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 (بنيتها وتىزيعها اجلغرايف )املناطق الصناعيت يف حمافظت البصرة 
 

 
 

 جامعة البصرة / كمية اآلداب                                      
 

   الممخص:
 تعد المناطق الصناعية من اىم المشاريع االقتصادية التي من شأنيا تطوير القطاع االقتصادي  

صادية واالجتماعية ، وذلك ألنيا من افضل البيئات االستثمارية التي والقضاء عمى المشكالت االقت
تعمل عمى استقطاب المشاريع الصناعية التي بدورىا تعالج مشكمة البطالة ، لقدرتيا االستيعابية 
لأليدي العاممة  بكافة مستوياتيا الفنية ، ان المناطق الصناعية التي تم انشائيا في محافظة البصرة 

 نوعين:  تكون عمى 
منشأة، في حين المناطق  =67;المناطق الصناعية المنتظمة الرسمية التي بمغ عدد منشآتيا 

منشأة ، فضال عن ثمان مشاريع تخطيطية لممناطق  =:8:الصناعية غير الرسمية )العشوائية( بمغت 
ينة مع الصناعية في  محافظة البصرة لتنظيم الصناعة وخفض الضوضاء والحد من التموث في المد

خمق شبكة مينية وصناعة حرفية متكاممة وتفادي االنتشار العشوائي غير المنتظم لممين وما يصاحب 
 ذلك من ازعاج  ومشكالت بيئية واجتماعية واقتصادية.  

 كما ان لممناطق الصناعية اىمية اقتصادية كبيرة من خالل وجود روابط صناعية متشابكة، لما  
رتبط مع المنشآت توفره من مستمزمات االنتاج الصناعي ، ألنيا تتضمن المنشآت الصناعية التي ت

بعض الصناعية االخرى بروابط صناعية تزودىا بالمواد االولية ، او السمع النصف مصنعة الالزمة 
 .، فضال عن تمبية الحاجات المحميةلمعمميات  الصناعية 

 في، محافظة البصرة (.الكممات المفتاحية: )المناطق الصناعية، التوزيع الجغرا
Industrial areas in Basra Governorate - their structure and geographical distribution 
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The industrial zones are among the most important economic projects that 

will develop the economic sector 
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And the elimination of economic and social problems, because it is one of the 

best investment environments that works to attract industrial projects, which 

in turn addresses the problem of unemployment, due to its absorptive 

capacity for labor at all technical levels. The industrial zones that were 

established in Basra governorate are of two types: 

Formal organized industrial zones whose number of facilities reached 7,239, 

while the informal industrial zones (random) amounted to 6,469 facilities, as 

well as eight planning projects for industrial zones in Basra Governorate to 

organize industry, reduce noise and reduce pollution in the city with the 

creation of a professional network and an integrated craft industry And to 

avoid the random and irregular spread of professions and the attendant 

inconveniences and environmental, social and economic problems. 

The industrial zones also have great economic importance through the 

presence of intertwined industrial links, why 

The industrial establishments that are connected with the establishments 

provide it with the requirements of industrial production, because it includes 

some other industrial ones with industrial links that provide them with raw 

materials, or semi-manufactured goods needed for industrial operations, as 

well as meeting local needs. 

Keywords: (industrial areas, geographical distribution, Basra governorate). 

 المقدمة :

تعد المناطق الصناعية من الركائز اليامة لمقطاع الصناعي في اي بمد إذ يتمثل      
الدور االساسي لممناطق الصناعية في امكانية االستفادة من المنتجات الصناعية 
االساسية من خالل عمميات التصنيع إضافة سمع معينة حيث سعت معظم دول العالم 

الصناعية لكونيا اىم الركائز التي يعتمد عمييا في احداث الى دعم وتطوير المناطق 
التنمية االقتصادية السيما في القطاع الخاص الذي كان لو مساىمات في تكوين الناتج 

 المحمي االجمالي عمى الرغم من محدودية االمكانات والخبرات .

صغيرة تبرز أىمية المناطق الصناعية بكونيا تعد احد مراكز النمو لمصناعات ال
والمتوسطة و ليا الدور في تنمية كثير من اقتصاديات دول العالم لما تؤديو من دور 
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بارز في عممية التنمية االقتصادية لكونيا تسيم في النمو الصناعي واىداف تغيرات 
 اساسية في مختمف القطاعات.

معالجة كذلك ليا دور بارز في رفع معدالت النمو االقتصادي فضاًل عن تأثيرىا في    
أكبر المشاكل التي تواجو المجتمعات وىي مشكمة البطالة والفقر وذلك من خالل قياميا 
بتشغيل أعداد كبيرة من األيدي العاممة, كذلك مساىمتيا في زيادة الدخل القومي لمبمد 
من خالل تصدير بعض المواد المصنعة في ىذه المناطق, ورفع الدخل لممواطن, وقد 

صناعية انتشارًا كبيرًا في الدول المتقدمة والنامية, ولكن بنسب انتشرت المناطق ال
متفاوتة بحسب طبيعة كل دولة ومراحل النمو فييا, ويعد العراق من الدول التي انتشرت 
فييا ىذه المنطق إذ ظيرت فيو في بداية تأسيس الحكم الوطني اال انيا اختصرت في 

, ثم تم بعدىا تأسيس 79=5طة حتى عام البدء عمى الصناعات الحرفية واليدوية البسي
أول معمل ميكانيكي النتاج الغزل والنسيج ثم انتشرت في جميع المحافظات انتشارًا 

 واسعًا.

 أواًل: مشكمة البحث
 تتضمن مشكمة البحث عرض التساؤالت اآلتية:

ىل ىناك عوامل أثرت في توطين وتوطن وتوزيع المناطق الصناعية في  -5
 محافظة البصرة؟

 ان المناطق الصناعية , ساىمت في النمو االقتصادي لمحافظة البصرة؟ ىل -6
 ثانيًا: فرضية البحث

 لالجابة عمى فرضية البحث: يفترض الباحث اآلتي:    
ىناك عدة عوامل أثرت عمى توطين وتوزيع المناطق الصناعية في محافظة  -5

ة, والمواد البصرة منيا عوامل اقتصادية وعوامل توطن منيا الوقود , والطاق
 األولية, والسوق, والنقل, وغيرىا.
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ساىمت المناطق الصناعية في محافظة البصرة في النمو االقتصادي  -6
لممحافظة من خالل دورىا في الناتج المحمي, وخمق فرص عمل, وخفض عدد 

 العاطمين.
 ثالثًا: هدف البحث:

 التعرف عمى بنية المناطق الصناعية في محافظة البصرة. -5
 ى التوزيع الجغرافي لممناطق الصناعية في محافظة البصرة.التعرف عم -6
 معرفة واقع النمو االقتصادي الذي توفره ىذه المناطق الصناعية. -7

 رابعًا: منهجية البحث   
اعتمدت الدراسة عمى منيجي الوصفي والكمي الذي اعتمد عمى تحميل البيانات 

