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 المستخلص 
 

لتسليط الضوء على الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد, و كما تم االعتماد  هذا البحثجاء       
العا عدد  المنشآت,  عدد   ( منها  معايير  عدة  االنشطة ملينعلى  مستوى  على  و  المال(,  رأس  قيمة   ,

 الصناعية و البلديات في مدينة بغداد.
سبب    ( منشأة صناعية كبيرة الحجم, جاء 80الصناعية )و بينت الدراسة ان العدد االجمالي للمنشآت  

, اذ جاء  لجملة من االعتبارات التي ساهمت في جذب و توطن تلك الصناعات في مكانها الحالي توطنها 
(, في حين احتل المرتبة الثانية عامل الرغبات الشخصية %40.37بالمرتبة االولى عامل السوق بنسبة )

( نسبة  شكل  بينما%11.06و   ,)  ( بنسبة  و  الخام  المادة  عامل  الثالثة  المرتبة  اما (%10.90احتل   ,
بالنسبة الى توزيعها المكاني فقد بينت الدراسة ان اكثر عدد من المنشآت الغذائية الكبيرة تركزت في 

(, و ضمت اكثر عدد من االيدي %41.25( منشأة و شكلت بنسبة )33بلدية الكرادة, اذ بلغ عددها )
بأجمال )العامل  )4.534ي  بنسبة  بواقع %44.57(عامال  المال  رأس  من  قيمة  اعلى  سجلت  و   ,)

( من اجمالي رأس المال المستخدم في العملية %46.17( مليار دينار و بنسبة )4.719.873.000)
القطاع الصناعي ليستطيع   من شأنها تنميةو اختتمت الدراسة بطرح عددا من المقترحات التي  ,  االنتاجية

 نتجات العالمية.منافسة الم
 الكلمات المفتاحية: الصناعات الغذائية واالنشطة الصناعية والقطاع الصناعي

 
 

Abstract 
This research came to shed light on the large food industries in the city of 

Baghdad, and it was also based on several criteria, including (the number of 

establishments, the number of employees, the value of capital), and on the level 

of industrial activities and municipalities in the city of Baghdad. The study 

showed that the total number of industrial establishments is (80) large-sized 

industrial establishments, the reason for their settlement came due to a number 

of considerations that contributed to attracting and settling these industries in 

their current location, as the market factor came in the first place with a rate 

of (40.37%), while the market factor ranked first. The second factor is the 

personal desires factor, which constitutes a percentage of (11.06%), while the 

third factor is occupied by the raw material factor, which amounts to (10.90%). 

33) establishments formed with a rate of (41.25%), and included the largest 

number of workers with a total of (4,534) workers, with a rate of (44.57%), and 

recorded the highest value of the capital by (4,719,873,000) billion dinars, with 

a rate of (46.17%). Of the total capital used in the production process and the 

study concluded with a number of proposals that would develop the industrial 

sector to be able to compete with international products. 
Keywords: Food industries, Industrial activities and Industrial sector  



 

 1747   | مجلة مداد اآلداب 

 التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد

 

 

 

 

 

 

   -مشكلة البحث:
 كيف تتوزع المنشآت الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد؟  -1
ما هي اهم العوامل التي أثرت على توطن الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة  -2

 بغداد؟
 

 - فرضية البحث:
تتوزع منشآت الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد بصورة عشوائية ضمن    -1

 بلديات مدينة بغداد.
هناك عوامل أثرت في توطن منشآت الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد,   -2

 اذ يعد عامل السوق العامل المؤثر األقوى في توطن المنشآت الصناعات الغذائية. 
 - هدف البحث:

يهدف البحث الى التعرف على توزيع الصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد و  
 العوامل التي أثرت على توطنها. 

 -حدود البحث:
يتمثل البعد المكاني للدراسة بموقع مدينة بغداد من العراق و   -الحدود المكانية:  -1

غداد بين دائرتي عرض بالحدود االدارية للمدينة بحسب وحدات البلدية, اذ تقع مدينة ب
°( 44.34.00  -° 44.11.00°( شماال و خطي طول )33.29.00- ° 33.11.00)

شرقا و بهذا فأن مدينة بغداد تتوسط العراق, فيحدها من الشمال محافظة صالح الدين  
اما من الشرق و الشمال الشرقي محافظة ديالى و من الجنوب و الجنوب الشرقي 

ب و الجنوب الغربي محافظة بابل اما حدودها  محافظة واسط و يحدها من الجنو 
 (.2(, )1الغريبة فتتمثل بمحافظة األنبار. كما موضح في خريطة )
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تتمثل الحدود الزمانية بدراسةةةةةةةةة الصةةةةةةةةناعات الغذائية الكبيرة في   -الحدود الزمانية:  -2
 .2021مدينة بغداد لعام 
لخخخخخلخخخخخعخخخخخرا  (  1الخخخخخ خخخخخر خخخخخطخخخخخة   مخخخخخسبخخخخخرخخخخخة  خخخخخ خخخخخساد  خخخخخالخخخخخر خخخخخخخخخخخخخخبخخخخخة  مخخخخخديخخخخخد 

 
: 1, مقياس رسةةةةةةةةةةةةةةم2020باالعتماد على الهيئة العامة للمسةةةةةةةةةةةةةةاحة, خريطة العراق,   -1المصةةةةةةةةةةةةةةدر:
1000000 .  

Arc Gis10.5 . باالعتماد على برنامج  -2           
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 ( مسبرة   ساد2ال ر طة     

 
Arc Gis10.5 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج        

 المقسمة....
تعد الصةةناعة الوطوة االسةةاسةةية لتنمية اقتصةةاديات البلدان و تطورها, و اسةةتغالل      

الموارد الطبيعية و البشةرية و التي بدورها تهدف الى رفع المسةتوى المعيشةي للسةكان و 
ريةب ان تةأخةذ الصةةةةةةةةةةةةةةنةاعةة مركز مهم عنةد تطوير حيةاتهم االتتمةاةيةة, اذ لين من الغ

الكثير من الةدول و خةاصةةةةةةةةةةةةةةتةا الةدول النةاميةة  من خالل اسةةةةةةةةةةةةةةتثمةارهةا المنظم لمواردهةا  
الطبيعية و تشةةةغيل طاقاتها البشةةةرية و تحقيقها االاتذات الذاتي و القىةةةات على البطالة  
يعطي  و توفير ما يحتاته السةكان من المنتجات و السةلع الموتلذة, فىةال عن وتودها 

الذرصةةة على تحقيا االسةةتقرار االقتصةةادف بالحذاا على العملة الصةةعبة و عدم الهدر 
بها باالسةةةةتيراد من الوارذ, لذا تعمل الصةةةةناعة على ربط كافة القطاعات السةةةةياسةةةةية و 
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االتتماةية و االقتصةةةةةةةةةةةادية اذ تعتبر الورقة الرابحة للكثير من العمليات السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية  
 .االخيرة ةخاصتا في االوان

االول التوزيع الجغرافي للصةةناعات    حور, تناول المحورينالمعلى   البحث  اشةةتملحيث 
الثاني فتناول العوامل التي سةةةةةةةةاعدت على    حورالغذائية الكبيرة في مدينة بغداد, اما الم
 توطن هذه المنشآت في مدينة بغداد.

 
 لاالو حدرالم

 التدز د الج رافي للصراعات ال ذائية الكبيرة في مسبرة   ساد
 ....تمهيس 

التوزيع المكاني للمنشةةةةةآت الصةةةةةناةية وعلى مسةةةةةتوى الذروع دراسةةةةةة   حورالمهذا    يتناول
 .كونة لهيكل النشاط الصناعي الصناةية الم

التدز د المكاني لمرشخخخخلت الصخخخخراعات ال ذائية الكبيرة في مسبرة   ساد لعام    -:1-1
2021. 

