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ة   ھبطت  ة العراقی صناعة الدوائی د قدرة ال ة بع شركات العالمی سة ال ى مناف ن ا عل
اوالت قبل عقدین من الزمن رغم جودتھا،وتبقى وروبیة دویة االكانت تنافس اال مح

ور مستقبال العراقكردستان ة للتط واة قابل ال ن ذا المج دواء و. في ھ ناعة ال د ص تع
ة اال شھادةالوطنی صناعات العراقیة،ب ین ال ضل ب صیادلة ف اء وال راء واالطب  الخب

ةاال انھا تأتي من حیث االستثمارات السنویة !مرضىوال ة  في المرتب رة مقارن االخی
ة ة،.بباقي الدول العربی ن رداءة التعبئ ة م ة العراقی اني االدوی ت تع ومظھرھا والزال

  !الخارجي ال یشجع على شرائھا
س      سنوات الخم الل ال یة الصناعات الدوائیة شھدت خ غ الماض ا بل وا ملحوظ نم

ة نحو صل حجم االوو،%61نحو  ى المستلزمات الدوائی ار دوالر 1.2نفاق عل  ملی
ع 2012خالل عام  ن المتوق ع ا،م ى ان یرتف ار دوالر1.5ل ام  ملی سعى .2013 ع وت

و الحكومة العراقیة  ن اال1000الى استیراد نح وع م نقص  ن سد ال ة ل ة المختلف دوی
  !ا الغرضلھذالصحة جمالي میزانیة وزارة امن % 26.6تم تخصیص والحاصل 

شار اال2003عام بعد سواق شھدت اال     ة اال انت ا دوی ة منھ ة الردیئ ة وخاص جنبی
حة اوغیر الخاضعة للفحص  ى ص یئة عل أثیرات س ا ت ي لھ صالحیة الت ة ال و منتھی

ة .المواطنین بسبب االستیراد العشوائي لھا صحة العراقی ر وكانت وزارة ال ي تقری ف
ا  شرین االلھ ام ولت ن اال% 30ن  ا2012 ع دخل م ي ت ة الت راق ادوی ى الع ل

ة  ة للمواصفات الطبی ر مطابق اص مغشوشة وغی اع الخ ل القط ن قب والمستوردة م
دة  ام االعراقیة،مؤك الل ع ا خ ن ا 2008تالفھ ر م ن اال30كث ا م لة  طن ة الفاش دوی

دة،فیما  الفحص والمقل ام اب ت ع شرة 2009تلف ذه االا ع ن ھ ان م ةطن بلغت ،ودوی
م اال ي ت ة الت ام تادوی ا ع سة 2010الفھ ن االا خم ان م شوشةطن ة المغ ن !دوی م

امجھتھا،اتلفت  ة ع راق نھای تان الع ي كردس ن 20 2012 وزارة الصحة ف ا م  نوع
یدلیات االاال ذاخر وص ة م ي غالبی ا ف ر علیھ ي عث زورة الت ة الم ذكر اقلیم،دوی ن ی

ة،لى االاتدخل االدویة من % 60 ةاقلیم عبر وزارة الصحة العراقی ة ما الكمی  الباقی
تیراد اال صة باس ة مخت ة وكردی ركات عراقی ق ش ن طری دخل ع ن فت ضال ع ة، ف دوی

  .خرى تدخل عبر منافذ غیر رسمیةاوجود كمیات 



ع االمرارا وزارة الصحة     ابدت  ال وض ا حی ذي قلقھ اص ال اع الخ ي القط ة ف دوی
ة كثر من نصف المواطنین عبر العیادات الخیقدم خدماتھ الصحیة والعالجیة ال ارجی

ن مناشئ تدویة غلب تلك االان االخاصة،مؤكدة  رعیة وم ر ش دخل للبالد بطرق غی
دة اطر ع ة وذات مخ صحة .غیر معروف ت وزارة ال د اوكان ام ق ت ع ن 2008علن  ع

جراءات دویة في القطاع الخاص التخاذ االالمشروع الوطني للسیطرة على تداول اال
ن یتداول الدواء من اعالمیة بأھمیة المطلوبة ضد الصیدلیات الوھمیة والتوعیة اال

صیدلیات  ع ال ل م دم التعام ال وع ذا المج ي ھ صة ف ازة ومتخص سات مج ل مؤس قب
رصفة،واشتركت في المشروع كافة الجھات المعنیة مثل وزارات الوھمیة وباعة اال

صیادلة واال ة ال ن نقاب ضال ع ة والمالیة،ف صحة والداخلی شركة ال ن الوطني،وال م
سویق  ة لت ةاالالعام ة دوی ستلزمات الطبی ا- والم وث  كیمادی وطني للبح ،والمركز ال

