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 رئلبسة والجلود والسكااالالغزل والنسیج و اتصناع 
  والشخاط

  
ول معمل حدیث للنسیج في العراق شیده الوالي نامق باشا سنة اتعتبر العباخانة     

ار،1864 نة .وبھ عرفت المحلة المحیطة حولھ وكان یدار بقوة البخ ي س  1908وف
داد ا ..تأسست شركة صغیرة للنسیج في بغ سیجیة ارتباط صناعات الن م تطورت ال ث

ا ي بالدن ة ف وى المنتج ور الق ر!بتط ا تعتب سیجیة وعموم صناعات الن ن ال ات وذ م
شغل ومالكثافة العمالیة العالیة ت صناعي% 15  الی اع ال ي القط ال ف ن العم ولكن ،م

  .الصناعياالجمالي فقط من مجمل الناتج % 7یحسب لھذا القطاع 
ل صناعة الغزل والنسیج تراجعت     ل عم ل وتعرق ركة معام ي ش سیج ف زل والن الغ

صوفي  سیج ال ة والن اح (الكاظمی افت ل و) باش لمعام ي الموص سیج ف سیج  والن الن
ر والحیاكة في الكوت صناعي  والنسیج الناعم في الحلة والحری ةال دة الھندی ي س  ف

ةو ي الوزیری ة ف ریة و واالخیاط ي الناص صوفي ف سیج ال ي الن ي ف سیج القطن لن
داد والیدويلسجاد المیكانیكي املاربیل ومعالنسیج الصوفي في االدیوانیة و   في بغ

وباتت معاملھ شبھ متوقفة ان لم تكن لبسة والجلود قطاع صناعة االتراجع و.بیلوار
دادمتوقفة تماما،ومنھا  ي بغ  المعامل القدیمة التابعة لشركة الخیاطة في الوزیریة ف

اھزة و سة الج ل االلب ف وIRMCمعام ة والنج ي المحمودی ة  ف سة الوالدی االلب
ي  اھزة ف لالج االموص سائیة الج سلیمانیة  وااللبسة الن ي ال شة ھزة ف ل االقم ومعم

سكائر والشخاط .باتا معاملومعمل جلود بغداد و،الكردیة في دھوك ل ال وكذلك معام
داد ل وبغ سلیمانیة واربی ي ال ل !ف تاومعم ي تكری تیكیة ف اس البالس ل !الكی ومعم

  !في بغداد) الجوت(االكیاس 
ة   بالنسبة لمحصول القطن فقد تراجعت الرقعة االجمالیة القطن ة االنتاجی ة والطاق ی

ا  بالد بأزماتھ دھورة في ال صادیة المت اع االقت ل االوض سبب مجم والغلة الدونمیة ب
الى .. المتفاقمة،والحروب واالقتتاالت االھلیة،والعقوبات الدولیة،والفساد المستشري

ة  دھور انتاجی سھا وت ة نف ة الزراعی ى الرقع رى عل یل اخ سة محاص ب مناف جان
ة والحشرات االصناف المزروعة ب ات الزراعی ابة باآلف ن االص ضال ع صول ف المح



شوكیة د ال وز الھن دودة ج ضاء !ك ي ق ن ف ة القط ز زراع داد تترك ة بغ ي محافظ وف
  )! الرشید،المحمودیة،اللطیفیة(المحمودیة