سةةةةةةوف يتم تناول التوزيع المكاني لمنشةةةةةةآت الصةةةةةةناعات الغذائية الكبيرة في مدينة       
المةال و بغةداد وفا اربعةة معةايير هي معيةار عةدد المنشةةةةةةةةةةةةةةةآت و عةدد العمةال و رأس  

 معيار ملكية الصناعة.
التدز د المكاني لمرشخخخخخخلت الصخخخخخخراعات ال ذائية الكبيرة في مسبرة   ساد   -:1-1-1

 وفق معيار عسد المرشلت الصراعية. 2021لعام  

( و الشةةةكل 1جدول )التوزعت الصةةةناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد حسةةةب      
( منشةةأة توزعت على كافة بلديات مدينة  80اذ بلغ عدد المنشةةآت الغذائية الكبيرة ) (1)

منشةةةةةةأة  (  33) بلدية الكرادة فقد بلغ عدد المنشةةةةةةآت فيها االولىبغداد, اذ احتلت المرتبة  
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تتركز فيها بعض الصةةةةناعات    كبيرة  كونها تىةةةةم مناطا صةةةةناةية  (%41.25بنسةةةةبة )
فجةاتت بلةديةة الصةةةةةةةةةةةةةةدر  الثةانيةةامةا في المرتبةة  ,  ذرانيةةالغةذائيةة الكبيرة مثةل منطقةة الزع
تىةةم    هاو يرتع السةةبب كون  (%12.5( بنسةةبة )10الثانية فقد بلغ عدد المنشةةآت فيها )

منطقة تميلة الصةةةناةية اذا تعتبر مركز للتسةةةويا التجارف و الصةةةناعي لذا ترتذع فيها 
( 8و عددها )  الثالثة, و تليها بلدية الصةةةةةةةدر االولى في المرتبة  نسةةةةةةةبة تركز المنشةةةةةةةآت 
, اما تىةةم مناطا صةةناةية و تتميز بارتذاع اعداد السةةكان  اذ   (%10منشةةآت و بنسةةبة )
  اذ(  %6.25( و بنسةةةبة )5تاتت بلدية الكاظمية بعدد منشةةةآت ) الرابعة فقد في المرتبة  

المتوطنةة في منطقةة   ت صةةةةةةةةةةةةةةنةاعي مثةل منطقةة الةدبةا  و المنشةةةةةةةةةةةةةةأتعتبر منطقةة تركز  
تاتت كل من بلدية االعظمية, الشةةةةةةةةةةةةةعب , الدورة ,  الوامسةةةةةةةةةةةةةة, و في المرتبة  التاتي

و بنسةةةةةةةةةبة    (3)الرصةةةةةةةةةافة و بلغ عدد المنشةةةةةةةةةآت  قىةةةةةةةةةاتمركز الغدير بغداد الجديدة و 
و عدد   السةةةةةادسةةةةةةالكرخ فجاتت بالمرتبة    قىةةةةةات مركز (, اما بلدية الشةةةةةعلة و3.75%)

ي المنصةةور و الرشةةيد و بلديت  السةةابعة(, اما في المرتبة %2.5( و بنسةةبة )2منشةةآتها )
 فهي مناطا تجارية و تقل فيها المنشآت الصناةية. (%1.25بنسبة )
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 في مسبرة   ساد  ال ذائية الكبيرة  اتالصخخخخخخراع  اعساد مرشخخخخخخلت( 1جسول ال               
 2021لعام  

 المرتبة  النسبة % عدد المنشآت الصناعية البلدية ت

 1 41.25 33 الكرادة 1

 2 12.5 10 الصدر الثانية 2

 3 10 8 الصدر االولى 3

 4 6.25 5 الكاظمية 4

 5 3.75 3 االعظمية 5

 5 3.75 3 الشعب  6

 5 3.75 3 الدورة 7

 5 3.75 3 الغدير 8

 5 3.75 3 بغداد الجديدة 9

 5 3.75 3 الرصافة  م. ق.   10

 6 2.5 2 الشعلة 11

 6 2.5 2 الكرخ م. ق.  12

 7 1.25 1 المنصور 13

 7 1.25 1 الرشيد  14

  100 80 المجموع 

للمنشدد    المصدددرم من عما البا ب باالعتماد على اسددتمارة االسددتبيان و الدراسددة الميدانية          

 (25/3/2022د25/12/2021الصناعية لمنطقة الدراسة للمدة )
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لكبيرة في مسبرة   ساد لعام  للمرشخخلت الصخخراعية ال ذائية ا  الر خخا الميد ة( 1شخخك  ال
2021 

 

 .(1باالعتماد على الجدوا)المصدرم من عما البا ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.25, الكرادة

,  الصدر الثانية
12.5

الصدر 
,  االولى
10

6.25, الكاظمية

3.75, االعظمية

3.75, الشعب

3.75, الدورة

3.75, الغدير

3.75, بغداد الجديدة

3.75, الرصافة

2.5, الشعلة 2.5, الكرخ 1.25, المنصور  ,  الرشيد
1.25
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( التدز د المكخاني للصخخخخخخخخخرخاعخات ال خذائيخة الكبيرة في مخسبرخة   خساد للعخام 3ال ر طخة 
2021 

 
 

, و في ( منشةةةةآت صةةةةناةية10ن كونها تىةةةةم )اعداد السةةةةكان في هذه البلدية فىةةةةال ع
كونها تىةةةةةةةم    (%4.76( عامال و بنسةةةةةةةبة )485بلدية الكاظمية  بواقع ) الرابعةالمرتبة  
فجاتت بلدية الصةدر االولى بواقع عدد الوامسةة , اما في المرتبة  ( منشةآت صةناةية5)

  (, في حين تةةاتت بلةةديةةة بغةةداد الجةةديةةدة بةةالمرتبةةة%3.55( و بنسةةةةةةةةةةةةةةبةةة )362عمةةال )
المرتبة (, اما بلدية الدورة فاحتلت  %3.19( و بنسةةةةةةةةةبة )325بعدد عمال )  السةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةة
(, و احتلت بلدية االعظمية المرتبة %3.17( و بنسةةةةةةةةةةبة )323بعدد عمال ) السةةةةةةةةةةابعة
 قىةةةةةةةات مركز, في حين تاتت بلدية (%2.65( عامال و بنسةةةةةةةبة )270بواقع )  الثامنة

(, اما بلدية المنصةةور %1.96( و بنسةةبة )200بعدد عمال ) التاسةةعةالرصةةافة بالمرتبة  
(, و تاتت بلدية  %1.17( عامال و بنسةةةةةةبة )120و بعدد عمال ) العاشةةةةةةرةفي المرتبة  
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(, في حين  %1.05( و بنسةةةةةةةبة )107و بعدد عمال )  الحادية عشةةةةةةةرالشةةةةةةةعب بالمرتبة  
(, و %0.94)( و بنسةةةةةةةةةبة  96بعدد عمال ) الثانية عشةةةةةةةةةرتاتت بلدية الغدير بالمرتبة  
(, و %0.73( و بنسةةةةةةبة )75و بعدد عمال ) لثالثة عشةةةةةةراتليها بلدية الرشةةةةةةيد بالمرتبة  

(  64و بواقع عدد عمال )  الرابعة عشةرالكرخ بالمرتبة   قىةات  مركز اخيرا تاتت بلدية  
 (.%0.7و بنسبة )

 

 2021لصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد لعام ل( أعداد العمال 2جدول )ال

 المرتبة النسبة % عدد العمال البلدية ت

 1 44.57 4.534 الكرادة 1

 2 26.47 2.693 الشعلة 2

 3 5.09 518 الصدر الثانية 3

 4 4.76 485 الكاظمية 4

 5 3.55 362 الصدر االولى 5

 6 3.19 325 بغداد الجديدة 6

 7 3.17 323 الدورة 7

 8 2.65 270 االعظمية 8

 9 1.96 200 الرصافة م. ق.  9

 10 1.17 120 المنصور 10

 11 1.05 107 الشعب  11

 12 0.94 96 الغدير 12

 13 0.73 75 الرشيد  13

 14 0.7 64 الكرخ م. ق.  14

  100 10.172 المجموع 

المصدددرم من عما البا ب باالعتماد على اسددتمارة االسددتبيان و الدراسددة الميدانية للمنشدد        
 .(25/3/2022)-(25/12/2021الصناعية لمنطقة الدراسة للمدة)
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ال ذائية الكبيرة في مسبرة   ساد   عساد العمال للصخخراعاتأل  الر خخا الميد ة( 2شخخك  ال
   2021لخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخام  

 
 .(2جدوا)الالمصدرم من عما البا ب باالعتماد على       

 
 .((Arc GIS 10.5برنامج  (,1البا ب باالعتماد على الجدوا )المصدرم من عما 

44.57, الكرادة 

26.47, الشعلة

5.09, الصدر الثانية

4.76, الكاظمية

, الصدر االولى 
3.55

3.19, بغداد الجديدة

3.17, الدورة

,  االعظمية
2.65

,  الرصافة
1.96

1.17, المنصور 1.05, الشعب 0.94, الغدير ,  الرشيد
0.73
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لعام  لصخخراعات ال ذائية الكبيرة في مسبرة   ساد لمرشخخلت ا: التدز د المكاني  1-1-2
 وفق معيار عسد العمال. 2021

