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 :الممخص
تعد دراسة واقع القوى العاممة البشرية وتوزيعيا المكاني والقطاعي عمى 

تنمية مكانية متوازنة  مستوى محافظة االنبار الركيزة األساسية نحو تحقيؽ
بيف أقضية محافظة األنبار, ويتضح وجود تبايف مكاني في توزيع القوى 
العاممة بيف أقضية المحافظة ووجود تبايف قطاعي في توزيعيا عمى مستوى 
القطاعات األساسية )الزراعي والصناعي والخدمي(, إذ بمغ عدد السكاف 

( نسمة 438381( بنحو )46-51النشطيف اقتصادًيا والذيف تقع أعمارىـ )
%( مف اجمالي سكاف المحافظة,  1835( وبمغت نسبتيـ )  8154لسنة )

في حيف بمغ الحجـ الفعمي لمقوى العاممة البشرية في جميع القطاعات 
%( مف اجمالي  8388( نسمة وبنسبة )822868االقتصادية والخدمية )

ر في الييكؿ السكاف النشطيف اقتصادًيا, وىذا يعني وجود خمؿ كبي
االقتصادي لممحافظة مف خالؿ التوزيع المكاني والقطاعي لمقوى العاممة 
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Abstract: 

The study of the reality of employees and their spatial 

and sectoral distribution at the level of Anbar 

Governorate is the main pillar towards achieving a 

balanced spatial development between the districts of 

Anbar Governorate, and it is evident that there is a 

discrepancy in the distribution of the workforce among 

the districts of the governorate and the existence of a 

sectoral variation in its distribution at the level of the 

basic sectors (agriculture, industrial and service), the 

population of the region Economic, while the size of the 

workforce of the human force in all economic and 

service sectors has reached (38.3%) of the total 

economically active population, and this means that 

there is a major imbalance in the economic statistics to 

maintain the spatial and sectoral distribution of the 

human resources   
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 المقدمة
توجو  ألييعتبر توزيع القوى العاممة البشرية مكانيا وقطاعيا كما ونوعا ركيزة اساسية          

عمى مدى توفرىا مف عوامؿ االستقطاب مف خالؿ توفر  وتأثيرىانحو تحقيؽ تنمية مكانية 
فرص العمؿ الستقطاب مامتاح منيا وتحقيؽ توزيع متوازف نسبيا سواء عمى مستوى اقضية 

عمى مستوى القطاعي, ويرتبط ذلؾ بمستوى التطور االقتصادي لمدولة3 وتحددت  اوالمحافظة 
البحث ىؿ  محافظة االنبار تمتمؾ  اعدادا كبيرة مف القوى العاممة وىؿ  تعاني مف  مشكمة

مشكمة اختالؿ التوزيع المكاني والقطاعي لمقوى العاممة في ظؿ تراجع فرص العمؿ بعد تدىور 
البحث فقد اعتمدت عمى حقيقة مفادىا  فرضيةالصناعي والزراعي(3 اما القطاعات االساسية)

وجود اعداد كبيرة مف القوى العاممة البشرية لكنيا تعاني مف اختالؿ توزيعيا المكاني 
والقطاعي لذا يجب وضع استراتيجيات تنموية مالئمة لتطوير القطاعات االساسية)الصناعي 

خاصة في المناطؽ المتخمفة اقتصاديا لمحافظة االنبار والزراعي( اضافة الى قطاع الخدمات 
مما يسيـ في اعادة توزيع القوى العاممة البشرية قطاعيا ومكانيا, وفي اطار البحث فقد تحدد 

البحث بدراسة التوزيع المكاني والقطاعي لمقوى العاممة البشرية في محافظة االنبار  ىدف
 حدوديا بشكؿ متوازف نسبيا مكانيا وقطاعيا3 اما اضافة الى وضع استراتيجيات العادة توزيع

البحث المكانية والزمانية فقد تحددت مكانيا بالحدود االدارية لمحافظة االنبار التي تقع في 
( شماال وبيف o81  51-  11=ػػػ   o81  88-  11=القسـ الغربي مف بيف دائرتي عرض )

