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 ملخص البحث
ض النظر عن درجة تقدمها التقني واالداري تلعب الصناعات الصغيرة الحجم بأشكالها المختلفة دورا هاما في اقتصاديات االمم بغ       

ومهما اختلفت نظمها ومفاهيمها االقتصادية وتباينت مراحل تحوالتها االجتماعية ، فبعد ان وجدت تلك االقتصاديات عدم قدرة المشاريع 
مارات كبيرة فضال عن ان عامل  الكبيرة في تحقيق التنمية االقتصادية وعدم القدرة على توفير فرص عمل للعاطلين والحتياجها الى استث

ية  التنافسية الدولية من جهة تقليص الكلفة كان احد الدوافع الي دعت الى اللجوء الى المشروعات الصغيرة ، كما تتجسد اهميتها بدرجة اساس
بطالة التي تعانيها غالبية الدول  في قدرتها على توليد الوظائف بمعدالت كبيرة وتكلفة راسمالية قليلة وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة ال

تطوير  المتخلفة ، كما لها القابلية على التاقلم مع متغرات الطلب على السلع قياسا مع المشروعات الصناعية الكبيرة ، فقد اثبتت قدرتها على  
يهدف البحث 0ديات الدول النامية  الفن االنتاجي واالداري وحاجتها الى مقومات بنى تحتية متواضعة والتي تنسجم مع طبيعة واوضاع اقتصا

الى التعرف على الصناعات الصغيرة من حيث مفهومها وخصائصها وتوزيعها المكاني في محافظة بغداد وحسب االقضية العشرة الموجودة  
 0  2015ومن هنا يتم التسأول هل هناك تباين مكاني في توزيع الصناعات الصغيرة في محافظة بغداد لعام   2015فيها لعام 

اقضية      في  تتوزع بشكل كفؤ ولم تكن متوازنة وعادلة  لم  بغداد  الصغيرة في محافظة  الصناعات  ان  البحث على فرضية مفادها  يقوم 
واعتمد البحث على االسلوب الوصفي والتحليلي لدراسة المشكلة وتحقيق فروضها  0المحافظة بسبب مشكالت عدة تتعلق بالصناعة والتنمية 

كما    . هذه واهدافها  تنظيم  الى  تهدف  قوانين واجراءات  اال من خالل وضع  الصغيرة  الصناعات  تنمية  يمكن  انه ال  الى  البحث  توصل 
الصناعات وتطويرها من خالل تمويل المستثمرين وتأهيل وتدريب العاملين واالعفاء من الضرائبي والرسوم الكمركية المترتبة على استيراد 

ارتي التجارة والصناعة تنظيم واستيراد السلع المنافسة للصناعة المحلية في االسواق العراقية بالشكل الذي ال المواد االولية للتصنيع وعلى وز 
    0يضر اسواق الصناعات الصغيرة في العراق بصورة عامة 

Abstract                                               

     Small industries in their different forms play an important role in the economies of the nations, regardless 

of the degree of their technical and administrative progress.   

 However, their systems and economic concepts varied and the stages of their social changes varied. 

After these economies found the inability of large industrial sectors to achieve economic development and 

the inability to provide job opportunities for the unemployed and their needs to large investments. As well 

as that the factor of international competitiveness in terms of cost reduction was the motivation to resort to 

small projects as reflected in the importance of its ability to generate jobs at large vates and low capital cost 

and thus contribute to addressing the problem of unemployment experriced by the majority of developing 

countries it also has the ability to cope with the demand for goods variables compared with the large 

industrial projects . it has proven its ability to develop productive and administrative art and the need to 

modest elements of infrastructure in line with the nature and conditions of the economies of developing 

countries.The aim of the induction is to identify small industries in terms of their concept, characteristics 

and spatial distribution in Baghdad governomate and by districts for 2015. 

Honce there is aspatial difference in the distribution of small industries in Baghdad governorate. 

The resesrch is based on the hypothesis that small industries in Baghdad governorate were not distributed 

efficiently and were not balanced and fair in the districts of the province because of several problems related 

to industry and development.The research also found that is not possible to development small industries 

in Iraq except by establishing lows and procedures aimed at financing of workers , exemption from taxes 

and customs duties resulting from the import of raw materials for manufacturing competition for the local 

industry in Iraq markets in away that does not harm the markets of small industries in general .  

 املقدمة 
تلعب الصناعات الصغيرة الحجم دورا مهما في تطور النشاط االقتصادي الي بلد فهي تعد العمود الفقري الي اقتصاد حر ، وبالتالي        

تظهر اهميتها في تطوير االقتصاد الوطني ، فالصناعات الصغيرة تساهم بشكل مباشر في الدخل القومي وفي النواتج المصنعة للدول ،  
تؤدي الى زيادة القيمة المضافة وتعمل على المساهمة في دعم ميزان المدفوعات عن طريق تخفيض استيراد السلع والمنتجات المماثلة   كما

وزيادة قطاع الصادرات ، واخيرا تعمل هذه الصناعات على استغالل المواد الخام المتوافرة محليا والتي تعتمد عليها كثير من الصناعات 
 0الكبيرة 
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يهدف البحث الى التعرف على طبيعة التوزيع المكاني للصناعات الصغيرة في محافظة بغداد حسب االقضية الموجودة لعام ف البحث : هد
 0من خالل التعرف على مفهوم الصناعات الصغيرة وخصائصها   2015

