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 والبالستیكیةوالكیمیاویة یة والصناعات البتروكیمیا  
  

من اجمالي تكوین رأس % 1.31بنسبة ) عدا النفط(ات التحویلیةساھمت الصناع   
اس 2007المال الثابت لعام  سنة اس ة ل ت 1988 باالسعار الثابت ن % 1.7،وخلق م

ة،و 2008الناتج المحلي االجمالي عام  ة % 33 باالسعار الجاری الي القیم ن اجم م
اع ویعمل . باالسعار الجاریة2008المضافة في القطاع الصناعي لعام  ذا القط ي ھ ف

من اجمالي % 40 – 10لقد ساھم ھذا القطاع في انتاج . منتسب193000اكثر من 
اع  ذا القط تج ھ حاجة العراق الى الصناعات التحویلیة ففي الصناعات الكیمیاویة ین

سبتھ  ا ن ة،و % 40م ة الفعلی ن الحاج صناعات % 30م ى ال ة ال ن الحاج م
  .عات االنشائیةمن الحاجة للصنا% 12النسیجیة،وما نسبتھ 

ة     صناعات النفطی ة لل صناعات المرافق ن ال ة م كان ،وتعد الصناعة البتروكیمیائی
ة العراق من كبار منتجي اال مدة الكیمیائی ا(س ل ) الیوری صدریھا قب والفوسفاتیة وم

ام وضاعھ ان تتدھور ا ذا1991ع ا ھ ى یومن ر . حت زین الویعتب نفط الخ ن ال ل م ھائ
از ھ العوالغ ذي یمتلك اس  ال صناعات راق اس ة بال ر الخاص ات التكری عملی

 التي تعرضت للدمار واالھمال بسبب الحروب الصدامیة البتروكیمائیة والبالستیكیة
 البلد الوحید خارج الوالیات فالعراق ھو!والعقوبات الدولیة واعمال النھب والفرھدة

ذي یا ال دة وروس واد اال المتح ع الم ھ جمی صناعة االفی ة ل مدة الكولی ة س ذ ایمیاوی
ـاتیة ـات الفوسف وي الخام ادلاب یح اطي یع ة  3500 حتی ن بنوعی ون ط ملی

نملیون طن باال 150 حتیاطي یتجاوزامتوسطة،والكبریت الحر ب  ضافة لما ینتج م
أكبر  نفط ك ي وال از الطبیع ھ الغ صناعة النفطیة،وفی ي ال ت ف ي االكبری اطي ف حتی

افة العالم،باال ى اض ركة الال ي ش صة ف ھ ح ي االمتالك ة ف اس العربی اج ردن البوت نت
  !البوتاس

تیكیة  اتسمت 1991    بعد عام  ة والبالس صناعات البتروكیمائی ر لل ات التكری عملی
دودب سبب یتھامح اد  ب صادي واالبتع صار االقت ة والح ة الدولی سوق العزل ن ال ع

صناعة كما تعثرت ! وتوقف المعامل والمصانع عن العملالعالمیة مدة طویلة ھذه ال
ام ب د ع ات 2003ع ع البتروكیمیائی ف مجم سبب توق صرةب ي الب صنع ا( ف ر م كب

بالدللبتروكیمیاویات في  ة وقطع ال ا الحدیث ة والتكنولوجی ى التحتی وم للبن ر الی  یفتق
نجاز في بناء وبطء وتیرة االتدیره الشركة العامة للصناعات البتروكیمیاویة،)الغیار

تانمدینةالمجمع البتروكیمیائي في  ین  كردس سیق ب وء التن ي جمجمال،وس از ف  للغ



ة  ات ذات العالق ا والجھ وم والتكنولوجی الي والعل یم الع صناعة والتعل وزارات ال
  .،وھجرة الكفاءات العلمیةقلیمیةالمركزیة واال

ة     صناعات البتروكیمیائی دة باال ال شاریع الواع ن الم راق م ي الع ة ف اح الطائل رب
را  ستقبال زاھ ا م ي تنتظرھ از كونوالت ي تمت ورة والت ر المط صناعات غی ن ال ا م ھ

ع العملبتوفر المواد اال ة ومواق د العامل سبب ولیة والی اد ،وب ى ازدی ب عل از الطل غ
ة بنوعیھ اثیلین  البیوتان والغاز الطبیعي السائل واالثیلین والبولي ة العالی ذو الكثاف
دروكلوریك امض الھای ورین وح ة والكل ـ ا،ووالواطئ تو) PVC(نابیب الـ ك یالبالس

ائل التكریر ي وس ستخدمان ف صلب الم ري وال صنادیق و،والط شحن اال اص ال قف
وغرافي وام فالاوالرزم وقطع السلوفان و سینمائي والفوت صویر ال سجیل آالت لت الت

افی ات اض شریطیة ومنتج تةال دخل البالس شتقات ی ی ي اك وم رى ف خ
ة و،صناعتھا مدة الكیمیائی تیكیة واالس ف البالس واد التغلی ف م ي تغلی ستخدمة ف الم

ى !الخ..المحاصیل الزراعیة وال زالت مشاریع بتروكیمیاویة عدیدة قید االنشاء وحت
ا ت عقودھا،واھمھ شییدھا او الغی رة بت ر المباش م تج ات :ل شروع البتروكیمیاوی م

روض  الثاني ن المف ان م ذي ك رب بغداداال شائھ ق رو،ن ذي  2 مشروع بت ضمن ل یت
وط  40 تتجاوز بتروكیمیاویة اجنتاخطوط  و حدیث للنفطىمصف منتج من خالل خط

ن،األثیلین والھیدروكربونات الحلقیة د ع ة تزی اني بطاق  1.5 مشروع الفوسفات الث
ن اال ن م ون ط مدة ملی ع الحاليوس س الموق ي نف شید ف امض ،ی اج ح شروع انت م

بطاقة وشركة تاتا الھندیة وبتشجیع من الحكومة الھندیة الفوسفوریك بالتعاون مع 
  !مثال مشروع الفوسفات الحالي ا4تعادل 

والشویرة لزبیر افي بیجي وخورتتركز  الحالیة ةمجمعات البتروكیمیائیال    
 من قبل شركة لومكس 1976عام ا نشئومجمعا بیجي وخور الزبیر ا!والقائم

من ستة معامل ینتج في البصرة یتكون مجمع معامل البتروكیمیائیات و،میركیةاال
تدخل في جمیع الصناعات   عالیة الكثافة وواطئة الكثافةحبیبات بلومر

ً ،االبالستیكیة كما .الصودا الكاویة السائلةغطیة الزراعیة وغاز الكلور ولى االاضافة
 میغاواط قبل توقف محطتھ الكھربائیة 45بـ بعض المنشآت الصناعیة كان یزود 

نتاجھ من الحبیبات اوصل معدل وبسبب تقادم المحطة وحاجتھا للمواد االحتیاطیة،
نتاج  تردى اال2003لف طن سنویاً،وبعد عام ا 40لى االبالستیكیة في التسعینیات 

  ! آالف طن سنویا10ألقل من 
ي  صاد العراق رة لالقت ة كبی د ذات اھمی ا تع ن جھتھ ة م صناعات الكیمیاوی    ال

ة والزراع صناعة التحویلی ات ال ة قطاع ع بقی عة م ة الواس داخالتھا القطاعی ة بت ی
صناعة  م ال ة ودع صناعات الغذائی ي ال تخدام الفوسفور ف كاالسمدة الكیمیاویة واس

ود و ض الجلدیة ودباغة الجل صناعبع سیجیةاتال ب ..! الن ي یغل صناعات الت ا ال انھ
ة ي !علیھا ویسیطر على عملیاتھا الطبیعة الكیمیاوی ة ف شركات العامل دد ال غ ع ویبل

العراق  اوي ب اع الكیمی ركة عام21القط ل 2251ة و ش سجل وكام شروع م  م
ة  اص لغای اع الخ ي القط یس ف والي !1/4/2001التأس ا ح داد منھ صة بغ  1535ح

یس !مشروع د التأس دد المشاریع قی غ ع اریخ بل ك الت داد 1226وحتى ذل صة بغ ،ح



 12كما بلغ عدد االجازات الممنوحة للقطاع الكیمیاوي المختلط ! مشروع418منھا 
   ! اجازة44اجازة من مجموع 

