
 المحاضرة الثانٌة عشر

 Economic activityاألنشطة االلتصادٌة :  

ٌعبر النشاط االلتصادي عن مجموعه من االفعال واالعمال المنسمة ولها اهداف 

معٌنه و تجري فً اطار معٌن مثال)فنى، رٌاضً، سٌاسً(اما مفهوم النشاط 

التً ٌؤخذها الفرد ادارات والمبااللتصادي والذي ٌعبر عن مجموعه من االفعال 

والمجتمع فً المٌدان االلتصادي اي فً ما ٌخص) االنتاج، التوزٌع، واالستهالن( 

وٌترتب النشاط االلتصادي فً اطار فروع ولطاعات ) التصادٌه، وزراعٌه، 

وصناعٌه ،وتجارٌه، وخدمٌه( لهذا ٌعد لطاع  النمل عنصر هاما فً االلتصاد 

ة وٌزداد االمر شٌوعاً فً االلتصاد العالمً ،حٌث واداة مشتركه تستخدم فً التنمٌ

كانت الفرص االلتصادٌة مرتبطة بشكل متزاٌد لحركة االشخاص والسلع 

والمعلومات، وهنان عالله واضحه بٌن كمٌه ونوعٌه البنٌه التحتٌة للنمل 

ومستوى التنمٌة االلتصادٌة، وعندما تكون انظمة النمل فعالة  فؤنها توفر الفرص 

اٌا االلتصادٌة واالجتماعٌة التً تإدي الى تؤثٌرات مضاعفه اٌجابٌه مثل والمز

تحسٌن امكانٌه الوصول الى االسواق واالستثمارات اإلضافٌة ،اما عندما تكون 

انظمه النمل نالصه من حٌث المدرة او الموثولٌة ٌمكن ان ٌكون لها تكلفة 

وده الحٌاه وعلى التصادٌة مثل الفرص المنخفضة او الضائعة و انخفاض ج

  ة،المستوى الكلً ٌملل النمل الفعال من التكالٌف فً كافه المطاعات االلتصادٌ

وٌطلب تمٌٌم األهمٌة االلتصادٌة للنمل تصنٌفاً ألنواع التؤثٌرات التً تنملها، وهذه 

العناصر األساسٌة ترتب المدرة المادٌة لنمل الركاب والبضائع و التكالٌف المرتبطة 

هذا التنمل وٌمثل ذلن تحدٌد طرق تمكن التفاعالت المائمة بٌن الكٌانات  بها لدعم

االلتصادٌة أضافه الى تحسٌن اداء الولت والسٌما الموثولٌة لتملٌل الفمد والتلف 

هذا ٌعنً استخدام افضل ألصول النمل الحالٌة التً ٌستخدمها مستخدموها لٌتم 

بالتالً الوصول الى لاعدة سوق نمل الركاب والشحن بشكل اسرع وبتؤخٌر الل و

اوسع حٌث ٌمكن من تحسٌن  وفورات الحجم فً االنتاج والتوزٌع واالستهالن لذا 

تتؤثر االلالٌم  تؤثٌرا" كبٌرا بمكونات الماعدة االلتصادٌة التً تتحكم بمستوى 

نموها وتطورها فان العامل الحاسم فً تمرٌر االنشطة االلتصادٌة هو حجم 

مادٌة  والبشرٌة ضمن االللٌم ، وتمثل طرق النمل احد اهم االثار االمكانٌات ال

المترتبة على تباٌن االنشطة االلتصادٌة فٌه ، وٌرى اكثر المختصٌن فً هذا 

المجال ان شبكه طرق النمل تنمو وتزدهر بنمو الطلب االلتصادي وتتراجع 

 -ا :الى نوعٌن مهمٌن هم بانكماشه، لهذا فتنمسم االنشطة االلتصادٌة



( االنشطة األساسٌة الموجه انتاجها وتمثل الركٌزة األساسٌة لنمو وتطور االول)

