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 الواقع والتحديات(او الكبري يف التنمية الصناعية )دور ميناء الف
 

 هذى احبيني عاشور البيضاني .مم.

 مركز دراساث البصرة والخليج العربي/ جامعت البصرة 

hodaasher4@gmail.com 

 : لخصالم
 السفن يستقبل يعد ميناء الفاو الكبير من المشاريع االستراتيجية الميمة لمحافظة البصرة، لكونو

يدر أموااًل طائمة تدعم خزينة الدولة، إذ إنو ساسيًا أاقتصادية جديدة ليكون رافدًا  اً العمالقة ويفتح آفاق
، وتكمن أىمية الدراسة ومحافظة البصرة بصورة خاصة لمبمد بشكل عاماالستراتيجية  من أىم المشاريع

اتو المستقبمية عمى الظروف في عرض وتحميل واقع القطاع الصناعي في ميناء الفاو وانعكاس
االقتصادية واالجتماعية وتأثيرىا عمى عممية التنمية في محافظة البصرة، ومحاولة االستفادة من خطة 
التنمية الصناعية ليذا المشروع المقترح، لما لو من أىمية خاصة في القطاع العام ويفسح المجال أمام 

 محافظة البصرة بصورة خاصة. الييكمية اإلدارية ودعم الدخل القومي لمبمد و 
 لمموانئ العامة شركةالعتمد البحث عمى الدراسة الميدانية في الحصول عمى المعمومات من ا      
دى أمما  ،داخل ميناء أم العمل كان خارج موقعأمباشر مع الميناء سواء  بتماس نامما جعم ،العراقية
 ة عن ىذا الموضوع.    يعطاء صورة واضحة وحقيقإإلى 

 وغير الطبيعية ومنيا الطبيعية ،عديدة ومشاكل تحدياتمن  يعاني مشروع ميناء الفاو الكبير       
وزحف الحدود اإليرانية نحو المياه  ،مع دول الجوار والمتداخمة الضيقةالسواحل العراقية بالتي تتمثل 

من التحديات  كالً مل تشالتي التحديات البشرية  من اإلقميمية بفعل عامل النحت واإلرساب وغيرىا
 الخارجية.و الداخمية 

 .مشاكل(الالتحديات و  ،االستراتيجية ،تنمية الصناعيةال ،ميناء الفاو الكبيرالكممات المفتاحية )
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The Importance  of  al Faw port  in the industrial development 

(reality and challenges) 

Huda Habini Ashour AL-Baidani 

Basra and Arab-Gulf studies center 

hodaasher4@gmail.com mail-E 

 
Abstract: 

        The Great Port of Al-Faw is considered as an important strategic 

projects in Basra Governorate. 

Which receives giant ships and opens new  economic prospects ، to be a 

major tributary that generates huge sums of money which  enhances the state 

treasury، for it is one of the strategic projects for the country in general and 

for Basra Governorate in particular 

 The importance of this study lies in presenting and analyzing the reality of 

the industrial sector in the port of Faw and its future repercussions on the 

economic and social conditions and their impact on the development process 

in the province of Basra، and an attempt to benefit from the industrial 

development plan for this proposed project، because of its importance in the 

development 

and rehabilitation of this sector، which have a positively affects on The 

national income of the country in general and Basra Governorate in 

particular. 

      This research based on realistic and field study that obtain the 

informations from the General Company for Iraqi Ports، which led to 

obtaining a clear and true  thoughts of this subject. 

       The Great Faw port project suffers from many challenges and problems، 

including natural challenges، which are represented by the narrow and 

intertwined Iraqi coasts with neighboring countries، the encroachment of the 

Iranian borders towards regional waters due to the sculpting and 

sedimentation factor، and human challenges in addition to the internal and 

external challenges represented by the policies and strategies for managing 

the resources of this port. 

Keywords (Al-Faw Port،  location، industrial development، strategy، 

challenges and problems، suggested industries).  
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  المقذمت :
نشاء ميناء الفاو الكبير من المشاريع الميمة في العراق بشكل عام وفي محافظة إيعد 

ييدف إلى  واالقتصاديةسياسية الىمية االستراتيجية و ألالبصرة بشكل خاص، ذو ا
ذا ما جرت ،تطوير واقع المحافظة سيكون لو تأثير فنيائي خطة إنشائو بشكميا ال وا 

مباشرة لمعراق  ةطاللإالعراق  (ميناء الفاو الكبير)وع ويمنح ىذا المشر  كبير،اقتصادي 
وأن فكرة   ومنو التواصل مع الموانئ العالمية األخرى،عمى مياه الخميج العربي 

تطوير رأس البيشة المطل عمى الخميج العربي واستثماره كموقع ألكبر ميناء في 
مث الفاو أكبر العراق لو انعكاسات حضارية واقتصادية كونو سيجعل من منطقة مث

 ق بشكل خاص. اوالعر  األوسطمنطقة تبادل تجاري في الشرق 

 -ِشىٍخ اٌجحش : أٚالً :

  -: انطمق البحث من عدة تساؤالت يمكن تحديدىا بما يمي       
 .؟ ما أىمية مشروع ميناء الفاو الكبير -1
 . ما الجدوى االقتصادية من إنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير؟ -2
 ؟ .  ميناء الفاو الكبير إنجازالتحديات التي تحول دون ما المشاكل و  -3

 -صب١ٔبً : فشظ١خ اٌجحش: 

 -:ينطمق البحث من عدة فرضيات أىميا        
بأىمية الموقع االستراتيجي، ومدى تحقيق أىدافو في  ميناء الفاو الكبيريتميز  -1

 .  التنمية الصناعية 
 خالل من وذلك ،والخارجية داخميةال العراق تجارة في ودوره الكبير الفاو ميناء -2

 . الميمة لمبضائع واالستيراد التصدير عمميات
 مشكالت وتحديات كبيرة  . يواجوإال أنو  ميناء الفاو الكبير ىميةأبالرغم من  -3

 -ثالثًا : ىدف البحث:
واقع ومزايا ميناء الفاو الكبير، وتحديد سبل كيفية دراسة إلى ييدف البحث         

براز دور ميناء الفاو الكبير في إنشاء مينا ء الفاو الكبير وتطويره فضاًل عن تحميل وا 
 . ميناء الفاو الكبير تحميل أىم المشكالت والتحديات التي تواجوو  التنمية الصناعية
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  -البحث: مناىج:  رابعاً 
المنيج عمى  مناىج البحث مختمفة وحسب األىداف المستوفاة فقد تم البحث    

ستقراء واالستنباط(، المتمثل بدراسة ميناء الفاو الكبير من خالل الدراسة اإلقميمي )اال
الميدانية، إذ إن االستقراء واالستنباط يعتمد عمى المعمومات والبيانات والجداول التي تم 
خراج  الحصول عمييا من الشركة العامة لمموانئ العراقية، وذلك من أجل تحمييا وا 

 قارنة فيما بينيا. التوافق بين سنة وأخرى والم
  -: ىيكمية البحث : خامساً   

تناول المبحث  البحث بتقسيمو إلى ثالثة مباحث، فضاًل عن المقدمة، اقتضى   
المشاريع  الثاني فتناول المبحثميناء الفاو الكبير وأىميتو، أما  ول مفيومألا

، واستعرض راالستراتيجية المقترحة لمتنمية الصناعية في موقع ميناء الفاو الكبي
المبحث الثالث المشاكل والتحديات التي تواجو ميناء الفاو الكبير، فتم البحث النتائج 

 والمقترحات.
  -سادسًا: الحدود المكانية والزمانية لمبحث:

بموقع ميناء الفاو الكبير الذي  ،تمثمت الحدود المكانية في ميناء الفاو الكبير          
من محافظة البصرة في شبو جزيرة قضاء الفاو شمال يقع في أقصى جنوب العراق 

