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قبل قيام ثورة الرابع عشر من تموز  1958كان المصرف الصناعي مرتبطاً من الناحية االدارية والتنظيمية بو ازرة

االقتصاد ،وبعد ذلك أعيدت ىيكمة تنظيمو وأصبح مرتبطاً بو ازرة الصناعة ،ومن اجل النيوض بالواقع الصناعي عمى

اعتبار انو المحرك الرئيس لعمميات االقتصاد المختمفة ,عممت الحكومة العراقية عمى االىتمام بقطاع الصناعات التحويمية
وخاصة االنشائية منيا وذلك من اجل ارتقاء وتطوير البنى التحتية لالقتصاد العراقي فكان توجو المصرف الصناعي بدعم

ىذا القطاع ،وظير ذلك بوضوح من خالل مساىمتو باربع شركات اختصت بالصناعات االنشائية بمغت رؤوس امواليا
المدفوعة بحدود ( )2450ألف دينار  ،في حين بمغ عدد الشركات العاممة في الصناعات الغذائية شركات بمغت رؤوس
امواليا المدفوعة ( )1050ألف دينار تمييا الصناعات النسيجية بواقع شركتين بمغت رؤوس امواليا ( )2050ألف دينار،

ثم الصناعات الجمدية والتي كانت تعمل في ىذا المجال شركة واحدة بمغ رأس ماليا بحدود(  )190ألف دينار ،إال أن ىذا
الترتيب ال يظير واقع الحال بصورة صحيحة إذ أن الدعم والتطوير ليس فقط من خالل عدد الشركات وانما تحتل
المساىمة المالية المركز األول في التقويم ،وعميو فان الصناعات النسيجية احتمت المرتبة األولى في استثمارات المصرف

الصناعي ،إذ بمغت نسبة مساىمتو في ىذا الفرع من الصناعات بحدود ( )%41من إجمالي مساىمات المصرف في
رؤوس اموال صناعات القطاع العام  ،ومنذ مطمع عام  1960اخذ المصرف الصناعي عمى عاتقو ميمة تنمية الصناعة
الوطنية بتسييل ميام تطويرىا ودعيما بكل الوسائل المتوفرة لديو مادياً وفنياً ومعنوياً  ،ومن اجل تحقيق ىذه األىداف فقد
اقرت إدارة مجمس المصرف بجمستيا المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين  /آب  1960 /الخطوط العريضة لسياسة المصرف

في المشاريع القائمة أو المشاريع التي ينوي المساىمة بيا أو تأسيسيا ،وقد انطوت ىذه السياسة عمى استعداد المصرف
الصناعي في المساىمة في المشاريع القائمة أو التي تقام في المستقبل اذا كانت بحاجة إلى الدعم المادي من قبل

المصرف شرط أن تتوفر فييا شرط الدراسات الفنية.
Abstract
Before the Revolution of 14 July 1958, the Industrial Bank was linked administratively

and organizationally with the Ministry of Economy. After the revolution, its organization was

restructured and became linked to the Ministry of Industry. In order to promote industrial
reality as the main engine of the various economic processes, Especially the construction of
them, in order to upgrade and develop the infrastructure of the Iraqi economy was the
direction of the Industrial Bank to support this sector, and this was clearly through the
contribution of four companies specialized in the construction industries amounted to capital
paid by (KD 2450) thousand, while the number of companies operating in the food
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industries companies amounted to capital paid (1050) thousand dinars followed by textile
industries by two companies amounted to capital (2050) thousand dinars, and then leather
industries, which were working in this area One with a capital of JD (190) thousand, but this
arrangement does not show the reality of the situation correctly as the support and
development not only through the number of companies, but the financial contribution
ranked first in the calendar, and therefore the textile industries ranked first in the investment

bank Industrial sector, with its contribution to this sector (41%) of the total contributions of
the bank to the capital of the public sector industries. Since the beginning of 1960, the
Industrial Bank has taken upon itself the task of developing the national industry by
facilitating the development of these industries. The Board of Directors of the Bank, in its
session held on 22 August 1960, outlined the bank's policy in the existing projects or the
projects it intends to contribute or establish. The policy included the readiness of the
Industrial Bank to contribute to existing or future projects, M material by the bank, provided
المقدمة .

that the condition of technical studies are available.

تعد الصناعة والتصنيع وسيمة إيجاد وانماء الصناعات التحويمية ،وعمى ىذا األساس فيي يستمزم تحرك عوامل
اإلنتاج ومستمزماتو من المجاالت غير الصناعية نحو الصناعة التحويمية ،وىو بذلك يمعب دو اًر بالغ األىمية في توجيو

مسارات االقتصاد القومي ألي بمد كان ،وبعبارة أخرى فالصناعة ذلك النشاط البشري الذي يؤدي إلى إنتاج مواد جديدة

من مواد أولية مختمفة ،ويعبر عنيا أيضاً بالعمميات التي يقوم بيا اإلنسان مستخدماً نوعاً من اآلالت واألجيزة ومعتمداً
عمى نوع من الطاقة أو الوقود ،إلنتاج مواد جديدة تستجيب لمتطمبات اإلنسان بشكل أفضل من المواد األولى التي

أستخدمت في صنعيا ،ومن جانب آخر فان دور الصناعة في االقتصاد القومي يتجسد في أىمية مشاركتو في خمق الترابط
الييكمي لالقتصاد وتغيير االطار المؤسساتي لعممية االداء لتكوين الناتج ( الفائض) .
لذذذلك سذذعت الحكومذذة العراقيذذة إلذذى تنميذذة قذذدرات الصذذناعات العراقيذذة ففذذي عذذام  1936أسذذس المصذذرف الز ارعذذي

والصناعي لمساعدة المنتجين الصناعيين والزراعيين ( أسذتقل المصذرف الصذناعي عذام  ) 1946األمذر الذذي شذجع األفذراد
عمذذى إنشذذاء مشذذروعات صذذناعية فذي العذراق منذذذ منتصذذف األربعينيذذات ،حيذذث بمذذغ عذذدد المشذذروعات غيذذر اليدويذذة فذذي عذذام
 96 ( 1945مشروعاً ) ،غير أن ىذه المشاريع كانت ذات صفة فردية مما جعميا فذي نطذاق ضذيق ،وبعذد قيذام ثذورة ال اربذع
عشر من تموز  1958توسعت أعمال المصرف وبإيعاز من السمطة العميا حيث تمثمت اىداف المصرف باآلتي:

أ_منح التمويل جزئياً او كمياً إلقامة المشاريع الصناعية ،او توسيعيا ،او تطويرىا.

ب_ تشجيع الصناعات المحمية واليدوية (الصغيرة) بيدف استيعاب البطالة وزيادة فرص العمل.

ج _القيام بالدراسات الالزمة كدراسات الجدوى االقتصادية وتقديم المشورة االدارية والفنية الالزمة لبعض المشاريع.

د_المساىمة في ممكية اسيم بعض المشاريع الصناعية وتشجيع القطاع الخاص عمى ممكية اسيميا ايضاً.
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هـ_تقديم التسذييالت االئتمانيذة محميذاً او خارجيذاً لتمويذل القطذاع الصذناعي وبمذا ال يتعذارض مذع السياسذة االقتصذادية العامذة
لمدولة .

