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 شكر وتقدير

بعددددح د واددددح  د حددددوت ا ىددددبواء   ىعددددا ه  د  ءددددا    دددده اددددا  حادددد   ءددددا ادددد       
بأىددداه ت دددار د حدددوت  د ى دددح ت  رىدددىال د دددحوى ت  بدددح د ودددت ا  اد ع دددا  د دددءعا دى دددح

جدددابت حددددءجات عحددددتدد    دددده د ددددحدح د بوددد   داىااادددد  د ع ادددد    اددددا دبددددحد  ادددد  
 االوظار   اة   ى ج هاى  د ع ا ة .

ددددد   ىددددا دحدت  د  اددددا  واددددا مى ددددحا با حددددوت د جا دددد   ىدددداىلى  د دا دددد       
ة اددد  ت ددد م د  ىدددا د دددحوى ت ااجدددح  بدددح و  دددة د حدت   د  ى ددداح جااعدددة د  احىددد 

 د ا ت  جا ع دىاىلى  د اوىتا  

  ااءددد   دجدددف د عتددددا  با جا ددد  د  دى جددد  بحدددوتب د ددده د ىددد ح  اددداح  بدددح      
 د تادق د ىحب اح ت  ىا د اا  ة د  ا أ  د اىح د ج    ج  د عتد  ة .

 ءددددحمد اهواددددا دى ددددحا بحددددوتب  ت بددددة د حتدىددددار ادددد  حدعىءددددا  با   دددد        
   ا و دددبىدددل    د  دددع بار    دددح د عددد     دوادددح وددداظا  بدددام د واددداد ب  ى ح اددد

 .  ه د اع  اار

واددددا دى ددددحا با حددددوت  د ى ددددح ت د دددده ودددد  ادددد  ىددددا حء  ددددد  د و دددد     دددده      
د اع  اددددار  د ب اءددددار ادددد  د ددددح د ت د ىدددد  ىعاا ددددر اعهددددا  با   دددد   اءىىددددب  

ددددا ق  ى دددح ا اعاددد  دىددداءر د ا ءددده  اعاددد  دىددداءر د جءددد ف دددد  د ىددداا   ادددع
د حدددوت د ددده اءىىدددب  اعاددد  دىددداءر ودددتبال    توابدددة  وىددد  د ىدددى با   د ودددتا 

ءددددا ي ادددددح ت  ىدددددا د ىدددددى اات    ددددد    د ددددده د ددددحوى ت   ددددد  اوددددد ىدددد ء  دد و
   د اهءددددحم  ددددالا اهددددحب  ددددا ح ادددد  د اعددددحء  ددددد  ا ددددأ  د اىددددح د ج   دددد ج

ة دىددددى اات د ا ءدددده      دددد ىء  د  دىددددج  حددددوتب  ى ددددح تب د دددده د ددددحوى ت  ددددا 
 واوا د  اىتب .
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 المستخلص

  تعدددددددددقل الددددددددد  ي وددددددددد      ددددددددد      ددددددددد  ا  ي ددددددددد      ددددددددد   يهدددددددددال     ددددددددد    ددددددددد         
تي جدددددددددد  ا ليدددددددددد     دددددددددد     تعددددددددددقل الدددددددددد    دددددددددد     عيودددددددددد     تدددددددددد   ،ي  وت دددددددددد ا   يدددددددددد  

(     ئ ددددددددد   ل دددددددددا  ددددددددد  تلددددددددد     دددددددددتق تيجي     لي )يضددددددددد      ددددددددد      ددددددددد  ي  ،  وت ددددددددد ا 
  ي ددددددددي    دددددددد  ي   تدددددددد       ي دددددددد   ،  تي جدددددددد  ا ليدددددددد     دددددددد     وت دددددددد ا    عيودددددددد     تدددددددد

  ددددددتعا  ،ادددددد        دددددد   ل      دددددد       ي  ي  ت  يدددددل  عدددددد    لع ع دددددد   دددددد    عددددددق ل  عيدددددا   
     ددددددد   ددددددد ه  اق  ددددددد       ددددددد    دددددددقت     دددددددي  الددددددد     ي  ددددددد   ي   علي ددددددد     تددددددد  تعدددددددا  

 جق ء     ددددددددددددد       نع دددددددددددددي   ددددددددددددد     ع يدددددددددددددي  وددددددددددددد        ددددددددددددد   دددددددددددددي  ،ضدددددددددددددي    اق  ددددددددددددد  ي 
     ع ع ددددددد  تت  ددددددد   ددددددد       يضي ،يتي ددددددد      ددددددد    ددددددد   عدددددددت    دددددددت ت ج      هددددددد ،

زيددددد ا    دددددايق   دددددل  ي دددددي   ددددد      ددددد     عددددد ن  ددددد   ل يددددد  يتنددددد ي  ي ا ق    ي دددددا      ت جيددددد  
ي ددددددا     دددددد  يعددددددا    ددددددا ل  هددددددل    ت  ددددددي     الدددددد ء     ت جيدددددد    ددددددقت  و دددددد     ا دددددد   دددددد  

       ددددددد     عددددددد    ددددددد    جددددددد    ددددددد   دددددددز   ددددددد    ت  دددددددي        دددددددت ق  ي   ت  يددددددد    وت ددددددد اي ، 
 عا دددددد     ددددددي   ي  اي    دددددددت     ي  ع دددددد ق نددددددقي    قضددددددد ء   عدددددد  لي  اي  ق دددددد    ت ددددددد  يل 
  دددددد  ت  ددددددي     دددددد     ت جيدددددد  ي  جيا ،ي ي دددددد       دددددد    ج يادددددد   دددددد    تي ددددددي      هدددددد ،

   دددددددي  ي  ي   ف ددددددد     اليلددددددد  اا ق  يت  يددددددد      ددددددديل ي  ي ج ددددددد     ددددددد  يضددددددد    جددددددد    ق ا  ددددددد
ي  تندددددايا الددددد  ،    دددددتهل  ي    دددددت  ي الدددددف    ددددد     عددددد    لي  ددددد ا ليددددد    ع ع ددددد  ، ي الدددددف 

ي  ددددددد  ت ييددددددد     ل يددددددد    ددددددد  ، ادددددددا  تددددددداع     دددددددز ق    ي  دددددددي   ددددددد  ا ليددددددد   وت ددددددد ا    لدددددددا
 دددددددددد     ددددددددددليق  دددددددددد     دددددددددد  يق   ع ع دددددددددد     دددددددددد       دددددددددد     لعدددددددددد  لي  ي  ا ق  ييعت ق 

  ا عليددددد     دددددق ي  ددددد    عددددد  لي  ي  ا ق  الددددد   دددددد    ندددددق    ي   ددددد    عي ددددد    هددددد  ، ي ددددددل  
   قي دددددد  تع دددددد   دددددد  ز     يددددددق    ق دددددد     ت جيدددددد  يتعاليددددددل   ت دددددد  يل   هدددددد  ت ددددددز   ددددددي    دددددد    

   ع  لي  ي  ا ق  . 
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 المقدمة ...........................................

 المقدمة
  قللللللحر     للللللح ر  منت لللللل   اللللللال اح  يةت لللللل      لللللل   ىتمثللللللة الللللل احد       لللللل    لللللل      

ب عتب حالللل    قملللل   لللل  ت ق للللد    ح لللل م  يةت لللل      لللل     لللل     للللال     نللللم       لللل  ن ب لللل  
مللللللللر ةن علللللللل  اللن لللللللل  عبللللللللحم عن لللللللل    تنا ملللللللل م       لللللللل    ال   م ن لللللللل   ال  ن لللللللل  م حال لللللللل     

 ي للللاالك  ي ثللللح  لللل الع  بلللل  ت الة مللللر  يةت لللل     ت لللل  أن لللل مال للللا ب لللل  مللللر   لللل م   ح  لللل  
 ةت       ح .   مال     ا  ي

عر   لللللة   م   للللل م     مللللل   ي لللللتح     و   لللللمال    ال  للللل م ت للللل حك      للللل  ملللللر   للللل الة      
  مللللللللل   لللللللللحتبل ب  تنم للللللللل    مماال للللللللل   ا ال للللللللل  ملللللللللر ت ق لللللللللد  ياللللللللل      مح لللللللللالد من للللللللل  ال   للللللللل

ال للللل ر الح   ل لللللن      للللل  ملللللر  ي لللللب ك  للللل  مقللللل مت   مح   للللل    قلللللح ح م       للللل    ، يةت للللل    
 للللل  ت لللللر مح   للللل    قلللللح ح م   لللللل ن  ،  تللللل  ملللللر  لللللأن    ر تللللل ثح عالللللا  لللللحع   ت للللل ل   قلللللح ح م 

اللللل     لللللبك   ال  للللل     لللللة   من لللللكم  يةت للللل         مللللل    ن  لللللن ع ملللللة عللللل   ال لللللال  م للللل   ح 
   لللللللللح د ال  لللللللللالة عما للللللللل    ت   لللللللللح       للللللللل   المللللللللل   ت الللللللللد  للللللللل مال لللللللللالع    تق للللللللل    ي    ،

ال يةت لللللل  ل  لللللل ر    ملللللل س عاللللللا   نالللللل         لللللل       لللللل    للللللح     ت   للللللح م  يةت لللللل      لللللل  
 يةت للللللل      ح ةللللللل  ال للللللل  مق مللللللل  تالللللللن   قل عللللللل م ةلللللللل      لللللللن ع    ت ال ا للللللل  ب للللللل ة عللللللل   

   لللللال لللللن ع   ي لللللمنم ب للللل ة  للللل ه ، نالللللح س  مللللل  تمثاللللل  الللللل     لللللن ع  ملللللر  ام للللل   ب لللللحد 
 ال  م للللل  م   آليم للللل    ت ح لللللك  لللللب  تللللل    للللل  ح     مللللل ة   ث بلللللم ملللللر  عللللل  د  عمللللل ح    لللللح د ب

  لللل  ت لللل  مللللر  . الي للللن  لللل  مق ملللل   ي للللخ   م   للللح         لللل   لللل   للللن ع   ي للللمنم
   لللللن ع م   ن   للللل  ال  تللللل   ققلللللم عال ءللللل  م   للللل    للللل د ملللللر  لللللح   ت للللل  ح  ي لللللمنم    ح ةللللل  

تت للللل  الللللل     لللللن ع  بللللل   ال د إل   من لللللح     قلللللحر م ملللللر  للللل م ال  ثم ن ن  ا للللل حا  للللل     لللللب  ن
ح م مبلللللللح  الملللللللر    يةت للللللل     لللللللاللن  ، ال   ح ةللللللل   مللللللل   ن للللللل  ت للللللل ا  م للللللل ام   ب لللللللحد  للللللل  بنللللللل

  مللللللال    قلللللللح التت للللللالر اللللللل يال  لللللل  البأنال ع لللللل      لللللل د    للللللة   ن    لللللل  النمالالللللل  ال للللللحد   مللللللال    
نم مللللللر   للللللح    الللللل  ال  للللللل ر ال   ب لللللل  الالللللل  متللللللال حد تلللللل ا  ي للللللم يال  لللللل    م للللللت ما   لللللل   ن

 .   قاع ال  نقة   ا ب ثحد       ح د الي تت  ى  ا    
  للللا     لللل       لللل  مللللر  3002التأ   لللل س عاللللا ل للللن  ةلللل مم    ال لللل  ملللل  ب لللل  علللل    

ن ع      ال للللل  ، ال  لللللل   للللل   م  ملللللة  ي لللللمنم  للللل     لللللح د ، الل لللللن يعللللل  د تأا لللللة الللللل     للللل
      .     مال ال  ب ث  تن الة الال    



2 
 

 المقدمة ...........................................

 . الدراسةأوال : مشكلة 
  قل    الي  م    ث ح مر   م  خم ال  م الة م مر    ن    قل    يةت   ل       ح د 

   ن ع    لل    ن  مر   تق    ال  ت ا    ت نال ال   ال  تحاة   الا      لل   ى   ا  ن   ض 
 ما الا    ت ال ر   ن تج   م ا   ي م    .

م  ل ح  ر ع    م   خس ع ي  ر م     ك  ي خح  يةت   ل    م   ا    مثنا 
تلب د  ينام  ال  قال ن ر        ب    نك  يةت   ل و            ا ك  الح  ا م     ال  

     نك .
 . الدراسةثانيا : أهمية 

  قل      ن ع    تم    ب ث  ام ت  مر  ام     م  ا    ت          المر  خة  ام   
  لل     ح ن         مر  ح  ر   تنم    يةت      ال أت  ال    قل   ال حتب ل ت   يم م   

  محتب    ث ن   ب     ن ل    ت ال ر   ن تج   م ا   ي م     ابا  مر ن     المر     ال   ا   
  ن ع   ي منم      متال   د مقالم م ن  ح ال ي ت  ل  م   حى   ال    ال  عاا ن     

. إ   ت  إ ا  م  نت   ي ت   د مر ت حب             م   ا    مثنا ال بة م  حب        
 م مة  منم  حبخ  

 . الدراسةثالثا : أهداف 
 :  يت     ا   ب ث   ا ت ق د  يا    

   ت ح  عاا ال ةع   قل      ن ع  ال بة  ي خح  يةت   ل     . .1
   م الة م   ت  تال    عما    ي خح  يةت      .  ت ح  عاا  ا   .3
  م  ام        االة و  ي تح ت    م     مخءم   ا   مر تان   م الة م   ت  تال     .2

ال         ن ع   ي منم       ح د البق      ن ع م  عما    ي خح  يةت      .
 ب  ة ع  .

عر   م  ب د ل م    ب     ال الة   ا تلب د    ة  ا            ح د ب      .4
.          

 تق      تال   م ال  مقتح  م   ت  ت  ا     تلب د         ال ي خح  يةت   ل . .5
 . الدراسةرابعا : منهج 

  ت      ب  ث من ج  ح             حض     الة عاا   ب  ن م ال  م االم م   ت  ت    
           مال ال د الت ا ة   م  ا    االك   ت      ح  ال ح            .   ب ثمال ال  

 ال  تنت ا   م االم م        بنت ءج    ح     تال ة   ا    االة   ن     التق      تال   م 
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 .خامسا : وسائل جمع البيانات والمعلومات 

   :أتع   ب  ن م ال  م االم م الا   م    عتم    ب  ث عاا   االب ر   م
 ال  ح  ءة ال  ب الث ال   الح  م   ت  تت اد ب  ب ث .    نك   ناحل : التمثة    تك  -  

 :  أت     نك    ما  : التمثام م   ح  مع   ب  ن م ال  م االم م    ال      نك م   - ك
   م   ح   ح م   ال  تق ح ح ال  ن ح م  ي   ء   . .1
  مق با          : ت     مق بخم مر  ي ال م  ي          مع   ب  ن م  .3

المنت ب   ة مر   منام م  بمال ب     ح   مق بخم مع م  ال  ال  م االم م الت  
 :  آلت  

 د   م ح     ال ال      ح ة   .أا - 
 ا ء   ي تثم ح    م   ا    مثنا .-ك
 م مة   منم    م الد .-ا
 م مة   منم   مثنا .- 

 م مة   منم  حبخ  . -ه
 . تب  ة  ي   ح  الة مال ال     ح     ال لحح   ءا  م  ن  

ت ت مة   مخ ا     م  يم   ب ث    ام   م  ا د ا احد مر   اال اح  ال  .2
  االك م  ر الل ن  ا  الة عاا   م االم م   خ م  ال مت     االك   مخ ا  
ب   ال نك   مامال      م        مال ال  الم  ا ت  عر ةحك ، ال ق  ت    ت م ة 

مر    نالك       م الد   مخ ا  مر  خة      ح م   م   ن    م  مة   منم  ة 
ال حبخ  الم مة   منم   مثنا ال  م      مع     ما ر ال  منت ب ر ال  اق   م مع 
     م ل م    خة   بقل      ن ع  ال نت ا  ي منم الم  ا ت  عر ةحك ب    

 د   م ح     ال ال      ح ة     ت ب     ا ال  حد    ن ع  .أعمة   ب  ث    ا 
 . الدراسةسادسا : حدود 

  م ح  دأ اب ث  ة مر م   ا  ب     و ا      ال    م  ن   :  مام     ال    م  ن   .1
    ال ال      ح ة     الم   ا    مثنا م مة   منم    م الد الم مة   منم   مثنا 

   ي تثم ح    م   ا    مثنا الم   ا  ءالم مة   منم    الح ةل   و   ه   ا 
 م  حبخ  . حبخ  ة    ع ر   تمح م مة   من

 1/7/3012 ع      ب ث   ناحل ال   ما  ، مر ت ح خ  بم د    ال     م ن   : تمثام  .3
 . 15/13/3012  ا 
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 .  الدراسة هيكليةسابعًا : 
 حى تق  م    ا   ا ر تن الة  يالة   م  ا   ال  مبحح م   ا         الة     ا  

عما             ا ةل      ن ع  مب ث ر  يالة تلحد   ا م ا           ال  ث ن    ا 
  ت ال ا        ر تن الة     ة   ث ن            ا  ن ع   ي منم       ح د ال   

ر   ث ن    ال    ال  عاا مب ث ر  يالة ت  ى   ا  ن ع   ي منم مر  م ع  ال نب        
  حبخ    م      و م مة  منالمق حب  مع   ا م  مة   منم   مثنا ال   م الد .        

 



 الفصل االول

لخصخصة مع اشارة الى امفاهيم ومبررات 

 العراق

 

 المبحث االول : ماهية الخصخصة 
 اواًل : المعنى اللغوي العلمي .

 هداف الخصخصة . أثانيًا : 
 ثالثا: مبررات الخصخصة . 

 رابعًا : متطلبات الخصخصة . 
 

 .المبحث الثاني : الخصخصة في قطاع الصناعات التحويلية 
 الناتج المحلي االجمالي . في اواًل : مساهمة القطاعات االقتصادية 

 ثانيًا : واقع القطاع الصناعي الخاص . 
 . العراق  فيثالثًا : دوافع اللجوء الى الخصخصة 

 والخصخصة. يرابعا : التخطيط االستراتيج
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 الفصل االول ............. مفاهيم ومبررات الخصخصة مع اشارة الى العراق 

 المبحث االول

 ماهية الخصخصة

 أوال: المعنى اللغوي والعلمي:

 المعنى اللغوي:-1
عليه يكون من المفيد البدء بالتعرف على في اللغة العربية ، و  (1)للخصخصة اصول لغوية 
بشكل موجز ، تشتق كلمة )الخصخصة( من الفعل )خصص( ومعنى االصول اللغوية لكلمة الخصخصة 

خصه بالشيء )خصوصا( وجعله )خصوصيا(. واختصه بالشيء اي جعل الشيء خاصا به. والخاصة 
ضد العامة. وكلمة خص تعني انفراد بالشيء وخاص تعني فردي أو ذو ملكية فردية ، ولتأكيد معنى 

لين )خ، ص( من المصدر الثالثي للفعل وتصبح الكلمة هي الفعل الثالثي )خصص( يكرر الحرفين االو 
)خصخص( وتعني تعظيم وتأكيد الكلمة خصص، ومن اول الكلمات تشابها لكلمة خصخص الكلمات 

 ن حصصاالقالت من كلمات هلل تعالى )اذا زلزلت االرض زلزالها( و )  ىزلزل وحصحص.. وليس أول
 الحق(.

 المعنى العلمي:-2
 حول المعنى للمصطلح العلمي ، وكاالتي: (2)تعددت المفاهيم وعلى هذا االساس

 المفهوم االول:
داخل االقتصاد.  ا  متزايد ا  الخصخصة تعني )توسيع الملكية الخاصة(، ومنح القطاع الخاص دور 

ومفهوم توسيع الملكية الخاصة اصبح مفهوما متبعا بواسطة العديد من الدول. ويتم ذلك من خالل قيام 
الدولة بتصفية القطاع العام )كليا أو جزئيا(. او عن طريق عقود االيجار، ومنح االمتيازات. ويشيد توسيع 

الى  شيريو طاع العام من النشاط االقتصادي الملكية الخاصة الى عدم الخروج المفاجئ والمباشر للق
 وذلك بزيادة تصيب القطاع الخاص. انخفاض نصيب الدولة نسبيا  

 المفهوم الثاني:
للتخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام، التي تعني ايضا انه  وسيلة هيالخصخصة 

بتحول هذه الوحدات الى القطاع الخاص ستحقق انتاجية وربحية اعلى، وكانت بريطانيا واستراليا من 
الدول الرائدة التي طبقت هذا المفهوم ، رغبة منها في انتشال االقتصاد القومي من عثرته، وذلك بالتخلص 

 طة الدولة الخاسرة وردها الى القطاع الخاص أو تشجيعه للخوض فيها.من انش

                                  
(1)

 .32،32، ص 3002أحمد ماهر ، ما دليل المدير في الخصخصة، الدار الجامعية،  
(3)

 للمزيد جول مفاهيم الخصخصة : ينظر : 

 . 11-10، ص 3010االقتصادية، دار أسامة، عمان، د. فالح أبو عامرية، الخصخصة وتأثيراتها  -

مصطفى حمد العبدهللا ، التصحيحات الهيكلية والتحول الى اقتصاد السوق في البلدان العربية، مركز الدراسات الوحدة  -

 .24، ص1111العربية، بيروت 

عامة ، الحلبي الحقوقية ، بيروت ، انطوان الناشف ، الخصخصة مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في ادارة المرافق ال -

 . 1، ص3000
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 الفصل االول ............. مفاهيم ومبررات الخصخصة مع اشارة الى العراق 

 المفهوم الثالث:
فلسفة اقتصادية واجتماعية  بوصفهالخصخصة تعني الرغبة في التخلص من االقتصاد االشتراكي 

بدأت تتقلص في العالم ، وذلك في نظير التحول نحو اقتصاد السوق ومواكبة النظام العالمي الجديد. اي 
الشرقية هي الدول التي اتبعت هذا المفهوم وطبقته ألنه  وارباودول  ،انها رغبة في التحرر االقتصادي

االشتراكي مثل الصين وكوبا  نموذجباألالمفهوم الذي يناسب ظروفها. بل ان الدول التي ما زالت تتمسك 
 بدأت بالفعل وبصورة بطيئة وغير معلنة تتبنى هذا المفهوم.

 :الرابع المفهوم
 عامأة ملكيأة الأى الخاصأة الملكيأة تحويأل يعنأي التأأميم كأان فأذذا( التأأميم) عكس هي الخصخصة

 يأتم التأي الشأركات ان والغريأب. خاصأة ملكيأة الأى العامأة الملكيأة تحويأل عأن عبأارة هأي الخصخصة فان
 مأأن انأأه وايضأأا. تأميمهأأا سأأبق التأأي المشأأروعات ذات هأأي( التأأأميم قبأأل) االصأأل فأأي كانأأت خصخصأأتها

 نأأأزع خأأأالل مأأأن) الخاصأأأة الشأأأركات الأأأى تتحأأأول وبمقتضأأأاها القأأأوانين خأأأالل ومأأأن الشأأأركات تأأأأميم السأأأهل
 خاصأة الى عامة من الشركات تحول فذن   الخصخصة في اما. الدولة ملكية الى( لألموال الخاصة الملكية
 العمل . واساليب نظم وانهارت القيم وتغيرت الكفاءة تردت ان بعد الصعوبات من الكثير تشوبه

 هأأذه مفهأأوم يتفأأاوت إذ الخصخصأأة لكلمأأة عليأأه متفأأق دولأأي مفهأأوم يوجأأد الومأأن الجأأدير بالأأذكر 
 أصأأأبحت التأأأي الظأأأاهرة هأأأذه تعريأأأف أردنأأأا لأأأو ولكأأأن أخأأأر ، الأأأى دولأأأة اخأأأر ومأأأن الأأأى مكأأأان مأأأن الكلمأأأة

 كبيأر عأدد لتحويأل اسأتراتيجية، ذات اقتصأادية فلسفة فأنها الدول، معظم في استخدامه يتم رئيسا   موضوعا
 الى العام القطاع من للدولة العليا بالسياسة ترتبط ال التي االجتماعية والخدمات االقتصادية القطاعات من

 .الخاص القطاع
 اليأأات تطبيأأق وهأأو النهأأائي الهأأدف الأأى للوصأأول وسأأيلة هأأي بأأل ذاتهأأا حأأد فأأي غايأأة ليسأأت وهأأي

 .الرأسمالي والنظام الحر السوق
 االقتصأأادية، االدبيأأات فأأي الحديثأأة المصأأطلحات مأأن Privatization الخصخصأأة مصأأطلح يعأأد

 بأرزت لأذا أعأاله، اليهأا المشأار االنكليزيأة الكلمة الى الدقيقة الترجمة في اختالف هناك االساس هذا وعلى
 والتمليأأأك والتفريأأأد والخصخصأأأة واالهلنأأأة والخاصأأأية والخوصصأأأة التخصأأأيص: منهأأأا نأأأذكر مرادفأأأات عأأأدة

 والمخاصة والخاصة
 لتلك فيها تنظر التي الزاوية حيث من تختلف وهي الخصخصة معنى توضح (1)التعريفات تلك ان
 هأأذا ومرجأأع االقتصأادية الزاويأأة مأن اخأأرون لهأا ينظأأر السياسأأية ، فيمأا الزاويأة مأأن يراهأا فأأالبعض العمليأة،

                                  
(1)

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن  

 .14، ص1110العربي، بيروت، 
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( الملكيأأة نقأأل) الضأأيق بأأالمعنى تعرفهأأا مجموعأأة بأأين التغييأأر وحجأأم االسأألوب طبيعأأة الأأى يعأأود االخأأتالف
 (.االخر  الهيكلية التغييرات عن فضال واالدارة الملكية نقل) الواسع بالمعنى تعرفها وأخر 

تقلأأيص  خاللهأأا مأأن يأأتم الخأأاص والقطأأاع الحكومأأة بأأين االدوار توزيأأع إعأأادة عمليأأة)فهأأي  الخوصصأأة أمأأا
 االقتصأأاد فأأي المتاحأأة الموجأأودات ادارة امأأتالك فأأي الخأأاص القطأأاع دور زيأأادة أو االنتأأاجي الحكومأأة دور

 والمنافسأأأة الكفأأأاءة درجأأأات أعلأأأى الأأأى الخدميأأأة واالنشأأأطة االنتاجيأأأة بالقأأأدرات الوصأأأول اجأأأل مأأأن الأأأوطني
 كانأأت عامأأة بخدمأأة خاصأأة شأأركة قيأأام بمعنأأى العأأالم فأأي للخصخصأأة عمليأأة أول تأأاري  الممكنأأة ، ويرجأأع

 شأأوارع نظافأأة بأعمأأال تقأأوم بأأأن خاصأأة لشأأركة نيويأأورك بلديأأة الأأى السأأما  حكوميأأة، مؤسسأأة بهأأا تضأأطلع
 وسأأيلة أو اقتصأأادية كسياسأأة الخصخصأأة اسأأتخدام واسأأع نطأأاق علأأى يأأتم لأأم ولكأأن ،1161 عأأام المدينأأة
 فمنأأأأذ الماضأأأأي، القأأأأرن مأأأأن السأأأأبعينيات فأأأأي إال الأأأأدول اقتصأأأأاديات فأأأأي مبأأأأرم  تحأأأأول ألحأأأأداث علميأأأأة

 السأأأأأاحة علأأأأأى المصأأأأأطلحات أهأأأأأم مأأأأأن الخصخصأأأأأة مصأأأأأطلح أصأأأأأبح السأأأأأبعينيات مأأأأأن القأأأأأرن المنصأأأأأرم
 الدولة تملكها التي المشروعات ملكية لنقل العالم انحاء مختلف في الدعوة تصاعد بعد العالمية االقتصادية

 التأأي الحالأة وهأي مرتفعأة تضأخم بنسأب المصأحوب الشأديد االقتصأادي الركأود نتيجأة الخأاص القطأاع الأى
 .شديدة معاناة الصناعية الدول منها عانت

 كانت فقد الثمانينيات، عقد بداية في المتحدة المملكة في( privatization) الخصخصة كلمة استخدام بدأ
 الملكيأة مأن للتحأول كأليأة الخصخصأة ظهأرت أن ومنأذ المبأدأ ، هأذا طبقأت التأي الأدول أوائل من بريطانيا
 االن حتأأى مسأأتمرا زال مأأا الجأأدل وهأأذا. االقتصأأاديين بأأين واسأأعا جأأدال أثأأارت الخاصأأة الملكيأأة الأأى العامأأة
 لهأأا المؤيأأدون فأمأأا ومعأأارض مؤيأأد بأأين االقتصأأاديون نقسأأمأو ،  نياالقتصأأادي وجأأدواها أهميتهأأا مأأد  حأأول

 بشأأكل االقتصأأاد كفأأاءة رفأأع وبالتأأالي االربأأا ، وتعظأأيم االقتصأأادية الكفأأاءة لرفأأع وسأأيلة أفضأأل انهأأا يأأرونف
  الحكومية النفقات من التخلص او التقليل طريق عن الحكومات عن العبء تخفف الوقت نفسه وفي كامل،
 . ككل المجتمع لخدمة الموارد تلك وتوجيه الموازنة العامة عجز تخفيض ثم ومن المؤسسات، تلك على
 أو  إيجأأارا أو إدارة الخأأاص، القطأأاع الأأى العامأأة الملكيأأة تحويأأل الأأى الخصخصأأة تشأأير اخأأر تعريأأف فأأي

 االقتصأادي النشاط قطاعات في عليه، تهيمن أو به تنهض أو الدولة يتبع ما في شراء أو بيعا أو مشاركة
 العامة . الخدمات مجال أو المختلفة

 
 
 
 

