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 والزراعیةالصناعات الغذائیة  
  
ة تحول الصناعات الغذائیة آخذة بال    ات عالی ى تقنی د عل ة تعتم ناعات دقیق ى ص ال

روطھا  ن ش یما ان م ة الس ة الفائق سرعة والدق از بال یطرة تمت اس وس زة قی واجھ
غذیة التي یتناولھا البشر مواكبة المحددات الصحیة طالما انھا تنتج او تعید انتاج اال

ھ وتقو.بشكل دائم دد انماط سعتھ وتع از ب شابك عالم الصناعات الغذائیة یمت ھ وت نیات
ة ھ المختلف شاطاتھ  وال،عملیات ل ن ة لمجم ة مانع ة جامع ضیالت دقیق دیم تف ن تق یمك

  .النھا في تغیر دائم ومستمر تبعاً لتغیر الحیاة وتجدد حاجات االنسان یوماً بعد آخر
ة     صناعیة المنتمی شاریع ال سم الم ى تق ادال ي اتح صناعات العراق ى  ال  14ال

نف صناعات الغص صناعات ،وتأتي ال صنفین االول والثاني،وال من ال ة ض ذائی
اي ان الصناعات الغذائیة والزراعیة ...10و9و8و5و4و3الزراعیة ضمن االصناف 

  :وكالتالي!تشغل اكثر من نصف اصناف الصناعات المسجلة في االتحاد
صنف االول صناعات الغذائی- ال ات االلبان/ة ال شروبات ،المرطبات،منتج الم

  .المطیبات،صحیةالمیاه ال،الروحیة
اني صنف الث صناعات الغذائی-ال رىة ال ب/ االخ ناعة ،طحن الحبوب،التعلی ص

  .السكائرة، الجاھزةاالغذیة الحیوانی،الحلویات
سیجیة-الصنف الثالث صناعات الن ناع/ ال س الجاھزة الخیاطةص ناعة، والمالب  ةص

  .الخیاطة والمالبس الجاھزة، من المنسوجات ة الجاھزةاالقمش
صنف ال عال سیجی-راب صناعات الن رىة ال و/ االخ ان والتریك ج االقط حلج ،حل

  .صناعة السجاد،تریكو المالبس،االقطان
امس صنف الخ صناعات الجلدی- ال ات الجلدی، الجلودةدباغ/ة ال بھ ةالمنتج  وش

  .صناعة االحذیةة،الجلدی
امن صنف الث شبی - ال صناعات الخ ناع/ةال ضغوطةص شب الم ردي ةصناع، الخ  الب

  .ة واالثاث الخشبیةنجارال،والقصب
ع صنف التاس ناع - ال ات الورقیةص ابعة المنتج ن ، والمط صنادیق م العبوات وال

  .ةالقرطاسی،الورق، والنشرةالطباعة،المنادیل الورقی،الورق
ر صنف العاش صناعات الكیمیاوی-ال باغ والبوی/ة ال ناعةتعبئة،االص  ة االدویة وص

  ... الصمغ والغراءةصناع،ل والعطورمواد التجمی،الصابون والمنظفات،والعقاقیر



ا     في  ر ثبات واد اكث الصناعات الغذائیة تحول المواد الغذائیة السریعة التلف الى م
رة  ھور او لفت ضعة ش ر لب بعض االخ ابیع وال ام او اس دة ای ضھا ع ظ بع یمكن حف ف

تفادة اطواي جعل الغذاء متوفرا !سنوات حسب طریقة الحفظ المتبعة ل السنة واالس
سبب من اج ب م رداءة االنت ي مواس ف ف  المحفوظ منھ بالتعلیب او التجمید او التجفی

ور ن االم ا م اف او غیرھ زان وت.الجف یم المی ى تنظ ة عل صناعات الغذائی ساعد ال
زارة  ا بغ م انتاجھ ي مواس عارھا ف وط اس التجاري للخامات الغذائیة فتحول دون ھب

دوام بل انھا تتر،یشجع على انتاجھا الى حد ربما ال ى ال ة عل ھ مفتوح اب امام ك الب
صنیع وب ل الت ى معام ضة ال ات الفائ ع الكمی بةألبی ان مناس ي ،ثم ا ف كما ان توفرھ

ا وھي  مواسم ندرتھا ال ن اثمانھ دا ع ة ج ان مرتفع ع اثم ى دف ضطر المستھلك ال ت
ھ و.طازجة ذاء وحجم ل وزن الغ ى تقلی تعمل بعض طرق حفظ االغذیة كالتجفیف عل

ى مما یسھل ویقلل  من نفقات شحنھ الى مسافات بعیدة ولھذا فائدة في نقل الغذاء ال
ة تو.مناطق استھالكھ ى أللصناعات الغذائی ر عل صادي ثیر مباش شاط االقت ادارة الن

بنجاح من خالل بناء مصانع متخصصة یمكنھا توفیر العمل لكثیر من األیدي العاملة 
قة مباشرة معھا كصناعة تشجیع صناعات اخرى ذات عالو لرفع مستوى دخل الفرد

ة  واد الكیمیاوی صنیع والم ة بالت ائن الخاص ناعة المك ة وص ة المختلف واد التعبئ م
صنیع كایجاد عملیات تصنیع حدیثة تتماشى مع التطور التو!الحافظة ل ت نولوجي مث

تن االسماك على  ي عرض البحارم صید ف ا سفن ال ى ،مم ة عل ي المحافظ ساعد ف ی
سریعة ا سمكیة ال روة ال ي الث ھرین ف ر من ش صید اكث فن ال ى س د تبق ث ق ف حی لتل

ة تحققو!عرض البحار صناعات الغذائی ة اال ال ن المنتوجات الغذائی ذاتي م اء ال كتف
صدیر ،والمختلفة ق ت ن طری وطني ع صاد ال دعم االقت ة ل وارد مالی ى م الحصول عل

  .المصنوعات الغذائیة الى خارج البالد
صنا ن ال ل م ا   عرف العراق عدد غیر قلی ة ومنھ ة والزراعی ف :عات الغذائی تجفی

ھ ضروات والفواك ون الطماطم،والخ اج معج ور وانت ناعة التم ور  كص بس التم ك
ا سائل، ووتعلیبھ سكر ال دبس وال ناعة ال ل وص ول والخ صناعة الكح
ف الحیواني،ووالخمیرة ناعة العل ن الحبوب،وص شا م تخراج الن تخراج ،واس اس

صابونانتاج مساحیق ومواد والزیوت النباتیة ن ،و الغسیل كال سكر م استخالص ال
سكر صب ال سكري ق ر ال صوفیة ،ووالبنج ة وال سوجات القطنی صناعة المن

ناعة ،ووالجلدیة ب ص ادوتعلی وم باالعتم ي واال اللح وم المواش ى لح ماك عل س
ة او الداجنة ور البری ناعة الورق،ووالطی ضر،وص ھ والخ ب الفواك اج وتعلی  انت

سراتو ااصناعات ،والمك رى كأنت ب ج خ صائر وتعلی شرابت والع واع ال ان
ة  شروبات الغازی ات والم ات والمربی شتقات االوالحلوی شاي وم وة وال ان والقھ لب

  .والسكائر وغیرھا
أمین      شجیر وت ع والت ف الواس اج الزراعي المكث الیب االنت روریة الس الطاقة ض

ة  ة وحاج ائن الزراعی رةالمك ة الكبی ضخات الزراعی ضخ.الم اج الم ادة تحت ة وع
ین  ا ب راوح م ضخ تت صمیمیة لل ق ./ و.ك) 1- 0.5(الزراعیة الى سعة ت اعة لعم س

ى  صل حت ائي ی دره 20م اقي ق تھالك ط ى اس صول عل را للح ى 5 مت  10 ال
ة.الیوم/.س.و.ك ضخات الزراعی ن الم ة م سبة عالی اص ن اع الخ ي ویمتلك القط  الت



ئ، ف المناش ن مختل ة م سوق العراقی ا ال ج بھ سمتع اج الت ة بینما احت ى الطاق ید ال
ة اج والمعالج شغیل ورش االنت ضروریة لت مدة اوف.ال ھ لالس ي انتاج راق ف ق الع

شاط  ل ن د عرق صادي ق صار االقت ة اال ان الح بالد العربی ن ال ر م ة الكثی الكیماوی
رث .وتشغیل معامل االسمدة وورش انتاجھا ال الح ة واعم داد االرض والترب ا اع ام

ارات والمكننة الزراعیة فتحتاج الى تو دات والحف ساحبات والمول سیارات وال فیر ال
ات  ات والخرماش دوزرات والرافع سواقي والبل ات ال اذرات وفاتح شفالت والب وال

كندریة والحاصدات ي المسیب واالس ة ف ل العراقی ا المعام ا انتجتھ ،وجزء كبیر منھ
شرائیة درة ال وق الق عار تف وم بأس ة الی  والزعفرانیة،وبعضھا توفره السوق العراقی

  !للفالحین
مثال من )  Harvester( الحارثة –وتبلغ القدرة الحصانیة للتراكتور او الساحبة    

ھ / لتر10000وعادة یستھلك التراكتور ، حصان60 الى 45 ود یقابل ن الوق السنة م
ر9000 راث/ لت شط المح سنة للم ة .(Combine)ال ة الزراعی ان المكنن ا ف وعموم

سبب العراقیة لم تتمكن من التعویض عن  ة ب النقص الحاصل باالیدي العاملة الریفی
ى الحواضر ف ال ن الری لة م رة المتواص ة .الھج اض االنتاجی ي انخف ك ف اھم ذل وس

ان  د ذوب وف االرض بع اه وتج ي بالمی شبع االراض شدیدة وت ة ال الزراعیة والملوح
ذروة ات ال ة باوق ة الزراعی ببت .االمالح والنقص في العمال تالل وس الحروب واالح

   ! مستویات كارثیةانخفاض االنتاج الزراعي الىریكي االم
ة  راق البالغ ي الع ضراء ف ساحات الخ ضررت الم الحروب 19   ت م ب ون دون  ملی

سبة  ضت بن ر و%.40وانخف ذه التعتب ةھ امساحات طاق د ذاتھ ستوجب ! بح ذا ی وھ
ال  ي وادخ اج الزراع ة االنت یض تكلف سیة لتخف ة الشم ن الطاق وءة م تفادة الكف االس

وتنظیم الغابات الطبیعیة وصیانتھا وتطویرھا ) Horticultural(نیك الزراعي التك
واستثمارھا وانشاء الغابات االصطناعیة وانتاج االخشاب لالغراض الصناعیة وسد 
شتول وتوسیع  حاجة السوق منھا ولتنمیة مصدات الریاح لحمایة الحقول وانتاج ال

 Green(قول الخضراء االصطناعیةویتوافق ذلك مع توفیر الح.التشجیر والبستنة
Houses( دة ناف الجدی تنباط االص واالھتمام بالحقول الطبیعیة لغرض انتخاب واس

وتشمل ! لبذور محاصیل الحبوب والبقولیات والمحاصیل الصناعیة ومكافحة االدغال
الفول  كالمحاصیل الزیتیة والسكریةورعایة المحاصیل الصناعیة الضروریة للطاقة 

صفراء والسمسم وف ذرة ال سكر وال صب ال سكري وق ر ال ول الصویا والكتان والبنج
صفر شمس والع اد ال ضر !وعب ار والخ یل واالثم ة المحاص ضا رعای ك ای شمل ذل وی

   !الصناعیة المفیدة في الصناعات الزراعیة والریفیة
ناعات  عراقال   في  ة ص ة وغذائی سیاسة زراعی یعھا بال ن توس م یمك صغیرة الحج

ذور ،یمة وتوفیر الطاقةالزراعیة السل ات الب واھمھا صناعة العلف الحیواني ومخلف
ن المقشور (الزیتیة والحبوب ذور القط كسب الحنطة والشعیر،سحالة الرز وكسب ب

ان ستق والسمسم والكت ذور )والف ر الب ة وتعفی ل تنقی وب ومعام احن الحب اء مط وبن
ضر وتعلیب،ومعامل تجفیف الذرة الصفراء دبس وتجفیف االثمار والخ ل ال ا ومعام ھ

شمس  اد ال ذور عب ن ب وت م تخالص الزی ون واس ل والمعج ول والخ اج الكح وانت
ة(وصناعة االدویة ات واالعشاب الطبیعی ن النبات ة م واع االدوی ل )استخالص ان وك



اج .ذلك یستلزم تنظیم وتطویر الحركة الزراعیة ي تحت ة الت ومن الصناعات الزراعی
ة ف وحیاك ناعة اللی الطبع ص ة ب صران الطاق ناعة الح سجاجید وص رش وال  الف

  .وكذلك وحدات تصنیع وتجفیف المخلفات والفضالت الحیوانیة،والحیاكة والخیاطة
  

   الطاقة المقدرة لتجفیف بعض االثمار
  

  
  االثمار

النسبة 
  االولیة

  للرطوبة في
   %االثمار

النسبة 
  االخیرة

  للرطوبة في
   %االثمار

  المیاه
   المزالة

 /كغم
  طن

 الھواء درجة حرارة
  المجفف

  )درجة مئویة( 

الطاقة 
  الضروریة 

  طن / جول610

  3.3789  65 -40  880 -750   20 -10 82 -75  المشمش
  3.1676  65 -40  750 -700  20 -15 80 -75  العرموط

   
ویر  روریا لتط ة ض واني الریفی اج الحی شاریع االنت ة لم وفیر الطاق ر ت     ویعتب

ف البرو ة صناعاتھا ومنھا انتاج العل ازر الحیوانی صارین والمج ضیر الم ي وتح تین
صریة دا ،الع ذبوح ع وان الم زاء الحی ي اج ة ھ ازر الحیوانی فمخلفات المج

