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 امللخص: 
للمشروع الصناعي تبدأ حيث بداية المشروع بعمله االنتاجي الفعلي، وتتباين هذه من موقع آلخر وحسب نوع الصناعة    إن المشكالت الموقعية

بين مفهومي الموقع االمثل واالفضل، وبالتالي مدى ديمومة وتطور المشروع الصناعي، يجب وضع معايير تخطيطية أو بدائل عدة يتم من 
 ضمان الحد االدنى من المشاكل الموقعية. خاللها اختيار الموقع المناسب وب

 المشكالت، الموقعية، الصناعة، الدول العربية الكلمات المفتاحية:
Abstract 
Location problems of industrial project that began when project started to product  actual jobs, avdcvaition 

these from location and another to kind of industry between the optimal and best location, and follow of 

range, continue, develop of industrial project, put planning standards or many alternatives to choose a 

suitable location, that to minimum of location problems. Key words: problems, localization, industry, Arab 

countries 

 املقدمة
كان الموقع غير مالئمًا من   لموقع المشروع الصناعي أو المنشأة وحتى وحدات االنتاج الصغيرة أهمية بالغة قد تحدد مصيره فيما اذا 

نواحي عديدة، خاصة المدخالت والموقع من السوق وشبكات الطرق )كلفة النقل(، التي تدخل في الكلفة الكلية لالنتاج، سواًء كان المشروع 
نتاجي، نتيجة ارتباط  داخل المدن والمراكز الحضرية أو خارجها. ان المشكالت الموقعية للصناعات قد تظهر بعد مباشرة المشروع بعمله اال

ذلك الموقع المكاني المحدد، وقد تظهر في المدى االبعد وهذا يعود إلى عدم حساب متغير معين أو متغيرات تؤثر على استمرارية وتطور  
االمثل   الموقع  تجاوز مصطلح  شئنا  إذ  الصناعي.  المشروع  المناسب   Optimum Locationونمو  الموقع  إلى  تنتقل  تحديده،  لصعوبة 

Suitable Location   باعتباره االكثر واقعية، فهناك خيارات عديدة في تحديد الحيز المكاني )الموقع والموضع( للمصانع المقترحة، وهنا
هل المطلوب تطبيق مبدأ العدالة االجتماعية ام تحقيق كفاءة اقتصادية، والى أي مدى يمكن اعتماد احدهما دون اآلخر؟ كما ان من المهم  

 . (1)بين المدينة والريف مكانًا ولماذا؟ ومن المؤكد ان الموقع االفضل هو الذي يحقق عدالة وكفاءة في آن واحد االختيار
 : ما هي المشكالت الموقعية التي يعاني منها المشروع الصناعي اثناء استمراريته بالعمل واالنتاج، وكيف يمكن معالجتها؟.المشكلة
ية من العديد من المشكالت الموقعية، كالموقع من السوق، طرق المواصالت، مساحات التوسع المستقبلية، : تعاني المشاريع الصناعالفرضية

 المدخالت. 
 :  أهداف البحث

 تحديد أهم المشكالت الموقعية للمشاريع الصناعية في محافظة بغداد والعراق.  .1

 كيفية معالجة أهم المشكالت الموقعية آنيًا ومستقباًل.  .2

 الحالية للمشاريع الصناعية اقتصاديًا وبيئيًا.   تقييم المواقع .3

 إيجاد بدائل للمواقع التي تعاني من مشكالت موقعية وخاصة الملوثة وغير االقتصادية.   .4

 : مبررات إختيار البحث
 لمعرفة مدى مالئمة مواقع صناعات القطاع العام وما تعانيه من مشاكل موقعية.  .1

 هل يكون ايجاد بدائل موقعية لبعض الصناعات مناسب من الناحية الموقعية وخاصة داخل المدن.  .2

 مدى حاجة الصناعات لمساحات من االرض ألغراض التوسع المستقبلي وألمور أمنية. .3

مة والمشكلة والفرضية واهداف ومبررات اختيار البحث، المبحث االول االطار النظري وتمثل بالمشكالت الموقعية : تضمن المقدهيكلية البحث
الصناعات  الثالث  المبحث  بغداد،  العام في محافظة  للقطاع  التحويلية  الصناعات  الثاني  المبحث  تناول  فيما  النامية،  الدول  في  للصناعة 

 تائج والمقترحات. التحويلية في العراق وأخيرًا الن
 املبحث االول املشاكل املوقعية للمشاريع الصناعية

 ة اوال: المشاكل الموقعي

لموقع  لالتخطيط  ب  البدءعند    إذ عند اختيار موقع المشروع    تبدأوالتي    قعيةتواجه الصناعة في الدول النامية عدة مشاكل منها المشاكل المو   -1
ان الصناعات   الصناعي البد  الجغرافي على  اهتمام  أن ينصب  اإلقليمية على  اإلمكانات  االعتبار  بنظر  يأخذ  يصاحبه تخطيطًا جغرافيًا 
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المالئمة بصورة رئيسية عن طريق مميزات كل منطقة من خالل توفر عوامل قيام الصناعة التي تؤثر فيها وتؤدي الى تطورها، فليس هناك  
هناك مكان حتمي لصناعة ما وانما نجد وفي كل االحوال هناك اكثر من موقع للصناعة بأعتبار لكل مكان ما لصناعة حتمية، كما ليس  

 موقع مميزاته الخاصة فقد تكون هذه المميزات طبيعية او بشرية او اقتصادية. 
فالموقع    ، أ من الصعب القيام بهامر   اتمامهلة الرجوع بعد  سأم  ، لذا فإن حمل الكثير من الجهد والماليتناعي امر  صار الموقع اليأن اخت  -2

الموقع الذي    ذالهذه العالقات بين الفعاليات االقتصادية في ه  مكاني مع بروز نماذج وانماطيجب أن تتوفر فيه عالقات وترابط    الصناعي 
دراسات الميدانية التي تسبق  ال  وعليه فأنالصناعيه    المنشأةكم فيها من عوامل في اختيار موقع  يتح  يهتم بدراسة هذه العالقات المكانيه وما

الصناعي أهمية خا الموقع  الالزمة وأبعادها واألخذ ة في تحديد موقع المشروع  صاختيار  المساحة  التوسع    جغرافيًا وتثبيت  بنظر االعتبار 
 . (2)لديمومة واستمرار المشروع في المستقبلرة من الفقرات المهمة جدا  قالمستقبلي وهذه الف

