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 عفصا  فف  الاوجفوة  االسفتمارص ففص  تختلف 

 وال طففر  والحجفف  حيفففلنال ففو  اففف  اليففو 

وسففففيجةنن ..والهيكفففف  والغففففص  والقطففففر 
ال شففففر ناون افتوحففففر الاجففففر  الاسففففتماصو 
بهففرن يصغبففو  التفف  الاشففرصي  تطففويصتشففغي ناون

 العفففصا  سفففكر  احتيرجفففر  سفففتلب  والتففف 

ن.والاتزاية  الات وعة
 التجففرص  طففص  اصكففز ففف  العففصا  اوقفف  إ 

 بت ففو  اازوجففة اهاففة يا حففمنايففز  العرلايففة

 علف  تسفرعة التف  الطبيعيفة الافواصة فف  فصيفة

 تخلف  الايفز  هفه  للحيفر   اسفتو نالقف  تفوفيص

 والاجهففزي  للاسففتماصي  الفففص  افف  العةيففة

 والاصفف عي  والا تجففي  وال ففرقلي نوالاطففوصي 

 اففف  العةيفففة سفففيجةو  الفففهي  والاافففولي  

 عالقفر  ب فر  علف  التف نستسفرعةه  الوسفرق 

قرافففة  أسفففوا  وتطفففويص جةيفففة  اشفففرصي  وا 

ن.اتبرة  بشك  عا نافية  وصوابط
 عف  افصفلة عرافة  ظفص   قفة  الوميقفة هفه  فف 

 احرفظففةنوتفرصففي  لكفف  والخفف  العففصا 

 أيضففر و قففة  قطففر   كفف  بخصففو  اعي ففة

 ابوبفففةنعلففف  االسفففتمارصية بفففرلفص  قرقافففة

وابوبففففففةنحسففففففين االسففففففتمارصيةنالاترحففففففةنحسففففففينالقطرعففففففر ناالقتصففففففرةيةنالفففففففص  رسأسفففففف
 اف  عصضف  التف  اف نالففص  العةيفة هفه  الاحةمفة الخرصطفة تضفا   مف  واف  الاحرفظفر 

 علف نرصاقكف  االطفال  يسفص ر الوميقفة هفه  أيفةيك  تحف   ضف  إه وا  فر   الاختصفة الفوزاصا  قبف 

 السفتقطرينالاسفتماصي  وامافص  ب فر   طفص  إيجفرة فف  سفوية  عاف  أ  ويسفعة ر واقتصحفرتك 

 شعبم و للعصا  االقتصرةي االزةهرص ف  اإليجربية برلاسرهاة يصغبو  الهي 

 .. تقديري خالص مع
 

 سامي االعرجي. د
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 ؟ العراق في باالستثمار مهتم أنت هل

 يرجى االستثمار اجازة على الحصول كيفية أو العراق في ستثمار اال ص فر حول العامة للمعلومات

 :ادناه الرابط على االنترنت على شبكة لالستثمار الوطنية الهيئة موقع زيارة

www.investpromo.gov.iq 

 الوطنيددة لالسددتثمار بالهيئددة االتصدال يرجددى زيددارة الددى العدراق لترتيدد  أو وللمزيدد مددل المعلومدات

 :أدناه العناويل أحد عبر

 البريد االلكتروني القسم
لالستثمار وطنيةالة ـد الهيئـبري  info@investpromo.gov.iq 

 oss@ investpromo.gov.iq  رة النافذة الواحدةـدائ

 economic@ investpromo.gov.iq اديةـرة االقتصـالدائ

 legal@ investpromo.gov.iq انونيةـدائرة القــال

legal.deptl@ investpromo.gov.iq 

 p.r.nic@ investpromo.gov.iq واالعالم العالقات والترويجدائرة 

promotion@ investpromo.gov.iq 

media@ investpromo.gov.iq 

 projects@investpromo.gov.iq كنيةـدة سـون وحـالمليمشروع ة ـلجن

 
 http://www.kurdistaninvestment.org هيئة استثمار اقليم كردستان

 
 هيئات االستثمار في المحافظاتالموقع االلكترونية ل

 البريد االلكتروني الهيئة
بغداد محافظة هيئة استثمار  http://www.baghdadic.gov.iq     

 محافظة بابل هيئة استثمار

 

http://www.bic.gov.iq 

 محافظة ديالى هيئة استثمار

 

http://investdiyala.com 

 http://investsalahaddin.org محافظة صالح الدين هيئة استثمار

 http://www.wasitic.gov.iq محافظة واسط استثمارهيئة 

 محافظة كركوك هيئة استثمار

 

http://www.investkirkuk.com 

 http://www.mosulinvestment.org محافظة نينوى هيئة استثمار

 http://www.anbarinvest.net محافظة االنبار هيئة استثمار

 محافظة كربالء المقدسة هيئة استثمار

 

http://www.krinves.com 

   http://www.investnajaf.net محافظة النجف االشرف هيئة استثمار

 http://www.investbasrah.com محافظة البصرة هيئة استثمار

 http://www.miciq.com محافظة ميسان هيئة استثمار

 محافظة المثنى هيئة استثمار

 

http://www.miciraq.org 

 http://investdiw.gov.iq محافظة الديوانية هيئة استثمار

 http://www.thiqarinvest.gov.iq محافظة ذي قار هيئة استثمار

mailto:info@investpromo.gov.iq
http://www.thiqarinvest.gov.iq/
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  العراق؟ في تستثمر لماذا

يتسدددددر العدددددراق بوجدددددود ملومدددددات داعمدددددة لعمليدددددة اسدددددتلطا  ر و  االمدددددوال واالسدددددتثمارات الددددددى 
وذلددددع تبعددددا  لتددددوافر المددددوارد الطبيعيددددة كددددالنفط والردددداز والمددددوارد البشددددرية واالرا ددددي بم تلدددد  الدددددا ل 

ممددددا يتدددديل فرصددددا  لالنتددددا   والموقددددع الجررافددددي اسددددت داماتها ف ددددال  عددددل كبددددر حجددددر السددددوق العراقددددي
تمثددددددل بوجددددددود عناصددددددر جددددددذ  متنوعددددددة تعكدددددد  تعدددددددد وتنددددددو  يوالتصدددددددير واالسددددددتيراد وكددددددل ماتلدددددددر 

 .ية لم تل  اللطاعات االقتصاديةالفرص االستثمار 
وازاء ماشدددددهده العدددددراق مدددددل تحدددددول فدددددي فلسدددددفت  االقتصدددددادية فدددددال اال ددددددا  واالسدددددبا  الموجبدددددة 

قددددددددد اسددددددددهمت فددددددددي تشددددددددجيع ( المعدددددددددل 6002لسددددددددنة  31رقددددددددر )فددددددددي قددددددددانول االسددددددددتثمار  الددددددددواردة
 االسدددددتثمار مدددددل حيددددد  انهدددددا ركدددددزت علدددددى  دددددرورة جلددددد  ال بدددددرات التلنيدددددة والعلميدددددة ودعدددددر عمليدددددة
تأسدددددددي  مشددددددداريع االسدددددددتثمار فدددددددي العدددددددراق وتوسددددددديعها وتطوير دددددددا علدددددددى م تلددددددد  االصدددددددعدة ومدددددددنل 

 :طبلا لما يلي االمتيازات واالعفاءات لهذه المشاريع
  إنشاء مشاريع االسكال حصرا   الغراضتملع االرا ي والعلارات. 

  إقامددددددددة المشدددددددداريع االسددددددددتثمارية وبمدددددددددة إيجددددددددار  الغددددددددراضاسددددددددتئجار االرا ددددددددي والعلددددددددارات
 .(حس  نو  وحجر المشرو ) سنة قابلة للتجديد 00صل الى ت

  ا  دددددددرا  رأ  المدددددددال ال ددددددداص بالمشدددددددرو  واالربدددددددا  والعوائدددددددد الناتجدددددددة عنددددددد  وفلدددددددا  اد دددددددال و
 .وتعليمات البنع المركزي العراقي اعاله ألحكار اللانول

   التددددددداول فددددددي سددددددوق العددددددراق لددددددالوراق الماليددددددة باالسددددددهر والسددددددندات المدرجدددددد  فيدددددد  واكتسددددددا
 .الع وية في الشركات المسا مة ال اصة والم تلطة

 حافظ االستثمارية في االسهر والسندات متكويل ال. 

  رو  لدى اي شركة تأميل عراقية او اجنبية المشالتأميل على. 

  فددددددتل حسددددددابات بالعملددددددة العراقيددددددة او االجنبيددددددة او كليهمددددددا لدددددددى احددددددد المصددددددار  دا ددددددل او
 . ار  العراق

 العمالة الوطنية مع جنبا  الى جن الة االجنبية في المشرو  است دار وتوظي  العم. 

 حدددددق االجنبدددددي والعدددددامليل فدددددي المشددددداريع االسدددددتثمارية مدددددل غيدددددر العدددددراقييل  مدددددنل المسدددددتثمر
 .العراق رو  مل والى الد ول و عملية الاالقامة في العراق وتسهيل 
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  إعفدددداء المشددددرو  االسددددتثماري مددددل ال ددددرائ  لمدددددة عشددددر سددددنوات مددددل تدددداري  بدددددء التشددددريل
فددددددي للمسددددددتثمر العراقددددددي سددددددنة اذا كانددددددت نسددددددبة الشددددددراكة  30ورفددددددع المدددددددة الددددددى  ،التجدددددداري 

 %. 00المشرو  اكثر مل 

  المشدددددرو  مدددددل الرسدددددور لمددددددة ثدددددال  سدددددنوات مدددددل  الغدددددراضإعفددددداء الموجدددددودات المسدددددتوردة
 (6002لسددددددنة  31اوال مددددددل قددددددانول االسددددددتثمار رقددددددر /  31مددددددادة )تددددددار يدددددد  مددددددنل االجددددددازة 

بمددددا يسددددمل بمروندددد  فددددي مشددددرو  قددددانول التعددددديل الجديددددد وقددددد تددددر مراعدددداه تعددددديل  ددددذه المددددادة 
تعفدددددى الموجدددددودات المسدددددتوردة الغدددددراض ) اكثدددددر فدددددي مدددددنل االعفددددداءات مدددددل  دددددالل الدددددنص 

المشدددددددرو  االسدددددددتثماري مدددددددل ال دددددددرائ  والرسدددددددور الكمركيدددددددة علدددددددى أل يدددددددتر إد الهدددددددا  دددددددالل 
مراحدددددل انشددددداء المشدددددرو  وقبدددددل البددددددء بالتشدددددريل التجددددداري لكدددددل مرحلدددددة مدددددل مراحلددددد  وفدددددق 

 . (لتنفيذه التصمير االساسي للمشرو  والمدة الزمنية

  والم سسدددددددددات الصدددددددددحية  والمستشدددددددددفياتالسدددددددددياحية مدددددددددنل مشددددددددداريع الفندددددددددادق والم سسدددددددددات
اعفدددددداءات ا ددددددافية مددددددل رسددددددور اسددددددتيراد ومراكددددددز التا يددددددل والم سسددددددات التربويددددددة والعلميددددددة 

 علدددددىزر ألغدددددراض التحددددددي  والتجديدددددد مدددددرة كدددددل اربدددددع سدددددنوات ااالثدددددا  والمفروشدددددات واللدددددو 
 .االقل

 ستثمار قانول اال بمزايا العار اللطا  مشاريع مع االستراتيجية كاتاالشر  شمول. 

 المحافظات االستثمار في لهيئات واالداري المالي ستلالل واال المعنوية يةالش ص منل. 

 

وضمن بيئة استثمارية مستقرة من  للتحقيق للخطط التنموية قابلة االساسية االهداف اصبحت
 :خالل

 األمل تبمستويا الملمو  التحسل -

نسددددددددددبي  اسددددددددددتلرارالددددددددددى  تادوماليددددددددددة فاعلددددددددددة  نلديددددددددددة/  انتهددددددددددا  سياسددددددددددة اقتصددددددددددادية -
 النمدددو مدددل عاليدددة معددددالت تحليدددق علدددى الت ددد ر الدددذي سددداعد معددددالتفدددي 

 .السنوي االقتصادي 

التوجدددددددد  نحددددددددو تفعيددددددددل دور اللطددددددددا  ال دددددددداص وتوسدددددددديع رقعددددددددة نشدددددددداط  فددددددددي مسدددددددديرة  -
ر االسددددددددددددددتثمار واالقتصدددددددددددددداد فددددددددددددددي العددددددددددددددراق وفددددددددددددددتل  فدددددددددددددداق التعدددددددددددددداول مددددددددددددددع العددددددددددددددال

 . ارجيلا
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 عن العراق جغرافية لمحة

يعددددد موقددددع العددددراق سددددتراتيجيا ومدددد ثرا فددددي العددددالر كوندددد  
يمثددددددل ملتلددددددى طددددددرق المواصددددددالت التددددددي تددددددربط قددددددارات 
العددددددالر وكوندددددد  الجسددددددر االر ددددددي المدددددد دي الددددددى طددددددرق 
المواصددددددالت البحريددددددة وللعددددددراق ا ميددددددة مددددددل الندددددداحيتيل 

عاصدددددددمة العدددددددراق بردددددددداد ويتكدددددددول  .التجاريدددددددةو الدوليدددددددة 
هدددددددددا من ةثالثددددددددد العدددددددددراق مدددددددددل ثمانيدددددددددة عشدددددددددر محافظدددددددددة

 ،سدددددددددليمانية ) ل و ددددددددديكردسدددددددددتا فدددددددددي اقلدددددددددير  منتظمدددددددددة
وتمثدددددل محافظدددددات البصدددددرة والموصدددددل  )د دددددوع ،اربيدددددل

المدددددددوارد تتكدددددددول  السدددددددكال مدددددددل حيددددددد  اتسدددددددا  المسددددددداحة وكبدددددددر عددددددددد رئيسددددددديةواربيدددددددل محافظدددددددات 
والزئبددددددق االحمددددددر  الددددددنفط والردددددداز الطبيعددددددي  والكبريددددددت والفوسددددددفات والحديددددددد الرئيسددددددية للعددددددراق مددددددل

 .الكا ليل والبوكسايت والحجر الجيري والحصى والرمل واطيال 
تنلسر ال صائص الجررافية في العراق الى اربعة مناطق رئيسية  ي المنطلة الرربية والجنوبية 

 قالعرا جمهورية مساحة تلدروالمرتفعات الجبلية والسهل الرسوبي على نهري دجلة والفرات و 

 في معظمهر يعيشول نسمة مليول (14)حوالي ب العراق سكال عدد ويلدر ،مربع  كر ـب(  438,446)

 .المدل

 كددر، 1850طولدد   ويبلدد  تركيددا مددل االول ينبددع مددا دجلددة والفددرات رئيسدديال وفددي العددراق نهددرال 

مدينددة اللرنددة  فددي  فددي النهددرال ويلتلددي كددر 2350  مددل تركيددا اي ددا ويبلدد  طولدد  الثددانيكمددا ينبددع 
 ال لدي  يصدل حتدى أ درى كدر 185 لمسدافة الدذي يجدري العدر   شدط ليشدكال البصدرة محافظدة

 .العربي

وال لددي  ومددل  والكويددت السددعودية تركيددا ومددل الجنددو  المملكددة العربيددة الشددمال مددل العددراق يحددد
  . المملكة االردنية الهاشميةو  ومل الرر  سوريا الشرق جمهورية إيرال االسالمية
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 الحدود البرية 
كددددددر ومددددددع ( 3401)ويبلدددددد  طددددددول الحدددددددود مددددددع ايددددددرال كددددددر ( 1213)يبلدددددد  الطددددددول الكلددددددي للحدددددددود 

( 200)كددددددر ومددددددع سددددددوريا ( 134)كددددددر ومددددددع السددددددعودية ( 646)كددددددر  ومددددددع الكويددددددت ( 313)االردل 
  . كر (01)كر اما الطول الكلي للسواحل البحرية فتبل  ( 113)كر ومع تركيا 

 

 بحيرات العراق 
 : ناع العديد مل البحيرات في العراق ومنها 

بحيددددددرة ، بحيددددددرة الددددددرزازة ، بحيددددددرة الحبانيددددددة ، بحيددددددرة دوكددددددال 
 بحيرة النج ،  بحيرة دربند ال، ساوه

 
 سدود العراق

، سددددد الحبانيددددة ، سددددد الثرثددددار، سددددد دربنددددد ال، سددددد دوكددددال 
، سدددددد د دددددوع، سدددددد الموصدددددل، سددددددة الهنديدددددة ، سدددددد الفلوجدددددة 
سددددد ، سددددد قزانيدددد  ، سددددد سددددامراء، سدددددة الكددددوت، سددددد حمددددريل 

 سد حديثة ،  العظير
 

 انهار العراق
نهددددر دجلددددة، نهددددر الفددددرات، نهددددر ديددددالى، نهددددر الددددزا  الكبيددددر، 

 .نهر الزا  الصرير، نهر شط العر ، نهر العظير
 

  

                                                           

 http://ar.wikipedia.org                                                                                                                         جغرافيا العراق  

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
 

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 اقسام سطح العراق
اله ددددددبة الرربيددددددة والمنطلددددددة الجبليددددددة والسددددددهل : يلسددددددر سددددددطل العددددددراق الددددددى اربعددددددة اقسددددددار رئيسددددددية 

 الرسوبي والمنطلة المتموجة
 

 العراقجبال 
جبدددددل سدددددنجار ، جبددددددل قدددددرة داا، جبدددددل حمددددددريل ، جبدددددل سددددددنار ، 
الجبدددددل االبددددديض ، جبدددددل كدددددار ل جبدددددل قندددددديل ، جبدددددل  لكدددددورد، 

 جبل متيل ، جبل كورع
 

 
 اهوار العراق

 ، ا وار اللرن ار،  ور الحويزة ، ا وار الجبايش ور الحم
 
 

 
 جزر العراق
ار  ، جزيددددددددرة، جزيددددددددرة جبددددددددة، جزيددددددددرة ار ال نددددددددازيرجزيددددددددرة  لددددددددو 

 ، جزيرة السندبادص، جزيرة حجار، جزيرة ار البابيالرصا
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  العراقي االقتصادلمحة عن 
مصددددددادره الطبيعيددددددة والبشددددددرية والمكانيددددددة ف ددددددال عددددددل بنيتدددددد   حيدددددد  يتنددددددو  االقتصدددددداد العراقددددددي مددددددل

مددددددا يمثددددددل بيئددددددة اقتصددددددادية جاذبددددددة لالسددددددتثمار ويمكددددددل االسددددددتدالل علددددددى وباللطاعيددددددة االقتصددددددادية 
 :  الل الم شرات االقتصادية والتنموية واالجتماعية التاليةذالع مل 

 القطاع النفطي
   توليددددد الددددنفط دورا  محوريددددا  فددددي تنميددددة االقتصدددداد العراقددددي مددددل حيدددد  اندددد  يسددددهر فددددي يلعدددد

% 41باالسدددددددددددعار الجاريدددددددددددة و  %04 ال يلدددددددددددل عدددددددددددل ابمددددددددددد المحلدددددددددددي االجمددددددددددداليالندددددددددددات  
مددددل % 00 مايزيددددد عددددل تحليددددقوفددددي  6033لعددددار  النددددات  المددددذكورمددددل باالسددددعار الثابتددددة 
يمكل سددددد، لدددددذا فدددددأل النمدددددو االيجدددددابي فدددددي انتدددددا  الدددددنفط وارتفدددددا  اسدددددعاره العائددددددات الماليدددددة

كمدددددا ال  دددددذا الحكومدددددة العراقيدددددة مدددددل زيدددددادة اسدددددتثماراتها فدددددي مجددددداالت البنددددداء واالعمدددددار ، 
المددددددورد االقتصددددددادي الهددددددار سيسدددددداعد علددددددى تعزيددددددز ميددددددزال المدددددددفوعات وتلبيددددددة احتياجددددددات 
االسددددددددتيرادات الددددددددى جاندددددددد  متطلبددددددددات االسددددددددتهالع المحلددددددددي و ددددددددو بددددددددذلع يعددددددددد المحددددددددرع 

 .الرئيسي لالقتصاد الكلي 

  م شددددرات  و ددددذهتركيبددددا  جيولوجيددددا   010تظهددددر الدراسددددات ال العددددراق يحتددددوي علددددى حددددوالي
مددددل  330لددددر يحفددددر مددددل  ددددذه التراكيدددد  سددددوى سدددديما واندددد   قويددددة لوجددددود كددددر نفطددددي  ائددددل

 .على احتياطيات نفطية  ائلة ثبت احتوائها  13بينها 

  حلدددددال  مدددددل بينهدددددا  61منهدددددا سدددددوى  حلدددددال  لدددددر يسدددددترل 13تبلددددد  الحلدددددول العراقيدددددة المكتشدددددفة
 . كبيرة 30

  بالكبريددددددت يمتلددددددع العددددددراق امكانيددددددات و بددددددرات تنافسددددددية فددددددي مجددددددال الصددددددناعات المرتبطددددددة
االحتياطيدددددات ع لالسدددددمدة النتروجينيدددددة والفوسدددددفات ف دددددال عدددددل الدددددى جانددددد  االنتدددددا  الواسددددد

  .مل السليكات 
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 2112لسنة  قطاع النفطل  مؤشراتبعض اليبين  ( 1)رقم  جدول
 

اج النفطــالمعدل اليومي النت يوم/ مليون برميل 3,052   

يوم/ مليون برميل 2،055 المعدل اليومي لصادرات النفط  

لمثبتةاات النفطية ياطــاالحتي لـــار برميــملي 341   

لمثبتةالغاز الطبيعي ااحتياطات  عبـقدم مكون ـتريلي 321   

    

 موشرات النقد االجنبي 

البندددددوع التجاريدددددة والبندددددع المركدددددزي ارتفاعدددددات ملحوظدددددة ت االجنبيدددددة لددددددى  سدددددجلت الموجدددددودا
مليددددددددول دينددددددددار ( 21،014،021)  حيدددددددد  ارتفعددددددددت مددددددددل ( 6033-6001) فددددددددي اقيامهددددددددا للفتددددددددرة 

فددددددددي حدددددددديل تذبددددددددذبت اقيددددددددار   6033مليددددددددول دينددددددددار عددددددددار ( 16،041،102) الددددددددى  6001عددددددددار 
مليدددددددددول ديندددددددددار وبدددددددددذلع (  1،060،200) بحددددددددددود  6033لتصدددددددددبل عدددددددددار  االجنبيدددددددددة المطلوبدددددددددات

مليددددددول دينددددددار عددددددار ( 21،016،061،004) سددددددجل صددددددافي الموجددددددودات االجنبيددددددة ارتفاعددددددا مددددددل 
عكدددددد  رصددددددانة الموجددددددودات ي ممددددددا 6033مليددددددول دينددددددار عددددددار ( 10،030،303)ثددددددر الددددددى  6001

 االجنبي  لدى الجهاز المصرفي والسلط  النلدي  
 - 6001)موجدددددددددددودات االجنبيددددددددددة للمددددددددددددة المطلوبددددددددددات وال واقدددددددددددع والجدددددددددددول ادنددددددددددداه يو ددددددددددل

 . ل الدنانير العراقية يبمالي( 6033
 

ين الموجودات والمطلوبات االجنبيةيب ( 2)رقم  جدول  
(2111-2112)للمدة   

 مليون دينار عراقي                                                                    
 مجموع الموجودات االجنبية  مجموع المطلوبات االجنبية  السنة

2112 6،041،042 21،014،021 
2112 0،121،160 21،030،110 
2111 1،102،210 13،042،062 
2111 1،060،200 16،041،102 

  2111النشرة االحصائية السنوية  –البنك المركزي العراقي : المصدر 
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 ــــزان التجــــاري والحســــا  الجــــاري  لمدددد المتحللددددة وبسددددب  الددددوفرة النلديددددةاسددددتطا  العددددراق  :المي

عائددددددددات الدددددددنفط ال يمدددددددول متطلبدددددددات اعدددددددادة البنددددددداء وتلبيدددددددة احتياجدددددددات االسدددددددتهالع المحلدددددددي 
مدددددل الندددددات  المحلدددددي االجمدددددالي فدددددي % 2،1المتزايدددددد وال يددددددير ميزاندددددا تجاريدددددا ايجابيدددددا بنسدددددبة 

ازاء مليدددددددددول دوالر ( 03،124) فدددددددددي ظددددددددل ارتفدددددددددا  اقيدددددددددار الصددددددددادرات البالردددددددددة  6030عددددددددار 
فلددددددد ارتفعددددددت اقيدددددددار  6033امددددددا فدددددددي عددددددار مليددددددول دوالر (  41،030) وقدددددددر ا رادات ياالسددددددت

ليددددددددول م( 41،101) مليددددددددول دوالر ازاء االسددددددددتيرادات البالرددددددددة ( 10،213) الصددددددددادرات لتبلدددددددد 
الحسدددددا   الدددددى جانددددد  ذلدددددع فدددددال ممدددددا يشدددددكل تطدددددورا  ايجابيدددددا  للميدددددزال التجددددداري العراقدددددي دوالر 
 .مليول دوالر( 62،120،4) بل 6033لعار  الجاري

تشدددددير الدددددى بلددددداء الحسدددددا  الجددددداري ايجابيدددددا  ليسدددددجل اكثدددددر صدددددندوق النلدددددد الددددددولي  توقعددددداتان     
فيمدددددا اشدددددارت التوقعدددددات الدددددى ال  6030مدددددل الندددددات  المحلدددددي االجمدددددالي لرايدددددة عدددددار % 2مدددددل 

مددددددددل النددددددددات  المحلددددددددي االجمددددددددالي للعدددددددددار % 30بنسددددددددبة الميددددددددزال التجدددددددداري سدددددددديحلق فائ ددددددددا  
 .المذكور

  (التشددددريلي)اتسددددع نطدددداق االنفدددداق العددددار بشددددلي  الجدددداري  :العجــــز المــــاليالسياســــة الماليــــة و 
االسددددددتثماري وذلددددددع فددددددي ظددددددل قيددددددار العددددددراق باالعمددددددار والبندددددداء بعددددددد سددددددنوات مددددددل العلوبددددددات و 

االقتصدددددادية والحدددددر  وفدددددي ظدددددل تزايدددددد العوائدددددد النفطيدددددة التدددددي كدددددال لهدددددا اثدددددرا بدددددارزا فدددددي تمويدددددل 
وال ارجيدددددة وقدددددد او دددددل الكثيدددددر  ةالدا ليددددد بالتزامدددددات العدددددراق العامدددددة للدولدددددة وااليفددددداءالموازندددددة 

عجددددز الموازنددددة كددددال ادنددددى مددددل توقعاتدددد  ال  مددددل المددددراقبيل ومددددل بيددددنهر صددددندوق النلددددد الدددددولي 
مدددع ارتفددددا  عائددددات الدددنفط قددددد يتحدددول العجدددز المددددالي الدددى فدددائض مددددالي وبشدددكل تدددددريجي  وانددد 

 .  وبما يرفع الع ء عل المالية العامة
 

                                                           
  2533التقرير االقتصادي العراقي لعام / وزارة التخطيط 
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 السنوات

 الموجودات المطلوبات



 

 00   3102الخارطة االستثمارية 

 

 2111-2112العامة للدولة لالعوام  الميزانيةيبين ( 3)رقم جدول 
 (مليون دينار)

 الفائض  النفقات االيرادات الفترة

0222 25،202،322 02،451،110 25،242،251 

0222 00،252،101 02،071،520 2،742،122 

0202 15،312،221 15،314،253 44،522 

كانون لغاية 
0200االول   

22،222،117 72،712،021 15،102،201 

 2111النشرة االحصائية السنوية / البنك المركزي العراقي / المصدر
 

 
 

 سعر الصرف االجنبي
 يبين معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي (4)رقم  جدول

 (2111-2112)للمدة 
 (دينار عراقي)                                                  

 سعر المزاد سعر السوق السنه

0222 3251 3321 

0222 3322 3315 

0202 3327 3315 

0200معدل عام   3327 3315 
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 2010 -2008يبين الموازنة العامة للدولة لالعوام  مخطط

 العجز او الفائض

 النفقات

 االيرادات

2552                     2552                2535  

 السنوات



 

 02   3102الخارطة االستثمارية 

 

 
 
 اسدددددددددعار الفائددددددددددة  دددددددددالل االعدددددددددوارمعددددددددددالت شدددددددددهدت  :الفائـــــــــدة معـــــــــدالت اســـــــــعار            

ممدددددددددا ادى الدددددددددى الحدددددددددد مدددددددددل % 61ارتفاعدددددددددا  ملحوظدددددددددا  حيددددددددد  بلردددددددددت  6000-6000
مجددددداالت االسدددددتثمار وأزاء ذلدددددع عمددددددت السدددددلطة النلديدددددة الدددددى  فدددددض  دددددذا المعددددددل الدددددى 

جعدددددل يو مجدددددال االسدددددتثمار  التوسدددددع فددددديولالعدددددوار الالحلدددددة وبمدددددا يددددددفع نحدددددو % 2نحدددددو 
ع نشدددددددداطاتهر لتوسددددددددي االجددددددددراء عنصددددددددرا محفددددددددزا لالقتددددددددراض المحلددددددددي للمسددددددددتثمريل  ددددددددذا

وبمدددددددا يعدددددددزز مدددددددل مسددددددديرة التنميدددددددة االقتصدددددددادية  وتوجهددددددداتهر فدددددددي المجدددددددال االقتصدددددددادي
 .واالستلرار االقتصادي

 معـــــدل التضـــــخم: 6001عدددددار % 10أكثدددددر مدددددل  السدددددنوي  تجددددداوزت معددددددالت الت ددددد ر 
 6033عدددددار فدددددي  وعددددداودت ارتفاعهدددددا 6030عدددددار  فدددددي% 6،4إلدددددى  تان ف ددددداال انهدددددا 
فدددددي أسدددددعار  تتركدددددز الزيدددددادةوكاندددددت  %2فلدددددد بلددددد   6036امدددددا  دددددالل عدددددار % 0لتبلددددد  

ت الددددرقر اللياسددددي السددددعار معدددددالمددددل التددددي رفعددددت وااليجددددارات  المددددواد الرذائيددددة والسددددلع 
 . المستهلع

                                                           
  2533العراقي لعام التقرير االقتصادي / وزارة التخطيط 
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 03   3102الخارطة االستثمارية 

 

المجاميع السلعية ومدى مساهمتها في معدل التضخم السائد خالل  أسعاروعند تتبع اثر 

وبسبب  إنها إال%( 3.05)المواد الغذائية قد ارتفعت بنسبة  أسعار إنيالحظ  3100عام 

هذه المجموعة بنسبة  أسهمتقد %( 210103)عليها والبالغ  األسرة إنفاقم ــارتفاع حج

على  التأثير، تلتها في حجم  3100دل التضخم السائد خالل عام ــمن مع%( 203)

المحال التجارية ، فوفق آخر  إيجاراتالمساكن وبدالت  أسعار لألسعارالمستوى العام 

هذه المجموعة ارتفعت  أسعار إنوجد  3112عام  لألسرةمسح اقتصادي واجتماعي 

،  3100خالل عام %( 0003)في معدل التضخم بنسبة  أسهمتوالتي %( 11.7)بنسبة 

 :المجاميع السلعية في معدل التضخم  أسعارنسب مساهمة  المخطط البياني ادناه ويوضح

 ــــة االتجاهــــات  14 بنحددددو عدددددد سددددكال العددددراق قدددددر :االزدهــــار االقتصــــاديو  الديموغرافي
( حسددددددد  م شدددددددرات الجهددددددداز المركدددددددزي لالحصددددددداء فدددددددي وزارة الت طددددددديط)مليدددددددول نسدددددددمة 

وطبلددددا لددددذلع فددددأل العددددراق يعددددد سددددوقا واعدددددا وكبيددددرا  ٪ سددددنويا   6،0نمددددو سددددكاني بمعدددددل و 
 نصددددددي  الفددددددرد متوسددددددط ملحددددددوظ فدددددديال رتفددددددا اال يعددددددزز مددددددل ذلددددددعر اسددددددتثملالوداعمددددددا 
والدددددذي كدددددال دافعدددددا  دوالر امريكدددددي  0000 الدددددذي قددددددر بنحدددددومدددددل الدددددد ل اللدددددومي  سدددددنويا

وتتندددددددو   سدددددددلع والب دددددددائع وال ددددددددمات وبدددددددذلع سدددددددتنموال م تلددددددد  علدددددددى الطلددددددد لزيدددددددادة 
  .تركيبة وتوجهات النشاط االستثماري في العراق
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61% 

1% 

3% 
-2% 

-2% 
0% 

1% 1% 

8% 

 2011نسبة مساهمة المجاميع السلعية في معدل التضخم 

 األغذية والمشروبات غير الكحولية

 المشروبات الكحولية والتبغ

 المالبس واألحذية

 السكن،المياه،الكهرباء،الغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية 
 والصيانة

 الصحة

 النقل



 

 04   3102الخارطة االستثمارية 

 

  ندددددداع وتوجددددددد ملحوظددددددةبصددددددورة  فددددددي الوقددددددت الحا ددددددر ينمددددددواالسددددددتثمار ال دددددداص ال  
 ددددددالل حيدددددد  يتوقددددددع زيددددددادة االسددددددتثمار األجنبددددددي المباشددددددر  .لالسددددددتثمار واسددددددعةفددددددرص 
 . 6030 – 6000الفترة 

 
 
 
 

   اللطدددددددددا  العدددددددددار ) عامدددددددددل مليدددددددددول 1  بحددددددددددود فدددددددددي العدددددددددراق اللدددددددددوى العاملدددددددددةمجمدددددددددو
 .(وال اص

  الصحةلبنى التحتية ، النلل ، وا االسكالالنفط والراز، الكهرباء ، )اللطاعات الرئيسية ،
 ( الصناعة ، الزراعة ، االتصاالت ، ال دمات ، التربية والتعلير ، السياحة

  الحنطددددددة ، الشددددددعير ، الددددددرز ، ال  ددددددروات ، التمددددددور ، )المنتجددددددات الزراعيددددددة الرئيسددددددية
 (اللطل

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 حسب تقديرات المنظمات الدولية 
  2533حسب احصائيات وزارة التخطيط لسنة 



 

 05   3102الخارطة االستثمارية 

 

1222يوضح الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لسنة اساس  (5)رقم  جدول  

 2112-2112والقطاعات للسنوات حس  االنشطة 
 مليار دينار: االقيام 

 2112 2111 2111 2112 ةطاالنش الرمز
 3030671 413270 413174 40604 الزراعة والرابات والصيد 1
     التعديل والملالع 2
 336044 6132072 6430071 6111071 النفط ال ار 1-2
 301473 32072 32271 30172 االنوا  اال رى مل التعديل 2-2
 443172 316173 321171 301174 الصناعة التحويلية 3
 116071 300172 01171 06372 الكهرباء والماء 4
 3111173 6164 621071 311072 البناء والتشييد 5
 3021176 300371 340371 310071 النلل والمواصالت وال زل 6
تجارة الجملة والمفرد والفنادق  7

 وماشاب 
140471 111276 430371 3011370 

ميل و دمات المال والتأ 2
 العلارات

    

 1111 301276 13074 42171 البنوع والتاميل 1-2
 3111070 161071 101174 211371 ملكية دور السكل 2-2
 دمات التنمية االجتماعية  2

 والش صية
    

 دمات التنمية االجتماعية  1-2
 والش صية

023073 3001071 3011174 1100176 

 1000 21174 22174 241 ال دمات الش صية 2-2
 61146176 2164076 21632 04111 المجموع لجميع االنشطة

 

  

                                                           
  2531-2531الخطة الخمسية / حسب بيانات وزارة التخطيط 



 

 06   3102الخارطة االستثمارية 

 

( لعدة سنواتلعراق االجمالي في ا الناتج المحلي)منحنى تكراري   

 

  ديونهدددددددا  بددددددداري ي ندددددددادفدددددددي مجدددددددال ت فيددددددد  عددددددد ء الدددددددديول  ف دددددددت مجموعدددددددة دول
مدددددل الليمددددددة االسددددددمية % 10بنسددددددبة  6001مليدددددار دوالر عددددددار  334الرسدددددمية البالرددددددة 
 .  الرصدة الديول 

 النلددد مددع صددندوق االحتياطيددة الترتيبددات اتفاقيددة مددل متلدمددة مراحددل العددراق أكمددل 

 جملددة ذلددع ت ددمل وقددد2009  ذار فددي النهددائي الترتيدد  وانتهددى  IMF  الددولي

 .ومالية اقتصادية اصالحات

  حدول مفاو داتفدتل  علدى 2004 األول كدانول فدي العالميدة التجدارة منظمدةوافلدت 

وقددد اصددبل العددراق ع ددو مراقدد  منددذ شددباط مددل عددار . المنظمددة فددي العددراق ع ددوية
 .ويجري مفاو ات متلدمة لالن مار الى  ذه المنظمة 6004

