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الولخص0

يرمي البحث الى التعرف عمى واقع الييكل الصناعي في محافظة ديالى من حيث دراسة مفيوم

الييكل الصناعي وأنماطو  ،والفروع الصناعية الموجودة في المحافظة لعام 1 5105

أما مشكمة البحث فقد تمثمت بالسؤال اآلتي :ىل إن الصناعة القائمة في المحافظة قد استثمرت

جميع اإلمكانات المتاحة لمنشاط الصناعي في محافظة ديالى ( الموارد الطبيعية والبشرية )  ،وىل
أن الييكل الصناعي يتالءم واإلمكانات الكبيرة التي تمتمكيا المحافظة  ،وىل ىناك تباين في ىيكل

الصناعة التحويمية عمى مستوى أقضية محافظة ديالى.

أما فرضية البحث؛ فجاءت باإلجابة عمى التساؤالت السابقة  ،تمتمك محافظة ديالى اإلمكانات

الضخمة التي لم تستثمر بعد أو أنيا استثمرت جزئيا في النشاط الصناعي الذي حقق نمواُ نسبياً ،
غير ان استثمارىا في الصناعة لم يكن بشكل كفوء ولم تكن متوازنة وعادلة في أقضية المحافظة ،

بسبب مشكالت عدة تتعمق بالصناعة والتنمية  ،فضال عمى أن ىناك تباين كبير في توزيع

الصناعة التحويمية عمى مستوى أقضية المحافظة 1

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي والتحميمي  1وأىم ما توصل الية البحث :

 -0دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره ومنحو التسييالت الالزمة وتوفير الحماية لو
حتى يستطيع االرتقاء بمنتجاتو الى مستوى المنافسة 1

 -5العمل عمى تشجيع البرامج اإلعالمية والتي تساىم في زيادة وعي المواطنين بأىمية المنتجات
الوطنية وذلك لتشجيع المؤسسات والمنتجات الوطنية وزيادة اىميتيا لالقتصاد الوطني 1

 -3زيادة الوعي بأىمية المشاريع الصغيرة والكبيرة وتوضيح دورىا في التنمية االقتصادية 1
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Manufacturing structure in Diyala province 2015
(Special study on small and large industries)
Dr. Mai Thamer Ragab Abboud
Diyala University/Faculty of Education for Humanities
Geographical section
Dr.Maythamer@yahoo.com
Abstract:
The industrial sector is an important sector that contributes effectively to the gross
domestic product hence , the support of the industrial sector and upgrading the existing
industries should be the main objectives any development policy as this sector has a
significant relative weight among economic sector .
The importance of small industries as best field to absorb some of the products of large
prospects and the production of small enterprises , so it is not strange that coordination
and cooperation between the two industries and it is necessary to identify ways of
cooperation and the relation ship between the two activities to achieve the objectives of
its existence .
The research aims to identify the reality of the industrial structure in diyala
governorate in terms of studying the concept of industrial structure and its patterns and
the industrial branches in the province for the year 2015 .
The problem of the research has been the province has invested all the possibilities
available for industrial activity in them , and whether the industrial structure fit the greet
potential of the province , and is there a difference in the structure of manufacturing in
the provinces of diyala .
The hypothesis of the research came in answer to the previous question . Diyala
province has huge potential that has not yet invested or invested in part in the industrial
activity , which has grown relatively ,but its investment in the industry was not efficient
development , as well as there is a significant , related industry and manufacturing at the
district level .
The research was based on the descriptive approach and the analytical mothod .
The most important findings of the research :
1- supporting the private sector and providing infrastacture and providing protection to
him so that he can raise his products to the level of competition.
2- Encouraging information programs that contribute to citizens awareness of the
importance of national products in order to encourage national and increase their
importance to the national products .
3- raising awareness of the importance of small and large enterprises and clarifying their
role in economic development .
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المقدمة:
در عمى تأمين احتياجات السكان ،فضالً عن حجم الوفورات االقتصادية
تعد الصناعة نشاطًا قا ًا
الناجمة عنيا  ،ونظ ارً لتشعب النشاط الصناعي وتداخالتو مع االختصاصات المختمفة فقد حظي

بعناية عمم االقتصاد  ،االجتماع ،االدارة والجغرافية وال سيما في الدول المتقدمة .

وتعرف الصناعة التحويمية بانيا تحويل المواد االولية الى منتجات نيائية أو منتجات وسيطة .

فروع الصناعات التحويمية وأرقام تصنيفيا الدولي :

فروع الصناعة التحويمية

 -0الغذائية والمشروبات والتبغ

رقم التصنيف
30

 -5النسيجية والمالبس والجمود

35

 -4الورق والطباعة والنشر

34

33

 -3الخشب واالثاث

35

 -5الصناعة الكيمياوية

 -6الصناعات اإلنشائية ( التعدينية الالفمزية )

36

 -8الصناعات اليندسية

38

 -7الصناعات المعدنية األساسية

 -8الصناعات التحويمية األخرى .

37

39

مشكمة البحث:
تمثمت مشكمة البحث بالسؤال اآلتي:

 -0ىل أن الصناعة القائمة قد استثمرت جميع اإلمكانات المتاحة لمنشاط الصناعي في محافظة
ديالى  ،وىل أن الييكل الصناعي في المحافظة يتالءم واإلمكانات الكبيرة التي تمتمكيا .

