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 :المستثمر عزيزي

من قبللا اكومةمللت االيواوبللت وبللاد  واسلل او مللن قبللا   حظي االستثمار باهتمام  كبير

اكهيئت اكةط يت كالستثمار وكذكك هيئات االستثمار في اكموافظللات رظللراد ك للاور االساسللي 

اكذي ب عبه في دم يت اكت ميللت االقتدللاوبت  بعللا مللا اياللما اكمللةارو االقتدللاوبت  باك للار  

كمخت فت فللي االقتدللاو اكللةط ي بلل وي ان اكت ايق بين االستثمارات ا  رااك ابيت ، وكقا وجا

اكى رتائج ذات كفاء  اكبللر مللن دللام اكت الليق او يللر  االسللتثمار ك قللرارات اكفروبللت وون 

 سةاء اكومةميللت م هللا او االسللتثمار بدللةر  مبا للر   يخطيط . ويعا اكبرامج االستثماربت

القتدللاوي احاى اووات اكاياست االقتدللاوبت اكم يللت ك اوكللت الجللا ياللربن دم يللت اك مللة ا

فضال" دن ان     ويوقيق االهااف االساسيت ك اوكت في ب اء اكت ميت االقتداوبت اكمتةازرت ،

اكعالقت بين االستثمارات واك مة االقتدللاوي بعللا احللاى اسللاكيا اكعمللا اكتخطيطللي اكتللي 

بممللن مللن االكهللا معرفللت يةجهللات االقتدللاو ومالليريه اكت مةبللت وي للخي  اكقطادللات 

د كمعاالت اك مللة بمللا   االساسيت اكموركت ك  مة كمي بتا ى ك مخطط اداو  االستثمارات وفقا

فيعتبللر  ،بوقللق اكهللاف اكللذي باللعى اكيلله اكمخطللط فللي وتللن اكاللترايي يات اكماللتقب يت

االستثمار مور  ك طاقللات االرتاجيللت اك ابللا  اكللى جارللا اكوفللات د للى اكطاقللات اكقائمللت 

تمن د ى اسللتلالا اكمللةارو االقتدللاوبت  يللر فزباو  االستثمار ي وي اكى زباو  قار  اكم  

اكماتل ت وزباو  قاريه د ى استخاام اكمهارات اكف يللت ويطبيللق اكف للةن اةرتاجيللت اكوابثللت 

ويواين رةديت اكم ت ات ويق يا ك فت االرتاج ك ةصةا اكى ورجت داكيللت مللن اكت للاف  فللي 

مار وهيئللات االسللتثمار فللي وقا أوكا اكهيئللت اكةط يللت كالسللتث   االسةاق اكمو يت واكعاكميت.

د كبيرا في يوقيق االر ازات بر  ت   اكظروف اكراه ت وقا اطا اكهيئلل اكموافظات اهتماما

اكمعللاا   2006( كالل ت  13كالستثمار اطةات مهمت م ذ يأسياها باكقللارةن رقلل     تاكةط ي 

في م اا اك هللةب بةاقللن اكت ميللت فللي اكب للا واالرفتللا  د للى اكعللاك  اكخللارجي مللن اللالا 

 تاالج بيلل ات اكمو يللت و ومواوكتهللا جللذس االسللتثمار كالسللتثمارات فللي اكعللراقتللروبج اك

فللي ب يتلله  بادتباره مور  اساسي في ي ميت االقتداو اكعراقللي واحللااي يلييللرات هيمي للت

ويمةبن قادا  من اكمع ةمات كتمةن وكيالد ك ماللتثمر،  كمللا ان ك هيئللت اكللاور اكربللاوي فللي 

واك للاوات ود  اكقطاع اكخاص د ى اكماللتةى اكمو للي واكللاوكي مللن اللالا ور  اكعمللا 

اكى ود  اكقطاع اكخاص وسبا اك هللةب بةاقعلله   تاكهاوف  اكااا يت واكخارجيت  واكم يمرات

، كمللا  تواك ركات اكعاكميلل  تاكاوكي   ي  راكات ووكيه من  رف اكت اروي  يعه ك ااةا ف

ان اكهيئت كلل  يمتللل باكللاور ادللاله ارمللا ك للأت اكللى وراسللت اسللباس اكت ملل  فللي اكم للاربن 

االستثماربت  ويعزبز فرص رمةها كذا اكت أت اكى يب ي يعللابا دللا  ي للربعات م هللا ذات 



 
 

 يللر مبا للر  باالسللتثمار اال ان   ته دالقلل اريباط مبا ر باكعمللا االسللتثماري وم هللا مللا كلل 

د ما اكفرص االستثمارب  د من اكهيئللت اكةط يللت كالسللتثمار بللأن تبتعاب ه سيوان رةدا ، وابمارا

د للى اك هللةب بللاكةاقن   كللن يمللةن قللاور تاكمةازرللات االسللتثماربت  ك  هللات اكومةميلل 

ك للذس   تسللةمواتللوت تللمن اطللةات مر  تاالقتداوي ك ب ا ماك  يمللن ه للا  اسللترايي ي 

ن اكهيئت اكةط يت كالستثمار واست اواد كم اربعها االسللتثماربت اكتللي فأاالستثمارات األج بيت  

د وا للا فللي اكتزامللات دقابلل  ياللتةجا يعللاون جميللن اك هللات   تسيت  بيان يفاصي ها الحقللا

اكومةميت الر ا  م اربعها االستثماربت ، وان يعاما اكهيئت اكمه ي من جمين اك هات هللة 

كبار اكماتثمربن د ى اكااةا اكى سللةق االسللتثمارات اكعراقللي حيلل  وجللةو اكذي   ن  

وائر  اك افذ  اكةاحا  اكتي يقام اامايها اكى جمين اكماتثمربن ، فضالد دن سردت اصللاار 

موللط ارظللار   تاكالزمللت كم للاربعه  ، جعللا مللن اكهيئلل   تمربن واكعماكسمات واةا اكماتث 

فللي اكتعامللا   تبت من االا ما كماةه مللن  للفافي كبار رجاا االدماا واك ركات االستثمار

 في االر از ومتابعت كمتط بايه .        توسرد

اكعراقي يوةالت مهمت د ى طربق االرفتا  واكوربت وادتماو   كقا  ها االقتداو 

قةى اكعرب واكط ا كآكيات اساسيت في اكعالقات االقتداوبت باك ما اكذي باها دم يت  

في   اك ابا  االراماج  االقتداوبت  ف افت ا  من  جزء  وهذا  اكاوكيت  االقتداوبت  اكم ظةمت 

واكتي ساهما ب ما اب ابي في يوقيق رمة م مةس في اكعابا من اكم  رات االقتداوبت  

اكى أن االقتداو اكعراقي سيمةن من بين االقتداوات االكثر رمةا في اكعاك    تاكتي ا ار

 اكقاومت .  ا ةاتاالا اك

كعراق د ى اكدعيا االقتداوي جم ت من اكتطةرات االب ابيت د ى ماى  كقا حقق ا

اك فط   اسعار  ارخفاب  وم ها  االقتداوبت  اكتوابات  من  اكر    د ى  اكماتيت  اكا ةات 

ا واداو   اكقارةن  وفرب  االرهابيت  ي ظيمات  د ى  اكورس  وك فت  واداو  الداكميا  دمار 

سياست كفةء  كضبط اكتضخ  وتبط  اك ازحين ، فقا ر وا اكومةمت اكعراقيت في وتن  

في  اكمدرفي  اكعما  يطةرات  كتةاكا  اكومةميت  اكمدارف  وهيم ت  اكومةمي  االرفاق 

اك قا   ص اوق  من  االحتياطيت  اكترييبات  سياسات  م مةدت  اكعراق  ار ز  كذكك   ، اكعاك  

 اكاوكي واكتةقين د ى اكعابا من االيفاقيات اكاوكيت . 

به    وال بمتاز  ما  احا  د ى  د يها  بخفى  رعةا  وماوبت  ب ربت  مةارو  من  اكعراق 

كثيرا في يوقيق اكت ميت في اكعراق ، كذكك يةافر اكعابا من اكفرص االستثماربت مةزدت  

استثماربت مخت فت اهمها االستثمار اكمبا ر أو اك راكات    بأرماطد ى مخت ل اكقطادات  

 االستثماربت من اك ركات اكعامت اكمم ةكت ك اوكت. 



يي مللللن اللللالا اكماللللارات واكاياسللللات أاكت للللةع فللللي االقتدللللاو بلللل هللللذا ان 

اكت ميللت  االسللترايي يت اكتللي وتللعا كتطللةبر اكقطللاع اكخللاص تللمن يةجهللات اطللت

 :وم ها    2022-2018  اكةط يت

يعزبز اك هج االقتداوي اكمعتما د ى وور قياوي ك قطاع اكخاص في كافت االر طت   •

 االقتداوبت واالجتماديت .

اكقار • ماتةى  االرتاجيت   رفن  كفاءيه  ويواين  اكخاص  ك قطاع  اكت افايت    

 واكتدابربت  

ويخدي    • اكمو ي  االرتاج  استيعاس  بهاف  اكمو يت  اكاةق  ويةسين  اكط ا  زباو  

 جزء م ه ة راب اكتدابر . 

 اب او بيئت اقتداوبت ك يت ماتقر  معزز  ك  مة .  •

 يئت االستثمار . اصال  اك ظام اكضرببي واكممركي كتبايط اةجراءات ويواين ب •

 يأسي  اكم اطق اكور  اكد اديت واالستثماربت واكمان االقتداوبت .  •

 وتن حةافز ك ذس رأس اكماا االج بي .  •

ا • بضمن  وبما  اكعام  واكقطاع  اكخاص  اكقطاع  مابين  االووار  ويةزبن  كتوةا  يوابا 

 .   اكتارب ي اكى اقتداو اكاةق

اكب  • قطاع  من  ي عا  استثماربت  اوكةبات    اكتوتيتى  سياست  من  االساسيت  واكخامات 

اةسترايي يت  اكمهرباء، واك اةر.... اكماء،    اهاافها  فاد يت اكطرق  باد   ومما   )

 االستثمار اكخاص وبعزز من واةا االستثمار االج بي اكى اكعراق . 

دقاري(   • زرادي،  االاتداصيت  ص ادي،  اكمدارف  من  وادمت  ماكيت  سياست 

 مةميت األارى كلرب ود  مباأ اكم افات.   واكم ساات اكماكيت اكو 
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 دـــــتمهي      

 العـاا  جمهور ـ  فـ  لالتـمامار الوطنيـ  الهيئـ  قبـ  مـ  الخارطـ  استـمامار   أعـد  •

 العـاا  فـ  المماحـ  استـمامار   الفـا  عـ  تفصـيي  عـا  تقـد   الـ  تهـد  والمـ 

 .الحكومي   استحاد   ذا  العالق   المحافظا  والوزارا  مسموى عي 

والمنــا   استــمامار عــ  تفاصــي  تعطــ  العــاا  إلــ  المســماما دليــ  مــ  الوثيقــ  هــ      

ــاا  ــ  الع ــدو الائيســي   الســفا ومعيومــا  استــمامارف ف  أو المعيومــا  مــ  ليمز 

 :  عي   بنا استصال  اج  المساعدة

 

 اسلكماون   البا د 
  info@investpromo.gov.iq  

info@nici.gov.iq 

 

  خالل م   او

 

 اسلكماون  ليهيئ   الموق 
www.investpromo.gov.iq 

www.nici.gov.iq 
 

  

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
mailto:info@nici.gov.iq
mailto:info@investpromo.gov.iq
mailto:info@nici.gov.iq
http://www.investpromo.gov.iq/


 

www.investpromo.gov.iq|  nic 
   www.nici.gov.iq           

investpromo.gov.iqInfo@           

      info@nici.gov.iq 
 

 

2022الخارطة االستثمارية للعراق  2  

 ؟  العاا  ف  باستمامار مهم  أنت ه 
 االستثمار اجازة على الحصول كيفية أو  العراق في االستثمار ص  فر حول العامة للمعلومات 

 :ادناه الرابط على االنترنت  على شبكة لالستثمار الوطنية الهيئة موقع زيارة يرجى
www.investpromo.gov.iq 

www.nici.gov.iq 

الوطنيددة  بالهيئددة االتصددال يرجددى زيددارة الددى العددراق لترتيدد   أو وللمزيددم مددم المعلومددات 
 :أدناه العناويم أحم  عبر لالستثمار

   info@investpromo.gov.iq                           الهيئ  الوطني  لالتمامار

                        info@nici.gov.iq   
 

 البا د اسلكماون   واسقسام  الدوائا
 oss@ nici.gov.iq  اة الناف ة الواحدة ـدائ

 economic@ nici.gov.iq اد   ـاة اسقمصـالدائ

 management@ nici.gov.iq اسدار   والمالي الدائاة 

  Legal.dept@ nici.gov.iq  انوني ـدائاة القــال

 prd@ nici.gov.iq دائاة العالقا  واسعالم

promotion@ nici.gov.iq 

media@ nici.gov.iq 

 cwp@ nici.gov.iq قس  تنسيق المحافظا  

 القس  الفن  

 

projects@ nici.gov.iq  

 it@ nici.gov.iq تكنولوجيا المعيوما  قس 

           

 ghttp://www.kurdistaninvestment.or هيئ  اتمامار اقيي  كادتمان
 هيئا  استمامار ف  المحافظا  ق  اسلكماوني  لاالمو

 اسلكماون  ق والم الهيئ 

بغداد  محافظ  هيئ  اتمامار  http://www.baghdadic.gov.iq     

 محافظ  د ال   هيئ  اتمامار

 

http://investdiyala.com 

 http://investsalahaddin.org الد  محافظ  صالح  هيئ  اتمامار

 محافظ  كاكوك  هيئ  اتمامار

 

http://www.investkirkuk.com 

 http://www.mosulinvestment.org محافظ  نينوى  هيئ  اتمامار

 http://www.anbarinvest.net محافظ  اسنبار  هيئ  اتمامار

 http://www.wasitic.gov.iq محافظ  واتط هيئ  اتمامار

 محافظ  كابالء المقدت  هيئ  اتمامار

 

http://www.krinves.com 

 محافظ  باب   هيئ  اتمامار

 

http://www.bic.gov.iq 

   http://www.investnajaf.net محافظ  النجف اسشا  هيئ  اتمامار

 http://www.thiqarinvest.gov.iq محافظ  ذف قار  هيئ  اتمامار

 http://www.miciq.com محافظ  ميسان هيئ  اتمامار

 محافظ  المان   هيئ  اتمامار

 

http://www.miciraq.org 

 http://investdiw.gov.iq محافظ  الد واني   هيئ  اتمامار

 http://www.investbasrah.com محافظ  البصاة  هيئ  اتمامار
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  العاا ؟  ف  تسماما لماذا

يتسدددددر العدددددراق بوجدددددود ملومدددددات داعمدددددة لعمليدددددة اسدددددتل ا  ر و  االمدددددوال 

ل لتددوافر المددوارد ال بيعيددة كددالنفط وال دداز والمددوارد  واالسددتثمارات الددى الددماك  وعلددل تبعددا

والموقددع  اسددت ماماتها فًددالل عددم كبددر ح ددر السددوق العراقدديالبشددرية واالرا ددي بم تلدد  

ل لالنتددداا والتصدددمير واالسدددتيراد وكددد  ماتلدددم   ال  رافدددي تمثددد  بوجدددود يممدددا يتددديً فرندددا

عناندددر جدددو  متنوعدددة تعكددد  تعدددمد وتندددو  الفدددرص االسدددتثمارية لم تلددد  الل اعدددات 

 االقتصادية.

االهدددماا واالسدددبا   العدددراق مدددم تحدددول فدددي فلسدددفت  االقتصدددادية فدددا  وازاء ماشدددهمه

  50وقددانو  رقددر )المعددمل   2006لسددنة  13)رقددر فددي قددانو  االسددتثمار  الموجبددة الددواردة

كددا  لدد  دورال فددي جددو  االسددتثمارات االجنبيددة بسددب  االمتيددازات واالعفدداءات 2015لسددنة 

 :التي يوفرها المستثمريم وهي كما يأتي

جفزةماالساثم فرممإفهوممال طورموهومكلمشاص مطيعي مووم يوو مافلالمى  ممضافة م إ •

ة مقطفى ميوفءمال دنمالسكوع موال وفطقماالسثم فرع موومو مقطفعموصرمثقثراهمالهعئ مييدم

ضااااافةا م فهوممال طورمالمافوو موهومكالمشاااااص مطيعي مووممإ واةقا م ج  مالوزراء مم

ال شروعماالسثم فر ملغرضمثطوعرهمض نمالقطفىفتمم يوو مثوثقلمالعهم  كع مجزءم نمم

 ال قثرا .

ادصفلمالقطفعمال صث طمال م جفلماالساااثم فرماعامكفنمالقفوونمقدماقثلااارمى  مثشاااجع مم •

 القطفعمالصف ماليراق مواالجوي م.

اقف  م شااافرع ماساااثم فرع ملاااوفىع مو صفزنمصفلااا ميفلقطفعمالزراى مى  ماالرضم •

 الزراىع مواليقودمالزراىع مداصلموصفرجمالثل عمماالسف م.

ثشاااجع مال ساااثم رعنماليراقععنمواالجفوالم نمصيلمثوةعرمقروضم عسااارةملهممى  مانمم •

ث وحمم نمال شااروعمويضاا فنم وشااشتمال شااروعمومم%25اوجفزمال سااثم رموسااي مممم عرى

قروضم عسارةمل  شافرع مالساكوع مول  ساثفعدمالوهفئ ماعامكفنمالقفوونمسافيقفمقدماقثلارم

 ى  مال سثم رعنماليراقععنمةقطم.

إنشدداء مشدداريع  الغددرا  االرا ددي والعلددارات  المسددتثمر العراقددي واالجنبدديتملددل  •

اجاافزمالثياادعلمالجدعاادمل قاافوونمث  عاا مال سااثم رماليراقاا ماوماالجوياا مكمددا  االسددكا 

االراضاا مال صللاا مل  شاافرع مالسااكوع مواليفئاادةمل دولاا موالقطاافعمالياافمميياادلما ام

 كفوتمض نمالثل عمماالسف مويدونميدلما امكفوتمصفرجمالثل عمماالسف م.

االرا دي  واسدتثمار  تمليل المسدتثمر العراقي االر  الم صدصدة للمشداريع الصدناعية   •

قابلة   سددنة   50   لممةإقامة المشدداريع االسددتثمارية و  الغرا  او المسدداطحة والعلارات 
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عجوزمىقدمشااراك م  مال سااثم رماالجوي مة مكما   )حسدد  نو  وح ر المشددرو   للت ميم 

 الث وعلماواالدارةم.

ي ماالساثراثعج مواالثافد مماالساثم فرمة مال شافرع مال ثوقف مة مكفة مالقطفىفتم اتمالطف •

 هفموثوفع هفم. هعلغرضمثش

الزممالثيادعالمالجادعادمالوزاراتموالجهافتملعرمال رثيطا ميوزارةموي ادعافتمال اافة افتم •

يثوةعرماليقفراتماللافلا مالقف  مال شافرع ماالساثم فرع مى عهفموة مافل مىدممالثزاممث  م

الجهافتمة  ج  مالوزراءموقالم  كعا ماالراضااااا مل هعئا مالوطوعا مليساااااثم فرمويدونميدلم

 فرع ماالسثم فرع م.وثثول مالهعئ مثصلع مال ش

إكدددراا رأ  المدددال ال ددداص بالمشدددرو  واالربدددات والعوا دددم النات دددة عنددد  ادكدددال و •

 وتعليمات البنل المركزي العراقي. اعاله وفلال ألحكا  اللانو 

فيددد   ةالتدددماول فدددي سدددوق العدددراق لدددالوراق الماليدددة باالسدددهر والسدددنمات الممرجددد •

 والم تل ة.واكتسا  العًوية في الشركات المساهمة ال انة 

 حافظ االستثمارية في االسهر والسنمات .متكويم ال •

 رو  لمى اي شركة تأميم عراقية او اجنبية .المشالتأميم على  •

فددتً حسددابات بالعملددة العراقيددة او االجنبيددة او كليهمددا لددمى احددم المصددارا داكدد  او  •

 كارا العراق.

ل الدددى جاسدددت ما  وتو يددد  العمالدددة االجنبيدددة فدددي المشدددرو   • العمالدددة  مدددع نددد  جنبدددا

 .المحلية

االجنبددي والعددامليم فددي المشدداريع االسددتثمارية مددم غيددر العددراقييم  مددنً المسددتثمر •

 .العراق روا مم والى المكول وعملية الحق االقامة في العراق وتسهي  

 فتً فر  لشركت  االجنبية في العراق •

 تس ي  براءة االكترا  لمشروع  االستثماري •

 وحمالثيدعلمالجدعدماىففءاتم نمالضاارائالموالرسااومممل  شاافرع مالافلاا  مى  ماجفزةم •

(مىشاارمسااوواتماىثيفرا م نمثفرعءميدءمالثشااغعلمالثجفر ملكلم را  م10اسااثم فرمل دةم 

والعشاااا لم ل ماالىففءم نمالرسااااوممالك ركع مك فماجفزماىففءمال وجوداتم نم راا همم

 م نمالضارائالموالرساوممالك ركع مى  مانمعثمممال ساثوردةملغرضمال شاروعماالساثم فر

ادصفلهفمال ماليراقمصيلم راالماوشافءمال شاروعموقيلماليدءميفلثشاغعلمالثجفر مة مكلم

 را  م نم راا هموةقمالثلااا عمماالسااافسااا مل  شاااروعموال دةمالز وع ملثوفع هماعامونمم

ىثيفرام نمثفرعءم وحممإالقفوونمسافيقفمقدموىف مال وجوداتمال ساثوردةمل دةمميامساوواتمو

اجفزةماالساثم فرموكفنم ل معشاكلمىقي مو فممال ساثم رعنماعامثمم يفلج م ل مة مالثيدعلم

مالجدعد.
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ةرازمورسااوممالثسااجعلممىففءمال شااروعماالسااثم فر مالسااكو م نمرسااومماإإك فمثضاا نمم

ماليقفر مويض وهفمرسومماوثقفلمالواداتمالسكوع مل  واطوعنم.

لراضمالثشااغعلمالثجفر م نمالضاارائالممألاالولع مال سااثوردةممممال وادمممىففءإك فمثضاا نمم

االوشافئع ممال وادمموالرساوممالك ركع موالداص  مة مثلاوع م وادماليطفق مالث وعوع مواالدوع مو

مشرطمانمثكونملدعق مل يعئ م.

ىففءمال وادماالولع مال ساااثوردةملغرضمالثشاااغعلمالثجفر مل  شاااروعم نممإك فمثضااا نمم

 ركع موةقفملوساي م سافه  مال وادمال ا ع مة مثلاوع مال وثهموه اممالضارائالموالرساوممالك

معشكلمدى فم ه ف مل  وثجفتمال ا ع .

اسااااثمو مالثيدعلمالجدعدماالراضاااا مواليقفراتمالث مثصلاااا ملغرضماقف  م شاااافرع مم .م1

ى عهفم نمااكفممالقواوعنموالقراراتمال درج مادوفهمل فمثشااك هم نمىقيفتما فممممم اسااثم فرع

 االسثم فرم

 .م2013لسو مم21عجفرما والمالدول مرقممإقفوونميع مو-و

وقفوونماىفدةمثو عممممم1983لسااو مممم35عجفرماراضاا مااللاايزمالزراى مرقمممإقفوونممم-الممم

االراض مالزراىع مال سثل ا ممجعرممشوقفوونمثمم1987لسو مممم42ال  كع مالزراىع مرقممم

 .م1985لسو مم79رقمم

اثفف مال سااثم رميقطي ممإيشااشنمممم1998(ملسااو مم20قفوونماالسااثم فرماللااوفى مرقمم مم-ج

ماالرضمال صلل ملهمي وجالمااكف هم.

م1987لسو مم940ال يدلميفلقرارمم1979لسو مم850الفقرةم مفوعف (م نمالقرارمرقممم-دم

مم1982لسااو مممم1187ومم1981لسااو مممم581ل والمال رق  مقراراتم ج  مقعفدةمالمورةمامم-ز

م1994لسو مم165وم1977لسو مم222و

والم سسددددات  والمستشددددفيات السددددياحية مددددنً مشدددداريع الفنددددادق والم سسددددات  •

اعفدداءات ا ددافية مددم هيدد  والم سسددات التربويددة والعلميددة أالصددحية ومراكددز الت

ز  ألغدددرا  التحدددميج والت ميدددم ااالثددداا والمفروشدددات واللدددو سدددتيراد إرسدددو  

 االق . علىمرة ك  اربع سنوات 

مشدداريع الشددراكة بدديم الل ددا  العددا  والل ددا  ال دداص بمددا فددي علدددل شددمول  •

نشددا ها مددع الل ددا  إمشدداريع الل ددا  العددا  المتعاقددم علددى تاهيلهددا او تشدد يلها او 

 .حكا  قانو  االستثمارأال اص ب

بموجبها   تمنً كانة  ةمر بعم حصول  على االجازة االستثمارية هوي منً المستث •

 .االمتيازات 
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 مفهوم واهمية مناخ االستثمار :  

ة مج الماالسثم فراتمال ا ع مواألجويع م ل مممثثج  ماه ع مال وفخماالسثم فر م نمصيلمامرهم
و يئ  موشفطهمافلعفمممألنمال وفخمعش لمالجواوالمالث معراهفمال سثم رمضرورع ملوجفزماسثم فراثهم

.ماعامعثض نم وفخماالسثم فرمكلمالسعفسفتموال ؤشراتمواألدواتمالث مثؤمرميطرعق ممو سثقييم
ع مي فمة م ل مالسعفسفتماالقثلفدع م السعفس مم يفشرةماوملعرم يفشرةمى  مالقراراتماالسثم فر

(موعثي قم وفخماالسثم فرميجواوالمماالو   مواليوع مالقفوووع ال فلع موالوقدع موالثجفرع (ميفإضفة مال م 
ىدةمييضهفم ثي قمي دىمثواةرم وشآتماليو ماالسفسع موالييضماالصرميفألو   موالقواوعنموالوض مم

وف ماعضفم ج وىفتمصفل مثؤمرمى  م وفخماالسثم فرمكفلفر ممالسعفس مواال و ميفل ؤسسفتموه
ماالسثم فرع مالاقعقع موالاواةزمواألسواقمال ثووى ملإلوثفجم.م

 فهو فمشف يمعولرفمال م ج لماالوضفعموال روفممةع كنمثيرعفمال وفخماالسثم فر م 
سثم فراتموثش لممس يفماوماعجفيفمة مةر موجفزمال شروىفتماالسثم فرع م  فمعؤمرمى  مارك ماال

 ؤسسفتممالاالوضفعمالسعفسع مواالقثلفدع مواالجث فىع موك ل ماالوضفعمالقفوووع موالثو ع فتمو
مالاكو ع مالسفودةمل ي ل(م.مم

 
 مناخ االستثمار على بعدين:  (UNCTAD)عرفت منظمة االونكتاد 

عثض نم صث فماليوا لماألسفسع مال ؤمرةمة مالقرارماالسثم فر موثش لم سثوىممممالبعد األول: 
يفالسثم فراتمم ال ثي ق م القواوعنم واالجث فى  م واالقثلفد م السعفس م االسثقرارم
الي لمم وسعفسفتم األجفوال م ال سثم رعنم ل ثيف لم  م ال طيق م ال يفععرم األجويع  م

الدولع مم واالثففقفتم وآلعفثه م السوقم ال يفشر مموطيعي م األجوي م االسثم فرم اولم
مويرا همالصلصل موالسعفسفتمالثجفرع مواألو   مالضرعيع .م

عثي قميس ي مالدول  موووىع مالاعفة م سثوىمدىمماالسثم فرموثيزعزهم نمصيلممممالبعد الثاني: 
ثقدعممالاواةزمال فلع مكفإىففءاتمالضرعيع موالج ركع  موالاواةزمالث وع ع مك وحمم

مائدم وصفض  مواإىفوفتمال قد  مل  سثم ر.مالقروضميفو
ة ماعنم هالماليو مالدول مإل مثيرعفمودقمووش لمل فهومم وفخماالسثم فر؛مإ مىرةهمى  مم
ووهم ج وى مىوا لم اددةمة م وق م يعنموالث مثشكلموثكّونمشكلمالفر ماالسثم فرع موالاواةزمم

مر مالي ل موثوس موطفقموى فلهف.موالدواة مل شركفتم نموجلمونمثسثم رميشكلم وثه موثولدمة
وىرفمالييضمونمال وفخماالسثم فر مهوماليعئ مالسعفسع موال ؤسسع موالثو ع ع مالث مثي لمم
ةعهفمالشركفت.مة ماعنمعرىمآصرونمونم وفخماالسثم فرمال يئممعوالرمى  م ج وى مشروطمم

مكفآلث :م يعو مثثفرعمإل مالشروطماألسفسع ملج الماالسثم فرموالشروطمال ك   ؛مو
االستثمار: لجذب  األساسية  لج الممممالشروط  ىوهفم االسثغوفءم ع كنم الم الث م الشروطم ه م

يفالسثقرارمم الشروطم ه هم وثث ملم ال ا   م االسثم فرم وثشجع م األجوي م االسثم فرم
السعفس مواالقثلفد ؛مةإ امكفوتماألريفزم رثفي مة ميعئ ماسثم فرع م يعو مإالمووهفمم

قثلفد م سثقر مةإنمه امعجيلمه هماليعئ مطفردةمليسثم فر؛مثفثقرمإل م وفخمسعفس موا
ريفزماوماسثقرارهف مو ل مألنمال سثم رمسعسثم رمة ميعئ مصفلع م نمإ كفوع مثوق ماال

اليشر مم ال فلم ويفلثفل معيرضمرو م العقعن م عسودهفمىدمم اليعئ م ونمه هم عيو م   فم
 وال فد موال فل مإل مالصطر.م

اال  لجذب  المكملة  الشروطممممستثمار:الشروط  ض فنم عجالم األسفسع م الشروطم ثوةرم ييدم
ثُهعئم وفخماسثم فرم يئممويعئ م شجي موجف ي مليسثم فر موثشث لمم اإضفةع مالث م
ال فهرةمم اليشرع م ال واردم ثوةرم و وه م و يدلم السوقم ى  م اجمم الشروطم ه هم

 وال ؤه   مثوةرمقفىدةم ثطورةملوسفئلماالثلفل مويعئ م ؤسسع مةيفل (م

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
mailto:info@nici.gov.iq


 
 

 

www.investpromo.gov.iq|  nic 
   www.nici.gov.iq          

investpromo.gov.iqInfo@          
        info@nici.gov.iq             

  
 

2022الخارطة االستثمارية للعراق  7  

 مكونات مناخ االستثمار: 
عثكونم وفخماالسثم فرم نم ج وى مىوا لمثاددم دىم يئ  ماليعئ ماالقثلفدع مواالسثم فرع مم
ثجفرع مم ثيفدالتم وثاقعقم يدالتم االسثم فر م وثوطعنم جف يعثهفمالسثقطفالم ودرج م والثشرعيع  م

يهمواوماالسثدا  مالثو وع مم ثزاعدةمة ماألسواقمال فثوا مثرة ميدورهفم يدلمالو وماالقثلفد  موثدة
الث مثللميفل جث يفتمإل ماالزدهفرموارثففعم سثوىمال يعش  موعطرزمالثقرعرم كووفتم وفخمم
ويفلشكلمم االقثلفدع م وال كووفتملعرم االقثلفدع م ال كووفتم إل م ثقسع هفم ع كنم والث م االسثم فرم

ماآلث :م
 

 المكونات االقتصادية للمناخ االستثماري 
ماليوفلرمالدال مى  م سثوىموداءماالقثلفدمالوطو مو نموه هف:موثش لم ج وى م نم
االقتصادية: ال فلع ممممالسياسة  السعفس م ه م ةرىع م سعفسفتم ميام صيلم إلعهفم نم وعو رم

 والسعفس مالوقدع موسعفس مالثجفرةمالصفرجع .م
ل ثغعراتمموثيثيرمالسعفس مال فلع مل دول م نموهمماألدواتماالقثلفدع  مل فملهفم نمثشمعراتمة ما

االقثلفدع  ماعامثؤمرمة مالط المالفي  مويفلثفل مة م سثوعفتمالوشفطموالثشغعلموال سثوىماليفممم
لألسيفرمولعرهف.مو نموثفئهمه همالسعفس موقوعمثوازنموومىجزموومةفئضمة مال عزاوع ماليف   مم

 مإل مارثففعممإالمونماأل رملعرمال رلوالمةعهمةع فمعص م وفخماالسثم فرمهوماليجزمال فرطمال ؤدم
كيعرمة م يدلمالثضصممووماوك فشمافدموكسفدماقثلفد .مةك  فمااثف تمالسعفس مال فلع مي يدلمم
 سثقرم نمىجزمال وازو ماليف  مل دول  مي فمالمعؤد مال مثضصممجف  ماومركودمهفيط موعكونمه امم

مجف يف مليسثم فرمياعامالمعكونماليجزمىفئقف ملو وماالسثم فر.م
عثي  ةع فم الوقودميغرضممو فم ة مىرضم ال صططم الثغععرم إل م ثشعرم ةه م الوقدع م يفلسعفس م قم

الثشمعرمة مالط المالك  مة ماالثجفهمال رلوال موقدمثكونمالسعفس مالوقدع مثوسيع مووماوك فشع  مم
ويصلو م وفخماالسثم فرمعويغ مى  مالسعفس مالوقدع مونمثثاكممة مكلم نمسيرماللرفمو يدلمم

 ففجئ مألسيفرماللرفملهفمثشمعرمس ي مة مال وفخماالسثم فر  مو ملمه هممالثضصم مةفلثق يفتمال
الثق يفتمثجيلم نمالليالمدراس مجدوىمال شفرع موثيرضمال سثم رملصسفرةمكيعرةملعرم ثوقي  مم
ك ل مل يدالتمالثضصممثشمعرم يفشرمى  مسعفسفتمالثسيعرمواجمماألريفز مويفلثفل مارك مرو مم

فماإوثفجمالث مثهثمميهفمالشركفتماالسثم فرع .مل امةك  فمكفوتمالسعفس مم فل.مك فمثؤمرمة مثكفلعال
الوقدع مثوسيع مك  فمكفوتمجف ي مليسثم فرمواليك ملاعح مى  مإنمعثمم ل ميفسثصدامماألدواتمم
الوقدع مال وفسي  موونمثكونم ثواةق م  مالثغععرمة ماجممالوشفطماالقثلفد مال ط والموونمثثسممم

ميفالسثقرار.م
و فمى  مليعدمالثجفرةمالصفرجع  مودورهفمة مثاسعنم وفخماالسثم فرمىود فمثكونم افزةمم
و فممم ثقفم الث م القعودم إزال م ى  م وثي لم ل ثلدعر م ال وجه م ليسثم فراتم و شجي م ل لفدراتم
الثجفرةمالدولع  م ث عزةميثيرعف مك ركع م رو مو وصفض موشففة  مق ع  ماإجراءاتموسه  مالثوفع مم

ىنمالثيقعداتماليعروقراطع  موثويك مآمفرمه همالسعفس ميشكلمإعجفي موومس ي مة مالاسفالمممييعدة
الجفر م نم عزانمال دةوىفت ماعامإنمالاسفالمالجفر معاققمةفئضف مإ امكفوتمسعفس مالثجفرةمم

مالصفرجع مجعدةموس ع  مويفلثفل مثج الم سثم رعنمجدد موومىجزا مة مالافل مال يفكس .م
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إنماثجفهماالقثلفدمل ثيف لم  ماليفلممالصفرج  معيو مىدمموجودممممتاح االقتصادي: درجة االنف 
الكففءةمم اسنم عض نم ال  م األ رم اإوثفج م ىوفلرم ووم الثجفر م الثيفدلم ارك م ى  م قعودم وع م
االقثلفدع مة مثوجعههفموىدمموجودماصثيالتمة مه هماألسواقم ىوفلرماإوثفج(.مةك  فمكفوتمم

 ثلفد م رثفي  مةه امدلعلمى  مثاسنمال وفخماالسثم فر .مدرج ماالوفثفزماالق
 

 مناخ االستثمار في العراق )الواقع والتحديات(: 
ع ث  ماليراقم قو فتمهفئ  مو واردمضص   ملومواسنماسثغيلهفمووُثقوتمإدارثهف مالرثق مم

 قو فتمميفقثلفدهموشج ماالسثم فراتمة مالداصلموج الماالسثم فراتم نمالصفرج؛موثثجسدمث  مال
يج ع مىوا لماإوثفجماليز  ؛مة نمجه مىولرماألرض مةإنماليراقمع   م سفا مواسي موث ملمم
ورضهميرقي مجغراةع م ه  ملهفمصلفئ م  عزةمقفدرةمى  مااثضفنم شفرع مالقطفعمالزراى مم
واللوفى موالثجفر مولعرهفمالكمعر.مو نمجه مىولرمال وادماألولع  مةإنمال وادماألولع مالث مم

وثهمداصلماليراقمثث عزميكففءاتمىفلع ملوماوثجتموةقم والففتمقعفسع موهعئملهفمال وفخمال يئمممث
إضفة مإل ماوفثفزماليراقمى  ماألسواقمالصفرجع .مو نمجه مىولرمالي ل؛مةإنمالفئ مالي رع مم

.مو فمماليف   مث ملمالوسي ماألكيرم نمسكفنماليراقمل ل معط قمى  مسكفنماليراقميفلسكفنمالعفةيعنم
 نمجه مىولرمرو مال فل؛مةإنمإ كفوع مثوةعرمرؤو ماأل والمة ماليراقمكيعرة م نمصيلمارع مم

لكفوتمكفع  ممممةمارك مرؤو ماأل والموإوثفجهفم ا عف .مويفلثفل مةإنمه همال قو فتملومودعرتميكففء
لي   اإوثفجع م القطفىفتم واوم االسثم فراتم ث  م ثوجعهم ثمم ولوم ضص   م اسثم فراتم تمميج الم

 الثرايطفتمالص فع مواأل ف ع مى  مو واماقثلفدعف موةضلميكمعر.مم
الداخلي:ممأوالً: االقتصادي  يوعثهفممممالتوازن  ة م الداص ع م االقثلفدم اسثقرارم ؤشراتم وهوم

وهعك هف موعش لمالوفثهمال ا  ماإج فل  م يدلمالثضصممووسيفرمالففئدةم ثقععممالسعفس مالوقدع ( مم
اليف  ال وازو م لألوراقمماسثقرارم اليراقم ة مسوقم اليورل م و ؤشرم ال فلع ( م السعفس م  م ثقععمم

مال فلع .م
إنم ؤشرمالوفثهمال ا  ماإج فل معيدم نموشهرمال ؤشراتممممالناتج المحلي اإلجمالي:ثانياً:  

لقعف مقفىدةمإوثفجمالي دمو دىمثووىهف مة نمصيلمثا علميوع مالوفثهمال ا  ماإج فل مة ماليراقمم
ع كنم يرة م دىمثووع ماالقثلفدماليراق .موة مه امالسعفقمعجالمونمعثممالثركعزمى  مثا علمالو ومم

 مو ل م نموجلمثقععمم سفرمسعفس ماالقثلفدمالك  مو دىمسعرهفمواومماالقثلفد مثا عي م فلي م
 الهدفماألةضل.م
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 ع  العاا   جغاافي  لمح 

ومدد ثر  سددتراتي يأيعددم موقددع العددراق 

فددي العددالر كوندد  يمثدد  ملتلددى طددرق 

الموانددالت التددي تددربط قددارات العددالر 

وكوندد  ال سددر االر ددي المدد دي الددى 

طددرق الموانددالت البحريددة وللعددراق 

اهميدددددة مدددددم النددددداحيتيم الموليدددددة 

عاندددمة العدددراق ب دددماد  الت اريدددة.و

ويتكدددو  العدددراق مدددم ثمانيدددة عشدددر 

 فدي اقلدير    منهدا منتظمدة  ةثالثد  محافظة

 ،اربيددد  ،)سدددليمانية   وهددديكردسدددتا

 ب ددددماد  وتمثدددد  محافظددددات  )دهددددو 

 .السددكا  مددم حيددج اتسددا  المسدداحة وكبددر عددمد  ر يسدديةواربيدد  محافظددات  نينددوىالبصددرة وو

الدددنفط وال ددداز ال بيعدددي  والكبريدددت والفوسدددفات  الر يسدددية للعدددراق مدددمالمدددوارد تتكدددو  

والبوكسدددايت والح دددر ال يدددري والحصدددى والز بدددق االحمدددر واطيدددا  الكدددا ليم  والحميدددم 

 والرم  .

تنلسر ال صا ص ال  رافية في العراق الى اربعة مناطق ر يسية هي المن لة ال ربية وال نوبية  

 قالعرا جمهورية مساحة  تلمروالمرتفعات ال بلية والسه  الرسوبي على نهري دجلة والفرات و

 معظمهر يعيشو  نسمة مليو    38.8)حوالي  ب  العراق سكا  عمد   ويلمر ،مربع   كر   438,446)

   مليو  نسمة عمد االناا . 19.2  مليو  نسمة عمد الوكور و)19.6) المم  في

 طولدد  ويبلدد  تركيددا مددم االول ينبددعهمددا دجلددة والفددرات ر يسدديا  وفددي العددراق نهددرا  

 فدي النهدرا  ويلتلدي كدر 2350 مدم تركيدا ايًدا ويبلد  طولد  الثدانيكمدا ينبدع  كدر،1850

 كددر 185 لمسدافة لددوي ي درياالعدر   شدط ليشدكال البصدرة مميندة اللرندة  فددي محافظدة

 .العربي ال ليج يص  حتى أكرى

وال لديج  والكويدت  السدعودية تركيدا ومدم ال ندو  المملكدة العربيدة الشدمال مدم العدراق يحدم 

  .المملكة االردنية الهاشميةو ومم ال ر  سوريا إيرا  االسالميةومم الشرق جمهورية 
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 الحدود البا    

كددر ومددع   1458)كددر ويبلدد  طددول الحددمود مددع ايددرا    3631)يبلدد  ال ددول الكلددي للحددمود 

كدددر ومدددع سدددوريا   814)كدددر ومدددع السدددعودية   242)كدددر  ومدددع الكويدددت   181)االرد  

. •كددر  58)كددر امددا ال ددول الكلددي للسددواح  البحريددة فتبلدد    331)كددر ومددع تركيددا   605)

  

 

 بحياا  العاا   
 هنا  العميم مم البحيرات في العراق ومنها :

، بحيدددرة الدددرزازة ، بحيدددرة الحبانيدددة ، بحيدددرة دوكدددا  

 الثرثاربحيرة ،  بحيرة دربنمكا ، ةبحيرة ساو

 

 

 

 تدود العاا  
سدددم ، الحبانيدددة سدددم ، سدددم دربندددمكا ، سدددم دوكدددا  

، سددم دهددو ، سددم الموندد ، سددمة الهنميددة ، الفلوجددة 

،  ةسددم قزانيدد، سددم سددامراء، سددمة الكددوت ، سددم حمددريم 

 سم حميثة ،  سم العظير

 

 

 انهار العاا  
نهدددر دجلدددة، نهدددر الفدددرات، نهدددر ديدددالى، نهدددر الدددزا  

الكبيددر، نهددر الددزا  الصدد ير، نهددر شددط العددر ، نهددر 

 .نهر المجي  ، نهر ال راا ،العظير

 

  

 
• http://ar.wikipedia.org                                                                                                                جغاافيا العاا     

م نموعكعيعدعف مال وسوى مالارةم
م
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 اقسام تطح العاا  
يلسددر سدد ً العددراق الددى اربعددة اقسددا  ر يسددية : الهًددبة ال ربيددة والمن لددة ال بليددة والسدده  

 الرسوبي والمن لة المتموجة

 

 جبال العاا    
،   قددرة دا ، جبدد  حمددريم ، جبدد  سددنا جبدد  سددن ار ، جبدد

جبدددد  قنددددمي  ، جبدددد  ،  ةال بدددد  االبدددديك ، جبدددد  كددددار

 هلكورد، جب  متيم ، جب  كور 

 

 

 

 

 اهوار العاا  
، اهددوار ار، هددور الحددويزة ، اهددوار ال بدداي هددور الحمدد

 ةاللرن

 

 

 

 

 جزر العاا  
، ، جزيددددرة جبددددة، جزيددددرة ا  ال نددددازيرجزيددددرة  لددددو 

، ص، جزيددرة ح ددا ، جزيددرة ا  البددابيجزيددرة ا  الرنددا

 جزيرة السنمباد 
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   العااق   اسقمصادلمح  ع  
 

 القطاع النفط 

ل فددي تنميددة االقتصدداد العراقددي مددم حيددج اندد  يسددهر فددي يلعدد   • الددنفط دورال محوريددا

لعددددا   الثابتددددةاالسددددعار ب  %56) ال يلدددد  ابمدددد المحلددددي االجمدددداليالندددداتج توليددددم 

مددا ، وكددولل   2022-2018ال انددة بال  ددة ال مسددية )حسدد  التلددميرات 2018

 .مم العا مات المالية %90 عميزيم 

الددى ا  انتدداا الددنفط ال ددا  كددالل لتلددميرات التددي تشددير ا حسدد  ق ددا  الددنفط ال ددا  و •

ل  /  مليددو  برميدد 4,401اليددومي ) معملدد  سدد   2018عددا    2017عددا / أمددايوميددا

 . يو  /برمي  /مليو   4,469 ) بل حيج 

   تريليو  قم  مكع  132,9أما احتياطات ال از المثبتة فلم بل ت ) •

يمتلدددل العدددراق امكانيدددات وكبدددرات تنافسدددية فدددي م دددال الصدددناعات المرتب دددة  •

  ع لالسممة النتروجينية والفوسفات .بالكبريت الى جان  االنتاا الواس

 مليو  برمي  / يو   3,836 بل  )2018المعمل اليومي لصادرات النفط لعا   •

 مليو  برمي  / يو   3,802بل  )2017المعمل اليومي لصادرات النفط لعا   •

   مليو  / برمي 146,9احتياط النفط المثبتة ) •

 

 ( 1رق  )  جدول

   قطاع النفطلا   بي  بعض المؤشاا 

8201/ 1/ 1  اسحمياطا  النفطي  المابم  بامي   /يار مي9,614   

8201/ 1/1احتياطات ال از المثبتة  قياسي  ترليو  قم  مكع    9,213   

2017انتاا النفط المعمل اليومي مم  مليو  برمي  / يو   469,4   

2018المعمل اليومي مم انتاا النفط  مليو  برمي  / يو   401,4   

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 
 2017النفط 

 3.802 مليو  برمي  / يو 

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 
 2018النفط 

مليو  برمي  / يو   836,3  

برمي    ال  / 000,5 2019ال ا  المستهمفة طاقة النفط   

2020طاقة النفط ال ا  المستهمفة  برمي    ال  / 500,5   

ــنفط  ــدر : وزارة الــ ــ  /المصــ ــيط والممابعــ ــا  والمخطــ ــاة الدراتــ ــاق   دائــ ــا  المــ ــك الكمــ ــ   961بموجــ فــ

9/1/2019 
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2022الخارطة االستثمارية للعراق  13  

 المكو   الاأتمال  ليقطاعي  العام والخا 

الدددى ا  مسددداهمة الل دددا  ال ددداص فدددي  2015البياندددات المتدددوفرة لسدددنة الليدددا   إشدددارت 

% للل دددا  العدددا . وفدددي  ددد  65.3% ملابددد  34.7التكدددويم الراسدددمالي بل دددت بحدددمود 

 – 2022التوجهددات والسياسددات االقتصددادية عات الصددلة تسددتهما ك ددة التنميددة الوطنيددة 

تعزيدددز دور الل دددا  ال ددداص والعمددد  علدددى تهيئدددة الفدددرص المناسدددبة للليدددا  بدددموره  2018

الحليلددي فددي عمليددة التنميددة السدديما فددي  دد  تراجددع دور المولددة وتوقدد  العميددم مددم المشدداريع 

يددة بسددب  االزمددة الماليددة وان فددا  ح ددر االيددرادات الماليددة المتاحددة ، وبهددوا االت دداه الحكوم

تسددتهما ك ددة التنميددة الونددول بنسددبة مسدداهمة الل ددا  ال دداص مددم االسددتثمارات فددي سددنة 

% للل ددا  العددا  وكمددا مبدديم فددي ال ددمول 61.7% ملابدد  38.3الددى حددوالي  2022الهددما 

 التالي.

   (2)جدول 
 العام والخاص بالتكوين الرأسمالي وباألسعار الثابتة  مساهمة القطاعين 

 2022سنة الهدف  2015سنة القياس  القطاع 
القطاع   القطاع العام % 

 الخاص% 
 القطاع الخاص %  القطاع العام % 

 40.0 60.0 32.4 67.6 الزراعي 
 5.0 95.0 00 100.0 النفط 

 34.0 66.0 33.6 66.4 التعدين 
 70.0 30.0 60.5 39.5 التحويلية الصناعة  

 25.0 75.0 19.2 80.8 الكهرباء والماء
 60.0 40.0 56.9 43.1 البناء والتشييد 

 95.0 5.0 90.1 9.9 النقل واالتصاالت 
 87.0 13.0 86.9 13.1 التجارة 

 96.0 4.0 95.9 4.1 المال والتأمين 
 30.0 70.0 18.2 81.8 الخدمات 
 38.3 61.7 34.7 65.3 الكلي 
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 الناتج المحي  اسجمال 

قع  م ج وعمالس  موالصد فتمالوهفئع مال وثج مداصلمي دم فمصيلمةثرةمز وع م اددةموعثكونمالوفثهمم

ال ا  مواإج فل م نماالوففقماالسثهيك مالاكو  موالصف موالثكوعنمالروس فل موالثغععرمة مم

 ؤشرم هممعيك م دىماسثقرارماالقثلفدمممم GDPاالسثعراداتمويفلثفل مةشنالصزعنماوماللفدراتماومم

مالك  م.مم

 

 النمو اسقمصادف  2-3

تحليق معمل نمو اقتصادي مناس  يتفق والمعمالت   2018 – 2022تستهما ك ة التنمية الوطنية  

التي حللها االقتصاد العراقي كالل الفترات الما ية مستنمال الى االمكانات المادية والبشرية التي 

ستمامة إليتمتع بها وكانة مع ادامة االنتاا النف ي واللمرة على تحليق نادرات نف ية  امنة  

فها في الل اعات االنتاجية وال ممية االكرى ، تر و ع معمل يرادات المالية التي يمكم تو ي اإل

% معمل نمو الل ا   7.5% من  حوالي  7بحمود    2018 – 2022نمو مستهما لسنوات ال  ة  

% معمل نمو لكافة االنش ة االكرى غير النف ية )السلعية والتوزيعية وال ممية  وا   6.1النف ي و 

العراقي على تحليق معمالت نمو أعلى مم علل ولكم مراعاة  كانت اللناعة متوفرة بلمرة االقتصاد  

استلرار   عم   األظروا  التهميمات  وبلاء  مم جهة  ل  عالميا النفط  االستلرار  إلسعار  وعم   رهابية 

اللها على المسيرة التنموية كالل السنوات  ظ ى وغيرها مم العوام  التي تللي بمني مم جهة اكر إلا

 اللادمة.

 

 اسنماج المحي  اسجمال  اوسً: 

سعار الثابتة الملمرة للسنوات إلجمالي باإلنعر  في ادناه جمول معمالت النمو في الناتج المحلي ا

 حتسابها وفق النموعا الوي تر تبني  لل  ة. إ والتي تر   2018 – 2022
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 ( 3)جدول 

 ( )مييار د نار 2022  – 2018معدس  النمو المسمهدف  ف  الناتج المحي  اسجمال  باستعار الاابم  ليسنوا  

 2015 القطاع 

 سنة 

 الليا 

 معمل

 النمو

 المستهما 

  %( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 6520.6 6015.3 5549.2 5119.2 4722.5 8.4 3707.5 الزراع  

 167446.5 155764.2 144896.9 134787.5 125384.0 7.0 100929.2 النفط 

 353.8 350.3 346.8 343.4 340.0 1.0 330.0 المعد   

الصناع   

 المحو يي  

1535.1 10.5 2071.2 2288.7 2529.0 2794.5 3088.5 

الكهاباء  

 والماء 

2130.7 6.0 2537.7 2690.0 2851.4 3022.4 3203.8 

البناء  

 والمشييد 

13768.4 6.8 16772.5 17913.0 19131.1 20432.0 21821.4 

النق   

 واستصاس  

14313.9 7.0 17535.1 18762.6 20076.0 21481.3 22985.0 

 25989.3 23997.5 22158.4 20460.2 18892.1 8.3 14872.9 المجارة 

المال  

 والمأمي  

11815.1 2.6 12760.8 13092.6 13433.0 13782.3 14140.6 

 26914.9 25755.8 24646.7 23585.4 22569.8 4.5 19777.8 الخدما  

اسنشط  

 غيا النفطي 

81402.0 6.1 98201.8 104255.3 110721.6 117631.5 125017.3 

 الكي  

b$ 

182331.2 7.0 223585.8 

189.2 

239042.8 

202.2 

255618.5 

216.3 

273395.7 

231.3 

292463.8 

247.4 
 

تريليو    (292.5)سعار الثابتة الى  يتًً ا  ال  ة تستهما زيادة الناتج المحلي االجمالي وباإل

وبزيادة م للة قمرها  2015تريليو  دينار عنم العا   (182.3)ملارنة بحوالي  2022دينار عا  

نمو    (110.2) وبمعمل  دينار  ق ا  7تريليو   هو  المستهمفة  الل اعات  ملممة  في  ويأتي   .%

ستثمارات إل% هوه المعمالت مشروطة بتوفر ا8.4% والل ا  الزراعي  10.5ناعة التحويلية  الص

 الالزمة سواء مم الل ا  العا  او مم الل ا  ال اص  
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 ( 4)جدول 

 الهيك  القطاع  ليناتج المحي  اسجمال  مقارن  بسن  القياس         %             

 2022 2018 2015 القطاع 

 2.2 2.1 2.0 الزراع 

 57.3 56.1 55.4 النفط 

 0.1 0.2 0.2 المعد   

 1.1 0.9 0.8 الصناع  المحو يي 

 1.1 1.1 1.2 الكهاباء والماء 

 7.5 7.5 7.6 البناء والمشييد 

 7.9 7.8 7.8 النق  واستصاس  

 8.9 8.4 8.2 المجارة 

 4.8 5.7 6.4 المال والمأمي  

 9.2 10.1 10.7 الخدما  

 100 100 100 الكي 

 

 ( 5)جدول 

 )مييار د نار(          2022 – 2018مساهم  األنشط  اسقمصاد   عدا النفط ف  توليد الناتج المحي  اإلجمال  

 2018 2019 2020 2021 2022 

 % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج اسنشط  

السيعي  

 عدا النفط 

26443.9 11.8 28354.3 11.9 30407.5 11.9 32614.5 11.9 34987.6 11.9 

 17.4 50812.6 17.3 47270.5 17.2 43980.7 17.1 40924.8 17.0 38056.1 الموز عي  

 13.4 39217.2 13.8 37746.4 14.2 36333.4 14.6 34976.0 15.2 33960.4 الخدمي 

اجمال  

الناتج  

 المحي 

223585.8 44.0 239042.8 43.6 255618.5 43.3 273395.7 34.0 292463.8 42.7 

 

 ثانياً: استمامار والنمو 

قمرت االستثمارات الم لوبة )سواء مم الل ا  العا  او ال اص  لتحليق معمل النمو المستهما 

مليار دوالر طيلة    (186.7)تريليو  دينار بما يعادل    (220.6)% بمبل  اجمالي قمره  7والبال   

تريليو  دينار متوقع ا  توفره الموازنة العامة    132من  مبل     (2018 – 2022)سنوات ال  ة  

ستثمارات الل ا  ال اص إتريليو  دينار يعبر عم    88.6ستثمار حكومي والباقي بحمود  إللمولة ك

 بكافة اشكال  وكما مبيم ادناه: 
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 ( 6)جدول 

 تا ييون د نار  2022 – 2018اس اادا  واستمامارا  المقدرة ليخط  

 440.0 أجمال  اس اادا  المموقع  

 220.6 أجمال  استمامارا  المطيوب  

 132.0 استمامارا  المقدرة ف  الموازن  العام  ليدول  

 88.6 استمامارا  المموقع  م  القطاع الخا  

 

 تمامار الحكوم  إلا -

تريليو  دينار بما يعادل   132يبل  ح ر االستثمار الحكومي المتوقع كالل سنوات ال  ة حوالي  

الم لوبة والبال ة  إجمالي  إ% مم  60مليار دوالر وتشك  حوالي    111.7  220.6الستثمارات 

  تريليو  دينار كما مبيم في ال مول اعاله.

 استمامار غيا الحكوم  )الخا (  -

مليار دوالر    75تريليو  دينار بما يعادل    88.6تتوقع ال  ة ا  يساهر الل ا  ال اص بما قيمت   

ال  ة   سنوات  عم    2018 – 2022كالل  تعبر  العراق  إوهي  في  ال اص  الل ا   ستثمارات 

ستثمارات الم لوبة لتحليق  إلجمالي اإ% مم  40نش ت  وهو يشك  ما نسبت   أت اهات  وإبم تل   

 المستهما في ال  ة. معمل النمو

 تمامارا  المطيوب  إلالموز   القطاع  ل -

ل نمرا في ادناه جموالل با  الملمرة والم لوبة   ستثمارات إلولتحليق معمالت النمو المستهمفة ق اعيا

ل لك  ق ا  مم الل اعات االقتصادية حيج يتًً ا    ى   ق ا  النفط يستمر في الحصول علسنويا

تريليو  دينار   84.7% وبمبل  اجمالي قمره حوالي  38.4ستثمارات وبحمود  إلنسبة عالية مم ا

الو  2018 – 2022للفترة   الل ا  لالستثمارات  ل مع حاجة هوا  عتباره  بإاسعة  ويأتي هوا متوافلا

ل كثي  رأ  المال ويحتاا الى تكنولوجيا مت ورة وكولل لمواجهة التزامات شركات النفط  ق اعا

العالمية كما تستحوع ق اعات البنى التحتية )الكهرباء والماء والبناء والتشييم والنل  واالتصاالت  

وبحمود   الملمرة  االستثمارات  نص   حوالي  على  قمرت  49.5م تمعة  حيج  ق ا  %  حاجة 

حوالي   الى  والماء  قمرت   20.2الكهرباء  حيم  في   ، اللادمة  ال م   للسنوات  دينار  تريليو  

تريليو  دينار كالل سنوات ال  ة اما   12.2االستثمارات الم لوبة لل ا  البناء والتشييم بحوالي  

مر  أار وهو  تريليو  دين  39.6االستثمارات الم لوبة لل ا  النل  واالتصاالت فلم قمرت بحمود  

عمار في المناطق المتًررة ا افة الى تراجع واقع البنى  إل عادة البناء واإ م لو  لتلبية مت لبات  

شارة الى ا  الل ا  ال اص هو المساهر االسا  في هوا الل ا   إلالتحتية في كافة انحاء البالد مع ا

ل الى   %. اما ق ا  ال ممات فهو90الحيوي حيج تص  نسبة مساهمت  الى حوالي   بحاجة ايًا

%  17تريليو  دينار وبنسبة تص  الى    37.2استثمارات كبيرة كالل سنوات ال  ة قمرت بحمود  

بأم   إمم   الملمرة وعلل  الوي يالم  إجمالي االستثمارات  الحيوي  الل ا   الى هوا  النشاط  عادة 
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2022الخارطة االستثمارية للعراق  18  

الل اعات االنتاجية والسلعية )الزراعة والصن اعة التحويلية  فلم  حاجات المواطنيم اليومية. اما 

ل بحوالي   ستيعابية فيهما  إل% وهي نسبة من فًة تعود الى  ع  اللمرة ا5.6جاءت حصتها معا

ا تنفيو  و ع   المستوردة  السلع  مم  العادلة  غير  والمنافسة  التكنولوجي  جراءات  إلوالت ل  

 واللرارات عات الصلة. 

