
  محافظة االنبار
  

  لمحة تاریخیة 
ــاحًة  ـــــراق مســــ ـــات العـ ــر محافظـــ ـــــن اكبــــ ــــار مـ ــــة االنبــ ـــــد محافظــ تعـ

ــراق  ــن العــــ ـــة مـــ ـــادي وتقـــــع فــــــي الجهـــــة الغربیـــ ـــا الرمـــ ومركزهــ
ــن  ــــ ـــــد عـــ ــداد وتبعــــ ــــ ـــــمة بغـــ ـــم  100العاصــــ ــــ ــت . كــ ــــ وكانـــ

 .1961تعرف قدیمًا باسم لواء الدلیم قبل عام 

  
  الموارد الطبیعیة

المــنجم (الخامــات الصــناعیة التــي یمكــن اســتخراجها بطــرق منجمیــه   تتــوفر فــي  محافظــة االنبــار
ر فــي غـرب االنبــار والــذي یقــد) عكــاز ( ثــروات الغــاز الطبیعـي والــنفط مثــل حقــل غـاز و  )المفتـوح

وتشــیر تقــدیرات خبــراء الــنفط الــى ) الریشــة(وحقــل غــاز  ،3ملیــار قــدم) 50( بحــدود   هالخــزین  فیــ
النبار وهـي بحاجـة الـى عملیـات استكشـاف اكثـر لتقـدیر كمیـات وجود مكامن نفطیة في محافظة ا

ــدواه االقتصــــادیة  ــو الخـــزین وجــ ــي  53وتضــــم االنبــــار نحــ ــاز الطبیعــ ـــون قــــدم مكعــــب مــــن الغــ تریلی
تریلیـون قـدم مكعـب مـن  53المعدنیـة العدیـدة كالـذهب وتضـم االنبـار نحـو باالضافة الـى الثـروات 

عدنیــة العدیــدة كالـــذهب والفوســفات والحدیــد والیورانیـــوم الغــاز الطبیعــي باالضــافة الـــى الثــروات الم
 وكــذلك وجــود المــوارد المائیــة التــي تتمثــل فــي نهــر الفــرات الــذي یجــري لمســافة. والكبریــت والفضــة

ـــي الـــى الجنـــوب الشـــرقي فـــي المحافظـــة) كـــم 450( وجـــود اربعـــة فضـــال عـــن  ،مـــن الشـــمال الغرب
  ).بحیرة الثرثار وبحیرة الرزازة –  بحیرة سد حدیثة – الحبانیة ( مسطحات مائیة كبیرة هي بحیرات 

وكذلك وجود مكامن للمیاه الجوفیة الصالحة للسقي الزراعي في اماكن عدة مـن الصـحراء الغربیـة 
  .ووجود التربة الخصبة الصالحة للزراعة

  
  المساحة

  2كم137,723تبلغ مساحة المحافظة بحدود
  



  المدن الرئیسیة اهم 
 قضاء الرمادي -

  الفلوجة قضاء -
  هیت قضـاء -
  حدیثة  قضاء -
 عنة قضـاء -

 راوه قضاء -

 قضاء القائم  -

 قضاء الرطبة -

  
  نسمة )1,587,114(: السكان

  االنشطة الرئیسیة 
  الحبوب زراعة  
  الماشیة تربیة  
  التمورانتاج  
  االسمدة صناعة  
  السمنت صناعة  
  السیرامیكصناعة  
  الزجاجصناعة  

  
  البنى التحتیة

االنبـار سـكة حدیـد واحـده قادمـه مـن العاصـمة بغـداد وتنتهـي فـي منطقـة منـاجم توجد فـي محافظـة 
 . وتســتخدم هــذه الســكة لنقــل البضــائع والمســافرین  ،) كــم 522(عكاشــات فــي القــائم ویبلــغ طولهــا 

  .محطات لنقل البضائع) 5(محطة لنقل المسافرین و) 24(یبلغ عدد المحطات في االنبار 



  مـن اطـول الطـرق الرئیسـیة فـي محافظـة االنبـار ویبلـغ طولـهمـرور السـریع الیعتبر طریق 
التنـف  علـى حـدود سـوریا   -طریبیـل  –رمادي  -فلوجة  –ویمتد من بغداد  .كم) 596(
.  

  قضاء الرطبة  –منطقة عكاشات  –كم  یربط القائم )  219( طریق اخر یبلغ طوله . 

  كم ) 156(القائم یبلغ طوله  -طریق حدیثة .  
 السعودیة على الحدود مع المملكة العربیه) كم  160(منفذ عرعر  –یب طریق  النخ.  

المملكــة العربیــة  –ســوریا  –المملكــة االردنیــة الهاشــمیة محافظــة االنبــار لهــا حــدود مــع ثالثــة دول 
  .السعودیة 
  :منافذ حدودیة  هي) 4(توجد فیها 

  . المملكة االردنیة الهاشمیةمنفذ طریبیل مع  -
  .مع سوریا  منفذ التنف -
  .منفذ القائم مع سوریا  -
  .فذ عرعر مع المملكة العربیه السعودیة نم -

  
 التعلیمالتربیة و 

ـــار (  جـــامعتینتوجـــد فـــي محافظـــة االنبـــار    اضـــافة الـــى )جامعـــة الفلوجـــة( و  )جامعـــة االنب
مایقـــارب ، وهنـــاك االنبـــار فـــرعهلیـــة وكلیـــة االمـــام االعظـــم الكلیـــات اوعـــدد مـــن ال المعاهـــد التقنیـــة

ــة و 1046 معاهــــد اعــــداد معلمــــین والعدیــــد مــــن المعاهــــد  4مدرســــة ثانویــــة و 469مدرســــة ابتدائیــ
  .والمدارس المهنیة

  
 الصحة  

) 137(باالضــافة الــى مایقــارب  مستشــفى) 11(یبلــغ عــدد المستشــفیات فــي محافظــة االنبــار 
  .مركز صحي عام

  
  



   ةیلسیاحااالماكن 
ـــارب ـــ ـــرة الثرثـ ـــ ـــــرات  :حیـ ــ ـــل البحی ـــدى اجمــــ احــــ

ــد بنــــاء . اإلصــــطناعیة فــــي العــــراق تشــــكلت بعــ
ألغراض الري والسیطرة على میـاه  سامراء سد

ــرات ـــــ ـــة والفــ ــــ ــ ـــري دجل ــــ ــانات نهــ ــــ ــن . فیضـــ ــــ یمكـــ
ـــــول ـــــة  الوصــ ــر الفلوجــ ــــداد عبـــــ ـــــن بغـــ ا مــ ــ ــــ الیهـ

  .. لرمادي أو من سامراءوا
  
  

 3,3لغـرض خــزن هـي عبــارة عـن مـنخفض یقـع الـى الجنــوب مـن مدینـة الرمـادي : الحبانیـة بحیـرة
ملیار متر مكعب الى نهر الفـرات فـي موسـم الصـیهود ویـتم الـتحكم  2,7ملیار متر مكعب واعادة 

ببحیرة الرزازة جنوبـًا عـن طریـق   في هذا المشروع عن طریق سدة الرمادي وتتصل بحیرة الحبانیة
لتـي تتســع لخــزن جـدول وتصــرف المیـاه الزائــدة عـن طاقــة خـزن بحیــرة الحبانیـة الــى بحیـرة الــرزازة ا

 .وانشأت على هذه البحیرة مدینة سیاحیة .تر مكعبملیار م 26
 


