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 الممخص:
ىناك اعتبارات عدة ينبغي مراعاتيا  ،يةى جانب العوامل التقميدلإفي العراق 

في صناعة الخرسانة الجاىزة والكثير من الصناعات التي تستيمك كميات كبيرة من 
ا ثير كمفتيا أيضً أالمواد الخام تتجاوز مجرد توافرىا في مكان معين كما قد تتجاوز ت

دم التقني ومنيا الجانب األمني وظيور مناطق جديدة كمصادر لمخامات المختمفة والتق
دى إلى إمكانية استغالل الخامات ذات أفي عممية تنقية الخامات بكمف اقتصادية 

ذلك نجدىا في ،لالمنتج النيائي تكمفةلى انخفاض كمفتيا من إمما يؤدي  ،قلالجودة األ
وىي ،وجميع المقالع ال تتساوى نسبة زيادتيا مع زيادة عنصر المسافة لمكيمومتر الواحد

ع بعض نظريات التوطن الصناعي التي تفترض ثبات نسبة الزيادة مع بذلك ال تتفق م
 .نسبة المسافة

عالية  تكمفةالمنتج النيائي وىي  تكمفةالمادة الخام من  تكمفةوبمقارنة نتائج 
لحصول عمى المادة الخام يتوضح عدم وجود قوة ا ا مع اتجاىات المعامل فيجد  

ة الخام عمى الرغم من الكميات الكبيرة التي مل ومواقع الماداقع المعاارتباط بين مو 
ستيمكيا متجاوزة دليل قياس المادة الخام، ويعود ذلك لقدرة المنتجات عمى تحمل ت

ا تكاليف النقل المختمفة وطبيعة الصناعة من النوع الذي يستخدم خامات ال تفقد وزنً 
المثال ترتفع في  ثر نسبة كمفتيا باختالف نوع المنتج، فعمى سبيلأوتت ،عند تصنيعيا

سعار أسعار الركائز مقارنة بألى انخفاض إا نظرً  ،منتج الركائز عما ىي في الروافد
 ،طول(أ)تحتاج وقت  نتاجاإلفي مراحل  اكثر دقة وتعددً أيا إنتاجيكون الروافد التي 

ثرىا بالوضع السياسي ألى جانب تإواتجاىاتيا التسويقية  األسواقلذلك تختمف حجوم 
 .دي ودور الشركات األجنبية لالستثمار والعالقات الشخصيةواالقتصا
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Abstract:  

  In Iraq, beside traditional factors there are many aspects must 

be taking into consideration in manufacturing precast concrete and 

many industries that consume great quantities of raw materials that 

exceed its availability in certain locations and exceeds also the 

influence such as security and appearance of new sites as resources of 

various raw materials.Also the advanced technology in purifying raw 

materials in economic costs makes it possible to use the less quality 

raw materials which cause reduction in finished product costs.Thus we 

fou8nd that in stone quarries its increase rate is does not suit 

increasing of distant element of one kilometer.So it is not in 

accordance with some theories of industry settling that suppose 

increase rate stability with distant rate. 

In comprising the results of raw materials costs with finished 

product costs,which is very high cost considering factories trends in 

obtaining raw material,it is clear that there is no collaboration force 

between factories location and raw materials locations,although the 

huge amounts they consumes exceeds the manual of raw materials 

measuring.This is due to the products ability to pay various 

transportation costs and the nature of industries from the type that uses 

raw materials that do not loss any weight in manufacturing.Their costs 

rate are influenced by the various product type.for example the costs 

increase in piers product than in beams because of the cheap price of 

piers in comparison with beams that need precise complex production 

(needs longer time).Thus the magnitudes of markets and thgeir 

marketing directions are varied besides they are influenced by 

political and economic, roles of investment foreign companies and 

personal relations. 
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  :مقدمةال

لمكانية ال سيما والتنمية اين تطور صناعة الخرسانة الجاىزة لى العالقة بإا نظرً 
حد متطمبات تطوير البنية التحتية أكونيا توفر  العمراني في مجال التقدم
Infrastructure)نشاء إك ،( التي تستند عمييا الصناعة والتطور االقتصادي الشامل

وبناء المجمعات السكنية والمؤسسات الخدمية المختمفة ال سيما في الدول التي السدود 
 Technology) من الصناعة البسيطة ذات التكنولوجيا التقميدية تسعى لالنتقال

Traditional ) الحديثةإلى الصناعةIndustry) Modern)،  الذي الواسع  نتاجاإلذات
عممية توقيع المشاريع الصناعية أىمية كبيرة لما ، فقد احتمت يواكب النمو السكاني السريع

كونيا  (Spatial developmentليا من دور رئيس في مجال تحقيق التنمية المكانية)
قتصادي واالجتماعي تمثل القاعدة األساسية التي ُتسيم في تعزيز فرص تطوير الييكل اال

 .ىالتلإلقميم، من خالل تحقيق االستغالل األمثل لما يمتمكو من مؤ 

ة المشاريع الصناعية مثل لعالقتو بنشاط وديمومىمية دراسة الموقع األأتبرز  
بنية ( كاألFixed Cost)سواء التكاليف الثابتة  ،قامتياإثيرىا في تكاليف أمن خالل ت

ية غير الثابتة نتاجاإلالعوامل المؤثرة في كمف مدخالت ومخرجات العممية  وأالت واآل
ا لمديناميكية السريعة التي تتصف بيا ونظرً  ؛خام المختمفة والمنتجاتوالمتمثمة بالمواد ال

حركة الصناعة اليوم في العالم والناتجة عن عصرنة المجتمعات عمى نحو عام وما 
ن أبات من غير الممكن  ،ذاك وأىمية النسبية ليذا العامل يتبعيا من تغير في األ

 .ىميةفي مستوى تمك األ ىميتو دون تغيرأو ميزة يمتمكيا بأيحتفظ موقع 

 :(Research Probemمشكمة البحث ) -وًل أ

 :تحددت مشكمة البحث بالتساؤل اآلتي

مع فرضيات في العراق  لصناعة الخرسانة الجاىزة المكاني التوزيعىل يتوافق  -1
 ؟ المواد الخام ثيرأفيما يتعمق بتالتوطن الصناعي التقميدية 
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 ؟سواق المنتجاتأديد اتجاىات ىل تتحكم مواقع المادة الخام في تح -2

  :((Research Hypothesis  فرضيات البحث -اثانيً 

معظم صناعة الخرسانة الجاىزة في العراق مع لتوطن ال يتوافق الواقع الفعمي  -1
 فرضيات التوطن الصناعي التقميدية.

 .ثير مواقع المادة الخام في العراق في توجيو السوقأضعف ت  -2

 :(Research objective) هدف البحث -اثالثً 

  :ىدافمن األعمى تحقيق ما يأتي  اشتمل البحث

وفق دراسة تسميط الضوء عمى واقع صناعة الخرسانة الجاىزة في العراق  -1
ا عن جغرافية متخصصة وشاممة من الناحية الصناعية واالقتصادية بعيدً 

 .التفاصيل التقنية والتي حظيت باىتمام ودراسات واسعة في مجاليا

مدى نجاح العالقة بين توطن الصناعة وجاىزية اإلقميم من خالل ما  تحديد  -2
خمق قيمة يمتمكو من مقومات لتوطنيا بمقياس مدى قدرة ىذه الصناعة عمى 

 .مضافة

  :((Research Boundariesحدود البحث  -ارابعً 

  -بعاد اآلتيــة:تحددت حدود البحث باأل
ومحافظات ذي قار وميسان  )*(ميم كردستانقإالعراق ما عدا  :الحدود المكانية -أوًل 

 وديالى وصالح الدين لخموىا من الصناعة محل البحث.
  :(2016-2003)ويتحدد بالمدة  :الحدود الزمانية -اثانيً 

  .ىمية النسبية لكمف المادة الخام وأثرىا في عممية اختيار الموقع الصناعياأل -1
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  .نتاجاإل تكمفةن المادة الخام م تكمفةىمية النسبية لاأل -0

مكانية إمنتج معين يزيد من تعقيد  إنتاجن تعدد المواد الخام الداخمة في إ
نو من النادر أتحديد عالقة واضحة بين موقع الصناعة والمادة الخام عمى اعتبار 

المادة الخام  تكمفة، لذا فإن يا عمى مادة خام واحدةإنتاجوجود صناعة تعتمد في 
وذلك بحسب طبيعة  ،خرىألى إمنتج النيائي تختمف من صناعة ال تكمفةونسبتيا من 

ثير ىذه المواد أالصناعة ونوع وكمية المادة الخام التي تستيمكيا، وبذلك يختمف ت
 .كعامل جذب موقعي لتوطن الصناعة

 ساليب قياس العالقة بين موقع الصناعة وموقع المادة الخامأفقد تعددت  ،لذا 
، اكثرىا وضوحً أالذي يعد  نتاجاإل لى مجمل تكاليفإالخام  المادة تكمفةمقياس  منيا

يا في الصناعة محل البحث ففي العراق ىناك اعتبارات عدة ينبغي مراعات ،ومع ىذا
من الصناعات التي تستيمك كميات كبيرة من المواد الخام تتجاوز مجرد  والكثير

 :منيا ما يأتيا و ثير كمفتيا أيضً أتوافرىا في مكان معين كما قد تتجاوز ت
عمى نحو خاص يفرض الجانب األمني دوره في تحديد مصدر المادة الخام و  -1

(، عمى اعتبار انتشار مقالعيما في مناطق تتفاوت في خامّي )الحصى والرمل
مني، فقد تتوجو معامل صناعة الخرسانة من مواقع درجة استقرارىا األ

ا ا واستقرارً منً أكثر ألبعد واأللى الموقع اإا منيً أقرب غير المستقرة الخامات األ
ومن ثم  ،المادة الخام تكمفةلى ارتفاع إضافية تؤدي إمتحممة تكاليف نقل 

لى ارتفاع كمف الخامات قميمة إالمنتج وارتفاع سعره، كما قد تؤدي  تكمفة
سعار أثير ارتفاع الطمب مقابل انخفاض أمنة تحت تالجودة في المواقع اآل

بين  خدام ىذه الخامات، كما حصل في المدة ماالمنتجات الناتج عن است
ذ اضطرت معظم المعامل في بغداد والمحافظات إ ،(2010-2015)
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فظات ميسان ا وىي محامنة نسبي  لى مقالع المحافظات اآلإن تتوجو أالمجاورة 
منة والمتمثمة ، بدال من مقالع المحافظات غير اآلوواسط والنجف وكربالء

ديالى التي تمتاز بجودة خامتيا، كما تؤثر عمى بمحافظات صالح الدين و 
و استيراد الخامات كما في تعرض محافظة نينوى أكمف نقل المنتجات 

لى تحويل اتجاه إ( مما اضطر 2018-2014في المدة ) منيلالضطراب األ
صبح تسويق ألى الموصل، فإغالق الطرق المؤدية إبعد النقل المعتاد 

ربيل( بدال من أ -وردة يتم عن طريق )دىوكالمنتجات ودخول المواد المست
و منفذ فيشخابور إلى أبراىيم الخميل، إالموصل( عبر منفذ  –طريق )دىوك

 زاخو، ثم الموصل ومنيا إلى باقي محافظات العراق. 

سعار أظيور مناطق جديدة كمصادر لمخامات المختمفة يساعد عمى خفض  -2
ىذه الخامات كسب  إنتاجو معامل أصحاب مقالع أذلك لمحاولة  ؛الخامات

سواقيم يساىم وعمى نحو كبير في خفض نسبة أالمستيمكين لتوسيع امتداد 
والفارج ، كما في شركات سما الدوح نيائيالمنتج ال تكمفةالمادة الخام من  تكمفة

سمنت بفروعيا المختمفة في العراق حين قامت بتخفيض األ نتاجالفرنسية إل
/ 140)ل صناعة الخرسانة الجاىزة من لى معامإالمباع  سمنتسعر األ

مستفيدة من مزايا  ،(1)(2012سنة ) / دوالر/طن(95لى )إدوالر/ طن( 
 إنتاجعادة تشغيل معامل إالتصريف الكبير لمنتجاتيا، وكذلك الحال عند 

السميمانية(، وكذلك بالنسبة -ربيلأ-قميم كردستان)دىوكإالحديد في محافظات 
 صحاب معامل التنقية والتكسير،أالحصى والرمل و  والمستثمرين الجدد لمقالع

المنتج في  تكمفةوتؤثر ىذه المواقع الجديدة وعمى نحو كبير فضال عن تحديد 
ذ وبفضل التخفيضات الكبيرة إ ،تغيير توجو المعامل نحو مصادر المادة الخام

مكان تحمل تكاليف النقل مع الكميات صبح باإلأ ،التي تعطى لمجيات المنتجة
 .كبيرة التي تستيمكيا من الخاماتال
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و استيراد مباشر لخامات أو وكاالت شراء أامتالك الجيات المنتجة مقالع  -3
سمنت يجعل من كمف المادة الخام منخفضة بالنسبة لمنتجاتيا الحديد واأل
 .الشراء من الوكالء تكمفةمقارنة ب

ى إمكانية دى التقدم التقني في عممية تنقية الخامات بكمف اقتصادية إلأ  -4
 تكمفةلى انخفاض كمفتيا من إقل مما يؤدي استغالل الخامات ذات الجودة األ

 .المنتج النيائي

 تكمفةي سواء في تحديد نسبة كمفتيا من مجرد وجود ىذه الخامات اليكف -5
ن الموضوع يتعمق بجودة إذ إ ؛و كعامل من عوامل التوطن الصناعيأ نتاجاإل

 .المختبري المنتجات ومدى نجاحيا في الفحص

فإن نسبيا في  ،الخرسانة الجاىزة إنتاجوبسبب تعدد المواد الخام الداخمة في 
سعارىا الناتج عن أخر، وبسبب تباين آلى إتصنيع المنتج النيائي تختمف من منتج 

 ،عن خصائصيا ومدى مطابقتيا لمواصفات الجودة العالمية تباين نوعياتيا فضاًل 
الوحدة المنتجة وبحسب نوع المنتج  تكمفةكمفتيا من ا في نسبة يضً أفإنيا تتباين 
( والعمر الزمني لممنتج، فعمى يندسية المطموبة كقوة االنضغاط )التحملوالخصائص ال

 :(2)تية في تصنيع الخمطات الخرسانيةسبيل المثال ال الحصر ُتعتمد النسب اآل

ل سمنت مقابل حجمين من الرموتعني حجم واحد من األ :(4-2-1) نسبة - أ
 ربعة حجوم من الحصى لنفس وحدة القياس المستخدمة.أو 

سمنت مقابل حجمان من ( وتعني حجم ونصف من األ6-2 -1,5نسبة )- ب
 .الرمل وستة حجوم من الحصى لنفس وحدة القياس المستخدمة

المنتج النيائي اتخذنا  تكمفةىمية النسبية لممادة الخام من لذلك ولبيان األ
 ا:نموذجً أيد والروافد منتجات عوارض السكك الحد
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 )**(ا(نموذجً أ)معمل عوارض السالم في محافظة بغداد  عوارض السكك الحديد -1

يا النمطي الموحد والذي استخدم فيو المعمل إنتاجتمتاز صناعة العوارض ب
-2009) نتاجاإلكميات متماثمة من المادة الخام من حيث الكمية والنوعية طيمة مدة 

