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 الھندسیة والمیكانیكیة (الصناعات المعدنیة(  

   
ة 12واجد في العراق  ت1961    عام  اث المعدنی  ورشة حرفیة النتاج وتصلیح اآلث

كما تواجدت . عامل500اعضاء في اتحاد الصناعات العراقي ویشتغل فیھا اكثر من 
ة،و9 مشاریع للسباكة في بغداد،و10 ي المنزلی صناعة االوان ة 49 مشاریع ل  ورش

ام ! عامل1100حدادة یبلغ عدد عمالھا  ي ا1961كما تواجد ع راق  ف ة 30لع  ورش
 مشروع لتصلیح السفن 11 عامل،و1700تصلیح مكائن ومعدات بلغ عدد عاملیھا 

 47 عامل،و900والقوارب والجنائب النھریة والبحریة في البصرة بلغ عدد عمالھا 
  !        من الشغیلة2300ورشة لتصلیح السیارات عمل فیھا 

ام  وتحد2003قبل عام شھد قطاع الصناعات الھندسیة     ل ع تطویر ،1990یدا قب
ة (سكندریةوتوسیع معامل اال شركة العام ة وال صناعات المیكانیكی الشركة العامة لل

سیارات صناعة ال سیارات او)ل ع ال ط لتجمی ة خ ات(قام ل ،و)اللوری ویر معام تط
ة و سائلة والجاف ات ال ا واالبطاری دة لھ ة جدی وط انتاجی افة خط ل اض ة معم قام
اجي وتطویر ي الت صابیح ف ة وللم ي الوزیری ة ف صناعات الكھربائی ل ال ة ا معام قام

الى ي دی ة ف یة الخفیف صناعات الھندس ع لل صفیة مجم دات ت اج وح ل انت  ومعام
اه ة(المی ارس العام ركة الف ات ) ش صنیع المنظوم ل ت اري ومعام ان ض ي خ ف

ة شحیمیة التزییتی ة والت ة والتحكمی ة(الھیدرولیكی داء العام ركة الف ي )ش ف
صنی داد،ومعامل ت یةبغ ف والقادس ي النج ارات ف صناعة.ع االط عت ال ا توس  والحق

ساسیة للصناعات االذي یعد قاعدة  نشاء مجمع نصرا بشكل كبیر حیث تم الھندسیة
ر ومع،واالثقیلة ور الزبی ي خ صلب ف د وال ابلوات اقامة مصنع الحدی ل الق ائق وم رق

القاوتوج ھذا القطاع ب.االلمنیوم في الناصریة صر العم ركة(نشاء مجمع ن صر ش  ن
ة للصناعات العامة دة اال)المیكانیكی ون القاع ھ لیك ط ل ذي خط اجي ال ي الت یة ف ساس

ة  شكیل ھیئ م ت ي ت سیارات الت ناعة ال ا ص ة ومنھ التي تستند الیھا الصناعات الثقیل
ة یة والفنی اءات الھندس رة الكف ن خی ة م ضم نخب ا ت ستقلة لھ ة ،م قامت بمفاوض

ضمن تكامل صناعات السیارت مع الصناعات سس علمیة تاالشركات العالمیة على 
ل  یارت النق ع س وم بتجمی ان یق راق ك أن الع ا ب اع الخاص،علم ي القط ة ف المغذی

  .في االسكندریة) سكانیا(



شاء م    م ان ام صنع ات صلب ع د وال ور 1978لحدی ي خ سیة ف ركة فرن ل ش ن قب  م
تراب الحدید  ملیون طن من 1.2مین انتاج سنوي یساوي أالزبیر،وكان متوقعا لھ ت

 كانت معامل الصھر والسبك 1988وفي عام . طن من الفوالذ400000المصھور و 
ت اال رى تح شكیل األخ شاءوالت ام ( ن ي ع ن 1984ف اع م ذا القط سب لھ ان یح  ك

دات ).جماليمن الناتج اال% 2قتصاد اقل من اال وكانت نسبة صناعات المكائن ومع
مة المضافة قلیلة جدا،على اساس ان قیلفقط من مجموع الناتج،وا% 6النقل تشكل 

  .العراق كان یجمع مكونات مستوردة نصف مصنعة من اجل عمل منتوجات نھائیة
وفیتیة ال     ساعدة س سیب بم ي الم ات ف ي الثمانین د ف ل واح س معم اج  اس نت

ساحبات ام .ال ي ع ا اال1981وف ة المانی ع جمھوری راق م د الع ة تعاق ویر  تحادی لتط
سیاراتالقابلیة المحلیة ال ط ال.نتاج ال عت الخط اج وض الون و 12000نت یارة ص  س

یكلف 25000 ان س ذي ك ار  5 عجلة نقل في العام،لكن المشروع ال أخر ملی دوالر ت
  !الى اجل غیر محدد

  
  عدد المكائن الزراعیة العاملة في القطاع الزراعي

  2001  ، 2000 ، 1995 ، 1993 للسنوات 
  

 2001 2000 1995 1993 نوع المكائن
 72775 46078 49640 37161 ساحبات

 8366 5086 3984 3327 حاصدات

 134543 66638 50156 49150 مضخات

  
صلبتتراجع     د وال ناعة الحدی سیارات  ص ع ال ات  وتجمی ناعة المحرك وص

والت اث  والمح ة واألث دافئ الكھربائی ساالت والم ات والغ ع الثالج ناعة تجمی وص
دني ت .المع شكلة النفوال زال ا م دویرھا وطنی ى ت ل عل دم العم ة وع ات المعدنی ای

ةھنا كبر الجرائم ان ا!قائمة سیارات القدیم تیراد ال اب الس تح الب ت ف ذا دى ،واكان ھ
مریكا من السیارات الفاشلة في فحص اوربا وافراغ مقابر السیارات في الى القرار ا

ـ  ست(ال ِشن تی التلوث) إِم اص ب رد.الخ ن الخ وم م ناعة االلومنی ا ص ت ام ة فالزال
ة  ة التالف الك الكھربائی متأخرة في العراق،وتترك في النفایات كمیات كبیرة من االس
ات  ة المحرك ة واغطی ة الفارغ ب المعدنی ة والعل دات الكھربائی ف المع ة تغلی واغلف

  !  والبساتن في السیارات القدیمة المعطوبة
  
 الصناعات الكھربائیة  
  



ة       صناعة الكھربائی ادة(ال صنف ع ة ت ة والتحویلی صناعات المعدنی من ال  ض
ا یة مع ا )والھندس ت وتع ن عان ومي ني م لاالداء الحك ضوابط الھزی اب ال  وغی

االقتصادیة بسبب دخول االجھزة الكھربائیة من مختلف المناشئ العالمیة الى البالد 
زال   الو.من حجم المدیونیة الكبیرةصناعة وتعاني ھذه ال،وتمیزھا بالتكلفة المنافسة

ة ت شركات وكیل ذه ال ھ ھ صبح بموجب ي ت ة الت شركات العالمی ع ال ود م ع  العق وقی
ة  اق الرقاب ارج نط معتمدة حصریا للشركات العالمیة یسیر وفق مزاجیة مفرطة وخ
الحكومیة االمر الذي وسع من االختراقات الطفیلیة لھا وجعلھا لقمة سائغة لمن ھب 

  !ودب
بائیة في القطاعین الحكومي الصناعة الكھرتعرضت موجودات شركات    

 االسالك والقابلوات والمحوالت والمحركات ومصابیح االنارةصناعات (والمختلط
الى ..) والصناعات االلكترونیة والخفیفة والثقیلة والھندسیةالمفاتیح والمآخذو

 ومن!لم یتم تعویضھ لحد االن  جسیمةاالنھب والحرق والقصف ما الحق بھا اضرار
  :ھذه الشركات

  تنتج ( في الزعفرانیةعمال الكھربائیةباال المتخصصةشركة الزوراء العامة
مجھزات القدرة ومنظومات وجھد المتوسط  للوالتوزیع لوحات السیطرة