وعند دائرة  ،(2كم54الخميج العربي في مدخل قناة خور عبداهلل وتبمغ مساحتو نحو ) 
 ـــ – °48،34 ـــ)وعند قوس طول  ،شمااًل °( 29،51 ـــ -° 29،55 ـــ)عرض 

ر خريطة ، ينظ2521أما البعد الزمني لمبحث فتمثل بسنة أساس  ،شرقاً °( 48،36
(1.) 
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 2521( موقع ميناء الفاو الكبير لعام 1خريطة )

 
 . gis10.8  ،2521مديرية الموارد المائية، قسم المساحة،  -المصدر:
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 ولألاالمبحث 
 ميناء الفاو الكبير وأىميتو. مفيوم 

يتناول المبحث التعرف عمى المفيوم ومزايا ومنافع ميناء الفاو الكبير، وذلك          
من خالل معرفة أىمية موقع ميناء الفاو الكبير وعوامل اختيار الموقع، وما ىي 

     -:ومنافع ميناء الفاو الكبير  مكونات مشروع ومزايا
يقع المشروع عمى مستوي شرق خور عبداهلل وغرب  -مفيوم ميناء الفاو الكبير: -أوالً 

بأن يحتوي عمى عدد من  مدينة الفاو ومن المتوقع أن يزود بوسائل المناولة كافة،
األحواض مجيزة بأرصفة ذات عمق مناسب وتحيط بيا مخازن البضائع، ويعرف 
الميناء أيضًا بأنو المنطقة التي تقدم أنماطًا حديثة من الخدمات النقمية كافة إلى السفن 

 .    (1)بشكل منسق 
( التي Portaة )( مشتقة من الكممة الالتينيportمن المعروف أن كممة ميناء )و       

(، إذ تعد الموانئ حمقة من حمقات النقل المتكامل Gatewayتعني مدخاًل أو بوابة )
وعن  ،بين كل من النقل البحري والنقل البري فيي نقطة التقاء بين كل من البحر والبر

طريق الموانئ يتم شحن وتفريع السفن وتخزين البضائع ثم إعادة توزيعيا داخل البالد، 
 -يع أن نقول إن الميناء يقدم نوعين رئيسين من الخدمات:إذ نستط

تقديم الخدمات البحرية لمسفن عمى اختالف أحجاميا وتخصصاتيا النقمية، وتقدم  -أ
ىذه الخدمات في منطقة مائية ىادئة آمنة وواسعة وذات عمق مناسب لغاطس تمك 

 السفن الراسية.
لى السفينة تقديم خدمات أخرى ميمتيا تسييل عمميات الش -ب حن والتفريغ من وا 

 .  ( 2)  فضاًل عن تسييل سفر الركاب عمى السفينة )بالنسبة لسفن الركاب(  ،وبالعكس 
إن تاريخ الموانئ في العراق قديم جدًا، منذ عيد الحضارات السومرية والبابمية     

إال أن  واشتير حينذاك عدد من الموانئ منيا ألرسا، أديسن، أور، أريدو، لكش وكمدة،
مياه الخميج العربي انحسرت عن بعض ىذه الموانئ وذلك بسبب عدم استقرار 
األوضاع السياسية آنذاك مما أدى إلى اضمحالل دور ىذه الموانئ، وفي عيد الدولة 
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اإلسالمية تطور عمل الموانئ العراقية وازدىر في البصرة ميناء األبمة، وفي عيد الحكم 
ديد، وبعد أن وصل لمعراق الحكم البريطاني ازدىر عمل العثماني عاد التدىور من ج

الموانئ من جديد والسيما مع اتخاذ الجيش البريطاني لميناء البصرة قاعدة لو وأنيطت 
تسممت ميمة إدارة  1922ميمة إدارة الميناء لمسمطة المدنية البريطانية، وفي عام 

ديرية الموانئ وانتقمت إدارة أسست م 1939وفي عام  ،الميناء وزارة التجارة العراقية
تسممت وزارة المواصالت واألشغال العامة حينذاك إدارة الميناء  ،الميناء إلى وزارة المالية

حينما قرر العراق بناء ميناء مساند  1938وتعود فكرة إنشاء ميناء الفاو إلى عام 
جل االتفاق لميناء البصرة إذ كانت ىناك جيود دبموماسية مكثفة من جية العراق من أ

مع الكويت حول جزيرتي وربة وبوبيان ولكن رفضت الكويت كل الجيود الدبموماسية 
مشروع إنشاء )ميناء البصرة  1985ومن ثم قدمت وزارة النقل والموصالت في عام 

يران حالت دونما بتنفيذه وأخيرًا وضعت  ،الكبير( ولكن الحرب المستمرة بين العراق وا 
ولويات مشاريعيا االستراتيجية إنشاء ىذا الميناء، ويعد ميناء الفاو الحكومة العراقية في أ

وسيكون النقل عن  ،أكبر موانئ وثاني عشر عالميًا، ويربط بين آسيا والخميج وأوربا
 .    ( 3) طريق الميناء أسرع من النقل عن طريق قناة السويس 

ميناء الفاو الكبير، في ما تكمن أىمية موقع  -أىمية موقع ميناء الفاو الكبير: -ثانياً 
 -يأتي:

قرب الميناء من القناة المالحية لخور عبداهلل مما يسيل ربطو بالقناة المذكورة  -أ
 بعمميات حفر بحري بحفار القطعة الماصة.

تأتي أىميتو الوحيدة المطمة عمى البحر المفتوح في حين أن الموانئ العراقية  -ب
مما يسمح موقعو المميز في توفير أعماق كبيرة األخرى كافة تقع عمى قنوات فرعية 
 قادرة عمى استقبال البواخر العمالقة.

ىذا الموقع لو أىمية في تحديد نوع وأسموب حماية األرصفة من تأثير األمواج  -ج
والتيارات المائية الساحمية التي تسمى بكاسرات األمواج والحماية المحيطة باألرض 

 . ( 4) العالية عند ىبوب العواصف  المستصمحة من تأثير األمواج
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  -عوامل اختيار موقع ميناء الفاو الكبير: -ثالثاً 
عدة عوامل إلختيار الموقع من خالل الواجية المائية المتوفرة لمعراق تم ىناك         

 (5)ترشيح ثمانية مواقع لمميناء وفي ضوء العوامل اآلتية تم اختيار أفضل موقع لمميناء 
:-   
( 7-6وتقدر كمفة إنشاء ميناء الفاو لمبنى األساسية بحدود ) ،ة إنشاء الميناءكمف -أ

 مميار دوالر.
 متطمبات األمان والسالمة لمميناء متوفرة. -ب
 أقل خطورة لممترسبات الطينية في حوض الميناء. -ج
 عدم تداخل أنابيب النفط مع موقع الميناء. -د
 أفضل وأقل حوادث السفن . -ىــ
 طول القناة المالحية والمالحة فييا أمنة.قصر و  -و
 قمة تكمفة حفر القناة المالحية. -ز
 .  الساحل قريب من المياه الدولية العميقة  -ح
 -مواقع الميناء المقترحة : ىناك موقعان تم استبعادىما: -م

 الموقع األول : خور عبداهلل الجية المقابمة لجزيرة وربة الكويتية.
مل المنطقة من شط العرب إلى خور عبداهلل عمى طول ساحل البحر الموقع الثاني: تش

 .  المواجو لمموانئ النفطية
  -مكونات مشروع ميناء الفاو الكبير: -رابعاً 
 كم في البحر )منجز(.8كاسر أمواج شرقي بطول  - أ
 كم في البحر )منجز(.16كاسر أمواج غربي بطول  - ب
رصيفًا لكل خط( أي  12عادل كم )ما ي 3،5أرصفة الحاويات طول الخط الواحد  - ت