وذلن  من خالل العوائد المالٌة التً تحصل علٌها عن طرٌك حركة عملٌة  االللٌم

التً تعمل على  هذا االللٌمالتصدٌر مما ٌإدي الى خلك فرص عمل جدٌده داخل 

  حركةاستمطاب السكان وبالتالً ٌزٌد من ال

اما النوع )الثانً( االنشطة االلتصادٌة اساسٌه فهً لها اهمٌه فً تنشٌط الفعالٌات 

االلتصادٌة داخل المحافظة من خالل توجه عملٌه انتاجها داخل المحافظة نفسها، 

لذا فاإلللٌم ذات الكثافة السكانٌة ٌتمٌز بالنشاط الكثٌف ومن ثم تكون الحاجه الى 

حركة والعكس صحٌح بالنسبة لأللالٌم ذات الكثافة شبكات النمل لتسهٌل ال

المنخفضة وعلٌه فؤن نجاح عملٌه االنتاج ٌتولف على اٌجاد وسائل نمل كافٌة 

 .للتبادل التجاري الن الطرق تمثل شراٌٌن الحٌاه االلتصادٌة

فؤنها تمتاز بتعدد وتباٌن األنشطة االلتصادٌة االمر حافظة االنباربالنسبة لم اما 

ٌنعكس بصوره مباشره على الطرق الممتدة فٌها، اذا تعد هذه الطرق من اهم الذي 

ركائز البنٌه االلتصادٌة بسبب ارتباطها بالدول المجاورة والتً تعد مركز انتاج 

لمنافذ الحدودٌة لتورٌد البضائع نظرا الرتباطها بموانئ )البحر لالبوابة  الرئٌسٌة 

االمر الذي زاد من اهمٌتها فً كافه انحاء المتوسط ،و بمٌناء العمبة التجاري( 

 . فؤصبحت لها الرٌادة فً النشاط التجاري والمحلً والعالمً ، المطر بشكل عام

 activity   Agriculture  النشاط  الزراعً: 1

ٌعتبر من االنشطة األساسٌة فً االلتصاد التملٌدي فً المحافظة واغلب سكان و

لسد الحاجه وباعتبارها نشاط ال غنى عنه ،كما  المحافظة ٌزاولون مهنه الزراعة

وان حركه ونشاءة الطرق الزراعٌة  تزداد عن طرٌك االنشطة الزراعٌة فً 

المناطك الرٌفٌة، كما وان حجم الموى العاملة فً االنشطة الزراعٌة تختلف من 

مكان الى اخر تبعا للعوامل الطبٌعٌة التً تحد االراضً الزراعٌة الصالحة 

 عة.للزرا

ونظرا للكثافة السكانٌة و خصوبة االرض الزراعٌة و توفر المٌاه وجودة طرق 

النمل الخاص لنمل كافه المنتجات والمحاصٌل الزراعٌة و األسمدة الكٌمٌاوٌة 

وتوفر طرق النمل الحدٌث الذي ٌعتبر العامل الرئٌسً لما ٌإدي الى توسٌع 

 المنتجات الزراعٌة وتسوٌمها.

بزراعة انواع متعددة ومتنوعه من المحاصٌل الزراعٌة  ة االنبارمحافظاذ امتازت 

مثل الممح والشعٌر والرز والفواكه والذرة  فضال عن المحاصٌل التً تدخل فً 

الصناعة. ومن هنا ٌبرز دور النمل عن طرٌك ربط االلالٌم الزراعٌة باألسواق 



ونظرا  ن خاللاالستهالكٌة المتمثلة فً مراكز المدن وتظهر اهمٌه الطرق م

للكثافة السكانٌة و خصوبة االرض الزراعٌة و توفر المٌاه وجودة طرق النمل 

الخاص لنمل كافه المنتجات والمحاصٌل الزراعٌة و األسمدة الكٌمٌاوٌة وتوفر 

طرق النمل الحدٌث الذي ٌعتبر العامل الرئٌسً لما ٌإدي الى توسٌع المنتجات 

 الزراعٌة وتسوٌمها.

بزراعة انواع متعددة ومتنوعه من المحاصٌل الزراعٌة  افظة االنبارمحاذ امتازت 

مثل الممح والشعٌر والرز والفواكه والذرة  فضال عن المحاصٌل التً تدخل فً 

الصناعة. ومن هنا ٌبرز دور النمل عن طرٌك ربط االلالٌم الزراعٌة باألسواق 

ق من خالل فائدتٌن االستهالكٌة المتمثلة فً مراكز المدن وتظهر اهمٌه الطر

 -هً:

 لله تكالٌف النمل للمسافة المصٌرة-1

الحفاظ على المنتجات مثل)الفواكه والخضروات من خالل نملها فً اسرع ولت -2

 والل جهد(

 

 Activity  industrial : النشاط الصناع2ً

طرق النمل الن النمل ٌدخل فً تكالٌف ارتباطا بٌعتبر من اكثر االنشطة االلتصادٌة 

النتاجا
 

، فمد وصل عدد العاملٌن فً النشاط الصناعً  من المجموع الكلً للمطر 

ولد توزعت هذه االعداد على المنشآت الصغٌرة و  عامال ( 496 416العرالً ) 

( منشئة  5915) 2118الكبٌرة حٌث بلغ عدد المنشآت الصناعٌة فً عام 

االنبار والبالغ عددها % ( من مجموع المنشآت االلتصادٌة فً محافظه 8وبنسبه) 

( عامال اي بنسبه  26 562( منشئة، حٌث ٌعمل هذا المطاع ) 73672)

( فردا. 213 731%(من حجم الموى العاملة فً المحافظة التً وصل عددها)13)

