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 التوزیع خالل عنه من قضاء في الصناعي النشاط واقع تحلیل البحث یتناول

 المؤسسات مجموع إن تبین إذ ،أصنافها حسب الصناعیة للمؤسسات والمكاني القطاعي

 فقط صناعیتین مؤسستین القضاء وان مركز في توزعت مؤسسة) ٢٠٣( البالغ الصناعیة

 المؤسسات مجموع بلغ بینماالكبیرة.  الصناعیة المؤسسات من كانت )% ١( وبنسبة

 على یدلل الذي األمر ،التوالي على مؤسسة) ٧و ١٩٣( والمتوسطة الصغیرة الصناعیة

 والخامات الزراعیة الخام المواد وجود رغم القضاء في الصناعیة االستثمارات محدودیة

  .الصناعیة
  

Abstract 
      Deals the search and analysis the reality of industrial activity in 

distract Anah through distribution of sectors and places to industrial institution 

according to it is types it showed  that group of industrial institution which account 

for (203) institution has been distributed in the center of the sector and only two 

industrial institution with 1% percentage from the large industrial institutions while 

the sum of small and medium industrial institution reached (7,193) institution 

respectively.  

      The thing that raters to limit of industrial investment in the sector 

despite of the presence of raw agriculture material and raw industrial material .   

 

  

  

  



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤١٥ ( 

 

:ا  

أي منطقة أو إقلیم ثمرة من ثمار استثمار تعد النشاطات الصناعیة الموجودة في 

المرتكزات الطبیعیة والبشریة التي تفعل فعلها في توزیع النشاطات الصناعیة تبعا لقوة تلك 

المرتكزات. وٕاذا ترافق النمو الصناعي مع النشاطات االقتصادیة األخرى فإنها تفتح األبواب 

.                                                                                          كانیات المتعددة والمتنوعةل اإلممشرعة للتكامل االقتصادي ألنها تكفل استغال

وعلى هذا األساس وقع االختیار على موضوع النشاط الصناعي في قضاء عنه 

ن تناوله من عنوانا للبحث الذي اعتمد في اغلب جوانبه على الدراسة المیدانیة. وكان البد م

خالل ثالثة مباحث، تناول المبحث األول أهم المرتكزات التي أدت إلى ظهور النشاط 

الصناعي في القضاء. أما المبحث الثاني فقد تعرض إلى تحلیل واقع النشاط الصناعي بعد 

تصنیف أحجام المؤسسات الصناعیة حسب المعیار المعتمد في العراق، وقد استلزمت 

صیص المبحث الثالث لكي یناقش التوزیع القطاعي والمكاني للمؤسسات مجریات البحث تخ

على مستوى المساحة التي  لصناعة في بناء الهیكل االقتصاديالصناعیة ألجل استقراء دور ا

  یشغلها القضاء.

                                                                                     :ا                     

هل كانت النشاطات الصناعیة  من خالل طرح السؤال اآلتي: تحددت مشكلة البحث

الموجودة في قضاء عنه بمستوى مرتكزات التوطن الصناعي الموجودة؟ وما هي أحجامها؟ 

                                                                                                        وكیف توزعت قطاعیًا ومكانیًا على أرجاء القضاء؟

ا                                                                                                                             :    

تكن النشاطات لم  فقد تمت صیاغة الفرضیة وكما یأتي:مشكلة البحث  إستنادًا إلى

واالقتصادیة والبشریة، فقد كانت في ت الطبیعیة الصناعیة في القضاء بمستوى اإلمكانیا

عنه موقعها في مدینة غالبها مؤسسات صناعیة صغیرة وذات طابع استهالكي ولذلك اتخذت 

           .قضاء من أي نشاط صناعينحاء المركز القضاء، بینما خلت باقي أ

  :ف ا  

تحلیٍل  البحث إلى تحدید أهم مرتكزات التوطن الصناعي في قضاء عنه، فضًالعن

لواقع النشاط الصناعي في القضاء ومعرفة التوزیع القطاعي والمكاني ألهم المؤسسات 

الصناعیة الموجودة في منطقة البحث.                                                                                         
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                                   :ت ا                                                                                                           

تمتلك منطقة البحث إمكانیات طبیعیة وبشریة لها الدور في قیام الصناعة .                                     -١

.                                                                                            قلة ما مستثمر من الموارد الطبیعیة والبشریة  -٢

                                     قلة الدراسات التي تتناول النشاط الصناعي في منطقة البحث. -٣

:موا ما ود ا  

) شماًال وبین  ٣٤ْ ٣١َ ٣٠) و( ً  ٣٣ْ ٣٣َ ٦تقع منطقة الدراسة بین دائرتي عرض ( ً 

تحدیدًا في الجزء الغربي من العراق   .) شرقاً  ٤٢ْ ١٨َ ٤٠) و( ً  ٤١ْ ١٢َ ٣٥خطي طول ( ً 

) حیث یحده من الشمال نهر الفرات وبحیرة ١ومحافظة األنبار كما یظهر في الخریطة (

ثة، في الوقت الذي یحده حدیثة ومن الجنوب قضاء الرطبة، أما من الشرق فیحده قضاء حدی

قضاء القائم من الغرب، ویرتبط القضاء بأنحاء المحافظة ومحافظة بغداد بالطرق البریة من 

خالل طریق بغداد _ القائم وسكة حدید بغداد عكاشات.                                                                          

الحد الزمني النهائي الذي من خالله تم  ٢٠١٢مثل عام  أما حدود البحث الزمانیة فقد

  تبویب المؤسسات الصناعیة حسب أحجامها وأنواعها وتوزیعها الجغرافي.

ولاا  :  ات: ء  ا ا  

 التنمیة تحقیق إلى واإلقلیمي المحلي المستوى على الصناعي النشاط یهدف

  :هما أساسین هدفین بین الموازنة بعد واالجتماعیة االقتصادیة

  .المحلي المنتج من اقتصادیة كفایة ضمان  - ١

ورشـة عمـل  إلـى بأكملهـا المنطقـة تحویـل إلـى تـؤدي بحیـث، الصناعیة االستثمارات توزیع  - ٢

  .)١(التحتیة البنى لخدمات متكامل هیكل بناء بعد إال یتم ال وهذا، مباشرة

أن  بد فال، الصناعیة المشاریع فیه تقام الن مهیئا المكاني الحیز أو اإلقلیم یكون وحتى      

  -:اآلتیة األربعة المرتكزات فیه تتوفر

  .الصناعیة المنتجات تصریف عملیة فیه تتم الذي السوق - ١

 المشــــغلة العمـــل قـــوة فـــأنهم مســــتهلكین هـــم مثلمـــا الـــذین بالســــكان ممثلـــة البشـــریة المـــوارد  - ٢