وم ي !اللح سھم ف ة ی ة المتنقل ة المیدانی ات الحیوانی صنیع المخلف دات ت شار وح وانت
زة ،انتاج المسحوقات الحیوانیة والدھون ومن المفید بناء المجازر الحیوانیة المجھ

   ! بوحدات تصنیع وتجفیف المخلفات الحیوانیةاصال
ضروریة  ة ال ة الغذائی ة ذات القیم صناعات الریفی م ال ن اھ ب م ناعة الحلی تعتبر ص

ي !وطنیةللسوق ال ون ف ف الوالزال الفالح ي ری صریة العراق الیب الع دون االس یفتق
ن القرن في الربع االخیر مو.لصناعة االلبان والتي ال تحتاج الى تكالیف عالیة اصال

ي شھدت توسیع وتحدیث معامل االالتي الصناعات الغذائیة الماضي تطورت  ان ف لب
نشاء اتم ،و وباتجاه االكتفاء الذاتيربیلابو غریب والناصریة والعمارة والبصرة وا

ة ال صانع حدیث اج االم تنت ة وتكری الى والدیوانی ة دی ة بمحافظ ي المقدادی ان ف  لب
ل ا لم.والموص ة دعم دمت الدول ي االوق ار رب ي بق سین المراع ى تح دمت عل واق

ة بالمخازن، الف االحتیاطی وفیر االع ة وت ى الطبیعی جعت عل زارع اوش ة م قام
ناعات االلبان ت متخصصة للثروة الحیوانیة لخدمة ص ا اعتن ادة ،كم بالخدمات وزی

ن  الحوافز والعنایة بالمنتجات وتحسین السالالت بالتلقیح االصطناعي واالستفادة م
سھیالت التكنو وفیر الت ات وت بة للمنتج عار مناس رض اس ة وع ا الحدیث لوجی

وكل ھذه المزایا واالمتیازات ذھبت ادراج الریاح مع العقوبات االقتصادیة !االئتمانیة
ال  ة واالھم ة والطائفی االت االھلی اب واالقتت ال االرھ ي واعم تالل االمریك واالح

  ! والفسادالحكومي المتعمد
  

  2008 في البالد عام بیانات انتاج الحلیب
  



معدل االنتاج الیومي  الماشیة
 كغم/للحلیب

 كمیة نسبة
 الحلیب
 المباعة

% 

 كمیة نسبة
 الحلیب
 في المستخدمة

 % األسرة

 نسبة
 استخدامات

  % أخرى

 10.5 46 43.5 3.6 االبقار
 5.7 17.3 76.9 4.5 الجاموس
 22.1 22.6 55.2 0.6 االغنام
 16.2 34.9 48.8 0.6 الماعز
 34.1 59.7 6.3 1.8 الجمال

  
  الطاقة المستخدمة في صناعة الحلیب

  
  قناني حلیب  الوحدة  الضروریة الطاقة

  مبستر
  قناني حلیب

  سائل
  حلیب مكثف  اجبان

  355  200  270  220  طن ./س.و.ك  الصافي
  580  420  500  400  طن ./س.و.ك  االجمالي

  نسبة الصافي
  الى االجمالي

%  51  50  37  64  

  
ویر معتم       ب اتحدیث وتط ل التعلی ةم ربالء (القائم ب ك ل تعلی ن المعامل  -معم م

راق ي الع ت !القدیمة والكبیرة ف ث التي حكم ن عصابة البع ھ لك م جودة انتاج ورغ
د  ون الوحی ان یك ذي یك ل ال ذا المعم ویر ھ ى تط ل عل م تعم ود ل راق لعق الع

ل بالتكن،بالعراق ةووبقي یعم ا القدیم ل للتعاو)لوجی ة معام د قام ة وبل ي بعقوب ب ف لی
صنیعیة (وحریر ودھوك ل ت ب معام ى جان ل ال ن العم ف ع وك متوق معمل تعلیب دھ

اخرى،وال یوجد في االفق ما یدل على اقدام حكومة اقلیم كردستان على اعادة تأھیل 
ل  ا معام دة،بما فیھ ل الجدی شاء المعام ى ان صب عل ا من ھذه المصانع،فجل اھتمامھ

ا ددة المخرج ب المتع ل منھا،و)تالتعلی ة ومعم ور المدحتی ب تم ل تعلی ب معم تعلی
ي  ون ف لاالزیت ا .ربی رة منھ اء كبی اع بأخط ذا القط ع ھ د وق صل اوق ل للب ة معم قام

ي  سائل ف سكر ال ث لل ة وثال ي العزیزی سوس ف رق ال ر لع ة وآخ ي بعقوب ف ف المجف
اح الھندیة ا النج ب لھ م یكت  ورابع للنشا والدیكسترین في الھاشمیة،وھي مشاریع ل

  .خرى وبیعت للقطاع الخاصاحورت لصناعات 
  

متوسط غلة الدونم الواحد لبعض المحاصیل االساسیة 
   2008 – 2002لالعوام 
  )دونم/كغم(

  
  الخضراوات  البقولیات  الشعیر  الحنطة  السنة
2002  392.6  215.8  280.5  288  
2003  340  202  313.25  276.25  



2004  297.5  210.3  415.75  246.75  
2005  347.6  177.4  290  278.5  
2006  377.6  224  354  291  
2007  350.8  171  322  284.25  
2008  218.6  74.9  211  286.75  

  
المساحة والغلة واالنتاج للمحاصیل والخضراوات لسنة 

2010 
  

)دونم/كغم(الغلة  
 المحصول

المساحة 
 المزروعة

)دونم100 (  
 

المساحة 
 المحصودة 

)دونم100(  
 

المساحة 
 المزروعة

المساحة 
 المحصودة

 االنتاج
)100 

)طن  
 الحبوب

 27488 496.8 495.8 55332 55439 الحنطة
 11372 282.7 282.4 40231 40267 الشعیر
 1558 812.1 812.1 1919 1919 الشلب
الذرة 

الحبوب (الصفراء
 )بدون كالح

4678 4523 570.1 589.7 2667 

 512 749.0 749.0 684 684 ذرة بیضاء بذور
 23 182.2 182.2 124 124 دخن

 البذور الزیتیة
 133 254.3 251.7 525 530 السمسم

 75 331.6 331.6 227 227 زھرة الشمس
 105 656.4 656.4 159 159 فستق الحقل

 درنیات وابصال
 2046 3929.5 3929.5 521 521 بطاطا
 126 2056.1 2056.1 61 61 ثوم

 885 1955.4 1955.4 452 452 بصل یابس

 البقولیات
 144 705.1 705.1 204 204 باقالء یابسة

 8 210.0 210.0 38 38 حمص
 4 570.1 570.1 6 6 ھرطمان
 2 380.0 380.0 5 5 العدس
 71 299.5 299.5 236 236 الماش

 محاصیل الغراض صناعیة
 ــ ــ ــ ــ ــ البنجر السكري
 125 5000.0 5000.0 25 25 قصب السكر

 453 550.3 550.3 823 823 لزھرالقطن ا
 ــ ــ ــ ــ ــ تبغ

 2 400.0 400.0 4 4 تنباك

 الخضروات
 1512 1933.0 1935.3 781 782 بامیا



 10132 4761.6 4761.6 2128 2128 طماطة
 791 1890.2 1890.2 418 418 لوبیا خضراء

 1770 2814.3 2814.3 629 629 بطیخ
 3042 3644.2 3644.2 835 835 رقي

 258 3643.6 3643.6 71 71 قرنابیط
 299 3784.6 3784.6 79 79 لھانة
 898 4589.6 4589.6 196 196 خس

 2912 4263.8 4263.8 683 683 بصل أخضر
 56 1494.8 1494.8 38 38 فاصولیا خضراء
 1405 1963.5 1963.5 716 716 باقالء خضراء

 1445 3867.6 3867.6 374 374 قرع
 3874 5745.6 5744.5 674 674 باذنجان

 691 3013.6 3013.6 229 229 فلفل اخضر
 121 1997.8 1997.8 60 60 سبانغ
 156 2002.2 2002.2 78 78 سلق
 276 3177.3 3177.3 87 87 جزر
 4319 2294.2 2292.5 1882 1884 خیار
 8 774.3 774.3 10 10 بزالیا
 283 2950.8 2950.8 164 164 شلغم
 305 1274.0 1274.0 240 240 فجل

 203 3544.6 3544.6 57 57 شوندر
 ــ 100.0 100.0 ــ ــ كلم

 محاصیل علفیة
 9066 5638.4 5638.4 1608 1608 جت

 3017 4063.2 4063.2 742 742 برسیم
 ــ ــ ــ ــ ــ شعیر

 249 363.2 363.2 686 686 ذرة بیضاء
 ــ ــ ــ 155 155 ذرة صفراء

 6 800.0 800.0 7 7 دخن
 1718 4094.5 4094.5 420 420 مخالیط علفیة

  
  شجارنتاجیة الشجرة الواحدة حسب نوع االامتوسط 

  )كغم: نتاجیة اال  (2010 - 2000 للسنوات 
    

  النوع السنة
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 13.5 14.1 12.9 10.3 11.0 11.4 13.2 18.2 31.0 33.3 28.1 برتقال

 13.1 12.5 11.5 10.3 11.0 11.1 12.5 15.2 26.1 25.9 24.8 لیمون حامض

 13.5 13.4 12.6 10.8 11.1 11.1 12.6 14.9 31 28.0 29.1 لیمون حلو

 12.5 12.9 12.1 10.4 10.7 11.0 12.4 14.1 26.1 26.5 26.7 ال لنكي

 12.6 12.8 11.9 10.3 10.9 11.1 13.0 15.7 26 25.9 25.4 نارنج



 25.6 25.3 26.8 24.2 22.1 23.4 25.0 22.4 29.0 26.4 21.8 تفاح

 24.9 24.7 25.1 24.3 23.3 24.5 24.2 25.6 25.9 26.6 27 )عرموط(كمثرى

 24.9 25.4 27.6 24.9 23.2 23.5 24.4 28.1 29.0 34.7 28.7 مشمش

 15.8 18.8 18.3 18.1 18.4 19.9 21.9 18.0 21.5 22.4 34.3 خوخ

 16.8 16.1 17.9 16.6 16.5 16.7 17.7 21.7 24.8 21.7 18 كوجھ

 26.3 25.9 29.5 25.1 27.2 27.9 27.2 29.5 34.3 35.0 39.3 لوبالوآ

 24.8 24.4 23.5 20.5 21.7 24.8 27.2 25.5 23.2 27.1 25.4 رمان

 21.2 22.5 24.2 21.2 18.8 19.0 19.6 19.6 20.1 19.8 20.1 تین

 20.8 19.3 20.4 18.7 19.0 20.2 21.7 22.0 21.7 19.1 18.2 عنب

 22.8 22.5 22.3 22.0 22.4 23.1 24.4 26.3 32.3 31.1 33.2 زیتون

  
ة      ي الزعفرانی ة ف شروبات الغازی ل الم دیث معام ة تح صناعات الغذائی ھدت ال ش

IBSD ل و یالنامعم اني خ ي ب ة ف اه المعدنی ة المی ة وتعبئ شروبات الغازی  لم
 ومعامل المشروبات الغازیة التابعة لشركة المشروبات الغازیة الشمالیة السلیمانیةب

ل وك والموص ي كرك ذلك و.ف داد،ك ي بغ ة ف وت النباتی ي الزی اطم ف ومعجون الطم
 AMEF وانتاج االسماك IKLVوانتاج اللقاحات البیطریة في ابو غریب بعقوبة،

ذور  اج الب وم AISPوانت سویق اللح اج وت ة AIPM وانت ات الزراعی  والمنتج
AIRP  !  

سبعینات     ط ال وم اواس ن اللح ي م واطن العراق  13.3لقد بلغ متوسط استھالك الم
صل  م ت ا ل ات اال انھ ط الثمانین دا اواس ئیلة ج سبة ض  15كغم ما لبثت ان ارتفعت بن

انخفضت ھذه النسبة الى حدود  الكارثیة والعقوبات الدولیةب الخلیج ووبعد حر!كغم
  !عالمیاكارثیة دنیا 

  
  2008 و 2001 في العراق اعوام ماشیةللاحصاء مقارن 

  
العام وبیانات 

  اخرى
اجمالي 
عدد 
  االبقار

اجمالي عدد 
  الجاموس

اجمالي 
عدد 
  االغنام

اجمالي 
عدد 
  الماعز

اجمالي 
عدد 
  الجمال

2001  1232147  117778  6009139  736198  23413  

2008  2552113  285537  7722375  1474845  58293  

الزیادة المئویة 
%  

107.1  142.4  28.5  100.3  149  

حصة كردستان 
   %2008عام 

15.6  0.6  18.1  28.1  -  



  
  2008بعض البیانات عن احوال الماشیة في العراق عام 

  
  الحیوان/ كغم3.6المعدل الیومي النتاج الحلیب لالبقار 

  الحیوان/ كغم4.5المعدل الیومي النتاج الحلیب للجاموس 
  الحیوان/ كغم0.6لمعدل الیومي النتاج الحلیب لالغنام ا

  الحیوان/ كغم0.6المعدل الیومي النتاج الحلیب للماعز 
  الحیوان/ كغم1.8المعدل الیومي النتاج الحلیب للجمال 

من حجم القطیع الكلي في % 86.2 وبنسبة 6659401عدد االغنام المجزوزة 
  البالد

  . كغم1.5حد من االغنام في البالد معدل وزن الصوف للحیوان الوا
  .من حجم القطیع الكلي في البالد% 35.3 وبنسبة 520671عدد الماعز المجزوز 

  . كغم0.7معدل وزن الشعر للحیوان الواحد من الماعز في البالد 
  .من حجم القطیع الكلي في البالد% 41.4 وبنسبة 24151عدد الجمال المجزوزة 