( 7)جدول   

النمو المسمهدف  ليقطاعا   حج  استمامارا  المقدرة لمحقيق معدس   

 2018 -  2022اسقمصاد   ليسنوا  

 مييار د نار 

معمل النمو   القطاع 

 المستهما 

 %( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1768.5 1631.5 1505.0 1388.4 1280.8 8.4 الزراع  

 19470.5 18112.1 16848.5 15673.0 14579.5 7.5 النفط 

 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 1.0 المعد   

الصناعا   

 المحو يي  

10.5 787.2 869.9 961.2 1062.2 1173.7 

الكهاباء  

 والماء 

6.0 3591.1 3806.5 4034.9 4277.0 4533.7 

البناء  

 والمشييد 

6.8 2135.8 2281.1 2436.2 2601.8 2778.7 

النق   

 واستصاس  

7.0 6883.0 7362.8 7880.3 8431.9 9022.1 

 1991.8 1839.1 1698.2 1568.0 14479.9 8.3 المجارة 

المال  

 والمأمي  

2.6 1077.9 1105.9 1134.7 1164.2 1194.5 

 8113.1 7763.7 7429.4 7109.5 6803.3 4.5 الخدما  

 الكي  

 

7.0 38592.2 

32.6 

41172.8 

34.8 

43934.2 

37.2 

46889.4 

39.7 

50052.5 

42.3 
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 ( 8)جدول 

 )%(  2022 – 2018الموز   النسب  لالتمامارا  المطيوب  

 % االستثمار )مليار دينار   القطاع 

 3.4 7574.2 الزراع  

 38.4 84683.7 النفط 

 0.01 28.6 المعد   

 2.2 4854.3 الصناع  المحو يي  

 9.2 20243.3 الكهاباء والماء 

 5.5 12233.6 البناء والمشييد 

 17.9 39582.1 واستصاس  النق  

 3.9 8545.1 المجارة 

 2.6 5677.2 المال والمأمي  

 16.9 37219.0 الخدما  

 100 220640.0 الكي  

 

 ثالااً: مموتط نصيك الفاد 

% للناتج المحلي االجمالي مع معمل نمو سكاني  7تستهما ال  ة تحليق معمل نمو حليلي عنم  

بنحو  إ% ف2.5قمره   الحليلي  الفرد  المتوقع زيادة متوسط نصي   بل  متوسط  4.5  مم  فلم   %

  2015مليو  دينار عا     4.9حوالي    2007نصي  الفرد مم الناتج المحلي وباالسعار الثابتة لعا   

  6.9حيج مم المتوقع ا  يص  متوسط نصي  الفرد الى حوالي    2016دينار لعا     5.1وحوالي  

 . 2022مليو  دينار عنم نهاية ال  ة عا  

 ( 9)جدول 

 مموتط نصيك الفاد خالل تنوا  الخط 

     إجمالي المستهما  السن  

   مليار دينار)

 ح ر السكا  الملمر 

   ال  نسمة)

 متوسط نصي  الفرد 

   )ال  دينار

2018 223585.8 38124.2 5864.7 

2019 239042.8 39127.9 6109.3 

2020 255618.5 40150.2 6366.6 

2021 273395.7 41190.7 6637.3 

2022 292463.8 42248.9 6922.4 

تستهما ال  ة بولل تحليق تحسم ملمو  في مستوى معيشة المواطم مم كالل الحرص على  

المنيا مم  تعزيز فرص عم  مناسبة الى جان    المحافظة على معمالت التً ر عنم المستويات 

كالل تبني سياسات مالية ونلمية تحافظ على استلرار االسعار وثبات الصرا الى جان  المحافظة 

قمر االمكا  على دعر الفئات محمودة المك  مم كالل شبكات الًما  االجتماعي واستمرار دعر  

 الب اقة التموينية. 
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 ( 10)جدول 

 ( 2020- 2019األرقام القياتي  ألتعار المسمهيك ف  العاا  ليسنوا  )

م( 100- 2012) مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

نسب  

 المساهم  % 

معدل 

 المغيا% 

 الامز اسقسام الائيس  الوزن  المعدس  السنو   

2020 2019 

-31.7 (0.5 ) اسغ    والمشاوبا  غيا  29.605 97.5 97.0 

 الكحولي  

01 

 02 المبغ 0.615 121.1 121.9 0.7 0.9

-4.2 (0.3 )  03 المالبس واسح    6.472 102.2 101.9 

-5.4 (0.1 )  04 السك    الميا    الكهاباء  الغاز  25.539 113.9 113.8 

-8.4 (0.6 ) المجهيزا  والمعدا  المنزلي    6.524 96.7 96.1 

 والصيان  

05 

 06 الصح  4.124 123.1 131.2 6.6 58.3

-3.3 (0.1 )  07 النق   15.185 97.6 97.5 

-3.3 (0.5 )  08 استصال 3.109 109.7 109.1 

 09 المافيه والاقاف   1.998 94.2 95.1 1.0 4.3

 10 المعيي   0.922 144.0 154.7 7.4 14.6

 11 المطاع  والفناد   1.527 112.1 112.2 0.1 0.3

 12 السي  والخدما  الممنوع   4.542 106.7 115.2 8.0 77.8

 00 الاق  القيات  العام  100 104.5 105.1 0.6 100.0

  الاق  القيات  العام بعد استمبعاد  100 105.2 106.2 1.0 

االرقام القياسية.  لمصدر:الجهاز المركزي لالحصاء،قسما  

لسعر الفا مة تأثيرات متعمدة وأبعاد تمتم بعمق في االقتصاد الكلي؛ حيج ي ثر سعر   تعا الفائدة:

ال اقة اإلنتاجية  يساهر في توسيع  الوي  الفا مة في االستثمار بشك  كبير وكانة اإلنتاجي من ، 

مار ومم جهة أكرى ي ثر في وزيادة مرونة ال هاز اإلنتاجي، فمم جهة ي ثر في تكالي  االستث

 الكفاية الحمية لرأ  المال.

ويمث  سعر الفا مة تكلفة اقترا  رأ  المال، فكلما ارتفع سعر الفا مة أجى علل الى زيادة تكلفة  

 ،اقترا  رأ  المال وبالتالي ان فا  االستثمار؛ ويرتبط االستثمار بعالقة عكسية مع سعر الفا مة

معمل الفا مة الحليلي باعتباره كلفة االقترا ، وا  مي  دالة االستثمار حيج يعتمم االستثمار على 

 هو سال : فعنمما يرتفع معمل الفا مة ي دي الى ان فا  مستوى االستثمارات وبالعك .

ومم جهة أكرى، فإ  سعر الفا مة ي ثر في الكفاية الحمية لالستثمار وكولل في الليمة الحالية لتيار  

ل مع الليمة الحالية لتيار المك  المستلبلي،  المك  المستلبلي.   وإ  سعر الفا مة السوقي يتناس  عكسيا
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2022الخارطة االستثمارية للعراق  21  

  (pv)فإعا كا     (pv)ي دي الى ان فا  الليمة الحالية    (i)وبهوا فا  ارتفا  معمل الفا مة السوقي  

أكبر مم التكالي  فا  االستثمار مربً قب  ارتفا  سعر الفا مة، فعنم ارتفا  سعر الفا مة السوقي  

 االستثمار غير مربً.  يحص  اق  مم التكالي  وبالتالي   (pv)  هوا قم ي ع  فإ

  المال، أوكولل فإ  سعر الفا مة السوقي ي ثر في االستثمار عم طريق تأثيره في الكفاية الحمية لر

بعم حسا  الكفاية الحمية لالستثمار يتر ملارنتها مع سعر الفا مة السوقي وبالتالي فا  ارتفا  )أو  ف

الفا مة  الفا مة السوقي قم ي ع  الكفاية الحمية لالستثمار اق  )أو أكبر  مم سعر  ان فا   سعر 

سوقي يمث  تكلفة السوقي وبالتالي يكو  االستثمار غير مربً )أو مربً . وعلل ال  سعر الفا مة ال

بينما كلما  البميلة عالية.  الفرنة  تكلفة  البميلة لالستثمار. فكلما كانت عالية، كلما كانت  الفرنة 

 كانت الكفاية الحمية لالستثمار عالية، فا  االستثمار يرتفع.

 

المحمي :  ثالااً: البن   العيني    واق   المال  رأ   بأنها  التحتية  البنية  المرالتعرا  في  فق لمستثمر 

وال ممات العامة، وهي عام  اقتصادي ال يمكم االست ناء عن  في اإلنتاا والت ارة واالستثمار  

داك  البلم وكارج ، وتنلسر البنى التحتية إلى نوعيم وهما: بنية تحتية ملموسة وبنية تحتية غير 

و والم ارات  الموانئ  الري،  ال رق،  نوعية  الملموسة  التحتية  البنية  وتشم   ال سور ملموسة، 

الهاتفية   بال اقة الكهربا ية واالتصاالت  البنية التحتية غير الملموسة فتشم  اإلمماد  وغيرها. أما 

 واست ما  التكنولوجيا وغيرها مم التلنيات.

جان    إلى  كبير،  دمار  إلى  العراق  في  التحتية  البنى  جميع  اللمرة إوتعر ت  في  شميم  نحسار 

بال اقة   الموثوقة  اإلممادات  تمث   إع  الكهرباء،  التحتية  البنى  عنانر  أهر  ومم  للمولة  التمويلية 

ل للحياة المع ل حيويا ل في عملية االستثمار واإلنتاا، وتشك  عصبا انرة مما الكهربا ية عامالل حاسما

هتما  كبير مم قب  وا عي ال  ط وراسمي السياسات االقتصادية  إي ع  هوا الل ا  بأ  يحظى ب

ويتمث  هوا االهتما  بالت صيصات السنوية الً مة. وإ  لهوا الل ا  تشابكات أمامية وكلفية لبلية  

ي تنشيط ق ا  النفط الل اعات االقتصادية في العراق، وتتمث  التشابكات ال لفية لل ا  الكهرباء ف

والصناعة   الزراعة  ق ا   بتنشيط  فتتمث   األمامية  التشابكات  أما  الكبيرة،  والصناعات  ومنت ات  

 ب ميع أنواعها والت ارة وغيرها مم الل اعات االقتصادية. 
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 القطاع المصاف  

 

 تعز ز وتقو   القطاع المصاف  والمؤتسا  المالي   

 

 تطو ا المنظي  ف  القطاع المصاف   

العراقي على   المركزي  البنل  الإحرص  مبادئ  وت بيق  الم سسية ل ر  مواكبحرساء   ة وكمة 

أل وت بيلا  المولية  ادكال  الت ورات  كالل  مم  وعلل  المصرفي  الل ا   في  الممارسات  فً  

يتعر  لها  الت ورات الهيكلية و التشريعية والرقابية التي تهما الى الحم مم الم اطر التي قم 

الل ا  المصرفي ، اع ا  المستثمريم يت هو  للتعام  مع المصارا التي تتمتع بهياك  حوكمة  

 سليمة 

بما    - التنفيوية  المصرا واإلدارة  إدارة  العالقة ما بيم م ل   الى تحميم طبيعة  الحوكمة  تهما 

التركيز على اإلفصات    ماية أموال المودعيم والمساهميم وأنحا  المصالً فًال عي دي الى حم

  ستنادا إعماد دلي  الحوكمة الم سسية  إ والشفافية، ومم هوا المن لق قا  البنل المركزي العراقي ب

المولية   والهيئات  الم سسات  عم  الصادرة  المولية  والمعايير  العالقة  عات  العراقية  اللوانيم  إلى 

، ل نة بازل للرقابة    OECDمنظمة التعاو  االقتصادي والتنمية   IFC)م سسة التموي  المولية  

  ، م ل  ال ممات   AAOIFIالمصرفية، هيئة المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية واإلسالمية

  لمساعمة المصارا على تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة الرشيمة  IFSBالمالية اإلسالمية   

 . 

ل من  على استمرار االلتزا  بت بيق أفً  الممارسات المولية   تنفيوال ل  ة البنل الستراتي ية وحرنا

ا  البنل بت بيق المعيار    قIFRSفي م ال الصناعة المصرفية والمعايير  المولية للتلارير المالية )

للمصارا  المالية  المراكز  لتعزيز سالمة  كافة،  الم ازة  المصارا  الى  المالية  للتلارير  المولي 

ل نة   بتشكي   المصارا  كافة  الزا   المعيار  تًمم  اع  لميها،  الشفافية واالفصات  مفاهير  وتعميق 

 يار المحاسبة المولي . لت بيل  مكونة مم م موعة أعًاء لًما  ن ات عملية التحول مم مع 
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 دع  وتطو ا الصناع  المصافي  اإلتالمي  

للم فر ت البنو  اإلسالمية واقعا جميما على السوق المصرفية العالمية واقتحمت مص لحات   - 

ت رت   ا   اإلسالمية  البنو   واست اعت  ال ربية  البنو   قوامي   والمشاركة  والصكو   التكاف  

المصرفية، ول ر  دعر وت وير المصارا اإلسالمية  في العراق    مفهو  جميم  في التعامالت  

التنفيوية التي تنظر عم  المصارا االسالمية   النها ي للًوابط    البنل المركزي باإلنمار  قا  

 وكما يلي:   

 

 إنمار  وابط أدوات التموي  االسالمي .   •

 إنمار  وابط إدارة الم اطر  في المصارا اإلسالمية .  •

بط هيئة الرقابة الشرعي والتمقيق الشرعي الماكلي واالمتثال الشرعي في إنمار  وا •

 المصارا االسالمية .  

ستكمال نياغتها كما قا  البنل المركزي بصياغة مسودة  وابط التأميم التكافلي وتشكي  ل نة إل   -

سالمي إلستثمار اإلمع ديوا  التأميم، ونياغة مسودة قانو  نكو  ا  شترا إلبشكلها النها ي با

 وتلميم  إلى م ل  المولة . 

 

 دع  انشاء مؤتس  لضمان الودائ  

ل   سعى البنل المركزي وفق ك ت  الستراتي ية  - الى انشاء م سسة لًما  الودا ع التي تمث  ركنا

ل لثلة المواطنيم بالل ا  المصرفي ولًما  ممكراتهر   ل مم أركا  شبكة األما  المالي، ودعما اساسيا

وتنفيو  المصارا،  لمى  الهيئة    ال المودعة  مع  للشركة  التأسي   علم  توقيع  تر  الستراتي ية  ل  ت  

ت المصارا الحكومية وال انة ومم  منها االجنبية    اع  م2018/ 1/ 31الم سسة بتاريخ ) 

   16 مصرا ت اري و) 22  مصارا حكومية)  6بواقع )    ة  مصرفا موزع44وم موعها )  

مصرا اجنبي، اع يكو  لهوه الشركة دور كبير في حماية الل ا  المصرفي كانةل ودا ع ال مهور  

و كارا العراق، وهوا االمر سيُساهر     )أفراد وشركات  مما يعزز الثلة  في الل ا  المصرفي داك 

 . قتصاد العراقيستثمار كممة لإلإلا  تما  وإلست مامها  في ا إفي استل ا  المزيم مم الودا ع وإعادة  
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 استهام   ف  تطو ا األتوا  المالي  

المصرفية    - السيولة  ادارة  في  المالية   والم سسات  المصرفي  الل ا   وتلوية  تعزيز  ل ر  

لت ارية واالسالمية   واالسها   في ت وير االسواق المالية )السوق النلمي  في العراق  للمصارا )ا

و فأق   سنة  آلجال  ب   ال انة  المالية  لألوراق  متنو   هيك   ببناء  البنل  كالل  إقا   مم  نمارها 

 تي:  المزادات ال انة بالبنل وعلى نظا  االيما  المركزي لألوراق المالية وكل 

ادارة    - للمصارا اإلسالمية  في  ايما  إسالمية كنافوة استثمارية جميمة  بإنمار شهادات  البمء 

إنمار منت ات مالية جميمة قصيرة ومتوس ة    -السيولة لمى الل ا  المصرفي، إع تر إعماد ك ة  

االيما   لشهادات  أو  المركزي  البنل  لحواالت  كانت  العوا م سواء  نس   في  ت يرات   مع  االج  

 سالمية والتلليمية  اإل

كما اقا  البنل دورات تمريبية للمصارا حول نظا  االيما  المركزي لألوراق المالية فيما يتعلق  

 باست ما  النظا  وكممة االقرا  النهاري للمصارا . 

ستحماا منت ات مالية جميمة إلدارة السيولة وإي اد أفً   إل ر  البحج والتحلي   في إمكانية  

فيو السياسية النلمية مم كالل البحج  في الت ار  العالمية واألدوات المالية المتاحة  الت بيلات لتن

 وقيا  األثر وتحلي  النتا ج قا  البنل المركزي بإنشاء وحمة المنت ات المالية ال ميمة .  

 

 ليبنك الماكزف  م تطو ا البني  المنظيمي  والهيك  المنظي  

ارا قددا  البنددل المركددزي بإنددمار تعليمددات نظددا  بهددما دعددر اسددتمرارية العمدد   فددي المصدد

إدارة اسددتمرارية االعمددال  فددي الل ددا  المصددرفي العراقددي وتددمري  ل ددا  تلنيددة المعلومددات 

 االعمدددددددددال  الموليدددددددددة السدددددددددتمرارية  والم اطر على التعليمات وفق مت لبات الموانفة

 استال  الت وية الراجعة مم المصارا حول ت بيق تلل التعليمات .  وتونيات 

قيا  البنل بإعادة النظر بالتعليمات والًوابط الرقابية الصادرة لتتالء  مع المعايير المولية الصادرة 

   إع نمرت م كرا  في االتي:  METAC  وبالتعاو  مع)  IIIعم ل نة بازل للرقابة المصرفية )  

 لرقابي الوي يتمث  بًوابط إدارة الم اطر  في المصارا التلليمية .  دلي  العم  ا •

   . IIIالًوابط الرقابية ال انة بمعيار كفاية را  المال وفق مت لبات بازل )  •
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 .  2018  لعا   1 وابط تنظير عم  شركات التوسط بيع وشراء العملة األجنبية رقر )  •

  وابط أدوات التموي  االسالمي .  •

واإلجراءات الصادرة عم البنل المركزي لتنظير النشاط المصرفي في العراق التعليمات   •

 بًمنها )فرو  المصارا األجنبية  . 

 الًوابط التنفيوية لتنظير عم  المصارا اإلسالمية .  •

 .  في العراقي وفق الموانفة الموليةتعليمات نظا  استمرارية االعمال  في الل ا  المصر •

 

 تطو ا أداء عمييا  البنك الماكزف 

بعم تلبية مت لبات الموانفة المولية كالل العا  السابق حص  البنل المركزي العراقي على شهادة  

 LMS Certificationنظا  إدارة ال ودة في  م ال إدارة النلم مم قب  جهة المنً االبري انية )

Limited( إع يُعم المعيار المولي  (ISO9001     االكثر انتشارال في  العالر ألنظمة إدارة ال ودة

داء عمليات  في  م تل  أويساعم هوا المعيار البنل بشك  أساسي على ت وير و بط مستوى جودة  

 الم االت . 

ب ال انة  المرحلة  مم  برنامج)  إ االنتهاء  بربط  BSRSعماد  ال انة  االكتبارات  واجراء    

 يانات المالية وتمقيلها .  المصارا مع البنل المركزي ب صوص الب

بهما التحول التمري ي إلى مركزية الحسابات قا  البنل بإن از المرحلة األولى ال انة بتوحيم 

 العمليات المحاسبية لنافوة بيع العملة . 

المصارا  أداء  تحلي   قسر  منها  الصيرفة  مراقبة  دا رة  داك   جميمة  اقسا   باستحماا  البنل  قا  

وش الم اطر  المصارا ومراقبة  في  المعلومات   تلنية  وشعبة  العلارية  الًمانات  تليير  عبة 

 والم سسات المالية وفلال ألفً  الممارسات المولية في هوا الم ال .  
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 تعز ز واتمكمال البن  المحمي   

منة وسريعة   ل ر  ت وير البنية التحتية لالتصاالت المصرفية والحصول على قنوات اتصال  

مست  على  ربط  والحفا   اعمال  بإن از  البنل  قا   المصرفية  للشبكة  والتوافرية  الموثوقية  ويات 

المصارا بواس ة الكيب  الًو ي، إع يعم  المشرو  على انشاء شبكة اتصاالت مصرفية تعم   

)الحكومية   المصارا  لكافة  الر يسية  الفرو   تربط  المركزي  البنل  في  الًو ي  الكيب   بتلنية 

 ألجنبية  ووزارة المالية مع مواقع البنل المركزي.  وال انة وفرو  المصارا ا

تنفيو مشرو    المركزي مم  البنل  شبكة كانة    Virtual Private Network (VPN)انتهى 

ر يسة   ربط  كلنوات  تعم   وتشفير  حماية  ومستويات  مت ورة  وأجهزة  بموانفات  افترا ية 

شبكة االتصاالت المصرفية العاملة   حتياطية إلسناد إلمست ممي األنظمة االلكترونية وقنوات ربط   

بتلنيات الكيب  الًو ي وليتر است مامها مم قب  المشاركيم بالشبكة في حال توق  المسار الر يسي  

 لشبكة الربط المصرفية .  

لتالفي حاالت الفش  ال ز ي والتا  لألنظمة وقواعم البيانات أنتهى البنل المركزي مم ت وير البنية  

التحتية لمراكز البيانات وأنظمة قواعم البيانات وت بيلاتها ال انة بتش ي  قواعم البيانات وأنظمة  

 رم يات .  تلنية المعلومات  واالتصاالت، إع يوفر المشرو  منصة للنسخ االحتياطي والب
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 اهدا  اسقمصاد الكي 

 السيات  المالي :

 اسهدا  

 الهما االول: تصحيً هيك  االنفاق العا . 

 الهما الثاني: تنويع هيك  االيرادات العامة وزيادة حصيلة االيرادات غير النف ية 

 الهما الثالج: معال ة الع ز الحليلي في الموازنة العامة للمولة.

 الرابع: تحسيم االدارة المالية العامة.الهما 

 الهما ال ام : رفع معمالت االدكار ال اص.

 

 السيات  النقد  : 

 اسهدا : 

 الهما االول: المحافظة على معمالت التً ر  مم حمود المرتبة العشرية الواحمة. 

 الهما الثاني: المحافظة على استلرار سعر نرا العملة المحلية.

مبادئا  الهم  تعزيز  الل ا     الثالج:  في  الحوكمة  نظر  وارساء  والمراقبة  والشفافية  االفصات 

 المصرفي العراقي. 

 الهما الرابع: تعزيز الشمول المالي.

 الهما ال ام : العم  على كلق نشاط ا تماني محفز للنمو.

 الهما الساد : تعزيز االحتياطي مم النلم االجنبي.

 غس  االموال.  الهما السابع: مكافحة  اهرة

الهما الثامم: تفعي  دور البنل المركزي العراقي في تعزيز التكام  النلمي والمالي بما في علل  

 اسواق را  المال والم سسات المصرفية واالستثمارية وشركات التأميم. 

 الهما التاسع: إعتماد تكنولوجيا المعلومات في  ليات عم  البنل المركزي العراقي.

 

 جار  : السيات  الم

 اسهدا : 

ل.   الهما االول: تحسيم مستوى تنافسية السلع المنت ة محليا

 الهما الثاني: زيادة إيرادات الموازنة العامة. 

 الهما الثالج: تحليق التواز  في ميزا  الممفوعات.

 الهما الرابع: النهو  باإلنتاا الوطني. 

 الهما ال ام : االرتلاء بح ر الصادرات السلعية.

 الهما الساد : زيادة اإلنتاا الزراعي والصناعي. 

 الهما السابع: التنسيق بيم السياسات االقتصادية الكلية في العراق.

 األهدا  األنمائي  القطاعي  ليخط  4

 : السكان والقوى العامي  1-4
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 اوسً: السكان 

 اسهدا : 

 الوالدات أو المباعمة بينهما.الهما االول: للزوجيم حق االكتيار بحرية ومس ولية عمد 

ل الى إماكنهر االنلية بنسبة   % مم إجمالي  100الهما الثاني: إعادة النازحيم والمه ريم طوعيا

 النازحيم. 

 الهما الثالج: تحليق االستلرار السكاني في الري  وفي المم  االق  نموال.

 

 ثانياً: القوى العامي 

 اسهدا : 

 ة. الهما االول: كفك معمل الب ال

 سنوات.  5طار ت  ي ي للموارد البشرية ألكثر مم الهما الثاني: و ع إ

ل )حس  المحافظات .  الهما الثالج: إستثمار النافوة الميموغرافية مكانيا

 

 ثالااً: الحك  الاشيد

 اسهدا : 

 الهما االول: تعزيز سيادة اللانو  والحم مم انتهاكات حلوق االنسا . 

 قمرات الم سسات المعنية بحلوق االنسا . الهما الثاني: ت وير 

 الهما الثالج: تحسيم ت بيق الالمركزية االدارية.

 اله  الرابع: تحسيم درجة النزاهة والشفافية والحم مم الفساد االداري والمالي. 

 الهما ال ام : تحسيم اداء ال هاز االداري بشك  كفوء وفاع . 

 فاعلة في عملية ننع اللرار. الهما الساد :  ما  مشاركة عامة 

 الهما السابع: اعتماد منظومة الحوكمة االلكترونية كبمي  لنمط اإلدارة الحالية.

 

  ا بيئ  األعمال واستمامار ورابعاً: تفعي  دور القطاع الخا  وتط

 اسهدا : 

 الهما االول: زيادة نسبة مساهمة الل ا  ال اص.

 ستثمار. الهما الثاني: تحسيم بيئة األعمال واال

 الهما الثالج: ت وير الم سسات الص يرة والمتوس ة. 

الهما الرابع: التأسي  لمشاركة حليلية للل ا  ال اص في عملية اعادة االعمار والتنمية ، وتلاسر  

 األعباء والمنافع المترتبة عليها.

 الهما ال ام : إعادة هيكلة الشركات العامة. 

 الهما الساد : حوكمة الل ا  ال اص.
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 خامساً: إعمار وتنمي  المحافظا  ما بعد اسزم  

 اسهدا : 

الهما االول: اعتماد نظا  اداري ومالي كفوء مست ي  الحتياجات التعافي ومت لبات االستلرار 

 الم تمعي وبناء السال  المستما .

 الهما الثاني: اعادة تأهي  البنى التحتية بت  ية كلية ومكانية شاملة. 

التنموية  الهما   للفرص  االمث   واالست الل  الل اعية  االقتصادية  االنش ة  احياء  اعادة  الثالج: 

 المتاحة. 

 الهما الرابع: تلوية المنعة البشرية وحمايتها مم م اطر االنتكا .

 

 تادتاً: تخفيف الفقا 

 اسهدا : 

 الهما االول: دك  اعلى ومستما  مم العم  للفلراء.

 الو ع الصحي. الهما الثاني: تحسيم 

 الهما الثالج: تحسيم تعلير الفلراء.

 الهما الرابع: سكم مال ر وبيئة مست يبة للتحميات.

 الهما ال ام : حماية إجتماعية فعالة للفلراء.

الهما الساد : تمكيم وتعزيز االدماا االجتماعي واالقتصادي والسياسي للنازحيم والعا ميم في 

 المناطق المحررة.

 

   والموارد المائي  قطاع الزراع

 اسهدا : 

لألنش ة   اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الزراعي  الل ا   مساهمة  نسبة  زيادة  االول:  غير  ) الهما 

. وتحليق نمو في الل ا  الزراعي في 2022% عا   5.2الى    2015% اعا   4.5نف ية  مم  ال

 %.8.4سنة الهما يص  الى 

 الهما الثاني: تحليق أمم غوا ي مستما . 

ما الثالج: تأميم ال ل  السنوي على المياه لالست مامات المستمامة في الم االت )الزراعية،  اله

  500الصناعية، البلمية  وبما يحلق التواز  الما ي مع امكانية كفك ال ل  السنوي على المياه  

ل.  3مليو      سنويا

 الهما الرابع: العم  على توفير موارد ما ية مستمامة. 

 

 الطاق  والصناعا  المحو يي  قطاع 

 اوسً: قطاع النفط والغاز

 اسهدا :

مليدددو  برميددد   (6.5)الهدددما االول: زيدددادة ال اقدددة االنتاجيدددة للدددنفط ال دددا  للوندددول الدددى 

ل.  يوميا

ل. (5.25)الهما الثاني: زيادة اللمرة التصميرية للنفط ال ا  الى   مليو  برمي  يوميا
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 ية للنفط ال ا  في مستودعات التصمير.الهما الثالج: رفع ال اقة ال زن

 مكعدد  قياسددي  م قددليددو  م (3500)الهددما الرابددع: رفددع انتدداا ال دداز ال بيعددي للونددول الددى 

ل.  يوميا

 الهما ال ام : تعزيز االحتياطات المثبتة مم ال از.

الهدددما السددداد : تحليدددق االكتفددداء الدددواتي وتصدددمير المشدددتلات بزيدددادة طاقدددات التصدددفية 

ل. (900)للونول الى   ال  برمي  يوميا

 2267الهددما السددابع: تعزيددز ال اقددة ال زنيددة للمنت ددات النف يددة لتددأميم كددزيم يصدد  الددى 

 متر مكع .

لبيئيددة الناجمددة عددم الهددما الثددامم: المحافظددة علددى البيئددة مددم التلددوا ومعال ددة المشدداك  ا

 .Co2نشاط النفط وال از للمنشأت اللا مة وتللي  أنبعاثات 

 

 ثانياً: قطاع الكهاباء

 اسهدا :

 الهما االول: زيادة ال اقة االنتاجية في المنظومة الكهربا ية.

 /كيلددوواط (4041)للونددول الددى   يددةالهددما الثدداني: زيددادة حصددة الفددرد مددم ال اقددة الكهربا

 ساعة.

 الهما الثالج: تحسيم كفاءة المنظومة الكهربا ية.

الهددما الرابددع: تحسدديم نوعيددة ال ددممات الملممددة للمسددتهلكيم بأنددنافهر )منزلددي، حكددومي، 

 نناعي، زراعي، ت اري .

الهدددما ال دددام : ترشددديم اسدددتهال  ال اقدددة الكهربا يدددة لالسدددت مامات الم تلفدددة وكفًدددها 

ل.7بمعمل   % سنويا

از لكهربدداء مددم كددالل ت فدديك انبعاثددات غدداألثددر البيئددي لنشدداط ا الهددما السدداد : تحسدديم

(Co2). 

 الهما السابع: تعزيز دور الل ا  ال اص في ادارة ق اعي االنتاا وتوزيع ال اقة.

 الهما الثامم: تعزيز حوكمة ق ا  وم سسات الكهرباء.

 

 ثالااً: الصناعا  المحو يي  واستمخااجي  )عدا النفط(

 اسهدا : 

النف ية في الناتج المحلي   الهما االول: زيادة مساهمة الصناعات التحويلية واالست راجية غير 

 عم سنة االسا .%  40االجمالي بنسبة 

و العا   الل ا   مشاريع  لتموي   أكرى  مصادر  إي اد  على  العم   الثاني:  تموي     قتصارإالهما 

 الموازنة االستثمارية للمشاريع االستراتي ية فلط. 

الهما الثالج: تفعي  االستراتي يات عات الصلة بهوا الل ا  وتحميثها وفق المست مات االستراتي ية  

 و ليات التنفيو. 2030الصناعية في العراق ل اية عا   

ل في ا لمناطق المحررة لما تحوي  مم  الهما الرابع: دعر الصناعات االستراتي ية المهمة وكصونا

 ثروات معمنية وغاز طبيعي والوي يعتبر حافز ر يسي لتش يع هوه الصناعات.
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الهما ال ام : تحليق تشابل ق اعي بيم ق ا  الصناعات التحويلية والل اعات االكرى وادكال 

 ست الل االمكانات المتاحة للل ا  ال اص.إالل ا  ال اص  مم هوا التشابل مم كالل 

الهما الساد : تنشيط عمليات المسً ال يولوجي مم أج  و ع كارطة متكاملة للموارد المعمنية 

 للبلم مم أج  تحويلها الى فرص استثمارية.

 

 : قطاع النق  واستصاس  والخزن 4-4

 اوسً: قطاع النق 

 نشاط الموانئ 

 االهماا: 

ل.  23الهما االول: رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها المالحية لتصبً   مليو  طم سنويا

 الهما الثاني: إكمال البنى االولية والمباشرة بإنشاء ميناء الفاو الكبير. 

 ية. أالهما الثالج: تعزيز مشاركة الل ا  ال اص في تنفيو وتش ي  ال ممات المرف

 نشاط النق  البحاف

 االهماا: 

 هما االول: تعزيز دور الناق  الوطني البحري في تأميم ت ارة العراق. ال

 الهما الثاني: دعر دور الل ا  ال اص في م ال النل  البحري. 

 

 نشاط النق  الجوف 

 األهدا : 

بكفاءة أقتصادية في   الناق  الوطني عبر شراكة عالمية  الهما االول: تحسيم أداء وت وير دور 

 م ال النل  ال وي. 

 ا الثاني. دعر دور الل ا  ال اص في م ال النل  ال وي. الهم 

 

 نشاط نق  الاكا 

 اسهدا : 

 الهما االول: تحسيم كفاءة أداء نشاط النل .

 الهما الثاني: ت وير دور الل ا  ال اص في ق ا  النل .

 الهما الثالج: تعزيز دور النل  العا  ودعم  عبر شراكات إدارية وتش يلية بكفاءة إقتصادية. 

 

 نشاط النق  الباف ليبضائ  بالشاحنا  

 اسهدا : 

الهما االول: تعزيز دور الل ا  ال اص في تنفيو ك ة النل  الشام  على الممى البعيم واللري   

 الل ا  العا . وتفعي  المشاركة الحليلية ل  مع 

 تفاقيات النل  المولية وتفعي  االتفاقيات ال انة بمول ال وار.الهما الثاني: االنًما  إل 
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 نشاط السكك الحد دة 

 اسهدا : 

 الهما االول: تحميج منظومة السكل الحميمية وت ويرها ورفع طاقاتها التش يلية. 

 نشاطالهما الثاني: االرتلاء بمستوى تلمير ال ممة في هوا ال

 الهما الثالج: تعزيز موقع العراق ال  رافي كحللة ربط بيم الشرق وال ر .

 الهما الرابع: تعزيز دور الل ا  ال اص واالستثمار االجنبي.

 

 نشاط الطا  والجسور

 اسهدا : 

 الهما االول: زيادة اطوال شبكة ال رق البرية بكافة تفانيلها وتفرعاتها. 

 نة حميج لكام  شبكة ال رق البرية. الهما الثاني: بناء نظا  نيا

 الهما الثالج: تنفيو نظا  السي رة المرورية بصورة متكاملة ودقيلة. 

 

 ثانياً: قطاع استصاس 

 اسهدا : 

 الهما االول: رفع مساهمة ق ا  االتصاالت في الناتج المحلي االجمالي. 

 تنافسية. الهما الثاني: تلبية ال ل  على ال ممات بأسعار ونوعيات 

 لل ا  االتصاالت والمعلوماتية. االهما الثالج: مواكبة الت ور السريع 

 الهما الرابع: الونول الى ال ميع. 

ل.  ل ومعلوماتيا  الهما ال ام : جع  بيئة االتصاالت  منة نحيا

 

 ثالااً: قطاع الخزن 

 اسهدا : 

 االساسية. الهما االول: تأميم كزيم إستراتي ي مم المحاني  

 الهما الثاني: مساهمة الل ا  ال اص في إدارة ونيانة وتش ي  السايلوات. 

 

 قطاع المبان  والخدما  

 اسهدا  

الهما االول: ان از المشاريع السكنية قيم التنفيو او المتوقفة )وبًمنها االستثمارية  والتي تلمر  

 ر كردستا . أل  وحمة سكنية في كافة المحافظات عما اقلي (700)بحوالي 

ل لل رق والتلنيات الحميثة المست ممة    (100)الهما الثاني: تأميم   أل  وحمة سكنية على ا  تنفو وفلا

في انشاء الوحمات السكنية مم اج  المساهمة في سم جزء مم الع ز السكني المتحلق في جميع  

االرهابية العمليات  جراء  للممار  تعر ت  التي  المحافظات  وبًمنها  والعمليات    المحافظات 

 العسكرية.

وحمة سكنية مناسبة لمت لبات تأميم عودة العوا   النازحة جراء    ال   (100)الهما الثالج: انشاء  

ل لوثيلة االطار العا  لل  ة   العمليات االرهابية والعمليات العسكرية والعشوا يات والمت اوزيم وفلا
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الوطنية إلعادة االعمار والتنمية للمحافظات المتًررة جراء العمليات اإلرهابية والحربية لعا   

2017. 

ا توفير  الهما  الل50لرابع:  استثمارات  العلاري مم  التموي   لت  ية   % مم  الالز   ال اص  ا  

مة وفق تلنية نموجة  عالع ز السكني بناءال على دراسات جموى اقتصادية للمشاريع معززة بتصامير م

 . Building Information Modeling (BIM)معلومات المباني 

 

 الماء والصا  الصح 

 اوسً: ميا  الشا  

 اسهدا  

الهما االول:  ما  ت هيز الماء الصالً للشر  وفق الموانفات العالمية والونول الى حصة 

لتر  / يو  للش ص   250استهال  الفرد مم الماء الصافي بما يال ر النمو السكاني وبما ال يل  عم  

 لتر / يو  في مراكز االقًية والنواحي. 200الواحم في ب ماد ومراكز المحافظات و

 لهما الثاني: تحسيم نوعية الماء الصالً للشر . ا

 % مم سنة االسا .10الهما الثالج: تللي  الًا عات بما ال يل  عم  

 

 ثانياً: الصا  الصح 

 اسهدا : 

 % في المحافظات.72.66% في ب ماد و 97الهما االول: زيادة نسبة الم موميم الى 

 م ابلة للموانفات اللياسية. الهما الثاني: طرت مياه معال ة الى النهر 

 

 الاقاف  والسياح  واسثار 

 اوسً: الاقاف  

 اسهدا : 

 الهما االول: استكمال ان از مشاريع البنى التحتية المستمرة او المتوقعة.

 الهما الثاني: استنها  الثلافة العراقية الرنينة ونشرها في الم تمع. 

 النشاط الثلافي. الهما الثالج: تعزيز االستثمار في 

 

 ثانياً: السياح  واسثار 

 اسهدا : 

 الهما االول: رفع مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي. 

 التاري ي واحياء المعالر األثارية. -الهما الثاني: الحفا  على األرا الحًاري

 الهما الثالج: تعزيز دور الل ا  ال اص في االستثمار السياحي. 

 

 المكاني   المنمي 

 اسهدا : 

 الهما االول: الحم مم ثنا ية التنمية المكانية ، وتللي  التفاوت التنموي بيم المحافظات.
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 الهما الثاني: تعزيز البنية الريفية.

 الهما الثالج: تحسيم ترات  النظا  الحًري والت ميم الحًري لمراكز المم .

 م .الهما الرابع: تفعي  االدارة الحًرية وتنظير الم

النل    وت وير  المحافظات  بيم  النل   نظا   )تحسيم  الم تلفة  النل   أنظمة  تكام   ال ام :  الهما 

 الحًري . 

 الهما الساد : تعزيز الالمركزية ونل  الصالحيات والمشاركة في إدارة التنمية بيم المحافظات.

 

 المنمي  البشا   واسجمماعي  

 اوسً: المابي  والمعيي 

 اسهدا : 

 التعلير قب  ال امعي  -اوالل 

 الهما االول: 

 زيادة نس  االلتحاق وكما يأتي: 

 % في سنة الهما. 30زيادة نسبة االلتحاق الصافي في ريا  االطفال الى  

 %.99زيادة نسبة االلتحاق الصافي في المرحلة االبتما ية الى 

 %. 70زيادة نسبة االلتحاق الصافي في المرحلة المتوس ة الى  

 %.45زيادة نسبة االلتحاق الصافي في االعمادية الى 

 %. 7زيادة نسبة االلتحاق في التعلير المهني الى 

 %.20زيادة اسها  التعلير االهلي في توفير فرص التعلير العا  والعالي وبما ال يل  عم 

بنية والمستلزمات الالزمة الستيعا  االعماد المستهمفة مم التالميو وال لبة  الهما الثاني: توفير اال

 كالل ممة ال  ة.

 الهما الثالج: تحسيم كفاءة النظا  التعليمي. 

 الهما الرابع: توفير ال ممات والمستلزمات التربوية ل لق بيئة ممرسية جوابة. 

 هج المراسية. الهما ال ام : ت وير التلنيات التربوية في تحميج المنا 

 الهما الساد : تعزيز المور التنموي للتعلير المهني. 

 الهما السابع: ت وير است ما  الحوكمة اإلدارية في الممار .

 الهما الثامم: ت وير االرشاد التربوي واالجتماعي والرعاية الصحية. 

 الهما التاسع: ت وير أسالي  االكتبارات والتلوير المعتممة.

 عر مشاريع محو االمية.الهما العاشر: د 

 الهما الحادي عشر: اعادة الحياة للم سسات التربوية التي تًررت مم االرها . 

 الهما الثاني عشر: تعزيز التماسل واللير االي ابية في التعلير. 

 

 ً  المعيي  الجامع  -ثانيا

 الهما الثالج عشر: تحسيم التصني  المولي لل امعات العراقية.

 عشر: ت وير ال ان  األكاديمي لل امعات العراقية.الهما الرابع 

 الهما ال ام  عشر: تعزيز الشراكة مع الل ا  ال اص.

 الهما الساد  عشر: إعادة اعمار وتأهي  ال امعات في المناطق المحررة.
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 اً: الصح  لاثا

 اسهدا : 

 الهما االول: تحسيم وتحميج النظا  الصحي. 

 الوقاية الصحية. الهما الثاني: تحسيم نظا  

 الهما الثالج: ت وير إدارة المعلومات الصحية. 

 الهما الرابع: تحسيم  ليات تلمير ال ممات الصحية. 

 الهما ال ام : ت بيق الحوكمة اإلدارية في الل ا  الصحي.

 الهما الساد : كفك معمالت االمرا  االنتلالية وغير االنتلالية. 

 الم سسات الصحية في المناطق المتًررة مم االرها . الهما السابع: اعادة اعمار وتأهي  

 قتصاديات الصحة.إالهما الثامم: تعظير الموارد المالية والنهو  ب 

 

 ً  : الماأةرابعا

 اسهدا : 

ل.  ل ومعرفيا  الهما االول: تمكيم المرأة علميا

ل.   الهما الثاني: تمكيم المرأة اقتصاديا

ل.   الهما الثالج: تمكيم المرأة نحيا

 الهما الرابع: تمكيم المرأة في المناطق المتًررة مم االعمال اإلرهابية.

 الهما ال ام : توسيع مشاركة المرأة في الل ا  ال اص.

 

 ً  : الشبا  خامسا

 اسهدا : 

 الهما االول: االلتزا  بتنفيو السياسات وال  ط واالستراتي يات الوطنية عات الصلة بالشبا . 

 بيئة ممّكنة للشبا . الهما الثاني: توفير  

 

 المنمي  اسجمماعي   تادتاً:

 اسهدا : 
 الهما االول: كفك نسبة األش اص عوي اإلعاقة واالحتياا ال اص.

واالحتياا   اإلعاقة  عوي  األش اص  لتمكيم  الم سسية  ال ممات  مستوى  تحسيم  الثاني:  الهما 
 ال اص.

عو  بتعلير  الم تمعية  والمشاركة  الوعي  رفع  الثالج:  في الهما  ال اص  واالحتياا  االعاقة  ي 
 الممار  االبتما ية والثانوية. 

 الهما الرابع: كفك معمل عمالة األطفال. 
 الهما ال ام : كفك حاالت العن   م األطفال.

 حماا.الهما الساد : كفك معمالت جنوت األ
 الهما السابع: كفك مستويات اإلدما  على الم مرات والمسكرات والتمكيم.

 م: كفك نسبة الزواا المبكر لإلناا. الهما الثام
 الهما التاسع: تأهي  البنى التحتية وأدماا الفئات الهشة في المناطق المتًررة مم االرها . 

 الهما العاشر: تحسيم جودة نوعية الحياة. 
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 استمدام  البيئي   

 اسهدا : 

 الهما االول:  ما  التوافر واإلدارة للمياه والصرا الصحي ، ويشم : 

 حماية نوعية المياه وتحسينها. •

 دارة الم لفات السا لة.إت وير منظومة  •

 المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.  •

 الحم مم التلوا النف ي.  •

 مشاريع حصاد المياه.  •

 ال وفية. االستفادة الممنه ة مم المياه  •

 الهما الثاني: التصمي لتلوا الهواء وأثاره ، ويشم : 

 حماية نوعية الهواء وتحسين . •

 السي رة على التلوا النف ي. •

 مشاريع الحم مم تلوا الكهرباء. •

 ت وير منظومة إدارة الم لفات. •

 ت وير وحمات ال اقة والبيئة. •

 الحم مم التلوا اإلشعاعي.  •

 ة.اإلدارة المتكاملة للمواد ال  ر •

 اإلطار الم سسي والتشريعات. •

الثالج: مستما ،   الهما  نحو  على  است مامها  وتعزيز  وترميمها  البرية  األيكولوجية  النظر  حماية 

 ويشم : 

 الحم مم تمهور األرا ي ومكافحة التصحر.  •

 المحافظة على التنو  اإلحيا ي. •

 الزراعة النظيفة. ت ور است ما  المواد البميلة في الزراعة واالت اه نحو  •

 الهما الرابع: التصمي لت ير المناخ وأثاره 

 حماية نوعية الهواء وتحسين . •

 ت وير منظومة ادارة الم لفات. •

 الحم مم التلوا االشعاعي.  •

  رة. المتكاملة للمواد ال االدارة •

 االطار الم سسي والتشريعات. •

 اجراءات الت في  مم الت يرات المناكية والتكي  معها.  •
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افظاتــص المحــملخ  

 onestopshop@baghdadic.gov.iq                    محافظة بغداد )العاصمة(  - 

 diyalainv@gmail.com                              محافظــــة ديــــــــــــــالى -

  sic@investsalahaddin.org             محافظة صالح الدين  -

 info@investkirkuk.com                              محافظـــــة كــــــــركوك -

    mosulinvestment@gmail.com                      محافظــــــة نينـــــــــوى -

 محافظــــــة اربيــــــــــل -

 دهــــــــــوكمحافظـــــة  -

 محافظــة السليمانية  -

 invest@anbar.iq                                                     محافظـــة االنبـــــــــار -

  _invest@yahoo.comwasit                             محافظــــة واســــــــــــط -

 info@bic.gov.iq                       محافظـــة بـــــــــــــــابــل                 -

 .com  info@krinves                                  محافظة كربالء المقدسة  -

 inv.najaf@gmail.com                                 محافظة النجـــف االشرف -

 samawa_investdiw@yahoo.com                      محافظـــة المثنـــــــى -

 diwinvest@gmail.com                                     ديـــوانيةمحافظــة ال -

 thiqarinvest@yahoo.com              محافظـة ذي قــــــار                     -

 yahoo.com2008inv.maysan@          محافظة ميســـــــــان                 -

 info@investbasrah.com                                    محافظة البصـــــــرة -
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 محافظة بغداد                                    

  نبذة تاريخية

على  وتقع  العراق،  جمهـورية  عاصمة  بغداد  محافظة 

أكبر  وثاني  العراق  في  مدينة  أكبر  وتعتبر  دجلة  نهـر 

بعد   العربي  الوطن  في  وثانيمدينة  مدينة    أكبر  القاهرة 

جمهورية  عاصمة  طهران  مدينة  بعد  الغربية  آسيا  في 

مهمــــــــ  إيران التقـــاء  نقطة  بغداد  تعتبر    ةاالسالمية. 

والقطـــــارات،  لحركـــــــ والجـو  الطـرق  تعد ة   كما 

االقتصــادي   والتعـليمي   واإلداريالمركــز  والتجـاري 

 . في العراق ةومقر الحكوم 

مراكز العلم على تنوعه في   أهم  من  ةمثلت بغداد واحد 

نة  عدة كالمدي  أسماء. ولمدينة بغداد القديمة  اء والدارسين لعدة قرون من الزمنالعالم وملتقى للعلم

الكرخ )الجزء    جزئين:، وينصفها الى  ي المدينة نهر دجلة. ويمر فالمدورة والزوراء ودار السالم

 الغربي( والرصافة )الجزء الشرقي(.

والمساجد   المستنصرية،المدرسة    وأهمها  والحضارية،تزخر بغداد بالكثير من المعالم التاريخية  

والقصور    اإلسالمية يضم  األثريةالقديمة،  الذي  الوطني  والمتحف  وادي    اثار  أهم،  حضارة 

 .الرافدين

 مربع. كيلومتر  4555 المساحة: •

 الكثافة السكانية •

ــة الســكانية  ــار  )مــن حيــك الكثاف ــة بغــداد مــا يق ــع عــدد ســكان مدين ــة (8.318.696يبل  ثماني

ــون  ــة عشــرملي ــة وثماني ــف و وثالثمائ  %83ويتركــز حــوالي نســمة  ســتمائة وســتة وتســعونال

ــي  ــكان العاصــمة ف ــن س ــز م ــوالي مرك ــن ح ــين يقط ــي ح ــداد ف ــة بغ ــية  17مدين ــي اقض % ف

  .مدينة في آسيا أكبرمدينة في العراق وثاني  أكبركون بغداد  ونواحي العاصمة

مــن خــالم المعطيــات أعــالن يتضــف إن الكثافــة الســكانية مرتفعــة جــدا داخــ  الحــدود 
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البلديـــة للعاصـــمة وان هـــذن الكثافـــة الســـكانية العاليـــة بحاجـــة الـــى المزيـــد مـــن المجمعـــات 

 السكنية وانشطة اقتصادية اخرى متنوعة.

 

 المدن الرئيسية :  •

)ناحيــة الكــرادة الشــرقية ،  قضــاء الرصــافة -

 ناحية بغداد الجديدة ، ناحية فلسطين (

)ناحيــة الرايــدية ، ناحيــة  قضــاء االعظميــة -

 الفحامة ، ناحية الزهور(

االزلى ) ناحية الصديق االكبر قضاء الصدر -

 ، ناحية الصدر االولى (

قضاء الصدر الثانية )ناحية ابناء الرافـدين ،  -

 ناحية المنورة (

ــرخ - ــاء الك ــة قض ــور ، ناحي ــة المنص ) ناحي

 المأمون (

 )ناحية ذات السالس ، ناحية التاجي(قضاء الكاظمية   -

 )ناحية اليوسفية ، ناحية اللطيفية، ناحية الرييد(قضاء المحموديـــة    -

 قضاء ابي غريب )ناحية النصر والسالم( -

 ) ناحية المشاهدة ، ناحية العبايجي( قضاء الطارمية  -

 قضاء المدائن )ناحية الجسر ، ناحية الوحدة( -

 

 

 الجسور في بغداد:  •

 14جســر المثنــى، جســر االئمــة، جســر 

ــا   ــر ب ــدي، جس ــر الحدي ــان، الجس رمض

المعظــم، جســر الشــهداء، جســر االحــرار، 

 14جسر السنك، جسر الجمهوريـة، جسـر  

الجادريــة ، جســر الحســنين، تمــوز، جســر 

 جسر الدورة.

 االنشطة الرئيسية: •

تتركز اهم االنشـطة فـي محافظـة بغـداد فـي 

  -المجاالت:

تكرير النفط والصناعات الخفيفـة والخـدمات 

ــا   ــع واألث ــة والتب ــة وتصــنيع االطعم المالي

ــاا المــواد الكيميائيــة  ــاء وانت والطباعــة والبن

 والبالستيكية واألجهزة الكهربائية .
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 المحافظة  قتصادلمحة عن ا

تعتبر العاصمة بغداد مركز االنشطة الرئيسية والتجارية وتتركز فيها اهم الصناعات النفطيـة 

الـى العديـد مـن  باإلضـافةومنها حقـ  نفـط يـرق بغـداد الـذي يضـم اكبـر احتياطيـات ثابتـة  

 والتبع. سمنت الصناعات المتجددة والتقليدية ومنها صناعة الجلود والمنسوجات واال

عبـر القطـاا المـالي  ةوالمصـرفي ةمركز حيوي ورئيسـي للتعـامالت الماليـوبغداد ايضا هي  

والمصــرفي فيها)العــام والخــال( وكــذلك تتركــز فيــه اهــم الجامعــات والمــدار  والمعاهــد 

المتخصصة والعديد من المستشفيات العامة والخاصة باالضافة الى يبكة واسعة مـن الطـرق 

 محلية.والمواصالت وخطوط النق  الدولية منها وال

  

 البنى التحتية:  •

هناك يـبكة مـن الطـرق الرئيسـية السـريعة التـي تـربط مركـز العاصـمة بجنوبهـا ويـمالها  -

ويرقها وغربها واهم هذن الطرق هو الطريق الدولي الرابط بين المملكة االردنيـة الهايـمية 

نـة زاخـو ستراتيجي الذي يربط تركيا والممتد مـن مديوالعاصمة بغداد فضالً عن الطريق اال

 في الشمام الى محافظة البصرة مروراً بالعاصمة بغداد .

وجود عدد من السكك الحديدية المهمة التي تربط بين يمام العراق وجنوبه فهناك خط سكك  -

 البصرة(  –الموص ( وخط سكك حديد )بغداد  –حديد )بغداد  

قع غر  بغداد ويبعد الذى ي(   وجود واحد من اهم المطارات في العراق )مطار بغداد الدولي -

فضال عن يـبكة مـن الخطـوط البريـة التـي تـربط العاصـمة بغـداد   كم16  ةعن مركز المدين

 وتركيا وسوريا. وإيرانوالسعودية والكويت  كاألردنبالخطوط الدولية 

 

 التربية والتعليم: •

( والجامعــة 1957لمدينــة بغــداد أربــع جامعــات حكوميــة هــي جامعــة بغــداد )تأسســت عــام  

( وجامعـة 1974( والجامعـة التكنولوجيـة )تأسسـت عـام  1963المستنصرية )تأسست عـام  

ومؤسسـة المعاهـد الفنيـة )تأسسـت عــام والجامعـة العراقيــة  (1980النهـرين )تأسسـت عـام 

( 6اما اعداد المعاهـد الفنـون الجميلـة )  التعليم التقنياصبحت هيئة    2001( وفي عام  1969

. وهنالك ايضاً عدد من الجامعات والكليـات الخاصـة فـي (  50ومعاهد المعلمين والمعلمات )

)حكـومي وأهلـي(   ابتدائيـةمدرسـة    (2474)جميع أنحاء المدينة فضال عن وجود أكثـر مـن  

)حكـومي مدرسـة ثانويـة    1334واكثر مـن  )حكومي وأهلي(    (317)األطفام  وعدد رياض  

 .  ( مدار  مهنية97وأهلي وديني(  و)

 

 الصحة:

ــداد  ــة بغـ ــفى (85)فـــي محافظـ ــة ) مستشـ ــة وأهليـ ــات 43حكوميـ ــا حكـــومي بتخصصـ ( منهـ

ــة و ) ــام و)19مختلفــ ــفى عــ ــام و)4( مستشــ ــية لالطفــ ــفيات تخصصــ ــوالدة 2( مستشــ ( للــ

ــام و) ــد و)2واالطف ــد ( تخصصــية 16( نســائية وتولي ــة الشــعبية فق ــادات الطبي ــا اعــداد العي أم

 .( 357( أما المؤسسات الصحية االخرى فيبلع عددها )69بلغت )
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 ية:األماكن السياح

يوجد في مدينة بغداد العديد من المتاحف ومن أهمها المتحف الوطني العراقـي الـذي يعـرض 

الكنوز األثرية لحضارة بالد ما بين النهرين. والمتحف البغدادي للفنون الشعبية وفيهـا العديـد 

ومنهـا الحضـرة الكاظميـة المقدسـة وجـامع االمـام االعظـم   من المساجد واألضـرحة الدينيـة

( فنـدق مصـنفة 288اما الفنادق فقد بلغت مايقار  )  الكنائس والكاتدرائيات العديد من    وهناك

 . حسب الدرجات  

 

هي من أهـم جامعـات  :المدرسة المستنصرية.  1

العالم اإلسالمي في العصر العباسي، وقد اكتسبت 

أهمية خاصة لتدريس اللغة العربية وعلـوم الـدين 

والصــيدلة وكانــت والفلــك والرياضــيات والطــب 

 .تضم مستشفى خال لتدريب طلبتها

ــة  ــتهرت المدرسـ ــة ايـ ــة التاريخيـ ــن الناحيـ ومـ

المستنصرية بساعتها المتميـزة التـي كانـت تحـدد 

جانـب تحديـد السـاعات كانـت   فإلىالوقت فلكيا ،  

 .تعين مواضع الشمس والقمر في ك  وقت 

 

 

األبنيـة المهمـة فـي بغـداد مـن العصـر  احـد    :. القصر العباسـي2

 .العباسي الثاني قر  با  المعظم جهة النهر

ــدين   ) ــة الناصــر ل ــى الخليف ــاءن ال ــاحثون بن -575وينســب الب

 .م(1225 -1179هجري/ 623

 

 

 

 

المرجانية التي تعرف اليـوم  تقع المدرسة المرجانية: المدرسة  .3

ــة الشــورجة ــان ، بمنطق ــامع مرج ــد  بج ــيد ، وق ــارا الري ــي ي ف

بهذا االسم نسبة الى أمين الـدين مرجـان الـذي يـيدها سـنة  سميت 

انتهاء العصر العباسي بنحـو مائـة  م، أي بعد 1357هجري/  758

هـا ئاحتوا عام. وكانت أوم عهـدها تماثـ  المستنصـرية مـن حيـك 

 .على غرف للدراسة وإليواء الطلبة

 

 

ابــرز معــالم بغــداد  مــن  . ســور بغــداد وابوابــ :4

بتخطـيط مسـتدير والمـداخ    تميزسور بغداد الذي  

 ألغـراض االربعة ذات االنعطـاف بتسـعين درجـة  

اإلدارية والدينية البـارزة   المباني  الفواختدفاعية  

 وسط المدينة ليسه  للنا  الوصوم لها.
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ــة  :. عقرقــوف5 ــة هامــة وهــي  مدين أثري

أحــدى المــدن التــي بنيــت وفــق مفــاهيم 

 30البابلية على مسافة    -العمارة السومرية

كــم مــن مركــز مدينــة بغــداد الــى الشــمام 

الغربي منه. اما زمن تشييدها فيعود لبدايـة 

مـن الملـك   القرن الخامس عشر ق.م. بامر

 .كوريكالزو األوم الذي سميت باسمه

ــ ــط كثيـ ــى مخطـ ــوف علـ ــت عقرقـ ر بنيـ

االستطالة فوق حجر الكلس الطبيعي وكانت المدينة تستقي الماء من نهر كبير كان يتغذى من 

الفرات والذي اسمان البابليون )بيتي انلي  ( أي قناة اإلله الذي خصصوا له اكبر معابد المدينة 

 .وهو اإلله الخالق واله الهواء

قاعدتها  أماتر عن السه  المحيط بها. م 57ابرز ما تران هي زقورة المدينة إذ ترتفع لنحو  إن

 فكانت مربعة .