اذ يحدىا مف الشماؿ محافظتي ( شرقا, o66  51 -  11=ػػ  83o 61- 11=خطي طوؿ)
نينوى وصالح الديف, ومف الشرؽ محافظتي بغداد وكربالء ,ومف الجنوب الشرقي محافظة 
النجؼ, ويحدىا مف الجنوب المممكة العربية السعودية, وتمثؿ حدودىا الغربية جزًء مف الحدود 

محافظة (33 تبمغ مساحة ال5السياسية مع االردف وسوريا, كما موضح في الخارطة )
,  8( كـ683852%( مف مساحة البمد الكمية والبالغة )85,1وتشكؿ نسبة ) 8( كـ583833)

اما الحدود الزمانية لمبحث فقد تحددت وفقا  تتوزع ىذه المساحة ادريا ضمف ثمانية اقضية,
وإلكماؿ متطمبات البحث فقد  8154و 5442لمعطيات القوى العاممة البشرية لمسنوات 

جمع المعمومات والبيانات الالزمة مف المصادر والدوائر الرسمية ذات  منيجيةاعتمدت 
جغرافية )كما موضح في  ممحؽ –العالقة حيث تـ توظيفيا وتحميميا وفؽ رؤية اقتصادية 

 الرئيسة االتية: البحث مناقشة وتحميؿ المحاور ىيكل( وفي ضوء ذلؾ تضمف 8و5
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ة البشرية حسب اقضية محافظة االنبار تحميؿ التوزيع المكاني لمقوى العامم - 5 -5

 81543- 5442لمسنوات
تحميؿ التوزيع القطاعي لمقوى العاممة البشرية حسب اقضية محافظة االنبار  -  8-5

 81543- 5442لمسنوات
 (الموقع الجغرافي لمحافظة االنبار من العراق8خريطة )

 
 8151مديرية المساحة العامة , خريطة العراؽ واالنبار, المصدر: جميورية العراؽ , وزارة الموارد المائية , 

 (111111: 5مقياس )
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تحميل التوزيع المكاني لمقوى العاممة البشرية حسب اقضية محافظة االنبار  -8-8
 ( 2289-8991لمسنوات    ) 

(, يتضح لنا وجود تبايف مكاني واضح في 5( والشكؿ )5مف خالؿ تحميؿ معطيات الجدوؿ: )    
 توزيع القوى العاممة عمى مستوى اقضية محافظة االنبار3

%( مف اجمالي القوى العاممة 4434%, 2834حيث تركز في قضائي الفموجة والرمادي فقط )
%( مف 8135%, 8236( % مقابؿ تركز )2538وبمعدؿ اىميو نسبيو ) 8154, 5442لمسنوات 

القوى العاممة ضمف االقضية االخرى مف المحافظة ذات االمتداد المساحي الواسع والتنوع في 
االمكانيات التنموية, وىذا يعني وجود خمؿ واضح في التوزيع المكاني لمقوى العاممة ويشكؿ تحديا 

الية لتوجيو االستثمارات التنموية نحو تمؾ  كبيرا اماـ سياسات التنمية المكانية في كيفية ايجاد
 االقضية التي تعاني مف ضعؼ حجـ القوى العاممة فييا3

التوزيع العددي والنسبي لمقوى العاممة البشرية القضية محافظة االنبار لمسنوات (8جدول ) 
8991-2289 

 االقضية
5442 8154 

معدؿ االىمية 
 العدد النسبية %

النسبة المئوية 
% 

 العدد
النسبة المئوية 

% 
 8438 8138 588428 8238 26841 الفموجة
 81 8632 585884 8138 41884 الرمادي

 51 5531 65142 338 54854 ىيت
 533 835 2386 534 8241 عنو
 534 534 4518 534 8611 راوه

 633 135 54848 631 4115 حديثو
 331 232 84511 436 53252 القائـ

 838 834 4434 835 6582 الرطبة
 %511 %511 822868 %511 544841 المجموع

, 5442وزارة التخطيط, الجياز المركزي لالحصاء, نتائج تعداد السكاف لعاـ-المصدر: جميورية العراؽ
 (883لمحافظة االنبار جدوؿ )

 غير منشورة3 8154(بيانات8(و )5ممحؽ )-
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 االنبارتوزيع القوى العاممة ألقضية محافظة ( 8شكل ) 