 الخصخصة.  ثانياً : أهداف

 والسياسأأأأية االقتصأأأأادية ظروفهأأأأا حيأأأأث مأأأأن اخأأأأر  الأأأأى دولأأأأة مأأأأن الخصخصأأأأة أهأأأأداف تختلأأأأف
 برنامجهأا مأن كجأزء للخصخصأة تتجأه الأدول فأبعض خصخصأتها، يأراد التأي الخدمأة وطبيعة واالجتماعية
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 االقتصأأادي مسأأارها لتصأأحيح الأأدولي النقأأد صأأندوق مأأن خارجيأأة لضأأغوط نتيجأأة أو االقتصأأادي لإلصأأال 
 وبعضأها واالجنبيأة ، الدوليأة المنظمأات مأن القأروضو  الفنية االقتصادية المساعدات بعض على للحصول

 السأأأوق، اقتصأأأاديات نظأأأام الأأأى االشأأأتراكي االقتصأأأاد مأأأن الدولأأأة لتحأأأول نتيجأأأة للخصخصأأأة تبنيهأأأا يكأأأون
 الدولأة عأن للتخفيأف الخأاص للقطأاع أكبأر دور واعطأاء العام القطاع دور من للحد يهدف االخر والبعض
 .والفاعلية الكفاءة وتحسين االقتصادي النشاط في المنافسة وزيادة
 :(1)الحكومة قبل من الخصخصة اتباع من بها يراد التي االهداف ييأت وفيما

 كتحديأد داعمأة سياسأات مأن يرافقهأا وما الخاص القطاع تشجيع لبرام  تنفيذها خالل من الدولة تهدف
 االهأأداف مأأن جملأأة تحقيأأق بغيأأة واالجنبيأأة الوطنيأأة االمأأوال رؤوس اسأأتقطاب الأأى والفائأأدة الصأأرف اسأأعار
االقتصأادي،  النمأو معأدالت علأى ايجابيأا يأنعكس مما عمل، فرص وخلق الجديدة والتقنيات الفنون كذدخال

 وفيما يلي مجموعة من تلك االهداف وكما يلي : 
 بأسلوب وادارتها تهاانتاجي لزيادة العامة االقتصادية والمشروعات للمؤسسات االدارية الكفاءة رفع .1

 فعال . اقتصادي
 كل أو جزء بيع جراء من المالية الموارد توفير خالل من للدولة العامة الموازنة في العجز من الحد .2

 معين حكومي مشروع من
 العامة . المشاريع بيع جراء من الحكومية االيرادات زيادة .3
 الخاسرة . المشاريع على الدولة نفقات من الحد .4
 .منها المباشرة وخصوصا االجنبية االستثمارات تدفق تشجيع .5
 الروتين قتل على الخصخصة تعمل اذ والمحسوبية، الفساد اشكال من العامة المؤسسات تخليص .1

 الكفاءات على واالعتماد والمحسوبية الفساد اشكال من العامة المؤسسات تخليص الى وتؤدي والجمود
 .صحيح بشكل العمل على القادرة والمؤهلة المدربة االدارية

 .السوق في االفضل بقاء ىال يؤدي بما االحتكار ومنع المنافسة وتشجيع السوق قو  تعزيز .6
 
 أخر  وبعبارة ،(2)المواطنين بين لالسهم واسع توزيع الى عام اباكتت في الحكومية الشركات بيع يحقق .8

 .الدخل توزيع إعادة

                                  
(1)

 للمزيد حول اهداف الخصخصة ينظر:  

 .23، ص3013، أثر الخصخصة على أدارة تطوير المجتمعات، دار اليازورين ، عمان، ابراهيم عواد المشاقبة -

 .22، ص 1112محمود صبيح، الخصخصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحديات النمو، دار وهدان، القاهرة،  -

، 2، العدد 52د علي فار أزماند، االصالح، أم الخصخصة، جامعة الموصل، المجلة الدولية للعلوم االدارية، المجل -

 . 121،ص1112

، ص 1112السيد أحمد عبد الخالق، التحول من القطاع الخاص، بين النظرية والواقع، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

21. 
(3)

 للمزيد حول اهداف الخصخصة ينظر:  



9 
 

 الفصل االول ............. مفاهيم ومبررات الخصخصة مع اشارة الى العراق 

 .المواطنين إلى المقدمة والخدمات السلع من المنتجات ونوعية جودة مستو  تحسين .9
 بعأأأأض مأأأأن تأأأأدريجيا الدولأأأأة وانسأأأأحاب الخأأأأاص والقطأأأأاع العأأأأام القطأأأأاع بأأأأين االدوار توزيأأأأع اعأأأأادة .11

 الخأأاص االسأأتثمار تشأأجيع طريأأق عأأن الخاصأأة المبأأادرات أمأأام المجأأال وفسأأح االقتصأأادية النشأأاطات
 الخارجية . القروض الى للجوء الحاجة من بدال المحلية االموال رؤوس وجذب

 وتكأأأريس الخاسأأأرة، االقتصأأأادية للمنشأأأ ت دعمهأأأا نتيجأأأة الدولأأأة تتحملهأأأا التأأأي االعبأأأاء مأأأن التخفيأأأف .11
 والمنشأأأأ ت االساسأأأأية بالبنيأأأأة واالهتمأأأأام والصأأأأحة، العلمأأأأي والبحأأأأث التعلأأأأيم قطاعأأأأات لأأأأدعم مواردهأأأأا

 االستراتيجية . االهمية ذات االقتصادية
 وتنميأأأة تطويرهأأأا بقصأأأد الشأأأركات مأأأال رأس علأأأى ةالحركأأأ وادخأأأال وتنشأأأيطها الماليأأأة السأأأوق تطأأأوير .12

 االجنبية االستثمارات جذب لغرض العالمية والبورصات باألسواق االسواق هذه وربط االنتاجية، قدراتها
 فأأأي للمنافسأأأة الالزمأأأة الحديثأأأة االدارة واسأأأاليب التكنولوجيأأأا علأأأى الحصأأأول تسأأأهيل هنفسأأأ الوقأأأت وفأأأي
 .ومستقرة جديدة أسواق الى والوصول العالمية، سواقاال
ومأأن مجموعأأة دوليأأة الأأى اخأأر    أخأأر  الأأى دولأأة مأأن الخصخصأأة، سياسأأة مأأن المرجأأوة االهأأداف تنأأوع
 في الدول النامية باآلتي: تتركز أنها اال ،(1)منها واالحتياجات المتطلبات حسب

 .والمنافسة االسواق تعزيز طريق عن االقتصادية الكفاءة وتعزيز تشجيع- أ
 .واالدارة واالنضباط التحكم على بالتركيز لها يسمح بما الدولة دور تحديد إعادة- ب
 ماليأأة ضأأوابط الأأى للوصأأول محاولأأة فأأي وذلأأك العامأأة للمشأأروعات المخصصأأة الماليأأة االعبأأاء تخفيأأف- ج

 .االقتصادي للبنيان الكلي المستو  على واستقرار
 .والصحة التعليم مثل أخر  قطاعات لتمويل وذلك الدولة، في المحدودة المالية الموارد تحرير-د

 اما االهداف في الدول المتقدمة منها : 
 والخدمات السلع انتاج في الدولة ودور حجم تقليل. 
 الخصخصة تحت للمؤسسات االنتاجية الكفاءة زيادة. 
 العام القطاع في العمال نقابات ودور نفوذ إضعاف. 

 
 والسندات من قبل المواطنين.  االسهم امتالك دائرة توسيع 
 في المؤسسات االنتاجية والخدمية .  العاملين ملكية تشجيع 
 ضمن حملة االنتخابات الوطنية .  السياسي الكسب على الحصول 

                                                                                                        
 .15، ص 3001نة الستون،حميد مسعود، الخصخصة ومفهومها وأهدافها وأساليب تنفيذها، الطريق، العدد الثاني، الس -

 .25مصطفى محمد العبدهللا، مرجع سابق، ص  -

 3، ص3002صناعة والمعادن، بغداد، حسام عبدهللا وأخرون، الخصخصة كوسيلة لالصالح االقتصادي، وزارة ال -

 ، مصدر سابق.22، ص 3012ابراهيم عواد المشاقبة، أثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات، اليازوردي،  -
(1)

 . 2، ص3002 المصدر السابق ،حسام عبد هللا واخرون ،  
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مثأأل  الخاصأة الدوليأة التمويأل مؤسسأات ضأغط تحأت اضأأطرت قأد الناميأة الأدول مأن العديأد فأأن عليأه

 وذلأأك يكلأأي،اله والتكيأأف االقتصأأادي التثبيأأت بأأرام  لتبنأأياضأأطرت  الأأدولي النقأأد وصأأندوق الأأدولي البنأأك
 هأأذه الهيكلأأي التكيأأف وبأأرام  الثمانينيأأات، بدايأأة فأأي الأأدول معظأأم اجتاحأأت التأأي االقتصأأادية االزمأأة لعأأالج
 ولكنهأا ألخأر  دولأة مأن الشأيء بعأض تختلأف قأد اقتصأادية سياسأات( Package) حزمأة عأن عبأارة هي
 السأألع أسأعار وتحريأأر العأام، القطأأاع ومؤسسأات والخأأدمات السألع عأأن الحكأومي الأأدعم سأحب تشأأمل عأادة

 االنفأأأاق وتخفأأأيض  Currency الوطنيأأأة العملأأأة قيمأأأة وتخفأأأيض Price Liberalization والخأأأدمات
 حتى الفائدة أسعار وتحديد االجنبي النقد عن الرقابة تقليل فضال  عن  ،Govt. Expenditure الحكومي

 Trade المحليأة الصأناعات بهأا تتمتأع التأي الجمركيأة غيأر الحمايأة انهأاء جانأب الأى هأذا حقيقيأة، تكأون
liberalization. 

 المجال بذفسا  وذلك االقتصادية، التنمية ليقود الخاص القطاع وتشجيع االئتمان، على الرقابة واحكام
 .بالخصخصة يعرف وهذا العام القطاع لمؤسسات حكرا كانت التي القطاعات كل في له

 وتهأدف الهيكلأي، والتكيأف االقتصأادي االصأال  لسياسات مكمل جزء هي الخصخصة ان هذا ويعني
 لمؤسسأأات المأالي لأالداء السأالب االثأر تصأحيح طريأق عأأن االقتصأادية االزمأة عأالج الأى أساسأية بصأورة
 لهأا المأالي الأدعم بتقليأل وذلأك( Public Financial Balance)للدولأة العامأة الموازنأة على العام القطاع
 كفأاءة أكثأر الخأاص القطأاع ان بأافتراض المخصخصأة، المؤسسات الكفاءة رفع عنفضال   ايراداتها وزيادة
 .للدولة االقتصادي النمو معدل زيادة الى ذلك سيؤدي وبالتالي العام، نظيره من
 

 الخصخصة. ثالثاً : مبررات

 فقأأد الخصخصأأة، عمليأأة انتهأأاج الأأى المختلفأأة العأأالم بأأدول أدت التأأي المبأأررات مأأن جملأأة ظهأأرت
 ومأد  المختلفأة االقتصأادية النشأاطات فأي الدولأة دور فأي النظأر اعأادة فكأرة نحأو المختلفأة الأدول انطلقت
 تحسأأين بهأأدف الخأأاص القطأأاع دور تفعيأأل طريأأق عأأن تأأتم التنميأأة االقتصأأاد، وجعأأل تنميأأة فأأي فاعليتهأأا
 التنميأأأة مسأأأيرة فأأأي وكميأأأة نوعيأأأة قفأأأزات ولتحقيأأأق العامأأأة الشأأأركات ادارة وتقويأأأة المنافسأأأة وتعزيأأأز الكفأأأاءة

 . االقتصادية
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 بعمليأأأأة لألخأأأأذ بينهأأأأا فيمأأأأا تظأأأأافرت التأأأأي المبأأأأررات مأأأأن مجموعأأأأة هنأأأأاك بأأأأان االشأأأأارة مأأأأن والبأأأأد
 واالجتماعيأة واالقتصأادية السياسأية الأدول انظمأة اخأتالف مأن الأرغم علأى عليهأا الأدول قدامأو  الخصخصة

 :(1)االتي المبررات هذه ومن
. في مطلع السبعينيات من القطاع الخاص من قبل مدرسة اقتصاديات جانب العرضالترويج لكفاءة -1

القرن العشرين، تجسدت الدعوة الى حرية النشاط االقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص بعودة الفكر 
 أدخال خالل من المنصرم القرن من الستينيات نهاية في المدرسة هذه الراعي لها من جديد وقد برزت

 من مرتفعة معدالت بتحقيق والمتمثلة المنشودة االهداف يحقق بما االقتصادية الجزئي للقطاعات التحليل
 .(2)االسعار استقرار على الحفاظ مع االقتصادي النمو

 مأن كفأاءة أكثأر بوصأفها الخأاص القطأاع دور أهميأة العرض جانب اقتصاديات مدرسة اكدت وقد
 أجنبيأة خبأرات ودخأول الجيأدة الخبأرات واجتأذاب للمأوارد االمثل واالستخدام المنش ت أدارة في العام القطاع

 الخأاص القطأاع ان اعتبأروا النهأم واالداري المأالي التسأيب علأى والقضأاء المحليأة، الخبرات على فوائد لها
 علأى االقأدر جعلهأا المربحأة المشأاريع نحأو االدخأار وتوجيأه الماليأة المأوارد تعبئأة فأي االفضأل القطأاع هو
 . (3)نشطة مالية سوق خلق

 :الجنسية المتعددة الشركات بروز -2
 الخصخصأأة الأأى الأأدعوة ومأأع الناميأأة البلأأدان فأأي الدولأأة تفكأأك مأأع الجنسأأية المتعأأددة الشأأركات قأأوة ازدادت
 فأي جديأدا نظامأا عأدهها من منطلقا الشركات هذه دور الى Muller أشار وقد الخاص، القطاع دور بتفعيل

 :االتي خالل من السياسي االقتصاد
 ولأأأيس االم للشأأأركة التكأأأاليف بأقأأأل االربأأأا  أقصأأأى تحقيأأأق عأأأن البحأأأث فأأأي المتمثلأأأة المركزيأأأة سأأأمتها - أ

 .التابعة الشركات
 االجانأب منحأت التأي االختأراع ايأرادات خأالل مأن ومصأادرها التكنولوجيأا علأى الشركات هذه سيطرة - ب
 . (4)االخر  الصناعية البلدان في
 فأي اسأتراتيجياتها تخأدم مهمأا عنصأرا تشأكل الخصخصة سياسة أن الجنسية المتعدية الشركات أدركت وقد

  وأهميتها قدرتها من يزيد ما وهو دائما الرأسمالي التركز زيادة على تعمل فهي لذا العالم، على السيطرة
 
 

                                  
(1)

 .31، ص3002د. ضياء مجيد، الخصخصة والتصحيحات الهيكلية، مؤسسة شباب الجامعة،  
(2

 
جيمس جوارتيني وريجارد أستروب، االقتصاد الكلي، االختيار العام والخاص، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن، دار (

 .224-221، ص1111ياض،المريخ للنشر، الر
(2)

 .32، ص1111(، السنة الثانية، أيار 1د. همام الشماع، المركزية السياسية ونظام االقتصاد، مجلة الحكمة، العدد) 
(2)

المؤسسة العامة الجزائرية، دراسة تحليلية في االسباب واالساليب واالدارة، أطروحة ماجستير،  عالوة نوار، خصوصة 

 .25،ص3011كلية االدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية، 
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 حأوالي 1996 عأام بلوغ انتاجهأا الشركات، لهذه االقتصادية القوة هذه على والداللة العالمي، الصعيد على
 . (1)العالمية التجارة حجم من% 11 نحو على وسيطرتها العالمي االنتاج نصف

 فأأي فاعليأأة االكثأأر الصأأي  مأأن واحأأدة تعأأد التكنولوجيأأا علأأى المتمركأأزة السأأيطرة ان (Muller) الحأأظ -ج
 مأأن هائلأأة كميأأة بتحقيأأق والسأأما  المحليأأة المنافسأأة تحجأأيم خأأالل مأأن مأأا لسأأوق القلأأة احتكأأار قأأوة ترسأأي 
 لعمليأأة المطبقأأة البلأأدان فأأي المباشأأرة االجنبيأأة االسأأتثمارات بحجأأة الأأبالد خأأارج الأأى غالبيتهأأا تحأأول االربأأا 

 علأأى للحصأأول األم الشأأركات الأأى تلجأأأ أن أمأأا خيأأارين امأأام التابعأأة الشأأركات يجعأأل مأأا وهأأو الخصخصأأة
 مأن القويأة المنافسأة بسأبب افالسأها تشأهر أن أو الالتينيأة أمريكأا فيالحال  هو كما التكنولوجية التراخيص

 . (2)االم الشركة قبل
 :أسيا شرق جنوب دول أزمة -3

 الأدول هأذه تعأرض انأه اال أسأيا شأرق جنأوب دول اقتصأاديات فأي ايجأابي دور للدولة كان أن بعد
 : في تمثلت التي 1996 عام حادة أزمة الى
 أثأأر مأأا وهأأو االزمأأة بدايأأة فأأي سأأريع وبشأأكل% 25 بنسأأبة البلأأدان هأأذه فأأي الخأأاص االسأأتثمار انحسأأار - أ

 بالنشأأأاط ودفأأأع المحلأأأي الطلأأأب علأأأى وأثأأأر الفائأأأدة أسأأأعار مأأأن زاد الأأأذي االسأأأتهالك معأأأدالت علأأأى سأأألبا
 .الصعبة العمالت من الخاصة الديون في الفرق الى االقتصادي

 .كبيرة بنسب الدول لهذه البورصات أسعار تراجع  - ب
 .االزمة بداية من االولين الشهرين خالل دوالر مليون( 181) أب الدول لهذه المالية الخسائر تقدر - ج

 النشأأاط فأأي قبلهأأا مأأن المفأأرط تراجأأع ادائهأأا يسأأبب التأأدخل بعأأد الدولأأة دور نحأأو النظأأرة تغيأأرت وقأأد
 حأأدة، أقأل االزمأة لكانأت اقتصأأادياتها ادارة فأي الحأد لهأذا ضأأالعة غيأر الدولأة تكأن لأأم لأو وألنأه االقتصأادي

 مأأوازين فأأي والعجأأز الدولأأة سأألطة فأأي والتفكأأك الهزيأأل المؤسسأأاتي النظأأام منهأأا عديأأدة أسأأباب عأأن فضأأال
 وضأأعف الدولأأة مؤسسأأات فأأي االداري والفسأأاد الخارجيأأة المديونيأأة حجأأم ارتفأأاع الأأى أد  فهأأذا المأأدفوعات
 الماليأة المؤسسات وتاثيرات االزمة معالجة في الداخلة الدولة سلطة وضعف والمصرفية المالية المؤسسات

 لأدول الماليأة االسأواق على وانعكاساتها الدولية المالية االسواق على الدوليين والبنك النقد كصندوق الدولية
 (3)أسيا شرق جنوب

 هأذه دعمت وقد االقتصادي النشاط في كفاءتها عدم بحجة الدولة دور لتحجيم دعوات ظهرت وقد
  مؤيدي قبل من وكذلك الدوليين والبنك النقد كصندوق الدولية المالية المؤسسات قبل من الدعوات

 
                                  

(1)
محمد السيد سعيد، الشركات المتعددة الجنسية وأثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مطبوعات مركز الدراسات  

 .23، ص1142ية واالستراتيجية، القاهرة، السياس
(3)

 .201، ص3003أدريانو بينايون، العولمة تقيض التنمية، ترجمة د. جعفر علي حسين السوداني، بيت الحكمة، بغداد،  
(2)

الحكمة، د. ناظم عبد الواحد الجاسور، مستقبل التعاون بين النظام االقليمي العربي والنظام االقليمي االسيوي، مجلة  

 .25، ص3001(، بيت الحكمة، بغداد، 31العدد )
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 وفأي االقتصأادي النشاط ادارة في الدولة قطاع من كفاءة أكثر الخاص القطاع إذا ان الخصخصة
 االزمة . على القضاء

 العام. القطاع أداء كفاءة ضعف-4
 :لأ نتيجة بالضعف العام القطاع اداء يتسم

 المبأأادرة علأأى الحأأافز وضأأعف ادائهأأا بضأأعف العأأام القطأأاع ادارة تتسأأم العأأام القطأأاع ادارة اداء ضأأعف - أ
 هأذه يأدفع ممأا وهأذا خاصأة، الغأراض تسأاق وامكانيتأه القطأاع هذا أصول أغلب يجعل مما وهو والتطوير
 (1)النهاية في العام القطاع اداء وضعف االداري الفساد الى االدارة

 العام.  القطاع الداء المرافقة السلبيات - ب
 وزيأأأأادة الحأأأر االقتصأأأادي النشأأأأاط واعاقأأأة الحأأأرة السأأأأوق نظأأأام فأأأي والتشأأأأوهات العامأأأة االحتكأأأارات شأأأيوع

 الضأأغوط وارتفأأاع العامأأة االسأأتثمار كلأأف كبيأأرة ، وارتفأأاع درجأأات الأأى الناميأأة للأأدول الخارجيأأة المأأديونيات
 . (2)النامية الدول من لكثير ادياالقتص للنمو الهابطة والمعدالت التضخيمية

 الدولية المالية المؤسسات ضغوطات -5
 تخأص جديأة مشاكل من تعاني النامية الدول أخذت الماضي القرن من السبعينيات عقد نهاية منذ

 مالتضأخ معأدالت وارتفأاع المأدفوعات مأوازين عجأز فأي اوجهها بعض في المشاكل هذه تمثلت وقد تنميتها
( 11661) مأأأن ازداد قأأأد العربيأأأة الأأأديون حجأأأم ان وبأأأذلك فأأأذن   الخارجيأأأة المديونيأأأة مشأأأكلة وتفأأأاقم المحلأأأي
 عأأام دوالر مليأأون(  136611) والأأى 1984 عأأام دوالر مليأأون( 92625) الأأى 1981 عأأام دوالر مليأأون
 الناميأأأة الأأأدول أغلأأأب دفأأأع وهأأأذا العالميأأأة السأأأوق فأأأي والخأأأدمات السأأألع أسأأأعار الرتفأأأاع نتيجأأأة ،(3)1988
 الأأدوليين والبنأك النقأد صأندوق رأسأها وعلأى دوليأة مؤسسأات تبنتهأا التأي باالصأالحات االخأذ نحأو باالتجأاه
 (4)المأأدفوعات مأأوازين فأأي العجأأز لمعالجأأة األجأأل قصأأيرة وقروضأأهما مسأأاعدتهما تكأأون ان اشأأترطا اللأأذان

 الناميأأأة الأأأدول بأتبأأأاع مرتبطأأأة االقتصأأأادية، التنميأأأة فأأأي جوهريأأأة هيكليأأأة تغيأأأرات ألحأأأداث األجأأأل والطويلأأأة
 تحرير على ركزت التي الدولي النقد صندوق برام  وخاصة االقتصادي االصال  في سلفا المعدة برامجها
 النشأأاط فأأي الدولأأة تأأدخل مأأن الحأأد خأأالل مأأن االجنبيأأة واالسأأتثمارات والتصأأدير االسأأتيراد وحريأأة االسأأعار

  وأدت النامية للدول اقتصادية مشاكل الى أدت البرام  هذه وان الخاص القطاع دور وتفعيل االقتصادي
 

                                  
(1)

د. موسى خلف عواد، شروط التطور الرأسمالي في البلدان النامية، أطروحة دكتوراه لكلية االدارة واالقتصاد، جامعة  

 .131، ص1112بغداد، 
(3)

اتية ووصفات صندوق النقد والبنك د. جمال داوود سلمان، االصالح االقتصادي في الدول النامية بين التوجيهات الذ 

 .34، ص 3000( تشرين االول، 23الدولي، مجلة كلية االدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية، العدد )
(2)

 .332، ص3001، بيت الحكمة، بغداد، اقتصاديةسالم توفيق النجفي، مورثات القرن العشرين، مقاربات  
(2)

سالم توفيق النجفي، سياسات التثبيت االقتصادية والتكيف وأثرها في التكامل االقتصادي والعربي، بيت الحكمة، بغداد،   

 14،ص3004
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 هأذه ان كما االقتصادي باالنفتا  وارتبطت محدودة فئة لحساب مواطنيها أغلب وافقار افقارها الى
 خأالل مثيالتهأا عن ضررا تقل ال بتبعية الدولية الرأسمالية بالسوق الدول اقتصاديات ربط الى ادت البرام 
 .(1)المباشر االستعمار حقبة

 السوفيتي. االتحاد انهيار-6
 عوامأأأل وبفعأأأل الشأأأرقية  أوروبأأأا فأأأي الشأأأيوعية واالنظمأأأة 1991 عأأأام السأأأوفيتي االتحأأأاد بانهيأأأار

 أن بحجة االقتصادية االنشطة في الدولة تدخل الى الداعية االقتصادية للسياسات وانهيار وخارجية داخلية
 . (2)البلدان تلك أصاب الذي االقتصادي التراجع وراء كان الدولة، تدخل
 الأى المركأزي التخطأيط ذات البلأدان فأي التاريخيأة التحأول عمليأة بدأت قد الدولي النقد صندوق من وبتأييد
 االصأأال  سياسأأات وتفعيأأل الشأأرقية، أوربأأا بلأأدان فأأي الهيكليأأة إعأأادة ذلأأك علأأى ترتأأب وقأأد السأأوق، اقتصأأاد

 االنفأاق وتخفأيض الدولأة تأدخل مأن والحأد الكبيأرة الحكوميأة الشأركات خصخصأة نحأو واالتجاه االقتصادي
 االقتصأادية للسياسأات الرائأد نموذجاال السوفيتي االتحاد بانهيار وان القيود، من االسعار وتحرير الحكومي
 ذات الناميأأة البلأأدان فأأي الخصخصأأة عمليأأات أتبأأاع الأأى للأأدعوة هائلأأة دفأأع قأأوة الدولأأة تأأدخل الأأى الداعيأأة
 .االشتراكي التوجه

 . Globalization)) العولمة-7
 مفأأأاهيم تتبنأأأى إذ الخاصأأة االقتصأأأادية الكيانأأات علأأأى وجودهأأأا فأأي أساسأأأية بصأأفة العولمأأأة تعتمأأد

 بأأاالعتراف مشأأروط االيمأأان هأأذا ولكأأن بوجودهأأا تأأؤمن بأأل الدولأأة دور تلغأأي ال والعولمأأة السأأوق، اقتصأأاد
عطائها الخاصة االقتصادية الكيانات هذه بوجود الدولة من المسبق  .(3)المختلفة والضمانات التسهيالت وا 

 االمأأأن ضأأأغط علأأأى الدولأأأة دور قصأأأرت فهأأأي االقتصأأأادية الحيأأأاة تسأأأيير فأأأي فاعأأأل بأأأدور والقيأأأام
 يكأأون العولمأأة مسأأر  علأأى الدولأأة حكومأأة كرسأأي علأأى الحفأأاظ فكأأان العدالأأة وتحقيأأق والخأأارجي الأأداخلي
 تشأأجع فهأأي بأأدوره، القيأأام علأأى وتشأأجعه تعينأأه كأأي الخأأاص القطأأاع الأأى يأأدها الدولأأة مأأد بضأأرورة مرهونأأا
 .المختلفة لألنشطة المنظم أو المراقب وظيفة على الدولة دور وتقصر وتمجده الفردي النشاط

 
 
 

                                  
(1)

 .11جمال داوود سلمان، مصدر سابق، ص 
(3)

اد، جامعة فاطمة مصحب لفتة، تقويم عملية الخصخصة في بلدان عربية مختارة، رسالة ماجستير لكلية االدارة واالقتص 

 .32، ص3002القادسية، 

(، ما يعرف في االدبيات السياسية نظام القطبين التي شكل أركانه كل من 1111-1122عاش العالم خالل المدة ) *

الواليات المتحدة ) لقيادة المعسكر الرأسمالي( واالتحاد السوفيتي )السابق( لقيادة )المعسكر االشتراكي(. وقد ساهم أنهيار 

ي اعطاء دفعة أضافية لقوى العولمة الرأسمالية وفي ظهور تصورات وقناعات بالنجاح النهائي للرأسمالية وأن االخير ف

 االشتراكية قد تراجعت.)المشرف(  
(2)

 .22، ص1110(، الكويت، 124فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة ) 
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 الأأى تتسأابق المختلفأة الأدول جعلهأا خأالل مأن الخأاص للقطأاع تشأجيعية وسأائل وفأرت العولمأة ان
 متمأأأأثال االجنبأأأي أو الأأأوطني كأأأان سأأأواء الخأأأاص القطأأأاع جأأأذب فأأأي المختلفأأأة واالجأأأراءات المزايأأأا تأأأوفير

 . (1)المباشرة غيرو  المباشرة االجنبية باالستثمارات
 الخصخصة. رابعاً: متطلبات

 :(2)شروط اهمها فيها البدء قبل تتوفر ان يجب الضوابط من مجموعة تحكمها عملية ان
 .المصادرة أو التأميم من الخاصة الملكية حماية الى تهدف والتي االمنة البيئة توفير -1
 متهأأاومالء االقتصأأادية القأأوانين وضأأو  بمعنأأى الخأأاص القطأأاع لنمأأو الصأأالحة القانونيأأة الأأنظم تأأوفير -2

 .والسياسي االقتصادي للواقع
 .العقود ألبرام وحازمة سهلة ألية وجود -3
 .والوضو  العدالة ويراعي والعمال المنتمين بين العالقات ينظم للعمل قانون اقرار -4
 على اداري بجهاز وتتمتع القانون شأن من وترفع الفساد مكافحة الى تهدف قوية حكومية ادارة توفير -5

 (3)والنزاهة الكفاءة من عال   مستو 
 وطأأأرق صأأأحي وصأأأرف واتصأأأاالت كهربأأأاء مأأأن االساسأأأية والمرافأأأق التحتيأأأة البنأأأى مأأأن شأأأبكة تأأأوفير -1

 .مؤهلة وجوية بحرية وموانئ مواصالت
 .االقتصادية المرافق لكافة شامل معلومات نظام تأمين -6
 .مناسبة ومحاسبية مالية وهياكل نظم بناء -8
 مؤسسأأات خصخصأأة مبأأدأ تطبيأأق فأي التأأدرج بمبأأدأ تأأؤمن ومحأددة واضأأحة اقتصأأادية سياسأأات وجأود -9

 فضأال والتسأعير، التقيأيم عمليأات علأى الصأارمة الرقابأة وتأوفير منهأا، المتعثأر واصال  العام القطاع
 .االوقات كل وفي المراحل جميع في الشفافية عن

 .ونشط قوي رأسمالي سوق وجود -11
 
 
 
 
 
 
 

                                  
(1)

 .32فاطمة مصحب لفتة، مصدر سابق، ص 
(3)

 .220، ص3011حمود حسين الوادي وأخرون، العولمة وأبعادها االقتصادية، المجتمع العربي، عمان، م 
(2)

 . 2ص ،حسام عبد هللا، مصدر سابق 
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 المبحث الثاني

 الخصخصة في قطاع الصناعات التحويلية

 اوال :  مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي.