والسٌما ان النشاط الصناعً فً اآلونة األخٌرة ٌحتاج الى تنمٌه متكاملة وشامله 

سبب مخلفات االعمال اإلرهابٌة التً جرت للنهوض بالمستوى المطلوب وذلن ب

على المحافظة وعلى اجزاء من العراق التً ادت الى تطل فً مفاصل الحٌاه من 

 (.2119 -2114ناحٌة الصناعات واالنشطة االلتصادٌة منذ سنه) 

 

  



 Commercial activities: النشاط التجاري  3

لنمل من خالل اٌصال السلع تعد التجارة احد االنشطة االلتصادٌة المإثرة فً ا

رتبط ارتباطا مباشرا بطرق توالبضائع من مراكز االنتاج الى مراكز االستهالن، و

النمل، كما انه ٌلعب دور رئٌسٌا فً )التجارة الداخلٌة، والتجارة الخارجٌة(،حٌث 

ان منطمه الدراسة تكون اغلب تجارتها مع مركز العاصمة بغداد باعتبارها مركزا" 

رئٌسٌا للتجارة الداخلٌة، اما التجارة الخارجٌة الدولٌة والتً تكون مع مهما" و

الدول المجاورة التً ترتبط عبر طرق النمل الدولٌة، لذا ٌستمطب النشاط التجاري 

( اي بنسبه) 2118لعا)م محافظة االنبار(عامال من ابناء  511 72ما ٌمارب )

%( من حجم الموى العاملة فً محافظه االنبار ولد تضمن هذا النشاط من 25

%( من مجموعه منشآت 45( أي  نسبة )33 168منشآت تجارٌه ما ٌمارب ) 

المحافظة لذا تبٌن ان المنشآت التجارٌة تمارب النصف من المنشآت االلتصادٌة 

 -ة ٌكون عبر الحدود عن طرٌك منفذ) طرٌبٌلعامه كما ان نشاط التجارة الخارجٌ

الولٌد ( فضال عما كانت علٌه فً السابك لمنفذ المائم الحدودي، لهذا فان انشطة 

حركه النمل تعد اهم وسٌله لخلك تنمٌه التصادٌه لمنطمه الدراسة اذ ال ٌموم اي 

 نشاط تجاري اال بوجود شبكات الطرق ذات تمنٌه عالٌة من التطور والحركة.

 

 services activityنشاط الخدمات   -4

بسبب الظروف السٌاسٌة وتتناسب هذه النشاطات طردٌا مع حجم السكان ، 

وااللتصادٌة التً اثرت سلباً على النشاط الزراعً وتدنً نسبة االراضً الزراعٌة 

على االنتاج كما ان ارتفاع سلم الرواتب لموظفٌن الدولة وتدنً مستوى المعٌشة 

جعل اغلب السكان ترن الجانب الزراعً والتوجه الى الجانب التعلٌمً للفالح 

ودوائر الدولة ومن الجانب الخدمً لكل من )الصحة والتعلٌم والكهرباء ودوائر 

البلدٌة( وغٌرها 
.

 

وٌرى )كرسنلر( لترتٌب الخدمات فً نظام طبمً ان لكل طبما اعلى تمتلن 

الدنى، فضال عن عدد  اخر من مجموعه من الخدمات التً تمثله الطبمات ا

 ،الخدمات االكثر تعمٌدا

لذا و جد ان االنشطة الخدمٌة التً اهتمت لرفع كفاءه شبكه الطرق واستخدامها 

حركه النمل بٌن مدن محافظه االنبار فً كل من )الخدمة التعلٌمٌة، والخدمة 

وله ساعدت الصحٌة( اما الخدمة اإلدارٌة وجد انه فً جمٌع األلضٌة توجد دوائر د

على اداره دورها الفاعل لكافه المدن فاصبح تركٌز الباحثة على كل من) الخدمة 



التعلٌمٌة، والخدمة الصحٌة( لتوافد عدد كبٌر من الطلبة والمراجعٌن من االلضٌة 

. 

 Social Factors العوامل االجتماعٌة    

مال االفراد وهً من اهم الدوافع الرئٌسٌة التً تملك الحركة وتإدي الى انت

والجماعات من منطمه الى اخرى، وتزداد اهمٌه هذه الدوافع فً المناطك الرٌفٌة 

والدول النامٌة و تمل فً الدول المتمدمة ونظرا الى لوه العاللة والروابط 

االجتماعٌة بٌن االفراد والجماعات فتعتبر المناسبات االجتماعٌة سوء المفرحة  

لارب واالهل واالصدلاء ، سببا رئٌسٌا على االغلب منها او المحزنة  وزٌارة اال

فً خلك الحركة واالنتمال وزٌاده كثافتها فالعدٌد من االفراد ٌستغلون وسائل النمل 

العام والنمل الخاص مما ٌزٌد الحركة فً المرائب ، ولد بٌنت العدٌد من الدراسات 

 .ان المدن والمرى فً دول العالم النامٌة  تإكد هذه الحمٌمة
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