 رصيَف حاويات مع ساحات لرصف الحاويات. 24المجموع 
كم مع األحزمة الناقمة  2،5الخ( بطول  ،سمنت ،أرصفة لمبضائع الفل )حبوب  - ث

 رصيفًا(. 13)أي ما يعادل 
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 أرصفة لتصدير واستيراد المشتقات النفطية. - ج
 شبكة طرق وخطوط سكة حديد. - ح
 كيمو متر مربع(.4وف الشاحنات )مساحة لألبنية وساحات وق - خ
 متر. 19،8كم بعمق  34قناة مالحية بطول  - د
 رصيفًا(. 22كم )أي ما يعادل 4،5أرصفة لمبضائع المتنوعة بطول  - ذ
 كيمو متر مربع(. 8،5مساحة لممنطقة الصناعية ) - ر
 .   ( 6) م  19 -8األعماق داخل حوض الميناء  - ز

 (1والشكل ) (1) الجدول من خاللنالحظ : االقتصادية لمميناء  الجدوى -خامساً 
 والفوائد الكمف احتساب ،(2545-2521) بين لممدة الكبير الفاو ميناء كمفة دراسة

 البنية في ضمن الصيانة وكمف االستثمارات وتعتبر ،الكبير الفاو لميناء االقتصادية
 مرحمة تاحتسب إذ إنشاء المشروع، خالل من وذلك الكبير الفاو لميناء ،الجديدة التحتية
( = ) 2538-2528) المستثمر المال ان رأس. التشغيل مرحمة خالل وفي اإلنشاء

 التكاليف مع المشروع كافة ألجزاء السنوية الصيانة دوالر لمسنة وبمغت تكمفة( 2،619
 .دوالر لمسنة 91،7=  التشغيمية
-2521) ينب لممدة ما الكبير المتوقعة الفاو ميناء االقتصادية الكمف تدفق( 1) جدول
 دوالر لمسنة /$(year) القيم بحسب( 2545

 وٍف اٌزفبظ١ٍخ ١ِٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش  اٌسٕخ

سأط 

 اٌّبي

أػبدح رأ١ً٘ اٌّٛأئ  ١ِٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش اٌص١بٔخ

 اٌحب١ٌخ

اٌّجّٛع 

 اٌىٍٟ

0202  12،7 77 20 10 

0200  12،7 77 20 10 

0202  12،7 77 20 10 

0202  12،7 77 20 10 

0205  12،7 77 20 10 

0202  12،7 77 20 10 

0207  12،7 77 20 10 

0207 772 12،7 77 20 10 
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0201 772 12،7 105 20 101 

0222 772 12،7 105 20 101 

0222  12،7 105 20 101 

0220  222،2 222 20 222 

0222  222،2 222 20 222 

0222  222،2 222 20 222 

0225  222،2 222 20 222 

0222  222،2 222 20 222 

0227  222،2 222 20 222 

0227  222،2 222 20 222 

0221  222،2 222 20 222 

0222  222،2 222 20 222 

 ،2521 ،قسم التخطيط والمتابعة ،الشركة العامة لموانئ العراق ،وزارة النقل -لمصدر:
 بيانات غير منشورة. 

 (2545 -2521الكبير لممدة ما بين ) فاوال ميناء االقتصادية الكمف تدفق (1شكل )

 
 (1المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول ) 
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١ِٕبء اٌفبٚ 

 اٌىج١ش اٌص١بٔخ

١ِٕبء اٌفبٚ 

اٌىج١ش ١ِٕبء 

 اٌجصشح اٌىج١ش

وٍف اٌزفبظ١ٍخ 

أػبدح رأ١ً٘ 

 اٌّٛأئ اٌحب١ٌخ

وٍف اٌزفبظ١ٍخ 

 اٌّجّٛع اٌىٍٟ
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( االيرادات المتوقعة لمقيم التقديرية بعد تشغيل ميناء 2( والشكل )2نالحظ الجدول )  
كانت اإليرادات المتوقعة  2521في عام  ،الفاو الكبير وذلك بحسب مراحل اإلنجاز

 ،( مميار دوالر2،72) 2522وقد كانت اإليرادات المتوقعة لعام  ،الر( مميار دو 2،56)
( مميار 3،65( مما يجعميا تصل إلى )2527واستمرت زيادة توقعات اإليرادات لعام )

عندىا تبدأ  ،وىي المدة المحددة النتياء المرحمة األولى من تشغيل الميناء ،دوالر
ومعدل  ،( مميار دوالر4) 2535اد لعام المرحمة الثانية ويجعل إيرادات الميناء تزد

( مميار 6،9) 2545لتصل إلى زيادة عام  ،2529%( عن العام السابق 6،3نموىا )
أما االيرادات المتوقعة فقد تكون أكبر من تمك مراحل إنجاز الميناء والعمل بيا  ،دوالر

تج المحمي ضمن طاقتيا الكاممة وبكفاءة عالية، وذلك سينعكس إيجابًا عمى قيمة النا
اإلجمالي، وىذا األمر قد يزيد من إسيامو في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي،  مما 

 . يؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو االقتصادي 
( ١ٍِبس 0222-0202( اال٠شاداد اٌّزٛلؼخ ١ٌّٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش ٌٍّذح ث١ٓ )0جذٚي )

 دٚالس

 اإل٠شاداد اٌسٕخ

 اٌّزٛلؼخ

 اٌسٕٛٞ اٌزغ١١ش

 شاداد اٌّزٛلؼخاال٠

ٔسجخ اٌزغ١١ش اٌسٕٛٞ 

 اال٠شاداد اٌّزٛلؼخ

0202 0،51    

0200 0،70  2،22  2،05  

0202 0،71  2،27  2،05  

0202 2،27  2،27  2،02  

0205 2،02  2،22  5،02  

0202 2،27  2،05  7،72  

0207 2،22  2،20  2،25  

0207 2،21  2،21  0،52  

0201 2،10  2،02  2،02  

0222 2،22  2،00  5،22  

0222 2،22  2،01  7،22  

0220 2،72  2،07  2،20  

0222 5،22  2،01  2،22  
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0222 5،20  2،20  2،22  

0225 5،27  2،25  2،57  

0222 2،22  2،21  2،25  

0227 2،20  2،21  2،27  

0227 2،72  2،22  2،21  

0221 2،77  2،22  2،51  

0222 2،12  2،22  2،22  

 ،2521 ،قسم التخطيط والمتابعة ،عراقالشركة العامة لموانئ ال ،وزارة النقل -المصدر:
 بيانات غير منشورة. 

 
( مميار 2545-2521( االيرادات المتوقعة لميناء الفاو الكبير لممدة بين )2شكل )
 دوالر

 
 (2المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )
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 الزيادة السنوية المتوقعة بااليرادات   اإليرادات المتوقعة
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قة ( الطاقات االستيعابية السنوية لمسفن، إذ كانت الطا3ويوضح الجدول )     
( سفينة/سنة ومن المؤمل أن تزداد الطاقات 1255) 2518االستيعابية لمميناء في عام 

، أما 2538( سفينة /سنة في عام 1885االستيعابية لمميناء إذ يقدر أن تصل بحدود )
بالنسبة لطاقات أرصفة الحاويات في ميناء الفاو الكبير فمن المؤمل أن تزداد لتصل 

والبالغة  2518مقارنة مع أرصفة البضائع في عام 2538( رصيفا في عام 22إلى )
( حاوية طن 75،555،555( رصيفا ، ويتوقع أن يستقبل ميناء الفاو الكبير)11-12)

( حاوية طن / سنة والطاقة االستيعابية المتوقعة 33،555،555/ سنة  بعد أن كانت )
الموانئ  ( بينما نجد أن جميع طاقات66،555،555لمميناء سوف تكون بحدود )