  . كغم1.9 الواحد في البالد معدل وزن الوبر للجمل
  من حجم القطیع% 30.1 وبنسبة 769196اعداد االبقار المصابة باالمراض 

من حجم % 51.7 وبنسبة 397668اعداد االبقار المصابة بمرض الحمى القالعیة 
  القطیع

  من حجم القطیع% 20.8 وبنسبة 59363 المصاب باالمراض الجاموساعداد 
من % 40.9 وبنسبة 24292بمرض الحمى القالعیة  المصاب الجاموساعداد 

  حجم القطیع
  من حجم القطیع% 25.2 وبنسبة 1944229اعداد االغنام المصابة باالمراض 
  من حجم القطیع% 21.6 وبنسبة 318443اعداد الماعز المصابة باالمراض 

  من حجم القطیع% 13.1 وبنسبة 7639اعداد الجمال المصابة باالمراض 
  

في  الماشیة مربي تواجھ التي للمشاكل النسبي عالتوزی
  2008 العراق عام 
  

  الماشیة

 قلة
  االیدي
العامل

  %ة

 عوامل
 وراثیة
 سیئة
% 

 قلة
 العلف
% 

 قلة
العال

 %ج 

تذبذب 
 األسعار

% 

 نظام
تسوی
ق 

غیر 
كفوء 

% 

 إرواء
الحیوانا

 ت
% 

 عوامل
 أخرى
% 

المجمو
 ع

 100 4 5.2 2.6 7.2 11.3 62.2 2.8 4.6 االبقار

الجامو
 س

1 1.3 68.3 11.1 5.6 3.1 6.5 3.1 100 



 100 3.8 5.8 2.8 7.8 10.8 62 1.6 5.4 االغنام
 100 4.6 7.6 3.5 7.9 10.7 57.7 1.7 6.2 الماعز

 100 6.5 8.9 1.5 5.3 6.3 67.1 0.4 4 الجمال

  
  2010 – 1999المنتجات الحیوانیة للسنوات 

  
المنتجا

ت 
الحیوا
 نیة

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

اللحوم 
(الحمراء

 ) طن100
549 702 655 1305 1319 1320 1341 1363 1386 1497.0 1522.9 1549.5 

اللحوم 
(البیضاء

 ) طن100
812 994 1203 1680 742 647 943 1124 947 848.0 870.9 925.8 

(الحلیب
 ) طن100

9388 11537 14401 2475 2509 2527 2571 2621 2671 2724.0 2770.1 2821.9 

ط(الصوف
 )ن

6504 7583 9371 8180 7864.7 7900 7935.7 7971.6 8007.4 8043.0 8079.0 8116.0 

طن(الشعر
( 

2070 2741 3660 421.4 428.9 436.5 444.2 452.1 460.1 469.0 477.0 485.0 

(الجلود
1000 

 )عدد
1148 1241 920 2615.7 2611.8 2555.1 2578.1 2602.5 2626.8 2651.6 2677.0 2702.0 

بیض 
المائدة 

 )ملیون(
637 834 875 1059.0 604.0 964.0 1034.0 932.0 807.7 915.6 704.7 926.2 

  
دواجن 4970من اصل    ي ال ة مرب صائیة جمعی راق حسب اح ي الع   حقال مجازا ف

سبة ! حقال مجازا عامال950،ھناك 2009العراقیة  اع %.19.1اي بن رض قط ویتع
وفر  دم ت سبب ع سویق ب اج والت ي االنت الدواجن في العراق الى االھمال واالنھیار ف

دالً !اللقاحات واالعالف واالدویة ر فعالة،ب ثمن وغی وتدخل السوق ادویة رخیصة ال
رة اع البیط ن قط ولھم !م وا حق ة،حیث عرض سائر فادح ى خ ون ال رض المرب ویتع

  : اسباب وراء الخسائرعدة.ومفاقسھم للبیع او االیجار
االعالف  . 1 ة ب ة والمتمثل روة الحیوانی و الث ة لنم دة المادی عف القاع ض

اع ذا القط م ھ ن دع ة ع ز الدول رة !والمستلزمات البیطریة وعج الي كث وبالت
االمراض واالوبئة المنتشرة،وعدم توفر ادویة ولقاحات من مصادر موثوقة 

ا ارج اال!عالمی ة وخ ر منتظم ة عشوائیة غی ر والتربی ري وبغی راف البیط ش
 !اجازة رسمیة

  ! ارتفاع اسعار العلیق العلفیة ما ادى الى ارتفاع تكالیف االنتاج . 2



ضخم . 3 وي ال اع الحی ذا القط ة لھ ل الدول ن قب د م ال المتعم الي ال !االھم وبالت
تلط اع المخ ام والقط اع الع ة للقط زارع نموذجی اص !م اع الخ م للقط وال دع

 !واالھلي
اجر العراق . 4 ساھمة الت ة م درات الوطنی د الق ي تبدی أخرى ف ة او ب ي بدرج

ل !والمحلیة النتاج الدواجن ة كالبرازی ن دول اجنبی ودخول الدجاج المجمد م
والھند وتركیا وایران بأسعار زھیدة،والرخص باالسعار سببھ استخدام مواد 

 .كیمیاویة لزیادة وزن الدجاج المستورد
ر بسبب الفساد تدخل البالد كمیات كبیرة من بی . 5 دجاج غی م ال دة ولح ض المائ

ا  ر بیعھ شأ لیج دان المن ن بل دعوم م ضھا م شري وبع تھالك الب صالحة لالس
 !وعبر سیاسة االغراق سیئة الصیت!بأسعار تقل عن اسعار المنتج المحلي

اج  . 6 زارع انت داد م ة اع ة وقل دواجن المحلی ازر ال وجي لمج ادم التكنول التق
  ! ى اعداد المفاقساالصول واالمھات والجدات وتأثیر ذلك عل

  
  2009 – 2000انتاج لحم الدجاج وبیض المائدة اعوام 

  
  ملیون بیضة/بیض المائدة  الف طن/لحم الدجاج  االعوام
2000  82.5  0.833  
2001  108.4  0.875  
2002  122.5  1.095  
2003  53.2  0.604  
2004  46.3  0.964  
2005  59.7  1.034  
2006  55.6  0.932  
2007  40.3  0.808  
2008  36.9  0.916  
2009  34.1  0.704  

  
مساھمة القطاعات االقتصادیة في صناعة الدواجن عامي 

  2009 و 2004
  

  2009  2004  2009  2004  القطاع  /%بیاض  /%فروج اللحم
  65.3  29.8  99.6  99.13  الخاص

  0.7  32.9  0.4  0.87  )مباع،مؤجر(العام
  34  37.3      بیاض/تربیة منزلیة

  
 – 2000بیض وطاقاتھا التصمیمیة اعوام مشاریع انتاج ال

2008  
  



بیض   المعلومات
  المائدة

بیض النتاج افراخ 
  اللحم

بیض انتاج الدجاج 
  البیاض

  3  9  17  عدد المشاریع
ملیون /الطاقة التصمیمیة

  31  323  2080  بیضة

  
 -  2000استبیان بعض مشاریع الدواجن في العراق اعوام 

2008  
  

  )ساعة/طن(میةالطاقة التصمی  العدد  الصنف
  212  15  معمل علف كبیر

  3700  10  مجزرة دواجن كبرى

  
  مشاریع الدواجن للقطاع الخاص في العراق

  
  2009  2004  2000  السنة والمعلومات

  1241  2001  3377  فروج اللحم
  27  81  98  امھات بیض التفقیس

  194  172  107  دجاج بیاض

  
صناعا ن ال ي م زء اساس ي ج سمكیة ھ صناعة ال ي    ال ة ف ة والغذائی ت الزراعی

راق والي و!الع در بح راق یق ي الع ماك ف زارع االس ي لم دد الكل  2712الع
 1428: وھي موزعة كالتالي%!55.6 اي بنسبة 1509مزرعة،المنتجة منھا یعادل 
ماك، ة لالس ة منتج بعیات،15مزرع ة لالص ة منتج ماك 66 مزرع ة اس  مزرع

بعیات ن الع!واص ة ع زارع متوقف ن الم ة م ا المتبقی ت 64مل،بینم ي تح ة ھ  مزرع
ویقدر عدد !،وجمیع مزارع االسماك تعود للقطاع الخاص%2.4االنشاء اي بنسبة 

ماك  زارع االس ي م ستخدمة ف بعیات الم ا 38726االص بعیة منھ ف اص  32980 ال
سبة  ارب اي بن وع ك بعیة ن صناعة %!85.2اص ذه ال ي ھ املین ف دد الع در ع ویق

ل،3793 ون 1582 عام ون یتقاض ط  دائمی نویا بمتوس را س ف 2846اج  ال
   !وبقیة العمال ھم مؤقتون او من العائلة!دینار

  
 2010 -  1999صید األسماك البحریة والنھریة للسنوات 

  )طن(
  

199 االسماك
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

 46381 44358 41432 41697 41167 31560 15495 18105 16015 13588 12416 14387 النھریة



 9490 8645 6421 12745 15666 3101 2888 2904 29524 12410 15194 16057 البحریة

المجمو
 ع

30444 27610 25998 45539 21009 18383 34661 56833 54442 47853 53003 55871 

  
  االسماك مربي تواجھ التي للمشاكل النسبي التوزیع

  2008  في العراق عام 
  

 قلة
 % العلف

نقص المیاه 
  % أخرى عوامل %وتدھور نوعیتھا

عدم منح الرخص 
 لممارسة مھنة الصید

الطیور التي 
تقتات على 
 االسماك

انتشار 
 االمراض

 
  االسماك

24.9 19.3  
18.6 

  
صعوبة توفیر    تعاني شركة الكندي النتاج اللقاحات واالدویة البیطریة الیوم من    

ة القیاس ذرات اللقاحی سالب ي ت ي تیة الت ة ف ات البیطری اج اللقاح ي انت خدم ف
ذي ال،الشركة اص ال اع الخ ل القط ن قب اح م ضع  االستیراد العشوائي لعالج اللق یخ

ة سیطرة الحكومی ائي و،انقطاعات لل ار الكھرب ادم التی راتة وابنیتق  مختب
شركة ت.ال عوالزال ل م ة تتعام ر  وزارة الزراع شركة عب م  ال انون رق ام1ق    لع
  ! االتحادیةاتتعلیمات الموازنو 2008

  
  صطناعي اللقاحات البیطریة المنتجة والتلقیح اال

مراض الساریة والطفیلیة وعدد الحیوانات المصابة باال
  2010 - 1996للسنوات 

  

ملیون (اللقاحات البیطریة  السنة
 )جرعة

التلقیح 
 )لفباال(صطناعياال

ملیون (صابات اال
 )صابةا

1996 194 75 46 

1997 259 35 86 

1998 347 36 193 

1999 575 36 155 

2000 388 29 657 

2001 544 37 969 

2002 447 33 828 



2003 178 6 316 

2004 44 - 130 

2005 12 - 2 

2006 21 - 14 

2007 11 1 15 

2008 133 15 12 

2009 - 44 56 

2010 - 55 125 

  
دار ویبلغ  العمال الصناعیین من% 14تشغل حوالي الزیوت النباتیة صناعة      مق

یذكر ان %.50لكن القیمة المضافة كانت اقل من ،من المردود العام% 20انتاجھا 
ام  ت ع ة احتل وت النباتی ناعة الزی ث 1951ص ن حی سابع م ز ال راق المرك ي الع  ف

ة  وت النباتی ترتیب رؤوس االموال المستثمرة،وتأسس اول معمل حدیث النتاج الزی
ام  ناعة وانتق!1940ع ة وص وت النباتی ناعة الزی ي ص شاریع ف ر الم ة اكب ت ملكی ل

ن في و!1964الصابون الى الدولة بعد تأمیمات  ذور القط تم دمج شركة الزیوت وب
ي بیجيكما انشئ! الحقامنشأة واحدة عمالقة ة ف وت النباتی صنع للزی ا ! م ل ام معم

ف ة كمسوالمنظفات الصناعیة الدھون الصلب فینتج الزیوت في میسان احیق التنظی
معضلة صعوبة توفیر البذور بشكل عام تواجھ صناعة الزیوت النباتیة و!والصابون

  .الزیتیة التي تحتاجھا،وتمركز معظم مشاریعھا في العاصمة العراقیة
ام INFFالشركة الوطنیة للصناعات الغذائیة      ة،والتي تأسست ع  في الزعفرانی

ور1962 صنیعیة لث ار الت ن الثم ر م ل  تموز،14ة  وتعتب ن العم ت ع توقف
تماما،واخرجتھا ھیئة االوراق المالیة من سوق العراق لالوراق المالیة مؤخرا،وال 
ات  صاعب والمعوق ن الم ة،وتعاني م ة العراقی ة الحكوم ام ورعای ت دون اھتم زال

ر ة !الكثی ة والتعبئ صناعات الغذائی سان لل وى ومی ركات نین ى ش ق عل ال ینطب والح
     .IIBC و IMFI و INFI،ایضا)مشن(والتعلیب

ام ملیون نخلة32.31انخفضت اعداد النخیل من     و 1952  ع ى نح ون 18 ال  ملی
سبة 1994نخلة في عام  ضت بن د انخف ل ق داد النخی ي ان اع ا یعن الل % 50 مم خ

د .السنوات المذكورة ة فق ة النخل دني مستوى خدم ل وت داد النخی ونتیجة لتقلص اع
ن  ام 697انخفض انتاج التمور م ي ع ن ف ف ط و 1975 ال ى نح ن 416 ال ف ط  ال

ین ا،1987 - 1977خالل الفترة من   1977ذ لم یتجاوز معدل انتاج النخلة للفترة ب
 19.7وقد انخفض معدل اعداد النخیل االناث من .كغم من التمر سنویا) 26 (1987-