  علدددددى الدددددرغر مدددددل تدددددا ر العدددددراق فدددددي ولدددددو  تلنيدددددة االتصدددددات الحديثدددددة والمعلوماتيدددددة فلدددددد
الم شدددددددرات وعلدددددددى وفددددددق  6036-6004حلددددددق انجددددددازات كبيدددددددرة علددددددى مددددددددى السددددددنوات 

ملابددددددددل % 073المتاحدددددددة فلددددددددد بلرددددددددت نسدددددددبة االسددددددددر التددددددددي لددددددددديها  دددددددط  ددددددددات  ثابددددددددت 
الددددددى جاندددددد  ذلددددددع فلددددددد ارتفعددددددت 7 مددددددل االسددددددر التددددددي لددددددديها الهددددددات  الجددددددوال % 0471

 .للمدة ذاتها % 02الى % 40نسبة االسر التي تست در الستاليت مل 
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 07   3102الخارطة االستثمارية 

 

 القطاع المصرفي
 يمندددددددت المصدددددددار  لعلدددددددود  لدددددددت 

فددددي العددددراق علددددى المملوكددددة للدولددددة 
  اللطددددا  المصددددرفي نشدددداط كامددددل

فددددددي ظددددددل انحسددددددار ملحددددددوظ لدددددددور 
 اللطددددا  ال ددددداص فددددي  دددددذا المجدددددال 
كمددددددا واتسددددددمت الم سسددددددات الماليددددددة 

 .غير المصرفية بأداء  عي 
وفييييي  يييي   وتماشيييييا مييييع ماسييييبق 

سييييعت الح وميييية الييييى اجييييرا   3112بعييييد عييييام  التحييييول السياسييييي واالقتصييييادي فييييي العييييراق

حييييض تضيييمنت  ماليييية ومصيييرفية / عدييييدة فيييي شيييتى المجييياالت االقتصيييادية اصيييالحات واسيييعة و

ووفيييق توجهيييات مختلفييية وبميييا تفضيييي اليييى لياتيييآ وادواتيييآ وآالقطييياع المصيييرفي اصيييال  االخييييرة 

بهيييد  ليييوائح التشيييريعات ووذلييين مييين خيييالل اعيييادة الن ييير بالمييين القييييود والعراقيييي  ،  التحيييرر

التركيييييى علييييى المنافسيييية وانفتييييا  السييييوق المييييالي المحلييييي علييييى األسييييواق الدولييييية وهييييذا كفييييي  

بتحسيييييين وتطيييييوير الجهييييياه المصيييييرفي لمواجهييييية عناصييييير وعوامييييي  المنافسييييية والمخييييياطرة، 

التطييييور الت نولييييوجي وتحقيييييق تقييييدم كبييييير فييييي ن ييييم االتصيييياالت والمعلومييييات ،  إلييييى باإلضييييافة

لفييية إنجييياه المعيييامالت الماليييية عبييير الحيييدود وتحسييين معالجييية وهيييذا التطيييور أدى إليييى انخفيييا  ت 

 م المحاسييييبية ، وبالتييييالي انع يييي  بشيييي   فوائييييد سييييوا  بالنسييييبة للمصييييار  أو ـييييـالبيانييييات والن

 .لعمالئها  

ميييابين مصيييار  ح وميييية ومصيييار   3100تنيييوع هي ييي  الجهييياه المصييير  فيييي العيييراق لعيييام 

مصييييار   متخصصيييية ( 6)ي العييييراق بلييييغ عييييدد المصييييار  الح ومييييية فييييتجارييييية خاصيييية فقييييد 

مصييييير  الرافيييييدين ومصييييير  الرشييييييد ومصييييير  الىراعيييييي التعييييياوني والمصييييير  )وهيييييي 

بلردددددت المصدددددار   فدددددي حددددديل (الصيييييناعي ومصييييير  العقييييياري والمصييييير  العراقيييييي للتجيييييارة
وتشددددددير احصددددددائيات البنددددددع المركددددددزي  6001عددددددار  مصددددددر  وذلددددددع بعددددددد( 41)التجاريددددددة ال اصددددددة 

مصدددددر  فدددددي حددددديل ( 11)العراقدددددي الدددددى ال النسددددد  المعياريدددددة للمصدددددار  ال اصدددددة التجاريدددددة  دددددي 
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مصدددددرفا تجاريدددددا  اصدددددا  دددددمل تصدددددنيفها للتوزيدددددع اللطددددداعي لالئتمدددددال النلددددددي ( 12)انهدددددا حدددددددت 
 6033الممنو  مل قبل المصار  التجارية ال اصة عار 

الى احة لنشاط المصار  الخاصة التجارية  وطبقاً للجدول ادناه وتشير احدث االحصائيات المت

ليص   3101عام  تريليون دينار( 72،3)الودائع لدى المصار  التجارية قد ارتفع من  إجمالي إن

تريليون ( 70،1) من الودائع الجارية قد ارتفع  إجمالي إن، كما 3100تريليون دينار عام ( 06) إلى

عن %( 6،6)وبنسبة تغير بلغت  3100تريليون دينار عام ( 72،2) الىليص   3101دينار عام 

%( 3،6)قد سج   اإلجماليالناتج المحلي  إلى، فضال عن ذلن فان نسبة االئتمان المباشر 3101عام 

%( 07) معدل نمو مقداره ، وسجلت القرو  والسلف 3101عام %(6،8)كان  أنبعد  3100عام 

.3100لعام 

 

 

 (تريليون دينار)         اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية (6)جدول رقم                            

الودائع لدى  السنة

 المصارف التجارية

إجمالي الودائع 

 الجارية

نسبة الودائع إلى 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

نسبة االئتمان المباشر 

الى الناتج المحلي 

 اإلجمالي

القروض 

 والسلف

2119 2806 2302 3203 700 702 

2101 7203 7001 3208 608 303 

2100 06 7202 3106 306 0002 
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  2533التقرير االقتصادي العراقي لعام / وزارة التخطيط 
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 سوق العراق لالوراق المالية

 
تحليددددددددق التنميددددددددة بيعددددددددد  ددددددددذا السددددددددوق مددددددددل الم سسددددددددات الداعمددددددددة لعمليددددددددة االسددددددددتثمار والمسددددددددا مة 

البنيددددددة االسددددددتثمارية وتشددددددجيع فهددددددو يسددددددهر بتلويددددددة االقتصددددددادية المسددددددتلرة والمسددددددتدامة فددددددي العددددددراق 
االمدددددددددوال الالزمددددددددددة  بندددددددددداء ر و  علدددددددددىمسددددددددداعدة الشددددددددددركات عبددددددددددر عمليدددددددددة تكددددددددددويل را  المدددددددددال 

سددددددوق حددددددرة  مددددددل  ددددددالللالسددددددتثمار وبمددددددا يعددددددزز مصددددددالل المسددددددتثمريل ويرتلددددددي بمسددددددتوى التندددددداف  
ورصدددددات  مندددددة تتسدددددر بالشدددددفافية، وقدددددد نجدددددل  دددددذا السدددددوق فدددددي الحصدددددول علدددددى ع دددددوية اتحددددداد الب

وسددددداعي الدددددى اكتسدددددا   6000واالتحددددداد االوربدددددي االسددددديوي للبورصدددددات عدددددار  6002العربيدددددة عدددددار 
 .ع وية االتحاد العالمي للبورصات

اندددد  يحددددق للمسددددتثمر المزايددددا وال ددددمانات  (33)وقددددد نددددص قددددانول االسددددتثمار الفصددددل الثالدددد  المددددادة 
والسددددددندات المدرجددددددة فيدددددد  وتكددددددويل االجنبددددددي التددددددداول فددددددي سددددددوق العددددددراق لددددددالوراق الماليددددددة باالسددددددهر 

 .المحافظ االستثمارية في االسهر والسندات
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 يوضح عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية ( 7)رقم  جدول
 عدد الشركات السنة
2112 04 
2112 03 
2111 10 
2111 11 

*2012 14 
 2111النشرة االحصائية السنوية / البنك المركزي العراقي *
 2112التقرير السنوي لعام / هيئة االوراق المالية *
هـــو ايقـــاف تـــداول الـــبعض منهـــا بســـب  عـــدم  2112ان ســـب  انخفـــاض عـــدد الشـــركات المدرجـــة فـــي عـــام * 

 تقديم مستلزمات االفصاح لهيئة االوراق المالية 
 

ــــــداول - ــــــا حجــــــم الت مليددددددار دينددددددار ( 103)مايلددددددار   6001فلددددددد بلدددددد   ددددددالل عددددددار  ام
( 400)مايلددددددار   6030مليددددددار دينددددددار وعددددددار ( 433)مايلددددددار   6000عراقددددددي وعددددددار 
 .مليار دينار ( 043)مايلار   6033مليار دينار و

بلردددددت الليمدددددة السدددددوقية للشدددددركات المدرجددددد  فدددددي سدددددوق العدددددراق لدددددالوراق الماليدددددة لنهايدددددة  -
عددددددددددل عددددددددددار % 1مليدددددددددار دينددددددددددار وبنسددددددددددبة ارتفدددددددددا  ( 0161)مايلددددددددددار   6036عدددددددددار 
6033. 

مليدددددددار ديندددددددار وبنسدددددددبة ان فددددددداض ( 104)مايلدددددددار   6036بلددددددد  حجدددددددر التدددددددداول لعدددددددار  -
 .عل العار السابق% 0بلرت 

مليددددددددار سددددددددهر ( 262)مايلددددددددار   6036بلدددددددد  عدددددددددد االسددددددددهر المتداولددددددددة  ددددددددالل عددددددددار  -
 .عل العار السابق % 61وبنسبة ارتفا   

 
 حجم التداول في سوق العراق لالوراق الماليةيوضح ( 2)جدول رقم 

 (مليار دينار)   
 حجم التداول  السنة

2112 103 
2112 433 
2111 400 
2111 043 
2012 104 
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 قطاع السكان وقوة العمل

   سدددددنويا وحسددددد   %6،0 حللدددددت اسدددددتلرارا عندددددد حددددددود حدددددافظ معددددددل النمدددددو السدددددكاني علدددددى نسدددددب
 .6033عار حتى  االحصاءات المتاح 

   عدددددار %  40الدددددى  6000عدددددار %  43سدددددنة مدددددل  30ان ف دددددت نسدددددبة الفئدددددة العمريدددددة اقدددددل مدددددل
 6000عددددددددار %  02سددددددددنة مددددددددل  24-30، فددددددددي حدددددددديل ازدادت نسددددددددبة الفئددددددددة العمريددددددددة   6033
العمريدددددة أمدددددا الفئدددددة . ، ممدددددا يعندددددي تزايدددددد اللدددددوة الدافعدددددة فدددددي االقتصددددداد 6033عدددددار  %02،0الدددددى 
، ازدادت  6000مددددددددل اجمددددددددالي السددددددددكال عددددددددار %  6،1فدددددددأكثر فلددددددددر تشددددددددكل نسددددددددبتها سددددددددوى  20
ــــــاد السياســــــات هــــــذا و واسددددددتلرار ا  6033عددددددار  6،0% ــــــى اعتم الصــــــحية يفســــــر الحاجــــــ  ال

 .السيما الوقائية منها

    6000عدددددددار % 60( و دددددددي الفئدددددددة المعرفدددددددة دوليدددددددا  ) سدددددددنة  64-30بلردددددددت نسدددددددبة فئدددددددة الشدددددددبا 
تنمويـــــة هادفـــــة لتحســـــين فـــــر  ممـــــا يتطلـــــ  سياســـــات  6033عدددددار % 60،6ارتفعدددددت الدددددى 

 .العمل والتعلم للشبا  

 

10% 

14% 

14% 

32% 

30% 

 مخطط يبين حجم التداول في سوق العراق 

1 

2 

3 

4 

5 

2552 

2552 

2535 

2533 

2012 



 

 22   3102الخارطة االستثمارية 

 

 
 

   00،0ان ف دددددددت الدددددددى  6000مدددددددل اجمدددددددالي السدددددددكال عدددددددار % 03شدددددددكلت نسدددددددبة الدددددددذكور  %
% 40،3الددددددددى  6000عددددددددار %  40لصددددددددالل االنددددددددا  التددددددددي ازدادت نسددددددددبتهر مددددددددل  6033عددددددددار 
 .6033عار 

   مددددددددل اجمددددددددالي السددددددددكال عددددددددار % 20 لتبلدددددددد ارتفددددددددا  نسددددددددبة السددددددددكال فددددددددي المندددددددداطق الح ددددددددرية
ممـــــا لدددددنف  السدددددن  % 13سدددددكال الريددددد  سدددددوى المدددددذكوره لنسدددددبة ال، فدددددي حددددديل لدددددر تشدددددكل 6000
 .السياسات المكانية لمتطلبات النمو المستدامالى  وجود حاج يفسر 
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 ملخص المحافظات

 (العاصمة) محافظة بغداد -

 بابلمحافظة  -

 محافظة ديالى -

 محافظة صالح الدين -

 محافظة واسط -

 محافظة كركوك -

 محافظة نينوى -

 محافظة اربيل -

 دهوكمحافظة  -

 السليمانيةمحافظة  -

 محافظة االنبار  -

 محافظة كربالء المقدسة -

 محافظة النجف االشرف -

 محافظة البصرة -

 محافظة ميسان -

 محافظة المثنى -

 محافظة الديوانية -

 محافظة ذي قار -
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 محافظة بغداد

  نبذة تاريخية
ر دجلة دوتلع على نه ورية العراق،دبرداد عاصمة جمه محافظة

 الوطل العربيوتعتبر أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر مدينة في 
وثاني اكبر مدينة في  سيا الرربية بعد مدينة بعد اللا رة  

وتعتبر برداد . جمهورية ايرال االسالميةطهرال عاصمة 
  ،اراتدددددو واللطدرق والجدة الطددددددد  لحركدددددددداء مهمدددالتلنلطة 

 اري دوالتجادي واالداري ددز االقتصددالمرك داددبر بردوتعت
 . في العراق وملر الحكوم  ليميدوالتع

ء والدارسيل لعدة قرول العلر على تنوع  في العالر وملتلى للعلما مل ا ر مراكزمثلت برداد واحده 
 ويمر في. ولمدينة برداد اللديمة اسماء عدة كالمدينة المدورة والزوراء ودار السالر . مل الزمل 

 (.الجزء الشرقي)والرصافة ( الجزء الرربي)الكرخ : المدينة نهر دجلة ، وينصفها الى جزئيل 
تز ر برداد بالكثير مل المعالر التاري ية والح ارية ، وا مها المدرسة المستنصرية ، والمساجد 

وبها االسالمية اللديمة ، واللصور االثرية ، والمتح  الوطني الذي ي ر ا ر االثار العربية والبابلية 
 . عدد مل الملامات الدينية

 كيلومتر مربع  4000 :المساحة 

  المدن الرئيسية : 

، ق داء ( 3)ء الصددراء الكاظميدة ، ق داء االعظميدة، ق داق اء الرصافة، ق اء الكدرخ، ق د
، ق دداء المدددائل ، ق دداء ابددي غريدد  ، ق دداء المحموديددة ، ق دداء التدداجي، ق دداء ( 6)الصدددر 
 الطارمية
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 :في بغداد الجسور

جسدددددر المثندددددى، جسدددددر االئمدددددة، 
جسدددددددر الرم دددددددال،  34جسدددددددر 
، جسدددر بدددا  المعظدددر، الحديددددي

جسددر الشددهداء، جسددر االحددرار، 
جسر السنع، جسر الجمهوريدة، 

تمدددددددددددددوز، جسدددددددددددددر  34جسدددددددددددددر 
الجادريددددددددة ، جسددددددددر الحسددددددددنيل، 

 .جسر الدورة

 الكثافة السكانية 

 مسددددددددمائة سددددددددبعة ماليدددددددديل و (  1،002،120 ) مايلددددددددار يبلدددددددد  عدددددددددد سددددددددكال مدينددددددددة برددددددددداد 
حددددددوالي يتركددددددز و  6031نسددددددمة حسدددددد  احصددددددائيات عددددددار  وسددددددتة وتسددددددعول الدددددد  وثمنمائددددددة وسددددددتول

اق دددددددية فدددددددي %  31 مددددددل سدددددددكال العاصدددددددمة فددددددي مديندددددددة بردددددددداد فددددددي حددددددديل يلطدددددددل حددددددوالي% 11
 .ونواحي العاصمة

مدددددددل  دددددددالل المعطيدددددددات أعددددددداله يت دددددددل إل الكثافدددددددة السدددددددكانية مرتفعدددددددة جددددددددا دا دددددددل الحددددددددود 
د مدددددل المجمعدددددات السدددددكنية وال  دددددذه الكثافدددددة السدددددكانية العاليدددددة بحاجدددددة الدددددى المزيدددددالبلديدددددة للعاصدددددمة 

 .متنوعةا رى قتصادية وانشطة ا

 

 االنشطة الرئيسية: 

  -:محافظة برداد في المجاالتتتركز ا ر االنشطة في 

تكريددر الددنفط والصددناعات ال فيفددة وال دددمات الماليددة وتصددنيع االطعمددة والتبدد  واألثددا  والطباعددة 
 .المواد الكيميائية والبالستيكية واألجهزة الكهربائية انتا  والبناء و 
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 االقتصادلمحة عن 
تعتبددر العاصددمة برددداد مركددز االنشددطة الرئيسددية والتجاريددة وتتركددز فيهددا ا ددر الصددناعات النفطيددة 

حلددددل نفددددط شددددرق برددددداد الددددذي ي ددددر اكبددددر احتياطيددددات ثابتددددة باال ددددافة الددددى العديددددد مددددل  ومنهددددا
 .والتب  الصناعات المتجددة والتلليدية ومنها صناعة الجلود والمنسوجات والسمنت

حيددددوي ورئيسددددي للتعددددامالت الماليدددد  والمصددددرفي  عبددددر اللطددددا  المددددالي  مركددددز  ددددي اي دددداوبرددددداد 
 وكذلع تتركز في  ا ر الجامعات والمددار  والمعا دد المت صصدة (العار وال اص)والمصرفي فيها

باال ددافة الددى شددبكة واسددعة مددل الطددرق والمواصددالت  ال اصددةوالعديددد مددل المستشددفيات العامددة و 
 .منها والمحليةو طوط النلل الدولية 

  
 البنى التحتية : 

شددبكة مددل الطددرق الرئيسددية السددريعة التددي تددربط مركددز العاصددمة بجنوبهددا وشددمالها وشددرقها   ندداع -
العاصددمة و  المملكددة االردنيددة الهاشددمية وغربهددا وا ددر  ددذه الطددرق  ددو الطريددق الدددولي الددرابط بدديل

ف دال  عدل الطريدق السددتراتيجي الدذي يدربط تركيدا والممتدد مددل مديندة زا دو فدي الشدمال الددى  بردداد
 .محافظة البصرة مرورا  بالعاصمة برداد 

وجددود عدددد مددل السددكع الحديديددة المهمددة التددي تددربط بدديل شددمال العددراق وجنوبدد  فهندداع  ددط سددكع  -
 ( البصرة –برداد )و ط سكع حديد ( الموصل –برداد )حديد 

يبعــد يقــع غــر  بغــداد و  الــذى ( مطددار برددداد الدددولي)واحددد مددل ا ددر المطددارات فدي العددراق وجدود  -
ف دددال عدددل شدددبكة مدددل ال طدددوط البريدددة التدددي تدددربط العاصدددمة بردددداد كـــم 16 مركـــز المدينـــ  عـــن

 .لكويت وايرال وتركيا وسوريااالسعودية و و بال طوط الدولية كاالردل 

 

 التربية والتعليم: 

والجامعدددة المستنصدددرية ( 3001تأسسدددت عدددار )لمديندددة بردددداد أربدددع جامعدددات  دددي جامعدددة بردددداد  
تأسسددت ) وجامعددة النهددريل( 3014تأسسددت عددار )والجامعددة التكنولوجيددة ( 3021تأسسددت عددار )

اصدددبحت  يئدددة  6003وفدددي عددار ( 3020تأسسدددت عددار )وم سسدددة المعا ددد الفنيدددة  (3010عددار 
مديندة ف دال الو نالع اي ا  عدد مل الجامعات والكليات ال اصة في جميع أنحاء . التعلير التلني

وعددد مدل المعا دد   مدرسدة ثانويدة 3014اكثدر مدل و مدرسدة إبتدائيدة  6300عل وجود أكثر مدل 
 .  تدري للالتلنية والفنية ومعا د 
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 األماكن السياحية: 

الددذي يعددرض  الددوطني العراقدديالعديددد مددل المتدداح  ومددل أ مهددا المتحدد   برددداد يوجددد فددي مدينددة
وفيهدا العديدد مدل  المتحد  البرددادي للفندول الشدعبيةو . الكنوز األثرية لح ارة بالد ما بيل النهريل

 . المساجد واأل رحة الدينية والكنائ  والكاتدرائيات

 
 دددددي مدددددل أ ددددددر  :المدرســـــة المستنصـــــرية .3

اإلسدددددددددالمي فدددددددددي العصدددددددددر جامعدددددددددات العدددددددددالر 
العباسددي، وقددد اكتسددبت أ ميددة  اصددة لتدددري  
اللرددة العربيددة وعلددور الددديل والفلددع والريا دديات 
والط  والصيدلة وكانت ت ر مستشفى  داص 

 .لتدري  طلبتها

المستنصددرية بسدداعتها المتميددزة التددي كانددت تحدددد الوقددت المدرسددة ومددل الناحيددة التاري يددة اشددتهرت 
 .وقتفلكيا ، فالى جان  تحديد الساعات كانت تعيل موا ع الشم  واللمر في كل 

 
احددددد األبنيددددة المهمددددة فددددي برددددداد مددددل   :القصــــر العباســــي .2

 .العصر العباسي الثاني قر  با  المعظر جهة النهر

-010)الدى ال ليفدة الناصدر لدديل ا   وينس  الباحثول بنداءه
 .(ر3660 -3310/  جري261

 
المرجانيددة التدددي تعدددر   تلدددع المدرسدددة :المرجانيـــة المدرســة .1

اليور بجامع مرجال ، بمنطلة الشورجة في شار  الرشيد ، وقد 
ل الددذي شدديد ا بهددذا االسددر نسددبة الددى أمدديل الددديل مرجددا سددميت
العصددر العباسدددي  انتهددداء ، أي بعدددر3101/ جدددري 101سددنة 

وكانددت أول عهددد ا تماثددل المستنصددرية مددل . بنحددو مائددة عددار
 .احتوا  ا على غر  للدراسة وإليواء الطلبة حي 
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مددل ابددرز معددالر برددداد سددور برددداد   : ســور بغــداد وابوابــ .4
ربعدة ذات الاالذي تبلورت اسدواره بت طديط مسدتدير والمددا ل 

االنعطدددا  بتسدددعيل درجدددة إلغدددراض دفاعيدددة وا دددتط المبددداني 
المديندة ليسدهل للندا  الوصدول اإلدارية والدينيدة البدارزة وسدط 

 .لها
 

مدينددة أثريددة  امددة و ددي أحدددى   :عقرقــوف .5
المدددددددددل التددددددددي بنيددددددددت وفددددددددق مفددددددددا ير العمددددددددارة 

كدددر مددددل  10البابليدددة علدددى مسدددافة  -السدددومرية
اما . الشمال الرربي من مركز مدينة برداد الى 

زمل تشييد ا فيعود لبداية اللرل ال ام  عشر 
بدددددامرمل الملدددددع كوريكدددددالزو األول الدددددذي . ر.ق

 .سميت باسم 

بنيددت علرقددو  علدددى م طددط كثيددر االسدددتطالة 
فددوق حجددر الكلدد  الطبيعددي وكانددت المدينددة تسددتلي المدداء مددل نهددر كبيددر كددال يترددذى مددل الفددرات 

أي قناة اإلل  الذي  صصوا ل  اكبر معابد المدينة و و اإلل  ( بيتي انليل )والذي اسماه البابليول 
 .ال الق وال  الهواء

امدا قاعددتها . عدل السدهل المحديط بهدا تدرم 01ال ابرز مدا تدراه  دي زقدورة المديندة إذ ترتفدع لنحدو 
 .فكانت مربعة 

 
مل المدل التاري ية المهمة التدي   :المدائن .2

ال فة الشرقية الى الجندو  تلور أطاللها على 
كددر، ويرجددع تدداري  10مدل مركددز برددداد بمسدافة 

تشدددييد ا الدددى حددددود اللدددرل الثددداني قبدددل المددديالد 
ومددل ابددرز معالمهددا الشا صددة طاقهددا الشددا ق 
و و جزء مل قصر كبير علدى ملربدة مدل نهدر 
دجلة ويرجدع عهدده الدى منتصد  اللدرل الثالد  

وق للمددديالد ويعتبدددر  دددذا الطددداق مدددل اكبدددر الطددد
المشيدة باالجر في العالر وأعال دا ، ال طدراز بنائد  متطدور عدل أسدالي  معماريدة عراقيدة عريلدة، 
ففكرة اإليوال جاءت متطورة عل األبنية العراقية اللديمة  ذ تعطدي واجهدات مددا ل المددل وبعدض 

 .اللصور األشورية تسلسال وا حا في تطور فكرة اإليوال
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 محافظة بابل

 نبذة تاريخية     
عاصمة البدابلييل ايدار حكدر  عرفت قديما محافظة بابل بانها

ير مدابيل النهدريل ي حي  كدال البدابليول يحكمدول اقدالحموراب
وحكمددددددت سدددددداللة البددددددابلييل االولددددددى تحددددددت حكددددددر حمددددددورابي 

 يالد فددي معظددر ملاطعددات مددابيلمددقبددل ال( 3106-3100)
 .النهريل 

ق الرئيسددددددية لالنتددددددا  وتعتبددددددر  ددددددذه المحافظددددددة مددددددل المندددددداط
 يةوتتمتددع المحافظددة بمجدداالت اسددتثمار  الزراعددي والرنيددة بددالمواقع التاري يددة االثريددة ومركز ددا الحلددة

 متعددة منها السياحة الدينية واالثرية والثلافية والثروة الحيوانية والزراعة
 المساحة 

  6كر(  0،601) بابلتبل  مساحة محافظة 
 المدن الرئيسة 

 الحلة ق اء  -

 الهاشمية ق اء  -

 االسكندرية  ق اء -

 المسي  ق اء -
 المؤشرات السكانية

 نسمة( 3،142،162)عدد سكال المحافظة 
  النشاط الرئيسي

 الصناعة -

 لمنسوجات ا -

 الماشية تربية  -

 الحبو  -

 التمور  -

 السياحة -
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 لمح  عن االقتصاد
فدددددي مدددددل االيددددددي العاملدددددة % 60التعتبدددددر الزراعدددددة مدددددل ا دددددر االنشدددددطة الرئيسدددددية فدددددي المحافظدددددة و 

ع انشدددددددط  ا دددددددرى لمجددددددداالت الدددددددكدددددددذلع فدددددددال  نقدددددددد وظفدددددددت فدددددددي اللطدددددددا  الزراعدددددددي ، المحافظدددددددة 
الشددددددددركة العامددددددددة لصددددددددناعة السدددددددديارات فددددددددي االسددددددددكندرية التددددددددي انتجددددددددت  ياكددددددددل صددددددددناعي  منهددددددددا 

الحددددددافالت وتجميددددددع المركبددددددات و ندددددداع العديددددددد مددددددل الشددددددركات العاملددددددة ومنهددددددا شددددددركة الصددددددناعات 
 .ة الميكانيكي

 
 التربية والتعليم 

اكثدددددر مدددددل و  ابتدائيددددة ةمدرسددددد 110اكثددددر مدددددل و  (جامعددددة بابدددددل)فددددي محافظدددددة بابددددل جامعدددددة واحددددددة 
 .  والعديد مل المعا د المهنية و مسة معا د اعداد معلميلثانوية مدرسة  100

 
 الصحة

  والعديد مل المراكز الصحيةمستشفيات  30في محافظة بابل 
 

 لتحتية البنى ا
متوجهدددددة فهدددددي مرتبطدددددة بعددددددة طدددددرق  وبالتددددداليمحافظدددددة تلدددددع مباشدددددرة الدددددى الجندددددو  مدددددل بردددددداد ال

الحلددددددددة مدينددددددددة نحددددددددو العاصددددددددمة ومندددددددداطق ا ددددددددرى مددددددددل العددددددددراق و ندددددددداع طريددددددددق مباشددددددددر يددددددددربط 
 .بمحافظات كربالء والنج  والديوانية وواسط 

 
  السياحة

كدددر شدددمال مديندددة 0تلدددع علدددى بعدددد  :اثـــار بابـــل 
فدددددي العدددددالر اللددددددير الحلدددددة وغددددددت أشدددددهر مديندددددة 

والحدددددددي  وأصددددددبحت أعجوبددددددة العددددددالر اللدددددددير وال 
سدددددديما بعددددددد اكبددددددر اتسددددددا  لهددددددا علددددددى يددددددد الملددددددع 

 026-200)البددددددددابلي المشددددددددهور نبو ددددددددذ نصددددددددر
وال ح دددددددددارة وادي ددددددددددددحتدددددددددى صدددددددددارت عن( ر .ق
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، وتعتبدددددددر أسدددددددوار ا وجنائنهدددددددا المعللدددددددة مدددددددل ( بابلونيدددددددا ) الرافدددددددديل جميعددددددد  ، تسدددددددمى بدددددددالد بابدددددددل 
 ا السبععجائ  الدني

 
، وبرجهدددددا المددددددر  عالمدددددة  كدددددر 30تلدددددع مديندددددة البدددددر  الدددددى الجندددددو  مدددددل الحلدددددة بز ددددداء  :البـــــرس

تحريدددددد  ألسددددددمها البددددددابلي ( البددددددر )شددددددا لة فددددددي الطريددددددق مددددددابيل الحلددددددة والكفددددددل واسددددددمها الحددددددالي 
كونهددددا كانددددت تلددددع " أو قددددرل البحددددر" سددددي  البحددددر"و ددددي صددددحيفة سددددومرية معنا ددددا " بورسدددديا"اللدددددير 

 .على حافة غدير أو بحيرة 
 

ـــــار كـــــي  كدددددر شدددددرق مديندددددة بابدددددل 2و الحلدددددةكدددددر مدددددل مديندددددة 31رعلى مسدددددافة تلدددددع  دددددذه االثدددددا :اث
 ال  الحر ( أيل بابا)و ي الزقورة ال اصة بهيكل " أنير كدرم "األثرية ومنها زقورة 
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 حافظة ديالى م

 نبذة تاريخية     

تنتشددددددر علددددددى مسدددددداحة بعلوبددددددة  ددددددي مركددددددز محافظددددددة ديددددددالى و  
مرافددق سددياحية ي مهدددا  تعدددومواقددع تراثيددة أبنيددة قديمددة  المحافظددة

مرقد النبي دانيال علي  السالر )مل أبرز  ذه المواقع ، و السيا 
سدد العظدير و  الزنددالو  تل شها و تل أبو أذينة و  تل أسمرو 

 وتتميز بالتلول  (الوندونهر  اللدير سراي بعلوبةو العباسي 
 . االثرية التي تعود الى بداية االل  ال ام  قبل الميالد 

 
 الموقع 

          الشددددددددرقي مددددددددل العددددددددراق مددددددددابيل  طددددددددي طددددددددول تلددددددددع محافظددددددددة ديددددددددالى فددددددددي الجددددددددزء الشددددددددمالي
ومركدددددز المحافظددددددة  مديندددددة بعلوبددددددة  والتدددددي تلددددددع شدددددمال شددددددرق   ( 42 - 44)وعدددددرض( 14-12) 

وتحدددددد ا محافظدددددات بردددددداد وصدددددال  الدددددديل مدددددل الردددددر  والسدددددليمانية مدددددل  كدددددر( 02)بردددددداد بمسدددددافة 
ر مددددددل  اللهددددددا مددددددل الشددددددرق ، وتمدددددد االسددددددالمية الشددددددمال، وواسددددددط مددددددل الجنددددددو  وجمهوريددددددة ايددددددرال

كركددددددوع والسدددددددليمانية  –طهددددددرال ، برددددددداد  –الطددددددرق الرئيسددددددية المعبدددددددة التددددددي تددددددربط مددددددابيل برددددددداد 
 .واربيل
 

 لمحة اقتصادية
يرتكددددز النشدددداط االقتصددددادي فددددي المحافظددددة علددددى الزراعددددة بسددددب  قربهددددا مددددل مصدددددريل رئيسددددييل 

لددددددوى العاملددددددة ونهددددددر العظددددددير و ندددددداع عدددددددد كبيددددددر مددددددل ال( فددددددر  رئيسددددددي مددددددل دجلددددددة ) نهددددددر ديددددددالى 
وتتركدددددز بسددددداتيل الن يدددددل حدددددول للمحافظدددددة تعمدددددل بالزراعدددددة ، تنمدددددو فدددددي بسددددداتينها زراعدددددة البرتلدددددال 

و ندددداع انتددددا  للتمددددور كمددددا وزراعددددة الزيتددددول والحنطددددة والشددددعير الملداديددددة وتمتددددد شددددماال الددددى كفددددري 
 .ومناحل العسل ومزار  االسماع  تشتهر المحافظة بتربية الدواجل والمواشي
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وتتميدددددددز معظدددددددر ارا ددددددديها ب صدددددددوبة التربدددددددة وانبسددددددداطها التدددددددي تجملهدددددددا سالسدددددددل جبدددددددال حمدددددددريل 
وزاكدددددرو  وبحيرتدددددي حمدددددريل والعظددددددير وبسددددداتيل الن يدددددل والفواكهددددددة ومدددددزار  ال  دددددراوات والحبددددددو  

 .   وعشرات المصانع والمعامل
 

 المساحة 
مدددددددل مجمدددددددو  % 4وتمثدددددددل نسدددددددبة ملددددددددار ا  6كدددددددر(  31210)تبلددددددد  مسددددددداحة محافظدددددددة ديدددددددالى 

 .مساحة العراق 
  

 :المدن الرئيسية 
 بعلوبة ق اء  -

 بلدروز ق اء   -

 ال الص ق اء   -

 الملداديةق اء  -

  انليل ق اء   -

 كفري ق اء  -
  

 المؤشرات السكانية
 نسمة( 3،400،406)عدد سكال المحافظة يبل  

 
 :والتعليم  التربية

واكثر ،  ابتدائية مدرسة 140بحدود اكثر مل  ي جامعة ديالى و جامعة واحدة توجد في المحافظة 
 . والعديد مل المعا د الفنية معا د العداد المعلميل 30و مدرسة ثانوية 400مل 
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 محافظة صالح الدين 

  تاريخية نبذة

 ومركز دددددددددا العريلددددددددة المحافظددددددددات مدددددددددل الددددددددديل صددددددددال  محافظددددددددة

 سددددددن  4000 قبددددددل الح ددددددارة ببدددددددء وجود ددددددا ارتددددددبط تكريددددددت

 العصددددددددور بكافددددددددة  مددددددددارا تاري هددددددددا اسددددددددتمر وقددددددددد تلريبددددددددا  

  رددددددددعص وحتى اللدير العراق عرفها التي التاري ية
  رددددددددددددددداالس بهذا المحافظة ميتدس . الرداالس لدماقب
 . االيوبي الديل صال  الى نسبة

 علدددددددي االمددددددداميل) ( ) العسدددددددكرييل األمددددددداميل مرقددددددددي بوجدددددددود الدددددددديل صدددددددال  محافظدددددددة تشدددددددتهر

 الجدددددددددامع )و الملويدددددددددة والمأذندددددددددة سدددددددددامراء فدددددددددي (السدددددددددالر عليهمدددددددددا العسدددددددددكري والحسدددددددددل الهدددددددددادي

 مدينددددددة اآلثددددددار ومددددددل دلدددددد  ابددددددو وجددددددامع العباسددددددية ال الفددددددة وقصددددددر العاشددددددق وقصددددددر (العباسددددددي

 فسددديل سدددهل علدددى الشدددمال جهدددة مدددل وتطدددل دجلدددة نهدددر علدددى الشدددرقاط فدددي وتلدددع التاري يدددة  شدددور

  الكندددددددائ مدددددددل والعديدددددددد الرا بدددددددات وديدددددددر تكريدددددددت روسدددددددو  الحاليدددددددة الشدددددددرقاط نددددددد مدي نهايتددددددد  فدددددددي
 سددددامراء مدينددددة شددددمال وتلددددع الصددددينية واللبددددة تكريددددت مدينددددة فددددي دجلددددة نهددددر جددددانبي علددددى الواقعددددة

 بلددددد مدينددددة فددددي الهددددادي علدددي االمددددار بددددل محمددددد السدددديد مرقدددد ووجددددود .العاشددددق قصددددر قددددر  الحاليدددة