 0ناعات الصغيرة في محافظة بغداد تتمثل مشكلة البحث بالسؤال االتي : هل هناك تباين مكاني في توزيع الصمشكلة البحث : 
البحث على فرضية مفادها ان الصناعات الصغيرة في محافظة بغداد لم تتوزع بشكل كفؤ ، ولم تكن متوازنة وعادلة    يقوم    فرضية البحث

 0في توزيعها بين اقضية المحافظة بسبب مشكالت عدة تتعلق بالصناعة والتنمية 
بأقضيتها العشرة المكونة للمحافظة كما    تتمثل الحدود المكانية للبحث بدراسة الصناعات الصغيرة ضمن محافظة بغداد   حدود البحث :

 0 2015( ، اما الحدود الزمانية فتمثلت في دراسة الصناعات الصغيرة في الحافظة لعام 1مبين في الخريطة )  
اعتمد البحث على المنهج النظامي الذي يقوم على ظاهرة واحدة وهي الصناعات الصغيرة ، والمنهج الوصفي االحصائي منهج البحث : 

كما تضمن    0ذي يقوم على البيانات واالحصاءات التي تم الحصول عليها من وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء / قسم الحاسبة  ال
لذلك جاء البحث حيويا ومتسلسال في عدة    0( خريطة  11( جداول ، وخرائط بلغت )    10البحث استناجات وتوصيات وجداول بلغ عددها )  

 ي : فقرات وبالشكل األت
 2015(الوحدات االدارية لمحافظة بغداد لعام 1خريطة ) 
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 أوال : مفهوم الصناعات الصغيرة 
ال يوجد تعريف موحد وشامل للصناعات الصغيرة ، وذلك الن مفهوم )صغر الحجم ( يعد مفهوم نسبيا يختلف من دولة                 

الخرى ومن صناعة الخرى داخل البلد الواحد وفقا الختالف امكانياتها وظروفها االقتصادية واالجتماعية مثل درجة التصنيع وطبيعة 
ج الصناعي ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة مثل الصناعة الحديثة والكثافة السكانية ومدى توفر القوى  مكونات وعوامل االنتا

العاملة ودرجة تاهيلها والمستوى العام لالجور والدخل وغيرها من الجوانب االقتصادية واالجتماعية التي تحدد مالمح وطبيعة المشروعات 
   0التعريف وفقا للهدف منه وهل هو لالغراض االحصائية ام لالغراض التمويلية او الغراض اخرى القائمة فيها ، كما يختلف 

 وهناك اجماع بشكل عام على بعض مواصفات وخصائص الصناعات الصغيرة على النحو التالي :                                       
 0اعتمادها على المصادر المحلية للمواد االولية  -1
 0صغر الكميات المنتجة واالعتماد في التوزيع على السوق المحلي   -2
 0صغر راس المال المستثمر -3
 0محدودية مخاطر االستثمار وسهولة التنفيذ -4
 0الخبرات الموروثة والعائلية  -5
 0العمالة الكثيفة والتكنولوجيا البسيطة  -6
 0المؤسسة الصناعية واستقاللية ادارتها  سهولة تاسيس -7
 0تمركز القرار بيد صاحب المشروع والشركاء  -8
 0صعوبة الحصول على قروض ميسرة من الجهات الممولة  -9

 
 

عامل والمشروعات المتناهية الصغرحتى   50يعرف البنك الدولي الصناعات الصغيرة بانها تلك الصناعات التي تستخدم اقل من       
 0عامل في الدول المتقدمة   500ي الدول النامية واقل من عشر عمال ف

اما منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" فتعرف الصناعة الصغيرة بانها مجموعة المشروعات التي تقوم باالنتاج على       
اساليب انتاجية حديثة ويغلب على نشاطها نطاق صغير وتستخدم روؤس اموال صغيرة وتوظف عددا محدودا من االيدي العاملة وتتبع  

االلية وتطبق مبدأ التخصص وتقسيم العمل ويعتبر شرط االلية والتخصص الزمين للمشروع وذك بسبب اختالف معامل راس المال ،  
 0العمل بين القطاعات الصناعية المختلفة واختالف الفن االنتاجي المطبق في مصانع القطاع الواحد 

                   
 ثانيا : المعايير المستخدمة في تعريف الصناعات الصغيرة :

 
بالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للصناعات اال انه يوجد اتفاق على المعايير التي يمكن على اساسها تعريف االحجام      

 :1المختلفة للمشروعات ، ومن اكثر المعايير شيوعا 
لمعايير المتبعة للتعريف واكثرها شيوعا لسهولة القياس والمقارنة في االحصاءات الصناعية غير ان من  عدد العاملين : ويمثل ابسط ا -1

 0عيوب هذا التعريف اختالفه من دولة الخرى ، فضال على انه ال ياخذ بنظر االعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في االنتاج 
المستثمر ( معيارا اساسيا في العديد من الدول للتمييز بين المشروعات الصغيرة    حجم االستثمار : يعد حجم االستثمار ) راس المال -2

 0والمتوسطة والكبيرة على اعتبار ان حجم االستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط كميا 
لنشاط وقدرته التنافسية قيمة المبيعات السنوية : يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية احد المعايير التي تميز المشروعات من حيث حجم ا -3

          0في االسواق  
اخر داخل الدولة الواحدة ، فباتخاذ معيار   يختلف اختيار حدود المعيار المناسب للتطبيق من دولة الى اخرى ومن قطاع الى الى      

عامال ،   50العمالة لتمييز الصناعات الصغيرة نجد ان معظم الدول النامية تحدد هذه الصناعات بتلك التي يقل عدد العاملين فيها عن 
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غيرة والمتوسطة عامة نحو عامال  ، وتشكل الصناعات الص  100بينما دول المجموعة االوربية تحددها بالصناعات التي توظف اقل من  
%    80  –   70% من اجمالي مؤسسات القطاع الصناعي الخاص في الدول النامية وتشكل الحرف الصغيرة من هذا القطاع    90  –   80