 

من المـدن التاريخيـة المهمـة    :المدائن  .6

 إلىالتي تقوم أطاللها على الضفة الشرقية  

كـم، 30الجنو  من مركـز بغـداد بمسـافة  

حـدود القـرن   إلـىويرجع تـاري  تشـييدها  

ــا  ــرز معالمه ــن اب ــيالد وم ــ  الم ــاني قب الث

الشاخصة طاقهـا الشـاهق وهـو جـزء مـن 

قصــر كبيــر علــى مقربــة مــن نهــر دجلــة 

منتصـف القـرن الثالـك   إلـىويرجع عهدن  

طراز بنائه   إنفي العالم وأعالها ،    باآلجرللميالد ويعتبر هذا الطاق من اكبر الطوق المشيدة  

عراقيـة عريقـة، ففكـرة اإليـوان جـاءت متطـورة عـن األبنيـة   متطور عـن أسـاليب معماريـة

واجهات مداخ  المدن وبعض القصـور األيـورية تسلسـال واضـحا   يذ تعطإالعراقية القديمة  

 .في تطور فكرة اإليوان
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 محافظة ديالى

 نبذة تاريخية     

بعقوبة هي  ركزيم رفظة ية لىيظتن شر عليك   ين  

رسظحة اتمفظة ة أب ية قدىمة شرواقع ركاثيية رعيد ركاةي  

       سييظحية ىمرايظ اتسييظوم شرير أبيك  هيوا اتمواقيع 

)ركقد ات ب  لانيظل   يه اتسالم شرل أسمك شرل أبو أذى ية 

شاتمنييداو شسييد اتع يييا اتعبظسيي  شسييكا  شرييل ايياظ  

( شرعمييم بيظتع ول شخيط اتفبس  اتوند   بعقوبة اتقدىا شناك

 . اتخظرس قبل اتميالل  تفاألبداىة  إتناتع  رعول  األثكىة

 

 الموقع 

( 36-34كق  ريير اتعييكاب رييظبير خ يي   ييول   )رقييع رفظة يية لىييظتن ةيي  ات ييم  اتليي

(  شركزيييم اتمفظة ييية  ردى ييية بعقوبييية  شاتعييي  رقيييع ايييمظل ايييكب ب يييدال  46 - 44ش يييك )

( زييا شرفيييدهظ رفظة ييظ  ب يييدال شمييالو اتيييدىر ريير ات يييك  شاتسيي يمظنية رييير 56بمسييظةة )

ريير اتلييكب م شرمييك ريير خالتاييظ  اإلسييالرية إىييكاواتلييمظلم ششاسييط ريير ات  ييو  ش ماو ىيية 

زكزييوو شاتسيي يمظنية  – اييكاو م ب ييدال  –ط رييظبير ب ييدال ات ييكب اتكسيسييية اتمعبييد  اتعيي  رييكب

 شا بيل.

 

 المساحة 

ريير ر مييوا رسييظحة  %4شرمثييل نسييبة رقييدا هظ  2زييا ( 17685رب ييم رسييظحة رفظة يية لىييظتن )

 اتعكاب .

  

 الكثافة السكانية

 %2.8البالغة تقريبا وفقا لنسبة نمو السكان في العراق  نسمة( 1.660.007ىب م  دل سكظو اتمفظة ة )
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 المدن الرئيسية :

 قضظ  بعقوبة  -

 قضظ  ب د ش    -

 قضظ  اتخظتص    -

 قضظ  اتمقدالىة -

 قضظ  خظنقير   -

 قضظ  زفك   -

 

 

 المحافظة اقتصادعن لمحة 

ىكركييم ات ليييظ  ادقعفيييظل  ةييي  اتمفظة ييية   ييين اتم ا ييية بسيييب  قكبايييظ رييير رفيييد ىر 

شاتملييظ ىع اتقظسميية   ياييظ  سيسيييير ناييك لىييظتن ) ةييكا  سيسيي  ريير ل  يية ( شناييك اتع يييا 

( ر يييظ  5.5اتقفييو) ) ب ييم  ظقعاييظ اتخمنيييةرحمييكىر شاتع يييا شاتعيي   ريي بظدضييظةة اتيين بفيك

 و( ر يييو1.25ب ييم  ظقعيامييظ اتخمنييية )ررعييك ركعيي  رقكىبييظ م شسييد  قمانييية شر ييدت  اتعيي  

شه ييظو  ييدل زبيييك ريير اتقييو) اتعظر يية ت مفظة يية رعمييل بظتم ا يية م ر مييو ةيي  رعييك ركعيي  

بسييظري اظ   ا يية اتبكرقييظل شرعكزييم بسييظرير ات خيييل حييول اتمقدالىيية شرمعييد اييمظد اتيين زفييك  

ة اتمىعييوو شاتف  يية شاتلييعيك شه ييظو انعييظم ت عمييو  زمييظ رلييعاك اتمفظة يية بعكبييية ش  ا يي

 اتدشا ر شاتمواا  شر ظحل اتعسل شرما ا ادسمظو .

شرعميييم رع ييا ا اضييياظ بخفييوبة اتعكبيية شانبسييظ اظ اتعيي  ر م اييظ سالسييل  بييظل حمييكىر 

ضييكاشا  ش ازييكشو شبفيكريي  حمييكىر شاتع يييا شبسييظرير ات خيييل شاتفوازايية شرييما ا اتخ

 شاتفبو  ش لكا  اتمفظنع شاتمعظرل.   

 

 التربية والتعليم :

ةيي  اتمفظة يية ر ييد  ظرعيية شاحييد  هيي   ظرعيية لىييظتن شز يعييير اه ييية )ز ييية اتيكرييوو م ز ييية 

ش يييدل  م44ش يييدل  ىيييظ  اد فيييظل  رد سييية ابعداسيييية م( 844ش)بيييالل اتكاةيييدىر ات ظرعييية( 

 ( رعايييد ا يييدال 2( رد سييية را يييية ش)15رد سييية ش)( 409اتميييدا و اد دالىييية شاتثظنوىييية )

 . رعاد ة   رق   شاحد شاتمع مير 

 الصحة:

اتمكازيييم  يييدل ش ( رسعليييفيظ  اه يييية 3يظ  حكوريييية ش )رسعليييف 10ةييي  رفظة ييية لىيييظتن 

                               ( ركزم.39ش دل اتمكازم اتففية اتفك ية ) ( ركزم54)اتكسيسية اتففية 
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 محافظة صالح الدين  

   تاريخية   نبذة 

  العر قةةةة    المحافظةةةةا    مةةةة    الةةةة      صةةةة     محافظةةةة  

  الحضةةةار    ب ةةة     وجودهةةةا   ارتةةة     تكر ةةة    ومركزهةةةا 

   مةةةارا   تار خهةةةا   اسةةة مر   وقةةة    تقر  ةةةا      سةةة    4000  ق ةةة  

  القةة      العةةرا    عرفهةةا   ال ةة    ال ار خيةة    العصةةور   بكافةة  

  سةةةةةمي    . اإلسةةةة     ق ةةةةة    مةةةةا   عصةةةةةةةةةةةةر   وح ةةةة  

  صةةة     إلةةة    نسةةة     االسةةةةةةةةةةةةةةةةةة    بهةةة ا   المحافظةةة  

 .   األ وب    ال    

  الهةةاد    )علةة    )ع(   العسةةكر ي    اإلمةةامي    مرقةة     بوجةةود   الةة      صةة     محافظةة    تشةة هر 

  الع اسةة (   الجةةام    و)   الملو ةة    والمئ نةة    سةةامرا    فةة    السةة  (   عليهمةةا   العسةةكر    والحسةة  

  آشةةور   م   ةة    اآلثةةار   ومةة    دلةة    أبةةو   وجةةام    الع اسةةي    الخ فةة    وقصةةر   العاشةة    وقصةةر 

  فسةةي    سةةه    علةة    الشةةما    جهةة    مةة    وتطةة    دجلةة    نهةةر   علةة    الشةةرقا    فةة    وتقةة    ال ار خيةة  

  الك ةةا     مةة    والع  ةة    الراه ةةا    ود ةةر   تكر ةة    وسةةور   الحاليةة    الشةةرقا        ةةم    نها  ةة    فةة  

  م   ةة    شةةما    وتقةة    الصةةي ي    والق ةة    تكر ةة    م   ةة    فةة    دجلةة    نهةةر   جةةان     علةة    الواقعةة  

  الهةةاد    علةة    اإلمةةا    بةة    محمةة    السةةي    مرقةة    ووجةةود   العاشةة .   قصةةر   قةةر    الحاليةة    سةةامرا  

 المحافظ .   ف    المهم    ال   ي    المعال    م    وهو   بل    م       ف  

 الموقع 

  كةةة    165  بحةةة ود   ع هةةةا   وت عةةة    بغةةة اد   العاصةةةم    شةةةما    فةةة    الةةة      صةةة     محافظةةة    تقةةة  

  د ةةال    و   الشةةر    مةة    والسةةليماني    وكركةةو    الشةةما    مةة    وأربيةة    ني ةةو    محافظةةا    وتحةة ها 

  جغرافةة    بموقةة    الةة      صةة     محافظةة    ت م ةة    الغةةر .   مةة    االن ةةار   و   الج ةةو    مةة    وبغةة اد 

  اهةة    فيهةةا    مةةر   حيةة    والج وبيةة    الشةةمالي    المحافظةةا    بةةي    مواصةة     عقةة     كونهةةا   مهةة  

  المحافظةةا    ب لةة    بغةة اد   العاصةةم    تةةرب    وال ةة    العةةرا    فةة    ح  ةة    وسةةك    بةةر ي     ةةر قي  

 . الثرثار   بحير    م    ك ير   جز    عل    وتحو    ك    250  بطو    دجل    نهر   فيها   و مر 
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 المساحة: 

2ك  25,807   ال      ص     محافظ    مساح    ت لغ 
   

 

 السكانية   الكثافة 

   نسم     ( 1.615.924)   بح ود   ال      ص     محافظ    سكان   ع د     لغ 

 

 المدن الرئيسية : 

 تكر     قضا   -

   خورماتو    وز   قضا   -

 سامرا    قضا   -

   بل    قضا   -

 بيج    قضا   -

   ور ل  ا   قضا   -

 الشرقا    قضا   -

   ال جي    قضا   -

 

  ،   الحيةةةوان    العلةةة    ،   الةةة      تكر ةةةر   ،الزراعةةة ،   الحيوانيةةة    )الثةةةرو    :   الرئيسطططية   االنشططط ة 

   ( األدو     ص اع  

 

 :   التحتية   البنى 

  وه ةةا    الةة      صةة     محافظةة    ع ةةر    مةةر   العةةرا    شةةما    إلةة    المؤد ةة    الر يسةةي    الطةةر    احةة  

  السةةك    خةة    ان   كمةةا   غربةةا    والقةةا     وح  ثةة    شةةرقا    كركةةو    محافظةة    وبةةي    بي هةةا   تةةرب     ةةر  

 .   تكر     م       خ     م     مر   والموص    بغ اد   بي     الح    

 

 :   والتعليم   التربية 

  1199  مةة    وأكثةةر   (   تكر ةة    جامعةة    )   واحةة     جامعةة    الةة      صةة     محافظةة    فةة    توجةة  

  معهةة    11و    ثانو ةة    م رسةة    527  مةة    وأكثةةر   42  اال  ةةا    ر ةةا    وعةة د   اب  ا يةة     م رسةة  

   . والع    م  المعاه  والم ارس المه ي   معلمي    إع اد 
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   الصحة 

 مركز.   ( 98)   الط ي    والمراكز    مس ش     ( 12)   ال      ص     محافظ    ف    توج  

 ية السياح   األماكن 

  خمسةة    الم ةة اد   دجلةة    ل هةةر   الشةةرق    الجانةة    علةة    سةةامرا    أ ةة     تم ةة    :  سططامرا    مدينططة 

  وقصةةةر   ،   والملو ةةة    الك يةةةر   الجةةةام    :   الج ةةةو    والةةة    سةةةامرا    مةةة    اب ةةة ا  .  كةةة    وث ثةةةي  

 .العاش  

  ونهةةر   والم وكليةة    دلةة    أبةة    وجةةام    ال روسةةي    وسةةاح    الخلي ةة    بيةة    الملو ةة    شةةما    والةة   

    الرصاص . 
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 محافظة كركوك 

 نبذة تاريخية  

كركوو مدينة وويدةرةقوويد تنة وويدبقوو دة وو د  ووند

كووشداوو غدد  وونت د  اوولدكووعدتعلوو دكق  وويدة وو دد250

بوو ديوون  دربدة   وويدو تةووغد بنووشدتعيووغك دت  تت وويد

ت ووبتادت يوو ارد  ل وويددب ووا دل وو دوتكوور  د   وور

 س سوو يدل ووغددي ووورة د ة وو  دبووغ ةكدينة وويدكركوو مد

د.م0س يدقد1600 دإ و

دياثددتعثرةي بشت ردينة يدكرك مد   غ   غد

ة لووندكا ووغدت  وويدكركوو مدت تووعدبلتوو ادة وو دت  ووبت تاد ت  سووغلند  قغةووغد وو   دتع  اوويد

 تآلثووغ دت تووعدب وو  دإ وو دير وو دت  يووردت تووغ ة عدتآل وويدت هغ ووثدت وو دت  ووا  د وو تد غ  ووغكيد

 إ  دي ت  غدت ج رتكعد ت تجغ ب.

د

 الموقع  

ت  رتقد  سرهدد ا غدد ت فغل د ا د ي  يد غ جبءد ل رتكايد ي رقيد كعد كرك مد يلغكظيد بق د

  بلاطدد  غديلغكظغادت س ا غ ايد ت  ا د د ا  اد دل حدت نة د د ةغ  د.د

 المساحة

كرك مدد يلغكظيد يسغييد يقنت  غدددد2كش9679ب  غد يسغييددد%2,2 ب ه د س يد يج  عد ي د

دت  رتق.

 الكثافة السكانية

 (د س يد1.629.625  غدةن دسكغندت  لغكظيديغةقغ اد)ة

 المدن الرئيسية  

بغوةدخ  يغب ،ددتنغءدكرك مدد - ت   تق ،د غيايد ة ت  ك  رب،د غيايد ) غيايد غةجع،د غيايد

د غيايدا تن،د غيايد ا ن،د غيايدترطد  جارد

د) غيايدت   غسع،د غيايدت رةغض،د غيايدت بتا(دتنغءدت ل ةجي -

د) غيايدت راغ (دتنغءد تت ق -

د) غيايدسركرتن(دتنغءد  س -
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 االنشطة الرئيسية  

 تست رتجدت  فطدت  غمد •

دس  لددتال •

دت ب تةي •

 

 لمحة عن اقتصاد المحافظة

بت اوووبديلغكظووويدكركووو مد ك   وووغدا اووويد   ت   وووغدت   ن اووويدكنووو دةووو دي ت   وووغد •

ت ر ا اوويدكووغ  فطدةشووك دت  لوو  دتعسغسووعد  شووغطغب غدتالتتيووغ ةيددإردة لووندكا ووغدتك وورد

د650يقوو د فروووعدكوووعدت  وورتقد ةقووون دت  توووغجدت اووو يعديوو ددت ووو فطددت  وووغمد لووون  د

جدإ وو دلغ ووادر ووعدكو  ووغدبت توو د  لوو   دت  ووغودت ر ا ووعد ت ك رةوولدي اوو ند رياوو دة ياووغ

ك وووغد بت تووو د ووو ةدت  لغكظووويد  يووو  يدة ت وووا غدت ب تةاووويد  لووو  دت  نةووونديووو د

تع ت ووعدت ب تةاوويدت يووغ ليد  سووته غ دإ وو دلغ وواد لوو  دة ت ووعدير ةوويدت تووعد

بشوو  دة ت ووعديستيوو ليد ااوورديستيوو ليد ة ت ووعدسووا د  ة اوويدب ت ووندة وو د

 تعيرغ د.د

 ة شدت  شغ ة دتال  تئاي •

 ووووغط)داد)دت وووون س،ديشوووور عد بدكركوووو مداد ةوووور بدتال ت ووووعد وووو  دي -ة

ت راووووغ د،دبووووغوةد،د تتوووو ق(د يوووو دت   يوووو دةندةوووور بددت ل ةجووووي،دت رةووووغض،

ت  شوور عدة ووندإك ووغددت جووغودكغكوويديرتي ووهديسووغييدبيوو دت وو دي رقوويدت  ظوواشدكووعد

 يلغكظيدل حدت نة د بقن ديسغيت غد ود)ي ا ند(د   ش.

د(د   ش150000بقن د ود)يشر عدت ل ليادةر بديسغييد -اد

ة لوووندكوووعدكركووو مدةووونةدييوووغ  ديووو دت  اوووغةدت رئاسوووايدت توووعدب ت وووندة ا وووغددددد •

 -ت  لغكظيدكعدت ب تةيد ت ي غةيد ي د  ةدت  يغ  ا

  ووردت ووبتادتعسووف دت وو بدةتفوورعدي ووهدخ سوويدت  ووردلوو ارةدكووعد غياوويدت ووبتادد-ةدددد

د   دتنغءدت ل ةجيد.

تادل وو ادت ل ةجوويد ووغ قراديوو دينة وويدلووبءديوو د  وورد ل وويدكووعدي رقوويدت ووبد-اددد

دت شع.

د  ردت  غليد)ي س ع(د ةقغمديغ اغدسند ت ظاشدت  جرادت  غئ د.د-جددد

دتآل غ دتال ب توةيد ت سرلايد.د- ددددد

دت  ا ند ت ك غ ةبد- و

دت   ةغندت تعدب  بد  ردت  ظاشد/دط ود،دواات ن،دبغوة،دلغبد تت قد- 
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 البنى التحتية  

ت  لغكظيد  لد ت ررة)دب تغود كعد ت  جغ  ةد بق د ت  لغكظغاد ي د بر ر غد ي  يد   دطرقد ئاسايد

دت رئاسعدت  بدةر طدت  غل يد ش غددت  رتقد.

ي توو دت  لغكظوويدت سووترتباجعدت وورت طد ووا دت شوو غدد ت  سووطدل وو ديوو دت  نة وويديركووبددإن

د ا  غد ت  غل يد  نت .دت تعدبر طديغدي تقغط دت ررقد ت سكعدت لنةنة

 

 التربية والتعليم

ين سوويدد1121يوو دد ةكهوورب لووندكووعديلغكظوويدكركوو مدلغي وويد تيوونةد ووعدلغي وويدكركوو مد

ين سوويدثغ  ةوويد ت  نةوونديوو دت   غ ووندد461يوو دد ةكهوورد77 ةوون د ةووغضدتالطفووغددت تنتئاوويد

د ت  نت  دت    اي.

 الصحة 

د(ديركبدللعدةغم.114(ديستشفاغاد )9كا غدد)

 السياحية األماكن

مدد140تآلثوووغ دت   لووو  ةدكوووعدت  لغكظووويد ة  وووغدت بفغة وووغددةتووونمدإيووونااد وووعدقلعةةةة كركةةةوك

دةةنووغ اووك  غد انوو بد كا ووغدي تتوو دتثرةوويدكغ ك ووغئسد كوو  عديرتووندت   ووعد ت اووغدد بلتوو بد

دت لكشدت  ه غ عد.دكعدكترةدةثرةية  دتي  د
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   محافظة نينوى

 نبذة تاريخية  

مدينةةةينوىنةةة تنريخنعةةة ييجن إيةةة نيإ ةةة ن  ةةة ن

ي خةة مقنل ةةمني  ةةىتبن عذه ةةإنيةة  ني  دينةةيننيإل ةة 

ي  ةةداني ه ييخىةةينـةةةةةةةةةةةةةةاني ذةةإي ننأيةة ن حةةدت

نيألشةة ييين إلم إيط ييةةي ك وهةة نن وةةصن   ةة ين

نأ  ةةةةة نعأسسةةةةةصنع سةةةةةذه ن ـىهةةةةة ننأ جـةةةةةان

ي  ةةةةةكه  خن عذةةةةةةدنيةةةةة  ني  م ـزةةةين مإن يةةة ن

ي    ةةمننةة وانين ةةإنمةةداني ذةةإي نةذةةدني ذ  ةة ين

نةغديبنمننحىثنمس حهه .

  

 الموقع :

نن (ن،نن402عق نمم ـزينوىن تنـاني ج ءني ش   اني غإةانمنني ذإي ن ع ذدن ننةغديبن)

 

 المساحة : 

ن(2ن 36515ع لغنمس حينمم ـزينوىن تن)

 

  الكثافة السكانية

 (نوس ين.3.793.982ي لغن دبنسك اني  م ـزينم يق يبن)

 

 المدن الرئيسية 

)و حىةةةينةذشةةةىقي،نو حىةةةيننلضةةة ءني    ةةةم -

ي شةةةة يا،نو حىةةةةينح ةةةة حني ذلىةةةةم،نو حىةةةةين

ني قى يا،نو حىيني  مل ىي(

)و حىةةةينو ةةةإ ب،نو حىةةةينلضةةة ءني م ديوىةةةين -

نةإطلي(

 ي ق ش(و حىينن،ي)و حىين يونلض ءنعلكى  -

)و حىةةةةيني شةةةة   ،نو حىةةةةينلضةةةة ءنسةةةةنج ين -

ني قىإ يا(

)و حىةةينامةة ين،نو حىةةينيةىذةةي،نلضةة ءنعلذ إ -

نو حىيني ذى ضىي(

 )و حىيناينك ا(لض ءني شىخ ا -

 )نو حىيني هم(لض ءني مضإ -

ن)و حىيني قمط وىي(لض ءني  ذ جن -

 )و حىيني ك يإ(لض ءنمخ  ي -

  

 منارة الحدباء 
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 االنشطة الرئيسية 

نس نصن يالنيأل   ا ي  نس   خن ي سكإن منهج خنن يإلس لصني  يي ين ي ن طن

 

 البنى التحتية 

ي    ةةمن ع  ةةمنمإنةة نعقةة ط ني طةةإ نـةةانشةة   ني ذةةإي نحىةةثنيلهقةةانـىهةة ني طإيةة ني ةةإ ىقن

عإنىة نن ة ني ةإنـىهة نلةطني سةكيني مديةدن ـىهة نييضة نمطة ينب  ةان  ةدبننن  ة ي   ينمةننةغةديبنن

ن.ن يألي ننيأليسإي جس يني  شىدان ل نوهإنب ليني هانعإةطن  و اني  دينيننمن

 

 التربية والتعليم 

(نمديسةةين1802ع  ةةدنـةةانمم ـزةةينوىنةة تن  مذةةين يحةةدانيةةان  مذةةيني    ةةمن ين ةةإنمةةنن)

(نمذ يةةدن10(نمديسةةينن و يةةين )647مةةنن)ن أن ةةإ(ن114  ةةدبنييةة طنيالط ةة  ن)يةهدي ىةةين

نمكه ين  مين ي ذديدنمنني  ذ يدن ي  دييسني  هنىي.(ن43 ل ذل ىنن )

 

 الصحة

ن(نمإن ن مان  ح.156(نمسهش  ن )18ـانمم ـزينوىن تنن)ع  دن

 

 االماكن السياحية 

ي سةةى حىينـةةانوىنةة تن مةةننمذ   هةة ن ةة م ني ن ةةانيةة وقن  ةة م ننيألمةة نني  ةةدني ك ىةةإنمةةنن

ي خضةةإن منةة ياني مةةدة ءن ي ن ةةإ بن للذةةينة شةةط ةى نن ةة ن عشةةههإنة  ةة بنمدينةةيني غ ةةة خن

ي سةةى حىين سةةدني    ةةمنـضةةتدن ةةنن  ةة بني ذديةةدنمةةننيمةة ننني ذ ةة بان يالضةةإحيني دينىةةين

ن ي إي  ان.نيألو ى ء ذدبنمنن

  

هةةإنب لةةين يقةة ن لةة نونالموصدد : سددد

نةة نن60شةة   نمدينةةيني    ةةمنةمةة ي ان

 لةةةةةةةةةدنعةةةةةةةةة نيوجةةةةةةةةة ا ن ةةةةةةةةة حن

نننةةة ن75ط  ةةةونحةةة ي ان  ي لةةةغ1986

  غ يةةةةيني مةةةةد بنننمةةةةننم لةةةة ني سةةةةدن

ي ذإيلىةةةةةةةيني هإنىةةةةةةةين.ن مسةةةةةةةة حين

 لةةدنيوشةةأخنن2نةة ن220حةة ي ان ةمىإعةةو

 نةةد نمدينةةينسةةى حىينعضةة ن ةةدبنمةةنن

  . ي  إيـ ن ي شق ني سى حىي
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 محافظة اربيل  

 نبذة تاريخية

وهيييييم  إقييييي      ييييي    اربللللللأو  أربيلللللل

. وهييم بع ييي ة منيي  ةيي   كردسيينإا عراييرع 

 وعر صيير   غيي عد ح ييا عرر يير لييم عراييرع   ايي  

حييوعرم   غيي عد .  وت ايي   يي  ة منيي  وعر وقيي 

 رييي   عر وقييي ك  يييوةنر وتميييي ة منييي   360

 80عرغييرم ةيي  عب  يي  وت ايي   ن ييإ حييوعرم 

حييوعرم  عرسيي   إة  ك  ييوةنر وت ايي   يي  ة منيي  

 ك  و ةنر. 112

 المساحة 

( كيي  ةر ييي وتمييي عر ضإل يي  ويي   عرسيي وم قعل ةنييإ  عةنمييإرم  يي   13165ن إ )ت  ييم ةسييإح

عر ضيير عر نوسييل وعر نييإ  عرصييضرعوب تن  يي   ييإر رود  عرضيي م   وعةوبييإ  ةايي   عرر و يي  

عرنإبمو ييي    ييير عراصيييوب ورروة يييإ ةركييي ع  مإل يييإ  عأله  ييي وتاييي  عب  ييي  ةييي  عر ييي ا قعل 

تسيي  ن إ  ريي  عاسيي  عللييوبب ر   منيي   أقيي  رع لييم كردسيينإا عراييرع  وماييود ؤوحضييإبمإ ةيي

 )أب   وعو( أب أب ا  آر   وهم كنإ      عر اإ   عللوبم  عر     لم عب   .

 الكثافة السكانية

 ( ةس  1.896.753م  م   د سرإا ةضإل   أب    )

 المدن الرئيسية

 بئ س   ه   رف ةضإل   عب    ة      ع ض أتن

 )ةإح    ضرك ، ةإح    نرإو  ، ةإح   ل إةك(  ضإء عب    -

  ضإء  نصالو  )ةإح   دعبتو، ةإح    ولن  ، ةإح   بزكإبب، ةإح   كسن عا( -

 )ةإح   خ  بإا، ةإح   دمإةإ، ةإح   س  كإا(  ضإء سوبعا -

)ةإح يي  قييالد عريي م  ، ةإح يي  حرميير، ةإح يي  ه ييرعا، ةإح يي   إسييرة ،   ضييإء لييمالو  -

 ةإح    إر سإا(

  جوةإا )ةإح   حإج   رعا ، ةإتض   س  الا ، ةإح   كالر ، ةإح    سرب( ضإء  -

كومسيين ) )ةإح يي   يي)  يي) ، ةإح يي  لييوبي، ةإح يي  أليينم، ةإح يي  سييرنإا،  ضييإء  -

 ةإح   س ردكإا(

  ضإء خ إل )ةإح   دعبلررعا، ةإح   بزكإبب، ةإح   كوبكوسك( -

  ضإء بعوة وز)ةإح   وبتم( -

  

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84&source=images&cd=&cad=rja&docid=cN_1jJiKUcBNGM&tbnid=LozT3JOoUTk-wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)&ei=3aKYUZj8NcjXsgabx4C4Ag&psig=AFQjCNEnwl8WkYgeqh6e5kE7xapaDGjb7w&ust=1369044050437480
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 البنى التحتية 

تان يير ةضإل يي  عب  يي   إقيي   ع  يي   كردسيينإا وةركيي  ت ييإبب وريي م إ خييل  ييرب سيينرعت  م 

ةيييي حييي ود عميييرعا وةركييي  جوةيييإا عرضييي ودب ر ن يييإد  عرن يييإبب عرييي ورم    يييإ  عا ةضإل ييي  

م ول  ييإ 120ولييإبت  90ولييإبت  60عب  يي  ريي م إ  ييالع لييوعبت حور يي  تن  يي  لييم لييإبت 

 .عمضإ ةطإب عب    عر ورم

 

 التربية والتعليم

تضيييوب عر ضإل ييي    ييي   ييي د ةييي  عر ييي عبو عا ن عئ ييي  وعر إةومييي  ةن يييإ ة بسييي  ليييومبإل 

عراإر  يي  و  يي  عرا ميي  ةيي  عر إةاييإل وعرر  ييإل وعر اإهيي  عرضروة يي   إ وييإل   ريي  عاه  يي  

 أةييإ ،عرط  يي ، جإةايي  قييالد عريي م  هييور ر أهيي  عر إةاييإل عرضروة يي  ةيي كر ةن ييإ جإةايي 

ك  يي  دج يي  عر إةايي ، ك  يي  ج  ييإا عر إةايي ، عر إةايي  جإةايي  كردسيينإا ،لنيي كر ةن ييإ  عأله  يي 

 .وك     ض) عرط    ع   إ   دعب عر  نإة   عربرةس   

 

 الصحة

ةسنضييب  لييم ج  ييي عاخنصإقييإل وةن ييإ عر سنضييب إل  42تضييوب عر ضإل يي    يي  عك يير ةيي  

عرضروة ييي  عر رك مييي  )ةسنضيييب  عب  ييي  عرنا   يييم ، ةسنضيييب  آزعدب ، ةسنضيييب  بزكيييإبب ، 

ةركيي  قييضم لييم ج  ييي عا ضيي   وعرنييوعحم عرنإ ايي   270عر ركيي ب و عأل بييإ ةسنضييب  

 ر  ضإل  .

 

 االماكن السياحية 

لييم  أب  يي تمييي لييم وسييل ة منيي   قلعللة أربيللل

مايييود تإبمو يييإ  رييي   صييير  عرايييرع كردسييينإا 

  ييي   عألو  عألريييفوعرييي  حيييوعرم  علليييوبم  

عر يي الد،  ن ييا أسإسييإ ألفييرع  دلإ  يي  ح ييا 

لييم ت ييك  أب  يي كإةييا تايي  حصيينإ  ةن اييإ  ر  منيي  

 عرضم   عر ةن  . 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citadel_of_Hewl%C3%AAr_(Erbil),_Iraqi_Kurdistan.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
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  :شالل كلي علي بك

ممييي عرضييال   يي   ةيي مننم خ  بييإا وسييوبعا  

كيي  ح ييا ممييي  يي   ج  ييم  12  يي   ييو  

كيييي   يييي   60كييييوبو وةييييوعقة   وم ايييي  

ةصيي ف لييمالو  ومنضيي ب لييال  ك ييم   ييم 

  ييك ةيي  ةرييإا ةرتبييي و سيير   ك  يير  م ايي  

ومان يير ةيي   عب  يي ( کيي   يي  ة منيي  130)

عر صييييإمف عر    يييي  لييييم عب  يييي  و  ييييوم 

 ( م    ةسنوى عر ضر .800عرارع   ق مرتبي )

 

 شالالت بيخال:

تان يييير وعحيييي   ةيييي  أج يييي  عر وع ييييي  

عرسيي إح   لييم عراييرع  وتن  يي   ضييالات إ 

عر ييإدب  وج ييإ  ةنإ رهييإ عرط  ا يي  ت ايي  

كيييي   يييي  ة منيييي   10هيييي ش عرضييييالال 

بعوةييييي وز  رليييييا   ويييييإ  ك صييييي ف 

 مضنوب     لالال بعئا  وةنإ ر    ا  .

 

  مصيف شقالوة:

 ضيييالات إ وتضييين ر عر  منييي    صيييإئب إ  

  يي  ح ييا عة ييإ تمييي   يي  و   ان ييإ عر  

  .ج   سب  سبح 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Kurd_2012_(4).JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ar/0/07/Bekhal.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/A_(491).jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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  محافظة دهوك

  نبذة تاريخية

كةدسيين  دهييمدينة ييادية تقييادقليي د يي ت ق د

داةحييينه ديييياد تقا هييي  د ل   يييد لعييية  

جبيي مدي يي دةعلييمد ل نة ييادي  يية د   يي د

وة حييينيداقنييي دينيييةدهييي قةدي بعييي دسيييند

كبقيييةد لنيييمدهيييمديييياد ج يييي ددهيييالد ل

اييمد ل نة ييادول ح ا يياددا ل  يي  اد لاييق  ق

 .داج ق ودا   سق  قاددهالدي   اد

ةعيييييادد هييييي د ل نة ييييياد لييييي د لع يييييةد

دو أل  ق قيياد لب   قيياوييياد يي دد إليبة  ايةيياد ورييايةاييياددجييا   لحايية ودوتييند هييبح د

 .دو لةوي  د إلسك نيد ل لنويمتب د  دقل د قند

 

 الموقع 

ح ا يياددهييالدقعنبييةديد لعيية   ت يي دريي  مد يية ددكةدسيين  قليي ديح ا يياددهييالداييمد ت ييق د

د و ييي يو  هيياديييياد ل يي  قنقاد لن يةجقييادو لا ة اقييياودايي  دد أله قييياييياد ل ح ا يي  د   د

و ل  حاقيي  د ل كنةييياداييمدق لنيي دوكناانيي دقيينمدي يي د ه قننيي داغيي ديييادياتعنيي د لا ة اييمد

 ل ن قيييادو ليييعدلاتاينييي دي ييي د ييينودددولنيييقاد وييي ااد لييي دييييةويد ييي ديا هييي  ددوليييمد

 ليي ي دد يبييا دو لعيي ل د لجيي يجمودوكييولعديييةويد يي دد نةكقيي د لعيية   سيينة ققامداقنيي دةيية  د

ايييمدي وةننييي د لةييي  لقاد ل ة قييياودقن قييياديح ا ييياددهيييالددقةكقييي  ل ييي يدييييادكةكيييالد لييي د

ودوقةييك د لحيينودد لاق سييقادييي د لا نايةيياد لنةكقيياديييادجبيي مدريي هلا نغ يةايين د ل ن اييياد

يدهيي د لاي يقييادو لنييمدقةييك د ل  لليياد لا ا قيياد لياييقحادو ل  قيياد  ا د  إلويي ااد ليي د لايينام

دل  ح ا ا.

 

 :  الكثافة السكانية

 يا اد(1.318.458)دةب غدينددسك  ديح ا اددهال

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dohuk_map.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 المدن الرئيسية

ددهميئقاقاددالفديح ا اددهالديادينةد تغقأقن

 )ي  قادي وةن ودي  قادي يكقةع(دتغ  ددهال -

 )ي  قاد  ةن (تغ  دس ق  -

 )ي  قادديك يودي  قاد  ققي (تغ  دي  ادد -

)ي  قيييادسةسييي عودي  قيييادكييي يمدي سيييمودي  قييياددةةليييالودي  قييياددتغييي  دي يقييين  -

 ج ي يكمودي  قاد  يةيم(

)ي  قييادتاييةولودي  قيياد قييةة ودي  قيياد  يييني ودي  قيياد كيية ودةييقج  د لتغيي  د -

 ي  قاددة  يق ودي  قاد اق ودي  قادكةدسقا(

د.يواق ودي  قادك ع()ي  قادد يقاودي  قاددتغ  د ةديش -

 

 البنى التحتية 

قعنبييةديح ا يياددهييالديةكييادقايي ي دينيي د قييادةعييندييين  د  يية هق د لج قيي د لحيينود دييي د

ييياد ل ييا ددولييناد ل ح ا يياد يي دد%40قةكقيي دييياد هيي د ل عيي  ةد لةئقاييقاودةيين  دييياد  ليي د

د سنة ققامد ة دةة  د ل ح ا اد نةكق .

 

 التربية والتعليم

ييياد  ييمدج يعيي  دوك قيي  د ه قيياد ه نيي د)ك قيياد لاي يييادودج يعييادداييمديح ا يياددهييالد ك يية

ينيسيياد  نن ئقييادد440دهييالودوج يعييادكةدسيين  (دو لعيينددييياد ل ع هييند لنل قييادو إلد يةييادو

دينيساد  ياةادو لعنةندياديع هند ل ع  قادو ل ن يسدو ل ع هند ل ن قاد.د215و

د

 الصحة

(ديةكييادهييحمداييمدج قيي د تتغييقاد157(ديانةييي دد  يي د ل ح ا ييادو)19ليينةن د ك ييةدييياد)

دو ل ا  مد لن  عادلن .

د

 األماكن السياحية :

  مصيف سرسنك :

مديادسلحد لبحةدو ت  دديجادد1046ك دوةب غد يقي ي ددد126ةبعنديادينة اد ل اه د  حادد

دديجاديئاةادد34ل حة يةداق دهقي دد

 

  مصيف سوالف :

د5(دكييي د لةةيييادييييب  ودوةبعييينديييياد لع  دةييياد166ةبعيييندييييادينة ييياد ل اهييي د يييي)

رييي ت دمديييياديايييناادسيييلحد لبحيييةدق ييييداقييي د ل قييي  د نقئييياد1150كييي دوةةقيييي د

مدوة نيييي يد ك ييييةةد لكنييييا دو ه نيييي دكنييييفد ل يييييمدد25ي ئعييييادينةيييينةدةب ييييغد يقي ييييي د

   لبنة د لو دق   د را يد لااي
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 كهف جارستين 

(د لا تييي دايييمدو د ددهيييالودو ليييو دقصكييين د عييي د ل  ييي ديد ي ييينةد ي عيييا)كنيييفد ودد

ييي شداقنيي دعنبييةدييياد تيينمد لكنييا د لنييمدةد ل  ييصي قادو لبيي   قاد لييوةادي يو د ل  لليياد ييي

د إليا  د ك د بقعن .

 دقيي يةكدكنييفدج يسيينقادةعييادد ليي د للييةو د لاسييل دو تيينمدأ د ييا ل صي ييدوك يي دةصكييند

سيي ادتبيي د ل ييق د.دوه يي لدقيي د  سيينعدوك ييا دو لنييمدد12000و  ئلنيي دقعييادد ليي ديييادتبيي د

قةجيي د ليي دقيي يةكد لنوليياد ل قن يقيياد لكايدةيياد  إلويي ااد ليي دقيي دي لنيي دوكنييفده ينيي داييمد

 د لا تعييادج ييا ديةكيياد ل ح ا ييادو لنييمدقةجيي داييمدق يةجنيي د ليي ديييياد ل قيينةقادريي نو 

د. ألكة دد

 ل  حاقيياداييمد ل ييجايدو ل ا تيي د أل ييةاددو و يي يوييي دةييا مده يي لد لك قييةدييياد لكنييا د

د لنمدقنمدي  دتنين .

د

د

د

د

د

د

د

د

د

       د

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%81+%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%83&source=images&cd=&cad=rja&docid=DocLCUNSfuE5PM&tbnid=PkWaK3nPCQPVoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sa-leb.com/vb/thread93378.html&ei=RY2YUfz-PMTUsgap_oDoCQ&psig=AFQjCNEJ2hGVmCTtlW2AnFnVqV2yTglJ7g&ust=1369038526370695
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=3ytYHqFFDX0qDM&tbnid=UtnGzyutDrKwCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tourismiq.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=184:2012-06-21-06-17-19&catid=37:entertainment&Itemid=159&limitstart=3&ei=k42YUYGZL8G9OZOsgYgE&psig=AFQjCNEeH5IQp_i0ITQ6bAvIvgwTU_v41g&ust=1369038574321446
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%81+%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81+:&source=images&cd=&cad=rja&docid=BF5TbHlYdr9Z1M&tbnid=RUijkjUzRDeW3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iraq-live.com/vb/showthread.php?t=2186&ei=1o2YUfy9NYPaOpLbgLAK&psig=AFQjCNEhbBsHtWP2B16VPmZSWqwhlHdN3g&ust=1369038669392848
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Dohuk.jpg
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 محافظة السليمانية 

 نبذة تاريخية

علععايالوعع   ييالععع ا تقععفي ععشيال ععشرقيال عع  شي عع ي

تقععفيعلععايي.ك  سعع ر ير لععي الع ا يععايارا اةيععاي ت  ععفي

 ععع نيعععع يسعععإذيال وععع ي  يت ععع  يي2895ارتفعععر ي

تععا ا يكلشععرياتل  ععري الإ يعععايالل ليععاي ععشيالشور  ععاي

 ت ععع يععع يك كعع  يي اعع ا لوعع   يال عع  ياي ععفيةوعع يا

كيلعع ي  عع ي علععاي  ععر ايسعع ي يكيلعع    ا يي140شعع  ري

يسعع ي  كععر  عع يشععشرلشي  دععشي  ا ععايال ععليشرةياياقععفي

ي شيالش ا ا.يالاابيالصغي علاية  ي

 

  الكثافة السكانية

سعععععععفر ي ور  عععععععايال عععععععليشرةيايا لععععععع يعععععععع  ي

 (ية شا2.212.099)

 

 المدن الرئيسية

يشيرئي يايهيأ ضيالفي ور  ايال ليشرةياي  يع ةيأت 

 )ةرحيايدف هيج (ي ضرءيال ليشرةيا -

 )ةرحيايسيهيسي ر (ي ضرءي  هي اغي -

 )ةرحيايحل لايترزةي،ةرحياي ار ر ا(يةيز ر ضرءيشرر -

 )ةرحيايس ج  (ي ضرءيسي يصر  ي -

 )ةرحيايسي  ا ،يةرحيايخ ر رق،يةرحيايديررا(ي ضرءيحل لاي -

 )ةرحيايك  ك،يةرحيايترل رراا(ي ضرءيد ل ا  -

شععرردررااي)ةرحيععايج ارتععاي،يةرحيععايسععي تيي،يةرحيععايسععي ك،يةرحيععايز  ي،ي ضععرءيي -

 ةرحيايكرديل  (

  ر تي ضرءي -

حياي ارا ،يةرحيععايةععر هيد عع ر)ةرحياي لعععاي زا،يةرحيععايهيعع  ،يةرحيععايهل عع ،ةر ضععرءي -

  شت،يةرحيايعي  ي(

 ضعععرءيراةيعععاي)ةرحيعععايجععع اري  رةعععا،يةرحيعععايحعععرجشيأ ا،يةرحيعععايدي  اةعععا،يةرحيعععاي -

 س ك فر (

 ضعععرءي  كعععر ي)ةرحيعععايسععع ر اة،يةرحيعععايديععع ةي فععع   ي،يةرحيعععايخلفعععر ،يةرحيعععاي -

 خ را ،يةرحيايد ف  (

  ضرءي رد  خر ي)ةرحيايدر يخ شي ي( -

 ةرحيايدي رز،يةرحيايشيخيط اييي ضرءيكالري)ةرحيايكالري، -

 ،يةرحيايك كس(ةرحياية ج قي ضرءيكف يي)ةرحيايآ ةيس شي،يةرحيايس ي لعاي، -

 ضععرءيجشلشععرقي)ةرحيععايشعع رة،يةرحيععايسعع فر ي،يةرحيععايتفيععا،يةرحيععايأ للعع ،يةرحيععاي -

  ر ريك ني،يةرحيايتفيايج رر(ي

ي ضرءيخرةقي ي)ةرحياي ي ا ،يةرحيايدش ي،يةرحياي  رةيت ( -

 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
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 البنى التحتية 

  ي ععري إععرري ععفيااعع ا يياتلرراععيعال ععرتيتع  عع ي ور  ععايال ععليشرةياي ور  ععايح   اععايلعع ا ري

يال ليشرةيايال  لش.

 

  التعليمالتربية و

دقيععاي  ععرطعيالععع ا ي  ععئيا د  ائيععايح ععايال  عع  ييكشععريهعع ي ععشال علععي ي ععشيال ععليشرةياي لععرةشي

ي  رسعععايورة اعععاي310  رسعععاياد  ائيعععاي ي600 تضععع يال عععليشرةياياك ععع ي ععع يير ععععا ععع يالل

 رسيدرللغععرتي تععي1968عععرنييتأس ععتيال ععشييجر عععايال ععليشرةيا ع عع ي   ععشي ي15 اك عع ي عع ي

سعع يجر عععايصععالنيالعع ا ي  عع يتعع يا   ععرنيجر عععايدإ تعع يةقل ععري لععايارديععييي ارةفليااععايالع ديععا

دررضعععر اي لعععايي ارةفليااعععايدرلع ديعععا ال عععشيتععع رسيأاضعععر يي1991ال عععليشرةيايالل اععع ةي عععشي

ال عععشيتعععع يأ قيي ععععاياي  افيععاي عععشيال ععليشرةيااللرنيتععع يا   ععرنيي2007  عععشيعععرنييالف  اععا

ي6 لععع ا رييارةفليااعععااللر ععععرتي اتيتعلعععي يععععرلششي عععشيالعععع ا ي تقععع نيدرل ععع راسيدرللغعععاي

ياهلياي.جر عرتي

 الصحة

(ي  كععايصععوشي ععشيجشيععفيا  ضععياي502(ي    ععفاي )50 عع ي)يأك عع ت جعع ي ععشيالشور  ععاي

ي ال  احشي الق ى.

 

 السياحية  األماكن

 :  مصيف سرجنار

كعع يععع ي  كععاي ور  ععايال ععليشرةياي تف عع يي5ا ععع ي صععيفيسعع ج رري

 الشيععرهيالعع ا  ةي   ععرحرتيال ععالقيال اسعععاي ا جعع ييرايشععلر يععهي

 ععشيهععئايالشصععيفي  عع  يسعع ج رري ضععر اي لععايععع ةي  ريسععيرحياي

ال ععع اني تقععع ا يال ععع  رتيي سععع ق رق   عععر  ي كرزا  هعععرتي عععع ةي

يال يرحيايل  ي كئلكي   يالعربي    اهرتي
 

  : بحيرة دوكان

ي141 يال ععليشرةياكعع يععع ي  ا ععايي71تقععفيهععئهيال ويعع ةيعلععايدععع يي

علععاييسعع ي  كععر بي عع يدععرلق يأ يشععتي  عع ييك كعع  كعع يععع ي  ا ععاي

اة ععأي  د ععري لشعععريي،راحععايالشصععإر ي ي يجععييايسععفي.ة عع يالععاابي

سععيرحيري  فععر الي اسعععري صععرلايلالعععربي كععرزا  ي سعع  ريعصعع اري

ل ععع  ي يالورجيعععرتيالغئائيعععاي  الععععصيللف عععرري الصعععغرري   ععع وري

ي   سايللا ار ي.
 

 :  شالالت احمد آوى

ال ععليشرةياي ور اععريكيلعع    اي لععايأ صععايشعع  يي75اقععفيعلععايدععع ي

ي  اعع ا للوعع   يارا اةيععاي اع  عع يةقإععايالوعع   ي ععريدععي يالععع ا ي

ت لعععر زيال صعععفييالش عععر اي  ععهي لعععايالوععع   يارا اةيععاي يأ حيعع ي

  عع ي عع  ي  عع  ىيسععإذيي2000سععرعايدرل ععيررةي ارتفرعععهيافعع  ياق

ال وععع ي اقعععفيالشصعععيفي عععشي سعععايسل عععلاي ععع يالل عععرقيال عععرهقاي

  .اي رك يال يرحياي شيالش ا ايأه ا رتفر ي اع   ي  ي
 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=FxIDypXnWt7a4M&tbnid=hE72H3H-DnsM1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panoramio.com/photo/21500383&ei=UpGYUd2aLca5O5_ogaAP&psig=AFQjCNEYxCI9_ZxVNbZPFxmi5xJPBriDJg&ust=1369039523234257
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%81+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=nCqrd7HOgLcHJM&tbnid=N30aXKzI2pBaeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magazine.imn.iq/articles/print.14675/&ei=B5GYUfnUI4PwPI-JgLAK&psig=AFQjCNFFrBv1RB8akIvDCISprSml4lb8kA&ust=1369039488637464
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
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   محافظة االنبار 

 

 تاريخية  نبذة

تعددمحافظة ددنحار مددظكحاددححاظمدداحافظة ددظ حا عدداا ح

اسدددظ نمحكااظ ادددظحا اادددظي حكتهددد حةددد حا   دددنح

كتمعددمح ددححا عظبددانحبغددمايحا غابيددنحاددححا عدداا ح

محبظءدد.ح دد ا حا ددم ي.ححظدد.ح ح100 كظظ ددتحتعددايحاددمااظ

  1961املح ظمح

 

 المساحة

ح2ظ.137,723تملغحاسظ نحا افظة نحبفمكيح

 

 (ح سان1.796.557): الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية  

 ) ظ ينحا فمظ ينح،ح ظ ينحا  ةظ (حاضظ حا ااظي  -

  ظ ينحظميسنح،ح ظاينحايتح(ح) ظ ينحا مغماي ح،حاضدظ حايتح -

ح) ظ ينحا عظااان،ح ظ ينحا صهالكانح،ح ظ ينحا كاانح،ححاضظ حا فل جن -

  نظاضدظ ح  -

ح) ظ ينحا فهال ينح،ح ظ ينحباكا ن(اضظ ح ماثنح -

 ) ظ ينحا   يم،ح ظ ينحا نخيب(حاضظ حا اطمن -

 ) ظ ينحا عم ك،ح ظ ينحا عميم (حاضظ حا هظئ. -

 اضظ حكاكة -
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 األنشطة الرئيسية 

حزكا نحا فم بح •

حتابينحا اظشينح •

حإ تظجحا تا ك •

حبنظ نحاألءامةح •

حبنظ نحارءانتح •

حبنظ نحا سيااايك •

حبنظ نحا  جظج •

 

  المحافظة اقتصاد عن لمحة

)ا ادن .حححنا تد حااكدححاءدتخااج ظحب دا حان ايدححتت ةاحة ححافظة نحار مظكححا خظاظ حا صدنظ ين

ا افت ح(حكثاكا حا غظزحا  ميع حكا نفطحاثلح هلحغدظزح) كدظز(حةد حغدابحار مدظكحكا در حاهدمكح

حإ د ،حك هلحغظزح)ا ااشن(حكتشدياحتهدمااا حرمداا حا دنفطح3(حاليظكحامم50ا خ احححةيهححبفمكيح)ح

 تهدمااحظايدظ ححأظثدا اليدظ حاءتكشدظيححكج يحاكظاحح ف ينحة حافظة نحار مظكحكا حبفظجنحا  

تااليدد قحاددممحاكعددبحاددححا غددظزحا  ميعدد حح53ا خدد اححكجددمكاقحاراتصددظيانحكتضدد.حار مددظكح فدد ح

تااليد قحادممحاكعدبحادحححح53ا ثاكا حا اعم ينحا عمامةحظظ رابحكتض.حار مظكح فد ححححإ  ححبظإلضظةن

كا ف ءدفظ حكا فمادمحكا ي كا يد مححا ثاكا حا اعم ينحا عمادمةحظظ درابحححإ  ححبظإلضظةنا غظزحا  ميع حح

كا كمااتحكا فضن حكظر كحكج يحا ا اكيحا اظئينحا ت حتتاثلحة ح  احا فاا حا در حا دا ح اسدظةنح

حأكبعدنا  ند بحا شداا حةد حا افظة دن،حةضدالح دححكجد يححححإ د (حاححا شداظ حا غابد ححظ.حح450)

بفيدداةحا ثاثددظكحكبفيدداةحح–حبفيدداةحءددمح ماثددنح–حاسدد فظ حاظئيددنحظميدداةحادد حبفيدداا ح)ا فمظ يددن

ح( ا ازازة

 مةحاححا صفاا حا غابينححأاظظحكظر كحكج يحاكظاحح لايظقحا   ةينحا صظ فنح لسه حا  كا  حة ح

حككج يحا تابنحا خصمنحا صظ فنح ل كا ن 

 

 البنى التحتية

ادححا عظبدانحبغدمايحكتنت د حةد حان هدنحاندظج.حححناظياححةة حافظة نحار مظكحءكنح مامحكا محت جمحح

كتسدتخممحادرقحا سدكنح نهدلحا مضدظئ حكا اسدظةااحح ححححظد.(ح،حح522 كظشظ حة حا هظئ.حكاملغحط   ظح)

ح(حاف ظ ح نهلحا مضظئ  5(حاف نح نهلحا اسظةااححك)24املغح ميحا اف ظ حة حار مظكح)
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ظة نحار مظكحكاملدغحط  دهحا  ا حا ائيسينحة حافححأط  اعتماحطااقحا ااككحا ساا حاححح •

ح ا تنفحح ل ح مكيحء كاظحح-طااميلحح–كاظي حح-ةل جنحح–(حظ. حكااتمحاححبغمايح596)

 اضظ حا اطمنح حح–ان هنح كظشظ حح–(حظ.ححاابطحا هظئ.حح219املغحط  هح)ححأراطااقح •

ح(حظ.ح ح156ا هظئ.حاملغحط  هح)ح-طااقح ماثنح •

حا سع يان حنا فمكيحا حا االكنحا عابيظ.ح(ح ل حح160انفرح ا اح)ح–طااقححا نخيبح •

ا االكدنحا عابيدنحح–ءد كاظحح–ا  ظشداينححاألكي يدنافظة نحار مظكح  ظح مكيحا حثالثنحيك حا االكدنح

حا سع يانح 

ح(حانظةرح مكيانححا :4ت جمحةي ظح)

حا  ظشاينح حاألكي ينانفرحطااميلحا حا االكنح -

حانفرحا تنفحا حء كاظح  -

حانفرحا هظئ.حا حء كاظح  -

حا سع يانح حنانفرح ا احا حا االكنحا عابي -

 

 التربية والتعليم

ححإ دد حإضددظةنت جددمحةدد حافظة ددنحار مددظكحجددظاعتيحح)حجظاعددنحار مددظكح(حكح)حجظاعددنحا فل جددن(ح

اهدظكبححةدا حار مدظك،حكاندظاحادظحاأل  د.حاإلادظمكظليدنححاألاليدنا اعظامحا تهنينحك ميحاححا كليظ ح

اعلاديحححإ دمايحاعظادمحح4امكءدنحثظ  ادنحكح584ككادظ حارطفدظ ححح47كامكءنحابتمائيدنححح1201

حكا عمامحاححا اعظامحكا اماكسحا ا نين 

 

 الصحة  

(ح161اهدظكبح)ححا د حادظححبظإلضدظةن(حاستشدف حح15املغح ميحا استشفيظ حة حافظة نحار مدظكح)

حااظ حبف ح ظم 

ح

  



 

  
 

2022الخارطة االستثمارية للعراق 64  

      

  السياحية األماكن

ا مفيددداا ححأجادددلحإ دددم حبحيررررة الثر:رررار:

ةدد حا عدداا  حتشددكلتحبعددمحبنددظ ححاربدد نظ ين

ءظااا حألغاا حا ا حكا سي اةح ل حايظقح ءمح

ةيضددددظ ظ ح  ددددا حيجلددددنحكا فدددداا  حااكددددحح

ا ي ظحاححبغمايح ماحا فل جنحكا ااظي ح ا  ب  

ح.أكحاححءظااا  ح

ح

 

 مظكةح ححادنخف حححا : الحبانية بحيرة

ا  ندد بحاددححامانددنحا ااددظي ححإ دد اهدد ح

اليددظكحاتدداحاكعددبحح3,3 غددا حردد قح

  داحححإ د اليظكحاتداحاكعدبحححح2,7ححكإ ظية

ا فاا حة حا ء.حا صدي  يحكادت.حا دتفك.ح

ةددد حادددراحا اشددداك ح دددححطاادددقحءدددمةح

بمفيداةححححا ااظي حكتتصلحبفياةحا فمظ ين

مح دددححطاادددقحجدددمك ح ا دددازازةحجن بدددظ

ح26بفياةحا دازازةحا تد حتتسد ح خد قححححإ  ةح ححطظانحر قحبفياةحا فمظ ينححكتصايحا ايظقحا  ائمح

 . ل حارقحا مفياةحاماننحءيظ ينحكأ شأ حاليظكحاتاحاكعب ح
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   محافظة واسط 

 

 نبذة تاريخية

تقععمحافظة ععسح وسععاح سععاحورعععيوبح ءععي حةعع ح  ظ  ععظح

 جياععسحح٨٦ح جياععسح تععاح  ظ  ععظحةعع حسعع سح٧٨قععما ظحسعع سح

وحًماععمدوح ورععد.دقحق عع حبمحسععدةحت عع  سححإلدورةرتكعع محاقععيد

اما ععسح وسععاح اععموحووسععاحاععع دح رععيحا قعاععظحورععم حات سععاح

 ق عع حبا ععظحسعع   ح وسععاحومحا قعاععظحات سععاححقححورعععيوب

(حح٤٢٠بكثعععيحاعععلح ح ععع لحورك ةعععسح وردلعععيةح رھ فظة عععسحب   عععسحتظراه عععسح  ععع حا ًعععمحة اعععظح

دح دحویياععظ ور وقعععسحً عع قحءععيبححورشظخلععسححاما ععسح وسععاحورتظراه ععسحوآلیععظرحب  اععظ،ح اععلحا قعععظ

 تعع حاععيال(حور وقععمحءعع ظدحق ععظ ح ععمرةح ا قععمحتعع ح ور واععس(حور وقععمحح رععيور فظة ععسح ظإلفععظةسح

 ة حنظ  سحوأل يورقح

 

 الموقع

تقععمحافظة ععسح وسععاحةعع حورجعع  حورج عع   حاععلحور  اقععسحور سععايحاععلحورعععيوبح ايك  ععظحت ثھعع ح

  وععمودحاععلحة ععسحداععظريحكععاح ععلحورعظبعع سح وععمود،ح تفععم ظحافظح(ح١٧٢اما ععسحوركعع بح تدعععمح 

(حكعععاح افظة عععسح  حقعععظرح٢٠٦ععععمح  اعععلحورج ععع قحافظة عععسحا  عععظمح ورتععع حتدح،ورشععع ظد

(كععا،ح ً   اععظحوروي عع حح٢٧٤ ورععيحبي اععظحافظة ععسح ظ عع ح ورتعع حا لعع ح  اععظح حح،(كععا٢٠٤ 

،ح تقععمح رععيحءععيقاظحورفععم دحورم ر ععسحرھعععيوبحاععمحكععاح(١٩٢افظة ععسحورقظدسعع سح ورتعع حتدعععمح ح

ح ايومق

 المساحة

   ٢(حكا17.153تدھغحا ظ سحور فظة سح 

 السكانية  الكثافة

 (حن  سق١.٤٠١.٤٤٢ حعاقمرح مدحسكظمحافظة سح وساح 



 

  
 

 2022الخارطة االستثمارية للعراق  66

      

 الرئيسية المدن

  نظ  سح وسا،حنظ  سحء خحسعم(ق ظ حورك بح -

ح نظ  سحوو يور(ق ظ حور ع ظن سح -

      ح نظ  سحور  ةق سح،حنظ  سحوردشظئي(حق ظ حورف  -

 نظ  سحًلظم،حنظ  سحزر ظط س(   رةق ظ ح مح -

ح نظ  سحور   ماس،حنظ  سحورشف   س(حق ظ حورل اية -

  نظ  سحتظجحورمال،حنظ  سحورد ن (ق ظ حورع ا اسح -

ح

 

 الرئيسية االنشطة

حور رو س -

حتي  سحور ظء س -

حوستهيوجحور  احورهظم -

حور   محورفم د ح -

  

 المحافظة اقتصاد عن لمحة

 وسععاح ك ناععظحب  ععسح   ورد ععظحور عمن ععسحة عع.ح ععلحا ورد ععظحوراد ع ععسحو حتت  عع حافظة ععسح

ح(ةا ًععمحة اععظحو ت ععظط حن اعع حكد ععيحات ثعع حةعع ح  قعع حوأل ععمقحةعع حنظ  ععسحوأل ععيورح  قعع ح ععمر

ور عع ودحح رععي و ت ععظط حاععلحوروععظزحوراد ععع حور ععيتداح ك  ععظبحوو ت ععظط حور  اعع ح ظإلفععظةسح

ك ععظحح،وردعع روح وراععظ  ب،حورجعع ح،حاثعع حووسعع   ححوإلنشععظئ سوأل ر ععسحوألسظسعع سحرھلعع ظ ظبح

ورعععظر حر هتھععمحور فظبعع  حح  نتظًاععظت تععظزحور فظة ععسح عع ةيةحووروفعع حورلععظرفسحرھ رو ععسح

 ورشععع يح ورععمرةح ز ععيةحورشعع لح ورقاععلح ببعع ظ حات   ععسحاععلححوإلسععتيوت ج سحكظرف اععس،

حراظور فظة ععسحاععلحءعع ظحبروفعع دًھععسحةعع ححناععيح ور  وكعع ح  عع حا ععيحور  وكعع حكد ععظت لحورت عع ر

ة عع.ح ععلححورععمً  ح،حناععيوروععيو ح حناععيكععاح ظإلفععظةسح رععيح ًعع دحح٣٢٧ رععيحً   اععظح اعع دح

ححقنايحورك.دحور  س  ح اه  محور  ظهحورج ة س

 

  

 سد الكوت 
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حور فظبععع  حرھ رو عععسحورلعععظرفسحور رو  عععسحور  عععظط حاعععلحور فظة عععسحتععععمح الزراعااا   القطاااا 

حقحورشھةحح كمركح ورقالح ورمرةح ورشع يحورق ححاث حووستيوت ج س

ح وقتلعععظدححورععع ط  حر.قتلعععظدححكد عععيةحو   عععسح وبححورف  ون عععسحورثعععي ةحتععععمح   الحيوانياااة الثاااروة

ح ظنتععظجحور فظة ععسحاي تشععتحورلعع ظ  حرھقاععظ حوو ر ععسحور عع ودححتعع ة يحةعع ح ت ععظ احور فظة ععس

حقحورع  ح ا ظ  حووس ظوح  ق دحورم وًلحرف م

  التحتية البنى

 الكهرباء 

تععععمحافاعععسحور   ماعععسحاعععلحور شعععظرامح

وركاي ظئ عععسحوركد عععيةحةععع حورعععد.دح  ععع ح

د ن عععععظ،حح٦5٠ت تعععععمح ھعععععيحا عععععظ سح

  عععموبحت ر ماعععسحبر ععععظحت عععاحسععع ح ح

  ععمةحا وععظ وطحركعع حح٣٣٠ اظقععسحا اععظح

ونتعععظجحكععع ححدھعععغاححوفعععظة ت لح   عععمت ل

حا وظ وطق٦١٠ححا ا ظ

 

 والتعليم التربية

 كھ ععسحوركعع بحورجظاعععسح كھ ععسحكھ ععظبحو ھ ععسح(ح٣ ت ًععمحةعع حافظة ععسح وسععاحًظاعععسح و ععمةح 

(ح٧5٤  عععمدحاعععلحور عظ عععمحورتق  عععسح  وواعععظمحوركعععظلاحوو ھ عععسح كھ عععسحور وسعععا حوو ھ عععس(ح

 ق  مدحالحور مورسحور ا  سح ور عظ محورتق  سح(حامرسسحیظن اس٢٢٢امرسسحو تموئ سح  
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 الصحة

حاؤس عععسحبعععف س(ح٤٧  ح ب ھ عععس(حا تشععع  ظبح عع لح ك ا عععسح١٠تفتعع  حور فظة عععسح ھعععيح 

حق(ح  ظدةحطد سح ءعد س٣٣  

 والمواصالت الطرق

ت ًعععمحةععع حافظة عععسح وسعععاحءعععدكسحطعععيبحرئ  ععع سحتعععي احور فظة عععسح ظرعظبععع سح وعععمودح

طياعع حرئ  عع حاععي احح رععي ظ عع (ح ظإلفععظةسححح،ا  ععظمححح،ح   حقععظرحوألخععي   ظر فظة ععظبح

ح لحطيا حا  مح مرةحورفم د قحوإلايون سور فظة سح ظرفم دح

 

 السياحية األماكن

ورتعع حت تھععكحور فظة ععسحورعماععمحاععلحور  ععظط حوألیياععسح ورتظراه ععسحة عع.ح ععلحور عع وروبحورما  ععسح

ح ھيح   محور فظة سقحتت ز 

 

تقعععمحور ما عععسحً ععع قحءعععيبحح-  التاريخياااة واساااط مديناااة

 جياععسحح٨٣ وسععاح ومحتععظراخح نشععظئاظحاععع دح رععيح ععظمح

ح  و ععسحور ما ععسح ععموورشظخلععسح رععيحا ا ععظحح ععظ اععلحبیظر

ورتععع حاعتقعععمح قناعععظح قظاعععظحور مرسعععسحورتيو  عععسحةععع حاما عععسح

ح وساق

 

اقععمحايقععمحح-الجبياار  اباان سااعيد الجلياا  الصااحاب  مرقااد

ورلععفظ  حورجھ عع حسععع مح ععلحًد ععيحةعع حق ععظ حورفعع حنفعع ح

كععاحً عع قحوركعع بح  عع حاععلحببععفظقحوإلاععظمح ھعع حح٤٠

دحح  ھ ععع حور ععع.م(  تدھعععغحور  عععظ سحوركھ عععسحرھ عععياحح ظر عععظ

يحاععلح عع شععيةحوو حاتععيحاي ععمح اعععمحالععمرحًععمقحركث

حقور  ورح ظوفظةسحوريحوقظاسحور ايًظنظبحوود  سح ورشعياس
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اقعمحايقعمحور عع مح تعظجحورعمال(حةعع حنظ  عسحتعظجحورععمالح ءع ظدحافظة ععسحح-الاادين  اجتا االماا  مرقاد

كععاح ععلحايكعع حور فظة ععسح اعععمحالععمرحًععمقحركث ععيحاععلحورعع  ورحا ععظحح١٠٠ وسععا(ح ھععيح عععمح

حا شاحورفيكسحور  ظ  سق

ور قععظمح ھععيحوراياعع ح عع لحور ع ظن ععسح ح وركعع بح(ح،حاقععمحح- السااال  علياا  المهااد  االمااا  مقااا 

(حك ھععع حاتعععيودح٢٢(حك ھععع حاتعععيود،ح  عععلحاما عععسحوركععع بحنفععع ح ١5ور ع ظن عععسحنفععع ح ادععععمح عععلح

ح ا  رهحورعمامحالحور  ورحة حور  ظسدظبحورما  سق

اقععمحفععياححور ت دعع حةعع حق ععظ حور ع ظن ععسحةعع حافععظةهح وسععاحح اقععظمحة عع حاايًععظمحح-المتنباا  

 ور قععظدحورعععيوق  لح ورعععيقحا ععظححوألد ععظ ور ت دعع حورشعععي حةعع حكعع ح ععظمح  ف عع رحورعماععمحاععلح

حا شاحورفيكسحور  ظ  سحة حور  اقسق
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 محافظة بابل 

 نبذة تاريخية     

حكم    أيامعاصمة البابليين    بأنهاعرفت قديما محافظة بابل  

مابين النهرين  أقالي حمورابي حيث كان البابليون يحكمون 

تحممت حكمم  حمممورابي  األولمم وحكمممت لممالة البممابليين 

( قبل المميا  فمي ممظم  معاتمماب ممابين 1792-1750)

 النهرين .