 .المحافظة في المهمة الدينية المعالر مل و و

 الموقع

 تحددددد او  كددددر 320 بحدددددود عنهددددا وتبعددددد برددددداد العاصددددمة شددددمال فددددي الددددديل صددددال  محافظددددة تلددددع

 مدددددل وبردددددداد ديدددددالى و الشدددددرق مدددددل والسدددددليمانية وكركدددددوع الشدددددمال مدددددل وأربيدددددل نيندددددوى محافظدددددات

 كونهددددددا مهددددددر جررافددددددي بموقددددددع الددددددديل صددددددال  محافظددددددة تتمتددددددع .الرددددددر  مددددددل االنبددددددار و الجنددددددو 

 . والجنوبية الشمالية المحافظات بيل مواصالت علدة
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 :المساحة
  6كر60،101 بد الديل صال  محافظة مساحة تبل 

 
 :المدن الرئيسية 

  تكريت ق اء -
  الدور ق اء -
  سامراء ق اء -
  بلد ق اء  -
 بيجي ق اء -

 الطوز ق اء -

  الدجيل ق اء -
 

  السكان
  نسمة (3،110،632) بحدود الديل صال  محافظة سكال عدد يبل 

 صددددددناعة ، الحيدددددواني العلدددددد  ، الدددددنفط تكريدددددر ،الزراعددددددة، الحيوانيدددددة الثدددددروة) : الرئيســــــي النشـــــاط

  (االدوية
 

 : التحتية البنى
 و ندددددداع الدددددديل صدددددال  محافظددددددة عبدددددر مدددددري العددددددراق شدددددمال الدددددى الم ديددددددة رئيسددددديةال الطدددددرق احدددددد

 السددددددكع  ددددددط ال كمددددددا ا  غربدددددد واللددددددائر وحديثددددددة شددددددرقا   كركددددددوع محافظددددددة وبدددددديل بينهددددددا تددددددربط طددددددرق

 . تكريت مدينة  الل مل مري والموصل برداد بيل  الحديد
 

 : والتعليم التربية
  مدرسدددددددة 3042 مدددددددل اكثدددددددرو  ( تكريدددددددت جامعدددددددة ) واحددددددددة جامعدددددددة الدددددددديل صدددددددال  محافظدددددددة فدددددددي

والعديدددددددد مدددددددل المعا دددددددد  معلمدددددديل اعدددددددداد معهدددددددد 33و  ثانويدددددددة مدرسددددددة 100 مدددددددل اكثدددددددرو  ابتدائيددددددة
  .المهنيةوالمدار  
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  الصحية المؤسسات

 . عار طبي مركز  31 مايلار  و مستشفيات 0 الديل صال  محافظة في توجد

  السياحة

ــــــةم   مسددددددة ألمتددددددداد دجلددددددة لنهددددددر الشددددددرقي الجاندددددد  علددددددى سددددددامراء أطددددددالل تمتددددددد : ســــــامراء دين

 .العاشق قصرو  ، والملوية رالكبي الجامع : الجنو  والى سامراء مل ابتداء. كر وثالثيل

 ونهدددددددر والمتوكليدددددددة دلدددددد  أبدددددددي وجددددددامع الفروسدددددددية وسددددددداحة ال ليفددددددة بيدددددددت الملويددددددة شدددددددمال والددددددى 

   .الرصاصي
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  محافظة واسط

 لمحة تاريخية 

ت باسددددر مدينددددة واسددددط النهددددا تتوسددددط العددددراق كونهددددا يسددددم
 جريدددددة  11تلدددددع فدددددي وسدددددط  وشدددددر  فدددددي بناء دددددا قدددددديما عدددددار 

 جريدددددة لتكدددددول ملدددددرا جديددددددا الدارة  12وتدددددر بناء دددددا فدددددي عدددددار 
 البالد 

 
 الموقع

تلدددددع محافظددددددة واسددددددط فددددددي الجددددددزء الجنددددددوبي مددددددل المنطلددددددة الوسددددددطى مددددددل العددددددراق بدددددديل  طددددددي 
   16-713 13-10و طي عرض  12 -42 ، 44- 16طول 

و دددددي منطلدددددة سدددددهلية يعدددددد منا هدددددا انتلدددددالي بددددديل منددددداخ البحدددددر المتوسدددددط والمنددددداخ الصدددددحراوي 
كددددددددر عددددددددل العاصددددددددمة برددددددددداد  وتحددددددددد ا  316مركز ددددددددا مدينددددددددة الكددددددددوت وتبعددددددددد و الحددددددددار والجددددددددا  

 ،الجندددددددو  محافظدددددددة ميسدددددددال ومحافظدددددددة ذي قدددددددار مدددددددلمحافظدددددددات ديدددددددالى وبردددددددداد مدددددددل الشدددددددمال و 
  ، وتلدددددع إلدددددى شدددددرقها الحددددددود الدوليدددددة للعدددددراق مدددددع بابدددددل ومحافظدددددة الديوانيدددددة مدددددل الردددددر  ومحافظدددددة
، وبددددذلع فددددال محافظددددة واسددددط تتمتددددع بموقددددع جررافددددي اسددددتراتيجي للربهددددا االسددددالمية إيددددرالجمهوريددددة 

مددددددل معظددددددر محافظددددددات الوسددددددط والجنددددددو  والعاصددددددمة برددددددداد حيدددددد  يبلدددددد  متوسددددددط المسددددددافة بدددددديل 
مركدددددددددددددددددددز المحافظدددددددددددددددددددة و دددددددددددددددددددذه 

( 612)ات حدددددددددوالي المحافظددددددددد
كددددددر، ف ددددددال عددددددل قربهددددددا مددددددل 

المنفددددذ )أف ددددل منافددددذ التبددددادل 
جمهوريدددددددددددة مدددددددددددع ( الحددددددددددددودي

كددددددددر ( 10)االسددددددددالمية  إيددددددددرال
 . عل مركز المحافظة
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 الموارد الطبيعية

تتدددددوفر فدددددي المحافظدددددة مصدددددادر الدددددري حيددددد  يمدددددر نهدددددر دجلدددددة بهدددددا مدددددل الشدددددمال إلدددددى الجندددددو  
والتددددي يتفددددر  منهددددا نهددددر  3011عددددار  انشددددأتوفددددي مدينددددة الكددددوت تلددددع سدددددة الكددددوت الشددددهيرة التددددي 

الرددددرا  ونهددددر الدجيلددددة، و ندددداع مجموعددددة كبيددددرة مددددل اللنددددوات واألنهددددار األ ددددرى والتددددي يلددددع عليهددددا 
الزراعيددددددة محاصدددددديلها  تشددددددتهر المحافظددددددة بالزراعددددددة وابددددددرزالصددددددريرة، عدددددددد مددددددل النددددددواظر والسدددددددود 

، الشدددددعير، الدددددذرة الصدددددفراء، الشدددددل  أو الدددددرز ، اللطدددددل وز دددددرة الشدددددم  ف دددددال عدددددل زراعدددددة الحنطدددددة
معظددددددددر األرا ددددددددي المزروعددددددددة وال . المحاصدددددددديل األ ددددددددرى وال  ددددددددر والفواكدددددددد  بمسدددددددداحات واسددددددددعة

ر فدددددال المحافظدددددة تشدددددتهر كدددددذلع بتربيدددددة ف دددددال عمدددددا تلدددددد تعتمدددددد الدددددري سدددددواء السددددديحي أو بالواسدددددطة
واالغنددددددددار والمدددددددداعز  الحيوانددددددددات بحكددددددددر وجددددددددود اعددددددددداد كبيددددددددرة مددددددددل الماشددددددددية واالبلددددددددار والجددددددددامو 

  .والدجا  و ناع عدد مل احواض تربية االسماع
يشددددددكل نهددددددر دجلددددددة الددددددذي ي تددددددرق المحافظددددددة مددددددل الشددددددمال الددددددى الجنددددددو  وتفرعاتدددددد  والميدددددداه و 

ا   امدددددا  لتعزيدددددز التوجهدددددات الزراعيدددددة واالنتدددددا  الزراعدددددي فدددددي ظدددددل وجدددددود االرا دددددي الجوفيدددددة مصددددددر 
وبمسددددداحات واسدددددعة ممدددددا يجعدددددل منهدددددا محافظدددددة متميدددددزة فدددددي اإلنتدددددا  الزراعدددددي  الصدددددالحة للزراعدددددة 

بإنتاجهددددا العدددددالي لم تلددددد  ( والحيدددددواني  النبددددداتي)رفددددد سدددددلة الردددددذاء بنوعيهددددا وتمتلددددع دورا كبيدددددرا فدددددي 
وتندددددددت  ( والشدددددددعير والدددددددذرة وز دددددددرة الشدددددددم  والدددددددرز واللطدددددددل 7 الحنطدددددددة )ية المحاصددددددديل اإلسدددددددتراتيج

 .أصنا  متنوعة مل الفواك  وال  ر مل الحبو  و جيدة اصنا  

حلددددل األحددددد  فددددي ناحيددددة األحددددرار وحلددددل بدددددرة )كبيددددر كمددددا  ددددو فددددي  وللمحافظددددة احتيدددداطي نفطددددي 
بكميدددددات االحتيددددداطي مدددددل الرددددداز الطبيعدددددي المدددددرتبط  واحتيددددداطي( الموفليدددددة وحلدددددل شدددددي  سدددددعدوحلدددددل 

البدددددورع  الجدددددص، ،للصددددناعات االنشدددددائية مثدددددل االسدددددمنت النفطددددي وتتدددددوفر المدددددواد األوليدددددة األساسدددددية
وبكميددددددددات كبيددددددددرة إ ددددددددافة الددددددددى تددددددددوفر الحصددددددددى والرمددددددددل وبعددددددددض المعددددددددادل ( الدددددددد ....والطددددددددابوق 

 .اال رى غير المستثمرة لحد االل 
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 المساحة 

 6كر31،101تبل  مساحة المحافظة 

 الرئيسية المدن

 الكوتق اء  -
 الصويرة ق اء -

 الحي ق اء -

 العزيزية ق اء -

 السكان    

 .نسمة ( 3،614،014)قدر عدد سكال محافظة واسط   بد   

 التربية والتعليم 

 660واكثدددددر مدددددل  ابتدائيدددددة مدرسدددددة 100توجدددددد فدددددي محافظدددددة واسدددددط جامعدددددة واحددددددة و اكثدددددر مدددددل 
 .المهنيةوالعديد مل المعا د والمدار  معهد اعداد معلميل  36و ثانويةمدرسة 

 الصحة 

 مركز طبي عار  30مستشفى و 33توجد في محافظة واسط بحدود 
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 محافظة كركوك

 نبذة تاريخية 
كددددر شددددمال  600كركددددوع مدينددددة عريلددددة وقديمددددة تلددددع علددددى بعددددد 

بردددددداد بنيدددددت فدددددي األصدددددل كللعدددددة علدددددى تدددددل مددددددور ذي أربعدددددة 
جبدددددل زاكدددددرو  ونهدددددرى  زوايدددددا وت دددددر األمددددداكل الواقعدددددة بددددديل

عددددددود يريل و دلصددددددرير ودجلددددددة وسلسددددددلة جبددددددال حمددددددالددددددزا  ا
 .ر 0سنة ق 3200ى دتاري  مدينة كركوع إل

 وتشتهر مدينة كركوع بمعالمها االثرية حي  
التددددددي تحتددددددوى علددددددى المددددددزارات والمسدددددداجد وبلايددددددا لددددددبعض األبنيددددددة يوجددددددد فيهددددددا قلعددددددة كركددددددوع 

اآللدددد  الثالدددد  قبددددل المدددديالد  ددددذا باإل ددددافة إلددددى  واآلثددددار التددددي تعددددود إلددددى مطلددددع العصددددر التدددداري ي
 .موقعها الجررافي والتجاري

 
 الموقع 

تلع محافظة كركوع في منطلة جررافية مهمة بالجزء الفاصل بيل شمال العراق ووسط  وتحيط  
 .بها محافظات السليمانية واربيل و نينوى و صال  الديل و ديالى 

 المساحة
 .و  مساحة العراقمل مجم% 6،6وتمثل نسبة ملدار ا  6كر0212تبل  مساحة محافظة كركوع 

 المدن الرئيسية 

  اء كركوع ق -
 ق اء الحويجة -
 ق اء داقوق -
 ق اء دب  -

 السكان

 نسمة (3،112،001)ل  عدد سكال المحافظة مايلار ب
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 االنشطة الرئيسية 

  النفط 
  السمنت 
 الزراعة 

 البنى التحتية 

تلع في الطريق الرئيسي و مع المحافظات المجاورة تربطها بوجود طرق رئيسية مهمة المحافظة تمتاز 
 .الذي يربط العاصمة بشمال العراق 

جعدددددل مدددددل المديندددددة مركدددددز لتلددددداطع  الوسدددددطال موقدددددع المحافظدددددة اإلسدددددتراتيجي الدددددرابط بددددديل الشدددددمال و 
 .والعاصمة بردادمابينها ربط تي تال  يالحديدالطرق والسكع 

 :اقتصادية لمحة 
تتميدددددز محافظدددددة كركدددددوع بكونهدددددا غنيدددددة بموارد دددددا المعدنيدددددة ف دددددال عدددددل موارد دددددا الطبيعيدددددة فدددددالنفط 
يشدددددكل المحدددددور االساسدددددي لنشددددداطاتها االقتصدددددادية  اذ يوجدددددد فيهدددددا اكبدددددر حلدددددل نفطدددددي فدددددي العدددددراق 
الددددددى جاندددددد  ذلددددددع فانهددددددا تتمتددددددع بوجددددددود الردددددداز الطبيعددددددي والكبريددددددت كمددددددا وتتمتددددددع  ددددددذه المحافظددددددة 

ارا ددددديها الزراعيدددددة ووجددددددود العدديدددددد مدددددل االرا دددددي الزراعيددددددة الصدددددالحة لالسدددددتثمار الددددددى ب صدددددوبة 
جانددددد  وجدددددود ارا دددددي مرويدددددة التدددددي تشدددددمل ارا دددددي مستصدددددلحة وغيدددددر مستصدددددلحة وارا دددددي سددددديل 

  .وديمية تعتمد على االمطار 
يوجددددددد فددددددي كركددددددوع عدددددددة مصددددددادر مددددددل الميدددددداه الرئيسددددددية التددددددي تعتمددددددد عليهددددددا المحافظددددددة فددددددي     

 -:الصناعة ومل  ذه المصادرالزراعة و 
 نهدددر الددددزا  األسدددفل الددددذي يتفدددر  مندددد   مسددددة انهدددر صددددريرة فدددي ناحيددددة الدددزا   ددددمل ق دددداء -أ    

 .الحويجة 
 .جزء مل نهر دجلة في منطلة الزا  جنو  الحويجة باللر  مل مدينة الشع  -    
 .ويلار حاليا سد لتنظير المجرى المائى ( موسمي)نهر ال اصة  -    
 .االبار االرتوازية والسطحية  -د    
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 التربية والتعليم

مدرسددددة ابتدائيددددة  011توجددددد فددددي محافظددددة كركددددوع جامعددددة واحدددددة  ددددي جامعددددة كركددددوع واكثددددر مددددل 
 .مدرسة ثانوية والعديد مل المعا د والمدار  المهنية 111واكثر مل 

 الصحة 

 .مركز صحي عار 16مستشفيات واكثر مل  1فيها  

 يةالسياحاالماكن 

 في المحافظة الموجودة اآلثاراحدى اقدر  ي : لعة كركوكق
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 محافظة نينوى 

 نبذة تاريخية 
مدينة نينوى ذات تاري  عريق يرجع إلى االل  ال ام  قبل 

ي ددددددددددددوتعتبر  ذه المدينة احدى ا ر المدل التاري ية ف الميالد
االشورية في او  اطورية ر اق لكونها كانت عاصمة لالمبر الع

ذه دددددددددددددد  ددددددددددكتبات وتعدددددت اولى المددددددددتوسعها وفيها تاسس
 بعد  المحافظة ومركز ا الموصل ثاني اكبر مدل العراق

 .مل حي  مساحتها العاصمة برداد
  

 :الموقع 
  ،( كر 406)وتبعد عل برداد الجزء الشمالي الرربي مل العراق تلع محافظة نينوى في 

 
 :المساحة  

 (6كر12030)نينوى محافظة تبل  مساحة 
 

 المدن الرئيسية 
 ق اء الموصل -
 الحمدانية ق اء  -
 سنجار ق اء  -
 تلكي  ق اء  -
 البعا  ق اء  -
 تلعفرق اء  -
 ق اء الشي ال -
 ق اء الح ر -

 ق اء م مور -
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 السكان 
 .نسمة ( 1،031،630)مايلار  يبل  عدد سكال المحافظة 

 االنشطة الرئيسية 
 السمنتو منتجات االلبال و السكر و المنسوجات و االسفلت و النفط و الزراعة 

 البنى التحتية
 اق حيدددددد  يلتلددددددي فيهددددددا الطريددددددق الددددددرئي تلدددددداطع الطددددددرق فددددددي شددددددمال العددددددر  وتمثددددددل مركددددددزالموصددددددل 

المددددار مددددل برددددداد الددددى تركيددددا كمددددا يمددددر فيهددددا  ددددط السددددكع الحديددددد وفيهددددا اي ددددا مطددددار دولددددي وعدددددد 
 .مل الجسور المشيدة على نهر دجلة التي تربط جانبي المدينة االيسر وااليمل 

 التربية والتعليم 
مدرسددددددة ( 3020)اكثددددددر مددددددل نينددددددوى جامعددددددة واحدددددددة  ددددددي جامعددددددة الموصددددددل و محافظددددددة توجددددددد فددددددي 
مكتبددددددددة عامددددددددة ( 41)معا ددددددددد للمعلمدددددددديل و( 30)و ثانويددددددددة مدرسددددددددة ( 411)مددددددددل  اكثددددددددرو ابتدائيددددددددة 

 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنية
 

 االماكن السياحية 
يوجددددددددد الكثيددددددددر مددددددددل االمدددددددداكل السددددددددياحية فددددددددي 

ومددددددددل معالمهددددددددا جددددددددامع النبددددددددي يددددددددون  نينددددددددوى 
وجدددددددددامع ال  دددددددددر ومندددددددددارة الحددددددددددباء والنمدددددددددرود 

وتشددددددتهر بوجددددددود مدينددددددة  وقلعددددددة باشددددددطابيا كمددددددا
الرابدددددات السدددددياحية وسدددددد الموصدددددل ف دددددال  عدددددل 
وجددددددود العديددددددد مددددددل امدددددداكل العبددددددادة واال ددددددرحة 

 .الدينية لعدد مل االنبياء والر بال 
علددددى نهددددر دجلددددة شددددمال  ويلددددع :الموصــــل ســــد 

مدددددل   كدددددر 10طولددددد  حدددددوالي  ويبلددددد 3012كدددددر وقدددددد تدددددر انجدددددازه عدددددار  20مديندددددة الموصدددددل بحدددددوالي 
وقدددددد انشدددددأت  6كدددددر 660ي حدددددوال ومسددددداحة بحيرتددددد . ولرايدددددة الحددددددود العراقيدددددة التركيدددددة   موقدددددع السدددددد

  . الشلق السياحيةو المرافق عنده مدينة سياحية ت ر عدد مل 
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 محافظة اربيل 

 نبذة تاريخية

ــــــــلأو  أربيــــــــل كردسددددددددتال و ددددددددي عاصددددددددمة إقلددددددددير  ارب
و ددددددي رابددددددع مدينددددددة مددددددل حيدددددد  الكبددددددر فددددددي .  العددددددراق

وتبعدددددد عدددددل .  والموصدددددل والبصدددددرة برددددددادالعدددددراق بعدددددد 
كيلددددددددومتر وتلددددددددع مدينددددددددة  120حددددددددوالي  بردددددددددادمدينددددددددة 
إلددددى الرددددر  مددددل اربيددددل وتبعددددد عنهددددا حددددوالي  الموصددددل

حددددددوالي  السددددددليمانيةكيلددددددومتر وتبعددددددد عددددددل مدينددددددة  10
 .كيلو متر 336

 المساحة والمناخ

كددددددر مربددددددع وتلددددددع المحافظدددددة  ددددددمل السددددددهو  ذات مندددددداخ انتلددددددالي بدددددديل ( 31320)تبلددددد  مسدددددداحتها 
البحددددددر المتوسددددددط والمندددددداخ الصددددددحراوي تتميددددددز بددددددالبرودة الشددددددديدة وان فدددددداض معدددددددل الرطوبددددددة وتعددددددد 
اربيدددددل مدددددل المددددددل ذات اال ميدددددة التاري يدددددة عبدددددر العصدددددور ولكونهدددددا مركدددددزا ثلافيدددددا وح ددددداريا مدددددوثرا 

أي أربعدددددة ( أربيلدددددواو)تها إلدددددى االسدددددر اآلشدددددوري للمديندددددة فدددددي كردسدددددتال العدددددراق ويعدددددود اصدددددل تسدددددمي
 . لهة و ي كتابة عل المعابد اآلشورية المهمة في اربيل

 اهم المدن الرئيسية

تتدددددال  محافظدددددة اربيدددددل مدددددل عددددددة اق دددددي  رئيسدددددية  دددددى ق ددددداء اربيدددددل، ق ددددداء راونددددددوز ، ق ددددداء 
 .سورال ، ق اء  بات ، ق اء سهل اربيل، ق اء شلالوه

 السكان

 نسمة3،040،313عدد سكال محافظة أربيل يبل  

 

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/%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%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%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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 التربية والتعليم

تحدددددوي المحافظدددددة علدددددى عددددددد مدددددل المددددددار  االبتدائيدددددة والثانويدددددة منهدددددا مدرسدددددة شدددددويفات العالميدددددة 
وعلددددددددى العديددددددددد مددددددددل الجامعددددددددات والكليددددددددات والمعا ددددددددد الحكوميددددددددة باإل ددددددددافة إلددددددددى اال ليددددددددة أ ددددددددر 

ة، جامعددددددددة صددددددددال  الددددددددديل، جامعددددددددة الجامعددددددددات الحكوميددددددددة نددددددددذكر منهددددددددا جامعددددددددة  ددددددددولير الطبيدددددددد
امدددددددا اال ليدددددددة فندددددددذكر منهدددددددا كليدددددددة دجلدددددددة الجامعدددددددة، كليدددددددة جيهدددددددال الجامعدددددددة، الجامعدددددددة . كردسدددددددتال

 .اللبنانية الفرنسية الدارة االعمال وكلية عشق الطبية

 الصحة

مستشددددددفى ا ليددددددة فددددددي جميددددددع اال تصاصددددددات وعدددددددد مددددددل  30تحددددددوي المحافظددددددة علددددددى اكثددددددر مددددددل 
مستشدددددددددددفى اربيدددددددددددل التعليمدددددددددددي ، مستشدددددددددددفى  زادي ، )المركزيدددددددددددة منهدددددددددددا المستشدددددددددددفيات الحكوميدددددددددددة 

مستشدددددددفى رزكددددددداري ، مستشدددددددفى االطفدددددددال المركدددددددزي والعديدددددددد مدددددددل المراكدددددددز الصدددددددحية فدددددددي جميدددددددع 
 .االق ية والنواحي التابعة للمحافظة

 البنى التحتية 

تعتبددددر محافظدددددة اربيدددددل عاصددددمة اقلدددددير كردسدددددتال ومركددددز تجددددداري ولدددددديها  ددددط بدددددري سدددددتراتيجي مدددددع 
ود ايدددددرال ومركدددددز جومدددددال الحددددددودي للتبدددددادل التجددددداري الددددددولي علمدددددا  ال محافظدددددة اربيدددددل لدددددديها حدددددد

ر وفيهددددا اي ددددا مطددددار اربيددددل 360وشددددار   00وشددددار   20ثددددال  شددددوار  حوليدددد  تتمثددددل فددددي شددددار  
 .الدولي

 االماكن السياحية 

ـــــــل فدددددددي  أربيدددددددلتلدددددددع فدددددددي وسدددددددط مديندددددددة  قلعـــــــة أربي
يعددددددددددود تاري هددددددددددا إلددددددددددى عصدددددددددددر  العددددددددددراقكردسددددددددددتال 

المددددديالد،  االشدددددورييل والدددددى حدددددوالي االلددددد  األول قبدددددل
بنيددددددت أساسددددددا ألغددددددراض دفاعيددددددة حيدددددد  كانددددددت تعددددددد 

فدددددددددي تلدددددددددع الحلبدددددددددة  أربيدددددددددلحصدددددددددنا  منيعدددددددددا  لمديندددددددددة 
 . الزمنية

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

يلدددع الشددددالل بدددديل مددددينتي  ليفددددال وسددددورال علددددى  
كدددددددر حيددددددد  يلدددددددع بددددددديل جبلدددددددي كدددددددورع  36طدددددددول 

كددددددر عددددددل مصددددددي  شددددددلالوة  20ونددددددواذنيل ويبعددددددد 
وينحدددددددددر شددددددددالل كلددددددددي علددددددددي بيددددددددع مددددددددل مكددددددددال 

کدددددددر عدددددددل ( 310)مرتفدددددددع وبسدددددددرعة كبيدددددددرة يبعدددددددد 
ويعتبدددددددر مدددددددل المصددددددداي  الجميلدددددددة  اربيدددددددلمديندددددددة 

ر ( 100)فدددددددي اربيدددددددل وعمدددددددور العدددددددراق إذ يرتفدددددددع 
 .عل مستوى البحر 

 :شالالت بيخال

تعتبددددددددددددر واحدددددددددددددة مددددددددددددل أجمددددددددددددل المواقددددددددددددع  
السددددددياحية فددددددي العددددددراق وتتميددددددز بشددددددالالتها 
الهدددددددادرة وجمدددددددال مناظر دددددددا الطبيعيدددددددة تبعدددددددد 

كدددددددددددر عدددددددددددل مديندددددددددددة  30 دددددددددددذه الشدددددددددددالالت 
بي دددددال كمصدددددي  يحتدددددوي  راونددددددوز عرفدددددت

 .على شالالت رائعة ومناظر طبيعية

 

  :مصيف شقالوة

تشدددددددتهر المديندددددددة بمصدددددددائفها بشدددددددالالتها وطبيعتهدددددددا  
 . جبل سفيلالجبلية حي  انها تلع على سفل 

 

 

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

كردسددددددددتال  ددددددددي مدينددددددددة عراقيددددددددة تلددددددددع بددددددددإقلير  
يحدددددد ا مدددددل االتجا دددددات الثالثددددد  جبدددددال  العدددددراق

ممدددددددا يعطدددددددي المديندددددددة منظدددددددرا  البدددددددا وينحددددددددر 
فيهدددددا نهدددددر صددددددرير منبعددددد  سددددددد د دددددوع الكبيددددددر 
التدددددي  دددددي مدددددل أجمدددددل المنددددداطق السدددددياحي  فدددددي 
المديندددددددددة ولمحافظدددددددددة د دددددددددوع منددددددددداطق  البددددددددد  

 . جميل  سياحية
يعددددددود أصددددددل المدينددددددة إلددددددى العصددددددر الحجددددددري، 

اإلمبراطوريددددددددددددة وقددددددددددددد أصددددددددددددبحت جزئددددددددددددأ مددددددددددددل 
 . والرومال اإلسكندر الملدونيقبل أل تلع بيد  واأل مينية البابليةومل ثر  اآلشورية

 
 الموقع 

تعتبددددر محافظددددة د ددددوع مددددل  العددددراقأقصددددى شددددمال غددددر   كردسددددتالتلددددع محافظددددة د ددددوع فددددي إقلددددير 
المحافظدددددددددددات ذات اال ميدددددددددددة و اصدددددددددددة مدددددددددددل النددددددددددداحيتيل التاري يدددددددددددة والجررافيدددددددددددة، فدددددددددددال االثدددددددددددار 
والمنحوتددددددات المكتشددددددفة فددددددي تاللهددددددا وكهوفهددددددا تدددددددل علددددددى أ ميتهددددددا ف ددددددال عددددددل موقعهددددددا الجررافددددددي 
المتميددددددددز وذلددددددددع لوقوعهددددددددا علددددددددى حدددددددددود دولتدددددددديل إ ددددددددافة إلددددددددى مددددددددرور  ددددددددط مواصددددددددالت دولددددددددي 

والعدددددالر ال دددددارجي، وكدددددذلع مدددددرور  دددددط انبدددددو  الدددددنفط المدددددار  بتركيدددددا العدددددراقيدددددربط  اسدددددتراتيجي فيهدددددا
فدددددددي زاويتهدددددددا الشدددددددمالية الرربيدددددددة، تتميدددددددز محافظدددددددة د دددددددوع بت اريسدددددددها  تركيدددددددالدددددددى مدددددددل كركدددددددوع إ

المتنوعدددددة مدددددل جبدددددال شدددددا لة ، وتشدددددكل الحددددددود السياسدددددية مدددددع الجمهوريدددددة التركيدددددة باإل دددددافة إلدددددى 
 .موارد ا الزراعية والتي تشكل المنطلة الجنوبية للمحافظةالفسيحة والرنية ب السهول

 

 اهم المدن الرئيسية

تتدددددال  محافظدددددة د دددددوع مدددددل عددددددة اق دددددي  رئيسدددددية  دددددى ق ددددداء د دددددوع ، ق ددددداء زا دددددو ، ق ددددداء 
 .شي ال ، ق اء سميل ، ق اء بردرش، ق اء ناميدي

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/%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%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%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%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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 : السكان 

 نسمة 3،001،314يبل  عدد سكال محافظة د وع 
 

 والتعليمالتربية 
كليدددددة الزراعدددددة ، جامعدددددة )فدددددي محافظدددددة د دددددوع اكثدددددر مدددددل  مددددد  جامعدددددات وكليدددددات ا ليدددددة ا مهدددددا 

مدرسددددددددة ابتدائيددددددددة  440والعدددددددددد مددددددددل المعا ددددددددد التلنيددددددددة واالداريددددددددة و( د ددددددددوع، وجامعددددددددة كردسددددددددتال
 .مدرسة ثانوية والعديد مل معا د المعلميل والمدار  والمعا د المهنية  630و
 

 الصحة
مستشددددفيات عامددددة دا ددددل المحافظددددة والعديدددددد  0مستشددددفيات ت صصددددية ا ليدددددة و 0لددددديها اكثددددر مددددل 

 .مل المراكز الصحية في جميع االق ية والنواحي التابعة لها
 

 البنى التحتية 
تعتبددددر محافظددددة د ددددوع مركددددز تجدددداري مهددددر ومددددد ل ابددددرا ير ال ليددددل الحدددددودي مددددع تركيددددا مددددل ا ددددر 

اد ولددددددى المحافظدددددة  دددددط سدددددتراتيجي بدددددري مدددددل المدددددو % 40المعدددددابر الرئيسدددددية يدددددد ل مدددددل  اللهمدددددا 
 .يربط المحافظة بتركيا

 
 

 :االماكن السياحية 
 

  :مصيف سرسنك 
ر عل سطل البحر وأقصى درجة  3042كر ويبل  ارتفاع   362يبعد عل مدينة الموصل بنحو  

 درجة مئوية 14للحرارة في  صيفا 
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  :مصيف سوالف 
ر  3300كر ويرتفع  0مبلط ،ويبعد عل العمادية كر بطريق ( 322)يبعد عل مدينة الموصل بد

ر ويمتاز  60عل مستوى سطل البحر تص  في  المياه بهيئة شالالت رائعة عديدة يبل  ارتفاع  
 بكثرة الكهو  وأ مها كه  الصفي البديع الذي تظل  اشجار الجوز

 
 كهف جارستين

ض المصدددددددددادر الواقدددددددددع فدددددددددي وادي د دددددددددوع، والدددددددددذي ت كدددددددددده بعددددددددد( كهددددددددد  ذو اربعدددددددددة اعمددددددددددة) 
للمدددددد ر يل والبدددددداحثيل الددددددذيل زاروا المنطلددددددة ال تعتبددددددر مددددددل أقدددددددر الكهددددددو  التددددددي عدددددداش فيهددددددا 

 .اإلنسال بكل طبيعت 
وكمددددا ي كددددده المدددد ر يل بددددال تدددداري  كهدددد  جارسددددتيل يعددددود إلددددى اللددددرول الوسددددطى وأقدددددر وثائلهددددا 

إلددددى  و ندددداع تددددل باسددددتع وكمددددول والتددددي ترجددددع. سددددنة قبددددل المدددديالد 36000تعددددود إلددددى مددددل قبددددل 
تدددداري  الدولددددة الميتانيددددة الكورديددددة باإل ددددافة إلددددى تددددل مالتددددا وكهدددد   المتددددا فددددي شددددندو ا الواقعددددة 

 .جنو  مركز المحافظة والتي ترجع في تاري ها إلى زمل الميدييل االكراد
ومددددا يددددزال  ندددداع الكثيددددر مددددل الكهددددو  واالثددددار المنحوتددددة فددددي الصدددد ور والمواقددددع األ ددددرى التددددي 

 .تدل على قدمها
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 محافظة السليمانية 

علدددددددى الحددددددددود  العدددددددراقتلدددددددع فدددددددي الشدددددددمال الشدددددددرقي مدددددددل 
تلددددددددع علددددددددى  القلددددددددير كردسددددددددتالالعراقيددددددددة اإليرانيددددددددة وتتبددددددددع 

قدددددر عددددل سددددطل البحددددر إذ تسددددود الطبيعددددة  6100ارتفددددا  
الجبليددددددددة فددددددددي المحافظددددددددة إذ تددددددددزداد كلمددددددددا اتجهنددددددددا نحددددددددو 

وتبعددددددد عددددددل كركددددددوع شددددددرقا  إيددددددرالحدددددددود الشددددددرقية مددددددع ال
كيلددددددددو متددددددددر وعلددددددددى مسددددددددافة سددددددددتيل كيلددددددددومترا  مددددددددل  340

علدددددى  سدددددد دوكدددددالشدددددمالي غربدددددي مديندددددة السدددددليمانية يلدددددع 
 .في المدينة الزا  الصريرنهر 

 
 اهم المدن الرئيسية
السدددددليمانية مدددددل عددددددة اق دددددي  رئيسدددددية  دددددى ق ددددداء السدددددليمانية ، ق ددددداء قدددددره داا، تتدددددال  محافظدددددة 

ق ددددددداء شددددددداره زور، ق ددددددداء سددددددديد صدددددددادق ، ق ددددددداء حلبجدددددددة ، ق ددددددداء بنجدددددددويل ، ق ددددددداء رانيدددددددة ، 
 .ق اء دوكال ، ق اء دربندي ال، ق اء كالر ، ق اء جمجمال

 
 السكان 

 نسمة 3،161،600يبل  عدد سكال محافظة السليمانية 
 

  التعليم
التعلددددير فددددي السددددليمانية مجدددداني حالدددد  حددددال بليددددة مندددداطق العددددراق منددددذ االبتدائيددددة حتددددى الت ددددر  مددددل 

واكثدددددر مدددددل  مدرسدددددة ثانويدددددة 130مدرسدددددة ابتدائيدددددة و 200الجماعدددددة وت دددددر السدددددليمانية اكثدددددر مدددددل 
 العربيددددددددةوتدددددددددر  باللرددددددددات  3021التددددددددي تاسسددددددددت عددددددددار  جامعددددددددة السددددددددليمانيةمعهددددددددد مهنددددددددي و  30

  جامعددددة السددددليمانية وتددددر نللهددددا إلددددى اربيددددل باسددددر جامعددددة صددددال  الددددديل وقددددد تددددر افتتددددا واإلنكليزيددددة
وفدددددي عدددددار  الكرديدددددةباإل دددددافة إلدددددى  واإلنكليزيدددددة بالعربيدددددةوالتدددددي تددددددر  أي دددددا   3003الجديددددددة فدددددي 

التددددددي تعدددددددد أول الجامعدددددددات ذات تعلدددددددير  الجامعدددددددة األمريكيددددددة فدددددددي السدددددددليمانيةر تددددددر افتتدددددددا   6001
 .جامعات ا لية  2ولديها  اإلنكليزيةعالمي في العراق وتلور بالتدري  باللرة 

 
 

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
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/%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/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 الصحة
مستشددددفى حكددددومي والعديددددد مددددل  60مستشددددفى ا ليددددة وحددددوالي  31توجددددد فددددي المحافظددددة اكثددددر مددددل 

 .المراكز الصحية في جميع االق ية والنواحي واللرى
 

 البنى التحتية 
وفيهدددددددا مطدددددددار تعتبدددددددر محافظدددددددة السدددددددليمانية محافظدددددددة حدوديدددددددة لدددددددديها مركدددددددز تجددددددداري مدددددددع ايدددددددرال 

 .السليمانية الدولي
 

 االماكن السياحية 
 :  مصيف سرجنار

كدددددر عدددددل مركدددددز محافظدددددة السدددددليمانية وتكثدددددر  0يبعدددددد مصدددددي  سدددددرجنار 
فيدددددد  االشددددددجار والميدددددداه الددددددوافرة ومسدددددداحات الظددددددالل الواسددددددعة ويوجددددددد فددددددي 
 دددددذا المصدددددي  فنددددددق سدددددرجنار إ دددددافة إلدددددى عددددددة دور سدددددياحية وفندددددادق 