( لبعض 1الجدول  )  ويشير  0منه ومعظمها حرف انتاجية تعمل على سد الحاجات الرئيسة للسكان ويعمل بها عدد كبير من العاملين  
 20المستخدمة في تعريف الصناعات الصغيرة في البلدان النامية والمتقدمة  المعايير

 (المعايير المستخدمة في تعريف الصناعات الصغيرة   1جدول )                                                   
 راس المال  العمالة  الدولة 
  10 العراق
 الف جنيه   100 35 مصر
 جنيه  الف  200 4 اليمن

  10 االردن 
  49 المانيا 
 الف دوالر   200 100 اليابان
  250 امريكا 

 ثالثا : خصائص الصناعات الصغيرة :
للصناعات الصغيرة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن الصناعات الكبيرة وتعطيها القدرة على البقاء واالستمرار وبالتالي مواجهة  

 الضغوط المترتبة على هيمنة المشروعات الكبيرة على االسواق : 
 :  3،4من اهم هذه الخصائص

القدرة على جذب المدخرات والمرونة في االنتاج : ال تتطلب الصناعات الصغيرة راس مال كبير النشائها مما يسهل تجميع المدخرات  -1
وتوجيهها لالستثمار في هذه النوعية من المشروعات خاصة وانها تتميز بقلة مخاطر االستثمار كما انها تتميز بالمرونة في امكانية تغير 

اعية وبخاصة المنتجات التي تتعلق باذواق المستهلكين مما يجعلها تتجاوب بسرعة مع حاجات السوق مما يعطيها القدرة المنتجات الصن
 0على االبداع في االنتاج 

سهولة االنشاء والتشغيل : وتتمثل سهولة االنشاء والتشغيل في الصناعات الصغيرة في قلة التكلفة وبالتالي ايجاد منافسة بين المصانع  -2
 0الثبات وجودها واستمرارها 

في معظم المصانع الصغيرة يكون المالك هو المدير مما يجعل اتخاذ القرار اكثر مرونة واجراءات العمل اكثر   تركيز االدارة بيد المالك : -3
بساطة وبالتالي يشجع ذلك على سرعة دورة العمل داخل المصنع ، وهذا ينطبق على الوضع في العراق حيث تدارنسبة كبيرة من هذه  

 0المصانع من قبل مالكيها 
 0نتاجية بالكامل : نظرا لكون المصانع من النوع الصغير فان الطاقة االنتاجية يتم تشغيلها بأقصى درجة ممكنة تشغيل الطاقة اال -4
االرتباط بالسوق المحلي : غالبا ما تنشأ هذه المصانع في مناطق جغرافية ليست كبيرة لهذا فان نشاطها يكون محصورا في هذه المناطق   -5

مع السوق المحلي وتعمل على تلبية الطلب حسب الظروف السائدة وهذا يساعد على تنمية المناطق  وبالتالي تكتسب خبرة في التعامل  
 0الريفية النائية 

د  سهولة توسيع االنتاج والخدمات : تكون تكلفة االنتاج في هذه المصانع اقل في الغالب عنها في المصنانع الكبيرة وبالتالي فان ذلك يساع -6
 0وخدماتها ومن ثم تسويقها على تخفيض اسعار منتجاتها 

زيادة حجم االستثمار : نتيجة لسهولة التسويق وزيادة دوران البيع فان المصانع الصغيرة تتمكن من استرداد راس المال المستثمر في اقل   -7
 0وقت ممكن وهذا بالتالي ينعكس على زيادة حجم االستثمار الكلي لالقتصاد الوطني وارتفاع معدالت النمو االقتصادي 

تنشيط واستمرار الدورة االقتصادية : تتميز المصانع الصغيرة بزيادة حجم العمالة مع انخفاض اجورها مقارنة باالجور التي يحصل عليها  -8
ة العاملون بالمصانع الكبيرة ، ونظرا الرتفاع حجم االنفاق على االستهالك الذي تتسم به هذه النوعية من العمالة فان ذلك يؤدي الى زياد 
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الطلب الكلي وبالتالي يساعد على ارتفاع معدالت التشغيل والرواج االقتصادي في المجتمع ومن ثم يتحقق التوازن االقتصادي في    حجم
 0عملية التنمية 

نموها واستمرارها : يزداد فرص استمرار المصانع الصغيرة ونموها اذا كانت هذه المصانع متركزة في مناطق معينة الى جوار بعضها  -9
وكانت هذه المصانع على درجة كبيرة من التخصص وكان هناك مصدر واف لتمويل هذه المشروعات ولمساعدتها  بالبحوث الفنية   البعض

وتكون فرص استمرارها اكبر عندما تكون الوحدات االلية المستخدمة لديها بسيطة وليست معقدة التركيب ، وبالتالي فان الوحدات الصناعية 
تخدامها وحدات الية ال تقل جودة وكفاءة عن تلك المستخدمة في المصانع الكبيرة ، كما ان العديد من الصناعات تستطيع االستمرار باس

ى  الكبيرة تعتمد في استكمال احتياجاتها على انتاج المكونات المتنوعة لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اذ ان ذلك يتيح لها التركيز عل
 0كما يوفر عليها تعيين اعداد من العمالة التي يصعب تشغيلها بصفة دائمة االجزاء والمكونات االساسية 

