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ادع���وكم للنظ���ر ال���ى الع���راق عل���ى ان���ه م���ن 
االم����اكن المهم����ة الت����ي يت����وفر فيه����ا ه����ذا 
الحج���م م���ن ف���رص االس���تثمار ف���ي مج���االت 
جدي������دة اذ ل������يس هن������اك اي قط������اع ف������ي 
الع������راق ال توج������د في������ه حاج������ة ماس������ة 
لالس�������تثمار ، فك�������روا ف�������ي االمكاني�������ات 
 الكبي�������رة واس�������واق ال�������دول المج�������اورة، 
وااله�����م م�����ن ذل�����ك فك�����روا ف�����ي الرغب�����ة 
الحقيقي����ة ل����دينا الس�����تقبالكم ف����ي الع�����راق 
ورغبتن�����ا ف�����ي العم�����ل مع�����اً لتخط�����ي اي�����ة 

 .عقبات

 :المستثمر عزيزي
 

 الي�وم ع�راق ف�ي الموج�ودة االس�تثمار ف�رص تختل�ف
 والغ�رض والقط�اع والنط�اق والحج�م حي�ث الن�وع م�ن

 مفتوح��ا المج��ال وس��يجد المس��تثمرون  ..والهيك��ل
 يرغب�ون الت�ي المش�اريع النش�اء او تش�غيل او تط�وير

 المتنوع�ة الع�راق س�كان احتياج�ات س�تلبي به�ا والت�ي
 .والمتزايدة

 العالمي�ة التج�ارة ط�رق مرك�ز ف�ي الع�راق موق�ع إن
 الم�وارد ف�ي فري�د بتن�وع ممزوج�ة مهم�ة يمنح�ه مي�زة

 مس��توى الئ��ق ت��وفير عل��ى تس��اعد الت��ي الطبيعي��ة
 الف��رص م��ن العدي��د تخل��ق المي��زة ه��ذه للحي��اة،

 والن���اقلين والمط���ورين والمجه���زين للمس���تثمرين
 س��يجدون ال��ذين والمم��ولين، والمص��نعين والمنتج��ين

 بن��اء عل��ى الت��ي ستس��اعدهم الوس��ائل م��ن العدي��د
 أس��واق وتط��وير جدي��دة مش��اريع وإقام��ة عالق��ات
 .متبادل بشكل عمل مفيدة وروابط

 الع�راق ع�ن مفص�لة عام�ة نظ�رة نق�دم الوثيق�ة ه�ذه ف�ي
 بخص��وص معين��ة محافظ��ة وتفاص��يل لك��ل وملخ��ص

 االس�تثمارية ب�الفرص قائم�ة أيض�ا ونق�دم قط�اع، ك�ل
االس���تثمارية المتاح���ة الف���رص  اسأس��� مبوب���ة عل���ى

ومبوب�������ة حس�������ب  حس�������ب القطاع�������ات االقتص�������ادية
 قب�ل م�ن عرض�ت الت�ي م�ن الف�رص العدي�د ه�ذه المحدث�ة الخارط�ة تض�منت ث�م وم�ن المحافظ�ات
 عل�ى آرائك�م االط�الع يس�رنا الوثيق�ة ه�ذه أي�ديكم تح�ت نض�ع إذ وانن�ا ، المختص�ة ال�وزارات

 الس�تقطاب المس�تثمرين ومثم�رة بن�اءة ط�رق إيج�اد ف�ي س�وية نعم�ل أن ويس�عدنا ومقترح�اتكم
 .شعبه و للعراق االقتصادي االزدهار في اإليجابية بالمساهمة يرغبون الذين

 .. تقديري خالص مع
 سامي االعرجي. د

 رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱  

 دـــــتمهي      
 والت�ي الع�راق جمهوري�ة ف�ي لالس�تثمار الوطني�ة الهيئ�ة قب�ل م�ن الخارط�ة االس�تثمارية أع�دت •

 مس�توى عل�ى الع�راق ف�ي المتاح�ة االس�تثمارية الف�رص ع�ن تفص�يلي ع�رض تق�ديم ال�ى ته�دف
 .والوزارات الحكوميةالمحافظات 

والمن��اخ  االس��تثمار ع��ن تفاص��يل تعط��ي الع��راق إل��ى المس��تثمر دلي��ل م��ع الوثيق��ة ه��ذه    
 المس�اعدة أو المعلوم��ات م��ن للمزي�دو الرئيس�ية، الس�فر ومعلوم�ات االس�تثماري ف��ي الع�راق

 : على بنا باالتصال التردد عدم يرجى
 

 info@investpromo.gov.iq    االلكتروني البريد
 

  خالل من او
 

 www.investpromo.gov.iq االلكتروني للهيئة الموقع
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۲  

 ؟ العراق في باالستثمار مهتم أنت هل
 يرجى االستثمار اجازة على الحصول كيفية أو العراق في االستثمار ص فر حول العامة للمعلومات

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

الوطني��ة  بالهيئ��ة االتص��ال يرج��ى زي��ارة ال��ى الع��راق لترتي��ب أو وللمزي��د م��ن المعلوم��ات
 :أدناه العناوين أحد عبر لالستثمار

 info@investpromo.gov.iq       الهيئة الوطنية لالستثمار        
 

 البريد االلكتروني واالقسام الدوائر
 oss@ investpromo.gov.iq  رة النافذة الواحدةـدائ

 economic@ investpromo.gov.iq اديةـرة االقتصـالدائ
 Admin-dg@investpromo.gov.iq الدائرة االدارية والمالية

 legal@ investpromo.gov.iq  انونيةـدائرة القــال
 p.r.nic@ investpromo.gov.iq دائرة العالقات والترويج واالعالم  

promotion@ investpromo.gov.iq 
media@ investpromo.gov.iq 

 cwp@investpromo.gov.iq قسم تنسيق المحافظات

 القسم الفني
 

projects@investpromo.gov.iq 

           

 T7gor.kurdistaninvestment.www://httpT7 هيئة استثمار اقليم كردستان
 هيئات االستثمار في المحافظاتقع االلكترونية لاالمو

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

 
http://investdiyala.com 

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

 
http://www.investkirkuk.com 

 http://www.mosulinvestment.org محافظة نينوى هيئة استثمار
 http://www.anbarinvest.net محافظة االنبار هيئة استثمار
 http://www.wasitic.gov.iq محافظة واسط هيئة استثمار
 محافظة كربالء المقدسة هيئة استثمار

 
http://www.krinves.com 

 محافظة بابل هيئة استثمار
 

http://www.bic.gov.iq 
   17Thttp://www.investnajaf.net17T محافظة النجف االشرف هيئة استثمار
7Thttp://www.thiqarinvest.gov.iq محافظة ذي قار هيئة استثمار 7T 
 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.investbasrah.com محافظة البصرة هيئة استثمار

http://www.investpromo.gov.iq/�
mailto:Info@investpromo.gov.iq�
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۳  

  العراق؟ في تستثمر لماذا

يتس����م الع����راق بوج����ود مقوم����ات داعم����ة لعملي����ة اس����تقطاب رؤوس االم����وال واالس����تثمارات 
ال���داخل وذل���ك تبع���اً لت���وافر الم���وارد الطبيعي���ة ك���النفط والغ���از والم���وارد البش���رية واالراض���ي ال���ى 

مم����ا يت����يح  والموق����ع الجغراف����ي بمختل����ف اس����تخداماتها فض����الً ع����ن كب����ر حج����م الس����وق العراق����ي
تمث��ل بوج���ود عناص��ر ج��ذب متنوع��ة تعك���س يفرص��اً لالنت��اج والتص��دير واالس���تيراد وك��ل ماتق��دم 

 .ستثمارية لمختلف القطاعات االقتصاديةتعدد وتنوع الفرص اال
وازاء ماش���هده الع���راق م���ن تح���ول ف���ي فلس���فته االقتص���ادية ف���ان االه���داف واالس���باب الموجب���ة 

ك�����ان ل�����ه دوراً ف�����ي ج�����ذب ) المع�����دل ۲۰۰٦لس�����نة  ۱۳رق�����م (ف�����ي ق�����انون االس�����تثمار  ال�����واردة
المس����تثمرين وه����ي كم����ا االس����تثمارات االجنبي����ة بس����بب االمتي����ازات واالعف����اءات الت����ي يوفره����ا 

 :يأتي
إنش����اء مش����اريع  الغ����راضاالراض����ي والعق����ارات  المس����تثمر العراق����ي واالجنب����يتمل����ك  •

 . االسكان
واس�������تثمار تملي�������ك المس�������تثمر العراق�������ي االرض المخصص�������ة للمش�������اريع الص�������ناعية  •

  لم�����دةإقام�����ة المش�����اريع االس�����تثمارية و الغ�����راضاو المس�����اطحة االراض�����ي والعق�����ارات 
 .)حسب نوع وحجم المشروع( سنة قابلة للتجديد ٥۰

إخ���راج رأس الم���ال الخ���اص بالمش���روع واالرب���اح والعوائ���د الناتج���ة عن���ه وفق���اً ادخ���ال و •
 .وتعليمات البنك المركزي العراقي اعاله ألحكام القانون

في���ه واكتس���اب  ةالت���داول ف���ي س���وق الع���راق ل���الوراق المالي���ة باالس���هم والس���ندات المدرج��� •
 .في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة العضوية

 .حافظ االستثمارية في االسهم والسندات متكوين ال •
 .روع لدى اي شركة تأمين عراقية او اجنبية المشالتأمين على  •
ف����تح حس����ابات بالعمل����ة العراقي����ة او االجنبي����ة او كليهم����ا ل����دى اح����د المص����ارف داخ����ل او  •

 .خارج العراق
 .المحليةالعمالة  مع جنباً الى جنباستخدام وتوظيف العمالة االجنبية في المشروع  •
ح���ق االجنب���ي والع���املين ف���ي المش���اريع االس���تثمارية م���ن غي���ر الع���راقيين  م���نح المس���تثمر •

 .العراقخروج من والى الدخول وعملية الاالقامة في العراق وتسهيل 
 فتح فرع لشركته االجنبية في العراق •
 براءة االختراع لمشروعه االستثماريتسجيل  •
إعف��اء المش��روع االس��تثماري م��ن الض��رائب لم��دة عش��ر س��نوات م��ن ت��اريخ ب��دء التش��غيل  •

ال��ى  م��ع امكاني��ة زي��ادة ع��دد س��نوات االعف��اء لتص��ل  ،لك��ل مرحل��ه م��ن مراحل��هالتج��اري 
 %. ٥۰في المشروع اكثر من للمستثمر العراقي سنة اذا كانت نسبة الشراكة  ۱٥

عل���ى ان ي���تم ادخاله���ا الرس���وم ن المش���روع م��� الغ���راضالموج���ودات المس���توردة  إعف���اء •
لك��ل مرحل���ه وقب��ل الب���دء بالتش��غيل التج���اري ال��ى الع��راق خ���الل مراح��ل انش���اء المش��روع 

تعف�����ى (  م�����ن مراحل�����ه وف�����ق التص�����ميم االساس�����ي للمش�����روع والم�����ده الزمني�����ة لتنفي�����ذه
الموج�����ودات المس�����توردة الغ�����راض المش�����روع االس�����تثماري م�����ن الض�����رائب والرس�����وم 

http://www.investpromo.gov.iq/�
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ٤  

الكمركي���ة عل���ى أن ي���تم إدخاله���ا خ���الل مراح���ل انش���اء المش���روع وقب���ل الب���دء بالتش���غيل 
 التج���اري لك���ل مرحل���ة م���ن مراحل���ه وف���ق التص���ميم االساس���ي للمش���روع والم���دة الزمني���ة

 . )لتنفيذه
كني م���ن رس���وم االف���راز ورس���وم التس���جيل العق���اري اعف���اء المش���روع االس���تثماري الس��� •

 وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين 
اعف���اء الم���واد االولي���ة المس���توردة الغ���راض التش���غيل التج���اري م���ن الض���رائب والرس���وم  •

والداخل����ة ف����ي تص����نيع م����واد مف����ردات البطاق����ة التمويني����ة واالدوي����ة والم����واد  الكمركي����ة
 .االنشائية 

ض���رائب الم���واد االولي���ة المس���توردة الغ���راض التش���غيل التج���اري للمش���روع م���ن الاعف���اء  •
والرس��وم الكمركي��ة وفق��اً لنس��بة مس��اهمة الم��واد المحلي��ة ف��ي تص��نيع المن��تج وس��يتم وض��ع 

 .الضوابط الخاصة بذلك
والمؤسس�����ات الص�����حية  والمستش�����فياتالس�����ياحية م�����نح مش�����اريع الفن�����ادق والمؤسس�����ات  •

اعف���اءات اض���افية م���ن رس���وم اس���تيراد التربوي���ة والعلمي���ة  هي���ل والمؤسس���اتأومراك���ز الت
زم ألغ����راض التح����ديث والتجدي����د م����رة ك����ل ارب����ع س����نوات ااالث����اث والمفروش����ات والل����و

 .االقل على
مش���اريع الش���راكة ب���ين القط���اع الع���ام والقط���اع الخ���اص بم���ا ف���ي ذل���ك مش���اريع ش���مول  •

م���ع القط���اع الخ���اص باحك���ام القط���اع الع���ام المتعاق���د عل���ى تاهيله���ا او تش���غيلها او انش���ائها 
 .قانون االستثمار

 .بموجبها االمتيازات تمنح منح المستثمر بعد حصوله على االجازة االستثمارية هويه خاصة  •
  

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

 األمن تبمستويا الملموس التحسن -
نس������بي  اس������تقرارال������ى  تادومالي������ة فاعل������ة  نقدي������ة/  اقتص������اديةانته������اج سياس������ة  -

 النم����و ف����ي مع����دالت تحقي����ق عل����ى التض����خم ال����ذي س����اعد مع����دالتف����ي 
 .السنوي االقتصادي 

التوج�����ه نح�����و تفعي�����ل دور القط�����اع الخ�����اص وتوس�����يع رقع�����ة نش�����اطه ف�����ي مس�����يرة  -
م االس��������تثمار واالقتص��������اد ف��������ي الع��������راق وف��������تح آف��������اق التع��������اون م��������ع الع��������ال

 .الخارجي
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ٥  

 عن العراق جغرافية لمحة
وم��ؤثر ف��ي  س��تراتيجيأيع��د موق��ع الع��راق 

الع��������الم كون��������ه يمث��������ل ملتق��������ى ط��������رق 

المواص����الت الت����ي ت����ربط ق����ارات الع����الم 

وكون�����ه الجس�����ر االرض�����ي الم�����ؤدي ال�����ى 

ط�����رق المواص�����الت البحري�����ة وللع�����راق 

 .التجاري���ةواهمي���ة م���ن الن���احيتين الدولي���ة 

عاص����مة الع����راق بغ����داد ويتك����ون الع����راق 

منه����ا  ةثالث���� م����ن ثماني����ة عش����ر محافظ����ة

 ن وه������يكردس������تا ف������ي اقل������يم  منتظم������ة

واربي����ل محافظ����ات  نين����وىالبص����رة وو بغ����داد وتمث����ل محافظ����ات )ده����وك ،اربي����ل ،س����ليمانية(

 الرئيس���ية للع���راق م���نالم���وارد تتك���ون  .الس���كان م���ن حي���ث اتس���اع المس���احة وكب���ر ع���دد رئيس���ية

والزئب����ق االحم����ر واطي����ان الك����اؤلين  والغ����از الطبيع����ي  والكبري����ت والفوس����فات والحدي����دال����نفط 

 .والبوكسايت والحجر الجيري والحصى والرمل 

تنقسم الخصائص الجغرافية في العراق الى اربعة مناطق رئيسية هي المنطقة الغربية والجنوبية 

 قالعرا جمهورية مساحة تقدرو والمرتفعات الجبلية والسهل الرسوبي على نهري دجلة والفرات

 في معظمهم يعيشون نسمة مليون )۳٦٫۹(حوالي ب العراق سكان عدد ويقدر ،مربع  كم) ٤٤٦.٤۳۸(

 .المدن

 ك�م، ۱۸٥۰طول�ه ويبل�غ تركي�ا م�ن االول ينب�عهم�ا دجل�ة والف�رات رئيس�يان وف�ي الع�راق نه�ران 

مدين�ة القرن�ة  ف�ي  ف�ي النه�ران ويلتق�ي ك�م ۲۳٥۰ م�ن تركي�ا ايض�ا ويبل�غ طول�ه الث�انيكم�ا ينب�ع 

 الخل�يج يص�ل حت�ى أخ�رى ك�م ۱۸٥ لمس�افة ل�ذي يج�رياالع�رب  ش�ط ليش�كال البص�رة محافظ�ة

 .العربي

والخل��يج  والكوي��ت الس��عودية تركي��ا وم��ن الجن��وب المملك��ة العربي��ة الش��مال م��ن الع��راق يح��د

  . الهاشمية المملكة االردنيةو ومن الغرب سوريا ومن الشرق جمهورية إيران االسالمية
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ٦  

 الحدود البرية 
ك����م وم����ع ) ۱٤٥۸(ك����م ويبل����غ ط����ول الح����دود م����ع اي����ران ) ۳٦۳۱(يبل����غ الط����ول الكل����ي للح����دود 

) ٦۰٥(ك���م وم���ع س���وريا ) ۸۱٤(ك���م وم���ع الس���عودية ) ۲٤۲(ك���م  وم���ع الكوي���ت ) ۱۸۱(االردن 
28TP0Fكم )٥۸(كم اما الطول الكلي للسواحل البحرية فتبلغ ) ۳۳۱(كم ومع تركيا 

•
P28T .  

 

 بحيرات العراق 
 :هناك العديد من البحيرات في العراق ومنها 

، بحي�����رة ال�����رزازة ، بحي�����رة الحباني�����ة ، بحي�����رة دوك�����ان 
 بحيرة النجف،  بحيرة دربندخان، ةبحيرة ساو

 
 
 

 سدود العراق
، س���د الحباني���ة ، س���د الثرث���ار، س���د دربن���دخان، س���د دوك���ان 

، س���د ده���وك، س���د الموص���ل، س���دة الهندي���ة ، س���د الفلوج���ة 
س��د ،  ةس��د قزاني��، س��د س��امراء، س��دة الك��وت، س��د حم��رين 

 سد حديثة ،  العظيم
 

 

 انهار العراق
نه��ر دجل��ة، نه��ر الف��رات، نه��ر دي��الى، نه��ر ال��زاب الكبي��ر، 

 .نهر الزاب الصغير، نهر شط العرب، نهر العظيم
 

  

                                                           
• http://ar.wikipedia.org                                                                                                                         جغرافيا العراق  

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷  

 اقسام سطح العراق
والمنطق���ة الجبلي���ة والس���هل الهض���بة الغربي���ة : يقس���م س���طح الع���راق ال���ى اربع���ة اقس���ام رئيس���ية 

 الرسوبي والمنطقة المتموجة
 

 جبال العراق  
جب���ل س���نجار ، جب���ل ق���رة داغ، جب���ل حم���رين ، جب���ل س���نام ، 

جب���ل قن���ديل ، جب���ل هلك���ورد، ،  ةالجب���ل االب���يض ، جب���ل ك���ار
 جبل متين ، جبل كورك

 

 
 
 

 اهوار العراق
، اه�����وار ار، ه�����ور الح�����ويزة ، اه�����وار الجب�����ايشه�����ور الحم�����

 ةالقرن
 
 

 
 

 جزر العراق
، جزي���رة ام ، جزي���رة جب���ة، جزي���رة ام الخن���ازيرجزي���رة آل���وس

، جزي������رة ص، جزي������رة حج������ام، جزي������رة ام الب������ابيالرص������ا
 السندباد
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۸  

  العراقي االقتصادلمحة عن 
أداء جي����د ف����ي اغل����ب  ۲۰۱٥-۲۰۱٤-۲۰۱۳-۲۰۱۲ االع����وامأظه����ر االقتص����اد العراق����ي خ����الل 

مؤش���راته االقتص���ادية وي���أتي ذل���ك م���ن ق���وة االقتص���اد العراق���ي ال���ذي يتن���وع م���ن حي���ث مص���ادره 

والمكاني���ة فض���ال ع���ن بنيت���ه القطاعي���ة االقتص���ادية وبم���ا يمث���ل بيئ���ة اقتص���ادية  الطبيعي��ة والبش���رية 

والتنموي����ة جاذب����ة لالس����تثمار ويمك����ن االس����تدالل عل����ى ذل����ك م����ن خ����الل المؤش����رات االقتص����ادية 

 :واالجتماعية التالية

 القطاع النفطي

تولي���د ال���نفط دوراً محوري���اً ف���ي تنمي��ة االقتص���اد العراق���ي م���ن حي��ث ان���ه يس���هم ف���ي يلع��ب  •

% ٤٤و ۲۰۱۳لع���ام  الثابت���ةباالس���عار  %٤۰ ال يق���ل ع���ن ابم��� المحل���ي االجم���اليالن���اتج 

فق����د بلغ����ت  ۲۰۱٥أم����ا الن����اتج المحل����ي االجم����الي باالس����عار الجاري����ة لع����ام  ۲۰۱٤لع����ام 

م����ن العائ����دات % ۹۰ ع����نم����ا يزي����د ، وك����ذلك % ٦۰نس����بة القط����اع النفط����ي مايق����ارب 

 .المالية

لتق���ديرات المتاح���ة الت���ي ا حس���بحق���ق قط���اع ال���نفط الخ���ام زي���ادة ملحوظ���ة ف���ي االنت���اج و •

ارتفاع���اً ملحوظ���اً  س���جل ۲۰۱٤- ۲۰۱۳ال���ى ان انت���اج ال���نفط الخ���ام خ���الل ع���ام تش���ير 

) ۳(مايزي����د ع����ن ملي����ون برمي����ل يومي����اً ال����ى ) ۲٫۸(م����ن اذ ارتف����ع الي����ومي  همعدل���� ف����ي

 .۲۰۱٥خالل عام يوم /  مليون برميل 

بالكبري���ت يمتل���ك الع���راق امكاني���ات وخب���رات تنافس���ية ف���ي مج���ال الص���ناعات المرتبط���ة  •

  .ع لالسمدة النتروجينية والفوسفات الى جانب االنتاج الواس
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹  

  ) ۱(رقم  جدول
 ۲۰۱٤لسنة  قطاع النفطل  يبين بعض المؤشرات

 
مليار برميل ۱٤٤ االحتياطات النفطية المثبتة  

ترليون قدم مكعب  ۹۸ احتياطات الغاز المثبتة  

ترليون قدم مكعب ۳۱ احتياطات الغاز الحر  

۲۰۱٤انتاج النفط  يوم/ مليون برميل  ۳   

۲۰۲۰االنتاج المستهدف يوم/ مليون برميل  ۸   

۲۰۱٤صادرات النفط  يوم/ مليون برميل  ۲٫٥   

 ۲٦/۳/۲۰۱٥في  ۸۹۹وزارة النفط العراقية بموجب الكتاب المرقم : المصدر 

 

 شرات النقد االجنبيؤم •
البن�����وك التجاري�����ة والبن�����ك المرك�����زي ارتفاع�����ات ت االجنبي�����ة ل�����دى  س�����جلت الموج�����ودا

ملي�����ون ) ٦۸٫۰۸٤٫۹٦۷(  ارتفع�����ت م�����ن  اذ) ۲۰۱۳-۲۰۰۸( ملحوظ�����ة ف�����ي اقيامه�����ا للفت�����رة 
ال���������ى  ۲۰۱۲ملي���������ون دين���������ار ع���������ام ) ۹۷٫٤۹۲٫٥۱۰( ال���������ى  ۲۰۰۸ع���������ام ف���������ي دين���������ار 

 ۲۰۱۱ع����ام ل االجنبي����ة المطلوب����ات انف����ي ح����ين  ۲۰۱۳ملي����ون دين����ار لع����ام  )۱۱۲٫۷۸۷٫۸۲۹(
) ۳٫٦۷۹٫٤۱٦(ق�����درت  ۲۰۱۳ام�����ا خ�����الل ع�����ام ملي�����ون دين�����ار )  ۳٫۹۳٤٫٥۰۷( ـب�����ق�����درت 

 ةالنقدي��� المص���رفي والس��لطةعك���س رص��انة الموج���ودات االجنبي��ة ل���دى الجه��از ي مم��املي��ون دين���ار 
. 

                    موج���������ودات االجنبي���������ة للم���������دة المطلوب���������ات وال واق���������ع والج���������دول ادن���������اه يوض���������ح
 .  )الدينار العراقي(ن يبمالي) ۲۰۱۳ - ۲۰۰۸(
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۱۰  

  ) ۲(رقم  جدول
ين الموجودات والمطلوبات االجنبيةيب  

)۲۰۱۳-۲۰۰۸(للمدة   
 مليون دينار عراقي                                                                    

 مجموع الموجودات االجنبية  مجموع المطلوبات االجنبية  السنة
۲۰۰۸ ۲٫۰٤۳٫۹٦ ٤٦۸٫۰۸٤٫۹٦۷ 
۲۰۰۹ ٥٫۷٦۷٫۸۲۹ ٦۷٫۹۱۰٫۷۷۰ 
۲۰۱۰ ۳٫۸۰٦٫٦۷۹ ۷۱٫۹۲۲٫٦۲٦ 
۲۰۱۱ ۳٫۹۳٤٫٥۰۷ ۸۲٫۹۸۰٫۲٦۱ 
۲۰۱۲ ۳٫٦۰۸٫۷٥۰ ۹۷٫٤۹۲٫٥۱۰ 
۲۰۱۳ ۳٫٦۷۹٫٤۱٦ ۱۱۲٫۷۸۷٫۸۲۹ 

 ۲۰۱۳النشرة االحصائية السنوية  –البنك المركزي العراقي : المصدر  •
 
 

 يبين الموجودات والمطلوبات االجنبية )۱(مخطط رقم 
 ) ۲۰۱۳-۲۰۰۸(للمدة 

 

 
 
 )التش���غيلي(اتس���ع نط���اق االنف���اق الع���ام بش���قيه الج���اري  :العج���ز الم���اليالسياس���ة المالي���ة و •

االس���تثماري وذل���ك ف���ي ظ���ل قي���ام الع���راق باالعم���ار والبن���اء بع���د س���نوات م���ن العقوب���ات و
العوائ��د النفطي��ة الت��ي ك��ان له��ا اث��را ب��ارزا ف��ي تموي��ل االقتص��ادية والح��رب وف��ي ظ��ل تزاي��د 

والخارجي���ة وق���د اوض���ح الكثي���ر  ةالداخلي��� بالتزام���ات الع���راق الموازن��ة العام���ة للدول���ة وااليف���اء
عج��ز الموازن��ة ك��ان ادن��ى م��ن توقعات��ه ان  م��ن الم��راقبين وم��ن بي��نهم ص��ندوق النق��د ال��دولي 

لم��الي ال��ى ف��ائض م��الي وبش��كل ت��دريجي م��ع ارتف��اع عائ��دات ال��نفط ق��د يتح��ول العج��ز ا وان��ه
 . وبما يرفع العبء عن المالية العامة 

۲،۰٤۳ ٥،۷٦۷ ۳،۸۰٦ ۳،۹۳٤ ۳،٦۰۸ ۳،٦۷۹ 

٦۸،۰۸٦ ٤۷،۹۱۰ ۷۱،۹۲۲ 
۸۲،۹۸۰ 

۹۷،٤۹۲ 

۱۱۲،۷۸۷ 

1 2 3 4 5 6 
     ۲۰۰۸         ۲۰۰۹          ۲۰۱۰         ۲۰۱۱          ۲۰۱۲           ۲۰۱۳ 

 الموجودات المطلوبات

 السنوات
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱  

 ) ۳(رقم جدول 
 ۲۰۱٤-۲۰۰۸العامة للدولة لالعوام  الميزانيةيبين 

 )مليون دينار(
 الفائض  النفقات االيرادات الفترة

۲۰۰۸ ۸۰٫۲٥۲٫۱۸۲ ٥۹٫٤۰۳٫۳۷٥ ۲۰٫۸٤۸٫۸۰۷ 

۲۰۰۹ ٥٥٫۲۰۹٫۳٥۳ ٥۲٫٥٦۷٫۰۲٥ ۲٫٦٤۲٫۳۲۸ 
۲۰۱۰ ۷۰٫۱۷۸٫۲۲۳ ۷۰٫۱۳٤٫۲۰۱ ٤٤٫۰۲۲ 

۲۰۱۱ ۱۰۸٫۸۰۷٫۳۹۲ ۷۸٫۷٥۷٫٦٦٦ ۳۰٫۰٤۹٫۷۲٦ 

۲۰۱۲ ۱۱۹٫۸۱۷٫۲۲٤ ۱۰٥٫۱۳۹٫٥۷٦ ۱٤٫٦۷۷٫٦٤۸ 

۲۰۱۳ ۱۱۳٫۷٦۷٫۳۹٥ ۱۰٦٫۸۷۳٫۰۲۷ ٦٫۸۹٤٫۳٦۸ 

۲۰۱٤ ۱۰٥٫۳۸٦٫٦۲۳ ۸۳٫٥٥٦٫۲۲٦ ۲۱٫۸۳۰٫۳۹۷ 

 / ۲۰۱٤عام المجموعة االحصائية للبنك المركزي ل/ المصدر
 

۲۰۱٤-۲۰۰۸يبين الموازنة العامة للدولة لالعوام  ۲مخطط   

 

  

1 2 3 4 5 6 7 
 105386 113,767 119,817 108,807 70,178 55,209 80,252 النفقات
 83556 106,873 105,139 78,757 70,134 52,567 59,403 االيرادات
 21830 6,894 14,677 30,049 44,022 2,642 20,848 الفائض

۲۰۰۸ 
      

۲۰۰۹ 
      

۲۰۱۰ 
      

۲۰۱۱ 
      

۲۰۱۲ 
      

۲۰۱۳ 
      

۲۰۱٤ 
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۱۲  

 سعر الصرف االجنبي

  )٤(رقم  جدول
 الدوالر االمريكي مقابليبين معدل سعر صرف الدينار العراقي 

 )۲۰۱٤-۲۰۰۸(للمدة 
 )دينار عراقي(                                                  

ةالسن  سعر المزاد سعر السوق 
۲۰۰۸ ۱۲۰۳ ۱۱۹۳ 
۲۰۰۹ ۱۱۸٥ ۱۱۷۰ 
۲۰۱۰ ۱۱۸٦ ۱۱۷۰ 
۲۰۱۱ ۱۱۹٦ ۱۱۷۰ 
۲۰۱۲ ۱۲۳۳ ۱۱٦٦ 
۲۰۱۳ ۱۲۳۲ ۱۱٦٦ 
۲۰۱٤ ۱۲۱٤ ۱۱۸۸ 

 المجموعة االحصائية السنوية/ البنك المركزي  •
 

تجاه الدوالر االمريكي يبين معدل سعر صرف الدينار العراقي) ۳( مخطط رقم  

  
            اس�������عار الفائ�������دة خ�������الل االع�������واممع�������دالت ش�������هدت  :الفائ�������دة مع�������دالت اس�������عار •

الح���د م���ن مج���االت مم���ا ادى ال���ى % ۲۳ملحوظ���اَ حي���ث بلغ���ت اً ارتفاع��� ۲۰۰۹-۲۰۰٥
% ٦زاء ذل���ك عم���دت الس���لطة النقدي���ة ال���ى خف���ض ه���ذا المع���دل ال���ى نح���و إاالس���تثمار و

مج����ال االس����تثمار  التوس����ع ف����يوبم����ا ي����دفع نح����و  ۲۰۱٤خ����الل ع����ام % ۳،٥وال����ى 
لتوس�����يع  االج�����راء عنص�����را محف�����زا لالقت�����راض المحل�����ي للمس�����تثمرين جع�����ل ه�����ذايو

وبم����ا يع����زز م����ن مس����يرة التنمي����ة  نش����اطاتهم وتوجه����اتهم ف����ي المج����ال االقتص����ادي
 .االقتصادية واالستقرار االقتصادي

1 2 3 4 5 6 7 
 1214 1232 1233 1196 1186 1185 1203 سعر السوق
 1188 1166 1166 1170 1170 1170 1193 سعر المزاد

 ۲۰۰۸ ۲۰۱٤ السنوات ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۱۱
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳  

28TP1Fمع���دل التض���خم •

•
P28T: اال انه���ا  ۲۰۰۷ع���ام % ۳۰أكث���ر م���ن  ةالس���نوي تج���اوزت مع���دالت التض���خم

ام����ا % ٥لتبل���غ  ۲۰۱۱ع����ام ف���ي  وع���اودت ارتفاعه����ا ۲۰۱۰ع����ام  ف���ي% ۲،٤إل����ى  تانخفض���

 وكان���ت الزي���ادة تترك���ز ف���ي أس���عار الم���واد الغذائي���ة والس���لع  %٦فق���د بل���غ  ۲۰۱۲خ���الل ع���ام 

 ۲۰۱٤أم���ا ف���ي ع���ام  .ت ال���رقم القياس���ي الس���عار المس���تهلكالت���ي رفع���ت م���ن مع���دالوااليج���ارات 

ف���ي اس���عار المالب���س والس���كن الزي���ادة وترك���زت  ۲۰۱۳مقارن���ة بع���ام %) ۲،۲(بلغ���ت نس���بتها 

وترك����زت %) ۱٫٤٤(فق����د بل����غ مع����دل التض����خم  ۲۰۱٥/ام����ا خ����الل ع����ام .لص����حة والتعل����يموا

 .لكهرباء والغاز واالتصاالت والتعليمالزيادات في السكن وا

 

 )٥(جدول رقم 

       ۲۰۱٥و  ۲۰۱٤ التضخم لالعواممعدل يوضح 

 بالدينار العراقي       

 %نسب التغير  ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ مجموع السلع الرئيسية ت

۰٫۳- ۱٥۱٫٥ ۱٥۲٫۰ االغذية والمشروبات غير الكحولية ۰۱  
 ۰٫٦ ۱۳٦٫٥ ۱۳٥٫٦ المشروبات الكحولية والتبغ ۰۲

 ۰٫۷ ۱٥۰٫٥ ۱٤۹٫٤ المالبس واالحذية ۰۳
 ۳٫۳ ۱٦۷٫۹ ۱٦۲٫٥ السكن، المياه، الكهرباء، الغاز  ۰٤
 ۰٫۷ ۱۲٤٫۱ ۱۲۳٫۲ التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ۰٥
 ۲٫٦ ۱۷۳٫۰ ۱٦۸٫٦ الصحة  ۰٦
 ۰٫۹۹ ۱۱۱٫٤ ۱۱۰٫۳ النقل ۰۷
 ۲٫۷ ۷۹٫۱ ۷۷٫۰ االتصال ۰۸

 ۰٫۱۸ ۱۰٥٫٥ ۱۰٥٫۳ الترفيه والثقافة ۰۹

 ۲٫٦ ۱۷۱٫۹ ۱٦۷٫٥ التعليم ۱۰
 ۱٫۳ ۱٥۲٫٤ ۱٥۰٫٥ المطاعم  ۱۱

۰٫۳- ۱٤۸٫۳ ۱٤۸٫۸ السلع والخدمات المتنوعة  ۱۲  

 ۱٫٤٤ ۱٤۸ ۱٤٥٫۹ الرقم القياسي العام
 

                                                           
 الجهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطيط  •
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۱٤  

 

 بنح����وع����دد س����كان الع����راق  ق����در :واالزده����ار االقتص����ادي االتجاه����ات الديموغرافي����ة •
حس����ب مؤش����رات الجه����از المرك����زي لالحص����اء ف����ي وزارة (ملي����ون نس����مة  )۳٦٫۹(

وطبق���ا ل���ذلك ف���أن الع���راق  ٪ س���نوياً  ۲٫٦نم���و س���كاني بمع���دل و) ۲۰۱٥ لع���ام التخط���يط
 ملح���وظ ف���يال رتف���اعاال يع���زز م���ن ذل���كر اس���تثملالوداعم���ا يع���د س���وقا واع���دا وكبي���را 

دوالر  ٦۰۰۰ ال����ذي ق����در بنح����وم����ن ال����دخل الق����ومي  س����نويا نص����يب الف����رد متوس����ط
س���لع والبض���ائع والخ���دمات ال مختل���ف عل���ى الطل���بوال���ذي ك���ان دافع���اً لزي���ادة امريك���ي 

  .وتتنوع تركيبة وتوجهات النشاط االستثماري في العراق وبذلك ستنمو
، ، الصحةالتحتية، النقللبنى النفط والغاز، الكهرباء ، االسكان وا(القطاعات الرئيسية  •

 )، السياحة الصناعة، الزراعة، االتصاالت، الخدمات، التربية والتعليم
، الحنط����ة، الش����عير، ال����رز، الخض����روات، التم����ور(نتج����ات الزراعي����ة الرئيس����ية الم •

 )القطن
  

-۲% ٤% 

٤% 

۲۰% 

٤% 

۱٦% 
٦% 

۱۷% 

۱% 

۱٦% 

۸% 

-۲% 

يبين نسبة مساهمة المجاميع السلعية في معدل التضخم ) ٤(مخطط رقم 
۲۰۱٤-۲۰۱٥   

 االغذية والمشروبات غير الكحولية

 المشروبات الكحولية والتبغ

 المالبس واالحذية

 السكن ، المياه، الكهرباء، الغاز

 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانه

 الصحة

 النقل

 االتصال

 الترفيه والثقافه

 التعليم

 المطاعم

 السلع والخدمات المتنوعة
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٥  

)٦(جدول رقم   
۲۰۰۷يوضح الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لسنة اساس   

۲۰۱٥28TP2F-۲۰۱۱والقطاعات للسنوات حسب االنشطة 

• 
 مليار دينار: االقيام 

 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ االنشطة الرمز
 ٥٫۱ ٥٫۱ ٥٫۰ ٤٫۹ ٤٫۷ الزراعة والغابات والصيد ۱
 ۱۰۱٫۹ ۳۲ ۳۱٫۷ ۳۰٫۷ ۲۷٫۳ التعدين والمقالع ۲
 ۱۰۱٫۷ ۳۱٫۸ ۳۱٫٦ ۳۰٫٦ ۲۷٫۱ النفط الخام ۱-۲
 ۰٫۱٥ ۰٫۲۲۰ ۰٫۱۷٦ ۰٫۱۷۲ ۰٫۲ االنواع االخرى من التعدين ۲-۲
 ۱٫٥٥ ۲٫۳ ۱٫۹ ۲٫۱ ۱٫۷ الصناعة التحويلية ۳
 ۱٫۹٥ ۱٫۹ ۱٫٥ ۱٫٥ ۱٫۳ الكهرباء والماء ٤
 ٥٫۲ ٤٫۱ ٥٫۸ ٤٫۱ ۳٫٦ البناء والتشييد ٥
 ۱۰ ۱٫۹ ٤ ۱٫۹ ۱٫٥ النقل والمواصالت والخزن ٦
 ۱۳ ٤٫۷ ٥٫۸ ٥٫٥ ٤٫۲ تجارة الجملة والمفرد والفنادق وماشابه ۷
 ۱۱٫٥ ۹٫٤ ۸٫۸ ۸٫۷ ۸٫٤ المال والتأمين وخدمات العقارات ۸
 ۱٫۲ ۱٫۸ ۱٫۳ ۱٫۳ ۱٫۱ البنوك والتامين ۱-۸
 ۱۰٫۳ ۷٫۷ ۷٫٥ ۷٫۳ ۷٫۳ ملكية دور السكن ۲-۸
 ۱۹٫۱ ۱۱٫۷ ۱۳٫۳ ۱۲٫٥ ۱۱٫۸ خدمات التنمية االجتماعية والشخصية ۹
 ۱٥٫٦ ۱۰٫٥ ۱۲٫۰۰ ۱۱٫۳ ۱۱٫۰ الحكومة العامة  ۱-۹
 ۳٫٥ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱ ۰٫۷ الشخصية الخدمات ۲-۹

 ۱٦۹٫٦ ۷۲٫۷ ۷۷٫٦ ۷۱٫۷ ٦٤٫۰ المجموع لجميع االنشطة
     

 

                                                           
 ۲۰۱٥الجهاز المركزي لالحصاء /  حسب بيانات وزارة التخطيط •

۱٤% 

۱٦% 

۱۷% 
۱٦% 

۳۷% 

يبين المنحنى التكراري للناتج المحلي ) ٥(مخطط رقم 
 االجمالي باالسعار الثابتة لعدة سنوات 

1 
2 
3 
4 
5 

۲۰۱۳ 
۲۰۱٤ 
۲۰۱٥ 

۲۰۱۲ 
۲۰۱۱ 
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۱٦  

 القطاع المصرفي 

هيمن����ت المص����ارف المملوك����ة لعق����ود خل����ت 
القط��اع  نش��اط للدول��ة ف��ي الع��راق عل��ى كام��ل

ف��ي ظ��ل انحس��ار ملح��وظ ل��دور   المص��رفي
كم�����ا  القط�����اع الخ�����اص ف�����ي ه�����ذا المج�����ال 

واتس���������مت المؤسس���������ات المالي���������ة غي���������ر 
 .المصرفية بأداء ضعيف

وف����ي ظ����ل التح����ول  وتماش����يا م����ع ماس����بق 
بع��د ع��ام  السياس��ي واالقتص��ادي ف��ي الع��راق

س��������عت الحكوم��������ة ال��������ى اج��������راء  ۲۰۰۳
اص������الحات واس������عة وعدي������دة ف������ي ش������تى 

 مالي�����ة ومص�����رفية / المج�����االت االقتص�����ادية 
القط�����اع اص�����الح حي�����ث تض�����منت االخي�����رة 

ووف���ق توجه���ات ليات���ه وادوات���ه وآالمص���رفي 
م��ن القي��ود  مختلف��ة وبم��ا تفض��ي ال��ى التح��رر

ركي���ز عل���ى المنافس���ة التبه���دف ل���وائح التش���ريعات ووذل���ك م���ن خ���الل اع���ادة النظ���ر بال، والعراقي���ل
وانفت���اح الس���وق الم���الي المحل���ي عل���ى األس���واق الدولي���ة وه���ذا كفي���ل بتحس���ين وتط���وير الجه���از 
المص������رفي لمواجه������ة عناص������ر وعوام������ل المنافس������ة والمخ������اطرة، باإلض������افة إل������ى التط������ور 
التكنول����وجي وتحقي����ق تق����دم كبي����ر ف����ي نظ����م االتص����االت والمعلوم����ات، وه����ذا التط����ور أدى إل����ى 

إنج����از المع����امالت المالي����ة عب����ر الح����دود وتحس����ن معالج����ة البيان����ات والنـ����ـظم انخف����اض تكلف����ة 
 .سواء بالنسبة للمصارف أو لعمالئها   ايجابيالمحاسبية ، وبالتالي انعكس بشكل 
ف����ي الع����راق م����ابين مص����ارف حكومي����ة ومص����ارف تجاري����ة  يتن����وع هيك����ل الجه����از المص����رف

مص����ارف  متخصص����ة وه����ي  )۷(بل����غ ع����دد المص����ارف الحكومي����ة ف����ي الع����راق خاص����ة فق����د 
مص����رف الزراع����ي التع����اوني والمص����رف الص����ناعي المص����رف الراف����دين ومص����رف الرش����يد و(
 ف����ي ح����ين )والمص����رف العراق����ي للتج����ارةومص����رف النه����رين االس����المي مص����رف العق����اري الو

 . مصرف) ٥۰(بلغت المصارف التجارية الخاصة 
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷  

 سوق العراق لالوراق المالية

تحقي�����ق التنمي�����ة بيع�����د ه�����ذا الس�����وق م�����ن المؤسس�����ات الداعم�����ة لعملي�����ة االس�����تثمار والمس�����اهمة 

البني���ة االس���تثمارية وتش���جيع فه���و يس���هم بتقوي���ة االقتص���ادية المس���تقرة والمس���تدامة ف���ي الع���راق 

بن�����اء رؤوس االم�����وال الالزم�����ة  عل�����ىمس�����اعدة الش�����ركات عب�����ر عملي�����ة تك�����وين راس الم�����ال 

س���وق ح���رة  م���ن خ���الللالس���تثمار وبم���ا يع���زز مص���الح المس���تثمرين ويرتق���ي بمس���توى التن���افس 

آمن���ة تتس���م بالش���فافية، وق���د نج���ح ه���ذا الس���وق ف���ي الحص���ول عل���ى عض���وية اتح���اد البورص���ات 

وس�����اعي ال�����ى  ۲۰۰٥واالتح�����اد االورب�����ي االس�����يوي للبورص�����ات ع�����ام  ۲۰۰٦العربي�����ة ع�����ام 

 .ية االتحاد العالمي للبورصاتاكتساب عضو

ان���ه يح���ق للمس���تثمر المزاي���ا والض���مانات  )۱۱(وق���د ن���ص ق���انون االس���تثمار الفص���ل الثال���ث الم���ادة 

االجنب���ي الت���داول ف���ي س���وق الع���راق ل���الوراق المالي���ة باالس���هم والس���ندات المدرج���ة في���ه وتك���وين 

 .المحافظ االستثمارية في االسهم والسندات
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۱۸  

) ۷(جدول رقم   

۲۰۱٤و  ۲۰۱۳مؤشرات التجارة الخارجية خالل عامي اهم   

 مليار دينار

النسبة الى الناتج  ۲۰۱۳ 
المحلي االجمالي 
 باالسعار الجارية

النسبة الى الناتج  ۲۰۱٤
المحلي االجمالي 
 باالسعار الجارية

%٦٤،۱ ۱۷۳۸۷۰،٤ التجارة الخارجية  ۱٥۹۹۲٦،۲ ٦۱،٤%  
%۳۸،٦ ۱۰٤٦٦۹،٥ الصادرات  ۹۷۹۲۱،۸ ۳۷،٦%  

%۲٥،٥ ٦۹۲۰۰،۹ االستيرادات  ٦۲۰۰٤،٤ ۲۳،۸%  
  ۲٦۰٦۱۰،٤  ۲۷۱۰۹۱،۸ الناتج المحلي االجمالي
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹  

)۸(جدول رقم   

۲۰۱٤و  ۲۰۱۳تطور حجم التجارة الخارجية مع اهم الشركاء لعامي   

مليار دينار   

المساهمة في  ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ الدولة
اجمالي 
%الصادرات   

المساهمة في 
اجمالي 
%االستيرات  

 االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات

 ۲۳،۹ ۳،۹ ۱٤۸۱۸،۷ ۳۸۱۹،۸ ۱٦٥۳۸،٥ ٤۰۸۲،۲ الدول العربية
دول االتحاد 

 األوربي
۱٦۲۲۳،۷ ۹۸۲۷،۰ ۱٥۱۷۷،۸ ۸۸۰٤،٥ ۱٥،٥ ۱٤٫۲ 

دول أوربا 
 الغربية

۰ ٦۹۲،٦ ۰ ٦۲۰،۳ ۰،۰ ۱،۰ 

دول أوربا 
 الشرقية

۰ ۱٦٦۰،٤ ۰ ۱٤۸۷،۸ ۰،۰ ۲،٤ 

 ٥۱،٦ ٦۱،۳ ۳۱۹۹٥،۰ ٦۰۰۲٥،۷ ۳٥۷۰۷،٦ ٦٤۱٦۲،٦ الدول األسيوية
دول إفريقيا عدا 

 العربية
۰ ۰ ۰ ۰ ۰،۰ ۰ 

دول أمريكا 
 الشمالية

۱۹۳٦۳،۸ ۳۲٥۲،۰ ۱۸۱۱٥ ۲۹۱٥،۰ ۱۸،٤ ٥،۷ 

دول أمريكا 
 الوسطى

۰ ۰ ۰ ۰ ۰،۰ ۰ 

دول امريكا 
 الجنوبية

۸۳۷،۲ ٦۲۲،٦ ۷۸۳،٥٥ ٥۷،٤ ۰،۸ ۰،۹ 

سيانودول أوقيا  ۰ ۹۰۰،۲ ۰ ۸۰٥،۷ ۰،۰ ۱،۳ 
 ۱۰۰،۰ ۱۰۰،۰ ٦۲۰۰٤،٤ ۹۷۹۲۱،۸ ٦۹۲۰۰،۹ ۱۰٤٦٦۹،٥ المجموع
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۲۰  

  ) ۹(رقم  جدول
 يوضح عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 عدد الشركات السنة
۲۰۰۸ ۹٤ 
۲۰۰۹ ۹۱ 
۲۰۱۰ ۸٥ 
۲۰۱۱ ۸٦ 
28T۲ 28T۰۱۲ ۸٤ 
۲۰۱۳ ۸۳ 
۲۰۱٤ ۸٦ 

 
 ۲۰۱٤التقرير السنوي لعام / المالية هيئة االوراق *

  

ملي��ار دين���ار عراق���ي ) ۳۰۱(مايق���ارب  ۲۰۰۸فق���د بل���غ خ��الل ع���ام  ام��ا حج���م الت��داول -
ملي����ار ) ٤۰۰(مايق����ارب  ۲۰۱۰ملي����ار دين����ار وع����ام ) ٤۱۱(مايق����ارب  ۲۰۰۹وع����ام 

) ۸۹٤(مايق������ارب  ۲۰۱۲و ع������ام  ملي������ار دين������ار) ۹٤۱(مايق������ارب  ۲۰۱۱دين������ار و
ام���ا حج���م الت���داول خ���الل  ملي���ار دين���ار) ۲٫۸٤٥(فق���د بلغ���ت  ۲۰۱۳أم���ا  ملي���ار دين���ار

 . ۲۰۱۳عن عام %) ٦۸(مليار دينار بنسبة انخفاض ) ۹۰۱(بلغت  ۲۰۱٤عام 
ف���ي س���وق الع���راق ل���الوراق المالي���ة لنهاي���ة  ةبلغ���ت القيم���ة الس���وقية للش���ركات المدرج��� -

ع����ام  ع����ن% ۱۱٥ملي����ار دين����ار وبنس����بة ارتف����اع ) ۱۱٤٥۱(مايق����ارب  ۲۰۱۳ع����ام 
ملي���ار دين���ار وبنس���بة انخف���اض ) ۹٥٤٦(فق���د بلغ���ت  ۲۰۱٤ام���ا خ���الل ع���ام  ۲۰۱۲

 .۲۰۱۳عن عام % ٦ .۱٦
 ارتف����اعملي����ار دين����ار وبنس����بة ) ۲٫۸٤٥(مايق����ارب  ۲۰۱۳بل����غ حج����م الت����داول لع����ام  -

ملي����ون ) ۹۰۱(فق����د بل����غ  ۲۰۱٤ام����ا خ����الل ع����ام  ۲۰۱۲ع����ام ع����ن % ۲۱۷بلغ����ت 
 .۲۰۱۳عن عام %) ٦۸(دينار بانخفاض 

ملي���ار س���هم وبنس���بة ) ۸۷٥(مايق���ارب  ۲۰۱۳ع���دد االس���هم المتداول���ة خ���الل ع���ام بل���غ  -
ملي����ار ) ۷٤٦(فق����د بلغ����ت  ۲۰۱٤ع����ام  لام����ا خ����ال ۲۰۱۲ع����ن ع����ام % ۳۹ارتف����اع  

 .۲۰۱۳عن عام % ۱٤سهم وبنسبة انخفاض 
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱  

 ) ۱۰(جدول رقم 
 يوضح حجم التداول في سوق العراق لالوراق المالية

 )مليار دينار(   
 حجم التداول  السنة
۲۰۰۸ ۳۰۱ 
۲۰۰۹ ٤۱۱ 
۲۰۱۰ ٤۰۰ 
۲۰۱۱ ۹٤۱ 
۲۰۱۲ ۸۹٤ 
۲۰۱۳ ۲٫۸٤۰ 
۲۰۱٤ ۹۰۱ 

 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 
 901 2840 894 941 400 411 301 حجم التداول

ول
تدا

 ال
جم

ح
 

 يبين حجم التداول في سوق العراق ) ٦(مخطط رقم 

۲۰۰۸ 

 السنوات

۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ 
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية  ۲۲  

 قطاع السكان وقوة العمل
س�����نويا وحس�����ب  %۲٫٦ حقق�����ت اس�����تقرارا عن�����د ح�����دود ةح�����افظ مع�����دل النم�����و الس�����كاني عل�����ى نس�����ب •

 .۲۰۱٤عام حتى  ةاالحصاءات المتاح
،   ۲۰۱۲ع���ام %  ٤۰ال���ى  ۲۰۰۹ع���ام %  ٤۱س���نة م���ن  ۱٥انخفض���ت نس���بة الفئ���ة العمري���ة اق���ل م���ن   •

ع�����ام  %٥٦٫۹ال����ى  ۲۰۰۹ع����ام %  ٥٦س����نة م����ن  ٦٤-۱٥ف����ي ح����ين ازدادت نس����بة الفئ����ة العمري����ة 
 . ، مما يعني تزايد القوة الدافعة في االقتصاد ۲۰۱۲

ارتفع���ت ال���ى  ۲۰۰۹ع���ام % ۲۰) وه���ي الفئ���ة المعرف���ة دولي���اً ( س���نة  ۲٤-۱٥فئ���ة الش���باب  بلغ���ت نس���بة •
 .تنموية هادفة لتحسين فرص العمل والتعلم للشباب مما يتطلب سياسات  ۲۰۱۳عام % ۲۰٫۲

، ف���ي ح���ين ل���م تش���كل م���ن اجم���الي الس���كان % ٦۹ لتبل���غارتف���اع نس���بة الس���كان ف���ي المن���اطق الحض���رية  •
 . ۲۰۱٤ حسب احصائية عام % ۳۱سكان الريف سوى ل ةالمذكورنسبة ال

 
 )۱۱(جدول رقم 

 ۲۰۱٥يوضح عدد سكان العراق لعام 
 مجموع  ريف  حضر  المحافظات

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور  

 ۳٦۱۲۳۳۹ ۱۷٦۷۰٥٦ ۱۸٤٥۲۸۳ ۱٤۱۸۷۱۸ ٦۹٦٦۱٤ ۷۲۲۱۰٤ ۲۱۹۳٦۲۱ ۱۰۷۰٤٤۲ ۱۱۲۳۱۷۹ نينوى

 ۱٥٤۸۲۱۲ ۷٦۸۸٦٤ ۷۷۹۳٤۸ ٤۰۲۷٦۹ ۱۹۸۸۷۹ ۲۰۳۸۹۰ ۱۱٤٥٤٤۳ ٥٦۹۹۸٥ ٥۷٥٤٥۸ كركوك
 ۱٥۸٤۹٤۸ ۷۸٤۳۲۳ ۸۰۰٦۲٥ ۸۰۳۷۳۰ ۳۹٥٤۸۲ ٤۰۸۲٤۸ ۷۸۱۲۱۸ ۳۸۸۸٤۱ ۳۹۲۳۷۷ ديالى
 ۱۷۱٥۱٤۹ ۸۳٤۰۱۳ ۸۸۱۱۳٦ ۸٥٥۷۸٥ ٤۱٦۹۱٥ ٤۳۸۸۷۰ ۸٥۹۳٦٤ ٤۱۷۰۹۸ ٤٤۲۲٦٦ االنبار
 ۷۸۷۷۸۸۸ ۳۸۸۰٦۰۷ ۳۹۹۷۲۸۱ ۹۸۲۳٥۹ ٤۷٦٤۱۳ ٥۰٥۹٤٦ ٦۸۹٥٥۲۹ ۳٤۰٤۱۹٤ ۳٤۹۱۳۳٥ بغداد
 ۱۹۹۹۰۳٤ ۹۸۸۹۷۲ ۱۰۱۰۰٦۲ ۱۰۳۲۲٥٦ ٥۰۸٥۱۸ ٥۲۳۷۳۸ ۹٦٦۷۷۸ ٤۸۰٤٥٤ ٤۸٦۳۲٤ بابل

 ۱۱۸۰٥٤٥ ٥۸٥۰۱۹ ٥۹٥٥۲٦ ۳۹۰۲۸٤ ۱۹۲۷۸۸ ۱۹۷٤۹٦ ۷۹۰۲٦۱ ۳۹۲۲۳۱ ۳۹۸۰۳۰ كربالء
 ۱۳۳٥۲۳۰ ٦٦۱۱٦۳ ٦۷٤۰٦۷ ٥۳۰٤۹٥ ۲٦۲۸۰۸ ۲٦۷٦۸۷ ۸۰٤۷۳٥ ۳۹۸۳٥٥ ٤۰٦۳۸۰ واسط

 ۱٥٤٤۰۸۱ ۷٦٤۱۱۸ ۷۷۹۹٦۳ ۸٤٦٤٦۱ ٤۱۸۰٥۹ ٤۲۸٤۰۲ ٦۹۷٦۲۰ ۳٤٦۰٥۹ ۳٥۱٥٦۱ صالح الدين
 ۱٤۲٥۷۲۳ ۷۱۰۹۰۹ ۷۱٤۸۱٤ ٤۰٦٤۸۸ ۲۰۰۰٤٦ ۲۰٦٤٤۲ ۱۰۱۹۲۳٥ ٥۱۰۸٦۳ ٥۰۸۳۷۲ النجف

 ۱۲٥۰۱٦٦ ٦۲۰۰٦۸ ٦۳۰۰۹۸ ٥۳۲۹۰۳ ۲٦۳۹۳۲ ۲٦۸۹۷۱ ۷۱۷۲٦۳ ۳٥٦۱۳٦ ۳٦۱۱۲۷ القادسية
 ۷۸۸۲٦۲ ۳۹۲۱٥۱ ۳۹٦۱۱۱ ٤۲۹٥۹٤ ۲۱٥٥۸۸ ۲۱٤۰۰٦ ۳٥۸٦٦۸ ۱۷٦٥٦۳ ۱۸۲۱۰٥ المثنى
 ۲۰۲۹۳٤٥ ۱۰۱۰۷٦۰ ۱۰۱۸٥۸٥ ۷۲٥۱٥۰ ۳٦۰۳۸۰ ۳٦٤۷۷۰ ۱۳۰٤۱۹٥ ٦٥۰۳۸۰ ٦٥۳۸۱٥ ذي قار
 ۱۰۷۸۰۸٦ ٥٤۱۰۰۷ ٥۳۷۰۷۹ ۲۸۱۰٤٥ ۱٤۲۷٥۹ ۱۳۸۲۸٦ ۷۹۷۰٤۱ ۳۹۸۲٤۸ ۳۹۸۷۹۳ ميسان
 ۲۸۱۸۸۰٤ ۱٤۰۲۷٤۲ ۱٤۱٦۰٦۲ ٥۲۸۰۰۲ ۲٦٤٤۸٥ ۲٦۳٥۱۷ ۲۲۹۰۸۰۲ ۱۱۳۸۲٥۷ ۱۱٥۲٥٤٥ البصرة
 ۱۷۹۷۷۰۸ ۸۹۰۱۳٦ ۹۰۷٥۷۲ ۳۰۰۲٤۷ ۱٤۹۸٦٥ ۱٥۰۳۸۲ ۱٤۹۷٤٦۱ ۷٤۰۲۷۱ ۷٥۷۱۹۰ أربيل