وتلدددددددير ال دددددددمات السددددددياحية لهددددددر وكازينو ددددددات معدددددددة ألسددددددتلبال السددددددوا  
 وكذلع مدل العا  ومنتز ات

  : بحيرة دوكان
كددددر  343و السددددليمانيةكددددر عددددل مدينددددة  13تلددددع  ددددذه البحيددددرة علددددى بعددددد  

نهددددددر علددددددى  سددددددد دوكدددددالوقددددددد اقيمددددددت بددددداللر  مددددددل  كركدددددوععدددددل مدينددددددة 
والجددددددل راحددددددة المصددددددطافيل انشددددددأ قربهددددددا مجمعددددددا سددددددياحيا  سددددددفلالددددددزا  اال

متكددددددددامال واسددددددددعا وصددددددددالة لالعددددددددا  وكددددددددازينو وسددددددددوقا عصددددددددريا لتددددددددوفير 
الحاجيدددددددددات الرذائيدددددددددة ومالعددددددددد  للكبدددددددددار والصدددددددددرار ومسدددددددددبحا ومرسدددددددددى 

 .للزوارق 
 :  شالالت احمد آوى
كيلدددددددومترا إلدددددددى أقصدددددددى شدددددددرق السدددددددليمانية محاذيدددددددا  10يلدددددددع علدددددددى بعدددددددد 

للحدددددود اإليرانيددددة ويعتبددددر نلطددددة الحدددددود مددددا بدددديل العددددراق وايددددرال حيدددد  ال 
المسدددددافة منددددد  إلدددددى الحددددددود اإليرانيدددددة التتجددددداوز النصددددد  سددددداعة بالسددددديارة 

متددددددددر فددددددددوق مسددددددددتوى سددددددددطل البحددددددددر ويلددددددددع  6000وارتفاعدددددددد  يفددددددددوق ال
المصددددي  فددددي وسددددط سلسددددلة مددددل الجبددددال الشددددا لة االرتفددددا  ويعتبددددر مددددل 

 ا ر األماكل السياحية في المدينة

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/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%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
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

 
 لمحة تاريخية 

تعددددددد محافظددددددة االنبددددددار مددددددل اكبددددددر محافظددددددات العددددددراق مسدددددداحة  
ومركز ددددددا الرمددددددادي وتلددددددع فددددددي الجهددددددة الرربيددددددة مددددددل العددددددراق 

تعددددر   وكانددددت .كددددر  300العاصددددمة برددددداد وتبعددددد عددددل 
 .3023ل عار قديما  باسر لواء الدلير قب

 
 الموارد الطبيعية

المدددنجر )اسدددت راجها بطدددرق منجميددد  تتدددوفر فدددي  محافظدددة االنبدددار  ال امدددات الصدددناعية التدددي يمكدددل 
ر فدددي غدددر  االنبدددار والدددذي يلدددد( عكددداز ) ثدددروات الرددداز الطبيعدددي والدددنفط مثدددل حلدددل غددداز و  (المفتدددو 

وتشدير تلدديرات  بدراء الدنفط الدى وجدود ( الريشة)وحلل غاز  ،1مليار قدر( 00) بحدود    ال زيل  في
ستكشددا  اكثددر لتلدددير كميددات ال ددزيل مكددامل نفطيددة فددي محافظددة االنبددار و ددي بحاجددة الددى عمليددات ا

تريليددول قدددر مكعدد  مددل الردداز الطبيعددي باال ددافة الددى  01وت ددر االنبددار نحددو وجدددواه االقتصددادية 
تريليددول قدددر مكعدد  مددل الردداز الطبيعددي  01المعدنيددة العديدددة كالددذ   وت ددر االنبددار نحددو الثددروات 

. ت والحديدددد واليورانيدددور والكبريدددت والف دددةباال دددافة الدددى الثدددروات المعدنيدددة العديددددة كالدددذ   والفوسدددفا
مدل الشدمال ( كدر  400) وكذلع وجود الموارد المائية التي تتمثل في نهر الفرات الذي يجدري لمسدافة 

وجود اربعة مسطحات مائية كبيرة  ي بحيدرات ف ال عل  ،الرربي الى الجنو  الشرقي في المحافظة
 .(بحيرة الثرثار وبحيرة الرزازة  – بحيرة سد حديثة –الحبانية ) 

وكددذلع وجددود مكددامل للميدداه الجوفيددة الصددالحة للسددلي الزراعددي فددي امدداكل عدددة مددل الصددحراء الرربيددة 
 .ووجود التربة ال صبة الصالحة للزراعة

 
 المساحة

 6كر311،161تبل  مساحة المحافظة بحدود
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 المدن الرئيسية اهم 
 الرماديق اء  -

 الفلوجة ق اء -
  يت اءدق  -
 حديثة  ق اء -
 عنة اءدق  -

 راوه ق اء -

 ق اء اللائر  -

 ق اء الرطبة -

 
 نسمة (3،011،334): السكان

 االنشطة الرئيسية 
  الحبو  زراعة 
  الماشية تربية 
   التمورانتا 
  االسمدة صناعة 
  السمنت صناعة 
  السيراميعصناعة 
  الزجا صناعة 

 
 البنى التحتية

توجددد فددي محافظدددة االنبددار سددكة حديدددد واحددده قادمدد  مدددل العاصددمة برددداد وتنتهدددي فددي منطلددة منددداجر 
يبلد   . وتست در  دذه السدكة لنلدل الب دائع والمسدافريل  ،( كر 066)عكاشات في اللائر ويبل  طولها 

 .محطات لنلل الب ائع( 0)محطة لنلل المسافريل و( 64)عدد المحطات في االنبار 
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  مدددرور السدددريع مدددل اطدددول الطدددرق الرئيسدددية فدددي محافظدددة االنبدددار ويبلددد  طولددد اليعتبدددر طريدددق 
 .التن   على حدود سوريا   -طريبيل  –رمادي  -فلوجة  –ويمتد مل برداد  .كر( 002)

   ق اء الرطبة  –منطلة عكاشات  –كر  يربط اللائر (  630) طريق ا ر يبل  طول . 

  كر ( 302)اللائر يبل  طول   -طريق حديثة . 
   السعودية على الحدود مع المملكة العربي ( كر  320)منفذ عرعر  –طريق  الن ي. 

المملكدددة العربيدددة  –سدددوريا  –المملكدددة االردنيدددة الهاشدددمية محافظدددة االنبدددار لهدددا حددددود مدددع ثالثدددة دول 
 .السعودية 
 :منافذ حدودية   ي( 4)توجد فيها 

 . المملكة االردنية الهاشميةيبيل مع منفذ طر  -
 .منفذ التن  مع سوريا  -
 .منفذ اللائر مع سوريا  -
 .فذ عرعر مع المملكة العربي  السعودية نم -

 
 التعليمالتربية و 

المعا دد   ا دافة الدى (جامعة الفلوجة) و  (جامعة االنبار )  جامعتيلتوجد في محافظة االنبار 
 مدرسددة 3042، و ندداع مايلددار  االنبددار فددر  ليددة وكليددة االمددار االعظددر الكليددات اوعدددد مددل ال التلنيددة
 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنية معا د اعداد معلميل 4و ثانويةمدرسة  420و ابتدائية

 
 الصحة  

مركدز ( 311)باال دافة الدى مايلدار   مستشدفى( 33)يبل  عدد المستشفيات في محافظة االنبار 
 .صحي عار
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  ةيلسياحااالماكن 

احدددددددددددى اجمددددددددددل البحيددددددددددرات  :حيــــــــــرة الثرثــــــــــارب
تشددددددكلت بعددددددد بنددددددداء . اإلصددددددطناعية فددددددي العدددددددراق

ألغدددراض الدددري والسددديطرة علدددى ميددداه  سدددامراء سدددد
يمكددددددددددددل . في ددددددددددددانات نهددددددددددددري دجلددددددددددددة والفددددددددددددرات

لرمدادي أو اليها مل برداد عبر الفلوجة وا الوصول
 .. مل سامراء

 
 

مليدار  1،1من فض يلع الى الجنو  مل مدينة الرمادي لردرض  دزل  ي عبارة عل : الحبانية بحيرة
مليار متدر مكعد  الدى نهدر الفدرات فدي موسدر الصديهود ويدتر الدتحكر فدي  دذا  6،1متر مكع  واعادة 

ببحيددرة الددرزازة جنوبددا  عددل طريددق جدددول   المشددرو  عددل طريددق سدددة الرمددادي وتتصددل بحيددرة الحبانيددة
مليددار  62 ددزل بحيددرة الحبانيددة الددى بحيددرة الددرزازة التددي تتسددع ل ددزل وتصددر  الميدداه الزائدددة عددل طاقددة 

 .وانشأت على  ذه البحيرة مدينة سياحية .تر مكع م
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 الء المقدسةبمحافظة كر
 

  نبذة تاريخية
يعددددددود تدددددداري  المدينددددددة الددددددى العهددددددد البددددددابلي ، ويددددددرى بعددددددض 

و دددددددي كلمدددددددة ( قدددددددر  االلددددددد )البددددددداحثيل ال كلمدددددددة كدددددددربالء يعندددددددي 
قيددددددل انهددددددا منحوتدددددد  مددددددل و اصددددددلها مددددددل البابليددددددة اللديمددددددة ، 

العربيددددة بمعنددددى مجموعددددة قددددرى بابليددددة ( كددددور بابددددل)كلمددددة 
 و ي ذات ارض ر وة نلية تحيط قديمة ، 

 رات ، دليها ماء الفددبها البساتيل الكثيفة ويس
 د دة مرقدالء الملدسدر معالر مدينة كربدوا 

ار الحسددددديل عليددددد  السدددددالر ومرقدددددد االمدددددار العبدددددا  عليددددد  السدددددالر ويلدددددع فيهدددددا اي دددددا حصدددددل داالمددددد
 .اال ي ر جنو  المدينة وقصر شمعول في عيل تمر ومنطلة كهو  الطار االثرية 

 
 الموقع

نهدر الفدرات و تحديط بهدا منداطق زراعيدة مهمدة  تلع محافظدة كدربالء فدي الجاند  االيمدل مدل
تلددع فددي حدديل . مددل ثددال  جهددات السدديما مددل الجهددة الشددرقية المحصددورة بينهددا وبدديل نهددر الفددرات 

بردداد، ويحدد ا مدل الشدمال محافظدة  كدر إلدى الجندو  الرربدي مدل العاصدمة 300المدينة على بعدد 
بابدل ومدل الردر  باديدة الشدار وأرا دي ومدل الشدرق محافظدة  النجد  االنبار ومدل الجندو  محافظدة

 .درجة  16درجة و ط عرض  44، وتلع المدينة على  ط طول السعودية المملكة العربية
 

 . 6كر 0014مساحة محافظة كربالء نحو  تبل  :المساحة
 
 :لمدن الرئيسية ا

 ق اء كربالء -

 عيل تمر ق اء  -

 الحسينية  ق اء -

 الحر  ق اء -

 الهندية  ق اء -
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 اال ي ر ق اء -

 طويري  ق اء -

 

 .  نسم  (3،014،126) يلار ماعدد سكال محافظة كربالء  يبل  :السكان

 االنشطة الرئيسية 
 السياحة 

  تكرير النفط 

 التمور 

  الحم يات 

  الزراعة 

  مصانع التعلي 
 

 :البنى التحتية 
مل برداد يمر عبر مل الجنو  يمرال في مدينة كربالء الطريق الممتد  طريلال رئيسياليوجد 

الى كربالء ثر يستمر عبر  بابلكربالء ويستمر عبر النج  وطريق   ر يمتد غربا  مل 
والمملكة االردنية الى المملكة العربية السعودية ( عرعر) جنو  االنبار الى المعبر الحدودي 

 .وسوريا  الهاشمية
 

 : التربية والتعليم 
ة مدرس 311و ابتدائية مدرسة 401في كربالء جامعتيل جامعة كربالء وجامعة ا ل البيت و 

 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنيةمعا د العداد المعلميل  0و ثانوية
 

ةيالسياحاالماكن    
 كربالء
كربالء مل المدل مدينة تعتبر 

للمدينة مكانة و . العراقية اللديمة
األمار  مرقد بحكر وجوددينية 

ومرقد االمار  فيها،(  )الحسيل 
ومل أ ر  العبا  علي  السالر

فيها   األماكل األثرية الموجودة
 : ي
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مل  يعد  ذا المعلر :حصن األخيضر
و و 7 األبنية األثرية الدفاعية الشا صة

مل المعالر العسكرية المميزة في العمارة 
اإلسالمية مل حي  التصمير والهندسة 
ال في العراق وحس  بل في الوطل 
العربي واإلسالمي يلع الحصل على 
طريق صحراوي يربط العراق بالعالر 

 .ال ارجي
 
 

بعد تلع  ذه البحيرة على   :الرزازة بحيرة
كر مل كربالء وعلى الطريق  31

 20الم دي الى اال ي ر ويبل  طولها 
 ذه البحيرة  تعدكر، 10كر وعر ها 

الواسعة الجميلة منطلة سياحية  امة 
يلصد ا الراغبيل في ممارسة شتى 
انوا  الريا ة المائية و واة صيد 

 . االسماع
  

تلع  ذه المدينة عيل تمر   :تمر عين
غربي كربالء على جنو  ( شثاثة)

و ي منطلة عريلة بما ( كر21) بعد
تحمل  مل اثار ح ارية ، وتعتبر ناحية 
عيل تمر اكبر واحة في اله بة الرربية 
اذ تشتهر برابات الن يل والبساتيل 
وتمتاز بجمال مناظر ا وبطي   وائها 
في فصلي الربيع وال ري  وغزارة 
ميا ها المعدنية التي تنسا  مل عيول 

شلة سياحية وفندق  60انشأ مجمع سياحي ي ر  وفي  ذه المنطلةة تزيد على ال مسيل طبيعي
 . ا افة الى حدائق واسعة  ومطعر
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 محافظة النجف االشرف

  نبذة تاريخية
النجدددد  مدينددددة تاري يددددة  وتمثددددل مركددددزا  ثلافيددددا  ودينيددددا  وتجاريددددا  

، وتلددددع علددددى رابيددددة مرتفعددددة فددددوق وزراعيددددا   امددددا  فددددي وسددددط العددددراق
ارض رمليدددددددة فسددددددديحة تطدددددددل علدددددددى الجهدددددددة الشدددددددمالية الشدددددددرقية 

ملبدددددرة وادي السدددددالر ومدددددل الجهدددددة الرربيدددددة علدددددى بحدددددر  علدددددى
  .النج  

 (  )ويوجد فيها مرقد االمار علي ابل ابي طال  
 ا  دو ي تستلبل المالييل مل الزوار مل كل بل

      .                                          العالر

 
 الموقع

 ددددددي احدددددددى المحافظددددددات التددددددي تلددددددع فددددددي وسددددددط جنددددددو  العددددددراق وتلددددددع علددددددى حافددددددة اله ددددددبة 
ر فدددددددوق مسدددددددتوى  10مديندددددددة كدددددددر وترتفدددددددع ال 323الرربيدددددددة وتبعدددددددد عدددددددل العاصدددددددمة بردددددددداد بحدددددددوالي 

 .كر 10كربالء بحوالي محافظة حد ا مل الشمال سطل البحر ت

 
 المساحة

 .6كر( 61،140)تبل  مساحة المحافظة بحدود 
 

 المدن الرئيسية 
 ق اء النج  -

 الكوفة ق اء  -

 ق اء المناذرة  -

 
 نسمة( 3،146،620): السكان 
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 االنشطة الرئيسية 
  السياحة 
  الزراعة 
  الماشيةتربية 
  التجارة 
 االنشاءات 

 :البنى التحتية
   محافظدددددةبابدددددل ثدددددر الدددددى  محافظدددددة بردددددداد جنوبدددددا  الدددددىمحافظدددددة وجدددددود طريدددددق رئيسدددددي يمتدددددد مدددددل 

 .النج  بمحافظة كربالء  محافظةالنج  كما يوجد طريق   ر يربط 

   مطار االمار علي الدولييوجد في المحافظة . 

 
 : التربية والتعليم

( 640)و ابتدائيدددددة مدرسدددددة( 042)و( جامعدددددة الكوفدددددة) النجددددد  جامعدددددة واحددددددة يوجدددددد فدددددي محافظدددددة 
 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنية معا د اعداد معلميل( 4)و  ثانوية ةرسمد
 

 الصحة

 و ناع العديد مل المراكز الطبية مستشفيات عامة  7توجد فى محافظة النج  
 
 :الماكن السياحية ا

 : (ع)مرقد االمام علي  .3

يعتبددددر مدددددل ا ددددر مواقدددددع السدددددياحة الدينيددددة الدددددذي يسدددددتلبل 
  .ا  مليول زائر سنوي( 40)حوالي 
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   :الرحبة خان .6

يلدددع  دددال الرحبدددة علدددى طريدددق الحددد  
اللدددددددددير بمنطلدددددددددة من ف ددددددددة بحددددددددددود 

حتددددددددى يصددددددددل الددددددددى قريددددددددة ( كددددددددر10)
وبندددددي  دددددذا ال دددددال بدددددالحجر . الرحبدددددة

 والجص 
 

 
 

   :منذرال قصر النعمان بن  .1

يعتبدددددر قصدددددر النعمدددددال مدددددل اللصدددددور التدددددي تعدددددود لمملكدددددة الحيدددددرة اللديمدددددة ودولدددددة المنددددداذرة 
والتددددي كددددال لهددددا شددددأل كبيددددر فددددي التدددداري  العربددددي فددددي عصددددر ماقبددددل اإلسددددالر  األ مينيدددديل

وقدددددد بليدددددت اثار دددددا شا صدددددة تسددددداير أحددددددا  التددددداري  وتصددددداحب  وترندددددى الشدددددعراء بأطاللهدددددا 
 . و ثار ا
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 محافظة البصرة 
 

  نبذة تاريخية
مددددددل حيدددددد  عدددددددد أكبددددددر مدينددددددة فددددددي العددددددراق  نيالبصددددددرة ثددددددا
وتعتبدددددددددددر عاصدددددددددددمة العدددددددددددراق االقتصدددددددددددادية ، السدددددددددددكال 

   ددددددددددددددددددددميناء العراق الوحيد المطل على ال ليو 
 للبصرة ي، ددددددددري الرئيسددددددددددددددددددددالعربي ومنفذه البح

 بالعديد اسماء كثيرة ا رى سميت بها وذكرت 
 زانددددددددة العددددددددر ، البصددددددددرة وبعددددددددد بنائهددددددددا سددددددددميت بأسددددددددماء كثيددددددددرة منهددددددددا ار العددددددددراق ، مددددددددل الكتدددددددد  

 .العظمى، البصرة الزا رة، ثرر العراق الباسر ، الفيحاء، قبة العلر
 

 الموارد الطبيعية
تز دددددر بحلدددددول الدددددنفط الرنيدددددة  فهددددديفدددددي العدددددراق  المهمددددد  تعتبدددددر  دددددذه المحافظدددددة مدددددل المحافظدددددات 

ومنهددددا حلددددل الرميلددددة وحلددددول الشددددعيبة وحلددددل غددددر  اللرنددددة وحلددددول مجنددددول، وبحكددددر موقعهددددا حيدددد  
فأنهدددددددا تعتبدددددددر مدددددددل المراكدددددددز الرئيسدددددددية لزراعدددددددة الدددددددرز، الشدددددددعير،  تلدددددددع فدددددددي سدددددددهول وادي الرافدددددددديل

اري  علدددددى أرض متبايندددددة الت دددددالمحافظدددددة  تلدددددعو الحنطدددددة، الدددددد ل، كمدددددا تشدددددتهر بتربيدددددة الماشدددددية، 
مددددا تحتويددددد  مدددددل طبلدددددا  لالسددددياحية  المحافظددددداتوتعتبددددر اي دددددا مددددل  .بدددديل سدددددهل و  ددددا  وصدددددحراء

 . ثار وا رحة دينية
 

 الموقع 
تلع في أقصى جنو  العراق على ال فة الرربية لشط العر  و و المعبر المائي الذي يتكول مل 

كر شمال مدينة الفاو، تبعد محافظة البصرة قرابة  330التلاء نهري دجلة والفرات في اللرنة على بعد 
المملكة مل كر عل مدينة برداد، لها حدود دولية مع كل  040كيلومترا عل ال لي  العربي و  00الد 

شرقا ، والحدود المحلية لمحافظة البصرة  االسالمية إيرالجمهورية السعودية والكويت جنوبا  و العربية 
وتعتبر البصرة ميناء  .المثنى غربا  محافظة ذي قار وميسال شماال ، و  تيتشترع مع كل مل محافظ

 .العراق االوحد ومنفذه البحري الرئيسي
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ع فددي الزاويددة الجنوبيددة الشددرقية مددل العددراق ولهددذا الموقددع أثددره فددي جعددل امددا موقعهددا الجررافددي فهددي تلدد
 . المحافظة  مل االمتداد الصحراوي الكبير في قارتي  سيا وافريليا وبالتالي سيادة المناخ الجا  

والبصرة في موقعها الجررافي  ذا ترتبط مع بلية محافظات العراق بطرق معبدة تتبايل أطوالها حس  
 .والبعد عنهااللر  

 
 6كر30،010تبل  مساحة المحافظة بحدود  :المساحة

 :المدن الرئيسية 
 (المركز)ق اء البصرة  -
 اللرنة ق اء  -
 الزبير  ق اء -
 أر قصر  ق اء -
 أبو ال صي  ق اء -

 الفاو ق اء -

 المدينة ق اء -

 نسمة  (6،241،104)ما يلار    :السكان  عدد 

 :االنشطة الرئيسية 

  والرازالنفط 
  والسكع الحديد البحريالشحل 
  الزراعة 
 الصناعات الرذائية  
 الصناعات الثليلة مثل الحديد والصل  واالسمدة والبتروكيمياويات 

 مصائد االسماع 
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 البنى التحتية 
البصرة ت ر كل موانئ العراق الستة ب منها الميناء العميق و ي بذلع ملتلى المواصالت محافظة 

المملكة االردنية يربط بيل  مل العراق و ناع طريق سريع رئي  الرئيسية في الجزء الجنوبي
والعراق يبدأ مل الحدود االردنية وينتهي بمحافظة البصرة كذلع ترتبط المحافظة بدولة  الهاشمية

افة الى وجود مطار الكويت مل  الل معبر صفوال الحدودي و و منفذ تجاري ورئيسي  ذا باال 
 .البصرة الدولي

 
 :لتعليم التربية وا

 ثانويةمدرسة ( 443)و ابتدائية مدرسة( 011)البصرة فيها جامعة واحدة  ي جامعة البصرة و
 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنيةمعهد العداد المعلميل ( 34)و
 

 :الصحة 
 . عار طبي مركز( 10) مستشفى مع وجود 30فيها 

 
 االماكن السياحية
  جزيرة السندباد

مل المناطق السياحية تعد  ذه الجزيرة 
وسط شط  وتلعالرائعة في البصرة 

العر  ملابل فندق شط العر  في 
المعلل وترتبط ب فتي الشط بجسر 

 . السندباد

فيها حدائق واسعة مزينة بنافورات  
جميلة وفيها منشات لراحة الزائر منها كازينو سياحي ودور سياحية لالقامة،  ذا باال افة الى 

 .الفندق العائر الراسي قر  الجزيرة والكازينو الواسعة التي انشئت في الطر  الجنوبي مل الجزيرة
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كر الى الشمال مل البصرة تلع مدينة اللرنة المكال االسطوري لشجرة 14وعلى بعد   :مدينة القرنة
المزار  وبساتيل الن يل ادر وجنة عدل حي  يلتلي دجلة والفرات ليصبا في شط العر  وحي  تكثر 

 . اصة

 
 كر الى الجنو  مل البصرة و ي 62تلع  ذه المدينة على شط العر  على بعد  :ابو الخصي  

بدر شاكر السيا  ومركز غابات الن يل التي تمتاز بمناظر ا   مدينة الشاعر الكبير المرحور
 .النادرة المثيل الجميلة 
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 محافظة ميسان 
 نبذة تاريخية 

فدددددي شدددددرق التدددددي تلدددددع  الجنوبيدددددة  دددددي احددددددى محافظدددددات العدددددراق 
نهدددددر وتلدددددع علدددددى العمدددددارة  مركز ددددداو الدددددبالد علدددددى الحددددددود االيرانيدددددة 

كاندددددددددددت تعدددددددددددر  بمحافظدددددددددددة  3012 دجلدددددددددددة ، وقبدددددددددددل عدددددددددددار
اصددددل تسددددمية ميسددددال يعددددود الددددى مملكددددة ال يعتلددددد . العمددددارة

 . ميسال لىميشال التي تحولت فيما بعد ا
 ع المتميز لها نواة لمدينة ومركز دالموقكل دحي  ش 

 كندر دددددددددددددددددتجاري مهر وات ذت كعاصمة لمملكة االس
ى والتددددددي تعنددددددي مجموعددددددة مددددددل اللددددددر ( دجلددددددة كددددددوره )الملدددددددوني ومددددددل التسددددددميات الشددددددائعة لميسددددددال 

 .الواقعة على امتداد نهر دجلة 
 

 الموقع
وتبعدددددد عدددددل العاصدددددمة علدددددى  دددددفا  نهدددددر دجلدددددة تلدددددع فدددددي اللسدددددر الجندددددوبي الشدددددرقي مدددددل العدددددراق 

 .الزراعيدددددددة واالسدددددددماع والماشدددددددية و دددددددي تمثدددددددل مركدددددددزا تجاريدددددددا للمحاصددددددديل كدددددددر400بردددددددداد بحددددددددود 
وطريددددددق ( كددددددر 600)بمسدددددداحة محافظددددددة واسددددددط البصددددددرة و محافظددددددة تددددددرتبط بطريددددددق رئيسددددددي مددددددع و 

 ، ويمددددددر فيهددددددا  ددددددط انابيدددددد  نفددددددط يمتددددددد مددددددل الجاندددددد  الشددددددرقيمحافظددددددة ذي قددددددار  ددددددر يمتددددددد الددددددى 
 .للمحافظة جنوبا الى البصرة والفاو

 
 المساحة

مدددددددل  مجمدددددددو  % (  1،1)  كيلدددددددومتر مربدددددددع و دددددددي تشدددددددكل نسدددددددبة  (  32016)تبلددددددد  مسددددددداحتها  
 .مساحة العراق

 
 المدن الرئيسية 

 (المركز) العمارةق اء  -

 الميمونة ق اء -
 علي الرربي  ق اء -
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 قلعة صالل ق اء -

 الكحالء ق اء -

 المجر ق اء -

 نسمة (3،060،126)يبل  عدد سكال المحافظة مايلار  : السكانعدد 
 االنشطة الرئيسية

  النفط 
  الزراعة 
 لماشيةتربية ا  
 الصناعات الزراعية  
  السكر  انتا 
  الورق انتا  

 
 :التربية والتعليم 

  ثانويددددددة ةرسددددددمد( 314)و ابتدائيددددددة مدرسددددددة( 232)جامعددددددة واحدددددددة و توجددددددد فددددددي محافظددددددة ميسددددددال
 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنية معلميلمعا د اعداد ( 4)و
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 محافظة المثنى
 

  :نبذة تاريخية 
فدددددددي االلددددددد  ال دددددددام  ( الوركددددددداء ) يمثدددددددل ظهدددددددور مديندددددددة 

قبدددددددددل المددددددددديالد ، االنتلدددددددددال االول الدددددددددى حيددددددددداة االسدددددددددتلرار 
وبدايدددددة ظهدددددور نظددددددار الحكدددددر والكتابددددددة واللدددددوانيل المنظمددددددة 

الميددددداه  وتدددددوفيرللحيددددداة االجتماعيدددددة ، وللدددددد لعبدددددت الزراعدددددة 
دورا حاسددددددما فددددددي اسددددددتيطال السددددددومريول فددددددي  ددددددذه البلددددددا   

تتميدددددز . تدددددزال اثار دددددا قائمدددددة حتدددددى االل الواقامدددددة ح دددددارة 
( 20)وتلددددع اثددددار الوركدددداء علددددى بعددددد  بالزراعددددة وتواجددددد اللصددددور والمعابدددددامتددددداد باديتهددددا بالمنطلددددة 

  .كر الى الشمال الشرقي مل مدينة السماوة 
 

 الموارد الطبيعية
الصدددددناعي لالسدددددتثمار و اصدددددة فدددددي اللطدددددا  يعيدددددة والبشدددددرية بالطتتصددددد  المحافظدددددة بتدددددوفر المدددددوارد 

لمددددا فيهددددا مددددل المددددواد ال ددددار المتددددوفرة ور يصددددة الكلفددددة اسددددت راجا وانتاجددددا كاالحجددددار الكلسددددية التددددي 
تسددددددددت در فددددددددي صددددددددناعة االسددددددددمنت وكددددددددذلع ترسددددددددبات مركبددددددددات الكلددددددددور والصددددددددوديور علددددددددى شددددددددكل 

بسددددددداتيل الن يدددددددل  ةوتمتددددددداز المحافظدددددددة بكثدددددددر  كمدددددددا مركبدددددددات ملحيدددددددة تسدددددددت در فدددددددي صدددددددناعة الملدددددددل
 .لمتميز بلربها مل بحيرة ساوه وبعض المرافق السياحية والموقع السياحي ا

 
 الموقع

تلددددع محافظددددة المثنددددى جنددددو  العددددراق وعلددددى اطددددرا  السددددهل الرسددددوبي وتتبددددايل معظددددر اجزاء ددددا     
نهدددددر  ويمدددددر مدددددل  اللهدددددا، فدددددوق سدددددطل البحدددددر ( متدددددرا  660 – 10) بارتفاعدددددات تتدددددراو  مدددددا بددددديل 

وتلدددددع علدددددى ويعدددددد المصددددددر المدددددائي الوحيدددددد الغدددددراض ري المحاصددددديل الزراعيدددددة الفدددددرات وتفرعاتددددد  
كدددددر عدددددل العاصدددددمة بردددددداد جنوبدددددا  وتعدددددد ثددددداني اكبدددددر محافظدددددة بعدددددد االنبدددددار مدددددل حيدددددد  610بعدددددد 

 .المساحة وذات طابع صحراوي ومركز ا ق اء السماوة 
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 المساحة
العدددددراق فيمدددددا مدددددل مسددددداحة %  36تمثدددددل و (  6كدددددر 03،140)  ة محافظدددددة المثندددددىمسددددداحتبلددددد  

مدددددددل مسددددددداحة  كدددددددر مربعدددددددا 41000حدددددددوالي  ةالتدددددددي تمثدددددددل منطلدددددددة شدددددددب  صدددددددحراوي تشدددددددرل الباديدددددددة
 .الكلية للمحافظة مساحة المل %  10التي ترطي  المحافظة

     
 المدن الرئيسية 

 (المركز)ق اء السماوة  -

 ق اء الرميثة  -

 ق اء ال  ر  -

 ق اء السلمال  -

 
 نسمة( 722,274)يبل  عدد سكال المحافظة مايلار  : عدد السكان 

 االنشطة الرئيسية 
  الزراعة 
  المنسوجات 
  المنتجات النفطية والتكرير 
 تربية المواشي 
 الصناعات االنشائية و اصة السمنت  

 

 البنى التحتية 

محافظدددددة تمتلددددع المحافظدددددة موقعدددددا حيويدددددا فدددددي جندددددو  العدددددراق وعلدددددى الطريدددددق الددددددولي بددددديل  -
 . البصرة والمملكة االردنية الهاشمية

 . ووجود محطة صيانة لللطارات والعربات( بصرة  –برداد )  ط السكع الحديدية  -

 . ال  برميل في اليور 10مصفى نفط بطاقة  -

عبدددددر محافظدددددة المثندددددى الدددددى البصدددددرة محافظدددددة مدددددرور ال دددددط االسدددددتراتيجي لنلدددددل الرددددداز مدددددل  -
 .  بردادمركز العاصمة 
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 :والتعليم التربية 

ة رسددددددمد( 360)و ابتدائيددددددة مدرسددددددة( 400)توجددددددد فددددددي محافظددددددة المثنددددددى جامعددددددة واحدددددددة و
 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنية معا د اعداد معلميل( 1)و ثانوية

  
 االماكن السياحية

 دددددي بحيدددددرة مرللدددددة ذات مددددداء مدددددالل تلدددددع فدددددي محافظدددددة المثندددددى جندددددو  العدددددراق  :بحيـــــرة ســـــاوة 
كيلددددومترات مددددل مدينددددة السددددماوة ، البحيددددرة محاطددددة بحددددائط كلسددددي طبيعددددي يعيددددد علددددى بعددددد عدددددة 

 .غلق نفس  عند كسره لسرعة تصل  المادة الكلسية الموجودة بالماء
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 محافظة الديوانية 
 

 نبذة تاريخية 
 ددددي إحددددى محافظدددات الفدددرات األوسدددط التددددي ي دددمها سدددهل  

ظهددر اسددر مدينددة الديوانيددة فددي اللددرل الثدددامل العدددراق الرسددوبي 
ويمدددر بهدددا نهدددر الفدددرات يعدددر  بشدددط  ،عشدددر المددديالدي 

منددددددداطق الوتمتددددددداز الديوانيدددددددة ب صدددددددوبة الديوانيدددددددة،  
الزراعيددة المحيطددة بهددا ممددا ي  لهددا أل تكددول سددلة 

 ة بصورة  داصة ددكال المنطلدالرذاء لس
 .والعراق بصورة عامة

 
 الموقع 

و ددددددي احدددددددى المثنددددددى والنجدددددد   محددددددافظتيتلددددددع محافظددددددة الديوانيددددددة فددددددي جنددددددو  العددددددراق وتتوسددددددط 
محافظدددددات الفدددددرات االوسدددددط ويمدددددر بهدددددا نهدددددر الفدددددرات وتمتددددداز بالزراعدددددة كزراعدددددة الدددددرز والمحاصددددديل 

 اال رى 
 

 6كر 1،001  تبل  مساحة المحافظة بحدود : المساحة
 

 المدن الرئيسية 
 (المركز) ق اء الديوانية -

 الشامية ق اء  -
 عفع  ق اء -
 ابو ص ير  ق اء -
 الحمزة ق اء -
 غما  ق اء -

 
 نسمة (3،601،361) يبل  عدد سكال المحافظة مايلار  :السكان عدد 



 

 73   3102الخارطة االستثمارية 

 

 االنشطة الرئيسية 

 (وفي ملدمتها الرز) الزراعة 

 الصناعات الرذائية 
 الصناعات النسيجية  
  (اطارات العجالت)الصناعات المطاطية 

 تربية الماشية 
 

 البنى التحتية 

 ندددداع طريددددق رئيسددددي يمتددددد جنددددو  برددددداد الددددى الديوانيددددة و ددددط سددددريع متعدددددد المسددددارات يمتددددد عبددددر 
 .محافظة وكذلع  ط سكع العراق الرئيسي مل الشمال الى الجنو  ال
 

 :التربية والتعليم 
( 4)و ة ثانويدددددددةمدرسددددددد( 663)و ابتدائيدددددددة مدرسدددددددة( 213)جامعدددددددة واحددددددددة وتوجدددددددد فدددددددي المحافظدددددددة 

 . والعديد مل المعا د والمدار  المهنية معا د اعداد معلميل
 

 : الصحة 
 طبي عار  مركز( 30)اكثر مل مستشفيات و ( 0)الديوانية فيها محافظة 
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  ارمحافظة ذي ق

 ومركز دددددددا الناصدددددددرية  دددددددي احددددددددى محافظدددددددات جندددددددو  العدددددددراق
والددددددالئل التاري يدددددة تشدددددير الدددددى ال  دددددذا االسدددددر موجدددددود مندددددذ اللددددددر 

وتلدددددع فيهدددددا بعدددددض المواقددددددع االثريدددددة مثدددددل مديندددددة اور اللديمددددددة 
الد و ددددددددددي االرض التددددددددددي كددددددددددال ددددددددددددسددددددددددنة قبددددددددددل المي 0000

 .يسكنها السومريول واالكديول
 

 الموقع 
 نهر بمحاذاة تلع المحافظة مساحة غل او  العراق مل الجنوبي الجزء قل  في قار ذي محافظة تلع

 اولى فيها واس  االنسال استوطنها التي المناطق اقدر مل المحافظة وتعتبر الررا  ونهر الفرات

  .اوغير  ولكش اور كمدينة اللديمة والح ارية االثرية المعالر  البشرية الح ارات
 6كر31،262تبل  مساحة المحافظة بحدود : المساحة