 الناتج المحلي االجمالي :-1
مأا ويقصد بالنات  المحلي هو قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المتاحة محليأا فأي منطقأة 

 ذلك احد الطرق لقياس حجم االقتصاد .   خالل فترة زمنية معينة ، ويعد
يعد النأات  المحلأي امجمأالي احأد المؤشأرات المعبأرة عأن مسأتو  األداء االقتصأادي للدولأة وان تحليأل نمأو 

نات  وهيكله القطاعي من النقاط األساسية لمعرفة أماكن الخلل ومعالجتها وتشير البيانات عن النات  هذا ال
%( ويعأود السأبب 13235( اذ بلأ  معأدل النمأو نحأو )2114المحلي االجمالي انه بدأ باالرتفاع من عأام )

( 1991اق منأأذ عأأام )فأأي هأأذا االرتفأأاع الأأى رفأأع العقوبأأات االقتصأأادية ، والتأأي كانأأت مفروضأأة علأأى العأأر 
( بلأأ  2114ام )( مليأأون دوالر وفأأي عأأ11121بأأدا النأأات  المحلأأي باالرتفأأاع اذ بلأأ  ) 2113وحتأأى عأأام 

( 2119دوالر ، واستمر نمو النات  المحلي االجمالي وبنسب مختلفة حتى عأام ) ( مليون24611الحجم )
لأذي كأان احأد اثأار االزمأة الماليأة %( اذ كانأت نسأبة النمأو تأدل علأى وجأود عجأز وا1436-اذ بل  النمو )

العالمية التي تعرضت لها اسأواق المأال والأذي اد  الأى التأأثير الواضأح فأي اسأعار الأنفط وانخفاضأها عأام 
( ويرجأع 1991%( عام )1436%( في العام االخير الى )5232(، اذ انخفضت نسبة النمو من )2118)
ورة تامة على صادرات النفط فأي تكأوين النأات  المحلأي ا التذبذب في نسب النمو الى اعتماد العراق بصذه

 .  (1)االجمالي 
 
 الصناعات التحويلية .-2
 المفهوم. -أ

بوصأأفه المنفأأذ الصأأناعة التحويليأأة يكتسأأب قطأأاع الصأأناعة التحويليأأة اهميأأة كبيأأرة فأأي اي اقتصأأاد 
 مرساء قواعد االنتاج وتعظيم القدرات االقتصادية للبلد .  الرئيس

ناعة التحويليأأة أهأأم االنشأأطة االنتاجيأأة التأأي تركأأز عليهأأا الأأدول وتمثأأل موقعأأا مركزيأأا فأأي تعأأد الصأأ
اقتصأأاديات المجتمعأأات المدنيأأة ، وهأأي محأأرك ال غنأأى عنأأه فأأي عمليأأة التقسأأيم الصأأناعي والسياسأأي ومأأا 

الصأأناعات التحويليأأة ضأأرورية ال سأأيما فيعكسأأه ذلأأك علأأى تحسأأن الوضأأع المعاشأأي واالجتمأأاعي للسأأكان 
 لدول النامية.ل

 
 

                                  
(1)

 .  2، ص 3013البنك المركزي العراقي ، التقرير االقتصادي النسوي ،  
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بأنهأأأا تحويأأأل مأأأواد عضأأأوية او غيأأأر  (1)تحويليأأأة حسأأأب مفهأأأوم االمأأأم المتحأأأدةوتعأأأرف الصأأأناعة ال
عضوية بعمليات ميكانيكية او بعمليات كيمياوية الأى منتجأات اخأر  سأواء انجأزت بواسأطة االتوميكانيكيأة 

، وسأأواء احأأأدث انجازهأأا فأأأي مصأأنع ام فأأأي ورشأأة ام فأأأي بيأأت.  وتسأأأهم  باأليأأأديتحركهأأا قأأأدرة ام انجأأزت 
 لالصناعات التحويلية في تكوين رأس المال الثابأت وهأو ذلأك العنصأر الأذي ال يتغيأر وال يأدخل فأي التبأاد

التجأأأأاري او االسأأأأتهالك ضأأأأمن دورات االنتأأأأاج ، ومأأأأن اهأأأأم االمثلأأأأة علأأأأى رأس المأأأأال الثابأأأأت فأأأأي معظأأأأم 
والتجهيأأزات الفرديأأة والطاقأأة المحركأأة وتتجلأأى ،  واآلالتية االرض والبنأأاء والمنشأأ ت النشأأاطات االقتصأأاد

هميأة الصأأناعات التحويليأأة فأأي تكأوين رأس المأأال الثابأأت مأأن خأأالل تحقيأق النمأأو االقتصأأادي عأأن طريأأق أ
 اء به .نتاج وايجاد طاقات انتاجية جديدة ومن ثم المساهمة في تطوير االقتصاد القومي واالرتقتطوير اال

 ية رئيسأأثالثأأة مجأأاميع  علأأىوتنقسأأم الصأأناعة مأأن حيأأث طبيعتهأأا والعوامأأل المأأؤثرة فأأي توزيعهأأا الجغرافأأي 
احأأدها الصأأناعة التحويليأأة والتأأي هأأي عبأأارة عأأن تحأأوير وتغيأأر شأأكل المأأادة االوليأأة او المأأادة الخأأام مأأن 

 مة لحاجات االنسان ورغباته . التها االصلية الى حالة اكثر مالءح
فأأي بنأأاء االقتصأأاد القأأومي واالقليمأأي وفأأي تطأأور  ا  وايجابيأأ فأأاعال   ا  تلعأأب الصأأناعات التحويليأأة دور 

وتقدم االوطان والشعوب وفي رفع مستو  المعيشة للفرد ، من خالل التطور الكبير الذي شأهدته الصأناعة 
االجمأأالي ممأا اد  الأأى وان هأذا التطأأور اد  الأى تأأوفير فأرص عمأأل وتشأغيل اليأأد العاملأة ، وزيأأادة النأات  

 . (2)وتيرة التحضر في تلك المجتمعات  عرف
 
  اهمية الصناعات التحويلية . -ب

وتبأأرز اهميأأة الصأأناعة بشأأكل عأأام والصأأناعات التحويليأأة بشأأكل خأأاص فأأي الأأدول والمجتمعأأات التأأي 
ترفع فيها أعداد السكان ومن ثم ارتفاع نسبة العمال ، الى امتصاص الفائض من األيأدي العاملأة الخاصأة 

علأى الهيكأل عأن . وتكتسب الصأناعات التحويليأة اهميتهأا مأن خأالل دورهأا الفعأال فأي التأأثير  (3)للسكان 
طريق التشابكات التي يولدها النشاط الصناعي لفروع النشاط االقتصادي االخر  والتي تكون االساس فأي 
النمو االقتصادي ، وكما ان للصناعات التحويلية اهمية كبيرة من خالل تنشيط الفعاليات االقتصادية ومن 

 عن طريق توزيع المشاريع الصناعية نحو االقليم  ثم زيادة الدخل واالنتاج في المناطق الفقيرة اقتصاديا ،
 
 
 

                                  
(1)

باسم عبدالهادي حسن ، الخصخصة ، المجلة ، العراقية للعلوم االقتصادية الجامعة المستنصرية ، كلية االدارة  

 .  12، ص  3002واالقتصاد ، المجلد الثامن ، العدد الرابع ، 
(3)

  ،3012،  االردن –، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، عمان  1عبد الزهرة على الجنابي ، الجغرافية الصناعية ، ط  

 .  22ص
(2)

 . 31، ص  1121عبدالعزيز مصطفى ، رشاد مهدي هاشم ، التخطيط الصناعي ، الموصل ،  
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والمنأأاطق المختلفأأة بواسأأطة الحأأوافز الماليأأة والتشأأأجيعية والسأأيطرة علأأى الصأأناعات الجديأأدة واصأأأدار 
القأأأوانين وتأأأأوفير الخأأأدمات الصأأأأناعية فيهأأأا ، مثأأأأل انشأأأأاء المصأأأارف الصأأأأناعية وفأأأتح فأأأأرع لهأأأا فأأأأي تلأأأأك 

  (1)المناطق. 
يمكن القول ان االهتمام بالنشاط الصناعي والسيما الصناعات التحويلية واعطاءها ومن خالل ما تقدم 

الدور والوزن التأي تسأتحقه وتأوفير مسأتلزمات النهأوض لهأا سأوف يأؤدي الأى نشأر تأثيراتهأا بصأورة مباشأرة 
ية ، وغير مباشرة على االقتصاد عموما ، الن النشاط الصناعي يعد احد اعمأدة تحقيأق الرفاهيأة االقتصأاد

لأأأذا فأأأأن االهميأأأة االقتصأأأادية للصأأأناعات التحويليأأأة تبأأأرز فأأأي تنفيأأأذ بأأأرام  التنميأأأة االقتصأأأادية مأأأن ناحيأأأة 
وامتصأأأاص االيأأأدي العاملأأأة ومعالجأأأة مشأأأكلة البطالأأأة مأأأن ناحيأأأة اخأأأر  ، فضأأأال عأأأن أهميتهأأأا فأأأي تأأأوفير 

 .ثابت والنات  المحلي للبلدالخدمات العامة للعاملين فيها ، ويبقى اثرها األكبر في تكوين راس المال ال
م بسبب امهمال الذي تعرض  2114( % عام 233( فقد انخفض بنحو )1ويالحظ من الجدول رقم )

، وهأي نسأبة قليلأة ، بالقيأاس ألهميأة هأذا القطأاع الأذي يأرتبط  2111له ، وبقي محافظا على النسبة عام 
لبقيأأة القطاعأأات ومأأن جملأأة األسأأباب التأأي   القاعأأدة لفيأأة مأأع القطاعأأات األخأأر  ، ويعأأدبأأروابط أماميأأة وخ

 .  (2)يت  قطاع الصناعات التحويلية ما يأتأدت إلى انخفاض نا
 تردي الحالة األمنية والعنف الذي سيطر على البالد . -1
 انخفاض مستويات التجهيز بالطاقة الكهربائية . -2
% مأن 91طيأل مأا يقأارب االندثار الذي أصاب البنى التحتية بالقطاع العام والقطاع الخاص وتع  -3

 بسبب ضعف التجهيز بالكهرباء والمواد األخر  .  2113المشاريع الصناعية العراقية بعد عام 
 إغراق السوق العراقية بمختلف السلع والمنتجات المستوردة ما يطلق عليه باالستيراد العشوائي . -4
 عدم وجود التمويل الكافي لهذا القطاع .   -5
العراقيأة علأى مصأارعيها وبشأكل غيأر مسأؤول لكأل أنأواع السألع ومنهأا المسأتورد أن انفتا  السوق  -1

 أد  الى توقف العديد من المصانع عن امنتاج لعدم قدرتها على المنافسة وتصريف امنتاج .
 
 
 
 
 
 

                                  
(1)

حسن محمود علي الحديثي ، تخطيط المناطق الصناعية بحث في االسس والمفاهيم النظرية ، مجلة النفط والتنمية ، العدد  

 . 101، ص  1124،  3
(3)

 .  25عبد الزهرة على الجنابي ، مصدر سابق ، ص
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 (1جدول )
( حسب االنشطة 111=1811التوزيع النسبي للناتج المحلي االجمالي العراقي باالسعار الثابتة )

 )%(( 2111-2113قتصادية للمدة )اال
 1101 1119 1118 1117 1116 1115 1111 1111 االنشطة ت

 240 242 242 1042 1345 1245 1042 1241 الزراعة والغابات والصيد . 1

 2240 2042 2543 2142 2042 2343 2442 2143 التعدين والمقالع.  3

 2342 2041 2241 2145 2043 2340 2442 2143 .النفط الخام 1-3

 043 043 043 043 043 043 041 0402 . االنواع االخرى من التعدين  3-3

 342 342 142 342 343 343 342 242 الصناعة التحويلية .  2

 141 143 042 142 141 141 140 044 الكهرباء والماء 2

 242 240 242 243 242 242 144 041 البناء والتشييد  2

 1143 1041 444 342 341 242 245 245 النقل والمواصالت والخزن  5

 245 243 542 242 244 242 242 242 تجارة الجملة والمفرد والفنادق 4

 142 1042 444 1243 1542 1241 1240 241 المال والتأمين وخدمات العقارات 2

 141 144 044 042 044 044 045 042 البنوك والتأمين 1-2

 445 244 440 1242 1341 1243 1242 244 ملكية دور السكن 3-2

 1241 1441 1342 1241 1441 1242 1344 1245 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية 1

 1242 1543 1140 1444 1542 1340 1143 1242 خمات التنمية االجتماعية  1-1

 142 144 142 143 142 142 142 142 الخدمات الشخصية  3-1

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 الناتج المحلي االجمالي  10

 تم اعداد هذا الجدول باالستناد الى :  المصدر :
الحسابات القومية ، سنوات جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، مديرية  -

 . مختلفة ، صفحلت متفرقة 

 
 قطاع البناء والتشييد : -3

تأأدخل صأأناعة االسأأمنت ضأأمن الصأأناعات االنشأأائية والتأأي هأأي جأأزء مأأن الصأأناعات التحويليأأأة 
 ان مادة االسمنت تدخل ضمن هذا القطاع كمادة اولية .  إذ (1)ويالحظ تطورها في قطاع البناء والتشييد

أرتأأبط نشأأاط هأأذا القطأأأاع بمقأأدار انفأأاق الدولأأأة علأأى الخطأأط التنمويأأة وهأأأذا القطأأاع لأأه اسأأأهامات 
متباينة في المؤشرات االساسية لالقتصاد الوطني سأواء مأن حيأث اسأهامه فأي النأات  المحلأي االجمأالي او 

الي العأاملين م مأن اجمأ 1991% عام  11، 6تشغيله لعدد ال بأس به من االيدي العاملة مثل استيعابه  
فأأأي القطاعأأأات االقتصأأأادية المختلفأأأة وشأأأكلت مسأأأاهمته النسأأأبية فأأأي النأأأات  المحلأأأي اي مسأأأاهمة القطأأأاع 

 م والمتتبع لمجمل نشاط االقتصاد العراقي ير   2111% عام  1، 16الخاص للبناء والتشييد ما مقداره 
 

                                  
(1)

،  3001د . عماد عبد اللطيف سالم ، الدولة والقطاع الخاص في العراق ، منشورات ، بيت الحكمة بغداد ، العراق ،  

 . 352ص 
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لأأرؤوس االمأأوال  ا  منأأجأأأ  الخأأاص منأأذ انشأأائه وهأأو اصأأبح ملان هأأذا الميأأدان يهأأيمن عليأأه القطأأاع 
الخاصأأة والهاربأأة مأأن بأأاقي قطاعأأات االقتصأأاد العراقأأي كالقطأأاع الزراعأأي والصأأناعي نظأأرا لضأأعف ادائهأأا 

فأي بعأض  (1)كأان القطأاع الخأاص . وفي الوقت الذي لم تكن الدولة العراقية قادرة على تمويل هأذا النشأاط
% مأن تكأوين رأس المأال الثابأت فيأأه 111 أد و بأ% مأن نأات  قطأاع البنأاء والتشأيي111 أالسأنوات يسأاهم بأ

% من النات  المحلي االجمأالي لهأذا القطأاع  88، 9 أم كان القطاع الخاص يساهم ب 1981وبحلول عام 
ومأأأن أهأأأم المعوقأأأات التأأأي تعتأأأرض طريأأأق الصأأأناعات االنشأأأائية ، بشأأأكل عأأأام وصأأأناعة االسأأأمنت بشأأأكل 

قلة الأدعم الحكأومي لهأذه الصأناعات مأن خأالل تأوفير الكهربأاء وحمايأة المنتأوج الأوطني ودعأم هي خاص 
 القطاع الخاص . 

لتأوفير قاعأدة اساسأية لراسأمي السياسأات ومتخأذي القأرارات  مهمأا   يمثل قطاع البناء والتشأييد جانبأا  
شأرات مهمأة الحتسأاب مؤشأرات لوضع الخطط الكفيلة للتخطيط والتطوير ، ويوفر قطاع البناء والتشييد مؤ 

الحسأأابات القوميأأة ولتقأأدير النأأات  االجمأأالي وحسأأابا تكأأوين رأس المأأال الثابأأت حتأأى يكأأون باممكأأان تنفيأأذ 
المشأأأاريع المسأأأتقبلية التأأأي يحتاجهأأأا البلأأأد فأأأي المرحلأأأة الراهنأأأة البأأأد مأأأن معرفأأأة احصأأأاءات اسأأأعار المأأأواد 

 االنشائية ومنها االسمنت . 
 .طاع الصناعي الخاصثانيا : واقع الق

 .  (2)القطاع الصناعي الخاص في الواقع
ان هذا القطاع في وضع من الهشاشة التامة ، فهو يتوزع على عأدد كبيأر مأن الوحأدات االنتاجيأة 

% مأأن العأأدد االجمأأالي للصأأناعات الصأأغيرة عبأأارة عأأن وحأأدات ومشأأاغل  11ان اكثأأر مأأن  إذالصأأغيرة ، 
خأاص الصأناعي منأه بحاجأة الأى تشأريعات وتسأهيالت لتطأوير دوره   صغيرة ، ان القطاع الخأاص وبشأكل

عن طريق الوسائل التحفيزيأة والتشأجيعية والشأك ان الحركأة الصأناعية فأي العأراق بحاجأة الأى ايجأاد منأاخ 
                علأأأأأأأى جأأأأأأأذب االسأأأأأأأتثمارات االجنبيأأأأأأأة المباشأأأأأأأرة  ا  يكأأأأأأأون قأأأأأأأادر لاسأأأأأأأتثماري علأأأأأأأى مسأأأأأأأتو  مأأأأأأأن االهميأأأأأأأة 

بتشأأأأجيع جأأأأذب رؤوس االمأأأأوال  2113م ( ، وهأأأأذا الموضأأأأوع اخأأأأذ يطأأأأر  نفسأأأأه مأأأأا بعأأأأد عأأأأام  ) أ . ج .
 .  (3)االجنبية

زيأادة التأي حأدثت فأي واردات الأنفط المأع بأدايات القأرن الماضأي و  بعد تشكل طبقة برجوازية واعدة
تركأت لأه في الساحة بشأكل واضأح بأدايات النشأاط الصأناعي الخأاص حيأث سأاندته الدولأة و  تالعراقي برز 

 المجاالت االستثمارية للدخول فيها وعلى اثر ذلك تحول االقتصاد العراقي من اقتصاد طبيعي الى  بعض
 

                                  
(1)

ركز بغداد ورقة نقاشية معده الى م –نضرة سريعة  –د. سناء العمري وحقي ابراهيم ، القطاع الخاص في العراق   

 . 3، ص 3002للدراسات االقتصادية ، نيسان 
(3)

 . 121، ص 1/1112/  322حازم الببالوي ، دور الدولة في االقتصاد ، مجلة المستقبل العرابي ، العدد  
(2)

تشالرزوولف مونيور ، االسواق أم الحكومات ، ترجمة علي حسين حجاج ، دار البشير للنشر والتوزيع ، عمان االردن  

 .34، ص 1115 ،
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اقتصاد السوق وهكذا بدأ القطاع الصناعي الخاص ينمو ويتطور حتى بلغت نسبة مساهمة النات  
رص هأذا القطأاع واخأذت فأم  1911% عأام  84الصناعي الخاص في اجمالي النأات  الصأناعي العراقأي 

لحين تعرضه الى قرار غير مدروس وهو تأأميم شأركات القطأاع الخأاص  تتطور وتنمو من سنة الى اخر 
بلغأأت نسأأبة مسأأاهمة القطأأاع الصأأناعي الخأأاص فأأأي  اذبأأدا التأأدهور واالنحصأأار ثأأم م ومأأن  1914عأأام 

 م  1991م % في عا 31% وانخفضت النسبة الى  51م ب  1961النات  الصناعي االجمالي عام 
 .(1)ية توتشمل صناعات هذا القطاع االصناف اآل

ل ، منتجأات الحياكأة المطأرزات ، الجواريأب ، وتشأمل : األقمشأة المختلفأة ، الغأز الصناعات النسيجية  –أ 
 المالبس الداخلية ، الستائر ، السجاد وغيرها من المنتجات . 

ياه الغازية ، تحضير الحبوب ، المياه المعدنيأة الصناعات الغذائية وتشمل : منتجات المطاحن ، الم –ب 
 ، الثل  ، الحلويات والمعجنات ، الخل والدبس ، التبوغ والسكائر ، صناعة االلبان . 

فأي صأناعة االدويأة ، اللأدائن ، االدويأة ، المنظفأات  ةالصناعات الكيمياوية وتشمل : الكحول الداخل –ج 
 ستيلين ، اللواصق . االلمطهرات ، االصباغ ، االوكسجين و ، ا

الصأأناعات المعدنيأأة والخشأأبية وتشأأمل : صأأناعة الهياكأأل الحديديأأة ، صأأناعة بعأأض وسأأائل االنتأأاج  –د 
 االبواب والشبابيك ، مقاطع االلمنيوم ، قطع الغيار، صناعة االثاث . 

الصأأأناعات االنشأأأائية وتشأأأمل : الطأأأابوق ، البلأأأوك ، الجأأأص ، اسأأأمنت ، تحضأأأير الحصأأأو والرمأأأل ،  -ه
 الكاشي ، الرمل ، السيراميك ، االسفلت والكونكريت الجاهز . 

 الصناعات الكهربائية وتشمل : صناعة القابلوات والمجمدات وبقية المنتجات المنزلية . -و
ان نشاط القطأاع الصأناعي الخأاص وفأرص تطأوره بأدأت تنحصأر وتضأيق كلمأا اتجأه  بالذكرومن الجدير 

الزمن الى امام اي االتجاه نحو المستقبل لالعتبارات الكثيرة هذا السيما الحأروب والحصأار واالحأتالل  
 والفساد االداري والمالي من جراء ذلك االحتالل . 

 
 .ثالثا : دوافع اللجوء الى الخصخصة في العراق

تمكن هذه العمليأة مأن خلأق ن تاتقف مجموعة من الدوافع وراء عملية الخصخصة في العراق بعد 
يتطلأب للمناخ الستثمارها وحتى تستطيع الدولة تشجيع دخول االستثمارات االجنبية المباشأرة  ةمناسباجواء 

 العمل باتجاهين احداهما يكمل االخر . 
 ستثماري في البلد من خالل اصدار التشريعات الضرورية لذلك . اعادة الثقة بالمناخ اال االتجاه االول :

 
 

                                  
(1)

 .  340- 351صص د. عماد عبد اللطيف ، مصدر سابق ،  
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تمهيد الظروف الموضوعية لحركة رأس المأال الأوطني وان ذلأك يتطلأب اتخأاذ العديأد مأن  االتجاه الثاني :
 الخطوات الضرورية في هذا المجال منها : 

، ومأأأد  تحقيأأأق االهأأأداف  2113مأأأت خصخصأأأتها مأأأا بعأأأد عأأأام تالتأأأي  للمشأأأاريعالتقيأأأيم الموضأأأوعي -أ
 المرجوة منها مثل زيادة العوائد المتحققة ، وزيادة التوظيف . 

 وتأوفيرالعمل على التوسع االفقي وتقليص دور القطاع العام ألحداث حالأة مأن االصأال  االقتصأادي -ب
 االسس المادية لتمويل االقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق . 

ومأأأأأأأن الناحيأأأأأأأة النظريأأأأأأأة االقتصأأأأأأأادية ان معظأأأأأأأم الصأأأأأأأناعات العراقيأأأأأأأة تعأأأأأأأي  حالأأأأأأأة مأأأأأأأن الالوفأأأأأأأورات   
Diseconomies of scale   نتيجة   التقادم  والترهل الذي اصاب الصناعة العراقية وتظهر هذه الحالة

لقأو  العاملأة ، ، صعوبة التنسأيق بأين عناصأر االنتأاج المسأتخدمة والمتمثلأة بنمأو ا (1)ألسباب عديدة منها
صأأعوبة معالجأأة المشأأاكل االداريأأة وصأأعوبة التنسأأيق بأأين العمليأأات فأأي المنشأأأة الكبيأأرة تصأأبح االشأأاعات 
المصدر االول ، للمعلومات ، ومن ثم تصبح مؤكدا ان العاملين والمأدراء ال يعطأون اهميأة الأى التعليمأات 

 مما ينعكس على كفأت المنشأة .
فأي   ( LRAC)التكأاليف فأي المأدة الطويلأة ويكأون منحنأى  توسأط(  الأى م1ويشأير الشأكل رقأم )

ذو قاعأأدة مفلطحأأة وهأأو يتضأأمن غلأأه الحجأأم الثابتأأة علأأى   (u )العديأأد مأأن المنشأأ ت علأأى شأأكل حأأرف 
نتيجأة اسأتخدام التكنولوجيأا العاليأة   ( L ) مستو  واسأع مأن المنتجأات ، ويكأون احيانأا علأى شأكل حأرف 

 معكوس عندما تصبح التكنولوجيا معروفة لد  الجميع.  ( L ) شكل حرف  التقنية ويمكن ان يأخذ عكس
 .في المد  الطويل تكون بعض المدخالت خارج سيطرة المنشأة بسبب البيروقراطية في االدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
(1)

،  3015لبنان، ، بيروت ، صبح  بعة، مط 1عبدالكريم جابر شنجار ، االقتصاد الجزئي ، السياسات والتطبيقات ، ط 

 . 350 – 324ص

E 

LRMC 15 

LRAC 

11 

05 

LRA

C 

LRM

C 
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، بيروت صبح مطبعة  –شنجار العيساوي ، االقتصاد الجزئي ، السياسات والتطبيقات جابر عبد الكريم  المصدر :

 .  324، ص 3015، 

 
وال تخأأرج دوافأأع قيأأام الخصخصأأة عأأن مثيالتهأأا التأأي حصأألت فأأي الأأدول الناميأأة علأأى االقأأل تحأأت 

مأأنح العديأأد مأأن الأأدول فأأي  كمأأا ذكرنأأا سأأابقا  ، إذ تأأمتأأأثير التغيأأرات التأأي حصأألت علأأى المسأأتو  العأأالمي 
روف التأأأي ادت الظأأومأأا يتعلأأق بأأأالعراق فقأأد  العأأالم القطأأاع الخأأأاص فرصأأة مدارة النشأأاطات االقتصأأأادية 

( ثأأأأم  1988 – 1981عاشأأأأها االقتصأأأأاد العراقأأأأي تحأأأأت تأأأأأأثير الحأأأأرب العراقيأأأأة االيرانيأأأأة خأأأأالل المأأأأدة ) 
انخفأأاض معأأدالت لنمأأو ادت الأأى ( وكأأل ذلأأك  2113-1991العقوبأأات الدوليأأة علأأى اثأأر غأأزو الكويأأت ) 

عأد ان عجأزت الحكومأة عأن النات  المحلي االجمالي واالستثمار واالدخأار وزيأادة اعبأاء الأديون الخارجيأة ب
تأأوفير السأألع االساسأأية للمأأواطنين بعأأد توقأأف عأأدد كبيأأر مأأن المشأأاريع الحكوميأأة فضأأال عأأن ضأأعف اداء 

 .مؤسسات القطاع العام 
ببيأأع الكثيأأر مأأن المشأأروعات  1986ومأأن الجأأدير بالأأذكر ان الحكومأأة العراقيأأة سأأبق وان باشأأرت 

 على  الخاص بينما بقى القطاع العام مسيطرا  في قطاعات ال تعد استراتيجية للقطاع العامة التي تعمل 
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المشروعات االستراتيجية والكبيرة بعد اصدارها مجموعة من القوانين والقأرارات التأي تشأجع القطأاع 
 . (1)الخاص ومن هذه القوانين ما يأتي 

القطأأأاع العأأأام الأأأى القطأأأاع  منشأأأ تالخأأأاص بتحويأأأل بعأأأض  1986( لعأأأام  12قأأأانون رقأأأم )  -1
 الخاص .

ألطأأأأالق رأس المأأأأال االسأأأأمي للشأأأأركات الخاصأأأأة وتقأأأأديم  1986( لعأأأأام  132قأأأأانون رقأأأأم )  -2
 التسهيالت االئتمانية لها . 

الخأأأاص ببيأأأع بعأأأض المشأأأاريع الموجأأأودات العائأأأدة لأأأوزارة  1988( لعأأأام  121قأأأانون رقأأأم )   -3
 الصناعة والمعادن  نذاك الى القطاع الخاص. 

