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 مقىماتها وبنيتها  الصناعاث الطبيت يف حمافظت البصرة
 وتىزيعها اجلغرايف

 أ.م.د . راشد عبد راشد الشريفي الباحث: بالسم جارح عبد الحسن المياحي     
               balasimja@gmail.com rashed.abd@uobasrah.edu.iq   

 جامعة البصرة / كمية اآلداب/ قسم الجغرافية ونظم المعمومات الجغرافية
 الممخص:

 تحميؿ عوامؿ التوطف الصناعي لمصناعات الطبيةإلى و إلى دراسة  البحثييدؼ ىذا 
، ومعرفة تأثير ىذه العوامؿ عمى الصناعات الطبية في محافظة كالطبيعية والبشرية واالقتصادية

البصرة، إذ يتطمب مجموعة مف العوامؿ األساسية البد االعتماد عمييا عند التفكير في اختيار الموقع 
صناعي األخرى الصناعي كالمواد األولية واأليدي العاممة والسوؽ والطاقة ومستمزمات اإلنتاج ال

 لممشروع وتوفير جميع أنواع الخدمات األخرى السيما البنى التحتية، فضاًل عف سيولة عرض و
 دراسة بنيتيا الصناعية و إلى باإلضافة وصوؿ المنتوج الصناعي إلى األسواؽ المحمية والخارجية،

الث مباحث تمثؿ , حيث تكوف البحث مف ث األقضية وحسب األيدي العاممةتوزيعيا الجغرافي حسب 
المبحث األوؿ بدراسة عوامؿ التوطف لمصناعات الطبية في محافظة البصرة , بينما تمثؿ المبحث 
الثاني بدراسة بنيتيا الصناعية ,في حيف تمثؿ المبحث الثالث بدراسة التوزيع الجغرافي لمصناعات 

بحث إلى جممة مف الطبية في محافظة البصرة حسب األقضية وحسب األيدي العاممة, وتوصؿ ال
االستنتاجات منيا ساىمت مقومات التوطف الصناعي التي تتصؼ بيا محافظة البصرة بتوطف 

أحجاميا منيا بنية الصناعات الطبية في منطقة الدراسة بتبايف  الصناعات الطبية فييا , وتتميز
وتوصؿ البحث  ( منشأة ,3( منشأة وكبيرة الحجـ )4والمتوسطة الحجـ ) ( منشأة88صغيرة الحجـ )

إلى ضرورة أنشاء المزيد مف الصناعات الطبية في منطقة الدراسة ,أضافة إلى تقديـ الدعـ الحكومي 
 المالي لمشاريع الصناعات الطبية في محافظة البصرة.

 .الكممات المفتاحية )الصناعة, الطبية ,عوامل , التوطن , الجغرافي ,قضاء , التباين (
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Abstract 

    This research aims to study and analyze the factors of industrial settlement 
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of the medical industries such as natural, human and economic, and to know 

the impact of these factors on the medical industries in Basra Governorate , 

as it requires a set of basic factors that must be relied upon when thinking 

about choosing the industrial site such as raw materials, labor, market, energy 

and production requirements.The other industrial projects of the project and 

the provision of all other types of services, especially the infrastructure, as 

well as the ease of display and access of the industrial product to the local 

and foreign markets, in addition to studying its industrial structure and its 

geographical distribution according to districts and according to the 

workforce, where the research consists of three sections representing the first 

topic by studying the factors.The settlement of medical industries in the 

province of Basra, while the second topic represents the study of its industrial 

structure, while the third topic represents the study of the geographical 

distribution of medical industries in the province of Basra according to 

districts and according to the workforce.The endemicity of medical industries 

in it, and the structure of medical industries is distinguished in the survey 

region.They vary in size, including small-sized(80)facilities,medium-sized 

(4) facility and large-sized (3) facility, and the research concluded the need to 

establish more medical industries in the study area, in addition to providing 

government financial support for medical industries projects in Basra 

Governorate. 

 المقدمة 
أف النشاط الصناعي يمكف أف يقوـ في موقع آخر إال أف نجاح الصناعة في 
موقعيا ال يمكف ضمانو إال باختيار الصناعة المناسبة وأقامتيا في الموقع المناسب 

ذي تتييأ ليا فيو كؿ أو معظـ عوامميا الموقعية مما ساىـ ذلؾ في تفوقيا في أىميتيا ال
عمى الصناعات األخرى التي تشاركيا الموقع، وبيذا فإف توطف الصناعة يعني نجاحيا 

وبذلؾ يعرؼ  , (1)في موقعيا، وىذا يؤدي إلى زيادة أىميتيا مقارنة بالصناعات األخرى
قوة الجذب الذاتية في إقميـ ما لقياـ الصناعة أو بعض فروعيا التوطف الصناعي )بأنو 
ليا القدرة عمى الجذب الصناعي ال نتاج نوع أو اكثر مف  بتوفير عوامؿ موقعيو
, فإف لمصناعة دور كبير في إيجاد التطور االقتصادي  (2)المنتجات الصناعية(

تنتج منتجات  واالجتماعي في منطقة الدراسة, فالصناعات الطبية ىي صناعات
تعويضية لألعضاء البشرية المفقودة وكذلؾ ىي صناعات تجميمية عالجية ميمة 

 ساىمت في إشباع وسد احتياجات المواطف البصري  عمى اختالؼ أنواعيا.
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 أواًل:مشكمة البحث
 -صاغ الباحث مشكمة الدراسة بالتساؤالت التالية:

توطف الصناعات ماىي أنواع عوامؿ التوطف الصناعي التي ساىمت في  -1
 الطبية في محافظة البصرة ؟

ىؿ لعوامؿ التوطف الصناعي الطبيعية والبشرية واالقتصادية دور ميـ في  -2
 توطف الصناعات الطبية في محافظة البصرة؟

 ما ىو واقع ىذه الصناعات مف حيث بنيتيا وتوزيعيا الجغرافي؟ -3
 فرضية البحث ثانيًا:

 تـ صياغة فرضيات الدراسة باآلتي:
في  األىميةلعوامؿ التوطف الصناعي الطبيعية والبشرية واالقتصادية دور بالغ  -1

 توطف الصناعات الطبية في محافظة البصرة.
وفي توزيعيا الجغرافي مف  بنيتيااتخذت أنواع الصناعات الطبية تباينا في  -2

 تبعا لمقومات التوطف . ألخرقضاء 
 ثالثًا: هدف البحث

مؿ التوطف الصناعي في منطقة الدراسة ,ودراسة ييدؼ البحث إلى دراسة عوا  
 بنيتيا الصناعية وتوزيعيا الجغرافي.

 رابعًا: أهمية الدراسة 
تمثمت أىمية دراسة الصناعات الطبية في محافظة البصرة باعتبارىا أحد فروع 
الصناعات التحويمية، التي تساىـ بتعويض وعالج ما يفقده األنساف مف أعضاء جسده 

ت أىميتيا بعدـ تناوؿ الباحثوف ليذا الموضوع عمى مستوى محافظة ، كما وظير 
البصرة، مما تطمب ضرورة البحث في موضوعيا، فضاًل عف اىتماـ الباحث الجغرافي 

 ديد المشكالت التي تعترض نموه.في النشاط الصناعي لغرض بياف واقعو وتح
 خامسًا: منهجية البحث

حافظة البصرة محورًا لمدراسة , والمنيج أعتمد البحث المنيج اإلقميمي لكوف م 
الوصفي المتمثؿ بدراسة واقع الصناعات الطبية واستخداـ التحميؿ لمبيانات والمعمومات 
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بعد الحصوؿ عمييا مف الميداف , والمنيج االستقرائي المتمثؿ في المشاىدة والمالحظة 
 والمقابالت الشخصية مع أصحاب المنشآت الطبية. 

 نطقة الدراسةسادسًا: حدود م
التي تقع في أقصى  (،1الحظ خريطة ) محافظة البصرة المكانيةتمثمت بحدود 

( ○31.28¯-○29.85¯) الجزء الجنوبي مف العراؽ وتمتد ما بيف دائرتي عرض
شرقًا، ويحدىا مف الشماؿ محافظتي  ( ○48.38¯-○46.48¯) شمااًل، وقوسي طوؿ

الخميج العربي والكويت ومف الغرب  ميساف وذي قار ومف الشرؽ إيراف ومف الجنوب
)قضاء وىي كـ 2821 محافظة المثنى، وتضـ محافظة البصرة عشرة أقضية في عاـ

البصرة وقضاء الزبير وقضاء أبي الخصيب وقضاء الفاو وقضاء شط العرب وقضاء 
اليارثة وقضاء الدير وقضاء القرنة وقضاء المدينة وقضاء األماـ الصادؽ  ع( كما 

فظة تسع نواحي متمثمة )ناحية سفواف وناحية خور الزبير وناحية أـ قصر تضـ المحا
وناحية السيبة وناحية البحار وناحية النشوة وناحية عز الديف سميـ وناحية الشافي 

( 3142449)2821، ويبمغ عدد سكانيا 2(كـ19878وناحية الثغر( وتبمغ مساحتيا )
 نسمة.

مف خالؿ واقع الصناعات الطبية في أما الحدود الزمانية: فتمثمت الدراسة 
 (.2821 -1956محافظة البصرة لممدة )
 سابعًا: هيكمية البحث

تناوؿ البحث ثالث محاور رئيسية ,فضاًل عف المقدمة والنتائج والمقترحات ,  
تناوؿ المبحث األوؿ عوامؿ التوطف لمصناعات الطبية في محافظة البصرة , وتناوؿ 

الصناعات الطبية وتصنيفيا , بينما تناوؿ المبحث الثالث  المبحث الثاني دراسة بنية
 لعاممة وحسب األقضيدراسة التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية حسب األيدي ا
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 موقع منطقة الدراسة من العراق(: 1خريطة )
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 المبحث االول
 لتوطن الصناعات الطبية في محافظة البصرةا العوامل

التي والبشرية واالقتصادية ييدؼ ىذا المبحث دراسة اىـ المقومات الطبيعية 
في توزيعيا وتباينيا  البصرة وأثرتساىمت في توطف الصناعات الطبية في محافظة 

وفيما يأتي دراسة تفصيمية عف تأثير ىذه العوامؿ عمى الصناعات  مؿالمكاني وتش
 البصرة.الطبية في محافظة 

 العوامل الطبيعية وتشملأواًل:  
 -الموقع الجغرافي:  - أ

لمموقع الجغرافي أىمية كبيرة في الدراسات الجغرافية ألنيا تحدد شخصية 
لمباشر في تنظيـ األنساف اإلقميـ وىو مف العوامؿ المؤثرة في حياة سكانو التصالو ا

لحياتو االقتصادية، وىو يمثؿ الخطوة األولى في التحميؿ المكاني، ولمموقع أىمية في 
جذب السكاف نحو األنشطة االقتصادية المختمفة في المواقع التي تتوفر فييا إمكانات 

اؽ ،تقع محافظة البصرة في الجزء الجنوبي الشرقي مف العر (3)النجاح والسيما الصناعة
شمااًل(، وقوسي طوؿ °31،28¯–°29،85¯وموقعيا الفمكي بيف دائرتي عرض)

شرقا(، ويحدىا مف جية الشماؿ الغربي محافظة ذي قار ومف ° 48،38¯-46،48°)¯
الجية الغربية محافظة المثنى باإلضافة إلى محافظة ميساف مف جية الشماؿ، كذلؾ 

وب وتطؿ عمى الخميج العربي المنفذ تحاذييا دولتيف ايراف مف الشرؽ والكويت مف الجن
كـ، وبذلؾ فإف الموقع الجغرافي 68البحري الوحيد لمعراؽ بطوؿ حدود بحرية تبمغ 

لمحافظة البصرة يتميز بالمنافذ االستراتيجية البرية المتمثمة بالطرؽ الرئيسية والبحرية 
وس، والمعقؿ( وأبي فم مف خالؿ وجود عدة موانئ منيا )أـ قصر، وخور الزبير، والفاو،

مما ساىـ في سيولة اتصاليا  فضاًل عف ميناء الفاو قيد األنشاء خالؿ فترة الدراسة،
بالدوؿ المجاورة مما ساىـ ىذا الموقع عمى نشوء وتطور الصناعات بشكؿ عاـ 
والصناعات الطبية بشكؿ خاص في المحافظة وذلؾ عف طريؽ سيولة وصوؿ 

المستوردة الداخمة في ىذه الصناعات مف المنافذ والحصوؿ عمى المواد األولية السيما 
البرية والبحرية بكؿ حرية ويسر وبأقؿ التكاليؼ بسبب قربيا مف المنافذ البحرية وموقعيا 
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مما تقدـ يتبيف أف الموقع الجغرافي  الجغرافي المميز مقارنة مع المحافظات األخرى،
خارجي، فموقعيا المجاور لمحافظة البصرة أىمية كبيرة عمى المستوى الداخمي وال

لممحافظات الجنوبية قد وفر ليا سوقًا إقميميًا لمنتجات الصناعات الطبية المقامة والتي 
كما أف موقع محافظة البصرة يمثؿ حمقة وصؿ بيف  تفتقر إلييا اغمب ىذه المحافظات،

العراؽ ودوؿ العالـ عف طريؽ موقعيا البحري وىذا الموقع يمكف ساىـ في االتصاؿ 
 باألسواؽ وتجييزىا بالمنتجات أو الحصوؿ عمى المواد األولية.

 - السطح: -ب
يعد السطح مف العوامؿ الطبيعية الميمة المؤثرة عمى قياـ الصناعة وعمى 
طبيعة استعماالت األرض المختمفة، فالسطح الذي يتصؼ باالنبساط ال يحتاج إلى 

 . (4)عمى خفض التكاليؼأعماؿ تسوية عند إقامة المشاريع عميو، مما يساعد 
إما بالنسبة لسطح محافظة البصرة فإنو يقع ضمف السيؿ الرسوبي الذي يشغؿ 

%( مف مساحتيا ويتسـ باالنبساط 47،25القسـ الشرقي مف المحافظة ويشكؿ نسبة )
العاـ مع االنحدار البطيء مف الشماؿ إلى الجنوب، بسبب قمة الترسبات التي أرسبتيا 

(ـ ليصؿ إلى 4،5ا االتجاه، إذ يبمغ ارتفاع األرض في شماؿ القرنة )مياه األنيار بيذ
، إما بالنسبة (5)(ـ عند ضفاؼ شط العرب ضمف قضاء أبي الخصيب8،5أقؿ مف )

لمقسـ الغربي مف محافظة البصرة فيو جزء مف اليضبة الغربية، وتسمى بصحراء 
مساحة المحافظة مف  %(52،75وتشكؿ نسبة ) ،2كـ(18868الزبير وتبمغ مساحتو )

(ـ الحد الفاصؿ بينيا وبيف السيؿ الرسوبي، ثـ 5الكمية ويعد خط االرتفاع المتساوي )
تأخذ مستويات أرضيا باالرتفاع التدريجي باالتجاه نحو الشماؿ والشماؿ الغربي لتصؿ 

 .(6)فوؽ مستوى سطح البحر لذا تتسـ إراضييا باالنبساط العاـ (ـ275إلى ارتفاع )
يتضح مما سبؽ ذكره أف سطح األرض في محافظة البصرة يتصؼ ويتميز عمومًا 
باالنبساط إال أنو ال توجد عوائؽ أماـ إنشاء الطرؽ والمنشآت الصناعية، مما يساعد 

نشاء الصناعات الطبية في المحافظة عمى اختالؼ أنواعيا.   عمى تركز وا 
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  -المناخ:  -ج
يعد المناخ مف العناصر الطبيعية المؤثرة عمى كافة النشاطات البشرية 
واالقتصادية بمختمؼ جوانبيا ومف ضمنيا النشاط الصناعي فالمناخ لو تأثير مباشر 
في كافة عناصر الحياة كالماء والطاقة والغذاء واليواء وطرؽ النقؿ والصحة والخدمات 

اف الصحية بأشكاؿ مختمفة فيو يؤثر في بعض وتتحدد عالقة المناخ بحالة األنس,  (7)
الوظائؼ والتغيرات الحيوية في جسـ األنساف، فاالرتفاع العالي واالنخفاض الشديد في 
الضغط الجزئي لألوكسجيف في الرئتيف بسبب زيادة معدؿ التنفس، وارتفاع درجة الحرارة 

عالقة المناخ باإلنساف فوؽ نطاؽ الراحة ويؤدي ذلؾ إلى زيادة التعرؽ والشكؿ الثاني ل
، وتتميز الخصائص (8)تتمثؿ بالتأثير المباشر لبعض عناصر المناخ عمى صحتو

المناخية في محافظة البصرة خالؿ الصيؼ بارتفاع كبير في درجات الحرارة إذ أنيا 
ـ، بينما ال تيبط درجة الحرارة الصغرى عف °(58ترتفع في النيار إلى ما يقارب )

لظروؼ المناخية استخدامًا مكثفًا ألجيزة تبريد اليواء لتوفير األجواء ـ، وتتطمب ا°(25)
المالئمة في المنشآت ويترتب عمى ذلؾ تصاعد معدالت استيالؾ الكيرباء في اشير 
الصيؼ مقارنة مع باقي اشير السنة وبالتالي تزداد تكاليؼ اإلنتاج في الصناعات 