 ومنظومات التحویل،ویعمل  الكھربائیة والمحركاتالمولداتوالكاثودیة  الحمایة
  ) منتسب900في الشركة 

  بأنتاج ،وعرفت 1986سست عام تأ( في الكاظمیةالمنصور العامةشركة
 منظومات الطاقة الشمسیة ذات االستخدامات المختلفةوالمكونات االلكترونیة 

  )میاه الشرب الصحیة والصناعیةونتاج الغازات الطبیة وا
 تنتج محوالت القدرة ذات الجھد الواطئ (شركة التحدي العامة في سعیدة

كھربائیة واالبواب الدوارة والمتوسط والمحركات وقواطع الدورة والساللم ال
  )ومنظومات كامیرات الرقابة

 القابلوات النحاسیة وااللومنیومیة والكیبالت (شركة اور العامة في ذي قار
الھاتفیة والھوائیة واالرضیة واسالك لف المحركات والمحوالت،سدادات 

 من دمج منشأتین ھما المنشأة العامة 1988عام ،تأسست )االدویة الطبیة
،والمنشأة العامة للقابلوات 1975 االلمنیوم التي تأسست عام لصناعة

 5000ویبلغ عدد عمال ومنتسبو الشركة .1976واالسالك التي تأسست عام 
  !منتسب من مختلف المھن

 شركات الصناعات الكھربائیة في بعقوبة واالعظمیة  
 نحاسیةشركة الشھید العامة في عامریة الفلوجة التي تنتج االسالك واالنابیب ال  
  شركة العز العامة في التاجیات التي تنتج منظومات االنارة بالطاقة الشمسیة

  والمنظومات المایكروفیة الرقمیة والتجمیع الحاسوبي
  1981 تأسست عام –شركة صالح الدین العامة في الدور في صالح الدین 

وتنتج االعمدة الكھربائیة المحوریة والكابینات الكھربائیة والمعدات 
  ! منتسب2000لالسلكیة،ویعمل فیھا قرابة ا



  شركة االخاء العامة في عامریة الفلوجة المتخصصة بانتاج ابراج الطاقة
  !  الكھربائیة

العدید من ھذه (الصناعات الكھربائیة تتولى وزارة الصناعة والمعادن ادارتھا    
ا تقع ،بینم)الصناعات تولت ادارتھا سابقا ھیئات التصنیع العسكري المنحلة

وعلیھ الحكومة !صناعات تولید وتوزیع الطاقة الكھربائیة في عھدة وزارة الكھرباء
  !  العراقیة ھي المسؤولة عن تدھور كامل الصناعة الكھربائیة في العراق

د 1991مدادات الطاقة الكھربائیة منذ عام ایعاني من ضعف     یذكر ان العراق   بع
ھ ا ذي قادت دولي ال الف ال ر التح اع ن دم ة لقط ة التحتی دة البنی ات المتح الوالی

دھور ،الكھرباء تمر الت صاديواس صار االقت ات والح ع العقوب د م وءا بع ،وازداد س
والتخریب والنشاط السلب والنھب ات الفرھدة ووما تاله من موج االحتالل األمریكي

ى یومنلى توقف تام للكھرباء لم تستطع الحكومة تجاوزهادى ا المیلیشیاتي ما ا  حت
ذا ة !ھ ة المتداعی اء الوطنی بكة الكھرب د ش ة وتجاھ ب اللمواكب دالطل ى متزای  عل

ى %.30تھا نسبة بینما ال تتجاوز قدرالكھرباء  وتنحي وزارة الكھرباء بالالئمة عل
یب  ع مناس ة وتراج ف الترابی ة والعواص ال التخریبی ن االعم ضال ع نفط ف وزارة ال

بكات النقل والتوزیع واالخطاء التقنیة نھري دجلة والفرات وتدني كفاءة استثمار ش
ة ة المتراكم ر المعروف یطة غی شركات الوس ع ال د م ة بالتعاق ي التجزئ ورط ف  والت

ا ا!عالمی ستمر  كم ل وزارة الت ر البنق ات غی دالت المعلوم ن مع ة ع اجادقیق  نت
اء ا ان !الكھرب بق لھ ي وس ت ف غ ان  ا20/1/2013اعلن ة بل ة الكھربائی اج الطاق نت

ین وااط، میغاو7800 ت ب ات بلغ داد والمحافظ ي بغ ز ف ى ا 9ن ساعات التجھی  18ل
  !ساعة یومیا

  
  

 حتى عھد التطور السعوي في منظومة الكھرباء الوطنیة
  االحتالل االمریكي

  )میكاواط(
  

السعات المؤسسة   العام
  الحراریة

السعات 
المؤسسة 

  الغازیة

السعات المؤسسة 
  األجمالي  الكھرومائیة

1968  533.5  27.5    561  
1974  533.5  147.5  84  765  
1980  2116  928.5  484  3528.5  
1983  3045  1711.5  534  5290.5  
1986  3925  1737  1784  7446  
1988  5255  1737  2004  8996  
1990  5415  1737  2344  9496  

  
ارب    ا یق راق بم اواط 2958بلغ معدل تولید الطاقة الكھربائیة الوطنیة في الع  میك

ام في مرحلة ما  ة ع یج الثانی رب الخل اج یغطي كامل 1990قبل ح ان االنت ث ك ،حی



وقد بدأ عجز تولید الطاقة بالتزاید بسبب نتائج .1994الطلب على الطاقة لغایة عام 
ن  ة م تھالك الطاق الحروب والحصار االقتصادي وتوقف الخطط التنمویة وزیادة اس

ث بلغ ز حی ة قبل المستھلك مما نجم عنھا تزاید فجوة العج د المتحقق ة التولی ت طاق
نوي  دل س ب 3409كمع ل طل اواط مقاب ام 4653 میك الل ع اواط خ  اي 2003 میك

غ %.27بنسبة عجز مقدارھا  ث بل ة حی ة الكھربائی واستمر التدھور في حالة الطاق
ام  ي ع ة ف ة الكھربائی د الطاق دل تولی دود 2004مع ى 3828 بح ع ال اواط ارتف  میك

دارھا  اي بن2008 میكاواط عام 4526 م % 63سبة تطور مق راوح حج ین ت ي ح ف
ین  ب ب ام 5442الطل اواط ع ى 2004 میك ام 10000 ال اواط ع ھ 2008 میك ،اال ان

ي  ز ف وبالرغم من تلك الزیادة الحاصلة في االنتاج اال ان البلد استمر یعاني من عج
سبة  ة بن ة الكھربائی ام % 38الطاق ق 2008ع اج المتحق دل االنت ض مع ،وانخف

ام للمحطات ا ن ع صف االول م الل الن بالد خ ي ال ام 2008لكھرومائیة ف ة بع  مقارن
  %.59 – 24 بنسب تراوحت ما بین 2007

  
 نصیب الفرد من الكھرباء للسنوات 2002 – 2006

 
.س.و.م/  كمیة الكھرباء االجمالیة المولدة  السنة .س.و.ك/ نصیب الفرد من الكھرباء    
2002 34670328 1.8 

2003 25363612 1.1 

2004 30266719 1.5 

2005 28811546 1.1 

2006 32137809 1.4 

 
 