( طن لذلك 4،555،555( سفينة / سنة وتبمغ طاقاتيا )2896العراقية الحالية تستقبل )
نالحظ أن الحكومة العراقية شجعت عمى إنشاء وبناء ميناء الفاو الكبير ألنو يعد من 
المشاريع االستراتيجية العمالقة والميمة لما لو من دور كبير في تحفيز حركة العمل 

ري واألعمال االقتصادية ولما لو أيضا من دور كبير في التنمية والتبادل التجا
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية في العراق  

 (2538 -2518( الطاقات المتوقعة لميناء الفاو الكبير لممدة ما بين )3)جدول
 ػذد اسصفخ اٌسٕخ

 اٌجعبئغ 

ػذد اٌسفٓ / 

 سٕخاٌ

  سٕخاٌغٓ / 

0227 22-20 2022 22222222  

ػذد اسصفخ  

 اٌحب٠ٚبد 

ػذد اٌسفٓ/ 

 اٌسٕخ

ػذد اٌحب٠ٚبد / 

 اٌسٕخ

 اٌطبلخ / غٓ

0227 00 2772 7222222 22222222 

 ،قسم التخطيط والمتابعة ،الشركة العامة لموانئ العراق ،وزارة النقل -المصدر:      
 بيانات غير منشورة.  ،2521
   -مزايا ومنافع ميناء الفاو الكبير: -سادساً 

 -: (7)يمكن إجمال مزايا ومنافع إقامة ميناء الفاو الكبير بالنقاط التالية     
 زيادة تصدير واستيراد العراق لمواجية المتطمبات المستقبمية كافة. -أ
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يجاد فرص استثمارية. -ب  استغالل ثروات العراق الطبيعية وذلك من أجل خمق وا 
حيث من المأمل أن إنتاج النفط الخام  ،زيادة قدرة العراق عمى تصدير النفط الخام -ج

 سوف يصل إلى 
بناء ميناء الفاو الكبير  يساعد عمى تطوير المناطق المجاورة والبنية التحتية  -حـ 

 المطموبة.
بناء الميناء سيساىم بتطوير الصناعات في المنطقة وتطوير مدينة الفاو وأم قصر  -ط

 نسمة. 555،555ليصل عدد سكانيا إلى 
ل السواحل المطمة عمى الخميج لتشجيع السياحة والسيما في موسم الشتاء استغال -ي

 وتطوير المناطق الترفييية والسياحية وبناء الفنادق.
 . تطوير منطقة التجارة الحرة -ك
 . تحسن الوضع األمني -ل

( ان الطاقة التخمينية اإلنتاجية السنوية الكمية المتوقعة  قد 4يوضح الجدول )      
( والمتوقع الحصول عمييا من  2535 – 2528( مميون طن ولممدة من ) 58)تبمغ 

اما بالنسبة لمتشكيل النيائي لمطاقة السنوية اإلنتاجية  ،مناولة الحاويات والحموالت
( مميون طن من مناولة الحاويات والحموالت 99ن تبمغ )أالمؤمل  ضمنالكمية المتوقعة 

 تسيميسة والكبيرة ليذا الميناء الكبير والتي سوف المميزات الرئ أنمن ىنا نجد  ،فقط 
تطوير االقتصاد البصري بصورة خاصة  إلىفي تطوير قطاع النقل الذي بدوره يؤدي 

ىذا االقتصاد الذي كان يعتمد عمى المورد النفطي بالدرجة  ،بصورة عامة  والعراق
  .ساسألا
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-2528الكبير) لممدة ما بين  الفاو لميناء الرئيسية المتوقعة المميزات( 4) جدول
2535 ) 

 اٌّشحٍخ

 

 

 

 

اٌطبلخ 

اإلٔزبج

٠خ 

اٌس٠ٕٛخ 

اٌى١ٍخ 

 ْٛ١ٍِ(

 غٓ(

ٔٛع 

 إٌّبٌٚخ

اٌطبلخ 

اٌس٠ٕٛخ 

اإلٔزبج١خ 

 ْٛ١ٍِ(

 غٓ(

 

ِؼذي 

حجُ 

 اٌحضِخ

ػذد 

اٌسفٓ 

إٌذاء/ 

 اٌسٕخ

ػذد 

اٌشافؼبد / 

 اٌشص١ف

ػذد 

االسص

 فخ

سص١ف 

ا١ٌّٕبء / 

 اٌطٛي )َ(

ِسبحخ 

اٌسبحخ 

َ(
0

) 

 

 

 

ٌغب٠خ 

0207-

0222 

 22 اٌحب٠ٚبد 57

(2،2- 

2،5) 

2،222 

 سف١ٕخ

2222- 

2272 

0-2 20 2122 20222

22 

 t 00 اٌحّٛالد

25.00

0/  

 سف١ٕخ

702- 

122 

2 7 0222 25222

22 

اٌزشى١ً 

 إٌٙبئٟ

 22 اٌحب٠ٚبد 11

(2،2-

7،5) 

2،222 

 / سف١ٕخ

2702- 

2772 

0-2 02+

00 

7222 02222

22 

t30.00 22 اٌحّٛالد

0   /

 سف١ٕخ

722- 

2022 

2- 0 22 2522 72222

2 

 ،2521 ،قسم التخطيط والمتابعة ،الشركة العامة لموانئ العراق ،وزارة النقل -المصدر:
 بيانات غير منشورة. 
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 الثانيالمبحث 
 المشاريع االستراتيجية المقترحة لمتنمية الصناعية في موقع ميناء الفاو الكبير

إلى دراسة استراتيجية التنمية الصناعية لميناء الفاو الكبير،   ييدف ىذا المبحث       
ولدراسة إمكانية إقامة عدد من المشاريع االستراتيجية العمالقة في موقع ميناء الفاو 

جل دعم وتطوير االقتصاد الوطني بصورة عامة والمحمي بصورة أالكبير المقترح من 
 خاصة  . 

  -ناعة مشروع ميناء الفاو الكبير:االستراتيجية التنموية لص - أوالً 
  -تعريف االستراتيجية :  - أ

نقاط وببيان لتحديد االستجابة لمفرص والتيديدات الخارجية االستراتيجية وسيمة       
ومن ىذا  ،المنشآتبيدف التفوق وتحقيق المنافسة بين  ،القوة والضعف الداخمية

في  المنشآتقيق التنافس بين ن االستراتيجية تيدف إلى التفوق وتحأالمنظور نرى 
والتفوق الذي يحصل نتيجة تفيم شامل لمقوى الخارجية  ،جميعاً  مجاالت عمميا

 .  (8)المنشآت والداخمية التي تؤثر عمى 
موقع شبو جزيرة الفاو كان لو الدور الكبير في جعل ميناء الفاو أكبر محطة  إن    

وسط لربط  موانئ جنوب شرق اسيا بأوروبا بفارق ألترانزيت وتبادل تجاري في الشرق ا
خرى ليست  ألموانئ الخميج ا أنلكالىما في حين  ،%( 35زمني وفارق سعري بحدود )

كبر ألقادرة عمى احتالل ىذا الموقع بسبب دورة النقل البري غير االقتصادية لممسافة ا
 .من تمك الموانئ إلى أوروبا 

يجيا ىو أن تطوير ىذا الموقع لو عالقة بالسيادة ىم استراتألويبقى السبب ا      
الحدود  تستقرألنو يمثل الواجية المطمة عمى الخميج العربي والتي بموجبيا  ،العراقية

ميناء الفاو يستوعب النمو السريع في االستيرادات  إن ، إذقميمية العراقيةإلالثابتة لممياه ا
المنطقة التي تستنزف العراق بتكاليف  وينيي حالة االعتماد عمى الموانئ البديمة في

تقوم وزارة النقل بتحديد استراتيجية تنموية  أنمن الضروري  باتإضافية ضخمة، لذلك 
 مد لصناعة ميناء الفاو الكبير. ألبعيدة ا
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 إليووسيولة الوصول  اليابسةلكونو قريبًا من  ،ولألىمية االستراتيجية لممشروع        
واصالت وتباعده عن مواقع األنابيب النفطية، اقترحت وزارة وحمايتو وقصر طرق الم

النقل تشكيل لجنة عميا من المتخصصين في كافة المجاالت االقتصادية والسياسية 
طار العام لمستمزمات المشروع وطريقة إلدارية لتحديد اإلوالقانونية والفنية والمالية وا

كونيم الجية ذات  ، (9) يتيملييم ليكون برعاإكما طمبت إعادة الممف  ،تنفيذه
جل تحديد المياه االقميمية العراقية أوعزت لوزارة الخارجية من أكما  ،االختصاص

قميمية ومن ثم اتخاذ القرار إللضمان عدم تجاوز امتدادات الميناء خارج مياىنا ا
 السياسي لمحكومة والموافقة عمى تحديد مكان الميناء . 

