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 بإبياجاف تصبح الشركة االكثر احتراما , اف نقكـ 
 عمالئنا بأكبر قدر مف المنتجات كالحمكؿ في 
 الصناعة مف خالؿ افضؿ االشخاص كافضؿ

 التكنكلكجيا.
 
 
 
 
 
 

القياـ بتكفير المنتجات االمنة كالمتينة . اننا نقـك بتطكير 
اشكاؿ جديدة مف التكنكلكجيا مف منظكر االقتصاد في 

المكارد. تمثؿ البيئة بالنسبة لنا الطاقة كالحفاظ عمى 
القضية االكلى كاالىـ في اكلكياتنا حيث نعمؿ تجاه خمؽ 

 مجتمع مزدىر كعالـ نظيؼ .
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 المحتكيات

 

 

 

رقـ  فقرات المحكر المحاكر ت
 الصفحة

المنػػػت  -4ميػػػاـ الشػػػركة -3اىػػػداؼ الشػػػركة -2نبػػػذة عػػػف الشػػػركة -1 الممخص التنفيذم                                1
 -8الفػرص كالمخػاطر -7السػكؽ كالمبيعػات -6االفػراد -5كمقترح القيمة 
 الماليةالشكؤف -10خطة التطبيؽ كمنظكمة المشركع -9الكضع الراىف 

 

3 

 المنت  كمقترح القيمة    2
                                              

         

شػػػػرائح العمػػػػال  -3القيمػػػػة المقدمػػػػة لمزبػػػػكف -2الخػػػػدمات المقدمػػػػة -1
 نظاـ الجكدة-6تطكير الخدمات -5التنافس في الخدمة -4كاحتياجاتيـ 

 حماية المنت  -7

13 

ميارات -4االدارة الحالية -3اقساـ الشركة -2الكظيفي الحالي  الييكؿ-1 االفراد      3
عمميػػػات المػػػكارد -6الفجػػػكة فػػػي الميػػػارات كاالفػػػراد كمعالجتيػػػا -5الكػػػادر 
 الممحؽ االدارم-8خطة التنفيذ لممكارد البشرية -7البشرية 

30 

-4النمػك المتكقػع لمسػكؽ -3السػكؽ  ىيكؿ-2قاعدة العمال  الحالية -1 السكؽ كالمبيعات                            4
 التسكيؽ كالتركي  لمنتجات الشركة-5طبيعة المنافسة 

35 

الشػػراكات -3الكضػػع المسػػتقبمي كاالمنػػي لمتكريػػد -2سمسػػمة التكريػػد -1 خطة التطبيؽ كمنظكمة المشركع 5
التكقتيتػات الزمنيػة جنجػاز -6ممخص خطة التطبيؽ -5ضماف الجكدة -4

 استثمارات المدل القريب كالبعيد-8المشركع ادارة -7المشاريع 

57 

 64 المخاطر كطرؽ تجنبيا-2الفرص المتاحة كاستغالليا -1 الفرص كالمخاطر 6
 75 تقييـ المعدات كالمكجكدات-2كضع البنى التحتية الحالية -1 الكضع الراىف 7
الحسػػابات كالشػػؤكف -2كالراىنػػة البيانػػات الماليػػة عػػف الفتػػرة السػػابقة -1 الشكؤف المالية كالتقارير 8

 معمكمات المستثمريف-4البيانات االستباقية -3المالية 
78 

مبػػػالل المشػػػاريع المنجػػػزة لمفتػػػرة مػػػف -2الييكػػػؿ التنظيمػػػي لمشػػػركة -1 مالحؽ الخطة 9
-4جػػػدكؿ االليػػػات كالمكجػػػكدات -3مخطػػػط العمػػػال  -2 2017 -2012

نبػذة عػف  -6االقسػاـ تكزيع الككادر الفنية حسػب -5مخطط ادارة الجكدة 
 فريؽ االدارة لمشركة

85 
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 تنفيذمال ممخصال –1 

 

 نبذة عف الشركة 1-1
 ممتكالمعدات عالشركة العامة لصناعة السيارات  أف
  إنتاجسنة في مجاؿ  40اكثر مف لفترة تقريبا  

 كاالالت كالمعدات  كالمسحكبات   كاألبدافالحافالت 
 كخدمات مابعد الزراعية كالمسبككات  كالبطاريات 

 لتكفير ىذه المنتجات .المصنعيف المحمييف  أفضؿالبيع كتعتبر الشركة مف 
عادةاالستمرار في مسيرة النمك  إلىكتسعى الشركة  % مف حاجة 40البنا  كجعؿ الشركة تحتؿ  كا 

مف منتجاتيا المختمفة نتيجة لنمك السكؽ كالتطكر الحاصؿ لمبمد الذم يمر بمرحمة إعادة  السكؽ
تركزت سياسة الشركة عمى اف تبسط جناحييا عمى اكبر مساحة ممكنة مف  األعمار كالبنا .

 كتحضير اسكاؽ جديدة ليتـ استيعاب ماتصنعو بشكؿ دائـ كفعاؿ. االسكاؽ
( إحػدل شػركات كزارة الصػناعة كالمعػادف  SCAIE)  كالمعػدات  الشركة العامػة لصػناعة السػيارات

 -:بعد دم   الشركات الثالثة االتية  2016عاـ  تأسست

1970عاـ  تأسست         لمصناعات الميكانيكية                            لشركة العامة ا  

  1976 =    =                 الشركة العامة لصناعة السيارات                             

      1975=    =                                        الشػػػػػركة العامػػػػػة لصػػػػػناعة البطاريػػػػػات 
                 

 عممت الشركة خالؿ السنكات الماضية بمكجب عقكد مكضحة في أدناه :
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د تجميػع الشػاحنات كتنػاكؿ العقػ 1970.عقد التعاكف الفني مع شركة سافيـ الفرنسػية فػي سػنة 1  
 ( ببدف ثابت كقالب. x 2 4( طف )  10-2مف  )   متكسطة الحمكلة 

كتنػػاكؿ العقػػد تجميػػع  1972السػػكيد ( فػػي سػػنة  –.عقػػد التعػػاكف الفنػػي مػػع شػػركة ) سػػكانيا 2  
 ( ببدف ثابت كقالب كشاصي الباص . x 6 4( ك )  x 2 4( طف ) 16-12الشاحنات الثقيمة  )

كبمكجػػب العقػػد تػػـ تصػػنيع  1974الفنػػي مػػع شػػركة مككػػارت الينكاريػػة فػػي عػػاـ .عقػػد التعػػاكف 3
( بػػاص 8119)   2008عػاـ  إلػػىكقػد أنتجػت الشػػركة كمنػذ تأسيسػيا  الحػافالت المتكسػطة كالكبيػػرة

  بيف المدف كداخؿ المدف كالباصات المتكسطة .
 
 2017 -2013لألعكاـ  البطاريات عقكد تجييز  -4

    
كمصػنع تػابع لمشػركة العامػة لصػناعة  ضػمو تػـ كحاليػا ،  1975البطاريات عاـ  مصنع تأسس -5

 المفتكحػػػة صػػناعة البطاريػػػات الرصاصػػػية السػػػائمةىػػػك  المصػػػنع السػػيارات كالمعػػػدات ، اختصػػػاص 
ضػـ ، كي  كانتػاج الرصػاص بأنكاعػوالمغمقة مف تجميع األجػزا  النصػؼ مصػنعو المسػتكرده كالجافة 
 :المصنع 

 -النتػػاج البطاريػػات السػػائمة الحامضػػية فػػي مكقػػع الكزيريػػة 2كبابػػؿ 1بابػػؿ معامػػؿ .1
 بغداد .

 .بغداد -النكر النتاج البطاريات الجافة في مكقع ابك غريب معمؿ .2

  -مسػػػبؾ الرصػػػاص النتػػػاج الرصػػػاص النقػػػي كالسػػػبائكي فػػػي مكقػػػع خػػػاف ضػػػارم .3
 االنبار.

 الكمٌة المبلغ /الف دٌنار الوزارة اسم العقد

تجهٌز بطارٌات حامضٌة مختلفة 
 األحجام 

 

,586,789 الدفاع بطارٌة 5959   

تجهٌز بطارٌات حامضٌة  مختلفة 
 األحجام 

 

بطارٌة 8999 897,999 الداخلٌة  

تجهٌز بطارٌات قاعدٌة / نٌكل 
 كادٌمٌوم

 

سٌت  59 057,699 الكهرباء  
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        الزراعيػػػة كمضػػػخات الػػػرم معمػػػؿ االالت كالمعػػػدات الزراعيػػػة ,كتشػػػمؿ الجػػػرارتتػػػـ تاسػػػيس   -6

كفقا  لالتفاقية المبرمة بيف  العراقي كاالتحػاد السػكفيتي التػي تػـ تكقيعيػا  فػي مطمػع السػتينات مػف 
كبعػد ذلػؾ تػـ  1970القرف الماضي النتػاج العػدد كاالالت الزراعيػة .بػدات عمميػة التشػغيؿ فػي عػاـ 

 اضافة خطيف انتاجييف مختمفيف كعمى النحك التالي:
بمكجػػب اتفاقيػػة التعػػاكف مػػع شػػركة  1986خػػط تجميػػع السػػاحبات كالػػذم تػػـ انشػػائو  عػػاـ  -

 زيتكر الجيكية
مػػػف قبػػػؿ   انتػػػر سػػػيكما   جنتػػػاج  1988خػػػط المضػػػخات االركائيػػػة الػػػذم انشػػػأ فػػػي عػػػاـ  -

 المضخات االركائية كبكفا ات مختمفة . 
 

                                             
معمؿ العدد كاألدكات االحتياطية  في العقد الستيني مف قبؿ االتحاد السكفيتي كيشػمؿ  تـ انشا  -

قسميف ) العدد كالمكاد االحتياطية(.كقد تـ دم  القسميف فػي قسػـ كاحػد تػـ تسػميتو مػؤخرا بمعمػؿ 
 أنتاج المستمزمات كالمكاد االحتياطية.

ؽ كاالتحاد  السكفيتي التي تـ تكقيعيا في المسبؾ  بمكجب االتفاقية المبرمة بيف  العراتـ تاسيس -
مطمع الستينات مف القرف الماضي جنتاج العدد كاآلالت الزراعية  آنذاؾ.كبدأت عممية التشغيؿ عػاـ 

حيػػث كانػػت جميػػع المعػػدات ركسػػية المنشػػأ كتػػـ اسػػتبداؿ الػػبعض منيػػا بػػأخرل مػػف كمػػف   1971
 .1981-1976مناشيئ غربية بالفترة مابيف 

مػف  الحتياجاتػوطػاع الزراعػي مػف خػالؿ تمبيتيػا قالمكننػة فػي الدرجػة  الشػركة فػي رفػعحيث تساىـ 
أنكاعيػا حيػث  بػاختالؼكالمعدات الزراعية كالمضخات كأجيػزة الػرم بػالرش الحديثػة  كاآلالتالمكائف 

ألػؼ  220حاصػده ك 3400ألػؼ جػرار زراعػي ك 83(أكثػر مػف 2002بمل ماتـ تسكيقو لغايػة عػاـ ) 
 آالؼ المضخات كأجيزة الرم بالرش كالعدد اليدكية كالبراغي كالصامكالت  .إضافة إلى  آلة زراعيو

 
الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة لحػػػافالت سػػػيارات الصػػػالكف كالبيػػػؾ اب كاإنتػػػاج ب حاليػػػا الشػػػركة  قامػػػتك   

لمكػػػائف كاألآلت  كالمعػػػدات الزراعيػػػة اك ت التخصصػػػية معػػػداكال كالشػػػاحنات كالمسػػػحكبات كاألبػػػداف
كذلػؾ بالتعػاكف مػع الشػركات  بمختمػؼ أنكاعيػاكالبطاريػات   الحديثػة كأجيزة الرم بالرشكالمضخات 
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 حجـ السكؽ لككف البمػد يمػر بمرحمػة أعمػار لتغطية الطاقات التصميمية  إلىكالكصكؿ االستثمارية 
 صناعة .الف خالؿ امتالؾ تكنكلكجيا متقدمة لمكاكبة التطكرات الحاصمة في م كبنا  

كاف نسػب التحقػؽ الطاقػات التصػميمية . إلػىبيػدؼ الكصػكؿ  سنكات  خمسالخطة المعدة لمدة  أف
 -مف الطاقة اجنتاجية التصميمية المخططة كما يمي :

 
 
 % 50        األكلىالسنة  
 % 70   السنة الثانية      
 % 80   السنة الثالثة      

 %90السنة الرابعة         
 %100السنة الخامسة      

 
 
 
 أىداؼ الشركة1-2

 1  -   تطكير أدا  الشركة في مجاؿ اختصاصيا  كيككف تحقيؽ ىذا

اليدؼ عف طريؽ  تطكير الكادر كشرا  مكاد أكلية كمستمزمات    

رئيسية لممنتجات كتـ تكفير مكائف كمعدات   إنتاج كمككنات  

نشا  أبنية جديدة كتطكير جكدة   جديدة كصيانة األبنية الحالية كا 

 المنت  كجعمو منافسا لممنتجات الدكلية محميا كفي دكؿ الجكار .

مف التطكر  مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة لالستفادةإقامة شراكة كتعاكف  -2
 التصنيع . الحاصؿ في تكنكلكجيا

رباح لجميع األطراؼ لككف الشركة ىي الكحيدة   -3 التعاكف مع المستثمريف ادل إلى تحقيؽ فكائد كا 
مكانيات فن ية متخصصة كالمتخصصة في إنتاجيا ىذا باجضافة إلى امتالؾ الشركة خبرات عالية كا 

 

    
    
    
    
    

0%

50%

100%

 ٌ               ً ٌ            

50%

70%
80%

90%
100%

مخطط تطور الطاقات ا نتاجٌة
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الالنمطية مثؿ الصناعات النفطية  كاليياكؿ الحديدية كالجسكر  ؿكمتقدمة في مجاؿ إنتاج األعما
 كالكرفانات كمحطات تصفية المياه .

 سنكات القادمة . الخمسزيادة أرباح الشركة كبنسب مختمفة خالؿ  -4
 ( ISOى شيادة الجكدة )االرتقا  بالطاقات اجنتاجية كتحسيف النكعية مف خالؿ الحصكؿ عم -5
   اف تصبح الشركة المصدر الكحيد لتجييز البطاريات في العراؽ عف طريؽ فتح مكاقع معامؿ  -6

 في شماؿ كجنكب العراؽ .
تغطية حاجة السكؽ مف البطاريات الجافة )عديمة االدامة( كبطاريات الطاقة الشمسية  -7

 %.100كالبطاريات  السائمة كلمختمؼ السعات كبنسبة 
 .تح اسكاؽ كمنافذ بيع جديدة ف -8
 ئدة في البمد لمنتجات السيارات كالخدمات.\تصبح الشركة الر-9

االبقا  عمى كضع قكم في مجاالت القدرة االنتاجية كالمكارد البشرية كالبحث كالتطكير  -10
 لمعمال  . كالخدمات المكجية 

 كالعامميف بيا.مكاصمة المسيرة لتحقيؽ قيمة لمشركا  كالزبائف  -11
 
 مياـ الشركة 1-3 

 تمتـز الشركة العامة لصناعة السيارات كالمعدات بتكفير منتجات 
 صناعية كاستيالكية كالتي تنت  كفؽ احدث التصاميـ كالمكاصفات

 القياسية العالمية كبإشراؼ ككادر ىندسية كفنية متخصصة كالتي تعمؿ دائما  
 عمى تحسيف منتجاتنا ألجؿ كصكؿ الشركة إلى أعمى درجات التطكر الفني في السكؽ . 

                                                                     
ضمف  كتمتـز الشركة بتكفير كافة االلتزامات كالطمبات المختمفة  كتنفيذ العقكد مع كزارات الدكلة

كبمكاصفات جكدة عالية  كتعمؿ الشركة عمى تحسيف كفا ة المنت  كرفع  السقؼ الزمني المطمكب
 الحديثة. جكدتو كبما يتكاكب مع التكنكلكجيا

 
 المنت  كمقترح القيمة 1-4

تقـك عمى ضركرة مراعاة االعتبارات االجتماعية  شركاتإف فمسفة المسؤكلية االجتماعية لم
كاألخالقية في الممارسات اجنتاجية كالتسكيقية، التي تنادل بيا الجمعيات كالييئات كالمنظمات 
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القائمة عمى الدفاع عف البيئة كحماية المستيمؾ، ككذا ضركرة المكازنة بيف المصالح المتناقضة 
كف اجخالؿ بمصمحة المجتمع كتحقيؽ الرضا العاـ في نفس كالمتمثمة في تعظيـ الربح لممنظمة د

 الكقت.
 :هناك ثالثة أبعاد لفوائد المنتج وهً  -9 

 .ا عتماد على السلع    -أ 

 .مناسبة السلع  حتٌاجات العمٌل  -ب 

 .أداء السلع لوظائفها   -ج 

 :هناك أربعة أبعاد لفوائد الخدمة وهً   -5

 .التعامل مع العمالء أسالٌب العاملٌن فً    -أ 

 .ا ستجابةسرعة   -ب 

 .تطوٌر السلعة باستمرار   -ج 

 الطلبات    -د 

 :هناك بعدان لفوائد العالقات وهما   -0

 .العالقات بٌن العمالء والشركة    -أ 

 .بالعمالء الشركةاهتمام   -ب 

 : هناك أربعة أبعاد للتضحٌات غٌر المالٌة وهً   -4

 .الالزم لحصول العمٌل على المنتجالجهد     -أ 

 .الزمن المهدر فً التأخٌر  -ب 

 .مخاطر أداء المنتج   -ج 

 .عدم توفر المنتج    -د 

 : هناك ثالثة أبعاد للتضحٌات المالٌة وهً -9

 .المخاطر المالٌة من شراء المنتج    -أ 
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 .ٌتناسب سعر المنتج مع العمالء  -ب 

 .لتكالٌف الصٌانة وا بدا   -ج 

 :هناك خمسة أبعاد للقٌمة المدركة بواسطة العمالء وهً -7

 .الخدمات المقدمة    -أ 

 .ا بتكار  -ب 

 .الجودة   -ج 

 .التحكم بالتكلفة    -د 

 .سرعة مقابلة احتٌاجات العمالء    -ه 

لفوائد المنتج على القٌمة التً ٌدركها العمٌل، وٌرجع ذلك إلى أن اهتمام  معنويٌوجد تأثٌر    -6

المنظمة بالمنتج مما أدى إلى تحسٌن الفوائد الكلٌة التً ٌحصل علٌها العمٌل وبناء على هذه 

 .النتٌجة تم قبول الفرض

إلى أن اهتمام ٌوجد تأثٌر معنوى لفوائد الخدمة على القٌمة التً ٌدركها العمٌل، وٌرجع ذلك  -8

المنظمة بالخدمة أدى إلى تحسٌن الفوائد الكلٌة التً ٌحصل علٌها العمٌل وبناء على هذه النتٌجة 

 .تم قبول الفرض

ٌوجد تأثٌر معنوى لفوائد العالقات مع العمالء على القٌمة التً ٌدركها العمٌل، وٌرجع ذلك   -5

لى تحسٌن الفوائد الكلٌة التً بحصل علٌها إلى أن اهتمام المنظمة بالعالقات مع العمالء أدى إ

 .العمٌل وبناء على هذه النتٌجة تم قبول الفرض

ٌوجد تأثٌر معنوى للفوائد الكلٌة على القٌمة التً ٌدركها العمٌل، وٌرجع ذلك إلى أن اهتمام  -99

النتٌجة تم المنظمة بالفوائد الكلٌة ٌؤدي إلى تحسٌن إدراك العمالء لقٌمة المنتج وبناء على هذه 

 .قبول الفرض

للتضحٌات غٌر المالٌة على القٌمة المدركة. ألن اهتمام المنظمة بتقلٌل  معنويٌوجد تأثٌر  -99

التضحٌات المقدمة من العمالء للحصول على المنتج ٌؤدي إلى تحسٌن إدراك العمالء لقٌمة 

 .المنتج، وبناء على هذه النتٌجة تم قبول الفرض

 سعر المنتجٌوجد تأثٌرمعنوى إٌجابً للتضحٌات المالٌة على القٌمة المدركة. ألن ارتفاع  -95

المنتج أو ٌحمل عالمة تجارٌة مشهورة، مما ٌؤدي إلى تحسٌن إدراك العمالء لقٌمة  مؤشر لجودة

 .المنتج، وبناء على هذه النتٌجة تم رفض الفرض
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مة المدركة بواسطة العمالء. ألن اهتمام وجد تأثٌر معنوى للتضحٌات الكلٌة علً القٌ -90

المنظمة بتقلٌل التضحٌات المقدمة من العمالء للحصول على المنتج ٌؤدي إلى تحسٌن إدراك 

 .العمالء لقٌمة المنتج، وبناء على هذه النتٌجة تم قبول الفرض

بتقلٌل ٌوجد تأثٌر معنوى للقٌمة المدركة على المٌزة التنافسٌة. ألن اهتمام المنظمة  -94

التضحٌات الكلٌة المقدمة من العمالء للحصول على المنتج وزٌادة الفوائد الكلٌة التً ٌحصل 

علٌها العمالء، ٌؤدي إلى تحسٌن إدراك العمالء لقٌمة المنتج، وبالتالً تحسٌن المٌزة التنافسٌة 

 .لفرضللشركات لثقة العمالء بها وزٌادة و ئهم لها وبناء على هذه النتٌجة تم قبول ا

ٌجب على مقدم المنتج أوالخدمة أن ٌتذكر دائما أن العمٌل سٌتلقى العدٌد من النتائج بعد  -99

 .استخدام المنتج و  ٌمكن أن تكون كلها اٌجابٌة أو كلها سلبٌة

 .ٌجب على المسوقٌن ا هتمام بالخدمة المقدمة للعمالء، ألن الخدمة المتمٌزة تدعم المنتج   -97

 .األهتمام بالعالقات ألن لها تأثٌرهام على القٌمة المدركةٌجب    -96

ٌجب التركٌز من المدٌرٌن على عنصر الوقت ألنه من المتغٌرات المهمة التً ٌأخذها بعض   -98

 .العمالء فً األعتبار

تحت ضغوط تخفٌض التكالٌف قد ٌنظر العمٌل إلى السعر فقط وٌتغاضى عن المزاٌا األخرى    -95

وبالتالً ٌجب أن تتم مساعدة العمٌل على فهم وتصدٌق القٌمة الفائقة التً تقدمها له المقدمة 

 .الشركة

 السياراتمصنع 
أساسية لخدمة المكاطنيف كتمبية طمكحاتيـ كتمعب دكرا ميما في حممة البنا    تلمنتجاا تعتبر

كاألعمار كتخدـ قطاعات الصناعة كالتجارة كاالستيالكي كقطاع النقؿ العاـ كالخاص كىناؾ منتجات 
أخرل مثؿ مصافي النفط كالكرفانات كاليياكؿ الحديدية تخدـ قطاع النفط كاجسكاف كالتعمير 

مكانية في تنفيذ كتصنيع المنتجات الغير قياسية كالتي تطمب مف قبؿ دكائر الدكلة كالجسكر . ك  ا 
كالقطاعات األخرل كمف ىذه المنتجات أعمدة الكيربا  ، أبراج االتصاالت ، كحدات تصفية المياه، 

ليشمؿ مقطكرات نقؿ الكقكد بأنكاعو كبمختمؼ السعات  االنتاجتكسيع نطاؽ تـ مدف األلعاب . ك 
 دات التخصصية مثؿ االطفا  ككابسة النفايات كرافعات االنارة كغيرىا. كالمع

 البطارياتمصنع 
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تخدـ  احتياجات القطاعيف العاـ كالخاص مف  البطاريات السائمة كالجافة المختمفة السعات كحسب 
قيمة اضافية لمعمال  تتمثؿ بخدمات ما بعد البيع كضماف المنت  تقديـ يتـ حاجة السكؽ ، كما 

رساؿ لمدة ستة اشير اضافة الى اعتماد مبدأ جديد حاليا كىك فحص المنت  لدل الزبكف مف خالؿ ا
مخكؿ فني لدكائر الدكلة بالذات. كاعتماد  مبدأ التعكيض في البيع يعتبر كخاصية اضافية 

 .مستيمؾلم
 -عمال   ىػػػػػػػـ :ال

 دكائر الدكلة كافة كبشكؿ رئيسي كزارات ) الدفاع ، الداخمية كالنفط(. .1

 القطاع الخاص كيشمؿ الككال  كالمكاطنيف كافة . .2

 : منتجات الحاليػػػػػةالتشمؿ 
،  75،  60،  55بطاريات سائمة حامضية بالستيكية مفتكحة بالسعات) -1

 ( أمبير    150،  135،  120،  90

بطاريات سائمة حامضية مغمقة عديمة االدامة )مختمفة السعات( مف  -2
 تجميع األجزا  النصؼ مصنعة بعقكد التصنيع لمغير

 AAA، بطارية ريمكت  AA، بطارية نكع قمـ  1Gبطارية حجـ كبير  -3

 ما  مقطر ال أيكني -4

 محمكؿ حامض البطارية -5

سعى  مستمر الى استحداث خطكط انتاجية جديدة لمكاكبة التطكر الحاصؿ قي تكنكلكجيا    
( SMFالتعاقد عمى تجييز كنصب كتشغيؿ خط جديد النتاج بطارية )تـ صناعة البطاريات ، اذ 

بشكؿ كبير في  ة( أمبير المرغكب 100، 90،  74،  62)جافة ذات العيف السحرية( بالسعات) 
الى التعاقد  التخطيط ،  1االسكاؽ المحمية ، كحاليا في مرحمة التجييز كالنصب في معمؿ بابؿ
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 –تطكير البطارية السائمة الى سبيكة )رصاص تـ لتجييز خط بطاريات الطاقة الشمسية ، كما 
( أم انتاج بطارية  لمحصكؿ عمى  ىناؾ خطة ؿ النكر، كبالنسبة لمعم 2في معمؿ بابؿ MFكالسيـك

 عقكد استثمارية لنصب خطكط جديدة تشمؿ:
 كادميـك -انتاج البطاريات الصناعية نيكؿ  -1

 انتاج البطاريات الصناعية -2

 أيكف -انتاج بطاريات الميثيـك  -3

 مع ممحقاتيا UPSانتاج بطارية  -4

عمى تطكير كصيانة االفراف كالمعدات لزيادة الطاقة  مستمرعمؿ فالأما بالنسبة لمسبؾ الرصاص 
لنصب خط انتاجي جديد لتدكير المخمفات البالستيكية ليتسنى عرض المسبؾ  كالسعياالنتاجية 

 كفرصة استثمارية.
 يؾمصنع الميكان

 -تخصص  في انتاج مايمي :يك 
 نتا ج اآلالت الزراعية الساحبات كاآلالت الزراعية . تقـك بتجميع مختمؼ أنكاع الساحبات كا 

 طف،المحاريث بأنكاعيا، آلة التسكية، المرازة ،فاتح السكاقي... الخ (4)العربة القالبة 
  ككذلؾ البيكت البالستيكية. ( –المحكرية  –الثابتة  –منظكمات الرم الحديثة ) المتحركة 

  ).إنتاج اليياكؿ مف) الكرفانات كاألعمدة المشبكة كالمعدات الغير قياسية 

  إنتاج جميع مستمزمات اجنتاج لحساب معامؿ الشركة األخرل مف العدد كالقكالب كالتراتيب
 كقطع الغيار. 
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 االفراد 1-5

(موظف وهذا ٌمثل أعلى مستوى للتوظٌف نتٌجة دمج   9989موظفً الشركة الكلً)ٌبلغ عدد 

 البطارٌات(. -المٌكانٌكٌة-ثالث شركات )السٌارات

كادر الشركة ٌمتلك خبرات وكفاءة فنٌة عالٌة ولكن تبقى الحاجة الى تطوٌر مالكات الشركة عن 

طرٌق التدرٌب لمواكبة التطور التقنً فً صناعة السٌارات بمختلف انواعها وصناعة كافة 

المكائن والمعدات والمضخات الزراعٌة واجهزة الري  وتصنٌع البطارٌات بكافة انواعها 

رض استٌعاب كافة طاقات الشركة من المالكات الوظٌفٌة والوصول الى الطاقات واحجامها لغ

 خطة إلعادة هٌكلٌة الشركة.   توجدالتصمٌمٌة للشركة.  

