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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 

اذ  عدي���دةم���ن ف���رص االس���تثمار ف���ي مج���االت 
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
 

 م��ن ع��راقال ف��ي الموج��ودة االس��تثمار ف��رص تتع��دد
 وس�يجد المس�تثمرون  ..والقط�اع والحج�م حي�ث الن�وع

 النش����اء او تش����غيل او تط����وير مفتوح����ا المج����ال
 احتياج�ات س�تلبي به�ا والت�ي يرغب�ون الت�ي المش�اريع

وتلب��ي طم��وح  والمتزاي��دة المتنوع��ة الع��راق س��كان
 .رباحالالمستثمرين من ا

 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

 قائم��ة أيض��ا ونق��دم ،ومؤش��رات اقتص��ادية قط��اع ك��ل
ف��ي الف��رص  اسأس�� مبوب��ة عل��ى االس��تثمارية ب��الفرص

 ومبوب����ة حس����ب المحافظ����ات القطاع����ات االقتص����ادية
م��ن  العدي�د ه�ذه المحدث�ة الخارط�ة تض�منت ث�م وم�ن

 .المختصة الوزارات قبل من عرضت التي الفرص
نك���رر س���عينا لزي���ادة التع���اون االقتص���ادي واالس���تثماري 
م�����ع كاف�����ة دول الع�����الم م�����ن خ�����الل الس�����عي المس�����تمر 
لتنش���يط وج���ذب االس���تثمارات واع���ادة البن���اء واالعم���ار 
والتنمي����ة للعم����ل ف����ي المج����االت االنتاجي����ة ذات القيم����ة 
المض���افة وال���ى االس���تفادة م���ن التج���ارب ف���ي اس����تثمار 

قتص������ادية كم������ا ن������دعو الش������ركات وادارة المن������اطق اال
عالق���ات تع���اون قوي���ة ف���ي القطاع���ات الحيوي���ة  واقام���ةوالمؤسس���ات الدولي���ة ال���ى توس���يع خطواته���ا 

 .لالقتصاد العراقي والى تعزيز اواصر العمل واالستثمار واالعمار 
ختام���اً ال يس���عني اال ان اق���ول لك���م ان اب���واب الع���راق مفتوح���ة ام���ام الجمي���ع لالعم���ار واالس���تثمار 

 .ونتمنى ان نلمس حضوراً في العراق ونقدم لكم كل التسهيالت والضمانات 
 فلنعمل سوياً من اجل عراق مزدهر اقتصادياً 

 
 .. تقديري خالص مع

 
 سامي االعرجي. د

 رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار
  



Uمقدمة: 

 حظ��ي االس��تثمار باهتم��ام  كبي��ر م��ن قب��ل الحكوم��ة االتحادي��ة وب��دعم واس��ناد م��ن قب��ل
الهيئة الوطنية لالستثمار وكذلك هيئ�ات االس�تثمار ف�ي المحافظ�ات نظ�راً لل�دور االساس�ي 
ال��ذي يلعب��ه ف��ي عملي��ة التنمي��ة االقتص��ادية  بع��د م��ا اتس��مت الم��وارد االقتص��ادية  بالن��درة 

ان التنس�يق ب�ين االس�تثمارات المختلف�ة ف�ي االقتص�اد ال�وطني ي�ؤدي  ناالنسبية ، ولقد وجد
كف��اءة اكب��ر م��ن ع��دم التنس��يق او ت��رك االس��تثمار للق��رارات الفردي��ة دون  ال��ى نت��ائج ذات

 س�واء الحكومي�ة منه�ا او االس�تثمار بص�ورة مباش�رة وتعد الب�رامج االس�تثمارية. تخطيط 
اح��دى ادوات السياس��ة االقتص��ادية الكلي��ة للدول��ة الج��ل تس��ريع عملي��ة النم��و االقتص��ادي 

عن ان " فضال   اء التنمية االقتصادية المتوازنة ،وتحقيق االهداف االساسية للدولة في بن
العالق��ة ب��ين االس��تثمارات والنم��و االقتص��ادي يع��د اح��دى اس��اليب العم��ل التخطيط��ي الت��ي 
يمك��ن م��ن خالله��ا معرف��ة توجه��ات االقتص��اد ومس��يرته التنموي��ة وتش��خيص القطاع��ات 

اً لمع�دالت النم�و بم�ا االساسية المحركة للنمو لكي يتسنى للمخطط اعادة االستثمارات وفق�
فيعتب��ر  ،يحق��ق اله��دف ال��ذي يس��عى الي��ه المخط��ط ف��ي وض��ع الس��تراتيجيات المس��تقبلية

االس��تثمار مح��رك للطاق��ات االنتاجي��ة الجدي��دة ال��ى جان��ب الحف��اظ عل��ى الطاق��ات القائم��ة 
فزيادة االستثمار تؤدي الى زيادة ق�درة المجتم�ع عل�ى اس�تغالل الم�وارد االقتص�ادية غي�ر 

لة وزيادة قدرت�ه عل�ى اس�تخدام المه�ارات الفني�ة وتطبي�ق الفن�ون اإلنتاجي�ة الحديث�ة المستغ
وتحسين نوعية المنتجات وتقليل كلفة االنتاج للوص�ول ال�ى درج�ة عالي�ة م�ن التن�افس ف�ي 

وق�د أول�ت الهيئ��ة الوطني�ة لالس�تثمار وهيئ��ات االس�تثمار ف��ي  .االس�واق المحلي�ة والعالمي��ة
 ةغم الظروف الراهنة وقد خط�ت الهيئ�يرا في تحقيق االنجازات برالمحافظات اهتماماً كب

المع�دل  ۲۰۰٦لس�نة ) ۱۳(لالستثمار خط�وات مهم�ة من�ذ تأسيس�ها بالق�انون رق�م  ةالوطني
ف��ي مج��ال النه��وض بواق��ع التنمي��ة ف��ي البل��د واالنفت��اح عل��ى الع��الم الخ��ارجي م��ن خ��الل 

 ةاالجنبي���ات المحلي���ة وس���تثمارومحاولته���ا ج���ذب اال لالس���تثمارات ف���ي الع���راقالت���رويج 
باعتباره محرك اساس�ي ف�ي تنمي�ة االقتص�اد العراق�ي واح�داث تغيي�رات هيكيل�ة ف�ي بنيت�ه 
وتكوين قاعدة م�ن المعلوم�ات لتك�ون دل�يالً للمس�تثمر،  كم�ا ان للهيئ�ة ال�دور الري�ادي ف�ي 

والن��دوات دع��م القط��اع الخ��اص عل��ى المس��توى المحل��ي وال��دولي م��ن خ��الل ورش العم��ل 
الى دعم القطاع الخ�اص وس�بل النه�وض بواقع�ه  ةالهادف الداخلية والخارجية والمؤتمرات

، كم�ا  ةوالش�ركات العالمي� ةالدولي ةوتشجيعه للدخول في شراكات دوليه مع غرف التجار
ان الهيئ��ة ل��م تكت��ف بال��دور اع��اله انم��ا لج��أت ال��ى دراس��ة اس��باب التلك��ؤ ف��ي المش��اريع 

نموها ل�ذا التج�أت ال�ى تبن�ي تع�ديل ع�دة تش�ريعات منه�ا ذات االستثمارية  وتعزيز فرص 
غي��ر مباش��رة باالس��تثمار اال ان  ةارتب��اط مباش��ر بالعم��ل االس��تثماري ومنه��ا م��ا ل��ه عالق��



 
 

، وايمان�اً م�ن الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار ب�أن ةبتعديله سيحسن نوعاً ما الفرص االس�تثماري
عل���ى النه���وض ب���الواقع  ةتك���ون ق���ادرل���ن  ةالموازن���ات االس���تثمارية  للجه���ات الحكومي���

س��ومه لج��ذب االقتص��ادي للبل��د م��الم تك��ن هن��اك إس��تراتيجيه واض��حة ض��من خط��وات مر
ن الهيئة الوطنية لالستثمار واستناداً لمش�اريعها االس�تثمارية الت�ي فأاالستثمارات األجنبية 

ه��ات تس��توجب تع��اون جمي��ع الج ةس��يتم بي��ان تفاص��يلها الحق��اً دخل��ت ف��ي التزام��ات عقدي��
الحكومية النجاح مشاريعها االستثمارية ، وان تعامل الهيئة المهني مع جميع الجهات ه�و 
الذي شجع كبار المستثمرين عل�ى ال�دخول ال�ى س�وق االس�تثمارات العراق�ي حي�ث وج�ود 
دائرة النافذة الواحدة التي تقدم خدماتها الى جميع المستثمرين ، فضالً عن س�رعة اص�دار 

مح��ط انظ��ار  ةالالزم��ة لمش��اريعهم ، جع��ل م��ن الهيئ�� ةمرين والعمال��س��مات دخ��ول المس��تث
ف�ي التعام�ل  ةكبار رجال االعمال والشركات االستثمارية من خ�الل م�ا لمس�وه م�ن ش�فافي

 .     في االنجاز ومتابعة لمتطلباتهم ةوسرع
لقد شهد االقتصاد العراقي تحوالت مهمة على طريق االنفتاح والحرية واعتماد 

ض والطلب كآليات اساسية في العالقات االقتصادية بالشكل الذي يسهل عملية قوى العر
االندماج في المنظومة االقتصادية الدولية وهذا جزء من فلسفتنا االقتصادية الجديدة 
والتي ساهمت بشكل ايجابي في تحقيق نمو ملموس في العديد من المؤشرات االقتصادية 

قي سيكون من بين االقتصادات االكثر نموا في العالم الى أن االقتصاد العرا تالتي اشار
 .القادمة  سنواتخالل ال

لقد حقق العراق على الصعيد االقتصادي جملة من التطورات االيجابية على مدى 
السنوات الماضية على الرغم من التحديات االقتصادية ومنها انخفاض اسعار النفط 

عمار واعادة الاالرهابية وفرض القانون واعادة اعالميا وكلفة الحرب على تنظيمات 
النازحين ، فقد نجحت الحكومة العراقية في وضع سياسة كفوءة لضبط التضخم وضبط 
االنفاق الحكومي وهيكلة المصارف الحكومية لتواكب تطورات العمل المصرفي في 

وق النقد العالم ، كذلك انجز العراق مجموعة سياسات الترتيبات االحتياطية مع صند
 .الدولي والتوقيع على العديد من االتفاقيات الدولية 

يخفى على احد ما يمتاز به العراق من موارد بشرية ومادية نعول عليها  وال
كثيرا في تحقيق التنمية في العراق ، كذلك توافر العديد من الفرص االستثمارية موزعة 

ا االستثمار المباشر أو الشراكات استثمارية مختلفة اهمه بأنماطعلى مختلف القطاعات 
 .االستثمارية مع الشركات العامة المملوكة للدولة



كما اننا هيئنا التشريعات لتعزيز الثقة باالقتصاد العراقي من خالل توفير   
الضمانات التي نص عليها الحماية القانونية لالستثمارات االجنبية في العراق من خالل 

واد الضمانات والتحكيم وكذلك من خالل الضمانات التي قانون االستثمار نفسه في م
 :كفلها انضمام العراق الى اتفاقية المؤسسات الدولية ومنها

  ).MIGA(تفعيل مساهمة العراق في الوكالة الدولية لضمان االستثمار  •
مجموعة البنك (اكمال انضمام العراق الى اتحاد هيئات تشجيع االستثمار الدولية  •

 . والمشاركة في بعض انشطتها ۲۰۰۸في عام ) WAIPA) (الدولي
اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس  •

 .الوحدة االقتصادية العربية 
 .اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدولة العربية  •
رؤوس تصديق العراق على تعديل اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال  •

  ۱۹۸۰االموال بين الدول العربية لسنة 
 ۱۹٥۸حصلت موافقة مجلس الوزراء على االنضمام الى اتفاقية نيويورك  •

 .والخاصة باالعتراف بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها
ه������ذا التن������وع ف������ي االقتص������اد ي������اتي م������ن خ������الل المس������ارات والسياس������ات ان 

التنمي���ة  اص ض���من توجه���ات خط���ةاالس���تراتيجية الت���ي وض���عت لتط���وير القط���اع الخ���
 :ومنها  ۲۰۲۲-۲۰۱۸ الوطنية
تعزيز النهج االقتصادي المعتمد على دور قيادي للقطاع الخاص في كافة االنشطة  •

 .االقتصادية واالجتماعية 
رفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحسين كفاءته االنتاجية   •

 والتصديرية 
المحلية بهدف استيعاب االنتاج المحلي وتخصيص زيادة الطلب وتوسيع السوق  •

 .جزء منه إلغراض التصدير 
 .ايجاد بيئة اقتصادية كلية مستقرة معززة للنمو  •
 .إصالح النظام الضريبي والكمركي لتبسيط اإلجراءات وتحسين بيئة االستثمار  •
 .تأسيس المناطق الحرة الصناعية واالستثمارية والمدن االقتصادية  •
 .لجذب رأس المال االجنبي  وضع حوافز •
لتحول تحديد وتوزيع االدوار مابين القطاع الخاص والقطاع العام وبما يضمن ا •

 . التدريجي الى اقتصاد السوق



 
 

والخدمات االساسية من اولويات  ى التحتيةسياسة استثمارية تجعل من قطاع البن •
ومما يدعم فاعلية ) ....الطرق والجسورالماء،  الكهرباء،(اهدافها اإلستراتيجية 

 .االستثمار الخاص ويعزز من دخول االستثمار االجنبي الى العراق 
) صناعي، زراعي، عقاري(سياسة مالية داعمة من المصارف االختصاصية  •

 .  والمؤسسات المالية الحكومية األخرى لغرض دعم مبدأ المنافسة
دي ال���ذي تبنت���ه ام���ا المس���ارات االخ���رى ذات االهمي���ة ف���ي عملي���ة االص���الح االقتص���ا

 :الحكومة االتحادية ومنها 
 مسار النفقات العامة من خالل:  

تغير بنية الموازنة العامة لصالح االنفاق االستثماري الموجه لتوسيع  ◦
رتكازية بما يكفل توفير حاجة السوق من الطاقات االنتاجية والبنى األ

  .المنتجات السلعية والخدمية 
تطبيق استراتيجية االولويات في االنفاق والتخصيصات المالية وربطها  ◦

  .واستراتجيات تحقيق النمو على مدى السنوات الخمسة القادمة بأولويات
  .اعادة هيكلية االنفاق االستهالكي بما يضمن الترشيد والتخصيص االمثل  ◦
  .لعاماتباع سياسة التشغيل االنتاجية في عملية التوظيف في القطاع ا ◦

  تنويع هيكل االيرادات العامة من خالل:-  
ضرورة تفعيل الدور التمويلي للضرائب في األزمات االقتصادية  ◦

  .والمالية
التعديل التدريجي لهيكل الموازنة باتجاه تغير االعتماد على النفط باعتباره  ◦

  .المصدر الوحيد في تمويل الموازنة بنسب مئوية
 لحقيقي في الموازنة العامة من خاللوضع الية لمعالجة العجز ا:  

توظيف االيرادات النفطية في تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية  ◦
  .اكثر استقراراً واستمراراً  لإليرادواالجتماعية والتي تشكل مصادر 

زيادة امكانات الحصول على تمويل وخاصة للمشاريع الصغيرة  ◦
  .والمتوسطة 

 ة تحسين ادارة المالية العام.  
التحول الى تطبيق موازنة البرامج بصورة تدريجية مما يعطي مجاال  ◦

  .افضل للمتابعة ولتقييم مدى كفاءة االنفاق العام 
  .بناء قدرات العاملين في االدارة المالية  ◦
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۲۰۱۸الخارطة 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
 .الحكومية االتحادية ذات العالقة والوزاراتالمحافظات 

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
 

  

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
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۲۰۱۸الخارطة 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

 T7Uiq.gov.investpromo@infoUT7                                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 واالعالم  

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

 cwp@investpromo.gov.iq قسم تنسيق المحافظات
 القسم الفني

 
7TUprojects@investpromo.gov.iqU7T 

 info@investpromo.gov.iq تكنولوجيا المعلومات قسم
           

 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 استثمارهيئة 
 

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
mailto:info@investpromo.gov.iq
mailto:info@investpromo.gov.iq
mailto:projects@investpromo.gov.iq
http://www.kurdistaninvestment.org/
http://www.thiqarinvest.gov.iq/
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۲۰۱۸الخارطة 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���ى ال���داخل وذل���ك تبع���اً لت���وافر الم���وارد الطبيعي���ة ك���النفط والغ���از والم���وارد البش���رية واالراض���ي 

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 

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

لس�����نة ) ٥۰(وق�����انون رق�����م ) المع�����دل ۲۰۰٦لس�����نة  ۱۳رق�����م (ف�����ي ق�����انون االس�����تثمار  ال�����واردة
ك����ان ل����ه دوراً ف����ي ج����ذب االس����تثمارات االجنبي����ة بس����بب االمتي����ازات واالعف����اءات الت����ي ۲۰۱٥

 :يوفرها المستثمرين وهي كما يأتي
أضافة مفهوم المطور وهو كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على أجازة االس�تثمار ف�ي  •

لمناطق االستثمارية أو أي قطاع أخر تقترحه الهيئة بعد موافقة قطاعي بناء المدن السكنية وا
مجلس الوزراء، أضافة مفهوم المط�ور الث�انوي وه�و ك�ل ش�خص طبيع�ي أو معن�وي تنتق�ل 

 .اليه ملكية جزء من المشروع االستثماري لغرض تطويره ضمن القطاعات المقترحة
نون قد اقتصر على تشجيع القطاع ادخال القطاع المختلط الى مجال االستثمار حيث كان القا •

 .الخاص العراقي واالجنبي 
اقامة مشاريع استثمارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على االرض الزراعية  •

 .والعقود الزراعية داخل وخارج التصميم االساس 
 ىتشجيع المستثمرين العراقيين واالجانب من خالل توفير قروض ميسرة لهم عل�ى ان يرع� •

من المشروع وبضمان منشأت المشروع وتمنح قروض ميسرة % ۲٥انجاز المستثمر نسبة 
للمشاريع الس�كنية وللمس�تفيد النه�ائي حي�ث ك�ان الق�انون س�ابقا ق�د اقتص�ر عل�ى المس�تثمرين 

 .العراقيين فقط 
إنش����اء مش����اريع  الغ����راضاالراض����ي والعق����ارات  المس����تثمر العراق����ي واالجنب����يتمل����ك  •

التع����ديل الجدي����د للق����انون تملي����ك المس����تثمر العراق����ي او االجنب����ي  اج����ازكم����ا  االس����كان

http://www.investpromo.gov.iq/
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ٤  

االراض����ي المخصص����ة للمش����اريع الس����كنية والعائ����دة للدول����ة والقط����اع الع����ام بب����دل اذا 
 .كانت ضمن التصميم االساس وبدون بدل اذا كانت خارج التصميم االساس 

االراض���ي ار واس���تثمتملي���ك المس���تثمر العراق���ي االرض المخصص���ة للمش���اريع الص���ناعية  •
 قابل�ة للتجدي�د سنة  ٥۰  لمدةإقامة المشاريع االستثمارية و الغراضاو المساطحة والعقارات 

يج��وز عق��د ش��راكة م��ع المس��تثمر االجنب��ي ف��ي التموي��ل كم��ا  )حس��ب ن��وع وحج��م المش��روع(
 .اواالدارة 

واالتح�ادي بع االس�تراتيجي االستثمار ف�ي المش�اريع المتوقف�ة ف�ي كاف�ة القطاع�ات ذات الط�ا •
 .ها وتنفيذها لهيلغرض تأ

الزم التعديل الجديد الوزارات والجهات غير المرتبط�ة ب�وزارة وبل�ديات المحافظ�ات بت�وفير  •
العقارات الصالحة القامة المش�اريع االس�تثمارية عليه�ا وف�ي حال�ة ع�دم الت�زام تل�ك الجه�ات 

وب�دون ب�دل وتت�ولى الهيئ�ة فلمجلس الوزراء نقل ملكية االراضي للهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار 
 .تخصيص المشاريع االستثمارية 

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��� •
 .العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة

 .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 جنبم وتوظيف العمالة االجنبية في المشروع استخدا •
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 •
 االختراع لمشروعه االستثماريتسجيل براءة  •

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


 
 

 

   iq.gov.investpromo.www|  nic 
iq.gov.investpromo@Info             

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ٥  

منح التعديل الجديد اعفاءات من الضرائب والرسوم  للمشاريع الحاصلة على اجازة استثمار  •
عشر سنوات اعتباراً من تاريخ ب�دء التش�غيل التج�اري لك�ل مرحل�ة م�ن مراحل�ه ) ۱۰(لمدة 

توردة لغ�رض واليشمل ذلك االعفاء من الرسوم الكمركية كما اجاز اعفاء الموج�ودات المس�
المش�روع االس��تثماري م��ن الض��رائب والرس��وم الكمركي��ة عل��ى ان ي��تم ادخاله��ا ال��ى الع��راق 
خالل مراحل انشاء المشروع وقبل البدء بالتشغيل التجاري في كل مرحلة من مراحله وف�ق 
التص���ميم االساس���ي للمش���روع والم���دة الزمني���ة لتنفي���ذه حي���ث أن الق���انون س���ابقا ق���د أعف���ى 

ستوردة لمدة ثالث سنوات وأعتب�ارا م�ن ت�اريخ م�نح اج�ازة االس�تثمار وك�ان الموجودات الم
 .ذلك يشكل عقبة أمام المستثمرين حيث تم معالجة ذلك في التعديل الجديد

كما تضمن اعفاء المشروع االستثماري السكني من رسوم االفراز ورسوم التسجيل العقاري 
 .للمواطنين وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية 

االولي��ة المس��توردة الغ��راض التش��غيل التج��اري م��ن الض��رائب  الم��واد كم��ا تض��من اعف��اء
والرسوم الكمركية والداخلة في تصنيع مواد البطاقة التموينية واالدوية واالنش�ائية ش�رط ان 

 .تكون صديقة للبيئة 
روع من الضرائب كما تضمن أعفاء المواد االولية المستوردة لغرض التشغيل التجاري للمش

والرسوم الكمركية وفقا لنسبة مساهمة الم�واد المحلي�ة ف�ي تص�نيع المن�تج وه�ذا يش�كل دعم�ا 
 .مهماً للمنتجات المحلية

استثنى التعديل الجديد االراضي والعقارات التي تخصص لغرض اقامة مش�اريع اس�تثماريه  .۱
 من عقبات امام االستثمار عليها من احكام القوانين والقرارات المدرجة ادناه لما تشكله 

 . ۲۰۱۳لسنة  ۲۱قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  - أ
وق��انون اع��ادة تنظ��يم  ۱۹۸۳لس��نة  ۳٥ق��انون ايج��ار اراض��ي االص��الح الزراع��ي رق��م   - ب

وق�انون ت�اجير االراض�ي الزراعي�ة المستص�لحة  ۱۹۸۷لس�نة  ٤۲الملكية الزراعية رق�م 
 . ۱۹۸٥لسنة  ۷۹رقم 

بشأن احتفاظ المستثمر بقطع�ة االرض  ۱۹۹۸لسنة ) ۲۰(الصناعي رقم  قانون االستثمار -ج
 .المخصصة له بموجب احكامه 

 ۱۹۸۷لسنة  ۹٤۰المعدل بالقرار  ۱۹۷۹لسنة  ۸٥۰من القرار رقم ) ثانياً (الفقرة  -د

http://www.investpromo.gov.iq/
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ٦  

 ۱۹۸۲لس��نة  ۱۱۸۷و ۱۹۸۱لس��نة  ٥۸۱ق��رارات مجل��س قي��ادة الث��ورة المنح��ل المرقم��ة  -ح
 ۱۹۹٤لسنة  ۱٦٥و ۱۹۷۷لسنة  ۲۲۲و

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 هي���ل والمؤسس���ات التربوي���ة والعلمي���ة أومراك���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

القط���اع الع���ام والقط���اع الخ���اص بم���ا ف���ي ذل���ك مش���اريع مش���اريع الش���راكة ب���ين ش���مول  •
القط���اع الع���ام المتعاق���د عل���ى تاهيله���ا او تش���غيلها او انش���ائها م���ع القط���اع الخ���اص باحك���ام 

 .قانون االستثمار
 .بموجبها االمتيازات تمنح منح المستثمر بعد حصوله على االجازة االستثمارية هويه خاصة  •
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۷  

 : مفهوم واهمية مناخ االستثمار 

تتجلى اهمية المناخ االستثماري من خالل اثره في جلب االستثمارات المحلية واألجنبية ذلك 

" ومالئمة نشاطه حاليا ألن المناخ يشمل الجوانب التي يراها المستثمر ضرورية لنجاح استثماراته

ؤشرات واألدوات التي تؤثر بطريقة حيث يتضمن مناخ االستثمار كل السياسات والم. "ومستقبال

السياسة (مباشرة او غير مباشرة على القرارات االستثمارية بما في ذلك السياسات االقتصادية 

ويتعلق مناخ االستثمار بجوانب ) االنظمة والبنية القانونية(باإلضافة الى ) المالية والنقدية والتجارية

الساسية والبعض االخر باألنظمة والقوانين والوضع عدة بعضها متعلق بمدى توافر منشآت البنى ا

السياسي واالمني بالمؤسسات وهناك ايضا مجموعات خاصة تؤثر على مناخ االستثمار كالفرص 

 .االستثمارية الحقيقية والحوافز واألسواق المتنوعة لإلنتاج 

ظروف مفهوما شامال ينصرف الى مجمل االوضاع وال(فيمكن تعريف المناخ االستثماري 

في فرص نجاح المشروعات االستثمارية مما يؤثر على حركة االستثمارات وتشمل " او ايجابا" سلبا

مؤسسات الاالوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك االوضاع القانونية والتنظيمات و

 ) . الحكومية الساندة للعمل
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۸  

 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  ال����نفط والغ����از الطبيع����ي  والكبري����ت والفوس����فات والحدي����د

 .الجيري والحصى والرمل والبوكسايت والحجر 

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

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

 في معظمهم يعيشون نسمة مليون )۳۸٫۸(حوالي ب العراق سكان عدد ويقدر ،مربع  كم) ٤٤٦،٤۳۸(

 .مليون نسمة عدد االناث ) ۱۹٫۲(مليون نسمة عدد الذكور و) ۱۹٫٦( المدن

 ك�م،۱۸٥۰ طول�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

  . المملكة االردنية الهاشميةو ومن الغرب سوريا ومن الشرق جمهورية إيران االسالمية
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۹  

 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 
 الثرثاربحيرة ،  بحيرة دربندخان، ةبحيرة ساو

 
 
 

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

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

 حديثة 
 

 

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

، نه��ر نه��ر ال��زاب الص��غير، نه��ر ش��ط الع��رب، نه��ر العظ��يم
 .الغراف ، نهر الدجيل

 
  

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

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۱۰  

 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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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱  

  العراقي االقتصادلمحة عن 
أداء جي�����د ف�����ي اغل�����ب مؤش�����راته  )۲۰۱٦-۲۰۱۲( االع�����وامأظه�����ر االقتص�����اد العراق�����ي خ�����الل 

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

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

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

 :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  •

أم����ا  و۲۰۱٦لع����ام  الثابت����ةباالس����عار  %٦۰ ال يق����ل ع����ن ابم���� المحل����ي االجم����اليالن����اتج 

فق����د بلغ����ت نس����بة القط����اع  ۲۰۱٦الن����اتج المحل����ي االجم����الي باالس����عار الجاري����ة لع����ام 

حس����ب التق����ديرات االولي����ة الفص����لية الص����ادرة م����ن الجه����از ( %۳۰النفط����ي مايق����ارب 

 .من العائدات المالية% ۹۰ عنما يزيد ، وكذلك  )المركزي لالحصاء

ال��ى لتق��ديرات الت��ي تش��ير ا حس��بف��ي االنت��اج وانخف��ض بنس��بة قليل��ة قط��اع ال��نفط الخ��ام  •

 /ملي����ون) ٤٫٤٦۹(الي����ومي  معدل����ه س����جل ۲۰۱۷ان انت����اج ال����نفط الخ����ام خ����الل ع����ام 

 . يوم/ برميل/ مليون )٤٫٦٤۷( بلغحيث  ۲۰۱٦/عام أمايومياً / برميل

 تريليون قدم مكعب ) ۱۳٤٫۹(أما احتياطات الغاز المثبتة فقد بلغت  •

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

 يوم/ برميل  /مليون )۳٫۳۰۲ (بلغ ۲۰۱٦المعدل اليومي لصادرات النفط لعام  •

 يوم/ برميل  /مليون )۳٫۳۰۹(بلغ ۲۰۱۷المعدل اليومي لصادرات النفط لعام  •

 برميل/ مليون ) ۱٤۸٫۷(احتياط النفط المثبتة  •
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۱۲  

  ) ۱(رقم  جدول
 ۲۰۱۷لسنة  قطاع النفطل  يبين بعض المؤشرات

 
۱/۱/۲۰۱۷ االحتياطات النفطية المثبتة برميل/ يارمل۱٤۸٫۷۲   

۱/۱/۲۰۱۷احتياطات الغاز المثبتة   قياسي ترليون قدم مكعب ۱۳٤٫۹ 

۲۰۱٦المعدل اليومي من انتاج النفط   يوم/ مليون برميل  ٤٫٦٤۷   

۲۰۱۷المعدل اليومي من انتاج النفط  يوم/ مليون برميل  ٤٫٤٦۹   

المعدل اليومي لصادرات العراق من 
۲۰۱٦النفط   

يوم/ مليون برميل   ۳٫۳۰۲  

المعدل اليومي لصادرات العراق من 
۲۰۱۷النفط   

يوم/ مليون برميل  ۳٫۳۰۹  

ف������ي  ۹/۸۷۷بموج������ب الكت������اب الم������رقم  دائ������رة الدراس������ات والتخط������يط والمتابع������ة/ وزارة ال������نفط : المص������در 
۱/۳/۲۰۱۸ 

 

 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) ۲۰۱٤-۲۰۰۸( 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 

مايق������ارب  ۲۰۱۳ام�����ا الموج�����ودات االجنبي�����ة فق�����د بلغ�����ت خ�����الل ع�����ام ع�����ام ملي�����ون دين�����ار 
فق�����د بلغ�����ت مجم�����وع المطلوب�����ات  ۲۰۱٤ملي�����ون دين�����ار ام�����ا خ�����الل ع�����ام ) ۱۱۲٫۷۸۷٫۸۲۹(

ملي������ون دين������ار ام������ا مجم������وع الموج������ودات االجنبي������ة فق������د بلغ������ت ) ۳٫٤۸٥٫۱۸٥(االجنبي������ة 
الجنبي�����ة ل�����دى عك�����س رص�����انة الموج�����ودات اي مم�����املي�����ون دين�����ار عراق�����ي ) ۱۰٤٫٦۸۷٫۰٤۸(

 . ةالنقدي الجهاز المصرفي والسلطة
 

                    موج���������ودات االجنبي���������ة للم���������دة المطلوب���������ات وال واق���������ع والج���������دول ادن���������اه يوض���������ح
 .  )الدينار العراقي(ن يبمالي) ۲۰۱٤ - ۲۰۰۸(
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۳  

- ) ۲(رقم  جدول  
ين الموجودات والمطلوبات االجنبيةيب  

)۲۰۱٤-۲۰۰۸(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 
۲۰۱٤ ۳٫٤۸٥٫۱۸٥ ۱۰٤٫٦۸۷٫۰٤۸ 

 ۲۰۱٥النشرة االحصائية السنوية  –البنك المركزي العراقي : المصدر  •
 
 

 يبين الموجودات والمطلوبات االجنبية )۱(مخطط رقم 
 ) ۲۰۱٤-۲۰۰۸(للمدة 

 

  
 

  

2,043 5,767 3,806 3,934 3,608 3,679 3,485 

68,084 67,910 71,922 

82,980 

97,492 

112,787 
104,687 

1 2 3 4 5 6 7 

 ۲سلسلة ۱سلسلة

      ۲۰۰۸         ۲۰۰۹        ۲۰۱۰           ۲۰۱۱          ۲۰۱۲        ۲۰۱۳            ۲۰۱٤ 

 الموجودات المطلوبات

 السنوات
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۱٤  

 السياسة النقدية 

في كل من سعر الصرف ومعدل التضخم فالتقلبات المفاجئة ألسعار السياسة النقدية ينبغي ان تتحكم 
تأثير سلبي في المناخ االستثماري ممل يجعل من الصعوبة دراسة جدوى المشاريع الصرف لها 

وتعرضه للخسارة كذلك معدل التضخم له تأثير على سياسات التسعير وحجم االنتاج وبالتالي حركة 
الى اعادة وتأثير ذلك على تكاليف عوامل االنتاج فكلما كانت السياسة النقدية توسعية كلما كانت 

واستمرت السياسة النقدية المطبقة من قبل البنك المركزي العراقي بالثبات مما  لالستثمارجاذبية 
 .على مناخ االستثمار في العراق  اً ما ينعكس ايجابالى ثبات معدل التضخم والفائدة م ادى

 سعر الصرف االجنبي

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

 )۲۰۱٥-۲۰۰۸(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 
۲۰۱٥ ۱۲٤۷ ۱۱۸۷ 

 المجموعة االحصائية السنوية/ البنك المركزي  •
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٥  

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

  
 ۲۰۱٥-۲۰۰٥  اس�����عار الفائ�����دة خ�����الل االع�����واممع�����دالت ش�����هدت  :الفائ�����دة مع�����دالت اس�����عار •

زاء ذل���ك إمم���ا ادى ال���ى الح���د م���ن مج���االت االس���تثمار و% ۲۳ملحوظ���اَ حي���ث بلغ���ت اً ارتفاع���
خ����الل ع����ام % ۳،٥وال����ى % ٦عم����دت الس����لطة النقدي����ة ال����ى خف����ض ه����ذا المع����دل ال����ى نح����و 

فق���د ك���ان مع���دل اس���عار الفائ���دة لحس���اب الت���وفير بالعمل���ة العراقي���ة  ۲۰۱٥أم���ا ف���ي ع���ام  ۲۰۱٤
 التوس����ع ف����يوبم����ا ي����دفع نح����و ف����ي المص����ارف االهلي����ة  ۳٫۹ف����ي المص����ارف الحكومي����ة و ۳٫٤

 االج����راء عنص����را محف����زا لالقت����راض المحل����ي للمس����تثمرين جع����ل ه����ذايومج����ال االس����تثمار 
وبم����ا يع����زز م�����ن مس����يرة التنمي�����ة  لتوس����يع نش����اطاتهم وتوجه�����اتهم ف����ي المج����ال االقتص�����ادي

 .االقتصادية واالستقرار االقتصادي
 
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  ۲۰۱۲ع���ام خ���الل 

 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

 

  
                                                           

 الجهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطيط  •

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1247 1214 1232 1233 1196 1186 1185 1203 سعر السوق
 1187 1188 1166 1166 1170 1170 1170 1193 سعر المزاد

 ۲۰۱٥ ۲۰۰۸ ۲۰۱٤ السنوات ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۱۱
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۱٦  

 )٤(جدول رقم 

       ۲۰۱٥و  ۲۰۱٤ التضخم لالعواممعدل يوضح 

 بالدينار العراقي       

 %نسب التغير  ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ مجموع السلع الرئيسية ت

۰٫۳- ۱٥۱٫٥ ۱٥۲٫۰ والمشروبات غير الكحوليةاالغذية   .۱  
 ۰٫٦ ۱۳٦٫٥ ۱۳٥٫٦ المشروبات الكحولية والتبغ  .۲

 ۰٫۷ ۱٥۰٫٥ ۱٤۹٫٤ المالبس واالحذية  .۳
 ۳٫۳ ۱٦۷٫۹ ۱٦۲٫٥ السكن، المياه، الكهرباء، الغاز   .٤
 ۰٫۷ ۱۲٤٫۱ ۱۲۳٫۲ التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة  .٥
 ۲٫٦ ۱۷۳٫۰ ۱٦۸٫٦ الصحة   .٦
 ۰٫۹۹ ۱۱۱٫٤ ۱۱۰٫۳ النقل  .۷
 ۲٫۷ ۷۹٫۱ ۷۷٫۰ االتصال  .۸

 ۰٫۱۸ ۱۰٥٫٥ ۱۰٥٫۳ الترفيه والثقافة  .۹

 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
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷  

 

 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  )۳۸٫۸(

وطبق���ا ل���ذلك ف���أن الع���راق  ٪ س���نوياً  ۳نم���و س���كاني بمع���دل و) ۲۰۱۷ 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
  

-2% 

4% 
4% 

20% 

4% 

16% 
6% 

17% 

1% 

16% 

8% 

-2% 

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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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۱۸  

 الناتج المحلي االجمالي
 

زمنية محددة ويتكون الناتج قيمة مجموع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما خالل فترة 
المحلي واإلجمالي من االنفاق االستهالكي الحكومي والخاص والتكوين الرأسمالي والتغيير في 

مؤشر مهم يعكس مدى استقرار االقتصاد   GDPالخزين او الصادرات او االستيرادات وبالتالي فأن
 . الكلي 

)٥(جدول رقم   
 للسنوات)  ۱۰۰=۲۰۰۷( الثابتة باألسعار قتصاديةاال األنشطة حسب االجمالي المحلي الناتج

28TP2F) دينار مليون(   ۲۰۱٦ - ۲۰۱۲

• 
رمز 

التصنيف 
 الدولي

 *۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ األنشطة االقتصادية

 ٤٥۹۸۹۷۰٫٦ ٤٦۱۳۲۱۰٫۷ ۷۳۰۹۰۱٦٫۰ ۷٤٥۹۱۷۳٫۹ الزراعة والغابات والصيد ۱

 ۱۲۱۲۹٤۷٦۲٫۳ ۱۰۱۱۸۱۹۷۲٫٥ ۹۰٥۲۳٥٥۲٫۸ ۸٦۹۳۷۲۱٤٫۷ التعدين والمقالع ۲
 ۱۲۱۰٤٤۳۳٦٫٤ ۱۰۰۹۲۹۱٥٥٫۷ ۹۰۱۹٥۸٤۹٫٦ ۸٦٤۳٥۸۸۸٫٥ النفط الخام ۲-۱
 ۲٥۰٤۲٥٫۹ ۲٥۲۸۱٦٫۸ ۳۲۷۷۰۳٫۲ ٥۰۱۳۲٦٫۲ االنواع األخرى من التعدين ۲-۲
 ۱٦٥۹۳٥٤٫۸ ۱۷۲۳٥۳۱٫٥ ۲۰٦٤۹٤٥٫۸ ۲٦٥۳٤٥۸٫۲ الصناعة التحويلية ۳
 ۲۲۳۸۱۲٤٫۲ ۲۱٥۲۰٤۲٫٥ ۲۰۹۳٤۲٦٫٦ ۱۸۷۲٤۷٤٫٦ الكهرباء والماء ٤
 ۱۳۳۷۸۰٦۸٫۹ ۱٥٥۲۱۸۷٦٫٥ ۱٤٥٤٤۱۳٦٫۷ ۱٥۲٥۱۸۷۲٫٤ البناء والتشييد ٥
 ۱٥۳۱٦۱٦۹٫٤ ۱٤۰٥٤٥۲۸٫٥ ۱۳٤٤۳٦۰۰٫۸ ۱۲٦۷٥٥۲۷٫۳ النقل والمواصالت والخزن ٦