 والخصخصة   يالتخطيط االستراتيج -ابعًا ر 
مأأأن اهأأأم االسأأأس والمرتكأأأزات التأأأي تسأأأتند اليهأأأا االدارة االسأأأتراتيجية،  التخطأأأيط االسأأأتراتيجي يعأأأد 

 في مجال وضع اهدافها المستقبلية وصياغة خططها واتخاذ قراراتها االستراتيجية.السيما و 
المضأأأأمون، اذ عرفهأأأأا الأأأأى الكتأأأأاب والباحثأأأأأون فأأأأي هأأأأذا المجأأأأال  وتشأأأأير المفأأأأاهيم التأأأأي اوردهأأأأا 

(Loganعلى انها "الخطط المواجهة للمستقبل لتغيره واستثمار الفرص التي تحتاج ) ها المنظمة" ونظر الي
بيئتهأأا التأأي بة التأأي توجأأه المنظمأأة فأأي عالقتهأأا همأأ( علأأى انهأأا "انمأأوذج القأأرارات المHombirickاليهأأا )

( علأى انهأا "الخطأط التأي Jonesعملياتهأا وهيكلهأا التنظيمأي، وادائهأا المسأتقبلي"، وعرفهأا ) تؤثر في ادارة
اسأتثمار مواردهأا الماديأة والبشأرية لتطأوير قأدراتها االساسأية وصأوال من اجل تصفها االدارة العليا للمنظمة 

 .(1)بعيدة المد "اللتحقيق االهداف 
( الأى Glueckمجال مراحل وضع االستراتيجية، اذ اشأار )وقد تقاربت اراء الكتاب والباحثين فأأي  

 ، التقويم االستراتيجي(.ة، تنفيذ االستراتيجيةاالستراتيجي صياغةمراحل هي: ) ثالثة
( على تحديد مراحأل االسأتراتيجية بأثالث مراحأل هأي: )التحليأل، الصأياغة، التنفيأذ(. Shorplinواقتصر )

( بأأأأثالث مراحأأأأل هأأأأي: )صأأأأياغة االسأأأأتراتيجية، تنفيأأأأذ االسأأأأتراتيجية، وتقأأأأويم Davidفأأأأي حأأأأين حأأأأددها )
االسأأأأأتراتيجية( . ولهأأأأأذا اتخأأأأأذت وزارة الصأأأأأناعة والمعأأأأأادن العراقيأأأأأة مأأأأأن اولويأأأأأات خططهأأأأأا االسأأأأأتراتيجية 

                                  
(1)

،  1122الرسول ، االثار المالية للخصخصة مع االشارة الى البالد العربية ، ابوظبي ، صندوق النقد العربي ،  فايق عبد 

 . 120ص
نضال عباس طه ، قياس مساهمة التغير التكنلوجي المضمن وغير المضمن فير انتاج صناع االسمنت في العراق  (1)

،  2002. رسالة مقدمة الى معهد الدراسات السياسية والدولية ، جامعة المستنصرية ، سنة   2001 – 1992للفترة من 
 . 73ص 
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الخصخصأأة لتنميأأة وزيأأأادة الكفائأأة االقتصأأادية فأأأي عأأدة مصأأانع وشأأأركات تابعأأه لهأأا ومأأأن هأأذا المصأأأانع 
 ع االسمنت في العراق .والشركات مصان
انهأأا فلسأأفه اقتصأأاديه حديثأأه ذات اسأأتراتيجية. لتحويأأل عأأدد كبيأأر مأأن  (1)(privatizationالخصخصأأة ) 

 إلأىالقطاعات االقتصادية والخدمات االجتماعية التي ال ترتبط بالسياسة العليأا للدولأة . مأن القطأاع العأام 
ا ومشأأكالت ميأأزان مأأدفعاتها. فأنهأأا تحتأأاج ال القطأأاع الخأأاص. لكأأي تتجنأأب الأأدول مصأأاعب خدمأأه ديونهأأ

هيكليه اقتصاداتها حتى تتمكن مأن رفأع كفأاءه تشأغيل وتخصأيص مواردهأا. ويلأزم ذلأك مجموعأه مأن  هعاد
 سياسأةج امأن اهأم مكوناتأه. تحتأ السياسات النقدية والمالية. مع برنام  للتكيأف الهيكلأي تأأتي الخصخصأة

 ما يلي: الخصخصة الى وضع برنام  يبدأ بأجراء
 عملية مسح كامل لمشروعات القطاع العام ومشكالته  -1

 تصنيف هذه المشروعات حسب أوضاعها -2

 تحديد المشروعات المراد خصخصتها  -7

 وضع أسس لتقيم أصول الشركات المباعة  -2

 تحديد جدول زمني يحدد دفعات البيع  -5

  ال عن برنامج الخصخصةوانشاء جهاز خاص يكون مسؤ -6

الخصخصأأة هأأي زيأأاده كفأأاءه اداره وتشأأغيل المشأأروعات العامأأة مأأن خأأالل االعتمأأاد علأأى  ليأأات السأأوق 
والأأتخلص مأأن الترتيبأأات البيروقراطيأأة، وتتمثأأل فأأي زيأأاده الأأدور الأأذي يقأأوم بأأه القطأأاع الخأأاص فأأي ملكيأأه 

 لهذه الوحدات بما وتشغيل واداره الوحدات امنتاجية في قطاع االعمال. بغرض تحسين الكفاءة امنتاجية 
 يخدم اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية. مما يدفع برام  الخصخصة الى ما يأتي 

 توسيع قاعدة الملكية   -1

 التخلص من العمالة الزائده  -2

 تحسين امنتاجية  -3

 
 التشغيل االقتصادي للمرفق العام -4

عادة التشغيل والخطاء -5  القضاء على األعطال وا 

 تجنب حاالت امفالس والخسائر -1

 تحديث منظومه التشغيل والخدمات -6

                                  
 14حسام عبداهلل واخرون مصدر سابق ص - (1)
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 إعادة هيكلة المرفق على أسس تجارية -8

 :(1)الخصخصة تستطيع تحقيق األهداف المرجوة ومنها ما يلي يجيةان استرات
 عاده توزيع االدوار بين القطاع العاام والقطااع الخااص وانساحاب الدولاة تادريجيا مان بعاا النشااطاتا -

 االقتصادية وفسح المجال امام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع االستثمار الخاص. 

االقتصاادية الخاسارة وتكاريس  للمنشاتتنتيجاة دعمهاا  الدولاةالتخفيف من األعبااء التاي تتحملهاا ميزانياة  -

 االقتصاادية والمنشاتت األساسيةمواردهم لدعم قطاعات التعليم ، البحث العلمي الصحة ، االهتمام بالبنية 

 ذات األهمية االستراتيجية.

تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركة على رأس مال الشركات بقصد تطويرها وتنمية قادراتها  -

اإلنتاجية. وخلق مناخ االستثمار المناسب . وتشجيع االستثمار المحلي الجتاذاب رؤوس األماوال المحلياة 

 طة االقتصادية اكثر تنافسا واإلقليمية واالجنبية . وجعل األنش

تخفاايا البطالااة المقنعااة عاان طريااق الااتخلص ماان العمالااة الزاماادة او تطبيااق ن ااام التاادريب التحااويلي  -

 واستغاللها في أقامه مشروعات إنتاجية أخرى 

االقتصااادي. ذلااه انااه يخلااق دعايااة إيجابيااه ماان الاادوافع الهامااة للخصخصااة التاازام الحكومااة باإلصااال   -

ساامل االعاالم العالمياة ويساهم فاي تحساين صاورة الحكام وهاو ماا ياؤدي غالباا الاى زياادة للحكومة فاي و

 االستثمارات األجنبية 

تحسين األداء والنتامج ، محاسبة المساؤولين ، الرقاباة المانعاة لاخطااء واالعطاال واالنحرافاات ، زيااده  -

القدرات التشغيلية ، التشغيل االقتصادي للطاقات ، تحسين الجودة الكلية والنوعية والبيمية ، القضاء علاى 

لقدرات التنافسية ، تقليل االعباء علاى الفساد اإلداري واالخطاء المهنية ، زيادة فرص التمويل ، تحسين ا

 موازنة الدولة 

وزارة الصأناعة والمعأادن فأي تنميأة وتطأوير القاعأدة الصأناعية بأذلت جهأودا   تتبناهأافي ضأوء المهمأة التأي 
للنهأأوض بواقأأع القطأأاع الصأأناعي فأأي العأأراق بعأأد التراجأأع الأأذي  ةكبيأأرة ومتواصأألة ميجأأاد الوسأأائل المناسأأب

     حداث وتقادم التكنولوجيا المستخدمة ومحددات الطاقة الكهربائية وأنقطاعاتها المستمرةأصابه نتيجة األ
، فضأال  عأن عأدم تأوفر السأيولة النقديأة ألغأراض التأهيأل ولأم تقتصأر دور (1)التي عرقلت تشغيل المصأانع

 التروي  مضافة مشاريع جديدة  في مختلف محافظات العراق ألجل  الوزارة على تأهيل المصانع وأنما
ذ مشأأاريع جديأأدة ذات جأأدو  أقتصأأادية وتشأأغيل األيأأدي العاملأأة يأأتحأأديث وتطأأوير القطأأاع الصأأناعي وتنف

 والقضاء على البطالة وتنشيط الجانب االقتصادي في كل محافظة يتطلب التعاون والتنسيق والمتابعة 
                                  

(1)
 62ابراهيم عواد المشاقبة، مصدر سابق ،ص- 

تنميتهأا فأي العأراق ، أطروحأة دكتأوراء   انتصار حسون رضا، التحليل المكأاني لتأوطين صأناعة االسأمنت و اسأترتيجية- (1)

 21، ص 2118مقدمه الى مجلس كلية التربية ،ابن رشد، جامعة بغداد، 
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بة السريعة وتخطي امجراءات الروتينية وصأوال  إلأى تحقيأق أفضأل النتأائ  مأن أجأل عأودة الدائمة واالستجا

العأأراق ليحتأأل موضأأعه الطبيعأأي بأأين دول المنطقأأة كدولأأة متقدمأأة ومتطأأورة صأأناعيا  وانعكأأاس ذلأأك علأأى 
يأل مسأتو  المعيشأة وتحسأين وضأع المأواطنين واالسأتدالل بتجأارب الأدول المجأاورة التأي نفأذت عمليأة التأه

وتحأأديث مصأأانعها، وحققأأت نجاحأأا  كبيأأرا  بزيأأادة الطاقأأة امنتاجيأأة وتحسأأين أوضأأاع العأأاملين لأأديها بهأأدف 
 تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين الجانب االقتصادي الذي سيسهم في استقرار الوضع األمني.

لهأأذه الصأأناعة ضأأمن ينبغأأي أن تركأأز علأأى تحقيأأق التنميأأة ة المسأأتقبلي (1)سأأتراتيجيات التنمويأأةإن اال      
المأأأواد األوليأأأة فأأأي العأأأراق بالدرجأأأة  السأأأيماالمنأأأاطق الفقيأأأرة التأأأي تتأأأوافر فيهأأأا مقومأأأات صأأأناعة امسأأأمنت و 

األسأأاس، وذلأأك مأأن خأأالل تحقيأأق الموازنأأة المكانيأأة بأأين المتأأا  مأأن المأأؤهالت الجغرافيأأة التنمويأأة وتوقيأأع 
يمثل النشاط الرئيس في تسريع عمليأة التنميأة  (Industrialization)المصانع الجديدة باعتبار التصنيع 

 التخلف االقتصادي واالجتماعي التامقليمية ومعالجة مشك
  -وتقوم استراتيجية صناعة اإلسمنت على ثالثة أنواع هي كاآلتي:

االسأأتراتيجية التنمويأأة التأأي تقأأوم علأأى تطأأوير امنتأأاج لصأأناعة امسأأمنت بتوافأأق التقانأأة التكنولوجيأأة  -1
 . الحديثة

االستراتيجية المكانية التي تقوم على تواجد مصانع امسمنت في العراق وفقا  لتحقيق تنمية مكانية مأع  -2
 توافر المواد األولية في تلك المواقع. 

االستراتيجية التنموية التي تعطي أولوية صناعة امسمنت لقيأام التنميأة الصأناعية لمأا لهأذه المأادة مأن  -3
 بناء وامعمار التي يمر بها العراق. ولما كانت مسألة التنمية االقتصادية أهمية أساس في عملية ال

 
واالجتماعية تكتسب بعدا  إنسانيا  في قطرنا من خالل اعتبار امنسان هدف وسيلة للتنمية، لذا فذن أهأداف 

 .خطط التنمية تكون على مستو  القطر وحتى المنطقة الواحدة تكون مرتبطة بالهدف المركزي
األجنبأأي المباشأأر مصأأدرا  جديأأدا  للمأأوارد العراقيأأة  لتحسأأين الظأأروف االقتصأأادية  يعتبأأر االسأأتثمار و      

على العراق من ظروف الحروب والحصار الدولي في مدة التسأعينات ومأا يعيشأه حاليأا  للبلد  نظرا  لما مر
 أو اجنبيا  . من أوضاع  كان لها االثر الواضح على حركة االستثمار في العراق محليا  

                                  
 237-232انتصار حسون رضا ، مصدر سابق ،ص (1)
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 الأدول ، سأواء كانأت متقدمأة أو إن االستثمار األجنبي المباشأر، أحأد العوامأل التأي تأؤثر فأي تطأور       
ناميأأأة وكأأأذلك أحأأأد عوامأأأل االنفتأأأا  االقتصأأأادي ، نحأأأو العأأأالم وقأأأدرة العأأأراق علأأأى التكيأأأف مأأأع التطأأأورات 

عطاءالعالمية في ظل سياسات الخصخصة،   الخاص، ومسيرته في التحول نحو  الدور الهام للقطاع وا 
 لية السوق ، إن هذا النوع من االستثمار ُيسهم في رفأع كفأاءة االقتصأاد مأن خأالل تأثيراتأه لتطأوير قأدرات 

 االفراد ، وتعزيز الموجودات في البلدان المضيفة فضال عن مساهمته في زيادة كفاءة عوامل 
ادة المهارات من خالل التدريب ، والتأهيل لهأذه األيأدي االنتاج وخاصة األيدي ألعاملة حيث يعمل على زي

 مدارةوالتنظيميأأة  العاملأأة ،أضأأف إلأأى ذلأأك يعمأأل علأأى نقأأل التكنولوجيأأا الحديثأأة ،وزيأأادة الخبأأرات االداريأأة،
دخأأالالمشأأروعات،  البأأرام  المتنوعأأة قأأد ال تسأأتطيع القأأدرات المحليأأة علأأى توفيرهأأا وسأأوف يكأأون حلقأأة  وا 

األجنبأي المباشأر فأي العأراق  االسأتثمار العأالمي ُيعأد امنتأاجالبلد المضيف مأع شأبكات وصل بين اقتصاد 
لدعامة االساسية لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وبسبب ضعف االمكانأات الماليأة للعأراق ا

 خأر  عأدا الأنفطكونه اقتصادا أحادي الجانب )ريعي ( فذنه يحتاج لتحقيق تنمية القطاعأات االقتصأادية اال
. 

جزئيا وكذلك ملكية  ان الخصخصة تشمل كافة األساليب والوسائل التي تنهي ملكية الدولة كليا أو        
  األصول للقطاع العام ،والخصأخصة تتصأف بالشمأولية وتهدف إلى جأذب وسائل القطاع

ّن الخصخصأأة عبأارة عأأن عالقأة تعاقديأة بين الدولأة والقطاع الخاص تأخذ  مدارةالخاص  القطاع العام، وا 
 .(1)االمتيازأو عقود اميجار أو عقود  امدارةشكل عقود 

 
وعرف صندوق النقد الدولي الخصخصة بذنها زيادة مشاركة القطاع الخاص  في إدارة االنشطة  

ومة وتمتلكها، وتقسم الخصخصة إلى الخصخصة الكلية أ الخصخصة واألصول التي تسيطر عليها الحك
الجزئية أ خصخصة الملكية أ خصخصة األدارة أ الخصخصة التلقائية ، وهذه األخيرة تتم عن طريق 

الخصخصة  وُتعرف . ةتشجيع القطاع الخاص إلى تحويل ملكية المؤسسات العامة إليه من قبل الدول
متلكها الحكومة أو الدولأأأأة إلى القطاع الخاص ، ففي السنوات االخيأرة قامت أيضا هأأأأأأأي بيع شركة ت

 الكثير من الحكومات بخصخصة ألعديد من المشاريع العامة 
 

                                  
، دار نيبور للنشر  1د. عبد الكريم جابر شنجار ، د. شوكت كا م طالب الطالقاني ، االستثمار في محاف ة النجف ، ط (1)

 . 2012،  60زيع ، بغداد العراق ، ص والتو
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 وفيما يأتي بعض أمثلة من الخصخصة  : 
 .2113خصخصة تايالند الخطوط الجوية التايلندية في  -أ 

 . 2114بيب خصخصة باكستان غالبية نصيبها في بنك ح -ب 
 .      2114باعت اليابان شركة خطوط السكك الحديدية لشركة غرب اليابان في  -ت 
 . 2114باعت الهند حصتها في شركة استكشاف النفط و انتاجأأه في  -ث 
 . 2114بدأت تركيا عملية بيع حصتها في تورك لالتصاالت المبرقة في  -ج 
 . 2114خصة شركة كهرباء فرنسا في أعلنت الحكومة الفرنسية عن خططها لخص -  
 . 2114خصخصت المانيا اكبر بنك تجزئة  )بنك البريد(  في  -خ 
 . 2115كة الصلب كريفور يزستال في باعت اوكرانيا شر  -د 

ال يعد تحقيق النمو االقتصادي وتحسين مستو  معيشة المواطنين مهمة سهلة للحكومات في       
، وتحقيق ذلك االمر يتطلب عوامل متعددة عن طريق الشركات الخاصة المحلية  (1)مختلف الدول

ألن العديد من الدول في أنحاء العالم بدأت بذتباع نه  جديد  األجنبي المباشر وبتشجيع جذب االستثمار
 نحو النمو يقوم على التحرير االقتصادي وعلى إدراك ان االندماج في االقتصاد العالمي هو أهم تحد  
امامها منذ ستينات القرن الماضي ، ولقد تخلت العديد من الدول عن السياسات التي تقضي بسيطرة 
عطاء دور للقطاع الخاص في النشاط  الدولة على النشاط االقتصادي من خالل القطاع العام وا 

 نى االساسية االقتصادي ورفع معدالت نمو االستثمار في قطاع الخدمات االجتماعية والموارد البشرية والب
 

اي إحداث قدر من التغيير في االطار المؤسسي والقانوني فيها بهدف تحقيق نموها االقتصادي المطلوب  
والمعتمد على  لية السوق  وتوفير البيئة السياسية المالئمة والمناخ االستثماري المالئم  من أجل جذب 

 االستثمارات األجنبية المباشرة.
 

 
 
 

                                  
 263-262انتصار حسون رضا ، مصدر سابق ،ص- (1)

 



 
 الفصل الثاني 

 صناعة االسمنت في العراق  الىالخصخصة 
 

 المبحث االول : صناعة االسمنت . 
 ماهية الصناعة . اواًل : 

 ثانيًا : انواع االسمنت . 
 معامل االسمنت في العراق . ثالثًا : 
 : مراحل صناعة االسمنت في العراق وتطورها. رابعًا 

 خامسًا : مجاالت استخدام االسمنت . 
 

 .صناعة االسمنت في المثنى  الىالمبحث الثاني : الخصخصة 
 المحافظة . اواًل : نظرة 

 ثانيًا : معمل اسمنت السماوة . 
 ثالثًا : معمل اسمنت المثنى . 

 .  (معمل اسمنت كربالء)خصخصة رابعًا : مقاربة مع 
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 االولالمبحث 

 صناعة االسمنت

 .  ماهية صناعة االسمنت اوالً: 
كااد يطبيعية أو الصناعية ولكن الكلمة االسمنت مصطلح يطلق على المواد الصخرية الالحمة سواء منها ال 

 باساا قتصاار معنا ااا الن علااى تلاا  المااادل الالحمااة التااغ تسااتعما يااغ التاارار اعندااا ية  والتااغ تعاار  عااادل ي
و ااغ تصااند  –نساابة ىلااى ة ياارل بورتالنااد التااغ تقااد أمااا  ساااحا دورساايت علااى بحاار المااان  -أساامنت بورتالنااد 

بخلااط ثالثااة أةاا اء ماان الحةاار الةياارب الاادويق الحبيبااات أو الطباداايرب مااد ةاا ء ماان الطااين أو الط  ااا ثاا  طحاان 
عنااد خلطهااا  ة  ا  و اه  تكااون ليناة االنصاهار بقليااالمخلاوط وتحميصااي ياغ أيااران اساطوانية دوارل ىلااى ماادون درةاا

ها احتااوت عةينتهااا علااى الحصااى صااارت مااادل تايااة يااغ الصااالبة  ها تركاات تكااون دااديدل الصااالبة واا بالماااء واا
 (1)تسمى الخرسانة  وتستعما يغ أترار البناء .

سااتخد  االساامنت كمااادل الحمااة منااه أوااد  العصااور لتاارار البناااء علااى  ي ااة الةياار أو الةااب  اووااد 
سااتعملوا اوالةياار الهياادروليكغ واسااتخد  المصااريون القاادماء الةياار والةااب  وتال اا  اعتريااق والرومااان يالعااادب 

( مدااتق ماان أساا  المدينااة Pozzolanicأساا  المااالط )  الحةاار الةياارب بعااد تكليسااي وانااتل االساامنت البااو والنغ
ةير والتراب البركاانغ الباو والنغ توةد  ه  المواد البركانية  نا  بطحن خليط من ال ىه( Pozzooliاعيطالية ) 

واستخد  المهند  البريطانغ ) ةاون سامبتون( حةارا  ةيرياا  تيار صالد وتيار نقاغ  يخلطاي برسامنت  يادروليكغ 
 واستخدمي لبناء منارل أديستون.
( المااواد التااغ تترسااب بااين حبيباتهااا الصااخور يتلصااق بع ااها باابعر Cementوتعنااغ كلمااة أساامنت) 

 -بورتلنادب –وأكثر أنواع االسمنت الطبيعغ السليكا والةير والمواد الحديدياة  با  متماسكا  لتكون ييها صخرا  صل
يح ر بخلط أة اء من الطاين والحةار الةيارب دوياق الحبيباات ثا  طحناي وتحميصاي ىلاى درةاة تقاا عان درةاة 

 (2)االنصهار.
وأسااتعما باادوا العااال  (   ثاا  انتداارت صااناعتي 1221باادأت صااناعة االساامنت البورتالناادب باارنكلترا ) 

الخااارص يصاااند االسااامنت المقااااو  لمياااا  البحاااار بخلاااط الحةااار الةيااارب بالرمااااا ماااد أوكسااايد الحدياااد  ويصاااند 
 مد االسمنت البورتالندب والةب   –الحديد الناتل من اليران العالية الحرارل  –االسمنت الحديدب بخلط الخبث 

 

                                  
(1)

 . 161، ص  1891الموسوعة العربية المسيرة ، دار النهضة لبنان للطبع والنشر ، المجلد االول ، بيروت لبنان ،  
(2)

 . 26يوسف خياط ، معجم المصطلحات العلمية والفنية ، دار لسان العرب ، بيروت لبنان ، لم تذكر سنة الطبع ، ص  
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و اغ الماواد التاغ    Cement:خار لالسامنتآ  تعريا  ويساتخد  ياغ الخرساانة العادياة المسالحة. و ناا
تترساااب باااين حبيباتهاااا الصاااخور يتلصاااق بع اااها بااابعر لتكاااون منهاااا صاااخرا  متماساااكا  وأكثااار أناااواع االسااامنت 

  ويح ااار بخلاااط أةااا اء مااان الطاااين والحةااار Portlandالطبيعاااغ الساااليكا والةيااار والماااواد الحديدياااة بورتالندياااة 
وتحميصااي ىلااى درةاااات تقااا عاان درةااة االنصااهار  و ااو أي ااا  يتكااون مااان  الةياارب دويااق الحبيبااات ثاا  طحنااي

محااروق الحةاار الةياارب والط  ااا وي ااا  لناتةهمااا نساابة صااسيرل ماان الةااب  ومسااحوق  ااه  المااواد عنااد خلطااي 
خاار لمساامنت د مااادل تتخااه ماان آبالماااء يكااون عةينااة تتصاالب ىها تركاات يتسااتخد  يااغ أعماااا البناااء  وتعرياا  

 (1)ق وتسحق وتستخد  يغ البناء وتمتا  بقوتها وصالبتها.حةارل خاصة ت حر 
(   يعنااغ باااودر رصاصااغ يصااند ماان حاارق حةاار Cementووااد ورد تعرياا  االساامنت يااغ وااامو  أكساا ورد) 

الكل ) كربونات الكالسيو ( مد الطين  وبعد أن يرطب أو يبتا يصبح صلد ) ووب( مثا الحةارل ويساتعما ياغ 
( أب القطاد  وترةاد To cutخر لكلمة االسمنتد  اغ كلماة مداتقة مان ال عاا الالتيناغ) آالبناء  و نا  تعري  

 أصال  ىلى عملية وطد الصخور لصند المالط الكلسغ.
السابقة يمكن أن نعر  االسمنت على اني مسحوق ناع  رماادب أو أباير اللاون ي ات ومن خالا التعر 

ياادخا يااغ أنااواع واسااعة ماان المداااريد اعندااا ية لنااي مااادل يتصاا  بعاادد ماان الخااواا ال ي يا يااة والبنا يااة تةعلااي 
حسااااب الساااارر ماااان برابطاااة للركااااا  الكااااونكريتغ مااااد خلطااااي بنسااااب معينااااة ماااان مااااادل الرمااااا والحصااااى والماااااء و 

االساااااااتخدا   و ااااااااو يناااااااتل ماااااااان المعاااااااادن تياااااااار الحديدياااااااة المنتداااااااارل ياااااااغ الطبيعااااااااة بصاااااااورل واسااااااااعة) حةاااااااار 
 االلمنيو ( .و السليكا و الكل  
 . نواع االسمنت اثانياً :

 و غ كالتغ د  اعسمنتتوةد عدرل أنواع مهمة يغ العال  من 
  Ordinary Portland Cementاالسمنت البورتالندب العادب د  –آ 

و و أواد  ناوع صاند مان االسامنت وخاصاية  اها الناوع  –الكونكريتية  –يستخد  يغ أنواع البناء والخرسانة 
 (2)الكونكريتية والبالط والر يات والكتا الكونكريتية.أني يستعما يغ ةميد اعنداءات 

 اها الناوع   Sulphate resisting Aportland Alcementاالسامنت البورتالنادب المقااو  لحماال  د  –ب 
 ينتل عند تسيير نسب العناصر الكيمياوية التغ ت ا  ىلى المواد الخا   ولي خاصية تةعلي أكثر مقاومة 

 
                                  

(1)
 . 162، ص الموسوعة العربية المسيرة ، المصدر السابق  

(2)
دهش العقيلي ، صناعة االسمنت في العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد كلية االداب قسم الجغرافية ،  ننعما 

 .  18، ص  1861
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
 العراق

ويستخد   ها النوع من السمنت لرص  الموانئ والحواة  التغ تتعرر للميا  المالحة  كاهل  لحمال  .       
 (1)يستخد  يغ أس  المبانغ المعر ة للترديحات الكبريتية.

يمتاا   اها   Rapid – Hardening Aportland Al cementالسامنت البورتالنادب ساريد التصالب د  –ج 
العادب يغ اعنداءات الكونكريتية حين تق اغ  اعسمنتما بدال  من النوع بخاصية التصلب السريد ويستع

ظاااارو  العمااااا ساااارعة اعنةااااا   وتكااااون الماااادل الكاييااااة لتصاااالب  ااااها النااااوع ربااااد الماااادل المقااااررل لحساااامنت 
االعتياااادب. ويناااتل بموةاااب المواصااا ات العراوياااة وبنعوماااة عالياااة  يصاااا الساااطح الناااوعغ ىلاااى أكثااار مااان 

 (2)عة الت اعا مد الماء الم ا  وتطور القول بووت مبكر./ت ( ل يادل سر 3س 0444)
   Low Heat Portland Cementاالسمنت البورتالندب واطئ الحرارل د  –د 

يتمياا   ااها النااوع بخاصااية عااد  توليااد حاارارل عاليااة أثناااء تماسااكي وتصاالبي  ولهااها يهااو ي  ااا يااغ المنداا ت 
د والخ انات ونحو ا التغ يخدى من حدوث داقوق التغ تتطلب صب كتا كونكريتية  خمة كما يغ السدو 

%( 51ييها وانتاةي وليا بسبب ولة استخدامي. وللحصوا عليي يات  تخ اير نسابة أوكسايد الكالسايو  مان )
%( ماااد  ياااادل أوكسااايد الحدياااد ىلاااى 20%( ىلاااى )24%( و ياااادل نسااابة أوكسااايد الساااليكا مااان )5401ىلاااى )

و  (Ca3S)البريطانيااااة ويحتااااوب علااااى نساااابة وليلااااة ماااان %( وينااااتل  ااااها النااااوع بموةااااب المواصاااا ات 01)
(Ca3Al)  ونسبة عالية نسبيا  من(So3).(3) 

  White Cementاعسمنت البير د  – ا 
يختل   ها النوع من السمنت عن السامنت االعتياادب ييراعاى ياغ صانعي أن يكاون خلايط الطاين وحةار 

لون ياتح  ولةا هل  يكون الخليط خاليا  مان الحدياد أو يحتاوب علاى نسابة  ا يلة مناي ال ت ياد  هبالكل  
المناتل وتتاراو  نسابة حةار الكلا  ماا  اعسامنت%( ىه يؤثر  ها يغ الحصوا على نقاول اللون ياغ 1عن )
تةنبا  من ترثير  %( أما عملية الحرق باليران يإنها تكون باستخدا  الن ط بدا ال ح 21%( ىلى )13بين )

الملاون مساتعمال  اللاوان تيار  اعسامنتالرماد عليي  ومن أ   أترار اساتعماا  اها الناوع الحصاوا علاى 
 (0)الع وية البراوة .

