غرفة تجارة كركوؾ  / 7393 - 7391دراسة تاريخية
د .صالح عريبي عباس العريبي

غزفت جتارة كزكوك 7595 - 7591
دراست تارخييت

د .صالح عريبي عباس العريبي
كمية التربية  /جامعة كركوك
لمغػػرؼ التجاريػػة ة كيػػة كبيػرة فػػي الاديػػة اامتصػػادية العاكػػة لكػػؿ بمػػد ،فدػػي التػػي

تعاى بالويع اامتصادي والتجاري عااية كبيرة كباشرة بحكـ كداكدا وواجباتدػا ،و ػي التػي
ت ػ ػ زود و ازرتػ ػػي الكاليػ ػػة واامتصػ ػػاد او التجػ ػػارة بالكبترحػ ػػات الكتعمبػ ػػة بالاشػ ػػاط اامتصػ ػػادي،
والتج ػػاري الكحم ػػي ،وتب ػػدـ لد ػػا التوص ػػيات الالزك ػػة لكعالج ػػة ا ك ػػور ةات العالم ػػة بالتج ػػارة
الداخميػػة والخارجيػػة وتبػػيف لدػػا كالحظاتدػػا فػػي الم ػواتج البااوايػػة الخاصػػة بتجػػارة ااسػػتيراد

والتصدير وغير ا.

واتيجػ ػػة لدػ ػػة ا

كيػ ػػة فبػ ػػد عػ ػػرؼ الع ػ ػراؽ تاسػ ػػيس الغػ ػػرؼ التجاريػ ػػة كاػ ػػة العدػ ػػد

العثك ػػااي ،وكاا ػػت كديا ػػة كرك ػػوؾ ارب ػػع كديا ػػة ت ػػـ فيد ػػا تاس ػػيس غرف ػػة تجاري ػػة بع ػػد بغ ػػداد
والكوصػػؿ والبص ػرة و ػػةا يػػدؿ عمػػى ة كيػػة ػػة الكدياػػة ودور ػػا اامتصػػادي( .)7وبعػػد ميػػاـ

الحكػػـ الػػوطاي فػػي العػراؽ اعيػػد تاسػػيس الغػػرؼ التجاريػػة فػػي عػػاـ  7399غيػػر اف تاسػػيس
غرفػة تجػارة كركػوؾ تػاخر بعػض الشػي فكػاف تاسيسػدا فػي عػاـ  ،7391وخػالؿ التتػرة كػا

بػػيف التاسػػيس وحتػػى عػػاـ  7393اسػػدكت غرفػػة تجػػارة كركػػوؾ بلسػػداكات ا يسػػتداف بدػػا
لخدكػػة اامتصػػاد الػػوطاي كػػف جدػػة وتكثيػػؿ كصػػالج تجػػار كركػػوؾ وتاظػػيـ شػ وادـ الكدايػػة
كف جدة اخرى .ولػو تتعباػا اشػاة وتطػور غرفػة تجػارة كركػوؾ ودور ػا اامتصػادي فالبػد لاػا
سمتا كف البا اظرة سريعة عمى طبيعة ا وياع التجارية فيدا.
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أوال :أوضاع كركوك التجارية

تعد كدياة كركوؾ كف الكدف العرامية البديكة الكدكة ،وتبع شكالي كدياػة بغػداد(،)9

تكتد بجةور ا التاريخية الى عدد الكمؾ ا شوري اشور باايبػاؿ (922ؽ.ـ  999 -ؽ.ـ)
الةي اكر بباا (ممعة كركػوؾ)

()6

()3

وجعػؿ فيدػا حاككػا يػدعى جركػي ،واسػكف عػددا كبيػ ار كػف

ااشوريف فيدػا ،وسػكيت الكباطعػة باسػـ حاككدػا( ،)9الػى اف اسػتبؿ وةصػبج الحػاكـ الكطمػؽ
فيدا كع كراجعته في بعض ا حياف لمكمؾ ا شوري(.)9

ةصػػبحت كدياػػة كركػػوؾ تحػػت احػػتالؿ ااسػػكادر الكبػػدواي بعػػد احػػتالؿ الع ػراؽ،

وبعػػد وفاتػػه ةصػػبحت يػػكف ككتمكػػات سػػمومس (379ؽ.ـ 939 -ؽ.ـ) ،وازد ػػرت كدياػػة

فػػي عدػػد حتػػى ةخػػةت تعػػرؼ بػ ػ (كرخاديبيػػث سػػمومس) وظمػػت عمػػى ةلػػؾ حتػػى عػػاـ 999

ؽ.ـ عادكا احتمدا الترثيوف ثـ الترس الى اف فتحدا العرب الكسمكوف(.)1

دخمت كدياة كركوؾ يكف السيطرة العثكااية بكوجب كعا دة اكاسػيه التػي عبػدت

بػػيف الػػدولتيف العثكاايػػة والصػػتوية عػػاـ  ،)2(7999وةصػػبحت كركػػز وايػػة عثكاايػػة عرفػػت
باسػػـ وايػػة شػػدرزور فػػي البػػرف التاسػػع عشػػر تتبعدػػا عػػدد كػػف ا لويػػة و ػػي كركػػوؾ واربيػػؿ

والسميكااية( ،)3وظمػت تعػرؼ باسػـ شػدرزور الػى عػاـ  ،)70(7239ثػـ ةصػبحت لػوا يػكف
واية الكوصػؿ حػيف اخػةت الكوصػؿ شػكؿ وايػة ماتكػة بػةاتدا عػاـ  ،)77(7213ومػد تسػكت

كركوؾ باسكا عد عبر ا دوار التاريخية التي كرت بدا(.)79

لػػـ تاخػػة كدياػػة كركػػوؾ ككااػػة تجاريػػة كتكي ػزة اسػػيكا اةا موراػػت بتجػػارة الكوصػػؿ،
ولكف كع ةلؾ فاادا كاات تكثػؿ ابطػة تكويػؿ وكركػ از تجاريػا كدكػا بالاسػبة لمكاػاطؽ الكرديػة
كاػػة امػػدـ ا زكاػػة فػػي اطػػاؽ تجارتدػػا الكحػػدودة اصػػال ،ومػػد ورد ةكر ػػا فػػي دات ػرة الكعػػارؼ
البريطاايػػة بوصػػتدا واحػػدة كػػف ا ػػـ ك اركػػز التسػػويؽ الرتيسػػة فػػي كوردسػػتاف( ،)73وورد فػػي

طبعػػة احػػدث لػػداترة الكعػػارؼ كػػا اصػػهك تعػػد كركػػوؾ سػػوما لمكاتػػوج الز ارعػػي لمكاطبػػة...
وكرك ػ ػ از لتصػ ػػدير الصػ ػػوؼ والحبػ ػػوب والكواشػ ػػي والعتػ ػػص والصػ ػػك الكاػ ػػت فػ ػػي كرتتعػ ػػات

زاكروس ( ،)76ككا ةشارت سالااكة واية الكوصػؿ لسػاة  7330ػ  7379/الػى دور التجػارة
الداخمي ػػة ف ػػي امتص ػػاد كركػ ػوؾ عم ػػى ال ػػرغـ ك ػػف ص ػػغر تم ػػؾ التج ػػارة كبارا ػػة بتج ػػارة كديا ػػة

الكوصؿ(.)79
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كاات كدياة كركوؾ تجدز بعػض الكػدف ومصػبات الكاطبػة باحتياجاتدػا كػف السػمع
والبياتع الكاتجة فيدا او الكستورد كف الخارج ،وكاات تستورد كا تحتػاج اليػه كػف كاتجػات
زراعي ػػة وحيوااي ػػة وس ػػمع كاتج ػػة ي ػػدويا ك ػػف الكا ػػاطؽ الكج ػػاورة لد ػػا ،فب ػػد ارتبط ػػت بعالم ػػات

تجارية عمى الكستوى الكحمي واإلمميكػي ،فعمػى الكسػتوى الكحمػي ارتبطػت كركػوؾ بعالمػات

تجارية كع الكوصؿ( ،)79وارتبطت ةييػا بعالمػات جيػدة كػع السػميكااية اة اف تجػار كركػوؾ
اعتكػػدوا الكاتجػػات الزراعيػػة لمريػػؼ الكػػردي ،وكااػػت البوافػػؿ التجاريػػة كتصػػمة بػػيف كػػدياتي

السميكااية وكركوؾ(.)71

كك ػػا وص ػػؼ الرحال ػػة ريػ ػ ف ػػي رحمت ػػه ع ػػاـ  7290العالم ػػة التجاري ػػة ب ػػيف ك ػػدياتي

كرك ػػوؾ والس ػػميكااية ببول ػػه ك الكت ػػاجرة ك ػػع كرك ػػوؾ كس ػػتكرة وداتكة،وتس ػػتورد كاد ػػا ا حةي ػػة

وبعػػض ا مكشػػة البطايػػة ،اكػػا صػػادرات السػػميكااية اليدػػا فدػػي الببوليػػات والعسػػؿ والعتػػص
والتواكه والرز والد ف والبطف وا غااـ والكواشي ،فيال عف الحبوب والجوز ،وكركوؾ فػي

