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 الممخص 

الغرؼ التجارية مف اىـ  المؤسسات المنظمة لمنشاط االقتصادي بشكل عاـ  تعد
  3002-9191رة  عممت غرفة تجارة كركوؾ خالؿ الفت والنشاط التجاري بشكل خاص،

بشكل فاعل في تنشيط الحياة االقتصادية وازالة العراقيل التي تقف اماـ االنشطة التجارية 
، رساؿ المذكرات والبرقيات والوفودوالصناعية ، وذلؾ عف طريق وسائل مختمفة مثل ا

وعقد المقاءات مع المسؤوليف في الحكومة ، والمشاركة في المجاف المختمفة ، وكذلؾ عقد 
الندوات والمشاركة في المؤتمرات المحمية والدولية ، وعقد بعض االتفاقيات االقتصادية 
مع الغرؼ التجارية في الدوؿ المجاورة لتسييل النشاط التجاري وتوثيق العالقات 
االقتصادية ، ولـ ينحصر نشاطيا في المجاؿ التجاري والصناعي ، بل كاف ليا مواقف 

ي حيث سجل ليا العديد مف المواقف الوطنية ، وعمى مختمفة عمى المستوى السياس
المستوى الثقافي اذ كانت كثيرا ما تقدـ الدعـ لألنشطة الثقافية ، فضال عف مواقفيا 

 االجتماعية في تقديـ الدعـ لممحتاجيف .

 العراقية ،اقتصاد ،كركوؾ ، تجارة  ،كممات افتتاحية : غرفة 

 صالح عرييب عباس. د. م. أ   

 كركوك   جامعةكلية  اآلداب / 
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Abstract 

Because the chambers of commerce are  considered one of the 

most important institutions organizing economic activity in general 

and commercial activity in particular,  Kirkuk Chamber of 

Commerce worked effectively during the period 1969-2003 in 

revitalizing economic life and removing obstacles that stand in front 

of commercial and industrial activities, through various means such 

as sending notes , telegrams.  Delegations, holding meetings with 

government officials, participating in various committees, as well as 

holding seminars and participating in local and international 

conferences,  concluding some economic agreements with 

chambers of commerce in neighboring countries to facilitate 

commercial activity and document economic relations. Its activity 

was not limited to the commercial and industrial fields.  It has 

different positions on the political level, where she recorded many 

national positions, and at the cultural level, where it often provided 

support for cultural activities, as well as its  social positions in 

providing support to the needy.                  
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 المقدمة
لمؤسسات المنظمة لمنشاط االقتصادي بشكل عاـ والنشاط تعد الغرؼ التجارية مف اىـ ا

التجاري بشكل خاص ، وتطور دورىا بشكل واسع عبر التاريخ مف حيث الحجـ والنوعية نتيجة 
لمتطورات االقتصادية المختمفة التي شيدىا وما يزاؿ يشيدىا العالـ ، وتحوؿ دورىا مف مختص 

قيل التي تقف في طريقيا الى دور جديد ييدؼ الى بالدفاع عف المصالح التجارية وازالة العرا
العمل والموائمة والتنسيق بيف مصالح االعضاء المنتسبيف الييا وبيف الصالح العاـ ، والتعبير 
عف وجية النظر االقتصادية العامة في المجتمع ، فضال عف دورىا المساند والمكمل لالجيزة 

ياـ بدور مؤثر عمى المستوى الخارجي عبر  تطوير الرسمية في عممية التنمية والتطوير ، والق
 العالقات االقتصادية ومد جسور التواصل بيف مختمف الثقافات.

شيد تاريخ العراؽ المعاصر تاسيس الغرؼ التجارية في بغداد والموصل والبصرة عاـ 
خذ إذ  شرع قانوف لمغرؼ التجارية وبمرور الزمف وبتطور أوضاع العراؽ االقتصادية ا 9139

 91تأسيس الغرؼ بالتوسع وكاف لمدينة كركوؾ نصيبيا مف ذلؾ اذ تاسست غرفتيا التجارية في 
ومنذ ذلؾ الوقت قدمت الغرفة الكثير مف النشاطات وعمى مختمف االصعدة فكاف 9111تموز 

ليا دور متميز في النشاط االقتصادي ، وفي تنظيـ وتطوير التجارة الداخمية والخارجية 
مرتبطة بيما عف طريق المساىمة في نشر الوعي التجاري والمشاركة في الندوات واالنشطة ال
واقامة الميرجانات وعقد الندوات وغيرىا ، ولكوف االقتصادية العراقية والعربية ، والمؤتمرات 

، ولكنيا لـ تغطي ما تبقى (9)9191 -9111ىناؾ دراسة تناولت تاريخ ىذه الغرفة خالؿ الفترة 
مف اجل المحافظة عمى تاريخ الغرفة مف الضياع السيما بعد ما تعرضت لو مف مف تاريخيا و 

والذي تسبب في فقداف جزء كبير  3002وعاـ  9119اعماؿ سمب ونيب وحرؽ لمرتيف في عاـ 
مف الوثائق الميمة ، ولالستفادة مف ذاكرة بعض الشخصيات التجارية التي الزالت عمى قيد 

 ذا 9191-3002لذى ارتأينا استكماؿ ىذه الدراسة ما بيف عاميالحياة لتدويف تاريخ الغرفة 
 كاف لمغرفة اثر كبير في مجمل الحياة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية.
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 اوال : متغيرات الوضع القانوني واالداري لمغرفة 

ري عدة متغيرات عمى الصعيد القانوني واالدا 9191شيدت غرفة تجارة كركوؾ منذ عاـ 
وكاف لممتغيرات القانونية اثرىا في طبيعة االنشطة االقتصادية والخدمات المقدمة ، في حيف كاف 
لممتغيرات االدارية اثر في طبيعة االشخاص القائميف عمى ادارة الغرفة وىيكميا االداري ، اذ 

ؼ التجارية انضمت غرفة تجارة كركوؾ مع بقية الغرؼ التجارية العراقية الى االتحاد العاـ لمغر 
، وكاف اليدؼ منو العناية بالمصالح المشتركة  9191العراقية والذي صدر قانوف بتأسيسو عاـ 

بيف الغرؼ التجارية العراقية ، وانعكس اثر تشكيل االتحاد بشكل واضح عمى مجمل انشطة 
 . (3)الغرؼ التجارية العراقية

( جرى تغيير كبير في 51)وبموجب قانوف غرؼ التجارة العراقية رقـ  9112وفي عاـ 
نظاـ غرؼ التجارة العراقية فاصبحت تحت سيطرة الدولة ، وحصر نشاط القطاع الخاص فييا 
وذلؾ عبر تقميل عدد اعضاء مجمس االدارة واشراؾ القطاع القطاع العاـ في ادارة الغرؼ 

يتولى )لقانوف وا عطائو الحصة االكبر مف مقاعد مجمس االدارة حيث جاء في المادة الثامنة مف ا
ادارة الغرفة مجمس يتالف مف عدد مف االعضاء يحدده الوزير ، ال يقل عف سبعة وال يزيد عمى 
خمسة عشر عضوا ، ويكوف عدد ممثمي القطاع العاـ بزيادة عضو واحد عمى ممثمي القطاع 

التصويت ، وبالتالي اذا ما جرى (2)الخاص ، ويتـ تعييف ممثمي القطاع العاـ بقرار مف الوزير(
عمى اي قانوف فاف الغمبة ستكوف لمقطاع العاـ ، وبموجب ىذا القانوف صدر النظاـ الداخمي 

ومف اىـ المتغيرات في ىذا النظاـ ما ورد في المادة  ،لمغرؼ التجارية العراقية في العاـ نفسو
تـ الخامسة اذ بينت اف شكل مجمس ادارة الغرؼ يتألف مف خمسة اعضاء مف القطاع الخاص ي

اختيارىـ باالنتخاب ، وستة اعضاء مف القطاع العاـ يعينوف مف قبل الوزير عمى اف التقل درجة 
كل واحد منيـ عف مدير عاـ ، ىذا بالنسبة الى غرفة تجارة بغداد اما بالنسبة لغرؼ المحافظات 

عمى  فتتألف مف ثالثة اعضاء مف القطاع الخاص ، واربعة اعضاء يتـ تعينيـ مف القطاع العاـ
-95-92-93-99-90-1-8-1اف يكونوا مف اصحاب الوظائف الكبيرة  ، وبينت المواد )

( طريقة اجراء االنتخابات ومسؤوليات مجمس االدارة ، وكيفية ادارة 91-99-91-98-91
-30الجمسات ، وكذلؾ صالحيات الرئيس واميف السر والييكل االداري لمغرفة ، اما المواد )
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اشارت الى بدالت االشتراؾ وطرؽ استيفائيا ، واصبحت رسـو  ( فقد39-33-32-35-31
  :( 5)االشتراؾ السنوي بالشكل التالي

 الرسم الصنف الرســـــــــــــــم الصنف

 دينار فمس دينار فمس

 10 - لثالث  أ 250 - الممتاز   أ

 7 - الثالث  ب 200 - الممتاز  ب

 4 - الرابع  أ 150 - الممتاز  ج

 3 - الرابع ب 100 - از   دالممت

 2 - الخامس أ 50 - االول    أ

 1 500 الخامس ب 25 - االول   ب

 1 250 السادس أ 20 - االول   ج

 1 - السادس ب 16 - الثاني   أ

    12 - الثاني  ب
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كما بيف النظاـ الداخمي الكيفية التي يمكف مف خالليا اف تنفذ الغرفة اىدافيا وذلؾ مف 
 ؿ المجاف المشكمة بالغرفة وىي بالشكل االتي :خال

تتولى ميمة مناقشة الميزانية التخمينية والختامية في ضوء السياسة المالية  .المجنة المالية :9
 لمغرفة وترفع توصياتيا الى مجمس ادارة الغرفة.

ة واالىتماـ ية والصناعيتكوف ميمتيا تسويق المنتجات الزراع.لجنة التحكيـ والعرؼ والعادة : 3
، وتزويد الدوائر الرسمية وشبو الرسمية والمحاكـ بالمعمومات المتعمقة بالتجار بتصديرىا

والعرؼ والعادة السائدة في المحالت التجارية ، والقيػػػػػػػاـ بػػػػػػدور الحكػػػػػـ فػػػػػي حسػػػػػػـ المنازعات 
 واالختالفات التجارية.

نشر اسعار المواد المتداولة في السوؽ المحمية ، والكشف عف تتولى .لجنة الكشف والتسعير :2
 االمواؿ التجارية وتسعيرىا وتنظيـ الشيادات المطموبة.