 
 المدن الرئيسية 

 (المركز) الناصرية ق اء -

 قلعة سكر  ق اء -
 الرفاعي  ق اء -
 الشطرة  ق اء -
 سوق الشيوخ ق اء -

 
 نسمة (3،010،111) يبل  عدد سكال المحافظة مايلار  :السكانعدد 
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 االنشطة الرئيسية 

 الزراعة  -

 (الهندسية والنسيجية)الصناعة  -

 إنتا  النفط والراز -

 تربية الماشية -

 صيد االسماع -
 

 نى التحتيةبال
 األ درى بالمحافظدات تربطهدا التدي والمواصدالت الطدرق مدل جيددة بشدبكة قدار ذي محافظدة تتمتدع

  :و ي البرية الطرق مل عدد يوجد حي  المجاورة

  السريع الدولي البصرة- برداد طريق

 الكوت -الناصرية طريق -

 الديوانية -الناصرية طريق -

  السماوة- الناصرية طريق -

  العمارة- الناصرية طريق -

 .بردادبالعاصمة  البصرةمحافظة  يربط الذي الحديد السكع  ط بالمحافظة يمر كما

 
ـــة و  ـــيم التربي توجدددد فدددي المحافظدددة جدددامعتيل حكدددوميتيل  مدددا جامعدددة ذي قدددار فدددي مركدددز  :التعل

 ابتدائيدددددددددة مدرسدددددددددة (3311)و نددددددددداع مايلدددددددددار  المديندددددددددة وجامعدددددددددة سدددددددددومر فدددددددددي ق ددددددددداء الرفددددددددداعي 
 .والعديد مل المعا د والمدار  المهنية معا د اعداد معلميل 1و مدرسة ثانوية( 431)و
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 المناطق االستثمارية في العراق
بدأت الهيئة الوطنية لالستتممار برنامجتا 

العتتتتتداد أليتتتتتة ونظتتتتتام أنشتتتتتاء المنتتتتتاط  

االستممارية االمنة أستنادا الت  نتا المتادة 

 31متتن قتتانون االستتتممار رقتتم ( ستتابعا/2)

المعتتدل وذلتتك بالتعتتاون متت   2557لستتنة 

منظمتتتتتة التعتتتتتاون االقتصتتتتتادي والتنميتتتتتة 

(OECD. ) 

فقتتتد قامتتتت الهيئتتتة الوطنيتتتة لالستتتتممار 

بصياغة أستراتيجية للمناط  االستممارية في العرا  بالتعاون م  برنتام  االستتممار فتي 

 الشر  االوسط وشتمال أفريقيتا لمنظمتة التعتاون االقتصتادي والتنميتة وتتم أعتداد مستودة

للمبادىء العامة لدراستة الجتدوى التتي تتعلت  بموقت  المنطقتة االستتممارية التجريبيتة فتي 

محافظة بابل وكذلك مسودة تقييم لحماية االستممار من اجل المستممرين فتي العترا  كمتا 

حشد البرنام  عدد من االستشاريين والمحامين والخبراء الماليين والمستتممرين لالستهام 

راتهم فتتتتي تحديتتتتد الشتتتتروط واالوقتتتتا  التتتتتي تحقتتتت  جتتتتدوى بوجهتتتتات نظتتتتر م وخبتتتت

 . االستممارالكبير

واالن بصددددد اسدددتكمال المتطلبدددات ليدددتم تايئتادددا وعرضددداا مدددن ضدددمن المنددداطق 

 :االستثمارية االمنة وهي

 .منطقة خور الزبير / المنطقة االستممارية في محافظة البصرة -

 .حطينمنظقة / المنطقة االستممارية في محافظة بابل  -

 .قرب المطار الدولي  /المنطقة االستممارية في محافظة بغداد  -

 .المنطقة االستممارية في محافظة االنبار  -

بتتين محتتافظتي النجتت  )المنطقتتة االستتتممارية فتتي منطقتتة الفتترات االوستتط  -

 (.االشر  ومحافظة كربالء المقدسة

 .المنطقة االستممارية في محافظة نينوى  -

 .مخيم العرا  الجديد/ في محافظة ديال  المنطقة االستممارية  -
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 ملخص القطاعات

 قطاع النفط والغاز .1
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 قطاع النفط والغاز  .1

مدددددددددل  كبيدددددددددرةيمتلدددددددددع العدددددددددراق احتياطدددددددددات 
الددددنفط والردددداز و ددددو واحددددد مددددل المصددددادر الواعدددددة 

فددددي العددددالر التددددي ال  مددددل مددددوارد الهيدددددروكربونات 
تددددزال غيددددر مطددددورة بشددددكل كبيددددر بعددددد علددددود مددددل 
قلدددددددة االسدددددددتثمارات بسدددددددب  الحدددددددرو  والعلوبدددددددات 

علددددددى ، ال ا ميدددددة الددددددنفط ال تلتصدددددر االقتصدددددادية
دوره فدددددي تنميدددددة العدددددراق ولكدددددل يتعددددددى ذلدددددع الدددددى 
الدددددددددور الددددددددذي يمكددددددددل ال يلعبدددددددد  علددددددددى مسددددددددتوى 

عزيز ددددددا مسددددددتلبال  سددددددوق الددددددنفط العالميددددددة بحكددددددر االحتياطددددددات النفطيددددددة التددددددي يتمتددددددع بهددددددا ويمكددددددل ت
يسددددتجي  لتطددددور الطلدددد  علددددى الطاقددددة حيدددد  يتوقددددع  ددددالل العلددددد اللددددادر ال يكددددول  لكوندددد  اكثددددر بلدددددا  
حيدددددد  يسددددددا ر  ددددددذا اللطددددددا  فددددددي النددددددات  المحلددددددي الثدددددداني للددددددنفط ال ددددددار عالميددددددا   العددددددراق المصدددددددر

فدددددي امدددددا معددددددل النمدددددو  %(00)بنسدددددبة مايلدددددار   6036االجمدددددالي باالسدددددعار الثابتدددددة و دددددالل عدددددار 
عدددددددددددل  العدددددددددددراق يبحددددددددددد  و (%2،2)هدددددددددددذا اللطدددددددددددا  ل (6033-6000) للمددددددددددددةالندددددددددددات  المدددددددددددذكور 

و بدددددرة دوليدددددة للمسددددداعدة فدددددي تطدددددوير قطاعدددددات الدددددنفط والرددددداز والتدددددي ادت الدددددى اطدددددالق  اتاسدددددتثمار 
بدددددددددأ مسدددددددديرة جديدددددددددة فددددددددي تدددددددداري  يالعددددددددراق  ممددددددددا جعددددددددلمفاو ددددددددات جددددددددوالت التددددددددرا يص النفطيددددددددة 

 طددددددط طموحددددددة لرفددددددع انتددددددا  وصددددددادرات  وزارة الددددددنفطوقددددددد اعلنددددددت  .االسددددددتثمار فددددددي  ددددددذا الجاندددددد  
علددددددى االسددددددتثمار االجنبددددددي كوسدددددديلة رئيسددددددية لتحليددددددق  الددددددنفط علددددددى مدددددددى العلددددددد الحددددددالي باالعتمدددددداد

 ددددذا االنتددددا  المتزايددددد ، كمددددا ال الطريددددق الرئيسددددي للمسددددتثمريل الددددذيل يسددددعول لددددد ول سددددوق الددددنفط 
 .الوزارة عبر جوالت الترا يص النفطية التي تعلنها ينمو والراز العراقي 

 ومية االتحاديية، مميا جعليآ حضيي باهتميام الحومن الجدير بالذكر بان القطاع النفطي العراقي 

جيوالت للتيراخيص  اربعية  المذكورة اعاله وهيي يتطور من خالل االستثمارات وجوالت التراخيص

 3100و 3101ودخول شركات عالمية رصينة في هذا المضيمار، وكيان العيراق قيد وقيع فيي عيامي 

عقودا مع شركات عالمية لتطوير حقولآ النفطية ضمن جولتي التراخيص األولى والثانية، لرفع سقف 

ملييون برميي  ( 03)مليون برمي  يوميا في غضون السينوات السيت المقبلية، واليى ( 00)اإلنتاج إلى 

ميا بعد إضافة ال ميات المنتجة من الحقيول األخيرى بالجهيد اليوطني، وتركيىت غالبيية تلين العقيود يو
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عليى تطييوير حقييول نفطييية كبيييرة تقييع جنييو  العييراق، كمييا تييم اإلعييالن عيين جوليية التييراخيص الثالثيية 

لتطوير ثالثة حقول غاهية هي ع اه في الرمادي، والمنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة 
(0)

 . 

جل أل تسدددددتمر صددددددناعة الدددددنفط والردددددداز فدددددي جددددددذ  مسددددددتويات جاندددددد    دددددر فأندددددد  ومدددددل المددددددر مدددددل و 
مددددا زال العددددراق يمتلددددع حلددددول واسددددعة و كبيددددرة مددددل النشدددداط التجدددداري األجنبددددي فددددي المسددددتلبل اللريدددد  

  .غير مست رجة مل النفط والراز، والتي تتطل  استثمارات كبيرة لتنميتها
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
حقال نفطيا وغاهيا تتوهع على محاف ات األنبار   ( 03)تم اإلعالن أخيرا عن جولة التراخيص الرابعة، وهي تهد  الست شا    - 0

 (2100تقرير االقتصاد العراقي / وزارة التخطيط ).  والديوانيةونينوى والنجف وديالى وواسط 

 



 

 81   3102الخارطة االستثمارية 

 

مؤشرات عن قطاع النفط والغازيبين ( 2)جدول رقم   

مليار برميل 143 االحتياطات النفطية المثبتة  
مليار برميل630-40 االحتياطات النفطية غير المثبتة  

ترليول قدر مكع    361 احتياطات الغاز المثبتة TCF 
 TCF قدر مكع تريليول  110-100 احتياطات الغاز المقدرة المحتملة

2112النفط  انتاج يور/ مليول برميل  1،600   
2121االنتاج المستهدف يور/ مليول برميل  30   

2112صادرات النفط  يور/ مليول برميل  6،000   
 وزارة النفط العراقية: المصدر 

 : النفط 

حلددددل منهددددا  13مليددددار برميددددل مددددل االحتياطددددات المثبتددددة فددددي العددددراق مكتشددددفة فددددي  341 ندددداع 
 متركدددددزةمدددددل االحتياطدددددات الثابتدددددة % 10 مدددددل بشدددددكل حليلدددددي وال مايلدددددار حلدددددل فلدددددط طدددددورت  61

فددددي الجنددددو  الشددددرقي مددددل الددددبالد قددددر  الحدددددود العراقيددددة مددددع الكويددددت وايددددرال  كبيددددرةفددددي عدددددة حلددددول 
 .ا افية واقعة في الجزء الشمالي قر  كركوع % 60مع 

 :الغاز

ترليدددددول قددددددر مكعددددد  مدددددل االحتياطدددددات المثبتدددددة  361العدددددراق اي دددددا غندددددي بالرددددداز الطبيعدددددي بدددددد 
 . قدر مكع  مل االحتياطات المحتملةتريليول  110-100وما يلار  

  توزيع وتصدير النفط والغاز خطوط انابي 

و ندددددداع  (ميددددددل 4100)تتددددددوفر بنددددددى تحتيددددددة واسددددددعة مددددددل  طددددددوط االنابيدددددد  بطددددددول اكثددددددر مددددددل 
ثالثدددددة  طدددددوط انابيددددد  رئيسدددددية تدددددربط العدددددراق بالمملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية وتركيدددددا وسدددددوريا والرابدددددع 

حيدددد   الددددذي يمتددددد مددددل البصددددرة جنوبددددا  الددددى كركددددوع شددددماال   يمتددددد دا ليددددا يسددددمى بددددال ط السددددتراتيجي



 

 80   3102الخارطة االستثمارية 

 

يصدددددر ثددددال  اربددددا  االنتددددا  اليددددومي تلريبددددا مددددل ميندددداء نفددددط البصددددرة فددددي الجنددددو  والمتبلددددي عبددددر 
 .ط االنابي  الشمالي الممتد مل كركوع الى ميناء جيهال التركي 

 االنتاج والتوزيع والتصدير
ويتجدددددددد  نحددددددددو توسدددددددديع نطدددددددداق العمليددددددددات  فدددددددي الوقددددددددت الددددددددذي يطددددددددور العددددددددراق بنيتدددددددد  التحتيدددددددة

فدددددي مجدددددال االنتدددددا  والتوزيدددددع والتصددددددير  االسدددددتثماراالنتاجيددددد  فدددددي المجدددددال النفطدددددي والتوجددددد  نحدددددو 
لالرتلدددددداء بواقددددددع االداء لللطددددددا  المددددددذكور كمددددددا ال  ددددددذا التوجدددددد  سدددددديدفع مددددددل ناحيدددددد  للطددددددا  الددددددنفط 

علددددددى طددددددول انابيدددددد  التصدددددددير ا ددددددرى الددددددى توجيدددددد  االسددددددتثمارات نحددددددو مجدددددداالت ا ددددددرى مطلوبدددددد  
، ال و صوصدددددا فدددددي مينددددداء البصدددددرة وانابيددددد  التصددددددير مدددددل كركدددددوع الدددددى مينددددداء جيهدددددال التركدددددي 

 المنتجددددات مددددل  بددددار الددددنفطانابيدددد  جديدددددة لددددربط  وطتشددددمل  طددددو حتياجددددات فددددي الجنددددو  واسددددعة الا
و ندددددداع الكثيددددددر مددددددل الدراسددددددات لتطددددددوير  .الددددددى المصددددددافي وانشدددددداء مرافددددددق  ددددددزل وتوسدددددديع الميندددددداء

البنددددددى التحتيددددددة للسددددددما  للعددددددراق بددددددال يصددددددبل مددددددرة ا ددددددرى مصدددددددرا للردددددداز الطبيعددددددي االمددددددر الددددددذي 
ل ي ددددد  الدددددى  دددددط يتطلددددد  انشددددداء بندددددى تحتيدددددة للرددددداز اوسدددددع مدددددل اجدددددل ال يدددددتمكل العدددددراق مدددددل ا

 .انابي  الراز الى تركيا الذي يرذي االسواق االوربية 
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 قطاع النفط والغازاالستثمارية في الفرص 

مددددددددى السدددددددنوات  اعلندددددددت وزارة الدددددددنفط  طدددددددط طموحدددددددة لرفدددددددع انتدددددددا  وصدددددددادرات الدددددددنفط علدددددددى
الهدددددد  اللادمدددددة باالعتمددددداد علدددددى المشددددداركة واالسدددددتثمارات المباشدددددرة كوسددددديلة رئيسدددددية لتحليدددددق  دددددذا 

 .تعلنها الوزارة  مل  الل جوالت الترا يص النفطية التي
 :المصافي مشاريع  - أ

 طاقة المصفى المصفى ت
 (يوم/ برميل )

نوع 
 المشروع

كلفة المشروع 
 (دوالر مليون)

 الموقع

 قوطال وقوشلاي  قريةبيل  4،141 جديد ال  300 مصفى كركوع .1
 حلل بزركالقر   0،100 جديد ال  300 مصفى ميسال .2
 ةقر  قرية حوم 0،000 جديد ال  100 مصفى الناصرية .3
 - - جديد ال  300 مصفى نينوى .4
 - - جديد ال  340 مصفى كربالء .5

 :االنابي  مشاريع  -  

طاقة االنبو    االنبو  ت
 (يوم/ برميل )

الكلفة التخمينية  نوع المشروع
 مليار)للمشروع 
 (دوالر

 الموقع

انبو  تصدير النفط ال ار  .1
ميناء بانيا  الى  K3مل 

 كر 100السوري بطول 

 سوريا –العراق  (1-0) جديد مليول 3،0

انبو  تصدير النفط ال ار  .2
الى ميناء العلبة  K3مل 

 كر000االردني بطول 

 االردل –العراق  (0-4) جديد  مليول 3

 

 الصناعات التكريرية -ج 
 في محافظة الديوانية  ال ارمصنع لتكرير النفط  -3

 في محافظة الديوانية مصنع للبتروكيمياويات -6

 في محافظة الديوانيةات كمصانع النتا  زيوت المحر  -1

                                                           
  22/3/2531والمؤرخ في  2475المرقم / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / حسب كتاب وزارة النفط  
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 قطاع الكهرباء -2
 

يلددددددددر قطدددددددا  الكهربددددددداء فدددددددي 
العددددددددددراق فرصددددددددددا  اسددددددددددتثمارية 
جذابدددددددددددددددددددددددددددة للمسدددددددددددددددددددددددددددتثمريل 
. المحليدددددددددددددددددددددديل واألجاندددددددددددددددددددددد 

تمتلدددددددددع الحكومدددددددددة  ططدددددددددا  و 
طموحددددددددة مدددددددددل أجددددددددل زيدددددددددادة 
قدددددددددرة اللطددددددددا  عددددددددل طريددددددددق 

المسددددتثمريل فددددي  ددددذا تحفيددددز 
ال ددددددددددددددددددددددا  فددددددددددددددي مجددددددددددددددددددداللط

 ريلددددددددددددددددددددددددددددددتشالو اء ددددددددددددددددددددددددددددددددددددلبنا
 . والتجهيز
التمويدددددددل  منهدددددددافدددددددي مجددددددداالت عددددددددة اللطدددددددا  ال ددددددداص  رباء لتفعيدددددددل دوردددددددددهوزارة الك سدددددددعت

للددددد . يددددة قدددددرة التوليددددد اإل ددددافية التددددي تحتاجهددددا الددددبالدلعافاالسددددهار برفددددع واإلنشدددداء السددددريع و 
 قبدددددل فدددددي السدددددنوات اال يدددددرة بسدددددب  الطلددددد  المتزايدددددد مدددددل متزايددددددنمدددددا الطلددددد  المحلدددددي بشدددددكل 

شدددددبكة  حيددددد  ال. األسدددددر بشدددددكل أساسدددددي، فهدددددي المسدددددتهلع األساسدددددي للكهربددددداء فدددددي العدددددراق
اء ممددددا يجبر ددددا علددددى دفدددددع لكهربددددلاألسددددر  المطلوبدددد  مددددل قبدددددل حتياجدددداتالا ال تلبددددي الكهربدددداء

المولددددددددة ذاتيدددددددا  أو المولددددددددة عدددددددل طريدددددددق اللطدددددددا   حصدددددددول علدددددددى الكهربددددددداءمبدددددددال  طائلدددددددة لل
 .ال اص
 كافددددة أل قلددددة الكهربدددداء فددددي الوقددددت الحددددالي  ددددي العددددائق المددددالزر لالسددددتثمار فددددي الددددوزارةتدددددرع 

ومددددددل ثددددددر تعددددددد زيددددددادة توليددددددد الكهربدددددداء أساسددددددية مددددددل أجددددددل التنددددددو  االقتصددددددادي . لطاعدددددداتال
 .للبالد

ملارندددددة  6030الددددد  ميكدددددا واط عدددددار ( 60)الم طدددددط للشدددددبكة الكهربائيدددددة ال تكدددددول بحددددددود و 
  .6036ميكا واط عار ( 1000)بحوالي 
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 2102لعام  مؤشرات عن قطاع الكهرباء

 ميكا واط 15111 اكثر من الطل  الحالي على الكهرباء
 ميكا واط 1000 مايقار  طاقة التوليد الموجودة

 

 في قطاع الكهرباءالمتاحة  االستثماريةالفرص 

 المحافظة لسعةا الموقع اسم المشروع  ت
 مشرو  محطة اليوسفية الرازية .1

(Combined Cycle) 
 برداد ميكا واط 3000 اليوسفية 

 مشرو  محطة سلمال باع الرازية .2
(Combined Cycle) 

 برداد  ميكا واط 3000 سلمال باع 
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 االتصاالتقطاع  -3
السدددددددددلكية )شدددددددددهد قطدددددددددا  االتصددددددددداالت 

فدددددددددي السدددددددددنوات األ يدددددددددرة  (والالسدددددددددلكية
نمددددوا  جو ريددددا  فددددي االسددددتثمار األجنبددددي 
المباشددددددددددر،  صوصددددددددددا  فددددددددددي تلنيددددددددددات 

ويعددددددددزى  ،الهددددددددات  النلددددددددال واإلنترنددددددددت
 دددددذا بدرجدددددة كبيدددددرة إلدددددى وجدددددود جهددددداز 
تنظيمدددددددددددي مسدددددددددددتلل وانفتدددددددددددا  متجددددددددددددد 

ال احدددددد التطدددددورات المهمددددد  فدددددي قطدددددا  االتصددددداالت فدددددي العدددددراق  .علدددددى الشدددددركات األجنبيدددددة
ذ ال شددددددددبكات االتصددددددددال اكددددددددال تطددددددددوير شددددددددبكات االتصددددددددال السددددددددلكي والالسددددددددلكي المحلددددددددي 

ي تملددددع امكانيدددد  كبيددددره لترييددددر سددددوق ال طددددوط االر ددددي  فددددي العددددراق فهددددذه الشددددبكات الالسددددلك
ندددددت ذات نطددددداق تلددددددر كدددددال مدددددل  ددددددمات الهدددددات  االر دددددي اللديمددددد  الدددددى جانددددد   دمدددددة االنتر 

التددددردد العددددريض الددددى زبددددائل قطددددا  االتصدددداالت دول اال ددددطرار الددددى تمديددددد الكددددابالت عبددددر 
 .مناطق المدين  الما ول 

مددددددع شددددددركات  6002فددددددي عددددددار تعاقدددددددت الحكومدددددد  العراقيدددددد   
م تلفدددددددد  مددددددددل اللطددددددددا  ال دددددددداص لتلدددددددددير شددددددددبكات االتصددددددددال 

 ،متي الصددددوت وارسددددال البيانددددات معددددادالسددددلكي التددددي تلدددددر  دددد
فددددددي نفدددددد  العددددددار منحددددددت  يئددددددة االتصدددددداالت واالعددددددالر كمددددددا 

ثالثدددددة تدددددرا يص وطنيددددد  وثالثدددددة تدددددرا يص اقليميددددد  مدددددل اجدددددل 
التددددددددرا يص 7تلدددددددددير  دددددددددمات االتصددددددددال الالسددددددددلكي المحلددددددددي 

الثالثددددددددد  علدددددددددى الصدددددددددعيد الدددددددددوطني يمكدددددددددل ال تددددددددددور عشدددددددددر 
مدددددع امكانيدددددة فتدددددرة تمديدددددد تصدددددل الدددددى  مددددد  سدددددنوات سدددددنوات 

قلدددددددير يمكدددددددل ال فدددددددي حددددددديل ال التدددددددرا يص علدددددددى صدددددددعيد اال
 .  تدور ثماني سنوات

مليددددددول  30إلددددددى وجددددددود أكثددددددر مددددددل  6034-6030تشددددددير  طددددددة التنميددددددة الوطنيددددددة ألعددددددوار 
جعددددددددل االسددددددددت دار الواسددددددددع لتلنيددددددددة الهددددددددات  ف. 6001مسددددددددت در للهددددددددات  النلددددددددال فددددددددي عددددددددار 

، مددددددع ت طددددددديط العراقيددددددة الكلفددددددة بالنسددددددبة للعديددددددد مدددددددل األسددددددرمددددددل حيددددددد   المحمددددددول ملبددددددول
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باإل ددددددافة إلددددددى ذلددددددع، ظددددددل . 6034بحلددددددول عددددددار % 300ترطيددددددة بنسددددددبة الحكومددددددة بعمددددددل 
حيددددد  أل  ،السدددددوق مفتوحدددددا  للشدددددركات األجنبيدددددة لزيدددددادة المنافسدددددة المحليدددددة وتنافسدددددية األسدددددعار

  .حاليا   مجال الهات  النلال في البالد شركات رئيسية عاملة في ناع اكثر مل ثال  
فيمدددددا ي دددددص العدددددراق فدددددي فتدددددرة مدددددا  ةاللطاعدددددات الناجحددددديعدددددد قطدددددا  االتصددددداالت واحددددددا  مدددددل 

ومددددع وجدددددود و ددددع أمندددددي أكثددددر اسدددددتلرارا  وقددددوانيل أف دددددل وسددددوق متحدددددرر . 6001عدددددار بعددددد 
كدددددددل مدددددددل لبالكامدددددددل تكدددددددول األو دددددددا  مناسدددددددبة أكثدددددددر الجتدددددددذا  المزيدددددددد مدددددددل االسدددددددتثمارات 

 .واألجان  المحلييلالمستثمريل 
 

 الفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت
النلال الوطنية الثالثة تلتر  وزارة االتصاالت  الهات  باال افة الى اجازات: الهاتف النقال

اصدار اجازة رابعة وبذلع فال الفرصة مهيأة امار الشركات المت صصة في مجال  دمات الهات  
 .النلال

ــــت ــــة االنترني أل العددددراق بسددددب  التطددددورات الحديثددددة فددددي مجددددال  دمددددة االتصدددداالت فدددد :منظوم
التحتيددددة السددددتعماالت االنترنيددددت وبددددذلع فددددال  ددددذه الفرصددددة متاحددددة امددددار  ىالبنددددبحاجددددة الددددى تحسدددديل 

 .المستثمريل القامة المشاريع ال اصة ب دمات االنترنيت
تشدددددمل الفدددددرص االسدددددتثمارية فدددددي  دددددذا المجدددددال تصدددددليل  :هـــــاتف الخـــــط الثابـــــت واالليـــــاف

عدددددل الحاجدددددة  الشدددددبكة الموجدددددودة حاليدددددا وتوسددددديعها وتجهيدددددز وانشددددداء بدددددداالت  دددددات  جديددددددة ف دددددال  
 .الى تحسينات كبيرة في شبكة االليا  ال وئية 

يلدددددر مزايددددا كبيددددرة فددددي  ال االسددددتثمار فددددي  ددددذا المجددددال :لحلقــــة المحليــــة الالســــلكية الثابتــــةا
الالسددددلكية دول الحاجددددة الددددى  التددددي تلدددددر امكانيددددة لتجهيددددز ال دددددمات   WLLالعددددراق مددددل  ددددالل
 .انشاء شبكة كبيرة
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 قطاع الصحة -4

مددددددل الدددددددول  ا  واحدددددددات والثمانينددددددات مددددددل اللددددددرل الما ددددددي يعددددددد العددددددراق  ددددددالل علدددددددي السددددددبعين
قتصددددادية الالمتلدمددددة فددددي الرعايددددة الصددددحية فددددي الشددددرق االوسددددط وشددددمال افريليددددا ولكددددل العلوبددددات  ا

 .التي فر ت على العراق في فترة التسعينات ادت الى تد ور النظار الصحي
ترييددددددر الواقددددددع الصددددددحي وتحسدددددديل نوعيددددددة الرعايددددددة تعمددددددل علددددددى اليددددددور عددددددراق فددددددي حكومددددددة ال

باعددددددادة النظددددددار  دري  والبنددددددى التحتيددددددة حيدددددد  التزمددددددتالصددددددحية عبددددددر االسددددددتثمار فددددددي التعلددددددير والتدددددد
ت صيصددددات وزارة الصددددحة  ةاديددددز  مددددل  دددداللالصددددحي الددددى مكانتدددد  كرائددددد اقليمددددي فددددي  ددددذا اللطددددا  

اولويددددات الحكومددددة بالنسدددددبة و ددددو مددددا ي شدددددر الددددى تحددددول اساسددددي فدددددي  ،للدولدددددةفددددي الموازنددددة العامددددة 
 10للدولددددددة واكثددددددر مددددددل   مستشددددددفى مملوكدددددد 601الددددددى  ددددددذا اللطددددددا  الحيددددددوي و ندددددداع اكثددددددر مددددددل 

 الطبيدددددةال  مدددددل العيدددددادات الالمحافظدددددات وعشدددددرات ا كافدددددةم سسدددددة صدددددحية  اصدددددة متوزعدددددة علدددددى 
 .والعشرات مل المستشفيات ال اصةال اصة 

الشدددددع ال الم شدددددرات الصدددددحية لهدددددا ا ميدددددة كبيدددددرة  دددددمل م شدددددرات التنميدددددة وم شدددددرات مسدددددتوى 
المعيشدددددددة وللصدددددددحة عالقدددددددة وثيلدددددددة ببنددددددداء اللددددددددرات البشدددددددرية ومدددددددل المعلدددددددور ال الحالدددددددة الصدددددددحية 

وفددددي العددددراق . للسددددكال فددددي أي بلددددد  ددددي عنصددددر جددددو ري فددددي التنميددددة االقتصددددادية فددددي ذلددددع البلددددد
رئيسددددددية فددددددي تحديددددددد المسددددددتوى الصددددددحي والعنايددددددة بدددددداالفراد  ددددددمل تتددددددولى وزارة الصددددددحة المهمددددددة ال

منظومدددددددة كبيدددددددرة مدددددددل المستشدددددددفيات والم سسدددددددات الصدددددددحية الم تلفدددددددة التابعدددددددة لهدددددددا ، ا دددددددافة الدددددددى 
 .اللطا  ال اص المتمثل في المستشفيات اال لية والعيادات الطبية الش صية 

ور الــــذي شــــهده المؤشــــرات الصــــحية التــــي تعكــــس واقــــع حــــال هــــذا النشــــاط المهــــم والتطــــ
 : هذا القطاع
  ( 612) 6033فدددددددي عدددددددار ( حكدددددددومي وا لدددددددي )بلددددددد  عددددددددد المستشدددددددفيات فدددددددي العدددددددراق

وكددددددال ( 610) 6030  ددددددالل عددددددار تفددددددي حدددددديل كددددددال عدددددددد المستشددددددفيامستشددددددفى ، 
 (.ماعدا اقلير كردستال )مستشفى ( 614) 6000في عار 

 ال ددددددددرى ارتفددددددددع عدددددددددد االطبدددددددداء العددددددددامليل فددددددددي المستشددددددددفيات والم سسددددددددات الصددددددددحية ا
طبيدددددد  وطبيبددددددة بعددددددد ال كددددددال ( 60410)الددددددى  6033فددددددي سددددددنة ( حكدددددومي وا لددددددي )

طبيدددددد  ( 31203) 6000طبيدددددد  وطبيبددددددة وفددددددي عددددددار ( 30111) 6030فددددددي عددددددار 
 (.ماعدا اقلير كردستال)وطبيبة 



 

 88   3102الخارطة االستثمارية 

 

 
جدول يبين مؤشرات رئيسية عن المستشفيات وذوي المهن الطبية وذوي المهن الصحية لالعوام 

2112-2111 
عدد  السنة

 المستشفيات
عدد ذوي  ذوي المهن الطبية

المهن 
 الصحية

عدد اطباء  عدد االطباء
 االسنان

عدد 
 الصيادلة

2112 234 12651 4242 5123 41243 
2111 235 12732 4722 5675 43727 
2111 236 21421 5122 5212 42222 

% نسبة التغير 
خالل المدة 

2111-2111 

1.4 3.2 4.2 4.2 12% 

 2533العراقي لعام  التقرير االقتصاد/ زارة التخطيط و: المصدر 
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 قطاع الصحةالفرص االستثمارية في 

 المحافظة صنف الفر  االستثمارية اسم المشروع ت 
مدينة بسماي  / الرصافة / برداد  انشاء جديد ( سرير 600)مستشفى عار سعة   .1

 السكني
 الكرخ/ برداد انشاء جديد (سرير 00) مستشفى الطفل العربي في الكرخ  .2
 برداد انشاء جديد (4-1)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .3
 برداد انشاء جديد (سرير 00)بسعة  3مستشفى ال صوبة والعلر عدد  .4

 برداد  انشاء جديد (سرير 00)بسعة  3مستشفى ت صصي للعيول عدد  .5

 برداد  انشاء جديد (سرير300) 3مستشفى ت صصي لجراحة اللل  عدد   .6

 برداد انشاء جديد  (سرير 00)مستشفى ت صصي لجراحة التجميل   .7

 الراشدية/ برداد اعادة تا يل (سرير 300) العارمستشفى حمادي شها    .2
 المنصور /الكرخ / برداد انشاء جديد  متكاملةمدينة طبية   .2

 في جانبي الكرخ والرصافة برداد انشاء جديد (سرير 300) مستشفيات عامة بسعة 2  .11
 اللطيفية/ الكرخ / برداد انشاء جديد (سرير 00)مستشفى ت صصي سعة   .11
 في جانبي الكرخ والرصافة برداد انشاء جديد (سرير 00)بسعة  مراكز طبية مت صصة 2  .12
 الحلة/ بابل انشاء جديد (سرير 600-300)بسعة  مستشفى عار  .13
 المدحتية/ بابل انشاء جديد (سرير 300)بسعة  مستشفى عار  .14
 المسي / بابل انشاء جديد (سرير 600)بسعة  مستشفى عار  .15
 بابل انشاء جديد (سرير 00)بسعة مركز المراض الدر   .16
 بابل انشاء جديد (سرير 00)بسعة  مركز المراض اللل   .17
 بابل انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .12
 جلوالء /ديالى  انشاء جديد (سرير 300)بسعة  عارمستشفى   .12
 ديالى انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .21
تتوز  على المركز / صال  الديل انشاء جديد (سرير 00)مستشفيات ت صصية بسعة  1  .21

 واالق ية
 الشرقاط/ صال  الديل  انشاء جديد ( سرير 600)سعة  عار مستشفى  .22
 صال  الديل انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .23
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 الكوت/واسط انشاء جديد (سرير300)بسعة مستشفى عار   .24

 الكوت/واسط انشاء جديد (سرير 00)بسعة  عيولللمستشفى ت صصي   .25

 الكوت/واسط انشاء جديد (سرير 00)بسعة  مستشفى ت صصي إلمراض الدر  .26

 الكوت/واسط انشاء جديد (سرير 300)بسعة  اللل مستشفى ت صصي إلمراض   .27
 الكوت/واسط انشاء جديد معمل االوكسجيل السائل الطبي  .22
 الصويرة/واسط انشاء جديد (سرير300)بسعة مستشفى عار   .22
 العزيزية/واسط انشاء جديد (سرير 300)بسعة  مستشفى عار  .31
 الحي/واسط  انشاء جديد (سرير300)بسعة  مستشفى عار  .31
 النعمانية /واسط  انشاء جديد (سرير300)بسعة  مستشفى عار  .32
 واسط انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .33
 كركوع انشاء جديد تكاملة ممدينة طبية   .34
 كركوع انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .35
 نينوى انشاء جديد (سرير300)مستشفيات عامة  0  .36
 سنجار/ نينوى انشاء جديد (سرير 600)عار سعة  مستشفى  .37
 نينوى انشاء جديد (سرير 00) بسعةت صصية مراكز  1  .32
 نينوى انشاء جديد (4-1)معمل االدوية والمستلزمات الطبية عدد   .32
 االنبار انشاء جديد (سرير 00)بسعة  لعيوللمركز ت صصي   .41

 االنبار انشاء جديد (سرير 00) بسعة مركز ت صصي لجراحة الجملة العصبية  .41

 االنبار انشاء جديد (سرير 00)بسعة  مركز  ت صصي لمعالجة  امراض العلر  .42

 االنبار انشاء جديد (سرير 00)بسعة  مركز ت صصي للجراحة  التجميلية  .43

 االنبار انشاء جديد (سرير 300)سعة بمستشفى عار   .44

 300)سعة ب مت صص باالمراض السرطانيةمستشفى   .45
 (سرير

 االنبار انشاء جديد

 االنبار انشاء جديد (سرير 300)مستشفى جراحة اللل   بسعة   .46
 االنبار انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .47
 كربالء الملدسة انشاء جديد (سرير 300)بسعة  عار مستشفى  .42

 الملدسةكربالء  انشاء جديد (سرير 00 )بسعة  مراكز ت صصية 4  .42

 كربالء الملدسة انشاء جديد (1-6)عدد للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبيةمعمل   .51
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 النج  االشر  انشاء جديد ( سرير  300)بسعة  (4)عامة عدد مستشفيات   .51

 النج  االشر  انشاء جديد (سرير 00)بسعة ( 6)مراكز ت صصية عدد   .52

 النج  االشر  انشاء جديد (سرير  00)بسعة  يمركز للط  واإلشعا  الذر   .53

 النج  االشر  انشاء جديد (سرير  00)بسعة  لجة العلرامركز اإل صا  ومع  .54

 النج  االشر  انشاء جديد (سرير  00)بسعة  مركز اللسطرة وجراحة اللل  المفتو   .55

 النج  االشر  انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .56
-00)بسعة  لالمراض السرطانيةمستشفى ت صصي   .57

 (سرير 300
 البصرة انشاء جديد

 البصرة انشاء جديد (سرير 300-300)بسعة  مستشفى امراض اللل   .52

 المدينة/ البصرة انشاء جديد (سرير 600)مستشفى عار سعة   .52
 البصرة انشاء جديد  (4-1)معمل االدوية والمستلزمات الطبية العدد   .61
 ميسال انشاء جديد (سرير  300)بسعة  مستشفى للوالدة  .61