  .الدوائیة
ة ھرة،ا!     ھذا القطاع لیس استثناءا من اعمال الفساد الجاری ا ش  12حالة واكثرھ

ا  ركة اعرض ي ش دة ھ ى شركة واح غ  " GE"ل ون دوالر 400بمبل تیراد ال ملی س
ةا زة طبی ل اال،وجھ اص بمعام سجین البالغالعرض الخ ون دوالر 45ة وك  ملی

لى شركة واحدة ارسلت مواصفاتھا المطلوبة  عندما ا معمل22لتجھیز والمخصصة 
  ! مالیین دوالر5ن دفعت عموالت قیمتھا افازت بھا بعد 
دد  غ ع ل    یبل ةمعام راق االدوی ي الع ال 15  ف ي ا معم خمین ف ین ض ا ومعمل ھلی

ي   اكاي-ومعمل قطاع مختلط في المدائن  وسامراء الموصل ل الت ن المعام فضال ع
سلیمانیة ي ال ت ف ایونیر(افتتح ا ال تغطيوواربیل،)ب ومجمیعھ سبة  الی ن % 30 ن م

  .احتیاجات البلد،فیما یتم استیراد النسبة المتبقیة من الخارج
شركة لعام     صناعة االدوی ةال ام ل امراء تأسست ع ي س ة 1960ة ف ر االتفاقی  اث

سوفییتیة  ة ال صادیة العراقی دأ 1958االقت ة العالمیة،وب فات الدوائی د المواص ،تعتم
دة ،كما 1970االنتاج فیھا عام  ة جدی ائن یواض افیھاستحدثت خطوط انتاجی فت مك

ن ش ة م ة أجدیدة للخطوط القدیم ي نوعی دة وتحسین ف ضرات جدی اج مستح نھا انت
ة الولیة التي تصنع منھا ادواوجمیع المواد ! االنتاجیةةالمنتج القدیم وزیادة الطاق ی

ة تستورد من مناشئ اصلیة في اوروبا والھند والصین سامراء  وذات اسعار مرتفع
ال و.اثرت على انخفاض االنتاجیة الكلیة صناعة االدوی ةالشركة لعامھذا ھو ح ة ل

ة 150تنتج التي الموصل في والمستلزمات الطبیة   نوعا من االدویة،وھي ذات قیم
اع الكل سبب ارتف تمرار ب ع باس ضافة ترتف شركةم شغیلیة لل روف ان و!ف الت مع

ضا  شمل ای ي ت ة الت صناعات الطبی وم ال ي عم ي ف زء اساس ة ج صناعة الدوائی ال
وكان تزاید الطلب على الصناعات !صناعة النظارات واالسنان واالطراف الصناعیة

  !الطبیة االثر الملحوظ في ظھورھا منذ وقت مبكر وانتشارھا في العراق
ھ،د نان،من جھت ب االس راق     ط ة خل الع رب العالمی ل الح ة قبی ة علمی كمھن

ة الج .الثانی ة لع ة والمتخلف الیب القدیم ن االس أن م ا ت ت بالدن اریخ كان ذا الت ل ھ قب
ة،كالحالقین  رف مختلف حاب ح دي اص رن العشرین،وعلى ای ل الق ذ اوائ االسنان من

ثال ان !م د الملكي،وك ي العھ ا ف ت رواج ي الق نان الت ب االس ة تركی رت مھن م ظھ ث
ام ب ع ب او مرك اوین مرك ون عن حابھا یحمل ي دورات !اص أھیلھم ف تم ت د ان ی بع



یت سا،وقد ذاع ص ا وفرن ا وبریطانی ي تركی عة ف ة متواض سو"تدریبی ین ح ي "ام ف
  !حینھا

افراد االسرة الملكیة الحاكمة والعائالت "وذن"    عالج طبیب االسنان الیھودي
ومن رواد طب االسنان االوائل .1949 -1948االرستقراطیة قبل ان یشملھ فرھود 

في العراق فاضل سلمان القدسي،قسطنطین سمعان،مكر دانیال،یوسف 
وآخرین،،وھم من خریجي الجامعات الغربیة،والجامعة االمیركیة في ..مرزة

 تأسست كلیة طب االسنان في بغداد،والتي باتت جزء ال 1952وفي عام .بیروت
وتتواجد الیوم كلیات . المجیدة1958وز  تم14یتجزأ من جامعة بغداد بعید ثورة 

لطب االسنان في اكثر من جامعة عراقیة،وتشكلت اقسام لزراعة االسنان فیھا،كان 
ظھرت اولى كما .آخرھا قسم زراعة االسنان في كلیة طب االسنان في جامعة الكوفة

المختبرات لتصنیع االسنان في البصرة بدایة سبعینات القرن العشرین ومنھا 
 مختبرات عام 10ات المیالد وبابو في منطقة العشار حتى فاق عددھا مختبر
2006!  

