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 :الممخص
 لمعمؿ كالتسكيؽ االنتاج كمشكالت البحث دراسة  تحميمية لكاقع ىذا تناكؿ

 خالؿ ثالث محاكر رئيسة مف كذلؾ (.4136-5:;3)لممدة كبيسة إسمنت
  البحث ىيكؿ عمييا اشتمؿ
 المدة خالؿ لممعمؿ كالتسكيؽ كاقع اإلنتاج مؤشرات تحميؿ خالؿ كمف

 الصناعات مف ُيعد كبيسة اسمنت معمؿ أف لنا تبيف(, 5-4136:;3)
ككاف يمتمؾ اسكاقان تتعدل حدكد محافظة االنبار  التصديرم الطابع ذات

بسبب االستقرار مف ـ 4115 عاـ نيساف في العراؽ احتالؿ قبؿ السيما
الناحية االقتصادية كالسياسية كاالمنية في تمؾ الفترة فضالن عف دعـ 

كميات  أف ,إال مشاريع القطاع العاـ مف خالؿ التخصيصات االستثمارية
ألسباب سياسية  كذلؾ العراؽ  االحتالؿ بعد  االنتاج كالتسكيؽ تراجعت
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Abstract: 

This research dealt with an analytical study of the reality 

and problems of production and marketing of the leap 

cement factory for the period (1983-2014). And this is 

through three main axes that are included in the research 

structure. Through an analysis of the indicators of the 

reality of production and marketing of the factory during 

the period (1983-2014), it became clear to us that a leap 

cement factory is one of the export-oriented industries 

and had markets beyond the borders of Anbar 

Governorate, especially before the occupation of Iraq in 

April 2003 because of stability in the economic, political 

and security terms During that period as well as 

supporting public sector projects through investment 

allocations, however, production and marketing 

quantities declined after the occupation of Iraq for 

political, economic and security reasons and the 

prevalence of harmful administrative corruption with a 

lack of planning. 
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 Introduction.  المقدمـــــة
يترتب عمى تكطيف االنشطة الصناعية الكبيرة ضمف المناطؽ المتخمفة اقتصاديان اك 
االقؿ تطكران آثاران تنمكية عديدة كمنيا االبعاد االقتصادية المتمثمة بالعكائد االقتصادية المتحققة 

 .مف خالؿ مبيعات االنتاج لمصناعة 
 والتسويق االنتاج ومشكالت لواقع اقتصادي_  جغرافي تحميلتضمف البحث ) 

 Research) البحث مشكمة حيث تحددت ،(.(2014-1983)لممدة كبيسة إسمنت لمعمل
Problem)  .مف اف كميات االنتاج كالتسكيؽ لمعمؿ أسمنت  الرغـ بحقيقة مفداىا انو عمى

, اال اف ىذه المؤشرات الكميات  4115كبيسة قد سجمت تطكران كبيران منذ تأسيسو حتى عاـ 
العتبارات  اقتصادية كامنية  4115بشكؿ كبير بعد احتالؿ العراؽ في نيساف تراجعت 

. فقد تضمنت اف  (Research Hypothesis) البحث فرضية اما. كسياسية كتخطيطية  
دارة  مع استقرار  كفكءةاعتماد سياسات اقتصادية دقيقة معززه بكجكد تخطيط صناعي سميـ كا 

الكضع االمني كالسياسي ُيسيـ بشكؿ كبير في تطكير مؤشرات االنتاج كالتسكيؽ لمعمؿ 
اسمنت كبيسة كمف ثـ زيادة مستكل العكائد االقتصادية المتحققة كصكالن الى تعزيز دكرة في 

 فقد (Research objective)البحث بهدف يتعمؽ تطكير مستكيات التنمية المكانية . كفيما
تحديد كاقع االنتاج كالتسكيؽ لمعمؿ اسمنت كبيسة كاىـ المشاكؿ التي  في  رئيس بشكؿ دتحد

 الحدكد المكانية فقد تحددت  (Research Boundaries) البحث حدود أما يكاجييا .
الكاقعة ضمف  كبيسة لناحية االدارية الحدكد ضمف المتكطنة االسمنت صناعة بدراسة لمدراسة,

فقد  لمدراسة, الزماني الُبعداـ  .(3االنبار كما مبيف في الخريطة رقـ ) قضاء ىيت في محافظة
 كفيما.  :413 - 5:;3 تحدد بتحميؿ مؤشرات االنتاج كالتسكيؽ لمعمؿ اسمنت كبيسة عاـ

 جمع عمى التركيز تضمنت فقد (Research Methodology) البحث بمنهجية يتعمؽ
كالتسكيؽ لمعمؿ اسمنت كبيسة كالمشاكؿ التي عف االنتاج  الالزمة كالبيانات المعمكمات

 شكمت التي الميدانية الدراسة عف فضالن ,  الرسمية كالدكائر المكتبية المراجع يكاجييا مف
 البحث ىدؼ مع يتالءـ بشكؿ كتكظيفيا ثـ كمف  الِبحث متطمبات اكماؿ في اساس عامؿ
 تتمثؿ محاكر رئيسةثالث   تضمف فقد  (Research Structure)البحث هيكل .اما

 -:باالتي
 .4136-5:;3لممدة  كبيسة اسمنت لمعمؿ الصناعي االنتاج .. كاقع3-3
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 .4136-5:;3.. كاقع التسكيؽ لمعمؿ اسمنت كبيسة لممدة 3-4
 .. مشكالت االنتاج كالتسكيؽ لمعمؿ اسمنت كبيسة .3-5

  . كالتكصيات االستنتاجات عف فضالن 
 االنبار ومحافظة العراق من كبيسة أسمنت ومعمل الدراسة منطقة موقع(1)خريطة رقم 
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المصدر: جميكرية العراؽ , كزارة المكارد المائية , مديرية المساحة العامة , خريطة العراؽ 
 .4131(, 31111111:3كاألنبار اإلدارية , مقياس )

 .2014-1983لمعمل أسمنت كبيسة لممدةواقع االنتاج الصناعي   1-1
ىك  اإلسمنت مف فقط كاحد نكع عمى كبيسة أسمنت المعمؿ الصناعي اإلنتاج يتضمف

 اإلنتاج بمغ بينما سنكيان, طف مميكف (4) بمغت تصميمية كبطاقة.  االعتيادم البكرتالندم
 رقـ جدكؿ معطيات تحميؿ خالؿ كمف.  طف( 866.::;.46ػ63) 4136-5:;3لممدة  الفعمي

 تطكر حيث مف مختمفة بمراحؿ مر قد لممعمؿ الصناعي اإلنتاج أف لنا يتضح (3) رقـ كالشكؿ( 3)
 -: لممعمؿ الصناعي لإلنتاج رئيسة مراحؿ ثالث نميز أف يمكف ىنا.  اإلنتاج مستكيات تراجع اك
السنكم المركب لمعمؿ أسمنت كبيسة  كميات االنتاج)طف( كمعدؿ النمك تطكر(3جدكؿ )   

 ( 4136-5:;3)لممدة
 %السنكم المركب معدؿ النمك كميات االنتاج السنكم)طف( السنكات
3;:5 3.4:8.985 ........ 
3;:6 3.815.693 46.83 
 :7.9 3.745.187ػ: 8:;3
 7.99 ;3.915.47ػ6 ::;3
 7:.7 37.411;.3ػ; 1;;3
3;;4 3.115.371 -4.95 
3;;6 :75.7:3 -5.88 
3;;8 553.511 -;.;3 
3;;: 588.915 -:.15 
4111 841.541 -6.41 
4114 9;;.9:5 -4.69 
4116 3;9.6;8 -:.76 
4118 433.396 -9.78 
411: 499.3:1  -7.;8 
 4:.9-             ;364.84ػ83 4131
4134 69;.716 -5.57 
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4136 467.7:3 -7.41 
 االدارة قسـ,  االستبياف استمارة,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسةالمصدر:  