، اب لمتجار وتجديد وتعديل اصنافيـتقوـ بدراسة طمبات االنتس.لجنة التسجيل والكفاالت :5
 وتقديـ وتعديل نسب الكفاالت لمتجار حسب اعماليـ.

 تتولى ميمة االشراؼ عمى كافة المطبوعات التي تصدرىا الغرفة.نشر : .لجنة الدعاية وال1

تتولى النظر فيما يحيمو الرئيس مف شكاوى ومخالفات تصدر .لجنة انضباط منتسبي الغرفة: 9
 مف منتسبي الغرفة وتسيء الى سمعة التجار.

 واشار النظاـ الداخمي ايضا الى المجاف الدائمية المشتركة وىي:     

 ويكوف رئيس الغرفة عضوا فييا. جنة االقتصادية في المحافظة :.الم9

وتشارؾ الغرفة بعضو عنيا وتكوف اجتماعات ىذه المجنة  .لجنة تسعير الفواكو والخضر :3
 .( 1)اسبوعية
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تتألف مف سبعة  9118وبموجب ىذا القانوف كانت تشكيمة غرفة تجارة كركوؾ في عاـ    
 : (9)عاـ وثالثة يمثموف القطاع الخاص ، كما مبيف ادناهاعضاء اربعة يمثموف القطاع ال

 الصفه المهنة االسم ت

 رئيس الغرفة مقاول (1)حساني ياسين دمحم .1

مدير الشركة العامة لتجارة  سالم محمود احمد .2
 المواد الغذائية

 نائب الرئيس

مدير المؤسسة العامة  سامي عزيز بني .3
 لمنفط والغاز

 امين سر

الحاج عبد هللا  عمر .4
 (1)القطان

 نائب امين السر تاجر

 عضو مدير الرقابة التجارية عبد هللا خضر داود .5

مدير شركة المخازن  مصطفى حميد عمر .6
 العراقية

 عضو

 عضو مقاول (1)مجيد صديق توفيق .7

      

رية مع ( والذي تـ بموجبو دمج اتحاد الغرؼ التجا25صدر قانوف رقـ ) 9182وبحموؿ عاـ 
باتحاد واحد ىو االتحاد العاـ لمغرؼ التجارية والصناعية العراقية ،  (90)اتحاد الصناعات العراقي

تمت عممية الدمج بصورة عممية ، واصبحت غرفة تجارة كركوؾ  9181كانوف الثاني  9وفي 
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بل االتحاد تواكب عممية تطور التجارة والصناعة وتقوـ بكافة االعماؿ المناطة والموكمة بيا مف ق
وبموجب النظاـ الداخمي لالتحاد والغرفة ، وفي ضوء ىذا االرتباط اصبح اعضاء مجمس ادارة 
الغرؼ يمثموف القطاع  العاـ والقطاع الخاص والقطاع المختمط  ، واصبحت مدة العضوية في 
المجمس اربع سنوات ، واذا ما نظرنا الى تشكمية مجمس ادارة غرفة تجارة كركوؾ في عاـ 

 : (99)نجده عمى الشكل التالي 9181

الصفة في  ـةالمهن االسم ت
 الغرفة

 رئيسا مدير خزينة المحافظة (50)نزار توفيق العمري  .1

 نائب الرئيس تاجر عمر الحاج عبد هللا القطان .2

مدير معمل المشروبات  سعيد عبد العزيز الراوي  .3
 الغازية

 عضوا

 عضوا دير الرقابة التجاريةم عبد المجيد وهيب عبد الرزاق .4

 عضوا مدير توزيع كهرباء خالد ابراهيم فوزي  .5

 عضوا مدير االسواق المركزية سالم محمود الكبابجي .6

مدير المصرف  عممية فائق حسين .7
 الصناعي

 عضوا

 عضوا مدير معمل طابوق  جواد كاظم خضير الجنابي .8

 عضوا صناعي (52)مظهر مدحت احمد .9

 عضوا صناعي (54)د الواحد شاكر جدوععب .10

 عضوا تاجر مجيد صديق توفيق .11

 (91)9199( لسنة 22اما موظفي الغرؼ فقد طبق عمييـ قانوف التقاعد المدني رقـ )        
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( انفصل بموجبو اتحاد الغرؼ التجارية العراقية 52صدر قانوف رقـ ) 9181بحموؿ عاـ 
دت االتحادات والغرؼ الى صفتيا المينية ، ولـ يعد عف اتحاد الصناعات العراقي ، وعا

، وتولى ادارتيا اعضاء مف القطاع الخاص (99)موظفييا مشموليف بقانوف خدمة موظفي الدولة
فقط ، لتعود بذلؾ الى ممارسة عمميا الطبيعي بعيدا عف سيطرة القطاع العاـ ، وتتاح ليا فرصة 

التجار وتمثيميـ خير تمثيل ، وازالة كل العقبات اكبر في ممارسة مياىا في الدفاع عف حقوؽ 
 التي تعترض طريقيـ .

وبموجب ىذا القانوف ايضا صنف اعضاء الغرؼ التجارية الى ستة اصناؼ وحدد بدؿ 
 : (91)االشتراؾ السنوي وفقا لمكفاءة المالية وكما ىو مبيف ادناه 

 االشتراك بدل المالية الكفاءة الصنف

 السنوي 

 دينار 012 ميون دينار فاكثرمن م الممتاز

الف دينار الى اقل من مميون  012من  االول
 دينار

 دينار 512

( 012( الف دينار الى اقل من )522من ) الثاني
 الف دينار

 دينار 522

( 522( الف دينار الى اقل من )22من ) الثالث
 الف دينار

 دينار 12

( 22( االف دينار الى اقل من )52من ) الرابع
 دينار الف

 دينار 01

 دنانير 52 ( االف دينار52اقل من ) الخامس
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بموجب القانوف الجديد ايضا تـ انتخاب اعضاء مجمس ادارة غرفة تجارة كركوؾ مف 
حيث تـ  9181كانوف االوؿ  95القطاع الخاص ، وعقد المجمس المنتخب اوؿ جمسة لو في 
نائب لمرئيس مع  (98)الح الصالحيانتخاب مظير مدحت ده ده رئيسا لمغرفة وصباح دمحم ص

جرت عممية انتخاب مجمس ادارة الغرفة لمدورة  9112ثمانية اعضاء اخريف ، وفي نياية عاـ 
وفي ىذه  9112كانوف االوؿ  99الثامنة عشر، وتـ عقد الجمسة االولى لممجمس الجديد في 

ؼ اوجي )نوزاد الجمسة تـ انتخاب صباح دمحم صالح الصالحي رئيسا لمغرفة ومصطفى رؤو 
نائبا اوؿ لمرئيس وعبد الواحد جدوع نائبا ثانيا لمرئيس ، وفي الدورة االنتخابية رقـ  (91)اوجي(

  ،اعيد انتخاب صباح الديف دمحم صالح الصالحي رئيسا لمغرفة 9111( والتي جرت في عاـ 91)
  .( 39)وعبد الواحد شاكر جدوع نائبي لمرئيس (30)وتـ اختيار خميل اسماعيل اغا

قررت لجنة الشؤوف االقتصادية تعديل بدالت االشتراؾ لتكوف عمى  9111ايار  3وفي 
 النحو التالي :

 الصنف بدل االشتراك السنوي 

 دينار 1122الممتاز                 

 دينــار 1222االول                  

 دينـار 2222الثاني                  

 دينـار 5122الثالث                  

 دينـار 5222الرابع                   

 دينــار 122الخامس                  

كما اجريت بعض التعديالت عمى الدالليف حسب طبيعة اعماؿ الداللة ، وعمى اجور 
الكشف والتحكيـ والكفالة ،  وكذلؾ الخدمات المتنوعة التي تقدميا الغرفة حيث اصبحت تستوفي 

دينار لقاء ما تقدمو مف معمومات لدوائر الدولة والمحاكـ عف القضايا المتعمقة  310الغرفة مبمغ 
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عف شيادة العضوية او  100دينار عف قضايا غير االعضاء ، و 100بأعضاء الغرفة ومبمغ 
 : (33)عف اليوية التي تصدر اوؿ مرة 100أي وثيقة صادرة مف الغرفة ، و

 الجة األوضاع االقتصاديةثانيا :إسهامات غرفة تجارة كركوك في مع

استمرت غرفة تجارة كركوؾ بنيجيا في خدمة مسيرة االقتصاد والتنمية المستديمة منذ 
عبر تشخيص المشاكل ووضع الحموؿ ليا وتقديـ المقترحات التي مف  (32)9111تاسيسيا عاـ 

ـ  ، شأنيا االرتقاء بالواقع االقتصادي في مدينة كركوؾ بشكل خاص وفي العراؽ بشكل عا
وسنحاوؿ ىنا استعراض اىـ ىذه االنشطة ، فنظرا الىمية المصارؼ ودورىا في تنشيط الحياة 
التجارية طالبت الغرفة بفتح مصرؼ ثاني في كركوؾ الف مصرؼ الرافديف كاف ىو الوحيد الذي 

التي طالبت ىي االخرى بفتح مصرؼ  (35)يعمل في المدينة انذاؾ ، كما ايدت غرفة تجارة اربيل
طالبت الغرفة المؤسسة العامة لممصارؼ باجراء  9191، وفي كانوف االوؿ (31)اف في اربيلث

تسييالت لممزارعيف المستمفيف مف المصارؼ دعما لالقتصاد الوطني ولزيادة االنتاج الزراعي ، 
كما طالبت المؤسسة العامة لمتجارة بتوفير الحديد وتزويد وكالء المؤسسة في كركوؾ بكميات 

طمبت الغرفة مف االتحاد  9110شباط  2، وفي (39)مف الحديد لسد احتياجيات المحافظة  كافية
العاـ لمغرؼ التجارية العراقية التوسط لدى المؤسسة العامة لمتجارة لفتح فرع لبيع الحديد في 

 .( 31)كركوؾ

بتأسيس مصرؼ سياحي في  9191في ايار  (38)وعمى اثر مطالبة غرفة تجارة الكوت
ارسمت غرفة تجارة كركوؾ كتابا الى وزارة الثقافة واالعالـ تؤكد فيو اىمية ىذا الطمب  العراؽ