 وفي البصرة ایضا نھضت صناعة العوینات والعدسات ستینات القرن المنصرم   
 في ورش المعیدي في شارع الوطن بالبصرة وعوینات على ایدي القطاع االھلي

واالطراف الصناعیة اما مركز البصرة للتأھیل الطبي !الجنوب في سوق الھنود
اثر الطلب المتزاید على االطراف الصناعیة بسبب !1994فقد افتتح عام الحكومي 

توسع كم المعوقین في الحروب الكارثیة التي افتعلتھا الدكتاتوریات المتعاقبة وسعة 
   !  حقول االلغام التي خلفتھا

  
انتاج مركز البصرة للتأھیل الطبي واالطراف الصناعیة 

  اطراف صناعیة /2006 – 0120اعوام 
  

  المجموع  المثنى  میسان  ذي قار  البصرة  السنة  المحافظة
2001  275  39  48  1  363  
2002  279  44  30  2  355  
2003  211  31  23    265  
2004  278  28  32    338  
2005  308  73  53  1  435  
2006  267  43  43    353  

  352  1  38  43  270  المعدل

  
 مركز ة واسباب قطع االرجل فياالطراف الصناعیة المجھز

  البصرة للتأھیل الطبي واالطراف الصناعیة
  2006 – 2001 اعوام 



  
  المجموع  الحوادث  االمراض  المخلفات العسكریة  السنة
2001  289  27  47  363  
2002  262  43  50  355  
2003  223  21  21  265  
2004  285  28  25  338  
2005  362  45  28  435  
2006  301  30  22  353  

  352  32  32  287  المعدل

  
   

  فقطالمخلفات العسكریة واعداد مواقعھا في محافظة البصرة
  2006عام 

  
المخلفات 
ابي   الزبیر  البصرة  العسكریة

شط   الفاو  المدینة  القرنة  الخصیب
  المجموع  العرب

  91  23  43  2  13  6  3  1  الغام مضادة لالفراد
  72  20  32  2  11  3  3  1  الغام مضادة للدبابات

  92  22  32  5  22  5  4  2  ائفقذ
  57  18  2  1  29  2  3  2  قنابل عنقودیة
  160  29  69  11  31  10  8  2  مخلفات اخرى

  472  112  178  21  106  26  21  8  المجموع

  
ة    ات الطبی اج النبات شاریع انت ة م ي اقام ة ف ة العراقی أ الحكوم ي وتتلك ف

ات ا ا النبات وفر فیھ تان اذ تت وى وكردس ي نین االخص ف ة العراق،وب ة الطبیعی لطبی
ابونج شة اللیمون والب م ..!كالغزنایج والكزبرة والبیبون والحبة السوداء وحشی رغ

  ! جدواھا االقتصادیة ودورھا في تحقیق األمن الدوائي وتوفیر فرص العمل
  
  في العراقوالمتوسطة المشاریع الصغیرة  
  

ستخدم      ي ت شآت الت ي المن صغیرة ھ صناعیة ال شآت ال صود بالمن ن االمق ل م ق
شرة  دات اع ائن والمع ي المك تثمارھا ف خاص واس ة اش ن مائ ل م ف اق ل

شخص وتستثمر ) 29 - 10(والمنشآت المتوسطة ھي المنشآت التي تستخدم .دینار
رة فھي الف دینار اقل من مائة افي المكائن والمعدات  صناعیة الكبی شآت ال ا المن م

تثماراتھااو تكون اشخصا فأكثر ) 30(التي تستخدم  دات س ائن والمع ي المك ر ا ف كث
دد .لف دینارامن مائة  غ ع د بل صغیرةلق شاریع ال راق  الم ي الع   مشروع77167ف

ار 482امل ینتجون ما قیمتھ  ع164000كثر من اعمل فیھا ،2000عام  ار دین  ملی
ة مستلزمات اال و في حین بلغت قیم اج نح ار دینار226نت ذه  ملی دد ھ غ ع ا بل ،بینم



ین % 96.3مشروع واھمیتھا النسبیة كانت )27780 (2009المشاریع عام  في ح
  %!3.65 مشروع وبنسبة 871كان عدد المشاریع المتوسطة 

  
عدد األسر وعدد المشتغلین واألجور وقیمة األنتاج 

  ومستلزمات األنتاج
  1989 في الصناعات البیتیة والریفیة حسب المحافظة لسنة 

  
  