موقع   ع ضمن مساحة الموقع وان صالحيةتقن  كيتم تحديد مقر المشروع وهو المكان المختار من بين عدة أما  قعدراسة المو ومن ضمن    -3 
  القديمة ع  نتعبر مواقع كثير من المصا  ذاواساليب العيش ل  من وقت الى آخر حيث تتغير أنماط  تتغيرالمشروع تتغير من وقت إلى آخر حيث  

ة يعتبر أفضل موقع نأكثر من تسعين سنة كان وسط المدي  منذ.ا كانت في وقت اختيارها مواقع جيدةمبين   سيئةر مواقع  الحاض  في الوقت
المواصالت وأزمة السكن    صعوبةالسكن ولقربه من المستهلكين أما اآلن فأن    ة المواصالت وتوفرسهولمال و عتوفر اللللمشاريع الصناعية  

  بؤ التن  يتطلبي جعلت مركر المدن مكانا سيئا إلقامة المشاريع الصناعية. عند اختيار موقع المشروع الصناعي  ئداخل المدن والتلوث البي
التنبؤات كانت  ا  مهموأماكن تجمع المستهلكين في الوقت الحاضر وفي المستقبل ومع هذا ف  تنتجوالكميات التي    المعينةمستقبل الصناعة  ب

 .(3) صورة كاملة من جميع النواحي بم ئاختيار الموقع المال يكون من المستحيل سليمة
لنشاط الصناعي قد يكون السبب الرئيسي في نجاحه او فشله، اما كيفية االختيار لأن اختيار المكان  :  ةعيمتطلبات النشاط الصناعي الموق  -4

 . ة الصناعية بل للقطاعات األخرى التجارية والصناعية وقطاع الخدماتأبالنسبة لصاحب المنشط فق فذو اهمية بالغة ليس

 ثالثة حقائق تفسر نمط التوزيع المكاني لألنشطة الصناعية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأبعادها المكانية:وهنالك 

الهيكل الصناعي    -أوالً  المتوقعة في مكونات  المناطق للمراحل الماضية والحالية ومعرفة التأثيرات  معرفة مكونات الصناعة وتحديدها في 
 مستقباًل. 

 معرفة االسباب الرئيسية التي تقف وراء التغير في اعادة التوقيع الصناعي.   -ثانياً 
ضمن االقليم أو المنطقة واجراء تحليالت لآلثار المترتبة من جراء توقيع صناعات جديدة أو  تحديد مواقع مالئمة للنشاط الصناعي    -ثالثاً 

 . (4)توسع الصناعة وما هي اآلثار المترتبة على االقليم أو المنطقة
وتختلط انماط التوزيع المكاني لألنشطة الصناعية حسب توفر متطلباتها الموضعية التنموية والموارد لقيام النشاط الصناعي وحسب طبيعته 

 وحجمه وقد يتخذ التوزيع المكاني للنشاط الزراعي انماطًا وأشكااًل مرتبطة بعوامل وعناصر متمثلة بما يلي: 
بفضل ان يكون موقع المشروع بالقرب من مصادر المواد االولية اذا كانت سريعة التلف كما في    ية:  القرب من مصادر المواد االول  -أ

صناعة تعليب الخضراوات والفواكه واللحوم ومنتجات االلبان أو إذا كانت كلف نقلها كبيرة كما في صناعة االسمنت وصناعة تكرير النفط 
المواد االولية هدف قد يصعب تحقيقه فكثير من الصناعات وتعتمد على مجموعة كبيرة    وفي الواقع ان إنشاء المشروع بالقرب من مصادر

من المواد التي تدخل في االنتاج فقد تقع المواد الخام والمواد المصنعة والنصف مصنعة المستعملة في منتجات مشروع صناعي معين في 
اختيار موقع للمشروع بالقرب منها جميعًا، اضافة إلى انه قد تعتمد بعض   مواقع جغرافية مختلفة وعليه وفي هذه الحالة يكون من المستحيل

، لذا ال تتحدد المشكلة في توفر المادة االولية فحسب وانما بنوعية المادة االولية أيضًا وهذا  (5) المشاريع الصناعية على مواد أولية مستوردة
 - في نظريته إلى اربع انواع هي: weberما تناولته الكثير من نظريات الموقع الصناعي حيث صنفها 

 المواد الخام المبذولة التي يمكن الحصول عليها في كل مكان وبسعر موحد وهي قليلة التحكم بموقع المصنع.  -1
 عي.  المواد الخام التي ال تفقد شيئًا من وزنها خالل عملية االنتاج والتي أيضًا تعتبر ذات تأثير قليل عند اختيار الموقع الصنا -2
اء  المواد الخام التي تعقد من وزنها عند التصنيع والتي تكون ذات قوة جذب لتوقيع المصانع وتزداد قوة الجذب كلما ازداد الفاقد منها اثن  -3

 العملية االنتاجية. 
 .  (6)المواد الخام المتواجدة في مناطق معينة -4
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ان تكاليف نقل المنتجات إلى االسواق من العوامل الهامة في اختيار الموقع المناسب للمشاريع الصناعية في كثير القرب من السوق:    -ب
النقل. وقد  من الصناعات اذ ان قرب المشروع من السوق يساعد على اعطاء المستهلكين خدمات أفضل وعلى توفير جزء كبير من تكاليف  

الشركات   تلجأقد    عليهجميعا في منطقة واحدة    ال يتركزون سوق منتجاته حيث أن المستهلكين    يصعب تحقيق إنشاء المشروع بالقرب من
إنشاء عددا من   إلى  لبضائعها    المصانعالكبيرة  االستهالك  بالقرب من مراكز  بالتركيز على   وتكتفيفي مواقع مختلفة  الصغيرة  الشركات 

 . (7)هاالمستهلكين في المواقع المحيطة بموقع مشروع

ا  ذواالختصاصات والمهارات وه  العددلمشروع من حيث  ل  الموقع المختارتوفر القوى العاملة الالزمة في  تأن    يتطلب:  توفر القوى العاملة  -ج
لنوع العمليات االنتاجية في الصناعة المعينة، إال أن تنوع العمليات في كثير من   المؤهليندراسة طبيعة الموقع من حيث توفر األفراد    يقتضي

عن طريق إقامة دورات تدريبية لالختصاصات    نقصتعويض هذا ال  يتطلبرات في الموقع المختار  باحتمال وجود جميع الخ  وصعوبة الصناعات  
توفير األيدي العاملة  ، وقد يقتضي  يجب تحديد األجور لكل وظيفة  قتصاديةاالم جداول خاصة بها وألغراض الجدوى  نظيوالمهارات المطلوبة وت