 .( 31)لكوف العراؽ بمد سياحي عالمي ، واخذ ىذا المقترح بعيف االعتبار

بدا رئيس الغرفة حساني ياسيف دمحم بعقد عدة اجتماعات مع المسؤوليف  9111وفي عاـ 
اماكف في المنطقة  الصناعية في المحافظة النشاء في المحافظة وذلؾ مف اجل تخصيص 

وتكممت جيوده بالنجاح اذ تـ تخصيص  منطقتيف لمصناعييف ، وباشر اصحاب  ،المعامل
المشاريع الصناعية بتقديـ معامالتيـ مف اجل الحصوؿ عمى اراضي ال نشاء مشاريعيـ في تمؾ 

 . (20)المناطق
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مع  9118لممسمميف ، تباحثت الغرفة في عاـ ونظر لمكانة وقدسية يـو الجمعة بالنسبة 
عدد مف القصابيف والداللييف مف اجل عدـ العمل في ىذا اليـو ، وعمى اثر ىذه المباحثات 
رفعت الغرفة طمبا الى االدارة العامة في المحافظة تطمب فيو منع بيع المواشي في ىذا 

مف المنافسة االجنبية طالبت الغرفة ، ومف اجل المحافظة عمى حماية الصناعة الوطنية (29)اليـو
مف اصحاب المعامل في المحافظة بطرح افكارىـ حوؿ كيفية حماية منتجاتيـ  9111في عاـ 

مف المنافسة ، وكيفية تسعير ىذه المنتجات مف اجل العمل عمى ايصاؿ طمباتيـ لمجيات 
 . (23)العميا

صاد العراقي تراجعًا كبيرًا في واجو االقت 9188-9180وخالؿ  الحرب العراقية االيرانية 
، مما اضطر النظاـ الى المجوء  (22)النشاط االقتصادي وتفكؾ النسيج المؤسسي القائـ عمى ذلؾ

الى القطاع الخاص حيث فسح لو المجاؿ لالستيراد مف الخارج بدوف تحويل خارجي ، وقامت 
وؾ حريصة اشد الحرص الغرؼ التجارية بدور كبير في تمؾ المرحمة فكانت غرفة تجارة كرك

عمى ممارسة مياميا عمى اكمل وجو ، اذ كانت تساىـ في اجتماعات المجنة االقتصادية 
الى 9111-1-91عادؿ عبدهللا ميدي الدوري)الشيرية في المحافظة والتي يراسيا المحافع 

(، وتقدـ خالؿ ىذه االجتماعات رؤيتيا حوؿ احتياجات االسواؽ في المحافظة 92-2-9183
كيفية التي يمكف مف خالليا توفير المواد الغذائية لممواطنيف ، ومناقشة مشاكل التسويق وال

والتوزيع ، وكانت ىذه المجنة تعتمد عمى التقارير الشيرية التي تعدىا الغرفة بشكل منظـ وتبيف 
 .(25)مف خالليا لمجيات المختصة حركة التداوؿ السمعي والمواد المفقودة والشحيحة في االسواؽ 

اشارت غرفة تجارة كركوؾ في تقريرىا االقتصادي الى ضرورة السماح  9189في عاـ 
لمستوردي االقمشة باستيراد اقمشة تقل اسعارىا عف سبعة دنانير ، وبينت اف ىذا االمر مسموح 
بو في بقية المحافظات ولكنو ممنوع في كركوؾ مما ادى الى احجاـ المستورديف عف استيراد 

شارت الى المعوقات التي تجابو القطاع الخاص ال سيما فيما يخص المنشآت االقمشة ، وا
التجارية العامة التي كانت تفرض عمى الوكالء شراء سمعة معينة مع سمعة سريعة الحركة ، 
وىذه السمعة اليكوف عمييا طمب مف قبل المواطنيف وبالتالي تتسبب بخسارة لموكالء الذيف اخذوا 

السمع السريعة الحركة بسبب ىذا الفرض وبالتالي ادى ذلؾ الى نقص يحجموف حتى عف شراء 
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في السمع المعروضة في االسواؽ ، مثاؿ عمى ذلؾ ما تقوـ بو المنشاة العامة التجارية العراقية 
اذ تقـو ببيع تمفزيوف مموف الى الوكالء وتفرض عمييـ شراء مواد غير مرغوب فييا مع 

مع سكائر  اخرى غير مرغوب فييا ، واكدت الغرفة عمى وبيع سكائر روثمف   ،التمفزيوف 
  .(21)ضرورة القضاء عمى ىذه الظاىرة خدمة لمصالح العاـ

وصدور قرار مف االمـ المتحدة رقـ  9110اب  3وعمى اثر احتالؿ العراؽ لمكويت في 
الذي يقضي بفرض الحصار عمى العراؽ عبر حظر كل انواع التجارة  9110اب   9في  999
، كما فرضت  (29)، واي تمويل لمموارد المالية ما عدى الغذاء والدواء وضرورات الحياة معو

عمى العراؽ طمبات تعويض مجحفة ناجمة عف اضرار حرب الخميج الثانية التي تقدر بزىاء 
 . (21)( مميار دوالر210)

ؾ اتخذ العراؽ سمسمة مف االجراءات لمحفاظ عمى العممة الصعبة الموجودة في البن
بمنع استيراد وتدواؿ   9119المركزي العراقي ومف بيف تمؾ االجراءات قرار الحكومة في عاـ 

جممة مف البضائع الغير ضرورية ، ومف اجل احاطة التجار بمضموف ىذا القرار قامت غرفة 
تجارة كركوؾ بتشكيل فرؽ عمل مف اعضاء وموظفي الغرفة توزعت في مختمف انحاء كركوؾ 

عاد ىذا القرار ، كما قامت الغرفة وبالتعاوف مع محافظة كركوؾ بتزويد التجار مف اجل شرح اب
باوراؽ يسمح ليـ بموجبيا بنقل وجمب المواد الغذائية مف الموصل وبغداد الى كركوؾ ، فضال 
عف ذلؾ قامت الغرفة بتزويد التجار في االقضية والنواحي باوراؽ يسمح ليـ بموجبيا نقل المواد 

النشائية والكماليات مف مركز مدينة كركوؾ الى داقوؽ والدبس والحويجة والتوف الغذائية وا
  . (28)كوبري 

 95ومف اجل اعانة العوائل العراقية في ظل ظروؼ الحصار لجأت الحكومة العراقية في 
الى اقرار نظاـ البطاقة التموينية ، والذي بموجبو توزع السمع االساسية مثل  9110تشريف االوؿ 

حيف والسكر واالرز والشاي والبقوليات وحميبب االطفاؿ والزيت وغيرىا( لكل عائمة وحسب )الط
عدد افرادىا وعند بداية كل شير ومف قبل وكالء معتمديف لدى وزارة التجارة وباسعار مدعومة 
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 مف قبل الدولة ، واف ىذا النظاـ نجح في توفير الحد المعقوؿ مف سمة الغذاء لمعائمة العراقية
 .9110-3002  بيف عاميما

انطالقا مف مسؤوليتيا حرصت غرفة تجارة كركوؾ عمى متابعة انسيابية نظاـ البطاقة 
التموينية فكانت تتابع الوكالء وطبيعة المواد التي توزع ضمف مفردات الحصة وترفع تقاريرىا 

لمواطنيف في العراقية حوؿ العقبات التي تجابة ا الى وزارة التجارة واتحاد الغرؼ التجارية
. مف جانب اخر عممت الغرفة  (21)الحصوؿ عمى مفرادت الحصة التموينية وغيرىا مف المشاكل

وفي تمؾ الظروؼ الصعبة عمى الحيمولو دوف استغالؿ التجار الوضع االقتصادي فقامت 
وحسب التوجييات التي كانت تتمقاىا بتسعير المواد االساسيػػة ) الطحيف ، الرز ، الدىف ، 

زيت ، السكر ، الشاي ، معجوف الطماطة (، وسعرة كذلؾ المحـو والدجاج والبيض والسكائر ال
والتبوغ والشخاط ، كما كانت الغرفة منذ بداية الحصار االقتصادي عضوا في لجنة تسعيرة 
الفواكو والخضر في مديرية زراعة كركوؾ ، اذ كانت المجنة تعقد اجتماعاتيا كل يـو ثالثاء 

يرة جديدة لمفواكو والخضر لالياـ السبعة القادمة ، مف جانب اخر كاف رئيس الصدار تسع
واعضاء الغرفة حريصوف عمى منع استغالؿ التجار لموضع االقتصادي وتمثل حرصيـ بجوالتيـ 
التفقدية لالسواؽ وتوجيييـ الدائـ لمتجار بالعمل عمى توفير المواد الغذائية الضرورية لالسواؽ 

. ونتيجة (50)حتكار او التالعب باسعار المواد الغذائية المباعة لممستيمكيفوعدـ ممارسة اال
لجيود الغرفة في تحقيق االستقرار في اسواؽ المحافظة كانت كثيرا ما تتمقى كتب شكر وتقدير 

  . (59)مف الجيات الحكومية وعمى مختمف المستويات

ومية الخاصة بتنشيط كما كانت الغرفة حريصة كل الحرص عمى تنفيذ السياسة الحك
حركة التبادؿ التجاري وتوريد المواد الغذائية مف قبل مستوردي النشاط الخاص والوسائل الالزمة 
لمواجية المعوقات التي تعترض طريق التجار ، وتحددت المالمح االساسية ليذه السياسة في 

ف في الوزارة في ديواف وزارة التجارة  حضره مسؤولي 9112ايار  92اجتماع سري عقد في 
ورئيس واعضاء اتحاد الغرؼ التجارية العراقية ، وبنياية االجتماع طمب مف الغرؼ العمل عمى 

 تعبئة جيود وامكانيات اعضائيا باتجاه ما يمي :
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.التوسع في عمميات التصدير بالمقايضة واستخداـ عوائدىا في استيراد المواد الغذائية 9
لمقايضة وبمورة المقترحات التي مف شأنيا تخفيف القيود االساسية ومواكبة تطبيق تعميمات ا

 وتسييل اجراءاتيا.

. استمرار االتصاؿ مع التجار في االردف والدوؿ االخرى بما يحقق ديمومة العمل التجاري 3
( دينار )السويسرية( ، لـ 31وطمأنتيـ بأف االجراءات التي اتخذت بسحب العممة مف فئة )

تجار وانما لدعـ عمميات المتاجرة وانياء المضاربات وحثيـ عمى يكف اجراءا موجيا ضد ال
ارساؿ شحنات المواد الغذائية المتفق عمييا ، وعقد اتفاقيات جديدة معيـ وتسديد اقياميا 
بالدينار العراقي وبالدوالر حيث اف االجراءات التنظيمية لمتعامل بالعمالت االجنبية التي اعمف 

ق استقرار التعامل ووضع حد لمتذبذبات في سعر صرؼ الدينار عنيا مؤخرا ستسيـ في تحقي
 العراقي في السوؽ الموازي. 