  .الصناعیة للمشاریع

  .العمل ساعات بعد العاملون إلیها یأوي التي السكنیة المجمعات - ٣
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  .موقع قضاء عنه بالنسبة للعراق ومحافظة األنبار: )١( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .٢٠٠٧عتماد على مرئیة العراق الفضائیة قمر الندسایت، المصدر: اإل

  



                 ا  إا دأ.د.    
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 )٤١٨ ( 

 

 اإلقلـــیم الن، الصـــناعیة المشـــاریع لقیـــام واالقتصـــادیة األمنیـــة النـــواحي مـــن المالئمـــة البیئـــة - ٤

 تتفاعـــل التـــي واالقتصـــادیة الطبیعیـــة المـــوارد مـــع المتكاملـــة البشـــریة العناصـــر إلـــى یحتـــاج

 عـالٍ  مسـتوى علـى تكـون أن یجـب التـي الوظیفیـة العالقـات عبر اقتصادیة وفورات لتحقیق

 فیـه ومـا علیها یعیش الذي واإلنسان موارد من فیها وما األرض بین الوظیفي التجاذب من

 .)٢(الصناعي اإلنتاج دیمومة في تسهم واستهالك عمل قوة من

 الحیز ضمن الحركة على القابلیة لها التي النشاطات أهم تعد الصناعة كانت ولما

 التقلیدیة الصناعات توجهت فقد، More flexibility in Region لإلقلیم المكاني

Traditional Industries على إذ ركزت الرئیسیة الحاجات إشباع إلى المبكرة مراحلها في 

 لنمو أولیة كمرتكزات محلیة معدنیة أو زراعیة أولیة مواد على المعتمدة الصناعیة السلع

الخام  كالمواد اإلنتاج بعناصر ترتبط فإنها الصناعة نوع كان ومهما، الصناعة هذه وتطور

Raw materials والطاقةEnergy  والعمالة Employment بالموضع تحدد التي 

 وتحویله الخام المادة حجم و شكل في تغییر إلى لتؤدي Industrial location الصناعي

، شعوبها معیشة بمستوى ترتفع أن النامیة للدول یمكن وال. )٣(المجتمع حاجة تشبع سلع إلى

     یكمل منهما كالً  الن والصناعة الزراعة بین االقتصادي التكامل على باالعتماد إال

 الصناعات لقیام الصالحة األولیة الخام المواد من مجموعة وجود من الرغم وعلى .اآلخر

 الصناعیة المشاریع في منها مستثمر ما أن إال. عنه قضاء في واإلنشائیة والنسیجیة الغذائیة

 بموضوعیة الصناعي النشاط موضوع مناقشة تتم ولكي .األمثل االستثمار عن بعیداً  الزال

  -: یأتي وكما القضاء في الصناعي التوطن مرتكزات بأهم التعریف إلى تحتاج

  : األیدي العاملة - ١

 عاملة أیدي إلى تحتاج التي الصناعات استقطاب في فّعال توطني أثر تعد ذات

 أن إال. الصناعیة المشاریع في تعمل أن یمكن عاملة أیدي وجود من الرغم وعلى. )٤(كثیرة

 ٣,٢٤( وبنسبة عامالً ) ٢٢٩( عن یزد لم التحویلیة الصناعات في العاملین إن یكشف الواقع

 یعكس مما. )٢٠١٢) عامال لعام (٧٠٦٤البالغ ( اقتصادیاً  النشطین السكان مجموع من%) 

  .عام بشكل القضاء في الصناعیة بالتنمیة اإلهتمام عدم من حالة
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  :الســـوق - ٢

 الطلب خالل من اإلنتاجیة حلقاته وتنویع الصناعي النشاط تطویر في السوق یؤثر

 خارج إلى لتصدر المحلي السوق حاجة عن تفیض أن الالزم من التي المنتجة المواد على

 المشاریع توسیع في جانبه من یسهم نقدي فیض دخول إلى یؤدي بما، المنطقة حدود

 الذي اإلداري باإلقلیم یتمثل محلیاً  سوقاً  عنه قضاء یمتلك .)٥(منتجاتها وتنویع الصناعیة

 من یبدأ الذي الفرات أعالي إقلیم یشمل إقلیمي سوق وجود مع، اإلداریة القضاء حدود یغطي

 أن القضاء في صناعات أقیمت إذا ویمكن .شماالً  القائم قضاء إلى لیصل جنوباً  هیت قضاء

 والسعر الجودة حیث من المنافسة على القدرة امتلكت إذ منها وألبعد المنافذ لهذه تسوق

 وان محدودة القضاء في قیامها لكن الصناعات المطلوب موجود السوق فان وعلیه. المناسب

 الصناعیة المؤسسات إنشاء من الهدف إن إذ، القضاء حدود تتعدى نسبة قلیلة من منتجاتها

  .المحلیة الحاجة تشغیل العاملین وسد هو الموجودة

  :الدولة سیاسـة- ٣

، اقتصادیة أو سیاسیة أو تنمویة ألسباب الصناعات مواقع تحدید في الدولة تتدخل

 بتشجیعه أو محددة مناطق في الصناعي الموقع اختیار حریة بتنفیذ أما التدخل، هذا ویتضح

 بالمساعدات الدولة تتدخل وقد، اقتصادیاً  تنمیتها بهدف المتخلفة المناطق في التوطن على

 تدخل بدایات كانت وقد. )٦(الخاص الصناعي للنشاط الضریبیة واإلعفاءات المالیة والقروض

 أثر ) على١٩٥٥( عام اإلعمار مجلس تشكیل تم عندما الصناعي التوطن في العراقیة الدولة

 السیاسة هذه أثمرت وقد. )٧(العراق خارج إلى المصدر الخام النفط من المالیة العوائد إرتفاع

مدینة  في الزجاج معمل هي األنبار محافظة في كبیرة صناعیة مشاریع خمسة ظهور في

 االسمنت ومعامل) عكاشات( القائم قضاء في الفوسفاتیة األسمدة صناعة ومجمع الرمادي

 نطاق خارج كان عنه قضاء لكن. والقائم الفلوجة وقضائي كبیسة ناحیة من كل في الثالثة

 مدینة أغرقت التي حدیثة بحیرة على حدیثة سد إنشاء من الرغم على الصناعیة، التنمیة خطة

 والسد حدیثة بحیرة تفید أن المفروض من كان إذ. تجاورها التي والقرى القدیمة التاریخیة عنه

