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واقع القطاع الصناعي يف تنمية االقتصاد العراقي 
)مصنع نسيج الديوانية( / حالة دراسية

م. د. سعدية هالل حسن

جامعه الفرات االوسط / الكلية التقنية اإلدارية / الكوفة
drsadia516@gmail.com

امللخص:
األس��اس  املح��رك  الصناع��ة  تع��د 
للتنمي��ة االقتصادي��ة والصناعي��ة ع��ر 
تكوي��ن  يف  الفاع��ل  ودوره��ا  أدائه��ا 
النات��ج املح��ي، وتكم��ن أمهيته��ا يف 
الصناع��ة  محاي��ة  يف  املؤث��ر  دوره��ا 
الوطني��ة ع��ن طريق زي��ادة الص��ادرات، 
وتقلي��ل االس��تريادات، فض��ًا ع��ن يف 
اس��تيعاب اإلع��داد اهلائل��ة م��ن األي��دي 
العامل��ة وقدرهت��ا ع��ى حتقي��ق التق��دم 
يف  الصناع��ة  وتع��اين   . التكنولوج��ي 
الع��راق كث��ريا م��ن املش��اكل واملعوق��ات 
يف  ش��ديدًا  انخفاض��ًا  س��ببت  الت��ي 
 : أبرزه��ا  م��ن  االقتص��ادي  األداء 
توق��ف معظ��م اخلط��وط اإلنتاجي��ة، 

وتق��ادم التكنولوجي��ة املس��تخدمة فيه��ا 
وتدم��ري البن��ى التحتي��ة هل��ذه الصناع��ة 
ك )الكهرب��اء، وامل��اء، وس��ائل النق��ل 
واملواص��ات،.... وغريه��ا(، وضع��ف 
وتده��ور الوض��ع  املحلي��ة،  الس��وق 
املع��ايش للمس��تهلكني، واتب��اع سياس��ة 
ع��ن  فض��ًا  الس��لعي،  االغ��راق 
املش��اكل التمويلي��ة وانخف��اض االداء 
االقتص��ادي وع��دم توف��ر بيئ��ة سياس��ية 
مس��تقرة، فض��ًا ع��ن املش��اكل الت��ي 
تتعل��ق بالقوان��ني والترشيع��ات، وع��دم 
خاص��ة  اس��راتيجية  رؤي��ة  وج��ود 
بالتنمي��ة الصناعي��ة تت��اءم م��ع الواق��ع 
الصناع��ي يف الع��راق وبن��اًء ع��ى ذل��ك 
يس��توجب هتيئ��ة املس��تلزمات األولي��ة 
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خلل��ق بيئ��ة مناس��بة إلص��اح الصناع��ة 
الوطني��ة، وحتدي��د أهم االس��راتيجيات 
والسياس��ات اجلوهري��ة الت��ي الب��د م��ن 
أولوي��ات  بوصفه��ا  عليه��ا  العم��ل 
مهم��ة للنه��وض بالصناع��ة، ومتكينه��ا 
م��ن جت��اوز أزمته��ا والتحدي��ات الت��ي 
تواجهه��ا .وم��ن هن��ا الب��د أن تك��ون 
مس��تقبلية  صناعي��ة  رؤي��ة  للدول��ة 
هت��دف إىل بن��اء قط��اٍع صناع��ٍي متط��وٍر، 
وأّن حت��دد التوجه��ات البعي��دة امل��دى 
للصناع��ة العراقي��ة ، مم��ا يش��كل اط��ار 
عام��ًا لتوجه��ات اخلط��ط الصناعي��ة 
ومعي��ار الختي��ار سياس��تها، ب��ا يضم��ن 

تنافس��ها وتكامله��ا.
 ، التصني��ع  املفتاحيــة:  الكلــات 
معوق��ات الصناع��ة ، النم��و الصناع��ي 
، القط��اع الصناع��ي، النات��ج املح��ي 
االمج��ايل، مصن��ع نس��يج الديواني��ة.

املقدمة:
التنمي��ة  يف  الريع��ي  النم��ط  اث��ر 
والتموي��ل اخت��االت هيكلي��ة خط��رية 
طال��ت معظ��م القطاع��ات االقتصادي��ة 
يف البل��د ورهن��ت االف��اق االقتصادي��ة 
للنم��و واالس��تقرار بتذبذب��ات اس��عار 
النف��ط يف االس��واق العاملي��ة والعوام��ل 

املتحكم��ة فيه��ا. ويف ه��ذا الس��ياق، 
عط��ل تي��ار الوف��رة النفطي��ة القط��اع 
الع��راق بعدم��ا حت��ول  الصناع��ي يف 
النفط��ي  لل��دوالر  ملص��در  البل��د 
ومس��تورد ص��ايف ملعظ��م احتياجات��ه 
م��ن الس��لع واخلدم��ات ع��ى حس��اب 
هت��اوى مس��امهة القطاع��ات االنتاجي��ة 
كاف��ة وخصوص��ا الصناع��ي حي��ث  
اتس��مت املنظوم��ة الصناعي��ة يف الع��راق 
واالدم��ان  واحل��روب  االدارة  بس��وء 
املف��رط ع��ى النف��ط يف متوي��ل املوازن��ة 
وتلبي��ة حاج��ات البل��د م��ن الس��لع 
واخلدم��ات االجنبي��ة ، عان��ى قّط��اع 
الصناع��ة يف الع��راق م��ا بع��د ع��ام 
2003 واقع��ًا مردي��ًا يف مجي��ع مفاصل��ه 
وش��لل ش��به ت��ام جلمي��ع املنش��آت 
الصناعي��ة واملصان��ع الكب��رية واملعام��ل 
احلكوم��ي  للقطاع��ني  الصغ��رية 
واخل��اص، بع��د أن كان��ت صناعتن��ا 
الوطني��ة مزده��رة ومتط��ورة ومواكب��ة 
التط��ورات  آلخ��ر  مقب��ول  بق��در 
التكنلوجي��ة ع��ى الرغ��م م��ن احلص��ار 
االقتص��ادي ال��ذي ت��م فرض��ه ع��ى 
الع��راق ولس��نوات طويل��ة واحل��روب 
املّدم��رة الت��ي خاضه��ا الع��راق لعق��ود 
للنظ��ام  اخلاطئ��ة  املارس��ات  نتيج��ة 



415

م. د. سعدية هالل حسن
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

الس��ابق والت��ي ترك��ت آث��ار مدّم��رة 
ع��ى االقتص��اد العراق��ي .

املشكلة : 
مم��ا الش��ك في��ه إن القط��اع الصناع��ي 
يف  الرئيس��ية  القطاع��ات  م��ن  يع��د 
زي��ادة النات��ج املح��ي االمج��ايل, ومتوي��ل 
فالواق��ع  لذل��ك   . العام��ة  املوازن��ة 
الصناع��ي يف الع��راق م��ردي ومتهال��ك 
بس��بب االس��راتيجيات الفاش��لة , وم��ن 
القط��اع  يف  حدث��ت  الت��ي  املش��اكل 
وتق��ادم  االنتاجي��ة  ت��دين  الصناع��ي 
 , (االس��تهاكية  صناعي��ة  املع��دات 
واالنتاجي��ة ) , وع��دم وجود اس��راتيجية 
واضح��ة للنه��وض بالواق��ع الصناع��ي 
مش��كلة  ف��إن  وعلي��ه   . الع��راق  يف 
البح��ث معرف��ة اس��باب تده��ور ه��ذا 
, ووض��ع احلل��ول الناجح��ة  القط��اع 
لرف��ع االنتاجي��ة الصناعي��ة م��ن خ��ال 
تش��غيل اغل��ب املصان��ع املعطلة,lومنه��ا 
موض��وع  الديواني��ة  نس��يج  مصن��ع 
البح��ث بع��د س��قوط النظ��ام الس��ابق 
رس��م  خ��ال  م��ن  يك��ون  وه��ذا   ,

. املناس��بة  االس��راتيجية 

الفرضية 
الع��راق  يف  الصناع��ي  القط��اع  إن 
يع��اين م��ن تده��ور واض��ح وت��دين يف 
االنتاجي��ة مم��ا جع��ل مس��امهته يف النات��ج 
املح��ي االمج��ايل ضعي��ف , وم��ازال ه��ذا 
القط��اع يع��اين م��ن التده��ور املس��تمر 
نتيج��ة غي��اب اس��راتيجية وسياس��ة 
واضح��ة للنه��وض يف واق��ع االقتص��اد 
العراق��ي. وان الظ��روف الت��ي م��ر هب��ا 
الع��راق  م��ن حص��ار وغ��زوا امريك��ي 
عجل��ة  وتعط��ل  امن��ي  وانف��ات 
االقتص��اد العراق��ي مل��دد غ��ري قص��ريه   
. وانقط��اع التي��ار الكهربائ��ي وسياس��ة 
االغ��راق الس��لعي لألس��واق العراقي��ة 
م��ن االس��واق اخلارجي��ة، كان��ت س��ببا 
يف ضع��ف اداء القط��اع الصناع��ي واداء 

مصن��ع نس��يج الديواني��ة.
االمهية 

ان موض��وع القط��اع الصناع��ي حيت��اج 
دوم��ا للدراس��ة كون��ه يكت��ي امهي��ة 
واهت��ام كب��ري ع��ى املس��توى ال��دويل 
واملح��ي كون��ه حيت��اج اىل ق��در كب��ري 
م��ن راس امل��ال وتنظي��م وادارة فعال��ة 
،وكذل��ك التع��رف ع��ى ال��دور ال��ذي 
يمك��ن ان يؤدي��ه مصنع نس��يج الديوانية 
بزي��ادة الطاق��ة االنتاجي��ة م��ن اج��ل 
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اس��تعادة ال��دور امله��م هل��ذا املصن��ع يف 
الع��راق.

اهداف البحث : 
الت��ي عرقل��ة  الصعوب��ات  1-اب��راز 
املس��امهة الفعلي��ة للقط��اع الصناع��ي يف 

النات��ج املح��ي االمج��ايل .
2-تعت��ر ه��ذه الدراس��ة مس��امهه اىل 
سلس��لة االبح��اث املقدم��ة يف موض��وع 

القط��اع الصناع��ي .
مصن��ع  واق��ع  ع��ى  3-التع��رف 
الت��ي  واملش��اكل   ، الديواني��ة  نس��يج 
تواجه��ه والت��ي حت��د م��ن امكانيت��ه 
و حتدي��د جوان��ب اجل��ذب والط��رد 
يف مصن��ع نس��يج الديواني��ة  واب��داء 
والتعدي��ات,   , املقرح��ات  بع��ض 
واإلصاح��ات, وال��رؤى الت��ي تس��اهم 

بش��كل فع��ال يف هنض��ة املصن��ع  .
الدراسات السابقة 

1-دراس��ة )ناج��ي س��اري ،2018( 
الصناع��ي يف  القط��اع  واف��اق  واق��ع 
ال��دور  فيه��ا  ب��ني  والت��ي  الع��راق 
امله��م واالس��ايس للصناع��ة يف التنمي��ة 
يعت��ر  التصني��ع  وان  االقتصادي��ة 
الركي��زة االساس��ية للتق��دم والتط��ور 
وان ع��ى الدول��ة تش��جيع املس��تثمرين 
يف  لاس��تثار  واملحلي��ني  االجان��ب 

خمتل��ف الف��روع الصناعي��ة ،ويؤك��د 
ع��ى وض��ع االس��راتيجيات الواضح��ة 
والت��ي تت��اءم م��ع الواق��ع الصناع��ي يف 

الع��راق .
)2019، كاظ��م  )ج��واد  2-دراس��ة 
القط��اع  دع��م  اس��راتيجية  تقي��م 
الصناع��ي اخل��اص يف الع��راق وف��ق 
اتفاقي��ة منظم��ة التج��ارة العاملي��ة ، ب��ني 
رضورة ادراك وامهي��ة تدخ��ل الدول��ة 
يف احلي��اة االقتصادي��ة والس��يا يف جم��ال 
اخل��اص  الصناع��ي  القط��اع  نش��اط 
ورضورة تفعي��ل القوان��ني والترشيع��ات 
الت��ي تعم��ل بموجبه��ا انش��طة القط��اع 
الصناع��ي ، واالهت��ام بعملي��ة البح��ث 

والتطوي��ر الصناع��ي .
3-دراس��ة )صبح��ي امح��د ،2020(
مش��كات توق��ف املنش��آت الصناعي��ة 
حمافظ��ات  يف  الكب��رية  التحويلي��ة 
بغ��داد –الب��رة – االنب��ار /دراس��ة 
حتليلي��ة وق��د بين��ت الدراس��ة ان هن��اك 
العدي��د م��ن املش��كات الت��ي كان��ت 
س��ببا يف توق��ف املنش��آت الصناعي��ة يف 
بغ��داد – الب��رة – االنب��ار والت��ي تتعلق 
بالقوان��ني والترشيع��ات م��ن خ��ال 
 ، الس��لعي  االغ��راق  سياس��ة  اتب��اع 
م��ع ضع��ف التموي��ل ال��ازم ال ع��ادة 
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تأهيله��ا وكذل��ك قل��ة توف��ري املع��دات 
وقط��ع الغي��ار وتوف��ري امل��واد االولي��ة 
االداري  الفس��اد  ظاه��رة  تف��ي  و 
وامل��ايل م��ع انخف��اض جتهي��ز الطاق��ة 
الكهربائي��ة والوق��ود هل��ذه املنش��آت .

املبحث األول/ التصنيع 
أوال : مفهوم التصنيع

يتبعه��ا تغ��ري  التصني��ع ه��و عملي��ة 
االقتص��ادي  اهلي��كل  تركي��ب  يف 
لل��دول ، وم��ؤرش اىل نس��بة الزي��ادة 
ع��ن  الناش��ئة  الوطن��ي،  الدخ��ل  يف 
القط��اع الصناع��ي ان عملي��ة التصني��ع 
اقتص��ادي  نش��اط  جم��رد  تعن��ي  ال 
بح��ث ، فه��و اك��ر م��ن ذل��ك بكث��ري . 
فعملي��ة التصني��ع بمعناه��ا الواس��ع ه��ي 
عملي��ة حت��ول اجتاع��ي يش��مل التط��ور 
االقتص��ادي والس��يايس واالجتاع��ي 
والثق��ايف ، فالتصني��ع يلزم��ه املزي��د م��ن 
االنت��اج  اقتصادي��ات  يف  التخص��ص 
بحي��ث يتاش��ى م��ع متطلبات األس��واق 
العاملي��ة واملحلي��ة وزي��ادة م��ا يضيف��ه 
االنت��اج الصناع��ي ملجم��وع الدخ��ل 
القوم��ي ، ورف��ع قدرت��ه ع��ى اس��تيعاب 
الق��در األك��ر م��ن املص��ادر املتاح��ة ، 
مث��ل امل��واد األولي��ة والطاق��ة البرشي��ة 

، ك��ا ان��ا التصني��ع يقت��ي اس��تخدام 
يف  والتكنولوجي��ا  العل��م  معطي��ات 
اىل  ي��ؤدي  مم��ا   ، الصناع��ي  االنت��اج 
الط��رق  واس��تخدام  متط��ور  انت��اج 
التكنولوجي��ا احلديث��ة ، ك��ا يتطل��ب 
اس��تخدام االس��اليب احلديث��ة يف االدارة 
وتنظي��م عملي��ات اإلنت��اج ، ب��ا ي��ؤدي 
اىل زي��ادة االنت��اج وارتف��اع اجل��ودة 
اىل  الصناع��ي  األس��لوب  وانتش��ار   .
يعت��ر  االقتصادي��ة  األنش��طة  باق��ي 
حت��وال اجتاعي��ا كب��ري نح��و املجتم��ع 

احل��ري.
ثانيا : أمهية الصناعة يف االقتصاد

حيت��ل قط��اع الصناع��ة أمهي��ة متزاي��دة 
يف االقتص��اد الوطن��ي ويف دف��ع التنمي��ة 
خاص��ة يف ال��دول النامي��ة لع��دة أس��باب  

                                                                     www.equiti.com  :
يف  الصناع��ة  قط��اع  نم��و  1.يس��هم 
ع��اج مش��كات البطال��ة حي��ث أن 
الصناع��ة تس��اعد ع��ى توف��ري ف��رص 
للعال��ة. وجي��در اإلش��ارة إىل أن غالبي��ة 
ال��دول النامي��ة تع��اين م��ن مش��اكل يف 