 أهمية اده في تأشير  معن مؤشر يمكن اعت   weber وتحدث  ،في ضواحي المدن أو في الريف  يعللمشاريع الصناعية اختيار مواقع لهذه المشار 
العمل للوحدة المنتجة الى وزن المخرجات وكلما كان هذا  كلفة    دليل  ما أسمهاوتأثيرها على تحديد الموقع الصناعي بأستخدام    العملكلفة  

 . (8)المؤشر مرتفع كلما كانت قوة جذب االيدي العاملة قوية
 والمنتجاتقرب المشروع من الطرق الرئيسية الجيدة يسهل عملية نقل المواد الخام الى المشروع    ان:النقل والقرب من الطرق الرئيسية  -د

لذلك اعتبر   الوقت.  يسهل الحصول على العمالة المطلوبة وكذلك التوفير في  ممامنه وكذلك يسهل عملية نقل العاملين من والى المشروع  
  كما يعده ر ولوش وهوفر وغيرهما  بالموقع امثال في  اقتصادياتباتفاق الباحثين في    عيةالصناقل عامال مؤثرا في تحديد مواقع الوحدات  نال

ا تختلف وسائل النقل المطلوبة حسب طبيعة المواد المستخدمة قد تستفيد  ملحكم على صالحية التوطن الصناعي ک لالبعض الخيار المناسب 
السريع كالسكك الحديد والنقل البري وفي   قل موادها بالنقلن  يعتتطلب بعض المشار ي النخفاض تكاليفه وقد  ئبعض المشاريع من النقل الما

 .(9) النقل الجوي  االحيانبعض 

طلب توفر األرض الالزمة إلقامة المشروع يتمن العوامل المهمة توفر األرض الصالحة في الموقع المختار حيث    توفر األرض الصالحة  -هـ
 :ةهذا العامل الجوانب االتيبوتوسعاته المستقبلية وترتبط 

 كبر حجم المنشأة وتعدد عملياتها.  .1
 للتخزين.  واسعة مساحات الى وتحتاج الحجم كبيرة اولية مواد على االعتماد .2
 منتجات نهائية كبيرة الحجم.  .3
 واسعة خالية للحماية. صناعات خطيرة تتطلب مساحات  .4

مساحة أضافية  ان تكون    أيضاً   مصنعها ويراعى  والمستوية لتقيم عليها تأسيسات  الجافةتحتاج الى مساحة من األرض    ة ن الصناعفأ  لذا   
 . (10)التوسع في المستقبل وتسعى الصناعات بأن يكون ثمن االرض رخيصاً  تابعة لها ألحتماالت

طلب من تتضروري جدا وقد    فتوفر الماءوقوع المشروع بالقرب من مصادر الماء والكهرباء أمر هام    يعتبر:  توفر الخدمات الصناعية  -و
إلى اقامة وحدة ألنتاج القوة  بعض المشاريع الصناعية    أصحاب  يلجأ وقد  كميات كبيرة من المياه مثل تصفية النفط الخام.  ناعية  صالعمليات ال

الوقود  الكهرباء من الشبكات الوطنية وقد تحتاج في العمليات الصناعية كميات كبيرة من    لتجهيزوجود مصادر    الكهربائية في حالة عدم 
 . (11)الحراريةحطات توليد الطاقة الكهربائية مع الوقود كيمن مصادر او شبكات توز  روع بالقربيكون موقع المشويتطلب ان 

من العوامل المهمة في اختيار مواقع بعض المشاريع الصناعية أن تكون بالقرب من شبكة صرف جيدة  :    هكات تصريف الميابتوفر ش  -ز
الصناعية في األنهار الجارية وتحتاج    المخلفاتاء هذه  قحرم التة وقوانين معظم الدول  ثعنها الكثير من المياه الملو   ينتجمليات الصناعية  عفال

هذه  المصافي وصناعة االسمدة ويمكن استخدام  اوية مثل  ميالمياه الملوثة بالمواد الكي  المشاريع الصناعية إقامة وحدات خاصة بتصفيةأكثر  
 . (12)الزراعة مثالفي   التصفيةالماء بعد 

ا كانت عليه مت في الحاضر اقل محفي اختيار مواقع من المشاريع الصناعية وبالرغم من أهمية هذا الموضوع أصب  قد يؤثر  :المناخ  -ح  
والدخان داخل المصانع اال انه من   واالتربة  والتهويةقولة في درجة الحرارة والرطوبة  عكلف م بحكم و تمنذ عشرات السنين بسبب إمكانية ال
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 الضروري معرفة المناخ والظروف الجوية في الموقع المختار وغالبًا ما تفرض الحكومات القوانين الخاصة بالموقع الصناعي بأنشاء المصانع
 بموقع يعاكس اتجاه الرياح السائدة ألي بلد وذلك لتجنب االدخنة الصادرة من المصنع.  

ح  باقد تعمد الحكومات الى فرض ضرائب على أر فضرائب التي تفرضها الحكومات الى حد ما في اختيار موقع المشروع  ر ال ؤثتالضرائب:  -ط
المقامة في الريف وعلى المشاريع في المدن المتطورة أكثر من المشاريع في المدن االقل  في المدن بنسبة أكثر من المشاريع    المقامةع  يشار مال

 تطورًا. 
المنطقة المعنية فقد تؤثر القوانين في المنطقة على خطط  وانين التي تخضع لها  قمن العوامل الهامة في اختيار الموقع دراسة الالقوانين:    -ي 

البناء والتوسعات التي يحتاجها المشروع مستقباًل كما يجب معرفة فيما اذا كانت هناك تحرم اقامة بعض الصناعات في مناطق معينة وخاصة  
 . (13)اذا كانت من الصناعات الملوثة  

 2019حمافظة بغداد/  -القطاع العام – الصناعات التحويلية  املبحث الثاني
نظرًا لتركز العديد من الصناعات التحويلية ضمن محافظة بغداد للقطاع العام وحسب ما جاءت به البيانات المذكورة ضمن هذا المبحث، 
وبمعيار عدد المشاريع الصناعية وااليدي العاملة، فأن تخصيص هذا المبحث من االهمية التي من خاللها يتم تحليل البنية الصناعية في  

وآثارها المختلفة ومنها الموقعية، حيث يقع العديد من هذه الصناعات داخل المدينة مما تكون له آثار بيئية سلبية، فضاًل عن   هذه المحافظة
المستويات العالية للتركز الصناعي مقارنة بمحافظات القطر االخرى، من جانب آخر فأن تركز هذه الصناعات كان بسبب حجم السوق لهذه  