ولتسميط الضوء عمى أىمية المصرف الصناعي في العراق وما نتج عنو من تطور في القطاع الصناعي الذي انعكس
بصورة ايجابية عمى تطوير الموارد المالية في العراق وألىمية الموضوع فقد إرتئينا أن يكون عنوان البحث (المصرف

الصناعي العراقي ودوره في عممية التنمية الصناعية خالل المدة ( )1963-1958دراسة تاريخية)
أوالً  :تأسيس المصرف الصناعي العراقي . 1440

ارتبط التطور االقتصادي واالجتماعي عموماً والصناعي عمى وجو الخصوص في العراق ،باألوضاع السياسية

واالقتصادية التي سادت مراحل التطور والتي البد أن تترك بصماتيا وتنعكس اثارىا عمى مجمل عممية النمو  ،وحيث أن
مسيرة التطور الصناعي قد مرت بعدة مراحل وخصوصاً منذ عشرينيات القرن المنصرم ،والبد من التوضيح أن العالقات

اإلنتاجية التي كانت سائدة قبل ىذا التاريخ كانت تمثل عالقات انتاجية اقطاعية عكست ارتفاع النسبة التي يمثميا دخل

القطاع الزراعي من الدخل القومي فضالً عن عدم إيالء تطوير القوى المنتجة واالنتاج أي اىتمام بسبب خضوع النشاط
االقتصادي لصالح اإلقطاعي الذي ركز استثماراتو في مجاالت بعيدة عن القطاع الصناعي كاألراضي والعقارات

ونشاطات تجارية أخرى ،مما أدى بالتالي إلى تخمف نشوء الصناعة العراقية وخصوصاً اآللية منيا لذلك سعت الحكومة
العراقية الى تأسيس المصرف الصناعي.

()1

.

ونتيجة لذلك فقد أدركت حكومة عبد الكريم قاسم ومنذ االيام األولى لمثورة ،ضذرورة تغييذر السياسذة االسذتثمارية بحيذث
()2

تتماشى مع متطمبات التنمية ،وعميو فقد تم تبني سياسة استثمارية تختمذف عذن تمذك التذي سذار عمييذا مجمذس األعمذار

فذي

السابق ،سياسة تتفق مع ما يتطمبو واقع العراق من تغيير في مختمف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ومن ىنا
جاء التركيز في خطط مجمس التخطيط عمى ضرورة تنمية القطاع الصناعي والتوسع في اقامة المشذاريع الصذناعية ،خالفذاً
لما سارت عميو سياسة مجمس األعمار في التركيز عمى الزراعة وقطاعات اليياكل األرتكازية

()3

.

( )1احمد عجيل جاسم الدوري  ،تقويم دور القطاع الصناعي المختمط في االقتصاد العراقي  ، 1985-1960رسالة
دكتوراه ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية  ، 1989 ،ص. 46
()2

مجمس االعمار  :بموجب القانون رقم  23لعام  ، 1950أنشأت الحكومة العراقية ىذا المجمس ليقوم بتخطيط وبرمجة

مشاريع صناعية حكومية ضخمة خارجة عن قدرة القطاع الخاص من حيث حجم االستثمارات الالزمة والطاقات اإلنتاجية
المصممة والخبرات الفنية المطموبة  .لمزيد من التفاصيل ينظر:
عبد اهلل شاتي عبيول  ،مجمس األعمار في العراق  ، 1958 – 1950رسالة ماجستير غير منشذورة ،جامعذة بغذداد  ،كميذة
اآلداب  1983 ،؛ يحيى غني النجار  ،دراسة في التخطيط العراقي مذع إشذارة خاصذة لتجربذة العذراق  ،الموسذوعة الصذغيرة
رقذذم ( ، )30دار الحريذذة لمطباعذذة  ،بغذذداد 1978م  ،ص.92؛ كذذاظم حبيذذب ،مالحظذذات حذذول القطذذاع العذذام والتخطذذيط
االقتصادي في العراق ،مجمة دراسات عربية ،العدد  ،9السنة الخامسة ،1969 ،ص.29

()3

و ازرة الثقافة واإلرشاد  ،ثورة  14تموز في عاميا األول ،د.مط  ،بغداد  ، 1959 ،ص.213
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بدأت الحكومة العراقيذة فذي عذام  1935بمسذاعدة الصذناعة الوطنيذة ماليذاً ومعنويذاً وبصذورة فعميذة  ،وذلذك بموجذب
()4

الق ذذانون رق ذذم ( )28لس ذذنة 1935

 ،وكان ذذت تم ذذك المس ذذاعدة منص ذذبة عم ذذى تزوي ذذد الص ذذناعة والمش ذذاريع الص ذذناعية ب ذذالمنح

والق ذذروض ووف ذذق ش ذذروط وزي ذذر المالي ذذة وعن ذذد تأس ذذيس المص ذذرف الز ارع ذذي – الص ذذناعي ع ذذام 1936

()1

 ،ل ذذم ين ذذل القط ذذاع

الصناعي من المصرف المذكور سوى مبالغ زىيدة ال تتناسب مع موارد العذراق االقتصذادية آنذذاك والسذبب فذي ذلذك ىذو قمذة
م ذوارد المصذذرف فض ذالً عذذن توجذذو الدولذذة بصذذورة كبي ذرة نحذذو القطذذاع الز ارعذذي

()2

لذذذلك فقذذد شذذرع القذذانون رقذذم ( )12لسذذنة

 1940والقاضي بتأسيس المصرف الصناعي الع ارقذي ( )3وفصذمو عذن المصذرف الز ارعذي
حين صدور اإلرادة الممكية المرقمة ( )284والمؤرخة في 1945/5/26

.

()4

إال ان تنفيذذه بقذي معمقذاً إلذى

وىذا نص اإلرادة الممكية .:
بعد االطالع عمى المادة الذ ( )23المعدلة من القانون األساسي والمادة التاسعة عشرة من قانون تأسيس المصرف

الصناعي رقم ( )12لسنة . 1940

استناداً إلى السمطة المخولة لنا فقد أصدرنا ىذه اإلرادة الممكية نيابة عن صاحب السمو الممكي الوصي المعظم .

بناءاً عمى ما عرضو وزير المالية

تنفيذ ىذا القانون المذكور اعتبا اًر من  1945/8/1عمى وزير المالية تنفيذذ ىذذه اإلرادة  .كتذب ببغذداد فذي اليذوم ال اربذع عشذر
من جمادي الثاني سنة 1314ىذ واليوم السادس والعشرين من شير مايس سنة . 1945
حمدي الباجو جي

رئيس الوزراء

صالح جبر

وزير المالية

زيد

نائب الوصي (.)5

أي بعذذد مذذرور خمذذس سذذنوات عمذذى اب ذرام القذذانون  .وفذذي العذذام ذاتذذو أصذذدرت و ازرة الماليذذة ام ذ اًر و ازري ذاً يقضذذي بفصذذل

المصرف الزراعي – الصناعي الع ارقي الى مصذرفين ز ارعذي ومصذرف صذناعي ،إذ زاول المصذرف األخيذر أعمالذو اعتبذا اًر

من عام 1946
()4
()0

()6

خميل الشماع  ،ادارة المصارف  ،مطبعة الزىراء ،بغداد  ، 1975 ،ص.111

غسان محمد سعيد العبطان  ،النظام االقتصادي المبحث األول  ،فصل من كتاب حضارة العراق  ،ج  ، 05دار

الحرية لمطباعة  ،بغداد  , 0652 ،ص . 35
( )5محمد عبد الوىاب العزاوي  ،نحو جياز مصرفي اشتراكي في العراق ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد ،0645 ،
ص.005
( )3طميعة كوركيس توما  ،دور السياسة النقدية واالئتمانية في التنمية االقتصادية في العراق لمفترة , 0651 – 0635
رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة بغداد  ,كمية اإلدارة واالقتصاد  ، 0651 ,ص.001
()1

سعيد عبود السامرائي  ،النظام النقدي والمصرفي في العراق  ،مطبعة دار البصري ،بغداد ،0636 ،ص.045

()2

المصرف الصناعي  ،قانون تأسيس مصرف صناعي رقم ( )05لسنة  0611وعقد تأسيسو ونظامو الداخمي  ،مطبعة

الحكومة  ،بغداد  ، 0615 ،ص.6
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وقذد تذأخر مباشذرتو بالعمذذل إلذى ىذذا التذاريخ وذلذذك بسذبب ظذروف الحذرب العالميذذة الثانيذة

()1

ب أرسذمال مذذدفوع ب()450

ألف دينار عراقي  ،ثم زيد رأسمالو إلى (مميون) دينذار  .أضذيف إلييذا حذوالي نصذف مميذون دينذار مذن مصذادر مختمفذة ومذن
األرباح التي حققيا المصرف في السنوات السابقة

()2

.