 ية لتوزيع المناطق الصناعية. والمعالجات االحصائية فضاًل عن استخدام نظم الجغراف
 خامسًا: حدود البحث

تتمثل الحدود المكانية لمدراسة  لمحافظة البصرة  التي تقع بين قوسي , طول     
شمااًل,  ْ   75, -64 -  ْ   =6, -9شرقًا , ودائرتي عرض ْ   >8, -74-ْ   :8, -84

, والحدود تحدىا  محافظتي ذي قار والمثنى من الشمال الغربي , والخميج العربي
السياسية لمعراق مع الكويت من جية الجنوب, أما حدودىا  من الشرق فيي تمثل 

( , وتتكون 5جزءًا من حدود العراق السياسية مع ايران كما في خريطة رقم )
 (.6خريطة ) محافظة البصرة من عشر أقضية

                                                           
 ,قضاء  -7قضا ء المذينح,  -6القرنح,  قضاء -5قضاء شط العرب,  -4قضاء الثصرج,  -3قضاء الزتير,  -2قضاء الفاو

 قضاء الصادق )ع(. -01قضاء الذير,  -9قضاء شط العرب,  -8أتي الخصية,    
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 0201( الموقع الجغرافي لمحافظة البصرة من العراق لعام 1خريطة رقم)

 122222:1مصدر: الباحثين باالعتماد عمى خريطة العراق االدارية ذات مقياس ال
 0200لسنة 
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 0201( الوحدات االدارية لمحافظة البصرة لعام  0خريطة رقم)  

 122222:1المصدر: الباحثين باالعتماد عمى الخريطة االدارية لمعراق ذات مقياس 
 0201لسنة 
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 المبحث األول

 ية في محافظة البصرةبنية المناطق الصناع

يتميز النشاط الصناعي في محافظة البصرة ، بوجود اختالل واضح في طبيعة      
التوزيع المكاني لألنشطة الصناعية المتوطنة ضمن المناطق الصناعية ، وألقضية 
محافظة البصرة المختمفة ، من حيث الكم والنوع عمى الرغم من محاوالت سياسات 

تي تبناىا القطاع العام في السبعينيات والثمانينات من القرن التوطن الصناعي ، ال
الماضي بنشر االستثمارات الصناعية ضمن المناطق الصناعية المختمفة ، والتي تتوافر 
فييا مصادر الطاقة والمواد الخام األولية الالزمة لتوطين الصناعات ، حيث تبمور ىذا 

الل توطين أنشطة صناعية كبيرة التوطن بشكل واضح في محافظة البصرة ، من خ
ومتميزة وذات طابع تصديري اعتمادًا عمى المواد الخام المتوفرة محميًا في المحافظة ، 
وأخرى تم توطينيا وفقًا العتبارات تنموية وجيوستراتيجية ضمن مناطق محددة من 

 .( 5)المحافظة عمى الرغم من توفر موادىا الخام

من قبل القطاع العام لتقميل الفجوة التنموية بين اقضية وعمى الرغم من ىذا التوجو    
المحافظة ، إال أنَّ المحافظة ال زالت تعاني من وجود اختالل مكاني واضح في توزيع 
األنشطة الصناعية من حيث الكم والنوع بفعل عدم وجود تخطيط صناعي ، أو أي 

إلى استمرار تأثير  ، مما أدى ذلك 6447سياسات تنموية حقيقية ال سيما بعد عام 
مناطق التركيز الصناعي التقميدي في استقطاب االنشطة الصناعية ، ال سيما تمك 
التابعة لمقطاع الخاص ، وذلك عمى حساب ضعف فرص االستقطاب المكاني لألقضية 

 .( 6)المتخمفة صناعيًا في محافظة البصرة

حيث الفرع الصناعي ، ويمكن توضيح بنية المناطق الصناعية في محافظة البصرة من 
 وحجم المنشأة ، ومعيار الممكية  وعمى النحو اآلتي :

                                                           
(1)

دسٍ عثذ انمادر صانخ ، يذخم إنى جغرافٍح انصُاعح ، انطثعح االٔنى ، يطثعح انشرٔق ، عًاٌ  -

 .38، ص 1895، 
(2)

 .38، ص 1891ثعح انذٕادث ، تغذاد ، ادًذ دثٍة رسٕل ، يثادئ جغرافٍح انصُاعح ، يط -
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ان معرفة تطور الفروع الصناعية عمى وفق عدد  -أواًل: حسب الفرع الصناعي :
المنشآت لو تأثير كبير في تباين االىمية االقتصادية لكل فرع صناعي ، حيث 

عديد من الفروع الصناعية تحتوي المناطق الصناعية في محافظة البصرة عمى ال
 الخاصة بالصناعات المنشأة في المناطق الصناعية.

( يتضح لنا ان المنشآت الخاصة 5( والشكل )5ومن خالل دراسة معطيات الجدول )
( منشأة إذ 5==;بالصيانة جاءت في المركز االول من حيث عدد المنشآت ، البالغة )

المنشآت الصناعية في محافظة  %( من مجموع 5,>9استحوذت عمى نسبة قدرىا )
%( من مجموع عدد المنشآت  ;,=5البصرة ، تمييا الصناعات المعدنية بنسبة قدرىا )

في المحافظة ، في حين جاءت الصناعات االنشائية في المرتبة الثالثة والتي استحوذت 
%( من مجموع المنشآت التابعة لممناطق الصناعية في  54, 5عمى نسبة تبمغ )

البصرة ، أما بالنسبة لمصناعات الخشبية فجاءت بالمرتبة الرابعة بعد ان  محافظة
%( من إجمالي المناطق الصناعية ، في حين جاءت  :,=شكمت نسبة قدرىا )

الصناعات الغذائية في المرتبة الخامسة من ترتيب الفروع الصناعية في محافظة 
اعات الكيمياوية في المرتبة %( بينما جاءت الصن >,5البصرة وقد شكمت نسبة قدرىا )

 . ( 5)%( 4,8االخيرة بنسبة )
 (1جدول )

عدد المنشآت حسب الفرع الصناعي في المناطق الصناعية في محافظة البصرة لعام 
0201 

 النسبة المئوية % عدد المؤسسات الفرع الصناعي
 1201 :157 الصناعات االنشائية
 09;1 0910 الصناعات المعدنية

 12 1508 خشبيةالصناعات ال

                                                           
(1)

 يٍ عًم انثادج االعتًاد عهى استًارج االستثٍاٌ ،  -
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 206 86 الصناعات الكيمياوية
 :10 079 الصناعات الغذائية 

 7:01 1;;9 الصيانة 
 122 :1592 المجموع

المصدر : وزارة العمل والشؤون االجتماعية, دائرة العمل والضمان االجتماعي في 
 ، )بينات 6465محافظة البصرة قسم االحصاء ، الجداول االحصائية الصناعية عام 

 غير منشورة( .