 ( 5المصدر : معطيات الجدوؿ )
يعزى ىذا التركز الكبير لمقوى العاممة ضمف قضائي الفموجة والرمادي ثـ قضائي ىيت       

 والقائـ الى االعتبارات االتية: 
الموقع الجغرافي لقضائي الفموجة والرمادي المذاف يقعاف اقصى جنوب شرؽ المحافظة, أواًل: 

الرسوبي ذات التربة الخصبة ووفرة المياه السطحية مف نير الفرات ضمف منطقة السيؿ 
واتساع االراضي الزراعية عامؿ ميـ في استقطاب القوى العاممة الزراعية فضال عف قرب 

 موقعيما مف العاصمة بغداد السيما بالنسبة لقضاء الفموجة3
صغيرة(, ضمف قضائي  –متوسطة  –تركز المنشئات الصناعية بانواعيا )كبيرة ثانيًا: 

ضمف القضائيف  أة( منش5642) 8154ددىا حسب بياناتالفموجة والرمادي, حيث بمغ ع
( والخريطة 8( منشاءه ضمف االقضية االخرى, كما موضح مف الجدوؿ: )185مقابؿ تركز )

 ( فكاف عامؿ ميـ في استقطاب القوى العاممة الصناعية ضمف ىذيف القضائيف83)
تركز الكبير لمقوى العاممة بالتركز الكبير لمسكاف ضمف قضائي الفموجة ارتباط الثالثًا: 

 والرمادي والذي ارتبط بدوره بعوامؿ اقتصادية وتاريخية3
دور سياسات التنمية المكانية في سبعينيات وثمانينيات القرف الماضي في استقطاب رابعًا: 

المشاريع الصناعية الكبيرة القوى العاممة ضمف ىذه االقضية مف خالؿ توطيف العديد مف 
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فضال عف تركز الصناعات المتوسطة والصغيرة, والتي يمتمكيا عموما القطاع الخاص, كما 
(, حيث ساىمت ىذه المشاريع في توفير فرص العداد كبيرة مف 8مبيف معطيات الجدوؿ: )

 حديثو3القوى العاممة عمى مستوى اقضية الفموجة, الرمادي, ىيت, القائـ وحديثو ضمف سد 
:ضعؼ القاعدة االقتصادية عموما ضمف اقضية الرطبة, عنو, راوه جعؿ منيا مناطؽ خامسًا 

طارده لمقوى العاممة باتجاه اقضية المحافظة االخرى ذات التركز الصناعي كما في القائـ, 
 ىيت, حديثو والفموجة3

ي الصالحة يتمتع قضائي الفموجة والرمادي بوجود مساحات واسعو مف االراضسادسًا: 
لمزراعة السيما ضمف منطقة السيؿ الرسوبي والتي ساىمت في استقطاب اعداد كبيرة مف 

فعال  المزروعةاالخرى حيث شكمت نسبة االراضي  باألقضيةالقوى العاممة الزراعية مقارنة 
 (83( والخريطة )8كما موضح مف الجدوؿ: ) 5442( % لسنة 4834)

الدولة العامة السيما الخدمية ضمف قضاء الرمادي باعتباره التركز الكبير لمدوائر سابعًا: 
مركز محافظة االنبار فضال عف تطور مستوى الخدمات ضمف قضائي الفموجة والرمادي, 
مما شكؿ ذلؾ عامؿ جذب لمفرص االستثمارية ومف ثـ السكاف عموما والقوى العاممة عمى 

 وجو التحديد3
كبير في توزيع القوى العاممة في محافظة االنبار ترتب اف ىذا التبايف المكاني ال          

عميو اختالؿ في توزيع السكاف عموما واوجد تحديا كبيرا يواجو سياسات التنمية المكانية في 
كيفية معالجة ىذه الفوارؽ في ظؿ استمرار عوامؿ الطرد لمقوى العاممة ضمف العديد مف 

 والرمادي او العاصمة بغداد3 اقضية محافظة االنبار باتجاه اقضية الفموجة
ونسبتيا حسب اقضية محافظة االنبار  *(التوزيع الجغرافي لممنشات الصناعية 2جدول ) 