  
المؤشرات االقتصادیة باالسعار الجاریة في قطاع الصناعات 

  2007 -  1995الكیمیاویة اعوام 
  

    
 قطاع الصناعات لصناعات الكیمیاویة فيلاالسھام النسبي 

  2007 - 1995العراق اعوام ب التحویلیة
  

العام ونسب 
  المساھمة

نسبة المساھمة 
لقیمة االنتاج 

%  

نسبة المساھمة 
ت لقیمة مستلزما

  %االنتاج 

نسبة المساھمة 
للقیمة المضافة 

%  

نسبة المساھمة 
لعدد المشتغلین 

%  
1995  2.3  3.01  1.1  13  
1996  23.3  14.8  34.1  13.7  
1997  15.4  13.9  17.5  13.04  
1998  18.4  14.5  23.1  13.8  
1999  30.4  33.04  27.6  16.02  
2000  25.5  18.5  37  12.04  
2001  18.3  14.03  23  13.04  
2002  18.4  11.6  11.8  15.5  
2003  13.8  2.7  29.5  19.1  



2004  19.2  18.1  20.8  18.6  
2005  24.2  19.7  29.7  23.02  
2006  30.2  26.1  34.5  13.9  
2007  35.2  25.7  44.5  17.6  

  
ي      ام ف صناعة االست تأس1969ع ة ل شركة العام ي  ال ة ف مدة الكیمیاوی س

صرة ام ،الب ة ع شغیل 1971وفي بدای م ت صنع  ت دات الم شركة،وح ابع لل وظھر الت
ران نتاج بالطاقات القصوى اال ام .1971حزی ي ع یع 1978وف تح مشروع توس  افت

ذكور طاقات المعمل  ا الالم ماد الیوری اج س انت ا.واالمونی رى ا كم صنعین ج شاء م ن
 دمج العام تموفي نفس .1979نتاج سماد الیوریا بموقع خور الزبیر عام عمالقین ال
صناعة بمنشأة)خور الزبیر/بي الخصیبا(الشركتین ة ل شأة العام  واحدة سمیت المن

وم مدةاالسمدة في البصرة والتي تعرف الی صناعة االس ة ل شركة العام ة / بال المنطق
  .الجنوبیة

كة  الكیمیاویةسمدةبدأ مشروع اال     ط س ات بخ اجم عكاش رتبط بمن  في القائم والم
د باال ام حدی اج ع ول ،1984نت ان یح ى  مل3.4ك نویا ال فات س ن الفوس ن م ون ط ی

ن االأوعندما بد.اسمدة ا م ا ذاتی راق مكتفی بح الع مدة،وان  انتاج القائم الفعلي اص س
ارج ضا .ثالثة ارباع انتاج المشروع كانت تصدر للخ وم ای ھ الی ذا المشروع یواج ھ

  !العراقیل والمعوقات
صناعات الكیمیاا      ة والبتروكیمیاول ور وی زة في خ ة المتمرك اني ی ت ث الزبیر،كان

ل  ال،یؤمن عم ناعي للعم د ص ر راف اع % 17اكب ي قط ة ف وى العامل ن الق م
داره  كان یحسب للصناعات الكیمیاویة والبتروكیمیائیة ماو.الصناعة ن % 30مق م

ردود اال ل م را المجم صناعي نظ اج ال واد االنت عار الم اع اس ي رتف ة ف ة الداخل ولی
  %.150 اكثر من –نتاج والقیمة المضافة اال
 2007 عن العمل نھائیا اواسط مجمع البتروكیمیاوي في خور الزبیرتوقف ال   

مل بضغط الغاز الطبیعي،واالنقطاع المستمر للتیار اانخفاض تزوید المعبسبب 
،واعید افتتاحھ مجددا مطلع ضافة الى عدم توفر المواد االحتیاطیةاالكھربائي،

وصل معدل .ة وبضغط من الرأي العام بقرار من وزارة الصناع2007تشرین الثاني 
 طن 40000  القرن العشریناتیكیة في تسعینیمجمع من الحبیبات البالستالنتاج ا

شھدت لقد . طن سنویا10000الى نتاج سنویا،وبعد انھیار النظام السابق تردى اال
 2007ول من عام  والنصف اال2006جمالي العراقي عام بنیة الناتج المحلي اال

الزراعة والصناعة (نتاجیةوضاع االقتصادیة للقطاعات االیرا في االتدھورا كب
ن مساھمة الصناعات التحویلیة في الناتج الى احیث تشیر التقاریر )التحویلیة

 مقارنة 2006في عام % 1.5لى اجمالي تدنت بشكل كبیر،حتى وصلت المحلي اال
  !1980في عام % 4.5مع 

  
والشركات صاحبة   البتروكیمیاویة في البصرةمعاملال

 االمتیاز
 



 

 المعمل الشركة صاحبة االمتیاز
ABB LUMMUS GLOBAL USA الثیلینا  

االمریكیة  USIكوانتوم   بولي اثیلین واطيء الكثافة 

 بولي اثیلین عالي الكثافة فیلبس االمریكیة

  والصودا الكاویةالكلورین االمریكیة  ھوكر

 STUFFER V.C.M   شركة

STUFFER فینیل كلورایدبولي  

  
  نتاجیة لبعض معامل البتروكیمیائیات في البصرةالطاقة اال

  
  )عام/طن متري)(MTA(الطاقة التصمیمیة  المعامل 

 132000 االثیلین
 V.C.M.( 66000(الفینیل كلوراید مونیمر

 30000 البولي اثیلین عالي الكثافة
 60000 البولي اثیلین واطئ الكثافة

 P.V.C.( 60000(رایدالبولي فینیل كلو
 42000 سائل الكلور

 84000/42000 صودا كاویة/كلورین
  ملون450   - سودا MB 450  معمل التلوین

 compounding(  6000( معمل التركیب

  
قامة صناعات بتروكیمیائیة رائدة افي بالسبعینات من القرن الماضي نجح العراق   

ي اال ة ف واقتتمتع بقدرات تنافسیة عالی ن س ر م ھ للكثی ذي عرض ة،األمر ال  العالمی
تھدفت المعوقات الكمیة وغیر الكمیة  د التي اس ھ والح ى منتجات اق عل ضییق الخن ت

اذ  ى النف ھ عل ى امن قدرت یما االال ة الس تھالك العالمی ة سواق االسواق االس وروبی
سبامریكیة،واال یة ال انھ برغم ذلك یواصل تعزیز تنافسیتھ بفضل عدد من المزایا الن

ا  ھ ومنھ وفر ل ي تت ةاالت ھ العامل صادیة قوت از واقت دادات الغ ل ان ا.م اذ وتأھی نق
ود  المنشآت البتروكیمیائیة العمالقة وتمكینھا من تجاوز مشاكل ومعوقات عملھا یع

خرى بدال من استیراد المواد من الخارج بالفائدة على باقي القطاعات االقتصادیة اال
  .ونوعیات ردیئةبأسعار مرتفعة ) دول الجوار(

یذكر ان وزارة النفط والمعادن تتولى ادارة الصناعات البتروكیمیاویة في العراق     
ة  ناعات كیمیاوی ل ص سؤولیة ادارة معام صناعة م ولى وزارة ال ا تت بینم
ة  ي الزعفرانی تیكیة ف ة والبالس صناعات الكیمیاوی ة لل شركة العام اخرى،واھمھا ال



INCP  تج ي تن صنالت فنج ال ستایرین االس ائق البولی وس ورق د المكب اعي و الجل
ین  ولي اثیل ن الب صنوعة م اس الم ة واالكی ة الزراعی ة واالغطی ود الرغوی والجل

تیكیة صنادیق البالس ة!وال ركة مختلط ي ش ات .وھ شركة المجمع ذه ال اندت ھ وس
اج  ي انت مدة ف صناعة االس ة ل شركة العراقی ات البتروكیمیائیة وال ن الحبیب د م العدی

نیة عالیة الجودة ورخیصة الثمن والتي تعتبر المادة االولیة واالساسیة لجمیع اللدائ
وھناك العدید من الشركات الصناعیة الحكومیة المتخصصة !الصناعات البالستیكیة

ات ذه المنتج ى ھ د عل ت تعتم تیكیة كان صناعات البالس ال ال ي مج ات (ف الحبیب
 :،ومن ھذه الشركات)اللدائنیة

تیكیةشركة االنابیب  -1 سان/البالس ارة می ق عم داد،وتنتج–،على طری ب  بغ  االنابی
ى  صل ال ة ت ار مختلف اري80البالستیكیة القط اء والمج شبكات الم م ل تج . س ا تن كم

ة  تیكي بطاق ي البالس ع4.8الكاش ر مرب ون مت سنة / ملی ادل ال ون 75اي مایع  ملی
یة سنة/كاش اد (ال م0.2 ×30×30ابع ود ،و) س ة وم ف لالبنی واد التغلی دیكورات م ال

تیكیةوتسھم !والعلب واالكیاس البالستیكیة ات البالس دویر المخلف ي ت شكل  ف ي ت الت
  .حالیا خطرا كبیرا على البیئة

  .بغداد/تصنیع عسكري/منظومات الري بالرش والتنقیط/ شركة النعمان العامة- 2
  .بغداد/مصنع سعیدة/ شركة المواد االنشائیة- 3