 

النسبة المئوية لعدد المنشآت الصناعية حسب النوع الصناعي في محافظة  (5شكل )
 6465لعام  البصرة

 (;1المصدر : من أعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )

01% 

21% 

01% 

1% 

2% 

58% 

  

 الصيانح   الصناعاخ الغذائيح   الصناعاخ الكيمياويح الصناعاخ الخشثيح الصناعاخ المعذنيح الصناعاخ االنشائيح
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تختمف المعايير المعتمدة في تصنيف الوحدات  -ثانيًا: حسب حجم المنشآت :
 –سب اختالف الدول في تحديدىا إلى )صغيرة الصناعية بحسب الحجم وبح

كبيرة( ومع اختالف الدول في ايجاد المعتمد في التصنيف إال أنيا  –متوسطة 
غالبًا ما تجمع بين عدد العمال ، ورأس المال المستثمر في المنشأة الصناعية ، إذ 

عية ، يعد معيار عدد العاممين أكثر شيوعًا واستخدامًا لبيان حجم المؤسسة الصنا
ويالحظ أن رأس المال قد ييمل في التصنيف في حال حصول تغير كبير في قيمة 

 .( 5)العممة

 
ويتم تصنيف الصناعات عمى أساس حجم المنشآت استنادًا إلى األيدي العاممة وهي 

:- 
 عدد األيدي العاممة . -5
 قيمة الموجودات )رأس المال المستخدم( . -6
 حجم االنتاج وقيمتو . -7

ن عدم امكانية االعتماد عمى مؤشر واحد بصورة مطمقة ، في تصنيف وعمى الرغم م
كانت المنشآت الصناعية  6>=5الصناعات من حيث الحجم ، ففي العراق ولغاية عام 

 .( 6)تصنف إلى مجموعتين عمى اساس حجميا

 -ىما :

 عمال .=منشآت صغيرة الحجم وىي التي تستخدم أقل من  -5
 عامل. =6-54تستخدم من منشآت متوسطة الحجم: وىي التي  -6
 عامل فأكثر . 74منشآت كبيرة الحجم وىي التي تستخدم  -7

                                                           
(1)

، 2113, 1انجغرافٍح انصُاعٍح, دار انصفا نهُشر ٔانتٕزٌع, عًاٌ, طعثذ انسْرج عهً انجُاتً ،  -

 .8ص
(2)

ا ٔآفالٓا انًستمثهٍح انصُاعاخ االَشائٍح فً يذافظح ري لار ٔالاعٓعًار غٍخاٌ صعٍة انسهًاٌ ،  -

 .98، ص 2118, رسانح ياجستٍر , جايعح انثصرج, كهٍح انترتٍح نهعهٕو االَساٍَح, 
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اعتمد تصنيفًا اخر لممؤسسات الصناعية من حيث الحجم عمى  7>=5ومنذ عام    
أساس عدد العمال ، ورأس المال المستثمر ، حيث اعتمد ىذا التصنيف بأن 

كبيرة الحجم ، والتي ( عامل ىي منشآت 74الصناعات التي تستخدم أكثر من )
( ىي منشآت متوسطة الحجم ، أما الصناعات التي تستخدم =6 – 54تستخدم من )

 .(5)عمال فيي منشآت صغيرة الحجم 54اقل من 

إن ما يخص دراستنا في المناطق الصناعية في محافظة البصرة ىو الصناعات    
 يتضح ما يأتي (6الصغيرة والمتوسطة الحجم ومن خالل دراسة معطيات الجدول )

بمغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة الحجم لجميع  -منشآت صغيرة الحجم : -1
( منشأه حيث توزعت عمى جميع مناطق محافظة البصرة >=5:الفروع الصناعية )

. إذ شكّمت ورش الصيانة اعمى أعداد المنشآت الصناعية في المحافظة والبالغ 
ناعات الصغيرة في المناطق ( منشأة من مجموع منشآت الص5==7عددىا )

%(. في حين استحوذت  8,7:) الصناعية في محافظة البصرة ، وبنسبة شغمت
%( من مجموع عدد المنشآت البالغة  :7،5الصناعات المعدنية عمى نسبة قدرىا )

( منشأه ،وكانت :6:( منشأه , أما بالنسبة لمصناعات الخشبية فقد بمغت )5456)
( إذ بمغ عدد المنشآت الصغيرة التابعة لمصناعات 54,5قد شكمت نسبة قدرىا )

%( من المجموع الكمي لممنشآت  ;،7( منشأه حيث شكمت نسبة )>89االنشائية )
الصناعية في المناطق الصناعية في محافظة البصرة، أما بالنسبة لمصناعات 

%( ، في حين جاءت الصناعات 5,9( منشأه وبنسبة بمغت );=الغذائية فقد بمغت )
لكيمياوية والتي بمغت أقل عددًا ونسبة من مجموع الفروع الصناعية حيث بمغت ا
 .%( 6،4( منشأة صناعية ، وبنسبة قدرىا )58)

 
 
 

                                                           
(1)

 .81انًصذر َفسّ ، ص -
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 (0جدول )

اعداد المنشآت الصناعية  الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الصناعية في 
 (0201محافظة البصرة لعام )

صغيرة  نوع الصناعة ت
 الحجم

 متوسطة %
 الحجم

% 

1 
0 
5 
6 
7 
8 
 
 

الصناعات 
 االنشائية

 الصناعات المعدنية
 الصناعات الخشبية

الصناعات 
 الكيمياوية

 الصناعات الغذائية
 الصيانة

 
 المجموع

67: 
1210 
808 
16 
;9 

5;;1 
 

81;: 

906 
1806 
1201 
200 
107 
8605 
 

122 

;22 
1922 
922 
72 
172 
6222 
 

9722 

10 
0009 
;05 
209 
0 

7505 
 

122 

 لمصدر : من عمل الباحث االعتماد عمى استمارة االستبيان.ا

أما بالنسبة لممنشآت الصناعية المتوسطة الحجم   -منشآت متوسطة الحجم: -6
( منشأه صناعية موزعو عمى جميع المناطق الصناعية 944,;فقد بمغت اعدادىا )

، ( منشأه صناعية 8444في محافظة البصرة  إذ بمغت ورش الصيانة اعدادىا )
%( من إجمالي أعداد المنشآت الصناعية, بينما بمغ عدد 7،97وبنسبة بمغت )

( 44;5المنشآت الصناعية المتوسطة الحجم التي تخص الصناعات المعدنية )
%( ،حيث شكمت الصناعات االنشائية نسبة :,66منشأه صناعية ونسبة قدرىا )

عية من مجموع ( منشأه صنا44=%( من مجموع الصناعات البالغة )56قدرىا )
( منشأة صناعية، أما 944,;المنشآت الصناعية في محافظة البصرة البالغة )
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(  منشأه صناعية ونسبة بمغت 44;بالنسبة لمصناعات الخشبية فقد بمغت اعدادىا )
%( من إجمالي الصناعات في المناطق الصناعية لمحافظة البصرة، بينما =،7)