 
 السكؽ كالمبيعات 1-6

حيث تعبػر عػف امػاؿ  تعتير خطة التسكيؽ عنصرا مف عناصر الخطة االستراتيجية العامة الم شركة
الشػػركة كتطمعاتيػػا نحػػك تحقيػػؽ النجػػاح فػػي السػػكؽ , كبالتػػالي تصػػبح الخطػػة بمثابػػة المكجػػو العػػاـ 

عمػػى كسػػائؿ كاجػػرا ات لتحقيػػؽ اىػػداؼ الشػػركة . كمػػا كتعتبػػر خطػػة التسػػكيؽ كثيقػػة عمػػؿ تحتػػكم 
 التشغيؿ كالية التحكـ الشاممة لمجيات المرتبطة بادارة منتجات الشركة.

ىي الكسيمة المثمى لمتخطيط المستقبمي حيث ترسى القكاعد االساسية التػي يجػب التسكيؽ  اف خطة
بمكجبيػػػا تكجيػػػو امكانيػػػات الشػػػركة كمكاردىػػػا نحػػػك غاياتيػػػا النيائيػػػة لتحقيػػػؽ مسػػػتكيات المبيعػػػات 

 كاقتناع المستيمؾ بيا كاقبالو عمييا.المستيدفة 
 
 -:  2018ِٚمزشح خطخ  2017ادٔبٖ جذٚي ٠ج١ٓ خطخ  
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الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات // جدول رقم )1( /  مقترح الخطة االنتاجية لعام / 2018 // المبالغ // مليون دينار 

كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية 
قيمة باالسعار 

المخططة

4100-50-12523754891224535.9921923عددأبدان قالبة متنوعة

00……….…001215600عددأبدان ثابتة متنوعة

1000-…5014502469624629.524843عددصهاريج متنوعة

1012504…2510501250412553.54852عددمسحوبة قالبة 21 م3

19268..2068012408124866071عددمسحوبات ) 35 – 45 طن (

14674401120360526.61579.8353533833880240طنمنتجات  غير قياسية وهياكل

5110-…50050002424024227.83255عددتصنيع كرفانات

2313816008…3774741112013920120171123236عددشواصي شاحنات مختلفة

2800-28-100130050650364683636عددشاحنات ) عقود مشاركة (

00…………0012014400عددشاحنات من 2-5 طن ) عقود مشاركة (

1032884……40011200250700025070006363عددمعدات تخصصية ) عقود مشاركة (

771365-77-30501525021001050048024001616عددحافالت مختلفة ) عقود مشاركة (

404200242520484860.14412011610093202100عددمعدات تخصصية ) تصنيع داخل الشركة (

00…………00350052.500عددخدمات  مابعد البيع

3316791175.3-33-5508038556360002520024000168004444عددتجميع سيارات الصالون )مشاركة (

3807209.385……568000312402720001496027200014960166160قياسيةبطارية سائلة

9799448.997…………220000011002200000110000لتر ماء مقطر

ٌتبع لطفا    

كميةقيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية
قيمة باالسعار 

المخططة

1671213-29-36001080034701041024508769.86881عددالساحبات ) عقود مشاركة (

4500225001758753001112.57571271470عددآالالت الزراعية ) تصنيع داخل الشركة (

203500……0012522501503042عددحاصدات ) عقود مشاركة (

200.………003009903001008عدداجهزة الري بالرش ) عقود مشاركة (

800-11-7503750022511250200104002727عدداجهزة الري بالرش ) تصنيع داخل الشركة (

00.……10006000500300050030005050عددبيت بالستيكي ) تصنيع داخل الشركة (

1223595.682-242013108097.594945.088المجموع

المتحقق لغاية 30/6/2017

مصنع 

الصناعات 

الميكانيكية

مقترحات خطة االنتاج لعام / 2018
نسبة استغالل الطاقة المتاحة % 

المخططة / المتاحة %

نسبة التطور في خطة عام 

2018 عن 2017
المتحقق لغاية 30/6/2017 خطة عام 2017الطاقات المتاحة

اسم المنتج اسم المصنع 

وحدة القياس

مقترحات خطة االنتاج لعام / 2018خطة عام 2017الطاقات المتاحة
نسبة استغالل الطاقة المتاحة % 

المخططة / المتاحة %

نسبة التطور في خطة عام 

2018 عن 2017

وحدة القياس

مصنع االبدان 

والمعدات الثقيلة

مصنع البطاريات

اسم المنتج اسم المصنع 

مصنع انتاج 

السيارات 

والعجالت 

التخصصية
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 -وبٌزٟ: 2018ِٚٓ اٌّزٛلغ اْ ٠ىْٛ دجُ اٌّج١ؼبد ٚاٌزذممبد ٌؼبَ 

 

 اٌم١ّخ اٌى١ّخ اسُ إٌّزج اٌّظٕغ د

 

 

 

 1- 

 

 

 ِظٕغ

 االثذاْ 

 ٚاٌّؼذاد 

 اٌثم١ٍخ

 535.992 24 أبدان قالبة متنوعة

 0 0 أبدان ثابتة متنوعة 
 629.52 24 صهارٌج متنوعة
 21مسحوبة قالبة 

 553.5 12 3م

 – 35مسحوبات ) 
 486 12 طن ( 45

منتجات  غٌر قٌاسٌة 
 1579.8 526.6 وهٌاكل   

 227.832 24 تصنٌع كرفانات

 

 

 

 

 

2- 

 

 

 

 ِظٕغ 

 اٌس١بساد

 ٚاٌؼجالد 

 اٌزخظظ١خ

شواصً شاحنات 
 مختلفة 

120 17112 

شاحنات ) عقود 
 468 36 مشاركة (

طن  5-2شاحنات من 
 0 0 ) عقود مشاركة (

معدات تخصصٌة ) 
 7000 250 عقود مشاركة (

حافالت مختلفة ) 
 2400 480 عقود مشاركة (

معدات تخصصٌة ) 
 4860.144 48 تصنٌع داخل الشركة ( 

 0 0 خدمات  مابعد البٌع 
تجمٌع سٌارات 

 16800 24000 الصالون )مشاركة (

 ِظٕغ -3

 اٌجطبس٠بد

 14960 272000 بطارٌة سائلة 
 0 0 ماء مقطر 

 

 

 

 

 

 

4- 

 

 

 

 

 

 ِظٕغ

 اٌظٕبػبد 

 ا١ٌّىب١ٔى١خ

الساحبات ) عقود 
 مشاركة ( 

2450 8769.8 

آ  ت الزراعٌة ) 
تصنٌع داخل الشركة 

  ) 
300 1112.5 

حاصدات ) عقود 
 مشاركة ( 

150 3042 

اجهزة الري بالرش 
 ) عقود مشاركة ( 

300 1008 

اجهزة الري بالرش 
) تصنٌع داخل 
 الشركة (  

200 10400 

بٌت بالستٌكً ) 
تصنٌع داخل الشركة 

  ) 
500 3000 
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 94945.09   اٌّجّٛع 

 

 

 

 

 اٌفشص ٚاٌّخبطش 1-7
 

 رذ١ًٍ اٌّخبطش
 

 دمػا بعػرائػدة فػي مجػاؿ إنتػاج الحػافالت كالشػاحنات كاألبػداف كالمسػحكبات كخػدمات ال تعتبر 
دخمػػػت فػػػي مجػػػاؿ انتػػػاج كتجميػػػع  سػػػيارات الصػػػالكف كالبيػػػؾ اب  2011البيػػػع كمنػػػذ عػػػاـ 

جيدة كطكيمة األمد مع الزبائف  تبالتعاكف مع الشركات االستثمارية كتسعى إلى إقامة عالقا
الجكدة مع أفضؿ الخدمات . كتمتـز الشركة بتمبية احتياجػات مف خالؿ إنتاج منتجات عالية 

 2000ميندس كبحدكد  280مكظؼ  ك خمسة االؼالزبائف كيزيد عدد المكظفيف فييا عمى 
مشػػغؿ خػػط إنتػػاج كيعمػػؿ ىػػؤال  جمعيػػا عمػػى تمبيػػة احتياجػػات العمػػال  كىنػػاؾ فرصػػة كبيػػرة 
لمحصكؿ عمى التمكيؿ كالخبرة اجدارية لككف الشػركة تابعػة لػكزارة الصػناعة كالمعػادف كالتػي 

 تربطيا عالقة قكية مع الحككمة العراقية.
   الزراعيػة فػي العػراؽ ..حيػث المكػائف كاألآلت  كالمعػدات  جنتػاجكؿ مشركع صناعي اتعتبر

مػف المكػائف  الحتياجاتػوطاع الزراعي مف خالؿ تمبيتيػا قالمكننة في الدرجة  تساىـ في رفع
  أنكاعيػػػا بػػػاختالؼكاألآلت  كالمعػػػدات الزراعيػػػة كالمضػػػخات كأجيػػػزة الػػػرم بػػػالرش الحديثػػػة 

عػػػراؽ كتسػػػعى باعتبارىػػػا أكؿ مشػػػركع صػػػناعي جنتػػػاج المكػػػائف كالمعػػػدات الزراعيػػػة فػػػي ال
 لالستمرار في النمك كالتطكر الستعادة دكرىا الريادم في الصناعة العراقية .

مػف المكػائف  الحتياجاتػوطاع الزراعي مف خالؿ تمبيتيا قالمكننة في الدرجة  حيث تساىـ  في رفع  
 .أنكاعيا باختالؼكاألآلت كالمعدات الزراعية كالمضخات كأجيزة الرم بالرش الحديثة 

  لجأت الشركة إلى اسػتخداـ إمكانياتيػا كخبراتيػا العريقػة بإنتػاج منتجػات تمبػي حالػة الطمػب
فػي السػكؽ مثػؿ إنتػاج األعمػدة الكيربائيػػة المشػبكة كمحطػات تصػفية الميػاه كعربػات نقػػؿ 
مختمفػػة األحجػػاـ كتصػػنيع كرفانػػات مختمفػػة األنػػكاع كاسػػتيراد أجػػزا  السػػاحبات كتجميعيػػا 

كالعػاـ  كتعػاني  بالكقػت الحاضػر مػف شػدة منافسػة منتجػات بعػض  كبيعيا لمقطاع الخاص
 .الشركات المحمية كالخارجية لمنتجات الشركة 
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  تسػػعى باعتبارىػػا احػػد المشػػاريع الرائػػدة فػػي الػػكطف العربػػي   فػػي النمػػك كالتطػػكر السػػتعادة
ف دكرىا الريػادم فػي الصػناعة العراقيػة كالعػكدة بقػكة لممارسػة تخصصػيا فػي إنتػاج المكػائ

  .كالمعدات الزراعية 
 

  تصنيع البطاريات بأنكاعيػػػػا كبمختمػؼ السػعات ، كتعتبػر المصػدر المحمػي الكحيػد لتصػنيع
البطاريات ، كتسعى  الى االسػتمرار فػي تطػكير عمميػا كاضػافة خطػكط انتاجيػة جديػدة كاف 

يػات تصبح احدل أبرز الشركات الصناعية الرائدة في مجاؿ عمميا مف خالؿ مصانع البطار 
 -التالية:

 -مػؿ بابػؿ النتػاج البطاريػات السػائمة الحامضػية فػي مكقػع الكزيريػةامع .1
 بغداد .

 .بغداد -معمؿ النكر النتاج البطاريات الجافة في مكقع ابك غريب .2

مسػػػبؾ الرصػػػاص النتػػػاج الرصػػػاص النقػػػي كالسػػػبائكي فػػػي مكقػػػع خػػػاف  .3
 االنبار.  -ضارم

  ٓرسؼٝ اٌٝ البِةخ ػاللةبد ج١ةذح ِٚزٛاطةٍخ ِةغ ػّالنٙةب ِةٓ اٌمطةبػ١ٓ اٌؼةبَ ٚاٌخةبص ػة

سةةؼبس ٚاٌظةةؼٛد ثب ٔزةةبم ٚرمةةذ٠ُ ِٕزجةةبد ػب١ٌةةخ اٌجةةٛدح   ٚسةةذ دبجةةخ االطش٠ةةك رخفةة١  

  .اٌسٛق اٌّذ١ٍخ 

 

 اٌٛضغ اٌشا٘ٓ 1-8
 

الصناعية االستيالكية لمقطاعيف  األسكاؽفي كالمعدات تشارؾ الشركة العامة لصناعة السيارات 
مف حاجة السكؽ كنتيجة لنمك السكؽ كالتطكر الحاصؿ  يدة كتحتؿ حاليا  نسبة جالعاـ كالخاص 
 .اعمى سنكات القادمة بنسبة  الخمستككف حصة الشركة مف السكؽ خالؿ  أففي البمد نتكقع 

 خطة التطبيؽ كمنظكمة المشركع 1-9
 
 * تحديث التكنكلكجيا المستعممة     
 * تحديث لمبنى التحتية .    
 * استقطاب كالتعاكف مع مستثمرم القطاع الخاص .    
 القكم بإدارة المشاريع كتنفيذ الميزانية . ـ* االلتزا    
 * المحافظة عمى العالقات الجيدة مع كزارة الصناعة كالمعادف .    
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 لتطكير . * االىتماـ بالبحكث كا    
 * زيادة تدريب القطاعات الفنية في الشركة .    
 تطكير قدرات المبيعات كالتسكيؽ كالدعاية كاالعالف . •    
 االستمرار بتطكير خطكط االنتاج كبما يتناسب كحجـ التطكر العالمي سنكيان. •    
 المنافسة مف خالؿ اعطا  فترة ضماف أعمى مف السكؽ المحمي . •    
 فرض رسـك كضرائب مف قبؿ الدكلة عمى المنتجات المستكردة. •    
 كضع ضكابط سعرية لمسكؽ كالشركات لممكازنة بينيـ. •    
 التكسع في اسكاؽ جديدة كاقامة عالقات مع عمال  جدد. •  
 
 
 الشكؤف المالية  1-10

 البيانات المالية 
 نمكا في إيراداتيا كالمعدات يتكقع أف تشيد الشركة العامة لصناعة السيارات 

 ..القادمة . الخمسةخالؿ السنكات 
 
 
 
 
 

 
 

 الفترة السابقة كالنمك المتكقع  إيرادات
 . 2017  - 2013لمسنكات المتحقؽ  اجنتاجمخطط يبيف قيـ  أدناه 
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 المنت  كمقترح القيمة -2 
 
 
 
 
 
       الخدمات المقدمة 2-1

       -:أدناهالجدكؿ  بالتالية كحس المنتجاتتقـك الشركة حاليا بإنتاج 
 

اٌطبلخ  إٌّزج د

 اٌّزبدخ

 

1- 

 أبدان قالبة متنوعة
 

125 

 

 
  0 أبدان ثابتة متنوعة  -2

3- 

 50 صهارٌج متنوعة

 
4- 

 25 3م 21مسحوبة قالبة 

 
5- 

 20 طن ( 45 – 35مسحوبات ) 

 
  1467 منتجات  غٌر قٌاسٌة وهٌاكل    -6
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7- 

 500 تصنٌع كرفانات

 
  

 

8- 
 
 
 
 
 

 شواصً شاحنات مختلفة

 
 
 
 
 

377 
 
 

 

 

 

   
  

9- 

 100 شاحنات ) عقود مشاركة (

 
10

طن ) عقود  5-2شاحنات من  -
 مشاركة (

0 

 
11

معدات تخصصٌة ) عقود  -
 مشاركة (

400 

 
12

- 
حافالت مختلفة ) عقود 

 مشاركة (
3050 

 
13

معدات تخصصٌة ) تصنٌع  -
 داخل الشركة ( 

40 

 
14

- 
 0 خدمات  مابعد البٌع 

 

15

تجمٌع سٌارات الصالون  -
 )مشاركة (

55080 
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16

- 
 بطارٌة سائلة 

568000 

 

17

- 
 / لتر ماء مقطر 

2200000  

    

18

- 

 3600 الساحبات ) عقود مشاركة ( 

 
19

- 

آ  ت الزراعٌة ) تصنٌع 
 داخل الشركة (  

4500 

 

 
20

- 
 0 حاصدات ) عقود مشاركة ( 

 

21

- 
اجهزة الري بالرش ) عقود 

 0 مشاركة ( 

 

22

اجهزة الري بالرش ) تصنٌع  -
 داخل الشركة (  

750 

 
23

بٌت بالستٌكً ) تصنٌع داخل  -
 الشركة (  

1000 
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 -مكزع عمى معامؿ الشركة ككاالتي: اجنتاجكيككف 

-1   مصنع انتاج السيارات كالعجالت التخصصية   

 مصنع الصناعات الميكانيكية -2
 مصنع االبداف كالمعدات الثقيمة-3
  مصنع البطاريات  -4
 
 -مصنع انتاج السيارات كالعجالت التخصصية: -1
 -معمؿ الحافالت:-أ   

حافمػػة / سػػنكيا مػػف حػػافالت بػػيف المػػدف كحػػافالت  4750 لممعمػػؿتبمػػل الطاقػػة التصػػميمية        
حػػافالت بػػيف المػػدف مبنيػػة عمػػى شكاصػػي  كتػػـ انتػػاجمتكسػػطة .  صػػغيرة ك داخػػؿ  المػػدف كحػػافالت

الطمػػب  راكػػب كمجيػػزة بجيػاز تبريػػد كتدفئػػة كلتكقػػؼ 1+49كبسػػعة  K124IB(  x 4 2سػكانيا ) 
 عمى الحافالت فقد قاـ المعمؿ بتجميع انكاع مختمفة

 .مف سيارات الصالكف بالتعاكف مع الشركات االستثمارية 
 كتـ مؤخرا انشا  كتشغيؿ معمؿ لتجميع سيارات  

 الصالكف نكع شيرم بالتعاكف مع المستثمر شركة
 .سيارة /ساعة4اليماف كبطاقة انتاجية 
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 -: معمؿ الشاحنات.ب
 (  تريمو) شاحنة + رأس  1250أف الطاقة التصميمية لممعمؿ  

 كينت  المعمؿ حاليا نكعيف مف الشاحنات :
  .( 6*4( & ) 2*4نكع رينك كفكلفك )(  تريمو) رأس  ساحبةشاحنة 

 .شاصي باص / سنكيا 1000شاصي باص كبطاقة تصميميو  جنتاجكيمتمؾ المعمؿ اجمكانية 
 كمف ضمف عقكد الشراكة امكانية انتاج الشاحنات الخفيفة بطاقة 

 طف. 5-2شاحنة /سنة كبسعة 1500 
 

 
      

      
 
 
 المسمؾ التكنكلكجي النتاج شاحنات فكلفك *

  
محطة تحضير الشاصي يتـ بيا تجميع المقاطع الطكلية كالعرضية لمشاصي كربطيا  -1

 بالبراغي .
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 ( عمى الشاصي. Rivetمحطة البرشمة كيتـ بيا كبس البراشيـ)  -2
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 محطة ربط البراكيتات كتعزيـ البراغي. -3

 محطة ربط االكسالت كمجمكعة المقكد كنقؿ الكابينة عمى الشاصي. -4

  

 
 
 

محطة ربط صمامات اليكا  كتسميؾ انابيب اليكا  , االسالؾ الكيربائية ,خزانات اليكا   -5
 .ABM, قاعدة البطاريات ,كمجمكعة 

 محطة ربط المحرؾ كالراديتر عمى الشاصي . -6
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ربط الدعامية االمامية , منقية اليكا  ,خزاف الكقكد ,براكيت كاقيات الطيف االمامية  -7
 كالخمفية .

 
 
 
 
 
 

 الكابينة عمى الشاصي كامال  الكقكد ,ما  الراديتر , الييدركليؾ , برمجة الشاحنة .ربط  -8

 

 
 

 ربط العجالت . -9

 ربط الصينية .-10
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 قياس ابعاد المحاكر .-11
 فحص السيطرة الشامؿ.-12
 فحص الطريؽ.-13
 فحص نيائي كتصميح العيكب.-14
 التدقيؽ النيائي .-15
 

 -)المحطات( محطات اخرل كحسب مامبيف ادناه كتككف بمحاذاتيا كىي :كترفد ىذه المراحؿ 
محطةتحضير قاعدة البطاريات , قاعدة الفكاصؿ )الفيكزات( , مجمكعة ) ام بي اـ(,  - أ

 خزانات اليكا  , صمامات اليكا ,
 محطة تحضير االكسالت االمامية كالخمفية كااللكاح الخمفية كمجمكعة المقكد . - ب
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 لراديتر كقفؿ الكابينة كتقطيع انابيب اليكا .محطة تييئة ا - ت

 
 محطة تيياة المحرؾ كممحقاتو مع صندكؽ السرع. - ث

 
 تحضر مخمدة العادـ كبراكيتات الكاقيات االمامية ككاقياتيا. - ج

 
 
بالتعاكف مع المستثمر شركة  2013تـ افتتاح المعمؿ في سنة  -الصالكف:معمؿ سيارا ت -ج

نبع زمـز لتجميع سيارات الصالكف االيرانية مثؿ سايبا , طيبا , سمند , بيجك , بارس كالصينية 
 مثؿ ليفاف , بي كام دم , 

 
 
 
 
 
 -المسمؾ التكنكلكجي النتاج سيارات الصالكف:*
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الى الخط الناقؿ  AFM1يتـ تييئة االبداف )اليياكؿ( كنقميا بكاسطة كريف مبرم   -1     
 الحديدم االكؿ

 الذم يتحرؾ بشكؿ اتكماتيكي .
 Ttim1( كالذم تمثؿ 6-1يتـ مف خالؿ المحطات مف ) -2     

 , ربط الضفيرة الكيربائية الرئيسية  كتغميؼ االرضيات
 كالعازؿ بيف الييكؿ كسقؼ السيارة كربط اليدات  ,

 كاالبكاب, كربط المقكد  
 كالدكاسات كالتكصيالت كقكاعد تخفيؼ الصدمة          

 الخمفي , تركيب احزمة االماف , دكاساتالمكابح ,
 . ABSتركيب زجاج االبكاب مع محركاتيا, تركيب اؿ  

 Trim2( كالتي تمثؿ 13-7يتـ خالؿ المحطات مف ) -3     
 ربط قفؿ الصندكؽ الخمفي لمسيارة, تركيب المكيؼ ,  

 االضكية االمامية , كاقيات الشمس , مجارم التكييؼ ,
 عدادات الجز  العمكم مف الداشبكرد تركيب نكابض 

كانظمة التعميؽ االمامية , التكصيالت الكيربائية لمنبو السيارة,ربط مكثؼ دائرة التبريد ,تركيب ا         
 مفية , فرش االبكاب , االضكية الخمفية , عكازؿ االبكاب فحص كيربائي نيائي.الدعامةالخ

 ( يتـ تحكيؿ االبداف الى 15-14في المحطات ) -4      
 . AFM2الخط الميكانيكي بكاسطة  

 
 
 
 
 
 
 

 يتـ ربط بطانات كاقيات الطيف ككاقيات 16في محطة  -5      
 الطيف . كاقية انبكب العادـ , كتثبيت خرطـك خزاف الكقكد. 
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 يتـ تثبيت االكسؿ الخمفي مع  17بالمحطة رقـ  -6     

 تثبيت المحرؾ كممحقاتو عمى البدف كالذم يأتي
 السرع , ككذلؾ  ؽمف محطة فرعية مع صندك           

 تسميؾ كيربائيات المحرؾ كتجميع منظكمة 
 . التعميؽ االمامية

 يتـ تثبيت عتمة الكيربككس 18بالمحطة رقـ  -7       
 مع تثبيت انبكب العادـ ككاقيات العجالت االمامية  

 ABSكنكابض العجالت الخمفية كحساس اؿ 
 كربط انبكب زيت المكابح , تركيب االطارات ك

 تعزيميا.            
 
 
 
 

 ( كىي مرحمة االنتيا 29-19بالمحطات مف ) -8       
 يتـ بيا تكصيؿ االسالؾ الكيربائية بالمحرؾ 

 كاالنارة الخمفية كربط ذراع مسند المحرؾ , 
 ربط الراديتر كخزاف ما  الراديتر , تثبيت المقاعد

 كربط الزجاج االمامي كالخمفي , تثبيت الماسحات , 
 ربط مخفؼ الصدمة الخمفي , تطبيؽ الصندكؽ الخمفي 

 فاتيح التشغيؿ , امال  ,تثبيت منقية اليكا  , تعريؼ م
 غاز التبريد ,امال  ما  الراديتر , امال  زيت المكقؼ ,

 امال  زيت الييدركليؾ , تثبيت المكاصؽ التحذيرية. 
 
 
 



 ذ

 33 

 
 فحص السيطرة الشامؿ . -9    
 

 -اختبارات: -10     
 .  Wheel alignmentضبط ابعاد المحاكر  - أ

 
 
 
 

 . Rolling testاختبار   - ب

 
 
 
 
 
 
 

 اضكا  السيارة العالية كالمنخفضة.ضبط  - ت

 اختبار القيادة ) فحص الطريؽ(.  - ث

 (. Under body checkingفحص اسفؿ السيارة ) - ج
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 اختبار الما . - ح

 
 

 
 
 

 PDI  (Pre delivery inspection .)الفحص االخير قبؿ التسميـ  - خ

 حيث تكضع السيارة في منطقة محضكرة تحت انارة عالية كتراجع السيارة بمختمؼ   
 اجزائيا بشكؿ نيائي لمتأكد مف جكدة المنت .  
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تـ انشا  خط لتجميع سيارات صالكف ىيكندام بالتعاكف مع المستثمر  -خط ىيكندام:-1-ج

 .سيارة / ساعة6كبطاقة انتاجية
 

 
لذَ ٘زا اٌّؼًّ خذِبد ٌٍشبدٕبد ٚاٌذبفالد ثؼذ اٌج١غ ٚلبَ  -:في فرع بابؿ  خدمات مابعد البيع-د

ثزمذ٠ُ خذِبد ط١بٔخ ِزخظظخ ٌس١بساد اٌظبٌْٛ ثّخزٍف أٔٛاػٙب ٚرشًّ ط١بٔخ األجٙضح 

وُ ػٓ ِذ٠ٕخ  3اٌىٙشثبن١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌزجش٠ذ . ٠ٚمغ ٘زا اٌّؼًّ فٟ فشع اٌششوخ فٟ ثبثً ٠ٚجؼذ 

 بفظخ إٌجف .اٌذٍخ ثبرجبٖ ِذ

 

 

ٚرُ  أشبء خظ ٌزج١ّغ س١بساد طبٌْٛ ٚث١ه اة  ٔٛع و١ب ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّسزثّش ٚثطبلخ 

 س١بسح /سبػخ. 4رظ١ّ١ّخ 
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 كريت ككؿ بالتعاكف مع المستثمر. يتـ االف نصب خط لتجميع سيارات بيؾ اب نكع -ق
 مصنع الصناعات الميكانيكية-2
 -معمؿ الرم بالرش:-أ   

(  2ـ 9000تبمل مساحة المعمؿ )   كمنظكمات الرم بالرش الحديثة قاـ المعمؿ بانتاج         
دكنـ, المتحرؾ , المحكرم (كتبمل الطاقة  40كيختص بإنتاج منظكمات الرم بالرش )الثابت 

كلتكقؼ الطمب عمى منظكمات الرم بالرش . ( منظكمة /سنة  1100التصميمية  ليذا المعمؿ )
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مع المستثمر شركة اليماف  تـ  تغيير نشاط المعمؿ الى تجميع سيارات الصالكف كبالتعاكف حاليا
 .  FAWانشا  خط لتجميع سيارات الصالكف الصينية نكع  تـ
 
 -معمؿ المعدات كاالالت الزراعية:-ب

نتاجيختص ىذا المعمؿ بتجميع الساحبات        الزراعية كالمضخات االركائية كالبراغي  اآلالت كا 
m 76300كالصامكالت كالعدد اليدكية كتبمل مساحة المعمؿ )

التصميمية  اجنتاجية( أما طاقتو 2
 -ادناه:في الجدكؿ  مكضحة

                                
 المالحظات سنكيا /الطاقة التصميمية  الكحدة المنتجات ت

  تجميع فقط 4500 عدد الساحبات 1
  متنكعة9000 عدد الزراعية اآلالت 2
  125000 عدد العدد اليدكية 3
  6900 عدد االركائيةالمضخات  4
  1720 طف البراغي كالصامكالت 5

  
 
 -معمؿ السباكة:-د

كيتكلى ميمة تنفيذ الخطط اجنتاجية المقرة لممسبككات الداخمية كالخارجية ككضع المسالؾ     
 التكنكلكجية كالتصاميـ القالبية لكؿ جز  مسبكؾ .