 ( 2( عامال كما موضةةةةةةةح في الجدول )10.172ة الدراسةةةةةةةة )بلغ عدد العمال في منطق
توزعوا بشةةةةةةةكل اير متسةةةةةةةاوف على تميع بلديات مدينة بغداد, لذا فقد (, 2و الشةةةةةةةكل )

(عةامال بنسةةةةةةةةةةةةةةبةة  4.534بلةديةة الكرادة فقةد بلغ عةدد العمةال )  االولىتةاتت في المرتبةة  
( منشةةةةةةةأة صةةةةةةةناةية التي بدورها تحتاذ الى ايدف 33) بسةةةةةةةبب امتالاهاو   (44.57%)

(عامال و بنسبة  2.693علة بعدد )فجاتت بلدية الش  الثانية, اما في المرتبة  عاملة وفيرة
من    كونها تىةةم منشةةآت تصةةنيع و طحن الحبوب التي سةةجلت اعال نسةةبة  (26.47%)

بلةديةة الصةةةةةةةةةةةةةةدر   الثةالثةة, في حين تةاتت في المرتبةة ( عةامال2693عةدد العمةال بواقع )
اعداد السةةةةةةةةكان في هذه   ارتذاع  بسةةةةةةةةبب   (%5.09( و بنسةةةةةةةةبة  518عمال )  الثانية بعدد 

بلدية   الرابعة, و في المرتبة  ( منشةةةةةةآت صةةةةةةناةية10ن كونها تىةةةةةةم )البلدية فىةةةةةةال ع
,  ( منشةآت صةناةية 5كونها تىةم )  (%4.76( عامال و بنسةبة )485الكاظمية  بواقع )
( و 362فجاتت بلدية الصةةةةةةةةةةةةةدر االولى بواقع عدد عمال )الوامسةةةةةةةةةةةةةة اما في المرتبة  
بعدد عمال   السةةةةةةادسةةةةةةة  (, في حين تاتت بلدية بغداد الجديدة بالمرتبة%3.55بنسةةةةةةبة )

بعةدد عمةال    السةةةةةةةةةةةةةةابعةةالمرتبةة (, امةا بلةديةة الةدورة فةاحتلةت  %3.19( و بنسةةةةةةةةةةةةةةبةة )325)
(  270بواقع )  الثةامنةة(, و احتلةت بلةدية االعظميةة المرتبةة  %3.17( و بنسةةةةةةةةةةةةةةبةة )323)

الرصةةةةةةةةةةافة بالمرتبة   قىةةةةةةةةةةات  مركز, في حين تاتت بلدية  (%2.65عامال و بنسةةةةةةةةةةبة )
(, اما بلدية المنصةةةةةةةةةةةور في المرتبة %1.96( و بنسةةةةةةةةةةةبة )200بعدد عمال ) التاسةةةةةةةةةةةعة
(, و تاتت بلدية الشةةةةةةةةةعب %1.17( عامال و بنسةةةةةةةةةبة )120و بعدد عمال )  العاشةةةةةةةةةرة
(, في حين تاتت %1.05( و بنسةةةةةةةةةةةبة )107و بعدد عمال ) الحادية عشةةةةةةةةةةةربالمرتبة  

(, و تليها بلدية  %0.94)( و بنسةبة  96بعدد عمال )  الثانية عشةربلدية الغدير بالمرتبة  
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(, و اخيرا تاتت %0.73( و بنسةةةبة )75و بعدد عمال )  لثالثة عشةةةراالرشةةةيد بالمرتبة  
( و بنسةةةةةةبة  64و بواقع عدد عمال ) الرابعة عشةةةةةةرالكرخ بالمرتبة   قىةةةةةةات  مركز بلدية  
(0.7%.) 
 

 2021لصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد لعام ل( أعداد العمال 2جدول )ال

 المرتبة النسبة % عدد العمال البلدية ت

 1 44.57 4.534 الكرادة 1

 2 26.47 2.693 الشعلة 2

 3 5.09 518 الصدر الثانية 3

 4 4.76 485 الكاظمية 4

 5 3.55 362 الصدر االولى 5

 6 3.19 325 بغداد الجديدة 6

 7 3.17 323 الدورة 7

 8 2.65 270 االعظمية 8

 9 1.96 200 الرصافة م. ق.  9

 10 1.17 120 المنصور 10

 11 1.05 107 الشعب  11

 12 0.94 96 الغدير 12

 13 0.73 75 الرشيد  13

 14 0.7 64 الكرخ م. ق.  14

  100 10.172 المجموع 

المصدددرم من عما البا ب باالعتماد على اسددتمارة االسددتبيان و الدراسددة الميدانية للمنشدد        
 .(25/3/2022)-(25/12/2021الصناعية لمنطقة الدراسة للمدة)
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ال ذائية الكبيرة في مسبرة   ساد   عساد العمال للصخخراعاتأل  الر خخا الميد ة( 2شخخك  ال
 2021لعام  

 
 .(2جدوا)الالمصدرم من عما البا ب باالعتماد على       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.57, الكرادة 

26.47, الشعلة

,  الصدر الثانية
5.09

4.76, الكاظمية

, الصدر االولى 
3.55

3.19, بغداد الجديدة

3.17, الدورة

2.65, االعظمية

1.96, الرصافة 1.17, المنصور ,  الشعب
1.05

0.94, الغدير 0.73, الرشيد
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( التدز د المكخاني ألعخساد العمخال للصخخخخخخخخخرخاعخات ال خذائيخة الكبيرة في  4 ر طخة  ال 
 2021مسبرة   ساد لعام 

 
 .   Arc GIS10.5(, و برنامج2جدوا )الالمصدرم من عما البا ب باالعتماد على   

لصخخراعات ال ذائية الكبيرة في مسبرة   ساد لعام  لمرشخخلت ا: التدز د المكاني  1-1-3
 وفق معيار رأس المال. 2021

,  دينةةار عراقي   (10.220.623.000ان اتمةةالي رأس المةةال في منطقةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة )
 بشةةةةةةةةةةةكل اير متسةةةةةةةةةةةاوف, فاحتلت المرتبة االولىيات مدينة بغداد كافة بلد توزعت على  

كونها تىةةةم    (%46.17( و بنسةةةةبة )4.719.873.000بلدية الكرادة برأسةةةةمال هيمته )
( منشةةةأة صةةةناةية بكافة مسةةةتلزماتها االنتاتية فىةةةال عن ارتذاع اسةةةعار االراضةةي  33)

( و 780.000.000بلدية الشةةعلة برأسةةمال هيمته )  , اما بالمرتبة الثانيةفي هذه البلدية
يرتع السةةةةةةةةبب لتوطن منشةةةةةةةةآت تصةةةةةةةةنيع و طحن الحبوب في بلدية    (%7.63بنسةةةةةةةةبة )

الصةةةةةةةةةةةدر الثانية    الثالثة, و بالمرتبة  الشةةةةةةةةةةةعلة و التي بدورها تحتاذ الى رأسةةةةةةةةةةةمال كبير



 

 1761   | مجلة مداد اآلداب 

 التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد

 

 

 

 

 

 

( منشةةةةةةآت 10كونها تىةةةةةةم )  (%7.43( و بنسةةةةةةبة )759.500.000برأسةةةةةةمال هيمته )
بلدية الصةةدر االولى   الرابعة, و تاتت في المرتبة ية بكافة مسةةتلزماتها االنتاتيةصةةناة

( 8حيةث تتركز فيهةا )  (%6.40( و بنسةةةةةةةةةةةةةةبةة )654.670.000و برأسةةةةةةةةةةةةةةمةال هيمتةه )
و   الوامسةةةةةةةة, و بلدية الكاظمية في المرتبة منشةةةةةةةآت صةةةةةةةناةية مع مسةةةةةةةتلزمات االنتاذ

بلدية   السةةادسةةة, اما في المرتبة (%5.51)  ( و بنسةةبة563.400.000برأسةةمال هيمته )
(, و احتلت المرتبة %4.47( و بنسةةةةةةةةةةةةةةبة )457.220.000الغدير برأسةةةةةةةةةةةةةةمال هيمته )