توزیع الكھرباء حسب اصناف االستھالك / م.و.س.  ونصیب 

 الفرد من الكھرباء/ك.و.س.
  على المحافظات العراقیة بأستثناء كردستان عام 2006

 
المحافظ اصناف االستھالك

 ة
اجمالي 
االستھال

 ك
تجار منزلي

 ي
زراع حكومي

 ي
صناع

 ي

نصیب الفرد من 
.و.ك/الكھرباء
.س  

 0.7 237477 17762 545725 366004 2340927 3507895 بغداد

 1.8 564767 23744 399646 115180 1308660 2411997 البصرة

 1.2 584806 67557 277997 70349 1405178 2405886 نینوى

.14802 222918.5 355854.7 القادسیة
7 

44661.2 23856.8 49615.5 0.5 

 1.8 292770 118113 146435 28607 533940 1119885 كركوك

 1.3 422482 40097 300234 12583 298048 1073453صالح 



 الدین
 0.8 121866 1727 56174 34221 362969 576957 النجف

 0.9 121400 40462 48434 26827 308528 545651 كربالء

 0.6 91292 3553 53806 36478 538528 723657 بابل

 0.001 6 75 514 2 656 1253 االنبار

بقیة 
المحافظا

 ت

       

.9177833 15694348 المجموع
5 

793763 2341622.
2 

506904 2874226 0.9 

 
 2006 و حتى نھایة 2005لم یجر تقدیر استھالك محافظة االنبار منذ تشرین االول :                      مالحظة

  .يبسبب التدھور االمن
  

كمیة الكھرباء المستھلكة في العراق وفق المصادر   
  2009الحكومیة عام 

  الساعة/ الف میكاواط 
 
  

دوائر  تجاري منزلي المحافظة
 زراعي صناعي حكومیة

 68 620 251 80 2012 نینوى
 70 375 644 40 844 كركوك
 26 43 101 33 395 دیالى
 52 324 37 24 618 االنبار
 308 622 1344 802 4682 بغداد
 29 135 162 46 826 بابل

 32 129 171 100 403 كربالء
 124 47 77 34 419 واسط

 60 1320 173 22 355 صالح الدین
 32 133 195 101 456 النجف

 35 57 239 35 468 القادسیة
 85 156 283 14 213 المثنى
 14 2202 580 53 594 ذي قار
 21 102 254 33 354 میسان
 21 1023 294 96 979 البصرة

 اقلیم كردستان
 _  _ _ _ دھوك
 _  _ _ _ اربیل

 _  _ _ _ السلیمانیة

 977 7288 4805 1513 13618 المجموع

  



  
  كمیات الكھرباء والماء المستھلكة وفق المصادر الحكومیة

  9200 -  1998 اعوام 
  

ملیون (كمیة الكھرباء 
 )ساعة.واط.ك

لیون متر م(كمیة الماء الصافي 
 )مكعب

  السنة

 المستھلكة المنتجة المستھلكة المنتجة
 1762 2065 ــ ــ 1998
 1983 2172 ــ ــ 1999
 1832 2169 ــ ــ 2000
 2080 2327 ــ ــ 2001
 2260 2514 ــ ــ 2002
 2126 2723 ــ ــ 2003
 4762 5817 ــ ــ 2004
2005 28812 19615 6136 5031 
2006 32138 17322 5734 4689 
2007 33283 15210 7162 6080 
 ــ ــ ــ ــ 2008
2009 46065 27444 9195 8016 

  
  الطاقة الكھربائیة المنتجة في العراق

 – 1970 لمحافظة البصرة وحدھا اعوام نتاجیة والحصة اال
2010  

  - میكاواط -
  

  محافظة البصرة  العراق  %  محافظة البصرة  العراق  السنة  %معدل النمو   الطاقة المنتجة
1970  561  45  8.02      
1975  962  293  30.46  11.39  45.46  
1980  3628  1320  36.38  30.41  35.12  
1985  6210  1307  21.05  11.35  0.20 -  
1990  9416  1395  14.82  8.68  1.31  
1995  4500  890  19.78  13.72 -  8.60 -  
2000  4600  890  19.35  0.44    
2005  4901  740  15.10  1.28  3.62 -  
2010  4310  620  14.39  2.54 -  3.47 -  

  
وفق مصادر  المنصوبة في العراق Installedسعة التولید الكھربائیة  بلغت  

اواط،وشبكة التوزیع المرتبطة بالمنظومة الزالت قدیمة جدا ك می11120علیمة 
وتفتقد الى مستلزمات الصیانة الضروریة،بعد ان تعرضت ابان االحتالل االمیركي 



 10500وقدرت ذروة الطلب بحدود .واالعمال االرھابیة الى النھب والتخریب
 –% 40،كما ان نسبة التولید الى الطلب بلغت بحدود 2007اواط صیف كمی

 Loadوعولج النقص الحاصل في التولید بقطع الحمل الكھربائي %.50
Shedding ساعة 16 – 12 بالتناوب ودوریا لفترات تصل معدالتھا الى 

محطات حراریة %) 40(اواط ك می4441وتضمنت السعة المنصوبة .یایوم
Thermal Plantsمحطات غازیة %) 38(اواط ك می4226،وGas 

Plantsمحطات كھرومائیة %) 22(اواط ك می2446،وHydropower 
Plants.وقد مال توزیع الحمل في حینھا بشدة لصالح االستخدام المنزلي!  

اواط بحلول ك می17123 تولید جدیدة بمقدار اتعوزارة الكھرباء نصب سسعى   وت
 2072اواط غازیة،ك می6846اواط حراریة،ك می8205: موزعة كاآلتي2015عام 

 11120بینما یكون قد تم تأھیل السعة القدیمة المنصوبة !اواط مائیة ودیزلكمی
اواط موزعة ك می28243یصبح المجموع االجمالي ل!اواط بالكاملكمی

محطات %)39(اواط ك می11072محطات حراریة،%)45(اواطك می12653:كاآلتي
 منھا فقط،ستستعمل 2 محطة غازیة نصبت وستنصب،30ومن بین .غازیة

 Combined Cycle Gas Turbinesالتوربینات الغازیة ذات الدورة المركبة 
،والمتبقیة Base Loadالغراض حمل االساس % 54وبكفاءة معدلھا یصل 

فقط % 35 وبكفاءة ال تتجاوز Open Cycleتوحة ستستعمل ذات الدورة المف
 لسرعة تشغیلھا،ولكن بكلفة اعلى من ذوات Peak Loadوألغراض حمل الذروة 

  !الدورة المركبة
  

 2007 عامي التوزیع السعوي للطاقة الكھربائیة في البالد
  "معدالت تقدیریة"2015و

  
عدد   المحطة الكھربائیة  التسلسل

  الوحدات
  السعات فرادى

  )  كاواطمی(
السعة 
  األجمالیة

Installed 
  میكاواط  -

-  
 55×4 + 67.5×2 16 جنوب بغداد   .1

+ 10× 25  
675 

137×4 +160×4 8 الدورة   .2  788 
 1280 320 4 المسیب الحراریة   .3
 60 15 4  الحراریةدبس   .4
 1320 220 6 بیجي   .5
 800 200 4 الھارثة   .6
 200 100 2 النجیبیة   .7
 840 210 4 الناصریة   .8
لتاجي الغازیةا   .9  7 20 140 

 80 20 4 الحلة   .10
 189.6 63.20 3 النجف الغازیة   .11
 75 25 3 دبس الغازیة   .12



 240 20 12 مال عبد هللا   .13
 240 20 12 الموصل الغازیة   .14
 252 63 4 خور الزبیر   .15

  الكھرومائیةسدود الموصل
 750 187.5 4 السد الرئیسي
 60 15 4 السد التنظیمي

16.   