  
المساحة واالنتاج واالنتاجیة للقطن في العراق ومحافظة 

  2008 -  1991بغداد لالعوام 
  

معدل   طن/االنتاج الكلي  دونم/عةالمساحة المزرو
  دونم.كغم/االنتاجیة

  السنة
  بغداد  العراق

االھمیة 
النسبیة 

%  
  بغداد  العراق

االھمیة 
النسبیة 

%  
  بغداد  العراق

1991  19539  204  1  7461  55  0.7  382  273  
1992  112808  7567  7  26059  1977  7  231  261  
1993  99742  6248  6  34284  1810  5  344  290  
1994  90837  5234  6  29269  1687  6  322  322  
1995  58958  1884  3  17560  606  3  298  321  
1996  62783  2541  4  27057  709  3  431  279  
1997  129761  13224  10  47701  2649  6  368  200  
1998  208622  15956  8  68918  3657  5  330  229  
1999  209918  19231  9  79031  3700  5  377  192  
2000  78906  8677  11  32767  1200  4  415  138  
2001  160746  9523  6  65168  2800  4  405  294  
2002  191449  14439  8  112805  4123  4  589  286  
2003  67300  6303  9  13200  1325  10  196  210  
2004  79800  6334  8  36800  1734  5  461  274  
2005  107979  16128  15  42843  3411  8  397  212  
2006  89153  9858  11  37515  2387  6  421  242  
2007  65751  5060  8  28993  1708  4  441  239  
2008  30632  8762  28  11633  2182  18  380  249  

متوسط 
  المدة

1035937  8732    39948  2096    377  251  

   
  

 في 1968 - 1959 المدة خالل المنجزة النسیج مصانع عدد
   وحدھابغداد مدینة

 
التأسیس سنة المصانع عدد  الصناعة نوع   

صوفي نسیج 13  
قطني نسیج 24  
حریري نسیج 20  

1959- 1968  

المالبس وحیاكة تریكو 12  



 السجاد 1
 المفروشات 5
واألشرطة الدانتیال 11  
والحبال القیاطین 5  

  91 المجموع

  
 في 1980- 1969 المدة خالل المنجزة النسیج مصانع عدد 

   وحدھابغداد مدینة
 

التأسیس سنة المصانع عدد  الصناعة عنو   
صوفي نسیج 38  
قطني نسیج 41  
حریري نسیج 34  
المالبس وحیاكة تریكو 69  
البسط حیاكة 4  
 المفروشات 6
واألشرطة الدانتیال 8  

1969 - 1980  

والحبال القیاطین 6  

  206 المجموع

  
 عدد مصانع النسیج للمدة 1990- 2004 في مدینة بغداد

 
یجیةالنس المؤسسات عدد السنة  
1990 428 
1995 477 
1996 485 
1997 566 
1998 472 
1999 534 
2000 515 
2004 451 

  
  

عدد المؤسسات النسیجیة في مدینة بغداد وعدد العاملین 
 فیھا عام 2004

 

النسیجیة الصناعات نوع المؤسسات عدد  العمال عدد %   % 
الصوفیة الصناعات  13 7.4 949 29.2 



القطنیة الصناعات  44 25.1 2002 61.6 

الحریریة الصناعات  16 9.1 32 0.9 

والجواریب المالبس وحیاكة التریكو  67 38.5 165 5.1 

السجاد صناعة  8 4.5 26 0.8 
السمیكة واألقمشة األرضیة المفروشات  6 3.4 22 0.7 

واألشرطة الدانتیال أقمشة نسیج صناعة  6 3.4 15 0.5 

الوالحب والخیوط القیاطین صناعة  15 8.5 34 1.0 

%100 175 المجموع  3245 100%  

  
   