 -5ىل ىناك تباين في ىيكل الصناعة التحويمية عمى مستوى أقضية محافظة ديالى؟
فرضية البحث:

 -0تمتمك محافظة ديالى اإلمكانيات الضخمة التي لم تستثمر بعد أو أنيا استثمرت جزئياً في

النشاط الصناعي الذي حقق نمواً نسبيا ،غير ان استثمارىا في الصناعة لم يكن يشكل بشكل كفوء
ولم تكن متوازنة وعادلة في مناطق المحافظة ،بسبب مشكالت عدة تتعمق بالصناعة والتنمية .

 -5ىنالك تباين كبير في توزيع الصناعة التحويمية عمى مستوى أقضية المحافظة .
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هدف البحث:
يتمحور البحث حول الكشف عن أىمية الصناعة التحويمية في المحافظة لتأخذ دورىا بشكل أكبر
واالعتماد عمييا في فروع النشاط الصناعي التحويمي  ،لما ليذه الصناعات من أثر عمى مستوى

الحياة العامة لممواطن  ،وعمى اقتصاد المحافظة من ناحية أخرى .

حدود منطقة البحث

تتمثل منطقة الدراسة بمحافظة ديالى التي تقع بين خطي طول 45,56 - 44,55
شرقاً ودائرتي عرض  35,16 - 33,3شماالً  ،وتبمغ مساحتيا  07685كم ، 5وتتكون من ستة
أقضية ىي قضاء بعقوبة مساحتو 0631كم 5وعدد سكانو  553060نسمة  ،قضاء المقدادية تبمغ

مساحتو 0133كم 5وعدد سكانو  535749نسمة  ،قضاء الخالص تبمغ مساحتو  5994وعدد
سكانو  355074نسمة  ،قضاء بمدروز تبمغ مساحتو  6581كم 5وعدد سكانو  036753نسمة ،

اما قضاء خانقين فقد بمغت مساحتو  3505كم 5وعدد سكانو  504169نسمة ،وقضاء كفري

بساحة بمغت  5536كم 5وعدد سكانو  47835نسمة  ،كما مبين في الخريطة ( )0والبعد الزماني

لمدراسة ويتحدد بعام .5105
منهجية البحث:

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي لوصف عناصر الظاىرة المدروسة  ،وعمى المنيج التحميمي

لتحميل العناصر المختمفة والكشف عن العالقات المكانية التي تربطيا مع بعضيا ومع غيرىا من

الظواىر الجغرافية الصناعية .

خريطة ( )3التقسيمات االدارية لمحافظة ديالى

المصدر :وزارة الموارد المائٌة الهٌئة العامة للمساحة  ،شعبة انتاج الخرائط ،خرٌطة محافظة دٌالى االدارٌة 355555/1
لعام .4512

مفهوم الهيكل الصناعي:

إن دراسة األىمية النسبية لكل فرع صناعي نسبة إلى مجموع النشاط الصناعي يدعى بدراسة

الييكل الصناعي أو البنية الصناعية  ،وىذه الدراسة يمكن أن تعتمد واحداً أو أكثر من المعايير
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المعتمدة في دراسات جغرافية الصناعة لبيان أىمية كل فرع صناعي مثل معايير عدد المصانع ،
عدد العمال  ،قيمة اإلنتاج  ،قيمة مستمزمات اإلنتاج والقيمة المضافة ،ويشير الييكل النسبي إلى

األىمية التي يشغميا كل فرع صناعي إلى عموم القطاع الصناعي ،وان إجراء المقارنات بين ىياكل
الصناعة المختمفة مكانياً وزمانياً يوضح التباين بينيا والطريق الذي سمكتو الصناعة في ىذا البمد

أو ذلك لموصول إلى الييكل الجديد ،وفي ضوء ذلك يمكن التخطيط أو العمل لمتأثير في طبيعة

الييكل الصناعي لمواكبة التطورات العالمية أو لمواكبة المتطمبات االجتماعية واالقتصادية ومدى
ترابط الصناعة وقدرتيا في اعتماد المواد األولية والمواد نصف المصنعة المحمية في التطور

الالحق ،آخذين بالحسبان التطورات التقنية السريعة وظيور صناعات ومنتجات جديدة واختفاء
صناعات كانت قائمة مما يتطمب باستمرار تعديال في تصنيف الصناعة وفي تحديد الوزن النسبي
المرغوب فيو لمييكل الصناعي لكي يتوافق وديناميكية التطور الصناعي .0

تتغير حالة الييكل الصناعي بين آونة وأخرى تبعا لمقدار واتجاه التغير في فروع الصناعة

إيجابا وسمبا وتتفاعل العديد من العوامل في ذلك ومن أبرزىا التطبيق غير المتماثل لمتقنيات في
العمميات الصناعية لفروع الصناعة  ،تبدل أحوال السوق في سعتيا وقدرتيا أو في أنماط الطمب

عمى السمع الصناعية  ،تطور أو تراجع قدرة اإلقميم أو الموقع عمى إمداد صناعة ما بمطالبييا ،وقد
يحصل التغير أيضاً عند إعادة النظر بالتنظيمات الصناعية واإلدارية وتمك التي تخدم الصناعة
مثل إنشاء مراكز لمبحث والتطوير الصناعي ومراكز لتدريب العاممين  ،معاىد وجامعات تقنية ،

اكتشاف واستثمار موارد معدنية جديدة  ،إنتاج محاصيل صناعية  ،الصناعات التي تتمكن من

اإلفادة من ىذه اإلجراءات تتطور بنسب تفوق غيرىا .5

ال تحدث التغيرات في الييكل الصناعي بشكل منتظم وايجابي دائما  ،لذلك فإن السيطرة عمييا

والتحكم بيا وتنظيميا أمر حيوي لكنو في غاية الصعوبة في أحيان عدة  ،إضافة إلى إن تصحيح

االتجاىات المكانية والقطاعية ليا يتطمب وقتا وجيدا وامكانات كبيرة وقد ال تستثمر

جيود

التصحيح إال بعد حين  ،واذا كان الييكل الصناعي القائم قد اتخذ نمطاً معيناً لو بشكل تمقائي ،
فأن دور التخطيط سيكون أكثر وضوحا في رسم وتحديد نمطا من الممكن الوصول إليو في

المرحمة القريبة وربما ىدفا آخر في األمد البعيد

3

.