 

                                  
(1)

 ( ، رسالة 2332 – 1886حنان عبدالباقي مصطفى ، تقييم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لالسمنت العراقية للمدة )  

 . 2، ص  2339ماجستير مقدمة الى مجلس كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد ، 
(2)

، اطروحة دكتوراه مقدمة  راقنت واستراتيجية تنميتها في العانتصار حسون رضا ، التحليل المكاني لتوطين صناعة االسم 

 . 12-13، ص  2339الى مجلس كلية التربية ، ابن رشد جامعة بغداد ، 
(0)

 . 16-12انتصار حسون رضا ، المصدر السابق ، ص ص  
(4)

 . 4حنان عبدالباقي مصطفى ، المصدر السابق ، ص  
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
 العراق

  Oil Well Cementأسمنت آبار الن ط د  –و 
متاي للظارو  تيار الطبيعياة مان ءويتمتاد بمال 1820لعا   (API)ينتل حسب مواص ات معهد الن ط المريكغ 

%( 14ال اااسط والحااارارل واحتوا اااي علاااى نساااب مااان مركاااب ساااليكات ثالثاااغ الكالسااايو  وبماااا ال يقاااا عااان )
%( ي ااال  عااان أنااي يمتااا  بمقاومااة عاليااة مااان 1واحتوا ااي علااى نساابة وليلااة مااان الكلاا  الحاار ال يتةاااو  )

 ( من 2004تراو  من السطح وحتى عمق )الكبريتات ويستخد  يغ تسميت البار الن طية لحعماق التغ ت
 دون أب م ايات كيمياوية. 

  High Alumina Cementالسمنت النارب د  –  
وهلاااا  بحاااارق مااااادتغ حةاااار الكلاااا  )النقااااغ( والبوكسااااايت   1852ينااااتل بموةااااب المواصاااا ات البريطانيااااة لعااااا  

لرات وأياااران انتااااج اعسااامنت ويساااتخد  ياااغ تبطاااين أياااران الصاااهر الكهرباااا غ وأياااران الحدياااد والصااالب والباااوي
كبطانة حرارية  وتعد الدركة العامة لحسمنت الةنوبية الوحيدل يغ القطر حاليا  التغ تنتل  اه  النوعياة مان 

 (1)اعسمنت ويق مواص ات خاصة بها . 
  Hydrophobic Portland cementالسمنت البورتالندب الناير للماء د  –  

بعر المااواد الع ااوية التااغ تةعلااي نااايرا  للماااء مثااا ساايتارات الكالساايو  أو  ااها النااوع ماان الساامنت يخلااط باا
 (2)حامر التني  . 

  Iron Ore Cementأسمنت مناة  الحديد د  –ط 
 (3)%(.2)د%( بينما تكون كمية أوكسيد اللمنيو  وليلة وبحدو 2يحتوب على كمية من أوكسيد الحديد)

  Barium Cementأسمنت الباريو  د  –ب 
يستبدا الكالسيو  ياغ  اها السامنت بالبااريو  وياؤدب هلا  ىلاى ارت ااع ساعر السامنت  لن البااريو  يعطاغ 
السمنت ص ات معينة تةعلي صالحا  لالستخدا  يغ الم اعالت النووية  يدكا أسامنت البااريو  درعاا  واوياا  

 (0) د أدعة كاما.
 

 
 

                                  
(1)

 . 22نعمان دهش العقيلي ، المصدر السابق ، ص  
(2)

 . 18انتصار حسون رضا ، المصدر السابق ، ص  
(0)

 . 1حنان عبدالباقي مصطفى ، المصدر السابق ، ص  
(4)

 . 20دهش العقيلي ، المصدر السابق ، ص  نعمان 
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
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 .  مجاالت استخدام االسمنت:  ثالثاً 

االسااامنت هات أ مياااة كبيااارل لكونهاااا أحاااد الماااواد المهماااة التاااغ تااادخا ياااغ البناااى الساساااية  تعاااد صاااناعة  
 .(1)االرتكا ية  و غ من أوا الصناعات التغ ترايق النمو االوتصادب

 وتنوعت مةاالت استخدامي و غ كالتغد  
 مادل ىندا ية رابطة ت وق يغ استخدامها المواد الرابطة الخرص . - أ
يغ الصناعة منها أيران الصهر الكهرباا غ وأياران الحدياد  يستخد  االسمنت النارب يغ مةاالت متعددل  - ب

 .(1)والصلب والبويلرات وايران أنتاج االسمنت كبطانة حرارية
يستخد  يغ صناعة الكادغ والمو ا ي  والتغ ت عد من الصاناعات الساساية الداخلاة ياغ أندااء المباانغ   - ت

 ةية.السكنية واعنتا
يااادخا ياااغ صاااناعة الكتاااا الكونكريتياااة برنواعهاااا المختل اااة  ويعاااد االسااامنت الماااادل الولياااة ماااد ى ااااية   - ث

الةااا والرمااا  وتعااد الكتااا الكونكريتيااة ماان البلااو  المةااو  والطااابوق اعساامنتغ أحااد باادا ا اسااتخدا  
 الطابوق .

 ير ا.يستخد  يغ صناعة ألوا  االسب  المستخدمة كمظالت وسقو  للمخا ن وت  - ج
يدخا يغ ةميد أنواع البنية مد خلطي مد بعر المواد والحدياد كرساا  واوب متاين للبياوت والبناياات   -  

 العالية .
 د (2)حسباب التيةليستخد  يغ تبطين ونوات نقا الميا  لمداريد الرب والب ا  وهل    - خ
    .  تقليا يقدان الميا 
 . لمند نمو الدتاا والنباتات على ةانبغ القنال       
 .لمند تسرب الميا  ىلى الرا غ المةاورل 
يستخدم تحت بناء السدود كمادة غير نفاذه لتقليل النزيز ويستخدم في بناء السدود ، وصنناة  اعةمندة  - د

ج المزارع واعراضي وكذلك في استخدام صنناة  اعنابينا الكونكريتين  يالكونكريتي  المستخدم  لتسي

مينناه البننرا ومينناه الصننرو الصننحي واعسننةك الك ربا ينن   المسننتخدم  تحننت سننض  اعر  لنقننل

 المدفون  وفي أنباء الضرق والجسور ووضع الدةامات وةوار  السكك الحديدي .

 

                                  
(1)

 .221، ص1898أزهر السماك، عباس التميمي، صناعة االسمنت في الوطن العربي، مجلة التربية والتعليم ،  
(2)

نبيل ابراهيم الدايني وعصاا  خضاير الحادي ي، الاري وأساساياتب وتطبيقاتاب، دار الكتاا  للطباعاة والنشار ، جامعاة الموصال ،  

 . 209، ص1899الطبعة األولى ، الموصل ، 
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
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  .معامل االسمنت في العراق  : رابعاً 
( مصنعا   ثالثة  منها تابعاة للقطااع الخااا و اغ  21يبلغ عدد مصاند االسمنت يغ العراق حاليا ) 

 الماا ياغ الساماول ومعماا اسامنت مان معماا اسامنت المثناى معما اسمنت الدو  يغ المثنى الاهب يقاد باالقرب 
(  10ومعماا اساامنت بااا ان يااغ السااليمانية  واربااد معامااا اساامنت مسااتثمرل بطريقااة المداااركة يااغ االنتاااج واا ) 

( مليون طان سانويا لاو تاويرت  21مةموع الطاوات التصميمة لهه  المعاما تبلغ حوالغ ) المتبقية حكومية وان 
أما عان حاةاة العاراق الاى ماادل االسامنت تداير  لها الظرو  التدسيلية المطلوبة ويغ مقدمتها الطاوة الكهربا ية

( الاى اعاداد المصااند ياغ العاراق   ويالحاظ 2ويداير الةادوا ) (1). ( مليون طن سانويا  12التقديرات الى نحو )
 القرن المنصر .  خمسينياتو  لربعينياتان تاريخ انداء البعر منها يعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2جدول )
                                  

(1)
   iq.com-www.icscاالنترنت ، موقع الشركة العامة للسمنت العراقية  

 .16/12/2312لقاء خاص مع السيد المدير العا  لشركة السمنت العراقية ناصر ادريس المدني على قناة بالدي بتاريخ -

 .  4/13/2316لقاء خاص مع المدير العا  لقناة المسار بتاريخ -

http://www.icsc-iq.com/
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 عدد مصانع االسمنت في العراق )للقطاع العام( 
 الحالة التشغيلية  تاريخ االنتاج تاريخ االنشاء  اسم المعمل ت

    الشركة العامة االسمنت العراقية  اوالا 

 متوقف 1848 1846 معمل اسمنت بغداد  1

 متوقف 1812 1810 معمل اسمنت الفلوجة 2

 عامل 1819 1811 معمل االسمنت االبيض في الفلوجة  0

 عامل 1890 1891 معمل اسمنت كبيسة  4

 عامل 1894 1891 معمل اسمنت التأميم 2

 عامل 1898 1896 القائممعمل اسمنت  6

    الشركة العامة لالسمنت الجنوبية  ثانياا 

 عامل  1821 1822 معمل اسمنت بابل )سدة الهندية سابقاً( 1

معمل اسمنت  2

 السماوة

 

 

معمل اسمنت 

 السماوة السابق

 عامل 1829 1822

معمل اسمنت 

 الجنوب

 عامل 1818 1812

معمل طحين اسمنت البصرة في ا   0

 قصر

 عامل 1814 1810

معمل اسمنت النجف االشرف )الكوفة  4

 سابقاً(

 عامل 1814 1810

 عامل 1811 1812 معمل اسمنت الكوفة الجديد 2

 عامل 1894 1892 معمل اسمنت كربالء 6

 عامل 1894 1892 معمل اسمنت الم نى 1

    الشركة العامة لالسمنت الشمالية  ثالثاا 

 عامل 1822 1820 معمل اسمنت بادوش القديم  1

 عامل 1861 1826 معمل اسمنت حما  العليل القديم  2

 عامل 1818 1811 معمل اسمنت حما  العليل الحديث  0

 عامل 1898 1896 معمل اسمنت سنجار 4

معامل االسمنت التابعة القليم  رابعاا 

 السيليمانية-كوردستان العراق

   

 عامل 1821 1826 سرجنارمعمل اسمنت  1

 عامل 1896 1894 معمل اسمنت طاسلوجة 2

و ارل التخطيط والتعاون االنما غ  الةها  المرك ب لمحصاء وتكنولوةيا المعلومات  دا رل االحصاء الصناعغ  نتا ل المصدر:
 .   35 (  ا2443 -1881االحصاء السنوب للمند ت الكبيرل للسنوات )
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
 العراق

 . عة االسمنت في العراق وتطورها : مراحل صنا خامساً 

ىن صناعة اعسامنت ياغ العاراق  اغ ىحادص الصاناعات التحويلياة الكبيارل ياغ القطار   وواد داهدت  اه  
الصناعة منه دخولها ىلى البلد تطورا  وا حا  يغ أساليب اعنتاج والطرا ق التكنولوةية التغ ةاءت نتيةة حاةاة 

 ماعغ الداما يغ عمو  العراق لهه  الصناعة . التطور االوتصادب واالةت
ويعود تاريخ نداوء صاناعة اعسامنت ياغ العاراق ىلاى منتصا  ثالثينياات القارن الما اغ نتيةاة للتطاور 
يغ حركاة البنااء عنادما يكار بعار رةااا العمااا والمماولين )القطااع الخااا( بإندااء معماا عنتااج اعسامنت 

حياث تا  ترساي  داركة  18/1/1835ا لا  ترخاه طريقهاا ىلاى التن ياه ىال ياغ يغ بساداد ىال أن يكارل ىندااء المعما
لهها السرر عريت باس  )دركة اعسمنت العراوية( والتغ تقد ياغ محايظاة بساداد علاى ال ا ة اليسارص ياغ ورياة 

 (1)( أل  دينار وما  اا  ها الموود وا ما  لحد الن.244)سعيدل( وبرأ  ماا ودر  )
يااغ أوا مراحااا ويااا  وندااوء الدااركة صاااديتها ظاارو  خاصااة وعقبااات عدياادل أخاارت ىكماااا المعمااا وباادء و 

 ومن ةملة  ه  العقبات والصعوباتد من انداء  ( سنة 13حوالغ )بعد باعنتاج 
نيران  رايق اندالعلى التمويا المالغ المناسب كهل  تالعا  للحصوا ع طر  السه  لالكتتاب تتمثا يغ كي ية-أ

 الحرب العالمية الثانية مما أدص ىلى عد  وصوا المكا ن والمعدات ىلى العراق بصورل كاملة . 
  تعر اات بسااداد ىلااى الساارق أثاار ال ي ااان الكبياار الااهب 1801بعااد أن و ااعت الحاارب أو ار ااا يااغ عااا  و -ب

 . 1808ا  ىه ت مرت أرر الدركة بالميا  مما أدص ىلى ترخر نصب المعما حتى ع 1805حدث عا  
 ويمكن تحديد المراحا التغ مرت بها صناعة اعسمنت يغ العراق بخم  حقب  منية و غد 

 ( :  1191 – 1191المرحلة األولى من عام ) – 1
علاااى االمتياااا  باعنتااااج وبااادأ المعماااا باعنتااااج  1808لقاااد حصااالت داااركة اعسااامنت العراوياااة ياااغ سااانة 

سانويا    وثا  تمات ى ااية  ( ألا  طان24بطاواة ىنتاةياة وادر ا )( و 1814 – 1808التةريبغ ب رن واحاد سانة )
( ألا  طان سانويا  وباهل  ارت عات الطاواة اعنتاةياة للمعماا 144( وبطاوة ىنتاةياة وادر ا )1812سنة ) ثان   يرن  

 ( 1814( أل  طن سنويا  . وبعد ا دهدت المدل الواوعة بين نهاية سنة )124ىلى )
 
 
 
 

                                  
(1)

 . 22انتصار حسون رضا السالمي ، المصدر السابق ، ص  
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باادأ ولوا ماارل بإنتاااج  ىه( تطااورات مهمااة بالنساابة لصااناعة اعساامنت يااغ العااراق 1812وأواسااط ساانة )
نااوعين ةدياادين ماان اعساامنت و مااا اعساامنت المقاااو  لحمااال  واعساامنت الااواطئ الحاارارل ي ااال  عاان اعساامنت 

 البورتالندب االعتيادب . 
 اوق اعنتااج المحلاغ علاى االساتيراد الةنباغ تالى ( 1814) وترتب على  ه  التطورات االنتاةية عا  

( حاااوالغ 1814صاااادرات العاااراق سااانة ) يبلساااتوأخاااهت صاااناعة اعسااامنت العراوياااة تااادخا الساااواق الخارةياااة   
( واسااتمرت باالنخ ااار حتااى 1811( طاان ساانة )80428( طاان ثاا  انخ  اات صااادراتي ىلااى حااوالغ )140521)

( وبساابب ت ايااد نداااط الحركااة العمرانيااة 1812خاار ساانة )( طاان ويااغ أوا14( ىلااى حااوالغ )1812وصاالت ساانة )
وا دياااد الطلااب المحلااغ علااى اعساامنت يقااد أواادمت دااركة اعساامنت العراويااة و ااغ الوحياادل القا مااة آنااها  علااى 

( وبادارا باعنتااج خاالا 1810توسيد معملها للمرل الثانية وهلا  باساتيراد ونصاب يارن ثالاث ثا  يارن راباد سانة )
ن النةااا  الااهب حققتااي الدااركة الولااى ولااد دايعااا  وويااا  لقيااا  بعاار 1811و  1810ساانتغ ) ( علااى التااوالغ. واا

( لترسااي  دااركة أ ليااة مسااا مة باساا  )دااركة أساامنت الراياادين( 1813المسااتثمرين ورةاااا العماااا يااغ ساانة )
اج ياغ داهر بادارت باعنتاو برأ  ماا ودر  مليون دينار وود اختارت موود دماا ترب الموصا ورياة )باادو ( 

  ث  ت  توسيعي بإ اية يرن (1)(طن/ يو 344( ب رن واحد وبطاوة ىنتاةية ودر ا )1811كانون الوا من سنة )
( وبهل  أصبحت الطاوة 1815( وابتدأ باعنتاج يغ نيسان سنة )1815ثانغ وبالطاوة ن سها وهل  خالا سنة )

 (2)( طن / يو . 544اعنتاةية للدركة حوالغ )
 تا  تحقيقهاا مان وباا غالتاحربا  الكبيرل التاغ حققتهاا داركة اعسامنت العراوياة وكاهل  الرباا  وود كان ل

( 1811ياغ سانة )و دايعاا  ووياا  لةاهب المساتثمرين ياغ القطااع الخااا لهاه  الصاناعة   أن تدكِّاالدركة الثانية 
رص داركة اعسامنت المتحادل أربد مؤسساات ةديادل منهاا داركتان أ ليتاان أحاد ما داركة ال ارات والخا ت  ترسي 

خاار مصااند حمااا  مصااند أساامنت ساارةنار واارب السااليمانية وال  ماااأمااا المؤسسااتان الخيرتااان يهمااا حكوميتااان 
ترساي  )دااركة أسامنت ال اارات( التااغ أندارت معملهااا ياغ ساادل الهندياة برأسااماا واادر  اعقبهااا  العلياا يااغ الموصاا

ومان ثاا  ( . 1815لا  طان سانويا   وواد بادار باعنتااج سانة )( أ244( ملياون ديناار وبطاواة ىنتاةياة وادر ا )2)
 ترسست )دركة السمنت المتحدل( واختارت مدينة السماول مووعا  لمعملها 

 

                                  
(1)

( "، رسال  ماجستير )غير 8611 – 8691قياسي للضلا ةلى السمنت في العراق للفترة )أيليا يوسو أنويا،" بناء نموذج   
9-1، ص 8661منبورة (،  كلي  اإلدارة واالقتصاد جامع  بغداد، كلي  اإلدارة واالقتصاد، 

 
. 

(2)
 .  9المصدر السابق نفسب ، ص  
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( ألاا  طاان ساانويا  ووااد بادااار 244( مليااون دينااار وبطاوااة ىنتاةيااة واادر ا )101وبلااغ رأساامالها حااوالغ )
 (  ها ييما يخا القطاع الخاا . 1812باعنتاج سنة )

( آنها  بإنداء معما عنتااج 1814أما القطاع العا  يقد وامت الحكومة بواسطة مةل  االعمار سنة )
( ألا  طان 144منطقة سرةنار مووعا  لاي وبطاواة ىنتاةياة بلسات ) اختيرتيغ محايظة السليمانية وود  اعسمنت

سنويا  وكاان الهاد  مان ىندااء المعماا  او تاويير اعسامنت الاهب تحتاةاي المدااريد الحكومياة ياغ تلا  المنااطق 
.(1)  

( خاّصاة تاراك  رأ  المااا الصاناعغ ال لاغ والحكاومغ 1814ويغ مرحلة وياا  مةلا  االعماار سانة )
(  ىه لا  تكان المصااند تعماا 1812هت المصااند ياغ ىنتاةهاا حتاى السانة الخيارل لهاه  المرحلاة )خاا يغ العراق

بطاوتها اعنتاةية الكاملة وبدكا يتمادى مد حاةة السوق الداخلغ والخارةغ   ويرةد ىلى ا طراب الو اع 
 . 1812سنة  انتهاء الحك  الملكغ يغ العراقيغ العراق وبا 

 ( : 1191 – 1191المرحلة الثانية من عام ) – 2
امتا ت  ه  المرحلة بالتطور السريد وبدكا ملحوظ وال سيما يغ رؤو  المواا المستثمرل ياغ صاناعة 
نتاةها السنوب ل  تكن ظا رل مرلوية يغ  اعسمنت . والةدير بالهكر أن التطور السريد يغ المداريد ورأسمالها واا

ة يغ العراق  باا ىنهاا ناادرل المثااا وأصابحت لاهل  ميا ل خاصاة أتسا  بهاا تطاور صاناعة تطور الحركة الصناعي
 (2)اعسمنت يقط.

( بدراسااة ىنداااء معمااا لمساامنت يااغ محايظااة نينااوص باساا  مصاالحة 1812ووااا  مةلاا  االعمااار ساانة )
يباادأ باعنتاااج ( ىال أن المعمااا توواا  ولاا  1852أساامنت حمااا  العليااا وأةاارب التدااسيا التةريبااغ للمعمااا ساانة )

 (3)( )ساتة معاماا(1853عراق لحد سانة )( وبقيا   هين المعملين يقد بلغ عدد المعاما يغ ال1853حتى سنة )

 1850( لسانة 88( ويغ الرابد عدر من دهر تمو  من هل  العا  صادر القاانون روا  )1850  وبحلوا سنة )
( دااركة صااناعية أخاارص وبااهل  أصاابحت 23د )ال ليااة المنتةااة لمساامنت ماا والقا ااغ بتاارمي  الدااركات الربااد

 صناعة اعسمنت خا عة لسيطرل القطاع العا  تدير ا الدولة عن طريق
 
 

                                  
 
(1)

واجهزتب ، الجزء االول ،  بغداد ، بيت الحكمة ، دار صباح كجب جي ، التخطيط الصناعي في العراق وأساليبب وتطبيقاتب 

 . 133، ص  2332الكتا والوثائق ، 
(2)

 . 130صباح كجب جي ، المصدر السابق ، ص  
(0)

 .  13 – 8إيليا يوسف أنويا ، مصدر سابق ، ص 
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(. 1815( لسانة )155المؤسسة العاماة للصاناعة  وعلاى  اوء أحكاا  واانون المؤسساات العاماة روا  ) 
 (1)وأعيد تنظي  الدركات بدكا ثالث مؤسسات ر يسة و غد

 المؤسسة العامة لإلسمنت العراقية وتشمل ثالث شركات : -1
 دركة اعسمنت العراوية . - أ

 دركة اعسمنت المتحدل . - ب
 دركة اسمنت ال رات .  - ت
 لمؤسسة العامة لإلسمنت في الموصل وتشمل شركتين .ا -2

 دركة أسمنت الرايدين .  -أ
 .  دركة أسمنت حما  العليا - ا

 .  في سرجنار: واقتصرت على معمل أسمنت سرجنار لإلسمنتالشركة العامة  -3

ال ليااة أصااابح ييهاااا ىنتااااج وتسااويق السااامنت حصااارا  علاااى  اعسااامنتال تااارل التاااغ تلاات تااارمي  داااركات  ويااغ
. لاهل  نةاد أن الحكوماة وامات اعسامنتالقطاع العا  وأصبحت الدولاة  اغ المساؤولة عان تنمياة وطااع صاناعة 

  حيااث اتخااهت واارارا  بااإةراء توساايد معمااا اعساامنتباابعر الخطااوات بهااد  توساايد الطاوااات اعنتاةيااة لمعامااا 
 (2)( أل  طن.004( أل  طن سنويا  لتصبح طاوة المعما الكلية )244أسمنت السماول وبطاوة ىنتاةية ودر ا )

نتاةيااة وياسااا  بالطاوااات اعنتاةيااة الحاليااة  ىه يتااراو  اعنتاااج ووااد امتااا ت  ااه  المرحلااة بصااسر الطاوااات اع
( طن  واعتماد الطريقة الرطبة هات التكنولوةيا البسيطة وكهل  االعتماد 544 – 044اليومغ لحيران ما بين )

تكاون مان تعلى العنصر البدارب ياغ التداسيا والسايطرل النوعياة بداكا كبيار ي اال  عان  يكلياة اليادب العاملاة 
 (.3وكما مو ح يغ الةدوا ) (3)نسبة عالية من الكوادر نص  الما رل وتير الما رل.

 
 
 
 
 

                                  
(1)

 .  13إيليا يوسف أنويا ، مصدر سابق ، ص
(2)

 . 11- 13المصدر السابق نفسب ، ص  
(0)

 .  02انتصار حسون رضا السالمي ، مصدر سابق ، ص 
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 (3الجدول )

 كمية اإلنتاج واالستهالك السنوي لصناعة اإلسمنت في العراق

 السنوات
االنتاج السنوي 

 بالطن
 االستهالك المحلي بالطن

نسبة االستهالك إلى االنتاج 

% 

9191 641926 991999 ..81 

9169 696926 996433 19 

9169 .63.61 66.332 .681 

9164 199669 9.9229 6282 

9163 129.11 9.4949 6989 

9162 166999 9.6649 6989 

9169 119.99 9..999 9182 

9166 1111..9 9.16499 9.81 

9166 9993499 9199.. 9.8. 

916. 1.16.9 923644 9281 

والتعاون االنما غ  الةهاا  المركا ب لمحصااء وتكنولوةياا المعلوماات  دا ارل االحصااء الصاناعغ  نتاا ل و ارل التخطيط المصدر : 
 .   02 (  ا2443 -1881االحصاء السنوب للمند ت الكبيرل للسنوات )

 ( : 1111 – 1191المرحلة الثالثة من عام )-3
العاراق واد تا  اساتكماا الطاواات اعنتاةياة لمعاماا االسامنت ياغ  1858يغ  ه  المرحلاة نةاد ياغ سانة 

( مليااون طاان. واعتماادت الحكومااة السياسااة التنمويااة الةدياادل وتبنااغ مباادأ مرك يااة التخطاايط وال 105بلساات ) والتااغ
ان حدثا يغ مةاا التنمياة االوتصادية مرك ية التن يه على نطاق واسد والسيما بعد التوسد والتطور الكبيرين اللهي

عمومااا    والساايما بالنساابة للقطاااع الصااناعغ ىه أصاابحت الريااادل يااغ مةاااا النمااو الصااناعغ بيااد القطاااع العااا   
 (1)أصبحت أةه ل التخطيط المرك ية تعير أ مية خاصة لساليب التن يه.و 

د طاوات اعنتاج لتلبية متطلبات خطاة برنها مرحلة ري اعسمنتامتا ت مرحلة السبعينيات لصناعة  وود
ب ياااادل الطاواااات  اعسااامنتأخاااهت الدولاااة ت كااار وبصاااورل ةدياااة باااالنهور بصاااناعة  ياااغ حاااينالتنمياااة القومياااة. 

اعنتاةية للمعاما القا مة وكهل  ىوامة معاماا ةديادل. يعلاى صاعيد التوساد ةارص توسايد معماا أسامنت الساماول 
  وكاااهل  تااا  توسااايد معماااا أسااامنت حماااا  العلياااا  1853عنتااااج سااانة وهلااا  بإ ااااية يااارن ةدياااد ثالاااث بادااار با

   وكهل  ت   1853بادر باعنتاج خالا دهر ماي  سنة و   (أل  طن سنويا  124بإ اية خط ثان وبطاوة )
(ألاا  طاان . أمااا المعامااا الةدياادل التااغ واماات 544توساايد معمااا أساامنت بااادو  القاادي  وبطاوااة ىنتاةيااة واادر ا )

 (. 0يهغ كما مو حة يغ الةدوا) (1) ها خالا عقد السبعينياتالحكومة بإندا
 

                                  
(8)

 . 092صباح كجة جي ، مصدر سابق ، ص 
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 (4جدول )

 التي تم إنشاؤها في عقد السبعينيات اإلسمنتمعامل 

 سنة التأسيس الطاقة اإلنتاجية )سنة( المعمل ت

 1814 ألف طن233 معمل أسمنت الكوفة القديم  1

 1812 ألف طن633 معمل أسمنت فلوجة األسود ثالث خطوط 2

 1811 مليون طن1.9 معمل أسمنت الكوفة الجديد بأربعة أفران 0

 1819-1811 ألف طن 223 معمل أسمنت بادوش الجديد 4

 1819 ألف طن423 معمل أسمنت حما  العليل الجديد 2

( "  رساالة ماةساتير    1822 – 1852أيليا يوس  أنويا " بناء نموهج وياسغ للطلب على السمنت ياغ العاراق لل تارل )المصدر د 
 .11  ا1884بسداد  )تير مندورل (  كلية اعدارل واالوتصاد ةامعة 

اعنتااج ولقد امتا ت  ه  ال ترل بنمو استهال  اعسمنت يقد ارت عت كمية االستهال  المحلغ على كمية 
( 1824ولسايااة  1855ممااا أدص ىلااى  يااادل نساابة االسااتهال  علااى اعنتاااج ىلااى يااوق النساابة الم ويااة لل تاارل ماان )

 ( .1كما  و مو ح يغ الةدوا ) (1)على التوالغ.
 ( 9جدول )

 (9119 – 9161كميات االنتاج واالستهالك في العراق للمدة )

 السنوات
كميةةة االنتةةاج 

 )ألف طن( 

كميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الك االسةةةةةةةةةةةته

 )ألف طن(

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

االسةةتهالك إلةةةى 

 االنتاج % 

 السنوات

كميةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االنتاج

 )ألف طن(

كميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

االسةةةةةةةةةةتهالك 

 )ألف طن(

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

االسةةتهالك إلةةى 

 االنتاج %

9161 9996 999 99 91.9 6996 6269 992 

9169 9299 996. 66 91.9 6..9 6293 13 

9169 9964 9446 6. 91.4 6499 61.2 16 

9164 9699 9416 .9 91.3 6.99 6299 19 

9163 9621 9362 6. 91.2 .999 6949 12 

9162 9.99 96.. 13 91.9 .919 .961 12 

9169 4499 4932 16 91.6 .6.. .493 19 

9166 43.9 4296 993 91.6 .649 .4.1 19 

9166 4.99 4116 996 91.. ..99 .936 16 

916. 6999 6669 992 91.1 1999 .999 19 

9161 9199 6219 999 9119 .999 6346 19 

المصااادر د و ارل التخطااايط والتعااااون االنماااا غ  الةهاااا  المركااا ب لالحصااااء وتكنولوةياااا المعلوماااات  دا ااارل اعحصااااء الصاااناعغ  نتاااا ل 

 . 02-01(  ا1884 -1858االحصاء السنوب للمند ت الكبيرل للسنوات )
 
 

                                  
(1)

 .  04انتصار حسون رضا السالمي ، مصدر سابق ، ص 
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أما حقبة الثمانينيات يقد دهدت نداطا  وا حا  يغ مةاا صناعة اعسامنت  يقاد تا  ىندااء عادد مان المعاماا 
ط رل نوعية ياغ التحاوا التكنولاوةغ ومان ثا  ياغ تطاور صاناعة اعسامنت وامتاا ت  ىه دكلتوبطاوات ىنتاةية كبيرل  

( يرناااا  10عااادد الياااران المنةااا ل والتاااغ تااا  ىندااااؤ ا ) اااه  المرحلاااة باعتمااااد الطاواااات اعنتاةياااة العالياااة لحياااران ىه بلاااغ 
 (. 5وكما مو حة يغ الةدوا ) (1)باعتماد الطريقة الةاية المتطورل يغ اعنتاج.