عدد  المحافظة
 سراال

عدد 
 المشتغلین

 رجواال
  والمزایا

 )الف دینار (

نتاج االقیمة  
 )الف دینار (

 قیمة
مستلزمات 

 األنتاج
الف  (

 )دینار
 2046 4095 9387 2018 859 نینوى
 816 2094 0 927 695 كركوك
 897 4657 345775 1238 652 دیالى
 717 1556 11902 1166 728 االنبار
 3842 9903 85476 3467 2483 بغداد
 1147 4598 ــ 2374 1651 بابل

 522 1958 ــ 918 553 كربالء
 767 3568 ــ 985 561 واسط

 1184 2402 ــ 910 790 صالح الدین
 363 1827 17257 652 301 النجف

 520 1722 ــ 424 248 القادسیة
 145 526 ــ 149 117 المثنى
 1730 8116 16224 7376 3062 ذي قار
 177 1119 ــ 615 416 میسان
 1257 5178 ــ 3410 1772 البصرة

 كردستان
 241 520 ــ 277 171 دھوك
 806 2075 ــ 701 621 اربیل

 1330 4725 ــ 1709 1211 السلیمانیة

 18507 60639 486021 29316 16891 المجموع

  
سر العاملة في الصناعات البیتیة والریفیة وعدد عدد اال

  المشتغلین فیھا 
نتاج حسب الصناعة زمات االنتاج ومستلجور وقیمة االواال

   1989والبیئة لسنة 



  )لف دینارا(
 

عدد  البیئة الصناعة
 االسر

عدد 
قیمة  االجور المشتغلین

 األنتاج
قیمة مستلزمات 

 األنتاج
 2905 6851 0 1967 1330 حضر

 منتجات االلبان 8533 25333 349037 9341 5033 ریف
 11438 32184 349037 11308 6363 مجموع

 2427 9379 85376 4628 3805 حضر

 159 875 0 618 594 ریف
  طة المالبسخیا

 الرجالیة 
 2586 10254 85376 5246 4399 مجموع والنسائیة

 977 4184 9910 2300 1355 حضر

 الحیاكة الیدویة 797 3197 23571 2223 1201 ریف
 1774 7381 33481 4523 2556 مجموع

 154 750 240 639 233 حضر

 801 5342 0 5914 2156 ریف
منتجات القصب 

  والجریج 
حصران وال

 955 6092 240 6553 2389 مجموع والسالل

 1437 4150 17887 1608 1114 حضر

الصناعات  317 578 0 80 71 ریف
 1754 4728 17887 1688 1185 مجموع األخرى

 7900 25314 113413 11142 7837 حضر

 المجموع العام 10607 35325 372608 18176 9055 ریف
 18507 60639 486021 29318 16892 مجموع

  
  حصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة الصغیرةاال

 )لف دینارا (2009 - 1999 للسنوات 
  
 

 عدد المشتغلین
عدد  السنة

تآالمنش بدون  بأجر 
جرا  المجموع 

جور اال
 والمزایا

قیمة 
نتاجاال  

قیمة 
مستلزمات 

نتاجاال  
1999 29467 26766 35565 62331 9624993 145357017 72347071 
2000 77167 73432 91147 164579 44251132 482235777 226464316 
2001 69090 60602 82122 142724 33657998 469607969 234176093 
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 2002
2003 17929 29187 21020 50207 31367004 413729835 219855710 
2004 17599 42925 21413 64338 67704143 815977845 513071572 
2005 10088 25077 11302 36379 55809507 658655361 382254206 



2006 11620 32476 14018 46494 76709079 1103756794 617095687 
2007 13406 35647 18032 53679 96328627 812441151 467189737 
2008 _ _ _ _ _ _ _ 
2009 10289 17678 10102 27780 65109035 815953528 389231285 
 اعتبرت المنشآت التي 1983 كانت المنشآت الصغیرة ھي تلك التي تستخدم أقل من عشرة أشخاص ، وابتداءا من عام 1982لغایة عام : مالحظة

دینار منشآت صغیرة) مائة ألف(تستخدم أقل من عشرة أشخاص واستثماراتھا في المكائن أقل من   

  
صناعیة نتاج في المنشآت النتاج ومستلزمات االقیمة اال 

  الصغیرة
  )الف دینار (2009حسب المصادر الحكومیة عام 

  
 قیمة مستلزمات االنتاج قیمة اإلنتاج  نوع الصناعة  2009

 ــ ــ التعدین واألستخراج
 145840674 368966112 المواد الغذائیة
 9077815 16241952 المنسوجات

 9160082 21559442 خیاطة المالبس الجاھزة
 5899928 10364171 اتھاالجلود ومنتج

 19171833 39958522 منتجات الخشب واألثاث
 2395394 8347690 المنتجات الورقیة والطباعة
 12377598 20500640 صناعة المنتجات الكیمیاویة