( 594%( بعدما بمغت اعدادىا )6قدرىا ) استحوذت الصناعات الغذائية عمى نسبة
منشأه صناعية, أما الصناعات الكيمياوية فقد جاءت بالمراتب االخيرة لقمة اعدادىا 

، وعند إجراء مقارنة بسيطة بين  ,%(:,4( منشأه ، وبنسبة بمغت )94حيث بمغت )
 الصناعات الصغيرة والمتوسطة يالحظ ان ورش الصيانة في الصناعات الصغيرة قد

%( ، بينما الصناعات المعدنية في 8،89احتمت المرتبة األولى بنسبة بمغت )
%( . أما 75الصناعات المتوسطة الحجم احتمت المركز األول بنسبة بمغت )

المراتب االخيرة وكانت من نصيب الصناعات الكيماوية سواء في الصناعات 
ناطق الصناعية الصغيرة الحجم ام المتوسطة الحجم بسب قمة أعدادىا في الم

 .لمحافظة البصرة
 

المناطق  ( نسبة مساىمة الصناعات صغيرة الحجم و متوسطة الحجم في6شكل )
  (0201الصناعية في محافظة البصرة لعام )

 (02المصدر : من أعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
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( منشأة متوسطة الحجم لمصناعات المعدنية في المناطق 1صورة ) 
 صناعية في محافظة البصرةال

 

  

 

 

 

 7/7/0201ألتقطت بتاريخ 

إن لدراسة المنشآت في المناطق الصناعية في  -ثالثًا: حسب معيار الممكية :
محافظة البصرة ، حسب معيار الممكية أىمية كبيرة فيي تعطي نظرة واضحة عمى 

ىا ، إذ أن طبيعة ىذه الصناعات ، والعوامل المؤثرة والعقبات التي تواجو تطور 
التباين بين القطاعات وأىميتيا يعود إلى طبيعة الفمسفة االقتصادية لمدولة ، وكذلك 
النظرة الفردية لممستثمر الصناعي والسيما بحثو عن الموقع الذي يحقق أقصى 

 . (5)األرباح ، وليذا فيو يبحث عن الوضع المناسب الذي يرى فيو ىذا اليدف

 -لمناطق الصناعية لمحافظة البصرة إلى صنفين :تصنف المنشآت الصناعية في ا
ىي المنشآت كافة التي ال تعود ممكيتيا لمدولة بل  منشآت القطاع الخاص : -5

تعود إلى مواطنين أو مؤسسات غير حكومية سواء كانت ربحية أو غير ربحية ، 
حيث ان ىذه المنشآت تخدم فئة معينة محدودة قد تكون اساسية وقد تكون كمالية ، 

كذلك قد تكون مؤسسات القطاع الخاص ممك لشخص واحد أو اشخاص عدة و 
حسب المنشآت المقامة وىي تعمل عمى تحسين الوضع االقتصادي في البمد ألن 

                                                           
(1)

ٌذٍى غًُ انتًار ، رٌاض جٕاد كاظى ، ٔالع انصُاعاخ انتذٌٕهٍح فً انعراق ٔاستراتٍجٍاخ  -

 . 211٢( ، 51هٕو االلتصادٌح انجايعح ، انعذد )انُٕٓض تٓا ) رؤٌح يستمثهٍح( ، يجهح كهٍح تغذاد نهع
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أصحاب ىذه المنشآت يحرصون عمى العمل الجاد والمتطور لتحقيق الربح . ويمحظ  
ة البصرة ، أو في البحث أن ىذه المنشآت تنتشر داخل المناطق السكنية في محافظ

 المناطق الزراعية التي تقع خارج الحدود اإلدارية لمبمدية.
تشمل ىذه المنشآت كافة المنشآت التي تعود أدارتيا  منشآة القطاع العام : -6

% أو أكثر من رأس ماليا 95وممكيتيا بالكامل أو ما يصل إلى النصف أي حوالي 
عدة لممواطنين  في حياتيم إلى الحكومة ، وتيدف إلى تحقيق اىداف اساسية 

اليومية ومعامالتيم الرسمية ، وغالبا ما تكون ىيكمية القطاع العام مركزية عمى 
عكس القطاع الخاص أما بالنسبة لجودة الخدمة المقدمة في القطاع العام تختمف 
عن تمك المقدمة في القطاع الخاص ، ويتبع ذلك بشكل اساسي إلى حداثة الدولة 

فالدول المتطورة تجد أن القطاع العام يفوق بكثير القطاع الخاص  ومدى تطورىا ،
وغالبًا ما تكون ىذه المنشآت في محافظة البصرة  داخل الحدود االدارية لممدينة أو 
القضاء والناحية ، وتتسم ىذه المنشآت بإيجارات اقل من مؤسسات القطاع الخاص 

زيادة النشاط االقتصادي  ألنيا غالبًا ما تكون مدعومة من الحكومة من أجل
 . (5)لمبمد

  -( :5( ، والشكل )5ومن خالل دراسة معطيات الجدول )

استحوذت ورش الصيانة عمى النسب االكبر سواًء في القطاع الخاص أو العام ،   
( منشأة وبنسبة مئوية 5==7حيث كان نصيب القطاع الخاص من أعداد المنشآت )

%( ، في حين بمغت اعدادىا في القطاع ;,5:عية )بمغت األعمى لبقية الفروع الصنا
%( ، فيما شكمت الصناعات 99,6( مؤسسة ونسب مئوية بمغت )8444العام )

%( ، من إجمالي نسب القطاع الخاص حيث بمغت =,57الخشبية نسبة قدرىا )
( منشأة صناعية موزعو عمى المناطق الصناعية في محافظة البصرة ، 44=أعدادىا )

                                                           
(1)

 .https : llujeeb.comانًٕلع االنكترًَٔ   -
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( منشأة صناعية ، :86أعداد  القطاع العام في ىذا الفرع الصناعي ) بينما كانت
 .(5)%(>,9ونسبتو بمغت )

( >4:أما بالنسبة لمصناعات اإلنشائية فقد بمغت اعدادىا بالنسبة لمقطاع الخاص )
%( من إجمالي المنشآت الصناعية في محافظة 8,=منشأة ، ونسبة مئوية بمغت )
( منشأة واستحوذت عمى 94;العام فقد كانت اعدادىا )البصرة . أما منشآة القطاع 

( من المجموع الكمي لممؤسسات القطاع العام, أما الصناعات 54,7نسبة قدرىا )
( مؤسسة في حين بمغت االىمية 6444المعدنية فقد كانت نصيب القطاع العام )

ية النسبية %( أما بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص فقد بمغت االىم;,;5،6النسبية ليا )
( مؤسسة صناعية,  يالحظ ان 56;%( من إجمالي أعداد الصناعات والبالغ )55ليا )

أعداد المنشآت الصناعية التابعة لمقطاع الخاص التي تخص فروع الصناعات الغذائية 
%( ، 7(  منشأة ، وبنسبة بمغت )8:5:( مؤسسة من المجموع الكمي والبالغ )644)