ىمية النسبية دقة من غيرىا من المنتجات في تحميل األ كثرأمما جعميا  (2016
الوحدة المنتجة  تكمفةمكان تحديد ذ باإلإ ،المنتج النيائي تكمفةلكمف المادة الخام من 

 ( 1، جدول )تيسعار المفرد والتي يمكن توضيحيا من الجدول اآلأب
 (2) جدول

 العوارض  نتاجالمادة الخام ل  تكمفةهمية النسبية لاأل

 دينار (0222-0222لمنتج النهائي لممدة )ا تكمفة من
  نتاجال  تكمفة السنة

 /بالمميون دينار 

المواد الخام  تكمفة
الكمية/ بالمميون 

 دينار

المادة الخام  تكمفة
 % نتاجال  تكمفةمن 

قيمة 
المادةالخام / 

 لممفرد

المادة  تكمفة
 الخام / مفرد %

0222 222022 022222 22 222222 22 

0222 222222 202222 22 222222 22 

0220 222222 202222 22 222222 22 

0222 222222 222222 22 222222 22 

0222 022222 222222 22 222222 22 

 :ثة باالعتماد عمىالمصدر: عمل الباح

 .2016بيانات غير منشورة،  ،وزارة النقل، قسم التخطيط  -1

 الدراسة الميدانية. -2
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 :(Girder) الروافد .2

المادة الخام في منتج الروافد عن منتج عوارض السكك  تكمفةيختمف احتساب 
الحديد باختالف خصائص المادة الخام المستخدمة في تصنيعيا من حيث كمياتيا ونسبيا 

وذلك الختالف خصائص المنتج نفسو من حيث الحجم والنوعية ومن حيث  ؛ونوعياتيا
لى إتمد عمى الغرض من استخدام المنتج مما يؤدي جودة المواد الخام المستخدمة والتي تع

اختالف كمفتيا الكمية، لذا فإن ارتفاع او انخفاض القيمة المضافة لممنتجات قد ال تعني 
، ويظير الجدول ما يتشرك عنصر الجودة في تحديدىانإ ،فحسب نتاجاإلزيادة كمية 

نتجات الروافد باعتماد منتجات المنتج النيائي لم تكمفةالمادة الخام من  تكمفةتي نسبة اآل
 (2ا، جدول )نموذجً أمعمل النيضة في محافظة بغداد 

 (0جدول )

 المنتج النهائي لممدة تكمفة الروافد من  نتاجهمية النسبية لكمف المادة الخام ل األ

 ( /دينار0222-0222)

 /  نتاجال  تكمفة السنة
 بالمميون دينار

المواد الخام  تكمفة
 ن دينارالكمية/ بالمميو

 المادة الخام  تكمفةنسبة 
 % نتاجال  تكمفةمن 

0222 02222 22222 22 
0222 02222 22222 20 
0222 22222 200 22 
0220 222 200 22 
0222 222 002 22 

 المصدر:عمل الباحثة باالعتماد عمى: 
  .2016بيانات غير منشورة،  سكان، معمل النيضة،عمار واإلوزارة اإل -1
 اسة الميدانية.الدر  -2
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المنتج النيائي ارتفاع نسبتيا  تكمفةالمادة الخام من  تكمفةنالحظ من تحميل 
الروافد تتراوح بين  إنتاج%( في عوارض السكك الحديد مقابل نسب كمف 63لى )إ
لى حساسية المنتج التي إخامات العوارض  تكمفة(، ويعود ارتفاع % 45 -40)

وزان ذي تسمطو حركات القطارات نتيجة سرعتيا واألتتطمب قوة تحمل عالية لمضغط ال
، لذا يجب استخدام خامات ذات جودة عالية إلطالة العمر العالية التي تحمميا

( سنة وبحسب نوع المادة الخام 25االفتراضي لممنتج )العوارض( والذي يقدر ب)
 .وزانياأالمستخدمة ونسبة حركة القطارات و 

عالية  تكمفةالمنتج النيائي وىي  تكمفةالخام من المادة  تكمفةوبمقارنة نتائج 
ا مع اتجاىات المعمل في الحصول عمى المادة الخام يتوضح عدم وجود قوة جدً 

ارتباط بين موقع المعمل ومواقع المادة الخام عمى الرغم من الكميات الكبيرة التي 
نتجات عمى تحمل يستيمكيا متجاوزة دليل قياس المادة الخام، ويعود ذلك لقدرة ىذه الم

تكاليف النقل المختمفة من جية والذي يفسر فمسفة السياسات الحكومية االقتصادية في 
توقيع المشاريع الصناعية في مواقع مختمفة بعضيا خال من توافر المادة الخام، ومن 

ا عند خرى طبيعة الصناعة من النوع الذي يستخدم خامات ال تفقد وزنً أجية 
ثرىا أ( لبيان material indexى تعذر قياس دليل المادة الخام )لإا ونظرً  ؛تصنيعيا

فقد لجأت  ،في التوطن الصناعي لتعدد المنتجات وتنوع المادة الخام المستخدمة فييا
( والثاني Pileول بالركائز )يتمثل األ :اعتماد نوعين من المنتجات إلىالباحثة 
ا كبرىا حجمً أا و منتجات استخدامً كثر الأ( لبيان ذلك لكونيما من Girderبالروافد )

 تي:أا وكما يووزنً 
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 وزن المادة الخام      دليل المادة الخام =
 وزن المنتج النيائي

 = )***(دليل المادة الخام لمنتج الركائز -1
  056،1=  طن 2،500÷ طن  2، 640

 )****(دليل المادة الخام لمنتج الروافد -2
  1 ،048طن =  25÷ طن  26،2

نيا من إ( مما يعني 1)يل المادة الخام تجاوز الناتج عنلونالحظ من د
 .الصناعات التي ترتبط بمواقع المواد الخام

  :نتاجال  تكمفةالنقل من  تكمفةهمية النسبية لاأل -اثانيً 
لييا عند اختيار الموقع األنسب ىي مدى قدرة إمن العوامل التي يجب النظر 

لذي حددتو الكثير من نظريات الموقع ا (3)جمالي كمف النقلإاإلقميم عمى خفض 
ذ قد تصل إ ؛في قرارات اختيار الموقع االتوطن الصناعي بكونو العامل األكثر تاثيرً 

-20لى )ا  ، و يف التصنيع كما في صناعة التعدين%( من تكال 35 -25) إلىكمفتو 
  .(4)%( في الصناعات التحويمية30

 تكمفةثره في تغيير أمواصالت لو والطرق وال نتاجاإلن التطور التقني لجوانب إ
فيي  ،لصناعة الخرسانة الجاىزةا بالنسبة ، وىذا ما يظير جمي  العمل والطاقة والنقل

)المعمل اموضعي   صولياأتمتاز عن غيرىا من الصناعات التي تتميز بثبات 
ثير العالقة بين كمف أ، وبحسب تقامة المعامل ومواقعياإ، باختالف آلية وممحقاتو(

 :تيةنواع اآللى األإقل وتحقيق الربحية المطموبة تقسم المعامل المنتجة لمخرسانة الن
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 :المعامل الثابتة - أ
خرى بثبات موضعيا صول الثابتة والتي تتشابو مع المعامل األوىي المعامل ذات األ

ما تكون كبيرة الحجم وتتطمب مساحات واسعة لبناء المسقفات،  اوىيكميا، وغالبً 
 .، وساحات وقوف آليات النقلوالتخزين والمولدات الكيربائية اجنتاإلكمسقفات 

 :ب: المعامل المتنقمة
قطع كونكريتية كبيرة الحجم، لكن  إنتاجتتشابو مع المعامل الثابتة في قدرتيا عمى 

، وىي عبارة عن خالط مركزي كبير محمول عمى عجالت وليا قلأية إنتاجبطاقة 
ا تمتاز بإمكانية مبيا المعامل الكبيرة الثابتة، كماآلالت والمعدات ذاتيا التي تتط

وىي تختمف عن  لى آخر بعد انتياء العمل الموقعي،( من مكان إنقميا )تحريكيا
إذ يتطمب النوع الثابت عوامل التوطن التقميدية  ؛المعامل الثابتة في أسباب إقامتيا

القرب من المواد ىميا )أوالتي قرارات توطن الصناعات التقميدية التي تؤثر في 
فتعتمد  ،ما في المعامل المتنقمةأ، (مصادر الطاقة -طرق النقل  -السوق –الخام 

قرارات اإلنشاء عمى دراسات الجدوى االقتصادية والتي تقارن فييا بين البدائل 
في حال حصل المعمل عمى فرصة تجييز موقع  تكمفةقل أالمتاحة التي تحقق 

 :لتي تكون كاآلتي معين )سوق( بعيد عن موقعو وا
وبذلك  ،لى موقع التجييز )السوق(إنقل المنتجات مباشرة من المعمل الثابت  -1

 قد تتحمل تكاليف نقل عالية.
وبذلك تختصر كمف  ؛مباشرة نشاء معمل متنقل في موقع العمل )السوق(إ -2

ا في ىذا النوع من ا جد  النقل وتكسب عامل الوقت الذي يعد ضروري  
تي أ، وىنا ينشاء عاليةإنيا قد تتطمب كمف إال إالمنتجات الصناعات في نقل 

قل أدور المخطط االقتصادي في دراسة الجدوى في تحديد الحالة التي تعطي 
 .قصى ربحيةأتكاليف و 
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  :المعامل الحقمية - ت
ذا تم صنع مكوناتو في الموقع لتقميص نفقات إ اكثر توفيرً أتكون عممية البناء 

استخدام المعامل المتنقمة وىي  إلىن الجيات المنتجة لذا تمجأ العديد م ،النقل
)السوق(، تكون تنصب في موقع العمل  نتاجاإلمعامل صغيرة محدودة المساحة و 

ما تترك في مواقع العمل بعد االنتياء الرتفاع  ا، وىي غالبً ثابتة )غير متحركة(
تتطمب كميات  التي (األسواقلذا فيي تستخدم في المواقع ) ،تفكيكيا ونقميا تكمفة

 إلىما يصار  ا، وغالبً قامة ىذه المعامل الصغيرةإلتغطية تكاليف  نتاجاإلكبيرة من 
نجاز العمل، وىي تخضع في إكثر من معمل حقمي واحد لضمان سرعة أقامة إ

 دراسات الجدوى التي تعتمد عمييا المعامل المتنقمة. إلىقامتيا إقرارات 
النقل فيما  تكمفةن تتجاوز عقبة أة الجاىزة فقد استطاعت صناعة الخرسان ،وبذلك

مكانية نقل المصنع إالتي تتمتع بيا في  يتعمق بقرارات التوطن الصناعي لممرونة
لى، و دنىحدىا األ إلىالنقل  تكمفةمما يعني اليبوط ب ،قمب السوق مباشرة إلى  ا 

 تكمفةالنقل ونسبتيا من  تكمفةجانب ذلك ىنالك العديد من العوامل المؤثرة في 
 :تيأي ىميا ماأالمنتج النيائي 

 ،الذي تمتاز بو المنتجات (Mass Production)النمطي الواسع  نتاجا لإلنظرً   -1
دنى، وبذلك تستطيع حدىا األ إلىالوحدة المنتجة  تكمفةمكان اليبوط بفإن باإل

 .عن كمف النقل ية فضاًل نتاجاإلمواجية كمف مدخالت العممية 
إمكانية اإلفادة من  إلىالتوطن الصناعي عند النظر  يؤثر الموقع في قرارات -2

من موانيء محافظة البصرة محممة  النقل الكبيرة )تريالت( القادمةوسائل 
بالبضائع باتجاه محافظات شمال العراق مارة بمحافظات الجنوب والفرات 

ذ تستغل ىذه المحافظات الناقالت لتحميميا عند عودتيا بالمنتجات إ ؛وسطاأل
لىمات المختمفة من و والخا قل من أ إلىىذه المحافظات بكمف واطئة تصل  ا 
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ا ا عرضي  ن التحميل عند العودة يعد ربحً أالنقل االعتيادية، ذلك  تكمفةنصف 
ن المحافظات أا، مما يعني ا من العودة فارغً لمجية المالكة لمناقالت عوضً 

بالمنتجات نحو  ما تستغل ىذه الناقالت لتحميميا االشمالية والوسطى غالبً 
ا ما تستغل ىذه الناقالت ا غالبً ( تحديدً يا، والمحافظات الجنوبية )البصرةسواقأ

تصنيعيا في لتحميميا بالخامات من مناطق الشمال والوسط نحو معامل 
  .، والحال كذلك عند عودة الشاحنات فارغة من منافذ الشمالالبصرة

ا الرتفاع فنظرً  ؛د كمف النقلليات التحميل والتفريغ )كرين( في تحديآتؤثر  -3
، لذا ون عالية وتدخل ضمن تكاليف النقلاستعماليا تك تكمفةفإن  ،ثمانياأ

النقل عمى  تكمفةكثر قدرة عمى التحكم بأليات تكون المعامل المالكة ليذه اآل
فادة من مردودات التحميل والتفريغ في التعويض عن كمف مكانية اإلإاعتبار 

ضافية في حال إة بالمعامل التي تضاف ليا كمف نقل النقل العالية مقارن
 .(1)، صورة رقملياتاستئجارىا ليذه اآل

 ليات التحميل والتفريغآمجموعة من  (2صورة )

 

 

 

 

 

 

 3/6/2017معمل كربالء في محافظة كربالء لمبناء الجاىز بتاريخ  إلىلمصدر: الزيارة الميدانية ا
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لخامات من حيث الحجم والوزن يؤدي اختالف طبيعة العديد من المنتجات وا -4
كما في ناقالت  ،ثمانياأضرورة استعمال ناقالت تخصصية تمتاز بارتفاع  إلى
وفي حال اضطرت الجيات  سمنت )السايمو( وناقالت السقوف والجدران،األ

، فإن ذلك يساىم في زيادة كمف النقل ،و استئجارىاأشرائيا  إلىالمستفيدة 
 .(2صورة )

مني كعامل مؤثر في قرارات التوطن الصناعي لما لو من األدخول الجانب  -5
ية نتاجاإلعاقة دخول وخروج مدخالت العممية إو أعالقة في تسييل 

ثيرىا أمنية )نقاط التفتيش(، ومن ثم تبسبب انتشار السيطرات األ ؛ومخرجاتيا
 .منيأفي اختالف كمف النقل بين المناطق بحسب ما تتمتع بو من استقرار 

رات الناتجة عن االكتظاظ السكاني وما ينشأ عنو من ضغط عمى البنى ثيأالت -6
التحتية السيما في مجال النقل كعرقمة السير وتأخيره الناتج عن االختناقات 

، مع ما تمتاز بو منتجات الخرسانة الجاىزة من صعوبة في الحركة لمروريةا
 .وزانياأضخامة حجم منتجاىا وارتفاع  الناتجة عن

دخال المواد إلتزام بالوقت في عممية التجييز الذي يتطمب سرعة في ضرورة اال -7
موقع التنفيذ،  إلىيصال المنتجات إالخام وعممية التنفيذ التي تتطمب سرعة في 
 ؛ا مع عامل الوقتتتناسب عكسي   يجعل كمف النقل في حال الوقت المشروط

ا مع ردي  ضافية عن الساعات المعتادة، وطإالسير ساعات  إلىذ ُيضطر إ
 . )*****(كثافة حركة النقل