(, اما في %4.18)( و بنسةةةةةبة  427.240.000برأسةةةةةمال هيمته ) بلدية الدورة السةةةةةابعة
( و 421.670.000برأسةةةمال هيمته )الكرخ  قىةةةات   تاتت بلدية مركز  الثامنةالمرتبة  
برأسةةةةةةةمال  التاسةةةةةةةعة  في حين تاتت بلدية بغداد الجديدة في المرتبة  (,  %4.12بنسةةةةةةةبة )
بلدية الشةةةعب   العاشةةةرةاما في المرتبة   (,%3.62( و بنسةةةبة )370.750.000هيمته )

الحادية و تاتت في المرتبة  (,  %3.58)  ( و بنسةةةةبة366.250.000برأسةةةةمال هيمته )
( و بنسةةةةةةةةبه  280.650.000الرصةةةةةةةةافة برأسةةةةةةةةمال هيمته )  قىةةةةةةةةات  ة مركزبلدي  عشةةةةةةةةر
بلدية االعظمية برأسةةةةةةةةمال هيمته    الثانية عشةةةةةةةةر(, في حين تاتت في المرتبة  2.74%)
و الثالثة عشةةةةر  (, اما بلدية المنصةةةةور بالمرتبة  %1.97( و بنسةةةةبه )202.150.000)

 الرابعة عشةةرمرتبة  ل(, و اخيرا با%1.12( و بنسةةبة )115.000.000برأسةةمال هيمته )
كما في تدول   (%1.06( و بنسةةةةةةبة )102.250.000)بلدية الرشةةةةةةيد برأسةةةةةةمال هيمته  

 (.3( و شكل )3)
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 2021لصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد لعام الرأس المال    قيم(  3)جدول  ال

المممممممممممممال   البلدية ت رأس 

 بالمليون

 المرتبة النسبة

 1 46.17 4.719.873 الكرادة 1

 2 7.63 780 الشعلة 2

 3 7.43 759.500 الصدر الثانية 3

 4 6.40 654.670 الصدر االولى 4

 5 5.51 563.400 الكاظمية 5

 6 4.47 457.220 الغدير 6

 7 4.18 427.240 الدورة 7

 8 4.12 421.670 الكرخم .ق.  8

 9 3.62 370.750 بغداد الجديدة 9

 10 3.58 366.250 الشعب  10

 11 2.74 280.650 مركز الرصافة 11

 12 1.97 202.150 االعظمية 12

 13 1.12 115 المنصور 13

 14 1.06 102.250 الرشيد  14

  100 10.220.623 المجموع 

المصددرم من عما البا ب باالعتماد على اسدتمارة االسدتبيان و الدراسدة الميدانية للمنشد   الصدناعية  
 .(25/3/2022)-(25/12/2021)لمنطقة الدراسة للمدة
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لصمممناعات الغذائية الكبيرة في مدينة  ارأس المال   النسمممب المئوية لقيم(  3شمممكل )ال
 2021بغداد لعام 

 
 .(3جدوا )المن عما البا ب باالعتماد على المصدرم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.17, الكرادة

,  الشعلة
7.63

, الصدر الثانية 
7.43

6.4, الصدر االولى

5.51, الكاظمية

4.47, الغدير

4.18, الدورة

4.12, الكرخ

3.62, بغداد الجديدة

3.58, الشعب

2.74, الرصافة 1.97, االعظمية 1.12, المنصور 1.06, الرشيد
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رأس المال لصخخخخخخراعات ال ذائية الكبيرة في مسبرة    لقيم ( التدز د المكاني5ال ر طة  
 2021  ساد لعام  

 
على    بدداالعتمدداد  البددا ددب  عمددا  برنددامج  3جدددوا)الالمصدددددددرم من  و   )Arc GIS10.5 . 

 

ال ذائية الكبيرة لمسبرة   ساد لعام لصخخخخخخراعات لمرشخخخخخخلت االمكاني  : التدز د 1-1-4
 الصراعية.وفق الملكية  2021

, موتلط  تنوعت ملكية الصةةةةةةناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد ما بين القطاع العام
فقةةد تةةات القطةةاع    ,(4و الشةةةةةةةةةةةةةةكةةل )  (4)  جةةدولال  من خالل االطالع على  و الوةةا  

الوا  بالمرتبة االولى بالنسةةةةةةبة لعدد المنشةةةةةةآت الصةةةةةةناعات الغذائية الكبيرة في مدينة  
(, في حين احتل القطاع  %88.75( منشةةةةأة صةةةةناةية مشةةةةكلنا نسةةةةبة )71بغداد بواقع )

( منشةآت صةناةية و 6لعدد المنشةآت الصةناعات الغذائية شةااال )  العام المرتبة الثانية
(, اما القطاع الموتلط فلم تتجاوز منشةةآته ثالم منشةةآت صةةناةية  %7.5شةةكلت نسةةبة )
( من عدد المنشةآت الغذائية الكبيرة, اما بالنسةبة لتوزيع المنشةآت %3.75شةكلت نسةبة )

بعةدد الغةذائيةة الكبيرة على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى البلةديةات فقةد تةاتت بلةديةة الكرادة بةالمرتبةة االولى  
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( 1( و )%3.03لقطاع العام بنسةةةةةةةةةةبة )منها ل( 1(, يعود )33المنشةةةةةةةةةةآت الصةةةةةةةةةةناةية )
( للقطاع الوا  بعدد %93.94( بينما النسةبة كبرى )%3.03للقطاع الموتلط بنسةبة )

( تعود 10بلدية الصةةةةةةةةةدر الثانية بعدد منشةةةةةةةةةآت )  الثانية( منشةةةةةةةةةأة, اما في المرتبة 31)
ولى بلدية الصةدر اال  الثالثة, بينما في المرتبة   (%100تميعها للقطاع الوا  بنسةبة )

( 7( و )%12.5( للقطاع العام بنسةةةةةةبة )1( منشةةةةةةآت صةةةةةةناةية تعود ملكيتها )8بعدد )
بلدية الكاظمية بعدد الرابعة  (, في حين تاتت بالمرتبة  %87.5للقطاع الوا  بنسةبة )

( منشآت للقطاع الوا  4( و )%20( منها للقطاع العام بنسبة )1تعود )( منشآت  5)
, الشةعب, الدورة, الغدير, بغداد بلدية االعظمية الوامسةة(, اما في المرتبة  %80بنسةبة )

( منشةةآت, اذ ان بلدية االعظمية تعود تميع  3الرصةةافة بعدد ) قىةةات الجديدة و مركز
 بلدية الشةةةعب ايىةةةا تميع منشةةةآتها تعود و    (,%100للقطاع الوا  بنسةةةبة )  منشةةةآتها

( للقطاع للعام بنسةةةبة  1منشةةةأة )(, في حين بلدية الدورة %100للقطاع الوا  بنسةةةبة )
( للقطاع الوا  بنسةةةبة  1( و )%33.34وتلط بنسةةةةبة )( للقطاع الم1)( و 33.33%)
(,  % 100اما بلدية الغدير تعود تميع منشةةةةةةةآتها للقطاع الوا  بنسةةةةةةةبة )(,  33.33%)

(, في بلدية  %100آتها للقطاع الوا  بنسةةبة )اما بلدية بغداد الجديدة تعود تميع منشةة
(, و %100الرصةةةافة ايىةةةا تعود تميع منشةةةآتها للقطاع الوا  بنسةةةبة )  قىةةةات مركز

( منشةةأة,  2الكرخ بعدد ) قىةةات  تاتت بلدية الشةةعلة و بلدية مركزالسةةادسةةة في المرتبة  
  بنسةةبة  ( للقطاع الوا1( و )%50( للقطاع العام بنسةةبة )1اذ ان في بلدية الشةةعلة )

(  % 50( منها للقطاع الموتلط بنسبة )1الكرخ تعود )قىات   (, بينما بلدية مركز 50%)
تاتت بلديتي  السةةةةةةابعة  (, اما في المرتبة  %50( للقطاع الوا  بنسةةةةةةبة )1و منشةةةةةةأة )

في حين تعود ملكية منشةةةةةةةأة بلدية  ( لكل منهما, 1بعدد منشةةةةةةةأة ) المنصةةةةةةةور و الرشةةةةةةةيد 
اع الوا  ط(, بينما تعود منشةةةأة بلدية الرشةةةيد للق%100)  المنصةةةور للقاع العام بنسةةةبة