 ۱٤۲٥۱۲۹۷٫۱ ۱٥۱۳٦۱۰۹٫۹ ۱٤۸۳٤٥۹۸٫٤ ۱٤۹۱۰۸۰۰٫۸ تجارة الجملة والمفرد والفنادق  ۷
 ۸٦٦٥۹٤٥٫٦ ۸۹۸۱۳٤۹٫۷ ۱۱٥٤۸٦۳٤٫٥ ۱۲٦۰۸۳۳۷٫۷ المال والتأمين وخدمات العقارات ۸

 ۹٥۱۸۰٦٫۹ ۱٥٤٥۳٥۲٫٤ ۱۷۷٤۸٤۲٫۳ ۳۰۱۸٦۲٤٫۲ البنوك والتأمين ۸-۱
 ۷۷۱٤۱۳۸٫۷ ۷٤۳٥۹۹۷٫۳ ۹۷۷۳۷۹۲٫۲ ۹٥۸۹۷۱۳٫٥ ملكية دور السكن  ۸-۲
خدمات التنمية االجتماعية  ۹

 والشخصية
۲۱۳۱٤٥۲۰٫٥ ۱۹٥۰۳۲٦٤٫۰ ۱۹٥۸۳٦٥۲٫۱ ۱۹۰٦۷۱٤۰٫۷ 

 ۱٤۹۸٦۳٥۰٫٥ ۱٥٦۱۰۷۸۱٫۸ ۱٥٤٤۰۹۳۱٫٦ ۱۷۳٥٤۸۲٥٫۰ الحكومة العامة ۹-۱
 ٤۰۸۰۷۹۰٫۲ ۳۹۷۲۸۷۰٫۳ ٤۰٦۲۳۳۲٫٤ ۳۹٥۹٦۹٥٫٥ الخدمات الشخصية ۹-۲

 ۲۰۰٤٦۹۸۳۳٫٦ ۱۸۲۹٤۸۲۷۳٫۹ ۱۷٥۸٦٥۱۷٥٫٦ ۱۷٥٦۸۳۳۸۰٫۱ المجموع حسب األنشطة
 ۹۹۳۲۳۳٫٤ ۸۹٦۹۰۱٫۳ ٥۲۹۷۷٦٫۰ ٦۹۳۲۰٥٫۱ رسم الخدمة المحتسب: ناقصا

 ۱۹۹٤۷٦٦۰۰٫۲ ۱۸۲۰٥۱۳۷۲٫٦ ۱۷٥۳۳٥۳۹۹٫٦ ۱۷٤۹۹۰۱۷٥٫۰ الناتج المحلي اإلجمالي   
 ۷۸٤۳۲۲٦۳٫۸ ۸۱۱۲۲۲۱٦٫۹ ۸٥۱۳۹٥٥۰٫۰ ۸۸٥٥٤۲۸٦٫٥ الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط

 : مالحظة

                                                           
 ۲۰۱٦-۲۰۱٥تقديرات فصلية سنوية قابلة للتعديل / الجهاز المركزي لالحصاء/  حسب بيانات وزارة التخطيط •
 ۳۰/۱/۲۰۱۸في  ۱۲۲۹الجهاز المركزي لالحصاء المرقم / كتاب وزارة التخطيط  •
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹  

 )٦(جدول رقم 

-۲۰۱۲ للسنوات الجارية باألسعار االقتصادية  األنشطة حسب االجمالي المحلي الناتج
 ) دينار مليون(   ۲۰۱٦

رمز 
التصنيف 

 الدولي

 *۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ األنشطة االقتصادية

 ۷۸۳۲۰٤٦٫۹ ۸۱٦۰۷٦۹٫۷ ۱۳۱۲۸٦۲۲٫٦ ۱۳۰٤٥۸٥٦٫٤ الزراعة والغابات والصيد ۱
 ٦۱۳٦۱۹٥۱٫٥ ٦۲٤۸۰۸۳۸٫۸ ۱۱۷٤٤٥۷۱۱٫٤ ۱۲٦٤٤٥۱۹٤٫٤ التعدين والمقالع ۲

 ٦۰۹٦٥۲۷٦٫۹ ٦۲۰۸۳۹۱٦٫٥ ۱۱٦۹٤۰۰٦٥٫۳ ۱۲٥٥۷۳۸۸۹٫٥ النفط الخام ۲-۱

 ۳۹٦٦۷٤٫٦ ۳۹٦۹۲۲٫۳ ٥۰٥٦٤٦٫۱ ۸۷۱۳۰٤٫۹ االنواع األخرى من التعدين ۲-۲

 ٤۱۱۸٥۱۸٫٥ ٤۲۳٤۷۱٦٫۹ ٤۹۹۹۲۳۳٫۹ ٦۲۸٦۰٤۲٫٤ الصناعة التحويلية ۳

 ٦۳۳٤٥۹۹٫۲ ٥۹۲۸٤٦۹٫۷ ٥۸٤٦۹٥٦٫۰ ٤۹۰٤۰۱۱٫۰ الكهرباء والماء ٤

 ۱۹۱۷۰۷۷۲٫۸ ۲۰٦٥۹٦۱۷٫٦ ۱۹۰۹۸۰۱۸٫۰ ۲۰۲۰۱٥۷٤٫۹ البناء والتشييد ٥

 ۲۲٦۸۳۲٤٦٫۹ ۲۰۸۰۰۷۰۲٫۲ ۱۹٤٥۲۸۹۰٫۳ ۱۸۰۸۷۹۷۷٫٤ النقل والمواصالت والخزن ٦

تجارة الجملة والمفرد  ۷
 والفنادق وما شابه

۲۰٥۳۲۱۷۲٫۷ ۲۰۹۳۱٦۱۸٫٤ ۲۱۳۲٦۷۷۸٫۹ ۱۹۷۸۰۸۰۰٫٤ 

المال والتأمين وخدمات  ۸
 العقارات

۲۱۲٦۰۳۲٦٫۷ ۲۰٦۱۱۱۹٥٫۷ ۱٦٤۱٦۲۳۷٫۹ ۱٦۱۱۳۳٤٦٫٦ 

 ۱۷۳٤۱۹۲٫۱ ۲٦۲۲٤٦۳٫۰ ۳۱۱٦۱۰۷٫٦ ٥۰٤٤۱۲۱٫۱ البنوك والتأمين ۸-۱

 ۱٤۳۷۹۱٥٤٫٥ ۱۳۷۹۳۷۷٤٫۹ ۱۷٤۹٥۰۸۸٫۱ ۱٦۲۱٦۲۰٥٫٦ ملكية دور السكن  ۸-۲
خدمات التنمية االجتماعية  ۹

 والشخصية
٤۳۹۸۲۷۱۹٫۱ ٤٥۸۳٦۲۷۰٫۹ ٤۱۲۲۹٦۰۹٫۷ ٤۸۲۸٤۲۲۰٫۷ 

 ٤۱٥۲۳۲۹۹٫۷ ۳٤۷۹۸۸۳۳٫۳ ۳۹۳٦۷۲٤٦٫٥ ۳۷۷٤۲۷۳۰٫٤ الحكومة العامة ۹-۱

 ٦۷٦۰۹۲۱٫۰ ٦٤۳۰۷۷٦٫٤ ٦٤٦۹۰۲٤٫٤ ٦۲۳۹۹۸۸٫۷ الخدمات الشخصية ۹-۲

 ۲۰٥٦۷۹٥۰۳٫٥ ۲۰۱۲۳۷۷٤۱٫٤ ۲٦۷۳٥۰٥۱۷٫۲ ۲۷٤۷٤٥۸۷٥٫۰ المجموع حسب األنشطة

 ۱۸۰۹٦۷۱٫۳ ۱٥۲۲۰٤۱٫٥ ۹۳۰۱۳۲٫۷ ۱۱٥۸۳٤٥٫۸ رسم الخدمة المحتسب: ناقصا

 ۲۰۳۸٦۹۸۳۲٫۲ ۱۹۹۷۱٥٦۹۹٫۹ ۲٦٦٤۲۰۳۸٤٫٥ ۲۷۳٥۸۷٥۲۹٫۲ الناتج المحلي اإلجمالي   

 ۱٤۲۹۰٤٥٥٥٫۳ ۱۳۷٦۳۱۷۸۳٫٤ ۱٤۹٤۸۰۳۱۹٫۲ ۱٤۸۰۱۳٦۳۹٫۷ الناتج المحلي اإلجمالي  عدا النفط
 ۳۰/۱/۲۰۱۸في  ۱۲۲۹الجهاز المركزي لالحصاء المرقم / كتاب وزارة التخطيط  •
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۲۰  

 نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي باالسعار الثابتة  

رمز 
التصنيف 

 الدولي
 األنشطة االقتصادية

نسبة مساهمة 
القطاعات في الناتج 

المحلي 
 % )۲۰۱٤(االجمالي

نسبة مساهمة 
القطاعات في الناتج 

المحلي 
 % )۲۰۱٥(االجمالي

نسبة مساهمة 
القطاعات في الناتج 
المحلي االجمالي 

)۲۰۱٦(% 

الزراعة والغابات  ۱
 ۲٫۳ ۲٫٥ ٤٫۲ والصيد

 ٦۰٫۸ ٥٥٫٦ ٥۱٫٦ التعدين والمقالع ۲

 ٦۰٫۷ ٥٥٫٤ ٥۱٫٤ النفط الخام ۲-۱

االنواع األخرى من  ۲-۲
 ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ التعدين

 ۰٫۸ ۰٫۹ ۱٫۲ الصناعة التحويلية ۳

 ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۲ الكهرباء والماء ٤

 ٦٫۷ ۸٫٥ ۸٫۳ البناء والتشييد ٥

النقل والمواصالت  ٦
 ۷٫۷ ۷٫۷ ۷٫۷ والخزن

تجارة الجملة والمفرد  ۷
 ۷٫۱ ۸٫۳ ۸٫٥ والفنادق وما شابه

المال والتأمين وخدمات  ۸
 ٤٫۳ ٤٫۹ ٦٫٦ العقارات

 ۰٫٥ ۰٫۸ ۱٫۰ البنوك والتأمين ۸-۱

 ۳٫۹ ٤٫۱ ٥٫٦ ملكية دور السكن  ۸-۲

خدمات التنمية  ۹
 ۹٫٦ ۱۰٫۸ ۱۱٫۱ االجتماعية والشخصية

 ۷٫٥ ۸٫٦ ۸٫۸ الحكومة العامة ۹-۱

 ۲٫۰ ۲٫۲ ۲٫۳ الخدمات الشخصية ۹-۲
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۱  

للسياسة المالية تأثيرعلى المتغيرات االقتصادية حيث تؤثر في  :السياسة المالية والعجز المالي
الطلب الفعلي وبالتالي في مستويات النشاط والتشغيل والمستوى العام لألسعار ومن النتائج ايضا 

يخص مناخ االستثمار هو  السلبي فيه الذيتوازن او عجز او فائض في الموازنة العامة ولكن االمر 
دي الى ارتفاع في معدل التضخم او االنكماش وكساد اقتصادي فكلما احتفظت العجز الكبير الذي يؤ

 . لالستثمارات " السياسة المالية بمعدل مستقر من عجز الموازنة العامة يكون هذا جاذبا

واالس���تثماري وذل���ك ف���ي ظ���ل قي���ام ) التش���غيلي(اتس���ع نط���اق االنف���اق الع���ام بش���قيه الج���اري  •
وف��ي ظ��ل تزاي��د العوائ��د النفطي��ة  فة ال��ى مواجه��ة االره��ابباالض��االع��راق باالعم��ار والبن��اء 

 الت���ي ك���ان له���ا اث���را ب���ارزا ف���ي تموي���ل الموازن���ة العام���ة للدول���ة وااليف���اء بالتزام���ات الع���راق
الداخلي���ة والخارجي���ة وق���د اوض���ح الكثي���ر م���ن الم���راقبين وم���ن بي���نهم ص���ندوق النق���د ال���دولي  

رتف��اع عائ��دات ال��نفط ق��د يتح��ول العج��ز ان عج��ز الموازن��ة ك��ان ادن��ى م��ن توقعات��ه وان��ه م��ع ا
خ���الل الم���الي ال���ى ف���ائض م���الي وبش���كل ت���دريجي وبم���ا يرف���ع الع���بء ع���ن المالي���ة العام���ة 

بس����بب  ۲۰۱٤وق����د انخفض����ت االي����رادات النفطي����ة منتص����ف ع����ام  ۲۰۱٥-۲۰۰۸االع����وام 
انخف��اض اس���عار ال���نفط العالمي���ة مم���ا اث���ر عل���ى الموازن���ة العام���ة للدول���ة وك���ذلك الح���رب ض���د 

ابات االرهابي���ة حي���ث اخ���ذت حي���زا كبي���را م���ن النفق���ات التش���غيلية وض���عف التخص���يص العص���
ف����ي النفق����ات االس����تثمارية وق����د وض����عت الحكوم����ة االتحادي����ة خط����ة للنه����وض بالمش����اريع 
االس��تثمارية س���واء خ���الل الموازن���ة االتحادي���ة وم��ن خ���الل االس���تثمار بص���ورة مباش���رة لتنفي���ذ 

 . لتحتية العديد من المشاريع والخدمات والبنى ا
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۲۲  

 )۷(جدول رقم 

 ۲۰۱۷االيرادات العامة حسب االعداد لعام 

 )مليار دينار(

 النسبة  المبالغ  التصنيف ت
 %۸٦ ٦۷٫۹٥۰ االيرادات النفطية والثروات المعدنية  .۱
 %٤٫۳ ۳٫٤٥۱ الضرائب على الدخول والثروات  .۲
 %۲٫٥ ۱٫۹۹٥ الضرائب السلعية ورسوم االنتاج  .۳
 %۰٫۸ ٦۸۸ الرسوم  .٤
 %۱٫۱  ۸۸٦ حصة الموازنة من ارباح القطاع العام  .٥
 %۰٫۱ ۱۲٥ االيرادات الرأسمالية  .٦
 %۰٫۱ ۱۲٥ االيرادات التحويلية  .۷
 %۱٫۳ ۱٫۱۰٤ ايرادات اخرى .۸

 %۱۰۰ ۷۹٫۰۱۱ اجمالي االيرادات 
م�����ن %) ۸٦(نس�����بة ترلي�����ون دين����ار وق�����د ش����كلت ) ٦۷( ق����درت االي�����رادات النفطي����ة بمبل�����غ . ۱

 .اجمالي االيرادات العامة 

م���ن %) ۷(ترلي���ون دين���ار، وق���د ش���كلت نس���بة ) ٦(وق���د ق���درت االي���رادات الض���ريبية بمبل���غ . ۲
 %).۷(فيما شكلت بقية االيرادات النسبة المتبقية . ات العامة داجمالي االيرا

ارتفع��ت نس��بة مس��اهمة والمالح��ظ هن��ا ان تق��ديرات االي��رادات النفطي��ة انخفض��ت له��ذا الع��ام فيم��ا 
وه���و تحس���ن ايج���ابي باتج���اه %) ۷(االي���رادات االخ���رى م���ن اجم���الي االي���رادات العام���ة ونس���بة 

 .تفعيل مصادر االيرادات االخرى 
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۳  

 النفقات العامة

 وزي���ادة س��لطتها وتوس���ع الدول��ة دور تع���اظم م��ع االخي���رة الم��دة ف���ي العام��ةازدادت أهمي��ة النفق���ات 
 الدول���ة تس���تخدمها الت���ي االداة كونه���ا النفق���ات ه���ذه أهمي���ة وترج���ع االقتص���ادية الحي���اة ف���ي ت���دخلها

 كاف���ة تعك���س فه��ي اليه���ا تس��عى الت���ي النهائي��ة اه���دافها تحقي���ق ف��ي االقتص���ادية سياس��تها خ���الل م��ن
 ش���هدت ق���د العام���ة النفق���ات ان ن���رى فأنن���ا ذل���ك وعل���ى ، تمويله���ا وكيفي���ة العام���ة االنش���طة جوان���ب
 االنف���اق ض���غط ف���ي الحكوم���ة اتبعته���ا الت���ي االج���راءات م���ع يس���اير ۲۰۱۷ موازن���ة ف���ي تط���وراً 

 يوكاآلت االقتصادي التبويب حسب النفقات تخصيصات يبين والجدول العام

 )۸(جدول رقم 

 تخصيصات النفقات حسب التبويب االقتصادي

 مليار دينار عراقي  

تعويضات 
 الموظفين

المستلزمات 
 الخدمية 

المستلزمات 
 السلعية 

صيانة 
 الموجودات 

النفقات 
 الرأسمالية 

المنح 
واالعانات 
وخدمة 
الدين 

ومصروفات 
 اخرى 

االلتزامات 
والمساهمات 
والمساعدات 

 الخارجية 

البرامج 
 الخاصة 

الرعاية 
 االجتماعية

۳٥٫۷۷۲ ۱٫۲۹٥٫٤ ٦۹۹ ۳۲۲ ۱۹٤ ۱٥٫۲۳٦ ٤۳٦ ٤۱۳ ۱٥٫٦٤٦ 
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۲٤  

 )۹(جدول رقم 

 ۲۰۱٦مقارنة بعام  ۲۰۱۷التقديرية حسب الوزارات الخدمية لعام توزيع النفقات العامة 

نسبة التغير  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ القطاعات
% 

نسبة التغير  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦
 النفقات االستثمارية النفقات الجارية  %

العمل والشؤون 
 االجتماعية

۲۲۲۹۱٤۷۹۳۹ ۲۱۰۰۳٦۷۹٥-( ٥٥،۷( ۲٥۰۹٥۲۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ )-۷۲،۱( 

وزارة الصحة 
 والبيئة 

٤۹۸۰۸۳۷۳۹٦ ۱٤٦۲۳٤۳٤۲۲ )-۷۰،۰( ۱٤۸۲۰۰۰۰ ٤۱۲۷٦۰۰۰ ۱۷۸،٥ 

 )۸۷،۳-( ٥،۰۰۰،۰۰۰ ۳۹٥۲۰۰۰۰ )۸۱،۱-( ۱،٤٥۷،٦۲٦،۲۲٥ ۷۷۱۲۹۸٤٥٤۱ وزارة التربية
وزارة التعليم 
العالي والبحث 

 العلمي

۲۷۹۲۲۷۰۲۳۷ ۲٤۳٥۷۳۰٥۱ )-۹۱،۲( ۹۸۸۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ )-۸۹،۸( 

االعمار 
واالسكان 

 والبلديات العامة

۱۰۰٦٤۸۰٥۰٤ ۸٦۱۷۳۹۸۳٤ )-۱٤،۳( ۲۱۷۳٦۰۰۰۰ ٤۰٤٦۰۰۰۰۰ ۸٦،۱ 

 )۱٥،۳-( ٥۰۱۸۸۰۰۰ ٥۹۲۸۰۰۰۰ )۲۳،۹-( ٦۰۹٤۹۸۹۲۹ ۸۰۱٦٥۰۷۱۹ الزراعة
 ۱۰٦،۲ ۲۰۳۷٤٦۰۰۰ ۹۸۸۰۰۰۰۰ )۷،٤-( ۲٤٥۳۲۹٦۸۹ ۲٦٥۱۲۱۰۷٥ الموارد المالية
وزارة الهجرة 
 والمهجرين 

۱۱٦۹۲۱۱۱٥٥ ۱۱۸۱۸۸۸۷۰۳ ۱،۹ ۳۹٥۲۰۰۰ ٥۰۰۰۰۰ )-۸۷،۳( 

 ۸۳٥،۷ ۱۳۷٥۰۸۲٦۰۰۰ ۱٤۷۰۰۰۰۰۰۲۷ )۳٤،۳-( ۱۳٤٥۸٤٤۹٤۲ ۲۰٤۹٥٦۷۸۲٥ وزارة النفط
 ۱۹٥۸۹٦۱۸٦٥ ۲۱۱۷۲۷۳٦۳۹ ۸۰،۸ ۱۱۸٥٦۰۰۰۰۰ ۸٤۳۹٦۲۰۰۰ )-۲۸،۸( 

  ۲۰۱۷الموازنة العامة االتحادية لعام /البيانات المشار اليها مأخوذة من وزارة المالية *
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۲٥  

 القطاع المصرفي

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

ف���ي ظ���ل انحس���ار ملح���وظ ل���دور القط���اع الخ���اص 
كم�����ا واتس�����مت المؤسس�����ات  ف�����ي ه�����ذا المج�����ال 

 .المالية غير المصرفية بأداء ضعيف
وف��ي ظ��ل التح��ول السياس��ي  وتماش��يا م��ع ماس��بق 

س��عت  ۲۰۰۳بع��د ع��ام  واالقتص��ادي ف��ي الع��راق
الحكوم���ة ال���ى اج���راء اص���الحات واس���عة وعدي���دة 

مالي�������ة / ف�������ي ش�������تى المج�������االت االقتص�������ادية 
اص�����الح حي�����ث تض�����منت االخي�����رة  ومص�����رفية 

ووف������ق ليات������ه وادوات������ه وآالقط������اع المص������رفي 
م���ن  توجه���ات مختلف���ة وبم���ا تفض���ي ال���ى التح���رر

وذل���ك م���ن خ���الل اع���ادة النظ���ر ، ي���لالقي���ود والعراق
التركي����ز عل����ى المنافس����ة وانفت����اح الس����وق الم����الي المحل����ي عل����ى به����دف ل����وائح التش����ريعات وبال

األس���واق الدولي���ة وه���ذا كفي���ل بتحس���ين وتط���وير الجه���از المص���رفي لمواجه���ة عناص���ر وعوام���ل 
م المنافس�����ة والمخ�����اطرة، باإلض�����افة إل�����ى التط�����ور التكنول�����وجي وتحقي�����ق تق�����دم كبي�����ر ف�����ي نظ�����

االتص����االت والمعلوم����ات، وه����ذا التط����ور أدى إل����ى انخف����اض تكلف����ة إنج����از المع����امالت المالي����ة 
 ايج���ابيعب���ر الح���دود وتحس���ن معالج���ة البيان���ات والنـ���ـظم المحاس���بية ، وبالت���الي انعك���س بش���كل 

 .سواء بالنسبة للمصارف أو لعمالئها  
 ۷، منه�����ا  ۲۰۱٦مص�����رفاً حت�����ى ع�����ام ) ٦٤(يتك�����ون الجه�����از المص�����رفي ف�����ي الع�����راق م�����ن 

مص���رفا خاص���ا محلي���ا واجنبي���ا ، وان الع���دد االكب���ر م���ن المص���ارف  ٥۷مص���ارف حكومي���ة و 
مص����رفا ث����م المص����ارف  ۱۸مص����رفا يليه����ا المص����ارف االس����المية بواق����ع  ٤۳تجاري����ة وع����ددها 
 .مصارف  ۳المتخصصة بواقع 
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۲٦  

 سوق العراق لالوراق المالية

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

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 

 .اكتساب عضوية االتحاد العالمي للبورصات

ان���ه يح���ق للمس���تثمر ت المزاي���ا والض���مانا )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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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۷  

 )۱۰(جدول رقم 

 ۲۰۱٥-۲۰۱۲مؤشرات سوق العراق لالوراق المالية 

 

مليون دينار (حجم التداول  الفترة 

 )عراقي 

 عدد االسهم 

 سهممليار 

مؤشر القياس العام 

 )نقطة(

عدد الشركات 

 المدرجة 

۲۰۱۲ ۸۹۳٫۸۲٦ ٥۲٥٫٦٤۰ ۱۲٥٫۰۲۰ ۸٤ 

۲۰۱۳ ۲٫۸٤٥٫٤۲٥ ۸۷٥٫٥٦۹ ۱۱۳٫۱٥۰ ۸۳ 

۲۰۱٤ ۹۰۱٫۱۷۲ ۷٤٦٫۲۱۲ ۹۹۸٫۲۰۷ ۸٦ 

۲۰۱٤ ٥۹٥٫۱۱۲ ٦۱۸٫۷۲٦ ۷۳۰ ۹۸ 

۲۰۱٥ ٦۱٥٫۹ ۱٫۰۳۸ ٦٤۹ - 

 
 عن البنك المركزي العراقيالصادرة  ۲۰۱٥النشرة االحصائية السنوية لعام  •

ع���ن ع���ام % ٤٫۲ملي���ار دين���ار وبنس���بة ارتف���اع بلغ���ت )٥۱٥٫۹( ۲۰۱٦بل���غ حج���م الت���داول لع���ام 

س���هم وبنس���بة ارتف���اع بلغ���ت ملي���ار ) ۱۰۳۸٫۲( ۲۰۱٦وبل���غ ع���دد االس���هم المتداول���ة لع���ام  ۲۰۱٥

 .مليار سهم) ٦۱۷٫۷( ۲۰۱٥عن العام السابق حيث بلغت خالل عام % ٦۷٫۸
 )  ۱۱(جدول رقم 

 يوضح عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
 عدد الشركات السنة
۲۰۰۸ ۹٤ 
۲۰۰۹ ۹۱ 
۲۰۱۰ ۸٥ 
۲۰۱۱ ۸٦ 
۲۰۱۲ ۸٤ 
۲۰۱۳ ۸۳ 
۲۰۱٤ ۸٦ 
۲۰۱٥ ۹۸ 

 
 ۲۰۱٥التقرير السنوي لعام / هيئة االوراق المالية *
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۲۸  

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

 ۲۰۱۳ع���ن ع���ام %) ٦۸(ملي���ار دين���ار بنس���بة انخف���اض ) ۹۰۱(بلغ���ت  ۲۰۱٤ام ع���
وب����دأ بالتحس�����ن خ����الل ع�����ام  ۲۰۱٤ص����ف ع�����ام تبس����بب الت�����دهور االمن����ي بع�����د من

 . مليار دينار ) ٤۹٥(فقد بلغ حجم التداول  ۲۰۱٥أما في عام  ۲۰۱٦-۲۰۱٥
لنهاي���ة بلغ���ت القيم���ة الس���وقية للش���ركات المدرج���ة ف���ي س���وق الع���راق ل���الوراق المالي���ة  -

ع����ن ع����ام % 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
ملي����ار دين����ار وبنس����بة ارتف����اع ) ۲٫۸٤٥(مايق����ارب  ۲۰۱۳بل����غ حج����م الت����داول لع����ام  -

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

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

فق���د بلغ���ت  ۲۰۱٥ام���ا خ���الل ع���ام  ۲۰۱۳ع���ن ع���ام % ۱٤س���هم وبنس���بة انخف���اض 
 .مليار دينار) ٦۱۸(
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۹  

 ) ۱۲(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 
۲۰۱٤ ٥۹٥ 
۲۰۱٥ ٦۱٥ 

 
يبين حجم التداول في سوق العراق) ٦(مخطط رقم   

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 حجم التداول

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ السنوات ۲۰۰۸
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۳۰  

 ۲۰۱۷ -۲۰۱٦أداء سوق العراق لالوراق المالية خالل عام

 حجم التداول  .۱
 لمقاب ۲۰۱۷ معا  لخال ريناد رمليا( ۳۸٦٫۹)ربيقا ما لىا داوللتا محج ضنخفا

 فيرلمصا عاطق لحتا%) ۹٫٤(ا دارهمق بنسبةو ۲۰۱٦ معا لخالر يناد رمليا) ٤۲٦٫۸(ربيقاما
 ربيقا ما داوللتا محج بلغ ثحي داوللتا محجث حي نم لىوالا تبةرلما ۲۰۱۷ معا لخال

 عاطلقا لثانيا زكرلما فيمن المجموع الكلي ، وجاء %) ۷۹٫۹(بنسبة و ريناد رمليا )۳۰٥٫۸(
 وعلمجممن ا%) ۹٫۸(بنسبة و ريناد رمليا )۳۷٫۹( ربيقا ما داوللتا محج بلغ ثحي لصناعيا
 رمليا )۱۷٫٦(رب يقا ما داوللتا محج بلغ ثحي تالتصاالا عاطق ثلثالا زكرلما في ءجاو ، لكليا
 معا لخال داوللتا ملحج لجلسها دلمع بلغ دقمن المجموع الكلي، و%) ٤٫٥(ر وبنسبة يناد

 ددع  تبلغ، و۲۰۱٦عام مليار دينار خالل ) ۱٫۸(مليار دينار مقابل ) ۱٫٦(رب يقا ما۲۰۱۷
جلسة تداول بينما بلغ عدد جلسات التداول خالل عام ) ۲۳۹(م لعاهذا ا لخال داوللتا تجلسا

 .جلسه) ۲۳٤( ۲۰۱٦
 

 )۱۳(رقم  جدول
 )۲۰۱۷-۲۰۱٦(حجم التداول مصنفاً قطاعياً لالعوام  

 
 القطاعات 

 )مليون دينار(
 نسبة التغير عن عام السنوات (%) النسبة الى الكلي 

۲۰۱٦ % ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ۲٫۳- ۳۱۲۹٤٦٫۱ ۳۰٥۸۲۱٫٥ ۱ ۷۹٫۰ المصرفي
 ۱۳٥٫۹ ٤۳٦٫۹ ۱۰۳۰٫٥ ۷ ۰٫۳ التأمين

 ۹۹٫۹۸- ۲٤٫۸ ۰٫۰۰٥ ۸ ۰٫۰۰۰۰۰۱ االستثمار
 ٤۸٫٤- ۱٦۱۲۲٫۲ ۸۳۱۱٫۳ ٥ ۲٫۱ الخدمات
 ۳۱٫٥- ٥٥۲۹٤٫۲ ۳۷۸۹۹٫۱ ۲ ۹٫۸ الصناعي

 ٥٤٫٤- ۲٤۷۲۷٫۳ ۱۱۲٦۹٫۲ ٤ ۲٫۹ الفندقي والسياحي
 ٤۳٫۹ ۳٤٥۳٫۷ ٤۹٦۸٫۳ ٦ ۱٫۳ الزراعي

 ۲۷٫۸ ۱۳۷۸۳٫۰ ۱۷٦۰۹٫۲ ۳ ٤٫٦ االتصاالت
  ٤۲٦۷۸۸٫۱ ۳۸٦۸۷۹٫۱   المجموع

   ۱۸۲۳٫۹ ۱٦۱۸٫۷  معدل الجلسة
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۳۱  

 عدد االسهم المتداولة  .۲
 ما ىــــلا ۲۰۱۷ ماــــــــع لالــــــخ ةـــــلداولمتا مهــــالسا ـــددع ضنخفا

  لالـــــخ ـــــمسهراــــملي( ۹۱۷٫٥) ربيقا ما لابـــــمق مهــــــــس رمليا(٦۳۱٫٤)ربيقا
 معا لخال فيرلمصا عاطلقا لحتا%( .۳۱٫۲) ادارهــــــــمق ضنخفاا بنسبةو ۲۰۱٦ ماــــــع

 ربيقا ما لةداولمتا مالسها ددع بلغ ثحي لةداولمتا مالسها ددع  ثحي نم لىوالا تبةرلما ۲۰۱۷
 عاطق لثانيا زكرلما في ءجاو لكليا وعلمجما نم )%۹٤٫۸( بنسبةو مسه رمليا)٥۹۸٫٦(
 نم%) ۳٫٤(مليار سهم وبنسبة ) ۲۱٫٥(ربيقا ما لهداولمتا مالسها ددع بلغ ثحي لصناعيا
م المتداولة السها ددع بلغ ثحي تمادلخا عاطق ثلثالا زكرلما في ءجاو ، لكليا وعلمجما

المجموع الكلي ، وقد بلغ معدل الجلسة لعدد  من)% ۰٫۸(مليار سهم وبنسبة ) ٤٫۸(مايقارب 
مليار سهم لعام ) ۳٫۹(مليار سهم مقابل )۲٫٦(مايقارب  ۲۰۱۷االسهم المتداولة خالل عام 

۲۰۱٦. 
 

 )۱٤(رقم  جدول

 )۲۰۱۷-۲۰۱٦(عدد االسهم المتداولة مصنفاً قطاعياً لالعوام  

 القطاعات 
 

عام  نسبة التغير عن السنوات (%) النسبة الى الكلي 
۲۰۱٦ % ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

 ۳۰٫۸- ۸٦٤٦٦٤٫۷ ٥۹۸٥٦٥٫٦ ۱ ۹٤٫۹ المصرفي
 ۲۸٫۹ ۱۰٥٤٫۱ ۱۳٥۸٫٦ ٥ ۰٫۲ التأمين

 ۹۹٫۹۸- ٥۲٫۲ ۰٫۰۱ ۸ ۰٫۰۰۰۰۰۲ االستثمار
 ۳۷٫٥- ۷۷۳۲٫۱ ٤۸۳۰٫۲ ۳ ۰٫۸ الخدمات
 ٤۲٫۱- ۳۷۱۳۳٫۳ ۲۱٥۰٥٫٤ ۲ ۳٫٤ الصناعي

 ۷٦٫۷- ۳٥۰۰٫٤ ۸۱٤٫٥ ۷ ۰٫۱ الفندقي والسياحي
 ۳٤٫٤ ۹۱۲٫۲ ۱۲۲٥٫٥ ٦ ۰٫۲ الزراعي

 ۲٥٫۱ ۲٤۹۳٫٤ ۳۱۲۰٫۳ ٤ ۰٫٥ االتصاالت
  ۹۱۷٥٤۲٫٤ ٦۳۱٤۲۰٫۱   المجموع

  ۳۹۲۱٫۱ ۲٦٤۱٫۹   معدل الجلسة
 

 

  

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


 

   iq.gov.investpromo.www|  nic 
 iq.gov.investpromo@Info           

 
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۳۲  

 التجارة الخارجية 

تعتبر محفزة للصادرات ومشجعة لالستثمارات الموجهه للتصدير وتعمل على ازالة القيود التي تقف 
امام التجارة الدولية وتعرفة كمركية مرنة وقليلة االجراءات االدارية مما تنعكس بشكل ايجابي على 

 . االستثمار والعملية التنموية 

 

) ۱٥(جدول رقم   

۲۰۱٤و  ۲۰۱۳الل عامي اهم مؤشرات التجارة الخارجية خ  

 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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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۳۳  

)۱٦(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
 ۱٤٫۲ ۱٥،٥ ۸۸۰٤،٥ ۱٥۱۷۷،۸ ۹۸۲۷،۰ ۱٦۲۲۳،۷ دول االتحاد األوربي
 ۱،۰ ۰،۰ ٦۲۰،۳ ۰ ٦۹۲،٦ ۰ دول أوربا الغربية
 ۲،٤ ۰،۰ ۱٤۸۷،۸ ۰ ۱٦٦۰،٤ ۰ دول أوربا الشرقية

 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 

 ۰ ۰،۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دول أمريكا الوسطى
دول امريكا 

 الجنوبية
۸۳۷،۲ ٦۲۲،٦ ۷۸۳،٥٥ ٥۷،٤ ۰،۸ ۰،۹ 

 ۱،۳ ۰،۰ ۸۰٥،۷ ۰ ۹۰۰،۲ ۰ دول أوقيانوسيا
 ۱۰۰،۰ ۱۰۰،۰ ٦۲۰۰٤،٤ ۹۷۹۲۱،۸ ٦۹۲۰۰،۹ ۱۰٤٦٦۹،٥ المجموع
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية  ۳٤  

 شركات التأمين

ش�����ركة منه�����ا ث�����الث ش�����ركات ت�����أمين ) ۳٤(وص�����ل ع�����دد ش�����ركات الت�����أمين ف�����ي الع�����راق 

عام�����ة والب�����اقي ش�����ركات ت�����أمين تابع�����ة للقط�����اع الخ�����اص ، وق�����د بل�����غ اجم�����الي موج�����ودات 

ملي������ون دين������ار فكان������ت نس������بة موج������ودات ك������ل ) ۱٤۷،۷۲۷٫۷(الش������ركات العام������ة ال������ثالث 

ي�����ث كان�����ت ش�����ركة م�����ن اجم�����الي موج�����ودات ه�����ذه الش�����ركات متوزع�����ة بش�����كل متف�����اوت ح

الحص������ة الس������وقية الكب������رى بالنس������بة لش������ركة الت������أمين العراقي������ة العام������ة تتمث������ل بالت������أمين 

م�����ن اجم�����الي الت�����أمين للش�����ركة ، ام�����ا بالنس�����بة لش�����ركة %) ۷۸(االجتم�����اعي الب�����الغ نس�����بته 

اع�������ادة الت�������أمين العراقي�������ة العام�������ة فكان�������ت الحص�������ة الس�������وقية الكب�������رى تتمث�������ل بت�������أمين 

لت�����أمين للش�����ركة ام�����ا ش�����ركة الت�����أمين الوطني�����ة فل�����م م�����ن اجم�����الي ا%) ٦۳(الحري�����ق بنس�����بة 

 . تتوافر بيانات كافية عنها 

ملي������ون دين������ار ، وكان������ت  ۳۲،۰۰۰ام������ا رؤوس ام������وال ه������ذه الش������ركات فق������د وص������ل ال������ى 

ش�������ركة الت�������أمين : نس������بة ارب�������اح الش�������ركات العام������ة ال�������ى اجم�������الي موجوداته������ا ك�������االتي 

ة اع��������ادة الت��������أمين ش��������رك% ۱۳ش��������ركة الت��������أمين العراقي��������ة العام��������ة %) ٦۷(الوطني��������ة 

م�����ن % ٤۲فعل�����ى ال�����رغم م�����ن ان ش�����ركة اع�����ادة الت�����أمين تبل�����غ موجوداته�����ا % ۲العراقي�����ة 

مجموع������ة الش������ركات العام������ة اال ان نس������بة ارباحه������ا منخفض������ة وه������ذا يع������ود ال������ى ع������دة 

 .اسباب اهمها عدم وجود فروع لهذه الشركة 
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۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۳٥  

 قطاع السكان وقوة العمل
والم���وارد ومنه���ا الم���ورد البش���ري حي���ث ان الع���راق غن���ي ب���المورد يتمت���ع الع���راق بالعدي���د م���ن الث���روات  •

فيم���ا يع���د " يافع���ا" س���نة يع���د مجتمع���ا) ۲۰(البش���ري ف���المجتمع ال���ذي يتمت���ع بعم���ر متوس���ط اق���ل م���ن 
س����نة وإذا بل����غ المتوس����ط ) ۲۹-۲۰(ك����ان متوس����ط العم����ر يق����ع ب����ين  المجتم����ع ذا العم����ر المتوس����ط اذا

 ".كهال"سنة واكبر يعتبر مجتمعا )۳٫۹(
ليص���بح م���ا "يافع���ا"وتش���ير التق���ديرات المتاح���ة ال���ى ان متوس���ط العم���ر يجع���ل المجتم���ع العراق���ي مجتمع���ا 

ذو عم���ر متوس���ط نتيج���ة زي���ادة نس���بة الس���كان ف���ي عم���ر "والس���نوات القادم���ة مجتمع���ا ۲۰۱٥بع���د ع���ام 
الش���باب وبالت���الي ف���أن الع���راق غن���ي ب���المورد البش���ري عل���ى نح���و اس���تثنائي فالس���كان اغل���بهم ف���ي س���ن 

 .مما يجعله يملك قوة بشرية هائلة  العمل
س���نويا وحس���ب االحص���اءات  %۳ حقق���ت اس���تقرارا عن���د ح���دود ةح���افظ مع���دل النم���و الس���كاني عل���ى نس���ب •

 .۲۰۱۷عام حتى  ةالمتاح
،   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  ۲٤-۱٥بلغ���ت نس���بة فئ���ة الش���باب  •
 .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  •
 . ۲۰۱۷ حسب احصائية عام % ۳۱سكان الريف سوى ل ةالمذكورنسبة ال