    .استغالؿ االمكانيات المتاحة في تصدير اكبر كمية مف السمع القابمة لمتصدير عبر 2
 .(53) االردف

ومف جانب اخر ومف اجل مواجية الحصار االقتصادي وما يترتب عميو مف اثار سمبية     
 خطة عمل تضمنت ما يمي : 3002عت غرفة تجارة كركوؾ ضمف برنامج عمميا لعاـ وض

.اقامة لقاءات متعددة مع التجار لحثيـ عمى استقرار االسعار وتوجيييـ الى التعامل بالحدود 9
 المعقولة لمربحية وتجنب استغالؿ االزمات والظروؼ الطارئة.

التي يحتاجيا البمد وباالخص المواد الغذائية  دعـ جيود النشاط التجاري في استيراد السمع .3
 والسمع الضرورية والتوجيو نحو االلتزاـ بالشروط والمواصفات النوعية والصحية المقررة.

التعاوف مع مختمف االجيزة االقتصادية والتجارية وشركات القطاع العاـ لتطوير نشاط  .2
 التجار ودورىـ االيجابي في السوؽ.

ستيراد والتصدير لمتجار وتقديـ الخدمات والمعمومات ليـ مع تبميغيـ بكافة دعـ نشاطي اال .5
 التعميمات والقوانيف الصادرة بيذا الخصوص .
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. االستمرار في زيارة اسواؽ االقضية والنواحي لالطالع الميداني عمى اوضاع االسواؽ 1
 التجارية والوقوؼ عمى مشكالتيا ومحاولة ايجاد السبل الكفيمة بحميا.

. تسييل ميمة سفر التجار لالغراض التجارية الى خارج القطر عبر تزويدىـ بكتب تأييد الى 9
 االتحاد ومنحيـ شيادات العضوية.

. حث المستثمريف عمى تطوير اسواؽ المحافظة وانشأ المراكز والمجمعات التجارية الحديثة ، 1
تي تخدـ الحركة التجارية في ودعـ المبادرات االستثمارية في تاسيس الشركات المساىمة ال

 المحافظة .

. دراسة الظواىر والمشاكل التي تعترض النشاط االقتصادي والتجاري ومتابعتيا وتقديـ 8
 المقترحات التي تسيـ في تنظيـ الحركة التجارية في المحافظة.

. مواصمة الجيود في جمع التبرعات وتوزيعيا عمى الفقراء والمتعففيف لمتخفيف مف 1
 .(52)اتيـمعان

عممت الغرفة جاىدة عمى تطبيق برامجيا عمى ارض الواقع وىذا ما نراه واضحا مف 
خالؿ تزويدىا لتجار المحافظة بكتب تأييد الى السفارات العربية واالجنبية في بغداد لغرض 
منحيـ سمات دخوؿ الى بمدانيـ لالغراض التجارية ، كما تـ تزويد عدد كبير مف التجار بكتب 

. مف جانب اخر كانت الغرفة تؤكد في  (55)الى سوريا بدوف الحصوؿ عمى سمة دخوؿ دخوؿ 
اجتماعاتيا عمى ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية السواؽ المحافظة مف قبل رئيس واعضاء 
ومدير الغرفة لحث التجار عمى توفير المواد االساسية وباسعار مناسبة خدمة لمصالح العاـ ، 

وضع تقارير عف حالة السوؽ واالسعار ونورد فيما يمي عمى سبيل المثاؿ وكانت حريصة عمى 
وىذا نصو ((:شيدت اسواؽ 3003تقرير لمغرفة عف حالة السوؽ خالؿ شير تشريف الثاني 

المحافظة خالؿ ىذا الشير ارتفاعا في قسـ مف المواد الغذائية الرئيسية مع توفرىا في االسواؽ 
 يمي :بشكل جيد وكانت االسعار كما 
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السعر /  الوزن  المـــــــــــادة
 دينار

السعر/دينا الوزن  المادة 
 ر

 28000 كغم12 طحين اماراتي 28500 كغم 12 سكر

طحين خبز  16500 كغم 12 رز تايمندي
 محمي

12 
 كغم

17500 

 5500 كغم 5 شاي الوزة 9500 كغم 12 رز فيتنامي

 4300 كغم 5 شاي التفاحة 8000 كغم 51 دهن انواع

دهن نوع 
 فوكار

    8500 كغم 51

اما بالنسبة السعار العمالت االجنبية وخاصة منيا الدوالر فاف سعر صرفة مقابل الدينار 

( الف وتسعمائة وخمسوف دينار الى الفيف وستوف 3090-9110العراقي فكاف يتراوح ما بيف )

( 30900-30300بيف )دينار ، وبالنسبة السعار الذىب الخالص تيزاب فكاف يتراوح ما 

عشروف الف ومائتا دينار لمغراـ الواحد الى عشروف الف وستمائة دينار لمغراـ الواحد، كذلؾ 

 شيدت اسعار المنتجات الزراعية ارتفاعا خالؿ ىذا الشير وكانت االسعار كما يمي :

 



                                                                     

 590 (0202 كانون األول) ممحق العدد التاسع والعشرون  

 صالح عريبي عباس د. م.أ.

 

 السعر /دينار الوزن  المـــادة السعر /دينار الـــــوزن  المــــــادة

 450 كغم5 بطاطا 300 غمك5 طماطة

 200 كغم5 فمفل 300 كغم5 شجر

 250 كغم5 جزر 350 كغم5 قرنابيط

    200 كغم5 خس

 اما بالنسبة السعار بيض المائدة المحمي والمستورد فكانت كما يمي:        

 الفاف وسبعمائة دينار  3100بيضة(  20بيض محمي سعر الطبقة الواحدة )

 ثالثة االؼ دينار 2000بيضة(  20الواحدة )بيض مستورد سعر الطبقة 

 :( 51)واما بالنسبة السعار البقوليات والحبوب فكانت كما يمي 

السعر  الـــوزن  المــــادة
 بالدينار

السعر  الوزن  المادة
 بالدينار

 600 كغم 5 حبيه 500 كغم 5 برغل

 350 كغم 5 فاصوليا 250 كغم 5 عدس

 500 كغم 5 باقالء 650 كغم 5 حمص
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تعرض مبنى الغرفة العماؿ السمب  3002نيساف  1وبعد االحتالؿ االمريكي لمعراؽ في            
فما كاف مف رئيس واعضاء الغرفة اال العمل عمى اعادة اعمارىا ، ومف ثـ باشرت  ،والنيب والحرؽ 

وانيف وغياب جياز الغرفة باعماليا ولكف نتيجة لالنفالت االمني والقانوني ، وعدـ التزاـ التجار بالق
والسيطرة النوعية واجيت الغرفة صعوبات جمة في عمميا  في مقدمتيا اغرؽ االسواؽ  التقيس

بالبضائع الرديئة عدـ التزاـ التجار بالتعميمات التي تصدرىػػػا ومػػػع ذلؾ كانت الغرفػػػة  تحث التجار 
  .( 59)عمى استيراد المواد ذات المناشىء العالمية

 اطات غرفة تجارة كركوك السياسية والثقافية واالجتماعيةنش ثالثا :

 حرصت غرفة تجارة كركوؾ عمى اف تكوف ليا مساىمات مختمفة عمى عدة اصعدة منيا
، فعمى المستوى السياسي وعمى اثر وفاة )دمحم( نجل رئيس السياسية والثقافية واالجتماعية

غرفة اقامت مجمس لمعزاء عمى روحو قررت ال 9118اذار  31الجميورية احمد حسف البكر في 
 . (51)لمدة ثالثة اياـ في قاعة نادي التجار في كركوؾ

كما كانت الغرفة حريصة عمى تقديـ التبرعات لمقضايا الوطنية ، فخالؿ الحرب العراقية 
االيرانية  حرصت الغرفة عمى تقديـ اليدايا والتبرعات الى الجرحى الراقديف في المستشفيات  –

، وتقدـ التبرعات دعما لممجيود الحربي ، فعمى  (58)قاتمي الجيش الشعبي في المحافظةوالى م
بمبمغ قدره خمسة عشر الف دينار دعما ليذا  9189سبيل المثاؿ تبرعت الغرفة في عاـ 

، فضال عف ذلؾ كانت الغرفة حريصة عمى المشاركة في المناسبات الوطنية فعمى (51)المجيود
 . (10)مناسبة يوـ الشييد تقدـ اليدايا لعوائل الشيداء مف منتسبي الغرفةسبيل المثاؿ كانت ب

اما عمى المستوى القومي فكاف لمغرفة بعض المواقف فعمى اثر احداث ايموؿ )ايموؿ 
( دينار لمساعدة المتضرريف بيذه 300في االردف تبرعت  الغرفة بمبمغ ) 9110االسود( 
بمبمغ مف المػػػػػػػػػاؿ الى المجمس االعمى لرعاية  9112، كما تبرعت في عاـ  (19)االحداث

  .(13)الشباب الفمسطيني
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ومف اجل دعـ العمل الفدائي في جنوب لبناف قررت الغرفة القياـ بحممة لجمع التبرعات 
االختيارية مف منتسبي الغرفة وبمبمغ قدره تسعة االؼ دينار وشكمت لجنة ليذا الغرض ،  وفي 

فة لجنة لجمع التبرعات لممقاومة الفمسطينية والحركة الوطنية المبنانية ، شكمت الغر  9111عاـ 
 . (12)دينار وارسمتيا الى المحافظة لكي تقـو بدورىا بارساليا الى مستحقييا 8309وجمعت 

اما عمى المستوى الثقافي فأف الغرفة كانت تسعى  دائما لتقديـ الدعـ الممكف ففي عاـ 
دينار دعـ لبناء مشروع  900، ومبمغ  (15)نار لمطالب الفقراءدي 300تبرعت بمبمغ  9191

تبرعت  9110، وفي عاـ  (11)دينار لدعـ مديرية تربية كركوؾ 300مدينة لمشباب ، ومبمغ 
، كما حرصت عمى تدرب طمبة كمية  (19)دينار لجمعية مساعدة الطالب الفقراء 300بمبمغ 

