبی ن الم ض م صامیم بع ائق وت رن وث ل ةفت  قب

تالل ة .)االح شآت النفطی ع المن اج جمی ل(وتحت تخراج والتحوی ى عا) االس اتل  ملی
تبدال اال صحیحة واس صیانة ال ص وال ة فوریة للفح زة التالف افة اجھ ى تطویر اض ل

راق امنشآت جدیدة،وھو ما یتطلب  ضافةاو ا الع ستمر خاللھ نجازه سنوات عدة سی
در اال نیھ وال م رى  ام صة الكب ذھب الح تیراد،وربما ت ل االس ى اج ضل ال ران بف ی

  . بللنفط عبر شط العر نبوبینامشروع سیاسي بمد 
تیراد   شتقات وال یزال العراق ورغم االس ي الم درة ف ن ن اني م عار اال ورفعت،یع س

ة 20كثر من االرسمیة  دولي بحج د ال ندوق النق غط ص ى ض اء عل عفا بن اءا ض  عف
عاف االالدیون وتحریر اال سوداء وبأض سوق ال تمرار ظاھرة ال عار سواق مع اس س

  .قلیم كردستاناوحتى في  الرسمیة
   

  : مالحظة التالي   ھنا وجب
تیراداض اانخف . 1 ةس ات النفطی و  المنتج ي % 60 بنح ام 2008ف ة بع  مقارن

ي 2005 دة ف ة جدی ناعات تكریری شیید ص رى ت ا ج وك بینم ارة وكرك  العم
 .برمیل بالیوم لكل منھا 150000 بطاقة

تخلص  . 2 اً لل صافي عمودی ة لتطویر الم سرعة وجدی ل ب یتم التغاضي عن العم
لى مزید من النفط ا المنتجات الخفیفة وتقلیل الحاجة من زیت الوقود وزیادة

 .الخام
ات خزن اصغیرة في مواقع تحتاج التصفیة البناء وحدات ال یجر  . 3 ى طاق و ال

 . مرنةنابیبالى ارتباط بشبكة ا
اء االا . 4 شاریعرض سلیم لم یط ال ى التخط ى عل ة یطغ صناعات دارات المحلی  ال

ة  ة التكریری شتد الحاج ث ت شاریع تكاحی ى م رةل ر كبی صافي !ری دل الم ب
ادة متدنیة المواصفات الصغیرة بال ر التي تكون ع ناعة التكری ى ص ة عل عال

 .حتى لو قامت بتلبیة بعض االحتیاجات اآلنیة
ة  اعائقھو فائض زیت الوقود  . 5 ات عالی م یجر مام اشتغال المصافي بطاق ول

تیعاب زی ستطیع اس ي ال ت وب الت ي الجن صدیر ف ت تحسین قدرة منظومة الت
صافي ة الم ن بقی ا .الوقود المنتج في البصرة،ناھیك ع سیر اكم دة التك ن وح

ود ال تعمل  ت الوق ن زی رة م ن نسبة كبی تخلص م بالھیدروجین في بیجي لل
 .2001صالحھا ووضعھا قید العمل في ارغم 

ن اال یمكن ضبط الجودة لقیام القطاع الخاص باالستیراد في األغلب بدالً من  . 6
 .لدول المصدرة لزیوت األساسیكون العراق من ا



شروع  . 7 انون ان م ام"ق نفط الخ صفیة ال ي ت اص ف تثمار الخ زم ال" االس  یل
دیم  شركات بتق ع والالضرائب وال الال روط  الری ودھم وال أي ش ة لعق نھای

یة ا رىاساس ذه !خ ین ھ ود ب وذج للعق ضع نم أن ت نفط ب زم وزارة ال م یل ول
شركات الشركات والحكومة تكون محكمة من الناحیة ا لقانونیة بحیث تلزم ال

ال م .بشروط التعاقد وال یسمح لھا بالتالعب بحق العراق والعراقیین بأي ح ل
ستثمر سك الم دى تم انون م ح الق ستثمر  یوض رام الم د اي احت وانین البل بق