 111413371 202869217 منتجات الخامات التعدینیة غیر المعدنیة
 9887172 14527204 الصناعات المعدنیة األساسیة

 39550604 82083080 لمنتجات المعدنیة عدا المكائنا
 273980 451720 صناعة وتصلیح المكائن

 _ _ صناعة وتصلیح اللوازم الكھربائیة
 _ _ صناعة وتصلیح وسائط النقل

 24182834 30083778 صناعات متفرقة
 _ _ خدمات صناعیة

 389231285 815953528 المجموع

  
نتاج جورھم وقیمة االاعدد المنشآت والمشتغلین و

  والمستلزمات
في المنشآت الصناعیة الصغیرة حسب المحافظة لسنة 

  )لف دینارا (2009
  
  

عدد  المحافظة
 المنشآت

عدد 
 المشتغلین

األجور 
 والمزایا

قیمة 
 نتاجاال

قیمة 
مستلزمات 

 االنتاج



 40706180 60244874 6952006 3786 1283 نینوى
 24930739 42168152 2866639 1400 543 كركوك
 32317499 55317155 5518446 2369 1067 دیالى
 16074731 34833494 4282687 1537 796 االنبار
 22107785 42298411 4486329 2417 883 بغداد
 20966796 30088181 2706877 2010 882 بابل

 24134821 33444517 5084892 1491 506 كربالء
 10527979 19284488 2187680 806 485 واسط

 57879689 102937876 2747086 1275 428 صالح الدین
 52343534 141563966 9612415 2766 825 النجف

 17332665 39918658 7393505 2818 692 القادسیة
 25987247 32365254 1381266 907 363 المثنى
 8432858 104878312 2959050 1334 736 ذي قار
 23165774 56359570 3411445 1844 473 میسان
 12322988 20250620 3518712 1020 327 البصرة

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

 _ _    السلیمانیة

 389231285 815953528 65109035 27780 10289 المجموع

  
  

وفق جورھم اعدد المنشآت الصغیرة وعدد المشتغلین و
  الصنف

  )الف دینار (2009عام 
  

 عدد المشتغلین
صناعةنوع ال عدد  

بدون  باجر المنشات
 االحداث المجموع اجر

األجور 
 والمزایا

 _ _ _ _ _ _ التعدین واألستخراج
 24532510 _ 10064 3188 6876 2053 المواد الغذائیة
 1177122 _ 840 509 331 296 المنسوجات

 2650144 _ 2058 1318 740 1494 خیاطة المالبس الجاھزة
لود ومنتجاتھاالج  460 417 212 629 _ 1275474 

 5202574 _ 2831 1344 1487 1481 منتجات الخشب واألثاث
 1127512 _ 526 176 350 258 المنتجات الورقیة والطباعة
 2070320 _ 885 200 685 262 صناعة المنتجات الكیمیاویة

منتجات الخامات التعدینیة غیر 
 14666835 _ 4258 768 3490 1123 المعدنیة

 1555530 _ 574 142 432 258 المنتجات المعدنیة االساسیة
 10167589 _ 4625 1945 2680 2471 المنتجات المعدنیة عدا المكائن

 31424 _ 65 37 28 13 صناعة وتصلیح المكائن
 _ _ _ _ _ _ صناعة وتصلیح اللوازم الكھربائیة

 _ _ _ _ _ _ صناعة وتصلیح وسائط النقل



عات متفرقةصنا  120 162 263 425 _ 651001 
 _ _ _ _ _ _ خدمات صناعیة

 65109035 - 27780 10102 17678 10289 المجموع

  
عدد المنشآت الصناعیة المتوسطة وعدد المشتغلین 

  جورھماو
  )الف دینار  ( 2009وفق الصنف عام 

  
  

عدد  نوع الصناعة
 المنشات

عدد 
 المشتغلین

 جوراال
 والمزایا

ین واألستخراجالتعد  1 17 74400 
 1976235 563 30 المواد الغذائیة
 _ _ _ المنسوجات

 16903 10 1 خیاطة المالبس الجاھزة
 139870 37 2 الجلود ومنتجاتھا

 128400 43 2 منتجات الخشب واألثاث
 _ _ _ المنتجات الورقیة والطباعة
 176086 64 5 صناعة المنتجات الكیمیاویة

مات التعدینیة غیر منتجات الخا
 213334 54 4 المعدنیة

 _ _ _ المنتجات المعدنیة االساسیة
 66900 22 2 المنتجات المعدنیة عدا المكائن

 30000 10 1 صناعة وتصلیح المكائن
 _ _ _ صناعة وتصلیح اللوازم الكھربائیة

 192705 51 3 صناعة وتصلیح وسائط النقل
 _ _ _ صناعات متفرقة

عیةخدمات صنا  _ _ _ 

 3014833 871 51 المجموع

  
  