 .(9)التحويمية
ما بالنسبة لتأثير عناصر المناخ عمى صحة األنساف فتتمثؿ أوال بالحرارة التي أ
العناصر المناخية تأثيرًا عمى جسـ األنساف فالحرارة المرتفعة تحبط  أكثرتعد مف 

وظائؼ الجسـ وتخفض الحيوية وتعرض األنساف لإلصابة باألمراض المختمفة منيا 
اؾ الحراري وضربة الشمس، كذلؾ تؤدي الحرارة التقمصات أو التشنجات الحرارية واإلني

المرتفعة إلى إجياد العينيف مما يؤدي إلى اإلصابة بعدة أمراض كضعؼ البصر 
أما بالنسبة إلى الحرارة المنخفضة فتسبب  أو داء الزرقاء. واإلصابة بأمراض الساد

فاخ الرئة، أمراض مختمفة لإلنساف كأمراض الجياز التنفسي مثؿ التياب القصبات وانت
أما بالنسبة لمرطوبة فارتفاع . (18)كما تعد مالئمة لظيور أمراض المفاصؿ والروماتيـز

نسبتيا في اليواء في البيئات الحارة يؤدي إلى شعور األنساف بضيؽ التنفس، كما تزداد 
أما تأثير  الحاالت النفسية سوءًا مع ارتفاع معدالت الرطوبة المقترنة بالحرارة العالية،
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ادة سرعة الرياح تؤدي إلى حدوث العواصؼ الغبارية والتي تؤدي إلى ازدياد أعداد زي
مرضى حساسية العيوف وأمراض الربو وأمراض العيوف وىي تحمؿ كثير مف المموثات 

فالحبيبات التي تحمميا الرياح والتي يكوف  تتسبب في التأثير عمى صحة األنساف،
 أنسجة الرئتيف وتسبب تميؼ الرئة، ما يكروف( تترسب في 15قطرىا اقؿ مف )

باإلضافة إلى ذلؾ تؤثر برودة الرياح خصوصًا في حالة انخفاض نسبة الرطوبة في 
مما يتطمب زيادة في  (11)اليواء فتؤدي لزيادة اإلصابة بأمراض الجياز التنفسي

 استيالؾ األوكسجيف الطبي واألدوية المختمفة لمعالجة ىذه األمراض المختمفة.
 - رض:ال  -د

يعد عامؿ األرض مف عوامؿ التوطف الطبيعية الميمة عند إقامة المشروع 
الصناعي في منطقة ما أو إقميـ معيف وذلؾ لحاجة الصناعة لألرض، حيث توفر 

طبيعة الصناعة أحد اىـ العوامؿ  األراضي أو عدميا بالمساحة الكافية التي تتطمبيا
األساسية لتوطف الصناعة، أضافة إلى ذلؾ تؤثر األرض مف حيث مساحتيا 
وخصائصيا وموقعيا وأثمانيا، والسيما بالنسبة لمصناعات التي تحتاج إلى مساحات 

والتي تشمؿ مباني اإلدارة  واسعة مف األرض، إلقامة المصانع والمنشأة التابعة ليا،
والمستودعات. فكؿ صناعة تحتاج إلى مساحة مف األرض لتقيـ عمييا والمخازف 
لذلؾ  ،(12)ومساحتيا لعمميات التفريغ والتحميؿ واحتمالية التوسع المستقبمي مصانعيا

نالحظ أف اغمب أصناؼ الصناعات الطبية في محافظة البصرة كمنشآت النظارات 
ألرضي واإليجارات تأخذ الطبية ومختبرات صناعة األسناف بسبب ارتفاع أسعار ا

التوسع العمودي أو تشغؿ األدوار العموية مف البنايات. فمثال تتراوح أسعار اإليجارات 
دينار عراقي بأسعار ( 2888888-1588888في المنطقة التجارية المركزية مف )

بينما تكوف اإليجارات في األطراؼ منخفضة مقارنة بالمركز فيي تتراوح  2821عاـ 
،ويالحظ مف خالؿ الدراسة الميدانية أف  ( دينار عراقي،688888-488888مف )

مساحات األرض لمصناعات الطبية في منطقة الدراسة متباينة بحسب نوع الصناعة 
 والقطاع، أذ كانت الصناعات الطبية لمقطاع العاـ ليا النصيب األكبر مف المساحة،

ؾ لتواجدىا عمى األغمب أما الصناعات القطاع الخاص فقد سجمت نسبة صغيرة، وذل
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في المناطؽ التجارية المركزية لممدف والتي تكوف أثماف أراضييا أو أيجارىا مرتفع، 
وبذلؾ فإف مساحة األرض لمصناعات الطبية تختمؼ حسب حجـ كؿ صناعة سواء 
كانت كبيرة أو صناعات متوسطة الحجـ وصغيرة، يتراوح معدؿ مساحة صناعة 

منشأة الواحدة، أما بالنسبة لصناعة األسناف فيي األخرى لم 2ـ(28-15النظارات مف )
تتبايف حسب عائديو ممكيتيا، إذ إف المركز التخصصي لطب وصناعة األسناف األوؿ 

، لقدرة الدولة عمى 2ـ(2588التابع لمقطاع الحكومي يكوف ذا مساحة واسعة تبمغ إلى )
وجود ىذا المركز ضمف توفير مثؿ ىذه المساحات لصناعات القطاع العاـ مف خالؿ 

تجمع وتركز مجموعة خدمات صحية مثؿ مستشفى البصرة العاـ التعميمي ومصرؼ 
الدـ والعيادة االستشارية فضاًل عف وجود مركز لصناعة األطراؼ الصناعية، أما 

 -25بالنسبة لصناعة األسناف القطاع الخاص فمساحتيا تكوف اقؿ تتراوح بيف )
ة األوكسجيف الطبي فأنيا تصنؼ ضمف الصناعات التي ، أما بالنسبة لصناع2ـ(158

تحتاج إلى مساحة واسعة مف األرض مقارنة بصناعة النظارات واألسناف، ألنيا صناعة 
تحتاج إلى مساحة كبيرة لنصب اآلالت ومباني اإلدارة والمخازف، لذا تتراوح مساحتيا 

ة الحشد الشعبي شعبة بالنسبة لمقطاع العاـ لمنشأة األوكسجيف الطبي التابع لييئ
ما بالنسبة لمنشآت األوكسجيف التابعة أ 2ـ(18888المعدات الفنية فأف مساحتو تبمغ )

بينما صناعة األطراؼ  ،2ـ(1588-688لمقطاع الخاص فتتراوح مساحتيا بيف )
الصناعية التابعة لمقطاع الحكومي والمتمثمة بمركز التأىيؿ الطبي وصناعة األطراؼ 

في حيف ترتفع المساحة لصناعة األدوية لشركة  ،2ـ(4788ة تتراوح )الصناعية بمساح
 2ـ(12588سما الفيحاء لصناعة الدواء البالغة مساحتيا)

 - المياه: -ه
ومف النادر أف ال  تعد المياه عنصرا رئيسيا في جميع العمميات الصناعية،
ينقص حينًا آخر، تحتاج الصناعة مقدارًا مف الماء، ويزيد في مقداره أحيانًا وقد 

فعمميات التبريد والغسؿ والتنظيؼ وتوليد البخار تتـ باستخداـ الماء، وقد يكوف الماء 
مادة أولية أساسية أو ثانوية في عدد مف الصناعات، كما تتبايف الصناعات بحاجتيا 
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إلى المياه بصفات معينة قد تكوف خالية مف الشوائب واألجساـ العالقة أو خالية مف 
 .(13)ح التي تعمؿ عمى تآكؿ األنابيب والمراجؿاألمال

إما المياه المستعممة في الصناعات الطبية فالبد مف االىتماـ بنوعية المياه المستخدمة  
في العمميات التصنيعية، فالمياه المستخدمة ألغراض التبريد مثال ال يشترط أف تكوف 

كسجيف الطبي ألغراض تبريد نقية، كما ىو الحاؿ في المياه المستخدمة في صناعة األو 
، أما المياه المستخدمة في عمميات التصنيع الدوائي يشترط أف تكوف درجة (14)اليواء

%( وذلؾ لدخوليا كمادة خاـ في العممية التصنيعية، فقد عممت شركة 99.99نقاوتيا )
 سما الفيحاء عمى أنشاء محطة ماء ألمانية المنشأ بتنفيذ خبراء أردنييف وبسبب طبيعة
مياه محافظة البصرة المموثة اضطرت الشركة ألنشاء محطتيف لمماء ىي محطة 

(R.O وبعدىا محطة تصنيعية رئيسية ليا مواصفات خاصة لمماء الصناعي السيما )
 نيو ر تلكإبنظاـ الداخؿ في صناعة الدواء، إضافة إلى أف محطة المياه ىذه مزودة 

في أرقاـ ومواصفات التحميؿ لممياه  وظيفتو توقؼ المحطة عف العمؿ أثناء وجود خمؿ
المطموبة لصناعة األدوية في المحطة، وبالتالي يتوقؼ ضخ المياه لمتصنيع، وتبمغ 

( 4888( طف بالساعة، حيث تبمغ كمية المياه الصافية المستخدمة )3) طاقة المحطة
وكمية المياه الخابطة المستخدمة  لممصنع، (R.Oاليوـ ومصدرىا محطة ) لتر/

، ( لتر/15888) إلى ذلؾ تحتوي المحطة عمى نظاـ تسخيف وتبريد،  إضافة اليـو
درجة سميزية،  (3888فيستخدـ التسخيف في األنابيب لغرض تعقيميا بدرجة حرارة )

وتضخ ىذه المياه الساخنة في أنابيب المحطة لغرض التعقيـ وعدـ وجود أي كائف حي 
ؾ تحتاج المحطة إلى نظاـ تبريد بعد طفيمي وبكتيري أو أشنات داخؿ األنابيب، وكذل

عممية التسخيف لغرض إعادة العمؿ بالمحطة بعد التعقيـ، وعممية التسخيف والتبريد ىذه 
الف المياه المستخدمة في الصناعة الدوائية  ( أياـ مرة واحدة لغرض التعقيـ3) تتـ كؿ

 يجب في كؿ مرحمة تصنيعية يتـ فحصو حسب شروط وتعميمات منظمة الصحة
( خصائص المياه المستخدمة في الصناعات الدوائية 1ويبيف الجدوؿ رقـ ),(15)العالمية
 .مدة مف قبؿ منظمة الصحة العالميةوالمعت
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خصائص المياه الصناعية المستخدمة لصناعة الدوية في شركة سما  :(1) جدول
 0101الفيحاء والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية لسنة 

 (Pointerالمؤشر ) (Parameterالمعامل )
 P.H 5-7الرقم الهيدروجيني 

 سم/ سيمنز مايكرو ≤3،4 (Conductivityالتوصيمة )
 المميون من جزء ≤51 (TDSالمواد الصمبة الذائبة )

 جزء من المميون1-0 (Caصالبة )
 جزء من المميونMg) 1-0 (صالبة

 المميون من جزء ≤1،14 (Aluminum)اللمنيوم 
 المميون من جزء ≤1،0 (Nitrateالنترات)

 Pseudomonas 1))البكتريا الزائفة
 E.coli 1))البكتريا القولونية

 0101المصدر: شركة سما الفيحاء لمصناعات الدوائية في محافظة البصرة،
 وتتمثل العوامل البشرية ثانيًا: 

 -العاممة: السكان واليدي  -أ 
عمى النمو السكاني والتغيرات أف التطور االقتصادي بشكؿ عاـ يؤثر 

إذ يعتبر التصنيع سببًا في عمراف المدف ونموىا السريع مساحًة وسكانًا،  الديموغرافية،
والتصنيع ال يؤدي إلى نمو المراكز الحضرية فقط بؿ يؤثر في مظيرىا العمراني وزيادة 

في العممية  كما أف توفر األيدي العاممة يعد عنصرًا أساسياً  .(16)نشاطيا االجتماعي 
الصناعية الف توفرىا بالعدد الكافي والنوع المطموب ىو ضرورة ألي صناعة، وليذا 
تعد األيدي العاممة احد العناصر الرئيسية في العممية اإلنتاجية، والمناطؽ التي تتوفر 

كما أف مستوى  ا،ييفييا إيدي عاممة ماىرة ورخيصة تعد احد عوامؿ جذب الصناعة ال
فاءة لأليدي العاممة يعتمد بالدرجة األولى عمى التدريب الفني لمعماؿ الميارة والك

وبالنظر لندرة العماؿ الماىريف وميميـ لمتركز في  ومياراتيـ والبيئة الصناعية المتاحة،
ففي ىذه الحالة فإف المتغير األخير يمكف أف يكوف عاماًل فاصالً  في  أماكف معينة،

،ونالحظ بأف (17)تعمؿ بمستوى تكنموجيا متطورة توطف الصناعات السيما تمؾ التي
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أعداد سكاف محافظة البصرة في تزايد مستمر وذلؾ ألىمية محافظة البصرة وموقعيا 
المتميز وما تتمتع بو مف مقومات جذب السكاف وتزايدىـ سواء كاف بالزيادة الطبيعية 

ة والمعيشية لمسكاف بفعؿ زيادة الوالدات وقمة الوفيات، بحكـ تحسف األوضاع االقتصادي
أو بفعؿ الحركة المكانية المتمثمة باليجرة الوافدة إلى المحافظة مف المحافظات األخرى 
المجاورة مما أثر في تزايد لسكاف محافظة البصرة بشكؿ مستمر، فنالحظ أف عدد 

 نسمو، واصبح في عاـ (2468328) كاف (2818) السكاف لمحافظة البصرة لسنة
وتتبايف أعداد  ,( نسمو674121أي بزيادة قدرىا ) نسمو، (3142449) 2821

كما حسب نوع الصناعةاأليدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة 
 .(2يتضح مف الجدوؿ )

 أعداد اليدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة لعام :(0) جدول
0101 

 النسبة% عدد اليدي العاممة نوع الصناعة
 07،2 130 النظارات الطبية

 11،4 52 مختبرات صناعة السنان
 15 77 معامل الوكسجين الطبي

 4،3 44 الطراف الصناعية
 0،،4 011 الدوية
 111 511 المجموع

 .عمى الدراسة الميدانية باالعتماد انالمصدر: من عمل الباحث 
 - الحروب والمخمفات الحربية: -ب

العراؽ مف بيف أكثر بمداف العالـ في التموث بالمخمفات الحربية المتفجرات  يعد
وىذا  واأللغاـ األرضية والبحرية بسبب كثرة الحروب والصراعات التي شيدىا البمد،

المشاكؿ الكبيرة التي تؤدي إلى المخاطر البيئية الناتجة عف عمؿ  أحداألمر يعتبر 
(، كونيا تحدث بصورة مفاجئة ويكوف وجودىا األنساف والتي تعرؼ )بالخطر الخفي

أضحت مف اكبر اليواجس حوؿ السالمة لذا  مخفي أو غير منظور لدى عامة الناس،
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كما أف ،(18)باإلضافة إلى أنيا احد عوائؽ التطور والتنمية فيو العامة في العراؽ،
اقتصادية  تأثيرات تمؾ المخمفات الحربية ال تقتصر عمى األنساف بؿ تتعداه إلى نواحي

واجتماعية، ومف ابرز تمؾ التأثيرات ىي اإلصابات البشرية التي تقع في مقدمة اآلثار 
السمبية لتمؾ المخمفات الحربية، وتتبايف تمؾ اآلثار ما بيف إصابات بالجروح إلى بتر 
أحد األطراؼ إلى اإلصابات باألرواح، وغالبًا ما تكوف تمؾ اإلصابات مف جراء العبث 

تتواجد في تمؾ المناطؽ لغرض الحصوؿ عمى الخردة أو  الحربية التي بالمخمفات
لمحصوؿ عمى مادة النحاس منيا أو مف خالؿ عمميات الرعي في المناطؽ التي تحتوي 
عمى مخمفات حربية وحقوؿ لأللغاـ أو لغرض جمب األعالؼ لحيواناتيـ مف خالؿ 

والتي تكوف باألصؿ  الدخوؿ في المستنقعات لغرض جمب نباتات القصب والبردي
حقوؿ الغاـ مما يعرضيـ لإلصابة بالجروح أو بتر أحد األطراؼ أو الوفيات، ونتيجة 

 ( 3) ويالحظ مف الجدوؿ رقـ ,1988ىذه الحروب تـ أنشاء مركز األطراؼ منذ عاـ 
( سواء كانوا قتمى أو جرحى 2821-1988أعداد الضحايا في محافظة البصرة لممدة )

حيث بمغ أعداد القتمى في  خمفات الحربية عمى اختالؼ أنواعيا،بفعؿ انفجار الم
بمغ أجمالي مجموع بينما  , جريح (4879( قتيؿ وأعداد الجرحى )315المحافظة )

 باستثناء 2ـ(42966954المساحات القذائؼ العنقودية في محافظة البصرة قد بمغ )
اإلقميمي لشؤوف األلغاـ في قضائي البصرة والمدينة التي تـ تطييرىا مف قبؿ المركز 