   2015رابعا : التباين المكاني للصناعات الصغيرة في محافظة بغداد لعام 
( يتضح بان هناك تباينا مكانيا في توزيع الصناعات الصغيرة في محافظة    6،   5،  4،  3،  2( والخريطة  )  2بالنظر الى الجدول )     

من اجمالي المصانع   1197بغداد، ومن المالحظ ان قضاء االعظمية يحتل المركز االول في عدد المصانع ، اذ بلغ عدد المصانع فيه  
مصنعا ، وجاء  قضاء الكاظمية  في     1059مصنعا ، ويليه في المركز الثاني قضاء الكرخ بواقع    3922الصغيرة في المحافظة البالغ  

مصنعا من اجمالي المصانع الصغيرة في    321مصنعا ، اما قضاء الرصافة  فقد جاء بالمركز الرابع بواقع    747المركز الثالث بواقع  
 المحافظة . 

 2015(التوزيع الجغرافي للصناعات الصغيرة في محافظة بغداد حسب االقضية لعام  2جدول )  
عدد   القضاء ت

 المصانع
عدد  

 العمال
الف   / االنتاج  قيمة 

 دينار عراقي  
مستلزمات  قي مة 

 االنتاج / الف دينار 
/الف   المضافة  القيمة 

 دينار
1 
 

 17882513 3228444 21110957 1315 321 الرصافة 

2 
 

 38811941 12571970 51383911 3827 1197 االعظمية

3 
 

 25753632 4324808 30078440 1591 287 الصدر 

5 
 

 33038967 13626142 46665109 2980 1059 الكرخ

6 
 

 46362176 5780315 52142491 1944 747 الكاظمية

7 
 

 3156754 1492706 4549460 234    100 المحمودية

 1636260 425801 2062061 172 62 ابو غريب 8

9 
 
 

 68215 75589 143804 30 15 الطارمية

10 
 

 2992786 799664 3792450 196 58 المدائن 

 169605244 42323439 211928683 12342 3922 اإلجمالي  
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المصدر: الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا على :وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة 

    0  2015لعام 
 
 
 
 

  
  

 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 (2خريطة )

الصناعات الصغيرة في محافظة بغداد  في   المصانععدد  توزيع 

 2015لعام بحسب االقضية 

 (3خريطة )

الصناعات الصغيرة في محافظة بغداد  توزيع عدد العمال في  

 2015لعام بحسب االقضية 

 (4خريطة )

  الصناعات الصغيرة في محافظة بغدادفي  توزيع قيمة اإلنتاج  

 2015لعام  بحسب االقضية 

 (5خريطة )

الصناعات الصغيرة في  توزيع قيمة عوامل اإلنتاج في  

 2015لعام بحسب االقضية محافظة بغداد 
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 توزيع وتصنيف الصناعات الصغيرة في محافظة بغداد   خامسا :
الجدول )       الصناعات 3من مالحظة  الصغيرة في محافظة بغداد حسب نوعها ، اذ ان اكثر  التباين في توزيع الصناعات  ( يتضح 

الغذائية بواقع   المتركزة في محافظة بغداد كانت للصناعات  محققا قيمة انتاج بلغت    عامال ،  4679مصنعا عمل فيها    1162الصغيرة 
بااللف دينار ،   84539629بااللف دينار ومحققا قيمة مضافة بلغت    20246271بااللف دينار ، وقيمة مستلزمات بلغت    3240519

ت  عامال ، محققا قيمة انتاج وقيمة مستلزما  2174مصنعا عمل فيها    981جاء بعده بالمرتبة الثانية صناعة الخشب واالثاث الخشبي بواقع  
( بااللف دينار ، اما الصناعات المعدنية االنشائية فقد    24910095( )    7722938( )    34972933وقيمة مضافة بلغت على التوالي)  

الثالثة بعدد مصانع بلغت   ومحققا قيمة انتاج وقيمة مستلزمات وقيمة مضافة بلغت )   2676مصنعا وعدد عمال    860جاءت بالمرتبة 
  414( بااللف دينار على التوالي ، ثم جاءت بعده صناعة المنسوجات والجلود بواقع    5780992)    (  18629042( )    8629042

 عامال وهكذا بقية الصناعات في المحافظة .  649مصنعا ، عمل فيها 
لمشروبات ويتضح كذلك التباين في توزيع الصناعات الصغيرة في محافظة بغداد  حسب  نوعها ، ففيما يخص الصناعات الغذائية وا    

(     2عامال ، كما مبين في الخريطة )  1609مصنعا يعمل فيه ما يقارب    310يأتي قضاء االعظمية بالمركز االول اذ بلغ عدد مصانعه  
( بااللف دينارعلى   10533260( )    5810642( )   26343902ومحققا قيمة انتاج وقيمة مستلزمات االنتاج وقيمة مضافة بلغت )    0

مصنعا   301( ،اما قضاء الكرخ  فقد جاء بالمركز الثاني  اذ بلغ عدد مصانعها  6،   5،   4،   3( والخريطة )  4في الجدول )    التوالي كما مبين
( والخريطة ) ( ، وبلغ 4مصنعا كما مبين في الجدول )   1162للصناعات الغذائية من اجمالي عدد مصانعها في المحافظة البالغ عددها  

  7012596( )   31365779، اما قيمة االنتاج ومستلزمات االنتاج والقيمة المضافة فكانت على التوالي )    عامال  1373عدد العاملين فيه  
( ، ويليها قضاء الصدر بالمركز الثالث بواقع    6،    5،    4،    3( والخريطة )3( باأللف دينار كما مبين في الجدول )  24353183( )

