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 :  المقدمة

الصحي في البلد، كونها توفر اللقاحات تمثل الصناعات الدوائية أحد أهم المرتكزات األساسية لألمن  
 الواقية من األمراض واألدوية المعالجة لمختلف أنواع األمراض.

ومن المالحظ قلة االهتمام بالصناعات الدوائية رغم أهميتها الشديدة، فمصانع األدوية القائمة في  
  ألنواع األمراض.العراق ال تلبي جميع الطلب المحلي على األدوية وهي أنواع كثيرة جدًا تبعاً 

األمر الذي أدى إلى اللجوء إلى عملية االستيراد العالية أو المنخفضة منها، األمر الذي يؤدي إلى  
استنزاف عشرات المليارات من الدوالرات سنويًا للحاجات االستيرادية منها وما يتبعه ذلك من هدر 

ة األدوية المصنعة في العراق وتاريخها  لموارد العملة الصعبة في البلد، ورغم الجودة العالية لنوعي
الممتاز، إالا أنا المالحظ عدم االهتمام الكافي بمصانع األدوية بالشكل الذي تستحقه هذه الصناعة  

 االستراتيجية في البلد لما لها من مساس بحياة وصحة المواطن.

التحتية لمصانع  يفترض بالجهات المختصة العمل باهتمام أكبر في مجال تطوير وتوسيع البنية  
األدوية في العراق عن طريق توسيع الخطوط اإلنتاجية للمصانع الموجودة حاليًا والعمل على إنشاء 
مصانع جديدة يمكنها توفير الحاجة المحلية لمختلف أنواع األدوية والمستلزمات الطبية األخرى  

الدعم يكون  أن  ويمكن  العراقية،  المحافظات  أغلب  يغطي  وبما  تخصيص    للمواطنين  بواسطة 
المساحات المالئمة إلنشاء هذه المصانع وأن يراعي التوزيع الجغرافي المالئم لها وبما يمكنها من  
أداء دورها بالصورة الصحيحة وتغطية الطلب المتزايد، كما أنا عوامل الدعم األخرى تتمثل بتوفير  
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المكائن واآلالت الخاصة بالخطوط    المبالغ المالية الالزمة لألعمال االنشائية لهذه المصانع وتوفير
 .(1) اإلنتاجية لمختلف أنواع األدوية التي ستقوم هذه المصانع بإنتاجها

فضاًل عن توفير المواد األولية الالزمة إلنجاح وإكمال متطلبات هذه الصناعة. كذلك يفترض العمل  
جال الصناعة الدوائية  على رفدها بالمالكات الوظيفية المتخصصة واأليدي العاملة المساهمة في م

 وبما يمكنها من أداء مهامها بنجاح. 

ع وتشجيع الصناعات الدوائية في العراق يمكن أن يشمل كذلك إلى جانب تبني القطاع   إنا التوسا
العام ودعمه في هذا المجال إلنشاء مصانع األدوية، القطاع الخاص عن طريق تشجيعه وتقديم  

مصانع، فضاًل عن جذب االستثمارات األجنبية لهذه الصناعة  التسهيالت المطلوبة إلنشاء هذه ال
 المهمة والحيوية والتي لها خبرة وسمعة جيدة في األسواق العالمية.

% من االحتياج المحلي، كون االعتماد على  14ال تزال الصناعة الدوائية المحلية ال تغطي سوى  
معمل أدوية سامراء فقط، بدون توسيعه أو فتح فروع أخرى في محافظات البالد أو في األقل توسيع  
طاقته اإلنتاجية، لذا فإن تلك الصناعة بقيت متأخرة، مقابل ذلك بات التوجه نحو االستيراد هو  

صناعات المحلية من األدوية. ورغم اتخاذ وزارة الصحة  السمة الرئيسة، األمر الذي عرقل الترويج لل
( مادة  23والبيئة إجراءات عدة تهدف الى دعم وتعظيم الصناعة الدوائية، شملت منع استيراد )

دوائية من خارج البالد، كونها تنتج محليًا، ال سيما أن هذا اإلجراء يعطي فرصة لترويج المنتج  
زارة تعميمًا الى المنافذ الحكومية لمنع دخول تلك المواد الى  المحلي داخل البالد، إذ أرسلت الو 