اال ووجود  البيئة المحافظة  توفرها  التي  االقتصادية  والوفورات  والخدمات  التحتية  البنى  توفر  عن  فضاًل  االستثمارات،  وحجم  العاملة  يدي 
الصناعية، لكن ذلك إنعكس في أغلب جوانبه على البيئة وأصبحت أغلب المواقع الصناعية غير مالئمة خاصة داخل المدينة، مما يضطر  

ه الصناعات كما حصل في بلدان أخرى وخاصة الدول الصناعية المتقدمة . اذن تظهر المشكالت  إلى اعادة النظر في بعض مواقع هذ
الموقعية جلية في المحافظة وبالتحديد الصناعات الملوثة وشبه الملوثة، ولهذا حدد هذا المبحث لمعرفة مستويات التركز الصناعي وما هي 

 المشكالت التي تعاني منها الصناعات.  
، يظهر لنا الجدول  (ISIC)وفق المعيار الدولي لتصنيف الصناعات التحويلية  أواًل: التوطن الصناعي بمعيار عدد الصناعات )المنشآت(  

النسبة المئوية لعدد المنشأت  1، وخريطة ) 2019( مستويات توطن وتوطين المشاريع الصناعية في محافظة بغداد للعام  1) ( التي تبين 
( مشروعًا صناعيًا من المجموع الكلي لها في ذلك العام  39لت صناعة المنتجات المعدنية المصنعة المرتبة االولى بـ)الصناعية حيث إحت

الثانية مشاريع صناعية المنسوجات والمالبس والجلود بنسبة )%50,649( مشروعًا صناعيًا وبنسبة )77) (  %16,883( وجاءت بالمرتبة 
( إثنا عشر  12ا صناعيا ، وثالثًا كانت مشاريع صناعة المعادن الالفلزية )االنشائية( عدا النفط بواقع ) ( مشروع33بعدد من المشاريع بلغ ) 
( مشاريع صناعية ومثلت ما  8(، أما الصناعات الكيماوية والنفط والبالستيك، فقد إحتلت المرتبة الرابعة بـ)%15,584مشروعًا وأحتل النسبة )

( خمسة مشاريع فقط،  5مشاريع الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ فكان عدد مشاريعها الصناعية )(، وجاءت خامسًا %10,389نسبته )
وحسب مصادر    2019(. أما فروع الصناعات االخرى فقد يظهر الجدول ليس لها مشاريع صناعية للقطاع العام لسنة  % 6,494ومثلت نسبة )

صناعة الخشب ومنتجاته وصناعة الورق ومنتجاتة ، والصناعات االساسية للمعادن    البيانات من وزارة الصناعة والمعادن وشملت مشاريع
السياسية واالمنية   2003غير الحديدة، الصناعات التحويلية االخرى، وقد يعود السبب إلى توقف هذه المشاريع نتيجة ظروف ما بعد االحتالل  

عموما، فضاًل عن عمليات التخريب واالهمال للعديد من هذه المشاريع واالقتصادية، وعدم وضع خططًا تنموية للنهوض بقطاع الصناعة  
 لحد اآلن.  

  



   

         

 املشكالت املوقعية للصناعة يف الدول العربية )العراق منوذجًا(        

  

  

 ISIC)التحويلية( حسب التصنيف الدولي للصناعات  2019القطاع العام/ محافظة بغداد  –( عدد المنشآت الصناعية 1جدول )
عدد  القطاع الصناعي  ت

 المنشآت 
النسبة المئوية  

100% 
   6,494 5 الغذائية  والمشروبات والتبغصناعة المواد  1
 16,883 13 صناعة المنسوجات  والمالبس والجلود   2
 - - صناعة الخشب ومنتجاته وصناعة االثاث 3
 - - صناعة الورق ومنتجاته  والطباعة والنشر   4
صناعة الكيمياويات ومنتجاتها والنفط والفحم والمطاط  5

 والبالستيك
8 10,389 

 15,584 12 صناعة المعادن الالفلزية عدا النفط 6
الصناعات االساسية للمعادن غير الحديدية )صهر،   7

 سباكة، درفلة، المنيوم(
- - 

 50,649 39 صناعة المنتجات المعدنية المصنعة  8
 - - الصناعات التحويلية االخرى  9

 % 100 77 المجموع
 

ــناعة والمعادن   ــدر: وزارة الصــــــــ ــاء،   –المصــــــــ ــعبة المعلوماتية واالحصــــــــ ــات، شــــــــ في   35553، الكتاب المرقم  2020دائرة التخطيط والدراســــــــ
 الجدول من تنظيم الباحثة -. 2/12/2020

 (2019المنشآت الصناعية في محافظة بغداد بمعيار عدد المنشآت الصناعية لعام ) (1خريطة )

،  1/1000,000الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، قسم انتاج الخرائط ونظم المعلومات، خريطة العراق اإلدارية، مقياس الرسم وزارة  -
 . 2018لعام 

 ( 1من عمل الباحث باالعتماد على الجدول ) -
 ISICف الدولي للصناعات حسب التصني )التحويلية( 2019بغداد  -( عدد العاملين في الصناعات/ القطاع العام 2جدول )
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عدد العاملين   القطاع الصناعي ت
 الدائميين

النسبة المئوية  
100 % 

 31,419 6696 صناعة المواد الغذائية  والمشروبات والتبغ 1

 25,587 5453 صناعة المنسوجات  والمالبس والجلود   2

 - - صناعة الخشب ومنتجاته وصناعة االثاث 3

 - - صناعة الورق ومنتجاته  والطباعة والنشر   4

صناعة الكيمياويات ومنتجاتها والنفط والفحم والمطاط  5
 والبالستيك

541 2,539 

 7,696 1640 صناعة المعادن الالفلزية عدا النفط 6

 الصناعات االساسية للمعادن   7
 غير الحديدية )صهر، سباكة، درفلة، المنيوم(

- - 

 32,339 6892 صناعة المنتجات المعدنية المصنعة  8

 -   - الصناعات التحويلية االخرى  9
 % 100 21312 المجموع

في  35553حسب الكتاب المرقم  2020دائرة التخطيط والدراسات، شعبة المعلوماتية واإلحصاء،  -المصدر: وزارة الصناعة والمعادن 
2/12/2020 . 
 الباحث.الجدول من تنظيم  -

 ثانيًا: التوطن الصناعي بمعيار عدد العاملين 
ــناعية( اآلن، أي لغاية   ــاريع الصــ ــناعي )المشــ ــارة إلى الواقع الصــ في العراق ومحافظة بغداد كنموذج، يظهر لنا الجدول    2020في االشــ
العام بأعتباره القائد للصـــــــناعة الوطنية والمحفز ( وبمعيار االيدي العاملة مســـــــتويات البنية المكانية والقطاعية للصـــــــناعة التحويلية للقطاع 2)