 ۱۲٥۲۳٤۳ ٦۲٤۸۱٤ ٦۲۷٥۲۹ ۳۲٤۱۱٦ ۱٦۱۲۳۳ ۱٦۲۸۸۳ ۹۲۸۲۲۷ ٤٦۳٥۸۱ ٤٦٤٦٤٦ دهوك 
 ۲۰۹٥۸٥۱ ۱۰٤۷٤۱۹ ۱۰٤۸٤۳۲ ۳۱۹۰٦۲ ۱٥۷۸۲٦ ۱٦۱۲۳٦ ۱۷۷٦۷۸۹ ۸۸۹٥۹۳ ۸۸۷۱۹٦ سليمانية

المجموع 
 الكلي للعراق  

۱۳۰۳۲٦۹۹ ۱۲۷۹۱٥٥۱ ۲٥۸۲٤۲٥۰ ٥٦۲٦۸۷٥٤ ٤۸۲٥۹۰ ۱۱۱۰۹٤٦٤ ۱۸٦٥۹٥۷۳ ۱۸۲۷٤۱٤۱ ۳٦۹۳۳۷۱٤ 

 

 الجهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطيط : المصدر
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 ملخص المحافظات

 T7Uiq.gov.baghdadic@onestopshopUT7                  )العاصمة(محافظة بغداد   -     
 T7Ucom.gmail@diyalainvUT7                            الىــــــــــــــة ديــــمحافظ -
 T7Ucom.yahoo@sinvestcUT7                                   محافظة صالح الدين -
 T7Ucom.investkirkuk@infoUT7                            ركوكــــــــة كـــــمحافظ -

 T7Uorg.mosulinvestment@nicUT7                        وىـــــــــة نينــــــمحافظ -

 لــــــــــة اربيــــــمحافظ -
 وكــــــــــة دهـــــمحافظ -
 السليمانيةة ــمحافظ -
 T7Ucom.yahoo@anbarinvestmentUT7                      ارـــــــــة االنبـــمحافظ -

  T7Ucom.yahoo@investUT7wasit                             محافظــــة واســــــــــــط -
 T7Uiq.gov.bic@infoUT7                                     لــابـــــــــــــــة بـــمحافظ -

 T7Ucom UT7 T7U.krinves@infoUT7                                محافظة كربالء المقدسة  -

 T7Ucom.gmail@najaf.invUT7                             ف االشرفـــمحافظة النج -

 samawa_investdiw@yahoo.com                    ىـــــــة المثنـــمحافظ -

 T7Uiq.gov.investdiw@infoUT7                                 وانيةـــة الديــمحافظ -
 T7Ucom.yahoo@thiqarinvestUT7                               ارــــــة ذي قـمحافظ -

 T7Ucom.yahoo@۲۰۰۸maysan.invUT7                       انـــــــــمحافظة ميس -

 T7Ucom.investbasrah@ossbUT7                                رةـــــــمحافظة البص -
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲٤  

  

 محافظة بغداد                                    

  نبذة تاريخية
محافظة بغداد عاصمة جمهـورية العراق، وتقع على 

مدينة في العراق وثاني أكبر  نهـر دجلة وتعتبر أكبر
مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة  وثاني اكبر مدينة 
في آسيا الغربية بعد مدينة طهران عاصمة جمهورية 

 ةوتعتبر بغداد نقطة التقـــاء مهمــــــــ. ايران االسالمية
وتعتـبر ة الطـرق والجـو والقطـــــارات، لحركـــــــ

والتجـاري  واإلداريصــادي بغـداد المركــز االقت
 . في العراق ةوالتعـليمي ومقر الحكوم

مراكز العلم على تنوعه في  أهممن  ةمثلت بغداد واحد
نة عدة كالمدي أسماءولمدينة بغداد القديمة . اء والدارسين لعدة قرون من الزمنالعالم وملتقى للعلم

الجزء (الكرخ : ، وينصفها الى جزئين لةي المدينة نهر دجويمر ف. المدورة والزوراء ودار السالم
 ).الجزء الشرقي(والرصافة ) الغربي

المدرسة المستنصرية ، والمساجد  وأهمهاتزخر بغداد بالكثير من المعالم التاريخية والحضارية ، 
حضارة وادي  اثار أهم، والمتحف الوطني الذي يضم األثريةالقديمة، والقصور  اإلسالمية
 .الرافدين

 .كيلومتر مربع  ٤٥٥٥ :المساحة •
 الكثافة السكانية •

س���بعة  )۷۸۷۷۸۸۸(يبل���غ ع���دد س���كان مدين���ة بغ���داد م���ا يق���ارب م���ن حي���ث الكثاف���ة الس���كانية 
 إحص���ائياتمالي���ين وس���تمائة وخمس���ة وس���تون ال���ف ومائت���ان واثن���ان وتس���عون نس���مة حس���ب 

ف���ي ح���ين مدين���ة بغ���داد مرك���ز م���ن س���كان العاص���مة ف���ي % ۸۳ويترك���ز ح���والي  ۲۰۱٤ع���ام 
ك���ون بغ���داد اكب���ر مدين���ة ف���ي الع���راق  ف���ي اقض���ية ون���واحي العاص���مة%  ۱۷يقط���ن ح���والي 

  .وثاني اكبر مدينة في آسيا



۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق    
 

  
 

      

۲٥ 

م����ن خ����الل المعطي����ات أع����اله يتض����ح إن الكثاف����ة الس����كانية مرتفع����ة ج����دا داخ����ل الح����دود 
البلدي����ة للعاص����مة وان ه����ذه الكثاف����ة الس����كانية العالي����ة بحاج����ة ال����ى المزي����د م����ن المجمع����ات 

 .سكنية وانشطة اقتصادية اخرى متنوعةال
 
 : المدن الرئيسية  •

قض����اء الرص����افة، قض����اء الك����رخ، قض����اء 
الكاظمي������ة ، قض������اء االعظمي������ة، قض������اء 

، قض��اء ) ۲(، قضــ��ـاء الص��در ) ۱(الص��در
الم����دائن ، قض�����اء اب����ي غري�����ب ، قض�����اء 
المحموديــ�����ـة ، قض�����اء الت�����اجي، قض�����اء 

 .الطارمية
 
 

 
 :الجسور في بغداد •

 ۱٤المثن���ى، جس���ر االئم���ة، جس����ر جس���ر 
رمض���ان، الجس���ر الحدي���دي، جس���ر ب���اب 
المعظ��م، جس��ر الش��هداء، جس��ر االح��رار، 

 ۱٤جسر الس�نك، جس�ر الجمهوري�ة، جس�ر 
تم��وز، جس��ر الجادري��ة ، جس��ر الحس��نين، 

 .جسر الدورة

 

 :االنشطة الرئيسية •

تترك��ز اه��م االنش��طة ف��ي محافظ��ة بغ��داد ف��ي 
  -:المجاالت

والص�ناعات الخفيف�ة والخ�دمات تكرير ال�نفط 
المالي���ة وتص���نيع االطعم���ة والتب���غ واألث���اث 
والطباع���ة والبن���اء وانت���اج الم���واد الكيميائي���ة 

 .والبالستيكية واألجهزة الكهربائية 
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 المحافظة قتصادلمحة عن ا
تعتبر العاصمة بغداد مركز االنشطة الرئيسية والتجارية وتتركز فيها اهم الصناعات النفطي�ة 

ال��ى العدي��د م��ن  باإلض��افةومنه��ا حق��ل نف��ط ش��رق بغ��داد ال��ذي يض��م اكب��ر احتياطي��ات ثابت��ة 
 .والتبغ سمنتالصناعات المتجددة والتقليدية ومنها صناعة الجلود والمنسوجات واال

عب�ر القط�اع الم�الي  ةوالمص�رفي ةز حي�وي ورئيس�ي للتع�امالت المالي�وبغداد ايض�ا ه�ي مرك�
وك��ذلك تترك��ز في��ه اه��م الجامع��ات والم��دارس والمعاه��د ) الع��ام والخ��اص(والمص��رفي فيه��ا

المتخصصة والعديد من المستشفيات العامة والخاصة باالضافة الى شبكة واس�عة م�ن الط�رق 
 .والمواصالت وخطوط النقل الدولية منها والمحلية

  
 : البنى التحتية •

الرئيس��ية الس��ريعة الت��ي ت��ربط مرك��ز العاص��مة بجنوبه��ا وش��مالها هن��اك ش��بكة م��ن الط��رق  -
وشرقها وغربها واهم هذه الطرق هو الطريق الدولي الرابط ب�ين المملك�ة االردني�ة الهاش�مية 

ستراتيجي الذي يربط تركي�ا والممت�د م�ن مدين�ة زاخ�و والعاصمة بغداد فضالً عن الطريق اال
 .العاصمة بغداد في الشمال الى محافظة البصرة مروراً ب

وجود عدد من السكك الحديدية المهمة التي تربط بين شمال العراق وجنوبه فهناك خط س�كك  -
 ) البصرة –بغداد (وخط سكك حديد ) الموصل –بغداد (حديد 

الذى يقع غرب بغداد ويبع�د )  مطار بغداد الدولي(وجود واحد من اهم المطارات في العراق  -
فض�ال ع�ن ش�بكة م�ن الخط�وط البري�ة الت�ي ت�ربط العاص�مة بغ�داد  ك�م۱٦ ةعن مرك�ز المدين�
 .وتركيا وسوريا وإيرانوالسعودية والكويت  كاألردنبالخطوط الدولية 

 
 :التربية والتعليم •

والجامع��ة ) ۱۹٥۷تأسس��ت ع��ام (لمدين��ة بغ��داد أرب��ع جامع��ات حكومي��ة ه��ي جامع��ة بغ��داد  
وجامع��ة ) ۱۹۷٤تأسس��ت ع��ام (جي��ة والجامع��ة التكنولو) ۱۹٦۳تأسس��ت ع��ام (المستنص��رية 

وف��ي ع��ام ) ۱۹٦۹تأسس��ت ع��ام (ومؤسس��ة المعاه��د الفني��ة ) ۱۹۸۰تأسس��ت ع��ام (النه��رين 
وهنالك ايضاً ع�دد م�ن الجامع�ات والكلي�ات الخاص�ة ف�ي . اصبحت هيئة التعليم التقني ۲۰۰۱

وع�دد ري�اض االطف�ال مدرس�ة إبتدائي�ة  ۲۳۹٦جميع أنحاء المدينة فضال عن وجود أكثر من 
 . مدرسة ثانوية  وعدد من المعاهد التقنية والفنية ومعاهد للتدريب  ۱۳۳٦واكثر من  ۳۰۰

 
 :الصحة

مستش����فى اهل����ي  والعدي����د م����ن  ۳۷مستش����فى حك����ومي ومايق����ارب  ٤۷ف����ي محافظ����ة بغ����داد 
 .المراكز الصحية 
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۲۷ 

 :األماكن السياحية
يوجد في مدينة بغداد العديد من المتاحف ومن أهمها المتح�ف ال�وطني العراق�ي ال�ذي يع�رض 

والمتحف البغدادي للفن�ون الش�عبية وفيه�ا العدي�د . الكنوز األثرية لحضارة بالد ما بين النهرين
 . من المساجد واألضرحة الدينية والكنائس والكاتدرائيات

 
جامع�ات هي م�ن أه�م  :المدرسة المستنصرية. ۱

العالم اإلسالمي في العصر العباسي، وقد اكتسبت 
أهمية خاصة لتدريس اللغ�ة العربي�ة وعل�وم ال�دين 
والفل��ك والرياض��يات والط���ب والص��يدلة وكان���ت 

 .تضم مستشفى خاص لتدريب طلبتها
وم�����ن الناحي�����ة التاريخي�����ة اش�����تهرت المدرس�����ة 
المستنص��رية بس��اعتها المتمي��زة الت��ي كان��ت تح��دد 

جان�ب تحدي��د الس�اعات كان��ت  ف��إلى،  الوق�ت فلكي�ا
 .تعين مواضع الشمس والقمر في كل وقت

 
 
 

اح��د األبني��ة المهم��ة ف��ي بغ��داد م��ن   :القص��ر العباس��ي. ۲
 .العصر العباسي الثاني قرب باب المعظم جهة النهر

وينس���ب الب���احثون بن���اءه ال���ى الخليف���ة الناص���ر ل���دين هللا 
 .)م۱۲۲٥ -۱۱۷۹/ هجري٦۲۳-٥۷٥(
 
 
 
 

المرجاني���ة الت���ي  تق���ع المدرس���ة :المرجاني���ة المدرس���ة .۳
تعرف اليوم بجامع مرجان ، بمنطق�ة الش�ورجة ف�ي ش�ارع 

به��ذا االس��م نس��بة ال��ى أم��ين ال��دين  الرش��يد ، وق��د س��ميت
م، أي ۱۳٥۷/هج����ري ۷٥۸مرج����ان ال����ذي ش����يدها س����نة 

وكان��ت أول . انته��اء العص��ر العباس��ي بنح��و مائ��ة ع��ام بع��د
احتواؤها عل�ى غ�رف  من حيثعهدها تماثل المستنصرية 

 .للدراسة وإليواء الطلبة
 
 
 

م��ن اب��رز مع��الم   :س�ور بغ��داد وابواب��ه. ٤
بغ��داد س��ور بغ��داد ال��ذي تبل��ورت اس��واره 
بتخط��يط مس��تدير والم��داخل االربع��ة ذات 
االنعطاف بتسعين درجة إلغراض دفاعي�ة 
واخ��تط المب��اني اإلداري��ة والديني��ة الب��ارزة 

 .وسط المدينة ليسهل للناس الوصول لها
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مدين���ة أثري���ة هام���ة وه���ي   :عقرق���وف. ٥
مف����اهيم أح����دى الم����دن الت����ي بني����ت وف����ق 

 ۳۰البابلية على مسافة  -العمارة السومرية
ك��م م���ن مرك���ز مدين��ة بغ���داد ال���ى الش���مال 

اما زمن تشييدها فيعود لبداي�ة . الغربي منه
م�ن المل�ك  ب�امر. م.القرن الخامس عشر ق

 .كوريكالزو األول الذي سميت باسمه
بني�����ت عقرق�����وف عل�����ى مخط�����ط كثي�����ر 

المدينة تستقي الماء من نهر كبير كان يتغذى من االستطالة فوق حجر الكلس الطبيعي وكانت 
أي قناة اإلله الذي خصصوا له اكبر معابد المدينة ) بيتي انليل (الفرات والذي اسماه البابليون 
 .وهو اإلله الخالق واله الهواء

قاعدتها  أما. متر عن السهل المحيط بها ٥۷ابرز ما تراه هي زقورة المدينة إذ ترتفع لنحو  إن
 .ت مربعة فكان

 
م��ن الم��دن التاريخي��ة المهم��ة   :الم��دائن .٦

 إلىالتي تقوم أطاللها على الضفة الشرقية 
ك��م، ۳۰الجن��وب م��ن مرك��ز بغ��داد بمس��افة 

ح��دود الق��رن  إل��ىويرج��ع ت��اريخ تش��ييدها 
الث���اني قب���ل الم���يالد وم���ن اب���رز معالمه���ا 
الشاخص��ة طاقه��ا الش��اهق وه��و ج��زء م��ن 

ل���ة قص��ر كبي��ر عل���ى مقرب��ة م���ن نه��ر دج
منتص��ف الق��رن الثال��ث  إل��ىويرج��ع عه��ده 

طراز بنائ�ه  إنفي العالم وأعالها ،  باآلجرللميالد ويعتبر هذا الطاق من اكبر الطوق المشيدة 
متط��ور ع��ن أس��اليب معماري��ة عراقي��ة عريق��ة، ففك��رة اإلي��وان ج��اءت متط��ورة ع��ن األبني��ة 

األش�ورية تسلس�ال واض�حا واجهات مداخل الم�دن وبع�ض القص�ور  يذ تعطإالعراقية القديمة 
 .في تطور فكرة اإليوان
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 محافظة ديالى

 نبذة تاريخية     

بعقوب��ة ه��ي مرك��ز محافظ��ة دي��الى وتنتش��ر عل��ى  

مساحة المحافظة أبنية قديم�ة ومواق�ع تراثي�ة تع�د مراف�ق 

       س�ياحية يؤمه�ا الس�ياح، وم�ن أب�رز ه�ذه المواق�ع 

دانيال عليه السالم وتل أسمر وتل أب�و أذين�ة مرقد النبي (

وت���ل ش���هاب والزن���دان وس���د العظ���يم العباس���ي وس���راي 

وتتمي�ز ب�التلول ) وخ�يط الح�بس الوند بعقوبة القديم ونهر

 . الخامس قبل الميالد اإللفبداية  إلىالتي تعود  األثرية
 

 الموقع 

م����ابين خط����ي ط����ول   رقي م����ن الع����راق تق����ع محافظ����ة دي����الى ف����ي الج����زء الش����مالي الش����

ومرك�����ز المحافظ�����ة  مدين�����ة بعقوب�����ة  والت�����ي تق�����ع ش�����مال )   ٤٦ - ٤٤(وع�����رض) ۳٦-۳٤(

ك�����م وتح����دها محافظ�����ات بغ����داد وص�����الح ال����دين م�����ن الغ�����رب ) ٥٦(ش����رق بغ�����داد بمس����افة 

م���ن الش���رق ،  اإلس���المية إي���رانوالس���ليمانية م���ن الش���مال، وواس���ط م���ن الجن���وب وجمهوري���ة 

 –طه���ران ، بغ���داد  –المعب���دة الت���ي ت���ربط م���ابين بغ���داد  وتم���ر م���ن خالله���ا الط���رق الرئيس���ية

 .كركوك والسليمانية واربيل

 
 المساحة 

Pك���م ) ۱۷٦۸٥(تبل���غ مس���احة محافظ���ة دي���الى 

۲
P  م���ن مجم���وع % ٤وتمث���ل نس���بة مق���دارها

 .مساحة العراق 
  

 الكثافة السكانية
 %۲٫۸في العراق البالغة تقريبا وفقا لنسبة نمو السكان   نسمة) ۱٥۸٤۹٤۸(يبلغ عدد سكان المحافظة 
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 :المدن الرئيسية 
 قضاء بعقوبة  -
 قضاء بلدروز   -
 قضاء الخالص   -
 قضاء المقدادية -
 قضاء خانقين   -
 قضاء كفري  -

 

 

 المحافظة اقتصادعن لمحة 
يرتك����ز النش����اط االقتص����ادي ف����ي المحافظ����ة عل����ى الزراع����ة بس����بب قربه����ا م����ن مص����درين 

والمش���اريع القائم���ة عليه���ا ونه���ر العظ���يم ) ف���رع رئيس���ي م���ن دجل���ة ( رئيس���يين نه���ر دي���الى 
ملي���ار ) ٥٫٥(باالض���افة ال���ى بحي���ري حم���رين والعظ���يم والت���ي يبل���غ طاقته���ا الخزني���ة القص���وى 

ملي���وم ) ۱٫۲٥(لي الت���ي يبل���غ طاقتيهم���ا الخزني���ة مت���ر مكع���ب تقريب���ا ، وس���دي قزاني���ة ومن���د
وهن���اك ع���دد كبي���ر م���ن الق���وى العامل���ة للمحافظ���ة تعم���ل بالزراع���ة ، تنم���و ف���ي مت���ر مكع���ب 

بس���اتينها زراع���ة البرتق���ال وتترك���ز بس���اتين النخي���ل ح���ول المقدادي���ة وتمت���د ش���ماال ال���ى كف���ري 
المحافظ���ة بتربي���ة  وزراع���ة الزيت���ون والحنط���ة والش���عير وهن���اك انت���اج للتم���ور كم���ا تش���تهر

 .الدواجن والمواشي ومناحل العسل ومزارع االسماك 
وتتمي���ز معظ���م اراض���يها بخص���وبة الترب���ة وانبس���اطها الت���ي تجمله���ا سالس���ل جب���ال حم���رين 
وزاك���روس وبحيرت���ي حم���رين والعظ���يم وبس���اتين النخي���ل والفواكه���ة وم���زارع الخض���راوات 

 .   والحبوب وعشرات المصانع والمعامل
 

 :والتعليم التربية 

كلي���ة اليرم���وك ، كلي���ة (ف��ي المحافظ���ة توج���د جامع���ة واح���دة ه���ي جامع��ة دي���الى وكليت���ين اهلي���ة 
وع����دد  ،٤٤وع����دد ري����اض االطف����ال  مدرس����ة ابتدائي����ة ،) ۸٤٤(و) ب����الد الراف����دين الجامع����ة

 معه����د اع����داد) ۲(مدرس����ة مهني����ة و) ۱٥(مدرس����ة و) ٤۰۹(الم����دارس االعدادي����ة والثانوي����ة 
 . تقني واحدمعهد فني المعلمين 

 :الصحة

المراك����ز ع����دد و مستش����فيات اهلي����ة ) ۳(يات حكومي����ة و مستش����ف ۱۰ف����ي محافظ����ة دي����الى 
                               .مركز) ۳۹(وعدد المراكز الصحية الفرعية  مركز) ٥٤(الرئيسية الصحية 
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 محافظة صالح الدين  

0Tتاريخية نبذة  

0Tالعريق�����ة المحافظ�����ات م�����ن ال�����دين ص�����الح محافظ�����ة 

 الحض����ارة بب����دء وجوده����ا ارت����بط تكري����ت ومركزه����ا

ً  ةس����ن ٤۰۰۰ قب����ل   م����ارا تاريخه����ا اس����تمر وق����د تقريب����ا

 الق���ديم الع���راق عرفه���ا الت���ي التاريخي���ة العص���ور بكاف���ة

 س������ـميت .اإلس������الم قب������ـل م������ا عصـــــــ������ـر وحت������ى

 ص����الح إل����ى نس����بة االســــــــــــــ����ـم به����ذا المحافظ����ة

 . األيوبي الدين

0Tاله����ادي عل���ي( )ع( العس���كريين اإلم����امين مرق���دي بوج���ود ال����دين ص���الح محافظ���ة تش���تهر 

 )العباس���ي الج���امع (و الملوي���ة والمئذن���ة س���امراء ف���ي )الس���الم عليهم���ا العس���كري والحس���ن

 آش����ور مدين����ة اآلث����ار وم����ن دل����ف أب����و وج����امع العباس����ية الخالف����ة وقص����ر العاش����ق وقص����ر

 فس���يح س���هل عل���ى الش���مال جه���ة م���ن وتط���ل دجل���ة نه���ر عل���ى الش���رقاط ف���ي وتق���ع التاريخي���ة

 الكن���ائس م���ن والعدي���د الراهب���ات ودي���ر تكري���ت وس���ور الحالي���ة الش���رقاط ةين���مد نهايت���ه ف���ي

 مدين���ة ش���مال وتق���ع الص���ينية والقب���ة تكري���ت مدين���ة ف���ي دجل���ة نه���ر ج���انبي عل���ى الواقع���ة

 اله���ادي عل���ي اإلم���ام ب���ن محم���د الس���يد مرق���د ووج���ود .العاش���ق قص���ر ق���رب الحالي���ة س���امراء

 .المحافظة في المهمة الدينية المعالم من وهو بلد مدينة في

0Tالموقع 

0Tك����م ۱٦٥ بح����دود عنه����ا وتبع����د بغ����داد العاص����مة ش����مال ف����ي ال����دين ص����الح محافظ����ة تق����ع 

 دي���الى و الش���رق م���ن والس���ليمانية وكرك���وك الش���مال م���ن وأربي���ل نين���وى محافظ���ات وتح���دها

 جغراف���ي بموق���ع ال���دين ص���الح محافظ���ة تتمت���ع .الغ���رب م���ن االنب���ار و الجن���وب م���ن وبغ���داد

 اه���م فيه���ا يم���ر حي���ث والجنوبي���ة الش���مالية المحافظ���ات ب���ين مواص���الت عق���دة كونه���ا مه���م

 المحافظ���ات بتل���ك بغ���داد العاص���مة ت���ربط والت���ي الع���راق ف���ي حدي���د وس���كة ب���ريين ط���ريقين

 .الثرثار بحيرة من كبير جزء على وتحوي كم ۲٥۰ بطول دجلة نهر فيها ويمر
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0Tالمساحة: 

0T۲كم۲٥،۸۰۷  الدين صالح محافظة مساحة تبلغ  

 

0Tالسكانية الكثافة 

0T0( بحدود الدين صالح محافظة سكان عدد يبلغT۱٥٤٤۰۸۱ 0T(  نسمة  

 

 :المدن الرئيسية 

- 0Tتكريت قضاء  

- 0Tالدور قضاء  

- 0Tسامراء قضاء  

- 0T بلد قضاء  

- 0Tبيجي قضاء 

- 0Tالطوز قضاء 

- 0Tالدجيل قضاء  

 

0Tالحي����واني العل����ف ، ال����نفط تكري����ر ،الزراع����ة، الحيواني����ة الث����روة( : الرئيس����ية االنش����طة ، 

  )األدوية صناعة

 

0Tالتحتية البنى : 

0Tوهن��اك ال��دين ص��الح محافظ��ة عب��ر يم��ر الع��راق ش��مال إل��ى المؤدي��ة الرئيس��ية الط��رق اح��د 

ً  كرك��وك محافظ��ة وب��ين بينه��ا ت��ربط ط��رق ً  والق��ائم وحديث��ة ش��رقا  الس��كك خ��ط ان كم��ا غرب��ا

 . تكريت مدينة خالل من يمر والموصل بغداد بين  الحديد

 

0Tوالتعليم التربية : 

0Tمدرس���ة ۱۱۹۹ م���ن وأكث���ر ) تكري���ت جامع���ة ( واح���دة جامع���ة ال���دين ص���الح محافظ���ة ف���ي  

 إع���داد معه���د ۱۱و  ثانوي���ة مدرس���ة ٥۲۷ م���ن وأكث���ر ٤۲ االطف���ال ري���اض وع���دد ابتدائي���ة

  .0Tوالعديد من المعاهد والمدارس المهنية0T معلمين
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0Tالصحة  

0Tمركز )۹۸( الطبية والمراكز  مستشفى )۱۲( الدين صالح محافظة في توجد. 

0Tيةالسياح األماكن 

0Tخمس���ة المت���داد دجل���ة لنه���ر الش���رقي الجان���ب عل���ى س���امراء أط���الل تمت���د : س���امراء مدين���ة 

 وقص����ر ، والملوي����ة الكبي����ر الج����امع : الجن����وب وال����ى س����امراء م����ن ابت����داء. ك����م وثالث����ين

 .العاشق

0T ونه���ر والمتوكلي���ة دل���ف أب���ي وج���امع الفروس���ية وس���احة الخليف���ة بي���ت الملوي���ة ش���مال وال���ى 

   .الرصاصي

0T  
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 محافظة كركوك

 نبذة تاريخية 

كرك����وك مدين����ة عريق����ة وقديم����ة تق����ع عل����ى بع����د 

ك��م ش��مال بغ��داد بني��ت ف��ي األص��ل كقلع��ة عل��ى  ۲٥۰

ت���ل م���دور ذي أربع���ة زواي���ا وتض���م األم���اكن الواقع���ة 

ودجل���ة ب���ين جب���ل زاك���روس ونه���رى ال���زاب الص���غير 

وسلس��لة جب��ال حم��ـرين ويع��ود ت��اريخ مدين��ة كرك��وك 

 .م۰سنة ق ۱٦۰۰ى إلـ

 حيث  األثريةوتشتهر مدينة كركوك بمعالمها 

يوج���د فيه���ا قلع���ة كرك���وك الت���ي تحت���وى عل���ى الم���زارات والمس���اجد وبقاي���ا ل���بعض األبني���ة 

باإلض���افة واآلث���ار الت���ي تع���ود إل���ى مطل���ع العص���ر الت���اريخي اآلل���ف الثال���ث قب���ل الم���يالد ه���ذا 

 .إلى موقعها الجغرافي والتجاري

 

 الموقع 

تقع محافظة كركوك في منطقة جغرافية مهمة بالجزء الفاصل بين شمال العراق ووسطه 

 .وتحيط  بها محافظات السليمانية واربيل و نينوى و صالح الدين و ديالى 

 المساحة

من مجموع مساحة % ۲،۲وتمثل نسبة مقدارها  ۲كم۹٦۷۹تبلغ مساحة محافظة كركوك 

 .العراق

 الكثافة السكانية

 نسمة) ۱٥٤۸۲۱۲(بلغ عدد سكان المحافظة مايقارب ي

 المدن الرئيسية 

 قضاء كركوك  -

 قضاء الحويجة -

 قضاء داقوق -

 قضاء دبس -
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 االنشطة الرئيسية 

 استخراج النفط الخام •

 سمنت اال •

 الزراعة •

 

 لمحة عن اقتصاد المحافظة
تتمي����ز محافظ����ة كرك����وك بكونه����ا غني����ة بموارده����ا المعدني����ة فض����ال ع����ن موارده����ا  •

الطبيعي���ة ف���النفط يش���كل المح���ور األساس���ي لنش���اطاتها االقتص���ادية  إذ يوج���د فيه���ا اكب���ر 
 ٦٥۰حق����ل نفط����ي ف����ي الع����راق ويق����در اإلنت����اج الي����ومي م����ن  ال����نفط  الخ����ام بح����دود 

د الغ���از الطبيع���ي والكبري���ت ملي���ون برمي���ل يومي���اً إل���ى جان���ب ذل���ك فإنه���ا تتمت���ع بوج���و
كم����ا وتتمت����ع ه����ذه المحافظ����ة بخص����وبة أراض����يها الزراعي����ة ووج����ود العدي����د م����ن 
األراض���ي الزراعي���ة الص���الحة لالس���تثمار إل���ى جان���ب وج���ود أراض���ي مروي���ة الت���ي 
تش���مل أراض���ي مستص���لحة وغي���ر مستص���لحة وأراض���ي س���يح وديمي���ة تعتم���د عل���ى 

 . األمطار 
 أهم المشاريع االروائية •

ال�������دبس، : ( وي�������روي االراض�������ي ض�������من من�������اطق : ري كرك�������وك مش�������روع  - أ
وم���ن المؤم���ل أن ي���روي المش���روع ) الحويج���ة، الرياض���ـ الرش���اد ، ت���ازة ، داق���وق

عن���د إكم���ال انج���از كاف���ة مراحل���ه مس���احة تص���ل ال���ى منطق���ة العظ���يم ف���ي محافظ���ة 
 .دونم) مليون (صالح الدين وتقدر مساحتها بـ 

 دونم) ۱٥۰۰۰۰(يروي مساحة تقدر بـ : مشروع الحوجة - ب
يوج����د ف����ي كرك����وك ع����دة مص����ادر م����ن المي����اه الرئيس����ية الت����ي تعتم����د عليه����ا      •

 -:المحافظة في الزراعة والصناعة ومن هذه المصادر
نه��ر ال��زاب األس��فل ال��ذي يتف��رع من��ه خمس��ة انه��ر ص��غيرة ف��ي ناحي��ة ال��زاب  -أ    

 .ضمن قضاء الحويجة 
ج��زء م��ن نه��ر دجل��ة ف��ي منطق��ة ال��زاب جن��وب الحويج��ة ب��القرب م��ن مدين��ة  -ب   

 .الشك
 .ويقام حاليا سد لتنظيم المجرى المائى ) موسمي(نهر الخاصة  -ج   
 .اآلبار االرتوازية والسطحية  -د    
 العيون والكهاريز -هـ
 طوز ، زغيتون، تازة، جاي داقوق/ الوديان التي تغذي نهر العظيم  -و
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 البنى التحتية 

تمتاز المحافظة بوجود طرق رئيسية مهمة تربطها مع المحافظات المجاورة وتقع في الطريق 

 .الرئيسي الذي يربط العاصمة بشمال العراق 

موق����ع المحافظ����ة اإلس����تراتيجي ال����رابط ب����ين الش����مال والوس����ط جع����ل م����ن المدين����ة مرك����ز  إن

 .بينها والعاصمة بغداد التي تربط ما ةلتقاطع الطرق والسكك الحديدي

 

 التربية والتعليم

مدرس���ة  ۱۱۲۱م���ن  وأكث���رتوج���د ف���ي محافظ���ة كرك���وك جامع���ة واح���دة ه���ي جامع���ة كرك���وك 

مدرس���ة ثانوي���ة والعدي���د م���ن المعاه���د  ٤٦۱م���ن  وأكث���ر ۷۷وع���دد ري���اض االطف���ال ابتدائي���ة 

 .والمدارس المهنية

 الصحة 

 .مركز صحي عام) ۱۱٤(مستشفيات و) ۹(فيها  

 السياحية األماكن

م  ۱٤۰اآلث����ار الموج����ودة ف����ي المحافظ����ة ويبل����غ ارتفاعه����ا  أق����دم إح����دىه����ي : قلع����ة كرك����وك

 أيض���اوش���كلها بيض���وي وفيه���ا مواق���ع اثري���ة كالكن���ائس وك���ذلك مرق���د النب���ي داني���ال وتحت���وي 

 .خالل الحكم العثماني  أثريةعلى قصور 
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  محافظة نينوى

 نبذة تاريخية 
مدين�����ة نين�����وى ذات ت�����اريخ عري�����ق يرج�����ع إل�����ى 

الخ���امس قب���ل الم���يالد وتعتب���ر ه���ذه المدين���ة  اإلل���ف
الم���دن التاريخي���ة فـــــــــــ���ـي الع���راق  أه���م إح���دى

 األش���ورية لإلمبراطوري���ةلكونه���ا كان���ت عاص���مة 
 أول��������ى تأسس��������تتوس��������عها وفيه��������ا  أوجف��������ي 

المــــ������������ـكتبات وتعـــــــــ������������ـد هــــــــــــ������������ـذه 
المحافظ���ة ومركزه���ا الموص���ل ث���اني اكب���ر م���دن 

 .العراق بعد العاصمة بغداد من حيث مساحتها
  

 :الموقع 
 ، ) كم ٤۰۲(تقع محافظة نينوى في الجزء الشمالي الغربي من العراق وتبعد عن بغداد 

 
 :المساحة  

 )۲كم۳٦٥۱٥(تبلغ مساحة محافظة نينوى 
 

  الكثافة السكانية
 .نسمة ) ۳٦۱۲۳۳۹(يبلغ عدد سكان المحافظة مايقارب 

 
 المدن الرئيسية 

 قضاء الموصل -
 قضاء الحمدانية  -
 قضاء سنجار  -
 قضاء تلكيف  -
 قضاء البعاج  -
 قضاء تلعفر -
 قضاء الشيخان -
 قضاء الحضر -
 مخمورقضاء  -

  
 منارة الحدباء
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 االنشطة الرئيسية 

 سمنتواال األلبانوالمنسوجات والسكر ومنتجات  واإلسفلتالزراعة والنفط 
 

 البنى التحتية
الموص��ل وتمث��ل مرك��ز تق��اطع الط��رق ف��ي ش��مال الع��راق حي��ث يلتق��ي فيه��ا الطري��ق ال��رئيس 

تركي��ا كم��ا يم��ر فيه��ا خ��ط الس��كك الحدي��د وفيه��ا ايض��ا مط��ار دول��ي وع��دد  إل��ىالم��ار م��ن بغ��داد 
 . واأليمن األيسرمن الجسور المشيدة على نهر دجلة التي تربط جانبي المدينة 

 
 التربية والتعليم 

مدرس���ة ) ۱۸۰۲(توج��د ف���ي محافظ���ة نين��وى جامع���ة واح���دة ه��ي جامع���ة الموص���ل واكث��ر م���ن 
معاه����د ) ۱۰(مدرس����ة ثانوي����ة و) ٦٤۷(م����ن  وأكث����ر )۱۱٤(وع����دد ري����اض االطف����ال ابتدائي����ة 

 .مكتبة عامة والعديد من المعاهد والمدارس المهنية) ٤۳(للمعلمين و
 

 الصحة
 .مركز صحي عام) ۱٥٦(مستشفى و) ۱۸(في محافظة نينوى  توجد 

 
 االماكن السياحية 

الس���ياحية ف���ي نين���وى وم���ن معالمه���ا ج���امع النب���ي ي���ونس وج���امع  األم���اكنيوج���د الكثي���ر م���ن 
الخض����ر ومن����ارة الح����دباء والنم����رود وقلع����ة باش����طابيا كم����ا وتش����تهر بوج����ود مدين����ة الغاب����ات 
الس���ياحية وس���د الموص���ل فض���الً ع���ن وج���ود العدي���د م���ن ام���اكن العب���ادة واالض���رحة الديني���ة 

 .والرهبان  األنبياءلعدد من 
  

ه���ر دجل���ة ويق���ع عل���ى ن :الموص���ل س���د
ك��م  ٦۰ش��مال مدين��ة الموص��ل بح��والي 

وق��������������د ت��������������م انج��������������ازه ع��������������ام 
  ك�����م ۷٥طول�����ه ح����والي  ويبل����غ۱۹۸٦

ولغاي������ة الح������دود   م������ن موق������ع الس������د
ومس������������احة . العراقي������������ة التركي������������ة 

وق��د انش��أت  ۲ك��م ۲۲۰ح��والي  بحيرت��ه
عن����ده مدين����ة س����ياحية تض����م ع����دد م����ن 

  . المرافق والشقق السياحية
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 محافظة اربيل 

 نبذة تاريخية

وه�������ي عاص�������مة إقل�������يم  ارب�������لأو  أربي�������ل

0T0كردس����تان الع����راقT  . وه����ي راب����ع مدين����ة م����ن

 0Tوالبص��رة0T 0Tبغ��داد0Tحي��ث الكب��ر ف��ي الع��راق بع��د 

0T0والموص���لT  . 0وتبع���د ع���ن مدين���ةT0بغ���دادT  ح���والي

إل����ى  0Tالموص����ل0Tكيل����ومتر وتق����ع مدين����ة  ۳٦۰

 ۸۰الغ���رب م���ن اربي���ل وتبع���د عنه���ا ح���والي 

ح��والي  0Tالس��ليمانية0Tكيل��ومتر وتبع��د ع��ن مدين��ة 

 .كيلو متر ۱۱۲

 المساحة 

ك���م مرب���ع وتق���ع المحافظ���ة ض���من الس���هوب ذات من���اخ انتق���الي ب���ين ) ۱۳۱٦٥(تبل���غ مس���احتها 

البح���ر المتوس���ط والمن���اخ الص���حراوي تتمي���ز ب���البرودة الش���ديدة وانخف���اض مع���دل الرطوب���ة 

التاريخي����ة عب����ر العص����ور ولكونه����ا مرك����زا ثقافي����ا  األهمي����ةوتع����د اربي����ل م����ن الم����دن ذات 

تس���ميتها إل���ى االس���م اآلش���وري للمدين���ة  أص���لثرا ف���ي كردس���تان الع���راق ويع���ود ؤوحض���اريا م���

 .أي أربعة آلهة وهي كتابة عن المعابد اآلشورية المهمة في اربيل) أربيلواو(

 الكثافة السكانية

 نسمة) ۱۷۹۷۷۰۸(يبلغ عدد سكان محافظة أربيل 

 المدن الرئيسية

رئيس��ية ه��ى قض��اء اربي��ل، قض��اء راون��دوز ، قض��اء  ةلف محافظ��ة اربي��ل م��ن ع��دة اقض��يأتت��

 .ةسوران ، قضاء خبات ، قضاء سهل اربيل، قضاء شقالو

  

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

تعتب��ر محافظ��ة اربي��ل عاص��مة اقل��يم كردس��تان ومرك��ز تج��اري ول��ديها خ��ط ب��ري س��تراتيجي 

م����ع ح����دود اي����ران ومرك����ز جوم����ان الح����دودي للتب����ادل التج����اري ال����دولي علم����اً ان محافظ����ة 

م وفيه���ا ۱۲۰وش���ارع  ۹۰وش���ارع  ٦۰اربي���ل ل���ديها ث���الث ش���وارع حولي���ة تتمث���ل ف���ي ش���ارع 

 .ايضا مطار اربيل الدولي

 

 التربية والتعليم

تح����وي المحافظ����ة عل����ى ع����دد م����ن الم����دارس االبتدائي����ة والثانوي����ة منه����ا مدرس����ة ش����ويفات 

إل���ى االهلي���ة العالمي���ة وعل���ى العدي���د م���ن الجامع���ات والكلي���ات والمعاه���د الحكومي���ة باإلض���افة 

 أم����ا ،ه����ولير الطبي����ة، جامع����ة ص����الح ال����دين أه����م الجامع����ات الحكومي����ة ن����ذكر منه����ا جامع����ة

كلي���ة دجل���ة الجامع���ة، كلي���ة جيه���ان الجامع���ة، الجامع���ة جامع���ة كردس���تان ،فن���ذكر منه���ا  األهلي���ة

 .وكلية عشق الطبية اإلعمال إلدارةاللبنانية الفرنسية 

 

 الصحة

مستش��فى ف���ي جمي���ع االختصاص��ات ومنه���ا المستش���فيات  ٤۲تح��وي المحافظ���ة عل��ى اكث���ر م���ن 

مستش����فى اربي����ل التعليم����ي ، مستش����فى آزادي ، مستش����فى رزك����اري ، (الحكومي����ة المركزي����ة 

مرك����ز ص����حي ف����ي جمي����ع االقض����ية والن����واحي التابع����ة  ۲۷۰المرك����زي و األطف����المستش���فى 

 .للمحافظة

 

 االماكن السياحية 

ف����ي  0Tأربي����ل0Tتق���ع ف����ي وس����ط مدين���ة  قلع���ة أربي����ل

يع����ود تاريخه����ا إل����ى عص����ر  0Tالع����راق0Tكردس����تان 

األول قب�����ل  األل�����فوال�����ى ح�����والي  اآلش�����وريين

الم���يالد، بني���ت أساس���ا ألغ���راض دفاعي���ة حي���ث 

ف���ي تل���ك  0Tأربي���ل0Tكان���ت تع���د حص���ناً منيع���اً لمدين���ة 

 . الحقبة الزمنية

  

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

يق���ع الش���الل ب���ين م���دينتي خليف���ان وس���وران  

ك����م حي���ث يق����ع ب���ين جبل����ي  ۱۲عل���ى ط���ول 

ك������م ع������ن  ٦۰ك������ورك ون������واذنين ويبع������د 

مص���يف ش���قالوة وينح���در ش���الل كل���ي عل���ي 

بي��ك م��ن مك��ان مرتف��ع وبس��رعة كبي��رة يبع��د 

ويعتب���ر م����ن  0Tاربي����ل0Tک���م ع����ن مدين���ة ) ۱۳۰(

المص������ايف الجميل������ة ف������ي اربي������ل وعم������وم 

 .م عن مستوى البحر ) ۸۰۰(العراق إذ يرتفع 

 

 :شالالت بيخال

تعتب�������ر واح�������دة م�������ن أجم�������ل المواق�������ع  

الس���ياحية ف����ي الع����راق وتتمي����ز بش����الالتها 

اله���ادرة وجم���ال مناظره���ا الطبيعي���ة تبع���د 

ك������م ع������ن مدين������ة  ۱۰ه������ذه الش������الالت 

ت بيخ�������ال كمص�������يف راون�������دوز عرف�������

 .يحتوي على شالالت رائعة ومناظر طبيعية

 

  :مصيف شقالوة

بش�����الالتها وتش�����تهر المدين�����ة بمص�����ائفها  

وطبيعته����ا الجبلي����ة حي����ث انه����ا تق����ع عل����ى 

 . 0Tجبل سفين0Tسفح 

 

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

  نبذة تاريخية

كردس���تان 0Tه���ي مدين���ة عراقي���ة تق���ع ب���إقليم 

 ةيح����دها م����ن االتجاه����ات الثالث����� 0Tالع����راق

جب���ال مم���ا يعط���ي المدين���ة منظ���را خالب���ا 

وينح����در فيه�����ا نه�����ر ص����غير منبع�����ه س�����د 

ي�����ر الت�����ي ه�����ي م�����ن أجم�����ل ده�����وك الكب

ف���ي المدين���ة ولمحافظ���ة  ةالمن���اطق الس���ياحي

 . ةجميلو ةخالبسياحية دهوك مناطق 

يع�������ود أص�������ل المدين�������ة إل�������ى العص�������ر 

 0Tميني���ةواألخ0T 0Tالبابلي���ة0Tوم���ن ث���م  0Tاإلمبراطوري���ة اآلش���ورية0Tم���ن  ج���زءاالحج���ري، وق���د أص���بحت 

 . 0Tوالرومان0T 0Tاإلسكندر المقدوني0Tقبل أن تقع بيد 

 

 الموقع 

تعتب���ر محافظ��ة ده���وك  0Tالع��راق0Tأقص���ى ش��مال غ���رب  0Tكردس��تان0Tتق��ع محافظ��ة ده���وك ف��ي إقل���يم 

 اآلث����اروخاص����ة م����ن الن����احيتين التاريخي����ة والجغرافي����ة، ف����ان  همي����ةاألم����ن المحافظ����ات ذات 

والمنحوت���ات المكتش���فة ف���ي تالله���ا وكهوفه���ا ت���دل عل���ى أهميته���ا فض���ال ع���ن موقعه���ا الجغراف���ي 

المتمي����ز وذل����ك لوقوعه����ا عل����ى ح����دود دولت����ين إض����افة إل����ى م����رور خ����ط مواص����الت دول����ي 

ال���نفط  أنب���وبوالع���الم الخ���ارجي، وك���ذلك م���رور خ���ط  0Tبتركي���ا0T 0Tالع���راق0Tاس���تراتيجي فيه���ا ي���ربط 

ف����ي زاويته����ا الش����مالية الغربي����ة، تتمي����ز محافظ����ة ده����وك  0Tتركي����ا0Tالم����ار م����ن كرك����وك إل����ى 

، وتش���كل الح���دود السياس���ية م���ع الجمهوري���ة التركي���ة م���ن جب���ال ش���اهقةبتضاريس���ها المتنوع���ة 

وبي���ة الفس���يحة والغني���ة بموارده���ا الزراعي���ة والت���ي تش���كل المنطق���ة الجن باإلض���افة إل���ى الس���هول

 .للمحافظة

 

 :  الكثافة السكانية

 نسمة )۱۲٥۲۳٤۳( يبلغ عدد سكان محافظة دهوك

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dohuk_map.svg�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7�
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 المدن الرئيسية
قض���اء ده���وك ، قض���اء زاخ���و ، قض���اء  ه���يرئيس���ية  ةلف محافظ���ة ده���وك م���ن ع���دة اقض���يأتت���

 .شيخان ، قضاء سميل ، قضاء بردرش، قضاء ناميدي
 

 البنى التحتية 
مه���م حي���ث يع���د م���دخل اب���راهيم الخلي���ل الح���دودي م���ع تعتب���ر محافظ���ة ده���وك مرك���ز تج���اري 

م���ن الم���واد ول���دى المحافظ���ة خ���ط % ٤۰تركي���ا م���ن أه���م المع���ابر الرئيس���ية، ي���دخل م���ن خالل���ه 
 .إستراتيجي بري يربط المحافظة بتركيا

 

 التربية والتعليم

كلي��ة الزراع��ة ، جامع��ة ( أهمه��ا أهلي��ةم��ن خم��س جامع��ات وكلي��ات  أكث��رف��ي محافظ��ة ده��وك 
مدرس���ة ابتدائي���ة  ٤٤۰و واإلداري���ةوالع���دد م���ن المعاه���د التقني���ة ) امع���ة كردس���تانده���وك، وج

 .مدرسة ثانوية والعديد من معاهد المعلمين والمدارس والمعاهد المهنية  ۲۱٥و
 

 الصحة
مرك���ز ص���حي ف���ي جمي���ع االقض���ية ) ۱٥۷(مستش���فى داخ���ل المحافظ���ة و) ۱۹(م���ن  أكث���رل���ديها 

 .والنواحي التابعة لها
 

 :السياحية  األماكن
  :مصيف سرسنك 

م عن سطح البحر وأقصى درجة  ۱۰٤٦كم ويبلغ ارتفاعه  ۱۲٦يبعد عن مدينة الموصل بنحو  
 درجة مئوية ۳٤للحرارة فيه صيفا 

 
  :مصيف سوالف 

 ٥ع�����د ع�����ن العمادي�����ة ويب ،ك�����م بطري�����ق م�����بلط) ۱٦٦(ن�����ة الموص�����ل ب�����ـيبع�����د ع�����ن مدي
م ع�����ن مس�����توى س�����طح البح�����ر تص�����ب في�����ه المي�����اه بهيئ�����ة ش�����الالت ۱۱٥۰ك�����م ويرتف�����ع 

م ويمت�����از بكث�����رة الكه�����وف وأهمه�����ا كه�����ف الص�����في  ۲٥رائع�����ة عدي�����دة يبل�����غ ارتفاع�����ه 
  .الجوز أشجارالبديع الذي تظله 
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 كهف جارستين

الواق����ع ف����ي وادي ده����وك، وال����ذي تؤك����ده بع����ض المص����ادر ) أعم����دة أربع����ةكه����ف ذو ( 

عتب���ر م���ن أق���دم الكه���وف الت���ي ع���اش فيه���ا ي هالمنطق���ة ان��� للم���ؤرخين والب���احثين ال���ذين زاروا

 .اإلنسان بكل طبيعته

ن ت���اريخ كه���ف جارس���تين يع���ود إل���ى الق���رون الوس���طى وأق���دم أن ب���والمؤرخ��� وكم���ا يؤك���د

وهن���اك ت���ل باس���تك وكم���ون والت���ي . س���نة قب���ل الم���يالد ۱۲۰۰۰وثائقه���ا تع���ود إل���ى م���ن قب���ل 

ض���افة إل���ى ت���ل مالت���ا وكه���ف هالمت���ا ف���ي ترج���ع إل���ى ت���اريخ الدول���ة الميتاني���ة الكوردي���ة باإل

ش���ندوخا الواقع���ة جن���وب مرك���ز المحافظ���ة والت���ي ترج���ع ف���ي تاريخه���ا إل���ى زم���ن المي���ديين 

 .األكراد

المنحوت���ة ف���ي الص���خور والمواق���ع األخ���رى  واآلث���اروم���ا ي���زال هن���اك الكثي���ر م���ن الكه���وف 

 .التي تدل على قدمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

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

 نبذة تاريخية
عل���ى الح���دود  0Tالع���راق0Tتق���ع ف���ي الش���مال الش���رقي م���ن 

تق��ع عل��ى  .0Tكردس��تان إلقل��يم0Tالعراقي��ة اإليراني��ة وتتب��ع 
ق�����دم ع�����ن س�����طح البح�����ر إذ تس�����ود  ۲۸۹٥ارتف�����اع 

ت���زداد كلم���ا اتجهن���ا وف���ي المحافظ���ة  الطبيع���ة الجبلي���ة
وتبع��د ع��ن كرك��وك  0Tإي��ران0Tنح��و الح��دود الش��رقية م��ع 

كيل��و مت��ر وعل��ى مس��افة س��تين كيل��ومتراً  ۱٤۰ش��رقا 
 0Tس��د دوك��ان0Tم��ن ش��مالي غرب��ي مدين��ة الس��ليمانية يق��ع 

 .في المدينة 0Tالزاب الصغير0Tعلى نهر 
 

  الكثافة السكانية
 نسمة) ۲۰۹٥۸٥۱(يبلغ عدد سكان محافظة السليمانية 

 
 المدن الرئيسية

، قض���اء ق���ره داغ، ي قض���اء الس���ليمانيةرئيس���ية ه��� أقض���يةلف محافظ���ة الس���ليمانية م���ن ع���دة أتت���
ة زور، قض����اء س����يد ص����ادق، قض����اء حلبج����ة، قض����اء بنج����وين، قض����اء راني����ة، قض����اء ش����ار

 .، قضاء جمجمالقضاء كالرقضاء دوكان، قضاء دربنديخان، 
 

 البنى التحتية 
وفيه���ا مط���ار م���ع اي���ران  ةتجاري��� عالق���اتتعتب���ر محافظ���ة الس���ليمانية محافظ���ة حدودي���ة ل���ديها 

 .السليمانية الدولي
 

1T1التعليمالتربية وT  
بقي��ة من��اطق الع��راق من��ذ االبتدائي��ة حت��ى التخ��رج  كم��ا ه��و ف��يالتعل��يم ف��ي الس��ليمانية مج��اني 

 مدرس����ة ثانوي����ة ۳۱۰مدرس����ة ابتدائي����ة و ٦۰۰وتض����م الس����ليمانية اكث����ر م����ن  امع����ةم����ن الج
0T۱۹٦۸ع���ام  تأسس���تالت���ي  0Tيةجامع���ة الس���ليمان0Tمعه���د مهن���ي و ۱٥واكث���ر م���ن  0T  وت���درس باللغ���ات

0T0العربي��ةT 0T0واإلنكليزي��ةT  س��م جامع��ة ص���الح ال��دين وق��د ت���م افتت��اح جامع���ة بإوت���م نقله��ا إل��ى اربي���ل
0T۱۹۹۱الس����ليمانية الجدي����دة ف����ي  0T  ً0والت����ي ت����درس أيض����اT0بالعربي����ةT 0T0واإلنكليزي����ةT  باإلض����افة إل����ى

0T0الكردي����ةT  0وف����ي ع����امT۲۰۰۷ 0T  0م ت����م افتت����احT0كي����ة ف����ي الس����ليمانيةالجامع����ة األمريT  الت����ي تع����د أول
 ٦ول����ديها  0Tاإلنكليزي����ة0Tالجامع����ات ذات تعل����يم ع����المي ف����ي الع����راق وتق����وم بالت����دريس باللغ����ة 

 .جامعات اهلية 

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%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%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
مرك���ز ص���حي ف���ي جمي���ع االقض���ية ) ٥۰۲(مستش���فى و) ٥۰(م���ن  أكث���رتوج���د ف���ي المحافظ���ة 

 .والنواحي والقرى
 

 السياحية  األماكن
 :  مصيف سرجنار

ك��م ع��ن مرك��ز محافظ��ة الس��ليمانية وتكث��ر  ٥يبع��د مص��يف س��رجنار 
والمي���اه ال���وافرة ومس���احات الظ���الل الواس���عة ويوج���د  األش���جارفي���ه 

ف���ي ه���ذا المص���يف فن���دق س���رجنار إض���افة إل���ى ع���دة دور س���ياحية 
الس����واح وتق����ديم الخ����دمات  الس����تقبالوفن����ادق وكازينوه����ات مع����دة 

 السياحية لهم وكذلك مدن العاب ومنتزهات
 

  : بحيرة دوكان
 ۱٤۱و الس���ليمانيةك���م ع���ن مدين���ة  ۷۱تق���ع ه���ذه البحي���رة عل���ى بع���د  

عل���ى  س���د دوك���انب���القرب م���ن  أقيم���توق���د  كرك���وكك���م ع���ن مدين���ة 
انش�����أ قربه�����ا  ،راح�����ة المص�����طافين وألج�����ل .األس�����فلنه�����ر ال�����زاب 

مجمع���ا س���ياحيا متك���امال واس���عا وص���الة لأللع���اب وك���ازينو وس���وقا 
ر الحاجي����ات الغذائي����ة ومالع����ب للكب����ار والص����غار عص����ريا لت����وفي

 .ومسبحا ومرسى للزوارق 
 

 :  شالالت احمد آوى
س���ليمانية محاذي���ا كيل���ومترا إل���ى أقص���ى ش���رق ال ۷٥يق���ع عل���ى بع���د 

 وإي����رانللح���دود اإليراني����ة ويعتب���ر نقط����ة الح���دود م����ا ب���ين الع����راق 
تتج����اوز النص����ف  المس����افة من����ه إل����ى الح����دود اإليراني����ة ال أنحي����ث 

مت�����ر ف�����وق مس�����توى  ۲۰۰۰س�����اعة بالس�����يارة وارتفاع�����ه يف�����وق ال
س��طح البح��ر ويق��ع المص��يف ف��ي وس��ط سلس��لة م��ن الجب��ال الش��اهقة 

  .ماكن السياحية في المدينةاأل أهماالرتفاع ويعتبر من 
 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=FxIDypXnWt7a4M&tbnid=hE72H3H-DnsM1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panoramio.com/photo/21500383&ei=UpGYUd2aLca5O5_ogaAP&psig=AFQjCNEYxCI9_ZxVNbZPFxmi5xJPBriDJg&ust=1369039523234257�
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%81+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=nCqrd7HOgLcHJM&tbnid=N30aXKzI2pBaeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magazine.imn.iq/articles/print.14675/&ei=B5GYUfnUI4PwPI-JgLAK&psig=AFQjCNFFrBv1RB8akIvDCISprSml4lb8kA&ust=1369039488637464�
http://ar.wikipedia.org/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/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
 

 تاريخية  نبذة

تع���د محافظ���ة االنب���ار م���ن اكب���ر محافظ���ات الع���راق 

مس�����احةً ومركزه�����ا الرم�����ادي وتق�����ع ف�����ي الجه�����ة 

وتبع���د ع���ن العاص���مة بغ���داد الغربي���ة م���ن الع���راق 

ال���دليم وكان���ت تع���رف ق���ديماً باس���م ل���واء . ك���م  ۱۰۰

 .۱۹٦۱قبل عام 

 

 المساحة

Pكم۱۳۷،۷۲۳تبلغ مساحة المحافظة بحدود

۲ 

 

 نسمة) ۱۷۱٥۱٤۹(: الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

 قضاء الرمادي -

 قضاء الفلوجة -

 قضـاء هيت -

 قضاء حديثة  -

 قضـاء عنة -

 قضاء راوة -

 قضاء القائم  -

 قضاء الرطبة -
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 األنشطة الرئيسية 

 زراعة الحبوب  •

 تربية الماشية  •

 إنتاج التمور •

 صناعة األسمدة  •

 صناعة االسمنت  •

 صناعة السيراميك •

 صناعة الزجاج •

 

  المحافظة اقتصاد عن لمحة

الم��نجم ( ةالت�ي يمك�ن اس��تخراجها بط�رق منجمي� تت�وفر ف�ي  محافظ��ة االنب�ار  الخام�ات الص��ناعية

ف�ي غ�رب االنب�ار وال�ذي يق�در ) عك�از(وثروات الغ�از الطبيع�ي وال�نفط مث�ل حق�ل غ�از ) المفتوح

 إل�ىوتش�ير تق�ديرات خب�راء ال�نفط ) الريش�ة(، وحق�ل غ�از ۳مليار قدم) ٥۰( الخزين  فيه  بحدود 

ت لتق�دير كمي�ا أكث�روجود مكامن نفطية في محافظة االنبار وه�ي بحاج�ة ال�ى عملي�ات استكش�اف 