 لإلنتمما وتمتبممر همملم المحافظممة مممن المنممات  الر ي ممية 

ومركزهمما  األثريممةالزراعممي والينيممة بممالمواقر التاري يممة 

الحلة وتتمتر المحافظمة بماما ب المترمارية متممد ه منهما 

 .ية والرروه الحيوانية والزراعةوالرعاف واألثريةال ياحة الدينية 

 

 المساحة 

  2( ك  258,5تبلغ م احة محافظة بابل )

 

 الكثافة السكانية

 ن مة  (2.093.416)يبلغ عد  لكان المحافظة  

 

 المدن الرئيسة 

 )ناحية الكفل ، ناحية ابي غرق(قضاء الحلة  -

ناحيممة ا مممام ،  )ناحيممة الموممرو  ، قضمماء المحاويممل -

 ناحية النيل (

)ناحية العال  ، ناحية المدحتية ، ناحيمة قضاء الهاشمية   -

 الووملي ، ناحية الطليمة(

)ناحيممة لممده الهنديممة، ناحيممة  ممر   قضمماء الم ممي   -

 الص ر، ناحية ا لكندرية (

 

   االنشطة الرئيسية

 الصناعة -

 المن و اب  -

 تربية الماشية  -

 الحبوب  -

 التمور  -

 ال ياحة -

 مسلة حمورابي 

 اسد بابل 
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 عن اقتصاد المحافظةة لمح

حيممث توممكل م مماحة ا را ممي الر ي ممية فممي المحافظممة  األنوممطة أهمم تمتبممر الزراعممة مممن 

% مممن  15مممن الم مماحة الكليممة وتوممكل كميممة الميممام الواصمملة لهمما  %70الصممالحة للزراعممة 

منهمما الوممركة  ةلمامما ب صممناعي أخممر  أنوممطة، كممللف فممان هنالممف ميممام نهممر الفممراب 

 رهياكممل الحممافاب وتاممم تنممت التممي  اإللممكندريةفممي والممممداب لصممناعة ال ممياراب المامممة 

 –)مممممل ن ممي  الحلمممة  إلممم  باإل ممافةوهنمماا المديممد ممممن الوممركاب الماملممة  المركبمماب 

ممممممل  – هلممممنت ال مممد اممممممل  –ممممممل النوممما والدك مممترين  –شمممركة الفمممراب الماممممة 

 المحاقن النبيله( .

 

 البنى التحتية 

المحافظممة مباشممره إلمم  الانمموب مممن بيممدا  وبالتممالي فهممي مرتبطممة بمممده تممرق متو هممة تعممر 

ربط مدينممة الحلممة تمم هالماصمممة ومنممات  أخممر  مممن المممراق وهنمماا تممرق مباشممرنحممو 

بمحافظمماب كممرباء والناممي والديوانيممة و والممط وي تممرق المحافظممة خممط المممرور ال ممرير 

 بيدا . –بصره 

 

 التربية والتعليم 

الكليممة  إلمم  إ ممافةال ضممراء العالمم  فممي محافظممة بابممل  مماممتين  اممممة بابممل و اممممة 

مدرلممة ابتدا يممة  881مممن  وأكرممر األهليممةالتعنيممة والممهممد الفنممي والمديممد مممن الاامممماب 

 إعمممدا  مدرلمممة ثانويمممة وخم مممة مماهمممد  383ممممن  وأكرمممر 46فممما   ريممماال ا تعمممد  و

 مملمين والمديد من المماهد المهنية  .

 

 الصحة

 صحي . ( مركز111يعرب ) ماو  م توف 19في محافظة بابل 
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 االماكن السياحية

كمم  شممما  مدينممة الحلممة 5تعممر علمم  بمممد  :اثااار باباال  

وغمممدب أشمممهر مدينمممة فمممي الممممال  العمممدي  والحمممديث 

لمميما بمممد اكبممر وأصممبحت أعاوبممة المممال  العممدي  و 

خممل  ات مما  لهمما علمم  يممد الملممف البممابلي الموممهور نبممو

ق.م( حتمممم  صممممارب عنممممممموان  562-605نصممممر)

ا، ت مممم  بممما  بابمممل الرافمممدين  ميمهمممحضممماره وا   

 .من عاا   الدنيا ال برتمتبر ألوارها و نا نها المملعة كانت ، )بابلونيا (

 

كمم  ، وبر همما المممدر   15الانمموب مممن الحلممة بزهمماء  إلمم تعممر مدينممة البممر   الباار  

عامممة شمماهعة فممي الطريمم  مممابين الحلممة والكفممل والمممها الحممالي )البممر ( تحريممي أللمممها 

لممومرية ممناهمما ولمميي البحممرو أو قممرن البحممرو  ت ممميةابلي العممدي  وبورلممياو وهممي البمم

كونهمما كانممت تعممر علمم  حافممة غممدير أو 

 بحيره .

 

علم  م مافة   اآلثمارتعمر هملم    اثار كاي: 

كمم  شممرق 6كمم  مممن مدينممة الحلممة و13

مدينمممة بابمممل األثريمممة ومنهممما  قممموره 

و وهممي الزقمموره ال اصممة ةوأنيممر كدرممم

 .بهيكل )أيل بابا( اله الحرب 
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 محافظة كربالء المقدسة

  نبذة تاريخية

،رإ ووولرة عاووو رة  ووول   يعوووتاريووولمييرة   ي ووو ر

ك  وو ركوو  عنريع وو ررإنويوو بر عووبرة  وول    ر

موو رة  ل   وو ررأصوو ال(روهوو رك  وو رةإل وو )قوو  ر

موو رك  وو ر)كووتمرر م حتيوورإناوولة ق ي وو ر،روق وو ر

 ر  ع وولرمو ت وو رقوو بر ل   وو ر ل وو (رة ع   وو

،روهووو ر ةررةمخرم وووت رنق ووو ريحووو  رق ي ووو 

،ر رة ك  فوو رويتووووق الرموولنرة فووو ةرر اوولرة  توولي 

وةهووومرمعوول مرم ي وو رك  وووعنرة  ق دووو رم قووو ر

رة  ووو ة حتووو  ر   ووو رة توووع روم قووو ررةإلمووول 

 صوو رةي  ضوو ر  ووت رة   ي وو روقصوو ر وو عتنررأيضوولة ع وولعر   وو رة تووع رويقوو ر  اوولر

ر.ألث ي ة ري  روم طق ركاتفرة طلمر  ر  

ر

 الموقع

م رنا رة ف ةرروريح  ر الرم لطقرزمة   رما  رررةألي  يق رمحل ظ رك  عنر  رة ولنبر

يقو ر.ر و ر و  رة  حصتم ر   الرو و  رناو رة فو ةررررم رثعثر الرريد  لرم رة وا رة ش ق  

 غ ةا،رويح هلرم رة ش للرمحل ظو ر كمرإ لرة و ت رة غ   رم رة علص  ر105ة   ي  ر  لر ع ر

ومو رة غو  ر لايو رة شول ررومو رة شو مرمحل ظو ر ل و  ة  وو  ومو رة و وت رمحل ظو رةين لم

ر33ام  رو و ر و خرر44  رطتلررة تعتاي ،رويق رة   ي  ر  ل وأمةض رة    ك رة ع    

ر.ام  

 

ر.رر2كمر5034متل  رمحل ظ رك  عنرنحتر ي  غرالمساحة:

 

(ر1.241.237ي  وووغر ووو اردوووكلنرمحل ظووو ركووو  عنرمووولريقووولم ر): السةةةكانيةالكثافةةةة 

 . نت 
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 المدن الرئيسية : 

 )نل   رة حت    ر،رنل   رة ح (ررقضلنرك  عن -

 قضلنر   ري  رر -

)نل   رة و ولرة غ   ،رنل   رقضلنرة ا  ي رر -

 ة خ  ةرر(

ر

 

 

الرئيسية   األنشطة  

 ة ت ل  ر •

 يك ي رة  ف ر •

 ة ت تمر •

 ة ح ض لررر •

 ة زمة  ر •

رمصلن رة تع  بر •

 

 البنى التحتية : 

يت  رط يقلنرمئ ت لنري  ةنر  رم ي  رك  عنرة ط يقرة   ت رم رة و ت رم ر غ ةاري  ر

ك  عنرثمريتت  رررإ ل   رك  عنرويتت  ر   رة  و روط يقرآ  ري ت رغ  لًرم ر ل  رر

ة    ك رة ع    رة تعتاي روة    ك رررإ لة  ع  رة ح واير)ر    (ررررإ ل   ر  ت رةين لمرر

رودتميلر.ة ال    ررةألمان  

 

 التربية والتعليم : 

و لمع رر ك  عنر ك  عنر لمعت  ر لمع ر وررأه   ر ة ت ةئ  رررر532ة   تر   اروم مد ر

ة  ع    روة ع ي رم رة  عله ررإل  ةارمعله رر5م مد رثلنتي رور233وررر43ميلخرةيطفللرر

روة   ةمعرة  ا   .ر

 

 الصحة:

(رم كزر51(رمتتشف لررو)ر8ة  ق د ر تة  ر)ي  غر  ارة  تتشف لرر  رمحل ظ رك  عنرر

ر.رصح 

 

 

 

)عليه السالم(  العباس  االمام  ضريح  
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السياحية األماكن  

 كربالء 

ة ق ي  .رر ة ع ةق  ر ة   نر م ر ك  عنر م ي  ر يعت  ر

ةألمل ر م ق ر و تار اي   ر حكمر مكلن ر و    ي  ر

ر وم ق ر )ع(ر  ال،ر رة   ة حت  ر ة ع لعر    رر

ر  الرر ة  ت تا ر ةألث ي ر ةألملك ر أهمر وم ر ة تع ر

ره :ر

 

األخيضر: ةأل    رر حصن  م ر ة  ع مر هذةر يع ر

ة شل ص ر ة   ل   ر ر،ةألث ي ر ة  ر م ر عل مروهتر

ة عتك ي رة    ز ر  رة ع لم رةإلدعم  رم ر  ثر

و تبر  ر  رر ة ع ةمر ير  ر وة ا  د ر ة تص  مر

ة حص ر  لر يق ر وةإلدعم ر ة ع   ر ة تط ر

رط يقرصح ةويري   رة ع ةمر ل عل مرة خلم  .

 

 

ة  ح   ر  لر ع رررريق رر :الرزازة بحيرة رر18هذهر

ر ة  ؤاير ة ط يقر و  لر ك  عنر م ر ررإ لركمر

كم،رر30كمرو  ضالرررر60ةي  ض روي  غرطت الرر

د ل   ر م طق ر ة و    ر ة تةدع ر ة  ح   ر هذهر يع ر

م لمد ر تلرر ة  ةغ   ر  ر يقص هلر ررأنتةعرهلم ر

ر. ةألد لكة  يلض رة  لئ  روهتة رص  ر

  

 

ريق ررتمر: عين )  لث (ررر ي  ر ة   ي  ر   ر هذهر

ك  عنر  لر ع ر غ   ر وه رر67)ر  ت ر كم(ر

ر م ر يح   ر ،ررأثلمر ضلمي م طق ر  يق ر  لر

ة اض  رر وة  ر  ر ةك  ر ي  ر نل   ر   ر ويعت  ر

يشتا ر غل لررة  خ  روة  تلي  روي تلزررررإ رة غ    رر

ة     رررر  و للرم لظ هلرو ط برهتةئالر  ر ص 

م لهالرر وغزةم ر ي تل روة خ ي ر ة ت ر ة  ع ن  ر

ة خ ت   يزي ر  لر ًرررم ر  تنرط  ع  ر و  ررر.   ل

ة   طق  يضمرررر،هذهر د ل  ر مو  ر  ق رررر20ةنشأر

ر.رإ لر  ةئقروةدع رإضل  ررد ل   رو   مرومطعم
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 محافظة النجف االشرف
 

  نبذة تاريخية

ثددالنجففمدينةنففردخيةة وففردد خ  فف  يركففًاثدافياوففي

ثدافففف د  فففف د ثد خجيةةففففيثد هةااوففففيدد ييففففي  دةنوففففي

العففرا ود خفففىدااففةدةاتوففرديرخاعففردافف  داة د

ةياوففرداحففوطردخلفف دااففةدالجلففردالرفف يلوردالرففر ورد

اافففةديف فففر د ادمدالحفففجهد يفففبدالجلفففردال رتوفففرد

ددااةدتطردالنجمد.

طيلفف ددأتفف اافف داتففبدداإليففيه ة جففنداولففيدير ففند

يففبدالففً اةديففبدكفف دد)ع(د  فف دخحفف ف  دال جةففوب

دتففيعدالعيلم.

      دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 الموقع

ال طياظففيادال فف دخفففىدافف د  فف دجنفف عدالعففرا د خفففىدااففةدحياففردالل فف رددإحففن  فف د

هدافف  ديحفف   دد70كففمد خرخاففىدال نةنففردد161ال رتوففرد خ عففنداففبدالعيدفف ردت ففناددتطفف ال د

دكم.د80 لحدال طردخطن يديبدالر يلديطياظردكرتجءدتط ال د

 

 المساحة

د .2(دكم27.845خ اغديحيحردال طياظردتطن دد)

 

 (دنح ر1.500.522) ة اغدانددالحكين:  الكثافة السكانية

 المدن الرئيسية 

 )نيحوردالطونةةرودنيحوردالر كر(د  يءدالنجم -

 )نيحوردالع ي وردودنيحوردالطرةر(  يءدالك ارد -

)دنيحوفففففردالطوفففففر ودنيحوفففففرد  فففففيءدال نفففففي ة د -

 ال ر يعدودنيحوردالفيد ور(

 

 

 

)عليه السالم(   عليضريح االمام   
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 الرئيسية  األنشطة

دالحويحرد •

دالًةاارد •

دخرتوردال يشور •

دال جية د •

 

 البنى التحتية: 

ثدد • يطياظففرددإلففةيطياظففردتيتفف داففمددإلففة جفف ددطرةففيدة وحفف دة  ففنديففبديطياظففردت ففناددجن تففي

 النجمدك يدة جندطرةيدآخردةرت ديطياظردالنجمدت طياظردكرتجءد.

 الن ل د.)ع(داا دداإلييهة جندا دال طياظرديليةدد •

 

د:دالتربية والتعليم

اففندد(دينة ففردات نا وففرد 616ة جففندافف ديطياظففردالنجففمدجييعففرد احففن د)دجييعففردالك اففر(د )

يعا ففوبد العنةففنديففبددإاففنادد(ديعي ففند4(دينة ففرداين ةففرد د)322) د(45)ةةففي دافطاففيلدد

دال عي ند ال ناةسدال لنور.

 

 الصحة

د(ديركًددط دد76ايهد )دة(ديح را13يطياظردالنجمد)د خ جندا

 

 السياحية : األماكن

 

 :دعلي )ع( اإلماممرقد  .1

ي ا فففىدالحفففويحردالنةنوفففردالففف مددأ فففمةع  فففرديفففبد

ث.د40ةح ف  دح ال د)  (دياو ندها رد ن ةي

د

د

  

)عليه السالم( علي  مرقد االمام   
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 د :الرحبة خان .2

ةففففىدخفففيندالرح فففرداافففةدطرةفففيد

الطففففقدالفففففنةمدت نلفففففردين ا ففففرد

دإلففةكففم(دح ففةدة فف د30تطففن دد)

 رةفففردالرح فففر.د تنففف د ففف ادال فففيند

دد.دتيلطجرد الجصد

 

د

 

 

 

 د :المنذر قصر النعمان بن  .3

ةع  فففرد  فففردالنع فففينديفففبدالف ففف ةدال ففف دخعففف ددل  اكفففردالطوفففر دالفنة فففرد د لفففرد

  فف داإل ففجهددشفف ندك وففردافف دال ففيةة دالعرتفف دافف دا ففرديففيال نففي ة د ال فف دكففيندللففيد

شيخ فففردخحفففيةردأحفففنا دال فففيةة د خ فففيح  د خ نفففةدالرفففعراءددأاية فففي  فففندتفوففف د

 . ت طجلليد آاية ي
 

 خان الرحبة 
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 محافظة المثنى 

  نبذة تاريخية :

نى نررظ احنىترر ححأوىرر تعتبررمحافظة ررمحنى منرر حارر ح

حا تلفررمحةرر حب رررحتظة   ررمحنإلنسررظ نسررتن ن ظح

ة رروحوتررواح لررظةحى سررتن نظاح بررم محةرر ح ظ  ررمح

نسرررتن  حنىسرررنام ن حح رررظنىسررر ظولحنىبنن  رررمحة 

،حنإلىرراحنى ررظالحابررالحنى رر   حةرر حنىنةءررظ حةرر ح

بضررظةناحاررظانعحنىعو رروحارر حةانا ررظححوأا  رر ح

بضررظةلحت  ررظاح   ررنةحح،نى ررن حإىرر شظخصررمح

حأسرررظى رحتطرررنةححإىررر ح ظإلضرررظةملف رررظلحنمتت ظ  رررمحىنى و نرررمحونىع رررمن حونى رررننن  حنى ن  رررمح

حىلفضظةلحنىسنام مح.حنألوى  امحنىظةن محون محنىميحا ظحتعالحا حاو نمحنىنةءظ حنمنط

ح

حالموقع

ت ررمحافظة ررمحنى منرر حتنررنعحاررمعحنىعررمن حو لرر حأ ررمنوحنىسرر الحنىمسررن  حوتتبررظ  ححححح

اترررمنحوحةرررن حسرررط حنىبفرررمح،حح220ح–ح70اع رررمحأتظن  رررظح ظةتفظ رررظاحتترررمنو حارررظح ررر  ح ح

و  رررمحاررر حخ ى رررظحن رررمحنىفرررمناحوتفم ظترررئحو عررروحنى صررروةحنى رررظ  حنىنب ررروحإلارررمن حةيح

ظصرر مح اررون حتنن ررظ حوتعرروحلررظن حنءبررمحءررمح رر حنىع270نى فظصرر الحنىظةن  ررمحوت ررمح لرر ح عرروح

افظة ررمح عرروحنمنبررظةحارر حب رروحنى سررظبمحواناح ررظ محصررفمنويحوامءظ ررظحاضررظ حنىسرر ظولحح

وت تلرراحنى فظة ررمحبرروو ن حإ نة ررمحاررمحافررظة ت حنىنبرراحونىو ننن ررمحارر حنىبرر ظعحونىبصررملح

حوايحاررظةحارر حنىبررم حونى  لرررمحنىعم  ررمحنىسررعن  محارر حنىاررمعحوتررظ نحارر حافظة ررمحنىبصررمل

حو وىمحنىرن  حا حنىبننع.

 

 المساحة

%حاررر حاسرررظبمحنىعرررمن حح12وحوت مرررالحح2ءرررمح740.51تبلرررسحاسرررظبمحافظة رررمحنى منررر ح ح

ءرررمحام عرررظحاررر حح47000ة  رررظحتبررراالحنىبظ  رررمحنىتررر حت مرررالحانط رررمحشررربئحصرررفمنو محبرررننى ح

ح%حا حنى سظبمحنىرل محىل فظة مح.ح91اسظبمحنى فظة محنىت حتاط ح

 

 نس م( 824.831) بلسح و حسرظ حنى فظة محاظح  ظةعح:  الكثافة السكانية
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 المدن الرئيسية 

   نظب محنىسن مواضظ حنىس ظولح -

  نظب محنى بو،حنظب محنىنةءظ ،حنظب محنىنب  ،حنظب محنى  عواضظ حنىما ممح -

  نظب محنىبص موحاضظ حنىسل ظ  -

  نظب محنىوةنت وحاضظ حنى ضم -

ح

 األنشطة الرئيسية 

 نىظةن مح •

 نىصنظ محوخظصمحنمس ن حونىطظ ن حونى  ظءالحنىرننرم ت م •

حنىصنظ ظاحنمست منت مح •

حنى نتبظاحنىنفط محونىترم مح •

 تم  محنى ننش حونى نتبظاحنىف ننن م •

ح

 عن اقتصاد المحافظةلمحة 

تتصررراحنى فظة رررمح ترررنةمحنى رررننة حنىطب ع رررمحونىببرررم محى سرررتم ظةحوخظصرررمحةررر حنى طرررظ ح

حوإنتظترررظنىصرررنظ  حى رررظحة  رررظحاررر حنى رررنن حنى رررظ حنى ترررنةملحوةخ صرررمحنىرلفرررمحنسرررت منتظح

نىرلسرر محنىترر حتسررت و حةرر حصررنظ محنمسرر ن حوءرربىاحتمسرربظاحامءبررظاحنىرلررنةححءظألببررظة

ةرر حصررنظ محنى لرر حء ررظحوت تررظاحنى فظة ررمحونىصررن  ن ح لرر حشرررالحامءبررظاحالف ررمحتسررت و ح

 رمررملح سررظت  حنىن  ررالحونى ناررمحنىسرر ظب حنى ت  ررظح  م  ررظحارر ح ف ررملحسررظو حو عرر حنى منةرراح

ح.نىتظة   منىس ظب مح

وارروحبصررل حاننة ررمحنى ننسرررنح لرر حننضرر ظ حاناررمحنىنةءررظ حنىتررظة   حنىرر حنىتررمن حنىعررظى  حح

 ححا ظحن ط حىل نامحأ   محوس عمح ظى  محوس ظب مح.ح

 

 البنى التحتية 

ت تلررراحنى فظة رررمحاناعرررظحب ن رررظحةررر حتنرررنعحنىعرررمن حو لررر حنىطم ررراحنىرررووى ح ررر  ح -

 .حنىفوو حنىووى مح– اون حح–افظة محنىبصملح

ناح م صرررملحوحووترررن حافطرررمحصررر ظنمحىل رررظح–خرررلحنىسرررراحنىفو و رررمح ح ارررون ح -

 ونىعم ظا.ح

  ما الحة حنى ن .ححأىاح30اصف حنفلح طظامح -
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ة ررمحنىبصررملح بررمحافظة ررمحنى منرر حاررموةحنى ررلحنمسررتمنت ب حىن ررالحنىاررظاحارر حافظ -

 امءظحنىعظص مح اون ح.ححإى 

 

 التربية والتعليم :

ة ررظ ح ررو حوحوحاوةسررمحن تون  ررم496تنترروحةرر حافظة ررمحنى منرر حتظاعررمحونبررولحو 

اعل ررر  حونىعو ررروحاررر ححإ رررون حوحاعظ ررروح2وحاوةسرررمحلظنن رررمحو 154 وحو21 نم فرررظعحح

 ا ن م.محسةاوحح1نى عظ وحو

 

 الصحة : 

حوحامءظح ب ح ظ .حح57وحاستبف ظاحامحوتن  ح4ة  ظح 

ح

السياحية األماكن  

 رر ح ف ررملحاال ررمحاناحاررظ حاررظى ح :بحيرررة ورراوة 

ت ررمحةرر حافظة ررمحنى منرر حتنررنعحنىعررمن ح لرر ح

 عررروح رررولحء لرررناتمناحاررر حاو نرررمحنىسررر ظولح،ح

نىبف ررملحافظ ررمح فررظ لحءلسرر ح ب عرر ح ع رروحالرراح

نفسررئح نرروحءسررم حىسررم محتصررلرحنى ررظ لحنىرلسرر مح

حنى نتن لح ظى ظ .

 

 المدينة السياحية التاريخية : 

   انامحاو نمحنىنةءظ حنىتظة 

ح

 

 مدينة الوركاء االثرية 

 بحيرة ساوه 
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 محافظة الديوانية  

 

 نبذة تاريخية 

هـي إحدى محافظـا  لفرـتل  لسط ـل لف ــي  

ظهت ل م مدينة يضمها  هل لفعـتلق لفت وبي  

لفديولنيــة فــي لفاــتم لفشــامم الدــت لفمــي      

طيمت بها نهت لفرـتل  يعـتب بدـل لفديولنيـة   

لفزرلاليـة طتم از لفديولنية بخصـوبة لفمنـا    

لفمحيطة بها مما يؤهلها أم تكـوم  ـلة لفاـ ل  

ـــة بصــورة وـــااة طلفعــتلق  فســـكام لفمنطاـ

 بصورة الامة.

 

 الموقع 

ــة لفديول ــم محافظ ــتا ــل محافظ ــتلق طت و  ــوا لفع ــي  ن ــة ف ــتب   ني ــتب طء ــا لرف ا  لفنج

ــل ط ــ  لفماد ــة طباب ــار لفمشن ــي طذ  ق ــدىطه ــتل   إح ــت  لسط ــلمحافظــا  لفر ــا نه ــت به طيم

  .لسوتىلفرتل  طتم از بافزرلالة ءزرلالة لفتز طلفمحاايل 

 

 2ءم 507,8  تبلغ مساحة لفمحافظة بحدط  المساحة : 

 

 ( نسمة1.311.699) يبلغ الد   كام لفمحافظة ما ياارا :  الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

ــة  - ــا  لفديولنيـ ــنية  قضـ ــة لفسـ ــة  )ناحيـ ناحيـ

 لفدافعية  ناحية لفدغارة(

)ناحيـــة نرـــت  ناحيـــة لفبـــديت  قضـــا  الرـــ   -

 ناحية  ومت(

)ناحيـــة غمـــاي  ناحيـــة قضـــا  لفدـــامية  -

 لفمهناطية   ناحية لفص حية(

)ناحيــــة لفســـديت  ناحيــــة  قضـــا  لفحمـــزة -

 لفدنافية 
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 الرئيسية   األنشطة

 لفزرلالة )طفي مادم ها لفتز( •

 لفصناالا  لفا لئية •

 لفصناالا  لفنسيجية  •

ــة ) • ــناالا  لفمطا يــــ ــارل  لفصــــ  إ ــــ

 لفعج  (

 تتبية لفمافية •

ــدة  • ــي  لفمائـ ــدطل م طبـ ــوا لفـ ــاح فحـ لن ـ

 طمزلرع تتبية لر ماك

 لفصناالا  لرندائية )معامل لفطابوق( •

 لفصناالا  لفنرطية )مصر  نرل لفديولنية( •

 

 البنى التحتية  

ــوا باــدل   ــد  ن ــ  رئيســي يم  ــاك  تي ــ هن ــد  إف ــة طوــل  ــتيم م عــد  لفمســارل  يم  لفديولني

طتو ــد ثــ   لفجنــوا  إفــ البــت لفمحافظــة طءــ ف  وــل  ــك  لفعــتلق لفتئيســي مــم لفدــما  

 500مياــا طل  طثافشــة بطاقــة  300محطــا  ف وفيــد لفطاقــة لفكهتبائيــة لثنــيم منهــا بطاقــة 

ــا طل  ــدطف ميا ــة لف ــار لفديولني ــتءة طمط ــا لفد ــناالية منه ــتءا  لفص ــم لفد ــد م ــاك لفعدي ي طهن

ــام طاــناالة لر ــمن  طلفصــناالا   ــل لفب ــة طمصــنم نســيب طمعم ــة فلصــناالا  لفمطا ي لفعام

 .لفب تطءيمياطية طمصر  نرل 

 

 التربية والتعليم :

ــدة  ــة طلح ــي لفمحافظــة  امع ــ إضــافة تو ــد ف ــا   إف ــةبعــ  لفكلي ــد  لسهلي ــم لفمعاه ــد  م طال

ــي  ــد لفرن ــد  /)لفمعه ــدل  معاه ــة(  إال ــوم لفجميل ــد لفرن ــيم / معه ــة 666ط)لفمعلم ــة لب دلئي ( مدر 

ــد  ط ــا  الـ ــا ريـ ــة 249)ط (58)  لس رـ ــة ثانويـ ــافة( مدر ـ ــ  إضـ ــم  إفـ ــدة مـ ــبة  يـ نسـ

 .   لب دلئي....( أ را مؤ سا  لف عليم لرهلي مم )حضانة   ريا  

 

 الصحة : 

ــا ) ــريا  9فيهــ ــية 4)ط( مس دــ ــز تخصصــ ( متلءــ

 ( متءــــز  بــــي الــــاا73مــــم ) أءشــــتال  يــــة ط

)رئيســـي طفتالـــي طبيـــو  اـــحية فـــي لفاـــتى 

ــافة( لسريــــاب ــ  إضــ ــريا  3) إفــ ــة( مس دــ  أهليــ

  .لإلندا قيد  طأوتىالاملة 
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  محافظة ذي قار

 نبذة تاريخية

محافظيييياو  اييييق     يييي     إحيييي  هيييي  

وم كزهيييا   ااةييي دال و  ييي يخي    ا د  يييال 

هيي    ي ييج مق ييقا مايي     يي    أن إ يي تشيي   

مثيييي   ألث ديييالوت يييي ف بيييا م ييي     ق  يييي 

 ييييياال   يييييي  5000    د يييييال  أو م دايييييال 

   ييي  كيييان د ييي ابا   أل ض     يييييوا وهييي  

    قم دقن و يك دقن.

 

 الموقع 

محافظال  ت ي    حافظال م احال  و غلب         من   جاقم    جزء  لب  ف   ا  ذي ت ي 

  إلن ان    قطابا         ااطق أ    من    حافظال وت       غ  ف ونب    ف  و  نب  م حاذ ة

 و  ش أو  ك  داال      د ال و  حضا دال  ألث دال      ا ج     ش دال   حضا  و  أو   ف با وأ س

 وغ  ها.  

 2كج626,13ت لغ م احال    حافظال مح وا المساحة: 

 د يييا    د ليييغ  ييي ا  ييي ان    حافظيييال ميييا :الكثافةةةة السةةةكانية

 ( ن  ال2.132.149)

 

 المدن الرئيسية 

ناح ييال    احيياء  ناح ييال )ناح ييال  يةييو    ضيياء   ااةيي دال  -

     اخ ي  ناح ال  و (

)ناح ييال  ل ييال  يي    ناح ييال   اةيي   ناح ييال  ضيياء    فييا    -

   فج (

)ناح ييال     ييال   ناح ييال   ضيياء  ييق    شيي ق  -

ك ميييال ماييي   ييي      ناح يييال   فضييي لال   ناح يييال 

   اا (

)ناح ييييال   ح ييييا    ناح ييييال   ضيييياء   ج ييييادش -

   فبقا(

)ناح ييييال    و دييييال   ناح ييييال   ضيييياء   شييييا ة -

االثرية  مدينة الزقورة     غ  ف  
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 الرئيسية   األنشطة

   ز   ال  -

   ةاا ال )  با   ال و  ا  ج ال( -

 إن اج   افط و  غاز -

 ت م ال    اش ال -

  أل  اكة    -

 

 البنى التحتية

م  ييا و ط وهايياك  600تق يي  فيي  محافظييال ذي  ييا  محاييال كب ماخ ييال ح   دييال تايي   محيي وا 

م م ييي دقم ييا  أ يي  30هيي  محاييال   ااةيي دال   غازدييال ومةييف  نفييط ماا ييال  أخيي  محاييال 

 ما  حافظياو  ت مابيا    ي  و   ق ةيوو    اي   مين   ي ة مشي  ال  يا  ذي محافظيال وت   يي

  :وه      دال   ا   من   ا  دق    ح ث     جاو ة  ألخ  

      دي    و      ة ة- مغ  ا  ط دق -

    قو  -  ااة دال ط دق -

    دق ن ال -   فا    –ط دق     ا ة   -

    دق ن ال -  ااة دال ط دق -

      اوة- ط دق   ااة دال -

      ا ة- ط دق   ااة دال -

 .ما  اة ال مغ  ا  محافظال    ة ة د مط    ي   ح د       ك خط ما  حافظال د   ك ا

 

تق يي  فيي     حافظييال  ييام   ن ح ييقم   ن ه ييا  ام ييال ذي  ييا  فيي   التربيةةة لالتيمةةي  :

( م   ييال 1273)ميين د ييا    م كييز     داييال و ام ييال  ييقم  فيي   ضيياء    فييا   وهايياك مييا

م ل يي ن  إ يي  ا م اهيي   7( م   ييال ثانقدييال و555)و (40) ديياض  يطفييا    يي ا  م   خ ييال و

    با ال.و    د  من     اه  و      س 

 

 الصحة:

   ( م كز ط    ا .138( م  شف  مي و قا) 11ف با )

 القيثارة االثرية 
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 محافظة ميسان  
 

 نبذة تاريخية 

هييا دىييحا ظات اييتا دالييودي دالتي تيي  دا ييا   يي   

 ظوكزهييت  دإليودنتيي  ييا قييوي داييى ا حديي  دااييح ا 

 1976دالمييت و    يي  حديي  نةييو ابديي      ىيي  حييت  

 أصييي  أنكتنيييع  ليييوف  مات اييي  دالميييت و  يل  يييح 

ظمدكيي  ظتنييتن دا ييا  اياييع  إايي  سييمت  ظتسييتن يليييا 

 ظتستن   إا  تمت  لح 

ىتيييـ قييييك  دامي يييي  دام متيييز اةيييت نييييدو امحيتييي   

 ظوكيييز  ليييت و ظةيييك  د ةيييما كلتصيييم  اممدكييي  

سييييمتتا دالسيييييييييييييييييييييكتح  دام ييييح نا  ظيييي  دا 

(  دا ييييا  لتييييا ابديييي  وامتسييييتن  كييييي دانييييت ل  

ظلميحييي  ظييي  دا يييوا دايد لييي  حدييي  دظ يييحدا نةيييو 

 ابد  

 

 الموقع

  يي   ييا دا سييك دالتييي ا دانييو ا ظيي  دالييودي حديي  بيي تف نةييو ابديي    ىلييح حيي  دالتصييم  

  دألسيييمت  هيييا  ممييي  ظوكيييزد  لت ييييت ادماتصيييت  داز دحتييي   كيييك400 غيييحدا  ايييح ا 

 دامتقيييت     يييو ىق  ئوييييع   تسيييا ظييي  ظات اييي  داىميييوو  ظات اييي   دسيييق  مسيييتى  

ن ييق يم ييح ظيي   أنت تيي  ظات ايي   و  ييت    يمييو  تةييت مييق  إايي كييك(  يويييع يمييو يم ييح 200 

 داىموو  دا ت   إا دالتن  دانو ا ادمات ا  بتي ت 

 

 المساحة

   2( كك 16072 ىدغ ظستى ةت   

 

 ( نسم  1.134.968يىدغ ححا سكتن دامات ا  ظت ي ت ب   : الكثافة السكانية

 

 

 المدن الرئيسية  

  نتىت  كمتع(  ضتء دالمت و  -

  ضتء حدا داغو ا نتىت  حدا دانو ا( -

  نتىت  ستح دىمح داو تحا نتىت  دامتمين (  ضتء دامتمين  -

  نتىت  دالزيز(   ضتء  دل  صتاح -

 داكىتو  نتىت  دالحل  نتىت  داةتو(   ضتء داملو -

  ضتء داكا ء  نتىت  دامنوح   نتىت   تا هتقك(  -
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 الرئيسية  األنشطة

 دات ق   •

 داز دح   •

  و ت  دامتقت    •

 دامتتحتا داز دحت    •

 داسكو   إن تج •

  داي ي إن تج •

 

 التربية والتعليم :

 ييييت  حيييحا  ( ظح سييي  د  حد تييي  653 يبيييح  يييا ظات اييي  ظتسيييتن بتظلييي   دىيييحو   

ظلدميييت   دالحييييح ظييي   إحيييحدا ( ظلتهيييح 4( ظح سييي  وتنييييي    186  ( 31 دالي يييتل  

 داملتهح  دامحد س دامةتت  

 

 الصحة: 

 ( ظوكز يىا حت    80( ظس ن تتا ظ   بيا  6 تةت  
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 محافظة البصرة  

  نبذة تاريخية

البصرررثالث لررر لديبرررثلالعررررمل ررر لال رررثا لاررر ل

وت تبرررثل   ررررملال رررثا لحيررر ل رررلالال ررر   ل

،لوايرررر للال رررثا لاللحيرررللالر ررر لاالقتصررر اعم

 لررررخلالـليرررررررررررررررررررررررر لال ثهرررر لوار رررر  ل

للبصررررررثاللالبحرررررررررررررررررررررثيلالثيي ررررررررر ،

سرررريهلهوررر لو يرررث للدخرررث يثيرررثاللدسرررر ل

ه ل لعررللارر لال ترر لوه ررللهر يورر لسررريهله سررر لل

ال ررررثا ل،لخ الررررملال ررررث ،للدميثيررررثالارورررر ل

البصرررثالال ،ررررخ،لالبصرررثالال ا رررثا،لث رررثل

لال ثا لالب سمل،لال يح ل،لقبملال لم.

ل

 الموقع  

تقعل  لدقصخلجرل لال ثا ل لخلالض ملال ثهيمللشطلال ث لو للالر بثلالر ي لال يلعت ل لا ل

يملشر للالعرملال  و،لتب للاح  ،ملالبصثالللل110التق لللوثيلاجلملوال ثا ل  لالقثلمل لخله للل

ا لليمل  لالعرمله لاا،للو لحلوالاوليملاعلي لللل545ييللاتثال  لالـلي لال ثه لولللل55قثاهملالرلل

الرحليمل والحلوال شثق ً،ل اإلسالايمل إعثا ل وجرولرعمل جرله ًل وال لعهل ال  لاعمل ال ثهيمل الررل مل

الرثرخلغثه ً.لل واي   لشر الً،لواح  ،مل ق رل تشتثكلاعلي لا لاح  ،ت ل يل البصثال لرح  ،مل

لوت تبثلالبصثالاير للال ثا لاألوحللوار   لالبحثيلالثيي  .

عل  لال اوعملالجرلهيملالشثقيملا لال ثا لولو الالرلقعلدثث ل  لج  لدا لالق و لالج ثا  ل و لتق

لالرح  ،ملضر لاالاتلاالالصحثاويلال بيثل  لق رت لآسي لود ثعقي لوه لت ل لسي االالرر خلالج ف.ل

والبصثال  لالق و لالج ثا  ل  التثتبطلاعلهقيملاح  ،  لال ثا له ث لا بلالتتب ع لدطلالو لل

ل لل رو .لح  لالقث لوالب

 

ل2يم070.19تبلغلا  حملالرح  ،ملهحلواللالمساحة:

 

 (للل رم2.972.162ا لعق ر لل)ل:  الكثافة السكانية
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 المدن الرئيسية : 

ل)ل حيملالو رثم(قض للالبصثال -

 قض للاه لالـصي لل -

 قض للال هيثل)ل حيملس لا ل،لل حيملاملقصث(ل -

لل حيملالث ث(للل)ل حيملاللعثل،قض للالقثلمل -

 قض للال  ول -

ل)ل حيملالرشلا(للشطلال ث لقض لل -

)ل حيمل  لاللع لسليمل،لل حيمللقض للالرلعرم -

 طلحم(ل

 

 

 األنشطة الرئيسية : 

لالر طلوال  زل •

لالشح لالبحثيلوال  كلالحلعلل •

لال را مل •

لالصر    لال  اييمل •

 والبتثوييري وع  لالصر    لالثقيلملاث لالحلعللوالصل لواألسرلال •

 اص يللاألسر كل •

 

 المحافظة اقتصادعن لمحة 

لمت تبررثل رر  لالرح  ،ررملارر لالرح  ،رر  لالرورررل

 رر لال ررثا ل ورر لت خررثلهحقررلللالررر طلال ريررمل

وارورر لحقرر لالثايلررملوحقررلللالشرر يبملوحقرر ل

غررررث لالقثلررررملوحقررررلللاجرررررل ،لوهح ررررمل

الق ورر لحيرر لتقررعل رر لسررولللواايلالثا ررلع ل

  لورر لت تبررثلارر لالرثايرر لالثيي رريملل را ررمل

رضلالررثز،لالشرر يث،لالحر ررم،لالررلخ ،ليررر لتشررتوثلهتثهيررملالر شرريم،لوتقررعلالرح  ،ررمل لررخلد

ارر لالرح  ،رر  لال رري حيمللدعضرر اتب عرررملالتضرر رعنلهرري لسررو لو ضرر  لو ررحثال.لوت تبررثل

لاعريم.لودضثحمطبق ًللر لتحتلعهلا لآث رل
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 البنى التحتية  

التقخلل ه لكل و  ل ال ريقل الرير لل هضررو ل ال تمل ال ثا ل الالئل ي ل تضمل البصثال اح  ،مل

هي لل عثهطل ريينل سثععل طثعقل و ر كل ال ثا ل ا ل الجرله ل الج لل الثيي يمل  ل الرلا ال ل

الحلواللللاألراليمالررل ملل ا ل عبلدل وال ثا ل ي لكلللاألراليمالو شريمل البصثال هرح  ،مل وعرتو ل

لملال لعهلا لخالللا بثل  لا لالحلوايلو للار  لتج ريلوريي  ل  التثتبطلالرح  ،ملهلو

لوجلالا  رلالبصثالاللول .للإلخله إلض  م

 

 التربية والتعليم :

و)ل البصثال ج ا مل واحلال  ل ج ا مل اهتلاييملل1198البصثال يو ل الرسمل رع ضللل(88)لو(ل

الر لري لوال لعللا لالر   للوالرلارسلللإل لاال(لا وللل14(لالرسملث للعملو)ل632و)لللللاألط  ل

لالروريم.ل

ل

 الصحة :

ل(لاثي لطب ل  م.ل121(لا تش خلاعلوجلا)ل19 يو ل)

ل

 االماكن السياحية

 

 جزيرة السندباد  

ت لل   لالج عثالا لالرر طقلال ي حيملالثاي ملل

اق ه لل ال ث ل شطل وسطل وتقعل البصثال   ل

 رل لشطلال ث ل  لالر ق لوتثتبطلهض ت لل

 . الشطلهج ثلال رله ال

جريلملل  هر  لرا ل ا عرمل واس مل حلايقل  يو ل

ي زعرللل ارو ل ال ايثل لثاحمل ارش  ل و يو ل

لله إلض  مل،ل  الللإلق امسي ح لواورلسي حيملل

لإلخ الج عثالل قث ل الثاس ل ال  يمل ال رل ل

 .  لال ثفلالجرله لا لالج عثالدلش  لوال  زعرللاللاس ملالت ل
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القرنة   ه للللل :مدينة  الر   للللإلخيملل74 لخل القثلمل العرمل تقعل البصثال ا ل للاألس لريلالشر لل

الر ارعلل ت ثثل ال ث لوحي ل ليصب ل  لشطل علتق لاجلملوال ثا ل ااملوجرمل ل لحي ل لشجثال

 .وه  تي لالرـي لخ  م

ل

الجرل لا لالبصثالو  للللإلخيملللل26تقعل   لالرلعرمل لخلشطلال ث ل لخله لللللالخصيب:  أبو 

الرثحلم ال بيثل الش  ثل ترت زلل العرمل الت ل الرـي ل غ ه  ل ال ي  لواثي ل هرر ظث  للللهلرلش يثل

لالجريلملالر ارالالرثي ل.ل

 

 



 

 | Confidential 
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 المناطق االستثمارية في العراق

  المناطق االستثمارية في العراق •

بددت ا هيئة ددو هية لةددو ير ددنامجا ب  ج  ددج  

 شجء هيملدج   هال دنامجا و إالعتهد آيةو و ظجم  

/ جبعج(  د  9 نلجده هيى  ص هيمجدة )إ  هيكب ى

 .هيمعتل 2006يسلو  13 نامجا اقم قج ةن هال

فقت قج ت هيئة و هية لةو ير نامجا بصةجغو 

 ن هتة ةو يلملدج   هال دنامجا و فدل هيعد ه  إ

بجينعددجون  ددن ب  ددج ث هال ددنامجا فددل هيشدد   

هالو دددش ولدددمجل  ف  قةدددج يملظمدددو هينعدددجون 

 تحت ت هيش و  وهالوضجع هينل تحق  جتوى هال نامجا فل هذه هيملج   . وهالقنصجدي وهينلمةو 

 وهي: الكبرىمال المتطلبات لتنفيذ عدد من المناطق االستثمارية واالن بصدد استك

 ةلدجء هيادجو هيكبةد  بمسدج و /  لطقدو  المنطقة االستثمارية في محافظة البصرر  -

  مدن يلبن وكةمةجو دجا هكنجا تخنص هذه هيملطقو بجيصلجعجا هيبن وكةمةجو دو )  2400

 ( . صاجة تك    هيلاش و حطو كئ بجء بجالضجفو هيى 

 6000 طة  بمسج و تصل هيى  قو  ط/  ل  المنطقة االستثمارية في محافظة بابل -

دو م و نخصصو بجيصلجعجا هيئلت ةو هياقةلو وهيمنة طو وتنةف  فل هيمةقدن هيعت دت  د  

 .هالبلةو وهيخت جا 

فدل و نخصصدو  ق ب هيمطجا هيدتويل    المنطقة االستثمارية في محافظة بغداد / -

 لةو ، ت فةئةددو، مت ةددو ، تعلةمةددو ،  عددجا(، .....(قطجعددجا هقنصددجد و  نلةعددو ) ددك

 .وهال شطو هالجنمجعةو

)بة   حجفظنل هيل ف هاللد     المنطقة االستثمارية في منطقة الفرات االوسط -

 نخصصو بجيصلجعجا هيزاهعةو كجاليبجن و شدنقجتئج   و حجفظو ك برء هيمقت و(

 .وتعب و هياةهكه وهيخض  وهيلحةم وهيصلجعجا هيغذهئةو 

لد كو هيكلدتي  و  علىمةقن هيمقن ح هي المنطقة االستثمارية في محافظة نينرىى -

جدجب  بد   ةدجن و نخصصدو فدل تدلجعجا هلت دةو دقةقدو وه ندج   عدتها   و ةقن ل ك

 .و لظة جا  نكج لو هلت ةو يمشجا ن  نة طو وتغة ة 

 دةج ل ) نعدتد   /  /  خةم هيع ه  هي ت ت   المنطقة االستثمارية في محافظة ديالى -

 .هالغ ه((

 دل يصدلجعو هيمدةهد هال شدجئةو و عج  /  المنطقة االستثمارية فري محافظرة االنبرار -

 هيزجج  .
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 ان اهمية اقامة المناطق االستثمارية في العراق تاتي من خالل:  -أ

 وينكلةيةجةج  نقت و .تمال ه طرقو  قةقةو يعمل هيش كجا هالجلبةو فل هيع ه   -

تةف  ه كج ةو هكبد  يم هقبدو هيندزهم هيشد كجا هيعج لدو فةئدج بكدل هيضدةهبش هيندل ف ضدنئج  -

 ظمو هيعمل وغة  ذيك    مرل هالدهاة هيمسؤويو ع  هيقةه ة  هيع هقةو كش و  هيبة و وه

 هيملطقو هال نامجا و  ةهء كج ت ع هقةو بحنو هم  ن ل  ك هجلبل.

مل  ت معجا هقنصجد و جت تة تنمنن ببلةو تحنةو  نطةاة  سنقلو هيى  ت كبةد  عد  هيبلدى  -

 عد  هن هينحنةو هيمةجةدة  جيةج فل هيمتن وذيك يكة ئج  نئجيكدو وضدعةاو هي دتوى فضدر

هيمشجا ن هي ت تة فل هعنمجدهج على بعض هيخت جا هيمةجةدة  جيةج  نؤدي هيى هضدعج  

تلك هيخت جا كجيطجقو هيكئ بجئةو وبجينجيل فجن هيملج   هال نامجا و تمال بة دو هكاد  جدذبج 

 ينةهف  هيخت جا وهيبلى هينحنةو فةئج.

  هيحجتدل فدل بعدض ةمأهيندتقلةل هالج هءها هيبة وق ه ةو وهي وتة  فضر ع  ت جوز   -

م  هيمةهفقددجا هيقطجعةددو وعددتم وضددةح هيصددر ةجا بددة  بعددض أهيئة ددجا  نة ددو تدد

 هيمؤ سجا.

هن تطبة  هذه هيلمةذ   ةقلل بقتا كبة  هالعنمجد على تخصةصجا هيمةهز و هال دنامجا و  -

 إقج نئج.قج و هذه هيملج    ةث  ةنةيى هيقطجع هيخجص  ةهء كجن  حلةج هم هجلبةج إل

هن هيع ه   نبلى  ئث هالقنصجد هيح  وبجينجيل فجن فسح هيم جل يمبجداها هيقطدجع هيخدجص  -

 هة هينةجه هيذي  لبغل تش ةعه فل هيةقت هيحجض .هية لل وهالجلبل 

 مزايا  انشاء المناطق االستثمارية  : -ب

 . يئج وهيمنة طو دهمل  كجن  حتد وتحقة   مة    ن هيكبة ةتش ةن قةجم هيصلجعجا  .1

تة ةن وز جدة ف ص هيعمل وبجينجيل تقلةل هيبطجيدو وتدتا ا هيمدةهاد هيبشد  و  وافدن  .2

 كاجءتئج.

فةمدج بدة   لن دجا هيمصدج ن هيمقج دو فدل هيمت لدو  دن مل  هيقتاة هينلجفسدةو وتلمةنئدج   .3

 .بعضئج    جئو وبةلئج وبة  هيبضجئن هيمسنةادة هيممجثلو    جئو  م ى 

 هيحت او . هينقلةجا  وتة ة   قل وه نختهم .4

 دلح هيمشددجا ن هيتهملدو فددل هدذه هيملددج    ه نةدجزها وفقددج يقدج ةن هال ددنامجا و ظددجم  .5

 تعمل هيئة و على ه  جزه وفقج يلط   هينش  عةو .  لو هيذيآلهيملج   هال نامجا و ه

 تلمةو اؤوس هال ةهل هيمحلةو وجذب اؤوس هال ةهل هالجلبةو. .6

 تحقة  هين هبش بة  هيقطجعجا هيمخنلاو . .7

 تقلةل تكجيةف ه شجء هيمشجا ن وتشغةلئج وتةج نئج وتطة  هج. .8
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 دور المناطق االستثمارية في التنمية االقتصادية والحضرية : -ج

 وهيحض  و  نمال بمج  لل : هالقنصجد وتلعا هذه هيملج   دواه  ئمج فل هينلمةو 

تخاةدف هيضدغش علدى  د     مج  دؤدي هيدى  فل هيمتن هيكبة ة  يكاجفو هيسكج ةوتخاةف ه .1

 هيمةهترا وهيسك  وهيطجقو .

هيلدجتث عد   خلادجا   هيندأثة  مج و هيملج   هيسكلةو     ضجا هينلةث وبجينجيل ترفدل   .2

 جعو على هيبة و .هيصل

 ومجتدو  فدل  وهالجنمجعةدو نطدةاة  د  هيلدةه ل هياقجفةدو  حتهث  لدج   جت دتة و نإ .3

هألقضددةو وهيلددةه ل هينددل تقددجم فةئددج هيملددج   هال ددنامجا و عددروة علددى قةج ئددج ب فددن 

 .وهيةظةاةو  وهإل نججةو هالقنصجد وهيمسنةى هيمعجلل ألبلجئئج وافن هيقجعتة 

 تةفة  هيخت جا هيخجتو يلعج لة  فل هذه هيملج   وبمعتالا  لج بو. .4
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  •في العراق الحرةالمناطق   •

 المنطقة الحر  في خىر الزبيراوالً: 

القطعرررررررررررررررررة  المساحة 

 والمقاطعة

 عائدية االرض  المزايا والخصائص

 هةلو   44م  13/8 2م   20.364.200

و 2/2و 1/3و 

  20م  3/1

 لعةهن

تنةف  فةئج لبكو مطة  كئ بدجء و  دجواة يمةلدجء مدةا 

( كدم وعد  25جفو )سدقصد  بم  م هيزبة  وتبعت ع   ةلجء ه

 كم بط    عبتة   55 لاذ تاةهن هيحتودي بمسجفو 

وزهاة هيمجيةددددو / 

هيئة ددددو هيعج ددددو 

 يلملج   هيح ة 

 ثانياً: المنطقة الحر  في القائم

القطعرررررررررررررررررة  المساحة 

 والمقاطعة  

 عائدية االرض  المزايا والخصائص  

  133/7533 2م   430.000

د ددددددددددددةم  21م 

 هيمج عل 

جمةن هالا(  خصصو الغ ه( هيملج   هيح ة وهدل 

 دن  دةا ج   د رتقو يملاذ هيقدجئم هيحدتودي علدى هيحدتو

وق  بو     صجدا هيمجء وهيكئ بجء وتقن ق  بج      كز 

قضجء هيقدجئم ، و د بش    د   عبدت بدة  هيملطقدو هيحد ة 

 ( كم 25و قل عكجز هيغجزي بمسجفو بحتود )

- 

 القائم / عكاشاتثالثاً: المنطقة الحر  في  

القطعرررررررررررررررررة  المساحة 

 والمقاطعة  

 عائدية االرض  المزايا والخصائص  

 133/7530 م   6.612.500

 21م   11/5و

 د ةم هيمج عل 

بش  ددجبة   لاددذ هيقددجئم هتقددن علددى  سددجا هيط  دد  هيدد 

تبعت ع   لادذ هيقدجئم هيحدتودي   و لاذي هيةيةت و   بةل

كم وهيط    هي هبش بةلئمدج    د   عبدت بجالضدجفو   20

هيدددى  ةقعئدددج هال دددن هتة ل هيق  دددا يمدددل م و عمدددل 

 هياة اجا فل عكجلجا هيق  ا يحقل عكجز هيغجزي.