 ميسال انشاء جديد (سرير 300 ) مستشفى جراحي بسعة  .62

 المجر الكبير/ ميسال انشاء جديد ( سرير 600)مستشفى عار سعة   .63
 ميسال انشاء جديد (1-6)االدوية والمستلزمات الطبية عددمعمل   .64
 الديوانية انشاء جديد (1-6)عدد  والمستلزمات الطبية االدويةمعمل   .65

 الديوانية انشاء جديد (سرير 300)بسعة  مستشفى عار   .66

 الديوانية انشاء جديد لمجهري وأطفال األنابي امركز للحلل   .67

 الشامي / الديوانية  انشاء جديد (سرير 600)مستشفى عار سعة   .62
 الديوانية انشاء جديد (سرير 300)بسعة  الدقيلة اتمركز مت صص للجراح  .62

 الناصرية/ ذي قار  انشاء جديد  متكاملة طبية مدينة  .71
 الشطرة/ذي قار  انشاء جديد (سرير 300)بسعة  واالطفال للوالده مستشفى  .71

 الرفاعي/ذي قار  انشاء جديد (سرير 300)بسعة عار  مستشفى  .72

 الناصرية/ذي قار  انشاء جديد (سرير 300)بسعة  عار مستشفى  .73

  الناصرية/ذي قار  انشاء جديد (سرير 00)بسعة  الت صصية للجراحات مركز  .74

 ذي قار  انشاء جديد (1-6)والمستلزمات طبية عدد  دويةالا معمل  .75
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  قطاع االسكان والبنى التحتية -5

للسدددددددكل دور مهدددددددر مدددددددل وجهدددددددة 
دوار لدددددددددال تبعدددددددددا النظدددددددددر االقتصدددددددددادية 

المهمددددة التددددي يلعبهددددا فددددي تكددددويل رأ  
يدددددددد الدددددددد ول لالمدددددددال الثابدددددددت وفدددددددي تو 

وفددددددددددددددددرص العمددددددددددددددددل ومددددددددددددددددل  ددددددددددددددددالل 
اللطاعيددددددة االرتباطددددددات مددددددع االنشددددددطة 

فتلجددددددددا العديددددددددد مددددددددل الدددددددددول اال ددددددددرى 
التدددددددي تتمتدددددددع بفدددددددوائض ماليدددددددة الدددددددى تعظدددددددير دور  دددددددذا اللطدددددددا  بمعندددددددى   دددددددر النظدددددددرة الدددددددى قطدددددددا  

لللطددددددا  ال دددددداص واالسددددددتثمار االجنبددددددي  العراقيدددددد  االسددددددكال كلطددددددا  منددددددت  وقددددددد اوكلددددددت الحكومددددددة
ي الدددددددذي يحلدددددددق نتدددددددائ  ملموسدددددددة فدددددددي مجدددددددال االنتدددددددا  السدددددددكني وتددددددداميل االرا دددددددي الددددددددور التمكينددددددد

الم  لدددددة لالسدددددكال وفدددددي معالجدددددة مشدددددكلة العشدددددوائيات السدددددكنية والتوسدددددع فدددددي صدددددناعة مدددددواد البنددددداء 
 وال  نالدددددع حاجددددة لتددددأميل وحدددددات سدددددكنية معدددددل نمدددددو السددددكال فددددي العددددراق   ددددذة بنظددددر االعتبددددار 

وتلددددددر مسددددددا مة اللطددددددا  ال دددددداص فددددددي تلبيددددددة  6030ار وحدددددددة سددددددكنية بحلددددددول عدددددد تفدددددوق المليددددددوني
 دددددددذا اللطدددددددا  فدددددددي الندددددددات  المحلدددددددي االجمدددددددالي  تلدددددددار  مسدددددددا مة و.% 10 دددددددذه الحاجدددددددة بحددددددددود 

امددددددا معددددددل النمددددددو فددددددي النددددددات  المددددددذكور للمدددددددة  %(0،1)مايلددددددار   6036السدددددعار الثابتددددددة لعددددددار با
 .%( 61،0)فلد بلرت ( 6000-6033)

كبيددددددرة فددددددي الطلدددددد  علددددددى المددددددواد الدا لددددددة فددددددي االنتددددددا  ب لددددددق فددددددرص  يسددددددا ر  ددددددذا اللطددددددا 
مددددل البطالددددة فددددي كبددددر  ددددال عددددل امكانيددددة امتصدددداص الجددددزء االف

مشددددددروعها  وال الهيئددددددة الوطنيددددددة لالسددددددتثمار قددددددد اعلنددددددتالعددددددراق 
العددددددددراق فددددددددى عمددددددددور  مليددددددددول وحدددددددددة سددددددددكنية  الدددددددوطني النشدددددددداء

وباشددددددددرت فعددددددددال بتنفيددددددددذ المرحلددددددددة االولددددددددى مددددددددل  ددددددددذا المشددددددددرو  
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والمنفدددددذ  (مشدددددرو  مديندددددة بسدددددماي  السدددددكنية ) فدددددي برددددددادسدددددكنية الددددد  وحددددددة  300الكبيدددددر فدددددي بنددددداء 
 .ال  وحدة سكنية لمحافظة برداد 664مل مجمو   نوا الكورية الجنوبيةامل قبل شركة  

اعتمددددددادا  علددددددى والجدددددددول فددددددي ادندددددداه يبدددددديل عدددددددد الوحدددددددات السددددددكنية التددددددي تحتاجهددددددا كددددددل محافظددددددة 
 ل وزارة الت طيط البيانات المتوفرة م

 عدد الوحدات السكنية في كل محافظة

 عدد الوحدات السكنية االقليم/  المحافظة

 الف وحدة 70 االنبار

 الف وحدة 07 بابل

 الف وحدة 337 بغداد

 الف وحدة 81 بصرة

 الف وحدة 20 ديوانية

 الف وحدة 72 ديالى

 الف وحدة 20 كربالء

 الف وحدة 71 كركوك

 الف وحدة 071 كردستاناقليم 

 الف وحدة 20 ميسان

 الف وحدة 33 مثنى

 الف وحدة 22 نجف

 الف وحدة 010 نينوى

 الف وحدة 23 صالح الدين

 الف وحدة 08 ذي قار

 الف وحدة 26 واسط

فددددي  (المليددددول وحدددددة سددددكنية) ددددذا المشددددرو  وتشددددر  الهيئددددة الوطنيددددة لالسددددتثمار علددددى تنفيددددذ 
العدددددددراق مدددددددل  دددددددالل تسدددددددهيل ت صددددددديص االرا دددددددي الدددددددى المسدددددددتثمريل وتلدددددددور  محافظدددددددات عمدددددددور

مصدددددر  الرافدددددديل ، مصدددددر  الرشددددديد ، والمصدددددر  )مجموعدددددة مدددددل المصدددددار  العراقيدددددة الحكوميدددددة 
 .بالمشرو بتنظير العمليات المالية المتعللة ( العراقي للتجارة 
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 :الهيئة الوطنية لالستثمار عل مشاريع سكنية ومنهالد اعلنت ل 

  ـــــة الرشـــــيد ـــــي( معســـــكر الرشـــــيد ســـــابقا  )مشـــــروع مدين ويت دددددمل  :بغـــــداد محافظـــــة ف
وحدددددة سددددكنية باال ددددافة  سددددبعيل الدددد  لحددددوالي المشددددرو  انشدددداء مدينددددة متكاملددددة ال دددددمات
 .(قيد االحالة)  الى مراكز ريا ية وطبية وتجارية وترفيهية

 ندددة مدي انشددداءويت دددمل  :المقدســـة كـــربالءفـــي محافظـــة  كـــربالء مشـــروع مدينـــة ضـــفاف
بعددددض المراكددددز باال ددددافة الددددى  ل الدددد  وحدددددة سددددكنيةمتكاملددددة ال دددددمات ت ددددر نحددددو اربعددددي

 .(والذي تر احالت  الى شركة بلور العلارية االماراتية ) التجارية والترفيهية 

  ل الددددد  يثالثددددد بنددددداء حدددددوالي ت دددددملت : بغـــــدادمحافظـــــة مشـــــروع مدينـــــة المســـــتقبل فـــــي
 .(قيد االحالة)  الملحلة بالمشرو ال دمات باال افة الى وحدة سكنية 

 يت ددددمل  ددددذا المشددددرو  انشدددداء :  فــــي محافظــــة بغــــداد مشــــروع منطقــــة الــــدبا  الســــكني
 ف دددددال  عدددددل اقامدددددة مشدددددداريعمجمدددددع سدددددكني عمدددددودي بواقدددددع عشدددددريل الددددد  وحددددددة سدددددكنية 

 .(قيد االحالة)تجارية و دمات اجتماعية وترفيهية 
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االسكانقطاع لفرص االستثمارية المتاحة في ا  

االرض المخصصة  الموقع اسم المشروع ت
 للمشروع

 المحافظة

/  مجمع سكني لشركة االستكشافات النفطية  .1
الجدوى حس  تلديرات ) وزارة النفط

 (لمستثمراالقتصادية ل

 برداد - الحبيبية/ الرصافة 

وزارة /  مجمع سكني لشركة نفط الوسط  .2
حس  تلديرات الجدوى االقتصادية ) النفط

 (للمستثمر

 برداد - الثعالبة / الرصافة 

/  انشاء مجمع سكني لشركة تسويق النفط  .3
حس  تلديرات الجدوى )وزارة النفط 

 (االقتصادية للمستثمر

 برداد - برداد

حس  تلديرات ) مجمع سكني عموديانشاء   .4
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 برداد دونر  400  محطة شرق برداد 

حس  تلديرات ) عموديمجمع سكني   .5
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

استثمار قطعة : حي السالر/ الكرخ 
  4/301/63مرقمة 

 برداد دونر  101

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكني  انشاء  .6
 (االقتصادية للمستثمر

 برداد دونر 1   الوزيرية/ الرصافة 

حس  تلديرات الجدوى )مجمع سكنيانشاء   .7
 (للمستثمراالقتصادية 

 برداد دونر 0 الداودي /الكرخ 

مجمع سكني لموظفي الشركة  العامة انشاء   .2
حس  تلديرات الجدوى )لتجارة المواد الرذائية
 (االقتصادية للمستثمر

 برداد دونر 2 34/ر 1/1100المشتل  / الرصافة

حس  تلديرات ) مجمع سكني عموديانشاء   .2
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 / 31ر/421/22 

 الحسينية

 بابل دونر 01

% 10افلي % 60مجمع سكني انشاء   .11
  عمودي

 بابل دونر 10 الكفل/ الحسينية / 22/421/31
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حس  تلديرات ) مجمع سكني عموديانشاء   .11
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 بابل دونر 66 ناحية اللاسر /الفيا ية/  11ر/  33/34

تلديرات حس  ) مجمع سكني افليانشاء   .12
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

/ اليوسفية /  0ر/  3/3،6104/6100
 ناحية ابي غرق

 بابل دونر 62

 بابل دونر 1 مركز المدينة/ 33ر  64/34460 انشاء مجمع سكني للموظفيل   .13

 بابل دونر 061 ملاطعة الحمزاوية  انشاء مجمع سكني   .14

لموظفي الشركة العامة  انشاء مجمع سكني  .15
 لتجارة المواد الرذائية

 بابل دونر  1 الويسية/ 64/34460/ 33ملاطعة 

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .16
معلل مل قبل الشركة  (االقتصادية للمستثمر

 العامة لتجارة المواد الرذائية

 بابل دونر 20 العلية/  1ملاطعة  /41/36

تلديرات الجدوى حس  ) مجمع سكنيانشاء   .17
 (االقتصادية للمستثمر

 ديالى دونر 600 نهر الشي  64ر  01/3641بعلوبة 

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .12
 (االقتصادية للمستثمر

 ديالى دونر 26 حا  قرة / انليل  1ر  0461،2 

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .12
 (االقتصادية للمستثمر

 ديالى دونر 40 حا  قرة/  1ر 0466/ 2 انليل 

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .21
 (االقتصادية للمستثمر

 ديالى دونر 300  66ر 30/13قزانية

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .21
 (االقتصادية للمستثمر

 ديالى دونر 341 امار عبد الرحمل 31ر  6/00مندلي

الجدوى حس  تلديرات ) مجمع سكنيانشاء   .22
 (االقتصادية للمستثمر

 ديالى دونر340 جديدة االغوات 41ر  3/0223ال الص

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .23
 (االقتصادية للمستثمر

 صال  الديل دونر 20 جنو  المدينة/ تكريت
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حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .24
 (االقتصادية للمستثمر

 صال  الديل دونر 10 المحطة/  بيجي

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .25
 (االقتصادية للمستثمر

 صال  الديل - مركز المدينة /سامراء

حس  تلديرات الجدوى ) سكني مجمعانشاء   .26
 (االقتصادية للمستثمر

 صال  الديل - مركز المدينة /الطوز

حس  تلديرات الجدوى ) سكني مجمعانشاء   .27
 (االقتصادية للمستثمر

 صال  الديل دونر 40 مركز المدينة /بلد

حس  تلديرات الجدوى )مجمع سكني انشاء   .22
 (االقتصادية للمستثمر

 واسط دونر  4002 الدجيل الرربي / مركز المدينة /الكوت

حس  تلديرات ) افلي انشاء مجمع سكني  .22
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 واسط دونر  03 ناحية الموفلية / ق اء الحي 

حس  تلديرات )افلي  انشاء مجمع سكني  .31
معلنة مل ( الجدوى االقتصادية للمستثمر

 قبل الشركة العامة لتجارة المواد الرذائية

 واسط دونر ذ 60 نهر  امل/  12ملاطعة 0/301

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .31
 (االقتصادية للمستثمر

 32ر /  3/3141اللطعة المرقمة 
 اللحطانية 

 نينوى دونر 3300

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .32
 (االقتصادية للمستثمر

 – 300واللطع  341ق اء سنجار 
سنجار  6ر  326-304ومل  306

 الشمالية

 نينوى دونر  666

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .33
 (االقتصادية للمستثمر

 نينوى دونر  414 اللحطانية 01ر / 3/61جزء مل اللطعة 

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .34
 (االقتصادية للمستثمر

 03ر /  3/  110جزء مل اللطعة 
 المحلبية

 نينوى دونر 310

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .35
 (االقتصادية للمستثمر

 22ر/ 6001/  0ناحية الربيعة اللطعة 
 السعدة

 نينوى دونر 2

تلديرات الجدوى حس  ) مجمع سكنيانشاء   .36
 (االقتصادية للمستثمر

 نينوى دونر 316 جزيرة تلعفر الشمالية 20ر  161/4
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حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .37
 (االقتصادية للمستثمر

 نينوى دونر 310 العذبة 4ر  30/3

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .32
 (االقتصادية للمستثمر

 نينوى دونر 31 في مركز تلعفر

 وحدات سكنية في عامرية الفلوجة انشاء  .32
حس  تلديرات الجدوى االقتصادية )

 (للمستثمر

 مل حدود بلدية  –العامرية  –الفلوجة  
 العامرية

 االنبار دونر 111

حس  ) مجمع السكني في راوه انشاء  .41
 (تلديرات الجدوى االقتصادية للمستثمر

دا ل حدود  –ق اء راوه  –األنبار 
  مل التوسع الجديد للل اء البلدية

 االنبار دونر 301

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكني انشاء  .41
 (االقتصادية للمستثمر

 االنبار دونر 306 سد حديثة –حديثة  –األنبار 

حس  تلديرات ) مدينة الحبانية الجديدة  .42
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

الحبانية على ساحل بحيرة  -األنبار 
 الحبانية

 االنبار دونر 32000

حس  ) مجمع صال  الديل السكنيانشاء   .43
 (تلديرات الجدوى االقتصادية للمستثمر

 االنبار دونر 112 الدواجل/ منطلة صال  الديل

حس  ) مجمع سكني في الفلوجةانشاء   .44
 (تلديرات الجدوى االقتصادية للمستثمر

 االنبار دونر 26  6/0101اللطعة / ق اء الفلوجة 

 االنبار دونر 10 41ر/  61102/ 11الشامية / الحصوة   انشاء مجمع سكني للموظفيل  .45

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكني انشاء  .46
 (االقتصادية للمستثمر

 ل  سكة قطار  –الهارثة  16ر 4/33
 برداد و ل  منطلة  مسة ميل –البصرة 

 البصرة دونر  11

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكني انشاء  .47
 (االقتصادية للمستثمر

سفوال  00 /3جزء مل اللطع 
ناحية سفوال  -ق اء الزبير /الشمالي 
 الشمالي 

 البصرة دونر13

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكني انشاء  .42
 (االقتصادية للمستثمر

 البصرة دونر241 البيبال 61ر 30جزء مل اللطعة المرقمة 

حس  ) مجمع سكني في شط العر انشاء   .42
 (تلديرات الجدوى االقتصادية للمستثمر

 البصرة دونر  30000 الببيال/ ق اء شط العر  

حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكني انشاء  .51
 (االقتصادية للمستثمر

ق اء ابو /  23/ر  3/2346اللطعة 
 ال صي  

 البصرة دونر 00
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حس  تلديرات الجدوى ) مجمع سكنيانشاء   .51
 (االقتصادية للمستثمر

 -ق اء اللرن  / 30/100الدير  21
 الدير

 البصرة دونر 000

 شركة مصافي الجنو سكني لمجمع انشاء   .52
حس  تلديرات الجدوى االقتصادية )

 (للمستثمر

 البصرة  دونر 6101 الشعيبة /  06ملاطعة / ق اء الزبير 

حس  )مجمع سكني في صفوال انشاء   .53
 (تلديرات الجدوى االقتصادية للمستثمر

 البصرة دونر 6041 مويلحات الجنوبية/ الزبير ق اء 

حس  )مجمع سكني في بلدية صفوال انشاء   .54
 (تلديرات الجدوى االقتصادية للمستثمر

 البصرة دونر 330 ناحية صفوال الشمالي/ ق اء الزبير 

 انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنو   .55
حس  تلديرات الجدوى االقتصادية )

 (للمستثمر

 البصرة - التنومةناحية 

 انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنو   .56
حس  تلديرات الجدوى االقتصادية )

 (للمستثمر

 البصرة - الفاوق اء 

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .57
معلنة مل قبل الشركة ( االقتصادية للمستثمر

 العامة لتجارة المواد الرذائية

 البصرة دونر  30 الرباط الكبير  6/2

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .52
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ميسال  دونر 10 مركز ق اء المجر الكبير 

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .52
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ميسال دونر 10 ق اء الميمونة

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .61
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ميسال دونر  16  ناحية العدل/  ق اء الميمونة

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .61
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

ناحية سيد احمد /  ق اء الميمونة
 الرفاعي

 ميسال دونر 00

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .62
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ميسال دونر 06 ق اء قلعة صالل

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .63
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ميسال دونر 11 ناحية السالر/  ق اء الميمونة
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حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .64
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ميسال دونر 32 رناحية العزي

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .65
 (للمستثمرالجدوى االقتصادية 

 ميسال دونر 11 علي الشرقي ق اء

حس  تلديرات )مجمع سكني افلي  انشاء  .66
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ميسال دونر 40 ق اء الكحالء

مل قبل وزارة  معلل)مجمع سكني انشاء   .67
حس  تلديرات الجدوى ) (االعمار واالسكال

 (االقتصادية للمستثمر

 ميسال - مدينة العمارةمركز 

معلنة مل قبل  انشاء مجمع سكني للموظفيل  .62
 وزارة التجارة

 ميسال دونر 0 0ر/ 3121/  30/ العوفية

حس  تلديرات ) مجمعات سكنية انشاء  .62
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

66/33111/66/33114/66/33116 
 صدر اليوسفية/  66/33110/31

 الديوانية دونر  10

الشركة العامة  انشاء مجمع سكني للموظفي  .71
 لتجارة المواد الرذائية

 الديوانية دونر 36 صدر اليوسفية  31ملاطعة / 30/3400

حس  تلديرات الجدوى ) دور سكنية انشاء  .71
 (االقتصادية للمستثمر

 الديوانية دونر 633 ملاطعة البو صالل/ 00/1

 يمتعدد افل انشاء مجمع سكني للموظفيل  .72
 وعمودي

 الديوانية دونر 000 الفوار/ 3/30/64

 انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنو   .73
حس  تلديرات الجدوى االقتصادية )

 (للمستثمر

 ذي قار - الناصريةمدينة 

حس  تلديرات )ة مجمعات سكنيانشاء   .74
 (الجدوى االقتصادية للمستثمر

 ذي قار  دونر 300 المصطفاويةناحية 

حس  تلديرات الجدوى ) سكني مجمع انشاء  .75
 (االقتصادية للمستثمر

ق اء /  شرقا   ناصرية - كوت طريق 
 الرفاعي

 ذي قار  دونر 300

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .76
 (االقتصادية للمستثمر

 ذي قار دونر 336  يئة حلول نفط ذي قار/ مركز المدينة 
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حس  تلديرات الجدوى )مجمع سكني انشاء   .77
 (االقتصادية للمستثمر

 ذي قار دونر 300 الناصريةمدينة 

محال مل قبل وزارة االسكال )مجمع سكني   .72
حس  تلديرات الجدوى ) (واالعمار

 (االقتصادية للمستثمر

 ذي قار - مدينة الناصرية 

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .72
 (االقتصادية للمستثمر

 ذي قار دونر 1  يئة النزا ة/ مركز المدينة 

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .21
معلنة مل قبل الشركة  (االقتصادية للمستثمر

 العامة لتجارة المواد الرذائية

 المثنى دونر  60 2ر /  64/  61/ ابو محار السماوة 

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .21
الشركة معلل مل قبل (االقتصادية للمستثمر
 ائية الرذالعامة لتجارة المواد 

 كربالء الملدسة دونر 4 الجزيرة /  23ملاطعة  1/1030

حس  تلديرات الجدوى )انشاء مجمع سكني   .22
معلل مل قبل الشركة (االقتصادية للمستثمر

 العامة لتجارة المواد الرذائية

 كربالء الملدسة دونر 6 جزيرة 23/ ملاطعة 1/0103
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 قطاع النقل -6

يعتبدددددددددددددددددر  دددددددددددددددددذا اللطدددددددددددددددددا  مدددددددددددددددددل 
اللطاعدددددددددددددات المهمدددددددددددددة فدددددددددددددي االقتصددددددددددددداد 
وا ميدددددة  دددددذا اللطدددددا  تتجسدددددد فدددددي التدددددأثير 
المباشددددددر واليددددددومي النشددددددطت  علددددددى حيدددددداة 
المدددددددددواطنيل كمدددددددددا يمتددددددددداز  دددددددددذا اللطدددددددددا  
بعالقتدددددددددددد  المتشددددددددددددابكة مددددددددددددع اللطاعددددددددددددات 
االقتصدددددددددددددددادية اال دددددددددددددددرى فدددددددددددددددال يمكدددددددددددددددل 

لطدددددا  ل ندددددى تحتيدددددة و ددددددمات مناسدددددبة وكفدددددوءة  لللطاعدددددات االقتصدددددادية ال تتطدددددور وتنمدددددو بددددددول ب
وكدددددل ندددددو  مدددددل اندددددوا  اسدددددتعماالت االرض يتطلددددد  شدددددبكة مدددددل الطدددددرق والنلدددددل تناسددددد  ذلدددددع  النلدددددل

العراقدددددددي ) االسدددددددتعمال كمدددددددا يمتددددددداز  دددددددذا اللطدددددددا  بمسددددددداحة واسدددددددعة بمسدددددددا مة اللطدددددددا  ال ددددددداص 
ويسددددددا ر  ددددددذا اللطددددددا  فددددددي  ،واالسددددددتثمار فددددددي تنفيددددددذ وتشددددددريل العديددددددد مددددددل مشدددددداريع ( واالجنبددددددي 

امدددددا معددددددل النمدددددو فدددددي  %(2،2)بحددددددود 6036لي باالسدددددعار الثابتدددددة لعدددددار الندددددات  المحلدددددي االجمدددددا
العددددددراق لالسددددددتفادة مددددددل  طددددددط %(1)قدددددددر  بمايلددددددار  ( 6033-6000)ور للمدددددددة كدددددد النددددددات  المددددددذ

والددددددذي ( البددددددري والبحددددددري والجددددددوي) بم تلدددددد  انواعدددددد  ددددددذا اللطددددددا  فددددددي تطددددددوير    الجررافدددددديموقعدددددد
 كبيدددددددرة فدددددددي االعمدددددددال التجاريدددددددة الدوليدددددددةسيسددددددداعد فدددددددي تحليدددددددق النمدددددددو االقتصدددددددادي و لدددددددق فدددددددرص 

  اصدددددة اذا مدددددا تدددددر تطدددددوير البندددددى التحتيدددددة المرافلدددددة لهدددددذا اللطدددددا  و دددددو مدددددا سدددددي دي بالنتيجدددددة الدددددى 
 .ت دميل كافةوتلدير  دمات اف ل للمواطنيل والمستنويع االيرادات 
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 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع النقل
 

 السكك الحديد: اوالا 

يجعلدددد  يمتلددددع شددددبكة سددددكع حديددددد ممددددا للسددددكع الحديديددددة نلطددددة عبددددور عالميددددة  العددددراق يمثددددل
تسدددددعى  طدددددة التنميدددددة الوطنيدددددة و . العربدددددي تدددددربط الدددددبالد بردددددر  ووسدددددط أوروبدددددا إ دددددافة إلدددددى ال لدددددي 

 ليجدددددي  –الطموحدددددة إلدددددى إعدددددادة تأ يدددددل وتوسددددديع الشدددددبكة اللديمدددددة لتكدددددول بمثابدددددة طريدددددق أوروبدددددي 
ممددددا . فددددي شددددحل الب ددددائع سددددريع ددددذا الطريددددق تنافسددددي و يتوقددددع أل يكددددول و . جديددددد للسددددكع الحديددددد

ال لددددددددي  المحيطددددددددة، وتركيددددددددا  يجعددددددددل الشددددددددحنات إلددددددددى ميندددددددداء البصددددددددرة مرتبطددددددددة بسددددددددهولة مددددددددع دول
طددددرق كبددددرى كأولويددددة لالسددددتثمار األجنبددددي  تسددددعةقامددددت وزارة النلددددل العراقيددددة بو ددددع وقددددد  .وأوروبددددا

 .كيلومتر عند اكتمالها 3641حي  سترطي مسافة 
 

  



 

 014   3102الخارطة االستثمارية 

 

 للشركة العامة للسكك الحديد العراقية  االستثمارية فرصال
 

 (موصل, دهوك , زاخو, الحدود التركية )سكة حديد  .0
 جديد: نوع المشروع 

 مليول دوالر 6201: مع استمالك االراضيلمشروع االجمالية لكلفة ال
 مليول دوالر 400 :كلفة استمالك االراضي

 مليول دوالر 6301 :الكلفة التخمينية للمشروع 
 (د وع  –نينوى )  ال ط بمحافظتي يمر :موقع المشروع

 مليول مسافر سنويا    3: الطاقة التصميمية
 مليول طل ب ائع سنويا   00   

 كر  ط سكة مزدو  للذ ا  وااليا   321: طول محور المشروع 
 .الكهربائية  ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  600 :السرعة التصميمية 

 .ساعة للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية / كر  340        
 طل 60: الحمولة المحورية 

محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات االشددددددارات  :ملحقـــــات المشــــــروع 
 .واالتصاالت ، دور سكنية السكال العامليل 

 
 (سليمانية  –كركوك )سكة حديد  .2

 جديد: نوع المشروع 
 مليول دوالر 3100: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي

 مليول دوالر 100 :كلفة استمالك االراضي
 مليول دوالر 3000 :الكلفة التخمينية للمشروع 

 ( سليمانية -كركوع ) ال ط بمحافظتي  يمر: موقع المشروع
 مليول مسافر سنويا    3،60: الطاقة التصميمية

 مليول طل ب ائع سنويا   2   
  مفرد قابل لالزدوا  مستلبال  كر  ط سكة  331: طول محور المشروع 
 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  600 :السرعة التصميمية 

 .ساعة للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية / كر  340        
 طل 60: الحمولة المحورية 



 

 015   3102الخارطة االستثمارية 

 

محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات االشددددددارات  :المشــــــروع ملحقـــــات 
 .واالتصاالت ، دور سكنية السكال العامليل 

 
 –خــــــانقين )وفرعــــــ  ( موصــــــل –أربيــــــل  –كركــــــوك  – بعقوبــــــة –بغــــــداد )ســــــكة حديــــــد  .3

 (الحدود العراقية االيرانية –المنذرية 
 جديد: نوع المشروع 

 مليول دوالر 1214: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي
 مليول دوالر 3214 :كلفة استمالك االراضي

 مليول دوالر 1000 :الكلفة التخمينية للمشروع 
 (نينددددددوى –اربيدددددل  –كركدددددوع  –ديددددددالى  -بردددددداد) ال دددددط بمحدددددافظتي  يمددددددر: موقـــــع المشـــــروع

 وفرع  يمر بمحافظة ديالى
 مليول مسافر سنويا    2: الطاقة التصميمية

 مليول طل ب ائع سنويا   60   
 مزدو  للذ ا  وااليا  كر  ط سكة  000: طول محور المشروع 
 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  600 :السرعة التصميمية 

 .ساعة للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية / كر  340        
 طل 60: الحمولة المحورية 

الشددددددارات محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات ا :ملحقـــــات المشــــــروع 
 .السكال العامليل واالتصاالت ، دور سكنية 

 
 (بصرة –عمارة -كوت –بغداد )سكة حديد  .4

 جديد: نوع المشروع 
 مليول دوالر 1236: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي

 مليول دوالر 3036 :كلفة استمالك االراضي
 مليول دوالر 2300 :الكلفة التخمينية للمشروع 

  (البصرة  –ميسال  –واسط  -برداد) ال ط بمحافظتي  يمر: موقع المشروع
 مليول مسافر سنويا    0: الطاقة التصميمية

 مليول طل ب ائع سنويا   60   
 مزدو  للذ ا  وااليا  كر  ط سكة  514:طول محور المشروع 



 

 016   3102الخارطة االستثمارية 

 

 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  600 :السرعة التصميمية 
 .ساعة للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية / كر  340        

 طل 60: الحمولة المحورية 
محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات االشددددددارات  :ملحقـــــات المشــــــروع 

 .واالتصاالت ، دور سكنية السكال العامليل 
 
 ( فاو -بصرة )سكة حديد  .5

 جديد: نوع المشروع 
 مليول دوالر 3400: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي

 مليول دوالر 600 :كلفة استمالك االراضي
 مليول دوالر 3600 :للمشروع الكلفة التخمينية 
 محافظة البصرة: موقع المشروع

 مليول مسافر سنويا    3: الطاقة التصميمية
 مليول طل ب ائع سنويا   10   

 مزدو  كر  ط سكة  330: طول محور المشروع 
 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  340 :السرعة التصميمية 

 .ساعة للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية / كر  300        
 طل 60: الحمولة المحورية 

الشددددددارات محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات ا :ملحقـــــات المشــــــروع 
 .السكال العامليل واالتصاالت ، دور سكنية 

 
 (شالمجة –بصرة ) سكة حديد  .6

 جديد: نوع المشروع 
 مليول دوالر 110: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي

 مليول دوالر 310 :كلفة استمالك االراضي
 مليول دوالر 600 :الكلفة التخمينية للمشروع 

 البصرة  ةال ط بمحافظ يمر: موقع المشروع
 مليول مسافر سنويا    6: الطاقة التصميمية

 مليول طل ب ائع سنويا   30   



 

 017   3102الخارطة االستثمارية 

 

 مفرد كر  ط سكة  10: طول محور المشروع 
 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  360 :السرعة التصميمية 
 طل 60: الحمولة المحورية 

الشددددددارات محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات ا :ملحقـــــات المشــــــروع 
 .السكال العامليل واالتصاالت ، دور سكنية 

 
 الدائري حول مدينة بغدادالخط  .7

 جديد: نوع المشروع 
 مليول دوالر6460: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي

 مليول دوالر 460 :كلفة استمالك االراضي
 مليول دوالر 6000 :الكلفة التخمينية للمشروع 

 محافظة برداد : موقع المشروع
 مليول مسافر سنويا    61: الطاقة التصميمية

 مليول طل ب ائع سنويا   42   
 :لمشروع الرئيسية لور امحالل اطو أ

 مزدو كر  ط سكة  336: محور الخط الدائري
كدددر،  33بطدددول  المحـــور الـــرابط بـــين المحطـــة العالميـــة والخـــط الـــدائري عبـــر نفـــق للقطـــارات

  طوط متوازية   4
 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  600 :السرعة التصميمية 

 .ساعة للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية / كر  340  
 طل 60: الحمولة المحورية 

محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات االشددددددارات  :ملحقـــــات المشــــــروع 
 .واالتصاالت ، دور سكنية السكال العامليل 

 
ــــد  .8 ــــربالء -مســــي  -بغــــداد)مشــــروع خــــط ســــكة حدي  -ناصــــرية -ســــماوة -نجــــف -ك

 (ام قصر -بصرة

 جديد: نوع المشروع 
 مليول دوالر 33000: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي

 مليول دوالر 3000 :كلفة استمالك االراضي



 

 018   3102الخارطة االستثمارية 

 

 مليول دوالر 30000 :الكلفة التخمينية للمشروع 
ذي  -المثنددددى -نجدددد  -كددددربالء –بابددددل  -برددددداد) يمددددر ال ددددط بمحافظددددات : موقــــع المشــــروع

 ( البصرة  –قار 
 مليول مسافر سنويا    32: الطاقة التصميمية

 مليول طل ب ائع سنويا   12   
 مزدو  للذ ا  وااليا كر  ط سكة  221: طول محور المشروع
 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  600 :السرعة التصميمية 

 .للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية ساعة / كر  340  
 طل 60: الحمولة المحورية 

محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات االشددددددارات  :ملحقـــــات المشــــــروع 
 .واالتصاالت ، دور سكنية السكال العامليل 

 
 (كربالء -رمادي )مشروع خط سكة حديد  .9

 جديد: نوع المشروع 
 مليول دوالر 3200: الكلفة االجمالية للمشروع مع استمالك االراضي

 مليول دوالر 300 :كلفة استمالك االراضي
 مليول دوالر 3000 :الكلفة التخمينية للمشروع 

 ( كربالء  -االنبار ) يمر ال ط بمحافظتي : موقع المشروع
 مليول مسافر سنويا    1: الطاقة التصميمية

 مليول طل ب ائع سنويا   12   
 مزدو  للذ ا  وااليا كر  ط سكة  311: طول محور المشروع
 .الكهربائية ساعة للمسافريل باست دار اللطارات/ كر  600 :السرعة التصميمية 

 .ساعة للب ائع باست دار اللطارات الكهربائية / كر  340  
 طل 60: الحمولة المحورية 

الشددددددارات محطدددددات ، جسدددددور ، قندددددداطر، ورش التصدددددليل ، منظومدددددات ا :ملحقـــــات المشــــــروع 
 .السكال العامليل واالتصاالت ، دور سكنية 
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 وانئـــــالم.ثانياا 

 احيويددددددددددددددد اشدددددددددددددددريان تعدددددددددددددددد المدددددددددددددددوانى 
لهددددذا السددددب  فددددي  ى، و ددددلصددددادرات العددددراق

 أعلدددددددددى قائمدددددددددة جددددددددددول أعمدددددددددال الحكومدددددددددة
. إلعددددددددادة التأ يددددددددل والتوسدددددددديع ووزارة النلددددددددل

الشددددددركة العامددددددة لمددددددوانئ العدددددددراق ت طددددددط و 
التددددددي تدددددددير وتشددددددر  علددددددى جميددددددع مددددددوانئ 

رصددددددديفا  تجاريدددددددا ،  41مدددددددا يلدددددددار  الدددددددبالد و 
ت طددددددددط لزيددددددددادة اللدددددددددرة االسددددددددتيعابية مددددددددل 

 01مليددددددول طدددددددل فدددددددي السدددددددنة إلدددددددى  30،0
رصدددددي  تجددددداري  31نشددددداء إل  نالدددددع حاجدددددةف دددددال عدددددل ذلدددددع . 6031طدددددل بحلدددددول عدددددار  مليدددددول

 .ويمكل حينئذ تأجير ا للمستثمريل عند االنتهاء مل إنشائهاجديد  الل العاميل اللادميل، 
 
 مشروع ميناء الفاو الكبير  .1

 جديد: نوع المشروع 
 دوالر مليار 2: كلفة المشروع 
 البصرة :موقع المشروع

ــــــة التصــــــميمية سددددددنة مددددددواد / مليددددددول طددددددل  64: حاويددددددات : 2112 المرحلددددددة االولددددددى: الطاق
 سنة/ مليول طل  64/ فل

/ مليددددددول طددددددل  16/ سددددددنة مددددددواد فددددددل/ مليددددددول طددددددل  40: حاويددددددات : 6061المرحلددددددة الثانيددددددة 
 سنة