 240 120 2 السد الثانوي
 660 110 6 القادسیة الكھرومانیة   .17
 84 28 3  الكھرومائیةسامراء   .18
 50 25 2  الكھرومائیةحمرین   .19
 400 80 5  الكھرومائیةدوكان   .20
 249 83 3  الكھرومائیةدربندخان   .21
 15 3.75 4  الكھرومائیةالھندیة   .22
 5 1.25 4  الكھرومائیةالكوفة   .23
 252 63 4 خور الزبیر الغازیة   .24
 100 25 4 الدورة الغازیة   .25
 40 20 2 الشعیبة الغازیة   .26
 15 15 1 جنوب بغداد الغازیة   .27
 120 120 1 بیجي المتنقلة   .28
 184 23 8 بیجي المتنقلة   .29
 50 10 5 دبس المتنقلة   .30
 110 15 4 التاجي المتنقلة   .31
 161 23 7 التاجي الغازیة   .32
 40 20 2 بغداد الجدیدة   .33
 20 20 1 الصرافیة   .34
 234 39 6  الغازیةكركوك   .35
 800 80 10  الغازیة الحراریة والقدس   .36
الغازیة في كردستان) 29(ال    .37  29  3  87 

 12505.6  210  2007 عام ) األجمالي(المجموع الكلي 
)تحت االنشاء(المسیب الغازیة   .38  10  50  500 
)تحت االنشاء (2خور الزبیر الغازیة    .39  2  123  246 
)اءتحت االنش (2كركوك الغازیة    .40  1  258  258 
)تحت االنشاء (2جنوب بغداد الغازیة    .41  16  25  400 
)تحت االنشاء(السماوة الغازیة    .42  4  15  60 
 246  123  2  )تحت االنشاء (2النجف الغازیة    .43
 320  160  2  )تحت االنشاء (2دبس الغازیة    .44
 65  -  -  الزعفرانیة   .45
 240  20  12  الموصل الغازیة   .46
 50  5  10  الموصل الشرقیة   .47
 5  2.5  2  حمام العلیل   .48
 2100  350  6  )تحت االنشاء (الشمال البخاریة في الموصل   .49
)تحت االنشاء(حدیثة الدیزلیة    .50  10  23  320 
)تحت االنشاء(سامراء الدیزلیة    .51  17  20  340 
)تحت االنشاء( الحریة الدیزلیة-شمال بغداد    .52  2  55+60  115 
)تحت االنشاء(الیوسفیة الغازیة   .53  6  125  750 
)تحت االنشاء(الرمیلة الغازیة   .54  6  150  900 
 دیزلیة –محطة دارات موحدة غازیة    .55

)Combined Cycle()تحت االنشاء(  
1  450  450 



)تحت االنشاء (2المسیب الحراریة    .56  2  320  640 
 كم جنوب بغداد 30(الحراریة  الیوسفیة   .57

)تحت االنشاء()  
4 210 840 

 1400 350 4  )نشاءتحت اال( المشراق الحراریة-الشمالیة   .58
)تحت االنشاء(صالح الدین الحراریة    .59  4 300 1200 
)تحت االنشاء(واسط الحراریة    .60  4 330 1320 
)تحت االنشاء(االنبار الحراریة    .61  4 300 1200 
)تحت االنشاء (2الناصریة الحراریة    .62  2 300 600 
)تحت االنشاء (2الھارثة الحراریة    .63  2 300 600 
)تحت االنشاء(راریة الدیوانیة الح   .64  4 600 2400 
)تحت االنشاء(الجنوب الحراریة    .65  4 600 2400 
)تحت االنشاء(بخمة الكھرومائیة    .66  6 251 1506  

 للسعات  التقریبي)جمالياال (المجموع الكلي
 تحت االنشاء حتى عام )Installed(التصمیمیة 

2015  

149  21471 

 عام حتى التقریبي )جمالياال(المجموع الكلي 
2015  

359  33976.6 

  
  كفاءة اصناف المحطات الكھربائیة

  
  %الكفاءة   المحطة

  40  البخاریة او الكھروحراریة

  90  الكھرومائیة

  45  الكھرونوویة

  35  الغازیة 

  90  ة المركبةذات الدور

  37  الدیزلیة

  
ئیة   من البدیھیات لدى اختصاصیي الطاقة الكھربائیة الفائدة االقتصادیة والبی

والفنیة الجمة الستخدام الغاز الطبیعي بدل النفط لتولید الكھرباء،فرخص كلفة 
 وبلوغھا النصف تقریبا،بانیة kwh ساعة –الوقود لتولید وحدة الكھرباء كیلوواط 

للعیان شریطة استخدام توربینات ذات الدورة المركبة والتي تولد الكھرباء 
 وتحریك التوربین،والثانیة استثمار الغاز االولى مع احتراق الغاز الطبیعي!مرتین

المحترق في خطوة تالیة لتولید البخار وتحریك التوربین البخاري الذي یولد 
وعلیھ فأن التوربینات الغازیة ذوات الدورة المركبة اكثر اقتصادیة !الكھرباء ایضا

ت وكفاءة بكثیر من التوربینات الغازیة ذوات الدورة المفتوحة،ومن التوربینا
وبیئیا ! ایضا fuel oilالبخاریة الحراریة التي تستعمل النفط الخام او نفط الوقود 

تعتبر التوربینات الغازیة عموما انظف الحتواء الغاز الطبیعي على كمیات اقل من 
وتقلیل !الكاربون،وبالتالي كمیات اقل من غاز ثاني اوكسید الكاربون عند االحتراق

 التي تكافحھا حكومات مختلف Global Warmingعملیة االحتباس الحراري 



وتمتاز توربینات الدورة المركبة بالمرونة في النصب على !الدول في العالم الیوم
  !ھیئة وحدات متكاملة مستقلة

 ساعة واحدة في محطة حراریة بالعراق تستعمل -   ان كلفة الوقود النتاج كیلوواط 
الكمیة من الطاقة الكھربائیة باستعمال  مرات كلفة انتاج نفس 5النفط كوقود تعادل 

الغاز الطبیعي مع توربین ذو دورة مركبة في محطة غازیة،ومع ذلك تصر خطط 
وتغض النظر !وزارات الكھرباء المتعاقبة على استعمال النفط والتوسع باستخدامھ

على المطلب الملح في تحویر المحطات الحراریة الحالیة كي تشتغل على الغاز 
وبطریقة الدورة المركبة،والتركیز على تصدیر النفط لكون ریعھ ھو الطبیعي 

 دینار عراقي 16000ویمكن توفیر %!159االعلى قیاسا بریع الغاز،وبما یعادل 
للخزینة مقابل كل برمیل نفط یجري تصدیره نتیجة استبدالھ بالغاز الطبیعي في 

  !ارویزداد التوفیر مع ازدیاد االسع!محطات الكھرباء بالعراق
  ان اصرار الحكومة العراقیة ووزارات الكھرباء المتعاقبة على استعمال النفط   

في تشغیل محطات الكھرباء ال یصب في خانة االھمال والجھل فقط بل تعداه لیصب 
في خانات الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة،ھذا االرھاب االبیض الذي بات 

والزالت كل التعاقدات الحكومیة مع !دیثةیھدد اسس بناء الدولة العراقیة الح
الشركات الغربیة تفتقر الى الرقابة وتدخل علیھا عشرات التعدیالت طیلة فترة 
التنفیذ لترفع من كلفتھا،ویتم االنتھاء من بناء المشاریع ناقصة كافتقارھا الى 

 من ھذا المنطلق!مراوح الكابسات والتي یجري تخزینھا في المستودعات وال تركب
نشخص التقاعس الكبیر في اصالح ما تضرر من مشروعي غاز الشمال والجنوب 
بما فیھما من وحدات معالجة الغاز والكابسات ومتعلقاتھما في الرمیلة وخور 

بینما الغاز الطبیعي یستمر نصیبھ الحرق وال ینتج منھ غاز النفط المسال !الزبیر
LPGاو غاز االسطوانات  !  

