
 07.31.2011زلـزال الغذيـة فـي العـراق                                          

  لشروع وزير التخطيط، ت تويل كافة2011 لسنة 172وفقا لقرار مجلس الوزراء 
الصدرين والستوردين إلى شركة فرنسية وسويسرية لتتولى إصدار شهادة فحص وصلحية

http://www.sgs.com      و     http://www.bureauveritas.com

الواد أدناه:
البضائع الغذائية والكيماوية والهندسية والنسيجية والنشائية

 دولر لكل شحنة.3200 دولر والقصى 320الجور كحد أدنى 

ذلك يعني تسليم أغذية وبضائع الشعب العراقي إلى أحكام ومصالح شركتي أجنبيتي.

 السبب العلن الفاظ على مصلحة العراقيي من تلعب التجار الفاسدين ومنع دخول
البضائع التالفة والالفة للمواصفات الدولية.

صدر القرار والبضائع ت استيرادها في الطريق برا وبحرا دون فترة للتحضير.

 النتيجة توقف آلف الشاحنات في نقاط الدود العراقية والدول الاورة لنها بدون
شهادات من الشركتي.

 والنتيجة عدم دخول البضائع الغذائية، ما رفع أسعارها في أسواق العراق عدة أضعاف
يتحملها الستهلك السحوق.

أتلفت بعض البضائع في الدود، وارتفعت الرشاوي مقابل العبور دون شهادات.

 أما شركات الفحص فقد انهمرت عليها آلف الشركات الصدرة والستوردة تستجدي
الشهادات .

 الصيبة أن الشركات الفاحصة تأسست لتعمل لالت تارية فردية أو شحنات سفن ويستحيل
 أن تل محل دولة وإمكانياتها. الدولة بوسعها شراء أجهزة فحص بليون دولر توزعها

 على عشرة نقاط حدودية، ولديها آلف الوظفي، ول يعقل أن تغطي شركة أجنبية محل
الدولة.

النتيجة كوارث ل تعد ول تصى!!

 الشركات تستلم مبالغ ورسوم ل تصى أضعاف الرسوم القررة في دليل التفتيش، فهي
 تستوفي رسما للكشف ورسما للشهادة ورسما للحدود العراقية ورسما للمختبرات في دول

http://www.sgs.com/
http://www.bureauveritas.com/


 أخرى لن العروف أن الشركتي ل تلكان مختبرات خاصة بهما في أي قطر أسيوي أو
أفريقي بل تعتمد على مختبرات القطاع الاص.

 لذلك تتأخر الشهادات شهرا على القل والبضائع متوقفة على الشاحنات أو الاويات في
 الوانىء. هنا بدأت الشركتان بالبتزاز فتطلب مبالغ كبيرة من الصدرين مقابل إصدار
 الشهادات بعدة أيام بدل من أسابيع، وتخلق الجج الفنية البهمة لتأخير الشهادات أو

رفض النماذج تاما.

الستفسارات الطبيعية، لاذا تسلم الكومة مصالح العراقيي إلى شركات أجنبية؟

 ـ هل تعجز عن شراء معدات الفحص بليون دولر؟
 موظف يعلم كيفية فحص الواد؟100 ـ هل العراق يعجز عن توفير 

 ـ اين الكادر السابق في دائرة السيطرة النوعية الذين كانوا يعملون في 
   مكتبهم في الادرية  ببغداد؟

 ـ هل يعقل أن يطلب من شركة أجنبية فحص النسجة والبطانيات واللحف والواريب؟
 ـ هل يعقل أن تكلف شركة أجنبية فحص البضائع الهندسية التي ل يعلم أسرارها 

   إل من صنعها؟
 ـ هل يعقل أن تدفع رسوم شهادة عن فحص القلم ومبراة القلم وأنابيب 

   بلستيك الدائق؟أو أدوات الائدة والسكاكي وأواني الطبخ؟
 ـ لاذا ل تركز على عقود الدوة الفاسدة وتستهدف التاجر العراقي فقط؟

 من الستفيد من مليي الدولرات التي تدفع الن وانت تقرأ، إلى شركات الفحص في
البلدان الصدرة ومكاتبها في الدود العراقية؟

كل عراقي شريف ضد التجار الفاسدين ولكن اين الرقابة على حدود ايران؟
 ولاذا تول البضائع الفاسدة من المارات والكويت الن وبعد القرار من تركيا والناطق

الشمالية ليستفاد من الموال مسعود البرزاني وجماعته يا حلوين؟ 
من الستفيد من هذه البدعة الديدة؟

 الفضائيات تتحدث عن الفسد الصغير ليل ونهارًا، ولكم يا ناس،  وين الديث عن رأس
الفسدين، الذي يشوي بطون البشر بالغلء، قبل انعدام الكهرباء والاء؟ 

وأين مبادىء الدفاع عن الستهلكي؟ 

مع تيات شباب العراق للحصاء والسح  



 بعض الصور لنتجات وسيارات وحاويات للقطاع الاص العراقي متوقفة خارج موانئ المارات
 ولدينا صور أكثر !!بسبب عدم توفر الشهادات الطلوبة وجزأ منها لتلبية عقود الدولة
