رة  ة للفت ون نخل ى 1987 -1977ملی رة 18.3 ال ة للفت ون نخل  -1988 ملی
ن وكذ،1993 ال م ر فع ل المثم ى 15.8لك تناقص معدل النخی ة ال ون نخل  14.3 ملی

شاط استتبع ذلك انخفاض !ملیون نخلة صادي لن ھ  المردود االقت ل حال ة النخی زراع
تثمار ،حال االنشطة االقتصادیة الزراعیة االخرى وھذا اثر بدوره على مستوى االس

  !التموروتوفر العمالة الالزمة لزراعة وخدمة النخیل وانتاج 



  
  2010 و 2009في العراق اعوام نتاج التمور ا

  

  العام
مجموع اشجار 

  النخیل االناث
 ) نخلة1000 (

مجموع اشجار 
  النخیل المثمرة

 ) نخلة1000 (

متوسط انتاجیة النخلة 
 كغم/ المثمرة الواحدة 

مجموع 
  االنتاج

 ) طن10 (
2009  11797 8120 62.4 50700 

2010  12693 8394 67.6 56683  

  
 10 (2010- 2000نتاج التمور حسب االصناف للسنوات ا

  )طن
  

 السنة
 الصنف 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 35390 31543 30239 26549 27302 27191 31376 55456 69089 65424 68234 زھدي

 1899 1731 1599 1557 1474 1314 1230 6127 3629 3178 3122 سایر

 2139 2024 1867 1854 1765 1758 1373 3222 2642 2230 2512 حالوي

 2486 2278 2126 1969 1674 1487 1737 4449 1915 2480 3058 خضراوي

 6014 5649 5196 5157 4609 4450 5153 4734 7033 6331 6540 خستاوي

 1287 1134 1017 950 947 771 504 786 514 580 447 دیري

 7468 6341 5588 5050 5465 3432 3465 12065 7125 10456 9241 خرىانواع ا

 56683 50700 47632 43086 43236 40403 44838 86839 91947 90679 93154 المجموع

  
م     شاریع االالاھ تراتیجیةم اعس ي قط ة ف صناعات الزراعی ي  ال صنع  ھ سكر م ال

یض  ن االب ن م یض م سكر االب ام وال سكر الخ ي محافظال صب ف ث الق سان حی ة می
صب  ة للق زارع عمالق ت م تم اأقیم ھ یھ ق ل تخالص وملح صنع االس ب م ى جان ل

والس تثمار الم ول المثیليباس اج الكح ي ، وانت ر ف صب البنج ر لق صنع كبی وم
سلیمانیة،الموصل ي ال سكر ف سكر وبنجر .ومصنع آخر لل صب ال صولي ق اال ان مح

ن ا ان م ازاال یعانی ناعیین م صولین ص فھما مح سكر بوص دالت ال ي مع اض ف نخف
االنتاج واالنتاجیة ولم یتمكنا من تلبیة حاجة الصناعة المحلیة من السكر بسبب قلة 

 وتلف اجزاء غیر قلیلة المساحات المخصصة لھما وعزوف الفالحین عن زراعتھما
أخر من المحصولین وانخفاض نسبة السكر فیھما  ا ت الى حوالي نصف الكمیة اذا م



دة ا صولین م ةارسال المح ل ذات العالق ى المعام صاد ال د الح بوعین بع ع ان !س وم
رة ب الفت نوي موج و س دل نم جلت مع  مساحة وانتاج قصب السكر في العراق قد س

غ 1978 – 1970 الب %6و%5 بل نوي س و س دل نم ق مع ت وف ة كان  واالنتاجی
وام ،%1یعادل  البة اع ئیلة وس ت ض دالت كان ذه المع ع  1997 - 1991فان ھ بواق

ة %0.001 -و0.001% وا %!0.002–،واالنتاجی ر دن دالت اكث ا مع قابلتھ
رة  سكر فت ر ال صول بنج ي 2007 – 1993لمح غ !%3-،%20-،%17-،وھ وبل

راق  ي الع سكر ف تھالك ال اج واس رى 500000مقدار الفجوة بین انت نویا ج ن س  ط
ارج ن الخ تیراد م سكر !تغطیتھا عن طریق االس ن ال واطن م تھالك الم غ اس  24وبل

ما یعني !32ق حصة البطاقة التوینیة اي اقل من المعدل العالمي وھو السنة وف/كغم
  ! السنة/ كغم8ان العجز كان 

  2007 – 1996انتاج واستھالك السكر في العراق الفترة 
  

  الف طن/الفجوة  الف طن/االستھالك  الف طن/االنتاج  السنة
1996 – 2000  1.67  196.50  194.83 -  
2000 – 2003  1.84  232.53  230.69 -  

2004  1.84  318.43  316.59 -  
2005  1.84  190.54  188.70 -  
2006  1.70  644.97  643.27 -  
2007  1.81  640.81  639.00 -  

  - 368.85  370.63  1.78  المتوسط

  
راق      ي الع دأتف ناعة ب دبس ص ن ال ق ع بخ طری ادي الط ي االعتی ات ف  الثالثینی

دبس 1953 عام معمل ولأ ادب،ومیكانیكیا الماضي القرن من ربعینیاتواال  وسمي ب
AA ور ا!1969 عام في تطویره وتم سویق التم  IIDPلشركة العراقیة لتصنیع وت

ام أمتخصصة في تصنیع وتسویق التمور،ت والمختلطةال ةمساھمال ست ع  1987س
ام  اج ع رت باالنت ة،كا 1989وباش ور العراقی ة التم ال ھیئ ام واعم داد لمھ وھي مت
و أمین االن ى ت ل عل ق تعم ا وف ا وانتاجھ ة بھ ور والعنای ن التم دة م دث ااع الجی ح

 ةاالسالیب وضمن المواصفات القیاسیة العراقیة والعالمیة وبخطوط انتاجیھ متكامل
غسل (وبمختلف العبوات واالوزان وبما یتالئم وذوق المستھلك في الداخل والخارج

ا ور وتجفیفھ وى،التم وات مختلفة،نزع الن ور بعب سل ال،كبس التم صنادیق غ
ي و...)تبخیر التمور،انتاج الدبس وعسل التمر،البالستیكیة ل الشركة ف تتوزع معام

تواجھ نفس التعقیدات التي تفرمل تطور كربالء وبعقوبة والھندیة والفیحاء اال انھا 
ا ي بالدن ة ف صناعات الغذائی ل ال ور .مجم ن التم راق م اج الع غ انت  420000یبل

اج ا/ طن329000السنة،وتصرف كمیة /طن صنیع السنة في انت ة لت شركة العراقی ل
،شركات التعلیب في كربالء وبعقوبة والمدحتیة،معامل الخل،معامل وتسویق التمور

ن91000والباقي ..المشروبات الروحیة،المدابس االھلیة تھالك / ط و لالس سنة ھ ال
  !المحلي وصناعة الحلویات



تیجیة كالقطن والتمر سترانتاج المحاصیل االاانخفاض كبیر في حصل لقد     
من احتیاجاتھ من القمح والرز % 80  العراقردو است  والقمح والرز والشعیر حیث

ملیون طن /3.55/ن العراق استوردارقام وزارة التجارة اوتظھر ،2010خالل عام 
بذلك عن الكمیات  ، لیرتفع2009ملیون طن من الرز عام  1.17ومن القمح، 

ملیون طن  610و    ملیون طن من القمح2.54غت  والتي بل2008المستوردة عام 
  .من الرز

ل یعد قمح الخبز من     صادیا اذ یحت ذائیا واقت محاصیل الحبوب الرئیسیة المھمة غ
ادل  ا یع وب وم یل الحب المي لمحاص اج الع ي االنت وفي %!38.16المرتبة االولى ف

ساھمتھ  سبة م ت ن راق بلغ ي% 47.67الع اج الزراع ن االنت صو!م شكل مح ل وی
صمون  ز وال ناعة الخب ي ص دخل ف شعب اذ ی اء ال سي البن ذاء الرئی ح الغ القم

 سعرة حراریة من اجمالي ما یحتاجھ المواطن 1558والحلویات ویساھم في توفیر 
غ  ة تبل عرات حراری ن س ة2622م عرة حراری وم/ س ن !الی سؤولیة ع اي الم

بال%!59.2 ة ال سد حاج وم ال ی و الی سبیة فھ ة الن ذه االھمی دني ورغم ھ سبب ت د ب
دا  ترالیا وكن تیراده من اس ل اس ذي جع ر ال ساد االم االنتاج واالھمال الحكومي والف
ل  ي ظ دفوعات ف زان الم ى می را عل ا كبی شكل عبئ ي ی ب المحل ات الطل سد احتیاج ل

لم یواكب االنتاج المحلي !ارتفاع اسعار الحبوب عالمیا وسیاسة االحتكارات الدولیة
ي  ادة ف شلب الزی ح وال صور للقم سبب ق صرمة ب وام المن ة االع ا طیل ب علیھ الطل

اون  الح الزراعي والتع شریعات االص ق ت ن تطبی ع ع ة والتراج سیاسات الزراعی ال
یش  الزراعي وتوزیع افضل االراضي الزراعیة على مسؤولي الحكومة وضباط الج

ام نھایة الثمانینات و د ع ذة بع سیاسیة المتنف وى ال ن ،2003صقور الق والھجرة م
ةالری ى المدین مدة ف ال اطئ لالس تخدام الخ ة الزراعیة،واالس ،واھمال المكنن

ة  ة العالی ة ذات االنتاجی الكیمیاویة والمبیدات الزراعیة،وعسكرة االراضي الزراعی
رد  د الك ة ض ة المركزی شوفیني للحكوم نھج ال ة وال روب العبثی سبب الح ب

ي !واالقلیات یش ف ة وتجنید الفالحین في القوات المسلحة والع وفرة الغذائی ار ال اط
روب م الح ة زخ ة الدام ى !المواكب شاریع البن رض م صادي وتع صار االقت والح

ة !االرتكازیة الى القصف ي الدیمی ووقوع اغلب مناطق انتاج الحبوب ضمن االراض
ة  ة التركی سیاسات المائی اه وال حة المی ب ش ى جان ذب ال وجعل االنتاج عرضة للتذب

   !   والتصحر
ام تم تأسیس اول    ى 1929معمل للطحین في العراق ع ل حت دد المعام م ازداد ع ،ث

ل  ام 75وص ال ع ذ و!2007 معم سائدة من ي ال وت ھ ي البی ز ف ناعة الخب ت ص كان
ام  ى ع شرین حت رن الع صف الق ران 1975منت ابز واالف ى المخ اد عل  دون االعتم

ة كانت و دن العراقی انیر الم ناع التن ازات وص ج بالخب صار االقتع صادي اال ان الح ت
ار والعقوبات الدولیة  قد اثر في نوعیة وجودة رغیف الخبز المنتج محلیا والذي ص

و المأیعد من اس ي الع ز ف ة الخب صة ! ارغف ع الح وزع م ي الم ین العراق ي الطح وبق
 بسبب االھمال الحكومي واجندة االحتالل 2003التموینیة ذو نوعیة ردیئة بعد عام 

ى !االمیركي ات ال ل المعطی اع وتشیر ك راق اي ارتف ي الع ة ف وة الغذائی ساع الفج ات
ي اج المحل دالت االنت وق مع تھالك لتف دالت االس د !مع ة لق شركة العام تحدثت ال اس



ین 1990لتصنیع الحبوب عام   نتیجة ظروف الحصار االقتصادي لغرض توفیر طح
ام  البطاقة التموینیة،بعد دمج منشأتین ھما المنشأة العامة للمطاحن التي تأسست ع

دف ،1979 والمنشأة العامة للمخابز واألفران التي تأسست عام 1971 حیث كان ھ
ي  شعب العراق یة لل ة األساس سلعة الغذائی سماح لل ون االدولة آنذاك ھو عدم ال ن تك

اع الخاص د القط ة بی ن مطلق ستحدثة م شاریعھا الم م م شركة رغ ذه ال ت ھ ،وعان
ساد ومي والف ال الحك ا االھم ة اولھ ذلك!صعوبات جم احن وك حاب المط ب اص  تالع

ة احن واالو!االھلی م المط ع معظ م بی رانت ة ف امي  الحكومی اص ع اع الخ ى القط ال
ىدور لیغیب مدیریة االعاشة والغیت !1989 و1988 ة عل ابز الرقاب حاب المخ  اص

  !الشعب واالفران االھلیة منعا للتجاوزات او االعیب اصحابھا بقوت
وت 1984 تأسست عام      شركة واسط لطحن الحبوب المحدودة ایلو الك  جوار س

شركة ! عامل40الرئیسي الذي یجھزھا بالمواد االولیة،ویبلغ عدد عمالھا  وم ال وتق
ام  د ع ا بع ة،وبلغ انتاجھ ة التموینی ردات البطاق من مف ین ض ز الطح  2006بتجھی

ن)39250( ة !ط شركة العام ع ال رتبط م ي الكوت فت ة ف شلب االھلی ارش ال ا مج ام
زة  وفق نظام العقودلتصنیع الحبوب دجیل والع ،واھمھا مجارش واسط والكوت وال

    ! والتعمانیة والصویرة وشیخ سعد والزبیدیة حیث یحول الشلب المنقى الى رز
ام  وعي2013  االفران والمخابز العراقیة ع حي او ن ب ص ال رقی ا غلبا! ھي ب ال  ھ

ى   المخبزتتوفر فیھا الشروط الصحیة في اكثر مراحل التصنیع من نظافة والفرن ال
ى ن ال ى  نظافة االدوات المستخدمة في التصنیع واالنتاج من ماكنة العج ة ال الطاول

رش ي ف ف  الطاوالت المستخدمة في تصنیع العجین الى المخدة المستخدمة ف الرغی
ةھا اغلبوالى نظافة ابدان ومالبس عمال التصنیع، ر مغلف ي  غی سیرامیك والكاش بال