نتاج جورھم وقیمة االاعدد المنشآت والمشتغلین و
  نتاجومستلزمات اال

 عامحسب المحافظة   في المنشآت الصناعیة المتوسطة
  )لف دینارا (2009

  

عدد  المحافظة
 المنشآت

عدد 
 المشتغلین

األجور 
 والمزایا

قیمة 
 األنتاج

قیمة 
مستلزمات 

 االنتاج
ىنینو  3 37 91800 511401 373109 



 1691258 2636631 424978 147 10 كركوك
 1154520 1588400 183975 74 5 دیالى
 _ _ _ _ _ االنبار
 2614508 4328630 587846 165 11 بغداد
 2299155 4344971 996015 262 11 بابل

 _ _ _ _ _ كربالء
 _ _ _ _ _ واسط

 590350 2005000 141850 37 3 صالح الدین
 203838 518144 141185 32 1 النجف

 _ _ _ _ _ القادسیة
 _ _ _ _ _ المثنى
 _ _ _ _ _ ذي قار
 _ _ _ _ _ میسان
 1853154 2590601 447184 117 7 البصرة

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

 _ _ _ _ _ السلیمانیة

 10779892 18523778 3014833 871 51 المجموع 

  
  

  حصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة المتوسطة اال
  )لف دینارا (2009 - 2000للسنوات 

  
  

 نتاجقیمة مستلزمات اال نتاجقیمة اال جور والمزایااال عدد المشتغلین عدد المنشات السنة
2000 156 2275 901259 14513733 10204300 
2001 142 2123 924069 21992301 16937526 
2002 80 1237 689609 10272141 5796834 
2003 79 1407 1329300 11801300 7210200 
2004 92 1668 2593500 23670800 17572900 
2005 76 1397 2721499 24348646 16342635 
2006 52 960 2485653 19515735 9299059 
2007 57 1117 2836567 18468743 11444520 
2008 _ _ _ _ _ 
2009 51 871 3014833 18523778 10779892 

مائة الف (شخصا وتستثمر أقل من ) 29 - 10( اعتبرت المنشآت التي تستخدم 1983ابتداء من عام : مالحظة 
 . منشآت متوسطة- في المكائن ) دینار

  
 خالل المدة %3.2 عدد العاملین في المشاریع الصغیرة بمعدل سنوي قدره  ارتفع 
 مما یعني %4.1  زیادة عدد المشاریع الصغیرة بمعدل،بسبب2001 – 1988

بین عامي  2 الى 2.3 انخفاض متوسط عدد العاملین للمشروع الصناعي الواحد من
 المشاریع الصغیرة تشكلو!لى فردیة ھذه المشاریعا مما یشیر 2001 عام و1988

من مجموع المشاریع الصغیرة والمتوسطة خالل المدة % 99في العراق نحو 



مالي عدد المشاریع الصغیرة جا من %13وضمت البصرة مثال ،2001 – 1988
 2003 عام 17929عدد المشاریع الصناعیة الصغیرة في العراق وبلغ .في العراق

% 4.2 مشروع في البصرة اي ما نسبتھ 753، عامل50207عمل فیھا نحو 
  %.4.3 عامل بنسبة 2155و

/ 2007    بلغ عدد منشآت وورش خدمات الصیانة والتصلیح في العراق عام 
،وعمل فیھا 2005عن عام % 46.3 وبنسبة انخفاض قدره  ورشة32961
وبلغ العدد االجمالي لورش صیانة ! من االحداث6437 من العاملین،بینھم 67532

 منشأة وبنسبة انخفاض 20608 / 2007وتصلیح المركبات ذات المحركات عام 
وبلغ عدد الورش المتخصصة في تصلیح السلع !2005عن عام % 50.4قدره 

عن عام % 38.3،وبنسبة انخفاض 12185/  2007المنزلیة عام الشخصیة و
% 18.3 بزیادة قدرھا 168اما ورش تصلیح الدراجات الناریة فبلغ عددھا !2005

  ! 2005عن عام 
  

ت خدمات التصلیح والمشتغلین فیھا واجورھم آعدد منش
  2007حسب المحافظة لسنة 

  )الف دینار(
  

  االجور  المجموع  بدون اجر  بأجر  عدد المنشآت  المحافظة  عدد العاملین
 4334109 4716 2539 2177 1863 نینوى
 706210 949 543 406 367 كركوك
 701300 3569 2884 685 2829 دیالى
 1900675 2028 1364 664 1181 االنبار
 37957590 16163 6917 9246 6917 بغداد
 3039900 4441 3482 959 2180 بابــل
 1383920 3349 2763 586 1817 كربالء
 1454090 2048 1228 820 1228 واسط