 (.%100بنسبة )
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الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد ات ( التوزيع القطاعي للمنشممآت الصممناع4جدول )ال

 2021لعام 

عممممممممممدد   البلدية ت

 المنشآت

القطمماع   المرتبة

 العام

النسممممبة  

 % 

المقمطممماع  

 المختلط

المقمطممماع   النسبة% 

 الخاص

 النسبة% 

 93.94 31 3.03 1 3.03 1 1 33 الكرادة 1

الصدددددددر   2

 الثانية

10 2 _ 0.00 _ 0.00 10 100 

الصدددددددر   3

 االولى

8 3 1 12.5 _ 0.00 7 87.5 

 80 4 0.00 _ 20 1 4 5 الكاظمية 4

 100 3 0.00 _ 0.00 _ 5 3 االعظمية 5

 100 3 0.00 _ 0.00 _ 5 3 الشعب 6

 33.33 1 33.34 1 33.33 1 5 3 الدورة 7

 100 3 0.00 _ 0.00 _ 5 3 الغدير 8

بدددددغدددددداد  9

 الجديدة

3 5 _ 0.00 _ 0.00 3 100 

  ق.   .م 10

 الرصافة

3 5 _ 0.00 _ 0.00 3 100 

 50 1 0.00 _ 50 1 6 2 الشعلة 11

  ق.   م. 12

 الكرخ

2 6 _ 0.00 1 50 1 50 

 0.00 _ 0.00 _ 100 1 7 1 المنصور 13

 100 1 0.00 _ 0.00 _ 7 1 الرشيد 14

 88.75 71 3.75 3 7.5 6  80 المجموع 

المصددرم من عما البا ب باالعتماد على اسدتمارة االسدتبيان و الدراسدة الميدانية لمنشد   الصدناعية  

 (25/3/2022)-(25/12/2021لمنطقة الدراسة للمدة )
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بحسمب القطاعات العام و الخاص  الغذائية الكبيرة   ات  للمنشمآت الصمناع  النسمب المئوية(  4شمكل )ال
 2021في مدينة بغداد لعام 

 
 (.4جدوا )الالمصدرم من عما البا ب باالعتماد على 
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( التدز د القطخاعي لمرشخخخخخخخخخلت الصخخخخخخخخخرخاعخات ال خذائيخة لمخسبرخة   خساد لعخام 6 ر طخة  ال
2021 

 .Arc GIS 10.5(, و برنامج 23جدوا)الالمصدرم من عما البا ب باالعتماد على   

 الثاني المحدر
 تحلي  عدام  التدطن الصراعي في مسبرة   ساد

للتوطن الصةةةةةةةةةةةةناعي اهمية كبيرة في دراسةةةةةةةةةةةةة التوطيط االقليمي, عند الجغرافيين و    
القومي و البيئة, اذ تأتي اهمية  االقتصةةةةةةةةاديون لما له من يثار سةةةةةةةةلبية على االقتصةةةةةةةةاد  

دراسةةةةة التوطن الصةةةةناعي من حيث تأثيره بشةةةةكل كبير على التوطيط االقليمي, و بنات  
على ذلك اهتم االقتصةةةةةةاديون و الجغرافيين بدراسةةةةةةة التأثيرات السةةةةةةلبية على االقتصةةةةةةاد  

 .(1)القومي و البيئة التي تنجم من خالل عدم توطن بعض الصناعات بشكل سليم
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ا البد من بيان ضةةةرورة رسةةةم سةةةياسةةةة فعالة للتوطن الصةةةناعي قائمة على اسةةةاس و هن
توطيط االقليم, حتى نتذادى الوقوع بمشةةةةةةاال في التركز الصةةةةةةناعي الناتمة عن سةةةةةةوت 
التوزيع الصةناعي في االقليم, و يجب ان ننوه ان اختيار الموقع الصةناعي يعد من اهم  

لصةةةةةناعي, و لتوظيف ذلك البد من دراسةةةةةة النشةةةةةاط ااالعتبارات التي تؤثر على نجاح  
تأثير المقومات الموتلذة للصةةةناعة في تحديد الموقع االمثل للصةةةناعة, كما ذكر بعض 
االحصةةةةائيون و الجغرافيين مدى تأثير هذه المقومات على توطن الصةةةةناعات في حين  
على النقيض من ذلك يرى بعض الباحثين ان الصةةةةةةةةةةةةةناعة من الىةةةةةةةةةةةةةرورف ان تتحكم  

معين اذ يجب ان تتوزع على كافة المناطا و االقاليم اذ تكون اقامتها حسةةةةةةةةةةةةةب بموقع  
رغبة االنسةةةةان, و هذا ما ينذي النظرة السةةةةائدة لدى الجغرافيين و االقتصةةةةاديون بارتباط  

 ة.التوطن الصناعي بالمقومات الموتلذ
ة و اما يعد التوطن الصةةةةناعي عملية اسةةةةتثمارية انتاتية مكانية تعطي اهمية اقتصةةةةادي

اتتماةية و عمرانية للدولة التي تقيم فيها خاصةةةةةةةةةةةةتا الدول النامية اذ تشةةةةةةةةةةةةمل خطوات 
عملية للتنمية المكانية في حال توفر مسةةةتلزماتها ولو بصةةةورة نسةةةبية و في هذا االتجاه  

قة بين التوطن الصةةةةةةةةةةةةناعي و عوامله كالسةةةةةةةةةةةةوق و االيدف العاملة و ن تناول العاليمك
تجتمع هةذه العوامةل في التةةأثير على تحةةديةد الموقع   مصةةةةةةةةةةةةةةةادر الوقود و الطةةاقةة حيةةث 

 .(1) المالئم للصناعة و التي من خاللها تحقا اابر نسبة من االرباح
من خالل تحليل عوامل التوطن لمنشةةةةةةةآت الصةةةةةةةناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد 

(, بينما احتل %40.37)(, فقد تات في المرتبة االولى عامل السةوق بنسةبة  25تدول )
( كون االب %11.06المرتبة الثانية عامل الرغبات الشةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةية و شةةةةةةةةةةكل نسةةةةةةةةةةبة )

المنشةةةةةةةةةةةةةآت الصةةةةةةةةةةةةةناةية تابعة للقطاع الوا , في حين تات في المرتبة الثالثة عامل  
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(, اما في المرتبة الرابعة فقد تات عامل طرق %10.90المادة الوام و شةةةةةةكلت نسةةةةةةبة )
بينما احتل المرتبة الوامسةةةةةةةةة عامل سةةةةةةةةعر االرض بنسةةةةةةةبة  (,  %10.11النقل بنسةةةةةةةةبة )

( الن طبيعة  %5.42(, و تات بالمرتبة السةةادسةةة عامل المات و شةةكل نسةةبة )6.73%)
االنتاذ لصةةةةةةةةةةناعات الغذائية تحتاذ الى كميات كبيرة من المياه, في حين احتل المرتبة 

ة الثامنة تات عامل  (, بينما في المرتب%5.36السةةةةةةةةابعة عامل االيدف العاملة بنسةةةةةةةةبة )
(, اما في المرتبة التاسةةعة فقد تات عامل الروابط %5.00السةةياسةةات الحكومية بنسةةبة )

(,بينما تات في المرتبة العاشةةةةةةرة عامل مصةةةةةةادر الطاقة و %3.16الصةةةةةةناةية بنسةةةةةةبة )
(, و اخيرا في المرتبة االحدى عشةةر تات العامل التاريوي بنسةةبة  %1.36شةةكل نسةةبة )

   -م شرح هذه العوامل بالتذصيل تباعا كما يلي:(, و سيت0.53%)
 ال د   -اوال:
السةةةةةةةةةةةوق من اهم العوامل التي تؤثر بشةةةةةةةةةةةكل كبير بتحديد الموقع المناسةةةةةةةةةةةب  يعد      
الصةةةناةية, اذ احتل المرتبة االولى من عوامل التوطن في منطقة الدراسةةةة و  آت للمنشةةة

( من المنشةةةةةةةةآت  %40( كعامل توطني و ذلك الن ااثر من )%40.37شةةةةةةةةكل نسةةةةةةةةبة )
(, 5الغذائية توطنت بالقرب من السةةةةةةةةوق, اذ يتىةةةةةةةةح من تحليل الجدول )  الصةةةةةةةةناعات 
, اما في المرتبة الثانية  (%50( و شةةةةكلت نسةةةةبة )الثلجرتبة االولى صةةةةناعة )احتلت الم