( المطل عمى ساحل خور عبداهلل وتعاقدت مع  A) كما حددت الوزارة الموقع    
   .مجموعة من الشركات اإليطالية المتخصصة لتقديم دراسات الجدوى الشاممة لممشروع

  -الفوائد االستراتيجية لممشروع : - ب
 -:  (15) ىنالك عدد من الفوائد الحيوية لممشروع نذكر منيا

 يت( لمبضائع بين الشرق والغرب. تعظيم إيرادات الدولة لكونو يعد ممرًا )ترانز  -1
في  سيسيممما  ،ذ سوف يكون شامال ومتعددا عمى نحو واسعإمجال االستثمار:  -2
 عمار والتنمية في العراق. ألحداث نقمة نوعية لحركة اإ
نجاز ميناء الفاو الكبير سوف يسيم في إن إذ إارتقاء دور العراق في المنطقة،  -3

دولة مؤثرة  من العراقمما يجعل  ،ًا مع دول المنطقة والعالمجعل العراق مركزًا اقتصادي
لى حل مشكمة البطالة المحمية والوطنية من خالل توفير إفي ىذا المجال إضافة 

   واإلدارية.الفنية واليندسية  االختصاصاتوظائف لمختمف 
منطقة ومتفاعاًل مع دول ال ميماً يسيم في جعل العراق مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا  -4

 مما يجعل منو دولة مؤثرة في ىذا المجال . ،والعالم
حد عناصر التنمية االقتصادية ويقصد أتعد التنمية الصناعية  -التنمية الصناعية: -ج

حداث تغييرات إيجابية في إبيا مجموعة الخطط والجيود التي تبذليا الدولة بيدف 
كانت طبيعية أ سوآءً د المتاحة قطاع الصناعة وذلك عن طريق االستغالل األمثل لمموار 
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تكنولوجية ، وترتبط التنمية الصناعية ارتباطا وثيقا بأنواع التنمية األخرى  أمبشرية  أم
 مثل التنمية االجتماعية والتنمية البشرية .

  -: (11)والتنمية الصناعية قادرة عمى تحقيق مجموعة من األىداف وىي 
جمالي وذلك عن طريق زيادة إسيام قطاع نمو الناتج القومي اإل وتيرةتعجيل  -1

 الصناعة فيو.
يجاد فرص  -2 معالجة مشكمة البطالة وامتصاص األعداد الفائضة وغير الموظفة وا 

 العمل ليا في القطاع الصناعي وفي بقية قطاعات االقتصاد.
خفض معدالت تسرب النقد األجنبي إلى الخارج أو تعظيم عوائده بإقامة   -3

 وضة عن االستيراد أو تمك الموجية نحو التصدير.الصناعات المع
إعادة توزيع الدخل بين األفراد والجماعات عبر الزمن بإعادة توزيع اإلنتاج  -4

 ومنافعو قطاعيًا بين فروع االقتصاد ومكانيًا بين اإلقميم أو بين المناطق الريفية.
قامة فر  -5  وع جديدة لمصناعة.تنويع اإلنتاج الصناعي بإنتاج سمع صناعية جديدة وا 
تحقيق قدر أوفر من االستقرار في القطاع الصناعي ومن ثم استقرار مماثل لعموم  -6

 قطاعات االقتصاد.
التوجو إلنشاء قاعدة صناعية متقدمة تقنيًا وعمميًا تييئ فرصًا أفضل لتقدم عممي  -7

 في البالد.
ياة المجتمع الحضارية تنمية مماثمة في جوانب ح بأحداثتقوم التنمية الصناعية  -8

 وفي قيمو الثقافية والسموكية العامة.
 يؤمل منيا إيجابيا بتحسين خدمات البنى التحتية والعمرانية والسكنية  .  -9

ن محافظة البصرة تعد الرئة االقتصادية لمعراق ليس لكونيا إعمى الجميع  ال يخفى    
ذ تعد الميناء إ ي،الخميج العرب لوقوعيا عمى رأس بل ،المصدر الرئيسي لمنفط العراقي
 ميناءاً من الموانئ منيا  اً تحتوي ىذه المحافظة عدد ،البحري الوحيد والرئيس لمعراق

عمى نير شط العرب وميناء خور الزبير وميناء ام قصر  الواقعانالمعقل وأبو فموس 
 وميناء الفاو . 
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 بعض المشاريع المقترحة في ميناء الفاو الكبير: -ثانياً 
المشاريع االستراتيجية العمالقة  أحدميناء الفاو الكبير  إنشاءبالنظر لكون مشروع     

نشاء إلقامةفي البمد لذلك ىنالك حاجة ممحة  جل أمشاريع صناعية واستثمارية من  وا 
السكان في الجزء الجنوبي لمقضاء  تركزنجد نسبة  ،التكامل االقتصادي والصناعي

تقع في الجزء الشمالي الغربي التي شاسعة المساحات المن بقية المناطق وىناك أكثر 
يمكن ربط  إذمن القضاء يمكن استغالليا في إقامة مشاريع صناعية واستثمارية عديدة 

ىذه المنطقة بشبكة من الطرق والجسور وسكك الحديد بينيا وبين موقع  ميناء الفاو من 
ىذا الموقع يعتبر  إن إذ جية ومركز المحافظة وبقية المحافظات من الجية األخرى

نشاء إكثيرا في  السيمية تساعدانبساط األرض وطبيعتيا الجغرافية  وأن اً استراتيجي اً موقع
 مشاريع مقترحة عمييا.

 أنواع المشاريع والصناعات المقترحة: -ثالثاً 
  -:الصناعات الثقيمة -أوالً 

 ريع االستراتيجية الكبيرةمن الصناعات والمشا يمتمك عدداً  لقد كان العراق سابقاً      
مثل معمل الحديد والصمب ومعمل البتروكيمياويات ومعمل  السيما في محافظة البصرة،

م قصر ومعمل الورق وغيرىا من المصانع والمشاريع التي أ اإلسمنتاألسمدة ومعمل 
في الفترات  العراقغمبيا عن اإلنتاج بسبب الظروف السياسية التي مر بيا أتوقف 
من  لمعراق،والتي الزال تأثيرىا مييمنا عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية  السابقة

يمكن  إنو إذ ،نو لدينا المقدرة عمى إقامة مثل ىذه المشاريع في المستقبلأىنا نالحظ 
وتشييد عمييا عدد من  الفاو استغالل مساحة في الجزء الشمالي الغربي لمقضاء

تمك الكوادر الفنية يم كما أن العراقالمتوقفة إعادة تأىيل المصانع  أوالمصانع 
من إيجابيات إقامة ىذه الصناعات في  ألن ،واليندسية المتخصصة في ىذه الصناعات