وبيذا فقد عدت الحكومة العراقية المصرف الصناعي المؤسسة التمويمية المتخصصذة فذي تقذديم السذمف والقذروض

وكاف ذذة الخ ذذدمات المصذ ذرفية األخ ذذرى لمقط ذذاع الص ذذناعي سذ ذواء أك ذذان المش ذذروع الص ذذناعي اىميذ ذاً او مختمطذ ذاً أو حكوميذ ذاً (،)3

وتنحصر أىداف المصرف في النيذوض بالصذناعة الوطنيذة فذي كافذة قطاعاتيذا أو تشذجيع اسذتثمار رؤوس األمذوال الوطنيذة

فذي المشذذاريع الصذذناعية ،وىذو بذذذلك يقذذوم بمذنح القذذروض الطويمذذة والمتوسذطة األجذذل لتأسذذيس المشذاريع الصذذناعية وتوسذذيعيا
وزيذادة إنتاجيذا نقذالً عذن شذراء المكذذائن واآلالت والمذواد األوليذة  ،كمذا يقذوم بالتوسذذط فذي تصذريف منتجذات العذراق الصذذناعية
في الداخل والخارج

()4

واستيراد المكائن واآلالت والمواد األولية الداخمذة قذي الصذناعة لحسذاب أصذحاب المصذانع والمشذاريع

والذذدوائر الرسذذمية وشذذبو الرسذذمية  ،قبذذول الودائذذع واألمانذذات وفذذتح الحسذذابات التجاريذذة بفائذذدة أو بذذدونيا لعمالئذذو مذذن أصذذحاب

المشذذاريع الصذذناعية  ،وباتسذذاع فعاليذذات المصذذرف ايضذاً عمذذى النحذذو المذذذكور أصذذبح بإمكانذذو المسذذاىمة فذذي تشذذجيع حركذذة

التصذذنيع مسذذاىمة فعالذذة ،وقذذد ظيذذرت ثمذذار ذلذذك فذذي مسذذاىمة المصذذرف فذذي إنشذذاء بعذذض المشذذاريع الصذذناعية الكبذذرى وفذذي
تسميفو مبالغ عمى قدر من األىمية لمشاريع أخرى

(. )5

ثانياً  :أعمال المصرف الصناعي .

لقد حدد القانون أعمال المصرف الصناعي بما يمي -:

.1
.2
.3
.4
()3

القيام بمشاريع صناعية عمى حسابو الخاص مباشرة .

تأليف شركات مساىمة صناعية خاصة او عامة واالشتراك بأسيميما (.)6
المساىمة في شركات صناعية موجودة او تؤلف ليذه الغاية .

التسميف عمى المواد األولية المستوردة لحساب أصحاب المصنع وعمى منتوجاتيم

()7

المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي االول لممصرف الصناعي لمسنتين الماليتين 0615 – 0614 / 0614 – 0613

 ،مطبعة التضامن  ،بغداد  ، 0615 ،ص.01
( )0صباح كجو جي  ،التخطيط الصذناعي فذي العذراق – أسذاليبو – تطبيقاتذو – وأجيزتذو لمحقبذة  ، 0651 – 0650ج، 0
مطبعة بيت الحكمة ،بغداد  ، 5115 ،ص.34
()5

سعيد عبود السامرائي  ،المصدر السابق  ،ص.045

( )3حسين عمر ،مبادئ المعرفة االقتصادية  ،مطبعة ذات السالسل  ،الكويت  ،0656 ،ص.312
( )1سعيد عبود السامرائي  ،النظام المالي  ، 0625-0601فصل من موسوعة كتاب حضارة العراق  ،ج  ، 05دار
الحرية لمطباعة  ،بغداد  ، 0652 ،ص.063
()2

المصدر نفسو ،ص.061

()3

حسن محمد ربيع  ،المصارف  ،المطبعة الحديثة  ،القاىرة ،1948 ،ص.035

()4

صباح كجة جي  ،المصدر السابق  ،ص.34

المصرف الصناعي الطراقي ودوره في عمليظ التنميظ الصناعيظ خالل المدة ( )1963-1958دراسظ تاريخيظ
أ.د .وفاء كاظم الكندي

.5

م.م  .ميثم عبد الخضر السويدي

إقراض أصحاب المصانع والمشاريع الصناعية بقصد تأسيس المصانع أو توسيعيا أو تحسينيا .
()1

.

.6

التوسط في استذذيراد المواد األولية لحذذساب أصحاب المذذصانع وفي تصدير منتوجاتيم

.7

تأمين أي خدمة إدارية أو مينية وغيرىا من المشاريع الصناعية عن طريق االسذتعانة بالجيذاز الفنذي فذي الذو ازرة ،

وكذلك مساعدة العميل في وضع خطة مناسبة لتحقيذق المشذاريع ذات العالقذة بذالقروض المطموبذة كمذا ولذو بنذاء عمذى طمذب

العميل أن يقوم بيذه الدراسات لقاء أجور يتفق عمييا (.)2

وبصذذورة عامذذة يمكذذن إجمذذال أعمذذال المصذذرف الصذذناعي بيذذذه الفقذرة  .فذذي المرحمذذة األولذذى يقذذوم المصذذرف الصذذناعي
بإنشذذاء المشذذروعات الصذذناعية بشذذكل شذذركات مسذذاىمة وقذذد يقذذوم المصذذرف بيذذذا العمذذل منفذذرداً أو باالشذذتراك مذذع مصذذارف
أخرى فتنشأ الشركة وكتب المؤسسون بكل أسيميا أو بعضيا  ،واذا قدر نجاح المشروع الصناعي فان المصرف الصذناعي

يحصل عمى فوائد عديدة فيو يحصل عمى قسائم األرباح من أسيمو  .وىو بتسميم ودائع الشركة الفنية  ،ويقدم إلييا السمف
عند الضرورة ،وقد يقدم عمى بيع ما لديو من أسيم المشروع  .عنذدما يصذبح ثابذت األسذاس  ،واخذذ أسذيمو باالرتفذاع فتذزداد

أرباحو  ،وقد يستخدم األموال المستحصمة لإلقدام عمى مشروع آخر  ،المرحمة الثانية ىو توسيع المشاريع القائمة  ،فيشذتري
المصرف مقدا اًر كافياً من اسيم المشروع يتيح لو الييمنة في مجمس المساىمين  ،وبيذا الوجذو يتحذول زمذام المشذ ذ ذ ذ ذ ذذروع الذى

يده  ،وقد ي ذذقرر زيادة أرسذذمالو بإصدار أسيم جديدة كما في الحالة األولى

ثالثاً  :المصرف الصناعي واثره في تنمية الموارد المالية قبل عام .1958

()3

.