- 

 رابعاً : المنطقة الحر  التىسعية في نينىى

القطعرررررررررررررررررة  المساحة 

 والمقاطعة  

 عائدية االرض  المزايا والخصائص  

تقن هيملطقو هيح ة هينة عةو فل  ج ةو فلاةل فل  حجفظو  - 2م   4.204.980

كم  لئج علدى   20 ةلةى وتقن لمجل هيمحجفظو على بعت  

دهدة    هيط    هيد هبش بدة   حجفظدو  ةلدةى و حجفظدو

كددم وعدد   لاددذ هبدد ههةم  120وتبعددت عدد   لاددذ ابةعددو 

كم ، وتنمةز بمةقن ه ن هتة ل بة  هيعد ه  180هيخلةل  

ز دجدة   وهيتول هيم جواة ، وقت لئتا هيسلةها هالمةد ة 

هيع ه  وت كةج  مدج بة   كبة ة فل   م هينبجدل هين جاي  

 ذ  ةةي يلبردا ؤهلئج ينكةن  ل

- 

 

 
 21/10/2020في  1682حسب كتاب وزارة المالية / الهيئة العامة للمناطق الحرة / قسم االمالك واالنشاءات المرقم  • 



  

اتالقطاعـــص ــملخ  

 http://www.Oil.gov.iq                  قطاع النفط والغاز   -

                                 http://www.Moelc.gov.iqقطاع الكهــــــــرباء -

 http://www.Moc.gov.iq                                    قطاع االتصـاالت                   -

 http://www.Moh.gov.iq              قطاع الصـــــــحــة                      -

 http://www.Imariskan.gov.iq                               اإلسكان قطاع   -

                                                                              http://www.Moch.gov.iq 

 http://www.Motrans.gov.iq                قطاع النقــــــــــــــل               -

                                                               http://www.Motransport.gov.iq 

 http://www.Industry.gov.iq                     قطاع الصنـاعة والمعادن   -

  http://www.tourism .gov.iq           قطاع الســـياحة  -

 http://www.Mohesr.gov.iq             قطاع التربيــة والتعليـم              -

 http://www.Mot.gov.iq                                  قطاع الخدمات   -

 http://www.Moys.gov.iq               قطاع الشباب والرياضة  -

 http://www.Zeraa.gov.iq              قطاع الــــــزراعة -

http://www.oil.gov.iq/
http://www.moelc.gov.iq/
http://www.moc.gov.iq/
http://www.moh.gov.iq/
http://www.imariskan.gov.iq/
http://www.moch.gov.iq/
http://www.motrans.gov.iq/
http://www.motransport.gov.iq/
http://www.industry.gov.iq/
http://www.tourism/
http://www.mohesr.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.moys.gov.iq/
http://www.zeraa.gov.iq/
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2022الخارطة االستثمارية للعراق   

 قطاع النفط والغاز .1

يمتلككا عراككاعت عطتت ككك ة منتككا   كك  

عرككك وا غعر ككك و غدككك  غعطككك   ككك  عرم ككك    

عر ععكك    كك   كك ع   عررتكك  غماي   ة   كك  

عراكك را عرتككك  ل غكككمعو ةتكككا   ككك    ي ككك   

منتكككا ياككك  ع ككك    ككك  الككك  عل كككت م  عة 

 .يسكككنل عربكككاغق غعرا  يككك ة علات ككك  ي 

عركك وا ل غ ت ككا علكك   غ    كك   أدمتكك  إن

عركك غ   إركك يتاكك ذ كرككا غ متكك  عراككاعت غر كك  

يلانككع علكك   سككت ذ  كك ت عركك وا عرا رمتكك  يب ككا علطتت ككك ة عر و تكك  عرتكك   أنعركك ي يم كك  

يلكك ع  يسككتلتل رت كك   عر لككل علكك  عر  اكك   أم ككايتمتككب يركك  غيم كك  غاميمدكك   سككت ن   ر   ككع 

ي ي كك ن عراككاعت عرم كك   عر كك    رلكك وا عرًكك   ع رمتكك   طتكك أنطتككي يت اككب اكك و عرا كك  عر كك    

( %58ي كك  ق   عر  يتكك  ي سككن   كك  ي أل ككا   عإلجمكك ر يسكك دا دكك ع عر  كك ل  كك  عر كك غ  عرمبلكك  

غينبكككي عراكككاعت عككك  طسكككل  ككك  غخكككم تع ا ككك  عرت متككك  عر ك تككك   2020اككك و عككك   

 إركك  أ ة ع ككت م  عة غانككا   غرتكك  رلمسكك ع    كك  غ كك يا ا  عكك ة عركك وا غعر كك و غعرتكك  

     مكك  جاكك  عراككاعت ينكك أ  سككتا  ج يكك    كك و غضكك ة جكك لة عرتككاعاتط عر و تكك إككك ت

 إ تكك  غوع   عركك وا ا ككا كم طكك  را ككب  أعل كك  . غاكك  غكك  يا عل ككت م    كك  دكك ع عرل  ككل 

م  كككتل   عألج نككك  كككت م   إلعتمككك   علككك  عإلغصككك   عة عرككك وا علككك   ككك ذ عرا ككك  عربككك ر  ي 

عر ايككا عرائتسكك  رلمسككت ماي  عركك ي  يسككا ن  أن، ممكك    عرمتمعيكك عإل تكك   ئتسككت  رتب تككا دكك ع 

اتط عر و تكك  عرتكك  غال ركك  ركك ا و  كك ت عركك وا غعر كك و عرااعاكك  ي مكك  عنككا جكك لة عرتككاع

 .عر وع  

 أ ككع غ كك  عرمككاجس أن غسككتما صكك  ع  عركك وا غعر كك و  كك  جكك ق  سككت ي ة  ،غ كك  ج  ككل  اككا

عراككاعت يمتلككا  عويككم طتككي لمنتككا   كك  عر  كك ك عرتلكك  ي عألج نكك   كك  عرمسككت ن  عر ايككل 

  .ط  و غع ا  ةتا  ستًاج     عر وا غعر  و، غعرت  غت لل ع ت م  عة منتا  رت متتر 
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مؤشرات عن قطاع النفط والغاز  يوضح جدول  

 

2018/ 1/ 1  االحتياطات النفطية المثبتة مليار/ برميل 146.9   

2018/ 1/ 1احتياطات الغاز المثبتة     ات    غارت ن ا     ال   132.9 

2017المعدل اليومي من انتاج النفط    لت ن يا ت  / ي    4.469 

2018المعدل اليومي من انتاج النفط    لت ن يا ت  / ي    4401 

المعدل اليومي لصادرات العراق من  

2017النفط   

8023  لت ن يا ت  / ي     

المعدل اليومي لصادرات العراق من  

2018النفط   

  لت ن يا ت  / ي    3836

2019طاقة النفط الخام المستهدفة  عرف / يا ت   5000   

2020طاقة النفط الخام المستهدفة  عرف / يا ت   5500   

ــنفط  ــدر ا وزارن الــ ــة /المصــ ــيط والمتابعــ ــات والتخطــ ــرن الدراســ ــرقم  دائــ ــاب المــ ــي  961بموجــــك الكتــ فــ

9/1/2019 

 النفط ا 

ط كك   71 لتكك   يا تكك   كك  علطتت ككك ة عرم نتكك   كك  عراككاعت   ت ككو   كك   146.9د كك   

 كك  علطتت ككك ة عر  يتكك   %75ي كك  ق  كك   ط كك    ككا ككك  ة ي كك   ط ت كك  غعن  كك  27  ركك  

رااعاتكك   ككب  تامككم   كك  عكك   ط كك و منتككا   كك  عرل كك ق عر ككاا   كك  عرككن   اككاق عربكك غ  ع

 غعاا     عرلمء عر م ر  ااق مام   . إض  ت  %20 ب  غإياعنعر  ي  

 الغازا

لتككك ن اككك     اكككل  كككك  يغا(  132,9   ة ككك  ي ر ككك و عر نتاكككك  يكككك أيخككك عراكككاعت 

 .علطتت ك ة عرم نت  
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 توزيع وتصدير النفط والغاز  أنابيكخطوط 

غتككك  ا ي ككك  غبتتككك  غع كككا   ككك  ا ككك ك 

 تكك ( غد كك    4350 كك    أم ككاي كك و  عأل  يتككل 

 ئتسكككت  غكككايا عراكككاعت  أ  يتكككل ث ثككك  ا ككك ك 

ي رممل ككك  عراايتككك  عرسكككا  ي  غغامتككك  غ ككك  ي  

 ككتاعغتل  غعراعيككب يمتكك   عالتكك  يسككم  يكك رًا عل

عرككك ي يمتككك   ككك  عرن كككا  ج  يككك   عرككك  مامككك   

عرتكك      تكك  عإل أ يكك لشككم ل  طتككي ي كك   ثكك   

غ اينككك   ككك   ت ككك ء  وكككا عرن كككا   ككك  عرل ككك ق 

عر ككم ر  عرممتكك   كك   عأل  يتككل غعرمتن كك  عنككا اككا 

 مام   عر   ت  ء جتر ن عرتام .

 والتوزيع والتصدير اإلنتاج

 ككك  عر اككك  عرككك ي ي ككك   عراكككاعت ي تتككككع 

غيتلكككع  بككك  غ  كككتب   ككك ت عراملتككك ة  عرتبتتككك 

 ككك  عرملككك و عر و ككك  غعرت جكككع  بككك   عإل ت جتككك 

غعرت ويكككككب  عإل تككككك  عل كككككت م    ككككك   لككككك و 

 عأل عءغعرت ككك يا ر  ككك ل عرككك وا ر  غ ككك ء ي عاكككب 

دكك ع عرت جككع  ككت  ب  كك   أنرل  كك ل عرمكك م   ممكك  

 أ  يتككل علكك  ككك و     ل يكك أاككاذغ جتككع عل ككت م  عة  بكك   لكك لة  إركك  أاككاذ    طتكك

 ت كك ء جتركك ن  إركك عرت كك يا  كك  مامكك    يتككل غأ  عرت كك يا غا  صكك   كك   ت كك ء عرن ككا  

ج يككك   ركككايا  أ  يتكككل علطتت جككك ة  ككك  عرل ككك ق غع كككا  غغ كككم  ا ككك ك  إنعرتامككك  ، 

 اع ككا اككمن غغ  ككتب عرمت كك ء. غد كك    غإ  كك ءعرم كك     إركك عرم تلكك ة  كك   يكك   عركك وا 

 أاكككاذعر  تكككا  ككك  عر  ع ككك ة رت ككك يا عرن ككك  عرتبتتككك  رلسكككم   رلاكككاعت يككك ن ي كككنس  كككا  

 أن كك  عجكك   أغ ككبي كك  غبتتكك  رل كك و  إ  كك ءعركك ي يت لككل  عأل ككارل كك و عر نتاكك     كك  ع

 . عألغ يت  عأل  عتت  ي رغامت   إر  ي   أ  يتل اا  عر  و إر يتم   عرااعت    ضا 
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 الفرص االستثمارية في قطاع النفط والغاز      

غصكك   عة عركك وا علكك   كك ذ عرسكك  عة  إ تكك  غوع   عركك وا ا ككا كم طكك  را ككب  أعل كك  

عر    كك  ي لعتمكك   علكك  عرم كك  م  غعل ككت م  عة عرمن شككا  م  ككتل   ئتسككت  رتب تككا دكك ع عرركك   

 عر وع  .عرت  غال ر      ا و ج لة عرتاعاتط عر و ت 

 

 المشاريع االستثمارية في قطاع المصافي والنفط والغاز .1

اسلوب   الموقع  المصافي  ت

 االستثمار 

غط   ع ت   عل ول     .1

عرمؤمس  ك ا  

10KBPO 

 BOO or عرن ا  

BOOT 

 LAB  اغل    .2

 75KT/Yعل ت م  ي  

 BOO or عرن ا  

BOOT 

  اغل د  ج  وي    .3

 30KBPOعر ا   

 BOO or عرن ا  

BOOT 

 

 

 ريع االستثمارية في مجال الخزن والنقل )المستقبلية( االمش .2

 الطاقة اسلوب التنفيذ   الموقع   المشروع   ت

 ست  ل عرم ص     .1

 رلم ت  ة عر و ت   

 Investment عرم ص  

 Or 

 EPC+F 

Gasoline 4*20000 M3 

Gasoil 3*20000 M3 

Kerosene 3*10000M3 

Jet fuel 2*10000M3 

LPG 2*3000 ton 

 

 

 

 

 

 

 1/2022/ 27عرمؤ خ    غ 2814عرمااا  مت يرا رم    / غوع   عر وا /  عئا  عر  ع  ة غعرتً تا غعرمت يا  ع* 



 

  
 

2022الخارطة االستثمارية للعراق 102  

    
 

 

 •قطاع الكهرباء -2

 

دعائم   احدى  الكهربائية  الطاقة  تعد 

االقتصادية   التنمية  برامج  تحقيق 

البلدان، جميع  في  وان   واالجتماعية 

يعتمد   االقتصادية  القطاعات  تطور 

خدمة   تطوير  على  اساسية  بصورة 

 الكهرباء. 

في   الكهربائية  المنظومة  وتدخل 

عملية   اهم  صميم  من  فهي  التنمية 

جميع   حولها  ترتكز  التي  القطاعات 

 القطاعات الصناعية والطبية والعلمية والتعليمية وغيرها. 

الكهربا خدمة  في  ازمة  العراق  والطلب    ءيشهد  العرض  بين  الحاصل  الخلل  بسبب  وذلك 

مة والذي  حيث ان ما يتم توفيره من طاقة كهربائية ال يتالءم مع الطلب المتزايد على هذه الخد 

 يتأثر بعدة عوامل. 

الكهرباء وهو   لتوليد  وحيد  اعتماد مصدر  الكهربائية هي  الطاقة  توفير  أبرز مشاكل  ولعل 

الوقود في حين بدأت الدول تلجأ الى حلول بديلة ومستدامة لتوفير الطاقة الكهربائية وسد النقص  

 . وخاصة في مجال الطاقة النفطية الحاصل في هذه الخدمة 

وينتتتج عتتن ستتوء ختتدمات محطتتات توليتتد الطاقتتة الكهربائيتتة العديتتد متتن المشتتاكل منهتتا 

المشتتاكل البيئيتتة المتمثلتتة بتتالتلوث ومشتتاكل االنتتتاب المتمثلتتة ببعتتد مصتتادر الوقتتود أثتتر كبيتتر 

فتتي كميتتات االنتتتاب ف تتالك عتتن مشتتاكل التوزيتتع والتتتي تتمثتتل فتتي شتتبكة توزيتتع الكهربتتاء 

 بالطاقة لحين وصولها الى المستهلك التي ادت الى هدر قدر كبير

 

 

 

 

 

 

 3/8/2021في  17867دائرة التنمية االقليمية والمحلية بالرقم  كتاب وزارة التخطيط/ المصدر/ • 
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* الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء  
 

القدرة المضافة /   اسم المشروع  ت

 ميكا واط 

   المحافظة

 الديوانية  330×3 الشنافية الحرارية محطة  . 1

 بغداد  350×4+ 210/ 2 اليوسفية الحرارية محطة  . 2

 - 350×4 محطة الشمال الحرارية   . 3

 

 8/3/2021في   9279المرقم  كتابهم ثمارات والعقودتدائرة االس المصدر : وزارة الكهرباء / * 
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 قطاع االتصاالت -3
شهه قطاعههالتطاالت ههالاللطيا  هه    ط

وا السهههههه    لطنهههههه طا  هههههه  الط

األخ ههههموطً هههه اًطف  م ههههالًطنهههه ط

االسههههر  الجطاألف لهههه طا  لالشههههم ط

خ  صهههالًطنههه طتا  هههاللطا  هههالت ط

ا  اههالوطواتًرمًههي طو ههه  ط هه اط

بقجفهه طيل ههموطو هه طوفهه  طف ههال ط

ت ظ  هه طت ههرانطواً رههالدطتر ههق ط

احههقططونع هه طا كههمياللطاألف ل هه  ط

اعهههالتطنههه طط ا رعههه جالطا    ههه

طوذطاالت ههالاللطنهه طا هههماتطيههالنطتعهه  مطشههل اللطاالت ههالوطا  هه   طوا السهه   طا    هه ط

طاألجضهه   رغ  ههمطسهه تطا  عهه  ططويل ههمطوت الً هه شههل اللطاالت ههالوطا السهه   طت  هه ططأن

فالًهه ططو هه ط ا اق  ههطاألجضهه نهه طا هههماتطن هه كطا كههل اللطتاههقمطيههالطتهه طخههقتاللطا  ههالت ط

 بهههالق طاعهههالتطاالت هههالاللط ونططو ههه خقتههه طاالًرمًهههيطذالطًعهههالتطا رهههم  طا ههههم  ط

ط     أا  ط ت ق قطا  الباللطعلمطت ال قطا  ق  طو  االضعماجط

تههشطشههمياللطط2006نهه طعههالمطط ا هماا ههط تهالاههقلطا    تههط

تههه طا اعهههالتطا  هههالشط راهههق اطشهههل اللطاالت هههالوطط ت ر  ههه

ا ل الًههاللطتهههال ططووجسههالوا  هه   طا رهه طتاههقمطخههقتر طا  هه لط

نههه طً هههمطا ههههالمططمواتعهههالي هههالطت  هههيط  صههه طاالت هههالاللط

تهه طافههنططوا    هه وثالثهه طتههماخ نطط ثالثهه طتههماخ نطو   هه

ا رهههماخ نط طتاهههق اطخهههقتاللطاالت هههالوطا السههه   طا    ههه 

تههقومطعكههمطسهه  الططأنع هه طا  ههه قطا هه    ط   هه طط ا  الثهه

خ همطسه  الطنه طحهه  ططو ه  رهموطت ههنطت ق هقط طوت الً ه تهشط

أنطتههقومطث ههالً ط   هه ططاتا هه اا رههماخ نطع هه طصههه قططأن

ط   الطس

بالتضهههالن طو ههه طذ ههه  طمههههنطا  ههه تطت ر حهههالًط  كههههمياللط

األف ل هه ط   ههال وطا   الن هه طا     هه طوت الن هه  طاألسهههالج طح هه ط

تهه طثهالرطشهمياللطجق  هه  طعالت ه طنه طت ههالوططأي همأنط  هال ط

ططا  الت طا  االوطن طا لال طحال  الً 

نرههموطتههالط هههقطاعههالتطاالت ههالاللطواحههقاًطتهه طا اعالعههاللطا  الف هه طن  ههالط  ههنطا هههماتطنهه ط

 طوتهههشطوفههه  طوضهههشطأت ههه طأي هههمط2003بههههقطعهههالمط

اسههراماجاًطواهه اً  طأنسههنطوسهه تطتر ههمجطبال  التههنط

ت هه نطاألوضههالتطت السههل طأي ههمطالفرهه انطا    ههقطتهه ط

االسههههر  الجالط  ههههنطتهههه طا   ههههر  م  طا     هههه  ط

طواألفالً  

ط
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 •الفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت

 

اًكههههههال طخعهههههه  ط ههههههالت طاجضهههههه طضهههههه ق ط  1

FTTHطتهههههههقط هههههه كطا  مصهههههه طتهههههه طأ ههههههاط:

ا  هههههمشطاالسهههههر  الج  طا  عموحههههه ط  كهههههمياللط

ا هال   ههههه طا مصههههه   طألًكهههههال طخعههههه  ط هههههالت ط

طFiber To The Homeاجضههه طضههه ق ط

ر  ههه ط  هههالط اهههالجنطا    ههه ط  ر و هههقطخهههقتاللطت

قتاللطا هههه ط ههههت  هههه نطتكههههرم ط طال  ههههالوطت هههه طا 

 ف  شطت النظاللطا هماتط 

نههههه طا ل ههههه طا ر ر ههههه ط ههههه  اجوطاالت هههههالاللطواًكهههههال طشهههههماي ططاالسهههههر  الج  2

ابههههه طبرا  هههه طمسههههرمات    طتههههشطا كههههمي طا هال   هههه طا رهههه طسههههر   طبال مخ هههه طا 

 طتههه طخهههالوطت     هههالطتههه طيالتهههنطا ل ههه طا ر ر ههه ط  كهههمي طط4Gا   هههنطا مابهههشط

ا هالتههههه ط الت هههههالاللطوا  ه  تالت ههههه طسههههه ا طشهههههل  طاال  هههههال طا سههههه ق  طاوط

ر ال وطت  ههههالطنهههه طًكههههمطخقتهههه طا   ههههنطا مابههههشطتههههشطاالبههههما طاوطا   ااههههشط السهههه

اععههههال كطا  ههههقط رعهههه  مطوت سهههه شطت هههه طا كههههل اللطب ههههالط ههههرالقاطتههههشطترع لههههاللط

لطوناهههههالًطSLAا  هههههقتاللطا  اقتههههه طوب هههههالط سههههه  طتههههه ن مطت هههههر  طخقتههههه طي

   اههههال  مطا هال   هههه ط طاالتههههمطا هههه تطس  هههه اطنهههه طسههههمع طت   هههه طا  كههههموتط

 وتا  نطت ال   طاًكال ك 

تاللطاالت هههههالاللطواالًرمً هههههيطيا   ال  ههههه طت ههههه  قطسههههه  طيالت ههههه طتههههه طخهههههقط  3

ا  ق   هههه ط طصهههه لط طب الًههههالل طا هههه الطت     ً هههه طعال  هههه طا  هههه  و طا هههههالنلط

 ا  ال    طAccess Net workعلمطشل اللطاو

االسههههر  الجطبال  البههههنطا سهههه ق طا   رههههقطتهههه طا كهههه الوطو هههه طا   هههه نط راههههق اط  4

 خقتاللطاالت الاللطواالًرمً يط 

   كمي طا هالت ط الت الاللطاسر  الجطاالجاض طا هالققوط  5
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خههههقتاللطاالت ههههالاللطواالًرمً ههههيطعلههههمطا   النهههه طا لم هههه طيا قو  هههه طت هههه  قط  6

 وا      طلطوا ل م  ط 

تهههههأت  طوت  ههههه  طوتعههههه  مطا   ظ تهههههاللطاالت  ههههه طنههههه طت هههههالوطاالت هههههالاللط  7

 وا   ال  طاال  رموً   

تكههههههموتطا ا ههههههمطا  هههههه الع طا همااهههههه :ط راههههههق اطخههههههقتاللطاالت ههههههالاللط  8

وا  ه  تالت هههه طوا  اههههنطا ر    هههه ً ط رغع هههه طيههههنطت ههههال قطا هههههماتطوخالصهههه ط

ا   هههههال قطا  الق ههههه طيا  ههههه ما ط طاال ههههه اج طا  لهههههالوطلطاضهههههالن طا ههههه طا هههههقووط

اًط   ظ ههههاللطاالجضهههه  ط طضهههه  طًعههههالتطتغع هههه طا ا ههههمطا  هههه الع ط   هههه نطاسهههه ال

 نسالطع طا  الً طاالت  ط   كموت 

مطتمايههههه طت   ههههه طتمايهههه طا ل الًهههههاللطوتمايههههه ط رعههههه  مطا لمات  ههههالل:طتههههه ن   9

آت هههه ط اخههههنطا هههههماتطالسرسههههالن طوخهههه نطيالنهههه طا ل الًههههاللطواسرسههههالن طا   ااههههشط

اال  رموً ههههه طوا لم هههههقطاال  رموًههههه طويالنههههه طا رعل اهههههاللطا  الصههههه طا  ره اههههه ط

يل ههههموط  ر هههه   طط برههههمو مطا  هههههالتاللطاال  رموً هههه طوتهههه ن مطت ههههالح طت    هههه

ماتمطواالحر ههههههالمطبال  ثههههههالققطاال  رموً هههههه ط طويهههههه   طتاههههههق اطخههههههقتاللطا لهههههه

واالًظ ههههه طا    ههههه طوا ر السهههههل  طوا رعل اهههههاللطاال  رموً ههههه طوف  هههههشطت  االت هههههالط

  ههههالطا ه   هههه طونههههقط ع هههه طت الطا  الصهههه طبر     ف ههههالطا  ه  تههههاللطوا رههههقج  ط

 احقرطا را  اللطا  رع جوطواالت   

تكههههموتطا   عهههه طا  سههههالق  ط:طتأ  هههههنطوتعهههه  مطا   عههههاللطا  سههههالق  طنههههه ط  10

ر  الجطوا خهههههالوطا رعل اهههههاللطا كهههههمي طا هالتههههه ط الت هههههالاللطتههههه طخهههههالوطاالسههههه

لط  ههههقتاللطا  عههههالتطHTSا  ق  هههه ط الت ههههالاللطا  سههههالق  ط ططو  ههههال وطاههههقجوطي

ا ههههههم  طوتعل اهههههاللطاالا هههههالجطا  ههههه الع  ط رهههههأت  طترع لهههههاللطا   س هههههاللط

االتهههه طاالت  هههه طوا ههههقنالتطوا قاخ  هههه طواسههههر  الجطا   اههههشطا  غمانهههه ط  هههههماتطت

 رهههههأت  طا  ههههه مططTeleportتميههههه طا  ههههه عموطع ههههه طاالت هههههالاللطا  سهههههالق  ط

 ا  سالق  طنسالًطع طت ن مطاال ما الط 

خههههقتاللطا ر ا ههههشطاال  رموًهههه ط:ط هههه نمطا  كههههموتطًظههههالمطت ث ههههقطا  هههههالتاللط  11

بآ  هههه طآت هههه طوت ثاهههه ط رلههههال وطا ل الًههههاللطوت  هههه  طا ر هههه وطا ما هههه طاال  رموً هههه ط

  هههه طاالسههههر ال وطتهههه طا  كههههموتطنهههه طتاههههق اط  ههههقتاللطا    تهههه طاال  رموً هههه طو 
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ا  هههقتاللطنههه طا اعهههالتطا   هههمن طوا  ههه  طوحرههه طاعالعهههاللطا ههه   طوا غهههال ط

عهههه ط م ههههقطتا  ههههنطت ههههال مطا امصهههه  طوا ر ق ههههقالطع هههه طاًظ هههه طا ههههر  اط

 اال  رموً ط 

تكهههههموتطا لعالاههههه طا ر     ههههه طا  ي ههههه ط:طاحهههههقطا هههههاطا  كهههههالج شطاالسهههههرمات    ط  12

مي طا  ههههالمطا هالتهههه طوبال كههههماي طتههههشطوا  ههههمشطاالسههههر  الج  طا رهههه طت نم ههههالطشهههه

ا اعههههالتطا  ههههالشطو ههههه طتكههههموتطا لعالاههههه طا ر     هههه طا  ي ههههه طا هههه تطسههههه راط

ب  فلهههكطت   ههه طاال  هههاللطا موت   ههه طا  ال  ههه طالسهههرالمطتههه ا طا لعالاههه طا ر     ههه ط

وت    ههههالطا هههه طا  هههه طا  رموً هههه طترعهههه جوطترهههه  ط   هههه ا  طسهههه    طاسههههرالمط

ع ههههه طبعالاههههه طط  طب هههههال اًطح هههههركطا ر     ههههه طا كههههه م  طتههههه طا  ي هههههنطا مسههههه

 ا  رموً   

تكههههموتطت   ههههشطف ههههال ط ههههالت طًاههههالوطو  هههه :طاحههههقطا  كههههالج شطاالسههههر  الج  ط  13

ا رههه طتاهههقت الطشهههمي طا  هههالمطا هالتههه طوبال كهههماي طتهههشطا اعهههالتطا  هههالشطالنررهههالدط

خهههه طاًرههههالف ط    ههههشطاف هههه وط ههههالت طًاههههالوطو  هههه طو هههه ح ط   ههههنطا هالتهههه ط

 ا ر الج  طا  الص طبكمي طا  المطا هالت  

ق  ههههههه طاالعالت ههههههه طا  ر الت ههههههه طوا اجوطت رههههههه  طاالجسهههههههالوطتكهههههههموتطا    14

لط:ط  ههههههمتطاالعههههههقا ط  هههههه اطا  كههههههموتطmedia gateway   سههههههالق اللطي

حال  ههههالطتهههه طالههههنطشههههمي طا  ههههالمطا هالتهههه طي مصهههه طاسههههر  الج  طتههههشطا اعههههالتط

جسههههالوطا  سههههالق ط  ا هههه الطا  سههههالق  طا هالت هههه طنهههه طت اجوطت رهههه  طاتا  ههههالشط

  اههههقطاال ههههقا طا    هههه طواالار ههههال   طلطوب ههههالطا  مق هههه طوا  هههه ت  ا هههههماتطي

 واالت   ط 

تكههههموتطاًظ هههه طا  ماالهههه طاال  رموً هههه طا  ي هههه ط    ههههالن :طاحههههقطا  كههههالج شط  15

االسههههر  الج  طا رهههه طتاههههقت الطشههههمي طا  ههههالمطا هالتهههه طوبال كههههماي طتههههشطا اعههههالتط

ا  هههههالشط ر ههههه  اطاالًظ ههههه طوا لهههههماتمطاال  رموً ههههه طذالطا  ههههه  طبال  ماالههههه ط

اههههشطا ه ههههنطوا هههههالت   طنهههه طت ههههالن طا هههه   طو ههههراطاال  رموً هههه طواال اج هههه ط   ا

ا هههمب طبههه  ط ههه كطاالًظ ههه طضههه  طشهههل  طات هههالاللطت هههرا  طوت ت ههه طوتهههمتل ط

ب ميهههههه طجق  هههههه ط  ل الًههههههاللطوا  ه  تههههههاللطوتمايهههههه طاخههههههم ط   ماالهههههه ط

 وا   عمو 
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تكههههموتطا ههههقنشطاال  رموًهههه :طتاههههقمطا كههههمي طا هالتهههه ط  لم ههههقطوا رهههه ن مطنمصهههه ط  16

تكههههموتطاصههههقاجطبعالاههههاللطا ههههقنشططعههههقا طألاسههههر  الج  طتههههشطا اعههههالتطا   ههههمن ط

قمطنهههه طا    ههههمطتهههه طا  هههههالتاللطا  ال  هههه طيا ههههقاتط اال  رموًهههه طوا رهههه طت ههههر

االتهههه اوط طا  هههه  طا  اههههقتطا   قهههه طاوطا   هههه ط   ههههالنطا  بهههه ن طا ر   ههههنط

 ا  ال   ط نشطا   ات مطوا رلسشطوا كما طع ط م قطاالًرمً يل

ا كههههمي طا هالتهههه طتهههه طا  كههههالج شطا رهههه طتاههههقت الططا  احههههقو:تكههههموتطا  النهههه وط  17

 ههههراطاعرلههههالجطت التهههه طا لم ههههقطي  اههههشط راههههق اططتهههه طخال ههههكطوا رهههه ن م   لم ههههقط

ا  ههههقتاللطا رهههه طت الجسهههه الطو اجالطا قو هههه طب النهههه طتمانا ههههالط   هههه ا    طتهههه ط

 حق    خالوطجب طت الت طا لم قطب  ظ ت طت     ف الط

تأسههه مطا   هههم طا لم هههقتطا همااههه طا   هههر  :طتاهههقمطا كهههمي طا هالتههه ط  لم هههقط  18

وا رهههه ن مطنمصهههه طاسههههر  الج  طبرأسهههه مطا   ههههم طا لم ههههقتطبال كههههماي طتههههشط

ا اعهههههالتطا  هههههالشط   ههههه نطا  سههههه   طا    ههههه ط  قتههههه طا كهههههم   طا  ر سهههههع ط

وا سههههه   طنهههه طا   ر ههههشطح هههه طسهههه  نمطنههههمشطاسههههر  الجط  هههه كطا علاهههه طتههههشط

 ت ن مطتهالتاللطتال   ط  وتطا قخنطا   قو  

مطا   التهههه طا لم ق هههه :طتكههههموتطا  هههه االلطا  ال  هههه طا قاخ  هههه طوا  الجف هههه طعلهههه  19

تاههههقمطا كههههمي طا هالتهههه ط  لم ههههقطوا رهههه ن مطنههههمشطاسههههر  الج  طبال رهههههالونطتههههشط

خههههقتاللطا   ا هههه طا   ههههمن  طاوطت   ههههنطا مصهههه قططأل ههههالتا اعههههالتطا  ههههالشط

 ع ط م قطت الت طا لم قطن طبغقا طوا   النظالل 

 غههههمعطت ه ههههنططا هالتهههه :تكههههموتطتأ  ههههنطت اههههشطا  ههههقاق ط كههههمي طا  ههههالمط  20

   كمي  ا  ع  طاالًرالف  ط
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 •والبيئة  قطاع الصحة -4
 

م انها  على  الصحية  الخدمة  وقاية  جتعرف  الى  تهدف  التي  الصحية  واالنشطة  البرامج  موعة 

أال دليل على    هوتطور النظام الصحي في بلد ما  حدوثها وانالمجتمع من المشكالت في حال  

 الحضاري. اذ تعتبر الصحة من مؤشرات التطور   تطور البلد نفسه، 

مستويات   على  الصحية  الخدمات  تكون  لذلك  السكان  لكل  الصحية  الخدمة  تؤمن  ان  وينبغي 

الصحية   والمراكز  الطفل  ورعاية  االولية  الصحية  الرعاية  من  مختلفة  وبأشكال  مختلفة 

 والمستشفيات وغيرها وبحسب مرتبة المدينة في التسلسل الهرمي للمستقرات البشرية. 

( الف نسمة من  50يطي المحلي ضرورة وجود مستشفى واحد لكل ) حدد المعيار التخط -

( مستشفى حكومية  286حوالي )  2018السكان، بينما بلغ عدد المستشفيات خالل عام  

 ولجميع المحافظات،  واهلية، وهو مؤشر لضعف كفاءة الخدمات الصحية في العراق،

(  370ستشفيات حوالي )وبموجب هذا المعيار يبلغ مقدار النقص )العجز( في اعداد الم

وخاص.  عام  )بغداد،نينوى(    مستشفى  محافظات  في  منها  االحتياجات  وتركزت 

)البصرة، محافظات  ضمت  الثانية  االنبار،    وبالمجموعة  ديالى،  كركوك،  قار،  ذي 

واسط،  الدين،  كربالء،   صالح  النجف،  ميسان،  )القادسية،  محافظات  والثالثة  بابل( 

 (. 11المثنى( الشكل ) 

ال - )حدد  لكل  واحد  مركز صحي  وجود  المحلي ضرورة  التخطيطي  االف(    10معيار 

،  2018( مركزا صحيا خالل عام  1,868نسمة من السكان، وان المتوفر منها حوالي )

 ( الى حوالي  بحاجة  العراق  فأن  المعيار  هذا  )رئيسا  1,413وبموجب  ( مركزا صحيا 

وثانيا مجموعة المحافظات    ال، وفرعيا(. وتركزت االحتياجات منها في محافظة بغداد أو

)بابل،  )نينوى، ضمنت  الثالثة  والمجموعة  المقدسة    كربالء  واسط،  النجف،  البصرة( 

 المثنى، االنبار(.  كركوك، ميسان،  ذي قار، صالح الدين، القادسية،  ،ديالى،

 

 ويقترح لمعالجة الواقع الصحي في البلد بما يأتي: 

الصحية الجديدة بشكل يوازي الزيادة في االعداد السكانية  انشاء المستشفيات والمراكز   -1

واالعالن عن فرص االستثمارية في هذا المجال    وبحسب العجز المقدر في هذه الخدمة

 . النشاء مستشفيات عامة وخاصة ومدن طبية حديثة

 العمل على تحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.  -2

 ات البنى التحتية للمؤسسات الصحية. العمل على الصيانة الدورية لخدم -3

 على حد سواء. حضرية تفعيل دور التوعية الصحية وخصوصاً في المناطق الريفية وال -4

 توفير االجهزة المتطورة والحديثة والتي تسهل تشخيص االمراض.  -5

 العمل على انشاء مستشفيات تخصصية في مناطق الكثافات العالية.  -6

 العام والخاص. تفعيل دور التعاون بين القطاعين  -7
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المعلنة من قبل المحافظات الفرص االستثمارية في قطاع الصحة  

 

 المحافظة نوع الفرص االستثمارية  اسم المشروع ت 

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية   .1

 والرصافة 

 بغداد / الكرخ إنشاء جديد  سرير(  50مستشفى الطفل العربي في الكرخ )   .2

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  ( 4 – 3معمل األدوية والمستلزمات الطبية عدد )  .3 

 والرصافة 

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  (2مستشفى الخصوبة والعقم عدد )  .4

 والرصافة 

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  ( 2)مستشفى تخصصي للعيون عدد   .5

 والرصافة 

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  (1مستشفى تخصصي لجراحة القلب عدد )  .6

 والرصافة 

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  ( 3  – 2معامل أوكسجين طبي عدد )  .7

 والرصافة 

 بغداد / الكرخ إنشاء جديد  ( 2مدينة طبية متكاملة عدد )  .8

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  سرير(  50مستشفيات عامة بسعة ) 4  .9 

 والرصافة 

بغداد في جانبي الكرخ   إنشاء جديد  سرير( فما فوق  20مراكز طبية متخصصة بسعة ) 4  .10

 والرصافة 

مع الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل   التؤامة  .11

المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة واستقدام  

الفرق الطبية للعمل في المؤسسات الصحية والمراكز  

 التخصصية 

إبرام تعاقدات مع شركات 

فتح   لغرض  متخصصة 

العراق   داخل  مستشفيات 

هذا   في  تجربتهم  ونقل 

 المجال

بغداد في جانبي الكرخ  

 والرصافة 
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عرض بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية   .12

 الفائضة عن الحاجة كفرص استثمارية 

ابررررررام تعاقررررردات مرررررع 

شرررررركات متخصصرررررة 

لغرررض فررتح مستشررفيات 

داخررررل العررررراق ونقررررل 

تجرررررربتهم فررررري هرررررذا 

 المجال

بغداد في جانبي الكرخ  

 والرصافة 

 2بمساحة   (1( سرير العدد )100عام سعة )  ىمستشف  .13

 دونم 

 / مركز قضاء الكوت  واسط إنشاء جديد 

 قضاء الكوت  /واسط إنشاء جديد  مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية     .14

 / قضاء الكوت  واسط إنشاء جديد  مركز متخصص لألمراض النسائية    .15

 قضاء الكوت  /واسط إنشاء جديد  مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب   .16

( 50بسعة ) متخصص لجراحة وأمراض العيون   مستشفى  .17

 سرير 

 / مركز قضاء الكوت  واسط إنشاء جديد 

 مركز قضاء الكوت  /واسط إنشاء جديد  مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية    .18

مركز قضاء   /واسط إنشاء جديد  ( سرير 100مستشفى عام بسعة )   .19

 الصويرة 

 قضاء الكوت  /واسط إنشاء جديد  مركز متخصص )الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(    .20

 قضاء الكوت  /واسط إنشاء جديد  مركز متخصص لعمليات التجميل   .21

 قضاء الكوت  /واسط إنشاء جديد  مدينة طبية متكاملة    .22

قضاء الكوت وقضاء  /واسط إنشاء جديد   معمل ادوية ومستلزمات طبية  .23

 الصويرة 

 النجف االشرف  انشاء جديد  دونم  1000النجف بمساحة بلدية عام   ىمستشف  .24

  10ام عباسيات )  5م  25/2738مستشفى عام القطعة   .25

 دونم   10بمساحة   دونم( ناحية الشافعية

 الديوانية  انشاء جديد 

 4صدر اليوسفية )  18م  18/4105مستشفى عام القطعة   .26

 دونم   4بمساحة  دونم( ناحية عفك

 الديوانية  انشاء جديد 

 الديوانية  انشاء جديد  دونم  6الحبسة بمساحة 9م  21/14مستشفى عام القطعة   .27
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مستشفى تخصصي لالمراض والجراحة الكبرى    .28

وامراض  راض القلب والشرايين والجملة العصبية م)ا

 السرطان( 

انشاء جديد )بكلفة  

ون دوالر(  ي مل 5تخمينية 

م بداخل   4000بمساحة  

المنطقة التجارية في  

 الرمادي

 االنبار 

مشررروا انترراو انررواا المسررتلزمات الطبيررة )السررماعات   .29

والقطررررن الطبرررري الطبيررررةس االسررررر، الطبيررررةس الشررررا  

ي المتحركرررررة الخاصرررررة برررررذوي والبانررررردوس الكراسررررر

االحتياجررررات الخاصرررررة والمعرررراقينس اجهرررررزة قيرررررا  

فررري اخرررذ  ةالمسرررتخدم االنابيرررب الضرررغطس كرررل انرررواا 

النمرررااو المختبريرررةس اجهرررزة قيرررا  الضرررغط س كافرررة 

انررواا ابررر الحقررنس حاويررة نفايررات طبيررةس معرردات نقررل 

 الدمس مقيا  درجة الحرارة س الخ(

 االنبار  انشاء جديد 

  2م  32375(القبلة بمساحة 5466/  818ارض )قطعة   .30

 * 2م  10000مساحة البناء 

 البصرة  -

 كركوك - صاري كهية **  66م  129/ 70العقار   .31

 2/2022/ 9في  262بناءا على كتاب رئاسة الوزراء / مؤسسة الشهداء المرقم *

مرفق به كتاب وزارة   12/1/2021في  317كتاب محافظة بغداد / قسم االمالك / شعبة التخصيص المرقم  حسب  ** 
 17/11/2021في  3099المالية / دائرة عقارات الدولة / فرع عقارات الدولة في محافظة كركوك المرقم 
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   •والبنى التحتية اإلسكانقطاع   -5

تأمينها   يجب  التي  الضرورية  االحتياجات  من  السكن  يعد 

للمواطن، ويعد العجز السكني من المشاكل التي تعاني منها  

النامية وخاصة العراق   الدول بشكل عام فضالً عن الدول 

تفاقم ظاهرة  وفي جميع محافظاته، وقد ادى هذا العجز الى  

م جميع  في  العشوائي  خاصة  السكن  العراق  حافظات 

 .محافظة بغداد 

الوطنية   التنمية  التخطيط وضمن خطط  وزارة  بادرت  لقد 

العجز   ازمة  لمعالجة  رئيسة  اهداف  كما بوضع    السكني 

بادرت وزارة االعمار واالسكان وضمن سياسات االسكان  

عدة   وعلى  المشكلة  هذه  لمعالجة  خطة  بوضع  الوطنية 

سكن   لتوفير  االزمة  هذه  مشاكل  من  للتخفيف  مستويات 

لالستثمار   الوطنية  الهيئة  عملت  وقد  للمواطنين.  الئق 

المحافظ في  االستثمار  نحوهيئات  العجز  ات  هذا  تخفيف  و 

 رص استثمارية في هذا القطاع الحيوي. باالعالن عن ف

لعام   -1 السكنية  الوحدات  عدد  ان  لجميع  2,743,164)   2018تبين  سكنية  وحدة   )

 المحافظات. 

عام   -2 السكنية  الوحدات  من  العراق  في  الكلي  العجز  مقدار  حوالي    2018ان  هو 

 ( وحدة سكنية. 2,266,531)

 كركوك، بابل . تركز العجز السكني في محافظات بغداد، نينوى، البصرة،  -3

فبلغ   -4 التحرير  وعمليات  االرهاب  من  المتضررة  المحافظات  في  السكنية  الدور  اما 

  ، 2017( وحدة سكنية متضررة حسب مسح تقييم االضرار لعام  58,167مجموعها )

( ثم محافظة االنبار بـ  %62.1وأن أكثر محافظة متضررة كانت محافظة نينوى بنسبة ) 

 الح الدين وكركوك وديالى وبابل وبغداد . ( ثم تليها محافظات ص20.4%)

ان االولويات التخطيطية لمعالجة مشكلة العجز السكني تتطلب ان تكون االولوية االولى   -5

بابل،( في مشاريع االسكان وتعليمات فرز االراضي    كركوك،  البصرة،   نينوى،   )بغداد،

قار،  السكنية، )ذي  محافظات  ثم  الدين،  االنبار،  ومن  كأولوية    ديالى،   صالح  النجف( 

 المثنى( كأولوية ثالثة.  ميسان، القادسية، كربالء، وثم محافظات )واسط،  ثانية،
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 لمعالجة ازمة السكن وتطوير القطاع السكني بما يأتي:  مقترحات

 

العمل على اكمال المشاريع السكنية قيد التنفيذ والمتوقفة لتأمين سكن الئق وفق الخطط   -1

في   بسماية  مدينة  االشغال،ومنها  السكاني ومعدالت  االكتظاظ  درجة  لتخفيض  التنموية 

في   الجديدة  الحبانية  مدينة  وكذلك  بغداد  جنوب  في  السكني  الجوهرة  ومجمع  بغداد 

دباد في محافظة البصرة ومدينة الزبيدية في محافظة واسط  محافظة االنبار ومدينة السن 

الجديدة ومدينة الثرثار التي تضمنها االطار الستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات  

 العراق.

 العمل على تقليص التفاوت المكاني في العجز السكني بين المحافظات.  -2

يدة بالعراق ووفق استراتيجية  تشجيع المستثمرين للمشاركة في تنفيذ مشاريع المدن الجد  -3

 تنمية المحافظات ولتوفير فرص العمل للتخفيف من ظاهرة البطالة في المحافظات. 

وكذلك  -4 بغداد  امانة  مثل  االراضي  الدارة  المسؤولة  والهيئات  الوزارات  بين  التعاون 

للمواطنين   وتوزيعها  االراضي  فرز  لتسهيل  العمراني  التخطيط  ودوائر  المحافظات 

 ن عن فرص استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي. واالعال

 

)هيت ةررةو وةرركن  ررفلةو   رر   مشرر و وتشرر ا هيئة ررو هية لةررو ير ررى تنف ذ رر  تل ةرر  

هيت رررى ت  ت  إيررر  هألفهضررر ذترررةح مظن  رررنا هينررر هت مرررت صرررر  ت رررئة  ت  رررة  

ين هقةررو هيظفةمةررو )م رر ا هي ه ررك ت  م رر ا وبنيىل ررةم مررم مةتةذررو مررت هيت ررنفا ه

   وهيت  ا هين هق  ي ىةنفن   يىل ةم هينت ةنا هيتنيةو هيتىن قو بنيتش و .هي شةك 

 هإل رررى هتةةةوهيئة رررو هية لةرررو ير رررى تنف هينك رررك مرررت هيتشرررنف م هي رررفلةو  هآلو تن رررتو

 :   هيةقت هيظنض  ملئن

 إنشررن و ىضررتت  مشررعوع منةنررة  ررباء فررعحاف ةررر محاةلررة فررعحاف ال  نسررة  •

بنرر   إيرر  بنإلضررن ووةرركن  ررفلةو  أيرر  أفبنررةتمنا تضررم نظررة مك لررو مىفنم ررو هي ررك 

 هيت هكز هيىةنف و وهيى  ةئةو.
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 اإلسكانالبعص االستث ارةة ال تاحة ةر قطاع 

إسررررررررر  ال شرررررررررعوع  ت

السررررررررررررررررررررررررررركنر 

 االستث اري

 موقررررررررررررررررررر 

 ال شعوع

مسرررررررررراحة االر  

ال خصصرررررررررررررررررة 

 لل شعوع

 عائنةة االر  ال حاةلة

 1ح  17/ 2 قطنو هفض   .1

 وز   و  

فئن رررررررو هيرررررررةزفه  /  بغكهد  2ح 3509.58

 مؤ  و هيشئكه **

هفكةو   23ح  6/ 4 قطنو هفض   .2

 و نض  

 237.5دونررررم و 81

 2ح

فئن و هيةزفه  / مؤ  و   بغكهد 

 هيشئكه **

  19ح  1157/ 10 قطنو هفض   .3

 شتنذةو وك   

فئن و هيةزفه  / مؤ  و   بغكهد  دونم 70

 هيشئكه **

هبة   671/ 3 مةتم  فل   .4

 جكه  / هيىنجةنا 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هيف خ /بغكهد  دونم 8

 وهي  نضو*

  36ح  40/ 17 مةتم  فل   .5

   م هبفنف 

 15دونرررررررررررم  و 7 

 2ح 25هويك و

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هي صن و /بغكهد 

 وهي  نضو*

  29ح  5794/ 2 هنشن  مةتم  فل   .6

 دهمةك

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   وه ط دونم 5

 وهي  نضو*

  38ح  787/ 3 قطنو هفض   .7

 هي نجةو 

فئن رررررررو هيرررررررةزفه  /  وه ط دونم 3

 مؤ  و هيشئكه **

  57ح  4207/ 1 قطنو هفض   .8

 ذ ة نا 

فئن رررررررو هيرررررررةزفه  /  د ني  دونم  1

 مؤ  و هيشئكه **

 10578/ 8/ 2 هنشن  مةتم  فل   .9

 هيفن ةو   27ح

 مئ  دهف 23ح  2

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   د ني  دونم 5

 وهي  نضو*

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .10
 الرياضيةوالخدمات 

  67م  162/1
بكلر شاطر لو  

  67م   434/40
 بكلر شاطر لو  

  2م 24اولك و 18

ــم و 1 ــك  1دونــ اولــ
 2م 33.5و

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   ك كةك

 وهي  نضو *

  110/43830 قطنو هفض   .11

 هيةز  ن

دونرررررررررررررررررررم  11

 2ح3000و

فئن رررررررو هيرررررررةزفه  /  ذي قنف

 مؤ  و هيشئكه **

مةتررم  ررفل  يتلى رر     .12

مك   رررررررررو شررررررررر ن  

 فقنوف نضو ذي 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   ذي قنف دونم  18 هكك  545/ 9

 وهي  نضو*
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مجمــــــــــع ســــــــــكني   .13
 للموظفين

83 /27430  
ة  حصو   47م

 الشامية 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هالن نف دونم 40

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .14
 للموظفين

  77م 4/ 7
 شواطئ الصوفية 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هالن نف اولك 23دونم و 9

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .15
 للموظفين

 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هالن نف اولك 21دونم و 5 1م   5615/ 9

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .16
 للموظفين

  5م   723/ 10
 وادي شيشين 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   صرح هيك ت اولك 21دونم و 7

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .17
 للموظفين

  61م  762/ 1
 طالع الحمزة 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هي   ن اولك 20دونم و 4

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .18
 للموظفين

  63م  584/ 1
 الدير

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هي   ن اولك 11دونم و 1

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .19
 للموظفين

  27م  2359/ 37
 االكوات 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هي   ن اولك 10دونم و 6

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .20
 للموظفين

  61م  1149/ 15
طرة بني  

 منصور 

هيشرررررررررررررررررر ن  وزهفن  هي   ن اولك 8دونم و 3

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .21
 للموظفين

  53م  2/ 17
 النصير 

 21دونــــــــــم ز 41
 اولك

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هي   ن

 وهي  نضو *

مجمــــــــــع ســــــــــكني   .22
 للموظفين

2107/1 
 الرباط الكبير

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هي   ن اولك 3دونم و 4

 وهي  نضو *

 1416/ 19 شقم  فلةو ي تةظ ةت  .23

صكف  18ح

 هيةة  ةو 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هيك ةهنةو هويك  16دونم 6

 وهي  نضو *

هح   1ح  3411/ 4 مةتم  فل   .24

 هي ة 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   هيك ةهنةو دونم 5

 وهي  نضو *

  67ح  162/1 مةتم  فل    .25

 بف   شن  ية 

وزهفن هيشرررررررررررررررررر ن   ك كةك 2ح 24هوك و 18

 وهي  نضو *

  110/49566 مةتم  فل    .26

 جز  ن 

وزهفن هيش ن   ذي قنف  هويك  1دونم و 5

 وهي  نضو* 
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وزهفن هيش ن   ذي قنف  دونم  18 هكك  545/ 9 مةتم  فل    .27

 وهي  نضو* 

  33ح  392/20 قطنو هفض   .28

 هيظة ن

فئن رررررررررو هيرررررررررةزفه   هيلة  هالش ا 2ح600

 مؤ  و هيشئكه  **/

  3ح  726/21 قطنو هفض   .29

 هيتش ن  

هيرررررررررةزفه  فئن رررررررررو  هيلة  هالش ا 2ح 754

 مؤ  و هيشئكه  **/

  37ح  131/91 قطنو هفض   .30

هيش  و 

 وهيئنشتةو 

فئن رررررررررو هيرررررررررةزفه   بنب  2ح 1967

 مؤ  و هيشئكه  **/

 

 17/1/2022ةر    102 * حسب فتاب وزارة الشباب والعةا ة ال عق 

 2021/ 2/ 1ةر  7178* حسب فتاب وزارة الن ل/ دائعة الع ود والتعاخيص ال عق   

   9/2/2022ةر   262فتاب رئاسة الوزراف / مؤسسة الشهناف ال عق   ** حسب 
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 •قطاع النقل  -6

علىىم توىىالب ية الىىت يةاقالىىت ةقلىى   يةاقىى   

فىىا يةاىىفين ف اتىى  اا ىىلر تىىر يةلىىفن ية فلىىت 

  ةدفجىىىت يسوىىى ي لتىىى  لىىىفا ل  تىىى  تىىىر 

)أاشىىىىلت اقىىىى  يةف ىىىى ر ليةاقىىىى  ية ىىىىف  

ةل ضىىىىىىىىى نا   ةشىىىىىىىىى قا     لوىىىىىىىىى   

يةقدلىىىد ليةتل في  ليةتىىىليامي لتىىى  لىىىفا ل 

  ت  تر اش ل يةاق  ية قف .

يلىىلي  فالىىم توىىالب يةلىىفن ية فلىىت ا لىى  

   م يتىىى  وىىى   يةقدلىىىد فا لىىى  يلىىىلي  وىىى   يةقدلىىىد فىىىا يةاىىىفين 47,877يةلىىىفن )

  خلىىىلل تااشىىىفه يبل تىىى   شىىى   لىىىلةا علىىىم يةخفللىىىت 9   ىىىم تل عىىىت علىىىم )2,375)

يةافيقلىىت لفلتىى  لاالىىط   ةتلىى في  فللجىىد فىىا يةاىىفين ختوىىت تلىى في  دلةلىىت لاقىىلد أاشىىلت 

ةافيقلىىىت لشىىىف الر ةلللىىىفير يةتقلىىىا يةاقىىى  يةجىىىل  يةشىىىف ت يةا تىىىت ةلخلىىىلل يةجللىىىت ي

 قىىىدفي  تقىىىدلده  يتىىى  يةتىىىليامي فىىى ر يةاىىىفين لتالىىى  تاتىىى  أف اىىىت تىىىليامي اج فلىىىت )أم 

قصىىف خلف ية  لف أ ىىل فللي يةتاقىى   لتلاىى نلر ارللىىلر لأف اىىت تاصىى   فقللىىت ةاصىىدلف 

    ليخف.7يةارل فضالً عر يتاال  يةافين )

  2 ىىم1000 ىىم  121قت يةاىىفين ) لغىى   ف فىىت شىى  ت يةلىىفن   ةاوىى ت يةىىم توىى  -1

 1000 ىىم 105لير يةاىىفين يجتىى س يعلىىم تىىر يةتالىى ف يةىىدلةا يةقل وىىا لية ىى ة  )

فقىىد اجىى ل   تق فحىى       لة ىىر ا  لاىى  يةتق فحىى   قوىىر شىى ي يةت شىىف 2 ىىم

    تلوىىى ر  صىىىالل يةىىىدلر     ىىى    ىىىف الي  يةق دوىىىلت  دلىىى ةم   ف ىىىل   ) غىىىديد 

 يةقل وا يةدلةا.ية صفه  يةتال ف  ق ف 

 100 ىىم 146 لىى  ت شىىف  ف فىىت شىى  ت يةلىىفن   ةاوىى ت ةلوىى  ر فىىا يةاىىفين قىىليةا ) -2

يةىىن اوىىتت  لير تقىىديفل فىىا يةاىىفين شىىل يقىى  تىىر قلتىىت يةتالىى ف يةقل وىىا يةىىدلةا 

يةىىىن اوىىىتت  للشىىىلف يةجىىىدل  يةىىىم اخلىىىن جتلىىىا  100 ىىىم  ة ىىى   496لية ىىى ة  )

لشىى ي تىى  لروىىف يوىى  ر  ر لاىىت يةتق فحىى   يوىىاا دي يةىىم شىى ي يةت شىىف ل اوىىر تا

 يسخاا ق   يةتفلفلت لضان ش  ت يةاق  فا يةافين.

ةغىىىفح اقدلىىىد يسلةللىىى   يةاخللللىىىت ةتا ةجىىىت تشىىى لت ياخرىىى ح  ف فىىىت شىىى  ت يةلىىىفن 

علىىىم فجىىىله قصىىىت يةرىىىفد تىىىر  يً لياخرىىى ح قصىىىت يةرىىىفد تىىىر يةلىىىفن يةت للىىىت  ليعاتىىى د 

ةلىىفن ليعتىى   يةا لىىلل ةتق فحىى   يةلىىفن م اوىىتت  ا ىىلر يسلةللىىت يسلةىىم فىىا تشىى فلا ي

 يةتفاىىم     ىى      قىى ف  لتىىر فىىم تق فحىى   )ليوىىل  ية صىىفه   غىىديد  الاىىلب  )يةاجىىن 

  ف ىىل   دلىى ةم  صىىالل يةىىدلر      لةللىىت ف الىىت فىىم تق فحىى   )تلوىى ر يةتقدوىىت  ىىف الي

 يسا  ف    لةللت ف ةفت. يةق دولت 

 
 2021 8 3فا  17867يةاخللل دينفه يةااتلت يسقللتلت ليةتقللت   ةفقم  ا ر ل يفه المصدر/   •
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 في البالد وكما يأتي:   ويمكن تحديد بعض المقترحات لتطوير قطاع النقل

 

خىىال  يوىىا ت   اارلىى  يةلىىفن يةفنلوىىت يسوىىافيالجلت تاتىى    لىى ده يلىىلي  يةشىى  ت تر -1

  يةىى   لىىف ل يةا صىىتت  غىىديد لةغ لىىت 2علىىم لجىىخ يةخصىىلط تفىى  لفلىىط فقىىم )

تق فحىىت دشىىل  فىىا يقصىىم يةشىىت   تىىا ا شلىى  لالىىللف شىى  ت يةلىىفن يةقلقلىىت قىىل  

 يةتدر ية  فب.

يةتىىدر تىىر خىىال  يةىىف ل يةافضىىا  ىىلر يةتق فحىى   ل اا لىى  يةا  تىى   ىىلر يةتىىدر  -2

تىىىا اارلىىى  شىىى  ت يةقف ىىىت ية دللىىىت )يةتشىىى ه ليةىىىدفج   فىىىا  يةتالوىىىلت ليةجدلىىىده 

 يةشليف  يةفنلوت فا تفي   يةتدر .

لاقىىىدل   تىىىر خىىىال  اارلىىى  خلىىىت اقىىى  شىىى تلت فىىىا يةاىىىفين  اا لىىى  يةاقىىى  يةاىىى م  -3

 عر يةشفل   اارل  يةقل ف يةتالط   ةتدر ية  فب. الً ضيولل  اق  يةف  ر ف

ية ىىل   ليتاىىديد شىى ي -خىىال  اارلىى  خىىل ) غىىديد  ريةجدلىىده  تىىلىىد توىى في  وىى   يةقد  -4

 ف ىىىل   ليتاىىىديدل اقىىىل تق فحىىى   -خىىىل ) غىىىديد  لاارلىىى   هية صىىىفيةخىىىل اقىىىل 

 يةوللت الت ليف ل  لاا ل  يةف ل يةو  ا تا دل  يةجليف )ياش ي يةقا ه يةج فت .

الىىىللف يةتلىىى في  يةتلجىىىلده ق ةلىىى ً لفىىىط دفيوىىى   جىىىدلب يقاصىىى دلت فصىىىلات   -5

 جار يةتدف   ةتليفد يسقاص دلت.ةا

يةق ةلىىىت لففىىىا ل قاتىىى   يةتىىىليا اشىىى ي تلاىىى ي يةرىىى ل ية  لىىىف تىىىا ا شلىىى  إ وىىىا ت  ي -6

تىىىر خىىىال  ااتلىىىط تتفياتىىى  يةتالقلىىىت  ليعلىىى ي دلف ألوىىىا ةلقلىىى    وىىىالا  لتسي

 لت. يةخ ط فا اارل  لاشغل  يةخدت   يةتفف
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 •الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع النقل

 اوالً: الشركة العامة لسكك الحديد

 التفاصيل  اسم المشروع  ت
الطول  

 )كم(

عدد  

 الخطوط 

اإلشارات  

 واالتصاالت 

الحمولة 

 المحورية 

 مجموع النقل )مليون(  السرعة )كم/ساعة( 
 الكلفة التخمينية )التقديرية( 

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر(

المدة  

المطلوبة  

إلنشاء  

 المشروع 
 البضائع  المسافرين 

 المسافرين 

 مسافر /

 البضائع 

 طن /
 المجموع  التنفيذ اإلستمالكات 

1 
 خط الدائري  ال

 حول مدينة بغداد 

منن قبنل الشنركة   1982التصاميم التفصيلية معدة سننة  

االستشارية اإليطالية )سوتكني(.. طنول المسنار الندائري 

( كم والطول الكلني للمسنار 112)الحلقي( المزدوج هو )

 ( كم.284الرئيسي والخطوط الفرعية )

 خليط  284
ERTMS 

/ Level 2 
 2430 2000 430 46 23 140 200 طن 25

خمسة 

 سنوات 

 فاو  -بصرة  2
تم إعداد التصناميم التفصنيلية للمشنروع حنديثاً منن قبنل 

 الشركة االستشارية األلمانية )دورش كروب(.
 مزدوج  100

ERTMS 

/ Level 

2/1 

 1710 1410 300 70 1 100 140 طن 25
ثالثة 

 سنوات 

3 

-)بغدادخط سكة حديد 

البصرة(  -العمارة-الكوت

-والخط الفرعي )الكوت

 ام قصر( -الناصرية

قديمننة ومفقننود الكثيننر من ننا وهنني التصنناميم التفصننيلية 

معدة من قبل الشركة االستشارية البريطانية )هندرسنون 

 -الكننوت -، الخننط الرئيسني )بغنداد 1982هينوزز( عنام 

( كننم مننزدوج والخننط الفرعنني 504البصننرة( )-العمننارة

(كننم 406ام قصننر( بطننول )-الشننعيبة-الناصننرية-لكننوت)ا

مزدوج ، ويتطلب تحديث التصاميم التفصنيلية ، ويتطلنب 

   اعداد دراسة زدوى اقتصادية للمشروع.