 2289لسنة

 االقضية

عدد 
 المنشئات

الصناعية 
 الكبيرة

عدد 
المنشئات 
 الصناعية
 المتوسطو

عدد 
المنشئات 
الصناعية 

 الصغيرة

 المجموع
النسبة 

 المئوية %

 6836 341 368 6 58 الفموجة
 8536 482 481 6 3 الرمادي
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 5132 854 851 5 8 ىيت
 832 66 65 5 8 عنو
 835 81 81 - - راوه

 536 44 42 5 5 حديثو
 633 513 511 - 8 القائـ

 138 85 85 - - الرطبة
 511 8183 5432 55 81 المجموع

 المصدر: 
 81543بيانات )غ3ـ(,  مديرية احصاء االنبار, القسـ الصناعي,-جميورية العراؽ -
 

 (التوزيع الجغرافي لممنشئات الصناعية في محافظة االنبار 2خريطة ) 
 

 
 8151المصدر: جميورية العراؽ, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة االنبار اإلدارية, 

 (1111113: 5مقياس       )
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 8991في محافظة االنبار لسنة (مساحة االراضي المزروعة فعال )دونم( 3جدول )

الجياز المركزي لالحصاء, مديرية احصاء  وزارة التخطيط, -المصدر: جميورية العراؽ
 54423االنبار, القسـ الزراعي نتائج تعداد

مساحة االراضي المزروعة فعال )دونم( (3خريطة ) 

 
المصدر: جميورية العراؽ , وزارة الموارد المائية , مديرية المساحة العامة , خريطة االنبار 

 (1111113: 5مقياس ) 8151االدارية, 

 النسبة المئوية % 8991 االقضية

 1335 822122 الفموجة
 8331 536128 الرمادي

 133 84118 ىيت
 138 5284 عنو
 138 5281 راوه

 535 4425 حديثو
 132 82132 القائم
 136 85186 الرطبة

 511 622443 المحافظة
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زيع القطاعي لمقوى العاممة البشرية حسب اقضية محافظة االنبار تحميل التو  2-8
 .2289-8991لمسنوات 

يعد توزيع القوى العاممة بحسب االنشطة االقتصادية ذا اثر كبير في بناء الييكؿ االقتصادي 
لمبمد حيث يعرؼ النشاط االقتصادي بانو المجاؿ الذي يعمؿ فيو الفرد وىو النشاط الذي 

 3(5) تمارسو المؤسسة او المشروع 
 ( :8)  وتصنؼ االنشطة االقتصادية عموما ضمف ثالث مجاميع رئيسيو ىي

 مجموعة الفعاليات االولى: وتشمؿ الزراعة والغابات والصيد3 53
 مجموعة الفعاليات الثانية: وتشمؿ الصناعة والتعديف والكيرباء والغاز3 83
 مجموعة الفعاليات الثالثة: وتشمؿ التجارة والنقؿ والمواصالت والخدمات العامة3 83

ظة االنبار, فانو ومف خالؿ تحميؿ وفيما يتعمؽ بالتوزيع القطاعي لمقوى العاممة في محاف
 (, يمكف اف يتبيف الحقائؽ االتية: 8( و)8( والشكميف )6معطيات الجدوؿ: )

 أواًل: عمى مستوى اجمالي محافظة االنبار نجد االتي: 
 5442%( لسنة 1436وجود تركز واضح لمقوى العاممة ضمف قطاع الخدمات بواقع ) -5

ىو اقرب لمتوزيع  5442اقع التوزيع القطاعي لسنةرغـ اف و  8154%( لسنة3434مقابؿ )
 81543المثالي مقارنة بسنة

وجود تغير واضح غير ايجابي في توزيع القوى العاممة قطاعيا, مف خالؿ تراجع نسبة  -8
تركزىا بشكؿ كبير ضمف قطاعي الصناعة والزراعة لصالح قطاع الخدمات, وىذا مف 

االقتصادية وتدىورىا بشكؿ كبير لقطاعي الناحية التنموية يؤشر لنا ضعؼ القاعدة 
حيث تعرض القطاعيف  8118الصناعة والزراعة السيما بعد احتالؿ العراؽ في نيساف 