 )۱۷(جدول رقم 
 ۲۰۱۷يوضح عدد سكان العراق لعام 

 مجموع  ريف  حضر  المحافظات
 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور  

 ۳۷۹۳۹۸۲ ۱۸٥٥۹۰۹ ۱۹۳۸۰۷۳ ۱٤۹۰۰٥۷ ۷۳۱٦٤٤ ۷٥۸٤۱۳ ۲۳۰۳۹۲٥ ۱۱۲٤۲٦٥ ۱۱۷۹٦٦۰ نينوى
 ۱٦۲۹٦۲٥ ۸۰۹۲۹۱ ۸۲۰۳۳٤ ٤۲۳۹٤۷ ۲۰۹۳۳۹ ۲۱٤٦۰۸ ۱۲۰٥٦۷۸ ٥۹۹۹٥۲ ٦۰٥۷۲٦ كركوك
 ۱٦٦۰۰۰۷ ۸۲۱٤٦۷ ۸۳۸٥٤۰ ۸٤۱۷۹۲ ٤۱٤۲۱۳ ٤۲۷٥۷۹ ۸۱۸۲۱٥ ٤۰۷۲٥٤ ٤۱۰۹٦۱ ديالى
 ۱۷۹٦٥٥۷ ۸۷۳٦۰۰ ۹۲۲۹٥۷ ۸۹٦٤۰۳ ٤۳٦۷۰٤ ٤٥۹٦۹۹ ۹۰۰۱٥٤ ٤۳٦۸۹٦ ٤٦۳۲٥۸ االنبار
 ۸۳۱۸٦۹٦ ٤۰۹۷۷٥۰ ٤۲۲۰۹٤٦ ۱۰۳۷۳۱۸ ٥۰۳۰٦٦ ٥۳٤۲٥۲ ۷۲۸۱۳۷۸ ۳٥۹٤٦۸٤ ۳٦۸٦٦۹٤ بغداد
 ۲۰۹۳٤۱٦ ۱۰۳٥٦٦٦ ۱۰٥۷۷٥۰ ۱۰۸۰۹۸۷ ٥۳۲٥۲۲ ٥٤۸٤٦٥ ۱۰۱۲٤۲۹ ٥۰۳۱٤٤ ٥۰۹۲۸٥ بابل

 ۱۲٤۱۲۷۳ ٦۱٥۱۱۳ ٦۲٦۱٦۰ ٤۱۰۳٦۰ ۲۰۲۷۰٥ ۲۰۷٦٥٥ ۸۳۰۹۱۳ ٤۱۲٤۰۸ ٤۱۸٥۰٥ كربالء
 ۱٤۰۱٤٤۲ ٦۹۳۹٥۲ ۷۰۷٤۹۰ ٥٥٦۸۰۲ ۲۷٥۸٤۲ ۲۸۰۹٦۰ ۸٤٤٦٤۰ ٤۱۸۱۱۰ ٤۲٦٥۳۰ واسط

 ۱٦۱٥۹۲٤ ۷۹۹٦۷٤ ۸۱٦۲٥۰ ۸۸٥۸٤۳ ٤۳۷٥۱۲ ٤٤۸۳۳۱ ۷۳۰۰۸۱ ۳٦۲۱٦۲ ۳٦۷۹۱۹ صالح الدين
 ۱٥۰۰٥۲۲ ۷٤۸۲۱۲ ۷٥۲۳۱۰ ٤۲۷۸۲۳ ۲۱۰٥٤۸ ۲۱۷۲۷٥ ۱۰۷۲٦۹۹ ٥۳۷٦٦٤ ٥۳٥۰۳٥ النجف

 ۱۳۱۱٦۹۹ ٦٥۰٥۹۱ ٦٦۱۱۰۸ ٥٥۹۱۳٦ ۲۷٦۹۲٦ ۲۸۲۲۱۰ ۷٥۲٥٦۳ ۳۷۳٦٦٥ ۳۷۸۸۹۸ القادسية
 ۸۲٤۸۳۱ ٤۱۰۳٤۲ ٤۱٤٤۸۹ ٤٤۹٥۲۲ ۲۲٥٥۹۲ ۲۲۳۹۳۰ ۳۷٥۳۰۹ ۱۸٤۷٥۰ ۱۹۰٥٥۹ المثنى
 ۲۱۳۲۱٤۹ ۱۰٦۱۹٦۳ ۱۰۷۰۱۸٦ ۷٦۱۸۸۰ ۳۷۸٦۳٤ ۳۸۳۲٤٦ ۱۳۷۰۲٦۹ ٦۸۳۳۲۹ ٦۸٦۹٤۰ ذي قار
 ۱۱۳٤۹٦۸ ٥٦۹٥٤۷ ٥٦٥٤۲۱ ۲۹٥۸۷۱ ۱٥۰۲۸٦ ۱٤٥٥۸٥ ۸۳۹۰۹۷ ٤۱۹۲٦۱ ٤۱۹۸۳٦ ميسان
 ۲۹۷۲۱٦۲ ۱٤۷۹۰٦٤ ۱٤۹۳۰۹۸ ٥٥٦۷۳۲ ۲۷۸۸۷۹ ۲۷۷۸٥۳ ۲٤۱٥٤۳۰ ۱۲۰۰۱۸٥ ۱۲۱٥۲٤٥ البصرة
 ۱۸۹٦۷٥۳ ۹۳۹۱۸۲ ۹٥۷٥۷۱ ۳۱٦۷۸۸ ۱٥۸۱۲۷ ۱٥۸٦٦۱ ۱٥۷۹۹٦٥ ۷۸۱۰٥٥ ۷۹۸۹۱۰ أربيل

 ۱۳۱۸٤٥۸ ٦٥۷۸۰۱ ٦٦۰٦٥۷ ۳٤۱۲۲٥ ۱٦۹۷٤۲ ۱۷۱٤۸۳ ۹۷۷۲۳۳ ٤۸۸۰٥۹ ٤۸۹۱۷٤ دهوك 
 ۲۲۱۲۰۹۹ ۱۱۰٥٥۲۳ ۱۱۰٦٥۷٦ ۳۳٦۷٥۷ ۱٦٦٥۸۰ ۱۷۰۱۷۷ ۱۸۷٥۳٤۲ ۹۳۸۹٤۳ ۹۳٦۳۹۹ سليمانية

المجموع 
 الكلي للعراق  

۱۳۷۱۹٥۳٤ ۱۳٤٦٥۷۸٦ ۲۷۱۸٥۳۲۰ ٥۹۱۰۳۸۲ ٥۷٥۸۸٦۱ ۱۱٦٦۹۲٤۳ ۱۹٦۲۹۹۱٦ ۱۹۲۲٤٦٤۷ ۳۸۸٥٤٥٦۳ 

 ۲۲/۱/۲۰۱۷في  ٦۹۸المرقم  لالحصاءالجهاز المركزي / وزارة التخطيط كتاب :المصدر
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 onestopshop@baghdadic.gov.iq                   محافظة بغداد )العاصمة( -

 diyalainv@gmail.com                             محافظــــة ديــــــــــــــالى -

 sinvestc@yahoo.com                                  ح الدينمحافظة صال -

 info@investkirkuk.com                             محافظـــــة كــــــــركوك -

 nic@mosulinvestment.org                         محافظــــــة نينـــــــــوى -

  محافظــــــة اربيــــــــــل -

 محافظـــــة دهــــــــــوك -
 

 محافظــة السليمانية -
 

                       محافظـــة االنبـــــــــار -
anbarinvestment@yahoo.com 

                              محافظــــة واســــــــــــط -
wasit invest@yahoo.com 

                      محافظـــة بـــــــــــــــابــل                 -
info@bic.gov.iq 

                                 محافظة كربالء المقدسة -
info@krinves. com  

                              محافظة النجـــف االشرف -
inv.najaf@gmail.com 

 samawa_investdiw@yahoo.com                     محافظـــة المثنـــــــى -

 info@investdiw.gov.iq                                  محافظــة الديـــوانية -

 thiqarinvest@yahoo.com            محافظـة ذي قــــــار                     -

 inv.maysan2008@yahoo.com        محافظة ميســـــــــان                 -

 ossb@investbasrah.com                                 محافظة البصـــــــرة -
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۳۷ 

 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 دجلةي المدينة نهر ويمر 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 :حةالمسا •
 الكثافة السكانية •

 ثماني���ة )۸٫۳۱۸٫٦۹٦(يبل���غ ع���دد س���كان مدين���ة بغ���داد م���ا يق���ارب م���ن حي���ث الكثاف���ة الس���كانية 
م���ن % ۸۳ويترك���ز ح���والي نس���مة  وثالثمائ���ة وثماني���ة عش���ر س���تمائة وس���تة وتس���عونملي���ون 

اقض��ية ون��واحي ف��ي %  ۱۷مدين��ة بغ��داد ف��ي ح��ين يقط��ن ح��والي مرك��ز س��كان العاص��مة ف��ي 
  .كون بغداد اكبر مدينة في العراق وثاني اكبر مدينة في آسيا العاصمة

م����ن خ����الل المعطي����ات أع����اله يتض����ح إن الكثاف����ة الس����كانية مرتفع����ة ج����دا داخ����ل الح����دود 



 

  
 

    

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۳۸  

  

البلدي����ة للعاص����مة وان ه����ذه الكثاف����ة الس����كانية العالي����ة بحاج����ة ال����ى المزي����د م����ن المجمع����ات 
 .متنوعة السكنية وانشطة اقتصادية اخرى

 
 : 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 •

 ۱٤جس���ر المثن���ى، جس���ر االئم���ة، 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

تكرير ال�نفط والص�ناعات الخفيف�ة والخ�دمات 
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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۳۹ 

 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 
 .يةوالمواصالت وخطوط النقل الدولية منها والمحل

  
 : البنى التحتية •

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

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

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

غرب بغداد ويبع�د الذى يقع )  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 (والجامع��ة التكنولوجي��ة ) ۱۹٦۳تأسس��ت ع��ام (المستنص��رية 

تأسس��ت ع��ام (ومؤسس��ة المعاه��د الفني��ة والجامع��ة العراقي��ة  )۱۹۸۰تأسس��ت ع��ام (النه��رين 
) ٦(ام�ا اع�داد المعاه�د الفن�ون الجميل�ة  عليم التقنياصبحت هيئة الت ۲۰۰۱وفي عام ) ۱۹٦۹

وهنالك ايضاً عدد م�ن الجامع�ات والكلي�ات الخاص�ة ف�ي . ) ٥۰(ومعاهد المعلمين والمعلمات 
) حك�ومي وأهل�ي( ابتدائي�ةمدرس�ة  )۲٤۷٤(جميع أنحاء المدين�ة فض�ال ع�ن وج�ود أكث�ر م�ن 

حك�ومي (مدرس�ة ثانوي�ة  ۱۳۳٤واكث�ر م�ن ) حك�ومي وأهل�ي( )۳۱۷(وعدد ري�اض االطف�ال
 .  مدارس مهنية) ۹۷(و)  وأهلي وديني

 
 :الصحة

منه����ا حك����ومي بتخصص����ات ) ٤۳(حكومي����ة وأهلي����ة  مستش����فى )۸٥(ف����ي محافظ����ة بغ����داد 
لل������والدة ) ۲(مستش������فيات تخصص������ية لالطف������ال و) ٤(مستش������فى ع������ام و) ۱۹(مختلف������ة و 
أم���ا اع���داد العي���ادات الطبي���ة الش���عبية فق���د تخصص���ية ) ۱٦(نس���ائية وتولي���د و) ۲(واالطف���ال و

 .) ۳٥۷(أما المؤسسات الصحية االخرى فيبلغ عددها ) ٦۹(بلغت 
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 :األماكن السياحية
يوجد في مدينة بغداد العديد من المتاحف ومن أهمها المتح�ف ال�وطني العراق�ي ال�ذي يع�رض 

للفن�ون الش�عبية وفيه�ا العدي�د والمتحف البغدادي . الكنوز األثرية لحضارة بالد ما بين النهرين
ومنه��ا الحض��رة الكاظمي��ة المقدس��ة وج��امع االم��ام االعظ��م  م��ن المس��اجد واألض��رحة الديني��ة

فن�دق مص�نفة ) ۲۸۸(اما الفنادق فقد بلغت مايق�ارب  الكنائس والكاتدرائياتالعديد من  وهناك
 . حسب الدرجات 

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

اإلسالمي في العصر العباسي، وقد اكتسبت العالم 
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 

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

 
 

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

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

 
 
 
 

المرجانية التي تع�رف الي�وم  تقع المدرسة :المرجانية المدرسة .۳
بج���امع مرج���ان ، بمنطق���ة الش���ورجة ف���ي ش���ارع الرش���يد ، وق���د 

بهذا االسم نس�بة ال�ى أم�ين ال�دين مرج�ان ال�ذي ش�يدها س�نة  سميت
انتهاء العص�ر العباس�ي بنح�و مائ�ة  م، أي بعد۱۳٥۷/هجري ۷٥۸
حتواؤه��ا ا وكان��ت أول عه��دها تماث��ل المستنص��رية م��ن حي��ث. ع�ام

 .على غرف للدراسة وإليواء الطلبة
 
 

م��ن اب��رز مع��الم بغ��داد   :س��ور بغ��داد وابواب��ه. ٤
سور بغداد الذي تبلورت اس�واره بتخط�يط مس�تدير 
والم��داخل االربع��ة ذات االنعط��اف بتس��عين درج��ة 
إلغراض دفاعية واختط المب�اني اإلداري�ة والديني�ة 

 .البارزة وسط المدينة ليسهل للناس الوصول لها
 



۲۰۱۸للعراق الخارطة االستثمارية    
 

  
 

      

٤۱ 

مدين���ة أثري���ة هام���ة وه���ي   :عقرق���وف. ٥
أح����دى الم����دن الت����ي بني����ت وف����ق مف����اهيم 

 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
ط�����ط كثي�����ر بني�����ت عقرق�����وف عل�����ى مخ

االستطالة فوق حجر الكلس الطبيعي وكانت المدينة تستقي الماء من نهر كبير كان يتغذى من 
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 ٥۷و ابرز ما تراه هي زقورة المدينة إذ ترتفع لنح إن
 .فكانت مربعة 

 
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 
قص��ر كبي��ر عل���ى مقرب��ة م���ن نه��ر دجل���ة 

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 

عراقي��ة عريق��ة، ففك��رة اإلي��وان ج��اءت متط��ورة ع��ن األبني��ة  متط��ور ع��ن أس��اليب معماري��ة
واجهات مداخل الم�دن وبع�ض القص�ور األش�ورية تسلس�ال واض�حا  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 

) ۳٦-۳٤(ط���ول   رقي م���ن الع���راق م���ابين خط���ي تق���ع محافظ���ة دي���الى ف���ي الج���زء الش���

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

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

م���ن الش���رق ، وتم���ر م���ن خالله���ا  اإلس���المية إي���رانالش���مال، وواس���ط م���ن الجن���وب وجمهوري���ة 

كرك���وك والس���ليمانية  –طه���ران ، بغ���داد  –لت���ي ت���ربط م���ابين بغ���داد الط���رق الرئيس���ية المعب���دة ا

 .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
 %۲٫۸البالغة  تقريبا وفقا لنسبة نمو السكان في العراق نسمة) ۱٫٦٦۰٫۰۰۷(يبلغ عدد سكان المحافظة 
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٤۳ 

      

 :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(حم���رين والعظ���يم والت��ي يبل���غ طاقته���ا الخزني���ة القص���وى  ت���يباالض��افة ال���ى بحير

 نملي���و) ۱٫۲٥(بل���غ طاقتيهم���ا الخزني���ة تدلي الت���ي مت���ر مكع���ب تقريب���ا ، وس���دي قزاني���ة ومن���
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 
ر المحافظ���ة بتربي���ة وزراع���ة الزيت���ون والحنط���ة والش���عير وهن���اك انت���اج للتم���ور كم���ا تش���ته

 .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  

  تاريخية 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

 اله����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

 الموقع

 ك����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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 :المساحة

  ۲كم۲٥،۸۰۷  الدين صالح محافظة مساحة تبلغ

 

 السكانية الكثافة

  نسمة  )۱٫٦۱٥٫۹۲٤( بحدود الدين صالح محافظة سكان عدد يبلغ

 

 :المدن الرئيسية 

  تكريت قضاء -

  الدور قضاء -

  سامراء قضاء -

  بلد قضاء  -

 بيجي قضاء -

 الطوز قضاء -

  الدجيل قضاء -

 

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

  )األدوية صناعة

 

 : التحتية البنى

 وهن��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

 

 : والتعليم التربية

  مدرس���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

  .والعديد من المعاهد والمدارس المهنية معلمين

 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ٤٦  

      

  الصحة

 .مركز )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

 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) ۱٫٦۲۹٫٦۲٥(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، : ( ن�������اطق وي�������روي االراض�������ي ض�������من م: ري كرك�������وك مش�������روع  - أ
وم������ن المؤم������ل أن ي������روي ) الرش������اد ، ت������ازة ، داق������وق الحويج������ة، الري������اض،

المش��روع عن��د إكم��ال انج��از كاف��ة مراحل��ه مس��احة تص��ل ال��ى منطق��ة العظ��يم ف��ي 
 .دونم) مليون (محافظة 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 ) ۳٫۷۹۳٫۹۸۲(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

وه����ي راب����ع مدين����ة م����ن .  كردس����تان الع����راق

 والبص��رة بغ��دادحي��ث الكب��ر ف��ي الع��راق بع��د 

ح���والي  بغ���دادوتبع���د ع���ن مدين���ة .  والموص���ل

إل����ى  الموص����لكيل����ومتر وتق����ع مدين����ة  ۳٦۰

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

ح��والي  الس��ليمانيةكيل��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) ۱٫۸۹٦٫۷٥۳(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  أربي����لتق���ع ف����ي وس����ط مدين���ة  قلع���ة أربي����ل

يع����ود تاريخه����ا إل����ى عص����ر  الع����راقكردس����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  أربي���لكان���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  اربي����لک���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 

  .جبل سفينسفح 

 

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 ه���ي مدين���ة عراقي���ة تق���ع ب���إقليم 

 ةيح����دها م����ن االتجاه����ات الثالث����� الع����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 

 ميني���ةواألخ البابلي���ةوم���ن ث���م  اإلمبراطوري���ة اآلش���وريةم���ن  ج���زءاالحج���ري، وق���د أص���بحت 

 . والرومان اإلسكندر المقدونيقبل أن تقع بيد 

 

 الموقع 

تعتب���ر محافظ��ة ده���وك  الع��راقأقص���ى ش��مال غ���رب  كردس��تانتق��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  بتركي���ا الع���راقاس���تراتيجي فيه���ا ي���ربط 

ف����ي زاويته����ا الش����مالية الغربي����ة، تتمي����ز محافظ����ة ده����وك  تركي����االم����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 )۱٫۳۱۸٫٤٥۸( 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 

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

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

 .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  الع���راقتق���ع ف���ي الش���مال الش���رقي م���ن 

تق��ع عل��ى  .كردس��تان إلقل��يمالعراقي��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  إي��راننح��و الح��دود الش��رقية م��ع 

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

 .في المدينة الزاب الصغيرعلى نهر 
 

  الكثافة السكانية
 نسمة) ۲٫۲۱۲٫۰۹۹(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
 

  التعليمالتربية و
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
وت���درس باللغ���ات  ۱۹٦۸ع���ام  تأسس���تالت���ي  يةجامع���ة الس���ليمانمعه���د مهن���ي و ۱٥واكث���ر م���ن 

س��م جامع��ة ص���الح ال��دين وق��د ت���م افتت��اح جامع���ة بإوت���م نقله��ا إل��ى اربي���ل  واإلنكليزي��ة العربي��ة
باإلض����افة إل����ى  واإلنكليزي����ة بالعربي����ةوالت����ي ت����درس أيض����اً  ۱۹۹۱الس����ليمانية الجدي����دة ف����ي 

الت����ي تع����د أول  كي����ة ف����ي الس����ليمانيةالجامع����ة األمريم ت����م افتت����اح  ۲۰۰۷وف����ي ع����ام  الكردي����ة
 ٦ول����ديها  اإلنكليزي����ةالجامع����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) ۱٫۷۹٦٫٥٥۷(: 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 . والكبريت والفضة

 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 –لحباني��ة ا(مس��طحات مائي��ة كبي��رة ه��ي بحي��رات 

 ).الرزازة

عدة من الصحراء الغربية  أماكنوكذلك وجود مكامن للمياه الجوفية الصالحة للسقي الزراعي في 

 .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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افظ�ة االنب�ار ويبل�غ طول�ه الطرق الرئيسية في مح أطوليعتبر طريق المرور السريع من  •

 .التنف  على حدود سوريا  -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 ةالحدود مع المملكة العربيعلى ) 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  -

 .السعودية  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

سامراء ألغراض الري والسيطرة على مياه  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�ىباني�ة وتصرف المياه الزائدة عن طاقة خزن بحيرة الح

 .على هذه البحيرة مدينة سياحية 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 فظ���ة دي���الى ك���م ع���ن العاص���مة بغ���داد، وتح���دها محا ) 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(

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

 .إيران

 المساحة

   ۲كم) ۱۷٫۱٥۳(تبلغ مساحة المحافظة 

 السكانية الكثافة

 .نسمة) ۱٫٤۰۱٫٤٤۲( ـيقدر عدد سكان محافظة واسط ب
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 الرئيسية المدن
 قضاء الكوت 

 قضاء النعمانية 

      قضاء الحي 

   هقضاء بدر

 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 

 )هحق��ل األح��دب ف��ي ناحي��ة األح��رار وحق��ل ب��در(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

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
 

  

 سد الكوت
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 المحاص����يل للزراع����ة الص����الحة الزراعي����ة المن����اطق م����ن المحافظ����ة تع����د :الزراع����ي القط����اع

 . الشلب وكذلك والقطن والذرة والشعير القمح مثل االستراتيجية

 واقتص����اد ال����وطني لالقتص����اد كبي����رة اهمي����ة ذات الحيواني����ة الث����روة تع����د : الحيواني����ة الث����روة

 بانت����اج المحافظ����ة وتش����تهر الص����ناعي ط����اعللق االولي����ة الم����واد ت����وفير ف����ي وتس����اهم المحافظ����ة

 . العسل ومناحل االسماك وحقول الدواجن لحوم

 ٦٥۰ مس���احة عل���ى تمت���د وه���ي الكبي���رة المش���اريع م���ن الزبيدي���ة محط���ة تع���د :الكهرب���اء قط���اع

 فض���ال ، منه���ا واح���دة لك���ل  واط ميغ���ا ۳۳۰ مق���دارها بطاق���ة توليدي���ة وح���دات ارب���ع وتض���م دون���م

 .واط ميغا ٦۱۰ منهما كل انتاج يبلغ اضافيتين وحدتين عن

  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���ة الك���وت الجامع���ة وكلي���ة (كلي���ات اهلي���ة ) ۳(توج���د ف���ي محافظ���ة واس���ط جامع���ة واح���دة و

) ۷٥٤(وع����دد م����ن المعاه����د التقني����ة و) االم����ام الك����اظم االهلي����ة وكلي����ة الواس����طي االهلي����ة

 .وعدد من المدارس المهنية والمعاهد التقنية مدرسة ثانوية) ۲۲۲(مدرسة ابتدائية و
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 الصحة

 مؤسس����ة ص����حية) ٤۷(و وأهلي����ةمستش����فيات ب����ين حكومي����ة ) ۱۰(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 

 

 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

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

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

ك��م ع��ن مرك��ز المحافظ��ة ويع��د مص��در ج��ذب لكثي��ر  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 

 .ويزوره العديد من الزوار في المناسبات الدينية

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  )۲٫۰۹۳٫٤۱٦(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

حي���ث تش���كل مس���احة االراض���ي الرئيس���ية ف���ي المحافظ���ة  األنش���طة أه���متعتب���ر الزراع���ة م���ن 

%  ۱٥م���ن المس���احة الكلي���ة وتش���كل كمي���ة المي���اه الواص���لة له���ا % ۷۰الص���الحة للزراع���ة 

منه���ا الش���ركة  ةلمج���االت ص���ناعي أخ���رى أنش���طة، ك���ذلك ف���ان هنال���ك م���ن مي���اه نه���ر الف���رات 

 عهياك���ل الح���افالت وتجم��� تن���تجالت���ي  اإلس���كندريةف���ي والمع���دات لص���ناعة الس���يارات العام���ة 

 –معم����ل نس����يج الحل����ة ( إل����ى باإلض����افةالمركب����ات وهن����اك العدي����د م����ن الش����ركات العامل����ة  

معم�����ل  – ةس�����منت الس�����دامعم�����ل  –معم�����ل النش�����ا والدكس�����ترين  –ش�����ركة الف�����رات العام�����ة 

 ) .المحاقن النبيذة

 

 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 ط����رق مباش����ر ي����ربط مدين����ة الحل����ة 

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

 .بغداد –بصرة 

 

 التربية والتعليم 

الكلي���ة  إل���ى إض���افةالخض���راء القاس���م ف���ي محافظ���ة باب���ل ج���امعتين جامع���ة باب���ل وجامع���ة 

مدرس���ة ابتدائي���ة  ۸۸۱م���ن  وأكث���ر األهلي���ةالتقني���ة والمعه���د الفن���ي والعدي���د م���ن الجامع���ات 

 إع�����دادمدرس����ة ثانوي�����ة وخمس����ة معاه�����د  ۳۸۳م�����ن  وأكث�����ر ٤٦ف����ال  ري�����اض االطع����دد و

 .معلمين 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 

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

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 

 

Uث�����ار ك�����يشا:U  عل�����ى  اآلث�����ارتق�����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 

وم��ن الغ��رب بادي��ة الش��ام  وم��ن الش��رق محافظ��ة باب��ل النج��ف وم��ن الجن��وب محافظ��ة االنب��ار

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

 .درجة

 

 . ۲كم ٥۰۳٤مساحة محافظة كربالء نحو  تبلغ :المساحة

 

) ۱٫۲٤۱٫۲۳۷(يبل����غ ع����دد س����كان محافظ����ة ك����ربالء م����ا يق����ارب : الكثاف����ة الس����كانية

 .ةنسم

 

  



 ۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق   

  
 

۷۳ 

      

 :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

وهو من المعالم  ،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) ۱٫٥۰۰٫٥۲۲( 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  



 ۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق   

  
 

۷۷ 

      

   :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 %  ۹۱مساحة المحافظة التي تغطي 

 

 نسمة) ۸۲٤٫۸۳۱(يبلغ عدد سكان المحافظة ما يقارب :  الكثافة السكانية
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 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 

وق��د حص��لت موافق���ة اليونس��كو عل��ى انض���مام موق��ع الورك��اء الت���اريخي ال��ى الت��راث الع���المي  

   . مما اعطى للموقع أهمية وسمعة عالمية وسياحية 

 

 

 

 

  

   

 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(محافظ���ة المثن���ى جامع���ة واح���دة وتوج���د ف���ي 

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  

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

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

ات النج���ف االش���رف وك���ربالء ني���ة ف���ي جن���وب الع���راق وتتوس���ط محافظ���تق���ع محافظ���ة الديوا

ويم���ر به���ا نه���ر  األوس���طمحافظ���ات الف���رات  إح���دىوه���ي وذي ق���ار المثن���ى المقدس���ة وباب���ل و

  .األخرىالفرات وتمتاز بالزراعة كزراعة الرز والمحاصيل 

 

 ۲كم ۸،٥۰۷  تبلغ مساحة المحافظة بحدود: المساحة 

 

 نسمة) ۱٫۳۱۱٫٦۹۹( عدد سكان المحافظة ما يقاربيبلغ :  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
 الماشية تربية •
انت������اج لح������وم ال������دواجن وب������يض  •

 المائدة ومزارع تربية االسماك
 )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 
منه���ا الش���ركة ومط���ار الديواني���ة ال���دولي وهن���اك العدي���د م���ن الش���ركات الص���ناعية  ميغ���ا واط

العام���ة للص���ناعات المطاطي���ة ومص���نع نس���يج ومعم���ل الب���ان وص���ناعة االس���منت والص���ناعات 
 .البتروكيمياوية ومصفى نفط 

 

 :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 تخصص������ية ) ٤(ومستش������فيات ) ۹(فيه������ا 
 طب�����ي ع������ام مرك�����ز) ۷۳(م������ن  أكث�����رعالجي�����ة و

رئيس�����ي وفرع�����ي وبي�����وت ص�����حية ف�����ي الق�����رى (
 أهلي������ةمستش������فيات ) ۳( إل������ى إض������افة) األري������اف

  .اإلنشاءقيد  وأخرىعاملة 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۳  

      

  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) ۲٫۱۳۲٫۱٤۹( 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



 

  
 

 ۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۸٤

      

 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 

 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���يمT 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(ري����اض االطف����ال  ع����دد ابتدائي����ة و

 .والعديد من المعاهد والمدارس المهنية

 

 :الصحة

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

  

 القيثارة االثرية



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۸٥  

      

 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 كندر المق������دوني وم������ن التاالســــــــــــــــ������ـ
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

تق���ع ف���ي القس���م الجن���وبي الش���رقي م���ن الع���راق عل���ى ض���فاف نه���ر دجل���ة وتبع���د ع���ن العاص���مة 
 كواألس�����ماوه�����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 إلىالجانب الشرقي للمحافظة جنوبا 
 

 المساحة
 . ۲كم)  ۱٦۰۷۲(تبلغ مساحتها  

 
 نسمة) ۱٫۱۳٤٫۹٦۸(سكان المحافظة ما يقارب يبلغ عدد : الكثافة السكانية

 
 

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

 



 

  
 

۲۰۱۸للعراق الخارطة االستثمارية  ۸٦  

      

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

 
 :والتعليم التربية 

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

 .المهنية
 

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

 
 

 
 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۷  

      

 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)  ۲٫۹۷۲٫۱٦۲(ما يقارب   :  الكثافة السكانية



 

  
 

 ۲۰۱۷الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۸

      

 :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 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۸۹  

      

 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(البصرة فيها جامعة واحدة هي جامعة البصرة و

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 

تعد هذه الجزيرة من المناطق السياحية الرائعة 

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 

الفندق العائم الراسي قرب الجزيرة  ىإل

 .في الطرف الجنوبي من الجزيرة أنشأتوالكازينو الواسعة التي 

  



 

  
 

 ۲۰۱۷الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۰

      

 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 

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

 .الجميلة النادرة المثيل 

 
 



 

 | Confidential 
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۱  

           

 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 
ن والخب��راء الم��اليين ف��ي الع��راق كم��ا حش��د البرن��امج ع��دد م��ن االستش��اريين والمح��امي

الت�ي  واألوض�اعبوجهات نظرهم وخبراتهم في تحدي�د الش�روط  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/ المنطقة االستثمارية في محافظة ديالى  -
انشاء مناطق حرة متخصصة قرب المناف�ذ البري�ة والبحري�ة والجوي�ة   -

بما يتفق مع تزاي�د النش�اط التج�اري م�ع دول الج�وار لغ�رض ممارس�ة 
0TP0F.االنشطة التجارية والصناعية والخدمية 

∗
P0T  

 البصرة / استثمار المنطقة الحرة في خور الزبير -
 أقامة مناطق حرة للمستثمرين سواء افرادا او شركات -

                                                           
 ۱٥/۳/۲۰۱۸في  ٥٦۹حسب كتاب وزارة المالية المرقم  ∗



 
 

 

 

 http://www.Oil.gov.iq    قطاع النفط والغاز -

 http://www.Moelc.gov.iq                لكهــــــــرباءا قطاع -

 http://www.Moc.gov.iq  قطاع االتصـاالت                   -

 http://www.Moh.gov.iq قطاع الصـــــــحــة                   -

 اإلسكانقطاع  -

                     

http://www.Imariskan.gov.iq 

 http://www.Moch.gov.iq 

قطاع  -

       النقــــــــــــــل              

http://www.Motrans.gov.iq 

http://www.Motransport.gov.iq 

 http://www.Industry.gov.iq      قطاع الصنـاعة والمعادن    -

 http://www.tourism .gov.iq        قطاع الســـياحة -

 http://www.Mohesr.gov.iq قطاع التربيــة والتعليـم             -

 http://www.Mot.gov.iq          قطاع الخدمات -

 http://www.Moys.gov.iq      قطاع الشباب والرياضة -

 http://www.Zeraa.gov.iq    قطاع الــــــزراعة -
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 ۹۳ 
    

۸۲۰۱الخارطة االستثماریة للعراق   

 قطاع النفط والغاز .۱
یمتل���ك الع���راق احتیاط���ات كبی���رة م���ن 
ال����نفط والغ����از وھ����و واح����د م����ن المص����ادر 
الواع���دة م���ن م���وارد الھی���دروكربونات  ف���ي 
الع����الم الت����ي ال ت����زال غی����ر مط����ورة بش����كل 

م�����ن قل�����ة االس�����تثمارات  كبی�����ر بع�����د عق�����ود
 .بس�����بب الح�����روب والعقوب�����ات االقتص�����ادیة

ال���نفط ال تقتص���ر عل���ى دوره ف���ي  أھمی���ة إن
ال��دور  إل��ىتنمی��ة الع��راق ولك��ن یتع��دى ذل��ك 

یلعب���ھ عل���ى مس���توى س���وق  أنال���ذي یمك���ن 
ال����نفط العالمی����ة بحك����م االحتیاط����ات النفطی����ة 

س���تجیب لتط���ور الطل���ب عل���ى بل���داً ی أكث���رالت���ي یتمت���ع بھ���ا ویمك���ن تعزیزھ���ا مس���تقبالً لكون���ھ 
یك��ون الع��راق المص��در الث��اني لل��نفط الخ��ام عالمی��اً  أنالطاق��ة حی��ث یتوق��ع خ��الل العق��د الق��ادم 

 ۲۰۱٦الثابت���ة وخ���الل ع���ام  باألس���عار اإلجم���اليحی���ث یس���اھم ھ���ذا القط���اع ف���ي الن���اتج المحل���ي 
 ) و یبح���ث الع���راق ع���ن اس���تثمارات وخب���رة دولی���ة للمس���اعدة ف���ي%٦۰یق���ارب ( بنس���بة م���ا

مفاوض����ات ج����والت الت����راخیص  إط����الق إل����ى أدتتط����ویر قطاع����ات ال����نفط والغ����از والت����ي 
. وق���د ي ت���اریخ االس���تثمار ف���ي ھ���ذا الجان���بالنفطی���ة مم���ا جع���ل الع���راق یب���دأ مس���یرة جدی���دة ف���

وص���ادرات ال���نفط عل���ى م���دى العق���د الح���الي  إنت���اجوزارة ال���نفط خط���ط طموح���ة لرف���ع  أعلن���ت
 أن، كم���ا دالمتزای��� اإلنت���اجس���یلة رئیس���یة لتحقی���ق ھ���ذا كو األجنب���يباالعتم���اد عل���ى االس���تثمار 

الطری��ق الرئیس��ي للمس��تثمرین ال��ذین یس��عون ل��دخول س��وق ال��نفط والغ��از العراق��ي ینم��و عب��ر 
 .خیص النفطیة التي تعلنھا الوزارةجوالت الترا

وم��ن الج��دیر بال��ذكر ب��ان القط��اع النفط��ي العراق��ي حظ��ي باھتم��ام الحكوم��ة االتحادی��ة، مم��ا 
ج�والت   أربع�ةوھ�ي  أع�الهطور من خالل االس�تثمارات وج�والت الت�راخیص الم�ذكورة جعلھ یت

للتراخیص ودخول شركات عالمی�ة رص�ینة ف�ي ھ�ذا المض�مار، وك�ان الع�راق ق�د وق�ع ف�ي ع�امي 
عقودا مع شركات عالمیة لتطویر حقولھ النفطیة ضمن جولتي التراخیص األولى  ۲۰۱۱و ۲۰۱۰

) ملی�ون برمی�ل یومی�ا ف�ي غض�ون الس�نوات الس�ت المقبل�ة، ۱۱والثانیة، لرفع سقف اإلنتاج إل�ى (
) ملیون برمیل یومیا بعد إضافة الكمیات المنتجة من الحقول األخ�رى بالجھ�د ال�وطني، ۱۲والى (

وتركزت غالبیة تلك العقود على تطویر حقول نفطیة كبی�رة تق�ع جن�وب الع�راق، كم�ا ت�م اإلع�الن 
عن جولة التراخیص الثالثة لتطویر ثالثة حقول غازیة ھي عكاز في الرم�ادي، والمنص�وریة ف�ي 

 سیبة في البصرة  .دیالى، وال
فأن��ھ وم���ن الم��رجح أن تس���تمر ص��ناعة ال���نفط والغ��از ف���ي ج��ذب مس���تویات  ،وم��ن جان��ب آخ���ر

الع���راق یمتل���ك  ی���زال حی���ث الكبی���رة م���ن النش���اط التج���اري األجنب���ي ف���ي المس���تقبل القری���ب 
  .حقول واسعة غیر مستخرجة من النفط والغاز، والتي تتطلب استثمارات كبیرة لتنمیتھا

 

 

 

  
 

      



۸۲۰۱الخارطة االستثماریة للعراق  ۹٤   

مؤشرات عن قطاع النفط والغاز یوضح جدول  

۲۰۱۷االحتیاطات النفطیة المثبتة بلیون برمیل۷٫۸۱٤  ۲ 

ملیار برمیل ۲۱٥ االحتیاطات النفطیة غیر المثبتة  

۲۰۱۷احتیاطات الغاز المثبتة لیون قدم مكعب یتر ۹،۱۳٤   

تریلیون قدم مكعب  ۳۱ احتیاطات الغاز المقدرة المحتملة  

٥۲۰۱النفط  إنتاج برمیل / یوم ۰۰۰،۷۰۰،۳   

٦۲۰۱إنتاج النفط  برمیل / یوم ٤،٦٤۷،۰۰۰   

۷۲۰۱إنتاج النفط  برمیل / یوم ٤،٤٦۹،۰۰۰   

٥۲۰۱صادرات النفط  برمیل / یوم ۳،۰۰۰،۰۰٥   

٦۲۰۱صادرات النفط  برمیل / یوم۰۰۰،۳۰۲،۳   

۷۲۰۱صادرات النفط  برمیل / یوم ۰۰۰،۳۰۹،۳   

 ۲۹/۱/۲۰۱۷في  ۳۹۱۱المصدر : وزارة النفط العراقیة بموجب الكتاب المرقم 

  ۱۹/۲/۲۰۱۸في  ۷۱۱٦وزارة النفط العراقیة بموجب الكتاب المرقم  -

 النفط : 

حق���ل  ۷۱ملی���ار برمی���ل م���ن االحتیاط���ات المثبت���ة ف���ي الع���راق مكتش���فة ف���ي  ۱٤۸٫۷ھن���اك 
م����ن االحتیاط����ات  %۷٥یق����ارب م����ن  حق����ل فق����ط ط����ورت بش����كل حقیق����ي وان م����ا ۲۷منھ����ا 

الثابت��ة مترك��زة ف��ي ع��دة حق��ول كبی��رة ف��ي الجن��وب الش��رقي م��ن ال��بالد ق��رب الح��دود العراقی��ة 
 واقعة في الجزء الشمالي قرب كركوك . إضافیة %۲۰مع  وإیرانمع الكویت 

 الغاز:

لی�����ون ق�����دم مكع�����ب م�����ن یتر)  ۱۳٤،۹ ( غن�����ي بالغ�����از الطبیع�����ي ب�����ـ أیض�����االع�����راق 
 تریلیون قدم مكعب من االحتیاطات المحتملة .)  ۳۱ ( لمثبتة وما یقارباالحتیاطات ا

  

  
 

      



 ۹٥ 
    

۸۲۰۱الخارطة االستثماریة للعراق   

 توزیع وتصدیر النفط والغاز  أنابیبخطوط 

تت�����وفر بن�����ى تحتی�����ة واس�����عة م�����ن خط�����وط 
می���ل) وھن���اك  ٤۳٥۰م���ن ( أكث���ربط���ول  األنابی���ب

رئیس�����یة ت�����ربط الع�����راق  أنابی�����بثالث�����ة خط�����وط 
بالمملك�����ة العربی�����ة الس�����عودیة وتركی�����ا وس�����وریا 

س���تراتیجي والراب���ع یمت���د داخلی���ا یس���مى ب���الخط اال
ال����ذي یمت����د م����ن البص����رة جنوب����اً ال����ى كرك����وك 

الی��ومي  اإلنت��اج أرب��اعش��ماالً حی��ث یص��در ث��الث 
تقریب����ا م����ن مین����اء نف����ط البص����رة ف����ي الجن����وب 

الش��مالي الممت��د م��ن  األنابی��بوالمتبق��ي عب��ر خ��ط 
 كركوك الى میناء جیھان التركي.