الجص  اغلب،ویة غسلھا وتنظیفھا الدوریةالفرفوري لتسھیل عمل ة ب جدرانھا مطلی
تعتمد طاوالت خشبیة متآكلة  اغلب المخابزو!الذي تتآكل اغلب اجزائھ بفعل الحرارة

ون  لتقطیع العجین لتكون عادة مفروشة باكیاس الطحین القدیمة ا تك ا م والتي غالب
ا  العجینملوثة اضافة الى تركھا دون تنظیف مما یعلق بھا من بقایا  ل منھ مما یجع

ل ي تنتق صغیرة والت شرات ال راثیم والح اثر الج اش وتك ة العتی ة نموذجی ر  بیئ عب
ران !تالحق وجبات العجین علیھا الى جسم االنسان لتھدد صحتھ ن االف ال ع ا یق وم

  ! والمخابز ینطبق على معامل البسكویت والحلویات ایضا
ة ةمطحن 17 الیوم ارة التجارةالشركة العامة لتصنیع الحبوب في وز تمتلك     حدیث

ة ة التموینی من البطاق ین ض اج الطح ورة النت ا !ومتط د لاال انھ دة تفتق ات القاع بیان
رامج في عموم البالد والمجازة رسمیا شاملة للمخابز واالفران ال ار لب بالتالي االفتق
ل لتطویااللكترونیة والمباشرة،والخطط الضروریة الالزمة لمتابعة المركزیة ا ر عم

 مطحنة اواسط عام 208االھلیة الى مطاحن صل عدد الو(االفران الحكومیة واالھلیة
ة الحدیثة الوتوماتیكیة األفران وتكاد السوق العراقیة ان تخلو من األ!)2012 متقدم

ات  ة ذات الطاق ن(العالی دط ن 2(و)  واح ت !)ط ستخدمة والزال ین الم ة الطح خلط
ستوردة ق %!100 م رار وتطبی ة الحكومق م ة العراقی سنة 369رق دعم 2009 ل  ل

  !رغیف الخبز شبھ متوقف



وى     وم س سد الی ھ ال ی سن حاالت ي اح وب ف اج الحب ة % 30یذكر ان انت ن حاج م
ح و  ى القم سكان ال ات وزارة % 15ال ق معطی رز وف ى ال ة ال ن الحاج م

الغذائي والفجوة الغذائیة ھنا في نمو االمر الذي استوجب االنتباه الى األمن !التجارة
اجفي بالدنا سیاسات ! بسبب عدم وجود مؤشرات ایجابیة على زیادة االنت اب ال وغی

ات  ب القطاع یدة وتغیی شریعیة الرش ة والتت سویقیة واالئتمانی سعیریة والت الت
مدة ي كاألس اج الزراع دخالت االنت ضروریة لم صناعیة ال وفیر !ال ات ت ال تقنی واھم

در الى جانب انعدا!المیاه بالري بالتنقیط د من الھ ة للح ة الالزم م السیاسة الحكومی
وة الغذائیة ن الفج زء م تھالك وردم ج ي االس ین ف ودة الطح مان ج ة ض ذلك آلی ،وك

      !الواصل الى المواطن
     

في العراق المؤشرات الرئیسة لمحصولي الحنطة والشعیر 
  2010 و 2009اعوام 

  
 الحنطة

  الشعیر  
المساحة   العام

المزروعة 
 )دونم(

نتاج اال
 )طن(

الغلة 
 )دونم/كغم(

المساحة 
المزروعة 

 )دونم(

نتاج اال
 )طن(

الغلة 
 )دونم/كغم(

2009  5049753 1700390 336.7 2817635 501508 178.0 

2010  5543880  2748840 495.8 4026674  1137169 282.4 
  ھكتار0.25= الدونم

  

المخزون االستراتیجي للحبوب في العراق على اساس    
  االستھالكحجم 

 )الف طن (2010 عام 
  

  الذرة الصفراء  الرز  الشعیر  القمح
765  193.92  161.5  49.47  

  

استھالك المواطن في العراق من االحتیاجات الغذائیة 
   2007الضروریة عام 

  
  السعرات الحراریة

  الیوم/سعرة
  البروتینات

  الیوم/غم
  الدھون

  الیوم/غم
3  81  79  

  
  )الف طن(/صول القمح في العراقبیانات انتاج واستھالك مح



  
  االنتاج  االستھالك  العام
1955  453.3  453  
1957  1218.6  1118  
1958  806  757  
1959  710  564  
1960  798  592  
1961  1271  587  
1962  1085  1085  
1963  1091  873  
1964  940  807  
1968  1678  1537  
1970  1072  822  
1971  3580 2625 
1972  1564  957  
1973  2233  1339  
1979  2171  676  
1980  2132  902  
1981  2139  965  
1988  2388  491  
1989  3620  1196  
1990  3413  1476  
1991  4994  1311  
1992  2984  911  
2003  2589.5  1832  
2004  2329  2228.5  
2005  1832  2228  
2006  2228.5  2286  

  
  0920 -  2003مقدار الفجوة الغذائیة للقمح والرز اعوام 

  

السن
  ة

عدد 
السكان 

باآلال
  ف

الحاجة 
السنویة 

ال/للقمح
  ف طن

كمیة 
انتاج 

ال/القمح
  ف طن

مقدار 
ال/الفجوة

  ف طن

الحاجة 
السنویة 

ال/للرز
  ف طن

كمیة انتاج 
الرز 
ال/المصنع
  ف طن

مقدار 
ال/الفجوة

  ف طن
2003  26340  3627  1077  2550  986  47  939  
2004  27562  3795  483  3312  1032  77  955  
2005  28561  3933  358  3575  1069  100  969  
2006  29466  4057  1030  3027  1103  97  1006  
2007  30264  4167  1218  2949  1133  164  969  
2008  31148  4289  629  3660  1166  181  985  
2009  31832  4383  1231  3152  1192  109  1083  

  
  



الحاجة المتوقعة للقمح والرز للعقدین القادمین في ضوء 
  %2.8 نمو سكاني معدل

  
عدد السكان المتوقع   السنوات

  باآلالف
الف / كمیة القمح المطلوبة 

  طن
الف / كمیة الرز المطلوبة 

  طن
2010  32723  4506  1225  
2015  37566  5173  1406  
2020  43125  5938  1614  
2025  49508  6817  1853  
2030  57866  7968  2126  

  

    
  

معدل  السنة
 االستھالك

 معدل
یرالتصد  

طن/المجموع  الطاقات 
 الحالیة

سنة/طن  

 معامل استھالك
  الكحول،الخل،الحلویات

1985 8400 2000 104000 25000 20000 

1990 9900 2000 11900 25000 35000 

1995 11000 2000 13000 30000 40000 

  
من     ادة ض صنف ع ة ت صناعات الكحولی ة وال شروبات الروحی ناعة الم  ص

ة صناعات الزراعی واد ال وب كم ھ والحب ور والفواك ى التم د عل ة وتعتم  والغذائی
ي االوقد جرى ذكر الخمور !اولیة،وھي من الصناعات القدیمة في بالدنا شافات ف كت

ل واال سومر وباب ور،اثریة ل د وآش اموكان ك ع الطع دم م ي  ویق و ف ع اللھ سى م یحت
ات نن !الحان سومریوتف ابلیوال صناعة الون والب ر ن ب م خم واع كثاولھ ل ن رة وص ی

وشھد العراق نشوء وتطور صناعة الكحول قبل صناعة البیرة ! نوعا36عددھا الى 
د  ذ عھ ون من ا العراقی ي امتھنھ ألنھا من بین جملة الصناعات الحرفیة والیدویة الت

یالد وقطر العراقیون !طویل اد الم ة كأعی بات معین م ومناس ي مواس العرق الخاص ف
صح و د الف ة االاوعی ام جمع وات حی وائلھم م ارتھم وع د زی ال عن شرب الرج ین ی

  !وقاتاً سعیدة في المقبرةامواتھم في المقابر،وكانت العائلة تقضي ال
صناعات، ذه ال اش ھ ى انتع ة عل ة الثانی ك    ساعدت ظروف الحرب العالمی ومنذ ذل

وعین تج الن راق ین دأ الع ت ب زحالوي:الوق ستكي وال ل !الم اریخ اول معم ع ت ویرج
رة ال اج البی ام النت ام 1935ى ع رة ع ناعة البی رت ص داد،بینما اعتب ة بغ ي مدین  ف

ا1951 اج ! من بین الصناعات السبعة االساسیة القائمة حینھ ل انت دد معام در ع وق
 لتر 70000 لتر عرق و1580000 تنتج 1950الكحول والعرق بعشرة معامل عام 

سة ا! لتر كحول134000شراب و ن المناف وم م صناعات الی ذه ال ة وتعاني ھ الجنبی
صناعات  الشرسة ومحاربة التوجھات االجتماعیة الظالمیة،علما ان مشاریع ھذه ال

ة !1964عادت ملكیتھا الى القطاع الخاص ولم تخضع لقوانین تأمیم  اال ان الحكوم
شا فیما بعد على اقدمتالعراقیة ا ل كحولامعء ن تلط ام اع المخ من القط ة ض  تنتجی



رق  ؤاس اع و ن ر ب دة والك رة فری راب وبی ا وش ستل ودیان ھرزاد واالم وش
دباء، ن االيوھالح ناف  م ازة ص ضیالممت ا توح دة عربی معة جی ى س  عل

ا انون .ودولی صناعة لق ذه ال ضع ھ شروبات الرووتخ ةالم م حی سنة 3 رق  ل
ناعة وتتعرض وباختصار،!،وتعدیالتھ الالحقة1931 راق ص ي الع ول ف اجر الكح مت

میین وتحت مرأى الحكومة العراقیة التي الظالالعتداءات بین الحین واآلخر من قبل 
حاھا تجارة الكحول لتتحول !ال تحرك ساكنا ة وض ن بین لیل د االام ورة ش ال خط عم

راق ي الع ة !ف شرقیة المختلط رة ال ركة البی ارب ش ا IEABولتح ط حقوقھ  وتغم
صناعیة صریة !ال ة الع صنائع الكیمیاوی ركة ال ت ش ا بات ي IMCIبینم ي ط  ف

سیان ا !الن ل اام الص ولمعام ي الخ ول ف رة كح ارةالبی ل والعم ن الموص ل م ي ك  ف
  !متوقفة عن العملف

ازدیاد الطلب المحلي مع تزدھر تجارة المشروبات الكحولیة في كردستان العراق     
ة المسیحیة -ة وتغیّر العادات االجتماعیة،وتزدھر في عین كاو  المنطقة ذات الغالبی

ث صناعة المشروبات الكحالیوم  –في اربیل  ة بحی زا للمشروبات اولی بحت مرك ص
رد وبسبب النجاح المتنامي لھذه الصناعة،یشجع.في عموم العراق المستثمرین  الك

ى  ةاعل ي المنطق شروبات ف صانع للم ة م د  قام ث ال یوج ى احی ي حت اج محل نت
ا و ن تركی شروبات م ع الم تیراد جمی تم اس اااآلن،وی شروبات ان ا.وروب اج الم نت

ا ؤمن الوظ ة ی ساعد الالكحولی ین ئف وی ن فالح یلھم م صریف محاص ق ت ن طری ع
ضة ،الشعیر والعنب ة منخف ى المستوردات الكحولی ة عل لكن بقاء الرسوم الجمركی

  !وطنينتاج الجنبیة جذابة ویعقد من جھود تأسیس منشآت االیجعل المنتجات اال
بب من جھتھا تشھد صناعة العطور والزیوت العطریة في العراق رواجا كبیرا بس   

ة اطق مختلف ن من ا م د علیھ ب المتزای ة !الطل ة الحرفی صناعات األھلی ن ال د م وتع
ل و!القدیمة ة اخرى مث دن عراقی ب م ى جان ور ال صناعة العط دادیون ب تضیف البغ

رجس  وفر والن ري والنیل سج والخی ور البنف عوا عط ث وض ل حی ة والموص الكوف
ع والفیسوم وال ورد والطل أخوذة والسوسن والزنبق والنارنج وال ا م ران وكلھ زعف

ار  واالعشاب شجاراالمن  اتواالزھ ض الحیوان ن بع صة م تخرج !ومستخل ا اس كم
بعض  اف ل الج ش دھن كع ذا ال ذ ھ سج واتخ ن البنف ورد ودھ ن ال دادیون دھ البغ

ة!االمراض داد القدیم واق بغ ن اس ارین م ظ !ویعتبر سوق العط اس ویالح ال الن اقب
واق لنظرا على شراء العطور المصنعة محلیا  رخص ثمنھا وتوفرھا بكثرة في االس

  !العطور االجنبیة المستوردة ومضاھاتھا المحلیة
صل ا الفساد في مجال صناعة العطور      سب ی ى ن ث الل ة حی ش ومرتفع د الغ تقلی

ي الو ب ف ري ة اقیسوق العرالتھری أخرى لیج ة ب ات العالمی د الخام تقلی
الحة لأل،رخیصة تخدام اآلدميواكثرھا غیر ص ي وا،س ة الت وات الفارغ تخدام العب س

ن القمامة ادة م ع ع ذا ،وتجم ي ھ شھیرة ف رى ال شركات الكب عارات ال د ش تقلی
ن االغش التجاري في مجال مستحضرات التجمیل .المجال ر م ناعة اكث رى اي ص خ
سعار الماركات العالمیة وانخفاض مستوى الدخل وقیام بعض التجار اارتفاع بسبب 

اح اار مخفضة لما تحققھ من بأسعالعطور ببیع وتسویق  ع ارب ھ بی ا یحقق عاف م ض
نھا تباع من دون رقابة وال توجد أي مواد قانونیة تجرم مثل اكما ، االخرىالمنتجات