من السعة االجمالیة % 95یة ذوات الدورة المفتوحة   تشغل المحطات الغاز
 ،لیبقى مجموع السعة2015للمحطات الغازیة المطلوب نصبھا في العراق حتى عام 

 ھو 2015التولیدیة التصمیمیة للمحطات الغازیة ذوات الدورة المركبة حتى عام 
لعراقیة وفي حالة العودة الى الحالة الصواب واقدمت الحكومة ا!اواط فقطك می500

على نبذ النفط الخام ومشتقاتھ في تشغیل المحطات الكھربائیة،ولجأت الى استعمال 
من الغاز الیوم / مقمق310الغاز الطبیعي،فأنھا بحاجة حقا الى 

وستحتاج !)Raw( مقمق من الغاز الخام400او نحو )Processed Gas(المعالج
لطبیعي بحلول سنة من الغاز االیوم / مقمق500الى نحو  الصناعة النفطیة

حصة الصناعات بینما ستكون !2015
 مقمق 1900 حوالي..)االسمدة،البتروكیمیاویات،االلومنیوم،(التحویلیة

 ملیار قدم مكعب قیاسي یومیا ھو ما یحتاجھ االقتصاد 2.8االجمالي سیكون .یومیا
ب  ملیار قدم مكع3.6العراقي من الغاز الطبیعي لالستھالك المحلي،بینما سینتج 

 مالیین برمیل یومیا من النفط فقط 6قیاسي یومیا من الغاز المصاحب النتاج 
 سیكون 2015بعبارة اخرى فأن نسبة المستھلك الى المنتج من الغاز الطبیعي عام .

  !الیوم/ مقمق800،وستبلغ كمیات الفائض عن حاجة الطلب المحلي 78%
  .المقمق وحدة تعادل ملیون متر مكعب قیاسي:مالحظة



  

ام % 26.5شكل قطاع الكھرباء والماء     ت لع ال الثاب من اجمالي تكوین رأس الم
اس 2007 سنة اس ة ل عار الثابت ة 1988 باالس صلة لالولوی ك مح اء ذل د ج ،وق

الغ  صیص المب الل تخ الرئیسیة التي منحت العادة تطویر وتأھیل ھذا النشاط من خ
اتج % 0.8وخلق ھذا القطاع !الكبیرة لالستثمار عار من الن الي باالس ي االجم المحل

ام % 1.53،و 2008الجاریة عام  صناعي ع اع ال من اجمالي القیمة المضافة للقط
ت لقد .منتسب  94000وعمل في ھذا القطاع اكثر من ! باالسعار الجاریة2008 بلغ

ن  رة م الل الفت اء خ وزارة الكھرب صت ل ي خص الغ الت ي 2011 ـ 2006المب  ف
  ـ: دناهاكما مبین في الجدول لعراقیة ات المالیة للحكومة االموازن

  
 -  2006  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

2011  
ملیار /النفقات التشغیلیة

  دینار
1006  1198  3950  2727  2803  1211  12895  

النفقات 
  ملیار دینار/االستثماریة

1741  1745  4709  1378  7001  3741  20315  

  33209  4952  9803  4105  8659  2943  2747  ملیار دینار/المجموع

  
 2006ن صرف المبالغ المخصصة لوزارة الكھرباء بالموازنة خالل الفترة من ا    

ن ا ملیار دوالر یفترض 19ي بحدود ادینار ملیار  20.3 والتي بلغت بحدود 2011ـ 
لى ھذه التخصیصات ما اضیف اذا ما او، میكاواط من الكھرباء19000نتاج اتحقق 

ارب صرفھ الجانب اال ذي یق اء وال اع الكھرب ى قط ذي 5مریكي عل ار دوالر وال  ملی
ارب 5000یضیف ما یقارب  ي 24000 میكاواط یصبح المجموع ما یق اواط ،ف  میك

دول  ین الج ین یب اه اح دود ان ادن د زاد بح رة ق نفس الفت اء ل اج الكھرب  1337نت
  .هعالاموال ین ذھبت االالى امیكاواط فقط مما یثیر عدد من التساؤالت 

  
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

/ معدل االنتاج 
  میكاواط

3561  3638  3777  4143  4962  4749+81 
  بارجات

4755+ 143 
  بارجات

  669  675  625  333  261  308  269  میكاواط/ االستیراد 

انتاج كردستان 
  میكاواط/ العراق 

        572  889  1411  

  6978  6394  6159  4476  4038  3946  3830  میكاواط/ المجموع

  
تان حقق ا     یم كردس ارب اقل ا یق اج م ن 1411نت رة م الل الفت اواط خ  ـ 2009 میك

الل اوھو ما یقارب ما ، بأسلوب االستثمار الخاص2011 اء خ افتھ وزارة الكھرب ض
 سیمنس ن التعاقد مع شركتيیذكر ا. میكاواط1337 اي )2011 ـ 2006(الفترة من 

ة و  ام  االGEااللمانی ة ع ا 2008میركی ا م اء قیمتھ د كھرب ات تولی شراء توربین  ل
ارب  ق 11یق ار دوالر لتحقی ارب ا ملی ا یق اج م اواط11000نت م میك د ت دون  ،ق  ب



ة  صال موافق دون استح ة وب ة العام ي الموازن ا ف صات لھ د تخصی سة وال یوج مناف
و مجلس النواب، ود الحكومیفي اجراء ھ ذ العق ات تنفی ام تعلیم م مخالف ألحك ة رق

انون اال2008لسنة ) 1( ة  التي تقضي بوجود المنافسة في العروض وق دارة المالی
 والتي تقضي بعدم التعاقد وااللتزام دون وجود تخصیصات في 2004 لسنة 95رقم 

ھ د علی راد التعاق رض الم واب للغ د .الموازنة العامة للدولة المقرة من مجلس الن لق
ذا كلف وزیر المالیة آنذاك بموجب قرا رات مجلس الوزراء بتوفیر بعض المبالغ لھ

ام 1.5جراء المناقالت وبحدود االتعاقد من خالل  ي ع رض 2008 ملیار دوالر ف  لغ
زي  ك المرك ى البن ضغط عل دفع جزء من المبالغ المستحقة لھذین العقدین كما تم ال

ارب  ا یق ة بم واالت خزین دار ح ة الص ي بالموافق سدید2.5العراق ار دوالر لت   ملی
  .مستحقات تلك الشركتین

  
  معدل حمل الذروة وطاقة التولید المطلوبة

  2008 – 2003 لالعوام 
  )میكاواط(

  

  
  
اراً الى العراق وسلمت اجھزت التوربینات     ات اعتب لى وزارة الكھرباء بشكل دفع

ى 2010من شباط عام  ضیر البن د لتح ذكورة التعاق وزارة الم ،وكان یفترض على ال
  ثانیةخفقتان وزارة الكھرباء اال امال المدنیة لنصب ھذه التوربینات عالتحتیة واال

لى اضافة اماكن غیر مالئمة الى تخزین تلك التوربینات في ادى انجاز ذلك مما افي 
  .جھزةتأخر تحقیق زیادة في الطاقة الكھربائیة رغم صرف مبالغ تلك اال

صالح    وطني والم اء ال اع الكھرب رت بقط  السیاسات الفعلیة للحكومة العراقیة اض
بالد لی ا لل راب الوطنیة العلی ین الخ ة وب ة للدول سیاسات المعلن ین ال شرخ ب ق ال تعم

دةوتحولت سیاسة !الفعلي والتشوه وفوضى السوق ي اللیبرالیة االقتصادیة الجدی  ف
ام الخط بھ بنظ ف اش ى مل اء ال اع الكھرب ر قط ى اط ي عل ھ مبن ضة ألن وط العری



ات  ق تعلیم ة وف شاریة االمیركی شركات االست مرسومة بشكل دقیق اشرفت علیھا ال
ة ن االدارة االمیركی ارمة م ات !ص ى آلی رط عل اد المف سیاسة االعتم ذه ال خ ھ وترس

ضعیف  اص ال اع الخ السوق والتحریر االقتصادي وجعل التنمیة مرھونة لدور القط
دور  ال،ورفض ال ي اص اعي والتنظیم دخل االجتم ة الت ة ومعارض ي للدول الراع

ف .والرقابي لة لھشاشة الموق ات الحاص وتتحمل الحكومة العراقیة مسؤولیة االزم
ي  تقرار ف ن واالس ة االم ي زعزع شارك ف راقیین وی صائر الع ب بم ن یتالع اه م تج