 والتوزیع والتصدیر اإلنتاج

ف�����ي الوق�����ت ال�����ذي یط�����ور الع�����راق بنیت�����ھ 

ویتج�����ھ نح�����و توس�����یع نط�����اق العملی�����ات  التحتی�����ة

ف�����ي المج�����ال النفط�����ي والتوج�����ھ نح�����و  اإلنتاجی�����ة

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

 األداءوالتص����دیر لقط����اع ال����نفط لالرتق����اء بواق����ع 

ھ���ذا التوج���ھ س���یدفع م���ن  أنللقط���اع الم���ذكور كم���ا 

 أنابی���بعل���ى ط���ول  ةمطلوب��� أخ���رىتوجی���ھ االس���تثمارات نح���و مج���االت  إل���ى أخ���رى ةناحی���

مین���اء جیھ���ان  إل���ىالتص���دیر م���ن كرك���وك  وأنابی���بالتص���دیر وخصوص���ا ف���ي مین���اء البص���رة 

ربط جدی�����دة ل����� أنابی�����باالحتیاج�����ات ف�����ي الجن�����وب واس�����عة وتش�����مل خط�����وط  إنالترك�����ي ، 

مراف����ق خ����زن وتوس����یع المین����اء. وھن����اك  وإنش����اءالمص����افي  إل����ىالمنتج���ات م����ن آب����ار ال����نفط 

 أخ����رىالكثی����ر م����ن الدراس����ات لتط����ویر البن����ى التحتی����ة للس����ماح للع����راق ب����ان یص����بح م����رة 

 أنم���ن اج���ل  أوس���عبن���ى تحتی���ة للغ���از  إنش���اءال���ذي یتطل���ب  األم���رمص���درا للغ���از الطبیع���ي 

 . األوربیة األسواقیغذي لتركیا  إلى یصل أنابیبخط  الغاز إلىیتمكن العراق من ضخ 
 

  

  
 

      



 
۹٦ 

 

 ۲۰۱۷الخارطة االستثماریة للعراق 

 الفرص االستثماریة 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����یلة رئیس����یة لتحقی����ق ھ����ذا 

 الھدف من خالل جوالت التراخیص النفطیة التي تعلنھا الوزارة .
 

 المشاریع االستثماریة في قطاع المصافي والنفط والغاز
 سعة التصمیم اسم المشروع ت

 (برمیل)
استثمار ام  الجھة المتعاقدة

 تمویل
 الموقع

 أو  BOO ال یوجد ۷۰ دیثة الجدیدحمصفى  ۱
BOOT 

 االنبار

مصفى الناصریة  ۲
 االستثماري

 أو  BOO ال یوجد ۱٥۰
BOOT 

 ناصریةال

 المعدل  ۲۰۰۷لعام  ٦٤حسب قانون االستثمار النفطي رقم   BOOTاو  BOTستم التنفیذ بنظام  -

 EPCF or ال یوجد ملیون برمیل بالیوم  ٥ البحر المشترك ماءمشروع  ۳
Finance or 
Investment  

 البصرة

المرحلة األولى  للنفط الخام بن عمر مستودع  ٤
 ۳م ٦٦۰۰۰*۲۲

المرحلة الثانیة 
 ۳م ٦٦۰۰۰*۹

 البصرة EPCF ال یوجد

 مستودع الموصل للمشتقات ٥
 

Gasoline 
٤*۲۰۰۰۰m۳ 

Gasoil 
۳*۲۰۰۰۰m۳ 

Kerosene 
۳*۱۰۰۰۰m۳ 

Jet fuel 
۲*۱۰۰۰۰m۳ 

LPG ۲*۳۰۰۰ton 
 

 البصرة استثمار ال یوجد



 ۹۷ 
    

۸۲۰۱الخارطة االستثماریة للعراق   

مستودع الطوبة للمشتقات   ٦
 النفطیة 

Gasoline 
۸*۲۰۰۰۰m۳ 

Gasoil 
۳*۲۰۰۰۰m۳ 

Kerosene 
۲*۲۰۰۰۰m۳ 

Jet fuel 
۲*۱۰۰۰۰m۳ 

LPG ۲*۳۰۰۰ton 

 البصرة استثمار ال یوجد

للمشتقات مستودع العزیزیة  ۷
 النفطیة

Gasoline 
۲*۲۰۰۰۰m۳ 

Gasoil 
۲*۲۰۰۰۰m۳ 

Kerosene 
۲*۲۰۰۰۰m۳ 

ton۳۰۰۰*۲LPG  

 الكوت استثمار ال یوجد

مستودع سامراء للمشتقات  ۸
 النفطیة

Gasoline 
٤*۱۰۰۰۰m۳ 

Gasoil 
۲*۱۰۰۰۰m۳ 

Kerosene 
۲*۱۰۰۰۰m۳ 

ton۳۰۰۰*۲LPG  

 صالح الدین استثمار ال یوجد

لمصفى  الوحدات تكمیلیة ۹
 البصرة

   CDU٤  وحدة تكمیلیة -
 وحدة ھدرجة -
وحدة تحسین البنزین  -

CCR  

 الف ب/ي ۷۰طاقة  -
 الف ب/ي ۳۰طاقة  -
 الف ب/ي ۱۷طاقة  -

 
 

 البصرة  EPCF ال یوجد

وحدات تكمیلیة / مصفى  ۱۰
 الدورة

 وحدة ھدرجة -
 CCRوحدة تحسین البنزین 

 الف ب/ي ۱۳طاقة  -
 الف ب/ي ۱۰طاقة 

 بغداد EPCF ال یوجد

 ۲۹/۱۱/۲۰۱۷والمؤرخ في  ٤٥۸۸۸المصدر/  وزارة النفط كتابھم المرقم  *

 

 

  
 

      



 

  
 

۲۰۱۷۸الخارطة االستثمارية للعراق ۹۸  

    
 

 

 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 

حي���ث . فه���ي المس���تهلك األساس���ي للكهرب���اء ف���ي الع���راق۰۰قب���ل األس���ر بش���كل أساس���ي، 
م����ن قب����ل األس����ر للكهرب����اء مم����ا  ةش����بكة الكهرب����اء ال تلب����ي االحتياج����ات المطلوب���� أن

يجبره���ا عل���ى دف���ع مب���الغ طائل���ة للحص���ول عل���ى الكهرب���اء المول���دة ذاتي���اً أو المول���دة ع���ن 
 .طريق 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
 . االقتصادي للبالد

 ۲۰۱۷واط ع���ام أل���ف ميك���ا ) ۲۳-۲۲(تك���ون بح���دود  أنوالمخط���ط للش���بكة الكهربائي���ة 
- ۲۰۱۹. 

 ۲۰۱۷/ الف ميكا واط ) ۱٥(واالن يقدر االنتاج مايقارب 
نس���بة مس���اهمة قط���اع الكهرب����اء ف���ي الن���اتج المحل���ي االجم����الي باالس���عار الثابت���ة لع����ام 

 %)۱،۱(بلغت  ۲۰۱٦/
  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۹۹  

      

 *الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء

 مشاريع الطاقة الشمسية

 محطة بيجي .۱
 محطة الطاقة الحرارية محطة الشمال .۲
 محطة بيجي الثانية للغاز .۳
 التجارية ةمحطة هارث .٤
 محطة صالح الدين  للبخار .٥
 الحي   -الخاليا الشمسية  .٦
 جامعة ديالى -الخاليا الشمسية  .۷
 غريبأبو  -الخاليا الشمسية  .۸
 حديثة –الخاليا الشمسية  .۹
 حيط –الخاليا الشمسية  .۱۰
 أميرات فلوجة -الخاليا الشمسية  .۱۱

 

 

 

 

 

 
 ۳۱/۱/۲۰۱۸والمؤرخ في  ۲۰/٦٤۸۳بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم  •

 

 



 

  
 

۲۰۱۷۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۰۰  

    
 

 

 
 تحويل المحطات الغازية ذات الدورة البسيطة إلى محطات غازية المركبة قائمة المشاريع ل

الكلية  السعة اسم المشروع ت
 واط ميكا

   المحافظة

محطة الشمال الحرارية   .۱
)٤*۳٥۰ (MW 

 بغداد -

تأهيل محطة بيجي الغازية إلى   .۲
الدورة المركبة 

)٦*۱٦۹+(٥۰۷ 

 صالح الدين ٥۰۷

تحويل محطة بيجي الحرارية   .۳
)۱٤۰۰ (MW 

 صالح الدين -

تأهيل محطة الهارثة البخارية   .٤
مع اضافة وحدتين ) ۳٫۲(

 MW) ٦٦۰*۲( جديدتين 

 البصرة -

 ۱/تأهيل محطة بيجي الغازية   .٥
)۱٦۰*٤( 

 صالح الدين -

 ۲۱/۱/۲۰۱۸والمؤرخ في  ٤۱٤۲ /۲ت بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم •
 

  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۱  

      

االستثمارية في مجال الطاقة المتجددة قائمة المشاريع  

  

/ القدرة المضافة  المشروعاسم  ت
 ميكا واط

   المحافظة

محطة ابو غريب (بغداد  .۱
 )الشمسية

 بغداد ۳۰

 المثنى ۳۰ )محطة ساوة الشمسية(المثنى  .۲

 النجف ۱۰۰ )محطة النجف الشمسية(النجف  .۳

 واسط ۱۰۰ )محطة واسط الشمسية(واسط  .٤

 ديالى ۱٥ )محطة ديالى الشمسية(ديالى  .٦

 بابل ۱۰۰ )محطة بابل الشمسية( بابل .۷

  ۳۷٥ المجموع

 
 



 

  
 

 ۲۰۱۸للعراق  االستثماريةالخارطة  ۱۰۲

      

 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

بالنس��بة للعدي��د م��ن األس��ر العراقي��ة، مم��ا يش��ير إل��ى مقبولي��ة 
باإلض���افة إل���ى . ش���املةم���ع تخط���يط الحكوم���ة بعم���ل تغطي���ة 

ذل�����ك، ظ�����ل الس�����وق مفتوح�����اً للش�����ركات األجنبي�����ة لزي�����ادة 
 أكث���رالمنافس���ة المحلي���ة وتنافس���ية األس���عار، حي���ث أن هن���اك 

  .النقال في البالد حالياً من ثالث شركات رئيسية عاملة في مجال الهاتف 
يع���د قط���اع االتص���االت واح���داً م���ن القطاع���ات الناجح���ة 

. ۲۰۰۳فيم���ا يخ���ص الع���راق ف���ي فت���رة م���ا بع���د ع���ام 
وم����ع وج����ود وض����ع أمن����ي أكث����ر اس����تقراراً 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 

 .المحليين واألجانبمن المستثمرين 
 

  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۳  

      

1TP0Fالفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت

• 
 

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 

حس�������ين وتط�������وير المنظوم�������ات األمني�������ة ف�������ي مج�������ال االتص�������االت ت�������امين وت .٥

 .والحماية االلكترونية

 :إقامة شراكات مع شركات عالمية رصينة في المجاالت التالية .٦

 .تفعيل دور قطاع التوفير في استخدام االنظمة الحديثة  . أ

 ) .الدفع االلكتروني ، التوقيع األلكتروني (البرامجيات  . ب
 

 
 
 
 

 

                                                           
 ۱/۲/۲۰۱٦في  ۹/٦۷٤حسب كتاب وزارة االتصاالت  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰٤  

      

 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 

 
  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰٥  

      

 المعلنة من قبل الوزارة الصحةالفرص االستثمارية في قطاع 

 
 المحافظة نوع الفرص االستثمارية اسم المشروع ت 

 بغداد انشاء جديد اليوسفية/ سرير  ٥۰مستشفى سعة   .۱

 بغداد انشاء جديد العامرية/ سرير ۲۰۰مستشفى سعة   .۲

مستش���فى تجهي����ز وتأثي���ث مرك����ز االورام   .۳
 سرير ۳۰۰السرطانية 

 بغداد انشاء جديد

 ۳۰۰انش�����اء مستش�����فى الرس�����الة اكم�����ال   .٤
س������رير مرك������ز معالج������ة  ۱۰۰س������رير و

 الحبل الشوكي

 الكرخ/ بغداد  مشاركة

 الكرخ/ بغداد انشاء جديد سرير ۲۰۰مستشفى ابن زهر   .٥

 الرصافة/ بغداد انشاء جديد النهروان/ سرير ۲۰۰مستشفى عام   .٦

 الرصافة/ بغداد انشاء جديد الحسينية/ سرير ۲۰۰مستشفى عام   .۷

س����رير م����ع مرك����ز  ٤۰۰مستش����فى ع����ام   .۸
 متطور لتشخيص االورام السرطانية 

 الرصافة/ بغداد انشاء جديد

 ذي قار انشاء جديد الرفاعي / سرير ۲۰۰مستشفى سعة   .۹

س�������وق / س������رير ۲۰۰مستش������فى س�������عة   .۱۰
 الشيوخ

 ذي قار انشاء جديد

ر م����ع س����ري ۳۰۰بس����عة  والدةمستش����فى   .۱۱
 التأثيث والتجهيز

 ذي قار انشاء جديد

 ۱۰۰توس�����يع مستش�����فى االطف�����ال بس�����عة   .۱۲
س����رير وإنش����اء مرك����ز الثالس����يميا بس����عة 

 سرير  ٥۰

 كركوك انشاء جديد



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰٦  

      

/ س�����رير  ۲۰۰مستش�����فى خ�����انقين س�����عة   .۱۳
 خانقين

 ديالى انشاء جديد

بل���د / س���رير  ۲۰۰مستش��فى خ���انقين س��عة   .۱٤
 روز

 ديالى انشاء جديد

م����ع س����رير  ۳۰۰بس����عة  والدةمستش����فى   .۱٥
 التأثيث والتجهيز

جديدانشاء   ديالى 

م����ع س����رير  ۳۰۰بس����عة  والدةمستش����فى   .۱٦
 التأثيث والتجهيز

 الديوانية  انشاء جديد

م���ع س���رير   ٤۰۰تعليم���ي س���عة مستش���فى   .۱۷
انش���اء مرك���ز متط���ور لتش���خيص وع���الج 

 االمراض السرطانية

 الديوانية انشاء جديد

 المثنى انشاء جديد سرير ۲۰۰مستشفى الرميثة العام   .۱۸

س�������رير م�������ع  ٤۰۰مستش�������فى تعليم�������ي   .۱۹
 التأثيث والتجهيز

 المثنى انشاء جديد

 بابل انشاء جديد سرير ۲۰۰مستشفى عام   .۲۰

 البصرة انشاء جديد سرير ۲۰۰مستشفى عام   .۲۱

 صالح الدين انشاء جديد سرير ۲۰۰مستشفى الشرقاط   .۲۲

 صالح الدين انشاء جديد سرير۳۰مستشفى طوز خورماتو   .۲۳

 صالح الدين جديدانشاء  الدجيل/ سرير ۱۰۰مستشفى عام   .۲٤

 صالح الدين انشاء جديد سامراء/ سرير ۱۰۰مستشفى عام   .۲٥

 كربالء المقدسة انشاء جديد سرير ۱۰۰مستشفى الهندية عام   .۲٦

 كربالء المقدسة انشاء جديد سرير ۳۰۰مستشفى والدة واطفال   .۲۷



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۷  

      

 كركوك تأهيل وتطوير سرير ۱۰۰مستشفى االطفال   .۲۸

 كركوك انشاء جديد سرير  ۲۰۰مستشفى كركوك العام   .۲۹

س�������رير م�������ع  ٤۰۰مستش�������فى تعليم�������ي   .۳۰
 التأثيث والتجهيز 

 كركوك  انشاء جديد

س�����رير  ٤۰۰انش�����ائ مستش�����فى تعليم�����ي   .۳۱
 مع التأثيث والتجهيز

 واسط انشاء جديد

 

  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۸  

      

 المعلنة من قبل المحافظات الفرص االستثمارية في قطاع الصحة

 
 المحافظة نوع الفرص االستثمارية اسم المشروع ت 

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية  .۱
 والرصافة

 الكرخ/ بغداد  إنشاء جديد )سرير ٥۰( مستشفى الطفل العربي في الكرخ   .۲

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )٤ – ۳(معمل األدوية والمستلزمات الطبية عدد   .۳ 
 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )۲(والعقم عدد مستشفى الخصوبة   .٤
 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )۲(مستشفى تخصصي للعيون عدد   .٥
 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )۱(مستشفى تخصصي لجراحة القلب عدد   .٦
 والرصافة

جانبي الكرخ بغداد في  إنشاء جديد )۳ – ۲(معامل أوكسجين طبي عدد   .۷
 والرصافة

 الكرخ/ بغداد  إنشاء جديد )۲(مدينة طبية متكاملة عدد   .۸

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد )سرير ٥۰(مستشفيات عامة بسعة  ٤  .۹ 
 والرصافة

بغداد في جانبي الكرخ  إنشاء جديد فما فوق) سرير ۲۰(مراكز طبية متخصصة بسعة  ٤  .۱۰
 والرصافة

العالمية في مجال إدارة وتشغيل  التؤامة مع الشركات  .۱۱
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



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۰۹  

      

بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية عرض   .۱۲
 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

 ۲بمساحة  )۱(سرير العدد ) ۱۰۰(عام سعة  ىمستشف  .۱۳
 دونم

 مركز قضاء الكوت/  واسط إنشاء جديد

 قضاء الكوت/ واسط إنشاء جديد مركز متخصص لجراحة القلب واألوعية    .۱٤

 قضاء الكوت/  واسط إنشاء جديد مركز متخصص لألمراض النسائية   .۱٥

 قضاء الكوت/ واسط إنشاء جديد مركز متخصص للعقم وأطفال األنابيب   .۱٦

) ٥۰(بسعة متخصص لجراحة وأمراض العيون  مستشفى  .۱۷
 سرير

 مركز قضاء الكوت/  واسط إنشاء جديد

 مركز قضاء الكوت/ واسط إنشاء جديد مركز متخصص لمعالجة األمراض السرطانية   .۱۸

مركز قضاء / واسط إنشاء جديد سرير ) ۱۰۰(مستشفى عام بسعة   .۱۹
 الصويرة

 قضاء الكوت/ واسط إنشاء جديد ) الجراحة الناظورية وجراحة الليزر(مركز متخصص   .۲۰
 قضاء الكوت/ واسط إنشاء جديد مركز متخصص لعمليات التجميل   .۲۱

 قضاء الكوت/ واسط إنشاء جديد مدينة طبية متكاملة   .۲۲

قضاء الكوت وقضاء / واسط إنشاء جديد  معمل ادوية ومستلزمات طبية  .۲۳
 الصويرة

متوقف بسبب الوضع  بلدية المشخاب% / ۷۲نسبة انجاز عام  ىمستشف  .۲٤
 المالي

 االشرفالنجف 

متوقف بسبب الوضع  بلدية الحرية% / ٦۰نسبة انجاز عام  ىمستشف  .۲٥
 المالي

 النجف االشرف

 النجف االشرف إنشاء جديد الكوفة  ۲۷م /٤۲معمل ادوية ومستلزمات طبية القطعة   .۲٦

 ۱۰(ام عباسيات  ٥م ۲٥/۲۷۳۸مستشفى عام القطعة   .۲۷
 ناحية الشافعية) دونم

 الديوانية  انشاء جديد

 ٤(صدر اليوسفية  ۱۸م ۱۸/٤۱۰٥مستشفى عام القطعة   .۲۸
 ناحية عفك) دونم

 الديوانية انشاء جديد

 ۱م/۱۰مستشفى تخصصي لالمراض السرطانية القطعة   .۲۹
 ام الخيل 

 الديوانية  انشاء جديد



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۰  

      

 الديوانية  انشاء جديد الهرد ۲م ٥/۱٦۰۳سرير القطعة  ۱۰۰مستشفى عام سعة   .۳۰

ام  ۱م/ ۱۰القطعة / مستشفى تخصصي لالمراض النفسية   .۳۱
 الخيل 

 الديوانية  انشاء جديد 

القطعة / مركز تخصصي المراض الجهاز الهضمي   .۳۲
 ابو الفضل  ۲۲۳م ۱۲/۹۱٦

 الديوانية  انشاء جديد

ابو  ۲۳م ۱۲/۹۱٦مركز تخصصي للعيون القطعة   .۳۳
 الفضل

 الديوانية  انشاء جديد

لالمراض والجراحة الكبرى مستشفى تخصصي   .۳٤
اكراض القلب والشرايين والجملة العصبية وامراض (

 )السرطان

بكلفة (انشاء جديد 
) ملبون دوالر ٥تخمينية 
م بداخل  ٤۰۰۰بمساحة 

المنطقة التجارية في 
 الرمادي

 االنبار

السماعات (مشروع انتاج انواع المستلزمات الطبية   .۳٥
والقطن الطبي والباندج، الطبية، االسره الطبية، الشاش 

ي المتحركة الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة الكراس
والمعاقين، اجهزة قياس الضغط، كل انواع التيوبات 
المستخدمه في اخذ النماذج المختبرية، اجهزة قياس 

الضغط ، كافة انواع ابر الحقن، حاوية نفايات طبية، 
 )معدات نقل الدم، مقياس درجة الحرارة ، الخ

 االنبار انشاء جديد

  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۱  

      

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 
واالص��������باغ ولع��������ب االطف��������ال 

 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 
عليه�����ا ف�����ي المناف������ذ  والس�����يطرة

 الحدودية

البري���ة والجوي���ة (المناف���ذ الحدودي���ة 
 ).والبحرية

مش���روع معالج���ة المواق���ع الملوث���ة 
 كيمياويا

جمي����������ع المحافظ����������ات العراقي����������ة 
م�������ن حي�������ث  ةوحس�������ب االولوي�������

 خطورة الموقع

 

                                                           
 ۱٦/۲/۲۰۱٦في  ٤۷حسب كتاب وزارة البيئة  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۲  

      

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
المناخي�����ة ومراقب�����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

ونص����ب محط����ات ثابت����ة  تجهي����ز
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 

قس���������م التخط���������يط  ٦
 والمتابعة الفنية

 

الس����اعة البيئي����ة لمراقب����ة التغيي����ر 
المن�����اخي وبكلف�����ة ملي�����ار دين�����ار 

28TP1Fعراقي 

• 

  ساحة خضراء بيئية/ بغداد

 

  

                                                           
 ۱/۱۱/۲۰۱٦في  ۳٦٥۱المرقم / الدائرة الفنية / حسب كتاب وزارة البيئة  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۳  

      

28TP2Fالفرص االستثمارية المرسلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

• 

 المحافظة نوع الفرص االستثمارية اسم المشروع ت 

ع�����ام مستش�����فى اب�����ن س�����ينا  .۱
 رسري) ٦۰۰(

 بغداد انشاء جديد

مستش�������فى ج�������امعي ع�������ام  .۲
 سرير) ٦۰۰(

 الموصل انشاء جديد

مستش�������فى ج�������امعي ع�������ام  .۳
 سرير) ٦۰۰(

 كربالء المقدسة انشاء جديد

مستش����فى ج�����امعي تعليم�����ي  .٤
عل��������������ى قطع���������������ة ارض 

  دونم) ۷(مساحتها 

 بابل انشاء جديد

مستش������������فى الجراح������������ات  .٥
 التخصصية التعليمي

 الديوانية انشاء جديد

عل������ى  ج������امعيمستش������فى  .٦
 دونم ۱۰۰مساحة 

 االنبار انشاء جديد

 

                                                           
 ۱٥/۱/۲۰۱۸في  ۱۷۸ قسم العقود الحكومية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  •
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 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 

حس����ب وح����دات س����كنية  تف����وق الملي����وني وح����دة س����كنية 

اص وتق���در مس���اهمة القط���اع الخ���خط���ة التنمي���ة الوطني���ة 

تق���ارب مس���اهمة و% .۸٥ف���ي تلبي���ة ه���ذه الحاج���ة بح���دود 

الثابت��ة  باألس��عار اإلجم��اليه��ذا القط��اع ف��ي الن��اتج المحل��ي 

 %).۷(يقارب  ما ۲۰۱٦لعام 

 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 

ان الهيئ���ة الوطني���ة م���ن البطال���ة ف���ي الع���راق و 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 ۲۲٤من مجموع  الجنوبية

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 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱٥  

      

 عدد الوحدات السكنية في كل محافظة

 السكنيةعدد الوحدات  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

 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱٦  

      

) 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 (الحكومي���ة  لعراقي���ةوبالتنس���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  اآلن تعل����نو

 :في الوقت الحاضر منها

 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 ( المراك�����ز التجاري�����ة والترفيهي�����ة 

 ).وشركة الحنظل الدولية اإلماراتية

 

  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۷  

      

28TP0Fاإلسكانالفرص االستثمارية المتاحة في قطاع 

• 

إس����������������م المش����������������روع  ت
 االستثماريالسكني 

مس���������احة االرض  المشروع موقع
المخصص��������������������ة 

 للمشروع

 المالحظات المحافظة

مجم���������������ع التاجي���������������ات   .۱
 السكني

 - بغداد دونم ۱۰۰ التاجيات

 ۲۷مقاطع���������ة  ۱/٤۰٦ مجمع سكني للموظفين  .۲
 حماميات

الج�������زء الجن�������وبي م�������ن  التاجي/بغداد دونم ۳۳
 ۲۰القطع��������ة وبمس��������احة 

دون���م تقريب���ا م���ن مس���احة 
الكلي���������ة  األرضقطع���������ة 
دون����م مج����اور  ۹۸البالغ����ة 

المجم������ع المخزن������ي ف������ي 
28TP1Fالتاجي

• 

المش����ت/بغ����داد دونم  ٥ مقاطعة ۳/۸۸۹۰ مجمع سكني للموظفين  .۳
 ل

مش������������مولة بالخ������������دمات 
ومج����اورة للش����ارع الع����ام 
ومج������������اورة للمن������������اطق 
الس�������كنية وقريب�������ة م�������ن 
الم�����������دارس والمراك�����������ز 

 الصحية واالسواق

مجم�����ع س�����كني لم�����وظفي   .٤
28TP2Fشركة تسويق النفط

• 
 ۲۳۰۰٥القطع�������������������ة 

 ۱۱/م
القطع���������������ة مج���������������اورة  بغداد دونم ۳٥

لش������ركة تس������ويق ال������نفط 
/ الك��������ائن ف��������ي زيون��������ة 

ع�����دد الوح�����دات الس�����كنية 
وح��������دة  ٤۰۰المقترح��������ة 

 ) عمودي(سكنية 

 مجمع سكني  .٥

 

 ٥م/ ۱/۱بعقوب�������������������ة 
 شرقي بعقوبة

 

مس�������������������������احات 
 مختلفة 

 - ديالى

                                                           
 ۸/۲/۲۰۱٦في  ۲۱۹٤ االعمار واالسكانحسب كتاب وزارة  •
 ٥/۱/۲۰۱۷ في  ٤٤ التجارةكتاب وزارة حسب  •
 ٥/۳/۲۰۱۷في  ۹٤٤شركة تسويق النفط المرقم / النفط حسب كتاب وزارة  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۸  

      

الخ��������������������������������������الص  ع سكني ممج  .٦
جدي������������دة  ٤۷م/٥٦٦۱

 األغوات 

 - ديالى دونم ٤٥

من����������دلي / بل����������دروز  مجمع سكني   .۷
  ۱۷م/ ٥۰/۲

 - ديالى دونم ۱٥۲

/ قزاني��������ة / بل��������دروز  مجمع سكني   .۸
۱۰/۷۱/۲۲  

 - ديالى دونم ۱٥۰

مجم��������������ع الناص��������������رية   .۹
 السكني

 - الناصرية دونم ۱۰۰ جزيرة كشمرة

مجم���������������ع ام الخي���������������ل   .۱۰
 السكني

 - الديوانية دونم  ۱٥ ام الخيل

مجم����������ع أب����������و مح����������ار   .۱۱
 السكني

 - السماوة دونم ۹۸ أبو محار

مجم����ع س����كني للم����وظفين   .۱۲
او معم����ل الب����ان او معم����ل 
 تعلي�������ب م��������واد غذائي��������ة

م�����ع ) زي�����ت او معج�����ون(
 .مركز 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 

بص���رة / الرئيس���ي عم���ارة 
ومج�������������اورة للمجم�������������ع 
المخزن�������ي ف�������ي ميس�������ان 

ك���م ع���ن  ۳وتبع���د بح���دود 
المراك�������������ز الص�������������حية 

 .والمدارس واالسواق
 ۱مجم��������������ع الص��������������بخ   .۱۳

 السكني
 - البصرة دونم ۱۰۰ أراضي الصبخ

 ۲مجم��������������ع الص��������������بخ   .۱٤
 السكني

 - البصرة دونم ۱۰۱ أراضي الصبخ

مجم����������ع القبــــلـــــــ����������ـة   .۱٥
 السكني

 - البصرة دونم  ۲ القبلة

مجم�������ع س�������كني إنش�������اء   .۱٦
تق��������������ديرات حس��������������ب (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )للمستثمر

/  ۱/۱٤الك����������������������وت 
نص������������������������������ف  ٤٦م

 الدجيلة

مش��������������روع ال��������������وطني  واسط دونم ۱۰۰۰
 لالسكان



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۱۹  

      

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۱۷
حس���������������ب (عم���������������ودي 

تق�������������ديرات الج�������������دوى 
 )االقتصادية للمستثمر

الص������������������������������������ويرة 
۳/۱۰۷۲۰  /

 الحسينية

المش������������روع ال������������وطني  واسط  دونم  ۲۱٤
 لالسكان

مجم��������ع س��������كني افق��������ي   .۱۸
تق��������������ديرات حس��������������ب (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )للمستثمر

 ٦/۹٤۰۹النعماني�������������ة 
 البغيلة 

 - واسط  دونم  ۷۲

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۱۹
حس���������������ب (عم���������������ودي 

تق�������������ديرات الج�������������دوى 
 )االقتصادية للمستثمر

 ۱/٥٦۰۰۹/الح��������������ي 
 جميلة /

المش������������روع ال������������وطني  واسط  دونم  ۲۰۰
 لالسكان

 ۱۱/مرك���������ز الحل���������ة  مجمع سكني   .۲۰
 ويسية 

 بلدية الحلة بابل دونم ۲۰

/ ناحي���������ة المش���������روع  مجمع سكني عمودي   .۲۱
 الجزيرة  ۳٦

 الحلةبلدية  بابل دونم ٥٦

 ٥/ ناحي�������ة المدحتي�������ة  مجمع سكني مختلط  .۲۲
 هور حجاب

 بلدية الحلة بابل دونم ٤۲

/  اإلس������كندريةناحي������ة  مجمع سكني عمودي  .۲۳
 هور الخان ۹

 بلدية الحلة بابل دونم ۳۰

موق�������ع المط�������ار س�������ابقاً   .۲٤
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

28TP3Fمجمع سكني  .۲٥

م  ۱۰۸/۳ •
 جيالوية ۱۷

 وزارة التربية بابل دونم ۱۷

28TP4Fمجمع سكني للموظفين  .۲٦

مقاطع���������������ة  ٥۷٥۱/۳ •
 جزيرة ٦۱

عل���ى طري���ق  القطع���ة تق���ع كربالء دونم ۲
نج����ف وخالي����ة  –ك����ربالء 

 .من الشواغل

                                                           
 ۹/۱/۲۰۱۷في  ۱۸٤۰ المديرية العامة للتخطيط التربوي/  التربيةكتاب وزارة حسب   •
 ٥/۱/۲۰۱۷في  ٤٤حسب كتاب وزارة التجارة  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۰  

      

 - كربالء دونم ۱۹٤ الجزيرة مجمع كربالء السكني  .۲۷

مجم������������ع بـــــــــــ������������ـلد   .۲۸
 السكني

ص������������������الح  دونم ٤۱ بلد/ تكريت
 الدين

متوق������ف حالي������اً كونه������ا  
 منطقة ساخنة 

ص������������������الح  دونم ٦۰ العوجة  مجمع سكني   .۲۹
 الدين

وح�����������دة س�����������كن  ۱۱۰۰
 عمودي 

ص������������������الح  دونم ۳٥ بيجي مجمع سكني  .۳۰
 الدين

- 

ص������������������الح  دونم ۷۰ قضاء سامراء مجمع سكني  .۳۱
 الدين 

وح�����������دة س�����������كن  ۱۲۰۰
 عمودي

ص����������������الح   دونم ۹۰ قضاء الطوز مجمع سكني   .۳۲
 الدين 

 سكن عمودي او افقي

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۳۳
حس��������������ب تق��������������ديرات (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )للمستثمر

م  ۲/۲۰القطع���������������������ة 
 بلدية كركوك ۳۷

 - كركوك دونم ۷٤۹

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۳٤
حس��������������ب تق��������������ديرات (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )للمستثمر

 ۹م ۱۳/۳القطع����������������ة 
خ�����������ارج التص�����������ميم 

 االساسي للمحافظة

 - كركوك دونم ٦۰

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۳٥
حس��������������ب تق��������������ديرات (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )للمستثمر

 ٥۳م ۹۷القطع���������������������ة
 بلدية كركوك

 - كركوك دونم ۲۲۳

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۳٦
حس��������������ب تق��������������ديرات (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )للمستثمر

 ۲٤م  ۲٥٥القطع�������������ة 
خ�����������ارج التص�����������ميم 

 االساسي للمحافظة

 - كركوك دونم ٥۰۰

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۳۷
حس��������������ب تق��������������ديرات (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )للمستثمر

 ۱۳/۳القطع�������������������������ة 
كوركج���������ال خ���������ارج 
التص��������ميم االساس��������ي 

 للمحافظة

 - كركوك دونم  ٥۰



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۱  

      

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۳۸
حس��������������ب تق��������������ديرات (

االقتص����������ادية الج����������دوى 
 )للمستثمر

 ۱۰۰/٥٦القطع�����������������ة 
س�����������يكانيان خ�����������ارج 
التص��������ميم االساس��������ي 

 للمحافظة

 - كركوك دونم ٤۷

إنش�������اء مجم�������ع س�������كني   .۳۹
حس��������������ب تق��������������ديرات (

الج����������دوى االقتص����������ادية 
 )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  .٤۰
 منطقة ساخنة

متوق�������ف حالي�������اً كونه�������ا  االنبار دونم ٥۰ حصوة الشامية مجمع االنبار السكني  .٤۱
 منطقة ساخنة

مجم����������ع خزن����������ة تب����������ة   .٤۲
 السكني

متوق�������ف حالي�������اً كونه�������ا  نينوى دونم ۲٦ الموصل
 منطقة ساخنة

مجم���������������ع ك���������������وكجلي   .٤۳
 السكني

متوق�������ف حالي�������اً كونه�������ا  نينوى دونم ٤٦ الموصل
 ساخنةمنطقة 

 

 

 

 
  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۲  

      

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع اإلسكان من قبل هيئات االستثمار

إس����������������م المش����������������روع  ت
 السكني االستثماري

مس�������������������������احة  موقع المشروع
االرض 

المخصص����������������ة 
 للمشروع

 المحافظة

مجم���������ع س���������كني م���������ع   .۱
خدمات�����ه ومرك�����ز ثق�����افي 

28TP5Fترفيهي

• 

 بغداد دونم ٥٥ بغداد/حي القادسية

مجم���������ع س���������كني م���������ع   .۲
 *خدماته

 بغداد دونم ٤٥ -

انشاء مجمع سكني   .۳
28TP6Fللموظفين

∗∗ 
 التاجي/بغداد دونم ۲۳ حماميات ۲۷مقاطعة  ٤۰٦/۱

انشاء عمارات سكنية   .٤
Pللموظفين

**
P  

 المشتل/بغداد دونم ٥ ۱٤مقاطعة  ۳/۸۸۹۰

طري������������ق النج������������ف والح������������زام  مجمع سكني   .٥
 ٦۱م/ ۳/٥۸۳۲۹ق/ األخضر

 كربالء المقدسة دونم ۱۹٤

طري������������ق النج������������ف والح������������زام  مجمع سكني  .٦
 ٦۱م/ ۳/٥۸۳۳۰ق/ األخضر

 كربالء المقدسة دونم ۱۷۰

انشاء مجمع سكني   .۷
 **للموظفين

 كربالء المقدسة دونم۲ الجزيرة ٦۱مقاطعة  ٥۷٥۱/۳

/ ناحي���������ة الش���������افعية / الديواني���������ة  مجمع سكني  .۸
 باسيات عام  ۲٥/۳۳۳۷قطعة 

 الديوانية  دونم  ۲۰

ج��������زء م��������ن / بلدي��������ة الديواني��������ة  مجمع سكني  .۹
م /  ٤/۱و ۸/۱و ۳/۱القطع��������������������ة 

 ام عباسيات ٥

 الديوانية  دونم  ۷۰

قطع�����������ة / مرك�����������ز المحافظ�����������ة  مجمع سكني   .۱۰
 التقية  ۳م/٤۷

 الديوانية  دونم  ۳۳٦

و ٥۰/٤/مرك���������������ز المحافظ���������������ة  مجمع سكني   .۱۱
 البو صالح  ۲م/ ٥۰/۱۰

 الديوانية  دونم  ۷۰

                                                           
 ۱٥/۱/۲۰۱۸في  ۱۷۸قسم العقود الحكومية المرقم / حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  •
 ۲۰/۲/۲۰۱۸في  ۸٤۹/ و.م/المرقم ف/ الدائرة االدارية والمالية / حسب كتاب وزارة التجارة  ∗∗



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲۳  

      