%( من مجموع 4،:( مؤسسة وبنسبة );8قطاع العام )بينما بمغت اعدادىا في ال
( منشأة. أما بالنسبة لمصناعات الكيمياوية فقد بمغت ;67;المنشآت الكمي والبالغ )

%(, أما بالنسبة ;,4( منشأة وشكمت نسبة قدرىا )94منشآتيا في القطاع الخاص )
منشآة  %من مجموع4,5منشأة وبنسبة  58لمنشآتيا في القطاع العام فقد بمغت 

المناطق الصناعية في المحافظة ،. وبيذا تكون أعداد المنشآت في القطاع العام أكثر 
أعداد من مؤسسات القطاع العام في محافظة البصرة ، والسبب يعود إلى انخفاض 

 .(6)اسعار أيجارىا ألنيا تابعة إلى الدولة

 

 

 

                                                           
(1)

 انذراسح انًٍذاٍَح تاالعتًاد عهى استًارج االستثٍاٌ. -
(2)

 انذراسح انًٍذاٍَح تاالعتًاد عهى استًارج االستثٍاٌ . -
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 (5جدول )

حافظة البصرة حسب معيار أعداد المنشآت الصناعية في المناطق الصناعية في م
 0201الممكية لسنة 

 الفرع الصناعي ت
 معيار الممكية

 % العام % الخاص
1 
0 
5 
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8 

الصناعات 
 االنشائية

الصناعات 
 المعدنية

الصناعات 
 الخشبية

الصناعات 
 الكيمياوية

 الصناعات الغذائية
 الصيانة

82: 
910 
;22 
72 
022 
5;;1 

;06 
11 

150; 
209 
5 

8109 

972 
0222 
608 
16 
69 

6222 

1205 
0909 
70: 
2،1 
208 
7700 

 122 9059 122 8681 المجموع 

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان.
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أعداد المنشآت الصناعية في المناطق الصناعية في محافظة البصرة  (7شكل )
 0201حسب معيار الممكية لسنة 

 (5ماد عمى بيانات الجدول )المصدر : من عمل الباحث باالعت

 المبحث الثاني
 التوزيع الجغرافي لممناطق الصناعية في محافظة البصرة

تعدُّ المناطق الصناعية من أىم المشاريع االقتصادية التي من شأنيا تطور        
القطاع االقتصادي، والقضاء عمى المشكالت االقتصادية واالجتماعية ،وذلك ألنيا من 
افضل البيئات االستثمارية التي تعمل عمى استقطاب المشاريع الصناعية التي بدورىا 

تيا االستيعابية لأليدي العاممة بكافة مستوياتيا الفنية .جاء تعالج مشكمة البطالة ، لقدر 
انشاء المناطق الصناعية كإحدى المظاىر الحضارية لقياس التطور االقتصادي ، ليذا 
دأبت معظم البمدان لتطوير تمك المناطق من خالل التخطيط وادخال التكنولوجيا 

 .(5)واالساليب العممية الحديثة

                                                           
(1)

افع انثصرج ٔأتعادْا االلتصادٌح, يؤٌذ دسٍ لاسى انعطٍٕي ، انصُاعاخ انكًٍٍأٌح فً يذ-

 .5، ص211٢كهٍح انترتٍح نهعهٕو االَساٍَح,  -أطرٔدح دكتٕراِ, جايعح انثصرج
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 0201لجغرافي لممناطق الصناعية في محافظة البصرة لعام ( التوزيع ا1خريطة)
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 500المصدر: الباحث والدراسة الميدانية باالعتماد عمى الجدول 

ان المناطق الصناعية في محافظة البصرة تنقسم إلى نوعين االول ىي المناطق 
شرح الصناعية العشوائية و الثاني المناطق الصناعية المنظمة والرسمية ، والتي سيتم 

 -كل منيا بالتفصيل :
  -اواًل : المناطق الصناعية العشوائية :

ىي تمك المناطق التي تعرف بأنيا مساحة من االرض تقع ضمن المراكز الحضرية     
،تقام فييا بعض الصناعات والتي تكون عمى شكل تجمعات صناعية غير منتظمة وقد 

وائية موزعة عمى رقعة ( منطقة صناعية عش66بمغ عددىا في محافظة البصرة )
(، إذ يالحظ أن المنطقة  :( وخريطة ) 8المحافظة الجغرافية وكما مبين في جدول )

الصناعية في )المدينة واليوير( احتمت المرتبة األولى ، إذ بمغت اعدادىا 
(منشأه صناعية موزعة ما بين صناعات انشائية ومعدنية وخشبية وورش 84;5)

%( ، من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في =6) صيانة إذ شغمت نسبة قدرىا
محافظة البصرة ، في حين احتمت المنطقة الصناعية في )حي الحسين( المرتبة الثانية 

( منشأه صناعية ،حيث تحتوي ىذه المنطقة عمى منشآت 5979إذ بمغت اعدادىا )
ة ، بواقع لمصناعة الخشبية والمعدنية وبعض ورش الصيانة التي غالبًا ما تكون صغير 

 (. 6م594مساحة )
%( من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في محافظة 69,9إذ شكمت نسبة قدرىا )     

البصرة ، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة منطقة صناعية )خمسة ميل ( ، إذ بمغت 
( منشأه صناعية ، حيث شكمت نسبة قدرىا 4::أعداد المنشآت الصناعية فييا )

أعداد المنشآت الصناعية في محافظة البصرة والتي تتضمن  %( من إجمالي55)
صناعات خشبية ومعدنية وغذائية وورش صيانة ، وىكذا بقية المناطق الصناعية التي 

%( من 4,6( منشأة وبنسبة )59جاءت بالمرتبة األخيرة صناعية النواب ضباط بعدد)
 مجموع ورش المناطق الصناعية في محافظة البصرة. 
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ساىمت المناطق الصناعية في ىذه المناطق عمى توفر فرص العمل فيي  لقد      
تسيم في امتصاص أعداد كبيرة من األيدي العاممة ، وتخفض من مشكمة البطالة مما 

 يؤدي إلى تحسين الدخل اليومي لسكان ىذه المناطق.
 (6جدول )