,39/4/413;. 
 النمو السنوي المركب لكميات االنتاج لمعمل أسمنت كبيسة معدل(1شكل رقم )   

(2014-1983)لممدة

 
 (.1المصدر: جدول رقم) 

 ( .1990-1983)األولى المرحمة -اواًل:
 مف استقراران  أكثر مرحمة لممعمؿ, كتمثؿ الفعمي اإلنتاج بداية المرحمة ىذه تمثؿ  

 الدفاعية الحرب ظركؼ رغـ الالحقة بالمراحؿ مقارنة كاألمنية كالسياسية االقتصادية الناحية
 مجاؿ ازدىاران كتطكران في األكثر المرحمة ىذه تعد كبذلؾ. إيراف ضد العراؽ خاضيا التي

 كاضحان  تطكران (  1;;3 - 5:;3)  السنكات جميع شيدت حيث لممعمؿ الصناعي اإلنتاج
 بسيطان  تراجعان  ىناؾ كاف حيث 8:;3 سنو باستثناء لإلسمنت   الصناعي اإلنتاج كميات في
 عمى سمبان  انعكست كالتي السنو ىذه خالؿ الكبيرة الحرب تكاليؼ بسبب اإلنتاج مستكيات في

 اإلنتاج تطكر فأف عمكمان .  العمرانية كمنيا األخرل القطاعات لجميع االستثمارية المكازنات
 -:اآلتية االعتبارات إلى كباختصار يعزل انما المرحمة ىذه خالؿ لممعمؿ الصناعي
 مشاريع عمى إيجابيان  انعكس كالذم كاألمني كاالقتصادم السياسي االستقرار -3
 . كالتنمية االعمار

 لجميع االستثمارية التخصيصات خالؿ مف التنمية لمشاريع العاـ القطاع دعـ -4
 الرابعة المرتبة عمى استحكذ الذم المحافظة في الصناعي القطاع كمنيا القطاعات
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 رقـ كالشكؿ( 4)رقـ الجدكؿ في مبيف كما العراؽ  تخصيصات إجمالي مف %( :31٠)كبنسبة
(4. ) 

 ىذه خالؿ االنبار كمحافظة عمكمان  العراؽ شيده الذم العمراني التطكر -5
                                . االسمنت مادة عمى الطمب زيادة عمى انعكس ايجابان  كالذم المرحمة

-1981حجم التخصيصات االستثمارية لمقطاع الصناعي خالل خطة التنمية االقتصادية ( 2جدول رقم) 
1985 

 7:;3-3:;3                المؤشرات
 المرتبة  %   حجـ التخصيصات 

 6   :.31   549896111  محافظة االنبار   
  311   5163:84111 إجمالي العراؽ 

source:- AL – Hadithi , Hassan M. Ali . ''patterns and policies 
of Industrial  Location in Iraq 1960 1985'' . Un published ph . D. 
thesis Central school of planning and statistics in Warsaw , 1988 . 

Table  
  الصناعي في محافظة االنبار لمقطاع االستثمارية التخصيصات حجم( 2شكل رقم )

 
 (.4المصدر: جدكؿ رقـ )        
 ( .2002 - 1991) الثانية المرحمة -ثانيًا:
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 االنبار كمحافظة العراؽ مستكل عمى الصناعي التراجع بداية المرحمة ىذا تمثمت   
 -:(3)باآلتي ايجازىا تتمثؿ كأمنية كاقتصادية سياسية العتبارات كذلؾ

 . العراؽ عمى الدكلي األمف مجمس فرضو الذم المشؤكـ الحصار -3
 السيما الحياة مجاالت جميع استيدؼ الذم العراؽ عمى الثالثيني العدكاف -4
 . التحديد كجو عمى الصناعي كالقطاع عمكمان  االقتصادية القطاعات
 االقتصادية القطاعات ضمف الشخصية كاالعتبارات اإلدارم الفساد ظاىرة شيكع -5

 . الصناعي القطاع كمنيا العراؽ في
غياب دكر المنظـ كضعؼ الخطط التنمكية التي تيدؼ الى تطكير القطاع -6

 الصناعي مما   انعكس ذلؾ سمبان عمى تدىكر ىذا القطاع .  
 انعكس مما الصناعي القطاع تطكير إلى تيدؼ التي التنمكية الخطط ضعؼ -7

 .  القطاع ىذا تدىكر عمى سمبان 
 . الصناعية األنشطة تكقيع مجاؿ في التخطيط عنصر غياب -8
 .  ـ3;;3 عاـ بعد العراؽ في األمنية األكضاع تدىكر -9
 المرحمة ىذه خالؿ االنبار كمحافظة العراؽ مستكل عمى العمراف حركة تراجع -:

 عمى سمبان  انعكس مما األخرل كالخدمية االقتصادية القطاعات دكر ضعؼ مع كبير بشكؿ
 . اإلنتاج تراجع كميات ثـ كمف االسمنت مادة عمى الطمب

 القطاع السيما االقتصادية القطاعات مجمؿ في سمبي تأثير األحداث ليذه كاف لقد
 .كفؽ االعتبارات اآلتية االنبار كمحافظة العراؽ مستكل عمى الصناعي
 كقطع األكلية الخاـ المكاد مف الصناعية األنشطة متطمبات تكفير صعكبة -3

 . المستكردة الغيار
 القكل جميع غادرت ـ1;;3 عاـ بعد أنو إذ األجنبية , العاممة القكل نقص -4

 .كبيسو أسمنت معمؿ في تعمؿ كانت التي كاليابانية اليندية كمنيا األجنبية العاممة
 كصعكبة الصناعي القطاع في المستثمرة األمكاؿ رؤكس حجـ انخفاض -5
 لمقطاع استثمارية تخصيصات كجكد مف الرغـ عمى الصعبة العمالت عمى الحصكؿ
 أف حيث( .5) رقـ كالشكؿ( 5) رقـ الجدكؿ في كما مبيف القطر مناطؽ مختمؼ في الصناعي

( %:.31السابقة) بالمرحمة مقارنة%( 35.54)إلى االنبار محافظة تخصيصات نسبة ارتفاع
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 إجمالي انخفاض بسبب الصناعي لمقطاع الالزمة التخصيصات المالية تكفير حقيقو يعكس ال
 .  االقتصادم الحصار بسبب المالي التضخـ عف فضالن  العراؽ مستكل عمى التخصيصات

 عف فضالن  المرحمة خالؿ ىذه الصناعية لألنشطة اإلنتاجية الكفاءة ضعؼ -6
                                     كبيسو . أسمنت معمؿ كمنيا جزئي اك كمي بشكؿ اإلنتاج عف منيا العديد تكقؼ

.  حجم التخصيصات االستثمارية المخصصة لمقطاع الصناعي في محافظة االنبار خالل 3جدول رقم ) 
 .        1995خطة التنمية االقتصادية  لسنة

 المرتبة النسبة% (العراقيةالدنانير  آالؼ)التخصيصات حجـ المؤشرات
 7 35.54 8453;37 محافظة االنبار
  %311 7477:;33 إجمالي العراؽ

المصدر: جميكرية العراؽ _مجمس الكزراء_ دائرة التخطيط االقميمي , تقيـ نمط التكزيع المكاني كالقطاعي 
.)دراسة غير 54-:4(,ص35(,);, جدكؿ رقـ)7;;3 -,آب 7;;3-3;;3الستثمارات الخطة السنكية 