 قارذي  دونم  ۱۰۰ مركز الناصرية  مجمع سكني افقي  .۱۲

 ذي قار  دونم  ۱۳٥ مركز الناصرية  مجمع سكني افقي  .۱۳

مجم�����ع س�����كني لم�����وظفي   .۱٤
 شركة اور

 ذي قار  دونم  ۲ مركز الناصرية 

مجم�����ع س�����كني لم�����وظفي   .۱٥
 هيئة االستثمار

 ذي قار دونم  ۲۰ مركز الناصرية 

مجم�����ع س�����كني لم�����وظفي   .۱٦
 هيئة النزاهة 

 ذي قار  دونم  ۳ مركز الناصرية 

مجم�����ع س�����كني لم�����وظفي   .۱۷
مديري�������ة انت�������اج الطاق�������ة 

 الكهربائية 

 ذي قار دونم  ۱۱۹ مركز الناصرية

مجم�����ع س�����كني لم�����وظفي   .۱۸
 بلدية الناصرية 

 ذي قار دونم  ٦۸ مركز الناصرية

مجم�����ع س�����كني لم�����وظفي   .۱۹
 التخطيط العمراني 

 ذي قار  دونم  ٤ مركز الناصرية

 ذي قار  دونم  ۱٥۰ الرفاعي  مجمع سكني افقي  .۲۰

 ذي قار  دونم  ۲۳٤ الرفاعي  مجمع سكني عمودي   .۲۱

 ذي قار  دونم  ۱٦۰ الغراف  مجمع سكني افقي   .۲۲

 ذي قار دونم  ۱۰۰ الطار مجمع سكني افقي  .۲۳

 ذي قار  دونم  ۱۳٦ النصر  مجمع سكني افقي  .۲٤
 ميسان دونم  ۷۹ مركز قضاء المجر الكبير  انشاء مجمع سكني افقي   .۲٥

 ميسان دونم ۷۹ قضاء الميمونة انشاء مجمع سكني افقي   .۲٦

 ميسان دونم  ۳۲ ناحية العدل / قضاء الميمونة  انشاء مجمع سكني افقي   .۲۷

 ميسان دونم ٥۲ قضاء قلعة صالح انشاء مجمع سكني افقي   .۲۸

 ميسان دونم ۳۸ ناحية السالم/ قضاء الميمونة  انشاء مجمع سكني افقي   .۲۹



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲٤  

      

 ميسان دونم ۱٦ ناحية العزير انشاء مجمع سكني افقي   .۳۰

 ميسان دونم ۳۸ قضاء علي الشرقي انشاء مجمع سكني افقي   .۳۱

 ميسان دونم ٤٥ قضاء الكحالء انشاء مجمع سكني افقي   .۳۲

معلن (انشاء مجمع سكني   .۳۳
من قبل وزارة االعمار 

 ) واالسكان

 ميسان دونم ٤۰ مركز مدينة العمارة

سكني انشاء مجمع   .۳٤
للموظفين معلنة من قبل 

 وزارة التجارة

 ميسان دونم ۹ ٥م/ ۱۳٦۸/  ۱۰/العوفية 

انشاء مجمع سكني   .۳٥
 **للموظفين

 ميسان اولك  ۱٤دونم  ۹ ٥مقاطعة  ۱۰/۱۳٦۸

مجم����ع  س����كني مخص����ص   .۳٦
 لموظفي المحافظة

 الرباط الكبير ۲۳۹۳/۲
 

  ۱٥٥۱دونم و۳۲
 P۲م

مرك����ز  –محافظ���ة البص���رة 
 البصرة

 اراضي الصبخ ٦۲م۱/۱٦٥۰٥ سكنيمجمع    .۳۷
 

 دونم  ۱۰۰
 

مرك����ز  –محافظ���ة البص���رة 
 البصرة

 اراضي الصبخ ٦۲م۱/۱٦٥۰٦ مجمع  سكني  .۳۸
 

دونم  و    ۱۰۰
 اولك  ۸

 

خل������ف  –مرك������ز البص������رة 
 المدينة الرياضية

 مجمع  سكني  .۳۹
 

 اراضي الصبخ ٦۲م۱/۱٦٥۰۷
 

 دونم    ۸۹
 

خل������ف  –مرك������ز البص������رة 
 المدينة الرياضية

 سكنيمجمع    .٤۰
 

 القبلة ۱٤۷/۷۹٥
 

 دونم ۱۰
 

ق������رب  –مرك������ز البص������رة 
 ۱٤ش  – س����������احة س����������عد

مقاب���������ل جامع���������ة تم���������وز 
 البصرة

 جبيلة ۱مقاطعة   ۲۸٤/۱۰ مجمع  سكني  .٤۱
 

  دونم ۱٫٥
 

خل���ف به���و  -البص���رةمرك���ز 
اإلدارة المحلي�����������ة س�����������ابقا  

 )تايم سكوير حاليا (
 الخربطلية ۲م ٥۷/۳ مجمع  سكني  .٤۲

 
 البصرةمركز  دونم ۱۲



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۲٥  

      

و  دونم  ٥۰ كوت ۱۸٤۹/۱۸۷۳ مجمع  سكني  .٤۳
 ۲م۱٥۰۰

 الكوت -قضاء الزبير 

سفوان  ۱/٥٥جزء من القطعة  مجمع سكني  .٤٤
 الشمالية

ناحي�������ة  -قض�������اء الزبي�������ر  دونم  ۸۱
 سفوان الشمالية

مويلحات    ٦/۲/۱۰جزءمن القطعة   مجمع سكني  .٤٥
 الجنوبية

مويلح���ات   –قض���اء الزبي���ر  دونم  ۲۹٤۲
 الجنوبية

 دونم ۱٥ سفوان الشمالية٤۲۰جزء من القطعه موظفي بلدية سفوانسكن   .٤٦
 

ناحي�������ة  -قض�������اء الزبي�������ر 
 سفوان الشمالية

سفوان  ٥٦جزء من القطعة   تجاري+ سكني   .٤۷
 الشمالية

ناحي�������ة  -قض�������اء الزبي�������ر  دونم ۱۱۹
 سفوان الشمالية

 –قض���اء الزبي���ر  –البص���رة    دونم ۲۱ الذروية ۱۷مقاطعة  ۹/۱۱ مجمع  سكني  .٤۸
 طريق ام قصر –الذروية 

 االكوات  ۲۷قاطعة  م ۲/۳۷ سكن+ مشاريع خدمية   .٤۹
 

 –الش��������المجة  –البص��������رة  دونم  ٥۹۷
 الشارع الدولي

     ٦۱مقاطعة     ٦۱٤۲/۱القطعة  مجمع  سكني  .٥۰
 طالع الحمزة

 دونم ٥۰
 

قض�������اء اب�������و  –البص�������رة 
 طالع الحمزة–الخصيب 

دونم و  ۱٦ الحمزة   ٥۰مقاطعة   ۲٤۳القطعة  مجمع  سكني  .٥۱
 ۲م ۲۱٥۰
 

قض�������اء اب�������و  –البص�������رة 
الحم������������زة   –الخص������������يب 

 الفوق
مجمع سكني  خاص    .٥۲

لموظفي شركة نفط 
 الجنوب

 ۳۳۲۸و ۳۳۲٦و  ۳۳۲٤/ ۱۰
                     ۳۳۳۱و 

 البيبان ۲۸مقاطعة 

 دونم ۱۲۰۰
 

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة 
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥۳
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة  دونم ٤۳
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥٤
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

دونم و  ٦۱
 P۲م ۱٥۰۰

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة 
 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  دونم   ۹۰
 البيبان –العرب 
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جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥۸
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة  دونم   ٤۳
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٥۹
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة  دونم   ۱۰۰
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٦۰
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة  دونم  ٥٥
 البيبان –العرب 

جزء  من  القطعة   المرقمة  مجمع سكني  .٦۱
 البيبان ۲۸م    ۱/۳۳٦۳

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة  دونم   ۲٦
 البيبان –العرب 

مجمع سكني لموظفي   .٦۲
مديرية بلديات البصرة 

 ومديرية بلدية شط العرب

 البصرة  دونم ۸۰ البيبان ۲۸مقاطعة   ۳/٥۹٥

ي لموظفي مجمع سكن  .٦۳
مديرية بلديات البصرة 

 مديرية بلدية شط العربو

 االكوات ۲۷مقاطعة   ۲۳۸۸/۳۷
 االكوات ۲۷مقاطعة   ۲۳۹۲/۳۷
 االكوات ۲۷مقاطعة   ۲۳۹۳/۳۷
 االكوات ۲۷مقاطعة   ۳۷/۲۳۹٤

دونم و  ۹٤
 P۲م ۱٥٥٥

قض�������اء ش�������ط  –البص�������رة 
 البيبان –العرب 

 البصرة دونم  ۳۰ القبلة  ۳۹٤۸/۸۲۷ خدمات + مجمع سكني   .٦٤

انشاء مجمع سكني   .٦٥
 **للموظفين

 البصرة دونم  ۱۹ الرباط الكبير ٦/۲

 بابل دونم ۳۲٤ مركز المحافظة  *سكنية مجمعات انشاء  .٦٦
٦۷.  

 مدينة الحبانية الجديدة
ناحية الحبانية على ساحل  –االنبار 

 بحيرة الحبانية
 الحبانية/ االنبار دونم ۰۰۰،۱٦

٦۸.  
 المجمع السكني في راوه

داخل حدود البلدية  –قضاء راوه 
 ضمن التوسع الجديد للقضاء

 راوه/ االنبار دونم ۹۰

٦۹.  

 مجمع سكني في الرمادي

كم االرض  ۱۸منطقة   -الرمادي 
الواقعة بين الطريق السريع والقديم 

م  ۸۳/۳۳٥۹٦على القطعة المرقمة 
 حصوة الشامية  ٤۷

 الرمادي/االنبار دونم ٤۰٥

۷۰.  
 مجمع سكني في الرمادي

منطقة الدواجن سابقاً  –الرمادي 
ضمن التوسع الجديد لمدينة الرمادي 

 ) جنوب جامعة االنبار ( جنوباً 
 الرمادي/ االنبار دونم ۸۰۰۰

۷۱.  
 مجمع سكني في حديثة

قضاء حديثة القطعة رقم 
 ۳ك  ۲۳م  ۱۷۸/۱٥۱۷۰

 حديثة/ االنبار دونم  ۱۰۰
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 الصقالوية /االنبار دونم ۳٥ سديرة ابو ۱٥ م الصقالوية ناحية الصقالوية في سكني مجمع  .۷۲

 الرمادي/ االنبار ۲م ۹۹۹٤۱ الحي الصناعي –قضاء الرمادي   عمودي سكن   .۷۳

۷٤.  
 مدينة الفلوجة الجديدة 

القطعة المرقمة  –قضاء الفلوجة 
 النعيمية  ۲م ) ٥٤/٦۸۷۷(

 الفلوجة/ االنبار دونم ۳،۰۰۰

انشاء مجمع  قطعة ارض .۷۰
28TP7Fسكني لموظفي المديرية

• 
 نبارالا دونم ٤۰ حصوة الشامية ٤۷م ۸۳/۲۷٤۳۰

 واسط دونم ٥ داموك ۲۹م ۱/٥۷۹٤ *انشاء مجمع سكني .۷۱

 الديوانية دونم ٥ ام الخيل ۱م ٤/۳٤۱۱ *مجمع سكني .۷۲

 

 

 

                                                           
 ۲۱/۱/۲۰۱۸في  ۱٤٤حسب كتاب وزارة الشباب والرياضة المرقم  •
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 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 

 أن��واعتتط��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 يمت���از  األرضاس���تعماالت 

واالس���تثمار )  واألجنب���يالعراق���ي ( ه���ذا القط���اع بمس���احة واس���عة بمس���اهمة القط���اع الخ���اص 

 اإلجم���اليف���ي تنفي���ذ وتش���غيل العدي���د م���ن مش���اريعه، ويس���اهم ه���ذا القط���اع ف���ي الن���اتج المحل���ي 

د خط����ط الع����راق لالس����تفادة م����ن موقع����ه وق����%) ۷،۷( بح����دود ۲۰۱٦الثابت����ة لع����ام  باألس����عار

وال����ذي ) الب����ري والبح����ري والج����وي( أنواع����هالجغراف����ي ف����ي تط����وير ه����ذا القط����اع بمختل����ف 

التجاري���ة الدولي���ة  األعم���السيس���اعد ف���ي تحقي���ق النم���و االقتص���ادي وخل���ق ف���رص كبي���رة ف���ي 

  إل���ى م��ا ت��م تط��وير البن��ى التحتي��ة المرافق��ة له��ذا القط��اع وه��و م��ا س��يؤدي بالنتيج��ة إذاخاص��ة 

 .للمواطنين والمستخدمين كافة أفضلوتقديم خدمات  اإليراداتتنويع 
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 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع النقل

 اوالً: الشركة العامة لسكك الحديد

 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(

عدد 

 الخطوط

اإلشارات 

 واالتصاالت

الحمولة 

 المحورية

 )مليون(مجموع النقل  السرعة )كم/ساعة(
 الكلفة التخمينية )التقديرية( 

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر(

المدة 

المطلوبة 

إلنشاء 

 المشروع
 البضائع المسافرين

 المسافرين

 /مسافر

 البضائع

 /طن
 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

1 
 الخط الدائري 

 حول مدينة بغداد

ماان قبال الشااركة  1982التصااميم التفصايلية معاادة سانة 

االستشارية اإليطالية )ساوتكني(.. طاول المساار الادائري 

( كم والطاول الكلاي للمساار 112)الحلقي( المزدوج هو )

 ( كم.284الرئيسي والخطوط الفرعية )

 خليط 284
ERTMS 

/ Level 2 
 2430 2000 430 46 23 140 200 طن 25

خمسة 

 سنوات

 فاو -بصرة  2
تاام دعااداد التصاااميم التفصاايلية للمشااروع حااديثاً ماان قباال 

 الشركة االستشارية األلمانية )دورش كروب(.
 مزدوج 100

ERTMS 

/ Level 

2/1 

 1710 1410 300 70 1 100 140 طن 25
ثالثة 

 سنوات

3 

-خط سكة حديد )بغداد

البصرة( -العمارة-الكوت

-الفرعي )الكوتوالخط 

 ام قصر(-الناصرية

قديمااة ومفقاااود الكثياار من ااا وهاااي التصاااميم التفصاايلية 

معدة من قبل الشركة االستشارية البريطانياة )هندرساون 

 -الكااوت -، الخااط الرئيسااي )بغااداد 1982هيااو(ز( عااام 

( كااام مااازدوج والخاااط الفرعاااي 504البصااارة( )-العماااارة

(كاام 406)ام قصاار( بطااول -الشااعيبة-الناصاارية-)الكااوت

مزدوج ، ويتطلب تحديث التصااميم التفصايلية ، ويتطلاب 

  اعداد دراسة (دوى اقتصادية للمشروع.

            

4 
 -نجف  -كربالء  -مسيب 

 سماوة

التصااااميم التفصااايلية األصااالية بعااادت مااان قبااال الشاااركة 

وبعياااد  1982االستشاااارية اإليطالياااة )ساااوتكني( عاااام 

حاااديثاً مااان قبااال الشاااركة تحاااديث التصااااميم التفصااايلية 

 االستشارية اإليطالية )ديتال فير(.

 مزدوج 228
ERTMS 

/ Level 2 
 3150 2400 750 2 6 140 250 طن 25

ثالثة 

 سنوات

5 
 -زاخو  -دهوك  -موصل 

 تركيا

التصااااميم التفصااايلية األصااالية بعااادت مااان قبااال الشاااركة 

 1982االستشارية البريطانية )هندرساون هياو(ز( عاام 

التصاااميم التفصاايلية (اريااة ماان قباال مجموعااة وتحااديث 

الشااركات االستشااارية الجيكيااة )بي كااي بااي( و )سااي زد 

 كروب( و )باور بوفس(.

 مزدوج 160
ERTMS 

/ Level 2 
 2607 2157 450 55 1 140 200 طن 25

ثالثة 

 سنوات

  

                                                           
   15/1/8201في  6412حسب كتاب وزارة النقل 
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 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(

عدد 

 الخطوط

اإلشارات 

 واالتصاالت

الحمولة 

المحور

 ية

 السرعة )كم/ساعة(
مجموع النقل 

 )مليون(

 الكلفة التخمينية )التقديرية( 

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر(

المدة 

المطلوبة 

إلنشاء 

 البضائع المسافرين المشروع
 المسافرين

 /مسافر

 البضائع

 /طن
 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

6 

 –بعقوباااااااة  –)بغاااااااداد 

 –بربياااااااال  –كركااااااااوك 

موصل( والخط الفرعاي 

 –التااااابع لااااة )بعقوبااااة 

 –المنذريااااة  –خااااانقين 

 ديران(

التصاميم التفصيلية األصلية بعدت من قبل الشاركة 

 1982االستشااااارية الفرنسااااية )سااااوفريل( عااااام 

وتحديث التصاميم التفصيلية (ارية من قبل الشركة 

كااااروب(.. طااااول االستشااااارية الجيكيااااة )سااااي زد 

( كام والخطاوط 455الخطوط الرئيسية المزدو(اة )

( كم.. الطول الكلاي 200المفردة القابلة لالزدواج )

للمسااااار الرئيسااااي الماااازدوج والخطااااوط الفرعيااااة 

( كم 700الرئيسية والخطوط الفرعية يتراوح من )

 ( كم.750دلى )

 خليط 700
ERTMS 

/ Level 2 
 8650 7000 1650 20 6 140 250 طن 25

سبعة 

 سنوات

 سليمانية –كركوك  7
تم دعاداد التصااميم التفصايلية للمشاروع حاديثاً مان 

 قبل الشركة االستشارية )موزر بوتوماتيكا(.
120 

مفرد قابل 

 لالزدواج

ERTMS 

/ Level 2 
 3350 3000 350 6 2 140 200 طن 25

خمسة 

سنوات 

 ونصف

 كربالء –رمادي  8

مان  1982لية األصلية معادة عاام يصالتصاميم التف

قباال الشااركة االستشااارية اإليطاليااة )سااوتكني( وتاام 

تحديث التصاميم التفصايلية حاديثاً مان قبال الشاركة 

 )دورش كروب(. األلمانيةاالستشارية 

 مزدوج 133
ERTMS 

/ Level 2 
 1900 1500 400 36 3 140 250 طن 25

ثالثة 

 سنوات
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 التفاصيل اسم المشروع ت
 الطول

 )كم(

عدد 

 الخطوط

اإلشارات 

 واالتصاالت

الحمولة 

المحور

 ية

 السرعة )كم/ساعة(
مجموع النقل 

 )مليون(

 الكلفة التخمينية )التقديرية( 

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر(

المدة 

المطلوبة 

إلنشاء 

 المشروع
 البضائع المسافرين

 المسافرين

 /مسافر

 البضائع

 /طن
 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

9 

الاااااربط الساااااككي باااااين 

العااااارار واألردن )مااااان 

مفاااااارر الرطبااااااة دلااااااى 

 طريبيل(

تم دعاداد التصااميم التفصايلية للمشاروع حاديثاً مان 

 قبل الشركة االستشارية األلمانية )دورش كروب(. 
400 

مفرد قابل 

 لالزدواج

ERTMS 

/ Level 2 
 4050 4000 50 12 3 140 250 طن 25

خمسة 

 سنوات

10 
المربد  –زبير  –شعيبة 

 الكويت –صفوان  –

تم دعاداد التصااميم التفصايلية للمشاروع حاديثاً مان 

قباال الشااركة االستشااارية اإليطاليااة )ديتااال فياار(.. 

طااول هااذا المشااروع ساايعتمد علااى تنفيااذ المشاااريع 

( 14المساتقبلية األخاارى وقاد يكااون الطاول الكلااي )

كاام فقااط ماان محطااة المربااد دلااى صاافوان/ الحديااد 

 ة(.الكويتي

 مزدوج 52
ERTMS 

/ Level 2 
 650 500 150 20 2 140 250 طن 25

ثالثة 

 سنوات

 بعقوبة –كوت  11
ال تو(ااد تصاااميم بو وثااائة سااابقة عاان المشااروع.. 

 يتطلب دعداد تصاميم تفصيلية (ديدة.
 مزدوج 250

ERTMS 

/ Level 2 
 3750 3000 750 20 6 140 250 طن 25

بربعة 

 سنوات

12 
النجف(  –خط )كربالء 

 المعلة

)مشروع (ديد غير مباشر بة( يكون مساار القطاار 

اعلى الجزرات الوسطية بين الطرية العام )الاذاهب 

 باتجاه النجف( والطرية الخدمي

 - - - - - - - - - - مزدوج 70
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 قطار بغداد المعلق. 13

 مقترح انشاء مشروع حيوي وذات مردودات مالية جيدة والمعد من قبل شركة الستوم الفرنسية التفاصيل/ 

 مليار دوالر 1.5 الكلفة التخمينية للمشروع :

 سنوات  5 مدة التنفيذ :

 يساهم في حل ازمة االختناقات المرورية وتحسين الواقع الخدمي في محافظة بغداد هدف المشروع:

 التنفيذ في مناطق بغدادمراحل وأماكن وخطوط 

 محطة داخلية مرورا بنهر دجلة . 12كم بين الكاظمية ومدينة الصدر مرورا بالشعب وتتضمن  15.5المرحلة االولى طولها  .1

 كم بين المحطة العالمية في العالوي وحي العطيفية وتتضمن محطتين داخليتين. 4.45. المرحلة الثانية طولها 2
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 المنشأة العامة للطيران المدني العراقي: ثانياً 
مساحة  رقم القطعة والمقاطعة الموقع الجغرافي اسم المشروع اسم التشكيل ت

 المشروع
الكلفة 

 التخمينية
مدة 

التنفيذ 
 المتوقعة

 المالحظات

۱ 

 المنشأة العامة
 للطيران المدني

) خم����س(إنش����اء فن����دق  )۱
 نج��������������������������������������������وم 

 .في مطار بغداد الدولي

مطار بغداد / بغداد 
 الدولي

 )۳۳(قطعة رقم 

 السويب) ۱۷(مقاطعة 

۱۷۰۰۰ 
 متر مربع

قطع��ة األرض مملوك��ة للدول��ة ومخصص��ة إل��ى -- -- 
 المنشأة العامة للطيران المدني

إنش����اء مرك����ز ص����يانة  )۲
وتش���������غيل وت���������دريب 

والم����وظفين الطي����ارين 
 .الجويين

مطار بغداد / بغداد 
 الدولي

 ) ۳۰/۱۰۸(قطعة 

 السويب) ۱۷(مقاطعة 

۱۰۰۰۰ 
 متر مربع

يعتب��ر ه��ذا المش��روع تنم��وي وتط��ويري يرف��د *   
الجان��ب العراق��ي بالع��املين ف��ي مج��ال الطي��ران 

 .بصورة عامة
 )وزارة المالية(قطعة األرض ملك صرف * 

مترو داخل�ي ف�ي مط�ار  )۳
 .الدوليبغداد 

مطار بغداد / بغداد 
 الدولي

مسار المشروع يمر بـ 
 قطعة أرض ) ۱۸(

يقدم هذا المشروع خدمة للمسافرين م�ن خ�الل * -- -- -- 
تسهيل دخولهم وخروجهم من المطار وبتوقيت 

 .قياسي بدون أي تأخير
يكون انط�الق مس�ار المت�رو م�ن س�احة عب�اس * 

ي بن فرناس وصوالً إلى صاالت المس�افرين ف�
 .المطار

إنش���اء مجم���ع متكام���ل  )٤
 –تج�����اري (الخ�����دمات 

 ).سكني –سياحي 

مطار / البصرة 
 البصرة الدولي

قطعة رقم 
)۱۳/۷۷۱٥( 

الطوبه ) ٤۲(مقاطعة 
 والنخيله

قطع��ة األرض مل��ك ص��رف وتق��ع ف��ي الجان��ب * -- --  دونم ۱۰۰
خارج (الجنوبي الشرقي لمطار البصرة الدولي 

 ).السياج األمني
اس���تخدام المجم���ع كمق���رات للش���ركات يمك���ن * 

األجنبية العاملة بالعراق في مختل�ف القطاع�ات 
 .وخصوصاً في قطاعي النفط والغاز
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تأهي���ل وتط���وير مط���ار ) ٥
 الموصل الدولي

مطار / نينوى 
 الموصل الدولي

 --٤۰۰۰  
 متر مربع

۱۲٦ 
 مليار دينار

 ۲۰۱٤القيم����ة التقديري����ة للوح����دة قب����ل ع����ام * -- 
مائ�������ة وعش�������رون ) ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(

 .مليار دينار
مجموع التكلف�ة التقديري�ة للوح�دات المتض�ررة * 
مائ�������ة وعش�������رون ) ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(

 .مليار دينار
القيم�������ة التقديري�������ة لآلث�������اث والموج�������ودات * 

) ۳٫۷۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰(المتض��ررة قب��ل األزم��ة 
 .ثالثة مليارات وسبعمائة وثالثة مليون دينار

 %).٤۰(ضرر كامل أكثر من : نوع الضرر
 الشركة العامة ۲

للخطوط الجوية 
 العراقية

) خم���س(إنش���اء فن���دق  )۱
 نج������������������������������������������وم 
في مح�يط مط�ار بغ�داد 

 الدولي
 
 

مطار بغداد / بغداد
 الدولي

 )۹/۱۰(قطعة رقم 

 السويب) ۱۷(مقاطعة 

۱٥۰۰۰  
 متر مربع

)٥۰ ( 
مليون 
 دوالر

 قطعة األرض ملك صرف للشركة-- 

مجم���ع إنش���اء م���ول أو  )۲
 تجاري

 ۱۰۰۰ )۲۰/۱(قطعة رقم  البتاوين/ بغداد
 متر مربع

)۲۰ ( 
مليون 
 دوالر

 قطعة األرض ملك صرف للشركة-- 

 الشركة العامة  ۳
لتنفيذ مشاريع 

 النقل

 ۱۰ دونم ۱۰--  محافظة بغداد .إنشاء معمل إسفلت )۱
 مليار دينار

إنت��اج م��ادة اإلس��فلت وتجهي��زه لمش��اريع : اله��دف سنتان
النق��ل وال��وزارات األخ��رى ف��ي محافظ��ة وزارة 

 .بغداد والمناطق المحيطة بها
 ساعة/طن) ۱۸۰-۱۲۰: (الطاقة اإلنتاجية
 سنة) ۱٥: (العمر اإلنتاجي

مب��اني غي��ر س��كنية، مك��ائن : (مكون��ات المش��روع
 ).ومعدات، سيارات ذات مواصفات خاصة
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إنشاء معمل للكونكريت  )۲
 .الجاهز

 )۱۰/۳۰(قطعة  أبي غريب/ بغداد 

) ۱٤(مقاطعة 
 عكركوف

 ۹ دونم ٤٫۸
 مليار دينار

إنتاج مادة الكونكريت وتجهي�زه لمش�اريع : الهدف سنتان
وزارة النق��ل وال��وزارات األخ��رى ف��ي محافظ��ة 

 .بغداد والمناطق المحيطة بها
 .ساعة/متر مكعب) ۹۰: (الطاقة اإلنتاجية
 .سنة) ۱٥: (العمر اإلنتاجي

ر س��كنية، مك��ائن مب��اني غي��: (مكون��ات المش��روع
 ).ومعدات

 الشركة العامة  ٤
للسكك الحديد 

 العراقية

+ م�ول + فندق (إنشاء  )۱
ك�راج للس�يارات متع�دد 

ش���������قق + الطواب���������ق 
 ).سكنية

منطقة / بغداد
 العالوي

قطع�������������ة رق�������������م  )۱
/ مقاطع���ة) ٤۰۰/۱(

 كرادة مريم
ج����زء م����ن القطع����ة  )۲

/ مقاطع���������ة) ٥٥۷(
 كرادة مريم

۱( ۱۲ 
 دونم

 
۲( ۲۱ 

 دونم 

 .ملك صرف قطعة األرض-- -- 

مجمع / بغداد .إنشاء مجمع سكني )۲
 اليوسفية

 .قطعة األرض ملك صرف-- --  دونم ۳٦۰-- 

المحافظات  .مجموعة أراضي )۳
 الجنوبية 

بابل ، المثنى ، (
 )البصرة

 ).ملك صرف(جميع قطع األراضي * -- -- -- -- 
يمك��ن عرض��ها كف��رص اس��تثمارية ألغ��راض * 

ك���الً حس���ب ) تجاري���ة ، ص���ناعية ، زراعي���ة(
 .موقعها
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 قطاع الصنــــــاعة والمعادن -7

يعددددق اع اددددعي اع دددداع ا دددددا اععدددد ا  ا ددددق 

ابددد ك نات دددعص ا غي دددعف ي ددد  اعا ادددا   عي ددد  

 األسعسددددد ة اع ك ددددد ة اعمعدددددعف   ة كارة اع ددددداع 

ددددددددا اععددددددد ا    عيمدددددددق  ةاع ددددددداع   ةعلس عسددددددد

 شدددت ت   ع يددد  ا سدددي معر  لددد   إسدددي ا  ت ع  ع

اعيددددددا  اددددددع ع غددددددع ت   اإلرشددددددعفيةعلخاددددددت  

 ددددقي   إ  دددعاعمعدددقم كمددددع  2006ا سدددي معر ععددددع  

  سددددددددع  عياتي  ددددددددع  ةاعشدددددددد كعص اع اتن دددددددد

بع سدددي معر ب  دددة  ةبععيعدددع   ندددت اعت دددعص اع اي ددد

 غددددق  ددددقفص  ددددقة نشددددعريت  أفا  ددددعردددددت ك ددددع ة 

اص   يددددددر  دددددد    ي  ددددددع  دددددد   ا سددددددي معر

 ةاعددددتكار هسدددد مع  ا  عددددق   دددد  إع  ددددع األ ا  ددددة

 . ةا سي معري  األ ظمةن  اع تا ق  ةنتمت 

 1997عسددددددداة  22ي كددددددد  اع دددددددع ت  رغددددددد  

 إ ددددددعفة لدددددد   ةاعخددددددعر بععشدددددد كعص اع اتن دددددد

س أعددددد  ة اعمسددددديخقن ة  دددددص اعم دددددع ت اع ع مدددددأ 

 بععدددددق تم بع  عغ دددددعص ندددددت ة يسدددددما اع دددددع ت  علشددددد كعص اع اتن ددددد ةاعمدددددعم  عخ ددددد اص  ع ددددد

 اددر نددت غددع ت  ا سددي معر رغدد   إعدد  ا ددع  اإل يددع بمت ددر ا  عغ ددعص   عسدد   أ ع ددرنسددي م ي  

ددددا  ددد ا  األ ا  دددةنددد    دددع  شدددت ت ا سدددي معر كمدددع ا ددد  ي مدددا ا سدددي معراص  2006ععدددع   13

 بل دددس  سددد ة نسدددع مة اع ادددعي اع ددداع ا ددددا  .األ ددد  اع ادددعي نددد  اع اع دددعص ا غي دددعفية 

 .(%1ي عر  ) نع 2016ع عبية عساة ا عألسععرب اإل مععااعاع ج اعم لا 

ب   دددددعنج  مدددددت  عمددددداا  2005 اعمعدددددعف  ددددددا  دددددع   ةع دددددق ا ال دددددس  كارة اع ددددداع 

عيشدددت ت ا سدددي معر  اإل يدددع  ا  عغ دددعص   عسددد   ةسددد ش نشدددعريت نشدددي كأاعيددد ا  ا  اع دددق  بي

  شدددد  ص   إفارة  ددددص أاعي إ ددددعفةدددددا  دددد ا اع اددددعي   ددددع ييددددتع  اعمسددددي م   م ددددت  مل ددددعص 

ن عبددص  ةن  ددت  ا سددي معر اعمادد    ندد  غ ددص اعددتكار إ ددعراعم ددات  لدد     يدد  اعخع ددة دددا 

 عددق  اعمسددي م   ةسددا 20اعدد  15ندد   ةاعدد ي يددي  ا تددعكه  ددمم ديدد ه ن ددقف اإل يددع ندد   ة  دد

 أ  ةاعمعددددقاص اعمت ددددتف إ ددددم   ددددص اعم ددددع ت  دددد    يدددد  أ  إ ددددعفةدددددا اغيدددد ا   ةاع  يدددد
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شدددد ياع دددددع م    ددددت  بي  يددددق اعمسددددي م ي   ة  ددددع  اددددت  اعددددتكار ة  ك ددددر نعددددقاص  قيددددق

 إعددد  ةشددد  اص اعدددق تم عل ددد   اع ا دددأدضدددم  ددد  نسدددع ق  ع ددددا     دددر   ةبعع  ع دددعص اعميع ددد

 نتاغت اعم اعص.

 غددددق  ضددددماس اعياددددتراص دددددا اعمتددددعم اعمدددد كتر     مددددع علم ي  ددددعص عل ددددق ندددد   تدددد  

اعيددددا  ةاعشددددعنل اإل ددددم عصندددد   ةاعم لددددا  اددددمع    ندددد اإل يددددع اعددددتارفاص  لعدددد  عيع يدددد  

عمسددددي معر  إ ددددعر ا ددددص  معيددددة ن ددددععا اعمسددددي م ي  بشدددداص اك دددد    سددددع ق  لدددد   دددد ع ة 

 بإ ددددم  ةنتمت ددددة اعم ي  ددددعص اعميع لدددد أ  ندددد  اعميتغددددت  ةاعمسدددديقا  علمتسسددددعص اع اتن دددد

  دددص  ددد ا اع ادددعي بدددص سددد ايج  ا دددع  عغدددعص أ  إ دددعفة إعددد اع ادددعي اع ددداع ا عددد   دددتفي د ددد  

 ة. اعمت تف ةاع ع ت   األ اع   ع ي   ةقيق  إ يع  ة

 يميلددد  اععددد ا   عع دددعم  ددداع عص نيات دددة     دددة  س  لدددة ن دددص نععندددص اعسدددتعف   تم دددت 

 اععقيددددق ي   ددددع  ندددد    األسددددمقةاععتددددمص  كدددد ع  اع دددداع عص اعق ا  ددددة  اع ي  ك م ع يددددة 

ع اتنددددة اعمتنددددص ا   لعددددر اعمشددددعريت اعمملتكددددة علق عددددة ف رام ن مددددع دددددا  ت  دددد  كددددم ندددد  ا

نددددد   ةسلسدددددل إ ددددد ا  اع ددددداع ة اعخع دددددة بععمايتدددددعص  اعخدددددقنعص اعمالتبدددددة ددددددا ادددددت  

عمر  ددددددع  بمسدددددديت   ة اعيت  ددددددعص ا سددددددي معري  اإلفاريلاص اعاددددددعبت اع اددددددا  اإل ددددددم عص

 . إ يع  ع أفا  ع

شدددد كة  عنددددة  يددددتكي  لدددد  نخيلدددد   72ندددد   أك دددد   ميلدددد   كارة اع دددداع ة  اعمعددددعف  

 :اع اع عص   سر اعتق م اعيععا

 عدد الشركات اسم القطاع

 28 قطاع الهندسية 

 18 والغذائية الكيميائيةقطاع 

 6 اإلنشائيةقطاع 

 7 قطاع النسيجية

 4 قطاع الخدمات

 9 اخرى

 72 المجموع 

 

                                                           
  21/2/2015في  4571حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن / دائرة االستثمارات ذو العدد 
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 اعيعع ة : عألس ع  ا  ايلر   ه اعش كعص  عمص باعغة نيق  ة 

ديدددد ة  إعددد ايل  دددع يعدددتف  إ ،   دددع  اإل يع  ددددة.غدددق  اعمادددع    اعمعدددقاص  اعخادددت  1

 اعس ع اعص  اع مع  اعص ن  اع    اعمعاا .

 .  عمص بيااتعت  ع غقيمة    تاكر اعي ق  اع ع ص دا اع اعي اع اع ا .2

   بع  ة.ععاعغة اعاب  ن  اعمععنص  .  ق  غقرة اعش اة اعت ا ة  ل     يق اعا 3

ددددا  دددق   األسددد . ا  يدددع  اعسدددت  اعم لدددا  لددد  اعمايتدددعص اعمسددديترفة نمدددع كدددع  عددد  4

 ناعدسة اعمايتعص اعت ا ة بأسععر اعست   ك ع  اعات  ة .

  ددص   اددتي  ايلددر  دد ه أ باددع ام  لدد  لعدد    اددس  كارة اع دداع ة  اعمعددعف   اددة عي

 .  األ ا ااعش كعص ن   مم اعمشعركة نت اع اعي اعخعر اعع با 

 

 دور الحكومة في القطاع الصناعي

شددد كعص نسدددع مة  إعددد   تيل دددع  أ  يتددد   كارة اع ددداع ة  اعمعدددعف  عيأ  دددص شددد كع  ع 

 عندددة ا   ع دددة  غدددق   ادددس نتمت دددة نل دددعص اسدددي معرية عددد ع   ددد ه اعشددد كعص 

  أ  ل دددع إل دددعفة دددقف نددد  اعمسدددي م ي   إعددد  لددد  اعمسدددي م ي  نا دددع ندددع أ  دددص بعع عدددص 

اعمعددددقم دددددا  2006عسدددداة  13 غددددق سددددع    ددددق ر غددددع ت  ا سددددي معر رغدددد    شدددد  ل ع 

 . ع ي    ا ا  تعه

 أ  دددص اعشدد كعص اعععندددة  إ ددعفةاع ع ت  ددة اعيددا   اددد   مل ددة  األ ددد  لخددا  إ  يمادد  

 : اآل  ةغع ت  ا سي معر بعع تا     إع  بعإلاعدةاعمملتكة علق عة 

 دلالمع 1997لسنة  22قانون الشركات العامة رقم 

يدددداظ   دددد ا اع ددددع ت   مددددص اعشدددد كعص اعععنددددة اعمملتكددددة علق عددددة   ددددع  سددددما اعمددددعفة  

اعشدددد اكة نددددت شدددد كة  أ ( نادددد  علشدددد كة اعععنددددة اعمملتكددددة علق عددددة بععمشددددعركة 15/3)

اع دددع ت ا  األسدددعسعيا  ددد   مدددص ادددم  أ شددداي ع فا دددص اععددد ا  بع  يمدددعف  لددد   أ ا  دددة

اع دددد  علشدددد كعص  أ ادددد  عع ددددتف نشددددعركة اددددم  غددددع ت  اعشدددد كعص اعععنددددة اعدددد ي

لاص  مغدددة  أ مدددعمعيا  ددد    األ ا  دددةعلمشدددعركة ندددت اعشددد كعص  اعمتسسدددعص اعع ب دددة 

 اعش كة فا ص اعع ا . بأ قاف

 شدددد  ل ع ندددت اع اددددعي  أ   ل دددع أ  ددد  شدددمتم نشددددعريت اع ادددعي اععددددع  اعميععغدددق  لدددد   

  اعخددددعر  اعمخدددديل  باعدددددة اعم ايددددع  اعضددددمع عص اعددددتارفة دددددا غددددع ت  ا سددددي معر رغدددد

 2006عسدددداة  13ع ددددع ت  ا سددددي معر رغدددد   األ م)غددددع ت  اعيعددددقيص  2006( عسدددداة 13)
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(  اع دددددع ت  يسددددد ي  لددددد  32 دددددا )اعمدددددعفة  إعددددد / (  اعيدددددا أاددددد  س 6)اعمدددددعفة 

 اعمشعريت اعيا    اعيععغق  ل  ع غ ص   عل   ا اع ع ت .