ألسمدة في منطقة البصرة قطع الفائض من یراني على مشروع االھجوم اال   
 مالیین دوالر من 10 حصل العراق على قرض ب 1986وفي عام .سمدة العراقیةاال

 استمر العراق باستیراد 1987سالمي الستیراد سماد الیوریا،وفي نماء االبنك اال
سمدة في ھذا الوقت كان ھناك العدید من مشاریع صناعة اال.سمدة كتدبیر طارئاال
كان اكمالھا و.في الشویرة قرب الموصل،وفي بیجي،1987نشاء عام ت االتح

  !یزید من الصادرات بشكل ملحوظلسمدة خمس معامل،وسیجعل مجموع معامل اال
  

-2004 حسب النوع للسنوات فالحیناألسمدة المجھزة لل
  )طن(الكمیة  /2010

  

 نوع السماد السنوات
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 - 295 2114 2265 - - - وبر فوسفاتس

 - - N.P.K - - - - 1400أسمدة مركبة 

 N.P 16818 13928 29993 61258 87776 122273 130146أسمدة مركبة 

 - - - - - - - سماد مخلوط

 16 - 229 2312 40773 114274 26887 داب

 194749 212239 159447 162225 202928 310783 211588 یوریا



 324911 334807 250966 228060 273694 438985 255293 وعالمجم

  
ابقا(شركة الطارق العامة     ة ا )من منشآت التصنیع العسكري س ي الفلوج دى ف ح

دات  ناعة المبی ي ص صة ف شركات المخت ن ال ادن م صناعة والمع ركات وزارة ال ش
صنعین اال،1991سمدة الزراعیة منذ تأسیسھا عام واال ضم م اج الول الت دات نت مبی

ة المبیدات الحشریة ومبیدات اال"الزراعیة افة ادغال ومبیدات الصحة العام ى اض ل
ب وارض وعناك ة وق دات فطری ن االاو"مبی واع م ةن مدة الزراعی ت ،س والتي كان

  .جمیعھا تسوق لصالح وزارة الزراعة والفالحین
 المبیدات المجھزة للفالحین حسب النوع 
 للسنوات 2004 -2010 /الكمیة (طن)

 
 

 نوع المبید االعوام
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 38.60 27.33 2 34 27 48 232.673 راكسیل
 - 26.05 11 86 17 158 12.506 دیفیدند
 32.55 1.02 37 61 68 44 2.981 توبك
 - - 0.050 12 48 12 0.010  %28الوكسان 
%37الوكسان   0.041 20 63 18 0.025 - - 
%50بافستین   0.352 11 - 2 0.218 - - 

 - 0.04 0.214 1 4 5 0.016 دومارك
 - 3.50 5 7 - 131 4.800 تریبون
 - 0.02 0.369 2 6 3 0.008 سربون
 25.23 14.33 30 38 39 14 1.034 شیفالیر
 0.33 0.48 10 14 12 2 3.810 لینتور

 0.01 0.01 0.780 0.122 2 1 0.100 كرانستار
 0.04 - 0.020 3 11 23 19.213 ترفالن
 0.01 0.36 0.847 1 6 2 0.092 روفیرال

 - - 1 4 8 21 0.327 ھستاثیون
 - 0.62 0.617 1 13 27 3.373 كرامكسون
 1.40 72.29 332 339 282 310 29.706 استام اف

 - - - - - - 0.220 بافستین معلق
 - 0.01 0.695 4 7 - 0.001 ترمیدور

 - - - - - - 0.010 باسمید حبب
محلي/ كیموفوم   2.025 - 5 - - 7.44 - 

 - - - - - 0.015 0.010 روبیكان
محلي/ كیموفن   0.632 - - 0.010 - - - 

محلي/ دیازینون   0.005 117 109 9 0.75 - - 
محلي/ كیموسبان   0.988 2 0.297 0.565 0.232 - - 
%10كارباریل   0.039 8 12 - 73 75.98 75.21 

 - - - - 0.003 - 0.012 فایكوزین
 - - - - - - 0.598 دومارك
 - 0.19 0.252 0.008 13 4 0.442 بایثروید
 - - 0.003 0.325 5 5 0.018 كونفیدور



 - - - 0.001 - 0.125 0.074 كیرب
)عصارة(اترارات   45.000 0.055 - 0.001 - - - 

 - - - 0.430 0.300 0.024 0.005 میدامیك
 - 2.00 - - 0.006 - 0.490 بافستین

محلي/ كیموباف   0.284 - - 0.001 - - - 
 

صنع ال    اني م امض والث شریة وح ة والق صودا الكاوی سائل وال ور ال اج الكل نت
صودیوم ایبوكلورات ال دروكلوریك وھ ر .الھی شكل كبی شركة ب أثرت ال د ت وق

د  ة بع طرابات االمنی ام باالض ف 2003ع ث توق صانعا حی اج الم ال !نت و ح ذا ھ وھ
ل شركة ذات الصواري العامة للصناعات الكیمیاویة في بغداد والشركة العامة معام

 وتعاني 1976 في الزعفرانیة التي تأسست عام IMPIلصناعات االصباغ الحدیثة 
ذیبات ا بالم ي تجھیزھ نفط ف ؤ وزارة ال ن تلك صناعات !م ة لل رات العام ركة الف وش

ركة والشركة العامة للصناعات ا!الكیمیاویة في المسیب ي الدیوانیة،وش ة ف لمطاطی
  .ابن سینا للصناعات الكیمیاویة في الطارمیة

ي لحقت یمكن اعتبار ،الى ذلك    شبكات المیاه في العراق مثال صارخ لألضرار الت
بالبنى التحتیة،اضافة الى تدني مستوى الصیانة واالفتقار الى الكوادر الماھرة،وھو 

ح شرب وش اه ال وث می ى تل ا ادى ال عار ھا وتم اع اس راض وارتف اد نسبة االم ازدی
ن  ضھا م ستورد بع دخل،والتي ی طة ال ر متوس ل األس ل كاھ ي تثق المیاه المعدنیة الت

ار وى اآلب اه س د .بلدان ال تملك من مصادر المی صحیة بع اه ال ل المی ت معام وافتتح
ن  ر م ى اكث راق ال ي الع ل ف دد المعام ل ع د وص ام الدكتاتوري،وق  150سقوط النظ

صحي معمال اغ لبھا في العاصمة بغداد،وتتفاوت اسعار العبوات المخصصة للماء ال
 دینار،وھناك عبوات تصل اسعارھا الى 3000 – دینار 1500 لترا ما بین 20سعة 

اه مباشرة دون .سبعة دوالرات ب المی اغلب الشركات تقوم بتعبئة العبوات من انابی
ة ات الھدرج ة وعملی ات المختبری ى الفحوص ضاعھا ال ة !اخ اه المعدنی ا المی ام

سوق  ي ال سلع ف ة ال ال بقی المستوردة فھي معرضة لعملیات الغش الكبیرة،حالھا ح
  !العراقیة،من قبل المستوردین اذ یتالعبون بتاریخ الصالحیة وسنة الصنع

الشركات البتروكیمیاویة المنتجة لخام المعامل البالستیكیة في    تسعى 
لحصول على شھادات المطابقة الصحیة یة لشركات المواد االنشائالبالستیك،و

والغذائیة،وااللتزام بالمواصفات الصحیة العالمیة ومطابقة جمیع شروط السالمة 
البیئیة عن طریق اختبار منتجاتھا لدى معاھد عالمیة معتمدة من قبل ھیئات 

وعموما فان استخدام المواد البالستیكیة واأللیاف الصناعیة یعتبر آمنا .دولیة
،ولیست ھناك مخاوف حقیقیة تدعو للقلق او الخوف من استخدام ھذه صحیا

المنتجات اذا تمت عملیة تصنیعھا واستخدامھا بصورة متوافقة مع توصیات 
ویفتقد العراق الى اسالیب اعادة تدویر القناني البالستیكیة .مصانع المادة الخام

 جمعھا وطحنھا المتوافرة فى القمامة بعد استعمالھا والتخلص منھا كاعادة
لھا مرة اخرى الى منتجات مختلفة تستعمل مرة أخرى كتصنیع األكیاس یوتحو

وتتم ھذه العملیة عادة فى مصانع انتاج المنتجات البالستیكیة ! السوداءیةالبالستیك
  !ذاتھا

  



 الصناعات العسكریة  
  
ي العراق،    سكري ف صنیع الع ركات الت وع وانتشرت ش ھ اتن ا تحتاج ل م ا لك نتاجھ

ة معا سكریة والمدنی صناعة الع ا ال ناعیة الا،ومنھ ب ص اج قوال ائن نت اج المك نت
ا  ربالء وغیرھ والمعدات الثقیلة في نینوى وصالح الدین وبابل والبصرة وبغداد وك