البالد، إال أن المؤشرات تشير الى غير ذلك رغم افتتاح المصنع العراقي للمواد الصيدالنية بعد 
 ( 4)اعادة تحديث آليات العمل فيه بتكنولوجيا حديثة ومعايير وشراكات عالمية 

ق يعد أحد القضايا الحيوية والمهمة والتي يجب أن توليها االهتمام بالصناعات الدوائية في العرا
الجهات المختصة األهمية التي تستحقها وذلك لتعلقها بأمور بالغة الحيوية لجميع المواطنين، فضاًل  
عن االهتمام بها والتوسع في إنشاء مصانع األدوية سيقلل إلى حد كبير من االعتماد على استيرادها  

ر مبالغ مالية كبيرة جدًا يمكن اإلفادة منها في أوجه التنمية المختلفة، فضاًل  من خارج العراق ويوف
عن ضمان توافر النوعية الجيدة لهذه الصناعة الدقيقة، كما أنا هذه الصناعة ستستوعب الكثير  
من األيدي العاملة المحلية وستؤدي إلى تقليل معدالت البطالة وبما يؤدي إلى انتعاش االقتصاد  

 .العراقي



3 
 

النهوض  في  وحاسمة  أساسية  ركيزة  يعد  والذي  بلدنا  في  الصناعي  القطاع  تعزيز  جانب  إلى 
 االقتصادي أليا بلد من بلدان العالم في عصرنا الراهن. 

ويعتقد   والخاص،  العام  القطاعين  من  مختلطة  مبادرة  العراق  في  الصحية  الرعاية  نظام  يعتبر 
القد  لديه  القوي  الخاص  القطاع  أن  هذه  الكثيرون  ولتحقيق  المتعثر،  العام  القطاع  ترقيع  رة على 

الغاية، توجد فرصة خاصة لشركاء األدوية األجانب الستثمار خبراتهم في السوق، مما يؤدي إلى  
 ( 2)سوق تنافسية متنامية من شأنها تحسين قطاع الصناعة الدوائية في العراق.

الدوائية في العراق تأسست العراق كدولة مس على أرض كانت   1932تقلة عام  سوق الصناعة 
موطنا لحضارات بالد ما بين الرافدين القديمة. حتى الخمسينيات من القرن الماضي، كانت العراق  
تعتمد على الزراعة واألراضي الزراعية. بدأ اكتشاف النفط منذ ما يقرب من قرن من الزمان في  

ا بلغ  البترول.  صادرات  نحو  كبير  بشكل  البالد  اقتصاد  للعراق تحويل  اإلجمالي  المحلي  لناتج 
، وفًقا ألرقام البنك الدولي. مما يضع البالد ضمن أفضل  2019مليار دوالر في عام    225.50

قطاع النفط بشكل أساسي، الذي   –اقتصاًدا عالمًيا. الناتج المحلي اإلجمالي مدفوع بالصناعة    50
% من الناتج المحلي 4.5ل من  % من اإليرادات الحكومية. يتم إنفاق أق85يوفر ما يقرب من  

اإلجمالي للبالد على قطاع الرعاية الصحية، مما يجعل العراق من أقل النسب المئوية لإلنفاق  
على الصناعة الدوائية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بين البلدان من نفس الطبقة االقتصادية.  

الشرق األوسط ككل نمًوا ملحوًظا على  وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد قطاع الصناعة الدوائية في  
  –   3.5مدى السنوات القليلة الماضية. تبلغ قيمة سوق الصناعة الدوائية في العراق اليوم حوالي  

مليار دوالر. تقدر شركة بيزنس مونيتور إنترناشونال أن سوق الصناعة الدوائية العراقي ينمو    4
 (5) % سنويا.15- 10بحوالي 

 مي للصناعة الدوائية في العراق الهيكل التنظياواًل : 

( مسؤولة بشكل عام عن ضمان توفر األدوية اآلمنة والفعالة. تمت MOHوزارة الصحة العراقية )  
( التي NBDSالموافقة على األدوية من قبل اللجنة الخاصة للمجلس الوطني الختيار األدوية )