المنطقة الجنوبية بالتعاوف مع الشركات األجنبية العاممة في الحقوؿ النفطية في 
وبمغت المساحات  ،2ـ(841786235محافظة البصرة، حيث بمغت مساحة األلغاـ )

، في حيف بمغت المساحات التي 2ـ(373891491المموثة بالمقذوفات الحربية بمغت )
 ( 4,كما في الجدوؿ ) 2ـ(573813662محافظة البصرة )تـ تطييرىا في 

أعداد الضحايا بفعل المخمفات الحربية في محافظة البصرة لمسنوات (: 4) جدول
(1،21-0101) 

عددا لضحايا  القضاء
عدد الضحايا  النسبة % القتمى

 النسبة % الجرحى

 37 00،7 35.4 134 البصرة
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 ، 330 01.4 43 شط العرب
 13.7 701 10.4 ،4 الزبير
 4.، 357 11.7 47 القرنة

 11 547 4.5 01 أبي الخصيب
 4.4 174 0.0 7 الفاو

 5.4 ،05 1.0 3 المدينة
 111 ،327 111 415 المجموع

 المركز اإلقميمي لشؤون اللغام في المنطقة الجنوبية، قسم التخطيط، المصدر:
 .0101بيانات غير منشورة،

بالمخمفات الحربية الموجودة فعاًل والمساحات المطهرة مساحة التموث (: 3) جدول
 م0101-0111لمسنوات 

 المساحات المطهرة المساحات الغير مطهرة المقذوفات الحربية اللغام القذائف العنقودية القضاء
 41022،22 0247415 0547112 014443 104234 أبي الخصيب

 7،42،370 0341،541 3271404 1،3220،1 17،،05 القرنة
 171400117 55،22423 2121722 5755550 30151133 الزبير
 11355277 303453 303453 1 1 البصرة
 511،2134 4013070،0 ،0،32301 0،1413424 442311 الفاو

 215،،1024 254517517 ،4074،031 505743437 1751، شط العرب
 7435،452 1 1 1 1 المدينة
 574214440 1057233424 4741،13،1 231724045 30،44،53 المجموع

 0101 بيانات غير منشورة، قسم التخطيط، المصدر: المركز اإلقميمي لشؤون اللغام في المنطقة الجنوبية، 

 - السياسة الحكومية: -ج 
يقصد بالسياسة الحكومية مجموعة مف اإلجراءات والوسائؿ والتدابير الالزمة 

التأثير في االتجاىات المكانية لعمميات التوطف لألنشطة  التي تتخذىا الدولة بيدؼ
أذًا ىي منظومة مف اإلجراءات الحكومية  الصناعية ألسباب ودوافع قد تكوف اجتماعية،

مصممة لدعـ النشاط االقتصادي وفي مجاؿ السياسة الصناعية التي تمثؿ ىدفيا 
الة العقبات وتصحيح الرئيسي في استباؽ التغير الييكمي وتيسير ذلؾ عف طريؽ إز 
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ما بالنسبة لمصناعات الطبية في محافظة البصرة فعممت الدولة أ, (19)إخفاقات السوؽ
ال يمكف منح إجازة  الطبية حيثبسف تشريعات وضوابط متعمقة بمشاريع الصناعات 

فتح منشآت صناعة النظارات الطبية أال لألشخاص الذيف يحمموف شيادة تقني 
مف خالؿ الدخوؿ في دورات تأىيمية تعميمية تنظميا دائرة  بصريات أو فاحص بصر أو
بالنسبة لمنشآت صناعة األسناف فإف منح أجارة  ، كذلؾ(28) صحة البصرة ليذه الشريحة

فتح مختبر صناعة األسناف ال يتـ إال لطبيب أسناف أو تقني صناعة األسناف يحمؿ 
عة الغازات الطبية ،كذلؾ بالنسبة لصنا شيادة دبموـ معيد طبي صناعة أسناف

والصناعية والتي تفرض الدولة عمى أصحاب ىذه المشاريع االلتزاـ بشروط السالمة 
لذا تتعرض ىذه المعامؿ لمجاف  والصحة في ممارسة العمؿ مع جودة اإلنتاج ونقاوتو،

تفتيش سواء كانت تابعة إلى دائرة صحة البصرة أو مف خالؿ مديرية الدفاع المدني 
اتباع الموائح والقوانيف في تمؾ المشاريع المتعمقة بقواعد السالمة المينية لالطالع عمى 

، أما بالنسبة لسياسة الدولة بالنسبة لصناعة األدوية في محافظة البصرة (21)والصحية
فتمثؿ بتوفير قطعة ارض جنس صناعي منطقة اآلركمي لالستثمار في مجاؿ صناعة 

دوية ومنح اإلجازات والموافقات بالبدء باإلنتاج الدواء وتأسيس شركة الفيحاء لصناعة األ
وتزويد القطاع الحكومي المتمثؿ بوزارة الصحة وكذلؾ القطاع الخاص  2812في عاـ 

بمنتجات الدوائية لمشركة وذلؾ لحصوليا عمى شيادة الجودة مف قبؿ وزارة الصحة 
، (22)وائية ( وىي اعمى مرتبة ضمف تصنيؼ الصناعات الدAالعراقية ضمف التصنيؼ )

ومف جانب آخر ونظرًا لما مرت بو المحافظة مف ظروؼ حرب الخميج األولى والثانية 
وتدىور الوضع األمني وحدوث 2883وحرب احتالؿ العراؽ وأحداث ما بعد عاـ 

التفجيرات اإلرىابية كؿ ىذه الظروؼ واألسباب نتج عنيا أعداد كبيرة مف المعاقيف في 
الدولة إلى التدخؿ مف خالؿ تقديـ الدعـ ليذه الطبقة سواء مما دعي  المجتمع البصري،

عف طريؽ توفير أطراؼ تعويضية طبية أو مساند عف طريؽ تأسيس وأنشاء مركز 
التأىيؿ الطبي وصناعة األطراؼ الصناعية في منطقة الكفاءات في محافظة البصرة 

ألوؿ لتقديـ ، وكذلؾ أنشاء المركز التخصصي لطب وصناعة األسناف ا1984في عاـ 
الخدمات التعويضية الطبية لسكاف المحافظة وبأسعار شبو مجانية ، إضافة إلى 
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االىتماـ بشريحة المعاقيف سواء كانوا مدنييف أو عسكرييف وذلؾ عف طريؽ شموليـ 
وكذلؾ  بالرعاية الصحية والرعاية االجتماعية بتخصيص رواتب شيرية لطبقة المعاقيف،

حافظة لمتابعة حاالت العوؽ لسكاف المحافظة وتقديـ الدعـ تشكيؿ لجاف طبية في الم
 ليـ.
 - النقل: -د

فعااًل في عممية التنمية االقتصادية حيث يعد العمود الفقري  يؤدي النقؿ دوراً 
وكفاءة النقؿ ال تعتمد عمى كمية السمع المنقولة  واألساس القوي لمفعاليات االقتصادية،

نما عمى نوعيتيا أيضًا، فالت  قدـ االقتصادي ال يمكف تحقيقو بدوف تطور شبكة الطرؽوا 
إذ  ألف النقؿ يسيـ بشكؿ كبير في تطور التجارة والتي بدونيا ال يمكف تطور الصناعة،

أنو عف طريؽ الصناعة يتحقؽ االستخداـ الشامؿ وبالتالي زيادة الدخؿ 
جميع األنشطة ،ويعتبر النقؿ بالسيارات الشرياف الرئيسي المستخدـ في (23)القومي

ألنو  الصناعية سواء في نقؿ المنتجات والبضائع والمواد واألشخاص في المحافظة،
يمتاز بالمرونة وحرية الحركة والسرعة في جميع االتجاىات، فتتـ عممية نقؿ المنتجات 
الطبية المصنعة مف مناطؽ إنتاجيا إلى مناطؽ األسواؽ سواء كانت أسواؽ داخمية 

افظات األخرى، إذ تستخدـ الشاحنات في نقؿ منتجات الصناعات محمية أو إلى المح
الطبية مثؿ قناني األوكسجيف واألطراؼ الصناعية والنظارات واألسناف باإلضافة إلى 
استخداـ الشاحنات متوسطة الحمؿ المبردة )البرادات( في نقؿ الدواء المنتج إلى مناطؽ 

وتختمؼ كمفة النقؿ حسب المسافة  التسويؽ سواء محمية أو إلى المحافظات األخرى،
  .ألؼ دينار (58-25) المقطوعة بيف منطقة اإلنتاج واألسواؽ وتتراوح محميًا بيف

كذلؾ يستخدـ النقؿ البحري في سد احتياجات البمد مف السمع والمواد االقتصادية 
د المختمفة وباعتبار محافظة البصرة الميناء التجاري البحري لمعراؽ في نقؿ واستيرا

%( مف المواد األولية واآلالت والمعدات 85المواد األولية مف دوؿ المنشأ، فإف )
لذلؾ فيو رئة  الداخمة في الصناعات الطبية يتـ استيرادىا عف طريؽ النقؿ البحري،

العراؽ التي يتنفس منيا المجتمع العراقي بشكؿ عاـ والبصرة بشكؿ خاص، وذلؾ بحكـ 
ييا والمتمثمة بوجود العديد مف الموانئ البحرية ومنيا )ميناء قربيا وتوفر البنى التحتية ف
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أـ قصر وميناء خور الزبير وميناء أبو فموس والمعقؿ( فإف موانئ العراؽ التجارية 
 .(24)تصنؼ ضمف الموانئ الحموالت العامة لممارسة أكثر مف نشاط في النقؿ البحري

 العوامل االقتصادية ثالثا :
 - المواد الولية: - أ

إف جوىر الصناعة كنشاط اقتصادي ىو تغيير أو تحويؿ شكؿ المواد األولية 
مف صورتيا الطبيعية أو الخاـ إلى صورة أخرى مغايرة تالئـ مع حاجات األنساف 

واف الدور الذي تمعبو المواد األولية في التأثير في اختيار موقع  ومطالبو وأذواقو،
يع الصناعية اعتمادًا عمى الكميات المشروع الصناعي يختمؼ باختالؼ المشار 

المستخدمة مف المواد األولية وتختمؼ ىذه المواد في كؿ صناعة حسب أىميتيا 
مكانية الحصوؿ عمييا بتكاليؼ مناسبة، النسبية، فضاًل عف ديمومة  وطبيعتيا وا 

،وفيما يتعمؽ بالمواد األولية (25)الحصوؿ عمييا بشكؿ مستمر سواء محمية أو مستوردة 
اخمة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة فيي كثيرة ومتباينة حسب كؿ نوع الد

 - فصناعة األسناف الطبية تتكوف موادىا األولية مف: مف أنواع ىذه الصناعة،
ويسمى بالسيراميؾ أو الخزؼ ويكوف عمى شكؿ بودرة تخمط مع  - البورسميف: -1

دخالو لمفرف وتبمغ  الخاص بالتصنيع، سائؿ خاص ليتـ بناء السف عمى طبقات وا 
 ئ( غـ وىي مف عدة مناش28-18كمياتيا لصناعة السف الواحد تتراوح بيف )

المواد استعمااًل مف قبؿ أطباء األسناف  أكثر)أوربي وصيني وىندي( ويعد مف 
وذلؾ لمميزاتو كالصفة التجميمية والصحية يوضع فوؽ المعدف ذو الموف الفضي، 

مف جودتيا حيث لونيا في معظـ األحياف يميؿ  إال أف لو مساوئ عمى الرغـ
 .مولمعتمة بسبب وجود المعدف في أسف

وىو نوع مف أنواع التركيبات المتحركة، وىي مادة تتمتع  - االكريمؾ المرف: -0
بمرونة متنوعة ومختمفة وىي عبارة حبيبات بالستيكية وتصبح لينة عندما 

وليا مميزات تثبيت طقـ  ( دقيقة11ـ( لمدة )°287تتعرض إلى درجة حرارة )
 األسناف في الفـ.
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جودة مف مادة البورسميف وىي مادة بيضاء يمكف  أكثرويكوف  - لزيركوف:ا -4
تشكيميا بالشكؿ الذي يراد تصنيعو ومف ثـ يتـ تغطيتيا بالخزؼ بشكؿ تاـ، 
ويكوف الزيركوف أكثر جودة وأغمى سعرًا ألنو ِيكوف نفس لوف األسناف األمامية 

 .كما لونو ال يتغير وىو مف األحجار الكريمة والجانبية

3-  : ( ورقمو الذري Tiوىو عنصر كيمياوي في الجدوؿ الدوري ورمزه ) -التيتانيـو
( فمز انتقالي خفيؼ الوزف قوي ذو لمعاف ومقاـو لمصدأ، ويستعمؿ في 22)

السبائؾ القوية خفيفة الوزف ويستخدـ التيتانيـو في صناعة األسناف لكونو 
مف قبؿ أطباء األسناف يستخدـ في زراعة األسناف ويكوف اقؿ سميو المفضؿ 

يجمع ويتجانس مع لإلنساف وسعره معقوؿ مقارنة باألنواع األخرى واكثر نعومة و 
 .العظاـ بسيولة

ويستعمؿ عند الضواحؾ األسناف األمامية فقط وىو مشابو  -إاليماكس:  -5
المناطؽ الخمفية )األضراس( لألسناف الطبيعية تمامًا وال ينصح باستعمالو في 

 كجسر خشية أف ينكسر ويكوف أكثر جمالية مف ناحية الشفافية.
 يستخدـ لغرض تشكيؿ وتد شمعي لغرض تنضيد األسناف. -الشمع األحمر:  -4
تستخدـ لغرض اخذ الطبعة وىي مادة مف المطاط القاسي  -المادة الطابعة:  -7

( وىي Alginateمادة )ِ  حيث يتـ مزجو مع المسرع الخاص بيا أو باستخداـ
 .ة مف األشنات البحريةمادة أولية مرنة مصنع

لغرض الصب وأخذ القالب ويحتاج الطقـ الواحد كميات مف  -األستوف:  -2
   (غـ.258-288االستوف تتراوح )

اج الطقـ الواحد يستخدـ لغرض الصب المثاؿ الجبسي )القالب( ويحت -البورؾ:  -،
  (غـ258 -288تتراوح ) كميات مف البورؾ

مف قبؿ وزارة  تزودأما بالنسبة لصناعة األطراؼ الصناعية تجيز موادىا األولية التي 
 - الصحة العراقية السيما إلى مراكز التأىيؿ وصناعة األطراؼ وىذه المواد ىي:

( قطع لمبتر 8-6( بالستر لغرض اخذ القالب بمعدؿ )P.O.Pالجبسونة ) -1
( قطع جبسونة 4-3) مفتحت الركبة وحسب حجـ طرؼ المريض أو 
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لمطرؼ الوسط ومصدرىا محمي مف قبؿ مذاخر وزارة الصحة العراقية 
 ومستورد مف منشى أوربية أو إيراني أو صيني أو سوري.

يستخدـ لغرض صب القالب وتكوف كمياتو لصب الطرؼ الواحد  - :البورؾ -0
 (كغـ.2تعادؿ )

رنة مطاطية وىي مادة إسفنجية م - (:Soft socketمادة السوؼ سوكت ) -4
وتكوف عازلة ما بيف المادة الصمبة لمطرؼ وجسـ الطرؼ المبتور وتقاس 

(سـ 48(سـ واألسفؿ )28حيث يكوف طوؿ القطر العموي لمبتر ) بالسنتمتر،
 مف السوؼ سوكت.

وىي مادة عازلة تستخدـ لغرض العزؿ، وىي أحد مواد الصب  BVA مادة -3
لمجزء الخارجي الصمب لمطرؼ، وتأخذ صناعة الطرؼ طبقتيف مف ىذه المادة 

 ذات منشأ ألماني.
وىي مادة سائمة عديمة الموف تستخدـ مع  - (:Laminierhaz) ادةم - 5

ؼ الواحد المصمب )مادة بودرة المصمب( حيث تكوف كمياتيا في صناعة الطر 
(ممـ لمطرؼ تحت الركبة، أما الطرؼ فوؽ الركبة فيأخذ مف ىذه المادة 588)
 .(26)(ممـ 988)
وىي مادة مصمبة عمى شكؿ بودرة تستخدـ مع  - (:Hardening) اليارندؾ - 4

( وتأخذ صناعة الطرؼ مف ىذه المادة كمية بمعدؿ Laminierhazالمادة السائمة )
 ألماني.(غـ وىي ذات منشأ 158)
الكربونية وتستخدـ لغرض إعطاء قوة لمطرؼ الصناعي ويأخذ  األلياؼ - 7

 الطرؼ الواحد مف ىذه المادة نصؼ متر مربع وىي كذلؾ ذات منشأ ألماني.
(غـ 258القطنية والتي تقاس بالوزف ويأخذ الطرؼ الواحد كمية ) الجوارب - 2

 (طبقات.8منيا أي ما يعادؿ )
 لغرض تغطية الطرؼ وتجميمو. إلسفنج - ،

قطعة معدنية تستخدـ لربط وتثبيت الطرؼ بالقدـ أو مفصؿ  - : األدكتر - 11
 . الركبة
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   -: (27)ما بالنسبة لصناعة النظارات الطبية فموادىا األولية ىي أ    

 العدسات وتكوف عمى نوعيف عدسات زجاجية وأخرى بالستيكية ومصدرىا .1
 )صينية وأوربية وىندية(.