اخذت الحكومة العراقية بعد نياية الحرب العممية الثانية تتجو نحو تطوير القطذاع الصذناعي بشذكل اوسذع وخاصذة فذي

مجال القطاع الخاص لما لمسو أصحاب المؤسسات الصناعية من أرباح عالية خالل الحرب من جية  ،وتطوير المصرف
الصناعي وسياسة الحكومة في الدعم المادي الذي تمنحو الحكومة والحماية الكمركية لمصناعات الوطنية المشابية لمبضائع

األجنبية وكذلك توسيع السوق العراقية االستيالكية من جية أخرى

(.)4

كان ليذه العوامل مجتمعو األثر في تشجيع أصحاب رؤوس األموال في استثمار أمواليم في الصناعات اإلنشذائية
والم ذواد البنائيذذة  ،وكذذذلك صذذناعة األثذذاث واألحذيذذة وصذذناعة المنتجذذات الغذائيذذة والمرطبذذات ،فذذي الوقذذت الذذذي أخذذذت فيذذو

( )0

محمد عبد الوىاب العزاوي  ،المصدر السابق  ،ص.006

()5

المصدر نفسو ،ص.051

( )3

محمد عزيز ،النقود والبنوك  ،مطبعة المعارف  ،بغداد  ،0635 ،ص.326

() 4

غصون مزهر المحمداوي  ،التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق لمفترة  ، 8591 – 8591اطروحة

دكتوراه غير منشورة  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية  ، 5009 ،ص.801-801
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األجيزة والمكائن الحديثة تدخل في المعامل والمصانع عمى نطاق أوسع لتحقيق زيادة اإلنتاج وبالتالي زيذادة األربذاح  ،ومذن
األمثمة عمى نتائج استعمال المكننة في ترسيخ كيان الصناعات ودورىا ما حققتو شركة فتاح باشا لمغزل والنسيج
وكذلك الحال في صناعة دباغة الجمود وصذناعة األحذيذة وغيرىذا مذن الصذناعات االسذتيالكية

()2

()1

.

 ،وممذا يالحذظ

ايضاً في ىذه المدة ىو اعتماد الصناعة العراقية اعتماداً كبي اًر عمى المعالجة الزراعية وصناعة األنسجة ،وتأتي في المرتبة
الثانية من حيث األىمية الصناعات المعدنية اما الصناعات الوسيطة كالصناعات الكيمياوية والمعذادن والصذناعات الثقيمذة

فقد تكاد أن تكون معدومة ,ومجمميا فقد كانت الصناعات في تمك المرحمة صناعات استيالكية

( )0

()3

ينظر الجدول اآلتي:

أسس عزيز عز ار في عام  0605مصنعاً صغي اًر لممنسوجات الصوفية في بغداد بمنطقة الكاظمية النتاج

االقمشة والبطانيات الصوفية لسد حاجة الجيش والشرطة وكان المعمل يحتوي عمى ( )01انوال حديثة تم
استيرادىا من المانيا  ،وفي اواسط العشرينات وبعد تأسيس الدولة العراقية  ،ونتيجة لسياسة تشجيع الصناعة
الوطنية تمكن مدير المصنع صالح إبراىيم من إقناع السيد نوري فتاح باشا (وىو ضابط عراقي سابق في الجيش
العثماني بتمويل انشاء مصنع حديث لممنتوجات الصوفية في منطقة الكاظمية ببغداد حيث تم إكمالو وتشغيمو عام
 ، 0653وكان في مرحمتو األولى يقوم بإنتاج الغزول الصوفية فقط ويجيزىا إلى مشاغل النسيج اليدوية الصغيرة
والى مصمحة السجون ا لتي كانت تقوم بإنتاج بعض المنسوجات الصوفية والسجاد اليدوي  ،وقد تم اختيار منطقة
الكاظمية موقعاً لممصنع لكونيا كانت مرك اًز ميماً تتواجد فيو اغمب معامل ومشاغل النسيج اليدوي  ،مما ساعد
في رفد المصنع الجديد باأليدي العاممة ذات الخبرة السابقة بالصناعة الصوفية) لمزيد من التفاصيل ينظر :
كاثمين أم النكي  ،تصنيع العراق  ،ترجمة محمد حامد الطائي وخطاب صكار العاني  ،دار التضامن  ،بغداد،
 ،0633ص 36؛ صباح كجة جي  ،المصدر السابق  ،ص40-41
()5

نوري خميل البرازي  ،الصناعة ومشاريع التصنيع في العراق ،معيد البحوث والدراسات العربية،

،0633القاىرة ،ص.56
()3

فيبي مار  ،تاريخ العراق المعاصر العيد الممكي  ,ترجمة مصطفى نعمان احمد ،مطبعة المكتبة العصرية ,

بغداد ، 5113 ،ص.062

المصرف الصناعي الطراقي ودوره في عمليظ التنميظ الصناعيظ خالل المدة ( )1963-1958دراسظ تاريخيظ
م.م  .ميثم عبد الخضر السويدي

أ.د .وفاء كاظم الكندي

جدول رقم ()1

الذي يوضح مساىمة المصرف الصناعي في رؤوس اموال الشركات الصناعية منذ تأسيسو ولغاية عام 1958
اسم الشركة

تاريخ مساهمة

رأسمال االسمي

رأسمال االسمي في

مساهمة

1938

200

1750

19,4

1940

30

750

20,5

1945

100

250

26,0

شركة الغزل والنسيج العراقية

1946

150

1200

35,0

شركة صناعة الجمود الوطنية

1948

175

190

42,5

شركة االسمنت العراقية

المصرف

()1

شركة استخراج الزيوت النباتية
()2

()3

شركة تجارة وطحن الحبوب

( )1

()4

عند التأسيس

عام 1451

المصرف %

فاطمة حسين التركي  ،دور المصرف الصناعي في التنمية الصناعية في العذراق لمفتذرة ،0644/0615/0614

رسذ ذذالة ماجسذ ذذتير غيذ ذذر منشذ ذذورة  ،كميذ ذذة اآلداب ،جامعذ ذذة بغذ ذذداد  ،0646 ،ص  321؛ محمذ ذذد سذ ذذعيد العبطذ ذذان,
المصدر السابق  ,ص . 43
( )0

ساىم المصرف الصناعي منذ تأسيس الشركة بنسبة (  )% 31من راس مال الشركة ,إذ بمغت قيمة عدد

األسيم (  )51342سيماً بمغت قيمتيا (  )513421دينا اًر وكذ ذذان ذلك في بداية عام  , .0616كما بمغ عدد
األسيم التي شارك فييا المصرف الصناعي في نياية العام المذكور بحدود (  )56650سيذماً باع منيا ( )3111
سيماً بالمزايدة العمنية وكان ذلك في شباط عام  , 0620فأصبحت بذلك نسبة مساىمتو في الشركة نحو (
 ) %54من راس مال الشركة وبذلك أصبحت نوعية اإلنتاج جيدة وتضاىي أنواع االسمنت األجنبي المستورد
لمزيد من التفاصيل ينظر :المصرف الصناعي ،التقرير السنوي الرابع لمسنتين الماليتين / 0620 – 0621
 ،0625 – 0620مطبعة الرابطة المحدودة ،بغداد ، 0625 ،ص . 6
( )5

ساىم المصرف الصناعي فييا بنسبة (  )%31من رأسماليا أي انو يممك (  )310111سيم قيمتيا االسمية (

 )310111دينار وفي عام  0623وصمت اسيم المصرف الصناعي بحدود (  )0510111سيم المصرف
الصناعي  ,لمزيد من التفاصيل ينظر  :المممكة العراقية  ،و ازرة المالية  ،التقرير السنوي الثاني لمسنة المالية (
 ، )0616 – 0615مطبعة المعارف  ،بغداد  ، 0621 ،ص .05؛ نوري خميل البرازي  ،المصدر السابق  ,ص
.050
( )3

سعيد عبود السامرائي ،النقود والمصارف  ،ص .046
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شركة صناعة الجود العراقية