 مدینة بناء في تلخص حصل ما لكن. حدیثة وصناعیة زراعیة مشاریع قیام في علیها المقام

خالل بناء مشاریع  االقتصادي من أساسها تعزیز في التفكیر دون الجدیدة السكنیة عنه

  اقتصادیة متنوعة.
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  :ووسائله النقـل طرق - ٤

، علیها تسیر التي والوسائل النقل بطرق غیرها من أكثر الصناعیة المشاریع ترتبط

 والتسویق اإلنتاج تكالیف فأن، األجور انخفضت النقل ووسائل الطرق كفاءة ازدادت فكلما

 عنه قضاء في النقل مع مالحظة إن. )٨(والنوعي الكمي الصناعة تطور إلى فتؤدي، تنخفض

 مع القائم – حدید بغداد وسكة الفرات لنهر الموازي القدیم دمشق -  بغداد طریق على یعتمد

  .الصناعیة التنمیة عملیة تخدم أن وتأثیثها صیانتها تمت إذا یمكن أخرى ثانویة طرق وجود

 :الشخصیة الرغبات - ٥

 وٕادارتها صناعیة مؤسسات في أموالهم استثمار األموال رؤوس أصحاب یفضل

 دوره ظهر العامل هذا إن الباحثان الحظ وقد. )٩(وجه أكمل على العمل سیر موقعیًا لضمان

 الخسارة إلى المشروع تعرض من والخشیة السوق محدودیة بسبب محدودة صناعات في

   .موضعه في عنه الحدیث إلى سنأتي الذي الورقیة المنادیل مصنع ذلك مثال المحتملة

 :الطاقـة ومصادر الوقود - ٦

 تحرك التي هي ألنها والوقود، الطاقة مصادر وجود على الصناعة وتطور قیام یرتكز

 ال فانه محركة قوة أو حرارة شكل على الطاقة مصادر كانت وسواء، المصانع ومعدات مكائن

 شبكة على القضاء في الصناعیة المؤسسات معظم تعتمد. )١٠(بدونها الصناعة تقوم أن یمكن

 لتعرض ونظراً ، حدیثة سد في الكهرومائیة الطاقة تولید محطة على المعتمدة الوطنیة الكهرباء

 الطاقة أصاب ) فقد٢٠٠٣عام ( ) وحتى١٩٨٠عام ( من ابتداءً  المدمرة الحروب إلى العراق

 المؤسسات اعتمدت ولذلك الكهرباء، إمدادات في وقصور شلل من البلد أصاب ما الكهربائیة

 التیار ینقطع عندما اإلنتاجیة عملیاتها إلتمام الخاصة الكهرباء مولدات على الصناعیة

 بعض تشغل التي الرئیسیة المواد األسود والبنزین والنفط الكاز زیت فیعد الوقود أما الكهربائي.

 وبیجي الدورة مصافي من تأتي وهي، الخاصة الكهرباء تولید ومولدات الصناعیة المؤسسات

. القضاء في والخدمي الصناعي النشاط مفاصل لتغذي حوضیة نقل سیارات بوساطة وحدیثة

راوه الذي  وقضاء القضاء سكان حاجة یغطي الغاز لتعبئة واحد معمل القضاء في یوجد و

  .یجاوره من الناحیة الشمالیة
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 :المـال رأس - ٧

 سلعة إنتاج في صاحبه یستخدمه سابق عمل عن ناتجة ثروة بأنه المال رأس یعرف

 الصناعیة العملیة في المستخدم والمال النقدي المال رأس یشمل فهو وبذلك معینة، خدمة أو

 المؤسسات اغلب ألن ونظراً . )١١(العالقة ذات والخدمات واإلدارة اإلنتاج وسائل تضم التي

أو  صغیـرة صناعات في تستثمـر فإنها صغیرة مؤسسات هي عنه قضـاء في الصناعیة

 لسد العاطلین السكان لتشغیل حكومیة سیاسة وجود مع السوق محدودیة بسبب متوسطة

  .المحلیة الحاجة

 :الخـام المواد - ٨

 عملیة یسهل توفرها وان، الصناعي اإلنتاج في أساسیاً  عنصراً  األولیة المواد تعد

 تستخدم فلزیة ال أو فلزیةً  معدنیةً  أو حیوانیةً  أو نباتیةً  تكون أن أما وهي الصناعیة التنمیة

  :یأتي وتكون كما، )١٢(المختلفة والمواد السلع إلنتاج

  :الزراعیة الخام المواد  - أ

 الرغم وعلى، والجلدیة الغذائیة الصناعات علیها تعتمد، وحیوانیة نباتیة مواد إلى قسم

 صناعیة مشاریع في ال تستثمر أنها إال. الحیوانیة والثروة والشعیر القمح في فائض وجود من

 ثم الحاجة سد هو الفالحون رسمه الذي الهدف إن إذ، والحلویات والجلود الطحین كصناعة

  .القضاء حدود خارج الفائض بیع

 :المعدنیة الخام المواد   -  ب

 Gypsum والجبس Limestone الجیري الكلس حجر خامات القضاء في تتوفر

 غیر الصناعات هذه مثل أن إال. متنوعة صناعات قیام في تساعد أن یمكن ضخمة بكمیات

 الفرات أعالي إقلیم في یتواجد الذي الجیري الكلس حجر إن السیما، القضاء في موجودة

 االحتیاطي مجموع من%)  ٤٥,٧( بنسبة طناً  ملیون) ٩٩٧( إلى یصل منه جزء والقضاء

 الخامات تصفیة أفران وصناعة والورق السمنت صناعة في أولیة كمادة یدخل وهو، العراقي

 في )١٣(المباني تغلیف وفي والعامة السكنیة المباني وجدران أسس وبناء الطرق ورصف الفلزیة

 إحدى بینت وقد، المباني واجهات جمالیة من تزید وقطع قوالب إلى الحجر لتقطیع معامل

) معطل( حدیثة في واحد ومعمل هیت قضاء في الحجر لتقطیع ) معمالً ٢٣( وجود الدراسات



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٢٢ ( 

 

كما تبین الصورة  مساكنهم تشیید في الحجر استخدام إلى القضاء سكان اغلب ویلجأ. )١٤(اآلن

) بشكل كتل حجریة غیر هندسیة تعطل عملیة البناء وتحتاج في الوقت نفسه إلى بّنائین ١(

 إقامة إلى ماهرین في بناء الحجر ولّما كان هؤالء في تناقص مستمر فان الحاجة قائمة

 وان ،األسمنتي والبلوك الطابوق تشبه هندسیة قطع إلى الحجر بتقطیع تختص صناعات

 مدینة راوه وقضائي وشمال هیت قضاء من ابتدأً  الفرات اعالي إقلیم في ینتشر الذي الجبس