) الفكالذية , األىينية  المصبكبات  بإنتاج( كيختص   2ـ 13500تبمل مساحة المعمؿ )ك 
مصبكبات ألغراض  جنتاج( طف  / سنة .  6780,البراص (  كتبمل الطاقة التصميمية لممعمؿ  )

كضمف الخطة االستثمارية تـ انشا   حاجة السكؽ كطمبات الزبائف  النمطي كأخرل حسب اجنتاج
 كتشغيؿ خط المقالبة الحديث كنصب كتشغيؿ االفراف الحثية.
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 خ    مق  ب   أل   م  ٌكً  إلٌ   ً
 إلٌ   ٌ  ،    ً  ع ب  من أب ز   ش ك    Belloi ع    م هز من  بل ش ك   خ    مق  ب    مص 

 إلٌ   ٌ     صٌ     مع  ف  فً ه       م  ل   ص  عً ،  ٌع ب  من بٌن أح ث خ      مس بك 

 ع  مٌ  .

ٌعمل ه     خ  بأس  ب مق  ب  مزٌج    مل  ألخض  بم ك   مق  ب  مؤ م   م ع  ة    ؤ س ذ    

   ضغ    ع  ً 

High Pressure – Multiheads Molding Machine  ب فً  05، ب     مق  ب   صل   ى   

   س ع  

50 mold/hr.   مق  ب  .  .   عمل بقٌ  مك       خ  بشكل م ز من  مب مج  بع   عمل م ك  

  عمل  مٌع مك       خ  بم  ب ب   مج  شغٌ ً ٌ    ب  س    ح ة   سٌ  ة   ق ب     ب م    

PLC  من   عStep7  S – 300     .   ٌأل م  ً   م شأ من ش ك  سٌم ز    ص  

 ٌ أ ف خ    مق  ب  من  أل ز ء      ٌ  : 

 

(  115 – 05  ع م   ب  ضغ    ع  ً   ذي ٌصل   ى )  م ك     مق  ب  ذ      ؤ س   م ع  ة أو  ً   

 ب   .  
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،  ه  خ  م صل بم ك     مق  ب  ،   Core Settingخ    مٌع    ب ب فً ص   ٌق   مق  ب   ثانٌا ً 

ٌسمح   هٌئ    ص   ٌق ب صفٌه    ع  ي    سف ً     مٌع ،    ك ب  مٌع    ب ب   الزم   شكٌل 

     ٌف   مسب ك   فً   خ ه  . 
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 Tapping Lineخ    مٌع ص   ٌق   مق  ب    حضٌ ه   صب   مع ن   م صه  فً   خ ه    ثالثا ً 

،  ه  خ  ٌ ً خ    مٌع    ب ب ، ٌسمح  صب ثم  ٌ  ص   ٌق  فع    ح ة ،   مكٌن بقٌ    مع     

 من إ   ز أعم  ه  بم  ب   ب   مج    شغٌ ً . 
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،  هً ع ب  مب م    Distribution Transfer carع ب    زٌع   ص   ٌق   مصب ب    رابعا ً 

 عمل ع ى  س الم   ص   ٌق من خ    صب ،    س ه    ى خ       ب ٌ  ) خ ٌن    ب ٌ  ( بشكل 

 م   بع   سمح   م صه  ب    م    خل   ص   ٌق ضمن      ك     ً محس ب ب م ٌ  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خ  ن  ب غ سع    خ      ح  ،  هم   Cooling Linesخ     ب ٌ    ص   ٌق   مصب ب     خامسا ً 

ص      ،  س  م   ص   ٌق من ع ب    زٌع   ص   ٌق   مصب ب  ،   س مه    ى ع ب   50م هم  

 إع  ة   ص   ٌق .
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،  هً ع ب  مب م   مسؤ    عن إع  ة  Return Transfer Carع ب  إع  ة   ص   ٌق    سادسا ً

  ص   ٌق   مصب ب    ى م ك   فصل   مسب ك   عن   مزٌج   مق  ب  ،  س  م   ص   ٌق من خ ً 

   ب ٌ  كل ٌ حسب م   ٌ ه   مب م   .    ش به ه ه   ع ب  فً عم ه  مع عمل ع ب      زٌع 

   م ص ف  آ ف  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  هً م ك    س  م   Shaking Machineم ك   فصل   مسب ك   عن مزٌج   مق  ب    سابعا ً

  ص   ٌق من ع ب  إع  ة   ص   ٌق ،   عمل ع ى فصل   مسب ك     م  م ة عن  م ل   مق  ب  

 ب  ٌق    ضغ  ثم   ه ز ز ب       محس ب  ،  هً م ك   مب م   كس بق  ه  من   مع    .
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  ثامنا ً 

خ  إ خ ل   ص   ٌق   ف  غ    ع ئ ة من م ك     فصل ،   ى م ك     مق  ب  من   ٌ   ، إلع  ة 

 مق  ب ه  ث  ٌ  ،   س م    عمل   خ  . 
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خب    مزٌج   مق  ب  ،  هً خب    مب م    عمل ع ى   هٌز مزٌج  مل   مق  ب    ى   تاسعا ً

 . Operating Softwareم ك     مق  ب  بكمٌ   محس ب   بع   ب   مج    شغٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

مح    حضٌ  مزٌج  م ل   مق  ب  ،  هً عب  ة عن خز ن  حفظ   مزٌج      ع بع     عاشرا ً

فص ه عن   مسب ك     م  م ة ،    ب  به  ح ة إض ف    م        ب    م م ع  أحزم        ، 

  عمل  مٌع  بم  ب ب   مج    شغٌل . 
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 ش ش     مس    ً ٌ م من خال ه  إ خ ل ب        سٌ  ة     شغٌل ،   أحد عشر 

  مع  م     ع ٌل أ   غٌٌ   إلع        الزم  إل   ج  أل ز ء  بع   ح  مه   كمٌ     مزٌج 

   م   ب  .....   خ .
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 -مصنع االبداف كالمعدات الثقيمة:-3
 أف الطاقة التصميمية -معمؿ االبداف:-أ   
 كحدة / سنكيا . كينت  المعمؿ أنكاع  350لممعمؿ تبمل  

 مختمفة مف األبداف كالعربات الثابتة كالقالبة كبحمكالت 
 طف كمسحكبات ذات الفرش 50طف ،  35مختمفة منيا 

  لكاطئ  ككافة انكاع خزانات الكقكد الثابتة كالمتحركة كبمختمؼا
 انكاعيا السعات ككذلؾ انتاج المعدات التخصصية بمختمؼ  

 كتمتمؾ الشركة خبرات عالية في ىذا المجاؿ كتعتمد عمى 
 المكاصفات كالتصاميـ األلمانية بالتصنيع . باجضافة إلى 

المساىمة في إنجاز كتنفيذ مشاريع اليياكؿ الحديدية كالقدرة عمى تصنيع الخزانات كأكعية الضغط 
نات مختمفة كمنتجات مختمفة كبطاقة ككذلؾ يمتمؾ المعمؿ إمكانية تصنيع كرفاكركافد الجسكر.

 طف / سنكيا 120
 متخصص في انتاج كتصنيع الكرفانات بمختمؼ االنكاع كاالحجاـ. -معمؿ الكرفانات:-ب
 
(   2ـ2000تبمل مساحة المعمؿ  )   -معمؿ المنتجات الغير قياسية كاليياكؿ الحديدية:-ج

الكرفانات ك األعمدة الكيربائية المشبكة . كتبمل  ،اليياكؿ الحديدية  الجسكر  بإنتاجكيختص 
 سنة .(قطعة/400)   اجنتاجيةطاقتو 

 
 إنتاجمستمزمات  بإنتاج( كيختص   2ـ 9936تبمل مساحة المعمؿ  ) -معمؿ المعدات الثقيمة:-د

 اجنتاجية كتبمل طاقتيا االحتياطيةمعامؿ الشركة مف القكالب  ك التجييزات كالعدد ك األدكات 
 / سنة . قطعة(  3500)
 
 
 -مصنع البطاريات:-4
 -معمؿ البطاريات السائمة:-أ   

 بغداد . -البطاريات السائمة الحامضية في مكقع الكزيرية جنتاجمعمؿ بابؿ       



 ذ

 49 

( 55A- 150Aبطارية سائمة حامضية رصاصية بالستيكية ذات سعات مختمفة ) كينت  
( بمكجب المكاصفة العالمية S.L,Iالحركة ) تستخدـ لسيارات الصالكف كالحمؿ لشركع

(IEC – 95( كالمكاصفة العراقية رقـ )كتنت  ىذه البطاريات مشحكنة شحنان جافان 81 )
( 1.240-1.250كممكف استخداميا بعد ممئيا بحامض الكبريتيؾ المخفؼ بكزف نكعي )

كذلؾ بإنتاج تعمؿ الشركة حاليا عمى تمبية حاجة السكؽ  دكف الحاجة الى شحف اضافي.
 البطاريات الحامضية ذات السعات الكبيرة ، كالبطاريات الجافة ذات السعات الصغيرة .

 

 -معمؿ البطاريات الجافة:-ب
 .بغداد -البطاريات الجافة في مكقع ابك غريب جنتاجمعمؿ النكر     
 AAA، بطارية ريمكت  AA، بطارية نكع قمـ  1Gبطارية حجـ كبير كينت      
 -المسبؾ:-ج

 في مكقع خاف ضارم. لسبائكياك الرصاص النقي  جنتاجمسبؾ الرصاص      
       

َ 225000ٚرغطةةٝ ِسةةبدخ اٌؼّةةً ثّسةةمفبد ثّسةةبدخ   
2
( ٚاْ ٘ةةذخ خطةةخ اٌشةةشوخ رطةةة٠ٛش أداء  

اٌظةغ١شح اٌىج١ةشح ٚ اٌذةبفالد سة١بساد اٌظةبٌْٛ لاٌج١ةه اة ل اٌششوخ فٟ ِجةبي اخزظبطةٙب ِةٓ أزةبم

ل  ل اٌشةةةبدٕبد اٌخف١فةةةخ د اٌزخظظةةة١خ ّؼةةةذال اٌ   اٌشةةةبدٕبد   األثةةةذاْ   اٌّسةةةذٛثبد ٚاٌّزٛسةةةطخ

ا١ٌٙبوةةً اٌذذ٠ذ٠ةةخ ل اٌسةةبدجبد ٚا٢الد اٌضساػ١ةةخ ل ِٕٚظِٛةةبد اٌةةشٞ اٌذذ٠ثةةخ ٚاٌّسةةجٛوبد ث ٔٛاػٙةةب 

 ل اٌجطبس٠بد ثبٔٛاػٙب.اٌىشفبٔبد ٚاٌج١ٛد اٌجالسز١ى١خ ل

ّٔط١خ ٚرخذَ اٌؼ١ٍّبد اٌظٕبػ١خ اٌذى١ِٛةخ ِثةً ٚصاسح أْ إٌّزجبد فٟ ِؼبًِ اٌششوخ  ٟ٘ ِٕزجبد 

ل ٚصاسح اٌضساػةخ ل  إٌمً    ٚصاسح اٌزجبسح   ٚصاسح ا سىبْ ٚاٌزؼ١ّش   أِبٔةخ ثغةذاد   ٚصاسح اٌجٍةذ٠بد

 ٚصاسح اٌذفبع ل ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ل ٚصاسح إٌفظ .

 

األػّةبي اٌالّٔط١ةخ ٚدسةت اٌطٍةت ٚرّزٍه اٌشةشوخ خجةشاد ػب١ٌةخ ٚاِىب١ٔةبد ف١ٕةخ ِزمذِةخ فةٟ أزةبم 

 ِٕٚٙب :

  ثش١ًِ ١ِٛ٠ب. 10000ِظبفٟ إٌفظ اٌظغ١شح ثطبلخ 

 . ٟٔٛأثشام االرظبالد ٚاٌجث اٌزٍفض٠ 

 .أػّذح اٌىٙشثبء 

 .ا١ٌٙبوً اٌذذ٠ذ٠خ ٚاٌّسمفبد  

 . وشفبٔبد ِخزٍفخ األدجبَ ٚاألٔٛاع 

 . جسٛس دذ٠ذ٠خ 

 . ِذطبد رظف١خ ا١ٌّبٖ ثّخزٍف اٌسؼبد 

  ثبٔٛاػٙباٌّسجٛوبد 
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فػػي اجسػػكندرية تمتمػػؾ القػػدرات كالطاقػػات جنتػػاج  كالمعػػدات أف الشػػركة العامػػة لصػػناعة السػػيارات
, الحػافالت الصػغيرة كالمتكسػطة راكػب  60-30 الحافالت ) بيف المدف ، داخؿ المدف ، المتكسطة

 كقالب (( كالشاحنات ) رأس تريمو بنكعييا نساؼ كعادم ، كشاحنة ذات بدف ثابت راكب 11-14
كمنظكمات الرم بػالرش كالساحبات كاالالت الزراعية   ت التخصصية كالمعدا كاألبداف كالمسحكبات

كالمسػػػبككات كالعػػػدد اليدكيػػػة كالمضػػػخات االركائيػػػة كالبراغػػػي كالصػػػامكالت كالكرفانػػػات كالبيػػػكت 
الشػػركة  لمنتجػػاتكخػػدمات مابعػػد البيػػع كالشػػاحنات الخفيفػػة  البالسػػتيكية كالبطاريػػات بانكاعيػػا 

 كالقطاع الخاص.
 

 كسكؼ يتـ التركيز عمى المنتجات الرئيسية التالية في أعداد خطة المشركع :
, بمختمؼ أنكاعيا ) بيف المدف ، داخؿ المػدف ، متكسػطة الصغيرة كالمتكسطة الكبيرة ك  الحافالت .1

 .حافمة / سنة  4000( كبطاقة إنتاجية صغيرة
 شاحنة / سنة كاألنكاع اآلتية : 586الشاحنات بطاقة إنتاجية  .2

  2شػاحنات ذات محػكريف  x 4  ( طػف بجميػػع أنكاعيػا شاصػػي ببػدف ثابػػت  12 - 5حمكلػػة )
 كبدف قالب أك ساحبة خاصة بأشباه المقطكرات.

  4شاحنات ذات ثالثة محػاكر x 6  طػف بجميػع أنكاعيػا شاصػي ببػدف ثابػت كبػدف  16حمكلػة
 ت.قالب أك ساحبة خاصة بأشباه المقطكرا

 كحدة / سنة كاألنكاع اآلتية : 250األبداف كالمسحكبات بطاقة إنتاجية  .3
  طف . 35عربات نصؼ مقطكرة ذات محكريف كبجكانب حمكلة 
  طف . 35عربات نصؼ مقطكرة ذات محكريف كبدكف جكانب حمكلة 

  طف . 45عربات نصؼ مقطكرة ذات ثالثة محاكر كبجكانب حمكلة 

  طف . 45محاكر كبدكف جكانب حمكلة عربات نصؼ مقطكرة ذات ثالثة 

  طف . 28عربات نصؼ مقطكرة قالبة حمكلة 

  ( طف. 16 - 12 - 5أبداف شاحنة ثابتة حمكلة ) 

   ( طف. 16 - 12أبداف شاحنة قالبة حمكلة ) 

  36000مقطكرات حكضيو سعة L  .لنقؿ المنتجات النفطية 

 
سيارة /سنة كحسب 50000تصميمية سيارات الصالكف كالبيؾ اب كبمختمؼ انكاعيا كبطاقة  -4

 -االنكاع المبينة ادناه:
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بي كام دم . –فاف يل –بارس  –بيجك  –سمند  –طيبا  –سايبا   

ككيف –شيرم تيكك   

 كيا صالكف كبيؾ اب

 ىكندام صالكف

 FAWصالكف 

 بيؾ اب كريت كيؿ

 حافمة صغيرة فكتكف

 

كعمى شكاصي  /سنة معدة 500بطاقة تصميمية  ت التخصصية بمختمؼ انكاعيامعداال -5
 -ككاالتي: مارسيدس  –ماف  – سكانيا –فكلفك  –مختمفة مثؿ رينك 

 عجالت اطفا  مختمؼ السعات كاالنكاع.

 كابسات نفايات .

صاركخية. حكضية  

 رافعات انارة 

 كانسات الشكارع.

.شاحنة كريف  

 حكضية لمكقكد

 حكضية مياه.
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 ساحبة/سنة .4500الساحبات الزراعية بطاقة تصميمية  -6

 نيكىكالند

 فكركسف

   آلة مختمفة (  9000 )اآلالت الزراعية  كبطاقة -7
 منظكمة (  850 )منظكمات الرم بالرش  كبطاقة تبمل -8
 مضخة ( 6900)األركائية كبطاقة تبمل  المضخات -9

 عدد 125000تبمل  إنتاجيةكبطاقة    العدد اليدكية  / الكرؾ + المسحاة  -10
 طف  1720تبمل   إنتاجيةالبراغي كالصامكالت كبطاقة  -11
 ( بيت1000البيكت البالستيكية بطاقة انتاجية تبمل )  -12
 بطارية /سنة 257000طاقة تصميمية  -البطاريات: -13

 135،  120،  90،  75،  60،  55بطاريات سائمة حامضية بالستيكية مفتكحة بالسعات)       
 ( أمبير  150، 

بطاريات سائمة حامضية مغمقة عديمة االدامة )مختمفة السعات( مف تجميع األجزا  النصؼ  
 مصنعة بعقكد التصنيع لمغير

  AAA، بطارية ريمكت  AA، بطارية نكع قمـ  1Gبطارية حجـ كبير  
 

 المسبككات بانكاعيا بطاقة تصميمية        طف/سنة-14
ت أساسية كتمعب دكر أساسي في حممة البنا  كاألعمار تعتبر منتجات الشركة أعاله منتجا       

   الصناعية كالتجارية. كتخدـ القطاعػػات
 

 
   القيمة المقدمة لمزبكف2-2

 كالمعداتتمقى منتجات الشركة العامة لصناعة السيارات     
 لدل العديد مف الزبائف كمف القطاع العاـ كالخالص   قبكال

  كاألدا لما تمتاز بو مف متانة كقدرة عمى التحمؿ 
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 ىذا باجضافة الى تسييالت اجرا ات تسجيؿ  العالي
 كيتـ تصنيعيا مف مكاد المنتجات كترقيميا مف قبؿ دكائر المركر 

 عمرىا إطالةكخامات كمككنات عالية الجكدة كىندستيا بيدؼ  أكلية 
أف منتجػػػات الشػػػركة تنػػػت  كفػػػؽ احػػػدث  تنافسػػػية . كبأسػػػعاراالفتراضػػػي كتقػػػديميا بقيمػػػة عاليػػػة  

 المكاصفات القياسية كالعالمية بيدؼ تمبية متطمبات الجكدة كالسالمة المطمكبة .
تسعى الشركة الى انتاج بطاريات عديمة االدامة لمنافسة السكؽ  كلكي تمقى منتجات الشػركة قبػكال 

بػو مػف جػكدة عاليػػػػة كعمػر افتراضػي طكيػؿ لدل عمالئيا مف القطاعيف العػػػػاـ كالخػاص لمػا تمتػاز 
( شػير ، اذ يػتـ تصػنيع 12 – 4المستكردة المتػكفرة حاليػا فػي األسػكاؽ ) باألنكاع)سنتيف( مقارنػػػة 

البطاريات مف مكاد اكلية ذات نكعية جيدة ، كما يتـ اجرا  الفحص المختبرم لكؿ مرحمة مف مراحػؿ 
 انتاج البطارية ، اضافة الى الفحص النيائي لجكدة ككفا ة البطارية .

أكثػػر مػػف  عػػدد السػػيارات الػػكاردة الػػى البمػػد كالتػػي بمغػػت بحػػدكد )مميػػكف( سػػيارة رقػػـ أصػػمي ، ككػػذلؾ
( الؼ سيارة نقؿ بضائع كباصػات نقػؿ 200( الؼ سيارة صالكف أرقاـ جديدة ، باالضافة الى )640)

المكاطنيف في محافظة بغداد فقط ، أما في بػاقي محافظػات العػراؽ فيكجػد بحػدكد )مميػكني( سػيارة ، 
صؼ المميػكف سػيارة كبذلؾ فأف مجمكع السيارات المتكاجدة في العراؽ يبمل أكثر مف ثالثة مالييف كن

( 60خاصة ، اضافة الى العجالت كاآلليات المتكفرة لدل الكزارت كخاصة االمنية منيا كىي بحػدكد )
الؼ ، كما تـ االخذ بنظر االعتبار العدد الكبير مف المكلػدات االىميػة كالحككميػة كالتػي يقػدر عػددىا 

 طات الكيربا   .( مكلدة مف النكع الكبير ، اضافة الى العاكسات كمح32000بػ )
بأحتساب العمر االفتراضي لمبطارية العاممػة فػي السػيارة اك المكلػدة يتضػح اشػتغاؿ البطاريػة لمػدة   

)سنتيف( ، ممػا يجعمنػا نسػتنت  اف مجمػكع االحتيػاج الكمػي مػف البطاريػات يبمػل أكثػر مػف )مميػكني( 
 بطارية سنكيان .

  مػػف القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص كخصكصػػا تمقػػى منتجػػات الشػػركة  قبػػكال لػػدل العديػػد مػػف العمػػال
المزارعيف لما تمتاز بو مف متانػة كقػدرة عمػى التحمػؿ . كيػتـ تصػنيع منتجاتنػا مػف مػكاد خػاـ عاليػة 
الجكدة كىندستيا  بيدؼ أطالت عمرىا االفتراضػي . كمػف ثػـ نقػدـ لعمالئنػا كالمػزارعيف قيمػة عاليػة 

 بأسعار تنافسية .  
 
 جاتيـكاحتياشرائح العمال   2-3
 -مف منتجات ىذه الشركة ىـ : فأف أىـ المستيمكيف المستفيدي   
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 . قطاع الصناعات النفطية 
 . قطاع الكيربا 

  قطاع الطرؽ كالجسكر كاجسكاف 

 . القطاع الخاص 

 . كزارة التجارة 

 . أمانة بغداد 

 . كزارة النقؿ كالمكصالت 

 . مجالس المحافظات 

 -قطاعات المستفيديف كما يمي :كيمكف تحديد احتياجات           
 : المصافي الصغيرة , كالمقطكرات الحكضية . -قطاع النفط 
 :  رفعات االنارة , شاحنة كريف. أعمدة الكيربا  -قطاع الكيربا , 

 :  شاحنات مختمفة كمسحكبات .-قطاع التجارة 

 : شاحنات قالبة ,  , ىياكؿ حديدية كجسكر . -قطاع الطرؽ كالجسكر 

  كحدات تصفية المياه , مدف العاب. ,شاحنات قالبة . -أمانة بغداد :قطاع البمديات 

 كسيارات الصالكف كالبيؾ ابحافالت نقؿ الركاب كالشاحنات كمسحكبات  -طاع الخاص :الق. 

 : حافالت + شاحنات + مسحكبات .-قطاع النقؿ كالمكصالت 

 وباألخص وزارتً الدفاع والداخلٌة ، اضافة الى وزارة  القطاع العام متمثل بدوائر الدولة كافة
 النفط.

 المواطنٌن )البٌع المباشر(. وٌشمل الوكالء و القطاع الخاص 
  ٚصاسح  –ٚصاسح اٌذفبع  –ٚصاسح اٌىٙشثبء  –ٚصاسح اٌضساػخ  اٌّضاسػ١ٓ اٌفالد١ٓ  ٚصاسح إٌفظ

. ِزفشلخ  –ٚصاسح اٌظٕبػخ  –أِبٔخ ثغذاد  –اٌّٛاسد اٌّبن١خ   

 

 

 

  التنافس في الخدمة2-4
 ن الشركات التً ترٌد النجاح وا ستمرار فً المنافسة   تبٌع فقط فً الحدود ا

 التً تفرضها المنافسة ولكن فً الحدود التً تفرضها رغبات وأذواق العمالء

 . ومن هنا كان التعرف على ما ٌرٌده العمٌل ضرورة   بدٌل عنها لضمان 

 مٌزة تنافسٌة فً السوق. ومن هنا تزداد أهمٌة التعرف علً القٌمة المدركة 
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ألهمٌتها فً زٌادة قدرة الشركات علً المنافسة، والتركٌز علً احتٌاجات العمٌل للبقاء فً 

 .المنافسة

 مف الشركات الرائدة كالكحيدة محمياكالمعدات تعتبر الشركة العامة لصناعة السيارات 
 قادرة عمى التفكؽ عمى منتجات  تجعميافي اختصاصيا  كاف جكدة منتجاتيا    

 تنافسية مف المنافسيف    أكثر بأسعارمييف كالقدرة عمى البيع المنافسيف المح
 الصغيرة كالمتكسطة  أف المنافسيف لمشركة في إنتاج الحافالت.  األجانب

 ىي استيرادات لصالكف كالعجالت التخصصية كسيارات ا كالشاحنات كاألبداف 
 السكؽ المحمية العشكائية كالغير نظامية كالتي تككف عمى حساب المكاصفات الفنية كاألسعار.

البطاريات المستكردة مف مناشى  ) ككرم، صيني، ماليزم،  مف منافسة منتجات الشركةتعاني 
 ايراني(.

لجأت الشركة الى ضركرة التحكؿ الى انتاج البطارية عديمة االدامة )المغمقة( كحسب حاجة    
السكؽ ، كعدـ استجابة السكؽ المحمي كالشركات الحككمية لشرا  البطاريات السائمة المنتجة 
كذلؾ لتالشي استخداميا في العجالت الحديثة كأغراؽ السكؽ باالنكاع البديمة مؤثر جدا عمى 

يؽ الشركة بالرغـ مف التخفيض المستمر باالسعار كالدعاية المستمرة كتحسيف نكعية المنت  تسك 
مف ناحية الجكدة كالمظير الخارجي ، كما يتـ اتباع اسمكب ايصاؿ المنت  الى الزبكف في 

التسكيؽ حيث تـ تشكيؿ فرؽ تسكيؽ جكالة اليصاؿ منتجات الشركة الى مراكز البيع الرئيسية في 
كالمحافظات ، كىناؾ تعميمات مف المجنة االقتصادية لمجمس الكزرا  تجيز لدكائر الدكلة بغداد 

بشرا  المنتجات مف السكؽ المحمي دكف االلتزاـ بالشرا  مف شركات الصناعة كانما تدخؿ 
 كمنافس ليا مع كجكد المغريات في السكؽ المحمي كالتي تؤثر عمى التسكيؽ الحككمي . 