تعمل تحت إشراف وزارة الصحة. إن سرعة الموافقة على األدوية في العراق آخذة في التحسن. 
حيث تقدر الجداول الزمنية بحوالي عامين وبسرعة تصل إلى ستة أشهر لألدوية التي تمر عبر  

ظيمية  مسار المراجعة المعجل. يدعم العراق بشكل متزايد الموافقات من المناطق ذات السلطات التن
في االتحاد األوروبي أو إدارة الغذاء والدواء األمريكية( للحصول على موافقة   EMAالصارمة )مثل  
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المسار السريع. يجب أن تكون شركات األدوية في العراق مسجلة في قسم الصيدلة بوزارة الصحة. 
الد  الشركات  تتجاوز  أن  الممكن  من  وترخيصه.  منتج  كل  اختبار  يجب  التسجيل،  ولية  بمجرد 

المتطلبات األساسية لتسجيل الشركة إذا كانت تقوم بأعمال تجارية من خالل شريك محلي يقوم  
لشركة  الحصري  الوكيل  هي  المثال،  سبيل  على  الحياة،  شركة  منها.  المنتج  باستيراد 

AstraZeneca    المناقصات في  المشاركة  وتسهيل  األسواق،  إلى  الوصول  وتوفر  العراق.  في 
العراقية    NBDS. تستمد  AstraZenecaالصيدالنية، وضمان التوزيع الموثوق والمتوافق ألدوية   

المستشفيات والصيدليات تخزينها  قائمة األدوية األساسية التي تشير إلى األدوية التي يجب على  
ليست   العملية  األدويةفإن  لشركات  مفيًدا  القائمة  في  المنتجات  إدراج  يعتبر  األوقات.  في جميع 
سهلة، بمجرد الحصول على الموافقة، تمر بعملية التسجيل، ستحصل على رخصة استيراد أثناء  

األدوية المزيفة تصنف معظم  عملية التسجيل حتى يمكن إتاحة الدواء للقطاع الخاص”. مشاكل  
التقييمات العراق على أنها “الخطر األكبر” عندما يتعلق األمر بالمناخ السياسي والتجاري. وُيعزى  

ق حول  ذلك إلى االضطرابات السياسية المستمرة. لسنوات، كانت الروايات المتناثرة تتدفق من العرا
 .( 8( ) 7)  خطورة حالة الرعاية الصحية 

Sources: Ali Azeez Al-Jumaili et al( 2013 ) , Pharmacy in Iraq: History, current status, and 

future directions, American journal of health-system pharmacy: AJHP: official journal of the 

American Society of Health-System Pharmacists 70(4):368-372 

األدوية المزيفة في العراق تقدر قيمتها بمليار دوالر في السنة. زعم تقرير أحدث   كانت صناعة 
% من األدوية في السوق يتم تهريبها من دول مثل تركيا وإيران واألردن ولبنان    40لرويترز أن  

 والهند والصين، وفًقا لتصريحات عامة لمسؤولي الصحة. 

 ية في العراق اآلفاق المستقبلية للصناعة الدوائثانيًا : 

قد يتباطأ التقدم المحرز في التحديات الموجودة مسبًقا داخل قطاع الصناعة الدوائية في العراق،  
،  2019لكن الدوافع التدريجية من قبل الحكومة تساعد في إعادة بناء النظام المتعثر. في عام  

المستشفيات  بامتالك  الخاصة  للشركات  للسماح  الصحة إصالحات  الجانب  أدخلت وزارة  . على 
التنظيمي، دفعت وزارة الصحة إلى األمام الحاجة إلى متطلبات امتثال أكثر صرامة في القطاع،  
مدعومة بالخبرات المتزايدة القادمة من كليات الطب في البالد. يقول الموسوي: “أدى هذا، مع 

الت ارتفاع  إلى  أدى  ضغط  خلق  إلى  السوق،  إلى  العالمية  الشركات  متطلبات  وقعات دخول 

 منتجات الشركات الدوائية الدولية

 شركات االدوية الوطنية مكاتب الدواء العلمية 

 الصيدليات الخاصة  مذاخر االدوية 
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. يخطو القطاع خطوات كبيرة في االتجاه الصحيح. ومع استمرار الشركاء الدوليين (  6)باستمرار
 .في النمو في السوق، ال يمكن لمعايير السالمة واالمتثال إال تعزيز هذا النمو