توزیع الصناعات الصوفیة على قطاعات مدینة بغداد عام 
2004 

 
داریةاال الوحدات العمال المؤسسات القضاء  % العدد % العدد 

الرصافة ق.م  2 15.3 11 1.1 
 - - - - األعظمیة

الصدر مدینة  - - - - 
دیدةالج بغداد  2 15.3 16 1.6 

 0.4 4 7.6 1 الكرادة

الرصافة قضاء  

 3.0 31 38.2 5 المجموع

الكرخ قضاء مركز  - - - - 
 97 918 61.5 8 الكاظمیة
 - - - - المنصور

)المأمون (الرشید  - - - - 
الكرخ قضاء  

 97.0 918 61.5 8 المجموع

الكلي المجموع  13 100%  949 100%  

  
   توزیع الصناعات القطنیة على قطاعات مدینة بغداد عام 

2004 
  

داریةاال الوحدات العمال المؤسسات القضاء  
 % العدد % العدد

الرصافة ق.م  3 7 108 5.3 
 6.3 126 9.0 4 األعظمیة

الصدر مدینة  2 4.5 22 1.1 
الجدیدة بغداد  2 4.5 26 1.3 

 ـ ـ ـ ـ الكرادة

الرصافة قضاء  

 14 282 25 11 المجموع

الكرخ اءقض الكرخ قضاء مركز   - - - - 



 85.2 1706 66.0 29 الكاظمیة
 0.4 8 4.5 2 المنصور

)المأمون (الرشید  2 4.5 6 0.3 

 86 1720 75 33 المجموع

الكلي المجموع  44 100%  2002 100%  

  
      

 عام بغداد مدینة قطاعات على الحریریة الصناعات توزیع
2004  

 
ریةدااال الوحدات العمال المؤسسات القضاء  

 % العدد % العدد
الرصافة ق.م  1 6.2 2 6.2 

 12.5 4 6.2 1 األعظمیة
الصدر مدینة  4 25 10 31.2 
الجدیدة بغداد  2 12.5 2 6.2 

 6.2 2 12.5 2 الكرادة

الرصافة قضاء  

 62.3 20 62.4 10 المجموع

الكرخ قضاء مركز  - - - - 
 18.7 6 25 4 الكاظمیة
 18.7 6 12.5 2 المنصور

)المأمون (الرشید  ـ ـ ـ ـ 
الكرخ قضاء  

 27.4 12 37.5 6 المجموع

الكلي المجموع  16 100%  32 100%  

  
     

  2004 عام بغداد مدینة قطاعات على السجاد صناعة توزیع
 

داریةاال الوحدات العمال المؤسسات القضاء  
 % العدد % العدد

فةالرصا ق.م  ـ ـ ـ ـ 
 ـ ـ ـ ـ األعظمیة

الصدر مدینة  1 12.5 1 4 
الجدیدة بغداد  1 12.5 5 19.2 

 ـ ـ ـ ـ الكرادة

الرصافة قضاء  

 23.1 6 25 2 المجموع

الكرخ قضاء مركز  - - - - 
 19.2 5 37.5 3 الكاظمیة
 75.7 15 37.5 3 المنصور

)المأمون (الرشید  ـ ـ ـ ـ 
الكرخ قضاء  

 77 20 75 6 المجموع

الكلي المجموع  8 100%  26 100%  



  
  السمیكة واالقمشة االرضیة المفروشات صناعة توزیع

  2004 عام بغداد مدینة قطاعات على 
 

داریةاال الوحدات العمال المؤسسات القضاء  
 % العدد % العدد

الرصافة ق.م  ـ ـ ـ ـ 
 59.1 13 33.3 2 األعظمیة

الصدر مدینة  ـ ـ ـ ـ 
الجدیدة بغداد  1 16.6 3 13.6 

 ـ ـ ـ ـ الكرادة

الرصافة قضاء  

 72.7 16 49.9 3 المجموع

الكرخ قضاء مركز  - - - - 
 27.3 6 50 3 الكاظمیة
 ـ ـ ـ ـ المنصور

)المأمون (الرشید  ـ ـ ـ ـ 
الكرخ قضاء  

 27.3 6 50 3 المجموع

الكلي المجموع  6 100%  22 100%  

  
     

انتاج الصوف وشعر الماعز في العراق للسنوات (1998-  
(2004 

 
طن/الصوف السنة طن/الماعز شعر   
1998 5680 1571 

1999 6504 2070 

2000 7583 2741 

2002 9371 3660 

2004 11589 4901 

  
   في العراقالنسیجیة الصناعات دعم في الدولة مساھمة

  
القروض عدادا السنة دینار/المبالغ   
1950 3 10770 
1960 55 90080 
1970 17 32845 
1980 84 1393000 
1990 7 159000 