الحبيبة سوؽ راتجة لجكيع كاتوجات كردستاف (.)72

وكاف تجار كدياة كركوؾ ـ الةيف يبوكوف بعكمية ابؿ الكاتوجات كف والى كدياػة

كركوؾ ،ويعبدوف الصتبات التجارية كع الزراع لش ار كا ياتجواػه كػف رز وعسػؿ وغير كػا،
وكاات كركوؾ تصدر ككيات وفيرة كف الكمج الكات في طوزخوركػاتو الػى كردسػتاف والػةي

مػػدرت ميكتػػه بعش ػريف الػػؼ مػػرش سػػاويا ،ويبػػدو اف مػػوة العالمػػات اامتصػػادية بػػيف كركػػوؾ
والسػػميكااية ػػي التػػي دفعػػت بعػػض ا سػػر التجاريػػة فػػي كدياػػة السػػميكااية الػػى اختيػػار لبػػب

(كركوكي او كركوكمي)(.)73

اكػػا عمػػى الكسػػتوى اإلمميكػػي فبػػد كػػاف لكدياػػة لكركػػوؾ عالمػػات تجاريػػة كػػع بػػالد

فارس فبط ،ولعؿ وجود ماصؿ فارسي في كدياة كركوؾ دليؿ عمى موة العالمة بيادكا(.)90

وتجػػدر اإلشػػارة الػػى اف كركػػوؾ تػػوفرت فيدػػا الك سسػػات الخدكيػػة الكككمػػة لعكميػػة

التجارة كالخااات وكحاكـ التجارة ،فبالاسبة لمخااات كاف اػاؾ كػا يبػارب تسػعة عشػر خااػا
و ػػي ك خػػاف البايػػي ،وخػػاف خوركػػا (خػػاف التكػػر) ،وخػػاف البمديػػة ،وخػػاف الككػػرؾ ،وخػػاف
اسػعد بػػؾ ،وخػاف جبػػور ،وخػاف ااصػػج بػؾ ،وخػػاف حكػدي بػػؾ ،وخػاف كػػاوورلر ،وخػاف عبػػد
اهلل الكصالوي ،وخاف طػه بػؾ ،وخػاف دد حكػدي ،وخػاف البوريػة ،وخػاف سػيد عكػر ،وخػاف
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صػػادؽ طػػرؼ ،وخػػاف الحػػاج صػػديؽ ،وخػػاف ا ومػػاؼ ،وخػػاف شػػيخمر حسػػف( .)97اكػػا فيكػػا
يتعمػػؽ بكحػػاكـ التجػػارة فتػػي عػػاـ  7922ػػ7217/ـ صػػدر مػػااوف ةصػػوؿ الكحػػاكـ التجاريػػة
وبكوجب ةلؾ البااوف اختصػت ػة الكحػاكـ بػالاظر فػي ميػايا التجاريػة كافػة وتػـ اشػا ا

فػػي كػػؿ ككػػاف دعػػت الحاجػػة اليػػه كػػف كػػدف الوايػػات الكختمتػػة ،واظػػرت تمػػؾ الكحككػػة فػػي
مي ػػايا البي ػػع والشػ ػ ار  ،وعكمي ػػات التوكي ػػؿ وت ػػدميؽ ةكػ ػواؿ التج ػػار ال ػػةيف يعما ػػوف فالس ػػدـ،
والاظر في كاازعات التجار كع غير ـ في كعاكالتدـ التجارية( ،)99ومد ةسسػت فػي كركػوؾ

كحككػػة تجاريػػة ورد ةكر ػػا فػػي سػػالااكة  7211اة كػػاف رتػػيس الكحككػػة كحكػػد افاػػدي كػػع
عيػ ػػوية كػ ػػؿ كػ ػػف الحػ ػػاج طػ ػػه افاػ ػػدي ودرويػ ػػش افاػ ػػدي والحػ ػػاج كصػ ػػطتى جمبػ ػػي والحػ ػػاج

اسكاعيؿ افادي و وجه غريب افادي و وجه ساسوف افادي(.)93

اكػػا عػػف طريبػػة التعاكػػؿ فػػي ةسػواؽ كركػػوؾ فبػػد وصػػتدا الرحالػػة كيجرسػػوف ببولػػهك

وحػػيف كاػػت اش ػتري الطعػػاـ وغير ػػا فػػي ا س ػواؽ ،وجػػدت ةكااػػة تػػدعو الػػى الد شػػة ،وكػػاف
ةل ػػؾ ف ػػي ك ػػؿ كك ػػاف  ،واي ػػاؼ كجرس ػػوف ك اف لغ ػػة التعاك ػػؿ ف ػػي الس ػػوؽ كاا ػػت التركي ػػة

والكردية (.)96

ثانيا  :تأسيس غرفة تجارة كركوك

كاف لمتطور اامتصادي الةي ظدر في ةوربا في الاصؼ الثااي كػف البػرف التاسػع

عشر كع كا رافبة كف جكة استعكارية وتسابؽ عمى الكصالج بيف الػدوؿ ا وربيػة بلشػكاؿ
كختمتة ،اثر في اكو الرةسكاؿ ا جابي بعد افتتاح مااة السويس عاـ  ،7293ومػد ةدت تمػؾ
التطورات الى ظدور الحاجة الى تاظيـ العكؿ التجاري فػي الدولػة العثكاايػة( ،)99كػف خػالؿ

تاسػػيس غ ػػرؼ تجاري ػػة عم ػػى غػ ػرار ك ػػا كوجػػود ف ػػي ال ػػدوؿ ا وربي ػػة ،ل ػػةلؾ ةص ػػدرت الدولػػة

العثكاايػػة فػػي عػػاـ  7220اظاكػػا لغػػرؼ التجػػارة ،وبكوجػػب ةلػػؾ الاظػػاـ ةسسػػت غرفػػة تجػػارة
بغ ػػداد ف ػػي ع ػػاـ  ،)99(7227وغرفت ػػا تج ػػارة الكوص ػػؿ والبصػ ػرة ف ػػي التتػ ػرة ك ػػا ب ػػيف ع ػػاكي

 .)91(7226-7220وفػػي عػػاـ  7370ةصػػدرت الدولػػة العثكاايػػة اظاكػػا جديػػدا شػػكؿ غػػرؼ
التجارة والصااعة وبكوجبه ةعيد تاسيس غرفة تجارة بغداد(.)92
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ةسست غرفة تجارة وصااعة كركوؾ في يػو اظػاـ غػرؼ التجػارة والصػااعة فػي
عػػاـ  ،7370اة ورد فػػي سػػالااكة وايػػة الكوصػػؿ عػػاـ  7379ةكر ػػا عمػػى شػػكؿ تجػػارت
وصػػاايع اوطػػه سػػي ةي غرفػػة التجػػارة والصػػااعة ،وكااػػت تتػػالؼ كػػف ال ػرتيس ا وؿ عبػػد
الصكد افاػدي والػرتيس الثػااي طػه بػؾ وعيػوية كػؿ كػف الحػاج كحػي الػديف افاػدي والحػاج
عزة افادي وكحكد افادي وعارؼ جمبي وعبد الجبار افادي وعبد جمبي والسيد عكػر افاػدي

ومر بت ا وبردي(.)93

وبعد تاسيس الدولة العرامية الحديثة فػي  93اب  7397سػف مػااوف غػرؼ التجػارة

ةي ال ػػرمـ ( )60لس ػػاة  7399دراؾ الحكوك ػػة ك ػػدى ة كي ػػة الغ ػػرؼ التجاري ػػة ف ػػي تاش ػػيط
وتاظيـ الحيػاة اامتصػادية ،وبكوجػب ةلػؾ البػااوف ةسسػت فػي عػاـ  7399الغػرؼ التجاريػة

فػػي (بغػػداد ،الكوصػػؿ ،البص ػرة)( ،)30وبحسػػب تعميكػػات و ازرة الكاليػػة حػػددت الكاػػاطؽ التػػي

يشػكمدا اطػػاؽ عكػػؿ تمػػؾ الغػرؼ ،فحػػدد اطػػاؽ عكػػؿ غرفػػة تجػارة بغػػداد فػػي لػوا بغػػداد(،)37
وغرفة تجارة البصرة في لوا البصرة ،اكا غرفة تجارة الكوصؿ فحدد اطػاؽ عكمدػا فػي لػوا

الكوصػ ػػؿ ،وبػ ػػةلؾ امتصػ ػػرت الغػ ػػرؼ التجاريػ ػػة فػ ػػي بدايػ ػػة تاسيسػ ػػدا عمػ ػػى بغػ ػػداد والبص ػ ػرة
والكوصػؿ اف الكصػػالج التجاريػػة الويػة (الػػدليـ ،ديػػالى ،كػربال  ،الديواايػػة ،الكػػوت ،الحمػػة)

كااػت كػع بغػداد ،فػي حػيف كااػت (العكػارة ،الكاتتػؾ) كرتبطػة تجاريػا كػع البصػرة ،اكػا الويػػة