 
 -ة احتياجات لمعمال  حيث :تمبي المنتجات عد

  ضماف لمدة ستة اشير مف تاريخ شرا  البطارية يتضمف الصيانة كالتعكيض في يكجد
 . حالة عطؿ البطارية بدكف ثمف

رؼزجشا ٌششوخ ِٓ اوجش اٌششوبد اٌذاػّخ ٌٍمطبع اٌضساػٟ ٟٚ٘ اٌششوخ اٌٛد١ذح اٌّزخظظخ 

ٌذذ٠ثخ ٚاٌّسجٛوبد ث ٔٛاػٙب ٚا١ٌٙبوً ثإٔزبم اٌسبدجبد ٚا٢الد اٌضساػ١خ ِٕٚظِٛبد اٌشٞ ا

 اٌذذ٠ذ٠خ ٚاٌىشفبٔبد ٚاٌج١ٛد اٌجالسز١ى١خ . ٚاٌششوخ ػٍٝ اسزؼذاد ٌٍج١غ ث سؼبس رٕبفس١خ. 
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  الخدماتتطكير  2-5
 إف منتجات الشركة تنت  كفؽ احدث التصاميـ كالمكاصفات القياسية العالمية   

 لتمبية متطمبات  المستيمؾ كبإشراؼ ككادر ىندسية كفنية متخصصة . تكجد لدل 
 الشركة خبرة كاسعة في مجاالت المحاـ كالصباغة .كتتكفر لدل الشركة خبرة كاسعة 

عداد المسالؾ التكنكلكجية   في إعداد ككضع التصاميـ التفصيمية كالتصنيعية كا 
جرا  الفحص  كتحديد متطمبات اجنتاج كالسيطرة عمى كؿ  مف اجنتاج كالنكعية كا 

اليندسي لمنتجات الشركة لتككيد النكعيػة .كتمتمػؾ الشػركة إمكانيػات عاليػة فػي عمميػات التشػغيؿ 
 الميكانيكي مثؿ الخراطة كالتفريز كالقطع كالتثقيب كالقشط كالتنعيـ .

 ية. باجضافة إلى المنتجات الحالية تعمؿ الشركة عمى  إنتاج البيكت البالستيك
 تطكير أنكاع المحاريث الزراعية. 

 تطكير الخزانات الزراعية. 

 تطكير المسبككات . 

 تطكير إنتاج الكرفانات كاليياكؿ الحديدية . 

يجاد البدائؿ لمرم بطرؽ حديثة.   تطكير تقنيات الرم الحديثة كا 

 تسعى الشركة مع تحسف الكضع األمني إلى فتح مراكز تسكيقية في المحافظات كافة . 

 
مػف البطاريػات السػائمة التقميديػة ،  تأمؿ الشركة في زيادة انتاجيا كخفض كمفة البطاريػة المنتجػة

التػػي تعتبػػر مػػف أكثػػر انػػكاع  SMFبطاريػػات عديمػػة االدامػػة  جنتػػاجكاضػافة خػػط انتػػاجي متكامػػؿ 
بطاريات الرصاص الحامضية تداكال في الكقت الحاضر ، حيث تستخدـ كبطاريػة سػيارة كخصكصػا 

 لممكديالت الحديثة لتميزىا بما يمػػػي :
 .)التحتاج الى ما  مقطر )التحتاج الى ادامة 
  تحتػكم عمػى صػمامات أمػاف اك سػدادات( مغمقػة بالكامػؿVent plugsام لػيس ىنػ ) اؾ

ام تبخيػػر مػػف محمػػكؿ حػػامض البطاريػػة ممػػا قػػد يػػؤثر عمػػى لػػكف اك ىيكػػؿ السػػيارة عنػػد 
 االستخداـ.

 .يتـ بيعيا مشحكنة كمممؤة بالحامض كجاىزة لالستخداـ 
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 .مزكدة بمقياس كثافة الحامض 

تكقيع عقد تجييػز كنصػب كتشػغيؿ خػط انتػاج البطاريػات العديمػة  2013تـ خالؿ عاـ /*
مع شػركة سػكفيما االيطاليػة ضػمف مشػاريع المكازنػة االسػتثمارية لألعػكاـ  SMFاالدامة 

( ، بسبب االزمة المالية كقمة التخصيصػات فقػد تػـ تجزئػة االعتمػاد عمػى 2013-2017)
، كتػػـ  2016مػػرحمتيف كتػػـ اسػػتالـ الدفعػػة االكلػػى مػػف المكػػائف كالمعػػدات فػػي بدايػػة عػػاـ/

، حيػػث مػػف المتكقػػع اف تصػػؿ  9/5/2017يخ تفعيػػؿ المرحمػػة الثانيػػة مػػف االعتمػػاد بتػػار 
المشػركع يمثػؿ   2018الدفعة الثانية مف المكائف كالمعدات خالؿ الفصؿ الثػاني مػف عػاـ/

نقمػػو نكعيػػة فػػي انتػػاج الشػػركة ككنػػو سػػيمكنيا مػػف انتػػاج منتجػػات تمبػػي رغبػػة المسػػتيمؾ 
شركع يعتبر مف أىـ كحاجة  دكائر الدكلة مف البطاريات الجافة العديمة االدامة ، كىذا الم

 انجازات الشركة خالؿ ىذه الفترة .
 
 

 6-2 نظاـ الجكدة

الدكلية مف شركة بي اـ ترادا  9001بعد حصكؿ شركتنا عمى شيادة الجكدك كااليزك      
( مف الجياز المركزم المركزم لمتقييس كالسيطرة  9001البريطانية كالشيادة الكطنية ) ايزك 

 -المقبمة في مجاؿ الجكدة الى مايمي : الخمسسنكات النكعية تخطط الشركة  لم
السعي لمحصكؿ عمى شيادة الجكدة الدكلية لمعمؿ انتاج العجالت التخصصية ككفؽ المكاصفة -
(9002-2015.) 
 ( لمختبر الشركة الميكانيكي.17025االعتمادية الدكلية كفؽ )االيزك  حصكؿ عمى ال--
( لمختبر الشركة 17025متطمبات المكاصفة الدكلية )الحصكؿ عمى االعتمادية الدكلية كفؽ -

 الكيمياكم.
(لمختبر الفحص في 17025الحصكؿ عمى االعتمادية الدكلية كفؽ متطمبات المكاصفة الدكلية )-

 مصنع الصناعات الميكانيكية .
( لمختبر فحص 17025الحصكؿ عمى االعتمادية الدكلية كفؽ متطمبات المكاصفة الدكلية )-

 ت.البطاريا
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( لمعمؿ االبداف . 9001)االيزك  الجكدةالحصكؿ عمى شيادة  -  

( لمعمؿ الشاحنات.  9001الحصكؿ عمى شيادة الجكدة )االيزك  - 

 -تاىيؿ معمؿ سيارات الصالكف.

 -تاىيؿ خط انتاج سيارات كيا في فرع بابؿ.

 -اقامة دكرات في مجاؿ الجكدة بيدؼ نشر ثقافة الجكدة.

في الحصكؿ عمى االعتمادية لعمميات اختبار جديدة كمنيا عممية تكسيع مجاؿ المختبر -
 فحص التحميؿ الطيفي كعمميات فحص الضغط كالحني .

مفاتحة دكائر الدكلة كالقطاع الخاص باستعداد قسـ الجكدة لمتاىيؿ كفؽ المكاصفة -
( لمحصكؿ عمى شيادة الجكدة الدكلية ككذلؾ امكانية تاىيؿ 2008لسنة 9001االيزك)

مختبرات لغرض الحصكؿ عمى االعتمادية الدكلية كامكانية فتح دكرات تدريبية في مجاؿ ال
الجكدة كاعتمادية المختبرات ككذلؾ تشغيؿ مختبر الشركة بعد حصكلو عمى االعتمادية  

كامكانية تقديـ استشارات في مجاؿ الجكدة بعد حصكؿ ستة مف كادر الجكدة عمى شيادة 
نيـ عمى ىكية مدقؽ دكلي مسجمة في المنظمة العالمية مدقؽ دكلية كحصكؿ خمسة م

.لتسجيؿ المدققيف  IRCA 

تقـك دائرة الجكدة حاليا بنشر ثقافة الجكدة مف خالؿ إصدار نشرات كعقد الندكات 
 التعريفية بمفيـك الجكدة

 7-2 حماية المنت 

ت الصالكف اف اجرا ات اكماؿ طمب حماية المنت  الكطني مف تزايد المستكردات لمسيارا*
كتـ اعداد ممؼ كامؿ ىي قيد االنجاز مع دائرة التطكير كالتنظيـ الصناعي في مقر الكزارة 

ليذه االجرا ات كحسب التعميمات الصادرة مف قبؿ الدائرة اعاله كىناؾ اجرا ات لطمب اخر 
سيتـ تقديمو لحماية منت  الشركة مف الشاحنات كالمعدات التخصصية مف تزايد 

.المستكردات لغرض الحصكؿ عمى حماية منتجات الشركة   
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نع مف البطاريات السائمة الحامضية الحصكؿ عمى طمب حماية منتجات المص*تـ 
أمبير( بمكجب  150أمبير ك  135أمبير ،  100أمبير ،  60أمبير ،  55كبالسعات )

كتاب االمانة العامة لمجمس الكزرا /دائرة شؤكف مجمس الكزرا  ذم العدد 
2016./7/12بتاريخ  10/1/5/33951ش.ز.ؿ/  

 

 3- االفراد

 

 3-1 الييكؿ الكظيفي الحالي
      

  (موظف وهذا ٌمثل أعلى مستوى  9989ٌبلغ عدد موظفً الشركة الكلً)

    البطارٌات(. -المٌكانٌكٌة-للتوظٌف نتٌجة دمج ثالث شركات )السٌارات

  ير تطوكادر الشركة ٌمتلك خبرات وكفاءة فنٌة عالٌة ولكن تبقى الحاجة الى 

 مالكات الشركة عن طرٌق التدرٌب لمواكبة التطور التقنً فً صناعة 

 السٌارات بمختلف انواعها وصناعة كافة المكائن والمعدات والمضخات 

 لغرض واحجامها الزراعٌة واجهزة الري  وتصنٌع البطارٌات بكافة انواعها 

الطاقات التصمٌمٌة للشركة.  استٌعاب كافة طاقات الشركة من المالكات الوظٌفٌة والوصول الى 

  توجد خطة إلعادة هٌكلٌة الشركة.
 وٌتوزع كادر الشركة حسب الجدول أدناه

 المجموع إناث ذكور الدرجة ت

    الخاصة ب 9

 5 9 5 األولى 5

 594 99 974 الثانٌة 0

 579 74 956 الثالثة 4

 5598 590 9579 الرابعة 9
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 5965 994 5998 الخامسة 7

 084 08 047 السادسة 6

 504 59 595 السابعة 8

 05 0 55 الثامنة 5

 77 9 79 التاسعة 99

 5 9 5 العاشرة 99
 9989 988 4556 المجموع 
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 مخطط الهٌكل التنظٌمً  -:اقسام الشركة 3-2

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجلس اإلدارة

 رئيس الوجلس

 الوذير العام

هعاوى 
الوذير 

 العام

قسن 
الصيانت 
 الوركزيت

قسن 
الشؤوى 
 التجاريت

قسن 
التخطيط 
 والوتابعت

قسن 
الشؤوى 
 الواليت

قسن 
 ةالسيطر
 النوعيت

قسن 
ادارة 

الووارد 

 البشريت

قسن 

 التسويق

  قسن
التذقيق 
الرقابت 

 الذاخليت

قسن 
الشؤوى 
 القانونيت

هصنع 
الصناعاث 
 الويكانيكيت

هصنع انتاج 
السياراث 
والعجالث 

 النخصصيت

هصنع 
االبذاى 

والوعذاث 
 الثقيلت

هصنع 
 البطارياث

قسن 

الشؤوى 
 الفنيت

قسن 
العالقاث 
 واالعالم
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 االدارة الحاليت 3-3

 

 ا دارة العلٌا-1

الشركة وتسٌٌر نشاطها وفق الصالحٌات  إلدارةٌقوم بجمٌع ا عمال الالزمة -:المدٌر العام-أ

منصب  كم والجهات القضائٌة وٌشغل السٌد طالل حسٌن سلمان له وٌمثلها امام المحا المخولة

 حالٌا. العام المدٌر

ٌعاون مدٌر الشركة فً ادارة الشركة وٌشرف على نشاطات وفعالٌات -:معاون المدٌر العام-ب

مدٌر المخولة له من قبل المدٌر العام وٌشغل منصب معاون التشكٌالت الشركة وفق الصالحٌات 

 سنة                                                      31بكالورٌوس هندسة كٌمٌاوي ولدٌه خدمة هادي علً حسن //السٌد

ٌتولى المعمل تنفٌذ خطة تجمٌع وانتاج الساحبات والحاصدات -:مصنع الصناعات المٌكانٌكٌة-2

  ت الزراعٌة والمضخات ا روائٌة وتصنٌع العدد الٌدوٌة واجزاء الربط وتصلٌح الحاصدات وا

هندسة مٌكانٌكٌة ولدٌه  حسن صبري عبد الرزاق /بكالورٌوس والساحبات وٌدٌر المصنع السٌد/

 سنة. 28خدمة 

الحافالت ٌتولى المعمل تنفٌذ خطة تصنٌع وتجمٌع مصنع انتاج السٌارات والعجالت التخصصٌة-3 

والشاحنات الخفٌفة والثقٌلة و سٌارات الصالون والبٌك اب وتقدٌم خدمات مابعد البٌع  . وٌدٌر 

 سنة.32ولدٌه خدمة  كٌمٌاوي/بكالورٌوس هندسة حسٌن احمد محمودالمصنع السٌد 

ٌتولى المعمل تنفٌذ خطة تصنٌع وتجمٌع معدات ازاحة التربة -والمعدات الثقٌلة: معمل ا بدان-4

والرافعات والمنظومات الهٌدرولٌكٌة وابدان المقطورات والكرفانات والهٌاكل المعدنٌة .وٌدٌر 

 سنة .26المصنع السٌد/محمد احمد مداد/بكالورٌوس هندسة مٌكانٌكٌة ولدٌه خدمة 

ى المصنع تنفٌذ خطة تصنٌع وتجمٌع البطارٌات السائلة والجافة واعادة ٌتول-:مصنع البطارٌات-5

/بكالورٌوس محمود طاهر محمدصنع  السٌد مال الرصاص. وٌدٌرتدوٌر البطارٌات  ومخلفات 

 سنة.19مٌكانٌكٌة  ولدٌه خدمة  هندسة 

والمنتجات النهائٌة طبقا ٌتولى مهام الرقابة النوعٌة على العملٌات ا نتاجٌة -:السٌطرة النوعٌة-6

 نفط ومعادن/بكالورٌوس هندسة ناهض خلٌل رشٌد  للمواصفات الفنٌة المعدة. وٌدٌر القسم السٌد

 سنة.28ولدٌه خدمة 

ٌتولى اعداد الخطة اإلنتاجٌة للشركة لكافة نشاطاتها ومتابعة تنفٌذها بعد -:التخطٌط والمتابعة-7

ضمان السٌطرة التشغٌلٌة لمجمل العملٌات الجارٌة فً اقرارها وفق برامج معدة على الحاسبات ل
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وصرفها واعداد البرامج  وتخزٌنهاالشركة وتورٌد المعدات والمكائن والمواد ا ولٌة والخدمٌة 

/بكالورٌوس هندسة  حسٌن موسى محمدالتً تخص النظم المالٌة وا دارٌة .وٌدٌر القسم السٌد 

 سنة.28كٌمٌاوي ولدٌة خدمة 

ٌقوم بمهام توفٌر المستلزمات ا نتاجٌة والخدمٌة لمعامل الشركة واقسامها -:التجارٌةالشؤون -8

من ا سواق المحلٌة بالمواصفات والتوقٌتات المقرة وانجاز المعامالت الكمركٌة ومتابعة تنفٌذ 

القسم السٌد ادٌب شاكر شمخً  المصارف. وٌدٌرالعقود وفتح ا عتمادات المصرفٌة مع 

 سنوات.17ادارة واقتصاد ولدٌه خدمة /بكالورٌوس 

ٌقوم القسم باعداد المالك السنوي للشركة وتطبٌق القرارات والقوانٌن -:ادارة الموارد البشرٌة-9

وا نظمة والقواعد والتعلٌمات المتعلقة بالخدمة وا نضباط والتقاعد وكل ماله عالقة فً شؤون 

وتقدٌم الخدمات ا دارٌة لمنتسبً الشركة وتدرٌب الموارد البشرٌة واجراء معامالت التوظٌف 

كوادر الشركة لرفع مستواها المهنً وتقدٌم الخدمات الطبٌة والعالجٌة لمنتسبً الشركة 

وا شراف على نشاطات الشعب ا دارٌة فً مصانع الشركة وتامٌن حماٌة الشركة. وٌدٌر القسم 

 سنة.17دٌه خدمةالسٌد علً حمزة عبٌد/بكالورٌوس ادارة واقتصاد ول

ٌقوم بمهام اعداد الموازنة المالٌة للشركة ومتابعة تنفٌذها وانجاز معامالت -:الشؤون المالٌة-10

الختامٌة. ا ٌرادات والمصروفات وحسابات الكلف ورواتب الموظفٌن وبٌان نتائج الحسابات 

 سنة.25خدمة  علوم مالٌة ومصرفٌة ولدٌه/بكالورٌوس محمد هادي بدرالقسم السٌد/  دٌرٌو

ٌتولى تدقٌق ومراقبة ا عمال الحسابٌة ومعامالت الصرف والبٌع والشراء -:الرقابة الداخلٌة-11

وا عتمادات المستندٌة ومطابقة الموجودات وتدقٌق صحة وسالمة تطبٌق التعلٌمات وكذلك 

نزٌهة حمٌد  األنسة الدائرة المالٌة. وٌدٌرمتابعة تسوٌة مالحظات دٌوان الرقابة 

 سنة .34اضً/بكالورٌوس محاسبة ولدٌها خدمة ر

ٌتولى مهمة تمثٌل الشركة بتخوٌل من المدٌر العام أمام المحاكم والجهات -:الشؤون القانونٌة-12

القضائٌة والدفاع عن حقوق الشركة والمشاركة باللجان التحقٌقٌة وتقدٌم ا ستشارات القانونٌة 

 نة.س 16ورٌوس قانون ولدٌه خدمة /بكالحٌاد عبد الحر السٌد وتنظٌم العقود وٌدٌر القسم

البحوث التً تكفل تطوٌر الشركة واعداد المسالك التكنلوجٌة  بإعدادٌقوم -:الشؤون الفنٌة -13

للتصامٌم  لجمٌع منتجات الشركة وتامٌن السالمة المهنٌة والصناعٌة وتطبٌق سٌاسة الجودة 

 سنة.32ولدٌه خدمة  مٌكانٌك/بكالورٌوس هندسة  حسٌنباسل مهدي وٌدٌر القسم السٌد/

ٌقوم بمهام تسوٌق منتجات الشركة لدوائر الدولة والسوق المحلً بموجب الخطة -:التسوٌق-14

التسوٌقٌة من خالل ا عالن عن منتجات الشركة والمشاركة فً المعارض ودراسة احتٌاج السوق 

ولدٌه خدمة  ترجمة / بكالورٌوس جبر مدحًمحمد من منتجات الشركة  وٌدٌر القسم السٌد 

 سنة.16



 ذ

 64 

 

تقوم بصٌانة المكائن والمعدات وا جهزة وا لٌات بمختلف انواعها -:الصٌانة المركزٌة-15

 بكالورٌوسوا بنٌة وادامة تشغٌل مصادر الطاقة المختلفة. وٌدٌره السٌد عماد صالح سعودي/

 سنة.28هندسة كهرباء ولدٌه خدمة

 الكادرمهارات  3-4

 العدد ا ختصاصات ت
 22 كٌمٌاوي وفٌزٌاوي -1

 287 مهندسٌن -2

 18 مهندس زراعً -3

 2805 فنٌٌن -4

 4 باٌولوجً -5

 7 طبٌة -6
مبرمجٌن ومحللً أنظمة  -7

 وإحصائٌٌن
25 

 97 محاسبٌن ومدققٌن -8

 20 قانونٌٌن -9
 305 إدارٌٌن -10

 1995 حرفٌٌن -11

 5585 المجموع 
 

 الفجوة فً المهارات وا فراد ومعالجتها 3-5

 احتراـ المكظفيف. –يمكف تمخيص اسمكب الشركة في ركيزتيف رئيسيتيف :التطكير المستمر 
التطػػكير المسػػتمر يمثػػؿ طريقػػة الشػػركة الرئيسػػية فػػي القيػػاـ بعمميػػا , فالقيمػػة الحقيقيػػة لمتطػػكير 

, كاليمكػف ايجػاد تمػؾ المستمر ىي ايجاد مناخ مػف الػتعمـ كبيئػة التقبػؿ التغييػر فقػط كلكػف تتبنػاه 
 البيئة اال اذا كاف ىناؾ احتراـ لمناس كىذه ىي الركيزة الثانية السمكب الشركة.
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الشػػركة بشػػكؿ دائػػـ كمتكاصػػؿ لتحسػػيف منػػاى  التػػدريب حيػػث تممػػؾ الشػػركة خطػػكط تجميػػع  تعمػػؿ
يكقفػػكف الخطػػكط باكمميػػا , فمػػف انيػػا التسػػتطيع تحمػػؿ كجػػكد افػػراد عػػاجزيف كسػػرعاف ماسػػتدرؾ 

ابعد مػف  ك, لكف الشركة تذىب الى ما ىالضركرم التمتع بحد ادنى مف الكفا ة لمعمؿ عمى االقؿ 
  بشكؿ دقيؽ .ب عمى كؿ شخص اف يتـ تدريبو عمى مستكل عالي لمعمؿ ذلؾ كىذا انو يج

 عمميات المكارد البشرية 3-6
يقـك قسـ إدارة المكارد البشرية بإعداد خطػة الػكزارة الخاصػة بػالمالؾ كحصػر كاقػع القػكل العاممػة 

نظػػاـ  كتػػاميف حسػػف تكزيعيػػا ك تحديػػد الفػػائض كالعجػػز ك إعػػداد التقػػارير الدكريػػة .حيػػث يمتمػػؾ 
متكامؿ لألرشيؼ االلكتركني ك قاعدة بيانات تتضمف المعمكمات الشخصية كالكظيفية لكؿ مكظفي 
الشركة لالستفادة منيا في كضع الخطط السنكية لتطكير الشركة كتقـك بحفظ األضابير الشخصية 

عػػداد البػػرام  التدريبيػػة لمقػػكل العاممػػة . عػػداد  لممػػكظفيف كتقػػـك بكضػػع الخطػػط كالسػػتراتيجيات كا  كا 
دراسة تفصػيمية بالتخصصػات التػي تحتاجيػا الشػركة كاجعػالف عػف البعثػات الدراسػية اك الزمػاالت 
المتاحة ليا .إعداد الكصؼ الكظيفي مف خالؿ تحديد ميػاـ كمسػؤكليات كالشػركط الكاجػب تكفرىػا 
فػػي كػػػؿ كظيفػػػة مػػف الكظػػػائؼ كممػػػئ الكظػػائؼ الشػػػاغرة مػػػف خػػالؿ التعيػػػيف اك الترفيػػػع باختيػػػار 
األشخاص المناسبيف لذلؾ بما يتالئـ مع ميارتيـ كمدل تكفر الشركط القانكنية لممرشحيف لتػكلي 
تمؾ الكظائؼ سكا  كاف التكظيؼ دائمي اك مؤقت. تقييـ أدا  المكظؼ كتشخيص مكاطف الضعؼ 
بغيػػة معالجتػػو بالتػػدريب كالتطػػكير اك النقػػؿ كبمػػا ينسػػجـ مػػع مؤىالتػػو.تركي  كمتابعػػة المعػػامالت 

تقاعديػػة الخاصػػة بػػالمكظفيف المحػػاليف عمػػى التقاعػػد بعػػد تػػكفر الشػػركط القانكنيػػة كاستحصػػاؿ ال
 المكافقات األصكلية المحدكدة في القانكف ذم الصمة

باجضافة لما تقدـ أعاله يقـك بتقديـ الخدمات اجدارية ألقساـ الشركة األخرل كنقؿ المػكظفيف مػف 
ك تقػػديـ الخػػدمات العالجيػػة الطبيػػة كحضػػانة أطفػػاؿ محػػالت سػػكناىـ إلػػى مقػػر الشػػركة كبػػالعكس 

 المكظفات  كاجشراؼ عمى المجمع السكني التابع لمشركة كتقديـ الخدمات الالزمة لساكنيو
كػالكريكس ادارة كاقتصػاد كخدمتػو كيدير الدائرة اجدارية كالمكارد البشرية السيد عمي حمزة عبيد  ب

 سنة17
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التكجد حاجة لزيادة عدد المنتسبيف في الشركة مف خالؿ التعيػيف لكجػكد فػائض فػي الكػادر كانمػا 
يتـ تاىيؿ كتدريب الككارد الحالية كبما يتالئـ مع زيادة االنتاج كمتطمبات العمؿ كعمػى مػدل خطػة 

 العمؿ لمخمس سنكات القادمة كاالكتفا  بالعدد الحالي لممكظفيف
 

 كالمبيعاتالسكؽ  -4
 بات مف الضركرم في كقتنا الحاضر قياـ الشركة بتفعيؿ االنشطة 

 التكسع كالنمك كالحفاظ عمى مركزىا التنافسي التسكيقية اذا ما ارادات 
 في السكؽ , مـ يتطمب امتالؾ البيانات كالمعمكمات 

 كتقمبات السكؽ كاثرىا في حاضر الشركة  بأحكاؿ
 كمستقبميا. 

 قاعدة العمال  الحالية  4-1
  ىـأف عمال  الشركة:  

 . كزارة النفط 
 . كزارة النقؿ كالمكاصالت 

 . أمانة بغداد 

  .  كزارة الكيربا 

 . كزارة البمديات 

 . كزارة الداخمية 

 . القطاع الخاص 

 .مجالس المحفظات 

       
          

  عمى المدل القريب  لتشمؿ القطاعيف العاـ كالخاص .  العمال د يتحد يتـ 

 التكقػػع بزيػػادة عػػدد المػػزارعيف فػػي  .المػػزارعيف كتمثػػؿ الشػػريحة الكبيػػرة   مػػفعمػػال  قاعػػدة  تمتمػػؾ الشػػركة
 السنكات المقبمة  . 
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  كباألخص كزارتي تمتمؾ قاعدة عمال  تشمؿ القطاع العاـ متمثؿ بدكائر الدكلة كافة
الدفاع كالداخمية ، اضافة الى كزارة النفط ، كما تقـك بتجييز المكاطنيف كالككال  مف 

 منتجاتيا مف البطاريات عبر منافذ البيع المعتمدة .
  تمثؿ العقكد المبرمة مع كزارات الدكلة الحجـ األكبر مف مبيعات الشركة ، اذ تمثؿ كزارة

% مف تعاقدات الشركة 12، اما كزارة النفط فقد بمغت % مف عقكد الشركة 40الداخمية 
 % مف عقكد الشركة.39، اضافة الى الكزارات اآلخرل كالتي تمثؿ 

 لمبطاريات 30% لمبطاريات السائمة ، كبنسبة 100سد حاجة السكؽ بنسبة   بإمكاف %
خالؿ  تككف المجيز الكحيد لمبطاريات بجميع أنكاعيا كسعاتيا انوالجافة ، كتتطمع الى 

 السنكات القادمة .
 