 : التي شیدت وقتھاالمشاریع العمالقةومن .من مدن العراق المختلفة
 ادنى منھا لصناعة الصواریخ بعیدة المدى وما ھو الرشید  
 نتاج كل ما لھ عالقة بالمتفجرات الالقعقاع  
  سلحة والعتادنواع االالصناعة بعض حطین  
 نتاج مواد بایولوجیة الالحكم  
  نتاج مكائن ثقیلة ومعدات تكنولوجیةالالقادسیة  
 نتاج منتجات السلیكون وشحومھ المختلفةشركة ال  
 صور العام ركة المن سیلكونیا/ةش سیة ال ا الشم اج الخالی ج نتاة،وانت

  !ماء الفرات ناتجا عرضیا وغیرھا والنیتروجین السائل
 ة ز العام ركة الع دایودات ا/ش ستورات وال ة والترنس دوائر المتكامل اج ال نت

  ودوائر المعالجة االلكترونیة وغیرھا
 ة رازي العام ركة ال ة /ش ركة بحثی افة اش ى اض سید ال اني اوك زر ث اج لی نت

دمیوم الكربون ذو الطاقة العالیة وغیرھا من اللی روجین والنی  –زرات كلیزر النیت
  یاك وغیرھا

  نواعھا وتجھیز دوائر المنیوم بمختلف نتاج قوالب االا/ةلعاماشركة الحارث
  الدولة والمواطنین بھا و بأسعار تعاونیھ مدعومة وغیرھا

 ة یالد العام ركة الم ة  / ش ركة بحثی افة اش ى اض ا ال ف بأنواعھ اج الكواش نت
ة والم ردة والرباعی وتكي المف ف ش ة واصفوفة وكواش ات المتقدم اج البرامجی نت

 التي لھا عالقة بالحرب االلكترونیة وغیرھا
 انتاج السالح الكیمیاوي/شركة الطارق 
 انتاج السالح الكیمیاوي/ شركة النھروان 
 د ن الولی ذ شركة اب ة من دات الثقیل ة المع ع وادام صة بتجمی ت مخت ي كان  الت

 .1987تاسیسھا عام 
 ت الھندسیة الثقیلةشركة الصناعا  
  

ثیر الخاصة خرى فضال عن شركة االوھناك العشرات من الشركات والمصانع اال   
یذكر ان النزعة .ةت التویثآبالصناعة والبحوث النوویة التي ھي امتداد متطور لمنش

العسكریة العدوانیة وافتعال الحروب المتتالیة كانت السبب الرئیسي االول الذي دفع 
ضھا الدكتاتوریة صناعات العسكریة،وبع ة ال ي اقام  البعثیة الصدامیة الى التوسع ف

  !خصص النتاج اسلحة الدمار الشامل



ان تمیزت المؤسسة العسكریة العراقیة في العقود المتأخرة،اي قبل     دام االمیرك اق
سكانعلى  ى ال ا ال والي !حل وزارة الدفاع،بالنمو المطرد المفرط قیاس ت ح  14ونم

ین  رة ب سكان 1980 – 1950م م ال ھ حج ى فی ذي نم ت ال ي الوق ط ف  3 فق
ط 10والجھاز االداري للدولة ،مرات ین و. مرات فق ب ب غ التناس ث بل د البع ي عھ ف

وھي اعلى نسب ، لكل الف60 لكل الف وحتى 32.5القوات المسلحة والسكان نسبة 
ق العسكري بلغ االنفاكما ! لكل الف نسمة زمن السلم7في العالم ألن المعدل العالمي 

ام  ي ع ادل 1994العراق ا یع اق % 14.6 م وطني اي االنف الي ال اتج االجم ن الن م
ة دان العربی ع البل ي جمی ستویاتھ ف ى بم دل .االعل ذا المع غ ھ ا و % 3.2ویبل عالمی

ة% 3.6 دان النامی ي البل سكریة .ف درات الع ت الق صدامي ھبط د ال ول العھ ع اف وم
فظت بقدرتھا على توجیھ اللكمات لضمان بقاء العراقیة اال ان الماكنة العسكریة احت

 200 دبابة،و 2000:وامتلك العراق قبیل سقوط الطاغوت!صدام حسین في السلطة
ة،300 – یة وھجومی ائرة اعتراض ة،1000 ط صفحة مدرع ة م ة 2000 عرب  ناقل

ود، شاة،800جن ة للم ة خفیف الق و200 دباب ي االط دفع ذات ر 1500 م دفع آخ  م
 صاروخ ارض 1000 مدفع مضاد للطائرات،6000یكوبتر، طائرة ھل100و!متطور

  !    الدمار الشاملوصواریخ سكود وترسانة فتاكة من اسلحة! جو–
ر  اوي المثی سالح الكیمی راق لل    واقر المجتمع الدولي واالمم المتحدة استخدام الع

ران ع ای رب م ان الح ایرا اب ر تط صاب واالكث نفط"لالع ردل الم ا الخ ذا "!ومنھ وھ
كما ! ار لم یعف ایران من استخدامھا السالح الكیمیاوي ایضا على نطاق محدوداالقر

ات  ي عملی ردي ف شعب الك اوي ضد ال سالح الكیمی دة ال استخدمت الدكتاتوریة البائ
صیت  یئة ال ال س ن 1988 - 1987االنف شرات اآلالف م حیتھا ع ب ض ذي ذھ ،وال

  !     العراقیین
ة والمعن ادر     مع كل االمتیازات المادی ت للك ي منح ة الت صناعات وی ي ال ل ف العام

سكریة ف ة الع ویر اآلل ھ لتط ھ وكفاءات تغالل مھارات ھ واس ال حلب واز  اعم م ت ا ل انھ
ة للغرب ة المتقدم ة والمعلوماتی ا الحربی ضم التكنولوجی ھ ،العسكریة وھ وحرم علی

ق  مان ح ر وض ادیمي الح ي واألك ابي والمھن سیاسي والنق دیمقراطي وال شاط ال الن
دام !النتساب الى المؤسسات المدنیةا طراب وھشاشة وانع ن اض ھذا لیس بمعزل ع

رة ة االخی ود االربع ي العق ي ف ذه !كامل اسس المجتمع المدني العراق ت ھ د ارھق وق
ستمر   ي الم شاط الحرب ي الن سكریة ف ب الع شكیالت والمرات ة الت ع بقی اءات م الكف

ي معسكر خارج حدود البالد وداخلھا لقھر الشعب،ولتثبیت م ا ف ط لھ واقعھم المخط
شعب داء ال ویر و.اع ثمن لتط اھض ال ودا ب ة وق تخدمتھم الدكتاتوری لحتھا ااس س

وع  ایكولوجیتھم للرك أطیر س د لت ذل الجھ ورة وب ة والمتط ة التقلیدی ام االتدمیری م
یة اة الطغ دواني والفاش ع الع ة والتوس ة الحربی ي النزع یاد ف آرب األس ة م وخدم

شرك وغرست فیھم عقدة الذ ذا ال ي ھ وا ف ة ولیبق نب جراء استخدام األسلحة الفتاك
  !القاتل

سكری    ت الع ي تعارض اتي تاریا ف وجي والمعلوم ي التكنول دم العلم ع التق راق م الع
سارات الدیمقراطیة رس الم رر ویك شیع التح ذي ی ل ،ال ات والجھ سمت بالحماق وات

ص ب ع ة نخ ا نزع دواني ألنھ واني الع تعراض البھل ق واالس ةالمطب  بویة رجعی



صر والكرد شاھدا على الرعونة  ضد كانت االنفالو.بامتیاز ي آن،وغدر الع د ف لتؤك
ة ان ال اس صناعة العسكریة الحدیث راف ان ت اش ن تح م تك ائال اذا ل را ھ شكل خط ت

  .یمتلكون الضمیر والثقافة والمسؤولیة
ل 2003  بعد عام   ة وتحوی ادة ھیكل رى اع صنیع العسكري18 ج شآت الت ن من   م

ام  در ع وزراء ص س ال رار لمجل ب ق ة بموج د 2009السابقة الى مصانع مدنی ،وبع
دة  ستثمارعرضھا لال فات جی دة وذات مواص ات جدی ة بمنتج صناعة الوطنی د ال لرف

ً قیاس م المتحدة،  بالمستوردا راق واالم ین الع تراتیجیة مشتركة ب ار اس ي اط د وف بع
ةوقد حصلت عدة !عواماتوقف دام سبعة  ادة شركات اجنبی تثمار اع ود اس ى عق  عل

ةوالمنشآت ھذه تأھیل  سیة رفد االسواق العراقی عار تناف ا بأس تبعدت !بمنتجاتھ واس
ا الصناعةتيوزار وم والتكنولوجی ذه  والعل ا ھ ي خطوتھ ة ف ي  العراقی شركات الت ال