 

 دلالمع 1997لسنة  21ن الشركات رقم قانو

علشددد كعص اعم دددق فة اعمسدددت ع ة  شدددا ص نشدددعريت  (8ييددد ا  ددد ا اع دددع ت  ددددا اعمدددعفة )

 ن  أس   رأس اعمعم. %25 سع   د  ع اعق عة بأغص ن  
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لمشااااااااربع الوااعاااااااة لاااااااو ارل الصاااااااناعة والمعاااااااادن والمعرو اااااااة ك ااااااار  ا

 هيل والمشاربع الجدبدل( :أاسوثماربة )مشاربع الو

 ةةةةة   قوةةةةةر كقةةةةةقق اع ةةةةةرا    ةةةةة  اعقطةةةةة   اع ةةةةة    االسةةةةة    رإن طريقةةةةة       
عساةةةة   22/  ع ةةة من  ةةةن اةةة اقن اع ةةةر  م اع   ةةة  راةةةة  15إعةةةل اع ةةة ق    اسةةة ا قا
اعةةةةةةقارق  وةةةةةة   ن ال  يةةةةةة  اماع  ةةةةةةقإلم قن ش  ةةةةةة ن  ةةةةةة قإل  ةةةةةة   اع قةةةةةةقق  1997
 / بن.33ن ق  قيال ه اع  ق   13راة    االس    را اقن 

 

اعميع دددة عدددق   كارة اع ددداع ة  اعمعدددعف  نتك دددة  دددق م ي ددد   اع ددد ر ا سدددي معرية  أف دددعه

 سددر  ددتي اعمشدد  ي    ي ددة ا سددي معر  اعم عدظددة اعيددا ي ددت د  ددع  لدد  أسددعس اعمشددعركة 

بععاسددددد ة عمشدددددعريت اعيأ  دددددص،  ا سدددددي معر  اإل يع  دددددة كيدددددعفة اعاعغدددددعص   اإل يدددددع  بدددددعإلفارة

 1اعم عش  بععاس ة علمشعريت اعتقيقة  كمع يأ ا:

 

 اسم المعمل ت
 الشركة العامة

مبلغ االسوثمار  االسوثمارنوع 

 المطلوب

 المحافظة

 ن ات ابا ي ير عمع ع    .1

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

 عل اع عص اع  ا  ة

 ب قاف -  أ  ص   اتي 

 بعبص ف  ر 19000000  أ  ص   اتي  ن ات اعاشع  اعقكسي ي   .2

 ب قاف -  أ  ص   اتي  ن ات اع عرابا  .3

 اعقيتا  ة -  أ  ص   اتي  ن ات اع ع  اعقيتا  ة   .4

 ن سع  -  أ  ص   اتي  ن ات سا  ن سع   .5

   ات  -  أ  ص   اتي  نعمص سا   اعخم  ة   .6

 ب قاف - نشعركة ن ات  ل ر ا   عم  .7

 نعمص  عبت  ب قاف  .8

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

 عل اع عص اإل شع  ة

 ب قاف ف  ر  50000000  أ  ص   اتي 

 ب قاف ف  ر  2500000  أ  ص   اتي  نعمص   عكص ابت ي ير  .9

   ات  -  أ  ص   اتي  بعف ش   ت  نعمص ا مقة  .10

                                                           
 23/3/2017في  15635والمعادن / دائرة االستثمارات المرقم بموجب كتاب وزراة الصناعة  1
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  اس  ف  ر 5,000,000 نشعركة  نعمص  عبت  اع تي ة   .11

 نشعركة  نعمص  عبت  اع عفس ة   .12

 

 اعقيتا  ة  ف  ر 5,000,000

 ا شع  نعمص ا يع  اعالتر  .13

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

عل دددددددددددددددددددددددددددددددددددداع عص 

اع ي  ك م ع يدددددددددددددددددددددددددددة 

  اعترغ ة

 اع   ة ف  ر 4,000,000 نشعركة

ا شدددع   ددد  ا يدددع   ر  كيعبدددة   .14

 PM3   ع ة 

 267,000,000 نشعركة 

 ف  ر

 اع   ة

ا شدددددددددع   ددددددددد  ا يدددددددددع   ر    .15

 PM1اعم ت 

 156,000,000 نشعركة

 ف  ر

 اع   ة

ا شدددع   ددد    يدددع  اع ددداعفي    .16

 اعاعر ت  ة 

 220,000,000 نشعركة 

 ف  ر

 اع   ة

نععنددددددددددددددددددددددص ن ددددددددددددددددددددددات   .17

 اع ي  ك م ع يعص

 اع   ة -  ع  ص   اتي 

 ن سع  -  أ  ص   اتي  ن ات  ر  ن سع   .18

 يددددع      ددددعص   صا شددددع  نعمدددد  .19

 اع تعا ب  ع  

 اع   ة - نشعركة

ا شددددددددددع  نعمددددددددددص   دددددددددددا ت   .20

Demulsifier  

 اع   ة - نشعركة

ا شددددع   دددد   ددددق ي  اعمخل ددددعص   .21

 اع مسي ا ة

 اع   ة - نشعركة

ا شددددددع   دددددد   تم ددددددت  ددددددد ك   .22

 كددددددد ش اعمخل دددددددعص اعترغ دددددددة 

  اعاعر ت  ة

 ن سع  - نشعركة

 شدددددد  ص  دددددد   مددددددت  ددددددد ك   .23

  ك ش اعمخل عص اعترغ ة

 ن سع  - نشعركة

 شددددد  ص  دددددد  ا يدددددع  ا  ددددددع    .24

 اع   

 ب قاف - نشعركة 

 شددددد  ص  ددددد  ا يدددددع  اعدددددقدع     .25

 اعمقرس ة 

 ب قاف - نشعركة 

 اعمايتعص اعماع  ةن ات   .26

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

عل دددددداع عص اعماع  ددددددة 

  اإل عراص

اعاتددددددددددددددددددد   نل عر فياعر  3  أ  ص   اتي 

 ا ش ف

 اعقيتا  ة نل ت  ف  ر 70  أ  ص   اتي  نعمص اإل عراص   .27

اعاتددددددددددددددددددد   نل ت  ف  ر 100  ع  ص   اتي   ن ات ا عراص بعبص  .28

 ا ش ف
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  ن دددددددددددات ا دددددددددددعفة اكسدددددددددددع  .29

 ا  عراص اعمسيعملة

 اعقيتا  ة  - نشعركة 

 نعمص اع عبلتاص   .30

 ش كة أ ر اعععنة

 25,000,000  أ  ص   اتي 

 ف  ر

 لي غعر

 15,000,000  أ  ص   اتي  نعمص األعما ت   .31

 ف  ر

ا يدددددددع  ناظتندددددددعص اعيا  ددددددد    .32

 اع دددددددد ف اعم دددددددد فة عاعدددددددددة 

 ا  تع   اع قراص

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

اعا  بع  ددددددة عل دددددداع عص 

  ا عاي    ة

 ب قاف - نشعركة

 ت  ددددددد    تم دددددددت   ددددددد ع ة   .33

اعم ادددعص اع ع تيدددة  ن دددت ص 

 اع قرة اعا  بع  ة 

 ب قاف - نشعركة

ا يددددددددع    تم ددددددددت ا   دددددددد ة   .34

اعا  بع  ددددددة اعععنلددددددة بععاعغددددددة 

اعشمسددددد ة  بععاعغدددددعص اع قيلدددددة 

  باعدة ا تا  ع

 ب قاف - نشعركة

ا يدددددددع    تم دددددددت ناظتندددددددعص   .35

اعم اغ ددددة  اعسدددد ا ة  اع معيددددة 

ا نا ددددددددددددددددة ا عاي    ددددددددددددددددة 

 اعشعشددددددددددددددددعص اععممغددددددددددددددددة 

  اعس تراص اع ك ة 

 ب قاف - نشعركة

 ب قاف - نشعركة ا يع    تم ت اعا دع عص  .36

ا يدددددددع    تم دددددددت اعمايتدددددددعص   .37

اعا  بع  دددة اعما ع دددة )نددد ا  ، 

سددددددددددددددع  عص، ن  كددددددددددددددعص ، 

 نضخعص، يسع ص...(

 ب قاف - نشعركة

ا يددددددددع  يددددددددعك ا  كسددددددددت     .38

)يعك+سددددددع ص( عمسدددددديخقانعص 

 اعا  ة  اع اع  ة

 ب قاف - نشعركة

ا يددددددع  اع ددددددعبلتا  اعا  بع  ددددددة   .39

 )اعت ق اععععا د  (

 ب قاف - نشعركة

ا يدددددددع    تم دددددددت اعمايتدددددددعص   .40

اعا  بع  دددددددددددة  ا عاي    دددددددددددة 

اعقا لددددددددددددة ددددددددددددددا نتدددددددددددددعم 

ا سددددددددددديخقانعص اع ددددددددددداع  ة 

 اعميخ  ة

 ب قاف - نشعركة
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ا يدددددددددع    تم دددددددددت   دددددددددقاص   .41

نعععتدددددددددة اعم دددددددددعه اعما ع دددددددددة 

  اع اع  ة

 ب قاف - نشعركة

ا يددددددددددع    تم ددددددددددت ا  دددددددددد ة   .42

 ا   عم اعسلا ة  اعمسلا ة

 ب قاف - نشعركة

 نقياة  اع  ة  .43

اعمقي يدددة اعععندددة عليام دددة 

 اع اع  ة 

 اع   ة - اسي معر

 لي غعر - اسي معر نقياة  اع  ة  .44

 ا   عر - اسي معر نقياة  اع  ة  .45

   ات  - اسي معر نقياة  اع  ة  .46

اعاتددددددددددددددددددد   - اسي معر نقياة  اع  ة  .47

 ا ش ف

 اعسمع ة - اسي معر نقياة  اع  ة  .48

 بعبص - اسي معر نقياة  اع  ة  .49

  اس  - اسي معر نقياة  اع  ة  .50

كدددددددددددددددددد بم   - اسي معر نقياة  اع  ة  .51

 اعم قسة

 نش  ي ا يع  اعالتر   .52

اعععنددددددددددددددة اعشدددددددددددددد كة 

 عل اع عص اعيعقيا ة

 43,000,000 نشعركة 

 ف  ر

 ب قاف

نعمددددددددددص ا يددددددددددع  نسدددددددددد ت    .53

 ا عما ت  

 ب قاف ف  ر 2,000,000  أ  ص   اتي  

نشدددددددددددددددد  ي كعربت ددددددددددددددددعص   .54

 اع تفيت 

 ب قاف - نشعركة

نشدددددددددددددددددددددد  ي ا يددددددددددددددددددددددع    .55

 اع    س ل ات 

 ب قاف - نشعركة

 ب قاف -  أ  ص   اتي  نا اة اع ايتنعيس  .56

 ب قاف -  أ  ص   اتي   اش   اع ايت عيس  .57

 ب قاف - نشعركة نش  ي ا كس ق اعم ا س ت   .58

 ا   عر - نشعركةاعشددد كة اعععندددة عل  دددع  نعمددددددددص اع اددددددددع ا  اعتدددددددد ار   .59
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 اع  ع  ة

 

  اع  اريعص

نعمددددددددص اع  ددددددددع  اعمسدددددددداا   .60

 اععع  

 ا   عر - نشعركة

نعمدددددددددص ا يدددددددددع  سددددددددد ل اعص   .61

 اع تفيت 

 ا   عر - نشعركة

نعمددددددددص اعاددددددددعبت   اعمددددددددتاف   .62

 اع  ارية

 ا   عر - نشعركة

نعمددددص ا يددددع   ددددعبت  اععددددعكم   .63

 اعخ   

 ا   عر - نشعركة

 ن ات سعن ا   .64

اعشددد كة اعععندددة ع ددداع ة 

ا ف يددددددة  اعمسدددددديل نعص 

 اعا  ة / سعن ا 

 41,000,000  أ  ص   اتي 

 ف  ر

  م  اعقي 

 ب قاف -  أ  ص   اتي  ن ات ب قاف  .65

   ات  -  أ  ص   اتي  اعم عع ص اعتريقيةن ات   .66

-ا ن دددت ص -اغسدددع  )اع  دددع ص  .67

غاددددد ة اعع دددددت   -غاددددد ة اع ددددد 

 اع مسي ا ة(

 

 

  م  اعقي  - نشعركة

ن دددات إل يدددع  ن دددعب ا ا دددعرة   .68

 LEDاعشتاري 

اعش كة اعععنة عل اع عص 

 اعا  بع  ة

  م  اعقي  ف  ر 3,000,000 نشعركة

  م  اعقي  ف  ر 3,000,000 نشعركة اعا  بع  ةن ات اعمعقاص   .69

  م  اعقي  - نشعركة اب ا    ص اعاعغة   .70

  م  اعقي  - نشعركة  نععنص   س   اع قرة   .71

  م  اعقي  - نشعركة  ن ات ا  مقة اعا  بع  ة   .72

  م  اعقي  - نشعركة   رشة ا م  اعم ت ص  .73

 اعقي  م   - نشعركة  ن ات اعلقا    .74

نعمدددددددددص اعيدددددددددع ا )ن دددددددددات   .75

 اع تد ة (
اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

عل ددددددداع عص اعاسددددددد ت ة 

  اعتلقية 

 ب قاف ف  ر 9,000,000  ع  ص   اتي 

نعمدددددددددص اع  يدددددددددة )ن دددددددددات   .76

 اع تد ة (

 ب قاف ف  ر 7,000,000  ع  ص   اتي 
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نعمدددددددددص اعسدددددددددتعف اع دددددددددق ي   .77

 )ن ات اع تد ة (

 12,000,000  ع  ص   اتي 

 ف  ر

 ب قاف

نعمددددددددص اع دددددددد  م )ن ددددددددات   .78

 اع تد ة (

 ب قاف -  أ  ص   اتي  

نعمددددددددددص اع دددددددددديا )ن ددددددددددات   .79

 اع تد ة(

 11,000,000  ع  ص   اتي 

 ف  ر

 ب قاف

نعمدددددددص اعاعصم دددددددة )ن دددددددات   .80

 اع تد ة (

 8,000,000   ع  ص   اتي 

 ف  ر

 ب قاف

نعمدددص   ع دددة اعخددد   )ن دددات   .81

 اع اا ة(

 ب قاف -  ع  ص   اتي 

ب ددددقاف )ن ددددات نعمددددص ا  يددددة   .82

 اعتلقية(

 ب قاف -  ع  ص   اتي 

نعمددددص فبعيددددة ب ددددقاف )ن ددددات   .83

 اعتلقية(

 ب قاف ف  ر 3,000,000  ع  ص   اتي 

نععندددص ا   يدددة اع يعاددد ة ددددا   .84

 اعاتدة)ن ات اعتلقية(

اعات   -  أ  ص   اتي 

 ا ش ف

نعمددص اعضددمعف  اع ادد  اعا ددا   .85

 )ن ات ا ع سة اعتع  ة (

 اعمت ص   أ  ص   اتي 

)ن ددددات  نعمددددص اع سددددة  عددددقي  .86

 ا ع سة اعتع  ة (

 اعمت ص   أ  ص   اتي 

 نعمدددددددددص اع ددددددددد م  اعاسددددددددد ج  .87

 )ن ات ا ع سة اعتع  ة (

 اعمت ص   أ  ص   اتي 

)ن دددات  نعمدددص   ع دددة ب  لدددة  .88

 ا ع سة اعتع  ة (

 اعمت ص   أ  ص   اتي 

ا ع سدددددددة اعتدددددددع  ة )ن دددددددات   .89

 اعاس ت ة دا اع لة (

 بابل -   اتي  أ  ص 

)ن دددددددددات  اع اددددددددد  اعا دددددددددا  .90

 اعاس ت ة دا اع لة (

 بابل -  أ  ص   اتي 

)ن ددددات  اعاسدددد ت ة دددددا اع لددددة  .91

 اعاس ت ة دا اع لة (

 بابل -  أ  ص   اتي 

 واسط -  أ  ص   اتي  ن ات    ع ة  اس   .92

 ععنص  س ج اعاع  يةن  .93

 

 

 ذي قار -  أ  ص   اتي 
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 اعم عهناظتنة  ا  ة    ل ة   .94

 ش كة اع عرس اعععنة

 بغداد - نشعركة

ا يددددددددع  اعمعددددددددقاص اع اقسدددددددد ة   .95

 اع   لة

 بغداد - نشعركة

ا دددعفة  أ  ددددص ناددددع   اعيشدددد  ص   .96

 اعم اع  اا اعميتس   اع   ص

 بغداد - نشعركة

 بغداد -  أ  ص   اتي  نش  ي اعخ ا عص اعا ا ة  .97

نشدددددد  ي   ا ددددددعص اعخدددددد ي    .98

 ا سي ا  تا علا   اعخع 

 بغداد - نشعركة

نشدددددد  ي اع  عكددددددص اع قيقيددددددة   .99

 اعمخيل ة علمخعك   ا با ة

 بغداد - نشعركة

 بغداد - نشعركة نش  ي اع لت ة  .100

نشدددددددد  ي اسدددددددد تة اعادددددددد     .101

 اعس يعة  اعم قاص

 بغداد - نشعركة

 بغداد - نشعركة نش  ي اع ر اعمس    .102

نشدددد  ي اعما ددددعص اععمل ع  ددددة   .103

علددددددددددا    اعا  بددددددددددع  ن ددددددددددص 

اع  ددددددددعس عليع  ددددددددة نا ددددددددعص 

  اعي  يغ

 بغداد - نشعركة

ا شدددددع  نشددددد  ي  ددددد  ا يدددددع    .104

 نل  8غض ع  

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

عل ددددددداع عص اعا عسددددددد ة 

  اعم اع  ا ة

 ا   عر - نشعركة

ا شدددددددددع  نشددددددددد  ي اعيا  دددددددددة   .105

 اع  ارية  اعا   ك م ع ية  

 ا   عر - نشعركة

ا شدددع  نشددد  ي ا يدددع  دادددع      .106

 ا  يقة 

 ا   عر - نشعركة

 BRCا شدددع  نشددد  ي   يدددع    .107

   ع يعص اعي ا  

 

 ا   عر - نشعركة

ا شددع  نشدد  ي   ددا ت اسدد تة   .108

  معية اعا   اعس يعة

 ا   عر - نشعركة

نشددد  ي ا شدددع  نتمدددت اع قيدددق   .109

  اع لر

اعشدددد كة اعععنددددة عل قيددددق 

  اع لر

 

 اع   ة - نشعركة

 اع   ة - نشعركة ن ات ا عب ر اعل ع  اعاتعا  .110
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 اع   ة - نشعركة ن ات اع قيق ا س اتا  .111

نشددددددد  ي  تم دددددددت نتعدددددددقاص   .112

اع دددددقرة اعا  بع  دددددة    دددددا ت 

 اعاتا  
اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

عل دددددددددددددددددددددددددددددددددددداع عص 

 اع  قر ع ا ة

 ب قاف - نشعركة

نشدددددددد  ي   ددددددددا ت نعددددددددقاص   .113

 ن ااة اعم عة

 ب قاف - نشعركة

نشددد  ي ا يدددع  نعدددقاص  دددق ي    .114

  نعععتة اعا عيعص

 ب قاف - نشعركة

نشددددد  ي   دددددا ت ناظتندددددعص   .115

 اعيش     اعي ي س

 ب قاف - نشعركة

 مصنع السباكة الثقيلة والطرق  .116

نشدددد  ي ا يددددع  اعمسدددد تكعص  -

 اع   لة   عنعص اعما  غعص

نشدددد  ي ا يددددع  اعما  غددددعص  -

 اع  ة

نشدددد  ي ا يددددع  اعما  غددددعص  -

 اعم ل ة

نشدددددد  ي اكمددددددعم نشدددددد  ي  -

 اعا   اعق ار

نشددددددد  ي ا يدددددددع  اععددددددد     -

 اع ت لية

ا يددع   قيددق اعيسددل ا نشدد  ي  -

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة   ن ع ت اع قيقية

 عل اع عص اع ت لية

 ب قاف - نشعركة

 مصنع الكربنات واالاراج والغلونة   .117

 ادددتي  ا يدددع  غسددد  اع ادعدددعص  -

 اعتس ية

نشددددددد  ي ا يدددددددع  ا سدددددددم   -

 اعشع ا 

نشددددددد  ي ا يدددددددع  اعسدددددددتا    -

  سات

 اددددددددتي  نشدددددددد  ي ا يددددددددع   -

 ا ب ا 

 اددددددددتي  نشدددددددد  ي ا يددددددددع   -

 اعا  بع  ةا  مقة 

 ب قاف - نشعركة

 مصنع مسبك الصلب الخا   .118

نشدددددددد  ي اكمددددددددعم نسدددددددد    -

 ب قاف - نشعركة
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 اع لر اعخعر

نشدددددد  ي اع ددددددر با ي ددددددة  -

 اعشمت اعم  تف

 

 مصنع الهياكل الحدبدبة  .119

نشددددددد  ي ا يدددددددع  ا سددددددد تة  -

 اعتاغ ة

نشدددددد  ي  اددددددتي    أ  ددددددص  -

 اععمنعص اعم  رية

 

 ب قاف - نشعركة

 مصنع ذو ال قار  .120

نشددددددد  ي ا يدددددددع   ع يدددددددعص  -

 اعا عيعص

 ب قاف - نشعركة

 ن ات اع م    .121

 ش كة اع  را  اعععنة

 ب قاف - نشعركة

نشدددد  ي ا يددددع  ن ددددعة اعشدددد     .122

اع دددددددد  ة اعمع ددددددددعة بسددددددددععص 

نخيل ددددة  ن ددددعه شدددد   يعكيددددة 

 ناعمة بي ا ة  قيقة

 ب قاف - نشعركة

 ب قاف - نشعركة نععنص اع عكاص اعا  ة   .123

 ب قاف - نشعركة اعم عي شنش  ي  اعفي    .124

نشدددددددددددددد  ي افارة أ ظمددددددددددددددة   .125

 اع  ع عص

 ب قاف - نشعركة

نشدددددددد  ي  ع  ددددددددص   تم ددددددددت   .126

 ن  كعص اعت ق اععععا

 ب قاف - نشعركة

نشدددددد  ي ا يددددددع   ت دددددد مص   .127

 رب    عيعص اع عبلتاص

 ب قاف - نشعركة

نشددددددددد  ي  تع ددددددددددق اعاعغددددددددددة   .128

 اعا  بع  ة بععخميع اعشمس ة 

 ب قاف - نشعركة

  ددددددا ت   تم ددددددت اعم اددددددعص   .129

 اع ع تية اعميا لة

 ب قاف - نشعركة
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  دددددددددددددددددا ت اعمضدددددددددددددددددخعص   .130

 اعمتعددددددددددددددقاص  اعلت ددددددددددددددعص 

 اعا  بع  ة اعمل    ب ع

 ب قاف - نشعركة

د  دددددددة اسدددددددي معرية عيأ  دددددددص   .131

 اعش كة
 اع   ة -  أ  ص   اتي  ش كة اب  نع ق

نعمددددددددددص سددددددددددماس اعاتدددددددددد    .132

 ا ش ف

اعشددد كة اعععندددة علسدددماس 

 اعععنة

اعات   -   اتي  أ  ص 

 ا ش ف

نعمدددددص اعادددددتره ددددددا كددددد بم    .133

 اعم قسة 

كربالء  -  أ  ص   اتي 

 المقدسة

 بابل -  أ  ص   اتي  نعمص سماس بعبص  .134

نعمدددددددددص سدددددددددماس اع لت دددددددددة   .135

 ا ب  

 االنبار -  أ  ص   اتي 

نعمددددددص ا ك دددددددعس اعترغ دددددددة /   .136

 اعاتدة

النجف  -  أ  ص   اتي 

 االشرف

اعترغ دددددددة / نعمددددددص ا ك دددددددعس   .137

 اع ادقي 

النجف  -  أ  ص   اتي 

 االشرف

 نعمددددص اسددددمقة ابددددا اعخ دددد ر  .138

أل يدددددددع  ا سدددددددمقة ع ددددددداع ة 

 ا سمقة اعاي    ا ة

اعشددد كة اعععندددة ع ددداع ة 

 ا سمقة

  أ  ص   اتي  

 

 البصرة -

نشدددددددد  ي ا يددددددددع  اعسدددددددددخع    .139

 اعشمسا

  ددددأة اع  ددددع  اعياددددتي  

 اع اع ا

 بغداد - نشعركة

نشدددد  ي اعمضددددخة اع را  ددددة   .140

 اعشمس ة 

 بغداد - نشعركة

نشدددددددد  ي   دددددددد  ة    ل ددددددددة   .141

 بععاعغة اعشمس ة  ه  ا  ة اعم ع

 بغداد - نشعركة

اعماظتنددددددددددة اعا   اددددددددددت  ة   .142

 عل  س اعشمسا

 بغداد - نشعركة

 نعمص اعش كة اعععنة   .143

اعشدددددددددددددد كة اعععنددددددددددددددة 

 عل تس عص

 االنبار -  أ  ص   اتي 

دتسددد ع  ة ا شدددع  نتمدددت اسدددمقة   .144

  قيق

 االنبار - نشعركة

 يتريع -ا شع  نعمص انت  ع  .145

 

 االنبار - نشعركة
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د دددددددا   ع  دددددددص اعم ادددددددعص   .146

 اعا  بع  ة

اعش كة اعععنة عل  ا 

  اعيأ  ص اع اقسا

 بغداد - نشعركة

ا شدددددددع  ن اكددددددد   نخي ددددددد اص   .147

 خ  دددد ة دددددا ب ددددقاف  بددددعغا 

اعم عدظدددددددددددددددعص  اعماعدددددددددددددددد  

 اع ق فية 

 بغداد - نشعركة

ا شدددددع  نخي ددددد    ظمدددددة ا فا    .148

 عل  ع    ا سل ة 

 بغداد - نشعركة

ا شدددع   رش  مدددص نياعنلدددة ا    .149

ن ددددددددات   يددددددددع  ا  سددددددددمة 

  ا  تا 

 بغداد - نشعركة

ا شددع  نخي دد  نياعنددص عمعددعي ة   .150

  م ت ا تاي ا    ة 

 بغداد - نشعركة

ا ظمددددددددة ناعد ددددددددة اع  ا دددددددد    .151

  ا   ار اع ا 

 بغداد - نشعركة

ا يددع   ا شدددع     ددر   ع  دددص   .152

  ددددد ع ة    ا ددددد  اعم دددددع ق 

  اعسمع  اعا  بع  ة

 بغداد - نشعركة

باددددددع  نخي دددددد اص  خ  دددددد ة   .153

نياعنلدددددددة ع  دددددددا ا   ددددددد ة 

 اعا  بع  ة  ا عاي    ة

 بغداد - نشعركة

  25/1/2018في  4420المرقم حسب كواب و ارل الصناعة والمعادن / دائرل االسوثمارات 
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 اع رار و  اع    عل  لي  ك ع ي م  اع  طقر  عل ق ا م اع  اقعقجي  اعح ضا .1

 توفير الى باإلضافة  الواقع ارض على لتنفيذها االختراع وبراءات االبتكارات المشروع يرعى -

 ارض على العراق في والتربوية التعليمية المؤسسات في الذكي للتعليم المتطورة التقانات

 دونم( 10) مساحتها

    انشاء معمل النتاج المحاقن الطبية .1
 مساحتها ارض قطعة من جزء على واستعماالتها احجامها بكافة الطبية المحاقن انتاج معمل .2

  دونم (12)

    الطبية المحاليل النتاج معمل انشاء .3

نعمص   يع  اعم عع ص اعا  ة )نتاف نا  ة ، ن عع ص  ع ة بععمخي  اص اعا  ة  نع اع   .4

 ( ف    12لع (  ل      ن  ارض نسع ي ع )

     الطبية االدوية انتاج معمل .5
  دونم (12) نعمص نيخ ا بإ يع  ا ف ية اعا  ة  ل      ن  غاعة ارض نسع ي ع .6

  

                                                           
  15/1/2018في  178حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم 
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من قبل هيئات االسوثمار في المحافظة المل ات المعرو ة لالسوثمار  

 

 أوالً: مل ات الرواسب ال وس اتية 

.نش  ي اسيخ ا    عقي  ر اسر اع تس ع  ة   عن  اع س تري  / ن عدظة 1

  افي  تا . -ا   عر

.نش  ي اسيخ ا    عقي  ر اسر اع تس عص أل يع  ا سمقة اع تس ع  ة   عن  2

 اع  ي  افي -اع س تري / ن عدظة ا   عر

 

  الكبربت الحر: مل ات ثانياً 

 / ن عدظة   ات 2.نش  ي اسيخ ا    عقي  اعا  يس اع   دا   ص اعمش ا  1

 /ن عدظة   ات 3.نش  ي اسيخ ا    عقي  اعا  يس اع   دا   ص اعمش ا  2

 . نش  ي اسيخ ا    عقي  اعا  يس اع   دا   ص اعل كة /ن عدظة   ات 3

 

 ثالثاً: مل ات االسمنت

 .نش  ي نعمص أل يع  اعسماس / ن عدظة   ات  1

 . نش  ي نعمص أل يع  اعسماس / ن عدظة ا   عر2

 نش  ي نعمص أل يع  اعسماس / ن عدظة اعات  ا ش ف .3

 نش  ي نعمص أل يع  اعسماس / ن عدظة  اس  .4

 نش  ي نعمص أل يع  اعسماس / ن عدظة اعم ا  .5

 ن عدظة ك بم  اعم قسةنش  ي نعمص أل يع  اعسماس /  .6

 نش  ي نعمص أل يع  اعسماس / ن عدظة اعقيتا  ة .7

 

 رااعاً: مل ات رمال السيليكا

 .نش  ي نعمص ع اع ة اع  ع   اعس عكة / ن عدظة ا   عر 1

 نش  ي نعمص   يع  اع  نسيت  / ن عدظة ا   عر  .2

 ر .نش  ي نعمص   يع  اع اع عص اعسل ات  ة / ن عدظة ا   ع3

 نش  ي نعمص ع اع ة اع  ع  اعملت  / ن عدظة اعات  ا ش ف .4
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 الكراونات والكبربواتاً: مل ات خامس

.نش  ي نعمص ك بت عص اع تفيت  ع داع ة اع  دع   اعماظ دعص   ت ادة اعدتر  / 1

 ن عدظة ا   عر

.نش  ي نعمص ك بت عص اع تفيت  ع داع ة اع  دع   اعماظ دعص   ت ادة اعدتر  / 2

 عم ا ن عدظة ا

راسددر ك بت ددعص اعاععسدد ت  ع دداع ة ا  دد ع   ا ف يدددة  إل يددع .نشدد  ي نعمددص 3

  اعماع  / ن عدظة ا   عر

ك  ييدعص اع دتفيت  ع داع ة اعماظ دعص  / ن عدظدة  دم   إل يدع نش  ي نعمدص  .4

 اعقي 

 

 سادساً: معامل االس لت

 اع   ةف    ام  اعماا ة اع اع  ة / ن عدظة  7نعمص اس لس  ل  نسع ة  .1

 ف    ام  اعماا ة اع اع  ة / ن عدظة اع   ة 5نعمص اس لس  ل  نسع ة  .2

ف    ام  اعماا ة اع اع  ة/ ا  غ  / ن عدظة  6نعمص اس لس  ل  نسع ة  .3

 اع   ة

ف    ام  اعماا ة اع اع  ة/ ا  غ  / ن عدظة  7نعمص اس لس  ل  نسع ة  .4

 اع   ة

 

 اسوثماربة مونوعة : معامل سااعاً 

 يدددتد  نسدددع عص نخيل دددة   سدددر  لدددر اعمسدددي م    دددتي اعمشددد  ي  لددد   ددد    .1

/ ا رض  ع ددددقة اعدددد   كارة اعمعع ددددة /   ددددعراص  62ن ع عددددة  1/2ندددد  اع اعددددة 

 اعق عة / ن عدظة اع   ة
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وثمارهيئات االسحسب  جدول اال ر  االسوثماربة المواحة في القطاع الصناعي  

 الموقع االرض المخصصة للمشروع الصناعات المقورحة اسم المشروع ت

   /10ف  ددد   ددد   نددد  اع اعدددة  16  ق ي  اعا عيعص   ق ي  اعا عيعص   .1

 ش ش   5

  م  اعقي 

ف  ددددد   لددددد  اع اعدددددة اعم غمدددددة  2 نا اة   ت   نا اة   ت    .2

162/1220  

  م  اعقي 

ف  ددددد   لددددد  اع اعدددددة اعم غمدددددة  2  اع ع  ن اتإ شع    اع ع  ن اتإ شع    .3

162/1222  

  م  اعقي  

إ شددددددع  نعمددددددص كيددددددتص   .4

   ع  ة 

، 15/3ف  دددددددددددددد  اعاددددددددددددددتص  200 إ شع  نعمص كيتص   ع  ة 

 اععلاع ية 18/3،12/3

  اس 

غضددددع  اعع ي يددددة /  سددددر  ع ددددة  إ شع  ن ات اع ع   إ شع  ن ات اع ع    .5

 اعمش  ي 

  اس 

  اس  ف    /  ع  ة   ع   1600 إ شع  نقياة  اع  ة  إ شع  نقياة  اع  ة   .6

غضدددددددع  بدددددددقرة /  سدددددددر  ع دددددددة  إ شع  نعمص اسماس  إ شع  نعمص اسماس   .7

 اعمش  ي 

  اس  

نعمدددددص  عل دددددر  كدددددد ش   .8

 اعيمتر 

غضدددددددع  اع دددددددتي ة  اعع ي يدددددددة /   عل ر  ك ش اعيمتر 

  سر  ع ة اعمش  ي 

  اس 

غضدددددددع  بدددددددقرة /  سدددددددر  ع دددددددة  اسمقة ك م ع ية  ا يع  نعمص اسمقة ك م ع ية   .9

 اعمش  ي

  اس 

شدددددد كة  ادددددد   نتغددددددت   .10

 اع اع ا

نتمت  اع ا نياعنص 

 عل اع عص اعي تيل ة  اعيتم ع ة 

 بعبص ف    / غضع  ا سااقرية  6000

نقيادددددددددددة اع ددددددددددداع عص   .11

 اع  ا  ة 

نتمت  اع ا عل اع عص 

اع  ا  ة ) عل ر ،   ا ت  متر، 

   ا ت كيتص(

 بعبص ف    / غضع  اعم ع يص  146

نقيادددددددددددة اع ددددددددددداع عص   .12

 ا  شع  ة 

نتمت  اع ا ع اع ة 

اعخ سع ة  ن ع ت اع قيق 

  ن ع ت اعلت عص اعا  بع  ة 

 بعبص ف    /  ع  ة ا نع   320

نقيادددددددددة ابدددددددددت سدددددددددم ج   .13

 اع اع  ة 

نتمت  اع ا ي يتي  ل  

  اع عص س  لة    تيل ة 

 بعبص ف    /  ع  ة اعا ص 2600

نتمددددت اع ددددتفا اعاع يددددة   .14

  اعالتر

 اعم ا  ف    50 نايتعص غلتية 
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 اعم ا  ف     50 كعربت عص اع تفيت   كعربت عص اع تفيت    .15

ا ك دددعس اعترغ دددة عيع  دددة   .16

 ا سماس

 اعم ا   ف    50 ا ك عس اعترغ ة عيع  ة ا سماس

 اعم ا   ف     20 ناعفيص  رغ ة  ناعفيص  رغ ة   .17

 اعم ا   ف     10  ع  ة اعم عه  اعع ع    ع  ة اعم عه  اعع ع    .18

 اعم ا   ف     25 نعمص نايتعص ا ع ع   نعمص نايتعص ا ع ع    .19

 اعم ا   ف     10 نعمص نايتعص اعيمتر  نعمص نايتعص اعيمتر   .20

 يدددددتص اعن دددددات ا يدددددع    .21

 اعا ع  ة

 اعم ا   ف     20 اعا ع  ة يتص اعن ات ا يع  

 اعم ا   ف     20 ا يع  اعماظ عص  نعمص ا يع  اعماظ عص   .22

 دددداع  ة نيعددددقفة نقياددددة   .23

 ا ي اض

نتمت عل اع عص اع    ة 

  اعميتساة

 اعم ا   ف     4000

 لي غعر  ف     100 دععع عص  اع  ة نخيل ة  ناا ة  اع  ة   .24

نعمص   يع  اعتا  اع اع   نعمص اعتا   عكعة   .25

 اعععكعة 

 لي غعر ف     20

 لي غعر ف    212 نعمص نياعنص  نعمص  قيق   لر   .26

 لي غعر ف    3 نعمص   يع  اعايص اعات ا يي ة  كت ا يس  ع  نعمص   .27

نعمددددص  تم ددددت اعمعددددقاص   .28

 اع   لة 

 لي غعر ف     4 نعمص  قيع عليتم ت

نعمدددددددددددص اع ددددددددددداع عص   .29

 اعا م ع ية 

 لي غعر ف     1 ا يع  اعماظ عص اعما ع ة 

 لي غعر ف     10  مت  د ك   ق ي  اعا عيعص  نعمص  ق ي  اعا عيعص   .30

نعمدددددددص اع دددددددع   ن دددددددعه   .31

 نعق  ة 

 لي غعر ف     20 نعمص  قيع نياعنص 

ي ا  ددددددددددددة  ن ددددددددددددع ت  .32

  ددددددداع عص  ام ل دددددددة 

    دددددددددددة  ن ددددددددددددع ت 

 ا شع  ة

ي ا  ة   اع عص  ن ع ت

  ام ل ة     ة  ن ع ت ا شع  ة

 ن سع    ايعر125

نعمص  قيع نياعنص كم ة   ق ي    عيعص نعمص  .33

    ( يتن عم  500اعا عيعص )

 ن سع  ف    20
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نقياة  اع  ة  سيت ر  ناا ة  اع  ة  .34

 ن ات 120نعي عر  

 ن سع  ف    4000

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .35

ف  دددد     7// اركلددددا اعشددددمععا  43

2000  2 

 اع   ة  

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .36

 ف    20// اركلا اعشمععا  43

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .37

نسددددددع ة // اركلددددددا اعشددددددمععا  43

 ف     4كص  نعمص    

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .38

ف  دددددد     7// اركلددددددا اعشددددددمععا  43

  1750   2 

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .39

ف  ددددد      6// اركلدددددا اعشدددددمععا  43

     1250   2 

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .40

ف  دددددد     5// اركلددددددا اعشددددددمععا  43

  1250   2 

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .41

 ف       8/ / اركلا اعشمععا 43

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .42

  ف  دددددد  1/ / اركلددددددا اعشددددددمععا 43

 عاص نتغت

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .43

ف  دددد     5// اركلددددا اعشددددمععا  43

 سمة ععقة نتاغت ( )ن 2  700

 اع   ة

ن ع عدددة     32 ددد   نددد  اع اعدددة   نش  ي   اع ا نش  ي   اع ا  .44

ف  دددد     2// اركلددددا اعشددددمععا  43

 ني  ن بت 1000

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا  نش  ي  اع ا   .45

 ف     40/ اركلا اعتاتبا 

 

 اع   ة
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 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا نش  ي  اع ا  .46

 ف    22/ اركلا اعتاتبا

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا نش  ي  اع ا  .47

 ف    30/اركلا اعتاتبا 

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا نش  ي  اع ا  .48

 ف    66/اركلا اعتاتبا 

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا نش  ي  اع ا  .49

 ف    17/اركلا اعتاتبا 

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة   اع انش  ي  نش  ي  اع ا  .50

 ف    24/اركلا اعتاتبا 

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا نش  ي  اع ا  .51

 ف    30/اركلا اعتاتبا 

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا نش  ي  اع ا  .52

 ف    15/اركلا اعتاتبا 

 اع   ة

 56/  1/7 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نش  ي  اع ا نش  ي  اع ا  .53

 ف    27/اركلا اعتاتبا 

 اع   ة

 62/  1/2 دددددددد   ندددددددد  اع اعددددددددة  نععنص اسي معرية  نععنص اسي معرية   .54

ف  ددددد  عادددددص  4/اراادددددا اع ددددد   

 نعمص

 اع   ة

55.  
كم ج غرب  75وادي االبيض  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 ا   عر

56.  
كم ج غرب 90( 1)وادي غدف  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 ا   عر

57.  
كم ج غرب 100( 2وادي غدف ) اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 ا   عر

58.  
كم غرب رطبة 70 اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس  H3  

 ا   عر

59.  
 -كم شمال رطبة  90وادي صواب  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس 

 قرب مناجم عكاشات
 ا   عر

60.  
كم ج غرب  60وادي الفج  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت

 االخضير
 ا   عر

61.  
كم ج غرب  110عين الزركة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت

 االخضير
 ا   عر
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62.  
كم ج غرب  70وادي غدف  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت

 رمادي
 ا   عر

63.  
كم غرب رمادي 30-35جبهة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

64.  
كم ج غرب القائم 60مكر الذيب  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

65.  
كم غرب كبيسة وادي الجايف 34 االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

66.  
كم غرب كبيسة  65البحيرة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

67.  
رماديكم غرب  10زنكورة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

68.  
 AL4اطيان كاؤولين 

Si4 O 

طين كاؤولين ملون احمر 
اصفر ابيض يحتوي  -بنفسجي 

اوكسيد المنيوم %  %3حديد 
30-20 

كم شمال الرطبة سمحات  60كعرة 
ملصي نجيلي  -  

 ا   عر

69.  
 اطيان كاؤولين 

حمراء بنفسجية بيضاء  -ملون 
والوان ممزوجة حديد اقل من 

اكثر من  اوكسيد المنيوم 3%
40% 

شمال شرق الحسينية وج غرب 
 الحسينيات 

 ا   عر

70.  
كم ( 5كم شرق الرطبة ) 70عامج  ملونة  اطيان كاؤولين

 شمال الطريق سريع 
 ا   عر

71.  
( كم شمال 5-10وادي ميالن ) عدة طبقات يفصل بينها طبقة  جبسم 

 راوه
 ا   عر

72.  
كم شرق حديثة 35 نقاوة عالية جبسم   

 ا   عر

73.  
   صالدة متوسطة  رواسب هشة الدولومايت

 ا   عر

74.  
km70-80الحسينيات  نقاوة عالية الدولومايت شرق  

 وشمال شرق الرطبة
 ا   عر

75.  
سفاتية متوسطة وصخور ف 205 الفوسفات 

 الرتبة
كم شمال الرطبة بين وادي 90

 الهري ووادي صواب 
 ا   عر

76.  
 رمال السليكا

السيراميك  –صناعة الزجاج 
 –السباكة  –الحراريات  –

البطانة   –خاليا الطاقة الشمسية 

غرب وادي طيارة شمال وادي 
طيارة جنوب وادي الصوفي وادي 

160عبيران وادي عامج  K شرق  

 ا   عر
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الحامضية ألفران صهر 
 المركبات السليكونية –المعادن 

180 –الرطبة    K 

77.  