لالىماؿ الحكومي والتدمير بسبب العمميات العسكرية فضال عف االنفتاح غير المدروس 
عي لمسوؽ المحمي نحو المنتجات المستوردة مما انعكس ذلؾ سمبا عمى تدىور قطا

الصناعة والزراعة وبالتالي تراجع دورىما في استقطاب القوى العاممة البشرية مقارنة 
, كما اف التركز الكبير لمقوى العاممة ضمف قطاع الخدمات وفؽ معطيات 5442بسنة
اليعكس واقع تطور ىذا القطاع الذي ىو االخر متخمؼ بمختمؼ تشكيالتو  8154سنة 

 تبارات عديده يمكف ايجازىا باالتي: الخدمية, وانما يرتبط ذلؾ باع
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تنوع وتعدد المؤسسات في قطاع الخدمات الذي يضـ العديد مف المؤسسات الخدمية )تربيو  -ا
الكيرباء33333الخ(, اضؼ الى ذلؾ ثبات المرود المادي )الدخؿ  –الصحة  –التعميـ العالي  –

 ى العاممة3الشيري( لمعامميف في ىذه المؤسسات جعمت منو عامؿ جذب لمقو 
ضعؼ التخطيط وقمة الدعـ الحكومي اضافة الى ضعؼ سياسة الدولة في دعـ االنشطة  -ب

 االقتصادية االساسية )الزراعية والصناعية(, جعمت منيا عامؿ طرد باتجاه قطاع الخدمات3
التوظيؼ غير المخطط وبدوف اداره حاذقو وحاكمو ادت الى ارتفاع نسبة القوى العاممة  -ج

 ع الخدمات3في قطا
كاف نتيجة توقؼ اغمب المنشئات الصناعية وتسريح موظفييا نحو قطاع الخدمات  -د

دوائر الدولة  فأصبحتتمت بصمو الى تخصصيـ الوظيفي والعممي  واشغاليـ وظائؼ ال
مكتظة بموظفيف ليس ليـ دور فعاؿ, فاستشرت ظاىرة البطالة المقنعة مما يعني اف ارتفاع 

 يعني تطور ىذا القطاع وانما يؤكد تخمفو بكؿ مجاالتو3 نسبة العامميف في قطاع الخدمات ال
لنسبية عدـ وجود رؤيو حقيقيو لمجيات المسؤولة يمكف مف خالليا اعادة تحقيؽ الموازنة ا -ذ

في توزيع القوى العاممة قطاعيا مف خالؿ تطوير القاعدة الصناعية والزراعية لمحافظة 
 االنبار3
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 8991لتوزيع القطاعي لمقوى العاممة في محافظة االنبار لمسنوات ا (2شكل )          

 
 (6مصدر : معطيات الجدوؿ )ال

 2289(التوزيع القطاعي لمقوى العاممة في محافظة االنبار لمسنوات 3)شكل 

 
 (6المصدر: معطيات الجدوؿ رقـ )

ثانيًا: عمى مستوى التوزيع القطاعي حسب اقضية محافظة االنبار، فانو يمكن ان نبين 
 الحقائق االتية: 

الرمادي والقائـ  وجود تركز واضح وكبير لمقوى العاممة الزراعية ضمف اقضية الفموجة, -5
%( 3136وبمعدؿ اىميو نسبيو بمغ ) 8154- 5442%( لمسنوات 3233%, 38بواقع )
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االخرى, وىذا يؤشر لنا حقيقة تطور مستوى القطاع الزراعي  لألقضية%( فقط 5634مقابؿ )
االخرى التي تتوافر فييا  باألقضيةعمى مستوى اقضية الفموجة, الرمادي والقائـ مقارنة 

 مساحات زراعية واسعو لكنيا غير مستثمرة زراعيا3
عمى مستوى القطاع الصناعي, نجد ايضا تركز كبير لمقوى العاممة ضمف اقضية  -8

, وبمعدؿ 8154 – 5442%( لمسنوات4134%, 3534الفموجة, الرمادي والقائـ بواقع )
االخرى, وىذا التركز ارتبط بشكؿ  قضيةلأل%( 5833%( مقابؿ )3238اىمية نسبيو بمغ )