لها، من خالل تحريك القطاع الخاص الصــــــناعي والمختلط والتعاوني ايضــــــًا، فبأضــــــافة هذا المعيار يضــــــاف للمعيار االول )عدد المشــــــاريع 
زات نوعية في العالم وخاصـــــــة في دول الصـــــــناعية( للتأكيد على واقع حال الصـــــــناعة العراقية االن والتي يراد لها التأخر عن ما يجري من قف

( نجد ان مشــــــاريع صــــــناعة المنتجات المعدنية المهنية، 2جنوب شــــــرق آســــــيا، وقد يعود ذلك لعوامل داخلية وخارجية. وبالعودة إلى الجدول )
ــبة )6892كانت أواًل بعدد العاملين الذي بلغ ) ــناعات الغذائية التي مث%32,339( وأحتل نسـ ــاريع الصـ ــبته )(، تليها مشـ (  % 31,419لت ما نسـ

(، وقد يعود ذلك للقطاعين المذكورين بســـــبب الحاجة الكثيفة ربما من االيدي العاملة، اما قطاع المنســـــوجات والمالبس 6696وبعدد عاملين )
القطـاع إلى اـيدي   (، وعـادة ـما يحـتاج هـذا%25,587( وـكاـنت النســـــــــــــــبة )5453والجلود فـقد إحـتل المرتـبة الـثالـثة بـعدد من االـيدي الـعامـلة بلغ )

ــاريع 2عاملة كثيفة، وكما مبين في خريطة ) ــناعات في محافظة بغداد. وفي المرتبة الرابعة جاءت مشــــــــــ ( التي مثلت عدد العاملين في الصــــــــــ
مالك الدائم ( من االيدي العاملة، وكان عدد العاملين فيها على ال%7,696صـناعة المعادن الالفلزية عدا النفط )االنشـائية(، فمثلت ما نسـبته )

( من مشــــاريع القطاع العام الصــــناعي. وتأتي الصــــناعات الكيمياوية بمشــــاريعها في المرتبة الخامســــة بعدد العاملين في القطاع العام 1640)
ــبة )541الذي بلغ ) ــر لعدد العاملين فيها مثلما هو الحال بم%2,539( وبنسـ ــناعية االخرى )االربعة( فال يوجد مؤشـ عيار ( أما القطاعات الصـ

 عدد المشاريع الصناعية المذكورة آنفًا. 
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 ( 2019(المنشآت الصناعية في محافظة بغداد بمعيار عدد األيدي العاملة لعام )2خريطة )

،  1/1000,000وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، قسم انتاج الخرائط ونظم المعلومات، خريطة العراق اإلدارية، مقياس الرسم  -
 . 2018ام لع
 ( 2من عمل الباحث باالعتماد على الجدول ) -

 ثالثًا: الواقع االقتصادي للصناعات 
( يظهر الواقع أو الحالة االقتصــادية للصــناعات في محافظة بغداد وللقطاعات الصــناعية المختلفة وفي ظل الظروف ما 3من الجدول )  

ــول على االموال 2003بعد  ــوق والحصـ ــاكل السـ ــول على المواد االولية ومشـ ــاًل عن معوقات الحصـ ــناعات، فضـ ، حيث توقفت العديد من الصـ
نتاج والصـيانة وتطوير خطوط االنتاج والبنى التحتية، واالدارات غير المتخصـصـة في المجال الصـناعي في أغلبها الالزمة لتيسـير عمليات اال

(  76( وبيانات الجدول يتضــح عدد المشــاريع الصــناعية لكافة القطاعات )1والفســاد الذي انهك وأخر التطور الصــناعي. ومن خالل الشــكل )
( مشـروعًا لكل منهما، تأتي 14( مشـروعًا، يليه الصـناعات الكهربائية والنسـيجية بواقع )23لميكانيكية )مشـروعًا، يقع في مقدمتها الصـناعات ا

( مشــــاريع، وآخرها الصــــناعة لالســــمدة والبتروكيمياوية حيث مشــــروع واحد فقط للقطاع العام. أما المؤشــــرات 10بعدها الصــــناعات االنشــــائية )
االنتاج( فيظهر ان المصــــاريف دائمًا ولكل القطاعات هي أعلى من االيرادات، فعلى ســــبيل المثال االقتصــــادية )المصــــاريف، االيرادات، كلفة  

(. الصــــــناعات الميكانيكية بلغت مصــــــاريفها 104806( بينما االيرادات بلغت )381380الصــــــناعات االنشــــــائية كانت مجموع المصــــــاريف )
هكـذا بـالنســــــــــــــبـة لبقيـة القطـاعـات الصــــــــــــــنـاعيـة االخرى، امـا كلف االنتـاج ( مليون دينـار االيرادات، و 439575( مليون مقـابـل )1106263)

( مليون ديـنار وأقلـها في صـــــــــــــــناعـة االســـــــــــــــمدة 309434االجمـالـية فـقد تـبايـنت من قطـاع آلخر، فـكان االعلى في الصـــــــــــــــناعـات الميـكانيكـية )
 ( مليون دينار. 17975والبتروكيميات )

/ القطاع العام وحسب القطاعات  2019للعام  –( إجمالي المصاريف وااليرادات وكلفة االنتاج للمشاريع الصناعية/ محافظة بغداد 3جدول )

 *( )الصناعية  )مليون دينار(

 ت
 

عدد  القطاع الصناعي

المشاريع  

 الصناعية

إجمالي 

 المصاريف 

إجمالي 

 االيرادات

 

 كلفة االنتاج 

 20285 104806 381380 10 الصناعات االنشائية 1

 17982 42774 172608 3 الصناعات الغذائية 2

 79715 149457 489979 14 الصناعات الكهربائية  3

 70384 106184 269540 4 الصناعات الفوالذية 4
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 309434 439575 1106263 23 الصناعات الميكانيكية  5

 29673 35455 118293 7 الصناعات الكيمياوية 6

 850781 132202,2 883791,9 14 الصناعات النسيجية 7

صناعة االسمدة   8
 والبتروكيمياويات 

1 98595 9585 17975 

    76 المجموع 
 

 

 .  2019وحدة المعلوماتية واالحصاء، بيانات عام  - دائرة التخطيط والدراسات  -الصناعة والمعادن  المصدر:وزارة
 الجدول من عمل الباحث.  -

( بمعايير اجمالي المصاريف وااليرادات وكلف االنتاج 2019( الواقع االقتصادي للمشاريع الصناعية في محافظة بغداد  لعام )1شكل )
 وعدد المنشأت . 