  



 المشاكل التي تواجھ الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد
 

المؤسسات عدد المشكلة ت  % 
جنبیةاال المنافسة 1  166 95.5 
السوق سعارا في التذبذب 2  112 64 
التسویق صعوبة 3  92 53 
اسعارھا فاعوارت االولیة المواد على الحصول صعوبة 4  70 40 
الغیار وقطع االحتیاطیة المواد قلة 5  65 37.1 
خرىاال الحضریة االستعماالت ومنافسة رضاال سعر ارتفاع 6  56 31 
رأسمالال على الحصول صعوبة 7  42 24 
المصنع موقع 8  42 24 
الصناعي التلوث مشكلة 9  4 2.2 
العاملة االیدي مشكلة 10  2 1.1 
خرىا مشكالت 11    

النسیجیة المؤسسات لعدد المجموع  175  

  
صناعات     دم ال ن اق ود م ناعة الجل ر ص داد  تعتب واق بغ ا اس ي عرفتھ ة الت الحرفی

ر ارع النھ ي ش ود ف وق الجل ة س شلل وخاص سبب ال وم ب ت الی ا توقف ،اال انھ
باتا /الصناعي،وكذلك تراجعت الشركة العامة للصناعات الجلدیة واالثاث في الكرادة

ة.قاساب اج االحذی ل انت ثالان اغلب معام ام  م د ع ت بع سوق  ال2003 تعطل اح ال نفت
ال ضا عط الم وای ى دول الع اء ت عل ة،ودخولوالكھرب دي العامل ور االی اع اج  ارتف

صة  عارھا رخی ون اس ي تك ة والت سیطرة النوعی عة لل ر الخاض ة غی ضائع الردیئ الب
ةاالحذیة المستوردة ارخص من المصنوعة محلیا وتص(جدا  امیم ومودیالت االحذی

ار ،و)المستوردة احدث من المحلي دالت االیج ل،ارتفاع اسعار ب دة للمعام وتوقف ع
وط واالكسسوارات  مھن ترتبط بصناعة ماغ والخی ع االص الت بی ا مح ة منھ االحذی

ستخدمة  ناعةالم ي ص ة ف ي  واالحذی ستخدم ف تك الم ن للبالس ل الحق ف معام توق
ائي دباغة الجلود ومعامل صناعة قواعد االحذیة ار الكھرب اع التی ر بسبب انقط  االم

تیراد  ى اس ة ال ل االحذی حاب معام ع اص ذي دف وار ال ن دول الج ة م واد االولی الم
ي !لرخصھا ة الت ة الردیئ ود المحلی ة ھي الجل ناعة االحذی ي ص شاكل ف رز الم ان اب

ا ي انت وعي وكمي ف ق اي تحسن ن ي االف د ف ا،وال یوج ة فیھ واد اولی ج تستخدم كم
  !الجلود المحلیة

ي اعین االھل ذكر ان القط ا 22(   ی تغل فیھ شروع اش ل1274 م ي ) عام واالجنب
،وشرعت الحكومة العراقیة 1961المتمثل في باتا شكال قاعدة صناعة االحذیة عام 

ركة 14بانتاج االحذیة بعد ثورة  ة وش ي الكوف شعبیة ف ة ال ل االحذی ر معم  تموز عب
اج  ة بانت صناعات البغدادی ادل ال نوي یع ناعة % 37س ي ص ي ف اج الكل ن االنت م

ر  رى اث ة اخ ركات اھلی ا وش ام شركة بات اع الع یفت للقط ي العراق،واض ة ف االحذی
ام تأسستبینما .1964عملیات تأمیم  ة ع صناعات الجلدی ة لل شركة العام  1976 ال

  :الدارة اعمال اھم معامل لالحذیة في العراق
  ! باتا–الكرادة الشرقیة /معمل بغداد .1