تريلي��ون ق��دم مكع��ب م��ن الغ��از الطبيع��ي  ٥۳الخ��زين وج��دواه االقتص��ادية وتض��م االنب��ار نح��و 

تريلي�ون ق�دم مكع�ب م�ن  ٥۳الثروات المعدنية العديدة كال�ذهب وتض�م االنب�ار نح�و  إلى باإلضافة

الث�روات المعدني�ة العدي�دة كال�ذهب والفوس�فات والحدي�د واليوراني�وم  إل�ى باإلضافةالغاز الطبيعي 

وكذلك وجود الموارد المائية التي تتمثل في نه�ر الف�رات ال�ذي يج�ري لمس�افة . الكبريت والفضةو

 أربع��ةالجن��وب الش��رقي ف��ي المحافظ��ة، فض��ال ع��ن وج��ود  إل��ىم��ن الش��مال الغرب��ي ) ك��م ٤٥۰(

بحي��رة الثرث��ار وبحي��رة  – بحي��رة س��د حديث��ة –الحباني��ة (مس��طحات مائي��ة كبي��رة ه��ي بحي��رات 

 ).الرزازة

عدة من الصحراء الغربية  أماكنوجود مكامن للمياه الجوفية الصالحة للسقي الزراعي في وكذلك 

 .ووجود التربة الخصبة الصالحة للزراعة

 

 البنى التحتية

م�ن العاص�مة بغ�داد وتنته�ي ف�ي منطق�ة من�اجم  ةقادم� ةفي محافظة االنبار س�كة حدي�د واح�دتوجد 

.  وتس�تخدم ه�ذه الس�كة لنق�ل البض�ائع والمس�افرين  ،) ك�م ٥۲۲(عكاشات ف�ي الق�ائم ويبل�غ طوله�ا 

 .محطات لنقل البضائع) ٥(محطة لنقل المسافرين و) ۲٤(يبلغ عدد المحطات في االنبار 
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الطرق الرئيسية في محافظ�ة االنب�ار ويبل�غ طول�ه  أطوليعتبر طريق المرور السريع من  •

 .نف  على حدود سورياالت  -طريبيل  –رمادي  -فلوجة  –ويمتد من بغداد . كم) ٥۹٦(

 . قضاء الرطبة  –منطقة عكاشات  –كم  يربط القائم )  ۲۱۹( يبلغ طوله  أخرطريق  •

 . كم ) ۱٥٦(القائم يبلغ طوله  -طريق حديثة  •

 .السعودية ةعلى الحدود مع المملكة العربي) كم  ۱٦۰(منفذ عرعر  –طريق  النخيب  •

المملك�ة العربي�ة  –س�وريا  –الهاش�مية  األردني�ةمحافظة االنبار لها ح�دود م�ع ثالث�ة دول المملك�ة 

 .السعودية 

 :منافذ حدودية  هي) ٤(توجد فيها 

 .الهاشمية  األردنيةمنفذ طريبيل مع المملكة  -

 .منفذ التنف مع سوريا  -

 .منفذ القائم مع سوريا  -

 .ة السعودي ةمنفذ عرعر مع المملكة العربي -

 

 التربية والتعليم

  إل��ى إض��افة) جامع��ة الفلوج��ة( و ) جامع��ة االنب��ار ( توج��د ف��ي محافظ��ة االنب��ار ج��امعتين 

يق��ارب  ف��رع االنب��ار، وهن�اك م��ا األعظ�م اإلم��اموكلي��ة  األهلي�ةالمعاه�د التقني��ة وع�دد م��ن الكلي��ات 

معلم��ين  إع��دادمعاه��د  ٤مدرس��ة ثانوي��ة و ٥۸٤وري��اض االطف��ال   ٤۷ومدرس��ة ابتدائي��ة  ۱۲۰۱

 .والعديد من المعاهد والمدارس المهنية

 

 الصحة  

) ۱٦۱(يق�ارب  ال�ى م�ا باإلض�افةمستش�فى ) ۱٥(يبلغ ع�دد المستش�فيات ف�ي محافظ�ة االنب�ار 

 .مركز صحي عام
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  السياحية األماكن

البحي�����رات  أجم�����ل إح�����دى :بحي�����رة الثرث�����ار

تش���كلت بع���د بن���اء . ف���ي الع���راق االص���طناعية

ألغراض الري والسيطرة على مياه سامراء  سد

يمك�����ن . فيض�����انات نه�����ري دجل�����ة والف�����رات

اليها من بغداد عبر الفلوجة والرم�ادي  الوصول

 .. أو من سامراء

 

 

هي عبارة عن م�نخفض : الحبانية بحيرة

الجن���وب م���ن مدين���ة الرم���ادي  إل���ىيق���ع 

ملي���ار مت���ر مكع���ب  ۳،۳لغ���رض خ���زن 

نه��ر  إل��ىملي��ار مت��ر مكع��ب  ۲،۷ وإع��ادة

الف�رات ف��ي موس��م الص��يهود وي��تم ال��تحكم 

ف����ي ه����ذا المش����روع ع����ن طري����ق س����دة 

ببحي�رة   الرمادي وتتصل بحي�رة الحباني�ة

ال�����رزازة جنوب�����اً ع�����ن طري�����ق ج�����دول 

 ۲٦بحي�رة ال�رزازة الت�ي تتس�ع لخ�زن  إل�ىوتصرف المياه الزائدة عن طاقة خزن بحيرة الحباني�ة 

 .دينة سياحيةعلى هذه البحيرة م وأنشأت. مليار متر مكعب
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  محافظة واسط

 

 نبذة تاريخية

تق���ع محافظ���ة واس���ط وس���ط الع���راق وش���رع ف���ي بناءه���ا 

هجري���ة  ۸٦ هجري���ة وت���م بناءه���ا ف���ي س���نة ۷۸ق���ديما س���نة 

قي���ل أن س���بب تس���مية . ال���بالد إلدارةلتك���ون مق���ًرا جدي���ًدا 

مدين��ة واس��ط به��ذا االس��م يع��ود إل��ى موقعه��ا ال��ذي يتوس��ط 

وقي��ل أيض��ا س��ميت واس��ط الن موقعه��ا يتوس��ط  .  الع��راق

)  ٤۲۰( أكث����ر م����ن ب����ين الكوف����ة والبص����رة وللمحافظ����ة أهمي����ة تاريخي����ة حي����ث يوج����د فيه����ا 

الواقع���ة جن���وب ش���رق  الشاخص���ة  مدين���ة واس���ط التاريخي���ة اآلث���ار أهمه���ا، وم���ن موقع���اً اثري���اً 

الواق��ع ) الوالي��ة(الواق��ع ش��مال قض��اء ب��درة وموق��ع ت��ل ) ت��ل م��ريس( إل��ىالمحافظ��ة باإلض��افة 

 . في ناحية األحرار

 

 الموقع

تق��ع محافظ��ة واس��ط ف��ي الج��زء الجن��وبي م��ن المنطق��ة الوس��طى م��ن الع��راق ومركزه��ا تمثل��ه 

وبغ���داد م���ن ك���م ع���ن العاص���مة بغ���داد، وتح���دها محافظ���ة دي���الى  ) ۱۷۲(مدين���ة الك���وت وتبع���د 

ك�����م ومحافظ�����ة ذي ق�����ار ) ۲۰٦(ع�����د وم�����ن الجن�����وب محافظ�����ة ميس�����ان والت�����ي تب ،الش�����مال

ك���م، وجنوبه���ا الغرب���ي ) ۲۷٤( وال���ى غربه���ا محافظ���ة باب���ل والت���ي يفص���ل عنه���ا  ،ك���م)۲۰٤(

لي���ة للع���راق م���ع ، وتق���ع إل���ى ش���رقها الح���دود الدوك���م )۱۹۲( محافظ���ة القادس���ية والت���ي تبع���د 

 .إيران

 المساحة

   ۲كم) ۱۷٫۱٥۳(تبلغ مساحة المحافظة 

 السكانية الكثافة

 .نسمة) ۱۳۳٥۲۳۰( ـيقدر عدد سكان محافظة واسط ب
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 الرئيسية المدن

 قضاء الكوت 

 قضاء النعمانية 

      قضاء الحي 

   قضاء بدره

 قضاء العزيزية 

 قضاء الصويرة 

 

 الرئيسية االنشطة

 الزراعة

 تربية الماشية

 استخراج النفط الخام

 المنفذ الحدودي 

  

 المحافظة اقتصاد عن لمحة

تتمي���ز محافظ���ة واس���ط بكونه���ا غني���ة بموارده���ا المعدني���ة فض���ال ع���ن موارده���ا الطبيعي���ة اذ 

 )حق��ل األح��دب ف��ي ناحي��ة األح��رار وحق��ل ب��درة(يوج��د فيه��ا احتي��اطي نفط��ي كبي��ر متمث��ل ف��ي 

الم���واد  إل���ىواحتي���اطي م���ن الغ���از الطبيع���ي الم���رتبط بكمي���ات االحتي���اطي النفط���ي باإلض���افة 

كم����ا  ،الب����ورك والط����ابوق، الج����ص، مث����ل االس����منت اإلنش����ائيةاألولي����ة األساس����ية للص����ناعات 

الع���الي لمختل���ف المحاص���يل  وإنتاجه���اتمت���از المحافظ���ة ب���وفرة االراض���ي الص���الحة للزراع���ة 

ش���عير وال���ذرة وزه���رة الش���مس والقط���ن وأص���ناف متنوع���ة م���ن وال اإلس���تراتيجية كالحنط���ة،

 لهاالمحافظ���ة م���ن ش���ما أراض���يدجل���ة ف���ي  نه���ر الفواك���ه كبس���اتين التم���ور والفواك���ه حي���ث يم���ر

 سد الكوت
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فض��ال ع���ن  ال��دجيل ، نه���رالغ��راف و نه��رك���م باإلض��افة إل��ى وج���ود  ۳۲۷إل��ى جنوبه��ا بط��ول 

  .نهر الكالل الموسمي ومخزون المياه الجوفية

 

  التحتية البنى

 الكهرباء 

تع�����د محط�����ة الزبيدي�����ة م�����ن المش�����اريع 

الكهربائي����ة الكبي����رة ف����ي ال����بالد حي����ث 

دونم�������ا،  ٦٥۰تمت�������د عل�������ى مس�������احة 

وح����دات توليدي����ة أربع����ا  تض����م س����ت و

وح���دة  ميغ���اواط لك���ل  ۳۳۰بطاق���ة  منه���ا 

انت����اج ك����ل  بل����غي اض����افيتين ووح����دتين 

 .ميغاواط٦۱۰   منهما
 

 والتعليم التربية

كلي���ات اهلي���ة وع���دد م���ن المعاه���د التقني���ة ) ۳(محافظ���ة واس���ط جامع���ة واح���دة وتوج���د ف���ي 

 .مدرسة ثانوية) ۲۲۲(و) ٤٤( األطفالرياض  عددومدرسة ابتدائية ) ۷٥٤(و

 

 الصحة

 مرك�����ز ص�����حي) ٤۷(و وأهلي�����ةمستش�����فيات ب�����ين حكومي�����ة ) ۹(تحت�����وي المحافظ�����ة عل�����ى 

 .عيادة طبية وشعبية) ۳۳(و

 والمواصالت الطرق

توج�����د ف�����ي محافظ�����ة واس�����ط ش�����بكة ط�����رق رئيس�����ية ت�����ربط المحافظ�����ة بالعاص�����مة بغ�����داد 

طري���ق رئيس���ي ي���ربط  إل���ىباإلض���افة ) باب���ل  ،ميس���ان   ، ذي ق���ار( األخ���رىوبالمحافظ���ات 

 .عن طريق منفذ بدرة الحدودي اإليرانيةالمحافظة بالحدود 
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 السياحية األماكن

الت���ي تمتل���ك المحافظ���ة العدي���د م���ن المن���اطق األثري���ة والتاريخي���ة فض���ال ع���ن الم���زارات الديني���ة 

 .على عموم المحافظة تتوزع

 

تق����ع المدين����ة جن����وب ش����رق  -: التاريخي����ة واس����ط مدين����ة

هجري���ة  ۸۳واس���ط وان ت���اريخ إنش���ائها يع���ود إل���ى ع���ام 

بواب����ة المدين����ة  ه����ذاالشاخص����ة إل����ى يومن����ا  ه����اوم����ن أثار

بأنه����ا بقاي����ا المدرس����ة الترابي����ة ف����ي مدين����ة  الت����ي يعتق����د

 .واسط

 

يق���ع مرق���د  -:الجبي���ر اب���ن س���عيد الجلي���ل الص���حابي مرق���د

الص���حابي الجلي���ل س���عيد ب���ن جبي���ر ف���ي قض���اء الح���ي نح���و 

ك���م جن���وب الك���وت وه���و م���ن أص���حاب اإلم���ام عل���ي  ٤۰

وتبل����غ المس����احة الكلي����ة للض����ريح حالي����اً  )علي����ه الس����الم(

عش���رة االف مت���ر مرب���ع ويع���د مص���در ج���ذب لكث���ر م���ن 

 .الزوار باالضافة الى اقامة المهرجانات االدبية والشعرية

 

علي���ه الس���الم ف���ي ناحي���ة ت���اج ال���دين ) ت���اج ال���دين(يق���ع مرق���د الس���يد  -:ال���دين ت���اج االم���ام مرق���د

المحافظ��ة ويع��د مص��در ج��ذب لكثي��ر  ك��م ع��ن مرك��ز ۱۰۰عل��ى بع��د ) ش��مال محافظ��ة واس��ط(

 .من الزوار مما ينشط الحركة السياحية

، ) الك���وت (المق���ام عل���ى الطري���ق ب���ين النعماني���ة و يق���ع  -:الس���الم علي���ه المه���دي االم���ام مق���ام

كيل����و مت����راً ) ۲۲(كيل����و مت����راً، وع����ن مدين����ة الك����وت نح����و ) ۱٥(يبع����د ع����ن النعماني����ة نح����و 

 .المناسبات الدينيةويزوره العديد من الزوار في 
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يق���ع ض���ريح المتنب���ي ف���ي قض���اء النعماني���ة ف���ي مح���افظ واس���ط  ويق���ام في���ه مهرج���ان  -:المتنب���ي

والنق���اد الع��راقيين والع���رب مم���ا  األدب��اءالمتنب��ي الش���عري ف��ي ك���ل ع��ام وبحض���ور العدي��د م���ن 

 .ينشط الحركة السياحية في المنطقة
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 محافظة بابل  

 نبذة تاريخية     
حك�م  أي�امعاصمة الب�ابليين  بأنهاعرفت قديما محافظة بابل 

مابين النهرين  أقاليمحمورابي حيث كان البابليون يحكمون 
تح���ت حك���م حم���ورابي  األول���ىوحكم���ت س���اللة الب���ابليين 

قب��ل الم��يالد ف��ي معظ��م مقاطع��ات م��ابين ) ۱۷۹۲-۱۷٥۰(
 .النهرين 

 لإلنت���اجوتعتب���ر ه���ذه المحافظ���ة م���ن المن���اطق الرئيس���ية 
ومركزه���ا  األثري���ةالزراع��ي والغني���ة ب���المواقع التاريخي���ة 

الحل��ة وتتمت��ع المحافظ��ة بمج��االت اس��تثمارية متع��ددة منه��ا 
 .ية والثروة الحيوانية والزراعةوالثقاف واألثريةالسياحة الدينية 

 
 المساحة 

Pكم)  ٥٫۲٥۸(تبلغ مساحة محافظة بابل 

۲
P  

 
 الكثافة السكانية

 نسمة) ۱۹۹۹۰۳٤(يبلغ عدد سكان المحافظة  

 
 المدن الرئيسة 

 قضاء الحلة  -
 قضاء الهاشمية  -
 قضاء المحاويل  -
 قضاء المسيب -

 
  االنشطة الرئيسية

 الصناعة -
 المنسوجات  -
 تربية الماشية  -
 الحبوب -
 التمور  -
 السياحة -

 

 مسلة حمورابي

 اسد بابل
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 عن اقتصاد المحافظةة لمح

العامل���ة  األي���ديم���ن % ۲٥الرئيس���ية ف���ي المحافظ���ة وان األنش���طة أه���متعتب���ر الزراع���ة م���ن 

لمج��االت  أخ��رى أنش��طة، ك��ذلك ف��ان هنال��ك حافظ��ة ق��د وظف��ت ف��ي القط��اع الزراع��يف��ي الم

هياك����ل  تن����تجالت����ي  اإلس����كندريةمنه����ا الش����ركة العام����ة لص����ناعة الس����يارات ف����ي  ةص����ناعي

المركب��ات وهن���اك العدي���د م��ن الش���ركات العامل���ة ومنه��ا ش���ركة الص���ناعات  عالح��افالت وتجم���

معم���ل النش���ا  –ش���ركة الف���رات العام���ة  –معم���ل نس���يج الحل���ة ( إل���ى باإلض���افةالميكانيكي���ة  

 ) .المحاقن النبيذةمعمل  – ةسمنت السدامعمل  –والدكسترين 

 

 البنى التحتية 

المحافظ��ة تق��ع مباش��رة إل��ى الجن��وب م��ن بغ��داد وبالت��الي فه��ي مرتبط��ة بع��دة ط��رق متوجه��ة 

نح����و العاص����مة ومن����اطق أخ����رى م����ن الع����راق وهن����اك طري����ق مباش����ر ي����ربط مدين����ة الحل����ة 

بمحافظ���ات ك���ربالء والنج���ف والديواني���ة و واس���ط ويخت���رق المحافظ���ة خ���ط الم���رور الس���ريع 

 .بغداد –بصرة 

 

 التربية والتعليم 

الكلي���ة التقني���ة  إل���ى إض���افةف���ي محافظ���ة باب���ل ج���امعتين جامع���ة باب���ل وجامع���ة الخض���راء 

ع���دد  ومدرس���ة ابتدائي���ة  ۸۸۱م���ن  وأكث���ر األهلي���ةوالمعه���د الفن���ي والعدي���د م���ن الجامع���ات 

معلم����ين  إع����دادمدرس����ة ثانوي����ة وخمس����ة معاه����د  ۳۸۳م����ن  وأكث����ر ٤٦ري����اض االطف����ال  

 .والعديد من المعاهد المهنية  

 

 الصحة

 مركز) ۱۱۱(يقارب  مستشفيات والمراكز الصحية ما ۱۹في محافظة بابل 
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 االماكن السياحية

 U اث���ار باب���لU:  ك���م ش���مال مدين���ة الحل���ة ٥تق���ع عل���ى بع���د

وغ�����دت أش�����هر مدين�����ة ف�����ي الع�����الم الق�����ديم والح�����ديث 

بع���د اكب���ر س���يما وأص���بحت أعجوب���ة الع���الم الق���ديم وال

خ���ذ  اتس���اع له���ا عل���ى ي���د المل���ك الب���ابلي المش���هور نب���و

حت�������ى ص�������ارت عنــ�������ـوان ) م.ق ٥٦۲-٦۰٥(نص�������ر

ا، تس����مى ب����الد باب����ل حض����ارة وادي الراف����دين جميعه����

 .من عجائب الدنيا السبعتعتبر أسوارها وجنائنها المعلقة كانت ، )بابلونيا (

 

Uالب����رس:U  ك����م ، وبرجه����ا الم����درج  ۱٥الجن����وب م����ن الحل����ة بزه����اء  إل����ىتق����ع مدين����ة الب����رس

تحري��ف ألس���مها ) الب��رس(عالم��ة ش��اهقة ف��ي الطري���ق م��ابين الحل��ة والكف��ل واس���مها الح��الي 

" أو ق���رن البح���ر" س���يف البح���ر"وه���ي ص���حيفة س���ومرية معناه���ا " بورس���يا"الب���ابلي الق���ديم 

كونه���ا كان����ت تق����ع عل����ى حاف����ة غ����دير أو 

 .بحيرة 

 

Uاث�����ار ك�����يش:U  عل�����ى  ث�����اراآلتق�����ع ه�����ذه

ك���م ٦ك���م م���ن مدين���ة الحل���ة و۱۳مس���افة 

ش������رق مدين������ة باب������ل األثري������ة ومنه������ا 

وه���ي الزق���ورة " أني���ر كدرم���ه"زق���ورة 

 .اله الحرب) أيل بابا(الخاصة بهيكل 
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 محافظة كربالء المقدسة
  نبذة تاريخية

، إل�����ى العه�����د الب�����ابلييع�����ود ت�����اريخ المدين�����ة 

كلم���ة ك���ربالء يعن���ي  إنوي���رى بع���ض الب���احثين 

م���ن البابلي���ة  أص���لهاوه���ي كلم���ة ) اإلل���هق���رب (

ك���ور (م���ن كلم���ة  ةمنحوت��� إنه���االقديم���ة ، وقي���ل 

ة بمعن����ى مجموع����ة ق����رى بابلي����ة العربي����) باب����ل

، وه����ي ذات ارض رخ����وة نقي����ة تح����يط قديم����ة

، ن الكثيف���ة ويسـ���ـقيها م���اء الف���ـراتبه���ا البس���اتي

واه���ـم مع���الم مدين���ة كرب���ـالء المقدس���ـة مرق���ـد 

 اخي�����هالحس�����ين علي�����ه الس�����الم ومرق�����د  اإلم�����ام

وب المدين���ة وقص���ر ش���معون حص���ن االخيض���ر جن��� أيض���االعب���اس علي���ه الس���الم ويق���ع فيه���ا 

 .األثريةن تمر ومنطقة كهوف الطار في عي

 

 الموقع

من نهر الفرات و تحيط بها مناطق زراعية مهمة  األيمنتقع محافظة كربالء في الجانب 

تق�ع ف�ي ح�ين . المحص�ورة بينه�ا وب�ين نه�ر الف�رات من ثالث جهات السيما من الجه�ة الش�رقية

بغداد، ويحدها من الشمال محافظ�ة  نوب الغربي من العاصمةكم إلى الج ۱۰٥المدينة على بعد 

الغ��رب بادي��ة الش��ام  وم��ن محافظ��ة باب��لوم��ن الش��رق  النج��ف وم��ن الجن��وب محافظ��ة اراالنب��

 ۳۳درج�ة وخ�ط ع�رض  ٤٤خط ط�ول  السعودية، وتقع المدينة على وأراضي المملكة العربية

 .درجة

 

 . ۲كم ٥۰۳٤مساحة محافظة كربالء نحو  تبلغ :المساحة

 

 .ةنسم) ۱۱۸۰٥٤٥(يبلغ عدد سكان محافظة كربالء ما يقارب : الكثافة السكانية
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 :المدن الرئيسية 
 قضاء كربالء -
 قضاء عين تمر  -
 قضاء الحسينية  -
 قضاء الحر  -
 قضاء الهندية  -
 قضاء االخيضر -
 قضاء طويريج -

 
الرئيسية  األنشطة  
 السياحة •
 تكرير النفط  •
 التمور •
 الحمضيات  •
 الزراعة  •
 مصانع التعليب •

 
 :البنى التحتية 

يوجد طريقان رئيسيان يمران في مدينة كربالء الطريق الممتد من الجنوب من بغداد يمر 
كربالء ثم يستمر  إلىعبر كربالء ويستمر عبر النجف وطريق آخر يمتد غرباً من بابل 

المملكة العربية السعودية والمملكة  إلى) عرعر( المعبر الحدودي  إلىعبر جنوب االنبار 
 .الهاشمية وسوريا  األردنية

 
 : التربية والتعليم 

عدد ومدرسة ابتدائية  ٥۳۲البيت و أهلفي كربالء جامعتين جامعة كربالء وجامعة 
المعلمين والعديد من المعاهد  إلعدادمعاهد  ٥مدرسة ثانوية و ۲۳۳و  ٤۳رياض االطفال  

 .والمدارس المهنية
 

 :الصحة
مركز ) ٥۱(مستشفيات و) ۸(يبلغ عدد المستشفيات في محافظة كربالء المقدسة حوالي 

 .صحي
 

 

)عليه السالم(ضريح االمام الحسين   

)عليه السالم( العباس االمام ضريح  
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السياحية األماكن  

 كربالء

. تعتبر مدينة كربالء من المدن العراقية القديمة
وللمدينة مكانة دينية بحكم وجود مرقد األمام 

العباس عليه  اخيهفيها، ومرقد ) ع(الحسين 
السالم ومن أهم األماكن األثرية الموجودة  فيها 

 :هي

 
يعد هذا المعلم من األبنية  :حصن األخيضر

عالم وهو من الم ،األثرية الدفاعية الشاخصة
العسكرية المميزة في العمارة اإلسالمية من حيث 
التصميم والهندسة ال في العراق وحسب بل في 
الوطن العربي واإلسالمي يقع الحصن على 

 .طريق صحراوي يربط العراق بالعالم الخارجي
 

 
 ۱۸تقع هذه البحيرة على بعد   :الرزازة بحيرة

 إلىكم من كربالء وعلى الطريق المؤدي 
كم، ۳۰كم وعرضها  ٦۰االخيضر ويبلغ طولها 

تعد هذه البحيرة الواسعة الجميلة منطقة سياحية 
 أنواعهامة يقصدها الراغبين في ممارسة شتى 

 . األسماكالرياضة المائية وهواة صيد 
  
 

) شثاثة(تقع هذه المدينة عين تمر   :تمر عين
وهي ) كم٦۷( جنوب غربي كربالء على بعد
، أثار حضاريةمنطقة عريقة بما تحمله من 

وتعتبر ناحية عين تمر اكبر واحة في الهضبة 
تشتهر بغابات النخيل والبساتين وتمتاز  إذالغربية 

الربيع  يبجمال مناظرها وبطيب هوائها في فصل
اهها المعدنية التي تنساب والخريف وغزارة مي

وفي هذه  .من عيون طبيعية تزيد على الخمسين
شقة  ۲۰انشأ مجمع سياحي يضم  ،المنطقة

 .إلى حدائق واسعة إضافة  سياحية وفندق ومطعم
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 محافظة النجف االشرف
 

  نبذة تاريخية
النج���ف مدين���ة تاريخي���ة  وتمث���ل مرك���زاً ثقافي���اً 
وديني�����اً وتجاري�����اً وزراعي�����ا  هام�����اً ف�����ي وس�����ط 
الع����راق، وتق����ع عل����ى رابي����ة مرتفع����ة ف����وق ارض 

الش��رقية  رملي��ة فس��يحة تط��ل عل��ى الجه��ة الش��مالية
عل����ى مقب����رة وادي الس����الم وم����ن الجه����ة الغربي����ة 

  .على بحر النجف 
طال���ب  أب���يعل���ي اب���ن  اإلم���امويوج���د فيه���ا مرق���د 

وه���ي تس���تقبل المالي���ين م���ن ال���زوار م���ن ك���ل ) ع(
 .بقـاع العالم

                                                

 الموقع

المحافظ���ات الت���ي تق���ع ف���ي وس���ط جن���وب الع���راق وتق���ع عل���ى حاف���ة الهض���بة  إح���دىه���ي 

م ف���وق مس���توى  ۷۰ك���م وترتف���ع المدين���ة  ۱٦۱الغربي���ة وتبع���د ع���ن العاص���مة بغ���داد بح���والي 

 .كم ۸۰سطح البحر تحدها من الشمال محافظة كربالء بحوالي 

 

 المساحة

  .۲كم) ۲۷٫۸٤٥(تبلغ مساحة المحافظة بحدود 
 

 نسمة) ۱٤۲٥۷۲۳( يبلغ عدد السكان:  السكانيةالكثافة 

 المدن الرئيسية 

 قضاء النجف -

 قضاء الكوفة  -

 قضاء المناذرة  -

 قضاء ابو صخير -

 

 

 

)عليه السالم( عليضريح االمام   
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 الرئيسية  األنشطة

 السياحة  •

 الزراعة  •

 تربية الماشية •

 التجارة  •

 

 :البنى التحتية

محافظ���ة  إل��ىمحافظ��ة باب��ل ث��م  إل��ىوج��ود طري��ق رئيس��ي يمت��د م��ن محافظ��ة بغ��داد جنوب��اً   •

 .النجف كما يوجد طريق آخر يربط محافظة النجف بمحافظة كربالء 

 .الدولي ) ع(علي  اإلماميوجد في المحافظة مطار   •

 

 : التربية والتعليم

ع���دد مدرس���ة ابتدائي���ة و )٦۱٦(و) جامع���ة الكوف���ة( يوج���د ف���ي محافظ���ة النج���ف جامع���ة واح���دة 

معلم���ين والعدي���د م���ن  إع���دادمعاه���د ) ٤(مدرس���ة ثانوي���ة و ) ۳۲۲(و )٤٥(ري���اض االطف���ال  

 .المعاهد والمدارس المهنية

 

 الصحة

 مركز صحي  ) ۷٦(مستشفيات عامة و) ۱۳(محافظة النجف  يتوجد ف

 

 :السياحية  األماكن

 

 : )ع(علي  اإلماممرقد  .۱
مواق�����ع الس�����ياحة الديني�����ة ال�����ذي  أه�����ميعتب�����ر م�����ن 

 . مليون زائر سنوياً ) ٤۰(يستقبل حوالي 
 
 
  

)عليه السالم(علي  مرقد االمام  
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   :الرحبة خان .۲
يق�����ع خ�����ان الرحب�����ة عل�����ى طري�����ق 
الح������ج الق������ديم بمنطق������ة منخفض������ة 

 إل����ىحت����ى يص����ل ) ك����م۳۰(بح����دود 
وبن����ي ه����ذا الخ����ان . قري����ة الرحب����ة

  . بالحجر والجص
 
 

 
 

 
   :المنذر قصر النعمان بن  .۳

يعتب����ر قص����ر النعم����ان م����ن القص����ور الت����ي تع����ود لمملك����ة الحي����رة القديم����ة ودول����ة 
قب��ل اإلس��الم  المن��اذرة والت��ي ك��ان له��ا ش��أن كبي��ر ف��ي الت��اريخ العرب��ي ف��ي عص��ر م��ا

شاخص����ة تس����اير أح����داث الت����اريخ وتص����احبه وتغن����ى الش����عراء  أثاره����اوق����د بقي����ت 
 . بأطاللها وآثارها

 

 خان الرحبة
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 محافظة المثنى
  :نبذة تاريخية 

المن����اطق الت����ي  أول����ىتعتب����ر محافظ����ة المثن����ى م����ن 

ف���ي حق���ب تاريخي���ة فق���د وج���دت  اإلنس���اناس���توطنها 

آث��ار لمس��توطنات بش��رية ف��ي بادي��ة الس��ماوة الجنوبي��ة 

اإلل����ف ف���ي اس���توطن الس���ومريون ف���ي الورك���اء ف���ي 

حض����ارات م����ازال  وأقيم����ت، الخ����امس قب����ل الم����يالد

حض���ارة  ،الي���وم إل���ىالعدي���د م���ن رموزه���ا شاخص���ة 

تمي�������زت بظه�������ور المدين�������ة والعم�������ران والق�������وانين 

الزراع���ة ونظ���م ال���ري مم���ا  أس���اليبتط���ور  إل���ى باإلض���افةعي���ة المنظم���ة ف���ي الحي���اة االجتما

 .للحضارة السومرية  األولىجعل من مدينة الوركاء االنطالقة 

 

 الموقع

تق����ع محافظ����ة المثن����ى جن����وب غ����رب الع����راق وعل����ى أط����راف الس����هل الرس����وبي وتتب����اين     

، ف����وق س����طح البح����ر ) مت����را  ۲۲۰ – ۷۰( معظ����م أجزاءه����ا بارتفاع����ات تت����راوح م����ا ب����ين 

ويم����ر م����ن خالله����ا نه����ر الف����رات وتفرعات����ه ويع����د المص����در الم����ائي الوحي����د إلغ����راض ري 

ك���م ع���ن العاص���مة بغ���داد جنوب���اً وتع���د ث���اني اكب���ر ۲۷۰المحاص���يل الزراعي���ة وتق���ع عل���ى بع���د 

محافظ���ة بع���د االنب���ار م���ن حي���ث المس���احة وذات ط���ابع ص���حراوي ومركزه���ا قض���اء الس���ماوة  

ح���افظتي النج���ف والديواني���ة م���ن الش���مال والبص���رة وتمتل���ك المحافظ���ة ح���دوداً إداري���ة م���ع م

وذي ق���ار م���ن الش���رق والمملك���ة العربي���ة الس���عودية م���ن الغ���رب وج���زءا م���ن محافظ���ة البص���رة 

 .ودولة الكويت من الجنوب

 

 المساحة

Pك����م ٥۱٫۷٤۰( تبل����غ مس����احة محافظ����ة المثن����ى 

۲
P  ( م����ن مس����احة الع����راق %  ۱۲وتمث����ل

ك����م مربع����ا م����ن  ٤۷۰۰۰فيم����ا تش����غل البادي����ة الت����ي تمث����ل منطق����ة ش����به ص����حراوية ح����والي 

 .من المساحة الكلية للمحافظة %  ۹۱التي تغطي مساحة المحافظة 

 

 نسمة )۷۸۸۲٦۲(ما يقارب يبلغ عدد سكان المحافظة :  الكثافة السكانية



 

  
 

 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ٦٦

      

 المدن الرئيسية 

  )المركز(قضاء السماوة  -

 قضاء الرميثة  -

 قضاء الخضر  -

 قضاء السلمان -

 قضاء الوركاء  -

 

 

 األنشطة الرئيسية 

 الزراعة  •

الص�����������ناعة وخاص�����������ة االس�����������منت  •

 والطابوق والهياكل الكونكريتية

 الصناعات االستخراجية  •

 المنتجات النفطية والتكرير  •

 تربية المواشي والمنتجات الحيوانية •

 

 عن اقتصاد المحافظةلمحة 

تتص����ف المحافظ����ة بت����وفر الم����وارد الطبيعي����ة والبش����رية لالس����تثمار وخاص����ة ف����ي القط����اع 

 وإنتاج�����االص�����ناعي لم�����ا فيه�����ا م�����ن الم�����واد الخ�����ام المت�����وفرة ورخيص�����ة الكلف�����ة اس�����تخراجا 

الكلس���ية الت���ي تس���تخدم ف���ي ص���ناعة االس���منت وك���ذلك ترس���بات مركب���ات الكل���ور  كاألحج���ار

والص���وديوم عل���ى ش���كل مركب���ات ملحي���ة تس���تخدم ف���ي ص���ناعة المل���ح كم���ا وتمت���از المحافظ���ة 

بكث���رة بس���اتين النخي���ل والموق���ع الس���ياحي المتمي���ز بقربه���ا م���ن بحي���رة س���اوه وبع���ض المراف���ق 

 .التاريخيةالسياحية 

    

 

 

 

 

 مدينة اكد االثرية 

 بحيرة ساوه

 مدينة اكد االثرية

 بحيرة ساوة

 مدينة اكد االثرية
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 البنى التحتية 

تمتل����ك المحافظ����ة موقع����ا حيوي����ا ف����ي جن����وب الع����راق وعل����ى الطري����ق ال����دولي ب����ين  -

 . الحدود الدولية –بغداد  –محافظة البصرة 

ات طرووج�����ود محط�����ة ص�����يانة للق�����ا) بص�����رة  –بغ�����داد ( خ�����ط الس�����كك الحديدي�����ة  -

 . والعربات

 . برميل في اليوم ألف ۳۰مصفى نفط بطاقة  -

م���رور الخ���ط االس���تراتيجي لنق���ل الغ���از م���ن محافظ���ة البص���رة عب���ر محافظ���ة المثن���ى  -

 . مركز العاصمة بغداد  إلى

 
 :التربية والتعليم 

ري���اض ع���دد و مدرس���ة ابتدائي���ة) ٤۹٦(توج���د ف���ي محافظ���ة المثن���ى جامع���ة واح���دة و

معلم����ين والعدي����د م����ن  إع����دادمعاه����د ) ۲(مدرس����ة ثانوي����ة و) ۱٥٤(و )۲۱(االطف����ال  

 .مهنيةة سرمد ۱المعاهد و

 
 :الصحة  

 . مركز طبي عام) ٥۷( مستشفيات مع وجود) ٤(فيها 

 

السياحية األماكن  

ه��ي بحي��رة مغلق��ة ذات م��اء م��الح تق��ع ف��ي محافظ��ة المثن��ى جن��وب الع��راق  :بحي��رة س��اوة 

طبيع���ي  عل���ى بع���د ع���دة كيل���ومترات م���ن مدين���ة الس���ماوة ، البحي���رة محاط���ة بح���ائط كلس���ي

 .يعيد غلق نفسه عند كسره لسرعة تصلب المادة الكلسية الموجودة بالماء

 

: المدينة السياحية التاريخية   

 موقع مدينة الوركاء التاريخي
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 محافظة الديوانية 
 

 نبذة تاريخية 

ه��ـي إح��دى محافظ��ات الف��رات األوس��ط الت��ـي  

ظهر اسم مدينة يضمها سهل العـراق الرسوبي 

الديواني��ة ف��ي الق��رن الث��امن عش��ر الم��يالدي ، 

ويم�ر به�ا نه�ر الف�رات يع�رف بش�ط الديواني��ة،  

وتمت��از الديواني��ة بخص��وبة المن��اطق الزراعي��ة 

المحيطة به�ا مم�ا يؤهله�ا أن تك�ون س�لة الغ�ذاء 

لس���ـكان المنطقـ���ـة بص���ورة خ���ـاصة والع���راق 

 .بصورة عامة

 

 الموقع 

 إح���دىتق���ع محافظ���ة الديواني���ة ف���ي جن���وب الع���راق وتتوس���ط مح���افظتي المثن���ى والنج���ف وه���ي 

ويم����ر به����ا نه����ر الف����رات وتمت����از بالزراع����ة كزراع����ة ال����رز  األوس����طمحافظ����ات الف����رات 

  .األخرىوالمحاصيل 

 

 ۲كم ۸٫٥۰۷  تبلغ مساحة المحافظة بحدود: المساحة 

 

 نسمة) ۱۲٥۰۱٦٦( يقارب يبلغ عدد سكان المحافظة ما:  الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

 )المركز(قضاء الديوانية  -

 قضاء الشامية  -

 قضاء عفك  -

 قضاء الحمزة -

 غماس ناحية -
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 الرئيسية  األنشطة

 )وفي مقدمتها الرز(الزراعة  •
 الصناعات الغذائية •
 الصناعات النسيجية  •
 إط�����ارات(الص�����ناعات المطاطي�����ة  •

 )العجالت
 تربية الماشية •
 الدواجن وبيض المائدة ومزارع تربية االسماكانتاج لحوم  •
 )معامل الطابوق(الصناعات االنشائية  •
 )مصفى نفط الديوانية(الصناعات النفطية  •

 

 البنى التحتية 

الديواني���ة وخ���ط س���ريع متع���دد المس���ارات يمت���د  إل���ىهن���اك طري���ق رئيس���ي يمت���د جن���وب بغ���داد 

وتوج���د ث���الث الجن���وب  إل���ىعب���ر المحافظ���ة وك���ذلك خ���ط س���كك الع���راق الرئيس���ي م���ن الش���مال 

 ٥۰۰ميغ����ا واط وثالث����ة بطاق����ة  ۳۰۰محط����ات لتولي����د الطاق����ة الكهربائي����ة اثن����ين منه����ا بطاق����ة 

 .ميغا واط

 

 :التربية والتعليم 

وع���دد م���ن المعاه���د  األهلي���ةبع���ض الكلي���ات  إل���ىإض���افة توج���د ف���ي المحافظ���ة جامع���ة واح���دة 
مدرس���ة ابتدائي���ة ) ٦٦٦(و) معه���د الفن���ون الجميل���ة/ المعلم���ين  إع���دادمعاه���د / المعه���د الفن���ي (
نس�����بة جي�����دة م�����ن  إل�����ى إض�����افةمدرس�����ة ثانوي�����ة ) ۲٤۹(و )٥۸(  األطف�����الري�����اض ع�����دد و

 . ....)، ابتدائي أطفالحضانة ، رياض (مؤسسات التعليم االهلي من 
 

 : الصحة 

مراك��������ز ) ٤(ومستش��������فيات ) ۹(فيه��������ا 
) ۷۳(م�����ن  أكث�����رتخصص�����ية عالجي�����ة و

رئيس�����ي وفرع�����ي ( مرك�����ز طب�����ي ع�����ام
) األري����افوبي����وت ص����حية ف����ي الق����رى 

 أهلي�������ةمستش�������فيات ) ۳( إل�������ى إض�������افة
  .اإلنشاءقيد  وأخرىعاملة 
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  محافظة ذي قار

 نبذة تاريخية

محافظ������ات جن������وب الع������راق  إح������دىه������ي 

ومركزه�����ا الناص�����رية وال�����دالئل التاريخي�����ة 

ه���ذا االس���م موج���ود من���ذ الق���دم  أن إل���ىتش���ير 

مث�����ل  األثري����ةوتق����ع فيه�����ا بع����ض المواق�����ع 

س��������نة قب��������ل  ٥۰۰۰القديم��������ة  أورمدين��������ة 

الت����ي ك����ان يس����كنها  األرضالميـ����ـالد وه����ي 

 .السومريون واالكديون

 

 الموقع 
0Tتقع المحافظة مساحة واغلب العراق من الجنوبي الجزء قلب في قار ذي تقع محافظة 

 اإلنسان استوطنها التي المناطق أقدم من المحافظة وتعتبر الغراف ونهر الفرات نهر بمحاذاة

 ولكش أور كمدينة القديمة والحضارية األثرية المعالم  البشرية الحضارات أولى فيها وأسس

 . وغيرها

 ۲كم۱۳٫٦۲٦تبلغ مساحة المحافظة بحدود : المساحة

 نسمة) ۲۰۲۹۳٤٥( يقارب يبلغ عدد سكان المحافظة ما :الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

 )المركز(قضاء الناصرية  -

 قضاء الرفاعي  -

 قضاء الشطرة  -

 قضاء سوق الشيوخ -

 قضاء الجبايش -

 قضاء الغراف -

 

  
 مدينة الزقورة االثرية



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷۱  

      

 الرئيسية  األنشطة

 الزراعة  -

 )الهندسية والنسيجية(الصناعة  -

 إنتاج النفط والغاز -

 تربية الماشية -

 األسماكصيد  -

 

 
1Tالبنى التحتية 

2T ميك���ا واط وهن���اك  ٦۰۰توج���د ف���ي محافظ���ة ذي ق���ار محط���ة كهربائي���ة حراري���ة تن���تج بح���دود

برمي���ل يومي���ا  أل���ف ۳۰ه���ي محط���ة الناص���رية الغازي���ة ومص���فى نف���ط بطاق���ة  أخ���رىمحط���ة 

 بالمحافظ�ات تربطه�ا الت�ي والمواص�الت الط�رق م�ن جي�دة بش�بكة ق�ار ذي محافظ�ة وتتمت�ع

  :وهي البرية الطرق من عدد يوجد حيث المجاورة األخرى

- 2Tالسريع الدولي البصرة- بغداد طريق  

- 2Tالكوت -الناصرية طريق 

- 2T  الديوانية -الرفاعي  –طريق العمارة 

- 2Tالديوانية -الناصرية طريق 

- 2Tالسماوة- طريق الناصرية  

- 2Tالعمارة- طريق الناصرية  
2Tبالعاصمة بغداد محافظة البصرة يربط الذي الحديد السكك خط بالمحافظة يمر كما. 

 
1T 1 :التربي���ة والتعل���يمT2T توج���د ف���ي المحافظ���ة ج���امعتين حك���وميتين هم���ا جامع���ة ذي ق���ار ف���ي

مدرس���ة ) ۱۲۷۳(م���ن يق���ارب  مرك��ز المدين���ة وجامع���ة س���ومر ف��ي قض���اء الرف���اعي وهن���اك م��ا

معلم����ين  إع����دادمعاه����د  ۷مدرس����ة ثانوي����ة و) ٥٥٥(و )٤۰(2Tري����اض االطف����ال  2Tع����دد ابتدائي����ة و
2Tوالعديد من المعاهد والمدارس المهنية. 

 
2Tالصحة: 

 . مركز طبي عام) ۱۳۸( مستشفى مع وجود) ۱۱(فيها 

  

 القيثارة االثرية



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷۲  

      

 محافظة ميسان  
 نبذة تاريخية 

ه���ي اح���دى محافظ���ات الع���راق الجنوبي���ة الت���ي تق���ع  
ومركزه���ا  اإليراني���ةف���ي ش���رق ال���بالد عل���ى الح���دود 

 ۱۹۷٦العم���ارة وتق���ع عل���ى نه���ر دجل���ة ، وقب���ل ع���ام 
 أص����ل أنيعتق����د . كان����ت تع����رف بمحافظ����ة العم����ارة

مملك��ة ميش��ان الت��ي تحول��ت  إل��ىتس��مية ميس��ان يع��ود 
 .ميسان  إلىفيما بعد 

حي�����ث ش�����ـكل الموق�����ـع المتمي�����ز له�����ا ن�����واة لمدين�����ة  
ومرك����ز تج����اري مه����م واتخ����ذت كعاص����مة لمملك����ة 

س������ميات االســــــــــــــــ������ـكندر المق������دوني وم������ن الت
والت������ي تعن������ي ) دجل������ة ةك������ور(لميس������ان الش������ائعة 

مجموع����ة م����ن الق����رى الواقع����ة عل����ى امت����داد نه����ر 
 .دجلة

 
 الموقع

عل���ى ض���فاف نه���ر دجل���ة وتبع���د ع���ن العاص���مة تق���ع ف���ي القس���م الجن���وبي الش���رقي م���ن الع���راق 
 واألس�����ماكوه�����ي تمث�����ل مرك�����زا تجاري�����ا للمحاص�����يل الزراعي�����ة  ك�����م٤۰۰بغ�����داد بح�����دود 

وت�����رتبط بطري�����ق رئيس�����ي م�����ع محافظ�����ة البص�����رة ومحافظ�����ة واس�����ط بمس�����احة . والماش�����ية
نف���ط يمت���د م���ن  أنابي���بمحافظ���ة ذي ق���ار، ويم���ر فيه���ا خ���ط  إل���ىوطري���ق آخ���ر يمت���د ) ك���م۲۰۰(

 .البصرة والفاو إلىللمحافظة جنوبا الجانب الشرقي 
 

 المساحة
 . ۲كم)  ۱٦۰۷۲(تبلغ مساحتها  

 
 نسمة) ۱۰۷۸۰۸٦(يبلغ عدد سكان المحافظة ما يقارب : الكثافة السكانية

 
 

 المدن الرئيسية 
 )المركز(قضاء العمارة  -
 قضاء الميمونة -
  الشرقيقضاء علي  -
 قضاء قلعة صالح -
 قضاء الكحالء -
 قضاء المجر -

 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷۳  

      

 الرئيسية األنشطة
 النفط  •
 الزراعة  •
 تربية الماشية  •
 الصناعات الزراعية  •
 السكر  إنتاج •
  الورق إنتاج •

 
 :التربية والتعليم 

ري���اض االطف���ال  0Tع���دد و0Tمدرس���ة ابتدائي���ة ) ٦٥۳(توج���د ف���ي محافظ���ة ميس���ان جامع���ة واح���دة و
0T)۳۱( 0Tو)معلم���ين والعدي���د م���ن المعاه���د والم���دارس  إع���دادمعاه���د ) ٤(مدرس���ة ثانوي���ة و) ۱۸٦

 .المهنية
 

 : الصحة
 . مركز طبي عام) ۸۰( مستشفيات مع وجود) ٦(فيها 

 
 

 
 



 

  
 

 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷٤

      

 محافظة البصرة 
  نبذة تاريخية

البص����رة ثال����ث أكب����ر مدين����ة ف����ي الع����راق م����ن 

وتعتب����ر عاص����مة الع����راق حي����ث ع����دد الس����كان 

، ومين����اء الع����راق الوحي����د المط�����ل االقتص����ادية

عل������ى الخليـــــــــــــــــــ������ـج العرب������ي ومنف������ذه 

 البحـــــــــــــــــــ����������������ـري الرئيســـــــ����������������ـي،

س�����ميت به�����ا  أخ�����رىكثي�����رة  أس�����ماءللبص�����رة 

وذك��رت بالعدي��د م��ن الكت��ب وبع��د بنائه��ا س��ميت 

الع������راق ، خزان������ة  أمبأس������ماء كثي������رة منه������ا 

الع���رب، البص���رة العظم���ى، البص���رة الزاه���رة، 

 .ثغر العراق الباسم ، الفيحاء، قبة العلم

 

 الموقع 

العراق على الضفة الغربية لشط العرب وهو المعبر المائي الذي يتكون من  تقع في أقصى جنوب

كم شمال مدينة الفاو، تبعد محافظة البصرة  ۱۱۰التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة على بعد 

كم عن مدينة بغداد، لها حدود دولية مع كل من  ٥٤٥كيلومترا عن الخليج العربي و  ٥٥قرابة الـ 

ية السعودية والكويت جنوباً وجمهورية إيران اإلسالمية شرقاً، والحدود المحلية المملكة العرب

. لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظتي ذي قار وميسان شماالً، ومحافظة المثنى غرباً 

 .وتعتبر البصرة ميناء العراق األوحد ومنفذه البحري الرئيسي

نوبية الشرقية من العراق ولهذا الموقع أثره في جعل أما موقعها الجغرافي فهي تقع في الزاوية الج

 . المحافظة ضمن االمتداد الصحراوي الكبير في قارتي آسيا وأفريقيا وبالتالي سيادة المناخ الجاف

والبصرة في موقعها الجغرافي هذا ترتبط مع بقية محافظات العراق بطرق معبدة تتباين أطوالها 

 .حسب القرب والبعد عنها

 

 ۲كم۱۹٫۰۷۰تبلغ مساحة المحافظة بحدود  :ةالمساح

 

 نسمة)  ۲۸۱۸۸۰٤(ما يقارب   :  الكثافة السكانية



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷٥  

      

 :المدن الرئيسية 

 )المركز(قضاء البصرة  -

 قضاء القرنة  -

 قضاء الزبير  -

  شط العربقضاء  -

 قضاء أبو الخصيب -

 قضاء الفاو -

 قضاء المدينة -

 

 :األنشطة الرئيسية 

 النفط والغاز •

 والسكك الحديدالشحن البحري  •

 الزراعة  •

 الصناعات الغذائية  •

 الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب واألسمدة والبتروكيمياويات •

 مصائد األسماك •

 

 المحافظة اقتصادعن لمحة 

تعتب����ر ه����ذه المحافظ����ة م����ن المحافظ����ات  

ف���ي الع���راق فه���ي تزخ���ر بحق���ول  ةالمهم���

ال���نفط الغني���ة ومنه���ا حق���ل الرميل���ة وحق���ول 

الش�����عيبة وحق�����ل غ�����رب القرن�����ة وحق�����ول 

مجن���ون، وبحك����م موقعه���ا حي����ث تق���ع ف����ي 

س����هول وادي الراف����دين فأنه����ا تعتب����ر م����ن 

المراك��������ز الرئيس��������ية لزراع��������ة ال��������رز، 

رض متباين���ة الش���عير، الحنط���ة، ال���دخن، كم���ا تش���تهر بتربي���ة الماش���ية، وتق���ع المحافظ���ة عل���ى أ

م���ن المحافظ���ات الس���ياحية طبق���اً  أيض���اوتعتب���ر . التض���اريس ب���ين س���هل وهض���اب وص���حراء

 .دينية وأضرحةلما تحتويه من آثار 



 

  
 

 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷٦

      

 البنى التحتية 

محافظة البصرة تضم كل موانئ العراق الستة بضمنها الميناء العميق وهي بذلك ملتقى 

اك طريق سريع رئيس يربط بين المواصالت الرئيسية في الجزء الجنوبي من العراق وهن

وينتهي بمحافظة البصرة كذلك  األردنيةالهاشمية والعراق يبدأ من الحدود  األردنيةالمملكة 

ترتبط المحافظة بدولة الكويت من خالل معبر صفوان الحدودي وهو منفذ تجاري ورئيسي هذا 

 .وجود مطار البصرة الدولي إلى باإلضافة

 

 :التربية والتعليم 

رياض  )۸۸(ومدرسة ابتدائية ) ۱۱۹۸(ة فيها جامعة واحدة هي جامعة البصرة والبصر

المعلمين والعديد من المعاهد والمدارس  إلعدادمعهد ) ۱٤(مدرسة ثانوية و) ٦۳۲(و  األطفال

 .المهنية

 

 :الصحة 

 . مركز طبي عام) ۱۲۱( مستشفى مع وجود) ۱۹(فيها 

 

 االماكن السياحية

 

 جزيرة السندباد 

هذه الجزيرة من المناطق السياحية الرائعة  تعد

في البصرة وتقع وسط شط العرب مقابل 

فندق شط العرب في المعقل وترتبط بضفتي 

 . الشط بجسر السندباد

فيها حدائق واسعة مزينة بنافورات جميلة  

وفيها منشات لراحة الزائر منها كازينو 

 باإلضافة، هذا لإلقامةسياحي ودور سياحية 

ندق العائم الراسي قرب الجزيرة الف إلى

 .في الطرف الجنوبي من الجزيرة أنشأتوالكازينو الواسعة التي 

  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۷۷  

      

 األسطوريالشمال من البصرة تقع مدينة القرنة المكان  إلىكم ۷٤وعلى بعد   :مدينة القرنة 

لشجرة ادم وجنة عدن حيث يلتقي دجلة والفرات ليصبا في شط العرب وحيث تكثر المزارع 

 .وبساتين النخيل خاصة

 

الجنوب من البصرة وهي  إلىكم  ۲٦تقع هذه المدينة على شط العرب على بعد  :الخصيب أبو 

بمناظرها  بدر شاكر السياب ومركز غابات النخيل التي تمتاز  مدينة الشاعر الكبير المرحوم

 .الجميلة النادرة المثيل 

 
 



 

 | Confidential 
 

۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق  ۷۸  

           

 المناطق االستثمارية في العراق
ب����دأت الهيئ����ة الوطني����ة لالس����تثمار 

لي����ة ونظ����ام أنش����اء آ إلع����دادبرنامج����ا 
 إل�ى اس�تنادا اآلمنةالمناطق االستثمارية 

م����ن ق����انون ) س����ابعا/۹(ن����ص الم����ادة 
المع�دل  ۲۰۰٦لسنة  ۱۳االستثمار رقم 

وذل���ك بالتع���اون م���ع منظم���ة التع���اون 
 ) .OECD(االقتصادي والتنمية 

فق��د قام��ت الهيئ��ة الوطني��ة لالس��تثمار 
للمناطق االستثمارية ف�ي الع�راق بالتع�اون م�ع برن�امج االس�تثمار  إستراتيجيةبصياغة 

أفريقي��ا لمنظم��ة التع��اون االقتص��ادي والتنمي��ة وت��م أع��داد وش��مال  األوس��طف��ي الش��رق 
العام���ة لدراس���ة الج���دوى الت���ي تتعل���ق بموق���ع المنطق���ة االس���تثمارية  للمب���ادئمس���ودة 

التجريبية في محافظة بابل وكذلك مسودة تقييم لحماية االستثمار من اج�ل المس�تثمرين 
ف��ي الع��راق كم��ا حش��د البرن��امج ع��دد م��ن االستش��اريين والمح��امين والخب��راء الم��اليين 

الت�ي  واألوض�اعتحدي�د الش�روط بوجهات نظرهم وخبراتهم في  لإلسهاموالمستثمرين 
 . االستثمار الكبيرتحقق جدوى 

 

بصدد استكمال المتطلبات ليتم تهيئته�ا وعرض�ها م�ن ض�من المن�اطق  الهيئة اآلن
 :وهي اآلمنةاالستثمارية 

 .منطقة خور الزبير/ المنطقة االستثمارية في محافظة البصرة  -
 .قة حطينطمن/ المنطقة االستثمارية في محافظة بابل  -
 .قرب المطار الدولي / المنطقة االستثمارية في محافظة بغداد  -
 .المنطقة االستثمارية في محافظة االنبار  -
ب�ين مح�افظتي النج�ف ( األوس�طالمنطقة االستثمارية في منطقة الفرات  -

 ).االشرف ومحافظة كربالء المقدسة
 .المنطقة االستثمارية في محافظة نينوى  -
 .مخيم العراق الجديد/ افظة ديالى المنطقة االستثمارية في مح -
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 ملخص القطاعات

 T0Uiq.gov.Oil.www://httpUT0                    قطاع النفط والغاز .۱
                                 http://www.Moelc.gov.iqـرباءــــــقطاع الكهـ .۲
 http://www.Moc.gov.iq                                                     قطاع االتصـاالت .۳
 http://www.Moh.gov.iq                                   حــةـــــــقطاع الص .٤
 http://www.Imariskan.gov.iq                 التحتية  لبنىوا اإلسكانقطاع   .٥

                                                                              http://www.Moch.gov.iq 
 http://www.Motrans.gov.iq                             ــلـــــــــــقطاع النقـ .٦

                                                               http://www.Motransport.gov.iq 
 http://www.Industry.gov.iq                      قطاع الصنـاعة والمعادن .۷
  http://www.tourism .gov.iq            ةـياحــقطاع الس .۸
 http://www.Mohesr.gov.iq                         قطاع التربيــة والتعليـم .۹

 http://www.Mot.gov.iq                         قطاع الخدمات  .۱۰
 http://www.Moys.gov.iq                قطاع الشباب والرياضة .۱۱
 http://www.Zeraa.gov.iq               زراعةــــقطاع الــ .۱۲
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۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۰  

      

 قطاع النفط والغاز .۱
يمتل���ك الع���راق احتياط���ات كبي���رة م���ن 
ال����نفط والغ����از وه����و واح����د م����ن المص����ادر 

ف���ي   الواع���دة م���ن م���وارد الهي���دروكربونات
الع����الم الت����ي ال ت����زال غي����ر مط����ورة بش����كل 
كبي�����ر بع�����د عق�����ود م�����ن قل�����ة االس�����تثمارات 
 .بس�����بب الح�����روب والعقوب�����ات االقتص�����ادية

ال���نفط ال تقتص���ر عل���ى دوره ف���ي  أهمي���ة إن
ال��دور  إل��ىتنمي��ة الع��راق ولك��ن يتع��دى ذل��ك 

يلعب���ه عل���ى مس���توى س���وق  أنال���ذي يمك���ن 
ال����نفط العالمي����ة بحك����م االحتياط����ات النفطي����ة 

بل���داً يس���تجيب لتط���ور الطل���ب عل���ى  أكث���ري يتمت���ع به���ا ويمك���ن تعزيزه���ا مس���تقبالً لكون���ه الت���
يك��ون الع��راق المص��در الث��اني لل��نفط الخ��ام عالمي��اً  أنالطاق��ة حي��ث يتوق��ع خ��الل العق��د الق��ادم 