وعمى تقديـ الدعـ لنادي كركوؾ ( 11)االدارية والماليةاالدارة واالقتصاد عمى كافة اعماؿ الغرفة 
وذلؾ مف خالؿ منحو سمف مف اجل النيوض بواقعو عبرالزاـ التجار المسجميف بالغرفة عمى 

 . (18)االشتراؾ بالنادي

دينار لجمعية الحقوقييف العراقييف فرع كركوؾ ،  310تبرعت بمبمغ  9119وفي عاـ 
ييف العراقية فرع كركوؾ مف اجل دعميما في مزاولة وبنفس المبمغ لجمعية االقتصاد

 .(90)دينار تشجيعا لو  310كما تبرعت لنادي الذىب االسود في كركوؾ مبمغ  ،(11)نشاطيما

استمرت الغرفة عمى نيجيا في تقديـ الدعـ لمختمف المؤسسات والجمعيات والنقابات 
وىذا ما نراه واضحا في محاضر الجمسات المتبقية في الغرفة والتي سممت مف الحرؽ  ، اذ نجد 

لنقابة الفنانيف بمبمغ مائة وخمسوف الف دينار دعما ليوـ الفف  3002اف الغرفة تبرعت في عاـ 
، وبمناسبة  (99)الف دينار لقاعة النشاط المدرسي في المحافظة  910لفنية ، وبمبمغ والحركة ا

ىدايا تقديرية لممعمميف  3002عيد المعمـ ودعما لمحركة التعميمية قدمت الغرفة في عاـ 
  .(93)المتميزيف في المحافظة

 بتقديـ الدعـ لغرض بناء واعمار المدارس في 3002كما ساىمت الغرفة في عاـ 
، وتقديـ الدعـ المادي لمعامميف  (92)الرياضي وتكريـ الطمبة المتفوقيفودعـ النشاط  ،المحافظة

  (95).في نقابة الفنانيف
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وحرصت الغرفة عمى تقديـ الخدمات االجتماعية لسكاف مدينة كركوؾ عبر تقديـ 
ونتيجة  9191 التبرعات لمفقراء والمحتاجيف ولممؤسسات التي تقدـ خدمات اجتماعية ، ففي عاـ

لشحة كميات الرز في كركوؾ ذىب وفد مف الغرفة الى ديالى والعمارة لالتفاؽ عمى شراء الرز 
، وفضال عف ذلؾ كانت الغرفة تجمع مبالغ ومواد  (91)وتوزيعو عمى المواطنيف في كركوؾ

 .(99)غذائية مف التجار وتقـو بتوزيعيا عمى الفقراء واأليتاـ

قية االيرانية دأبت الغرفة عمى تقديـ المساعدات واليدايا لجرحى ومنذ بداية الحرب العرا
 .(98)، كمػػػػا حرصت عمى تقديـ التبرعات لعوائل الشيداء (91)الغارات الجوية 

وشغمت الغرفة عضوية لجنة جمع التبرعات لمعونة الشتاء  في المحافظة وقدمت ليا 
، كما (91)تاجيف المالبس والبطانيات وغيرىاالكثير مف التبرعات ، وىذه المجنة كانت تقدـ لممح

كانت تقدـ التبرعات لمجنة العميا لميرجاف يـو التاميف فعمى سبيل المثاؿ تبرعت ليذه المجنة في 
 . (10)بمبمغ خمسة االؼ دينار 9189عاـ 

وفي ظل ظروؼ الحصار االقتصادي الذي انيؾ العوائل العراقية قرر مجمس اتحاد 
تاسيس مشروع )صناديق الخير( في الغرؼ التجارية  9113عراقية في عاـ الغرؼ التجارية ال

العراقية ، حيث تجمع تبرعات نقدية ليذا الصندوؽ مف اعضاء الغرؼ التجارية ومنتسبي القطاع 
المحتاجة والطمبة المعوزيف ودور الرعاية االجتماعية والجمعيات  الخاص لتوزع عمى العوائل
لتجارية واتحاد الغرؼ ىذا المشروع الخيري االنساني جل اىتماميا ، الخيرية ، واولت الغرؼ ا

وقامت بتوزيع المبالغ التي تتجمع في الصناديق عمى مستحقييا ، وبمغ مجموع المبالغ التي تـ 
 811،895ما مقداره ) 3000ولغاية عاـ  9113توزيعيا منذ تأسيس ىذه الصناديق في عاـ 

 . (19)( دينارأ195،

تجارة كركوؾ جيود مضنية في سبيل انجاح مشروع صناديق الخير ، وحقق بذلت غرفة 
المشروع االىداؼ المرجوه منو واخذت وتيرتو في تصاعد مستمر مع مرور سنيف الحصار 
المفروض عمى العراؽ ، فقد زادات االمواؿ المستحصمة منو وزادت نسبة المبالغ الموزعة ، وىذا 

، اذ اشار 3003اذار  32الخاص بصناديق الخير والمقدـ في ما نراه واضحا مف خالؿ التقرير 
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 3009التقرير الى اف مجموع موارد صناديق الخير في مجالس الغرؼ التجارية العراقية لعاـ 
( ، وىو مبمغ كبير في حينو ، اما مجموع العوائل 521،  000، 911فقط كاف مقدارىا )

 .( 13)( عائمة  11989المستفيدة مف الصػػندوؽ فبمػػػغ عددىػػػػا )

غير اف صندوؽ الخير لـ يستمر فقد قررت الغرفة الغائو بعد االحتالؿ االمريكي لمعراؽ 
االستمرار بتقديـ  لمرحمةاوتعرض الغرفة العماؿ السمب والنيب اذ لـ يعد بمقدورىا في تمؾ 

عد فترة وجيزة . ولكف بعد اف تحسف موقف الغرفة المادي وب(12)الدعـ لحاجتيا الماسة لالمواؿ
مف العاـ نفسو بادرت بتأسيس صندوؽ عرؼ باسـ )صندوؽ الفقراء( كانت توزع مف خاللو 
مبالغ نقدية عمى الفقراء ، فضال عف تقديـ المساعدات المادية لمجمعيات التعاونية ، كما لـ تكف 

لمساعدات الغرفة بعيدة عما يحدث في الدوؿ المجاوره وىذا ما نراه واضحا مف خالؿ تقديميا 
مختمفة لممتضرريف في تركيا وايراف بسبب الزالزؿ التي ضربتيما وفي اعواـ مختمفة وبالتنسيق 

 .( 15)مع مجمس المحافظة

كما دأبت الغرفة عمى  تقديـ موائد طعاـ لمفقراء في شير رمضاف  المبارؾ ، واسست 
، كما حرصت في عاـ  (11)مشروع باسـ سمة رمضاف تقدـ مف خاللو لمفقراء مواد غذائية مختمفة

في تقديـ المساعدات المادية لمرضى  (19)عمى الوقوؼ الى جانب غرفة تجارة العمارة  3002
، مف جانب اخر حرصت الغرفة عمى تقديـ المساعدات الممكنة (11)الجذاـ في محافظة ميساف

يا االعماؿ لممرضى الذيف بحاجة لمعالج خارج البالد والمساعدات المادية ليـ ال سيما ضحا
 .(18)االرىابية

ومف الممفت لمنظر اف الغرفة كانت تساىـ بشكل غير مباشر في تحقيق االستقرار   
دعميا لجيود رجاؿ الشرطة ، فعمى سبيل المثاؿ  االمني في المحافظة وىذا ما نراه واضحا عبر

بخطف  قامت الغرفة بتكريـ منتسبي الشرطة لجيودىـ في القاء القبض عمى عصابة مختصة
 .(11)المواطنيف
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 رابعا :اسهامات الغرفة في عقد الندوات والمؤتمرات واالتفاقيات

حرصت الغرفة منذ تاسيسيا عمى متابعة قضايا التجار وازالة كل العقبات التي تعترض 
طريقيـ ، وكانت طريقة عقدت الندوات وبحضور المسؤوليف احد االساليب الناجعة التي اتبعتيا 

مع وكالء صنف معيف وتفتح معيـ حوار حوؿ المشاكل التي يعانوف منيا ، وتطرح ذ تجاالغرفة 
ىذه المشاكل بحضور المسؤوليف ، ونتيجة لكثرة ىذه الندوات وتنوعيا سنحاوؿ فيما يأتي اف 

عقدت الغرفة عدة ندوات مع وكالء الشركة  9118نسمط الضوء عمى جانب منيا ، ففي عاـ 
والشركة العامة لمحديد والخشب ، وشركة المخازف العراقية ، والشركة  العامة لممواد الغذائية ،

العامة لممواد المحفوظة والمعمبة ، والشركة العامة لمسيارات وتـ عبر ىذه الندوات طرح مشاكل 
الوكالء والعمل عمى حميا فعمى سبيل المثاؿ طرح وكالء الشركة العامة لمسيارات مشكمة قمة 

لمسيارات وخصوصا السيارات الروسية ، وبناء عمى ذلؾ اكد مدير فرع االدوات االحتياطية 
الشركة العامة في كركوؾ والذي كاف حاضرا بالندوة عمى حل ىذه المشكمة باسرع وقت ممكف ، 
وبيف استعداد فرع الشركة لمنح التسييالت الالزمة لموكالء الذيف يرغبوف في استيراد االدوات 

عقدت الغرفة خمسة ندوات شممت  9111، وفي عاـ (80)خاصاالحتياطية عمى حسابيـ ال
وكالء الشركة العامة لتجارة المعمبات ، ووكالء الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ووكالء  

 . (89)الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب ، ووكالء الشركة العامة لمسيارات

مة لمتجارة العراقية فرع المنشاة العا عقدت الغرفة عدة ندوات مع وكالء 9180وفي عاـ 
، (83)، ووكالء المنشاة العامة لتجارة السيارات واالجيزة الدقيقة والمواد االنشائيةالتاميـ

 9183، وتضمف عاـ (82)والمستورديف في المحافظة لدراسة المشاكل والمعوقات التي تجابييـ
ء المنشأة )التجارية العراقية ، تشريف الثاني عقدت ندوة مع وكال9ففي  عقد بعض الندوات

االجيزة الدقيقة ، المواد االنشائية( وبحضور مدراء فروع ىذه المنشأت شرح رئيس الغرفة اىمية 
الدور الذي يضطمع بو الوكيل في ظل ظروؼ الحرب العراقية االيرانية ، واكد عمى ضرورة 