 

 التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في القطاع العام  ثالثًا: 

٪ ، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر  2.9مليون نسمة ، ينمو بمعدل    38مع تعداد سكاني يبلغ  
مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة ومع تزايد   128مليار دوالر أمريكي ، مع    143من  

الوقائية والعالجية ، يعد العراق وجهة الرعاية الصحية الناشئة  الطلب على أنظمة الرعاية الصحية  
األوسط الشرق  منطقة  في  إفريقيا  الرئيسية  الصناعات وشمال  تواجه  التي  التحديات  ابرز  فأن   ,

 :  (5)الدوائية في القطاع العام في أدناه

مليار   106.5في المئة فقط من موازنة الدولة البالغة    2.5  2019عام    خصصت الحكومة -1
 .دوالر لوزارة الصحة. وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بما يتم إنفاقه في دول أخرى بالشرق األوسط

تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومة المركزية في العراق أنفقت خالل السنوات  -2
لرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ نصيب  العشر األخيرة مبلغا أقل بكثير على ا

 649دوالرات في األردن و  304دوالرا في المتوسط بالمقارنة مع    161الفرد من هذا االنفاق  
 . دوالرا في لبنان

أساسية  مصنع    17هنالك    -3 أدوية  أيضا  تنتج  لكنها  الخاص  القطاع  لمستثمري  مملوكة 
 .بتكنولوجيا عفا عليها الزمن

 مريض   االف  10  لكل  اطباء  7  يعني  مما  الف  55  والممرضين  طبيب   الف  21  االطباء  عدد  -4
 مريض  االف  10 لكل ممرض  19و

وتضمن زيادة عائدات    يعتبر االقتصاد العراقي من أسرع االقتصادات نموًا في المنطقة ، -5
يعد  الرعاية الصحية.  لتحسين خدمات  النفط حصول الحكومة على األموال لتخصيصها 
قطاع الرعاية األولية أحد نقاط الضعف الرئيسية في البالد ، لكن رئيس الوزراء حريص 

 على تسريع استكمال مرافق المستشفيات الجديدة من أجل رفع جودة الخدمات ". 

ام الرعاية الصحية في العراق مع عبء األمراض الحالي ، بما في ذلك المستويات بينما يكافح نظ
المرتفعة من األمراض المعدية والتدفق المستمر للحاالت المرتبطة بالنزاع والتي تضيف باستمرار  
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إلى عدد سكان العراق الهائل من الضحايا الذين يعانون من تشوه دائم ، تواجه البالد أيًضا تحديات  
 ية ناشئة خطيرة. صح

تأتي هذه بشكل أساسي من الزيادات الكبيرة في تشخيص األمراض غير المعدية. يوجد في العراق  
الشرق   في  الدم  ارتفاع ضغط  النتشار  معدل  أعلى  الصحة    األوسط،اآلن  منظمة  لتقارير  وفًقا 

السكري والسرطان   العالمية ، مع عدم عالج معظمه تقريًبا. ُيعتقد أيًضا أن معدالت اإلصابة بمرض 
على الرغم من أن المدى الكامل لهذه األمراض المزمنة ال يزال غير معروف إلى   بسرعة،تتصاعد  

لم يتم إجراء سوى القليل جًدا من    مؤخًرا،حد كبير. كما الحظت اللجنة الدولية للصليب األحمر  
 األبحاث الوبائية في العراق. 

وال األدوية  لتسويق  العامة  الشركة  وتوزيع  تشرف  استيراد  على  )كيماديا(  الطبية  مستلزمات 
واألجهزة الطبية ، ومعدات المختبرات ، ومستهلكات المعامل ، والمعدات    الصيدالنية،المستحضرات  

)بغداد( وسلسلة   كيماديا مستودعات مركزية  تدير  العامة.  الصحية  الرعاية  لجميع مرافق  الطبية 
مع المحافظات غير المغطاة التي تزودها   افظات،المحتوزيع محلية من خمسة مستودعات في  

 .( 2)مباشرة من بغداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: Ali Azeez Al-Jumaili et al( 2013 ) , Pharmacy in Iraq: History, current status, and 

future directions, American journal of health-system pharmacy: AJHP: official journal of the 