 في رئیسیة أولیة كمادة ویستخدم. )١٥(طنٍ  ملیون) ٢(إلى  یصل باحتیاطي وعنه حدیثة

. والطبیة الكیمیاویة والصناعات والطباعة الكسور وتجبیس واالسمنت والجص البورك صناعة

 األول البورك إلنتاج معملین بإنشاء الماضي القرن ثمانینات في العراقیة الحكومة قامت وقد

 هكذا تشیید من القضاء ُحرم حین في ،)١٦(الفلوجة مدینة شرق والثاني هیت قضاء جنوب في

  .القضاء اقتصاد ویعزز المجاورة واالقضیة القضاء سكان حاجة یسد أن یمكن معمل

  

  

  

  

  الثانيبحث امل

  

  

  

  

  

  وا ا ا  ء  :  

 لها التي العوامل من بمجموعة عنه قضاء في للصناعات المكاني التوقیع یرتبط

 فـي العراق إلعتماد ونظراً ، سلفاً  عنها الحدیث تم التي الصناعي النشاط بمقومات وثیقة عالقة

 المؤسسات الصناعیة بتصنیف فسنقـوم. )*(العاملین أعداد علـى الصناعیة المؤسسات تصنیف

 ) ١صورة ( 
 استخدام مادة الحجر في البناء في مدینة عنھ

 ٢/٤/٢٠١٣التقطت ھذه الصورة بتاریخ   



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٢٣ ( 

 

 الصناعیة المؤسسات مجموع ، إذ وصل)١(الجدول تحلیل بعد یتبین كما .الحجم أساس على

 یتجاوز لم و، عامالً ) ٦٦٥( فیها یعمل مؤسسة) ٢٠٣( إلى) ٢٠١٣( عام عنه قضاء في

 عن مؤسستین عامالً ) ٣٠( عن فیها العاملین عدد یزید التي الكبیرة الصناعیة المؤسسات عدد

 مجموع بلغ حین في عنه. قضاء في الصناعیة المؤسسات مجموع من%)  ١( وبنسبة فقط

 مؤسسة) ١٩٣( عمال )١٠( عن العمال عدد فیها یقل التي الصغیرة الصناعیة المؤسسات

 یدلل مما. القضاء في الصناعیة للمؤسسات العام المجموع من%)  ٩٥,٠٦( نسبة لتحتل

 كبیرةٍ  أعدادٍ  إلى تحتاج ال التي الصناعات على الصناعیة المؤسسات أصحاب إعتماد على

 لتقلبات وخاضـعا شخصیاً  یكون ما غالبا المؤسسات هذه مثل تمویل الن، العاملین من

 یدفع الذي السوق عن محدودیة فضالً  المشابهـة، األجنبیة المصنوعات ومنافسـة األسعار

، الضخمة الصناعیة المؤسسات تمویل على یقدم ال أن على الصناعي المشروع صاحب

 فیها العاملین عدد یتراوح التي المتوسطة الصناعیة المؤسسات عن عزوفاً  هناك إن نجد ولذلك

 من%)  ٣,٩٤( وبنسبة مؤسسات) ٨( إلى إال عددها یصل لم إذ، عامالً ) ٢٩- ١٠( بین

  .عنه قضاء في الصناعیة المؤسسات مجموع

  )٢٠١٣ ( أعداد المؤسسات الصناعیة حسب نوعها وحجمها في قضاء عنه عام: )١جدول (

  نوع المؤسسة
 الصناعیة

أعداد 
  المؤسسات
 الصغیرة

  النسبة
% 

  أعداد
  المؤسسات
 المتوسطة

  النسبة
% 

  أعداد
  المؤسسات

 الكبیرة

  النسبة
% 

 المجموع

 ١٢ - - ٧٥ ٦ ٣,١١ ٦ اإلنشائیة
 ٢٢ - - - - ١١,٤ ٢٢ الغذائیة

 ٤ - - ١٢,٥ ١ ١,٥٥ ٣ الكیمیائیة
 ٢ ١٠٠ ٢ - - - - النسیجیة

 ١ - - ١٢,٥ ١ - - الورق والطباعة
الصناعات 

  المعدنیة
(الخدمات 
 الصناعیة )

١٦٢ - - - - ٨٣,٩٤ ١٦٢ 

 ٢٠٣ ١ ٢ ١٠٠ ٨ ١٠٠ ١٩٣ المجموع

  .٢٠١٣/ ٣/ ١٨لغایة  ٢٠١٣ /١/ ٣المصدر: المشاهدة المیدانیة للمدة من 

  

) ٢(الجدول  تحلیل خالل من فیبدو، الصناعیة المؤسسات نوع صعید على أما

 مؤسسات ضمن تدخل أن یمكن التي الصغیرة المعدنیة الصناعات إن) ٢(و )١( والشكلین



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٢٤ ( 

 

 وبنسبة مؤسسة) ١٦٢( مؤسساتها عدد بلغ عندما، األولى المرتبة احتلت الصناعیة الخدمات

  .الصناعیة للمؤسسات الكلي المجموع من%)  ٧٩,٨٠(

  )٢٠١٣ ( أعداد وأنواع المؤسسات الصناعیة والعاملین فیها في قضاء عنه عام: )٢جدول (

 % العدد نوع المؤسسة الصناعیة
عدد 

 العاملین
 المرتبة % المجموع

  
الصناعات 
  اإلنشائیة

 

ورشة النجارة وصناعة 
  األثاث

 الخشبي
٦ 

  
 

٣٧ 
  
  

١١٥  
  
 

٣ ١٧,٣٠ 
 ٥٣ ٥ معامل البلوك
 ٢٥ ١ معمل اإلسفلت

 ١١٥ ٥,٩١ ١٢ المجموع
  

الصناعات 
  الغذائیة

 

  معامل الخبز والصمون
 والحلویات والمرطبات

٢١ 
 

٩٧   
  

١٠٢ 

  
  

١٥,٣٥ 

  
  
٤ 

 ٥ ١ معمل الثلج
  ١٠,٨٤ ٢٢ المجموع

الصناعات 
 الكیمیاویة

 ١ معمل تعبئة الغاز
 

٢١   
  
٣٠ 

  
  
٤,٥ 

  
  
٥ 

 ٩ ٣ معمل تحلیة المیاه
 ٣٠ ١,٩٨ ٤ المجموع

صناعة 
المنسوجا

  ت
واأللبسة 
 والخیاطة

 ١ معمل السجاد الیدوي
 

٥٠ 

  
١٧٠ 

  
٢٥,٥٦ 

  
٢ 

 ١٢٠ ١ عنھ معمل خیاطة

 ١٧٠ ٠,٩٨ ٢ المجموع

صناعة 
  الورق

 والطباعة
 ٦ ٣ ٢٠ ٢٠ ٠,٤٩ ١ معمل المنادیل الورقیة

الصناعات 
 المعدنیة

  صناعة األبواب و
 الشبابیك و األثاث المعدني

١٥ 
  
  
 