1952

500

850

15,0

شركة صناعة التمور العراقية

1952

100

100

20,0

شركة مخبز بغداد

1952

100

130

25,0

شركة المنسوجات الصوفية

1953

250

1050

50,0

شركة الجص العراقية

1954

100

150

20,0

شركة الصناعات العقارية

1954

500

500

20,0

شركة الرخام العراقية

1954

500

200

20,0

2705

7120

27,2

المجموع

رابعاً  :المصرف الصناعي واثره في تنمية الموارد المالية بعد عام . 1451

قبل قيام الثورة كان المصرف الصناعي مرتبطاً من الناحية االدارية والتنظيمية بو ازرة االقتصاد ،وبعد الثورة أعيدت

ىيكمة تنظيمو وأصبح مرتبطاً بو ازرة الصناعة  ،ومن اجل النيوض بالواقع الصناعي عمى اعتبار انو المحرك الرئيس

لعمميات االقتصاد المختمفة ( , )1عممت الحكومة العراقية عمى االىتمام بقطاع الصناعات التحويمية وخاصة االنشائية منيا

وذلك من اجل ارتقاء وتطوير البنى التحتية لالقتصاد العراقي فكان توجو المصرف الصناعي بدعم ىذا القطاع ،وظير
ذلك بوضوح من خالل مساىمتو باربع شركات اختصت بالصناعات االنشائية بمغت رؤوس امواليا المدفوعة

بحدود( )2450ألف دينار ( ، )2في حين بمغ عدد الشركات العاممة في الصناعات الغذائية شركات بمغت رؤوس امواليا
المدفوعة ( )1050ألف دينار تمييا الصناعات النسيجية بواقع شركتين بمغت رؤوس امواليا ( )2050ألف دينار  ،ثم
الصناعات الجمدية والتي كانت تعمل في ىذا المجال شركة واحدة بمغ رأس ماليا بحدود(  )190ألف دينار ،إال أن ىذا
الترتيب ال يظير واقع الحال بصورة صحيحة إذ أن الدعم والتطوير ليس فقط من خالل عدد الشركات وانما تحتل
المساىمة المالية المركز األول في التقويم  ،وعميو فان الصناعات النسيجية احتمت المرتبة األولى في استثمارات المصرف

الصناعي  ،إذ بمغت نسبة مساىمتو في ىذا الفرع من الصناعات بحدود ( )%41من إجمالي مساىمات المصرف في
رؤوس اموال صناعات القطاع العام  ،تمييا مساىماتو في الصناعات االنشائية والتي بمغت بحدود (  )%36والجدول
اآلتي يوضح نسبة مساىمة المصرف الصناعي في قطاع الصناعات العامة حتى نياية عام .)3( 1958

( )0

سممان محسن سممان ،تقييم مصادر تمويل وعمميات المصرف الصناعي في العراق لممدة ، 0661 -0651

رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد  ،0663،ص.12
( )5

المؤسسة العامة لمصناعات اإلنشائية  ،تقرير عن التقييم اإلقتصادي لصناعة اإلسمنت في العراق  ،مطبعة

المتنبي ،بغداد ، 0653 ،ص.021
( )3

احمد عجيل جاسم الدوري ،تقويم دور القطاع الصناعي المختمط في االقتصاد العراقي ، 0652-0631

رسالة دكتوراه ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ، 0656 ،ص.005

المصرف الصناعي الطراقي ودوره في عمليظ التنميظ الصناعيظ خالل المدة ( )1963-1958دراسظ تاريخيظ
م.م  .ميثم عبد الخضر السويدي

أ.د .وفاء كاظم الكندي

جدول رقم ()2
يوضح مساىمة نسبة المصرف الصناعي في الشركات الصناعية القطاع العام حسب الييكل الصناعي لعام  (1958مقدرة
بألف دينار)

()4

الفرع الصناعي

عدد الشركات

رؤوس امواليا

الصناعات

2

2050

553

الصناعات

4

2450

480

النسيجية

مساىمة

نسبة مساىمة المصرف إلى إجمالي

المصرف

مساىمتو
%41
%36

االنشائية
الصناعات

3

1050

%17

230

الغذائية
الصناعات

1

190

72

%6

المجموع

10

5740

1335

%100

الجمدية

عممت الحكومة العراقية في بداية عام  1959عمى زيادة رأس مال المصرف الصناعي من ( )3،5مميون دينار خالل
المدة ( )1959-1958إلى ( )4،7مميون دينار خالل المدة ( )1960-1959مع بقاء رأسمالو االسمي المقدر ب()8
مميون دينار مما يعني أن الدولة العراقية  ،ومن منظور سياستيا االقتصادية الجديدة تحاول تشجيع القطاع العام عمى
الرغم من قياميا بتوسيع القطاع العام عمى حساب القطاع المختمط ،حيث قامت بامتالك اسيم المصرف في كل من شركة

المنسوجات الصوفية وتحويميا إلى مصمحة حكومية (قطاع عام) بموجب القانون رقم( )77لسنة  1959الصادر بتاريخ
العاشر من حزيرانعام  ،1959مما أدى إلى انخفاض مساىمتو بمبمغ ( )525ألف دينار وىي قيمة االسيم التي كان
المصرف يمتمكيا في الشركة المذكورة وتمثل ()%50من أرسماليا ( ،)1وشركة مخبز بغداد التي تم ايضاً تحويميا إلى

مصمحة حكومية تدار من قبل و ازرة المالية (مديرية االعاشة العامة)

()2

.

( )1المصدر نفسو  ،ص.000
()0

و ازرة التخطيط  ،االحصاء السنوي  ،المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي الثاني عشر ،لمسنوات

 ،0633/0635/0630ص.053
()5

المصرف الصناعي ،التقرير السنوي الحادي عشر  ،لمسنوات  ،0635/0630/0631ص.13
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ومنذ مطمع عام  1960اخذ المصرف الصناعي عمى عاتقو ميمة تنمية الصناعة الوطنية بتسييل ميام تطويرىا
ودعيما بكل الوسائل المتوفرة لديو مادياً وفنياً ومعنوياً ،ومن اجل تحقيق ىذه األىداف فقد اقرت إدارة مجمس المصرف

بجمستيا المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من آب عام  1960الخطوط العريضة لسياسة المصرف في المشاريع القائمة أو
المشاريع التي ينوي المساىمة بيا أو تأسيسيا ،وقد انطوت ىذه السياسة عمى استعداد المصرف الصناعي في المساىمة
في المشاريع القائمة أو التي تقام في المستقبل اذا كانت بحاجة إلى الدعم المادي من قبل المصرف شرط أن تتوفر فييا
شرط الدراسات الفنية

()3

.

ومن جانب آخر فقد لعب المصرف الصناعي دو اًر كبي اًر وبار اًز في تأسيس الشركات التابعة إلى القطاع العام وىي

كاالتي .:

 -1شركة الصناعات الخفيفة في آواخر سنة  1959واوائل سنة  1960برأسمال اسمي قدره (مميون دينار) وساىم بنسبة
()4

( )%25منو عند التأسيس

.

 -2شركة صناعة العمارة في عام  1960برأسمال قدره ( )100الف دينار ساىم فيو بنسبة ( )%49عند التأسيس.