ذا حصل إوزان المادة الخام يؤثر في اختالف كمف النقل السيما أاختالف  -8
و من منافذ االستيراد أالمعمل عمى الخامات عن طريق االستيراد المباشر 
نبار في شمال وغرب والمتمثمة بموانئ محافظة البصرة ومنافذ زاخو واأل

تعتمد المعامل المنتجة عمى الحصول عمى الخامات ما  ا، لذا غالبً العراق
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ا لزيادة سعر المحمية تالفيً  األسواقسمنت من الوكالء في الثقيمة كالحديد واأل
 .النقل تكمفةالمنتج الناتج عن زيادة 

فعمى  ،في قدرتيا عمى تحمل تكاليف النقلو الخامات أتؤثر جودة المنتجات  -9
محافظة صالح الدين تحمل كمف  سبيل المثال يستطيع حصى النباعي في

سعاره مقارنة مع حصى محافظة ميسان حتى مع افتراض أالنقل الرتفاع 
  .تساوي عنصر المسافة بين المكانين

ا بالنسبة لممعامل نسب متدنية جد   إلىالنقل في مناطق الموانئ  تكمفةتنخفض  -10
كالحديد المتوطنة في محافظة البصرة فيما يتعمق بنقل الخامات المستوردة 

النقل عمى كمف التحميل والتفريغ، وىذا ينعكس  تكمفةسمنت، وتقتصر واأل
المناطق  إلىا المنتجات في ىذه المناطق قياسً  تكمفةعمى نحو كبير عمى 
 األبعد عن الموانيء:

 (0صورة )
 حجام الكبيرةوالسقوف والمنتجات ذات األ أنواع من الناقالت التخصصية لنقل الجدران 

 
 
 
 
 
 

 1/3/2017معمل بابل في محافظة بابل بتاريخ  إلىلمصدر: الزيارة الميدانية ا
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  :كمف نقل المادة الخام -)أ( 
 –ان في محافظة ميس مقالع جالت –)مقالع الدجيل في محافظة صالح الدين  

 ا.نموذجً أ( عن محافظات الشمال والجنوب والوسط مقالع بدرة في محافظة واسط
 :فظة صالح الدينمقالع الدجيل في محا -2

النقل من مقالع الدجيل لمحصى والرمل في محافظة صالح  تكمفةاحتساب  
لمناقمة التي  ،ا باستخدام ناقالت المعامل المنتجةيابً ا  ا و النقل ذىابً  تكمفةالدين )تحتسب 

 : (2016)سعار سنة أطن بحسب  (27ما يعادل ) 3( م18تحمل )

  :محافظة بغداد إلى - أ

 :لخامات كاآلتينقل ا تكمفةتحتسب 
( دينار 189000( كم تساوي)200نقل الحصى والرمل لمسافة ) تكمفةتكون 

  (/ دينار/ طن 7000و) (3/ دينار / م 10500ما يساوي ) لمنقمة الواحدة
 :وسطمحافظات الفرات األ  إلى - ب

( دينار 359100( كم تساوي)800)نقل الحصى والرمل لمسافة  تكمفةتكون 
 .(/ دينار/ طن 133000و) (3/ دينار / م 20000اوي )ما يس لمنقمة الواحدة

 :محافظة البصرة إلى - ت
( دينار 486000( كم تساوي )1200)نقل الحصى والرمل لمسافة  تكمفةتكون 

، جدول (/ دينار/ طن 18000)و (3/ دينار / م27000ما يساوي ) لمنقمة الواحدة
 (1، خريطة )(3)



 0202مارس  – والستون الواحد العدد              السنة السابعة واألربعون  –األوسط مجمة بحوث الشرق 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 22 

 (2جدول )
 إلى لدينال لمنقمة الواحدة من مقالع الدجيل في محافظةصالح نقل خامات الحصى والرم ةكمفت

 2( م22)محافظات العراق المختمفة باستخدام ناقالت بحمولة 

ا المسافة ذهابً  جهة النقل من المقمع
 ا / كموايابً 

 تكمفةال
الكمية / 

 دينار

 تكمفة
 2م2نقل 

 / دينار

نقل  تكمفة
طن / 2

 دينار

 2النقل لمسافة تكمفة
 ركم / دينا

 222 2222 22222 222222 022 محافظة بغداد

 222 222222 02222 222222 222 محافظات الفرات الوسط
 222 22222 02222 222222 2022 محافظة البصرة

  المصدر:عمل الباحثة باالعتماد عمى:
 .2016، معتصم العامة، بيانات غير منشورة، شركة السكانعمار واإلوزارة اإل -1
  .الميدانيةالدراسة  -2

 :مقالع جالت في محافظة ميسان -0
النقل من مقالع جالت لمحصى والرمل في محافظة  تكمفةاحتساب 
ا باستخدام ناقالت المعامل المنتجة لمناقمة التي ا وايابً النقل ذىابً  تكمفةميسان)تحتسب 

  :(2016سعار سنة )أ( بحسب طن 27)ما يعادل 3( م18تحمل )
  :محافظة بغداد إلى -أ

 :نقل الخامات كاآلتي تكمفةتحتسب 
( دينار 324000)( كم تساوي 700ى والرمل لمسافة )نقل الحص تكمفةتكون 

 .(/ دينار/ طن12000( و)3/ دينار / م 18000ما يساوي ) لمنقمة الواحدة
 نجف( -كربالء -القادسية-واسط  -)بابل وسطمحافظات الفرات األ  إلى - ب

( دينار 300000) ( كم تساوي600)مسافة نقل الحصى والرمل ل تكمفةتكون 
 (./ دينار/ طن11111و) (3/ دينار / م 16666ما يساوي ) لمنقمة الواحدة
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  :محافظات البصرة إلى - ت
( دينار لمنقمة 300000( كم تساوي )600نقل الحصى والرمل لمسافة ) تكمفةتكون 
 (4جدول )، / دينار/ طن( 11111و) (3/ دينار / م 16666ما يساوي ) الواحدة

 (2جدول )

 إلىنقل خامات الحصى والرمل لمنقمة الواحدة من مقالع جالت في محافظة ميسان  ةكمفت
 2( م22)محافظات العراق المختمفة باستخدام ناقالت بحمولة 

جهة النقل من 
 المقمع

المسافة 
ا ذهابً 
ا / وايابً 
 كم

النقل  تكمفة
 / دينارالكمية

نقل  تكمفة
 / دينار2م2

نقل  تكمفة
 / دينارطن2

النقل  تكمفة
كم /  2لمسافة

 دينار

 222 20222 22222 202222 222 محافظة بغداد
الفرات  محافظات

 222 22222 22222 222222 222 وسطاأل 

 222 22222 22222 222222 222 محافظة البصرة

بيانات معتصم العامة، ، شركة السكانعمار واإلوزارة اإلعمى:  عمل الباحثة باالعتماد :المصدر
 .لدراسة الميدانيةا -2  .2016، غير منشورة



 0202مارس  – والستون الواحد العدد              السنة السابعة واألربعون  –األوسط مجمة بحوث الشرق 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 20 

 (2) خريطة
 2016التوزيع الجغرافي لمعامل صناعة الخرسانة الجاىزة في العراق لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عمى:  المصدر: عمل الباحثة باالعتماد

، خريطة العراق الخرائط إنتاجشعبة  ،، الييأة العامة لممساحةوزارة الموارد المائية -1
 .2017لسنة  1000000: 1ة / بمقياس دارياإل

 الدراسة الميدانية. -2

 :مقالع بدرة في محافظة واسط -0

لمحصى والرمل في محافظة واسط  احتساب تكمفة النقل من مقالع بدرة
لمناقمة التي تحمل  ،باستخدام ناقالت الجية المنتجة اا وايابً النقل ذىابً  )تحتسب تكمفة

 . 2016سعارأحسب ( طن ب27ما يعادل ) 3( م18)
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  :محافظة بغداد إلى -أ
 :تحتسب تكمفة نقل الخامات كاآلتي

( دينار 180000( كم تساوي)400تكون تكمفة نقل الحصى والرمل لمسافة )
 (./ دينار/ طن6666و) (3/ دينار / م 10000ما يساوي ) لمنقمة الواحدة

 :وسطمحافظات الفرات األ  إلى - ب

( دينار 150000) ( كم تساوي350)مسافة تكون تكمفة نقل الحصى والرمل ل
 (./ دينار/ طن5555و) (3/ دينار / م 8333ما يساوي ) لمنقمة الواحدة

 :محافظة البصرة إلى - ت
( دينار لمنقمة 325000) ( كم تساوي650تكون تكمفة نقل الحصى والرمل لمسافة )

 .(5)/ دينار/ طن(، جدول 12037و) (3/ دينار / م 18055ما يساوي )الواحدة 

 (2جدول )
 محافظات إلىنقل خامات الحصى والرمل لمنقمة الواحدة من مقالع بدرة في محافظة واسط  ةكمفت 

 2( م22)العراق المختمفة باستخدام ناقالت بحمولة 

 جهة النقل من المقمع
المسافة 

 ايابً ا  و  اذهابً 
 / كم

النقل  تكمفة
/  الكمية
 دينار

 تكمفة
 2م2نقل 

 / دينار

نقل  تكمفة
/  طن2

 دينار

النقل  تكمفة
كم /  2لمسافة
 دينار

 222 2222 22222 222222 222 محافظة بغداد
محافظات الفرات 

 202 2222 2222 222222 222 وسطاأل 

 222 20222 22222 202222 222 محافظة البصرة
 احثة باالعتماد عمى: : عمل البالمصدر 
   .2016 ،بيانات غير منشورةمعتصم العامة، ، شركة السكانعمار واإلوزارة اإل -1
 :الدراسة الميدانية -2
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ة نقل الكيمو متر الواحد في جميع المقالع نجدىا ال تتساوى نسب تكمفة وبمقارنة
، وبذلك ال تتفق مع بعض نظريات التوطن الصناعي زيادتيا مع زيادة عنصر المسافة

 .التي تفترض ثبات نسبة الزيادة مع نسبة المسافة

  .الخامات تكمفةنقل المادة الخام من  تكمفةلنسبية لهمية ا)ب( األ
في محافظة ميسان  مقالع جالت –)مقالع الدجيل في محافظة صالح الدين 

 .انموذجً أ (مقالع بدرة في محافظة واسط –
 :خامات مقالع الدجيل في محافظة صالح الدين -2

اين نوعياتيا بسبب تب ؛سعارىاأجيل لخامات الحصى والرمل بتباين تمتاز مقالع الد
نقل المادة الخام من  تكمفةوجودتيا ومن ثم تباين قدرتيا عمى تحمل تكاليف النقل، ولبيان نسبة 

سعار المادة الخام بسبب التغيير المستمر أل ،(2016سعار سنة )أالخامات اعتمدت  تكمفة
 :وكاآلتي ا( طنً 27ما يعادل ) 3( م18وكمف النقل، باعتماد حمولة النقمة الواحدة البالغة )

 :خام الحصى من مقالع الدجيل في محافظة صالح الدين - أ

 تكمفة( دينار، فتكون نسبة 720000تبمغ كمقة خام الحصى لمنقمة الواحدة )
 ( 6): جدول المختمفة كاآلتي محافظات العراق إلىالخامات  تكمفةالنقل من 
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  (2)جدول 
راء مقالع الدجيل في سام المادة الخام )الحصى( من تكمفةالنقل من  تكمفةنسبة 

 (0222العراق المختمفة لسنة ) محافظات إلى

 عمل الباحثة باالعتماد عمى: :المصدر 
رابي العامة، بيانات غير سكان، شركة المعتصم العامة وشركة حمو إلعمار واوزارة اإل -1

  .2016، منشورة
 .لدراسة الميدانيةا -2

 :خام الرمل من مقالع الدجيل في محافظة صالح الدين  - ب
 تكمفة، فتكون نسبة ( دينار180000ل لمنقمة الواحدة )تبمغ كمقة خام الرم

 (7جدول ) :ة كاآلتيمحافظات العراق المختمف ىإل الخامات تكمفةالنقل من 

  (2)جدول 
محافظات  إلىمن مقالع الدجيل في سامراء  (لالمادة الخام )الرم تكمفةالنقل من  تكمفةنسبة 

 (0222) المختمفة لسنة العراق

  إلىالنقل  تكمفةنسبة  النقل / دينار تكمفة جهة النقل من المقمع
 المادة الخام % تكمفة

 222 222222 بغداد
 022 222222 وسطمحافظات الفرات األ 

 022 222222 البصرة
 باحثة باالعتماد عمى:: عمل الالمصدر

 .بيانات غير منشور ،، شركة المعتصم العامة وشركة حمورابي العامةسكانعمار واإلوزارة اإل -1
 .الدراسة الميدانية -2

 النقل من  تكمفةنسبة  / دينارالنقل تكمفة جهة النقل من المقمع
 المادة الخام % تكمفة

 02202 222222 بغداد
 22 222222 محافظات الفرات الوسط

 22 222222 البصرة
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  :خامات مقالع جالت في محافظة ميسان -0

بسبب  ؛سعارىاأفي  لع جالت عمى خامات الحصى والرمل تتباينتشتمل مقا
 تكمفةالنقل، ولبيان نسبة  تكمفةتباين نوعياتيا وجودتيا ومن ثم تباين نسبتيا من نسبة 

( باعتماد حمولة 2016)سعار سنة أالخامات اعتمدت  تكمفةنقل المادة الخام من 
 :وكاآلتي ( طن27ما يعادل ) 3( م18النقمة الواحدة البالغة )

  :خام الحصى من مقالع جالت في محافظة ميسان - أ

 تكمفة( دينار، فتكون نسبة 450000تبمغ كمقة خام الحصى لمنقمة الواحدة )
  (8جدول ) :محافظات العراق المختمفة كاآلتي إلىالخامات  تكمفةالنقل من 

 (2جدول )
ت في محافظة المادة الخام )الحصى( من مقالع جال تكمفةالنقل من  تكمفةنسبة 

 (0222) العراق المختمفة لسنةمحافظات  إلىميسان 

 : عمل الباحثة باالعتماد عمى:المصدر  
تصم العامة وشركة حمورابي العامة، بيانات غير ، شركة المعسكانعمار واإلاإلوزارة  -1

  .2016، منشورة
 .الدراسة الميدانية -2

 النقل / دينار تكمفة جهة النقل من المقمع
 النقل من  تكمفةنسبة 

 المادة الخام % تكمفة

 20 202222 بغداد

 22 222222 وسطمحافظات الفرات األ 

 22 022222 البصرة
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  :خام الرمل من مقالع جالت في محافظة ميسان - ب

 تكمفة، فتكون نسبة ( دينار180000ل لمنقمة الواحدة )الرم تبمغ كمقة خام
 (9: جدول )عراق المختمفة كاآلتيفظات المحا إلى الخامات تكمفةالنقل من 

 (2جدول )
 من مقالع جالت  (المادة الخام )الرمل تكمفةالنقل من  تكمفةنسبة 

 (0222) ظات العراق المختمفة لسنةمحاف إلى في محافظة ميسان

 النقل / دينار تكمفة جهة النقل من المقمع
 إلىالنقل  تكمفةنسبة 

 المادة الخام % تكمفة

 222 202222 بغداد

 222 222222 وسطاأل محافظات الفرات 

 222 022222 البصرة

 احثة باالعتماد عمى:: عمل البالمصدر

، بيانات غير تصم العامة وشركة حمورابي العامة، شركة المعسكانعمار واإلوزارة اإل -1
 2016، منشورة