American Society of Health-System Pharmacists 70(4):368-372 

 منتجات الشركات الدوائية الدولية

 شركات االدوية الوطنية مكاتب الدواء العلمية 

 كيماديا 

 الشركة العامة لتسويق المنتجات الدوائية والطبية  

المستشفيات الحكومي والمراكز 

 الصحية  
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٪ في السنوات الخمس الماضية.  61شهدت صناعة األدوية العراقية نمًوا ملحوًظا في البالد بنسبة  
يحتاج إصالح سوق األدوية إلى تنسيق على مستوى عاٍل مع    وبالتالي،  حجم اإلنفاق على األدوية 

شركاء متعددين. وتؤدي الزيادة المرتفعة في سلسلة التوريد والمرتبطة بإطالق منتجات صيدالنية  
مع زيادات تراجعية يمكن أن    األخرى،جديدة باهظة الثمن إلى زيادة النفقات على عكس البلدان  

تب العلمي لألدوية وتاجر الجملة وهوامش ابط العدد المتزايد للمكتحد من التكاليف اإلضافية. يرت
الصيدلة باختراق ضئيل / معدوم لبيانات نظام نقاط البيع اإللكترونية ، ال سيما في السوق الخاص 
، ويمثل عيًبا رئيسًيا لتقييم هذا السوق ويعتبر مصدر قلق كبير لألدوية الدولية الصناعات لزيادة  

. في العراق ، ال يعتمد قطاعا الرعاية الصحية العامة والخاصة على إدارة  (7)لبالد  مساهمتها في ا
[ التكلفة  الخبراء في  3،24فعالة من حيث  الكافية والموظفين  القدرات  [. ال تمتلك وزارة الصحة 

مجال اقتصاديات الصحة ، كما أن الروابط بين الوحدة االقتصادية في وزارة الصحة واألولويات  
اإللكترونية  الصحي الوصفات  ونقص   ، الطبية  الوصفات  توجيهات  أي ضعف   ، قوية  ليست  ة 

ومتابعة الوصفات خاصة في القطاع الخاص. االرتباك المحتمل بين المرضى واعتقاد العديد من 
العالمات   ذات  المنشئة  األدوية  تعادل  ال  الجنيسة  األدوية  أن  غير    التجارية،األطباء  والترويج 

ت األدوية من خالل زيادة عدد الممثلين الذين يحاولون التأثير على األطباء لوصف  المنضبط لشركا
اسم العالمة التجارية ، واستبدال األدوية الموصوفة بأدوية ذات عالمة تجارية مبتكرة في الصيدليات  
قبل   من  عامة  بأخرى  الموصوفة  األدوية  استبدال  عن  غير راضين  األطباء  )بعض  المجتمعية 

بشكل عام ، االستخدام غير الرشيد   (3) ، وعدم وجود مراكز لدراسة التكافؤ الحيوي    الصيدلي(
لألدوية في كل من القطاعين العام والخاص وعدم االمتثال لإلرشادات األساسية لوصف األدوية  
الرغم من حقيقة أن وزارة الصحة قد  الفئات ، على  وصرفها بشكل عام وخاصة بشكل خاص 

وائح الخاصة بالموافقة على اإلعارة والتسجيل و ضمان جودة المنتجات الدوائية وضعت قوانين و الل
، هناك عدة حواجز إعاقة هذه العمليات ، مثل: نقص المعرفة و عدم الكفاءة في شراء األدوية 
عالية الجودة ، البيروقراطية لتسجيل الشركات األجنبية ، ونقص اللوائح المناسبة الستيراد المعدات  

ة و المنتجات الصيدالنية ، الممثلين العراقيين المحليين ل الشركات األجنبية وبشكل عام على  الطبي
نطاق واسع الفساد. حسب تصورات الفساد مؤشر الفساد على مختلف مستويات القطاع العام ربما  
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  179من بين   160حسب تصنيف العراق في المرتبة    السوق،يكون قد لعب دوًرا رئيسًيا في هذا  
 . (4) 2020لة على مستوى العالم في عام  دو 

يجب تنظيم سوق األدوية بشكل جذري ومتوازنة من حيث القطاعين العام والخاص. على وجه  
وظائف.    الخصوص، والسليم  الصحي  النظام  هو جوهرية إلصالح  األدوية  قطاع  إصالح  فإن 