البطال��ة..
2.تس��هم تنمي��ة قط��اع الصناع��ة يف 
والدخ��ل  اإلنت��اج  مص��ادر  تنوي��ع 
والص��ادرات يف ال��دول النامي��ة وبالت��ايل 
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ترتف��ع نس��بة إس��هام قط��اع الصناع��ة يف 
النات��ج املح��ي اإلمج��ايل والص��ادرات 
ويق��ل االعت��اد ع��ى تصدي��ر امل��واد 
األولي��ة ألن االعت��اد ع��ى تصديره��ا 
فق��ط يع��رض ال��دول النامي��ة حل��دوث 
التقلب��ات االقتصادي��ة فيه��ا بس��بب 
تقل��ب الطل��ب اخلارج��ي ع��ى امل��واد 

األولي��ة.
يف  الصناع��ة  قط��اع  نم��و  3.يس��هم 
رف��ع مس��توى اإلنتاجي��ة وذل��ك ألن 
قط��اع الصناع��ة م��ن أكث��ر القطاع��ات 
ق��درة ع��ى تطبي��ق اس��تخدام التقني��ة 
والتكنولوجي��ا احلديث��ة وه��ذا يس��هم 
يف رف��ع اإلنتاجي��ة، ك��ا يمك��ن تقس��يم 
العم��ل والتخص��ص يف قط��اع الصناع��ة 
بدرج��ة أك��ر مم��ا يس��هم       يف ارتف��اع 

اإلنتاجي��ة   .                  
النم��و  مع��دل  رف��ع  يف  4.يس��هم 
االقتص��ادي يف االقتص��اد الوطن��ي ألن 
نم��و قط��اع الصناع��ة يس��اعد ع��ى  رفع 

النم��و يف القطاع��ات االقتصادي��ة ..
5.يس��هم قط��اع الصناع��ة يف توف��ري 
وع��اج  األجنب��ي  النق��د  م��وارد 
مش��اكل عج��ز مي��زان املدفوع��ات يف 
ال��دول النامي��ة وذل��ك م��ن خ��ال 
تصني��ع س��لع حت��ل حم��ل ال��واردات أو 

تصني��ع س��لع للتصدي��ر   للخ��ارج.
ــدول  ــة  يف ال ــات الصناع ــا : معوق ثالث

ــة النامي
اصب��ح واضح��ا ان النظ��ام االقتص��ادي 
العامل��ي يؤث��ر تأث��ري كب��ري ع��ى التق��دم 
الصناع��ي يف ال��دول النامي��ة ، وتأث��ري 
املن��اخ ال��دويل ع��ى الصناع��ة يف ال��دول 
، مب��ارشة  بطريقت��ني  النامي��ة يك��ون 
وغ��ري مب��ارشة ، ويك��ون ذل��ك ع��ن 

طري��ق:
لل��دول  التجاري��ة  1.املارس��ات 
اس��لوب  س��يا  وال   ، املتقدم��ة 
محاي��ة منتجاهت��ا ع��ن طري��ق ف��رض 
التعريف��ات اجلمركي��ة ، مم��ا يؤث��ر س��لبا 
ع��ى مس��تقبل التصني��ع بال��دول النامي��ة 

)13-11 .)ش��ندرا،1994: 
ان ط��رق احلاي��ة األساس��ية ت��أيت ع��ن 

طري��ق :
اجلمركي��ة  التعريف��ة  قيم��ة  رف��ع   - أ 
بحي��ث يرتف��ع س��عر املنت��ج املس��تورد .

ب-  حتديد احلصص االستريادية .
ج - التصاري��ح بحي��ث يمك��ن التحك��م 

يف مع��دالت االس��ترياد .
د - التش��ديد يف مواصف��ات البضائ��ع 

املص��درة .
اجلنس��يات  املتع��ددة  2.ال��رشكات 
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الكب��رية ، الت��ي تلع��ب دور كب��ري يف 
التنمي��ة الصناعي��ة يف ال��دول النامي��ة 
ألن هل��ذه ال��رشكات م��ن الق��وة م��ا 
يمكنه��ا م��ن التأث��ري ع��ى السياس��ات 
ع��ن   ، النامي��ة  لل��دول  االقتصادي��ة 
طري��ق االتفاقي��ات السياس��ية ، أو ع��ن 
طري��ق ممارس��ة الضغوط��ات م��ن قب��ل 

ال��دول التابع��ة هل��ا.
3.املعون��ات واالتفاقي��ات التجاري��ة ، 
فالعدي��د م��ن ال��دول النامي��ة وال س��يا 
ال��دول الصغ��رية تتلق��ى املعون��ات م��ن 
أج��ل إقام��ة املرشوع��ات الصناعي��ة 
. ويك��ون دور ه��ذه املعون��ات معيق��ا 

لعملي��ة التنمي��ة يف ه��ذه ال��دول .
4.تذب��ذب اس��عار الص��ادرات املصنع��ة 
لل��دول النامي��ة وبالت��ايل العائ��د م��ن 
الص��ادرات . ويع��ود ذل��ك الرتب��اط 
النامي��ة  الدول��ة  ص��ادرات   تقوي��م 
بالعم��ات االجنبي��ة ، اضاف��ة لنظ��ام 
احلاي��ة ال��ذي تفرض��ه ال��دول املصنع��ة 
ع��ى ص��ادرات ال��دول النامي��ة .ومن��ه 
عن��د ارتف��اع اس��عار ه��ذه املنتج��ات 
ينتع��ش اقتص��اد ه��ذه ال��دول وت��زداد 
وحي��دث   ، التصني��ع  ع��ى  الق��درة 
العك��س يف حال��ة انخف��اض اس��عار 

تل��ك املنتج��ات .

5.الق��روض األجنبي��ة ، الت��ي تفي��د 
ان  اال   ، النامي��ة  ال��دول  اقتصادي��ات 
زيادهت��ا يف العق��د األخ��ري زي��ادة باهظ��ة 
عملي��ة  ع��ى  عكس��ية  آث��ار  اىل  أدى 
التصني��ع ، حي��ث تراجع��ت املش��اريع 
بس��بب عج��ز ه��ذه ال��دول ع��ى س��داد 

اعب��اء الدي��ون .
 رابعــا/ العوامــل الداخليــة املؤثــرة 

عــى التطــور الصناعــي 
هن��اك  اخلارجي��ة  للعوام��ل  اضاف��ة 
العدي��د م��ن العوام��ل الداخلي��ة الت��ي 
البل��دان  ام��ام  عث��رة  حج��ر  تق��ف 

النامي��ة منه��ا:
1.ضع��ف كف��اءة الي��د العامل��ة ونق��ص 
اخل��رات الفني��ة الق��ادرة ع��ى حتم��ل 
اىل  ، ويرج��ع ه��ذا  التصني��ع  ع��بء 

عامل��ني اثن��ني: 
العامل��ة  الي��د  تكي��ف  أ-صعوب��ة 
القادم��ة م��ن الزراع��ة م��ع اس��اليب 

عن��ه. الغريب��ة  التصني��ع 
ب- ان اغل��ب املؤسس��ات التعليمي��ة يف 
ال��دول املتخلف��ة ال زال��ت تعتم��د ع��ى             
التدري��س  يف  القديم��ة  االس��اليب 
والتكوي��ن، كالتلق��ني. اضاف��ة لافتق��ار 
للخ��رة العلمي��ة الت��ي جت��ري فيه��ا 
التج��ارب العلمي��ة الت��ي تعم��ل ع��ى 
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التطوي��ر واالبت��كار.   
2.ضع��ف املنافس��ة او انعدامه��ا ، والتي 
تع��د عن��ر مه��ا يس��اعد ع��ى الرف��ع 
م��ن الق��درات االنتاجي��ة للمؤسس��ات 
الصناعي��ة ، اىل جان��ب حتس��ني ادائه��ا 
والعم��ل ع��ى اس��تعال التكنولوجي��ات 
احلديث��ة م��ن اج��ل حتس��ني االنت��اج 

والرف��ع م��ن جودت��ه.
3.التدخ��ل املف��رط للدول��ة ، س��واء 
او س��ن  للقط��اع اخل��اص  كمناف��س 
تقي��د  الت��ي  والترشيع��ات  القوان��ني 
حركت��ه ومن��ح املي��زات للقط��اع الع��ام 
ال��ذي اثب��ت فش��له يف العدي��د م��ن 

ال��دول املتخلف��ة.
4.اس��تعال تكنولوجي��ات قديم��ة يف 
االنت��اج ، او متط��ورة يصع��ب التحك��م 
فيه��ا مم��ا ي��ؤدي يف اغل��ب االحي��ان اىل 
ارتف��اع تكلف��ة االنت��اج وبالت��ايل ع��دم 
ق��درة املنتج��ات املحلي��ة ع��ى منافس��ة 
املنتج��ات املس��توردة.)درويش،1997 

)102  :
خامســا / مصــادر النمــو الصناعــي 

ــب  ــب الطل ــن جان م
Export 1- الصادرات

متث��ل الص��ادرات م��وردًا حيوي��ًا ضم��ن 
اخلارجي��ة  للتج��ارة  الع��ام  اإلط��ار 

اهلي��كل  طبيع��ة  تش��كل  لكوهن��ا 
االنتاج��ي للبل��د املص��در فض��ا ع��ن 
املح��ي  النات��ج  دع��م  يف  اس��هامها 
118( ان  اإلمج��ايل . )عاب��د،2001 : 
الص��ادرات تك��ون اجلان��ب املوج��ب 
يف املي��زان التج��اري ، وتعط��ي ال��دول 
صادراهت��ا  لتنمي��ة  خاص��ا  اهتام��ا 
بوصفه��ا م��ن اه��م العوام��ل الت��ي 
االقتصادي��ة  املتغ��ريات  كاف��ة  تدف��ع 
نح��و حتقي��ق الت��وازن الع��ام املنش��ود 
ك��ا ان سياس��ة الدول��ة بصف��ة عام��ة 
يف  التش��وهات  معاجل��ة  اىل  هت��دف 
هياكله��ا االقتصادي��ة ب��ا يدع��م ويزي��د 
م��ن قدرهت��ا ع��ى التصدي��ر ، حي��ث 
توف��ر لألس��واق العاملي��ة ف��رص بي��ع 
منتج��ات كث��رية وبكمي��ات كب��رية ال 
تس��تطيع الس��وق املحلي��ة اس��تيعاهبا 
، فض��ا ع��ى  ان تنمي��ة الص��ادرات 
متك��ن البل��د م��ن اس��تيعاب التط��ورات 
التكنولوجي��ة العاملي��ة ، وبالت��ايل ت��ؤدي 
اىل تنمي��ة برشي��ة بش��كل رسي��ع وزي��ادة 
النم��و االقتص��ادي . )فيح��ان ،2006: 
ُيص��ص  صناع��ات  إقام��ة  ان    )52
انتاجه��ا الصناع��ي لغاي��ات التصدي��ر 
م��ع امكاني��ة ختصي��ص ج��زء م��ن ه��ذ 
االنت��اج ألغ��راض االس��تهاك املح��ي 
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، اطل��ق عليه��ا بع��ض االقتصادي��ون 
اس��م اس��راتيجية اح��ال الص��ادرات 
، أي اح��ال احلديث��ة او غ��ري التقليدي��ة 
مث��ل الس��لع املصنع��ة او ش��به املصنع��ة 
. ) امح��د ، 2000: 46( ولق��د تبن��ت 
ال��دول النامي��ة اس��راتيجية التصني��ع 
م��ن اج��ل التصدي��ر للتغل��ب ع��ى 
مش��كات مي��زان املدفوع��ات ) العج��ز 
التج��اري واملديوني��ة ( وتقلي��ل االعتاد 
ع��ى تصدي��ر الس��لع االولي��ة ، ان ع��دد 
ان  اس��تطاعت  النامي��ة  ال��دول  م��ن 
تنتق��ل اىل مرحل��ة اس��راتيجية التصني��ع 
م��ن اج��ل التصدي��ر ، وذل��ك بتكوي��ن 
قاع��دة صناعي��ة كب��رية وقوي��ة ، مث��ل 
كوري��ا اجلنوبي��ة وس��نغافورا وتايان��د. 

)33  :1970،H. Bration(

الص��ادرات  دع��م  اس��راتيجية  اذن 
تع��د اح��د البدائ��ل املحلي��ة لتحقي��ق 
التنمي��ة االقتصادي��ة وخاص��ة يف تغ��ري 
هي��كل االقتص��اد النام��ي م��ن النم��ط 
امل��زدوج اىل نم��ط جدي��د اكث��ر تنوع��ًا 
مه��ا  دورًا  الصناع��ة  حتت��ل  والت��ي 
مرتفع��ة  حص��ة  جان��ب  اىل  كب��ريًا 
 GDP االمج��ايل  املح��ي  النات��ج  يف 
القتصادي��ات البل��دان النامي��ة فض��ا 
ع��ن حتقي��ق زي��ادة يف متوس��ط الدخ��ل 

الف��ردي احلقيق��ي  وتوف��ري ف��رص اك��ر 
الس��تخدام امل��وارد يف ه��ذه البل��دان 
فض��ا ع��ن تغ��ري يف تركيب��ة هي��كل 
الص��ادرات حي��ث تفض��ل الص��ادرات 
املصنع��ة ع��ى ص��ادرات امل��واد االولي��ة 
لذل��ك   )152  :1988  ، النجف��ي   (  .
حف��ز تراك��م راس امل��ال نم��و التج��ارة 
بمع��دل  بالت��ايل عج��ل  و  اخلارجي��ة 
النم��و االقتص��ادي ، و ول��د وف��ورات 
الكب��ري  االنت��اج  بواس��طة  خارجي��ة 
للس��وق اخلارجي��ة ، حف��ز الصناع��ات 
الداخلي��ة ، بس��بب خل��ق التس��هيات 
الروري��ة للصناع��ات التصديري��ة . 

)  Arthur Lewis،1966 :40(

 Import – ال��واردات  اح��ال   -2
   Subs t i tu t ion

         لق��د طبق��ت ه��ذه السياس��ة من��ذ 
مطل��ع الق��رن التاس��ع ع��رش يف كل م��ن 
بريطاني��ا ، واملانيا  وامري��كا ، واصبحت 
معروف��ة م��ن قب��ل ال��دول النامي��ة ، 
وع��ى الرغ��م م��ن االهت��ام الواس��ع من 
قب��ل االقتصادي��ني هل��ذه االس��راتيجية 
، اال ان املص��ادر تباين��ت في��ا بينه��ا 
يف تبن��ي مفهوم��ا حم��ددا الس��راتيجية 
اح��ال ال��واردات ، لذل��ك تع��ددت 
التعاري��ف ح��ول معن��ى او مضم��ون 
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والتعري��ف   ، االس��راتيجية  ه��ذه 
الش��ائع االس��تخدام نس��بيا ه��و ))تل��ك 
االس��راتيجية الت��ي تس��تهدف تقلي��ص 
او ازال��ة ال��واردات تدرجيي��ا ع��ن طري��ق 
تعويضه��ا باإلنت��اج املح��ي ((. )  ش��ريو 
االقتص��ادي   )87  :1977   ، ك��وف 
 :1979، Winston  ( .)Winston( ونس��تون
138(فيع��رف ه��ذه االس��راتيجية باهن��ا 
)) قي��ام املجتم��ع حملي��ا بإنت��اج بع��ض 

الس��لع الت��ي كان يمك��ن ان يس��توردها 
مس��تقبا ل��و مل يق��م هب��ذا االنت��اج (( .