(كرك ػػوؾ ،اربي ػػؿ ،الس ػػميكااية) فكاا ػػت ك ػػع الكوص ػػؿ( .)39وعم ػػى ي ػػو ةل ػػؾ التحدي ػػد وج ػػه
الكتػ ػػتش اإلداري لم ػ ػوا كركػ ػػوؾ (كمػ ػػر) Miller

 A.كتابػ ػػا الػ ػػى كستشػ ػػار و ازرة الداخميػ ػػة

(كورا ػواليس)  Comwalliتيػػكف عػػدـ كوافبتػػه عمػػى يػػـ كركػػوؾ تجاريػػا الػػى الكوصػػؿ
وطالب بيكدا الى بغداد(.)33

ببيػت كدياػة كركػوؾ كرتبطػػة تجاريػا كػع بغػداد الػػى عػاـ  ،7391ولكػف بعػد تطػػور

الكدياة وتوسػعدا وازديػاد الاشػاط التجػاري فيدػا وكثػرة الكحػالت التجاريػة فيدػا جعمدػا بحاجػة
كبي ػرة الػػى غرفػػة تجاريػػة تكثػػؿ كصػػالج التجػػار وتعكػػؿ عمػػى حكايتدػػا وتبػػوـ بتزويػػد دواتػػر

الدولػػة والكحػػاكـ بالكاشػػورات والكعموكػػات التػػي تطمبدػػا كادػػا عػػف التجػػارة وتبػػيف رةيدػػا فػػي
الوساتؿ التي تبدكدا وتوسعدا ،وتسعى إلزالة العراميػؿ التػي تعتػرض سػبيمدا وتسػجؿ ةسػعار

البيػػاتع والك ػواد ،وتبػػوـ بوظيتػػة الحكػػـ فػػي الكاازعػػات التجاريػػة ،وتصػػدر شػػدادات لكاشػػا

620

كجمة جاكعة تكريت لمعموـ اإلاسااية
الكجمد ()79

ايار ()9002

العدد ()6

البيػاتع( ،)36لػػةلؾ بػػادر بعػػض تجػار الكدياػػة ومػػدكوا طمبػػا بػةلؾ الػػى بشػػير حديػػد كتصػػرؼ
لػوا كركػوؾ ،والػةي اتصػؿ بػدور بػػو ازرة اامتصػاد وحصػؿ عمػى اةف رسػكي بتاسػيس غرفػػة

تجارة كركوؾ

()39

وفبا لبااوف غرؼ التجارة لساة .)39(7339

وفػي  79تكػػوز  7391سػارع تجػػار كركػوؾ ااتخػػاب المجاػة اإلداريػػة لغرفػة تجػػارة
كركوؾ بطريبػة اامتػراع السػري ،ومػد ةسػترت اااتخابػات عػف فػوز عبػد الدػادي او جػي
رتيسا وكحكد عباس الصالحي

()32

()31

ااتبا لمرتيس وتحسػيف ارفػت الكحػاكي سػكرتي ار وبعيػوية

كػػؿ كػػف عبػػد البػػادر او جػػي وصػػالح الػػديف او جػػي وصػػديؽ طيتػػور وعمػػى الحػػاج عبػػد
الرزاؽ وجالؿ صدمي غاي وطا ر صػابر وسػميكاف سػعيد وعػز الػديف كحكػد اػوري وعبػاس

الحػػاج احكػػد( .)33وفػػي  79تكػػوز  7391عبػػدت المجاػػة اإلداريػػة اوؿ اجتكػػاع لدػػا فػػي باايػػة
غرف ػػة تج ػػارة كرك ػػوؾ الت ػػي تب ػػرع بد ػػا عب ػػد الد ػػادي او ج ػػي رت ػػيس الغرف ػػة واتخ ػػةت خ ػػالؿ

ااجتكاع بعض اإلج ار ات اليرورية إلدارة الغرفة(.)60
النظام الداخمي لمغرفة

كػػاف كػػف اوؿ عكػػاؿ المجاػػة اإلداريػػة فػػي دورتدػػا التاسيسػػية ويػػع الاظػػاـ الػػداخمي

لمغرفػػة ،والػػى حػػيف اااتدػػا كػػف صػػياغة اوامػرار ػػةا الاظػػاـ مػػررت المجاػػة اإلداريػػة بجمسػػتدا
ا ولى اتخاة بعض اإلج ار ات اإلدارية وكادا تشكيؿ لجاف فرعية ي ك
 -7المجاة الكالية ك وتتالؼ كف ا عيا تحسيف وطا ر صابر وصالح الديف او جي.

 -9لجاػػة الكتػػاات والشػػدادات ك وتتػػالؼ كػػف ا عيػػا كحكػػد الصػػالحي وعبػػد الدػػادي او
جي وسميكاف سعيد.

 -3لجاة التسعير والكشؼكوتتالؼ كف ا عيا صديؽ طيتور وعمػي عبػد الػرزاؽ وعبػاس
الحاج احكد.

ككا تبػرر تصػايؼ ةعيػا الغرفػة حسػب ا صػااؼ الكدواػة ةداػا وحسػب الكتػا ة

الكالية

()67

ك
الصنف

المؤهالت
دينار
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000

0
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000

0

الثالث
الرابع
الخاكس

وفػػي  73شػػباط  7392صػػدر الاظػػاـ الػػداخمي ،ةي بعػػد كػػرور سػػبعة اشػػدر عمػػى

تاسيسػػدا ،ولع ػػؿ ة ػػـ كػػا ج ػػا ف ػػي ةل ػػؾ الاظػػاـ ػػو تص ػػايته عيػػا الغرف ػػة ال ػػى خكسػػة
ةصػػااؼ عمػػى اف تبػػوـ دارة الغرفػػة بػػةلؾ التصػػايؼ وحسػػب طبيعػػة عكػػؿ ا عيػػا  ،فػػي
ح ػػيف ةوي ػػحت الك ػػادة الثالث ػػة والرابع ػػة والخاكس ػػة والسادس ػػة طبيع ػػة عب ػػد الجمس ػػات والي ػػة

الاصػػاب فػػي الجمسػػات والتصػػويت عمػػى البػ اررات ،اك ػا الك ػواد ( )1 ،2 ،3 ،70فبػػد ا تكػػت
بتوييج صالحيات كػؿ كػف الػرتيس وااتبػه وسػكرتير فػي حػيف ةويػحت الكػادة ( )79آليػة
تع ػػيف واج ػػور الك ػػوظتيف والكس ػػتخدكيف الع ػػاكميف ف ػػي الغرف ػػة ( ،)69اك ػػا ج ػػدوؿ الرس ػػوـ الت ػػي

تتبايا ا الغرفة فبد حدد الاظاـ الداخمي رسوـ ااشتراؾ بالشكؿ ا تي ك

الصنف

الرسوم
فمس
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ااوؿ

000

79

الثااي

000

3

الثالث

000

9

الرابع

000

9

الخاكس

000

7

اكا بشاف ببية الرسوـ فبد حددت رسوـ الكتاات بواحد في االػؼ عمػى اف ا يبػؿ

الرسـ عف دياار واحػد ،ورسػـ الشػدادات بػدياار واحػد ،ورسػوـ التصػديؽ ب ػ ( )%9كػف كبمػ

الباتكػػة عمػػى اف ا يبػػؿ عػػف دياػػار واحػػد وا يتجػػاوز الخكسػػة داػػااير ورسػػوـ ا سػػتمة بػػدياار
واحػػد ورسػػوـ التحكػػيـ بػ ػ ( )%9كػػف الكبم ػ الكحكػػـ بػػه عمػػى اف ا يبػػؿ الرسػػـ عػػف سػػبعة

داااير وا يتجاوز الخكسة والستيف دياا ار ،ورسوـ تسجيؿ الداليف بخكسة داااير(.)63

م ػػررت الغرف ػػة لغ ػػا رس ػػوـ ااشػ ػتراكات الس ػػاببة ف ػػي  2حزيػ ػراف  ،7396وةحم ػػت

كحمدا رسوكا جديدة ،وةصبحت عمى الشكؿ ا تي ()66ك

الرسم
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إسهامات غرفة تجارة كركوك في معالجة األوضاع االقتصادية

كػػف الكدػػاـ التػػي تعاػػى بدػػا الغػػرؼ التجاريػػة وعكمػػت عمػػى تحبيبدػػا ػػي الكحافظػػة

عمػػى ثػػروة الػػبالد ،وتشػػجيع الكاتجػػات الوطايػػة ،وحكايتدػػا كػػف الكزاحكػػة ا جابيػػة ،وجعػػؿ
ااظكػػة ااسػػتيراد والتصػػدير كتتبػػة كػػع تمػػؾ الغايػػة ،وبحكػػـ تمػػؾ الكدػػاـ وغير ػػا سػػعت غرفػػة
تجػ ػػارة كركػ ػػوؾ كاػ ػػة تاسيسػ ػػدا عمػ ػػى تاشػ ػػيط الحركػ ػػة التجاريػ ػػة ،وكعالجػ ػػة بعػ ػػض البيػ ػػايا

اامتصادية كادا اليراتب والخدكات العاكة.
ا -تنشيط الحركة التجارية :

سػػعت الغرفػػة كاػػة تاسيسػػدا الػػى تاشػػيط الحركػػة التجاريػػة فػػي ل ػوا (الكحافظػػة)