                                     منشكرة(.                                      
الصناعي في محافظة االنبار خالل خطة  لمقطاع المخصصة االستثمارية التخصيصات حجم (3شكل رقم )

 .             1995التنمية االقتصادية لسنة 

 
 (.5المصدر: جدكؿ رقـ )

 ( . 2014 - 2003)الثالثة المرحمة -ثالثًا:
 كالقطاع عمكمان  العراؽ مستكل عمى التصنيع مراحؿ أسكء مف المرحمة ىذه ُتعد  
 لمقطاع االنييار بداية مرحمة بأنيا تكصؼ اف . كيمكف تحديدان  االنبار لمحافظة الصناعي
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 خالؿ تظافرت فقد(  4114 -3;;3) السابقة لممرحمة امتداد تمثؿ مع  أنيا حيث. الصناعي
 كبير كبشكؿ سمبان  انعكست كأمنية كاقتصادية ذات أبعاد سياسية عكامؿ أيضا المرحمة ىذه
 باآلتي أيجازىا تتمثؿ العكامؿ كىذا كبيسو, أسمنت معمؿ كمنو الصناعي القطاع مجمؿ عمى

(4):- 
 مجاالت لجميع تدميرية آثاران  عنو نتج كالذم ـ4115 نيساف في العراؽ احتالؿ -3

 . االنبار محافظة في الصناعي القطاع السيما الحياة
 كالتدمير االحتالؿ بسبب جزئيان  اك كميان  العمؿ عف الصناعية المنشآت تكقؼ -4

 . االقتصادية السياسات كغياب
 . الشخصية كاالعتبارات كالمالي اإلدارم الفساد دكر تعاظـ -5
 .  مالئمة تنمكية كخطط سياسات أم كجكد كعدـ الصناعي التخطيط دكر انعداـ -6
 سيادة ظؿ في الفترة ىذه خالؿ الكبيرة الصناعية لمشاريع الحككمي الدعـ انعداـ -7

 . العاـ الصناعي القطاع لمنشآت الخصخصة  فمسفة
 عمى سمبان  انعكس ذلؾ مما النقؿ طرؽ السيما االرتكازية البنى خدمات تدمير -8

 تدىكر استمرار ظؿ في التسكيؽ ايضان  عممية كعمى األكلية المكاد مف اإلنتاج مدخالت تكفير
 . األمني الكضع

 . المستكرد االسمنت لمنتجات المحمي لمسكؽ المخطط غير الكبير االنفتاح  -9
 الطف سعر ارتفع حيث , المحمية االسمنت منتجات أسعار رفع نحك التكجو -:

 لسنة عراقي دينار الؼ(317)إلى , ليصؿ 7:;3 عاـ دينار عراقي( 35)مف الكاحد
 . (5)ـ لإلسمنت المكيس;413دينار لسنو (الؼ 81كحاليا سعر الطف )4131

 لمعمؿ الصناعي اإلنتاج مستكل تراجع عمى سمبان  انعكست االعتبارات ىذا جميع
كىذا  , 4131 لعاـ طف( ;364.84) لو انتاج أدنى كصؿ حيث كبير بشكؿ كبيسة أسمنت
 المالي الدعـ كضعؼ شامؿ اقتصادم حصار شيدت التي الثانية المرحمة حتى انو يعني
 الثالثة المرحمة مف االسمنت لمادة الصناعي اإلنتاج مستكيات حيث مف بكثير أفضؿ كانت
 األحداث بسبب 4136 عاـ العمؿ عف كتكقفو المعمؿ إلنتاج الحقيقي التدىكر شيدت التي

 األحداث ىذه خالؿ كبير تدمير إلى كتعرضو االنبار محافظة شيدتيا التي المدمرة العسكرية
 .الخاص لمقطاع مستثمر بالتعاكف مع ;413 عاـ بداية في المعمؿ اعيد حتى
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 . 2014-1983..واقع التسويق لمعمل أسمنت كبيسة لممدة 2_1

يتضح اف عمميات  (6) رقـ كالشكؿ( 6)رقـ الجدكؿ مف خالؿ تحميؿ معطيات معطيات   
 التطكر كالتراجع .التسكيؽ الصناعي لمعمؿ اسمنت كبيسة قد مَر بمراحؿ زمنية مختمفة مف حيث 

 (2014-1983) لممدة كبيسة أسمنت لمعمل (طن) االنتاج والتسويق كميات تطور(4جدول رقم )
 كميات التسكيؽ السنكم)طف( كميات االنتاج السنكم )طف( السنكات       
3;:5 34:8985 344;7:7 
3;:6 3815693 3797968 
 ;;37547 3745187ػ: 8:;3
 ;391:98 ;391547ػ6 ::;3
 48593;3 37411;3ػ; 1;;3
3;;4 3115371 314:8:6 
3;;6 :757:3 :71953 
3;;8 553511 546486 
3;;: 588915 595991 
4111 841541 84:366 
4114 9;;9:5 :13836 
4116 3;96;8 3848:5 
4118 433396 43756: 
411: 4993:1 4:17;9 
 34:135 ;36484ػ83 4131
4134 69;716 6839;1 
4136 4677:3 4676;3 

 58;57;46. ;: 866::;46ػ63 االجمالي
 االدارة كالتسكيؽ قسـ, االستبياف استمارة,  لمباحث الميداني كالتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة: المصدر

,39/4/413;. 
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 لكميات تسكيؽ يتـ لـ االنتاج كميات مف اعمى التسكيؽ كميات بمغت التي السنكات -
 تسكيقو فيتـ(  بالكامؿ المعمؿ المنتجات تسكيؽ يتـ لـ) تسبقيا التي السنة فيبالكامؿ  المنتجة

 االنتاج . كميات مف اعمى التسكيؽ الكميات بعض احتسبت كلذلؾ التالية السنة في
 (2014-1983تطور كميات االنتاج والتسويق )طن( لمعمل أسمنت كبيسة لممدة ) (4شكل رقم)
 

 
 (6رقـ ) المصدر: جدكؿ

(  1;;3 - 5:;3) كبيسة أسمنت لمعمؿ الصناعي لإلنتاج األكلى المرحمة فخالؿ
 البكرتالندم االسمنت مادة المتميز مف إنتاجو لتصريؼ كاسعو اسكاقان  لممعمؿ تكفرت

 فضالن  األخرل العراؽ كمحافظات االنبار محافظة ألقضية المحمي المستكل عمى االعتيادم
)  مثؿ العربية الدكؿ مف لمعديد انتاجو يصدر المعمؿ كاف حيث الخارجية, األسكاؽ عف

 جزيرة  عف فضالن (  اإلمارات , سكريا , الككيت األردف, مصر, , السعكدية العربية المممكة
 فيك لممعمؿ السكؽ حجـ اك نطاؽ اما. (7, كما مبيف في معطيات جدكؿ رقـ )(6)مكتشس
 لسد مكجة إنتاجو مف%( 7:) اف إذ (7)رقـ كالشكؿ( 8) رقـ الجدكؿ في مبيف كما متبايف

 الخارجي السكؽ شغؿ بينما األخرل, لممحافظات%( 31) مقابؿ االنبار, محافظة حاجة سكؽ
 مستكيات تطكير في إسيامان  أكثر كاف كبيسو أسمنت معمؿ أف يعني كىذا . فقط %(7)

 كميات ارتفاع ظؿ في المتحققة االقتصادية كالعكائد العمؿ فرص خالؿ مف المكانية التنمية
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 ىذه خالؿ المتاحة التنمكية اإلمكانيات استثمار عف فضالن  اسكاقو نطاؽ كاتساع انتاجو
 المراحؿ.