 ۲۰۱٥الثابت���ة وخ���الل ع���ام  باألس���عار اإلجم���اليحي���ث يس���اهم ه���ذا القط���اع ف���ي الن���اتج المحل���ي 
و يبح���ث الع���راق ع���ن اس���تثمارات وخب���رة دولي���ة للمس���اعدة ف���ي %) ٦۰(يق���ارب  بنس���بة م���ا

مفاوض����ات ج����والت الت����راخيص  إط����الق إل����ى أدتتط����وير قطاع����ات ال����نفط والغ����از والت����ي 
وق���د . ي ت���اريخ االس���تثمار ف���ي ه���ذا الجان���بالنفطي���ة مم���ا جع���ل الع���راق يب���دأ مس���يرة جدي���دة ف���

ى م���دى العق���د الح���الي وص���ادرات ال���نفط عل��� إنت���اجوزارة ال���نفط خط���ط طموح���ة لرف���ع  أعلن���ت
 أن، كم���ا دالمتزاي��� اإلنت���اجكوس���يلة رئيس���ية لتحقي���ق ه���ذا  األجنب���يباالعتم���اد عل���ى االس���تثمار 

الطري��ق الرئيس��ي للمس��تثمرين ال��ذين يس��عون ل��دخول س��وق ال��نفط والغ��از العراق��ي ينم��و عب��ر 
 .خيص النفطية التي تعلنها الوزارةجوالت الترا

ط��ي العراق��ي حظ��ي باهتم��ام الحكوم��ة االتحادي��ة، مم��ا وم��ن الج��دير بال��ذكر ب��ان القط��اع النف
ج�والت   أربع�ةوه�ي  أع�الهجعله يتطور من خالل االس�تثمارات وج�والت الت�راخيص الم�ذكورة 

للتراخيص ودخول شركات عالمي�ة رص�ينة ف�ي ه�ذا المض�مار، وك�ان الع�راق ق�د وق�ع ف�ي ع�امي 
عقودا مع شركات عالمية لتطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص األولى  ۲۰۱۱و ۲۰۱۰

ملي�ون برمي�ل يومي�ا ف�ي غض�ون الس�نوات الس�ت المقبل�ة، ) ۱۱(والثانية، لرفع سقف اإلنتاج إل�ى 
مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول األخ�رى بالجه�د ال�وطني، ) ۱۲(والى 

وتركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبي�رة تق�ع جن�وب الع�راق، كم�ا ت�م اإلع�الن 
عن جولة التراخيص الثالثة لتطوير ثالثة حقول غازية هي عكاز في الرم�ادي، والمنص�ورية ف�ي 

 .سيبة في البصرة  ديالى، وال
فأن��ه وم���ن الم��رجح أن تس���تمر ص��ناعة ال���نفط والغ��از ف���ي ج��ذب مس���تويات  ،وم��ن جان��ب آخ���ر

الع���راق يمتل���ك  ي���زال حي���ث الكبي���رة م���ن النش���اط التج���اري األجنب���ي ف���ي المس���تقبل القري���ب 
  .حقول واسعة غير مستخرجة من النفط والغاز، والتي تتطلب استثمارات كبيرة لتنميتها

 

 

 



 

  
 

۸۱ 
 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق 

      

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق   

يبين مؤشرات عن قطاع النفط والغاز) ۹(رقم جدول   

برميل مليار۱٤٤ االحتياطات النفطية المثبتة  

مليار برميل ۲۱٥ االحتياطات النفطية غير المثبتة  

ليون قدم مكعب يتر ۹۸ احتياطات الغاز المثبتة  

تريليون قدم مكعب  ۳۱ احتياطات الغاز المقدرة المحتملة  

۲۰۱٤النفط  إنتاج يوم/ برميل  الف ۳۱۱۳   

۲۰۲۰المستهدف اإلنتاج يوم/ مليون برميل  ۸   

۲۰۱٤صادرات النفط  يوم/ برميل  الف ۲٥۱۸   

 ۲٦/۳/۲۰۱٥في  ۸۹۹وزارة النفط العراقية بموجب الكتاب المرقم : المصدر 

 : النفط 

حق���ل  ۷۱ملي���ار برمي���ل م���ن االحتياط���ات المثبت���ة ف���ي الع���راق مكتش���فة ف���ي  ۱٤٤هن���اك 
م����ن االحتياط����ات % ۷٥يق����ارب م����ن  حق����ل فق����ط ط����ورت بش����كل حقيق����ي وان م����ا ۲۷منه����ا 

الثابت��ة مترك��زة ف��ي ع��دة حق��ول كبي��رة ف��ي الجن��وب الش��رقي م��ن ال��بالد ق��رب الح��دود العراقي��ة 
 .شمالي قرب كركوك واقعة في الجزء ال إضافية% ۲۰مع  وإيرانمع الكويت 

 :الغاز

االحتياط����ات لي����ون ق����دم مكع����ب م����ن يتر ۹۸غن����ي بالغ����از الطبيع����ي ب����ـ  أيض����االع����راق 
 .تريليون قدم مكعب من االحتياطات المحتملة  ۳۱المثبتة وما يقارب 

  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۲  

      

 توزيع وتصدير النفط والغاز  أنابيبخطوط 

تت�����وفر بن�����ى تحتي�����ة واس�����عة م�����ن خط�����وط 
وهن���اك ) مي���ل ٤۳٥۰(م���ن  أكث���ربط���ول  األنابي���ب

رئيس�����ية ت�����ربط الع�����راق  أنابي�����بثالث�����ة خط�����وط 
بالمملك�����ة العربي�����ة الس�����عودية وتركي�����ا وس�����وريا 

س���تراتيجي والراب���ع يمت���د داخلي���ا يس���مى ب���الخط اال
ال����ذي يمت����د م����ن البص����رة جنوب����اً ال����ى كرك����وك 

الي��ومي  اإلنت��اج أرب��اعش��ماالً حي��ث يص��در ث��الث 
 تقريب����ا م����ن مين����اء نف����ط البص����رة ف����ي الجن����وب

الش��مالي الممت��د م��ن  األنابي��بوالمتبق��ي عب��ر خ��ط 
 .كركوك الى ميناء جيهان التركي

 والتوزيع والتصدير اإلنتاج

ف�����ي الوق�����ت ال�����ذي يط�����ور الع�����راق بنيت�����ه 

ويتج�����ه نح�����و توس�����يع نط�����اق العملي�����ات  التحتي�����ة

ف�����ي المج�����ال النفط�����ي والتوج�����ه نح�����و  اإلنتاجي�����ة

والتوزي��������ع  اإلنت��������اجاالس��������تثمار ف��������ي مج��������ال 

 األداءط����اع ال����نفط لالرتق����اء بواق����ع والتص����دير لق

ه���ذا التوج���ه س���يدفع م���ن  أنللقط���اع الم���ذكور كم���ا 

 أنابي���بعل���ى ط���ول  ةمطلوب��� أخ���رىتوجي���ه االس���تثمارات نح���و مج���االت  إل���ى أخ���رى ةناحي���

مين���اء جيه���ان  إل���ىالتص���دير م���ن كرك���وك  وأنابي���بالتص���دير وخصوص���ا ف���ي مين���اء البص���رة 

جدي�����دة ل�����ربط  أنابي�����باالحتياج�����ات ف�����ي الجن�����وب واس�����عة وتش�����مل خط�����وط  إنالترك�����ي ، 

وهن����اك . مراف����ق خ����زن وتوس����يع المين����اء وإنش����اءالمص����افي  إل����ىالمنتج���ات م����ن آب����ار ال����نفط 

 أخ����رىالكثي����ر م����ن الدراس����ات لتط����وير البن����ى التحتي����ة للس����ماح للع����راق ب����ان يص����بح م����رة 

 أنم���ن اج���ل  أوس���عللغ���از بن���ى تحتي���ة  إنش���اءال���ذي يتطل���ب  األم���رمص���درا للغ���از الطبيع���ي 

 . األوربية األسواقيغذي لتركيا  إلى يصل أنابيبخط  الغاز إلىيتمكن العراق من ضخ 
 

  



 
 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۳

 الفرص االستثمارية في قطاع النفط والغاز      

وص���ادرات ال���نفط عل���ى م���دى الس���نوات  إنت���اجوزارة ال���نفط خط���ط طموح���ة لرف���ع  أعلن���ت
القادم����ة باالعتم����اد عل����ى المش����اركة واالس����تثمارات المباش����رة كوس����يلة رئيس����ية لتحقي����ق ه����ذا 

 .الهدف من خالل جوالت التراخيص النفطية التي تعلنها الوزارة 
 

 المصافي والنفط والغازالمشاريع االستثمارية في قطاع 

 سعة التصميم اسم المشروع ت
 )برميل(

استثمار ام  الجهة المتعاقدة
 تمويل

 الموقع

 كركوك SHAW BOO ۱٥۰ مصفى كركوك ۱

مصفى (مشروع متكامل  ۲
 )حقل النفط+الناصرية 

۳۰۰ Foster 
wheeler 

 :يوجد خيارين 

 تمويل   -۱
 EPCو

 تمويل  -۲
واستثمار 

 EPCو

 ناصرية

جديدة في  CDU٤/وحدات ل ۳
 مصفى البصرة 

سوف يتم تقديم  ۷۰
قبل  دراسة ما

الجدوى من قبل 
مديرية الدراسات 

 SRCو

 بصرة EPCتمويل و 

 KHT ۱٤وحدة  -

 NHT ۳۰ وحدة 

- NAPTHAsplitter  ۳۰ 

 CCR ۱۸وحدة 

 ٦  isomerizationوحدة  -

 DHT ۱٤وحدة 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۸٤  

      

مشروع تجهيز مياه البحر  ٤
 المشترك

 ۷،٥الطور األول 
يوم والطور / برميل 

الثاني أكثر من 
مليون برميل  ٥،۱۲

 يوم /

CH۲M 
HILL/USA 

استثمار ام 
 تمويل

HGFWVM 

أنبوب تصدير النفط الخام من  ٥
البصرة إلى العقبة في األردن 

)٥٦( 

مليون  ۱
 اليوم/برميل

SNC-
LAVALIN/C

anada 

–البصرة  استثمار
 انبار

خط األنابيب البحري  ٦
)٤)٤،٥۸ " 

مليون  ٦،۱
 لكل خطاليوم /برميل

اإلعالن عن 
استشاري للتجهيز 

 SOCمع 

 البصرة تمويل

او  ۳م٥۸۰۰۰*۸ )للنفط الخام(صهريج الفاو  ۷
 P۳م ٥۸۰۰۰*۱٦

التجهيز من قبل 
SOC 

 البصرة تمويل

للنفط ( tubaتوسيع صهريج  ۸
 )الخام

 البصرة تمويل-  ۳م ٦٦۰۰۰*۸

للنفط (صهريج بن عمر  ۹
 الخط )الخام

المرحلة األولى 
P۳م ٦٦۰۰۰*۲۲

P 
المرحلة الثانية 

 P۳م ٦٦۰۰۰*۱۱

 البصرة تمويل- 

الخط الوطني الثاني لنقل الغاز  ۱۰
 "٤۸الجاف 

۱۳٥۰ 
MMSCF/D 

 –البصرة  تمويل- 
 صالح الدين

 :خط االنابيب الشرقي  ۱۱

بغداد –البصرة (
 –البصرة  -) LPGمنتجات
ميسان ) (الوقود" ۱٤ميسان 

 )GO  +KE"۱۲بغداد  –

 –بصرة  تمويل -  
 بغداد

للمنتجات (صهريج توبا  ۱۲
 )البترولية

P۳م ۲۰۰۰۰*٤
P  وقود

P۳م ۲۰۰۰۰*۲
P 
GAS OIL   

 ۳م ۲۰۰۰۰*۲
 كيروسين

تم اكمال دراسة 
الجدوى من قبل 
شركة استشارية 

وزارة / هندسية 
 النفط

 البصرة تمويل



 

  
 

۸٥ 
 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق 

      

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق   

منصة للمنتجات البترولية  ۱۳
 ضمن ميناء الفاو الكبير

/ برميل  ۳۲۰۰۰۰
 اليوم تصدير 

مليون  ۳۲۰۰۰۰
اليوم / برميل 

 استيراد

TECHNITAL
/ Italian 

 البصرة تمويل 

 
1T*1T ۱٤/۲/۲۰۱٦والمؤرخ في  ٥۳۱۳وزارة النفط كتابهم المرقم /  المصدر 

 

  



 
 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۸٦

 حسب المحافظات النفطجدول بالفرص االستثمارية المتاحة في قطاع 

 
 
 

االرض المخصصة  الصناعات المقترحة اسم المشروع ت
 للمشروع

 الموقع

مصفى ومعمل  مصفى نفط  .۱
 بتروكيمياويات متكامل

حسب / قضاء بدرة 
 حاجة المشروع

 واسط

مصفى ومعمل  مصفى الوسط  .۲
 بتروكيمياويات متكامل

ناحية / دونم ٤۰۰۰
 جرف النصر

 بابل

مصفى ومعمل  مصفى الكفل  .۳
 بتروكيمياويات متكامل

 بابل ناحية الكفل



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۷  

      

 قطاع الكهرباء -۲
 

يق���دم قط���اع الكهرب���اء ف���ي 
الع���راق فرص���اً اس���تثمارية 
جذاب������������ة للمس������������تثمرين 
. المحلي����������ين واألجان����������ب

تمتل����ك الحكوم����ة خطط����اً و
طموح����ة م����ن أج����ل زي����ادة 
ق���درة القط���اع ع���ن طري���ق 
تحفي�����ز المس�����تثمرين ف�����ي 
ه��������ذا القطــــ��������ـاع ف��������ي 
مجـــــــ����ـال البنــــــــــ����ـاء 

 . والتشـــــغيل والتجهيز
س���عت وزارة الكهـ���ـرباء لتفعي���ل دور القط���اع الخ���اص ف���ي مج���االت ع���دة منه���ا التموي���ل 

. فاعلي���ة ق���درة التولي���د اإلض���افية الت���ي تحتاجه���ا ال���بالدبرف���ع  واإلس���هامواإلنش���اء الس���ريع 
بس��بب الطل��ب المتزاي��د م��ن  األخي��رةلق��د نم��ا الطل��ب المحل��ي بش��كل متزاي��د ف��ي الس��نوات 

 أنحي���ث . قب���ل األس���ر بش���كل أساس���ي، فه���ي المس���تهلك األساس���ي للكهرب���اء ف���ي الع���راق
م���ن قب���ل األس���ر للكهرب���اء مم���ا يجبره���ا  ةش���بكة الكهرب���اء ال تلب���ي االحتياج���ات المطلوب���

عل���ى دف���ع مب���الغ طائل���ة للحص���ول عل���ى الكهرب���اء المول���دة ذاتي���اً أو المول���دة ع���ن طري���ق 
 .القطاع الخاص

ت��درك ال��وزارة أن قل��ة الكهرب��اء ف��ي الوق��ت الح��الي ه��ي الع��ائق الم��الزم لالس��تثمار ف��ي 
ج����ل التن����وع وم����ن ث����م تع����د زي����ادة تولي����د الكهرب����اء أساس����ية م����ن أ. كاف����ة القطاع����ات

 اإلجم���اليوبلغ���ت نس���بة مس���اهمة ه���ذا القط���اع ف���ي الن���اتج المحل���ي . االقتص���ادي لل���بالد
 %).۱،۱( ۲۰۱٥الثابتة لعام  باألسعار

 . ۲۰۱٦واط عام ألف ميكا ) ۲۰(تكون بحدود  أنوالمخطط للشبكة الكهربائية 
  



 

  
 

۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق ۸۸  

    
 

 

 *الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء
 قائمة المشاريع للمحطات الحرارية والغازية المستقبلية والمتوقع دخولها 

۲۰۲۰-۲۰۱۸لالعوام   

السعة الكلية  اسم المشروع ت
 ميكاواط

  المحافظة سنوات التنفيذ

مشروع استبدال محطة   .۱
الجنوب البخارية 

 )۱٦۰*۳(بغداد

على ان يتم تنفيذ  ٤۸۰
المشروع لفترة اقصاها   

۲۰۱۸ 

 بغداد

الخيرات البخارية   .۲
)٤*۳۰۰( 

على ان يتم تنفيذ  ۱۲۰۰
المشروع لفترة اقصاها   

۲۰۲۰  

 بغداد

مشروع اليوسفية البخارية   .۳
)۲*۲۱۰( 

على ان يتم تنفيذ  ٤۲۰
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۱۹ 

 بغداد

توسع محطة الرشيد الغازية   .٤
 واط. م ۲٥۰)= ۱۲٥*۲(

على ان يتم تنفيذ  ۲٥۰
اقصاها المشروع لفترة 

۲۰۱۹ 

 بغداد

مشروع الحيدرية المنحة   .٥
)+ ۱٦۰(الدورة البسيطة 

اضافة الدورة المركبة 
)۱٦۰( 

على ان يتم تنفيذ  ۳۲۰
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۱۹ 

 االشرف النجف

) الشنافية(الديوانية البخارية   .٦
)۳*۳۳۰( 

على ان يتم تنفيذ  ۹۹۰
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۲۰ 

 الديوانية

استبدال بيجي مشروع   .۷
 )۲۰۰*٦(البخارية 

على ان يتم تنفيذ  ۱۲۰۰
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۱۹ 

 صالح الدين 

على ان يتم تنفيذ  ۷۰۰ )۳٥۰*۲(العمارة البخارية   .۸
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۲۰ 

 ميسان



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۹  

      

الناصرية البخارية   .۹
)۲*۳۰۰( 

على ان يتم تنفيذ  ٦۰۰
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۲۰ 

 ذي قار

توسع المسيب البخارية   .۱۰
)۲*۳۰۰( 

على ان يتم تنفيذ  ٦۰۰
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۱۹ 

 بابل

توسع الهارثة البخارية   .۱۱
)۲*٦۱۰( 

على ان يتم تنفيذ  ۱۲۲۰
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۱۸ 

 البصرة

على ان يتم تنفيذ  ۱٤۰۰ )۳٥۰*٤(االنبار البخارية   .۱۲
المشروع لفترة اقصاها 

۲۰۲۰ 

 االنبار

   ۹۳۸۰ المجمــــوع

 

 

 

  



 

  
 

۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق ۹۰  

    
 

 

تحويل المحطات الغازية ذات الدورة البسيطة إلى محطات غازية المركبة قائمة المشاريع ل
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸ لألعواموالمتوقع دخولها 

 

السعة  اسم المشروع ت
الكلية 

 واط ميكا

   المحافظة سنوات التنفيذ

 ۱/تحويل محطة الصدر   .۱
الغازية إلى الدورة المركبة 

)۲*۱٦۰+(۱٦۰=٤۸۰ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱٦۰
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 بغداد

 ۲/تحويل محطة الصدر   .۲
الغازية إلى الدورة المركبة 

)۲*۱٦۹+(۱٦۹=٥۰۷ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱٦۹
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 بغداد

تحويل محطة القدس الغازية   .۳
إلى الدورة المركبة 

)٤*۱۲٥+(۲٥۰=۷٥۰ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۲٥۰
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 بغداد

تحويل محطة جنوب   .٤
الغازية إلى الدورة  ۱/بغداد

 ۱۲٥)+۱۲٥*۲(المركبة 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱۲٥
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 بغداد

تحويل محطة كربالء   .٥
الغازية إلى الدورة المركبة 

)۲*۱۲٥+(۱۲٥=۳۷٥ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱۲٥
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 كربالء المقدسة

تحويل محطة النجف الغازية   .٦
إلى الدورة المركبة 

)۲*۱۲٥+(۱۲٥=۳۷٥ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱۲٥
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 النجف االشرف

 ۱/تحويل محطة الحيدرية   .۷
الغازية إلى الدورة المركبة 

)٤*۱۲٥+(۲٥۰=۷٥۰ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۲٥۰
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 النجف االشرف

تحويل محطة الحلة الغازية   .۸
إلى الدورة المركبة 

)۲*۱۲٥+(۱۲٥=۳۷٥ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱۲٥
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 بابل



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۱  

      

تحويل محطة الديوانية   .۹
الغازية إلى الدورة المركبة 

)٤*۱۲٥+(۲٥۰=۷٥۰ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۲٥۰
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 الديوانية

تحويل محطة المنصورية   .۱۰
الغازية الى الدورة المركبة 

)٤*۱۸۲+(۳٦٤ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۳٦٤
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 ديالى

تحويل محطة كركوك   .۱۱
الغازية إلى الدورة المركبة 

)۲٦٥+۲۹۲+(۲۷۸ 

على ان يتم تنفيذ المشروع  ۲۷۸
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 كركوك

تحويل محطة الدبس الغازية   .۱۲
إلى الدورة المركبة 

)۲*۱٦۹+(۱٦۹  

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱٦۹
 ۲۰۱۹ أقصاهالفترة 

 نينوى

تحويل محطة القيارة الغازية   .۱۳
الى الدورة المركبة 

)٦*۱۲٥+(۳۷٥ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۳۷٥
 ۲۰۱۹ أقصاهالفترة 

 نينوى

تحويل محطة عكاز الغازية   .۱٤
الى الدورة المركبة 

)۲*۱۲٥+(۱۲٥ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱۲٥
 ۲۰۱۹ أقصاهالفترة 

 االنبار

تحويل محطة بيجي الغازية   .۱٥
إلى الدورة المركبة 

)٦*۱٦۹+(٥۰۷ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ٥۰۷
 ۲۰۱۹ أقصاهالفترة 

 صالح الدين

محطة العمارة تحويل   .۱٦
الغازية إلى الدورة المركبة 

)٤*۱۲٥+(۲٥۰=۷٥۰ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۲٥۰
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 ميسان

تحويل محطة خور الزبير   .۱۷
الغازية إلى الدورة المركبة 

)۲*۱۲٥ + (۱۲٥ 

يتم تنفيذ المشروع  إنعلى  ۱۲٥
 ۲۰۱۸ أقصاهالفترة 

 البصرة

   ۳۷۷۲ المجمــوع

 
 ۱۳/۱/۲۰۱٦والمؤرخ في  ۳/۲٤۱۳بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم  •

 



 

  
 

 ۲۰۱٦للعراق  االستثماريةالخارطة  ۹۲

      

 قطاع االتصاالت -۳
الس���لكية (ش���هد قط���اع االتص���االت 

ف���������ي الس���������نوات ) والالس���������لكية
األخي������رة نم�������واً جوهري�������اً ف�������ي 
االس������تثمار األجنب������ي المباش������ر، 
خصوص�����اً ف�����ي تقني�����ات اله�����اتف 
النق����ال واإلنترن����ت، ويع����زى ه����ذا 
بدرج���ة كبي���رة إل���ى وج���ود جه���از 
تنظيم����ي مس����تقل وانفت����اح متج����دد 

اح���د  إن. عل���ى الش���ركات األجنبي���ة
قط�����اع ف�����ي  ةالتط�����ورات المهم�����

 إذاالتص���االت ف���ي الع���راق ك���ان تط���وير ش���بكات االتص���ال الس���لكي والالس���لكي المحل���ي 
 األرض���يةلتغيي���ر س���وق الخط���وط  ةكبي���ر إمكاني���ةش���بكات االتص���ال الالس���لكي تمل���ك  أن

جان��ب  إل��ى ةالقديم�� األرض��يف��ي الع��راق فه��ذه الش��بكات تق��دم ك��ال م��ن خ��دمات اله��اتف 
زب����ائن قط����اع االتص����االت دون  إل����ىخدم����ة االنترن����ت ذات نط����اق الت����ردد الع����ريض 

 .ةهولأالم ةتمديد الكابالت عبر مناطق المدين إلىاالضطرار 
م���ع ش���ركات  ۲۰۰٦ف���ي ع���ام  ةالعراقي��� ةتعاق���دت الحكوم��� 

م�����ن القط�����اع الخ�����اص لتق�����ديم ش�����بكات االتص�����ال  ةمختلف�����
البيان��ات مع���ا،  وإرس��الالس��لكي الت��ي تق��دم خ���دمتي الص��وت 

ف����ي نف����س الع����ام  واإلع����المكم����ا منح����ت هيئ����ة االتص����االت 
م���ن اج���ل  إقليمي���ةوثالث���ة ت���راخيص  ةثالث���ة ت���راخيص وطني���

الت����راخيص ، تق����ديم خ����دمات االتص����ال الالس����لكي المحل����ي
ت��دوم عش��ر س��نوات  أنعل��ى الص��عيد ال��وطني يمك��ن  ةالثالث��
خم��س س��نوات ف��ي ح��ين  إل��ىفت��رة تص��ل تمدي��د ل إمكاني��ةم��ع 

م���اني أن ت���دوم ثيمك���ن  اإلقل���يمالت���راخيص عل���ى ص���عيد  أن
 .سنوات

إل����ى  ۲۰۱٤-۲۰۱۰ألع���وام لتش���ير خط���ة التنمي���ة الوطني���ة 
ملي����ون مس���تخدم لله����اتف النق���ال ف����ي  ۱٥وج���ود أكث����ر م���ن 

بالنس���بة للعدي���د م���ن مم���ا يش���ير إل���ى مقبولي���ة . ۲۰۰۸ع���ام 
األس��ر العراقي���ة، م���ع تخط���يط الحكوم��ة بعم���ل تغطي���ة بنس���بة 

وح����اً للش����ركات باإلض����افة إل����ى ذل����ك، ظ����ل الس����وق مفت. ۲۰۱٤بحل����ول ع����ام % ۱۰۰
األجنبي���ة لزي���ادة المنافس���ة المحلي���ة وتنافس���ية األس���عار، 

م����ن ث����الث ش����ركات رئيس����ية  أكث����رحي����ث أن هن����اك 
  .عاملة في مجال الهاتف النقال في البالد حالياً 

يع������د قط������اع االتص������االت واح������داً م������ن القطاع������ات 
الناجح���ة فيم���ا يخ���ص الع���راق ف���ي فت���رة م���ا بع���د ع���ام 

أكث����ر اس����تقراراً وم����ع وج����ود وض����ع أمن����ي . ۲۰۰۳
وق�����وانين أفض�����ل وس�����وق متح�����رر بالكام�����ل تك�����ون 
األوض������اع مناس������بة أكث������ر الجت������ذاب المزي������د م������ن 
االس�������تثمارات لك�������ل م�������ن المس�������تثمرين المحلي�������ين 

 .واألجانب
 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۳  

      

1الفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت TP0F

• 
 

تس�����ويق س�����لة كامل�����ة م�����ن خ�����دمات االتص�����االت  .۱

 Accessواالنترني������ت عب������ر ش������بكات ال������ـ 

Network ) المكالم�����������ة الفديوي�����������ة، ص�����������وت

وبيان�����ات، قن�����وات تلفزيوني�����ة عالي�����ة الج�����ودة ، 

 ) ألعاب

االس�������تثمار بالكاب�������ل الض�������وئي الممت�������د م�������ن  .۲

الجن����������وب لتق����������ديم خ����������دمات  إل����������ىالش����������مال 

 .االتصاالت واالنترنيت 

ي������تم العم������ل حالي������اً عل������ى ج������رد األراض������ي والبناي������ات الخاص������ة بالش������ركات  .۳

منه���������ا وعرض���������ها  اإلمكاني���������ةالعام���������ة التابع���������ة لل���������وزارة لغ���������رض بي���������ان 

 .لالستثمار

دولي�������ة (تس�������ويق خ�������دمات االتص�������االت واالنترني�������ت عب�������ر المناف�������ذ البري�������ة  .٤

 .والبحرية ) ومحلية 

ت�������امين وتحس�������ين وتط�������وير المنظوم�������ات األمني�������ة ف�������ي مج�������ال االتص�������االت  .٥

 .والحماية االلكترونية

التع�����اون م�����ع القط�����اع الخ�����اص لخدم�����ة التع�����امالت المالي�����ة م�����ن خ�����الل أجه�����زة  .٦

اف اآلل��������ي واس��������تخدام البطاق��������ات االئتماني��������ة فض��������الً ع��������ن إمكاني��������ة الص��������ر

االس������تفادة م������ن أجه������زة ومك������ائن الطباع������ة الحديث������ة لخدم������ة كاف������ة مج������االت 

 .اإلعالن والدعاية والمطبوعات 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 ۱/۲/۲۰۱٦في  ۹/٦۷٤حسب كتاب وزارة االتصاالت  •



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹٤  

      

 والبيئة قطاع الصحة -٤
 

يع��د الع��راق خ��الل عق��دي الس��بعينات والثمانين���ات م��ن الق��رن الماض��ي واح��داً م��ن ال���دول 
ولك�����ن العقوب�����ات   إفريقي����اوش�����مال  األوس�����طالمتقدم����ة ف�����ي الرعاي����ة الص�����حية ف�����ي الش����رق 

ت����دهور النظ����ام  إل����ى أدتاالقتص����ادية الت����ي فرض����ت عل����ى الع����راق ف����ي فت����رة التس����عينات 
 .الصحي

الحكوم���ة ف���ي ع���راق الي���وم تعم���ل عل���ى تغيي���ر الواق���ع الص���حي وتحس���ين نوعي���ة الرعاي���ة 
النظ���ام  بإع���ادةالص���حية عب���ر االس���تثمار ف���ي التعل���يم والت���دريب والبن���ى التحتي���ة حي���ث التزم���ت 

ف���ي ه���ذا القط���اع م���ن خ���الل زي���ادة تخصيص���ات وزارة  إقليم���يمكانت���ه كرائ���د  إل���ىالص���حي 
 أولوي����اتف����ي  أساس����يتح����ول  إل����ىالص����حة ف����ي الموازن����ة العام����ة للدول����ة، وه����و م����ا يؤش����ر 

 ۱٦۰۹مستش���فى وبح���دود  ۳٦۰م���ن  أكث���ره���ذا القط���اع الحي���وي وهن���اك  إل���ىالحكوم���ة بالنس���بة 
م����ن العي����ادات الطبي����ة  اآلالفمؤسس����ة ص����حية متوزع����ة عل����ى كاف����ة المحافظ����ات وعش����رات 

 .الخاصة 
كبي���رة ض���من مؤش���رات التنمي���ة ومؤش���رات  أهمي���ةالش���ك ان المؤش���رات الص���حية له���ا 

مس���توى المعيش���ة وللص���حة عالق���ة وثيق���ة ببن���اء الق���درات البش���رية وم���ن المعل���وم ان الحال���ة 
. الص���حية للس���كان ف���ي أي بل���د ه���ي عنص���ر ج���وهري ف���ي التنمي���ة االقتص���ادية ف���ي ذل���ك البل���د

الع���راق تت���ولى وزارة الص���حة المهم���ة الرئيس���ية ف���ي تحدي���د المس���توى الص���حي والعناي���ة  وف���ي
، س���ات الص���حية المختلف���ة التابع���ة له���اض���من منظوم���ة كبي���رة م���ن المستش���فيات والمؤس ب��اإلفراد

 .الخاصةاألهلية والعيادات الطبية القطاع الخاص المتمثل في المستشفيات  إلى إضافة
 

س واق���ع ح���ال ه���ذا النش���اط المه���م والتط���ور ال���ذي ش���هده المؤش���رات الص���حية الت���ي تعك���
 :هذا القطاع 
مستش����فى ) ۳٦۰) ( واألهل����يالحك����ومي (بل����غ ع����دد المستش����فيات ف����ي الع����راق  •

المراك����ز الص����حية فق����د بلغ����ت خ����الل الم����دة  إع����داد، أم����ا  ۲۰۱۳لغاي����ة ع����ام 
 ).كردستان  إقليمماعدا (مركز ) ۱٦۰۹(المذكورة 

الحك���ومي (الع���املين ف���ي المستش���فيات والمؤسس���ات الص���حية  األطب���اءق���در ع���دد  •
طبي���ب وطبيب���ة ف���ي ح���ين ان���ه بل���غ ) ۲۰٤۸۰( إل���ى ۲۰۱۱ف���ي س���نة )  واألهل���ي
 ).كردستان إقليمماعدا (طبيب وطبيبة ) ۱۹۷۳۸( ۲۰۱۰في عام 

 
  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹٥  

      

 الفرص االستثمارية في قطاع الصحة
 المحافظة نوع الفرص االستثمارية اسم المشروع ت 

مركز ۱۲(بناية  ۱٥) سرير٤۰۰(عام سعة مستشفى   .۱
مركز صحي نموذجي ، مركز ) ۱( صحي رئيسي

 بناية القطاع ۱) تخصصي طب أسنان

 إنشاء جديد

 

  

مدينة بسماية /الرصافة/بغداد
 السكني

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية  .۲
 والرصافة

 الكرخ/ بغداد  إنشاء جديد )سرير ٥۰( العربي في الكرخ مستشفى الطفل   .۳

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )٤ – ۳(معمل األدوية والمستلزمات الطبية عدد   .٤ 
 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )۲(مستشفى الخصوبة والعقم عدد   .٥
 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )۲(مستشفى تخصصي للعيون عدد   .٦
 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )۱(مستشفى تخصصي لجراحة القلب عدد   .۷
 والرصافة

مدينة بسماية /الرصافة/بغداد إنشاء جديد مستشفى تخصصي لجراحة التجميل  .۸
 السكني

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )۳ – ۲(معامل أوكسجين طبي عدد   .۹
 والرصافة

 الكرخ/ بغداد  إنشاء جديد )۲(مدينة طبية متكاملة عدد   .۱۰

 
بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )سرير ٥۰(مستشفيات عامة بسعة  ٤  .۱۱

 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد فما فوق) سرير ۲۰(مراكز طبية متخصصة بسعة  ٤  .۱۲
 والرصافة

إدارة وتشغيل التؤامة مع الشركات العالمية في مجال   .۱۳
المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة واستقدام 
الفرق الطبية للعمل في المؤسسات الصحية والمراكز 

 التخصصية

إبرام تعاقدات مع شركات 
متخصصة لغرض فتح 
مستشفيات داخل العراق 
ونقل تجربتهم في هذا 

 المجال

بغداد في جانبي الكرخ 
 والرصافة



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹٦  

      

والمؤسسات الصحية الحكومية عرض بعض المستشفيات   .۱٤
 الفائضة عن الحاجة كفرص استثمارية

اب�������رام تعاق�������دات م�������ع 
ش��������ركات متخصص��������ة 
لغ���رض ف���تح مستش���فيات 
داخ������ل الع������راق ونق������ل 
تج��������ربتهم ف��������ي ه��������ذا 

 المجال

بغداد في جانبي الكرخ 
 والرصافة

 بابل إنشاء جديد )۱(فما فوق العدد ) سرير ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۱٥

 بابل إنشاء جديد )۱(لجراحة القلب واألوعية عدد  مركز متخصص  .۱٦

 بابل إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۱۷

 بابل إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .۱۸

 بابل إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .۱۹

 بابل إنشاء جديد )۱(السرطانية عدد مركز متخصص لمعالجة األمراض   .۲۰

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۲۱
 )۱(عدد 

 بابل إنشاء جديد

 بابل إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .۲۲

 بابل إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .۲۳

 ديالى إنشاء جديد )۱(معمل أوكسجين طبي عدد   .۲٤

 ديالى إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۲٥

 ديالى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية عدد   .۲٦

 ديالى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۲۷

 ديالى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .۲۸

 ديالى إنشاء جديد )۱(لجراحة وأمراض العيون عدد  مركز متخصص  .۲۹

 ديالى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .۳۰

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۳۱
 )۱(عدد 

 ديالى إنشاء جديد

 ديالى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .۳۲

 ديالى إنشاء جديد )۱(متكاملة عدد مدينة طبية   .۳۳



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۷  

      

 ديالى إنشاء جديد )۱(معمل أوكسجين طبي عدد   .۳٤

 واسط إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۳٥

 واسط إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية  عدد   .۳٦

 واسط إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۳۷

 واسط إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .۳۸

 واسط إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .۳۹

 واسط إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .٤۰

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .٤۱
 )۱(عدد 

 واسط إنشاء جديد

 واسط إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .٤۲

 واسط إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .٤۳

 واسط إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .٤٤

 كركوك إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .٤٥
  إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية  عدد   .٤٦

 كركوك إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .٤۷ 

 كركوك إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .٤۸

 كركوك إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .٤۹

 كركوك إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .٥۰

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .٥۱
 )۱(عدد 

 كركوك إنشاء جديد

 كركوك إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .٥۲

 كركوك إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .٥۳

 كركوك إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .٥٤

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .٥٥

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية  عدد   .٥٦

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .٥۷



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۸  

      

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .٥۸

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .٥۹

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .٦۰

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .٦۱
 )۱(عدد 

 كربالء المقدسة إنشاء جديد

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .٦۲

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .٦۳

 كربالء المقدسة إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .٦٤

 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .٦٥

 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية  عدد   .٦٦
 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .٦۷

 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .٦۸

 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .٦۹

 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(السرطانية عدد مركز متخصص لمعالجة األمراض   .۷۰
 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .۷۱
 النجف االشرف إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .۷۲
 البصرة إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .۷۳
 البصرة إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۷٤
 البصرة إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۷٥
 البصرة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۷٦
 البصرة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .۷۷
 البصرة جديدإنشاء  )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .۷۸
 البصرة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .۷۹

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۸۰
 )۱(عدد 

 البصرة إنشاء جديد

 البصرة إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .۸۱

 البصرة إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .۸۲

 البصرة إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .۸۳



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۹  

      

 ميسان إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۸٤

 ميسان إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية  عدد   .۸٥

 ميسان إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۸٦

 ميسان إنشاء جديد )۱(األنابيب عدد  مركز متخصص للعقم وأطفال  .۸۷

 ميسان إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .۸۸
 ميسان إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .۸۹

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۹۰
 )۱(عدد 

 ميسان إنشاء جديد

 ميسان إنشاء جديد )۱(التجميل العدد مركز متخصص لعمليات   .۹۱

 ميسان إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .۹۲

 ميسان إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .۹۳

 الديوانية إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۹٤

 الديوانية إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب  واألوعية  عدد   .۹٥
 الديوانية إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۹٦

 الديوانية إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .۹۷

 الديوانية إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .۹۸

 الديوانية إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .۹۹

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۱۰۰
 )۱(عدد 

 الديوانية إنشاء جديد

 الديوانية إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .۱۰۱

 الديوانية إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .۱۰۲

 الديوانية إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .۱۰۳

 ذي قار إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۱۰٤

 ذي قار إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية  عدد   .۱۰٥

 ذي قار إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۱۰٦

 ذي قار إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .۱۰۷



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۰  

      

 ذي قار إنشاء جديد )۱(متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد مركز   .۱۰۸

 ذي قار إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .۱۰۹

)  الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۱۱۰
 )۱(عدد 

 ذي قار إنشاء جديد

 ذي قار إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .۱۱۱

 ذي قار إنشاء جديد )۱(طبية متكاملة عدد  مدينة  .۱۱۲

 ذي قار إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .۱۱۳

 المثنى إنشاء جديد )۱(سرير فما فوق العدد ) ٥۰(المستشفيات العامة سعة   .۱۱٤

 المثنى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة القلب واالوعية عدد   .۱۱٥
 المثنى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لألمراض النسائية العدد   .۱۱٦

 المثنى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب عدد   .۱۱۷

 المثنى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لجراحة وأمراض العيون عدد   .۱۱۸

 المثنى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية عدد   .۱۱۹

) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۱۲۰
 )۱(عدد 

 المثنى إنشاء جديد

 المثنى إنشاء جديد )۱(مركز متخصص لعمليات التجميل العدد   .۱۲۱

 المثنى إنشاء جديد )۱(مدينة طبية متكاملة عدد   .۱۲۲

 المثنى إنشاء جديد )۱(معامل أوكسجين طبي عدد   .۱۲۳

 ۱٤/۱/۲۰۱٦في  ۱۷۱حسب كتاب وزارة الصحة  •

  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۱  

      

28TP0F البيئةالفرص االستثمارية في قطاع 

• 

 وقع المشروعم اسم المشروع القسم ت 

قس���م مراقب���ة المي���اه  ۱
 والتربة 

مرك������������ز مراقب������������ة ورص������������د 
العواص�����ف الغباري�����ة والتص�����حر 
بأس��تخدام تقني���ات االستش��عار ع���ن 

 بعد 

منطق����������ة الف����������رات االوس����������ط  -أ

 ،باب����������ل  ،النج����������ف  ،ك����������ربالء(

 )المثنى ،القادسية 

 ،واس������ط (المنطق������ة الجنوبي������ة  -ب

 )البصرة ،ذي قار ،ميسان 

 

قس���م مراقب���ة وتقي���يم  ۲
االنش���طة الص���ناعية 

 والخدمية  

المراقب����������ة المس����������تمرة عل����������ى 
والدقائقي������ة  االنبعاث������ات الغازي������ة

لالنش������طة الص������ناعية والخدمي������ة 
 الملوثة للبيئة 

نتخب��������ة ي��������تم اختي��������ار أنش��������طة م
، مص���افي نف���ط ، محط���ات كهرب���اء(

ف����ي ) معام����ل س����منت ، مستش����فيات 
 بغداد والمحافظات االخرى

قس������������م مراقب������������ة  ۳
الكيمياوي���ات وتقي���يم 

 المواقع الملوثة 

 

معالج����ة المخلف����ات الناتج����ة ع����ن 
 االنشطة النفطية 

كاف���ة الحق���ول النفطي���ة ف���ي جمي���ع  -

 المحافظات

 المصافي النفطية -

الناتج����ة ع����ن انكس����ار  التس����ربات -

خط��������وط االنابي��������ب وخصوص��������اً 

 التربة الملوثة

فح����������ص الم����������واد الكيمياوي����������ة 
االطف��������ال واالص��������باغ ولع��������ب 

 المستوردة في المنافذ الحدودية

المناف������ذ الحدودي������ة ف������ي محافظ������ة 
البص����رة وميس����ان وواس����ط ودي����الى 
وتض�����اف اليه�����ا اي مناف�����ذ اخ�����رى 

 مستقبالً 

مراقب����������ة النفاي����������ات الخط����������رة 
والس�����يطرة عليه�����ا ف�����ي المناف������ذ 

 الحدودية

البري���ة والجوي���ة (المناف���ذ الحدودي���ة 
 ).والبحرية

الملوث���ة مش���روع معالج���ة المواق���ع 
 كيمياويا

جمي����������ع المحافظ����������ات العراقي����������ة 
وحس�������ب االولوي�������ه م�������ن حي�������ث 

 خطورة الموقع

                                                           
 ۱٦/۲/۲۰۱٦في  ٤۷حسب كتاب وزارة البيئة  •



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۲  

      

ت������������دوير النفاي������������ات  إع������������ادة
 االلكترونية والكهربائية 

اي موق����ع مط����ابق للتعليم����ات البيئي����ة 

ت���دوير  إع���ادةفيم���ا يخ���ص مش���اريع 

 .النفايات االلكترونية والكهربائية

قس��������م التغيي��������رات  ٤
ومراقب�����ة  المناخي�����ة

 نوعية الهواء 

تجهي����ز ونص����ب محط����ات ثابت����ة 
لقي������������اس الضوض������������اء ف������������ي 

 إقل������يمالمحافظ������ات كاف������ة ع������دا 
 كردستان

 إقل��������يمالمحافظ��������ات كاف��������ة ع��������دا 
 كردستان

تجهي����ز ونص����ب محط����ات ثابت����ة 
لقي���اس األش���عة غي���ر المؤين���ة ف���ي 

 بغداد والمحافظات

 بغداد والمحافظات

قس������������م تقني������������ات  ٥
 المعلومات 

 

تط���وير الموق���ع االلكترون���ي ع���ن 
طري�����������ق تق�����������ديم الخ�����������دمات 

 االلكترونية ومداولتها 

 مقر الوزارة /بغداد 

 
 



 

  
 

۲۰۱٦االستثمارية للعراق  الخارطة ۱۰۳  

      

 والبنى التحتية  اإلسكانقطاع  -٥

للس����كن دور مه����م م����ن وجه����ة 

 ل�����ألدوارالنظ�����ر االقتص�����ادية تبع�����ا  

المهم�����ة الت�����ي يلعبه�����ا ف�����ي تك�����وين 

رأس الم������ال الثاب������ت وف������ي تولي������د 

ال��دخول وف���رص العم���ل وم���ن خ���الل 

القطاعي���ة  األنش���طةاالرتباط���ات م���ع 

فتلج����ا العدي����د م����ن ال����دول  األخ����رى

 إل�����ىالت�����ي تتمت�����ع بف�����وائض مالي�����ة 

 أوكل���تكقط���اع من���تج وق���د  اإلس���كانقط���اع  إل���ىتعظ���يم دور ه���ذا القط���اع بمعن���ى آخ���ر النظ���ر 

ال���دور التمكين���ي ال���ذي يحق���ق نت���ائج  األجنب���يللقط���اع الخ���اص واالس���تثمار  العراقي���ةالحكوم���ة 

وف����ي معالج����ة  لإلس����كانالمؤهل����ة  األراض����يالس����كني وت����امين  اإلنت����اجملموس����ة ف����ي مج����ال 

مش���كلة العش���وائيات الس���كنية والتوس���ع ف���ي ص���ناعة م���واد البن���اء آخ���ذة بنظ���ر االعتب���ار مع���دل 

نم�����و الس�����كان ف�����ي الع�����راق وان هنال�����ك حاج�����ة لت�����أمين 

وح��دات س��كنية  تف��وق الملي��وني وح��دة س��كنية بحل��ول ع��ام 

ي����ة ه����ذه وتق����در مس����اهمة القط����اع الخ����اص ف����ي تلب ۲۰۱٥

تق���ارب مس���اهمة ه���ذا القط���اع ف���ي و% .۸٥الحاج���ة بح���دود 

 م��ا ۲۰۱٥الثابت��ة لع��ام  باألس��عار اإلجم��اليالن��اتج المحل��ي 

 %).۳(يقارب 

 اإلنت���اجيس���اهم ه���ذا القط���اع بخل���ق ف���رص كبي���رة ف���ي الطل���ب عل���ى الم���واد الداخل���ة ف���ي 

الوطني���ة  م���ن البطال���ة ف���ي الع���راق وان الهيئ���ة األكب���رامتص���اص الج���زء  إمكاني���ةفض���ال ع���ن 

عم���وم الع���راق  يملي���ون وح���دة س���كنية  ف��� إلنش���اءمش���روعها ال���وطني  أعلن���تلالس���تثمار ق���د 

وح���دة  أل���ف ۱۰۰م���ن ه���ذا المش���روع الكبي���ر ف���ي بن���اء  األول���ىوباش���رت فع���ال بتنفي���ذ المرحل���ة 

والمنف���ذ م���ن قب���ل ش���ركة ه���انوا الكوري���ة ) الس���كنية  ةمش���روع مدين���ة بس���ماي(س���كنية ف���ي بغ���داد 

 .وحدة سكنية لمحافظة بغداد ألف ۲۲٤ الجنوبية من مجموع

ض���من مش���روع يب��ين ع���دد الوح���دات الس��كنية الت���ي تحتاجه���ا ك��ل محافظ���ة  أدن���اهوالج��دول ف���ي 

  .اعتماداً على البيانات المتوفرة من وزارة التخطيطالمليون وحدة سكنية 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰٤  

      

 عدد الوحدات السكنية في كل محافظة

 عدد الوحدات السكنية اإلقليم/ المحافظة 

 وحدة ألف ٤٥ االنبار

 وحدة ألف ٥٤ بابل

 وحدة ألف ۲۲٤ بغداد

 وحدة ألف ۸۰ بصرة

 وحدة ألف ۳٥ ديوانية

 وحدة ألف ٤۳ ديالى

 وحدة ألف ۳۱ كربالء

 وحدة ألف ٤۰ كركوك

 وحدة ألف ۱٤۰ اقليم كردستان

 وحدة ألف ۳۱ ميسان

 وحدة ألف ۲۲ مثنى

 وحدة ألف ۳۷ نجف

 وحدة ألف ۱۰۱ نينوى

 وحدة ألف ۳۹ صالح الدين

 وحدة ألف ٥۸ ذي قار

 وحدة ألف ۳٦ واسط

 



 

  
 

۲۰۱٦االستثمارية للعراق  الخارطة ۱۰٥  

      

) الملي���ون وح���دة س���كنية(وتش���رف الهيئ���ة الوطني���ة لالس���تثمار عل���ى تنفي���ذ ه���ذا المش���روع 

المس����تثمرين  إل����ى األراض����يف����ي عم����وم محافظ����ات الع����راق م����ن خ����الل تس����هيل تخص����يص 

مص���رف الراف���دين، مص���رف (لعراقي���ة الحكومي���ة وبالتنس���يق م���ع مجموع���ة م���ن المص���ارف ا

 .لتنظيم العمليات المالية المتعلقة بالمشروع) ، والمصرف العراقي للتجارة الرشيد

 اإلس����تراتيجيةالهيئ����ة الوطني����ة لالس����تثمار العدي����د م����ن المش����اريع الس����كنية  اآلنوتنف����ذ 

 :منها

ويتض����من : ف����ي محافظ����ة بغ����داد) معس����كر الرش����يد س����ابقاً (مش����روع تط����وير ارض  •

وح����دة س����كنية  أل����فمدين����ة متكامل����ة الخ����دمات لح����والي س����بعين  إنش����اءالمش����روع 

 ). اإلحالةقيد ( مراكز رياضية وطبية وتجارية وترفيهية  إلى باإلضافة

 إنش���اءويتض���من  :مش���روع مدين���ة ض���فاف ك���ربالء ف���ي محافظ���ة ك���ربالء المقدس���ة •

بع��ض  إل��ى باإلض��افةوح��دة س��كنية  أل��ف أربع��ينمدين��ة متكامل��ة الخ��دمات تض��م نح��و 

ش�����ركة بل�����وم العقاري�����ة  إل�����ى إحالت�����هوال�����ذي ت�����م ( التجاري�����ة والترفيهي�����ة  المراك�����ز

 ).وشركة الحنظل الدولية اإلماراتية

 أل���فتض���من بن���اء ح���والي ثالث���ين ت:  مش���روع مدين���ة المس���تقبل ف���ي محافظ���ة بغ���داد •

 إل���ى إحالت���هوال���ذي ت���م (  الخ���دمات الملحق���ة بالمش���روع إل���ى باإلض���افةوح���دة س���كنية 

 ). األردنيةوشركة الحنظل  ماراتيةاإلشركة بلوم العقارية 

يتض��من :  ف��ي محافظ��ة بغ��داد) منطق��ة ال��دباش س��ابقاً (مش��روع جن��ة بغ��داد الس��كني  •

مجم����ع س����كني  إنش����اءه����ذا المش����روع 

وح����دة  أل����فعم����ودي بواق����ع عش����رين 

مش�����اريع  إقام�����ةس�����كنية فض�����الً ع�����ن 

تجاري�����������ة وخ�����������دمات اجتماعي�����������ة 

 إل����ى إحالت����هوال����ذي ت����م ( وترفيهي����ة 

 ).شركة الحرة الدولية 

 

  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰٦  

      

28TP0Fاإلسكانالفرص االستثمارية المتاحة في قطاع 

• 

إس�������م المش�������روع الس�������كني  ت
 االستثماري

مس���������احة االرض  المشروع موقع
المخصص��������������������ة 

 للمشروع

 المالحظات المحافظة

مجم�������ع العامري�������ة الس�������كني   .۱
 )المرحلة االولى(

 - بغداد دونم  ۳٦ العامرية

مجم�������ع العامري�������ة الس�������كني   .۲
المرحل���������������ة / ۱موق���������������ع (

 )الثانية

 - بغداد دونم ۲۹ العامرية

مجم�������ع العامري�������ة الس�������كني   .۳
المرحل���������������ة / ۲موق���������������ع (

 )الثانية

 - بغداد دونم ۳۳ العامرية

 - بغداد دونم ۱۰۰ التاجيات مجمع التاجيات السكني  .٤

مقاطع���������������ة  ۱/٤۰٦ مجمع سكني للموظفين  .٥
 حماميات ۲۷

الج�����زء الجن�����وبي م�����ن  التاجي/بغداد دونم ۳۳
 ۲۰القطع����ة وبمس����احة 

دون��������م تقريب��������ا م��������ن 
 األرضمس����احة قطع����ة 

 ۹۸الكلي���������ة البالغ���������ة 
دون����م مج����اور المجم����ع 

 المخزني في التاجي

ح����اج ق����ره / خ����انقين  مجمع سكني  .٦
٦/٥٤۲۳  

وح���������������������������دة  ٥۰۰۰ ديالى دونم ۱٥۰
 سكنية بناء عمودي

خ�����������ان / بعقوب�����������ة  مجمع سكني  .۷
اللوال�������������������������������������وة 

 ۱۹م/۳/۲۹۲

 - ديالى دونم  ۲

 مجمع سكني  .۸

 

 

 ٥م/ ۱/۱بعقوب���������������ة 
 شرقي بعقوبة

مس�������������������������احات 
 مختلفة 

 - ديالى

                                                           
 ۸/۲/۲۰۱٦في  ۲۱۹٤ االعمار واالسكانحسب كتاب وزارة  •



 

  
 

۲۰۱٦االستثمارية للعراق  الخارطة ۱۰۷  

      

الخ����������������������������������الص  ع سكني مج  .۹
 ٤۷م/٥٦٦۱

 جديدة األغوات 

 - ديالى دونم ٤٥

من���������دلي / بل��������دروز  مجمع سكني   .۱۰
  ۱۷م/ ٥۰/۲

 - ديالى دونم ۱٥۲

/ قزاني������ة / بل������دروز  مجمع سكني   .۱۱
۱۰/۷۱/۲۲  

 - ديالى دونم ۱٥۰

 - الناصرية دونم ۱۰۰ جزيرة كشمرة الناصرية السكنيمجمع   .۱۲

 - الديوانية دونم  ۱٥ ام الخيل مجمع ام الخيل السكني  .۱۳

 - السماوة دونم ۹۸ أبو محار مجمع أبو محار السكني  .۱٤

مجم����ع س����كني للم�����وظفين او   .۱٥
معم���ل الب���ان او معم���ل تعلي���ب 

زي��������ت او ( م��������واد غذائي��������ة
م����������ع مرك����������ز ) معج����������ون

 .تسويقي

مقاطع�������ة  ۱۰/۱۳٦۸
٥ 

/ ميس���������������ان  اولك  ۱٤دونم  ۹
 العوفية

القطع������ة خالي������ة م������ن 
الش����واغل وتبع����د كيل����و 
مت���������ر واح���������د ع���������ن 
الش����������ارع الرئيس����������ي 

بص�����������رة / عم�����������ارة 
ومج���������اورة للمجم���������ع 
المخزن����ي ف����ي ميس����ان 

ك�����م  ۳وتبع�����د بح�����دود 
ع���ن المراك���ز الص���حية 

 .والمدارس واالسواق
 - البصرة دونم ۱۰۰ أراضي الصبخ السكني ۱مجمع الصبخ   .۱٦

 - البصرة دونم ۱۰۱ أراضي الصبخ السكني ۲مجمع الصبخ   .۱۷

مجم�������������ع القبــــلـــــــ��������������ـة   .۱۸
 السكني

 - البصرة دونم  ۲ القبلة

مجم����������ع س����������كني إنش����������اء   .۱۹
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

 

/  ۱/۱٤الك������������������وت 
نص��������������������������ف  ٤٦م

 الدجيلة

 - واسط دونم ۱۳۸۷

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .۲۰
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

او  ٤٥م ۲/۲۹٤۹
 حالنة

 ۱٥دون���������������م و ۹
 اولك

ش����������������قق س����������������كنية  واسط
لم�����������وظفي جامع�����������ة 

 واسط



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۸  

      

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .۲۱
حس�����ب تق�����ديرات ( عم�����ودي

الج��������������دوى االقتص��������������ادية 
 )للمستثمر

/ ۱/۱٤/الك�����������������وت 
نص��������������������������ف  ٤٦م

 الدجيلة 

المش��������روع ال��������وطني  واسط  دونم  ۱۰۰۰
 لالسكان

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .۲۲
حس�����ب تق�����ديرات ( عم�����ودي

الج��������������دوى االقتص��������������ادية 
 )للمستثمر

الص��������������������������������ويرة 
۳/۱۰۷۲۰  /

 الحسينية

المش��������روع ال��������وطني  واسط  دونم  ۲۱٤
 لالسكان

مجم�����������ع س�����������كني افق�����������ي   .۲۳
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

النعماني����������������������������������ة 
 البغيلة  ۹٤۰۹/٦/

 - واسط  دونم  ۷۲

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .۲٤
حس�����ب تق�����ديرات ( عم�����ودي

الج��������������دوى االقتص��������������ادية 
 )للمستثمر

الح������������������������������������������ي 
/۱/٥٦۰۰۹ 
 جميلة /

المش��������روع ال��������وطني  واسط  دونم  ۲۰۰
 لالسكان

 ۱۱/مرك�������ز الحل�������ة  مجمع سكني   .۲٥
 ويسية 

 بلدية الحلة بابل دونم ۲۰

/ ناحي�������ة المش�������روع  مجمع سكني عمودي   .۲٦
 الجزيرة  ۳٦

 الحلةبلدية  بابل دونم ٥٦

/ ناحي��������ة المدحتي��������ة  مجمع سكني مختلط  .۲۷
 هور حجاب ٥

 بلدية الحلة بابل دونم ٤۲

 اإلس�������كندريةناحي�������ة  مجمع سكني عمودي  .۲۸
 هور الخان ۹/ 

 بلدية الحلة بابل دونم ۳۰

موق����������ع المط����������ار س����������ابقاً   .۲۹
وحالي���������اً مقت���������رح انش���������اء 
مجمع�������������������ات س�������������������كنية 

 وخدمات عامة 

/ ناحي�������������ة الني�������������ل
مجموع�����������ة قط�����������ع 

 متجاورة

 امالك المحافظة  بابل دونم ۸۰۰۰

مقاطع�����������ة  ۳/٥۷٥۱ مجمع سكني للموظفين  .۳۰
 جزيرة ٦۱

القطع�������ة تق�������ع عل�������ى  كربالء دونم ۲
 –طري���������ق ك���������ربالء 

نج������ف وخالي������ة م������ن 
 .الشواغل



 

  
 

۲۰۱٦االستثمارية للعراق  الخارطة ۱۰۹  

      