 Cheery( .)  Cheery( ولق��د عرف جن��ري
،19973: 32(اح��ال ال��واردات باإلش��ارة 

اىل نس��بة ال��واردات اىل الع��رض ال��كي 
، ف��إذا ازداد اإلنت��اج املح��ي بمع��دل 
أع��ى م��ن مع��دل زي��ادة ال��واردات ف��ان 
ذل��ك يعن��ي اح��ال ال��واردات ام��ا اذا 
زادت ال��واردات بمع��دل أع��ى م��ن 
االنت��اج املح��ي ف��ان م��ا يت��م ه��و عكس 
اح��ال ال��واردات ، أي يك��ون اح��ال 
ال��واردات س��البا ، اال ان االقتص��ادي 
 :1974،Coker( .) Coker( اهلنغاري كوك��ر
بيان��ه  يف  الدق��ة  اىل  اق��رب  كان   )90

ملفه��وم ه��ذه االس��راتيجية حي��ث مي��ز 
ب��ني معني��ني ، أوهل��ا : املعن��ى الضي��ق 
)املطل��ق ( ويعن��ي التوس��ع يف االنت��اج 

املح��ي ليح��ل حم��ل ال��واردات ، بحي��ث 
هيب��ط حج��م ال��واردات بص��ورة مطلق��ة 
، ويدع��و كوك��ر ه��ذه احلال��ة بحال��ة 
 Absolute( تعوي��ض ال��واردات املطل��ق
import substitution  ( ، وه��و اق��رب 

اىل االكتف��اء ال��ذايت ، وثانيه��ا: املعن��ى 
قي��ام  ويعن��ي   ) النس��بي   ( الواس��ع 
ع��ن  بالتعوي��ض  املح��ي  اإلنت��اج 
ال��واردات بحي��ث تس��تمر م��ع ه��ذه  
النس��بية  األمهي��ة  تناق��ص  الزي��ادة 
لل��واردات يف س��د الطل��ب املح��ي، م��ن 
خ��ال نم��و االنت��اج املح��ي بمع��دالت 
اك��ر م��ن مع��دالت نم��و ال��واردات .

• اخلصائ��ص 	 اه��م  م��ن  وان 
املمي��زة لنم��ط التصني��ع القائ��م ع��ى 

: ال��واردات  اح��ال 
املعتم��د  التصني��ع  نم��و  أ-اجت��اه 
ع��ى اإلح��ال نح��و ف��رض القي��ود 
االس��تريادية الت��ي هي��دف منه��ا ختفي��ف 
املدفوع��ات  مي��زان  ع��ن  األعب��اء 
األجنب��ي  النق��د  يف  وف��ر  وحتقي��ق 
واردات  متوي��ل  يف  الس��تخدامه  
التنمي��ة  لعملي��ة  األساس��ية  الس��لع 
ع��ن طري��ق إلغ��اء او تقلي��ص واردات 
الس��لع الكالي��ة والغ��ري رضوري��ة ، 
وذل��ك يعم��ل كمحف��ز ش��ديد نح��و 
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إنت��اج ه��ذه الس��لع يف الداخ��ل واجت��اه 
النش��اطات الصناعي��ة يف الركي��ز ع��ى 
الصناع��ات الت��ي حت��ل حم��ل الس��لع 
الكالي��ة . )جاس��م ،1995: 78-76(
ب- تق��وم عملي��ة التصني��ع الت��ي تعتمد 
ع��ى ه��ذه االس��راتيجية ع��ى مراح��ل ، 
اذ تب��دأ عملي��ة االح��ال يف الصناع��ات 
املنتج��ة للس��لع االس��تهاكية املس��توردة 
س��ابقا ، وم��ن ث��م يف��رض اهن��ا تنتق��ل 
وبش��كل اكث��ر واق��ل رسع��ة او نج��اح 
الوس��يطة  الس��لع  صناع��ات  نح��و 
يف  الصناع��ات  وتك��ون  والرأس��الية 
املراح��ل االوىل ذات طاب��ع اس��تهاكي 
طاب��ع  ذات  التالي��ة  املراح��ل  ويف 

انتاج��ي. 
لبع��ض  الش��ديد  ج-االعت��اد 
اجه��زة   ( مث��ل  املقام��ة  الصناع��ات 
التري��د والتلفزيون��ات ...ال��خ ( ضم��ن 
ه��ذه االس��راتيجية  ع��ى مس��تلزمات 
تتمي��ز  حي��ث   ، املس��توردة  االنت��اج 
ه��ذه الصناع��ات بكوهن��ا مرشوع��ات 
ومرك��زه  املحلي��ة  للس��وق  موجه��ة 
ع��ى انت��اج الس��لع االس��تهاكية ذات 
املحت��وى االس��تريادي الع��ايل نس��بيا 
 Hirschman( وك��ا يصفه��ا هريش��ان
( باهن��ا صناع��ات قائم��ة ع��ى اج��راء 

ملس��تخدمات  االخ��رية  اللمس��ات 
االنت��اج املس��توردة ، أي الت��ي هتت��م 
)ع��ي   . النهائ��ي  التجمي��ع  بعملي��ة 

)40  :1983،
ويفي��د أنص��ار اس��راتيجية التصني��ع 
م��ن اج��ل إح��ال ال��واردات اىل ان 
ه��ذا النم��ط م��ن التصني��ع ي��ؤدي  اىل 
زي��ادة مع��دالت االس��تثار واالدخ��ار 
ع��ى املس��توى القوم��ي وم��رد ه��ذه 
احلج��ة ه��و ان سياس��ة احلاي��ة الت��ي 
يعتم��د عليه��ا نم��و صناع��ات اح��ال 
ال��واردات ت��ؤدي اىل تغي��ري مع��دالت 
التب��ادل املح��ي لصال��ح القط��اع ال��ذي 
يتمت��ع باإلج��راءات احلائي��ة  أي زي��ادة 
االرب��اح يف قط��اع صناع��ات اح��ال 
ال��واردات وزي��ادة ف��رص االس��تخدام 
س��وف ي��ؤدي اىل تغ��ري توزي��ع الدخول  
اح��ال  صناع��ات  قط��اع  لصال��ح 
االرب��اح  ارتف��اع  ان  اذ  ال��واردات 
الصناعي��ة كنس��بة م��ن الدخ��ل القوم��ي 
مع��دالت  زي��ادة  اىل  ي��ؤدي  س��وف 
مع��دالت  زي��ادة  وبالت��ايل  االدخ��ار 
 :1976، الدي��ن  )حم��ي   . االس��تثار 

)345 -344
وي��رى البع��ض ان اس��راتيجية التصنيع 
م��ن اج��ل اح��ال ال��واردات ت��ؤدي اىل 
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اقام��ة قاع��دة صناعي��ة متنوعة االنش��طة 
بتكوي��ن  تس��مح يف مرحل��ة الحق��ة 
الك��وادر وامله��ارات الفني��ة والوس��يطة 
الازم��ة لتش��غيل وصيان��ة املرشوع��ات 
 )205 خل��ف،1985:   (  . الصناعي��ة 
تس��مح  االس��راتيجية  ه��ذه  ان  ك��ا 
يف مرحل��ة الحق��ة ع��ى زي��ادة طاق��ة 
الدول��ة ع��ى تنوي��ع الس��لع التصديري��ة 
، ه��ذا اضاف��ة اىل ان انش��اء صناع��ات 
اح��ال ال��واردات س��وف يس��اعد ع��ى 
خل��ق ظ��روف مائم��ة ال جي��اد س��وقا 
الصناع��ات  م��ن  العدي��د  ملنتج��ات 
األساس��ية وخل��ق الظ��روف املائم��ة 
إلقامته��ا. )محي��د ،1979 : 378(  ك��ا 
ي��رى انص��ار سياس��ة التصني��ع م��ن 
اج��ل اح��ال ال��واردات يف تقيمه��م 
لألث��ار املرتب��ة ع��ى ه��ذه االس��راتيجية 
ب��ان االث��ار االجيابي��ة هل��ا ، تتلخ��ص 
يف خل��ق بيئ��ة اكث��ر مائم��ة للتنمي��ة 
الصناعي��ة يف املراح��ل املتقدم��ة م��ن 
وق��د   . االس��راتيجية  ه��ذه  تطبي��ق 
نجح��ت البل��دان النامي��ة يف تطبي��ق 
سياس��ة اح��ال ال��واردات  لتصحي��ح 

العج��ز يف موازي��ن مدفوعاهت��ا. 
اعتم��دت ال��دول العربي��ة ه��ذا املنه��ج 
بع��د  تطبيق��ه  منه��ج حاول��ت  كأول 

احل��رب العاملي��ة الثاني��ة خاص��ة يف بداي��ة 
الس��تينات واخت��ذت طريقه��ا يف انت��اج 
س��لع حملي��ة عوض��ا ع��ن اس��تريادها 
م��ن اخل��ارج . ) صب��اح ،2004: 105(
الازم��ة  ال��رشوط  تواف��رت  ولق��د 
اج��ل  م��ن  التصني��ع  الس��راتيجية 
لبع��ض  بالنس��بة  ال��واردات  اح��ال 
األقط��ار العربي��ة الت��ي اعتم��دت يف 
مراحله��ا االوىل ع��ى ثاث��ة معاي��ري 

ه��ي :-
	حجم الطلب املحي .

	توافر املواد اخلام الرئيسة .
	توافر راس املال 

وت��زداد امهي��ة ه��ذه املعاي��ري بتق��دم 
حرك��ة التصني��ع ، إذ يض��اف هل��ا زي��ادة 
الدخ��ل القوم��ي ، وتنوي��ع القاع��دة 
الصناعي��ة وتدعي��م الصناع��ات القائم��ة 
وتطويره��ا ث��م تتوس��ع ه��ذه املعاي��ري 
اكث��ر عن��د الب��دء بتطبي��ق سياس��ة انش��اء 
صناع��ات تصديري��ة فتش��مل باإلضاف��ة 
الس��ابقة معاي��ري اخ��رى  املعاي��ري  اىل 
امهه��ا ، امكاني��ات التموي��ل ومص��ادره 
، وحج��م الطل��ب العامل��ي ، وتواف��ر 
اخل��رات الفني��ة اخلاص��ة واالث��ر ع��ى 
مي��زان املدفوع��ات والف��رة الازم��ة 
ال مت��ام انش��اء امل��رشوع .... ال��خ . ) 
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)274 س��عيد ،1984: 
 Ultimate 3- الطل��ب املح��ي النهائ��ي

  Local Demand

تٌع��د دراس��ة نمط ختصي��ص امل��وارد من 
ب��ني املس��ائل االساس��ية الت��ي ترتب��ط 
بحرك��ة النش��اط ال��كي لاقتص��اد ، 
وذل��ك الن بني��ة االنت��اج القائم��ة يف 
أي جمتم��ع يف أي حلظ��ة زمني��ة ، ان��ا 
ه��ي حصيل��ة هلي��كل الطل��ب الس��ائد 
، وعلي��ه ف��ان الرجم��ة االقتصادي��ة يف 
الدول��ة ينبغ��ي ان تأخ��ذ مس��تويات 
بنظ��ر  املختلف��ة  وقنوات��ه  الطل��ب 
االعتب��ار ، ويف مقدمته��ا االس��تهاك 
بش��قيه الع��ام واخل��اص ، واالس��تثار 
)احل��ادي،19986:   . والص��ادرات 

)2 1
ان الزي��ادة يف الدخ��ول النقدية واالنفاق 
زي��ادة ملموس��ة يف  احلكوم��ي متث��ل 
حج��م الطل��ب االس��تهاكي وه��ذا 
م��ا ي��ؤدي اىل حتس��ني املس��توى املع��ايش 
لكاف��ة طبق��ات املجتم��ع ، ك��ون الزي��ادة 
يف الدخ��ول النقدي��ة تول��د الزي��ادة يف 
الطل��ب املح��ي ع��ى املنتج��ات الوطني��ة 
.  )عب��د الكري��م ،2007: 125( ويٌع��د 
االس��تهاك اخل��اص ذا امهي��ة رئيس��ة يف 
حتدي��د تركي��ب بني��ة الطل��ب النهائ��ي ، 

ويف تأث��ريات ه��ذا الركي��ب ع��ى بني��ة  
النات��ج املح��ي ، ك��ون حج��م الس��كان 
ال��ذي يس��تخدم ه��ذا الطل��ب ه��و 
ذل��ك احلج��م الواس��ع م��ن املس��تهلكني 
الذي��ن ه��م يف الوق��ت نفس��ه الس��كان 
بني��ة  يف  تغ��ريات  ف��أي   ، املنتج��ني 
ه��ؤالء الس��كان ويف ظ��روف عمله��م 
وكذل��ك يف الدخ��ل الف��ردي املت��اح 
لألنف��اق االس��تهاكي ه��ي عوام��ل 
مؤث��رة يف بني��ة االنف��اق االس��تهاكي ، 
وترتب��ط التغ��ريات يف حجم االس��تهاك 
احلكوم��ي اىل ح��د م��ا، ارتباط��ا موجب��ا 
للميزاني��ة  املتزاي��د  باحلج��م  وقوي��ا 
االعتيادي��ة للدول��ة وم��دى التوس��ع 
اهلائ��ل يف اإلي��رادات احلكومي��ة وه��ي 
متنوع��ة املص��ادر مث��ل )عوائ��د النف��ط 
 :1958،Lewis.( .)الريب��ة .... ال��خ ،
أدت  النامي��ة  البل��دان  ويف      )30
الزي��ادة يف حج��م الس��كان باإلضاف��ة 
املعيش��ة  مس��تويات  يف  التحس��ن  اىل 
ع��ى اث��ر اإلنف��اق احلكوم��ي الكب��ري 
ع��ى عملي��ات التنمي��ة ، الت��ي ادت 
اىل التقلي��ل م��ن الق��درات التصديري��ة 
للعدي��د م��ن البل��دان النامي��ة الت��ي 
تتج��ه لتحوي��ل بع��ض امل��واد والس��لع 
م��ن القط��اع التصدي��ري اىل  قط��اع 
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الطل��ب  تزاي��د  بس��بب  االس��تهاك 
التوس��ع  املح��ي بمع��دل أرسع م��ن 
م��ن  أصبح��ت  ولذل��ك  اإلنتاج��ي 
أس��باب تناق��ص الص��ادرات يف بع��ض 
ال��دول النامي��ة ، تزاي��د الطل��ب املح��ي 
ع��ى االس��تهاك ، مم��ا يش��كل ضغط��ا 
ع��ى حج��م الس��لع املتاح��ة للتصدي��ر.
ام��ا االس��تثار ، فه��و عام��ل ديناميك��ي 
مه��م للنم��و االقتص��ادي ، اذ ان معظ��م 
الدراس��ات التنموي��ة اهتم��ت بش��كل 
كب��ري يف قدرت��ه ع��ى خل��ق الطاق��ة 
االنتاجي��ة وتوس��يعها وارتف��اع مس��توى 
ع��ى  العم��ل  وبالت��ايل  االس��تخدام 
توس��يع حج��م الطاق��ة االس��تيعابية يف 
االقتص��اد الوطن��ي ، ومل تعال��ج جان��ب 
الطل��ب ب��ا يتضمن��ه ق��درة االس��تثار 
ع��ى خل��ق الدخ��ول وتعظي��م الق��درة 
وعلي��ه   ، كافي��ة  بص��ورة  الرشائي��ة 
يتوج��ب الت��وازن ب��ني هذي��ن األثري��ن 
)10 :1981،Shaman( . لعملي��ة االس��تثار
االمهي��ة  ان  اىل  االش��ارة  وجت��در 
قط��اع  يف  لاس��تثارات  االقتصادي��ة 
الصناع��ات التحويلي��ة للبل��دان النامي��ة 
عموم��ا ق��د تأك��دت من��ذ هناي��ة احل��رب 
العاملي��ة الثاني��ة واخ��ذت تنم��و نم��وا 
الدخ��ل  ذات  االقط��ار  يف  متس��ارعا 

املتوس��ط . ام��ا البل��دان النفطي��ة فل��م 
تش��هد اتس��اعا ملحوظ��ا يف اس��تثارات 
منته��ى  حت��ى  الصناع��ي  القط��اع 
امل��ايض  العق��د  النص��ف االول م��ن 
وذل��ك النش��غال ه��ذه البل��دان بتصنيع 
بع��ض املنتج��ات الصناعي��ة الصغ��رية 
املوجه��ة لس��د احلاج��ة املحلي��ة والت��ي 

ال تس��تلزم رؤوس ام��وال كب��رية. 