البالستيكي وأخرى معدني  اإلطاروىو كذلؾ يكوف عمى نوعيف  اإلطار .0
 ومصدرىا )أوربي وصيني وىندي(. 

إما بالنسبة لممادة األولية في صناعة األوكسجيف فيو اليواء الجوي والذي يتـ 
سحبو بواسطة توربيف ويمر بعدة مراحؿ حتى يتـ تنقيتو وفصؿ الشوائب والدىوف 

 .(28)ؾ يمر بمرحمة التسييؿ والفصؿ لمكونات اليواء والغبار عنو، وبعد ذل
ما بالنسبة لممواد األولية المستخدمة في صناعة الدواء فتعتمد عمى المواد أ .4

الخاـ المستوردة بنسبة عالية جدًا مما يؤثر عمى ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج الناتج 
عف ارتفاع أسعار المواد الخاـ في بمد المنشأ، وتقوـ شركة سما الفيحاء 

مف دوؿ )أمريكا واليند والصيف باستيراد المواد األولية مف عدة مناسئ عالمية 
سبانيا واإلمارات العربية المتحدة( وىذه المواد سواء كانت  يطاليا وتركيا وا  وا 
داخمة في صناعة الحبوب والكبسوالت أو في صناعة المراىـ والشرابات 

إضافة إلى المواد المستخدمة في التعبئة والتغميؼ، ومما تجدر اإلشارة إلى 
واد الخاـ لممواصفات القياسية العالمية قبؿ إجراء أىمية فحص مطابقة الم

نتاجيا، وبذلؾ تقوـ مختبرات الرقابة في الشركة  عمميات التصنيع عمييا وا 
بتحميؿ عينات مف المواد الخاـ المستوردة بشكؿ دوري ومستمر قبؿ 

 .(29)تصنيعيا
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 - السوق: -ب
 يعد السوؽ مف العناصر المؤثرة والميمة في قياـ الصناعة ونموىا وتوطنيا،

لعمميات وتظير أىميتو مف حيث كونو عامؿ مؤثر في تحديد االتجاىات الجغرافية 
التوطف الصناعي مف خالؿ العالقة الكبيرة ما بيف التوطف الصناعي وموقع السوؽ، 
أضافة إلى ذلؾ تبرز أىمية السوؽ في التوطف الصناعي مف خالؿ تكاليؼ نقؿ السمع 
الصناعية إلى األسواؽ، وتأثيرىا عمى إجمالي الكمفة ليذه السمع ومقارنتيا بتكمفة نقؿ 

 .(38)ماكف إنتاجيا إلى موقع المشروع أو المصنعالمواد األولية مف أ
ما بالنسبة إلنتاج الصناعات الطبية في محافظة البصرة فقد كانت متباينة بيف أ

أنواعيا وكذلؾ مناطؽ انتشارىا وطاقتيا اإلنتاجية لكؿ نوع مف أنواعيا، فإف إنتاجية 
قضاء البصرة  حيث احتؿ,ية المحافظة منشآت النظارات الطبية قد تباينت بيف أقض

%( مف 68.6المرتبة األولى مف حيث إنتاجية منشآت النظارات الطبية وبنسبة )
إجمالي اإلنتاج في المحافظة حيث بمغ عدد المنشآت التي تقع ضمف الفئة األولى تنتج 

منشأة، في حيف بمغ عدد المنشآت التي تنتج مف  (24( نظارات باليـو بعدد )4-1مف)
( منشأة، وجاءت الفئة الثالثة والتي يكوف إنتاجيا اكثر 15عددىا )( نظارات فبمغ 5-9)

وأحتؿ قضاء الزبير المرتبة الثانية مف حيث  منشأة، (7( نظارات بعدد )18مف )
%( فقد بمغ عدد المنشآت التي تقع ضمف الفئة األولى مف 11.9اإلنتاجية وبنسبة )

الخصيب بالمرتبة الثالثة  في حيف جاء قضاء أبي ( منشأة،8( نظارات بعدد )1-4)
( منشأة والتي 4%( مف إجمالي إنتاج النظارات في المحافظة وبعدد )5.9وبنسبة )

( نظارات ضمف الفئة األولى، وقد جاء قضاء شط العرب بالمرتبة 4-1تنتج مف )
( 4-1منشأة والتي تنتج مف ) (3%(مف إجمالي اإلنتاج وبعدد )4،4الرابعة وبنسبة )
فئة األولى، في حيف جاء قضائي القرنة والمدينة بالمرتبة الخامسة نظارات ضمف ال

لكؿ قضاء، إال أف قضاء القرنة بمغ عدد المنشآت التي تنتج مف  %(2.9والبالغة )
( نظارات ىي منشأة واحدة والتي تقع ضمف الفئة األولى، وكذلؾ منشأة واحدة 1-4)

ضمف الفئة الثانية، في حيف  نظارات والتي تقع (9-5في القضاء والتي تنتج مف )



 هـ4443-م  2022. لسنة  3اني ملحق الث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 

 

 427 

( نظارات والتي تقع ضمف الفئة 4-1قضاء المدينة بمغ عدد منشآت التي تنتج مف )
منشأة، وقد جاء كؿ مف قضاء اليارثة والفاو بالمراتب األخيرة مف حيث  (2األولى )

%( لكؿ قضاء وبعدد منشأة واحدة لكؿ قضاء ضمف الفئة األولى 1.4اإلنتاج وبنسبة )
نظارات وذلؾ بسبب انخفاض الكثافة السكانية في القضائييف  (4-1) تنتج مفالتي 

وكذلؾ ضيؽ حجـ السوؽ المحمي وانخفاض القدرة الشرائية انعكس سمبًا عمى قمة أعداد 
نتاجية ورش النظارات الطبية في القضائييف.  وا 

قع كما يتبايف اإلنتاج لمنشآت صناعة األسناف مف منشأة ألخرى وذلؾ بسبب مو  
المنشأة ضمف مناطؽ تركز عيادات أطباء األسناف ىذا مف جانب وكذلؾ تعتمد إنتاجية 
المنشأة عمى أساس العالقات المتبادلة ما بيف أطباء األسناف ومنشآت صناعة األسناف 
مف جانب آخر فمثاًل احتمت مختبرات الريباؿ وسارة وسامر العممي المراتب األولى 

ف منطقة تركز عيادات أطباء اإلسناف و وجود عالقات تبادؿ باإلنتاج لكونيا واقعة ضم
منفعة ما بيف عيادات أطباء األسناف والتي تقوـ بأرساؿ مرضاىـ إلى تمؾ المنشآت 

أحتؿ  و، (31)بحكـ العالقة والتنسيؽ المتبادؿ بينيا وبيف مختبرات صناعة األسناف
 شيريًا* قطعة/ (588) حيث بمغ مختبر الجزائر المرتبة األولى مف حيث اإلنتاج،

 %( مف إجمالي اإلنتاجية لمختبرات صناعة األسناف في المحافظة،47.3وبنسبة )
حيث ينتج المختبر مختمؼ أنواع اإلسناف منيا الزيركوف والسيراميؾ ومعدف الكرـو 

( ألؼ دينار، وكمفة صناعة الطقـ 25-28حيث تبمغ كمفة إنتاج السف الواحد مف )
في حيف جاء مختبر الريباؿ بالمرتبة الثانية  ،(32)ألؼ دينار (25الجزئي لكؿ سف )

%( مف إجمالي اإلنتاج الكمي لمختبرات 11.3) شيريًا وبنسبة ( قطعة/128) بعدد
صناعة األسناف في المحافظة، في حيف جاء مختبر سامر العممي بالمرتبة الثالثة 

مختبر سارة المرتبة الرابعة %(، بينما احتؿ 9.4شيريًا وبنسبة ) قطعة/ (188وبعدد )
%(، وجاء مختبر العممي 8.5شيريًا وبنسبة ) ( قطعة/98مف حيث اإلنتاج وبعدد )
%(، في حيف جاء المركز 3.7شيريًا وبنسبة ) ( قطعة/48بالمرتبة الخامسة وبعدد )

شيريًا  ( قطعة/36التخصصي األوؿ لطب وصناعة األسناف بالمرتبة السادسة وبعدد )
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شيريًا  ( قطعة /38( بالمرتبة السابعة وبعدد )H.C%(، وجاء مختبر )3.4وبنسبة )
( 25%(، في حيف جاء مختبر القرنة وبغداد بالمرتبة الثامنة وبعدد )2.8وبنسبة )
لكؿ واحد منيما، وقد جاء مختبر الرحمف والتركواز  %(2.3شيريًا وبنسبة ) قطعة/

لكؿ واحد منيما، بينما  %(1.8سبة )( قطعة/شيريًا وبن28بالمرتبة التاسعة وبعدد )
شيريًا وبنسبة  ( قطعة/18جاء مختبر الرافديف واليادي بالمرتبة العاشرة بعدد )

 ( قطعة/15%( لكؿ واحد منيما، وقد جاء مختبر البصرة بالمراتب األخيرة بمغ )1.7)
  .%( مف إجمالي اإلنتاج لمختبرات صناعة األسناف في المحافظة1.4شيريًا وبنسبة )

ما بالنسبة إلنتاجية لمنشآت األوكسجيف الطبي في محافظة البصرة فقد كانت اإلنتاجية أ
متباينة بيف منشآت األوكسجيف الطبي فقد احتمت منشأة سومر المرتبة األولى والبالغ 

%( وذلؾ بسبب موقع المنشأة مف مركز 41وبنسبة ) شيريًا* أسطوانة/ (18888)
وزيادة الطمب عمى مبيعات المنشأة مف قبؿ القطاع مدينة البصرة وقدـ المنشأة 

الحكومي المتمثؿ بدائرة صحة البصرة، وكذلؾ ألفراد الحجر المنزلي وأمراض الربو 
حيث يستخدـ كعالج ليذه الحاالت خصوصا بعد انتشار  وضيؽ التنفس وتميؼ الرئة،

مب عمى ( وتزايد أعداد اإلصابات بيذا المرض مما زاد مف الطCoved19جائحة )
األوكسجيف الطبي وبالتالي ازداد اإلنتاج في فترة الجائحة إذ وصؿ إنتاج منشأة سومر 

كما يبمغ سعر  ( أسطوانة /شيريًا بسبب زيادة الطمب عمى األوكسجيف،12888إلى )
، في حيف جاءت منشأة العراؽ بالمرتبة الثانية (33)( دينار عراقي6888األسطوانة )
في حيف جاءت منشأة  %(38.9) شيريًا وبنسبة وانة/أسط (17188بإنتاج بمغ )

الحشد الشعبي بالمرتبة الثالثة مف حيث اإلنتاج والذي انشأ إساسًا في ظؿ جائحة 
كورونا لغرض توفير األوكسجيف لممرضى الراقديف بالمستشفيات الحكومية واألىمية 

 أسطوانة/ (7288وكذلؾ مرضى الحجر المنزلي وبالمجاف حيث بمغ إنتاج المنشأة )
%(، وجاءت منشأة الميند بالمرتبة الرابعة وبطاقة إنتاجية بمغت 16.4شيريًا وبنسبة )

%( مف إجمالي إنتاج األوكسجيف الطبي في 3.6شيريًا وبنسبة ) أسطوانة/ (1688)
المحافظة، كما أف قسـ مف ىذا اإلنتاج يستخدـ لألغراض الصناعية السيما في التبريد 
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لى ذلؾ أف منشآت األوكسجيف األىمية ال تنتج األوكسجيف السائؿ إضافة إ والمحاـ،
بسبب ارتفاع أسعار معامؿ األوكسجيف السائؿ وتحتاج إلى طاقة كيربائية عالية تصؿ 

واط( لذلؾ تقـو ىذه المعامؿ باستيراد األوكسجيف مف الكويت أو ايراف  ميكا 4إلى )
بالنسبة لصناعة األطراؼ  إما, (34)دوالر (258ويتراوح سعر الطف المستورد حوالي )

الصناعية والمساند فقد بمغ إنتاج المركز التأىيمي لصناعة األطراؼ الصناعية والمساند 
( طرؼ صناعي لألطراؼ السفمى 3173) ( بحدود2821-2813في البصرة لممدة )

لممركز %( واألطراؼ العميا، إما المساند فقد بمغ إنتاجيا 98فوؽ وتحت الركبة بمعدؿ )
إما بالنسبة إلنتاجية صناعة الدواء ,مسند  (1475) ( بحدود2821-2813لمفترة )

لشركة سما الفيحاء حيث استطاعت الشركة أف توفر الدواء بجودة ونوعية جيدة وبسعر 
منافس لألدوية المستوردة مما مكنيا مف المحافظة عمى حصة جيدة مف سوؽ الدواء 

تجات الشركة عمى ثقة المواطف البصري بشكؿ باإلضافة إلى حصوؿ من،المحمي،
خاص والمواطف العراقي بشكؿ عاـ وذلؾ بدخوؿ مبيعات منتجاتيا لجميع المحافظات 
ماعد إقميـ كردستاف فإنتاجية الشركة تتمثؿ بوجود عدة خطوط إنتاجية منيا خط 

حيث  طف(،5الحبوب الذي يختمؼ وحسب القدرة التصميمية لممكائف وقدرتو اإلنتاجية )
يتـ تصنيع الحبوب حسب النوعية وحسب الحجـ وذلؾ بوجود عجانة بعجف المادة 
األولية لمحبوب حسب حجميا )صغيرة أو كبيرة(، وحسب الطمب والنوعية وبعدىا يتـ 

( ألؼ شريط، إما 18كبس وضغط الحبوب حسب الحجـ حيث يبمغ اإلنتاج اليومي )
متبعة في صناعة خط الحبوب ولكنيا بالنسبة لخط الكبسوالت ىو نفس الطريقة ال

( ألؼ شريط /يوميًا، إما 18تختمؼ عنيا في عممية التعبئة حيث يبمغ اإلنتاج اليومي )
طف( وتسعى الشركة إليصاؿ 1بالنسبة لخط الشراب فيو خط صغير قدرتو التصميمية )

فقدرتو ألؼ قطعة يوميًا، إما خط المراىـ  (38طف(، حيث يبمغ إنتاجو )5اإلنتاج إلى )
( أالؼ 5ويبمغ إنتاجو ) ،(طف5طف( وتحاوؿ الشركة إيصاليا إلى )1/2التصميمية )

، حيث تتـ التعبئة والتغميؼ إلنتاج ىذه الخطوط الميمة حيث يتـ تغميؼ  قطعة في اليـو
( شريط وباكيت في الدقيقة الواحدة لتغميؼ الحبوب والكبسوؿ لكونيا مكائف 488)
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( 18888بة لتعبة وتغميؼ الشرابات حيث يتـ تعبئة وتغميؼ )سريعة ومتطورة، إما بالنس
طف( في فترة زمنية 5( قنينة لخط )58888طف( وتعبئة وتغميؼ )1قنينة شراب لخط )

ساعات وىي قدرة  (4( قطعة خالؿ فترة )5ساعات، إما خط المراىـ فيتـ تعبئة ) (3)
 . (5) في جدوؿ , كما موضح  (35)كبيرة وسريعة لكوف مكائنيا متطورة وحديثة

 
 0101( إجمالي االنتاج لمصناعات الطبية في محافظة البصرة 5جدول :)

 الميدانية المصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عمى الدراسة
 - س المال:أر  -ج 

يحتاج أي نشاط اقتصادي إلى رأس ماؿ سواء لشراء المواد الخاـ التي تعتمد 
عمييا في العممية اإلنتاجية أو لغرض الحصوؿ عمى المكائف واآلالت والمعدات الالزمة 

يكوف رأس الماؿ احد اىـ مستمزمات الصناعة  الصناعية لذاإلتماـ العممية اإلنتاجية 
حديثة، واف الصناعة بحاجة إلى رأس ماؿ متغير لتأميف احتياجاتيا مف المواد الخاـ ال

ودفع أجور العماؿ والموظفيف وغيرىا، وىي كذلؾ بحاجة إلى رأس ثابت لتأميف 
،أف تكاليؼ أنشاء المشاريع لمصناعات (36)احتياجاتيا مف اآلالت والمكائف والمباني

اختالؼ أنواعيا تكوف باىظة الثمف ألف أسعار الطبية في محافظة البصرة عمى 
األجيزة والمعدات المستخدمة تكوف ذات أسعار كبيرة الثمف مما اثر عمى ارتفاع 

-18888تكاليفيا، فمثاَل كمفت أنشاء منشأة صناعة النظارات يتراوح ما بيف )
عر دوالر، الف طبيعة األجيزة المستخدمة فييا تكوف باىظة الثمف فيكوف س (28888

 جهة التسويق الكمية وحدة القياس نوع اإلنتاج اسم الصناعة
طارات النظارات الطبية  محمي ومحافظات /يومياً   34-0 قطعة عدسات وا 
السنان 
 االصطناعية