 - كربالء دونم ۱۹٤ الجزيرة مجمع كربالء السكني  .۳۱

مجم����������������ع بـــــــــــ����������������ـلد   .۳۲
 السكني

ص������������������الح  دونم ٤۱ بلد/ تكريت
 الدين

متوق�������������ف حالي�������������اً  
كونه��������������ا منطق��������������ة 

 ساخنة 

ص������������������الح  دونم ٦۰ العوجة  مجمع سكني   .۳۳
 الدين

وح�������دة س�������كن  ۱۱۰۰
 عمودي 

ص������������������الح  دونم ۳٥ بيجي مجمع سكني  .۳٤
 الدين

- 

ص������������������الح  دونم ۷۰ قضاء سامراء مجمع سكني  .۳٥
 الدين 

وح�������دة س�������كن  ۱۲۰۰
 عمودي

ص����������������الح   دونم ۹۰ قضاء الطوز مجمع سكني   .۳٦
 الدين 

س����������كن عم����������ودي او 
 افقي

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .۳۷
الج�����دوى حس�����ب تق�����ديرات (

 )االقتصادية للمستثمر

م  ۲/۲۰القطع�����������������ة 
 بلدية كركوك ۳۷

 - كركوك دونم ۷٤۹

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .۳۸
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

 ۹م ۱۳/۳القطع������������ة 
خ���������ارج التص���������ميم 
االساس���������������������������������ي 

 للمحافظة

 - كركوك دونم ٦۰

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .۳۹
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

 ٥۳م ۹۷القطع�����������������ة
 بلدية كركوك

 - كركوك دونم ۲۲۳

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .٤۰
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

م  ۲٥٥القطع�������������������ة 
خ�����������������������������ارج  ۲٤

التص������ميم االساس������ي 
 للمحافظة

 - كركوك دونم ٥۰۰

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .٤۱
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

 ۱۳/۳القطع���������������������ة 
خ�������ارج كوركج�������ال 

االساس������ي التص������ميم 
 للمحافظة

 - كركوك دونم  ٥۰



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۰  

      

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .٤۲
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

 ۱۰۰/٥٦القطع�������������ة 
خ���������ارج س���������يكانيان 

التص������ميم االساس������ي 
 للمحافظة

 - كركوك دونم ٤۷

إنش����������اء مجم����������ع س����������كني   .٤۳
حس�����ب تق�����ديرات الج�����دوى (

 )االقتصادية للمستثمر

 ٥/۱۷۰۳القطع�������������ة 
 ص������������يادة داخ������������ل
التص������ميم األساس������ي 

 للمحافظة

 - كركوك دونم ٥۰

متوق����ف حالي����اً كونه����ا  نينوى دونم ۱۸ الموصل مجمع بيسان السكني  .٤٤
 منطقة ساخنة

متوق����ف حالي����اً كونه����ا  االنبار دونم ٥۰ حصوة الشامية مجمع االنبار السكني  .٤٥
 منطقة ساخنة

كونه����ا متوق����ف حالي����اً  نينوى دونم ۲٦ الموصل مجمع خزنة تبة السكني  .٤٦
 منطقة ساخنة

متوق����ف حالي����اً كونه����ا  نينوى دونم ٤٦ الموصل مجمع كوكجلي السكني  .٤۷
 منطقة ساخنة

 

 

 

 

 

  



 

  
 

۲۰۱٦االستثمارية للعراق  الخارطة ۱۱۱  

      

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع اإلسكان من قبل هيئات االستثمار

إس������������م المش������������روع  ت
الس����������������������������������������كني 

 االستثماري

مس���������������������احة االرض  موقع المشروع
المخصص�������������������������������ة 

 للمشروع

 المحافظة

طري��������ق النج��������ف والح��������زام  مجمع سكني   .۱
/ ۳/٥۸۳۲۹ق/ األخض�������������������ر

 ٦۱م

 كربالء المقدسة دونم ۱۹٤

طري��������ق النج��������ف والح��������زام  مجمع سكني  .۲
/ ۳/٥۸۳۳۰ق/ األخض�������������������ر

 ٦۱م

 كربالء المقدسة دونم ۱۷۰

ناحي������ة الش������افعية / الديواني������ة  مجمع سكني  .۳
ام  ۲٥/۳۳۳۷قطع�������������������������ة / 
 باسيات ع

 الديوانية  دونم  ۲۰

ج�����زء م�����ن / الديواني�����ة  بلدي�����ة مجمع سكني  .٤
 ٤/۱و ۸/۱و ۳/۱القطع�����������������ة 

 ام عباسيات ٥م / 

 الديوانية  دونم  ۷۰

قطع��������ة /مرك��������ز المحافظ��������ة  مجمع سكني  .٥
 التقية ۳م/٦٤/٦

 الديوانية  دونم  ۲٥

قطع�������ة / مرك�������ز المحافظ�������ة  مجمع سكني   .٦
 التقية  ۳م/٤۷

 الديوانية  دونم  ۳۳٦

و ٥۰/٤/مرك���������ز المحافظ���������ة  مجمع سكني   .۷
 البو صالح  ۲م/ ٥۰/۱۰

 الديوانية  دونم  ۷۰

بلدي�����������������������ة الش�����������������������افعية  مجمع سكني   .۸
 باسيات عام  ٥م/۲۷۳٤/۲٥/

 الديوانية  دونم  ۸

 ۸م /۱۳/ بلدي�����������ة الحم������������زة  مجمع سكني   .۹
 عزيز هللا 

 الديوانية  دونم  ۳۸

 ۱٥م/۳٤/٤۱٦/بلدي��������ة نف��������ر  مجمع سكني   .۱۰
 نفر/ المصافط

 الديوانية  دونم  ٦

 ذي قار دونم  ۱۰۰ مركز الناصرية  مجمع سكني افقي  .۱۱



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۲  

      

 ذي قار  دونم  ۱۳٥ مركز الناصرية  مجمع سكني افقي  .۱۲

مجم��������������ع س��������������كني   .۱۳
لم�����������وظفي ش�����������ركة 

 اور

 ذي قار  دونم  ۲ مركز الناصرية 

مجم��������������ع س��������������كني   .۱٤
لم�������������وظفي هيئ�������������ة 

 االستثمار

 ذي قار دونم  ۲۰ مركز الناصرية 

مجم��������������ع س��������������كني   .۱٥
لم�������������وظفي هيئ�������������ة 

 النزاهة 

 ذي قار  دونم  ۳ مركز الناصرية 

مجم��������������ع س��������������كني   .۱٦
لم����������وظفي مديري����������ة 
انت���������������اج الطاق���������������ة 

 الكهربائية 

 ذي قار دونم  ۱۱۹ مركز الناصرية

مجم��������������ع س��������������كني   .۱۷
لم�������������وظفي بلدي�������������ة 

 الناصرية 

 ذي قار دونم  ٦۸ مركز الناصرية

مجم��������������ع س��������������كني   .۱۸
لم��������وظفي التخط��������يط 

 العمراني 

 ذي قار  دونم  ٤ الناصريةمركز 

 ذي قار  دونم  ۱٥۰ الرفاعي  مجمع سكني افقي  .۱۹

مجم��������������ع س��������������كني   .۲۰
 عمودي 

 ذي قار  دونم  ۲۳٤ الرفاعي 

 ذي قار  دونم  ۱٦۰ الغراف  مجمع سكني افقي   .۲۱

 ذي قار دونم  ۱۰۰ الطار مجمع سكني افقي  .۲۲

 ذي قار  دونم  ۱۳٦ النصر  مجمع سكني افقي  .۲۳

 ميسان دونم  ۷۹ مركز قضاء المجر الكبير  انشاء مجمع سكني افقي   .۲٤



 

  
 

۲۰۱٦االستثمارية للعراق  الخارطة ۱۱۳  

      

 ميسان دونم ۷۹ قضاء الميمونة انشاء مجمع سكني افقي   .۲٥

 ميسان دونم  ۳۲ ناحية العدل / قضاء الميمونة  انشاء مجمع سكني افقي   .۲٦

 ميسان دونم ٥۲ قضاء قلعة صالح انشاء مجمع سكني افقي   .۲۷

 ميسان دونم ۳۸ ناحية السالم/ قضاء الميمونة  انشاء مجمع سكني افقي   .۲۸

 ميسان دونم ۱٦ ناحية العزير انشاء مجمع سكني افقي   .۲۹

 ميسان دونم ۳۸ قضاء علي الشرقي انشاء مجمع سكني افقي   .۳۰

 ميسان دونم ٤٥ قضاء الكحالء انشاء مجمع سكني افقي   .۳۱

انشاء مجمع سكني   .۳۲

معلن من قبل وزارة (

 ) االعمار واالسكان

 ميسان دونم ٤۰ مركز مدينة العمارة

انشاء مجمع سكني   .۳۳

للموظفين معلنة من قبل 

 وزارة التجارة

 ميسان دونم ۹ ٥م/ ۱۳٦۸/  ۱۰/العوفية 

مجم�������������ع  س�������������كني   .۳٤
مخص�������ص لم�������وظفي 

 المحافظة

 الرباط الكبير ۲۳۹۳/۲

 

 P۲م  ۱٥٥۱دونم   و۳۲

 

 –محافظ�������ة البص�������رة 
 مركز البصرة

 اراضي الصبخ ٦۲م۱/۱٦٥۰٥ مجمع  سكني  .۳٥

 

 دونم  ۱۰۰

 

 –محافظ�������ة البص�������رة 
 مركز البصرة

 اراضي الصبخ ٦۲م۱/۱٦٥۰٦ مجمع  سكني  .۳٦

 

 اولك  ۸دونم  و    ۱۰۰

 

 –مرك���������ز البص���������رة 
خل��������������ف المدين��������������ة 

 الرياضية

 مجمع  سكني  .۳۷

 

 اراضي الصبخ ٦۲م۱/۱٦٥۰۷

 

 دونم    ۸۹

 

 –البص���������رة مرك���������ز 
خل��������������ف المدين��������������ة 

 الرياضية



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱٤  

      

 مجمع  سكني  .۳۸

 

 القبلة ۱٤۷/۷۹٥

 

 دونم ۱۰

 

 –مرك���������ز البص���������رة 
 – ق�����رب س�����احة س�����عد

مقاب������ل تم������وز  ۱٤ش 
 جامعة البصرة

 مجمع  سكني  .۳۹

 

مقاب���ل  -البص���رةمرك���ز  P۲م ۱٤٥۰  و  دونم ۱ القبلة ۱/۷۹٤
الط����ب الع����دلي مجس����ر 

 ساحة سعد

 جبيلة ۱مقاطعة   ۲۸٤/۱۰ مجمع  سكني  .٤۰

 

  دونم ۱٫٥

 

ل���ف خ -البص���رةمرك���ز 
به������و اإلدارة المحلي������ة 

ت�����ايم س�����كوير (س�����ابقا  
 )حاليا 

 الخربطلية ۲م ٥۷/۳ مجمع  سكني  .٤۱

 

 -البص�����������رةمرك�����������ز  دونم ۱٫٥ 
 الخربطلية

 كوت ۱۸٤۹/۱۸۷۳ مجمع  سكني  .٤۲

 

 ۲م۱٥۰۰و  دونم  ٥۰

 

 -قض������������اء الزبي������������ر 
 الكوت

قطع من مفرزات القطعة  ۱۰ مجمع  سكني  .٤۳
المقاطعة ضمن  )۲(

 الزبير/الشعيبة الشرقية )٥۲(

 –قض�����������اء الزبي�����������ر  دونم    ۲۳۰۳
 الشعيبة الشرقية

سفوان  ۱/٥٥جزء من القطعة  مجمع سكني  .٤٤
 الشمالية

ناحي���ة  -قض���اء الزبي���ر  دونم  ۸۱
 سفوان الشمالية

   ٦/۲/۱۰جزءمن القطعة   مجمع سكني  .٤٥
 مويلحات الجنوبية

  –قض�����������اء الزبي�����������ر  دونم  ۲۹٤۲
 الجنوبيةمويلحات 

سكن موظفي بلدية   .٤٦
 سفوان

سفوان ٤۲۰جزء من القطعه
 الشمالية

 دونم ۱٥

 

ناحي���ة  -قض���اء الزبي���ر 
 سفوان الشمالية

 ٥٦جزء من القطعة   تجاري+ سكني   .٤۷
 سفوان الشمالية

ناحي���ة  -قض���اء الزبي���ر  دونم ۱۱۹
 سفوان الشمالية

قض���������اء  –البص���������رة    دونم ۲۱ الذروية ۱۷مقاطعة  ۹/۱۱ مجمع  سكني  .٤۸
 –الذروي������ة  –الزبي������ر 

 طريق ام قصر



 

  
 

۲۰۱٦االستثمارية للعراق  الخارطة ۱۱٥  

      

 االكوات  ۲۷قاطعة  م ۲/۳۷ سكن+ مشاريع خدمية   .٤۹

 

) ۲م۱٥۰۰دونم و٥۹۷(
 تقسم الى عدة اجزاء

الش�����المجة  –البص�����رة 
 الشارع الدولي –

     ٦۱مقاطعة     ٦۱٤۲/۱القطعة  مجمع  سكني  .٥۰
 طالع الحمزة

 دونم ٥۰

 

قض���اء اب���و  –البص���رة 
ط���������الع –الخص���������يب 

 الحمزة

  ٥۰مقاطعة   ۲٤۳القطعة  مجمع  سكني  .٥۱
 الحمزة 

 ۲م ۲۱٥۰دونم و  ۱٦

 

قض���اء اب���و  –البص���رة 
الحم������زة   –الخص������يب 

 الفوق

مجمع سكني    .٥۲
خاص  لموظفي 
 شركة نفط الجنوب

 ۳۳۲٦و  ۳۳۲٤/ ۱۰
                     ۳۳۳۱و  ۳۳۲۸و

 البيبان ۲۸مقاطعة 

 دونم ۱۲۰۰

 

قض���اء ش���ط  –البص���رة 
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥۳
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

 دونم ٤۳

 

قض���اء ش���ط  –البص���رة 
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥٤
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض���اء ش���ط  –البص���رة  P۲م ۱٥۰۰دونم و  ٦۱
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥٥
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض���اء ش���ط  –البص���رة  دونم ٦۳
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥٦
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

 دونم ٥٦

 

قض���اء ش���ط  –البص���رة 
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥۷
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض���اء ش���ط  –البص���رة  P۲م ۱۲٥۰دونم  و  ۹۰
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥۸
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض���اء ش���ط  –البص���رة  P۲م ۱۰۰۰دونم  و  ٤۳
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥۹
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

   ۱٥۰۰دونم  و  ۱۰۰
 P۲م

قض���اء ش���ط  –البص���رة 
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٦۰
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض���اء ش���ط  –البص���رة  دونم  ٥٥
 البيبان –العرب 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱٦  

      

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٦۱
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض���اء ش���ط  –البص���رة  P۲م ۱۰۰۰دونم  و  ۲٦
 البيبان –العرب 

مجمع سكني لموظفي   .٦۲
مديرية بلديات البصرة 

مديرية بلدية شط و 
 العرب

 البصرة  - البيبان ۲۸مقاطعة   ۳/٥۹٥

مجمع سكني لموظفي   .٦۳
مديرية بلديات البصرة 

و مديرية بلدية شط 
 العرب

 ۲۷مقاطعة   ۲۳۸۸/۳۷
 االكوات

 ۲۷مقاطعة   ۲۳۹۲/۳۷
 االكوات

 ۲۷مقاطعة   ۲۳۹۳/۳۷
 االكوات

 ۲۷مقاطعة   ۳۷/۲۳۹٤
 االكوات

قض���اء ش���ط  –البص���رة  P۲م ۱٥٥٥دونم و  ۹٤
 البيبان –العرب 

 

 المالحظات المساحة  الموقع المشروع المقترح

28TP1Fانشاء مجمع سكني

قطعة رقم  /الزبير/ البصرة  •
طلحة ) ۳(مقاطعة ) ۱/۲(

 الزبير

 قطعة االرض ملك صرف دونم ٥۰

 

 

 

 

                                                           
 ۱٥/۲/۲۰۱٦في  ۸۸۳۹ النقلحسب كتاب وزارة  •



 

  
 

      

  

 ۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق 
 
۱۱۷ 

 قطاع النقل -٦

يعتب�������ر ه�������ذا القط�������اع م�������ن 

القطاع�����ات المهم�����ة ف�����ي االقتص�����اد 

ه�����ذا القط�����اع تتجس�����د ف�����ي  وأهمي�����ة

 ألنش����طتهالت����أثير المباش����ر والي����ومي 

عل��ى حي��اة الم��واطنين كم��ا يمت��از ه��ذا 

القط�������اع بعالقت�������ه المتش�������ابكة م�������ع 

ف���ال  األخ���رىالقطاع���ات االقتص���ادية 

 أنيمك�������ن للقطاع�������ات االقتص�������ادية 

تتط���ور وتنم���و ب���دون بن���ى تحتي���ة وخ���دمات مناس���بة وكف���وءة   لقط���اع النق���ل وك���ل ن���وع م���ن 

يتطل���ب ش���بكة م���ن الط���رق والنق���ل تناس���ب ذل���ك االس���تعمال كم���ا  األرضاس���تعماالت  أن���واع

)  واألجنب�����يالعراق�����ي ( يمت�����از ه�����ذا القط�����اع بمس�����احة واس�����عة بمس�����اهمة القط�����اع الخ�����اص 

واالس��تثمار ف��ي تنفي��ذ وتش��غيل العدي��د م��ن مش��اريعه، ويس��اهم ه��ذا القط��اع ف��ي الن��اتج المحل��ي 

خط���ط الع���راق لالس���تفادة م���ن  وق���د%) ٦٫۱(بح���دود ۲۰۱٥الثابت���ة لع���ام  باألس���عار اإلجم���الي

) الب����ري والبح����ري والج����وي( أنواع����هموقع����ه الجغراف����ي ف����ي تط����وير ه����ذا القط����اع بمختل����ف 

التجاري���ة  األعم���الوال���ذي سيس���اعد ف���ي تحقي���ق النم���و االقتص���ادي وخل���ق ف���رص كبي���رة ف���ي 

م����ا ت����م تط����وير البن����ى التحتي����ة المرافق����ة له����ذا القط����اع وه����و م����ا س����يؤدي  إذاالدولي����ة خاص����ة 

 .للمواطنين والمستخدمين كافة أفضلوتقديم خدمات  اإليراداتتنويع   إلىبالنتيجة 

 

             



۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۸   

0TP0Fالفرص االستثمارية المتاحة في قطاع النقل

• 
 الشركة العامة لسكك الحديد: اوالً 

 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(
عدد 

 الخطوط
اإلشارات 
 واالتصاالت

الحمولة 
 المحورية

 )مليون(مجموع النقل  )ساعة/كم(السرعة 
 ) التقديرية(الكلفة التخمينية 
 )مليون دوالر(إلنشاء المشروع 

المدة 
المطلوبة 
إلنشاء 
 البضائع المسافرين المشروع

 المسافرين
 مسافر/

 البضائع
 طن/

 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

۱ 
 الخط الدائري 

 حول مدينة بغداد

م��ن قب�ل الش��ركة  ۱۹۸۲التص�اميم التفص�يلية مع��دة س�نة 
ال�دائري  ط�ول المس�ار).. س�وتكني(االستشارية اإليطالية 

كم والط�ول الكل�ي للمس�ار ) ۱۱۲(المزدوج هو ) الحلقي(
 .كم) ۲۸٤(الرئيسي والخطوط الفرعية 

 خليط ۲۸٤
ERTMS 
/ Level ۲ 

 ۲٤۳۰ ۲۰۰۰ ٤۳۰ ٤٦ ۲۳ ۱٤۰ ۲۰۰ طن ۲٥
خمسة 
 سنوات

 فاو -بصرة  ۲
ت��م إع��داد التص��اميم التفص��يلية للمش��روع ح��ديثاً م��ن قب��ل 

 ).دورش كروب(الشركة االستشارية األلمانية 
 مزدوج ۱۰۰

ERTMS 
/ Level 

۲/۱ 
 ۱۷۱۰ ۱٤۱۰ ۳۰۰ ۷۰ ۱ ۱۰۰ ۱٤۰ طن ۲٥

ثالثة 
 سنوات

 إيران -شالمجة -بصرة ۳
ت��م إع��داد دراس��ة ابتدائي��ة م��ن قب��ل ك��ادر الس��كك الحدي��د 

 .ويتطلب إعداد تصاميم تفصيلية جديدة.. العراقية
 مزدوج ۳٥

ERTMS 
/ Level ۱ 

 ٦۳٥ ٥۰۰ ۱۳٥ ۱۰ ۲ ۸۰ ۱۲۰ طن ۲٥
ثالثة 
 سنوات

٤ 
 -نجف  -كربالء  -مسيب 

 سماوة

التص���اميم التفص���يلية األص���لية أع���دت م���ن قب���ل الش���ركة 
وأعي���د  ۱۹۸۲ع���ام ) س���وتكني(االستش���ارية اإليطالي���ة 

تح���ديث التص���اميم التفص���يلية ح���ديثاً م���ن قب���ل الش���ركة 
 ).إيتال فير(االستشارية اإليطالية 

 مزدوج ۲۲۸
ERTMS 
/ Level ۲ 

 ۳۱٥۰ ۲٤۰۰ ۷٥۰ ۲ ٦ ۱٤۰ ۲٥۰ طن ۲٥
ثالثة 
 سنوات

٥ 
 -زاخو  -دهوك  -موصل 

 تركيا

التص���اميم التفص���يلية األص���لية أع���دت م���ن قب���ل الش���ركة 
 ۱۹۸۲ع�ام ) هندرس�ون هي�وجز(االستشارية البريطانية 

وتح��ديث التص��اميم التفص��يلية جاري��ة م��ن قب��ل مجموع��ة 
زد  س��ي(و ) أي ك��ي ب��ي(الش��ركات االستش��ارية الجيكي��ة 

 ).باور أوفس(و ) كروب

 مزدوج ۱٦۰
ERTMS 
/ Level ۲ 

 ۲٦۰۷ ۲۱٥۷ ٤٥۰ ٥٥ ۱ ۱٤۰ ۲۰۰ طن ۲٥
ثالثة 
 سنوات

  

                                                           
 ۱٥/۲/۲۰۱٦في  ۸۸۳۹ النقلحسب كتاب وزارة   •



۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۹    

 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(
عدد 

 الخطوط

اإلشارات 
واالتصاال

 ت

الحمولة 
 المحورية

 )ساعة/كم(السرعة 
مجموع النقل 

 )مليون(
 ) التقديرية(الكلفة التخمينية 

 )مليون دوالر(المشروع إلنشاء 
المدة 

المطلوبة 
إلنشاء 
 البضائع المسافرين المشروع

 المسافرين
 مسافر/

 البضائع
 طن/

 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

٦ 

عم��ارة  -ك��وت  -بغ��داد (
والخط الفرعي ) بصرة -
 –ناص������رية  –ك������وت (

 )أم قصر –شعيبة 

مع��دة ع���ام / التص��اميم التفص��يلية قديم���ة ومفق��ودة
م���ن قب���ل الش���ركة االستش���ارية البريطاني���ة  ۱۹۸۲

كوت  –بغداد (الخط الرئيسي ).. هندرسون هيوجز(
ك����م م����زدوج ) ٥۰٤(بط����ول ) بص����رة –عم����ارة  –

أم  –ش���عيبة  –ناص���رية  –ك���وت (والخ���ط الفرع���ي 
 .كم مزدوج) ٤۰٦(بطول ) قصر

 مزدوج ۹۱۰
ERTM

S / 
Level ۲ 

 ۱۳۷۳۰ ۱۱۰۰۰ ۲۷۳۰ ۳٥ ۱٤ ۱٤۰ ۲٥۰ طن ۲٥
سبعة 
 سنوات

۷ 

 –بعقوب�������ة  –بغ�������داد (
 – أربي��������ل –كرك��������وك 

والخط الفرع�ي ) موصل
 –بعقوب����ة (الت����ابع ل����ه 

 –المنذري����ة  –خ����انقين 
 )إيران

التصاميم التفصيلية األصلية أعدت من قبل الش�ركة 
 ۱۹۸۲ع����ام ) س����وفريل(االستش����ارية الفرنس����ية 

وتحديث التصاميم التفصيلية جارية من قبل الشركة 
ط����ول ).. س����ي زد ك����روب(االستش����ارية الجيكي����ة 

ك�م والخط�وط ) ٤٥٥(زدوج�ة الخطوط الرئيسية الم
الطول الكل�ي .. كم) ۲۰۰(المفردة القابلة لالزدواج 

للمس����ار الرئيس����ي الم����زدوج والخط����وط الفرعي����ة 
كم ) ۷۰۰(الرئيسية والخطوط الفرعية يتراوح من 

 .كم) ۷٥۰(إلى 

 خليط ۷۰۰
ERTM

S / 
Level ۲ 

 ۸٦٥۰ ۷۰۰۰ ۱٦٥۰ ۲۰ ٦ ۱٤۰ ۲٥۰ طن ۲٥
سبعة 
 سنوات

تم إع�داد التص�اميم التفص�يلية للمش�روع ح�ديثاً م�ن  سليمانية –كركوك  ۸
 ).موزر أوتوماتيكا(قبل الشركة االستشارية 

مفرد قابل  ۱۲۰
 لالزدواج

ERTM
S / 

Level ۲ 
 ۳۳٥۰ ۳۰۰۰ ۳٥۰ ٦ ۲ ۱٤۰ ۲۰۰ طن ۲٥

خمسة 
سنوات 
 ونصف

 كربالء –رمادي  ۹

م�ن  ۱۹۸۲األصلية مع�دة ع�ام  التصاميم التفيصلية
وت��م ) س��وتكني(قب��ل الش��ركة االستش��ارية اإليطالي��ة 

تحديث التصاميم التفص�يلية ح�ديثاً م�ن قب�ل الش�ركة 
 ).دورش كروب(االستشارية اإللمانية 

 مزدوج ۱۳۳
ERTM

S / 
Level ۲ 

 ۱۹۰۰ ۱٥۰۰ ٤۰۰ ۳٦ ۳ ۱٤۰ ۲٥۰ طن ۲٥
ثالثة 
 سنوات

  



۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۰   

 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(

عدد 

 الخطوط

اإلشارات 

واالتصاال

 ت

الحمولة 

 المحورية

 )ساعة/كم(السرعة 
مجموع النقل 

 )مليون(

 ) التقديرية(الكلفة التخمينية 

 )مليون دوالر(إلنشاء المشروع 

المدة 

المطلوبة 

إلنشاء 

 المشروع
 البضائع المسافرين

 المسافرين

 مسافر/

 البضائع

 طن/
 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

۱۰ 

ال�����ربط الس�����ككي ب�����ين 

م�����ن (الع�����راق واألردن 

مف������رق الرطب������ة إل������ى 

 )طريبيل

تم إع�داد التص�اميم التفص�يلية للمش�روع ح�ديثاً م�ن 

 ). دورش كروب(قبل الشركة االستشارية األلمانية 
٤۰۰ 

مفرد قابل 

 لالزدواج

ERTM

S / 

Level ۲ 

 ٤۰٥۰ ٤۰۰۰ ٥۰ ۱۲ ۳ ۱٤۰ ۲٥۰ طن ۲٥
خمسة 

 سنوات

۱۱ 
المربد  –زبير  –شعيبة 

 الكويت –صفوان  –

تم إع�داد التص�اميم التفص�يلية للمش�روع ح�ديثاً م�ن 

).. في��ر إيت��ال(قب��ل الش��ركة االستش��ارية اإليطالي��ة 

ط��ول ه��ذا المش��روع س��يعتمد عل��ى تنفي��ذ المش��اريع 

) ۱٤(المس�تقبلية األخ��رى وق�د يك��ون الط�ول الكل��ي 

الحدي��د / ك��م فق��ط م��ن محط��ة المرب��د إل��ى ص��فوان

 ).الكويتية

 مزدوج ٥۲

ERTM

S / 

Level ۲ 

 ٦٥۰ ٥۰۰ ۱٥۰ ۲۰ ۲ ۱٤۰ ۲٥۰ طن ۲٥
ثالثة 

 سنوات

 بعقوبة –كوت  ۱۲
.. س��ابقة ع��ن المش��روعال توج��د تص��اميم أو وث��ائق 

 .يتطلب إعداد تصاميم تفصيلية جديدة
 مزدوج ۲٥۰

ERTM

S / 

Level ۲ 

 ۳۷٥۰ ۳۰۰۰ ۷٥۰ ۲۰ ٦ ۱٤۰ ۲٥۰ طن ۲٥
أربعة 

 سنوات

 

 



 

  
 

 ۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۱

      

  

 الشركة العامة لموانئ العراق: ثانياً 

مساحة  رقم القطعة والمقاطعة الموقع الجغرافي اسم المشروع ت
 المشروع

مدة التنفيذ  الكلفة التخمينية
 المتوقعة

 المالحظات

مائة وثمانون ) ۱۸۰( دونم ۹۹ )۲۲(مقاطعة / )۷(قطعة رقم  النجيبية/ البصرة  مشروع اسكان النجيبية -۱ .۱
 مليون دوالر

ثالث 
 سنوات

 وتزداد التكلفة في حالة زيادة عدد الشقق

مائتان ) ۲۱۰( دونم ۳۲٦ )٦(مقاطعة / )۸/٥(قطعة رقم  الفاو/البصرة  مشروع اسكان الفاو -۲
 وعشرة مليار دينار

ثالث 
 سنوات

 حالة زيادة عدد الدوروتزداد التكلفة في 

 المنشأة العامة للطيران المدني العراقي: ثالثاً 

مشروع مطار الفرات  - أ .۱
 االوسط الدولي

جنوب محافظة 
 كربالء

مقاطعة رقم ) ۳(قطعة رقم 
 الجزيرة) ٦٤(

كم  ٤٥
 مربع

ملياران ) ۲،۱۸۰(
ومائة وثمانون مليون 

 دوالر

خمسة 
سنوات 

المرحلة (
 )االولى

ل�������وزارة المالي�������ة  قطع�������ة االرض مل�������ك
والمتابع����ة جاري����ة الس����تغاللها الغ����راض 
الطي�������ران الم�������دني ، كم�������ا ت�������م اج�������الء 
مزارع���ي عق���ود مديري���ة زراع���ة محافظ���ة 
ك������ربالء والمتابع������ة جاري������ة بخص������وص 

 مزارعي عقود مديرية زراعة النجف

انشاء فندق ومجمع -ب
، سكن (متكامل الخدمات 

 )الخ... مكاتب 

مطار البصرة 
الدولي الجانب 

 الجنوبي الشرقي

مقاطعة ) ۱۳/۷۷۱٥(قطعة رقم 
 الطوبة والنخيلة) ٤۲(

قطعة االرض ملك صرف وتم تخصيصها  - - دونم ۱۰۰
الى هذه الوزارة استنادا الى قرار مجلس 

 ۲۰۱٥لسنة ) ۳۹۹(الوزراء المرقم 

 ۳٦مقاطعة  ۱۳۱/٥۱  لمنصورية امشروع مطار  .۲
 ديالى/ المنصورية

٥۰۰۰ 
 دونم

في  ۲۱۲۳حسب كتاب وزارة النقل المرقم  - دوالرمليون  ۲٤۰
٦/۳/۲۰۱۳  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۲  

      

 قطاع الصنــــــاعة والمعادن -۷

يع����د القط����اع الص����ناعي ف����ي الع����راق اح����د 

اب���رز مكون���ات االقتص���اد غي���ر النفط���ي وتعتب���ر 

 األساس�����ية الركي�����زةوالمع�����ادن  ةوزارة الص�����ناع

ف�������ي الع�������راق وتعتم�������د  ةالص�������ناعي ةللسياس�������

تش���جيع وتعزي���ز االس���تثمار عل���ى  إس���تراتيجياتها

الت������ي وض������عها ق������انون  اإلرش������اديةللخط������وط 

ت���دير  إنه���االمع���دل كم���ا  ۲۰۰٦االس���تثمار لع���ام 

وتس��������عى لتطويره��������ا  ةالش��������ركات الحكومي��������

باالس���تثمار بغي���ة  ةبالتع���اون م���ع الجه���ات الراغب���

وق����د ح����ددت ع����دة مش����اريع  أداءه����ارف����ع كف����اءة 

ترغ������ب ع������ن طريقه������ا ج������ذب االس������تثمارات 

 ةال����وزار هس����يما وان ل����دى ه����ذ ليه����اإ األجنبي����ة

 . ةاالستثماري واألنظمةمن القواعد  ةمجموع

 ۱۹۹۷لس�������نة  ۲۲يرك�������ز الق�������انون رق�������م 

 إع������ادةعل������ى  ةالخ������اص بالش������ركات الحكومي������

س أل�����ر ةوالمس�����تخدم ةهي�����ل المص�����انع القائم�����أت

بال�����دخول باتفاقي�����ات م�����ع  ةويس�����مح الق�����انون للش�����ركات الحكومي����� ةالم�����ال ولخب�����رات خاص�����

جن��ب م��ع ق��انون االس��تثمار رق��م  إل��ىجنب��ا  اإلنت��اجبموج��ب اتفاقي��ات تقاس��م  ن��بأجامس��تثمرين 

ف��ي ه��ذا  األجنبي��ةم��ن حي��ث تش��جيع االس��تثمار كم��ا ان��ه يحم��ي االس��تثمارات  ۲۰۰٦لع��ام  ۱۳

وبلغ���ت نس���بة مس���اهمة القط���اع الص���ناعي ف���ي  .األخ���رىالقط���اع م���ن القطاع���ات االقتص���ادية 

 .%)۱(يقارب  ما ۲۰۱٥لثابتة لسنة ا باألسعار اإلجماليالناتج المحلي 

 ببرن�����امج طم�����وح لم�����نح ۲۰۰٥والمع�����ادن ف�����ي ع�����ام  ةلق�����د انطلق�����ت وزارة الص�����ناع

لتش���جيع االس���تثمار  اإلنت���اجواتفاقي���ات تقاس���م  ةس���يس مش���اريع مش���تركأالت���راخيص والب���دء بت

وتش����غيل  وإدارةهي����ل أالت إع����ادةف����ي ه����ذا القط����اع حي����ث يت����ولى المس����تثمر جمي����ع عملي����ات 

مقاب��ل  ةمفه��وم االس��تثمار المط��روح م��ن قب��ل ال��وزار إط��ارالمص��نع عل��ى نفقت��ه الخاص��ة ف��ي 

ول��دى المس��تثمر  ةس��ن ۲۰ال��ى ۱٥م��ن  ةال��ذي ي��تم انج��ازه خ��الل فت��ره مح��دد اإلنت��اجم��ن  ةحص��

 أو ةالمع����دات الموج����ود إص����الحهي����ل المص����انع ع����ن طري����ق أت إع����ادةف����ي اقت����راح  ةالحري����



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۳  

      

ش����ريكا ف����اعال وتق����وم بتزوي����د المس����تثمرين  ةك����ون ال����وزارحي����ث ت ةتركي����ب مع����دات جدي����د

 إل���ى ةش���يرات ال���دخول للف���رق الفني���أفض���ال ع���ن مس���اعدتها ف���ي ترتي���ب ت ةبالبيان���ات المتاح���

 .مواقع المحطات

وق����د تض����منت التط����ورات ف����ي المج����ال الم����ذكور تقييم����ا للمقترح����ات للح����د م����ن حج����م 

الت����ي  ةالش����امل إلص����الحاتام����ن  ةالمحل����ي وض����مان حزم���� اإلنت����اجال����واردات وذل����ك لتعزي����ز 

لالس����تثمار  إط����ارتكف����ل حماي����ة مص����الح المس����تثمرين بش����كل اكب����ر وتس����اعد عل����ى ص����يانة 

 بإص����الح ةمجموع����ة المقترح����ات المتعقل���� أنوم����ن المتوق����ع  ةالمس����تدام للمؤسس����ات الحكومي����

هي���ل ه���ذا القط���اع ب���ل س���ينتج عنه���ا طاق���ات أت إع���ادة إل���ىالقط���اع الص���ناعي ل���ن ت���ؤدي فق���ط 

 . ةالموجود ةالقانوني األحكاموتعزيز  ةجديد إنتاجية

ويمتل���ك الع���راق حالي���اً ص���ناعات متنوع���ة خفيف���ة وثقيل���ة مث���ل معام���ل الس���جاد وتجمي���ع 

والعدي����د غيره����ا وم����ن  واألس����مدةالعج����الت وك����ذلك الص����ناعات الدوائي����ة والبتروكيمياوي����ة 

م����ة المؤم����ل ان تلع����ب المش����اريع المملوك����ة للدول����ة دوراً مهم����ا ف����ي تجهي����ز ك����ال م����ن الحكو

م�����ن  ةسلس�����ل إج�����راءوالص�����ناعة الخاص�����ة بالمنتج�����ات والخ�����دمات المطلوب�����ة ف�����ي ض�����وء 

لالرتق������اء بمس������توى  ةوالتوجه������ات االس������تثماري واإلداريذات الط������ابع الفن������ي  اإلص������الحات

 .وإنتاجها أداءها

ش���ركة عام���ة تت����وزع عل���ى مختل����ف  ۷۲م����ن  أكث���روتمتل���ك وزارة الص���ناعة والمع����ادن 

28TP0Fالقطاعات وحسب الجدول التالي

•
P28T: 

 عدد الشركات اسم القطاع

 ۲۸ قطاع الهندسية 

 ۱۸ والغذائية الكيميائيةقطاع 

 ٦ اإلنشائيةقطاع 

 ۷ قطاع النسيجية

 ٤ قطاع الخدمات

 ۹ اخرى

 ۷۲ المجموع 

 

                                                           
 ۲۱/۲/۲۰۱٥في  ٤٥۷۱دائرة االستثمارات ذو العدد / حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن  •



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲٤  

      

 :التالية  لألسبابوان اغلب هذه الشركات تعمل بطاقة متدنية 

فت���رة  إل���ىاغلبه���ا يع���ود  إن، حي���ث  اإلنتاجي���ةق���دم المك���ائن والمع���دات والخط���وط .۱

 .السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 

 .تعمل بتكنولوجيا قديمة ال تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي . ۲

 .الطاقة الكهربائيةبر من المعامل يعدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكث. ۳

ف���ي ع���دم  األث���ران ل���ه انفت���اح الس���وق المحل���ي عل���ى المنتج���ات المس���توردة مم���ا ك���. ٤

 .منافسة المنتجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية 

هي��ل وتط��وير اغل��ب ه��ذه أوبن��اءاً عل��ى ذل��ك تبن��ت وزارة الص��ناعة والمع��ادن خط��ة لت

 . واألجنبيالشركات من خالل المشاركة مع القطاع الخاص العربي 

 

 دور الحكومة في القطاع الصناعي

ش���ركات مس���اهمة  إل���ىتحويله���ا  أوع���ادن لتأهي���ل ش���ركاتها تتج���ه وزارة الص���ناعة والم

عام���ة او خاص���ة وق���د عرض���ت مجموع���ة ملف���ات اس���تثمارية ل���بعض ه���ذه الش���ركات 

 تأهيله���ا إلع���ادةع���دد م���ن المس���تثمرين  إل���ىعل���ى المس���تثمرين منه���ا م���ا أحي���ل بالفع���ل 

المع���دل ف���ي  ۲۰۰٦لس���نة  ۱۳وتش���غيلها وق���د س���اهم ص���دور ق���انون االس���تثمار رق���م 

 .ا االتجاهتعزيز هذ

تأهي���ل الش��ركات العام���ة  إع��ادةالقانوني��ة الت��ي تحك���م عملي��ة  األط���رنلخ��ص  إنويمك��ن 

 : اآلتيةقانون االستثمار بالقوانين  إلى باإلضافةالمملوكة للدولة 

 دلالمع ۱۹۹۷لسنة  ۲۲قانون الشركات العامة رقم 

ي����نظم ه����ذا الق����انون عم����ل الش����ركات العام����ة المملوك����ة للدول����ة حي����ث تس����مح الم����ادة  

الش����راكة م����ع ش����ركة  أومن����ه للش����ركة العام����ة المملوك����ة للدول����ة بالمش����اركة ) ۳/۱٥(

الق���انوني  األس���اسلتنفي���ذ عم���ل ض���من أنش���طتها داخ���ل الع���راق باالعتم���اد عل���ى  أجنبي���ة

الح����ق للش����ركات  ط����ىأعلعق����ود مش����اركة ض����من ق����انون الش����ركات العام����ة ال����ذي 

ذات عالق���ة  أعم���اللتنفي���ذ  واألجنبي���ةللمش���اركة م���ع الش���ركات والمؤسس���ات العربي���ة 

 .الشركة داخل العراق بأهداف

تش����غيلها م���ع القط����اع  أوهيله���ا أوت���م ش���مول مش����اريع القط���اع الع����ام المتعاق���د عل����ى ت

الخ����اص والمخ����تلط بكاف����ة المزاي����ا والض����مانات ال����واردة ف����ي ق����انون االس����تثمار رق����م 

 ۲۰۰٦لس����نة  ۱۳لق����انون االس����تثمار رق����م  األولق����انون التع����ديل ( ۲۰۰٦لس����نة ) ۱۳(



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲٥  

      

والق�����انون يس�����ري عل�����ى ) ۳۲الم�����ادة (ن�����ص  إل�����ىوالت�����ي أض�����يفت ) ب/٦الم�����ادة (

 .المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون

 

 دلالمع ۱۹۹۷لسنة  ۲۱ن الشركات رقم قانو

للش���ركات المح���دودة المس���ؤولية تش���كيل مش���اريع ) ۸(يت���يح ه���ذا الق���انون ف���ي الم���ادة 

 .من أسهم رأس المال% ۲٥تساهم فيها الدولة بأقل من 

 

  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲٦  

      

لمش�������اريع التابع�������ة ل�������وزارة الص�������ناعة والمع�������ادن والمعروض�������ة كف�������رص ا

 ) :هيل والمشاريع الجديدةأمشاريع الت(استثمارية 

كة مـــــع القطـــــاع الخـــــاص اتـــــتم وفـــــق عقـــــود الشـــــر  االســـــتثمارإن طريقـــــة      
لسنــــة  ٢٢مـــن قـــانون الشـــركات العامـــة رقــــم  )ثالثـــاً /١٥(إلـــى المـــادة  اســـتنادا
الــــــواردة فــــــي  باالمتيــــــازاتالمعــــــدل، وباإلمكــــــان شــــــمول هــــــذه العقــــــود  ١٩٩٧
 ).ب/ ٣٣(وتعديالته المادة ) ١٣(رقـم  االستثمارقانون 

 

ج���دول يب���ين الف���رص االس���تثمارية المتاح���ة ل���دى وزارة الص���ناعة والمع���ادن موزع���ة  أدن���اه

حس��ب ن��وع المش��روع وطريق��ة االس��تثمار والمحافظ��ة الت��ي يق��ع فيه��ا عل��ى أس��اس المش��اركة 

بالنس�����بة لمش�����اريع التأهي�����ل، واالس�����تثمار  اإلنتاجي�����ةوزي�����ادة الطاق�����ات  واإلنت�����اج ب�����اإلدارة

 1F۱:وكما يأتي المباشر بالنسبة للمشاريع الجديدة

 

مبلغ االستثمار  االستثمارنوع  الشركة العامة اسم المعمل ت
 المطلوب

 المحافظة

معم���ل األم���ين إلنت���اج الزي���وت  .۱
 والمنظفات

الش��������������ركة العام��������������ة 
 للصناعات الغذائية

 بغداد مليون دوالر ۱۲ تأهيل وتطوير

معم���������ل الم���������أمون إلنت���������اج  .۲
 الزيوت النباتية والمنظفات

 مليون دوالر ۲۱ تأهيل وتطوير

 مليون دوالر ۱٦ تأهيل وتطوير معمل الرشيد إلنتاج الزيوت .۳
الش��������������ركة العام��������������ة  إنتاج أجهزة كهربائية .٤

للص������ناعات الكهربائي������ة 
 واإللكترونية

 بغداد حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير
 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير إنتاج أجهزة التبريد .٥
 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير إلكترونية إنتاج أجهزة .٦
معم����������ل إنت����������اج األنابي����������ب  .۷

الش��������������ركة العام��������������ة  بغداد/ البالستيكية
 للصناعات اإلنشائية

 بغداد حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

معم����������ل إنت����������اج األنابي����������ب  .۸
 بغداد/ البالستيكية

 بغداد حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

الش��������������ركة العام��������������ة  النظيفةمعمل الطاقة  .۹
للص������ناعات الكهربائي������ة 

 واإللكترونية

 بغداد حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير
معم����ل إنت����اج مع����دات إطف����اء  .۱۰ 

 الحريق
 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 بغداد حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير شركة ابن سينا العامة معمل المضافات الكيمياوية .۱۱

                                                           
 ۲۸/۱/۲۰۱٦في  ٤۳٥۸دائرة االستثمارات المرقم / بموجب كتاب وزراة الصناعة والمعادن  ۱



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۷  

      

إنت������������اج الم������������واد معم�����������ل  .۱۲
 السيلكونية

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير معمل إنتاج غاز األوكسجين .۱۳
مص����������نع الجه����������اد إلنت����������اج  .۱٤

 الكيدرزن

ش�����ركة ذات الص�����واري 
 العامة

 بغداد حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 المستثمرحسب خطة  تأهيل وتطوير مصنع األحبار .۱٥

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير مصنع الصوف الصخري .۱٦

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير كالس مصنع الفايبر .۱۷

معم���������������������ل المع���������������������دات  .۱۸
 شركة التحدي العامة الكهرومغناطيسية

 بغداد حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 خطة المستثمرحسب  تأهيل وتطوير معمل معدات الجهد العالي .۱۹
الش��������������ركة العام��������������ة  معمل ورق البصرة .۲۰

للص������������������������������������ناعات 
البتروكيمياوي���������������������������ة 

 والورقية

 البصرة حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 ميسان حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير معمل ورق ميسان .۲۱

معم���ل اإلط���ارات ف���ي النج���ف  .۲۲
الش��������������ركة العام��������������ة  األشرف

للص������ناعات المطاطي������ة 
 واإلطارات

النج�����������������ف  حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير
 االشرف

معم����������ل اإلط����������ارات ف����������ي  .۲۳
 الديوانية

 الديوانية حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 مصنع إنتاج المراوح .۲٤
 شركة ديالى العامة

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير
 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير مصنع إنتاج المكواة .۲٥ ديالى

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير مصنع إنتاج شمعات القدح .۲٦
معم���ل إنت���اج منظوم���ات ال���ري  .۲۷

 بالرش
الشركة العامة للصناعات 

 الميكانيكية
 بابل حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 االنبار حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير شركة الشهيد العامة معمل األسالك النحاسية .۲۸

 األعمدة الكهربائيةمعمل  .۲۹

شركة صالح الدين 
 العامة

ص�����������������الح  حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير
 الدين

معم����������ل إنت����������اج المع����������دات  .۳۰
 الكهربائية

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير

 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير معمل المحوالت الكهربائية .۳۱
 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير معمل العوازل الكهربائية .۳۲

 معمل القابلوات  .۳۳
 شركة أور العامة

 ذي قار حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير
 حسب خطة المستثمر تأهيل وتطوير معمل األلمنيوم .۳٤



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۸  

      

 المشاريع الجديدة التي يتم إنشاءها من قبل القطاع الخاص وتساهم الدولة بنسب مختلفة
 

- :إلنتاج السمنتبالنسبة إلنشاء مصانع جديدة 
مشاريع مقدمة من هيآت المحافظات، وقد تم  ة الصناعة والمعادنُعرضت على وزار -

بمنح  رةوزااللهذه المعامل وأوصت  واالقتصاديةاإلطالع على دراسات الجدوى الفنية 
 .الرخص لها وفق الجدول التالي

 رةوزاالمقترح  إلنشاء مشاريع إستراتيجية، وكان االستثماريةهنالك مجموعة من الفرص  -
ومن خالل التخصيصات  االستثماريةعلى الخطة %) ۲٤-%۲۱(أن تساهم بها بنسبة 

الحكومية بعد تخصيص هذه المبالغ، ونعتقد إن الظرف الحالي غير مؤاتي ألن التعليمات 
 %.۱۰۰المستثمرين بنسبة الجديدة قد أوقفت تنفيذ مشاريع جديدة وباإلمكان تمويلها من قبل 

 
الطاقة المقترحة  %۱۰۰إستثمـار اسـم الشركة اسـم المشـروع ت

 سنوياً 
 الموقع

 معمل إنتاج الشب- ۱
الشركة العامة لكبريت 

 المشراق

 نينوى سنة/ ألف طن ٥۰۰ مليون دوالر ۲٥

 نينوى سنة/ ألف طن ۲۰ مليون دوالر ۱۰ معمل إنتاج حامض الكبريتيك- ۲

الشركة العامة للزجاج  الزجاج المسطح معمل- ۳
 والسيراميك

 االنبار سنة/ ألف طن ۱۱۰ مليون دوالر ۱٦۸

 معمل إنتاج السمنت- ٤

الشركة العامة للسمنت 
 العراقية

 المثنى سنة/ مليون طن ۲ مليون دوالر ۲٥۰

 كربالء سنة/ مليون طن ۲ مليون دوالر ۲٥۰ معمل إنتاج السمنت- ٥

 االنبار سنة/ مليون طن ۲ مليون دوالر ۲٥۰ السمنتمعمل إنتاج - ٦

النجف  سنة/ مليون طن ۲ مليون دوالر ۲٥۰ معمل إنتاج السمنت- ۷
 األشرف

الشركة العامة  معمل إنتاج أنابيب الدكتايل- ۸
 للصناعات الميكانيكية

 بابل سنة/ألف طن ٥٥ مليون دوالر ۲٦۰

 بابل سنة/ جرار ٤۰۰۰ مليون دوالر ۳٥ معمل إنتاج الجرارات الزراعية- ۹

الشركة العامة  مشروع أسمدة نتروجينية- ۱۰
 لألسمدة

مليون دوالر  ۸۰۰
 %۲٤مساهمة الدولة 

 البصرة سنة/ مليون طن ۱

الشركة العامة  مشروع البتروكيمياوي- ۱۱
للصناعات 

 البتروكيمياوية

مليار دوالر  ۱۰
 %۲٤مساهمة الدولة 

 البصرة سنة/ مليون طن ۱

 هيئات االستثمار حسب  جدول بالفرص االستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۹  

      

االرض المخصص������������ة  الصناعات المقترحة اسم المشروع ت
 للمشروع

 الموقع

مدين�������ة ص�������ناعية ف�������ي   .۱
 بلدروز غير ملوثة 

 مجمع للصناعات الغذائية -
مجم���������ع تص���������نيع وتجمي���������ع -

 منظومات الري 

 ديالى- 

 مدين�����ة ص�����ناعية ملوث�����ة  .۲
 في قضاء الخالص

مجم������������������ع الص������������������ناعات  -
 البتروكيمياوية 

 مجمع للصناعات االنشائية -

 ديالى- 

مدين�������ة ص�������ناعية ف�������ي   .۳
 قضاء بعقوبة

 مجمع للصناعات الغذائية  -

 مجمع للصناعات الكهربائية  -

 مجمع لصناعة االثاث -

 مجمع للصناعات النسيجية  -

دون���م عائ���دة ال���ى  ۳٥۰
 وزارة المالية 

 ديالى

دون�����م ج�����زء م�����ن  ۱٦-  تدوير النفايات   .٤
 ٥م /۱۰القطع���������������������ة 

 شيشين

 صالح الدين

دون����م عل����ى القطع����ة  ۲-  مطحنة حبوب   .٥
  ۱٦۲/۱۲۲۰المرقمة 

 صالح الدين

دون����م عل����ى القطع����ة  ۲-  معمل البان إنشاء   .٦
  ۱٦۲/۱۲۲۲المرقمة 

 صالح الدين 

معم������ل زي������وت إنش������اء   .۷
 نباتية 

دون��������م الك��������وت  ۲۰۰- 
۱٥/۳ ،۱۸/۳،۱۲/۳ 

 العلكاوية

 واسط

/ قض���������اء العزيزي���������ة -  إنشاء مصنع البان   .۸
حس���������������ب حاج���������������ة 

 المشروع 

 واسط

ناحي�����ة / دون�����م  ۱٦۰۰-  إنشاء مدينة صناعية   .۹
 جصان 

 واسط

حس����ب / قض����اء ب����درة -  إنشاء معمل اسمنت   .۱۰
 حاجة المشروع 

 واسط 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳۰  

      

معم�����ل تعلي�����ب وك������بس   .۱۱
 التمور 

قض�����������اء الص�����������ويرة - 
حس�������ب / والعزيزي�������ة 

 حاجة المشروع 

 واسط

حس����ب / قض����اء ب����درة -  معمل اسمدة كيمياوية   .۱۲
 حاجة المشروع

 واسط

موق������ع ش������ركة حط������ين   .۱۳
 الصناعي

مجم���������ع ص���������ناعي متكام���������ل 
للص�����������������ناعات التحويلي�����������������ة 

 والتجميعية 

قض�����اء / دون�����م  ٦۰۰۰
 االسكندرية 

 بابل

مدين�����������ة الص�����������ناعات   .۱٤
 الغذائية 

للص�������ناعات مجم�������ع ص�������ناعي 
تعلي��������ب ، تص��������نيع (الغذائي��������ة 

 )تمور، تصنيع زيوت

قض�������اء / دون�������م  ۱٤٦
 المحاويل 

 بابل

مدين�����������ة الص�����������ناعات   .۱٥
 االنشائية 

مجم���������ع ص���������ناعي لص���������ناعة 
الخرس��������انة ومق��������اطع الحدي��������د 

 ومصانع اللوحات الكهربائية 

ناحي�������ة / دون�������م  ۳۲۰
 االمام 

 بابل

مدين���������ة اب���������و س���������ميج   .۱٦
 الصناعية 

مجم����ع ص����ناعي يحت����وي عل����ى 
 صناعات ثقيلة وتحويلية 

ناحي�����ة / دون�����م  ۲٦۰۰
 الكفل

 بابل

مجم����ع الص����ودا الكاوي����ة   .۱۷
 والكلور

 المثنى دونم ٥۰ منتجات قلوية 

 المثنى دونم  ٥۰-  كاربونات الصوديوم   .۱۸

االكي���اس الورقي���ة لتعبئ���ة   .۱۹
 االسمنت

 المثنى  دونم ٥۰- 

 المثنى  دونم  ۲۰-  مناديل ورقية   .۲۰

 المثنى  دونم  ۱۰-  تعبئة المياه والعصائر  .۲۱

 المثنى  دونم  ۲٥-  معمل منتجات االلبان   .۲۲

 المثنى  دونم  ۱۰-  معمل منتجات التمور   .۲۳



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳۱  

      

مص������نع انت������اج زي������وت   .۲٤
 المحركات 

 المثنى  دونم  ۲۰- 

 المثنى  دونم  ۲۰-  معمل انتاج المنظفات   .۲٥

 ذي قار  دونم  ۱۰۰ فعاليات صناعية مختلفة  منطقة صناعية   .۲٦

معم������ل النت������اج ال������واح البن������اء  معمل الواح عازلة   .۲۷
 العازلة 

 ذي قار دونم  ۲۰

 ذي قار دونم ۲۱۲ معمل متكامل  معمل حديد وصلب   .۲۸

 ذي قار دونم ۳ معمل النتاج الكتل الكونكريتية  معمل كونكريت جاهز  .۲۹

معم����ل تجمي����ع المع����دات   .۳۰
 الثقيلة 

 ذي قار دونم  ٤ معمل حديث للتجميع

معم�����������ل الص�����������ناعات   .۳۱
 الكيمياوية 

 ذي قار دونم  ۱ انتاج المنظفات المنزلية 

 ذي قار دونم  ۱۰ جمع وفرز وتدوير النفايات  معمل تدوير النفايات   .۳۲

معم�������ل الب�������ان ومي�������اه   .۳۳
 معدنية 

 ذي قار دونم  ۲۰ معمل حديث متكامل 

غذائي������������ة  مص������������انع  .۳٤
وص�������ناعات تكميلي�������ة 
خفيف�����������ة ومص������������انع 

 انشائية

 ميسان  هكتار۱۲٥ -

مختب�����رات للص�����ناعات   .۳٥
 النفطية

 ميسان دونم ۲۰۰۰۰- 

 ميسان دونم ٦۰۰۰-  تدوير نفايات معامل  .۳٦

 ميسان دونم ٤۰۰۰-  منطقة صناعية  .۳۷



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳۲  

      

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .۳۸
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

 البصرة   ۲م ۲۰۰۰دونم و  ۷

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .۳۹
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

 البصرة دونم ۲۰

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .٤۰
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

   ك�����ل  معم�����ل  مس�����احة
 دونم  ٤

 البصرة

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .٤۱
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

  ۱۷٥۰دون�������������م   و  ۷
 ۲م

 البصرة

    ۳۲ ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة  مشروع  صناعي  .٤۲
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

دون������������������������������م   و      ٦
 ۲م  ۱۲٥۰

 البصرة

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .٤۳
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

  ۱۲٥۰دون�������������م   و  ٥
 ۲م

 البصرة

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .٤٤
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

  ۲٤۰۰دون�������������م   و  ۷
 ۲م

 البصرة

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .٤٥
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

 البصرة لكل موقع  ۲م  ۲٤۰۰

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .٤٦
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

 ۲م ۷۰۰دون��������������م و  ٥
 )سمة لعدة مواقع قم(

 البصرة

    ۳۲ج�����������زء م�����������ن القطع�����������ة   مشروع  صناعي  .٤۷
 اركلي الشمالي/  ٤۳مقاطعة 

مت���ر  ۱۰۰۰دون���م و  ۲
 مربع

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٤۸
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 ۱٥۰۰دون�������������م و  ٤۱
 ۲م

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٤۹
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 دونم   ٤۰

 

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥۰
 الجنوبياوركلي   ٥٦مقاطعة 

 ۱٥۰۰دون�������������م و  ۱۹
 ۲م

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥۱
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 دونم    ۲۲   

 

 البصرة



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳۳  

      

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥۲
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 دونم   ۳۰

 

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥۳
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 البصرة دونم   ۳۰

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥٤
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 البصرة دونم ٦٦    

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥٥
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 ۲۰۰۰دون���������م   و ۳   
 ۲م

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥٦
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 ٥۰۰دون���������م   و    ۲۲
 ۲م

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥۷
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

دون�����������������������������م     ۱۷   
 ۲م ۱٥۰۰و

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥۸
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 دونم   ۲٤   

 

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٥۹
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

دون�����������������������������م     ۳۲   
 ۲م ۱۲٥۰و

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٦۰
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

دون�������������������������������م    ۳۰   
 ۲م ۲۰۰۰و

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٦۱
 الجنوبياوركلي   ٥٦مقاطعة 

 ۲۲٥۰دون�������م  و  ۲٦  
 ۲م

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٦۲
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

دون������������������������م  و     ۱٥  
 ۲م ۲۲٥۰

 البصرة

       ۷/   ۱ج���������زء م���������ن القطع���������ة  مشروع  صناعي  .٦۳
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