 و ذلك كون هذه الصةةةةناعات سةةةةريعة التل تاتت كل من صةةةةناعة )الكبة, المثلجات( 
و ال تتحمل مسةةةةافات نقل طويلة لذا كان    بدرتة كبيرة توتل  عن الصةةةةناعات االخرى 

الحلويةةات و المعجنةةات, توطنهةةا بةةالقرب من السةةةةةةةةةةةةةةوق, في حين احتلةةت صةةةةةةةةةةةةةةنةةاعةةة )
( و ذلك كونها منتجات اسةةةةةتهالاية  %45( نسةةةةةبة )التمور, الزيوت المكسةةةةةرات, الجبن,  

, اما في المرتبة تتصةةةةة  بزيادة الطلب عليها و تجهز االب موادها االولية من السةةةةةوق 
ت الويذر, عصةةةةائر طبيعية, منتجات االلبان, صةةةةناعة  بسةةةةكويثالثة فجاتت صةةةةناعة )ال
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(,  %40لصةةةةناعات نسةةةةبة )و شةةةةكلت هذه ا,( نسةةةةتلة تكليت, المسةةةةاحيا الغذائية,  العلك
و ة اما بالنسةةةةبة لصةةةةناعات االلبان  اونها صةةةةناعات تنجذب نحو االسةةةةواق االسةةةةتهالاي

و هي  صةةةةناعات سةةةةريعة التل  و من االفىةةةةل انت تسةةةةتهلك    هيالعصةةةةائر الطبيعية  
(, اما %37شةةكلت نسةةبة )تصةةنيع اللحوم و  طازتة, في احتلت المرتبة الرابعة صةةناعة  

, في حين  (%35( و بنسةةةةةةبة )تعليب الوىةةةةةةروات احتلت صةةةةةةناعة )بالمرتبة الوامسةةةةةةة  
تاتت في المرتبة السةةادسةةة و االخيرة صةةناعة )المشةةروبات الغازية و المياه الصةةحية, 

كونها تىم بعض المنشآت   (%30تصنيع و طحن الحبوب, السكائر و التبوغ( بنسبة )
فىةةةال عن انها تتحمل  تابعة للقطاع العام اذ تدخلت السةةةياسةةةات الحكومية في توطنها,  

 نقل و ال تتأثر بالمسافات الطويلة.
 الرغبات الش صية -ثانيا:
احتةل عةامةل الرغبةات الشةةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةيةة المرتبةة الثةانيةة من حيةث تةأثيره على توطين       

(, حيث احتلت المرتبة %11.06المنشآت الصناةية في منطقة الدراسة اذ شكل نسبة )
الكبة, العصةةةةةةةةةةةائر الطبيعية, الجبن, العلك,   صةةةةةةةةةةةناعة )الحلويات و المعجنات,االولى 

(, في %15نسبة ) نستلة و الجكليت, المساحيا الغذائية, تعليب الوىروات( اذ شكلت 
) تصةنيع اللحوم, بسةكويت ويذر, منتجات  حين تات في المرتبة الثانية كل من صةناعة  

(, كون االب %10( و بنسةةةةةةةةةبة )التمور, الزيوت المثلجات, المكسةةةةةةةةةرات, الثلج,   االلبان,
منشةةةةةةةآت هذه الصةةةةةةةناعات ترتع للقطاع الوا  حيث يتحكم المالك بالموقع و توطين  

تاتت صةةةةةةةةةةةةناعة  الثالثة  هذه المنشةةةةةةةةةةةةآت وفا رغباته الشةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةية, بينما في المرتبة 
اذ شةةةةةةكلت نسةةةةةةبة   , تصةةةةةةنيع و طحن الحبوب(المشةةةةةةروبات الغازية و المياه الصةةةةةةحية)
اعات ترتع بعىةةةةةها للقطاع العام, بينما لم يسةةةةةجل هذا (, بسةةةةةبب كون هذه الصةةةةةن5%)
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العامل اف نسةةةةةةبة تذكر لصةةةةةةناعة السةةةةةةكائر و التبوغ كونها منشةةةةةةأة واحدة تابعة للقطاع  
 العام اذ يتحكم في توطنها عامل السياسات الحكومية.

ن خخا عدام  التدطن الصخخراعي للصخخراعات ال ذائية الكبيرة في مسبرة  ( 5جسول  ال   
 2021لعام    ساد 
 النشاط

 الصناعي 
 السوق

 الرغبات

الشخص

 ية

المادة  

 الخام

طرق  

 النقل 

 سعر 

االر

 ض

 الماء

 االيدي

العامل

 ة

السياس
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 ية
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 الطاقة
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 % 
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 (. 2022/ 25/3)-(25/12/2021المصدرم من عما البا ب باالعتماد على الدراسة الميدانية للمدة)
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 المادة ال ام -ثالثا:
من عوامل التوطن الصةةةةةةةةةةناعي اذ شةةةةةةةةةةكل الثالثة  احتل عامل المادة الوام المرتبة       

صةةةةةةةةةةةناعة  كل من  ( كعامل توطني في منطقة الدراسةةةةةةةةةةةة, اذ احتلت  %10.90نسةةةةةةةةةةةبة )
)تصةنيع اللحوم, بسةكويت ويذر, منتجات االلبان, المثلجات, المكسةرات, نسةتلة تكليت, 

(, بينما تات في المرتبة %15ة )المرتبة االولى و شةةةةةةةةةكلت نسةةةةةةةةةبالمسةةةةةةةةةاحيا الغذائية( 
(,في حين تاتت في المرتبة %13)العصةةةةةةةةةائر الطبيعية( و بنسةةةةةةةةةبة )الثانية صةةةةةةةةةناعة  

الجبن, التمور, الزيوت,   ,الكبةةة,  الحلويةةات و المعجنةةات )الثةةالثةةة كةةل من صةةةةةةةةةةةةةةنةةاعةةة  
( كون هذه %10( و شةةةةةةةةةكلت نسةةةةةةةةةبة )ت واالسةةةةةةةةةكائر و التبوغ, العلك, تعليب الوىةةةةةةةةةر 

تل  و ال تتحمل مسةةةةافات نقل طويلة فىةةةةال عن رخ  موادها الصةةةةناعات سةةةةريعة ال
( مشةروبات الغازية و المياه الصةحيةاالولية, بينما تاتت في المرتبة الرابعة صةناعة )ال

(, في حين احتلت المرتبة السةةةةةادسةةةةةة و االخيرة تصةةةةةنيع و طحن  %5و شةةةةةكلت نسةةةةةبة )
م لهذه الصةةةةةةناعات  تأثير عامل المادة الوا  انوذض ( و  %3الحبوب اذ شةةةةةةكلت نسةةةةةةبة )

دور السةةةةةياسةةةةةات الحكومية في اونها عالية القيمة و تتحمل تكاليف النقل, فىةةةةةال عن  
 ن.التوط
 طر  الرق   -را عا:
تات هذا العامل بالمرتبة الرابعة من حيث تأثيره على توطين المنشةةةآت الصةةةناةية       

اذ تحاول معظم   ( من مجموع النسةةةب %10.11في منطقة الدراسةةةة حيث شةةةكل نسةةةبة )
احتلت  وقد , المشةةةةةةةةةةةةةاريع الصةةةةةةةةةةةةةناةية التوطن بالقرب من طرق النقل لتقليل كل  النقل

(, بينما تاتت في %15نسةةةبة )  مشةةةكلتاالمرتبة االولى صةةةناعة )المثلجات, الزيوت( و  
(, في حين  %12المرتبة الثانية صةةةةةةةةةناعة )الحلويات و المعجنات( اذ شةةةةةةةةةكلت نسةةةةةةةةةبة )

الكبة, ة كل من صةةةةةةةةةناعة ) تصةةةةةةةةةنيع اللحوم, بسةةةةةةةةةكويت ويذر,  تاتت في المرتبة الثالث
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العصةةةةةةةةائر الطبيعية, منتجات االلبان, المكسةةةةةةةةرات, الثلج, الجبن, التمور, السةةةةةةةةكائر و 
و بنسةةةةةةةبة    التبوغ, العلك, نسةةةةةةةتلة و تكليت, المسةةةةةةةاحيا الغذائية, تعليب الوىةةةةةةةروات(