٣٢ 
  
  
  

٢٢٨ 

  
  
  

٣٤,٢٩ 

  
  
  
١ 

 ٣٢ ٦ األلمنیوم معامل تقطیع
وتصلیح  ورش إدامة

 السیارات
١٥٧ ١٣٥ 

ورش تصلیح األجھزة 
 الدقیقة

٧  ٦ 

     ٧٩,٨٠ ١٦٢ المجموع

 - ١٠٠ ١٠٠ ٦٦٥ ١٠٠ ٢٠٣ المجموع الكلي

  .١٨/٣/٢٠١٣لغایة  ٣/١/٢٠١٣المیدانیة اعتبارا من  المشاهدة المصدر:

  

 ٣٤,٢٩( وهي نسبة أعلى لیسجل عامالً ) ٢٢٨( إلى وصل العاملین عدد إن كما

 الثانیة، بالمرتبة الغذائیة الصناعات وحلت. الصناعي النشاط في العاملین مجموع من%) 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٢٥ ( 

 

 العاملین عدد أن إال%)،  ١٠,٨٤( بنسبة صناعیة مؤسسة) ٢٢( مؤسساتها عدد بلغ عندما

 الن، الثانیة المرتبة على استحوذت النسیجیة الصناعات الن، الثالثة المرتبة إلى انسحب فیها

 في العاملین مجموع من%)  ٢٥,٥٦( وبنسبة عامالً ) ١٧٠( إلى وصل فیها العاملین عدد

 الكبیرتان المؤسستان وهما اثنین، یتجاوز لم مؤسساتها عدد إن من الرغم على الصناعة.

  .القضاء في الوحیدتان

  ٢٠١٣توزیع المؤسسات الصناعیة في قضاء عنه عام : )١شكل رقم (

  

  

  

  
      

  

    

  
  

  .)٢رقم (جدول : المصدر            

  

  ٢٠١٣ في قضاء عنه عام في المؤسسات الصناعیةتوزیع العاملین : )٢شكل رقم (

 

  

  

  

  

 
 

  ).٢جدول رقم (: المصدر            

  

الصناعات االنشائیة

الصناعات الغذائیة

الصناعات الكیمیاویة 

صناعت المنسوجات

صناعت الورق

الصناعات المعدنیة

 

الصناعات االنشائیة 

الصناعات الغذائیة 

الصناعات الكیمیاویة  

صناعت المنسوجات

صناعت الورق 

الصناعات المعدنیة 



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٢٦ ( 

 

 الن عدد الثالثة بالمرتبة جاءت اإلنشائیة الصناعات كذلك إن الجدول یظهر

 ١٧,٣٠( بنسبة عامال) ١١٥( فیها یعمل%)  ٥,٩١( بنسبة مؤسسة) ١٢( بلغ مؤسساتها

) ٤( بلغ بعدد الكیمیاویة للصناعات فكانت الرابعة المرتبة أما، العاملین مجموع من%) 

 العاملین عدد الن تراجع إلى المرتبة الخامسة العاملین عدد لكن%)  ١,٩٨( بنسبة مؤسسات

المرحلة الغذائیة  الصناعات احتلت فیه الذي الوقت في%)  ٤,٥( بنسبة عامالً ) ٣٠( بلغ فیها

 والسادسة الخامسة المرتبة وكانت%).  ١٥,٣٥( ونسبة عامال) ١٠٢( الرابعة بعدد

  .صناعیة مؤسسة) ٢و ١( كان بین بعدد والورقیة النسیجیة للصناعتین

اا  :زا ا مت وا ا :  

 متوزعة، عنه مدینة في) ٢( الخریطة من یالحظ كما الصناعیة المؤسسات تركزت

 ،التجاري المدینة مركز في أو عنه مدینة من الشرقي الجنوب في الواقع الصناعي، الحي في

 التصنیف ضوء وعلى اما بقیة انحاء القضاء فقد خلت من وجود اي نشاط صناعي یذكر،

 ومراتبها المكاني وتوزیعها قطاعاتها حسب الصناعیة المؤسسات تحلیل على سنعمل المعتمد

  :كاآلتي

 :المعدنیة الصناعات  - ١

 واألثاث والشبابیك األبواب وصناعة الحدادة ورش على المعدنیة الصناعات شمل

 هذه عدد ازداد وقد، السیارات وٕادامة تصلیح وورش األلمنیوم تقطیع ومعامل المعدني

 منتجاتها فضًال عن  على المستمر الطلب بسبب األخیرة اآلونة في القضاء في المؤسسات

 غیاب ظل في الخاصة السیارة تملك في والرغبة والعمران البناء حركة في الحاصل التوسع

 جدول من یتبین. تجاوره التي والمدن المناطق وبین بینه أو القضاء داخل العام النقل خدمة

 فیها یعمل مؤسسةً ) ١٦٢( إلى مجموعها وصل المعدنیة الصناعات مؤسسات إن) ٣(

 هذه صغر یؤشر الذي األمر،  الواحدة المؤسسة في عامالً ) ١,٥( بواقع أي، عامالً ) ٢٢٨(

،  الصناعي الحي في مواقعها اتخذت إنها مالحظة مع والمساحة الحجم حیث من المؤسسات

) ١٣٥( إلى عددها وصل عندما األولى المرتبة السیارات وٕادامة تصلیح ورش احتلت وقد

 بنسبة عامالً ) ١٥٧( فیها یعمل المعدنیة الصناعات مجموع من%)  ٨٣,٣٤( بنسبة مؤسسةً 

 صناعة ومعامل الحدادة ورش الثانیة المرتبة في وجاءت، العاملین مجموع من%)  ٦٨,٨٩(

 یعمل%)  ٩,٢٦( بنسبة مؤسسةً ) ١٥( بلغ عددها الن ،المعدني واألثاث والشبابیك األبواب



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٢٧ ( 

 

 المرتبة أما. المعدنیة الصناعات في العاملین مجموع من%)  ١٤( بنسبة عامالً ) ٣٢( فیها

) ٦( بواقع الدقیقة األجهزة تصلیح وورش األلمنیوم تقطیع معامل من لكل فكانت الثالثة

 بنسبة عامالً ) ٣٢( إلى وصل األلمنیوم تقطیع معامل في العاملین لكن. منها لكل مؤسسات