  ۱۲٥۰دون�����������م و   ۱۳
 ۲م

 البصرة

       ۷/   ۱القطع���������ة ج���������زء م���������ن  مشروع  صناعي  .٦٤
 اوركلي الجنوبي  ٥٦مقاطعة 

 

 ۲۲٥۰دون�����������م و   ۲۷
 ۲م

 البصرة



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳٤  

      

  -  ۲/   ۱ج������زء م������ن القطع������ة  مشروع  صناعي  .٦٥
اراض�������������ي    ٦۲مقاطع�������������ة   

 الصبخ

 البصرة مساحات مختلفة    

  -  ۲/   ۱ج������زء م������ن القطع������ة  مشروع  صناعي  .٦٦
 أراض�������������ي   ٦۲مقاطع�������������ة   

 الصبخ

دون����������م   لك����������ل  ٤    
 معمل  

 

 البصرة

 

28T2Fالمشاريع المقترحة من قبل وزارة النقل

•
28T  

 
 المالحظات الكلفة   المساحة الموقع المشروع المقترح 

/ اليوسفية/ بغداد  انشاء معمل اسفلت-أ
) ٥/۱٥٥(قطعة رقم 

 )۹(مقاطعة 

 قطعة االرض ملك صرف مليار دينار) ۱۰( دونم ۱۰

انشاء معمل -ب
 الكونكريت الجاهز

 /ابي غريب/بغداد
) ۱۰/۳۰(قطعة رقم 

) ۱٤(مقاطعة 
 عكركوف

 ارض زراعية مملوكة للدولة مليار دينار) ۹( دونم ۸،٤

 

 

                                                           
 ۱٥/۲/۲۰۱٦في  ۸۸۳۹ النقلحسب كتاب وزارة  •



 

  
 

  ۲۰۱٦ الخارطة االستثمارية للعراق ۱۳٥

      

 قطاع السياحة -۸

تعد بيئة العراق الثقافية والدينية والطبيعية 
عنصر جذب للمستثمرين والزائرين، ويعد من 
اكبر واجهات السياحة الدينية في المنطقة ولذا فأنه 
يشهد زخماً متزايداً من السياح لزيارة المواقع 

 إنوالدينية والثقافية من حيث  واألثريةالطبيعية 
 األثريةالعراق موطن الحضارات القديمة والمواقع 

العالمية والمناطق المقدسة للديانات على حد سواء 
 فضال عن تمتع العراق في جزئه الشمالي

بأماكن سياحية تزخر بالطبيعة وان  والجنوبي
هناك خطة من قبل الحكومة لتطوير وتوسيع البنى 
التحتية للمواصالت لتخدم اكبر عدد ممكن من 

 .السياح 

ويشكل قطاع السياحة عامالً مهما من 
السياحة تشكل مصدرا رئيسياً  أنعوامل التطور االقتصادي واالجتماعي في مختلف البلدان كما 

المختلفة، وعلى  وأنشطتهامن مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل من خالل مشاريعها 
السياحية، ان  وإمكاناتهاناتها الثقافية وضع الخطط الستثمار مكو إلىسعت الدولة  األساسهذا 

االقتصادية واالجتماعية حفزت الدولة  األوضاعالمتغيرات الكبيرة التي شهدها العراق لمجمل 
على تبني سياسات وبرامج فاعلة لترسم معالم النهوض التنموي وقاعدة التنوع والمشاركة 

 إرساء إلىالقادمة تهدف  لألعواممارية سعي الدولة لبناء خطط استث أعقبهاواالندماج االجتماعي 
بيئة استثمارية للنهوض بالواقع االقتصادي والثقافي ودعم مرتكزات االقتصاد العراقي  أسس

 .األمن االجتماعيوتعزيز 

المناطق  وإدامةهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير  واآلثاروتعتبر وزارة السياحة 
 أصالتهابتطوير البنى التحتية المطلوبة والمحافظة على السياحية في العراق ويتلخص دورها 

مواقع معينة والتعاقد مع مؤسسات  وإحياءوحفظ  تأهيل إعادةهذه المبادرات تشمل . وطابعها
وهناك فرص . برامج تعليمية وتدريبية رسمية وإقامةوتطوير محيطات المواقع  وإنشاءارية آث

 .العديد من المواقع السياحية في عموم العراق  تأهيل وإعادةالستثمار 

 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳٦  

      

0TP0Fالفرص االستثمارية المتاحة في قطاع السياحة

• 

 

 المحافظة األرض المخصصة للمشروع الموقع اسم المشروع ت

 اإلغراضبناية متعددة   .۱
 السياحية في الحبيبية

 بغداد اولك  ۲٤دونم و ۱ بغداد

 بغداد ۲م۱٥۰-٥۰ جسر السنك –جانب الكرخ  مرسى ومطعم عائم   .۲

 بغداد ۲م۱٥۰-٥۰ ابي نؤاس –جانب الرصافة  مرسى ومطعم عائم   .۳
قطعة /الحسينية  مدينة العاب  .٤

 ۱۰م/٦/۳۰۰۳۷
 بغداد اولك ۱۱دونم و ٥

/ ۲۹۸٤۷/٦قطعة /الحسينية  مدينة العاب  .٥
 ۲۰م

 بغداد اولك ۱۱دونم و ۱٦

قطعة / الزهور  مدينة العاب   .٦
 ۱۰م/۲۹۸٥۱

 بغداد دونم  ٥۰

ضفاف بحيرة (مدينة سياحية   .۷
 )حمرين 

 ديالى دونم  ۲۸۸ خانقين

 ديالى دونم   ٥ امام منصور ۱/۳۰۳/بلدروز مدينة العاب   .۸
 ديالى دونم   ۸ العروبة ۱۳۳٤/جلوالء مدينة العاب  .۹

 ديالى دونم  ۱۰ كوشك ۱۱۱/۱٥/جلوالء مدينة العاب وكازينو  .۱۰
 صالح الدين دونم ۳ تكريت مشروع سياحي  .۱۱
 صالح الدين دونم ٦ تكريت مشروع سياحي  .۱۲
 صالح الدين دونم ٥ بيجي ترفيهيةمدينة العاب   .۱۳
 صالح الدين دونم ۲،٥ قضاء بلد ترفيهيةمدينة العاب   .۱٤

 صالح الدين دونم ۳٥ قضاء الشرقاط ترفيهيةمدينة العاب   .۱٥
 واسط دونم ٤ الهورة ۳۹م / ٥/٤۱/ الكوت فندق الكوت السياحي  .۱٦

 واسط دونم۱ الهورة ۳۹م ۹/٥الكوت ةترفيهي مدينة  .۱۷

 واسط دونم  ۱ الحاوي  ۱٦/۱۰٦٦الكوت  فندق سياحي   .۱۸
 واسط دونم  ۱٥ الخاجية ۳۸م ۱/٦الكوت  منطقة سياحية   .۱۹

زوية  ۱/٦٤۸العزيزية  فندق ومطعم   .۲۰
 الزرع 

 واسط  دونم  ۳

                                                           
 ۲۹/۲/۲۰۱٦في  ۷٤٤٥۷۱هيئة السياحة  –الثقافة حسب كتاب وزارة   •



 

  
 

  ۲۰۱٦ الخارطة االستثمارية للعراق ۱۳۷

      

 واسط دونم  ٥ العشار  ۱/۱۱۸۸العزيزية  ترفيهيةمدينة   .۲۱
 بابل السياحية جزيرة  .۲۲

 ) المهناوية (
شمال محافظة بابل وسط شط 

 الحلة 
 بابل دونم ۸٥۰

 رقم / ۷المالك/ المدحتية  مدينة العاب  .۲۳
 ۲٥۳۷/۱القطعة 

 بابل دونم ۲۰

رقم /  ۹يوسفية / ابي غرق  مدينة ترفيهية  .۲٤
 ٥۲۷٦/۱القطعة 

 بابل دونم ۷

رقم /  ٤٥شهابية / الكفل زوارقمرسى   .۲٥
 ۲۷۲/۱القطعة 

 بابل دونم  ٤

 ۱/۲۰۱۰صدر اليوسفية  مدينة ترفيهية   .۲٦
  ۱۸م/

 الديوانية  دونم  ۱۷

 الديوانية   دونم ۱۰ صدر اليوسفية  ۱۸م/٦/۹ مدينة ترفيهية  .۲۷

 الديوانية  دونم  ۱۱ ام الخيل  ۱م/۳/۹ مدينة ترفيهية   .۲۸

 ذي قار دونم  ۲۸۹ مركز المحافظة مدينة سياحية   .۲۹
 ذي قار دونم  ۷٫٥ الدواية  مدينة العاب   .۳۰
 ذي قار  دونم  ۲ الشطرة  ةسياحي دينةم  .۳۱

 ذي قار دونم  ۲۰۰۰ الشطرة  يوخة السياحي مدينة  .۳۲

 ذي قار دونم  ۲۹ الجبايش  مدينة سياحية   .۳۳
 ذي قار دونم  ٦ البطحاء  كورنيش ومرسى زوارق   .۳٤
 –خارج التصميم االساس  متنزه الشعب السياحي  .۳٥

 بلدية كركوك
 كركوك دونم ۱٦۹

تسعين  ۳۹م ۲۹٦/٦القطعة  متنزه ساحة االحتفاالت  .۳٦
 بلدية كركوك –

 

 كركوك دونم  ۱٥

 كركوك دونم  ۱٥۰  ۱٦م/ ٥۲۲القطعة  مدينة سياحية  .۳۷

 المثنى-  المثنى موقع بحيرة ساوة  .۳۸
 المثنى-  الوركاء / الرميثة  متنزه ومدينة العاب  .۳۹

 النجف االشرف اولك  ۲٤دونم و ۱۹ النجف االشرف فندق السالم  .٤۰
انشاء كورنيش على جانبي   .٤۱

 النهر
 النجف االشرف  دونم ۱ ناحية العباسية 

 -حي العباس طريق بغداد مجمع سياحي   .٤۲
  ۹/۳۰ق

 كربالء المقدسة دونم ٤



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳۸  

      

 ٦م ۱/۱٦۳/ق -حي النقيب مجمع سياحي  .٤۳
 مخيم

 كربالء المقدسة  دونم ٦

 ق/الحزام االخضر  مجمع سياحي  .٤٤
 ٦۱م/  ٥۸۳٥۱/۳

 كربالء المقدسة دونم ٥۰

 ۱۳٦/٤ق/ الطريق الرابط  مجمع سياحي  .٤٥
  ٥۱م

 كربالء المقدسة دونم ۲۰

م  ۳٥٥۲۰/۱ق/ ناحية الحر مجمع سياحي  .٤٦
 حيدرية  ۲۱

 كربالء المقدسة  دونم ٦٤

م / ۳/٥۸۳٥۰ق/ حي الرسالة مجمع سياحي  .٤۷
٦۱ 

 كربالء المقدسة دونم ٤٦

 ٦٥م/ ۹۰ق/ ناحية الحر مجمع سياحي   .٤۸
 الحيدريات 

 كربالء المقدسة دونم ۲۱

/ ۱۳۷ق/ مركز المدينة  مجمع سياحي  .٤۹
 مخيم ٦م/ ۲۲۹

 كربالء المقدسة دونم  ٤٫٥

 ۱۹م/ ٤۷ق/قضاء الهندسية  مجمع سياحي  .٥۰
 عوينات

 كربالء المقدسة دونم  ۸

 ميسان دونم ۳۰ مركز المدينة متنزه ومدينة العاب  .٥۱
مقاطعة  ٤٦/  ٤٥قطعة  مدينة ترفيهية   .٥۲

 الموقع العسكري
 ميسان دونم ٥٥

مركز / مركز المحافظة  متنزه ومدينة العاب  .٥۳
 المحافظة

 ميسان  دونم ٥٥

قضاء / ۲۷/٤۱۸۰قطعة  متنزه ومدينة العاب  .٥٤
 المجر الكبير 

 ميسان دونم ٦

 ميسان دونم ۷ ابو رمانة/  ۱٤/۱٦۰۰قطعة  متنزه ومدينة العاب  .٥٥

مركز /  ٤۷/۱۳قطعة  مدينة العاب وحديقة حيوانات  .٥٦
 المحافظة

 ميسان دونم ٦

 ميسان دونم ٦ المركز/ بلدية العمارة  متنزه ومدينة العاب  .٥۷

منتجع سياحي في هور   .٥۸
 الحويزة

 ميسان دونم ٦۳ هور الحويزة

 البصرة دونم  ٥ البصرة دار استراحة سفوان  .٥۹

 البصرة-  البصرة فندق المربد  .٦۰
 مجمع ترفيهي  .٦۱

 

 الرباط الكبير ۳۰٦٥/۲۰۸٦

 

  دونم٤٥

 

 البصرة

 مناوي باشا ۱۰/۹٥ فندق نوفتيل المربد  .٦۲

 

 اولك  ۲۰دونم و۷

 

 البصرة



 

  
 

  ۲۰۱٦ الخارطة االستثمارية للعراق ۱۳۹

      

مقاطعة رقم ) ۷٦(قطعة رقم  مشروع ترفيهي متطور  .٦۳
 المعقل  )٤۰(

 

 ۲م  ۱۷۲۷   و   دونم  ٤

 

 البصرة

 ۱٥فندق  -ترفيهي تجاري   .٦٤
 طابق

 القبلة   ۸۲۸/٤و    ۸۲۸/۳

 

 البصرة ۲م   ٥۰۰و دونم   ۷

 القبلة ۷۸۹/۷ مشروع ترفيهي  .٦٥

 

 ۲م ۷۳۸دونم و  ۱٦

 

 البصرة

 مدينة ترفيهية   .٦٦

 

 جمهورية ۲۱۹/۲۰۸۷

 

 البصرة ۲م  ۷۰۰  دونم و ۲

 مدينة ترفيهية  .٦۷

 

مقاطعة  ٥٦جزء من القطعة 
 سفوان الشمالية ۲

 

 دونم ۱۰

 

 البصرة

 البصرة ۲م   ۹۸٤و    دونم  ٥ سفوان۲٤٥ دار استراحة سفوان  .٦۸

جزء من القطعة  مقاطعة ۹۱ ترفيهي مجمع  .٦۹
 الهدامة  ۱۷

 البصرة دونم  ۳٥۰۰جزء من المساحة 

 البصرة ۲م  ٥۰۰  و  دونم  ۳٥ الفاو ٦مقاطعة   ۳۳٦۸/۲  مدينة العاب  .۷۰

 مجمع ترفيهي  .۷۱

 

   ۳۹٥۳/۲  جزء من القطعة 
 الفاو ٦مقاطعة 

 دونم ۱۷

 

 البصرة

 ترفيهيمجمع   .۷۲

 

 /سيبة ال ٦قاطعة  م ٥۳/۲
 الفاو

 البصرة دونم ٤

 البصرة دونم ۱۷ الفاو ٦قاطعة  م ۲/۳۹٥۸ سياحية ترفيهية مدينة  .۷۳

نهر  ٥٤م  ۲۳۱/٥۲۳٥ سياحية ترفيهية مدينة  .۷٤
 الباشا 

 البصرة دونم  ۹۰۰

  ٥٤قاطعة م ۲۱۰٥/۲۳۱ مدينة ترفيهية و مدينة العاب  .۷٥
 نهر الباشا

   دونم  ٤۱

 

 البصرة

 مدينة العاب  .۷٦

 

  ۳۳٤/۲۳٤جزء من القطعة 

 الهوير الصغير ۲۰مقاطعة 

 دونم ٥،۳

 

 البصرة

الجمهورية    ۲۰۸۷/۲۹۸ مدينة العاب   .۷۷
 الجاهزة

  ۲م ۷۰۰دونم  و  ۳

 

 البصرة

 
 المالحظات الكلفة  المساحة الموقع المشروع المقترح

) خمسة (انشاء فندق 
0T1F

•
0T نجوم في محيط مطار

 الدوليبغداد 

مطار بغداد / بغداد 
قطعة رقم  /الدولي

) ۱۷(مقاطعة ) ۹/۱۰(
 السويب

۱٥۰۰۰ 
 متر مربع

 قطعة االرض ملك صرف مليون دوالر ٥

                                                           
 ۱٥/۲/۲۰۱٦في  ۸۸۳۹ النقلحسب كتاب وزارة   •



 

  
 

۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٤۰  

     

 قطاع التربية والتعليم -۹

يحتل مفهوم التنمية المستدامة الصدارة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي ولما كان العنصر 

من المهم جدا االهتمام  أصبحمن بين عناصر التنمية المستدامة  األولىالبشري يحتل المكانة 

التعليم هو حق من حقوق  أن إلى وإضافةبتطوير القدرات الذهنية والتعليمية للعنصر البشري 

لكل فرد في المجتمع ويكفل هذا الحق كل القوانين الدولية ويعتبر مستوى التعليم في أي  اإلنسانية

لحق للفرد وتكفل له توفير وفي العراق تنص القوانين على هذا ا. بلد مقياس لتقدمه وتطوره

 .الفرصة في الحصول على التعليم الجيد

بالرغم من التقدم الكبير في  إذالشواغل التي تواجه البلدان  أعظموال يزال التعليم واحدا من 

ال تزال الجهود المبذولة لتحسين  األميةمرافق التعليم االبتدائي وااللتحاق بالمدارس ومكافحة 

متصاعدة من قبل الحكومة ومازالت تحديات مواكبة البناء المعرفي  يرةع بوتنوعية التعليم تتاب

 األطفالتشكل تحدياً اكبر في الدول النامية ومنها العراق ابتداءا من رياض  اتيوالتطوير المهار

البلدان  أهمالمستويات الجامعية المتنوعة ويعتبر العراق واحد من  إلىمرورا بالتعليم وصوالً 

القرن العشرين حيث يمتلك العراق العديد من الجامعات  أواسطت بنظام التعليم منذ التي اهتم

هذه  تأسستفي المنطقة العربية حيث  األفضلالرصينة والتي تعد ضمن قائمة الجامعات 

 ۱۹٥۷من جامعة بغداد عام  ءاالنصف الثاني من القرن العشرين بد أوائلالجامعات في  

 التكنولوجيةمثل الجامعة  أخرىجامعات ۱۹۸۰بعد عام  تأسستفيما  ۱۹٦۳والمستنصرية 

والبصرة والموصل والسليمانية وعدد من المعاهد الفنية ونتيجة للنمو السكاني فان العراق بحاجة 

المستثمرين فرصا كبيرة  أمامالعديد من المؤسسات العلمية لتلبية الطلب المتزايد مما يضع  إلى

 .لالستثمار في هذا القطاع
 

  



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٤۱  

      

 مؤشرات عن قطاعي التربية والتعليم

 األطفالرياض  -۱

في  األطفالبلغ عدد مدارس رياض 
روضة للعام الدراسي ) ۱۰٤۱(العراق 
) ۹٦۷(بعد ان كان  ۲۰۱۳-۲۰۱٤

، ۲۰۱۳-۲۰۱۲روضة في العام الدراسي 
الموجودين فيها  األطفالكما بلغ عدد 

طفالً وطفلة في العام ) ۲۰۲٥۲٥(
مقابل  ۲۰۱٤-۲۰۱۳الدراسي 

طفالً وطفلة للعام الدراسي ) ۱۲٥۳۹۱(
ان مؤشر عدد المعلمات في  ۲۰۰۹-۲۰۱۰

للعام )  ۷۹۷۱(بلغ  األطفالمدارس رياض 
والجدول يبين العالقة ما بين  ۲۰۱٤ -۲۰۱۳

 .هذه المتغيرات

 

 ۲۰۱٤ -۲۰۰۹ األعوامخالل  األطفالجدول يوضح تطور رياض 

عدد مدارس  السنة الدراسية
 األطفال

 األطفالعدد 
 الموجودين

 عدد المعلمات

۲۰۰۹-۲۰۱۰ ٦۳۱ ۱۲٥۳۹۱ ٥۳٥۳ 

۲۰۱۰-۲۰۱۱ ٦٤۸ ۱٤۱۱٥۸ ٥٤۷٥ 

۲۰۱۲- ۲۰۱۳ ۹٦۷ ۱۹۳۳٥۸ ۷٥٥۹ 

۲۰۱۳-۲۰۱٤ ۱۰٤۱ ۲۰۲٥۲٥ ۷۹۷۱ 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٤۲  

     

 التعليم االبتدائي  -۲

 ۲۰۱٤-۲۰۱۳في تحليل البيانات الحديثة لعام 

 لإلحصاءالصادرة عن الجهاز المركزي 

 :والخاصة بالمسوحات التربوية نجد ما يأتي

النهارية (بلغ عدد المدارس االبتدائية  •

مدرسة ) ۱٥۸۰۷(في العراق ) والمسائية

منها  ۲۰۱٤-۲۰۱۳ابتدائية للعام الدراسي 

 . مدارس مختلطة %) ٥۱٫۲(للبنات و%) ۲۲٫٤(مدارس للبنين و %) ۲٦٫٤(

فقد بلغ ) النهارية والمسائية(تدائية اما عدد التالميذ الموجودين في المدارس االب •

حيث كانت نسبة  ۲۰۱٤-۲۰۱۳تلميذ وتلميذة في العام الدراسي ) ٥٥٥۸٦۷٤(

اما عدد المعلمين والمعلمات في هذه %)  ٥٤(ونسبة الذكور %) ٤٦( اإلناث

 .۲۸۷٥۰۲المرحلة فتقدر بحوالي 

 

 التعليم الثانوي -۳

مدرسة للعام ) ۷۰۸۳) (النهاري والمسائي( بلغ عدد المدارس في التعليم الثانوي 

عدد الطلبة الموجودين في مدارس التعليم الثانوي فيقدر  أما. ۲۰۱٤-۲۰۱۳الدراسي 

ويقدر عدد المدرسين  ۲۰۱٤-۲۰۱۳طالبا وطالبة للعام الدراسي ) ۲٥۲۸۱۳۳(

 ).۱٦۰۳۲۳(والمدرسات للمرحلة الثانوية بما يقارب من 

 

 التعليم المهني في العراق  -٤

هذا الفرع من التعليم فان االهتمام به يبدو ضعيفا مقارنة ببقية بلدان  أهميةالرغم من ب

زراعية وصناعية وتجارية وفنون ،  إلىالعالم وتنقسم المدارس المهنية في العراق 

 ۲۰۱۳-۲۰۱۲مدرسة للعام الدراسي ) ٥۹۷(ويبلغ عدد المدارس المهنية في العراق 

 .فنون %) ۲(زراعية و%) ۲(تجارية و%) ۲۹(صناعية و %)  ٦۷(منها 

 

 

 



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٤۳  

      

 )والتقني  واألهليالحكومي ( التعليم الجامعي -٥

نتائج المسوحات ان عدد الطلبة المقبولين في الجامعات العراقية والكليات  أظهرت

                طالباً وطالبة للعام الدراسي) ٥٥٤٥۸۷(وهيئة التعليم التقني قد بلغ  األهلية

 األهليةكما بلغ عدد الطلبة الموجودين في الجامعات العراقية والكليات  ۲۰۱۲-۲۰۱۳

 .۲۰۱۱-۲۰۱۰طالباً وطالبة للعام الدراسي ) ٤۷٦۳۷۷(وهيئة التعليم التقني 

 

  



 

  
 

۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٤٤  

     

0TP0Fالفرص االستثمارية المتاحة في قطاع التربية والتعليم

• 

 الفرصة االستثمارية اسم الجامعة ت

 طب االسنان االستشاريةمشروع انشاء عيادات  -۱ القادسية  .۱
 مشروع انشاء مستشفى تعليمي -۲

 مشروع استثمار شقق سكنية لمنتسبي الجامعة واسط  .۲

مشروع تحويل مشروع إنشاء مجمعات سكنية لألساتذة  المستنصرية  .۳
 الطالبية /والموظفين في مواقع مختلفة

 مشروع استثمار محطة تعبئة وقود -۱ البصرة  .٤
 حيواناتمشروع استثمار إنشاء حديقة  -۲
 مشروع استثمار مزرعة كلية الزراعة   -۳
مشروع استثمار فندق دار الضيافة فوق ارض مسبح  -٤

 الجامعة
 مشروع إنشاء نادي طالبي ومركز خدمات وأسواق جامعة كربالء  .٥

 مشروع إنشاء مبنى الوفود والزائرين في بغداد النهرين  .٦

 مشروع إنشاء مول استثماري -۱ ذي قار  .۷
 حليبمشروع إنشاء معمل  -۲
 دار سكنية) ۱٥۰( -۳

 مشروع مطبعة جامعة بابل -۱ جامعة بابل  .۸
مشروع ورشة صيانة االجهزة االلكترونية والمختبرية  -۲

 التعليمية
اإلذاعة (مشروع أستوديو تعليمي إلنتاج اإلعمال الفنية  -۳

 )المسرحية والتلفزيونية
 مشروع ملعب سكواش مع كافة ملحقاته -٤
التعليمي مع مشروع مختبر التحليالت المرضية  -٥

 الصيدلية التعليمية
 مشروع المختبر البيئي المتنقل -٦
 معمل ادوية -۷
) ۱۰۰(مشروع انشاء مستشفى تعليمي تخصصي  -۸

 سرير 
 )طالب ۲۰۰۰(نادي طالبي سعة  -۹

 مسبح اولمبي مغلق إنشاء -۱۰
 إبكارنادي طالبي في مجمع السبع  إنشاء الجامعة العراقية  .۹

 

                                                           
 ۲۳/۲/۲۰۱٦في  ۱۱٤٦دائرة االعمار والمشاريع / كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   •



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٤٥  

      

 الكوفةجامعة   .۱۰

 

 

 

 

 دار التمريض الخاص: كلية التمريض 

 دار حضانة للجامعة: األساسيةكلية التربية 

 تراضيقمشروع المصرف اال: كلية اإلدارة واالقتصاد

 : كلية الطب 

 وحدة الليزر -
 وحدة أبحاث السرطان -

 مشروع الدواجن :كلية الطب البيطري

 مشروع األسمدة العضوية: كلية الزراعة 

مركز االستشارات : والرياضيات كلية علوم الحاسبات
 .اإلحصائية والمعلوماتية في الكلية

 

 هيئات االستثمارحسب  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع التربية والتعليم

 المحافظة المساحة الموقع الفرصة ت

 ديالى  دونم ۲ قضاء بعقوبة  انشاء مدارس نموذجية   .۱

 ديالى   دونم ۲ قضاء الخالص انشاء مدارس نموذجية  .۲

 ديالى  دونم ۲ قضاء المقدادية انشاء مدارس نموذجية  .۳

 ديالى   دونم ۲ قضاء بلدروز انشاء مدارس نموذجية  .٤

 ديالى   دونم ۲ قضاء خانقين انشاء مدارس نموذجية  .٥

 ديالى  دونم ۲ ناحية السعدية وجلوالء انشاء مدارس نموذجية  .٦

 ديالى   دونم ۲ ناحية بني سعد انشاء مدارس نموذجية  .۷

 ديالى   دونم ۲ ناحية قره تبه انشاء مدارس نموذجية  .۸

 ديالى   دونم ۱۰۰ مركز المحافظة جامعة تقنية  .۹

 ٥مقاطعة  ۱۰/۱۰۷۸  مدرسة اهلية  .۱۰

 

 صالح الدين  دونم ٤



 

  
 

۲۰۱٥الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٤٦  

     

/ ۱۱ويسية /مركز الحلة  مشروع تعليمي  .۱۱
 ۲٤-۱۹۸۸٦القطعة 

 بابل دونم ۲

مهدية وكراد /مركز الحلة  مدرسة اهلية   .۱۲
 ۱/۹۰القطعة / ۳۸

 بابل  P۲م۱٥۳۰

 ذي قار  دونم  ۱۰۰ مركز المحافظة  مدينة جامعية   .۱۳

 ذي قار دونم  ۲۸ مركز المحافظة جامعة اهلية   .۱٤

 ذي قار  دونم  ۱۰ الشطرة  جامعة اهلية   .۱٥

 ذي قار  دونم  ۷ سوق الشيوخ  جامعة اهلية   .۱٦

 ذي قار P۲م ۱۰۰۰ مركز المحافظة  مدارس اهلية   .۱۷

 

 



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٤۷  

      

 قطاع الخدمات  -۱۰
لبيئ���ة اس���تثمارية ناجح���ة   األساس���يةيع���د ه���ذا القط���اع وت���وفر خدمات���ه اح���د العناص���ر 

كونه��ا تمث��ل  األفض��لل��ذا يتع��ين عل��ى الحكوم��ة ت��أمين ه��ذا الجان��ب لت��وفير الخ��دمات والرعاي��ة 

ب����األمن ولجع����ل الس����كان ينعم����ون  اإلنتاجي����ةبع����دا طبيعي����ا وجوهري����ا لتحقي����ق المزي����د م����ن 

ت����وفر الخ����دمات والبن����ى التحتي����ة وت����وفير الف����رص  إل����ىفق����د س����عت الحكوم����ة . واالس����تقرار

ي����د م����ن العد أطلق����تاالس����تثمارية للقط����اع الخ����اص لل����دخول بص����ورة آمن����ة وفعال����ة وبع����د ان 

االس����تهالك  أنم����اطالع����راق تغي����راً ف����ي  أس����واقحي����ث ش����هدت . ع����ةالسياس����ات والب����رامج الناج

 األس���واقكان���ت عن���اوين التس���وق مختص���رة لس���نوات طويل���ة عل���ى  ماوالش���راء والترفي���ه فبع���د

مج���االت االس���تثمار ف���ي ه���ذا القط���اع  إط���القالتقليدي���ة توس���ع ه���ذا ال���نمط م���ن االس���تهالك بع���د 

 والتوجه 

مراك���ز تجاري���ة جدي���دة مم���ا زاد م���ن ع���دد المجمع���ات التجاري���ة بش���كل  إنش���اءنح���و 

وبلغ���ت وهن���اك مش���اريع قي���د التنفي���ذ ف���ي ه���ذا القط���اع  األخي���رةكبي���ر خ���الل الس���نوات ال���ثالث 

نس����بة مس����اهمة قط����اع الخ����دمات بش����قيها خ����دمات الحكوم����ة العام����ة والخ����دمات الشخص����ية 

 .۲۰۱٥لثابتة لعام ا باألسعار اإلجماليمن الناتج المحلي %) ۱۱(مايقارب 

                                                                                   
                                              

                                  

  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٤۸  

      

28TP0F الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات

• 
 لتجارة المواد الغذائيةالشركة العامة : اوالً 

رق�������������������������������م  المشروع المقترح ت
المق����اط/القطع���ة

 عة

 المالحظات الموقع المساحة

معم����ل تعلي����ب منتج����ات   .۱
 غذائية ومخزن مبرد

۱/٤۰٦ 
 ۲۷مقاطع������������ة 

 حماميات

الج����زء الش����مالي م����ن القطع����ة  التاجي/بغداد دونم ۲۰
دون�����م تقريب�����ا  ۲۰وبمس�����احة 

 األرضم�����ن مس�����احة قطع�����ة 
دون���م وه���ي  ۹۸الكلي���ة البالغ���ة 

مج��اورة للش��ارع الع��ام طري��ق 
موص�������ل مج�������اور  –بغ�������داد 

المجم���ع المخزن���ي ف���ي الت���اجي 
تبع���د اق���ل م���ن كيل���و مت���ر ع���ن 
الم���������������دارس والمراك���������������ز 

 . الصحية

مش��������روع اس��������تثماري   .۲
 مجم�������������ع(تج�������������اري 

 ) تجاري

۱/۷۰۹۹ 
 ٤مقاطع����������������ة 

 وزيرية

اول����ك  ٤دون����م  ۷
۹۹،۲٥ P۲م

P  
جميل����������ة /بغ����������داد

 الصدر/
ف�����ي مك�����ان تج�����اري  القطع�����ة

ممي�����ز يحت�����وي عل�����ى جمي�����ع 
يوج��������د بع��������ض (الخ��������دمات 

 )التجاوزات للمواطنين

س�����وق تج�����اري ح�����ديث   .۳
لبي��ع الم��واد الغذائي��ة م��ع 
مخ�����������ازن اعتيادي�����������ة 

 ومبردة ومجمدة

۱/۷۰۹۸ 
 ٤مقاطع����������������ة 

 وزيرية

دون���������م م���������ن  ٦
مجم����وع مس����احة 
القطع������ة البالغ������ة 

 ٤۱مس�������������احتها 
 دونم

 

جميل����������ة /بغ����������داد
 الصدر/

داخ��ل مجم��ع تق��ع ه��ذه القطع��ة 
عل���ى امت���داد ) ع(االم���ام عل���ي 

المخ����ازن المحترق����ة الت����ي ت����م 
رف������ع انقاض������ها وتب������دأ م������ن 
مول��دة القس���م الفن��ي الكهربائي���ة 
ال����ى ب����اب ال����دخول الخ����ارجي 

 .للمجمع

مرك���ز تج���اري بارتف���اع   .٤
ال يق��������ل ع��������ن س��������بعة 

 طوابق

 

 ۷۱،٥۰اوك  ٦ ۳۱/۱۹
 P۲م

القطع���ة تق���ع ف���ي وس���ط بغ���داد  قهوة شكر/ بغداد
الس����نك وم����ؤجرة ف����ي منطق����ة 

حالي����������ا س����������احة لوق����������وف 
 السيارات

                                                           
 ۱۸/۲/۲۰۱٦في  ٥٤۹۳التجارة حسب كتاب وزارة  •



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٤۹  

      

معم������ل  تأهي������ل إع������ادة  .٥
الش���������اي او اي م���������واد 

 وإنش����اء أخ����رىغذائي����ة 
 مركز تسويقي متكامل

٤/۱٥٦ 
 ۱۲۱مقاطع��������ة 

 سالم

دون�������م م�������ن  ۳۸
مج������وع مس������احة 

 دونم ۲٦٤

المعم����ل متوق����ف ع����ن العم����ل  الدباش/بغداد
ويحت������وي عل������ى  ۲۰۰۳من������ذ

م����ن مك����ائن  إنتاجي����ةخط����وط 
 خلط وتعبئة الشاي 

مج�����زرة  تأهي�����ل إع�����ادة  .٦
اللح���وم بموج���ب اح���دث 
المواص������فات الص������حية 
العالمي����������ة او مرك����������ز 
تس�����ويقي م�����ع مخ�����ازن 

 مجمدة

براي����������ر  ۱۹/٤
الفض��������������������يلية 

 ۱٥مقاطعة 

ج��زء م��ن مس��احة 
االرض المش��������يد 
عليه����������ا قس����������م 
الش������حن والنق������ل 

 دونم ۲۸البالغة 

القطع���ة واقع���ة ض���من مس���احة  المشتل/بغداد
ن والنق��ل حالي��ا ف��ي حالش�� قس��م

 منطقة المشتل

 ۳/۸۸۹۰ مشروع خدمي  .۷
 مقاطعة

مش���مولة بالخ���دمات ومج���اورة  المشتل/بغداد دونم  ٥
للش�������ارع الع�������ام ومج�������اورة 
للمن���اطق الس���كنية وقريب���ة م���ن 
الم���دارس والمراك���ز الص����حية 

 واالسواق

مخ����زن مب����رد  إنش����اء-۱  .۸
تق�����ل  مجم�����د بس�����عة ال/ 

ط�����ن م�����ع  ۲۰۰۰ع�����ن 
ض����من كاف����ة الملحق����ات 

موق�����ع المجم�����ع الجدي�����د 
 ).خارج الحدود(
مش����������روع معم����������ل -۲

 ،معام���ل تعلي���ب(غ���ذائي
م�������ع ) ألب�������انمعام�������ل 

 مركز تسويقي

۲٥/۲٦۹٤ 
 ٥مقاطعة 

 ۲،٤مس���������������احة 
دون��م م��ن مس��احة 

 دونم ٥۰

الش����افعية/الديواني����ة
 ام العباسيات/

ج������زء م������ن القطع������ة المنش������أ 
عليه����ا المجم����ع المخزن����ي ت����م 
تس����ييج القطع����ة وبن����اء ج����زء 

خ����������ازن وغرف����������ة منه����������ا م
 .استعالمات ومقر حراسة

مش����روع مجم����ع س����كني   .۹
للم�������واطنين او معم�������ل 

مث������ل معم������ل (غ������ذائي 
ص���ناعة وتعلي���ب الزي���ت 

او معم����ل ) او المعج����ون
الب�������ان او اي مش�������روع 
اخ������ر يخ������دم المنطق������ة 
ويحق������������ق مص������������لحة 

 الشركة

۱۹/۱٤۰۹ 
 ۱۸مقاطعة 

ص�����در / الديواني�����ة  دونم
 اليوسفية

مج���اور الش���ارع الع���ام طري���ق 
عف���������ك وه���������ي / الديواني���������ة 

مج��������اورة لمنطق��������ة س��������كنية 
ك������م ع������ن  ٥وتبع������د بح������دود 

المراك������������������ز الص������������������حية 
 .والمدارس

 ۸/۱٤۱ تجاري  جمعم  .۱۰
 ۲مقاطعة 

الديواني���������ة الب���������و  -
 صالح

تق�������ع ف�������ي منطق�������ة الح�������ي 
الص�����ناعي مج�����اور الش�����ارع 

س��ماوة / الع��ام طري��ق ديواني��ة 
 بجانب فرع شركتنا هناك



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥۰  

      

 ۱۱۰/۹۷٤۲ تجاري  مجمعانشاء   .۱۱
 جزيرة

/ ذي ق��������������������������ار  دونم ٤
 الناصرية

القطع��ة ف��ي موق��ع متمي��ز ج��دا 
وف����ي وس����ط الخ����دمات وه����ي 

المنش�����أ عليه�����ا  األرضنف�����س 
المخ������زن المجم������د المحت������رق 

 لفرعنا
مجم��ع س��كني للم��وظفين   .۱۲

او اي مش�������روع اخ�������ر 
يخ����دم المنطق����ة ويحق����ق 

 مصلحة الشركة

۲٤/۱٤٤۲۰ 
 ۱۱مقاطعة 

 ۱٦دون�����������������م  ۷
 ۲۲،۸۸اول�����������ك 

 ۲م

القطع������ة مج������اورة  للش������ارع  الويسية/ بابل 
نج�����ف / الع�����ام طري�����ق حل�����ة 

ض��������من منطق��������ة الخ��������دمات 
توج������د جملون������ات متروك������ة (

) عائ������دة ل������وزارة الزراع������ة 
ك������م ع������ن المراك������ز  ٥تبع������د 

الص���������������حية والم���������������دارس 
 .واالسواق

نقت��������رح اس��������تغالل  -۱  .۱۳
م�������ن المس�������احة % ٥۰

النش���اء مجم���ع مخزن���ي 
او مش���������روع معم���������ل 

معم����ل تعلي����ب (غ����ذائي 
م������ع ) معم������ل الب������ان، 

مرك��ز تس���ويقي متكام���ل 
او اي مش�������روع اخ�������ر 

 .ممكن يخدم المنطقة
النش���������������������اء % ٥۰-۲

مجم����������������ع س����������������كني 
 .للموظفين

٤۷/۱۲ 
 ۸مقاطعة 

العلي����������ة / باب����������ل  دونم ۱۳۰
 والخمراوية

ك������م ع������ن  ۲القطع������ة تبع������د 
نج����ف  –الش����ارع الع����ام باب����ل 

ك����م ال����ى جان����ب ۱۰وبح����دود 
 اليسار من جامعة بابل 

معم������ل تعلي������ب م������واد   .۱٤
زي�����������ت او (غذائي�����������ة 
او معم���������ل ) معج���������ون

الب�������ان او اي مش�������روع 
اخ������ر يخ������دم المنطق������ة 
ويحق������������ق مص������������لحة 

 .مشتركة

۳/۸٥۱۰ 
 ٦۱مقاطع������������ة 

 جزيرة

مت����ر ع����ن طري����ق  ٥۰۰تبع����د  جزيرة/كربالء  دونم ٤
نج���ف وخالي���ة م���ن  –ك���ربالء 

 ٥۰۰الش���واغل وتبع���د بح���دود 
م ع������ن المجمع������ات الس������كنية 
وكيل��ومتر واح��د ع��ن المراك��ز 

 .الصحية والمدارس

مجم����ع مخزن����ي انش����اء   .۱٥
وتس��������ويقي وملحقات��������ه 
عل����ى ان ي����تم اس����تغالل 
ج�������زء م�������ن المجم�������ع 
كمخ���زن لف���رع الش���ركة 

 .وبناية ادارة للفرع

۳/٥۲۰٤٥ 
 ٦۱مقاطع������������ة 

 جزيرة

 تقع مجاور فرع الشركة كربالء دونم ۱۰

مرك�������������ز تس�������������ويقي   .۱٦
 ،فن����������دق (وملحقات����������ه 

 )قاعات
 

۸۱٦/۱ 
 عباسية

القطع������������ة قريب������������ة م������������ن  كربالء ۷٦۹،۷٦
 الشريفتينالحضرتين 



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥۱  

      

نقت��������رح اس��������تغالل  -۱  .۱۷
م��������ن المس��������احة % ٥۰

النش���اء مجم���ع مخزن����ي 
متكام������������ل مخ������������ازن 
اعتيادي�����������ة ومب�����������ردة 
ومجم����������دة او معم����������ل 

معام����ل تعلي����ب (غ����ذائي 
ومرك���ز ) معام���ل الب���ان،

 .تسويقي
م����ن المس����احة % ٥۰-۲

النش�����اء مجم�����ع س�����كني 
 .للموظفين 

مرك�������ز تس�������ويقي او -۳
اي مش���روع اخ���ر يخ���دم 
المنطق������������ة ويحق������������ق 

 .الشركة مصلحة 

۸۳  /۲۸۷۰٦ 
 ٤۷مقاطعة 

/ حص�����وة / انب�����ار  دونم ۸۰
/ الش��������������������������امية 

 الرمادي

القطع���ة خ���ارج ح���دود البلدي���ة 
وخ���الي م���ن الش���واغل مج���اور 
الش���������ارع الع���������ام للطري���������ق 
ال��دولي الس���ريع وغي��ر مش���ولة 
بالخ���������دمات وبعي���������دة ع���������ن 

 .االسواق والمدارس

تج����اري ح����ديث  مجم����ع  .۱۸
 لبيع المواد الغذائية

۱٦۳/۳۳٤ 
 ۲۱مقاطعة 

/ العزيزي����ة/ انب����ار  دونم ۱
 الحوز

القطع���������ة ض���������من منطق���������ة 
الخ�������دمات وداخ�������ل مرك�������ز 
مدين����ة الرم����ادي وخالي����ة م����ن 
الش���������واغل وقريب���������ة م���������ن 
المراك���ز الص���حية والم����دارس 

 .واالسواق
انش����اء معم����ل الب����ان او   .۱۹

زي���ت او (معم���ل تعلي���ب 
م�����ع مرك�����ز ) معج�����ون

تس���������������������������ويقي او اي 
مش������روع اخ������ر يخ������دم 
المنطق������������ة ويحق������������ق  

 مصلحة الشركة  

۲۳/۲٤ 
 ٦مقاطعة 

اب��و مح��ار / المثن��ى  دونم ۲٥
 السماوة/ 

 ٥۰۰القطع������ة تبع������د بح������دود 
مت������ر ع������ن الش������ارع الع������ام 

ناص����رية ومج����اورة / س����ماوة 
للمجم������ع المخزن������ي لفرعن������ا 

م��ن الش��واغل وض��من  وخالي��ة
منطق���ة الخ���دمات وبعي���دة ع���ن 
المراك����ز الص����حية واالس����واق 

 .والمدارس 
نقت���������رح اس���������تغالل -۱  .۲۰

م��������ن المس��������احة % ٥۰
النش�����اء مجم�����ع س�����كني 

 .للموظفين
م����ن المس����احة % ٥۰-۲

مجم���ع مخزن���ي متكام���ل 
او معم������������ل غ������������ذائي 

 ،معام�����������ل تعلي�����������ب (
ومرك����ز ) معام����ل الب����ان

تس���������������������������ويقي او اي 
مش���روع اخ���ر ممك���ن ان 

 .يخدم المنطقة 

۹/۱۰۸ 
 ۳٦مقاطع������������ة 

 نهر ضامن

م  ٥۰۰القطع���ة تق���ع عل���ى بع���د  واسط دونم ٤۰
ع��ن الش��ارع الع��ام ال��ى اليس��ار 

واس����ط  –م����ن س����يطرة بغ����داد 
م��ن الش��ارع الع��ام وه��ي خالي��ة 

 .من الشواغل 



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥۲  

      

اع�������������ادة تأهي�������������ل -۱  .۲۱
المخ�����������ازن المب�����������ردة 
والمجم�������دة الموج�������ودة 
حالي���ا والقطع���ة المتبقي���ة 
مجم����������������ع س����������������كني 

 .للموظفين
معم������������ل غ������������ذائي -۲
معم���ل  ،معام���ل تعلي���ب (

ومرك���ز تس���ويقي ) الب���ان
او اي مش�������روع اخ�������ر 

 .يخدم المنطقة

مقاطع������ة  ۱۱/۹
 الذروية

  الزبير/ بصرة  دونم  ۲۱

القطع����ة خالي����ة م����ن الش����واغل 
وض�������من منطق�������ة الخ�������دمات 

م ع������ن ٥۰۰وتبع������د بح������دود 
 ام قصر/البصرةشارع 

 

 )اراضي مخصصة لالستثمار( الشركة العامة لتجارة السيارات: ثانياً 

 المحافظة رقم القطعة اسم ورقم المقاطعة ت

 شارع الخلفاء/ بغداد  ٥٥/۱۰ صبابيغ اآلل ۱

محاذية لقناة / بغداد  ۳/٤۷۲ غزالية –وزيرية  ۱٤/م ۲
 الجيش

محاذية لقناة / بغداد  ۲/٤٦۹ غزالية –وزيرية  ۱٤/م ۳
 الجيش

 كربالء المقدسة ۳/٤۲۰۰ جزيرة ٦۱/م ٤

 الديوانية ۸/٤۲ البو صالح ۲/م ٥

 الديوانية ۸/٥۳ البو صالح ۲/م ٦

 الديوانية ۸/۲۱ البو صالح ۲/م ۷

 الديوانية ۸/۲۲ البو صالح ۲/م ۸

 

  



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥۳  

      

 المركزية لألسواقالشركة العامة : ثالثاً 

 المحافظة P۲ممساحة ال الموقع نوع العقار ت

رقم  – ۳۸۰۸/۱رقم القطعة  بناية سوق العدل ۱
 الداوودي  ۲۰القطعة 

 بغداد ۲۲٥۱۱،۱٥

رقم  – ٥۸٥۲/۷رقم القطعة  بناية سوق المنصور ۲
 الداوودي  ۲۰القطعة 

 بغداد ٤۰۸٤۸

المقاطعة  -۱٥رقم القطعة  بناية سوق الرشيد ۳
 المربعة

 بغداد ٤۹،۱٦۰۲

 – ۱۹/۷۹۹۲۱رقم القطعة  بناية سوق العامل ٤
 بغداد-الحر ۱رقم المقاطعة 

 بغداد ۲٤۷۰۰

رقم -۷٥۳/٤رقم القطعة  بناية سوق الشعب ٥
 بزايز الصليخ ٥المقاطعة 

 بغداد ۲٦٥٦٥

رقم  -٤۸/۱۲رقم القطعة  بناية سوق المستنصرية ٦
 وزيرية ٥المقاطعة 

 بغداد ۷۲،٥٥٤٤٤

المقاطعة -۲/٤٤رقم القطعة  بناية سوق الصالحية ۷
 كرادة مريم

 بغداد ۱۰،۱۰۹٥٥

 – ٤۳/۸۳رقم القطعة  )سابقا(بناية وزارة التجارة  ۸
 المقاطعة السنك

 بغداد ۱۲۸۲،۷۰

 – ۳٥٦/۱۱۲رقم القطعة  مخازن غاز الفريون ۱۰
 المقاطعة البتاوين

 بغداد ٤٦۲۱،۹٥

مخزن مركزي في  ۱۱
 الزعفرانية

رقم  – ۳٤/۲۳۳رقم القطعة 
 الزعفرانية ۲المقاطعة 

 بغداد ۱۱۹۱۹،۷۸

 اإلطاراتمخازن  ۱۲
مخزن البيع + والبطاريات 

 ۹۰/المباشر 

-۱٦۱/۱۸٥۹رقم القطعة 
 البتاوين -المقاطعة 

 بغداد ۲٤٤۳،۷٤

رقم  – ٦/٥۱رقم القطعة  تجاريمجمع  ۱۳
 مزرعة حمدي ۱۱المقاطعة 

 

 بغداد ۷۱۱،۸٥



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥٤  

      

 - ٤/ ۳۳۰رقم القطعة  التجاريمجمع الكرادة  ۱٤
 المقاطعة البو شجاع

 بغداد ۲۸۳۹،۸

 -۲۱۱/۱۱۸۱۱رقم القطعة  مجمع مخازن ابو غريب ۱٥
العبادي  ۱۰رقم المقاطعة 

 وهور الباشا

 بغداد ۸۲۲٥۰۰

قطعة ارض خلف بناية  ۱٦
 الوزارة

المقاطعة  -۱۷۰/۱رقم القطعة 
 السنك

 بغداد ۲۰۲۳،۷۰

المقاطعة -۱۷۰۱ رقم القطعة بناية سوق الزبير ۱۷
 الزبير-كوت

 بصرة ۳۸،۱۸٦٤

-۲/۳۳٤۳رقم القطعة  بناية سوق الفاو ۱۸
 المقاطعة الفاو

 بصرة ۱۲۸۰۰

 -۲٥۷۲/۱۰رقم القطعة  قطعة ارض ساحة البروم ۱۹
 المقاطعة مقام علي

 بصرة ۹۳٥٤

 بصرة ۱٦۷۷ الساعي -۳۸/۱۱رقم القطعة  قطعة ارض السباعي ۲۰

 -۱۱۰/۲۷۷٤۰رقم القطعة بناية سوق ذي قار ۲۱
 المقاطعة الجزيرة 

 ذي قار ۱۰۰۰۰

المقاطعة -۲۷رقم القطعة  بناية سوق ميسان ۲۲
 السرية 

 ميسان ٥۹۸۲،۹

رقم  – ۷/٤۳۳رقم القطعة  بناية سوق الديوانية ۲۳
 صدر اليوسفية  ۱۸المقاطعة 

 الديوانية ٥۸۹۰،۲٥

 ۱٥۰۷/۸رقم القطعة  بناية سوق النجف ۲٤
 المشراقالمقاطعة 

 النجف ۷٥٦۰

رقم  -۲٥/۸٦رقم القطعة  بناية سوق كربالء ۲٥
 العباسية الشرقية  ۸٦المقاطعة 

 كربالء ۳٦٤۸

رقم  -۳/٥۱۸٤۱رقم القطعة مسقفات كربالء المخزنية ۲٦
 جزيرة كربالء ٦۱المقاطعة 

 كربالء ۱۲٥۰۰

 ٤۸/۷۲،  ۸٥/۲رقم القطعة  بناية سوق بابل ۲۷
بساتين  ۳۸رقم المقاطعة  –

 المهدية واالكراد

 بابل ۳٥۸۰



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥٥  

      

-۲٤/۱٤٦۱۹/۲٤رقم القطعة  مجمع تجاري ۲۸
 ويسية ۱۱رقم المقاطعة 

 بابل ۸۷٥۰

 – ۱/۱۷۷۳رقم القطعة من  مجمع تجاري ۲۹
تل الرعيان  ۲۹رقم المقاطعة 

 والكسير 

 االنبار ٤۲۳٦،٤

رقم -۲/۸٤۲۹رقم القطة  مخازن+بناية سوق تكريت ۳۰
 مطاروة  ۷المقاطعة 

 صالح الدين ۲٦٥۲۰

رقم  -٥/۳۲رقم القطعة كركوك/مسقفات مخزنية ۳۱
 صيانة ۳۷المقاطعة 

 كركوك ۱۰۰۸۰

رقم  -٤۱۲/۳۱رقم القطعة  بناية سوق كركوك ۳۲
 بكلر وشاطرلو ٦۷المقاطعة 

 كركوك ٥۳٤۱

رقم -۲/۱۳۳رقم القطعة  مجمع تجاري ۳۳
 بساتين  ۷المقاطعة 

 السماوة ٤۹٥۰

رقم  -۷٤۹/۳رقم القطعة  مجمع تجاري ۳٤
 الخاجية  ۳۸المقاطعة 

 واسط ۳۲،۹٦٦٥

 ، ٤٦/۳،  ٤٥/۳رقم القطعة  مجمع تجاري ۳٥
 ۱رقم المقاطعة  – ٤٥/٤

 شرقي شفتة 

 ديالى ۸۰۷۰

 – ۲۰/۳، ۱۹/۳رقم القطعة  مجمع تجاري ۳٦
بساتين  ۳رقم المقاطعة 
 خانقين -الحميدية خان 

 ديالى ۲٥،٦۰۷٥

 

 المالحظات الكلفة  المساحة الموقع المشروع المقترح

28TP1Fانشاء مجمع تجاري

قطعة  /البتاوين/ بغداد  •
 )۲۰/۱(رقم 

 قطعة االرض ملك صرف مليون دوالر P۲ ۲۰م ۱۰۰۰

 

  

                                                           
 ۱٥/۲/۲۰۱٦في  ۸۸۳۹ النقلحسب كتاب وزارة  •



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥٦  

      

 هيئات االستثمارحسب  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات

المشروع  ت
 المقترح

 المحافظة مساحة ال الموقع

 كركوك دونم  ۲  ٦۷مقاطعة  ٤۱۲/۳۱قطعة  مجمع تجاري  .۱

 كركوك دونم ۲  ۲۸٥/٤٥۳قطعة  مجمع تجاري  .۲

 كركوك دونم ۱   ۳۹م  ۳٥٥/٤٤قطعة  مجمع تجاري  .۳

خارج حدود  ٥۲م / ۸/۱قطعة  مجمع تجاري  .٤
 التصميم االساسي للمحافظة

 كركوك دونم ۲۰

كهية داخل  –م  ۱۲٥۰/٦٦قطعة  مجمع تجاري  .٥
 حدود التصميم

P۲م ۱۲۰۰
P  كركوك 

 كركوك دونم ۱۰ طريق بغداد ٦/ ۱۱۲قطعة  مجمع تجاري   .٦

 كركوك دونم  ۲ تيماري ٥۳م  ۲۳۲۹/ ۱۱۲قطعة  مجمع تجاري   .۷

 ديالى اولك ٤دونم و ۳ وادي العوسج / جلوالء ۲۲٥/۲۷۳۸ مجمع تجاري  .۸

 ديالى اولك ۲٤دونم و ۱ حاج قره ۲٦/۸۳۱ مجمع تجاري  .۹

 ديالى  اولك ۱۳ خانقين/ بساتين الحميدية  ٤/۸۰ مجمع تجاري   .۱۰

 ديالى اولك ۱٥ السعدية ۱۱/۸٦ مجمع تجاري  .۱۱

 ديالى اولك ۱٥ شرق شفته ۳۷/۳ مجمع تجاري  .۱۲

 ديالى  اولك ۲۳دونم و ۲ المقدادية ۳/۹۳۹ مجمع تجاري  .۱۳

 صالح الدين P۲م ۱۲۰۰ وادي شيشين ۱۰/۹۳۱٥ مجمع تجاري   .۱٤

 صالح الدين دونم ۱،٥ بيجي ۲۹/۲٤۳۹ مجمع تجاري  .۱٥

 صالح الدين دونم ۲ ۱۹/۳۱جزء من القطعة  محطة وقود   .۱٦

 واسط دونم  ۲ الحاوي ۱۰۰۹/۱٦ مجمع تجاري  .۱۷

 واسط دونم  ۸ داموك ۲/۱۱۰۷۹ مجمع تجاري   .۱۸



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥۷  

      

 واسط اولك  ۲۰دونم و ۱٦ ۱٥/٤۲النعمانية  مجمع تجاري   .۱۹

 واسط اولك ۲۳ جويسمية  ۱۰٤/۷۱۷الصويرة  مجمع تجاري  .۲۰

 واسط اولك ۱۱ الجزيرة ۲/۱۸٦۳شحيمية  مجمع تجاري   .۲۱

 واسط اولك ۱٤ الحاوي ۱٦/ ۱۰۸٦الكوت  مجمع تجاري   .۲۲

 بابل P۲م ۷۹۲ ٦٦۷قطعة / جباويين / مركز الحلة  مجمع تجاري  .۲۳

 بابل P۲م۳٦۳ ٤/٦۱۱قطعة / كراد/ مركز الحلة  مجمع تجاري   .۲٤

قطعة /  ۳٦جزيرة / المشروع مجمع تجاري  .۲٥
٦۹۹۷/۱ 

 بابل دونم ۱

مجمع تجاري   .۲٦
 وموقف سيارات

قطعة /  ۳٦جزيرة / المشروع
٦۹۷۹/۱ 

 بابل دونم ۲

 بابل P۲م ۹۱٦ ٤٤۳/۱۷قطعة / ۳۷شرفة / الهاشمية مجمع تجاري  .۲۷

قطعة /  ۱۷الشاخة / الشوملي  محطة استراحة   .۲۸
۲۳۸٦/۱۰  

 بابل دونم ٦

قطعة جزء من / ٤٥شهابية / الكفل محطة وقود   .۲۹
۳/۱ 

 بابل دونم  ۳

كراج متعدد   .۳۰
 الطوابق 

/ ۱/۱٥قطعة / كراد / مركز الحلة 
 امالك المحافظة

 بابل P۲م ۱۰۰۰

 كربالء المقدسة دونم ۱٫٥ ۲٤م/ ۸۰/٦٤ق/العباسية  مجمع تجاري  .۳۱

مجاور  ۱۳م/ ۲۳ق/ ناحية الحسينية مجمع تجاري   .۳۲
 مرقد االمام عون

 كربالء المقدسة دونم ۸

/ ٥۱م/٤/ ۱۳٦ق/ الطريق الرباط  مجمع تجاري  .۳۳
 الصخر الجنوبي

 كربالء المقدسة دونم ۳۷

 ٦۱م/۳ق/طريق كربالء النجف  مجمع تجاري  .۳٤
 الجزيرة 

 كربالء المقدسة دونم ۱٥

 النجف االشرف P۲م ۱۰۰۰ الحرية / ۲٦قطعة / ناحية الحرية  مجمع تجاري  .۳٥

 النجف االشرف P۲م ۲۰۰۰ الحرية / ۲۹جزء من القطعة  مجمع تجاري   .۳٦



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥۸  

      