ليذه الصناعات وسيولة التصدير لممنتجات  األوليةىذه المنطقة ىو سيولة توريد المواد 
من الطرق وسكك بكة ربطيا بشولسيولة كون ميناء الفاو الكبير ال يبعد كثيرا عنيا 

 الحديد، ومن الصناعات المقترحة في ىذا المجال ما يأتي:



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
1514 

 التخطيط إلنشاء معمل لصناعة الحديد والصمب . -1
 التخطيط إلنشاء معمل لصناعة األسمدة. -2
 التخطيط إلنشاء معمل لصناعة االسمنت. -3
 التخطيط إلنشاء معمل لصناعة البتروكيمياويات . -4
 التخطيط إلنشاء مصفى نفطي. -5
 التخطيط إلنشاء مصنع لصناعة السفن وزوارق. -6
التخطيط إلنشاء مطار الستقبال الطائرات لمشحن البضائع إضافة إلى الطائرات  -7

 لمنقل المسافرين.
 التخطيط إلنشاء الميناء الجاف لصيانة السفن الراسية في الميناء. -8
 ما يأتي:م نشاء ىذه الصناعات قرب موقع ميناء الفاو الكبيرإن من موجبات إ
مكانية إيصاليا بسيولة.  -1  توفر المواد األولية ليذه الصناعات وا 
 توفر األيدي العاممة )الماىرة وغير الماىرة(. -2
 توفر المساحة الالزمة لممشروع. -3
 قرب المشروع من منافذ التصدير.  -4
 بعده نسبيا عن المناطق المأىولة بالسكان. -5

 -ثانيا : المشاريع المتوسطة والخفيفة:
 تخطيط إلنشاء مشروع لصناعة الثمج.ال -1
 التخطيط إلنشاء مشروع لتحمية المياه. -2
 التخطيط إلنشاء صناعة لتعميب األسماك البحرية. -3

 ثالثا : الصناعات المحمية:
 التخطيط إلنشاء صناعة لألثاث والموبيميا.  -1
 التخطيط إلنشاء صناعة الزجاج واأللمنيوم . -2
 يم منطقة صناعية متكاممة الخدماتالتخطيط إلنشاء وتصم -3
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التخطيط إلنشاء وتصميم منطقة تجارية متكاممة )معارض وأسواق ومحالت  -4
 تجارية(. 

إن ما تم اقتراحو من مشاريع وصناعات ىو جزء قميل مما يمكن اقتراحو بعد     
ميناء إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير إذ إن الحركة التجارية التي سوف يولدىا ىذا ال

تحتاج إلى بنية تحتية رصينة لتمبية أىداف ىذا المشروع االستراتيجي وبالتأكيد سوف 
يدر ىذا المشروع واردات مالية عظيمة فضاًل عن تقميل نسبة البطالة الوطنية بصورة 

السنوية  االستيعابيةالطاقات عامة والمحمية بصورة خاصة، إذ توضح الدراسات أن 
نشاء وبناء إن الحكومة العراقية شجعت عمى أ ة من ىنا نالحظذات أعداد كبير  ،لمسفن

لما لو من دور و قة والميمة مالالع االستراتيجيةمن المشاريع  لكونوميناء الفاو الكبير 
مال ألعتحفيز حركة العمل والتبادل التجاري وافي زيادة الواردات المالية و  كبير

 واالجتماعية االقتصاديةفي التنمية ولما لو أيضا من دور كبير  االقتصادية األخرى
 . والسياسية في العراق

 
 اٌّشبوً ٚاٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاجٗ ١ِٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش: اٌّجحش اٌضبٌش

  -رٟ :٢ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاجٗ رٕف١ز ١ِٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش ٚرزّضً ثب       

 -ٚرزّضً ثّب ٠أرٟ  : -اٌزحذ٠بد اٌطج١ؼ١خ: -أٚالً 

ٚصحف اٌحذٚد اإل٠شا١ٔخ  ،رزّضً ثع١ك اٌسٛاحً اٌؼشال١خ  ٚرذاخٍٙب ِغ دٚي اٌجٛاسٚ -أ

إظبفخ اٌٝ اٌزغ١١شاد اٌزٟ رحذس ،ٔحٛ ا١ٌّبٖ اإلل١ّ١ٍخ ثفؼً ػبًِ إٌحذ ٚاإلسسبة 

ثسجت اٌظشٚف اٌج٠ٛخ ٚاٌزٟ رؼ١ك حشوخ اٌّالحخ اٌجحش٠خ فىض١شاً ِب ٠زٛلف ظخ إٌفػ 

 .أل٠بَ ػذحاٌؼشالٟ ثسجت رٌه 

 ٚوزٌه ظحٌٛخ األػّبق اٌجحش٠خ ف١ٙب.  ،اٌزشثخ اٌعؼ١فخ ٌشجخ جض٠شح اٌفبٚ  -ة

  -: ٠ّٚىٓ رص١ٕفٙب إٌٝ : اٌزحذ٠بد اٌجشش٠خ -صب١ٔبً 

 ثب٢رٟاٌزحذ٠بد اٌذاخ١ٍخ ٚرزّضً  -أ
(20)

 :-  

 ػذَ ٚجٛد إسادح ِٛحذح ٌزٕف١ز اٌّششٚع ػٍٝ اٌّسزٜٛ اٌّحٍٟ. -2

 ١ٕخ اٌالصِخ ٌٕجبحٗ.اٌمب١ٔٛٔخ ٚاألِ اٌصفخ أؼذاَ -0

 ػذَ ٚجٛد شجىخ ٔمً وفؤح رزٕبست ٚحجُ اٌّششٚع   .  -2

أٚظحذ ٚصاسح إٌمً ثأْ لٍخ اٌزخص١صبد اٌّب١ٌخ  ٚاٌزخص١صبد  إرلٍخ اٌز٠ًّٛ:  -2

إر ٠الحظ  ،االسزضّبس٠خ سزؤصش سٍجبً فٟ رٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌالصَ إلوّبي ِشاحً رٕف١ز ا١ٌّٕبء

ٚوْٛ اٌّٛاصٔخ  ،( ١ٍِْٛ دٚالس17،722ثٍغذ ) 0222 أْ ٚاسداد لطبع إٌمً ٌؼبَ
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%( فئْ أخفبض أسؼبس إٌفػ ٠ؤدٞ  ٠12شاداد إٌفط١خ ثٕسجخ رصً إٌٝ )إلرؼزّذ ػٍٝ  ا

٠شاداد ٚلٍخ اٌزخص١صبد ِّب ٠زسجت ثزٍىؤ اٌّششٚػبد االسزضّبس٠خ وبفخ إلإٌٝ لٍخ ا

 ٚ٘زا ِب لذ حصً ِغ ١ِٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش.

زحمبد: ػ١ٍّخ دفغ اٌّسزحمبد إٌٝ اٌششوخ إٌّفزح  اٌزٟ رمَٛ ثٙب ػ١ٍّخ دفغ اٌّس -5

وّبي إفؼٍٝ سج١ً اٌّضبي ػٕذ  ،ٔجبصإلحست ِشاحً اثاٌششوخ اٌؼبِخ ٌّٛأئ اٌؼشاق ٚ

% ِٓ ِسزحمبرٙب 22ْ رحصً اٌششوخ إٌّفزح ػٍٝ أٔجبص ٠فزشض إل% ِٓ ٔسجخ ا22

% حصٍذ 02ٔجبص إلسجخ اٚػٕذ ثٍٛؽ  ٔ ،% ِٓ اٌّسزحمبد2ٔٙب اسزٍّذ فمػ أال إ

ِش أدٜ إٌٝ رشاوُ اٌّسزحمبد أل٘زا ا ،% 02% ِٓ ِسزحمبرٙب فمػ ٚاٌجبٌغخ 22ػٍٝ 

رٍىؤ اٌششوخ  إٌِٝٚٓ اٌجٙخ األخشٜ  ،ػٍٝ اٌششوخ اٌؼبِخ ٌّٛأئ اٌؼشاق ِٓ جٙخ 

 رٍه اٌّسزحمبد ٌغشض ر٠ًّٛ ِشاحً اٌؼًّ إٌٝإٌّفزح اٌزٟ رحزبط 
(22)

. 