ح انهيار في سوق  الحاجة إلى سياسة صحية فعالة وحكيمة يتم اتخاذها لتصحيح الضعف وإصال
 الختام.األدوية. في 

 مستقبل الصيدلة في العراق. رابعًا: 

خضعت الصيدلة في العراق لتغييرات جذرية في العقدين الماضيين. ازداد عدد الصيادلة العراقيين   
كلية صيدلة جديدة خالل تلك الفترة   15مع إنشاء  الماضيين،ال سيما خالل العقدين   كبير،بشكل 

سريرية.  حققت مهنة الصيدلة في العراق العديد من التطورات  ال سيما في مجال الصيدلة ال  11،12
أكثر بروًزا.    العراق،مع استمرار ارتفاع عدد الصيادلة في   الرعاية الصحية  سيصبح دورهم في 

 يتعلق التحدي الرئيسي للصيادلة في العراق بآليات تمويل الرعاية الصحية. 

مفهوم التأمين الصحي بشعبية كبيرة في العراق بعد على عكس األنظمة الصحية في   ىلم يحظ
ال تعمل مؤسسات الرعاية الصحية العراقية ضمن نظام يحركه التأمين.    األخرى،بلدان  العديد من ال

 . (7) توجد شركات تأمين صحي عاملة في العراق الواقع الفي 

 

 :في القطاع العامالمؤسسات الصناعية  خامسًا:  

قدرها    االشتراكي ثالث مؤسسات محققة نسبة  القطاع  أعداد 17.6يبلغ عدد مؤسسات  % من 
% من إجمالي أعداد العاملين  79.5عامال وبنسبة    3190فيها    الدوائية يعملالمؤسسات الصناعية  

في هذه الصناعة    دورا قياديامما يدل على ان رأس المال االشتراكي يلعب    الدوائية.في الصناعات  
، (SDIالشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ) (هي ذه المؤسسات همن  

نينوى ) ( ، مصنع بغداد لصناعة  NDIالشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في 
 .الغازات الطبية وزجاج االدوية (
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طبببببببببببببيببببببعبببببببة  اسم المعمل 
 االنتاج

 المنتجاتنوع  نوع الصناعة

الشبببببركة العامة لصبببببناعة االدوية 
والمسببببتلزمات الطبية في سببببامراء  

(SDI) 

صبببببناعة االدوية فضبببببال عن   شاملة 
طبيببببة   انتببببباج مسببببببببببببببتلزمبببببات 

 صيدالنية 

،اشببببببببببببببربببببببة،  كبسببببببببببببببول   ، حبوب 
 مساحيق ،باودرات

قطرات مختلفة ، امبوالت ، مراهم 
، تحاميل ،اوكسببببجين طبي، غاز 

 التخدير

الشبببببركة العامة لصبببببناعة االدوية 
والمسبببببببببببببتلزمات الطبية في نينوى  

(NDI) 

صبببببناعة االدوية فضبببببال عن   شاملة
طبيببببة   انتببببباج مسببببببببببببببتلزمبببببات 

 صيدالنية 

 ، مبراهبم   ، كببسبببببببببببببببول   ، حبببوب 
 تحاميل شراب ، قطرات ، محاليل 

مصببببببببببببببنع بغببداد إلنتبباج الغببازات  
 الطبية وزجاج االدوية 

 غازات طبية ، زجاج علمي صناعة المستلزمات الطبية متخصص

 النور  دار منشورات  العراق في الدوائية الصناعات  2017 فوزي  هند ,  البيرقدارالمصدر : 

 أحد   يكاد  وال العالم دول مختلف في والتقدم النهوض  في ي واالسا المهم  الدور الصناعة تلعب 
 فإن  وعليه   النامية الدول في وبالخصوص  ةاالقتصادي التنمية في الصناعة هذه دور عن يختلف

 باقي  تطور على ينعكس التطور هذا الن لديها الحاصل الصناعي التطور من ينطلق الدول تقدم
  رسم  خالل من  والتطور للتقدم االساسية الركيزة  التصنيع يعد  لذلك االقتصادية القطاعات 