 2019وزارة الصناعة والمعادن _ دائرة التخطيط والمتابعة _ شعبة المعلوماتية واالحصاء _  -1المصدر:  
 ( 3من عمل الباحث باالعتماد على الجدول ) -2

 
 

 / القطاع العام )مناذج لبعض احملافظات(2019الصناعات التحويلية يف العراق لعام  املبحث الثالث
لدراســـــــــة الصـــــــــناعة التحويلية في العراق وبنيتها وانماط التوطن الصـــــــــناعي وكيفية إختيار مواقع االنتاج الصـــــــــناعي وما هي أهم عوامل ذلك 
ــناعات الكبيرة الحجم من  ــناعات التحويلية للقطاع العام وهي من الصـ التوطن، ثم اختيار نماذج لذلك في بعض المحافظات حيث تتوطن الصـ

االيدي العاملة ورؤوس االموال المســــــتمرة وغيرها من المعايير، وعند دراســــــة هذه النماذج يجري التحليل الوقعي يؤشــــــران أهمها  حيث االنتاج و 
يه القرب من شـبكة الطرق الرئيسـية وتوفر االيدي العاملة واالراضـي ألحتماالت التوسـع، فضـاًل عن القرب من االسـواق. وبالتالي ما الذي تعان

لمختارة للدراسـة من مشـكالت موقعية، هل في طبيعة الموقع الحالي، أم االعتماد على مواد أولية محلية قريبة من الموقع، أم هذه الصـناعات ا
حجم السـوق وهل انها تعاني من مشـكلة كيفية تصـريف المنتجات باالرتباط بشـبكة الطرق أو االسـواق معًا، وهل تعاني من المسـاحات لألرض 
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( حيث تبين التوطن 3توســع المســتقبلية، وما هي الحلول اآلتية والبعيدة لما تعانيه في كافة هذه المحددات. وخريطة )الخاصــة بها ألغراض ال
 الصناعي لهذه النماذج المختارة للدراسة وهي )بغداد، بابل، البصرة( .

 2019البصرة( كنموذج للعراق لسنة  التوطن الصناعي بمعيار عدد المشاريع الصناعية لمحافظات )بغداد، بابل،    (3خريطة )

 
،  1/1000,000وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، قسم انتاج الخرائط ونظم المعلومات، خريطة العراق اإلدارية، مقياس الرسم  -

 ( 6،  5، 4من عمل الباحث باالعتماد على الجداول )  -. 2018لعام 
( يظهر أن الصناعات التحويلية قد تركزت بشكل كبير في المحافظة سواء داخل المدينة أو خارجها، وربما  4من الجدول )  محافظة بغداد  -أوالً 

ستثمارات  يعود ذلك إلى حجم السوق الكبير الذي تمثله مدينة بغداد وتوفر االيدي العاملة المختلفة مستوياتها الفنية والتكنولوجية كذلك دور اال
( مشروعًا صناعيًا،  38نجد ان هناك )  2019النظر للجدول وحسب البيانات المتوفرة من قبل وزارة الصناعة والمعادن لعام  الحكومية، وعند  

( لمحافظات أخرى وحسب أنواع الصناعات المتوطنة في المحافظة، وفي هذا االطار ولدراسة وتحليل هذه الصناعات  7ومن ضمنها مشاريع )
 ة أخذت ثالثة معايير هي: وما تعانيه من مشكالت موقعي

 عدد المشاريع الصناعية.  -1
 المواقع الصناعية.  -2
المســــاحات الخاصــــة بالمشــــاريع الصــــناعية. وفي تحليل للجدول ترى أواًل ان الصــــناعات الفوالذية تمثلت بثالثة مشــــاريع توطنت في مواقع    -3

( دونم إحتل المصـــــنع االول المرتبة االولى بمســـــاحة 268مخصـــــصـــــة لها )ثالثة في التاجي والرصـــــافة والوزيرية، وبلغت مجموع المســـــاحات ال
( 7(، فقد تمثلت بــــــــــــــــ)2( من مجموعة المســاحة. أما الشــركة العامة للصــناعة الكهربائية وكما مبين في الشــكل )%93.3( دونم وبنســبة )250)

( دونم، حيث 463لمســـــاحات من االرض التي تشـــــغلها )مشـــــاريع صـــــناعية جميعها تقع في محافظة بغداد )الويزرية، التاجي( وكانت مجموع ا
 ( من مجموع المساحة.%82.7( دونم وبنسبة )383إحتل مشروع العز في منطقة التاجي المساحة االعلى )

حسب عدد المشاريع الصناعية والمساحات والمواقع   2019القطاع لعام  –(الصناعات في محافظة بغداد4جدول)  
 

 ت
 

 

 نوع الصناعة
 

 المشاريع الصناعية 
 

المساحات   المواقع 
 )دونم( 

النسبة  
 المئوية % 

 الشركة العامة   1
 للصناعات الفوالذية

 % 93,3 250 التاجي مصانع وبنايات الشركة
 % 3,7 10 الرصافة   معمل العالمات المرورية
 % 3 8 الوزيرية معمل االعمدة المرورية
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الشركة العامة   2
للصناعات  
 الكهربائية 

 وااللكترونية 
 

 % 0,8 4 الوزيرية المحركات واالجهزة المنزلية 
 % 1,3 6 الوزيرية مصنع المكيفات  

 % 0,2 1 الوزيرية المولدات والمحركات 
 % 0,8 4 الوزيرية المحطات الصندوقية 
 % 0,4 2 الوزيرية المحطات الكهربائية 

 % 13,6 63 التاجي المصابيح
 % 82,7 463 383 التاجي العز

الشركة العامة   3
 للمنتوجات الغذائية

 
 
 
 

 % 1,6 18 بغداد االدارة العامة
 % 3,5 40 بغداد الرشيد/ زيوت
 % 5,9 68 بغداد المأمون/ زيوت
 % 2,6 30 بغداد األمين/ زيوت 
 % 0,6 7 بغداد الفارابي/ زيوت 

 % 3,76 43 ميسان االمام علي الهادي/ زيوت
 % 14,96 171 صالح الدين/ بيجي  المنصور/ زيوت

 % 2 23 بابل/هاشمية  النشا
 % 20,7 234 أبوغريب  -بغداد ألبان أو غريب

 % 5,86 67 أبوغريب  -بغداد مصنع حليب االطفال 
 % 7 80 الديوانية  ألبان الديوانية 
 % 2,97 34 الموصل  ألبان الموصل 
 % 1,66 19 بغداد التبوغ والسكائر