 -3الشركة الوطنية لمصناعات الكيماوية في مدينة البصرة وذلك في آواخر عام  1962برأسمال قدره ( )150ألف دينار
ساىم فيو بنسبة ( )%40عند التأسيس (.)1

خامساً  -المصرف الصناعي ودوره في القطاع الخاص . 1963-1958

وقد تحددت السياسة العامة لممصرف من خالل فعاليات المساىمة ومنح إجازات تأسيس المشاريع الصناعية

الخاصة بالقطاع الخاص ينظر جدول رقم ( ، )3فضالً عن أن المصرف ومن خالل مساىماتو ال ييدف إلى تحقيق

الربحية فقط ،بل إستيدف تحقيق اغراض اقتصادية عمى صعيد االقتصاد الوطني ،كأن يحافظ عمى المنتجين والمستيمكين
ورس المال العام
في نفس الوقت  ،ويمنع االحتكار ،وأن يعمد إلى تحقيق التوازن بين رأس المال الخاص أ

تأسيس الشركات المختمطة (.)3

()2

عن طريق

( )3جواد ىاشم جواد ،تقييم النمو االقتصادي في العراق – 0641-0621ج -5تطور القطاعات السمعية ،مطبعة العاني،
بغداد  ،0645 ،ص.353
()1

سعيد عبود السامرائي  ،سياسات التصنيع والتقدم االقتصادي في العراق  ،ص .006

()0

المصرف الصناعي ،التقرير السنوي الثاني عشر  ،لمسنوات  ،0633/0635/0630ص.051

()5

فاطمة حسين التركي ،المصدر السابق  ،ص.323

()3

المصدر نفسو ،ص.324

المصرف الصناعي الطراقي ودوره في عمليظ التنميظ الصناعيظ خالل المدة ( )1963-1958دراسظ تاريخيظ
م.م  .ميثم عبد الخضر السويدي

أ.د .وفاء كاظم الكندي

جدول رقم ()3
إجازات التأسيس الممنوحة لممشاريع الصناعية ( القطاع الخاص) عدداً ومبمغاً خالل المدة( ( )1963-1958مقدرة
بآالف الدنانير )

()4

السنة

عدد اإلجازات

المبالغ

1958

4

253

1959

5

195

1960

7

360

1961

295

1188

1962

256

13871

1963

62

3247

جاء ىذا التوسع في إنشاء المشاريع الصناعية في العراق عندما قررت حكومة الثورة زيادة رأسمال المصذرف الصذناعي
إلى ( )10ماليين دينار وأصبح المبمغ الموضوع منو ( )4,75مميون دينار عند بداية عام  ،1961ثم أعقبت ذلذك بإصذدار
قانون التنمية الصناعية رقم  30لسنة 1961

()1

()5

الذي حل محل قذانون تشذجيع المشذاريع الصذناعية رقذم  58لسذنة 1956

الذي تضمن حوافز مغرية إلى أصحاب المدخرات الخاصة وحذثيم إلذى االسذتثمار الصذناعي

()2

 ،وكمذا تذم إنشذاء مديريذة

تنمية الصناعات األىمية ومديرية المباني الصناعية  ،وان ىذه اإلجراءات ىي جذزء مذتمم لعمميذة التحشذيد التذي اتبعتيذا و ازرة
الصذذناعة مذذن اجذذل خمذذق قطذذاع صذذناعي متناسذذق ومتكامذذل تعمذذل فيذذو القطاعذذات المختمفذذة تحذذت توجيييذذا ومذذن ىنذذا  ،وفذذي

منتصذف عذام  1961تعاونذذت المذدخرات المتاحذة واتجيذذت نحذو التصذنيع عذذن طريذق حصذول إجذذازات التأسذيس التذي تخذذص

( )1

الجميورية العراقية  ،و ازرة الصناعة  ،مديرية التنظيم والمساعدات العامة  ،قسم الدراسات واالحصاء ،بغداد،

مطبعة الحكومة ،0653 ،ص.34
( )2

و ازرة العدل  ،مجموعة األنظمة والقوانين لسنة  ، 0630القسم األول القوانين  ،مطبعة الحكومة ،بغداد،

،0635ص.503
( )0

و ازرة العدلية  ،مجموعة األنظمة والقوانين القسم األول القوانين والمراسيم والق اررات ،مطبعة الحكومة ،بغداد ،

 ،0624ص.061
( )5

جريدة النور ،العدد  ،12في /53كانون الثاني . 0636/
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مديرية تنمية الصناعات وبواسذطة لجنذة التنميذة فذي إصذدارىا فقذد كانذت حصذيمة ذلذك صذدور ( )485إجذازة تأسذيس مشذروع

صناعي في عام  1962منيا ماىو قائم قبل قانون التنمية ومنيا جديد وأغمبيا من ضمن القطاع الخاص (.)3
سادساً  -المصرف الصناعي ودوره في القطاع المختمط 1463-1451

وبما أن المصرف الصناعي استمر في تمثيل الحكومة العراقية ،في القطاع المختمط فقد تم في عام  1960تحديد

سياسة مساىمة الدولة رسمياً في ىذه الشركات من قبل المصرف الصناعي سواء بالنسبة لمشركات الجديدة أو الشركات
القائمة فبالنسبة إلى الشركات الجديدة كانت األىداف كما يمي

()4

.:

 -1يجب أن يكون حجم المشروع كبي اًر يبرر مساىمة المصرف الصناعي فيو وقد حدد الحد االدنى لممشاريع التي يساىم
فييا المصرف الصناعي بمبمغ ( )50ألف دينار عمى شرط أن يكون القطاع الخاص متردداً في الدخول بمثل ىذه

المشاريع منفرداً بسبب المجازفة العالية فييا (.)5

 -2البد من التأكد من الجدوى االقتصادية والفنية لممشروع وانو يتميز بربحية جدية.
-3يجب أن يستعمل المشروع الصناعي التقنيات التكنولوجية في اإلنتاج وان يكون رائداً في حقل إنتاجو واال ينافس

مشروعاً مماثالً يساىم فيو المصرف الصناعي  ،ويستثنى من الشرطين( 1و ) 3المشاريع التي تنشأ لتطوير المناطق
المتخمفة من العراق

()6

أما األىداف التي حددت عمى صعيد الشركات القائمة فكانت تنحصر في عدم دخول المصرف الصناعي مساىماً في

المشاريع الناجحة منيا  ،كما يمكن لممصرف أن يساىم في المشاريع القائمة التي تواجو صعوبات مالية عمى أن تساعد
مساىمتو في التغمب عمى ىذه الصعوبات دون االضرار بالمشاريع المماثمة

()3

()1

( ينظر الجدول اآلتي)

سعيد عبود السامرائي  ،سياسات التصنيع والتقدم االقتصادي في الع ارق  ،مطبعة القضاء  ،النجف االشرف،

 ،1973ص.113
( )1

قحطان رحيم وىيب  ،دراسة امكانية مساىمة المصرف الزراعي التعاوني في تأسيس شركات القطاع الزراعي

المختمط في العراق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الزراعة ،جامعة بغداد  ،0650ص010
( )2

بينام يونان بطرس  ،بعض مالحظات في عرض وتحميل تمويل االستثمارات وباالخص التمويل الصناعي

وامكانية تطويره في العراق  ،مطبعة جامعة بغداد  ،بغداد  ، 0644 ،ص .36
( )3المصدر نفسو ،ص41
( )0

ومع ىذا تمت تصفية ثالث شركات فاشمة ىي شركة كري االنيار (مختمطة غير صناعية) وشركة الجص

العراقية وشركة الرخام العراقية وذلك في عام  0626لمزيد من التفاصيل ينظر  :المصرف الصناعي ،التقرير
السنوي العاشر ،ص.05

المصرف الصناعي الطراقي ودوره في عمليظ التنميظ الصناعيظ خالل المدة ( )1963-1958دراسظ تاريخيظ
م.م  .ميثم عبد الخضر السويدي

أ.د .وفاء كاظم الكندي

جدول رقم ()4
القروض الممنوحة من قبل المصرف الصناعي عدداً ومبمغاً لممشاريع الصناعية خالل المدة( ()1963-1958مقدرة
بآالف الدنانير )