 .الدراسة الميدانية -2

  :خامات مقالع بدرة في حافظة واسط -2

ا فتتباين تبعً  ،ى والرمل في مقالع بدرة من حيث جودتياتتباين خامات الحص
نقل  تكمفةالنقل، و لبيان نسبة  تكمفةسعارىا ومن ثم تباين نسبتيا من نسبة ألذلك 

( باعتماد حمولة النقمة 2016سنة ) سعارأالخامات اعتمدت  تكمفةالمادة الخام من 
 :( طن، وكاآلتي27ما يعادل ) 3( م18الواحدة البالغة )
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  :من مقالع بدرة في محافظة واسطام الحصى خ - أ

 تكمفة( دينار، فتكون نسبة 270000تبمغ كمقة خام الحصى لمنقمة الواحدة )
 ( 10)جدول  :محافظات العراق المختمفة كاآلتي إلىالخامات  تكمفةالنقل من 

  (22جدول )
فظة المادة الخام )الحصى( من مقالع بدرة في محا تكمفةالنقل من  تكمفةنسبة 

 0222محافظات العراق المختمفة لسنة إلى واسط

 عمل الباحثة باالعتماد عمى: :المصدر
، بيانات غير تصم العامة وشركة حمورابي العامةسكان، شركة المعمار واإلعوزارة اإل -1 

 .2016 ،منشورة

 .الدراسة الميدانية-2 

  :خام الرمل من مقالع بدرة في محافظة واسط - ب
 تكمفة( دينار، فتكون نسبة 180,000تبمغ كمقة خام الرمل لمنقمة الواحدة )

 (11جدول ) :كاآلتياق المختمفة محافظات العر  إلى اتالخام تكمفةالنقل من 

 النقل من تكمفةنسبة  النقل / دينار تكمفة جهة النقل من المقمع
 المادة الخام % تكمفة

 2222 222222 بغداد
 22 022222 وسطمحافظات الفرات األ 

 222 222222 البصرة
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  (22جدول )
 من مقالع  (المادة الخام )الرمل تكمفةالنقل من  تكمفةنسبة 

 (0222) العراق المختمفة لسنة محافظات إلى بدرة في محافظة واسط

  إلىالنقل  تكمفةنسبة  النقل / دينار تكمفة جهة النقل من المقمع
 المادة الخام % تكمفة

 22 222222 بغداد
 222 022222 وسطالفرات األ محافظات 

 000 222222 البصرة

  د عمى:: عمل الباحثة باالعتماالمصدر
، تصم العامة وشركة حمورابي العامة، بيانات غير منشورة، شركة المعسكانعمار واإلوزارة اإل -1

2016.  
 الدراسة الميدانية.-2

( قدرة خام الحصى وبنسب عكسية مع عنصر 10ونالحظ من الجداول)
تكاليف النقل بسبب مسافة وبحسب جودة الخامات في معظم الحاالت عمى تحمل ال

( ويظير فيو عدم قدرة خام الرمل في معظم 11، مقارنة مع الجدول )ارتفاع اسعاره
سعاره مقارنة أبسبب انخفاض  ؛الحاالت وبحسب جودة الخام عمى تحمل تكاليف النقل

في قرارات اختيار الموقع م وجودتيا ، وبذلك توثر نوعية المادة الخاام الحصىبخ
كبر لتحرر الصناعة من االرتباط بمواقع خامات الحصى أمكانية إالصناعي، فنالحظ 
مادة خام تدخل في كثر من أنو في حال وجود أني رمل، مما يعمقارنة مع خامات ال
، ففي حال تجاوزنا عامل التوطن قرب السوق يكون خيار التوطن صناعة المنتجات

، حتى مع سعارىا لتقميل كمف النقلأب اياسً الخامات التي ال تتحمل تكاليف نقل ققرب 
ال في حال ارتفاع إ، عند تصنيعيا اتفقد خاماتيا وزنً  كونيا من الصناعات التي ال

 سعار المنتجات التي تستطيع من خالليا تجاوز كمف النقل.أ
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عامل المنتجة تعتمد مفإن جميع ال ،سمنتيما يتعمق بخامات الحديد واألما فأ 
ن إذ إ ،حيان عمى الوكالء المحميين في الحصول عمى ىذين الخامينوفي معظم األ
و خارجو وكالء حصريين تتعامل أة ليذه الخامات سواء داخل القطر لمشركات المنتج

نسب متدنية  إلىاميين معيم في جميع المحافظات، وبذلك تصل كمف نقل ىذين الخ
منت المستورد سالتي تحصل عمى خامات الحديد واأل البصرة كما في محافظة ،اجد  

، و ما تحصل عميو من وكالء حصريينأا المنتج محمي   وأمن الموانئ مباشرة 
سمنت والحديد نبار ونينوى لتوطن معامل األافظات كربالء والنجف والمثنى واألومح
المحدد  (Mass Production)الكبير نتاجاإلمة كما في حاالت ، وفي حاالت قميفييا

ذ تضطر إ ،المنتجات تكمفةالنقل كعامل مؤثر من نسبة  تكمفةبوقت معين تدخل 
المحافظات  إلىالتوجو  إلىىذه الخامات لتغطية احتياجاتيا  المعامل لمحصول عمى

سعارىا أوتباين نواعيا أعدد ، ومن الصعب حصر كمف ىذه الخامات لتاكثر بعدً األ
 .)******(خرىأبين مدة و 

  :نقل المنتجات ةكمفت: االثً ث

التنوع الكبير الذي تمتاز منتجات الخرسانة الجاىزة من حيث نوع  إلى انظرً 
نقميا عمى  تكمفةفقد بات من الصعوبة حصر جميع المنتجات وتحميل  ،المنتج ووزنو
من حيث  اكثر شيوعً لمنتجات تعد األاختيار نوعين من ا إلى، لذا لجأنا نحو منفرد
سعارىا مقارنة بغيرىا من أعن ارتفاع  ى مستوى العراق فضاًل االستعمال عمالتسويق و 

لدخوليا في معظم المنشات ذات  )*******(المنتجات، يمثل المنتج األول )الركائز(
 إلىا ظرً ن ،ت الطاقة وحقول النفط، ومنتج الروافدآىمية الستراتيجية كالسدود ومنشاأل

ميا كمف عالية لكونيا كبيرة الحجم ثقيمة الوزن اعتبارىا من المنتجات التي يفرض نق
 ساسية.بير والميم في مشاريع التنمية األعن دورىا الك فضاًل 
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محافظات العراق  إلىميل لكمف نقميا من محافظة بغداد تي تحأوفيما ي 
، )********(المختمفة باستخدام ناقالت المعامل المنتجة العادية منيا والتخصصية

ق ضواحييا ومحافظات العرا إلىقل المنتجات من محافظة بغداد ن تكمفةباعتماد 
 انموذجً أالروافد(  -المختمفة )الركائز

 إلىنقل منتجات الركائز والروافد من محافظة بغداد  تكمفةيتضمن تحميل 
تشتمل  ا( طن  40لمنقمة الواحدة لمركائز حمولة ) وضواحييا ومحافظات العراق المختمفة

( طن تشتمل عمى رافدتين، 50حمولة النقمة الواحدة لمروافد تبمغ )، و ( ركيزة16عمى )
 .(12جدول)

 (20جدول )
ا طرافهأ إلىمة الواحدة من محافظة بغداد نقل منتجات الركائز والروافد لمنق تكمفة

 (0222)سعار أالمختمفة بحسب  ومحافظات العراق

 جهة النقل
 االمسافة ذهابً 

 / كم اوايابً 
/ نقل الركائز تكمفة

 دينار
 نقل  تكمفة

 الروافد/ دينار
 222222222 2222222 22 ضواحي بغداد

 220222222 2222022 222 وسطمحافظات الفرات األ 
 222222222 2222222 2022 البصرة والموصل

 :المصدر: عمل الباحثة باالعتماد
 ،، معمل النيضة لمروافد، شركة المعتصم العامةسكانعمار واإلاإل وزارة - 1
 .بيانات غير منشورة، 2016معمل الصواري لمركائز،  -2

 :الركيزة الواحدة إنتاج تكمفةالنقل من  تكمفةهمية النسبية لاأل - أ

يا من إنتاج تكمفةنسبة  إلىنقل الركيزة الواحدة  تكمفةيمكن توضيح نسبة 
 .(13جدول ) :خالل الجدول االتي
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  (22جدول )
( من 0222عار سنة )سأها باعتماد متوسط إنتاج تكمفةبة نس إلىنقل الركيزة الواحدة  تكمفةنسبة 

 :ضواحيها ومحافظات العراق المختمفة إلىمحافظة بغداد 
/ المنتج تكمفة

 دينار
/ النقل تكمفة

 دينار
  إلىالنقل  تكمفةنسبة  جهة التسويق

 المنتج النهائي % تكمفة
 222 ضواحي بغداد 22222 2222222
 2،2 وسطات األ محافظات الفر  00222 2222222
 2،2 البصرة والموصل 22222 2222222

 احثة باالعتماد عمى: المصدر: عمل الب
  .2016، ، بيانات غير منشورة، شركة الفاروق العامةسكانواإل عماروزارة اإل -1
 الدراسة الميدانية.-2

 :الرافدة الواحدة  إنتاج تكمفةالنقل من  تكمفةهمية النسبية لاأل ب_
يا من إنتاج تكمفةنسبة  إلىنقل الرافدة الواحدة  تكمفةنسبة يمكن توضيح 

 ( 14)جدول :تيخالل الجدول اآل
 (22)جدول 

سعار سنة أها باعتماد متوسط إنتاج تكمفةنسبة  إلىنقل الرافدة الواحدة  تكمفةنسبة 
 ضواحيها ومحافظات العراق المختمفة إلىمن محافظة بغداد  (0222)
/ المنتج تكمفة

 دينار
/ النقل مفةتك

 دينار
 إلىالنقل  تكمفةنسبة  جهة التسويق

 المنتج النهائي % تكمفة
 2 طراف بغدادأ 2222222 222222222
 22 وسطمحافظات الفرات األ  2022222 222222222
 22 البصرة والموصل 2222222 222222222

 ة باالعتماد عمى: المصدر: عمل الباحث
 .2016، حمورابي العامة، بيانات غير منشورةسكان، شركة عمار واإلوزارة اإل -1
 الدراسة الميدانية. -2 
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 :تيأما ي (14( )13تحميل الجدولين )ويتوضح من 
مع عامل الحجم والوزن والمسافة وبنسب غير  االنقل تتناسب طردي   تكمفةن إ  -1

  .متساوية
 فةتكمكبر من أا تكون كبر حجمً ا واألثقل وزنً المنتجات األنقل  تكمفةنسبة  -2

مكانية إقل في الوزن والحجم لعدم نقل المنتجات األ تكمفةالمنتج مقارنة بنسبة 
الوحدة المنتجة  تكمفةفادة من مزايا النقل الكبير لممنتجات في تخفيض اإل

 .المنقولة
ا من باعتبار السوق واحدً  ذا تجاوزنا العوامل المؤثرة عمى اتجاىات التسويقإ -3

يا بالسوق من وجية نا مع كمف النقل وعالقت، وتعاممعوامل التوطن الصناعي
 اا ووزنً قل حجمً ن تمتد سوق المنتجات األأنو من المفترض أاقتصادية نجد 

 كبرجم األثقل والحوزان األوسع من سوق المنتجات ذات األأاحة ليغطي مس
النقل ووزن المنتج وحجمو حتى مع  تكمفةعمى اعتبار التناسب الطردي بين 

ننا ال نالحظ ذلك في امتداد إال إات عمى تحمل كمف النقل، ىذه المنتجقدرة 
ذ ال توجد تقاطعات لحدود إ ؛سواق منتجات الخرسانة الجاىزة في العراقأ

ن حيث في مختمف المحافظات حتى مع ثبات عنصر المنافسة م األسواق
سواق ىذه المعامل، لدخول اعتبارات عدة تتجاوز الجودة والعامل التاريخي أل

ىميا أمدت عمييا نظريات الوطن الصناعي العتبارات التقميدية التي اعتبيا ا
 .عامل العالقات الشخصية

 تحميل التجاهات التسويقية:  -(0)

يؤثر موقع الصناعة بشكل رئيس في تحديد االتجاىات التسويقية لمنتجات 
 تية:عن الموقع بالعوامل اآل ثر فضاًل أ، وفي العراق تتىزةالخرسانة الجا
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 :لغرض من إقامة المشروعا -2

كبر في جابة لغرض معين يكون لو الدور األتقام بعض المشاريع الصناعية است
ليذا الغرض تحدد وفي الكثير  اتحديد اتجاىات السوق لذلك المشروع الصناعي، ووفقً 

عن الشروع  حيان عمى نحو مسبق )وحتى قبل إتمام المشروع الصناعي فضاًل من األ
عمار إعادة إالموجو اليو، كما في حمالت  نتاجاإلت السوق وحجم ( اتجاىانتاجاإلب

 بنية التعميمية.و تغطية احتياجات العراق من األأرىاب المناطق المتضررة من اإل

 :استقاللية المعمل أو تابعيته لمؤسسة أخرى -0

تعمل المعامل المستقمة بصورة أكثر مرونة في تحديد اتجاىاتيا التسويقية 
(Marketing trends)  لعدم ارتباطيا بمؤسسات قد تفرض عمييا التسويق نحو جية

 نتاجاإلبينما تعمل معامل أخرى ضمن إطار مؤسساتي قد يعمل عمى توجيو  ،معنية
معينة تتبع سوق المؤسسة الرئيسة، لذا فيي قد تتجاوز في بعض األحيان  انحو سوقً 

لتزام )المؤسسة الرئيسة( بوقت البعد الجغرافي لمسوق وتاثيرات كمف النقل في حال ا
لتحمل  ايدين اآلخرين )المستيمكين( تجنبً محدد في تنفيذ مشاريعيا أو تجييز المستف
 النقل. تكمفةالمؤسسة تكاليف تأخير قد تتجاوز كمفتيا 

 :الوضع السياسي والقتصادي -2
يؤثر الوضع السياسي واالقتصادي في تحديد حجم السوق واالتجاىات 

 ،(2007-2004وقد برز ىذا العامل وعمى نحو واضح في السنوات ) ،التسويقية
مريكي ممف االستثمار والتنمية في ي استممت فييا سمطات االحتالل األوىي المدة الت

ل ( تتحدد وتتوزع من قباألسواقذ كان توزيع ىذه المشاريع االستثمارية )إ ؛العراق
باح العالية التي كان يحصل عمييا ألر  إلى اونظرً  ؛سمطات االحتالل األميركي آنذاك
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فقد تخطت الجيات  ،(5)%(100المنتجون والتي تتجاوز في بعض الحاالت الـ)
 تكمفةالمنتجة الفرضيات التي أبدتيا نظريات التوطن الصناعي في مجالي السوق و 

 .نتاجاإلالنقل وحتى كمف جميع عوامل 

 :دور الشركات األجنبية في عممية الستثمار -2
ان لدخول الشركات األجنبية لالستثمار في العراق دور كبير في تحديد لقد ك

عامل إذ تعتمد معظم ىذه الشركات في تنفيذ مشاريعيا عمى الم ؛االتجاىات التسويقية
المعامل الرصينة ذات  إلىتمجأ ىذه الشركات  ما ا، وغالبً العراقية لتغطية احتياجاتيا

ر الجودة والتي تتركز معظميا في محافظتي بغداد المتميز بعنص نتاجاإلالسمعة الجيدة و 
والبصرة، لذا قد تكمف معمل معين في بغداد عمى سبيل المثال بتجييز مشروع )سوق( 
 في محافظة دىوك باعتماد مبدأ االتفاق عمى كمف النقل المتحدد بالجدوى االقتصادية.