ٌّؼبِالد ث١ٓ اٌششوخ إٌّفزح ٌىبسش األِٛاط اٌغشثٟ ٚإداسح ِشبوً إداس٠خ رخص ا -2

ؼذ ٠إر أْ حصش اٌزؼبِالد ِغ شخص ِذ٠ش ١ِٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش فمػ   ،١ِٕبء اٌفبٚ اٌغشثٟ 

 ِشىٍخ رٛاجٙٙب اٌششوخ إٌّفزح ٌٍىبسش اٌغشثٟ.

جبٔت: رٛاجٗ اٌششوخ إٌّفزح ِشىٍخ )اٌف١ضا( اٌخبصخ ألِشىٍخ دخٛي اٌؼب١ٍِٓ ا -7

ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ  اٌّؼّٛي ثٗ فٟ اإلداسٞر رؼذ ِشىٍخ وج١شح ثسجت اٌشٚر١ٓ إثىٛادس٘ب 

جبٔت ألسجٟ ٘زٖ اٌّىبرت ال ١ّ٠ضْٚ اٌفشق ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ازْ ِٕإإر  ،ِٚىبرت اٌجٛاصاد

فغبٌجب ِب رزأخش  ،جبٔت فٟ اٌّطبػُ ٚاٌفٕبدقألفٟ اٌششوبد االسزضّبس٠خ ٚ اٌؼب١ٍِٓ ا

سزخ  إ١ٌٍٝٓ األجبٔت فٟ اٌّطبػُ ٚاٌفٕبدق ٌّذح رزشاٚح ث١ٓ )صالصخ اٌف١ضا اٌخبصخ ثبٌؼبِ

شٙش( ثسجت اإلجشاءاد األ١ِٕخ ٚاٌصح١خ اٌزٟ رزطٍجٙب ِىبرت اٌجٛاصاد ٌٙؤالء اٌؼّبي أ

ٌىُٛٔٙ سٛف ٠ىْٛٔٛ ثزّبط ِجبشش ِغ اٌّٛاغ١ٕٓ ِٓ خالي ػٍُّٙ فٟ اٌّطبػُ 

إٌّفزح ١ٌّٕبء اٌفبٚ اٌىج١ش ٚوبفخ  ِش ِشىٍخ وج١شح ٌٍششوخألٚاٌفٕبدق ٌزٌه ٠ؼذ ٘زا ا

اٌششوبد االسزضّبس٠خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌجٍذ. 
  (22)

   . 

  -اٌزحذ٠بد اٌخبسج١خ: -ة 

 االحسبط ثبٌعشس ِٓ لجً ثؼط اٌذٚي ِضً اٌى٠ٛذ ٚاالِبساد ِٚصش. -2

اٌج١ئ١خ اال١ِٕخ اٌّعطشثخ فٟ إٌّطمخ ، ٚػذَ ٚجٛد صمخ ثبٌّٕظِٛخ اال١ِٕخ اٌؼشال١خ   -0
 (25)

. 

 ،دراسة واقع ميناء الفاو الكبير في التنمية الصناعية إلىالدراسة  تىدف :النتائج
 سة مجموعة من االستنتاجات وىي :والتحديات والمشكالت التي تواجييا وأظيرت الدرا

 ،وسطألا منطقة الشرق ن مشروع ميناء الفاو الكبير من المشاريع العمالقة فيإ -1
 رافي استراتيجي ميم .لما يتميز بو من موقع جغ
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جل بناء مشروع ميناء الفاو الكبير في أمبادرة الحكومة العراقية لمتخطيط من  -2
جل متطمبات قوة أوذلك من  ،البصرة الجانب الغربي من شبو جزيرة الفاو في محافظة

 يعد ميناء الفاو من أىم الموانئ المطمة عمى الخميج العربي .  إذ ،االقتصاد العراقي
 ،من حيث البنى التحتية مستقبالً  ميز مشروع ميناء الفاو الكبير بمستويات عاليةيت -3
 ضافة إلى المناطق الصناعية والتجارية والخدمية في الميناء .إ
 منيا يعاني التي البطالة عمى يقضي سوف إنشائو عند الكبير الفاو ميناء مشروع  -4

 . البصرة محافظة سكان
ء رئيسة ىي موقع ميناء الفاو الكبير والمنطقة جزاأيتكون المشروع من أربعة  -5

 الصناعية والمنطقة الحضرية وتوسعة مدينة الفاو الحالية .
قرب ألنو يطل عمى مدخل خور عبداهلل وىو اأىمية ميناء الفاو الكبير في أتكمن   -6

إلى المياه الدولية مما يسيل دخول وخروج البواخر إلى الميناء بفارق زمني كبير 
تتوفر الواجية المائية بالقدر الكافي   إذم قصر وخور الزبير أميناء  عن موقعي

 لمميناء ولمتوسع المستقبمي.
 وتعرقل ،أمامو عائقاً  تقف ومشاكل تحديات من يعاني الكبير الفاو ميناء أن تبين  -7

 عمى القادرة والمؤىمة العاممة الكوادر قمةومنيا  األخرى، والمشاريع إنشائو من
 . الفاو ميناء مشروع في اصمةالح التطورات

نؤثر التخصصات المالية سمبًا في توفير التمويل الالزم إلكمال مراحل تنفيذ   -8
 2516والتخصيصات االستثمارية إذ يالحظ أن واردات قطاع النقل لعام  ،الميناء
وكون اإليرادات النفطية تعتمد عمى الموازنة بنسبة  ،( مميون دوالر98،855بمغت )

%( فإن أسعار النفط يؤدي انخفاضيا إلى قمة اإليرادات وقمة 95تصل إلى )
التخصصات مما ينعكس ذلك عمى تمكؤ المشروعات االستثمارية كافة وىذا قد 

 حصل مع ميناء الفاو الكبير. 
   -المقترحات :
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توصمت ىذه الدراسة لبعض المقترحات التي يمكن أن تسيم في تطوير واقع         
  -بير وتنميتيا الصناعية ومنيا :ميناء الفاو الك

ميناء  إنشاء موال الالزمة وذلك لغرض إنجاز مشروعألسراع في تخصيص اإلا - 1
ارتفعت األسعار  إذأسعار بيع النفط سادىا بعض االنتعاش  أنسيما ال ،الفاو الكبير

 توفر فائض مالي في خزينة الدولة .  إلىقياسية مما أدى  أرقام إلى
  .مب الكادر الفني والتشغيمي  ليذا المشروع  من محافظة البصرة غأن يكون أ -3
تبادل الميارات والخبرات الفنية والعممية واقامة الندوات والمؤتمرات من قبل  -4

نشاء ميناء الفاو الكبير إلسراع إلجل توضيح كيفية اأالباحثين والييئات التدريسية من 
 ي محافظة البصرة .    كبيرة فالاالقتصادية  األىميةلما لو من 

دور في  اضرورة توجو الحكومة لالىتمام بتشييد مشاريع ميناء الفاو الكبير لما لي-5
جل إنشاء قاعدة صناعية متقدمة أوذلك من  ،التنمية الصناعية في شبة جزيرة الفاو

 تقنيًا وعمميًا تييئ فرصًا أفضل لتقدم عممي في البالد .
 نقل اجل سيولة من الحديد سكك ومنيا نقل خطوطب الكبير الفاو ميناء ربط -6

ألنو سيشيد ازدحامًا  ، بصرة - الفاو طريق عن المرورية الحوادث وتجنب البضائع،
 .مروريا بشكل دائم 

مثال االمارات  ،االستفادة من المشاريع الصناعية الناجحة لمموانئ النامية اقتصادياً  -7
 والصين وغيرىا. 