  !وبسبب الفساد االداري والمالي عراق الحریة والدیمقراطیة
  

  2003 التاسع من نیسان بعدكھرباء ال
  

 (العاملةجمالي السعات ا  مالحظات الفترة التاریخیة  العام
  )میكا واط

  3400  بعد الحرب العراقیة األیرانیة  1990
بعد احتالل وطرد نظام صدام من   1991

  الكویت
2325  

  4200  قبل سقوط الدكتاتوریة الصدامیة  2003آذار 
  2500  رةبعد التاسع من نیسان مباش  2003نیسان 

 مایس –كانون الثاني 
2004  

  3550  

 تشرین األول –حزیران 
2004  

  4250  

  3250  انخفاض األنتاج بشكل غیر متوقع  2004تشرین الثاني  
 شباط  –كانون الثاني 
2005  

  3550  

  4100    2005 نیسان  –مارس 
  5390   حر الصیف في ذروة  2005
یة اتساع في االعمال التخریب  2006اوائل عام 

  لالبراج الكھربائیة
4500  

20/9/2006    5000  
وزیر لاستجواب مجلس النواب   4/10/2009

  الكھرباء
4784  

  7000  تصریحات الوكیل االقدم للوزارة  4/10/2009

  
المحافظات العراقیة  بعض  التیار الكھربائي في اتانقطاع   

   2007ایلول 
     

عدد ساعات انقطاع الكھرباء  المدینة
 اعةس/یومیا

االحیاء (بغداد
  )الشعبیة

24  

   20  )بشكل عام(بغداد 



   15  السماوة

   21  الحلة

   13  البصرة

  
النسب المئویة لمصادر الكھرباء االخرى في الدور السكنیة   

  بالبالد 
  2008اثناء انقطاع التیار الكھربائي العام عام 

  

  المحافظة
اشتراك 

مع التولید 
  التجاري

المولدات 
  الشخصیة

لید تو
تجاري 

ومولدات 
  شخصیة

مصباح 
  نفطي

مصباح 
  غاز

ضوء 
البطاریة 
  او الشمعة

  0  0  10  2  5  83  كركوك
  2  0  27  8  10  53  اربیل
  1  0  25  13  34  26  بغداد

  0  1  12  0  9  73  السلیمانیة
  3  0  42  4  33  18  بابل

  1  0  27  7  17  48  االنبار
  0  0  20  23  14  43  النجف
  1  0  7  33  23  35  البصرة

 عموم
  العراق

43  21  15  19  0  1  

  
   



  
  

سة وساسیة اخدمة والكھرباء صناعة ارتكازیة      ن ضروب المناف جب حمایتھا م
ریناي احتكار واال ة اآلخ ة .ن ال تكون بید فرد او حفنة في مواجھ د للحكوم ن اوالب

في تذلیل التمتع بھا في سبیل الحفاظ على كیان المجتمع وسالمة االكبر تلعب الدور 
ساواة ھ االمنا شروعة والم سة الم ضمن المناف و ی ى نح اعي عل ي جتم ة ف والعدال

راجح ب تحكم ال رض وال د الع سارة لتحدی ربح والخ دأ ال اء امب ور الكھرب دم وج ع
عتباریة ستھانة بالمصالح العامة وحقوق الناس االاالوستغالل والغلو في التقدیر اال

دم اال مان ع ة وض دمات فنوالمادی ستوى الخ دار بم انح ا واداری د و!ی اخ لق ر المن ف
ؤاتي  ام الم د ع سمان  2003بع ط ال بعض القط ة ال سلع الكھربائی سوق بال راق ال غ

ال  عة ورج ركات متواض اكلة ش ى ش شغیلھا عل دات وادارة ت ال اوالمول ر لعم ینتظ
ار سة واالحتك وانین المناف ق ق رص وف تغالل الف ع اس سب الجمی  والك

جیة ألزمة الكھرباء ال تأتي بالحلول الترقیعیة المعالجة الوقتیة واالستراتیو!السریع
  !والفتاوي واعادة انتاج العقلیة التبریریة المریضة

  
العراق یضع یده على الحقائق الموضوعیة الطاقة الكھربائیة في المتتبع ألزمة       

  :التالیة
  الحكومة العراقیة تبیح لنفسھا تبریر االنقطاعات في التیار الكھربائي

كما تقوم بذات الوقت في تشجیع ھج الذرائعیة والنفعیة االقتصادیة،وسلوك من



التي تتجاوز على الكھرباء وتسرقھ قوى الوالءات دون الوطنیة،وھي نفس ال
 اشباح وتدعم السیاسي للدین االستغاللوتستخدمھ لألبتزاز السیاسي وتنتھج 

 .حدیثة في العكرف لويالقدیمة الطرق وتسلك الالدوائر 
 اعتماد استراتیجیة وطنیة شاملة لقطاع الكھرباء دون التأكید على ال یمكن 

 .اعتباره قطاعا استراتیجیا وینبغي ان یظل ملكیة عامة
 حتى لو و!وتھرؤ وتذرر شبكات التوزیع،الضیاعات في الطاقة الكھربائیة

 ن القطاعات تبقى االكبر،النھ مالنقل والتوزیعمشكلة طرأ تحسن في التولید،ف
بعكس قطاع التولید الذي یعتبر ،مستھلكة للوقتالرأسمال والعمالة،كثیفة كثیفة ال

نسبیا في التنفیذ وال یخضع للتخریب بنفس النسبة التي یخضع لھا قطاعا  سرعا
ما فائدة وجود طاقات تولیدیة دون دعم كاف من شبكات حدیثة .النقل والتوزیع

 ؟اتمحافظة على الشبكمنیة كافیة للاللنقل والتوزیع ودون ضمانات  وكفوءة
  ستثمارات ن االاعلما ،)العمل/الرأسمال(ي نسبةاالكفاءة االستثماریة ھبوط

وبقاء !عوامافي قطاع الكھرباء من النوع الطویل األجل وال تظھر النتائج اال بعد 
التشغیلي والكفاءة التشغیلیة االستثماریة او العامل تشغیل معدالت ال

Exploitation Factors تتجاوز معدالت  طات الكھرباء واطئة الفي مح
25.% 
 الطاقة المستھلكة غیر مدفوعة الثمن(ارتفاع نسب الفاقد الفني للكھرباء (

الطاقة المستھلكة على نحو غیر عقالني لكنھا مدفوعة (ونسب الھدر في الطاقة
 )!الثمن

  غیر  بسبب المحاصصة في التوزیع رب تقنین استھالك الكھرباءاتجفشل
 في مجالس بعض المحافظاتالتدخل التعسفي لالدارات المحلیة واصال،والعادل 

لمحطات الكھربائیة الواقعة على اراضیھا عن افصل شؤون وزارة الكھرباء،و
خطوط دك النجف الكھربائیة المسماة زورا بالذھبیة وشیوع !الشبكة الوطنیة

   ! ألغراض شراء الذمم واسكات االفواه
 28اكثر من  الحكومي،وتبدید واحراق لتنسیقا بسبب سوء لة الوقودمشك 

 میكاواط من الطاقة 4000یوم تكفي النتاج اكثر من /ملیون متر مكعب من الغاز
ان تشغیل الوحدات االنتاجیة على المازوت جھل !الكھربائیة على اقل تقدیر

وتخلف وتخریب مع سبق االصرار بسبب كلفة شراء المواد 
ص التوربینات من تأثیرات العناصر المؤذیة التي تخل)Inhibitors(الكابحة

 .المضر بریش التوربینات)Vinadium(كالفنادیوم
  رة یكثالو  المتدنیة الكفاءة والدیزلیةفي نصب الوحدات الغازیةاالفراط
ویبلغ !وكلفة انتاجھا للكھرباء باھضة!وھي غیر مصممة للعمل المستمر!عطالتال