،ویتضمن دباغة الجلود الصغیرة والكبیرة )سعیدة(الزعفرانیة/معمل بغداد .2
  !ومعمل المالبس الجلدیة والحقائب

  !معمل الكوفة النتاج االحذیة الریاضیة .3
أثرت  ام     ت د ع ة بع ة الخیاط سبب  2003مھن ول االب اھزدخ سة الج صة ةلب  رخی

ارانقطاعودفع المواطن الى اقتناء المستورد، سعار ممااال اع   التی ائي وارتف الكھرب
الكثیر و.جور العملاالخیاط الى رفع  یجار المحالت ولوازم الخیاطة ما یجبراسعار ا

ع امھنتھم التي یعشقونھا ومارسوا مھنا  من الخیاطین تركوا خرى مثل التجارة وبی
  !الكھربائیة جھزةاال

صوفیة      صناعات ال ة لل شركة العام ا السبعة،ال سجاد اومعاملھ انیكي ال لمیك
سوجة واالقمشة  ات المن ة والبطانی ي الكاظمی ات ف المنقوش في الداوودي والبطانی

سالموفي الكاظمیة  ة حي ال ي منطق ل ف سجاد الناف ة ...الغزول وال ضم قراب  5000ت
ي  ات الت س المعوق اني نف دوي تع سجاد الی صناعة ال ة ل شركة العام منتسب،وال

ة وال صوفیة والقطنی صناعات ال ا ال صناعات تواجھھ وم ال سیجیة وعم ن
   !IITC  المختلطة وھذا ھو حال الشركة العراقیة للسجاد والمفروشات!التحویلیة

ام  راق ع ي الع سكائر ف صناعة ال ي ل ل آل س اول معم كائر 1926   تأس تج س  وان
ام !1933غزالة بینما اقیم اول معمل للشخاط عام  غ ع وبلغ عدد معامل صناعة التب

دخان 2اد و  في بغد7 معمل،1936،11 ركة ال ي ش ال ف  في الموصل،وبلغ عدد العم
دھا  ة وح ل300الشرقیة االھلی صل . عام شخاط لی دد معامل ال ع ع ا ارتف ام 5كم  ع

شخاط صناعیة مشاریع 6 العراق في ان یتبین 1960 عام معطیات ،وحسب1935  لل
ف ا 2 توق ل منھ ورة قب ز 1958 ث ال واجی دا معم شخاط جدی ام لل تأسست و!1960 ع
ھلیة ثر دمج عدد من المعامل االانیات یفي منتصف الخمسدخان اھلیة كبیرة  شركة

ولم تقدم الدولة على بناء اول مشروع صناعي للسكائر اال في عام المنتجة للسكائر،
  !  اضعاف الرأسمال االھلي3اي ! دینار2180000 برأسمال قدره 1961

ام     ي ع ركة1963ف أمیم ش م ت ت ،ت ة ودمج دخان االھلی ة ال شركة الحكومی ع ال  م
نتاجیة بعد دخلت المكننة في العملیات االاوسمیت بالمنشأة العامة للدخان العراقیة،و

دویا،وتنوع االا ان ی شمل ن ك ا لی اج فیھ ام انت ین ع خاط األم صنع ش شاء م ن
ة1975 سكائر ،وصار اسمھا الشركة العام وغ وال ام  للتب شركة 1997 ع تج ال ،وتن

اا یدس:نواعا من السكائر منھ ل ...ومر،بغداد والرش ن العم ة ع وم متوقف ا الی اال انھ
بعد غزو السكائر االجنبیة السوق العراقیة،كما ان صناعة الشخاط في طریقھا تماما 

  ! بالقداحة لسھولة االستعماللالنقراض ألن المستھلك یستعیض عن الشخاط الیوم 
  
  
 المصادر  
  
  ....اقع االلكترونیة االخرىراجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمو   