ام .ھذه الصور من الغش التجاري ر اھتم ا تنتظ ناعة العطور في بالدن ت ص وال زال
د  ن القامة مشاریع خاصة من ھذاین العراقییاصحاب المشاریع والصناعی وع بع الن

ھ  ع االوج ن جمی ة وم ة وافی تھا دراس وا بدراس ولان یقوم د  ایحقق دة فوائ ا ع منھ
اح رة واالرب ل الكبی ن العم ل ع شباب العاط شغیل ال واة ،ولتكون ت شاریع ن ذا م ھك
  ! وطنیة جدیدة ومتقدمةةلصناع

من مجموع مساحة كردستان العراق % 65تغطي الغابات الطبیعیة مساحة    
متر فوق مستوى سطح )200-500( بین خطي الكنتور 2كم 17800 وبالتحدید

وكثافة الغابات عالیة على السفوح الغربیة والجنوبیة الغربیة واقل كثافة على .البحر
شجار انواع اھم اومن .السفوح الشمالیة الشرقیة التي تقع في ظل المطر

جار شاوكذلك !شجارمن اال% 85وھي تكون )البلوط،العفص،الدردار(الغابات
العرعر وحبة الخضراء والسماق واالسفندان والزعرور والكمثرى البري 

 وتبذل الحكومة االقلیمیة الجھد الالزم لتحویل.والصنوبر والصفصاف والجنار
نتاج الخشب الثمین الصالح لى غابات اقتصادیة ال االغابات البلوطیة والصنوبریة

 الوقود والفحم وبناء خشابانتاج اعمال البناء والصنع الورق والشخاط و
في كردستان و.ثاثلواح الخشبیة المستعملة في االلكنھا ال تصلح النتاج اال،البیوت

عباد الشمس والسمسم والبنجر السكري،وھي من یمكن استخدام ثمار العراق 
نتاج سكر االمحاصیل الزیتیة،في صناعات الزیوت النباتیة وتولید الطاقة و

نتاج وتوقف عن صنع سكر البنجر في السلیمانیة باال بدأ م1976وفي عام !البنجر
 بلغت معدالت محصول عباد الشمس في 1989وفي عام .1987العمل عام 

  :كردستان العراق كاآلتي
  

 عام توزیع المعدالت الكردستانیة لمحصول عباد الشمس
1989   

  
 )دونم/كغم(الغلة طن/نتاجاال دونم/لمزروعة االمساحة المحافظة

  175  54  308  دھوك
  178  4894  27468  السلیمانیة

  164  37  189  اربیل
  271  4093  15128  كركوك

  
ام  سم ع ة السم صة لزراع دھا  1989   بلغت المساحة المخص ل وح ي اربی  189ف

ت وھذه الحصیلة ، دونم/ كغم150 طن والغلة حوالي 28وبلغ اإلنتاج !دونم ل كان اق
  .1977نتاجیة محافظة نینوى ومحافظة دیالى عام امن 

  
توزیع المساحات المخصصة لزراعة السمسم في كردستان 

  1989 عام ونینوى
  



 طن/نتاجاال دونم/المساحة المزروعة السنة المحافظة
  28  189  1989  اربیل
  98  692  1977  نینوى
    13532  1977  دیالى

  
من ھذه   % 50،وطن متري من غاز المیثان) 490000 (1991ضخ العراق عام      

 عرضیة وھي –ھذه العملیة كانت عفویة .بب احتراق الوقود الصلب فقط الكمیة بس
صادیـة محسوبة رز وم!خسارة اقت ا تب ةان ھن شریعات الوطنی ة الت ةھمی   واالقلیمی

ع اال یم قط سندارلتنظ یما ال ات الس تالت الغاب رس ش شاب وغ البتوس وخ  الیوك
  )..الغابات االصطناعیة(الكنیر والكازوریناو

ل  بعد لغذائیة تشھد تراجعا واضحا وملموساالصناعات ا     توقف الكثیر من المعام
ن اال اجع د ونت ال المتعم سبب االھم ادم اال ب ستخدمة تق دات الم زة والمع دم وجھ ع

ن  ار یمك ع غی ود قط ة االاوج ا لمواكب ل منھ د العاط اجن تعی ستویات ،ونت تراجع م
د اال ي بع اج الزراع ذنت تیراد الان اخ ى اس د عل راق یعتم الت  الع ن الحاص ر م كثی

ھ المحلیة سد حاجت ة ل ة،والزراعی صناعات الغذائی ضوع ال ة لخ سة  المحلی لمناف
ة وبسبب ..سعار مجال االفيخارجیة ال شرائیة للعمل وة ال دني الق ضخم وت تفشي الت

ضت مساھمة لقد .العراقیة اعالانخف ام قط ى 2012 الزراعي ع اتج %5 ال ن الن  م
  .المحلي االجمالي

صناعكان من الو     ة بال ة ات اجب على الحكومة العراقیة العنای ة الغذائی والزراعی
ادة واتخاذ اال أنھا زی ا والوصول اجراءات الضروریة التي من ش ذاء محلی اج الغ نت

على توفیر الغذاء من مناشئ  مانصب جھدھالجدد م ااال ان الحك،لى االكتفاء الذاتيا
سرطنة واا واد م ى م وي عل ضھا یحت ة وبع ة ردیئ عجنبی صب ینض نھا ن ة معی  قل
  !سواقسعارھا وتوافرھا في االا

وكانت !من اسباب تدھور االنتاج الزراعي    قصور السیاسة الزراعیة الحكومیة
براءة "بعنوان 81 قانون رقمقد اصدرت م نقل السیادة یقبل مراسسلطات االحتالل و

 صنافااالختراع،التصمیم الصناعي،سریة المعلومات الدوائر المغلقة،و
ویفرض علیھ ،یحظر بموجبھ على الفالح العراقي استعمال البذور العراقیة"النباتات

ن كان العراقیون یستخدمون بذورھم المحلیة بنسبة ابعد ،مریكیةاستعمال البذور اال
لى اوینتجون من القمح ما یكفي حاجة العراق ویمكنھم من التصدیر ،97%

نكا جمعت فیھ البذور المحسنة ب،منذ التسعینات،یمتلك العراق كانو!الخارج
ونھبت االحتالل  دمر بعد ،اال انھوالمھجنة طبیعیا بخبرات وطنیة متمیزة

  !الحصول علیھا زمنا طویال لتضیع بذلك ثروة ال تقدر بثمن استغرق،محتویاتھ
ة ضئیل صناعات الزراعیة الیوم الحكومي للالدعم     ة الالزم ع الحاج ب م ال یتناس

اع ذا القط ویر ھ ج ب!لتط ین ویع ق الفالح ائرة بح ا االقوانین الج زوف ادى م ى ع ل
د وترراضیھم،االكثیر منھم عن العمل في  ة بع اع الزراع ي قط ال ف اجعت نسبة العم

سب دونلىا االحتالل د % 40  ن والي ابع تالل ح ل االح ت قب دیر ،%75ن كان والج
ن ا یجب  نھابالذكر  ھ الزرا% 60ال تقل ھذه النسبة ع شكل فی د ت ي بل ا ف ة قطاع ع

ومي وطني والق دخل ال وارد ال ن م ا م وردا ھام ا وم صادیا مھم د !اقت  تتراجعوق



صالحة للزراعةمن اال%5 -2الى نسبة المساحات المزروعة  دھورت راضي ال ،وت
شارا سبب انت ة ب روة الحیوانی راضلث ا اتھریبو  االم وارھ ى دول الج ذبح  ل وال

ل و،كما الجائر ض اقضي على المناح بحت بع واع ااص االنقراض الن ددة ب ماك مھ س
  !كسمك البني

 نتاجیة في دولنتاج الزراعي في العراق تفوق كثیرا الكلف االان ارتفاع كلفة اال   
ویقدر !نتاج العراقي الى عوامل المنافسة في السوق المفتوحةالجوار مما افقر اال

 متر ملیون)2.3(حجم میاه المبازل الزراعیة التي ترمى في دجلة والفرات بحوالي
رغم وجود مساحة اكبر من و.سنة وتحوي نسب عالیة من االمالح الذائبة/مكعب

 ملیون دونم صالحة للزراعة ونھري دجلة والفرات اال ان الزراعة بقت متخلفة 42
وظل العراق یستورد الكثیر من المحاصیل الزراعیة كالحنطة ،بسبب االھمال

درات الخطط الزراعیة التي وبقت مبا،والشعیر والرز وكذلك الفواكھ والخضر
لقد تحولت مزارع .حبرا على ورقة العراقیة،بین الفینة واالخرى،حكومالطلقھا ت

العراق وادرجت االمم المتحدة .الى اراضي بور جرداء الطماطة والخضر في بالدنا
من % 69ویقیم حوالي ،2009لى مساعدات غذائیة عام ا دولة تحتاج 32ضمن 

ن من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائي في المناطق العراقیین الذین یعانو
قبل  ملیون نخلة 35  نخلة مقارنة ب ملیون11لى اعداد النخیل اتراجعت ،والریفیة

  !2003عام 
 صعوبة   االنتاج الزراعي ھمة التي تقف وراء انخفاض مستوى  من العوامل الم  

حة ى القروض،وش ین عل غار الفالح صول ص صلون عل ح ا یح ھ م ذور  ی ن الب م
واالسمدة والمبیدات واالدوات الزراعیة،فضال عن ارتفاع اسعارھا،وارتفاع تكالیف 

اج  ومن العوامل المھمة التي تقف وراء انخفاض مستوى!الخدمات الزراعیة  االنت
ي ة الزراع ستقبل الزراع دد م ي ال تتھ ضا والت ور  ای ستقبل التط ا م سب وانم وح

ف  االجتماعي بأسره –االقتصادي  ي وق بكاتھ ف زل وش في العراق،فشل مشاریع الب
صوبتھا زحف الملوحة ردي خ ع ت ة ومن ي الترب ن. ف ل م ر قلی دد غی طر ع د اض  لق

ى  داد ال مة بغ ة بالعاص ة المحیط اطق الریفی رى والمن ي الق الفالحین والمزارعین ف
ل  ھجر ك أب لنق یارات البی ي س سیاقة ف ة ال ى مھن ول ال مزارعھم وبساتینھم والتح
صغیرة والتالحم ل والزال .ال ن قب ة م ة التعاونی ات الفالحی دور الجمعی یش ل التھم

والغاء دور االتحاد العام للجمعیات الفالحیة  رفع الدعم عنھا قائما الى جانب الدولة
ة ادات المحلی ة ودور االتح ة التعاونی د وز!والفرعی ل وتبتع ن العم ة ع ارة الزراع

  !القطاع الزراعي شاركة في تطویرابعدت الجمعیات عن المبعدما التعاوني 
 التعاونیة الفالحیة وعدد أعضائھا للسنوات 1998 – 2001

 
 التفاصیل 2001 2000 1999 1998

 االعضاء العدد االعضاء العدد االعضاء العدد االعضاء العدد
الجمعیات التعاونیة المحلیة 

 205037 881 222410 870 213564 808 222046 789 والتعاونیات الزراعیة

 169 3 169 3 159 3 155 3 المزارع الجماعیة
 16397 49 16327 49 16380 49 2070 7 الجمعیات التعاونیة المتخصصة



 221603 933 238906 922 230103 860 224271 799 المجموع

  
عضائھا للسنوات اعدد الجمعیات التعاونیة الفالحیة وعدد 

1998 - 2001  
 

 
 التفاصیل 2001 2000 1999 1998

 االعضاء العدد االعضاء العدد االعضاء العدد االعضاء العدد
الجمعیات التعاونیة المحلیة 

 والتعاونیات الزراعیة
789 222046 808 213564 870 222410 881 205037 

 169 3 169 3 159 3 155 3 المزارع الجماعیة

 الجمعیات التعاونیة المتخصصة
تربیة الدواجن األعالف 

 مفاقسوال
4 1643 4 1659 4 1642 4 1665 

 12 1 12 1 12 1 12 1 مربي األبقار

 360 1 348 1 355 1 355 1 تربیة المناحل

 1215 5 1210 5 1212 5 0 0 صید وتربیة األسماك

 2820 11 2809 11 2820 11 0 0 تربیة الحیوانات

المشاتل وطیور واسماك 
 الزینة

1 60 1 35 1 31 1 35 

 3905 22 3905 22 3905 22 0 0 البستتة

 10 1 10 1 10 1 0 0 المكننة الزراعیة

 6375 3 6360 3 6372 3 0 0 الخضروات

 16397 49 16327 49 16380 49 2070 7 المجموع

  
ھبوط حصة القطاع العام والتعاوني في الزراعة اواخر 

 القرن العشرین
 

1975سنة  عدد المشاریع الزراعیة 1988سنة    
یة الزراعیةالتعاون  1635 713 

 7 79 مزرعة جماعیة

 52 173 تعاونیة متخصصة

  
  

جزء من فیض قنونة تقلص النفوذ اإلقطاعي في الفترة 
  األولى من حكم البعث

  
  السنة  الرقم  القانون أو المرسوم  التسلسل



رفض منح اللزمة في األراضي األمیریة في   1
  محافظتي الناصریة والعمارة

66  1969  

 منح اللزمة في األراضي األمیریة التي لم یبت رفض  2
  في عائدیتھا

67  1969  

إلغاء حق االختیار والتعویض لإلقطاعیین  وإسقاط   3
  بدل األرض عن الفالحین

117  1970  

  1970  202  التعاون  4

  1970  116  المجلس الزراعي األعلى  5

  1971  138  تنفیذ مشاریع الري  6

  1971  39  آلالت والمكائن الزراعیةتملیك الجمعیات الفالحیة ا  7

  1973  83  المؤسسة العامة للتربة واستصالح االراضي  8

  1974  1  تخصیص و تأجیر أراضي اإلصالح الزراعي  9

  1975  90  تنظیم الملكیة الزراعیة في كردستان  10

  1975  141  مصلحة مزارع الدولة  11

  1976  53  توحید أصناف أراضي الدولة  12

  1976  137  د االقتصادي لألراضي الزراعیةتنظیم الح  13

  1977  43  قانون الجمعیات الفالحیة  14

  1981  12  )المعدل(االستمالك   15

تحدید جنس األرض لغرض نزع الملكیة باالستمالك   16
  )المعدل(أو االطفاء

817  1981  

  