أنماط الهيكل الصناعي:
يمحظ وجود نمطين من أنماط اليياكل الصناعية يعبر عنيا بمصطمح التخصص

 Specializationوالتنوع

 ، Diversificationيعني التخصص الصناعي االقتصار عمى
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صناعة واحدة أو أنواع محددة منيا في منطقة أو إقميم ما وتكتسب أىمية وليا نصيب في بناء
ىيكل الصناعة نسبة إل ى عموم النشاط االقتصادي  ،أما التنوع فيعني وجود أو قيام صناعات
متنوعة ومتعددة اإلنتاج في منطقة واحدة كما يمكن أن يعرف التنوع الصناعي بأنو وجود عدد كبير
من المصانع المتنوعة اإلنتاج في إقميم معين أو عمى مستوى البمد الواحد  ،والتنوع الصناعي قد

يعني االكتفاء الذاتي ويعمل عمى تقوية مواقع القطاع الصناعي في المنطقة  ،وىكذا كانت المناطق

المتنوعة صناعيا أكثر ثباتا واستق ار ار ومقاومة إلخطار األزمات االقتصادية والبطالة من المناطق

المتخصصة صناعيا .4

واقع هيكل الصناعة التحويمية في محافظة ديالى لعام :1035
ظل النشاط الصناعي في محافظة ديالى ولمدة طويمة مقتص ار عمى الصناعات االستيالكية

التي تمبي حاجة سكان المحافظة منيا  ،وقد وجدت لبعض الصناعات أسواق خارجية سواء أ كانت
خارج المحافظة أم خارج البمد ،لكنيا ظمت موجية بشكل رئيسي نحو سوق المحافظة  ،وذلك ألن

المنشآت الصناعية في المحافظة كانت صغيرة في طاقاتيا اإلنتاجية مما اليمكن من تمبية طمب

األسواق الخارجية بمنتوجاتيا باستمرار  ،لذا كان النشاط الصناعي في المحافظة مقتص ار عمى
فروع الصناعات الغذائية واإلنشائية والكيربائية  ،وينتج ذلك التغير في البنية الصناعية بسبب

استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل مما يؤدي إلى إقامة صناعات جديدة منسجمة بذلك
مع خصائص اإلقميم وقدراتو عمى توطن الصناعة فيو فضال عن عوامل خارجية وداخمية أخرى ليا

اثر في إحداث تغيرات فييا  ،يأتي التطور الصناعي في محافظة ديالى اثر المقومات المحمية
المتوفرة فييا من حيث توفر المواد األولية واأليدي العاممة وراس المال والسوق .

وفيما يتعمق بواقع ىيكل الصناعة التحويمية في محافظة ديالى والتي تعني أىم القطاعات

الصناعية األساسية الموجودة فعال فييا  ،وىذا ما يتضح في الجدول (  )0اذ بمغ عدد المعامل

 0657معمال حقق  01691فرصة عمل  ،وقد شغمت الصناعات المعدنية اإلنشائية المرتبة

االولى في محافظة ديالى من حيث عدد معامميا البالغ  731معمالً حقق  5587فرصة عمل ،
بينما جاءت صناعة الخشب بالمرتبة الثانية من حيث عدد معامميا البالغ  455معمالً عمل فييا

 0191عامالً  ،بينما جاءت الصناعات الغذائية والمشروبات بالمرتبة الثالثة عمى مستوى المحافظة

بمغ عدد معامميا  595ووفرت  0463فرصة عمل من المحافظة  ،كما مبين في الخريطة (، 5

) 6، 5، 4 ، 3
جدول ()3

هيكل الصناعة التحويمية في محافظة ديالى لعام 1035
الفرع الصناعً

عدد المنشآت

عدد
العاملٌن
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(الف دٌنار)

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج (الف دٌنار)
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(الف دٌنار)
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 -1الصناعات الغذائٌة
والمشروبات والتبغ
 -4الصناعات النسٌجٌة
(الغزل والنسٌج والملبوسات
والجلود)
 -1صناعة الخشب
 -2الصناعات الكٌماوٌة
-4الصناعات اإلنشائٌة
 -2الصناعات المعدنٌة
األساسٌة
الصناعات التحوٌلٌة األخرى

493

1241

23499249

19299295

14295499

112

125

1122339

142111

1959444

224
4
215

1595
2
3492

11319259
19599
419942999

4394521
2221
431242539

9924413
15442
425411911

11

4431

425411911

134229922

134419424

11

45

44245

45442

1412269

223444114

222129592

999224932 15495

1432
المجموع
المصدر :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً  ،وحدة الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة لعام
. 4513
مالحظة  :جاء ترتٌب الجداول فً ضوء اقسام التصنٌف الدولً للنشاط الصناعً

خريطة ()1

عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة في محافظة ديالى لعام 1035