 بنسبة عمال) ٧( من أكثر الثانیة في العاملین عدد یتجاوز لم الذي الوقت في%)  ١٢(

 هذه أن إلى تشیر أن الباحثة وتود. المعدنیة الصناعات في العاملین مجموع من%)  ٣,٠٧(

 هذا على أطلق لذلك. للمستهلك صناعیة خدمة تقدم ما بقدر إنتاجیة سلعاً  تقدم ال المؤسسات

، المجتمع صناعة أو Service Industrial الخدمات بصناعة الصناعي النشاط من النوع

 والحیاتیة الوظیفیة بنشاطاته القیام من یتمكن حتى مستمر بشكل إلیها یحتاج المجتمع الن

  .)١٧(طبیعي بشكل العمل مكان وفي المسكن داخل

  .الحي الصناعي في مدینة عنه: )٢( ریطةخ

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

األنبار، مدیریة بلدیة قضاء عنه، شعبة تنظیم المصدر: وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة لبلدیة 

  ١/٦٠٠٠، بمقیاس ٢٠١٣المدن، 



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٢٨ ( 

 

  )٢٠١٣ ( أعداد مؤسسات الصناعات المعدنیة والعاملین فیها في قضاء عنه عام: )٣جدول (

 النسبة % عدد العاملین النسبة % العدد نوع المؤسسة

  ورش الحدادة وصناعة األبواب
 المعدنيوالشبابیك المعدنیة واألثاث 

١٤,٠٣ ٣٢ ٩,٢٦ ١٥ 

 ١٤,٠٣ ٣٢ ٣,٧٠ ٦ معامل تقطیع األلمنیوم

 ٦٨,٨٧ ١٥٧ ٨٣,٣٤ ١٣٥ ورش تصلیح وإدامة السیارات

ورش تصلیح الھواتف والساعات 
 واألجھزة الدقیقة

٣,٠٧ ٧ ٣,٧٠ ٦ 

 %١٠٠ ٢٢٨ %١٠٠ ١٦٢ المجموع

  .)٢عتماد على جدول (الالمصدر: با

    

 :والخیاطة واأللبسة المنسوجات صناعة - ٢

، الدراسة منطقة في الصناعي الواقع في إعتیادیة غیر طفرة الصناعات هذه تمثل

 ممكن عدد اكبر استوعبت ولكنها فقط. صناعیتین مؤسستین في تركزت قد كانت وان ألنها

  :اآلتي بالتحلیل المؤسستین هاتین من كل على وسنأتي العاملین من

  :عنه خیاطة معمل -أ 

 إلى عائدیته ترجع الذي المعمل هذا في وصل العاملین عدد إن) ٤( الجدول یوضح

  .عامالً ) ١٢٠( إلى الحكومي القطاع

  )٢٠١٣( أعداد المؤسسات النسیجیة والعاملین فیها في قضاء عنه عام: )٤جدول (

 النسبة % عدد العاملین فیھا النسبة % العدد المؤسسة الصناعیة

 ٧٠,٥٨ ١٢٠ ٥٠ ١ معمل خیاطة عنھ

 ٢٩,٤٢ ٥٠ ٥٠ ١ معمل السجاد الیدوي
 ١٠٠ ١٧٠ ١٠٠ ٢ المجموع

  .)٢عتماد على جدول (الالمصدر: با

  

 اتخذت ٢م) ٣٩٠٠٠( بلغت مساحة شغل لذلك، الكبیرة المؤسسات من لكونه ونظراً 

 المالبس بإنتاج حالیاً  المعمل ویقوم. الصناعي جنوب شرق مدینة عنه الحي في موقعها



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٢٩ ( 

 

 وصدریات ببدالت المتمثلة الصناعیة السالمة وتجهیزات السیارات وأغطیة أنواعها بمختلف

  ).٢( الصورة ینظر الحكومیة والدوائر الصناعیة للمؤسسات العمل وكفوف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

        

 عن فضالً ، والدفاع والكهرباء والصناعة النفط وزارات اعتماد) ٥( الجدول ویوضح

 ومعمل الشمال نفط وشركة عكاشات أسمدة ومجمع وكبیسة والفلوجة القائم اسمنت معامل

 البصرة في واألدویة والهندسیة الورقیة للصناعات العامة والشركات، الرمادي في الزجاج

وكفوف العمل، مع مالحظة إن على منتجات المعمل من بدالت وصدریات ، وسامراء واألنبار

المعمل یعتمد أیضا البیع المباشر للمواطنین وأصحاب المؤسسات الصناعیة األهلیة 

  .)١٨(وغیرها

  :الیدوي عنه سجاد معمل  - ب

 لوزارة التابعة الیدوي للسجاد العامة الشركة ) بجهد١٩٩١عام ( المعمل هذا تأسس

، الصناعي الحي في موقعه إتخذ لذلك، ٢م) ١٠٥٠٠( مساحة شاغالً ، والمعادن الصناعة

 قلصت القطر بها یمر التي الظروف أن إال. عامالً ) ١٦٠( تشغیله بدایة في فیه یعمل كان

 والحریر الصوف المعمل یستخدم، فقط عامالً ) ٥٠( إلى )٢الجدول ( یظهر كما العاملین عدد

 )٢صورة ( 
 عنھ خیاطة معمل

 ١/٤/٢٠١٣التقطت ھذه الصورة بتاریخ   



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٣٠ ( 

 

 یفضله الذي الیدوي السجاد منها ینتج أولیة كمواد، الخارج من المستورد والبولستر والقطن

 اإلنتاجیة المعمل خطوط لتوسیع محاوالت اآلن وتجري. الصناعي السجاد على العراقیون

 ما وحسب القیاسات مختلف سجاد إلنتاج تأسیسه، عند كان ما العاملین من یستوعب بحیث

 العامة الشركة مقر إلى تسویقه یتم المنتج إن إلى اإلشارة وتجدر .العراقي المستهلك یرغب

  .)١٩(المعمل في المواطنین إلى المباشر للبیع منفذ وجود مع بغداد في الیدوي للسجاد

 كمیات ونوعیات منتجات معمل الخیاطة المسوقة إلى مؤسسات الدولة عام: )٥جدول (

)٢٠١٣(  

 اسم الجھة ت
 الكمیات المجھزة

 كفوف عمل صدریة عمل بدلة عمل

 - - ١٠٠٠٠٠ وزارة الدفاع ١

 - - ٧٣٠٠ وزارة النفط ٢

 ١٣٥٠ ٣٣٥٠ ١٧٥٠٠ وزارة الصناعة ٣

 - - ٣٢٥٠ وزارة الكھرباء ٤

 ١٦٥٠ ٢٥٠ ٤١٠٠ جھات أخرى غیر حكومیة ٥

وزارة الصناعة والمعادن، الشركة العامة للصناعات القطنیة، معمل خیاطة عنه،  : جمهوریة العراق،المصدر