 مزدوج  100
- - - - - - 

2730 11000  - 

4 
 -نجف  -كربالء  -مسيب 

 سماوة 

التصنناميم التفصننيلية األصننلية نعنندت مننن قبننل الشننركة 

ونعينند  1982االستشننارية اإليطاليننة )سننوتكني( عننام 

تحننديث التصنناميم التفصننيلية حننديثاً مننن قبننل الشننركة 

 االستشارية اإليطالية )إيتال فير(.

 مزدوج  228
ERTMS 

/ Level 2 
 3150 2400 750 2 6 140 250 طن 25

ثالثة 

 سنوات 

5 
 -زاخو  -دهوك  -موصل 

 تركيا

األصننلية نعنندت مننن قبننل الشننركة التصنناميم التفصننيلية 

 1982االستشارية البريطانية )هندرسون هينوزز( عنام 

وتحديث التصناميم التفصنيلية زارينة منن قبنل مجموعنة 

الشركات االستشنارية الجيكينة )ني كني بني( و )سني زد 

 كروب( و )باور نوفس(.

 مزدوج  160
ERTMS 

/ Level 2 
 2607 2157 450 55 1 140 200 طن 25

ثالثة 

 ات سنو

  

 
 1/2022/ 26في   7008 دائرة العقود والتراخيص  /حسب كتاب وزارة النقل  • 
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 التفاصيل  اسم المشروع  ت
الطول  

 )كم( 

عدد  

 الخطوط 

اإلشارات  

 واالتصاالت 

الحمولة 

 المحورية 

 السرعة )كم/ساعة( 
مجموع النقل  

 )مليون( 

 الكلفة التخمينية )التقديرية(  

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر( 

المدة  

المطلوبة  

إلنشاء  

 البضائع المسافرين  المشروع 
 المسافرين 

 مسافر /

 البضائع

 طن/
 المجموع التنفيذ  اإلستمالكات

6 

 –بعقوبنننننة  –)بغنننننداد 
 –نربينننننل  –كركنننننوك 

موصل( والخط الفرعني 
 –التنننابع لنننو )بعقوبنننة 

 –المنذرينننة  –خنننانقين 
 إيران(

التصاميم التفصيلية األصلية نعدت من قبل الشنركة 
 1982( عنننام االستشنننارية الفرنسنننية )سنننوفريل

وتحديث التصاميم التفصيلية زارية من قبل الشركة 
االستشنننارية الجيكينننة )سننني زد كنننروب(.. طنننول 

( كنم والخطنوط 455الخطوط الرئيسية المزدوزة )
( كم.. الطول الكلني 200المفردة القابلة لالزدواج )

للمسنننار الرئيسننني المنننزدوج والخطنننوط الفرعينننة 
( كم 700من )الرئيسية والخطوط الفرعية يتراوح  

 ( كم.750إلى )

 خليط  700
ERTMS 
/ Level 2 

 8650 7000 1650 20 6 140 250 طن  25
سبعة 
 سنوات 

7 

الننننربط السننننككي بننننين 
العنننراا واألردن )منننن 
مفننننرا الرطبننننة إلننننى 

 طريبيل(

تم إعداد التصاميم التفصنيلية للمشنروع حنديثاً منن 
 كروب(.  قبل الشركة االستشارية األلمانية )دورش

400 
مفرد قابل 

 لالزدواج
ERTMS 
/ Level 2 

 4050 4000 50 12 3 140 250 طن  25
خمسة 
 سنوات 

8 
المربد   –زبير  –شعيبة 

 الكويت  –صفوان  –

تم إعداد التصاميم التفصنيلية للمشنروع حنديثاً منن 
فيننر(..  قبننل الشننركة االستشننارية اإليطاليننة )إيتننال

طول هذا المشنروع سنيعتمد علنى تنفينذ المشناريع 
( 14المستقبلية األخرى وقند يكنون الطنول الكلني )

كننم فقننط مننن محطننة المربنند إلننى صننفوان/ الحدينند 
 الكويتية(.

 مزدوج  52
ERTMS 
/ Level 2 

 650 500 150 20 2 140 250 طن  25
ثالثة  
 سنوات 

 بعقوبة  –كوت  9
وثنائ  سنابقة عنن المشنروع.. ال توزد تصاميم نو  

 يتطلب إعداد تصاميم تفصيلية زديدة.
 مزدوج  250

ERTMS 
/ Level 2 

 3750 3000 750 20 6 140 250 طن  25
نربعة  
 سنوات 

10 
النجف(   –خط )كربالء 

 المعل  

)مشروع زديد غير مباشر بو( يكون مسار القطنار 
اعلى الجزرات الوسطية بين الطري  العام )الذاهب 

 باتجاه النجف( والطري  الخدمي
 - - - - - - - - - - مزدوج  70

11 
خط سكة حديد )كركوك  

 السليمانية(  –

دراسننة الجنندوى  -تننم اعننداد التصنناميم التفصننيلية
االقتصنناديةى حننديثاً مننن قبننل الشننركة االستشننارية 

 ال نكارية )موزر نوتوماتيكا(
120 

مفرد  
قابل  
لالزدوا 
 ج

- - - - - - 350 3000 - 5.5 

12 
خط سكة حديد )رمادي  

 كربالء(   –

منن  1982التصاميم التفصيلية االصلية معدة عنام 
قبل الشركة االستشنارية االيطالينة )سنوتكني( وتنم 
تحننديث تصنناميم ا التفصننيلية ة دراسننة الجنندوى 
االقتصننادية حننديثاً مننن قبننل الشننركة االسننتثمارية 

 االلمانية )دورش كروب ( 

 3 - 1500 400 - - - - - - مزدوج  133

 



  

 

2022الخارطة االستثمارية للعراق   121  

 الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية   -

الموقع  اسم المشروع ت

 الجغرافي  

رقم القطعة  نبذة عن المشروع  

 والمقاطعة 

مساحة 

 المشروع

مواصفات ومتطلبات  

 المشروع 

مدة التنفيذ   الكلفة التخمينية 

 المتوقعة 

 المالحظات  

(  خمس إنشاء فندق ) 1

 نجوم 

محيط مطار 

 بغداد الدولي  

فندددق مددة فخدد  )خمددس ( 

نجددددوم وبطدددددد  وابدددد  

( 10-8يتدددد اوب مددددابية )

 ددداب  مددد  ممنددد  خددددمي 

 عددددددة  افددددددد  فضددددددا

المسدددددددددددددددددددددددت  ما  

، ع مدددددا  ا  والمتط مدددددا 

المخططددددا  والتمددددامي  

والمواصددددوا  ولدددددداو  

الكميدددددا  دددددد  اعدددددداد ا 

مسددم ا و ددي ةاب دد  ل تطدددي  

 حسب ماي اه المستثم .

رةددد  ال ططددد  

(9/10 ) 

الم ا طدددددددد  

(17 )

 السويب 

15000 

متدد  م بدد  

لدد ء مدددة 

ةططددددددددد  

االرض 

 آنو  الذ   

ممندددد  باردوددددا  يتدددد اوب 

( متدددددد  38/40مددددددابية )

وحسدددب مواف دددا   ددد ط  

طيددد ا  المددددني ، مددد ود ال

بكافدددددددددد  الخدددددددددددما  

والمنظومددددددا  الخدميدددددد  

 واالمني  االخ ى

( مائددددددددددد  100)

م يددددددددددو  دوالر 

حسدددددب درا ددددد  

 الجدوى المحدث  

(  ددددددددت  36)

وثاثدددددددددددو  

شددا ا  يمددد  مددة 

دددداريو دوةيددد  

 الط د 

ةطدددددددددد  االرض 

م دددددد  صدددددد   

 ل ش   
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 •قطاع الصنــــــاعة والمعادن -7

، بددرغم م  ددع جمدد     دد  2003بعدد   -

اغق ددداال اي   دددل ردددع اغعدددما     دددا  

اغ  غدددل اغددد  الرغدددل ايتصادددر  اي ا دددرال  

رلدددددددد  اغعددددددددرغم، اي ا  اغ   ا ددددددددل 

اغا دد  ع ل و اًددر  مددا اغقعددر  اغعددر  

شدددددر ج  ما ددددد   ع م،تا  دددددل رددددد   

اسددددعره،  رر اسددددعره  اعلدددد  ب  رسددددل 

اغ  غددل بلددام رددر   ددع وددي  ردد    صع ددم 

اغاددا   ددريم مددا الرددم اغ لددر  اغقدداات ع 

 اوددما اسددعره م  ددل  اعلدد   ، اغ دد ررا

بدداالاش شددم رج   اج  اغ دد ررل   ع عددل 

اغاددا االج برغاددرغا اغدد   دداوم اغ   ا ددل اغا دد  ع ل  ردد    االاج رددر غلع ل ددل اغا دد  ع ل،

  ددر االا بقددرتا    ا ددرال لا دد ج  اغلددم رج رلدد  ايتاددرف  اغ  رم ددل    ق دد   اجالاج 

 تقددم اغاا اغا  ددر  اغ لددرج ل بدد ع اغقعددر     ررل ددايسدداا رج اغاا ددو ت ددا  صع ددم اغ

 اغعر   اغخرص.

 

 ت الصناعية الكبيرةآالمنش

(  لددا  ًدد رر ل  ع ددم  627،)2018بلددع ردد ال اغ  لددرج اغ دد رر ل اغاع ددم  مددا رددر   -1

غ  )رر دددل  ورًددددل(   م ددددفج ارددد االير مددددا   رم ددددرج )ب ددد اال     ددددر   ال ددددر

  اغقرالس ل (.

اردد االيم مددا  رر ددم   م ددفج ( 115,545بلددع ردد ال اغعددر ل ع مددا اغ  لددرج اغاع ددم  ) -2

   رم رج )ب  اال  اغع م   بربم  اغ  ف   م اك( .

 اغ دد ررا   عادد  اغدد     اددم اغف ددرال  اغ ددرم ل مددا ايتاددرف  بل ددا اغق  ددل اغ ،ددرمل، -3

 ع اغدد وم اغدددا  ا   ددااا اغاصددرش  ايتار  ددل غل دد ررل   ددد ا   ددري ارر مددا  اددا

 ،2018 رما ددا رددر (  ل ددا  ال  ددرج 2,731,546,15غقعددر  اغ دد رررج اغاع ددم  )

  بربم( .     م فج اغق  ل اغ ،رمل ما   رم رج )ب  اال  اغع م

  داال   دف    اغاع دم ،  غل  لدتج  يالظ  ع   ل م  ؤشم اغ  ف  اغ  ع ل غل لدر  اغ د ررا   -4

(   لاردر   رم دل )اغ  دف( %3.1)بربدم(  ب  دعل بل دا )ت ع ل  ارت ل  ا  دف  غ  رم دل  

(  ر ا ر اظرم اغ ؤشم   اال   فاج ت ع ل  ارت دل غ   د  اغ  رم درج %2.87 ب  عل )

ًدي   ب د اال، ايتعدرج، اغع دم ،  ب ج رج  اصر  ل اي ا  اغ  رم رج  م  دع ) دمبيش،

 اي غا دل   عرغ اردر.اغ  ع( ظرمج ب  ف  ت ع ل ضع صل   ر  اعلب الجاسل اسدعره لغدو  

 اغ  دف(  اغارت دل ) م داك،  غل  ف  اغ  ع ل سااا  برغ   اردل اي غد    درم اا )بربدم،

 ) دمبيش،   اغ   اردل اغارغادل     در (  اغ ا  ،  ،  اغقرالس ل   اسط،  ت  اا،  ل   رج،  ال رغ ،

 ًي  اغ  ع(. ب  اال، تعرج،اي اغع م ،
 

 3/8/2021ما  17867 اره   اج  اغاخع ط/الائم  اغا   ل اي ل   ل  اغ  ل ل برغم م   المصدر/ •
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قدد    قدد اج   ددري ل اغعددر ل ع مددا اظرددم  ؤشددم اغاصددرش  اي ا ددرال ل  يددا  ؤشددم  -5

بربدددم( برغ   اردددل اي غددد ،    دددرم اا )اغع دددم ، ا ال  صا ددد  ادددا ع اغق  دددل اغ ،دددرمل ،

 ددمبيش(،  اغارغاددل )ل   اغ ا دد ، ب دد اال،    ددر ،  اغ   ارددل اغارت ددل ضدد ا ) م دداك،

 ايتعرج(. ،  اسط ت  اا، اغ  ف، ال رغ ، ًي  اغ  ع، اغقرالس ل،  رج،

 

 الصناعية المتوسطة المنشات -

،   م ددفج 2018  مددا رددر  ا(   لدد198بلددع ردد ال اغ  لددرج اغ دد رر ل اغ ااسددعل ) -1

 ار االير ما   رم رج )ب  اال  ال رغ    م اك(.

 (ردددر ي،2,624بلدددع رددد ال اغعدددر ل ع مدددا اغ  لدددرج اغ ددد رر ل اغ ااسدددعل الدددااغا ) -2

   م فج ار االيم ما   رم رج )ب  اال  ال رغ    م اك(.
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جدول بالفرص االستثمارية المتاحة للشركات العامة ألبرام عقود التأهيل 
 *2022والمشاركة  لعام 

 الموقع الجغرافي الفرص المراد اعالنها ت اسم الشركة  ت

الشركة العامة للصناعات   1
 البتروكيمياوية

 

1 .  
 

تأهيل وتطوير وتشغيل خط انتاج ورق )اكياس االسمنت وورق   -
الفلوتنك واالينر والتغليف ( والوحدات الساندة لها واضافة خط  

 تصنيع اكياس السمنت في مصنع ورق ميسان
 طن / يوم   150 -

 محافظة ميسان
 

2 .  
 

مشروع انشاء معمل انتاج الكلور والصودا الكاوية  في مصنع  -
 ورق البصرة.

 طن / يوم   50 -

 محافظة البصرة
 

  PM5خط تشغيل واكمال النواقص ماكنة الورق الصحي  -  . 3
المؤهلة بنظام المشاركة المنتج ) ورق صحي ابيض او ملون(  

 في مصنع ورق البصرة  
 طن / يوم   16 -

 محافظة البصرة
 

المنتجات ) ورق الكتابة والطباعة +   PM3تأهيل ماكنة الورق  -  . 4
 ورق الرسم ( في مصنع  ورق البصرة

 طن / يوم   64 -

 محافظة البصرة

تأهيل وتطوير وتشغيل خط انتاج ماكنة المقوى والوحدات   -  . 5
الخدمية الساندة له ) مقوى دوبلكس + مقوى الينر + مقوى  

 تربلكس + مقوى عادي ( في مصنع ورق ميسان .
 طن / يوم   90 -

 محافظة ميسان
 

المنتجات ) مقوى دوبلكس  PM1مشروع تأهيل ماكنة المقوى  -  . 6
 + مقوى عادي ( في مصنع ورق البصرة  + مقوى الينر

 طن / سنة   16200 -

 محافظة البصرة

تأهيل وتحديث وتطوير وتشغيل الخط االنتاجي )اثلين / بولي   -  . 7
والوحدات   اثلين واطي الكثافة / بولي اثيلين عالي الكثافة ( 

 الساندة لها / في مصنع البتروكيمياويات 
 طن / سنة  113,200سائل اثلين /  -
 الف طن /سنة   51بولي اثلين واطي الكثافة /  -
 طن / سنة  25500بولي اثلين عالي الكثافة /  -

 محافظة البصرة

 انشاء خط جديد انتاج اطباق البيض / في مصنع ورق ميسان   -  . 8
 مليون طبق / سنة   50 -

 محافظة ميسان 

مشروع خط انتاج اطباق البيض) انشاء جديد (  في مصنع   -  . 9
 ورق البصرة

 طبق / سنة   216000000 -

 محافظة البصرة
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الشركة العامة للصناعات   2
 الفوالذية

 

 مشروع تأهيل السباكة الثقيلة / استثمار   -  .10
 طن / سنة   16000 -

 محافظة بغداد

 مشروع تأهيل الطرق الحر/ استثمار  -  .11
 / سنة   9000 -

 محافظة بغداد

 مشروع تأهيل الطرق المغلق / استثمار   -  .12
 مطروقة / سنة   600000 -

 محافظة بغداد

 مشروع انتاج المقاطع المركبة وروافد الجسور   -  .13
 من اجمالي السوق المحلي  40% -

 محافظة بغداد

 محافظة بغداد مشروع انتاج فالتر الهواء لمحطات توليد الطاقة الكهربائية  -  .14

مشروع تطوير انتاج الرافعات الجسرية باستخدام اسم تجاري  -  .15
 رصين . 

 محافظة بغداد

 

العامة للصناعات  الشركة  3
 الكهربائية وااللكترونية

 

انتاج وصيانة االجهزة الكهربائية وااللكترونية المتنوعة   -  .16
 لالغراض المنزلية والصناعية 

 قطعة مختلفة سنويا   32625 -
   40عدد العاملين  -

 محافظة بغداد
 

والغطاسات (   انتاج وصيانة المنظومات الري ) المضخات -  .17
 بجميع أنواعها .

 قعة مختلفة سنويا    630 -
   30عدد العاملين  -

 محافظة بغداد

 انتاج وتأهيل مراوح السقف والمائدة والجدار والعمودية   -  .18
 قطعة مختلفة سنويا   295000 -
   35عدد العاملين  -

 محافظة بغداد

 العدادات الذكية   -  .19
 وحدة مختلفة سنويا   100000 -
   30عدد العاملين  -

 محافظة بغداد

 منظومات االنذار المبكر  -  .20
 حسب الطلبات االستثمارية الواردة  -
   30عدد العاملين  -

 محافظة بغداد
 

 استغالل مكائن الحقن البالستيكي ومكائن الستايروبور  -  .21
 الواردة  االستثماريةحسب الطلبات  -
   35عدد العاملين  -

 محافظة بغداد
 

انتاج محركات تبريد الهواء التبخيري و مضخات المياه   -  .22
لمبردات الهواء التبخرية والمضخات المنزلية الستغالل الطاقات 

 المتوفرة في الشركة. 
 وحدة سنويا   3000 -
 30عدد العاملين  -

 محافظة بغداد
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 مكيفات الهواء العاملة بالطاقة الشمسية  -  .23
 حسب الطلبات االستثمارية الورادة  -
   30عدد العاملين  -

 محافظة بغداد
 

 غرف التعفير  -  .24
 وحدة سنويا   3000 -
   20عدد العملين  -

 محافظة بغداد

انتاج وتركيب وصيانة انظمة المراقبة المرئية واالبواب   -  .25
 الكهربائية  

 قطعة مختلفة سنويا    11000 -
   25عدد العاملين  -

 محافظة بغداد

 انتاج وتركيب وصيانة المصاعد وساللم الكهربائية     -  .26
 لوحات سيطرة حسب الطلب  380   -
   32عدد العاملين    -

 محافظة بغداد

ثلة في االجزاء الميكانيكية  م تصنيع االدوات االحتياطية المت    -  .27
)المحاور والتروس والفلنجات و الفرش والكاربون والنحاس وقطع  

 ة وغيرها يالغيار االخرى ( لوزارة النفط والكهربائ 
 حسب الطلبات االستثمارية الواردة    -
 35عدد العاملين    -

 محافظة بغداد

 منظومات الطاقة الشمسية ) الخاليا الشمسية (     -  .28
 سنويا 350   -
 25عدد العاملين    -

 محافظة بغداد

 شركة ديالى العامة  4

 

مشروع انتاج المحطات الصندوقية ووحدات الربط الحلقي )عقد    -  .29
 مشاركة (

 وحدة ربط حلقي / سنة   2000محطة / سنة  و 1000 -

 محافظة ديالى 

مشروع انشاء خط تفريد وتجميع صناديق القابلو ) عقد      -  .30
 مشاركة ( 

 قطعة / سنة    20000    -

 محافظة ديالى 

 مشروع انشاء معمل انتاج محوالت القدرة ) عقد مشاركة(     -  .31
 أم .في .أي / سنة   5000    -

 محافظة ديالى 

 مشروع انشاء ورشة تصليح محوالت التوزيع ) عقد مشاركة (     -  .32
 محولة / سنة   3500     -

 محافظة ديالى 

 مشروع انشاء خط انتاج المحطات الثانوية ) عقد مشاركة(     -  .33
 محطة / سنة   35    -

 محافظة ديالى 

الشررررررركة العامررررررة لصررررررناعة  5
االدويررررررررررررة والم ررررررررررررتل مات 

 الطبية/ سامراء

التكنلوجيا  باستخدامالمحاليل الوريدية طبية  إلنتاجانشاء مصنع  -  .34
    العلمية الحديثة 

- 1000000 BAG/ BOTTLE   سنويا 

 محافظة صالح الدين  

 انشاء مصنع انتاج اكياس الدم واالدرار  والمستلزمات  -  .35
 كيس  1000000 -
- 80000 PACK 
-      100ML  

 محافظة صالح الدين  

 انشاء مصنع انتاج االدوية السرطانية       -  .36
 فيال سنويا    750000     -

 محافظة صالح الدين  
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 انشاء مصنع اللقاحات البشرية      -  .37
 فيال سنويا    2000000     -

 محافظة صالح الدين  

الشركة العامة لصناعة  6
 ال يارات والمعدات

 

 

 مشروع انتاج بطاريات سائلة وعديمة االدامة   -  .38
 ( الف بطارية سنويا  750) -

 محافظة بغداد
 

 مشروع وتصنيع وانتاج الهياكل المعدنية والمدرفالت الحديدية   -  .39
 طن   27000 -

 محافظة بابل
 

 مشروع تأهيل وتشغيل معمل تصنيع وانتاج االالت       -  .40
 الزراعية        

 سنويا  قطعة   12000    -

 محافظة بابل

 انتاج سيارات الصالون والبيك اب والحقلية   -  .41
 سيارة سنويا   22500 -

 محافظة بابل

 مشروع انتاج الرصاص النقي   -  .42
 ( طن سنويا  7200)  -

 محافظة  بغداد 
 

 انتاج وتصنيع حافالت سياحية ومتوسطة وداخل المدن   -  .43
 باص سنويا   1000 -

 محافظة بابل

 سيارات الكهربائية  الانتاج وتصنيع  -  .44
 سيارة سنويا    2000 -

 محافظة بابل

 انتاج وتجميع سيارات صالون عراقية   -  .45
 سيارة سنويا   40,000 -

 محافظة بابل

 مشروع انتاج بطاريات عديمة االدامة   -  .46
 ( مليون بطارية سنويا  2) -

 

 مشروع انتاج سيت صندوق بالستيكي متكامل   -  .47
 ( مليون سيت صندوق متكامل سنويا  1) -

 محافظة  بغداد 
 

لشركة العامة للصناعات  ا 7
 الهيدروليكية 

 

 مشروع خط انتاج االسالك الشائكة ومشبكات االسيجة  -  .48
- 769.3   

 محافظة بغداد

مشروع تصنيع وتجميع المواقف الذكية والمصاعد   -  .49
 الهيدروليكية 

 موقف ذكي   100 -

 محافظة بغداد
 

 مشروع تطوير مركز الهيدروليك للفحص والتدريب والمطابقة -  .50
 فحص مطابقة وضبط انحراف    900 -
 تدريب وتطوير ) شخص (  900 -
 استشارة هندسية  70منح شهادة معتمدة  45 -

 محافظة بغداد

 مشروع تصنيع وتجميع المرشات المحورية -  .51
 منظومة   800 -

 محافظة بغداد

الشركة العامة للحديد   8
 والصلب 

 

 انشاء معمل الحديد االسفنجي  -  .52
( طن سنويا  كمرحلة 500000-400000المرحلة االولى )  -

 اولى  
( طن  1000000- 800000والطاقة المستهدفة للمشروع )   -

حديد االسفنجي لسد حاجة مصنع  السنويا  كمرحلة ثانية من 
الى وجود العديد من   باإلضافةصلب التابع للحديد والصلب ال

مصانع الحديد والصلب االهلية التي هي بحاجة الى هذا  
 كبديل للسكراب  المنتج كمادة اولية

 محافظة البصرة
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نابيب والمقاطع المربعة ملحومة طوليا   الانشاء مصنع انتاج ا -  .53
 ( ERWبطريقة )

  الف 150الطاقة االنتاجية االجمالية المقترحة للمصنع هي  -
طن / سنة من االنابيب الملحومة طوليا  والمقاطع المربعة  

 ERWبطريقة 

 محافظة البصرة

 

 

ملحومة  الغير   انشاء مصنع النتاج االنابيب الحديدية     -  .54
 )السيملس (  

  100الطاقة المقترحة لالنتاج االنابيب السيملس تقدر ب      -
مختلفة حيث تتراوح اقطار االنابيب   وبأقطارالف سنويا  

( انج وبسماكات تصل الى   28الى  6المزعم انتاجها مابين ) 
 ملم وبموجب المواصفة العالمية اوما يكافئها   40

 محافظة البصرة

 

 

 انشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية   -  .55
 ( ميكا واط   200-150طاقة المحطة )   -

 محافظة البصرة  

 تنفيذ وتشغيل وادارة مشروع مجمع  للحديد والصلب      -  .56
 الف طن سنويا    1260مصنع الحديد االسفنجي     -
 الف طن سنويا   1925مصنع الصلب     -
 الف طن سنويا   1750مصنع الدرفلة    -

 محافظة البصرة

الشركة العامة لصناعة   9
 النسيج والجلود  

 دباغة الجلود الكبيرة بقر وجاموس  -  .57
 2قدم م 1060000 -

 محافظة بغداد

 دباغة الجلود الصغيرة غنم وماعز  -  .58
 2قدم  م 132500 -

 محافظة بغداد

 القماصل الجلدية   -  .59
 قطعة    16000 -

 محافظة بغداد  

 حقائب المدرسية  -  .60
 حقيبة   68000 -

 بغدادمحافظة 

 احذية السالمة الصناعية   -  .61
 زوج  93000 -

 محافظة بغداد

 احذية مدنية   -  .62
 زوج   1192500 -

 محافظة بغداد

 احذية رياضة   -  .63
 زوج  119250 -

 محافظة بغداد

 كفوف جلدية  -  .64
 زوج  265000 -

 محافظة بغداد

 بدلة السالمة المهنية الصناعية   -  .65
 قطعة    53000 -

 محافظة بغداد

 لفة تمخبدلة عمل  -  .66
 زوج  70000 -

 محافظة بغداد

 كفوف سالمة مهنية  -  .67
 زوج  300000 -

 محافظة بغداد

 خوذة عمل مهنية  -  .68  
 زوج   50000 -

 محافظة بغداد  
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 مغروزة    كأكريليبطانية  -  .69
 الف بطانية    500 -

 محافظة بغداد

 منسوجة   كأكريليبطانية  -  .70
- 326000 

 محافظة بغداد

  بأنواعهابطانية منسوجة  -  .71
 قطعة   450000 -

 محافظة ذي قار 

 دوشك  -  .72
- 4800   

 محافظة بابل

 شرشف -  .73
- 24000 

 محافظة بابل

 الوسائد   -  .74
- 36000 

 محافظة بابل

 اقمشة القديفة  -  .75
 متر  560000 -

 محافظة بابل

 سجاد نافذ معقود مقصوص منقوش -  .76
- 420000   

 محافظة بغداد

 سجاد ميكانيكي منقوش   -  .77
- 179 

 محافظة بغداد

 المالبس الخارجية المحاكة   -  .78
 قطعة  744000 -

 محافظة واسط 

 الجواريب  -  .79
 زوج 1983000 -

 محافظة واسط 

 مالبس داخلية محاكة ) فانيالت (  -  .80
 قطعة   2752000 -

 محافظة واسط 

 غطاء رأس ) البيرية (  -  .81
 قطعة   271000 -

 محافظة واسط 

 اقمشة قطنية منسوجة   -  .82
 م   8750000 -

 محافظة واسط 

 مناشف منزلية   -  .83
- 300000   

 محافظة نينوى 

 دشادشة نسائية   -  .84
 قطعة   240000 -

 محافظة نينوى 

 بدلة طفل والدي   -  .85
- 480000 

 محافظة نينوى 

 اكياس الجوت  -  .86
 مليون كيس 2 -

 محافظة بابل 

 بدلة رجالية   -  .87
 بدلة   24000 -

 االشرف محافظة النجف 

 بدلة عمل قطعتين  -  .88
 بدلة   100000 -

 

 محافظة النجف االشرف  
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الشركة العامة للصناعات   10
 االنشائية

 

معمل طابوق القادسية القديم النشاء معمل النتاج الصناعات  -  .89
 البديلة ومنها معمل النتاج الثرمستون بصيغة عقد مشاركة  

 في السنة    3م 90,000بطاقة  نصب خط النتاج الثرمستون  -

 محافظة الديوانية

معمل طابوق ديالى النتاج الطابوق الفخاري بصيغة عقد   -  .90
 تأهيل وتشغيل 

 مليون   40تجهيز ونصب خطين متكاملين النتاج  -
 طابوقة سنويا  لكل خط       

 محافظة ديالى 

للصناعات   الشركة  العامة 11
 المطاطية واالطارات

 

 مشروع انتاج اطارات الصالون والحمل الثقيل والزراعي   -  .91
 ( مليون اطار / سنة   1,550) -

 محافظة النجف االشرف 

 مشروع انتاج اطار الهمر  -  .92
 ( الف اطار / سنة  45) -

 محافظة الديوانية

 تطوير معمل تدوير االطارات في مصنع اطارات بابل  -  .93
 TDF( الف طن / سنة قطع مطاطية 15) -
 ( الف طن / سنة ركليم  1,2) -
 ( الف طن/ سنة حبيبات مطاطية 6) -

 محافظة النجف االشرف 

 الف اطار نوع شعاعي لالحجام الكبيرة   500مشروع انتاج  -  .94
 ( الف اطار سنويا   500) -

 الديوانيةمحافظة 

 

مشروع انتاج القطع المطاطية من االطارات المستخدمة كوقود   -  .95
 (TDS  ) 

 ( الف طن / سنة  48) -

 محافظة الديوانية

 وطني لفحص االطارات المستوردة  انشاء مختبر -  .96
 ( الف اطار / سنة  24) -

 محافظة الديوانية

 ( OTRمشروع انتاج اطارات )  -  .97
 اطار / سنة   الف 60 -

 محافظة الديوانية

 مشروع انتاج االحزمة المطاطية الناقلة  -  .98
 ( الف متر مربع / سنة من مختلف القياسات 100) -

 محافظة الديوانية

الف اطار في مصنع   450انتاج االطارات الشعاعية الكبيرة   -  .99
 بابل 

 ( الف  450) -

 محافظة الديوانية

الشركة العامة لل جاج  12
 والحراريات

 

 معمل انتاج االواني المنزلية الزجاجية -  .100
 طن يوميا   160 -

 محافظة االنبار

 معمل انتاج الطابوق عالي االلومينا  -  .101
 طن / سنة   1000 -

 محافظة االنبار

 معمل انتاج المواد الحرارية   -  .102
 طن /سنة   10000 -

 محافظة االنبار

 معمل انتاج كاربونات الصوديوم ) صوداش (   -  .103
 طن يوميا   300 -

 محافظة االنبار

 مشروع انتاج االسمدة النتروجينية  -  .104 الشركة العامة لصناعة 13
 طن متري / يوم 2000 -

 محافظة صالح الدين 
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 االسمدة المنطقة الشمالية

 

 وزارة الزراعة التصدير   -
 الغاز الطبيعي -

 

 انتاج الميثانول   مشروع  -  .105
 طن متري / يوم 2000  -
 الصناعات الكيمياوية التصدير   -
 الغاز الطبيعي  -

 محافظة صالح الدين 

الشركة العامة لصناعة  14
 االسمدة الجنوبية

 تأهيل مصنع االسمدة في أبي الخصيب -  .106
 طن / يوم   1300 -

 محافظة البصرة

 انشاء مصنع جديد النتاج سماد اليوريا  -  .107
 طن / يوم   3850 -

 

الشركة العامة لكبريت   15
 المشراق 

 تاهيل خط انتاج الكبريت المصفى -  .108
 مليون طن / سنويا   -
 كبريت مصفى حبيبي   -

 محافظة نينوى 

انشاء معمل النتاج الشب من أطيان الكاؤولين مع وحدة   -  .109
 ضمنية النتاج حامض الكبريتيك المركز

 الف طن / سنويا  ) حامض كبريتيك المركز (  75 -

 محافظة نينوى 

 

 انشاء معمل النتاج كبريتات الصوديوم -  .110
 الف طن / سنويا   30 -

 محافظة نينوى 

الشركة العامة لمعدات   16
 االتصاالت والقدرة 

 

االداء لمحطات توليد   كفاءةانظمة تحسين معامل القدرة وزيادة  -  .111
 الطاقة الكهربائية المختلفة باستخدام التقنيات الحديثة  

 منظومة   240 -

 محافظة صالح الدين 

الحماية الكاثودية ) تصميم وتصنيع المواد التي تدخل في   -  .112
 عمل منظومات الحماية الكاثودية (  

 انود متنوع   300 -

 محافظة صالح الدبن 

 محافظة صالح الدين  مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خالل تدوير النفايات   -  .113

 معمل انتاج القطع البالستيكية  -  .114
 طن   200مليون سيت + 10 -

 محافظة صالح الدين 

تصميم وتجميع مواد ومعدات نظم التحكم االلي لالجهزة  -  .115
 والمكائن  

 االلي والعدادات (   منظومة ) التحكم 75 -

 محافظة صالح الدين 

 UHF,VHFمعمل انتاج اجهزة االتصاالت  -  .116
 مختلفة االنواع   5750 -

 محافظة صالح الدين 

 تجميع وانتاج منظومات االسيجة االمنية الذكية  -  .117
 منظومة    100 -

 محافظة  نينوى 

 الحوكمة االلكترونية والحوكمات الذكية  -  .118
 برمجيات  -

 نينوى محافظة 

تحسين منظومات الطاقة المتجددة ومنظومات الطاقة الشمسية   -  .119
 ذات القدرات العالية  

 محافظة نينوى 

انشاء خطوط انتاجية لتصنيع المعدات النفطية وملحقات  -  .120 شركة ابن ماجد العامة  17
 االنابيب 

 وزارة النفط   -

 محافظة البصرة
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 البحرية والنهريةانشاء مجمع لبناء واصالح السفن  -  .121
الشركة العامة لموانىء العراق / وزارة الدفاع / وزارة الداخلية /   -

 القطاع الخاص  

 محافظة البصرة

 mm 9.5مصنع انتاج قضبان المنيوم  -  .122 شركة اور العامة  18
 طن / سنة   7428 -

 محافظة ذي قار 

مصنع انتاج اشرطة وصفائح مضلعة ومستوية واقراص   -  .123
 بالصب المستمرالمنيوم يعمل 

 طن / سنة   16000 -

 محافظة ذي قار 

 

 مصنع البثق النتاج مقاطع االلمنيوم المتوسطة والصغيرة  -  .124
 طن / سنة   4000 -

 محافظة ذي قار 

 pvcمصنع انتاج مقاطع  -  .125
 طن / سنة   2160 -

 محافظة ذي قار 

 O.H.Lمصنع اسالك هوائية معلقة  -  .126
 طن / سنة   7300 -

 محافظة ذي قار 

الشركة العامة للصناعات   19
 التعدينية 

 انتاج الفيرو سليكون من الرمال العراقية  -  .127
 الف طن / سنة   25 -

 محافظة االنبار 

 انتاج كبريتات الصوديوم   -  .128
 الف طن / سنة   50 -

 محافظة صالح الدين  

 انتاج كاربونات الصوديوم  -  .129
 الف طن /سنة    200 -

 محافظة بغداد

 انتاج البولي سليكون الخاص بانتاج الخاليا الشمسية      -  .130
 الف طن / سنة   20     -

 محافظة بغداد

 انتاج اوكسيد المغنيسيوم   -  .131
 طن / سنة   2500 -

 محافظة البصرة  

 انتاج معدن السليكون من الرمال العراقية   -  .132
 طن / سنة   1000 -

 محافظة بغداد

 انتاج االصباغ واالحبار  -  .133
 الف طن /سنة   10 -

 محافظة بغداد

الشركة العامة للمنتوجات   20
 الغذائية

 مصنع المأمون / خط الزاهي والشامبو   -  .134
   25الف طن سنويا   -

 محافظة بغداد

 مصنع الرشيد / خط الصابون   -  .135
   3طن / ساعة  -

 محافظة بغداد  

 مصنع المأمون / خط الصابون   -  .136
   3طن / ساعة  -

 محافظة بغداد

 مصنع االمين / خط صابون التواليت  -  .137
   3طن / ساعة  -

 محافظة بغداد

 رمصنع األمين / خط  صابون الغا -  .138
   3طن / ساعة  -

 محافظة بغداد

 مصنع الرشيد / خط مساحيق التنظيف -  .139
   5طن / ساعة  -

 محافظة بغداد
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 مصنع االمين / صابون الغسيل   -  .140
   3طن / ساعة  -

 محافظة بغداد

 مصنع النصر للسكاير   -  .141  
 كارتون / سنة   396000 -

 محافظة بغداد

 مصنع ومزرعة قصب السكر   -  .142
 طن / سنويا   50000 -

 محافظة ميسان 

 تأهيل معامل السكر والخميرة  -  .143
 السكر االبيض  3000طن / سنة   -
 الخميرة الجافة الفورية   1000طن / سنويا   -
 ول االثيلي حالك  600متر مكعب / سنة  -

 محافظ نينوى 

مصنع المنصور / التاجيات معمل انتاج غاز وسائل ثاني   -  .144
 اوكسيد الكاربون 

    10000كيلو غرام / يوم  -

 محافظة بغداد

 معمل انتاج غاز الهيدروجين  -  .145
   1100 3م -

 محافظة بغداد

 معمل انتاج غاز االوكسيجن والنتروجين   -  .146
   50طن / يوم  -

 محافظة البصرة  

 محطات تعبئة اسطوانات غاز االوكسيجن  -  .147
   1000اسطوانة / يوم   -

ثالث محافظات  
  –وسط  –شمالية )

 جنوبية ( 

 -معمل انتاج المياه الصناعية بالخطوط االنتاجية التالية : -  .148
 خط انتاج المياه الالايواني   . 1
 خط انتاج ماء الراديترات   . 2
 خط انتاج مياه التبريد  . 3

   12000لتر / ساعة       -
   12000لتر / ساعة       -
   10000لتر / ساعة       -

 محافظة بغداد

 مشروع معمل انتاج مياه الشرب الصحية المعبأة لالطفال  -  .149
   6000قنينة / ساعة   -

 محافظة بغداد

تطوير وتحديث صناعة النشا باالستفادة من بعض معدات  -  .150
 الخط االنتاجي القديم  

   40طن / يوم  -

 محافظة بابل

 انتاج مياه الصحية   -  .151
   2000كارتون / يوم قدح   200مل  -

 محافظة بابل

 انتاج طحين الخبز  -  .152
   150طن / يوم  -

 محافظة بابل

 انتاج النشا الجالتيني لصالح وزارة النفط  -  .153
   3000طن / سنويا   -

 محافظة بابل

 انتاج االعالف المضغوطة   -  .154
   30طن / يوم  -

 محافظة بابل

 محافظة ميسان  مصنع االمام علي الهادي ) ع( / خط مساحيق التنظيف   -  .155
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 24/2/2022ما  10092اغع ال  *ب ا ب  اره   اج  اغ  ررل  اغ عرال  / الائم  ايساا رجاج  ل  

 9/2/2022في   262**بموجب كتاب رئاسة الوزراء / مؤسسة الشهداء المرقم 

 

 

 

 5طن / ساعة  -
 منظومات الحماية الكاثودية تصنيع -  .156 شركة ال وراء العامة  21

 منظومات  10 -
 محافظة بغداد

 انتاج توصيالت ربط ونهايات قابلوات الجهد المتوسط  -  .157  
 صندوق / سنويا    100000 -

 محافظة بغداد

 انتاج السخان الشمسي   -  .158  
 سخان / سنويا   10000 -

 محافظة بغداد

 تأهيل وصيانة المحوالت الكهربائية   -  .159  
 محولة /سنويا   2000 -

 محافظة بغد

 انتاج وتجميع منظومات االطفاء الذاتي  -  .160  
 3م  25000 -

 محافظة بغداد

 التيار والفولتية للجهد الواطىء والمتوسط   انتاج محوالت -  .161  
 محولة تيار جهد واطىء  20000 -
 محولة تيار جهد متوسط   50 -
 محولة فولتية جهد متوسط  25 -

 محافظة بغداد

تأهيل وتشغيل خط انتاج الواح الترسيب للمرسبات  -  .162  
 الكهروستاتيكية لمعامل االسمنت  

 لوح /سنويا    10000 -

 محافظة بغداد

تأهيل وتشغيل خط انتاج اقطاب التفريغ للمرسبات   -  .163  
 الكهروستاتيكية لمعامل االسمنت  

 / سنويا   25000 -

 محافظة بغداد

 محافظة النجف األشرف  دونم   6000المدينة الصناعية في النجف / بمساحة  -  .164 هيأة المدن الصناعية   22
 محافظة واسط  دونم   5000/ بمساحة  المدينة الصناعية في  واسط -  .165
 محافظة نينوى  دونم   748المدينة الصناعية في نينوى / بمساحة  -  .166
 محافظة ميسان  دونم   2527المدينة الصناعية في ميسان / بمساحة  -  .167

 بغداد / الرصافة  2م  1291.23مزرعة حمدي / بمساحة  11م  6/41القطعة  قطعة ارض 23
 بغداد 2م 2500السالم بمساحة   21م  2/42القطعة  قطعة ارض 24
   2(م 2000محطة تعبئة وتحلية ) مشروع معمل مياه البصرة  25

 2(م 2700معمل تعبئة المياه المعدنية )
 محافظة البصرة ** 
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 •قطاع السياحة  -8

من   ونمطاً  اجتماعية  ظاهرة  السياحة  تعد 

فعاليات   لمجموعة  والجماعي  الفردي  السلوك 

ومتطورة، ومستمرة  من   مترابطة  جزء  وهي 

لمستوى   ومؤشر  الحديثة  الحضارة  متطلبات 

التطور والتقدم في أي بلد، اذ ال يمكن ان يكون  

وال سياحة بال فنادق وال  هناك بلدا بدون سياحة  

فنادق بدون خدمات، وعلى هذا االساس تتوجه  

فلسفات   تبني  الى  والفندقية  السياحية  االدارات 

في   يحدث  الذي  والتغيير  للتطور  مواكبة 

   المجتمع. 

العراق بامكانات  سياحية كبيرة ومتنوعة    يزخر 

المناخية   الظروف  تتنوع  الطبيعي  المجال  ففي 

متميزة   سياحة  بيئات  وهناك  والتضاريس، 

تنافسية اقليمياً ودولياً، كما يمتلك العراق تاريخاً  

يعبر   كبير  حضاري  ارث  خلف  بالقدم  موغل 

الرافدين   بالد  التي حكمت  االمبراطوريات  عن 

الكث الموقع  ألالف السنين حيث ان هناك  ير من 

امكانات   هناك  الديني  المجال  وفي  االثرية 

سياحة دينية متمثلة بالعتبات الدينية التي تعتبر نقطة جذب للسياح المحليين ومن الدول االقليمية،  

الثقافية   بالمهرجانات  متمثلة  والرياضية  الثقافية  كالسياحة  أخرى  سياحية  امكانات  وهناك 

 واالدباء والفنانين والرياضة.  والرياضية فالعراق بلد الشعراء

1-( حوالي  السياحي  االيواء  ومجمعات  الفنادق  نشاط  في  المشتغلين  عدد  مشتغال  8,920بلغ   )

  2018( فندقا ومنشأة سياحية،موزعة في اغلب المحافظات العراقية عام  1,666يعملون في )

 وتركزت المنشات السياحية في محافظات )كربالء والنجف وبغداد(. 

عام  بلغ  -2 خالل  السياحي  االيواء  ومجمعات  الفنادق  استخدموا  الذين  النزالء    2018عدد 

 ( نزيل وتركزت اعدادهم في محافظات )بغداد وكربالء والنجف(. 6,097,036)

 

 

 

 

 3/8/2021في  17867كتاب وزارة التخطيط/دائرة التنمية االقليمية والمحلية بالرقم المصدر/ • 
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 •  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع السياحة

 

 المحافظة األرض المخصصة للمشروع اسم المشروع ت

 بغداد  كم  23الرصافة / طول   الجيش مشروع قناة   .1

 ديالى  دونم  364 موقع سد العظيم   .2

 بابل  اولك  16دونم و  12 فندق بابل السياحي   .3

 نينوى  اولك  24دونم و 20 ارض فندق الموصل  .4

 نينوى  اولك  18دونم و 22 فندق نينوى السياحي   .5

 المثنى  دونم  60 موقع بحيرة ساوة   .6

 المثنى  دونم   10 متنزه ومدينة العاب   .7

 النجف االشرف  اولك  24دونم و  19 ارض فندق النجف االشرف   .8

 النجف االشرف  اولك  13دونم و  11 ارض فندق السالم   .9

 كربالء المقدسة اولك 45دونم و  5 مجمع عين تمر السياحي   .10

 البصرة  اولك 20دونم و   7 دار استراحة سفوان   .11

 االنبار  1500  م2 دار استراحة النخيب   .12

 

 

  

 

 21/1/2019في  1068هيئة السياحة  –حسب كتاب وزارة الثقافة  • 
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 حسب المحافظات   الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع السياحة

 المحافظة  المساحة   الموقع  اسم المشروع  ت

 صالح الدين  دونم   16 مركز تكريت  فندق سياحي   .1

 صالح الدين   دونم   30 مركز تكريت  منطقة ترفيهية على شاطئ دجلة  .2

 صالح الدين   دونم   40 مركز تكريت  مدينة سياحية   .3

 صالح الدين  دونم   35 مركز تكريت  منطقة سياحية    .4

 صالح الدين   دونم   48 مركز تكريت  مدينة العاب    .5

 ديالى  دونم   10 كوشك /جلوالء  111/15/34 مدينة العاب    .6

 ديالى   دونم   8 / العروبة1334 مدينة العاب    .7

 ديالى  دونم 26 / المقدادية الركاع 23/899/27 مدينة العاب   .8

 واسط  دونم 5 العزيزية  19/م 1/188 مدينة العاب   .9

 واسط  دونم   4 قضاء العزيزية 1/648 مطعم وكازينو وحدائق   .10

 واسط  دونم   19 الحي  12/13 مدينة العاب    .11

 واسط  مساحات واسعة  بين محافظتي واسط والديوانية  هور الدلمج   .12

 واسط  دونم   6 الجصان  11/918 مدينة العاب وحدائق متنوعة     .13

14. 
 فندق سياحي 

 النجف / المركز التجاري 

 (13625/27القطعة المرقمة )
 النجف االشرف  -

15. 
 نجوم    5فندق 

( بحر  1( مقاطعة ) 1القطعة المرقمة )

 النجف 
 النجف االشرف  دونم 25

 النجف االشرف  دونم   11 النجف / حي السالم   فندق ومسبح مغلق   .16
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 العالي  قطاع التعليم -9

يحتل مفهوم التنمية المستدامة الصدارة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي ولما كان العنصر  

من المهم جدا االهتمام بتطوير    أصبحمن بين عناصر التنمية المستدامة    األولى البشري يحتل المكانة  

لكل   اإلنسانيةالتعليم هو حق من حقوق    أن  إلى  وإضافةالقدرات الذهنية والتعليمية للعنصر البشري  

فرد في المجتمع ويكفل هذا الحق كل القوانين الدولية ويعتبر مستوى التعليم في أي بلد مقياس لتقدمه 

لحق للفرد وتكفل له توفير الفرصة في الحصول  وتطوره. وفي العراق تنص القوانين على هذا ا

 على التعليم الجيد. 

بالرغم من التقدم الكبير في    إذ الشواغل التي تواجه البلدان    أعظموال يزال التعليم واحدا من  

ال تزال الجهود المبذولة لتحسين نوعية   األميةمرافق التعليم االبتدائي وااللتحاق بالمدارس ومكافحة  

متصاعدة من قبل الحكومة ومازالت تحديات مواكبة البناء المعرفي والتطوير    يرةع بوت التعليم تتاب

رياض    اتيالمهار من  ابتداءا  العراق  ومنها  النامية  الدول  في  اكبر  تحدياً  مرورا   األطفالتشكل 

البلدان التي اهتمت   أهمالمستويات الجامعية المتنوعة ويعتبر العراق واحد من    إلىبالتعليم وصوالً  

القرن العشرين حيث يمتلك العراق العديد من الجامعات الرصينة والتي    أواسط بنظام التعليم منذ  

الجامعات   قائمة  العربية حيث    األفضلتعد ضمن  المنطقة  الجامعات في     تأسست في   أوائل هذه 

الثاني فيما    1963والمستنصرية    1957من جامعة بغداد عام    ءامن القرن العشرين بد   النصف 

والبصرة والموصل والسليمانية    التكنولوجيةمثل الجامعة    أخرىجامعات  1980بعد عام    تأسست 

العديد من المؤسسات العلمية  إلىوعدد من المعاهد الفنية ونتيجة للنمو السكاني فان العراق بحاجة 

 المستثمرين فرصا كبيرة لالستثمار في هذا القطاع.  أمامالمتزايد مما يضع لتلبية الطلب 
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 •العالي  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع التعليم

عائدية وجنس   مساحتها  رقم القطعة  اسم الجامعة ت

واستخدامات 

 العقارات 

 الفرص االستثمارية 

جامعة   .1

الحمدانية /  

محافظة 

 الموصل 

1-125  

  139مقاطعة 

 برطلة الشرقية  

 

 اولك   2دونم و 5

 

عائدة للمالية  

والجامعة انهت  

استحصال  

الموافقات 

 لتخصيصها 

ملعب رياضي   -1

 متعدد االغراض 

قاعة العاب  -2

رياضية ومسبح  

 رياضي 

2-127  

مقاطعة  

برطلة   139

 الشرقية 

عائدة للمالية   اولك  2دونم و 2

والجامعة انهت  

استحصال  

الموافقات 

 لتخصيصها 

مركز لتعليم اللغات   -3

 والحاسوب 

مركز تجاري   -4

 استثماري 

جامعة   .2

القادسية /  

محافظة 

 القادسية  

1-4/4175  

 /ام الخيل  1م

 حكومي   دونم  1

 

مركز بحثي تخصصي 

 في الجراحة  

2-37 /21  

 النورية 

انشاء محطة تربية ابقار  زراعي  دونم   265

 ودواجن  

ام   1م  3-9/5

 الخيل  

 دونم  1200

 

تعليمية حسب  

 المخطط 

االساس لمدينة 

 الديوانية 

انشاء نادي طالبي في 

 كلية االداب 

 

  1م  4-9/7

 ام الخيل 

تعليمية حسب   2م 1225

 المخطط 

االساس لمدينة 

 الديوانية 

 دار طباعة 

جامعة   .3

كربالء  

 المقدسة 

زراعية مملوكة  دونم   400 1/1359

لوزارة المالية  

ومخصصة  

 لوزارتنا 

انشاء روضة ودار  

 حضانة اطفال  

 انشاء بناية مسبح 

انشاء نادي ومركز  

خدمات لمجمع  

 االقسام الداخلية  

انشاء مجمع سكني  

 لمنتسبي الجامعة  

انشاء دار طباعة  

 والنشر

  3/88267 الكوفةجامعة   .4

 4مقاطعة 

 جزيرة

وزارة التعليم  اولك   22دونم و 435

العالي / جامعة  

 مشيدة 

.انشاء دار حضانة  1
 لالطفال

 . انشاء دار التمريض2
.تصنيع وانتاج  3

وتجميع تكنولوجيا  
الحاسوب والتعليم 

 والبرمجيات  
 . انشاء معمل ادوية4

 

 2021/ 2/ 10في 275ع.ر/ قسم العقود الحكومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /   • 
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مقاطعة  31

/علوة 15

 الفحل 

اولك   22دونم و 2

 متر  50و

وزارة المالية  

مخصصة الى  

جامعة الكوفة /  

 زراعية 

 انشاء معمل ادوية

اولك   3دونم و 4 

 متر  50و

تصنيع وانتاج   

وتجميع وتطوير  

تكنولوجيا الحاسوب  

 والتعليم والبرمجيات 

اولك   6دونم و 1 

 متر  50و

مؤسسة التعليم 

 المهني / زراعية  

معمل بحثي وتعليمي  

وانتاجي لمختلف  

 انواع االعالف

اولك    23دونم و 11 

 متر 50و

معمل بحثي وتعليمي   

وانتاجي لاللبان 

 والمواد الغذائية 

  49قطعة 

 26مقاطعة 

مؤسسة التعليم  10دونم و 1

 المهني / زراعية 

معمل بحثي وتعليمي  

لمختلف انواع  

 االعالف

  49قطعة 

 26مقاطعة 

مؤسسة التعليم  اولك  8دونم و 14

 المهني / زراعية  

معمل بحثي وتعليمي  

لاللبان والمواد  

 الغذائية

 26½ مقاطعة 

 الو ماضي  

اولك   18دونم و 4

 2م 15و

رئاسة جامعة 

 الكوفة  

 المركز الثقافي

3/88267  

 4مقاطعة 

 جزيرة

وزارة التعليم  اولك   22دونم و 435

العالي / جامعة  

 مشيدة  

 النادي الطالبي 

جامعة ذي  .5

 قار

33/8 

 

 ------ 

 اولك   2دونم و 379

 

 دونم    70

 ملك صرف 

 

 قيد التخصيص

مسبح اولمبي كامل  -

 المواصفات

انشاء مستشفى   -

 100تعليمي )

 سرير( 

/م   1/3474 جامعة بابل  .6

 تاجية   17

مركز بحوث   جامعة بابل  2م 1300

ومؤتمرات البيئة  

 التعليمي 

/ م  1/3474

 تاجية   17

النادي الطالبي   جامعة بابل  2م2400

 المركزي 

1/12908  

 تاجية   17م

 

مجمع المسابح التعليمية  زراعية   2م  12500

مع قاعات متعددة  

 االغراض 

24/17859  

 ويسية 11م 

مركز البحوث الطبية   عرصة  2م8700

والمختبرات التعليمية 

 التخصصية 

الجامعة  .7

المستنصرية 

محافظة  /

 بغداد 

1-19 /9013  

 1مقاطعة 

 الخر  

  ال يوجد   ال يوجد 

2-16 /18  

 16مقاطعة 

 سبع ابكار  

معهد اعداد   ال يوجد 

المعلمين / 

 وزارة التربية 
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3-3/3454  

 3مقاطعة 

 وزيرية 

ملك صرف  ال يوجد  

 للجامعة 

 انشاء مجمع دراسي  .1

4-6/5841  

 3مقاطعة 

 وزيرية 

(80000*2800  )

 2م

ملك صرف 

 للجامعة 

انشاء بناية مصرف  .2

في كلية االدارة  

 واالقتصاد

5-3/3501  

 3مقاطعة 

 وزيرية 

دونم والثاني  15

  12.8بمساحة 

 دونم 

ملك صرف 

 للجامعة 

انشاء بناية مركز   .3

التطوير االدجاري 

وتكنولوجيا  

المعلومات /  

 المطبعة 

6-6/5844  

 5مقاطعة 

 صليخ  

ملك صرف  

 للجامعة

 

 

 



 

  

 

2022 الخارطة االستثمارية للعراق 142  

      

 قطاع الخدمات  -10

يعدده اددلق قع وددفر   دد    

قععنفصدددددد   أحدددددده خهمف دددددد  

عب ئدددد  قسدددد   ف ي   قألسفسدددد  

ي عددددد     ددددد   نفجحددددد  عدددددلق

قعحك مدد   دددهم   اددلق قع فنددد  

ع دددد     قعتددددهمفي  قع  فيدددد  

ك نهدددف    ددد   عدددهق  قأل ضددد 

طب ع ددددف  ج ا يددددف ع ح  دددد  

 إعدد .   دده سددعح قعحك مدد   ددفألم   قتسدد   ق  ع عدد  قعاددكفع ينع دد ع  قإلن فج دد قع زيدده مدد  

 ددد    قعتدددهمفي  قعبنددد  قع ح  ددد    ددد     قعلددد ع قتسددد   ف ي  ع  ودددفر قعتدددفع ع دددهخ   

. ح ددش دددههي عدد يدده مدد  قعا فسددفي  قعبدد قم  قعنفجقععه  أط  ددح  صدد  آ نمندد    عفعدد    عدده قع 

كفندددح  ندددف ي   مفقتسددد هوا  قعءددد قر  قع    ددد   بعددده  أن دددفطقععددد ق   ا ددد ق   ددد   أسددد ق 

قع    هيدد    سددا اددلق قعددن ت مدد  قتسدد هوا  قألسدد ق قع ادد   مت صدد آ عاددن قي ط ي دد    دد  

م قكددز   ف يدد  جهيددهآ  إنءددفرم ددفتي قتسدد   ف   دد  اددلق قع وددفر  قع  جدد  نحدد   إطددو  عدده 

 انددفا  قألخ دد آم قع   عددفي قع  ف يدد   ءددك  كب دد  خددو  قعاددن قي قعدد و  م ددف دقم مدد   دده 

   اددح ناددب  ماددفا   دوددفر قعتددهمفي  ءدد  هف خددهمفي مءددف يا د دده قع نل ددل  دد  اددلق قع وددفر 

 قإلج دددفع ( مددد  قعندددف   قع ح ددد  %10ي دددف     قعحك مددد  قععفمددد   قعتدددهمفي قعءتصددد   مدددف

 .2017قع ف    ععفم   فألسعف 
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 •االستثمارية المتوفرة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيةالفرص 

 
 المالحظات الموقع المساحة رقم القطعة / المقاطعة ت
 4مقاطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   1/7099  .1

 وزيري 
 99,25اولةةةةةةةةةةة   4دونةةةةةةةةةةة   7
 2م 

 بغداد/جميل /
 الصدر

القطعةةةةةةةةة  جةةةةةةةةة  م ةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةار  مميةةةةةةةةة  
يحتةةةةةى  ملةةةةةد جميةةةةة  ال ةةةةةدما    ىجةةةةةد 

 الت اوزا (.بعض  
 19مقاطع    8/9  .2

 19مقاطع    8/15
 19مقاطع    8/8
 19مقاطع    8/7
 19مقاطع    8/6
  19مقاطع    8/5

 2م 39اول  و 13دون  و4
 اول  20
 اول  20
 اول  20
 اول  20
 اول  20

شةةةةةةةةةمامي  / م مةةةةةةةةة  
 م از  العبيد   

 الصدر    –غداد  

 قةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةةةم  م طقةةةةةةةةةةةةةةةة  العبيةةةةةةةةةةةةةةةةد  
م ةةةةةةةةةةاز  الصةةةةةةةةةة امي  و حتةةةةةةةةةةى  ملةةةةةةةةةةد 

 متضررة نتي   االنف ار

م ةةةةةةةةةةةةةاز  مر ةةةةةةةةةةةةة  مبيعةةةةةةةةةةةةةا    .3
 الصدر  

/ للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق   2م  1080
 الىاحد

رة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد  
 ومطش 

 تةةةةةةةةةةةةىجر اامتةةةةةةةةةةةةا    القامةةةةةةةةةةةة  االولةةةةةةةةةةةةد 
مسةةةةةةةةةقفا  بمسةةةةةةةةةاح   4 حتةةةةةةةةةى  ملةةةةةةةةةد 

 2م 4320كلي   
 3القامةةةةةةةةةةةةة  اللانيةةةةةةةةةةةةة   حتةةةةةةةةةةةةةى  ملةةةةةةةةةةةةةد 

 2م 3280مسقفا  المساح  الكلي   
 27مقاطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   1/406  .4

 حماميا   
هةةةةةةةة  م ةةةةةةةةاور لل ةةةةةةةةار  العةةةةةةةةام طريةةةةةةةةة   بغداد / التاج    دون    98

المىصةةةةةةم الم مةةةةةة  الم  نةةةةةة   –بغةةةةةةداد 
جةةةة  التةةةةاج   بعةةةةد ااةةةةم مةةةة   يلةةةةى متةةةةر 
مةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةةدار  والمراكةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةحي  
وال ةةةةةةةةةةةة ل ال ةةةةةةةةةةةةمال  وال  ةةةةةةةةةةةةى   مةةةةةةةةةةةة  

 15دونةةةةةةةةة  و 22القطعةةةةةةةةة  و مسةةةةةةةةةاحتي  
 دون  .

دونةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةةاح   2.4 5مقاطع   2694/  25  .5
 دون    50

الد ىانيةةةةة  / ال ةةةةة اجي  
 ام العباسيا   /

جةةة ل مةةة  القطعةةة  م  ةةةا ملي ةةةا الم مةةة  
الم  نةةةةةةةة   ةةةةةةةة   سةةةةةةةةيي  القطعةةةةةةةة  و  ةةةةةةةةال 
جةةةة ل م  ةةةةا م ةةةةاز  وغرجةةةة  اسةةةةتع ما  

 ومقر حراس 

الد ىانيةةةةةةةةةة  / صةةةةةةةةةةدر  دون    1 18مقاطع    19/1409  .6
 اليىسفي   

م ةةةةةاور ال ةةةةةار  العةةةةةام طريةةةةة  الد ىانيةةةةة  
مفةةةةة  وهةةةةة  م ةةةةةاورة لم طقةةةةة  سةةةةة  ي   /

 ةةةةةةةة  مةةةةةةةة  المراكةةةةةةةة   5و بعةةةةةةةةد بحةةةةةةةةدود 
 الصحي  والمدار .

الد ىانيةةةةةةةةةةةةةة  / البةةةةةةةةةةةةةةى  دون    1  2مقاطع    8/141  .7
 صال   

 قةةةةةةةة  جةةةةةةةة  م طقةةةةةةةةة  الحةةةةةةةة  الصةةةةةةةةة ام  
م ةةةةاور ال ةةةةار  العةةةةام طريةةةة  د ىانيةةةة  / 

 سماوة ب انب جر  شر ت ا

 
 17/1/2022في   86دائرة التطوير والقطاع الخاص / قسم االستثمار المرقم  / حسب كتاب وزارة التجارة •

مرفق به كتاب وزارة   12/1/2021في  317االمالك / شعبة التخصيص المرقم  ** حسب كتاب محافظة بغداد / قسم 
 17/11/2021في  3099المالية / دائرة عقارات الدولة / فرع عقارات الدولة في محافظة كركوك المرقم 

 2/2022/ 9في   262حسب كتاب رئاسة الوزراء / مؤسسة الشهداء المرقم  * **
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 أول    16دون  و  7 11مقاطع    24/14420  .8
   2م  22,88و

القطعةةةةةة  م ةةةةةةاورة لل ةةةةةةار  العةةةةةةام طريةةةةةة   بابم / الىيسي   
حلةةةةة / ن ةةةةة  يةةةةةم  م طقةةةةة  ال ةةةةةدما  
  ىجةةةةةةةةةةةد جملىنةةةةةةةةةةةا  مترو ةةةةةةةةةةة  ما ةةةةةةةةةةةدة 

 ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة   5لةةةةةةةةةىزارة ال رامةةةةةةةةة (  بعةةةةةةةةةد 
 المراك  الصحي  والمدار  .

9.  47/12   
 8مقاطع  

 

بابةةةةةةةةةةةةةةةةةةم / العليةةةةةةةةةةةةةةةةةة   دون    130
 وال مراوي   

 ةةةة  مةةةة  ال ةةةةار  العةةةةام  2القطعةةةة   بعةةةةد 
 ةةةةةة  الةةةةةةد  10بابةةةةةةم و ن ةةةةةة  و حةةةةةةدود 

 جانب اليسار م  جامع  بابم .
 

متةةةةر مةةةة  طريةةةة   ةةةةر  لو  500 بعةةةةد  كر  ل / ج يرة   دون    4    61مقاطع   8510/  3  .10
ن ةةةةةةةة  و اليةةةةةةةة  مةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةىاغم و بعةةةةةةةةد 

م مةةةةةةةةةةةةةةة  الم معةةةةةةةةةةةةةةةا   500بحةةةةةةةةةةةةةةةدود 
السةةةةةةةةةة  ي  و يلةةةةةةةةةةى متةةةةةةةةةةر واحةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةة  

 المراك  الصحي  والمدار .
 61مقاطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   3/5751  .11

 ج يرة  
م ةةةةةةةةةاور جةةةةةةةةةر  شةةةةةةةةةر ت ا جةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةر  ل  كر  ل / ج يرة   دون    2

 و الي  م  ال ىاغم .
انبةةةةةةةةةةةةار / حصةةةةةةةةةةةةىة/  دون    80  47مقاطع    83/28706  .12

 ال امي  / الرماد   
القطعةةةةةة   ةةةةةةاري حةةةةةةدود البلديةةةةةة  و اليةةةةةة  
مةةةةةةة  ال ةةةةةةةىاغم م ةةةةةةةاور ال ةةةةةةةار  العةةةةةةةام 
للطريةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةدول  السةةةةةةةةةةةةةري  وغيةةةةةةةةةةةةةر 
م ةةةةةةةةةةةةمىل  بال ةةةةةةةةةةةةدما  و عيةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةة  

 األسىاق والمدار  .
انبةةةةةةةار / الع ي يةةةةةةة  /  دون    1  21مقاطع    163/344  .13

 الحىز
القطعةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةم  م طقةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةدما  
ودا ةةةةةم مر ةةةةة  مد  ةةةةة  الرمةةةةةاد  و اليةةةةة  
مةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةىاغم واريبةةةةةةةة  مةةةةةةةة  المراكةةةةةةةة  

 الصحي  والمدار  واالسىاق .
المل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد / ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  دون   25 6مقاطع    23/24  .14

 محار     السماوة 
متةةةةةر مةةةةةة   500القطعةةةةة   بعةةةةةد بحةةةةةدود 

ال ةةةةةةةةةةةةار  العةةةةةةةةةةةةام سةةةةةةةةةةةةماوة / ناصةةةةةةةةةةةةري  
لفرم ةةةةةةةةةا وم ةةةةةةةةةاورة للم مةةةةةةةةة  الم  نةةةةةةةةة  

و اليةةةةة  مةةةةة  ال ةةةةةىاغم ويةةةةةم  م طقةةةةة  
ال ةةةةةةةةةةةةةدما  و عيةةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةةة  المراكةةةةةةةةةةةةة  

 الصحي  واألسىاق والمدار .
 75اولةةةةةةةةة  و 4دونةةةةةةةةة  و 17 6مقاطع    23/29  .15

 2م 
المل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد / ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 محار 
المل ةةةةةةةةةد / الم مةةةةةةةةة  الم  نةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةاب  
لل ةةةةةر   العامةةةةة  لت ةةةةةارة المةةةةةىاد الغ ا يةةةةة  

جا ضةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةة   17م ةةةةةةةةةةةاز  مةةةةةةةةةةةدد  /
 الحاج  .

ن ةةةةةةةةةةر  36مقاطعةةةةةةةةةة   9/108  .16
 يام   

م مةةةةةةة  500القطعةةةةةةة   قةةةةةةة  ملةةةةةةةد بعةةةةةةةد  واسط دون   40
ال ةةةةار  العةةةةام الةةةةد اليسةةةةار مةةةة  سةةةةيطرة 

واسةةةةةةةةط مةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةار  العةةةةةةةةام  –بغةةةةةةةةداد 
 وه   الي  م  ال ىاغم .  

القطعةةةةةةةةةةة  بتصةةةةةةةةةةةمي  ممرانةةةةةةةةةةة  مبةةةةةةةةةةةان   واسط / ال ىرة   2م  2اول  و 20 39مقاطع    2438/1  .17
 ح ىمي 

ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  4مقاطعةةةةةةةةةةةةةةةةةة   22/6  .18
 ابراهي  

ارض يةةةةةم  م مةةةةة    عةةةةةا  اطعةةةةة   - ديالد    –ك عا   دون   50
 الم  ن 

الم مةةةةة  يقةةةةة  ملةةةةةد الطريةةةةة  الةةةةةرابط  -
 بي  اضال بعقى   وناحي    عا .
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شةةةةةةةةرق  1مقاطعةةةةةةةة   25/760  .19
 شفته

م طقةةةةةةةةةةةة   –ديةةةةةةةةةةةةالد  اول    7دون  و  1
 التحرير

الىاج ةةةةة  االماميةةةةة  لب ايةةةةة  مقةةةةةر ال ةةةةةر   
جةةةةةر  ديةةةةةالد /  قةةةةة  ملةةةةةد شةةةةةار  مةةةةةام  /

  ةةةةار  مم ةةةة  اسةةةةتغ ل ا لغةةةةرض ب ةةةةال 
 مح     اري  .

 3مقاطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   1/2461  .20
 ج يرة / ال    االشرف

محاجظةةةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةةة   دون    2
 االشرف  

والب ايةةةةةةةةةةةة  4م ةةةةةةةةةةةاز  امتياديةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةدد 
 ن   -اديم   ق  ملد شار   ىج  

 5مقاطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   10/1368  .21
 العىجيه

لفةةةةةةر  ميسةةةةةةا  و بعةةةةةةد  ة القطعةةةةةة  م ةةةةةةاور  العىجيه   –ميسا    اول    14دون  و 9
كيلةةةةةةى متةةةةةةر واحةةةةةةد مةةةةةة  ال ةةةةةةار  العةةةةةةام 

بصةةةةةةةرة وهةةةةةة   اليةةةةةةة   –طريةةةةةة  ممةةةةةةارة 
 ةةةةةةةة   3مةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةىاغم و بعةةةةةةةةد بحةةةةةةةةدود 

مةةةةةةةةةة  المراكةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةحي  والمةةةةةةةةةةةدار  
 واالسىاق.

القطعةةةةةةةةةةةة  م ةةةةةةةةةةةةاورة لك يسةةةةةةةةةةةة  االرمةةةةةةةةةةةة   ني ىى   2( م  1000اول    10 مقاطع   كلي     7/1016  .22
 صصةةةةةةا سةةةةةةابقاا للبيةةةةةة  الةةةةةةد الك يسةةةةةة  
ولعةةةةةةدم  سةةةةةةد د المبلةةةةةة   ةةةةةة  الغةةةةةةال البيةةةةةة  

 و ىجد حالياا دمىى مقام  يده .
مقةةةةةةةةةةةةةةر  –كر ةةةةةةةةةةةةةةى   - 2م  40×18  .23

 جر  ال ر  
جا ضةةةةة  مةةةةة   4اامةةةةةا  م  نيةةةةة  مةةةةةدد 

 الحاج   
 1/223و  192العقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري    .24

 شاطرلى**  
 - كر ى  -

 75/191اطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ارض   .25
 ***مطيفي 

 - بغداد 2م   635.25
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المركزية  لألسواقالشركة العامة   
نوع االشغال  ت

 )سوق/مخزن/ارض(  
القطعة 
 والمقاطعة 

 الموقع المساحة 

سري   27 سىق ميسا  المر     1 2م 5982.90  محاجظةةةةةةة  ميسةةةةةةةا  وسةةةةةةةط مد  ةةةةةةة  العمةةةةةةةارة بم طقةةةةةةة   
ويتميةةةةةةةةة  بمىاةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةترا ي    60السةةةةةةةةري  ب ةةةةةةةةةار  
 م   و حال  جيدة

6م  3343.2 سىق الفاو  2 2م 12800  محاجظةةةةةةة  البصةةةةةةةرة يقةةةةةةة  جةةةةةةة  مد  ةةةةةةة  الفةةةةةةةاو وهةةةةةةة   
مد  ةةةةةةةةة  مراايةةةةةةةةة  ومر ةةةةةةةةة  اضةةةةةةةةةال جةةةةةةةةة  محاجظةةةةةةةةة  
البصةةةرة ج ةةةىا العةةةراق جةةة  شةةةبه ج يةةةرة الفةةةاو م ةةةد 
مصةةةةةب شةةةةةط العةةةةةرا جةةةةة  ال لةةةةةي  العر ةةةةة  ويتميةةةةة  
مىاعةةةةةه االسةةةةةترا ي   الم ةةةةة  والةةةةة   بةةةةةرز  اهميتةةةةةه 
مةةةةة  ال احيةةةةةة  االسةةةةةةتلماري  السةةةةةةتقطابه العد ةةةةةةد مةةةةةة  

 ال ر ا  الراغب  الستلماره.
7م133.2 اطع  ارض السماوة   3 2م4950  محاجظ  المل د اطع  ارض  الية  جة  مر ة  مد  ة   

السةةةةةماوة  قةةةةة  جةةةةة  ال  ةةةةة  المقابلةةةةة  لكةةةةةراي المىحةةةةةد 
وم ةةةةةاورز لةةةةةدا رة اال صةةةةةاال  جةةةةة  المد  ةةةةة  وغيةةةةةر 

 مستغل  حالياا وذا  مىا    ار  م  .
  86.25 سىق  ر  ل المر      4

 العباسي  
2م  3648  بعةةةةةةةد بحةةةةةةةدود   محاجظةةةةةةة   ةةةةةةةر  ل المقدسةةةةةةة  والتةةةةةةة 

كةة ( جةة  ال  ةةىا الغر ةة  مةة  العاصةةم  بغةةداد 105 
جةةة  م طقةةة  العباسةةةي   لةةة  ب ايةةة  محاجظةةة   ةةةر  ل 
و بةةةرز اهميةةة  هةةة ا المىاةةة  مةةة  ال احيةةة  االسةةةتلماري  

 لتىاجد االمداد ال ا ل  م  ال وار للمرااد المقدس  .
  7992.19 ارض سىق العامم   5

 ال ر  
  حة  العامةم ذا  قعبي  وه  م طشيق  ج  م طق      2م 24700

الةةةةةد انةةةةةه يغطةةةةة   باإليةةةةةاج كلاجةةةةة  سةةةةة اني  ماليةةةةة  
م ةةةةةةةاط  البيةةةةةةةا  وحةةةةةةة  ال  ةةةةةةةاد وال ةةةةةةةرط  الرابعةةةةةةة  
 وال رط  ال امس  ويق  محا د لمطار بغداد الدول  

 رادة  44.2 سىق الصالحي  المر     6
 مري  

2م  10955 جسةةةر   قةةة  م ةةةاور الصةةةالحي  السةةة    بةةةالقرا مةةة  
 الس  

5م  4.753 سىق ال عب المر      7 2م  26565  يقةةةة  جةةةة  م طقةةةة  ال ةةةةعب وهةةةة  ذا   لاجةةةة  سةةةة اني   
ماليةةة   حةةةيط ب ةةةا م ةةةاط  الصةةةلي  والحسةةةي ي  وحةةة  

 القاهرة.
 



 

  
 

2022الخارطة االستثمارية للعراق  147  

      

 قطاع الشباب والرياضة. 11

يرعدد  ذذعب ئدد ذقسددريةفني ذةف لدد ذذعددلقذقألسفسدد  يعددهذاددلقذقع وددفرذخدددته ذحه فددداذق ددهذقعع ف دد ذ

ذق ذعلدداذقعلمت دد ذدددذ   ذاددلقذقعففةددلذعرددته  ذقعيدده فبذخقع عفيدد ذعلبددبف ذ تة ددفذدةيدد ذ عددهذ

خعفعدد ذقعاددمفعذي عةددتعذ فسددر  قنذخنهددف ذقعبددبف  ذذقإلةرف  دد  تا يددفذعرل  ددمذقعةميددهذ دد ذ

ددددته ذقعيددده فبذخقعب ددداذقعرلر ددد ذخددددته  ذقع ددد  ذق سدددريةفني ذذإعددداه دددهذسدددعوذقعلمت ددد ذ

عل وددفرذقعيددف ذعلددهحتةذ مددتنفذا  دد ذخهعفعدد ذهددلذاددلقذقع وددفرذقعل ددت ذخ عددهذقعذق ل ددوذ

 ددبف ذقععدد قسذدتسددعف ذهم يددف ذخن بدد ذذ فسددفبذخقعبدد ق نذقع ف عدد شذ  دد ذ دد هذقععهيددهذ دد ذقعا

يةفنذهدددلذادددلقذقع ودددفرذ     ددد ذهدددلذدودددتي ذقع يفاددد ذخذ عدددهذقعذقةول دددوذ فدددف بذق سدددر

  ق دددمذ دددبف   ذ هيدددهفذخ  ردددهيفبذعلبدددبف ذ ةدددفذ ق ذ ددد ذعددده ذادددل ذذإةبدددف خقعرت ددداذةلدددتذ

خا ددفمذ بددفنيدذا ددهذقعر   ددلذهددلذاددلقذذقألح دد فقعة ق ددمذ بددم ذ ب دد ذحدداةذقعادد تقبذقعدديا ذ

ذقع وفرذ 
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 •الشباب والرياضة الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل وزارة  

 
 المحافظة  المساحة  الموقع  اسم المشروع  ت

قاف دد ذ بدد خرذ ل ددفن ذ دددذافعدد ذ دد ذخ ددفع ذ  .1
قععددددف ذقعمر خة دددد ذ ددددي  فذ دددددذ فهر  يددددفذ
قعةلل ددد ذ  دددفذخقةبدددف ذعددده ذ ددد ذقعةلدددابذ

 علرف  مقبذقع يفا  ذذ

قخعددددددددددددددددد ذذ8  ع  قة  ذذ2مذ17/663
 2مذ9.12

 يددددددددددددددهق ذ/ذ
ذقع  فه 

سددددف  ذ رعدددده فذق  دددد ق ذديددددهمذ يرلدددد ذ  .2
 ق ةبو ذقع يفا  ذخقعببف   ذذ

 يددددددددددددددهق ذ/ذذ- ذذ6مذذ1/1064
ذقع  فه 

سددددف  ذ رعدددده فذق  دددد ق ذديددددهمذ يرلدددد ذ  .3
 ق ةبو ذقع يفا  ذخقعببف   

 15دونمممممممممم و 8 حسينية  10م  6/3041
 اولك

 يددددددددددددددهق ذ/ذ
ذقع  فه 

مشممعوم مسمم ولم الموا ممساح السمماحة م ي ممة   .4
 مدعجاح وجناح اداعيمع وجود 

 22دونمممممممممم و 4  عالبة 9م  1/12909
 2م  85اولك و

 يددددددددددددددهق ذ/ذ
ذقع  فه 

 15دونممممممممممم   1 شماعية وكعم 19م 6/4092 وقاعاح عياضية  ))قاعة  ايكواندو  .5
 اولك

 يددددددددددددددهق ذ/ذ
ذقع  فه 

ذ13 خةددددددددددد ذذ8ذ   فخ ذقعبةفعلذذ18مذ30/7ذق ةفةذقةبف ذقعةابح  .6
ذقخع ذذ

  يهق ذ/ذقعم خ

 يددددددددددددددهق ذ/ذذقخع ذذذ15ذ منع ذ ةه ذذ11مذذ5/39ذاوع ذقن ذ  .7
ذقع  فه 

(ذذ500قةبددددف ذافعدددد ذ رعدددده فذق  دددد ق ذ   .8
 ر دد مذ دددذ   ددمذعاععددف ذقع م يدد ذقخذ   ددمذ

(ذةدددترذk-SPANقةر ة دددوذقخذقةبدددف ذافعدددفبذ 
 a,bذعددده ذةاةددد ذ   دددمذديمددد ذعلودددلذ)

قع يفاددددلذعةعفعفدددد ذق  ددددف فبذقع يفادددد  ذ ذ
ذق ةفةذقةبف ذقعةابح

ذ يهق ذ/ذقعم خذ خة ذذذ2.3ذقعمف  فبذذ22مذذ5/849

قخعدد ذذ2 خةدد ذخذ4ذقعلو    ذذ15مذذ1150/1ذق ةفةذقةبف ذ ابحذ  .9
ذمذ40خ

ذ يهق ذ/ذقعم خ

دتسدددد دذخدوددددتي ذخق قنفذخدبددددي  ذخ دددد فة ذ  .10
ذأل ددددد ق قعةلعدددددلذخقسدددددريةفنذقع فعدددددفبذ

نيفادد  ذ يت ددهذع ددفنذقيفددفنذعلدداذ ددم ذ دد ذ
ذقع وع ذ(

 يدددهق ذ/ذ هي ددد ذذ2مذذ20739ذ4مذذ4/67169
ذقعمهن

خق قنفذخدبددي  ذخ دد فة ذقةبددف ذ ددتةذدفددفن ذ  .11
افعددد ذ   دددمذه ددددتعذارفع ددد ذخ   دددمذ بددددلذ
خدوددددتي ذخق قنفذخدبددددي  ذخ دددد فة ذقع فعدددد ذ
قعةيل ددد ذخيةمددد ذقسدددريةفنذقع فعددد ذعلة فسدددبفبذ
خدتسدددد دذخدوددددتي ذخدادددد   ذقعةاددددبحذخق نفذ
خدبددي  ذخ دد فة ذقعةاددبحذخقسددريةفنذقعةاددف  ذ

ذ  ذ  لفةذ م (قع فن  ذ   ق ذنيفا

ذ5 خةددددددددد ذخذ13ذخ ي ي ذذذ4مذذ4/28167
ذ2مذذ12قخع ذخ

 يدددهق ذ/ذ هي ددد ذ
ذقعمهنذذ

ذ2019 اددريل ذ دد ذابدد ذ اددف حذةفهددلفذعادد  ذ  .12
ذدلرت ذعلاذ ف    ذ  مذسم   ذ دذ لابذ

 يدددهق ذ/ذ هي ددد ذذ2مذ20قخع ذخذ7ذ4/226
ذقعمهنذذ

دتسدددد دذخدوددددتي ذخق قنفذخدبددددي  ذقعةاددددبحذ  .13
ذأل ددددد ق خقسدددددريةفنذقعةادددددف  ذقع فن ددددد ذ

نيفادد  ذ يت ددهذع ددهذقيفددفنذعلدداذ ددم ذ دد ذ
ذقع وع (

 يدددهق ذ/ذ هي ددد ذذ2مذذ3161.25ذخ ي ي ذذ4مذذ4/2522
ذقعمهن
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قمذقعرلتةذذ5مذ4/100 ذذقسريةفنذنيفال  .14
 خقعفا  

 لفهظدددددددددددد ذ  خة ذذ2
ذقعةي ا

قعاددددف  ذقسددددريةفنذنيفاددددلذ دددددذقسددددرياةذ  .15
قعة ق هدد ذعلاددف  ذقع يفادد  ذهددلذ  ددف ذق ذ  بددذذ
قسدددريةفن ذيددد ق ذقعةادددرية ذ  فسدددبفذخي  ددد ذ

   بذذنيفال

ذ16خذذ خةدددددددد ذذ3 قمذقععمفه  ذذ19مذ56/1289
 قخع 

 لفهظدددددددددددد ذ
ذقعةي ا

لالسمممم  ماع العياضممممم مممممع االسمممم سادة مممممن   .16
والكممممممولم شمممممموب والمك بممممممة  الكال عيمممممما

االلك عونيممممة والتاعمممماح العياضممممية ومسممممب  
ل كبمممماع ومسممممب  ل  ممممااع والتاعممممة الما تممممة 

 وساحاح ال عب الخاعجية

 لفهظدددددددددددد ذ اولك16دونم  5 ام الع اليع  19م 56/1386
ذقعةي ا

ذ16 خةددددددد ذخذ13ذقع تيبللذ17مذذ5/9ذقسريةفنذنيفالذذ  .17
ذقخع 

 لفهظدددددددددددد ذ
ذقعةي ا

قعاددةفخفذ   ددمذ بددلذنيفاددلذ  رددهشذ ددبف ذ  .18
ذ رعه ذق   ق 

 لفهظدددددددددددد ذذ خة ذذ5 قمذقعرلتةذخقعفا  ذ/5مذ2/1
ذقعةي ا

 لفهظدددددددددددد ذذ خة ذذ1 قمذقعرلتةذخقعفا  ذذ5مذ2/1ذقسريةفنذنيفالذس ف لذ رعه ذق   ق ذذ  .19
ذقعةي ا

قةبددف ذ اددبحذد ه  ددلذ دددذ  ددف ذ دد قمذعتاددت ذ  .20
سدد فنقبذقع يفادد   ذخددد    ذقعب فيدد ذخدلتيل ددفذ

  لابذنيفا  قعاذذ

 لفهظدددددددددددد ذ قخع ذ4 خة ذذذ1 3مذذ18/523
ذقعةي ا

 22م  4/ 70ذم حتا هاانشاء ساحاح عياضية و  .21
ذةالعمي 22م 1/ 16

 16دونمممممممممممم  2
دونمممم و  /3اولمممك

 اولك 12

 لفهظدددددددددددد ذ
ذقعةي ا

ق سددريةفنذقع يفاددلذعب فيدد ذقعة رددهشذخسددف فبذ  .22
ذقعلعلذخقعةابحذذ

 لفهظدددددددددددد ذذ خة ذذ6ذ440دالا ذقعع فنذ
ذقعةي ا

دتسدد دذخدادد   ذخدبددي  ذخ دد فة ذخقسددريةفنذ  .23
ذقعةادددف حذخقسدددرياةذق ن ذقع فن ددد ذ ةبدددف 
ه دددهسذسددد ف لذخافعدددفبذ رعددده فذق  ددد ق ذ

 خ  قهمذس ف   ذذ

قع فدددددددددددددد ذذ خة ذ60 72952
ذق    

 فذق  دد ق ذهقةبددف ذ اددبحذ يلددمذخافعدد ذ رعدد  .24
ذخ لابذدففني ذخق ذ  بف قبذقح ش

قع فدددددددددددددد ذذقخع ذذ6 خة ذذ2ذ2/17229
ذق    

قعددددف فذدذا دددد ذقعةلعددددلذخقسددددرياةذق ن ذ  .25
ذقعبفا  ذعة بف قبذنيفا  

قع فدددددددددددددد ذذقخع ذذ8 خة ذذ21ذ2/2498
ذق    

قعددددف فذدذا دددد ذقعةلعددددلذخقسددددرياةذق ن ذ  .26
ذقعبفا  ذعة بف قبذنيفا  

قع فدددددددددددددد ذذ خة ذذ12ذ1/733
ذق    

 تق دددمذحذ لدددابذدففنيددد ذذ6ه دددهسذسددد ف لذ  .27
ذخنيفا  

قع فدددددددددددددد ذذ2مذذ10قخع ذخذ5ذ1426
ذق    

ذ2مذذ20قخع ذخذ5ذ ففخنذقع وع ذذذ1427ذ ف مذخق هذ سر بفةذقعتهت ذقع يفا  ذذ  .28
ذ
ذ
ذ

قع فدددددددددددددد ذ
ذق    
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ذق قعدددد ذقعب فيدددد ذخقسددددرياةذقنقاددددلذ ةبددددف   .29
افعدددفبذنيفاددد  ذ رعددده فذق  ددد ق ذخقةبدددف ذ
 ادددف حذد ه   ددد ذخ  ددد ذعدددهعذخ هي ددد ذقععدددف ذ
 روددتنفذخ اعدددلذحةفسددد  ذخق ذ  بدددفذييدددهمذ

ذ  يل ذقعببف ذذ

ذ13 خةددددددددد ذخذ3ذ مي فذقع ف ذذ4مذذ3/9094
ذقخع ذذ

قع فدددددددددددددد ذ
ذق    

ذ17 خةددددددددد ذخذ1ذقعلمتفذذذ3مذذ1/1580ذ فةدذنيفالذ  .30
ذذ2مذذ77قخع ذخ

قع فدددددددددددددد ذ
ذق    

قعددددف فذدذا دددد ذقعةلعددددلذخقسددددرياةذق ن ذ  .31
ذنيفا  ذذعة بآبقعبفا  ذذ

 خةدددددددددددددددد ذ14ذ1328/ذ19
ذ2مذ1000

قع فدددددددددددددد ذ
ذق    

 فذق  ددد ق ذخ ادددبحذخ  ذهقةبدددف ذافعددد ذ رعددد  .32
ذ  بذذييهمذقع يفا 

قع فدددددددددددددد ذذقخع ذذ5 خة ذذ1ذقعا  ل ذ7مذ6/40
ذق    

ذ2500قعةتادددذعبدددفنفذعدد ذ لعدددلذقع ف دددة  ذ   .33
قعةبددفنيدذقعة فددمفذخقع  يددفذ ر دد م(ذخاددتذ دد ذ

ق سددريةفني ذدرةيدد ذهددلذقعددف فذدتسدد دذخدوددتي ذ
خدبددددي  ذخقسددددريةفنذقعةلعددددلذ دددددذقسددددرياةذ

ودددد ذ دددداذأل ذن شذ اددددلذ ق نقاددددلذقعةل
 قاهق ذقعت قنفذ

ذ14 خةددددددد ذخذ11 قعب ه ذخقع ف ة  ذ37مذذ92/7
ذ2مذذ68قخع ذخ

ذ ف  

قعدددف فذدتسددد دذخدودددتي ذخدبدددي  ذخقسدددريةفنذ  .34
 قع فع ذقع يفا  ذذ

ذ ف  ذقخع ذ4 خة ذخذ2    مذق تذسهي فذ13مذذ1179

قعدددف فذدتسددد دذخدودددتي ذخدبدددي  ذخقسدددريةفنذ  .35
ذقع فع ذقع يفا  ذذ

 

ا ف ذقع فس ذذذ30مذ224/24
   تذني (ذ

ذ ف  ذ2(ذمذذ50ذ×60 

قعفةفة ذذذ14مذذ126/1ح128ذ لعلذ ف    .36
ذذ19مذذذ112/1قعف ت   =ذ

ذقعفةفة ذقعبةفع  

ذ18 خةددددددد ذخذ11
ذمذذ25قخع ذخ

قخعدد ذذ2 خةدد ذخذ2
ذمذذ26.30خ
قخعدد ذذ2 خةدد ذخذ3
ذمذذذ50خ

  دددددددم ذ ددددددد ذ
ذقع ود(

ذ ف  

قعددددف فذدذا دددد ذسددددف رلذقعرفندددددفعذخقع فعددددفبذ  .37
قع يفادد  ذقخذ قةبددف ذ   ددمذدفددفن ذداددتي لذ
عرب دددددذقعةاددددرلم فبذقع يفادددد  ذخقعبددددبف   ذ

ذ تعذقعةتادذي دذخسطذا ف ذقعةا ل(ذذ

قخعددددددددددددددد ذذ11ذ فعع ذ19م/ذ39/28
ذ2مذذ69.18خ

ذ ف  

قخعدد ذذ3 خةدد ذخذ1ذ37مذذ17/336ذ فةدذنيفالذ  .38
ذ2مذذ80.94خ

ذ ف  

 خةددددددددددددددد ذذذ16ذ  اخي ذذ17مذذ105/9ذقع يفال لعلذقعةا لذذ  .39
ذ  م (

ذ ف  

ذ ف  ذ خة ذ6ذاتنذ ا  ذذ9مذذ5/64ذنيفا  ذاوع ذقن   .40

ذ22 خةددددددددددد ذذ6ذقعمنه  ذذ24مذذ17/1156ذاوع ذقن   .41
ذقخع ذذ

ذ ف  

مذذ26قخعددد ذخذ24ذقعبهرذقعمب  ذذذ3مذذ1/2051ذ لعلذحةفسلذة  ذ  فعلذذ  .42
ذ  م (

ذ ف  

ذ ف  ذمذذ76قخع ذخذ14ذخقععت فذذذقعبفح ذ17مذذ8/787ذ  في ذاهية ذ  .43

قخع ذذذ3 خة ذخذ1ذ37مذذ17/336ذ فةدذنيفال  .44
ذ2مذذ80.94خ

ذ ف  ذ
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يةمددد ذقسدددريةفنذقعةلعدددلذعلبودددت بذقعم خيددد ذ  .45
 خ  ف ذ لابذعلرف  مقبذقع يفا  ذذ

ذ

ذ يفعاذ خة ذذذ20ذقع  فرذ27مذذ10/3

قسدددريةفنذ لعدددلذعلبودددت بذقعم خيددد ذخ  دددف ذ  .46
ذ لابذعلرف  مقبذقع يفا  

ذ يفعاذ خة ذذ5 قعبف خةذذ4مذذ3/22

ذقسددددريةفنافذهددددلذقاف دددد ذ وددددت بذ  خيدددد   .47
ذنيفا  

ذ يفعاذذذ-ذقععيةفة  ذذذ18مذذ1059/9

ذقسددددريةفنافذهددددلذقاف دددد ذ وددددت بذ  خيدددد   .48
ذنيفا  

ذ يفعاذ2مذذ3417ذ ملذذ82مذذ2/546

ذقسددددريةفنافذهددددلذقاف دددد ذ وددددت بذ  خيدددد   .49
ذنيفا  

ذ يفعاذ2مذذ3000ذسف لذذ1مذذ2/3928

ذقسددددريةفنافذهددددلذقاف دددد ذ وددددت بذ  خيدددد   .50
ذنيفا  

ذ21 خةددددددددددد ذذ6ذقعا هي ذذ51مذذ82
ذ خع ذذ

ذ يفعا

ذقسددددريةفنافذهددددلذقاف دددد ذ وددددت بذ  خيدددد   .51
ذنيفا  

ذ يفعاذ2مذذ11250ذح ةف فبذذ39مذذ3/277

ذ يفعاذ خة ذ25ذقعمف تعذ27مذذ2/10578ذ  ف ذ هي  ذ فئ    .52

ذ يفعاذ خة ذذ7ذ لقمذقعم ق31مذذ23/2103ذ  ف ذ لعلذقخذ ابحذ يلم  .53

ذ20 خةدددددد ذذ914ذ    قنذذ21مذذ2 م ذ  ذذ رمف ل  هي  ذنيفا  ذذ  .54
ذقخع 

ذ يفعا

قةبددف ذ لعددلذحةفسددلذهددلذعف دد ذ ائدددذادد فذ  .55
ذدب ذذ

ذ58قخعدددددد ذخذ11ذ ذا فذدبذ54مذذ315/1603
ذ2مذ

ذ يفعا

قةبددددف ذ لعددددلذقخعةبددددلذخ لعددددلذحةفسددددلذ  .56
خافعدددفبذقععدددف ذنيفاددد  ذد ه   ددد ذخقةبدددو ذ

ذنيفا  ذقح شذذ

 خةدددددددددددددددددد ذذ1ذعل بفبذذذ57مذذ1/2028
ذ2مذذ97.50 

ذ يفعاذذ

ذ يفعاذذذ2مذذ684ذحفعذقعلؤعؤفذذذ19مذذ3/1221ذاوع ذقن ذ ففخنفذعب وذقعببف   .57

ذ يفعاذ2مذ2950ذ  خي ذذ1مذذ1/1165ذيةم ذقسريةفنافذهلذقاف  ذ وت بذ  خي ذ  .58

ذ22 خةددددددددد ذخذ1ذ  الذ  راذذ1مذذ55ذقةبف ذ فةدذسم لذعلةتظ   ذذ  .59
ذ2مذذ50قخع ذخ

ذ يفعاذذ

ذ يفعاذ2مذ50خذ31ذ  لذسعهذذذ9مذ120ذسف  ذدفندفبذ  رهشذ بف ذ  لذسعهذ  .60

يةمدددد ذقسددددريةفن ذقعة رددددهشذنيفاددددلذ اف دددد ذ  .61
ق ةبدددو ذقع يفاددد  ذخيةمددد ذقسدددريةفن ذ لر ددداذ
ة دددفهلذخافعدددفبذ  فسدددبفبذخافعدددفبذ ل ددددفن ذ

ذخافعفبذقععف ذقعمر خة  ذذ

ذ يفعاذ خة ذذذ10ذقع  فرذذ27مذذ10/5

ذ ددددددددددددد  ا  قخع ذ4 خة ذذذ5 61مذذ3/2936ذقةبف ذ ابحذد ه  لذ  .62
ذقعة هس 

 ادددبحذد ه  دددلذ يلدددمذخذافعدددفبذنيفاددد  ذخذ  .63
ذسف  ذ  فذقع همذذ

ذ21 خةددددددددددد ذذ5 قعل هني ذذ21مذذ1/4793
 قخع 

ذ ددددددددددددد  ا 
ذقعة هس 

ذ ددددددددددددد  ا  قخع ذذ10 خة ذذ6 51مذذ26/428 نيفالقسريةفنذذ  .64
ذقعة هس 

ذ11 خةددددددددد ذذ60ذ مي فذ61م/ذذ3/51839ذ  رفدذس ف لذخ هي  ذقععف ذ  .65
ذ2مذ44قخع ذخ

ذ ددددددددددددد  ا 
ذقعة هس 

ذ ددددددددددددد  ا ذقخع ذذذ1 خة ذذذ5ذ مي فذ61مذذ3/51848ذسف  ذ  فذاهمذقخذقةبو ذنيفا  ذ يرل  ذذ  .66
ذقعة هس 

ذ ددددددددددددد  ا ذ خة ذذ3ذعفد اذ1/880ذقةبو ذنيفا  ذ يرل  ذذ  .67
ذقعة هس 
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 ددددددددم ذ دددددددد ذذ  هني ذ21مذذ3/1511ذ سف  ذ  فذاهم(ذذقسريةفنذنيفال  .68
قعةاددددف  ذقعمل دددد ذذ

ذ24 خةددددددددددد ذذ8
ذقخع ذذ

ذ ددددددددددددد  ا 
ذقعة هس 

يمدددتعذقسدددريةفنذ لدددلذعل فعددد ذقخذق ذقادددفه ذ  .69
ذي ه  فذقعةارية ذ ةفذييهمذقاهق ذقعت قنفذذ

 خةدددددددددددددددددد ذذ1ذقع ف ة  ذذذ67مذذ1/980
ذقخع ذذ20خ

 ددددددددددددد  ا ذ
ذقعة هس ذذ

ذ5068 ادددددددبحذ ذ مي فذ61مذذ3/51859ذ ابحذ   ا ذق خعةبلذ  .70
حذ ادددددددف  ذذ2(مذ

هفن دددددد ذق ددددددفمذ
قعةاددددددددددددددددددبحذ

ذ1984.5

 ددددددددددددد  ا ذ
ذقعة هس ذذ

سددف  ذحةفسددلذخافعددفبذن ددفا ذق مفة دد ذقاف دد ذ  .71
ذخافع ذق ر ف ب

ذ16 خةددددددددد ذخذ2ذ  هفي ذذ77مذذ5/798
ذقخع ذذ

 ددددددددددددد  ا ذ
ذقعة هس 

 ددددددددددددد  ا ذذ2مذذ963ذق تذعم هذذ27مذذ50/1ذ تةذدففن ذقخذ فد خةاذ  فسبفذ  .72
ذقعة هس 

يمدددتعذقسدددريةفنذ لدددلذعل فعددد ذقخذق ذقادددفه ذ  .73
ذي ه  فذقعةارية ذ ةفذييهمذقاهق ذقعت قنفذذ

ذ10 خةددددددددد ذخذ6ذ51مذذ26/428
ذقخع 

 ددددددددددددد  ا ذ
ذقعة هس 

ذ  و  ذ ةمتنفذ–ن ف  ذذقةبف ذ لعلذة  ذ  فعلذ دذقعةهن فب  .74
 متفذذذ47مذذ83/38654

ذقعبف   ذ

ذةبفن قذ خة ذذ5

ا  ذذذ–قعهخقنذذ–ن ف  ذذقعةهن فبقةبف ذ لعلذة  ذ  فعلذ دذ  .75
ذذ37مذذذ74/146 هنس ذقإلنق فذ

ذقعم  تع  ذ

 ةبفنذ قذ خة ذذ9

ذذ35/102 ةمتنفذذ–قع  ف  ذذقةبف ذ لعلذة  ذ  فعلذ دذقعةهن فب  .76
ذقعهخقنذذ39مذ

 ةبفنذ قذ خة ذذ4

ذقعيفعهي ذذقعلبفة  ذقةبف ذ لعلذة  ذ  فعلذ دذقعةهن فب  .77
 متفذذذ47مذذ1353/ذ40

ذقعبف   ذ

 ةبفنذ قذ خة ذذ30

ذقعلبفة  ذذقةبف ذقعةهي  ذقع يفا  ذهلذقعلبفة    .78
 متفذذذ47مذذ1364/ذ4

ذقعبف   ذ
ذ

 ةبفنذ قذ خة ذذ600

ذقعمته  ذذ–ن ف  ذذقةبف ذ ابحذقخعةبل  .79
ذ تق ئذقعمته  ذذ77مذذ4/ذ7

 ةبفنذ قذ خة ذذ9

 ةبفنذ قذ خة ذذ7ذقعبتذعب هذذ12مذذ29/24ذقةبف ذ لعلذة  ذ  فعلذ دذقعةهن فب  .80
ذ20 خةددددددددددد ذذ2ذ خي ذقعل فعذ4مذذ6020/ذ66ذ ر  مذ1000 يل  ذسع ذافع ذ  .81

ذقخع 
 ةبفنذ ق

  و  ذ خي ذذذ–ن ف  ذذقةبف ذ لعلذة  ذ  فعلذ دذقعةهن فب  .82
ذقعب ا  ذا  ذقع ف   

 قعف  ذذ37مذ1/5127

 ةبفنذ قذ خة ذذ16

(ذ15000قعددف فذقةبددف ذ لعددلذنيفاددلذسددع ذ   .83
ذ ر  م

ذد ذقع ع فعذذ29مذذ40/643
ذ

 ةبفنذ قذ خة ذذ30

ا ف ذا وذ  و  ذقع وف   ذذقةبف ذ لعلذة  ذ  فعلذ دذقعةهن فب  .84
ذذ40/3ذ هيي ذذ–  يمذا وذ

ذ27مذ

ذ12 خةددددددددددد ذذ7
ذقخع 

 ةبفنذ ق

   ر ذذذ48مذذ223/1173ذقةبف ذ  رهشذ بف ذقعبيهق  ذةةتذمذ   .85
ذخقعتاف   ذ

ذق ةبفنذذ-
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ذقعددددف فذدذا دددد ذقعةاددددبحذخدادددد   اذخدفا دددد   .86
قعةاعدددلذخقع فعدددفبذقع يفاددد  ذخ  دددف ذ فةددددذ

ذد ه  لذ

ذ17 خةددددددد ذخذ15ذ12مذذ9/2653
ذقخع 

ذق ةبفنذ

قةبددددف ذ اددددبحذخ لعددددلذخافعددددفبذنيفادددد  ذ  .87
ذح  في ذ ف ع  ذ

ذ24 خةددددددددد ذخذ7ذ28مذذ162/5092
ذقخع ذذ

ذق ةبفنذذ

 عبهيفبذذذ2مذذ9/2654ذ ب خرذنيفال  .88
ذخ ةف  

ذق ةبفنذذذقخع ذ4 خة ذخذ2

ذ21 خةددددددددددد ذذ5 1مذذ9/5615ذ ب خرذنيفال  .89
ذقخع ذذ

 ةبفنذ ق

 متفذذذ47مذذ83/18909ذهع ذقعل   ذقع يفا  ذذعقع فع ذذذدذا    .90
ذقعبف   ذ

ذةبفن قذ خة ذذ3

 يلدددمذخذذقةبدددف ذ اعدددلذنيفاددد  ذخذ ادددبح  .91
افعددددفبذنيفادددد  ذخذ ددددبف   ذخذ  فيدددد ذعلوددددلذ

ذقع يفالذخذقعببف لذذ

ذ6 خةددددددددددد ذذ12ذ ب  ذح ق ذذ1مذذ9/28950
ذ خع ذذ

ذةبفن ق

علددداذ دددم ذ ددد ذذ10 لدددابذنيفاددد  ذعددده ذ  .92
ذقع وع ذذ

 يتمذذذ21مذذ55/3469
ذقع يلفة ذذ

ذق ةبفنذ-

   مذقعةلفهظ ذ  ف  ذ قئ فذذ خقع يفا ذذ  وذقعببف   .93
ذقعر فعهذ
 خق  ذ  ب  ذذ5مذ10/723

ذ21 خةددددددددددد ذذ7
ذقخع ذذ

  احذقعهي 

   مذةف   ذقعلففمذقعبفنرذذذ لعلذقعلففم  .94
قعلمف ذذذ22مذ/ذ44ذقععفمذ

 خقعمت 

  احذقعهي ذ اف فبذ يرل  

  احذقعهي ذذذ اف فبذ يرل   د ذقعب فبذذ32مذذ162/1672ذ لعلذقعهخن  .95

  احذقعهي   اف فبذ يرل  ذ 34مذذ49/5764  لعلذسعه  .96

   مذقعةلفهظ ذ فنرذقعبلهي ذذ ه تعذاهي ذ قنذذ  .97
  وفن فذذذ7مذذ2/2413/2

  احذقعهي  اولك   7دونم و 1

ه ددددهسذ سددددر بفةذقعتهددددت ذقع يفادددد  ذ   ددددوذ  .98
 قعوائدذق خةذ(ذذ

ذ

ذ احذقعهي ذذذ2مذذ20قخع ذخذ18ذ/قعب ا  ذ4484

قعوت ذقعبفنرذقععفمذ هح ذذ  لعلذقعوت   .99
 مذ مف /1/47قع  ف 

  احذقعهي   اف فبذ يرل  ذ

انشممماء قاعممماح م عمممددة االرمممعا  لمماعسمممة   .100
ذاالنشطة العياضية و الع مية و ال تالية  

 5دونممممممممممم و  1ذ وفن فذ7مذ14852/ذ2
 اولك

ذ احذقعهي 

ذخقسطذ خة ذذ20ذ قمذ اةذ45مذ7425/1ذاوع ذقن ذ قعةهي  ذقع يفا  (  .101

ذخقسطذ خة ذذذ9ذ تياة  ذذ28مذذ248/104ذاوع ذقن   .102

ا ف ذقععميمي ذا  ذذذ-خقسطذ  لل فد ف لعلذحةفسلذ دذ  .103
ذ فنرذ يهق ذقعمتبذقع ئ الذ

ذععبفنذقذ/ذ19مذذ/7/1

ذخقسط  خة ذذ5

ذاوع ذقن ذهلذ ن ف     .104
ذ لعلذحةفسلذ دذقعيه فب

ةف   ذذذ– هنفذذذ–خقسطذ
 م ذ  ذاوع ذ ن ف   ذ

ذ1/95قن ذهلذ ن ف   ذ
ذ/ذ م فع1

ذخقسطذ خة ذذ4

ةف   ذذذذ–خقسطذ/ذا ف ذ هنفذذاوع ذقن ذاة ذ  رهشذ هنفذذ  .105
/ذذ31ذ11/925 مفعذ

ذقعاف للذخقعهقي ذ

ذخقسطذ خة ذذذ2
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ذذةف   ذ–ا ف ذقعللذذ–خقسطذذافع ذ يل  ذ دذقعيه فب  .106
ذ/    ذ1/30/16/عببفئ ق

ذ خة ذ2
ذقخع ذ16

ذخقسط

ذذةف   ذقعه تةلذذ–خقسطذذ رعه فذق   ق ذافع ذ يل    .107
ذ/ذقعه تةلذ2/294-2/29532

ذ خة ذذ2
ذقخع ذ6

ذخقسط

/قعية ا  ذ  لعلذذ8ذ1/1463ذاوع ذقن ذاة ذ لعلذقعةته     .108
ذقعةته   (ذ

ذخقسطذ خة ذذ1

قةبددف ذ اددبحذد ه  ددلذ دددذ لعددلذحةفسددلذهددلذ  .109
ذةف   ذقعه  للذذ

/ذ15ةف   ذقعه  للذ–قعمتبذ
/ذةم ذقعه  للذذ1443/47

ذ  لعلذقعه  لل(ذ

ذخقسطذ خة ذذ6

ذاوع ذقن   .110
  قعةهي  ذقع يفا  (

ا ف ذقعمتبذ  و  ذقعلتنق ذذ
ا  ذة  ذ  ل ذخقعةفةدذذ

ذقعام ل
ذ45مذ7425/1
  ذ مذ اة

ذخقسط  خة ذذ4

 ر دددد مذ2000قةبددددف ذافعدددد ذ يل دددد ذسددددع ذ  .111
 عروتي ذق ععف ذقع يفا  

ذ45مذ7425/1
 اذ مذ اة

ذخقسط  خة ذذ4

ذ5000 لعدددددلذذ  لعدددددلذقع عةفة ددددد ذقع دددددهي (  .112
ذ ر  مذذ

ذقع عةفة  ذا ف ذذ–خقسطذ
ذ6/2535
 /ذقعبي ل ذ18

ذ خة ذ23
ذقخع ذ7

ذخقسط

(ذ ر ددد مذة ددد ذ500قسدددريةفنذ لعدددلذقعببدددفئ ذ   .113
ذ  فعلذ دذسف  ذذدملحذ ةلعلذحةفسلذ

ذ19 خةددددددددد ذذ10ذ    ذذ16مذذ1/26
ذقخع ذذ

ذخقسط

ذخقسطذ خة ذذذ3ذةم ذقعه  ل ذذ46مذذ3/166ذ يمم ذعل يفا ذاوع ذقن   .114

ذ5خذ خةددددددددد ذذ12ذقعفمي فذ6مذذ2/1840ذ لعلذقعبل ة    .115
ذقخع ذذ

ذخقسط

ذخقسطذ-ذ/ذةم ذقعه  ل ذذذ46مذذ1/5ذ ابحذخقسطذق خعةبل  .116

قةبددف ذ لعددلذحةفسددلذعلف دد ذقعة و دد ذخخ ددت ذ  .117
 يفهدد ذسددمفة  ذعفع دد ذقخذ اددلذن بدد ذقعددت قنفذ

ذخقعةارية ذذ

خقسطذ/ا ف ذقعمتبذ/ذ  و  ذذ
/ذذ2/2513/44 لذقعف ف ذ

ذقعا ل ذذ

قخعددددددددددددددد ذذ43
ذ2مذ71خ

ذخقسط

ا ف ذقعمتبذ ففخنذقعةهي  ذذذاوع ذقن   .118
قمذذذ45مذذذ2948/2قع يفا  ذ

ذ اةاذ

ذخقسطذقخع ذذذ10

 ميدددد قعذ دددددذ اعددددلذذقألخةذ دددد  اددددبحذ  .119
(ذ دددذ لعددلذ3حفن  دد ذقنادد  ذدفندددفعذعدده  

 ة  ذ  فعلذحةفسل

ذقععهقع ا  ذ   مذ    ذ
 39مذذ510/4625

ذ   تم  خع 10 خة ذذ4

ذ23 خةددددددددد ذخذ9ذحف  ذد ةفن ذذ53مذذ4/691ذاوع ذقن ذ  .120
ذ2مذذ86قخع ذخ

ذ   تم

 ادددبحذةظدددف لذ ددددذافعدددفبذنيفاددد  ذ رعددده فذ  .121
ذق سريهقمذخق ةبو 

ذ26 خةددددددددددد ذذ6ذ قاتسذ36مذذ100/1698
ذقخع ذذ

ذ   تم

اوعدددددد ذقن ذ قةبددددددف ذ فةدددددددذدفددددددفن ذ  .122
ذخنيفال(

ذ   تمذ خة ذذ8ذخ بذذ53مذذ46/7

مسممممممب  نعممممممامم مممممممع قاعمممممماح م عممممممددة   .123
 االس خداماح

ذ   تم دونم   1.5 بعيادي  619/3

ذ لعلذحةفسلذقع تن  .124
ذ

ذ   تمذ2مذذ15قخع ذخذ8ذ53مذذ4/291

قخعدد ذذ6 خةدد ذخذ1ذدف فذ41مذذ383/562ذقةبف ذ ابحذ يلم  .125
ذ2مذذ64.14خ

ذ   تم
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قخعدد ذذ5 خةدد ذخذ1ذخ بذذ53مذذ46/5ذ ب خرذنيفالذذ  .126
ذ2مذذ50خ

ذ   تم

ذ   تمذقخع ذذ5 خة ذخذ3ذداع  ذذ39مذذ658/910ذ ب خرذنيفالذذ  .127

ذ   تمذ خة ذذذذ3.5ذداع  ذذ39مذذ193/38ذ ب خرذنيفال  .128

قخعدد ذذ9 خةدد ذخذ1ذ مي فذ110/5905   وذقعببف   .129
ذ2مذذ3خ

ذذ ذافن

  اهيةدد  ددهن فب خيلرددت  اددهي ذ قعةلعددل  .130
يةمد ذ  ب د فذ  ادف فب قع وعد  ادة  خدردته 

فذ ادددبحذخسدددف  ذ رعددده ذألةبدددف قسدددريهق  فذ
 ق   ق ذخ لل فبذ بف   ذد ه    ذذ

ذ13 خةدددددددددد ذ32ذقعر  نذذ11/1275
 قخع 

ذذ ذافن

ذ(ذ3,24,25ععه   ذذ  هي  ذ فئ  ذ  قهمذد ه     .131
ذذ/ذ1-98مذذذ1ةا ذس هقبذ 

ذ96مذذ1-97مذ

ذذ ذافن  خة ذذ830

ذذ ذافن اولك   1دونم و 5ذ110/49566ذ فةدذنيفال  .132

ذذ ذافن  اف فبذ يرل  ذذدةت ذذ17مذذ1538ذ ابحذخ تةذدففن ذ  .133

مسمممماحة لاعرممممة  السعاي  1055/  405 من دى عياضم/ ق عة سكع  .134
 2م 632

بنايمممممممة لجنمممممممة 
 494الطالئممممممممع 

 2م 

ذذ ذافن

ذذ ذافنذددددددددددددددد ال  بة 5/449 ( م سعج 5000م عب كعة قدم )  .135

ذ22 خةددددددد ذخذ12ذعميمذللاذذ8م/ذ13/2 قطعة اع    .136
ذقخع ذذ

ذقعهيتقة  

ذقعهيتقة  ذ خة ذذ6ذعم ذ57مذذ91/92 م ذ  ذ قطعة اع   .137

قمذذذ1م/ذ4/1512 م ذ  ذ انشاء م عب   .138
ذقعي  ذ

ذقعهيتقة  ذ خة ذذذ5

ذقعهيتقة  ذ-ذق تذقع   ذذ23مذذ2/16489 قطعة اع   .139

ذذ18مذذ7/445خذ7/438 قطعة اع   .140
ذ هنذقع تس   

ذقعهيتقة  ذ-

خذذ39/1009 م ذ  ذ اع  عياضية  .141
 قعة   فعذذ5م/ذ39/1010

ذقعهيتقة  ذددددددددددددددد

ذ74  ف ع ذذ959/ذذ135 اع  عياضية  .142
ذ ف لذق تذ اعذ

ذقعهيتقة  ذقخع ذ5 خة ذذذ1

 هنذذذ18م/ذ26/56 م ذ  ذ افعفبذنيفا    .143
 ع تس   ق

ذ13 خةددددددددددد ذذ2
ذقخع 

ذقعهيتقة  

ذقعهيتقة  ذ- قعبتذ فعحذذ2مذذ44/74ذافع ذ يل  ذهلذ لذن  فع  .144

 ددم ذ   ددفذ لعددلذع دد ذقع يفاددلذخ ددم ذقحدد ذ  .145
ذعه ذ  ذقعةلابذقعرففني 

ذ22 خةددددددددد ذذ18ذقمذقععظفمذ2مذذ2/2422
ذقخع 

ذقعهيتقة  

ذقعهيتقة  ذ-ذقمذقععظفمذذذ2مذذ2/4178 م ذ  ذذافع ذ يل  ذخسف  ذدفنقدفع  .146

ذقعهيتقة  ذ-ذقعبهي ذذذ4مذذ9/485ذ لعلذاةذقعبهي   .147

ذقعهيتقة  ذ-ذة  ذذ15مذذ34/390ذقع يفال لعلذة  ذذ  .148

ذ1 خةددددددددددد ذذ12ذقعة   فعذذ5مذذ39/1011ذ لعلذنيفالذحذافع ذ يل   لعلذ  .149
ذقخع 

ذقعهيتقة  

ذ ةفسذ لعلذ  .150
ذ

ذقعهيتقة  ذقخع ذذذ23ذقعي  ذذ506/740

قةبددف ذ اددبحذحذافعدد ذنيفادد  ذ يل دد ذ رعدده فذ  .151
ذق   ق ذذ

ذ  افعذ خة ذذذ3ذ15مذذ4/782



 

  
 

2022الخارطة االستثمارية للعراق  156  

      

 فعمف ددددد ذ ددددددذقعرودددددتي ذقسدددددريةفنذقعة بدددددذذ  .152
 ذذخقعرذا  ذ ةفذيافا ذ عتق  ذقعفل ذعلببف 

   افع قخع ذ8 18/2336

 قسريةفنذعل فع ذقعةيل  ذذ  .153
 

   افع 2مذذ1610 110/1467

 ب دداذ مددتعذ دد ذ ددف    ذي دد ذهعفع ددفبذ ددبف   ذ  .154
خنيفادددد  ذ دددددذقعةلل ددددفبذخسددددف  ذقععددددف ذ

 حفن   

ذ5خذذ خةددددددددددد ذذ2 108/1853
 قخع 

   افع

 ر ددد مذ ةفةدددد ذذ2000قةبدددف ذ لعدددلذسدددع ذ  .155
هدددددلذ دددددفالذق ا ددددد  ذذقعة  دددددلفذعلةاعدددددلذ
 خقع تق ل

ذ13 خةددددددددد ذذ11 6مذذ40/784
 قخع ذذ

ذ  افع
 

ذة  تشذ-ذات فسذذ52م/ذk-Span 10/3500افع ذ  .156

 فخ ذذذ39م/ذذk-Span 1/2209افع ذ  .157
ذقعم  ا ذ

ذة  تشذ-

قخعددددددددددددددد ذذ23ذ تقنذقعةت  ذذذ432/5ذاوع ذقن   .158
ذ2مذذ36.15خ

ذة  تش

ذة  تشذ م ذ يم ذذذافا  ذذ40مذذ275/2ذ م ذ  ذاوع ذقن ذ  لفةذ م (ذ  .159

ذة  تشذدددددددددددددددذ تقنذقعةت  ذذ10/ذذ432ذذذ قنذقع  فه   .160

ذة  تشذدددددددددددددددذ خعةشذذ46/ذ45ذذذ ابحذقعبا ب  .161

ذة  تشذقخع 8 خة ذذذ1ذات فسذذ52مذذ10/ذ2760ذ ب خرذنيفال  .162

ذة  تشذ خة ذذ1ذقعفهيهف  مت  ذذ47مذذ8ذ ب خرذنيفال  .163

و 706/ 180 قاعدة عياضية م عددة االرعا     .164
و 187/1و180/7
 الشمالية 41/م 180/4