()69

كركوؾ بشكؿ خاص وفي العراؽ بشكؿ عاـ ،فتي عاـ  7392طمبت كف كدير شػركة اتػط
كركوؾ يرورة حكؿ الشركة عمى ش ار كػا تحتاجػه كػف البيػاتع كػف تجػار كركػوؾ ،وعػدـ

حصػ ػػر ا عمػ ػػى تجػ ػػار بغػ ػػداد ( ،)69ككػ ػػا طمبػ ػػت فػ ػػي عػ ػػاـ  7399بكاػ ػػع اسػ ػػتيراد الحص ػ ػراف
ا جابي ػػة وةل ػػؾ لحكاي ػػة الص ػػااعة الوطاي ػػة الت ػػي تكاثمد ػػا ج ػػودة والس ػػير ف ػػي ادػ ػ السياس ػػة

اامتصادية التي تسير عميدا الحكوكة (.)61

وفػػي عػػاـ  7399رفعػػت الغرفػػة كػػةكرة الػػى رتػػيس الجكدوريػػة عبػػد السػػالـ كحكػػد

عػػارؼ عريػػت فيدػػا بعػػض الكشػػكالت اامتصػػادية والتجاريػػة التػػي تعػػااي كادػػا كركػػوؾ،
كادػػا ةزك ػػة الش ػػاي ،فب ػػد ةوي ػػحت الغرفػػة اف كص ػػمحة الكبايع ػػات الحكوكي ػػة

()62

خصص ػػت

لكدياػػة كركػػوؾ ( )91طاػػا كػػف الشػػاي شػػدريا ،ولكػػا كػػاف عػػدد اتػػوس كركػػوؾ آاػػةاؾ ح ػوالي
( )900الػػؼ اسػػكة لػػةا فػػاف ككيػػة الشػػاي الكطمػػوب لالسػػتدالؾ الشػػدري اتبػػؿ عػػف ()10
طاا ،فيال عف مطعات البوات الكسمحة والسياح والزوار ككا يحتاج الػى ( )99طاػا ةخػرى
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لػػةلؾ امترحػػت الغرفػػة اف تكػػوف الككيػػة الكخصصػػة لكدياػػة كركػػوؾ اتبػػؿ عػػف ( )700طػػف
شدريا وةلؾ كف اجؿ عدـ عطا الكجػاؿ لبيػع الشػاي فػي السػوؽ السػودا ككػا يثبػؿ كا ػؿ

الكػواطايف( ،)63ككػػا ةرسػػمت الغرفػػة فػػي عػػاـ  7399كتابػػا الػػى كتصػػرؼ لػوا كركػػوؾ اػػوري
الراوي تطمب فيه عالـ الشركات الكوجػودة يػكف حػدود المػوا بيػرورة التعػاوف كػع سػكاف
المػوا جكيعػػا وتشػػغيؿ العكػػاؿ لمحػػد كػػف ظػػا رة البطالػػة الكوجػػودة ،وكػػةلؾ شػ ار احتياجػػاتدـ

كػػف السػػوؽ الكحميػػة لتاشػػيط الحركػػة التجاريػػة( ،)90وفػػي عػػاـ  7391تمبػػت الغػػرؼ التجاريػػة
كتابا كف وزير اامتصاد طالػب جكيػؿ يطمػب فيػه كػف الغػرؼ البيػاـ بحػث التجػار وتػرغيبدـ

ف ػػي ااس ػػتثكار الص ػػااعي وةل ػػؾ لتسػ ػريع عكمي ػػة التاكي ػػة الص ػػااعية وازد ػػار الص ػػااعة ف ػػي
الػبالد

(،)97

وتعبيبػا عمػى ةلػؾ الكتػاب ةرسػمت غرفػة تجػارة كركػوؾ كتابػا الػى وزيػر اامتصػاد

ةويػ ػػحت فيػ ػػه اف سػ ػػبب حجػ ػػاـ ةصػ ػػحاب ر وس ا ك ػ ػواؿ عػ ػػف ااسػ ػػتثكار فػ ػػي الكجػ ػػاؿ

الصػػااعي يعػػود الػػى الي ػراتب الكر بػػة الكترويػػة عمػػى بعػػض الصػػااعات وابػػص الك ػواد
ا وليػػة وتبمػػيص اسػػتيراد الكػواد الخػػاـ التػػي تعتكػػد عميدػػا الصػػااعات ،فيػػال عكػػا ماكػػت بػػه

الحكوكػػة كػػف تػػاكيـ بعػػض الصػػااعات الااجحػػة يػػوـ  76تكػػوز  7396الػػى جااػػب الكشػػاكؿ
العكالية ،وامترحت الغرفة تػدخؿ الػو ازرة لحػؿ الكشػاكؿ التػي يعػااي كادػا الصػااعيوف لػيمكس
ةصحاب ر وس ا كواؿ اوعا كف ااطكتااف(.)99

ككا شاركت غرفػة تجػارة كركػوؾ فػي اجتكػاع عبػد فػي غرفػة تجػارة بغػداد يػوـ 77

ايموؿ  7391لتدارس الويع اامتصادي ،ومد رفػع الكجتكعػوف فػي ادايػة اجتكػاعدـ كػةكرة
الى رتيس الجكدورية التريؽ عبد الرحكف كحكد عارؼ طالبوا فيدػا تاشػيط الحركػة الزراعيػة

عػػف طريػػؽ اإلصػػالح الز ارعػػي ،ولكػػف باتجػػا جديػػد ي ػ دي الػػى زيػػادة الكحصػػوؿ الز ارعػػي،

اف ةلػػؾ ي ػ دي الػػى تػػوفير ك ػواد غةاتيػػة لمكسػػتدمكيف وباسػػعار كختيػػة او تخمػػيص كيزاايػػة
كػػدفوعات الدولػػة كػػف اإلر ػػاؽ كػػف جػ ار تسػػديد مػػيـ الحاصػػدات الزراعيػػة الكسػػتوردة ،فيػػال

عف توفير الابد ا جابي وةلؾ عػف طريػؽ التصػدير .ككػا طػالبوا بتاشػيط الحركػة الصػااعية
باتخاة اإلج ار ات اآلتية ك
 -7اإلعالف عف رةي الحكوكة بصػراحة فبكػا يتعمػؽ بالتػاكيـ لػدفع كػؿ شػاتعات العػودة الػى
ااتزاع كمكية الكشاريع الصااعية كف اإلفراد.
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 -9دعػػـ الحركػػة الصػػااعية عػػف طريػػؽ التخطػػيط وتبػػديـ الكشػػاريع الكدكػػة عمػػى الكشػػاريع
ا خرى.

 -3تشجيع تصدير الكاتجات الصااعية عف طريؽ عادة الرسوـ الككركية.
 -6تشديد الرمابة الصااعية بتطبيؽ ةسس كواصتات اإلاتاج الصااعي.
 -9كاج تسديالت كصرفية كافية لتاشيط الحركة الصااعية.

 -9دفع التعوييات عف ا سدـ الخاصة بالشركات الك ككة كع التواتد الكستحبة (.)93
ةعمػػف وزيػػر اامتصػػاد فػػي اةار  7392عػػف تػػاليؼ لجاػػة تيػػـ ككثمػػيف ك ػف ةوي

الخبػرة وااختصػػاص وعػػدد كػػف ةسػػاتةة الجاكعػػات لد ارسػػة البيػػايا اامتصػػادية ةات العالمػػة
بالويػػع اامتصػػادي والعكػػؿ عمػػى اعاشػػه وتطػػوير وعمػػى اثػػر ةلػػؾ اإلعػػالف ةرسػػمت غرفػػة

تجارة كركوؾ كتابا الى وزير اامتصاد ةكدت فيه عمى يرورة اشػتراؾ الغػرؼ التجاريػة فػي
تمػػؾ المجاػػة ،اادػا اعمػػـ بالويػػع اامتصػػادي السػػاتد فػػي الػػبالد ،وارتباطدػػا الوثيػػؽ بالتجػػار
وبصتتدا الجدة ااستشارية(.)96

ب -الضرائب

بعػػد ميػػاـ ثػػورة  76تكػػوز  7392وتاتيػػةا لمسياسػػة الكاليػػة التػػي رسػػكتدا ميػػادة الثػػورة

في عادة الاظر في جكيع اليراتب الكتروية اباف العدد الكمكػي ،بغيػة صػالحدا بصػورة

تيػػكف العدالػػة ،فػػي توزيػػع عػػب الي ػراتب ،وحسػػب مػػدرة الككمػػؼ عمػػى الػػدفع ،فبػػد ةعيػػد
الاظر في مااوف يريبة الدخؿ عاـ  ،)99( 7390وكع ةلؾ سػعت غرفػة تجػارة كركػوؾ الػى
حث السمطات الكختصة إلبدا التسػديالت الالزكػة لمتجػار الخايػعيف لاظػاـ كسػؾ الػدفاتر
التجاريػػة

(،)99

فبػػد رفعػػت فػػي عػػاـ  7399كػػةكرة الػػى رتػػيس الجكدوريػػة عبػػد السػػالـ كحكػػد