  .٢٠١٣بیانات غیر منشورة 

  

 :اإلنشائیة الصناعات - ٣

 األثاث وصناعة النجارة ورش على عنه قضاء في اإلنشائیة الصناعات تشمل

 إن) ٦( الجدول مالحظة من یتبین التي اإلسفلت، ومعمل األسمنتي البلوك ومعامل الخشبي

 اإلسفلت معمل وباستثناء عامًال.) ١١٥( فیها یعمل مؤسسةً ) ١٢( بلغ المؤسسات هذه مجموع

 المؤسسات عامًال، فان) ٢٥( بلغ فیه العاملین عدد الن المتوسطة المؤسسات من یعد الذي

 الحي في األول رئیسیین موقعین في مواقعها اتخذت الحجم صغیرة تعد الباقیة الصناعیة

 ونظراً ، العمالء من ممكن عدد اكبر كسب في رغبة مدینة عنه مركز في والثاني الصناعي

 السیما عنه. واضحة فكرة إعطاء الضروري الباحثان إن من فیجد عنه إسفلت معمل ألهمیة



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٣١ ( 

 

 الخشبیة واألبواب األثاث من المحلیة الحاجة سد إلى تهدف الباقیة اإلنشائیة الصناعات إن

 وقد البلدیة حدودها خارج عنه مدینة شمال اإلسفلت معمل یقع. الدور بناء في المستخدمة

 عملیة المعمل هذا في وتتم ٢م) ١٠٠٠٠٠( مساحة ) على١٩٧٩عام ( بإنشائه الدولة قامت

 خارج من تجلب التي الغاز ومادة) الزفت( السائل والقیر والحصى األحمر الرمل وحرق خلط

 حسب اإلسفلت بمادة بتزویدها یقوم التي المناطق وتتحدد، فیه توفرها لعدم، القضاء حدود

 راوه قضاء المجاورة. السیما واالقضیة القضاء في المحلیة السلطات التي تتبعها الخطة

   الفرات. نهر غیر عن المعمل یفصله ال إذ، القریب

في قضاء عنه عام  أعداد وأنواع المؤسسات الصناعیة اإلنشائیة والعاملین فیها: )٦جدول (

)٢٠١٣(  

 النسبة % عدد العاملین النسبة % العدد نوع المؤسسة الصناعیة

 ٣٢,١٧ ٣٧ ٥٠ ٦ الخشبي ورش النجارة وصناعة األثاث

 ٤٦ ٥٣ ٤١,٦ ٥ معامل البلوك

 ٢١,٧٣ ٢٥ ٨,٤ ١ معمل اإلسفلت

 ١٠٠ ١١٥ ١٠٠ ١٢ المجموع

  .)٢جدول (باالعتماد على  المصدر: 

  

 :الغذائیـة الصناعات - ٤

 الصناعات إقامة إلى والكبیرة الصغیرة األموال رؤوس أصحاب عند الرغبة تتجه

 من عالیة نسبة تشكل الغذائیة الصناعات إن نجد لذلك ،إلیها السكان لحاجة نظراً ، الغذائیة

 األمر یومي بشكل یكون ما عادة علیها الطلب الن، النامیة الدول في الصناعیة النشاطات

  .)٢٠(المحتملة الخسائر إلى تعرضه وعدم المشروع نجاح یفرض الذي

 على تركزت عنه قضاء مركز في الغذائیة الصناعات إن)، ٢( الجدول من ویتبین 

) ٢٢( العام مجموعها بلغ التي الثلج ومعامل والمرطبات والحلویات والصمون الخبز معامل

 السیما. القضاء سكان الصناعات هذه تمون ما وعادة، عامالً ) ١٢٠( فیها یعمل مؤسسة

 الریف سكان الن تجاوره، التي البشریة والمستقرات عنه بمدینة المتمثل الحضري المركز

 أو السائل الغاز باستخدام األسر ربات تعمله الذي الخبز على الیومي غذائهم في یعتمدون



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٣٢ ( 

 

 المستمر االنقطاع بسبب الماء وتبرید األطعمة حفظ في الثلج یستخدمون لكنهم، الحطب تنور

  .حدیثة بحیرة من یصطادونها التي األسماك حفظ وفي الكهربائي للتیار

 :الكیمیاویـة الصناعات - ٥

 المیاه تحلیة ومعامل السائل تعبئة الغاز معمل في الكیمیاویة الصناعات تمثلت

  : یأتي وكما الثالثة

  :السائل الغاز تعبئة معمل  - أ

 عدد الن المتوسطة الصناعیة المؤسسات من المعمل هذا إن) ٢( الجدول یبین

 العام النفط لوزارة التابعة السائل الغاز تعبئة شركة بإنشائه قامت وقد عامالً ) ٢١( بلغ العاملین

 یحتوي) ٢م ٨٠٠٠( تبلغ مساحة ویشغل. كم) ٢( بمسافة عنه مدینة جنوب، )٢٠١١عام (

 منطقة من إلیها السائل الغاز نقل ویتم طناً ) ٢٠( خزان كل سعة صهریجین على المعمل

 إسطوانات، كما مبین في الصورة في الغاز بتعبئة المعمل معدات تقوم ثم. بغداد شمال التاجي

 دینارٍ ) ٥٠٠٠( وبسعر إسطوانة) ١٢٠٠-٥٠٠( یومیا بین تصل أعدادها المنتجة )،٣(

 البالغ الغاز اسطوانات لتوزیع محطات إلى خاصة بسیارات توزیعها ثم، الواحدة لالسطوانة

  .)٢١(وراوه عنه قضائي من كل محطات في) ٤( عددها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) ٣(  صورة
 في مدینة عنھ غازالتعبئة معمل 

 ١٨/٤/٢٠١٣التقطت ھذه الصورة بتاریخ   



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٣٣ ( 

 

  :المیاه تحلیة معامل -ب

 المستثمرین من ثالثة قیام للشرب الصالحة المیاه إلى القضاء سكان حاجة فرضت

، إلیها الكیمیاویة المواد إضافة بعد الشوائب من وتنقیتها المیاه لتصفیة معامل ثالثة بإنشاء

 المحلیة الحاجة اإلنتاج ویسد، األحجام مختلفة بالستیكیة علب في بعد فیما تعبئتها لیتم