 :التالية االستنتاجات  إلى توصل الباحث  فإن ولهذا الناجحة االستراتيجيات 
 

 وهذا  )والتحويلية االستخراجية (الصناعات  مختلف على العراق في المركزية الحكومة سيطرة -1
 . واالدارة الملكية بين يفصل والذي الحكومة نظام مبادئ مع يتناقض  ما

 أن  إذ  العاملين  اجور سداد  في  الحكومية المعونات  على العام القطاع  الشركات  أغلب  تعتمد  -2
 للدولة العامة الموازنة على عبء تكون  الشركات  هذه من %(40) 

 النفط أسعار في المستمر االرتفاع نتيجة , 2012 عام في الصناعية المنشآت  عدد  ارتفاع -3
  االسعار  في المستمر االنخفاض  بسبب  2014 عام في المنشآت  أعداد  وانخفضت   , العالمية
 االقتصادية القطاعات  مختلف  في االستثمار  انخفاض  إلى أدى وهذا  النفطية للسوق  العالمية
 . الصناعي القطاع ومنها
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 على العراقي االقتصاد  واعتماد الصناعي    النشاط زيادة في الخاص  القطاع مساهمة قلة -4
 . المتردية والسياسية واالقتصادية االمنية االوضاع ونتيجة, الريعي النشاط

 النفط استخراج خالل من االستخراجية الصناعة تتقدمه العراق في االقتصادي االداء إن -5
 .الصناعي االنتاج في التنويع انعدام إلى يؤدي ما وهذا الخام

  الصناعة  أما (%5) بنسبة االجمالي المحلي الناتج في التحويلية الصناعة مساهمة انخفاض  -6
 %(95) بنسبتها بلغت  مساهمتها فإن االستخراجية

 العامة الموازنة على يؤثر ما وهذا(%33) الصناعة في العاملة للقوى  الفائض  نسبة تقدر -7
 .الموازنة هذه من العاملين اجور تدفع والتي للدولة

 .العراق  محافظات  في المنتشرة التقليدية الصناعات  مخلفات  من البيئية الملوثات  زيادة -8
 التابعة والبنية الطرق  تدهور خالل من , الصناعية الفروع في التحتية البنية  دعم قلة -9

 .المصانع بعض  في االنتاج على يؤثر مما الكهرباعي للتيار المستمر واالنقطاع لصناعة
 تطبيقها بأن , والمعادن الصناعة وزارة قبل من المقترحة االستراتيجية إن , الباحث  أستنتج -10

 من , الطائلة  الموال لها تخصيص  يتطلب , لتنفيذها المستمرة والمتابعة الواقع ارض   على
 . العراق في الصناعي القطاع تطوير أجل

 :التوصياتسادسًا : االستنتاجات 
 تشغيلها الحكومة باستطاعة التي الصناعات  إلى التأهيل  أعادة أولوية  تكون  بأن نوصي -1

 .الوطنية الخبرات  خالل من التكاليف بأقل
 بالواقع النهوض  أجل من والخاص  العام  القطاعين بين تنسيق  هناك  يكون  أن  البد  -2

 .الصناعي
 من , الصناعية الفروع مختلف في الستثمار ل والمحليين االجانب  المستثمرين تشجيع -3

 . الصغيرة الصناعات  في االستثمار وخاصة والتسهيالت  االمتيازات  تقديم خالل
 مع االجمالي المحلي الناتج  في مساهمتها  زيادة أجل  من التحويلية  بالصناعة االهتمام -4

 .االستخراجية الصناعة
 الواقع مع  تتالئم والتي الواضحة االستراتيجيات  وضع في الصناعية  الخبرات  على  االعتماد  -5

 .الواقع ارض  على وتطبيقها الصناعي
 بعض  في البيئية الملوثات  من والتقليل , الصناعي للقطاع الداعمة التحتية بالبنى االهتمام -6

 عالميا  والمتطورة  الحديثة المعدات  استخدام خالل من الصناعات 
 أمنيا  المستقرة المناطق في االستثمار وخاصة الصناعية  االستثمارات  زيادة -7
 والمعادن الصناعة وزارة قبل من المقترحة االستراتيجية فقرات  وتطبيق متابعة في االسراع -8

 .الصناعية  الفروع مختلف في
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