 :طبيعة المنتجات -2
 ؛معينة كما في صناعة عوارض السكك الحديد اقد تفرض طبيعة المنتج سوقً 

جية واحدة فقط متمثمة بوزارة النقل  إلىيا ومباشرة من المعمل إنتاجإذ توجو جميع 
لمحاجة التي تشمل فقط المحافظات التي  االتي تتكفل ىي بتحديد اتجاىات السوق وفقً 

غمب أالتي يكون ة األعمدة الكيربائية ، كذلك الحال مع صناعديةحدي اتمر فييا سككً 
ما يكون التعامل  انابيب المياه والمجاري الكونكريتية غالبً أوزارة الكيرباء، و  إلىتسويقيا 

ما يكون التعامل مع وزارة النقل  امع مديريات الماء والمجاري ومنتجات الروافد غالبً 
 ومديريات الطرق والجسور.

 :أسعار المنتجات - 2
بارتفاع أسعارىا مما ينعكس عمى قدرتيا عل تمتاز منتجات الخرسانة الجاىزة 

 سواقيا.وسع ألأمرتفعة والذي يعني امتداد تحمل كمف النقل ال
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 :العالقات الشخصية -2

في تحديد االتجاىات التسويقية وعمى  ابيرً ك اتؤدي العالقات الشخصية دورً 
 فةتكمنحو قد يتفوق عمى عنصر المنافسة من حيث جودة المنتجات ومن ثم انخفاض 

السوق العراقية عن الكثير من  وتشذ يا الذي يساعد عمى االمتداد ألسواق أبعد،إنتاج
القات ن نطمق عميو )سوق العأيمة والعالمية بسيادة ما نستطيع قماإل األسواق

في تحديد حجم السوق  اكبيرً  اداري دورً ذ تمعب حقائق الفساد المالي واإلإ ؛(الشخصية
 نظريات التوطن الصناعي العالمية وقوانينيا.واتجاىاتيا، متجاوزة بذلك 

 :ثير فرص العملأت -2

بعد قد السوق األ إلىافظة معينة تغطية السوق القريبة ن تجاوز معامل محإ
نما يعني حصول المعامل عمى فرصة عمل لتغطية إ ،اليعني اكتفاء السوق القريبة

ات المحمية واالتحادية بعد، مع انعدام التنسيق من قبل الحكومق األاحتياجات السو 
مب بالنسبة لفرص العمل المعطاة لممعامل في تغطية احتياجات سوق معينة والتي تتط

نو نتيجة التنوع الكبير لمنتجات الخرسانة إال إقرب، قرب فاألاأل األسواقتغطية 
قرب تحتاج منتجات ن السوق األأعني الجاىزة ودخوليا في العديد من المجاالت قد ي

بعد لتغطية احتياجات ىذه عامل مما يستوجب تحرك المعامل األىذه الم ال تنتجيا
و أالمناسب الذي يغطي تكاليف النقل ، مما يعطييا فرصة لتحديد السعر األسواق

 .قامة معمل متحرك لعدم وجود منافسةإ

 تكمفةوباعتماد المؤشرات السابقة والمتمثمة بتحميل كمف المنتجات والخامات و  
التي  نتاجاإلدي العاممة المؤثرة في تكاليف يجور األأالعمل واختالف  تكمفة ثيرأنقميا وت

ساس تكاليف النقل التي تعد العامل األتؤثر من ثم عمى سعر المنتج وقدرتو عمى تحمل 
تية التي احتسبت فييا سعة سوق برزت االتجاىات التسويقية اآلفي تحديد امتداد ال



ودورها في تحديد  في العراق لصناعة الخرسانة الجاهزة الموقع الصناعي في عممية اختيار ثر المواد الخامأتحميل 
 م عبد الصاحب حنتوش الركابينعاإ & الباحثة/ أ.م.د. ناهض هاتف محمد السعيدي           اتجاهات التسويق

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 22 

 :األسواقعكس نسبة تصريف المنتجات ليذه التي تالسوق بحسب نسبة القيمة المضافة 

 :محافظة بغداد -2

ولى بنسبة تسويق احتسبت بحسب حجم احتمت محافظة بغداد المرتبة األ
يمة مضافة بمغت %( عن مجموع ق39,4)القيمة المضافة لممحافظات بنسبة بمغت 

ت سوق المحافظة ذاتيا احتم (2016-2003دينار لممدة ) (198,767,247,261)
بمغ %( بمجموع 32.71ولى بنسبة تصريف لممنتجات بنسبة بمغت )المرتبة األ

ارتفاع  إلى، ويعود ذلك (2وخريطة ) (15جدول ) ( دينار،65,009,742,929)
الكثافة السكانية وارتفاع نسبة التخصيصات االستثمارية من الميزانية االتحادية لمدولة 

دور الميم لعامل القرب الموقعي بين عن ال ، فضاًل داري لمعراقكونيا المركز اإل
المعامل والسوق، تمييا محافظتي )واسط وديالى( بنسب تصريف محسوبة بالقيمة 

%( لكل منيما وىي انعكاس لتاثير عامل القرب الموقعي 10المضافة بمغت )
فظة ديالى في ، ويكون معظم التصريف لمحاافظتين المجاورتين لمحافظة بغدادلممح

عمار الناتج لى اإلإا واسعة لمحاجة ذ تصبح المحافظة سوقً إ ؛منيار األفترات االستقر 
، تمييا محافظتي بابل وكربالء وصالح منيعمميات التخريب واالضطراب األعن 

ه عامل القرب الموقعي ليذ ايضً أ%( لكل منيم، التي تعكس 5بة بمغت )الدين بنس
( ربيل والسميمانيةأ)دىوك و  العراققميم كردستان إسواق محافظات أ، وسجمت األسواق

ىمية عامل أ%( عمى التوالي، وبالرغم من  0,7/  0,4/0,4ا بمغت )نسب متدنية جد  
منية وضاع األلى تدىور األإالرئيس يعود نو السبب إال إ األسواقالمسافة في تحديد 

سواق ىذه المحافظات والمتمثمة بمحافظات ديالى أل ارً في المحافظات التي تعد مم
ح الدين مما يعني غمق منافذ العبور، وعدم استقرار العالقات السياسية بين وصال

ن أعراق قميم كردستان الإقالل النسبي الذي تحاول محافظات قميم، واالستالمركز واإل
سواقيا مفتوحة وعمى نحو أفي مجال السوق عمى الرغم من كون حتى  تجعمو شاماًل 
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لييا في إبيعة بعض المنتجات تنتفي الحاجة ط نألى جانب إ كامل لممنتجات العالمية،
جات الركائز والمتعمقة بطبيعة التركيب الصخري لممنطقة كما في منت األسواقتمك 

وسع من بين معظم منتجات الخرسانة الجاىزة، وتنعدم السوق والتي تشكل السوق األ
ة عمى ف النقل وعدم القدر الدولية في جميع محافظات منطقة الدراسة الرتفاع كم

  .األسواقمنتجات ىذه  سعارأمنافسة 
 (22جدول )

 التجاهات التسويقية لمحافظة بغداد بحسب حجم القيمة المضافة)بالمميون دينار(

 المحافظة % القيمة المضافة المحافظة
القيمة 
 المحافظة % المضافة

القيمة 
 % المضافة

 2 2222 بابل 0.02 2222 البصرة 20.2 22222.22 بغداد

 2 22222 كربالء 2.20 2222 كركوك 22 22222 طواس

 2.22 2202 نينوى 2.22 2222 المثنى 0.2 2222 النجف

 2.22 2222 ميسان 2.22 2222 القادسية 0.2 2222 نباراأل 

 22 22222 ديالى 2.2 2202 ذي قار
صالح 
 2 22222 الدين

 2.22 222 دهوك 222 222 اربيل 2.2 2222 السميمانية

     222222022ة المضافة مجموع القيم

 عمى: عمل الباحثة باالعتماد المصدر:
  .2016، ، بيانات غير منشورةقسم التخطيط ية التنمية الصناعية،وزارة الصناعة،مدير  -1
 .2016، شورةية، بيانات غير مننتاجاإلقسم المعامل  سكان،عمار واإلوزارة اإل -2
 الدراسة الميدانية. -3
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 (0خريطة )

 ات التسويقية لمنتجات الخرسانة الجاهزة من محافظة بغدادالتجاه

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى: 

دارية/ وزارة الموارد المائية، الييأة العامة لممساحة، شعبة إنتاج الخرائط، خريطة العراق اإل -1
  2017لسنة  1000000: 1بمقياس 

 .يانالدراسة الميدانية واستمارة االستب -2

 :محافظة النجف -0

في صناعة الخرسانة الجاىزة يؤثر حجم المعمل وطبيعة منتجاتو في سعة 
رغم ىذا قد يقتصر التسويق عمى سوق واحدة )محافظة واحدة( في  اتجاىاتو التسويقية

( حين وجيت شركة البعد الرابع في محافظة 2009 -2008مدة معينة كما في المدة )
 (2014 –2011ة بغداد، والمدة )ة مشاريعيا في محافظمعمميا لتغطي إنتاج النجف

( لتغطية 2016-2015) والمدة (،1)لتغطية احتياجات قرية الغدير
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يذىا بصفتيا ( السكنيتان في محافظة النجف التي تقوم بتنف2احتياجات قرية الغدير )
يم الق ، لذا تتساوى)سوق( في الوقت ذاتو ، فيي منتج ومستيمكمنتجة ومالكة لمقرية

)والتي تكون  نتاجاإلنيا تعتمد عمى قدرتو عمى إ ذإ ؛عوامالمضافة لممعمل في ىذه األ
ن أى قدرتو عمى التسويق عمى اعتبار ( وليس عمبتة بثبات الطاقة المتاحة لممعملثا

حتل لذا ا، كل ما يطرح من منتجات نتاجاإلالسوق يمتص وعمى نحو متزامن مع عممية 
%( في الوقت 26,4ولى في نسبة التسويق والبالغة )ة األسوق محافظة النجف المرتب

وبحسب ما يحصل عميو  ةبعد وبنسب متفاوتالمحافظات األ ذاتو امتد السوق إلى
%( وسوق محافظة 4,9ربيل بنسبة )أل من فرص عمل كما في سوق محافظة المعم

وبالرغم من اقتصار محافظة (، 3( وخريطة )16%(، جدول )2,5دىوك بنسبة )
( احتمت المحافظة المرتبة الثانية 2000سيسو سنة )أد وحداثة تنجف عمى معمل واحال

%( بمجموع قيمة 30,8بنسبة تسويق احتسبت بحسب حجم القيمة المضافة بمغت )
كبر من عد محافظة بغداد، جاءت النسبة األ( دينار، ب155,347,178,699بمغت )

از بو ىذه السنوات من انخفاض (، مع ما تمت2016-2015ىذه القيمة في السنوات )
عوام لأل ان ىذه الزيادة ليست تابعة فعميً أالميزانية االستثمارية وركود اقتصادي، ذلك 

( السكنيتان في 2و 1نما ىي استثمار لمسنوات السابقة في قريتي الغدير )إ ،المذكورة
مباشر ن المعمل تابع لمقطاع الخاص الذي ال يتاثر عمى نحو أعن  فضاًل  المحافظة

 س مالو الخاص.أية االستثمارية باعتباره يعمل بر بحجم الميزان
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 (22جدول )
 التجاهات التسويقية من محافظة النجف بحسب حجم القيمة المضافة

 )بالمميون دينار(

القيمة  المحافظة
القيمة  المحافظة % المضافة

القيمة  المحافظة % المضافة
 % المضافة

 2.22 222 بابل 2.22 22222 البصرة 2.22 20222 بغداد
 02.22 22220 نجف 0.22 2222 كربالء 2.22 0222 واسط
 2.22 2022 نباراأل  2.22 2222 نينوى 2.22 2222 المثنى
 2.22 2222 ذي قار 2.22 22222 ميسان 2.22 2222 القادسية

صالح  2.22 2222 ديالى
 2.22 0222 السميمانية 2.22 20222 الدين

    0.22 2222 دهوك 2.22 2222 اربيل
   2222222  المضافة مجموع القيمة

 :عمل الباحثة باالعتماد عمى:المصدر
  .2016، ،ية التنمية الصناعية،قسم التخطيطوزارة الصناعة،مدير  -1
  2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلمل قسم المعا سكان،عمار واإلوزارة اإل -2
 الدراسة الميدانية. -3
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التجاهات التسويقية لمنتجات الخرسانة الجاهزة من محافظة  (2خريطة )
 النجف

 

 

 

 

 

 

 د عمى: المصدر: عمل الباحثة باالعتما
خريطة العراق  ،الخرائط إنتاجشعبة  ،، الييأة العامة لممساحةوزارة الموارد المائية -1

 .2017لسنة  1000000: 1دارية / بمقياس اإل
 .االستبيان الدراسة الميدانية واستمارة -0 

التقنية  لى مستوىإمرتبة الثانية بعد محافظة بغداد ويعود احتالل المحافظة ال
الذي  (Mass Production)الكبير نتاجاإلميز بيا المعمل وقدرتو عمى العالية التي يت

( معمل، ويعكس لنا 13فييا )مكنيا من االقتراب من نسبة محافظة بغداد التي يتوطن 
ناعي في محافظة بغداد يتكون من عدد كبير من المؤسسات ذات ن التركز الصأذلك 

المستوى التقني البسيط وال توجد بينيا مؤسسة تتمتع بموقع يؤىميا لمسيطرة عمى 
النجف بما يعرف بـ ، بينما تتمتع محافظة نطقةالصناعة ومن ثم عمى السوق في الم

عدد قميل من المؤسسات بواسطة  ،( الذي يعني السيطرة عمى الصناعة)احتكار القمة
عمى  اقدر ما يعد ذلك مؤشرً ، وبومن ثم عمى السوق في المنطقة ،اعةعمى الصن
يثة عادة ىيكمة الصناعة في محافظة بغداد، فيو يؤشر دور التقنيات الحدإضرورة 
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مى عامل السمعة الذي من يا في تجاوز العامل التاريخي والتغمب عإنتاجوجودة 
سواق أم من تمتع ، وبالرغالمعامل القديمة من المنافسة واقسأن يحمي أالمفترض 

باعتبار مجاورتيا ذي قار( بعامل القرب الموقعي  –القادسية –محافظات )المثنى
%(  3,5/3,7/5,6ت )نيا حظيت بنسب تسويق متدنية بمغإال إلمحافظة النجف 

 بنسبة مرتبة الثانيةالتي احتمت ال ابعد جغرافي  عمى التوالي، مقارنة بمحافظة البصرة األ
لى ارتفاع نسبة الميزانية االستثمارية وما يتبعيا إ، ويعود ذلك %(9,6تسويق بمغت )