 0201المناطق الصناعية العشوائية في محافظة البصرة لعام 

 خ
المىاطك 

 الصىاعيح
 الغذائيح الكيمياويح الخشثيح المعدويح االوشائيح

ورش 

 الصياوح
 المجمىع

الىسثح 

% 

الهىيز  1

 المديىح

90 910 610 - - 130 1740 2668 

حي  2

 الحسيه

300 300 50 - 10 875 1535 2367 

 1062 660 540 20 - 25 35 40 خمسح ميل 3

اتي  4

 الخصية

45 35 10 5 25 200 320 469 

ام لصز  5

 والخىر

25 30 15 - 5 220 295 5،4 

 5،4 292 180 7 - 10 50 45 المزوح 6

 364 225 150 15 - 25 20 15 الفاو 7

 364 220 106 20 4 10 15 65 الزتيز 8

 264 159 75 15 1 13 15 40 سفىان 9

 263 150 90 - - 10 25 25 المثلح 10

 262 145 120 - - 5 10 10 الجىاي 11

ثصزج ال 12

 المديمح

- 20 50 - - 50 120 168 

 168 117 80 2 - - 20 15 شط العزب 13

 166 109 100 - - 4 5 - الجمهىريح 14

 165 100 75 - - 5 10 10 الديز 15

 161 77 50 7 - 5 15 - المشزاق 16

 1 68 40 10 1 5 12 - الداكيز 17

 069 60 40 5 - - 5 10 المطيحح 18

شارع  19

 الفاو

8 2 - - 5 20 35 065 

 064 27 10 - - 3 10 4 السيثح 20

الىىاب  21

 ضثاط

- 8 2 - - 5 15 0،2 

  100 6469 3156 146 11 857 1542 747 المجمىع 

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان.
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شوائية في محافظة البصرة ( التوزيع الجغرافي لمناطق الصناعية الع0خريطة رقم )
 .0201لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الم
صدر 

 (.6: اعداد الباحثين والدراسة الميدانية باالعتماد عاى جدول رقم )
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 -ثانيًا: المناطق الصناعية المنظمة والرسمية :
وىي المناطق التي تقيميا الدولة ، وفقًا لتخطيط ودراسات مسبقو ضمن مناطق محددة 

عمى توفير البنى التحتية الالزمة ألنشاء المشاريع الصناعية وىي جغرافيًا ، وتعمل 
  -:(5)تقسم إلى

  -المناطق الصناعية الرسمية : -1

وىي المناطق المقامة حاليًا ، والتي فييا مشاريع صناعية منتجة ويبمغ عددىا )سبعة 
 -مناطق ( وستناوليا عمى النحو اآلتي :

  -منطقة صناعية حمدان : -أ

دُّ من أكبر المناطق الصناعية المخططة في محافظة البصرة ، وأقدميا إذ تم تع     
، تقع ضمن التصميم >;=5( وثم تشييدىا في عام 8;=5التخطيط ليا في عام )

(، يبمغ عدد منشأتيا 7( وخريطة )9االساس لمدينة البصرة ، كما مبين في جدول )
االولى من بين المناطق الصناعية ( منشأه وبيذا تحتل المرتبة >945الصناعية بمغت )

%( من إجمالي المناطق الرسمية، في =:،7في محافظة البصرة إذ شكمت نسبة قدرىا )
( منشأه لمصناعات 7;=( ورشة صيانة مختمفة منيا )77.6محافظة البصرة تحتوي )

( منشأة لمصناعات االنشائية 694( منشأة لمصناعات الخشبية ، و)879المعدنية ، و)
 ( منشأه لمصناعات الكيمياوية.66( منشأه لمصناعات الغذائية ، و)79) وكذلك

 -منطقة الزبير الصناعية : -ب

احتمت منطقة الزبير الصناعية المرتبة الثانية من حيث األىمية النسبية ، إذ بمغ عدد 
%( ، من إجمالي عدد منشآت 9،67( منشأه وشكمت نسبة قدرىا )44;5منشأتيا )

( منشأه ;>5ة الرسمية في محافظة البصرة ، إذ تحتوي عمى )المناطق الصناعي

                                                           
(1)

 .8يؤٌذ دسٍ لاسى انعطٍٕي ، يصذر ساتك ، ص -
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( منشأه لمصناعة 97( منشأه لمصناعات اإلنشائية ، و)=>لمصناعات المعدنية ، و)
 ( منشأه لمصناعات الكيمياوية.5( لمصناعات الخشبية ، و)78الغذائية ، وكذلك ) 

 (7جدول )

 0202المناطق الصناعية الرسمية في محافظة البصرة عام 

المناطق 
 الصناعية

االنشائي
 ة

المعدن
 ية

الخشب
 ية

الكيمياو 
 ية

الغذائي
 ة

ورش 
 الصيانة

المجمو 
 ع

االهمية 
 النسبية

 5،;8 :721 5525 57 00 657 95; 072 حمدان
 0506 1922 1558 75 1 56 1:9 ;: الزبير
 0،6 196 - - 6 - - 192 جويبدة
 0 172 :16 - - - 0 - الدير

الصناعة 
 نوالتخزي

7 : - 1 15 6: 97 1 

الطوبة 
 والنخيمة

90 - - - - - 90 2،; 

 208 72 - - 07 - - 07 االوركمي
  122 ;905 6:57 121 75 ;68 1192 811 المجموع

المصدر : وزارة الصناعة والمعادن العراقية ، المديرية العامة لمتنمية الصناعية  .5
 .6464، قسم االحصاء ، شعبة الحاسبة، 

 ات البصرة.اتحاد صناع .6
 الدراسة الميدانية. .7

  -المناطق الصناعية في جويبدة : -ج

( 8;5شغمت ىذه المنطقة المرتبة الثالثة باألىمية النسبية إذ بمغ عدد منشأتيا )     
%( من إجمالي عدد المنشآت لممناطق الصناعية 8،6منشأه ، وشكمت نسبة قدرىا )
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منشآت ىذه المنطقة من صنف الرسمية في محافظة البصرة ، واتضح أن اغمب 
( منشأة ، وتمثمت في صناعات الجص وكسارات 4;5الصناعات االنشائية إذ بمغت )

 الحصى ، في حين بمغ عدد منشآت الصناعات الكيمياوية أربع منشآت فقط.
 -المنطقة الصناعية في الدير : -د

نسبة قدرىا ( منشأة, وشكمت 594احتمت ىذه المنطقة المرتبة الرابعة بعدد)      
%( من إجمالي عدد المنشآت لممناطق الصناعية الرسمية في محافظة البصرة إذ 6،6)

 ( منشأة.>58أغمب منشآتيا من نوع منشأة صيانة بمغت )
 -منطقة الصناعة والتخزين : -ه
( منشأة 9;تقع في مركز محافظة البصرة واحتمت المرتبة الخامسة بعدد منشآت )   

%( من إجمالي عدد منشآت المناطق الصناعية الرسمية في 5وشغمت نسبة قدرىا )
محافظة البصرة ، وعمى الرغم من انخفاض نسبتيا إال أنيا تتنوع فييا المنشآت وتحتوي 
عمى منشآت كبيرة واحدة، في حين المنشآت األخرى من نوع المنشآت الصغيرة وقد 

( 5المعدنية، و) ( منشآت لمصناعات>( منشآت لمصناعات االنشائية و)9بمغت )
( منشأة مختمفة >8( منشأه لمصناعات الغذائية و)57منشأه لمصناعات الكيمياوية، و)