 
 (4115-5:;3اتجاىات اسكاؽ معمؿ أسمنت كبيسة لممدة ) (7جدكؿ رقـ )

المصدر: الدراسة الميدانية, استطالع كتثبيت ميداني لمباحث ,استمارة االستبياف, قسـ    
       . ;39/4/413التسكيؽ,

 (4115-5:;3االىمية النسبية ألسكاؽ معمؿ اسمنت كبيسة لممدة )(8)جدكؿ رقـ 
 المجمكع القطر خارج  العراؽ محافظات االنبار محافظة االسكاؽ مناطؽ 

 %311 %7 %31 %7: )%(النسبية
 التسكيؽ قسـ, االستبياف استمارة,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة: المصدر

,39/4/413;. 
 
 

 كبيسة أسمنت لمعمؿ لمسكؽ النسبية االىمية تكزيع( 7الشكؿ رقـ)

السكؽ الخارجي لممشركع  عالسكؽ المحمي كاالقميمي لممشرك  ت
 (4115-5:;3لممدة )

    
 المحافظة

)الؼ/ جاالنتا كميات القضاء     
 طف( المصدر ليا

 االنتاج)الؼ/طف( كميات اسـ البمد     
 المصدر ليا   

 8 – 9 سعكدية      611 – 5:1    كؿ االفضية    االنبار      .3
 7 – 8 مصر       351 – 311    كؿ االقضية   بغداد       .4
 6 – 7 االردف      37 – 31     كؿ االقضية   سميمانية     .5
 5 – 6 ككيت       37 – 31     كؿ االقضية   ديالى      .6
صالح    .7

 الديف
 (5-6كمنكر) جزيرة مكتشس   31  - :      كؿ االقضية  

 5 – 6 سكريا       7  - 9      كؿ االقضية   كربالء      .8
 5- 6 االمارات     7 – 8      كؿ االقضية   بابؿ       .9
 - - 7 – 8      كؿ االقضية   كاسط      .:
 - - 7 – 8      كؿ االقضية   المثنى      .;

 - - 6 – 7       كؿ االقضية   النجؼ      .31
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 (.8المصدر: جدكؿ رقـ )

(  ;413 -4115)الثالثة كالمرحمة(  4114 - 3;;3)الثانية المرحمة خالؿ لكف 
 شيدىا التي كاألمنية كاالقتصادية السياسية األحداث بسبب كبيران  تراجعان  الصناعي اإلنتاج شيد

 ثـ 3;;3 عاـ كحرب الشامؿ االقتصادم الحصار فرض السيما مسبقان  بينا كما العراؽ
 لمدكلة االقتصادية الفمسفة تغير مع األمني الكضع تدىكر كاستمرار 4115 العراؽ احتالؿ

 نطاؽ كضعؼ المعمؿ لمنتجات الخارجية األسكاؽ انعداـ عمى سمبان  انعكس إجماالن  ذلؾ كؿ.
 العراؽ احتالؿ بعد السيما االنبار لمحافظة المحمي السكؽ كحتى األخرل المحافظات اسكاؽ

 لمسكؽ المدركسة غير االنفتاح سياسة بسبب ;413 اآلف كلحد 4115 عاـ نيساف في
 المعمؿ كاف أف بعد السعكدية العربية المممكة مف المستكردة االسمنت منتجات أماـ المحمي
 الحككمي الدعـ ضعؼ مع ذلؾ كتزامف.  الخ...كاألردف لبناف عف فضالن  , انتاجو إلييا يصدر
 كىذا كبير بشكؿ الصناعي اإلنتاج مستكل تراجع إلى ذلؾ أدل مما المنشآت الحيكية ليذه

 المعمؿ إسياـ مستكل كبالتالي المتحققة االقتصادية العكائد مستكل تراجع عمى سمبان  انعكس
 . المكانية التنمية مستكيات تطكير في

 عاـ منذ كاستمراره المعمؿ تكطيف في الرئيس العامؿ المحمي السكؽ شكؿ عمكما
  -:(7) جانبيف كبيسو أسمنت معمؿ لمنتجات المحمي السكؽ كيأخذ.  اآلف كحتى ـ5:;3
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منتجات معمؿ أسمنت  مف المستفيدة بالكزارات المتمثؿ العاـ لمقطاع المحمي السكؽ -: اكالن 
 الخ.. النقؿ كزارة , الكيرباء الزراعة , كزارة كزارة , اإلسكاف كزارة المائية, المكارد كزارة السيما كبيسة

كىذا بحد ذاتو يمثؿ أحد الجكانب  (.8كالشكؿ رقـ ) (9)رقـ جدكؿ معطيات خالؿ مف مبيف كما. 
 التي تمثؿ اسياـ المعمؿ في تعزيز فرص تطكير مستكيات التنمية المكانية. 

 بمادة الخاص القطاع تجييز يتـ حيث. الخاص بالقطاع المتمثؿ المحمي السكؽ -: ثانيا
عمى  أيضا الخاص القطاع كتعتمد مشاريع التكزيع. ككالء طريؽ عف اك لممكاطف المكيس االسمنت

 مشركع كؿ يجيز حيث شيريان  طف( 37) مف أكثر الكميو كانت إذا( مكيس غير) اإلسمنت الفؿ
 اك النقصاف لمزيادة قابمة النسبة فيذه تقدير الحاجة مف (%31كبنسبة ) طف (51-47) ب شيريان 
 .    المعمؿ انتاجية يعتمد عمى كىذا

-1986لممدة) النسبية الوزارات المستفيدة من منتجات معمل أسمنت كبيسة حسب االهمية(7جدول )
2003) 
االعمار  المواردالمائية الوزاره

 واالسكان
 المجموع التربية التجارة البمديات النقل الكهرباء الزراعة

 100 15 15 14 4 8 2 15 27 )%(النسبة
 التسكيؽ االستبياف, قسـ استمارة,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة :رالمصد

,39/4/413; 
 ( االهمية النسبية ألسواق منتجات معمل أسمنت كبيسة حسب الوزاراة المستفيدة6الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .9المصدر: جدكؿ رقـ )       
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 منتجات عمى الطمب زيادة في رئيس كعامؿ تدخؿ األخرل فيي االسمنت اسعار اما
 حقَؽ المعمؿ أعمى4;;3 عاـ كلغايو المعمؿ إنتاج بداية منذ حيث اف االسمنت مادة

 كاف حيث االسمنت أسعار انخفاض نتيجة االسمنت لمادة تسكيقان  االنتاج كاألكثر مستكيات
ككصَؿ في نياية التسعينات مف . دينار عراقي 481-34بيف  ما يتراكح الكاحد الطف سعر

 . اما العراؽ ايضان  إلى خارج يسكؽ ( دينار لمطف الكاحد . ككاف36111القرف الماضي الى )
 كصمت حيث اإلسمنت في أسعار ارتفاع نالحظ ـ4115 عاـ نيساف في العراؽ احتالؿ بعد
فقط . كما مبيف مف خالؿ  المحمي السكؽ عمى الكاحد, كاقتصر لمطف دينار ( ألؼ317إلى)

 (.:الجدكؿ رقـ )
 (2014-1983)لممدة اسعار المنتجات لمعمل اسمنت كبيسة (.8جدول رقم )
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, االستبياف استمارة,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة :المصدر
 .;7/413/ 7, التسكيؽ قسـ

  .. مشكالت االنتاج والتسويق لمعمل أسمنت كبيسة .. 1-3
 العديد ;413 اآلف كلحد ـ4115 عاـ بعد السيما كبيسو أسمنت معمؿ يكاجو     

 اإلنتاج تطكير أماـ كبيران  تحديان  شكمت كالتي كالتسكيؽ اإلنتاج مجاؿ في المشاكؿ مف
 الصناعي الناتج اسيامو في ثـ مستكل كمف المتحققة االقتصادية العكائد كزيادة الصناعي
 خالؿ كمف.  االنبار محافظة مستكل عمى المكانية التنمية مستكيات تطكير كفي المحمي
 : باآلتي المشاكؿ تمؾ أبرز نبيف أف يمكف( 9)رقـ كالشكؿ( :)رقـ الجدكؿ معطيات تحميؿ

 (   ;) جدكؿ                         
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 النسبية كاىميتيا كبيسة اسمنت لمعمؿ كالتسكيؽ االنتاج مشاكؿ( ;الجدكؿ )
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39 37 36 34 33 ; 9 7 6 6 4 311 

, االستبياف استمارة,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة: المصدر
44/3/413;. 