 ىيكؿ السكؽ 4-2
 حافالت كبيػرة  10أف حصة الشركة مف حجـ السكؽ حاليا لمنتجاتيا المختمفة تبمل %

% أبػػداف كمسػػحكبات  10% شػػاحنات كشػػاحنات خفيفػػة ،  10كصػػغيرة كمتكسػػطة، 
% معدات تخصصية  .كنتيجة لنمك السكؽ 10% سيارات الصالكف كالبيؾ اب  , 10,

 خمسػػةمػػف السػػكؽ خػػالؿ  كالتطػػكر الحاصػػؿ فػػي البمػػد نتكقػػع اف تكػػكف حصػػة الشػػركة
 % 40سنكات القادمة بنسبة 

 
  إف عمميػػػة قيػػػاس حجػػػـ السػػػكؽ تيػػػدؼ لمتكصػػػؿ الػػػى برمجػػػة تسػػػتند الػػػى التقػػػديرات

كعػػدد المػػزارعيف كالفالحػػيف لتقػػدير   اسػػتخداـ الدراسػػات عػػف حجػػـ األراضػػي الزراعيػػةب
 ف المطمكبة . ائحجـ المك

  القريب )جميػع المػزارعيف كالمشػاريع إف السكؽ المستيدفة مف قبؿ الشركة في المدل
 .  كالخاص الزراعية التابعة لمقطاع العاـ

  تشػػارؾ  فػػي االسػػكاؽ الصػػناعية كاالسػػتيالكية العراقيػػة كيتزايػػد الطمػػب عمػػى منتجػػات
الشػػركة بسػػبب زيػػادة كسػػائط النقػػؿ كأجيػػزة االتصػػاالت كمحطػػات الكيربػػا ، حيػػث اف 

 ستمر.جميع ىذه الجيات تستخدـ البطاريات بشكؿ م
 النمك المتكقع لمسكؽ 4-3        
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  كنظرا ألىمية التسكيؽ يجب اف يدرس السكؽ المحمي بشكؿ جيد لتحديد الحاجػة إلػى
يجاد منافذ جديدة لمتسكيؽ محميا بعد تطكير جكدة المنت   منتجات الشركة المختمفة كا 

 كجعمو منافسا لممنتجات الدكلية .
           

  سػنكات الخطػػة  سػنكات بػيف  خمػسأدنػاه مخطػط  يكضػح نمػك السػكؽ المتكقػػع لمػدة
 بو الزيادة السنكية .  دكقيمة المبيعات المتكقعة .  كال يقص

 
 

  نتكقع إف ينمك الطمب عمى السػاحبات كاآلالت الزراعيػة بصػكرة تدريجيػة نتيجػة التحسػف
األمني  كاالقتصادم   كالتكجو الى االعتماد عمى أكثػر مػف مػكرد غيػر الػنفط كمػا نتكقػع 

و ميػاه كبيػرة بمكجػب  تزايد الطمب عمى منظكمات الرم بالرش لما يمر بو العراؽ مف شػح
 االعتماد عمى طرؽ حديثة لمرم فضال عما يشيده االقتصاد العراقي مف تحرؾ كنمك. 

  مف المتكقع اف ينمػك سػكؽ البطاريػات بمعػدؿ أسػرع مػف النمػك السػكاني خػالؿ السػنكات
القادمة ، نظرا تحسف الكضع األمني كاالقتصادم ، كمع االنفتاح العػالمي عمػى االسػكاؽ 
كزيػػادة عػػدد المركبػػات الداخمػػة الػػى العػػراؽ كاآلخػػرل المتكقػػع دخكليػػا مسػػتقبال ، كزيػػادة 

لطاقة ، مثؿ العاكسات كالمكلدات الكبيرة المنتشرة في محافظات المصادر البديمة لتكفير ا
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العراؽ ،كحاجة القكات المسمحة في كزارتي الدفاع كالداخمية ، اضػافة الػى حاجػة كزارتػي 
النفط كالكيربا  كالتػي أدت جميعيػا الػى نمػك مبيعػات لمسػنكات الخمػس الماضػية بمعػدؿ 

59 %. 
 
 
 طبيعة المنافسة 4-4  

                                                                                 
 .  المنافسيف الحقيقييف لمشركة ىي استيرادات القطاع العاـ ك الخاص مف السيارات 

                   
 
 
 

 -المنافسيف لمشركة لممعدات الزراعية:                  

 
ىي احد تشكيالت كزارة الزراعة تقـك بتكفير المعدات كالمستمزمات الزراعية شركة التجييزات الزراعية  - 1

%  65معظميا مف مصادر استيرادية كتقـك بتجييزه الى الفالحػيف كالمػزارعيف بأسػعار مدعكمػة تصػؿ الػى 
 مف السعر االستيرادم كمقرىا في العاصمة بغداد / الكزيرة كليا فركع في كافة المحافظات 

التي تممؾ نفس اجمكانية الفنية كتنت  المنتجات المثيمة غير النمطيػة كمعظميػا قطاع العاـ شركات ال - 2
 تعكد الى كزارة الصناعة كالمعادف كتكجد في كافة إرجا  العراؽ . 

    كينتشر في مناطؽ مختمفة مف البالد كينت  معدات زراعية بتكنكلكجيا بدائية . القطاع الخاص - 3
       

  ( مميكف 4التقديرات االحصائية اف حاجة السكؽ مف البطاريات تبمل أكثر مف )تشير
% مف 30% مف البطاريات السائمة ، ك100الشركة سد  بإمكافبطارية سنكيان ، 

البطاريات الجافة . أما النسبة المتبقية  فيي مستكردة مف مناشى  ) ككرم، 
 السحرية(.، كالعيف 3Kصيني، كمناشئ آخرل كباألخص البطاريات 

  منافسة شديدة مف البطاريات المستكردة مف قبؿ القطاع الخاص كخاصة مف ناحية
 األسعار ، كلكف عمى حساب الجكدة كالمكاصفات العالمية المعتمدة.
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  بمغت نسبة  2013يرادات ، كخالؿ عاـ اال % مف100مبيعات  مف البطاريات التمثؿ
زارات كدكائر الدكلة عف شرا  % لعزكؼ أغمب ك 5مشاركة في سكؽ البطاريات ال

تحكؿ الى انتاج البطاريات الالبطاريات السائمة المنتجة حاليا في الشركة . كمع 
في سكؽ البطاريات  مشاركة الالجافة العديمة االدامة يمكف اعادة احتساب نسبة 

% خالؿ السنتيف القادمتيف ، مقارنة مع الشركات اآلخرل مف 30التي ستبمل 
تمفة .أف المنافسيف يعتمدكف عمى استيراد المنتجات ذات المظير المناشئ المخ

الخارجي البراؽ المغرم لممستيمؾ ، عمى الرغـ مف االستيراد يعتمد في الغالب عمى 
 المناشئ الغير معتمدة عالميا ككذلؾ عدـ كجكد ضماف لممنت  المستكرد . 

 
 
 التسكيؽ كالتركي  لمنتجات الشركة 4-5
 

تقديـ اجعالنات الالزمة عف الشركة ك االىتماـ بالعالقات العامة كتطكيرىا قامت الشركة ب 
مكانياتيا اجنتاجية .  كا 

 

السػػكؽ المحمػػي بشػػكؿ جيػػد لتحديػػد الحاجػػة إلػػى منتجػػات  فقػػد تمػػت دراسػػةنظػػران ألىميػػة التسػػكيؽ ك 
يجػػاد منافػػذ جديػػدة لمتسػػكيؽ محميػػان  بعػػد تطػػكير جػػكدة المنػػت  كجعمػػو منافسػػان  الشػػركة المختمفػػة كا 

 لممنتجات الدكلية ك ذلؾ عف طريؽ إنشا  ما يمي :
  ( مكقع خاص لمتسكيؽWEB SITE . في العربي كاجنكميزم ) 
 .إعداد كراس مطبكع لتعريؼ الزبكف بمنتجات الشركة 

   المشاركة بالمعارض الدكلية لمتعريؼ بمنتجات الشركة 

 أعداد خطة تسكيقية كمعرفية بعقد ندكات مع المشتريف  

تػػـ تقسػػيـ السػػكؽ عمػػى أسػػاس المسػػتفيديف مػػف المنتجػػات كىػػـ قطاعػػات الػػنفط كالكيربػػا         
 كالنقؿ كالمكاصالت كالتجارة كأمانة بغداد كالبمديات كالقطاع الخاص.

    
 * العمال  الرئيسيكف لمشركة :

 كزارة النفط .1
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 أمانة بغداد. .2
 كزارة الكيربا   .3

 كزارة اجسكاف كالتعمير  .4

 المبيعات التي تذهب إلى اكبر خمسة من العمالء هي :نسبة 
 وزارة النفط . .1
 أمانة بغداد . .2
 وزارة الكهرباء .                             .3

 النقل والمواصالت . .4

 القطاع الخاص . .5

 
 

 * المنافسون الرئيسيون لمنتجات الشركة .
 الحافالت  -    
 الشاحنات                                        اليوجد مصنع منافس    -    
  األبدان والمسحوبات -    
 سيارات الصالون والبيك اب -    
مصافي النفط ، الهياكل                              المعدات الثقيلة ،ابن ماجد  -    

 ،الفارس،نصر،الميكانيكية 

 شركة الفارس العامة             ، الجسكر، الكرفاناتمحطات تصفية الماء  -    
            

    القطاعات العاـ كالخاص تعتبر مف أىـ المنافسيف . تاستيرادا*    
   المعكقات التي تحكؿ دكف الدخكؿ في السكؽ بشكؿ فعاؿ لمنتجات الشركة ىي كما يمي :    
منػػت  لمػػا مكجػػكد فػػي السػػكؽ بسػػبب انقطػػاع االتصػػاؿ بالشػػركات .عػػدـ منافسػػة نكعيػػة ال1

 العالمية كقدـ التكنكلكجيا المستعممة.

 استيراد البضائع المستخدمة كبأسعار قميمة . -2
    

لقػد أنشػػأت الشػػركة مكقعػان ليػػا فػػي شػػبكة اجنترنػت لمتعريػػؼ بنفسػػيا كمنتجاتيػا كيػػتـ تحػػديث ىػػذا 
 المكقع باستمرار لغرض اطالع الزبائف عمى منتجات الشركة الجديدة . 

 

www.scaiiraq.industry.
gov.iq 

http://www.scaiiraq.industry.gov.iq/
http://www.scaiiraq.industry.gov.iq/
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كتقػػـك الشػػركة باسػػتمرار فػػي المشػػاركة بالمعػػارض لتبػػادؿ الخبػػرات كالمعمكمػػات حػػكؿ المنتجػػات 
المختمفػػة كلتطػػكير الشػػركة مػػف خػػالؿ األفكػػار المعركضػػة كغيرىػػا كاالسػػتمرار بإصػػدار الكتالككػػات 

مكانيتيا كمنتجاتيا المختمفة لإلعالف عف قدراتيا  ا ات اججر  ذالتصنيعية كاتخاالتعريفية بالشركة كا 
الكفيمة لمكصكؿ إلى جكدة عالية في المنت  كمستمرة فػي اجػرا ات الحصػكؿ عمػى شػيادة الجػكدة 

 ( لممعامؿ ك ممتزمة بالمكاصفات كالمقاييس العالمية لممنتجات . ISOالعالمية ) 
  

 : العمال  الرئيسيكف لمشركة 
 . كزارة النفط 
 . كزارة النقؿ كالمكاصالت 

 . أمانة بغداد 

 الكيربا  . شركات كزارة 

 . كزارة البمديات 

 . كزارة الداخمية 

 . القطاع الخاص 

 مجالس المحافظات 

 
 كأف المنافسيف الحقيقييف لمشركة ىي استيرادات القطاع العاـ ك الخاص      

 خصائص المنتجات التي تستيدؼ كؿ شريحة مف العمال 
 :العرؽ.تعمؿ العديد مف الشركات في صناعة النفط في  -كزارة النفط 

 لتر 36000مف أىـ مشترياتيا ىي صياري  تعبئة كنقؿ الكقكد بمختمؼ أنكاعو كالسعات مثؿ 
لتر التي تصنع حسب المكاصفات كالتصاميـ العالمية مف جانب نكع المعدف  1000ك

 كمنظكمات التعبئة كاجمال  كمستمزمات السالمة كاألماف الخاصة بالمنتجات النفطية .
 

 عادة أعمار  -:رلتعميكزارة اجسكاف كا تعمؿ العديد مف الشركات في مجاؿ اجسكاف كا 
 3ـ 28ك 3ـ 14البني التحتية لمبمد مف أىـ مشترياتيا ىي شاحنات قالبة حمكلة 

رينك اك  التي تنت  كفؽ احدث المكاصفات العالمية باستخداـ شاحنات سكانيا أك 
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حنات صالحة لمخدمة متخصصة تجعؿ الشا منظكمات ىيدركليكيةفكلفك باستخداـ 
 الشاقة .

 :  التي تنت  كفؽ المكاصفات رافعات االنارة مف أىـ المشتريات ىي  -كزارة الكيربا
 العالمية مف حيث نكع المعدف كمستمزمات السالمة كاألماف . 

 :تعمؿ العديد مف الشركات في مجاؿ الصناعة في العراؽ . -كزارة الصناعة 

 .الكبيرة كالصغيرة كالمتكسطة  فالتكمف أىـ المشتريات ىي الحا    
مف أىـ المشتريات ىي  سيارات الصالكف بمختمؼ  -* مستيمكك القطاع الخاص :

 .أنكاعيا 
العجالت التخصصية مثؿ الحكضية كالصاركخية  -* مجالس المحافظات :

 كعجالت االطفا  ككابسات النفيات ككانسات الشكارع .
 

  تجرم حاليا تحكال كبيرا في مياـ السكؽ كالمبيعات  . إذ تنتقؿ الشركة
أالف مف إدارة مبيعات تأسست في المقاـ األكؿ الستالـ كمعالجة 

الطمبات مف المؤسسات األخرل المممككة لمدكلة الى إدارة تسعى إلى 
تحقيؽ مبيعات باالستناد الى تنفيذ استراتيجية تسكيقية محددة . كيعد 

التحكؿ ابرز التحديات التي تكاجو الشركة خالؿ السنكات الخمسة ىذا 
 القادمة . 

 
 كفؽ التكنكلكجيا الحديثة ،  مف البطاريات  تعمؿ  عمى تطكير انتاجيا

كذلؾ ألف تكجيات المستيمكيف نحك المنتجات الحديثة كالرغبة في 
  اقتنا  كؿ ماىك حديث كمتطكر .

  لمعمال  تتمثؿ بخدمات ما بعد تمبي منتجات الشركة قيمة اضافية
البيع كضماف المنت  لمدة ستة اشير اضافة الى اعتماد مبدأ جديد 
حاليا كىك فحص المنت  لدل الزبكف مف خالؿ ارساؿ مخكؿ فني 

لدكائر الدكلة بالذات. كاعتماد الشركة مبدأ التعكيض في البيع يعتبر 
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يكفركف كبالنسبة لممنافسيف فيـ ال، كخاصية اضافية لممستيمؾ
ايضا ىناؾ انكاع تـ استيرادىا ليست بذات ، ضماف لمنتجيـ المستكرد

، كقد قامت الشركة بعدة اجرا ات لزيادة  جكدة ككفا ة المنت  المحمي
 المبيعات كالقيمة التنافسية لمنتجاتيا ، كمنيا : 

التركيز حاليا عمى انتاج السعات الكبيرة مف البطاريات الحامضية   -1
كبة أكثر مف السعات الصغيرة حسب حاجة السكؽ بالرغـ مف ككنيا مطم

 كجكد طاقة انتاجية كافية .
المجك  الى العقكد التصنيعية مع القطاع الخاص حسب قانكف   -2

لتجميع االجزا  النصؼ مصنعة   1996لعاـ  162 ـالتصنيع لمغير رق
بطارية النتاج انكاع البطاريات العديمة االدامة كلحيف اكتماؿ مشركع ال

 العديمة االدامة . 

السعي البراـ عقكد مشاركة مع الشركات العربية كاالجنبية الستغالؿ  -3
ككادر الشركة كامكانياتيا )المكائف كالمعدات كااليدم العاممة( في مشاريع 

 تحقؽ ايرادات كتسد جز  مف ركاتب المنتسبيف..
 

   
 ستراتيجية تقسيـ شرائح العمال  
 -لمشركة ىػػػـ :العمال  الحاليكف  

دكائر الدكلة كافة كباالخص كزارة الداخمية كالتي  .1
بمغت نسبة استيالكيا مف بطاريات الشركة اكثر 

% قياسا الى كزارة الدفاع التي بمغت 40مف 
% العتمادىا عمى الشرا  المحمي 2-1نسبتيا 

مف السكؽ كليس مف الشركة العامة لصناعة 
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كزارة النفط فقد بمغت نسبة شرائيا  البطاريات ، اما
 % .12مف منتجات الشركة 

المكاطنيف كافة كبدكف شركط لمتجييز )كميات  .2
 غير محدكدة(.

فمف الممكف اف  كبعد سد حاجة السكؽ ، باالضافة الى العمال  الحالييف
يتـ تصدير المنت  الى خارج البمد كايجاد اسكاؽ جديدة ضمف االسكاؽ 

ـ الحصكؿ عمى مكافقة الكزارة في تصدير المنت  عبر كمؤخرا ت العالمية
 .كسطا  الى دكؿ الجكار كحسب التعميمات 

 
مف الممكف تقسيـ شرائح العمال  الى المحاكر الرئيسية التاليػػػػة كالتي 

 تتمتع الشركة مع جميعيا بعالقات قكية :
تتعامؿ الشركة مع عدة شركات كدكائر تابعة لكزارة  -كزارة النفط   .1

 135امبير ، 90امبير ،  60النفط كتتركز حاجة ىذه الدكائر باالنكاع )
 امبير(. 200امبير ك 

تتعامؿ الشركة مع العديد مف شركات كزارة الكيربا   –كزارة الكيربا   .2
 135امبير ،  90امبير ،  70امبير ،  60كالتي تقكـ بشرا  االنكاع )

 امبير(. 150امبير ، 

 135امبير ك  60تتعامؿ كزارة الصحة باالنكاع ) –كزارة الصحة  .3
 امبير(

 100امبير ،  60تتعامؿ باالنػػػػكاع ) -دكائر كزارة الصناعة كالمعادف  .4
 امبير ( 150امبير ك  135امبير ،  120امبير ،

امبير ك  75امبير ،  90امبير ،  60تتعامؿ باالنكاع ) –كزارة الدفاع  .5
 امبير( 135
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ه الكزارات بدأت تتعامؿ مع الشركة بالشرا  ك بنسب عمما اف اغمب ىذ   
ضئيمة جدا العتمادىا عمى السكؽ رغـ كجكد تأكيدات مف االمانة العامة 
لمجمس الكزرا  تحث كزارات الدكلة كافة بالشرا  مف المنتجات المصنعة 

 محميا . 
 
 استراتيجية التكزيػػػع 

ى عدد مف الككال  في لمشركة مركز بيع مباشر في مقرىا اضافة ال      
كما قامت   ، لتسكيؽ المنت  الى السكؽ المحمية لعراؽ اغمب محافظات ا

الشركة بتشكيؿ عدة فرؽ جكالة لتسكيؽ منتجات الشركة داخؿ بغداد 
ككذلؾ بقية المحافظات لنجاح التجربة ، كما تـ افتتاح مراكز بيع في 

مؽ قنكات جديدة كمف الممكف خمحافظات كاسط ، كبابؿ كالسميمانية ، 
 مايمػػي: لمبيع مف خالؿ

 في باقي جديدة  فتح مراكز تسكيقية
كأف يككف مركز لمبيع المباشر محافظات ال

في كؿ محافظة كباألخص المنطقة 
 الجنكبية . 

  اتباع اسمكب جديد في طريقة التسديد مثال
 اعتماد اسمكب التقسيط لمنتسبي الدكلة.

  منافسة رفع كفا ة كجكدة المنت  لغرض
المنتجات المستكردة كاالنفتاح عمى اسكاؽ 

 الدكؿ المجاكرة.

  استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في صناعة
البطاريات بما فييا االساليب الدعائية 
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كالتكميمية لغرض استقطاب المستيمؾ 
 كتمبية حاجتو .

اف الطمب عمى البطاريات مستمر كفي تزايد ، بسبب زيادة عدد المركبات 
الى العراؽ ، ككذلؾ ازدياد الطمب عمى العاكسات الكيربائية ،  الداخمة

 كعمية فأف فرص تسكيؽ المنت  متاحة .
  

 2016العقكد لعاـ 
قيمة العقد /مميكف  المنت  الجية ت

 دينار
بطاريات سائمة كجافة مختمفة  كزارة الدفاع -1

 السعات
987.685 

 
 
 
 
 

   منظكمة المشركع خطة التطبيؽ ك -5    
 سمسمة التكريد 5-1            
 اٌس١بسادِظٕغ 

  مصادر الحصكؿ عمى اغمب المكاد األكلية عف طريؽ إف 

 األسكاؽ المحمية كاألسكاؽ العالمية إف المكاد المطمكبة لمعمميات 
 -اجنتاجية تقسـ الى قسميف :

المػكاد ) اسػتيرادية ( مككنات رئيسية لمشاحنات كلمعربات  كالمنتجات الرئيسية كمعظـ ىػذه -أكال :
كنذكر منيػا محػرؾ /صػندكؽ سػرع /محػاكر أماميػة كخمفيػة /كراسػي الحػافالت /إطػارات /بطاريػات 

 /منظكمات المكقؼ/منظكمة القيادة/منظكمات كيربائية .
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 -عمما إف مصادر التجييزية مف مناشئ خارجية مختمفة منيا :
 . السكيد /شركة سكانيا 
 .ايطاليا /شركة افيكك 

 شركة الباىاكس .االدرف/ 

  تركيا /شركةBMC . 

 مكاد أكلية معدنية كغير معدنية ككيمياكية . -ثانيا:

تجيػػز ىػػذه المػػكاد بالتعامػػؿ المباشػػر مػػع مجيػػزيف خػػارج العػػراؽ أك مػػع مجيػػزيف محميػػيف داخػػؿ     
 .العراؽ 

 

     
فػػي الحصػػكؿ لتكريػػد مػػكاد منيػػا ىػػي الشػػركات األكربيػػة  يسػػعى المصػػنعإف أىػػـ المػػكرديف الػػذم    

 العريقة في صناعة السيارات كالصناعات المتعمقة بيا مثؿ الصناعات المغذية لصناعة السيارات .
 شركة ديممربنز /ألمانيا . .1
 شركة سكانيا /السكيد . .2

 / الكاليات المتحدة األمريكية .GMشركة  .3

 شركة افيكك /ايطاليا كألمانيا . .4

 فيأت / ايطاليا . شركة .5

شػػركات متخصصػػة فػػي صػػناعة ابػػداف الحػػافالت /مثػػؿ ارس باص/فرنسا/اسػػبانيا كشػػركة فػػاف  .6
ىكؿ / بميجيػا كشػركة مػاركك بكلػك / البرازيػؿ كشػركة مػافكس /تركيػا كشػركة ىكنػدام ككريػا كشػركة 

 نيساف ديزؿ/ الياباف .
 ا١ٌّىب١ٔهِظٕغ 

عمى شركات عالمية معركفة في تاميف  االعتماد  كاف 2003في السنكات التي سبقت عاـ    
حاجتيا مف المكاد األكلية كالتكميمية كمككنات الجرارات كأجيزة الرم بالرش كالمضخات ،،أدناه 

 -بعض مف ىذه الشركات :
 شركة باكر النمساكية , شركة ايرفرانس الفرنسية / الستيراد مككنات الرم بالرش. * 

 الزراعية. اآلالت إنتاجد , شركة اكساف التركية / الستيراد مستمزمات شركة ماكنف , شركة كران* 

 المضخات االركائية .  إنتاجشركة ركفمتي االيطالية / الستيراد مستمزمات * 
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 -الداخمة في تصنيع المعدات ىي في الغالب : األكليةالمكاد 

 ممـ(. 8 –ممـ  3صفائح حديدية مف سمؾ )-1
 ممـ . x 40 70ـ لغاية مم x 4 100الركاسط مف -2
 ممـ . Ø 65ممـ لغاية   Ø 6القضباف المدكرة مف -3
  ممـ . x 90 90ممـ لغاية  x 40 40الزكايا مف -4
 ممـ . 360لغاية   U50حديد الساقية-5
 ممـ . x 100 100ممـ لغاية  x 50 50 مف  األنابيب-6
 البراغي كالصامكالت . جنتاجأسالؾ -7
 مختمفة , أسالؾ لحاـ ( .مكاد مساعدة )أصباغ -8

 استيرادحيث اف مصادر الحصكؿ عمى اغمب المكاد األكلية عف طريؽ المجيزيف الخارجييف ) 
    خارجي ( كالقسـ األخر يتـ تأمينو مف األسكاؽ المحمية .

يتـ حاليا تأميف المكاد األكلية االستيرادية عف طريؽ المؤانى العراقية أك عف طريؽ النقؿ البرم مف 
 لدكؿ المجاكرة . ا

 
 

 
 اٌجطبس٠بدِظٕغ 

االستمرار بانتاج البطاريات السائمة المفتكحة كخاصة ذات السعات الكبيرة كحسب العقكد     
المكقعة مع كزارات الدكلة ، كفي المستقبؿ انتاج البطاريات المغمقة )عديمة االدامة( كبطاريات 

اعادة استخالص الرصاص بنكعيو النقي كالسبائكي مف البطاريات يتـ الطاقة الشمسية ، كما 
 .المستيمكة في مسبؾ الرصاص كىك المادة االكلية االساسية النتاج البطاريات 

االستمرار بتجييز العمال  مف القطاعيف العاـ كالخاص ضمف مراكزىا التسكيقية المختمفة في 
الى قسـ التسكيؽ في الكزيرية ، كما تقـك فرؽ محافظات )بابؿ ، كاسط ، السميمانية( ، اضافة 

منتجات  مف البطاريات عمى مناطؽ بغداد الالبيع الجكالة بصحبة ثالث سيارات مخصصة لتكزيع 
 المختمفة  كالمحافظات .

 اٌٛضغ اٌّسزمجٍٟ ٚاالِٕٟ ٌٍزٛس٠ذ 5-2
 اٌس١بسادِظٕغ 

أزةةبم سةة١بساد اٌظةةبٌْٛ ٚاٌج١ةةه اة ثّخزٍةةف أٛاػٙةةب ٚاٌذةةبفالد اٌىج١ةةشح ٚاٌظةةغ١شح ٚاٌّزٛسةةطخ 

ٚاٌشبدٕبد ٚاألثذاْ ٚاٌّسذٛثبد ٚاٌّؼذاد اٌزخظظ١خ ٚرؼزّذ فٟ رٌه ثزج١ٙض ِىٛٔبد اٌشبدٕبد 

ثّٛجت ػمٛد ِجبششح ِغ اٌششوبد ِثً ششوخ س٠ٕٛ ٠ٚزُ رج١ّغ اٌشبدٕبد فٟ ِؼّةً اٌشةبدٕبد اٚ 

بْٚ ِغ اٌّسزثّش ِٓ ششوخ فٌٛفٛ ٚ سىب١ٔب ٚرزُ رظ١ٕغ األثذاْ ِٚزطٍجبد اٌزغ١ٍف ِذ١ٍةب أِةب ثبٌزؼ
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اٌّسذٛثبد فبٔٗ ٠زُ اسز١شاد اٌّٛاد األ١ٌٚخ ٚاٌّذبٚس ِٕٚظِٛبد اٌمٍت ٚاٌؼجةالد اٌزخظظة١خ ٠ةزُ 

ّذ١ٍةخ ثٕبؤ٘ب ٚأزبجٙب ثشةشاء إٌّظِٛةبد ا١ٌٙذس١ٌٚى١ةخ ٚاٌىٙشثبن١ةخ ٚا١ٌّىب١ٔى١ةخ ِةٓ االسةٛاق اٌ

 ٚرشو١جٙب ٚٔظجٙب ػٍٝ اٌشبدٕبد إٌّزجخ فٟ اٌششوخ . 