غةازيةة و الميةاه  (, في حين احتلةت المرتبةة الرابعةة صةةةةةةةةةةةةةةنةاعتي ) المشةةةةةةةةةةةةةةروبةات ال10%)
 .  (%5هذه الصناعات نسبة )الصحية, تصنيع و طحن الحبوب( و شكلت 

 سعر االرض -خام ا:
تتباين اهمية عامل االرض من نشةةةةةةاط صةةةةةةناعي الى يخر حسةةةةةةب طبيعة و نوع        

المنشةةآت الصةةناعة, اذ تحتاذ بعض الصةةناعات الى مسةةاحات واسةةعة لتوزين و اقامة 
فىةةال عن اقامة مشةةاريع تصةةمية المياه فىةةال عن حاتاتها لكراتات   الصةةناةية عليها

امسةةةةة من حيث تأثيره على  وقوف السةةةةيارات, لذا احتل عامل سةةةةعر االرض المرتبة الو
( كما موضةةح  %6.73بلغت نسةةبته )  اذ توطين المنشةةآت الصةةناةية في منطقة الدراسةةة  

, المكسةةةرات, الجبن, التمور, الكبةصةةةناعة )  االولى احتلت المرتبة  فقد (, 5في تدول )
(, كون طبيعة  %10( و شةةةةةةةكلت نسةةةةةةةبة )لمسةةةةةةةاحيا الغذائيةالعلك, نسةةةةةةةتلة و تكليت, ا

انتاتها تحتاذ الى مسةةةةةاحات واسةةةةةعة بينما تاتت بالمرتبة الثانية صةةةةةناعة )تصةةةةةنيع و 
الحلويات و المعجنات, العصةةةةةةةةةةائر  طحن الحبوب, تصةةةةةةةةةةنيع اللحوم, بسةةةةةةةةةةكويت ويذر, 

, تعليةةةب  السةةةةةةةةةةةةةةكةةةائر و التبوغالطبيعيةةةة, منتجةةةات االلبةةةان, المثلجةةةات, الثلج, الزيوت,  
(, بينما في المرتبة الثالثة تاتت صةةةةةةةةناعة المشةةةةةةةةروبات %5( و بنسةةةةةةةةبة )الوىةةةةةةةةروات 
 (.%3المياه الصحية و شكلت نسبة )الغازية و 
 الماء -سادسا:
عامل توطن اسةةةةاسةةةةي لكثير من الصةةةةناعات الغذائية, اذ يدخل على   يعتبر المات      

شةةةةةةةةةةةةكل مادة اولية داخلة في الصةةةةةةةةةةةةناعة او مادة ثانوية لمجمل الصةةةةةةةةةةةةناعات الغذائية 
اصةةةةناعة المشةةةةروبات الغازية و المياه الصةةةةحية و صةةةةناعة الثلج, العصةةةةائر الطبيعية,  
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عد تالطاقة الكهربائية, و    ات منتجات االلبان, او كعامل تبريد اآلالت و المكائن و مولد 
, لذا احتل هذا العامل المصةةةدر الرئيسةةةي للمياه شةةةبكة االسةةةالة الموزعة في مدينة بغداد 

(, اذ احتلت المرتبة %5.42المرتبة السةةةةةةادسةةةةةةة كعامل توطيني مؤثر و شةةةةةةكل نسةةةةةةبة )
(, بينما تاتت %22االولى صةةةةةناعة المشةةةةةروبات الغازية و المياه الصةةةةةحية و بنسةةةةةبة )

(, توطنت هذه الصةةةةةةةةةةناعات بالقرب من  %20ة )تبة الثانية صةةةةةةةةةةناعة الثلج بنسةةةةةةةةةةببالمر 
في حين تاتت   شةةةةبكات توزيع مياه االسةةةةالة كون المياه مادة اولية الداخلة بالصةةةةناعة,

صةةةةةناعة )العصةةةةةائر الطبيعية, منتجات االلبان, تعليب الوىةةةةةروات( و بالمرتبة الثالثة  
مسةةةةةةاعد في العملية االنتاتية, في حين   (, اذ تدخل المياه كعامل%10شةةةةةةكلت نسةةةةةةبة )

تاتت صةةةناعة )تصةةةنيع اللحوم, بسةةةكويت ويذر, الكبة, المثلجات, الزيوت( في المرتبة 
(, بينما تاتت في المرتبة الوامسةةة و االخيرة صةةناعتي )تصةةنيع  %5الرابعة و بنسةةبة )

(, كعامل مسةةةةةةةةةةةاعد %3و طحن الحبوب, الحلويات و المعجنات( و شةةةةةةةةةةةكلت نسةةةةةةةةةةةبة )
دم لترطيب الحبوب قبل طحنها و ايىةةةةةةةا في عملية العجن بالنسةةةةةةةبة للمعجنات, يسةةةةةةةتو

  لباقي الصناعات االخرى.بينما لم يسجل عامل المات اف نسبة تذكر 

 االبسي العاملة  -سا عا:
( ان عامل االيدف العاملة احتل المرتبة السةةةابعة من حيث 5يظهر من الجدول )      

( من مجموع نسةةةةةب %5.36المنشةةةةةآت الصةةةةةناةية اذ شةةةةةكل نسةةةةةبة )تأثيره على توطين  
اما  (,%10نسةةبة ) ت )العلك( و شةةكل  احتلت المرتبة االولى صةةناعة  فقد   عوامل التوطن,

كونها تتركز في   (%7في المرتبة الثانية تاتت صةناعة )العصةائر الطبيعية( و بنسةبة )
اذ الى ايدف عامل في منطقة تمتاز بارتذاع الكثافة السةةةةةةةةةةةكانية فىةةةةةةةةةةةال عن كونها تحت

فجاتت كل من صةةةةةناعة )المشةةةةةروبات الغازية و   انتاتها, اما في المرتبة الثالثة  طبيعة
المياه الصةةةحية, تصةةةنيع و طحن الحبوب, تصةةةنيع اللحوم, بسةةةكويت ويذر, الحلويات و 
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المعجنةةةات, الكبةةةة, منتجةةةات االلبةةةان, المثلجةةةات, المكسةةةةةةةةةةةةةةرات, الثلج, الجبن, التمور, 
كائر و التبوغ, نسةةتلة و الجكليت, المسةةاحيا الغذائية, تعليب الوىةةروات( الزيوت, السةة

(, كونها اثر بشةةكل كبير على توطنها كل من  %5حيث شةةكلت هذه الصةةناعات نسةةبة )
عاملي السةةةةةةةةةةوق و الرغبات الشةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةية للمنشةةةةةةةةةةآت التابعة للقطاع الوا  و عامل  

 السياسات الحكومية منشآت التابعة للقطاع العام.
 ال ياسات الحكدمية -ثامرا:
( كعامل %5.00عامل السياسات الحكومية تات في المرتبة الثامنة و بلغ نسبة )      

توطيني في منطقة الدراسةةة, اذ احتلت المرتبة االولى صةةناعتي )السةةكائر و التبوغ(, و 
بينما احتلت المرتبة الثانية )تصةةةةةنيع و طحن الحبوب( و شةةةةةكل (,  %40شةةةةةكل نسةةةةةبة )
اتت صةةةةةةةةةةةناعة المشةةةةةةةةةةةروبات الغازية و المياه اما في المرتبة الثالثة ت(,  %35نسةةةةةةةةةةةبة )

(, كون هذه الصةةةناعات تىةةةم منشةةةآت تابعة للقطاع العام حيث %20الصةةةحية بنسةةةبة )
تسةةةةةةةةةةعى الدولة تاهدة لتحقيا اهداف اتتماةية و اقتصةةةةةةةةةةادية اذ تعمل على تركز هذه 
الصةةةةةةةةةناعات في مناطا معينة لتحقيا التنمية االقتصةةةةةةةةةادية لهذه المناطا, في حين لم 

(,اونها تابعة للقطاع  5ل نسةةةةةةةةةبة توطن لباقي الصةةةةةةةةةناعات المذكورة في تدول )تسةةةةةةةةةج
 الوا  لذا اثر عامل الرغبات الشوصية في توطنها.