 أطيان البنتونايت

  صناعة البنتونايت وتنشيطه 
المستخدم   Na2Co3بواسطة 

 –في حفر اآلبار النفطية 
تنقية  –الركائز والجسور 

تنقية شمع  –الزيوت النباتية 
 البارافين

عكاشات إلى جنوب   H3 

 ا   عر

78.  
 الرمال الثقيلة

 -زركون  -معادن ثقيلة مهمة 
مونازايت مصدر  -تورمالين 

للثوريوم رونايل ومصدر 
 للتيتانيوم

 وادي عامج

 ا   عر

79.  
الحسينيات الگعرة  اسمنت مقاوم لالمالح الحديد الرسوبي  

 ا   عر

80.  
 ( وادي1ف )روادي عبيدة وادي غ سكر ورق  -زجاج  -اسمنت  الصخور الليمونية

 H3  (2 / ) فرغ
 ا   عر

81.  
ياتالحسينسفات شمال ارواسب الخ الحراريات  -السمنت االبيض  أطيان الفلنت  

 ا   عر

82.  
 بورسلينايت

الخرسانة الخفيفة تنقية الزيوت 
 -البنائية والمواد الغذائية 

 الكبريت 
عكاشات  -الدكمة   

 ا   عر

83.  
انتاج  -صناعة الحراريات  البوكسايت

 -  الشب 
 ا   عر

84.  
صناعة غذائية                             كلوريد الصوديوم

 -  صناعة نسيجية  ،صناعة جلدية 
 ا   عر

85.  
 صناعات سلكونية كوارتزايت

 نهر عمر بطانة حامضية لألفران
 ا   عر

86.  
كم ج غرب  75وادي االبيض  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 ا   عر

معمل انتاج االسمدة   .87

 انتاج االسمدة الفوسفاتية الفوسفاتية
كم  70المدينة الصناعية في 

دونم80/ الرماديغرب مدينة   
 ا   عر

انتاج االسمدة   .88

 انتاج االسمدة النيتروجينية  النيتروجينية 
كم  35المدينة الصناعية في 

دونم 10/  غرب مدينة الرمادي  
 ا   عر

89.  
 40/ المدينة الصناعية في هيت انتاج االسمنت البورتالندي معمل انتاج االسمنت 

 ا   عر
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 دونم البورتالندي 

انتاج االسمنت معمل   .90

 المقاوم لالمالح
انتاج االسمنت المقاوم 

 لالمالح

 40/المدينة الصناعية في هيت

 دونم
 ا   عر

مشروع انتاج   .91

 زجاجيات الكريستال
مشروع انتاج زجاجيات 

 الكريستال

كم غرب  30المدينة الصناعية / 

دونم 1/مدينة الرمادي  
 ا   عر

معمل انتاج حامض   .92

الفوسفوريك 

(H3po4 ) 

وحامض الكبريتيك 

(H2so4) 

انتاج حامض الفوسفوريك 

(H3po4 ) 

وحامض الكبريتيك 

(H2so4) 

كم  70المدينة الصناعية في 

دونم 20/غرب مدينة الرمادي  

 ا   عر

مشروع انتاج الواح   .93

  الزجاج المسطح العائم
صناعة الزجاج المسطح بكلفة 

 مليون دوالر 75تخمينية 

/ كم غرب مدينة الرمادي 30

دونم 50المساحة   
 ا   عر

انتاج معمل صناعة   .94

ق الواح القرميد والطابو

 القرميدي للواجهات

انتاج معمل صناعة الواح 

القرميد والطابوق القرميدي 

 للواجهات

 20/ المدينة الصناعية في هيت

 دونم

 ا   عر

امشروع انتاج االلومين  .95  

Smelter Grade 

 انتاج االلومينا

Smelter Grade 
كم  70المدينة الصناعية في 

دونم 10/ غرب مدينة الرمادي  
 ا   عر

معملللللللللللللللل اللللللللللللللللواح   .96

السللللللللللللللللللللللللللللللللليراميك 

والملحقللللللات الصللللللحية 

 المنزلية

الواح السيراميك  انتاج

 والملحقات الصحية المنزلية

كم  35المدينة الصناعية في 

دونم 10/ غرب مدينة الرمادي  

 ا   عر

 مشروع انتاج العوازل  .97

كيةالسيراميالكهربائية   
انتاج العوازل الكهربائية 

 السيراميكية
كم غرب  35المدينة الصناعية 

دونم 10/ الرمادي  
 ا   عر

98.  
 معمل الفيروسليكون معمل الفيروسليكون

 10/ المدينة الصناعية في هيت

 دونم
 ا   عر

99.  
اتمشروع تدوير النفاي  مشروع تدوير النفايات 

القطعة رقم  36قضاء الرمادي م 

  دونم 25/ الجرايشي 1/5115
 ا   عر
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 مشروع تجميع وصهر  .100

 سكراب الحديد 
مشروع تجميع وصهر 

 سكراب الحديد 

 40/ المدينة الصناعية في هيت

  دونم
 ا   عر

101.  
 معمل غسل االطيان  معمل غسل االطيان 

 25/ المدينة الصناعية في هيت

  دونم
 ا   عر

 (ب) المدينة الصناعية  .102

 في قضاء عنه

في  (ب) المدينة الصناعية

 قضاء عنه
  دونم 1568/ قضاء عنه

 ا   عر

 (أ)المدينة الصناعية   .103

في  70في الكيلو 

 الرمادي

في  (أ)المدينة الصناعية 

 في الرمادي 70الكيلو 

المحـمديات قرب ابو  –الرمادي 

 47م  83الجير القطعة رقم 

دونم 2000/ حصوة الشامية  

 ا   عر

104.  
المنطقة الصناعية في 

 (أ ، ب)هيت 

 المنطقة الصناعية في هيت 

 (أ ، ب)

قضاء هيت القطعة رقم 

/ حصوة الشامية 6م  390/460

دونم 600  

 ا   عر

105.  
 انتاج الجص الفني انتاج الجص الفني

االرض غير  –قضاء راوه 

دونم 50/ مخصصة لحد االن  
 ا   عر

القرية اللوجستية /   .106

 فيالمدينة الصناعية 

35الكيلو   

القرية اللوجستية / المدينة 

 35الصناعية في الكيلو 

ي المدينة الصناعية ف –الرمادي 

/ غرب الرمادي  35الكيلو 

 المساحة حسب حاجة المشروع

 ا   عر

اعادة تأهيل وتشغيل   .107

معمل سمنت الفلوجة 

 االبيض
 معمل سمنت الفلوجة االبيض

/ كم شرق الفلوجة 2 –الفلوجة 

دونم 256  

 ا   عر

اعادة تأهيل وتشغيل   .108

معمل انتاج الطابوق 

الحراري عالي 

 االلومينا

انتاج الطابوق الحراري عالي 

 االلومينا

قرب معمل سمنت  –الفلوجة 

/ المساحة حسب حاجة الفلوجة

 المشروع

 ا   عر

معمل انتاج كاشي   .109

 الجدران السيراميك
انتاج كاشي الجدران 

 السيراميك

التأميم ) شارع  –الرمادي 

 السيراميك (
 ا   عر

110.  
ت مصنع الفوم كونكري  

 صناعة الفوم كونكريت 
 / يوم  3م500الطاقة االنتاجية : 
 مليون 5الكلفة التخمينية / 

   دوالر

دونم 10الصقالوية بمساحة   ا   عر 
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 ال ر  االسوثماربة المعلنة من قبل و ارل العلوم والوكنولوجيا

 االستثمارنوع  الفرصة ت

 استثمار شراكة  معمل النتاج مضافات لتصنيع اصباغ ذات استخدامات متخصصة   .1

 استثمار شراكة معمل انتاج السماد العضوي )بتموس(   .2

 بيع تقنية  معمل للسماد الفوسفاتي   .3

 استثمار شراكة  المخصبات الحيوية للنباتات  إلنتاجمعمل   .4

 استثمار شراكة  معمل انتاج االسمدة السائلة   .5

 بيع تقنية  الصناعي للسكر السائل وعسل التمر  لإلنتاجمحطة   .6

 استثمار شراكة  معمل النتاج اعالف االسماك   .7

 استثمار شراكة  محفزات النمو الطبيعية للطيور الداجنة  إلنتاجمعمل   .8

 استثمار شراكة  وحدات االنتاج الكمي للمبيدات االحيائية   .9

 استثمار شراكة   ىغسل الكل بأجهزةمعمل لتصنيع منظومات انتاج الماء الخاص   .10

 استثمار شراكة  معمل لتصنيع منظومات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي   .11

 استثمار شراكة  معلم لتصنيع الطائرات المسيرة والخفيفة متعددة االغراض   .12

 استثمار شراكة  معمل لتصنيع اكياس نفايات صديقة للبيئة   .13

 استثمار شراكة معمل لتصنيع قناني مياه الشرب صديقة للبيئة  .14

معمل انتاج وتصميم وتجميع وربط منظومات الطاقة الشمسية لتجهيز الطاقة   .15
 الداخلية  واإلنارةالمختبرات  ألجهزةالكهربائية 

 استثمار شراكة 

 استثمار شراكة  معمل انتاج منظومات السقي باستخدام الطاقة الشمسية   .16

تسخين  إلغراضمعمل انتاج تصميم وتنفيذ منظومات الطاقة الشمسية الحرارية   .17
 المياه لكافة المواقع الصناعية والخدمية 

 استثمار شراكة 

 استثمار شراكة  بوليميرية لتحسين جودة االسفلت  تمعمل انتاج مضافا  .18

 استثمار شراكة  معمل انتاج وحدات بناء من مواد غير تقليدية   .19

 استثمار شراكة  معمل انتاج الخرسانة الرغوية المحسنة   .20

 استثمار شراكة  المخلفات البيولوجية  وإتالفمحطة لمعالجة   .21

 استثمار شراكة  المخلفات الكيمياوية  وإتالفمحطة لمعالجة   .22

 

                                                           
  علماً ان التفاصيل ودراسات الجدوى االقتصادية  21/1/2018في  239حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم

 مشار اليها متوفرة في الوزارة لجميع المشاريع ال
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 الديوانية مليون دوالر ۷۰ تأهيل وتطوير واإلطارات معمل اإلطارات   .۲۷

النج�������������������ف  مليون دوالر ۱۰۰ تاهيل وتطوير  مصنع اطارات بابل  .۲۸
 االشرف

 ءمص�����������نع اع�����������ادة اكس�����������ا  .۲۹
 االطارات المستعملة

 الديوانية  - مشاركة 

 معمل القابلوات   .۳۰

 شركة أور العامة

 ۲٥،۰۰۰،۰۰۰ تأهيل وتطوير
 دوالر

 ذي قار

 ۱٥،۰۰۰،۰۰۰ تأهيل وتطوير معمل األلمنيوم  .۳۱
 دوالر

انت�������اج منظوم�������ات التكيي�������ف   .۳۲
والغ��������رف المب��������ردة لكاف��������ة 

 االحجام والقدرات

الش��������������ركة العام��������������ة 
الكهربائي������ة للص������ناعات 
 وااللكترونية

 بغداد - مشاركة

تجهي�������ز وتجمي�������ع وص�������يانة   .۳۳
المحط���ات الثانوي���ة ومح���والت 

 القدرة الكهربائية 

 بغداد - مشاركة

انت��������اج وتجمي��������ع االجه��������زة   .۳٤
الكهربائي������ة العامل������ة بالطاق������ة 
الشمس�����ية وبالطاق�����ات البديل�����ة 

 وبكافة انواعها

 بغداد - مشاركة

انت�������اج وتجمي�������ع منظوم�������ات   .۳٥
المراقب����ة والس����يطرة والحماي����ة 
االمني����������������ة االلكتروني����������������ة 
والشاش����������������ات العمالق����������������ة 

 والسبورات الذكية 

 بغداد - مشاركة

 بغداد - مشاركة انتاج وتجميع الكرفانات  .۳٦

انت�������اج وتجمي�������ع المنتج�������ات   .۳۷
م���راوح، (الكهربائي���ة المنزلي���ة 

س��������������احبات، محرك��������������ات ، 
 ...)مضخات، غساالت

 بغداد - مشاركة

انت��������اج غ��������از االوكس��������جين   .۳۸
لالس����تخدامات ) س����ائل+غ����از(

 الطبية والصناعية

 بغداد - مشاركة

انت������اج الق������ابلوان الكهربائي������ة   .۳۹
 )الجهد العالي فقط(

 بغداد - مشاركة
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انت�������اج وتجمي�������ع المنتج�������ات   .٤۰
الكهربائي�����������ة وااللكتروني�����������ة 
الداخل������������ة ف�������������ي مج�������������ال 
االس�����������تخدامات الص�����������ناعية 

 المتخصصة
 

 بغداد - مشاركة

انت���������اج وتجمي���������ع وح���������دات   .٤۱
معالج���������ة المي���������اه المنزلي���������ة 

 والصناعية

 بغداد - مشاركة

انت����������اج وتجمي����������ع اجه����������زة   .٤۲
 االتصال السلكية والالسلكية

 بغداد - مشاركة

 مدينة صناعية  .٤۳

المديري���ة العام���ة للتنمي���ة 
 الصناعية 

 البصرة - استثمار

 ذي قار - استثمار مدينة صناعية  .٤٤

 االنبار - استثمار مدينة صناعية  .٤٥

 نينوى - استثمار مدينة صناعية  .٤٦

النج�������������������ف  - استثمار مدينة صناعية  .٤۷
 االشرف

 السماوة - استثمار مدينة صناعية  .٤۸

 بابل - استثمار مدينة صناعية  .٤۹

 واسط - استثمار مدينة صناعية  .٥۰

ك������������������ربالء  - استثمار مدينة صناعية  .٥۱
 المقدسة

 مشروع انتاج الكلور   .٥۲

العام��������������ة الش��������������ركة 
 للصناعات التعدينية

 ٤۳،۰۰۰،۰۰۰ مشاركة 
 دوالر

 بغداد

معم����������ل انت����������اج مس����������حوق   .٥۳
 االلمنيوم 

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ تأهيل وتطوير 
 دوالر

 بغداد

مش����������������روع كاربون����������������ات   .٥٤
 الصوديوم

 بغداد - مشاركة

مش����������������������روع انت����������������������اج   .٥٥
 الفيروسيليكون

 بغداد - مشاركة

 بغداد - تأهيل وتطوير مطحنة البنتومايت  .٥٦
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 بغداد - تأهيل وتطوير تنشيط البنتونايت  .٥۷

 بغداد - مشاركة مشروع اوكسيد المغنيسيوم  .٥۸

معم��������ل القن��������اني والج��������رار   .٥۹
 الزجاجية

 

الش���ركة العام���ة للزج���اج 
 والحراريات

 االنبار - مشاركة

معم��������ل الزج��������اج المس��������طح   .٦۰
 العائم

 االنبار - مشاركة

معم���������ل انت���������اج س���������يليكات   .٦۱
 الصوديوم

 االنبار - مشاركة

معم��������ل الط��������ابوق والم��������واد   .٦۲
 الحرارية

 االنبار - مشاركة

معم����ل انت����اج ط����ابوق الع����ازل   .٦۳
 الخفيف

 االنبار - مشاركة

 مصنع سامراء  .٦٤

الش���ركة العام���ة لص���ناعة 
االدوي������ة والمس������تلزمات 

 سامراء/ الطبية 

 ٤۱،۰۰۰،۰۰۰ تأهيل وتطوير
 دوالر

 صالح الدين

 بغداد - تأهيل وتطوير مصنع بغداد  .٦٥

 نينوى - تأهيل وتطوير المحاليل الوريديةمصنع   .٦٦

-االمب���والت -الفي���االت(اقس���ام   .٦۷
قط�����رة العي�����ون  -قط�����رة الف�����م

 )البالستيكية
 
 

 صالح الدين - مشاركة

مص���نع إلنت���اج مص���ابيح ان���ارة   .٦۸
 LEDالشوارع 

الشركة العامة للصناعات 
 الكهربائية

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ مشاركة
 دوالر

 صالح الدين

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ مشاركة الكهربائيةمصنع المعدات   .٦۹
 دوالر

 صالح الدين

 صالح الدين - مشاركة ابراج نقل الطاقة   .۷۰

 صالح الدين - مشاركة  معامل تحسين القدرة   .۷۱

 صالح الدين - مشاركة  مصنع االعمدة الكهربائية   .۷۲

 صالح الدين - مشاركة  ورشة اصالح المحوالت  .۷۳

 الدينصالح  - مشاركة  مصنع اللدائن  .۷٤
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مص���������نع (معم���������ل الت���������اجي   .۷٥
 )الصوفية 

الش��������������ركة العام��������������ة 
للص�������ناعات النس�������يجية 

 والجلدية 

 ۹،۰۰۰،۰۰۰ تاهيل وتطوير
 دوالر

 بغداد

مص���������نع (معم���������ل الحري���������ة   .۷٦
 )الصوفية 

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ تاهيل وتطوير
 دوالر

 بغداد

معم���������ل الس���������جاد الي���������دوي   .۷۷
 )مصنع الصوفية (

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تاهيل وتطوير
 دوالر

 بغداد

مص��������نع (معم��������ل الغ��������زول   .۷۸
 )الصوفية 

 بغداد - تأهيل وتطوير 

مص����������نع (معم����������ل الف����������تح   .۷۹
 )الصوفية

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ تاهيل وتطوير
 دوالر

 بغداد

مص�������نع (معم�������ل الكاظمي�������ة   .۸۰
 )الصوفية 

 ۸،۰۰۰،۰۰۰  تاهيل وتطوير
 دوالر

 بغداد

مص���نع (معم���ل خياط���ة الخ���يم   .۸۱
 )القطنية

 بغداد - تاهيل وتطوير

مص����نع (بغ����داد معم����ل احذي����ة   .۸۲
 )الجلدية

 بغداد - تاهيل وتطوير

مص����نع (معم����ل دباغ����ة بغ����داد   .۸۳
 )الجلدية

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ تاهيل وتطوير
 دوالر

 بغداد

معام���ل االحذي���ة الرياض���ية ف���ي   .۸٤
 )مصنع الجلدية(الكوفة

النجف  - تأهيل وتطوير
 االشرف

مرك�������ز تجمي�������ع االص�������واف   .۸٥
 )مصنع الجلدية(والجلود

  - تاهيل وتطوير 

معم��ل الض��ماد والقط��ن الطب��ي   .۸٦
 )مصنع االلبسة الجاهزة (

 الموصل  تأهيل وتطوير

مص����نع ( معم����ل البس����ة ول����دي  .۸۷
 )االلبسة الجاهزة 

 الموصل  تأهيل وتطوير

 معم���������ل الغ���������زل والنس���������يج  .۸۸
 )مصنع االلبسة الجاهزة (

 الموصل  تأهيل وتطوير

مص���نع ( معم���ل خياط���ة برطل���ة  .۸۹
 )االلبسة الجاهزة 

 الموصل  وتطويرتأهيل 

مص�������نع (االلبس�������ة الج�������اهزة   .۹۰
 )النسيجية في الحلة 

 بابل - تأهيل وتطوير

مص���������نع ( القط���������ن الطب���������ي  .۹۱
 )النسيجية في الحلة 

 بابل - تأهيل وتطوير
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مص����نع ( النس����يجية ف����ي الحل����ة  .۹۲
 )النسيجية في الحلة 

 بابل - تأهيل وتطوير

 واسط - تأهيل وتطوير مصنع وخياطة واسط  .۹۳

 نسيج الناصريةعامل م  .۹٤
 
 
 

 ذي قار - تأهيل وتطوير

 منظومة تنقية وتحلية المياه  .۹٥

 شركة الفارس العامة

 بغداد - مشاركة

انت��������اج المع��������دات الهندس��������ية   .۹٦
 الثقيلة

 بغداد - مشاركة

اع���ادة تأهي����ل مك����ائن التش����غيل   .۹۷
 الميكانيكي المتوسط والثقيل

 بغداد - مشاركة

 بغداد - وتطويرتأهيل  مشروع الخزانات النفطية  .۹۸

مش������روع خزان������ات الخ������زين   .۹۹
 االستراتيجي للنفط الخام

 بغداد - مشاركة

مش������روع الهياك������ل الحديدي������ة   .۱۰۰
 المختلفة للمخازن واالبنية

 بغداد - مشاركة

 بغداد - مشاركة مشروع الغلونة  .۱۰۱

مش��������روع اس��������يجة الط��������رق   .۱۰۲
 السريعة والمصدات

 بغداد - مشاركة

 بغداد - مشاركة مشروع الصب المسبق  .۱۰۳

مش����روع المنص����ات العملياتي����ة   .۱۰٤
لل����������نفط والكهرب����������اء مث����������ل 
منص��������ات القي��������اس للتعبئ��������ة 

 والتفريغ

 بغداد - مشاركة

انش�����اء مش�����روع خ�����ط انت�����اج   .۱۰٥
 ملم ۸قضبان 

الش��������������ركة العام��������������ة 
للص�������ناعات النحاس�������ية 

 والميكانيكية

 االنبار - مشاركة

انش���������اء مش���������روع التنقي���������ة   .۱۰٦
 الحرارية والكهروكيمياوية  

 االنبار - مشاركة

انش���اء مش���روع انت���اج فن���اجين   .۱۰۷
 االعتدة 

 االنبار - مشاركة

 BRCانش���اء مش���روع النت���اج   .۱۰۸
 وحاويات التراب 

 

 االنبار - مشاركة
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انش��اء مش��روع تص��نيع اس��يجة   .۱۰۹
 حماية الطرق السريعة

 االنبار - مشاركة

مش���روع انش���اء مجم���ع الحدي���د   .۱۱۰
الش����ركة العام����ة للحدي����د  والصلب

 والصلب
 

 البصرة - مشاركة

 البصرة - مشاركة مصنع انابيب اللحام الطولي  .۱۱۱

 البصرة - مشاركة مصنع الحديد االسفنجي  .۱۱۲

مش�������روع تجمي�������ع مول�������دات   .۱۱۳
الق�����درة الكهربائي�����ة وتص�����نيع 

 الكواتم
الش��������������ركة العام��������������ة 
للص������������������������������������ناعات 

 الهيدروليكية

 بغداد - مشاركة

مش��������روع تص��������نيع مع��������دات   .۱۱٤
 مغنطة المياة

 بغداد - مشاركة

انت���اج مع���دات ت���دوير  مش���روع  .۱۱٥
 ومعالجة النفايات

 بغداد - مشاركة

مش�����روع تص�����نيع منظوم�����ات   .۱۱٦
 التشحيم والتزييت

 بغداد - مشاركة

 مصنع السباكة الثقيلة والطرق  .۱۱۷
مش����روع انت����اج المس����بوكات  -

 الثقيلة وخامات المطروقات
مش����روع انت����اج المطروق����ات  -

 الحرة
مش����روع انت����اج المطروق����ات  -

 المغلقة
مش������روع مش������روع اكم������ال  -

 الطرق الدوار
مش�������روع انت�������اج الع�������روق  -

 الفوالذية
مش��روع انت��اج حدي��د التس��ليح  -

 ومقاطع الحديدية

الش��������������ركة العام��������������ة 
 للصناعات الفوالذية

 بغداد - مشاركة

 مصنع الكرينات واالبراج والغلونة   .۱۱۸
تط���وير انت���اج قس���م الرافع���ات  -

 الجسرية
مش�������روع انت�������اج االس�������الك  -

 الشائكه
مش�������روع انت�������اج الس�������واتر  -

 هسكو

 بغداد - مشاركة
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تط��������وير مش��������روع انت��������اج  -
 االبراج

تط��������وير مش��������روع انت��������اج  -
 االعمدة الكهربائية

 مصنع مسبك الصلب الخاص  .۱۱۹
مش��������روع اكم��������ال مس��������بك  -

 الصلب الخاص
مش������روع الص������ب بطريق������ة  -

 الشمع المفقود
 

 بغداد - مشاركة

 مصنع الهياكل الحديدية  .۱۲۰
مش�������روع انت�������اج االس�������يجة  -

 الواقية
 مش������روع تط������وير وتأهي������ل -

 العالمات المرورية
 

 بغداد - مشاركة

 مصنع ذو الفقار  .۱۲۱
مش�������روع انت�������اج حاوي�������ات  -

 النفايات

 بغداد - مشاركة

 مصنع الفالتر  .۱۲۲

 شركة الزوراء العامة

 بغداد - مشاركة

مش����روع انت����اج مي����اة الش����رب   .۱۲۳
الص��������حية المعب��������اة بس��������عات 
مختلف����ة ومي����اه ش����رب غازي����ة 

 مطعمة بتقنية جديدة

 بغداد - مشاركة

 بغداد - مشاركة معامل الغازات الطبية   .۱۲٤

 بغداد - مشاركة مشروع صناديق المقاييس  .۱۲٥

مش��������������روع ادارة أنظم��������������ة   .۱۲٦
 البيانات

 بغداد - مشاركة

مش��������روع تاهي��������ل وتجمي��������ع   .۱۲۷
 محركات الجهد العالي

 بغداد - مشاركة

مش������روع انت������اج توص������يالت   .۱۲۸
 ربط نهايات القابلوات

 بغداد - مشاركة
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مش���������روع تولي����������د الطاق����������ة   .۱۲۹
 الكهربائية بالخاليا الشمسية 

 بغداد - مشاركة

تص������نيع وتجمي������ع المحط������ات   .۱۳۰
 الثانوية المتنقلة

 بغداد - مشاركة

تص�����������������نيع المض�����������������خات   .۱۳۱
والمول��������������دات واللوح��������������ات 

 الكهربائية الملحقه بها

 بغداد - مشاركة

فرص�������ة اس�������تثمارية لتأهي�������ل   .۱۳۲
 الشركة

 البصرة - تأهيل وتطوير شركة ابن ماجد

معم����������ل س����������منت النج����������ف   .۱۳۳
 االشرف

الش���ركة العام���ة للس���منت 
 العامة

النجف  - تأهيل وتطوير
 االشرف

معم�����ل الن�����وره ف�����ي ك�����ربالء   .۱۳٤
 المقدسة 

كربالء  - تأهيل وتطوير
 المقدسة

 بابل - تأهيل وتطوير معمل سمنت بابل  .۱۳٥

معم���������ل س���������منت الفلوج���������ة   .۱۳٦
 االبيض

 االنبار - تأهيل وتطوير

/ الورقي�������ة معم������ل االكي�������اس   .۱۳۷
 الكوفة

النجف  - تأهيل وتطوير
 االشرف

/ معم������ل االكي�������اس الورقي�������ة   .۱۳۸
 الرافدين

النجف  - تأهيل وتطوير
 االشرف

 معم����ل اس����مدة اب����ي الخص����يب  .۱۳۹
ألنت�������اج االس�������مدة لص�������ناعة 

 االسمدة النتروجينية

الش���ركة العام���ة لص���ناعة 
 االسمدة

 تأهيل وتطوير 

 

 البصرة -

مش��������روع انت��������اج الس���������خان   .۱٤۰
 الشمسي

هي����أة البح����ث والتط����وير 
 الصناعي

 بغداد - مشاركة

مش����روع المض����خة الزراعي����ة   .۱٤۱
 الشمسية 

 بغداد - مشاركة

مش��������روع تص��������فية وتحلي��������ة   .۱٤۲
 بالطاقة الشمسية  هوتنقية الميا

 بغداد - مشاركة

المنظوم����������ة الكهروض����������وئية   .۱٤۳
 للبيت الشمسي

 بغداد - مشاركة
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 معمل الشركة العامة   .۱٤٤

الش��������������ركة العام��������������ة 
 للفوسفات

 االنبار - تأهيل وتطوير

انش���اء مجم���ع اس���مدة فوس���فاتية   .۱٤٥
 جديد

 االنبار - مشاركة

 يوريا -انشاء معمل امونيا  .۱٤٦
 

 االنبار - مشاركة

فح�������ص وتاهي�������ل المحط�������ات   .۱٤۷
 الكهربائية

الشركة العامة للفحص 
 والتأهيل الهندسي

 بغداد - مشاركة

انش�������اء مراك�������ز ومختب�������رات   .۱٤۸
تخصص����ية ف����ي بغ����داد وب����اقي 
المحافظ���������������ات والمناف���������������ذ 

 الحدودية 

 بغداد - مشاركة

انش�����اء مختب�����ر النظم�����ة االداء   .۱٤۹
 للذخائر واالسلحة 

 بغداد - مشاركة

انش���اء ورش عم���ل متكامل���ة او   .۱٥۰
مص��������نع النت��������اج االوس��������مة 

 واالنواط

 بغداد - مشاركة

انش��اء مختب��ر متكام��ل لمع��ايرة   .۱٥۱
 جميع انواع االجهزة 

 بغداد - مشاركة

انظم��������ة مكافح��������ة الحرائ��������ق   .۱٥۲
 واالنذار البكر

 بغداد - مشاركة

انت��اج وانش���اء ونص��ب وتاهي���ل   .۱٥۳
وص�����يانة وتفكي�����ك المص�����اعد 

 والساللم الكهربائية

 بغداد - مشاركة

بن������اء مختب������رات تخصص������ية   .۱٥٤
متكامل�������ة لفح�������ص االجه�������زة 

 وااللكترونيةالكهربائية 

 بغداد - مشاركة

 ۲٥/۱/۲۰۱۸في  ٤٤۲۰المرقم دائرة االستثمارات / حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن  •
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28TP2Fالعراق في الذكي للتعليم عالمياً  المتطورة للتقانات التكنولوجية الحاضنة.١

• 

 توفير الى باإلضافة  الواقع ارض على لتنفيذها االختراع وبراءات االبتكارات المشروع يرعى -

 ارض على العراق في والتربوية التعليمية المؤسسات في الذكي للتعليم المتطورة التقانات

 دونم) 10( مساحتها
    انشاء معمل النتاج المحاقن الطبية .١
 مساحتها ارض قطعة من جزء على واستعماالتها احجامها بكافة الطبية المحاقن انتاج معمل .٢

  دونم )12(

    الطبية المحاليل النتاج معمل انشاء .٣

مواد مطهرة ، محاليل خاصة بالمختبرات الطبية وما الى (معمل النتاج المحاليل الطبية  .٤
 دونم ) ۱۲(على جزء من ارض مساحتها ) ذلك

     الطبية االدوية انتاج معمل .٥
  دونم )12( معمل متخصص بإنتاج االدوية الطبية على جزء من قطعة ارض مساحتها .٦

  

                                                           
 ۱٥/۱/۲۰۱۸في  ۱۷۸حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم  •
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من قبل هيئات االستثمار في المحافظة الملفات المعروضة لالستثمار  
 

U ًملفات الرواسب الفوسفاتية : أوال 
محافظة / مشروع استخراج وتعدين رواسب الفوسفاتية وحامض الفسفوريك .۱

 .وادي صواب -االنبار
مشروع استخراج وتعدين رواسب الفوسفات ألنتاج االسمدة الفوسفاتية وحامض .۲

 وادي الهري -محافظة االنبار/ الفسفوريك
 

U ًالكبريت الحرملفات : ثانيا  
 محافظة نينوى/ ۲مشروع استخراج وتعدين الكبريت الحر في حقل المشراق .۱
 محافظة نينوى/۳مشروع استخراج وتعدين الكبريت الحر في حقل المشراق .۲
 محافظة نينوى/مشروع استخراج وتعدين الكبريت الحر في حقل اللزكة . ۳
 

U ًملفات االسمنت: ثالثا 
 محافظة نينوى / مشروع معمل ألنتاج السمنت .۱
 محافظة االنبار/ مشروع معمل ألنتاج السمنت . ۲
 محافظة النجف االشرف/ مشروع معمل ألنتاج السمنت  .۳
 محافظة واسط/ مشروع معمل ألنتاج السمنت  .٤
 المثنىمحافظة / مشروع معمل ألنتاج السمنت  .٥
 محافظة كربالء المقدسة/ مشروع معمل ألنتاج السمنت  .٦
 محافظة الديوانية/ مشروع معمل ألنتاج السمنت  .۷
 

U ًملفات رمال السيليكا: رابعا 
 محافظة االنبار / مشروع معمل لصناعة الزجاج والسباكة .۱
 محافظة االنبار / مشروع معمل النتاج الثرمستون  .۲
 محافظة االنبار / مشروع معمل النتاج الصناعات السليكونية .۳
 محافظة النجف االشرف/ مشروع معمل لصناعة الزجاج الملون  .٤



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٥۳  

      

Uالكربونات والكبريتاتملفات : اً خامس 
/ مشروع معمل كربونات الصوديوم لص�ناعة الزج�اج والمنظف�ات وعجين�ة ال�ورق .۱

 محافظة االنبار
/ لصوديوم لص�ناعة الزج�اج والمنظف�ات وعجين�ة ال�ورق مشروع معمل كربونات ا.۲

 محافظة المثنى
راس��ب كربون��ات الكالس��يوم لص��ناعة االص��باغ واالدوي��ة  إلنت��اجمش��روع معم��ل .۳

 محافظة االنبار/ والمطاط 
محافظ�ة ص�الح / كبريت�ات الص�وديوم لص�ناعة المنظف�ات   إلنت�اجمشروع معم�ل  .٤

 الدين
 

U ًمعامل االسفلت: سادسا 
 محافظة البصرة/ دونم ضمن المنطقة الصناعية  ۷اسفلت على مساحة معمل  .۱
 محافظة البصرة/ دونم ضمن المنطقة الصناعية  ٥معمل اسفلت على مساحة  .۲
محافظة / ام قصر/ دونم ضمن المنطقة الصناعية ٦معمل اسفلت على مساحة  .۳

 البصرة
محافظة / ام قصر/ دونم ضمن المنطقة الصناعية ۷معمل اسفلت على مساحة  .٤

 البصرة
 

U ًاستثمارية متنوعة معامل : سابعا 
تت���وفر مس���احات مختلف���ة وحس���ب طل���ب المس���تثمر ون���وع المش���روع عل���ى ج���زء  .۱

عق����ارات / االرض عائ����دة ال����ى وزارة المالي����ة /  ٦۲مقاطع����ة  ۱/۲م����ن القطع����ة 

 محافظة البصرة/ الدولة 

 

 
 
 
 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٥٤  

      

هيئات االستثمارحسب  جدول بالفرص االستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي  
 الموقع االرض المخصصة للمشروع الصناعات المقترحة اسم المشروع ت
م  /۱۰دون���م ج���زء م���ن القطع���ة  ۱٦ تدوير النفايات  تدوير النفايات   .۱

 شيشين ٥
 صالح الدين

دون�����م عل�����ى القطع�����ة المرقم�����ة  ۲ مطحنة حبوب  مطحنة حبوب   .۲
۱٦۲/۱۲۲۰  

 صالح الدين

دون�����م عل�����ى القطع�����ة المرقم�����ة  ۲  البان مصنعإنشاء   البان مصنعإنشاء   .۳
۱٦۲/۱۲۲۲  

 صالح الدين 

إنش������اء معم������ل زي������وت   .٤
 نباتية 

، ۱٥/۳دون�������������م الك�������������وت  ۲۰۰ إنشاء معمل زيوت نباتية 
 العلكاوية ۱۸/۳،۱۲/۳

 واسط

حس����ب حاج����ة / قض����اء العزيزي����ة  إنشاء مصنع البان  إنشاء مصنع البان   .٥
 المشروع 

 واسط

 واسط ناحية جصان / دونم  ۱٦۰۰ إنشاء مدينة صناعية  إنشاء مدينة صناعية   .٦

حس�������ب حاج�������ة / قض�������اء ب�������درة  إنشاء معمل اسمنت  إنشاء معمل اسمنت   .۷
 المشروع 

 واسط 

معم�����ل تعلي�����ب وك������بس   .۸
 التمور 

/ قض�������اء الص�������ويرة والعزيزي�������ة  تعليب وكبس التمور 
 حسب حاجة المشروع 

 واسط

حس�������ب حاج�������ة / قض�������اء ب�������درة  اسمدة كيمياوية  انتاج معمل اسمدة كيمياوية   .۹
 المشروع

 واسط

موق������ع ش������ركة حط������ين   .۱۰
 الصناعي

مجمع صناعي متكامل 
 للصناعات التحويلية والتجميعية 

 بابل قضاء االسكندرية / دونم  ٦۰۰۰

مدين�����������ة الص�����������ناعات   .۱۱
 الغذائية 

مجمع صناعي للصناعات 
تمور، تعليب ، تصنيع (الغذائية 

 )تصنيع زيوت

 بابل قضاء المحاويل / دونم  ۱٤٦

مدين�����������ة الص�����������ناعات   .۱۲
 االنشائية 

مجمع صناعي لصناعة 
الخرسانة ومقاطع الحديد 

 ومصانع اللوحات الكهربائية 

 بابل ناحية االمام / دونم  ۳۲۰

مدين���������ة اب���������و س���������ميج   .۱۳
 الصناعية 

مجمع صناعي يحتوي على 
 صناعات ثقيلة وتحويلية 

 بابل ناحية الكفل/ دونم  ۲٦۰۰

مجم����ع الص����ودا الكاوي����ة   .۱٤
 والكلور

 المثنى دونم ٥۰ منتجات قلوية 
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 المثنى دونم  ٥۰ كاربونات الصوديوم  كاربونات الصوديوم   .۱٥
االكي���اس الورقي���ة لتعبئ���ة   .۱٦

