
وزاره الصناعه والمعادن

اواقع الصناعه في العراق وسبل النهوض به



اهميه الصناعه الوطنيه

(القطاع العام والخاص) تمثل سياده وقوه سياسيه للبلد•

من الناتج القومي من الصناعه %14) دعم اقتصادي للبلد•

(2003قبل عام 

لها يمليار دوالر تم تحو321.6) الحفاظ على العمله الصعبه•

(2014-2006للخارج لغرض االستيراد االستهالكي من 

(البطاله الحقيقيه والمقنعه)تشغيل االيادي العامله•

(اغراق السوق لسحب العمله) دوران راس المال داخل البلد•



واقع الحال االداري

(منها فقط تدفع رواتبها من مواردها2)شركه تمويل ذاتي 31•

دوائر تمويل مركزي8•

هيئتان تمويل مركزي•

مكتب مفتش عام•

المالك القيادي

وكالء3,مستشار1,مفتش عام,مدير عام 41



واقع الحال المالي

موظف2213التمويل المركزي  •

موظف136472التمويل الذاتي •

موظف138685المجموع         •

دينار سنويا39,008,000,000رواتب التمويل المركزي •

دينار سنويا1,150,034,000,000رواتب التمويل الذاتي •

د س49,686,278,580مساهمه الشركات في دفع الراتب •

اسنويتقريباترليون دينار1.3مجموع الرواتب السنويه •



واقع حال المشاريع

مشروع لتاهيل معامل154عدد المشاريع الكلي •

مشروع فقط بتخصيص ( 32)2016عدد المشاريع المستمرة لسنة •
49,400,000,000اجمالي 

486,009,000,000هي 2016المبالغ الواجب تخصيصها •

خالل الثالثة ترليون دينار1,97المبلغ الالزم الكمال المشاريع  •
سنوات القادمة

---------------------------------------------------------------

297,886,000,000الديون الواجبه الدفع المترتبه على الوزاره •

ديون شركات الوزاره على الجهات الحكوميه االخرى•

دينار460,970,789,776



جدول ديون الوزاره على الجهات االخرى

مليار دينار460,970,789,776
مليار82.3النفطمليار115,5الكهرباء

مليار19.8الموارد المائيهمليار22.4الدفاع

مليار15.2تاالعماروالبلديامليار17.8الداخليه

مليار9.8هالصحه والبيئمليار56.1التربيه

مليار21الشبابمليار1التجاره

مليار11.2ومالتعليم والعلمليار6.7النقل

مليار4الماليهمليار4.3الزراعه

مليون117العململيون302الهجره

مليار14.5البصرهمليار5.7بغدادامانه

مليار2بابلمليار2.6المثنى

مليون519ذي قارمليون930كربالء



واقع الحال الفني 

283عدد المعامل الكلي في الوزاره •

131عدد المعامل المتوقفه تماما •

نقص )152عدد المعامل التي تعمل بطاقه غير كامله •

(االموال ومشاكل الطاقه والوقود وقدم الخطوط النتاجيه

فقط21المعامل المستثمره •

هي % 25المنتجات التي تزيد فيها القيمه المضافه عن •

منتج فقط270



الثروه المعدنيه

مليون طن195جبسممليون طن900كبريت

م ط43ملحم ط9500فوسفات

م ط2.7معادن فلزيهم ط400رمل سيلكا

3م متر685اطيان حديثهم ط1150كاؤولين

م ط3.2رمل فلدسبارم ط385بنتونايت

م ط1.2بوكسايتم ط80حديد سمنتي

م ط1.4بورسيلينايتم ط9500كلس

م ط675دولومايتم ط35غلوبيرايت



خطة العمل وتشمل
فنيا

راكه تسهيل االستثمار والش

مع القطاع الخاص 

دني فتح باب االستثمار المع

 اكمال تاهيل الخطوط

اقدات االنتاجيه وتصفيه التع

مع المجهزين

تشكيل خليه تواصل مع

الوزارات االخرى 

 انهاء حاله الوساطه

مه المتبعه ووضع شرط القي

المضاف في االنتاج

 ضوابط مرنه لعمل

الشركات

 محاوله حل المشاكل

السانده لالنتاج كالوقود 

والطاقه

التركيز على ا الصناعات

الحربيه

أداريا

 دمج الشركات

المتشابهه 

 مناقله المعامل

لحصر االنتاج 

النمطي

 تقليل عدد

المدراء العامين

 اعطاء صالحيات

للشركات حسب 

22قانون 

 تخويل مدراء

المصانع صالحيات

واسعه

ميه فتح فروع للتن

الصناعيه في 

المحافظات

ماليا

 تطبيق قانون التعرفه وحمايه

فذ  وعلى كل المناوالمستهلك المنتج 

ن وتقنين االستيراد وتفعيل قانو

الموازنه والمحافظه على العمله 

الصعبه

 اعطاء اولويه لخطوط االنتاج في

الدفع االجل 

ه تحويل بعض الشركات الى مساهم

واعطاء نسبه للعاملين

 تعظيم موارد الشركات من خالل

االصول الثابته 

ااستثناء المنتج من شهاده المنش

فتح منافذ بيع مباشر

(الحوافز)تغيير قوانين بريمر

اقرار قانون المدن الصناعيه

تشجيع القروض الصناعيه

بشريا

ت تجديد دماء القيادا

بالوزاره 

ايدي عامله شابه

 فتح مراكز تنميه

غط بشريه وتقليل الض

على المستثمرين 

بخصوص العماله

السعي لخفض سن

التقاعد مع ضمان 

الحقوق التقاعديه

 فتح باب التقاعد

عام 50لمن دون 

عام 15ولديه خدمه 

مع ضمان حقه 

من ةوارة التقاعدي

المالية

 اعطاء مكافاه نهايه

الخدمه



المتحقق من الخطه
شركه فقط و مناقله المعامل و 31تقليل الترهل االداري ودمج الشركات ب •