جزء من فیض قنونة الخصخصة بالقطاع الزراعي في العھد 
  التكریتي

  
  السنة  الرقم  ون أو المرسوم أو القرارالقان  التسلسل

  1980  116  تنظیم عمل الشركات الزراعیة   .1
تأجیر سفوح التالل والجبال والودیان في    .2

  المحافظات الشمالیة
395  1983  

  1983  455  تأجیر أراضي الدولة لغرض انشاء المشاتل   .3
  1983  35  تنظیم  الملكیة الخاصة في الزراعة   .4
كة للدولة ألغراض تأجیر األراضي المملو   .5

  مشاریع إنتاج بیض المائدة
178  1984  

تأجیر األراضي المملوكة للدولة غیر    .6
الصالحة للزراعة ألغراض إنشاء مزارع 

  تربیة األسماك

995  1985  

  1986  411  تفتیت الملكیة الزراعیة والبساتین   .7
  1986  32  تنظیم إجراءات بیع وإیجار أموال الدولة   .8
  1987  42  األراضي المستصلحة   .9

 إلغاء الحقوق النقابیة في - أرباب العمل    .10
  قطاع الدولة

52،71،..،150  1987  



  1987  395  الغاء المجالس الزراعیة   .11
  1990  364  تنظیم العقود الزراعیة   .12
  1990  367  الحملة الوطنیة لالستزراع   .13
صیانة شبكات الري والبزل وجبایة أجور    .14

  السقي من الفالحین
12  1990  

ارة  الشركات أو التمویل الذاتي على نظم  إد   .15
  أسس تجاریة

22  1997  

تأسیس صندوق التنمیة لتمویل مشاریع    .16
   قدرهالقطاعین الخاص والمختلط برأسمال

  )یورو  ملیون50و  ملیار دینارعراقي50(

105  2000  

إعفاء القطاع الخاص من ضریبة الدخل    .17
  )%100 -50( بنسبة

106  2000  

  
اموس الت ى الق وي للحك    خل دد نم ن ام الج صالحط اخطم الح الست  واالص

دمیر السعي الحثیث لاال انھ ركز على !الزراعي طرد الدولة من میدان االقتصاد والت
ة ال ات االنتاجی دریجي للطاق صدامیة ،وطنیةالت شریعات ال ن الت دفاع المستمیت ع ال

ةاال رعنت لرتدادی ي ش اص  الت مال الخ شجیع الرأس سوت ى المكت از عل بات االجھ
ة ة الفالحی وانین المرقم ة الق ة وخاص سوق الزراعی ات وال ى العالق یم فوض   وتعم

ملحق بالقانون (1990 لسنة )364(القرارو 1986لسنة ) 32( و1983لسنة ) 35(
ر )35 شرعیة وغی ،ضمان مصالح كبار المالكین واالثریاء الجدد  بمختلف السبل ال

شرعیة، ى ادارات ال ة عل ب الطائفی ة استیالء النخ ات الفالحی ات والجمعی النقاب
عار والتعاونیة، ى اس ة ونفعیة،فوض استغالل السایكولوجیة الفالحیة ألغراض طائفی

ة  ة والمائی ة والبری ة والطبیعی روات الحیوانی ى الث ة،التجاوز عل سوق الزراعی ال
تفحال ا ة واس راق المائی وق الع صید،ضیاع حق ى ال ة االوفوض ائيزم ن الم  م

ر،الزحف المستمر للتصحر وتفاقم نسب  ملوحة التربة وكدارة ،تلوث االنھاالعراقي
ر ة المستمرة الى المدن،ھجروال  الفالحینبطالةالمیاه، مال الكبی تضخم مواقع الرأس

  !في میادین التجارة الخارجیة والداخلیة واستفحال المظاھر الطفیلیة المصاحبة
د و    دد بع ام الج درك الحك م ی زا ان 9/4/2003ل صفیة الم ب ت ة ونھ رع التعاونی

 خطر حلقاتامن كانت ممتلكاتھا وتقسیمھا لصالح رموز النظام والسلطات الحاكمة 
سابقة  ة ال ات االالدكتاتوری ب العالق ف وتخری دم الری ي ھ ة االف صادیة جتماعی قت

ة ،فیھ ات التعاونی ةاوجرت تصفیة التعاونیات وتحویل الجمعی ات میكافیلی ى واجھ  ل
ة طتضلیلیة دعائی ة توقفاو،  فق سھیالت الحراث ین وت وقي للفالح دعم الحق بل ال  س

ري و شاریع ال ر م ذور وتطھی ة اوالب رق المكافح ة وف ستوصفات البیطری ت الم لغی
ا  ضخات وتحویلھ ن الم د م صفیة العدی سیارة،وتمت ت ة ال ستطیع االبیطری ن ی ى م ل

دھور االا تئجارھا وت ة س ة الزراعی وة العامل ل الق سبب تحوی ي ب اج الزراع ى لانت
رب ات الح عة .جبھ سویق خاض شكلة الت ت م ي اوظل ب ف رض والطل ة الع ى عملی ل

ً العودة تالسوق وتقلص حجم العالوى الشعبیة وجر الوالءات الدونیة لى قیم ا قدما
فك اھیر الری ات جم بح تطلع شائریة لك سة الع ة .المؤس شغلت الحكوم ك ان دل ذل وب



ص ة ال وزراء الزراعی س ال یس مجل ادرات رئ ة بمب ى العراقی زت عل ي رك بیانیة الت
  !   تسھیل تقدیم القروض الحكومیة الى الفالحین

ن % 20الیوم  یعمل في قطاع الزراعة   صتھا م ي العراق،ح ة ف دي العامل ن األی م
فقط،وھي مصدر العیش الرئیسي لسكان الریف البالغ عددھم % 10الناتج الوطني 

سمة7 ین ن سنوات ا. مالی ي ال اج الزراعي ف بط االنت د ھ شرین للق دل ع رة بمع االخی
اً % 1.1 رز ھبوط ح وال شعیر والقم وب كال یل الحب اج محاص بط انت نویاً وھ س

 ً ة ،كما شدیدا ابع الخارجی اه ذات المن ً كلیاً على موارد المی ان الزراعة تعتمد اعتمادا
اع  ة بالقط رار بلیغ اق اض ي الح ا ف دھور نوعیتھ اه وت دفق المی حة ت وقد تسببت ش

  !الزراعي
الجدید واتساع والطفیلي وضى العالقات الزراعیة في التنامي االقطاعي وتتجسد ف  
تالف ة المؤلفة الفردیةالفالحیحیازات ال ى اخ زارعین عل الكي االراضي والم  من م

نافھم ى ،وانعدام او اص ع وحت رى تواض ة االخ ات الزراعی ر القطاع یاع وتبعث ض
سمح من قبل العراقالتعاوني متعدد االغراض والوظائف الذي كان معروفا فيك   وی

ھ زات والتنظیمفی ون والمحف دیم الع ة بتق ذلك  للحكوم زارع ،وك شاریع والم الم
ي الحكومیة الكبرى صة  الت ضخامتھا او المخص ا ل ام بھ اص القی اع الخ ز القط یعج
ة ارب العلمی سبیاللتج ة ن ة العالی ة و  او ذات المكنن ة النموذجی شاریع الزراعی الم

صالح الضخمة التي تتمیز باشرا ل الست ن العم ك المئات من المھندسین العاطلین ع
ور ي الب ة و!االراض شركات الزراعی صة بالال ة المتخص ة وتربی ات الحقلی زراع

دواجن  وان وال ماك،والحی ة واالس سب نوعی صناعیة ح ة ـ ال المجمعات الزراعی
ا شریة فیھ وارد الب وفر الم ة وت یل الزراعی صناعیة المحاص سلع ال ة ال  وطبیع

دعم القطاع الزراعي تلتزم الدولة بالمساعدة وبذل المحفزات المادیة لولم .المنتجة
التخطیط ،والت الزراعیة والتكنولوجیا الحدیثة فیھاآلتسھیل استخدام المكائن وعبر 

الغراض تحقیق لكافة الفروع االقتصادیة والخدمیة  والدوري بعید المدى والسنوي
  . العراقبین مناطقالتكامل االقتصادي 

     
في بعض المحافظات المؤشرات الرئیسة للملكیة الزراعیة 

  العراقیة
 2001/9/1 (المساحة : دونم)

  
 عقارات الدولة وزارة الزراعة

المحافظ
 ة

مجموع 
المساح

 ة

الملكیا
ت 

 الخاصة
الموزع

 المؤجرة ة

اراض
ي 

األوقا
 ف

اموال 
القاصر

 ین
مجمد

 ة
مصادر

 ة
محجوز

 ة

769381 نینوى
4 2672458 182468

4 
319128

3 2050 0 0 3339 0 

210488 كركوك
8 513628 489780 109626

1 5176 43 0 0 0 

377717 دیالى
2 1250468 206244 221782

8 102286 3 0 342 1 



107432 االنبار
2 591923 48574 433487 207 25 0 105 0 

108301 بغداد
5 431871 244398 379154 25230 1976 285 87 15 

168576 بابل
1 819563 343337 513824 7187 0 1839 10 0 

 0 371 0 14 563 159683 30735 229948 421314 كربالء

297994 واسط
2 876187 533131 156369

6 55 2366 0 3424 1081 

صالح 
 الدین

376407
5 793775 667149 227018

2 32345 185 0 439 0 

 15 3 0 24 125 326689 30822 259975 617653 النجف

قادسیةال  222446
6 1086467 182836 951615 10 287 3248 0 2 

 0 17 0 5 111 434826 113172 339687 887817 المثنى

156159 ذي قار
3 69498 713893 778201 0 1 0 0 0 

115066 میسان
3 154211 469909 525721 0 0 811 11 0 

 0 0 0 1230 5868 428584 33419 46182 515283 البصرة

المجمو
 ع

315417
77 

1013584
1 

593208
3 

152710
34 181213 6159 6183 8150 1114 

  
ض  ي بع اعیین ف وذ االقط امى نف ین وتن شاط المالك صاعد ن ر ت ي االم ر ف     االخط
ي  الح الزراعي الت ي االص ض اراض ى بع ؤالء عل تیالء ھ المناطق  التي شھدت اس

  !الخصوصكانت قد وزعت على الفالحین بموجب القوانین الصادرة بھذا 
ة ة واأل    التنمی ذائي عنالزراعی ن الغ ر ھامام مان ةص ر ض ن عناص تقاللاال م  س

تثنائیة االحكمة االقتصادیة تقتضي  للبالد،و الناجزالوطني ودا اس ة جھ ن تبذل الدول
وع لل وفیر المتن ذاء ال ى الغ صول عل بیل الح ي س ن شعب ف رات م االرض خی

  .فدینالعراقیة،وباستخدام الموارد المائیة للرا
  
 یةالورق اتصناعال   
 
 شحة المیاه العذبة الداخلة بشكل اساسي تتراجع بسببصناعة الورق في العراق    

صنیعیة، ا الت ي عملیاتھ ورق وف ة ال اج عجین ن انت د م رام واح و غ ل كیل یحتاج ك
)VERGENPULP (الح الذي ماء ات من الالى عشرة لتر سبة االم اوز ن ال تتج

ھ روف ال PPM 500 فی ي ظ ة وف ات ورق قدیم تخدام عجان ة وبأس ین العادی  تعج
600 PPM  د ة ض ورق المطلی ات ال في الظروف غیر االعتیادیة وبأستخدام عجان

ورق الورق صانع الملوحة ما حدا بم ناعة ال الى استخدام المخالفات الورقیة في ص
ورق واالكتاو اضافة الى استیراد العجائن الحرة وبأسعار عالیة جدا  اء استیراد ال ف

ةابعملیات القص والتشكیل  صناعة التحویلی سمى بال د.و ما ی سر لق یة تانح  االرض
ذي ضرب مساحات في العراق المساعدة النتاج الورق  اف ال بسبب التصّحر والجف

  !عداد كبیرة من االشجار وغابات القصبامزروعة واسعة في العراق تبعھا زوال 



در المد5.5 يالعراقریف الیستھلك     ة  مرة بق ب دراس شب،وھذا یتطل ن الخ ة م ین
ل اخذنا بنظر االعتبار اذا امستفیضة  ارة الخشب یمی صافي تج سنوي ل دل ال ن المع

ة نحو الھبوط مع تدني مستویات اال طراب المنظوم واني واض اج الزراعي والحی نت
ت  ازات البی اث غ اع نسب انبع ضراء وارتف االیكولوجیة بسبب دمار المساحات الخ

ضر ي و!األخ شكھ ن % 40ل ت ازاتام الي الغ ةجم راق و. المنبعث ي الع دت ف تواج
ل  تابعة للنشاط الصناعي االھلي معامل للورق عشرة1960 اواخر عام ي ك ،عمل ف

ام 9 عمال،ما لبث ان انخفض عددھا الى 10معمل اكثر من  تج 1962 ع ت تن ،وكان
سجال دفاتر وال ارتون وال ب الك لفانیا وعل مر وس ت االس ورق الكراف اس ال ت اكی

ائل روف الرس ة وظ ل .التجاری ذه المعام دد ھ غ ع ام وبل ل ع الً ) 30 (2003قب معم
  ! معامل في بغداد،فیما توقفت كلیاً في المحافظات 10 – 8،مالبث ان انخفض الى 