 

 ا١ٌّىب١ٔه

) الزبائف( الى قسـ   مف الجيات المستفيدة ععمؿ  يعتمد عمى كركد طمبات التصنيالنظاـ  إف
 بالتعاكف اجمكانيةقسـ التخطيط الذم يقـك بدراسة  إلى بإرسالياالتسكيؽ ك المبيعات   حيث يقـك 

رسالياكالفنية  كمف ثـ تحديد مكشرات الكمؼ  اجنتاجيةؿ ممع المعا  حسابالمالية لغرض  إلى كا 
 . (الزبائف )الجيات المستفيدة  إلىعرض  إعداداألسعار كبعدىا يتـ 

 استالـالفنية بمتابعة  كاألقساـقسـ التخطيط   بإعالـفي حالة قبكؿ العرض يقـك قسـ التسكيؽ 
( مف قيمة العقد أك الطمب ك بعدىا يتـ تنظيـ طمبات الشرا    25%الدفعات المقدمة بمبمل )  

رساليابالمكاد األكلية كالتكميمية ك المساعدة الغير متكفرة   المالية كبعدىا الى التجارية  إلى كا 
 اججرا اتالالزمة لتأمينيا في الكقت المحدد ك بعد أف يتـ تأمينيا تتخذ  اججرا اتلغرض اتخاذ 

مف قبؿ لجنة خاصة بالتنسيؽ مع السيطرة النكعية لغرض فحصيا ك تكريدىا مف قبؿ  الستالميا
 اجنتاجية األقساـعمؿ ك صرؼ المكاد الى  أكامر بإصدارالمخازف كبعدىا  يقـك قسـ التخطيط  

سمؾ التكنكلكجي لألجزا  كمف ثـ تقـك شعبة مكجب قسائـ معدؿ المصركؼ لممنتجات كحسب المب
ـ التخطيط بمتابعة التصنيع كأعداد مكاقؼ أسبكعية كشيرية عف عمميات التصنيع المتابعة في قس

مف عممية تصنيع المنت  يتـ فحصو مف قبؿ قسـ السيطرة ك التككيد النكعي بحيث  االنتيا , عند 
عطا يككف مطابؽ لمكاصفات الجكدة القياسية   شيادة فحص, كا 

 
 اٌجطبس٠بدِظٕغ 

انتاج البطاريات السائمة كخاصة ذات السعات الكبيرة ، كاالتجاه الى انتاج البطاريات المغمقة  
عمى التفكير مف منظكر  كالحرص كالجافة ذات السعات الصغيرة كحسب حاجة السكؽ ، 

 سعى الىالاستراتيجي لمحصكؿ عمى نسبة عالية مف المبيعات كايجاد قنكات متعددة لمتكزيع ، كما 
تعديؿ القدرات االنتاجية لكحدات االنتاج كزيادة الطاقة االنتاجية عف طريؽ اضافة خطكط انتاج 

، اذ قامت الشركة  جديدة كاستبداؿ بعض المكائف باخرل ذات تكنكلكجيا حديثة كطاقة عالية
)  SMFبالتعاقد مع شركة سكفيما االيطالية لغرض تجييزكنصب كتشغيؿ خط النتاج بطارية 

بخط   ات العيف السحرية ( ابتدا ا مف مسبؾ الرصاص النتاج السبيكة الالزمة كانتيا اجافة ذ
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انتاج البطارية كتجميعيا مع كامؿ المعدات الممحقة  ، كيشمؿ المشركع المكائف كالمعدات التاليػػػػة 
: 

 كحدات تنقية الرصاص  -1
 خط انتاج الرصاص السبائكي  -2

 خط انتاج شريط المشبكات  -3

 كسايد الرصاص خط انتاج اك  -4

 خط انتاج االلكاح الممبكخة مع التعمير -5

 خط تجميع االجزا  النصؼ مصنعو النتاج البطاريات  -6

 خط الشحف الرطب لمبطاريات  -7

 مختبر الفحص -8

                          
 
 اٌششاوبد 5-3

 اٌس١بسادِظٕغ 

 -سيارات الصالكف:. 1   

  افتتاح معمؿ تجميع سيارات بالتعاكف مع المستثمر شركة نبع زمـز تـ
الصالكف نكع سايبا كسمند كطيبا كليفاف كبيجك كيتـ تجييز اجزا  مفككة 
مثؿ البدف كالمحرؾ كالكير كالمحاكر االمامية كالخمفية كيتـ ربطيا كتجميعيا 
في خطي تجميع كيتـ الفحص بكاسطة اجيزة فحص حديثة مثؿ المكازنة 

مؿ االكلى في البمد المتخصص في كفحص الما  كيعتبر المعمؿ مف المعا
المستثمر شركة ككذلؾ قامت الشركة بالتعاكف مع تجميع سيارات الصالكف.

.كفاك لتجميع سيارات الصالكف نكع شيرم يمعمم بإنشا اليماف   

 .الشاحنات :2
 مف خالؿ محطات مختمفة كىي : SKDيتـ تجميع الشاحنة    

 . خط تجميع الشاصي مع الممحقات 
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  الكير كالمحرؾ .خط تجميع 

 . خط تجميع االكسالت 

التعاقد مع شركة رينك لتجيبز اجزا  شاحنات مفككة كيتـ تجميعيا في معمؿ الشاحنات تـ  كقد   
 ككذلؾ التعاكف مع المستثمر فيما يخص شاحنات فكلفك.

 . األبداف كالمسحكبات :3
          00تتـ عممية تصنيع األبداف كالمسحكبات حسب المسمؾ التكنكلكجي أدناه     

  .خط تحضيرات األجزاء من المواد األولية 

 التجميع للشاصى الرئيسية.           ترتيبه 

 تجميع الكروسات.  ترتيبه 

 تجميع قلب الشاصى.  ترتيبه 

  .محطة اللحام النهائي 

  محطة تغليف األرضية 

  االرتكاز.  وأرجلمحطة ربط المحاور 

 .الصباغـة 

 .الفحــص 

 : (خدمات ما بعد البيع) .معمؿ بابػػػػؿ 4   
خػػدمات صػػيانة متخصصػػة لسػػيارات تقػػديـ  خػػدمات مػػا بعػػد البيػػع  ككػػذلؾ  قػػاـ ىػػذا المعمػػؿ بتقػػديـ 

   انشا  معمؿ لتجميع سيارات الصالكف كالبيؾ اب نكع كيا.  ـالمستثمر تمع  كبالتعاكفالصالكف 
 الميكانيؾمصنع 

كتيدؼ  الى إقامة شراكات مع )مستثمريف (لتطكير الخطكط اجنتاجية العاممة أك إنشا  خطكط  
 جديدة لتصنيع منتجات مطمكبة لمسكؽ المحمية بدؿ استيرادىا 

 
 البطارياتمصنع 

، كحسب الضكابط 1997لعاـ  22لحصكؿ عمى عقكد شراكة طبقا لقانكف الشركات رقـ ا    
كالتعميمات الصادرة مف كزارة الصناعة كالمعادف كاليدؼ مف عقد المشاركة ىك تطكير خط انتاج 

كالسيـك لمخط ذاتو  –البطاريات السائمة الى بطاريات عديمة االدامة بأستخداـ سبيكة الرصاص 
كؿ عمى المعرفة الفنية لبعض مراحؿ االنتاج ، كاضافة بعض المكائف كالمعدات عف طريؽ الحص

 لغرض مكاكبة كمنافسة االسكاؽ المحمية بأنتاج اكبر عدد مف انكاع البطاريات . 
كيتـ تأمينيا مف السكؽ المحمية مثؿ الرصاص ، حيث  محميةبالنسبة لممكاد االكلية فيي أما     

الرصاص باعادة استخالص سكراب البطاريات المستيمكة في مسبؾ تقـك  بتأميف حاجتيا مف 
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الرصاص كبكميات محدكدة تعتمد عمى الراجع مف السكراب ، كخالؿ العاميف االخيرة اعتمدت 
الشركة بشكؿ كمي عمى ماينت  في المسبؾ النتاج البطاريات السائمة في معامؿ بابؿ كبمختمؼ 

( طف في حالة تحقيؽ الخطة 2000النقي بحكالي ) السعات. كتقدر الحاجة السنكية لمرصاص
 االنتاجية بالكامؿ .

 
فيتـ تأمينيا مف الخارج بكميات محددة كلمرة كاحدة خالؿ السنة،  االستيراديةأمػػا المكاد االكلية 

 ( طف سنكيان.200بػ ) بكلي بركبميفحاجة  الى المكاد االكلية االساسية مثؿ الػالحيث تبمل 
 
 الجكدةضماف  5-4   

 مصنع السيارات      
لتصػنيع المنتجػات    المصػنعتقـك دائرة التخطيط بإصدار أكامر عمؿ بمسػمؾ تكنكلػكجي إلػى معامػؿ 

كؿ حسب اختصاصو كبعد إتماـ عممية التصنيع تتـ عممية الفحص مػف قبػؿ دائػرة السػيطرة النكعيػة 
عطا  شػيادة فحػص, ثػـ  لمتأكد مف سالمة المنتجات كمف العيكب كمطابقتيا لممكاصفات القياسية كا 

إلػى الزبػائف سػكا  مػف تنقؿ المنتجات إلى ساحات التخػزيف العائػدة لقسػـ التسػكيؽ لغػرض تسػميميا 
 .القطاع الخاص أك العاـ 

 
 الميكانيؾمصنع 
( شعب 5)جكدة المنت  أىمية قصكل في عمميا فيي تضـ قسـ النكعية التي يتضمف  اعطا 

كالنيائي كشعبة مختبرات مركزية كشعبة  األكليالفحص  إجرا نكعية مكزعة عمى المعامؿ لغرض 
مختبر ،مختبر المعادف.  المختبرات: أنكاع أدناهكنبيف  النكعيةتككيد كشعبة تككيد 

مختبر القياسات ، مختبر التعديف.، الغمكنة كأحكاض اجصباغلفحص  كيماكيةمختبرات ،الميكانيؾ.
 مختبر  التحميؿ الطيفي لممعادف. المركزم.
 البطارياتمصنع 

 
اعتمادا عمى الجيكد الذاتية لقسـ ادارة الجكده بكضع االسس الرئيسية لتطبيؽ نظاـ ادارة الجكدة  

كدليؿ الطرائؽ  بالمصنع في مرافؽ الشركة ، حيث تـ اعداد المسكدات االكلية لدليؿ الجكدة الخاص
لعميا بااللتزاـ سياسة  الخاصة بالجكدة كتعيد مف االدارة االاالجرائية لتسمسؿ العمميات  كاعداد 
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بتطبيؽ نظاـ ادارة الجكدة ، كدليؿ تعميمات العمؿ , كما تـ اعداد دليؿ الكصؼ الكظيفي كالذم 
يتضمف المسؤكليات كالصالحيات ككصؼ الكظائؼ ككذلؾ المياـ كالكاجبات الخاصة بكؿ قسـ مف 

ات االدامة مع تعميم المصنع  كاعداد بطاقات لممكائف المكجكدة في معامؿ  المصنع اقساـ 
 الخاصة بيا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 ممخص خطة التطبيؽ 5-5
 
 
    
 

                                
 سنكات بيدؼ الكصكؿ إلى الطاقات التصميمية ككما يمي :  سخم لمدةأف الخطة المعدة  

 
اسُ 

 اٌّظٕغ

 اٌطبلخ اٌزظ١ّ١ّخ إٌّزج

 

 

 

ِظٕغ 

االثذاْ 

ٚاٌّؼذاد 

 اٌثم١ٍخ

 150 ِزٕٛػخاثذاْ لالثخ 

 300 اثذاْ ثبثزخ ِزٕٛػخ

 50 طٙبس٠ج ِزٕٛػخ

 50 21َ³ِسذٛثخ لالثخ 

 25 (ط45ٓ-35ِسذٛثبد  

 250 ِٕزجبد غ١ش ل١بس١خ  ١٘ٚبوً

 350 رظ١ٕغ وشفبٔبد
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ِظٕغ 

اٌظٕبػبد 

 ا١ٌّىب١ٔى١خ

 4500 اٌسبدجبد ػمٛد ِشبسوخ(

 9000 ا٢الد اٌضساػ١خ  رظ١ٕغ (

 600 ثبٌشش ػمٛد ِشبسوخ(اجٙضح اٌشٞ 

 450 اجٙضح اٌشٞ ثبٌشش  رظ١ٕغ داخً اٌششوخ(

 1000 ث١ذ ثالسز١ىٟ  رظ١ٕغ داخً اٌششوخ(

 250 دبطذاد  ػمٛد ِشبسوخ(

 

 

 

 

ِظٕغ 

أزبم 

اٌس١بساد 

ٚاٌؼجالد 

 اٌزخظظ١خ

 350 شٛاطٟ شبدٕبد ِخزٍفخ

 125 شبدٕبد  ػمٛد ِشبسوخ(

 (طن 5-2شاحنات)
 عقود مشاركة

500 

 معدات تخصصٌة
 عقود مشاركة

450 

 حافالت مختلفة
 عقود مشاركة

4000 

 50 ٌة)تصنٌع داخل الشركة(معدات تخصص

 7000 خدمات مابعد البٌع

 تجمٌع سٌارات الصالون
 عقود مشاركة

50000 

ِظزغ 

 اٌجطبس٠بد

 257000 بطارٌة سائلة 

 ٌزش220000 ماء مقطر

 
 

       
 

كلتحقيػؽ أىػداؼ التطػكير التصػميمية  ىدؼ الشركة األىـ ىك الكصكؿ إلػى الطاقػة اجنتاجيػة إف   
 -ما يمي :قامت بفاف الشركة 

 تطكير كتدريب المكارد البشرية . .1
 إعادة تأىيؿ كصيانة المكائف كالمعدات كالخطكط اجنتاجية . .2

 شرا  مكائف كمعدات جديدة . .3

 لحالية .إضافة أبنية جديدة كتأىيؿ البنايات ا .4

 إضافة كرينات جسريو كشرا  رافعات لمناكلة المكاد . .5

نشا  كرش جديدة . .6  استغالؿ بعض المسقفات الفارغة كا 
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 السياراتمصنع 
 

الػدائرة  إلػىالمعامؿ ككذلؾ  إلىعمؿ   يعتمد عمى إصدار أكامر عمؿ مف دائرة التخطيط النظاـ إف 
 . أدناهمخطط الالتجارية لتكفير كتاميف المكاد األكلية كتحديد الكمؼ كاألسعار ككما مبيف في 

مخطط رقم 4

تجهيز

عقود

ومناقصات

دراسة العرض

تجهيز المنتجاتمعدالت صرف المواد

للجهة المستفيدة االولية

تصاميم

تفصيلية

شراء موادتصاميم

تصنيعية

مواد اولية

امر عمل

q/cمواد اولية

تسويق المنتج

مخطط سير عملية تصنيع المنتجات في الشركة العامة لصناعة السيارات

قسم

التسويق

الجهة

المستفيدة
قسم

التصاميم

قسم

التخطيط

المنتج

الرقابة

النوعية

المخازن

قسم

التجارية

التكنلوجيا

الورش

والمصانع

 
 المكاد األكلية المستخدمة في تصنيع المنتجات ىي : أف- 
 . صفائح حديدية مختمفة القياسات 

 . أنابيب مختمفة القياسات 

 . مكاد تثبيت كربط 

 . مكاد لحاـ 

 . مكاد صباغة 

  حديدية .مقاطع 

 .سندكي  بنؿ 

 . مكاد كيربائية 

 . مكاد عزؿ حرارم 

  مقاطعI,U . مختمفة القياسات 

 

   11تغػػذل  بكاسػػطة مغػػذل يالكطنيػػة ك مصػػادر الطاقػػة متػػكفرة حاليػػا كىػػي الكيربػػاKV  
 2ميكػػاكاط عػػدد/ 1شػػرا  مكلػػدات كيربػػا  ديػػزؿ بقػػدرة كتػػـ  مػػف محطػػة كيربػػا  اجسػػكندرية  2عػػدد/
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لتػاميف الطاقػة كتػـ انشػا  محطػة كيربػا  ديػزؿ تعمػؿ  4ميكاكاط عػدد/ 25ل0ك 1ميكاكاط عدد/5ل0ك
كالميكانيكية كىػي االف  السياراتميكاكاط في مقر الشركة لتجييز الطاقة الى  20بالنفط االسكد قدرة 

 في طكر الفحص كالتشغيؿ .

 ساعة.³ـ 200ك /ساعة 3ـ50ة تصفية مياه بسعة كتكجد محط/ 

 . تكجد محطة ما  لتجييز الما  الصناعي كما  الراديتر كما  الشرب 

   دائػػرة التخطػػيط تقػػـك بإصػػدار أكامػػر عمػػؿ الػػى كػػؿ مػػف المعامػػؿ كالتجاريػػة لشػػرا  المػػكاد
 األكلية .

  المنتجػات المطمكبػة قسـ التصاميـ يقـك بإعداد التصاميـ األساسية التي تعتمد في تصػنيع
. 

 

 

 الميكانيكيةمصنع 
 اٌزظ١ّ١ّخ ا ٔزبج١خطٛال اٌٝ اٌطبلخ اٌّظٕغ  األٔشطخ ٚ األ٘ذاخ اٌّشد١ٍخ األُ٘ ٌزط٠ٛش

 :  اٌّسزٙذفخ ٟ٘ 

١ّغ  ٚػذد ٚرج١ٙضاد ٌزج أجٙضح( خظ اٌظجبغخ  ل  ششاء  اٌسبدجبد  رج١ّغ ر ١ً٘   خطٛط-1

 اٌسبدجبد .

 فٟ اٌششوخ  . ا ٔزبج١خششاء أجٙضح فذض ٚرذ١ًٍ ل١بط ِخزٍفخ ٌزغط١خ ٔشبطبد اٌؼ١ٍّبد   -2

 شٛو١خ  .اٌشافؼبد اٌجسش٠خ ٚاٌىش٠ٕبد اٌخ ِثً ٍششاء ِؼذاد إٌّبل-10

 دذ٠ثخ  .ثشاِج رط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚششاء -11

 جذ٠ذح . أزبمششاء خطٛط – 12

 وً ٚاٌّؼذاد .ششاء ػذد ِٚؼذاد اٌظجغ ٌّؼًّ ا١ٌٙب -13

 

 -:ؼًّ  ػ٠ٍٝ  ا ٔزبج١خٌٚزط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ 

 (ISO – 14001)ٚ ا داسحٚاٌخبطخ ثٕظبَ  (ISO – 9001)اٌذظٛي ػٍٝ شٙبدح اٌجٛدح   -1

اٌظذخ ٚاٌسالِخ  اداسحٚاٌخبطخ ثٕظبَ  (ISO – 18001)اٌج١ئخ ٚوزٌه  اداسحٚاٌخبطخ ثٕظبَ 

 ا١ٌّٕٙخ .

  فٟ إٌششاد ٚاٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٛاطفبد اٌم١بس١خ اٌؼب١ٌّخ . االشزشان -2

 
( فيي  متكفرة حاليان كتكجد مكلدات  االتصاالتمصادر الخدمات ) الكيربا  , الما  , الكقكد ,  إما

. تستخدـ لتجييز  KVA(  800,  750,  630, 500( بقدرات مختمفة )5كيربائية عدد )
الشركة مف جدكؿ  إلىمجيزة  فإنياالمياه  أما الكيربا  في حالة انقطاع الكيربا  الكطنية 

108h/m( بطاقة )2تصفية عدد )  ةكتتكفر محط اجسكندرية
h/m 180,  لما  الشرب  3

3   
 .لمما  الصناعي (
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 البطارياتمصنع 
 اٌجطبس٠بد فٟ اٌؼشاق .سؤ٠خ ِسزمج١ٍخ ٚاسز١شار١ج١خ ٌظٕبػخ 

 
 

 ٠ٛضخ اٌجذٚي ادٔبٖ رفبط١ً ِشادً اٌّششٚع ِغ اٌّجبٌغ اٌّخظظخ ٌىً ِشدٍخ :

 

 

 

 

 

o البطاريات السائمة المفتكحة 
%( كانتاج مشبكة 99.95تتـ عممية تصنيع البطارية باستخداـ الرصاص النقي بنسبة نقاكة ) 

الرصاص التي يتـ لبخيا بعجينة المادة الفعالة ، ثـ يتـ شحف ىذه االلكاح الكماؿ التفاعالت 
جميع الكيمياكية ، يتـ ادخاؿ االلكاح الى أفراف التجفيؼ مع فصؿ االلكاح الى جزئيف ، ليتـ بعدىا ت
االلكاح في صندكؽ بالستيكي في قسـ التجميع كفؽ السعات المحددة ككبس الغطا  لتصبح 

 البطارية جاىزة لمفحص كاصدار شيادة المطابقة.
 
 
 
 
 
 
 

كيكضح المخطط ادناه مراحؿ تسمسؿ العممية االنتاجيػػػػة لمبطاريات السائمة المفتكحة في الشركػػػػة 
: 
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رطاص  

 سبائكي

 بطاريات مستهلكة

 رطاص وقي
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o )البطاريات السائمة المغمقة )عديمة االدامة 

%( النتاج سبيكة 99.99تتـ عممية تصنيع البطارية باستخداـ الرصاص النقي بنسبة نقاكة )   
( المستخدمة في انتاج شريط المشبكات الحامؿ لممادة الفعالة ، الذم يتـ  -)الرصاص كالسيـك

الفعالة المكجبة كالسالبة باستخداـ اككسيد الرصاص كعدد مف المضافات الكيمياكية لبخو بالمادة 
، كمف ثـ يتـ تعمير االلكاح الممبكخة كتجميعيا في قسـ التجميع كفؽ السعات المحددة ، كيتـ 
ممئيا بالمحمكؿ الحامضي لغرض شحنيا في منظكمة الشحف الرطب ، كمف ثـ كبس الغطا  

 حص المنت  النيائي كاصدار المطابقة.النيائي كالقياـ بف
 
 

 
  الفرص كالمخاطر    -6
 الفرص المتاحة كاستغالليا 6-1 

تحضير المعجىن  اوتاج االوكسيد

 السالب والمىجب

 اللبخ

 تعمير األلىاح شحه األلىاح تجفيف األلىاح

 تقطيع االلىاح
تجميــع 

 البطاريــات
فحض 

 وهائي

قسم 

 المشبكات

 االجزاء البالستيكية والملحقات

  أزبم ٔٙبنٟ( ثطبس٠ــبد سبنٍخ
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 السياراتمصنع 
 إف أسعار القطاع الخاص غالبا ماتككف اقؿ مف أسعار الشركة-1
 % كذلؾ بسبب قمة اججرا ات الركتينية عند االستيراد25بنسبة   
 كلكف جكدة منتجات الشركة تنافس جكدة القطاع الخاص كيجب االستمرار  

 ) التدريب ,التصميـ ,المكائف الحديثة( المصنعالدائـ في تطكير تقنيات 
 السعي النتاج سيارات ذات استيالؾ قميؿ لمكقكد مع ادا  اقكل كضرر اقؿ لمبيئة.-2
 مكاصمة التكسع في االسكاؽ .-3
 لمعالمة التجارية المرتكزة عمى الجكدة كانيا صديقة لمبيئة كاالىتماـ بالمستيمؾ.الصكرة القكية -4
 نسبة ممتازة مف حصة االسكاؽ المحمية. باألسكاقالحتالؿالتغمغؿ الممتاز -5
 
نقػػػػاط الضػػػػعؼ كذلػػػػؾ نظػػػػرا لإلمكانيػػػػات المتػػػػكفرة  )الماديػػػػة كالمػػػػكارد  ؿقمػػػػيالتأىيػػػػؿ كالتطػػػػكير  اف

الطاقػة المتاحػة   إلىالبشرية(كستككف ىناؾ فرص عمؿ كبيرة متاحة  سيرتفع مستكل اجنتاج ليصؿ 
يمر بمرحمة بنا  كأعمار كمقدـ عمى مشػاريع كبػرل كخطػط لمتنميػة فػي قطاعػات س كخاصة إف البمد

كالجسكر كاجسكاف , القطػاع الخػاص(كيمكف مػع المسػتثمر تقػدـ خػدمات  )النفط , الكيربا  ,الطرؽ
كبيػػرة كسػػكؼ تعمػػؿ ىػػذه الخطػػة عمػػى كضػػع األسػػس لعمػػؿ مسػػتمر كمػػربح لجميػػع اجطػػراؼ .كيجػػب 

 -تكسيع قاعدة رأس الماؿ عند طريؽ االستثمار لالستفادة منيا كما يأتي :
 تكفير مستمزمات اجنتاج كالمكاد األكلية .ك  لممصنعتأىيؿ كتطكير المكائف كالخطكط اجنتاجية -1

 لمعػداتكسػيارات الصػالكف كا إمكانيات إنتاجية خاصػة فػي إنتػاج الحػافالت كالشػاحنات كاألبػداف -2
 غير مكجكدة في بقية الشركات  التخصصية 

 االستعانة بخبرات شركات ىندسية متخصصة استثمارية كتصميمية لمعمؿ كالتعاكف معيا .-3
 .الكضع األمني  مستقر كجيد -4
رؤكس األمكاؿ أساسية لمبػد  بالعمػؿ كسػير عمميػة اجنتػاج كعنػد اجخػالؿ بالتمكيػؿ سػتؤثر عمػى -5

 العممية بأكمميا .
 االىتماـ بالصيانة الكقائية كالدكرية كتطكير الككادر.-6
 
كسػػيارات  كالمسػػحكباتالكحيػػد فػػي مجػػاؿ إنتػػػاج الحػػافالت كالشاحنػػػات كاألبػػداف ك إمكانيػػات عاليػػة   

عالقػات متميػزة ك ككذلؾ  خبرات كبيرة لدل العامميف في ىػذا المجػاؿ  ت التخصصية معداالصالكف كال
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كبإمكػػاف تغطيػػة احتياجػػات األسػػكاؽ  GMك  سبالعمػػؿ مػػع شػػركات معركفػػة مثػػؿ سػػكانيا كمرسػػيد
ك المتطكر في السكؽ المحمية مف ىذه المنتجات الستخداميا في حممػة البنا  كاألعمار كنتيجة النم

العراقػي. ككػػذلؾ تكجػػد إمكانيػات فػػي دعػػـ القطاعػػات الباقيػة مثػػؿ الػػنفط متمثمػة فػػي تصػػنيع مصػػافي 
النفط الصغيرة كقطاع الكيربا  في تصنيع أعمدة الكيربا  كصناعات أخرل مثؿ الكرفانػات كمحطػات 

 تصفية المياه كاليياكؿ الحديدية كالجسكر .
 