()2

السنة

عدد القروض

المبالغ

1958

237

569

1959

399

748

1960

389

752

1961

472

1009

1962

315

846

1963

292

891

وقد ظير ذلك من خالل تطبيق عدم االلتزام بيذه السياسة ،إذ تم تأسيس بعض المشاريع دون استشارة أو دراسة
اقتصادية جدية فضالً عن تغيير نشاط المشروع بعد تأسيسو كما حدث بالنسبة إلى لشركة صناعة العمارة التي حددت
ىدفيا بإنشاء معمل لمطحين لكنيا تحولت إلى معمل لصناعة الطابوق ،كما أن الدراسات التي كان من المفروض اعدادىا

قبل البدء بالمشروع لمتعرف عمى مدى نجاحو وربحيتو ،كانت تعد بعد إنشاء المشروع مما أدى إلى تأخر بعض الشركات
المختمطة عدة سنوات قبل بدء اإلنتاج ودخول مرحمة الربحية وقد يكون ذلك سبباً في تردد المستثمرين من القطاع الخاص

في الدخول والمساىمة في الشركات المختمطة ( .)3والجدول اآلتي يوضح شركات القطاع المختمط التي تأسست خالل
المدة ()1963-1958

( )5

الجميورية العراقية ،و ازرة المالية ،المصرف الصناعي العراقي  ،تقرير المصرف الصناعي  ،احصائيات

متعددة ،مطبعة الحكومة ،بغداد  ، 0646 ،ص.032
( )3

الجميورية العراقية ،و ازرة الصناعة ،قسم االرشاد والعالقات العامة  ،تقرير عن نشاط ومصروفات المصرف

الصناعي لمقطاع الخاص والعام  ،بغداد ،مطبعة التمدن  ،0636 ،ص.503
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جدول رقم ()5
يوضح شركات القطاع المختمط وسنة تأسيسيا ومدى مساىمة المصرف الصناعي فييا مسجمة بقيمة السيم الواحد
()1

بالدينار العراقي خالل المدة ()1963-1958
اسم الشركة

الصناعات

تاريخ

رأسماليا

رأسماليا

مساىمة

نسبة

قيمة السيم

التأسيس

االسمي عند

المدفوع عام

المصرف

مساىمة

بالدينار

التأسيس

1963

الصناعي

المصرف

1000

445

63

%14،2

1960

1

الخفيفة
صناعات

1960

100

69

46

%66،7

1

العمارة
الوطنية

1962

150

75

17

%22،9

5

لمصناعات
الكيمياوية
المجموع

589

129

%103،8

من جانب آخر فإن الشركات الصناعية التي كانت قائمة قبل عام  1958قد استمرت بنشاطيا وقد حققت ارباحاً جيدة

وسجمت نمواً مستم اًر لغاية عام ،1963

ومن اجل رفع مستوى القطاع الصناعي في العراق فقد قامت الحكومة العراقية بإصدار نظام المصرف الصناعي رقم

( )16لسنة  1962والذي تضمن الكثير من التنظيمات الالزمة لتحسين سير العمل ،فقد قسم قروض المصرف إلى نوعين

وىي :اوالً  :قروض مخصصة لالستثمارات الثابتة ويجري تسديدىا بأقساط ،وثانياً قروض مخصصة لتدوير العمل في

المشروع الصناعي وتمنح بطريقة الحساب الجاري ،كما عين النظام حدوداً قصوى لمقروض والسمفات التي تمنح لمعمالء

حسب اشكاليم القانونية  ،وكذلك النسب التسميفية عمى االنواع المختمفة من الضمانات كالكفاالت الحكومية والمصرفية

والعقارات وغيرىا (.)2

( )0

المصرف الصناعي ،التقرير السنوي الثاني عشر ،لمسنوات  ، 0633/0635/0630ص.53

( )5

خميل حسن محمد الشماع  ،دراسة ىيكل النظام المصرفي في العراق مع دراسات مقارنة لالنظمة المصرفية

في مجموعة من الدول االشتراكية والعربية ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،0645 ،ص .034

المصرف الصناعي الطراقي ودوره في عمليظ التنميظ الصناعيظ خالل المدة ( )1963-1958دراسظ تاريخيظ
أ.د .وفاء كاظم الكندي

م.م  .ميثم عبد الخضر السويدي

االستنتاجات

واخي اًر يمكن أن نستنتج إن المصرف الصناعي العراقي كان قد لعب دو اًر كبي اًر في إنياض التنمية الصناعية

العراقية عن طريق المساىمة في المشاريع الصناعية التي كانت قد شجعت المستثمرين عمى استثمار أمواليم في تمك

المشاريع لما توحيو الييم مساىمتيم فييا من ثقة كبيرة في مستقبميا ,وبيذه المساىمة يستطيع ان يوجو حركة التصنيع
توجيياً معيناً وبيذه المساىمة يمكنو ان يؤثر في إدارة المشروع الصناعي ليرسييا عمى قواعد تتفق والمصمحة العامة,

ولتحقيق ىذه األغراض يتحتم عمى المصرف الصناعي ان يأخذ بنظر االعتبار بعض الشروط األساسية في تنفيذ سياسة

المساىمة في المشاريع الصناعية ومن ىذه الشروط .

أوال  :ان يختار المصرف الصناعي من المشاريع الصناعية تمك التي يتأكد من سالمة اوضاعيا االقتصادية في المستقبل،

ويتطمب ذلك منو ان يشترك في دراسة المشروع مع المؤسسين دراسة وافية لمتأكد من مستقبل وضعيتو االقتصادية ،ذلك
الن المساىمة االعتباطية قد تترتب عمييا نتائج سمبية عمى الحركة الصناعية ،والن الفشل الذي يصيب المشروع الصناعي
الذي يساىم بو المصرف الصناعي يزعزع ثقة الصناعيين باالستثمار الصناعي إذا كانت حركة التصنيع في مراحميا
األولى .

ثانياً  :ان يختار الم صرف الصناعي من المشاريع الصناعية تمك التي تكون ليا أىمية كبيرة في حركة التصنيع ويتحقق
ذلك عن طريق .:

أ – ان يكون المشروع جديداً بالنسبة إلى الوضع الصناعي السائد في البالد .

ب -ان تكون لممشروع أىمية اقتصادية في الحياة االقتصادية واالجتماعية لمبالد من حيث البضاعة التي سينتجيا من
وجية نظر المستيمكين من جية ومن وجية مدى مساىمة المشروع في تكوين الدخل القومي من جية أخرى .

ج – واذا ثبت المشروع عمى قواعد صحيحة فالمصرف الصناعي يبحث عن مشاريع أخرى تحث عمى حركة التصنيع في
البالد .
وأخي اًر يمكن القول أن المصرف الصناعي كان قد ساىم مساىمة فعالة واكيدة في رفد القطاع الخاص بالقروض

والمنح والتي ساعدت وبشكل كبير في رفع الناتج القومي اإلجمالي وبالتالي زيادة مطردة في الدخل القومي .

قائمة المصادر

أوالً  :ممفات و ازرة الصناعة .