 محمي ومحافظات /شهرياً   1157 قطعة أطقم كمية وجزئية

 محمي ومحافظات /شهريا 34،11 اسطوانة الوكسجين الطبي الوكسجين الطبي
 محمي /سنويا 374 قطعة أطراف ومساند الطراف والمساند

حبوب وشرابات  الدوية
 وكبسول ومراهم

 محمي ومحافظات /سنوياً 55111 شريط / قنينة
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دوالر،  (12888-7888جياز فحص البصر ذات المنشأ الياباني يتراوح ما بيف )
( دوالر ذا 3888( دوالر ذا المنشأ الصيني و)588وجياز قياس العدسة يتراوح سعره )

المنشأ الفرنسي، وكذلؾ الماكنة األوتوماتيكية لقص وتحضير العدسة فيتراوح سعرىا بيف 
ما بالنسبة لتكاليؼ مشروع صناعة أ, (37)األوربي ( دوالر ذات المنشأ1688-2888)

 األسناف فيي األخرى متباينة وتتراوح كمفة أنشاء مختبر لصناعة األسناف بيف
( دوالر وحسب األجيزة والمعدات المستخدمة فبعض مف منشآت 25888-188888)

صناعة األسناف تستخدـ احدث األجيزة والتقنيات في صناعة األسناف مثؿ برمجة 
-7588( والتي سعرىا بيف )CAD CAM) فر التعويضات السنية الكاد كاـوح

( دوالر، 15888-5888( دوالر وكذلؾ بالنسبة ألفراف الزيركوف فيتراوح بيف )18888
( دوالر، 588-258وجياز اليزاز الذي يستخدـ في إخراج الفقاعات يتراوح سعره مف )

 -58الر، وجياز إذابة الشمع )دو  (858-288وجياز تشذيب القوالب يتراوح سعره )
دوالر،  (1888-988دوالر، وجياز خمط مادة األكساء لصب المعدف يتراوح ) (158

وغيرىا مف األجيزة المستخدمة في الصناعة بينما تستخدـ بعض المختبرات أجيزة 
ومعدات بسيطة وبعضيا يدوية قديمة وتضاؼ الى أسعار األجيزة أسعار المواد األولية 

بالنسبة  ماأ, (38)ة في الصناعة وأسعار أجور األيدي العاممة والكيرباءالمستخدم
لتكاليؼ أنشاء منشآت األوكسجيف الطبي سواء كانت ذات المنشأ اليندي وىو األغمب 

دوالر، إما بالنسبة ألجور الطاقة  (588888-258888والمنشأ التركي فتتراوح بيف )
-7888888) أجور الكيرباء تتراوح الكيربائية فإف الصنؼ الصناعي تكوف تكاليؼ

( دينار عراقي شيريا وىي تحتاج إلى طاقة كيربائية عالية، إضافة إلى 8888888
 , (39)أجور األيدي العاممة 

بالنسبة لصناعة األطراؼ الصناعية فيي قطاع عاـ تقـو الدولة بتمويؿ ىذا المركز  ماأ
 بالمكائف والمعدات والمواد األولية*.

لتكاليؼ صناعة الدواء لشركة سما الفيحاء الكمية فتراوح ما بالنسبة أ
وتكمفة البناء تتراوح  ( دوالر،2588888دوالر، وأسعار المكائف تتراوح ) (7958888)
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( دوالر، أضافة إلى 758888( دوالر، وتكمفة بناء محطة المياه تتراوح )2888888)
 .(48)أجور الكيرباء وأجور العماؿ والمواد األولية

 -الكهربائية: لطاقة ا -د 
تزاؿ الطاقة الكيربائية تشكؿ احد المرتكزات اليامة لقياـ وتطوير الصناعة  ال

وعمى درجة الخصوص الصناعات التي تحتاج إلى مقادير كبيرة منيا، واف الطاقة 
الكيربائية تمثؿ عنصراً أساسيًا ألغنى عنو في الصناعة، وتظير أىميتيا مف خالؿ 

المتعددة لما تتميز بو مف خصائص تختصر عمييا دوف غيرىا مف مصادر استعماالتيا 
وتمتمؾ محافظة البصرة تسعة محطات إلنتاج الطاقة الكيربائية ,،(41) الطاقة األخرى

 (1258ومف ىذه المحطات محطة كيرباء شط البصرة الغازية ذات السعة التصميمية )
 ميكا واط/ (1468عة التصميمية )ساعة، ومحطة الرميمة الغازية ذات الس ميكا واط/

ميكا واط /ساعة،  (588الغازية ذات السعة التصميمية )ساعة، ومحطة النجيبية 
ومحطة  ساعة، ميكا واط/ (288الغازية ذات السعة التصميمية ) Dالزبير ومحطة خور
ميكا واط /ساعة، ومحطة  (246الغازية ذات السعة التصميمية ) F9خور الزبير
ومحطة الشعيبة  ميكا واط/ساعة، (288البخارية ذات السعة التصميمية )النجيبية 

ومحطة اليارثة البخارية ذات  ساعة، ميكا واط/ (48الغازية ذات السعة التصميمية )
ساعة، ومحطة غرب القرنة ديزالت ذات السعة  ميكا واط/ (888السعة التصميمية )

عات الطبية في محافظة البصرة وتعتمد الصنا,  ساعة ميكا واط/ (68التصميمية )
عمى الطاقة الكيربائية باعتبارىا مصدرًا لتحريؾ المكائف واآلالت التي تسيـ في العممية 
اإلنتاجية، كما أف البعض الصناعات الطبية ومنيا منشآت األوكسجيف الطبي واألدوية 

ة في جميع واألطراؼ الصناعية واألسناف تحتاج إلى كميات كبيرة مف الطاقة الكيربائي
مراحؿ اإلنتاج التي تستخدـ لتشغيؿ المكائف واآلالت والمعدات، لذا تمتمؾ بعض ىذه 
الصناعات مولدات خاصة، بينما صناعة النظارات الطبية فاف األجيزة والمعدات 
المستخدمة فييا ال تحتاج إلى طاقة كيربائية كبيرة، لذا اعتمدت عمى طاقة الشبكة 

 لمولدات األىمية لغرض مواجية انقطاع التيار الكيربائي.الوطنية باإلضافة إلى ا
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 المبحث الثاني
 بنية الصناعات الطبية في محافظة البصرة

تعرؼ البنية بأنيا االطار التحميمي لمجموعة النسب والتناسب التي تكشؼ عف ىيكؿ 
البنياف الصناعي ومحاولة الوصوؿ إلى بعض النتائج الموضوعية التي يسترشد بيا 

لذا ،(42)مخطط عند توزيع االستثمارات الصناعية بالشكؿ الذي يحقؽ التنمية المتسارعةال
سوؼ نتطرؽ إلى دراسة وتحميؿ بنية الصناعات الطبية في محافظة البصرة وفؽ 

 المعايير اآلتية: 
 أوال: الصناعات الطبية حسب نوع الصناعة.

( فرع 5) موزعة عمى( منشأة مف الصناعات الطبية 87تضـ محافظة البصرة )
( 67) صناعي فاحتمت منشآت صناعة النظارات الطبية المرتبة األولى أذ بمغ عددىا

ويرجع ، مف مجموع الصناعات الطبية في المحافظة %(77وشكمت نسبة )، منشأة
سبب ارتفاع أعداد ىذا النوع مف الصناعة ألف منتجاتيا تعويضية عالجية لعدة حاالت 

لمسكاف والتي تحدث نتيجة كثرة القراءة أو كثرة استخداـ  مثؿ مشاكؿ ضعؼ النظر
األجيزة الموحية لساعات طويمة وبتالي فإف ليذه األجيزة تأثيرىا السمبي عمى نظر 
األنساف باإلضافة إلى األمراض التي تؤدي إلى ضعؼ النظر وتدىور شبكية العيف 

ة وخاليا الجسـ ومنيا حاسة أضافة إلى تقدـ األنساف بالعمر فإنو يؤدي إلى تراجع أجيز 
لذا يزداد الطمب عمى منتجات ىذا النوع مف الصناعات الطبية المتمثمة ، النظر

في حيف جاءت منشآت مختبرات صناعة األسناف بالمرتبة ، بصناعة النظارات الطبية
%( مف مجموع الصناعات الطبية في 16وبنسبة )، ( منشأة14الثانية بعدد )

انتشار ىذا الفرع الصناعي يعود ألىميتو التعويضية والعالجية  ومف أسباب، المحافظة
ألف منتجات ىذا الفرع تعوض عف األسناف المفقودة ولما ليا مف أىمية كبيرة في حياة 

وقد  ،إضافة إلى أىميتيا الجمالية نظرًا لما لألسناف مف مظير جمالي لإلنساف، السكاف
، %(4,5( منشأة وبنسبة )4الثة بعدد)جاءت منشآت األوكسجيف الطبي بالمرتبة الث

وذلؾ بسبب زيادة الطمب عمى األوكسجيف الطبي كعالج لحاالت مرضية متعددة وفي 
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( وأمراض التميؼ الرئوي والربو وكذلؾ استخدامو coved19مقدمتيا جائحة كورونا )
وباإلضافة إلى ، في ردىات العمميات والعناية المركزة والطوارئ في المستشفيات

خداـ األوكسجيف الجانب الصحي فإنو كذلؾ يستخدـ في األغراض الصناعية است
وقد احتمت منشأة األطراؼ الصناعية والمساند ، السيما في حاالت المحاـ والتبريد
وقد زادت  ،تابعة لمقطاع الحكومي، %(1,1وبنسبة)، المرتبة الرابعة بوجود منشأة واحدة

بسبب تزايد حاالت العوؽ والبتر الناجمة عف الحاجة إلى منتجات ىذا الفرع الصناعي 
المخمفات الحربية المنتشرة في المحافظة نتيجة الحروب التي مرت بيا المحافظة في 

وكذلؾ الحوادث واألمراض والتي تؤدي إلى عمميات البتر وبالتالي ، القرف الماضي
عي الطبي ساىـ ذلؾ في زيادة الحاجة وارتفاع الطمب عمى منتجات ىذا الفرع الصنا

وقد ، باعتبارىا منتجات تعويضية طبيو تعوض عف العضو المفقود في جسـ األنساف
%( مف 1,1جاءت منشأة صناعة األدوية بالمرتبة األخيرة بعدد منشأة واحدة وبنسبة )

مجموع الصناعات الطبية في المحافظة وذلؾ لزيادة حاجة السوؽ المحمية لمنتجات 
مناسبة لممجتمع البصري بشكؿ خاص والمجتمع العراقي  ىذه الصناعة وتوفرىا بأسعار

بشكؿ عاـ وباعتبار األدوية حاجات ضرورية ال يمكف االستغناء عنيا ألنيا تساىـ في 
 .يد مف األمراض التي تصيب األنسافعالج العد

 تصنيف الصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب معيار الحجم -ثانيًا:
أىمية اقتصادية كبيرة لما ليا مف أىمية عالجية تحتؿ الصناعات الطبية  

لذا زاد الطمب عمى منتجاتيا وبذلؾ تعتبر مقياسًا لمتقدـ والتطور ، تعويضية جمالية
وقد صنفت المنشآت الصناعية في العراؽ حسب أحجاميا ، الصناعي في المحافظة

لمنشآت إذ اعتبرت ا، عمى ما جاء في تصنيؼ وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي
في حيف ، عامؿ (9-1الصناعية الصغيرة إذا كانت تستخدـ عدد العماؿ يتراوح بيف )

إما الصناعات ، ( عامؿ29-18الصناعات المتوسطة الحجـ يتراوح عدد عماليا بيف )
وقد بمغ عدد العامميف الكمي في  ،(43)(عامؿ38الكبيرة التي يكوف عدد عماليا اكثر مف)

ويصنفوف إلى الفنييف واليدي  عامالً  (518ظة البصرة )الصناعات الطبية في محاف
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وتكوف الغالبية العظمى لورش الصناعات الطبية الصغيرة ، العاممة الماىرة والغير ماىرة
باإلضافة إلى المنشآت الصناعية متوسطة الحجـ والتي تكوف ، التابعة لمقطاع الخاص

التخصصي لطب وصناعة األسناف بعضيا تابعة لمقطاعيف العاـ والخاص مثؿ المركز 
كذلؾ الصناعات الكبيرة فيي تابعة لمقطاعيف العاـ ، األوؿ و معامؿ األوكسجيف الطبي

كما ىو الحاؿ في معمؿ األوكسجيف التابع لشعبة المعدات الفنية لييئة ، والخاص
 .الحشد الشعبي وشركة سما الفيحاء لصناعة األدوية

 .ار الحجـ في محافظة البصرة حسب معي وفيما يمي تصنيؼ الصناعات الطبية
 -:الصناعات الطبية الصغيرة -1

بمغت المنشآت الصناعية الصغيرة لمصناعات الطبية في محافظة البصرة  
، %( مف المجموع الكمي لمصناعات الطبية في المحافظة91,9( منشأة بنسبة )88)

العامميف في %( مف مجموع 37عاماًل وبنسبة ) (189يعمؿ في ىذه المنشآت )
وتشمؿ المنشآت الصغيرة كؿ مف صناعة ، الصناعات الطبية في محافظة البصرة

%( مف مجموع الصناعات الطبية 83,7( منشأة وبنسبة )67النظارات الطبية بواقع )
وكذلؾ  ،%(27,8عامؿ وبنسبة ) (142ويعمؿ فييا )، الصغيرة في محافظة البصرة

( منشأة وبنسبة 13كز التخصصي بواقع )منشآت صناعة األسناف باستثناء المر 
%( مف أجمالي عدد 9,2) عامؿ وبنسبة (47وعدد العامميف فييا ) ،%(16,2)

 العامميف في الصناعات الطبية في المحافظة. 
 -:الصناعات الطبية المتوسطة -0

%( مف 4,5منشآت وبنسبة ) (4بمغ عدد الصناعات الطبية المتوسطة ) 
عاماًل وشكمت  (55يعمؿ في ىذه المنشآت )، المحافظةمجموع الصناعات الطبية في 

مف مجموع العامميف في الصناعات الطبية في المحافظة  %(18,7نسبة قدرىا )
وتمثمت ىذه المنشآت بمركز التخصصي األوؿ لطب وصناعة  ،عامالً  (518والبالغة )

طة %(مف مجموع الصناعات الطبية المتوس25منشأة وبنسبة ) (1األسناف بواقع )
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%( مف مجموع 75( منشآت وبنسبة )3ومنشآت األوكسجيف الطبي بواقع )، الحجـ
 .الصناعات المتوسطة

 -:الصناعات الطبية الكبيرة -4
%(مف مجموع 3,4) منشآت وبنسبة (3بمغ عدد المنشآت الطبية الكبيرة )

عامؿ وبنسبة  (266بمغ عدد العامميف فييا )، الصناعات الطبية في المحافظة
وتمثمت بمعمؿ الحشد الشعبي لألوكسجيف الطبي ومركز صناعة ، %(52)

 .صناعة األدويةاألطراؼ الصناعية والمساند و 
 -الصناعات الطبية حسب معيار الممكية: -ثالثًا:

تصنؼ منشآت الصناعات الطبية في محافظة البصرة عمى أساس الممكية إلى  
  :صنفيف رئيسيف

آت الصناعية التي تممكيا الدولة وتحت وتمثمت بالمنش -منشآت القطاع العاـ: -1
%( مف المجموع 3,4منشآت وبنسبة ) (3أدارتيا وتمويميا حيث بمغ عددىا )

(عامؿ 77) الكمي لمصناعات الطبية في المحافظة، ويبمغ أجمالي العامميف فييا
%( وتمثمت ىذه الصناعات في المركز التخصصي لطب 15وبنسبة )

األوكسجيف الطبي التابع لشعبة المعدات الفنية وصناعة األسناف األوؿ ومعمؿ 
 لييئة الحشد الشعبي وصناعة األطراؼ الصناعية والمساند.