 املبحث الثاين/ واقع القطاع الصناعي يف
االقتصاد العراقي

اعت��اد اقتص��اد الع��راق ع��ى إنت��اج 
وتصدي��ر النف��ط اخل��ام كمص��در رئي��س 
للدخ��ل جع��ل تقلب��ات أس��عار النف��ط 
العامليَّ��ة تنعك��س بش��كل س��لبي ع��ى 
هي��كل القطاع��ات االقتصادي��ة املكون��ة 
للنات��ج املح��ي اإلمج��ايل، وأوج��د حال��ة 
م��ن ع��دم الت��وازن ب��ني م��ا يص��ص 
م��ن عائ��دات النف��ط ملتطلب��ات املوازن��ة 
ة يف الع��راق، وب��ني م��ا يص��ص  الس��نويَّ
القطاع��ات  لتطوي��ر  العائ��دات  م��ن 
القائ��دة لاقتص��اد العراق��ي كالزراع��ة 

والصناع��ة التحويليَّ��ة.
إصاحيَّ��ة  سياس��ات  تطبي��ق  إنَّ 
��ة  يتطل��ب التنوي��ع يف امل��وارد االقتصاديَّ
م��ن  امل��ايل  الفائ��ض  واس��تغال 
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اإلص��اح.  إلج��راء  النف��ط  قط��اع 
والركي��ز حالي��ًا ع��ى قط��اع الصناع��ة 
حل��ل األزم��ة الراهن��ة يف البل��د. إذ إنَّ 
الصناع��ة ه��ي حج��ر األس��اس ال��ذي 
تبن��ى علي��ه اقتصادي��ات مجي��ع ال��دول 
ع��ى ح��د س��واء املتقدم��ة والنامي��ة 
منه��ا، فه��ي تس��هم بش��كٍل كب��ري يف 
وزي��ادة  املعيش��ة  مس��تويات  حتس��ني 
الصناع��ة  تس��هم  إذ  الف��رد،  دخ��ل 
التحويليَّ��ة مس��امهة كب��رية يف إح��ال 
ال��واردات وتنمي��ة الص��ادرات وتنوي��ع 
مص��ادر الدخ��ل وتوف��ري املزي��د م��ن 
العم��ات األجنبيَّ��ة وحتس��ني وض��ع 
مي��زان املدفوع��ات.ان أي خط��ة لتنمي��ة 
القط��اع الصناع��ي جي��ب أْن تس��تند اىل 
اس��راتيجية اجتاهاهت��ا تنب��ُع م��ن النظ��ام 
الس��يايس واالقتص��ادي للبل��د، و تعتمد 
ع��ى بعدي��ن، األول: حتدي��د امل��دى 
أهدافه��ا،  بتحقي��ق  املرتب��ط  الزمن��ي 
والبع��د الث��اين: ه��و االختي��ار ب��ني 
البدائ��ل املتاح��ة للوس��ائل واإلجراءات 
ث��م  وم��ن  املس��تخدمة،  ��ة  التنفيذيَّ
هل��ذا الس��بب يس��بق إع��داد أي خط��ة 
للنه��وض بالواق��ع الصناع��ي، إج��راُء 
حتلي��ل اقتص��ادي للوض��ع القائ��م يف 
القط��اع وعاقت��ه بباق��ي القطاع��ات 

��ة األخ��رى املكون��ة للنات��ج  االقتصاديَّ
حتدي��د  وبالت��ايل  اإلمج��ايل،  املح��ي 
ث��مَّ  وم��ن  واملعوق��ات،  املش��كات 

وض��ع حل��وٍل مناس��بة حم��ددة.
 

أوال / مؤرشات القطاع الصناعي
مس��امهة القط��اع الصناع��ي يف  -1

النات��ج املح��ي االمج��ايل.
ع��ى الرغ��م م��ن أمهي��ة ه��ذا القط��اع 
يف النش��اط االقتص��ادي املح��ي اال ان 
مس��امهته ضئيل��ة ج��دا يف النات��ج املح��ي 
اإلمج��ايل حي��ث بلغ��ت نس��بة مس��امهته 
ع��ام 2000 )4.1%( ويف ع��ام 2003 
بلغ��ت )4.6% (وبع��د ذل��ك ب��دأت 
حي��ث  ملح��وظ  بش��كل  بالراج��ع 
بلغ��ت ) 2.2% (ع��ام 2008 وبلغ��ت 
 ،  %2.7( و   2010 (ع��ام   %2.9(
 ،  2011 لألع��وام   )  %3  ،  %2.8
التخطي��ط  )وزارة   .2013  ،  2012
،2013:25( وبلغ��ت ع��دد املنش��آت 
الصغ��رية اخلاص��ة ع��ام 2009 ح��وايل 
)10289 ( منش��اة زادت اىل )43669 
( منش��اة صغي���رة خاص���ة ع��ام 2012 
ث��م انخفض��ت اىل )27694 (منش��اة 
خاص��ة ع��ام 2013 وبنسب���ة تغي���ر 
سال���ب )-36.6% ( اذا توقفت معظم 
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توق��ف  بس��بب  اخلاص��ة  املش��اريع 
دع��م الدول��ة  هل��ا وانقط��اع الكهرب��اء 
وانكش��اف الس��وق العراقي��ة للخ��ارج 
ودخ��ول س��لع بأس��عار منخفض��ة وم��ن 
ث��م ع��دم ق��درة املنت��ج املح��ي م��ن 
املنافس��ة ع��ى ان معظ��م ه��ذه املش��اريع 
كان��ت منتج��ة واثب��ت قدرهت��ا يف تلبي��ة 
الطل��ب املح��ي ط��وال امل��دة املاضي��ة 
ث��م اخ��ذ باالنخف��اض خ��ال امل��دة  

-1.1( اىل  ليص��ل   )2018-2014(
0.9( % وتع��ود أس��باب االنخف��اض 
اىل نق��ص مص��ادر الطاق��ة ، هج��رة 
أصح��اب املعام��ل واالي��دي العامل��ة 
املاه��رة اىل اخل��ارج، اغ��راق الس��وق 
املحلي��ة بالس��لع االجنبي��ة وغريه��ا . 

)259  :2010، )معل��ه 

جدول )1( تطور الناتج املحي اإلمجايل 
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ومسامهة القطاع الصناعي للناتج  يف العراق باألسعار الثابتة )1988 = 100( للمدة ) 2000 – 

2018( / مليار دينار
الناتج املحيل اإلجاميل السنة

باألسعار الثابتة 

)مليار دينار(

 معدل النمو معدل   السنوي

للناتج املحيل اإلجاميل %

مساهمة قطاع الصناعة يف 

الناتج املحيل االجاميل %

200042.31.44.1

200143.32.34.4

200240.3-6.94.3

200326.9-33.34.6

200441.654.63.2

200543.44.32.2

200647.810.12.2

200748.51.42.3

200851.76.62.2

200954.75.82.9

201057.95.82.9

201163.69.82.7

201270.010.02.8

201373.14.43.0

201479،18،21،1

201581،12،50،9

201683،32،70،8

201785،12،10،9

201885،20،10،9

املصدر: بيانات وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات ، مديرية 
احلسابات القومية )2000-2018(،ص3-ص20.

القطــاع  فشــل  أســباب  ثانيــا/ 
العــراق يف  الصناعــي 

ق��ام . 1 ال��ذي  االحت��ال  دور 
بتدم��ري مجي��ع البن��ى التحتي��ة للقط��اع 
الصناع��ي وخاص��ة املنش��آت العماق��ة 
املعام��ل  الكب��رية وحت��ى  واملصان��ع 

أهداف��ه  لتحقي��ق  وذل��ك  الصغ��رية 
بجع��ل الع��راق تابع��ًا مطيع��ًا لتنفي��ذ 

االس��تعارية. وأجندات��ه  أهداف��ه 
الكف��ؤة . 2 غ��ري  القي��ادات  تب��وأ 

ع��ى رأس الق��رار يف القط��اع الصناع��ي 
املحاصص��ة  مب��دأ  بس��بب  وذل��ك 
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الطائفي��ة الت��ي جت��ري هب��ا العملي��ة 
السياس��ية يف الب��اد والت��ي ت��م تطبيقه��ا 
يف مجي��ع مفاص��ل املؤسس��ات احلكومي��ة 
والت��ي وصل��ت حت��ى اىل املناص��ب 
اس��تبعاد  ت��م  وبذل��ك  الصغ��رية 
متتل��ك  والت��ي  العلمي��ة  الكف��اءات 
اخل��رة الطويل��ة يف جم��ال الصناع��ة.

ت��ردي الوض��ع األمن��ي يف الب��اد . 3
وال��ذي أّث��ر تأث��ريًا مب��ارشًا ع��ى مجي��ع 
قطاع��ات االقتص��اد العراق��ي ومنه��ا 
الصناع��ة حي��ث أدى اىل ت��ردي ه��ذا 
بش��كل  وتأخ��ره  احلي��وي  القط��اع 

واض��ح.
انتش��ار الفس��اد وبش��كل كب��ري . 4

الدول��ة  ج��دًا ويف مجي��ع مؤسس��ات 
ومنه��ا وزارة الصناع��ة وغي��اب ال��رادع 
الصارم��ة  واإلج��راءات  القان��وين 
ملحارب��ة املفس��دين واملتورط��ني وذل��ك 
بس��بب املحاب��اة واملجام��ات السياس��ية 
العملي��ة  يف  املش��ركة  الكت��ل  ب��ني 

السياس��ية.
العلمي��ة . 5 الكف��اءات  اس��تهداف 

العلمي��ة  باخل��رات  تتمت��ع  والت��ي 
وكان  الصناع��ة  جم��ال  يف  وخاص��ة 
االس��تهداف ع��ى ش��كل قت��ل وهتج��ري 
وهتدي��د وط��رد وإحال��ة ع��ى التقاع��د.

إمه��ال إع��ادة تأهي��ل املنش��آت . 6
الصناعي��ة الكب��رية واملصان��ع واملعام��ل 
والت��ي طاهل��ا التدم��ري والنه��ب والت��ي 

تعت��ر ع��اد الصناع��ة العراقي��ة.
ع��دم االهت��ام بمج��ال البح��ث . 7

العلم��ي ال��ذي يعت��ر م��ن أه��م العوامل 
للنه��وض بالقط��اع الصناع��ي وتطوي��ره 
وف��ق أح��دث التط��ورات التكنلوجي��ة 
يف الع��امل وع��دم وض��ع التخصيص��ات 
وع��دم  العلم��ي,  للبح��ث  الكافي��ة 
احتض��ان الكف��اءات العلمي��ة املتمي��زة 
ومحايته��ا م��ن اإلغ��راءات اخلارجي��ة 
م��ن البل��دان األخ��رى الت��ي تعم��ل عى 
احتضاهن��م واالس��تفادة م��ن عقوهل��م.

ع��دم محاي��ة الصناع��ة الوطني��ة . 8
واملنتج��ات املحلي��ة م��ن املنافس��ة م��ع 
أب��واب  وفت��ح  املس��توردة  مثياهت��ا 
أم��ام  مصاريعه��ا  ع��ى  احل��دود 
االس��ترياد العش��وائي جلمي��ع أن��واع 
الس��لع الرديئ��ة يف ظ��ل ش��به غي��اب 
للتقيي��س  املرك��زي  اجله��از  ل��دور 
والس��يطرة النوعي��ة وغي��اب القوان��ني 
العملي��ة  تنظ��م  الت��ي  والترشيع��ات 

الب��اد. يف  االس��تريادية 
يف . 9 االس��تثار  دور  ضع��ف 

وج��ود  وع��دم  الصناع��ي  اجلان��ب 
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ختطي��ط اس��تثاري حقيق��ي للنه��وض 
هب��ذا القط��اع احلي��وي حي��ث يقت��ر 
االس��تثار ع��ى قطاع��ات معين��ة مث��ل 
الس��كن واخلدم��ات والكهرب��اء والنفط 

واخلدم��ات. الصح��ي  واجلان��ب 
الترشيعي��ة . 10 الس��لطة  ضع��ف 

يف البل��د وإمه��ال دوره��ا يف إص��دار 
الترشيع��ات والقوان��ني الت��ي تس��اهم 
بالنه��وض باقتص��اد البل��د بش��كل ع��ام 
والقط��اع الصناع��ي بش��كل خ��اص 
وذل��ك بس��بب التجاذب��ات السياس��ية 
واملصال��ح احلزبي��ة والفئوي��ة م��ا أدى 
اىل زي��ادة التده��ور يف حال��ة الصناع��ة 

العراقي��ة.
القوان��ني . 11 معظ��م  إمه��ال 

تنظ��م  الت��ي  الس��ابقة  والترشيع��ات 
البل��د  يف  الصناع��ي  القط��اع  عم��ل 
وع��دم اس��تبداهلا بأخ��رى بديل��ة عنه��ا.

الواض��ح . 12 احلكوم��ي  اإلمه��ال 
للقط��اع اخل��اص يف الب��اد وخاص��ة 
الصناع��ي  املج��ال  يف  املتخص��ص 
وع��دم تقدي��م الدع��م امل��ايل والفن��ي 
واالستش��اري وع��دم التعام��ل م��ع ه��ذا 
القط��اع كرشي��ك أس��ايس م��ع القط��اع 
امل��ردي  بالواق��ع  للنه��وض  الع��ام 

العراقي��ة. للصناع��ة 

ثالثــا / احللــول الكفيلــة بالنهــوض 
العراقــي. الصناعــي  بالقطــاع 

الترشيعي��ة  الس��لطة  ع��ى  جي��ب 
القي��ام  الصناع��ة  ووزارة  والتنفيذي��ة 
بتبن��ي جمموع��ة م��ن احلل��ول لغ��رض 
النه��وض بالواق��ع امل��ردي للقط��اع 
الصناع��ي يف الع��راق وحتقي��ق التنمي��ة 
املس��تدامة هل��ذا القط��اع احلي��وي ألخ��ذ 
االقتص��اد  رف��د  يف  احلقيق��ي  دوره 
العراق��ي والدخ��ل القوم��ي بإي��رادات 
كب��رية وحتويل��ه م��ن قط��اع مس��تهلك 
اىل منت��ج يس��اهم يف انع��اش االقتص��اد 
العراق��ي وأه��م ه��ذه احلل��ول ه��ي:

1- اختي��ار الكف��اءات العلمي��ة والت��ي 
املج��ال  يف  الطويل��ة  اخل��رة  لدهي��ا 
املناص��ب  يف  ووضعه��ا  الصناع��ي 
القيادي��ة إلدارة ه��ذا القط��اع احلي��وي 
بعي��دًا ع��ن املحصص��ات السياس��ية 
احلزبي��ة  املصال��ح  حتكمه��ا  الت��ي 

الضّيق��ة. والطائفي��ة 
تنموي��ة  خط��ط  بوض��ع  اإلرساع   -2
وع��ى أس��اس علم��ي س��ليم للنه��وض 
بالقط��اع الصناع��ي وبأنواعه��ا الثاث��ة 
األم��د  وطويل��ة  ومتوس��طة  قص��رية 
ومراع��اة مب��دأ التعش��يق ب��ني ه��ذه 
اخلط��ط عن��د التطبي��ق بحي��ث تك��ون 
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إحداه��ا مكّمل��ة لألخ��رى.
3- العم��ل احلقيق��ي وبٍنّي��ة صادق��ة 
ع��ى رسع��ة إع��ادة تأهي��ل املنش��آت 
واملصان��ع واملعام��ل احلكومي��ة وإع��ادة 
األي��دي  م��ن  الكف��ؤة  اخل��رات  زج 
ه��ذه  يف  حالي��ًا(  العاملة)املعّطل��ة 
ب��دورات  زّجه��م  ويمك��ن  العملي��ة 
علمي��ة تطويري��ة خ��ارج البل��د ملواكب��ة 
مجي��ع  يف  العلمي��ة  التط��ورات  آخ��ر 

الصناع��ة. جم��االت 
العم��ل بج��د للقض��اء ع��ى   -4
مجي��ع حلق��ات الفس��اد يف املؤسس��ات 
احلكومي��ة وخاص��ة التابع��ة ل��وزارة 
الصناع��ة وذل��ك م��ن خ��ال تفعي��ل 
القوان��ني واإلج��راءات الصارم��ة الت��ي 
حُت��ّد م��ن اس��تفحال ه��ذا الوب��اء الفّت��اك 
وكذل��ك م��ن خ��ال حتقي��ق اس��تقالية 
تام��ة للقض��اء العراق��ي وإبع��اده ع��ن 

التأث��ريات السياس��ية.
جدي��دة  قوان��ني  وس��ّن  ترشي��ع   -5
وتعدي��ل القوان��ني امللغ��اة واخلاص��ة 
بتنظي��م مجي��ع حلق��ات عم��ل القط��اع 