 (6الجدول )

 معامل اإلسمنت التي تم أنشاؤها في العراق في حقبة الثمانينيات

 سنة التأسيس الطاقة اإلنتاجية )طن( المعمل ت

 1890 ألف طن 023 معمل أسمنت سرجنار  1

 1890 ألف طن 2333 معمل أسمنت التأميم  2

 1890 ألف طن 2333 معمل أسمنت طاسلوجة  0

 1894 ألف طن 423 معمل أسمنت الم نى 4

 1894 – 1890 ألف طن 2333 معمل أسمنت كبيسة  2

 1892 ألف طن 1333 معمل أسمنت القائم  6

( "، رساالة ماجساتير ،  1899 – 1869أيليا يوسف أنويا،" بناء نموذج قياسي للطلا على السمنت في العاراق للفتارة ) المصدر :

 .12، ص1883، )غير منشورة (كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد، 

 
ي ااغ  ااه  المرحلااة كااهل  تاا  اعتماااد أساالوب الساايطرل المرك يااة للتدااسيا بمااا يااغ هلاا  الساايطرل النوعيااة 
واستخدا  أةه ل التحليا اعدعاعغ والحاسبة االلكترونية لتتالء  مد التكنولوةيا المتقدماة والمساتخدمة والطاواات 

يعااااا ومال ااا   وواااد ساااا   هلااا  ياااغ العالياااة للخطاااوط اعنتاةياااة التاااغ يصاااعب علاااى العاماااا القياااا  بهاااا بداااكا 
االنخ ار النسبغ لعدد العاملين وياغ تسييار  يكاا اليادب العاملاة باتةاا  الكاوادر العالياة التخصاا والمهاارات 
ال نياااة  وامتاااا ت  اااه  المرحلاااة باساااتخدا  أسااااليب اعدارل الصاااناعية المتطاااورل بماااا ينساااة  والطاواااات اعنتاةياااة 

ا المتقدمة  وارت اع نسبة االنت اع من الطاوات اعنتاةية للمصااند التاغ تا  تداسيلها للمداريد الةديدل والتكنولوةي
 يغ  ه  ال ترل. 

ىال أن يتاارل الثمانينيااات اختل اات عاان يتاارل الساابعينيات بتباط هااا يااغ تن يااه الخطااط التنمويااة وهلاا  لتوةااي 
ياة ىنتااج اعسامنت واساتهالكي وصالت الدولة نحاو الصاناعة العساكرية بسابب الحارب العراوياة اعيرانياة ىال أن كم

ىلى أعلى النسب يغ يترل الثمانينات وهل  بسبب ارت ااع المساتوص المعاداغ لل ارد ودعا  الدولاة ياغ عملياة البنااء 
 والتدييد وهل  عن طريق تقدي  السل  والدع  العينغ من المواد اعندا ية المدعومة من وبا الدولة. 

 

                                  
(1)

 .  02انتصار حسون رضا السالمي ، مصدر سابق ، ص 
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 ( :2113 – 1111)المرحلة الرابعة من عام  -9
يغ مواةهة عسكرية مد الواليات المتحدل المريكية  1881يغ  ه  المرحلة دخا العراق يغ مطلد عا  

وحل ا ها  وير ت عليي عقوبات دولية من وبا مةل  المن الادولغ مماا أدص ىلاى تادمير البناى التحتياة للعاراق 
را  بظارو  الصاراعات اعوليمياة والدولياة الحاصالة ودا أتلب وطاعاتي ومنها القطاع الصناعغ والاهب تارثر كثيا

و ها أدص ىلى توو  أتلب المصاند ولمختل  الصناعات بصورل عامة ومنها مصاند اعسامنت بصاورل خاصاة 
ولمدل من ال من ث  عادت ىلى اعنتاج ولكن لي  بالطاوات اعنتاةية القصوص وأخهت أتلب المصاند تتقاد  وال 

نف وةاادت يهاغ تصاانيد محلااغ لاي  بك ايااة الصااا لااها تةاد تاار يال  لهااا لصايا نتها وهلاا  لقلااة الماواد االحتياطيااة واا
نرص خالا  ه  الحقبة أخهت كمية اعنتاج وكهل  كمية االستهال  باالنخ اار وهلا  بسابب انخ اار المساتوص 

 ( .5وكما  و مو ح يغ الةدوا )(1)المعادغ لل رد.
 (6الجدول )

 (4993 - 9119سنوي لإلسمنت في العراق للمدة )كمية االنتاج واالستهالك ال

 السنوات
 كمية اإلنتاج السنوي

 )ألف / طن(

 كمية االستهالك المحلي

 )ألف / طن(

نسبة االستهالك 

 على اإلنتاج %

9119 9649 3999 94 

9114 6999 2999 69 

9113 6919 9219 .3 

9112 6999 6249 19 

9119 62.9 6.19 14 

9116 6.99 6214 19 

9116 6399 6999 16 

911. 9429 9499 11 

9111 2912 2912 999 

4999 2499 2499 999 

4994 2499 2499 999 

4993 2499 2499 999 

و ارل التخطااايط والتعااااون االنمااا غ  الةهاااا  المركاا ب لمحصااااء وتكنولوةياااا المعلومااات  دا ااارل االحصاااء الصاااناعغ  نتاااا ل  المصدددر :
 . 00(  ا2443 -1881االحصاء السنوب للمند ت الكبيرل للسنوات )

 
 
 

                                  
(1)

 .  06انتصار حسون رضا السالمي ، مصدر سابق ، ص 
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 ( . 2111 – 2119المرحلة الخامسة من عام  )-9
أخاااهت  اااه  الصاااناعة باااالنهور والعاااودل بداااكا تااادريةغ نحاااو ت اياااد اعنتااااج  2440ياااغ مطلاااد عاااا  

وتحسين نوعيتي وك اءتي عبر الدورات التدريبية والتطويرية داخا العاراق وخارةاي وماا تا اا مصااند اعسامنت ال 
تمااد عليهااا المصاااند  تعمااا بالطاوااة اعنتاةيااة القصااوص بساابب الاانقا الحاصااا يااغ الطاوااة الكهربا يااة التااغ تع

ونالحااظ كااهل  تسياارات ىنتاااج اعساامنت يااغ الدااركة العامااة لمساامنت العراويااة )الداامالية و العراويااة و الةنوبيااة( 
( 500420155و  002050352و  505400044( وعلى التوالغ ود بلغ )2445 – 2441 – 2440للسنوات )

 ( .  2005و  3203وبنسب تسير على التوالغ )
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 المبحث الثاني 

 صناعة االسمنت في المثنى  الىالخصخصة 
 

 . نظرة للمحافظة اوالً : 

ألتاريخية ىه وةدت آثاار  تعد محايظة المثنى من المناطق التغ سكنها اعنسان القدي  منه أود  العصور  
يقط ةنوب ترب ولعة  دب القصير( على بعد كيلو مترينة )وامستوطنات  يغ العصر الحةرب القدي  يغ منطق

الةنوبيااة . ووااد انتقااا ىنسااان وادب الراياادين ماان عصااور مااا وبااا التاااريخ ىلااى حيااال  القصااير يااغ باديااة السااماول
والح ارل   أوا مرل يغ تاريخ اعنساان بمختلا  عناصار الح اارل المميا ل بظهاور الوركااء بداياة ظهاور  نالتمد

انين المنظمااة للحيااال االةتماعيااة وال نااون والداب وأساا  المعرياااة المدينااة ونظااا  الحكاا  والكتابااة والتاادوين والقااو 
  ي ااال  عاان تطااور ال راعااة ونظااا  الاارب وبدايااة الساايطرل علااى البي ااة  نااةالخاارص  والممارسااات يااغ المعابااد والكه

ةماد  وواد ىلاى العاال  أ يغ وادب الرايدين ومني ىمكانياتها  وبهل  تعد الوركاء انطالوة الثورل الح ارية واستثمار
ييهااا دولااة وويااة ا د اارت يااغ اللاا  الرابااد وبااا  ن يااغ الوركاااء يااغ اللاا  الخااام  ق.  وأسسااواو عااا  السااومري

داامخة تداهد لها  ياغ ووتناا الحا ار بالتقاد  ولح اارته  باالروغ والخلاود   الميالد وود خلدوا ييها آثاارا  ح اارية
كيلاو  (04)الحاالغ  من مركا  ناحياة الوركااءمتر ( كلياو 11)الوركااء المديناة العريقاة علاى بعادمديناة  وتقاد أطاالا

الوركااء  و اغ علاى بعاد ساتين كيلاو متار  متر من و اء السماول ويصا ىليهاا ال ا ار بواساطة السايارل مان ناحياة
  اطاة( المدهور ب روة ما ي. گمن  ور )اللا

لااى لااواء الديوانيااة ثاا  صااارت لااواء بقاارار ا كاناات السااماول )مركاا  محايظااة المثنااى حاليااا ( و اااء  تابعااا  
أصابحت  1/14/1858وبموةب تطبيق وانون المحايظات يغ  25/5/1858يغ ( المنحا)مةل  ويادل الثورل 

وتعاد المثناى ثاانغ أكبار انغ. محايظة باس  )المثنى( نسبة ىلى القا د اعسالمغ المعرو  مثناى بان حاارث الدايب
االنبار والوا من حيث عدد السكان  و ه  المساحة الواسعة هات التنوع  محايظة عراوية من حيث المساحة بعد

الةيولااوةغ السنيااة بااالكثير ماان الثااروات الطبيعيااة المسااتسا حاليااا والتااغ لاا  تسااتسا لحااد االن والكثياار ماان المااوارد 
عااان الن لااا  يةاارب علاااى  اااه  المسااااحة الواسااعة مساااح ت صااايلغ الاااى تكتدااا  لحاااد االن . وهلاا  لناااي لااا  التااغ 

( 2412المسح الةيولوةغ العراوية يغ سنة ) سح استكدايغ )اولغ( وامت بي  يرلما عدص مالتحرب المعدنغ . 
 ( مليون دينار عراوغ   و و نص  سعر الكل ة تقريبا  124لصالح  ي ة االستثمار يغ محايظة المثنى بمبلغ )

ح يعد الخطول االولى لمعرية التكوينات ت  ديعي من وبا االدارل المحلية يغ محايظة المثنى   و ها المس
 وات الموارد المعدنية و غ من ا   الخطالةيولوةية و 
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لرس  الخارطة االستثمارية للمحايظة والدليا الهب يةهب االستثمارات المحلية واالةنبية   لكن الحكومة 
ياطياات التاغ لا  تكتدا  المحلية توو ت عن تمويا الخطوات)المراحا( الالحقة من مساح ت صايلغ وتقادير االحت

 او  اها . لكان ماا يخاا بحثناا  (1)بعد علما  ان  ها المسح االستكداايغ وةاد يياي العدياد مان الداوا د المعدنياة 
المااواد الوليااة الداخلااة يااغ صااناعة اعساامنت حيااث ان محايظااة المثنااى تعااد ماان المحايظااات االولااى يااغ المااواد 

ودرت و معما اسمنت يغ مواوعها المختل ة عدرون عب اكثر من ودر انها تستو  اه االولية يغ صناعة االسمنت
( الااااى مقاااادار 2ة المسااااح الةيولااااوةغ العراويااااة ويدااااير الةاااادوا رواااا  ) ااااالمااااواد االحتياطيااااة حسااااب دراسااااات  ي

 االحتياطيات من حةر الكل  واالطيان. 
 (.جدول )

 مواقع االحتياطيات من حجر الكلس واالطيان في محافظة المثنى 

 الجبسم  االطيان/ طن حجر الكلس/طن الموقع ت

 - 01218629 منطقة بصية 1

االحتياطيات في هذه المادة غير 

 محددة

 6233333 293333333 الفضوة 2

 - 222933333 منطقة الغضاري 0

 - 199922102 منطقة السلمان 4

 - 131139333 جنوب السماوة 2

 - 010333333 ا  رحل 6

 - 92218261 نعجة وديوان 1

 10803024 - العطشان 9

 االحتياطيات غير محددة - الفيضات 8

 المصدر : من اعداد الباحث باالستناد الى :

بتاريخ  ) مدير قسم االست مار المعدني في هيأة المسح الجيلوجي( ي نايفمقابلة خاصة مع الدكتور علي مح -

26/13/2316   . 

ن من المعاماا الحكومياة )وطااع عاا  (  ماا معماا ياعسمنت أثن ايظة حاليا من معاما ها وت   المح
( اةاا ل معماا 12لمثناى )كماا منحات  ي اة اساتثمار ا السماولومعما اسمنت  اسمنت المثنى يغ منطقة المملحة

و ااغ بنسااب انةااا  مختل ااة . ويعمااا منهااا حاليااا معمااا أساامنت الاادو  .  (8)كمااا يالحااظ يااغ الةاادوا أساامنت 
رةا االعماا ( دونما ويمل   ه  الدركة  314ب من معما أسمنت المثنى على مساحة تبلغ ) والهب يقد بالقر 

 (.  (cnpmالمتخصصة يغ صناعة اعسمنتوود وامت احدص الدركات الصينية بتن يه  و  (حات  الخوا )العراوغ 
 

                                  
(1)

 .ة المسح الجيولوجي العراقية أكتبة هيمسجالت وبيانات المصدر ،  

 . 2/13/2316مقابلة خاصة مع مدير ادارة هيئة االست مار في الم نى السيد كريم كريمص في  -
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ن يااغ ( طاا 3444)          وكاناات كميااة اعنتاااج  2413-5-23  ايتتاحااي بصااورل تةريبيااة يااو  تااو 
 ويعما حاليا  يغ. (1)اليو  . و و ينتل حاليا أكثر من مليون طن أسمنت يغ السنة 

ي ااال  ( دااخا عراوااغ بمختلاا  االختصاصااات االداريااة وال نيااة والحرييااة 314معمااا اساامنت الاادو  ) 
 ( دخا صينغ تابد للدركة المن هل للقيا  بالدرا  على االعماا ال نية والتكنولوةية.  144حوالغ ) عن

                                  
(1)

 .  2316-13-29مقابلة خاصة مع المدير التنفيذي للمشروع ، حسن محمود أحمد ، في  
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  (1)جدول 
 نسب انجاز معامل االسمنت في المثنى

 تاريخ  الموقع اسم المعمل ت

 االجازة

 الجهة المالكة

 

 الشركة  الكلفة/مليون$

 المنفذة

 عدد 

 خطوط 

 االنتاج

 نوع طريقة التصنيع الطاقة

 االسمنت 

 عدد

 العاملين 

 موقع

 المواد 

 االولية 

 نسبة

 االنجاز

% 

 4المساحةم مالحظات

 صيني 223 شركة الدوح 28/13/2339 الفضوة والغضاري لدوحا 1

 cnpm 

 911333 2314بدء االنتاج 133 قرب المعمل 423 العادي/ مقاو  الجافة 1.2 1

 911333 قيد التنفيذ 6 قرب المعمل 223 العادي/ مقاو  الجافة 1.2 1   223 شركة كاللة 23/12/2312 الفضوة والغضاري الوركاء 2

 صيني 233 خيرات االبار 34/11/2310 الفضوة والغضاري سامان 0

 cnpm 

 911333 قيد التنفيذ 13 قرب المعمل 633 العادي/ مقاو  الجافة 2 2

 شركة هندسة  31/38/2312 الفضوة والغضاري القصور 4

 القصور

 911333 قيد التنفيذ 1 قرب المعمل 423 العادي/ مقاو  الجافة 1 1   223

 الشركة االسيوية  19/32/2314 والغضاريالفضوة  نارا 2

 االفريقية 

 911333 قيد التنفيذ 3 قرب المعمل 423 العادي/ مقاو  الجافة 1 1   223

صاااااااااينية لهندساااااااااة  223 شركة االسكان 19/30/2310 الفضوة والغضاري االسكان 6

 االليات

 911333 قيد التنفيذ 3 قرب المعمل 223 العادي/ مقاو  الجافة 1.2 1

 911333 قيد التنفيذ 11.2 قرب المعمل 633 العادي/ مقاو  الجافة 2 2   233 سيمان خوي 24/32/2310 الفضوة والغضاري الم نى االيراني 1

 911333 قيد التنفيذ 3 قرب المعمل 423 العادي/ مقاو  الجافة 1 1   223 شركة انوار البقيع 16/36/2314 الفضوة والغضاري البقيع 9

 122333 قيد التنفيذ 3 قرب المعمل 423 العادي/ مقاو  الجافة 1 1   223 شركة الصراف 32/38/2314 الفضوة والغضاري الصراف 8

 شركة دارا  23/32/2314 الفضوة والغضاري اوروك 13

 الهندسية

 122333 قيد التنفيذ 3 قرب المعمل 423 العادي/ مقاو  الجافة 1 1   223

 شركة سور 18/34/2312 الفضوة والغضاري السور 11

 دجلة 

 12333 قيد التنفيذ 0 قرب المعمل 421 العادي/ مقاو  الجافة 1 1   223

 شركة اسية  31/32/2316 الفضوة والغضاري الهالل / اسية 12

 عبر القارات

   قيد التنفيذ     422 العادي/ مقاو  الجافة 1 1   223

 الى :المصدر: تم اعداده من قبل الباحث باالستناد 

 االست مار في محافظة الم نى . معلومات هيئة -
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 . معمل أسمنت السماوة ثانياً : 

تاااااا  توويااااااد عقااااااد خصخصااااااة معمااااااا اساااااامنت السااااااماول بطريقااااااة المداااااااركة يااااااغ االنتاااااااج بتاااااااريخ 
 Gozinاالماراتياااة ويمثلهاااا )باااين و ارل الصاااناعة والمعاااادن الطااار  االوا وداااركة يونيتاااا  22/2/2415

Asghaar )  ودااركا ها مةموعااة الر ااا العالميااة للمقاااوالت والتااغ يمثلهااا الساايد محمااد ع ياا  كااري  الطاار
 الثانغ . 

( مادل وياغ كاا ماادل عادل يقارات لت اصايا 30ويتكون عقد تر يا وتدسيا معما اسمنت السماول )
 مختل ة   منها د 

 سنة .  11العقدد مدل  -
 سنوات .  3 يا د يترل التر -
 حسب الظرو  . % وابلة للتسيير 10حصة الدولة من االنتاج د  -
 ميكا واط( . 20)تةهي  وتنصيب محطة كهرباء بطاوة  -
 تاريخ االستال  ال علغ للمعما .  -

 .  23/14/2415استل  المستثمر المعما بتاريخ 
ان ق عليي يغ االن اق الكبير الهب   رت  يعد معما اسمنت السماول من المعاما القديمة المتهالكة  

( و اه  الن قاات التاغ 2410-2442التاغ مار بهاا العاراق خاالا ال تارل ماا باين )سنوات المي انية االن ةارياة 
خطااوط  ةعلااى اربعااعلمااا  ان المعمااا يحتااوب   ةدياادا  ان تبنااغ معمااال   باعمكااان ةصااريت علااى ادااكاا مختل اا

 د انتاةية  غ 
 . الخط االوا د ترس  يغ الخمسينيات -
 .الخط الثانغ د ترس  يغ الخمسينيات -
 .  1852الخط الثالث ترس  يغ سنة -
 .  1852الخط الرابد ترس  يغ -

كيلاومتر( عان مركا  مديناة الساماول  1( ويبااعد المعماا مسااية )دونا  344يدسا المعماا مساااحة )
( أب وبااا صاادور التدااريعات البي يااة وبهااها يكااون 1815 اامن التصاامي  الساسااغ للمدينااة ووااد داايد عااا  )

متر( وعن التةمعات  21موود المعما مخال  لهه  التدريعات كما يبعد المعما عن الدارع العا  مساية )
الروسااية ويعمااا  (TECHNOSTROY EXPORT)دااركة وبااا متر(.انداائ ماان 144السااكانية مساااية )

 (طن يوميا   يغ حين 1144ب رن واحد   ويعما  ها المعما بالطريقة الرطبة وتبلغ الطاوة التصميمية لي )

 متوو  عن العما 

 يعما حاليا  يغ همة المستثمر
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ومااان حياااث الماااواد الولياااة يحصااااا 4( 2442طااان لعاااا  ) الااا  (044بلسااات طاوتاااي اعنتاةياااة  )

بياار يااغ منطقااة ال  ااول ككاا  ماان المعمااا و ااو مقلااد 34حةاار الكلاا  ماان مقلااد يبعااد حااوالى  المعمااا علااى
)كااان هلاا  يااغ بدايااة ىنداااء المعمااا( وياارتبط المقلااد بالمعمااا بسااكة حديااد أنداا ت خصيصااا  لنقااا الحةااار 

   تتطلب صناعة اعسامنت ماواد خاا  كبيارل الحةا ىهالكلسية كما أن مادل الطين متويرل اي ا  ورب المعما 
( طان مان 2ىنها ىحدص الصناعات التغ تساتهل  كمياات كبيارل مان الماواد الخاا   ىه ىنهاا تتطلاب تقريباا  ) ىه

الحةاار الةياارب )حةاار الكلاا ( المااادل الخااا   دويعاا   المااواد الخااا  والووااود عنتاااج طاان واحااد ماان االساامنت 
الداخلااااة يااااغ ىنتاااااج  ااااه  %( ماااان و ن المااااواد الخااااا  2101يسااااه  بنحااااو ) ىهالر يسااااة يااااغ  ااااه  الصااااناعة  

ير الحةار الةيارب باالقرب مان المصااند يعناغ الهباوط بتكل اة نقاا  اه  الماادل ىلاى االصناعة  وعليي يرن تاو 
الماااادل الخااا  ممثلااة برحةاااار الكلاا  ماان عواماااا التااوطين الساسااية لقياااا   دأوااا حااد ممكاان وعلاااى هلاا  تعاا

حةاار الكلاا  ماان  لةنااوب يحصااا علااىياارن معمااا أساامنت ا صااناعة اعساامنت   أمااا يااغ الوواات الحا اار
(كاا  عاان مووااد المعمااا  أمااا الطيااان ييحصااا عليهااا ماان المنطقااة 21حااو )ن( التااغ تبعااد عميااد ال مقااالد )

 (1)المحصورل بين الطريق العا  المؤدب من السماول ىلى الناصرية وبين نهر ال رات . 
 .سمنت يغ محايظة المثنى ( يت من تو يد المواد الولية الداخلة يغ صناعة اع14والةدوا )

 (11جدول)
 )مليار/طن(مواقع االحتياطات الصناعية للمواد األولية في صناعة االسمنت في محافظة المثنى

 النسبة المئوية االحتياطي العمر التكوين الموقع
% 

مجموع نسبة 
 المحافظة

  0.9 90 مايوسين الفرات الغضاري

 

18.0 

 

 3.1 16 مايوسين الفرات عميدال

 3.6 14 مايوسين الفرات نعجة

 3.6 10 مايوسين الفرات البصية

  14.6 62.6 ---- ترسبات حدي ة فضوةال

 2.2 8.1 ---- ترسبات حدي ة عطشانال 16.9

 .سةالت وبيانات  يرل المسح الةيولوةغ  مةموع االحتياطات الصناعية للمواد الخا  يغ العراق  المصدر:

 

                                  
(1)

 . 2316-11-9ادارة  في معمل اسمنت السماوة ، مقابلة خاصة ، احسان كريم حسون ، مدير  
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( 2445(  )2445(  لحعاوا  )1405(  )1433( ) 850)نحاو ويبلغ عدد العاملين ياغ المعماا 

 (31(  )21( )130)ديبعاادن بدااكا مؤواات ي( علااى التااوالغ بالنساابة للعماااا الاادا مين   أمااا العااامل2442 )
( الااى اعااداد العاااملين يااغ معمااا اساامنت السااماول 11  ويدااير الةاادوا رواا )علااى التااوالغ لحعااوا  المااهكورل 

(   ويالحاظ  ناا  انخ اار ياغ االعاداد بنسابة العااملين وهلا  2410-2411بصورل اكثر ت صيال  للمدل )
 واالحالة على التقاعد. بسبب النقا برعداد كبيرل من و ارل الصناعة والمعادن الى الو ارات االخرص 

 ( 11جدول )
 2119-2111عدد العاملين في معمل اسمنت السماوة يبين 

اجمالي عدد  السنة

 الموظفين

(9) 

 االداريين

(4) 

 الفنيين

(3) 

نسبة االداريين 

الى اجمالي 

 الموظفين%

نسبة الفنيين 

الى اجمالي 

 الموظفين%

نسبة التغير 

االجمالي 

 للموظفين%

4999 199 6. .64 . 14 - 

4994 149 6. .23 . 14 3 

4993 664 69 961 99 .1 46 

4992 669 63 9.6 99 .1 4 

 المعلومات والبيانات من سةالت المعما .  الى المصدر د ت  اعداد  من وبا الباحث باالستناد 

والااااهب أصاااابح ييمااااا بعااااد نااااوال ةااااهب مهمااااة  1815ىنداااااء مصااااند أساااامنت الةنااااوب يااااغ عااااا   ىنّ 
اسااتقطبت اليهااا اعااداد كبياارل ماان السااكان للعمااا والسااكن وريبااا ماان مووااد العمااا وتبعااا لااهل  ىنداااء حااغ ا ور 
ي ال عان تداييد مةماد للادور تابعاة للمعماا خصصات للماوظ ين والعمااا الاهين يعملاون يياي  ي اال عان 

 د من الصناعات مما أدص ىلى ةهب أعداد كبيرل من اليدب العاما . العدي
ممااا  1881الااى  ااربة ةويااة ماان وبااا الواليااات المتحاادل يااغ عااا   وماان الةاادير بالااهكر أن المعمااا تعاارر

 .(1)ادص الى الحاق ا رار وخاصة بمعما االكيا  الوروية الهب ادص الى توو ي بصورل نها ية 
  -عمل أسمنت الجنوب:العملية اإلنتاجية في م

(  من المقالد الخاصة والتغ ي  ا  Limestoneة و غ حةر الكل )يت  أوال  تةهي  المادل الر يس       
 التكسير ث  عملية الطحن الولغ يغ عملية أن تكون يغ موود المعما أو وريبة مني   وتةرب عليي 

                                  
(1)

 . 2316-11-9مقابلة خاصة ، المهندس سعد علي كاوي ، رئيس  اللجنة التنسيقية ،  
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بواسطة ح ا  ناواا الاى احاوار الخلاط ليات   مل ( . تنقا بعد هل 144المعما للوصوا ىلى وطر اوا من )

 قة الرطبة .يوهل  الن معما اسمنت السماول يعما بالطر  خلطها بالماء
( ياغ أحاوار الخلاط  الخاصاة 1-3ث  بعد عملية الطحن الولغ ي ا  الماء ىلاى الماواد الوليااة بنسابة )

( تااا  تليهاااا مرحلاااة الحااارق Slurryماااادل ) ( ويناااتل عناااي 2 ( وارت اعهاااا ) 35وطر اااا )والتاااغ بهاااه  العملياااة  
   ه   غ الطريقة الرطبة يغ انتاج اعسمنت والتغ يتبعهاا مصاند  (   Rory Kilnباستخدا  ال رن الدوار)

 أسمنت الةنوب يغ انتاج اعسمنت . 
ياااغ حاااين تقت اااغ الطريقاااة الةاياااة تةهيااا  الماااواد الولياااة بالمقاااادير المطلوباااة ىلاااى الطاحوناااة )أماااا 

عمودية او كروية(من دون ا اية الماء ويساتمر الطحان لحاين الوصاوا ىلاى حبيباات يقاا وطر اا  اسطوانة
ويخاا ن يااغ  ا  وتماا ج  ااه  المااواد بواساطة  ااواء م ااسوط للحصااوا علااى خلايط اكثاار تةانساا (Micron) عان

 سايلوات لحين االستخدا  يغ المرحلة التغ تليها و غ مرحلة الحرق(. 
 ()سالي ية( 114يرن  بدرةة حرارل تصا ىلى ) يغمرحلة التسخين الولغ تةه  المادل المطحونة ىلى 

سلي ية( تةرب عملية الحارق داخاا ال ارن الادوار والاهب يادور  1014ث  ىلى يرن دوار لدرةة ود تصا ىلى)
لتقلياب المااواد والتعةيااا بحروهاا وتكوير ااا يينااتل مان الحاارق مااادل أوكسايد الكالساايو  التااغ تت اعاا مااد المااواد 

الاااهب يمتلااا   ()الخااارص )الساااليكا وااللوميناااا وبعااار خاماااات الحدياااد( ليناااتل تركياااب أساااود يااادعى الكلنكااارا
 الخواا الهيدروليكية المطلوبة.