دفاعتختص بصناعة االسلحة ض ! والتي جرى ضمھا الى وزارة ال ن بع ق م م یب ول
لتابعة للتالشركات ال رت بالكام ي صنیع العسكري سوى المالك واالرض حیث دم  ف

  !2003حرب 
سكریاتیة   آلف الع اریخ ت ت الت ع(اثب سكرة المجتم شیاتیة) ع اعة (والمیلی اش

شیات شمولیة) المیلی ة(وال ة) التوتالیتاری والءات دوت الوطنی ة (وال الطائفی
یش الم...)والعشائریة  دمیر وتھم اب لت ة واالفكار التقلیدیة واالرھ ؤسساتیة المدنی

ق ن .وھیئات حقوق االنسان وزعزعة االمن الوطني الح دة اي ام روف ان قاع ومع
تمرار و اء واالس ى البق درة عل ى الق ستند عل ي ت مان وطن سیاسيض تقالل ال  االس

اجز وطني الن ة وال ي وكفال دة االراض ن  وح واطنین م وطن والم ن ال دفاع ع ال
دات الخارجیة ة الالتھدی ى ادام درة عل ستوى ،والق ق م ة وتحقی وطني للدول ابع ال ط

صادي اعي واالقت اه االجتم ن الرف ین م وطني !مع االمن ال سین ب دام ح ل ص د أخ لق
ازات  ى عك وم عل سیر الی ذي ی ي وال ةاالعراق ةجنبی شراك وطائفی ةتین بال   االمیركی

  !  تین الكاملواالیرانیة
   
 والزجاج والسیرامیك واالسمنتالصناعات االنشائیة   

  
رت     بعیناتازدھ ي س شائیة ف صناعات االن اتال ي  وثمانین صرم ف رن المن  الق

سمنت في السماوة وبادوش وحمام العلیل،كما شھدت فقد تم تحدیث معامل االبالدنا،
لوجة  ربالء وطاس سلیمانیة(السنوات الالحقة إقامة مصانع جدیدة في ك ة )ال والكوف

منت  ل االس ازر ومعم نجار والخ ائم وس سة والق ربالء وكبی ي وك یض ف االب
ت وبغداد في طابوق المل امعوتم تحدیث !الفلوجة الصویرة والكوت ومیسان وتكری

الى ربالء ودی شاء !وك شاریع الوان ة م فثالث ت الخفی اج الكونكری ستون(نت ) الثرم
ة ي الحدیث ابوق الطین شاریع الط ن م د م ل والعدی ام العلی داد وحم ي بغ  ف

م ،الموصل،ومشاریع للطابوق الجیري في البصرة ووالبصرة ن اكما ت دد م شاء ع ن
ص(مشاریع الجبس  صنع ،الحدیثة) الج ة اوم داد كمقدم ي بغ تیكیة ف ب البالس النابی

صحیة والبیئیة رارھا ال سبب اض ستیة ب صنع اخر ،لالستغناء عن االنابیب االسب وم
  .معمل الزجاج والسیرامیك في االنبارالى جانب !لالنابیب البالستیكیة في العمارة



وازاة    صرف وبم صناعیة والم ة ال ة للتنمی م المؤسسة العام م دع ة ت اع الدول  قط
اع  ناعات القط ض ص دیث بع ویر وتح ي لتط صناعات العراق اد ال صناعي واتح ال

رق صناعة الطابوق في (الخاص،حیث تم تنفیذ مجمع النھروان روان ش منطقة النھ
ث  داد حی ال بغ ات معم ط الثمانین ة اواس ة العراقی ا الحكوم ت لھ اه لمعالبن ة المی ج

وألول مرة في العراق .الذي خصص جزء منھ للصناعات الملوثة)بالوقودھم وزودت
جل حمایة البیئة من اجازة معامل الطابوق الطیني من اتم تطبیق قواعد صارمة في 

  !لوثتال
  

عدد العاملین في القطاع الخاص بالصناعات االنشائیة حسب 
 اصنافھم

 ومجموع األجور المدفوعة للسنوات 2003-  2008  
 (األجور:الف دینار)

 
أصنا 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ف 
العامل
 ین

العد
العد األجور د

العد األجور د
الع األجور د

العد األجور دد
العد األجور د

 األجور د

عامل 
غیر 
 ماھر

124
01 

13476
240 

354
75 

26636
505 

349
04 

27165
460 

25
11 

46235
152 

203
04 

37494
722 

120
88 

20923
410 

عامل 
شبھ 
 ماھر

175
4 

26739
23 

179
4 

43550
19 

194
6 

47469
94 

15
23 

10224
74 

126
7 

82755
83 847 63176

88 

عامل 
 ماھر

349
1 

12886
695 

476
0 

24501
857 

455
1 

24132
185 

33
16 

45008
420 

263
9 

37121
996 

157
7 

23118
625 

41234 0 أخرى
671 0 54019

206 0 54790
223 0 10373

7698 0 71602
743 0 81833

149 
المج
 موع

176
46 

70271
529 

420
29 

10951
2587 

414
01 

11083
4862 

73
50 

19600
3744 

242
10 

15449
5044 

145
12 

13219
2872 

 
 

عدد العاملین في القطاع الخاص بالصناعات االنشائیة حسب 
 اصنافھم 

ومجموع األجور المدفوعة حسب المحافظات لسنة 2008 
 (االجور:الف دینار)

 
 

المحافظ
 ة

ال غیر عم
 ماھرین

عمال شبھ 
 ماھرین

عمال 
خرىا ماھرین  المجموع 



العد االجور العدد
العد االجور د

 االجور العدد االجور االجور د
 2610000 12621 2369562 240438 28 12593 2 369820 171 نینوى
 9409476 514815 6716516 2692960 175 514640 72 2155537 1247 كركوك

109398 127 2255570 1666 دیالى
5 217 3212820 1684764

1 
109420

2 20060461 

1150169 1801584 128 683614 77 1296149 900 االنبار
6 683742 13303280 

1547463 2855989 193 726759 113 2529440 1597 بغداد
2 726952 18330621 

 3700730 276948 2752850 947880 64 276884 31 868256 538 بابل
 818452 85501 0 818452 56 85445 16 684273 453 كربالء
 6742145 192203 5439878 1302267 88 192115 26 2402132 667 واسط

127961 173 3534746 1636 صالح الدین
7 206 3050132 4582321 127982

3 7632453 

 8880660 860516 6965216 1915444 129 860387 130 1350365 970 النجف
 1484423 307735 3501 1480922 103 307632 46 1128829 784 القادسیة
 1657491 84060 1202983 454508 32 84028 11 645382 269 المثنى
 6048850 108045 5070565 978285 66 107979 12 586188 452 ذي قار
 673333 8665 165332 508001 34 8631 1 431379 250 میسان
 3599399 83437 2740456 858943 58 83379 10 685344 488 البصرة

 كردستان
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دھوك
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اربیل

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السلیمانیة

1208 المجموع
8 

2092341
0 847 631768

8 
157

7 
2311862

5 
8183314

9 
631926

5 
10495177

4 
 
 
 

عدد العاملین في القطاع الخاص بالصناعات االنشائیة حسب 
 اصنافھم

 ومجموع األجور المدفوعة حسب المحافظات لسنة 
 2007(األجور:الف دینار)

 
 

عمال غیر 
 ماھرین

عمال شبھ 
 ماھرین

عمال 
المحافظ المجموع أخرى ماھرین

العد األجور العدد ة
العد األجور د

 األجور العدد األجور األجور د
 3076918 385 1550595 785621 53 32663 4 708039 328 نینوى

108227 131 4895871 2267 كركوك
3 317 4691272 7362979 2715 18032395 

 1587655 227 924081 254874 25 83612 14 325088 188 دیالى
 1198231 176 557442 237394 20 91978 12 311417 144 االنبار



120895 178 5506714 2549 بغداد
4 309 5488999 2441362

1 3036 36618288 

 6251342 1447 2220216 1760114 149 498402 67 1772610 1231 بابل
 3308245 1197 0 1366926 129 158441 36 1782878 1032 كربالء
 9408350 1598 4144666 2666387 180 432994 52 2164303 1366 واسط

143942 324 5257361 3042 صالح الدین
5 385 3990306 8321151 3751 19008243 

213508 277 3520729 2037 النجف
1 272 4029675 9288050 2586 18973535 

 4144303 1086 5679 1764181 119 404495 55 1969948 912 القادسیة
 2322808 485 746101 728768 49 125400 18 722539 418 المثنى
 14673640 2165 7598236 3601342 270 280632 47 3193430 1848 ذي قار
 2909840 741 168626 1329252 90 12645 3 1399317 648 میسان
 12981251 2615 4301300 4426885 272 288588 49 3964478 2294 البصرة

 كردستان
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دھوك
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اربیل