الصناع��ي يف الب��اد.
املرك��زي  اجله��از  تفعي��ل عم��ل   -6
للتقيي��س والس��يطرة النوعي��ة وتقدي��م 
الدع��م الكام��ل ل��ه وبأنواع��ه امل��ادي 

والفن��ي والب��رشي والقان��وين ومنح��ه 
الس��لطات الرقابي��ة الكامل��ة ع��ى عم��ل 
مجي��ع ال��وزارات واملؤسس��ات إضاف��ة 
للقط��اع اخل��اص ليت��م ف��رض الرقاب��ة 
العملي��ة  ع��ى  والصارم��ة  الكامل��ة 

االس��تريادية برمّته��ا.
7- تفعي��ل قوان��ني التعرف��ة اجلمركي��ة 
يأخ��ذ  م��دروس  علم��ي  وبش��كل 
بنظ��ر االعتب��ار االتفاقي��ات والقوان��ني 
االتف��اق عليه��ا  ت��م  الت��ي  الدولي��ة 
ب��ني ال��دول ضم��ن منظ��ات التج��ارة 
التواف��ق  لتحقي��ق  والعربي��ة  العاملي��ة 
للع��راق  التجاري��ة  املصال��ح  ب��ني 
ومحاي��ة الصناع��ة املحلي��ة واملنتوج��ات 
الوطني��ة وبآلي��ة حمكم��ة تضم��ن ع��دم 
ارتف��اع األس��عار ع��ى املواط��ن البس��يط 
وخاص��ة في��ا ي��ص الس��لع والبضائ��ع 

الروري��ة يف حيات��ه.
8- دع��م واحتض��ان القط��اع اخل��اص 
ولي��س  كرشي��ك  مع��ه  والتعام��ل 
مناف��س وتقدي��م مجي��ع أن��واع الدع��م 
مب��دأ  وحتقي��ق  ل��ه  والتس��هيات 
الت��زاوج بين��ه وب��ني القط��اع الع��ام 
املش��اريع  بتنفي��ذ  وتوجيه��ه مركزي��ًا 
الصناعي��ة الصغ��رية وتفري��غ القط��اع 
االس��راتيجية  للمش��اريع  الع��ام 
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الكب��رية واملش��اريع املتوس��طة والت��ي 
تف��وق امكاني��ات القط��اع اخل��اص.
9-وض��ع خارط��ة اس��تثارية حقيقي��ة 
الع��راق  حمافظ��ات  جلمي��ع  عام��ة 
وبالتنس��يق ب��ني وزارة التخطي��ط واهليئة 
فس��ح  وع��دم  لاس��تثار  الوطني��ة 
املج��ال أم��ام املحافظ��ات باالس��تثار 
العش��وائي خاص��ة يف املج��ال الصناع��ي 
ألن��ه ق��د تك��ون نتائج��ه س��لبية ع��ى 
االقتص��اد الوطن��ي خاص��ة يف عملي��ة 
تك��رار نف��س املش��اريع الصناعي��ة يف 
ع��دة حمافظ��ات ب��ا يزي��د ع��ن احلاج��ة 
الفعلي��ة املحلي��ة م��ا يؤث��ر ع��ى امليزاني��ة 

العام��ة للدول��ة.
10-التع��اون ب��ني احلكوم��ة والرمل��ان 
حتس��ني  ع��ى  السياس��ية  والكت��ل 
الع��راق  جلع��ل  األمن��ي  الوض��ع 
آمن��ة  واس��تثارية  اقتصادي��ة  بيئ��ة 
تعم��ل ع��ى اس��تقطاب االس��تثارات 
تنفي��ذ  لغ��رض  والعربي��ة  األجنبي��ة 
املش��اريع االس��تثارية الكب��رية وخاص��ة 
الصناعي��ة منه��ا والت��ي حتق��ق تنمي��ة 

العراق��ي. لاقتص��اد  مس��تدامة 
لل��وزارات  تعلي��ات  11-إص��دار 
واملؤسس��ات تلزمه��ا ب��رشاء احتياجاهت��ا 
م��ن الس��لع والبضائ��ع م��ن املص��ادر 

الوطني��ة وع��دم الس��اح هل��ا باالس��ترياد 
س��لعة  ألي  الع��راق  خ��ارج  م��ن 
موج��ودة يف الب��اد ومث��ال ع��ى ذل��ك 
منتج��ات املنش��أة العام��ة للصناع��ات 
الصناع��ات  م��ن  وغريه��ا  اجللدي��ة 

الرائ��دة يف الع��راق.
12-االهت��ام احلقيق��ي بجان��ب البحث 
العلم��ي ورعاي��ة الكف��اءات والعق��ول 
العلمي��ة وخاص��ة الت��ي تتخص��ص يف 
جم��ال الصناع��ة واحتضاهن��ا وتقدي��م 
مجي��ع ان��واع الرعاي��ة والدع��م امل��ادي 
واملعن��وي وتوف��ري كاف��ة مس��تلزمات 
البح��ث العلم��ي هل��ا لاس��تفادة م��ن 
نتائ��ج ه��ذه البح��وث يف تطوي��ر القط��اع 
الصناع��ي يف البل��د ألن هن��اك قاع��دة 
عاملي��ة معروف��ة يت��م بموجبه��ا قي��اس 
ُرق��ي البل��دان بمق��دار التخصيص��ات 

ملج��ال البح��ث العلم��ي.

املبحث الثالث/  مصنع نسيج الديوانية 
)دراسة حالة (

اوال / نبذه تعريفية عن املصنع ....
الديواني��ة  حمافظ��ة  يف  املصن��ع  يق��ع 
وع��ى بع��د )4 ك��م ( جن��وب مرك��ز 
م��ن  مس��احة  ويش��غل  املحافظ��ة 
ومس��احة  م2   )  380000( االرض 
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االبني��ة واملس��قفات )120241( م2 . 
انش��أ املصن��ع يف اوائ��ل س��نة )1970( 
يف  الفع��ي  باإلنت��اج  املب��ارشة  مت��ت 
تبل��غ  س��نوية  وبطاق��ة   1979/5/1
8649 ط��ن م��ن الغ��زول بنم��ر خمتل��ف 
)41( ملي��ون ك��ر ط��ويل م��ن االقمش��ة 
املتنوع��ة باإلضاف��ة اىل انت��اج )331( 

ال��ف بك��رة خي��ط .
االنش��اء  كلف��ة  بلغ��ت  وق��د 
)34,129,058( فق��ط دين��ار عراق��ي 
حس��ب م��ا ورد يف تقري��ر دي��وان الرقابة 
قام��ت  وق��د   1983 لس��نة  املالي��ة 
االس��بانية  ال��رشكات  م��ن  جمموع��ة 
واألملاني��ة والس��ويرسية بتجهي��ز املكائن 
, حي��ث كان��ت س��نة تصني��ع معظ��م تلك 
املكائ��ن يف )1976( فض��ا ع��ن وج��ود 
مكائ��ن روس��ية الصن��ع ت��م جتهي��ز 
املصن��ع هب��ا خ��ال س��نة 1990 ان 
اهل��دف م��ن انش��اء املصن��ع يف الديواني��ة 
املحلي��ة م��ن  الس��وق  لس��د حاج��ة 
االقمش��ة والغ��زل القطن��ي واملخل��وط  
,ولدع��م وتش��جيع زراع��ة القط��ن يف 
املحافظ��ة ,امل��ادة االولي��ة الرئيس��ية هل��ذه 
الصناع��ة اضاف��ة اىل امل��ورد االقتص��ادي 

واالجتاع��ي لس��كان املنطق��ة .
ويف ع��ام 1994 وبق��رار ارجت��ايل حت��ول 

اىل رشك��ة مس��امهة عام��ة حي��ث ت��م بيع 
اس��هم ه��ذه الرشك��ة يف اس��واق بغ��داد 
ل��ألوراق املالي��ة وبمزاي��ده علني��ه تابع��ه 
اىل الرشك��ة العام��ة للصناع��ات القطني��ة, 
ف��ك  2008/8/25ت��م  وبتاري��خ 
ارتب��اط املصن��ع م��ن الرشك��ة العام��ة 
للصناع��ات القطني��ة واحلاق��ه بالرشك��ة 
العام��ة للصناع��ات النس��يجية يف احلل��ة 
ادت  االج��راءات  ه��ذه  ان  عل��ا   .
اىل فق��دان كث��ري م��ن الف��رص الت��ي 
اتيح��ت لبقي��ة ال��رشكات يف عملي��ات 
التحدي��ث والتخصيص��ات املالي��ة الت��ي 

تك��ون غالب��ا للرشك��ة العام��ة فق��ط .
واس��تنادا اىل ق��رار جمل��س ال��وزراء ت��م 
احلل��ة  النس��يجية  الصناع��ات  دم��ج 
والرشك��ة  العام��ة  واس��ط  ورشك��ة 
العام��ة للصناع��ات القطني��ة والصوفي��ة 
نس��يج  ومصن��ع  اجلاه��زة  وااللبس��ة 
تس��مى  واح��دة  برشك��ة  الديواني��ة 
بالرشك��ة العام��ة للصناع��ات النس��يجة 
واجللدي��ة ومقره��ا بغ��داد ) الك��رادة ( 

يف بداي��ة ع��ام 2016.

ثانيا / اهليكل التنظيمي ملصنع النسيج 
القطني يف الديوانية

اس��اس  ع��ى  قائم��ة  املصن��ع  ادارة 
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هيكلي��ة تنظي��م مع��ني / وه��و بمثاب��ة 
توض��ح  الت��ي  التنظيمي��ة  اخلارط��ة 
فعالي��ات املصن��ع ونش��اطاته الرئيس��ة 
واملالي��ة  التس��ويق  االنت��اج  مث��ل 
واالف��راد ويوض��ح العاق��ة الوظيفي��ة 

وبالش��كل  املختلف��ة  االقس��ام   ب��ني 
ال��ذي حي��دد مواق��ع املس��ؤولية ومراك��ز 
اه��داف  لتحقي��ق  الق��رارات  اخت��اذ 

 . املصن��ع 

يبني الشكل )1(  اهليكي التنظيمي ملصنع نسيج يف الديوانية ومن اهليكل التنظيمي يتضح بان املصنع 

يتكون من عدة ادارات ذات اختصاصات خمتلفة.

ــة  ــؤرشات االقتصادي ــل امل ــا/ حتلي ثالث
ــة  ــع الديواني ــم اداء مصن وتقوي

-1 حتليل أهم املؤرشات االقتصادية 
يمك��ن لن��ا حتلي��ل أه��م امل��ؤرشات 
االقتصادي��ة باالعت��اد )ع��دد العاملني/ 
قيم��ة االنت��اج الصناع��ي / االج��ور 
والروات��ب  / قيم��ة مس��تلزمات االنتاج 

يش��ري  االمجالي��ة  املضاف��ة  والقيم��ة 
اجل��دول )2( اىل امل��ؤرشات االقتصادي��ة 
ملصن��ع نس��يج الديواني��ة وفي��ه ناح��ظ 
بل��غ  املصن��ع  يف  العامل��ني  ع��دد  ان 
)2516( عام��ل يف ع��ام 2003 ث��م 
حصل��ت زي��ادة يف الس��نوات الاحق��ة 
حي��ث بل��غ )3731( عام��ل يف ع��ام 
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2008 ويع��ود س��بب الزي��ادة احلاصل��ة 
اىل ق��رارات الدول��ة بخص��وص اع��ادة 
املفصول��ني السياس��يني والتع��ني ث��م 
حص��ل انخف��اض يف اع��داد العامل��ني 
اذا   )2015  -2011( امل��دة  خ��ال 
بلغ��ت ع��ام )2015( نح��و )1886( 
عام��ل وه��ذا  يع��ود اىل قان��ون التقاع��د 
لل��ادة )12( ثالث��ا وال��ذي ين��ص ان��ه 
اجله��ة  رئي��س  او  املخت��ص  لوزي��ر 
الغ��ري مرتبط��ة ب��وزارة احال��ة موظف��ي 
ال��رشكات والدوائ��ر املمول��ة ذاتي��ا ) 
اخل��ارسة ( مل��ده ث��اث س��نوات متتالي��ة 
اىل التقاع��د اذا كان لدي��ة خدم��ة ال تق��ل 
ع��ن )15 ( س��نة اس��تثناء م��ن رشط 

العم��ر.
فق��د  االنت��اج  لقيم��ة  بالنس��بة  ام��ا 
بلغ��ت )1780650( ال��ف دين��ار ع��ام 
بل��غ  2004 وبمع��دل نم��و س��نوي 
8% ث��م اخ��ذ مس��ار س��البا ليص��ل اىل 
وبمع��دل  دين��ار  ال��ف   )388350(
نم��و س��نوي بل��غ)-56% ( ع��ام 2007 
وذل��ك لع��دم ش��مول كاف��ة العامل��ني يف 
الدوائ��ر الرس��مية . وكان اك��ر مع��دل 
نم��و س��نوي لإلنت��اج ع��ام 2009اذ 
بل��غ نح��و )102.8 %( تتج��ه للتعاق��د 
بمنتوج��ات  الصح��ة      وزارة  م��ع 

مصن��ع نس��يج الديواني��ة ث��م اخ��ذت 
باالنخف��اض خ��ال امل��دة )2011-
ال��ف   )10125( اىل  لتص��ل   )2015
نم��و  وبمع��دل   2015 ع��ام  دين��ار 
س��نوي س��الب لإلنت��اج بل��غ )-88.3 
زمني��ة   لسلس��لة  وبمتوس��ط   )%
)2003-2015( بل��غ )-14,5%( ام��ا 
بالنس��بة لألج��ور والروات��ب فكان��ت 
ه��ي االخ��رى متج��ه نح��و الزي��ادة 
خ��ال امل��دة )2003-2011( حي��ث 
بلغت عام 2011 ب��� )250801728( 
قي��ام  اىل  يع��ود  وه��ذا  دين��ار  ال��ف 
الرشائي��ة  الق��درة  برف��ع  الدول��ة 
للمواطن��ني بع��د ع��ام 2003 ام��ا بع��د 
ع��ام 2012 اخ��ذت بالتناق��ص لتص��ل 
اىل )18606359( ال��ف دين��ار ع��ام 

.  2015
ام��ا بالنس��بة للقيم��ة املضاف��ة االمجالي��ة 
فأهن��ا تع��د م��ؤرش معتم��د التقيي��م ألي 
,وياح��ظ هن��اك  م��رشوع او منش��أه 
تذب��ذب واض��ح حي��ث س��جلت اع��ى 
قيم��ة هل��ا يف ع��ام 2005 حي��ث بلغ��ت 
)186618( ال��ف دين��ار وبمع��دل نمو 
س��نوي س��الب بل��غ )-134.3%( ث��م 
 )2579( اىل   2007 ع��ام  انخفض��ت 
ال��ف دين��ار وبمع��دل نم��و س��نوي 
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وذل��ك   )  %100.3-( بل��غ  س��الب 
يف  العامل��ني  كاف��ة  ش��مول  لع��دم 
ال��دوام الرس��مي وبع��د ذل��ك اخت��ذت 
مس��ارا س��البا خ��ال الس��نوات التالي��ة 
نم��و  وبمع��دل   )2015-2008(
س��نوي س��الب )-33%( ع��ام 2015 
زمني��ة  لسلس��لة  متوس��ط  وبمع��دل 
للم��دة )2003-2015( ب��� )-%12,6( 
ه��ذه  ان  ذل��ك  م��ن  ونس��تخلص  
امل��ؤرشات اخت��ذت  حال��ة م��ن التقلبات 
احلاصل��ة فيه��ا س��نة بع��د س��نة مم��ا 
يعك��س ضع��ف الق��درة م��ن االنتف��اع 
هب��ا ولق��د كان��ت هنال��ك مس��وغات 
منطقي��ة هل��ذا االنخف��اض تتمث��ل يف 

ع��دم توف��ري امل��وارد االولي��ة املحلي��ة 
واملس��توردة وانقط��اع التي��ار الكهربائ��ي 
واملكائ��ن  اآلالت  وتق��ادم  املس��تمر 
االحتياطي��ة  امل��واد  توف��ري  وع��دم 
وتوق��ف بع��ض اخلط��وط االنتاجي��ة 
وكذل��ك س��ادت خ��ال ه��ذه امل��دة 
اضطراب��ات سياس��ية وإداري��ة وفني��ة  
يف  احلكومي��ة   للسياس��ات  وكان��ت 
ع��دم توجي��ه التخصيص��ات االنفاقي��ة 
ه��ذه  خل��ق  يف  دورا  للمعم��ل 
مجيع��ا  وه��ذه  الكب��رية  الصعوب��ات 
ادت اىل انخف��اض مس��توى االنت��اج 