يبرد الكلنكر الساخن يغ أمااكن معر اة للهاواء علاى داكا أكاوا  ثا  ينقاا ىلاى الخ اناات )ساايلوات( ثا  
تالبا  الطاحونة الولية   ويغ اثناء عملية الطحن النها غ يةه  الكلنكر ىلى الطاحونة النها ية والتغ تدبي 

ت ا  كرات حديدية بي ااء لتساهيا عملياة الطحان ويكتساب النعوماة المطلوباة وكاهل  تخلاط  اه  الكارات 
 وتت تت مد السمنت ليصبح )سمنت مقاو (.

ليعبار ييماا بعد ا ت ا  كمية من الةب  للتساريد بعملياة تصالب السامنت ويح اظ بعاد ا ياغ ساايلوات 
بعااد   أمااا مرحلااة التعب ااة يتاات  داخااا المعمااا ماان العاااملين بخطااين الخااط الوا ياات  تعب ااة الساامنت بركيااا  

 (1).بصورل ميكانيكية  والخط االخر يت  تعب ة السمنت يغ سيارات حو ية )سمنت يا( ليسوق بعد ا 
                                  

()
 .درجة سيليزية 133كل درجة مئوية تعادل  

()
 .هو اسمنت جاهز لكنب لم يكتسا النعومة المطلوبة

(1)
االنتاج عضو اللجنة التنسيقية ، و المهندس احمد بهلول عباس ، مسؤول مقابلة خاصة هاتف مشير دفار ، مسؤول 

 .2316-11-8الشؤون الفنية في معمل اسمنت السماوة ، 
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( الى الطاوة االنتاةية الى معما اسمنت السماول والمالحظة الر يسة ان 12ويدير الةدوا رو  )

وهل  لعدل اسباب من االولى الطاوة ال علية  غ اوا من الطاوتين التصميمية والمخططة واالخيرل اوا من 
باوغ االدهر بالدكا  ابر  ا وطد التيار لمدل ثالثة ادهر يغ يصا الصي  بصورل نها ية وعد  تويير  يغ

  والمعدات يغ  ها المعما . الالتتقاد   ي ال  عنالمطلوب 
 (12جدول)

 2119-2111للسنوات لمعمل اسمنت السماوة الطاقة االنتاجية 

 السنة
 %نسبة التنفيذ  / طنالطاقة االنتاجية 

 2/3 2/4 4/9 (2) الفعلية (3المخططة) (4احة)متال (9التصميمية)

4999 929999 369999 369999 9.4696 66 99 99 

4994 929999 369999 469999 92..2. 66 29 99 

4993 929999 369999 429999 19169 66 49 3. 

4992 929999 369999 499999 9.96. 66 96 41 

 المصدر د من عما الباحث باالستناد الى المعلومات من ادارل معما اسمنت السماول  

   .(1) المثنىمعمل أسمنت : ثالثاً 

الا  متار  544و اء السالمان ناحياة المملحاة يداسا المعماا مسااحة  يقد المعما يغ الموقع والمساحة :
كاا  عاان مدينااة السااماول مداايد عليااي أبنيااة ومنداارل 04مربااد علااى يمااين طريااق المملحااة الساالمان علااى بعااد 

حياث ون مان عادد مان الكرياناات .الحغ السكنغ المتكي ال  عن المعما وكاية الوسا  اعنتاةية والخدمية 
  وس  من  ها الحغ مخصا للع اب من العاملين من خارج المحايظة. كما ان ( عا لة 144كان يؤوب )

بعد ان انةا  مان وباا داركة  1821. وت  تدسيا المعما يغ عا   1820تاريخ ترسي  المعما كان سنة 
K.H.D)   للتصمي  والنداء الصناعغ يغ و ارل الصاناعة ( اللمانية بردرا  من الدركة الهندسية العامة
 والمعادن . 

( ملياااون طااان سااانويا تخاااا أنتااااج  2)  للمعماااا نحاااو الطاواااة االنتاةياااة التصاااميمية السااانويةتبلاااغ 
اناواع متخصصاة مان اعسامنت المقااو   النتااجاعسمنت البور تالندب االعتيادب ويت  تحويلي عند الحاةاة 

الخطوط اعنتاةية اما عدد  . والسمنت الخاا ب بار الن ط لحمال  . واالسمنت الخاا بالسدود والةسور
 .   غ أثنان . وينتل معما اسمنت المثنى انواع مختل ة من االسمنت حسب الحاةة  

 حاةة والتخصا يغ االنواع .حسب ال المثنى( الى انتاج معما اسمنت 2الدكا رو  ) ويبين

                                  
(1)

 . 6/11/2316مقابلة خاصة مع المهندس حيدر هداوي السعيدي ، رئيس اللجنة التنسيقية في تاريخ  
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 (2شكل)

   معمل اسمنت المثنى انواع مختلفة من االسمنت حسب الحاجة انتاج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر د سةالت معما اسمنت المثنى 
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 ي : أتي وهذه الخطوط تشمل ما

 طن . 1044كسارل بطاوة  - أ
 ال  طن لكا منهما . 55( بطاوة  2مخا ن اولية عدد )   - ب
 طن ساعة لكا منهما . 324طاوتان مواد اولية بطاوة   - ت
 ال  طن / يو  . 24سايلوات لخ ن المواد المطحونة بحدود   - ث
 طن / يو  .  3244يرنان بطاوة تصميمية ودر ا   - ج
 ال  طن . 114كر مسق  بطاوة نمخ ن كل -  
 طن لكا منهما . 141اربد طواحين اسمنت بطاوة  - خ
 طن . 144444اربد سايلوات اسمنت بطاوة  - د
 طن / مساحة منهما . 144مكا ن تعب ة أسمنت بطاوة  - ه
 مليون لتر . 8خ ان ووود بطاوة  - ر

أوساااا  اعنتااااج الر يساااة تعماااا بالسااايطرل المرك ياااة واساااتخدا  الحاسااابة االلكترونياااة ياااغ التداااسيا  علماااا بااارن
وساا  الر يساة ولالطاالع علاى  يكاا التنظيماغ الاى معماا اسامنت المثناى حساب االوالسيطرل اعلكترونياة . 

 ( . 3وال رعية والدوا ر المرتبطة بها نسوق المخطط رو  )
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 مدير المعمل

 السكرتير

 االقسام

معاون مدير 

المعمل الفني 

 )مدير االنتاج(

قسم الصيانة 

 الميكانيكية

 الشعب

 ةالميكانيكيالورشة 

 الصيانة الخارجية

قسم الصيانة 

 الكهربائية

 الشعب

 الورشة الكهربائية

 الصيانة الخارجية

الصيانة 

 االلكترونية

 الشعب

 الورشة االلكترونية

 الحاسبة التشغيلية

 قسم المقالع 

 الشعب

 االنتاج

 الصيانة

 الفنية

 الشعب

 االعمال المدنية

 التفتيش والفحص الهندسي

السالمة المهنية وصحة 

 العاملين والبيئة

الجودة والبحث 

 والتطوير

 الحاسبة

 االدارية

 الشعب

 ادارة االفراد واالسكان

 العالقات واالعالم

 االحصاء واالوراق

 االوراق

 التدريب

 القانونية

 الشعب

 الدعاوى

 الحقوق

الرقابة 

 المالية

 الشعب

التدقيق المالي 

والعقود 

 واالجور

تدقيق حسابات 

 المخازن والمبيعات

 قسم المالية

 الشعب

 الحسابات المالية

المخازن 

 والموجودات

الرواتب 

 واالجور

قسم 

 النوعية

 الشعب

 المختبر الكيمياوي

 الفيزياويالمختبر 

 مختبر االنتاج

مختبر الفحص 

 االولي

قسم ادارة 

 المواد

 الشعب

 المخازن

 التجارية

 التسويق

السيطرة 

على 

 الخزين

قسم  الكسارة 

 ومخازن المواد

 الصيانة ميكانيكية

 الصيانة الكهربائية

قسم طواحين 

 المواد االولية

 االنتاج

 الصيانة الكهربائية

 الصيانة الميكانيكية

 ميزان التراب

 االنتاج

 قسم االفران

 االنتاج

 الصيانة الكهربائية

 الصيانة الميكانيكية

منظومة الحرق المسبق 

 والكولر

قسم طواحين 

 السمنت

 الصيانة ميكانيكية

 الصيانة الكهربائية

 االنتاج

الخدمات قسم 

 الصناعية

الضاغطات والبويلرات 

 والنفط

 محطة المياه

 قسم التعبئة

 الصيانة ميكانيكية

 الصيانة الكهربائية

 االنتاج

 شعبة ادارة االنتاج والمرسبات

 االقسام

 المصدر د سةالت معما اسمنت المثنى.

 4993التنظيمي لمعمل سمنت المثنى لسنة الهيكل ( 3مخطط )
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 .  (1)سام أخرى للمعملاق
 د الت واةه ل مقلعية وظاتطات  وا ية سيارات مقلعية . -معدات المقالد بلدو رات   –أ 
 نة االليات وور  ميكانيكية وكهربا ية .ياور  لص -ب
 مخا ن لقطد السيار . –ث 
 مختبرات سيطرل نوعية . -ج
منظومااة تبريااد داخلااغ للميااا  الصااناعية تتسااهص بالميااا  ماان النهاار بواسااطة م ااخات د منصااوبة علااى  –  

دااحة لكاا  . أمااا يااغ ال تاارل الخياارل و  21ال اارات  بااالقرب ماان ناحيااة الهااالا عباار انبااوب ناوااا بطااوا حااوالغ 
ماااة وكاااهل  لساااقغ الحااادا ق واالداااةار وتساااا مياااا  نهااار ال ااارات و ياااادل ملوحتاااي تااا  ح ااار أباااار لهاااه  المنظو 

 .(2)السيارات
سهب القرص المةاورل والبدو الرحاا بمياا  تتسهب المعما والحغ السكنغ وكهل  ( ( Ro منظومة ميا    –خ 

 الدرب . 
كاا  يااغ الوواات الحا اار تياار صااالح لكثاارل  14يااربط المعمااا طريااق معبااد بناحيااة المملحااة حااوالغ 

اال ماا ولكثرل الناوالت التغ تحما الحةر والسبي  لني الطريق الهب يؤدب الاى الح ر والتخس ات نتيةة 
معدل لنقا المواد الولياة وتصادير اعسامنت الاى الخاارج علماا كما يصا المعما بسكة حديد  –ادب خر  و 

يتاارل ات والااى االردن يااغ يااانااي كااان المعمااا يصاادر اعساامنت المقاااو  لحمااال  الااى دوا الخلاايل يااغ الثمانين
  ويعاد  (0روا  )الطريقاة الةاياة ياغ معماا اسامنت المثناى كماا مو اح ياغ الداكا  وتساتخد   ات يالتسعين

 ها المعما من المعاماا الحديثاة ومان اي اا اناواع المصااند مان حياث االنتااج والنوعياة واناي كاان يسطاغ 
الاو ارات التاغ ت اررت اثنااء للةسور والمباانغ و  ودوا ر ا ي ال  عن اعادل االعمار ةميد احتياةات الدولة

(   وكااهل  ةميااد القصااور 1881ال ااربات الةويااة التااغ واماات بهااا الواليااات المتحاادل االمريكيااة يااغ ساانة )
وات االروا ياة كاان يسطيهاا معماا اسامنت المثناى بماادل االسامنت ياغ تلا  ال تارل   اه نالر اسية والسدود والق

 . سنويا  وبالةودل والنوعية هات المواص ات العالمية ( ال  طن 214-244كان انتاةي يتراو  ما بين )
 
 

                                  
(1)

 .2/11/2316التنسيقية ، في تاريخ مقابلة خاصة المهندس حسن محمد عباس عضو اللجنة  
(2)

 .0/11/2316مقابلة خاصة المهندس عبد الواحد عذيا مشاري ، قسم الخدمات الفنية ، في تاريخ  
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 ا اادا متطلبااات و ارل الصااناعة  1820/لساانة 1اعساامنت المنااتل مطااابق للمواصاا ات العراويااة رواا   -

 والمعادن .
مقالد التراب  –من المعما  مقالد المواد الولية د مقالد حةر الكل  من منطقة الس ارب ا لقريبة -

 . (1)من منطقة ال  و  القريبة كهل  من المعما
ي ود بالطاوة الكهربا ية عبر خطوط ال سط العالغ المعدل خصيصا للمعما كما ت  اندااء محطاة  -

ماان وبااا دااركة  ااان كااو  الكوريااة بواسااطة الوساايط  2440ميكاااواط يااغ ساانة  21كهربا يااة بطاوااة 
ا حاااااا المحطااااة هااااتااااغ لاااا  تعمااااا وال يااااو  واحااااد حال) علااااغ داااامار  ( وال المعاااارو  بعقااااود الكهرباااااء

الكهربا يااة يااغ معمااا اساامنت الةنااوب يااغ السااماول تاا  خصخصااة معمااا اساامنت المثنااى بموةااب 
والمت من تر يا وتدسيا معما أسمنت المثنى التاابد الاى  22/2/2413يغ  1158العقد المرو  

منة ) داركة وماة لمسمنت الةنوبية مد الداركات المت ااو ارل الصناعة والمعادن / الدركة العامة 
   لمسمنت المصرية( . يسأدركة  –العراق 

يمثلهااا عباادا   والتااغماان وبااا دااركة ومااة العااراق للتةااارل العامااة  22/2/2410تاا  اسااتال  المعمااا  -
حساااين عبااادالقادر. و اااغ داااركة تيااار متخصصاااة ياااغ صاااناعة االسااامنت بالت اااامن ماااد ) داااركة 
أسااي (  لساامنت )   .   .   ( دااركة مسااا مة مصاارية والتااغ يمثلهااا  )ةيااور ةيااو بااودو( لكنهااا 
انسااحبت ماان المعمااا يااغ االدااهر االولااى ماان العمااا وهلاا  بساابب عااد  المااا  الساايد عباادا  حسااين 

لقادر بالعماااا ال نيااة والساابب الثااانغ  ااو عااد  ديااد المسااتحقات الماليااة ماان وبااا دااركة ومااة عباادا
 العراق يقررت االنسحاب . 

( ماادل مان ماواد العقاد وكاا ماادل تتكاون مان عادل  30ص حة تحتاوب علاى )  15يتكون العقد من  -
 يقرات حسب نوع المادل ومتطلباتها .

العماا  عان المعماا معطاال   وظاالمواد ويقرات العقاد الكثيار تير ان دركة ومة العراق ل  تن ه من ا -
بعد مماطالت وتسوي  تخللها كثير من الالمباالل بالمصلحة العامة هل  واالنتاج يترات طويلة . و 

العاراق مرتبطاة بدخصااية وماة وال سااد الماالغ واالدارب وكاهل  المحاباال السياساية وهلاا  الن داركة 
 عراوية . رييعة المستوص يغ الر اسة ال

                                  
(1)

 .2/11/2316مقابلة خاصة المهندس عبد هللا رحيم ابو كحيلة ، مسؤول الصيانة ، في تاريخ  
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اعااهار تقبااا ماان  ليرنااي خااالا  ااه  الساانوات تاا  توةيااي االنااهار االخياار عاادل ماارات لكاان يرةااد وبعااد -

 السياسية . وةهات النظر
لكن يغ الونة االخيرل ال تستطيد اب ةهة اوتصادية او وانونية با وال حتى اب ةهة سياسية التسطية 

تعر اي  ي اال  عانةاراء التووا  التاا  عان العماا  على الخراب والدمار الهب اصاب معما اسمنت المثنى
تعاارر الكثياار ماان المعاادات واالليااات الااى االناادثار نتيةااة اال ماااا و الااى سااروة الكثياار ماان معداتااي  وألياتااي 

 الظرو  الةوية .و 
دااركة ومااة العااراق لاا  ماان وبااا حتااى الحاادا ق واالدااةار يرنااي منااه ان اسااتل  المعمااا تساال   ااها ولاا  

 . معما و غ تدسيا م خة ميا  السقغ ابسط مها  يغ ال تدسا الم خات و غ
بناااء علااى اماار الساايد الماادير العااا  للدااركة العامااة للساامنت العراويااة )ناصاار ادرياا  الماادنغ( باداار 

ال يعر  ما يؤوا اليي مصير  ها لكن  2/12/2415منتسبوا معما اسمنت المثنى بالدوا  الرسمغ بتاريخ 
تكساب او واد يتحاوا الاى مساتثمر باسا  اخار  أ ماة  اد  اها المساتثمر   المعما علاى كساب الادعوص المقا

 الدعوص لصالح دركة ومة العراق للتةارل العامة مد ديد السرامات وال وا د الترخيرية . 
ن ةميد معاما االسامنت التاغ منحات بطريقاة الخصخصاة الاى مساتثمرين كانات ناةحاة وحققات نساب أ -

 اسمنت طاسلوةي وكربالء وا  وصر بالبصرل.عالية من االنتاج مثا معما 
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 . ( معمل اسمنت كربالء) مقاربة مع خصخصة :رابعاً 

نرخه   لكن  نا  عدل مداريد يغ القطاع الصناعغ يغ العراق يمكن ان نرخه ا انموهةا  ناةحا        
العامة لعدل اسباب منها ان معما اسمنت كربالء تابد الى الدركة انموهةا  ناةحا  معما اسمنت كربالء 

مد يتدابي   كما اني السماول والمثنى لها معملغ اسمنت التغ يتبد   هان سالدركة لالسمنت الةنوبية و غ 
وطريقة التصنيد يغ االنتاج عدد الخطوط االنتاةية والطاوة التصميمية من ةانب معما اسمنت المثنى 

)الةسرايغ( والتدابي رسي  وكهل  ظرو  العما ومعوواتي ومن االسباب االخرص القرب المكانغ وسنة الت
واالنظمة المتبعة والمثنى والقوانين المحلية يغ كا من كربالء الدارل الحاكمة لالسكانغ وكهل  االح اب 
 يغ  اتين المحايظتين . 

 : (1)معلومات عن معمل اسمنت كربالء المعمل  -1
كا  ياغ عمااق الصاحراء علاى طريااق  144بعااد عان مركا  مديناة كااربالء حاوالغ يالموواد د محايظاة كاربالء 

 .الحل البرب ) عرعر ( عين التمر
 .                1822تاريخ االنداء د 
 .  1820تاريخ االنتاج د 

 مليون دينار عراوغ .158 552 224 182الكل ة بالدينار العراوغ د 
 ( . Krupp Plolysiusكروب بوليسي  اللمانية ) الدركة المن هل د

 عدد الخطوط االنتاةية د اثنان . 
 طن سنويا . 444444 2الطاوة التصميمية د 

 طريقة التصنيد  د يعما بالطريقة الةاية . 
 طن كلنكر .  4444 8 1طاوة اليران التصميمية د 

 .  1820لسنة  1االسمنت المنتل مطابق للمواص ات العراوية رو  
 الحل البرب)النخيب(.  مقالد الحةر يغ طريق كربالء -1المواد االولية د المقالد د 
 مقالد التراب يغ منطقة ال اج ووادب ال رواء)النخيب(   -2                         

 لحمال  .  أنواع االنتاج د اسمنت بورتالندب المقاو 
 منايه التسويق د مقر المعما   مكتب تسويق اسمنت كربالء عن طريق الوكالء . 

                                  
(1)

 . 2316-11-03سيد كريم مجيد شعيا ، مدير ادارة معمل كربالء ، لمقابلة خاصة مع ا 
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معما اسامنت كاربالء أحاد المعاماا التابعاة للداركة العاماة لمسامنت الةنوبياة التابعاة لاو ارل الصاناعة  يعد 

ك  عان مركا  المديناة   تا  1441والمعادن   يقد المعما ىلى الةنوب السربغ من محايظة كربالء على بعد 
و  1820االنتااج عاا بدأ المعماا   با 1822با الدركة االلمانية كاروب بوليساي  عاا  انداء المعما من و

خطين انتاةيين و يناتل المعماا ماادل االسامنت المقااو  لحماال    الطاواة االنتاةياة بالطريقة الةاية بيعما 
 مااا ود  و اااو    بالحاساااوبيعالياااات المعماااا التاماااة  طااان سااانويا   يااات  السااايطرل علاااى 444444 2للمعماااا 

ماادل االسامنت برنظمة سيطرل نوعية متقدمة مقارنة مد بقية المعاما بالعراق و كان المعما ي ود االسواق ب
(صاروخ من وباا واوات التحاال  الادولغ 12ة ةوية )ب  تعرر المعما ل ر  1881المقاو  لحمال  لساية 

نحااو خاااا باداار علااى منظومااة الساايطرل المرك يااة ومحطااة الووااود بالغ والمبااكااان لهااا االثاار ال 1881عااا  
ة تلتهااا ماادل بب  ااه  ال ااربساابقيااة اوسااا  المعمااا  لاا  يااتمكن المعمااا ماان النهااور لماادل عااا  بكااهل  علااى 

ة الحصوا على الماواد االحتياطياة و ات وصعوبيبها العراق يغ يترل التسعينالحصار االوتصادب التغ مر 
 ىها ياة والوواود المةها ل للمعماا بالانقا الحااد ياغ الطاواة الكهر  ي اال  عانالمعدات التغ يحتاةهاا المعماا 

باااا داااركة الياااارج ياااا  مااان وبميكاااا واط لتداااسيلي و كاااان يااات  تةهيااا   لحاااين اساااتثمار  اةن 04يحتااااج المعماااا 
وط الطاواة االنتاةياة للمعماا و تاردب او ااعي وا ديااد بادص الى   ميكا واط مما 2ما ال يتعدص ال رنسية ب

ة التطااور الحاصااا يااغ صااناعة االساامنت   اسااتطاع بااالحاةااة لةااراء عمليااة تر يااا وتطااوير واسااعة لمواك
المعماا وتصاليح ماا يمكان اصاالحي برل ةا ادين الوواو  بمن هوب الخ 1881عد بعر مهندسغ المعما ب

العك  واساتخدا  بداا الماواد العاطلاة مان الخاط االوا الاى الخاط الثاانغ و با  اساتت ىهواعادتي الى التدسيا 
ممااا ادص الااى تدااسيا خااط  بالمسااتوص المطلااو بادوات احتياطيااة محليااة هات مواصاا ات تياار ةياادل وليساات 

 (1)قا .بطاوة انتاةية منخ  ة عما كان سابولكن  بالتناو بانتاةغ واحد 
 د  2443-1883بيعات خالا المدل الم ين حة  االنتاج وبي التغالةدوا 

 
( أن الطاوااة االنتاةيااة لمعمااا اساامنت كااربالء متهبهبااة بااين ال يااادل والنقصااان يااغ 13يبااين الةاادوا)      

الطاوة االنتاةية  وهلا  بسابب التوو اات التاغ تحاااادث بسابب التقااد  ال مناغ لااالت والمكاا ن  لن المعماا 
 بب الحصار االوتصادب الهب يرر على العراق يغ سبة الالت يعتمد على السوق المحلغ يغ ادام

                                  
(1)

 .السابق السيد كريم مجيد ، المصدر 
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ا ا  الاى هلا  ساقوط النظاا  الانقا ياغ الطاواة الكهربا ياة والوواود   ي ال  عانات القرن الما غ يتسعين
 بة ةوية اثرت على كا م اصا النداط االوتصادب يغ المعما . وتعرر المعما الى  ر 2443يغ 

 (13جدول  )
 /طن سنويا2111-1113بيعات لمعمل اسمنت كربالء للمدة واالسمنت و المانتاج الكلنكر 

معدل النمو 

 السنوي ٪

معدل النمو  يعاتبالم

 السنوي٪

معدل النمو  االسمنت

 السنوي ٪

 السنة الكلنكر

------- 24149 ------- 26219 ------ 91296 9113 

949829 12692 994822 1.666 942842 933493 9112 

99869 61616 -9.892 .9194 1866 92644. 9119 

9.893 12921 6819 .6469 93811 9666.6 9116 

61894 96199. 1.864 96339. -6861 993.62 9116 

66829 4.3939 96899 464493 2183. 441.2. 911. 

-6892 469134 -9829 496292 6869 429946 9111 

486. 46333 6899 469696 -33819 969144 4999 

992893 996199 999899 961923 433896 931416 4999 

4.869 696994 41849 62.966 29866 662994 4994 

-66869 966913 -16816 99.496 -6.819 969496 4993 

-498.9 94299. -96832 934299 -96896 932949 4992 

9.896 916694 22843 919164 39869 9.4316 4999 

-1869 966944 -99832 961396 -98.9 9.9149 4996 

9819 9.9..9 2869 966469 -38.3 963114 4996 

-.2894 43..19 32869 43.619 .869 9.1991 499. 

-42899 9.9241 -96893 499249 9289. 499643 4991 

-41899 946.69 -26866 996692 -63819 61966 4999 

-9819٪ 

 

686٪ 

 

4846 ٪ 

 

معدل النمو 

 بالسنوي  المرك

 وس  االنتاج يغ معما اسمنت كربالء .  المصدر :
 

يوةاد دا ماا  ناا  كلنكار مخا ون )الماادل الوسايطة ياغ صاناعة االسامنت ياغ الساايلوات ويةها   مالحظة :
االسمنت حسب الطلبيات لكا دهر حيث يؤخه ة ء من الكلنكر المخا ون و يطحان ماد الةاب  للحصاوا 

 .(1)على مادل االسمنت

                                  
(1)

 .قسم االنتاج في معمل اسمنت كربالء  –سجالت المعمل   
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 .معمل أسمنت كربالء : ) خصخصة ناجحة (الخصخصة في -2

يغ ظا التطورات التغ حصلت يغ العراق ومنها الو د االوتصادب السا د بعاد ساقوط النظاا  سانة        
ات  ماان القااارن الما اااغ   مااان تاااردب يظااا و اااد المعماااا علاااى ماااا  ااو علياااي ياااغ مرحلاااة التساااعين 2443

 عر ي لالستثمار . الى او اع المعما و تقاد  الالت و المكا ن مما ديد و ارل الصناعة و المعادن 
ال رنسااية  معمااا أساامنت كااربالء ماان خااالا عقااد ايةااار مااد الحكومااة العراويااة  (اليااارج)تساالمت  دااركة     

ا بخطوطااااي االنتاةيااااة للوصااااوا الااااى الطاوااااة االنتاةيااااة ساااانة   الساااانتان االوليتااااان تر يااااا المعماااا 11لماااادل 
اكبر مستثمر يغ العراق يغ مةاا االسمنت ولها تعد و  2448يغ العراق منه  (اليارج)التصميمية   تعما 

عدل يروع تعما يغ مةاا االسمنت منها يغ معاما اسمنت اولي  كردستان وياغ الوساط والةناوب لهاا عادل 
 2411ياااغ عاااا   (الياااارج)لكونكريتياااة والبنااااء الةاااا   وواااد وامااات داااركة ياااروع ياااغ مةااااا صاااناعة الكتاااا ا

الاا  طاان ساانويا  144 الااى بتطااوير وتر يااا الخااط االنتاااةغ االوا يااغ المعمااا ووصاالت الطاوااة االنتاةيااة
كاااروب )الااا  طااان  والخاااط االنتااااةغ الثاااانغ ياااغ طاااور التر ياااا مااان وباااا داااركة  244بعااادما كاااان االنتااااج 

  والدااركة االلمانيااة  (اليااارج)المقاااوا االولااغ بالنساابة لدااركة  تعاادؤسسااة للمعمااا اه االلمانيااة الم (بوليسااي 
الصينية المتخصصة )المقاوا الثانغ( بمعاما االسمنت تكون تكالي ها منخ  ة  (سينوما)استعانت بدركة 

 لتر يا. تكون المدرية على مراحا ا (اليارج)مقارنة بالعمالة االلمانية هات التكالي  العالية ودركة 
بسبب االحداث االخيرل و الو د االمنغ الاهب  2410وال ي اا الخط الثانغ تير مؤ ا الى نهاية         

ماار بااالعراق و خصوصااا  يااغ تاارب كااربالء ممااا ادص الااى ان تسااحب ةمهوريااة الصااين االياادب العاملااة و 
 الخبراء من المعما خويا  عليه  من الناحية االمنية . 