 الروا ط الصراعية -تاسعا:
(, من حيث تأثيره على  %3.16احتل هذا العامل المرتبة التاسةةعة اذ شةةكل نسةةبة )     

احتلت المرتبة االولى صةةناعة )تصةةنيع   توطين الصةةناعات الغذائية في مدينة بغداد, اذ 
(, في حين احتلت المرتبة الثانية كل من  %10اللحوم, بسةكويت ويذر( و شةكلت نسةبة )

صةةةناعة )المشةةةروبات الغازية و المياه الصةةةحية, تصةةةنيع و طحن الحبوب, الحلويات و 
 ات(,المعجنات, الزيوت, العلك, نسةتلة و الجكليت, المسةاحيا الغذائية, تعليب الوىةرو 
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اابر قدر من    (,اذ تتجمع الصةةةناعات بالقرب من بعىةةةها لتحقيا%5و شةةةكلت نسةةةبة )
 .المنذعة االقتصادية

 مصادر الطاية -عاشرا:
تات عامل مصةةادر الطاقة بالمرتبة العاشةةرة في توطن المنشةةآت الصةةناةية اذ بلغ       
حيث  يكون االعتماد في العملية االنتاتية على الكهربائية و الوقود  (,  %1.36نسةةةةةةبة )

مثل النذط و الكاز, ولكن في االوان االخيرة و مع االنقطاع المستمر بالتيار الكهربائي,  
على المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة المطلوبة, فاحتلت اعتمد الصةةةةةةةةةةةةةناعات الغذائية 

المرتبة االولى صةةةةةةةناعة )المكسةةةةةةةرات, الجبن, التمور, تعليب الوىةةةةةةةروات( و بنسةةةةةةةبة  
ي )تصةةةةةةةنيع و طحن الحبوب, تصةةةةةةةنيع  (, بينما في المرتبة الثانية تاتت صةةةةةةةناعت5%)

عامل لباقي  (, بينما لم تسةةةةةةةةةجل اف نسةةةةةةةةةبة تذكر لهذا ال%3( و شةةةةةةةةةكلت نسةةةةةةةةةبة )اللحوم
سةةةةةيطر على توطنها  عامل السةةةةةوق و الرغبات الشةةةةةوصةةةةةية  الصةةةةةناعات االخرى كون 

 بدرتة كبيرة.
 العام  التار  ي -الحادي عشر:

(, من  %0.53تات هذا العامل بالمرتبة االحادف عشةةةةةةةر و االخيرة اذ بلغ نسةةةةةةةبة )     
صةةةةناعتي )منتجات  حيث تأثيره على توطين الصةةةةناعات الغذائية, حيث اثر في توطن  

(, و يرتع السةةةةبب كون هذه الصةةةةناعات لها بعد %5االلبان , التمور( و شةةةةكل نسةةةةبة )
تاريوي في مناطا توطنها, في حين لم تسةةةةةةةةةةجل اف نسةةةةةةةةةةبة تذكر لعامل التاريوي في 

االخرى كون تةأثرت ببةاقي العوامةل ابرزهةا السةةةةةةةةةةةةةةوق و الرغبةات    توطين الصةةةةةةةةةةةةةةنةاعةات 
 شكل واضح.الشوصية و السياسات الحكومية ب
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 ....االسترتاجات
التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد و عوامل من خالل دراسة 

 -الدراسة الى مجموعة من النتائج و هي : ت توصل توطنها,
( منشةةةةةةةةةةأة صةةةةةةةةةةناةية اذائية كبير, احتلت المرتبة 80بينت الدراسةةةةةةةةةةة عن وتود )   -1

(, في حين  %41.25( منشةأة صةناةية و شةكلت نسةبة )33الكرادة بواقع )االولى بلدية  
احتلت المرتبة االخيرة بلديتي المنصةةةةةةةةةةةور و الرشةةةةةةةةةةةيد بواقع منشةةةةةةةةةةةأة واحدة و بنسةةةةةةةةةةةبة  

(1.25%.) 
بينت الدراسةةةةةةةة ان اتمالي عدد العمال العاملين في منشةةةةةةةآت الصةةةةةةةناعات الغذائية   -2

ذ تاتت بالمرتبة االولى بلدية الكرادة ( عامل, ا10.172الكبيرة في منطقة الدراسةةةةةةةةةةةة )
(, اما في المرتبة االخيرة فقد %44.57( عامل و بنسةةةةةةةةةةةةةةبة )4.534بواقع عدد عمال )

 (.%0.7( عامال و شكلت نسبة )64تاتت بلدية مركز قىات الكرخ بواقع )
كشةةةةةة  الدراسةةةةةةة عن اتمالي رأس المال المسةةةةةةتودم في العملية الصةةةةةةناةية اذ بلغ    -3
( مليةةةار دينةةةار عراقي, تةةةاتت المرتبةةةة االولى من حيةةةث اعلى 10.220.623.000)

( مليةةار دينةةار عراقي و 4.719.873.000هيمةةة من رأس المةةال بلةةديةةة الكرادة بواقع )
(, بينما تاتت بالمرتبة االخيرة بلدية الرشةةةةةةةةةةةةيد برأسةةةةةةةةةةةةمال  %46.17شةةةةةةةةةةةةكلت نسةةةةةةةةةةةةبة )

 (.%1.06( مليون دينار عراقي و بنسبة )102.250.000)
الدراسة عن تنوع في ملكية الصناعات الغذائية في مدينة بغداد متنوعة, اذ   ظهرت   -4

اسةةتحوذ القطاع الوا  على معظم الصةةناعات الغذائية الكبيرة في منطقة الدراسةةة, اذ 
( منشةةةةةةةةةةةةةةأة و بنسةةةةةةةةةةةةةةبة  71بلغ عةدد المنشةةةةةةةةةةةةةةآت الصةةةةةةةةةةةةةةنةاةيةة التةابعةة للقطةاع الوةا  )

نسةةبة   ( منشةةآت و شةةكلت 6لعام )التابعة للقطاع ا, بينما بلغ عدد المنشةةآت  (88.75%)
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( منشةةةةةةآت و بنسةةةةةةبة  3(, في حين بلغ عدد المنشةةةةةةآت التابعة للقطاع الموتلط )7.5%)
(3.75%.) 
تبين من خالل دراسةةةةةةةةةةةةةة عوامل توطن الصةةةةةةةةةةةةةناعات الغذائية في مدينة, ان عامل    -5

(,  % 40.37)نسةةبة  السةةوق احتل المرتبة االولى بتأثيره على توطن الصةةناعات و شةةكل  
(, اما %11.06في حين تات بالمرتبة الثانية عامل الرغبات الشةوصةية و شةكل نسةبة )

التةاريوي بةالمرتبةة    (,%10.90في المرتبةة الثةالثةة تةات عةامةل المةادة الوةام و بنسةةةةةةةةةةةةةةبةة )
 (.%0.53االخيرة من حيث تأثيره على توطن الصناعات الغذائية الكبيرة بنسبة )

 
 المقترحات....

العمل على تشةجيع المؤسةسةات و الجهات المعنية ان كانت رسةمية او اير رسةمية   -1
بةالتعةاقةد مع الصةةةةةةةةةةةةةةنةاعةات المحليةة و ذلةك لتحقيا المنذعةة و توفير كةافةة مسةةةةةةةةةةةةةةتلزمةات 

 االنتاذ, فىال عن حماية المنتج الوطني.
العمل على دعم المنتج المحلي من خالل االعالنات المكثذة التي تهدف الى نشر   -2
 لوعي و الثقافة للمستهلك.ا
تطوير القطاع الصةةةةةةةةةةةةناعي من خالل توفير احتياتاته و كافة متطلباته, و سةةةةةةةةةةةةن   -3

القوانين و التسةةهيالت لحماية المنتج الوطني, فىةةال عن تيسةةير التسةةهيالت المصةةرفية 
 و القروض من المصارف التابعة للقطاع الصناعي.

  المصادر و المراجد
 االطاريحالرسائل و  -:اوال
تب عبود العزاوف, اثر المسةةتوطنات الصةةناةية في التنمية  االقليمية, دراسةةة تطبيقية مي ثامر ر   -1

على مسةةةتوطنات النهروان الصةةةناةية في العراق, رسةةةالة ماتسةةةتير اير منشةةةورة, كلية التربية للبنات, 
 .64, 2002تامعة بغداد, 
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 المجالت و الدوريات -ثانيا:
 .54, 2015بوارف, اقتصاديات الصناعات, تامعة الملك عبدالعزيز, عبلة عبدالحميد  -1
 الدراسة الميدانية -ثالثا:
 (.25/3/2022)-(25/12/2021الدراسة الميدانية, و استمارة االستبيان للمدة ) -1

 