ض لممحافظات المذكورة التي تعاني من انخفا اارتفاع النشاط االستثماري قياسً  من
و العالقات عن الدور الكبير الذي تمعب ، فضاًل حصتيا من المخصصات االستثمارية

عبر محافظات العراق المختمفة، واحتمت سوق محافظة  األسواقامتداد  الشخصية في
، وسجل سوق محافظة السميمانية (%8,3بغداد المرتبة الثالثة بنسبة تسويق بمغت )

، وبالرغم من محافظة كركوك إلىوانعدم التسويق ، %(1,8بمغت )قل نسبة تسويق أ
ساس في امتداد أي سوق لسبب األنو يبقى اإال إ األسواقعامل البعد الجغرافي ليذه 

 .او تقمصة بالنسبة لممعامل الحديثة متعمق بمدى حصوليا عمى فرص لمعمل

  :محافظة البصرة -2
%( بمجموع 16,3احتمت محافظة البصرة المرتبة الثالثة بنسبة تسويق بمغت )

مت ، احت(2016-2003( دينار لممدة )228,318,750، 82قيمة مضافة بمغت )
%( تمثل مجموع بمغ 23,2كبر من التسويق بمغت )ذاتيا النسبة األ سوق المحافظة

كبر منيا في ، تركز القسم األ(4)وخريطة (17جدول )(، 19,087,000,000)
افظة من المزانية االستثمارية، ( الرتفاع مخصصات المح2013-2012السنوات )

 م في العراقالمالي العا ( وىي سنة تمتاز بالتقشف2014ما ارتفاع النسبة سنة )أ
(، ويعود احتالل محافظة 2012لى تنفيذ العقود المحممة المؤجمة منذ سنة )إفيعود 

ارتفاع النشاط االستثماري لممحافظة كما مر ذكره ال سيما  إلىالبصرة المرتبة الثالثة 
ما متعمق منو بالمجال النفطي الذي يمتاز بارتفاع الخصائص النوعية لمنتجات 
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ن ارتفاع حجم أتتطمبيا ضرورات العمل مما يعني  خدميا والتيالخرسانة التي يست
مستثمرة ن معظم الشركات الأال كميتو ال سيما و  نتاجاإلتى من نوعية أالتسويق قد يت

، ية ما تحصل عميو من منتجاتجنبية تحرص عمى نوعأفي ىذا المجال ىي شركات 
محدودة ليا ثقل نو حتى مع انخفاض النشاط االستثماري قد تبقى شركات إأي 

فظة القادسية بنسبة بمغت واسعة، تمييا سوق محا ااقتصادي كبير تمثل بذاتيا سوقً 
لى الحصول عمى نسبة كبيرة من فرص إوعمى نحو كبير ، ويعود ذلك %(15,2)

كبر لمحافظة القادسية بعد معامل محافظتي النجف وواسط، ذ تعد المسوق األإ ؛العمل
%( لكل منيا ناتجة عن 10ذي قار( بنسبة بمغت ) -مثنىال -تمييا محافظات )النجف

( بنسبة تسويق وتقاربت محافظتي )ميسان وبغداد ،القرب الموقعي ليذه المحافظات
%( عمى التوالي ناتجة عن مزايا القرب الموقعي لمحافظة ميسان  8,1/ 8,2بمغت)

قل حجم أ (وسجمت محافظتي )كركوك ونينوى ،اتساع حجم السوق في محافظة بغدادو 
لى محافظات )دىوك إ، فيما انعدم التسويق لكل منيما%( 1لمسوق بنسبة بمغت )

الذي يفرض  بسبب عامل البعد الجغرافي وطبيعة التركيب الجيولوجي ؛(ربيلأو 
من بين منتجات الخرسانة  وسعتجات الركائز التي تمثل الطمب األاالستغناء عن من

من المنتجات  األسواقاحتياجات قميم في سد الجاىزة، واالعتماد عمى محافظات اإل
عامل قامة مإجوم فرص العمل التي ال تشجع عمى عن انخفاض ح ، فضاًل خرىاأل

ن إ مكانية استيرادىا عبر منافد االستيراد الشمالية القريبة،إمتنقمة ال سيما مع سيولة 
كانية كثافة السلى المحافظات المجاورة بالرغم من ارتفاع الإامتداد سوق ىذه الصناعة 

ي ليذه المعامل نتاجاإلثير عوامل عدة منيا ازدياد النشاط أيعكس تفي المحافظة ذاتيا 
الذي مكنيا من سد احتياجات السوق المحمي أو انخفاض حجم التخصيصات 
االستثمارية لممحافظة في بعض السنوات وارتفاعيا في المحافظات األخرى، كما نجد 

يعابيا لممنتجات محافظة البصرة ىي األوسع من حيث استأن المحافظات المحاذية ل
 بعد وذلك العتبارين ىما:من المحافظات األ
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 ضرورة مراعاة تكاليف النقل لما لو من أثر في تحديد األسعار. -1
ركات السيما مع عدم وجود المجاورة إلى منتجات ىذه الش األسواقافتقار  -2

 ة ميسان وذي قار. الخرسانة في البعض منيا كمحافظ نتاجمعامل إل

فإنو معدوم  ،الدولية السيما دول الجوار األسواقأما عن امتداد السوق نحو 
نتيجة تدىور الوضع األمني في العراق عمى نحو عام واضطراب العالقات السياسية 

 .التي تؤثر بدورىا عمى التعامل االقتصادي

 (22جدول )
 )بالمميون دينار( القيمة المضافة التجاهات التسويقية من محافظة البصرة بحسب حجم

 المحافظة
القيمة 
المضا
 فة

القيمة  المحافظة %
القيمة  المحافظة % المضافة

 % المضافة

 0.22 0222 بابل 02.02 22222 البصرة 2.22 2222 بغداد
 2.22 0222 كربالء 2.22 22 كركوك 0.22 0222 واسط
 2.20 22 نينوى 22.22 2222 المثنى 22.22 2222 نجف

 2.02 2222 ميسان 22.22 20222 القادسية 2 2220 نباراأل 
 2.22 222 صالح الدين 0.02 2222 ديالى 22.20 2222 ذي قار
       2.02 222 السميمانية

     20002222مجموع القيمة المضافة 

 عمل الباحثة باالعتماد عمى: :المصدر
  .2016، ، بيانات غير منشورةتخطيطقسم ال ية التنمية الصناعية،مدير  وزارة الصناعة، -1
  2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلقسم المعامل  سكان،عمار واإلوزارة اإل -2
 الدراسة الميدانية. -3
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 (2خريطة )
 خرسانة الجاهزة من محافظة البصرةالتجاهات التسويقية لمنتجات ال

 

 

 

 

 
 

 

 
 د عمى:المصدر: عمل الباحثة باالعتما

، خريطة العراق الخرائط إنتاجالموارد المائية، الييأة العامة لممساحة، شعبة وزارة  -1
 .2017لسنة  1000000: 1بمقياس  دارية/اإل

 .الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان - 2

   :محافظة بابل -2

%( من 7,4بمقياس القيمة المضافة نسبة ) غطت معامل محافظة بابل
( وىي بذلك 37,042,378,000مجموع قيمة مضافة بمغت)احتياجات السوق العراقية ب

وقد جاءت  ،(5( وخريطة)18جدول )تحتل المرتبة الرابعة من نسب التسويق في العراق، 
%( منيا من 73%( جاءت نسبة )35,5( بنسبة بمغت )2014معظم ىذه النسبة سنة )

لى رفع مستوى إ معمل بابل، لما يمتمكو من تقنيات حديثة تختصر الوقت والجيد وتؤدي
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ا سعارىا نسبي  أالقيمة المضافة الناتجة عن زيادة تصريف المنتجات التي تتميز بانخفاض 
احتمت محافظتي الكبير والسريع. اإلنتاجعن غيرىا من المعامل القديمة لتمتعيا بمزايا 

%( عمى التوالي لتمتع  15,5/ 15,6كبر من السوق بمغت )نسبة األبغداد والبصرة ال
عمى نحو عام في  األسواقلى بميزة الجوار لمحافظة بابل وسعة حجوم و األ

المحافظتين وارتفاع عدد فرص العمل التي حصمت عمييا المعامل في ىذه 
، %(12,6المحافظات، فيما جاء سوق محافظة بابل بالمرتبة الثالثة بنسبة بمغت )

يعكس احتالل سوق و ، في المحافظة االبنية التعميميةجاء معظميا من تغطية حممة 
كما مر  ،جانب انخفاض حجم السكان الحضر إلىالمحافظة المنتجة لممرتبة الثالثة 

ن إ، كما كبر من استيعاب السوق المحميةأت بكميا نتاجاإلذكره قدرة المعامل عمى 
الغرض من إقامة المؤسسة الصناعية وآلية عمميا من حيث كونيا مؤسسة تعمل عمى 

فإن تسويق لذلك  ،في االتجاىات التسويقية وحجومياؤثر نحو مستقل أو تابع ي
عائديتيا لمؤسسة واحدة )أنوار  )بابل والطميعة( وباعتبار من معممي منتجات كاًل 
لتغطية احتياجات المشاريع التي تمتزم المؤسسة وق واحدة ما يكون نحو س اسورا( غالبً 
في محافظات في كما  تفع نسبة التسويق نحو تمك السوقلذا تر  ،بتنفيذىا

بنية المدرسية في كمشاريع المدينة الرياضية في البصرة واألالبصرة(  -محافظات)بغداد
تمييا محافظتي )كربالء والنجف(  السوق الدولية لممحافظة، ايضً أبغداد وتنعدم 

مستفيدة من  ( عمى التوالي10,2/  11لمحافظة بابل بنسب متقاربة بمغت)المجاورتين 
 0,5، وقد سجمت محافظات)اربيل ودىوك( نسب متدنية بمغت)غرافيعامل القرب الج

 ةكمفتقميم وارتفاع االعتماد عمى منتجات محافظات اإل %( عمى التوالي نتيجة0,2/ 
  .فرص العمل وعامل البعد الجغرافي النقل وانخفاض
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 (22جدول )
 التجاهات التسويقية من محافظة بابل بحسب 

 يون دينار(حجم القيمة المضافة)بالمم

 المحافظة
القيمة 
 المحافظة % المضافة

القيمة 
 المحافظة % المضافة

القيمة 
 % المضافة

 22 2220 بابل 22 2222 البصرة 22 2222 بغداد
 22 2222 كربالء 2.22 22 كركوك 2.22 2220 واسط
 2.22 2002 نينوى 2.22 220 المثنى 22.00 2222 النجف
 0.22 222 ميسان 0.22 222 القادسية 0.02 220 النبار
 2.22 2222 صالح الدين 2.22 0222 ديالى 2.22 2222 ذي قار
 2.02 22 دهوك 2.22 222 اربيل 0.22 202 السميمانية

 22220مجموع القيمة المضافة

 عمل الباحثة باالعتماد عمى::المصدر

 .2016، شورةالصناعة،مديرية التنمية الصناعية، قسم التخطيط، بيانات غير منوزارة  -1

  .2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلمل قسم المعا سكان،عمار واإلوزارة اإل -2

 الدراسة الميدانية. - 3
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 (2خريطة )
 التجاهات التسويقية لمنتجات الخرسانة الجاهزة من محافظة بابل

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى:

الخرائط، خريطة العراق  إنتاج، شعبة أة العامة لممساحةالمائية، الييوزارة الموارد  -1
 .2017لسنة  1000000: 1ة / بمقياس دارياإل

 الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان -2

  :محافظة كربالء -2

%( تمثل 3احتمت محافظة كربالء المرتبة الخامسة بنسبة تسويق بمغت )
بنسبة ( 2012سنة ) نتاجاإلم ، تركز معظ( دينار15,075,288,775مجموع بمغ )

اط االستثماري السيما ، الرتفاع حجم الميزانية االستثمارية وزيادة النش%(69بمغت )
مل العراقية في تغطية جنبية التي اعتمد الكثير منيا عمى المعااأل الشركات
ولى بنسبة قيمة مضافة ت سوق المحافظة ذاتيا المرتبة األ، احتماحتياجاتيا
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، تمييا (2,820,000,000)%( تمثل مجموع بمغ 18,7نتجات بمغت )من تسويق الم
سوق محافظة البصرة بنسبة  ثم،%( دينار14,4)سوق محافظة بغداد بنسبة بمغت 

قل حجوم أما أ ،(6( وخريطة)19ي محافظة دىوك، جدول)وتنعدم ف ،%(9,4) بمغت
ب عامل البعد %( بسب 0,2بنسبة بمغت ) (سواق فقد تمثل بمحافظات )السميمانيةلأل

/ 0,3ادسية( بنسب بمغت )المثنى والقافي وطبيعة التركيب الجيولوجي و)الجغر 
ضعف النشاط %( عمى التوالي النخفاض حجم الميزانية االستمارية ومن ثم 1,3

 بسبب طبيعة التركيب ؛محافظة دىوك إلى، فيما انعدم التسويق االستثماري فييا
ثر توجيات السوق بكمف النقل ألى تإيعود ذلك  ،الجيولوجي وعامل البعد الجغرافي
، ويعد معمل (كون المعمل جية منتجة فقط )بائعةعمى نحو مباشر عمى اعتبار 

كربالء أوضح من غيره في تحديد حجم السوق وامتداده وتاثره بكمف النقل معتمد فقط 
ل إلى ، بعكس باقي المعامل التي تعملمنتج ذاتو في تحمل ىذه التكاليفعمى قدرة ا

وبذلك فيي تعتمد عمى ما تحصل عميو من  ،في مجال المقاوالت نتاجاإلجانب 
 .ايضً أ)النقل(، وتنعدم السوق الدولية  في تغطية تكاليف التسويقاألرباح 
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 (22جدول )
 التجاهات التسويقية من محافظة كربالء بحسب حجم القيمة المضافة

 )بالمميون دينار(

القيمة  المحافظة
القيمة  المحافظة % المضافة

القيمة  المحافظة % المضافة
 % المضافة

 2.22 2022 بابل 2.22 2202 البصرة 22 0222 بغداد
 22.22 0222 كربالء 2.22 222 كركوك 2.22 222 واسط
 2.22 222 نينوى 2.22 22 المثنى 22.22 0202 نجف
 2.22 222 ميسان 2.22 022 القادسية 0.22 222 النبار

صالح  2.22 222 ديالى 2 222 ذي قار
 222 222 الدين

    0.22 222 اربيل 2.22 02 السميمانية
 22222مجموع القيمة المضافة 

 عمل الباحثة باالعتماد عمى::المصدر

 .2016، بيانات غير منشورة، ة التنمية الصناعية، قسم التخطيطوزارة الصناعة،مديري -1

-3 .2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلل مقسم المعا وزارة االعمار واالسكان، -2
 الدراسة الميدانية.
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 (2خريطة )
 التجاهات التسويقية لمنتجات الخرسانة الجاهزة من محافظة كربالء

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى:

 خريطة العراق ،الخرائط إنتاج، شعبة الييأة العامة لممساحة ،المائيةوزارة الموارد  -1
  0 2017لسنة  1000000: 1دارية / بمقياس اإل

 الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان. -2

 :محافظة واسط - 2

احتمت المرتبة السادسة في نسبة تغطيتيا الحتياجات السوق العراقية مقاسة 
( 9,264,000,000%( تمثل مجموع بمغ )1,8بحجم القيمة المضافة بنسبة بمغت )