 % 4,28 49 بغداد نصر/ التبوغ والسكائر 
 % 14 160 ميسان مصنع قصب السكر 

  1143 100 الموصل  مصنع السكر
 

 ت
 

 نوع الصناعة
 

 المشاريع الصناعية 
 

المساحات   المواقع 

 )دونم( 

النسبة 

 المئوية % 

الشركة العامة   4
 للصناعات التعدينية 

 
 
 
 

  112 بغداد المنتجات االنشائية 
ضمن موقع  بغداد التعدين الحراري  

 المنتجات االنشائية 

- 

 % 90,80 533 بغداد الراتنجات 
 - - بغداد االحبار 

 % 7,67 45 بغداد الصوف الصخري  
 - - بغداد االستخراج المعدني 

 % 0,37 1 البصرة الثغر
 - - الموصل   الرماح
 1,36 587 8 بغداد ابن سينا

 % 27,97 33 بغداد مصنع الهيدروليك 5
 % 16,10 19 بغداد 
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الشركة العامة  
للصناعات  
 الهيدروليكية

 
 

 مصنع الميكانيك 
 والكهرباء 

 % 54,28 64 أبو غريب  -بغداد
 % 1,7 118 2 النهضة/ بغداد 

 38 المجـمـوع

شـــعبة المعلوماتية واالحصـــاء    -دائرة التخطيط والدراســـات   -المصـــدر: وزرة الصـــناعة والمعادن
 . 2019بيانات لعام 

 الجدول من عمل الباحث.
( نسب المساحة للشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية في محافظة  2شكل ) 

 ( 2019بغداد لعام )
 

 
 

 

 

 

 

 ( 4المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )

( مشــــــاريع توزعت على  7( مشــــــاريع و)9( مشــــــروعًا صــــــناعيًا أغلبها ي محافظة بغداد )16أما الشــــــركة العامة للمنتوج الغذائية التي ضــــــمت )
( دونم، موزعة كما 1143محافظات نينوى، صـالح الدين، ميسـان، بابل، وأخذت جميع المشـاريع الصـناعية للقطاع العام مسـاحات مجموعها )

( من مجموع المســاحة الكلية، وأقلها  %20.7( دونم وبنســبة )234أكبر المســاحات التي شــغلها مشــروع ابو غريب لأللبان )  في الجدول، وكانت
 (.3(. كما موضح في الشكل )%0.6( دونم وبنسبة )7بغداد ) –مشروع زيوت الفارابي 
 2019 ( نسب المساحة للشركة العامة للمنتوجات الغذائية في محافظة بغداد لعام 3شكل ) 

 

 ( 4المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )
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(  533بغداد مسـاحة ) -( دونم، وشـغل معمل الراتنجات587( مشـاريع وبمسـاحة مجموعها )9والشـركة العامة للصـناعات التعدينية تمثلت بــــــــــــــــ)
ــبة ) ــاحة مجموعها )%90,80دونم لوحدة وبنســـ ــاريع وبمســـ ــناعات الهيدروليكية شـــــملت مشـــ ( دونم، كان لمعامل ابو 118( الشـــــركة العامة للصـــ
 (. %54,28) غريب النسبة االكبر

( مشـروعًا صـناعيًا، الشـركة 12( يظهر ثالثة شـركات سـتراتيجية قد توطنت في هذه المحافظة وقد ضـمت )5: الجدول )محافظة البصـرة  -ثانياً 
(  677( دونم، وكان لنصـيب مصـنع ورق ميسـان الحصـة االكبر)1903العامة للصـناعات البتروكيمياوية، لديها أربعة مصـانع شـغلت مسـاحة )

( دونم، كان 1800( والشـــركة العامة لصـــناعة االســـمدة الجنوبية ضـــمت مصـــنعين وبمســـاحة )4(،والتي مثلت بالشـــكل )%35,58م وبنســـبة)دون
( مشــاريع 6( وأخيرًا الشــركة العامة للحديد والصــلب التي يتبعها )88,88( دونم وبنســبة )1600لمقر الشــركة في خور الزبير المســاحة االكبر )

( من مجموع المسـاحة الكلية  %76,28( دونم وبنسـبة )1000خان ضـاري المسـاحة االكثر ) -بغداد  –روع االسـناد الهندسـي صـناعية، كان لمشـ
(. والشــكل  %0,69( تســعة دونم فقط وبنســبة )9خور الزبير ) -بصــرة  -( دونم، وأقلها مســاحة مصــنع الصــلب1311لمشــاريع الشــركة البالغة )

 حسب نوع الصناعة وعدد المشاريع والمواقع والمساحات 2019القطاع لعام   –ي محافظة البصرة ( الصناعات ف 5جدول )( يوضح ذلك.5)

 

 الباحث..الجدول من عمل 2019شعبة المعلوماتية واالحصاء بيانات لعام  -دائرة التخطيط والدراسات -المصدر: وزرة الصناعة والمعادن

 (2019( نسبة المساحة الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في محافظة البصرة لعام )4شكل )

 

 ت
 

 نوع الصناعة
 

 المشاريع الصناعية 
 

المساحات   المواقع 
 )دونم( 

النسبة  
 المئوية % 

 الشركة العامة   1
للصناعات  
 البتروكيمياوية 

 % 32,37 616 خور الزبير -البصرة مصنع البتروكيمياويات 

 % 24,68 470 الهارثة - الدير-البصرة مصنع ورق البصرة 
 % 35,58 677 المجد الكبير  -ميسان مصنع ورق ميسان 

 % 7,36 1903 140 التاجي  –بغداد  مصنع المستلزمات المدرسية

الشركة العامة   2
لصناعة االسمدة 

 الجنوبية

 % 88,88 1600 خور الزبير -بصرة مقر الشركة

 % 11,11 1800 200 ابو الخصيب -بصرة مصنع االسمدة  

الشركة العامة   3
 للحديد والصلب

 
 
 

 % 0,69 9 خور الزبير -بصرة مصنع الصلب 
 % 1,22 16 خور الزبير -بصرة مصنع الدرفلة  

 % 13,20 173 خور الزبير -بصرة مصنع الحديد االسفنجي
 % 0,99 13 أم قصر  -بصرة مصنع االنابيب الحديدية 

 % 76,28 1000 خان ضاري  -بغداد االسناد الهندسي 
 % 7,62 1311 100 زبير  -بصرة معمل االسبست 
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 ( 5المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )
 (2019في محافظة البصرة لعام ) الشركة العامة للحديد والصلب( نسب المساحة 5شكل )