الصاينية الاى المعماا و  (ساينوما)عاادت داركة  2411رار االمنغ يغ المنطقاة ياغ بداياة و بعد االستق    
وحالياا الداركة واد انةا ت .  االلمانياة   (كاروب بوليساي )استرن ت عملها يغ تر يا الخط الثانغ مد دركة 

 . (1)وبا نهاية العا  الحالغ عنةا  وساق  عمله  مستمر على ود   و خط الثانغ ال% من تر يا 84يقارب  ما
 
 
 

                                  
(1)

 . 2316\11\03مقابلة خاصة ، المهندس عبدالحليم حامد محمد ، قسم االنتاج والتسويق في الجنة التنسيقية ،  
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 : اآلتيةجرت تغيرات في معمل اسمنت كربالء على العناصر 
 الموارد البشرية :  – أ

كاناات المصاااند يااغ العااراق عمومااا ويااغ معمااا اساامنت كااربالء تعااانغ ماان التر ااا وعناادما تاا  اسااتال        
تداااير البياناااات   و طالاااة المقنعاااة  المعماااا يعاااانغ مااان الب كاااان  2414\8\28 ياااغ للمعماااا (الياااارج)داااركة 

  ان 2414عناادما تاا  اسااتال  دااركة اليااارج للمعمااا يااغ  الخاصااة بالمعمااا وييمااا يخااا االياادب العاملااة  
وهل  لن صناعة االسمنت تعد من الصناعات كثي ة رأ  المااا ولاي  المعما يعانغ من البطالة المقنعة 

 (1).كثي ة العما
تاا  تطبيااق) نظااا  ال  ااات ( ماان دااركة   (اليااارج)وماان المعالةااات التدريةيااة التااغ واماات بهااا دااركة         

اليارج الهب ينا على أن يخيار العاماا بتار  العماا ياغ المعماا مقاباا اساتال  راتباي الداهرب الكاماا مان 
لعاماا الن مان داروط العقااد دون حاواي  للتقلياا مان االيادب العاملااة ياغ المعماا وكاان االمار اختياريااا بياد ا

عامال بتر  العما يغ المعما   و يرتغ يغ نهاية  224االبقاء على كاية العاملين يغ المعما و بهل  وا  
الدهر الستال  الراتاب مان دون حاواي  و  اؤالء العمااا الاهين تركاوا المعماا اتلابه  مان محايظاات مختل اة 

ماا الهين    من أ الغ و اء عاين التمار لا  يتركاوا العماا )كربالء   بابا   نة  ....( مد العل  ان  الع
لن ياارا العمااا يااغ عااين التماار منخ  ااة   ووساا  آخاار ماان االياادب العاملااة انتقلااوا ىلااى دوا اار اخاارص ماان 

 . (2)درةات وظي ية مختل ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
(1)

 2316\11\28مقابلة خاصة ، رئيس اللجنة التنسيقية في معمل اسمنت كربالء ،المهندس حيدر عبدالرزاق سلمان ،  
(2)

 . 2316د11د28مقابلة خاصة ، كريم مجيد شعيا ، مدير ادارة معمل االسمنت ،  
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 1305للمعما كان  (اليارج)(  ان مةموع االيدب العاملة وبا استال  10نالحظ من الةدوا  )و 
(  بسبب تطبيق 123وال رق بين المةموعين  و) 1153للمعما انخ ر ىلى  (اليارج)أما بعد استال  

ال رنسية لنظا  ال  ات على االيدب العاملة االختيارب  مد العل  اننا ل  ن ود بعدد االيدب  (اليارج)دركة 
امنية  والي اا المعما يعانغ من البطالة المقنعة علما   لسبابوهل   بهه  الدركةالعاملة الةنبية الخاصة 

 ان اليارج بعد استال  المعما ةاءت بريدب عاملة ينية من ةنسيات عربية تعما لدركة اليارج )لبنانية  
 مصرية(.

 (19الجدول)
 ستالمهاا مجموع االيدي العاملة قبل استالم شركة الفارج الفرنسية للمعمل وبعد

 .          2415\11\34مقابلة خاصة مد ر يسة المبرمةين   عالية كاظ  را غ    المصدر:
 

وهلاا  بساابب  15ىلااى  25نالحااظ أن  نااا  تسيياارا  يااغ ال  ااات االخاارص   أن عاادد المهندسااين ىنخ ر ماان  
بعاد ماا  5بينما أرت د عدد الةيولوةيين  ىلى  2ىلى  18انتقاله  ىلى دوا ر اخرص   وعدد الكيمياويين من  

حمايااة أرت اد العاادد وكاهل  االدارب ماد ال 551ىلاى 1458والكاادر ال ناغ ماد الخادمات انخ ار مان 0كان 
نتيةااة للظاارو  االمنيااة السااا دل حاليااا يااغ تاارب كااربالء مااد أ اااية مهندسااغ 113بعااد مااا كااان  343ىلااى

 .  3وحاسبات  1وعلو  عسكرية عدد  5 راعة 
 
 

 بعد استالم شركة الفارج ة الفارجقبل استالم شرك

 العدد الفئة العدد الفئة ت

 96 عدد المهندسين 6. عدد المهندسين 9

 . عدد الكيمياويين 91 عدد الكيمياويين 4

 6 عدد الجيولوجيين 2 عدد الجيولوجيين 3

 1 عدد الفيزياويين 92 عدد الفيزياويين 2

 393 اداري مع الحماية 993 اداري مع الحماية 9

 669 الكادر الفني مع الخدمات 9961 الكادر الفني مع الخدمات 6

 6 مهندسو زراعة ___ _____ 6

 9 علوم عسكرية ___ ____ .

 3 علوم حاسبات ___ ______ 1

 9963  9326 المجموع
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 (2411-2441للمدل )( اعداد الموظ ين والعاملين من االداريين وال نيين 11) ويبين الةدوا رو 

 ( 19جدول )
 ( 2119-2119اعداد الموظفين والعاملين من االداريين والفنيين للمدة )

 عدد الموظفين من الفنيين واالداريين السنة ت

1 2332 821 

2 2336 1020 

0 2331 1042 

4 2339 1039 

2 2338 1294 

6 2313 1226 

1 2311 1183 

9 2312 1191 

8 2310 1110 

13 2314 1160 

11 2312 1146 

12 2316 1124 

 24154\11\34   را غ لية كاظ  اعمقابلة مد  المصدر : 

من المالحظات الوا حة التغ طرأت على الموارد البدرية ياغ معماا اسامنت كاربالء  او التحسان 
الوا ااح يااغ  يااادل خباارل  ااه  الكااوادر ماان خااالا العمااا المباداار مااد الخباارات االةنبيااة المتواةاادل ماان وبااا 

روا  غ داكا رتوييماا يا   .دركة اليارج وتر يا  ه  الكوادر مان خاالا دورات تدريبياة داخاا وخاارج العاراق 
 . 2415يبين الهيكا التنظيمغ لمعما اسمنت كربالء ( 1)
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 المصدر د ادارل معما اسمنت كربالء . 

 مدير عام الشركة

 المشتريات  مدير

 مدير التشغيل 

مدير قطاع 

قطاع االمنية مدير  لتسويقا

 و العالقات

 العالقات   وحدة الحماية 

قطاع  قطاع المالية

الموارد 

البشرية 

و 

 التدريب

مدير قطاع 

 المشاريع

مدير 
قطاع 
 المصنع

 مدير قسم االنتاج   مدير قسم الصيانة  

رئيس 
قسم 

 الميكانيك

الطرق  مدير قسم

 الفنية

 مدير خط االسمنت    مدير قسم الكهرباء 

مدير 

قسم 

 الفرن

رئيس 

قسم 

طواحين 

 االسمنت

 رئيس قسم التعبئة  

مهندس 

الفحص 

 الهندسي 

 

مهندس 

 التخطيط 

مهندس 

جدولة 

 الصيانة  

مهندس 

تشحيم 

 و تزييت  

 مدير خط الكلفة  

 رئيس قسم الطواحين   

صيانة 

قسم 

الحاسبات 

 التشغيلية

صيانة قسم 

 االجهزة الدقيقة

رئيس قسم صيانة 

 الكهرباء

 العملية االنتاجية

رئيس 

قسم 

المقالع و 

 الكسارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4996الهيكل التنظيمي لمعمل اسمنت كربالء    (9) شكل
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يبين الهيكا التنظيمغ الكاما لمعما اسمنت كربالء بعد اساتال  داركة الياارج للمعماا   ان  والهب

الهيكاااا التنظيماااغ لاااي تااارثير علاااى سااالو  االياااراد والةماعاااات ياااغ المنظماااة يتقساااي  العماااا والتخصاااا ياااغ 
المةااااالت كاااا حساااب تخصصاااي وعملاااي ياااؤدب الاااى  ياااادل الطاواااة االنتاةياااة ياااغ المنظماااة االوتصاااادية  ان 
المدير العا  للدركة  و)مايكا طبدورب( لبنانغ االصا يرنسغ الةنسية ويتارأ  وسا  التداسيا ياغ الداركة 
)مايكا واطسون( يرنسغ االصا ومدير وطاع المصند مهند  عراوغ يادعى ) محماد ةاسا  موساى ( مان 

ب  العاملاااة مهندساااغ المعماااا القااادامى   يداااما وطااااع المالياااة كاااا تكاااالي  المعماااا بماااا ييهاااا رواتاااب االياااد
 وموظ غ المعما .

أما ما يتعلق باالنتاج و عت الدركة برامل خاصة يغ مةاالت الصيانة والتدسيا مثاا الصايانة          
الت يياات وتبااديا وطااد السيااار لديمومااة عمليااة التدااسيا واسااتمرارية العمااا   مو ااوعاتالووا يااة التااغ تعااالل 

و نااا  باارامل صاايانة مةدولااة مخططااة مساابقة  اب بمعنااى تحديااد وواات محاادد لةااراء صاايانة داااملة للخااط 
االنتاج  كا ة ء يعما يغ المصند يحصا ييي استهال  )اندثار( يت  تبديلي حسب ةداوا  منياة مخططاة 

لوصوا ىلاى اعلاى الطاواات االنتاةياة واساتمرارية العماا االصيانة يغ الدركة الساية منها  من وبا مهندسغ
 وتاليغ توو  الالت والمكا ن .

كانت المكاا ن   للمعما كان  نا  تلكؤ يغ تطبيق ةداوا الصيانة يغ المعما  (اليارج)وبا استال        
موعد الصيانة ل  يكن  نا  الت ا  بالموعد المحدد يت  تووي ها ( حتى لو يحين  تدتسا على طوا الخط )ال

للصيانة ىلى أن يحصا عطا يغ المكا ن ياؤدب ىلاى تووا  العماا عناد هلا  تةارب عملياة تصاليح العطاا 
 (1)وما يتعلق برمور الصيانة.

 
 
 الطاقة االنتاجية : -ب

ياسها علاى داكا سااعات عماا تعر  الطاوة االنتاةية برنها القدرل المتواةدل يغ المدروع التغ يمكن و    
 (2)-د تير هل  و تقو  االنتاةية يغ المدروع على ةانبين  او وحدات انتاج أو

                                  
(1)

 . 2316\11\03مقابلة خاصة ، كريم شعيا ، المصدر السابق ،  
(2)

،  2313، دار دجلة للنشر ، العراق بغداد ، 1النجار ،تقييم المشروعات ودراسة الجدوى االقتصادية ، طيحيى غني . د 

 . 401ص
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   . غ تحقيق اوصى انتاةية من الموارد المتاحة  من أسلوب انتاةغ معين -ةانب الك اءل ال نية د -1
 .لن قات الوحدات االنتاةيةتحقيق اوصى ادباع ممكن وبردنى مستوص  -ةانب الك اءل االوتصادية د -2
أن المبيعات يغ ا دياد سنة بعد اخرص مقارنة بالةدوا وبا استال  اليارج ( 15رو  )يبين الةدوا    

يااغ معمااا اساامنت كااربالء وااد ساااعد يااغ نهااور الطاوااة  الةنبااغ المباداار و  ااها ياادا علااى ان االسااتثمار
المعما من ادخاا التكنولوةيا من منادئ عالمية وهات االنتاةية يغ المعما  لما حدثت من التسييرات يغ 

 ادص الى  يادل الطاوة االنتاةية.  ةودل انتاةية عالية مما
تدما دهرين يقط  ما تدرين الثانغ و كانون  2414يةدر االدارل ىلى أن الطاوة االنتاةية لسنة 

 . حين االستال  يغ تدرين االوا الى توو  االنتاج يغ المعما  ىه االوا
والمكا ن وادخاا منظوماة التداسيا  الالتان دخوا التكنولوةيا المتقدمة الى المعما وتصليح وادامة      

ادخاااا االياادب العاملااة العراويااة يااغ  ي ااال  عاانالحديثااة ي ااال عاان ادخاااا الخبااراء ماان الصااين وااللمااان   
 دورات لتطوير امكانياته  االنتاةية داخا العراق وخارةي .

 (19جدول )
 )بالطن(2119-2119لمعمل اسمنت كربالء  (الفارج)الطاقة االنتاجية بعد استالم 

 الكلنكر السنة
معدل النمو 

 السنوي ٪

 االسمنت

 الطاقة االنتاجية

 المتحققة

 معدل

 النمو السنوي ٪
 المبيعات

 معدل

النمو السنوي 

٪ 

2313 

 )حصة شهرين فقط (

22832 - 1212 - - - 

2311 89061 - 182224 - 160221 - 

2312 213402 114.84 016420 82.2 093322 102.4 

2310 060181 04.0 468026 24.69 484183 03.21 

2314 231319 01.84 122682 24.62 134182 42.44 

معةةةةدل النمةةةةو السةةةةنوي 

 المركب

12.32 

 

 الكلنكر

 

22.62 

 

 62.10 االسمنت

 

 يعاتبالم

 

2312 

 

- - 122682 - 128119 - 

لغايااااااااة شااااااااهر  2316

 2316تشرين االول/

- - 142213 - 148262 - 

 المصدر :  

 من سجالت قسم االنتاج . -

 .  03/11/2316بتاريخ  عبد الرزاق   . حيدر التنسيقية ( من عضو اللجنة 2316-2312بالنسبة للسنوات )-
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
 العراق

 
 (1)شروط الدولة على شركة الفارج الفرنسية :  -3

ط على الدركة المستثمرل اليارج ال رنسية ومن ا    ه  و در  لقد و عت الدولة العراوية عدل
 د غما يرتط المهكورل يغ العقد  غ و الدر 

بسية الوصوا الى الطاوة االنتاةية البالغ ودر ا  تر يا معدات الخطوط االنتاةية للمعما واعادل تطوير ا-أ
 . طن سنويا 2444444

ميكا واط ؛ لهل  ت  وطد الكهرباء  01كهربا ية بسعة تويير الطاوة الكهربا ية للمعما بنصب محطة  -ب
بعد استال  اليارج للمعما برسبوع مما ا طر دركة اليارج ىلى ترةير مولدات أ لية  خمة مؤوتا  لحين 

 وصوا المعدات و الالت والمكا ن  والمولدات من خارج العراق .
 مستحقاته  التقاعدية والحواي . االبقاء على ةميد العاملين يغ المعما مد صر  رواتبه  و  -ج
اال تما  بصحة العماا لهل  ويرت اليارج مرك ا صحيا  مةه ا  بكا المستل مات مد كادر طبغ كاما  -د

 وسيارات اسعا  للحاالت الطار ة داخا المعما.
 والمنتسبين . ت  تدكيا لةنة من المهندسين و ال نيين لمراوبة تن يه بنود العقد ومتابعة حااااقوق الاادولة -ه
داخا  يدور تريد دركة اليارج دهريا ىلى دركة االسمنت الةنوبية يغ الكوية تقريرا  تو ح ييي كا ما -و

يحصا يغ  طارئاب حدث  المعما ييما يخا االيدب العاملة   الطاوة االنتاةية  المعووات   المبيعات 
 المعما يت  ريعي.

 دينار للتر الواحد .144الووود للدركة وبواود  من دروط العقد ان تةه  و ارل الصناعة - 
 اال تما  بالوةبات السها ية الر يسة لةميد العاملين اثناء العما .  - 
 
 .حصة الدولة من الطاقة االنتاجية في شركة الفارج الفرنسية -9

٪ مان  23اما من ةانب حصة الدولة من العملية االنتاةياة ياغ معماا اسامنت كاربالء حالياا  اغ  
الطاوااة االنتاةيااة ساانويا  و ااه  النساابة تكااون بدااكا صااايغ للدولااة و ااه  النساابة كلمااا  ادت الطاوااة االنتاةيااة 

ياغ السانوات المقبلاة الن الطاواة االنتاةياة  ٪ واكثار04لدركة اليارج ال رنسية   من المؤما ان تصاا الاى 
 يغ  يادل الناتل المحلغ االةمالغ  يغ  يادل مستمرل منه ان استلمت اليارج المعما مما يؤدب الى ان تسه 

                                  
(1)

 . 2316\11\28مقابلة خاصة ، حيدر عبدالرزاق ، المصدر السابق ،  
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
 العراق

 
كما ظهرت يغ ساةالت المعماا   2413طن لعا    12082 علما  ان حصة الدولة من االسمنت 

ويعاا ص ساابب  يااادل الطاوااة االنتاةيااة ىلااى دخااوا التسياارات التكنولوةيااة ىلااى المعمااا وتصااليح وأدامااة الالت 
دخااوالمكا ن  الصاين وااللماان التاابعين  منظومة تدسيا السيطرل الحديثة ىلى المعما ي ال عن الخبراء واا

رتاا   يااادل الطاوااة االنتاةيااة علااى ولكاان   1822لمةموعااة كااروب بوليسااي  التااغ انداارت المعمااا يااغ عااا  
لماااادل  للمعماااا ىال أن داااركة الياااارج حالياااا   لااا  تحقاااق االرباااا  المرةاااول وهلااا ؛ بسااابب االساااتيراد العداااوا غ

االساامنت لااهل  ا ااطرت الدااركة ىلااى البيااد برسااعار تنايسااية منخ  ااة  كااهل  الو ااد االمنااغ المتااردب يااغ 
البلااد  وتعطااا كثياار ماان المداااريد الخاصااة بالدولااة  وتوةيااي اياارادات الدولااة ىلااى دااراء السااال   لمواةهااة 

 (1)العن  واالر اب.
 -الصعوبات التي واجهت شركة الفارج  : -9
 الدخوا للخبراء ال رنسيين  الصينيين وااللمان من الةهات المختصة . تسهيا يّياا عد   -أ

محايظاات تحاوله  الدولاة ىلاى  وأحياناا   احد  دينار للتر الو  124دينار ىلى  144ريد سعر الووود من  -ب
 اخرص لت ويد   بالووود . 

مماا أدص ىلاى عاد  ساهولة  2410نظرا للظرو  االمنية التغ عص ت بالعراق يغ النص  الثاانغ مان  -ج
دخااوا االدوات االحتياطيااة والالت التكنولوةيااة والمولاادات التااغ تحتاةهااا الدااركة ىلااى كااربالء عاان طريااق 
دااماا العااراق   ممااا أدص ىلااى تسيياار مسااار ا ىلااى ةنااوب العااراق ودخولهااا عاان طريااق البصاارل و ااها ساابب 

 يغ تكالي  النقا  .  للدركة ترخير يغ العما و يادل
المناسااابات الدينياااة مثاااا  ياااارتغ الداااعبانية واالربعينياااة ياااغ كاااربالء واعطااااء عطلاااة اسااابوعين مااان وباااا  -د

الداركة ىلاى عاد  صار   المحايظة مما يؤدب ىلى توو  بعر العمااا عان العماا ياغ  اه  المادل يت اطر
نتاةياة ت ياد يوماا لمدل اسبوعين لهؤالء العماا و ها يؤدب ىلاى ا اراب العمااا بحةاة ان الطاواة اال الحواي 

 بعد يو  مما يؤدب ىلى اربا  وترخر العما. 
يقد المعما  من الحدود االدارية لمحايظة كربالء و المعما يحصا على المواد االولية مان ماووعين  -ه

يغ النخيب حةر الكل  والتراب من منطقة النخيب السنياة بهاه  الماواد ومنطقاة النخياب مان المعارو  تقاد 
  للدركة لالو اع السا دل حاليا وحةر ى اييايظة االنبار مما دكلت  ه  النقطة معووا أداريا  من محا

                                  
(1)

 . 2316\11\03عبدالحليم حامد ، المصدر السابق ،  - 
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
 العراق

 
وكااهل  تااراب الحديااد يوةااد يااغ اعااالغ  -المااادل الوساايطة -الكلاا  ىه ىنااي المااادل الحيويااة لصااناعة الكلنكاار 

العاراق أو  اله بة السربية يغ منطقة العبد   لهل  ا طرت دركة اليارج الساتيراد خباث الحدياد مان خاارج
من معاما با ان وطاسلوةة يغ دماا العراق   وحسب بيانات المعما يغ السةالت يحتاج المعماا سانويا 

الا  طان مان التاراب ومان الناادر ان توةاد  اه  الماواد الولياة  14طن من حةر الكل  و ال   144 ىلى
وةياة تختلا  عان الطاين او يغ الطبيعة يغ مكان واحد وريبة مان بع اها  لن الكلا  يتكاون ببي اات ةيول

 (1)اكاسيد الحديد .
 .الجانب االيجابي لشركة الفارج في استثمار معمل اسمنت كربالء -9
المعما ىلى التكنولوةيا الحديثة استوردت منظومة حاسبات حديثاة )منظوماة  بإعادلوامت دركة اليارج  -أ

السيطرل التدسيلية الحديثة ( الخاصة بتدسيا المصند بالكاما بعد ان كانت علاى داكا باوردات وديماة 
    (2)تحولت ىلى حاسبات من دية تبين ) من تسهية ال رن    سط   حرارل(.  

((لب تحااديات causes-effectesخااالا معريااة االسااباب والتاارثيرات تحليااا ةااهرب للمدااكلة ياات  ماان -ب
(challenges تواةي العملية االنتاةية وو د الحلوا المناسبة لها التاغ بتطاااابيقها يات  تةاو  اا   ىن )

اصاابح  يقلااا ماان   ااهان خااالا التحليااا الةااهرب للمدااكلة و أب ةاا ء يتعاارر ىلااى مدااكلة يعااالل يااورا ماا
 الموةودل بالمعما. المداكا و التحديات

ادخلت برامل و اةه ل حديثة للصايانة و  ناا  خباراء للنظار ياغ العماا و الخطاط التنظيمياة مماا أدص  -ج
 ىلى التقليا من الم قودات يغ االسمنت و الووود .

تاادريب االياادب العاملااة بكااا ي اتهااا و ىرساااله  يااغ دورات تدريبيااة خااارج المعمااا يااغ معامااا اخاارص مثااا  -د
معمااا بااا ان يااغ السااليمانية  )معمااا السااليمانية  ااو اسااتثمار اةنبااغ لدااركة اليااارج (  او خااارج العااراق 

اوب  ومهناد  ىلى دبغ و يينا  وكينيا على درةة مدير وسا  االسامنت و مادير صايانة و مهناد  كيميا
اةهااا ل دويقاااة )وياااا   اااسط الطاااواحين   حااارارل   تسهياااااة ( ومهناااد  سااايطرل نوعياااة ومهناااد  كهربااااء 

 . السيطرل اةه لومدسا 
 
 

                                  
(1)

 . 2316\11\28سابق ، مقابلة خاصة ، كريم شعيا ، المصدر ال 
(2)

 . 2316\11\03ل االنتاج في المعمل ، ومقابلة خاصة ، المهندس غسان عدنان مجيد ، مسؤ 
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الفصل الثاني ............................الخصخصة الى صناعة االسمنت في 
 العراق

 
يابا  -ه ةه ت المعما برسطوا ةديد من السيارات )ستارك  حديثة( ومند ت حديثة لنقا العماا ه ابا واا

عاين  بارن أكثار العمااا ياغ المعماا مان ا االغ و ااءعاين التمار( ومان المالحاظ -حلاي  -ىلى )كربالء
  (1).التمر

طااان سااانويا  لخاااط   504153ىلاااى  2411ريعااات الطاواااة االنتاةياااة للمعماااا  وصااالت ياااغ بداياااة سااانة  -و
 2415نهاية انتاةغ واحد و من المحتما أن تصا ىلى الطاوة التصميمية عند تدسيا الخط الثانغ يغ

 من االستثمار . و ها يؤدب الى  يادل حصة الدولة 
تطبيق نظا  السالمة المهنية بدكا نظامغ د من أةا الح اظ على صاحة العااملين ياغ المعماا طبقات - 

  .الحد االدنى من متطلبات معدات الحماية الدخصية االل امية لاليدب العاملة داخا المعما
مة المهنياة واها خاال  موظ  او  ا ر الادخوا الاى موواد العماا بادون مالبا  الساال لبعد  السما   - 

 .القوانين احد من العاملين تقطد عني الحواي  لهل  الدهر
 يااغ المعمااا مااد تدااةير الحاادا ق مااد تر يااا المخااا ن وترثيااث كايااة والمنداا تتر يااا وصاايانة االبنيااة  -ط

 (2).االوسا  
 

                                  
(1)

 .2316\11\03مقابلة خاصة ، حيدر عبدالرزاق ، المصدر السابق ،  
(2)

االبنية ، ومهندس برير هاشم فخري ، مسؤول المخازن ،  مقابلة خاصة ، سمير كحط نور ، مسؤول صيانة 

03\11\2316 . 



 
 
 

 االستنتاجات والتوصيات
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 االستنتاجات والتوصيات الفصل الثالث ...........................................

 

 االستنتاجات والتوصيات : 

 االستنتاجات : 
 تم الوصول الى جملة استنتاجات في البحث ومن ابرزها اآلتي : 

االقتصادي ، ذلك  باإلصالحالحكومة ان احد الدوافع العامة للخصخصة انها مؤشر على التزام  -1
في تحسين صورة الحكم  ويسهم  العالميةاالعالم سائل في و ايجابية للحكومة دعاية انه يخلق 

 االستثمارات االجنبية . وهو غالبًا ما يؤدي الى زيادة 
الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وادارة في زيادة تتمثل ان الخصخصة  -2

اهداف وحدات بما يخدم تحسين الكفاءة االنتاجية لهذه الالوحدات االنتاجية في المجتمع بغرض 
 االقتصادية . التنمية 

 هناك اعداد كبيرة من العمالة الفائضة وغير مؤهلة وخصوصًا الكوادر القديمة .  -3
في جانب بوظائف التخطيط وخاصة الدور المطلوب فيما يتعلق تمارس الشركات المخصخصة  -4

في االهتمام بتحليل الوضع المتعلق بالشركات المنافسة وكذلك  االنتاج وتقليل التكاليف ،زيادة 
 السوق . 

االهتمام به من كل الذي يوجب في العراق المحلي االجمالي الوحيد للناتج المصدر النفط ليس  -5
نت ومنها صناعة االسمفي عملية البناء والتشييد دور هام ، وانما للصناعات التحويلية الجوانب 
 في هذا الجانب . ية ارتباطات امامية وخلفالتي لها 

الدور السياسية كان له  لألحزابوالمحابة واالداري المالي تطبيق االنظمة والقوانين والفساد عدم  -6
 . وتخريب معمل اسمنت المثنى الكبير في دمار 

الخليجية الرئيسي الى الدول وكان يمثل المورد بصناعة االسمنت ان العراق يعد من الدول الرائدة  -7
 . في عقدي السبعينيات والثمانينيات 

التوسع نتيجة متزايد ومستمر بوجود طلب وتمتاز المربحة تعد صناعة االسمنت من الصناعات  -8
كبيرة خاصة احتياطيات الد ويمتلك العراق عامة ومحافظة المثنى العمراني واالنشائي في الب

بها خاصة والعراق بحاجة الى اهتمام الحكومة من عشرون معمل اسمنت يستوجب اكثر تغطي 
 . اعادة اعمار المحافظات المحررة 
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 االستنتاجات والتوصيات الفصل الثالث ...........................................

 
 : التوصيات 

وصي بما نفي ضوء مجموعة االستنتاجات الرئيسة والفرعية التي ذكرت في التحليل للبيانات المعتمدة 
 يلي:

نجاح عملية يضمن بما وتثبيت الحقوق والواجبات  إلدارةالكفيلة القوانين واالنظمة ار داص -1
تدخل العام والتشديد على عدم والمنتج وحفظ المال المستهلك  قوقح، وحفظ الخصخصة 

 السياسية في عملية اقتصاد البلد . االحزاب 
االسلوب من اساليب  ويعد هذاواالدارة للعاملين االسمنت لمصانع يمكن تحويل الملكية  -2

منها ، وهذه او نسبة معينة الشركة واالدارة على كل يحصل العاملون الداخلية بنسب الخصخصة 
تمزج بين مصالح العاملين  ألنهاكبيرًا لرفع االنتاجية وتخفيف التكاليف الطريقة تعطي حافزًا 

 واالدارة . 
لكشف نقاط القوة والضعف واعطاءها الدور الكافي في الرقابة منظمات المجتمع المدني اشراك  -3

 . للخصخصة ة ي عقود االستثمار للمصانع المعروضداري والمالي فوتشخيص مواطن الفساد اال
المنتوج المحلي واحيانًا حدوث االنحراف الى  فسالذي ينامن االسمنت من االستيرادات  الحد -4

 السوق العراقية من هذه المادة الحيوية الى قطاع البناء والتشييد . 
يحمله االسمنت العراقي من مواصفات فنية  لماالتشجيع على القيام بالتصدير نحو الخارج نظرًا  -5

 المكونات والتراكيب . عالية الجودة من حيث 
ان القطاع العام في حاجة الى حزم من التحسينات المستمرة لخدمة المواطنين دون استغالل او  -6

 اخطار شريطة ارضاء العاملين دون رفع التكاليف مع تحسينات في االنتاجية والجودة . 
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ABSTRACT 

   The research aims to identify the reality of the industrial sector and the 

ways in which economic reform, and identify the most important 

obstacles facing the agent of economic reform, and contribute to the 

development of appropriate solutions(strategies) to reduce the obstacles 

faced by an agent of economic reform, and the refor try to access to the 

effective application of privatization in Iraq away from the patronage of a 

political nature, the researcher used the case study method for the purpose 

of obtaining the data and information that serve the study, the researcher 

conducted a personal interview with the gentlemen involved in the 

subject, the research concluded some of the most important conclusions, 

if privatization represented in increase the role of the private sector in the 

ownership and operation and management of production unite in the 

community in order to improve production efficiency of these units to 

serve the economic development goals, and the public sector need to 

bundles of continuous improvements to serve the citizens without 

exploitation or notification provided to satisfy workers without raising 

costs with improvements in productivity and quality, and research 

recommended a series of recommendations including promulgate laws 

and regulations to ensure the management and installation of rights and 

duties in order to ensure the success of the privatization process, 

preservation rights of the consumer and product, and save public money 

and an emphasis on non-interference of political parties in the process of 

the countr's economy it can also convert the property to cement factories 

for broad and administration and considered method of internal 

privatization proportions workers and management gets of the company 

or a certain percentage of them methods, this method gives a great 

incentive to increase production and reduce costs because it combines the 

interests of employees and management. 
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