وتكوف الغالبية العظمى لمصناعات الطبية في  -منشآت القطاع الخاص: -0
( منشأة 84محافظة البصرة ىي مف منشآت القطاع الخاص حيث بمغ عددىا )

ي لمصناعات الطبية في المحافظة %( مف المجموع الكم96,5تمثؿ نسبة )
%( مف أجمالي العامميف في الصناعات 85(عامؿ وبنسبة )433ويعمؿ فييا )

الطبية في محافظة البصرة، وتمثمت بصناعة النظارات الطبية بواقع 
%( مف المجموع الكمي لمصناعات الطبية في 77(منشأة وبنسبة )67)

مختبرات صناعة األسناف  (عامؿ وكذلؾ منشأة142المحافظة، يعمؿ فييا )
(عامؿ مف المجموع 47%( وبعدد عماؿ )14,9( منشأة وبنسبة )13بعدد )
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الكمي لأليدي العاممة في الصناعات الطبية في المحافظة، وكذلؾ منشآت 
%( مف أجمالي 3,4( منشأة وبنسبة )3صناعة األوكسجيف الطبي بواقع )

%( 8,6(عامؿ وبنسبة )44الصناعات الطبية في المحافظة وبعدد عماؿ بمغ )
مف اإلجمالي الكمي لأليدي العاممة في الصناعات الطبية في المحافظة، 

%(مف 1,1أضافة إلى منشآت صناعة األدوية بواقع منشأة واحدة وبنسبة )
 (عامؿ.288أجمالي الصناعات الطبية في المحافظة وبعدد عماؿ بمغ )

 -اإلنتاج:الصناعات الطبية حسب معيار طبيعة  -رابعًا:
تتميز الصناعات الطبية في محافظة البصرة بتعدد أنواعيا والمنتجات التي تصنعيا 
سواء كانت منشآت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجـ وكذلؾ تتبايف في منتجاتيا مف 

 -منشأة ألخرى ويمكف تصنيفيا إلى نوعيف:
شآت بإنتاج وتقوـ ىذه المن -منشآت الصناعات الطبية ذات اإلنتاج المحدود: -1

نوع واحد مف منتجاتيا مف الصناعات الطبية، وتمثمت ىذه المنشآت عمى 
 -النحو التالي:

وىي المنشآت التي تنتج النظارات الطبية بتركيب  -منشآت النظارات الطبية: - أ
( منشأة موزعة عمى 67العدسة واإلطار بأنواعيا المختمفة ويبمغ عددىا )

 أقضية محافظة البصرة.
وتمثمت منتجاتيا باألوكسجيف الطبي -ة األوكسجيف الطبي:منشآت صناع - ب

المنزلي  الغازي المعبئة في القناني لتزويد المستشفيات ومرضى الحجر
 ألغراض الصناعية. ل باإلضافة إلى االستخداـ

وىذه المنشآت تقـو بإنتاج  -منشآت الصناعات الطبية ذات اإلنتاج المتعددة: -0
خؿ المنشأة الواحدة، وىذا أعطاىا ميزة وصفة العديد مف المنتجات الطبية دا

إيجابية في زيادة أرباحيا عف طريؽ زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحقيؽ قيمة 
مضافة، وتمتاز بوجود عالقات ترابطية وأصبحت منطقة جذب لمسوؽ 
 واحتالليا مكانة متميزة مقارنة مع المنشآت األخرى وتمثمت بعدة منشآت وىي:
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ناف: والتي تنتج أنواع مختمفة مف المنتجات متمثمة بأنواع منشآت صناعة األس - أ
أطقـ األسناف الجزئية أو األطقـ الكمية وصناعة األسناف الزيركوف أو البورسميف 
أو االيماكس أو التيتانيوـ باعتبارىا منتجات تعويضية عالجية جمالية التي ال 

 يمكف األنساف أف يستغني عنيا في حياتو.
صناعية: وينتج أنواع مختمفة ومتنوعة مف األطراؼ سواء مركز األطراؼ ال - ب

كانت أطراؼ سفمية فوؽ الركبة أو تحت الركبة واألطراؼ العميا باإلضافة إلى 
 إنتاج المساند المختمفة.

وتنتج أنواع متعددة مف األدوية والمتمثمة  -شركة سما الفيحاء لصناعة األدوية:-ج  
خدمة لعالج األمراض المتنوعة باإلضافة الكبسوؿ بالحبوب بأنواعيا المختمفة والمست

 . والشرابات والمراىـ التي تستخدـ لعالج األمراض المتعددة
 -:الصناعات الطبية حسب المساحة -خامسًا:
 2ـ(34325احتمت الصناعات الطبية في محافظة البصرة مساحة بمغت ) 

تصنيفيا إلى الفئات وحسب المساحة يمكف ، (أنواع وأصناؼ صناعية5موزعة عمى )
 -:التالية

تمثمت بالمنشآت التي شغمت مساحة اقؿ مف  -:2ـ(188الفئة األولى )اقؿ مف  -1
%( مف أجمالي مساحة 4,7وبنسبة ) 2ـ(1625وبمغت مساحتيا ) 2ـ(188)

%( 88,5( منشأة وبنسبة قدرىا )77الصناعات الطبية في المحافظة موزعة عمى )
محافظة البصرة، وتمثمت بمنشآت صناعة  مف أجمالي الصناعات الطبية في

النظارات الطبية اإلضافة إلى بعض منشآت صناعة األسناف وىي مختبرات الريباؿ 
وسامر العممي والعممي وبغداد والقرنة والبصرة والتركواز والرحمف والرافديف واليادي 

 وىي تابعة لمقطاع الخاص في منطقة الدراسة.
وىذه المنشآت التي تتراوح مساحتيا بيف -:2ـ(588 -181الفئة الثانية مف ) -0

%(مف أجمالي 1,1وبنسبة قدرىا ) 2ـ(488وشغمت مساحة قدرىا ) 2ـ(188-588)
(منشآت وبنسبة 3المساحة الكمية لمصناعات الطبية في المحافظة وموزعة عمى )



 هـ4443-م  2022. لسنة  3اني ملحق الث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 

 

 439 

%( مف المجموع الكمي لممنشآت الطبية في محافظة البصرة وتتمثؿ بمختبرات 3,4)
 (.H.Cاألسناف مختبر الجزائر ومختبر سارة ومختبر )صناعة 

وتمثمت بالمنشآت التي تتراوح مساحتيا بيف  -:2(ـ1888 -581الفئة الثالثة مف ) -4
%( مف 7,5وبنسبة ) 2(ـ2688حيث شغمت مساحة قدرىا ) 2(ـ581-1888)

%( مف المجموع 3,4(منشآت وبنسبة )3أجمالي المساحة الكمية وتوزعت عمى )
منشآت في محافظة البصرة وتمثمت بمنشآت معامؿ األوكسجيف وىي معمؿ الكمي لم

 سومر ومعمؿ العراؽ ومعمؿ الميند وىي تابعة لمقطاع الخاص في منطقة الدراسة.
تضمنت المنشآت التي تتراوح مساحتيا اكثر مف  -:2(ـ1881الفئة الرابعة اكثر مف )

%( مف أجمالي 86,5وبنسبة ) 2(ـ29788، حيث بمغت مساحتيا )2(ـ1888)
(منشآت وبنسبة 4المساحة الكمية لمصناعات الطبية في المحافظة وموزعة عمى )

%( مف أجمالي الصناعات الطبية في المحافظة، وتابعة البعض منيا لمقطاع 4,5)
العاـ وكما ىو في المركز التخصصي لطب وصناعة اإلسناف األوؿ و معمؿ الحشد 

صناعة األطراؼ الصناعية وبعضيا اآلخر تابع الشعبي لصناعة األوكسجيف ومركز 
 لمقطاع الخاص والمتمثؿ بشركة سما الفيحاء لصناعة األدوية في محافظة البصرة.

 -الصناعات الطبية بحسب عدد اليدي العاممة: -سادسًا:
بمغت  أف عدد األيدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة 

( أصناؼ مف الصناعات الطبية وىي متباينة فيما بينيا 5( عامؿ موزعة عمى )518)
في عدد األيدي العاممة، فقد احتمت شركة سما الفيحاء لصناعة األدوية بالمرتبة األولى 

%( مف أجمالي عدد األيدي العاممة، في حيف 39,2( عامؿ، وبنسبة )288بعدد )
%( 27,8(عامؿ وبنسبة )142بالمرتبة الثانية بعدد)جاءت صناعة النظارات الطبية 

مف مجموع األيدي العاممة في الصناعات الطبية، وقد جاءت منشآت صناعة 
%( مف أجمالي عدد األيدي 15( عامؿ وبنسبة )77األوكسجيف بالمرتبة الثالثة بعدد )

( 58دد)العاممة، إما منشآت مختبرات صناعة األسناف فقد جاءت بالمرتبة الرابعة بع
%(، وقد جاء مركز صناعة األطراؼ الصناعية والمساند بالمرتبة 11,3عامؿ وبنسبة )
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%(، واف األيدي العاممة في الصناعات الطبية 6,4( عامؿ وبنسبة )33األخيرة بعدد )
متنوعة ما بيف فنييف وأيدي عاممة ماىرة وغير ماىرة وتكوف متباينة في أعدادىا حسب 

 اتو التقنية.الفرع الصناعي ومتطمب
 لثالمبحث الثا

 التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة
 لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب األقضية.الجغرافي : التوزيع أوالً 

أف التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة بحسب األقضية يتبيف مف 
المنشآت الصناعات الطبية في محافظة البصرة ( بأف عدد 2( والخريطة )6الجدوؿ )

( أصناؼ مف الصناعات الطبية، إذ 5موزعة عمى ) 2821( منشأة صناعية لعاـ 87)
  احتؿ قضاء البصرة المرتبة األولى في

%( مف إجمالي 78,1(منشأة وبنسبة )61عدد المنشآت الصناعية الطبية البالغة )
ز قضاء البصرة بوجود وتمركز اغمب منشآت الصناعات الطبية بالمحافظة، وتمي

 الصناعات الطبية سواء كانت الصغيرة
أو المتوسطة أو الكبيرة والتي امتازت بإنتاجيا المتنوع، منيا منشآت النظارات الطبية 

%( مف مجموع المنشآت 75,4( منشأة وبنسبة )46التي بمغ عددىا في القضاء )
ضاء و وجود أىـ المراكز والمناطؽ الطبية في القضاء، بسبب زيادة عدد سكاف الق

التجارية المركزية لممحافظة في القضاء مثؿ منطقة العشار والبصرة و برييو والجزائر 
وغيرىا، إذ توطنت عيادات أطباء العيوف بكثافة في القضاء و توزعت عمى مناطؽ 
عدة مف القضاء سواء في منطقة العشار شارع الوطف وفي سوؽ حنا الشيخ وشارع 

زيزية وشارع الكويت وفي منطقة برييو وفي شارع السعدي وفي العباسية وفي الع
الجزائر وفي الجميورية وفي الحكيمية، إضافة إلى توطف منشآت صناعة النظارات 

( منشأة 11الطبية بالقرب مف مختبرات صناعة اإلسناف في القضاء البالغ عددىا )
قضاء وتوزعت ىذه المختبرات عمى %( مف أجمالي المنشآت الطبية في ال18وبنسبة )

مناطؽ متعددة مف القضاء منيا منطقة العشار وحنا الشيخ والعباسية والجزائر والجنينة 
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والبصرة القديمة وخمسة ميؿ، إضافة إلى وجود منشآت صناعة األوكسجيف الطبي في 
ي %( مف إجمالي المنشآت الطبية في القضاء والت4,9(منشأة وبنسبة )3القضاء بعدد)

توزعت في حي الكفاءات بالنسبة لمعمؿ الحشد الشعبي وكذلؾ معمؿ سومر في حي 
الحسيف ومعمؿ العراؽ في صناعية حمداف، أضافو إلى صناعة األطراؼ الصناعية 

%( مف إجمالي المنشآت في القضاء والتي توطنت في 1,6( منشأة وبنسبة )1بعدد)
الحكومية كوف ىذه المنشأة توطنت  حي الكفاءات وسبب ىذا التوطف ىو عامؿ السياسة

ضمف الخدمات الصحية في ىذه المنطقة مثؿ مستشفى البصرة التعميمي العاـ 
)الجميوري( والعيادات االستشارية ومعمؿ األطراؼ الصناعية ، ثـ احتؿ المرتبة الثانية 

%( مف إجمالي المنشآت 13,7( منشأة وبنسبة )12قضاء الزبير بعد المنشآت البالغ )
لطبية الموجودة في المحافظة، وقد جاءت منشآت صناعة النظارات في المرتبة األولى ا

%( مف أجمالي المنشآت الطبية الموجودة في القضاء 66,6( منشآت وبنسبة )8بعدد )
والتي توزعت عمى مناطؽ مختمفة مف القضاء في حي السوؽ وفي منطقة الرشيدية 

( وبنسبة 2مختبرات صناعة اإلسناف بعدد)األولى إضافة إلى ذلؾ توجد في القضاء 
%( مف أجمالي المنشآت الطبية في القضاء وتوزعت في حي السوؽ في مركز 16,6)

%( 8,3(منشأة وبنسبة )1القضاء، أضافة إلى وجود صناعة األوكسجيف الطبي بعدد )
مف إجمالي المنشآت في القضاء والتي تتواجد في مدخؿ قضاء الزبير قرب خطوة 

عمي )عميو السالـ( في منطقة اآلركمي الصناعية، وكذلؾ صناعة األدوية  األماـ
%( مف أجمالي المنشآت الموجودة في 8,3والمتمثمة بشركة سما الفيحاء وبنسبة )

القضاء والتي تتواجد في مدخؿ قضاء الزبير قرب خطوة األماـ عمي)عمية السالـ(في 
( 4خصيب بالمرتبة الثالثة بعدد )منطقة اآلركمي الصناعية، وقد جاء قضاء أبي ال

 %( مف إجمالي الصناعات الطبية في محافظة البصرة واقتصرت4,5منشآت وبنسبة )
عمى منشآت صناعة النظارات الطبية والتي توزعت في مناطؽ مركز القضاء في حي 

مانة في منطقة الرومية، السوؽ وىي منشآت جيكور والعيوف لمبصريات والميناء وكير 
( منشأة وبنسبة 3العرب والقرنة بالمرتبة الرابعة بعدد ) في حيف جاء قضاء شط
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%( لكؿ قضاء مف أجمالي الصناعات الطبية في المحافظة، وقد اقتصرت عمى 3,4)
منشآت صناعة النظارات الطبية في قضاء شط العرب والتي تواجدت في مركز القضاء 

ارؽ واألمؿ، إما قضاء القرنة فتمثؿ بوجود منشآت صناعة وىي الماسة واحمد ط
%( مف أجمالي المنشآت الموجودة في القضاء 66,6( منشأة وبنسبة )2النظارات بعدد)

والتي تواجدت في شارع الفردوس في حي السوؽ في مركز القضاء وىي عوينات القرنة 
سناف في القضاء والذي وعوينات األنوار، أضافو إلى وجود مختبر القرنة لصناعة األ

%( مف مجموع المنشآت الطبية في القضاء والذي يتمركز في شارع 33,3شكؿ نسبة )
الفردوس في مركز القضاء، في حيف جاء قضاء المدينة بالمرتبة الخامسة بعدد 

%( مف أجمالي الصناعات الطبية في المحافظة والتي اقتصرت 2,2(منشأة وبنسبة)2)
ارات الطبية في مركز السوؽ في شارع األطباء وىي عوينات عمى منشآت صناعة النظ

المدينة وعوينات األمير، وقد جاء كؿ مف قضاء الفاو واليارثة بالمراتب األخيرة 
%( لكؿ قضاء واقتصرت عمى صناعة النظارات الطبية 1,1(منشأة وبنسبة )1بعدد)

ز قضاء الفاو، إما وىي منشأة العيف في مركز قضاء اليارثة ومنشأة األسراء في مرك
لوجود أي نوع مف أنواع الصناعات           قضاء الدير و قضاء الصادؽ)ع( فيفتقر 
الصناعات              مف منتجات ىذه  الطبية ويعتمد سكانو عمى سد احتياجاتيـ

.المجاورة لمقضاء أو مف المناطؽ ةالمحافظ مف مركز



 

 

 0101( التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب االقضية لعام  4جدول ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باالعتماد عمى الدراسة الميدانية انالمصدر: من عمل الباحث
 
 
 
 

 
 فرع الصناعة

 

 المجموع الكمي الصادق ع الدير الهارثة الفاو المدينة القرنة شط العرب أبي الخصيب الزبير البصرة
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% 

 77 47 1 1 1 1 111 1 111 1 111 0 44,4 0 111 4 111 3 44,4 2 75,3 34 النظارات الطبية
 14 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44,4 1 1 1 1 1 14,4 0 12 11 اإلسنان صناعة

 14 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,4 1 ،,3 4 الوكسجين
 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 1 الطراف
 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,4 1 1 1 الدوية

 111 27 1 1 1 1 111 1 111 1 111 0 111 4 111 4 111 3 111 10 111 41 المجموع



 هـ4443-م  2022. لسنة  3اني ملحق الث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 

 

 

 444 

 م0101(: التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية حسب القضية في محافظة البصرة لعام 0خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1جدول ) عمى باالعتماد انمن عمل الباحث :المصدر
 اواًل: التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب اليدي العاممة

أف التوزيع الجغرافي لأليدي العاممة في الصناعات الطبية في محافظة البصرة يتبيف مف خالؿ  
في الصناعات الطبية في محافظة  ( بأف مجموع عدد األيدي العاممة3) ( وخريطة رقـ7الجدوؿ )

(منشأة 87( أنواع مف الصناعات الطبية البالغ عددىا )5موزعة عمى ) 2821( لعاـ 518البصرة بمغ )
(عامؿ وبنسبة 259إذ احتؿ قضاء البصرة المرتبة األولى في عدد األيدي العاممة بعدد )، صناعية

ز قضاء البصرة بتوطف اغمب المنشآت وتمي، %( مف أجمالي األيدي العاممة في المحافظة58,7)
، الطبية منيا منشآت النظارات الطبية والتي احتمت المرتبة األولى في عدد األيدي العاممة في القضاء