عػػارؼ ةكػػدت فيدػػا اف تجػػار كركػػوؾ يواجدػػوف صػػعوبة فػػي تاظػػيـ سػػجالتدـ عمػػى الطريبػػة

الحسػػابية الحديثػػة ،وةلػػؾ افتبػػار ـ الػػى اصػػحاب الخب ػرة الكافيػػة بدػػة الطريبػػة  ،وامترحػػت
تاجيػػؿ تطبيػػؽ الاظػػاـ لكػػدة سػػاتيف وفػػتج كدرسػػة ثااويػػة تجاريػػة كسػػاتية فػػي كركػػوؾ لتخػػرج

الكحاسبيف والكتاب ككف لدـ خبرة بالطريبة الحسابية الجديدة(.)91

استكرت غرفة تجارة كركوؾ بالكطالبة بتعديؿ اظػاـ كسػؾ الػدفاتر التجاريػة ،وباػا
عمى صدور مااوف تعػديؿ مػااوف يػريبة الػدخؿ عػاـ  7392اجتكػع ككثمػو الغػرؼ التجاريػة
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في غرفة تجارة بغداد يوـ  76كايس  7392ومد كثؿ كحكد الصالحي غرفػة تجػارة كركػوؾ
فػػي ةلػػؾ ااجتكػػاع ،اة رفػػع الكجتكعػػوف فػػي ادايػػة اجتكػػاعدـ كػػةكرة الػػى رتػػيس الجكدوريػػة
عبػ ػػد الػ ػػرحكف كحكػ ػػد عػ ػػارؼ طػ ػػالبوا فيدػ ػػا بيػ ػػرورة البيػ ػػاـ بد ارسػ ػػة امتصػ ػػادية كستتييػ ػػة

لمتشريعات اليريبة الباتكة وتطوير ا وفبا لكصالج البالد اواككاايات الككمتيف بدفعدا(.)92
ج -الخدمات العامة :

ا تكت غرفة تجارة كركوؾ بكعالجة عدد كػف البيػايا العاكػة التػي تخػص السػكاف

بشػػكؿ عػػاـ ولػػيس التجػػار فبػػط وكادػػا كشػػكمة شػػحة الكيػػا التػػي كااػػت تعػػااي كادػػا الكدياػػة

اسػػيكا فػػي ةشػػدر الصػػيؼ ،فبػػد ةرسػػمت الغرفػػة عػػددا كػػف الكتػػب الػػى الجدػػات الكسػ ػ ولة
ويحت فيدا حجـ الكشكمة التي يعااي كادػا الاػاس ،وةكػدت عمػى اف الاػاس يشػربوف الكػا

ككزوجا بالاتط في بعػض ا حيػاف ،اف شػركة الػاتط ػي التػي كااػت تػزود الكدياػة بالكػا ،
وطالبػػت الغرفػػة بجمػػب الكػػا بواسػػطة ماػػاة ال ػزاب الصػػغير اف ةلػػؾ يػػوفر الكيػػا الصػػالحة
لمش ػػرب ،ويحي ػػي ةاؼ ال ػػدواكات الزراعي ػػة ،ويي ػػع ح ػػدا لدجػ ػرة التالح ػػيف ك ػػف الري ػػؼ ال ػػى

الكدياة(.)93

وكػع اسػػتكرار تتػامـ تمػػؾ الكشػكمة رفعػػت الغرفػػة فػي عػػاـ  7399كػةكرة الػػى رتػػيس

الجكدوريػػة عبػػد السػػالـ عػػارؼ تيػػكات كبترحػػات حػػوؿ الكويػػوع ،فبػػد ةكػػدت الغرفػػة اف
كشػػروع الكػػا الكبتػػرح تاتيػػة كػػف الحكوكػػة باخػػة الكيػػا كػػف ماػػاة ري كركػػوؾ كػػف الكشػػاريع
الطويمػػة ا كػػد ،ورةت اف الحػػؿ الصػػحيج والسػريع لمكشػػكمة يكػػوف بلاشػػا كشػػروع كػػا جديػػد
لتجديػػز الكيػػا الصػػالحة لمشػػرب كػػف ادػػر ال ػزاب وبواسػػطة ةابػػوب ايبػػؿ عػػف ( )39ااػ ػ ،
وعكػػؿ شػػبكة توزيعػػات وخ ازاػػات جديػػدة داخػػؿ الكدياػػة ،والبيػػاـ بحتػػر ابػػار ارتوازيػػة فػػي كػػؿ
كاطبة سكاية في الكدياة كع اشا خزاف خاص لدػا ليػتـ تجديػز الػدور والك سسػات بالكيػا

خالؿ كوسـ الصيؼ(.)90

ككػػا تااولػػت الغرفػػة فػػي كػػةكراتدا كشػػكمة كجػػاري الكيػػا الثبيمػػة اة ةكػػدت عمػػى اف

الكيا الجوفيػة مػد ارتتعػت فػي الكدياػة بشػكؿ كحسػوس بسػبب عػدـ وجػود شػبكات لتصػريؼ
الكيػػا الثبيمػػة ا كػػر الػػةي ةدى الػػى التػػاثير عمػػى ةسػػس ا بايػػة ،وكػػةلؾ عمػػى الطػػرؽ العاكػػة
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التي تبوـ البمدية بصرؼ كبال كبيرة إلاشػاتدا وصػيااتدا ،وطالبػت بتاتيػة كشػروع لمكيػا لكػا
في ةلؾ كف ة كية في ةعكار الكدياة

(.)97

ولكػػا كااػػت الطػػرؽ كػػف ا ػػـ الوسػػاتؿ التػػي تسػػدـ فػػي تطػػور الاشػػاط التجػػاري فبػػد

طالبت الغرفة كاة تاسيسدا بلصالح وتعبيد الطرؽ البرية التي تربط كدياة كركػوؾ كػع ببيػة

الكػػدف العراميػػة ،اسػػيكا طريػػؽ بغػػداد كركػػوؾ( ،)99ككػػا طالبػػت بتبويػػة البػػث التمتزيػػواي احػػو
كركػػوؾ

()93

وتوسػػيع ااتصػػاات الداتتيػػة والبرميػػة وفػػتج شػػعب جديػػدة فػػي ك اركػػز (الصػػوب

الكبيػػر  -سػػوؽ البوريػػة  -تسػػعيف) ،وختػػض ةجػػور الكوجػػودة كادػػا لكػػا فػػي ةلػػؾ كػػف ة كيػػة
في تاشيط التجارة وااتعاشدا(.)96

ككػػا كااػػت الغرفػػة تدػػتـ بتبػػديـ الخػػدكات ااجتكاعيػػة ،كثػػاؿ ةلػػؾ ة ػػاب وفػػد كػػف

الغرفػة الػػى كدياػػة العكػػارة وبغػػداد فػػي عػػاـ  7391اسػػتيراد (تكػػف العابػػر) ،وكػػف ثػػـ توزيعػػه
عمى الكواطايف في كركػوؾ وبالتبسػيط الكػريج ،وفيػال عػف ةلػؾ كااػت الغرفػة تجكػع كبػال
وكواد غةاتية كف التجار وتبوـ بتوزيعدا عمى التب ار وا يتاـ (.)99

نشاطات الغرفة السياسية والثقافية :

رغـ اف غرفة تجارة كركػوؾ ك سسػة ةات طػابع تجػاري ،اا اف ةلػؾ ا يعاػي ةادػا

كااػػت بعيػػدة عػػف الكجػػاات السياسػػية والثبافيػػة ،فتػػي الجااػػب السياسػػي كااػػت الغرفػػة تعبػػر
عػػف ةراتدػػا وكوامتدػػا تجػػا البيػػايا الوطايػػة والبوكيػػة ،فبػػد دةبػػت الغرفػػة عمػػى تبػػديـ الدػػدايا

سػػاويا بكااسػػبة ةكػػرى ثػػورة  76تكػػوز  ،)99(7392وكااػػت تشػػارؾ يػػكف لجاػػة الكدرجااػػات
وااحتتػػاات التػػي تبػػرر كدياػػة كركػػوؾ ماكتدػػا فػػي  76تكػػوز كػػف كػػؿ عػػاـ ،وكػػاف رتػػيس

الغرفة احد ةعيا المجاة الكةكورة(.)91

ةرسػ ػػمت الغرفػ ػػة فػ ػػي عػ ػػاـ  7399وفػ ػػدا الػ ػػى بغػ ػػداد تػ ػػالؼ كػ ػػف ا عيػ ػػا كحكػ ػػد

الصػػالحي واعكػػت الطالبػػااي والحػػاج سػػميـ عبػػد اهلل لتبػػديـ التداتػػة الػػى الػرتيس عبػػد الػػرحكف
عارؼ لكااسبة ااتخابه رتيسا لمجكدورية(.)92

اكػػا عمػػى الكسػػتوى البػػوكي فبػػد كػػاف لمغرفػػة بعػػض الكوامػػؼ كادػػا كشػػاركتدا كػػع

الغرؼ التجارية العرامية في رفع برمية تداتة الى رتيس حكوكة الج ازتػر يوسػؼ بػف خػد فػي
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 91اةار  7399لكااسػ ػ ػ بة تومي ػ ػػع ااتتامي ػ ػػة الخاص ػ ػػة بليب ػ ػػاؼ ط ػ ػػالؽ الا ػ ػػار ف ػ ػػي البط ػ ػػر