 كبيسة اسمنت لمعمل والتسويق االنتاج األهمية النسبية لمشاكل (.7)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.;المصدر: جدكؿ رقـ )
 .ضعف الدعم الحكومي -:اوالً 

ذات ابعاد مختمفة تكاجو جميع اصبحت السياسات الحككمية االقتصادية مشكمة 
ـ 4115السيما بعد احتالؿ العراؽ في نيساف القطاعات االقتصادية كمنيا القطاع الصناعي 
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بسبب تغير الفمسفة االقتصادية لمدكلة مف خالؿ التكجو نحك تطبيؽ نظاـ الخصخصة 
لقطاع ا معمؿ اسمنت كبيسة لغرض تحكيؿ ممكيتو الى منيالمشاريع القطاع الصناعي العاـ 

%( . 39نسبية بمغت )حيث احتمت ىذه المشكمة المرتبة االكلى كبأىمية  المختمط اك الخاص
 كيمكف اف نبيف ابعاد ىذه المشكمة عمى معمؿ أسمنت كبيسة مف خالؿ اآلتي..

ضعؼ الدعـ المالي الحككمي لممعمؿ في مجاؿ تكفير رؤكس امكاؿ الالزمة   -3
عف تكفير كتطكير اآلالت  فضالن  غياراللغرض سد ما يحتاجو المعمؿ مف مكاد خاـ كقطع 

 المكجكدة في المعمؿ .
دكدية فرص العمؿ ضمف القطاع الصناعي السيما معمؿ أسمنت كبيسة مح  -4

( قبؿ تحكيؿ المعمؿ لمقطاع الخاص ) المستثمر( لعاـ  3187حيث كاف عدد العامميف فيو )
ـ عندما تـ تحكيؿ المعمؿ 4135( عامؿ في 35:ـ , بينما اصبح عدد العامميف )4134

نحك االستثمار الخاص بطبيعة الحاؿ  ولتكج, كلذا فأف ا(8)( عامؿ474لممستثمر ام بفارؽ )
عف انخفاض مستكيات  ى االرباح بأقؿ تكاليؼ , فضالن صسيككف ىدؼ المستثمر تحقيؽ اق

كبمعنى اف البطالة ستطاؿ القكل العاممة كتدني مستكل الدخؿ كضعؼ القدرة الشرائية  جكر,األ
 .االدخارعمى قدرة الكبالتالي ضعؼ 

زمة حيث كاف الاؿ تكفير الطاقة كالكقكد الضعؼ الدعـ الحككمي في مج -5
ميكا كاط كىذه الكمية قميمة ال تكفي لتشغيؿ خطكط  (34)المعمؿ يزكد بطاقة كيربائية 

التسكيؽ .. مما دفع القائميف ككميات ذا لو اثر سمبي عمى ضعؼ انتاجية المعمؿ ىك  .االنتاج
الطاقة الكيربائية كىذا لو اثر عمى المعمؿ بتكفير مكلدات خاصة لسد النقص الحاصؿ في 

 سمبي مف حيث ارتفاع تكاليؼ االنتاج كضعؼ في كفائو كانتاجية المعمؿ .
عدـ كجكد سياسة اقتصادية فعالة لحماية االنتاج المحمي مف منافسة  -6

الدكؿ المجاكرة لمعراؽ كالدكؿ االجنبية السيما المحافظات االخرل كمف  سمنت المستكرد مفاال
كميات االنتاج لممعمؿ كبالتالي  عمى تراجع مستكل سمبان  ذلؾ لعراؽ, مما انعكسبعد احتالؿ ا

 . ضعؼ العكائد االقتصادية المتحققة 
  .الجانب االمني  -:ثانياً 

 شكؿ حيث%( . 37) كبنسبة األىمية حيث مف الثانية المرتبة المشكمة ىذه احتمت
 انعكس كىذا كبيسة أسمنت لمعمؿ كالتسكيؽ اإلنتاج عمميات أماـ كبيران  تحديان  األمني الجانب
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 في األمني الكضع تدىكر أف إذ.  الفعمية العمؿ فرص كحجـ المتحققة العكائد مستكل عمى
 عاـ نيساف في العراؽ احتالؿ بعد السيما التحديد كجو عمى الدراسة كمنطقة عمكمان  العراؽ
 ككسائؿ طرؽ عف فضالن  لممعمؿ التحتية كالبنى الكيربائية الطاقة مصادر كتعرض ـ4115
 األضرار عف فضالن  كبير كبشكؿ التدمير عمميات إلى(  الحديد كسكؾ السيارات) البرم النقؿ
 بسبب اإلنتاج عف جزئيان  اك كميان  المعمؿ تكقؼ إلى ذلؾ أدل نفسة, بالمعمؿ لحقت التي

 العمميات بسبب 4136 عاـ بداية في المشكمة ىذه كتفاقمت التسكيؽ كصعكبة األضرار
 عف كتكقفو كبير بشكؿ التدمير إلى المعمؿ كتعرض المحافظة شيدتيا التي المدمرة العسكرية
 .  جزئي بشكؿ فيو اإلنتاج تـ حيث ـ;413 عاـ بداية حتى كميان  اإلنتاج

 اإلنتاج تكقؼ عمى سمبان  انعكست األمني بالجانب المرتبطة االعتبارات ىذه جميع
 ذلؾ انعكس مما المتحققة االقتصادية العكائد مستكل في ضعؼ ثـ كمف جزئي اك كمي بشكؿ
 كانكا المعمؿ عامؿ مف( 711) ايقاؼ تـ حيث العاممة القكل مف االستخداـ حجـ عمى سمبان 

اإلنتاجية  طاقتو بكامؿ تشغيمو عدـ اك العمؿ عف المعمؿ لتكقؼ يكمية أجكر بشكؿ يعممكف
(9). 