( ، حقق   4( والجدول )   2مصنعا ينظر الخريطة )   1162ات الغذائية والبالغ عددها  مصنعا للصناعات الغذائية من اجمالي الصناع  273

 2015القيمة المضافة في الصناعات الصغيرة في محافظة بغداد بحسب االقضية لعام  (توزيع3خريطة )

 (2من عمل الباحثة اعتماد على الجدول ) 6، 5،  4،  3، 2المصدر : الخرائط )
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( بااللف دينار على    4288654(  ، )    4288654فرصة عمل ينظر الخريطة ) (  ، اما قيمة االنتاج  والقيمة المضافة فكانت )    1577
 ( 3( .جدول )  6،  5( والخريطة ) 4التوالي كما مبين في الجدول ) 

 2015وزيع الجغرافي النواع الصناعات الصغيرة وعدد عمالها وقيمة انتاجها والقيمة المضافة القضية محافظة بغداد لعام  الت
 الفرع الصناعي 

 
عدد  

 المصانع
عدد  

 العمال
قيمة اإلنتاج / الف 

 دينار
مستلزمات   قيمة 
الف   / اإلنتاج 

 دينار

القيمة المضافة /  
 الف دينار 

  الغذائيةالصناعات 
1162 

4679 113240519 20246271 84539629 

المنسوجات  صناعة 
 والجلود 

 

414 649 6252213 1386080 4884168 

الورق   صناعة 
 والطباعة والنشر

42 145 1812499 286016 1526483 

الخشب   صناعة 
 واالثاث الخشبي

981 2174 34972933 7722938 24910095 

 الكيمياويةالصناعات 
 

12 43 1296444 130096 1166348 

المعدنية  الصناعات 
 االساسية

25 75 465021 172672 1292349 

المعدنية  الصناعات 
 االنشائية 

860 2676 8629042 18629042 5785992 

 
 

 صناعات اخرى 

32 48 10818240 390656 10427584 

     
المصدر: الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا على :وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير 

 (   4جدول )   2015منشورة لعام 
 2015م التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية وعدد عمالها وقيمة االنتاج ومستلزماته والقيمة المضافة القضية محافظة  بغداد لعا

عدد   القضاء ت
 المصانع

عدد  
 العمال

مستلزمات   قيمة االنتاج   قيمة 
 االنتاج 

 القيمة المضافة 

 10905906 1502415 12408321 545 96 الرصافة  1
 10533260 5810642 26343902 1609 310 االعظمية 2
 25754757 4288654 30043411 1577 273 الصدر  3
 24353183 7012596 31365779 1373 301 الكرخ 5
 11001948 1519548 12521496 711 151 الكاظمية 6

 1546381 1519548 3065929 143 24 المحمودية 7
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 21630 21420 43050 6 2 ابوغريب 8
 - - - - - الطارمية 9

 422564 91996 514560 19 5 المدائن  10
المصدر: الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا على : وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة 

( ياتي قضاء الكاظمية 5. اما صناعة المنسوجات والجلود فيتضح انها مقتصرة على ستة اقضية فقط كما مبين في الجدول )2015لعام  
مصنعا كما مبين في الجدول    424مصنعا  من اجمالي مصانع المنسوجات والجلود في المحافظة و البالغ عددها    131  في مقدمتها بواقع

( )    692751( ، )  1966756عامال ، وبلغت قيمة االنتاج ومستلزمات االنتاج والقيمة المضافة على التوالي )   236(عمل فيها  3)  
عامال ، اما قيمة االنتاج    159مصنعا ، وبلغ عدد العاملين فيه    114قضاء الرصافة بواقع    ( بااللف دينار على التوالي ، ثم  1274005

الف دينار   3178156(  بااللف دينارعلى التوالي وحقق قيمة مضافة بلغت    2640950( )  3442251وقيمة مستلزمات االنتاج  فكانت )
في لصناعة المنسوجات والجلود وعدد عمالها وقيمة االنتاج ومستلزماته (التوزيع الجغرا  5( جدول )      11،  10،  9،  8،  7، والخريطة )  

 2015وقيمته المضافة القضية محافظة بغداد لعام 
عدد   القضاء ت

 المصانع
عدد  

 العمال
مستلزمات   قيمة االنتاج   قيمة 

 االنتاج 
 القيمة المضافة 

1 
 

 3178156 464095 3442251 159 114 الرصافة 

2 
 

 289017 127351 416348 172 100 االعظمية

3 
 

 18125 25029 43154 14 14 الصدر 

5 
 

 21396 234573 255969 54 51 الكرخ

6 
 

 1274005 692751 1966756 236 131 الكاظمية

7 
 

 - - - - - المحمودية

 103569 42291 145860 28 14 ابو غريب 8

9 
 
 

 - - - - - الطارمية

10 
 

 - - - - - المدائن 

 المصدر: الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا على وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة لعام
2015 . 
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عامال   145مصنعا وعمل فيها    42اما صناعة الورق والطباعة والنشر فكانت مقتصرة على قضاء الرصافة حيث بلغ عدد مصانعها    
( بااللف دينار كما مبين في    1526483( )    286016( )    1812499االنتاج وقيمة مستلزمات االنتاج والقيمة المضافة   )  وبلغت قيمة
(التوزيع الجغرافي لصناعة الورق والطباعة والنشروعدد عمالها وقيمة    6جدول )   0(    11،    10،    9،  8،  7( ، والخريطة )   6الجدول )  

 2015المضافة ألقضية  محافظة بغداد  لعام  االنتاج ومستلزماته وقيمته 
عدد   القضاء ت