الج ازتػػري( ،)93ككػػا ةسػػدكت الغرفػػة فػػي دعػػـ البيػػية الجزاتريػػة كػػف خػػالؿ جكعدػػا كبم ػ كػػف
الكاؿ اوارساله الى عاتمة الكاايمة جكيمة بوحيرد

()10

في الجزاتر(.)17

اكػػا عػػف كومػػؼ الغرفػػة كػػف الصػراع العربػػي الصػػديواي والبيػػية التمسػػطياية ،اجػػد

اف الغرفة ماكت بحكمة لجكع ا كواؿ وش ار ا غةية اوارسالدا الى الجيش الع ارمػي الكشػارؾ
في حرب عاـ  ،)19(7391وفي ااوؿ كف كااوف الثػااي  7393مػررت الغرفػة التبػرع بكبمػ
مدر ( )7000دياار الى حركة التحريػر التمسػطياي (فػتج) كسػا كة كادػا لكشػاركة التػداتييف

التمس ػ ػطياييف فػ ػػي كتػ ػػاحدـ يػ ػػد الكيػ ػػاف الصػ ػػديواي( ،)13وفػ ػػي اةار  7393مػ ػػررت الغرفػ ػػة
صػرؼ كبمػ مػدر ( )79دياػػار لشػ ار اسػ كػػف كتػاب دولػة باػي عبيػػؿ فػي الكوصػؿ لك لتػػه
فػػاتج الكعايػػيدي لكػػوف ( )%90كػػف ريعػػه مػػد خصػػص لمب ػوات العراميػػة الكسػػمحة الكرابطػػة
عمػػى خػػط الاػػار يػػد الكيػػاف الصػػديواي( ،)16ككػػا مػػررت الغرفػػة فػػي ايسػػاف  7393اسػػتيتا

كبال كف كشتركيدا لدعـ العكؿ التداتي فػي ا رض الكحتمػة ابتػدا كػف بدايػة السػاة الكاليػة

 7310 -7393وبالشكؿ ا تي()19ك

الصنف المستورد

المبمغ
فمس

الصنف غير
المستورد

دينار

المبمغ
فمس

دينار

ااوؿ ة  -ب

70،0

ااوؿ ة – ب

0،9

الثااي ة  -ب

2،0

الثااي ة – ب

6،0

الثالث ة  -ب

3،0

الثالث ة  -ب

7،0

الرابع الخاكس

00،990

ال اربػ ػ ػ ػػع الخػ ػ ػ ػػاكس

623

0،990
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السادس

السادس

اكػا عػف اشػاطات الغرفػة فػي الكجػاؿ الثبػافي ،فبػد طالبػت الغرفػة فػي عػاـ 7397
بيرورة التزاـ شركات التاكيف العاكمة في العراؽ بلصػدار ةورامدػا وعبود ػا بػالمغتيف العربيػة
واااكميزية حرصا عمى الشػعور البػوكي وحتظػا لحبػوؽ العػرامييف كػف اف يومعػوا عمػى عبػود
يجدمػػوف كحتوا ػػا ،ككػػا طالبػػت الغرفػػة بيػػرورة العاايػػة بػػالتعميـ وخاصػػة التعمػػيـ التجػػاري،
وةكػػدت عمػػى يػػرورة فػػتج كدرسػػة ثااويػػة تجاريػػة فػػي كركػػوؾ( ،)19وفػػي عػاـ  7391تبرعػػت

الغرفة بكبم ( )700دياار الى جكعية كساعدة الطالب التب ار بػالموا ( ،)11ككػا تبرعػت فػي
عػػاـ  7392بكبم ػ ( )90دياػػار لمطػػالب الكتتػػوميف فػػي ااكتحااػػات العاكػػة لمسػػاة الد ارسػػية

 7392-7391وماك ػػت بلرس ػػاؿ الكبمػ ػ الػ ػػى كديري ػػة تربي ػػة ل ػ ػوا كرك ػػوؾ تش ػػجيعا لمثبافػػػة
والتعمػػيـ( ،)12وفيػػال عػػف ةلػػؾ كااػػت الغرفػػة تجدػػز بعػػض الكػػدارس بكالبػػس الػػزي الكوحػػد

الخاص بالطمبة(.)13

ككػػا ةسػػدكت غرفػػة تجػػارة كركػػوؾ كػػع بػػامي الغػػرؼ التجاريػػة العراميػػة فػػي تاسػػيس

ااتح ػػاد الع ػػاـ لمغ ػػرؼ التجاري ػػة العرامي ػػة ع ػػاـ  7393ال ػػةي يد ػػدؼ ال ػػى العااي ػػة بالكص ػػالج
الكشتركة لمغرؼ التجارية ،واا تكػاـ بالشػ وف التجاريػة وا كػور اامتصػادية العاكػة ،ويكثػؿ
الغػػرؼ كػػاـ الحكوكػػة وفػػي الك ػ تكرات الدوليػػة ،ويتكػػوف ةعيػػا كػػف ر سػػا الغػػرؼ ،وكػػف
خاللػ ػػه ةخػ ػػةت غرفػ ػػة تجػ ػػارة كركػ ػػوؾ وبػ ػػامي الغػ ػػرؼ التجاريػ ػػة تعبػ ػػر عػ ػػف ةراتدػ ػػا وكوامتدػ ػػا

اامتصادية والوطاية والبوكية(.)20

ملحق رقم ()7

شعار غزفت جتارة كزكوك
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الكجمد ()79

ايار ()9002

العدد ()6

ملحق رقم ()2

أمساء األعضاء األصليني الذين تعاقبوا على جملس إدارة الغزفت
7595-7591

()17

7

عبد الدادي او جي

73

ايازي سميكاف

9

كحكد عباس الصالحي

76

احكد زياؿ

3

تحسيف رافت الكحاكي

79

عبد الستار خالد

6

عبد البادر او جي

79

عبد الدادي البزاز

9

صالح الديف او جي

71

عبد الستار خميؿ

9

صديؽ طيتور

72

عبد الدادي الصباغ

73

عز الديف موجه و

2

جالؿ صدمي غاي

90

عبد الكريـ صالج

3

طا ر صابر

97

ااظـ الصالحي

70

سميكاف سعيد

99

درويش عمي

1

عمى الحاج عبد الرزاؽ
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77

عز الديف كحكد اوري

93

عكر عبد اهلل مطاف

79

عباس الحاج احكد

96

عبد الواحد الحاج شاكر

اهلوامش

( )7كجمة ااسواؽ التجارية ،العدد ( ،)936في  3اب  ،7391ص .6

( )9جكاؿ رشيد احكد ،كركوؾ في العصور البديكة  ،ادوة بحوث الك تكر العمكػي حػوؿ
كركػػوؾ ،جكعػػت بحػػوث الك ػ تكر فػػي كتػػاب تحػػت عا ػواف كركػػوؾ بحػػوث الك ػ تكر

العمكي حوؿ كركوؾ ،اربيؿ ،9007 ،ص .99

( )3عبد الرزاؽ الحساي ،تاري العراؽ مديكا وحديثا ،صيدا ،7329 ،ص .972

( )6ممعة كركوؾكتتالؼ الكدياة كف مسكيف كبيريف احد كا البمعة والثااي السدؿ ،وكااػت
البمعػ ػػة حصػ ػػياة كايعػ ػػة ا يككػ ػػف ااعتػ ػػدا عميدػ ػػا وا الػ ػػدخوؿ اليدػ ػػا اا بصػ ػػعوبة.
ياظركعبد الرزاؽ الحساي ،الكصدر اتسه ،ص.972

( )9عزي ػػز س ػػاكي ،كرك ػػوؾ عب ػػر الب ػػروف  ،كجم ػػة ااخ ػػا (ماردش ػػيمؽ) ،الع ػػدداف (-70
 ،)77بغداد ،7313 ،ص .3

( )9عبد الرزاؽ الحساي ،الكصدر السابؽ ،ص.973
( )1ابيػػؿ عكيػػد كحكػػود الكظتػػري ،دور ا ػواب كركػػوؾ فػػي كجمػػس الا ػواب الع ارمػػي خػػالؿ
العدد الكمكي  7392-7399دراسة تاريخية لػدور ـ الػوطاي ،رسػالة كاجسػتير غيػر
كاشورة مدكت الى كمية ااداب ،جاكعة الكوصؿ ،9000 ،ص.9

( )2عم ػػي ش ػػاكر عم ػػي ،ت ػػاري العػ ػراؽ ف ػػي العد ػػد العثك ػػااي  7190-7932د ارس ػػة ف ػػي
ةحواله السياسية ،الكوصؿ ،7326 ،ص .796