/ مليددددددول طددددددل  44/ سددددددنة مددددددواد فددددددل/ مليددددددول طددددددل  10: حاويددددددات : 6011ة لثددددددالمرحلددددددة الثا
 سنة
 : يتكون المشروع من : أوال  

  كر  0،0كاسر اموا  شرقي بطول 

  كر  1،1كاسر اموا  غربي بطول 



 

 001   3102الخارطة االستثمارية 

 

  رصدددددي   36كدددددر مايعدددددادل  1،0يدددددات طدددددول ال دددددط الواحدددددد  طددددديل مدددددل ارصدددددفة الحاو
 رصي  حاويات مع ساحات ل زل الحاويات  64لكل  ط اي مجمو  

  كدددددر مدددددع االحزمدددددة  1،0بطدددددول ( الددددد  ... حبدددددو  ، سدددددمنت ) ارصدددددفة للب دددددائع الفدددددل
 رصي  31الناقلة مايعادل 

  (تلع  ار  حوض الميناء) ارصفة لتصدير واستيراد المشتلات النفطية 

  طرق و طوط سكة حديدشبكة 

  (6كر 4حوالي ) مساحة لالبنية وساحات وقو  الشاحنات 

  متر 31كر بعمق 10قناة مالحية بطول 

  (رصي  66اي مايعادل )كر 4،0ارصفة للب ائع المتنوعة بطول 

  (6كر 1،0حوالي )مساحة للمنطلة الصناعية 

  متر  31-30االعماق دا ل حوض الميناء تتراو  بيل 

 صددددائص الميندددداء الجديددددد ، عدددددد وابعدددداد االرصددددفة المطلوبددددة والسدددداحات لمناولددددة  ديدددددتددددر تح: ثانيــــا
باالسدددددتناد الدددددى حجدددددر تدددددداول الب دددددائع المتوقدددددع  دددددالل ( حنطدددددة وغير دددددا) الحاويدددددات والمدددددواد الفدددددل 

 .  الثالثيل سنة اللادمة لتلبية الحاجة المحلية
 

 رصيف متعدد االغراض ميناء ام قصر( 13)انشاء  .2
 جديد: نوع المشروع 
 دوالر مليول000: كلفة المشروع 
 (ملابل ارصفة ميناء ال قصر 3نهر ) البصرة: موقع المشروع

 سنة/ طل 171007000: الطاقة التصميمية
يهددددد  الددددى زيددددادة طاقددددة يعتبددددر  ددددذا المشددددرو  جددددزء مكمددددل لالرصددددفة الحاليددددة فددددي ميندددداء ار قصددددر و 

االغدددددراض رصدددددي  حاويدددددات متعدددددددة ( 31)بأنشددددداء الشدددددحل والتفريددددد  للب دددددائع فدددددي المينددددداء وذلدددددع 
مددددددددع كافددددددددة الملحلددددددددات والمعدددددددددات وال دددددددددمات واالبنيددددددددة ال دميددددددددة والسددددددددلائ  والسدددددددداحبات وسددددددددكع 
الحديدددددددد والطدددددددرق الدا ليدددددددة وبعدددددددض ارصدددددددفة الحاويدددددددات واالرصدددددددفة اال تصاصدددددددية علدددددددى مسددددددداحة 

 .. ملابل ارصفة ميناء ار قصر( 3)في موقع نهر  6ر 303111
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 رصيف متعدد االغراض ميناء خور الزبير( 13)انشاء  .3
 جديد: نوع المشروع 
 دوالر مليول000: كلفة المشروع 
 (جنو  ارصفة ميناء  ور الزبير) البصرة: موقع المشروع

 سنة/ طل  4،600،000: الطاقة التصميمية
 

سدددددطح  مالرصدددددفة فدددددي المينددددداء تدددددر اقتدددددرا  انشددددداء ارصدددددفة االسدددددتيعابية ل طاقدددددات النظدددددرا لمحدوديدددددة 
 رسدددددددانية مسدددددددتندة علدددددددى ركدددددددائز انبوبيدددددددة حديديدددددددة منهدددددددا اربعدددددددة ارصدددددددفة للحاويدددددددات  مدددددددع االبنيدددددددة 

 .وال دمات
رصدددددي  للحاويدددددات متعددددددد االغدددددراض مدددددع كافدددددة متطلباتهدددددا علدددددى ( 31)ويت دددددمل المشدددددرو  انشددددداء 

ارصددددددددفة ميندددددددداء  ددددددددور الزبيددددددددر وذلددددددددع لزيددددددددادة طاقددددددددات المناولددددددددة جنددددددددو   6ر 300140مسدددددددداحة 
سدددددنة وانشددددداء  دددددذه االرصدددددفة يددددد دي /مليدددددول طدددددل(4)لالرصدددددفة حيددددد  تبلددددد  الطاقدددددات المتاحدددددة حاليدددددا

 .الى م اعفة طاقة الميناء
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 المطارات: ثالثاا 

 مددددددل مطددددددار برددددددداد الدددددددولييعتبددددددر 
 فددددددددددددى العددددددددددددراق أكبددددددددددددر المطددددددددددددارات

للتوسددددددددددع بشددددددددددكل    نددددددددداع  طددددددددددطو 
المجددددددداالت المتعللدددددددة جدددددددو ري فدددددددي 

يعا  الطيدددددددددددرال السدددددددددددت   ب ددددددددددددمات
للددددد . الطلدددد  المتزايددددد فددددي المسددددتلبل

فت عدددددة  طددددوط جويددددة دوليددددة يأ دددد
رحددددددددالت مباشددددددددرة الجددددددددراء  مدددددددد  را  

باال ددددافة الددددى وجددددود عدددددد  كمددددا ويوجددددد .بدددديل العددددراق ودول ال لددددي  المجدددداورة، إ ددددافة  إلددددى أوروبددددا
فددددددي بعددددددض المحافظددددددات ومنهددددددا مطددددددار اربيددددددل ومطددددددار الموصددددددل ومطددددددار مددددددل المطددددددارات الدوليددددددة 

 .ومطار النج  االشر  البصرة
 

مركــــز وســــط بــــين محافظــــة بابــــل وكــــربالء المقدســــة والنجــــف ) مشــــروع مطــــار الفــــرات االوســــط
 (االشرف والديوانية 

 جديد: نوع المشروع 
 غير محددة : كلفة المشروع 
 (الديوانية –بابل  –النج   –كربالء )ي در محافظات : موقع المشروع

 : الطاقة التصميمية
 سنة / مليول مسافر 2: المرحلة االولى 
 سنة / مليول مسافر  36: المرحلة الثانية 
 سنة/ مليول مسافر  60: المرحلة الثالثة 

و ددددو مددددل المشدددداريع االسددددتراتيجية والحيويددددة يعمددددل علددددى تسددددهيل النلددددل فددددي مندددداطق الفددددرات االوسددددط 
 .السياحة الدينية في تلع المحافظاتوتنشيط 

تددددددر توقيددددددع علددددددد دراسددددددة الجدددددددوى الفنيددددددة واالقتصددددددادية واعددددددداد التصددددددامير للمشددددددرو  مددددددع احدددددددى  -
 الشركات الفرنسية 

 6كر  407131يلع المشرو  على مساحة -



 

 003   3102الخارطة االستثمارية 

 

 المرحلة االولى / مكونات المشرو   -
 نى المسافريل بم. 3
 (  Airbus A380)نزول طائرة يتحمل ( code 4F)ر 4000مدر  بطول  .6
وعدددد (  Code E/2C , 2 Code F 10)  للطددائرات صددن ( Contact)موقدد   36 .1

 (Remote)مل مواق  الطائرات 
 ر 20بر  مراقبة جوية بارتفا   .4
 (تعلل مرافلها لالستثمار ) مدينة المطار  .0
 مبنى الشحل الجوي والساحة ال اصة ب  .2
 .الطائراتمرافق صيانة . 1
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 والمعادن اعةــــــقطاع الصن -7

يعدددددددد اللطدددددددا  الصدددددددناعي فدددددددي العدددددددراق احدددددددد 
وتعتبددددددر  ابددددددرز مكونددددددات االقتصدددددداد غيددددددر النفطددددددي

وزارة الصددددددددددددناع  والمعددددددددددددادل الركيددددددددددددزه االساسددددددددددددي  
وتعتمدددددددددددددد  فدددددددددددددي العدددددددددددددراق للسياسددددددددددددد  الصدددددددددددددناعي 

سدددددددددددددددتراتيجياتها لتشدددددددددددددددجيع وتعزيدددددددددددددددز االسدددددددددددددددتثمار 
لل طددددددددددددوط االرشددددددددددددادي  التددددددددددددي و ددددددددددددعها قددددددددددددانول 

المعددددددددددددل  6002 االسدددددددددددتثمار لعدددددددددددار
 كمدددددا انهدددددا تددددددير الشدددددركات الحكوميددددد 
وتسدددددددددعى لتطوير دددددددددا بالتعددددددددداول مدددددددددع 

 بريدددددددة الجهدددددددات الراغبددددددد  باالسدددددددتثمار
عدددددة  تقددددد حددددددرفددددع كفدددداءة اداء ددددا و 

ترغددددد  عدددددل طريلهدددددا جدددددذ   مشددددداريع
سددددددديما  اليهدددددددا االسدددددددتثمارات االجنبيددددددد 

 .  ذة الوزاره مجمو  مل اللواعد واالنظم  االستثماري  لدى وال
ال ددددددددداص بالشدددددددددركات  3001لسدددددددددنة  66يركدددددددددز اللدددددددددانول رقدددددددددر 

 بدددددددرات  اصددددددد  لالحكوميددددددد  علدددددددى اعدددددددادة تا يدددددددل المصدددددددانع اللائمددددددد  والمسدددددددت دم  لدددددددرا  المدددددددال و 
لحكوميددددددددد  بالدددددددددد ول باتفاقيدددددددددات مدددددددددع مسدددددددددتثمريل اجانددددددددد  بموجددددددددد  ويسدددددددددمل اللدددددددددانول للشدددددددددركات ا

مددددل حيدددد   6002لعددددار  31اتفاقيددددات تلاسددددر االنتددددا  جنبددددا الددددى جندددد  مددددع قددددانول االسددددتثمار رقددددر 
مدددددددل اللطاعدددددددات  تشدددددددجيع االسدددددددتثمار كمدددددددا انددددددد  يحمدددددددي االسدددددددتثمارات االجنبيددددددد  فدددددددي  دددددددذا اللطدددددددا 

 .االقتصادية اال رى
ببرنددددددام  طمددددددو  لمددددددنل التددددددرا يص  6000ل فددددددي عددددددار للددددددد انطللددددددت وزارة الصددددددناع  والمعدددددداد

والبددددددء بتاسدددددي  مشددددداريع مشدددددترك  واتفاقيدددددات تلاسدددددر االنتدددددا  لتشدددددجيع االسدددددتثمار فدددددي  دددددذا اللطدددددا  
حيددددددد  يتدددددددولى المسدددددددتثمر جميدددددددع عمليدددددددات اعدددددددادة التا يدددددددل وادارة وتشدددددددريل المصدددددددنع علدددددددى نفلتددددددد  

ابددددل حصدددد  مددددل االنتددددا  الددددذي ال اصددددة فددددي اطددددار مفهددددور االسددددتثمار المطددددرو  مددددل قبددددل الددددوزاره مل
سددددن  ولدددددى المسددددتثمر الحريدددد  فددددي اقتددددرا  اعددددادة  60الددددى 30يددددتر انجددددازه  ددددالل فتددددره محدددددده مددددل 

تا يددددل المصددددانع عدددددل طريددددق اصددددال  المعددددددات الموجددددوده او تركيدددد  معددددددات جديددددده حيدددد  تكدددددول 
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ا فددددددي تزويددددددد المسددددددتثمريل بالبيانددددددات المتاحدددددد  ف ددددددال عددددددل مسدددددداعدتهبوتلددددددور الددددددوزاره شددددددريكا فدددددداعال 
 .ترتي  تاشيرات الد ول للفرق الفني  الى مواقع المحطات

وقدددددد ت دددددمنت التطدددددورات فدددددي المجدددددال المدددددذكور تلييمدددددا للملترحدددددات للحدددددد مدددددل حجدددددر الدددددواردات 
وذلددددددع لتعزيددددددز االنتددددددا  المحلددددددي و ددددددمال حزمدددددد  مددددددل االصددددددالحات الشددددددامل  التددددددي تكفددددددل حمايددددددة 

لالسدددددتثمار المسدددددتدار للم سسدددددات  مصدددددالل المسدددددتثمريل بشدددددكل اكبدددددر وتسددددداعد علدددددى صددددديانة اطدددددار
الحكوميددددددد  ومدددددددل المتوقدددددددع ال مجموعدددددددة الملترحدددددددات المتعللددددددد  باصدددددددال  اللطدددددددا  الصدددددددناعي لدددددددل 
تددددد دي فلددددددط الدددددى اعددددددادة تا يدددددل  ددددددذا اللطدددددا  بددددددل سدددددينت  عنهددددددا طاقدددددات انتاجيدددددد  جديدددددده وتعزيددددددز 

 االحكار اللانوني  الموجوده
يدددددددع جممثدددددددل معامدددددددل السدددددددجاد وتويمتلدددددددع العدددددددراق حاليدددددددا  صدددددددناعات متنوعدددددددة  فيفدددددددة وثليلدددددددة 

ومددددددل الم مددددددل واالسددددددمده والعديددددددد غير ددددددا العجددددددالت وكددددددذلع الصددددددناعات الدوائيددددددة والبتروكيمياويددددددة 
ال تلعددددددد  المشددددددداريع المملوكدددددددة للدولددددددددة دورا  مهمدددددددا فدددددددي تجهيدددددددز كددددددددال مدددددددل الحكومدددددددة والصددددددددناعة 

ذات فددددددددي  ددددددددوء اجددددددددراء سلسددددددددل  مددددددددل االصددددددددالحات  ال اصددددددددة بالمنتجددددددددات وال دددددددددمات المطلوبددددددددة
 .وانتاجها طابع الفني واالداري والتوجهات االستثماري  لالرتلاء بمستوى ادائهاال

شدددددددددركة عامدددددددددة تتدددددددددوز  علدددددددددى م تلددددددددد   16وتمتلدددددددددع وزارة الصدددددددددناعة والمعدددددددددادل اكثدددددددددر مدددددددددل 
 :اللطاعات وحس  الجدول التالي

 
 عدد الشركات اسم القطاع

 61 الهندسية  قطاع
 31 والغذائيةالكمياوية  قطاع
 2 االنشائية قطاع
 1 النسيجية قطاع

 4 قطاع الخدمات
 2 اخرى

 72 المجموع 
 
 

                                                           
  34/3/2531في  3025دائرة االستممارات ذو العدد / حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن 
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 :وال اغل   ذه الشركات تعمل بطاقة متدنية لالسبا  التالية 
قدددددددددر المكددددددددائل والمعدددددددددات وال طددددددددوط االنتاجيددددددددة ، حيدددددددد  ال اغلبهددددددددا يعددددددددود الددددددددى فتددددددددرة .3

 .السبعينات والثمانينات مل اللرل الما ي 
 .قديمة ال تواك  التلدر الحاصل في اللطا  الصناعي  تعمل بتكنولوجيا. 6
 .عدر قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثر مل المعامل في الطاقة الكهربائية. 1
انفتددددددا  السددددددوق المحلددددددي علددددددى المنتوجددددددات المسددددددتوردة ممددددددا كددددددال لدددددد  االثددددددر فددددددي عدددددددر . 4

 .منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلع النوعية 
علددددددى ذلددددددع تبنددددددت وزارة الصددددددناعة والمعددددددادل  طددددددة لتا يددددددل وتطددددددوير اغلدددددد   ددددددذه  وبندددددداءا  

 .الشركات مل  الل المشاركة مع اللطا  ال اص العربي واالجنبي 
 

 القطاع الصناعيدور الحكومة في 
لتأ يددددددددل شددددددددركاتها او تحويلهددددددددا الددددددددى شددددددددركات مسددددددددا مة الصددددددددناعة والمعددددددددادل وزارة تتجدددددددد  

موعدددددة ملفدددددات اسدددددتثمارية لدددددبعض  دددددذه الشدددددركات علدددددى وقدددددد عر دددددت مج عامدددددة او  اصدددددة
حيددددل بالفعددددل الددددى عدددددد مددددل المسددددتثمريل العددددادة تا يلهددددا وتشددددريلها أ المسددددتثمريل منهددددا مددددا
فددددددي تعزيددددددز  ددددددذا المعدددددددل  6002لسددددددنة  31قددددددانول االسددددددتثمار رقددددددر وقددددددد سددددددا ر صدددددددور 

 .االتجاه
الشدددددركات العامدددددة ويمكدددددل ال نل دددددص االطدددددر اللانونيدددددة التدددددي تحكدددددر عمليدددددة اعدددددادة تأ يدددددل 

 :المملوكة للدولة باال افة الى قانول االستثمار باللوانيل االتية 
 دلالمع   1227لسنة  22قانون الشركات العامة رقم 

يددددددددنظر  ددددددددذا اللددددددددانول عمددددددددل الشددددددددركات العامددددددددة المملوكددددددددة للدولددددددددة حيدددددددد  تسددددددددمل المددددددددادة  
مدددددع شدددددركة اجنبيدددددة منددددد  للشدددددركة العامدددددة المملوكدددددة للدولدددددة بالمشددددداركة او الشدددددراكة ( 30/1)

باالعتمدددددداد علددددددى االسددددددا  اللددددددانوني لعلددددددود لتنفيددددددذ عمددددددل  ددددددمل أنشددددددطتها دا ددددددل العددددددراق 
مشدددددداركة  ددددددمل قددددددانول الشددددددركات العامددددددة الددددددذي اعطددددددى الحددددددق للشددددددركات للمشدددددداركة مددددددع 
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عالقدددددددة با ددددددددا  الشدددددددركة الشدددددددركات والم سسدددددددات العربيدددددددة واالجنبيدددددددة لتنفيدددددددذ اعمدددددددال ذات 
 .دا ل العراق

اللطدددددددا  العدددددددار المتعاقدددددددد علدددددددى تا يلهدددددددا او تشدددددددريلها مدددددددع اللطدددددددا  وتدددددددر شدددددددمول مشددددددداريع 
( 31)ال دددددداص والم ددددددتلط بكافددددددة المزايددددددا وال ددددددمانات الددددددواردة فددددددي قددددددانول االسددددددتثمار رقددددددر 

المدددددددادة ) 6002لسدددددددنة  31قدددددددانول التعدددددددديل االول للدددددددانول االسدددددددتثمار رقدددددددر ) 6002لسدددددددنة 
المشددددداريع التدددددي تدددددر  واللدددددانول يسدددددري علدددددى( 16المدددددادة )والتدددددي أ ددددديفت الدددددى ندددددص (  /2

 .التعاقد عليها قبل نفاذ  ذا اللانول
 

 المع دل 1227لسنة  21قانون الشركات رقم 
للشدددددددركات المحدددددددددودة المسدددددددد ولية تشددددددددكيل مشدددددددداريع ( 1)يتددددددديل  ددددددددذا اللددددددددانول فددددددددي المددددددددادة 

 .مل أسهر رأ  المال% 60بأقل مل الدولة تسا ر فيها 
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كفاااار   والمعااااادن والمعرو ااااةلمشاااااريع التابعااااة لااااوزارة الصااااناعة ا

 :( مشاريع التاهيل والمشاريع الجديدة)استثمارية 
ادندددداه جدددددول يبدددديل الفددددرص االسددددتثمارية المتاحدددددة لدددددى وزارة الصددددناعة والمعددددادل موزعددددة حسددددد  

علددددددى أسددددددا  المشدددددداركة بدددددداالدارة نددددددو  المشددددددرو  وطريلددددددة االسددددددتثمار والمحافظددددددة التددددددي يلددددددع فيهددددددا 
االسدددددددتثمار المباشدددددددر بالنسدددددددبة بالنسدددددددبة لمشددددددداريع التأ يدددددددل، و نتاجيدددددددة واالنتدددددددا  وزيدددددددادة الطاقدددددددات اال

 :وكما يأتيللمشاريع الجديدة 
على موزعة  والمعادن جدول بالفرص االستثمارية المتاحة لدى وزارة الصناعة

حسب المحافظاتالمشاريع الجديدة  وأاساس مشاريع التأهيل   

نوع  اسم الشركة العامة اسم المشروع ت

 المشروع

الكلفة 

 التقديرية

 الموقع الطاقة التصميمية

 تأهي  شركة اور العامة معم  القابلوات  .0

 وتطوير

مليون  21

 دوالر

 ذي قار سنة/ طن  03276

 تأهي  شركة اور العامة م  مقاطع االلمنيوم عم  .2

 وتطوير

مليون  30

 دوالر

 ذي قار سنة/ طن  00011

معم  انتاج   .3

 البتروكيمياوي

الشركة العامة 

للصناعات 

 البتروكيمياوية

انشا  

 جديد

مليار  3

 دوالر

 ذي قار سنة/ مليون طن  0

الشركة العامة  معم  ورق البصرة  .4

 للصناعات الورقية 

 تأهي 

 وتطوير

مليون  326

 دوالر

 البصرة يوم/ طن  671

الشركة العامة  معم  سمنت البصرة   .5

لصناعة السمنت 

 الجنوبية 

 تأهي 

 وتطوير

مليون  31

 دوالر

 البصرة  سنة/ طن  611111

 

 

الشركة العامة  معم  االنابيب الحلىونية   .6

 للحديد والصلب 

 تأهي 

 وتطوير

مليون  7

 دوالر

 البصرة سنة/ طن  320111

معم  اسمدة ابي   .7

 الخصيب

الشركة العامة 

لصناعة االسمدة 

 الجنوبية 

 تأهي 

 وتطوير

مليون  301

 دوالر 

 البصرة يوم / طن  3011

معام  الشركة العامة   .8

للصناعات 

 البتروكيمياوية 

الشركة العامة 

للصناعات 

 البتروكيمياوية 

انشا  

 جديد

 مليار 3

 دوالر

 البصرة سنة / طن  مليون 0

معم  االنابيب الملحومة   .9

 طوليا            

الشركة العامة 

 للحديد والصلب

انشا  

 جديد

مليون  211

 دوالر 

 البصرة سنة / طن  201111

معم  اسمدة نتروجينية   .01

 وأمونيا

الشركة العامة 

لصناعة االسمدة 

 الجنوبية

انشا  

 جديد

مليون  311

 دوالر

 البصرة سنة/ مليون طن  0
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الشركة العامة  معم  الحديد والصلب  .00

 للحديد والصلب

انشا  

 جديد

مليار  0،2

 دوالر

 البصرة سنة/ مليون طن  2

معم  خىن وتعبئة   .02

 الىيوت النباتية 

الشركة العامة 

 للىيوت النباتية

انشا  

 جديد

مليون  301

 دوالر

 البصرة سنة/ الف طن  611

الشركة العامة  معم  شب ال اؤولين  .03

 ل بريت المشراق

 

انشا  

 جديد

مليون  30

 دوالر

 نينوى سنة/ طن  01111

الشركة العامة  معم  حامض ال بريتين   .04

 ل بريت المشراق

انشا  

 جديد

مليون  01

 دوالر

 نينوى ةسن/ الف طن  31

الشركة العامة  معم  س ر الموص    .05

 لصناعة الس ر

 تأهي 

 وتطوير
مليون  01

 دوالر 

 نينوى يوم / طن  2801

الشركة العامة  معم  لصناعة االسمنت  .06

لصناعة السمنت 

 الشمالي

 انشا 

 جديد

مليون  331

 دوالر

 نينوى سنة/ مليون طن  3

العامة الشركة  معم  انتاج ال بريت  .07

 لصناعة ال بريت

انشا  

 جديد

مليون  811

 دوالر

 نينوى سنة/ مليون طن  000

الشركة العامة  معم  انتاج االدوية   .08

 لصناعة االدوية

انشا  

 جديد

مليون  001

 دوالر

 نينوى سنة/ مليون طن  000

الشركة العامة  معم  الضماد الطبي  .09

 للصناعات القطنية 

 تأهي 

 وتطوير
مليون  7

 دوالر

/ بغداد   سنة/  طن 703

 ال ا مية

الشركة العامة  معم  االمين   .21

 للىيوت النباتية 

 تأهي 

 وتطوير
مليون  00

 دوالر 

 بغداد سنة/ طن 06311

الشركة العامة  معم  المأمون   .20

 للىيوت النباتية

 تأهي 

 وتطوير
مليون  30

 دوالر

 بغداد سنة/ طن 28301

الشركة العامة  معم  الرشيد  .22

 النباتيةللىيوت 

 تأهي 

 وتطوير
مليون  06

 دوالر

 بغداد سنة/ طن 27211

الشركة العامة  معم  س اير نصر  .23

لصناعة التبوغ 

 والس ائر  

 تأهي 

 وتطوير
/ كارتون  0311111 -

 سنة 

 بغداد

تأهي   شركة نصر العامة تشغي  مي انين  .24

 وتطوير

مليون  00

 دوالر

 بغداد -

تاهي   شركة االخا  العامة  تشغي  مي انين  .25

 وتطوير 

مليون  26

 دوالر 

 بغداد -

/ مصنع جبن المثلثات   .26

 ابو غريب 

الشركة العامة 

 لمنتوجات االلبان

 بغداد ساعة/ كغم  0011 - تأهي 

حليب ) معم  بالدي   .27

 ابو غريب( االطفال 

 

الشركة العامة 

 لمنتوجات االلبان

 تأهي 

 وتطوير
مليون  38

 دوالر 

 بغداد سنة / طن  03111
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 تأهي  - معم  بالستن  بغداد  .28

 وتطوير

مليون  36

 دوالر

 سنة / طن  3111

 PVSالنتاج انابيب 

 ( ملم00100610330)

النتاج  ةسن/طن  3111

لالقطار  PEانابيب 

1،01،20،31،001،

 (ملم  061

 بغداد

انتاج صناعات كهربائية    .29

 واجهىة تبريد

 

الشركة العامة 

للصناعات 

 ال هربائية 

تاهي  

 وتطوير 

مليون  01

 دوالر

 بغداد -

معم  مسبوكات ومعدات   .31

 تخصصية 

شركة الصمود 

 العامة 

تاهي  

 وتطوير 

مليون  23

 دوالر 

 بغداد -

معم  معدات تصفية   .30

 المياه 

تأهي   شركة الفارس العامة 

 وتطوير 

مليون  06

 دوالر

 بغداد -

معم  انتاج كيبالت   .32

 والمنيوم مقاطع 

تاهي   شركة أور العامة 

 وتطوير 

مليون  008

 دوالر 

 بغداد -

معم  معدات تخصصية   .33

 وكامرات مراقبة 

تاهي   شركة الفدا  العامة 

 وتطوير 

مليون  8

 دوالر 

 بغداد -

الشركة العامة  معم  انتاج البطاريات   .34

 لصناعة البطاريات 

تأهي  

 وتطوير 

مليون  02

 دوال 

 بغداد -

معاميييي  شييييركة التحييييدي   .35

مي انييييييييييين ونصييييييييييب )

 (محطات

تأهي   شركة التحدي العامة 

 وتطوير 

مليون  08

 دوالر 

 بغداد -

انتييياج )معامييي  اليييىورا    .36

 (اجهىة سيطرة ون م

شركة الىورا  

 العامة

تأهي   

 وتطوير 

مليون  6

 دوالر

 بغداد  -

 تأهي  - معم  بالستن ميسان  .37

 وتطوير

مليون  38

 دوالر

 ميسان طن سنوياً 00871

علي ) معم  المعتصم   .38

 ( الهادي

الشركة العامة 

 للىيوت النباتية 

 تأهي 

 وتطوير
مليون  37

 دوالر 

 ميسان  طن 06311

الشركة العامة  معم  س ر ميسان  .39

 لصناعة الس ر

 تأهي 

 وتطوير
 ميسان  سنة/ طن  011111 -

الشر كة العامة  معم  ورق ميسان   .41

 للصناعات الورقية 

 تأهي 

 وتطوير

مليون  20

 دوالر 

 ميسان سنة / طن  02111

 معم  الىجاج   .40

 

 

الشركة العامة 

 للىجاج والسيرامين

 تأهي 

 وتطوير
مليون  081

 دوالر

الف م061
3
 االنبار  سنة/ طن  /

الشركة العامة  معام  السيرامين   .42

 السيرامين و للىجاج

 تأهي 

 وتطوير
مليون  6

  دوالر

م  2111
3

 االنبار  يوم/ 
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الشركة العامة  معم  القناني الطبية   .43

 للىجاج والسيرامين 

 تأهي 

 وتطوير
مليون  703

 دوالر 

 االنبار  يوم / طن  031

معم  انتاج اسمدة   .44

 فوسفاتية 

الشركة العامة 

 لصناعة الفوسفات 

انشا  

  جديد

مليون  0811

 دوالر

 االنبار سنة/ مليون طن  0

الشركة العامة  معم  انتاج سمنت  .45

 لصناعة السمنت

انشا  

 جديد

مليون  331

 دوالر

 االنبار سنة/ مليون طن 3

معم  انتاج االسمدة   .46

 النتروجينية

انشا   -

 جديد

مليون  881

 دوالر

 االنبار سنة/ مليون طن  0

تشغي  مي انين وانتاج   .47

 اسالك النحاس

تأهي   شركة الشهيد العامة 

 وتطوير 

مليون  3،0

 دوالر

 االنبار -

 السماوة  سمنت معم   .48

 (3)عدد 

الشركة العامة 

لصناعة السمنت 

 الجنوبية

انشا  

 جديد
مليون  201

 دوالر 

 المثنى سنة/ طن مليون 3

معم  سمنت النجف   .49

 االشر  

الشركة العامة 

لصناعة السمنت 

 الجنوبية

 تأهي 

 وتطوير
مليون 201

 دوالر

النجف  سنة/ طن  مليون 3

 االشر 

معام  الشركة العامة   .51

 لصناعة االطارات 

الشركة العامة 

 لصناعة االطارات

 تأهي 

 وتطوير
مليون  361

 دوالر 

النجف  اطار سنويامليون  3

 االشر 

الشركة العامة  معم  النورة   .50

لصناعة السمنت 

 الجنوبية

 تأهي 

 وتطوير
مليون  31

 دوالر 

 كربال  شهر/ طن  00311

 المقدسة

انشا   - معم  انابيب الدكتاي    .52

 جديد

مليون  67

 دوالر

 باب  سنة/ طن  00111

الشركة العامة  معم  انتاج ادوية   .53

 النتاج االدوية

انشا  

 جديد

مليون  01

 دوالر

 باب  مليون حبة 071

معم  انتاج الجرارات   .54

 والمعدات الىراعية

الشركة العامة 

للصناعات 

 المي اني ية

تحديض 

 وتطوير

مليون  21

 دوالر

 باب  -

معميييي  انتيييياج محييييوالت   .55

وتجهيييييى كيبيييي  ضييييوئي 

 ومقايي  كهربائية 

العامة شركة ديالى 

للصناعات 

 ال هربائية

تأهي  

 وتطوير 

مليون  32

 دوالر 

 ديالى -

الشركة العامة  معم  انتاج المطاط  .56

 للصناعات المطاطية 

تأهي  

 وتطوير 

مليون  20

 دوالر 

 ديالى -
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 قطاع الصناعةفي  المعلنة من قبل المحافظاتالفرص االستثمارية 

 المحافظة االرض المخصصة للمشروع لموقعا اسم المشروع ت
معمل انتا  حامض الفسفوريع   .1

H3po4  والكبريتيعH2SO4 

اللائر غر  محافظة االنبار او قر  
 منجر عكاشات قر  ق اء الرطبة

تحدد حس  حاجة المشرو  
في منطلة  وحس  الموقع

او في ( المنجر)   ال امات
 المدل الصناعية

 االنبار

معمل انتا  االسمنت   .2
 البورتالندي

الرطبة غر  محافظة االنبار بلربة 
 مل مواقع ال امات

تحدد حس  حاجة المشرو  
وحس  الموقع في منطلة 

او في المدل ( المنجر)ال امات 
 الصناعية

 االنبار

الملاور معمل انتا  االسمنت   .3
 لالمال 

الرطبة غر  محافظة االنبار باللر  
 مل مواقع ال امات

تحدد حس  حاجة المشرو  
وحس  الموقع في منطلة 

او في المدل ( المنجر)ال امات 
 الصناعية

 االنبار

 MGOمشرو  انتا  المرنيسيا   .4
  MGCO4والمرنيسايت 

 وكبريتات المرنسيور

اي موقع   ر يتفق  –منطلة الرطبة 
 علي  المستثمر 

تحدد حس  حاجة المشرو  
وحس  الموقع في منطلة 

او في المدل ( المنجر)ال امات 
 الصناعية

 االنبار

 االنبار دونر 30 في المدل الصناعية معمل الفيروسلكول  .5

الجبل /  12ق اء الرمادي ملاطع   تدوير النفاياتمعمل   .6
 0333/  3اللطعة / 

 االنبار دونر 60

مشرو  تجميع وصهر سكرا    .7
 الحديد

قر  المنطلة الصناعية في الكيلو 
10 

 االنبار دونر 60

/ محاذاة السريع  – 10قر  الكيلو  المدينة الصناعية في الرمادي  .2
   41ر 11/11002جزء مل 

 حصوة الشامية

 االنبار دونر 1،000

المدينة الصناعية في ق اء   .2
 عن 

 االنبار دونر 1،200 ق اء عن 
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رقر اللطعة  –ق اء  يت  المنطلة الصناعية في  يت  .11
حصوة  2ملاطعة  100/420

الشامي ، يسار طريق  يت كبيسة 
 كيلو عل وسط الطريق 6تبع 

 االنبار دونر 200

صناعات / مدينة صناعية   .11
 غذائية

 بابل دونر 342  الشتية/ 0ر /3/3اللطعة 

صناعات / مدينة صناعية  .12
 انشائية

 بابل دونر 160 ابو عجار /60ر /34/1 اللطعة

 بابل دونر 1013 ابو سمي /0ر/72/31 6/31اللطعة  مدينة صناعية  .13

 بابل دونر 4120 الجزيرة/61ر /363/3اللطعة  مجمع معامل طابوق  .14

منطلة استثمارية للصناعات ثليلة  موقع شركة حطيل  .15
 ومتوسطة وبصدد اعداد نظار  اص

منظمة مل قبل الهيئة بالتعاول مع 
OECD  

 

 بابل دونر 2000

 ديالى دونر 000 بعلوبة مركز المدينة المدينة الصناعية   .16

تصنيع وتجميع منظومات   .17
 تصفية مياه الشر 

 ديالى دونر 30 بعلوبة -المدينة الصناعية

 ديالى دونر 600 المدينة الصناعية مجمع الصناعات الرذائية  .12

 ديالى دونر 300 الصناعية المدينة مجمع الصناعات البتروكيماوية  .12

 ديالى دونر 60 المدينة الصناعية مجمع الصناعات الميكانيكية  .21

 ديالى دونر  60 المدينة الصناعية مجمع صناعات األثا   .21

 ديالى دونر 30 المدينة الصناعية   االلبسةمجمع صناعة   .22

مجمع صناعة االجهزة   .23
 والمعدات الريا ية

 ديالى دونر 60 المدينة صناعية

 11جزء مل الملاطعة  / ال الص    مجمع الصناعات االنشائية  .24
 االحيمر

 

 ديالى دونر 3000

 صال  الديل مساحات م تلفة تكريت واق يتها 1تدوير نفايات عدد  معامل  .25

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user27.NICI/Desktop/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9I1X7ZSC/3.docx
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 في مركز المحافظة واق يتها
 واسط دونر 300 ق اء بدرة سمنت  معمل  .26
 واسط دونر 00 ق اء بدرة معمل طابوق  .27

و 1/36و 1/31و 1/30و 1/0 معمل زيوت نباتية   .22
 الكوت/العلكاوية   14ر 1/33

 واسط دونر 600

 واسط مساحات م تلفة مركز واق ية ونواحي المحافظة  معامل تدوير النفايات  .22

إنشاء مدينة صناعية متكاملة   .31
 وحديثة

 كركوع دونر 3000 ناحية ليالل

إنشاء معمل للذرة الصفراء   .31
 حدي  ومتطور

 كركوع دونر 30 ق اء الحويجة

إنشاء معمل طابوق حدي    .32
 بمواصفات دولية

 كركوع دونر 60 مركز كركوع

 كركوع دونر 034 ناحية بنج  علي مدينة صناعية   .33

 ناحية تازه مدينة صناعية  .34
 

 كركوع دونر 320

منطلة الصناعات  -كربالء  مشاريع للصناعات االنشائية  .35
 -التمر طريق عيل  -االنشائية 

 قر  معمل الثرمستول

كربالء  دونر 446 
 الملدسة

معمل ثرمستول بطاقة ال تلل   .36
 باليور 1ر 3000عل 

 