 !  میكاواط دیزلیة60میكاواط غازیة و  5991اجمالي طاقتھا في العراق الیوم 
  میكاواط اال ان اقل من 2435اجمالي الطاقة الكھرومائیة في العراق تبلغ 

ربع ھذه القدرة متوفر حالیا بسبب ازمة المیاه وانخفاض مناسیب الرافدین 
وتدني كفاءة الخزن في سدود حدیثة والموصل نتیجة رداءة التشیید واالخطاء 

 !التصمیمیة



 ط السمان والخنازیر العابثة في االقتصاد وفي التجارة،ھم دون غیرھم القط
الذین حولوا كافة الخدمات الى بضائع مستوردة تدر علیھم ارباحا خیالیة،وعندما 
یتعطل الكھرباء تظھر على الفور المزید من المولدات الكھربائیة المستوردة 

 !استیرادھابنوعیات ردیئة وتباع باسعار مضاعفة بالنسبة لكلفة 
  المولدات التجاریة ظاھرة غیر حضاریة وماكنة نھمة في استھالك

الوقود،یفاقمھا انتشارھا العشوائي وتسربل حزم االسالك فوق البنایات والجدران 
واالعمدة،وحتى اشجار الحدائق وما تخلفھ من ضوضاء عالیة وتكالیف اسعار 

لدات  العوبة بأیدي اصحاب المو باتالمواطنو.االمبیرات
عدوى القطع غیر المبرمج للكھرباء ،ویتحكمون في مصیره)السحب(االھلیة

 بین المسؤولین عن  الفاضحتواطؤوال!الوطنیة انتقلت الى المولدات االھلیة
 !واصحاب المولدات االھلیة توزیع الكھرباء الوطنیة

 بین المحافظات وداخل المحافظة انعدام العدالة في توزیع الكھرباء 
ة یشعرون بمعانا ھم ال،وتنطفئ عنھم الكھرباء ن والوزراء الوالمسؤولو،الواحدة
وزارة بلع المال العام یتحول الى نظام وطریقة للحیاة في بالدنا،وبینما !الناس

 !الكھرباء لیست استثناءا،ان لم تكن في مقدمة الماراثون
 كتشف جرى تجفیفھا،ویتخصیصات الحكومة االمریكیة العادة اعمار العراق 

كبیر في التالعب یون بین الحین واألخرى الالمحققون الحكومیون االمریك
واشنطن ھي المستثمر االكبر في اعادة اعمار العراق وبنى یذكر ان .الحسابات

 .الكھرباء التحتیة
  التعامل مع الشركات الوسیطة غیر المعروفة  الكھرباء في وزارةتورط

  .عالمیا
 قي مسیس،ویترك رئیس مجلس مجلس النواب معطل والقضاء العرا

جمیع المشاكل الخدمیة وراء ظھره لحین بزوغ الفرج وتدخل االرادة الوزراء 
مافیا تحدد كل منھا سعر سلعھا وخدماتھا المقدمة الشبكات و!ذلك االلھیة في

 ".الزبائن"الى
 لم تحل االزمة شراء الكھرباء من دول الجوار بمالیین الدوالرات!  
 توسععوام الماضیة بسبب لكھربائیة تضاعف خالل االالطلب على الطاقة ا 

 على  والمنزلیةنتاجیةاعتماد العدید من الفعالیات االقتصادیة والتجاریة واال
 .الكھرباء

  تحول الخصخصة في قطاع الكھرباء الى ملف اشبھ بنظام الخطوط العریضة
 مبني على یتحول من وزیر الى اخر من دون ان تكون لھ القدرة على تغییره ألنھ

اطر مرسومة بشكل دقیق اشرفت علیھا الشركات االستشاریة االمیركیة وفق 
تعلیمات صارمة من االدارة االمیركیة،ومن قبل مختصین اكفاء،ویحوي ایضا 
تجارب الكثیر من الدول التي سارت في ھذا التوجھ لیجعل وزارة الكھرباء تبدأ 

 .بالخصخصة من حیث انتھت الدول األخرى
التفاعل البناء بین المصالح الخاصة والمصلحة الوطنیة  كد جدلیة التنمیةتؤ   

ولما كان .العامة لمواجھة جدلیة التخلف بعناصرھا التقلیدیة الداخلیة والخارجیة



لغاء اقطاع الدولة ھو الضمانة األساسیة للمصالح االقتصادیة الوطنیة والخصخصة 
 ویواجھ معضالت مفتعلة لیست من حمایة ھذه المصالح فان القطاع العام واجھ

مام دعوات حذف وتھمیش قطاع اوبالتالي من الضروري الوقوف بحزم .طبیعتھ
الدولة وھي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات االقتصادیة العالمیة في 

  الغرب
 واالریاف،وتسعى ھذه البلدان الى تقلیل حواضر في كل بلدان العالم ھناك ال

ة بین المساحتین،خاصة في مضمار تأمین الخدمات الفوارق االساسی
،انخفضت الى %64 1947لقد بلغت نسبة سكان الریف العراقي سنة !الرئیسیة

وقد بلغ عدد القرى العراقیة سنة !1975من مجموع سكان البالد سنة % 36.2
 قرى –من قرى البالد % 77.6 قریة تمثل 7600 قریة منھا 9782 1974

بینما بلغ عدد ! نسمة500د نفوس القریة الواحدة منھا عن صغیرة حیث یقل تعدا
وبلغت نسبة  %!92.1 قریة اي بنسبة 9006القرى المحرومة من الكھرباء 

حیث یتركز الحرمان في القرى % 86.3سكان االریاف المحرومة من الكھرباء 
 جرى إیصال 1970وحتى عام ! نسمة1000الصغیرة التي ال یتجاوز عدد سكانھا 

فقط من مجموع القرى % 2.5 قریة اي ما یقرب 250رباء الى الكھ
 1974 – 1970وفي الفترة  .العراقیة،وھي قرى تقع في وسط وجنوب البالد

فقط من اجمالي القرى في البالد،وتم نصب % 15 قریة تمثل 1500جرى كھربة 
 محطة تحویل فرعیة اخرى حتى تاریخ 47 محطة تحویل فرعیة وتوسیع 88
 كیلو فولت العمال الكھربة الریفیة فقط  11فبلغت اطوال خطوط .31/12/1982

من قرى % 40 قریة تمثل 4254 كیلومتر وجرى ایصال الكھرباء الى 18537
وقد نفذت جمیع ھذه المشاریع ھیئة .  نسمة2843463بالدنا یبلغ عدد نفوسھا 

غرى خاصة في المؤسسة العامة للكھرباء ھي المدیریة العامة للمشاریع الص
 1400 جرت كھربة 1984وفي عام !1/4/1975والكھربة الریفیة المشكلة في 

  ! مواطن1220000 الف دار ویسكنھا 188قریة عدد الدور فیھا 
ي  ة الت روب الكارثی ات رغم الح ة الثمانین    تواصل النمو في خدمات الكھرباء طیل

ى  اء ال صال الكھرب ي،وتم ای ام العراق ف% 84افتعلھا النظ ن الری ا م ي بینم  العراق
على كردستان،فاحتل ریف كردستان غیر المكھرب على نسبة % 16ھیمن المتبقي 

 حتى عام 1990ومنذ عام .من القطاع الریفي العراقي غیر المكھرب% 80تتجاوز 
وط 2013 د خط اء او م د الكھرب ام لتولی یس اي نظ اء وتأس راق بن ي الع ر ف م یج  ل

ارج ال رمججدیدة من الشبكة العامة الى خ ر مب شكل غی در وب ا ن دن اال م دا !م ا ع م
تان ام !كردس ذ ع تاني من ف الكردس ع الری ع لیتمت ب الوض ذا انقل ة 1991ھك  بنعم

ام  تقرار 2003الخدمات الحكومیة االقلیمیة والتي تعجلت بعد ع ن واالس م األم  بحك
  !   والحصة االقلیمیة من الموازنة العامة الفیدرالیة