ةولم تتأسس      صناعات الورقی ة لل شركة العام صرة  ال ي الب يف ام اال ف  1971 ع
دره  مال ق ار20برأس ون دین ي ! ملی ام وف م ت1974ع ستلزمات أ ت ل الم یس معم س

یة  دفاتر المدرس اج ال اجي النت ي الت یة ف اق والمدرس اج اطب شمل انت یعھ لی م توس ت
ة ات الورقی ع المخلف ا لجم زا مھم اص ومرك الم الرص یض واق ام .الب ي ع م ف ا ت كم

ل اال 1979 ز معم سان لیجھ شكل البدء بالتشغیل التجریبي لمعمل ورق می منت ب س
ن سمنكیاس االاخاص بورق  ع االول م ي الرب اري ف شغیل التج ة الت ت ودخل مرحل

سان و.1984عام  تم دمج معمل ورق البصرة والدفاتر المدرسیة مع معمل ورق می
شأة 1981عام بادارة واحدة بموجب امر وزارة الصناعة والمعادن  م المن  تحت اس

  .العامة للصناعات الورقیة
تج      صرةین ل ورق الب ن  معم سمراء م ة ال وار العجین صب االھ ورق واق اج ال نت

وى و صحي والمق ورق ال ورق وال ة وال اور الحلزونی ة والمح صنادیق الكارتونی ال
شمع ى االم افة ال دروكلوریك  اض امض الھی ة وح صودا الكاوی ور وال اج الكل نت
ایبو ا .والھ سانام ل ورق می ضم  معم ذي ی املین 1300وال ن الع تج  م ة فین العجین

و صب االھ از وق ن البك سمراء م وىوار ال یض واالمق اق الب اس طب  واكی
منت ل !االس تج معم یوین ستلزمات المدرس ة ة الم ود الورقی دفاتر والبن افظ وال المح

تیكیة اصوالفایالت البالس الم الرص ا ! واق ي ام دة ف یض المائ ات ب نع طبق ل ص معم
تج 2012 والذي افتتح عام اربیل یضاتطبق من قبل الحكومة االقلیمیة فین ن  الب  م

  ! یومیاھا بدال من حرق واتالف مئات االطنان منلورقیةالنفایات ا
ف االھوار توقف    ل ا معتنتیجة لسیاسة تجفی شحــةام ل ل ن العم ة ع اج العجین  نت

تمر ین اس ي ح صب ف ل ا معتالق ـةام ى عجینــ اد عل ل باالعتم ورق بالعم اج ال  نت
لتخریب في البصرة والتاجي للنھب وا الورق مصنعاتعرض كما !المخلفات الورقیـة

صناعة ادى اما  لى توقفھما بالكامل،وقد تخلت وزارة الصناعة عن االھتمام بھذه ال
ي  صةاف ام الخصخ ار نظ صناعة !ط ة ل شركة العراقی ل ال ا ان معام كم

ارتون ة(الك ف IICM) مختلط واد التغلی صناعة م داد ل اع (وشركة بغ مساھمة قط
  ! الداءفي الزعفرانیة تعاني االھمال والسلحفة في ا IBPM) خاص
ة ربعة مالیین دوالر تحرق سنویا ناھیك عن االاكثر من    ان ا ضرار البیئیة الناجم

ةعن ات الورقی رة عن ، النفای صناعة قاص ذتھا وزارة ال ي اتخ ول الت زال الحل وال ت



ات لخصیص مصنع التاجي ومنھا ت..معالجة ھذه المشكلة بس النفای ي ك لمساعدة ف
ة  مصانع مختصة النشاء ألن الحل یكمن في االورقیة ات الورقی صنیع النفای ادة ت ع

  !عادة تدویرھا وطنیااي ا
دور    ن ورق م صنوع م ذي (یوفر الطن الواحد من الورق الم ورق المستھلك ال ال

ن  900 متر مكعب من الخشب و 4 حوالي )یعاد تصنیعھ واستخراجھ  متر مكعب م
ة ،الماء ة الكھربائی تھالك الطاق ل اس صفاویقل ى الن ورق ي اا!ل ن ال ص م ھ ارخ ن

جمالیة من ذا ما حسبنا كل التكالیف االاالمنتج في مصانع الورق باستخدام الخامات 
اء ،خشابجني المحاصیل الزراعیة وقطع اال وفي غضون ذلك یقل تلوث الجو والم

  !عدة مرات
ة  ى ھیئ صلبة عل ة ال ع القمام سبب االا  ان تجم دن ی وار الم وام ج ة ك رار الجم ض

اهئللحشرات والفرتع وھي م،بالصحة العامة ث المی سبب تلوی ا !ران وت ا اام حراقھ
وث الھوائي ات .فیعني التل ة الزجاجی صلبة وخاص ة ال ضالت المنزلی ضم الف وھي ت

وھي . وما نطلق علیھ النفایات البلدیة،واني البالستیكیة والخرقوالورق والعلب واال
سبیا!نفایات لیست قابلة للفناء دویران اال ا..ن ادة الت ر ع ا عب ة لھ  ھي االنجح فعالی

وتعتبر من اقتصادیات االستخدام ،عادة الصباالفصل والصھر والتصفیة والتنقیة و
واد .تستخدم الفضالت البلدیة كوقود اذ االمثل للموارد ستعید الم فالمحطات البلدیة ت

الورق واال ة ك ي القیمی ول المتبق اج وتح د والزج وم والحدی ل المنی ود قاب ى وق ل
راق ان ا.لالحت از المیث د غ وائي فیول ري الالھ ضم البكتی ة الھ ا عملی و ،CH4م وھ

سخین و صناعیةابدوره یستخدم في عملیات الت ات ال اء والعملی اج الكھرب تج و.نت ین
ن االطن الواحد من النفایات البلدیة  صناعي ا 15كثر م از ال ن الغ ب م دم مكع ف ق ل

والت و 135و ن الكح الون م ات اال25 غ ن كبریت د م وم ولم باون ن 2نی الون م  غ
  . باوند من البقایا المتفحمة230 باوند من القار و 5الزیت الخفیف و

  
  :  تواجھ الصناعة الورقیة في العراق المعوقات االساسیة التالیة

ذي  . 1 اف ال صّحر والجف سبب الت ورق ب اج ال ساعدة النت یة الم سار االرض انح
جار عداداضرب مساحات مزروعة واسعة في العراق تبعھا زوال   كبیرة من االش

  .وغابات القصب التي تعد من المواد االولیة النتاج الورق في العراق
أثیر  . 2 روب المتت وارتالح ف االھ اه وتجفی سار المی ة وانح راق  الی ي الع ف
سبة و صب بن ات الق اض كمی اج % 94انخف صانع انت ة بم اطق المحیط ي المن ف

   .الورق
 .التقادم التكنولوجي . 3
 واسعار المستوردة المضافة للمنتجوالمواد  لكیمیاویةارتفاع اسعار المواد ا . 4

 .النقل واجور العمالة
 !االھمال الحكومي . 5
 !التجاریة المستوردةالسلع وسیادة الضعیف التسویق  . 6
تثماریة . 7 شاریع االس ب الم ورقتغیی ركات ال اء ش ائن  ك الحی شروع العج م

سوري  شترك-ال ي الم ارة،وھو م العراق زور والعم ي دیرال رح ف شروع  المقت



زوریستخدم  اقتصادي مواصفات الذات  والمواد الخام الموجودة في منطقة دیرال
 !  غنیة بالسیلیلوزالعالیة والفنیة ال

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

  نحو استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراق 
 اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدالت الفقر والبطالة في العراق 
 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.. 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/ام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھاماالفرصة
 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/ مسؤولةالقطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
  لیث الحمداني/عن الصناعة في العراق وما یكتب عنھا....سوى السواد) العیون (حین الترى بعض 
  محمد جبار ابراھیم. د/ وایام زمان.. البدایات.. الصناعة في العراق 
  عادل عبد الزھرة شبیب/حول واقع الصناعة العراقیةطاولة حوار 
 راق ي الع اع الصناعي ف ي دعم القط ة ف ة-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

 محمد
  صباح كجھ جي/ 1980 - 1921التخطیط الصناعي في العراق 
 عبد الحسین العنبكي. د/االصالح االقتصادي في العراق 
 فالح خلف الربیعي/ والمتوسطة في العراقالصناعات الصغیرة. 
 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. 
 صاد ة االقت كالیة التنمی ات اش بط آلی ري وتخ نھج الفك بابیة الم ین ض راق ب ي الع ة ف یة الراھن

 .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/لصناعي في العراقالحمایة والنمو ا 
 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 
  نكليال. كاثلین م/ تصنیع العراق 
  سعید حمادة/ النظام االقتصادي في العراق 
  توماس بالوك/ سیاسة االعمار االقتصادي في العراق 
  میر بصري/ دراسات في االقتصاد العراقي 
  خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953تقریر الدخل القومي في العراق 
  حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 14الخلفیات االقتصادیة لثورة 
  ایاد عطیة الخالدي/الصناعة العراقیةھكذا ھرمت 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادبرنامج المنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار اال 
 كاظم حبیب.د/ة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة الحكومة التجاریةمزا 
 قلیم كردستان العراق وسبل معالجتھااحول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في  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 
 اسع للحزب الشیوعي العراقيوثائق المؤتمر الوطني الت 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 احمد ابریھي العلي/دور الطاقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیة 
  حسن فیاض.د/االنفتاح االقتصاديدور القطاع الصناعي الخاص في ظل  
 یوسف عفتان الراوي/الدور االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق  
 عماد عبد اللطیف سالم/ الدولة والقطاع الخاص في العراق 
 راق للمدة ي الع ة ف د و )/2010 – 2000(الطاقات المعطلة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

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

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - لعام في العراقخصخصة القطاع ا  
 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 /  حمایة المستھلكالمسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر  
 قصي الكلیدار وآخرون / اثر التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراق  
  عبد هللا الشاوي / "دراسة میدانیة"دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق  
  ثامر / سة نظریةدرا -توظیف الصناعات الحرفیة المحلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق

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

  الكریم عبد هللا
 زین العابدین  / قانون الجزائي العراقي والدوليجریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام ال

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

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/تطور ام تقھقر.. العراقي في ظل نظام صدام حسیناالقتصاد 



 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 –بعض مالمح خریطة العالقات الطبقیة 
  كمال البصري.د/2014 – 2011الخیار االستراتیجي لالقتصاد العراقي 
 كمال البصري.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 علي العالق/ام الجدل حول الخصخصة في العراقاحتد 
  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 /  المبّددوالتراكم الحضاري... التي تولد وال تولد  الوسطى العراقیة الطبقات 
  وزارة التخطیط / 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات 
  حسن لطیف الزبیدي.د/ المشھد االقتصادي في العراق 
  سمیرة الشماع/ مناطق الصناعة في العراق 
  مھا سعدي خلف/ التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة االنبار 
 الي والبحث  / اتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراقتحقیق االنتاج وانعكاس 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 التخ طیط االجمالي لبیئة التصنیع في العراق وتقویم ادائھا بالتطبیق في ال

 رعد الطائي / للصناعات الجلدیة
 جاسم محمد كاظم/ ھ نرید التمتع بمیزانیة العراق ال بدیمقراطیت 
  صبري زایر السعدي/ التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث 
  محمد علي عبد الكریم الماشطة. د / 1985عام  النفط واتجاھات الطلب حتى –الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 
 345العدد /الثقافة الجدیدة/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  زب الشیوعي الح/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/ تقییم الوضع االقتصادي للقطاع الخاص ّدیات(تحدید المعوق ال )التح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك

ي العراق /  القطاع الخاص في محافظة اربیل وعمل مؤسسات ة / برنامج 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  
 تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراقفي ضوء  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 / الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق المالیة مع اإلشارة إلى سوق العراقتحلیل العوامل
  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

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

  
 
  

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

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

 رزوحسن مظفر ال)/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/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
 س مھدي المدنيناصر ادری/ 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/ةالحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقال. 
 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/ عراق ربع قرن من تاریخ الحركة النقابیة العمالیة في ال 
  كمال مظھر احمد.د/ التكون وبدایات التحرك–الطبقة العاملة العراقیة 
 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 

 .سالم نعمة محمد علي/  دراسة تحلیلیة2009 –
 صالح الكفیشي/اھمیة صناعة الدواجن. 
 منى الموسوي/صناعة الدواجن في العراق. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 



 طالل خالد حسن/دراسة مسحیة لملح الطعام المنتج في العراق. 
 ي العم ور ف سویق التم اج وت شاریة/راقشكالت انت ة است ل/دراس ق عم ب :.فری اظم حبیب،منی ك

 السكوتي،عبد الوھاب حمید رشید
 سھى الشیخلي/ المردود االقتصادي لصناعة التمور 
 زحل الحسیني وآخرون/تحلیل اقتصادي لواقع انتاج واستھالك قصب السكر وبنجر السكر في العراق. 
 2016 – 2007 نموذج اریما لالعوام توقعات انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام /

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

 .مجید
  
 

  عدنان ابراھیم الجرجري/صناعة االلومنیوم من الخردة في العراقاساسیات. 
 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 االقتصادي التقییم  
  ابراھیم جواد كاظم/ تقویم المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة 
 خلیل اسماعیل ابراھیم/ اثر الغش في احداث الخسائر االقتصادیة في قطاع البناء العراقي 
  ي المردود االقتصادي م الزراع داد للموس ة بغ ي محافظ زحل /2009لمزارع 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
 اء سلطان داود وآخرونھن/ الجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصل. 
 كاظم االسدي و راشد الشریفي.د/الصناعات الطبیة في محافظة البصرة. 
 دراسة ) 2007  –  2002( تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدویة في نینوى للمدة

 .عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.د/تحلیلیة مقارنة
 ة تقویم كفاءة للشركة العامة لص دة SDIناعة 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 

 
 
 
 
 