 المصانع
عدد  

 العمال
ألف   / االنتاج  قيمة 

 دينار
مستلزمات   قيمة 

 اإلنتاج / ألف دينار
ألف   المضافة/  القيمة 

 دينار
1 
 

 1526483 286016 1812499 145 42 الرصافة 

2 
 

 - - - - - االعظمية

3 
 

 - - - - - الصدر 

5 
 

 - - - - - الكرخ

6 
 

 - - - - - الكاظمية

7 
 

 - - - - - المحمودية

 - - - - - ابو غريب 8

9 
 
 

 - - - - - الطارمية

10 
 

 - - - - - المدائن 

 
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على : بيانات وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير  

.اما صناعة الخشب واالثاث الخشبي فنجدها اكثر انتشارا في المحافظة ، وياتي قضاء االعظمية في مقدمة اقضية المحافظة  2015منشورة لعام  
مصنعا في المحافظة كما مبين  918مصنعا من مجموع  396نصيبها من صناعة الخشب واالثاث الخشبي اذ يصل عدد مصانعها من حيث 

فرصة عمل ، ينظرالخريطة ) ( ،  ومحققا قيمة انتاج وقيمة مستلزمات انتاج وقيمة مضافة  بلغت )    1190( وفر فرص    3في الجدول )  
عامال ومحققا قيمة    755مصنعا عمل فيها    323( بااللف دينار ، يليها قضاء الكرخ بواقع    15037243( )    3156628( )    18193871

( بااللف دينار على التوالي  ، جاء بعده قضاء  5322953( )  3115427( )   8438380انتاج  ومستلزمات انتاج وقيمة مضافة بلغت ) 
(    2771269ال ومحققا قيمة انتاج وقيمة مستلزمات وقيمة مضافة بلغت )  عام  258مصنعا عمل فيه    137الكاظمية ، فقد بلغ عدد مصانعه  

 (   11،  10،  9، 8، 7( ، والخريطة )   7( بااللف دينار كال على التوالي كما مبين في الجدول ) 2034540( )  736729)
مستلزماته وقيمته المضافة  ألقضية محافظة (التوزيع الجغرافي لصناعة الخشب واالثاث الخشبي وعدد عمالها وقيمة االنتاج و   7جدول )   

 2015بغداد لعام 
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عدد   القضاء ت

 المصانع
عدد  

 العمال
مستلزمات   قيمة االنتاج   قيمة 

 االنتاج 
 القيمة المضافة 

1 
 

 184339 2594494 2778833 156 77 الرصافة 

2 
 

 15037243 3156628 18193871 1190 396 االعظمية

3 
 

 - - - - - الصدر 

5 
 

 5322953 3115427 8438380 755 323 الكرخ

6 
 

 2034540 736729 2771269 258 137 الكاظمية

7 
 

 699664 80520 780184 30 30 المحمودية

 - - - - - ابو غريب 8

9 
 

 - - - - - الطارمية

10 
 

 1631356 379040 2010396 70 18 المدائن 

المصدر: الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا على : وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة  
( بانها متركزة في قضاء الرصافة و قضاء المدائن  ، فقد بلغ عدد ها في    8.اما الصناعة البتروكيمياوية فيتضح من الجدول ) 2015لعام  

بااللف دينار ، اما قضاء المدائن فقد بلغ عدد    105835عامال محققا قيمة مضافة بلغت    15مصنعا  ، عمل فيها    4فة   قضاء الرصا
،  10،  9،  8،  7( ، والخريطة )8كما مبين في الجدول )    1060513عامال ومحققا قيمة مضافة بلغت    28مصنعا عمل فيه    8مصانعه  

اعات البتروكيمياوية وعدد عمالها وقيمة مستلزمات اإلنتاج والقيمة المضافة  لألقضية محافظة  (التوزيع الجغرافي للصن   8جدول )  0(    11
 2015بغداد  لعام 

عدد   القضاء ت
 المصانع

عدد  
 العمال

ألف   / االنتاج  قيمة 
 دينار

مستلزمات   قيمة 
 اإلنتاج / ألف دينار

ألف    / المضافة  القيمة 
 دينار

1 
 

 105835 56929 162764 15 4 الرصافة 

2 
 

 - - - - - االعظمية

3 
 

 - - - - - الصدر 

5 
 

 - - - - - الكرخ



   

         

 2015يف حمافظة بغداد لعام  التباين املكاني للصناعات الصغرية                 

  

  

6 
 

 - - - - - الكاظمية

7 
 

 - - - - - المحمودية

 - - - - - ابو غريب 8

9 
 
 
 

 - - - - - الطارمية

10 
 

 1060513 73167 1133680 28 8 المدائن 

 
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على : وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة 

( بانها متركزة في قضاء الرصافة  وقضاء الكاظمية ، شغل قضاء  9.  اما الصناعات المعدنية االساسية فيتضح من الجدول )  2015لعام 
بااللف دينار اما قيمة مستلزمات االنتاج    358821عامال ومحققا قيمة انتاج بلغت    72نعا لهذه الصناعة عمل فيها  مص  24الرصافة  

( بااللف دينار على التوالي ، اما قضاء الكاظمية فقد تركز فيه مصنعا واحدا فقط    1191453( )    167368والقيمة المضافة فقد بلغت )  
( بااللف   100896( )    5304( )  106200ج ومستلزمات االنتاج وقيمة مضافة بلغت على التوالي)  عمال محققا قيمة انتا  3عمل فية  