محطة تعبئة   .۳۷
 وقود متكاملة 

 النجف االشرف دونم ۱ الحرية /  ۲٦جزء من القطعة 

منفذ تجاري   .۳۸
ومنطقة حرة بين 

العراق 
 والسعودية 

 المثنى  دونم  ۳۰۰- 

 الديوانية  دونم ۱  ۲۳م/ ۲/۱۰۸٦۲ مجمع تجاري   .۳۹

 الديوانية   دونم ۱  ۲۳م/ ۲/۱٤۹٥٦ مجمع تجاري  .٤۰

 الديوانية  دونم ۱۰ ام العباسيات ٥م / ۲٥/۲۷۳۷ مجمع تجاري  .٤۱

 الديوانية  دونم  ۱ المالحة  ۳م/۹/٦۹۸ مجمع تجاري   .٤۲

 ذي قار   دونم ۱٫٥ مركز المحافظة مجمع تجاري   .٤۳

 ذي قار P۲م ۱۳٥۰ مركز المحافظة مجمع تجاري   .٤٤

مجمع الناصرية   .٤٥
 التجاري

 ذي قار دونم  ٥۸۰ مركز المحافظة

 ذي قار دونم  ۱ الرفاعي  مجمع تجاري   .٤٦

 ذي قار  دونم  ۲ الرفاعي  معارض سيارات   .٤۷

كراج متعدد   .٤۸
 الطوابق 

 ذي قار دونم  ٥ الشطرة 

 ذي قار  دونم  ۳٥ الفجر  مخازن مبردة   .٤۹

 ميسان دونم ۱٫۳ السرية / ۲۷قطعة  مجمع تجاري   .٥۰

 البصرة دونم ۱ كوت الفرنكي ۳۹قاطعة م ٥۰۰/  ۱ مجمع تجاري  .٥۱

 البصرة ۲م  ۱٦۸٥و    دونم ۳ مناوي باشا ۸/ ۸٥ مجمع تجاري  .٥۲

 البصرة ۲م   ۱۱۷٥ الرباط الصغير ۱/  ۸۹ مجمع تجاري  .٥۳

 البصرة ۲م   ۱۰٤۱ الرباط الصغير ۲/  ۸۹ مجمع تجاري  .٥٤

 البصرة دونم ۱٫٥ الرباط الصغير ۱۰۸/۱ مجمع تجاري  .٥٥



 

   
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٥۹  

      

 البصرة ۲م   ۱٥۷۱ الرباط الصغير ۲/  ۱۰۸ مجمع تجاري  .٥٦

 البصرة ۲م     ۷۲۰   و  دونم   ۲ صغيرالرباط ال ۲٦۱ مجمع تجاري  .٥۷

 البصرة ۲م  ۱٥۰۰و دونم  ۱ الرباط الكبير ۲۰۸٦/۱۰٤۸ مجمع تجاري  .٥۸

 البصرة ۲م   ۱٥۳۲ و دونم   ۳ تميمية ۳۱۷ مجمع تجاري  .٥۹

 البصرة ۲م   ۱۰۷۹ تميمية ۸۳/  ۱۹۱ مجمع تجاري  .٦۰

 البصرة دونم ۲ المعقل ٤٥ مقاطعة   ٥٦،٥٥ مجمع تجاري  .٦۱

الطوبة و  ٤۲مقاطعة  ۱۳/۷٦۸۸ مجمع تجاري  .٦۲
 النخيلة

 البصرة ۲م  ٥۳۷دونم و  ۷

 البصرة ۲م  ۱٦۰۰ كوت الحجاج ۹٤۸/۲ مجمع تجاري  .٦۳

 البصرة دونم ۲۲۸۳۰ أراضي الصبخ والخور ۱۹م  ۲ مجمع تجاري  .٦٤

 البصرة دونم ۸٤۸٫۱۷ الرافضية الغربية ٥م   ۱/٤۷ مجمع تجاري  .٦٥

كراج متعدد   .٦٦
 الطوابق

 البصرة دونم ۱ كوت ٦/۱۱۱۳

 البصرة دونم ۱۲۰ هدامة ۱۷م ۲۹۱/٤جزء من  مجمع تجاري  .٦۷

 البصرة  دونم  ۸ الدير ٦۳م  ۱۰۷/۱۰ مجمع تجاري  .٦۸

مقاطعة   ٦٥/۱۳۰جزء من القطعة  مجمع تجاري  .٦۹
 طالع الدرجة والشهبان ۲٤

 دونم ۳

 

 البصرة

 البصرة دونم ۱ طالع الدرجة والشهبان۲٤/۱۳۱ مجمع تجاري  .۷۰

 البصرة دونم ٥ البيبان ۲۸مقاطعة  ٦/۳ مجمع تجاري  .۷۱

) ۲م۱٥۰۰دونم و٥۹۷( االكوات  ۲۷قاطعة  م ۲/۳۷ مجمع تجاري  .۷۲
 عدة اجزاءتقسم الى 

 البصرة

 البصرة دونم ۱ الكزارة ٥۲/ ۲٥و۲٤ مجمع تجاري  .۷۳

 ۸٦/ ۱٤۹و۱٥۰و۱٥۱و۱٥۲و۱٥۳ مجمع تجاري  .۷٤
 الرباط الكبير

 البصرة ۲م ۱٥۰۰

 البصرة دونم ۱ الرباط الكبير ۱۳۷/۳۱۹۸ مجمع تجاري  .۷٥



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق ۱٦۰  

      

 البصرة ۲م۱٦۰۰ كوت الحجاج ۲/۹٤۸ مجمع تجاري  .۷٦

 البصرة دونم ۲ الرباط الصغير ۱۳٦ مجمع تجاري  .۷۷

 البصرة ۲م  ۱۱۷۱ العباس ۲٦/۷٤ مجمع تجاري  .۷۸

 البصرة ۲م  ۱۸٦۲ مقام علي ٦/۱۷۸٦ مجمع تجاري  .۷۹

 البصرة دونم۲ القبلة ۳۹٤۳/۸۲۷ مجمع تجاري  .۸۰

 البصرة دونم ۲ الكزارة ٥۳/۱۸ مجمع تجاري  .۸۱

 البصرة ۲م  ۱۹٥٦دونم و۱٦ قبلة٦/ ۸۲۸ مجمع تجاري  .۸۲

 البصرة دونم ۱ الجمهورية الجاهزة ۲۰۸۷/۲۹٤ مجمع تجاري  .۸۳

 البصرة ۲م  ۱۲٤۰ جمهورية ۲۰۸۷/۲۹۲ مجمع تجاري  .۸٤

سفوان  ٥٥/۱جزء من القطعة  مجمع تجاري  .۸٥
 الشمالية

 البصرة دونم ۸۱

مويلحات  ۲/٦/ ۱۰جزء من  مجمع تجاري  .۸٦
 الجنوبية

 البصرة دونم ۲۹٤۲

 البصرة دونم ۱۱۹ سفوان الشمالية ٥٦جزء من القطعة  مجمع تجاري  .۸۷

 البصرة ۲م  ۲۳۳۰دونم و ۲۳ الفاو ۲/۳۸٦٥/٦جزء من القطعة  مجمع تجاري  .۸۸

 البصرة ۲م  ٦۲۸دونم و  ۱ مقام علي ۲۰٤/۱٥۰۳ مجمع تجاري  .۸۹

 البصرة دونم  ۳ شط العرب ۲/۱۷٤ مجمع تجاري  .۹۰

 البصرة ۲م  ۱٤٤۰ الدير ٦۳مقاطعة  ۱۹۳/۱۰ مجمع تجاري  .۹۱

 البصرة ۲م  ۲۱۱٦دونم و  ۱ كوت الحجاج ٥۹۳/۲ مجمع تجاري  .۹۲

 البصرة ۲م  ۱۰۰۰ كوت الحجاج ٥٤۲/۲ مجمع تجاري  .۹۳

 البصرة ۲م  ۱۳٦۷دونم و  ۱ كوت الحجاج ۹۰۳/۲ مجمع تجاري  .۹٤

 البصرة ۲م  ۱۲۲۰دونم و  ۱ كوت الحجاج ٥۹۷/۲ مجمع تجاري  .۹٥

 البصرة ۲م  ۱۰۰۰ مقام علي ۲۲۹۷/۷ مجمع تجاري  .۹٦

 البصرة ۲م  ۱۸۸۰دونم و ۳۰ القبلة ۸۲۷/۳۹٤۸ مجمع تجاري  .۹۷



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦۱  

      

PP۱۱ .قطاع الشباب والرياضة 
لبيئ���ة اس���تثمارية ناجح���ة  ل���ذا  األساس���يةيع���د ه���ذا القط���اع وت���وفر خدمات���ه اح���د العناص���ر 

يتع��ين عل��ى الحكوم��ة ت��أمين ه��ذا الجان��ب لت��وفير الخ��دمات والرعاي��ة للش��باب كونه��ا تمث��ل 
ولجع���ل الس���كان ينعم���ون باس���تقرار ورف���اه  اإلنتاجي���ةبع���دا جوهري���ا لتحقي���ق المزي���د م���ن 

ت����وفر الخ����دمات والبن����ى التحتي����ة وت����وفير الف����رص  إل����ىفق����د س����عت الحكوم����ة . الش����باب
رية للقط���اع الخ���اص لل���دخول بص���ورة آمن���ة وفعال���ة ف���ي ه���ذا القط���اع الحي���وي االس���تثما

وبع���د ان اطلق���ت العدي���د م���ن السياس���ات والب���رامج الناجع���ة،  حي���ث ش���هدت ش���باب الع���راق 
توس��عاً فكري��اً ورغب��ة حقيقي��ة ف��ي تط��وير الرياض��ة و بع��د ان انطلق��ت مج��االت االس��تثمار 

ة جدي���دة ومنت���ديات للش���باب مم���ا زاد مراك���ز ش���بابي إنش���اءف���ي ه���ذا القط���اع والتوج���ه نح���و 
وهن��اك مش��اريع قي��د  األخي��رةم��ن ع��دد ه��ذه المراك��ز بش��كل كبي��ر خ��الل الس��نوات ال��ثالث 

 .التنفيذ في هذا القطاع 

 
  



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦۲  

      

 الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة 
 
 

 المحافظة  المساحة الموقع اسم المشروع ت

۱.  
مس���بح اولمب���ي مس���توفي المواص���فات 

 الفنية
 ۲۰دون�����������������م  ۸٤ حي الوحدة ٤م ٤۹۸٦/۲

 اولك
 بغداد

س������احة متع������ددة االغ������راض تخ������دم   .۲
مختل�����������ف االنش�����������طة الرياض�����������ية 

 والشبابية

 بغداد ـــ المدائن ٦م ۱/۱۰٦٤

س������احة متع������ددة االغ������راض تخ������دم   .۳
مختل�����������ف االنش�����������طة الرياض�����������ية 

مرك����ز حاس����بات والع����اب . والش����بابية
قاع������ة مغلق������ة متع������ددة +الكتروني������ة 
قاع���ة ج���م م���ع ملحقاته���ا . االغ���راض 

م���ع قاع���ة ) س���اونا ومس���اج وس���كواش(
 بليارد

 ۱٥دون�����������������م    ۸ حسينية ۱۰م ۳۰٤۱/٦
 اولك

 بغداد

مش���������روع مس���������توفي للمواص���������فات   .٤
الس����احة مثيل����ة م����ع وج����ود م����درجات 

 وجناح اداري

 بغداد ـــ ثعالبة ۹م ۱/۱۲۹۰۹

 بغداد ــ حسينية ۱۰م ٦/٦۹٥۹ مدينة العاب مائية  .٥

ص���الة ج���م ( مش��روع متع���دد الطواب���ق   .٦
ص���الة + ني���ة م���ع ص���الة الع���اب الكترو

 )صالة بليارد+ بولينك 

 المتبقي من القطعتين

 ٥/۳۳٥۷و  ۳۳٥٦/٥

 بغداد ــ

 بغداد ــ ولداية ومنيسف ۲۰م  ۸/۱۷٥ مسبح اولمبي  .۷

انش���������اء قاع���������ة رياض���������ية مغلق���������ة   .۸
االغ��راض م��ع مجم��ع ترفيه��ي ش��بابي 
ومرك�����ز انترني�����ت ومرك�����ز لاللع�����اب 

 الفكرية

 

 

 بغداد دونم ۱۰ العامرية ۱۸/م۱/۳۰۸۲



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦۳  

      

اس����تغالل الس����احة الفارغ����ة كمالع����ب   .۹
قاع������ة  أومغل������ق ترفيه������ي  س������بح أو

 باإلض���افة اإلغ���راضرياض���ية متع���دد 
الج���������زء المته���������دم   أعم���������ار إل���������ى

واس�����تغالل س�����طح المنت�����دى النش�����اء 
ملع�����ب خماس�����ي او ص�����االت الع�����اب 

البلي�����ارد او بن�����اء االجس�����ام او ك�����رة (
 )الطاولة

دون���������م ارض  ۲،٥ الدورة ۳م ۹/۱۰۹۹
 باإلض�����افةفارغ�����ة 

ال�����������ى مس�����������احة 
 السطح واقع حال

 بغداد

مرك�������ز ط�������ب رياض�������ى لمعالج�������ة   .۱۰
االص���������ابات الرياض���������ية او انش���������اء 

، مرك����ز حاس����وب م����ع قاع����ة بلي����ارد 
 اكمال انشاء المسبح 

 بغداد دونم ۱۲ السالم ۲۱/م ۲۲۲۹/۲٦

انش�������اء قاع�������ة متع�������ددة االغ�������راض   .۱۱
متف����رج م����ع مرك����ز لاللع����اب ) ٥۰۰(

الفكري���ة او مرك���ز انترني���ت او انش���اء 
 (A,B)ن�وع    (k -span) قاع�ات 

ع�����دد ثالث�����ة م�����ع مرك�����ز تخص�����ص  
للط���ب الرياض���ي لمعالج���ة االص���ابات 

 اكمال انشاء المسبح.الرياضية 

 الصابيات ۲۲/م ۸٤۹/٥

 

 بغداد ــــــــــــــــــــــــــ

اول������ك  ۲دون������م  ٤ اللطيفية ۱٥م  ۱/  ۱۱٥۰ اكمال انشاء المسبح  .۱۲
 م ٤۰

 بغداد

اول����ك  ۱۳دون����م  ۸ حركاوي الشمالي  ۱۸م ۳۰/۷ اكمال انشاء المسبح  .۱۳
 م۷۸،۳٥

 بغداد

اول����ك  ۱٤دون����م  ۷ داوودي ۲۰/م ۱/۲۲۹۹ مجمع رياضي    .۱٤
 ۲م ۸۰

 بغداد

انش�����اء مس�����بح ترفيه�����ي مغل�����ق م�����ع   .۱٥
ك������رة ، البلي������ارد (ص�����االت اللع������اب 

فن������ون ، بن������اء االجس������ام ، ل������ة الطاو
م����ع مرك����ز لبي����ع مس����تلزمات ) قتالي����ة

الط���������ب الرياض���������ي ومس���������تلزمات 
رياض������������ية ومح������������الت تجاري������������ة 
واس�����تغالل البناي�����ة الموج�����ودة حالي�����ا 
بع����د اكم����ال كاف����ة الن����واقص وحس����ب 

 المخططات المعتمدة 

اول����ك  ۱۹دون����م  ٦ ابو المعالف ۱۱/م ۱۱/۳۳۰
 ۲م۲۷

 بغداد
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توس�������يع وتط�������وير وادارة وتش�������غيل   .۱٦
 وص����يانة الملع����ب واس����تثمار القاع����ات

 الغراض رياضية

 بغداد ۲م۲۰۷۳۹ وزيرية ٤م ٤/٦۷۱٦۹

 رك���زانش���اء م-ادارة وتش���غيل وص���يانة  .۱۷
 تجاري

قاع�����ة مرك�����ز فن�����ون قتالي�����ة مرك�����ز 
 .طبي

تط�������وير وادارة وتش�������غيل وص�������يانة 
القاع������ة المغلق������ة ويمك������ن اس������تثمار 

 القاعة للمناسبات
توس�����يع وتط�����وير وتس�����قيف المس�����بح 
وادارة وتش�������غيل وص�������يانة المس�������بح 

المس�����������احة الفارغ�����������ة واس�����������تثمار 
 الغراض رياضية

اول�����ك  ٥دون�����م ۱۳ وزيرية ٤م ۲۸۱٦۷/٤
 ۲م۱۲

 بغداد

توس�������يع وتط�������وير وادارة وتش�������غيل   .۱۸
المس����بح واس����تثمار المس����احة الفارغ����ة 

 الغراض رياضية

 بغداد ۲م ۳۱٦۱٫۲٥ وزيرية ٤م  ۳٥۲۲۲/٤

توس������يع وتط������وير وتس������قيف  وادارة   .۱۹
وتش����غيل وص����يانة المس����بح واس����تثمار 

 الفارغة الغراض رياضيةالمساحة 

 بغداد ۲م ۳۸۱٥٫٤۰ وزيرية ٤م  ۹۰۹/٤

اقام�����ة بط�����والت ( اس�����تثمار رياض�����ي  .۲۰
اس���تثمار القاع���ة  ،) ك���رة الق���دم لألندي���ة

اقام������ة (المغلق������ة اس������تثمار رياض������ي 
بط��������والت خماس��������ي الق��������دم والي��������د 

 )والطائرة والريشة والمضرب

 ۱۰دون�����������������م  ۱۲ ام التلول والجالجة٥م۱۰۰/٤
 اولك

 

اقام�����ة بط�����والت (رياض�����ي اس�����تثمار   .۲۱
خماس��ي الق��دم والي���د والط��ائرة والس���لة 

م����ع اس����تغالل ) والريش����ة والمض����رب
الس����احة المرادف����ة للس����احة الرياض����ية 
ف����ي بن����اء اي منش����أ اس����تثماري ي����راه 
المس������تثمر مناس������با ويفض������ل منش������أ 

 رياضي

 

  دونم ۱ ام العصافير ۱۹م۱۲۸۹/٥٦
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اقام�����ة بط�����والت (اس�����تثمار رياض�����ي   .۲۲
والط��ائرة والس���لة  خماس��ي الق��دم والي���د
 )والريشة والمضرب

  دونم ۱ الجرع ۳۲م  ۱/۸

اقام�����ة بط�����والت (اس�����تثمار رياض�����ي   .۲۳
خماس��ي الق��دم والي���د والط��ائرة والس���لة 

 )والريشة والمضرب

  اولك۱٦دونم ۱۳ الهويشلي۱۷م ۹/٥

بن������اء منش������ات تنس������جم م������ع واق������ع   .۲٤
المديري�����ة م�����ن قب�����ل المس�����تثمر م�����ع 

رياض����ياً  ،اس����تثمار القاع����ة اس����تثماراً 
اقام�����ة بط�����والت (اس�����تثمار رياض�����ي 

 )كرة القدم  لالندية

  دونم۹ التلول والجالجة أم ٥م۲/۱

متف������رج م������ع  ٥۰۰۰ملع������ب  إنش������اء  .۲٥
قاع������ات وكافتري������ا وم������ول لتبض������ع 
الش�����باب ومس�����بح ترفيه�����ي ومدرس�����ة 

 مدينة مائية إنشاءكروية او 

 ۲۳دون�����������������م  ۱٥ ٥م٥۳٦/۱۱
 اولك

 

  اولك۱۰دونم  ٥ ٥/م ٤۷٥/  ۱۰ مسبح ترفيهي وقاعات للجم إنشاء  .۲٦

اس�����تثمار الملع�����ب والس�����احة المثيل�����ة   .۲۷
 إنش���اءاس���تثمارا رياض���يا م���ع مقت���رح 

 فندق للرياضيين 

 ۱٥دون�����������������م  ۱۲ البليجة۳م۳/۱
 اولك

 

االس����تثمار الرياض����ي لبناي����ة المنت����دى   .۲۸
 وساحات اللعب والمسبح

  دونم ٦ ٤٤۰تسلسل العقار 

  اولك۱٦ ٤م۱۰٥/۳۲ مجمع رياضي  .۲۹

  اولك ۱۱دونم  ۱ ۲٤م ۱/٥٥۹ رياضيمجمع   .۳۰

مس����بح ترفيه����ي م����ع من����زع او  إنش����اء  .۳۱
ج���م نس���وي م���ع بن���اء ك���راج لوق���وف 
س����يارات الرياض����يين وت����رميم البناي����ة 

 وتحويلها الى محالت رياضية

  اولك ٤دونم  ۱ ۳م ٥۲۳/۱۸

  اولك ٤دونم  ۱۲ ۳م۱۸/٥۲۲ مجمع رياضي  .۳۲

  اولك ۹دونم  ۲ المصولبة ۲٤م ۷/۳ مجمع رياضي  .۳۳
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  اولك ۱٦دونم  ۲ ٦٦م ۱/۱۰۸۹ مجمع رياضي  .۳٤

منت����دى ش����بابي ح����ديث ارب����ع  انش����اء  .۳٥
طواب��������ق يحت��������وي عل��������ى قاع��������ات 
رياض���ية متع���ددة االغ���راض ك���البولنغ 
ورف����ع االثق����ال والمس����ابح واس����تغالل 
االرض المتبقي������ة كمح������الت تجاري������ة 
ورياض����ية ومط����اعم وك����وفي ش����وب 
ومتن�������زه متط�������ور ومدين�������ة الع�������اب 

 لالطفال

اول�������ك  ۷دون�������م ۲ حي عدن ۲/۱۷۱۷۱
 ۲م ۲۰،٥٦

 

انش���اء منت���دى نم���وذجي بن���اء عم���ودي   .۳٦
واس����تغالل االراض����ي الباقي����ة النش����اء 
مح�����الت تجاري�����ة وعي�����ادات للط�����ب 
الرياض���ي ومطع���م وبامك���ان اس���تغالل 
بع������ض الطواب�������ق النش�������اء قاع�������ات 

 رياضية متعددة االغراض

  ۲م۸۸اولك  ٥ شارع المثنى ۲/۱۷۱۷۲

انش��اء منت��دى نم��وذجي يش��غل مس��احة   .۳۷
قليل���ة مك���ون م���ن ع���دة طواب���ق يمك���ن 
للمس�����تثمر اس�����تغال بع�����ض الطواب�����ق 
النش�����اء قاع�����ات متع�����ددة االغ�����راض 
واس����تغالل االراض����ي الباقي����ة النش����اء 
جن�����ة ع�����دن تحت�����وي عل�����ى مس�����ابح 
ترفيهي������ة ومدين������ة الع������اب متط������ورة 

 ومحالت تجارية ورياضية

  اولك ۱۰دونم ۱٤ ۲/۱۷۲۲۷

انش�������اء قاع�������ات رياض�������ية متع�������ددة   .۳۸
وانش����اء مس����ابح ترفيهي����ة االغ����راض 

وجن���ة ع���دن ومدين���ة الع���اب متط���ورة 
ومالع����ب خماس����ية واي منش����ا يخ����دم 

 شريحة الشباب

  اولك ۱۳دونم ۳ ۳/۹۰۹٤

توس����يع وتس����قيف وتش����غيل وص�����يانة   .۳۹
واس���������تثمار المس���������ابح واس���������تغالل 
االرض الفارغ���������ة النش���������اء فن���������دق 
س���ياحي وجن���ة ع���دن وقاع���ات متع���ددة 
االغ���راض ومراف���ق س���ياحية ومنت���زة 
وك����وفي ش����وب ومط����اعم واي منش����أ 

 يخدم شريحة الشباب

  دونم ٦۰ ۷۲۹٥۲
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مح����الت + طواب����ق  ٦فن����دق س����ياحي   .٤۰
 تجارية ورياضية

  ۲م۱۰اولك  ٥  ۱٤۲٦

انش���اء بناي���ة متع���ددة الطواب���ق تحت���وي   .٤۱
عل���ى مس���بح وقاع���ات س���اونة وقاع���ات 
لكم������ال االجس������ام وس������احة خماس������ي 

 سكواش وقاعة جم ورفع االثقال،

  اولك ٤دونم ۲ النداف ۱٤٥۰۹

انش���اء بناي���ة متع���ددة الطواب���ق تحت���وي   .٤۲
عل�������ى قاع�������ات رياض�������ية ومس�������ابح 
ترفيهي������ة ومط������اعم وك������وفي ش������وب 
ومح����الت تجاري����ة وس����احة خماس����ية 
واي مش����روع اخ����ر يخ����دم الرياض����ية 

 والشباب

  اولك ۱۳دونم ۳ ۱/۳٥۲٤

انش���اء مدين���ة مائي���ة ومجم���ع رياض���ي   .٤۳
ترفيه�����ي يت�����الف م�����ن ع�����دة طواب�����ق 
يش���تمل عل���ى مس���بح وس���اونة حراري���ة 
وبخاري�����ة وج�����اركوزي م�����ع مواق�����ف 
للس�����������يارات وقاع�����������ات للبلي�����������ارد 
وللمناس�����بات وللمنض�����دة والش�����طرنج 
وقاع�����ة متع�����ددة االغ�����راض وس�����ينما 

ومرك����ز للحاس����وب  ۳Dمتحرك����ة 
واالنترني��������ت وكافتري��������ا ومض��������مار 

 للجري

 بابل دونم ۳٥۰ ابو كصيب ۱م ۱/۳

٤٤.  
 الموقع عبارة عن ملعب الهاشمية

وهو من المشاريع ) متفرج۲٥۰۰(
المنجزة والرؤيا االستثمارية تتمثل في 

اعادة توسيع وتطوير وتشغيل 
واستثمار الملعب مع استغالل 

االراضي المحيطة به الي رؤى حسب 
 اهداف الوزارة

 ۱٤ دون�����������������م ۱۱ الشرفة والهاشمية  ۳۷م ۹۲/۷   
 ۲م ٦۸،۷٥اولك  

 بابل

توس������يع وتط������وير وتش������غيل  إع������ادة  .٤٥
 قاعة الرياضية واستثمار ال

 

 بابل اولك ٤دونم و  ۲ مركز ابو سديرة ۱۳م۱۱۷۹/۱
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توس������يع وتط������وير وتش������غيل  إع������ادة  .٤٦
 واستثمار القاعة الرياضية 

قضاء القاسم  ۳۰م۲٤/۲۲٤
 )جوذرية(

 بابل ۲م)  ٥۰*  ٦۰(

 قاضية ۳۰/م ٤/۱٤۲٤ منتدى الرعاية العلمية  .٤۷

 قاضية ۳۰/م ۱٤۲٥/٤

 ۸اول���ك  ٦دون���م  ۱
 ۲م

اول������ك  ۳دون������م  ۱
 ۲م۲

 بابل

 مجمع رياضي  .٤۸
 بابل دونم ۲۰ الركاع ۲۷م ۱۰/۳

 ديالى ۲م۲٦۲٥۰ هبهب ٦م ۱٥/۱۱٦٤ مجمع رياضي  .٤۹

 ديالى اولك ۱۲دونم ۸ بهرز ۲م ۹/۳۹۹ مجمع رياضي  .٥۰

 ديالى دونم ٥ البازول ٤م ۳/۲۲ مجمع رياضي  .٥۱

 ديالى دونم ۱۲ مرحبا ۱۷م ۱۱/٤۱٦۸ مجمع رياضي  .٥۲

 ديالى ۲م  ۲٤۰۰ العثمانية  ۱۸م ۹/ ۱۰٥۹ مجمع رياضي  .٥۳

 ديالى ۲م ۲۹٥۰ شروين ۱م ۱/۱۱٦٥ مجمع رياضي  .٥٤

 ديالى ۲م ۳٤۱۷ كصب ۸۲م ۲/٥٤٦ مجمع رياضي  .٥٥

 ديالى ۲م ۳۰۰۰ ساطي ۱م ۲/۳۹۲۸ مجمع رياضي  .٥٦

 ديالى ۲م ۲۹٥۰ السندية  ٥۱م ۸۲ مجمع رياضي  .٥۷

 ديالى ۲م ۱۱۲٥۰ خرنابات ۳۹م ۳/۲۷۷ مجمع رياضي  .٥۸

 ديالى اولك ٤دونم ۲ الكاطون ۲۷م ۲/۱۰٥۷۸ مجمع رياضي  .٥۹

اول����ك  ۲۳دون����م  ٤ شرقي بهرز ۲م ۹/۳۹۸ مجمع رياضي  .٦۰
 ۲م ۷٥

 ديالى

اول����ك  ۱۰دون����م  ۳ التكية ٥۱/۷٥٤ مجمع رياضي  .٦۱
 ۲م ۳۳

 ديالى

 ديالى دونم ۷ ميام الكرا ۳۱م ۲۳/۲۱۰۳ مجمع رياضي  .٦۲

 ديالى دونم ٥ ام الكرامي  ۳۱م ۲۳/۲۱۰۲ مجمع رياضي  .٦۳

 ديالى ۲م ٥دونم  ۳ الكاطون ۳۹/م ۱٤٥۰۸/ ۲ مجمع رياضي  .٦٤
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 ۲۱دون�����������������������م ٥ الحيدرية ۲۱م ۱/٤۷۹۳ مسبح ترفيهي مغلق   .٦٥
 ۲م ٥۰اولك

 ديالى

 ديالى ۲م۹٦۳ ابو عصيد ۲۷م ٥۰/۱ مجمع رياضي  .٦٦

 ديالى دونم۷۰ الجزيرة  ٦۱م ۳/٥۱۸٥۹ مدينة مائية    .٦۷

انش����������اء مس����������بح مغل����������ق او ارض   .٦۸
للمع����ارض او منتج����ع ترفيه����ي او م����ا 

 ترونه مناسبا

 ٤دون���������������������������م ۳ الجزيرة ٦۱م ۳/۱۸٥۹
 ۲م٥۹اولك

 ديالى

منتج�������ع س�������ياحي ومدين�������ة الع�������اب   .٦۹
 بمواصفات عالمية 

 ۱۱دون�����������������م  ٦۰ جزيرة ٦۱/ م ٥۱۸۳۹/۳
 ۲م٤٤اولك و

 ديالى

اول����ك  ۱٦دون����م  ٦ جزيرة ٦۱م  ۱/۱۰٥۹ مجمع رياضي  .۷۰
 ۲م٤٥،٥۹

 ديالى

 االنبار دونم ٤۰ حصوة الشامية ٤۷م ۸۳/۲۷٤۳۰ مجمع رياضي  .۷۱

انش������اء ملع������ب ثي������ل ص������ناعي م������ع   .۷۲
 المدرجات

 منطقة زنكورة –رمادي 

 حصوة الشامية ٤۷م ۸۳/۳۸٦٥٤

 االنبار دونم ٥

انش������اء ملع������ب ثي������ل ص������ناعي م������ع   .۷۳
 المدرجات

قرب مدرسة  –الدوار  –رمادي 
 اإلرادة

 الكرغولية ۳۷م ۱٤٦/۷٤

 االنبار دونم ۹

انش������اء ملع������ب ثي������ل ص������ناعي م������ع   .۷٤
 المدرجات

 زنكورة –الرمادي 

 الدوار ۳۹م  ۱۰۲/۳٥

 

 االنبار دونم ٤

انش������اء ملع������ب ثي������ل ص������ناعي م������ع   .۷٥
 المدرجات

 الخالدية  الحبانية

 حصوة الشامية ٤۷م ۱۳٥۳/ ٤۰

 االنبار دونم ۳۰

حصوة  ٤۷م ۱۳٦٤/ ٤ الحبانية انشاء المدينة الرياضية في الحبانية  .۷٦
 الشامية

 االنبار دونم ٦۰۰

 الصوفية –رمادي  انشاء مسبح اولمبي  .۷۷

 شواطئ الصوفية ۷۷م ٤/ ۷

 االنبار دونم ۹
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انش������اء ملع������ب ثي������ل ص������ناعي م������ع   .۷۸
 المدرجات

 االنبار دونم ۷ البو عبيد ۱۲م ۲۹/۲٤

 –قضاء الخالدية  طريق رمادي  متفرج ۱۰۰۰قاعة مغلقة سعة   .۷۹
 زوية الذبان ٤م ٦۰۲۰/ ٦٦ /بغداد

 االنبار اولك ۲۰دونم  ۲

انش������اء ملع������ب ثي������ل ص������ناعي م������ع   .۸۰
 المدرجات

منطقة زوية الشرقية قرب  –رمادي 
 الجيل ۳۷م ۱/٥۱۲۷/ الناحية

 االنبار دونم ۱٦

انش���������اء ملع���������ب رياض���������ي س���������عة   .۸۱
 متفرج) ۱٥۰۰۰(

 االنبار دونم ۳۰ تل الرعيان ۲۹م ٦٤۳/٤۰

م������ع انش������اء ملع������ب ثي������ل ص������ناعي   .۸۲
 المدرجات

قضاء هيت منطقة اليطامية طريق 
 حديثة –هيت 

 ۲۷م ٤۰/۳

 االنبار اولك ۱۲دونم  ۷

 االنبار - جنفتة والوقاصية ٤۸م ۲۲۳/۱۱۷۳ انشاء منتدى شباب البغدادي   .۸۳

اول������ك  ٤دون������م  ۷ مطاردة ۷م ۲/۱٥۱۹۸ مسبح تكريت  .۸٤
 ۲م۱٦،٥

 صالح الدين

/ التقاعدمركز المحافظة مقابل دائرة  مجمع رياضي  .۸٥
 وادي شيشين ٥م ۱۰/۷۲۳

 صالح الدين -

مركز المحافظة شارع االطباء  مسبح تكريت  .۸٦
 مجاور الرعاية الطبية

 مطاردة ۷م ۲/۹۱۷۷

 صالح الدين -

مركز المحافظة شارع  مجمع رياضي  .۸۷
 مطاردة ۷م ۲/۲٤۱۳البلدية

 صالح الدين -

 ۷م ۹۷/۱۷۳٤ /مركز الناحية مسبح تكريت  .۸۸
 والخرجة والعالي

 صالح الدين -

 /مركز ناحية الحجاج الشارع العام مجمع رياضي  .۸۹
 الحصاد والكوز ۲۲م ٤٤

 صالح الدين -

 صالح الدين ـــــــــــــــ تل البنات ۳۲م ۱٦۲/۱٦۷۲ مسبح تكريت  .۹۰

 صالح الدين ـــــــــــــــ ۳٤م ٤۹/٥۷٦٤ مجمع رياضي  .۹۱



 

  
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷۱  

      

 صالح الدين دونم ۲۰ أم حالنه٤٥م ۷٤۲٥/۱ المدينة الرياضية    .۹۲

ضمن منتدى شباب  المتبقية المساحة مجمع رياضي  .۹۳
 ۱۲م ۳/٤۷۷/ الزبيدية

 واسط دونم ۲

ضمن  -قضاء النعمانية  –واسط  مجمع رياضي  .۹٤
 /مساحة منتدى شباب النعمانية

 ۱۸م ٦/٥۱٤۳

 واسط دونم ۲

مجاور ملعب الكوت  -قضاء الكوت  مجمع رياضي  .۹٥
/ الرياضي وكلية التربية الرياضية

 م الحاوى ٦٦۳/۱٦

 واسط كلي

تقع في قضاء الكوت منتدى شباب  مجمع رياضي  .۹٦
 ٤٤م ۲/٥۳۷۳/ حي الجهاد

 الصفحة/

 واسط دونم ۲

 واسط كلي سراي/ ۱٥٤/۹ مجمع رياضي  .۹۷

قضاء الكوت مجاور المدينة   مجمع رياضي  .۹۸
 ام الحالنه٤٥م۲۹٤۸/۲ /الرياضية

 أولك ۱۰

 متر½ 

 واسط

 واسط دونم ۹ جويسمية۲۸م۲٤۸/۱۰٤ مجمع رياضي  .۹۹

قضاء العزيزية قرب شارع  -واسط  مجمع رياضي  .۱۰۰
 ۱۹م ۷/۱بغداد الكوت الرئيسي

 العشار

۱۰۰۰۰ 

 ۲م

 واسط

ناحية  –قضاء بدرة  –واسط  مجمع رياضي  .۱۰۱
 ۹۲٥/ ۱۱جصان

 الشاكلي والداير/ ۳۱

 واسط دونم ۲

ناحية زرباطية  –بدرة  –واسط  مجمع رياضي  .۱۰۲
جزء من قطعة ارض في زرباطية 

۱/۹٥  

 جزمان/ ۱

 واسط دونم ٤

ناحية  –قضاء الحي  –واسط  مجمع رياضي  .۱۰۳
 بهية/۱/۳۰۱٦/ البشائر

 اول������ك ۱٦دون������م۲
 ۲م٥٥

 واسط
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 ناحية الدبوني –واسط  مجمع رياضي  .۱۰٤

 الدبوني/ ۳۲/ ۲/۲۹٥/ ۲/۲۹٤

 دونم ۲

 اولك ٦

 واسط

 منطقة حي –قضاء الكوت  –واسط  مجمع رياضي  .۱۰٥
 ۲/٥۲۱۳ /الجهاد

 السفحة/ ٤٤

 اولك ٤۳

 ۲م۷۱

 واسط

 ۱/۱٤٦۳ مجمع رياضي  .۱۰٦

 )ملعب الموفقية(الخميسية  /۸

 واسط دونم ۱

انش�����اء مس�����بح ترفيه�����ي م�����ع ملع�����ب   .۱۰۷
خماس����ي ف����ي ناحي����ة ال����دجيلي ض����من 
المس�������احة المتبقي��������ة للملع��������ب م��������ع 
الخ������دمات االخ������رى الت������ي تتض������من 
مطع���م وك���وفي ش���وب لتنمي���ة الس���ياحة 

 في المنطقة

 ناحية الدجيلي  –الكوت 

۱٥ /۱٤٤۳ 

ملعب (نصف الدجيلي / ٤۷
 )الدجيلي

 واسط دونم ٦

 انوار الصدر –الكوت  استثمار مسبح اولمبي   .۱۰۸

 نصف الدجيلة/ ٤٦/  ٥/۱

 واسط ۲م۱۱۳٤۰

 قضاء العزيزية  –واسط  مجمع رياضي  .۱۰۹

 العزيزية ۱۸/م/ ۱۲٦۳/٤

 واسط ـــــــــــــــ

منطقة الحوراء قرب قضاء الكوت  مجمع رياضي  .۱۱۰
/ نهر دجلة والمجمع السكني

 ٤٥م ۱/۷٤۲٥

 أم حالنه

 واسط دونم ٤

انش���اء قاع���ة مغلق���ة  المدين���ة الرياض���ية  .۱۱۱
متف���رج لتط���وير االلع���اب ۲۰۰۰س���عة 

الرياض������ية والت������ي تم������ارس داخ������ل 
 الصاالت

 ٤٥م ۱/۷٤۲٥

 أم حالنه

 واسط دونم ٤

ملع�������ب النعماني�������ة ( ملع�������ب ق�������ديم    .۱۱۲
متف������رج م������ع  ٥۰۰۰ملع������ب )الق������ديم

خ���دمات فندق���ة ومطع���م وك���وفي ش���وب 
 الخ

 قضاء النعمانية  –واسط 

 البغيلة / ۱۸/ ۲٥۳٥/٦

 دونم۲۳

 اولك ۷

 ۲م٤۷

 واسط
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انش���اء م���ول تج���اري + انش���اء مس���بح   .۱۱۳
+ ومط�������اعم وم�������راب وكافتري�������ات 

نج��وم س��كن للوف��ود الرياض���ية ٥فن��دق 
 مدينة العاب ترفيهية + 

 قضاء العزيزية –واسط 

 حمورابي /۳۳/ ۳۸٥/ ۲

 واسط دونم۱۰۰

 واسط - ۱۲م  ۱/ ٥٦٦۸ مجمع رياضي  .۱۱٤

طريق بغداد قرب ملعب االدارة  المسبح االولمبي  .۱۱٥
 ٥۳م ۱۱۲/۲۰٥٦/ المحلية

 واسط أولك۹دونم   ۱۷

مس����بح واح����د حزي����ران م����ع مالع����ب   .۱۱٦
م��ع ) ۳(خارجي��ة ارض��ية تارت��ان ع��دد

 ملعب ثيل صناعي خماسي

 قرب مركز شرطة العدالة

 ۳۹م ٤٦۲٥/٥۱۰

 واسط أولك۱۰دونم ٤

مس�����بح الش�����ورجة مالع�����ب تارت�����ان   .۱۱۷
م����ع ملع����ب ثي����ل ) ۳(خارجي����ة ع����دد 

 صناعي دولي

 واسط دونم ۱ خاصة تيماري ٥۳م ۲۰۹۳/٦٤

 واسط ـــــــــــــــ ۳۹/م ٥۸٥/۱ ملعب خماسي   .۱۱۸

 واسط ـــــــــــــــ ٥۳/م ٤/۲۹۱ ملعب خماسي النور  .۱۱۹

م���ع ) الع���ب۱۱(ملع���ب ثي���ل ص���ناعي   .۱۲۰
ملع����ب تارت����ان خ����ارجي ف����ي منت����دى 

 السالم 

 واسط ـــــــــــــــ ٦٤/ م ۳/۱٥٤۱

انش��اء مش��روع رياض��ي ح��ديث وبن��اء   .۱۲۱
قاع������ة + ص������الة بولن������ك (عم������ودي 

 )قاعة كمال اجسام+ رشاقة 

۱۱٦/۱۸  

 ٦۷/ م

 واسط دونم ۲

 ۱۰دون�����������������م  ۱۹ ـــــــــــــــ مجمع رياضي  .۱۲۲
 ۲م ٤۲،٥اولك 

 ذي قار

 ذي قار ـــــــــــــــ  ٦۷م  ۳۲/۲ مجمع رياضي  .۱۲۳

 ش���باب منت���دى ض���من مس���بح  .۱۲٤
 ض���يافة دار –النم���وذجي  الناص���رية

تس���وق  مرك���ز القطع���ة م���ن ج���زء
 ويخص��ص الطواب��ق متع��دد) م��ول(

رياض��ية  قاع��ة ليك��ون الطواب��ق اح��د
 مجه�������زة باح�������دث االجه�������زة) ج�������م(

 تطوير المسبح ،والمعدات 

 ذي قار اولك۲۲دونم  ۲٤ جزيرة ٥۹۰٥/۱۱۰
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 ذي قار اولك ۱دونم  ٥ جزيرة ۱۱۰/٤۹٥٦۲ مجمع رياضي  .۱۲٥

وفن���دق  ترفيهي���ةمدين���ة مائي���ة مراف���ق   .۱۲٦
 االولمبية  األكاديميةعلى غرار 

 ذي قار دونم ۸۳۰ )۲۳،۲٤،۲٥(العدد

مدين��ة الع���اب ترفيهي���ة بض���منها مس���بح   .۱۲۷
 ومرفقات شبابية

 ذي قار دونم ۱۸ اكد ٥٤٥/۹

 ۱۹/۱٤۱٦ مجمع رياضي  .۱۲۸
 صدر اليوسفية ۱۸م

اول�����ك  ۱٦دون�����م ٦
 ۲م۱٦

 ذي قار

 الديوانية ۲م۹۳دونم ٥ ام الخيل ۱م ٤/۳٤۱۱ مدينة مائية  .۱۲۹

اول�����ك  ۲٤دون�����م ۱ صدر اليوسفية ۱۸م ٤/۳۳۳ مجمع رياضي  .۱۳۰
 ۲م ۸۳،٦٥

 الديوانية

 الديوانية دونم٥ ام الخيل ۱/م ٤/۱٥۱۲جزء من  مجمع رياضي  .۱۳۱

صدر  ۱۸/م ۲٦/٥٦جزء من  مجمع رياضي  .۱۳۲
 اليوسفية

 اولك ۱۳دونم  ۲

 ۲م ۱۰،۸٥

 الديوانية

 دونم۲ صدر اليوسفية۱۸م ۲٦/۲۸ تطوير المسبح  .۱۳۳

 اولك ۲۳

 ۲م ۹۸،٤

 الديوانية

اول�������������������������������ك  ۹ الشبانة ۱۷/٤٦ مجمع رياضي  .۱۳٤
 ۲م٥۷،۱٥

 الديوانية

لع����دم مس�����بح / انش����اء مس����بح مغل�����ق   .۱۳٥
للش���باب ف���ي القض���اء ال���ذي يبل���غ ع���دد 

ال������ذكور وع������دد ) ۲۹،٦٦٤(س������كانه 
وع�����دم امكاني�����ة اض�����افته ) ۱٤،٦۸۳(

لمنت���دى الش���باب لع���دم ت���وفر المس���احة 
 الالزمة في المنتدى

 الديوانية ۲م۹۲،٥دونم ٦ ۳۹م ۱/۱۱

 منت������دى ش������باب نم������وذج أ و إنش������اء  .۱۳٦
قاع����ة الع����اب مغلق����ة ومس����بح بض���منه 

حات الع���اب خارجي���ة ع���دد مغل���ق وس���ا
م���ع س���احة ) ط���ائرة + ي���د+ س���لة ( ۳

المنت����دى الح����الي لق����دم . لك����رة الق����دم 
وع����دم وج����ود ب����ديل في����ه يبل����غ ع����دد 

نس������مه وع������دد ) ۱۰۳،۷۱۳( س������كانه
 نسمه) ۷۱۸، ٥۱( الذكور

 الديوانية دونم تقريبا ۱۰ االعيمي ۲۷/۲۳۰۸
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قاع���ة رياض���ية مغلق���ة + انش���اء مس���بح   .۱۳۷
 متعددة االغراض

 الديوانية دونم۳ ۱٥م۷۸۲/٤

 الديوانية اولك ۸ ۱۸/۲۳۳٦ مجمع رياضي  .۱۳۸

 الديوانية ۲م ۱٦۱۰ ۱۱۰/۱٤٦۷ مجمع رياضي  .۱۳۹

 ٦۰اول���ك ٥دون���م ۲ ۱۰۸/۱۸٥۳ مجمع رياضي  .۱٤۰
 ۲م

 الديوانية

متف�����رج  ۲۰۰۰ملع�����ب س�����عة  إنش�����اء  .۱٤۱
ف����ي ب����اقي  المنف����ذةمماث����ل للمالع����ب 
 االقضية والنواحي

 ۱۳دون�����������������م  ۱۱ ٦م ٤۰/۷۸٤
 ۲م۷٥اولك 

 الديوانية

تأهي�������ل وتط�������وير الن�������ادي ليش�������مل   .۱٤۲
جوان���ب رياض���ية وترفيهي���ة وتجاري���ة 

خ����الل ازال����ة بع����ض المش����يدات م����ن 
واس���تغالل المس���احات المت���وفرة ايض���ا 
باس����تخدام البن����اء العم����ودي لالس����تفادة 

 من الواجهه النهرية

اول������ك  ۱٥ا دون������م  القادرية ٥۳۷/۸۳
 ۲م٦٥٫٤۹

 الديوانية

تأهي��ل وتط��وير الن��ادي يش��مل جوان��ب   .۱٤۳
رياض������ية وترفيهي������ة وتجاري������ة م������ن 
خ�������الل ازال�������ه بع�������ض المش�������يدات 

المس���احات المت���وفرة ايض���ا واس���تغالل 
باس����تخدام البن����اء العم����ودي لالس����تفادة 
م����ن الواجه����ه النهري����ة ام����ا الواجه����ه 

انش���اء ) مبن���ى الن���ادي الق���ديم(الخلفي���ة 
وح����دات س����كنية عمودي����ة بع����د ازال����ة 

 البناء القديم

 الديوانية اولك۱۱دونم ٦ ٥۱/۱۷

تأهي�������ل وتط�������وير الن�������ادي ليش�������مل   .۱٤٤
جوان���ب رياض���ية وترفيهي���ة وتجاري���ة 

خ����الل ازال����ة بع����ض المش����يدات م����ن 
اس����تغالل المس����احات المت����وفرة ايض����ا 
باس�������تخدام البن�������اء العم�������ودي  م�������ن 
المس�����احات النش�����اء س�����احات الع�����اب 

 خارجية او مسبح ترفيهي مغلق

٤۹ /۱۷٦۷  

 ۲/م

 نينوى ۲م٥۰اولك  ۱۷

 نينوى اولك ۲۳ جوار الموصل/ ٥/  ٤۳۲ بناية للطب الرياضي  .۱٤٥
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  ٥۲م ۱۰/ ۲۷٦۰ مجمع رياضي  .۱٤٦

 قوجاق

 نينوى اولك۸دونم  ۱

 نينوى دونم ۱ منكوبة الجديدة ٤۷م ۸ ملعب ثيل صناعي  .۱٤۷

 نينوى اولك ۲ نينوى الغربية ٤۲م ۲۸/۲۱ مجمع رياضي  .۱٤۸

 
 
 

 الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل هيئات االستثمار 

 المحافظة المساحة الموقع اسم المشروع ت

 النجف االشرف دونم ٥ الحرية  ۲٦قطعة  ملعب رياضي .۱

 النجف االشرف دونم  ۱٫٥ الحرية/  ۲۹جزء من القطعة  قاعة رياضية او مسبح  .۲
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 قطاع الزراعة. ۱۲
س����بق للقط����اع الزراع����ي ان حق����ق نس����ب ملحوظ����ة ال����ى 

وذل�������ك لت�������وفر المقوم�������ات الن�������اتج المحل�������ي االجم�������الي 
لنج������اح الزراع������ة حي������ث الس������هول الخص������بة   األساس������ية

الواس���عة  واألراض���يوت���وفر مي���اه نه���ري  دجل���ة والف���رات 
س��واء كان��ت ديمي��ة او مطري��ة وك��ذلك وج��ود كمي��ات جي��دة 

البش��رية والمادي��ة  اإلمكان��اتم��ن مص��ادر المي��اه م��ع ت��وفر 
ل����ذا ف����ان الع����راق اعتب����ر س����لة لغ����ذاء الش�����رق  األخ����رى
ومص���در لمختل���ف المنتج���ات الزراعي���ة، لك���ن ه���ذا  األوس���ط

م����ن الق����رن الماض����ي  األخي����رالقط����اع تراج����ع ف����ي الرب����ع 
الم���وارد المائي���ة وتزاي���د ع���دد  إدارةوس���وء  اإلهم���البس���بب 

الس����كان وب����الرغم م����ن ه����ذه التح����ديات ف����ان ه����ذا القط����اع 
اس������تمر ف������ي لع������ب دور مه������م ف������ي االقتص������اد العراق������ي 

ف���ي توظي���ف العمال���ة وق���د بلغ���ت مس���اهمته ف���ي  إلمكانيت���ه
 ۲۰۱٥الثابت����ة لع����ام  باألس����عار اإلجم����اليالن����اتج المحل����ي 

) ٦۷٦٤٦٦۱(يق���ارب ف���ي ح���ين هن���اك م���ا ،%) ۳(بح���دود 
وجمي�����ع ه�����ذه م معلن�����ة م�����ن قب�����ل وزارة الزراع�����ة، دون�����

 . مهيأة لالستثمار في هذا القطاع األراضي

ان ه������ذا القط������اع يع������د قطاع������ا واع������دا ف������ي مج������ال 
وتنوعه���ا  ةاالس���تثمار م���ن حي���ث تع���دد الف���رص االس���تثماري

العم���ل ف���ي ه���ذا القط���اع  إنج���احوف���ي ظ���ل وج���ود مقوم���ات 
بم���ا ي���ؤمن تن���وع س���لة الغ���ذاء وت���وفير ام���ن غ���ذائي نس���بي 

 .أنواعهابكل  الزراعيةعبر االستثمارات 
 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷۸  

 ي المعلنة من قبل وزارة الزراعةقطاع الزراعال الفرص االستثمارية في
المعروضة لالستثمار الزراعي لمحافظات العراق  األراضيمساحات   

۲۰۱٦كردستان لعام  إقليمعدا   

  



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷۹  

المساحة لكل محافظة وإجماليالفرص االستثمارية  أعدادجدول يبين   

والمساحة الكلية المعروضة لالستثمار الزراعي في العراق لعام  P0F

۱
P۲۰۱٦  

                                                           
 ۱/۲/۲۰۱٦في  ۲۱۲/دائرة االستثمارات الزراعية المرقم / حسب كتاب وزارة الزراعة  ۱

اعداد الفرص المتوفرة  المحافظة ت
الحصة المائية او ذات 

المياه الجوفية 
الصالحة لالستخدامات 

 الزراعية

مساحات الفرص متوفرة 
الحصة المائية او ذات 
المياه الجوفية الصالحة 
/ لالستخدامات الزراعية 

 دونم

اعداد الفرص غير 
المتوفرة الحصة 

المائية او ذات المياه 
الجوفية الصالحة 

 لالستخدامات الزراعية

مساحات الفرص غير 
متوفرة الحصة المائية 
او ذات المياه الجوفية 
الصالحة لالستخدامات 

دونم/ الزراعية   

اعداد 
الفرص 
 الكلية

 
 
  

المساحات الكلية 
المعروضة 

دونم/ لالستثمار   

الكرخ/بغداد ۱  - - - - - - 
الرصافة/بغداد ۲  - - - - - - 
 ٤۲۹٥۰۷۰ ٤ ۱۰۰٥۸۰٤ ۱ ۳۲۸۹۲٦٦ ۳ نينوى ۳
 ۱٤۳۲ ۲ - - ۱٤۳۲ ۲ كركوك ٤
 ۳٥۸۸۰۰ ٥ ۳٥۸۸۰۰ ٥ - - صالح الدين ٥
 ۲٤٥٤۱٥ ٥ ۲٤٥٤۱٥ ٥ - - االنبار ٦
 ۱۸۳۱۸ ۱۲ ۱۱۷٦٥ ۷ ٦٥٥۳ ٥ بابل ۷
 ٦۸٥۱۲٤ ۳۰ ۷۸٤٥۸ ۹ ٦۰٦٦٦٦ ۲۱ ديالى ۸
 ٤۰۳٤۷۲ ٤۰ ۳۷٦٦۱۱ ۳۰ ۲٦۸٦۱ ۱۰ واسط ۹

 ۳۱٥۰۰۰ ۳ ۱٦۰۰۰۰ ۱ ۱٥٥۰۰۰ ۲ كربالء المقدسة ۱۰
 ۷۸۰۰۰۰ ۲ - - ۷۸۰۰۰۰ ۲ النجف االشرف ۱۱
 ۱۰۷۲۰۱ ۲۳ ٥۹٦۳۰ ۱۰ ٤۷٥۷۱ ۱۳ القادسية ۱۲
 ٥۸٤۰۸ ۱۳ ۱۰۰۰۰ ۱ ٤۸٤۰۸ ۱۲ ذي قار ۱۳
 ۷۰۰۰ ۲ - - ۷۰۰۰ ۲ المثنى ۱٤
 ۱۷۳۰۰۰ ۹ ۱٥۰۰۰۰ ۷ ۲۳۰۰۰ ۲ ميسان ۱٥
 ۲٤۸۸۳ ۸ - - ۲٤۸۸۳ ۸ البصرة ۱٦

 ۷٤۷۳۱۲۳ ۱٥۸ ۲٤٥٦٤۸۳ ۷٦ ٥۰۱٦٦٤۰ ۸۲ المجموع



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۰  

+  



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۱  

  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۲  

۲۰۱٦ة لالستثمار الزراعي في محافظة نينوى لعام أالمهي األراضي P1F

۲ 

رقم   الناحية  القضاء  ت
  المقاطعة

رقم 
  القطعة

توفر   االستخدام  الجنس  دونم/المساحة
الحصة 

المائية من 
  عدمها

طريقة 
  اإلرواء

  االحداثيات

x  

y  

  تحليل التربة

PH   نسجة
  التربة

جزيرة /٥۱  -  البعاج  ۱
  سنجار

۱/
٤۳۳٦  

تتوفر لها  ال  زراعي  زراعية  ۱۹۷٤۰۰۰
  حصة مائية

  x/۱۹۸٦٦٫۸  ديمية

۳۹۳۸۷۰٥٫٥/y  

  رملية  لم تحلل

تل   الحضر  ۲
  عبطة

جزيرة /٥۱
  سنجار

۱/
٤۳۳٦  

تتوفر لها  ال  زراعي  زراعية  ۱۰۰٥۸۰٤
  حصة مائية

  x/۲٤۱۹۹۱  ديمية

۳۹۱۸۹۹٥٫۸/y  

  رملية  لم تحلل

جزيرة /٤٦  -  الحضر  ۳
تلعفر 
  الجنوبية

تتوفر لها  ال  زراعي  زراعية  ۱۳۱۲٦٦۷  ۱
  حصة مائية

  x/۲۸٥۸٤۸  ديمية

۳۹۱۹۳٥۱/y  

  رملية  ۷

تتوفر لها  ال  مرعى  زراعية  ۲٥۹۹  ۷۳  اديكا/۲٤  الشمال  سنجار  ٤
  حصة مائية

  x/۲۰۸۳٤٥  ديمية

٤۰۳٦٥٤۸/y  

  طينية  لم تحلل

 ٤۲۹٥۰۷۰  المجموع الكلي
  دونم

       

         ٤  عدد الفرص

 
                                                           

حيث لم يتم تحديث الخارطة االستثمارية وعدم امكانية االستثمار في الوقت الحاضر بسبب االوضاع االمنية حسب كتاب مديرية الزراعة في  ۳۰/٤/۲۰۱۳في  ۷٦٤٥حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة نينوى المرقم  ۲
 ۱٤/۱۲/۲۰۱٥في  ٦۹۸المقر البديل المرقم / المحافظة 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸٤  

 

۲۰۱٦P2Fلعام ة لالستثمار الزراعي في محافظة كركوك  أالمهي األراضي

۳ 

 
رقم   الناحية  القضاء  ت

  المقاطعة
رقم 
  القطعة

توفر الحصة   االستخدام  الجنس  دونم/المساحة
المائية من 

  عدمها

طريقة 
  اإلرواء

  االحداثيات

x  

y  

  تحليل التربة

PH  نسجة التربة  

جيوركا /۱٤  المركز  داقوق  ۱
  الغربية

تتوفر لها  ال  زراعي  زراعية  ۱۳۹۰  ۱/۱٦
  حصة مائية

  x/٤٥۳۳٥٦  ديمية

۳۸۸٥٦۳٦/y  

  رملية لومية  ۸٫٥

تتوفر لها   زراعي  زراعية  ٤۲  ٤٥  قرة تبة/۲۰  يايجي  كركوك  ۲
  حصة مائية

  x/٤۳۱۰۱۱  ديمية

۳۹۳۰۳٦۳/y  

 لومية   ۷٫۷٥

         دونم ۱٤۳۲  المجموع الكلي

         ۲  عدد الفرص

 
 

  

                                                           
 ۲۰۱٥/ ۱/۱۲في  ۱۲۸۹۷حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة كركوك المرقم  ۳