سويق المنتوج الوطني وغيرىا مف التعاوف والتنسيق بيف المنشأة والوكالء واعطاء االفضمية لت
، وبالمقابل طرح الوكالء جممة مف المشاكل طالبيف مف الغرفة االمور المتعمقة بالسوؽ واالسعار

ار المساعدة في حميا وكانت ىذه المشاكل تتمثل بػػػػوجود شحة كبيرة في الثالجات العراقية عشت
ستمارات الخاصة بالمنتجات النفطية وعدـ تجييز الوكالء باالوالطباخات الغازية العراقية و 
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لغرض تجييز المستيمؾ بالمنظـ وقنينة الغاز ، كما اشار الوكالء الى سوء تغميف المنتجات 
ى الجيات المسؤولة العراقية مما يعرض االجيزة لمتمف ، وباشرت الغرفة بطرح ىذه المشاكل عم

مع وكالء )السيارات ، العدد عقدت ندوة  9183تشريف الثاني  91، وفي (85)وسعت الى حميا
واالدوات اليدوية ، المخازف العراقية( واكد رئيس الغرفة عمى ضرورة االلتزاـ بالتسعيرة الرسمية 
وعرض المنتجات التي يحتاجيا المواطف بشكل بارز ، كما طرح الوكالء ضمف الندوة مشاكميـ 

وتـ االتفاؽ معيـ عمى زيادة ىذه وكانت ابرزىا قمة الحصص الشيرية لوكالء السيارات والعدد ، 
الحصص ، وبدعوة مف الغرفة لوكالء المواد الغذائية ووكالء التسويق الزراعي تـ عقدت ندوة في 

، وفي ىذه الندوة طرح الوكالء عدة شكاوي تتمثل بنقص في بعض  9183تشريف الثاني  98
وعمى اثر ىذه الشكاوي ابمغ  المواد الغذائية وعدـ وجود عدالة في توزيع المنتجات النباتية ،

. (81)رئيس الغرفة المسؤوليف كال حسب اختصاصو وحثيـ عمى حل المشاكل بالسرعة الممكنة
واستمرت الغرفة عمى ىذا النيج طيمة السنوات الالحقة اذ عقدت عشرات القاءات والندوات ، 

رصت الغرفة عمى ومف اجل النيوض بواقع المحافظة ح 3002وبعد االحتالؿ االمريكي لمعراؽ 
عقد ندوات ركزت عمى الكيفية التي يمكف مف خالليا اعمار المحافظة ،  كما كانت الغرفة 
تمتقي بالممثل التجاري لقوات التحالف وتعرض عميو السبل التي يمكف مف خالليا تطوير النشاط 

 . (89)التجاري في المحافظة

الخامس عشر لغرؼ التجارة  اما عمى المستوى الخارجي فشاركت الغرفة في المؤتمر
 1، وفي  (81) 9110نيساف  33-98والصناعة والزراعة لمبالد العربية والمنعقد في عماف لفترة 

حظي باستقباؿ مييب مف قبل اعضاء  استقبمت الغرفة وفدا رومانيا كبيرا 9110حزيراف 
اعة والزراعة شاركت الغرفة في مؤتمر غرؼ التجارة والصن 9189شباط  35، وفي (88)الغرفة

 (81)الد العربية والذي عقد في جيبوتيلمب

اما فيما يخص االتفاقيات فسعت الغرفة بشكل خاص بيا او عبر اتحاد الغرؼ التجارية  
الى عقد بعض االتفاقيات مع الغرؼ التجارية االقميمية لتعزيز الروابط التجارية ومف ىذه 

ركوؾ وغرفة تجارة حمب في الجميورية السورية االتفاقيات بروتوكوؿ التاخي بيف غرفة تجارة ك
والذي نص عمى توثيق الروابط القومية المشتركة بيف البمديف وتوطيد العالقات  3003في عاـ 

 . (10)االقتصادية وتسييل التبادؿ التجاري 
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 الخاتمة

 شيدت غرفة تجارة كركوؾ حاليا حاؿ بقية الغرؼ التجارية العراقية متغيرات مختمفة عمى .9
الصعيد القانوني واالداري ، وكاف ليذه المتغيرات اثرىا في طبيعة االنشطة االقتصادية 
والخدمات التي تقدميا ، ولعل اىـ تمؾ المتغيرات كاف بموجب قانوف غرؼ التجارة العراقية رقـ 

 ،( اذ خضعت الى سيطرة الدولة ، واصبح القطاع االشتراكي لو اليد الطولى في ادارة الغرفة15)
ودور اقل لمقطاع الخاص ، وكذلؾ صدور قانوف دمج االتحاد العاـ لمغرؼ التجارية مع اتحاد 

، والذي اصبحت الغرؼ بموجبو تعنى بالنشاط التجاري  9182الصناعات العراقي عاـ 
والذي انفصل بموجبو االتحاديف  9181( عاـ 52والصناعي ، ومف ثـ صدور قانوف رقـ )

 .ى ادارتيا بعيدا عف القطاع العاـ، وعاد القطاع الخاص يتولالمينيةوعادت الغرفة الى صفتيا 

ساىمت الغرفة بشكل فاعل في تنشيط الحياة االقتصادية وازالة العراقيل التي تقف اماـ  .3
، كل عاـ وفي مدينة كركوؾ بشكل خاصاالنشطة التجارية والصناعية المختمفة في العراؽ بش

ل ارساؿ المذكرات والبرقيات والوفود ، وعقد المقاءات مع وذلؾ عف طريق وسائل مختمفة مث
المسؤوليف في الحكومة ، والمشاركة في المجاف المختمفة ، وكذلؾ عقد الندوات والمؤتمرات 

 المحمية ورفع التوصيات الصحاب الشاف .

لـ ينحصر نشاط الغرفة في المجاؿ التجاري والصناعي ، بل كاف ليا مواقف مختمفة عمى  .2
لمستوى السياسي اذ سجل ليا العديد مف المواقف الوطنية ، وعمى المستوى الثقافي كانت كثيرا ا

 ما تقدـ الدعـ لالنشطة الثقافية ، فضال عف مواقفيا االجتماعية في تقديـ الدعـ لممحتاجيف .

. ساىمت الغرفة في بعض المؤتمرات الدولية ، وكاف ليا حضور فاعل ، كما عمدت لعقد 5
التفاقيات االقتصادية مع الغرؼ التجارية في الدوؿ المجاورة لتسييل النشاط التجاري بعض ا

 وتوثيق العالقات االقتصادية .
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 هوامش والمصادرال
، مجمة جامعة  ((دراسة تاريخية  9191-9111صالح عريبي عباس ، " غرفة تجارة كركوؾ  (9)

 .518-519، ص ص 3008يار ، ا 5، العدد  91تكريت لمعمـو االنسانية ، المجمد 

. 9191شباط  98العراقية المشرع في ، نظاـ االتحاد العاـ لغرؼ التجارة وثائق غرفة تجارة كركوؾ (3)
 .وسنشير الى وثائق غرفة تجارة كركوؾ بالشكل التالي : و . غ . ت .  ؾ

 . 9115ايار  1في   3355جريدة الوقائع العراقية ، العدد  (2)

 .9112النظاـ الداخمي لمغرؼ التجارية العراقية الصادرة في عاـ  و. غ. ت .ؾ ،( 5)

 المصدر نفسو ( 1)

 .9118و. غ. ت .ؾ ، التقرير السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لعاـ ( 9)

، انتقل مع عائمتو منذ خمسينيات القرف العشريف الى  9123حساني ياسيف دمحم : مف مواليد االنبار ( 1)
تجاري في شبابو حيث عمل في مجاؿ المقاوالت ، انضـ الى الغرفة في عاـ كركوؾ ، ودخل المجاؿ ال

. و.غ.ت.ؾ ، ارشيف الغرفة ،  9180تولى رئاسة الغرفة الى عاـ  9119، وفي عاـ  9199
؛ وتجدر االشارة الى اف المعمومات عنو قميمة جدا  519االضبارة الشخصية لحساني ياسيف دمحم المرقمة 

 الوصوؿ الى عائمتو لكف دوف جدوى .رغـ محاولة الباحث 

، في عائمة تمتيف تجارة  9131تموز  9عمر عبد هللا عمي القطاف : ولد في مدينة كركوؾ في ( 8)
استيراد القطف وبيع القماش ، بعد اكمالو الدراسة االبتدائية اتجو نحو العمل التجاري في نياية 

ية القديمة )السوؽ الكبير( ، غير انو معممو تعرض االربعينيات ، حيث افتتح معمل لمخياطة في القيصر 
، اال اف ىذا االمر لـ يثبط عزيمتو فقد استطاع اعادتو بشكل افضل مف السابق  9113لمحرؽ في عاـ 

ولكف في موقع اخر ، ومما زاد مف ازدىار عممو تعاقده مع شركة النفط ، فقد اختص المعمل بخياطة 
قرر القطاف تغيير نشاطو التجاري ليتجو نحو تجارة  9193اـ البدالت الخاصة بالعماؿ ، وفي ع

االدوات المنزلية والصوتية)ثالجات ، مدافىء ، راديوات وغيرىا(، كما وسع نشاطو التجاري ليشمل مواد 
،  االراضيالبناء وذلؾ مف خالؿ شرائو لمعمل لمحصو ، وكذلؾ مجاؿ العقارات مف خالؿ بيع وشراء 

واصبح عضوا في مجمس االدارة في اواخر الستينيات  9111ايموؿ  93لتجارية في دخل القطاف الغرفة ا
، .و. غ. ت. ؾ ، ارشيف الغرفة3009 مف القرف العشريف ، وقد توفي عمر القطاف في حزيراف
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؛ مقابمة شخصية لمباحث مع مصطفى عبد  193االضبارة الشخصية لعمر عبد هللا القطاف المرقمة 
 .3030تشريف الثاني  3الرحمف القطاف في 

، نشا في عائمة تجارية تمتيف تجارة بيع  9129كركوؾ عاـ  مف مواليد  :مجيد صديق توفيق( 1)
االقمشة بالجممة في السوؽ الكبير في فترة الخمسينيات مف القرف العشريف ، بعد اكماؿ دراستو االبتدائية 

ت استقل بعممو التجاري واتجو لمعمل في حقل اتجو لمعمل التجاري مع والده واخوتو ، وفي فترة الستينيا
تجارة الخضروات بالجممة ، ومف ثـ توسعت تجارتو ففتح معمال لمحصو والرمل ، واتجو ايضا لمعمل في 