. املعم��ل  يف  واالنتاجي��ة 
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جدول )2( املؤرشات االقتصادية ملصنع نسيج الديوانية

السنة
عدد 

العاملني

قيمة االنتاج 

باأللف

معدل 

النمو 

السنوي 

للقيمة 

االنتاج

االجور 

والرواتب 

باأللف

قيمة 

مستلزمات 

االنتاج

السلعية

قيمة 

مستلزمات 

االنتاج

الخدمية

القيمة 

املضافة 

االجاملية

معدل النمو 

السنوي 

للقيمة 

املضافة

200325161648350_4149003608748197653-2158051-

20042489178065085803001502459822641-544450-74,7

200533271119600-37,1756378779298153684186618134,3

20063922882900-21,17390001360979408271-886350-574,9

20072981388350-564763002094021761892759-100,3

2008373161245057,715658511105490164260-657300-23,9

200936401242000102,822263391496636207113-461749-29,7

20103478156870026,3234046461389418268579-89297-80,6

20113479562950-64,12508017281278903107288-823241821,9

20123378472050-16,1251898671961482535526-2024958145,9

20132493445050-5,7229047831431451259311-1245712-38,5

2014239286400-80,619790387624473343630-881703-29,2

2015188610125-88,318606359391927208683-590485-33

متوسط النمو 

السنوي

لسلسلة 

الزمنية 

2015 -2003

-13,4%9,5%
-12,6%

املصدر : وزارة الصناعة واملعادن ،مصنع نسيج الديوانية ، قسم احلسابات .
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رابعــًا /تقويــم االداء االنتاجــي ملصنــع 
نســيج الديوانيــة 

يش��كل مفه��وم تقوي��م االداء اهت��ام 
كب��ري م��ن جان��ب املس��تويات االداري��ة 
املختلف��ة وتس��توجب عملي��ة تقوي��م 
االه��داف  لتحدي��د  رضورة  االداء 
املرس��ومة ل��كل وح��دة اقتصادي��ة اوال\ 
وس��ائل حتقي��ق االه��داف املرس��ومة 
ل��كل وح��دة اقتصادي��ة ثاني��ا / التع��رف 
االنتاجي��ة  العملي��ات  س��ائر  ع��ى 
والوق��وف ع��ى العاق��ات االقتصادي��ة 
مراح��ل  خمتل��ف  ب��ني  ترب��ط  الت��ي 
خصائ��ص  اىل  والتوص��ل  االنت��اج 
متارس��ه  ال��ذي  االنتاج��ي  النش��اط 
الوح��دة االقتصادي��ة واث��ر ذل��ك ع��ى 

ادارهت��ا .
ان عملي��ة تقوي��م االداء ه��ي اختي��ار 
افض��ل طريق��ة لإلنت��اج ال��ذي يعن��ي 
اختي��ار االس��لوب الس��ليم والصحي��ح 
م��ن ب��ني اس��اليب متع��ددة وممكن��ة 
وقي��اس كف��اءة اداءه ع��ن م��دة س��ابقة , 

وهن��اك ع��دة معاي��ر لتقوي��م االداء :

1-معيار الطاقات االنتاجية 
ان ه��دف مجي��ع االنظم��ة االقتصادي��ة 
االنتاجي��ة  الطاق��ات  اس��تغال  ه��و 

الوح��دات  يف  عالي��ة  بكف��اءة 
بش��كل  امهيته��ا  وت��رز  االقتصادي��ة 
اكث��ر احلاح��ا يف اقتصادي��ات ال��دول 
ختل��ف  م��ن  تع��اين  الت��ي  النامي��ة 
اقتص��ادي واجتاع��ي خ��ال الس��نوات 
الطويل��ة املاضي��ة فض��ا ع��ن حمدودي��ة 
امل��وارد االقتصادي��ة فيه��ا , وم��ن هن��ا 
الطاق��ات  ب��ني  الرب��ط  امهي��ة  ت��رز 
االنتاجي��ة وحس��ن اس��تغاهلا وامل��وارد 
االقتصادي��ة املتاح��ة وع��دم االرساف 

. باس��تخدامها 
ويقص��د بالطاق��ة االنتاجي��ة . الق��درة 
ب��ا  امل��رشوع  يف  املتوف��رة  االنتاجي��ة 
ذل��ك القائم��ة واملس��تحدثة واملس��تبعدة 
ضم��ن اس��لوب انتاج��ي مع��ني خ��ال 
م��دة زمني��ة معين��ة ويت��م قي��اس ه��ذه 
الق��درة يف ص��ورة س��اعات عم��ل او 
وح��دات انت��اج او غ��ري ذل��ك وهن��اك 
ع��دة ان��واع م��ن الطاق��ة االنتاجي��ة 

:  )159  :2007 ، )حمبوب��ة 

أ- الطاقة االنتاجية التصميمية : 
ه��ي تل��ك الطاق��ة الت��ي حت��دد م��ن قب��ل 
املنش��اة الصناعي��ة يف ظ��روف توف��ر 
مجي��ع مقوم��ات العملي��ات االنتاجي��ة , 
اذا متث��ل الطاق��ة القص��وى للتجهي��زات 
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مراع��اة  م��ع  تصميمه��ا  بحس��ب 
ال��رشوط الفني��ة واملتطلب��ات االخ��رى 
ودرج��ة  االنت��اج  خط��وط  كتنظي��م 
امله��ارة  احل��رارة والرطوب��ة ودرج��ة 
وه��ي الطاق��ة الت��ي ق��د ينش��أ امل��رشوع 

ع��ى اساس��ها .

ب - الطاقة االنتاجية املتاحة:
وف��ق  االنت��اج  ع��ى  الق��درة  متث��ل 
اضع��ف مرحل��ة او عملي��ه انتاجي��ة 

الظ��روف  االعتب��ار  بنظ��ر  تأخ��ذ 
واملتوف��رة  املوج��ودة  واالمكان��ات  
)امل��واد اخل��ام واالدوات االحتياطي��ة / 
الصيان��ة واالدام��ة / س��اعات العم��ل 
ثباهت��ا  بع��دم  الطاق��ة  ( ومتي��ز ه��ذه 
واختافه��ا م��ن م��دة اىل اخ��رى بس��بب 
املنش��اة  يف  حت��دث  الت��ي  التوقف��ات 

. وأليمك��ن جتنبه��ا 
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جدول )3( الطافة االنتاجية ملصنع نسيج الديوانية وحدة القياس )الف مر طويل(

السنة
الطاقة 

التصميمية

الطاقة 

املتاحة

الطاقة 

املخططة

الطاقة 

الفعلية

نسبة 

االنتفاع %

نسبة 

استغالل 

الطاقة %

نسبة 

التنفيذ %

200640650325009000196227,7621,8

20074065032500925086328,52,79,3

200840650325009500136129,24,214,3

2009173201732013000276075,115,92,,21

2010173201732013000348675,120,126,8

201117320138564000124928,8931,2

201217320138564000104928,87,526,2

20131732013856400099028,87,124,7

201417320400040001921004,84,8

2015173204000320022,5800,560,7

التخطيــط  /قســم  الديوانيــة  نســيج  ، مصنــع  والمعــادن  الصناعــة  وزارة  المصــدر: 
والمتابعــة

حسبت تسبة استغالل الطاقة =الطاقة الفعلية /الطاقة المتاحة ×100 

نسبة االنتفاع =الطاقة المخططة /الطاقة المتاحة ×100

نسبة التنفيذ=الطاقة الفعلية /الطاقة المخططة ×100

حسبت النسب انفا من قبل الباحثة    

    

ج- الطاقة االنتاجية املخططة:
املس��تهدف  االنت��اج  كمي��ة  متث��ل 
احلص��ول علي��ه م��ن الس��لع واخلدم��ات 
خ��ال م��دة اخلط��ة وه��ذه الطاق��ة 

التصميمي��ة  الطاق��ة  ع��ى  تعتم��د 
الوح��دة  يف  املتاح��ة  والطاق��ة 
االقتصادي��ة وتأخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار 
العوام��ل الداخلي��ة واخلارجي��ة املحيط��ة 
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بامل��رشوع كاف��ة وينبغ��ي ع��دم االبتع��اد 
ع��ن الطاق��ة التصميمي��ة كث��ريا اذ ان 
ع��دم املوازن��ة ب��ني الطاقت��ني التصميمية 
ع��ن  فض��ا  الفعلي��ة  او  واملخطط��ة 
وج��ود ف��رق كب��ري بينه��ا يع��ر ع��ن 
ضع��ف االداء االقتص��ادي وان ع��دم 
اس��تغال الطاق��ات االنتاجي��ة بص��ورة 
جي��دة س��يودي اىل ع��دم حتقي��ق ربحي��ة 
الوح��دة االقتصادي��ة وبالت��ايل تك��ون 

عبئ��ا ثقي��ا ع��ى االقتص��اد
د- الطاقة االنتاجية  الفعلية:

تعن��ي الطاق��ة االنتاجي��ة الفعلي��ة كمي��ة 
االنت��اج الفع��ي املتحقق��ة اي الطاق��ة 
االنتاجي��ة املس��تغلة فع��ا خ��ال م��دة 

زمني��ة معين��ة
فعلي��ا  املش��تغلني  العامل��ني  واع��داد 
تنفي��ذ 9,3% ويف ع��ام  اق��ل وبنس��بة 
2010بلغ��ت الطاق��ة الفعلي��ة  )3486( 
ال��ف م��ر ط��ويل وبنس��بة اس��تغال 
الطاق��ة  80%م��ن  ان  20,1%اي 
االنتاجي��ة معطل��ة وغ��ري مس��تغلة ام��ا 
يف ع��ام 2015 فق��د بلغ��ت الطاق��ة 
الفعلي��ة 22,5%وبنس��بة تنفي��ذ %0,70 
. اي ان املعم��ل متوق��ف ع��ن العم��ل 
ألس��باب امهه��ا تتعل��ق بتق��ادم اآلالت 
واملكائ��ن فني��ا  واقتصادي��ا وع��دم توف��ر 

االدوات االحتياطي��ة وامل��واد االولي��ة 
الس��يا م��ادة القط��ن وانقط��اع التي��ار 
الكهربائ��ي وع��دم وج��ود دع��م م��ايل 
م��ن قب��ل الدول��ة هل��ذه القطاع��ات 
اإلنتاجي��ة اذ بلغ��ت الطاق��ة املتاح��ة 
لعام��ي  ط��ويل  م��ر  ال��ف   )4000(
)2014-2015 (ع��ى الت��وايل .الطاق��ة 
بلغ��ت )1962(ال��ف م��ر  الفعلي��ة 
ط��ويل ع��ام 2006 وبنس��بة اس��تغال 
6%وه��ي نس��بة متدني��ة وه��ذا يعن��ي ان 
اكث��ر م��ن 94%م��ن الطاق��ة االنتاجي��ة 
معطل��ة وغ��ري مس��تغله وبنس��بة تنفي��ذ 
بلغ��ت8, 21% يف ح��ني بلغ��ت الطاق��ة 
وك��ا   2007 (ع��ام   863( الفعلي��ة 

موض��ح يف اجل��دول )3(
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أ- الطاقة التصميمية

شكل )2( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(

ب – الطاقة املتاحة

شكل )3( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(
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ج- الطاقة املخططة

شكل )4( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(

د – الطاقة الفعلية 

         شكل )5( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(
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1-معيار االنتاجية 

شكل )6( من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )3(

املعاي��ري  م��ن  االنتاجي��ة  معي��ار  ان 
عوام��ل  كف��اءة  لتقي��م  االساس��ية 
االنت��اج الت��ي تس��تخدم يف العملي��ة 
االنتاجي��ة ويمك��ن تعري��ف االنتاجي��ة 
باهن��ا العاق��ة ب��ني حج��م املخرج��ات 
م��ن الس��لع واخلدم��ات وب��ني حج��م 
يف  اس��تخدمت  الت��ي  املدخ��ات 
انتاجه��ا  بمعن��ى اخ��ر العاق��ة ب��ني 
املدخ��ات  in  put(  ( واملخرج��ات ) 
out  put( ويع��د قي��اس االنتاجي��ة م��ن 

املجتمع��ات  كل  يف  املهم��ة  االم��ور 
الرأس��الية واالش��راكية الت��ي هي��دف 
كل منه��ا اىل خف��ض التكالي��ف اىل اق��ل 
ح��د ممك��ن للوص��ول اىل اق��ى اش��باع 
ممك��ن س��واء تبل��ور ذل��ك االش��باع يف 

رب��ح حماس��بي حمق��ق او رب��ح اجتاع��ي 
او زي��ادة دخ��ل ... ال��خ 

وتق��اس الكفاي��ة االنتاجي��ة بطريق��ة 
نس��بية  تاريي��ا تعك��س م��دى التحس��ن 
م��دى  ع��ى  ومعدل��ه  االنتاجي��ة  يف 
الس��نني وتنموي��ا تق��اس ب��ا وص��ل 
الي��ه البل��د املعن��ي بالقي��اس اىل الدول��ة 
االنتاجي��ة  ومتث��ل  صناعي��ا  املتقدم��ة 
العاق��ة ب��ني املدخ��ات واملخرج��ات 
وه��ذه العاق��ة ق��د تك��ون كلي��ة او 
جزئي��ة وللحك��م ع��ى اداء امل��رشوع 
باس��تخدام م��ؤرش االنتاجي��ة يمك��ن 

التمي��ز ب��ني معياري��ن لإلنتاجي��ة .
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أ- االنتاجية الكلية 
ان ه��ذا املعي��ار يوض��ح العاق��ة ب��ني 
كمي��ة او قيم��ة االنت��اج واملس��تلزمات 
االنتاجي��ة  العملي��ة  يف  املس��تخدمة 
يف صورهت��ا الكلي��ة ويع��د م��ن اه��م 
املعاي��ري الت��ي يمك��ن االعت��اد عليه��ا 

االداء  كف��اءة  وقي��اس  دراس��ة  يف 
/وتق��اس  االنتاجي��ة  الوح��دات  يف 
االنتاجي��ة الكلي��ة م��ن خ��ال قس��مة 
االنت��اج ع��ى عوامل��ه وف��ق الصيغ��ة 

االتي��ة :

االنتاجية الكلية =املخرجات / املدخات = الناتج /عوامل االنتاج املستخدمة 

الكلي��ة  االنتاجي��ة  اعتب��ار  ويمك��ن 
الوح��دة  كف��اءة  لقي��اس  م��ؤرشا 
خ��ال  وم��ن  كله��ا  االقتصادي��ة 
مقارنته��ا لسلس��لة زمني��ة معين��ة يتض��ح 
اداء تط��ور تل��ك الوح��دة االقتصادي��ة 

. اوال  االفض��ل  نح��و 

ب – االنتاجية اجلزئية
وه��ي تع��ر ع��ن العاق��ة  ب��ني النات��ج  
وعام��ل انتاج��ي واح��د كالعم��ل او 
رأس امل��ال او امل��وارد ويمك��ن التعب��ري 

عنه��ا ع��ى وف��ق الصيغ��ة االتي��ة :
االنتاجي��ة اجلزئي��ة = كمي��ة او قيم��ة 
االنت��اج / كمي��ة او قيم��ة اح��د عوام��ل 
االنت��اج وت��رز امهي��ة االنتاجي��ة اجلزئية 
م��ن خ��ال كوهن��ا تعب��ريا دقيق��ا وأكث��ر 
االنت��اج  تفصي��ا إلنتاجي��ة عوام��ل 
االنتاجي��ة  اىل  اللج��وء  فيت��م  وهل��ذا 
اجلزئي��ة للتعب��ري ع��ن قي��اس معي��ار 