  . األجنبي للسیادة الوطنیة
 
باقا     ام كان العراق س ي 1959ع تا ف ت بلغ وت التزیی ة لزی ناعة متقدم  نشاء ص

ن االسنة و/طاقتھا ما یقرب من نصف ملیون طن ل ع ا ال یق ن  200000نتجت م ط
ة 1991عام جزاء منھا اصاب ا بالرغم من الدمار الذي 2002عام   والحاجة الماس

طن قبل  90000 حوالي 2004عام نتجت حتى اللمواد الكیمیائیة وقطع الغیار،بل و
  .2008طن فقط في  22000 لىان یبدأ التراجع ا

ذي     ام ال اضطرت صناعة الكھرباء الستخدام الوقود السائل بما في ذلك النفط الخ
 كثر منا،وزیت الغاز الیوم/برمیل 70000 حوالي 2007بلغ متوسط استخدامھ في 

از االالیوم /برمیل 8000 ن الغ ف في تولید الكھرباء التي كانت ستستفید كثیرا م نظ
  .كثر اقتصادیة لو كان متوفراسھل واالواال
  

التطور في االستخدام الوقودي الحراري في المحطات 
  الكھربائیة

  
  %الوقود السائل   %الغاز الطبیعي   العام
1961 28  72  
1962 27.5  72.5  
1963 38.5  61.5  
1964 27.9  72.1  
1965 12.6  87.4  
1968  24.1  75.9  
1970  23.6  76.4  
1971  21.4  78.6  
1972  22.7  77.3  
1973  24.3  75.7  
1980  43.3  56.7  
1984  38  62  
1988  41.2  58.8  
1990  33.8  66.2  

  
  
  

    المصادر  



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

  نحو استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراق 
 ر والبطالة في العراقاللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدالت الفق 
 بنیة الفساد المركبة في العراق 
 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 
 الفساد االداري والمالي وراء تحطیم الصناعة العراقیة.. مطلوب القطاع الصناعي العراقي والدعم ال / 

 جاسم الطیب
 زاھر الزبیدي / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/حول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناعي في العراق 
  ٌ ُ واسعة  رينبیل الحید/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 
 كریم العزاوي/واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النھوض بھ. 
 رعد الموسوي/لتفاتة مسؤولةالقطاع الصناعي في العراق والحاجة الى ا 
  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/ وایام زمان.. البدایات.. الصناعة في العراق 
 عادل عبد الزھرة شبیب/ حوار حول واقع الصناعة العراقیةطاولة 
 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/االصالح االقتصادي في العراق 
 فالح خلف الربیعي/لصغیرة والمتوسطة في العراقالصناعات ا. 
 احمد الناصح/واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التشغیل. 
 ھاشم االطرقجي/توقف اغلب الصناعات الصغیرة في العراق. 
  خضیر النداوي/الواقع والتحدیات..2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد. 
 ة اال كالیة التنمی ات اش بط آلی ري وتخ نھج الفك بابیة الم ین ض راق ب ي الع ة ف صادیة الراھن قت

 .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/لنمو الصناعي في العراقالحمایة وا 
 فارس مھدي محمد/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.  مكاثلین/ 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 14الخلفیات االقتصادیة لثورة 
 ایاد عطیة الخالدي/ ھرمت الصناعة العراقیةھكذا 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادبرنامج المنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار اال 
 كاظم حبیب.د/ة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة الحكومة التجاریةمزا 
 قلیم كردستان العراق وسبل معالجتھااحول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في  لحواررؤیة أولیة ل 

 كاظم حبیب.د/ 
 كاظم حبیب.د/دراسات في التخطیط االقتصادي 
 فالح خلف الربیعي.د/مواجھتھا ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 حسین ناصر الھاللي/ازمة في ازمة-الصناعة والكھرباء 
 ني التاسع للحزب الشیوعي العراقيوثائق المؤتمر الوط 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 احمد ابریھي العلي/دور الطاقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیة 
  حسن فیاض.د/في ظل االنفتاح االقتصاديدور القطاع الصناعي الخاص  
 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 )/2010 – 2000(الطاقات المعطلة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