 -اليوامش :
 ،الطبعة االولى ،النقل البحري دراسة في جغرافية النقل  ،عمي غالبسعدي -  2

 . 461ص،1985 ،مطبعة جامعة الموصل ،الموصل
واقع أداء صناعة النقل البحري في دول مجمس  ،بان عمي حسين المشيداني -2

كمية االدارة  ،جامعة البصرة ،رسالة ماجستير ،التعاون الخميجي والعراق " دراسة مقارنة"
 .158ص ،2559 ،القتصادوا
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شكالية  -العالقات العراقية ،لمياء محسن الكناني ،مالك دحام الجميمي -3 الكويتية وا 
 . 15ص ،2512 ،52العدد  ،دراسات دولية ،ميناء مبارك

 4- Ministry of transport (mot)، General Company for ports of 
lraq (GCPI) ، Master plan study for port sector in the republic of 

lraq ، interim report (1) February، (4-3) 2014.    
ص  ،2521 ،قسم التخطيط والمتابعة ،الشركة العامة لموانئ العراق ،وزارة النقل -5

 بال. 
 ص ،2521 ،والمتابعة التخطيط قسم ،العراق لموانئ العامة الشركة ،النقل وزارة -6
 . بال
 وآفاقو االستراتيجية أىميتو الكبير الفاو ميناء) العممية الندوة ،يالمشيدان حسين عمي-7

 . 28 ص ،2511/ 1/ 11 بتاريخ ،العربي الخميج دراسات مركز ،(المستقبمية
 ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،التخطيط االستراتيجي ،بالل خمف السكارنة -8

 . 135ص ،2515 ،الطبعة االولى
9-  Ministry of transport (mot)، General Company for ports of 

lraq (GCPI) ، Master plan study for port sector in the republic of 
lraq ، interim report (1) February، (4-3) 2014.    
 ،دراسات طبيعية واقتصادية لمموانئ والمياه العراقية ،صالح خضير العيداني -15

 ،2518 ،البصرة ،غدير لمطباعة والنشر المحدودةشركة ال ،الطبعة االولى
 .  523ص

اصيل سممان، مشروع ميناء الفاو الكبير وتأثير ميناء مبارك، مجمس النواب   -11
 3، ص2519دائرة البحوث، 

دار صفاء لمنشر  ،الطبعة االولى ،الجغرافية الصناعية ،عبد الزىرة عمي الجنابي -12
 .59ص ،2512 ،والتوزيع عمان
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مجمة دراسات  ،األىمية الجيوبولتيكية لميناء الفاو الكبير ،د زباري مؤنسمحم -13
 . 73ص ،2514السنة التاسعة لعام  ،18العدد  ،البصرة
االثار التنموية المتوقعة إلنشاء ميناء الفاو الكبير وانعكاسات  ،محمد حسن عودة -14

المجمد  ،73العدد  ،يةمجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدول ،إنشاء ميناء مبارك
 .248ص ،2521، 18
 االستراتيجية أىميتو الكبير الفاو ميناء) العممية الندوة ،نعمة محمد حبيب العبادي -15

 . 82 ص ،2511/ 1/ 11 بتاريخ ،العربي الخميج دراسات مركز ،(المستقبمية وآفاقو
 المصادر:

 طاريح والدوريات :أواًل: الكتب واأل
شكالية الكويتية -العراقية العالقات ،الكناني محسن لمياء ،دحام مالك ،الجميمي -1  وا 

 .2512 ،52 العدد ،دولية دراسات ،مبارك ميناء
 لمنشر صفاء دار ،االولى الطبعة ،الصناعية الجغرافية ،عبد الزىرة عمي ،الجنابي  -2

 .2512 ،عمان والتوزيع
 والتوزيع رلمنش المسيرة دار ،االستراتيجي التخطيط ،خمف بالل ،السكارنة -3

 .2515 ،االولى الطبعة ،والطباعة
سممان، اصيل ، مشروع ميناء الفاو الكبير وتأثير ميناء مبارك، مجمس النواب   -4

 ، 2519دائرة البحوث، 
 االستراتيجية أىميتو الكبير الفاو ميناء) العممية الندوة ،نعمة محمد حبيب ،العبادي -5

 .2511/ 1/ 11 بتاريخ ،العربي الخميج دراسات مركز ،(المستقبمية وآفاقو
االثار التنموية المتوقعة إلنشاء ميناء الفاو الكبير وانعكاسات  ،محمد حسن ،عودة  -6

المجمد  ،73العدد  ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،إنشاء ميناء مبارك
18 ،2521. 
 ،المياه العراقيةدراسات طبيعية واقتصادية لمموانئ و  ،صالح خضير ،العيداني -7

 . 2518 ،البصرة ،شركة الغدير لمطباعة والنشر المحدودة ،الطبعة االولى
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 ،الطبعة االولى ،النقل البحري دراسة في جغرافية النقل  ،سعدي عمي ،غالب -8
 . 1985 ،مطبعة جامعة الموصل ،الموصل

جمس واقع أداء صناعة النقل البحري في دول م ،بان عمي حسين ،المشيداني -9
كمية االدارة  ،جامعة البصرة ،رسالة ماجستير ،التعاون الخميجي والعراق " دراسة مقارنة"

 .2559 ،واالقتصاد
 االستراتيجية أىميتو الكبير الفاو ميناء) العممية الندوة ،حسين عمي ،المشيداني -15

 .2511/ 1/ 11 بتاريخ ،العربي الخميج دراسات مركز ،(المستقبمية وآفاقو
االثار التنموية المتوقعة إلنشاء ميناء الفاو الكبير  ،محمد حسن ،ودةع -11

العدد  ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،وانعكاسات إنشاء ميناء مبارك
 .2521، 18المجمد  ،73
مجمة دراسات  ،األىمية الجيوبولتيكية لميناء الفاو الكبير ،محمد زباري، مؤنس -20

 .2514السنة التاسعة لعام  ،18العدد  ،البصرة
 ثانيًا: الدوائر الحكومية :

 . 2521 ،والمتابعة التخطيط قسم ،العراق لموانئ العامة الشركة ،النقل وزارة -1 
 . 2521 ،ميناء الفاو الكبير قسم ىيئة ،العراق لموانئ العامة الشركة ،النقل وزارة -2

 ثالثًا : المقابالت الشخصية :
 ، رئيس الميندسين ىنادي عبد الرزاق عبد الواحد ،ةمع السيد مقابمة الشخصية -1

 .2521/ 8/ 17بتاريخ  ،ولة عن قسم ميناء الفاو الكبيرمسؤ  ،ميناء الفاو الكبير ىيئة
وزارة النقل شركة  ، معاون رئيس ميندسين عقيل جاسم ،مقابمة الشخصية مع السيد -2

 .2521/  12/9بتاريخ  ، كبيرىيئة ميناء الفاو ال ،العامة الموانئ العراقية
مدير قسم ىيئة سمطة  ،أ .م. د نجم الدين الحجاج ،مقابمة الشخصية مع السيد -3

 .23/8/2521بتاريخ  ،وزارة النقل شركة العامة لموانئ العراقية، البحرية
 النقل وزارة ،انمار الصافي  مدير عالقات العامة السيد ،السيد مع الشخصية مقابمة -4

 2521/  8 /18 بتاريخ ، العالقات العامة مدير ،العراقية وانئلم العامة شركة