 

 ( 5من عمل الباحث باالعتماد على الجدول ) المصدر : 

( يظهر مستوى التوطن الصناعي في المحافظة حيث تعد متميزة صناعيًا لوجود عدة صناعات مهمة 6من الجدول )  ثالثًا: محافظة بابل:
ها االربعة المذكورة، فضاًل عن صناعة  للقطاع العام أهمها الصناعات الميكانيكية المتمثلة بالشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، بمشاريع

.   المشاريع (*)النسيج الناعم في مدينة الحلة، سمنت سدة الهندية، صناعات كيمياوية في مدينة المسيب، الحرير الصناعي في سدة الهندية
ا بعد البيع، البطاريات في بغداد )مصنعين  االربعة الستراتيجية وهي مصنع الميكانيك، السيارات واالبدان، مصنع بابل ألنتاج السيارات وخدمات م

( من مجموع %72,23( دونم، وكانت النسبة االكبر لمصنع الميكانيك )1462في أبي غريب والوزيرية( شغلت هذه المصانع مساحة مجموعها ) 
لسيارات وخدمات ما بعد البيع، أما  ( مثلها مصنع السيارت واالبدان، وأقلها مسحة مصنع بابل ألنتاج ا%21,75المساحة الكلية، تليها نسبة )

( من مجموع %5,4( دونم وبنسبة )79مصانع البطارية التي تدخل كسلعة وسيطة في صناعة السيارات أو المكملة لها، فقد تمثل بمساحة )
كل الموقعية للصناعة  (، فأن ذلك يرتبط بالمشا6المساحة عندما تأخذ معيار المساحة مقاسة بالدونم كوحدة قياس، وكما موضح في الشكل )

للصناعة،    عمومًا لما تتطلبه من أرض لفعالياتها المختلفة من عمليات االنتاج والتخزين والعرض واالدارة والصيانة فضاًل عن التوسعات المستقبلية 
ادات ويقلل االرباح، وهذا  فإذا استنفذت المساحات فقد تلجأ إلى التوسع العمودي وكذلك االفقي مما يزيد من كلف االنتاج ويخفض من االير 

ها  يسري على جميع الصناعات التحويلية اذا كان هدفها التطوير وتحسين المنتج ومنافستها في االسواق. وقد تكون من المشكالت الموقعية موقع
 من طرق المواصالت واالسواق والمواد االولية والحصول على ايدي عاملة متقدمة فنيًا وعلميًا. 
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حسب نوع الصناعة والمشاريع الصناعية والمواقع والمساحات   2019لسنة  –القطاع العام  –( الصناعات في محافظة بابل 6جدول )  

 

 نوع الصناعة
 

 المشاريع الصناعية 
 

المساحات   المواقع 
 )دونم( 

النسبة  
 المئوية % 

الشركة العامة  
لصناعة السيارات 

 والمعدات

 % 72,23 1056 االسكندرية  -بابل مصنع الميكانيك 

 % 21,75 318 االسكندرية  -بابل مصن السيارات ومصنع االبدان  
مصنع بابل ألنتاج السيارات  

 وخدمات ما بعد البيع  
 % 0,62 9 الحلة   –بابل 

 الوزيرية   –بغداد  مصنع البطاريات  
 وابو غريب

79 5,40 % 

 % 100 1462 بابل + بغداد   4 المجموع
 

شـعبة المعلوماتية واالحصـاء بيانات عن الصـناعات    -التخطيط والمتابعة  -المصـدر: وزرة الصـناعة والمعادن
 . 2019القطاع  العام  –التحويلية 

 الجدول من عمل الباحث. -
 نسب المساحة  (حسب 2019( المشاريع الصناعية في محافظة بابل لعام )6شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 6المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )

 النتائج واملقرتحات
 النتائج  -أوالً 
ــناعة بأختيار  -1 ــاكل الموقعية للصـــــــــ الموقع من بين عدة مواقع بديلة وهل ان االختيار النهائي هو االمثل على المدى البعيد ام قد    من المشـــــــــ

 يواجه مشاكل محددة خاصة اذا كان الموقع داخل المدن. 
الصــناعي،  من حقائق التوزيع المكاني لألنشــطة الصــناعية، معرفة مكونات الصــناعة وتحديدها مكانيًا، ما هي االســباب وراء إعادة التوقع   -2

 وتحديد مواقع مالئمة للنشاط الصناعي ضمن االقليم وماهي االثار المترتبة لذلك. 
لقد أخذت محافظة بغداد وكمبحث منفصـل لتركز العديد من الصـناعات التحويلية للقطاع العام وبمعياري عدد المشـاريع الصـناعية وااليدي   -3

 العاملة. 
 ( مشروعًا صناعيًا للقطاع العام وهذا يمثل تركزًا صناعيًا عاليًا. 31بعدد المشاريع الصناعية )مثلت محافظة بغداد المرتبة االولى  -4
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هناك العديد من المشــــاريع الصــــناعية متوقفة عن العمل بســــبب ظروف االحتالل االمريكي، كمجمع الحديد والصــــلب والبتروكيمياويات في   -5
، الفوسفات في محافظة االنبار، فضاًل عن العديد من المشاريع الصناعية االخرى المتوقفة محافظة البصرة، كبريت المشراق في محافظة نينوى 

 للقطاعين العام والخاص. 
 ثانيًا: المقترحات:

ــاكل الموقعية  -1 ــناعة   من أخطر المشــ ــغيل الصــ ــروري جدًا معالجة ذلك بتشــ ــناعية، فمن الضــ ــاريع الصــ االن توقف الغالبية العظمى من المشــ
 عمومًا ألنها رافدًا أساسيًا لألقتصاد الوطني. 

قع  معالجة المسـاحات القليلة من االراضـي المخصـصـة للمشـاريع الصـناعية بتمليك المشـاريع مسـاحات أخرى عند موقع المشـروع أو في موا  -2
 اخرى للتوسعات المستقبلية. 

ــادية   -3 ــياســـة تركيز التشـــتت وتحقيق مبدأ العدالة والجدوى االقتصـ ــًا ومحاولة الوصـــول إلى سـ ــناعي والتشـــتت أيضـ معالجة حاالت التركز الصـ
 للمشروع الصناعي مكانيًا. 

 أجل ديمومته واستمراره. ضرورة الموازنة قدر االمكان ما بين الموقع االمثل واالفضل للمشروع الصناعي من  -4
 املصادر
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