
التجارة مار�سها االن�سان منذ فجر التاريخ كو�سيلة للتكامل 
والتعاي�ش بني بني الب�سر وب�سكل فطري، اىل ان و�سلت لنا 
التطورالذي  ابناء هذا اجليل بعد ان مرت مبراحل  نحن 
مــــربها االن�ســــــان واملجتمعـــــــات بجمـيــــــع ا�ســـــكالهـــــا.

العالقات واالوا�سر بني  لبناء  املدخل  وا�سبحت االن هي 
الدول ويف احيان عديدة ت�سببت باحلروب ،اذ على ا�سا�سها ت�سكلت احتادات من دول تتكلم لغات خمتلفة،ومع 
ال�سباب  احلروب  من  الكثري  وقعت  الوقت  نف�ش  يف  التجارة.  وعمادها  اقت�سادية  ا�س�ش  على  احتدت  ذلك 
والتجارة  عام  ب�سكل  باالقت�ساد  املعنيني  على  لزام  �سار  وعليه  اخرى.  عناوين  حتت  قامت  وان  اقت�سادية 
ب�سكل خا�ش ان يقوموا بواجباتهم بو�سع اخلطط وال�سيا�سات التي تنظم اعمال التجارة كممار�سة ومنهج. 
،واذا  العراقي  االقت�ساد  اركان  من  ا�سا�سي  ركن  كونها  بواجباتها  لتقوم  بلدنا  يف  التجارة  وزارة  انربت  ولذا 
كان ا�سم وزارة التجارة بالعراق قد ارتبط بربنامج البطاقة التموينية على مدى اكرث من عقدين من الزمن 
بحيث طغى على ماتقوم به من واجبات اخرى مهمة وخا�سة بعد التحول نحو اقت�ساد ال�سوق بعد �سنة 2003 
اليوم  ت�سكل  والذي  التموينة  البطاقة  برنامج  الوزارة من خالل  به  الذي تقوم  الدور  من  التقليل  ،مع عدم 
باال�سافة اىل كونها �سمام لالمن الغذائي للمجتمع العراقي من خالل االلتزام بتوفري ال�سلع اال�سا�سية لغذاء 
ال�سعب العراقي فالوزارة تقوم بادارة وحتريك ماليني االطنان من املواد الغذائية و�سمان اي�سالها الكرث من 
البطاقة  برنامج  ،وي�سكل  العامل  الفريد يف هذا  الغذائي  الربنامج  �سهريا،وهو  ن�سمة  مليون  و ثالثني  ثالثة 
التموينة اي�سا �سابط ل�ســـــوق املواد اال�سا�سية التي يوفرها والداعم الرئي�سي للزراعة الوطنية وقد و�سعت 
الوزارة خطة لتحويل الربنامج من ا�ستهالكي اىل ا�ستثماري. باال�سافة اىل ان الربنامج وفر قاعدة بيانات 
مهمة للدوله العراقية يف و�سع مازال االح�ساء ال�سكاين مل ينجز بالبلد.اقول باال�سافة لدور الوزارة بهذا 
باجتاه  التجارية  وال�سيا�سات  اخلطط   و�سع  يف  مهامها  عن  الربنامج  ج�سامة  ت�سغلها  مل  فالوزارة  الربنامج 
االقت�سادية  بالتنمية  اال�سا�ش  الع�سب  ي�سكل  والذي  اخلا�ش  القطاع  ورعاية  بالبالد  واال�ستثمار  التنمية 
من خالل دوائرها املخت�سة باال�سافة اىل دور الوزارة يف االنفتاح نحو العامل  �سواء من خالل االتفاقيات 
الثنائية مع الدول و االتفاقيات االقليمية او مع التجمعات العاملية و�سوال اىل متابعتها مللف ان�سمام العراق 
ملنظمة التجارة العاملية. والوزارة ما�سيه يف و�سع اخلطط بتنظيم و�سبط اال�سترياد و�سعيها احلثيث بتنمية 

الت�سدير ودعمه مبا ميثله من �سريان مهم لتغذية االقت�ساد العراقي.
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