 -:واالعتبارات الشخصية داري الفساد اإل -ثالثا:
عد مشكمة تُ  %(, اذ36احتمت ىذه المشكمة المرتبة الثالثة مف حيث األىمية النسبية )

ت آكالمنش نتاج معمؿ أسمنت كبيسة تحديدان إ ردارم مف التحديات الكبيرة اماـ تطك الفساد اإل
لكف ازداد  ذا التحدم ظير في التسعينات مف القرف الماضي ,ىك  .الصناعية االخرل عمكماُ 

ـ حيث ساد دكر االعتبارات الشخصية كالحزبية 4115خطرا بعد احتالؿ العراؽ في نيساف 
دارية المختمفة دكف االعتماد عمى اصحاب الكفاءة كالعشائرية في تكلي لمناصب اإل

ذا ما ىك  ,دارة المعمؿإكاالختصاصات العممية كالمينية التي تعمؿ بالجدية كاالخالص في 
عمى  سمبان ذلؾ مما انعكس  ,ؿ غياب دكر الرقابةظفساد ادارم كمالي في يترتب عمية 

 .كانخفاض التسكيؽ كقمة العكائد االقتصادية التي يحققيا المعمؿ كنكعان  انخفاض االنتاج كمان 
 .غيارالصعوبة الحصول عمى قطع  -:رابعاً 
مف ابرز التحديات التي تقؼ عائقان اماـ  غيارالعمى قطع تعد مشكمة الحصكؿ     

المشكمة في التسعينات مف القرف  ىذه تطكر إنتاج معمؿ أسمنت كبيسة, إذ اف ظيرت
اف اآلالت ـ حيث 4115الماضي , لكف ازدادت خطران بعد احتالؿ العراؽ في نيساف عاـ 
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قطع غيار  كالمكائف كالمعدات المستخدمة ذات منشئ اجنبي كفي حالة حدكث ام خمؿ في
مما يكلد مشكمة لممعمؿ بسبب عدـ تكافرىا  ممحان  تمؾ المكائف اصبحت الحاجة الى تغيرىا امران 

تكافر البدائؿ كالسعي لتصميح كتصنيع ىذه اآلالت مف عدـ عف  كارتفاع اسعارىا, فضالن  محميان 
كخارج القطر خالؿ زج المالكات الفنية العاممة كالمتخصصة في دكرات تأىيمية كتدريبية داخؿ 

عف مكاكبة عممية التطكر  متعرؼ عمى تصنيع اآلالت كالمكائف ككيفية صيانتيا فضالن ل
استيعاب المختصيف المحميف كتمكينيـ في فيـ عمميات االنتاج  عدـ كلذلؾ فاف ,التكنمكجي

كمف ثـ ضعؼ  نتاجفي تطكير كتحسيف نكعية اإلإيجابي  كمكاصفات المكاد المستعممة ليا اثر
مف حيث قد احتمت ىذه المشكمة المرتبة الرابعة ك  ستكل العكائد االقتصادية المتحققة . في م

 .%(34كبنسبة )األىمية النسبية 
 . الصناعي تكنموجيا االنتاج  -:خامساً 

 اماـ اف المكائف كاآلالت التقميدية المعتمدة في معمؿ أسمنت كبيسة تشكؿ تحديان 
االنتاج الصناعي لممعمؿ , كذلؾ ألف تخمؼ التكنمكجيا الصناعية لممعمؿ ادل الى تطكير 

 االسكاؽ المحميةصعكبة القدرة عمى منافسة المنتجات المستكردة كبالتالي ضعؼ نطاؽ 
 %(.33كبنسبة ) مف حيث االىمية النسبية قد احتمت ىذه المشكمة المرتبة الخامسةك , لممعمؿ

 :_ رأس المال :سادساً 
يعاني معمؿ إذ  . %(;) بأىمية نسبية بمغت  السادسة المرتبة المشكمة ىذه حتمتا

كالسيما بعد احتالؿ العراؽ في  الالـز سمنت كبيسة مف مشكمة الحصكؿ عمى رأس الماؿإ
تطبيؽ نظاـ الخصخصة لتحكيؿ نحك ـ , كتغير الفمسفة االقتصادية لمدكلة 4115نيساف 

ادل ذلؾ الى صعكبة الحصكؿ عمى راس . مما القطاع الخاصالمعمؿ مف القطاع العاـ الى 
الماؿ الكافي لتطكير خطكط االنتاج كعدـ اتباع االساليب كالتقنيات الحديثة كندرة كصعكبة 

كمف ثـ مستكل تراجع انتاجية كتسكيؽ المعمؿ , مما ترتب عمية غيار الالحصكؿ عمى قطع 
( 31صادية المتحققة, كيتضح مف الجدكؿ رقـ )استثمار االمكانيات التنمكية كالعكائد االقت

( انعداـ التخصيصات االستثمارية لمقطاع الصناعي عمكمان مع مستكل محافظة :كالشكؿ رقـ)
 االنبار.

 )) مميون دينار (( ( . 2010 – 2007تخصيصات لجنة اعمار األنبار لممدة ) (10جدول رقم )
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 النسبة % المبمغ القطاع
 %45.5 39747 قطاع التربية كالتعميـ العالي

 % 51.3 448:7 قطاع الصحة
 % 56.5 47:87 قطاع البمديات

 % 6.: 8511 قطاع النقؿ كالمكاصالت
 % 6 5111 اخرل

 % 311 97597 المجمكع
 الى اشارة مع العراقي االقتصاد في االستثمارية كالفرص البيئة ابراىيـ العبيدم, عمي محمد فاضؿ:  المصدر
  353 ص , 4131 األنبار, جامعة , كاالقتصاد اإلدارة كمية ,(  ـ.  غ)  ماجستير رسالة , األنبار محافظة

 

( .                                      8000 – 8002)  للمدة األنبار اعمار لجنت االهميت النسبيت لتخصيصاث (2شكل رقم )   

 
 (31المصدر : جدكؿ )

 .طرق ووسائل النقل -:سابعاً 
ضعؼ كفاءة طرؽ النقؿ البرية  مف تعاني منطقة الدراسة كمحافظة االنبار عمكمان   

المتمثمة بالسيارات كسكؾ الحديد السيما بعد التخريب كاالضرار التي تعرضت لو بعد احتالؿ 
اثناء العمميات العسكرية المدمرة التي شيدتيا المحافظة منذ بداية ـ ك 4115العراؽ في نيساف 

لغرض تسكيؽ  يستخدـ ذ كاف خط سكؾ الحديد )بغداد _ القائـ (, إ4139كحتى عاـ  4136
التي تدخؿ  مكاد الخاـالعف نقؿ  بغداد فضالن  العاصمةاقضية المحافظة ك  الى منتجات المعمؿ

23.30% 

30.10% 

34.30% 

8.40% 4% 

 %االهمية النسبة 

 قطاع التربية والتعليم العالي

 قطاع الصحة

 قطاع البلديات

 قطاع النقل والمواصالت

 اخرى
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ال اف ىذا الخط قد تكقؼ منذ احتالؿ إ,  ياالنخفاض تكاليؼ نقم سمنت نظران في صناعة اإل
نقؿ المكلد  السيارات في عمميةعمى  كسائؿ النقؿ تذلؾ فقد اقتصر ل, بسبب التصدير العراؽ
 منيا برية ميمة نقؿ طرؽ المحافظة امتالؾ رغـ فأنو .عمكمان تسكيؽ منتجات المعمؿ الخاـ ك 
 المطمكب المستكل دكف الزالت لكنيا األخرل الطرؽ عف فضالن  السريع الدكلي الطريؽ
 بسبب كبيسة أسمنت معمؿ كمنيا الصناعية األنشطة مخرجات اك مدخالت نقؿ لعمميات
 المحافظات اقضية باتجاه المعقدة األمنية اإلجراءات عف فضالن  لو تعرضت مالذ التدمير
 نقؿ عممية أماـ كبيران  تحديان  يشكؿ ذاتو بحد كىذا المحافظات. كباقي بغداد باتجاه اك األخرل
 ذلؾ انعكس كبالتالي لممصنع النيائي اإلنتاج نقؿ أك األكلية الخاـ المكاد مف اإلنتاج مدخالت

قد ك  .المتحققة  االقتصادية العكائد مستكل ثـ كمف كالتسكيقية اإلنتاجية الكفاءة عمى سمبان 
 %(.9) بأىمية نسبية بمغت احتمت ىذه المشكمة المرتبة السابعة 

 .مصادر الطاقة والوقود -:ثامناً 
يعاني معمؿ أسمنت كبيسة مف عدـ كفاية ما يصؿ ألية مف الطاقة الكيربائية     