بو ، بسبب ما يمتاز %(67عداد بنسبة بمغت )من معمل اإل تاجناإلدينار جاء معظم 
من انخفاض معدل سكان  بالرغمواسع  إنتاجمن تقنيات حديثة ومتطورة ذات 

كبر في سباب التوطن شكمت الدور األأن إال إثره في تحديد حجم السوق أالمحافظة و 
عداد قد بمعمل األ ثللى كون المعمل المذكور والمتمإ افنظرً  ؛تحديد اتجاىاتو وحجمو
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فإنو لم يتوطن  ،بنية المدرسيةة لحممة وزارة التربية لمشروع األاستجاب اساسً أنشيء أ
ت بين كل المحافظا اا وسطً ن يتخذ موقعً أنما حاول إ ،لسوق المحمي لممحافظةبتاثير ا

 ايضً أمعمل الثاني )البرىان( ممتزم ىو ن الألى جانب ا  التي كمف بتنفيذ مشاريع فييا و 
ن المشاريع التي كمف م اقل حجمً أنيا إال إا خارج المحافظة سواقً أبتنفيذ مشاريع تمثل 

لى مجاورة المعممين لبعضيما بالبيع لمعمل إا ونظرً  ؛فإنو يقوم ،عدادبيا معمل األ
لذلك نرى  تجاه ذاتو في التسويقوبذلك يسمك المعمالن اال ،االعداد وعمى نحو مباشر

 %( احتل بيا المرتبة الثانية19قل بمغت)أنسبة تسويق  تلن سوق المحافظة قد احأ
دسية المرتبة الثالثة من واحتمت محافظة القا، %(21بعد سوق بغداد بنسبة بمغت )

%( 17,3المستقبمة لمنتجات الخرسانة من معامل واسط بنسبة بمغت ) األسواقحجوم 
، بسبب الننقص ظةبنية التعميمية في المحافجاءت نسبة كبيرة منيا من حممة األ

لى إكما انخفض تسويقيا ، القطاع عاني منو المحافظة في ىذاالشديد الذي ت
%( وسوقت 3,8بابل بنسبة بمغت )ريبة والمحاذية ليا منيا محافظة المحافظات الق

انعدم فيو  %( في الوقت الذي9,8كبر بمغت )أى محافظات أبعد مثل البصرة نسبة إل
، جدول ل كما في محافظة كربالءمنيا لموقع المعمقرب أمحافظات  إلىالتسويق 

، وبسبب قصر مدة العمل كون تاسيس ىذه المعامل جاء قريب (7( وخريطة )20)
كومة ( نتيجة عدم التزام الح2016من نياية مدة البحث من جانب وتوقفيا لسنة )

 فظات منسواق المحاأ، فقد خمت عدد كبير من (6)خرآتيا المالية من جانب يفاإب
ء، نينوى، االنبار، ، كرباللييا كمحافظات )كركوكإوصول منتجات معامل واسط 

مكانية فاق مستقبمية إلآ، وتنعدم السوق الدولية مع وجود (قميم كردستانإومحافظات 
لذي امنفذ التبادل الحدودي مع إيران  لى قربيا منإا نظرً  ؛يرانإامتداد السوق نحو 

 ( كم. 70يبعد عنيا فقط )
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 (02)جدول 

 التجاهات التسويقية من محافظة واسط بحسب 

 حجم القيمة المضافة)بالمميون دينار(

 المحافظة
القيمة 
المضا
 فة

القيمة  المحافظة %
القيمة  المحافظة % المضافة

 % المضافة

 2 222 بابل 22 222 البصرة 02 0222 بغداد

 2 222 المثنى 2.02 222 نجف 22 2222 واسط

 2 222 ذي قار 2 222 ميسان 22 2222 القادسية

    2.02 222 صالح الدين 2.22 222 ديالى

 22022مجموع القيمة المضافة 

 عمل الباحثة باالعتماد عمى: :المصدر

 .2016، ، بيانات غير منشورةة التنمية الصناعية، قسم التخطيطمديري وزارة الصناعة، -1

 .2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلمل قسم المعا سكان،عمار واإلوزارة اإل -2

 الدراسة الميدانية. -3
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 (2خريطة )

 التجاهات التسويقية لمنتجات الخرسانة الجاهزة من محافظة واسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى:

الخرائط، خريطة العراق  إنتاجالمائية، الييأة العامة لممساحة، شعبة وزارة الموارد  -1
 .2017لسنة  1000000: 1/ بمقياس ةدارياإل

 .الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان -2

  :نبارمحافظة األ -2

%( تمثل مجموع 0,7بنسبة تسويق مقاسة بحجم القيمة المضافة بمغت )
كبر في حجم ( األ2013-2010كانت فييا المدة ) ( دينار،3,624,040,000)

ية السابعة، نتيجة ضعف الطاقة اإلنتاجنبار المرتبة اإلنتاج، احتمت محافظة األ
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لممعمل النخفاض مستوى التقنية المستخدمة وقمة الحصول عمى فرص العمل لعدم 
، التقنية العالية وأعامل التاريخي قدرتو عمى منافسة المعامل الكبيرة التي تمتاز بال

احتل سوق المحافظة ذاتيا عمى الرغم من انخفاض نسبة السكان الحضر نسبة 
ن معظم منتجات المعمل ألى إويعود ذلك  ،%( 18,7) كبر والبالغةألتسويق اال

تخصص وعمى نحو كبير لتغطية المشاريع التي التزمتيا شركة المعتصم العامة 
، ة لتوطين المعمل في المحافظةسباب الرئيسىا في المحافظة والتي كانت من األلتنفيذ

افظة صالح الدين بنسبة مح%( و 13,8تمييا محافظة بغداد بنسبة بمغت )
ن طبيعة المنتجات المتمثمة أعن  فضاًل  ثير عامل القرب الجغرافي،أ، بت%(12,4)

بالتخصص بتصنيع روافد الجسور الكونكريتية جعل من غير الممكن أن ينحصر 
ن ىذا النوع من المنتجات يمتاز إذ إ ،التسويق عمى السوق المحمية لممحافظة فقط

قل أما أ ،تقتصر خدماتو عمى حجم سكان المنطقة عمى نحو عام بالنفع العام الذي ال
رة ثأ( مت% 2/  1,8( بنسب بمغت )مت بمحافظات )ذي قار والسميمانيةنسبة فقد تمث

، وانخفاض نسبة فرص الحصول عمى عمل، وانعدم ية لممعملنتاجاإلبضعف الطاقة 
كما انعدمت السوق  ،لمسبب ذاتو، (محافظات )ديالى ونينوى والمثنى إلىالتسويق 
  .(8)( وخريطة 21، جدول )ايضً أالدولية 
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 (02جدول )

 نبار بحسب لتجاهات التسويقية من محافظة األ ا

 حجم القيمة المضافة)بالمميون دينار(

 المحافظة
القيمة 

 المضافة
 المحافظة %

القيمة 

 المضافة
 المحافظة %

القيمة 

 المضافة
% 

 22 222 بابل 2.22 022 البصرة 22.22 2222 بغداد

 2.02 002 كربالء 0.02 22 كركوك 0.02 22 واسط

 0 22 السميمانية 2.22 222 اربيل 2.22 002 نجف

 0.02 22 ميسان 0.20 22 القادسية 22.22 222 النبار

 20.22 220 صالح الدين 2.22 202 دهوك 2.20 22 ذي قار

 2202مجموع القيمة المضافة 

 ماد عمى::عمل الباحثة باالعتالمصدر

 .2016، ، بيانات غير منشورةة التنمية الصناعية، قسم التخطيطمديري وزارة الصناعة، -1

 .2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلمل قسم المعا سكان،عمار واإلوزارة اإل -2

 الدراسة الميدانية. -3
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 (2خريطة )
 نباررسانة الجاهزة من محافظة األ التجاهات التسويقية لمنتجات الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى:ا

، خريطة العراق الخرائط إنتاج، الييأة العامة لممساحة، شعبة المائيةوزارة الموارد  -1
 .2017لسنة  1000000: 1دارية / بمقياس اإل

 .الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان-2

  :محافظة كركوك -2

 تبة الثامنة في نسب التسويق مقاسة بحجماحتمت سوق محافظة كركوك المر 
دينار، جاءت  (1,708,992,500تمثل مجموع ) (% 0,3القيمة المضافة بمغت )

القسم  ،( الرتفاع حجم الميزانية االستثمارية االتحادية2013%( منيا سنة )38نسبة )
بة لى سوق المحافظة ذاتيا بنسإالمضافة جاء من تسويق المنتجات  كبر من القيمةاأل
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دينار، وال تعكس ىذه النسبة سعة  (571,000,000تمثل مجموع ) (%33,4بمغت )
لى إذ اضطر إ ،الكمي لممعمل نتاجاإلفظة بقدر ما تعكس انخفاض نسبة سوق المحا

معمل بسبب تقادم ال ؛القطع المفردة إنتاجالتحول من التخصص بالبناء الجاىز نحو 
ال النيب والتخريب التي طالت المعمل سنة عمأدثار، و نلى االإ نتاجاإلالت آوتعرض 

مني في المنطقة انخفضت الطاقة أا تالىا من عدم استقرار واضطراب ( وم2003)
واقتصر التسويق وعمى نحو كبير عمى المحافظات الشمالية  ،ية لممعملنتاجاإل

القرب الجغرافي ثير عامل أ، بت%(23,5المجاورة اىميا محافظة دىوك بنسبة تسويق )
فقد جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة بمغت  ،ما سوق محافظة بغدادأن المحافظتين، بي
%( بنسبة بمغت، وانخفض 15وسوق محافظة السميمانية بالمرتبة الرابعة)،%(19,3)

، ثرة بعامل البعد الجغرافيأت%( م5) لى محافظة واسط بنسبة بمغتإالتسويق 
رصة عمل رغم مجاورة %( لعدم الحصول عمى ف4ربيل بنسبة )أومحافظة 

ما بعامل البعد الجغرافي إرة تأثباقي المحافظات م إلىالمحافظتين، وانعدم التسويق 
  .(9( وخريطة )22جدول ) عدم الحصول عمى فرص عمل، وأ نتاجاإلوانخفاض حجم 
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 (00جدول )
 حجم القيمة المضافة)بالمميون دينار(  التجاهات التسويقية من محافظة كركوك بحسب

القيمة  لمحافظةا
القيمة  المحافظة % المضافة

القيمة  المحافظة % المضافة
 % المضافة

 2.22 22 واسط 02.20 220 دهوك 22.22 222 بغداد
 2.22 22 ربيلأ 22.20 022 السميمانية 22.22 222 كركوك

  2222مجموع القيمة المضافة 

 عمل الباحثة باالعتماد عمى::المصدر

 .2016، ، بيانات غير منشورةة التنمية الصناعية، قسم التخطيطيريوزارة الصناعة،مد -1

 .2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلمل قسم المعا سكان،عمار واإلوزارة اإل -2

 لخرسانة الجاهزة من محافظة كركوكالتجاهات التسويقية لمنتجات ا (2خريطة )

 

 

 

 

 

 

 
 د عمى:المصدر: عمل الباحثة باالعتما

الخرائط، خريطة العراق  إنتاجلممساحة، شعبة  مة، الييأة العارة الموارد المائيةوزا -1
 .2017لسنة  1000000: 1/ بمقياس داريةاإل

 الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان. -2
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 :محافظة المثنى -2

تعد الدقة في تقديرات الطمب غاية في األىمية لعممية تخطيط أي مشروع 
ل السوق وتقديرات حجم العرض والطمب ىي التي تحدد حجم اقتصادي، فدراسة أحوا

 امثالي   االمبيعات المتوقعة، وتعد صناعة عوارض السكك الحديد الكونكريتية مصداقً 
إذ تُنتج العوارض بأبعاد وأوزان ثابتة تتالئم مع خطوط السكك الحديد من  ؛ليذه الحالة

الكميات المطموبة  اتحدد مسبقً وبذلك  ،حيث سرعة القطارات واألوزان التي تحمميا
( كم من 1ويتوافق ذلك العدد مع طول السكة المراد إنشاؤىا أو صيانتيا إذ يحتاج )

كما يتحدد  (7)لمقاييس السكك في العراق ا( عارضة وفقً 1666) إلىالسكك الحديد 
( 25العمر االفتراضي لمعارضة في حال النشاط المعتدل لحركة القطارات ب)

كما تتحدد  ،ايتحدد مسبقً  الحالي والمستقبمي وبذلك فإن حجم السوق ،**()*******سنة
ما تكون موازية لتخصيصات الخطة االستثمارية لممحافظات أو  ااتجاىاتو والتي غالبً 
 .لموزارات المختمفة

ويعتمد نشاط عمل السكك الحديد وما يؤل إليو من الحاجة أو عدم الحاجة  
 -القائم منيا عمى حجم النشاط االقتصادي )زراعيإلنشاء سكك جديدة أو تطوير 

تجاري( وحجم السكان ومقدار استخداميم ليذا النوع من النقل، وعمى الرغم  -صناعي
فإن توطين العديد من الصناعات كصناعة األسمنت  ،من انخفاض معدل السكان

وى سواء في المحافظة ذاتيا أو المحافظات المحاذية لمسكة الحديد يرفع من مست
الطمب عمى ىذا النوع من النقل السيما في الصناعات الكبيرة التي تستيمك كميات 

وزن، كبيرة الحجم ثقيمة ال ما تكون اكبيرة من الخامات وما ينتجو من مخرجات غالبً 
عن في ىذا النوع من المنتجات ينحصر في الدولة  وبما أن االستيالك )السوق(

 ،دية الشركة العامة لمنقل بالسكك الحديد لموزارةوبحسب عائ اطريق وزارة النقل حصرً 
 .نتاجاإل)الدولة( عن االستيالك يتوقف  فإن بتوقف ىذا المستيمك المتفرد
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العوارض الكونكريتية من تقنية  نتاجرغم مما يمتاز بو معمل السماوة إلعمى ال
المضافة  فقد احتل المرتبة التاسعة بنسبة تسويق مقاسة بحجم القيمة ،عالية ومتطورة

ويعود  ،( دينار في حجم التسويق840,000,000%( تمثل مجموع بمغ )0,1بمغت )
ذلك لكونو استمر بالعمل مدة عام واحد فقط ثم توقف، لذا فقد اقتصر التسويق عمى 

 .%(100سوق المحافظة ذاتيا بنسبة )
 :محافظة نينوى - 22

حيث األىمية عمى  يحتل القطاع الصناعي في محافظة نينوى المرتبة الثانية من
%( من إجمالي عدد 8,9والمرتبة الرابعة وبنسبة ) (8)مستوى العراق بعد العاصمة بغداد
المالئمة  األسواقويعد توافر  (9)( منشأة صناعية526المنشآت الصناعية الكبيرة البالغة )

ي الت المجاورةاإلقميمية  األسواقلمنتجات الصناعات اإلنشائية عمى مستوى المحافظة و 
%( وفي السميمانية تبمغ 83فيي في أربيل تبمغ ) ،ارتفاع نسبة السكان الحضرتمتاز ب

بالرغم مما تمتاز بو  ونإال إإقميمية واسعة،  ا%( مما يعني سوقً 74%( وفي دىوك )85)
ام منتجات المعمل المتمثمة بصناعة األعمدة الكيربائية التي تعد من خدمات النفع الع