( )3ابيؿ عكيد كحكود الكظتري ،الكصدر السابؽ ،ص .1

( )70ارشػ ػػيؼ رتاسػ ػػة الػ ػػوز ار (اسػ ػػتاابوؿ) ،الكوصػ ػػؿ وكركػ ػػوؾ فػ ػػي الوثػ ػػاتؽ العثكاايػ ػػة
 ،7373-7999ترجكػػة خميػػؿ عمػػي كػراد وعمػػي شػػاكر عمػػي ،اسػػخة خطيػػة كصػػورة
في كركز دراسات الكوصؿ ،الكوصؿ ،7339،ص .96
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كجمة جاكعة تكريت لمعموـ اإلاسااية
الكجمد ()79

العدد ()6

ايار ()9002

( )77اب ار يـ خميؿ احكد ،التشكيالت اادارية والعسكرية في واية الكوصػؿ اواخػر العدػد
العثكػػااي  ،كجمػػة بػػيف الاد ػريف ،العػػدداف ( ،)32-31الكوصػػؿ ،7329،ص -761
.762

( )79وكػػف التسػػكيات التػػي عرفػػت بدػػا كركػػوؾ ككرخاديبيػػث سػػمومس ،كرخػػا ،كػػاركوؾ،
كاراخوا ،باجركي وغير ا.ياظركابيػؿ عكيػد كحكػود الكظتػري ،الكصػدر السػابؽ ،ص
.1
( )73كردستاف ك ػي الػبالد التػي يعػيش فيدػا ااكػراد وتشػغؿ البسػـ ا كبػر كػف الكاطبػة
الجبمي ػػة الت ػػي تكت ػػد ب ػػيف البح ػػر ااس ػػود وبػ ػراري ك ػػا ب ػػيف الادػ ػريف ك ػػف جد ػػة ،وجب ػػاؿ

طوروس والديبة اايرااية كف جدة ةخرى ،وتتداخؿ كساحة كبيرة كف كردستاف كػع

ة اريػػي تركيػػا واي ػراف والع ػراؽ وسػػوريا.ياظػػركةي.اـ .ػػاكمتوف ،طريػػؽ فػػي كردسػػتاف،
ترجكة جرجيس فتج اهلل الكحاكي ،بغداد ،7313،ص .63-33
( )76ككػػاؿ كظدػػر احكػػد ،كركػػوؾ وتوابعدػػا حكػػـ التػػاري واليػػكير د ارسػػة وثاتبيػػة عػػف
البيية الكردية في العراؽ،ج ،7د.ـ ،د.ت ،ص .99

( )79سالااكة واية الكوصؿ  7330ػ ،7379/ص.969
( )79الكصدر اتسه ،ص .969

( )71كدػ ػػدي صػ ػػالج سػ ػػعيد العباسػ ػػي ،كركػ ػػوؾ فػ ػػي اواخػ ػػر العدػ ػػد العثكػ ػػااي (-7219
 )7376د ارسػػة فػػي ةويػػاعدا اإلداريػػة واامتصػػادية والثبافيػػة ،رسػػالة كاجسػػتير غيػػر
كاشورة مدكت الى كمية ااداب ،جاكعة الكوصؿ ،9009 ،ص .792
( )72كموديػوس جػيكس ريػ  ،رحمػة ريػ فػي العػراؽ  ،7290ترجكػة بدػا الػديف اػوري،،
بغداد ،7397،ص.71

( )73كك ػػاؿ كظد ػػر احك ػػد ،كرك ػػوؾ وتوابعد ػػا ،ص 92-91؛ كمودي ػػوس ج ػػيكس ريػ ػ ،
الكصدر السابؽ ،ص .97

( )90كيجرس ػػوف ،كي ػػر از غ ػػالـ حس ػػيف الش ػػيرازي  ،رحم ػػة كتاك ػػر ال ػػى ك ػػا ب ػػيف الادػ ػريف،
ترجكة ف اد جكيؿ ،بغداد ،7310 ،ص .793

( )97كددي صالج سعيد العباسي ،الكصدر السابؽ ،ص.793
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( )99كك ػػاؿ كظد ػػر احك ػػد ،كرك ػػوؾ وتوابعد ػػا ،ص 91؛ كيجرس ػػوف ،الكص ػػدر الس ػػابؽ،
.793

( )93اسيبة عبد العزيز عبد اهلل الحاج عػالوي ،اادارة العثكاايػة فػي الكوصػؿ -7213
 ،7302رسػػالة كاجسػػتير مػػدكت الػػى كميػػة ااداب ،جاكعػػة الكوصػػؿ ،9009 ،ص
ص 971-979؛ وتج ػػدر ااش ػػارة ال ػػى اف اوؿ كحكك ػػة كداي ػػة ةسس ػػت ف ػػي العػ ػراؽ
كااػػت ف ػػي كديا ػػة الكوص ػػؿ ع ػػاـ .7293ياظركز يػػر عم ػػي الاح ػػاس ،ت ػػاري الاش ػػاط
التج ػػاري ف ػػي الكوص ػػؿ ب ػػيف الحػ ػربيف الع ػػالكيتيف  ،7333-7373اطروح ػػة دكت ػػو ار

غير كاشورة مدكت الى كمية ااداب ،جاكعة الكوصؿ ،7339 ،ص.99
( )96سالااكة الدولة العمية العثكااية  7936ػ ،7211/ص .39

( )99عبد الػرحيـ ةو الاػوف الحػديثي ،غرفػة تجػارة بغػداد  7396-7399د ارسػة تاريخيػة
امتصادية ،اطروحة دكتو ار غير كاشورة مػدكت الػى كميػة ااداب ،جاكعػة الكوصػؿ،
 ،7331ص.723

( )99الكصدر اتسه ،ص ص .97-72
( )91كحكػػد سػػمكاف حسػػف ،التطػػور اامتصػػادي فػػي الع ػراؽ التجػػارة الخارجيػػة والتطػػور
اامتصادي  ،7392-7296بيروت ،7399 ،ص .699

( )92عبد الرحيـ ةو الاوف الحديثي ،الكصدر السابؽ ،ص .96
( )93سالااكة واية الكوصؿ  7330ػ ،7379/ص .967

( )30عبػاس العػػزواي ،غرفػػة التجػػارة وتاريخدػػا  ،كجمػػة غرفػػة تجػػارة بغػػداد ،ج ،9بغػػداد،
 ،7397ص.37

( )37دار الكتػػب والوثػػاتؽ ،و ازرة الداخميػػة ،رمػػـ التصػػايؼ  3909073113كتػػاب و ازرة
الكالية في  9تشريف ااوؿ  7399الى كافة الو ازرات.

( )39عبد الرحيـ ةو الاوف الحديثي ،الكصػدر السػابؽ ،ص 63؛ صػالح عريبػي عبػاس
شػ ػػديب ،غرفػ ػػة تجػ ػػارة الكوصػ ػػؿ 7396-7399د ارسػ ػػة تاريخيػ ػػة امتصػ ػػادية ،رسػ ػػالة
كاجستير غير كاشورة مػدكت الػى كميػة التربيػة ،جاكعػة الكوصػؿ ،9007 ،ص ص

.69-67
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الكجمد ()79

العدد ()6

ايار ()9002

( )33دار الكتػػب والوثػػاتؽ ،الكصػػدر السػػابؽ ،كتػػاب الكتػػتش ااداري لم ػوا كركػػوؾ الػػى
و ازرة الداخمية.

( )36وثاتؽ غرفة تجارة كركوؾ ،ابةة كختصرة عف تاسيس الغرفة.
( )39كجمة ااسواؽ التجارية ،العدد ( ،)936في  3اب  ،7391ص .6
( )39وثاتؽ غرفة تجارة كركوؾ ،ابةة كختصرة عف تاسيس الغرفة ،7332 ،ص .7
( )31عبد الدادي او جي ك ولد في كدياة كركوؾ عاـ  ،7379واكتتػى بشػدادة الدارسػة
اابتداتي ػػة لي ػػدخؿ ف ػػي حب ػػؿ التج ػػارة ،فك ػػارس عك ػػاؿ التج ػػارة العاك ػػة واكتم ػػؾ كعك ػػال

لمثم  ،بعد ا اسدـ فػي بعػض الكشػاريع الصػااعية ،ولػه اسػداكات خيريػة كادػا باػا

لجػػاكع عبػػد الدػػادي او جػػي فػػي كركػػوؾ ،وتػػوفي عػػاـ  .7336كبابمػػة شخصػػية كػػع
خميؿ اسكاعيؿ اغا ااتب رتيس غرفة تجارة كركوؾ ،في  79تشريف الثااي .9009

( )32كحكػػد عبػػاس الصػػالحي ك ولػػد فػػي كدياػػة كركػػوؾ فػػي فتػرة العشػرياات ،دخػػؿ حبػػؿ
التج ػػارة وعك ػػؿ ف ػػي تج ػػارة اامكش ػػة وع ػػرؼ بكوامت ػػه الوطاي ػػة .كبابم ػػة شخص ػػية ك ػػع

صباح الديف كحكد الصالحي ،رتيس غرفة تجارة كركوؾ ،في  70ايموؿ .9009
( )33كجمة ااسواؽ التجارية ،العدد ( ،)936في  3اب  ،7391ص .6