( التوزيع الجغرافي لمصانع الصناعات المعدنية األساسية وعدد عمالها وقيمة    9جدول )   0(  11،    10،  9،  8،  7دينار ، والخريطة )  
 2015افظة بغداد  لعام  أنتاجها وقيمة مستلزماتها والقيمة المضافة  القضية مح

عدد   القضاء ت
 المصانع

عدد  
 العمال

ألف   / اإلنتاج  قيمة 
 دينار

مستلزمات   قيمة 
 اإلنتاج/ ألف دينار

ألف    / المضافة  القيمة 
 دينار 

1 
 

 1191453 167368 358821 72 24 الرصافة 

2 
 

 - - - - - االعظمية

3 
 

 - - - - - الصدر 

5 
 

 - - - - - الكرخ

6 
 

 100896 5304 106200 3 1 الكاظمية

 - - - - - المحمودية 7
 - - - - - ابو غريب 8
 - - - - - الطارمية 9

 - - - - - المدائن  10
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وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير منشورة  المصدر: الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على :
. أما صناعة المنتجات المعدنية االنشائية فنجدها منتشرة في اقضية محافظة بغداد باعداد مختلفة ، جاء قضاء  االعظمية 2015لعام  

انتاج بلغت  عام  649مصنعا ، وفر فرص عمل بلغت    391بالمرتبة االولى بواقع   اما قيمة    765269ال محققا قيمة  بااللف دينار ، 
  384بااللف دينار ، يليه قضاء الكرخ بواقع    2040397بااللف دينار وحقق قيمة مضافة بلغت    2198872مستلزمات االنتاج فكانت  

عامال محققا قيمة انتاج   708فيه    مصنعا عمل  295فرصة عمل ، جاء بعده قضاء الكاظمية بالمرتبة الثالثة بواقع    798مصنعا محققا  
،  8،  7( والخريطة )  10( بااللف دينار  لكل منها على التوالي  كما مبين في الجدول )    259397( )    3753469وقيمة مضافة بلغت )  

مستلزماته والقيمة  ( التوزيع الجغرافي لمصانع الصناعات المعدنية اإلنشائية وعدد عمالها وقيمة إنتاجها و     10( جدول )    11،    10،  9
 2015المضافة ألقضية محافظة بغداد  لعام 

عدد   القضاء ت
 المصانع

عدد  
 العمال

مستلزمات   قيمة اإلنتاج   قيمة 
 اإلنتاج 

 القيمة المضافة 

1 
 

 481556 299711 781267 223 40 الرصافة 

2 
 

 2040397 2198872 765269 649 391 االعظمية

3 
 

 - - - - - الصدر 

5 
 

 3241435 3363546 6604981 798 384 الكرخ

6 
 

 259397 1160072 3753469 708 295 الكاظمية

7 
 

 526911 176436 703347 61 46 المحمودية

 1549761 362090 1911851 138 46 ابو غريب 8

9 
 
 

 68215 75589 143804 30 15 الطارمية

10 
 

 169081 321973 491054 79 27 المدائن 

 
المصدر: الجدول من أعداد الباحثة اعتماد على : وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غير 

.وهناك صناعات اخرى موجودة في المحافظة متمثلة بصناعة المجوهرات والحلي الذهبية  فنجدها متركزة في قضاء 2015منشورة لعام  
 ( 11بااللف دينار ، كما مبين في الجدول  )  10427584عامال وحققت قيمة مضافة بلغت    48مل فيها  مصنعا ع  32الكاظمية بواقع  

 2015(التوزيع الجغرافي للصناعات الصغيرة  األخرى في محافظة بغداد حسب االقضية لعام 10جدول )    
عدد   القضاء ت

 المصانع
عدد  

 العمال
مستلزمات   قيمة اإلنتاج   قيمة 

 اإلنتاج 
 القيمة المضافة 

 - - - - - الرصافة  1
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2 
 

 - - - - - االعظمية

3 
 

 - - - - - الصدر 

5 
 

 - - - - - الكرخ

6 
 

 48 32 الكاظمية
 

10818240 390656 10427584 

7 
 

 - - - - - المحمودية

 - - - - - ابوغريب 8

9 
 
 

 - - - - - الطارمية

10 
 

 - - - - - المدائن 

المصدر: الجدول من إعداد الباحثة اعتمادا على  وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، اإلحصاء الصناعي ، بيانات غي منشورة  
 . 2015لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7خريطة )

الصغيرة في محافظة  عدد المصانع لكل فروع الصناعات   

 2015بغداد لعام 

 (8خريطة )

الصغيرة في محافظة بغداد  عدد العمال لكل فروع الصناعات  

 2015لعام 
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قيمة مستلزمات اإلنتاج لكل فروع الصناعات   (9خريطة )

 2015الصغيرة في محافظة بغداد لعام 

الصغيرة  عوامل االنتاج لكل فروع الصناعات  (10خريطة )

 2015في محافظة بغداد لعام 

الصغيرة  القيمة المضافة لكل فروع الصناعات   (11خريطة )

 2015في محافظة بغداد لعام 

( من عمل الباحثة  11، 10،  9،   8،  7المصدر : الخرائط )

 (10، 9، 8،  7، 6،  5، 4اعتمادا على الجدول )
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 االستنتاجات
 0يمكن اعتماده والعمل بموجبه عدم وجود تعريف دقيق وشامل للصناعات الصغيرة  -1
عدم قدرة الصناعات الصغيرة على النمو والتوسع بسبب ضيق السوق ومشاكل التمويل والمنافسة الخارجية وتفضيل المستهلك لبعض  -2