ن أذلك من المفترض  فإن ،ان كانت في الحضر أكثر تركزً ا  لريفية، و لمبيئتين الحضرية وا
سيس معمل أقدم ت نإال إ أوسع لمسوق المحمية باتجاه المحافظات المجاورة، ايعطي حجمً 

المرتبة  تحتل جعمياعداتو التي تعاني من التقادم واالندثار موعدم تحديث الياتو و  شبادو 
%( 0,06قيمة المضافة بنسبة بمغت )س بحجم السواق مقااشرة في حجم تغطيتو لألعال

نتيجة  ،(2013-2012)في المدة  نتاجاإلم ( جاء معظ352,260,250تمثل مجموع )
ولى بنسبة بمغت المرتبة األسوق بغداد  تاحتم ،الميزانية االستثمارية االتحاديةزيادة حجم 

جاء بعدىا سوق  %(17نبار بنسبة بمغت )نينوى واأل سواق محافظتيأ، وتساوت %(14)
ثير عامل أبت %(9,2ربيل بنسبة )أ%( ومحافظة 10,8لدين نسبة بمغت )محافظة صالح ا
ثير عامل أ%( بت1,5ة اقل حجم لمسوق بنسبة )محافظة البصر  ، وسجمتالجوار الجغرافي
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معظم محافظات الوسط  إلىوانعدم التسويق  ،(10وخريطة ) (23جدول ) البعد الجغرافي،
 بسبب عامل البعد؛ ذي قار(-ميسان -القادسية –المثنى –جف الن -ءكربالوالجنوب )

     .لعدم الحصول عمى فرص عمل (السميمانية)الجغرافي، ومحافظة 

 (02جدول )
 التجاهات التسويقية من محافظة نينوى بحسب 

 حجم القيمة المضافة)بالمميون دينار(
 

القيمة  المحافظة
 المضافة

القيمة  المحافظة %
 ةالمضاف

القيمة  المحافظة %
 المضافة

% 

 2.22 22 بابل 2.22 2 البصرة 22.22 22 بغداد
 2.22 02 دهوك 2.20 22 كركوك 2.22 22 واسط
 2.02 22 ذي قار 22 22 نباراأل  22.22 22 نينوى

صالح  2.22 02 ديالى
 الدين

22 22.22    

 220مجموع القيمة المضافة 

 
 ى:المصدر:عمل الباحثة باالعتماد عم

  ،،ة التنمية الصناعية، قسم التخطيطوزارة الصناعة،مديري -1
 .2016، ية، بيانات غير منشورةنتاجاإلمل قسم المعا سكان،عمار واإلوزارة اإل -2
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 (22خريطة )
 لخرسانة الجاهزة من محافظة نينوىالتجاهات التسويقية لمنتجات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى:
الخرائط، خريطة  إنتاجوزارة الموارد المائية، الييأة العامة لممساحة، شعبة  -1

 .2017لسنة  1000000: 1العراق االدارية / بمقياس 
 الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان. -2

 :محافظة القادسية -22

شركة  ( لتغطية مشاريع2016في محافظة القادسية لسنة ) نتاجاإلاقتصر 
، توقف بعدىا لعدم قدرتو عمى المنافسة والحصول عمى العامة في المنطقة المعتصم

ا كخالط ساسً أنشيء أالمستخدمة كونو  نتاجاإلبساطة وسائل  إلىا نظرً  ،فرصة عمل
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بثالثة محافظات منتجة  اجانب كونو محاطً  إلىالخرسانة الطرية  نتاجإل مركزي
توى تقنياتيا منيا ما ىو تفاع مستمتاز بار  واسط( -بابل -رسانة الجاىزة )نجفلمخ

ضعف  إلىدى أ( )معمل الطميعة في محافظة بابلايضً أالروافد  إنتاجمتخصص ب
لذا احتمت محافظة  ،المجاورة األسواقو أسوق سواء المحمي )سوق المحافظة( حجم ال

تمثل مجموع بمغ  (%0,009خيرة في حجم التسويق بنسبة بمغت )القادسية المرتبة األ
 0 (11وخريطة ) (24)جدول ، (50,400,000)

 
 (02جدول )

 التجاهات التسويقية من محافظةالقادسية بحسب 
 حجم القيمة المضافة)بالمميون دينار(

 
 % القيمة المضافة المحافظة % القيمة المضافة المحافظة
 22.22 22 ميسان 22.22 20 القادسية

  22مجموع القيمة المضافة 

 االعتماد عمى:عمل الباحثة ب :المصدر

  قسم التخطيط. مديرية التنمية الصناعية، وزارة الصناعة، -1

 -3 .2016، غير منشورة ية، بياناتنتاجاإلقسم المعامل  سكان،عمار واإلوزارة اإل -2
 الدراسة الميدانية.
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 (22خريطة )

 التجاهات التسويقية لمنتجات الخرسانة الجاهزة من محافظة القادسية

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى:

رائط، خريطة العراق الخ إنتاجوزارة الموارد المائية، الييأة العامة لممساحة، شعبة  -1
  .2017لسنة  1000000: 1دارية / بمقياس اإل

 .الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان -2



ودورها في تحديد  في العراق لصناعة الخرسانة الجاهزة الموقع الصناعي في عممية اختيار ثر المواد الخامأتحميل 
 م عبد الصاحب حنتوش الركابينعاإ & الباحثة/ أ.م.د. ناهض هاتف محمد السعيدي           اتجاهات التسويق

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 22 

 الخالصة:
عة في صنا نتاجاإل تكمفةخام من المادة ال تكمفةىمية النسبية لتختمف األ -1

 اكمفتيا قياسً فترتفع نسبة  ،ونوع المادة الخام نتاجاإلالخرسانة الجاىزة بحسب نوع 
اين ىذه لسعر المنتج في خامات الحصى وتنخفض في خامات الرمل، وتتب

 .بحسب جودة المادة الخام االنسب التي تتناسب طردي  
ذ تؤثر إ ؛الىميتيا كعامل جذب موقعي دليالال يعد مجرد توافر المادة الخام  -2

مني جانب األىميا الأالخام ذاتيا والخصائص المكانية و خصائص وجودة المادة 
  .ومنافسة ظيور مواقع جديدة

ن إال إالنقل في عممية التوطن الصناعي  يمثموعمى الرغم من الدور الكبير الذي  -3
المتنقمة والحقمية لمعامل اعتماد الكثير من الشركات المستثمرة والمصنعة عمى ا

ثير ىذا العامل أكبير ت عمى نحوضعف أفي قمب السوق قد  نتاجاإلوالتي تعني 
 .لجيات التي تعتمد ىذا النظام في التصنيعا في

النقل في الجيات التي ال تعتمد  تكمفةصناعة الخرسانة الجاىزة بارتفاع  تتصف -4
وزان الكبيرة لمخامات واأل حجومال إلى انظرً  ؛ياإنتاجالمعامل المتنقمة في 

والمنتجات مما يتطمب ناقالت تخصصية نتيجة صعوبة عمميات التحميل 
 .ارتفاع كمف النقل فيثمان مرتفعة تؤثر أغ ذات والتفري

بحسب بحجم الميزانية  خرىأوسنة و  ،خرآحجم التسويق بين سوق و  بيتذبذ -5
 .االستثمارية

 .القتصاديةا جمو ووزنو وقيمتوتتأثر االتجاىات التسويقية بنوع المنتج وح -6
ثر حجم السوق وامتداده بمدى استقرار األوضاع االقتصادية والسياسية لمعراق أيت -7

وما يعكسو تاثير حجم مخصصات تنمية األقاليم الذي يمثل قدرتيا الشرائية 
  )سعة السوق(.

لك تظير صحة فرضيتي البحث في عدم توافق الواقع الفعمي لتوطن صناعة وبذ
التوطن الصناعي التقميدية وضعف سانة الجاىزة في العراق مع معظم فرضيات الخر 
 .ثير مواقع المادة الخام في العراق في توجيو السوقأت
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 الهوامش
نظًرا لعدم تعاون أصحاب المعامـل فـي القطـاعين العـام والخـاص فـي الحصـول عمـى المعمومـات )*( 

 الالزمة.
نتــاج فــي معمــل الــبالد الحصــينة فــي محافظــة مــدير اإل ،رب( مقابمــة مــع المينــدس فاضــل نايــل الــذ1)

 (23/4/2017بابل بتاريخ )
بيانـات غيـر  ، 2016 ،العـراق -المصدر: المركز القومي لمبحوث والمختبرات اإلنشائية ، بغداد (1)

 .منشورة
مـل ن لكـل معأنتـاج العارضـة الواحـدة )عمـى اعتبـار إتية في *( استخدم معمل السالم الخامات اآل*)

 نسبو المختمفة( :
 3م 0,0525كمية الرمل بالعارضة =  -1
  3م0,105كمية الحصى بالعارضة =  -2
 كغم 56,25كمية السمنت بالعارضة =  -3
 قطعة 4بالعارضة =  كمية حديد الباندرول )حبال الشد إلعطاء المنتج قوة تحمل عالية( -4
 لتر 5 كمية المادة المضافة بالعارضة = -5
عارضـة )المصـدر: مقابمـة مـع  150جر القطع بالعارضة = حجـر قطـع واحـد لكـل كمية ح -6

لمعمــل  ســبقالمينــدس األقــدم عبــد الزىــرة، مــدير قســم التخطــيط فــي وزارة النقــل ، المــدير األ
  2016-7-2بتاريخ  ،السالم

 تستيمك الكميات اآلتية من الخامات :  طن 2، 500=  (/ م / ط12وزن الركيزة ) **(*)
 (ماء –سمنت أ -رمل –( كغم عجينة إسمنتية وتتكون من )حصى 2500) -1
 2،640كغم حديد تسميح= (140) -2

 :تستيمك الكميات اآلتية من الخامات طن 52=  (/ م / ط24وزن الرافدة ) ***(*)
 .(ماء –سمنت أ -رمل –( طن عجينة إسمنتية وتتكون من )حصى 25) -1
 .كغم حديد )حبال سترا ند( (350) -2
 .طن 26،210( كغم حديد تسميح =860) -3

االعتبـارات اإلسـتراتيجية والجيوسـتراتيجية  ،محمد أزىر السماك، عبد العزيز مصطفى عبد الكريم (3)
 ،(7المجمـد ) ،(13العـدد ) ،مجمـة تنميـة الرافـدين ،لتخطيط مواقع الصناعة التحويميـة فـي العـراق



ودورها في تحديد  في العراق لصناعة الخرسانة الجاهزة الموقع الصناعي في عممية اختيار ثر المواد الخامأتحميل 
 م عبد الصاحب حنتوش الركابينعاإ & الباحثة/ أ.م.د. ناهض هاتف محمد السعيدي           اتجاهات التسويق
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 .274، ص 1985
وطن الصـناعي فـي محافظـات، البصـرة وميسـان وذي قـار، دراسـة الت ،(عادل رشيد حسين الدليمي4)

، 2000داب ، جامعـة بغـداد ، كميـة اآل (غيـر منشـورة)في جغرافية الصناعة ، اطروحة دكتـوراه 
 .20ص 

ــ (فــي الظــروف االعتياديــة )الوقــت غيــر المشــروط( *****) ا مــع عامــل تتناســب تكمفــة النقــل طردي 
ت النـاتج عـن ضـخامة حجميـا وثقـل حمولتيـا مقارنـة بالنـاقالت نظرًا لبطىء سـير النـاقال ؛الوقت

 .طولأمما يعني استغراق وقت  .االعتيادية
من الصعوبة حصر أنواع خامات الحديد واألسمنت المسـتخدمة فـي اإلنتـاج، إذ يتطمـب *( *****)

ذلك حصر جميع أنواع المنتجات خالل مـدة معينـة لمـتمكن مـن حصـر األنـواع المسـتخدمة منيـا 
والتي تتباين أسعارىا بتباين أنواعيا وأحجاميـا خـالل المـدة ذاتيـا ، وتتطمـب ىـذه بيانـات تفصـمية 

  .لم تستطع الباحثة الحصول عمييا

 القياسـات اآلتيـة:ا لتنـوع حجموميـا الحجـوم نظـرً  ؛سـعار المنتجـاتأاعتمدت في تحديـد  **(*****)
  ( م80/1ع م ط وارتفا 21ولمروافد ) (سم30م ط وقطر 12)لمركائز 

بعــد تفريــغ الجنــوب لــى إبغــض النظــر عــن اعتمــاد النقــل بالنــاقالت الفارغــة العائــدة  *(*******)
 .حمولتيا في المناطق الوسطى والشمالية

 (.19/5/2017مقابمة شخصية مع الميندس لؤي أحمد، مدير اإلنتاج في شركة دجمة بتاريخ ) (5)
 ( 2017-5-5وكيل مجموعة السالم بتاريخ )المصدر: مقابمة مع األستاذ أسامة عبد ( 6)
 .2017 ،، بيانات غير منشورة الصيانةقسم  ، الشركة العامة لمسكك الحديد،وزارة النقل  (7)
فــإن عــدد العــوارض المســتقبمية  ،( عارضــة1666( كــم طــول يحتــاج )1ن )إبمــا  *(*********)

 عدد الكيمومترات+ عدد العوارض التالفة(.× تساوي = )الرقم 
(عباس عبيد حمادي، ياسين حميد بدع المحمدي، تخطيط المواقـع الصـناعية فـي محافظـة نينـوى، 8)

الواقع القائم والتوجيات التنموية المستقبمية، مجمة العموم اإلنسانية، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، 
 .189بال تاريخ، ص

اء الصــناعي الســنوي لممنشــآت الصــناعية وزارة التخطــيط، الجيــاز المركــزي لإلحصــاء، مديريــة اإلحصــ (9)
 ، بيانات الحاسبة اإللكترونية، بيانات غير منشورة.2010الكبيرة في محافظات القطر لعام
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 المصادر والمراجع 

، االعتبارات اإلستراتيجية اك، عبد العزيز مصطفى عبد الكريممحمد أزىر السم -1
، مجمة تنمية الرافدين، العدد في العراقوالجيوستراتيجية لتخطيط مواقع الصناعة التحويمية 

 .1985، (7(، المجمد )13)
عادل رشيد حسين الدليمي، التوطن الصناعي في محافظات، البصرة وميسان وذي قار، دراسة   -2

 .2000داب ، جامعة بغداد ، كمية اآل (غير منشورة)طروحة دكتوراه أفي جغرافية الصناعة ، 
ع المحمدي، تخطيط المواقع الصناعية في محافظة عباس عبيد حمادي، ياسين حميد بد -3

نينوى، الواقع القائم والتوجيات التنموية المستقبمية، مجمة العموم اإلنسانية، كمية التربية لمعموم 
 .189اإلنسانية، بال تاريخ، ص

 .2016 ،العراق -المركز القومي لمبحوث والمختبرات اإلنشائية ، بغداد -4
مركزي لإلحصاء، مديرية اإلحصاء الصناعي السنوي لممنشآت وزارة التخطيط، الجياز ال -5

 .2010الصناعية الكبيرة في محافظات القطر لعام
 .الفاروق العامة -شركة حمورابي العامة -سكان، الشركات المعتصم العامةعمار واإلوزارة اإل  -6
 ، الشركة العامة لمسكك الحديد.وزارة النقل  -7

 