 2057880 3267 1985 1282 1385 صالح الدین
 1878000 3394 2756 638 2029 النجف

 2951940 4483 3090 1393 2350 القادســیة
 3117720 2114 1042 1072 552 المثنى
 1524000 2395 1704 691 1702 ذى قار
 1384625 1996 1334 662 1090 میسـان
 11469000 4525 2814 1711 2537 البصرة

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



 19204816 59437 3253 4842 2934  السلیمانیة
 95065775 118874 39698 27834 32961  المجموع

  
  

عدد ورش خدمات الصیانة والتصلیح حسب المحافظات 
  2007العراقیة عام 

  

  
   

بأسلوب (ال یوجد في العراق مؤسسة واحدة لتمویل المشاریع الصغیرة     
بین مؤسسات  الضروریة شراكاتالقامة ،وینتظر ھذا القطاع ا)الضمانات الشخصیة

التمویل الصغیرة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي التجاري والمنظمات الدولیة 
الصغیر في وزارة التجارة والبنك نشاء وحدات للتمویل واالداعمة للتمویل الصغیر،

معالجة و.المركزي العراقـــي لتقدیم االستشارات الالزمة لعمل المشاریع الصغیرة
بناء قطاعات مالیة في العراق قادرة على توفیر القروض یحقق ھذه المتطلبات 

وھو ما یمثل احد الوسائل الفاعلة في توفیر فرص ،الصغیرة للمشاریع الصغیرة
طار المناسب یدة في مجموعة واسعة النطاق من القطاعات وتوفیر االالعمل الجد

لنمو القطاع الخاص وبالتالي تقلیص مستویات البطالة والبطالة الجزئیة وخفض 
  .عداد الفقراءا

 مالیین 5ولى قدرھا ا ة،منح2003تاحت سلطة التحالف المؤقتة بعد نیسان    ا
ة المشاریع الصغیرة في المراكز دوالر بغرض تقدیمھا كأئتمانات صغرى لتنمی

خرى للمناطق امالیین دوالر  5و الحضریة للمناطق الجنوبیة للعراق 
وبدأت العملیات الخاصة بالمنطقة الجنوبیة في النجف تدیرھا مؤسسة !الشمالیة

صحاب المشاریع الصغیرة بقیمة  قروضا التقدمحیث ،CHFسكان التعاوني اال
  .ولیس عینیة) نظام الكفالة( دوالر وبضمانات شخصیة 3000

ال یتناسب مع والمتوسطة لى مؤسسات تمویل للمشاریع الصغیرة اافتقاد العراق     
ما یمتلكھ العراق من موارد ضخمة وال یتالءم مع الطریقة التي یراد بھا تحویل 

ن ان ھذا التحول ینبغي االقتصاد العراقي من اقتصاد موجھ الى اقتصاد سوق أل
طات كثیرة من بینھا بناء قدرات القطاع الخاص على المستویات یخضع الشترا

صحاب مشروعات العمل الى بناء مھارات انشاء بیئة تنظیمیة سلیمة اكافة،من 



توفیر التمویل الضروري للمشاریع الصغیرة،حتى والى الحر في القطاع الخاص،
  . على مورد النفطیمكن تحقیق التنوع في االقتصاد العراقي بعیدا عن االعتماد الكلي

  
  
 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 
 راقبنیة الفساد المركبة في الع 
 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 
  اعة العراقیةالفساد االداري والمالي وراء تحطیم الصن.. 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
 للبحوث والدراساتمركز االضواء /الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستان 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
 لیث الحمداني/عن الصناعة في العراق وما یكتب عنھا....سوى السواد) العیون (ن الترى بعض حی 
  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 دراس د .د/ میدانی 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/الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق. 
 احمد الناصح/یلواقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التشغ. 
 ھاشم االطرقجي/توقف اغلب الصناعات الصغیرة في العراق. 
  خضیر النداوي/الواقع والتحدیات..2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد. 
  ات بط آلی ري وتخ نھج الفك بابیة الم ین ض راق ب ي الع ة ف صادیة الراھن ة االقت كالیة التنمی اش

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

 .حمودي
 اسعد جواد كاظم و عقیل عودة/التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة. 
 مدحت كاظم القریشي.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 محمدفارس مھدي/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى . 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 