عمى الرغـ مف امتالؾ المحافظة محطة لتكليد الطاقة الكيربائية المتمثمة بمحطة سد حديثة 
ي تعاني مف مشاكؿ في االنتاج تتعمؽ بمشاكؿ فنية كمادية كمشكمة نقص التالكيركمائية 

ميكا 71يحتاج المعمؿ الى )بينما ميكا كاط( 34ممعمؿ تصؿ الى )المياه , فالحصة المقررة ل
كتعاظمت اثر ىذه المشكمة بعد احتالؿ  .(:) انتاجيف كبخطيف المعمؿ تشغيؿ لغرض كاط (

 سمبان  ذلؾ ـ بسبب االضطرابات االمنية كالفساد االدارم مما انعكس4115العراؽ في نيساف 
 -4115 المدة فمنذ ,عمى كمية كنكعية انتاج المعمؿ حيت تـ تكقؼ المعمؿ بشكؿ جزئي

 مع المستعممة الكيربائية الطاقة كفاية عدـ بسبب كاحد إنتاجي بخط ينتج كالمعمؿ 4131
 ىذه خالؿ اإلنتاج كميات في تراجع أكبر المعمؿ تسجيؿ عمى سمبان  انعكست أخرل عكامؿ
 االنقطاع مع المستعممة الكيربائية الطاقة قمة أف ( إذ34) رقـ الجدكؿ في بينا كما المدة

 كتكاليفو اإلنتاج ككميات نكع عمى سمبان  ذلؾ انعكس خاصة محطات عمى كاالعتماد المستمر
 %( .7)كبأىمية نسبية بمغت الثامنة المرتبة المشكمة ىذا كقد احتمت

 .االعتبارات البيئية -:تاسعاً 
تتحدد المشكمة بعدـ مالئمة مكقع معمؿ أسمنت كبيسة في قضاء ىيت كناحية       

( كثاني coكاكؿ اككسيد الكاربكف )  كمنيا كبيسة تحديدا بسبب ذرات الغبار المتصاعدة
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ت القائميف ف المعمؿ دفععىذه الممكثات الناجمة ك  ,(;)( كاالسبستco2اككسيد الكاربكف) 
فضال  مكثفات كالفالترالية لمحد مف مشكمة التمكث باستعماؿ الى اعتماد اجراءات عالجعمية 

 لتقميؿ مف نسبة الممكثات اليكاء كالغبار (31) (ـ51عف ارتفاع المداخف يصؿ الى )

العاـ  ىيتكاتضح مف خالؿ الزيارة الميدانية التي اجراىا الباحث الى مستشفى 
كالمراكز الصحية لناحية كبيسة اف ممكثات المعمؿ اثر مباشر كغير مباشر عمى سكاف ناحية 

%( مصابيف بأمراض الرئتيف 37. حيث اف نسبة )مف خالؿ االمراض الناتجة عنياكبيسة 
% بأمراض قمبية اضافة 5%( بالربك , ك)7%( بمرض الحساسية , ك )9كضيؽ التنفس ك)

%( يجيمكف ذلؾ 4دكف بأف الرياح تنقؿ الممكثات المعمؿ لمسكاف ك)%( يعتق4;الى اف )
, ىذه االضرار البيئية ممكثات المعمؿ تنقميا الرياح الشمالية الغربية كالغربية  .السيما اف(33)

كفي الحالتيف يشكؿ ذلؾ  غرامات تخمص منيا الى اعتماد اجراءات عالجية لمة ضركر تتطمب 
كبأىمية نسبية قد احتمت ىذه المشكمة المرتبة التاسعة ناعي ك تكاليؼ اضافية لإلنتاج الص

 %(  . 6)بمغت
 .االسواق المحمية واالقميمية ضعف   -: عاشراً 
 بعد السيما كبيسة أسمنت معمؿ لمنتجات كبيراُ  تحديان  المشكمة ىذه شكمت     

 لمدكلة االقتصادية السياسات انعداـ اك ضعؼ بسبب ـ4115 عاـ نيساف في العراؽ احتالؿ
 اخذت كالتي األخرل الدكؿ مف المستكردة االسمنت لمنتجات المحمية لألسكاؽ الكبير كاالنفتاح
 عراقية لمحافظات االسمنت منتجات عف فضالن  األسعار حيث مف المحمي المنتج تنافس
 االعتبارات ىذه جميع.  تمامان  لممعمؿ الخارجية األسكاؽ انعداـ مع.  السميمانية كمنيا أخرل

 جزئيان  تكقؼ حيث المتحققة االقتصادية العكائد كمستكل اإلنتاجية الكفاءة عمى سمبان  انعكست
كقد .  ;413/ 5/4 في جزئي بشكؿ تشغيمو كاعاده بعد فيما لمتدمير كتعرض 4136 قبؿ

 %(.6) كبأىمية نسبية  العاشرة المرتبة المشكمة ىذه احتمت
 . مشكالت اخرى -حادي عشر :

 .نتاج المعمؿ مف حيث الكـ كالنكع إعدـ كجكد خطط لتطكير   -3
جكر يكمية بالمعمؿ اسكة بالعامميف أعدـ كجكد ضمانات اجتماعية لمعامميف ب -4

 عمى المالؾ العاـ الذيف يتمتعكف ببدؿ التقاعد كالتسميؼ المالي كالعقارم كالنقؿ المجاني . 
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كالمعاىد كالمراكز البحثية ضعؼ التنسيؽ كالتعاكف ما بيف المعمؿ كالجامعات  -5
عية االخرل التي يمكف اف تقدـ االختراعات كاالبتكارات التي تسيـ في اكالمؤسسات الصن

تطكير االنتاج  كتسكيؽ المعمؿ مف حيث الكـ كالنكع كزيادة العكائد االقتصادية التي يحققيا 
 المعمؿ .
ف لـ يكف معدكمان بيف المعمؿ كالك   -6 زارات االخرل ضعؼ الترابط الكظيفي كا 

التي يمكف اف تستفاد مف إنتاجو مما انعكس ذلؾ سمبان عمى الكفاءة اإلنتاجية كالتسكيقية كمف 
 ثـ مستكل العكائد االقتصادية المتحققة .

 . االســتنتــاجــات  
مؤشرات  تطكير اك تراجع حيث مف مختمفة زمنية بمراحؿ المعمؿ مرَ   -3

باالعتبارات السياسية كاالقتصادية كاالمنية كالتخطيطية التي كالتسكيؽ, كقد ارتبط ذلؾ  االنتاج
 مجاؿ في مرحمة التطكر (4114-5:;3)كانت سائدة خالؿ كؿ مرحمة , حيث تتمثؿ المدة

( التي تمثؿ االنييار ;413-4115كالتسكيؽ مقارنة بالمراحؿ االخرل خالؿ المدة ) االنتاج
تدىكر االكضاع االمنية كالسياسية كاالقتصادية منذ كالتراجع الحقيقي لمقطاع الصناعي بسبب 

  .4115احتالؿ العراؽ في نيساف 
 عاـ نيساف في العراؽ احتالؿ بعد السيما كبيسة اسمنت معمؿ يعاني  -4

 االنتاجية كفاءتو ضعؼ عمى سمبيان  انعكست كالتسكيؽ االنتاج عديدة في مشاكؿ مف .4115
  . المكانية التنمية مستكيات يرتطك  في اسيامو ضعؼ ثـ كمف كاالقتصادية
 في تراجع الى ذلؾ ادل مما لممعمؿ الحككمية السياسات دعـ ضعؼ  -5

 في مساىمتو ضعؼ ثـ كمف كالنكع الكـ حيث مف كاالقتصادية االنتاجية كفاءتو مستكل
 .الدراسة منطقة ضمف المتاحة التنمكية  لإلمكانيات االمثؿ االستغالؿ  تحقيؽ