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السلیمانیة
والمجم
 ع

2030
4 

3749472
2 

126
7 

827558
3 

263
9 

3712199
6 

7160274
3 

2421
0 

15449504
4 

  
صائیة     ط االح ھ الخط ع مااكدت د م راق واع ي الع شائیة ف صناعات االن ستقبل ال م

راق  ى ان الع د عل ائي اذ تؤك اون االنم یط والتع ن وزارة التخط التنمویة الصادرة ع
حزم ع ذلك یعج السوق العراقي الیوم بوم.ملیون وحدة سكنیة) 3.5 - 1(بحاجة الى 

 ثلث( مقارنة مع اسعار الطابوق المحليبأسعار رخیصة الطابوق االیراني المستورد 
سعر م اال!)ال ي رغ املین ف وطني والع صاد ال ي واالقت تج المحل صالح المن رار بم ض

ابوق ناعة الط ة .ص دم امكانی سبب ع ضررا ب ر ت د االكث شائیة تع صناعات االن ال
تج منتجاتھا م ن المنافسة في السوق المحلیة وایجاد منافذ بدیلة للبیع وتصدیر المن

رى صناعات االخ ي ال ال ف و الح ا ھ دل ان .كم ادن وب صناعة والمع ر وزارة ال تعتب
صنیعھا اء وت واد البن وفیر م اس لت صدر األس شیید ،والم ة ت امرة النھوض بحرك ع

وارد لھ أمین الم ة تعوت شائیة الوطنی صناعات االن أن ال وم ا،ف سة اني الی ن مناف م
ؤدي  دمرة ت اف م ة المط ي نھای راق ف ي الع ة ف صناعة االزلی ذه ال اء ھ ى اختف ال

  .ھامعامل وتسریح العاملین من
ة لال جمیع شركات القطاع الحكومي ومن ضمنھا       ة الشركة العام منت العراقی س

ت نھانتاج المستورد الرديء مع باال غراقتعاني سیاسة السوق المفتوحة واال ا كان
ذ عام اتصدر  ا من ذا1951نتاجھ د ،ل ام  تع ث تأسست ع ة حی شركات العریق ن ال  م
منتسم شركة االأ ب1936 ة المساھمة س ة .العراقی سبب ظروف الحرب العالمی وب
ة دأ اال الثانی ة وب ا العامل ض خطوطھ ت بع ام توقف ي ع اج الفعل ي معمل 1949نت  ف

 ضافةاسمنت بغداد باتوسیع معمل ،وتم )بفرن واحد بالطریقة الرطبة(بغداد  سمنتا
وط  ة خط ام اثالث ى ع دة حت ة جدی صمیمیة1955نتاجی ة الت ت الطاق ث بلغ  ،حی

ام  400000 وز ع نویا،وفي تم ن س شركة 1964ط م ال ر اس م تغیی شركةا ت ى ال  ل



ة لال ةالعام منت العراقی ا ب.س شركة حالی وم ال شغیلاتق دة دارة وت ل ال  ع اج معام نت
  :التاليكسمنت موزعة نواع من االا

 ل م منتاعم ة  س ذي الفلوج وط ال ة خط ة وبثالث ة الجاف ل بالطریق ةایعم  نتاجی
ول اال نتاج في الخط بدأ اال–بیض سمنت االطن سنویا،من اال 290000وبطاقة 

  .1985،والثالث عام 1984،والثاني عام 1978عام 
 ون2وبطاقة  نتاجیینایعمل بالطریقة الجافة بخطین ،وسمنت كبیسةا معمل   ملی

  .1983عام  نتاجبدأ اال،سمنت البورتالندي االعتیاديطن سنویا من اال
  ط  یعمل،وسمنت القائمامعمل ة بخ صف ابالطریقة الجاف ة ن د وبطاق اجي واح نت

ن اال نویا م ن س منتملیون ط اوم لال س دي المق دأ اال،مالحالبورتالن ام ب اج ع نت
1989.  

  ین ،وكركوك سمنتامعمل ة بخط ون  اجییننتایعمل بالطریقة الجاف ة ملی وبطاق
 .1984عام  نتاجسمنت البورتالندي االعتیادي،بدأ االطن سنویا من اال

 معمل اسمنت الخازر. 
 معمل اسمنت كربالء.  
ذكورة تو    ل الم تج المعام ن اال ا3ن واع م منت؛العادين اوم واال وس ا المق بیض،كم

  .سمنت وحسب الطلبنواعا اخرى من االان تنتج ایمكن 
  

االنتاج السنوي لالسمنت في بعض المعامل العراقیة 
 باالطنان

 
معمل اسمنت 

 كركوك
معمل اسمنت 

 سنجار
معمل اسمنت 

 القائم
معمل اسمنت 

 كربالء
 العام

 كلنكر اسمنت كلنكر اسمنت كلنكر اسمنت كلنكر اسمنت
1989     90367 130283   

1990     164611 208409   

1991     0 0   

1992     0 0   

1993     163674 102125 46495 590406 

1994     79915 115834 98777 133213 

1995 86320 130372 153740  66673 97078 80952 146228 

1996 128480 112337 78717  83502 105915 87260 166687 

1997 201607 165411 150420  146070 159032 173318 153864 

1998 162173 170579 176717  178905 155843 272213 229848 

1999 368324 344273 202484  258396 227872 257418 245026 

2000 495370 538725 230733  324800 305472 288030 161822 

2001 636193 568620 299089  371491 386306 429888 509197 

2002 866937 787154 621342  413814 450045 407738 510181 

2003 274953 267275 167089  185785 132548 11732  



2004 215371 258344 237699  123282 105842 119905 138523.493 

2005 373695 284058 237699  135830 138066   

2006 439355 398914 154548      

  
ام من اال     بلغت الطاقة االنتاجیة  منت ع والي  1987س ت12ح ون طن،وكان   ملی

االدولة تخطط لزیادة اال ضعف تقریب ا.نتاج الى ال دار االكم ان مق ي  ك تھالك المحل س
ى الخارج،7.5حوالي  1986عام  صدر ال صر و ملیون طن،وكان الفائض ی ت م كان

ن ون ط ستورد ملی دھا ت اریرو.لوح ا لتق رةتبع یس ل  اخی زي للتقی از المرك لجھ
سیطرة یط  وال وزارة التخط ابع ل ة الت د تالنوعی ھ ق ن  مفان رة م ات كبی بط كمی ض

دد  سمنت المستورد مناال ایران والكویت والسعودیة في اسواق بغداد التجاریة وع
ات  من المحافظات ص عین از بفح ذا الجھ ام ھ العراقیة غیر صالح لالستخدام بعد قی
ن شوائیة م ا  ع دم مطابقتھ ا وع دم كفاءتھ ائج ع ت النت ة اثبت واق المحلی االس

 لتالي عدم صالحیتھا في عملیات البناء واالعمار وانشاءالمختبریة وبا للمواصفات
  .المباني

ارتفع طن یون مل 5.6 الى 2007سمنت فقط عام الاوصل حجم االستیرادات من      
ى السنة / ملیون طن اي ان العراق خسر ملیار دوالر10في االعوام الالحقة الى  عل

اس ا ن ناس عر الط دس غ ! دوالر100  الواح ذا المبل ةیكفوھ شاء ثالث ل  ي الن معام
سنة/ ملیون طن6سمنت كبیرة بطاقة ا ذاویمكن ،ال شغیل  بھ ل وت ادة تأھی غ اع المبل

وفیر  سمنت التابعة لشركات وزارة الصناعةكافة معامل اال ع ت ة م والمعادن العراقی
  .ملحقة بھا الطاقة الكھربائیة لھا وانشاء مشاریع صناعیة اخرى

ن 30 - 25یحتاج الى  تشیر الى ان العراقتقدیرات الطلب المستقبلیة       ملیون ط
ذ مشاریعھا ة بتنفی ة سنویا فیما لو بدأت الدول ى غور،التنموی ب عل أن الطل ك ف م ذل

حاال اض واض ن انخف اني م ا یع تج محلی منت المن ة  س عاره مقارن اع اس سبب ارتف ب
عار اال واقبأس ي االس رة ف وفر بكث ستورد والمت منت الم ذا س م ان ھ ة رغ  المحلی

شركات ة االرتفاع یعود في اغلبھ الى اسباب خارجة عن ارادة ال ضخم ..المنتج  فالت
ي اع ف ن ارتف ھ م تج عن ا ین ا وم ة فیھ دي العامل ي االی رط ف ة  المف دالت البطال مع

ة غ(المقنع ات  بل ھ الطاق ا تحتاج عاف م سة اض املین خم ن الع ي م ود الفعل الموج
صمیمیة والمتاحة اض انتاجی،الت ي انخف ذا یعن اج وھ ة االنت اع كلف ل وارتف ة العام