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸٥  

  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸٦  

 ۲۰۱٦3F٤لالستثمار الزراعي في محافظة صالح الدين لعام  المهيأة األراضي

 
رقم   الناحية  القضاء  ت

  المقاطعة
رقم 
  القطعة

توفر الحصة   االستخدام  الجنس  دونم/المساحة
المائية من 

  عدمها

طريقة 
  اإلرواء

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات  تحليل التربة

PH   نسجة
  التربة

/  ۹ سامراء تكريت ۱
 الجزيرة

ال تتوفر لها  زراعي زراعية ۲۰۰۰ ۱
 حصة مائية

حفر 
 ابار

x ۰۳۳۹۷۹۹/   
۳۸۰۰۸۹٤/ y  

حاليا منطقة  جبسية ۷٫۸
 عسكرية

سورة / ۷۸  الدور الدور  ۲
  وسراي

حاليا منطقة  - - - - -  زراعي  زراعية  ٥۰۰۰  -
 عسكرية

/ ۱۱ سامراء سامراء ۳
 المجتلة

حاليا منطقة  - - - - - -  زراعية   ۲۰۰۰۰۰  -
 عسكرية

/ ٤۳ العلم العلم ٤
 المعيبدي

حاليا منطقة  - - - - - - زراعية ۱۸۰۰ -
 عسكرية

ام /٤  -  بيجي ٥
  الطوس

حيواني   زراعية  ۱٥۰۰۰۰  ۱
  ونباتي

تتوفر لها  ال
  حصة مائية

  x/۲۷۰۳٤٦  ديمية

۳۸٤۲۲۲۹/y  

مزيجية   ۷٫٥
  رملية

حاليا منطقة 
  عسكرية

 ۳٥۸۸۰۰  المجموع الكلي
  دونم

        

          ٥  عدد الفرص

 

 
                                                           

 ۱٥/۱۱/۲۰۱٥في  ٦۰۷۰و  ۲۰/۱۰/۲۰۱٥في  ٤۷٤۳ ينمديرية الزراعة في محافظة صالح الدين المرقم يحسب كتاب ٤



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۷  

  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۸  

۲۰۱٦4األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة االنبار لعام  F

٥ 

  /المساحة  رقم القطعة  رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر   الجنس
الحصة 
المائية 

  من عدمها

مصدر 
  المياه

طريقة 
  االرواء

عمق المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير الصالحية 
العالمية والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع من 
حدود 

المشاريع 
  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH   نسجة
  التربة

كلبان /۲٤  -  القائم  ۱
الطيارة 

ديوم /۲۲و
  الدير

٤۹/۱ 
 ۲۷و

ارض   ۱۰۷۲۰۰
  صحراوية

غير 
  متوفرة

مزيجية   ۷٫۷۸  -  -  -
  رملية

  x/۱٦٦۹۰۹  خارج  -

۳۸٤۳۸۸۲/y  

-  

ديوم /۲۰  -  القائم  ۲
  جباب الغربية

ارض   ۱۱٦۰۰۰  ٤۳
  صحراوية

غير 
  متوفرة

  x/۱۷۹۹٥۱  خارج  -  مزيجية  ۷٫۲۷  -  -  -

۳۷۹۳۷۲۰/y  

-  

ديوم /۷۱  -  حديثة  ۳
الجزيرة 
  الوسطى

ارض   ۱٤۰۰۰  ۱
  صحراوية

غير 
  متوفرة

مياه 
  جوفية

  حفر ابار

  )واسطة(

مزيجية   ٦٫٦٦  متر ۳۰
  رملية

  x/۲۷۹۰٤۷  خارج  غير صالحة

۳۸۰٥٦۳۱/y  

-  

حصوة /٤۷  الحبانية  الخالدية  ٤
  الشامية

غير   صخرية  ۱۲۱٥  ۲
  متوفرة

مياه 
  جوفية

  حفر ابار

  )واسطة(

  )مالحة(م۱٥

قليلة (م۲٥
  )الملوحة

مزيجية   ۷٫٦٥
  رملية

  x/۳٥۳۷۱۷  خارج  غير صالحة

۳٦۷۳٦٦۲/y  

-  

ارض   ۷۰۰۰ ٥۰۹٤/٤  الجبل/۳٦  الصقالوية  الفلوجة  ٥
  صحراوية

غير 
  متوفرة

مياه 
  جوفية

 حفر ابار 

  )واسطة(

مزيجية   ۸٫٤  )ضحلة(قليلة 
طينية 
  رملية

  x/۳۷۹٦٥۹  خارج  غير صالحة

۳۷۰۹۷٥٦/y  

محتوى جبس 
  %٤۲عالي 

 ۲٤٥٤۱٥  المجموع الكلي
  دونم

           

             ٥  عدد الفرص

                                                           
اعة في محافظة االنبار تزويدنا بالمستجدات والتفاصيل بسبب الوضع االمني في المحافظة كما اكدت ذلك مديرية حيث تعذر على مديرية الزر ۲۰۱٥/ ۱۱/۱في  ٤۳المرقم  االنبارحسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة  ٥

  ۲٦/۱۱/۲۰۱٥في  ٥۲٤۰الزراعة المذكورة بكتابها المرقم 
 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۹  

   



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۰  

 5F٦ ۲۰۱٦لالستثمار الزراعي في محافظة بابل لعام  المهيأة األراضي  

رقم   الناحية  القضاء  ت
  المقاطعة

رقم 
  القطعة

توفر   الجنس  دونم/المساحة
الحصة 
المائية 

من 
  عدمها

مصدر 
  المياه

طريقة 
  االرواء

عمق 
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع 
من حدود 
المشاريع 
  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة
  التربة

/۳۷  العبارة/۲۰  االمام  المحاويل  ۱
۳۳  

مشروع   متوفرة  زراعية  ۱۰۰
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫٤  -
  رملية

  ٤٦۱۸۹۰  داخل  -

۳٦۰٦۸۹٥  

-  

 / ۳۱  االمام  المحاويل  ۲

  الشهوانية

مشروع   متوفرة  زراعية  ۱۰۰ ۱/۲
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫۳  -
  رملية

  ٤٥۹٤٥۸  داخل  -

۳٦۱۲٥۱۹  

-  

عمية /۳٥  االمام  المحاويل  ۳
  الباشا

مشروع   متوفرة  زراعية  ۲۰۳ ٤/٥
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

 

 

مزيجية   ۷٫٤  -
  طينية

  ٤٦۳۷٤٤  داخل  -

۳٦۱۰٦٥٦  

-  

                                                           
  ۲۰۱٥/ ۲۸/۱۰في  ۳۱۰۱۰حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة بابل المرقم  ٦
 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۱  

ابو / ۳۹  االمام  المحاويل ٤
 عجارب

مشروع   متوفرة  زراعية ۱٥۰ ٦
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

مزيجية  ۷٫۹ -
 طينية

 ٤٥٤۹۷۰ داخل -

۳٦۱۰٥۲٥ 

 خالية من االستثمار

الجدول /٤٤  النيل  المحاويل  ٥
  الشرقي

غير   زراعية  ۸۷  ۱/۱
  متوفرة

مشروع 
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

مزيجية  ٦٫٥  -
  رملية

 ٤۷۱۷۳۱  داخل  -

۳٥۹۹۲۰۸  

  عالية الملوحة

۱٦۲٫۲  

الجدول /٤٤  النيل  المحاويل  ٦
  الشرقي

غير   زراعية  ۲٤٤  ۱/۱
  متوفرة

مشروع 
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

مزيجية  ٦٫۷  -
  رملية

 ٤٦۹٥۷۲  داخل  -

۳٥۹٦٦۹۱  

  متوسطة الملوحة

۷۲٫۱  

الجدول /٤٤  النيل  المحاويل  ۷
  الشرقي

غير   زراعية  ۱۰۳  ۱/۱
  متوفرة

مشروع 
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

مزيجية   ٦٫۷  -
  رملية

 ٤٦۹۷٤۱  داخل  -

۳٥۹۷۸۸۹  

  عالية الملوحة

۱٥۱٫۹  

حصن /۱  المحاويل  المحاويل  ۸
  جعفر

غير   صناعية  ٦۰ ۳/۳۱
  متوفرة

مزيجية   ٦٫۸  -  - -
  رملية

 ٤٤۳۸۹۹  خارج  غير صالحة

۳٦۱٦۸۹۰  

  متوسطة الملوحة

۸٤٫۹  

جرف   المسيب  ۹
  الصخر

۲ /
الحصوة 
  الشمالية

مشروع   متوفرة  زراعية  ٦۰۰۰  ۲۰/۱
  اروائي

ري 
  سطحي،

  )واسطة(

مزيجية   -  متر ۱۲
  طينية

 ٤۱۹۲۰٥  داخل  -

۳٦٤٦۱۱۸  

 منطقة ساخنة 

ابو /۱۹  االسكندرية  المسيب  ۱۰
  لوكة

مشروع   متوفرة صناعية  ٤۰۰  ۱
  اروائي

ري 
  سطحي

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫۷  -
  رملية

  ٤۳۷٥٤٦  داخل  -

۳٦۳٤٤۷٤  

-  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۲  

 / ۲  االسكندرية  المسيب  ۱۱

  المجصة

غير   زراعية  ۱۰۳۸۱  ۸/۸
  متوفرة

مياه 
  جوفية

  حفر ابار

  )واسطة(

  ٤۳٥٤۹۷  خارج  غير صالحة  -  -  -

۳٦٤۰٦۲۲  

عينات اليمكن اخذ 
الرتفاع المياه 
الجوفية وكونها 

  كلسية

 / ۲۸  المدحتية  الهاشمية  ۱۲

  الجزيرة

۱ / 

۱۲۱  

 غير  زراعية  ٤۹۰

  متوفرة

 مزيجية   ۷٫٤  -  واسطة  -

  رملية

 ٤۹٦۲۰٤  خارج  -

۳٥۹۸٤٦۰  

-  

 ۱۸۳٦۸  المجموع الكلي

  دونم

           

             ۱۱  عدد الفرص

 

 

 

  



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۳  

 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹٤  

6F ۲۰۱٦لالستثمار الزراعي في محافظة ديالى لعام  المهيأة األراضي

۷ 
رقم   رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  القطعة
  /المساحة

  دونم

توفر   الجنس
الحصة 
المائية 
  من عدمها

طريقة   مصدر المياه
  االرواء

عمق 
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع 
من حدود 
المشاريع 
  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH   نسجة
  التربة

اراضي   ۸٦  ۷۰/۱۲  الهارونية/۲٦  -  المقدادية  ۱
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  ابار،حفر 

  )واسطة(

مزيجية   ۸٫٦  -
  طينية

  ٥۰۳۱۰۰  خارج  غير صالحة

۳۷٦٤۲۰۰  

-  

اراضي   ۳٥۹  ۷٦/۱۲  الهارونية/۲٦  -  المقدادية  ۲
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۸  -
  طينية

  ٥۰۲٤۰۰  خارج  غير صالحة

۳۷٦٤۷۳۱  

مستثنى منها 
محرمات االنبوب 
الغازي الذي يمر 

الى محطة  A۱من 
 المنصورية

وادي /۳۷  -  المقدادية  ۳
  الحصان

اراضي   ۲۸۱۳  ٤۲/۱
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

طينية   ۸٫٥  -
  رملية

  ٥۱٤٤۰۰  خارج  غير صالحة

۳۷٥٦٦٥۰  

اراضي   ۱٥۰  ۱/۱۱  العزية/۱۰  الوجيهية  المقدادية  ٤
  ديمية

مشروع   متوفرة
  اروائي،

  ديمية

ري 
  سطحي،

  )واسطة( 

طينية   ۷٫۸  -
  مزيجية

  ٤۹٦۳٥۰  داخل  صالحةغير 

۳۷۲۸۲۰۰  

-  

اراضي   ٥۰۰  ۲/۱  العزية/۱۰  الوجيهية  المقدادية  ٥
  ديمية

مشروع   متوفرة
  اروائي،

  ديمية

ري 
  سطحي،

  )واسطة(

طينية   ۷٫۲  -
  مزيجية

  ٤۹۳٥۰۰  داخل  غير صالحة

۳۷۳۷۲۰۰  

-  

                                                           
 ۲۰۱٥/ ۲۹/۱في  ٤۱۸۸۹افظة ديالى المرقم حسب كتاب مديرية الزراعة في مح ۷



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹٥  

تل ابو /۲٤  كنعان  بعقوبة  ٦
  راسين

اراضي   ۳٥۰  ۱/۹
  ديمية

مشروع   متوفرة
  اروائي،

  ديمية

ري 
  سطحي،

  )واسطة(

  ٤۸۸٥٥۰  داخل  غير صالحة  طينية  ۷٫۱  -

۳۷۲۷۳۰۰  

-  

اراضي   ۲۹۲۳  ۹٦  تل االسمر/۲۱  بهرز   بعقوبة  ۷
  ديمية

مشروع   متوفرة
  اروائي،

  ديمية

ري 
  سطحي،

  )واسطة(

مزيجية   ۸٫۷  -
طينية 
  رملية

  ٤۹۰۳۷٦  داخل  صالحةغير 

۳٦۷۱۰۰۰  

-  

اراضي   ٤۰  ۱ كشك /۳٤ جلوالء  خانقين   ۸
 ديمية 

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫۷  -
  رملية

تعذر اخذ   -  خارج  صالحة
االحداثيات للتداخل 

  مع الجيش

اراضي   ٥۰  ۱۱۱  كشك/۳٤  جلوالء  خانقين  ۹
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫۲  -
  رملية

  ٥۱۳٦۰۰  خارج  صالحة

۳۷۹۸۸۸۰  

-  

جميلة /۳۱  جلوالء  خانقين  ۱۰
  عرب

اراضي   ۱۰۰  ۲۰۱
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۸  -
  طينية

  ٥۰۸۹۰۰  خارج  صالحة

۳۷۹۹۹۰۰  

-  

 / ۲۸  المنصورية  المقدادية  ۱۱

منصورية 
  الجبل

اراضي   ۲۰۰  ٤۳
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫۲  -
  رملية

  ٤۹٥۱۰۰  خارج  غير صالحة

۳۷۷۷۳۰۰  

-  

 / ۳٦  المنصورية  المقدادية  ۱۲

  المشروع

اراضي   ۱۱۰۰۰  ٥۱٫۱۳۱
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫٤  -
  طينية

  ۳۷۸۲۷۰۰  خارج  غير صالحة

٤۷۲٤۱۰  

-  

 / ۱٦  المنصورية  المقدادية  ۱۳

  الشوهاني

اراضي   ٥۰۰  ۱/۲۹۳٤
  ديمية

مشروع   متوفرة
  اروائي،

  ديمية

ري 
  طحي،س

  )واسطة(

طينية   ۷٫۳  -
  مزيجية

  ٤۸٦۰۰۰  داخل  غير صالحة

۳۷۷۳٦۰۰  

-  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹٦  

 / ۳٦  المنصورية  المقدادية  ۱٤

  المشروع

٤٦،٦۸ ، 

جزء من 
۱/۱۳۱  

اراضي   ٥۰۰۰
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫٥  -
  رملية

  ۳۷۸۲۳۸٦  خارج  غير صالحة

٤۷۲٦٤۳  

يوجد في القطعة 
مدرج زراعي 

  للطائرات

 / ۱٥  المنصورية  المقدادية  ۱٥

  المرفوع

اراضي   ٥۰۰  ۳/٤و٦/۳
  ديمية

غير 
  متوفرة

  مياه جوفية،

  ديمية

  حفر ابار،

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫۱  -
  طينية

  ٤٦۹۹۰۰  خارج  غير صالحة

۳۷۷۲۰۰۰  

-  

اراضي  ٥۷۱۸۱ ۹٦/۲ كوك تبه/۲٥ مندلي  بلدروز  ۱٦
 حصوية

غير 
 متوفرة

  مياه جوفية،

 ديمية

  حفر ابار،

 )واسطة(

 المخاطبات جارية - خارج صالحة مزيجية ۷ -

عين / ۳۱ مندلي بلدروز ۱۷
 البغدادي

اراضي  ۲۰۰۰ ٤۰/۸
 زراعية

مشروع  متوفرة
 اروائي

ري 
 بالواسطة

 - - داخل  غير صالحة - - -

اراضي  ۱٥۳ ۹٦/۲ كوك تبه/۲٥ مندلي بلدروز ۱۸
 حصوية

غير 
 متوفرة

حفر ابار  ديمية
 واسطة

   خارج صالحة مزيجية ۷- 

اراضي  ۸ ۱/۱٤٦ مرحبا/۱۷ بلدروز بلدروز ۱۹
 زراعية

 ٥۰۳۰۹۲:X داخل صالحة ميجية- -  الواسطة-  متوفرة

Y:۳۷۲٦٤٥٤ 

 مستصلحة جزئيا

صاري /۷ جبارة خانقين ۲۰
 كول

اراضي  ۱۲۸۹٥ ۲/۱
 زراعية

ري -  متوفرة
 بالواسطة

- -  داخل- - - - 

اراضي  ۷۳۸۹ ۲٦ زرداو/۱۳ جبارة خانقين ۲۱
 زراعية

ري -  متوفرة
 بالواسطة

- -  داخل- - - - 

اراضي  ٦٥۹۲ ۱۳ زرداو/۱۳ جبارة خانقين ۲۲
 زراعية

 

 

ري -  متوفرة
 بالواسطة

- -  داخل- - - - 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۷  

الى  ۱۰/٦ ام حبش/۱۷ بهرز بعقوبة ۲۳
و  ۱۰/۲۰
۱۰/۲۲- 
۱۰/۲۷ 

اراضي  ٤٤۷
 زراعية

ري -  متوفرة
 بالواسطة

- -  داخل- - - - 

تل /۲۰ بهرز بعقوبة ۲٤
 الصخري

 ٥/۲۳من 
 ٥/٥٥الى 
 ٥/٦۲و 

اراضي  ۱۱۲٤
 زراعية

ري -  متوفرة
 بالواسطة

- -  داخل- - - - 

و  ٦/۳ تل الذهب/۱٦ بهرز بعقوبة ۲٥
٦/٥ 

اراضي  ۱٦۰
 زراعية

ري -  متوفرة
 بالواسطة

 --  داخل- - - - 

 ۲/۱٤ تل الدرب/۱۳ بهرز بعقوبة ۲٦

 و

۲/۲٥ 

اراضي  ۲۸
 زراعية

ري -  متوفرة
 بالواسطة

 - - -

 

- -  داخل- 

 ۲۸ العظيم خالص ۲۷
 المنصورية

 خضركاو/۳۳

مخفر /۳٤
 نجانة

 عين ليلة/۳٥

غير -  ٥٦٥۰۰ 
 متوفرة

 -  خارج- - - - - - 

سويدي /۱۳ الوجيهية المقدادية ۲۸
 وابو طبول

اراضي  ٤۱ ۱۲/٦
 ديمية

مشروع  متوفرة
 اروائي ديمية

 

 

ري 
سطحي 
 واسطة

مزيجية  ۷٫٦- 
 طينية

 ٤۸٦٤۰۰:X داخل غير صالحة

Y:۳۷٤٥۱۰۰ 

تم تاجيرها حسب 
كتاب شعبة زراعة 

 ۳۱۱۰الوجيهية 
في 

۲۸/۱۲/۲۰۱٤ 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۸  

 ۲/۱۰ ابو جسرة/۳ الوجيهية المقدادية ۲۹

٤ 

اراضي  ۳٥
 ديمية

مشروع  متوفرة
 اروائي ديمية

ري 
سطحي 
 واسطة

طينية  ۷٫۸- 
 مزيجية

 ٤۸۲۷٥۰:X داخل غير صالحة

Y:۳۷٥٤۱۰۰ 

تم تخصيصها 
لصالح وزارة 
النفط كمشروع 

 استثماري

 ۱/۳ المرفوع/۱٥ المنصورية المقدادية ۳۰

 و

٥/٦ 

اراضي  ۲۰۰۰
 ديمية

غير 
 متوفرة

مياه جوفية 
 ديمية

حفر ابار 
 واسطة

مزيجية  ۷٫٥- 
 رملية

 ٤۱٥٥٥۷:X خارج غير صالحة

Y:۳٥٤۷۱۷۰ 

تم تاجيرها حسب 
كتاب شعبة 

 ٤۰۷٥المنصورية 
في 

۲۸/۱۲/۲۰۱٤ 

  ٦۸٥۱۲٤  المجموع الكلي

  دونم

           

             ۳۰  عدد الفرص

  



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۹  

  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۰  

۲۰۱٦7Fلالستثمار الزراعي في محافظة واسط لعام  المهيأة األراضي

۸ 
رقم   رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  القطعة
  /المساحة

  دونم

توفر   الجنس
الحصة 
المائية 

من 
  عدمها

مصدر 
  المياه

طريقة 
  اإلرواء

عمق 
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع من 
حدود 

المشاريع 
  االروائية

  اإلحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجه
  التربة

مركز   العزيزية  ۱
  القضاء

غير   زراعية  ٤۹۳۲  ۱/۱۹۱  الجزيرة/۳٤
  متوفرة

  ٥۲٤۳۹۲  -  -  طينية  ۳٫۸  -  واسطة  -

۳٦٦٤۰۸۳  

-  

مركز   العزيزية  ۲
  القضاء

غير   زراعية  ٥  ۱/٦۷  الجزيرة/۲۳
  متوفرة

  ٥۰۹۰۳٦  -  -  طينية  ۷٫٦  -  واسطة  -

۳٦٤۷٥۳۰  

تقليص المساحة من 
  ٥الى  ۳٥

  /۱۳  الزبيدية  الصويرة  ۳

  السيسبانة

غير   زراعية  ۱۲  ٦/۱
  متوفرة

  ٥۱۲۳۱۸  -  -  طينية  ۷٫٤  -  واسطة  -

۳٦۱۹۱٥٦  

 

مركز   النعمانية  ٤
  القضاء

غير   زراعية  ٥۹۰۰  ٤٦/۱  الجزيرة/۳۳
  متوفرة

  ٥٤۸۰۸٦  -  -  طينية  ۷٫٦  -  واسطة  -

۳٦۲۷۸٦۹  

 

مركز   النعمانية  ٥
  القضاء

بزايز /۳۰
المصايحية و 

  الجزيرة/۳۲

و  ۲/۹
۱/۱۰  

 

غير   زراعية  ۹٥
  متوفرة

  ٥۲٦٦۸۲  -  -  -  -  -  واسطة  -

۳٥۹٦۰٦۸  

 

                                                           
 ۲۰۱٥/ ۱۰/۱۲في  ۲۷۹۷٤حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة واسط المرقم  ۸



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۱  

غير   زراعية  ۳٦۰۰  ۱  الميلح/۲۱  جصان  بدرة  ٦
  متوفرة

حفر   -
  ابار

سلتية   ۷٫۳  -
  طينية

-  -  ٥۷٦۸۸۹  

۳٦۳٦۹۳۷  

 

غير   زراعية  ٤۹۰۰۰  ۲/٦  الهور/۳۳  جصان  بدرة  ۷
  متوفرة

حفر   -
  ابار

سلتية   -  -
  طينية

-  -  ٥۷۷۳٥۸  

۳٦۲۹٥٥۷  

 

غير   زراعية  ۱۰۰۰۰۰  ۱/۱۸  الجزيرة/۲۷  جصان  بدرة  ۸
  متوفرة

حفر   -
  ابار

  ٥۷٦۳٦۲  -  -  طينية  -  -

۳٦۳۳٥۱۱  

 

مركز   بدرة  ۹
  القضاء

السجلة /۱٦
  والصبخة

غير   زراعية  ۸۰۰  ۱
  متوفرة

حفر   -
  ابار

-  ۸٫٤ 

۸٫٥  

سلتية 
  طينية

-  -  ٥۸٤۷٤۳  

۳٦٦٥٦٦٤  

 

مركز   بدرة  ۱۰
  القضاء

السجلة /۱٦
  والصبخة

غير   زراعية  ۳۰۰۰۰  ۳
  متوفرة

حفر   -
  ابار

سلتية   ۷٫۲  -
  طينية

-  -  ٥۸٤۱٤۳  

۳٦٦٥۲٤٥  

 

 ۳۳۰۰۰  -  الهشيمة/۸  زرباطية  بدرة  ۱۱
متفرق۱۲۰۰و

  ة

غير   زراعية
  متوفرة

حفر   -
  ابار

-  ۷٫٦  

۷٫٦ 

  ٥۷۸۸۱٦  -  -  طينية

۳٦٦۲٦۳۰  

دونم  ۷٥۰استبعاد 
النشاء معمل ومقلع 

  اسمنت

رمضان /٤٦  شيخ سعد  الكوت  ۱۲
  عاجر

غير   زراعية  ۲٦۲۰۰  ۱
  متوفرة

سلتية   ۷٫۳  -  واسطة  -
  طينية

-  -  ٦۳۲٦۱۲  

۳٦۰٦٦٤۷  

 

رمضان  /٤٥  شيخ سعد  الكوت  ۱۳
 عاجر

  

غير   زراعية  ۱۱٤۷۰  ۱
  متوفرة

  ٦۳٤٤۸۲  -  -  مزيجية  ۷٫۷  -  واسطة  -

۳٦۱۲۳۰۷  

شركة ترويج معاملة 
 ايما البرازيلية

سيد /۳۸  شيخ سعد  الكوت  ۱٤
  محمد

غير   زراعية  ۸۳۲  ۱
  متوفرة

  ٦۳۳۷۱۳  -  -  طينية  ۷٫۳  -  واسطة  -

۳٦۱۹۹٦٤  

معاملة شركة ترويج 
 ايما البرازيلية



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۲  

ام /۲٤  شيخ سعد  الكوت  ۱٥
  الجرادي

غير   زراعية  ۲۰٥۰۱  ۱
  متوفرة

 ۷٫٤  -  واسطة  -
الى 
۸٫٥  

رملية 
  طينية

-  -  ٦۳۷٥۳۱  

۳٦۲۸۱٥۳  

ترويج معاملة شركة 
 ايما البرازيلية

مركز   الكوت  ۱٦
  القضاء

۳۰/  

  الشويجة

۱/۳۲٥ 
/۱و

۱۱٦ 
الى 
۱۲۹  

غير   زراعية  ٥۹٥٥٥
  متوفرة

  ٥٥۹۷۰۳  -  -  طينية  ۷٫٤  -  واسطة  -

۳٦۲۰٤۱۲  

تقليص المساحة من 
الى  ۸۰۰۰۰

٥۹٥٥٥  

طرة /۲۲  الموفقية  الحي  ۱۷
  عفك

 ۷٫۱  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  ۱۰٥۰  ۱/۱٤
الى 
۷٫۸  

طينية 
  سلتية

-  -  ٥۸۷۳۰۲  

۳٥۷۳۹۰٥  

 

الحميدية  /٥  الدجيلة  الكوت  ۱۸
  والجليبية

سلتية   ۷٫۷  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  ٦  ۲/۷
  طينية

-  -  ٦۲۳۱۸٤  

۳٥۹۱۲۱۲  

 

هور /۱٥  الدجيلة  الكوت  ۱۹
  الخراب

غير   زراعية  ٤۷۲٥  ٥
  متوفرة

سلتية   ۷٫٦  -  واسطة  -
  طينية

-  -  ٦۳۸۱۱۳  

۳٥٥۳٥٤۰  

 

هور /۱٥  الدجيلة  الكوت  ۲۰
  الخراب

غير   زراعية  ۹۱٥٥ ۷/٦
  متوفرة

سلتية   ۷٫۸  -  واسطة  -
 طينية

-  -  ٦٤٤۹٤۳  

۳٥٤۳٤۹۷  

 

مركز   الحي  ۲۱
  القضاء

۲٤/  

  الخميسية

غير   زراعية  ۱۲۰  ۱/۸
  متوفرة

 ٥۷٦٦٥٥  -  -  طينية  ۷٫٥  -  واسطة  -

۳٦۲۹۲٥۷  

 

غير   زراعية  ۸۰۰۰  ۱/۱۹۱  الجزيرة/۳٤  الدبوني  العزيزية  ۲۲
  متوفرة

  ٥۳٥٥٤۳  -  -  طينية  ۷٫٦  -  واسطة  -

۳٦۳۷٦۹٤  

 

 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۳  

الرمث /۳۱  شيخ سعد  الكوت  ۲۳
  المالح

غير   زراعية  ۹۰۰  ۱/۲
  متوفرة

  ٦۱۸۳۰۲  -  -  -  -  -  واسطة  -

۳٦۳٦۱٥٤  

 

غير   زراعية  ۹٦٦  ۱/۱۹۱  الجزيرة/۳٤  العزيزية  العزيزية  ۲٤
  متوفرة

  ٥۷۸۱۲۹  -  -  -  -  -  واسطة  -

۳٦٦۰۳۹۹  

 

غير   زراعية  ۷۰  ۸  الهشيمة/۸  زرباطية  بدرة  ۲٥
  متوفرة

واسطة   -
  ، ديمية

-  -  -  -  -  ٥۸۷۰۷۱  

۳٦۹۳۳۷۲  

 

مركز   الكوت  ۲٦
  الكوت

۳۰/  

  الشويجة

غير   زراعية  ٥۱۳  ۱/۳۲٥
  متوفرة

  ٥۷٦۷۹٦  -  -  -  -  -  واسطة  -

۳٦۰۷۷٤۳  

 

 مشروع فطر  -  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  ۱  ۱/۳۱٦  ابو جابر/٥  االحرار  النعمانية ۲۷

غير   زراعية  ٥۰۰  ۱/٤  فحيل/٤۲  االحرار  النعمانية ۲۸
  متوفرة

  ٥٥۸۳۱۳  -  -  -  -  -  واسطة  -

۳٥٥۲٤۹٦  

 

الطويل /۱۰  الزبيدية  العزيزية ۲۹
  الشرقي

غير   زراعية  ۲۰۰  ٥/۲
  متوفرة

  ٥۱٦٥۸٤  -  -  -  -  -  واسطة  -

۳٦۲۰۲۰۳  

 

شظيف /۲۹  الدبوني  العزيزية  ۳۰
  الغربي

۱۰/۳۲
و 

۱۱/۳۲
و 

۱۲/۳۲
و 

۱۳/۳۲  

 

غير   زراعية  ۹۸۰
  متوفرة

  ٥۱٥۹۳۷  -  -  -  -  -  واسطة  -

۳٦۳۰۷۷٦  

 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰٤  

 ٤۹٥۳۹۹ داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي ۱۷۰۰ ۱/٤۰۱ الجزيرة/۲۱ تاج الدين الصويرة ۳۱

۳٦٦٥۸۲۰ 

كانت تدار بعقود 
رسمية من قبل 

عقارات الدولة حاليا 
 فرصة استثمارية

اراضي الثورة  - داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي ۱٦۰۰ ۱/۱۹۱ الجزيرة/۳٤ العزيزية العزيزية  ۳۲
الفلسطينية ثم 

حصبلت الموافقة 
ترشيحها على 

 كفرصة استثمارية

 ٦۰۳۰٤٦ داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي ۱۰۰۰ ۱ العوجة/۱ شيخ سعد الكوت ۳۳

۳٦۷۱۱۲ 

 

رمضان /٤٥ شيخ سعد الكوت ۳٤
/ ۳۹عاجز 
/ ۳۸البدة

غريبة 
 الشرقية

 ٦۲٤٦۲٥ داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي ۱۲۹۲۰ ۱

۳٦۱۰۱۹٦ 

 

  ٤۱۲۲٦۰  المجموع الكلي

  دونم

 

   ۳٤  عدد الفرص

  



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰٥  

 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰٦  

۲۰۱٦8Fلالستثمار الزراعي في محافظة كربالء المقدسة لعام  المهيأة األراضي

۹ 
رقم   الناحية  القضاء  ت

  المقاطعة
رقم 
  القطعة

  /المساحة

  دونم

توفر   الجنس
الحصة 

المائية من 
  عدمها

مصدر 
  المياه

طريقة 
  االرواء

عمق 
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع 
من حدود 
المشاريع 

  ةاالروائي

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة
  التربة

مياه   غير متوفرة  صحراوية  ۱٦۰۰۰۰  ۳  جزيرة/٦۱  الحر  المركز  ۱
  جوفية

  )ابار(حفر

  واسطة

لومية   ۷٫۸  متر ۳۰
  رملية

  x/۳۹۸٥۸٦  خارج  غير صالحة

۳٥۷٤۲۹٥/y  

-  

عين   ۲
  التمر

مياه   غير متوفرة  صحراوية  ۱۲۰۰۰۰  ٥۰  جزيرة/۲۰  الحر
  جوفية

  )ابار(حفر

  واسطة

لومية   ۷٫۸  متر ۲٥
  رملية

  x/۳٦٥٤٤۷  خارج  صالحة

۳٥۷۲۷۰۸/y  

-  

 حصوة /٦۰  الحسينية  المركز  ۳

  مكيحيل/٤

مشروع   متوفرة  صحراوية  ۳٥۰۰۰  ۱،۱
  اروائي

ري 
  سطحي،

  واسطة

  x/٤۰۲٤٦۲  داخل  غير صالحة  رملية  ۷٫٤  متر ۱۰

۳٦۲۱۰۹٤/y  

-  

 ۳۱٥۰۰۰  المجموع الكلي
  دونم

           

             ۳  عدد الفرص

 

 
                                                           

 ۲۰۱٥/ ٦/۱۲في  ۲٥٤٦۷حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة كربالء المقدسة المرقم  ۹



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۷  

  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۸  

9F ۲۰۱٦لالستثمار الزراعي في محافظة النجف االشرف لعام  المهيأة األراضي

۱۰ 
رقم   الناحية  القضاء  ت

  المقاطعة
رقم 
  القطعة

توفر الحصة   االستخدام  الجنس  دونم/المساحة
المائية من 

  عدمها

طريقة 
  اإلرواء

  اإلحداثيات

x  

y  

  المالحظات  تحليل التربة

PH   نسجة
  التربة

مياه  غير متوفرة زراعي زراعية ۸۰۰۰۰ ۱ ۱ الشبكة النجف ۱
 جوفية

٤۳٤۰۸۲ 
۳٤۹۹۱۰٤ 

مزيجية   ۷٫٥ -٦٫٥
تتخللها 
بعض 

الفيضانات 
ومناطق 

 جبسية

- 

مياه   غير متوفرة  زراعي  زراعية  ۷۰۰۰۰  ۱  ۱  الشبكة  النجف  ۲
  جوفية

٤٤۰۰۰۰  

۳٤۲۷٫۰۰۰  

مزيجية   ۷٫٥ -٦٫٥
تتخللها 
بعض 

الفيضانات 
ومناطق 

  جبسية

خزين مائي 
 كافي

 ۷۸۰۰۰۰  المجموع الكلي
  دونم

        

          ۲  عدد الفرص

 

  

                                                           
 ۲۰۱٥/ ۱۸/۱۱في ۱۹۰٦٤حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة النجف االشرف المرقم  ۱۰



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۹  

  ۲۰۱٦الديوانية  االراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱۰  

۲۰۱٦10Fلعام  الديوانيةلالستثمار الزراعي في محافظة  المهيأة األراضي

۱۱ 
  /المساحة  رقم القطعة  رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر   الجنس
الحصة 
المائية 

من 
  عدمها

مصدر 
  المياه

طريقة 
  االرواء

عمق 
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع 
من حدود 
المشاريع 
  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH  نسجة التربة  

نهر   متوفرة  زراعي  ۱۷۲٥  ۲۳/۱  المسعودية/۳  الشنافية  الحمزة  ۱
 الفرات

  حفر ابار

  )واسطة(

  ٤۷۸۳٤۸  داخل  صالحةغير   طينية  ۷٫۸  -

۳٥۰۱٥٦۱  

-  

نهر   متوفرة  زراعي  ۱۰۹۹  ۱  العكروكية/٦  الشنافية  الحمزة  ۲
  الفرات

  ري سطحي

  )واسطة(

  ٤۸۷۳۰۸  داخل  صالحة  رملية  ۷٫۸  -

۳٤۸٥٥۱٥  

كم عن  ۳۰تبعد 
كم  ۱٥المدينة و

  عن الطرق

غير   زراعي  ٦۰۰۰  ۱  الركبانية/۱۱  الشنافية  الحمزة  ۳
  متوفرة

  حفر ابار  مياه جوفية

  )واسطة(

  ٤۹٦۱۰٦  خارج  صالحة  رملية  ۷٫۹  ٥۰-٤۰

۳٤٦٤۲۳٥  

كم عن  ٤۰تبعد 
كم عن  ۳المدينة و 

  الطرق

  ري سطحي  قنوات ري  متوفرة  زراعي  ۳۹۹  ۱/۱۰  عزيز هللا/۸  الحمزة  الحمزة  ٤

  )واسطة(

  ٤۹۰۰۸۲  داخل  غير صالحة  طينية  ۸٫٤  -

۳٥۰۸٤۸٤  

-  

  ري سطحي قنوات ري  متوفرة  زراعي  ٥۹۰  ۱۰/۲  ابو حشيش/۹  الحمزة  الحمزة  ٥

  )واسطة(

  ٤۹٤۷٦٦  داخل  غير صالحة  طينية  ۷٫۹  -

۳٥۰۲۲۰۳  

-  

                                                           
 ۲۰۱٥/ ۲۸/۱۰في  ۲۱۹۸٥حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة القادسية المرقم  ۱۱



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱۱  

  ري سطحي قنوات ري  متوفرة  زراعي  ۲٥۰  ۳٤/۱  امام الدين/٦  السدير  الحمزة  ٦

  )واسطة(

  ٤۸٤٥۱٥  داخل  غير صالحة  طينية  ۸٫۱  -

۳٥۱٦٤۰۰  

-  

نهر  متوفرة زراعية ۳۳۰۰ ۳۱۳ هور هللا/۱۰ الشنافية الحمزة  ۷
 الفرات

 ٥۲۰۸۷٥ داخل صالحة مزيجية ۷٫۸ متر ٥ بالواسطة

۳٥۷٥٤٥۰ 

- 

غير   زراعي  ۱۲٦٦  ۱  شط النيل/۲۷  نفر  عفك  ۸
  متوفرة

المصب 
  العام

  حفر ابار

  )واسطة(

٥-۸ 
  متر

مزيجية   ۸
  طينية

  ٥۲۲٤۲۰  خارج  غير صالحة

۳٥٤۲٤٥۰  

- 

غير   زراعي  ۷۳۲  ۹/۱  البدعة/۲٥  نفر  عفك  ۹
  متوفرة

المصب 
 العام

  حفر ابار

  )واسطة(

٥-۸ 
  متر

مزيجية   ۸٫۲
  طينية

  ٥۲٦۸۰۰  خارج  غير صالحة

۳٥٦٤۷٦۰  

-  

العلوة /۱٤  نفر  عفك  ۱۰
  والعنتاكية

غير   زراعي  ۱۸۲  ۹/۲۰
  متوفرة

  حفر ابار  البزلمياه 

  )واسطة(

مزيجية   ۸  متر ۸
  طينية

  ٥۱٤۲٤۰  خارج  غير صالحة

۳٥۳۷۸۰۰  

-  

جدول   متوفرة  زراعي  ٥۱۰۰  ۷و٦و۱۱و۱  شط النيل/۲۷  نفر  عفك  ۱۱
  الغابات

  ري سطحي

  )واسطة(

  الى ۸٫۲  متر ۸

۱۰  

مزيجية 
  طينية

  ٥۲۳۱۲۳  داخل  غير صالحة

۳٥٦۱۰۷۸  

-  

جدول   متوفرة  زراعي  ۱۰۰۰  ٦  شط النيل/۲۷  نفر  عفك  ۱۲
 الغابات

  ري سطحي

  )واسطة(

مزيجية   ۷٫۹  متر ۸
  طينية

  ٥۲۰۰٥۰  داخل  غير صالحة

۳٥٥٥۹٥۰  

-  

جدول  متوفرة زراعي ۱۰۰۰ ٦ شط النيل/۲۷ نفر عفك  ۱۳
 الغابات

ري سطحي 
 )واسطة(

مزيجية  ۷٫۹ متر ۸
 طينية

 ٥۲۰۰٥۰ داخل غير صالحة

۳٥٥٥۹٥۰ 

 

غير  زراعية ۲٦٦۸۰ ۱/۱۳٦/٤۳٦ العسرة/ ۱۲ الشنافية الحمزة  ۱٤
 متوفرة

 ٤٦٤٦۲٦ خارج غير صالحة رملية - ٥۰-٤۰ بالواسطة ابار

۳٤۸۱۳۹٥ 

كم عن  ۱۲تبعد 
كم عن  ۳المدينة و 

 الطرق



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱۲  

مزيجية  ۷٫۲ متر ٦ واسطةبال قنوات ري متوفرة زراعية ۲۷۳۱۷ ۱/۲٤، ۱/۲٤ الدحاية/۲ السدير الحمزة ۱٥
 طينية

 ٥۰٤۹۰۰ داخل صالحة

۳٥۲۱۲۰۰ 

- 

مزيجية  ۷٫۲ - بالواسطة قنوات ري متوفرة زراعية ۱٤۷ ۹ الدحاية/۲ السدير الحمزة ۱٦
 طينية

 ٥۰۰۳۲٦ داخل صالحة

۳٥۲۱۳۰۰ 

- 

مزيجية  ۷٫٤ - بالواسطة قنوات ري متوفرة زراعية ۱٦٦ ٦/۷، ۱/۷ الدحاية/۲ السدير الحمزة ۱۷
 طينية

 ٥۰٥۱۲٥ داخل صالحة

۳٥۲۱۸۱۲ 

- 

غير  زراعية ۲٦٥۰ ٤/۲ البدير/۱۳ البدير عفك ۱۸
 متوفرة

مزيجية  ۸٫۹ - بالواسطة قنوات ري
 طينية

 ٥٤۸۱٦۰ داخل غير صالحة

۳٥٤۰۲۳۰ 

محرمات النهر 
 الثالث

غير  زراعية ٤۸۰۰ ۱٦و  ۷ البدير/۱۲ البدير عفك ۱۹
 متوفرة

مزيجية  - - بالواسطة قنوات ري
 طينية

 ٥٤۸٦۲۱ داخل غير صالحة

۳٥٤٤٥۲۰ 

محرمات النهر 
 الثالث

غير  زراعية ۱۹۰۰ ۱۳ البدير/۱٦ البدير عفك ۲۰
 متوفرة

مزيجية  - - بالواسطة قنوات ري
 طينية

 ٥٥۱۳۹۰ داخل غير صالحة

۳٥٤۰۲۳۰ 

محرمات النهر 
 الثالث

غير  - ۱۰ ۲۷/۲ البدير/۱۳ البدير عفك ۲۱
 متوفرة

مزيجية  - - - ال يوجد
 طينية

 ٥٥۹۷٦۸ - غير صالحة

۳٥۲٥۹۳٥ 

 مخازن مبردة

 ۱۲/۳۳اجزاء من  الدحاية/ ۲ السدير الحمزة ۲۲
و كل  ۳/۳۳و

٦/۳۳ 

مزيجية  - - بالواسطة قنوات ري متوفرة زراعية ٥۰۰
 طينية

 ٥۰۳۷۲۰ - غير صالحة

۳٥۱۷٦٤۰ 

- 

   دونم ۸٥۷۹۱  المجموع الكلي

   ۲۲  عدد الفرص

 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱۳  

 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱٤  

۲۰۱٦11Fلالستثمار الزراعي في محافظة ذي قار لعام  المهيأة األراضي

۱۲ 
  /المساحة  رقم القطعة  المقاطعة رقم  الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر   الجنس
الحصة 
المائية 

من 
  عدمها

مصدر 
  المياه

طريقة 
  االرواء

عمق 
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع 
من حدود 
المشاريع 
  االروائية

  الحداثياتا

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة
  التربة

نهر   متوفرة  زراعية  ۱۰۰۰  ۱  البوشامة/۱۰  المنار  الجبايش  ۱
  الغراف

 y/۳٤۲٥۰۸۹ داخل -  مزيجية  ۷٫٤۷  -  مضخات
٦۷۷۸۹٦/x  

-  

نهر   متوفرة  زراعية  ۳۰۰  ۱  الخويمة/۲  المنار  الجبايش  ۲
 الغراف

رملية   ۷٫۰٥  - مضخات
  مزيجية

 y/۳٤۲٦۱۷۰  داخل -
٦۷۳٤٦۰/x  

-  

نهر   متوفرة  زراعية  ۱۰۰۰  ۷/۷  حطامان/٤  الدواية  الشطرة  ۳
 الغراف

رملية   ۷٫٦٤  - مضخات
  مزيجية

 y/۳٤۹۲٥٤۲  داخل -
٦۳۳٦۲٤/x  

-  

نهر   متوفرة  زراعية  ٥۰۰۰  ۱۱  الغدين/۳۰  الدواية  الشطرة  ٤
 الغراف

رملية   ۷۰٫۷٤  - مضخات
  مزيجية

 y/۳٤۹۲٦۸۲  داخل -
٦۳٤۲۸۱/x  

-  

نهر  متوفرة  زراعية  ۳۰۰  ٦  الصديفة/۲۳  -  الشطرة  ٥
 الغراف

رملية   ۷٫۰۳  - مضخات
  مزيجية

- -  -  -  

نهر  متوفرة  زراعية  ۲۰۰۸  ۱٥۷  الحجية/۱۲  -  الشطرة  ٦
 الغراف

رملية   ۷  - مضخات
  مزيجية

- -  -  -  

 ۲٤و ۱۹و ۲۰و ۲۱  الكوارية/۱۹  -  الشطرة  ۷
  ۲۲و ۲۳و

نهر  متوفرة  زراعية  ۲۰۰
 الغراف

رملية   ۷٫٥۹  - مضخات
  مزيجية

- -  -  -  

                                                           
 ۲۰۱٥/ ۱۹/۱۰في  ۲٦۰۷٤حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة ذي قار المرقم  ۱۲



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱٥  

نهر   متوفرة  زراعية  ۲۰۰۰  ۲٫٥٫۹٫۱۰٫۳٫۱۲٫۲۹  ام الكطة/۲۰  قلعة سكر  الرفاعي  ۸
 الغراف

رملية   ۷٫٦  - مضخات
  مزيجية

 y/۳٥۳۲۹٦۹  داخل -
٦۱۷٤۳٤/x  

-  

الحزم /۸  )المركز(  الناصرية  ۹
  الصخرية/٤۸الصليبيةو/۹و

اميرية   ۳۳۰۰۰  ۱جزء من 
متوسطة 
  الخصوبة

نهر   متوفرة
عبادة 
متفرع 

نهر من 
  الحرية

 )واسطة(

  مضخات

  ٦۰۸۰۳۸  داخل  - رملية   ۷٫۱  -

۳٤۰۸۷۰٥  

-  

اميرية   ۱۰۰۰۰  ۱جزء من   الكار الجنوبي/۱٦  النصر  الناصرية  ۱۰
متوسطة 
  الخصوبة

غير 
  متوفرة

مياه 
  جوفية

  حفر ابار،

  )واسطة(

  ٥۸۱۰۷٦  خارج -  مزيجية  ٥٫۹  -

۳٤٦۸۹۰۹  

-  

سوق   ۱۱
  الشيوخ

سوق 
  الشيوخ

اميرية   ۱٥۰۰  ۱  الكرطة الغربية/۲٤
  صرفة

نهر   متوفرة
عبادة 
متفرع 
من نهر 
 الحرية

 )واسطة(

 مضخات

مزيجية   ٤٫۹  -
طينية 
  غرينية

  ٦٤۲۸۰۰  داخل  -

۳۳۹٦۷۰۰  

-  

سوق   ۱۲
  الشيوخ

سوق 
  الشيوخ

اميرية   ۱٥۰۰  ۱  الكرطة الشرقية/۲٦
  صرفة

نهر   متوفرة
عبادة 
متفرع 
من نهر 
 الحرية

)واسطة(  

 مضخات

مزيجية   ٦٫۸  -
طينية 
  غرينية

  ٦٤۰۹۰۸ داخل  غير صالحة

۳٤۰۱۱۱۰  

-  

سوق   ۱۳
  الشيوخ

سوق 
  الشيوخ

اميرية   ٦۰۰  ۱  تل اللحم/۳۷
  صرفة

نهر   متوفرة
عبادة 
متفرع 
من نهر 
 الحرية

)واسطة(  

 مضخات

  ٦۳۰۳۱۲ داخل  صالحةغير   مزيجية  ۷٫۲  -

۳٤۰۷۰۰۰  

-  

   دونم ٥۸٤۰۸  المجموع الكلي

   ۱۳  عدد الفرص

 



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱٦  

 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱۷  

۲۰۱٦12Fلالستثمار الزراعي في محافظة المثنى لعام  المهيأة األراضي

۱۳ 
ت
  

رقم   الناحية  القضاء
  المقاطعة

  /المساحة  رقم القطعة

  دونم

توفر الحصة   الجنس
المائية من 

  عدمها

عمق   طريقة االرواء  مصدر المياه
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 

العالمية والمحلية 
لالستخدامات 

  )الزراعية

الموقع من 
حدود 

المشاريع 
  االروائية

  حداثياتاال

x  

y  

  المالحظات

PH  نسجة التربة  

 / ۱  بصية  السلمان  ۱

  السلمان

حفر ابار   مياه جوفية  غير متوفرة  زراعية  ٤۰۰۰  ۱
  )واسطة(

 ۱۲۰من 
 ۲۰۰الى 

  متر

 y/۳۳٦۹۲۱۳  خارج  صالحة  رملية  ۷٫۹
٦۳۲۷٦۲/x  

 

-  

 / ۱  بصية  السلمان ۲

  السلمان

حفر ابار   مياه جوفية  غير متوفرة  زراعية  ۳۰۰۰  ۱
  )واسطة(

 ۱۲۰من 
 ۲۰۰الى 

  متر

 y/۳۳۳۹۲۹۹ خارج صالحة - -
٦۳۰۸٥۸/x  

 

 

 ۷۰۰۰  المجموع الكلي
  دونم

           

             ۲  عدد الفرص

  

                                                           
 ۲۰۱٥/ ۱۷/۱۲في  ۳۰۲۸۱حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة المثنى المرقم  ۱۳



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱۸  

 



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱۹  

۲۰۱٦13Fلالستثمار الزراعي في محافظة ميسان لعام  المهيأة األراضي

۱٤ 
رقم   رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  القطعة
توفر   الجنس  دونم/المساحة

الحصة 
المائية 

من 
  عدمها

مصدر 
 المياه 

عمق المياه   طريقة االرواء
  الجوفية

صالحية المياه   التربةتحليل 
حسب (الجوفية

معايير 
الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع 
من حدود 
المشاريع 
  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH  نسجة
 التربة

علي   ۱
  الغربي

البكعة /٤۳  -
  والجفتة

مشروع   متوفرة  اميرية  ۲۰۰۰۰  ۱
  اروائي،

  ديمية

  ري سطحي

  ،)واسطة(

  ديمية

  ٦٥۹٥٥۰  داخل  غير صالحة مزيجية   ۷٫۷  متر ۱۰۰

۳٦۰۸۰٦۰  

-  

علي   ۲
  الغربي

علي 
  الشرقي

جزء من /۱۱
جزيرة سيد 
نور الغربية 

وهور 
  الحويشة

غير   اميرية  ۳۰۰۰  ٦
  متوفرة

مياه 
  جوفية

  حفر ابار،

  )واسطة(

  ٦۸۳٤۰۰  خارج  غير صالحة  طينية   ۸٫۱  متر ٦۰

۳٥٥۷۲۰۰  

-  

علي   ۳
  الغربي

علي 
  الشرقي

جزء من /۱۱
جزيرة سيد 
نور الغربية 

وهور 
  الحويشة

غير   اميرية  ٤۰۰۰  ۱
  متوفرة

مياه 
  جوفية

  حفر ابار،

  )واسطة(

  ٦۸۱۸۰۰  خارج  غير صالحة  طينية  ۸٫۲  متر ٦۰

۳٥٥۳٤۰۰  

-  

                                                           
 ۲۷/۷/۲۰۱٥في ۱۳۰٤۲ميسان المرقم حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة  ۱٤



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۲۰  

علي   ٤
  الغربي

علي 
  الشرقي

جزء من /۱۱
 جزيرة سيد

نور الغربية 
وهور 
  الحويشة

غير   اميرية  ۷۰۰۰۰  ۱
  متوفرة

مياه 
  جوفية

  حفر ابار،

  )واسطة(

  ٦٤٤۰۰۰  خارج  غير صالحة  طينية  ۸  متر ٦۰

۳٥٦٤۰۰۰  

-  

علي  ٥
 الغربي

جزء من /۱۱ -
جزيرة سيد 
نور الغربية 

وهور 
 الحويشة

مشروع  متوفرة اميرية ۳۰۰۰ -
 اروائي

 ري سطحي،

 )واسطة(

 ٦۸۷۷۲۰ داخل غير صالحة طينية ۸٫٥ متر ٦۰

۳٥٦۲۱٥۳ 

- 

علي  ٦
 الغربي

جزء من /۱۱ -
جزيرة سيد 
نور الغربية 

وهور 
 الحويشة

غير  اميرية ۳۳۰۰۰ ٦
 متوفرة

مياه 
 جوفية

 حفر ابار،

 )واسطة(

طينية  ۷٫۹ متر ٦۰
 مزيجية

 ٦۸٤٥٥٦ خارج غير صالحة

۳٥٥۷۱۰۳ 

- 

مركز  ۷
 العمارة

الشبيبة /۱۳ المشرح
 والمطشرات

غير  اميرية ۱۰۰۰۰ ۱
 متوفرة

مياه 
 جوفية

 حفر ابار،

 )واسطة(

طينية  ۷٫٥ -
 مزيجية

 ۷۲٤۱۰۲ خارج غير صالحة

۳٥۳٤۹۰۳ 

- 

مركز  ۸
 العمارة

غير  اميرية ۲۰۰۰۰ ۱ الرشيدة/۲۳ المشرح
 متوفرة

مياه 
 جوفية

 حفر ابار،

 )واسطة(

طينية  ۷٫۹ -
 مزيجية

 ۷۳۹۳٥۲ خارج غير صالحة

۳٥۳۰۷۰۷ 

- 

مركز  ۹
 العمارة

هور /۲٤ المشرح
غزيلة 

والسناف 
 الشرقي

غير  اميرية ۱۰۰۰۰ ۲و ۱
 متوفرة

مياه 
 جوفية

 حفر ابار،

 )واسطة(

طينية  ۷٫۸ -
 مزيجية

 ۷۳۲۸٥٦ خارج صالحةغير 

۳٥۲٦۹٥۷ 

- 

 ۱۷۳۰۰۰  المجموع الكلي
 دونم

           

            ۹  عدد الفرص

  



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۲۱  

  



 
۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۲۲  

14F ۲۰۱٦لالستثمار الزراعي في محافظة البصرة لعام  المهيأة األراضي

۱٥ 
رقم   رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  القطعة
  /المساحة

  دونم

توفر   الجنس
الحصة 
المائية 

من 
  عدمها

مصدر 
  المياه

طريقة 
  االرواء

عمق 
المياه 
  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة
حسب (الجوفية

معايير الصالحية 
العالمية 
والمحلية 

لالستخدامات 
  )الزراعية

الموقع 
من حدود 
المشاريع 
  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة
  التربة

البادية /۲٥  -  الزبير  ۱
  الجنوبية

غير   صحراوية  ٤٤۲۲  -
  متوفرة

  آبارحفر   مياه جوفية

  )واسطة(

 ٦۸۰۲۰۳  خارج  صالحة  رملية  -  متر ٥۰

۳۳۸۲۰۷۸  

خالية من 
  المتجاوزين

شط   ۲
  العرب

كتيبان /۳۰  النشوة
  الصبخ/۲٦و

  طينية  -  -  )واسطة( نهريةمياه   متوفرة  زراعية بور  ۱۰۰۰۰  ۱و۱

 مالحة

  ۷۷۱٤۳۲  داخل  غير صالحة

۳٤۰۳۳۰٤  

تزرع من 
قبل 

 متجاوزين

القناة   متوفرة   ارض سبخ  ۱۲٤  ۲/۱۱۱  كوت خليفة/۲  البحار  الفاو  ۳
االروائية 

  الجديدة

  طينية  -  -  )واسطة( 

مالحة 
 سبخ

  ۸۲۳۲٦۹ داخل  غير صالحة

۳۳٤٥۹٤۲  

فيها 
مخلفات 
 حربية

القناة   متوفرة  ارض سبخ  ۱۳۰  ۲/۱۱۱  كوت خليفة/۲  البحار  الفاو  ٤
االروائية 

 الجديدة

 طينية  -  -  )واسطة( 

مالحة 
  سبخ

  ۸۲۳۷۳٥ داخل  غير صالحة

۳۳٤٥۲٤٤  

 

القناة  متوفرة ارض سبخ ۱۰۷ ۱٤/۲ كوت بندر/ ۱ البحار الفاو ٥
االروائية 

 الجديدة

طينية  - - واسطة
مالحة 
 سبخ

 ۸۲۱۳٤۳ داخل غير صالحة

۳۳٤۸٤٦۱ 

فيها 
 مخلفات
 حرية

                                                           
 ۱۱/۱۰/۲۰۱٥في  ۱۳۲۸٦حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة البصرة المرقم  ۱٥



 

 
 

۲۰۱٦الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۲۳  

هور /٥۹  القائم  القرنة  ٦
البوبخيت 
  والشغانية

نهر   متوفرة  زراعية  ٥۰۰۰  ۱
 الصافية

 ۷۲۷۰۸۷ داخل  -  -  -  -  )واسطة(

۳٤٥٥۳٥۳  

-  

ابو   ۷
  الخصيب

الصبخ /۱۹  السيبة
  والخور

طينية   -  -  )واسطة( نهر مياه    متوفرة زراعيةغير   ٥۰۰۰  ۲
  ثقيلة

 ۸۱٦۸۳٤  داخل  غير صالحة

۳۳٥۱٤۲٤  

ارض 
خالية 
  متملحة

عز / الفتحية  المدينة القرنة   ۸
 الدين سليم

 ۷۱۸۳۰۲ داخل - طينية - - واسطة مياه نهر متوفرة زراعية ۱۰۰ ۱٥۷

۳٤۲۷۷۷٤ 

 

 ۲٤۸۸۳  المجموع الكلي
  دونم

           

             ۸  عدد الفرص

 

ة من توجد فرصة استثمارية اخرى النشاء مشروع االسماك والصيد البحري العراقي وتوفير بدائل عن اسماك المسطحات المائية الداخلية واالستفاد •
15F ٥مقاطعة /  ۱۰/۱۱٦محافظة البصرة ضمن القطعة / قضاء الفاو / دونم في منطقة المعمارة  ٤۸الثروات في المياه االقليمية بمساحة 

۱٦ 

 

 

 

 

                                                           
 ۹/۲/۲۰۱٥والمؤرخ  ٤۳۷٦/ دائرة التخطيط والمتابعة المرقم / بموجب كتاب وزارة الزراعة   ۱٦
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