  محمد سلمان حسن.د/ التطور االقتصادي في العراق 
  محمد سلمان حسن.د/دراسات في االقتصاد العراقي 
  النكلي. كاثلین م/ تصنیع العراق 
  سعید حمادة/ النظام االقتصادي في العراق 
  توماس بالوك/ سیاسة االعمار االقتصادي في العراق 
 میر بصري/ سات في االقتصاد العراقي درا 
  خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953تقریر الدخل القومي في العراق 
  حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 14الخلفیات االقتصادیة لثورة 
 ایاد عطیة الخالدي/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار االبرنامج المن 
 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/ التخطیط االقتصاديدراسات في 
 فالح خلف الربیعي.د/مواجھتھا ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 حسین ناصر الھاللي/ازمة في ازمة-الصناعة والكھرباء 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 د الرضانبیل جعفر عب/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 احمد ابریھي العلي/دور الطاقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیة 
 حسن فیاض.د/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/الدور االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق  
 عماد عبد اللطیف سالم/ ولة والقطاع الخاص في العراقالد 
 راق للمدة ي الع ة ف د و )/2010 – 2000(الطاقات المعطلة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

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

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / راعي في العراقدور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الز  
 جمال باقر مطلك / تفعیل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمویل السكني  
 ستار البیاتي / المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك  
 لیدار وآخرونقصي الك / اثر التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراق  
  عبد هللا الشاوي / "دراسة میدانیة"دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق  
  ثامر / دراسة نظریة -توظیف الصناعات الحرفیة المحلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق

  الحیالي
  جابر شنجارعبد الكریم/ ؟ 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  / جریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

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

  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/ دیات االصالح االقتصادي تح 
 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 – 2011تیجي لالقتصاد العراقي الخیار االسترا 
 كمال البصري.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 علي العالق/احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
  مد جویداح / مستقبل السیاسة العراقیةرسم االستثمارات ودورھا في 
 شویھ و اء المنجزات االا سیاسة ت ورة لغ ضان ا تّموز و 14قتصادیة لث ي .د/  ..مراضاحت د عل محم

 عوض
 فالح عبد الجبار / والتراكم الحضاري المبّدد... التي تولد وال تولد  الوسطى العراقیة الطبقات 
  وزارة التخطیط / 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات 
 حسن لطیف الزبیدي.د/ ادي في العراق المشھد االقتص 
  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/ القتصاد كلیة االدارة وا/ 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
  ة شركة العام مالئمة نماذج التخطیط االجمالي لبیئة التصنیع في العراق وتقویم ادائھا بالتطبیق في ال

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

  11العدد /العراقي
 قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-القطاع الصناعي 
 احمد توفیق / ابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھاالمعوقات التي تج 
  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 الدولیة االمریكیة للتنمیة 

  
 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 / والمتوسطة في العراق وأثرھا في التشغیلواقع الصناعات الصغیرة  
 اسعد جواد كاظم / التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة  
 في ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراق ستراتیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةا / 

  محمد المعموري و ثائر العاني
 سندس جاسم  / لمشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في العراقالدور االقتصادي لبرامج دعم ا

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

  



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

 رواء النجار و زینة الصفار /  غلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصةاألكتتاب الم  
 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 / تدفقات الصناعیة في تلویث المیاه القریبة من نقاط التصریف في محافظة البصرة آثار الم
 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   تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة النفایات المحلیة الصلبة

 حسن مظفر الرزو)/تطبیق میداني على مشروع مقترح في جمھوریة العراق(العربیة
 عبد اللطیف محمد ابو العطا.د/المخلفات الصناعیة واعادة تدویرھا 
 اوزجان یشار/یئةالصناعات البالستیكیة وسالمة الب 
 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/ في العراق الطاقة الكھربائیة والتنمیة 

  
  

  ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ العراق ینفق ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنت  
 عامر عبود الشیخ علي/تدھور الصناعات الجلدیة في العراق 
 
 رشید السراي/حقائق عن االتصاالت في العراق 
  یوسف علي خان/  وخفایاھا – االنترنیت والموبایل –شركات االتصاالت 
 محمد شریف ابو میسم/المستھلك والھاتف النقال 
 اقدس رشید وآمال حسوني/الحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقالة. 
 ھالة صالح الحدیثي.د/بحث عن النظام القانوني لعقود الھواتف النقالة. 
 ولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیثةالمسؤ . 
 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 
  على جاسم العبیدي و ماھر صبري درویش/التي تواجھ القوى العاملة في العراقالمشاكل 

 
  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/قصناعة الدواجن في العرا. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 



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

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

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

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 
 نھلة یحیى نزھت / دیر لالسواق الخارجیةصناعة الشخاط في العراق وامكانیة التص 
 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/ لمعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة تقویم ا 
 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/  ) 2007 – 1995(تحلیلیة لواقع الصناعات الكیمیاویة في العراق للمدة دراسة

 .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(  االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدویة في نینوى للمدةتقییم كفاءة

 .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/عامة للخیاطةانتاجیة المواد في المنشأة ال. 

  
  

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

  
  

  بغداد
31/3/2013 

 
 
 
 
  