خريطت ( )4قيمت االنتاج في الصناعاث الصغيرة والكبيرة في
محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )3عدد العاملين في الصناعاث الصغيرة والكبيرة في
محافظت ديالي لعام 5105
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خريطت ( )5قيمت مستلزماث االنتاج في الصناعاث الصغيرة والكبيرة
في محافظت ديالي لعام 5102

خريطت ( )6القيمت المضافت في الصناعاث الصغيرة والكبيرة في
محافظت ديالي لعام 5105

المصدر  :الخرائط ( )4 ،3 ،2 ،1 ،4من عمل الباحثة اعتمادا على الجدول ()1

مما تقدم ال بد من توضيح كل قطاع لكي يتم التعرف عمى الفروع الصناعية فيو وعمى وفق

اآلتي:

 -0الصناعات الغذائية :
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تعد الصناعات الغذائية من الصناعات متعددة اإلشكال واألنواع وىي تعتمد عمى اإلمكانات
والخامات الموجودة في الريف  ،وأغمب ىذه الصناعات انتشا ار ىي صناعة األلبان وتجفيف

الخضر والفواكو وصناعة العصائر والمشروبات والمخممالت والمربيات وصناعة طحن الحبوب

وتعميب المحوم والمعجنات والخبز ،توضع المؤسسات الغذائية الكبرى بالقرب من المدن حيث
السوق االستيالكية الواسعة كما ىو الحال في صناعة طحن الحبوب وصناعة المشروبات وتعميب

المحوم والمعجنات والحمويات .5

بمغ عدد المنشآت في ىذا الفرع الصناعي في محافظة ديالى لعام  5105نحو  595منشاة

صناعية من مجموع  6731منشاة صناعية في البمد  ،ووفرت فرص عمل إلى  0463عامالً من

المحافظة ،وأسيمت بحوالي  75589769بآالف دينار من قيمة اإلنتاج ،وحققت فيو قيمة مضافة
بمغت 75589769الف دينار ،كما مبين في الخريطة ( ،)6 ،5 ،4كما مبين في الجدول ()0

مما يشير إلى إن ىذه الصناعات في المحافظة حققت ارباحاً كبيرة وشكمت نسبة عالية عمى

مستوى عموم القطر.

وفيما يتعمق بتوزيع الصناعات الغذائية الصغيرة في محافظة ديالى فقد جاء قضاء بعقوبة

بالمرتبة األولى بواقع  077معمال وبقوة عمل بمغت  656عامالً  ،حقق قيمة مضافة بمغت

 4546781ألف دينار كما مبين في الجدول ( )5جاء قضاء المقدادية بالمرتبة الثانية بواقع 33

معمال ووفر  058فرصة عمل  ،كما جاء قضاء بعقوبة بالمرتبة من حيث توزيع الصناعات

الغذائية الكبيرة حيث بمغ عدد منشآتو  01معمالً وفرت  358فرصة عمل  ،كما مبين في

الجدول ( )3والخريطة () 8، 7

جدول ()1
واقع الصناعات الغذائية الصغيرة في محافظة ديالى لعام 1035
القضاء

عدد
المنشآت

عدد العاملٌن

قٌمة اإلنتاج (
الف دٌنار)

 -1بعقوبة
المقدادٌة
 -1الخالص
-2خانقٌن
-4بلدروز
 -2كفري

122
11
41
14
19
-

434
149
42
94
191
-

4293259
1344255
319141
244244
1539222
-

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف
دٌنار)
1929949
113151
124113
149424
194219
-

القٌمة المضافة
(الف دٌنار)
2324295
1411192
121449
191294
944544
-

المصدر :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على :

بيانات
وحدةفيالحاسبة
الصناعي ،
مديرية اإلحصاء
لإلحصاء ،
المركزي
الم ،
التخطيط
وا
الفروع ،الصناعيت
العاملين
خريطت ( )8عدد
الصغيرة في
الصناعيت
الجيازالفروع
نشآث في
زر(ة )7عدد
خريطت
الصغيرة في محافظت ديالي لعام 5105
لعام 5105
محافظت ديالي
. 5105
غير منشورة لعام
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خريطت ( )9قيمت االنتاج في الفروع الصناعيت
الصغيرة في محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )01قيمت مستلزماث االنتاج في الفروع
الصناعيت الصغيرة في محافظت ديالي لعام 5105
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خريطت ( )00القيمت المضافت في الفروع الصناعيت الصغيرة
في محافظت ديالي لعام 5105

المصدر :الخرائط ( )11 ، 15 ،9 ،9 ،2من عمل الباحثة اعتمادا على الجدول ()4

جدول ()1
واقع الصناعات الغذائية الكبيرة في محافظة ديالى لعام 1035
القٌمة المضافة
(الف دٌنار)

قٌمة االجور
بآالف دٌنار

قٌمة اإلنتاج (
الف دٌنار)
32411392

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف
دٌنار)
11322525

القضاء

عدد
المنشآت

بعقوبة

15

عدد
العاملٌ
ن
139

44544322

1235235

1995495

1124349

المقدادٌة
الخالص

1

12

121155

2131459

-

خانقٌن

-

-

-

-

-

-بلدروز

-

-

-

-

-

--

كفري

-

-

-

-

-

-

المصدر :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً  ،وحدة الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة لعام
. 4513
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 -5الصناعات النسيجية ( صناعة الغزل والنسيج والممبوسات والجمود ) :
تعد الصناعات النسيجية من الصناعات التي ليا أىمية خاصة في حياة المجتمع من خالل

توافرىا لمغزول والحياكة واأللبسة الجاىزة المختمفة ،المنتوجات الجمدية المتنوعة  ،المالبس ،