في  %( مف أجمالي األيدي العاممة في صناعة النظارات الطبية76(عامؿ وبنسبة )188إذ يعمؿ فييا )
بينما ، العاممة في الصناعات الطبية في القضاء %( مف مجموع األيدي41,6وبنسبة )، المحافظة

احتمت منشآت صناعة األوكسجيف المرتبة الثانية مف حيث عدد األيدي العاممة في الصناعات الطبية 
%( مف أجمالي عدد األيدي العاممة في الصناعات الطبية 87( عامؿ وبنسبة )67في القضاء بعدد )
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أما  ،ي األيدي العاممة في المنشآت الطبية في القضاء%( مف أجمال25,8وبنسبة )، في المحافظة
عامؿ وبنسبة  (51منشآت مختبرات صناعة األسناف فجاءت بالمرتبة الثالثة بعدد األيدي العاممة بعدد )

%( مف 19,6وبنسبة )، %( مف أجمالي األيدي العاممة في الصناعات الطبية في المحافظة87,9)
واحتمت منشأة األطراؼ الصناعية المرتبة  ،عات الطبية في القضاءأجمالي األيدي العاممة في الصنا

%( مف أجمالي األيدي العاممة في صناعة األطراؼ 188عامؿ وبنسبة ) (33الرابعة مف حيث عدد )
بينما  ،%( مف أجمالي األيدي العاممة في المنشآت الطبية في القضاء12,7وبنسبة )، في المحافظة

(عامؿ 229ة الثانية مف حيث عدد األيدي العاممة في المنشآت الطبية بعدد)جاء قضاء الزبير بالمرتب
حيث احتمت منشأة ، %( مف أجمالي األيدي العاممة في المنشآت الطبية في المحافظة44,9وبنسبة )

%( مف 188(عامؿ وبنسبة )288صناعة األدوية والمتمثمة بشركة سما الفيحاء المرتبة األولى بعدد)
%( مف أجمالي األيدي 87,3وبنسبة )، يدي العاممة في صناعة األدوية في المحافظةأجمالي عدد األ

بينما منشأة صناعة األوكسجيف الطبي والمتمثمة في معمؿ ، العاممة في الصناعات الطبية في القضاء
%( مف أجمالي األيدي 12,9عامؿ وبنسبة ) (18)الميند في منطقة اآلوركمي بالمرتبة الثانية بعدد 

%( مف أجمالي األيدي العاممة لممنشآت 4,3وبنسبة ) ،عاممة في صناعة األوكسجيف في المحافظةال
( عامؿ 7في حيف جاء قضاء القرنة بالمرتبة الثالثة بعدد األيدي العاممة إذ بمغ ) ،الطبية في القضاء

عت عمى حيث توز ، %( مف أجمالي األيدي العاممة في المنشآت الطبية في المحافظة1,3وبنسبة )
مف أجمالي األيدي العاممة لمنشآت ، %(2,8(عامؿ وبنسبة )4منشأتيف لصناعة النظارات الطبية بعدد)

باإلضافة إلى ، %( مف أجمالي األيدي العاممة في القضاء57,1وبنسبة )، النظارات في المحافظة
دي العاممة في %( مف أجمالي األي5,1(عامؿ وبنسبة )3توطف منشأة واحدة لصناعة األسناف بعدد )

%( مف أجمالي األيدي العاممة في المنشآت 42,8وبنسبة )، منشآت صناعة األسناف في المحافظة
بينما جاءت الصناعات الطبية في قضاء شط العرب بالمرتبة الرابعة مف حيث عدد  ،الطبية في القضاء

( عامؿ وبنسبة 6) إذ بمغت، األيدي العاممة والتي اقتصرت عمى منشآت صناعة النظارات الطبية
%( مف أجمالي 4,2%( مف أجمالي األيدي العاممة لممنشآت الطبية في المحافظة وبنسبة )1,1)

%( مف مجموع الصناعات 188وبنسبة )، األيدي العاممة في منشآت صناعة النظارات في المحافظة
األيدي العاممة  في حيف جاء قضاء أبي الخصيب بالمرتبة الخامسة مف حيث عدد ،الطبية في القضاء

%( مف مجموع 8,7(عامؿ وبنسبة )4والتي اقتصرت عمى منشآت صناعة النظارات الطبية بعدد )
%( مف أجمالي األيدي العاممة في 2,8وبنسبة )، األيدي العاممة لمصناعات الطبية في المحافظة

 ،في القضاء %( مف أجمالي الصناعات الطبية188وبنسبة )، منشآت صناعة النظارات في المحافظة
والتي ، أما قضاء المدينة فقد احتمت الصناعات الطبية المرتبة السادسة مف حيث عدد األيدي العاممة

%( مف أجمالي األيدي العاممة 8,5(عامؿ وبنسبة )3اقتصرت عمى منشآت صناعة النظارات وبعدد)
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، نظارات في المحافظة%( مف مجموع األيدي العاممة في منشآت صناعة ال2,1وبنسبة )، في المحافظة
بينما جاء قضائي الفاو واليارثة بالمرتبة  ،%( مف مجموع الصناعات الطبية في القضاء188وبنسبة )

%( لكؿ قضاء مف 8,1(عامؿ وبنسبة )1السابعة واألخيرة والتي اقتصرت عمى صناعة النظارات بعدد)
%( لكؿ قضاء مف أجمالي 8,7وبنسبة)، أجمالي األيدي العاممة في المنشآت الطبية في المحافظة

%( مف مجموع األيدي العاممة 188وبنسبة ) ،في المحافظة األيدي العاممة في منشآت النظارات الطبية
تقر لتوطف الصناعات الطبية الدير والصادؽ )ع( فتف بينما قضائي ،في الصناعات الطبية في القضاء

 .فييما
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  م0101التوزيع الجغرافي لمصناعات الطبية في محافظة البصرة حسب اليدي العاممة لعام  :(7جدول )
 

 عمى الدراسة الميدانية باالعتماد انمن عمل الباحث :المصدر

 األقضيح
 وىع الصىاعح

 الىسثح المجمىع الىسثح صىاعح األدويح الىسثح األطراف الصىاعيح الىسثح األوكسجيه الطثي الىسثح صىاعح األسىان الىسثح الىظاراخ الطثيح

 5077 259 0 0 100 33 87 67 8779 51 76 108 الثصرج

 4479 229 100 200  0 1279 10 678 4 1075 15 الزتير

 173 7 0 0 0 0 0 0 571 3 278 4 القروح

 171 6 0 0 0 0 0 0 0 0 472 6 شظ العرب

 077 4 0 0 0 0 0 0 0 0 278 4 أتي الخصية

 075 3 0 0 0 0 0 0 0 0 271 3 المذيىح

 071 1 0 0 0 0 0 0 0 0 077 1 الفاو

 071 1 0 0 0 0 0 0 0 0 077 1 الهارثح

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الذير

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصادق ع

 100 510 100 200 100 33 100 77 100 58 100 142 المجمىع
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 م0101البصرة لعام  محافظةالتوزيع الجغرافي لأليدي العاممة الصناعية في (: 4خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المصدر: من عمل الباحثان اعتمادًا عمى الدراسة الميدانية
 

 النتائج:
، وأثر عوامؿ لطبية في منطقة الدراسة أف ىدؼ الدراسة ىو الكشؼ عف واقع الصناعات ا       

التوطف الصناعي أدت إلى توطنيا ضمف مناطؽ معينة مف محافظة البصرة، فضاًل عف دراسة بنية 
إلى وتوصمت الدراسة  واأليدي العاممة، افي حسب األقضيةالصناعات الطبية وتوزيعيا الجغر 

 -االستنتاجات التالية:
ساىمت المقومات الجغرافية التي تتمتع بيا محافظة البصرة عمى تطور ونمو الصناعات الطبية فييا  -1

كالموقع الجغرافي المتميز لممحافظة وأطالليا عمى الخميج العربي ساىـ في تطور ىذه الصناعات 
باعتبار محافظة البصرة الواجية عف طريؽ الحصوؿ عمى المواد األولية مف األسواؽ العالمية 

نسمو لعاـ  (3142449البحرية الوحيدة لمعراؽ، أضافة إلى الثقؿ السكاني المتزايد الذي بمغ )



 هـ4443-م  2022. لسنة  3اني ملحق الث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 

 

 

 

 449 

، فضاًل عف زيادة الطمب عمى منتجات ىذه الصناعات مما ساىـ بتوفر أسواؽ ليذه 2821
والصحية المتنوعة ومصادر المنتجات أضافة إلى توفر األيدي العاممة ذات التخصصات الطبية 

 الطاقة وطرؽ النقؿ ساعد عمى توطنيا في منطقة الدراسة.
( منشأة، موزعة عمى خمسة أنواع مف ىذه 87تتألؼ الصناعات الطبية في محافظة البصرة مف ) -0

%(، ومنشآت 77منشأة وبنسبة ) (67الصناعات وتمثمت بمنشآت صناعة النظارات الطبية )
( 4%(، ومنشآت صناعة األوكسجيف الطبي )16( منشأة وبنسبة )14) مختبرات صناعة األسناف

%(، ومنشأة األدوية 1,1منشأة وبنسبة ) (1%(، ومنشأة صناعة األطراؼ الصناعية )4,5وبنسبة )
%(، في حيف كاف نصيب 96,5%( وتعود اغمبيا لمقطاع الخاص بنسبة )1,1منشأة وبنسبة ) (1)

 .%(3,4القطاع العاـ بنسبة )
ىمت المقومات الجغرافية التي تتمتع بيا محافظة البصرة عمى تطور ونمو الصناعات الطبية فييا سا -4

كالموقع الجغرافي المتميز لممحافظة وأطالليا عمى الخميج العربي ساىـ في تطور ىذه الصناعات 
ة عف طريؽ الحصوؿ عمى المواد األولية مف األسواؽ العالمية باعتبار محافظة البصرة الواجي

نسمو لعاـ  (3142449البحرية الوحيدة لمعراؽ، أضافة إلى الثقؿ السكاني المتزايد الذي بمغ )
، فضاًل عف زيادة الطمب عمى منتجات ىذه الصناعات مما ساىـ بتوفر أسواؽ ليذه 2821

المنتجات أضافة إلى توفر األيدي العاممة ذات التخصصات الطبية والصحية المتنوعة ومصادر 
 طرؽ النقؿ ساعد عمى توطنيا في منطقة الدراسة.الطاقة و 

( منشأة، موزعة عمى خمسة أنواع مف ىذه 87تتألؼ الصناعات الطبية في محافظة البصرة مف ) -3
%(، ومنشآت 77منشأة وبنسبة ) (67الصناعات وتمثمت بمنشآت صناعة النظارات الطبية )

( 4صناعة األوكسجيف الطبي ) %(، ومنشآت16( منشأة وبنسبة )14) مختبرات صناعة األسناف
%(، ومنشأة األدوية 1,1منشأة وبنسبة ) (1%(، ومنشأة صناعة األطراؼ الصناعية )4,5وبنسبة )

%(، في حيف كاف نصيب 96,5%( وتعود اغمبيا لمقطاع الخاص بنسبة )1,1منشأة وبنسبة ) (1)
 .%(3,4القطاع العاـ بنسبة )

يتيا مف خالؿ تغطية منتجاتيا لمسوؽ المحمي لممحافظة، لمصناعات الطبية في محافظة البصرة أىم -5
 باإلضافة إلى إيصاؿ منتجاتيا إلى أسواؽ المحافظات األخرى السيما المجاورة. 

منشأة  (87تتميز بنية الصناعات الطبية في منطقة الدراسة بتبايف أحجاميا، والبالغ عدد منشآتيا ) -4
منشآت،  (3منشآت وكبيرة الحجـ ) (4سطة الحجـ )منشأة والمتو  (88صناعية منيا صغيرة الحجـ )

%(وىي مركز 3,4منشآت وتشكؿ نسبة ) (3)ػمنيا تعود إلى القطاع العاـ الحكومي المتمثمة ب
صناعة األطراؼ الصناعية والمركز التخصصي التعميمي لطب وصناعة األسناف ومعمؿ الحشد 
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%( يعود 96,5) ( منشأة وبنسبة84دىا )الشعبي لصناعة األوكسجيف الطبي أما البقية والبالغ عد
 إلى القطاع الخاص.

ساعدت مقومات التوطف الصناعي التي تتمتع بيا المحافظة في تبايف التوزيع الجغرافي لمصناعات  -7
(منشأة 61إذ احتؿ قضاء البصرة المرتبة األولى ) الطبية في المحافظة وعمى مستوى أقضيتيا،

%(في حيف 13,7( منشأة وبنسبة )12لزبير بالمرتبة الثانية )%(، بينما جاء قضاء ا78,1وبنسبة )
%(، بينما أحتؿ قضائي شط 4,5( منشآت وبنسبة )4أحتؿ قضاء أبي الخصيب المرتبة الثالثة )

لكؿ قضاء، في حيف أحتؿ قضاء المدينة  %(3,4( منشأة وبنسبة )3العرب والقرنة المرتبة الرابعة )
%(، في حيف جاء قضائي الفاو واليارثة بالمرتبة السادسة 2,2ة )منشأة بنسب (2المرتبة الخامسة )

لكؿ قضاء، بينما ال يوجد في قضائي الدير واألماـ الصادؽ )ع( أي  %(1,1منشأة وبنسبة ) (1)
 نوع مف أنواع الصناعات الطبية.

النظارات تتركز أغمب الطاقات اإلنتاجية لمصناعات الطبية في قضاء البصرة سواء كانت صناعة  -2
الطبية ومختبرات صناعة األسناف واألطراؼ الصناعية واألوكسجيف الطبي بسبب ما يتميز بو 
القضاء بوجود المناطؽ التجارية المركزية الميمة عمى مستوى المحافظة والمحافظات الجنوبية وكذلؾ 

باإلضافة إلى  توطف عيادات األطباء السيما في مناطؽ العشار وبريية والجزائر والبصرة القديمة
 الثقؿ السكاني لمقضاء مما ساىـ عمى زيادة الطمب عمى منتجات الصناعات الطبية.

ساىمت المقومات الجغرافية التي تتمتع بيا محافظة البصرة عمى تطور ونمو الصناعات الطبية فييا  -،
ه الصناعات كالموقع الجغرافي المتميز لممحافظة وأطالليا عمى الخميج العربي ساىـ في تطور ىذ

عف طريؽ الحصوؿ عمى المواد األولية مف األسواؽ العالمية باعتبار محافظة البصرة الواجية 
نسمو لعاـ  (3142449البحرية الوحيدة لمعراؽ، أضافة إلى الثقؿ السكاني المتزايد الذي بمغ )

ه ، فضاًل عف زيادة الطمب عمى منتجات ىذه الصناعات مما ساىـ بتوفر أسواؽ ليذ2821
المنتجات أضافة إلى توفر األيدي العاممة ذات التخصصات الطبية والصحية المتنوعة ومصادر 

 الطاقة وطرؽ النقؿ ساعد عمى توطنيا في منطقة الدراسة.
( منشأة، موزعة عمى خمسة أنواع مف ىذه 87تتألؼ الصناعات الطبية في محافظة البصرة مف ) -11

%(، ومنشآت 77منشأة وبنسبة ) (67الطبية ) الصناعات وتمثمت بمنشآت صناعة النظارات
( 4%(، ومنشآت صناعة األوكسجيف الطبي )16( منشأة وبنسبة )14) مختبرات صناعة األسناف

%(، ومنشأة األدوية 1,1منشأة وبنسبة ) (1%(، ومنشأة صناعة األطراؼ الصناعية )4,5وبنسبة )
%(، في حيف كاف نصيب 96,5بنسبة )%( وتعود اغمبيا لمقطاع الخاص 1,1منشأة وبنسبة ) (1)

 .%(3,4القطاع العاـ بنسبة )
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لمصناعات الطبية في محافظة البصرة أىميتيا مف خالؿ تغطية منتجاتيا لمسوؽ المحمي لممحافظة،  -11
 باإلضافة إلى إيصاؿ منتجاتيا إلى أسواؽ المحافظات األخرى السيما المجاورة. 

منشأة  (87دراسة بتبايف أحجاميا، والبالغ عدد منشآتيا )تتميز بنية الصناعات الطبية في منطقة ال -10
منشآت،  (3منشآت وكبيرة الحجـ ) (4منشأة والمتوسطة الحجـ ) (88صناعية منيا صغيرة الحجـ )

%(وىي مركز 3,4منشآت وتشكؿ نسبة ) (3)ػمنيا تعود إلى القطاع العاـ الحكومي المتمثمة ب
صي التعميمي لطب وصناعة األسناف ومعمؿ الحشد صناعة األطراؼ الصناعية والمركز التخص

%( يعود 96,5) ( منشأة وبنسبة84الشعبي لصناعة األوكسجيف الطبي أما البقية والبالغ عددىا )
 إلى القطاع الخاص.