( )1المصرف الصناعي  ،قانون تأسيس مصرف صناعي رقم ( )12لسنة  1940وعقد تأسيسو ونظامو الداخمي  ،مطبعة

الحكومة  ،بغداد . 1948 ،

( )2المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي االول لممصرف الصناعي لمسنتين الماليتين – 1947 / 1947 – 1946

 ، 1948مطبعة التضامن  ،بغداد .1948 ،
( )3المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي الرابع لمسنتين الماليتين  ،1952 – 1951 / 1951 – 1950مطبعة الرابطة
المحدودة  ،بغداد. 1952 ،

( )4المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي العاشر  ،لمسنوات  ،1961/1060/1959بغداد  ،مطبعة الحكومة .1962 ،
()5الجميورية العراقية  ،المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي الحادي عشر  ،لمسنوات . 1962/1961/1960
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()6الجميورية العراقية  ،المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي الثاني عشر  ،لمسنوات .1963/1962/1961
( )7الجميورية العراقية  ،و ازرة الصناعة  ،قسم االرشاد والعالقات العامة  ،تقرير عن نشاط ومصروفات الجميورية

العراقية  ،و ازرة الصناعة المصرف الصناعي لمقطاع الخاص والعام ،بغداد  ،مطبعة التمدن .1969 ،

()8الجميورية العراقية ،و ازرة المالية ،المصرف الصناعي العراقي ،تقرير المصرف الصناعي  ،احصائيات متعددة ،
مطبعة الحكومة ،بغداد . 1979 ،
( )9المؤسسة العامة لمصناعات اإلنشائية  ،تقرير عن التقييم اإلقتصادي لصناعة اإلسمنت في العراق ،مطبعة المتنبي،

بغداد . 1983 ،

( )10الجميورية العراقية  ،و ازرة الصناعة  ،مديرية التنظيم والمساعدات العامة ،قسم الدراسات واالحصاء ،بغداد،
مطبعة الحكومة .1983 ،
ثانياً  :ممفات و ازرة المالية :

( )1المممكة العراقية  ،و ازرة المالية  ،التقرير السنوي الثاني لمسنة المالية (  ، )1949 – 1948مطبعة المعارف  ،بغداد،

. 1950
ثالثاً  :ممفات وزارة العدل .

( )2و ازرة العدلية  ،مجموعة األنظمة والقوانين القسم األول القوانين والمراسيم والق اررات  ،مطبعة الحكومة  ،بغداد ،
.1957
( )3و ازرة العدل  ،مجموعة األنظمة والقوانين لسنة  ، 1961القسم األول القوانين  ،مطبعة الحكومة  ،بغداد . 1962 ،
رابعاً  :ممفات وزارة التخطيط.

( )1و ازرة التخطيط  ،االحصاء السنوي  ،المصرف الصناعي  ،التقرير السنوي الثاني عشر  ،لمسنوات
. 1463/1462/1461
خامساً  :الكتب.

 .1بينام يونان بطرس  ،بعض مالحظات في عرض وتحميل تمويل االستثمارات وباالخص التمويل الصناعي وامكانية
تطويره في العراق  ،مطبعة جامعة بغداد  ،بغداد . 1977 ،
 .2جواد ىاشم جواد  ،تقييم النمو االقتصادي في العراق – 1970-1950ج -2تطور القطاعات السمعية  ،مطبعة

العاني ،بغداد . 1972 ،

 .3حسن محمد ربيع  ،المصارف  ،المطبعة الحديثة  ،القاىرة.1948 ،
 .4حسين عمر ،مبادئ المعرفة االقتصادية  ،مطبعة ذات السالسل  ،الكويت .1989 ،
 .5خميل الشماع  ،ادارة المصارف  ،مطبعة الزىراء ،بغداد . 1975 ،
 .6خميل حسن محمد الشماع  ،دراسة ىيكل النظام المصرفي في العراق مع دراسات مقارنة لالنظمة المصرفية في

مجموعة من الدول االشتراكية والعربية ،مطبعة جامعة بغداد  ،بغداد  ، 1978 ،ص .167

 .7سعيد عبود السامرائي  ،النظام المالي  ، 1958-1914فصل من موسوعة كتاب حضارة العراق  ،ج  ، 12دار
الحرية لمطباعة  ،بغداد .1985 ،
 .8سعيد عبود السامرائي  ،النظام النقدي والمصرفي في العراق  ،مطبعة دار البصري ،بغداد.1969 ،

المصرف الصناعي الطراقي ودوره في عمليظ التنميظ الصناعيظ خالل المدة ( )1963-1958دراسظ تاريخيظ
أ.د .وفاء كاظم الكندي

م.م  .ميثم عبد الخضر السويدي

 .9سعيد عبود السامرائي  ،سياسات التصنيع والتقدم االقتصادي في العراق  ،مطبعة القضاء  ،النجف االشرف ،

.1973
.10

سعيد عبود السامرائي  ،سياسات التصنيع والتقدم االقتصادي في العراق .

 .11صباح كجو جي  ،التخطيط الصناعي في العراق – أساليبو – تطبيقاتذو – وأجيزتذو لمحقبذة  ، 1980 – 1921ج، 1
مطبعة بيت الحكمة ،بغداد . 2002 ،

 .12غسان محمد سعيد العبطان  ،النظام االقتصادي المبحث األول  ،فصل من كتاب حضارة العراق  ،ج  ، 12دار
الحرية لمطباعة  ،بغداد . 1985 ،
 .13فيبي مار  ،تاريخ العراق المعاصر العيد الممكي  ,ترجمة مصطفى نعمان احمد ،مطبعة المكتبة العصرية  ,بغداد،
. 2006

 .14كاثمين النكي ،تصنيع العراق  ،ترجمة محمد حامد الطائي وخطاب صكار العاني  ،دار التضامن  ،بغداد.1963 ،
 .15محمد عبد الوىاب العزاوي  ،نحو جياز مصرفي اشتراكي في العراق ،دار الحرية لمطباعة  ،بغداد .1978 ،
 .16محمد عزيز ،النقود والبنوك  ،مطبعة المعارف  ،بغداد .1968 ،
 .17نوري خميل البرازي ،الصناعة ومشاريع التصنيع في العراق ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.1966.
 .18يحيى غني النجار ،دراسة في التخطيط العراقي مع إشارة خاصة لتجربة العراق  ،الموسوعة الصغيرة رقم
دار الحرية لمطباعة ،بغداد . 1978

(، )30

سادساً  :الرسائل واالطاريح.

 .1احمد عجيل جاسم الدوري  ،تقويم دور القطاع الصناعي المختمط في االقتصاد العراقي  ، 1985-1960رسالة دكتوراه
 ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية  ، 1989 ،ص.112

 .2سممان محسن سممان ،تقييم مصادر تمويل وعمميات المصرف الصناعي في العراق لممدة  ، 1990 -1980رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد .1993،
 .3طميعة كوركيس توما  ،دور السياسة النقدية واالئتمانية في التنمية االقتصادية في العراق لمفترة , 1980 – 1968
رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة بغداد  ,كمية اإلدارة واالقتصاد . 1984 ,
 .4عبد اهلل شذاتي عبيذول  ،مجمذس األعمذار فذي العذراق  ، 1958 – 1950رسذالة ماجسذتير غيذر منشذورة ،جامعذة بغذداد ،
كمية اآلداب .1983 ،

 .5غصون مزىر المحمداوي  ،التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق لمفترة  ، 1968 – 1958اطروحة دكتوراه
غير منشورة  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية .2005 ،
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 .6فاطمة حسين التركي  ،دور المصرف الصناعي في التنمية الصناعية في العذراق لمفتذرة  ، 1977/1948/1947رسذالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد .1979 ،

 .7قحطان رحيم وىيب  ،دراسة امكانية مساىمة المصرف الزراعي التعاوني في تأسيس شركات القطاع الزراعي المختمط
في العراق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الزراعة ،جامعة بغداد .1981
سابعاً  :الصحف.

جريدة النور  ،العدد  ،45في /26كانون الثاني . 1464/

ثامناً  :الدوريات .

محمد جواد العبوسي  ،الشروط األساسية لمتنمية الصناعية  ،مجمة االقتصادي  ،العدد األول  ،السنة الثالثة  ،نيسان

. 1462

كاظم حبيب ،مالحظات حول القطاع العام والتخطيط االقتصادي في العراق ،مجمة دراسات عربية ،العدد  ،4السنة
الخامسة.1464 ،