 االختصاصات من نوع المنشآت الفنية.
 -المنطقة الصناعية في الطوبة والنخيمة : -و

ن أغمب  منشآت ىذه      تقع ىذه المنطقة في الجية الغربية من مدينة البصرة وا 
وع الصناعات االنشائية وتمثمت بمقالع الرمل والجص والحصى، المنطقة ىي من ن

،.%( من إجمالي عدد المنشآت في المناطق الصناعية في =حيث شكمت نسبة قدرىا )
 ( منشأة.6;محافظة البصرة البالغ عددىا )

 
 -المنطقة الصناعية في األوركمي : -ز

بة السادسة واألخيرة ، من تقع ىذه المنطقة في قضاء الزبير ، حيث تحتل المرت      
%( ، من إجمالي عدد منشآت 4،>حيث األىمية النسبية ، إذ شكمت نسبة قدرىا )

المناطق الصناعية الرسمية في محافظة البصرة ، إال انيا تعدُّ ذو أىمية كبيرة بالنسبة 
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( 94لممناطق الصناعية المخططة ، الحتوائيا عمى الصناعات الكيمياوية إذ بمغت )
( منشأة 69، كذلك تحتوي عمى منشآت لمصناعات االنشائية  بمغ عددىا ) منشأه

تمثمت أغمبيا في الصناعات الكونكريتية .كذلك تضم بعض صناعة تكرير الدىون ، 
 .(5)وتصنيع االسفمت

 0201( التوزيع الجغرافي لممناطق الصناعية الرسمية في محافظة البصرة لعام  5خريطة)  

 .7الدراسة الميدانية باالعتماد عمى الجدول المصدر: الباحثين و 

 ثالثًا/ المناطق الصناعية الرسمية تحت اإلنشاء 

                                                           
(1)

 .5/4/2121فً األٔركهً, تتارٌخ  انسٌارج انًٍذاٍَح نهًُطمح انصُاعٍح -
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 -المنطقة الصناعية في المكطة : -1
تقع المنطقة الصناعية في المكطة في جنوب غرب قضاء أبي الخصيب ، شيدت      

(  5، و) ( منشأه لمصناعات اإلنشائية >5( ، وتحتوي عمى )6456حديثًا في عام )
( ورشة 69( منشأه لمصناعات الغذائية ، و) 5منشأه لمصناعات الكيمياوية و) 

 , إال أنيا لم يتم اكتماليا. (5)صيانة
 -المنطقة الصناعية في البردية وبمد السيد : -0

في البردية وبمد السيد في قضاء أبي الخصيب ، تم تأسيسيا  تقع المنطقة الصناعية    
( منشآت =جية القريبة مقابل منطقة صناعية  وتحتوي عمى ), عمى ال6456عام 

( منشآت لمصناعات 9( منشآت لمصناعات الخشبية ، و):لمصناعات اإلنشائية و)
( منشأه لمصناعات الكيمياوية ، وتتوفر فييا مساحات واسعة وكبيرة مما 5المعدنية ، و)

 .(6)تسمح ليذه المنطقة بالتوسع والتطور في المستقبل
 -لمنطقة الصناعية في الهارثة :ا -5

تقع ىذه المنطقة في ناحية اليارثة ، التابعة لقضاء البصرة وىي من المناطق     
( ويتم حاليًا إعادة 6447الصناعية القديمة ، لكن تعرضت إلى التخريب في عام )

صيانة البنى التحتية ، وارجاع المشاريع الصناعية إذ تضم بعض معامل صناعة 
 .(7)الثمج

 -المنطقة الصناعية في شمهة حسن : -6
تقع ىذه المنطقة الصناعية في قضاء القرنة ، وقد جاء سبب إنشاء ىذه المنطقة     

إلى كثرة الصناعات الصغيرة في ىذا القضاء التي تتمثل بالصناعات المعدنية والخشبية 
ي عام ، لغرض احتضان تمك الصناعات تعرضت ىذه المنطقة إلى اعمال التخريب ف

 .(8)وقد قامت الدولة في إعادة اعمارىا وىي اآلن في طور النمو والتطوير 6447
                                                           

(1)
 .2٢/4/2121ة ، تتارٌخ انسٌارج انًٍذاٍَح نمضاء أتً انخصٍ -

(2)
 أتذاد صُاعاخ انثصرج ، شعثح انذاسثاخ, تٍاَاخ غٍر يُشٕرج. -

(3)
 .2/5/2121يماتهح شخصٍح يع  تعط أصذاب يعايم انخهج فً يُطمح انٓارحح, تتارٌخ -

(4)
يماتهح شخصٍح  يع انًُٓذش ادًذ دسٍٍ االيارج, ٔانًُٓذش صاح دٌُٕ, يذٌر تهذٌح انمرَح ،  -

 .4/5/2121تتارٌخ 
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(  التوزيع الجغرافي لممناطق الصناعية تحت االنشاء لمحافظة البصرة   6خريطة) 
 0201لعام
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 .9المصدر: الباحثين والدراسة الميدانية باالعتماد عمى الجدول 

 -لها : رابعًا : المناطق الصناعية المخطط

يعدُّ مشروع تخطيط المناطق الصناعية من المشاريع الميمة لما ليذه المناطق من     
دور كبير في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية ويعود ذلك إلى مردودىا 
االقتصادي عمى االقتصاد الوطني ، ويعزى ذلك ان اغمب المنشآت المقامة في 

الصغيرة والمتوسطة التي تكاليف أنشائيا قميمة المناطق الصناعية ، من المنشآت 
مقارنة مع المنشآت الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة ، فضاًل عن قدرتيا في 
توليد الوظائف بمعدالت أكبر وبالتالي تسيم في معالجة مشكمة البطالة ، كما ان 

موقع المناطق لتخطيط المناطق الصناعية لو بعد بيئي ، إذ يؤخذ بنظر االعتبار 
 الصناعية وتأثيراتيا البيئية عمى المراكز الحضرية لدرء خطر التموث.

توجد في محافظة البصرة مشاريع تخطيطية لممناطق الصناعية ، موزعة عمى اقضية  
( عمى أساس توزيع الكثافة السكانية, ولغرض 9المحافظة كما موضح في خريطة رقم )

 (5) :عمى النحو اآلتي جتماعيةالنيوض بالتنمية االقتصادية واال

 المنطقة الصناعية في ميناء الفاو  .5
 المنطقة الصناعية في بمد المحزم  .6
 المنطقة الصناعية في الفاو .7
 توسيع المنطقة الصناعية في حمدان  .8
 المنطقة الصناعية الجديدة في الزبير .9
 المنطقة الصناعية في الشعيبة  .:
 ربدالمنطقة الصناعية الجديدة في الزبير بالم .;
 المنطقة الصناعية في اليوير .>

 
                                                           

(1)
 انذراسح انًٍذاٍَح ٔاستًارج االستثٍاٌ. -
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 0201( المناطق الصناعية المخطط لها في محافظة البصرة عام   7خريطة ) 

 .:GIS 120,المصدر: االعتماد عمى الدراسة الميدانية واستخدام معطيات 
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 النتائج

تعد المناطق الصناعية من المشاريع الميمة التي تسيم في ميزانية الدولة  .1
 مو االقتصادي المحمي.وتساعد عمى الن

تدني مستوى االستثمار الصناعي، خاصة خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات  .0
من القرن الماضي في المحافظة وذلك بسبب ظروف الحرب العراقية ــ االيرانية 
من جية ، وظروف الحصار االقتصادي من جية اخرى الذي أدى إلى ضعف 

ي , فضاًل عن تدىور قيمة الدينار الصادرات وتركيزىا عمى القطاع النفط
 العراقي .