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

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - قطاع العام في العراقخصخصة ال  
 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 /  تأطیر حمایة المستھلكالمسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في  
 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 - توظیف الصناعات الحرفیة المحلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق

  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  / كام القانون الجزائي العراقي والدوليجریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أح

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

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/تطور ام تقھقر..قتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسیناال 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/ وانتكاساتھاةالصناعھ العراقی 
 مظھر محمد صالح.د/دي؟م اغتراب اقتصاااستقطاب مالي ... االنتقالي في العراق 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 
 ةصباح الدر.د/التطور الصناعي في العراق 
 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 / لحضاري المبّددوالتراكم ا... التي تولد وال تولد  الوسطى العراقیة 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/ التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة االنبار 
 الي والبحث  / انعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراقتحقیق االنتاج و 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/ الصناعة الھندسیة
 شركة العامة مالئمة نماذ ج 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 / 1985ب حتى عام  النفط واتجاھات الطل–الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 
 345العدد /الثقافة الجدیدة/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  الحزب الشیوعي /یةسلسلة قضایا فكر/2010 – 2003 االجتماعیة في العراق –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 ّدیات(تحدید المعوق ال )التح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك

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

  
 احمد عمر الراوي / دور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد العراقي  
 خزرجيثریا ال/برنامج مقترح لتمویل المشاریع الصغیرة في العراق  
  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  
 ي ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراقف ستراتیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةا / 

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

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

  
 محمود / عوامل الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق المالیة مع اإلشارة إلى سوق العراقتحلیل ال

  صالح عطیة
 رواء النجار و زینة الصفار /  األكتتاب المغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصة  
 بد كریم ع / 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 / آثار المتدفقات الصناعیة في تلویث المیاه القریبة من نقاط التصریف في محافظة البصرة
 فخري حسن وآخرون

 حیدر محمد عیسى/مصادر التلوث الصناعي لالنھر العراقیة 
 علي حنوش.د/یة اقتصادیة لتكالیف التلوث البیئينحو رؤ 
 ھاشم عبود الموسوي.د/ماھو الحل؟...التلوث الصناعي في بغداد 
  بالمدن   تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة النفایات المحلیة الصلبة

 ظفر الرزوحسن م)/تطبیق میداني على مشروع مقترح في جمھوریة العراق(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  

  
  

  العليكفایة عبد هللا . د/ صناعة انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة البصرة  
  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  
 ر ادریس مھدي المدنيناص/ العراق ینفق ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنت  
 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/النقالةالحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف. 
 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/  في العراق ربع قرن من تاریخ الحركة النقابیة العمالیة 
  كمال مظھر احمد.د/ التكون وبدایات التحرك–الطبقة العاملة العراقیة 
 على جاسم العبیدي و ماھر صبري درویش/المشاكل التي تواجھ القوى العاملة في العراق 

 
  0002واقع 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/صناعة الدواجن في العراق. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 
 طالل خالد حسن/دراسة مسحیة لملح الطعام المنتج في العراق. 
 ور م سویق التم اج وت راقشكالت انت ي الع شاریة/ف 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 – 2007ستخدام نموذج اریما لالعوام توقعات انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق با /

 عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراھیم



 محمد حسن رشم/واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنھ الغذائي. 
  ة الصناعة–التحلیل الجغرافي للصناعات الغذائیة في مدینة الكوت ي جغرافی اس / دراسة ف د عب محم

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراقاس. 
 نھلة یحیى نزھت / صناعة الشخاط في العراق وامكانیة التصدیر لالسواق الخارجیة 
 صبري عبد الكریم حاتم/دراسة في صناعة االحذیة 
 ندى الحمداني/ الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد 
 محمد العاني / بغداد مدینة في ھاومنتوجات 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 المردود االق م الزراع داد للموس ة بغ ي محافظ زحل /2009تصادي 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/ صلالجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة في مدینة المو. 
 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

 .عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.د/تحلیلیة مقارنة
 ة تقویم كفاءة للشركة الع دة SDIامة 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 

 
 
 
 