صلھا   تولت وزارة البلدیات مسؤ م ت ي ل رى الت ولیة تولید الكھرباء في المدن والق
ام  ات ع غ 1970الشبكة العامة للكھرباء،وتشیر البیان ائن بل ذه المك دد ھ ى ان ع  ال

ویجري عادة الغاء محطات ومكائن . میكاواط 40 وحدة وسعتھا الكلیة حوالي 282
ك ة،ومع ذل ة منطق ى ای اء ال صال الكھرب د ای سبة الدیزل القدیمة تباعا عن ت الن  بلغ



نة  دیزل س ات ال ة لمحط اواط اي 65 1977االجمالی ة % 1 میك الي الطاق ن اجم م
ى  ات و 140المولدة في العراق ما لبثت ان ارتفعت ال ة الثمانین اواط بدای  250 میك

ات ط الثمانین اواط اواس د .میك ة او تعتم ر تقلیدی د غی دات تولی ة وح د ای م تتواج ول
دد  ي  Renewableالوقود المتج د ف ام البائ ال النظ ن اھم سبب م ي ب ف العراق الری

  .والكلف األستثماریة العالیة لھا
  
  

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

  نحو استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراق 
 مي معدالت الفقر والبطالة في العراقاللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنا 
 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.. راقي والدعم المطلوب القطاع الصناعي الع / 

 جاسم الطیب
 زاھر الزبیدي / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/حول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناعي في العراق 
  ٌ ُ واسعة  نبیل الحیدري/لھامام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاماالفرصة
 مركز االضواء للبحوث والدراسات/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستان 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 
 لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاة مشروع الصناعة العراقی 
  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 
 الزھرة شبیبعادل عبد /طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقیة 
 راق ي الع اع الصناعي ف ي دعم القط ة ف ة-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

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

 .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. 
 يمدحت كاظم القریش.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 فارس مھدي محمد/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
  محمد سلمان حسن.د/ التطور االقتصادي في العراق 
  محمد سلمان حسن.د/دراسات في االقتصاد العراقي 
  النكلي. كاثلین م/ تصنیع العراق 
  عید حمادةس/ 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/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادبرنامج المنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار اال 
 كاظم حبیب.د/ة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة الحكومة التجاریةمزا 
 قلیم كردستان العراق وسبل معالجتھاافي حول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة  رؤیة أولیة للحوار 

 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 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 ریاض عبید سعودي/ي خطرالصناعة ف 
 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/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/ االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراقالدور  
 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
 م عبیس العزاويكری/ 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/ استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري / لمتوقعةاالسباب والنتائج ا - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / دور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الزراعي في العراق  
 جمال باقر مطلك / تفعیل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمویل السكني  
 ستار البیاتي / المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك  
  قصي الكلیدار وآخرون / التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراقاثر  
  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 - عي في العراق ما بعد العقوبات الدولیة القطاع الزرا  
 عبد /قیاسیة  دراسة اقتصادیة- القطاع الخاص في العراق بین الھدر واستغالل الطاقات اإلنتاجیة

  الكریم عبد هللا



 العابدین زین / 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  
 إشكالیات التنمیة االقتصادیة الراھنة في العراق بین ضبابیة المنھج الفكري وتخبط آلیات التحول /

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/ ام تقھقرتطور..االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/ وانتكاساتھاةالصناعھ العراقی 
 مظھر محمد صالح.د/م اغتراب اقتصادي؟ااستقطاب مالي ... االنتقالي في العراق شكالیة االقتصادا 
 صالح یاسر.د/2003 االجتماعیة بعد –قات الطبقیة بعض مالمح خریطة العال 
  كمال البصري.د/2014 – 2011الخیار االستراتیجي لالقتصاد العراقي 
 كمال البصري.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 العالقعلي /احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
  احمد جوید / مستقبل السیاسة العراقیةرسم االستثمارات ودورھا في 
 شویھ و اء المنجزات االا سیاسة ت ورة لغ ضان ا تّموز و 14قتصادیة لث ي .د/  ..مراضاحت د عل محم

 عوض
 فالح عبد الجبار / والتراكم الحضاري المبّدد... التي تولد وال تولد  الوسطى العراقیة الطبقات 
 وزارة التخطیط / 2014 – 2010میة الوطنیة للسنوات خطة التن 
  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  / العراقتحقیق االنتاج وانعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في 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 نماذج التخطیط االجمالي لبیئة التصنیع في العرا ق 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 
  لماشطةمحمد علي عبد الكریم ا. د / 1985 النفط واتجاھات الطلب حتى عام –الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 
 345العدد /الثقافة الجدیدة/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  الحزب الشیوعي /سلسلة قضایا فكریة/2010 – 2003 االجتماعیة في العراق –التشكیلة االقتصادیة

  11العدد /العراقي
  قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-الصناعيالقطاع 
 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 برن/ وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربیل  ة / امج التنمیة االقتصادیة ف الوكال
 .  TIJARA–USAID االمریكیة للتنمیة الدولیة 

  
 احمد عمر الراوي / دور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد العراقي  
 ثریا الخزرجي/برنامج مقترح لتمویل المشاریع الصغیرة في العراق  
  خضیر عباس النداوي/الواقع والتحدیات .. 2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد 
 احمد الناصح / واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق وأثرھا في التشغیل  
 اسعد جواد كاظم / التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة  



 اقفي ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العر 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 / مالیة مع اإلشارة إلى سوق العراقتحلیل العوامل الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق ال
  صالح عطیة

 رواء النجار و زینة الصفار /  األكتتاب المغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصة  
 كریم عبد  / أھمیة الدور االقتصادي لالسواق المالیة مع التركیز على السوق العراقیة لالوراق المالیة

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

  
 
  

  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 
 نوشعلي ح.د/نحو رؤیة اقتصادیة لتكالیف التلوث البیئي 
 ھاشم عبود الموسوي.د/ماھو الحل؟...التلوث الصناعي في بغداد 
  بالمدن   تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة النفایات المحلیة الصلبة

 حسن مظفر الرزو)/تطبیق میداني على مشروع مقترح في جمھوریة العراق(العربیة
 عبد اللطیف محمد ابو العطا.د/االمخلفات الصناعیة واعادة تدویرھ 
 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/ بائیة في العراق واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكھر  
  عبد العزیز محمد حبیب/ الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق 

  
  

  ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ العراق ینفق ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنت  
 عامر عبود الشیخ علي/ة في العراقتدھور الصناعات الجلدی 
 
 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/ظام القانوني لعقود الھواتف النقالةبحث عن الن. 
 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–لة العراقیة الطبقة العام 
 على جاسم العبیدي و ماھر صبري درویش/المشاكل التي تواجھ القوى العاملة في العراق 



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

 .عليسالم نعمة محمد /  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. 
 راقم ي الع ور ف سویق التم اج وت شاریة/شكالت انت ة است ل/دراس ق عم اظم ح:.فری ب ك بیب،منی

 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 – 2007توقعات انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اریما لالعوام /

 ائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراھیمع
 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/قاساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العرا. 
 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 ومنتوجاتھا الخشبیة الصناعات 
 الكاتبیحیى / العراق في والنسیج الغزل لصناعة القتصاديا التقییم  
  ابراھیم جواد كاظم/ تقویم المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة 
 خلیل اسماعیل ابراھیم/ اثر الغش في احداث الخسائر االقتصادیة في قطاع البناء العراقي 
  ة ي محافظ اج محصول القطن ف ي المردود االقتصادي لمزارع انت م الزراع داد للموس زحل /2009بغ

 .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/یة في محافظة البصرةالصناعات الطب. 
 دراسة ) 2007  –  2002( 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. 

  
  

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

  
  

  بغداد
31/3/2013 

 



 
 
 
 