ذة  تشذددددددددددددددد

 فةدددذنيفاددلذ رمف دد ذ دددذ اددبحذخ لددابذ  .165
ذدففني ذذ

ذة  تشذ-   ةجي  43م   2/1006

نينوى   42م 30/ 504 انشاء مسب  ما ق   .166
 الاعبية 

ذة  تشذ خة ذذذ1

انشممممماء م عمممممب خماسمممممم ومدينمممممة العممممماب   .167
 ومحالح  جاعية

ذة  تشذ- جديدة المس م   38م  6/8

ذة  تشذ- التاضية  43م  272/2 قطعة اع    .168

ذة  تشذذذقخع ذ2 نينوى الاعبية 42م  28/21 بناية نادي  .169

نينوى   40م  957/251 م عب  يل  ناعم مع مسب    .170
 الشعقية جزء من التطعة 

ذة  تشذ-

قع بل /قع بل ذا  ذ ا ذذذ849 قعةهي  ذقع يفا    .171
 قعم   ذ

ذقعبم فذذ خة ذذ585

ذقعلةمفذ ار61مذذ1/762  ب خرذنيفال  .172
ا ف ذق تذقعيم ل/ذا  ذذ

  ع هذقعم فع 

ذ20 خةددددددددددد ذذ4
ذقخع 

ذقعبم فذ

ذق  تقبذذ27مذ37/2359  ب خرذنيفال  .173
ا ف ذ طذذقن ذ ف  فذ

قعع  ذ  ف  ذقعفف ع ذقع هية ذ
ا ف ذ طذقعع  ذ  ف  ذذ

ذقعفف ع ذقع هية 
ذ
ذ

ذ10 خةددددددددددد ذذ6
ذقخع 

ذقعبم فذ

قن ذذ/قعهي ذ63مذ/1/584  ب خرذنيفال  .174
ا ف ذقعهي ذذذ– ف  فذقعبم فذ

ذ11 خةددددددددددد ذذ1
ذقخع 

ذقعبم فذ
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ةف  ذقعهي ذقع يفالذذذ–
ذا ف ذقعهي ذذذ–قعبم فذ

ذ15/1194  ب خرذنيفال  .175
ذ  لذ  متنذ  فذذذ61مذ/

قن ذ ف  فذا ف ذقعةهي  ذ
ذةف   ذق  فمذقعمف سذ/

ذقعبم فذذقخع ذ8 خة ذذذ3

مذذ421/534قن ذادددة ذ  ردددهشذ ددد تقعذ   .176
ذ  تقع(

ةف   ذ  تقعذ  ف  ذةف  ذذ
ذ  تقعذ

ذقعبم فذذ2مذ600

قعمتيلحذذذ15م/ذ604/ذ175ذ ب خرذنيفال  .177
ذذ قن ذدف ع ذعة رهشذقعب ش(

 ا ف ذقع  ة ذذ–قعبم فذ
ذ

ذقعبم فذذ خة ذذ2

قع م   قن ذذذ53مذ17/2  ب خرذنيفال  .178
ذا ف ذقع  ة ذذ ف  ف(

ذقعبم فذذ خة ذذ10ذذ

مذذ604/ذ175خذ605/ذ175  ب خرذنيفال  .179
قعمتيلحذ ابحذ  رهشذذ

ا ف ذقع  ة ذقعبفنرذذقعب شذ
 قععفم

ذ39ذ- خةددددددددد ذذ1
 قخع 

ذقعبم فذ

ةف   ذقع بتفذ/ذا  ذ   مذ  ر  مذذذ500 لعلذقع بتفذة  ذ  فعلذذ  .180
 24مذذ115/134/ذقع ف   

ذقعبم فذ  خة ذذ12

قعبم فذ/ذق لذقعيم لذا  ذذ  ر  مذذ2000 لعلذقست ذقع قههي ذذ  .181
  فع  ذ ةهقعذ/ذقعبفنرذذ

  لهذ لممذ41مذ6/293/قععفمذ

ذ خة ذذ16
ذ
 

ذقعبم فذ

 لذقعلا  ذا  ذ ب اذام ذذذ ر  مذذذ1000 لعلذ لذقعلا  ذذ  .182
قع  ف ذذذ1/2107ذ/قع  فه 
 قعمب  ذ

ذقعبم فذذ خة ذذ12

ا ف ذ طذقعع  ذ  ف  ذذ  ر  مذ1000افع ذ طذقعع  ذقعةيل  ذذ  .183
 ف ع ذقعبم فذذ

 مذق  تقبذذ2361/37/قع هية 

ذ11 خةددددددددددد ذذ3
 قخع 

ذقعبم فذ

ا ف ذقعم   ذا  ذقعفةع  ذ  ر  مذذذ1000افع ذقعم   ذقعةيل  ذذ  .184
 مذقعمتبذذ1700/قع ا   

ذ18 خةددددددددددد ذذ7
 قخع 

ذقعبم فذ

ع مددد ذ دددم ذ ددد ذقن ذ دددف  فذ ا ددد  ذ  .185
ذقع  فه ذخقعةابحذق خعةبل

ذ/ ددددلذقعلادددد  ذ–قعبمدددد فذ
ذمذقع  ف ذقعمب  ذ1/2107

ذقعبم فذذ خة ذذ2

قن ذ ف  فذذذ ب خرذنيفال  .186
قعبم فذ/ذذ2071/12956

سف  ذسعهذ/ذ  ف  ذقعم قمذذ
ذقعةت هذ

ذقعبم فذذ خة ذذ1

 م ذ  ذ اف  ذ ل  ذ اوع ذذ ب خرذنيفال  .187
مذقع  ف ذذ1/2107قن (ذ
قعبم فذ/ذ لذقعلا  ذذذذذقعمب  

قخةذ ي ذ/ذ ل  ذقعر    ذذ
ذقع يفا  ذ

ذ20 خةددددددددددد ذخ1
ذ2مذ45قخع ذذ

ذقعبم فذ

دف ع ذذ م ذ  ذ اف  ذ ل  ذذ ب خرذنيفال  .188
قعاذ  رهشذقع فخذقع يفالذذ

ذذ1قعفم ذقعيل لذنا ذ
ذقع فخ(ذذ6مذذ2/3325 

ذقعبم فذذ2مذ3300
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  في ذام ذقع  فه ذذ نيفال ب خرذ  .189
 ذذقع  ف ذذقعمب  /ذ1/2107

ذ

ذ

ذقعبم فذ

جزء من مساحة ك ية ضمن   مشعوم عياضم  .190
 من دى محمود البعيكان  

الكوح / قضاء  1815/520
الزبيع / الحم العسكعي /  

 شاعم المدعسة 

قعةادددف  ذق خعددداذ
ذ2مذ260

قعةادددف  ذقعيفة ددد ذ
ذ2مذ390

ذقعبم فذ

ك ية  ابعة  جزء من مساحة  مشعوم عياضم  .191
الى من دى الساو العياضم  

  2الجزء الجانبم عقم 
الساو( ال عة /  6م  2/3325)

 قضاء الساو / معكز التضاء 

ذقعبم فذذقخع ذ6 خة ذخذ2
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 •قطاع الزراعة. 12

يعتبررالنشاطررلزلنشياننررللشررالنشاطررلزلملنششاشرر لششررللشاررلل
شررالناررالشلملثررللن يررالشررالنالاررالينبعررلالنشتاشيرر ل يرر لنال
نشاطررلزلنشياننررلليارراللثررللنشاررلتاللنشش  ررللنر شررلشللييعتبررال

نشاررر  للنرارررت شلالييعتبررراشاررراالشارررللشرررالشارررلاال ررر  ل
نشغ نئيرر لش شايارر لثررل نلشررللترريثاملنشياننرر ليترريثالنااررالنرشررال

نئلليشررالنشررايالنشنبيررالثررللنش اررلالن ررولنشبزلشرر ليترريثيالنشغرر ل
ثرراالنشعشررهلالعيررسلنررالناررالشلتالنشنبيرراالثررللنش لارر لنشبيئررلل
شرراللررلهلنش عررلالن ررولنشتاررييلنشبررلي ي لليشنلث رر لنشتارر ال

ليييلاالشال  لنراناللنشيانني .
يين ررالنشاطررلزلنشياننررللثررللنشعررانتلاررعيبلملتتش ررهل

نرارررتلانللنشتنا ررري للينششنااررر لبعررراالنينشرررهلشاارررللارررع ل
نشياننيررر لثرررللنراترررل لنشياننرررللينش يررريناللنارررلث لنشرررول
اررع لناررتلانللنااشرر لنشرراةلنش اي رر لينشتررللتعشررهلن ررولاةل
نشش لاررريهلبطرررنهلبش رررهليبلارررتلانللشررريناالن رررهلينرنتشرررلال

لن ولناتلانللنالشي لنشاةلنشت  ياي لثللبغ  لنش لرم.
يليناتعرررليلتنرررلشي لنالشارررع لنرارررت شلالثرررللعررر نلنش زرررل

شارررت يشلملنراترررل لشرررالشعرررانمليبررر ياليبارررشااليشطرررلنهل
نشتارررر الينشررررتش  ليلارررريب لنرالليناررررتيانالنشش لارررريهلنشياننيرررر لنششالثارررر لش شاترررري ل

لنشيزاللنر النشنبيالثللتعل للشطلنهلع نلنش زليلنششاللثللنشعانت.
ايارررللشعرررللل(ل18,142,800ب غرررملنششارررل لملنشياننيررر لنشارررلش  لش ياننررر ل رررينشلل  -1

ليتانيملثللش لثالمل ايايى،ايلشو،نانيس،يناز(ل.ل2018
(لايارررلل6,269,864 رررينشلل ل2018ب غرررملنششارررل لملنششياينررر لثعرررلللرررلهلنرررللل -2

(لشرررالن شرررلشللنششارررل لملنشارررلش  لش ياننررر ليتانررريمل%34.6يعررللتش رررهل رررينشلل 
لنششال لملنششياين لثللش لثالمل الحلنشايا،نانيس،يناز،ايايى(ل.

ب غرررملنشاارررب لنششئييررر لش شارررل لملنشارررلش  لش ياننررر لغيرررالنششياينررر للرررلهلنرررللل -3
(لي شرررسلراررربل لتتع رررالبلشطررر  لنششلئيررر ليارررع ليتيررراال%65.4، رررينشلل 2018

ناتارررلحلنرانارررللنشياننيررر لينشي ررر لنشعشانارررللينشتاررر اليع ررراالنششرررينانيال
اررلش  ليتانرريملنششاررل لملنشياننيرر لنشل2003شررلاللنشياننيرر ليللارر لبعررالنررللل

ش ياننررر ليغيرررالنششياينررر لثرررللش لثارررلمل نشباررراالينشا ررر لينرررابلاليارررلحل
لنشايا(.

 

 

ل3/8/2021ثللل17867ينشش  ي لبلشا للنتل لييناالنشتلزيز/انئاالنشتاشي لنر  يشي لالمصدر/ل• 

ل
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  •2022جدول يبين اعداد ومساحات الفرص االستثمارية الزراعية في محافظات العراق لعام  

  المساحات الكلية المعروضة لالستثمار / دونم اعداد الفرص    المحافظة  ت
 - - بغداد/الكرخ    1
  -   - بغداد/الرصافة     2
 52700 14 نينوى     3
  -   - كركوك     4
 - - صالح الدين    5
   452662   15 االنبار     6
   -   - بابل     7
 259070   53 ديالى     8
 408472 43 واسط    9
   315000   3 كربالء المقدسة    10
 726435 3 النجف االشرف    11
 14903.23 43 الديوانية     12
   29908   10 ذي قار     13
 - - المثنى     14
 - - ميسان     15
 52845 11 البصرة     16

95.2319231 195 المجموع الكلي   
 

  17/2/2020في  317حسب كتاب وزارة الزراعة / دائرة االستثمارات الزراعية/  • 
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 2022 لعام نينوى األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 

 

 1/2/2021في  1706 المرقم نينوى محافظة في الزراعة مديرية  كتاب وفق •



 

2022الخارطة االستثمارية للعراق  162  
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 2022 لعام االنبار  األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14/4/2021في  3272 المرقم االنبار محافظة في الزراعة مديرية  كتاب وفق •
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15 

452662 
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 2022االراضي المهيأة لالستثمار في محافظة ديالى لعام   
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 •2022لالستثمار الزراعي في محافظة واسط لعام  المهيأة  األراضي

رقم   رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

  المساحة/

  دونم

توفر    الجنس

الحصة  

المائية  

من 

  عدمها

مصدر  

  المياه

طريقة  

  اإلرواء

عمق 

المياه  

  الجوفية 

صالحية المياه    تحليل التربة

الجوفية)حسب  

معايير  

الصالحية  

العالمية  

والمحلية  

لالستخدامات  

  الزراعية(

الموقع من  

حدود  

المشاريع  

  االروائية

  اإلحداثيات 

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجه

  التربة

مركز   العزيزية  .1

  القضاء

غير   زراعية  4932  1/191  /الجزيرة34

  متوفرة

  524392  -  -  طينية  3.8  -  واسطة  -

3664083  

-  

مركز   العزيزية  .2

  القضاء

غير   زراعية  5  1/67  /الجزيرة23

  متوفرة

  509036  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3647530  

 35تقليص المساحة من 

  5الى 

  /13  الزبيدية  الصويرة  .3

  السيسبانة

غير   زراعية  12  1/6

  متوفرة

  512318  -  -  طينية  7.4  -  واسطة  -

3619156  

 

مركز   النعمانية  .4

  القضاء

غير   زراعية  5900 1/46  /الجزيرة33

  متوفرة

  548086  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3627869  

 

مركز   النعمانية  .5

  القضاء

/بزايز 30

المصايحية و  

  /الجزيرة32

و   2/9

1/10  

 

غير   زراعية  95

  متوفرة

  526682  -  -  -  -  -  واسطة  -

3596068  

 

  576889  -  -سلتية   7.3  -حفر    -غير   زراعية  3600  1  /الميلح21  جصان  بدرة  .6
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  3636937  طينية  ابار  متوفرة

غير   زراعية  49000  2/6  /الهور33  جصان  بدرة  .7

  متوفرة

حفر    -

  ابار

سلتية   -  -

  طينية

-  -  577358  

3629557  

 

غير   زراعية  100000  1/18  /الجزيرة27  جصان  بدرة  .8

  متوفرة

حفر    -

  ابار

  576362  -  -  طينية  -  -

3633511  

 

مركز   بدرة  .9

  القضاء

/السجلة  16

  والصبخة

غير   زراعية  800  1

  متوفرة

حفر    -

  ابار

-  8.4 

8.5  

سلتية 

  طينية

-  -  584743  

3665664  

 

مركز   بدرة  .10

  القضاء

/السجلة  16

  والصبخة

غير   زراعية  30000  3

  متوفرة

حفر    -

  ابار

سلتية   7.2  -

  طينية

-  -  584143  

3665245  

 

  33000  -  الهشيمة /8  زرباطية  بدرة  .11

متفر 1200و

  قة

غير   زراعية

  متوفرة

حفر    -

  ابار

-  7.6  

7.6 

  578816  -  -  طينية

3662630  

دونم   750استبعاد 

النشاء معمل ومقلع  

  اسمنت

/رمضان 46  شيخ سعد  الكوت  .12

  عاجر

غير   زراعية  26200  1

  متوفرة

سلتية   7.3  -  واسطة  -

  طينية

-  -  632612  

3606647  

 

رمضان   /45  شيخ سعد  الكوت  .13

 عاجر

  

غير   زراعية  11470  1

  متوفرة

  634482  -  -  مزيجية  7.7  -  واسطة  -

3612307  

ترويج معاملة شركة ايما  

 البرازيلية

/سيد 38  شيخ سعد  الكوت  .14

  محمد

غير   زراعية  832  1

  متوفرة

  633713  -  -  طينية  7.3  -  واسطة  -

3619964  

ترويج معاملة شركة ايما  

 البرازيلية

ترويج معاملة شركة ايما    637531  -  -رملية   7.4  -  واسطة  -غير   زراعية  20501  1/ام 24  شيخ سعد  الكوت  .15
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الى   متوفرة  الجرادي

8.5  

 البرازيلية  3628153  طينية

مركز   الكوت  .16

  القضاء

30/  

  الشويجة 

1/325 

 1/116و

  129الى 

غير   زراعية  59555

  متوفرة

  559703  -  -  طينية  7.4  -  واسطة  -

3620412  

تقليص المساحة من  

  59555الى  80000

/طرة  22  الموفقية  الحي  .17

  عفك

  7.1  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  1050  14/1

الى 

7.8  

طينية 

  سلتية

-  -  587302  

3573905  

 

الحميدية   /5  الدجيلة  الكوت  .18

  والجليبية

سلتية   7.7  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  6  2/7

  طينية

-  -  623184  

3591212  

 

/هور 15  الدجيلة  الكوت  .19

  الخراب

غير   زراعية  4725  5

  متوفرة

سلتية   7.6  -  واسطة  -

  طينية

-  -  638113  

3553540  

 

/هور 15  الدجيلة  الكوت  .20

  الخراب

غير   زراعية  9155 6/7

  متوفرة

سلتية   7.8  -  واسطة  -

 طينية

-  -  644943  

3543497  

 

مركز   الحي  .21

  القضاء

24/  

  الخميسية

غير   زراعية  120  1/8

  متوفرة

 576655  -  -  طينية  7.5  -  واسطة  -

3629257  

 

غير   زراعية  8000  1/191  /الجزيرة34  الدبوني  العزيزية  .22

 متوفرة 

 

  

  535543  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3637694  

 

 

 زراعية 960 - / خريخر 37 شيخ سعد الكوت   .23
 X:614413  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة

Y:3611361  
معاملة ربيع  روجت

الزراعي   لالنتاج واسط 
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  وبانتظار الموافقة

/الرمث  31  شيخ سعد  الكوت  .24

  المالح

غير   زراعية  900  1/2

  متوفرة

  618302  -  -  -  -  -  واسطة  -

3636154  

 

غير   زراعية  966  1/191  /الجزيرة34  العزيزية  العزيزية  .25

  متوفرة

  578129  -  -  -  -  -  واسطة  -

3660399  

 

26.  
 /34  191/1  العزيزية  العزيزية

 غير  زراعية 780  الجزيرة

 X:515441  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة
Y:3647390  

معاملة المستثمر   روجت
محمد جاسم محمد  
  وبانتظار الموافقة

غير   زراعية  1800  1/191  /الجزيرة34  العزيزية  العزيزية  .27

  متوفرة

 529575  -  -  -  -  -  واسطة  -

3653080  

تم ترويج معاملة 

  المستثمر رعد جواد حمد

غير   زراعية  70  8  /الهشيمة8  زرباطية  بدرة  .28

  متوفرة

واسطة    -

  ، ديمية

-  -  -  -  -  587071  

3693372  

 

مركز   الكوت  .29

  الكوت

30/  

  الشويجة 

غير   زراعية  513  1/325

  متوفرة

  576796  -  -  -  -  -  واسطة  -

3607743  

 

 مشروع فطر   -  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  1  1/316  /ابو جابر5  االحرار  النعمانية  .30

غير   زراعية  500  1/4  /فحيل42  االحرار  النعمانية  .31

  متوفرة

  558313  -  -  -  -  -  واسطة  -

3552496  

 

/الطويل  10  الزبيدية  العزيزية  .32

  الشرقي

غير   زراعية  200  2/5

  متوفرة

  516584  -  -  -  -  -  واسطة  -

3620203  

 

33.  
  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية 3624  14/2  عفك قرة/22  الموفقية  الحي

X:563462 
Y:3550411  

ترويج معاملة  تم

المستثمر كريم حسين 
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  اهر

/شظيف  29  الدبوني  العزيزية  .34

  الغربي

و 10/32

و 11/32

و 12/32

13/32  

980  

 

 

غير   زراعية

  متوفرة

  515937  -  -  -  -  -  واسطة  -

3630776  

 

35.  

 /21  401/1  الدين تاج  الصويرة

  داخل  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعي  4000  الجزيرة
X:494234 

Y:3652700  

اجازة احمد  منحت

 عباس طالل ثم الغيت

  بتوجيه رئيس الوزراء
 495399 داخل  - - - - واسطة  - متوفرة  زراعي 1700 1/401 /الجزيرة 21 تاج الدين الصويرة   .36

3665820 

كانت تدار بعقود رسمية  

من قبل عقارات الدولة  

 حاليا فرصة استثمارية 

اراضي الثورة   - داخل  - - - - واسطة  - متوفرة  زراعي 1600 1/191 /الجزيرة 34 العزيزية العزيزية   .37

الفلسطينية ثم حصبلت  

الموافقة على ترشيحها 

 كفرصة استثمارية 

 603046 داخل  - - - - واسطة  - متوفرة  زراعي 1000 1 /العوجة 1 شيخ سعد الكوت   .38

367112 

 

/رمضان 45 شيخ سعد الكوت   .39

/  39عاجز 

/ 38البدة

غريبة 

 الشرقية 

 624625 داخل  - - - - واسطة  - متوفرة  زراعي 12920 1

3610196 

 

/المصن 15 1 شيخ سعد الكوت   .40

ك الغربي 

/  16و 

المصنك 

متوفرة   زراعي 3040

 بزايز

نهر 

 دجلة 

 629690 داخل  - مزيجية 7.5 - واسطة 

3588401 
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 الشرقي 

1/1 جصان  بدرة  .41 / هور  21 
 الدلمج

  - - - - - - - - - زراعي 860

مركز  النعمانية    .42

 القضاء 

  - - - - - - - - - زراعي 700 المملح -

مركز  النعمانية    .43

 القضاء 

  - - - - - - - - - زراعي 1200 المحي -

  408472  المجموع الكلي

  دونم

 

  43  عدد الفرص 
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 2022 لعام كربالء المقدسة األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 215/11/2018في  10299 المرقم كربالء المقدسة حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة 
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 2022 لعام النجف االشرف األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 

 2/12/2020في   10299  المرقم النجف االشرفحسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة  •
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 2022 لعام الديوانية الزراعي في محافظةاألراضي المهيأة لالستثمار 

 2021/ 2/2في  2348  المرقم الديوانيةحسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة  •
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 2022لالستثمار الزراعي في محافظة ذي قار لعام  المهيأة  األراضي

  المساحة/  رقم القطعة  رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر    الجنس

الحصة  

المائية 

من  

  عدمها

مصدر 

  المياه

طريقة  

  االرواء

عمق  

المياه  

  الجوفية

صالحية المياه    تحليل التربة

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية  

العالمية 

والمحلية  

لالستخدامات  

  الزراعية(

الموقع  

من حدود  

المشاريع  

  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة

  التربة

نهر   متوفرة  زراعية  1000  1  /البوشامة10  المنار  الجبايش  .1

  الغراف

  y/3425089 داخل  -  مزيجية  7.47  -  مضخات

677896/x  

-  

2.  

  /6  1  المنار  الجبايش
 رملية  7,05  -  مضخات  الفرات نهر  متوفرة  زراعية  300  بحميدة

 X:673460  داخل  -  مزيجية
Y:3426170  -  

3.  

 /4  7/7  الدواية  الشطرة
 نهر  متوفرة  زراعية  1000  حطامان

 رملية  7,64  -  مضخات  الغراف
 X:633624  داخل  -  مزيجية

Y:3492542  -  

4.  

 /30  11  الدواية  الشطرة
 نهر  متوفرة  زراعية  5000  الغدين

 رملية  7.17  -  مضخات  الغراف
 X:634281  داخل  -  مزيجية

Y:3492682  -  

5.  

 /12  157  -  الشطرة
  متوفرة  زراعية  2008  الحجية

 نهر
الهاشمية  
ونهر 
  الحجية

 رملية  7  -  سيحا
 X:603546  داخل  -  مزيجية

Y:3482939  -  

6.  
 نهر  متوفرة  زراعية  2000  الكطة ام /20  12 ,9 ,5 ,3 ,2 ,1  سكر قلعة  الرفاعي

  الغراف
 رملية  7,6  -  مضخات

 X:617434  داخل  -  مزيجية
Y:3532969  

 

7.  

  15 جزء من  اور  الناصرية

 الحزم /8
 /9و 

 الصليبية 
 /48و 

  الصخرية

15000  
 زراعية
 متوسطة
  الخصوبة

  متوفرة
عبادة   نهر

متفرع من 
  نهر الحرية

 واسطة 
 X:608038  داخل  -  رملية  7,1  -  مضخات

Y:3408705  

استبعاد   بعد
دونم  18000

 استكشافات
نفطية ضمن  

الرقعة العاشرة  
  لنفط الجنوب
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8.  
 سوق

 /26  1  الفضلية  الشيوخ
نهر    متوفرة  زراعية  1500  الغربية الكرطة

  الحرية
 واسطة 
  4,9  -  مضخات

 مزيجية
 طينية
  غرينية

 X:642190  داخل   -
Y3403560  -  

9.  
 سوق

 /26  1  الفضلية  الشيوخ
 واسطة   عبادة نهر  متوفرة  زراعية  1500  الشرقية الكرطة

  6,8  -  مضخات
 مزيجية
 طينية
  غرينية

 X:640908  داخل  
Y:3401110 -  

10 .  

 سوق
 /37  1  الفضلية  الشيوخ

 واسطة   عبادة نهر  متوفرة  زراعية  600  اللحم تل
  داخل    مزيجية  7,2  -  مضخات

X:630312 
Y:3407000 

                  
-  

  دونم 29908  المجموع الكلي
 

  10  عدد الفرص
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 2022 لعام البصرة  األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة
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 2021/ 8/2في  1540  المرقم البصرةحسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة  •
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ضررعأل اهأللصرر ههررووص ههعزأل ثهأللز ألعررصهعأل ررص وألاهةنظعةرره هأللرر  هأللأللز ألع ررصهعلها ررههلررهيزثهلر ررص ةه هع رر ههألم ألضرر نظرر ألهمية ررصهص  رر  ه

أللن اررصهأللعألهرروثه رروزيهةرر هز ررهوثههإنصهل ررصأللن  رر)هلأللصع ررعهأللهررهةعو  هأللررز ه هنرر هز ررهوثههإنصهل ررص ررهلصنط اهه رر هصرراه  رراهأل ررص ألص ل صه ررهةاصهص  ررزهعارر هز ررهوثه

يهأللةر ةررصههأ ررنه ألاهأللة ررهوهعللرروعألوهألزدص ررهو صهعصهو رروهألعرروألوهأللن  رر)ه جنصهل ررصهةن عضررصهعألعصةررهوهأللرر  ه ررهلصنط اهلصطنرر  هأل ررص وه أللصةررع هأللة بع ررصهعهلة رره

ه.•ل   صهألله ألقهأللز ألع ص

هأللةعضهصه  هألللوع).هألم ألض صاهألعصةهوهة عهه ههصععا هضعءهصاكهألز ص ألص ل 

 

 محافظة واسط

مدى توفر الحصص المائية للمياه السطحية او 
 الجوفية 

عدد  العائدية  الشعبة الزراعية
 القطع 

 ت المساحة المقاطعة

ةص هع ن  صهألةرحهه60صصع  هة هوهلع  صه هة ه
ppm 2700ه

هه1500 ألله ع ه19 1 ةصنععصه 
 وعنا

1 

ةص هع ن  صهألةرحهه60صصع  هة هوهلع  صه هة ه
ppm 3500-3000 

 ه صهز ألعصهه
 ز  ها ص

 2 وعناهه300 ألل   ةصه8 1 ةصنععصه

ةص هع ن  صهألةرحهه60صصع  هة هوهلع  صه هة ه
 ppm 4000-3000أل   هة هه

ألل لاصههه16 1 ةصنععصه  ه صهز ألعصه و ثه
 عألل   صه

 3 وعناهه267

ةص هع ن  صهألةرحهه60صصع  هة هوهلع  صه هة ه
ppm 5000-6000 

 ه صهز ألعصهه
 ل ه ه

 4 وعناهه230 ألل ع ه11 1 ةصنععصه

ةص هع ن  صهه24-18صصع  هة هوهلع  صه هة ه
 ppmه7000ألةرحهأل   هة ه

 ه صهز ألعصهه
 ل ه ه

هةصنععصه يع ههه21 2
هه18أللةع احهعه
 أللةز  اص

هه2000
هوعنا

5 

ةص هع ن  صهه24-18صصع  هة هوهلع  صه هة ه
 ppmه7000ألةرحهأل   هة ه

 ه صهز ألعصهه
 ل ه ه

يع ههه21 2 ةصنععصه
هه33أللةع احهعه

 يع هألل ع لص

ه6 وعناهه300

 
هه30/11/2021  هه35492ه به صهبهألمةهنصهأللههةصهلةلاسهأللعز ألءه/هوأل  ثه ؤع هةلاسهأللعز ألءهعأللاله هأللة داهه•
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 محافظة الديوانية 

مدى توفر الحصص المائية 
 للمياه السطحية او الجوفية

الشعبة   المالحظات 
 الزراعية

عدد  العائدية 
 القطع 

 ت المساحة المقاطعة

صصع  هل ههه صهةه  صهة هأللة هوه
هألل اه ص

 1 52 23ألله  صه 1 ةهل ص   هلهصهلز ألعصهأللن  )ه

صصع  هل ههه صهةه  صهة هأللة هوه
 ألل اه ص

 2 660 2ألل  عصهه 1 ةهل ص   هلهصهلز ألعصهأللن  )ه

صصع  هل ههه صهةه  صهة هأللة هوه
 ألل اه ص

 3 250 2ألةهاهةو  ه 1 ةهل ص   هلهصهلز ألعصهأللن  )ه

صصع  هل ههه صهةه  صهة هأللة هوه
 ألل اه ص

 4 273.2 2أللوهه صهه 1 ةهل ص ألل و    هلهصهلز ألعصهأللن  )ه

صصع  هل ههه صهةه  صهة هأللة هوه
 ألل اه ص

ه166 2أللوهه صهه 3 ةهل ص ألل و    هلهصهلز ألعصهأللن  )ه 5 

زهصصع  هل ههه صهةه  صهة ه
 أللة هوهألل اه ص

ه6 وعناهه500  صههأللوهه12 3 ةهل ص ألل و    هلهصهلز ألعصهأللن  )ه

زهصصع  هل ههه صهةه  صهة ه
 أللة هوهألل اه ص

ه7 500 2أللوهه صهه 2 ةهل ص ألل و    هلهصهلز ألعصهأللن  )ه

زهصصع  هل ههه صهةه  صهة ه
 أللة هوهألل اه ص

ه8 4800 12ألل و  ه 5 ةهل ص ولاصه  هلهصهلز ألعصهأللن  )ه

زهصصع  هل ههه صهةه  صهة ه
 أللة هوهألل اه ص

ه169 أللوهه صهه12 2 ةهل ص ألل و    هلهصهلز ألعصهأللن  )ه ه9

ه

ه
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النجف االشرفمحافظة   

 

مدى توفر الحصص المائية 
 للمياه السطحية او الجوفية

مصدر  المالحظات 
 االرواء 

الشعبة  
 الزراعية

عدد  العائدية 
 القطع 

 ت المساحة المقاطعة

زهصعلوهأل ه ه  هأللةناطصهألد بهه
هه200 اهعة هألز ه هه11   ه

 ppmه3000عن  صهألزةرحه

 ه صهدضهءه أل ه  أل ألض ه ه ألع صه
 أللنل 

عه وثهألل هعزأل ثهه
أللةهل صهع هل صهة هه
 أللهطعقهأللص    صه

داهصه
عألهوثه

2 داه  

/ألل   صه1  10000 1 

ةص ههه45عة هأل ه هأللة هوهألللع  صه
 ppmه4500عن  صهألزةرحه

أل ألض ه ه ألع صهه
صصطهاعهةعهةه اهه

ألن عبهأللغهزهأللةةصوهه
ةعهألل اهه

 ألز ص ألص ل 

 ه صهدضهءه أل ه 
أللنل /أللهزألاهه
ألز ض هلةو نصهه

 أللنل 

عه وثهألل هعزأل ثهه
أللةهل صهع هل صهة هه
 أللهطعقهأللص    صه

داهصه
عألهوثه

3 داه  

/لز  ثه4
 أللنل 

891 2 
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 محافظة ديالى 

مدى توفر الحصص المائية 
 للمياه السطحية او الجوفية

 ت القضاء  الناحية  القطعة المقاطعة المساحة/دونم جنس العقار 

صصع  هل ههه صهةه  صهألعةهقهه
ةص ههه50-36ألز ه ه   ههة ه

-900ألزةرحه   ههة ه
 ppmه3000

أل ألض هز ألع صهب  هةضةعنصهه
 ألزةاه ه

/ص)هأل عه أل   ه16 600  1/6  1  او عز  

صصع  هل ههه صهةه  صهعة هه
ةص هعألزةرحههه80ألز ه ه

 ppmه3000

/عألو ه ن   16 177 أل ألض هز ألع صهو ة صهص احه  هص    2  او عز ةنول  81 

صصع  هل ههه صهةه  صهألعةهقهه
ةص هن  صههه100-24ألز ه ه

ه3500ألزةرحه ppm 

/أللةن ع  صه28 200 أل ألض هز ألع صهو ة صههع هأل ه   3 ألل هل ه ةن ع  ص 43 

صصع  هل ههه صهةه  صهألعةهقهه
ةص هن  صههه100-24ألز ه ه

ه3500ألزةرحه ppm 

/ألل عيهن 16 500 أل ألض هز ألع صهو ة صه  1/29  4 ألل هل ه ةن ع  ص 

/د  صهأللعل   صه10 150   هههه هأل ضهز ألع صهص ط صصع  هل ههه صهةه  صه  1/11  5 أللةطوألو صه أللعل   ص 
/د  صهأللعل   صه10 500   ههه  ه هلعأل اصهه هأل ضهز ألع صهص ط صصع  هل ههه صهةه  صه  2/1  6 أللةطوألو صه أللعل   ص 

/ألةهاهه شه17 86 أل ألض هو ة صه  ه هلعأل اصه زهصصع  هل ههه صهةه  صه  10/13  
10/23  
10/24  

 7  هطع ص    زه

صصع  هل ههع ع هةصو طص/ صاابهه
ةعأل طصهألل  وهعز  هأللةعأل وهه

 أللةه  ص

أل ألض هز ألع صهص احهأل ص ةه هه
 ه عألن /  ه هلعأل اصه

/ع  هألل غوألو 31 2001  40/8  8  او عز ةنول  

/هألل ه عن صهه26 20 أل ألض هز ألع صهب  هةضةعنصهألزةاه ه زهصصع  هه صهةه  صه
 ألل ةهل ص

12/19  9 أللةطوألو صه  

/هألل ه عن صهه26 30 أل ألض هز ألع صهب  هةضةعنصهألزةاه ه زهصصع  هه صهةه  صه
 ألل ةهل ص

12/76  10 أللةطوألو صه  

/هألل ه عن صهه26 50 أل ألض هز ألع صهب  هةضةعنصهألزةاه ه زهصصع  هه صهةه  صه
 ألل ةهل ص

12/76  11 أللةطوألو صه  
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/هألل ه عن صهه26 600 أل ألض هز ألع صهب  هةضةعنصهألزةاه ه زهصصع  هه صهةه  صه
 ألل ةهل ص

1/39  
1/40  
1/41  

 12 أللةطوألو صه 

ب  هةضةعنصهألزةاه أل ألض ه ةا صه زهصصع  هه صهةه  صه /ألله  ص24 190   1/299  13 أللةطوألو صه  

/ص)هأللو به13 28 أل ألض هو ة صه  ه هلعأل اصه زهصصع  هه صهةه  صه  2/14  
2/25  

 14  هطع ص    زه

/ص)هأللص ه به16 160 ةز ل صه ةا صه  ه هلعأل اصه زهصصع  هه صهةه  صه  6/3  
6/5  

 15  هطع ص    زه

ز ألع صهب  هةضةعنصهألزةاه ههأل ألض ه زهصصع  هه صهةه  صه
 ةطص هصهةهاصهن  )هنةعزل صه

/ة  لصهألللنع  صه19 150  7/66  16  او عز  

/ة  لصهألللنع  صه19 100 أل ألض هز ألع صهةضةعنصهألزةاه ه زهصصع  هه صهةه  صه  7/133  17  او عز  

/ص)هأل عه أل   ه6 2790 أل ألض هز ألع صهةضةعنصهألزةاه ه زهصصع  هه صهةه  صه  6/1  18  او عز  

/ة  لصهألللنع  صه19 362 أل ألض هز ألع صهةضةعنصهألزةاه ه زهصصع  هه صهةه  صه  7/94  
7/95  
7/96  

 19  او عز 

ة هز هأل ألض هز ألع صهةطص حهة ه  عه زهصصع  هه صهةه  صه
 ة  وثهعةلةوثه

/ة  لصهألللنع  صه19 221  7/89  20  او عز  

ةضةعنصهألزةاه هأل ألض هز ألع صهب  ه زهصصع  هه صهةه  صه /ة  لصهألللنع  صه19 90   7/106  21  او عز  

أل ألض هز ألع صهص احهألنصهجهن هص ه زهصصع  هه صهةه  صه
 عه عألن هب  هةضةعنصهألزةاه ه

/اهةه صه30 208 46/ه303   22  او عز ةنول  

أل ألض هز ألع صهة  ععهأل عأل  هه ا هه زهصصع  هه صهةه  صه
أللةصه هصههةعأل طصهوأل  ثهألز ص ةه أل ه ه صه

ه2020/10/28 ه  ه1525 هل صهبهل
  ع  هأل ص ةه  صه

/   هألبه72 137 لزءهة ه 
داهصه

1/106  

 23 ألل هل ه 
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 محافظة المثنى 

 

مدى توفر الحصص المائية للمياه السطحية 
 او الجوفية

 ت المحافظة  القضاء  المقاطعة القطعة المساحة/دونم

وعناهه12 صصع  هل ههه صهةه  ص أللول صهه8 103   1 أللة ن  ألل ر) 
وعناهه59 صصع  هل ههه صهةه  ص  2 أللة ن  أللةلو 15 23 
وعناهه17 صصع  هل ههه صهةه  ص  1/1.4/5 صهألل  له3   3 أللة ن  ألل ر) 
وعناه18 صصع  هل ههه صهةه  ص و هاهألل  د صهه58 135   4 أللة ن  ألل ر) 
وعناه12 صصع  هل ههه صهةه  ص  2/203/1 صهألل  له3   5 أللة ن  ألل ر) 
وعناه12 صصع  هل ههه صهةه  ص أللول صهه8 69   6 أللة ن  ألل ر) 

وزناه20 زهصصع  هل ههه صهةه  ص  2723/20 ع  هألل  وهه4   7 أللة ن  ألل ض ه 

وعناههه22 زهصصع  هل ههه صهةه  ص  
ألعلكهه8ع  

صهألل ع اه6 193  8 أللة ن  ألل ض ه 

وعناه108 زهصصع  هل ههه صهةه  ص  9 أللة ن  ألل ض ه   وهع  هه23 1 

وعناه60 زهصصع  هل ههه صهةه  ص ع  ه  وهه23 1   10 أللة ن  ألل ض ه 

وعناههه45 زهصصع  هل ههه صهةه  ص  
أعلكهه11ع  

2723/20 ع  ه  وه4   11 أللة ن  ألل ض ه 

وعناه555 زهصصع  هل ههه صهةه  ص  2723/20 ع  ه  وه4   12 أللة ن  ألل ض ه 

وعناه400 زهصصع  هل ههه صهةه  ص ألل  هع هه1 1   13 أللة ن  ألل اةه ه 

وعناههه23 زهصصع  هل ههه صهةه  ص  
أعلكهه14ع  

صهألل ع اه6 193  14 أللة ن  ألل ر) 

وعناه20 زهصصع  هل ههه صهةه  ص  174-173 أللةن  ه9   15 أللة ن  ألل ر) 
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 محافظة كربالء المقدسة 

 

مدى توفر الحصص 
المائية للمياه السطحية 

 الجوفيةاو 

الشعبة   المقاطعة القطعة العائدية  المساحة مصدر االرواء  المالحظات 
 الزراعية

 ت

هه280-260ألعةهقهألز ه ه
ةص هعن  صهألزةرحهه

 ppmه3000

ة هضة هه-1
ألز ألض هأللة   صهه

 لاة حهأللل علعل ه
صطعه   هألل اه-2

ألز ص ألص ل هأللنعا هه
-عا   هل   رء

 نل  ه
أللة ههصهة صغاصهه-3

صلهعزألهههل هه
 ةهه  )هألل ض هه

 أللةع ة ص

أللة هوهألللع  صهه
 لأ ه  ه

ة   صهه 1000
لاة حهه

 أللل علعل 

3ج/ 61ألللز  ث/   1 ألل ه ألع صه 

ةص ههه100ألعةهقهألز ه ه
هه3000عةهو)هألزةرحه

ppm 

ةلهع ثهلة  ععهه-1
ز ألع هلاهص صه

 ألله ه  صهأللةطو صه
عهضة هةناطصهصط-2

 لزةه هع ه   ص

أللة هوهألللع  صهه
 لأ ه  ه

50ج/ - 770 هه20ألللز  ث/ 
 لص)هأللض ع 

 2 ع  هصة ه

ةص ههه50-45ألعةهقهألز ه ه
هه3000عن  صهألزةرحه
ppm 

ص هوهع هألل ه عهه-1
ع  ه-أللههاه   رء

  اهه4أللصة ه
ةلهع ثهلة  ععهه-2

ز ألع هلاهص صه
 ألله  ن صهأللةطو صه

صطعهضة هةناطصه-3
 لزةه هع ه   ص

أللة هوهألللع  صهه
 لأ ه  ه

50ج/ - 421 /ألللز  ثه20 
 لألاهألل نهز   

 3 ع  هأللصة ه
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 محافظة ذي قار 

 

مدى توفر الحصص 
المائية للمياه السطحية 

 او الجوفية

الشعبة   مصدر االرواء  المالحظات 
 الزراعية

 ت المساحة المقاطعة القطعة العائدية 

عة هأل ه هأللة هوهألللع  صهه
ةص هعألزةرحهأل   ههه12

 ppmهه10000ة ه

أللةهلهصهه35 ½ 1 أللع عو أل ه  أل ألض ه ه ألع صه  200 1 

عة هأل ه هأللة هوهألللع  صهه
ةص هعألزةرحهأل   ههه12

هه10000ة ه ppm 

2/1 1 أللةنه  أل ه  أل ألض ه ه ألع صه ألللز  ثه17   10000 2 

عة هأل ه هأللة هوهألللع  صهه
ةص هعألزةرحهأل   ههه12

هه10000ة ه ppm 

أل ألض ه ه ألع صهه
 لاهصصاهص ع ص هه

  ةصه ن ه أل ه 
  هو

1   4000 3 
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 محافظة البصرة

مدى توفر الحصص المائية 
 للمياه السطحية او الجوفية

الشعبة   المالحظات 
 الزراعية

المساحة/ب المقاطعة رقم القطعة  العائدية 
 الدونم 

 ت

هه30صصع  هة هوهلع  صهعة هألز ه ه
 ppmهه5800ةص هعن  صهألزةرحه

هه25ألل هو ص/  ب  هة هعألث أللز    أللةعدعهةطص حهلر ص ةه ه
 ألللنع  ص

1118 1 

هه70صصع  هة هوهلع  صهعة هألز ه ه
 ppmه7000ةص هعن  صهألزةرحه

هه25ألل هو ص/  ب  هة هعألثه أللز    أللةعدعهةطص حهزن هءه  هص  
 ألللنع  ص

2113 2 

65يع هأللهةه /  أللةطهاهص/ب  هة هعألثه ألل هوقه ن  صهع ه   ص صصع  هة هوه اه صه  2557 3 
57أللعأل  /  ب  هة هعألثه ألل هوقه ن  صهع ه   ص صصع  هة هوه اه صه  604 4 

هه150صصع  هة هوهلع  صهعة هألز ه ه
 ppmه8000ةص هعن  صهألزةرحه

78  ه  /  ةهل ص أللن عث   1750 5 

هصصع  هة هوه اه صه ةاكه   هععطعوهه أللعهع   هص  هة ةاص
117 

 6 2189  ع ه نو ه1 14

ةر   هع بهع  هص  هة ةاصه صصع  هة هوه اه صه ةاكه   هععطعوهه أللعهع 
هه117

122 
117 
119 
111 

 7 1800  ع ه ا عصه2

ةاكه   هععطعوهه أللعهع   هص  هة ةاص صصع  هة هوه اه صه
هةغه    هألعده ه117

26/3  
17/1  

أللعوألب صهه3  3520 8 

ةاكه   هععطعوهه أللعهع   هص  هة ةاص صصع  هة هوه اه صه
هه117

16/2  
14/2  

3/86  
3/ه453  

/أللوع ثه4  5300 9 

ةاكه   هععطعوهه أللعهع   هص  هة ةاص صصع  هة هوه اه صه
هه117

74 
75 
12/6  

/أللةههة ث5  7236 10 

هه هأللص   ه أللعهع  صصع  هة هوه اه صه 15/7  
915 

1645 

/أللعهعهألللنع  6  5616 11 

هةهل ص أللو  ه لزةه هع ه   صهة حهع ن هةهلكهع ن هةن ع ه صصع  هة هوه اه صه 5/4 هه22ألل ه  /ه  134 12 
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 عألل نهنص

ع ه   ص/ع   ثه ن هةهلكلزةه ه صصع  هة هوه اه صه هةهل ص أللو  ه  5/4 هه22ألل ه  /ه 
 عألل نهنص

118 13 

ةهل صهة طاصه ه هه أللو  ه لزةه هع ه   صهله   ثهأللله     صصع  هة هوه اه صه
أللص   هلا  وهههةوهه

هأللنط ب

هه22ألل ه  /ه 15
 عألل نهنص

626 14 

هةهل ص أللو  ه لزةه هع ه   صهة حهع ن هةهلكهع ن هةن ع ه صصع  هة هوه اه صه 23 زوع/ 134  130 15 
هألةركه ه صه  اهألله ب  صصع  هة هوه اه صه  16 1672  ع ه عألو  
هألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهه بهألل ه اصه صصع  هة هوه اه صه /ألل ع 33   401 17 
4/5 ألةركه ه صه  اهألله ب  صصع  هة هوه اه صه ألل هله صهه10   2465 18 
صط    صهه بهألل ع ثهألللع صأللة ههصه صصع  هة هوه اه صه 4/5 ألةركه ه صه  اهألله ب  ألل ا ةهن صه4   489 91  
ألل عأل   هه2 15 ألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهصط    صهه بهألل ع ثهألللع ص صصع  هة هوه اه صه  954 20 
/لوع ل ه23 134 ألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهصط    صهه بهألل ع ثهألللع ص صصع  هة هوه اه صه  2000 21 
ن  هله اه5  ألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهه بهألل ه اصه صصع  هة هوه اه صه  4975 22 
/ ع هيةر 31  ألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهصط    صهه بهألل ع ثهألللع ص صصع  هة هوه اه صه  686 23 
أللهل  ألع صه  ألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهصط    صهه بهألل ع ثهألللع ص صصع  هة هوه اه صه

 ألل ةهل صه

2460 24 

أللهل  ألع صه  ألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهصط    صهه بهألل ع ثهألللع ص صصع  هة هوه اه صه
 ألللنع  ص

2175 25 

أللاع اصهه  ألةركه ه صه  اهألله ب أللة ههصهصط    صهه بهألل ع ثهألللع ص صصع  هة هوه اه صه
 عألل ة عة صه

3069 26 

 27 436  هعسه15  ةصنععص أل عهألل   ب ةععضصه هلاه ع/ةهل ص/عد هز  /ةاكه   ه  اه صهصصع  هة هوه
 ألة   صه   /ه صصع  هة هوه اه صه

 ةععض صه هلاه عه
ألة   صهةةنعهصه هلازةص/ةاكه   /ألةركه

 وعلص/عد ه ه حهب  هز  ه

عووهأللطاعه ةصنععص أل عهألل   ب
131 

ألل اله ههه16
 عألل الهن ص

2090 28 

عووهأللطاعه ةصنععص أل عهألل   ب -  اه صهصصع  هة هوه
141 

أللع هض هه17  1018 29 

أللههة صه18  ةصنععص أل عهألل   ب - صصع  هة هوه اه صه  75 30 
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 محافظة االنبار

 

 ت القضاء  الناحية  المقاطعة رقم القطعة  المساحة مدى توفر الحصص المائية للمياه السطحية او الجوفية

اههه80صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه ه
 ppm2500عن  صهألزةرحهه

وعناهه50 ألله عثه6    1 ي  ه ألل غوألو ه 

صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صههاهعأعةهقهألز ه ه
 ppmهه3000عن  صهألزةرحهه300

وعناهه60 أللل )هه36    2 ي   أللع أل  

هه200صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه ا
 ppmه3000عن  صهألزةرحه

وعناهه500 أللل )هه36    3 ي   أللع أل  

اهه150صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppmه3000عن  صهألزةرحه

وعناهه10000 ألل ا صهه1 1   4 ألل ا صه  

اهه150صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm3000عن  صهألزةرحه

وعناهه60 و عاهل هبههه20  
 أللغ   ص

 5 أللطه ا 

اهه200صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm3000عن  صهألزةرحه

وعناهه53 أهأل ألض ههه28  
 عألو هأللةههن 

 6 أللطه ا 

اهه75صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm3500عن  صهألزةرحه

ناعوهه273 ه عثهألل هة صهه6 390   7 ي    

اهه75صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm3500عن  صهألزةرحه

وعناهه80 ه عثهألل هة صهه6    8 ي    

اهه70صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm4000عن  صهألزةرحه

وعناهه1973  ص اصهعوب ةصههه4 108 
 عهع لص

 9 ألل ةهنص 

اهه120صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm5000عن  صهألزةرحه

وعناهه1000 أهه عثهه6 390 
 ألل هة ص

  10 

اهه12صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm5000عن  صهألزةرحه

وعناهه400 لز  ثههه26 29 
 ألل  ةص

 11 ألل  ةصه 

اهه12صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 ppm5000عن  صهألزةرحه

وعناهه3166 و عاهأللةهلا ههه28  
عأللاا ع صه
 عأللة  و 

 12 أللطه ا 
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-25ةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه صصع  هه صه
 7000ppmاهعن  صهألزةرحه30

وعناهه60 أللل )هه36    13 ي   أللع أل  

-25صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 7000ppmاهعن  صهألزةرحه30

وعناهه700 ه عثهألل هة صهه6    14 ي   أللغوألو ه 

هه25عأعةهقهألز ه صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صه
 7000ppmعن  صهألزةرحه

هه112,1862
 وعنا

 15 ألله هن ص  ه عثهألل هة صهأه 2

اهه25صصع  هه صهةه  صهة هأللة هوهألللع  صهعأعةهقهألز ه 
 7000ppmعن  صهألزةرحه

وعناهه60 أللل )هه36 1   16  ألللز  ث 

هزهصصع  هه صهةه  ص وعناهه800 و عاهل هبههه20  
 أللغ   ص

 17 أللطه ا 

صصع  هه صهةه  صزه وعناهه250  ه عثههه58  
 ألللز  ث

 18 ي   أللغوألو ه

هه194000 زهصصع  هه صهةه  ص
 وعنا

ه عثهألل هة صهه6   19 ي   أللةهةو  

وعناهه5000 زهصصع  هه صهةه  ص بهه عثههه47 2 
 ألل هة ص

 20 ألل ةهو ه 

وعناهه400 زهصصع  هه صهةه  ص  24/1 أهعألو هأل عهه23 
   عخ

 21 عهة  صهألل ةعوه 
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 محافظة ميسان 

مدى توفر الحصص 
المائية للمياه السطحية او  

 الجوفية 

المساحة/ب المقاطعة رقم القطعة  الناحية  الشعبة الزراعية العائدية  المالحظات 
 الدونم 

 ت

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
   وهألهةو

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

210 1 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
   وهألهةو

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

40 2 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
   وهألهةو

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

20 3 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
   وهألهةو

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

25 4 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
   وهألهةو

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

20 5 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
   وهألهةو

ألهةوه  وه
 ألل  هع ه

1/288 هه11ةطهاهصه 
لز  ثه  وه
 ألهةوهألل  هع ه

60 6 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
   وهألهةو

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 هه11ةطهاهصه 
لز  ثه  وه
 ألهةوهألل  هع ه

40 7 

أل عأل  هد   صهة هة  ععه صصع  هل ههة هوه اه ص
  ه 

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هألل  د ه

عا هه
 ألل  د ه

لز  ثههه11 1
  وهنع ه

أللغ   صهعيع ه
 أللهع  ص

450 8 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه أللزل ةصههه6 1 عا هأللغ    50 9 
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 عأل عه ه ع ث عا هأللغ    أللةزأل ع  ه

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هأللغ   

2/2 عا هأللغ    ألل    هه16 
 عألل   ع 

220 10 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هأللغ   

ألل  ألبهيع ه  عا هأللغ     1000 11  

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هأللغ   

2/2 عا هأللغ    ألل    هه16 
عألل   ع هعه

يع ههه12
 ألل  ألبه

1560 21  

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ة  ه ه ه صهز ألعصه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هأللغ   

ألل  هصهه43 1 عا هأللغ   
 عألللعصص

1000 31  

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هأللغ   

يع ههه12 1 عا هأللغ   
ألل هو صهه
 عألل  ألب

400 14 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هأللغ   

يع ههه12 1 عا هأللغ   
ألل هو صهه
 عألل  ألب

100 15 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

ز ألعصهة  ه ه ه صه عزأل ثهأللةهل صه
 عا هأللغ   

/ه1عه30ع/3ع2 عا هأللغ   
32 

ألل ع ة صه36  200 16 

هعزهعا  ههعة و هلةص  اه صصصع  هل ههة هوه
 أللة هوهة هن  هأللة ب

 ه صهز ألعصهه عزأل ثهأللةهل صه
 أللة  ح

83/13 أللة  ح أللة هوثههه7 
 عأللوألب  ه ه

77 17 

هعزهعا  ههعة و هصلة صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللة هوهة هن  هأللة ب

 ه صهز ألعصهه عزأل ثهأللةهل صه
 أللة  ح

22عهه21 أللة  ح أللهةعوههه6 
 عأللص أل ص

99 18 

هعزهعا  ههعة و هلةص صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللة هوهة هن  هأللةاغعو

 ه صهز ألعصهه عزأل ثهأللةهل صه
 أللة  ح

115أللطاهصه أللة  ح أللهةعوههه6 
 عأللص أل ص

13 19 

هعزهعا  ههعة و هلةص صصع  هل ههة هوه اه ص
 أللة هوهة هن  هألللو و

 ه صهز ألعصهه عزأل ثهأللةهل صه
 أللة  ح

أللهةعوههه6 8 أللة  ح
 عأللص أل ص

22 02  

هه15-12عة هألز ه ه   هه
عن  صهألزةرحهأل   ه

10000ppm 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه
 أللةزأل ع  ه

 ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 هه11ةطهاهصه 
لز  ثه  وه
 ألهةوهألل  هع ه

100 12  

هه15-12عة هألز ه ه   هه ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه 1/288  وهألهةوه ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه هه11ةطهاهصه  20 22 
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عن  صهألزةرحهأل   ه
10000ppmه

لز  ثه  وه ألل  هع ه ألل  هع ه أللةزأل ع  ه
 ألهةوهألل  هع ه

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه زهصصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

 ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 هه11ةطهاهصه 
لز  ثه  وه
 ألهةوهألل  هع ه

20 23 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه زهصصع  هل ههة هوه اه ص
أللةزأل ع  هعي هد   صهة هه

 ة  ععهأل عأل  ه ه 

/ه1ع30/ه3,2   ه صهعا هأللغ   ه عزأل ثهأللةهل صه
32 

ألل ع ة صه36  200 24 

ةصلهعزهعا  ههة هد )هألهوهه زهصصع  هل ههة هوه اه ص
 أللةزأل ع  ه

 ه صهز ألعصهه عزأل ثهأللةهل صه
 أللة  ح

13ع83 أللهةه ث أللة هوثههه7 
 عأللوألب  ه ه

77 25 

د   صهة هة  ععهأل عأل  ه زهصصع  هل ههة هوه اه ص
  ه 

 ه صهز ألعصهعا هه عزأل ثهأللةهل صه
 ألل  د ه

عا هه
 ألل  د ه

لز  ثه  وهه1 1
نع هأللغ   صه

عيع ه
 أللهع  ص

450 26 

ألل  صههه8 2  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه زهصصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  د صه

10 27 

ن  ههه3 1  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
أل ألض هه

  ة  هأللغ   ص

25 28 

ن  ههه3 1  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
أل ألض هه

  ة  هأللغ   ص

24 29 

 ا )هألل ا ههه9 2  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  د ه

5 03  

ن  ههه4 1  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
أل ألض هه

  ة  هألل  د صه

15 13  

ن  ههه3 1  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
أل ألض هه

  ة  هأللغ   ص
 

42 23  
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ألل  صههه8 5  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  د صه

10 33  

ألل  صههه8 5  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  د صه

8 43  

ألل  صههه8 2  ة  ه  ه صهز ألعصه ة   عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  د صه

8 53  

 ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

64 36 

ة هوه اه صصصع  هل هه  ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه 
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

10 37 

 ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

20 38 

ة هوه اه صصصع  هل هه  ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه 
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

25 39 

 ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه صصع  هل ههة هوه اه ص
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه

1/288 لز  ثههه11 
  وهألهةوه
 ألل  هع ه

20 04  

ة هوه اه صصصع  هل هه  ه صه  وهألهةوه عزأل ثهأللةهل صه ةصلهعزهعا  هه 
 ألل  هع ه

  وهألهةوه
 ألل  هع ه
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2022الخارطة االستثمارية  238  

   •االراضي المالئمة لالستثمار غرب نهر الفرات

 

 اوالً : محافظة السماوة  
الف   300لالستثمار هي االنتصار وحمورابي وتقدر مساحتها بـ  المرشحة االراضي 

 الف دونم ضمن مقاطعة السلمان .  500دونم قابلة للزيادة الى 
 

 منطقة االنتصار  
 الف دونم   150مة لالستثمار تبلغ ئ االراضي المال -
 متر  70ال يزيد سمك الدمام في تلك المنطقة عن  -
لتر/ ثا  2إنتاجية االبار المحفورة في مكمن الدمام ال تتجاوز انتاجيتها عن  -

 مايكرومور/ سم.  10000والملوحة تصل الى 
 

 منطقة حمورابي  
الف  300الف دونم وقابلة للزيادة لتصل  220راضي المالئمة لالستثمار تبلغ اال -

 •دونم
تقع مجاور المطار القديم في قضاء السلمان ومجاور لمنشآت القرية العصرية   -

 المنشئة حديثا . 
متر   250متر ويزداد ليصل الى   100يتراوح عمق االبار في تلك المنطقة من  -

 كلما اتجهنا باتجاه الغرب 
 تر باتجاه الغرب  م  125متر ويصل الى   70الستقراري بين المنسوب ا -
  10لتر / ثا ويصل الى  5ر من المتوقعة لالبار المحفورة تصل الى اكث  االنتاجبة -

 لتر / ثا   3لتصل الى  ثا وتقل باتجاه الغرب /لتر
ملغم /    4000ملغم / لتر وتصل الى   2500( بين TDSتتراوح االمالح الذائبة )  -

 لتر  
 

 ثانياً: محافظة النجف االشرف 
 دونم في مقاطعة الشبيجة   الف  700االراضي المالئمة لالستثمار   -
متررر  200متررر ليصررل الررى  150تتررراوح اعمرراب االبررار فرري تلررك المنطقررة مررن  -

 كلما اتجهنا غربا
 متر باتجاه الغرب    100-90المنسوب االستقراري بين   -
وتقررل باتجرراه الغرررب  لتررر / ثررا 5االنتاجيررة المتوقعررة لالبررار المحفررورة اكثررر مررن  -

 لتر/ ثا   3الى 
لتررر / ثررا وتقررل باتجرراه الغرررب  5االنتاجيررة المتوقعررة لالبررار المحفررورة اكثررر مررن  -

 لتر/ ثا   3الى 

ملغررم / لتررر وتصررل الررى  3000( بررين TDS)تتررراوح كميررة االمررالح الذاتيررة  -

 ملغم / لتر    5000

 
 11/11/2019في  33161دائرة التخطيط والمتابعة/قسم الدراسات الستراتيجية ذي العدد  / حسب كتاب وزارة الموارد المائية • 
  13/1/2020في  106حسب كتاب محافظة المثنى / مكتب المحافظ ذي العدد  •
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