قر   -طريق عيل التمر  -كربالء 
 معمل الثرمستول 

كربالء  دونر 2
 الملدسة

مشرو  انتا  وصناعة الزجا    .37
 الملول 

النج  الجزء  -  بة كربالء 
 الجنوبي 

كربالء  تتوفر مساحات واسعة
 الملدسة

ر  16جزء مل اللطعة /ق اء الزبير منطلة صناعية   .32
 اركلي الشمالي 41

 البصرة دونر  110

اركلي  02ر   1/3/ق اء الزبير منطلة صناعية   .32
 جنوبي

 

 6000 مساحةدونر مل  200
 دونر

 البصرة

 البصرة دونر 36 2ر 30/4جزء مل اللطعة / سفوال انشاء معمل معجول الطماطة  .41
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 مويلحات الجنوبية

مصانع غذائية وصناعات   .41
تكميلية  فيفة ومصانع 

 انشائية

عل مركز ( كر  1) تبعد 
 المحافظة

 ميسال   كتار360

 ميسال دونر 60000 مركز المحافظة للصناعات النفطية م تبرات  .42

 ميسال دونر 2000 مركز المحافظة واالق ية تدوير نفايات معامل  .43

 ميسال دونر 4000 المحافظةمركز  منطلة صناعية  .44

 ذي قار دونر 310 البلدية حدود  ار  صناعية منطلة  .45

 ذي قار دونر  0 البلدية حدود  ار  النفايات تدوير معمل  .46

 ذي قار دونر 1  البلدية حدود  ار  كهربائية  اجهزة لصناعة معمل  .47

 ذي قار دونر  0  البلدية حدود  ار  الصل  و للحديد معمل  .42

 ذي قار دونر  1  البلدية حدود  ار  الرذائية الصناعات معمل  .42

 ذي قار دونر  3  البلدية حدود  ار  الصوفية المنسوجات معمل  .51

 ذي قار دونر 40  البلدية حدود  ار  تدوير النفايات الورقية معمل  .51

 دونر مشاريع صريرة 300  ار  مركز المحافظة انشاء منطلة صناعية   .52
 دونر مشاريع متوسطة  300
 دونر مشاريع كبيرة 200

 الديوانية

انشاء منطلة صناعية غير   .53
 ملوثة

 الديوانية دونر 300  ار  مركز المحافظة
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 التجارة في القطاع الصناعيجدول بالفرص االستثمارية المتاحة لدى وزارة 

نوع   اسم الشركة اسم المشروع ت

 المشروع

االرض المخصصة 

 للمشروع

 الموقع

تعليب المنتجات معم   .0

 الغذائية 

الشركة العامة لتجارة 

 المواد الغذائية 

 التاجي/ بغداد  دونم 31 انشا  جديد

الشركة العامة لتجارة  مشروع مخىن مت ام   .2

 المواد الغذائية

 جميلة/ بغداد  دونم 6 انشا  جديد

معم  تعبئة الشاي  .3

 والمواد الغذائية 

الشركة العامة لتجارة 

 المواد الغذائية

 الدباش/ بغداد  دونم 28 انشا  جديد

الشركة العامة لتجارة  مخىن مبرد  .4

 المواد الغذائية

 الشافعية/  الديوانية دونم 01 انشا  جديد

الشركة العامة لتجارة  تأهي  مخاهن مبردة .5

 المواد الغذائية

 الهارثة/ البصرة  دونم 311 تأهي 

الشركة العامة لتجارة  مخىن مبرد ومجمد  .6

 المواد الغذائية

خور / البصرة  دونم 33 انشا  جديد

 الىبير

الشركة العامة لتجارة  تأهي  مخىن مبرد  .7

 المواد الغذائية

خور / البصرة  دونم 30 تاهي 

 الىبير

معم  غذائي ومركى  .8

 تسويقي

الشركة العامة لتجارة 

 المواد الغذائية

 ال وت/ واسط دونم 31 انشا  جديد

معم  غذائي ومركى  .9

 تسويقي

الشركة العامة لتجارة 

 المواد الغذائية

 الرمادي/ االنبار  دونم 71 انشا  جديد

معم  غذائي ومركى  .01

 تسويقي

الشركة العامة لتجارة 

 المواد الغذائية

 العلية/ باب  دونم 60 انشا  جديد
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 طاع السياحةق -8

ة تعد بيئة العراق الثلافية والدينية والطبيعي
ويعد مل اكبر  عنصر جذ  للمستثمريل والزائريل،

ولذا فأن  يشهد  المنطلةواجهات السياحة الدينية في 
ز ما  متزايدا  مل السيا  لزيارة المواقع الطبيعية 
واالثرية والدينية والثلافية مل حي  ال العراق موطل 

اللديمة والمواقع االثرية العالمية والمناطق  تالح ارا
الملدسة للديانات على حد سواء ف ال عل تمتع 
العراق في جزئ  الشمالي بأماكل سياحية تز ر 

قبل الحكومة لتطوير بالطبيعة وال  ناع  طة مل 
ت لت در اكبر عدد التحتية للمواصال وتوسيع البنى

 .ممكل مل السيا  
ويشكل قطا  السياحة عامال  مهما مل عوامل 
التطور االقتصادي واالجتماعي في م تل  البلدال 

تشكل مصدرا رئيسيا  مل مصادر الد ل اللومي وتوفير فرص العمل مل  الل  كما ال السياحة
مشاريعها وانشطتها الم تلفة، وعلى  ذا االسا  سعت الدولة الى و ع ال طط الستثمار مكوناتها 

ال المتريرات الكبيرة التي شهد ا العراق لمجمل االو ا  االقتصادية  ،لافية وامكاناتها السياحيةالث
واالجتماعية حفزت الدولة على تبني سياسات وبرام  فاعلة لترسر معالر النهوض التنموي وقاعدة 

عوار اللادمة التنو  والمشاركة واالندما  االجتماعي اعلبها سعي الدولة لبناء  طط استثمارية لال
تهد  الى ارساء اس  بيئة استثمارية للنهوض بالواقع االقتصادي والثلافي ودعر مرتكزات االقتصاد 

 .العراقي وتعزيز االمل االجتماعي 
رة السياحة واالثار  ي الجهة الحكومية المس ولة عل تطوير وادامة المناطق اوتعتبر وز 

التحتية المطلوبة والمحافظة على اصالتها  لبنىدور ا بتطوير ا السياحية في العراق ويتل ص
 ذه المبادرات تشمل اعادة تا يل وحفظ واحياء مواقع معينة والتعاقد مع وم سسات اثارية . وطابعها

و ناع فرص الستثمار واعادة . وانشاء وتطوير محيطات المواقع واقامة برام  تعليمية وتدريبية رسمية
 .حية في عمور العراق تا يل العديد مل المواقع السيا
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قطاع السياحةالفرص االستثمارية المتاحة في   

االرض المخصصة  الموقع اسم المشروع ت
 للمشروع

 المحافظة

 برداد دونر 243 الكرخ  تطوير جزيرة االعرا  في الكرخ  .1

 برداد دونر 60 الرصافة مدينة العا  في جزيرة برداد السياحية  .2

اللصر )تأ يل اللصور الرئاسية   .3
 –الجعيفر  –سوق عامة  –الرئاسي 

قصور نادي  –قصر االعظمية 
قصر  –قصر الر وانية  –الفار  
 قصر الفاو –السالر 

 برداد مساحات م تلفة مواقع م تلفة في برداد

تأ يل وتطوير المجمع السياحي في   .4
 المدائل والمناطق المحيطة بها

 برداد  اطرا  برداد

 برداد  البلديات/ الرصافة والفندقة الحاليتأ يل معهد السياحة   .5

 برداد  على طريق مطار برداد نجور  2فندق   .6

اعادة تأ يل ساحة احتفاالت بابل   .7
 االثرية

، قاعة العرش ، االماكل  مسر  بابل
 (السكنية

 بابل  

 بابل مساحات م تلفة بابل بابل تجديد متاح   .2

مدينة سياحية على  فا  بحيرة   .2
 حمريل

7 700 333/  فا  بحيرة حمريل 
00 721 701  704 701  00  

 ديالى دونر 600

مدينة سياحية على  فا  بحيرة   .11
 حمريل اليسرى

  340/3 /(سعدية) انليل 
 دشتال 0

 ديالى دونر100

 ديالى دونر30 حا  قرة 1/ 2/0431/  انليل فندق سياحي ومنطلة ترفيهية والعا   .11

 ديالى -  3/101بلدروز  مدينة العا    .12
 ديالى -  3/6011بلدروز  مدينة العا    .13
 ديالى - العروبة  3114جلوالء  مدينة العا    .14
 صال  الديل مساحات م تلفة سامراء  نجور 1وفندق نجور  0فندق   .15

زويدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  66ر 3/241 فندق ومطعر وكازينو  .16
 دونر1،2العزيزية/الزر 

 واسط دونر 1،2
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 نينوى دونر 11 كر 10شمال الموصل بد  مدينة سياحية في منطلة سد الموصل   .17

 نينوى دونر 600 كر 2شمال الموصل بمسافة  منتجع الشالالت السياحيتأ يل   .12

 -3قطعتيل مالصلتيل /جبل بعشيلة مجمع سياحي  .12
 / 4ملاطعة  330حكومية رقر اللطعة 

 دونر 6000

 
 نينوى

منتجع سياحي صحي في منطلة   .21
 العليلحمار 

حمار العليل قر  تل السبت على نهر 
 دجلة

 نينوى  دونر 4

الكورنيش مطل على نهر  –الموصل  إعادة تأ يل فندق أشور  .21
 دجلة

 نينوى  دونر 3

 نينوى  دونر 20 بوعيزة حي العربي 11 ر31/416 غابة ومدينة سياحية  .22

ال ط السريع قر  جامعة / الفلوجة  نجور  0فندق   .23
 الفلوجة 

 االنبار دونر 30

 االنبار دونر 2 ق اء حديثة  ايار السياحي  3فندق   .24
 االنبار دونر 33 ق اء اللائر مدينة العا  اللائر  .25
شار  حمزة  -العباسية  -كربالء  مجمع تجاريفندق و   .26

 10/24ر و  10/22الزغير اللطعة 
 6عباسية  64ر

 كربالء الملدسة  دونر 6

 شلق فندقية مطلة على نهر الفرات  .27
 

 كربالء الملدسة دونر 1 ق اء الهندية  -كربالء 

 -الكورنيش–العشار /مركز البصرة  نجور ومدينة ترفيهية 0-4فندق   .22
 الداكير

 البصرة دونر 2

 البصرة دونر 111 اللبلة 100/ مركز البصرة  مدينة ترفيهية   .22
 البصرة  دونر 1 مناوي باشا / مركز البصرة  المربدفندق نوفيتيل   .31
 البصرة دونر 30 قر  المدينة الريا ية / مركز البصرة  مدينة العا  ومدينة مائية   .31
 البصرة دونر  10 ق اء الفاو  مدينة العا    .32
 البصرة دونر 000 ق اء اللرن   منطلة سياحية   راء   .33
 البصرة دونر  43 ق اء اللرنة  مدينة ترفيهية ومدينة العا    .34
 ذي قار دونر 2 الفرات نهر  فا  على - المدينة مركز سياحي فندق  .35

36.  
 

 ذي قار  دونر 00 قار ذي -سيفول – المدينة مركز سياحية مدينة
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 قطاع التربية والتعليم  -9

 يحتل مفهور التنمية المستدامة الصدارة  مل ا تمامات المجتمع الدولي ولما كال العنصر
البشري يحتل المكانة االولى مل بيل عناصر التنمية المستدامة اصبل مل المهر جدا اال تمار 
بتطوير اللدرات الذ نية والتعليمية للعنصر البشري وا افة الى ال التعلير  و حق مل حلوق 

ي أي بلد االنسانية لكل فرد في المجتمع ويكفل  ذا الحق كل اللوانيل الدولية ويعتبر مستوى التعلير ف
وفي العراق تنص اللوانيل على  ذا الحق للفرد وتكفل ل  توفير الفرصة في . مليا  لتلدم  وتطوره

 .الحصول على التعلير الجيد

ال يزال التعلير واحدا مل اعظر الشواغل التي تواج  البلدال اذ بالرغر مل التلدر الكبير في و 
مكافحة االمية ال تزال الجهود المبذولة لتحسيل نوعية مرافق التعلير االبتدائي وااللتحاق بالمدار  و 

التعلير تتابع بوتائر متصاعدة مل قبل الحكومة ومازالت التحديات مواكبة البناء المعرفي والتطوير 
المهاري تشكل تحديا  اكبر في الدول النامية ومنها العراق ابتداءا مل رياض االطفال مرورا بالتعلير 

دال التي ا تمت بنظار ليعتبر العراق واحد مل ا ر البت الجامعية المتنوعة و وصوال  الى المستويا
منذ اواسط اللرل العشريل حي  يمتلع العراق العديد مل الجامعات الرصينة والتي تعد  مل  رالتعلي

قائمة الجامعات االف ل في المنطلة العربية حي  تاسست  ذه الجامعات في  اوائل النص  الثاني 
فيما تاسست بعد عار  3021والمستنصرية  3001بدا مل جامعة برداد عار العشريل  مل اللرل
جامعات ا رى مثل الجامعة التكنلوجية والبصرة والموصل والسليمانية وعدد مل المعا د الفنية 3010

ا ونتيجة للنمو السكاني فال العراق بحاجة الى العديد مل الم سسات العلمية لتلبية الطل  المتزايد مم
 .ي ع امار المستثمريل فرصا كبيرة لالستثمار في  ذا اللطا 
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 مؤشرات عن قطاعي التربية والتعليم

 رياض االطفال -1

( 241)بل  عدد رياض االطفال في العراق 
بعد ال  6033-6030رو ة للعار الدراسي 

رو ة في العار الدراسي ( 213)كال 
، %(671)أي بنسبة زيادة  6000-6030

كما بل  عدد االطفال الموجوديل فيها 
طفال  وطفلة في العار الدراسي ( 343301)

طفال  وطفلة ( 360103)ملابل  6030-6033
أي ال  ناع زيادة  6030-6000دراسي للعار ال
الى ال م شر عدد المعلمات في مدار  رياض االطفال  ،في عدد االطفال %( 3672)نسبة 

 .والجدول يبيل العالقة ما بيل  ذه المتريرات 6033-6000للمدة %( 671)ازداد بنسبة 

 2111-2111جدول يوضح تطور رياض االطفال خالل االعوام 

عدد مدارس  السنة الدراسية
 االطفال

عدد االطفال 
 الموجودين

حصة الروضة 
 الواحدة

 عدد المعلمات

2112-2111 213 360103 646 0101 
2111-2111 241 343301 631 0410 

نسبة التغير 
خالل المدة 

2112-2111 

671 3672 (30) 671 
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 التعليم االبتدائي  -2

الجهاز المركزي لالحصاء وال اصة الصادرة عل  6033في تحليل البيانات الحديثة لعار 
 :بالمسوحات التربوية نجد ما يأتي

  مدرسة ابتدائية ( 34041)في العراق ( النهارية والمسائية)بل  عدد المدار  االبتدائية
للبنات %( 6674)مدار  للبنيل و %( 6274)منها  6033-6030للعار الدراسي 

نجد ارتفا  في  6030-6000مدار  م تلطة ، وملارنة بالعار الدراسي %( 0376)و
 %(. 672)عدد المدار  بنسبة 

  فلد بل  ( النهارية والمسائية)اما عدد التالميذ الموجوديل في المدار  االبتدائية
حي  كانت نسبة االنا   6033-6030تلميذ وتلميذة في العار الدراسي ( 4124002)
-6030، وعند ملارنة طلبة العار الدراسي %( 0474)نسبة الذكور و %( 4072)

-6000عل العار الدراسي السابق %( 473)نجد ال  ناع ارتفاعا بنسبة  6033
6030. 

 

 التعليم الثانوي -3

مدرسة للعار الدراسي ( 0416( )النهاري والمسائي) بل  عدد المدار  في التعلير الثانوي 
مدرسة ( 122) مدرسة واالعدادية ( 6230)توسطة منها المدار  الم 6030-6033

مل اجمالي %( 4171)مدرسة وتشكل نسبة مدار  البنيل منها ( 3002)والثانوية الكاملة 
وقد . منها مدار  م تلطة %( 6676)منها مدار  للبنات %( 14)عدد المدار  و 

%(  072) ا ملارنة بالعار الما ي بنسبة قدر  6033-6030ارتفع عدد المدار  في عار 
طالبا وطالبة ( 3001122)اما عدد الطلبة الموجوديل في مدار  التعلير الثانوي فيلدر 

 . 6033-6030للعار الدراسي 
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 التعليم المهني في العراق  -4

بالرغر مل ا مية  ذا الفر  مل التعلير فال اال تمار ب  يبدو  عيفا ملارنة ببلية بلدال 
في العراق الى زراعية وصناعية وتجارية وفنول ، ويبل   العالر وتنلسر المدار  المهنية

منها  6033-6030مدرسة للعار الدراسي ( 604)عدد المدار  المهنية في العراق 
 .فنول %( 6)زراعية و%( 6)تجارية و%( 60)صناعية و %(  21)
 

 (الحكومي واالهلي والتقني )التعليم الجامعي  -5

الملبوليل في الجامعات العراقية والكليات اال لية  اظهرت نتائ  المسوحات ال عدد الطلبة
     6030-6000طالبا  وطالبة للعار الدراسي ( 301020)و يئة التعلير التلني قد بل  

كما بل  عدد الطلبة الموجوديل في الجامعات العراقية والكليات اال لية و يئة التعلير التلني 
 .6033-6030طالبا  وطالبة للعار الدراسي ( 412111)
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 قطاع التربية والتعليمالفرص االستثمارية المتاحة في 

االرض المخصصة  الموقع اسم المشروع ت
 للمشروع

 المحافظة

مركز تعليمي وتدريبي للت صصات انشاء   .1
 كلية التربية / الطبية 

 0/330اللطعة / االعظمية 
 1ر 

 برداد دونر 4

 6ر  4/0اللطعة المرقمة  الجامعة التكنولوجية / مجمع سكني انشاء   .2
 الزعفرانية 

 برداد دونر  61

 61ر 6/13اللطعة المرقمة  الجامعة التكنولوجية/ مجمع سكني انشاء   .3
 التاجيات 

 برداد دونر 000

 ديالى  دونر 600  ال بني سعد كلية الزراعة/ مشرو  زراعي انشاء   .4
المالية والمصرفية جامعة للعلور  انشاء  .5

والمحاسبة واالدارة والتجارة واالستثمار 
 .والحاسو  والسياحة والفندقة

 كربالء الملدسة مساحات م تلفة مركز المحافظة

جامعدددددة تكنولوجيدددددة  اصدددددة بدددددالعلور  انشددددداء  .6
،  معمددددددددداري ، مددددددددددني)الهندسدددددددددية للفدددددددددرو  

، ، الكترونيدددددددددددددددددع ، اتصددددددددددددددددداالتكهربددددددددددددددددداء
 (.ميكانيع ، مساحة

 كربالء الملدسة مساحات م تلفة المحافظةمركز 

 الملدسة كربالء دونر  360 -  يئة التعلير التلني / مجمع سكني  انشاء  .7
 النج  االشر   دونر 10 جامعة الكوفة  سرير 600سعة  (تعليمي)مستشفى انشاء   .2
مشرو  زراعي لتربية العجول انشاء   .2

 واالغنار واالبحا  الزراعية والبيطرية
 النج  االشر  دونر  31 جامعة الكوفة 

 البصرة دونر 32 قبلة 2/161/ مركز البصرة ا لية ةجامع انشاء  .11
 ذي قار دونر  60  البلدية حدود  ار   أ لية جامعة انشاء  .11

 ذي قار دونر  30 البلدية حدود  ار   أ لية جامعة انشاء  .12

انشاء مشرو  م تبرات  ندسة مدنية   .13
 وابحا  زراعية وبيطرية 

 بابل دونر 21 مركز المدينة
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 قطاع الخدمات -11

  بيئددددددة اسددددددتثمارية ناجحددددددةليعددددددد  ددددددذا اللطددددددا  وتددددددوفر  دماتدددددد  احددددددد العناصددددددر االساسددددددية 
لتدددددوفير ال ددددددمات والرعايدددددة االف دددددل كونهدددددا تمثدددددل  ميل  دددددذا الجانددددد ألدددددذا يتعددددديل علدددددى الحكومدددددة تددددد

بعدددددا طبيعيددددا وجو ريددددا لتحليددددق المزيددددد مددددل االنتاجيددددة ولجعددددل السددددكال ينعمددددول بدددداالمل واالسددددتلرار 
وتدددددوفير الفدددددرص االسدددددتثمارية لللطدددددا  فلدددددد سدددددعت الحكومدددددة الدددددى تدددددوفر ال ددددددمات والبندددددى التحتيدددددة . 

لعديدددددد مدددددل السياسدددددات والبدددددرام  الناجعدددددة ال ددددداص للدددددد ول بصدددددورة  مندددددة وفعالدددددة وبعدددددد ال اطللدددددت ا
العددددددراق تريددددددرا  فدددددددي انمدددددداط االسددددددتهالع والشددددددراء والترفيدددددد  فبعددددددد ماكاندددددددت  اسددددددواقحيدددددد  شددددددهدت . 

ط معندددداويل التسددددوق م تصددددرة لسددددنوات طويلددددة علددددى االسددددواق التلليديددددة والمناطليددددة توسددددع  ددددذا الددددن
مددددددل االسددددددتهالع بعددددددد ال انطللددددددت مجدددددداالت االسددددددتثمار فددددددي  ددددددذا اللطددددددا  والتوجدددددد  نحددددددو انشدددددداء 

جديددددددددة ممدددددددا زاد مدددددددل عددددددددد المجمعدددددددات التجاريدددددددة بشدددددددكل كبيدددددددر  دددددددالل السدددددددنوات مراكدددددددز تجاريدددددددة 
 .الثال  اال يرة و ناع مشاريع قيد التنفيذ في  ذا اللطا  
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قطاع الخدماتالفرص االستثمارية المتاحة في   

المخصصة االرض  الموقع اسم المشروع ت
  للمشروع

 المحافظة

انشاء بر  ال مال   .1
 التجاري 

 برداد دونر 6،4 مجمع النجا   في ساحة الكرا 

 برداد دونر 0 حي العدل –برداد  سوق العدل تأ يل   .2

 برداد دونر 32 المنصور –برداد  سوق المنصور تأ يل  .3

 برداد دونر 0 حي العامل –برداد  سوق العامل  تأ يل  .4

 برداد دونر 30 الشع  –برداد  سوق الشع   تأ يل  .5

 برداد دونر 34 المستنصرية –برداد  سوق المستنصرية  تأ يل   .6

 برداد دونر 1 الصالحية –برداد  سوق الصالحية تأ يل  .7

 برداد دونر 31 الرصافة -برداد  سوق الثالثاء تأ يل  .2

 برداد دونر 2 الرصافة –برداد  سوق الرشيد تأ يل  .2

 برداد دونر 4 الرصافة –برداد  بناية السوق الحرة تأ يل  .11

 بابل دونر 2 العودة /6112/30/31 مطعر مع استراحة   .11

 ديالى  دونر  3 السراي/312/ بعلوبة  مجمع تجاري  .12
 ديالى مساحات م تلفة وادي العوس / 660/410/جلوالء  مجمع تجاري  .13
 ديالى م تلفةمساحات  وادي العوس / 664/111/جلوالء  مجمع تجاري  .14
 ديالى مساحات م تلفة وادي العوس / 660/6111/جلوالء  مجمع تجاري  .15
 ديالى مساحات م تلفة حا  قره/ 62/113/ انليل  مجمع تجاري  .16
 ديالى مساحات م تلفة بساتيل الحميدية 10/1و / 10/40/ انليل مجمع تجاري  .17
 ديالى مساحات م تلفة حا  قره/ 2/0131/ انليل مطعر سياحي  .12
 ديالى مساحات م تلفة محلة الجامع 11/0 انليل مطعر سياحي  .12
 ديالى مساحات م تلفة 33/21السعدية  مجمع تجاري  .21
 ديالى مساحات م تلفة عليبات 3/3032ال الص  مجمع تجاري  .21
 ديالى مساحات م تلفة كص  6/011ال الص  مطعر سياحي  .22
 ديالى م تلفةمساحات  ابو غر  3/3103كنعال  مجمع تجاري  .23
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 ديالى مساحات م تلفة 10/611بهرز  مجمع تجاري  .24
 صال  الديل دونر 4 مركز مدينة تكريت تجاريمجمع   .25
 واسط دونر 1 النعمانية /البريلة 31ر  2/1020 مجمع تجاري   .26

 نينوى دونر 36 ق اء الحمدانية مجمع تجاري  .27

حي اال اء اللطعة  –االربجية  –موصل  تجاري مجمع  .22
 03ر   104/310

 نينوى دونر 2 

 نينوى دونر 6 ر برطلة اللديمة 0/ 060 –ناحية برطلة  مجمع تجاري  .22

 في الرمادي مجمع تجاري  .31
 

يحيط بالموقع أربع / المستود   –الرمادي 
 العزيزية والحوز 340/6001. شوار 

 االنبار دونر 1

 االنبار دونر 2 0/2102ق اء  يت رقر اللطعة   منارة  يت  مجمع تجاري  .31

حي اليرموع اللطعة المرقمة   –ق اء الفلوجة  الفلوجة  مجمع تجاري  .32
   خ3ر0/60441

 االنبار دونر 4

 االنبار 6ر 3210 ق اء راوه في راوه مجمع تجاري  .33
 االنبار دونر 6 ق اء عن  في عن  مجمع تجاري  .34
موق  سيارات متعدد   .35

 الطوابق 
 االنبار دونع 2 ق اء الرمادي

ة لمرقد ر مجاو  -ناحية الحسينية  -كربالء  مجمع تجاري  .36
 ( )االمار عول

 

كربالء  دونر 1
 الملدسة

متكامل  مجمع تجاري  .37
 متعدد الطوابق

قر   -شار  الصافي  -ناحية الحر  -كربالء 
 حيدرية 63ر  60034/3المستود  ق 

كربالء  دونر 4
 الملدسة

 كربالء دونر 2 2ر / 321/3 مجمع تجاري  .32
أنشاء مركز تجاري   .32

 عصري

كوت ( 10)ملاطعة( 3/3142)/مركز البصرة
 الفرنكي

 البصرة دونر 0

 2/1120/6جزء مل اللطعة /  ق اء الفاو مجمع تجاري  .41
 الفاو

 البصرة دونر61

 البصرة دونر 3 60الكزارة / مركز البصرة  مجمع تجاري  .41
ملاطعة / ملار االمار علي / مركز البصرة  مجمع تجاري  .42

604 
 البصرة دونر 3،0
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 البصرة دونر  13 3/00اللطعة / ناحية سفوال  مجمع تجاري   .43
 البصرة دونر 30 مركز مدينة اللبلة مجمع تجاري  .44
 البصرة  دونر  330 02قطعة / ناحية سفوال الشمالية  مجمع تجاري  .45
 ميسال دونر 2 مركز مدينة العمارة مجمع تجاري  .46
 ذي قار دونر  4 البلدية حدود دا ل مجمع تجاري  .47

 ذي قار دونر 0 الحمار-البلدية حدود دا ل الطوابق متعدد كرا   .42

 ذي قار دونر 6 اللدير الكرا - الموظفيل حي مجمع تجاري  .42

 ذي قار دونر 4 جزيرة/ 330/0146/ الناصرية مجمع تجاري  .51
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 قطاع الزراعة. 11

سددددددددبق لللطددددددددا  الزراعددددددددي ال حلددددددددق نسدددددددد  ملحوظددددددددة الددددددددى 
ع لتدددددوفر الملومدددددات وذلدددددالندددددات  المحلدددددي االجمدددددالي 

حيددددددددددددد  السدددددددددددددهول  الزراعدددددددددددددة االساسدددددددددددددية لنجدددددددددددددا 
ال صددددددددبة  وتددددددددوفر ميدددددددداه نهددددددددري  دجلددددددددة والفددددددددرات 
واالرا ددددي الواسددددعة سددددواء كانددددت ديميددددة او مطريددددة 
وكدددددذلع وجدددددود كميدددددات جيددددددة مدددددل مصدددددادر الميددددداه 

بشددددددرية والماديددددددة اال ددددددرى مددددددع تددددددوفر االمكانددددددات ال

عتبدددددددددر سدددددددددلة لردددددددددذاء الشدددددددددرق افدددددددددال العدددددددددراق لدددددددددذا 
 ،االوسددددددط ومصدددددددر لم تلدددددد  المنتجددددددات الزراعيددددددة

لكدددددل  دددددذا اللطدددددا  تراجدددددع فدددددي الربدددددع اال يدددددر مدددددل 
اللددددددددددرل الما ددددددددددي بسددددددددددب  اال مددددددددددال وسددددددددددوء ادارة 
المدددددوارد المائيدددددة وتزايدددددد عددددددد السدددددكال وبدددددالرغر مدددددل 

لعدددد    ددددذه التحددددديات فددددال  ددددذا اللطددددا  اسددددتمر فددددي
فددددددي االقتصدددددداد العراقددددددي المكانيتدددددد  فددددددي  مهددددددردور 

فدددددددي الندددددددات  المحلددددددي االجمدددددددالي باالسددددددعار الثابتدددددددة لعدددددددار  ت وقددددددد بلردددددددت مسددددددا متوظيدددددد  العمالدددددددة 
فلدددددددد بلددددددد  ( 6033-6000)امدددددددا معددددددددل النمدددددددو للندددددددات  المدددددددذكور للمددددددددة  %(4،1)بحددددددددود  6036

مهيدددددددأة ( يددددددديل دوندددددددرمال 30) نددددددداع مايلدددددددار  فدددددددي حددددددديل ، %(0،0)فدددددددي  دددددددذا اللطدددددددا  مايلدددددددار  
كددددددل تلسددددددير العددددددراق الددددددى منطلتدددددديل زراعيتدددددديل  ددددددي المنطلددددددة 0ويددددددر .لالسددددددتثمار فددددددي  ددددددذا اللطددددددا 

الشددددمالية التدددددي تردددددذيها ميددددداه االمطدددددار بصدددددورة رئيسدددددية والمنطلدددددة الجنوبيدددددة التدددددي تعتمدددددد علدددددى ميددددداه 
 .الري مل نهري دجلة والفرات 

حيدددددددد  تعدددددددددد الفددددددددرص  ال  ددددددددذا اللطددددددددا  يعددددددددد قطاعددددددددا واعدددددددددا فددددددددي مجددددددددال االسددددددددتثمار مددددددددل
االسددددتثماري  وتنوعهددددا وفددددي ظددددل وجددددود ملومددددات انجددددا  العمددددل فددددي  ددددذا اللطددددا  بمددددا يدددد مل تنددددو  

 .سلة الرذاء وتوفير امل غذائي نسبي عبر االستثمارات الزراعي  بكل انواعها
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 الفرص االستثمارية في قطاع الزراعة
 قضاء الرطبة/ الفرص االستثمارية في محافظة االنبار
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  قضاء الفلوجة/ الفرص االستثمارية في محافظة االنبار
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  قضاء القائم/ الفرص االستثمارية في محافظة االنبار
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 قضاء حديثة/ الفرص االستثمارية في محافظة االنبار
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  قضاء راوه/ االستثمارية في محافظة االنبارالفرص 
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 قضاء عنه/ الفرص االستثمارية في محافظة االنبار
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  قضاء هيت/ الفرص االستثمارية في محافظة االنبار
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 قضاء البادية الثانية/ الفرص االستثمارية في محافظة البصرة
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 قضاء ابو الخصيب/ الفرص االستثمارية في محافظة البصرة
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 ناحية النشوة/ الفرص االستثمارية في محافظة البصرة
 

  



 

 

155 
 

 قضاء الفاو/ الفرص االستثمارية في محافظة البصرة
 

  



 

 

156 
 

 ناحية القرنة/ الفرص االستثمارية في محافظة البصرة
 

  



 

 

157 
 

 قضاء شط العرب/ الفرص االستثمارية في محافظة البصرة
 

  



 

 

158 
 

 ال بدير ناحية/ الديوانيةالفرص االستثمارية في محافظة 
  



 

 

159 
 

  ناحية السدير/ الديوانيةالفرص االستثمارية في محافظة 

  



 

 

160 
 

  ناحية الشنافية/ الديوانية الفرص االستثمارية في محافظة 

  



 

 

161 
 

  ناحية سومر/ الديوانية الفرص االستثمارية في محافظة 

  



 

 

162 
 

  ناحية الحمزة/ الديوانية الفرص االستثمارية في محافظة 
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 قضاء السلمان/ االستثمارية في محافظة المثنىالفرص 
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  ناحية الشبكة/ الفرص االستثمارية في محافظة النجف

  



 

 

165 
 

  ناحية االسكندرية/ الفرص االستثمارية في محافظة بابل

  



 

 

166 
 

  ناحية االمام/ الفرص االستثمارية في محافظة بابل
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 المدحتيةناحية / الفرص االستثمارية في محافظة بابل

  



 

 

168 
 

 المركزناحية / الفرص االستثمارية في محافظة بابل

  



 

 

169 
 

 ناحية جرف الصخر/ الفرص االستثمارية في محافظة بابل
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 ناحية المحاويل/ الفرص االستثمارية في محافظة بابل
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 قضاء ابو غريب/ الفرص االستثمارية في محافظة بغداد
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  النهروانقضاء / الفرص االستثمارية في محافظة بغداد
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  المركز/ الفرص االستثمارية في محافظة بغداد

  



 

 

174 
 

 قضاء المقدادية/ الفرص االستثمارية في محافظة ديالى
  



 

 

175 
 

 قضاء المنصورية/ الفرص االستثمارية في محافظة ديالى

 



176 
 

 قضاء الوجيهية/ الفرص االستثمارية في محافظة ديالى
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 قضاء  بعقوبة المركز/ الفرص االستثمارية في محافظة ديالى
 

  



178 
 

 ناحية جلوالء/ الفرص االستثمارية في محافظة ديالى
 

 

  



179 
 

 ناحية كنعان/ الفرص االستثمارية في محافظة ديالى

 

  



180 
 

 قضاء سوق الشيوخ/ الفرص االستثمارية في محافظة ذي قار

 

  



181 
 

 الناصرية المركز/ الفرص االستثمارية في محافظة ذي قار

  



182 
 

 ناحية النصر/ الفرص االستثمارية في محافظة ذي قار

 

  



183 
 

 قضاء الدور/ الفرص االستثمارية في محافظة صالح الدين

 

  



184 
 

 قضاء العلم/ الفرص االستثمارية في محافظة صالح الدين



185 
 

 قضاء تكريت/ محافظة صالح الدينالفرص االستثمارية في 

  



186 
 

 قضاء سامراء/ الفرص االستثمارية في محافظة صالح الدين
  

  



187 
 

 قضاء بيجي/ الفرص االستثمارية في محافظة صالح الدين
  



188 
 

 ناحية الحر/ كربالء المقدسةالفرص االستثمارية في محافظة 
  



189 
 

 تمرناحية عين / كربالء المقدسةالفرص االستثمارية في محافظة 
  



190 
 

 قضاء داقوق / الفرص االستثمارية في محافظة كركوك

 
  



191 
 

 قضاء ليالن/ الفرص االستثمارية في محافظة كركوك
  



192 
 

 ناحية يايجي/ الفرص االستثمارية في محافظة كركوك
  



193 
 

 قضاء العمارة/ الفرص االستثمارية في محافظة ميسان
  



194 
 

 قضاء المشرح/ الفرص االستثمارية في محافظة ميسان
  



195 
 

 قضاء علي الشرقي/ الفرص االستثمارية في محافظة ميسان
 

  



196 
 

 علي الغربي قضاء/ الفرص االستثمارية في محافظة ميسان
  



197 
 

 ناحية البعاج/ الفرص االستثمارية في محافظة نينوى

 
  



198 
 

 ناحية الحضر/ الفرص االستثمارية في محافظة نينوى

  



199 
 

 الشمالناحية / الفرص االستثمارية في محافظة نينوى

  



200 
 

 ناحية تل عبطه/ الفرص االستثمارية في محافظة نينوى
  



201 
 

 ناحية البشائر/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط

 
  



202 
 

 ناحية الحفرية/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط
 

  



203 
 

 ناحية الحي/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط

 
  



204 
 

 الدبونيناحية / الفرص االستثمارية في محافظة واسط
  



205 
 

 الدجيلهناحية / الفرص االستثمارية في محافظة واسط
  



206 
 

 الزبيديةناحية / الفرص االستثمارية في محافظة واسط

 
  



207 
 

 ناحية العزيزية/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط
  



208 
 

 ناحية النعمانية/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط

  



209 
 

 ناحية بدره/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط
  



210 
 

 ناحية جصان/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط

  



211 
 

 ناحية زرباطية / الفرص االستثمارية في محافظة واسط
  



212 
 

 ناحية شيخ سعد / الفرص االستثمارية في محافظة واسط
  



213 
 

 مركز الكوت/ الفرص االستثمارية في محافظة واسط
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