  .)٢٢(الدراسة منطقة مقاطعات ولجمیع

  :الورقیة المنادیل معمل -جـ

 الحاجة لسد األموال رؤوس أصحاب احد قبل من بمبادرة الورقیة المنادیل معمل أنشئ

 المعمل ویعتمد. ٢م) ٤٥٠( بلغت مساحة على عنه قضاء مركز في موقعه اتخذ وقد المحلیة

 بالستیكیة بأكیاس تعبأ ورقیة منادیل إلى لیحولها،  األردن من المستوردة األولیة المواد على

  كما یتبین في  الشهر في علبة ألف) ٢٠٠-١٥٠( بین تتراوح إنتاجیة بطاقة كارتون علب أو

 سكان حاجة عن یفیض المنتج الن، وراوه والقائم حدیثة أقضیة إلى تسویقها یتم، )٤الصورة (

  .)٢٣(القضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) ٤(  صورة
 المنادیل الورقیة في مدینة عنھمعمل 

 ٢٥/٤/٢٠١٣التقطت ھذه الصورة بتاریخ  



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٣٤ ( 

 

  وات تا

  ات: 

 والزراعة الخام بالمواد المتمثلة الصناعي التوطن عوامل من مجموعة على القضاء احتوى - ١

 الكهربائیة الطاقة مصادر وقرب والجبس الكلس بحجر المتمثلة الصناعیة والخامات

 الفعلي االستثمار إن إال. العاملة األیدي توفر عن فضالً ،  حدیثة سد في الموجودة

 .جداً  محدود

 استحوذت، عامالً ) ٦٦٥( فیها یعمل صناعیةً  مؤسسةً  )٢٠٣( على القضاء احتوى - ٢

، الصناعیة المؤسسات مجموع من) % ٩٥,١( نسبة على الصغیرة الصناعیة المؤسسات

 صناعیة مؤسسات وخمس كبیرتین صناعیتین مؤسستین غیر القضاء في یوجد ال إذ

 والبشریة الطبیعیة لإلمكانیات المحدود االستثمار حجم یؤشر الذي األمر. متوسطة

 .الموجودة

 خلت الذي الوقت في القضاء. مركز عنه مدینة في الصناعیة المؤسسات جمیع تركزت - ٣

  الصناعیة. المؤسسات من القضاء أنحاء باقي فیه

 تشغلیه في والرغبة الخاص الرأسمال على تعتمد صناعیة مؤسسات القضاء في تواجدت - ٤

 . المیاه تحلیة أو الورقیة المنادیل بصناعة الخاصة الصناعیة المشاریع في

 اإلنتاج في فیض تحقیق على الخیاطة ومعمل الیدوي السجاد صناعة معمل استطاع - ٥

 القضاء. حدود خارج للتسویق منافذ فتح من مكن الصناعي

 على) الصناعیة الخدمات مؤسسات( الصغیرة المعدنیة الصناعیة المؤسسات استحوذت - ٦

 ١٠,٨١( بنسبة الغذائیة الصناعات تلیها) % ٧٩,٨٠( بلغت نسبتها الن األولى المرتبة

 ).% ٥,٩١( بحدود كانت نسبتها الن الثالثة بالمرتبة اإلنشائیة الصناعة وجاء )%

 ومعمل عنه سجاد معمل ستثناءإب الخاص القطاع إلى الصناعیة المؤسسات عائدیة تعود - ٧

 .الحكومي العام للقطاع یتبعان ذینالّ  الخیاطة

  ات:

 والمسح في التحري الشروع وجوب إلى استكشافها جریَ  لم التي الخام المواد تحتاج -١

 في استثمارها في الشروع ثم، المؤكدة واحتیاطیها ونوعیاتهاكمیاتها  لمعرفة لها الجیولوجي

 . الصناعیة المشاریع



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٣٥ ( 

 

 الطبیعیة الخام المواد استثمار أهدافها في نرسم شاملةٍ  ثمینةٍ  خطةٍ  إلى القضاء یحتاج -٢

 عنه لمجمل مدینة استقطاب حالة لمعالجة القضاء أنحاء في الموجودة الزراعیة والمنتجات

 وتبلیط الموجودة المبلطة الطرق وتطویر إصالح بعد إال یتم ال وهذا. الصناعیة النشاطات

 والعاملین. والمنتجات األولیة المواد نقل عملیة لتسهیل الترابیة الطرق

 األراضي جمیع زراعة على العمل خالل من الصناعیة القاعدة توسیع إلى القضاء یحتاج -٣

 ألجل المجاورة واالقضیة القضاء في الموجودة الخام المواد واستثمار للزراعة المعالجة

 . القضاء اقتصادیات ينمت أن یمكن كبیرة صناعیة مؤسسات إنشاء

 فقط مؤسستین غیر القضاء في یوجد ال إذ، الكبیرة الصناعیة المؤسسات لمحدودیة نظرا -٤

 بعد االسمنت لصناعة معمل إلقامة والجبس الكلس حجر استثمار على قائمة الحاجة فان

 . القائم قضاء من) الرسوبي الحدید( الصناعة لهذه الالزمة األولیة المواد جلب

 لیستفاد) البلوك( تشبه هندسیة قطع إلى لتقطیعه معامل إقامة إلى الكلس حجر یحتاج -٥

 تستخدم قطع إلى الحجر لتحویل أخرى معامل عن فضالً ، والمباني الدور بناء في منها

 .لألبنیة الخارجیة الواجهات تغلیف في

 على الصناعیة المؤسسات لتشغیل الزمةالّ  الكهربائیة الطاقة تامین على العمل یجب -٦

 مولدات على عتماداإل بسبب ارتفعت التي اإلنتاج كلف تخفیض ألجل أحجامها مختلف

  .الغاز وزیت بالبنزین تشغلیها یتم التي الخاصة الكهرباء

 على سلباً  آثارها انعكست التي العالیة تكلفته بسبب الوقود ألسعار الدولة دعم ضرورة -٧

 في تكون الصناعیة الخدمة أو المصنعة للسلعة النهائیة الكلفة الن الصناعیة المؤسسات

 المستخدم. قدرة فوق العادة

 القضاء ریف إن السیما اتیةبالن الخام المواد على تعتمد صناعات إقامة الضرورة تستدعي -٨

  الصناعة. في أولیة كمادة تدخل التي الزراعیة المحاصیل من أنواع فیه تزرع

  

  

  

  

 



                 ا  إا دأ.د.    

  

 ا ا ا ا 

 ء    ء  با  يا  
 

 )٤٣٦ ( 

 

   ادر:

 .٤٥ ص ١٩٨٨كي جي بتن، االقتصاد الحضري، ترجمة سهام خروفة وزمیله، بغداد،  -١

الجمعیة كامل كاظم الكناني، نقد وتحلیل استعماالت األرض الصناعیة في مخططات مدینة بغداد، مجلة  -٢
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