 أعاله يجب تكفر ما يمي : كلغرض النيكض بما كرد   

 المستعممة . اتحديث التكنكلكجي 
  التحتية. البنيتحديث 

 .التحرر مف قبؿ القيكد المفركضة مف قبؿ الدكلة . كعمى سبيؿ المثاؿ في حاالت االستيراد 

  . زيادة رأس ماؿ التشغيؿ 

   .زيادة تدريب القطاعات الفنية في الشركة 

  .االىتماـ في البحث كالتطكير 

 
 

 يةالميكانيك الصناعات مصنع
 تعتبػػر المشػػركع الكحيػػد فػػي العػػراؽ المتخصػػص فػػي خدمػػة القطػػاع الزراعػػي بالدرجػػة الرئيسػػية -1

 . كزيادة مبيعاتيافتككف الفرصة مفتكحة  لتنفيذ كتطكير منتجاتيا كما كنكعا 
مختمػؼ  إنتػاجكلمخبػرة الطكيمػة  فػي مجػاؿ  مػةالعا ذات األغػراض اجنتاجيػة المصػنعككف مكائف -2

مركنػػة عاليػػة فػػي خمػػؽ الفػػرص  المتاحػػة  ىنػػاؾفػػاف  األخػػرلت االمنتجػػات التػػي تخػػدـ كافػػة القطاعػػ
نتػاج االعقػكد معيػ جبػراـ األخػرلكاستثمارىا حيث يتـ حاليا التكجػو الػى كافػة القطاعػات  المنتجػات  كا 

 . الغير نمطية 
 

 
 

 البطارياتمصنع 
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كمػا اف تػاريخ ، البطاريات كاليكجد منافس آخر سكل المنػت  المسػتكرد النتاج لعراؽفي ا الكحيد    
لمتكسػع  العمػؿ في انتاج بطاريات ذات كفا ة عالية يتيح  فرصة ممتازة لالستمرار كتطكير  المصنع

مسبؾ النتاج الرصاص بنكعيو النقي  ىناؾفي انتاج البطاريات مف حيث االنكاع ك االعداد. كما اف 
% مف مككنات البطارية بما يضمف امكانية تػكفير المػادة بشػكؿ 95م يشكؿ حكالي كالسبائكي ك الذ

مستمر كبأسعار منخفضة مما يقمؿ مف كمفة البطارية عف كمفتيا في حالة اسػتيراد مػادة الرصػاص. 
اضافة الى اف التطكر االقتصادم الحاصؿ في البمد سيزيد مف اقباؿ المكاطنيف عمػى شػرا  السػيارات 

زداد الطمب عمى البطاريات. كما اف تكفر االيدم العاممة الماىرة كالتي تمتمػؾ خبػرات كبيػرة كبالتالي ي
 في مجاؿ صناعة البطاريات يؤىؿ التقدـ بعمميا عند تكفر الدعـ المالي المناسب.

   

 المخاطر كطرؽ تجنبيا 6-2
 مكاجية المخاطر ضركرية الغتناـ الفرص السانحة لمتنمية.-1
كحده , فالبد ايضا تحديد المفاضالت كالعراقيؿ التي تحديد المخاطر اليكفي -2

 , كمعالجتيا مف خالؿ التحرؾ العاـ. ألكلكياتياتعكؽ ادارة المخاطر كترتيبيا تبعا 
لمحككمة دكر بالل االىمية في ادارة المخاطر النظامية كذلؾ بتيية البيئة -3

 ية.المكاتية لممشاركة في العمؿ كالمسؤكل
 السياراتمصنع 

 -المخاطر ىي كما يمي : أىـ أف
 حيث يستكرد  المنتجات مف ما يشابو  االستيرادعدـ انتظاـ  -: مخاطر السكؽ

 مبيعات.الكىذا يؤثر عمى  ؿكبسعر اق السكؽ منتجات ذات نكعيات رديئة
 : عف قرب مع كزارة الصناعة لضماف التزاـ  العمؿ -المخاطر السياسية

 الشركة بالتزاماتيا المدنية .

 : كلذا يمكف اعتبارىا  تمكيؿ ذاتي  % 100 حاليا    -المخاطر المالية
 مصدرا مستقر نسبيا 

 : بشكؿ مستمر كىذا  لالنقطاعئية تتعرض مصادر الطاقة الكيربا -المخاطر التشغيمية
يزؿ لتعكيض النقص في الطاقة الكيربائية . ككذلؾ االرتفاع يتطمب االعتماد عمى مكلدات الد

 . األكليةالمكاد  أسعارفي 
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 : الكضػػع األمنػػي مسػػتقر نكعػػا مػػا كفػػي داخػػؿ الشػػركة التكجػػد  -المخػػاطر الماديػػة
مخاطر أمنيػة حيػث إف ىنػاؾ إجػرا ات أمنيػة مشػددة فػي مكاقػع العمػؿ كتكجػد كحػدات 

 كعدد مف إفراد كحدة حماية الشركات. ياتسيطرة كحما

 .زيادة المنافسة كزيادة قكة المنافسيف 

 الذم ادل في زيادة تكاليؼ المكاد الخاـ. التغييرات في اسعار المكاد 

  تسػتخدـ السػيارة بصػكرة اقػؿ فػي تغير عادات التنقؿ حيث اصبحت العائالت
الػػدراجات , تحفيػػز نقػػؿ ابنػػائيـ الػػى المػػدارس , التسػػميـ المنزلػػي , ركػػكب 

 الحككمة عمى استخداـ كسائؿ النقؿ العاـ.
 الميكانيكيةمصنع 
        

احتياطية اسػتيرادية غيػر  أدكاتالى  كحاجة القسـ اآلخر اجنتاجيةتقادـ قسـ كبير مف المكائف   -1
 . اجنتاجيةالطاقات  كادم إلى انخفاضمتكفرة محميا مما أثر سمبا 

السػنكية بسػبب تػدىكر المسػتكل  اجنتاجيػةقمة الطمب عمػى المنتجػات النمطيػة المثبتػة بالخطػة  -2
 االقتصػادمػف  المفػاجئنتيجػة التحػكؿ  ةلممزارعيف الذيف يعػدكف الزبػائف الرئيسػيف لمشػرك االقتصادم
 المفتكح. االقتصاد إلىالمغمؽ 

بنسػبة  المصنعكطأ مف أسعار منتجات غالبان ما تككف أسعار منتجات القطاع الخاص المماثمة  أ-3
المػػكاد األكليػػػة كمسػػػتمزمات  اسػػػتيراد( % كذلػػؾ بسػػػبب قمػػة إجػػػرا اتيـ الركتينيػػػة لػػدل  30 – 25)

 كالتسكيقية لدل الشركة .    اجدارية التحكيالتاألخرل ككذلؾ  اجنتاج

افسػيف لضػماف منتجػات تنػافس  حاليػا جػكدة منتجػات المنالكلكف عمى الرغـ مف ذلػؾ فػأف   جػكدة  
 العالمية المعتمدة .  المكاصفاتتنفيذىا كفؽ 

 
 

 مخاطر السكؽ :  -4          
منتجات متذبذب كغير مستقر بسبب تدىكر الكضع االقتصادم لممػزارعيف الطمب السكؽ عمى  إف   

تػػؤثر عمػػى الطمػػب ىػػي دعػػـ  إفالمػػذيف يعػػدكف الشػػريحة الرئيسػػية كنعتقػػد بػػاف العكامػػؿ التػػي يمكػػف 
 .المزارعيف 
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 لمخاطر السياسية :ا -5        
قر كمسػيطر عميػو كيكجػد تالداخمي كالمحيط  فيك مسػ األمنيلكضع اسياسية  ال تكجد مخاطر      

  . األمنييفعدد مف الحراس 
 لمخاطر التمكيمية   :ا -6      
سػيؤثر عمػى العمميػة  بالتمكيػؿ اجخػالؿنػد األمكاؿ ضركرية كمطمكبػة لمبػد  بالعمػؿ كع رؤكستعتبر 

 .العمؿ  جدامةالممكؿ   عندبأكمميا لذا يجب زرع الثقة  اجنتاجية
 المخاطر التشغيمية   : -7       

يتـ السػعي كالتنسػيؽ مػع الجيػات المعنيػة لمحصػكؿ عمػى الكيربػا  الكطنيػة بشػكؿ  يكفػي كمسػتمر 
 اسػتخداـكفػي حالػة انقطػاع التيػار الكيربػائي يػتـ  اجنتاجيػةكعدـ انقطاعيا بمػا يػكثر عمػى العمميػة 

 .(  5كعددىا )  المتكفرة  الطكارئمكلدات 
 

 البطارياتمصنع 
   
مخاطر السكؽ تكمف في كميات البطاريات المستكردة التي تدخؿ الى البمد في مخاطر السكؽ :  -1

لػػيس جميػػع المنتجػػات تمتمػػؾ  منتجػػات  مػػف ناحيػػة االسػػعار كلكػػفالالكقػػت الحاضػػر كالتػػي تنػػافس 
منتجػات  النكعيػة الفي الكقت الذم تػكفر فيػو  ، النكعية الجيدة حيث اف ىناؾ انكاعا كمناشئ رديئة

 لكفا ة العالية.كاالجيدة 
 التكجد مخاطر سياسية . المخاطر السياسية : -2

مصادر التمكيػؿ تتمثػؿ بػكزارة الصػناعة التػي تػرتبط تمكيؿ ذاتي ، ك الالمخاطر المالية : -3
 .بميزانية كتكجيات الدكلة فيما يخص القطاع الصناعي في البمد. 

 
ىػػي انقطػػاع  المصػػنعىػػـ المشػػاكؿ التػػي تعػػاني منيػػا المعامػػؿ فػػي أمػػف المخػػاطر التشػػغيمية : -4 

يعمػػؿ عمػػى عػػدـ  الكيربػػا  ك شػػمكؿ معامػػؿ الشػػركة بػػالقطع المبػػرم ، حيػػث اف انقطػػاع الكيربػػا 
اسػػتقرارية العمميػػة االنتاجيػػة كالتػػي تػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى معػػدالت االنتػػاج كزيػػادة التمػػؼ مػػف كثػػرة 

ساعة كبشكؿ  24التكقفات، خاصة كاف طبيعة اشتغاؿ اغمب المكائف تتطمب التشغيؿ المستمر لمدة 
بشػرا    يػتـعمما ان متكاصؿ مثؿ مكائف طحف الرصاص ككذلؾ دكائر شحف االلكاح كافراف التجفيؼ.

ثػػػالث مكلػػػدات كيربائيػػػة مػػػف الشػػػركة العامػػػة لمصػػػناعات الكيربائيػػػة ضػػػمف تخصيصػػػات المكازنػػػة 
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ميكػا كاط( فػي مكقػع  4، اضافة الى تجييز كتنفيذ محطػة كيربائيػة بقػدرة ) 2012االستثمارية لعاـ 
كبكمفػة تبمػل  . 2ابػؿكب 1الشركة العامة لمصناعات الكيربائية لتغطيػة الحمػؿ المطمػكب لمعممػي بابػؿ

مميػػار دينػػار ، كمػػا اف ارتفػػاع اسػػعار الرصػػاص المسػػتكرد كىػػك المػػادة االكليػػة االساسػػية فػػي  1.25
انتاج البطاريات دفع  الى االعتماد بشػكؿ رئيسػي عمػى الرصػاص المسػتخمص فػي مسػبؾ الرصػاص 

 بنكعيو )النقي كالسبائكي( مف سكراب البطاريات المستيمكة.

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 الكضع الراىف    -7
 كضع البنى التحتية الحالية 7-1

 . ّؼبًِ ٚوّب ٠ٍٟ :ثبٌأْ اٌششوخ رؼًّ دب١ٌب 

 مصنع انتاج السيارات كالعجالت التخصصية -1
 مصنع الصناعات الميكانيكية -2
 مصنع االبداف كالمعدات الثقيمة-3
 مصنع البطاريات -4
 السيارات مصنع      
الصػغيرة كالمتكسػطة الحػافالت سيارات الصالكف ك الكحيدة في مجاؿ إنتػاج  الكحيدإمكانيات عالية ك   

ككذلؾ  خبػرات كبيػرة لػدل العػامميف فػي ىػذا كالعجالت التخصصية كالشاحنػات كاألبداف كالمسحكبات 
كبإمكػاف تغطيػة  رينكك  سالمجاؿ ك عالقات متميزة بالعمؿ مع شركات معركفة مثؿ سكانيا كمرسيد

احتياجات األسكاؽ المحمية مف ىذه المنتجات الستخداميا في حممػػة البنػا  كاألعمػار كنتيجػة النمػك 



 ذ

 97 

المتطكر في السكؽ العراقي. ككذلؾ تكجػد  إمكانيػات فػي دعػـ القطاعػات الباقيػة مثػؿ الػنفط متمثمػة 
ربا  كصناعات أخرل مثػؿ في تصنيع مصافي النفط الصغيرة كقطاع الكيربا  في تصنيع أعمدة الكي

 الكرفانات كمحطات تصفية المياه كاليياكؿ الحديدية كالجسكر .
 

 يةكالميكانيالصناعات  مصنع
      

تتمتع باستقاللية جزئية تعمؿ جميعيا  اجؿ الكصكؿ الػى إنتاجية معامؿ  خمسة المصنعيكجد في 
 الطاقات التصميمية المستيدفة.

 -كىي كما يمي : 

نتاجالزراعية : يختص ىذا المعمؿ بتجميع الساحبات  كاآلالتمعمؿ المعدات  -1  اآلالت كا 
 76300الزراعية كالمضخات االركائية كالبراغي كالصامكالت كالعدد اليدكية كتبمل مساحة المعمؿ )

²( ـ  

معمؿ أنتاج منظكمات الرم بالرش الحديثة :-2  

دكنػـ,  40منظكمػات الػرم بػالرش )الثابػت  بإنتػاج( كيخػتص  2ـ 9000تبمل مسػاحة المعمػؿ )   
  .( منظكمة /سنة  1100ليذا المعمؿ ) التصميمية الحاليةالمتحرؾ , المحكرم (كتبمل الطاقة 

شػػركة اليمػػاف اسػػتغالؿ لتكقػؼ الطمػػب عمػػى معػػدات الػرم بػػالرش فقػػد تػػـ كبالتعػػاكف مػع المسػػتثمر 
  سيارة. 250كقد تـ انتاج بحدكد  المعمؿ كانشا  خط لتجميع سيارات الصالكف نكع فاك

 
 معمؿ السباكة   :  -3      
) الفكالذيػػػة , األىينيػػػة  المصػػػبكبات  بإنتػػػاج( كيخػػػتص   2ـ 13500تبمػػػل مسػػػاحة المعمػػػؿ )    

مصػبكبات ألغػراض  جنتاج( طف  / سنة .  6780,البراص (  كتبمل الطاقة التصميمية لممعمؿ  )
كتـ انشا  خط جديد لممقالبة كضمف حاجة السكؽ كطمبات الزبائف   النمطي كأخرل حسب اجنتاج

 الخطة االستثمارية .
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 كقطع الغيار  :  اجنتاجمعمؿ مستمزمات   -4

 

معامػؿ الشػركة مػف القكالػب   إنتاجمستمزمات  بإنتاج( كيختص   2ـ 9936تبمل مساحة المعمؿ  )
 / سنة . قطعة(  3500) اجنتاجية قتياكتبمل طا االحتياطيةك التجييزات كالعدد ك األدكات 

 معمؿ اليياكؿ ك المعدات الغير قياسية  :  - 5

الكرفانػات ك  ،اليياكػؿ الحديديػة  الجسػكر  بإنتػاج( كيخػتص   2ـ2000تبمل مساحة المعمػؿ  )  
 سنة .(قطعة/400)   اجنتاجيةاألعمدة الكيربائية المشبكة . كتبمل طاقتو 

 -مصادر المياه:

    (m3/h 360بطاقة) المصنع القريب مف  اجسكندريةز المياه الخاـ مف جدكؿ يلتجييكجد خط 

 180كخػط لتجييػز المػا  الصػناعي بطاقػة)   (m3/h 108كخػط لتجييػز مػا  الشػرب بطاقػة )

m3/h)   
 ./دقيقة ( لتزكيد اليكا  المضغكط  3ـ 50سعة ) 2ضاغطات عدد/ تكجد
 
 

                                           
 البطاريات مصنع

           
كفيمػا ، ، معمػؿ النػكر، كمسػبؾ الرصػاص 2، بابػؿ 1لؼ  مف اربعة معامؿ ىي معامؿ بابؿ أتي   

 المعامؿ أعاله :يمي كصؼ تفصيمي لممرافؽ في 
 1معمؿ بابؿ 

 -: يػػػػػكيضـ المعمؿ مايم
 االستعالمات(مدخؿ المعمؿ )غرفة  .1
( 8بنايػة ذات طػابقيف، الطػابؽ االرضػي يشػمؿ جػانبيف االكؿ مػف) .2

غرؼ يضـ كؿ مف: الدائرة االدارية، الدائرة القانكنيػة، كػذلؾ يكجػد 
في ىذا الطابؽ غرؼ لمعاكف المدير العاـ ك مدير المعمػؿ كغرفػة 
السكرتارية مع قاعة اجتماعات، باالضافة الى غرفة ضابط حماية 

أمػػػا الجانػػػب الثػػػاني مػػػف الطػػػابؽ فيضػػػـ دائػػػرة السػػػيطرة المعمػػػؿ، 
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النكعيػػة كتشػػمؿ المختبػػر الكيميػػاكم كمختبػػر الفحػػص مػػع غرفػػة 
 مدير السيطرة النكعية.

( غرفػػػة كتضػػػـ كػػػؿ مػػػف الػػػدائرة الماليػػػة، الرقابػػػة الداخميػػػة، مركػػػز 12الطػػػابؽ العمػػػكم يحتػػػكم )
 المعمكمات، كشعبة المشاريع.

ػة اليسرل مف المعمػؿ ، يضػـ الطػابؽ بناية ذات طابقيف في الجيػػ .3
( غػػػرؼ كتشػػػمؿ : شػػػعبة الطبابػػػة ، شػػػعبة تخطػػػيط 9االرضػػػي )

الصػػػيانة ، دائػػػرة التفتػػػيش اليندسػػػي مػػػع غرفػػػة مسػػػؤكؿ صػػػيانة 
( 8المعمؿ ، أما الطػابؽ العمػكم فيضػـ الػدائرة اليندسػية كتشػغؿ )

 غرؼ .

بنايػػة المعمػػؿ كىػػي عبػػارة عػػف مسػػقؼ يضػػـ االقسػػاـ االنتاجيػػة :  .4
ـ المشػػبكات ، قسػػـ االككسػػايد ، قسػػـ المػػبخ ، قسػػـ التقطيػػع قسػػ

 كقسـ االفراف .

المسقؼ الثاني يضـ كؿ مػف : قسػـ الشػحف ، قسػـ تجميػع دجمػة  .5
 ،مخازف االنتاج النصؼ مصنع كاالنتاج الجاىز .

المسقؼ الثالػث يضػـ كػؿ مػف : قسػـ المػا  المقطػر ، قسػـ انتػاج  .6
االحتياطيػػػة ، مخػػػازف المػػػكاد بطاريػػػة الطيػػػراف ، مخػػػازف األدكات 

 االكلية اضافة الى كرشتي النجارة كاآلالت الدقيقة .

المسقؼ الرابع يقػع فػي مػؤخرة المعمػؿ كيضػـ كرشػة الحػدادة مػع  .7
 الكرشة الميكانيكية .

( غرؼ 8المسقؼ الخامس يضـ دائرة التسكيؽ كالمبيعات كيضـ ) .8
 مفصكلة بقكاطع المنيـك .

ؿ مػػف المختبػػػر القاعػػدم كغرفػػػة بنايػػة ذات طػػابؽ كاحػػػد تضػػـ كػػػ .9
 تخطيط االنتاج الخاص بالمعمؿ .

    
عمى استغالؿ بعض القاعػات لمخػط االنتػاجي القػديـ كمكقػع  1حاليا يجرم العمؿ في معمؿ بابؿ   

، حيػث تمػت المباشػرة بتأىيػؿ ىػذه القاعػات ضػمف  SMFلمشركع انتػاج بطاريػة عديمػة االدامػة 
 .تخصيص المشركع 
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 2معمؿ بابؿ 

 -: يػػػػػيضـ المعمؿ مايمك 
بناية االدارة العامػة كىػي بنايػة حديثػة مػف طػابقيف يشػمؿ الطػابؽ االرضػي المطعػـ ككػذلؾ  .1

مػف مكتػب المػدير العػاـ كػذلؾ شػعبة القمػـ السػػرم  قسػـ االليػات كيضػـ الطػابؽ العمػكم كػال
 .مف األكشعبة االنترنت كغرفة ضابط 

يشػػػمؿ الطػػػابؽ االكؿ دائػػػرة التخطػػػيط ك  ( كىػػػي بنايػػػة حديثػػػة ذات طػػػابقيف2بنايػػػة رقػػػـ ) .2
ير، غرفػة تابعة التي تضـ الغرؼ التالية، غرفػة مػدير التخطػيط تػرتبط بيػا غرفػة السػكر تالم

شعبة تخطيط االنتاج، غرفة شعبة تخطيط المكاد، غرفة شػعبة االحصػا  كالحاسػبة، غرفػة 
الطػػابؽ العمػػكم امػػا .شػػعبة القػػكل العاممػػة، غرفػػة شػػعبة التػػدريب، غرفػػة شػػعبة المتابعػػة 

مػف غرفػة المػدير التجػارم، باالضػافة الػى غرفػة  فيشمؿ الدائرة التجاريػة ك التػي تضػـ كػال
الػػى قسػػـ الحاسػػبة ك  فةاشػػعبة المشػػتريات الخارجيػػة، كشػػعبة المشػػتريات المحميػػة باالضػػ

 .، غرفة المخزف االنترنت الخاص بالقسـ التجارم

ىي بناية ذات طابقيف الطابؽ االكؿ يضػـ غرفػة ( تضـ الدائرة الفنية لممعمؿ ك 3بناية رقـ ) .3
السالمة المينية، غرفة فاحصي السيطرة النكعية، الطابؽ الثاني يضـ غرفػة مػدير المعمػؿ 

  .ك السكرتارية ككذلؾ غرفة مسؤكؿ السيطرة النكعية في المعمؿ

ت ( كتتككف مف طابقيف يشمؿ الطابؽ االرضي كرشة الحدادة، ككرشة الخػدما4بناية رقـ ) .4
الفنيػػة ك الكيربائيػػة. كيضػػـ الطػػابؽ العمػػكم قسػػـ االفػػراد الخػػاص بالمعمػػؿ ككػػذلؾ شػػعبة 

 تخطيط الصيانة.

 بناية المعمؿ اك االقساـ االنتاجية فيي عبارة عف ابنية ذات مسقفات كتشمؿ مايمي: .5

 سقؼ االكؿ كيضـ قسـ شحف االلكاح مع غرؼ تخص مسؤكلي االنتاج.مال 

  تطحػف الرصػاص، قسػـ طػال  االلػكاح، قسػـ انتػاج المشػبكاالمسقؼ الثػاني كيضػـ قسػـ ،
يكية، مخػزف االجػزا  تقسـ تقطيع االلكاح، قسـ تجميع االلكاح، قسػـ انتػاج االجػزا  البالسػ

 النصؼ مصنعة.

  المسقؼ الثالث كيضـ قسـ انتػاج االلػكاح العازلػة، مخػزف المػكاد االكليػة، كمخػزف االدكات
 االحتياطية.

 قسـ المكلدة الكيربائية مع ممحقاتيا مف خزانات الكقكد.سقؼ االخير يضـ مال 
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بناية تقع في مدخؿ المعمػؿ بنيػت مػف الػكاح المعػدف كتشػمؿ كػؿ مػف غرفػة االسػتعالمات،  .6
غرفة الطبابة، غرفػة طبابػة االسػناف، غرفػة التشػريفات، غرفػة ادارة الجػكدة، ككػذلؾ غرفػة 

 .حماية الافراد 

 
    معمؿ النكر 

 -: يػػػػػمايمكيضـ المعمؿ 
 غرفة في بداية المعمؿ لالستعالمات. .1
 بناية االدارة تتككف مف طابؽ كاحد . .2

 بناية الدائرة الفنية )طابؽ كاحد(. .3

 الكرشة الفنية . .4

 مخزف المكاد االكلية. .5

 مخزف االنتاج النصؼ مصنع. .6

 مخزف االدكات االحتياطية. .7

 مخزف المكاد العامة. .8

 قسـ الغير قياسي. .9

 بناية المطعـ .10

 طبابةال .11

 بناية المعمؿ )القاعة االنتاجية( تتككف مف طابقيف ، كيشمؿ الخطكط االنتاجية التالية: .12

 G 1خط  -

 G 2خط  -

 G 3خط  -

 مكابس االنتاج النصؼ مصنع -

 قسـ المحاليؿ -

 قسـ المكلدة .13

 قسـ الخدمات .14

 

 مسبؾ الرصاص
 -: يػػػػػكيضـ المعمؿ مايم
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 االستعالمات في بداية مدخؿ المعمؿ .غرفة في بداية المعمؿ لمخدمات الفنية كغرفة  .1

 قاعات انتاج كىي عبارة عف جممكنات . .2

 معمؿ التكسير )جممكف مغمؽ( . .3

 قسـ األفراف كالبكادؽ )مسقفات مفتكحة( . .4

بنايػػة االدارة كىػػي عبػػارة عػػف طػػابقيف مػػف البنػػا  المتكسػػط النكعيػػة ، الطػػابؽ االكؿ يضػػـ  .5
 ، غرفة البدالة مع غرؼ لمميندسيف . x rayمختبر السيطرة النكعية ، مختبر أشعة 

الطابؽ العمكم يضـ غرفة التخطيط ، ادارة االفراد ، مدير المعمؿ ، السكرتارية ، السػالمة المينيػة 
 كالتفتيش   اليندسي مع غرؼ لميندسي االنتاج .

احػدىما لػألدكات االحتياطيػة كاآلخػر لممػكاد االكليػة  2المخازف كتشمؿ مسقؼ عدد/ .5
 ضيامفصكلة عف بع

 تكجد مسقفات منفصمة تضـ الكرشة الميكانيكية كالكيربائية كاآلليات. .6

     

كتنقيػة أجػكا  المعامػؿ ، كمػا تػـ تأىيػؿ  المصنع  تـ تحسيف الكضع البيئي لمعامؿ *  
 كحدات معالجة المياه بكافة اجزائيا في معامؿ بابؿ كالمسبؾ . 