حصل عمى اجازة استيراد وتصدير لقطع غيار السيارات وبقي يعمل  9111مجاؿ المقاوالت ، وفي عاـ 
، وفي عاـ  9192،   انتمى لغرفة تجارة كركوؾ في عاـ  3005في ىذا المجاؿ لغاية وفاتو في عاـ 

اصبح عضوا في مجمس ادارة الغرفة . مقابمة شخصية لمباحث مع نبيل مجيد صديق توفيق في  9111
 91؛ دفتر عضوية غرفة تجارة كركوؾ لمجيد صديق توفيق الصادر في  3030تشريف االوؿ  31

 .9195نيساف 

( بيدؼ 13بموجب القانوف رقـ ) 9119: تأسس ىذا االتحاد سنة  اتحاد الصناعات العراقي (90)
 923حوالي  9111الدفاع عف مصالح الصناعييف ، وقد بمغ عدد المشاريع المنتسبة اليو في عاـ 

مميوف دينار ، وقد  51مشروعا كاف راسماليا  985وصل العدد الى  9118مشروعا ، وبحموؿ عاـ 
ية ورعاية مصالح الصناعييف ، وكاف شعاره تثبيت مبدأ حماية سعى االتحاد منذ تأسيسو الى حما

الصناعة الوطنية ولكف ليس عمى حساب المستيمؾ ، وقد فتح لو فروع مختمفة في بقية المحافظات 
العراقية . وثائق غرفة تجارة الموصل اتحاد الصناعات العراقي فرع نينوى ، تقرير لفرع االتحاد عف 

-9151ل صبحي سمماف ، التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراؽ ؛ سيي 9188اعمالو لعاـ 
 .953، ص  9115، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة بغداد ،   9118

مرسل  9181و. غ. ت .ؾ ، التقرير السنوي باىـ النشاطات واالعماؿ لغرفة تجارة كركوؾ لعاـ  ( 99)
 .9189اذار  1في  159تجارية والصناعية العراقية ، العدد الى االتحاد العاـ لمغرؼ ال

، وفضال عف كونو موظف حكومي فقد  9155نزار توفيق العمري : ولد في مدينة الموصل عاـ ( 93)
اشارت المعمومات في اضبارتو الشخصية الى انو يعمل في التجارة العامة واف عنوانو التجاري في 

في الغرفة الثالث . و.غ.ت.ؾ ، ارشيف الغرفة ، االضبارة  كركوؾ في الحي الصناعي ، وصنفو
 .95129الشخصة لنزار توفيق عادؿ المرقمة 
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مف عائمة مالؾ اراضي ومواشي ، واحد  9121مظير مدحت احمد دده: مف مواليد كركوؾ ( 92)
في كركوؾ ررساء عشيرة الكاكائية في العراؽ ، بسبب وفاة والده الذي كاف يعمل باش كاتب في السراي 

لـ يكمل دراستو االبتدائية ، وتوجو لمعمل في امالؾ العائمة ، ومع بموغو مرحمة الشباب توجو لمعمل في 
قرر  9118، والنو يمتمؾ عضوي اتحاد الصناعات العراقية منذ عاـ  9112مجاؿ المقاوالت لغاية عاـ 

وؽ الذىب االسود في الدخوؿ في المجاؿ الصناعي بشكل واسع وذلؾ مف خالؿ شراء معمل طاب
حصل عمى عضوية غرفة تجارة كركوؾ ، ومف ثـ اصبح احد  9199تشريف االوؿ  3وفي  ،كركوؾ

اعضاء مجمس االدارة فييا ، ونظرا لمكانتو االجتماعية ونشاطو التجاري ولما يحظى بو مف سمعو طيبة 
ل المنصب حتى وفاتو في رئيسا لمغرفة ، وبقي يشغ 9181في االوساط التجارية تـ انتخابة في عاـ 

 581. و.غ.ت.ؾ، ارشيف الغرفة ، االضبارة الشخصية لمظير مدحت دده المرقمة 9112نيساف  93
 .3091ايموؿ  91؛ مقابمة شخصية لمباحث مع تكيف مظير مدحت دده في 

د مف عائمة تجارية حيث كاف والده يمتيف تجارة الموا 9121عبد الواحد جدوع :مف مواليد كركوؾ (95)
الغذائية ، بعد اكمالو الدراسة المتوسطة اتجو لمعمل في المجاؿ التجاري حيث اختص كوالده بتجارة 
المواد الغذائية ، وبمرور الزمف وسع تجارتو مف خالؿ فتحو لمعمل لمواد البناء )رمل وحصو( ، ثـ انشأ 

 99ة تجارة كركوؾ في معمل لمطحيف عرؼ باسـ )شركة كركوؾ النتاج الطحيف المحدودة(، انتمى لغرف
، وبالتالي يعتبر مف اقدـ اعضاء  9199، واصبح عضوا في مجمس ادارتيا منذ عاـ  9193حزيراف 

. و.غ.ت.ؾ، ارشيف الغرفة ، االضبارة الشخصية لعبد الواحد جدوع 3098الغرفة ، وتوفى في عاـ 
 .3091اب  8؛ مقابمة شخصية لمباحث مع عبد الواحد جدوع في  350المرقمة 

 و. غ. ت .ؾ ، نبذة مختصرة عف تأسيس غرفة تجارة كركوؾ . (91)

 .9181ايار  9في  2312جريدة الوقائع العراقية ، العدد (99)

 و.غ.ت.ؾ، نبذة مختصرة عف تأسيس غرفة تجارة كركوؾ .( 91)

، وحصل عمى شيادة  9153صباح الديف دمحم صالح الصالحي:ولد في مدينة كركوؾ عاـ (98)
واتجو لمعمل في مجاؿ المحاماة بعدىا دخل المجاؿ التجاري وفتح مكتبا  9199س حقوؽ عاـ بكالوريو 

تولى رئاسة الغرفة واليزاؿ يشغل المنصب حتى االف)عاـ  9112لالستيراد والتصدير ، وبحموؿ عاـ 
 ( . و.غ.ت.ؾ ، ارشيف الغرفة ، االضبارة الشخصية لصباح الديف دمحم صالح الصالحي المرقمة3030
 .3091شباط  1؛ مقابمة شخصية لمباحث مع صباح الديف دمحم الصالحي في   280
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مف عائمة اوجي المعروفة ، ولد في عائمة تمتيف  9121مصطفى رؤؼ اوجي: مف مواليد  (91)
عمل في ادارة االعماؿ التجارية وقاـ بتوسيع نشاطو التجاري مف خالؿ انشاء مكتبيف في بغداد  ،التجارة

فالـ السينمائية لجميع انحاء العراؽ ، انتمى لغرفة التجارة واصبح عضوا في مجمس االدارة منذ لتوزيع اال
؛  599. و.غ.ت.ؾ ، ارشيف الغرفة ، االضبارة الشخصية لمصطفى رؤؼ اوجي المرقمة 9180عاـ 

 .3091ايموؿ   8مقابمة شخصية لمباحث مع نوزاد اوجي في كركوؾ في 

مف عائمة تجارية تعمل في مجاؿ تجارة  9121اغا : ولد في كركوؾ عاـ  خميل اسماعيل ابراىيـ (30)
،ثـ دخل سمؾ التعميـ حيث  9190المواد الغذائية ، اكمل دراستو وتخرج مف االعدادية الصناعية عاـ 

عمل معمـ في قرية الماحوز في الحويجة  ، اال انو ترؾ مجاؿ التعميـ بعد سنة واحدة واتجو لمعمل 
مجاؿ المقاوالت والتعيدات تحديدا ، كما عمل في المجاؿ الزراعي ، وكاف يجيز قوات  التجاري وفي

، 9199ايموؿ  90،انضـ لمغرفة في  9183ولغاية عاـ  9191الجيش في كركوؾ بارزاؽ منذ عاـ 
.  3091والنائب االوؿ لرئيس الغرفة ، توفي في عاـ  9119اصبح عضو مجمس ادارة الغرفة منذ عاـ 

؛ مقابمة  392ؾ ،ارشيف الغرفة ، االضبارة الشخصية لخميل اسماعيل ابراىيـ المرقمة  و. غ. ت.
 .3099ايار  31شخصية لمباحث مع خميل اغا في 

 و.غ.ت.ؾ، نبذة مختصرة عف تأسيس غرفة تجارة كركوؾ .( 39)

 . 9111حزيراف  1في  2111جريدة الوقائع العراقية ، العدد (33)

 .581-580باس ، المصدر السابق ، ص ص لمتفاصيل ينظر : ع( 32)

وذلؾ مف اجل خدمة المصالح  9199ايموؿ  1غرفة تجارة اربيل :تأسست غرفة تجارة اربيل في ( 35)
التجارية وفقا الحكاـ قانوف غرؼ التجارة العراقية ، وقد ساىمت في رفع المذكرات والمقترحات الرامية 

يا الحكومة الى اىالي اربيل . لمتفاصيل ينظر :عباس قنبر ، الى التوسيع في الخدمات العامة التي تقدم
 .221( ، ص 9191دليل المصدريف والمستورديف العراقييف ، )بغداد ، 

 .9198ايار  35في  311و.غ.ت.ؾ، كتاب غرفة تجارة كركوؾ الى وزارة المالية ، العدد ( 31)

 .9191انوف االوؿ ك 99( في 8محاضر جمسات غرفة تجارة  كركوؾ ، الجمسة )( 39)

 .9110شباط  2( في 92لمصدر نفسو، الجمسة )ا( 31) 
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، وقد عممت منذ تأسيسيا  9198تموز  38غرفة تجارة الكوت :تأسست غرفة تجارة الكوت في ( 38)
عمى رعاية مصالح االسر التجارية في الكوت وشاركت في العديد مف المؤتمرات الدولية والداخمية . 

 .311ص  ،باس قنبر ، المصدر السابقلمتفاصيل ينظر : ع

مايس  2، في 311و.غ.ت.ؾ، كتاب غرفة تجارة كركوؾ الى وزارة الثقافة واالعالـ ، العدد ( 31)
9191. 