االنتاجي��ة ويت��م ذل��ك ام��ا ع��ن طري��ق 
التع��رف ع��ى انتاجي��ة العم��ل ،انتاجي��ة 
االج��ر او انتاجي��ة س��اعة العم��ل وتع��ر 
انتاجي��ة العم��ل ع��ن عط��اء العم��ل 
االجتاع��ي وفعاليت��ه يف عملي��ة االنت��اج 
ويع��ر عنه��ا بكمي��ة املنتج��ات الت��ي 
ينتجه��ا يف وح��دة زم��ن العم��ل ،ومم��ا 
الش��ك في��ه ان انتاجي��ة العم��ل حتظ��ى 
بأمهي��ة خاص��ة يف الفك��ر االش��راكي اذ 
ينظ��ر ه��ذا الفك��ر اىل العم��ل باعتب��اره 
الق��وة االنتاجي��ة االساس��ية ان مل تك��ن 
الوحي��دة او بعب��ارة اخ��رى ف��ان املعن��ى 
االقتص��ادي للق��وى االنتاجي��ة يف ه��ذا 
الفك��ر ه��و تل��ك الق��وى الق��ادرة ع��ى 
خل��ق قي��م جدي��دة وال يس��تطيع حتقي��ق 

ذل��ك غ��ري عن��ر العم��ل .
ويعتم��د معي��ار االنتاجي��ة ع��ل مجل��ة 
م��ن املقوم��ات والدعائ��م االساس��ية 

الت��ي م��ن امهه��ا :
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العامل��ة  للق��وى  ختطي��ط  	وج��ود 
. وم��دروس  علم��ي  بش��كل 

	مكون��ات ونس��ب هي��كل العال��ة 
وم��دى اعتاده��ا ع��ى الع��ال والفني��ني 

واملاهري��ن والتدريس��ني .
	نظ��ام احلواف��ز واالج��ور وم��دى 
واالنتاجي��ة  االنت��اج  بزي��ادة  ربطه��ا 
س��واء كان بش��كل ف��ردي او مجاع��ي .
ضم��ن  وثقله��ا  االجنبي��ة  	العال��ة 
امج��ايل الق��وى العامل��ة س��واء م��ن 

. االج��ور  او  الع��دد  حي��ث 

1-انتاجي��ة العام��ل يف مصن��ع نس��يج 
الديواني��ة

يوض��ح اجل��دول )4(اجتاه��ات تط��ور 
نس��يج  مصن��ع  يف  العام��ل  انتاجي��ة 
 )2015-2003( للم��دة  الديواني��ة 
انتاجي��ة  بلغ��ت   2003 ع��ام  فف��ي 
العام��ل الواح��د )655,1( ال��ف دين��ار 
ث��م تلته��ا انخفاض��ات مس��تمرة حت��ى 
وصل��ت ع��ام 2008 اىل )164,2(ال��ف 
دين��ار واىل )36,1(  ،) 5,4( ال��ف دين��ار 
لعام��ي 2014- 2015 ع��ى الت��وايل 
ويمك��ن ارج��اع ذل��ك اىل ع��دة اس��باب 
منه��ا احال��ة الكث��ري م��ن العامل��ني 

ع��ى التقاع��د مم��ا اث��ر ع��ى انتاجي��ة 
العام��ل الواح��د واالندث��ارات الس��نوية 
،تك��دس البضاع��ة  الوطني��ة بس��بب 
غ��زو البضاع��ة االجنبي��ة ،ون��درة امل��واد 
االولي��ة وع��دم وج��ود م��واد احتياطي��ة 
،وارتف��اع تكلف��ة امل��واد االولي��ة ع��رشة 
اضع��اف امل��واد الس��ابقة وق��دم املكائ��ن 
وع��دم اج��راء اي حتدي��ث للمصن��ع 
وع��دم وج��ود دع��م م��ن قب��ل الدول��ة 
موض��ح  ك��ا  الوطني��ة  للصناع��ة 

بالش��كل )7(.
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جدول )4( انتاجية العامل يف مصنع الديوانية )باأللف دينار نسيج(

عدد العاملنيقيمة االنتاجالسنة
معدل انتاجية العامل الواحد 

بالف دينار

200316483502516655,1

200417806502489715,4

200511196003327336,5

20068829003922225,1

20073883502981130,3

20086124503731164,2

200912420003640341,2

201015687003478451,0

20115629503479161,8

20124720503378139,7

20134450502493178,5

201486400239236,1

20151012518865,4

املصدر : وزارة الصناعة واملعادن ، مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة 

شكل )7( معدل انتاجية العامل )باأللف دينار(

    املصدر / من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )4(
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شكل ) 8( اعداد العاملني يف مصنع نسيج الديوانية

0املصدر :من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )4(
جدول )5( انتاجية العامل يف مصنع نسيج الديوانية )باملر الطويل(

وحدة القياس )مر طويل( 

معدل انتاجية العامل الواحد عدد العاملنيكمية االنتاج /مرتالسنة

باملرت الطويل

2003366300025161455,9

2004395700024891589,8

200524880003327747,8

200619620003922500,2

20078630002981289,5

200813610003731364,8

200927600003640758,2

2010348600034781002,3

201112510003479359,6

201210490003378310,5

20139890002493396,7

2014192000239280,3

201523000188612,2

املصدر   ،وزارة الصناعة واملعادن ،  مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة
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انتاجي��ة العام��ل بامل��ر   ام��ا تط��ور 
يف   )5( اجل��دول  يوض��ح  الط��ويل 
ع��ام 2003 بلغ��ت انتاجي��ة العام��ل 
ث��م  ط��ويل  م��ر   )1455,9( الواح��د  
توال��ت االنخفاض��ات حي��ث بلغ��ت 
ط��ويل  نحو)364,8(م��ر   2008 ع��ام 
كمي��ة  انخف��اض  اىل  يع��ود  وه��ذا 
االنت��اج املحق��ق فع��ا ألس��باب منه��ا 
ان  دون  العامل��ني  اع��داد  مضاعف��ة 
يقابله��ا زي��ادة يف كمي��ة االنت��اج ث��م 
ارتفع��ت عام2010ارتفاع��ا ملحوظ��ا 

حي��ث بلغ��ت انتاجي��ة العام��ل نح��و 
)1002,3(م��ر ط��ويل وه��ذا ي��دل ع��ى 

كف��اءة االداء واالس��تفادة م��ن مه��ارة 
العامل��ني لتحقي��ق زي��ادة ملموس��ة يف 
كمي��ة االنت��اج وخ��ال امل��دة )2011-
العام��ل  انتاجي��ة  (اس��تمرت   2015
للم��ر الط��ويل باالنخف��اض لتص��ل اىل 
)12,2 ( م��ر ط��ويل ع��ام 2015 وذل��ك 

وك��ا  س��ابقا  ذكره��ا  ورد  ألس��باب 
.)9( بالش��كل  موض��ح 

شكل )9( معدل االنتاجية العمل باملر طويل

املصدر / من اعداد الباحثة باالعتاد عى جدول )5(

حال��ة  اىل  فيش��ري   )6( اجل��دول  ام��ا 
نس��يج  مصن��ع  يف  العامل��ة  املكائ��ن 
الديواني��ة م��ع العل��م ان اغل��ب ه��ذه 

املكائ��ن قديم��ة نس��بيا ،س��نة ال��رشاء هل��ا 
س��نة 1976 حي��ث ان ع��دد املكائ��ن 
الغ��زل  قس��م  يف  للعم��ل  الصاحل��ة 



451

م. د. سعدية هالل حسن
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

)204( ماكن��ة والعاطل��ة بح��دود )29( 
 )24( فه��ي  املس��تهلكة  ام��ا  ماكن��ة 
ماكن��ة واملع��دة للش��طب بح��دود )94 

( ماكن��ة .
ام��ا قس��م النس��يج فق��د كان��ت  املكائ��ن 
 )  851( بح��دود  للعم��ل  الصاحل��ة 
)712( العاطل��ة  واملكائ��ن  ماكن��ة 

ماكن��ة واملكائ��ن املس��تهلكة )40 ( ماكنة 
واملتوس��طة العامل��ة ب��دون نوعي��ة )63 
( ماكن��ة ، ام��ا قس��م التكمل��ة فق��د 
كان��ت املكائ��ن الصاحل��ة للعم��ل )15 ( 
ماكن��ة ام��ا العاطل��ة ع��ن العم��ل )16 ( 

ماكن��ة .

جدول  )6( حالة املكائن العاملة يف مصنع نسيج الديوانية

القسم

املكائن 

الصالحة 

للعمل

املكائن 

العاطلة

املكائن 

املستهلكة

املكائن 

املعدة 

للشطب

املتوسط 

العاملة بدون 

نوعية

املجموع الكيل

204292494351الغزل

85171240631666النسيج

151631التكملة

املصدر/  وزارة الصناعة واملعادن ،مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة

موق��ف  اىل   )  7( اجل��دول  ويش��ري 
املكائ��ن الت��ي تعم��ل بش��كل جي��د لع��ام 
2015 يف قس��م الغ��زل نح��و  )173 ( 
ماكن��ة ، وقس��م النس��يج بل��غ جمم��وع 
املكائ��ن الت��ي تع�����مل بش��كل جي��د 
نح��و  )630 ( ماكن��ة وقس��م التكمل��ة 

/ ت��م ازال��ة املكائ��ن في��ه وه��و يف دور 
التأهي��ل ، ام��ا قس��م اخلياط��ة فه��و 
تعم��ل  ماكن��ة   )  83( ح��وايل  يض��م 
بش��كل جي��د تنوع��ت م��ا ب��ني ماكن��ة 

نداف��ة ، مق��ص ، ماكن��ة خياط��ة .
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جدول )7( موقف املكائن للعام 2015

الحالةالعدداسم املاكنةالقسم

ماكنة نقاشاتالغزل

ماكنة كرد

ماكنة سحب اويل

ماكنة برم

ماكنة زوي

ماكنة متشيط

ماكنة تحضري 
امللفات

F.Rماكنة غزل

E.Oماكنة غزل

املجموع

4

48

11

8

4

10

2

44

42

173

تعمل بشكل جيد

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ماكنة نسيج النسيج
بيكانول

CTBماكنة نسيج

ماكنة نسيج 
بيكانول جديدة

املجموع

576

24

30

630

تعمل بشكل جديد

=

=

الخياطة

ماكنة ندافة

مقص

ماكنة خياطة 
متنوعة

املجموع

1

2

80

83

تعمل بشكل جيد

=

=

املصدر / وزارة الصناعة واملعادن ،مصنع نسيج الديوانية / قسم التخطيط واملتابعة

ماحظة / تم ازالة املكائن يف قسم التكملة وهي يف دور التأهيل
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االستنتاجات :
أكثــر  مــن  الصناعــة  قطــاع   -1
القطاعــات قــدرة عــى تطبيق اســتخدام 
ــذا  ــة وه ــا احلديث ــة والتكنولوجي التقني

يســهم يف رفــع اإلنتاجيــة.
انعدامه��ا  او  املنافس��ة  ضع��ف   -2
، والت��ي تع��د عن��ر مه��ا يس��اعد 
ع��ى الرف��ع م��ن الق��درات االنتاجي��ة 

الصناعي��ة. للمؤسس��ات 
توقف��ت معظ��م املش��اريع اخلاص��ة   -3
هل��ا  الدول��ة   دع��م  توق��ف  بس��بب 

. الكهرب��اء  وانقط��اع 
العراقي��ة  الس��وق  انكش��اف   -4
بأس��عار  س��لع  ودخ��ول  للخ��ارج 
منخفض��ة وم��ن ث��م ع��دم ق��درة املنت��ج 
يع��ود  وه��ذا  املنافس��ة  م��ن  املح��ي 
اىل سياس��ة االس��ترياد املفت��وح الت��ي 

التج��ارة. وزارة  تنتهجه��ا 
ع��ى الرغ��م م��ن أمهي��ة القط��اع   -5
االقتص��ادي  النش��اط  يف  الصناع��ي 
املح��ي اال ان مس��امهته ضئيل��ة ج��دا يف 
النات��ج املح��ي اإلمج��ايل حي��ث بلغ��ت 
نس��بة مس��امهته ع��ام 2000 )%4.1( 
خ��ال امل��دة  )2014-2018( ليص��ل 
أس��باب  وتع��ود   %  )0.1-1.1( اىل 
االنخف��اض اىل نق��ص مص��ادر الطاق��ة 

، هج��رة أصح��اب املعام��ل واالي��دي 
العامل��ة املاه��رة اىل اخل��ارج، اغ��راق 
االجنبي��ة  بالس��لع  املحلي��ة  الس��وق 

وغريه��ا.
استنتاجات )اجلانب العمي (

العم��ل  ظ��روف  توف��ر  ع��دم   -1
مصن��ع  يف  االقس��ام  داخ��ل  اجلي��دة 
نس��يج الديواني��ة وخاص��ة قس��م الغ��زل 
تكيي��ف  اجه��زة  اىل  يفتق��ر  ال��ذي 
اىل  حتت��اج  ش��عب  لوج��ود  وذل��ك 
ح��رارة وقس��م م��ن الش��عب حتت��اج اىل 
رطوب��ة وكذل��ك يفتق��ر ه��ذا القس��م اىل 
املش��اريع املهم��ة مث��ل م��رشوع املحل��ج 
لع��دم توف��ر االمكاني��ات املالي��ة ل��ه .
العراقي��ة  الس��وق  انكش��اف   -2
بأس��عار  س��لع  ودخ��ول  للخ��ارج 
ق��درة  ع��دم  ث��م  وم��ن  منخفض��ة 
املنافس��ة وه��ذا  املح��ي م��ن  املنت��ج 
يع��ود اىل سياس��ة االس��ترياد املفت��وح 
الت��ي تنتهجه��ا وزارة التج��ارة. زي��ادة 
اع��داد العامل��ني يف املصن��ع وم��ا يرت��ب 
ع��ى ذل��ك م��ن ضغ��وط كب��رية ع��ى 
التكالي��ف حي��ث يع��اين املصن��ع م��ن 
ع��ن  فائض��ة  كب��رية  اع��داد  وج��ود 
العم��ل مم��ا يوث��ر س��لبيا ع��ى االنت��اج 

. املتحقق��ة  والقيم��ة 
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تق��ادم املكائ��ن واندثاره��ا فني��ا   -3
واقتصادي��ا اضاف��ة اىل اس��تبدال معظ��م 
اجزائه��ا بم��واد احتياطي��ة بديل��ة صن��ع 
يت��م  مل  الس��ابقة  الف��رة  حم��ي ك��ون 

اس��ترياد اي م��واد ختصصي��ة هل��ا .
العم��ل  ظ��روف  توف��ر  ع��دم    -4
اجلي��دة داخ��ل االقس��ام وخاص��ة قس��م 
الغ��زل ال��ذي يفتق��ر اىل اجه��زة تكيي��ف 
اىل  حتت��اج  ش��عب  لوج��ود  وذل��ك 
ح��رارة وقس��م م��ن الش��عب حتت��اج اىل 
رطوب��ة وكذل��ك يفتق��ر ه��ذا القس��م اىل 
املش��اريع املهم��ة مث��ل م��رشوع املحل��ج 
لع��دم توف��ر االمكاني��ات املالي��ة ل��ه .

ع��دم توف��ر امل��واد االولي��ة وخاصة   -5
م��ادة القط��ن .

رداءة اخلام��ات املنتج��ة يف قس��م   -6
الغ��زل م��ن غ��زول واملس��تخدمة يف 
النس��يج  لقس��م  االنتاجي��ة  العملي��ة 
بس��بب تق��ادم مكائ��ن الغ��زل ورداءة 

امل��ادة االولي��ة لاقط��ان .
صعوب��ة اجي��اد اصن��اف اقمش��ة   -7
االس��واق  يف  موج��ود  مل��ا  منافس��ة 
سياس��ة  اىل  يع��ود  وه��ذا  املحلي��ة 
تنتهجه��ا  الت��ي  املفت��وح  االس��ترياد 

. التج��ارة  وزارة 
اس��تخدام م��واد كياوي��ة واصب��اغ   -8

بديل��ة م��ن مناش��ى رشقي��ة وذل��ك 
الرتف��اع اس��عار املنش��أ االص��ي .