ساعدت مقومات التوطف الصناعي التي تتمتع بيا المحافظة في تبايف التوزيع الجغرافي لمصناعات  -14
(منشأة 61إذ احتؿ قضاء البصرة المرتبة األولى ) ى مستوى أقضيتيا،الطبية في المحافظة وعم

%(في حيف 13,7( منشأة وبنسبة )12%(، بينما جاء قضاء الزبير بالمرتبة الثانية )78,1وبنسبة )
%(، بينما أحتؿ قضائي شط 4,5( منشآت وبنسبة )4أحتؿ قضاء أبي الخصيب المرتبة الثالثة )

لكؿ قضاء، في حيف أحتؿ قضاء المدينة  %(3,4( منشأة وبنسبة )3ابعة )العرب والقرنة المرتبة الر 
%(، في حيف جاء قضائي الفاو واليارثة بالمرتبة السادسة 2,2منشأة بنسبة ) (2المرتبة الخامسة )

لكؿ قضاء، بينما ال يوجد في قضائي الدير واألماـ الصادؽ )ع( أي  %(1,1منشأة وبنسبة ) (1)
 عات الطبية.نوع مف أنواع الصنا

تتركز أغمب الطاقات اإلنتاجية لمصناعات الطبية في قضاء البصرة سواء كانت صناعة النظارات  -13
الطبية ومختبرات صناعة األسناف واألطراؼ الصناعية واألوكسجيف الطبي بسبب ما يتميز بو 

لجنوبية وكذلؾ القضاء بوجود المناطؽ التجارية المركزية الميمة عمى مستوى المحافظة والمحافظات ا
توطف عيادات األطباء السيما في مناطؽ العشار وبريية والجزائر والبصرة القديمة باإلضافة إلى 

 الثقؿ السكاني لمقضاء مما ساىـ عمى زيادة الطمب عمى منتجات الصناعات الطبية.
مغ مجموعيا التوزيع الجغرافي لأليدي العاممة في الصناعات الطبية في منطقة الدراسة والتي يب أكد -15

( عاماًل بوجود تبايف في أعداد األيدي العاممة في الصناعات الطبية عمى مستوى األقضية، 518)
%(، بينما 58,7عامؿ بنسبة ) (259حيث أحتؿ قضاء البصرة المرتبة األولى بعدد األيدي العاممة )

لقرنة بالمرتبة %(، وجاء قضاء ا44،9( عامؿ بنسبة )229أحتؿ قضاء الزبير المرتبة الثانية )
( عامؿ بنسبة 6%(،في حيف جاء قضاء شط العرب بالمرتبة الرابعة )1,3( عامؿ بنسبة )7الثالثة )

%(،أما قضاء 8,7عامؿ بنسبة ) (4%(، بينما قضاء أبي الخصيب جاء بالمرتبة الخامسة )1,1)
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فاو واليارثة %(، في حيف أحتؿ قضائي ال8,5عامؿ بنسبة ) (3المدينة جاء بالمرتبة السادسة )
 %( لكؿ قضاء.8,1عامؿ بنسبة ) (1المرتبة السابعة )

  
 المقترحات

توصؿ الباحث إلى جممة مف المقترحات الالزمة التي البد العمؿ بيا في سبيؿ خمؽ التنمية 
 -واإلمكانيات لمصناعات الطبية في منطقة الدراسة وىي :

المزيد مف الصناعات الطبية عمى مستوى محافظة البصرة وبكؿ أقضيتيا العمؿ عمى أنشاء  -1
 .وعدـ اقتصارىا عمى القطاع الخاص ومركز المدينة

العمؿ مف قبؿ الجيات الحكومية المتمثمة بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي عمى فتح  -0
صناعية واستحداث كميات ومعاىدة طبية تخصصية في مجاؿ أقساـ صناعة األطراؼ ال

وتقنيات صناعة األسناف وتقنيات البصريات لغرض توفير العمالة الماىرة الفنية ليذه 
 .الصناعات

أقامة دورات تأىيمية تطويرية تدريبية لممالكات العاممة بالصناعات الطبية في داخؿ العراؽ  -4
لمتقدمة في وخارجة لمواكبة التطورات التكنموجية والعممية واالستفادة مف التجارب في الدوؿ ا

 .مجاؿ الصناعات الطبية
ضرورة تقديـ الدعـ الحكومي المالي لمشاريع الصناعات الطبية ومنح القروض الميسرة وتشجيع  -3

 .االستثمار في القطاع الخاص وذلؾ لمنيوض بواقع الصناعات الطبية في المحافظة
لمسيطرة النوعية لحماية العمؿ عمى تفعيؿ دور الرقابة الحكومية مف خالؿ الجياز المركزي  -5

 وعدـ استيراد المواد األولية واألجيزة والمعدات رديئة التصنيع. ،المنتجات الطبية المحمية
تقديـ التسييالت الجمركية وتقميؿ الضرائب المفروضة عمى دخوؿ المواد األولية ذات المناشئ  -4

المواد األولية الرصينة الداخمة في الصناعات الطبية ألف ىذه الصناعات تعتمد عمى 
تسييؿ استيراد األجيزة والمكائف والمعدات المستخدمة في ىذه  إلىباإلضافة  ،المستوردة
 .الصناعات

العمؿ عمى توفير الطاقة الكيربائية وتخفيض سعر الجباية لموحدة الكيربائية إلصحاب  -7
 .المنشآت الطبية بشكؿ مستمر مف خالؿ الشبكة الوطنية

وفي محافظة مع الشركات األجنبية الرصينة لالستثمار في العراؽ  العمؿ عمى تعاقد الدولة -2
 المحافظة لبعض الصناعات مثؿالسيما حاجة في مجاؿ الصناعات الطبية البصرة خصوصًا 

 .غازات التخدير  وصناعة أمراض السرطاف والمستمزمات الطبية دويةأصناعة 
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 الهوامش
                                                 

، 2813عبد الزىرة عمي الجنابي، الجغرافية الصناعية، كمية التربية، جامعة بابؿ، الطبعة األولى، دار الصفا،  ((1 
 .128ص
محمد أزىر سعيد السماؾ وآخروف، العراؽ دراسة إقميمية، الجزء الثاني، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، جامعة  ((2 

 .373، ص1985الموصؿ، 
الواقع واألفاؽ المستقبمية(، )ة عمي الجنابي، سمير وادي رحمف العزاوي، الييكؿ الصناعي في العراؽ عبد الزىر  ((3 
 .33ص، 2821، المكتبة الوطنية، 1ط

ياسر ماجد درجاؿ، تحميؿ واقع النشاط الصناعي في ناحية الكرادة الشرقية باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية،  ((4 
 .11، ص2828اب، الجامعة العراقية، رسالة ماجستير، كمية اآلد

عبد اهلل سالـ المالكي، جغرافية محافظة البصرة الطبيعية والبشرية، كمية اآلداب، جامعة البصرة، دار الوضاح  ((5 
 .51، ص2817لمنشر، الطبعة األولى،

 .54عبد اهلل سالـ المالكي، المصدر نفسو، ص ((6 
يـ تجربة التوطف الصناعي في محافظتي ذي قار والديوانية واألثار الناجمة عمي كاظـ ىالؿ الخفاجي، تحميؿ وتقو  ((7 

 .36، ص2886عنيا، رسالة ماجستير، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، 
 .39، ص2812آماؿ صالح الكعبي، الجغرافية الطبية، مؤسسة السياب، الطبعة األولى،  ((8 
تأثير درجة الحرارة عمى استيالؾ الكيرباء في الكويت، مجمة النفط والتعاوف العربي، ( سعود عياش، وآخروف، تحميؿ (9 

 .1، ص1985، 2، العدد 11الكويت، المجمد 
  :ىو الماء األبيض أو عتامة عدسة العيف وىو مرض يصيب عدسة العيف الطبيعية القائمة خمؼ الحدقة  -الساد

 مبصر دوف وجع أو آلـ.فيعتميا ويفقدىا شفافيتيا مما يسبب ضعفا ل
 .48( آماؿ صالح الكعبي، مصدر سابؽ، ص(18 
 .43-42( آماؿ صالح الكعبي، مصدر سابؽ، ص(11 
ىديؿ غازي فيصؿ الطائي، التحميؿ المكاني لصناعة منتجات األثاث في مدينتي الرمادي والفموجة، رسالة  ((12 

 .99، ص2821ماجستير، كمية اآلداب، الجامعة العراقية، 
 .91-98عبد الزىرة عمي الجنابي، مصدر سابؽ، ص ((13 
مقابمة شخصية مع السيد غساف يعقوب، المدير التنفيذي لمعمؿ سومر لمغازات الطبية والصناعية بتاريخ  ((14 

2/18/2821 
مقابمة شخصية مع الدكتور الصيدالني فراس إسماعيؿ خميؿ، معاوف مدير شركة سما الفيحاء بتاريخ  ((15 
17/1/2822 

، 1977عبد الكريـ عبد الستار النصار، التصنيع وأثره في تحفيز التغير االجتماعي، دار الحرية لمطباعة،  ((16 
 .25ص

 .88، ص1976احمد حبيب رسوؿ، مبادئ الجغرافية الصناعية، مطبعة دار السالـ،  ((17 
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طرة والمموثة في العراؽ، كمية أياد عبد عمي سمماف، عمي حميد دىش الزبيدي، التحميؿ المكاني لممناطؽ الخ ((18 
 .195، ص2828التربية، جامعة المستنصرية، وقائع المؤتمر الدولي العممي االفتراضي األوؿ لمعمـو االجتماعية، 

انتصار حسوف رضا، الحرؼ الصناعية في قضاء الكاظمية، رسالة ماجستير كمية التربية ابف رشد جامعة بغداد،  ((19 
 .71، ص2883
 .25/11/2821شخصية مع السيدة أسيؿ محمد، شعبة الميف الصحية في دائرة صحة البصرة، بتاريخ  مقابمة ((28 
 7/18/2821مقابمة شخصية مع الميندس احمد الربيعي، معمؿ العراؽ لمغازات الطبية والصناعية بتاريخ  ((21 
سما الفيحاء لصناعة األدوية،  مقابمة شخصية مع الدكتور الصيدالني فراس إسماعيؿ خميؿ، معاوف مدير شركة ((22 
 .17/1/2821بتاريخ 

محمود حسف الشمري، التنمية الصناعية في محافظة المثنى بالعراؽ، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة 23) )
  61، ص2816القاىرة، 

أطروحة دكتوراه، كمية نجـ الديف عبد اهلل نجـ الحجاج، تقييـ كفاءة النقؿ البحري ودوره في التنمية االقتصادية،  ((24 
 .42، ص2815التربية، جامعة البصرة، 

مي ثامر رجب العزاوي، اثر المستوطنات الصناعية في التنمية اإلقميمية، دراسة تطبيقية عمى مستوطنة النيرواف  (25)
 .113، ص2882الصناعية في العراؽ، رسالة ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، 

شخصية مع تقني األطراؼ احمد عبد الزىرة مسؤوؿ وحدة الصب في مركز التأىيؿ وصناعة األطراؼ، مقابمة  (26 
 .25/11/2821بتاريخ 
  15/11/2821مقابمة شخصية مع تقني البصريات ميثاؽ داود، صاحب ورشة الربيعي ((27 
 .19/18/2821اريخ مقابمة شخصية مع الميندس الميكانيؾ احمد عمار عبيد، معمؿ الحشد الشعبي بت ((28 
مقابمة شخصية مع الدكتور الصيدالني فراس إسماعيؿ خميؿ، معاوف مدير شكة سما الفيحاء بتاريخ  ((29 
17/1/2822. 

فارس ميدي محمد، الصناعات الغذائية الكبيرة في العراؽ، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة البصرة،  (38)
 .141، ص2886
 .18/11/2821مقابمة شخصية مع تقني األسناف عمي جبار، مختبر الريباؿ بتاريخ  ((31 
 .18/11/2821مقابمة شخصية مع تقني األسناف حسيف سعدوف مختبر الجزائر بتاريخ  (32)

* القطعة: ىو مصطمح يطمؽ عمى عدد اإلنتاج سواء كاف طقـ كامؿ أو جزئي أو صناعة سف واحد أو عدد مف 
 ميح األطقـ المكسورة.األسناف أو تص

 .2/18/2821مقابمة شخصية مع الفني غساف يعقوب محمد، المدير التنفيذي لمعمؿ سومر بتاريخ  (33)
 .3ـ 5*حجـ أسطوانة األوكسجيف الكبيرة المستخدمة ىو 

 .19/9/2821مقابمة شخصية مع الفني أرشد عبد الرحمف معمؿ الميند لمغازات الطبية والصناعية بتاريخ  ((34 
مقابمة شخصية مع الدكتور الصيدالني فراس إسماعيؿ خميؿ، معاوف مدير سما الفيحاء لصناعة الدواء بتاريخ  ((35 
17/1/2822. 

 .78محمد ازىر السماؾ، مصدر سابؽ، ص (36)
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 .15/11/2821مقابمة شخصية مع تقني البصريات محمد خضير، عوينات النخيؿ بتاريخ  ((37 
 .18/11/2821األسناف عمي جبار، مختبر الريباؿ لصناعة األسناف بتاريخ مقابمة شخصية مع فني  ((38 
 .2/18/2821مقابمة شخصية مع غساف يعقوب محمد، مدير التنفيذي لمعمؿ سومر لمغازات الطبية بتاريخ  ((39 

 *تعذر الباحث في الحصوؿ عمى تكاليؼ أنشاء المركز لعدـ توفر البيانات الالزمة بذلؾ.
مقابمة شخصية مع الدكتور الصيدالني فراس إسماعيؿ خميؿ، معاوف مدير شركة سما الفيحاء بتاريخ  ((48 
17/1/2822. 

 .99عبد الزىرة عمي الجنابي، سمير وادي رحمف، مصدر سابؽ، ص (41)
 .155ص، مصدر سابؽ، عبد اهلل عبد العباس العمي كفاية (42)
اإلحصاء ، الباب الرابع، المجموعة اإلحصائية، الجياز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي ((43 

 .2ص ،2818، الصناعي
 المصادر والمراجع:

 .1976أحمد حبيب رسوؿ، مبادئ الجغرافية الصناعية، مطبعة دار السالـ،  -1
 87, ص2811, دار اليازوري  , عماف ,  1أزىر محمد السماؾ، جغرافية الصناعة بمنظور معاصر ، ط -0
 .2812آماؿ صالح الكعبي، الجغرافية الطبية، مؤسسة السياب، الطبعة األولى،  -4
 .2813عبد الزىرة عمي الجنابي، الجغرافية الصناعية، كمية التربية، جامعة بابؿ، الطبعة األولى، دار الصفا،  -3
ألفاؽ المستقبمية(، الواقع وا)عبد الزىرة عمي الجنابي، سمير وادي رحمف العزاوي، الييكؿ الصناعي في العراؽ  -5

 .2821، المكتبة الوطنية، 1ط
، مؤسسة 1عبد الزىرة عمي الجنابي، فراس ناظـ احمد، التكامؿ الصناعي )منافعو، ألياتو، تطبيقاتو(، ط -4

 .2821الصادؽ الثقافية، 
 .1977عبد الكريـ عبد الستار النصار، التصنيع وأثره في تحفيز التغير االجتماعي، دار الحرية لمطباعة،  -7
عبد اهلل سالـ المالكي، جغرافية محافظة البصرة الطبيعية والبشرية، كمية اآلداب، جامعة البصرة، دار الوضاح  -2

 .2817لمنشر، الطبعة األولى،
محمد أزىر سعيد السماؾ وآخروف، العراؽ دراسة إقميمية، الجزء الثاني، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي،  -،

 .1985جامعة الموصؿ، 
 الرسائل والطاريح:

انتصار حسوف رضا، الحرؼ الصناعية في قضاء الكاظمية، رسالة ماجستير كمية التربية ابف رشد جامعة بغداد،  -1
2883. 

عمي كاظـ ىالؿ الخفاجي، تحميؿ وتقويـ تجربة التوطف الصناعي في محافظتي ذي قار والديوانية واألثار الناجمة  -2
 .2886اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، عنيا، رسالة ماجستير، كمية 

 فارس ميدي محمد، الصناعات الغذائية الكبيرة في العراؽ، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة البصرة . -3
كفاية عبد اهلل عبد العباس العمي، الصناعات اإلنشائية في محافظة البصرة وأفاقيا المستقبمية، أطروحة دكتوراه،  -4

 .2885جامعة البصرة، كمية اآلداب، 
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مي ثامر رجب العزاوي، أثر المستوطنات الصناعية في التنمية اإلقميمية، دراسة تطبيقية عمى مستوطنة النيرواف  -5
 .2882الصناعية في العراؽ، رسالة ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، 

ره في التنمية االقتصادية، أطروحة دكتوراه، كمية نجـ الديف عبد اهلل نجـ الحجاج، تقييـ كفاءة النقؿ البحري ودو  -6
 .2815التربية، جامعة البصرة، 

ىديؿ غازي فيصؿ الطائي، التحميؿ المكاني لصناعة منتجات األثاث في مدينتي الرمادي والفموجة، رسالة  -7
 .2821ماجستير، كمية اآلداب، الجامعة العراقية، 

عات التحويمية في محافظة القادسية باستخداـ نظـ المعمومات وليد جبار محسف منصور، تحميؿ جغرافي لمصنا -8
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