 0المنتجات االجنبية وعدم وجود سياسة اقتصادية صريحة لحماية السلع المحلية  
ة في محافظة بغداد ، جاء قضاء االعظمية بالمركز االول في عدد المصانع ، اذ بلغ  هناك تباين مكاني في توزيع الصناعات الصغير  -3

مصنعا ، ويليه في المركز الثاني قضاء   3922من اجمالي المصانع الصغيرة في المحافظة البالغة عددها   1197عدد المصانع فيه 
 0مصنعا  747مصنعا ، ثم قضاء الكاظمية بالمركزالثالث بواقع  1059الكرخ بواقع 

اليقتصر التباين في توزيع الصناعة  في محافظة بغداد مكانيا وانما حسب نوع الصناعة كذلك ، حيث جاء قضاء االعظمية بالمركز  -4
 0االول في توزيع الصناعات الغذائية ، ثم قضاء الكرخ بالمركز الثاني 

صانع أخرى في باقي االقضية للحاجة المحلية اليها في تلك انفراد قضاء الرصافة فقط في صناعة الورق مما يستدعي التفكير بإيجاد م -5
 0االقضية 

كانت صناعة الخشب االكثر انتشارا في المحافظة فنجدها في قضاء االعظمية ، الرصافة ، الكرخ ، الكاظمية ، المحمودية ، والمدائن   -6
 0جنبية المستوردة من الخارج وبالذات األثاث الجاهز  وذلك لشدة الحاجة المحلية اليها علما انها بدأت تعاني من منافسة الصناعة األ

أما الصناعات البتروكيمياوية فنجدها متركزة فقط في قضاء الرصافة والمدائن مما يستدعي التوسع في باقي اقضية المحافظة األخرى  -7
 0لتوفر مستلزماته 

 مصنعا لكل منهما على التوالي  1،  24كانت الصناعات المعدنية االساسية متركزة في قضاء الرصافة والكاظمية بلغ عدد مصانعها  -8
تعتبر صناعة المنتجات المعدنية االنشائية  من الصناعات المنتشرة في اقضية المحافظة وبأعداد مختلفة جاء قضاء االعظمية بالمركز  -9

مصنعا مما يستدعي التوسع فيها لسد الحاجة المحلية علما إن المواد األولية    384نعا ، يليه قضاء الكرخ بواقع  مص  391االول بواقع  
 أصبحت سهلة المنال ومن مناشئ مختلفة عربية وأجنبية . 

 التوصيات 
 

تقديم الحوافز والدعم للمشروعات الصغيرة من خالل سياسة االقراض وتطوير البنى التحتية وتخفيض كلف الطاقة والكهرباء لياخذ هذا   -1
 0القطاع دوره لزيادة مساهمته في الناتج المحلي االجمالي كونه حجر الزاوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

تجميع االحصاءات الخاصة بها في مجاالت االنتاج والقوى العاملة وراس المال وغيرها بهدف مساعدة اجراء مسح دوري لهذه المشاريع ل  -2
 0الجهات المسوؤلة في اتخاذ القرار المناسب لتطوير هذه المشاريع وتشخيص احتياجاتها التمويلية المختلفة 

ال -3 التشجيعية مثل االعفاء الكمركي لالالت وغيرها من قبل  التسهيالت  جهات الحكومية والغرف التجارية الصناعية والكمارك وضع 
 0والمصارف التجارية وغيرها من الجهات التي لها عالقة بالقطاع الصناعي وخاصة الصناعات الصغيرة 

 0وضع حد لسياسة االغراق بالسلع المماثلة األجنبية وتقديم الدعم لصناعاتنا الوطنية وفقا لبرنامج متكامل  -4
 الصحاب المشاريع لغرض رفع مهاراتهم المختلفة   وضع برامج تدريبية -5
دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره ومنحه التسهيالت الالزمة وتوفير الحماية له حتى يستطيع االرتقاء بمنتجاته الى   -6

 0مستوى المنافسة 
تأسيس هيئة عراقية لرعاية هذه المشاريع اسوة   العمل على اقرار قانون عراقي لمشاريع الصناعات الصغيرة على ان يتضمن القانون  -7

بما معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وذلك الهمية هذه المشاريع في الحد من ظاهرة البطالة فضال عن اهميتها في 
 0رفع الناتج المحلي االجمالي  

نمية المشروعات الصغيرة في االقطار العربية بهدف توحيد  ايجاد نوع من الترابط واالتصال بين المنظمات والهيئات المسؤلة عن ت -8
تعريف مفهوم هذه المشروعات وتوصيفها وضرورة تطوير وتحديث اساليب العمل لتحقيق افضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين  

 0االعضاء في مجاالت تنمية الصناعات الصغيرة 
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 0ير محددة تدخل فيها التكنولوجيا الحديثة اعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة وفق معاي -9
 قائمة المصادر  

 
نوزاد عبد الرحمن الهيتي ، الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ، الوضع العام والتحديات المستقبلية ،  1

                20 -1،ص  2006، ايلول ،   30مجلة  علوم انسانية ، السنة الرابعة ، العدد 
   0  22، ص   1987يوسف طه واخرون ، الصناعات الصغيرة في السودان ، الخرطوم ،  2
معضالتها سبل تطويرها ، وزارة الصناعة   –قحطان نشأت عبد الرحمن االورفلي ، الصناعات الصغيرة في القطر العراقي اهميتها  3

 0 21ص    – 18، ص  1982، اتحاد الصناعات العراقي ، 
   0 37، ص  1993، الرياض ،  137، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية الرياض ، العدد   علي احمد ابراهيم  4
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 