تػػـ شػػمكؿ معامػػؿ بابػػؿ فػػي منطقػػة  عمػػى شػػبكة الكيربػػا  الكطنيػػة  المعامػػؿ تعتمػػد  *
(ميكا كاط مع الشركة العامػة لمصػناعات 12الكزيرية بمشركع المحطة الكيربائية سعة )

( ميكػػا كاط لمعامػػؿ بابػػؿ كبمبمػػل قػػدره 4كقػػد تػػـ تخصػػيص ) كااللكتركنيػػة  الكيربائيػػة 
. ( مميار دينار ضمف تخصيصات المكازنة االستثمارية1.250)  

 

 
 
 كالمكجكدات تتقييـ المعدا 7-2

 السياراتمصنع 
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 القيمة الدفترية/دينار الحالة المعدات المعمؿ

منشار قطع              معمؿ الحافالت
 8عدد/

 2556628.1 جيدة

طف         250مكبس  
 2عدد/

  = 2.0 

طف         160مكبس 
 3عدد/

   = 3.0 

مكبس                   
 6عدد/

   = 6.0 

 4326233.0 = 10بميت    عدد/ماكنة قطع 

 68067096.0 = 5ماكنة حني بميت    عدد/

ماكنة متعددة األغراض 
 2عدد/

= 2.0 

ماكنة قطع ترددية      
 4عدد/

= 4.0 

ماكنة درفمة            
 1عدد/

= 1.0 

مثقب شعاعي           
 1عدد/

= 1.0 

مثقب عمكدم           
 8عدد/

= 1907965.1 

 8.0 = 8ككسرة كيربائية ثابتة عدد/

 2.0 = 2طف   عدد/ 2كريف جسرم 

 8.0 = 8طف   عدد/ 5كريف جسرم 

ضاغطة ىكا           
 2عدد/

= 2.0 

 3.0 =مجفؼ ىكا             
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 3عدد/

جياز سحب بميت       
 2عدد/

= 2.0 

جياز احما  مكضعي    
 1عدد/

= 1.0 

 15254.835 = 2عدد/رافعة كيربائية يدكية 

 1.0 = محطة صبل الييكؿ

 1.0 = محطة صبل األجزا  الصغيرة

كحدة معالجة المياه 
 الصناعية

= 1.0 

حما    2.0 = غرفة صبل كا 

 31864808 = 3ضاغطة ىكا  عدد/

 10.0 = 10حزاـ نقؿ طكلي عدد/

 2.0 = 2منضدة دكارة عدد/

 3.0 = عربة نقؿ الباص

 7692.926 = 2طف عدد/ 3شككية رافعة 

 48.0 = 24محطة صباغة عدد/

منظكمة رفع ىيدركليكية 
 2عدد/

= 2.0 

ضاغطة ىكا  الصباغة 
 4عدد/

= 4.0 

مجفؼ ىكا  الصباغة 
 1عدد/

= 1.0 

منظكمة تبريد الضاغطات 
 1عدد/

= 1.0 

منظكمة الحماية ضد الحريؽ 
3 

= 3.0 
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 1090880.0 = 8مضخة ما  كيربائية عدد/

 CO2ماكنة لحاـ مايمر 
 6عدد/

= 4277965.1 

 CO2ماكنة لحاـ لنككلف 
 25عدد/

= 33441810.0 

 CO2ماكنةلحاـ كريشيايـ 
 6عدد/

= 142303.45 

ماكنة لحاـ كلدنؾ 
BX1350 /10عدد 

= 9407250.0 

 317.666 =  3ماكنة لحاـ الحارث عدد/

 64852.0 = 3ماكنة لحاـ القادسية عدد/

 2.0 = 2ماكنة لحاـ نقطي عدد/

 1987500.0 = ماكنة قطع بالزما

ماكنة لحاـ كلدنؾ ديكا 
 6عدد/

= 12600000.0 

 2.0 = 2تمفر كيربائي عدد/ 

 137971410.126 = طف 10رافعة شككية 

 98551006.542 = طف 5رافعة شككية 

طف  16مكبس ىكائي  معمؿ الشاحنات
 1عدد/

= 1940.280 

 1.0 = 1مثقب شعاعي عدد/ 

 241222.223 = 2مثقب عمكدم عدد/

 1.0 = 1منشار ترددم عدد/

 1.0 = 1ككسرة كيربائية ثابتة عدد/

 2662500.0 = 2طف  عدد/ 1تمفر رفع 

 1415.108 = طف 3رافعة شككية 

 2600000.0 = 1ماكنة لحاـ فرايمر عدد/
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 157437.663 = 1طف عدد/5كريف جسرم 

 2.0 = 2طف عددج/2كريف جسرم 

 1.0 = فرف صباغة الشاصي

 2.0 = 2جياز ربط المحاكر عدد/

 2.0 = 2ضاغطة ىكا   عدد/

 2.0 = 2مجفؼ ىكا  عدد/

 4182.574 = 2شاحنة بطاريات عدد/

 1.0 = 1جياز لحاـ بالشعمة عدد/

شاحنة بطاريات رافعة 
 2كيربائية عدد/

= 7666.666 

 5833.335 = 3ماكنة تنظيؼ  عدد/

  BX1350ماكنة لحاـ 
 8عدد/

= 1306072.6 

 8437500 = 4ماكنة لحاـ ديكا عدد /

 110455.47 = 2ماكنة لحاـ القادسية عدد/

 1.0 = 1ماكنة لحاـ ككنكار عدد/ 

 1.0 = طف  160مكبس  معمؿ األبداف

 1918.231 = مكبس ىكائي 

 14707501.0 = 2عدد/  مثقب شعاعي

 3818667.6 = 7مثقب  عدد/

 277656750.0 = ماكنة درفمة 

 1.0 = ماكنة قطع 

 28297458.0 = 3طف  عدد/ 5كريف جسرم 

 204751.0 = 2ككسرة كيربائية ثابتة عدد/

 49740417.0 = 4ماكنة خراطة عدد/

 11344998.0 = 3منشار قطع عدد/

 1.0 = ماكنة حني 
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 16200000.0 = 2فريزة عدد/

 13541.0 = 2طف عدد/ 10رافعة شككية 

 3846.463 = طف 3رافعة شككية 

 448666.66 = 2ضاغطة ىكا  عدد/

 1.0 = تمفر كيربائي

مكائف كأجيزة قطع بالشعمة 
 4عدد/

= 5047916.6 

 1.0 = جياز التنظيؼ بالرمؿ

  BX1350ماكنة لحاـ 
 5عدد/

= 1567087.5 

 14642500.0 = 9ماكنة لحاـ جسؾ عدد/

 CO2ماكنة لحاـ فرايمر 
 5عدد/

= 16263020.0 

 44283966.0 = 5ماكنة لحاـ مايمر عدد/

 CO2ماكنة لحاـ لنككلف 
  5عدد/

= 3169251.1 

ماكنة لحاـ لنككلف كلدف  
 9عدد/

= 20547172.0 

 138482.71 = 2ماكنة لحاـ القادسية عدد/

 BX1315ماكنة لحاـ 
  3عدد/

= 313417.5 

 BX1360  = 26000000ماكنة لحاـ 

 ZX1500  = 633850.226ماكنة لحاـ 

 2480001.0 = 2ماكنة لحاـ ايساب عدد/

 12514583.0 = 4ماكنة قطع بالزما  عدد/

 1.0 = ماكنة تنعيـ سطحي  معمؿ بابؿ

 1.0 = ماكنة خراطة 
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 1.0 = مقشطة 

 1710001.0 = 3عدد/فريزة 

 1046333.3 = 2ماكنة حني عدد/

 10450000.0 = جياز فحص السيارات

 5603895.7 = 7منشار قطع عدد/

 2640000.0 = 2جياز فحص فيت بـ عدد/

 1550000.0 = فرف تجفيؼ اسالؾ المحاـ

 1180000.0 = جياز ليفؿ

 17355417.0 = 3مثقب شعاعي عدد/

 1.0 = مثقب عمكدم

 983417.66 = 5ضاغطة ىكا  عدد/

 6770.472 = طف 10رافعة شككية 

 193750.0 = طف 4رافعة شككية 

 17573.5  طف 3.2كريف جسرم 

 2154725.0 = 5جؾ عربة عدد /

 25709139 = 2شاحنة بطاريات عدد/

جياز فحص االضكية  
 2األمامية عدد/

= 15400.0 

 468000.0 = 3ككسرة منضدية ثابثة عدد/

 809759.37 = 2قالعة إطارات عدد/

 618870.228 = 4مضخة عمكدية عدد/

 17500.0 = 2غرفة صبل الشاصي عدد/

 22125125.0 = 4مكلدة كيربا  عدد/

أجيزة فحص كغسؿ كتنظيؼ 
 4عدد/

= 458067.66 

أمبير  350ماكنة لحاـ كلدف 
 10عدد/

= 3225984.1 
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أمبير  315ماكنة لحاـ كلدف 
 5عدد/

= 1728125.0 

 CO2ماكنة لحاـ لنككلف 
 3عدد/

= 1628323.7 

ماكنة لحاـ قكس كيربائي 
 6عدد/

= 1771378.0 

 45734648.0 = 5ماكنة لحاـ مايمر عدد/

 356666.667 = ماكنة قطع بالزما

 875.0 = طف 16مكبس ميكانيكي 

 495000.0 = حادلة يدكية

 5.0 = 5منشار قطع عدد/ الحافالت/النجارةمعمؿ 

 303333.334 = مثقب عمكدم  

 5850000.0 = ماكنة خراطة نجارية

 4.0 = 4مكائف نجارة مختمفة عدد/

 1.0 = ككسرة منضدية ثابتة

 20043334.0 = 19مكائف خياطة عدد/

خطيف انتاجيف كاممة مع  معمؿ سيارات الصالكف
 الممحقات

=  

 

حقف السيميككف جياز 
 5عدد/

=  

  = 9اجيزة امال  السكائؿ عدد/
   4فرف حرارم عدد/
  = 2فرف صباغة عدد/

اجيزة مكازنة كمعايرة 
 3االطارات عدد/

=  

  = جياز فحص البريؾ
  = 5جكات رفع  عدد/



 ذ

 111 

    
 
 
 
 
 

 لبطارياتمصنع ا
 

رقـ  أسـ الماكنة أسـ القسـ ت
 المالحظات المنشأ الماكنة

  -انتاج المشبكات  
 عاممة انكميزم الثانية الماكنة األنكميزية  
 عاممة انكميزم الثالثة الماكنة األنكميزية  
 عاممة انكميزم الخامسة الماكنة األنكميزية  
 عاممة  األكلى ماكنة صنع سكرية )ركلة(  
 عاممة محمي األكلى ماكنة صب يدكم أقطاب كمكصالت  
  محمي األكلى جمر تبريد المشبكات  
  -انتاج األككسايد  
 عاممة انكميزم األكلى OXCIDE-M  40 تتألؼ مف 
    الحزاـ الناقمة لقكالب الرصاص  
    مقص قطع قكالب الرصاص  
   األكلى طاحكنة الرصاص  
    فمتر األككسايد  
 عاممة   خباطة األككسايد  
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  scrubber األكلى   
 عاممة امريكي األكلى المبخ القديمة مع فرف لبخ جديد  

طف )  15جمر تبريد الخباطة الجديد   
 عاممة محمي األكلى حديد (

      

  PARTON متكقفة  امريكي الثانية
 حاليا

    البكدقة تتألؼ مف  
    المفاعؿ  
    الخباطة  
 عاممة امريكي الثانية المبخ القديمة األمريكية  
 برج الحامض 
 يعمؿ محمي  خزاف الما  الرئيسي يتألؼ مف 
 يعمؿ محمي  خزاف الحامض مخفؼ مبطف  

 يعمؿ محمي  خزاف حامض مركز مبطف  

 تعمؿ   مضخة الحامض  

 تعمؿ   مضخة ما  عمكدية  

 تعمؿ   مضخة ما   

 يعمؿ محمي  برج تبريد   

  –الشحف  

 عاممة انكميزم األكلى محكلة الشحف  
 عاممة انكميزم الثانية محكلة الشحف  
 عاممة انكميزم  الثالثة محكلة الشحف  
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 عاممة انكميزم  الرابعة محكلة الشحف  

تحت  الماني الخامسة محكلة الشحف الجديدة  
 التجربة

تحت  الماني السادسة محكلة الشحف الجديدة  
 التجربة

تحت  الماني السابعة محكلة الشحف الجديدة  
 التجربة

تحت  الماني الثامنة  محكلة الشحف الجديدة  
 التجربة

تحت  الماني التاسعة محكلة الشحف الجديدة  
 التجربة

تحت  الماني العاشرة  محكلة الشحف الجديدة  
 التجربة

 
 

رقـ  أسـ الماكنة أسـ القسـ ت
 المالحظات المنشأ الماكنة

 عاممة انكميزم األكلى الفرف السالب الشحف 
 عاممة ايطالي الثالثة الفرف السالب الجديد   
 عاممة انكميزم األكلى الفرف المكجب  
 عاممة انكميزم الثانية الفرف المكجب  
 عاممة امريكي األكلى ماكنة تقطيع كتنظيؼ األلكاح  
 عاممة انكميزم األكلى ماكنة تنظيؼ األلكاح  
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 عاممة انكميزم األكلى المنشارماكنة تقطيع   
 التجميػػػػػػػػػػػػػػػػػع  
 عاممة ايطالي األكلى التيكؿ  
 عاممة  ايطالي األكلى جياز فحص العكسي  
 عاممة ايطالي األكلى جياز فحص الشكرت  

 )لحاـ الخاليا (   

SQUEEZE عاممة ايطالي األكلى 

المكبس الحرارم ) الغطا    
 عاممة ايطالي االكلى العمكم (

 عاممة ايطالي االكلى فحص التسرب  
 عامؿ ايطالي االكلى جياز ختـ البطارية   
 عاممة  ايطالي األكلى  ماكنة تثقيب البطارية   
 عامؿ  األكلى جمر تبريد المكائف   
 األقطاب كالمكصالت  
 تعمؿ انكميزم 1 ماكنة األقطاب كالمكصالت   
 تعمؿ  4 بكدقة الرصاص  
 كرشة الخراطة 
 تعمؿ انكميزم 1 1948مخرطة انكميزية   

 تعمؿ صيف 1 مخرطة صينية  

 تعمؿ بمغاريا 1 1968مخرطة بمغارية   
 متكقفة حاليا انكميزم 1 مخرطة انكميزية كبيرة   
 تعمؿ بكلندا 1 1فريزة بكلندية   

 تعمؿ المانيا  1 فريزة المانية   

   1 دريؿ كيربائي صغير   
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   1 منشار ترددم  
   1 ماكنة لحاـ   
   1 ككسرة ثابتة   
 الحػػػػػػػػػػػػػػػػدادة 
 تعمؿ  3 ماكنة لحاـ   
   1 بريس  
   1 ككسرة ثابتة  
   1 ككسرة طيارية  
   1 كتر كيربائي ثابت  
   1 بن  بميت –كتر متحرؾ   
   1 بن  بميت صغير   
    1 دريؿ ثابت  
   1 جياز اككسجيف يدكم  
 النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
  فرنسي 1 محداة منشار شريطي  
  ايطالي 1 منشار شريطي صغير   

رقـ  أسـ الماكنة أسـ القسـ ت
 المالحظات المنشأ الماكنة

 النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
  ايطالي 1 منشار شريطي كبير  
  ايطالي 1 نجارية صغيرةمجمكعة   
  ركسية 1 ماكنة تمشيط الخشب  
  ايطالي 1 مجمكعة نجارية كبيرة  
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  ايطالي  1 تكرنة لجراخة الخشب  
 قسـ التجميع الخط الجديد اجيطالي 
 تعمؿ ايطالي  6ماكنة تيكؿ ايطالي   

 تعمؿ   1ماكنة سككيز   

 يعمؿ   1المكبس   
 قسـ المشبكات 
    ماكنة مشبكات امريكية   

ضاغطة ىكا  جديدة   
 )اطمس(

 
 تعمؿ 

 يعمؿ    جمر تبريد   
 األككسايد كالمبخ 
    2ماكنة األككسايد رقـ   
 تحت الصيانة   1ماكنة األككسايد رقـ  
 صيانة   2خباطة رقـ   
    2ماكنة المبخ رقـ   
 جديدة    2ك 1ماكنة المبخ رقـ   

 يعمؿ   يعمؿ بالكيربا بكيمر   
 تعمؿ   خباطة األككسايد جديدة  
 قسـ الشحف كالتقطيع كاألفراف 
 تعمؿ    6محكالت   
 يعمؿ   فرف مكجب   
 تعمؿ    2األفراف السالبة    
 تعمؿ   ماكنة تقطيع امريكية  
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 يعمؿ   منشار كيربائي  
 قسـ البالستػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
 تحت الصيانة   طف 40بكف كرفف   
 تعمؿ   ماكنة الصناديؽ البالستيكية  
 تعمؿ   ماكنة االغطية البالستيكية  

 تعمؿ   ماكنة اجعادة   

 تعمؿ   ماكنة االجزا  البالستيكية   

 قسـ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازؿ 

النتاج عازؿ  2ماكنة رقـ   
pvc 

 تعمؿ  

 تعمؿ   ماكنة عازؿ ظرفي جديد   
 قسـ المكلػػػػػػػػػػػػػدة  
 تعمؿ  2 كي في 500مكلدة بيكنز   

 تعمؿ  1 كي في 1000مكلدة بيكنز   

 تعمؿ  1 كي في 60مكلدة بيكنز   

 تعمؿ  1 كي في 500مكلدة   

 تعمؿ  1 ميكا 1مكلدة    

 تعمؿ  1 كي في 100مكلدة بيكنز   

رقـ  أسـ الماكنة أسـ القسـ ت
 المالحظات المنشأ الماكنة

 قسـ المكلػػػػػػػػػػػػػدة 
 تعمؿ  1 كي في 250ككماتسك   

 ميكا 1مكلدة بيكنز   
1 

تعمؿ/  
 المسبؾ
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 كي في 28مكلدة دكيز   
1 

تعمؿ /  
 المسبؾ

 تعمؿ / النكر  1 ميكا   2GECمكلدة   

 تعمؿ /النكر  1 كي في 400كتربمر    
     قسـ األقطاب كالحمقات  
    ماكنة انتاج الحمقات  
    ماكنة صب األقػ يدكم  
    صب األمشاط يدكم  
    ماكنة صب سير يدكم   
    ماكنة صب ركا يدكم  
 الخزانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 10000خزاف لمما  المقػطر   
 لتر

 
  

    بالستؾ 500خزاف ما    
    حديد 500خزاف ما    
    حديد 500خزاف ما    
    لتر 500خزاف ما    
    صيري  15000خزاف   
    45000خزاف كاز صيري    
    25000الخدمات/ خزاف سعة   
    لتر 75000خزاف مستطيؿ   
    لتر  4500خزاف اسطكاني   
    5000خزاف كاز مربع   



 ذ

 118 

 
 
 
 
 الشؤكف المالية كالتقارير-8

 البيانات المالية عف الفترة السابقة كالحالية 8-1    
 

 

    3000خزاف كاز مستطيؿ   
    6000لتر  1/8خزاف ما    
    2000ما  مربع خزاف   
    3/ـ  20خزاف غاز سائؿ   

 20000خزاف ما  صيري    
    لتر

    3ـ / 4خزاف حكضي   
 / المطافئ الحريؽ  2معمؿ بابؿ 
    مطافئ حريؽ مختمفة االحجاـ   
 / الشحف الرطب2معمؿ بابؿ  
 تعمؿ   ضاغطة ىكا  نكع سكرك  
 / الخدمات الفنية / الضاغطات / المرجؿ  2معمؿ بابؿ 
    مرجؿ بخارم مع ممحقاتو  
    ضاغطة سكرك  
    برج تبريد  
    طف 20جمر   
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a. /2015-2009اٌذخً ٚرخط١ظ اٌس١ٌٛخ ٌٍسٕٛاد ٠ج١ٓ ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ ٚث١بْ  3جذٚي ػذد. 

b. .ّٔبرم ِٓ ِسزٕذاد اٌزس٠ٛك 

c. .ّٔبرم ِٓ ِسزٕذاد اٌذانشح اٌّب١ٌخ 

d.  َ2016-2013رذممبد االٔزبم و١ّخ ٚل١ّخ ٌالػٛا 

e. /رج١ٓ ػمٛد اٌششاوخ اٌّسزّش اٌؼًّ ثٙب ٚاٌؼمٛد إٌّز١ٙخ ٚثظذد اسزذظةبي ِٛافمةخ  2جذاٚي ػذ

   اٌٛصاسح ػٍٝ رجذ٠ذ٘ب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث١بْ اٌذخً / أٌف د٠ٕبس –ِالدك 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ث١بْ اٌذخً

        ا ٠شاداد -1

اٌذخً ِٓ  1-1

 اٌّج١ؼبد

26117946 69623151 13060426 28512625 42575739 5863999 59451129 

اٌّزغ١ةةةةةةةش  2-1

 فٟ سأط اٌّبي

 28420480 1534153   4968494 976677920 

سأط  3-1

 اٌّبي اٌؼبًِ

26393988 38724572 16234542 90710047 83614151 74255377 15710998 

اٌذخً ِٓ  4-1

 ِظبدس أخشٜ

   113065549 24874986 32276650 4401144 

اجّةةةةةةةبٌٟ  5-1

 ا ٠شاداد

52511934 108347724 29294968 141578174 67450725 117364514 63852273 

        

        إٌفمبد -2

ِةةةةةةةةةةةةةٛاد  1-2

 ٚثضبنغ

27064740 68635738 7411955 40780393 26613580 8102732 1954218 

خةةةةةةةةذِبد  2-2

 ِؤدا ح

1534214 1736958 1076424 1827737 2137870 2287792 3023487 

خةةةةةةةةذِبد  3-2

 اٌّٛظف١ٓ

32318133 33633108 34149713 35323675 31462568 29534847 65513607 

4-2 

 االسزٙالن

444416 629289 206927 1097745 1189868 1448128 3889136 

رىةةةةةةةةب١ٌف  5-2

 رشغ١ٍ١خ أخشٜ

10061944 814522 3708217 4986634 1834234 5640118 3832784 

اجّةةةةةةةبٌٟ  6-2

 إٌفمبد

71423647 105449616 46553236 84016484 63238120 47013617 95801585 

ِةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕخ  -3

 دى١ِٛخ

  5444307 101321 121753 114227 365958 

        

 31949312  4212605 57561690 (17258268  2898108 18911713اٌظةةةةةةةةةةبفٟ  -4
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اٌسةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕٛٞ 

 ٌٍذخً/اٌخسبسح

 

 
 السيكلةتخطيط  -مالحؽ 
 

تخطيط 
 السيكلة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 56717872 1988492 157332295 371128745 158002613 59399259 1080613 الدخؿ -1
2611794 المبيعات 1-1

6 
69623151 6639042 111056668 61195795 39798245 46756532 

مدفكعات  2-1
 مقدمة

3255200

0 
 150703152 287185107 233671869 231160072 488760020 

الدخؿ  3-1
مف مصادر 

 أخرل

6216576

1 
19269587  23760878 19730446 3346700 27990901 

إجمػػػػػػػالي  4-1
 الدخؿ

1219163

20 
14829199

7 
465344807 793131398 461930405 294189951 620225325 

        اجنفاؽ -2
مػػػػػػػػػػػػػػػكاد  2-1

 كبضائع
2700880

9 
68635738 48795188 40780392 26613580 8102732 19542571 

خػػػػػػػدمات  2-2
 مؤداه

1534214 1736958 2285800 1827736 2137870 2287792 3023487 

نفقػػػػػػػػػػات  3-2
 المكظفيف 

3231833

3 
33633108 38058443 35323974 31462568 29534847 65513608 

بنػػػػػػػػػػػػػػػكد  4-2
 أخرل

  1706451 4986634 3024102 7088246 7721919 

إجمػػػػػػػالي  5-2
 النفقات

6086135

6 
10400580

4 
90845882 84016484 63238120 47013617 9580185 

6-2 
االستثمار)شرا  

1655705 4161245 3370180 750449 4178443 2595717 13702285 
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 مكجكدات(
إجمػػػػػػػالي  7-2

 المصاريؼ
ك  5-2)      

6-2) 

6251706 10816704

9 
94216062 84766933 67416563 49609334 109503870 

        التمكيؿ -3
1-3 

الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػابات 
 الجارية

المسػػػتممة مػػػف 
الػػػػػػػكزارة عػػػػػػػف 
 حممة التأىيؿ .

       

المػػػػػػػػػػػنح  2-3
 الحككمية

ركاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  
المنتسػػبيف مػػف 

 الكزارة 

       

إجمػػػػػػػالي  3-3
 التمكيؿ

 10000000

0 
     

 56717872 184825315 26099551 157332295    السيكلة -4
االحتيػػػػاط  1-4

 السائؿ
 15000261

3 
     

 

 
 دينار( ألؼالميزانية العامة )  –مالحؽ 

الميزانية 
العامة 
 المتكقعة

2010 2011 2013 2013 2014 2015 2016 

1-      
 األصكؿ

       

1- 1         
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األصكؿ 
 الثابتة

1-1-1 
أراضي 
 كمباني

1452058 1806338  3166327 5759697 296382 25826496 

2-1-1 
معدات 
 كآالت

2142973 3309754 3477078 3409030 3232939 7859039 24198949 

3-1-1 
أصكؿ ثابتػة 

 أخرل

1631623 3480728  2752105 3351837 6545134 9848973 

4-1-1 
إجمػػػػػػػػػػػػػػػالي 

األصػػػػػػػػػػػػػػكؿ           
 الثابتة    

5226654 8596820 11494913 9327462 12344473 14700555 59874418 

2-1 
األصػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 المتداكلة

       

1-2-1 
 المخزكف

51767515 75604520 178024438 1517925

95 
13479855

8 
137442224 180976348 

2-2-1 
ذمػػـ تجاريػػة 

 مدينة

12745185 139559850 150559979 6768426

3 
15530190

8 
184825315 96403839 

3-2-1 
ذمػػػـ مدينػػػة 

 أخرل

59399259 158002613 371128745 1584182

95 
27185551 22884924 138950963 

4-2-1 
إجمػػػػػػػػػػػػػػػالي 

األصػػػػػػػػػػػػػػكؿ           
 المتداكلة

12391195

9 
373166983 549153183 3778951

54 
31728601

7 
345152463 261230021 

3-1 
إجمػػػػػػػػػػػػػػػالي 

12913861

3 
381763803 560648096 3872226

15 
32963049

0 
359853018 321104439 
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 األصكؿ
رأس   2-1

 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 المساىـ

677584 677584 677584 677584 677584 677584 3882959 

2-2        
 المخصصات

4291953 4697793 25369722 4191928

7 
40575848 44517285 18243817 

دائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
كالتزامػػػػػػػػػػات 
قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة 

 األجؿ

14934713

9 
325666758 631849698 2871851

07 
23367186

9 
231129123 488760020 

إجمػػػػػػػػػػػػػػػالي 
 حقكؽ 
     

المسػػػػاىميف 
 كالخصـك

12913861

3 
712805938 1218545100 7170045

93 
60555791 636177010 510886796 
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 البيانات االستباقية 8-3

كمع تكقع زيادة تطكر االنتاج كفقا لمعطيات السكؽ ، مف المتكقع  عائداتالاستنادا الى تكقعات 
الكصكؿ الى نقطة التعادؿ تحسنا في أدا  التكاليؼ كبالتالي تناقص عبئ الركاتب ، ك  ىناؾاف 

 البالغة .

 
 االساسية :االفتراضات 
  كزيادة المبيعات باجنتاجزيادة االيرادات المتحققة لمشركة نتيجة الصعكد 

  انخفاض تكاليؼ المبيعات كالتكاليؼ االدارية نتيجة زيادة فاعمية عمؿ ادارة التسكيؽ
 كاستخداـ البرام  التسكيقية الحديثة

الى زيادة كفا ة المنت  كتحسيف المظير الخارجي مع ضماف الجكدة الفعمية لتمبية  ىناؾ طمكح
صبح المصدر الكحيد مف البطاريات لمنافسة المستكرد كن حاجة المستيمؾ بأنكاع جديدة كمختمفة

كزيادة المبيعات  المنت  لممركنة السعرية سعربتخفيض  أمؿنلتجييز البطاريات في العراؽ ، كما
 اؽ جديدة لمبيع.كفتح اسك 

% 25ات كالكصكؿ الى تحقيؽ نسبة ربح تصؿ الى ػػػػالى تسكيؽ جميع المنت  مف البطاري كنسعى
 مف كمفة االنتاج.
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 معمكمات المستثمريف 8-4
 

،  1997( لسنة 22تمتمؾ الشركة قدرة كبيرة عمى النمك كاالستثمار بتفعيؿ قانكف )
 )التصنيع لمغير(.  1996( لسنة 162ككذلؾ القرار )

كتمضي الشركة حاليا في عممية السعي لمحصكؿ عمى عقكد شراكة طبقا لمضكابط 
سكاؽ المحمية كالتعميمات الصادرة مف كزارة الصناعة كالمعادف ، لمكاكبة كمنافسة اال

 المنتجاتكاالسكاؽ المجاكرة بانتاج أكبر عدد مف 
 مصادر االستثمار تشمؿ :

 الشركات االقميمية 

 الشركات متعددة الجنسيات 

 مستثمرك االسكاؽ الناشئة  
 