  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 
  التنمیة البشریة المستدامةعراق الخدمات 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/مام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھااالفرصة
 مركز االضواء للبحوث والدراسات/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/ تعرقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستانالمشاكل التي 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
  لیث الحمداني/ یكتب عنھاعن الصناعة في العراق وما....سوى السواد) العیون (حین الترى بعض 
  محمد جبار ابراھیم. د/ وایام زمان.. البدایات.. الصناعة في العراق 
 عادل عبد الزھرة شبیب/طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقیة 
 راق ي الع اع الصناعي ف ي دعم القط ة ف ة-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

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

 .سالم رسن.د/التحول
 راق ة..الع وارد غنی ار..م صاد منھ سانیة..اقت ة االن رات التنمی ي مؤش ف ف دني مخی سان ع/وت اكف ح

 .حمودي
 اسعد جواد كاظم و عقیل عودة/التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة. 
 مدحت كاظم القریشي.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 فارس مھدي محمد/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
 محمد سلمان حسن.د/ ي العراق التطور االقتصادي ف 
  محمد سلمان حسن.د/دراسات في االقتصاد العراقي 
  النكلي. كاثلین م/ تصنیع العراق 
  سعید حمادة/ النظام االقتصادي في العراق 
  توماس بالوك/ سیاسة االعمار االقتصادي في العراق 
  میر بصري/ دراسات في االقتصاد العراقي 
 خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953راق تقریر الدخل القومي في الع 
  حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 14الخلفیات االقتصادیة لثورة 
 ایاد عطیة الخالدي/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 الھاديعبیر عبد/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/واجھتھام ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 حسین ناصر الھاللي/ازمة في ازمة-الصناعة والكھرباء 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
  احمد ابریھي العلي/الطاقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیةدور 
 حسن فیاض.د/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/الدور االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق  
 عماد عبد اللطیف سالم/ الدولة والقطاع الخاص في العراق 
 راق للمدةالطاقات ال ي الع ة ف د و )/2010 – 2000(معطلة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

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

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ تقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاصاس  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / دور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الزراعي في العراق  
 جمال باقر مطلك /  في مجال التمویل السكنيتفعیل دور نشاط القطاع الخاص  
 ستار البیاتي / المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك  
 قصي الكلیدار وآخرون / اثر التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراق  
  عبد هللا الشاوي / "سة میدانیةدرا"دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق  
  ثامر / دراسة نظریة -توظیف الصناعات الحرفیة المحلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق

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

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

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

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/تطور ام تقھقر..االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/وانتكاساتھا ةالصناعھ 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 راقياالقتصاد الع 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 علي العالق/احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
  احمد جوید / مستقبل السیاسة العراقیةرسم االستثمارات ودورھا في 
 شویھ و اء المنجزات االا سیاسة ت ورة لغ ضان اوز و  تّم14قتصادیة لث ي .د/  ..مراضاحت د عل محم

 عوض



 فالح عبد الجبار / والتراكم الحضاري المبّدد... التي تولد وال تولد  الوسطى العراقیة الطبقات 
  وزارة التخطیط / 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات 
  حسن لطیف الزبیدي.د/ المشھد االقتصادي في العراق 
  سمیرة الشماع/مناطق الصناعة في العراق  
  مھا سعدي خلف/ التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة االنبار 
 الي والبحث  / تحقیق االنتاج وانعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراق یم الع وزارة التعل

 جامعة بغداد/ كلیة االدارة واالقتصاد / العلمي 
 یط وال ام التخط تراتیجي لنظ ار االس امياالختی اج لنظ ى االنت اع )MRP، OPT (سیطرة عل ي قط  ف

 عقیلة مصطفى االتروشي/ الصناعة الھندسیة
  ة شركة العام مالئمة نماذج التخطیط االجمالي لبیئة التصنیع في العراق وتقویم ادائھا بالتطبیق في ال