وانعدام فرص المنافسة اي باختصار ارتفاع الكلف التشغیلیة نتیجة  وزیادة االسعار
ناعة  ان الدقیقة).غیر المنتجة لھذه الحشود ف ص اء تكل الواحدة من انقطاع الكھرب

  .. ملیون60 سمنت العراقیة خسارة تعادلاال
ن       ال ع ا یق وم م شاصناعالعم ى ئیة ات االن ق عل منت ینطب ناعة االس ص

صناعات و ة ال ن المحلی تیراد م سبب االس رض ب اد تنق ي تك رى الت ف االخ مختل
سلع المناشيء ومیل المستھلك لشراء  صةال ة دور  والمستوردة الرخی ي الحكوم ف

ي فعل القومسیونات تفضیل االستیراد على االنتاج المحلي ب صل الت ا جراء تح علیھ
والي 2007سمنت عام ت الطاقة التصمیمیة لمصانع االقدرو!الصفقات التجاریة  بح

ن،18 ون ط ي  االانال ا ملی اج الفعل ام انت ي ع ك بكثیر،وف ن ذل ل م صلت 2008ق  ح
وباتت .سمنت بطاقة ملیون طن سنویاً نشاء مصنع لالیرانیة على ترخیص الاشركة 



م جودة رة رغ شآت خاس ة من وك والكوف ازر وكرك  معامل االسمنت في الفلوجة وخ
  ! نوعیتھا التي تفوق جودة االسمنت االجنبي واالیراني

شائیة  صناعات االن ي ال دخل ف ي ت ة الت ات الطبیعی راق بالخام ى الع م غن     رغ
ي  یض ف ون واالب اؤولین المل ان الك ا اطی ة ومنھ ت مھمل ي ال زال منت فھ واالس

ادة  ستخدم ع ي ت ة الت صحراء الغربی ناعة االال ي ص منت االف سیرامیك س یض وال ب
ھر  وادق ص ة وب حات الفخاری ة والمرش وازل الكھربائی ات والع والحراری

سایت ،المعادن ة والبوك صحراء الغربی ي ال صلح ف ذي ی ابوق ال اج الط النت
ستعمل وحجر الكلس في مناطق حوض الفرات والصحراء الغربیة الذي ،الحراري ی

صناعات  اج وال صلب والزج د وال ورق والحدی منت وال ناعة االس ي ص ف
ابوق اوحجر الدولومایت في الصحراء الغربیة الذي یستخدم في ،ةالمطاطی نتاج الط

سي و راري المغنی صلباالح د ال اج والحدی ناعة الزج سیا وص اج المغنی ورمال ،نت
ة صحراء الغربی ي ال ت ف سلیكا والكوارتزای ي (ال ستخدم ف اج ی ناعة الزج ص

ي )والسیرامیك والحراریات ا ف ي بالدن ستخدم ف ھ ی نع البطااال ان ضیة ص ات الحام ن
دخل تو!،والجبس في وسط العراق وكردستان،والحصى والرمالفرانللمصاھر واال

وبیة اال د الرس ات الحدی ناعة االخام ي ص ة ف صحراء الغربی ي ال ل ف منت ص س
اوم یم !المق ة لتقی میة الالزم وث الرس ات والبح وفر الدراس صناعات وال تت ع ال واق

ة روات الطبیعی وارد والث تخراجیة للم ي و.االس وطن ف دھا یت ار وح ة االنب محافظ
شركة االمعمالن كبیران ال ا ال ضاء نتاج البورك ھم ي ق سیة ف صناعات الجب ة لل ھلی

  !شركة جبس العراقیة المتحدة في الفلوجةوھیت 
  

  كمیات االحتیاطي لبعض مواد الخام االساسیة
  

  االحتیاطي  المادة  ت
  الف طن احتیاطي مؤكد750 خام البوكسایت .1

لفلنتاطیان ا .2    ملیون طن احتیاطي مؤكد9 

   ملیون طن احتیاطي تقدیري150 الكاؤولین االبیض .3

   ملیون طن احتیاطي تقدیري800 الكاؤولین الملون .4

  
طابوق البوكسایت والدولمیات والطابوق الطیني والحراري وصناعة الطابوق      

 مستلزمات قطاعمن والصناعات االسمنتیة بأنواعھا ھي والمنغنیز والسلیكون 
والبناء في العراق،بقت مزدھرة الى حین اال ان معاملھا الیوم مھملة التشیید 

الحدیث في الفلوجة،الذي باشر انتاجھ من حراریات  المصنع!وتحتاج الى التأھیل
 توقف اكثر من مرة بسبب الحروب واالقتتال االھلي 1995الطابوق الحراري عام 

االستثماریة للشركة العامة لصناعة الحراریات وتواجھ الخطط !وتضررت مكائنھ
لتفعیل انتاج الطابوق الحراري االلومیني والطابوق الحراري الخفیف بالتنسیق مع 
الشركة العامة للتصمیم واالنشاء الصناعي،تواجھھا العراقیل بسبب االضطرابات 

     .رغم خلو السوق من السلع المنافسةتسویق وتدني مستویات الاالمنیة 



سیرامیك       ادي الشركة العامة لصناعة الزجاج وال ي الرم ركات وزارة ف دى ش اح
صناعة والمعادن ام ال ست ع شقیقة ،1970،تأس شركات ال اقي ال ا كب اني حالھ تع

ةمعاملھا  ة الكھربائی ي الطاق اد ف ة ،كونھا من نقص ح ا متقدم ق تكنولوجی ل وف تعم
یستوجب استمراریة التیار الكھربائي لكترونیة عالیة الدقة والكفاءة مما ألتمتة االبا

ةو!وبما یكفي لتشغیل جمیع االجھزة والمعدات  تعد تجارة الزجاج من المھن الرائج
لھا زبائن كثر ال ینقطعون عن والسنة   والتي یستمر فیھا العمل طیلة ایامفي العراق

صصأشراء الزجاج ب ان المخ ھ سواء ك ستخدم في  نواع اج الم سیارات او الزج لل
ي  االمنیة الفوضىو!بواب والشبابیك داخل العمارات والبیوتاال بعض یجن ت ال جعل

وھذه االوضاع ادت الى ازدیاد !االعمال االرھابیةخاصة في ظل ،ارباحا من وراءھا
داد ة الم اع ال التجاری صةتالمح يخص اج بانواعھ ف ع الزج تمرار بی  ،واس
اع و،الطلب عارارتف ياالس سیطرة ف اب ال ل غی ة ع  ظ صنیع الحكومی ارة وت ى تج ل

تیراد،واالزجاج ساب  الس ى ح اح عل ق االرب صد تحقی ادة بق ذه الم ن ھ رديء م
صحیة وتنتج معامل الشركة ایضا !المواطن كاشي الجدران واالرضیات واالدوات ال

  .السیرامیكیة
ائي للمبانيجھتھا وھي من المواد القیریة من      زل الم دم ،اھم مستلزمات الع وع

راق  ي كان سببا فاجودتھ ي الع سكن ف ید ال تدھور المباني السكنیة مما اضعف رص
اوالت االامتلكت لقد !رغم توفر احسن انواع القیر شائیة الشركة العامة للمق ة ن نھای

د  السبعینات تجربة م تزوی ا ث ي مراجلھ اص ف ر خ داد قی ال باع ذا المج ي ھ دة ف رائ
ن لم یبَق من ھذه التجربة سوى مرجلو.حوضیة المواقع بسیارات  واحد یستخدم م

ا ي موقعھ ید ف اري قبل شركة الرش ان ض رب خ ناعة !ق ھ ص ي تواج ات الت والمعوق
ناعة  ضا ص اطي القیر،تواجھ ای اد المط ي اللب رن الت اج سقوف الم ى انت ساعد عل ت

  . استخدام التھویر والشتایكر والغاء التقلیدیة للمباني غیر
عن ممواد البناء صناعة تعاني البنیة التحتیة ل     ص قط اع  القدم ونق ار وانقط الغی

ب  اء والتخری ساد الكھرب ال واالوالف ع ھم ود رف ل جھ ا یعرق شغیلیةمم اءة الت  الكف
شكو 300یصل عدد معامل الطابوق في العراق الى نحو و.نتاجاالویخفض  ال ت  معم

ن ف م م النظی الوقود المالئ دھا ب دم تزوی اص "ع دیزل الخ ود ال صة وق ح
 ھذه المعامل الى استعمال المخلفات النفطیة مع حرق لذا یضطر اصحاب،"بمعاملھم

ھ ستعمل وخلط ن م تعمالھ دھ ود واس نفط االس ع ال وث ،م ي تل سبب ف ا ی وھو م
ة ور ،البیئ ن ك ا م ل تلویث ابوق اق ل الط ن ان معام ابوق الفرشي بالرغم م رالط  غی