( )60كحاير جمسات غرفة تجارة كركوؾ ،الجمسة ( ،)7في  79تكوز .7391
( )67جريدة الوماتع العرامية ،العدد ( ،)6700في  73شباط .7392
( )69الكصدر اتسه ،العدد ( ،)6700في  73شباط .7392
( )63الكصدر اتسه ،العدد ( ،)6700في  73شباط .7392
( )66كحاير جمسات غرفة تجارة كركوؾ ،الجمسة ( ،)73في  3حزيراف .7396

( )69ف ػ ػػي ع ػ ػػاـ  7393ص ػ ػػدر م ػ ػػااوف الكحافظ ػ ػػات وبكوجب ػ ػػه اب ػ ػػدؿ كص ػ ػػطمج المػ ػ ػوا
بالكحافظ ػػة.ياظركالحكوك ػػة العرامي ػػة ،م ػػااوف الكحافظ ػػات رم ػػـ ( )793لع ػػاـ ،7393

(بغداد ،)7393،الكادة الثااية ،ص .6

( )69كحاير جمسات غرفة تجارة كركوؾ ،الجمسة ( ،)9في  93ايموؿ .7392
( )61وثاتؽ غرفػة تجػارة الكوصػؿ ،كتػاب غرفػة تجػارة كركػوؾ الػى رتاسػة لجاػة التكػويف
العميا ،العدد ( ،)79في  72كااوف الثااي .7399
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( )62كصػػمحة الكبايعػػات الحكوكيػػةك ك سسػػة تجاريػػة ةسسػػتدا الحكوكػػة فػػي عػػاـ 7393
وكػاف الدػػدؼ كادػػا تحبيػؽ الاتػػع العػػاـ وخدكػة عكميػػة التاكيػػة اامتصػادية فػػي الػػبالد.

ااظركجريدة الوماتع العرامية ،العدد ( ،)917في  70كااوف ااوؿ .7393

( )63وثاتؽ غرفة تجارة الكوصػؿ ،كتػاب غرفػة تجػارة كركػوؾ الػى رتػيس الػوز ار  ،العػدد
(فوؽ العادة) ،في  79كااوف ااوؿ .7399
( )90كحاي ػ ػػر جمس ػ ػػات غرف ػ ػػة تج ػ ػػارة كرك ػ ػػوؾ ،الجمس ػ ػػة ( ،)73ف ػ ػػي  6ك ػ ػػااوف ااوؿ
.7399

( )97وث ػاتؽ غرفػػة تجػػارة الكوصػػؿ ،كتػػاب وزيػػر اامتصػػاد الػػى الغػػرؼ التجاريػػة كافػػة،
العدد ( ،)9103في  70اب .7391

( )99وثاتؽ غرفة تجارة الكوصؿ ،كتاب غرفة تجارة كركػوؾ الػى و ازرة اامتصػاد ،العػدد
( ،)333في  9ايموؿ .7391
( )93وثػػاتؽ غرفػػة تجػػارة الكوصػػؿ ،كػػةكرة ككثمػػو الغػػرؼ التجاريػػة العراميػػة ال ػى رتػػيس
الجكدورية ،العدد ( ،)1196في  77ايموؿ .7391

( )96وثاتؽ غرفة تجارة الكوصػؿ ،كتػاب غرفػة تجػارة كركػوؾ الػى و ازرة اامتصػاد العػدد
( ،)779في  77اةار .7392

( )99جريدة الوماتع العرامية ،العدد ( ،)330في  79ايساف .7390

( )99وثاتؽ غرفة تجارة الكوصؿ ،كتاب غرفة تجارة كركوؾ الى رتيس كجمػس الػوز ار ،
العدد ( ،)929فػي  99تشػريف الثػااي  ،7399وتجػدر اإلشػارة الػى اف الاظػاـ كسػؾ
ال ػػدفاتر التجاري ػػة ص ػػدر ف ػػي ع ػػاـ  7391ويح ػػتـ عم ػػى الت ػػاجر كس ػػؾ دفت ػػر تج ػػاري

إلغراض اليريبة .ياظر ك جريػدة الومػاتع العراميػة ،العػدد ( ،)3332فػي  77شػباط
.7391

( )91وثاتؽ غرفة تجارة الكوصػؿ ،كتػاب غرفػة تجػارة كركػوؾ الػى رتػيس الػوز ار  ،العػدد
(فوؽ العادة) ،في  79كااوف ااوؿ .7392
( )92كةكرة ككثمو غرؼ التجارة العرامية الػى رتػيس الجكدوريػة ،العػدد ( ،)966فػي 97
كايس .7392
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( )93كجمة ااسواؽ التجارية ،العدد ( ،)912في  76حزيراف  ،7392ص .9
( )90وث ػػاتؽ غرف ػػة تج ػػارة الكوص ػػؿ ،كت ػػاب غرف ػػة تج ػػارة كرك ػػوؾ ال ػػى رت ػػيس ال ػػوز ار ،
العدد(فوؽ العادة) ،في  79كااوف ااوؿ .7399

( )97الكصدر اتسه.
( )99كحاي ػ ػػر جمس ػ ػػات غرف ػ ػػة تج ػ ػػارة كرك ػ ػػوؾ ،الجمس ػ ػػة ( ،)70ف ػ ػػي  9تشػ ػ ػريف ااوؿ
7391؛ كجمة ااسواؽ التجارية ،العدد ( ،)912في  79حزيراف .7392
( )93كحاير جمسات غرفة تجارة كركوؾ ،الجمسة ( ،)3في  73اةار .7393

( )96الكصػػدر اتسػػه ،الجمسػػة ( ،)70فػػي  9تش ػريف ااوؿ 7391؛ والجمسػػة ( ،)9فػػي
 99تشريف الثااي .7397

( )99كبابمة شخصية كع عبد الواحد شاكر جدوع (عيػو غرفػة تجػارة كركػوؾ كاػة عػاـ
 ،)7399في  6تشريف ااوؿ .9009
( )99كحاير جمسات غرفة تجارة كركوؾ ،الجمسة ( )9في  9كػايس 7390؛ والجمسػة
( )3في  97اةار 7397؛ والجمسة ( ،)9في  79اةار .7399

( )91جريدة الكشكوؿ ،العدد ( ،)333في  73حزيراف .7396
( )92جريدة الكشكوؿ ،العدد ( ،)696في  9كايس .7399

( )93وث ػػاتؽ غرف ػػة تج ػػارة الكوص ػػؿ ،برمي ػػة وف ػػود الغ ػػرؼ التجاري ػػة العرامي ػػة ال ػػى رت ػػيس
حكوكة الجزاتر ،العدد ( ،)199في  91اةار .7399

( )10جكيمػػة بػػوحيردك كاايػػمة جزاتريػػة اايػػكت الػػى جبدػػة التحريػػر الجزاتريػػة لمايػػاؿ
يد ااستعكار التراسي ،ةصيبت برصاصة عػاـ  7391والبػي البػبض عميدػا ورغػـ
كػػؿ اا ػواع التعػػةيب لػػـ تعتػػرؼ عمػػى رفامدػػا فػػي الايػػاؿ،حكـ عميدػػا عميدػػا بااعػػداـ

وحػػدد يػػوـ 2كػػايس  7392كوعػػدا لتاتيػػة الحكػػـ غيػػر اف ػػةا الحكػػـ جوبػػه بػػرفض
كبي ػػر ك ػػف مب ػػؿ كختم ػػؼ ااوس ػػاط وبخاص ػػة ك ػػف لجا ػػة حب ػػوؽ اااس ػػاف ف ػػي ااك ػػـ

الكتحػػدة،ثـ عػػدؿ الحكػػـ الػػى السػػجف الك بػػد ،اطمػػؽ س ػراحدا فيكػػا بعػػد وتزوجػػت كػػف
كحاكيدػػا بعػػد اف اشػػدر ةسػػالكة .ياظػػر ك جكيمػػة بػػودحير الكاايػػمة  ،كبػػاؿ كاشػػور

عمى شبكة اااترايت عمى الكومع www.arwikipedla.org
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( )17كبابمة شخصية كع عبد الواحد شاكر جدوع ،،في  6تشريف ااوؿ .9009
( )19الكصدر اتسه.

( )13كحايػ ػػر جمسػ ػػات غرفػ ػػة تجػ ػػارة كركػ ػػوؾ ،الجمسػ ػػة ( ،)73فػ ػػي  7كػ ػػااوف الثػ ػػااي
.7393
( )16الكصدر اتسه ،الجمسه ( ،)72في  77اةار .7393
( )19الكصدر اتسه ،الجمسة ( ،)7في  3ايساف .7393
( )19وثػػاتؽ غرفػػة تجػػارة الكوصػػؿ ،كتػػاب غرفػػة تجػػارة كركػػوؾ الػػى و ازرة التجػػارة ،العػػدد
( )330في  90كااوف ااوؿ .7397

( )11كحاير جمسات غرفة تجارة كركوؾ ،الجمسة ( ،)3في  30ايساف .7391
( )12الكصدر اتسه ،الجمسة ( ،)1في  93تكوز .7392

( )13كبابمة شخصية كع عبد الواحد شاكر جدوع ،في  6تشريف ااوؿ .9009
( )20جريدة الثورة ،العدد ( ،)703في  73كااوف ااوؿ .7393
( )27كحاير جمسات غرفة تجارة كركوؾ ،عدة جمسات.
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