المناطق الصناعية في المحافظة ساعد في توفر فرص عمل ألعداد من االيدي  .5
 العاممة كما ساعدت في تخفيض مستوى البطالة.

ساىمت المناطق الصناعية في محافظة البصرة في توفير بعض السمع  .6
رىا التي تسد حاجة السوق الصناعية األساسية سواء الغذائية واالنشائية وغي

 المحمية واالستغناء عن استيراد تمك السمع وبالتالي توفر العمالت االجنبية .

احتمــت المنشــآت الخاصــة بالصــيانة والخــدمات الفنيــة المرتبــة األولــى فــي أعــداد  .7
%، جـاءت 77،77( منشآت وبنسبة مئوية بمغـت 5==;المنشآت حيث بمغت )

( منشآة وبنسـبة :576ات الخشبية حيث بمغت )بعدىا المنشآت التابعة لمصناع
( 56;6%  تمتيـــــا المنشـــــآت التابعـــــة لمصـــــناعات المعدنيـــــة والبالغـــــة ) 8=،66

% ثـــم جـــاءت الصـــناعات الغذائيـــة فـــي المرتبـــة الرابعـــة 66،65منشـــآة وبنســـبة 
% مــن أعــداد المنشــآت ثــم جــاءت ;56،8( منشــآة وبنســبة ;69البــالغ عــددىا )

( منشـآت وبنسـبة >579المرتبة الخامسة حيث بمغت )الصناعات االنشائية في 
( منشـآة وبنسـبة 8:% واخيرًا جاءت الصناعات الكيمياويـة حيـث بمغـت )8=،>
ــــاطق الصــــناعية لمحافظــــة >4،4 ــــي المن % مــــن أعــــداد المنشــــآت الصــــناعية ف

 البصرة .
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تعد المنطقة الصناعية في حمدان من اكبر المناطق الصناعية الرسمية في  .8
( منشأة وبيذا فيي تحتل >945صرة حيث بمغت أعداد منشآتيا )محافظة الب

المرتبة األولى بالنسبة لممناطق الصناعية الرسمية حيث شكمت نسبة قدرىا 
 % من اجمالي المناطق الصناعية الرسمية في محافظة البصرة .7،=:

 المقترحات

طريق  دعم المناطق الصناعية في محافظة البصرة من قبل الحكومة المحمية عن .1
 التسييالت المصرفية النشاء المشاريع الصناعية الصغيرة المتوسطة .

احاطة المناطق الصناعية في محافظة البصرة بحزام اخضر لتقميل التموث وعزل  .0
 المناطق الصناعية عن استعماالت االرض االخرى مثل النقل واالستعمال السكني.

الشوارع الرئيسة لممناطق  العمل عل تنظيم عممية دخول وخروج السيارات داخل .5
الصناعية لمنع تولد الضغط عمى المنطقة وتجنب االختناقات المرورية التي تعمل عمى 

 تقميل دخل المواد االولية الى منشاة الصناعية .
عدم توسع المناطق الصناعية عمى حساب االراضي الزراعية المجاورة ليا حيث يؤدي  .6

 اعي .الى تمف االراضي وتقميل الناتج الزر 
العمل عمى توفير المراكز الصحية داخل المناطق الصناعية التي تعمل عمى معالجة  .7

 بعض الحاالت الطارئة التي يتعرض ليا العامل أثناء فترة العمل.
ضرورة انشاء لجان خاصة تتابع العاممين في المناطق الصناعية من اجل منع عمل  .8

 ا لمعاممين في صناعات مرىقة .سنة وخصوص 59االطفال التي تقل اعمارىم اقل من 
عمى الحكومة المحمية العمل عمى توعية المواطنين عمى اقتناء احتياجاتيم من سمع  .9

والصناعات الوطنية من خالل وسائل االعالم لمختمفة فضال عن عقد العديد من 
المؤتمرات والندوات الصناعية مع زيادة وعي المواطن وادارتو عمى اىمية دعم الصناعة 

 طنية .الو 
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 المصادر

حسن عبد القادر صالح ، مدخل الى جغرافية الصناعة ، الطبعة االولى ، مطبعة  -5
 .=7، ص 9>=5الشروق ، عمان ، 

 ،  5>=5احمد حبيب رسول ، مبادئ جغرافية الصناعة ، مطبعة الحوادث ، بغداد ،  -6
, 5يع, عمان, طعبد الزىرة عمي الجنابي ، الجغرافية الصناعية, دار الصفا لمنشر والتوز  -7

6457. 
عمار غيثان صعيب السممان ، الصناعات االنشائية في محافظة ذي قار, واقعيا  -8

’ وآفاقيا المستقبمية, رسالة ماجستير, جامعة البصرة, كمية التربية لمعموم االنساني
645=. 

يحيى غني التمار ، رياض جواد كاظم ، واقع الصناعات التحويمية في العراق  -9
النيوض بيا ) رؤية مستقبمية( ، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية  واستراتيجيات

 . ;645( ، 94الجامعة ، العدد )
مؤيد حسن قاسم العطيوي ، الصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة , وأبعادىا  -:

 .;645االقتصادية, أطروحة دكتوراه, جامعة البصرة, كمية التربية لمعموم االنسانية, 
 

 لمقابالت الشخصية:ثانيًا: ا
 الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبيان. .5
 الدراسة الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبيان . .6
 .59/8/6465الزيارة الميدانية لممنطقة الصناعية في حمدان , بتاريخ  .7
 .8/6465/;6الزيارة الميدانية لقضاء أبي الخصيب ، بتاريخ  .8
السيد )حسين أحمد األسدي( صاحب معمل ثمج األخوين في  مقابمة شخصية مع  .9

 .6/9/6465منطقة اليارثة, بتاريخ
مقابمة شخصية  مع الميندس احمد حسين االمارة, والميندس صاح حنون, مدير بمدية  .:

 .8/9/6465القرنة ، بتاريخ 
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 الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان. .;
 ثالثًا: المصادر الحكومية

 ت البصرة ، شعبة الحاسبات, بيانات غير منشورة.أتحاد صناعا -5
 وزارة الصناعة والمعادن ، التنمية الصناعية ، قسم االحصاء ، شعبة الحاسبة -6

 المواقع االلكترونية

 .https : llujeeb.comالموقع االلكتروني   -  .1

 

 

 

 