ة االنظامی ن تقادمھ ل م ذه المعام ل و!،وتعاني ھ ال معام ا ح ل الطابوق،حالھ معام
منتاال ة،والكونكریت"س شروط "المون زم بال انیة،ال تلت ضافات الخرس ل الم ومعام

الشركة العامة للمواد االنشائیة بینما تعاني !البیئیة وتتقاسم الرشى مع كل االطراف
في السوق للسلع االنشائیة االجنبیة ذات النوعیة الردیئة غراق الدائم سیاسة االمن 

شراالعراقیة ة المقنعة،واست سادء ال،والبطال ردئ !ف د ال تیراد الحدی ؤدي اس وی
ى  عاره ال اع اس ع ارتف سرعة م صدأ ب أثر بال ة ویت اوم الرطوب ذي ال یق والضعیف ال
ن  صناعة م ذه ال اني ھ شبابیك،حیث تع واب وال ناعة االب دادة وص ود ورش الح رك
ارتفاع اسعار المواد المكملة ألعمال الشبابیك الى اضعاف مضاعفة،وارتفاع اسعار 



ت)اتروط(اطر فائح االبلی اتھ وص ف قیاس ة بمختل د الزاوی ت .الشبابیك وحدی والزال
ادة  ر اع شائیة تنتظ واد االن ة للم شركة العام ن ال زء م المعامل البالستیكیة وھي ج
ي  تیكیة والكاش ب البالس اج االنابی ا النت روریة اساس ل ض ل،وھي معام التأھی

     ).   معمل بالستیك میسانمن اھم ھذه المعامل(البالستیكي والملحقات البالستیكیة
ولیة االمواد انتاج التدني في العراق متوقفة بسبب صناعة البناء الجاھز    
الضروریة لصناعة "والزالت معامل النورة!الطیني الخفیف ركامالمضافات والو

خفف من ی سمنتیةشاعة استعمال النورة في المونة االا"متوقفة ایضا"الثرمستون
 تصنیعوینطبق ذلك على صناعة الجص و"!لب االسمنتالضغط الكبیر على ط

لواح الجبسیة الجاھزة للقواطع والتغلیف ووحدات الجدران والسقوف الثانویة اال
معمل المنتجات "لیافسمنتیة المسلحة بااللواح االنتاج االوكذلك معامل ا!الجبسیة

الكثیر من و!معمل سیرامیك الرماديوھذا ھو حال .."!سمنتیة في معسكر الرشیداال
البناء والتي أنشات من اجلھا معامل ریادیة  المواد الضروریة الداخلة في صناعة

ً حالت دون ،االقتصادیة وبتجارب محدودة اثبتت صالحیتھا وجدواھا اال ان ظروفا
وتقلیل نفاذیة الخرسانة  ومنھا انتاج البنتونایت الكلسي لتحسینفي بالدنا،تنفیذھا 

المستخدم في مختلف  وكذلك انتاج البوزالنا،ح الكبریتیةوزیادة مقاومتھا لالمال
اللواح اقامت وزارة الصناعة والمعادن بدعم وتشیید معامل و!صناعات البناء

غیاب منتوج ھذه الیوم لكننا نجد ،االقتصادیة اثبتت جدواھاالتي )فایبر بورد(اللیفیة
   !المعامل

  
  
 المصادر  
  
  ....تمدن والمواقع االلكترونیة االخرىراجع دراسات الكاتب في الحوار الم   

  نحو استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراق 
 اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدالت الفقر والبطالة في العراق 
 بنیة الفساد المركبة في العراق 
 مدخل عصري لتحلیل بنى الفساد المركبة في العراق 
 عراق التنمیة البشریة المستدامةة في الخدمات العام  

 
  :كما راجع الدراسات التالیة  
  

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

 جاسم الطیب
 زاھر الزبیدي / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/حول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناعي في العراق 
  ٌ ُ واسعة  نبیل الحیدري/مام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھااالفرصة
 مركز االضواء للبحوث والدراسات/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/رقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستانالمشاكل التي تع 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 



  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
  لیث الحمداني/تب عنھاعن الصناعة في العراق وما یك....سوى السواد) العیون (حین الترى بعض 
  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-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

 محمد
 صباح كجھ جي/ 1980 - 1921لعراق التخطیط الصناعي في ا 
 عبد الحسین العنبكي. د/االصالح االقتصادي في العراق 
 فالح خلف الربیعي/الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق. 
 احمد الناصح/واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التشغیل. 
 قجيھاشم االطر/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 
 فارس مھدي محمد/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
 محمد سلمان حسن.د/ لعراق التطور االقتصادي في ا 
  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/ دراسات في االقتصاد العراقي 
 خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953 تقریر 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. 
 ھاديعبیر عبد ال/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  رؤیة أولیة للحوار 

 كاظم حبیب.د/ 
 كاظم حبیب.د/دراسات في التخطیط االقتصادي 
 فالح خلف الربیعي.د/ھتھامواج 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 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 احمد ابریھي العلي/اقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیةدور الط 
 حسن فیاض.د/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/الدور االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق  
 عماد عبد اللطیف سالم/ الدولة والقطاع الخاص في العراق 
 راق للمدةالطاقات المعط ي الع ة ف د و )/2010 – 2000(لة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

 .نشأت صبحي یعقوب



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

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ لیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاصاستقال  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / دور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الزراعي في العراق  
 جمال باقر مطلك /  مجال التمویل السكنيتفعیل دور نشاط القطاع الخاص في  
 ستار البیاتي / المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك  
 قصي الكلیدار وآخرون / اثر التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراق  
  عبد هللا الشاوي / "میدانیةدراسة "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- إلنتاجیةالقطاع الخاص في العراق بین الھدر واستغالل الطاقات ا

  الكریم عبد هللا
 زین العابدین  / جریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

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

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/تطور ام تقھقر..االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/تكاساتھا وانةالصناعھ 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 – 2011الخیار االستراتیجي لالقتصاد العراقي 
 كمال البصري.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق ياالقتصاد العراق 
 صباح الدرة.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 او  تّموز 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/ المشھد االقتصادي في العراق 
  یرة الشماعسم/ 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/ كلیة االدارة واالقتصاد / العلمي 
 سیط یط وال ام التخط تراتیجي لنظ ار االس امياالختی اج لنظ ى االنت اع )MRP، OPT (رة عل 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
 مد كاظمجاسم مح/ 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 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 



 345العدد /فة الجدیدةالثقا/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 / المعوقات التي تجابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھا 
 ات/ یم الوضع االقتصادي للقطاع الخاص تقی ّ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 االمریكیة للتنمیة الدولیة 

  
 احمد عمر الراوي / ة االقتصاد العراقيدور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في تنمی  
 ثریا الخزرجي/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 / تصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرةالتحول االق  
 في ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراق ستراتیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةا / 

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

  ى خلف عوادو موس
 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 /  األكتتاب المغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصة  
 كریم عبد  / ھمیة الدور االقتصادي لالسواق المالیة مع التركیز على السوق العراقیة لالوراق المالیةأ

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

  
 
  

 وصال / ظة البصرة آثار المتدفقات الصناعیة في تلویث المیاه القریبة من نقاط التصریف في محاف
 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   نفایات المحلیة الصلبة تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة ال

 حسن مظفر الرزو)/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 

  
  

  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/ الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق 

  
  

 ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ راق التنبؤ بانتاج الطابوق في الع  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ 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/الحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقالة. 
 ھالة صالح الحدیثي.د/بحث عن النظام القانوني لعقود الھواتف النقالة. 
 المسؤولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیثة . 
 غسان شمخي/ المبادرة العربیة النترنیت حر-العراق  

  
 

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

 
  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/صناعة الدواجن في العراق. 
 شبالويسلمى ال/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/ المردود االقتصادي لصناعة التمور 
 زحل الحسیني وآخرون/سكر وبنجر السكر في العراقتحلیل اقتصادي لواقع انتاج واستھالك قصب ال. 
  2016 – 2007توقعات انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اریما لالعوام /

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

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 
 نھلة یحیى نزھت / صناعة الشخاط في العراق وامكانیة التصدیر لالسواق الخارجیة 
 ري عبد الكریم حاتمصب/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/ تقویم المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة 
 خلیل اسماعیل ابراھیم/  الغش في احداث الخسائر االقتصادیة في قطاع البناء العراقياثر 
  ي م الزراع داد للموس ة بغ ي محافظ زحل /2009المردود االقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن ف

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

 .عامر بولص
 ھناء سلطان داود وآخرون/ الجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصل. 
 كاظم االسدي و راشد الشریفي.د/الصناعات الطبیة في محافظة البصرة. 
 دراسة ) 2007  –  0022( تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدویة في نینوى للمدة

 .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/انتاجیة المواد في المنشأة العامة للخیاطة. 
  
  

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

  
  

  بغداد
31/3/2013 

 
 
 
 
 