اس��تمرار انقط��اع التي��ار الكهربائي   -9
وع��دم وج��ود بدائ��ل اخ��رى يمك��ن 

االس��تفادة منه��ا يف ه��ذا املج��ال .
10-اغ��راق الس��وق املحلي��ة باملنت��وج 
وبأس��عار  االقمش��ة  م��ن  االجنب��ي 
املح��ي  للمنت��وج  ومنافس��ة  زهي��دة 
لع��دم تفعي��ل قان��ون محاي��ة املنت��وج 

. الوطن��ي 
11-يع��اين املصن��ع م��ن ع��دم االهت��ام 
بالتعبئ��ة والتغلي��ف للمنتج��ات وقل��ة 
املنتج��ات  ع��ن  واالع��ان  الدعاي��ة 
،وع��دم االهت��ام بالتس��ويق ودعم��ه 

باالختص��اص يف جم��ال التس��ويق
12يع��اين مصن��ع نس��يج الديواني��ة م��ن 
والتغلي��ف  بالتعبئ��ة  االهت��ام  ع��دم 
للمنتج��ات وقل��ة الدعاي��ة واالع��ان 
االهت��ام  وع��دم  املنتج��ات  ع��ن 
باالختص��اص يف  بالتس��ويق ودعم��ه 

. التس��ويق  جم��ال 

التوصيات
منش��آت  بن��اء  ال��روري  1-م��ن 
صناعيَّ��ة م��ن خ��ال البن��اء اجلاه��ز 
األزم��ة  حل��ل  باملكائ��ن  وتزويده��ا 
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كب��رية  أع��داد  وتش��غيل  الراهن��ة 
امل��واد  دع��م  م��ع  العامل��ني،  م��ن 
اإلنت��اج،  عملي��ة  يف  األولية الداخل��ة 
وحماول��ة إنت��اج امل��واد األوليَّ��ة حملي��ًا.
املنش��آت  تأهي��ل  إع��ادة  2-أمهي��ة 
القائم��ة الت��ي متلكه��ا الدول��ة، ورضورة 
النه��وض هب��ا، ب��ل وحت��ى تطوي��ر 
املنش��آت العامل��ة الت��ي حتت��اج ذل��ك 
منه��ا ع��ى س��بيل املث��ال الركي��ز ع��ى 
الصناع��ات كثيف��ة العم��ل كصناع��ات 
املنس��وجات،  الغذائيَّ��ة،  امل��واد 

والكهربائي��ات.
رشاك��ة  بن��اء  ال��روري  م��ن   -3
جدي��دة ب��ني القط��اع الع��ام واخل��اص، 
أي حتوي��ل املنش��أة اىل قط��اع خمتل��ط 
أو  ذل��ك،  األم��ر  يتطل��ب  عندم��ا 
حتوي��ل ال��رشكات اىل رشكات مس��امهة 
وتش��جيع العامل��ني فيه��ا ع��ى امت��اك 
بحي��ث  الرشك��ة  أس��هم  م��ن  ج��زٍء 
يتول��د ش��عور لدهي��م ب��رورة احلف��اظ 
ع��ى ممتلكاهت��م وتطويره��ا ب��ا حيق��ق 

زي��ادة يف اإلنت��اج.
البن��ى  وتطوي��ر  توف��ري  4-يتحت��م 
التحتيَّ��ة لتش��جيع االس��تثار يف القط��اع 
اخل��اص، والت��ي بدوره��ا تس��هم كث��ريًا 
يف خف��ض تكالي��ف اإلنت��اج والت��ي 

تنعك��س بش��كل إجي��ايب ع��ى رف��ع 
ق��درة املنافس��ة للمنت��ج الوطن��ي.

5-اىل جان��ب الركي��ز ع��ى الصناع��ات 
الت��ي تتمت��ع بتش��ابكات أماميَّ��ة وخلفيَّة 
قوي��ة م��ع غريه��ا م��ن الصناع��ات 
البروكيمياوي��ات  صناع��ة  مث��ل 
وصناع��ة التكري��ر، فض��ًا ع��ن تنمي��ة 
مه��ارات العامل��ني يف جم��ال اس��تخدام 

التكنولوجي��ا احلديث��ة.
االس��تعانة  رضورة  ع��ى  6-ع��اوة 
��ة  باجله��از املرك��زي لإلحص��اء/ مديريَّ
اإلحص��اء الصناع��ي للحص��ول ع��ى 
أس��اء املنش��آت املتوقف��ة وأماكنه��ا. 
اع��ادة توزي��ع العامل��ني الفائض��ني ب��ني 
دوائ��ر ومؤسس��ات الدول��ة االخ��رى 

واعت��اد العال��ة الكف��ؤة .
توصيات )اجلانب العمي(

1-وج��ود مس��احات كب��رية داخ��ل 
املصن��ع يمك��ن ان تك��ون حاف��زا لقي��ام 
للقط��اع  كث��رية  مقرح��ة  مش��اريع 

اخل��اص والع��ام .
2-جتدي��د وحتدي��ث خط��وط انتاجي��ة 
بتكنولوجي��ا جدي��دة وحس��ب م��ا ه��و 

موج��ود يف الع��امل .
3-محاي��ة املنت��وج الوطن��ي وتفعي��ل 
عم��ل التقيي��س والس��يطرة النوعي��ة 
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البضائ��ع  نوعي��ة  ع��ى  للس��يطرة 
ال��واردة.

4-االعت��اد ع��ى اخلام��ات املس��تخدمة 
النوعي��ة  ذات  االنتاجي��ة  العملي��ة  يف 
اجلي��دة ذات مناش��ىء عاملي��ة معروف��ة .
5-اعت��اد نط��ام احلاف��ز للوص��ول اىل 

الطاق��ات التصميمي��ة ك��ا ونوع��ا .
6-اع��داد خط��ط تدري��ب الك��وادر 

االنتاجي��ة . االقس��ام  املوج��ودة يف 
7-اعت��اد برام��ج الصيان��ة الدوري��ة 
والعام��ة لغ��رض احلف��اظ ع��ى املعدات 

وحتس��ني اداه��ا .
8- البح��ث ع��ن االس��واق لتري��ف 
احلكوم��ي  القط��اع  يف  املنتج��ات 
واخل��اص ع��ر انت��اج اقمش��ة لس��د 
حاج��ة املؤسس��ات يف القط��اع اخل��اص 

والع��ام .
9- حماول��ة ط��رح االف��كار الناجح��ة 
الت��ي خت��دم املصن��ع م��ن خال تش��كيل 
وامكاني��ة  املتخصص��ني  م��ن  جل��ان 

تنفيذه��ا حس��ب االولي��ة.
يف  االخ��رى  ال��وزارات  ال��زام   -01
ال��رشاء م��ن رشكات وزارة الصناع��ة 
يتعل��ق  في��ا  وخصوص��ا  واملع��ادن 
بالتجهي��زات الطبي��ة وب��دالت الق��وات 

املس��لحة وق��وى االم��ن الداخ��ي .

11- قس��م الغ��زل بحاج��ة اىل خ��ط 
متكام��ل يف مجي��ع الش��عب االنتاجي��ة 
ك��ون املكائ��ن قديم��ة ومل جي��ري اي 
حتدي��ث او تطوي��ر هل��ا ونوعي��ة االنت��اج 
رديئ��ة لذل��ك فه��و حيت��اج اىل قس��م 
انتاج��ي جدي��د ابت��دأ م��ن النقاش��ات 
والك��راد والس��حب وال��رم والغ��زل 
النهائ��ي ال نت��اج غ��زول بنوعي��ة جي��دة 
تناس��ب اخلط��وط االنتاجي��ة احلديث��ة .
 -12 فت��ح معام��ل اخ��رى مصغ��رة 
مث��ل معام��ل مقرح��ة وه��ي نس��يج 
خي��ط حياك��ة او خي��ط فاني��ا او معامل 
تنت��ج م��ادة غ��ري نس��يجة مث��ل الكان��س 
او الكام��ات او املي��اه املعدني��ة ، والنظ��ر 
اىل م��رشوع املحل��ج يف قس��م الغ��زل .
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املصادر:
املصادر العربية :

 ،)1994( ر  ا  ش��ند  رجي��ش  1- ا   

التصني��ع والتنمي��ة يف الع��امل الثال��ث، 
مطبع��ة املعرف��ة  ، ترمج��ة: حمم��د حمم��ود 

ع��ار، م��ر
 ، حمم��د)2000(  ,براهي��م  2- امح��د   

التج��ارة اخلارجي��ة ودوره��ا يف تنمي��ة 
 1980  ( للم��دة  االردين  االقتص��اد 
– 1995 ( . اطروح��ة دكت��وراه غ��ري 
االدارة  كلي��ة  اىل  مقدم��ة   ، منش��ورة 
واالقتص��اد ، جامع��ة بغ��داد ،الع��راق.
3- األمان��ة العام��ة ملجل��س الوح��دة   

 ،)1976( العربي��ة  االقتصادي��ة 
ع��ى  الصناعي��ة  التنمي��ة  تأث��ريات 
العربي��ة  لل��دول  التج��ارة اخلارجي��ة 
التنمي��ة  اىل مؤمت��ر  ، دراس��ة مقدم��ة 

. بغ��داد    ، الراب��ع  الصناعي��ة 
 ،  )  1995( كاظ��م   ، 4- جاس��م   

ال��واردات  اح��ال  اس��راتيجية 
التصني��ع  وانعكاس��اهتا ع��ى عملي��ة 
العل��وم  جمل��ة   ، النامي��ة  البل��دان  يف 
االقتصادي��ة واالداري��ة ، املجل��د الث��اين 
. بغ��داد   جامع��ة   ، الث��اين  الع��دد   ،

5- جاس��م ،محي��د )1979( ، االقتص��اد   

 ، باب��ل  جمم��ع  مكتب��ة   ، الصناع��ي 

الع��راق .
,البيئ��ة  كاظ��م)2010(  6- حال��وب   

االس��تثارية املائم��ة لقط��اع االع��ال 
يف الع��راق ، جمل��ة العل��وم االقتصادي��ة 
واإلداري��ة املجل��د)19( الع��دد )74( 
، كلي��ة االدارة واالقتص��اد ، جامع��ة 

بغ��داد ، الع��راق، 2010.
7- احل��ادي ، ع��ي جميد مح��د )1986(،   

امكان��ات واجتاه��ات التنمي��ة الصناعي��ة 
 ، اخلليج��ي  التع��اون  يف دول جمل��س 
اطروح��ة دكت��وراه ) غ . م ( ، مقدم��ة 
اىل كلي��ة االدارة واالقتص��اد ، جامع��ة 

بغ��داد ،الع��راق ،
8- خل��ف ،  فلي��ح حس��ن )1985(،    

للتنمي��ة  األنس��ب  االس��راتيجية 
الصناعي��ة يف الع��راق ، تنمي��ة الرافدي��ن 
 ، ايل��ول   ، ع��رش  اخلام��س  الع��دد   ،

جامع��ة املوص��ل  .
1-ش��ري وك��وف ،)1977( ، وجه��ة 
نظ��ر س��وفيتية يف اس��راتيجية التصني��ع 
يف البل��دان النامي��ة ، ترمج��ة كأم��ران ق��ره 
داغ��ي ، جمل��ة النف��ط والتنمي��ة ، بغ��داد  

.
 ، كاظ��م)2004(  ن��زار   ، 9- صب��اح   

الصناع��ات التحويلي��ة ب��ني رضورات 
التحدي��ات  و  والتحدي��ث  التأهي��ل 
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للعل��وم  القادس��ية  جمل��ة   ، البيئي��ة 
اإلداري��ة واالقتصادي��ة ، املجل��د األول 
، الع��دد األول ، جامع��ة القادس��ية ، 

الع��راق .
10- عاب��د، حمم��د س��عيد )2001( ،   

التج��ارة الدولي��ة ، مطبع��ة االش��عاع ، 
االس��كندرية ، م��ر .

العزي��ز  عب��د  الكري��م،  11- عب��د   

اث��ر  قي��اس   ،)2007( مصطف��ى 
العوام��ل املح��ددة للنات��ج الصناع��ي 
التحوي��ي يف س��وريا واالردن للم��دة 
) 1980 – 2002( تنمي��ة الرافدي��ن ، 
املجل��د )29( ، الع��دد )88( ، جامع��ة 

 . الع��راق   ، املوص��ل 
س��اري  ناج��ي   ، 12- ف��ارس   

القط��اع  واف��اق  )2018(،واق��ع 
الصناع��ي يف الع��راق ،جمل��ة االقتص��اد 

الع��دد36.  ، اخلليج��ي 
2-فيح��ان، مم��دوح عط��ا اهلل )2006(، 
تأث��ري االس��تثار االجنب��ي املب��ارش ع��ى 
هي��كل الص��ادرات الس��لعية يف ال��دول 
 ) م  غ.  ماجس��تري)  رس��الة   ، النامي��ة 
مقدم��ة اىل كلي��ة االدارة واالقتص��اد ، 

اجلامع��ة املس��تنرية  ،بغ��داد .
الرس��ول  عب��د  ب��ان   ، 13- حمبوب��ة   

نظ��ام  تطبي��ق  متطلب��ات   ،)2007(

املي��زة  اإلحص��اء الواس��ع يف حتقي��ق 
غ��ري  ماجس��تري  رس��الة   ، التنافس��ية 
منش��ورة ، مقدم��ة اىل جامع��ة الكوف��ة / 
كلي��ة االدارة واالقتص��اد ، الع��راق  .
عم��ر)1976(   ، الدي��ن  14- حم��ي   

النهض��ة  دار   ، والتنمي��ة  التخل��ف   ،
. ،ب��ريوت  العربي��ة 

15- خمل��ف ،صبح��ي امح��د)2020(،   

مش��كات توق��ف املنش��آت الصناعي��ة 
حمافظ��ات  يف  الكب��رية  التحويلي��ة 
)دراس��ة  بغداد-البرة-االنب��ار 
العل��وم  دراس��ات  جمل��ة   ،) حتليلي��ة 
االنس��انية واالجتاعي��ة ، املجل��د 47، 

. الع��راق  ملح��ق1،  الع��دد4، 
16- موح��ي ، ج��واد كاظ��م )2019   

القط��اع  دع��م  اس��راتيجية  تقي��م   ،)
الصناع��ي اخل��اص يف الع��راق ع��ى 
التج��ارة  منظم��ة  اتفاقي��ات  وف��ق 
غ��ري  ماجس��تري  رس��الة   ، العاملي��ة 
منش��وره ، كلي��ة االدارة واالقتص��اد ، 

. الع��راق   ، بغ��داد  جامع��ة 
17- النجفي ،سامل توفيق)1988 (، د.   

حممد صالح القريي ، مقدمة يف اقتصاد 
التنمية ، مديرية دار الكتب ،  جامعة 

املوصل، العراق .
 ،  )2013(، التخطي��ط  18- وزارة   
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اجله��از املرك��زي  لإلحص��اء ، مديري��ة 
الصناع��ي.    االحص��اء 

19- وزارة التخطي��ط)2013(، اجله��از   

وتكنولوجي��ا  لإلحص��اء  املرك��زي 
احلس��ابات  مديري��ة   ، املعلوم��ات 

. القومي��ة 
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Abstract.

Industry is the main engine of economic 

and industrial development through its 

performance and active role in the formation 

of the domestic product, and its importance 

lies in its influential role in protecting the 

national industry by increasing exports and 

decreasing imports, as well as in absorbing 

the huge numbers of labor and its ability to 

achieve technological progress. The industry 

in Iraq suffers from many problems and 

obstacles that have caused a severe decline 

in economic performance, most notably: 

the suspension of most production lines, 

the obsolescence of the technology used in 

them, the destruction of the infrastructure 

of this industry such as )electricity, water, 

means of transport and communications, 

.... and others(, and the weakness of The 

local market, the deterioration of the 

living situation of consumers, the policy 

of commodity dumping, as well as the 

financing problems and low economic 

performance And the lack of a stable 

political environment, as well as problems 

related to laws and legislation, and the 

lack of a strategic vision for industrial 

development in line with the industrial 

reality in Iraq. Accordingly, this requires 

preparing the initial requirements to create 

a suitable environment for reforming the 

national industry, and identifying the most 

important strategies and core policies that 

must be Working on them as important 

priorities for the advancement of the 

industry, and enabling it to overcome its 

crisis and the challenges it faces. Hence, the 

state must have a future industrial vision 

aimed at building an advanced industrial 

sector, that defines the long-term directions 

of the Iraqi industry, which constitutes a 

general framework for the directions of 

industrial plans and a criterion for choosing 

its policy , to ensure their competition and 

complementarity.