االفرشة  ،الخياطة وغيرىا  ،أسيم ىذا الفرع الصناعي في محافظة ديالى عام  5105بحوالي

 034منشاة صناعية من مجموع  7656منشأة عمى مستوى القطر  ،وباعتبار عدد العاممين فقد

وفر ىذا القطاع  071فرصة عمل في المحافظة من مجموع  35883عامل عمى مستوى البمد ،
وفيما يتعمق بمؤشرات اإلنتاج مثمت نحو  0344559الف دينار والقيمة المضافة 0818666

ألف دينار ،كما مبين في الجدول ( . )0

وفيما يتعمق بتوزيعيا في محافظة ديالى فقد جاء قضاء خانقين بالمرتبة األولى من حيث عدد

المعامل والبالغ  75معمال محققا قيمة إنتاج بمغت  538411باأللف دينار وقيمة مضافة بمغت
411195أاللف دينار  ،فقد جاء قضاء المقدادية بالمرتبة الثانية بواقع  37معمال وعدد عمال بمغ

 36عامالً  ،وقيمة مضافة بمغت  487494باأللف دينار  ،أما قضاء بعقوبة فقد جاء بالمرتبة
الثالثة بواقع  51معمالً وبمغ العاممين فيو  57عامالً محققا قيمة مضافة بمغت  951511باأللف
دينار  ،كما مبين في الخريطة (.)00، 01، 9، 8، 7
جدول ()1

واقع الصناعات النسيجية في محافظة ديالى لعام 1035
القٌمة المضافة
(الف دٌنار)

القضاء

عدد
المنشآت

عدد العاملٌن

قٌمة اإلنتاج (
الف دٌنار)

 -1بعقوبة

45

32

142435

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف
دٌنار)
24425

945455

المقدادٌة

12

14

412359

135513

292293

 -1الخالص

4

4

2255

1345

995

-2خانقٌن

23

23

319255

119159

255594

-4بلدروز

-

-

-

-

-

 -2كفري

-

-

-

-

-

الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
. 4513

 -3صناعات الخشب:
تعد صناعة الخشب واألثاث الخشبي من الصناعات التي تصنف ضمن الصناعات

االستيالكية ،ضمت محافظة ديالى من ىذه الصناعة نحو  475منشأة عام  5105من إجمالي
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عدد منشآت ىذه الصناعة عمى مستوى البمد والبالغة  4354منشأة صناعية كما مبين في الجدول
( ،)0عمل فييا  0191عامالً  ،وبمغت قيمة اإلنتاج 00538718ألف دينار  ،اما قيمة مستمزمات
االنتاج فبمغت  5595143باأللف دينار ،في حين بمغت القيمة المضافة  8946635باأللف
دينار في المحافظة  ،كما مبين في الجدول () 0

جاء قضاء بعقوبة بالمرتبة األولى من حيث عدد المعامل الموجودة فيو البالغ  548معمالً وفر

فرص عمل بمغت  505عامال محققا قيمة مضافة بمغت  4355675باأللف دينار  ،جاء قضاء
الخالص بالمرتبة الثانية بواقع  74معمالً محققاً فرص عمل وقيمة مضافة بمغت عمى التوالي

 510عامالً و 0365864باأللف دينار  ،جاء قضاء بمدروز بالمرتبة الثالثة فقد بمغ عدد المعامل

فيو  74معمالً عمل فييا ما يقارب  099عامالً محققاً قيمة مضافة بمغت  5613554باأللف
دينار  ،كما مبين في الخريطة (1 ) 00، 01، 9، 8، 7
جدول ()5

واقع الصناعات الخشبية في محافظة ديالى لعام 1035
القضاء

عدد
المنشآت

عدد العاملٌن

قٌمة اإلنتاج (
الف دٌنار)

313
451
141
199
34

3221213
1951511
993394
4999511
29411

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف
دٌنار)
1222241
319129
411519
493292
29114

القٌمة المضافة
(الف دٌنار)
2143424
1144942
432339
4451442
55112

429
 -1بعقوبة
المقدادٌة
23
 -1الخالص
29
-2خانقٌن
22
-4بلدروز
44
 -2كفري
الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
. 4513

اتصفت منشآت ىذه الصناعات في محافظة ديالى بأنيا صغيره وتعود ممكيتيا إلى القطاع

الخاص الذي لم يتمكن من إقامة منشآت كبيرة ليذه الصناعة  ،وقد تمثمت في المحافظة بصناعة
الخشب  ،إطارات المرايا وصناعة األثاث والثوابت الخشبية  ،النجارة  ،األثاث الخشبي  ،أثاث

ولوازم الخيزران  ،قطع ونشر وكبس األخشاب  ،نقش األخشاب  ،الموبيميات واألبواب الخشبية

واألثاث المكتبي والمنزلي .