 كتتعدا اسكاقا يمتمؾ كبيسة كاف اسمنت معمؿ اف الدراسة خالؿ مف اتضح -6
 فضالن ,  االخرل المحافظات الى  منتجاتو لتصؿ تتعدل كقد االنبار كمحافظة الناحية حدكد
 . 3;;3 عاـ قبؿ السيما منتجاتو لتسكيؽ خارجية اسكاقا يمتمؾ كاف انو  عف

 بمغت نسبة فقد, االسمنت كالكزارات  صناعة بيف ارتباط ىناؾ اف اتضح -7
 األعمار كزارة اما,  لمعمؿ مف المستفيدة الكزارات نسبة مف%( 49) المائية المكارد كزارة

 في , التكالي عمى%( 37) المعمؿ مف استفادتيا نسبة بمغت فقد كالتربية كالتجارة كاإلسكاف
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 المعمؿ مف المستفيدة الكزارات نسبة مف%( 36) االستفادة نسبة بمغت البمديات كزارة أف حيف
 المعمؿ مف المستفيدة الكزارات مجمكع مف%( :) استفادتيا نسبة بمغت الكيرباء كزارة اما, 
 الكزارات مجمكع مف%( 6) المعمؿ منتجات مف استفادتيا نسبة بمغت  النقؿ كزارة  ,اما

 نسب مجمكع مف%(4) نسبة القطاع ىذا استفاد فقد الزراعي القطاع نسبو اما , المستفيدة
 معمؿ منتجات لتصريؼ محميان  سكقان  شكمت الكزارات فيذه .المعمؿ مف المستفيدة الكزارات
 .الحككمية كالكزارات االسمنت صناعة بيف الترابط تعزيز في دكر لو كىذا كبيسة أسمنت

 . لــتـــوصيــاتا
 تعزيز بيدؼ كبيسة اسمنت معمؿ منيا يعاني التي المشاكؿ معالجة ضركرة -3

 . المكانية التنمية مستكيات تطكير في دكره
 شؤكف ادارة في الصحيحة العممية المعايير عمى االعتماد عمى العمؿ  -4
 في المختصة الكفاءات ذك كالمينية العممية الككادر إعداد خالؿ مف كذلؾ االسمنت صناعة

 الفساد كمحاربة , كالحزبية كالعشائرية الشخصية االعتبارات دكر عف بعيدان  المجاؿ ىذا
 .المستكيات مختمؼ كضمف أشكالو كبكؿ  اإلدارم

 ؛ المعمؿ في العاممة القكل كتأىيؿ لتدريب متطكرة مراكز انشاء عمى العمؿ -5
 افضؿ لتحقيؽ كذلؾ الميارية المستكيات كبمختمؼ الالزمة العاممة القكل اعداد اجؿ مف

 . االسمنت لصناعة اإلنتاجية الكفاءة تحقيؽ مع المتاحة التنمكية لممؤىالت االستغالؿ
 استغالؿ أفضؿ تحقؽ التي المتطكرة الصناعية التكنكلكجيا استعماؿ ضركرة  -6
 الكـ حيث مف المعمؿ لمنتجات كالتسكيؽ اإلنتاج كاقع تطكير مع المتاحة التنمكية لإلمكانيات

 . كالنكع
 صناعة دعـ في الحككمية السياسات دكر تفعيؿ عمى العمؿ الضركرم مف -7
 مع , جديدة انتاجية خطكط لفتح المالي الدعـ تقديـ خالؿ مف كذلؾ كتطكيرىا االسمنت
 العكائد كزيادة لممعمؿ االنتاج مستكيات تطكير بيدؼ القائمة االنتاجية الخطكط تطكير

 المنتجات منافسة مف المحمي لإلنتاج الالزمة الحماية تكفير إلى باإلضافة , االقتصادية
 مف , لإلسمنت االستيراد عممية لتنظيـ صارمة ضكابط كضع خالؿ مف كذلؾ , المستكردة

 . كبيسة اسمنت لمعمؿ االقتصادية اإلنتاجية الكفاءة مستكل عمى الحفاظ أجؿ
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 االستغالؿ كايقاؼ المتاحة التنمكية لممؤىالت االستغالؿ افضؿ تحقيؽ -8
 الحفاظ اجؿ مف االسمنت صناعة في الداخمة الثركات سيما ال ليا منتظـ كالغير العشكائي

 .االسمنت انتاج في االستدامة متطمبات لتمبي عمييا
 في البحثية كالمراكز كبيسة اسمنت معمؿ بيف الكظيفي الترابط تحقيؽ -9
 يسيـ كبما كالتسكيقية اإلنتاجية كفاءتو كرفع  المعمؿ منتجات تطكير أجؿ مف ,  المحافظة

 . كبيسة ناحية في المكانية التنمية تحقيؽ في
 االحاالت

 الصناعية التنمية لتجربة اقتصادم -جغرافي تحميؿ,  كاخركف المحمدم بدع حميد ياسيف (3)
 الرابع السنكم بالمؤتمر الخاص العدد,  العراقية الجامعة – اآلداب كمية – اآلداب مداد مجمة,  العراؽ في

 .   494ص ـ4137 -ق3658,  اآلداب لكمية
 496المصدر نفسة ص (4)
 .;413, الحسابات قسـ, االستبياف استمارة,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة (5)
 قسـ مديرة,  الييتي ازىار الميندسة مع لقاء,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع,  الميدانية الدراسة  (6)

 .;39/4/413 االثنيف, النكعية
 جياد الجبار عبد مدني الميندس مع لقاء,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة  (7)

  . ;39/4/413 االثنيف, التسكيؽ قسـ مدير, الييتي
 جياد الجبار عبد مدني الميندس مع لقاء,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع,  الميدانية الدراسة (8)

 .;44/3/413 االثنيف, المعمؿ في التسكيؽ مدير,  الييتي
 مدير,  السالـ عبد جماؿ الميندس مع لقاء,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع,  الميدانية الدراسة  (9)

 .;44/3/413 االثنيف, المعمؿ في  التنسيقية المجنة
 , حامد ىندم الميندس مع شخصية مقابمة, لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة (:)

 . ;44/3/413 بتاريخ االثنيف, يـك, المعمؿ مدير
 يـك,  النكعية السيطرة قسـ, االستبياف استمارة, لمباحث ميداني كتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة (;)

 .;3/413/ 44 بتاريخ الثنيف
 مدير , حامد ىندم الميندس مع لقاء,  لمباحث ميداني كتثبيت استطالع,  الميدانية الدراسة  (31)

 .;44/3/413 بتاريخ االثنيف, يـك, المعمؿ
 لمعمكـ االنبار جامعة مجمة,  كبيسة أسمنت معمؿ لمكقع مناخي قكيـت, الجنابي رجب حميد  (33)

 .54ص,  ;411, االكؿ كانكف,  الرابع العدد,   الرابع المجمد,   االنسانية
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 كالتسكيؽ االدارة قسـ, االستبياف استمارة,  لمباحث الميداني كالتثبيت استطالع, الميدانية الدراسة (34)
,39/4/413;. 
 الى اشارة مع العراقي االقتصاد في االستثمارية كالفرص البيئة العبيدم, ابراىيـ عمي محمد فاضؿ (35)

 353 ص , 4131 األنبار, جامعة , كاالقتصاد اإلدارة كمية ,(  ـ.  غ)  ماجستير رسالة , األنبار محافظة
. 

(15)_source:- AL – Hadithi , Hassan M. Ali . ''patterns and policies of 
Industrial  Locatio  in Iraq 1960 1985'' . Un published ph . D. thesis Central 

school of planning and     statistics in Warsaw , 1988 . Table 27 , p. 257  
 