 رعد الطائي / للصناعات الجلدیة
 محمد كاظمجاسم/ ھ نرید التمتع بمیزانیة العراق ال بدیمقراطیت  
  صبري زایر السعدي/ التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث 
  محمد علي عبد الكریم الماشطة. د / 1985 النفط واتجاھات الطلب حتى عام –الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 
 345العدد /ثقافة الجدیدةال/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  الحزب الشیوعي /سلسلة قضایا فكریة/2010 – 2003 االجتماعیة في العراق –التشكیلة االقتصادیة

  11العدد /العراقي
 قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-القطاع الصناعي 
 احمد توفیق / المعوقات التي تجابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھا 
  ات/ تقییم الوضع االقتصادي للقطاع الخاص ّدیات(تحدید المعوق ال )التح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك

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

  
 احمد عمر الراوي / نمیة االقتصاد العراقيدور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في ت  
 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 / القتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرةالتحول ا  
 في ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراق ستراتیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةا / 

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

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

  
 محمود / تحلیل العوامل الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق المالیة مع اإلشارة إلى سوق العراق

  صالح عطیة
 ررواء النجار و زینة الصفا /  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/االزمة السیاسیة الراھنة تحبط ھمة الشركات المساھمة في البورصة 

  
 
  

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

 حیدر محمد عیسى/مصادر التلوث الصناعي لالنھر العراقیة 
 علي حنوش.د/نحو رؤیة اقتصادیة لتكالیف التلوث البیئي 



 ھاشم عبود الموسوي.د/ماھو الحل؟...التلوث الصناعي في بغداد 
 بالمدن    النفایات المحلیة الصلبة تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة

 حسن مظفر الرزو)/تطبیق میداني على مشروع مقترح في جمھوریة العراق(العربیة
 عبد اللطیف محمد ابو العطا.د/المخلفات الصناعیة واعادة تدویرھا 
 اوزجان یشار/الصناعات البالستیكیة وسالمة البیئة 
 مثنى عبد الرزاق العمر.د / المسببات واألخطار:بالد الرافدین التلوث في  

  
  

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

  
  

  ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ العراق التنبؤ بانتاج الطابوق في  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ العراق ینفق ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنت  
 عامر عبود الشیخ علي/تدھور الصناعات الجلدیة في العراق 
 
 رشید السراي/حقائق عن االتصاالت في العراق 
  یوسف علي خان/ ا  وخفایاھ– االنترنیت والموبایل –شركات االتصاالت 
 محمد شریف ابو میسم/المستھلك والھاتف النقال 
 اقدس رشید وآمال حسوني/الحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقالة. 
 ھالة صالح الحدیثي.د/بحث عن النظام القانوني لعقود الھواتف النقالة. 
 ةالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیث . 
 غسان شمخي/ المبادرة العربیة النترنیت حر-العراق  

  
 

  طالب عبد الجبار/ ربع قرن من تاریخ الحركة النقابیة العمالیة في العراق 
  كمال مظھر احمد.د/ التكون وبدایات التحرك–الطبقة العاملة العراقیة 
 بري درویشعلى جاسم العبیدي و ماھر ص/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. 
 الشبالويسلمى/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط . 
 طالل خالد حسن/دراسة مسحیة لملح الطعام المنتج في العراق. 
 راقم ي الع ور ف سویق التم اج وت شاریة/شكالت انت ة است ل/دراس ق عم ب :.فری اظم حبیب،منی ك

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

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

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 



 نھلة یحیى نزھت / صناعة الشخاط في العراق وامكانیة التصدیر لالسواق الخارجیة 
 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 م الزراع داد للموس ة بغ ي محافظ زحل /2009المردود االقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن ف

 .الحسیني و عامر السوداني
  محمد علي جاسم و . د/  ) 0720 – 1995(دراسة تحلیلیة لواقع الصناعات الكیمیاویة في العراق للمدة

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

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

 .الجبوري
 سعدون الطائي وجورج الحلبي/انتاجیة المواد في المنشأة العامة للخیاطة. 

  
  

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

  
  

  بغداد
31/3/2013 

 
 
 
 
 