 -4الصناعات الكيمياوية:

ىي مجموعة الصناعات التي تصنع منتجاتيا بعممية كيميائية وتمك التي تنتج موادا كيميائية ،

وتعد من الصناعات التي ليا أىمية كبيرة في االقتصاد اإلقميمي والقومي  ،وتستخدم في كل فروع

النشاط البشري  ،تتألف من مجموعة واسعة من الصناعات أىميا صناعة األحماض والقمويات
واألمالح والبالستيك والمطاط الصناعي واأللياف الصناعية والعطور والعقاقير وغيرىا. 6
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ضمت محافظة ديالى من ىذه الصناعات نحو  5منشأة صناعية  ،بمغ عدد العاممين فييا 7
عمال  ،وبالنسبة العتبارات قيمة اإلنتاج نجد إنيا حققت قيمة بمغت  8198باأللف دينار ونحو

 01654ألف دينار من القيمة المضافة وتركزت في قضاء بعقوبة كما مبين في الجدول ( ، )6
والخريطة ()00، 01، 9، 8، 7

جدول ()6

واقع الصناعات الكيمياوية في محافظة ديالى لعام 1035
عدد العاملٌن

قٌمة اإلنتاج
(الف دٌنار)
19599
-

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج (الف دٌنار)
2222
-

القٌمة المضافة
(الف دٌنار)
15442
-

عدد
القضاء
المنشآت
2
4
 -1بعقوبة
-4المقدادٌة
 -1الخالص
-2خانقٌن
- -3بلدروز
 -4كفري
الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
. 4513

 -5الصناعات اإلنشائية:
كبير وأساسيا في تنمية القطاع الصناعي واالقتصاد الوطني
ا
دور
إن لمصناعات اإلنشائية ا

والتجارة باعتبارىا صناعات كثيفة العمل ورأس المال وان تطور صناعة المواد اإلنشائية في العراق
مرتبط بمشاريع قطاع البناء والتشييد من ناحية وعمى توفر المادة األولية المحمية من ناحية أخرى ،

وليذا أشار أحد الباحثين إلى إن نمو ىذا القطاع مرتبط بالمادة األولية أوال والحاجة إلى منتجات
ىذا القطاع ثانيا التي ترتبط في الغالب مع ما ينفذ من مشاريع ضخمة تقوم بيا الشركات الكبرى ،

اآلمر الذي يستمزم توفير المستمزمات الضرورية من منتجات ىذا القطاع  ،فضالً عن توفير القدرة

الشرائية لدى األفراد حتى يتحقق الطمب عمى ىذه المواد . 7

تتصف موادىا األولية ومنتجاتيا بأنيا كبيرة الحجم ورخيصة الثمن في معظم األحيان  ،مما أدى

إلى أن تكون معظم مصانعيا قريبة من موادىا األولية والسوق لكي توفر عمييا تكاليف النقل  ،كان

إسيام محافظة ديالى من الصناعات اإلنشائية عام  5105بنحو  731منشاة صناعية وأسيمت

بنحو  5587عامال أما قيمة اإلنتاج ومستمزمات اإلنتاج والقيمة المضافة فكانت عمى التوالي
 571703830 ، 550454158 ، 639967889باأللف دينار كما مبين في الجدول ()0

وفيما يتعمق بتوزيع ىذه الصناعة في محافظة ديالى فقد جاء قضاء بعقوبة بالمرتبة األولى بواقع

 516معمالً لمصناعات المعدنية الالفمزية الصغيرة محققا فرص عمل بمغت  0409عامالً وقيمة

مضافة بمغت  715461بآاللف دينار كما مبين في الجدول ( ، )7جاء قضاء خانقين بالمرتبة
الثانية بواقع  68معمال محققاً  086فرصة عمل  ،وقيمة مضافة بمغت  ، 0553165أما قضاء
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المقدادية فقد جاء بالمرتبة الثالثة فقد بمغت عدد منشآتو  58معمالً  ،وبمغ عدد عامميو  77عامالً ،
كما مبين في الخريطة (1) 00 ، 01، 9، 8، 7

أما توزيع الصناعات المعدنية الالفمزية الكبيرة في المحافظة؛ فقد جاء قضاء بمدروز بالمرتبة

األولى من حيث عدد منشآتو البالغة  46معمال كبي ار  ،وفر فرص عمل بمغت  0916عامال ،
وبمغت القيمة المضافة  059857556باأللف  ،جاء قضاء بعقوبة بالمرتبة الثانية حيث بمغ عدد

معاممو  58معمال  ،وبمغ عدد العاممين فيو  0355عامال ،أما القيمة المضافة؛ فكانت
 019069875باأللف  ،كما مبين في الجدول ( ، )8والخريطة ( . ) 06، 05، 04، 03، 05
جدول ()7

واقع الصناعات المعدنية الالفمزية الصغيرة في محافظة ديالى لعام 1035
قٌمة اإلنتاج (
الف دٌنار)
9424954
1129523
443941
1229525
14555
141993

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف دٌنار)
4399124
412112
159422
342929
3425
41239

القٌمة المضافة
(الف دٌنار)
253245
1111211
132424
1431544
15145
39214

عدد
عدد
القضاء
المنشآت العاملٌن
1219
354
بعقوبة
22
49
المقدادٌة
24
42
الخالص
194
49
خانقٌن
1
1
بلدروز
22
44
كفري
الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
. 4513

جدول ()8
واقع الصناعات المعدنية الالفمزية الكبيرة في محافظة ديالى لعام 1035
القضاء
بعقوبة
المقدادٌة
الخالص
خانقٌن
بلدروزكفري

عدد
المنشآت
49
1
1
24
-

عدد
العاملٌن
1133
21
191
1954
-

قٌمة األجور
بآالف دٌنار
2129455
429255
953255
9224123
-

قٌمة اإلنتاج
(الف دٌنار)
442919425
15134555
24595555
153155925
-

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف دٌنار)
123449149
4495424
49414555
12321392
-