 رئيسي باالتي: 
 الصناعية السيما الكبيرة ضمف ىذه االقضية الثالث3 لألنشطةالتركز الكبير  -ا

ضعؼ القاعدة الصناعية يشكؿ ضمف االقضية االخرى مع عدـ وجود سياسات تنموية  -ب
قوى العاممة الصناعية رغـ لتطويرىا مما انعكس ذلؾ سمبا عمى تراجع دورىا في استقطاب ال

اف بعضيا السيما قضاء الرطبة يمتمؾ امكانيات تنموية صناعية كبيرة وىو االغنى عمى 
 مستوى المحافظة لكنو االكثر تخمفا3

وجود تركز لمقوى العاممة في قطاع الخدمات ضمف اقضية الفموجة, رمادي وىيت بواقع  -8
%( مقابؿ 3836ؿ اىميو نسبيو بمغ )وبمعد 8154 – 5442%( لمسنوات %3532, 3833)
 االخرى3 لألقضية%( 5234)

ىذا التركز ارتبط بشكؿ كبير باالمتداد المساحي لمعمراف لكؿ قضاء وحجـ السكاف والصفة 
االدارية لقضاء الرمادي لكونو مركز محافظة االنبار, فضال عف تركز النشاط الصناعي 

اعي الكبير لمقوى العاممة عموما ضمف قضائي والزراعي, وىذا يفسر لنا حقيقة التركز القط
 81543 – 5442الفموجة والرمادي عمى وجو التحديد لمسنوات 

ومف خالؿ ما سبؽ كتوزيع قطاعي لمقوى العاممة في محافظة االنبار, نجد وجود خمؿ واضح 
وكبير في توزيعيا قطاعيا عمى مستوى كؿ قضاء مف محافظة االنبار وبما ال ينسجـ مع 

د المساحي لممحافظة واالمكانيات التنموية الكبيرة في المجاؿ الزراعي والصناعي التي البع
تتمتع بيا جميع اقضية المحافظة مثؿ قضاء الرطبة, عنو, حديثة, راوه والقائـ وبالتالي فيذا 
الواقع ايضا ال ينسجـ مع توجيات تحقيؽ تنمية مكانية متوازنة نسبيا لجميع القطاعات 

 بيا عمى مستوى اقضية محافظة االنبار3ومتوازنة نس
 االستنتاجات
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يتضح  وجود تبايف كبير في توزيع القوى العاممة البشرية مكانيا في محافظة االنبار 53
 ذلؾ مف خالؿ تركزىا ضمف قضائي الفموجة والرمادي3

%( 34,4وجود تركز واضح لمقوى العاممة البشرية ضمف قطاع الخدمات بواقع ) 83
ضمف االنشطة االقتصادية االساسية وىذا يعطي 8154%( حسب بيانات 58,4مقابؿ )

 مؤشرا عمى وجود خمؿ في الييكؿ االقتصادي لممحافظة3
انعكس التبايف الكبير في توزيع االستثمارات التنموية بيف اقضية محافظة االنبار عمى  83

 توزيع القوى العاممة البشرية مكانيا وقطاعيا3
تصادية )الصناعة والزراعة( والتدىور المستمر وتراجع مستوى ضعؼ القاعدة االق 63

التنموية المتاحة ادى الى ارتفاع نسبة القوى العاممة في قطاع  إلمكانياتاالستثمارات 
 الخدمات مقارنة بالقطاعات االساسية3

 التوصيات
مع  يتالءـالعمؿ عمى تحقيؽ موازنة في توزيع القوى العاممة مكانيا وقطاعيا وبما  53

 متطمبات تحقيؽ تنمية مكانية ضمف اقضية محافظة االنبار المختمفة3
توفير خدمات بنى تحتية )مصادر طاقة , طرؽ ووسائؿ نقؿ 333( مف حيث الكـ  83

 والنوع لدعـ التوجيات التنموية االقتصادية )الصناعة والزراعة(ضمف اقضية محافظة االنبار3
لقطاع الصناعي والزراعي كونيما مف االنشطة  العمؿ عمى الترابط الوظيفي بيف ا 83