 .9118و.غ.ت.ؾ، التقرير السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لعاـ ( 20)

 .9118تموز  9، في  311و.غ.ت.ؾ، كتاب غرفة تجارة كركوؾ الى محافظة التاميـ ، العدد ( 29)

 .  9111نيساف  38( ، في 91محاضر جمسات غرفة تجارة  كركوؾ ، الجمسة )( 23)

مميار دوالر مف العائدات  93مػف بػيف األضرار التػي تكبػدىا االقتصاد العراقي خسارة ما يقرب مف  (22)
ت األجنبية، وتراكـ مميػار دوالر مػف أرصػدة االحتياطيػا 50و 21النفطية ، واستنزاؼ ما يتراوح بػيف 
ممياردوالر لدوؿ عربية ،  21مميػار دوالر لػدوؿ غير عربية، و 53الديوف الخارجية التي قدرت بنحو 

 مميار 20مميارات دوالر، وتدمير بنى تحتية بما يعادؿ  901وتحميمو نفقات عػسكرية إضػافية  قدرىا 
ع الحالي وتحديات المستقبل ، مركز االمارات دوالر. ينظر :دمحم عمي الزيني ، االقتصاد العراقي الواق

؛ حاكـ محسف دمحم ، " تفعيل التنمية   1( ، ص 3009لمبحوث والدراسات االستراتيجية ، ) االمارات ، 
االقتصادية واالجتماعية في العراؽ باالدارة الكفوءة لمعوائد النفطية " ، مجمة اىل البيت عمييـ السالـ ، 

 .900، ص  3009 نيساف 39، في  2العدد 

، نسخة مرسمة الى ديواف الرقابة  9180و.غ.ت.ؾ، التقرير السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لعاـ ( 25)
 .9189حزيراف  91، في  902المالية ، العدد 

،  911و.غ.ت.ؾ، تقرير غرفة تجارة كركوؾ الى االتحاد العاـ لمغرؼ التجارية العراقية ، العدد ( 21)
 .9189تموز  99في 

ضاري خميل محمود ، " الحصار ضد العراؽ انتياؾ لحقوؽ االنساف " ، بحث منشور في اعماؿ ( 29)
المؤتمر الدولي )انتياكات العدواف والحصار لحقوؽ االنساف في العراؽ ( ، في بيت الحكمة ، )بغداد ، 

 .85-82( ، ص ص3009
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( ، ص 9115لعراؽ ، )بغداد ، عبد الحميد الجوىري ، الخميج العربي وعدواف الحمفاء عمى ا( 21)
211. 

و.غ.ت.ؾ، تقرير عف نشاطات الغرفة مف اعداد عبد المنعـ نوري مدير اعالـ الغرفة عاـ ( 28)
3003. 

 .3091شباط  1مقابمة شخصية لمباحث مع صباح الديف الصالحي رئيس الغرفة في كركوؾ في ( 21)

 . 2، ص  3005ثاني كانوف ال 5في  20جريدة الوحدة ، كركوؾ ، العدد ( 50)

وكتاب  9113عمى سبيل المثاؿ تمقت الغرفة كتاب كتب شكر وتقدير مف مجمس الوزراء عاـ ( 59)
. و. غ. ت. ؾ، كتاب مجمس الوزراء الى غرفة  تجارة كركوؾ ،  300اخر مف محافظة التأميـ عاـ 

في  1939ؾ ، العدد ؛ كتاب محافظة التأميـ الى غرفة تجارة كركو  9113شباط  99في  3212العدد 
 .3000تشريف االوؿ  93

و.غ.ت.ؾ، كتاب اتحاد الغرؼ التجارية العراقية الىى غرفة تجارة كركوؾ ، سري ومستعجل ،  (53)
 .9112ايار  91في  5/395/82العدد 

 . 3002كانوف الثاني  39( في 91الجمسة رقـ ) محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ،( 52)

 . 3005كانوف الثاني  5في  20ركوؾ ، العدد جريدة الوحدة ، ك( 55)

 . 3003تشريف الثاني   39( في 92الجمسة رقـ ) محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ،( 51)

شباط  32مقابمة شخصية لمباحث مع صباح الديف الصالحي رئيس الغرفة في كركوؾ في  ( 59)
شباط  32الـ الغرفة في كركوؾ في ؛ مقابمة شخصية لمباحث مع عبد المنعـ نوري احمد مدير اع3091
3091. 

 .9118اذار  31، في  999و.غ.ت.ؾ، اعالف ، العدد ( 51)

 9091و.غ.ت.ؾ ، كتاب غرفة تجارة كركوؾ الى االتحاد العاـ لمغرؼ التجارية العراقية ، العدد ( 58)
 .9180تشريف الثاني  91في 
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اـ لمغرؼ التجارية والصناعية العراقية ، و.غ.ت.ؾ، كتاب غرفة تجارة كركوؾ الى االتحاد الع (51)
 .9189مايس  9في  851العدد 

 .9189( في كانوف االوؿ 99محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ ، الجمسة )( 10)

 .9110ايموؿ  31( ، في 23المصدر نفسو، الجمسة )( 19)

 .9112حزيراف  91( ، في 13المصدر نفسو ، الجمسة )( 13)

كانوف الثاني  20، في  58غرفة تجارة كركوؾ الى محافظة التأميـ ، العدد و.غ.ت.ؾ ، كتاب ( 12)
9111. 

 .9191تشريف الثاني  32( ، في 1محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ، الجمسة )( 15)

 .9191كانوف االوؿ  99( ، في 8المصدر نفسو ، الجمسة )( 11)

 .  9110تموز  39( ، في 31المصدر نفسو ، الجمسة )( 19)

ثالثة طمبة مف كمية االدارة واالقتصاد جامعة  9185عمى سبيل المثاؿ دربت الغرفة في عاـ ( 11)
ينظر : و.غ.ت.ؾ، كتاب  البصرة وىـ كل مف ياوز دمحم حممي خالد وفؤاد عمي دمحم صالح وسعاد دمحم.

 .9185موؿ اي 91، في  918غرفة تجارة كركوؾ الى كمية االدارة واالقتصاد جامعة البصرة ، العدد 

 .9191كانوف االوؿ  3( ، في 9محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ ، الجمسة )( 18)

 .9119كانوف الثاني  38، في  99المصدر نفسو ، الجمسة ( 11)

 .9119شباط  35، في  93المصدر نفسو ، الجمسة ( 90)

 .3002كانوف الثاني  39في  91المصدر نفسو ، الجمسة ( 99)

 .3002شباط  35في  99، الجمسة المصدر نفسو (93)

 .3005ايموؿ  31في  22المصدر نفسو ، الجمسة( 92)

 .2، ص  3005كانوف الثاني  5في  20جريدة الوحدة ، كركوؾ ، العدد ( 95)
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 .9191نيساف  2( في 9محاضر جمسات غرفة تجارة  كركوؾ ، الجمسة )( 91)

تشريف االوؿ  5عضو في ادارة الغرفة ، في  مقابمة شخصية لمباحث مع عبد الواحد شاكر جدوع ( 99)
3091.  

 . 9180تشريف الثاني  31(، في 95محاضر جمسات غرفة تجارة  كركوؾ، الجمسة)( 91)

 . 9180تشريف الثاني  31( ، في 95المصدر نفسو ، الجمسة )( 98)

 32 ( ، في5،المصدر نفسو ، الجمسة ) 9198تموز  32( ، في1المصدر نفسو، الجمسة )( 91)
 .9110كانوف االوؿ  30(، في90؛ المصدر نفسو،الجمسة ) 9191تشريف الثاني 

 .9189شباط  32، في   90، الرقـ  9محاضر جمسات االتحاد العاـ لمغرؼ التجارية ، الجمسة ( 10)

عبد الستار شنيف الجنابي ،غرفة تجارة النجف االشرؼ دراسة تاريخية اقتصادية  (19)
 .259(،ص 3092وثائقية،)النجف،

وثائق االتحاد العاـ لغرؼ التجارة العراقية ، التقرير الخاص بصناديق الخير المقدـ الى جدوؿ ( 13)
؛ الجنابي ، المصدر السابق ، ص  3003اذار  32اعماؿ الجمسة الثالثة لمدورة الحادية عشر ، بغداد 

259. 

 .3002حزيراف  39في  98المصدر نفسو ، الجمسة ( 12)

 .3091شباط  8ة شخصية مع صباح الديف الصالحي رئيس الغرفة  في كركوؾ في مقابم( 15)

؛ مقابمة شخصية مع 9115تموز  31( ، في 99محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ ، الجمسة )( 11)
 . 3091شباط  9عبد المنعـ  نوري مدير اعالـ الغرفة في كركوؾ في 

تجمع ابناء االسر التجارية في المحافظة وترعى ل 9110غرفة تجارة العمارة :تأسست في عاـ ( 19)
مصالحيـ ، وقد عممت منذ تاسيسيا عمى تحقيق االىداؼ التي اسست مف اجميا وكانت ترسل الكتب 

المصدر السابق، ،الرسمية وتقابل المسؤوليف النعاش الحركة التجارية .ينظر : قنبر ، دليل المصدريف 
 .211ص

 . 3002كانوف الثاني  39( في 91كركوؾ ، الجمسة )محاضر جمسات غرفة تجارة ( 11)
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 .3091شباط  8مقابمة شخصية مع نوزاد اوجي في كركوؾ في ( 18)

 .3005كانوف االوؿ  33( في 29محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ ، الجمسة )( 11)

 .9118و.غ.ت.ؾ، التقرير السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لسنة ( 80)

، نسخة مرسمة الى االتحاد العاـ  9111السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لسنة و.غ.ت.ؾ ، التقرير ( 89)
 .9180حزيراف  1، في  119لمغرؼ التجارية العراقية ، العدد 

 .9180و.غ.ت.ؾ، التقرير السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لسنة ( 83)

 .9180و.غ.ت.ؾ، الندوات التي اقامتيا الغرفة او التي ساىمت فييا خالؿ عاـ ( 82)

، نسخة مرسمة الى االتحاد العاـ  9183و.غ.ت.ؾ، التقرير السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لسنة ( 85)
 .9182نيساف  95، في  9389لغرؼ التجارية العراقية ، العدد 

، نسخة مرسمة الى االتحاد العاـ  9183و.غ.ت.ؾ، التقرير السنوي لغرفة تجارة كركوؾ لسنة ( 81)
 .9182نيساف  95، في  9389العدد  لغرؼ التجارية العراقية ،

 .3002حزيراف  38( في 98محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ ، الجمسة )( 89)

 .9110اذار  2( في 91المصدر نفسو ، الجمسة )( 81)

 .9110حزيراف  1( في 35المصدر نفسو ، الجمسة )( 88)

 . 9189شباط  91، في  501و.غ.ت.ؾ، امر اداري ، العدد  (81)

 .3003تشريف الثاني  39( في 92محاضر جمسات غرفة تجارة كركوؾ، الجمسة )( 10)

 

 