القٌمة المضافة
(الف دٌنار)
159149924
1943149
12942555
149942434
-

الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
. 4513
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خريطت ( )03عدد العاملين في الصناعاث المعدنيت
الالفلزيت الكبيرة في محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )05عدد المنشاث في الصناعاث المعدنيت
الالفلزيت الكبيرة في محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )05قيمت مستلزماث االنتاج في الصناعاث
المعدنيت الالفلزيت الكبيرة في محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )04قيمت االنتاج في الصناعاث المعدنيت
الالفلزيت الكبيرة في محافظت ديالي لعام 5105
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خريطت ( )06القيمت المضافت في الصناعاث المعدنيت الالفلزيت
الكبيرة في محافظت ديالي لعام 5105

المصدر :الخرائط ( )36 ،35 ،31 ،31 ،31من عمل الباحثة اعتمادا عمى الجدول ()8

إن المؤشرات المذكورة تؤكد لنا أن ىذه الصناعات تشغل وزنا ميما مقارنة مع الصناعات

التحويمية األخرى وفق معايير الصناعة كافة ،ويعود ذلك الى توافر مستمزمات قيام ىذه الصناعات
من مواد خام (أطيان ،حصى ،رمل) في المحافظة  ،كذلك توفر أسواق واسعة لتصريفيا ،مما

يظير لنا قدرة منشآت ىذه الصناعات عمى االستمرار بالعمل واإلنتاج وتوسيع مشاريعيا الحالية
وامكانية تطويرىا مستقبالً .

 -6الصناعات المعدنية األساسية:

تعد الصناعات المعدنية األساسية من الصناعات اإلنتاجية الميمة حيث تعتمد عمى منتجاتيا

الصناعات اليندسية التي ليا صناعاتيا المختمفة ومنتجاتيا المتنوعة في ميادين حياة السكان،
وغالبا ما تقوم ىذه الصناعات في األقاليم والدول الصناعية حيث توافر موادىا الخام األولية ،فضال

عن المعرفة التقنية ورؤوس األموال الضخمة التي تتطمبيا عممياتيا الصناعية .

ويمحظ من الجدول ( )0أن في محافظة ديالى ما يقارب أل  00منشأة لمصناعات المعدنية

األساسية عمموا فييا نحو  5653عامال وبمغت قيمة اإلنتاج ومستمزمات اإلنتاج والقيمة المضافة

كال عمى التوالي نحو . 056509676 ، 055749944 ، 571603850
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وفيما يتعمق بتوزيع ىذه الصناعة في محافظة ديالى فقد جاء قضاء بمدروز بالمرتبة األولى من
حيث توزيع الصناعات المعدنية األساسية (صناعات صغيرة ) بمغت  5معامل عمل فييا  9عمال

محققا قيمة مضافة بمغت  5006ألف دينار ،وجاء قضاء بعقوبة بالمرتبة الثانية بواقع  4معامل

عمل فييا  9عمال  ،وحقق قيمة مضافة بمغت  563454باأللف كما مبين في الجدول ()9
والخريطة ( .)8،9،01،00 ،7وفيما يتعمق بتوزيع الصناعات المعدنية األساسية وخاصة الكبيرة

منيا فقد تركز في قضاء بعقوبة معمل  0عمل فيو  5635عامالً محققا قيمة إنتاج بمغت

 318648595وقيمة مضافة بمغت  055951654باأللف كما مبين في الجدول ()01
جدول ()9
واقع الصناعات المعدنٌة األساسٌة ( صناعات صغٌرة ) فً محافظة دٌالى لعام 4513
قٌمة مستلزمات
عدد العاملٌن قٌمة اإلنتاج ( الف
عدد
القضاء
اإلنتاج ( الف دٌنار)
دٌنار)
المنشآت
44225
494142
9
2
بعقوبة
9199
112955
1
1
المقدادٌة
الخالص
خانقٌن
45929
41942
9
3
بلدروز
كفري

القٌمة المضافة
(الف دٌنار)
441242
1314
4114
-

الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
. 4513

جدول ()30

واقع الصناعات المعدنية الكبيرة في محافظة ديالى لعام 1035
القضاء

بعقوبة
المقدادٌة
الخالص
خانقٌن
بلدروزكفري

عدد
المن
شآ
ت
1
-

عدد
العاملٌن

قٌمة االجور
بآالف دٌنار

قٌمة اإلنتاج (
الف دٌنار)

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف
دٌنار)

القٌمة المضافة
(الف دٌنار)

4414
-

43919421
-

159429394
-

134492949
-

133935442
-

الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
. 4513

 -7صناعات تحويمية أخرى :وتتمثل ىذه الصناعات بصناعة الحمي الكاذبة ،المجوىرات

والمصوغات ،صناعة السالسل الذىبية ،اآلالت الموسيقية والرياضية ،لعب األطفال الخشبية

والبالستيكية ،السبح ،أحزمة لمفقرات ،أطقم األسنان وغيرىا ،وتتصف ىذه الصناعات بأنيا تتطمب
االتصال الوثيق بمستيمكييا لغرض التعرف عمى أذواقيم وتمبية احتياجاتيم منيا ،والميارة التي

يتميزون بيا العاممون فييا ليا دور في رواجيا واتساع سوقيا والسيما بعضيا التي يحتاج اتقانيا
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معرفة مينية خاصة بعممياتيا الصناعية ومتطمباتيا من المواد االولية المختمفة  ،أسيمت ىذه
الصناعات في محافظة ديالى نحو  03معمالً موجود في قضاء بعقوبة  ،عمل فييا ما يقارب من

 51عامال كما يالحظ من الجدول ( )00والخريطة (. ) 50، 51، 09، 08، 07
جدول ()33
واقع الصناعات التحويمية األخرى في محافظة ديالى لعام 1035
عدد العاملٌن