نظمه انشاء مراكز تنميه االعمال تنفيذا لدراسه هيكله الشركات واعاده كتابه اال
الداخليه

معمل 30طرح المعامل لالستثمار و المشاركه مع القطاع الخاص الوجبه االولى •
معمل90وتهيئه وجبه ثانيه لالعالن 

لتنميه الصناعيهالبدء بحمله وطنيه للترويج والتسويق للمنتج الوطني وفتح فروع ل•

ان قيمه البدء بانتاج االسمده وبعض البتروكيمياويت وتجميع السيارات وضم•
منتج271مضافه حقيقيه ل 

لدوائر ايقاف عمليات تكون فيها شركات الوزاره كوسيط بين القطاع الخاص وا•
االخرى لبناء الثقه مع دوائر الدوله االخرى 

المحافظه على الثروه الحديديه وايقاف تهريب السكراب•

تشكيل هيئه الصناعات الحربيه•

زمه تشكيل لجان متابعه مع الوزارات ورفع القرارات المطلوبه والقوانين الال•
لمجلس الوزراء

لمجلس 1988لعام 91البدء بعمليات االستثمار المعدني و رفع تعديل القانون •
لشورى الدوله



المطلوب لمساعده الصناعه الوطنيه

لتمويل اقرار مقترحات اللجنه النيابيه المكلفه بحل مشكله ا•
الذاتي واصدارها كقرار ملزم لجميع الجهات وكذلك لجنه  

446الوزاريه المشكله بموجب االمر الديواني 

الزام الوزارت االخرى بتسديد ديونها لشركات التمويل•
ن الموازنهنوالذاتي من خالل قا

ع اعطاء صالحيه مباشره لتفعيل االستثمار والمشاركه م•
القطاع الخاص في االنتاج

تشجيع التقاعد المبكر بغض النظر عن العمر والخدمه•
من الراتب للجميع% 80يل الذاتي و ب ولموظفي التم



المطلوب لمساعده الصناعه الوطنيه

ايقاف دعم سعر الدوالر في االستيراد ومن خالل مزاد البنك •
المركزي وتخفيض سعر الفائده للقروض الصناعيه

وحمايه 11الزام جميع الدوائر بتنفيذ قانون حمايه المنتج رقم•
2010لعام 14وقانون منع االحتكار رقم 1المستهلك رقم 

لعام 22الزام جميع المنافذ بتطبيق قانون التعرفه الكمركيه رقم •
2010

اعه مع تفعيل الماده القانونيه في الموازنه للشراء من منتجات الصن•
وتزويد اعطاء مرونه في فرق السعر للبضائع ذات السعر المنخفض

ه وزاره الصناعه باحتياجاتها السنويه من المنتجات العطاء فسح
زمنيه لتهيئه مستلزمات االنتاج وتحديد طاقاتها االنتاجيه



المطلوب لمساعده الصناعه الوطنيه

تحويل بعض الدوائر والشركات الى تمويل مركزي•

دوائر يل نقل الموظفين من شركات التمويل الذاتي الىهتس•

الدوله ذات التمويل المركزي

سعر الزام وزاره النفط بتوفير الوقود للمعامل الصناعيه ب•

كهرباءمدعوم ينافس سعره في دول الجوار وكذلك بالنسبه لل

ع القطاةالقطاع الصناعي الخاص والمختلط كمعاملةمعامل•

العام

ارتباط المصرف الصناعي بوزاره الصناعه واعادهإعادة •

العمل بنظام حوافز االنتاج في المصانع



المطلوب لمساعده الصناعه الوطنيه
سارها تسريع انجاز القوانين المقترحه او التعديالت في م•

التشريعي في شورى الدوله او االمانه العامه ومجلس 
:النواب واهمها

1988لعام 91تعديل قانون االستثمار المعدني رقم 1.

1998لعام 20تعديل قانون االستثمار الصناعي رقم 2.

قانون المدن الصناعيه3.

قانون اداره النفايات4.

قانون الطاقه المتجدده5.

الملكيه الفكريه والعالمات التجاريه6.

قانون المشاريع الصغيره والمتوسطه7.



الصناعه الحربيه

االمن القومي للبلد•

سياده البلد •

د فيمكن في حاله انتاج االعتده داخل البل) الناحيه االقتصاديه •

من % 31من اسعار االعتده المتوسطه وتوفير % 29توفير 

(اسعار االعتده الخفيفه كمعدل سنوي

اديه مليار دينار سنويا من مبالغ االستير850توفير مايقارب •

في اوقات الحرب

اكتفاء ذاتي في وقت السلم•
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شكرا لتفاعلكم مع

الصناعه العراقيه

ا صناعتنا هويتن

اشتري عراقي شجع منتوجك 