االقتصادية االساسية التي توفر فرص الستقطاب القوى العاممة ومف ثـ مساىمتيا في معالجة 
االختالؿ  في الييكؿ االقتصادي لمحافظة االنبار قطاعيا ومف ثـ مكانيا في معالجة االختالؿ 

 ظة3المكاني لتوزيع القوى العاممة بيف اقضية المحاف
قوى عاممة في محافظة االنبار مف خالؿ اعداد قوى عاممة  وتأىيؿانشاء مراكز تدريب -6

التنموية مع تحقيؽ الكفاءة االنتاجية  لإلمكانياتالزمة متطورة ومؤىمة لتحقيؽ افضؿ استغالؿ 
 لممشاريع بمختمؼ القطاعات3

 امميف فييا وكاالتي: * صنفت احجاـ المؤسسات الصناعية في العراؽ اعتمادا عمى عدد الع
 ( اشخاص مؤسسة صناعية صغيرة51اقؿ مف )

 ( اشخاص مؤسسة صناعية متوسطة84-51مف )
 ( شخص فاكثر مؤسسة صناعية كبيرة81مف )
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 االحاالت
,دار المعرفة  ابو عيانو, فتحي محمد, جغرافية السكاف, اسس وتطبيقات 53

3فاضؿ عباس فاضؿ السعدي, عباس فاضؿ, دراسة 661, ص5434الجامعية,االسكندرية,
 8813, ص5431, اإلسكندريةفي جغرافية السكاف, منشاة المعارؼ, 

وزارة التخطيط ,الجياز المركزي لالحصاء ,نتائج تعداد السكاف  –جميورية العراؽ  83
 (883,لمحافظة االنبار جدوؿ )5442لعاـ

 (نتائج العمؿ الميداني8853, ممحؽ رقـ)8154بيانات  83
,الجياز المركزي لالحصاء  وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي -جميورية العراؽ 63

 483,ص8118وتكنموجيا المعمومات المجموعة االحصائية السنوية لعاـ 
 81543ـ(,مديرية احصاء االنبار , القسـ الصناعي , بيانات)غ3 –جميورية العراؽ  13

وزارة التخطيط, الجياز المركزي لالحصاء, مديرية احصاء االنبار, القسـ  -جميورية العراؽ
 54423الزراعي نتائج تعداد
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 المالحق
 2289(التوزيع العددي لمقوى العاممة لمحافظة االنبار لقطاع الخدمات  لسنة8ممحق )
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 2289(التوزيع العددي لمقوى العاممة في محافظة االنبار حسب االقضية لمقطاعات الثالث لسنة 2ممحق )
 القطاع االقضية

 الزراعي
 القطاع

 الصناعي
 قطاع

 الخدمات
 المجموع

 588428 514381 55158 55381 فموجة
 585884 553133 4821 4823 الرمادي

 65142 82412 5146 5364 ىيت
 2386 2862 818 836 عنو
 4518 1258 511 841 راوه

 54848 53528 168 163 حديثة
 84511 85168 1858 8346 القائـ

 4443 4363 511 81 الرطبة
 822868 883518 81581 86116 المجموع

 نتائج العمؿ الميداني3 8154بيانات  المصدر:
لمعاممين والعاطمين عن العمل في محافظة االنبار حسب االقضية لعامي  التوزيع العددي (3ممحق )

2289,8991 
 8154 5442 االقضية

 العاطميف العامميف العاطميف العامميف
 51451 588428 58518 34111 فموجة
 54852 585884 51262 34884 رمادي
 56558 65142 8825 54454 ىيت
 456 2386 848 8346 عنو
 8118 4518 841 8814 راوه

 8881 54848 8484 55448 حديثة
 1416 84511 8484 88822 القائـ

 6618 4443 5824 1686 الرطبة
 46448 822868 84658 884513 المحافظة

الجياز المركزي لالحصاء ,نتائج التعداد العاـ لسكاف, محافظة  -وزارة التخطيط –المصدر:جميورية العراؽ 
نتائج العمؿ الميداني 8154بيانات   - (,بيانات غير منشورة813رقـ),جدوؿ 5442االنبار  
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