قٌمة اإلنتاج ( الف
دٌنار)
24211
-

قٌمة مستلزمات
اإلنتاج ( الف دٌنار)
454421
-

عدد
القضاء
المنشآت
45
11
بعقوبة
المقدادٌة
الخالص
خانقٌن
بلدروزكفري
الجدول من جمع وحساب الباحثة باالعتماد على :
وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لإلحصاء  ،مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً ،قسم الحاسبة  ،بٌانات غٌر منشورة  ،لعام
4513

خريطت ( )07عدد المنشاث في الصناعاث التحويليت االخرى
في محافظت ديالي لعام 5105
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القٌمة المضافة
(الف دٌنار)
141229
-
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خريطت ( )08عدد العاملين في الصناعاث
التحويليت االخرى في محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )09قيمت االنتاج في الصناعاث
التحويليت االخرى في محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )51قيمت مستلزماث االنتاج في الصناعاث
التحويليت االخرى في محافظت ديالي لعام 5105

خريطت ( )07القيمت المضافت في الصناعاث
التحويليت االخرى في محافظت ديالي لعام 5102

المصدر :الخرائط ( )41 ،45 ،19 ،19 ،12من عمل الباحثة اعتمادا على الجدول ()11
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االستنتاجات:
 -0عدم قدرة الصناعة في المحافظة عمى النمو والتوسع بسبب ضيق السوق ومشاكل التمويل
والمنافسة الخارجية وعدم وجود سياسة اقتصادية صريحة لحماية السمع المحمية.

 -5إن غياب دور التخطيط الصناعي في توقيع المشاريع الصناعية  ،وعدم وجود أي إستراتيجية
تنموية مالئمة لتطوير المناطق المتأخرة صناعيا قد أدى إلى وجود تباين واضح في التوزيع المكاني

لممشاريع الصناعية داخل المحافظة من خالل تركزىا ضمن مناطق معينة عمى حساب المناطق

األخرى مما انعكس سمبا عمى وجود مناطق متطورة نسبيا وأخرى متأخرة صناعيا 1

 -3جاءت الصناعات المعدنية اإلنشائية بالمرتبة األولى من حيث عدد المصانع الموجودة في
محافظة ديالى بواقع  731معمال  ،حقق  5587فرصة عمل  ،بينما جاءت صناعة الخشب
بالمرتبة الثانية من حيث عدد مصانعيا البالغ  455مصنعا عمل فييا  0191عامال  ،أما
الصناعات الغذائية والمشروبات فجاءت بالمرتبة الثالثة  ،حيث بمغ عدد معامميا  595مصنعا ،

وفرت فرص عمل بمغت  0463من المحافظة 1

 -4وفيما يتعمق بتوزيع الفروع الصناعات في محافظة ديالى حسب االقضية فقد جاء قضاء
بعقوبة بالمرتبة األولى في توزيع الصناعة الغذائية الصغيرة والكبيرة بواقع (  ) 01( ) 077مصنعا

لكل منيما عمى التوالي  ،أما الصناعات النسيجية فقد جاء قضاء المقدادية بالمرتبة األولى بواقع
 37مصنعاً  ،وجاء قضاء بعقوبة بالمرتبة األولى في الصناعات الخشبية حيث بمغ عدد مصانعيا
 548مصنعا ،

 -5وفيما يتعمق بتوزيع الصناعات اإلنشائية الصغيرة في محافظة ديالى فقد جاء قضاء بعقوبة
بالمرتبة األولى بواقع  516معمالً  ،أما توزيع الصناعات اإلنشائية الكبيرة فقد جاء قضاء بمدروز
بالمرتبة األولى من حيث عدد مصانعيا البالغة  46مصنعا 1

التوصيات:

 -0دعم القطاع الخاص وتوفير البني التحتية لتطويره ومنحو التسييالت الالزمة وتوفير الحماية
لو حتى يستطيع االرتقاء بمنتجاتو إلى مستوى المنافسة 1

 -5العمل عمى تشجيع البرامج اإلعالمية والتي تساىم في زيادة وعي المواطنين بأىمية المنتجات
الوطنية وذلك لتشجيع المؤسسات والمنتجات الوطنية وزيادة أىميتيا لالقتصاد الوطني 1

 -3زيادة الوعي بأىمية المشاريع الصغيرة والكبيرة وتوضيح دورىا في التنمية االقتصادية ،
وتعزيز الترابط والتشابك بينيما 1

 -4اعتماد إستراتيجية صناعية بعيدة المدى تحافظ عمى التوازن والتكييف الييكمي ووضع النظم
واالستقرار 1
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 -5دعم المنشآت الصناعية والمعامل التابعة لمدولة واعادة تأىيميا والنيوض بيا لتسيم بشكل
فعال في تنمية االقتصاد الوطني.

 -6تحقيق الترابط المتبادل بين الزراعة والصناعة واقامة الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات
الصغيرة والحرفية في الريف والتي تسيم في زيادة دخل المواطنين وتقميل اليجرة الى المدن ومن ثم

تامين عالقة مناسبة بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية.

 -7ايالء االىتمام الكافي لصغار المنتجين الصناعيين من كسبة وحرفيين وأصحاب الورش
الصناعية الصغيرة ومساعدتيم عمى النيوض بمشاريعيم.

 -8دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأس مالو واعادة ىيكمتو عبر ربطو بو ازرة الصناعة والمعادن

لتمويل القطاع الصناعي بكافة مفاصمو وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف االستثمارية

المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.
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