 االسمنت
 المثنى  دونم ٥۰ االكياس الورقية لتعبئة االسمنت

 المثنى  دونم  ۲۰ مناديل ورقية  مناديل ورقية   .۱۷

 المثنى  دونم  ۱۰ تعبئة المياه والعصائر تعبئة المياه والعصائر  .۱۸

 المثنى  دونم  ۲٥ معمل منتجات االلبان  معمل منتجات االلبان   .۱۹

 المثنى  دونم  ۱۰ معمل منتجات التمور  معمل منتجات التمور   .۲۰

زي�����وت المص�����نع انت�����اج   .۲۱
 النباتية

 المثنى  دونم  ۲۰ النباتيةزيوت المصنع انتاج 

 المثنى  دونم  ۲۰ انتاج المنظفات  معمل انتاج المنظفات   .۲۲

مدين����ة ص����ناعية متع����ددة   .۲۳
 االغراض

مجمع للصناعات الصغيرة 
 والمتوسطة

 المثنى  دونم  ٤۰۰۰

 ذي قار  دونم  ۱۰۰ فعاليات صناعية مختلفة  منطقة صناعية   .۲٤

معمل النتاج الواح البناء  معمل الواح عازلة   .۲٥
 العازلة 

 ذي قار دونم  ۲۰

 ذي قار دونم ۲۱۲ معمل متكامل  معمل حديد وصلب   .۲٦

 ذي قار دونم ۳ معمل النتاج الكتل الكونكريتية  معمل كونكريت جاهز  .۲۷
معم����ل تجمي����ع المع����دات   .۲۸

 الثقيلة 
 ذي قار دونم  ٤ معمل حديث للتجميع

معم�����������ل الص�����������ناعات   .۲۹
 الكيمياوية 

 قارذي  دونم  ۱ انتاج المنظفات المنزلية 

 ذي قار دونم  ۱۰ جمع وفرز وتدوير النفايات  معمل تدوير النفايات   .۳۰

معم�������ل الب�������ان ومي�������اه   .۳۱
 معدنية 

 ذي قار دونم  ۲۰ معمل حديث متكامل 

غذائي������������ة  مص������������انع  .۳۲
وص�������ناعات تكميلي�������ة 
خفيف�����������ة ومص������������انع 

 انشائية

غذائية وصناعات  مصانع
 تكميلية خفيفة ومصانع انشائية

 ميسان  هكتار۱۲٥

معمل حديث متكامل كمية  تدوير نفايات معمل  .۳۳
 يومياً ) طن  ٥۰۰(النفايات 

 ميسان دونم ۲۰
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مدينة صناعية تستوعب  منطقة صناعية  .۳٤
 مصنع ۱۲۰مايقارب 

 ميسان دونم ٤۰۰۰

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .۳٥
دون����م و  ۷/اركل����ي الش����مالي /  ٤۳

 P۲م ۲۰۰۰

 البصرة  

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي صناعيمشروع    .۳٦
 دونم ۲۰/اركلي الشمالي /  ٤۳

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .۳۷
مس������احة /اركل������ي الش������مالي /  ٤۳

 دونم  ٤كل  معمل    

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .۳۸
دون������م    ۷/اركل������ي الش������مالي /  ٤۳
 P۲م  ۱۷٥۰و 

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .۳۹
دون�����م     ٦/اركل�����ي الش�����مالي /  ٤۳

 P۲م  ۱۲٥۰و    

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .٤۰
دون������م    ٥/اركل������ي الش������مالي /  ٤۳
 P۲م  ۱۲٥۰و 

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .٤۱
 دونم    ۸/ اركلي الشمالي/  ٤۳

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .٤۲
Pدون������م ۱/ اركل������ي الش������مالي/  ٤۳

  

P موقعلكل 

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .٤۳
دون����م و  ٥/اركل����ي الش����مالي /  ٤۳

P۲م ۷۰۰
P )سمة لعدة مواقع قم( 

 البصرة

مقاطع���ة     ۳۲ج���زء م���ن القطع���ة   مشروع  صناعي مشروع  صناعي  .٤٤
دون����م و  ۲/اركل����ي الش����مالي /  ٤۳

 متر مربع ۱۰۰۰

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي  مشروع صناعي   .٤٥
 دونم  ٤۰/ اركلي الجنوبي 

 

 البصرة
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 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٤٦
 دونم ۲۲/ اركلي الجنوبي

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٤۷
 دونم ۳۰/اركلي الجنوبي 

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٤۸
 دونم ٦٦/اركلي الجنوبي 

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٤۹
 دونم ۱۷/اركلي الجنوبي 

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٥۰
 دونم ۲٤/اركلي الجنوبي 

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٥۱
 دونم ۳۰/اركلي الجنوبي 

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٥۲
 دونم ۱٥/اركلي الجنوبي 

 البصرة

 ٥٦م/ ۱/۷ج�������زء م�������ن القطع�������ة  مشروع صناعي مشروع صناعي  .٥۳
 دونم ۲۷/اركلي الجنوبي 

 البصرة

 ٦۲م/ ۱/۲ج�������زء م�������ن القطع�������ة  معامل استثمارية  معامل استثمارية   .٥٤
دون�����م لك�����ل  ٤/اراض�����ي الص�����بخ 

 معمل

 البصرة

٥٥.  
كم ج غرب  ۷٥وادي االبيض  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 االنبار

٥٦.  
كم ج غرب ۹۰) ۱(وادي غدف  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 االنبار

٥۷.  
كم ج غرب ۱۰۰) ۲(وادي غدف  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 االنبار

٥۸.  
كم غرب رطبة ۷۰ اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس  H۳  

 االنبار

٥۹.  
 -كم شمال رطبة  ۹۰وادي صواب  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس 

 قرب مناجم عكاشات
 االنبار

٦۰.  
كم ج غرب  ٦۰وادي الفج  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت

 االخضير
 االنبار

٦۱.  
كم ج غرب  ۱۱۰الزركة عين  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت

 االخضير
 االنبار
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٦۲.  
كم ج غرب رمادي ۷۰وادي غدف  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 االنبار

٦۳.  
كم غرب رمادي ۳۰-۳٥جبهة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 االنبار

٦٤.  
كم ج غرب القائم ٦۰مكر الذيب  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 االنبار

٦٥.  
كم غرب كبيسة وادي الجايف ۳٤ االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 االنبار

٦٦.  
كم غرب كبيسة  ٦٥البحيرة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 االنبار

٦۷.  
كم غرب رمادي ۱۰زنكورة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 االنبار

٦۸.  
 AL٤اطيان كاؤولين 

Si٤ O 

طين كاؤولين ملون احمر 
اصفر ابيض يحتوي  -بنفسجي 

% اوكسيد المنيوم % ۳حديد 
۳۰-۲۰ 

كم شمال الرطبة سمحات  ٦۰كعرة 
ملصي نجيلي  -  

 االنبار

٦۹.  
 اطيان كاؤولين 

حمراء بنفسجية بيضاء  -ملون 
والوان ممزوجة حديد اقل من 

اوكسيد المنيوم اكثر من % ۳
٤۰% 

شمال شرق الحسينية وج غرب 
 الحسينيات 

 االنبار

۷۰.  
) كم ٥(كم شرق الرطبة  ۷۰عامج  ملونة  اطيان كاؤولين

 شمال الطريق سريع 
 االنبار

۷۱.  
كم شمال ) ٥-۱۰(وادي ميالن  عدة طبقات يفصل بينها طبقة  جبسم 

 راوه
 االنبار

۷۲.  
كم شرق حديثة ۳٥ نقاوة عالية جبسم   

 االنبار

۷۳.  
   صالدة متوسطة  رواسب هشة الدولومايت

 االنبار

۷٤.  
km۷۰-۸۰الحسينيات  نقاوة عالية الدولومايت شرق  

 وشمال شرق الرطبة
 االنبار

۷٥.  
سفاتية متوسطة وصخور ف ۲۰٥ الفوسفات 

 الرتبة
كم شمال الرطبة بين وادي ۹۰

 الهري ووادي صواب 
 االنبار

۷٦.  
 رمال السليكا

السيراميك  –صناعة الزجاج 
 –السباكة  –الحراريات  –

البطانة   –خاليا الطاقة الشمسية 

غرب وادي طيارة شمال وادي 
طيارة جنوب وادي الصوفي وادي 

۱٦۰عبيران وادي عامج  K شرق  

 االنبار
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الحامضية ألفران صهر 
 المركبات السليكونية – المعادن

۱۸۰ –الرطبة  K 

۷۷.  

 أطيان البنتونايت

  صناعة البنتونايت وتنشيطه 
المستخدم   Na۲Co۳بواسطة 

 –في حفر اآلبار النفطية 
تنقية  –الركائز والجسور 

تنقية شمع  –الزيوت النباتية 
 البارافين

 H۳عكاشات إلى جنوب 

 االنبار

۷۸.  
 الرمال الثقيلة

 -زركون  -معادن ثقيلة مهمة 
مونازايت مصدر  -تورمالين 

للثوريوم رونايل ومصدر 
 للتيتانيوم

 وادي عامج

 االنبار

۷۹.  
الرسوبيالحديد  الحسينيات الگعرة  اسمنت مقاوم لالمالح   

 االنبار

۸۰.  
وادي ) ۱(وادي عبيدة وادي غدف  سكر ورق  -زجاج  -اسمنت  الصخور الليمونية

) / ۲(غدف  H۳ 
 االنبار

۸۱.  
 رواسب الخسفات شمال الحسينيات الحراريات  -السمنت االبيض  أطيان الفلنت

 االنبار

۸۲.  
 بورسلينايت

الخرسانة الخفيفة تنقية الزيوت 
 -البنائية والمواد الغذائية 

 الكبريت 
عكاشات  -الدكمة   

 االنبار

۸۳.  
انتاج  -صناعة الحراريات  البوكسايت

 -  الشب 
 االنبار

۸٤.  
 كلوريد الصوديوم

صناعة غذائية                            
صناعة جلدية          صناعة 

 نسيجية 
 - 

 االنبار

۸٥.  
 صناعات سلكونية كوارتزايت

 نهر عمر بطانة حامضية لألفران
 االنبار

۸٦.  
كم ج غرب  ۷٥وادي االبيض  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس

 رمادي
 االنبار

معمل انتاج االسمدة   .۸۷
كم  ۷۰المدينة الصناعية في  انتاج االسمدة الفوسفاتية الفوسفاتية

دونم۸۰/ غرب مدينة الرمادي  
 االنبار

انتاج االسمدة   .۸۸
كم  ۳٥المدينة الصناعية في  انتاج االسمدة النيتروجينية  النيتروجينية 

دونم ۱۰/  غرب مدينة الرمادي  
 االنبار
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معمل انتاج االسمنت   .۸۹
 ٤۰/ المدينة الصناعية في هيت انتاج االسمنت البورتالندي  البورتالندي 

 دونم
 االنبار

معمل انتاج االسمنت   .۹۰
 المقاوم لالمالح

انتاج االسمنت المقاوم 
 لالمالح

 ٤۰/المدينة الصناعية في هيت
 دونم

 االنبار

مشروع انتاج   .۹۱
 زجاجيات الكريستال

مشروع انتاج زجاجيات 
 الكريستال

كم غرب  ۳۰/ المدينة الصناعية 
دونم ۱/مدينة الرمادي  

 االنبار

معمل انتاج حامض   .۹۲
الفوسفوريك 

)H۳po٤ ( 

وحامض الكبريتيك 
)H۲so٤( 

انتاج حامض الفوسفوريك 
)H۳po٤ ( 

وحامض الكبريتيك 
)H۲so٤( 

كم  ۷۰المدينة الصناعية في 
دونم ۲۰/غرب مدينة الرمادي  

 االنبار

مشروع انتاج الواح   .۹۳
 الزجاج المسطح العائم 

صناعة الزجاج المسطح بكلفة 
 مليون دوالر ۷٥تخمينية 

/ كم غرب مدينة الرمادي ۳۰
دونم ٥۰المساحة   

 االنبار

انتاج معمل صناعة   .۹٤
الواح القرميد والطابوق 

 القرميدي للواجهات

انتاج معمل صناعة الواح 
القرميد والطابوق القرميدي 

 للواجهات

 ۲۰/ المدينة الصناعية في هيت
 دونم

 االنبار

 مشروع انتاج االلومينا  .۹٥

Smelter Grade 

 انتاج االلومينا

Smelter Grade 
كم  ۷۰المدينة الصناعية في 

دونم ۱۰/ مدينة الرماديغرب   
 االنبار

معم���������������ل ال���������������واح   .۹٦
الس���������������������������������يراميك 
والملحق������ات الص������حية 

 المنزلية

الواح السيراميك  انتاج
 والملحقات الصحية المنزلية

كم  ۳٥المدينة الصناعية في 
دونم ۱۰/ غرب مدينة الرمادي  

 االنبار

مشروع انتاج العوازل   .۹۷
 الكهربائية السيراميكية

الكهربائية انتاج العوازل 
 السيراميكية

كم غرب  ۳٥المدينة الصناعية 
دونم ۱۰/ الرمادي  

 االنبار

 ۱۰/ المدينة الصناعية في هيت معمل الفيروسليكون معمل الفيروسليكون  .۹۸
 دونم

 االنبار

القطعة رقم  ۳٦قضاء الرمادي م  مشروع تدوير النفايات مشروع تدوير النفايات  .۹۹
  دونم ۲٥/ الجرايشي ٥۱۱٥/۱

 االنبار



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦۱  

      

مشروع تجميع وصهر   .۱۰۰
 سكراب الحديد 

مشروع تجميع وصهر 
 سكراب الحديد 

 ٤۰/ المدينة الصناعية في هيت
  دونم

 االنبار

 ۲٥/ المدينة الصناعية في هيت معمل غسل االطيان  معمل غسل االطيان   .۱۰۱
  دونم

 االنبار

 )ب( المدينة الصناعية  .۱۰۲
 في قضاء عنه

في  )ب( المدينة الصناعية
  دونم ۱٥٦۸/ قضاء عنه قضاء عنه

 االنبار

 )أ(المدينة الصناعية   .۱۰۳
في  ۷۰في الكيلو 

 الرمادي

في  )أ(المدينة الصناعية 
 في الرمادي ۷۰الكيلو 

المحـمديات قرب ابو  –الرمادي 
 ٤۷م  ۸۳الجير القطعة رقم 

دونم ۲۰۰۰/ حصوة الشامية  

 االنبار

المنطقة الصناعية في   .۱۰٤
 )أ ، ب(هيت 

أ (المنطقة الصناعية في هيت 
 )، ب

قضاء هيت القطعة رقم 
/ حصوة الشامية ٦م  ٤٦۰/۳۹۰

دونم ٦۰۰  

 االنبار

االرض غير  –قضاء راوه  انتاج الجص الفني انتاج الجص الفني  .۱۰٥
دونم ٥۰/ مخصصة لحد االن  

 االنبار

/ القرية اللوجستية   .۱۰٦
المدينة الصناعية في 

۳٥الكيلو   

المدينة / القرية اللوجستية 
 ۳٥الصناعية في الكيلو 

المدينة الصناعية في  –الرمادي 
/ غرب الرمادي  ۳٥الكيلو 

 المساحة حسب حاجة المشروع

 االنبار

اعادة تأهيل وتشغيل   .۱۰۷
معمل سمنت الفلوجة 

 االبيض
/ كم شرق الفلوجة ۲ –الفلوجة  معمل سمنت الفلوجة االبيض

دونم ۲٥٦  

 االنبار

اعادة تأهيل وتشغيل   .۱۰۸
معمل انتاج الطابوق 

الحراري عالي 
 االلومينا

انتاج الطابوق الحراري عالي 
 االلومينا

قرب معمل سمنت  –الفلوجة 
المساحة حسب حاجة / الفلوجة

 المشروع

 االنبار

معمل انتاج كاشي   .۱۰۹
 الجدران السيراميك

انتاج كاشي الجدران 
 السيراميك

شارع ( التأميم  –الرمادي 
)السيراميك   

 االنبار

۱۱۰.  
 مصنع الفوم كونكريت 

 صناعة الفوم كونكريت 
P۳م٥۰۰: الطاقة االنتاجية 

P  / يوم 
مليون  ٥/ الكلفة التخمينية 

 دوالر  

دونم ۱۰الصقالوية بمساحة   االنبار 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦۲  

      

28TP3Fالفرص االستثمارية المعلنة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا

• 

 نوع االستثمار الفرصة ت

 استثمار شراكة  معمل النتاج مضافات لتصنيع اصباغ ذات استخدامات متخصصة   .۱

 استثمار شراكة ) بتموس(معمل انتاج السماد العضوي   .۲
 بيع تقنية  معمل للسماد الفوسفاتي   .۳
 استثمار شراكة  المخصبات الحيوية للنباتات  إلنتاجمعمل   .٤

 استثمار شراكة  معمل انتاج االسمدة السائلة   .٥
 بيع تقنية  الصناعي للسكر السائل وعسل التمر  لإلنتاجمحطة   .٦
 استثمار شراكة  معمل النتاج اعالف االسماك   .۷
 استثمار شراكة  محفزات النمو الطبيعية للطيور الداجنة  إلنتاجمعمل   .۸

 استثمار شراكة  وحدات االنتاج الكمي للمبيدات االحيائية   .۹

 استثمار شراكة   ىغسل الكل بأجهزةمعمل لتصنيع منظومات انتاج الماء الخاص   .۱۰

 استثمار شراكة  معمل لتصنيع منظومات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي   .۱۱

 استثمار شراكة  معلم لتصنيع الطائرات المسيرة والخفيفة متعددة االغراض   .۱۲

 استثمار شراكة  معمل لتصنيع اكياس نفايات صديقة للبيئة   .۱۳

 استثمار شراكة معمل لتصنيع قناني مياه الشرب صديقة للبيئة  .۱٤

معمل انتاج وتصميم وتجميع وربط منظومات الطاقة الشمسية لتجهيز الطاقة   .۱٥
 الداخلية  واإلنارةالمختبرات  ألجهزةالكهربائية 

 استثمار شراكة 

 استثمار شراكة  معمل انتاج منظومات السقي باستخدام الطاقة الشمسية   .۱٦
تسخين  إلغراضمعمل انتاج تصميم وتنفيذ منظومات الطاقة الشمسية الحرارية   .۱۷

 المياه لكافة المواقع الصناعية والخدمية 
 استثمار شراكة 

 استثمار شراكة  بوليميرية لتحسين جودة االسفلت  تمعمل انتاج مضافا  .۱۸

 استثمار شراكة  معمل انتاج وحدات بناء من مواد غير تقليدية   .۱۹
 استثمار شراكة  معمل انتاج الخرسانة الرغوية المحسنة   .۲۰
 استثمار شراكة  المخلفات البيولوجية  وإتالفمحطة لمعالجة   .۲۱

 استثمار شراكة  المخلفات الكيمياوية  وإتالفمحطة لمعالجة   .۲۲

 

                                                           
علماً ان التفاصيل ودراسات الجدوى االقتصادية  ۲۱/۱/۲۰۱۸في  ۲۳۹حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم  •

 لجميع المشاريع المشار اليها متوفرة في الوزارة 



 

  
 

  ۲۰۱۸ الخارطة االستثمارية للعراق ۱٦۳

      

 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 

 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦٤  

      

0TP0F الفرص 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

 ديالى دونم  ٥ المقدادية / الركاع  ۳٥/۲۷ مدينة العاب   .۷

/ الركاع ۲۳/۸۹۹/۲۷ مدينة العاب  .۸
 المقدادية

 ديالى دونم  ۲٦

 ديالى دونم  ۳۰ المقدادية ۲/٥/۳٤ تطوير مجمع الصدور  .۹
 ديالى دونم  ۱۰ كوشك ۱۱۱/۱٥/جلوالء مدينة العاب وكازينو  .۱۰
 ديالى دونم  ۲۸۸ كوردرة ۷/ حمرين مدينة سياحية   .۱۱
 صالح الدين دونم ۳ تكريت مشروع سياحي  .۱۲
 صالح الدين دونم ٦ تكريت مشروع سياحي  .۱۳
 صالح الدين دونم ٥ بيجي ترفيهيةمدينة العاب   .۱٤
 صالح الدين دونم ۲،٥ قضاء بلد ترفيهيةمدينة العاب   .۱٥

 صالح الدين دونم ۳٥ قضاء الشرقاط ترفيهيةمدينة العاب   .۱٦
 واسط دونم ٤ الهورة ۳۹م / ٥/٤۱/ الكوت فندق الكوت السياحي  .۱۷

 واسط دونم  ۱ الحاوي  ۱٦/۱۰٦٦الكوت  فندق سياحي   .۱۸
زوية  ۱/٦٤۸العزيزية  فندق ومطعم   .۱۹

 الزرع 
 واسط  دونم  ۳

 واسط دونم  ٥ العشار  ۱/۱۱۸۸العزيزية  ترفيهيةمدينة   .۲۰

                                                           
 ۲۹/۲/۲۰۱٦في  ۷٤٤٥۷۱هيئة السياحة  –الثقافة حسب كتاب وزارة   •



 

  
 

  ۲۰۱۸ الخارطة االستثمارية للعراق ۱٦٥

      

 ٦م  ۲/۱۸٤۱الشحيمية  مدينة العاب   .۲۱
  

 واسط دونم  ۱
 جزيرة بابل السياحية  .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

م /  ۱القطعة / بلدية النجف  نجوم  ٥فندق   .٤۰
 بحر النجف/  ۱

 النجف االشرف دونم ۲٥

/ ۱/۲القطعة / بلدية النجف  مدينة سياحية   .٤۱
 بحر النجف  ۱٥م

 النجف االشرف دونم  ۲۲٥

 -حي العباس طريق بغداد مجمع سياحي   .٤۲
  ۹/۳۰ق

 كربالء المقدسة دونم ٤



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦٦  

      

 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 ۷ عبد اليان  ۳٦م /٤/۱ مشروع سياحي  .٥۹

 مجمع ترفيهي  .٦۰

 

 الرباط الكبير ۳۰٦٥/۲۰۸٦

 

  دونم٤٥

 

 البصرة

 مناوي باشا ۱۰/۹٥ فندق نوفتيل المربد  .٦۱

 

 اولك  ۲۰دونم و۷

 

 البصرة



 

  
 

  ۲۰۱۸ الخارطة االستثمارية للعراق ۱٦۷

      

مقاطعة رقم ) ۷٦(قطعة رقم  مشروع ترفيهي متطور  .٦۲
 المعقل  )٤۰(

 

 P۲م  ۱۷۲۷   و   دونم  ٤

 

 البصرة

 ۱٥فندق  -ترفيهي تجاري   .٦۳
 طابق

 القبلة   ۸۲۸/٤و    ۸۲۸/۳

 

 البصرة P۲م   ٥۰۰و دونم   ۷

 القبلة ۷۸۹/۷ مشروع ترفيهي  .٦٤

 

 ۲م ۷۳۸دونم و  ۱٦

 

 البصرة

 مدينة ترفيهية   .٦٥

 

 جمهورية ۲۱۹/۲۰۸۷

 

 البصرة P۲م  ۷۰۰  دونم و ۲

 البصرة P۲م   ۹۸٤و    دونم  ٥ سفوان۲٤٥ دار استراحة سفوان  .٦٦

جزء من القطعة  مقاطعة ۹۱ ترفيهي مجمع  .٦۷
 الهدامة  ۱۷

 البصرة دونم  ۳٥۰۰جزء من المساحة 

 البصرة P۲م  ٥۰۰  و  دونم  ۳٥ الفاو ٦مقاطعة   ۳۳٦۸/۲  مدينة العاب  .٦۸

 مجمع ترفيهي  .٦۹

 

 /سيبة ال ٦قاطعة  م ٥۳/۲
 الفاو

 البصرة دونم ٤

 البصرة دونم ۱۷ الفاو ٦قاطعة  م ۲/۳۹٥۸ سياحية ترفيهية مدينة  .۷۰

نهر  ٥٤م  ۲۳۱/٥۲۳٥ سياحية ترفيهية مدينة  .۷۱
 الباشا 

 البصرة دونم  ۹۰۰

  ٥٤قاطعة م ۲۱۰٥/۲۳۱ مدينة ترفيهية و مدينة العاب  .۷۲
 نهر الباشا

   دونم  ٤۱

 

 البصرة

 مدينة العاب  .۷۳

 

  ۳۳٤/۲۳٤جزء من القطعة 

 الهوير الصغير ۲۰مقاطعة 

 دونم ٥،۳

 

 البصرة

الجمهورية    ۲۰۸۷/۲۹۸ مدينة العاب   .۷٤
 الجاهزة

  ۲م ۷۰۰دونم  و  ۳

 

 البصرة

 البصرة دونم ٤٦ الفاو/ سيبه  ٦مقاطعة  ٥۳/۱ مدينة العاب مائية متكاملة  .۷٥

/  ٦۱مقاطعة  ٦۱٤۳/۱ مشروع سياحي   .۷٦
 الفاو/ الحمزة 

 البصرة دونم ٤۰

مياه (مجمع سياحي استشفائي   .۷۷
) عدنيةم  

دونم ۲٥ قضاء هيت  وزارة / االنبار 
 المالية

قضاء القائم جزء من القطعة  مدينة العاب القائم  .۷۸
ديوم  ۱۸م  ۱۳۳/۷٥٤۹رقم 

 

دونم ۱۱ القائم /االنبار   

عامرية الصمود  –الفلوجة  مدينة العاب عامرية الصمود  .۷۹
۲۱م  ۱/۱۸۱۱القطعة رقم   

۲م ۲۲۷،۲٥ عامرية  /االنبار 
 الصمود

 ٤/۸٤۲ الفلوجة القطعة رقم فندق خمس نجوم في الفلوجة  .۸۰
 حصوة الشامية بين الجسرين

۲م ۲۸۷،٤ الفلوجة /االنبار   



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱٦۸  

      

ايار السياحي ۱فندق   .۸۱ قضاء حديثة القطعة رقم  
الحقالنية ۳ك  ۲۸م  ۱٤۳/۱  

اولك ٦+ دونم  ٦  /االنبار 
 الحقالنية

دونم ٦۰۰ مدينة الحبانية الجديدة المدينة الرياضية في الحبانية  .۸۲ الحبانية/االنبار   

دونم ۲۲۰ ناحية الحبانية مدينة متعددة االستخدام   .۸۳ الحبانية /االنبار   

قضاء الرمادي جزء من  منتزه ترفيهي في الرمادي  .۸٤
۱۳م  ۲٤/٤٤۲القطعة رقم   

۲م ۸،۲٥۰ الرمادي /االنبار   

وسط نهر  –قضاء الفلوجة  جزيرة الفرات السياحية  .۸٥
 الفرات

۲م ٥۰۰،۱۸۷  الموارد المائية 
 /االنبار

۲م ۱٦،٦۷٥ قضاء الرمادي  مدينة العاب الحفرية   .۸٦ الرمادي/االنبار   

مدينة العاب    .۸۷ مجاور  –قضاء الرمادي  
 كراج البلدية الجديد

۲م ۳۳،۹٥۰ الرمادي /االنبار   

علوة  –قضاء الرمادي  مدينة العاب   .۸۸
كيلو ٥الرشيد في الـ  

۲م ۱٦۹،٤٤ الرمادي /االنبار   

۸۹.  

 مجمع الثرثار السياحي

نجوم ، دور سياحية  ٥فندق 
دار ، مساحات ) ۳۰(

خضراء ، مدن العاب 
 وحدائق وباركات

دونم ۲۰۰  

يرتبط  /االنبار
حاليا ادرايا 

محافظة صالح 
 الدين

نجوم ٤فندق سياحي   .۹۰ ضفاف النهر من الجانب  قضاء الفلوجة 
 الغربي

 االنبار

مجمع سياحي في الحبانية   .۹۱
 القديمة

قطعة رقم  –قضاء الحبانية 
حصوة الشامية ٤۷م  ٤  

دونم  ۱۸۷  االنبار 

دونم ۲۲ مدينة الرمادي مسبح اولمبي مغلق   .۹۲  االنبار 

 االنبار  مدينة الرمادي القصور الرئاسية  .۹۳

قاعة مناسبات متعددة   .۹٤
 االغراض

قطعة رقم  –مدينة الرمادي 
تل الرعيان  ۲۹/۱/۷۸٥  

۲م ٤۸۰ هيئة /  االنبار 
 السياحة

هيتقضاء  قلعة هيت االثرية  .۹٥   االنبار  

تأهيل مواقع الطواحين   .۹٦
 والنواعير المائية

وزارة / االنبار على ضفاف نهر الفرات قضاء هيت
 المالية

مرفق سياحي عالجي على   .۹۷
 العيون الكبريتية

ناحية كبيسة –قضاء هيت   االنبار  



 

  
 

  ۲۰۱۸ الخارطة االستثمارية للعراق ۱٦۹

      

ناحية البغدادي  –قضاء هيت  مدينة سياحية   .۹۸
و  ۲٥٥على القطعتين  –

     
   

دونم  ۷۰  وزارة / االنبار 
 المالية

مواقع ترفيهيه سياحية على   .۹۹
 سد حديثة

على ضفاف  –قضاء حديثة 
 مدخل سد حديثة 

دونم ٤٥دونم و  ٥،۱۷   االنبار 

القطعة  –قضاء حديثة  كازينو ومقهى سياحي  .۱۰۰
  ٤۸م  ۲٦۲۸/۱۹٦

۲م ۱۸۰۰ وزارة /  االنبار 
 المالية

القطعة رقم  –قضاء حديثة  النادي الترفيهي  .۱۰۱
۳ك  ۲۸م  ۱/۱٤۳  

دونم ۲ وزارة /  االنبار 
العمل والشؤون 

و / عيون وادي حجالن   .۱۰۲ 
مواقع الجزرة الوسطية داخل 

   

حجالن وادي  –قضاء حديثة 
 و بروانة

دونم  ۳۰  االنبار 

دونم ۱۲  ٦٥/۸/۱٦ –قضاء القائم  مجمع سياحي  .۱۰۳  االنبار 

 مجمع سياحي متكامل   .۱۰٤

(و   motel  (  

امتدادات  –قضاء الرطبة 
 لبحيرة وادي االبيلة 

 االنبار 

محمية  –قضاء الرطبة  اعادة تأهيل محمية الضبعة  .۱۰٥
 الضبعة

دونم ۲٥  االنبار 

في طريبيلنجوم  ۳فندق   .۱۰٦ منفذ  –قضاء الرطبة  
 طريبيل الحدودي

دونم ۲  االنبار 

نجوم في القائم ۳فندق   .۱۰۷ دونم ۲ قضاء القائم    االنبار 

ناحية  –قضاء الرطبة  فندق سياحي في النخيب  .۱۰۸
 النخيب

دونم ۱۲  االنبار 

على ضفاف  –قضاء راوة  مجمع سيحي في راوة  .۱۰۹
 النهر

دونم ۲  االنبار 

عنهمجمع سياحي في   .۱۱۰ على بحيرة سد  –قضاء عنه  
 حديثة

 االنبار 

 ۲۹٫٥دونم بكلفة تخمينية  ۲۲ نهر الفرات / الرمادي  فندق الرمادي السياحي  .۱۱۱
 مليون دوالر

 االنبار

 
 المالحظات الكلفة  المساحة الموقع المشروع المقترح

) خمسة (انشاء فندق 
0TP1F

•
P0T نجوم في محيط مطار

 بغداد الدولي

قطعة / الدولي مطار بغداد/ بغداد 
 السويب) ۱۷(مقاطعة ) ۹/۱۰(رقم 

متر  ۱٥۰۰۰
 مربع

 قطعة االرض ملك صرف مليون دوالر ٥

                                                           
 ۱٥/۲/۲۰۱۷في  ۸۸۳۹ النقلحسب كتاب وزارة   •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷۰  

      

 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷۰  

     

 العالي قطاع التعليم -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  أواسطالتي اهتمت بنظام التعليم منذ 

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  ۱۹٦۳صرية والمستن

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

 .في هذا القطاعلالستثمار 
 

  



 

   
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۷۱  

      

0TP0Fالعالي  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع التعليم

• 

 المحافظة  الفرصة االستثمارية اسم الجامعة ت

جامعة ابن   .۱
 حيان

انشاء جامعة اهلية باختصاصات 
) ۱۰(متعددة على ارض مساحتها 

 دونم

 بغداد

جامعة تتركز اختصاصاتها انشاء  جامعة بغداد  .۲
الطبي اضافة الى  بفي الجان

مستشفى جامعي عام على قطعة 
 دونم ) ۱٥۰(ارض مساحتها 

 

 بغداد

 

 هيئات االستثمارحسب  العالي الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع التعليم

 المحافظة المساحة الموقع الفرصة ت

 ديالى   دونم ۱۰۰ مركز المحافظة جامعة تقنية  .۱

 ذي قار  دونم  ۱۰۰ مركز المحافظة  مدينة جامعية   .۲

 ذي قار دونم  ۲۸ مركز المحافظة جامعة اهلية   .۳

 ذي قار  دونم  ۱۰ الشطرة  جامعة اهلية   .٤

 ذي قار  دونم  ۷ سوق الشيوخ  جامعة اهلية   .٥

 

                                                           
 ۱٥/۱/۲۰۱۸في  ۱۷۸ قسم العقود الحكومية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷۲  

      

 قطاع الخدمات  -۱۰
لبيئ���ة اس���تثمارية ناجح���ة  ل���ذا  األساس���يةيع���د ه���ذا القط���اع وت���وفر خدمات���ه اح���د العناص���ر 

كونه���ا تمث���ل  األفض���ليتع���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 م���ا

 .۲۰۱٦الثابتة لعام  باألسعار اإلجماليمن الناتج المحلي %) ۱۰(يقارب 

                                                                                   
                                              

                                  

  



 

   
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷۳  

      

28TP0F الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات

• 
 لتجارة المواد الغذائيةالشركة العامة : اوالً 

 رقم القطعة المشروع المقترح ت

 المقاطعة

 المالحظات الموقع المساحة

 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

معم���ل تعلي���ب منتج���ات غذائي���ة - ۱
 و مخزن مبرد 

۱/٤۰٦ 
 ۲۷مقاطع������ة 
 حماميات

 /بغداد دونم ۲۰

 التاجي

الج��زء الش��مالي م��ن القطع��ة و 
م��ن " تقريب��ادون��م  ۲۰بمس��احة 

مس���احة قطع���ة االرض الكلي���ة 
دون����م ومج����اورة  ۹۸البالغ����ة 

 –للش��ارع الع��ام طري��ق بغ��داد 
موص�������ل مج�������اور المجم�������ع 
المخزني ف�ي الت�اجي تبع�د اق�ل 
من كيل�و مت�ر ع�ن الم�دارس و 

 .المراكز الصحية 

إع���ادة تأهي���ل معم���ل الش���اي او - ۲
اي م������واد غذائي�������ة اخ�������رى و 

 انشاء مركز تسويقي متكامل

٤ /۱٥٦ 
مقاطع����������������ة 

 سالم  ۱۲۱

/ بغ������داد  دونم  ۳۸
 الدباش

المعم����ل متوق����ف ع����ن العم����ل 
ويحت�����وي  ۲۰۰۳من�����ذ ع�����ام 

خط����وط انتاجي����ة م����ن مك����ائن 
 .خلط وتعبئة شاي 

اع����ادة تأهي����ل مج����زرة اللح����وم - ۳
بموج�����ب اح�����دث المواص�����فات 
الص������حية العالمي������ة او مرك������ز 

 .تسويقي مع مخازن مجمدة 

بزاي����ز  ۱۹/٤
/ الفض���������يلية 
/ مقاطع������������ة 

۱٥ 

ج�����زء م�����ن 
مس�������������احة 

 االرض 

/ بغ������داد 
 المشتل

واقع����ة ض����من مس����احة قس����م 
ف����ي " الش����حن و النق����ل حالي����ا

 .منطقة المشتل 

/۲٤ مشروع خدمي- ٤
۱٤٤۲۰ 

/ مقاطع������������ة 
۱۱ 

دون�������������م  ۷
 أولك  ۱٦

/ باب��������ل 
 الويسية

مج��������اورة للش��������ارع الع��������ام 
نج���ف ض���من / طري���ق الحل���ة 

توج�������د ( منطق�������ة الخ�������دمات
جملون������ات متروك������ة عائ������دة 

 ٥تبع�����د ) الزراع�����ة ل�����وزارة 
ك����م ع����ن المراك����ز الص����حية 

 .والمدارس واالسواق 

 
                                                           

 ٥/۱/۲۰۱۷في  ٤٤حسب كتاب وزارة التجارة  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷٤  

      

من % ٥۰نقترح استغالل -- ٥
المساحة النشاء مجمع مخزني 
او مشروع معمل غذائي 

مع ) البان ، معمل تعليب (
مركز تسويقي متكامل او اي 

 .مشروع اخر يخدم المنطقة 

النشاء مجمع سكني % ٥۰-
 .للموظفين 

٤۷/۱۲ 
 ۸/مقاطعة 

/ بابل  دونم ۱۳۰
العلية و 
 الخمراوية

كم عن الشارع  ۲القطعة تبعد 
 ۱۰النجف وبحدود  –العام بابل 

 .كم الى يسار جامعة بابل 

م����ن % ٥۰نقت����رح اس����تغالل -- ٦
مجمع مخزن�ي  إلنشاءالمساحة 

متكام������ل مخ������ازن اعتيادي������ة 
ومب�����ردة ومجم�����دة او معم�����ل 

ومركز ) البان ،تعليب (غذائي 
 .تسويقي 

 إلنشاءمن المساحة % ٥۰ -
 .مجمع سكني للموظفين 

مركز تسويقي او اي  -
 .مشروع اخر يخدم المنطقة 

۸۳/۲۸۷۰٦ 
 ٤۷/مقاطعة 

/ انبار دونم ۸۰
/ الحصوة
/ الشامية

 الرمادي 

القطع�����ة خ�����ارج ح�����دود البلدي�����ة 
وخالي����ة م����ن الش����واغل مج����اور 
الش����ارع الع����ام للطري����ق ال����دولي 
السريع و غير مشمولة بالخ�دمات 
و بعيدة ع�ن االس�واق و الم�دارس 

. 

انشاء معمل البان او تعليب - ۷
مع مركز ) زيت او معجون(

تسويقي او اي مشروع يخدم 
المنطقة ويحقق مصلحة 

 الشركة

۲۳/۲٤ 
 ٦مقاطعة 

/ المثن�������ى  دونم ۲٥
اب��و مح��ار 

 السماوة / 

م ع��ن الش��ارع  ٥۰۰تبع��د بح��دود 
الناصرية و مج�اور / العام سماوة 

المخزن��ي للف��رع وخالي��ة للمجم��ع 
م����ن الش����واغل و ض����من منطق����ة 

لمراك����ز الخ���دمات وبعي����دة ع���ن ا
 .والمدارس واألسواق الصحية

من %  ٥۰نقترح استغالل -- ۸
المساحة النشاء مجمع سكني 

 .للموظفين 

من % ٥۰نقترح استغالل -
المساحة النشاء مجمع مخزني 
او مشروع معمل غذائي 

مع ) البان ،معمل تعليب (
مركز تسويقي متكامل او اي 

 .مشروع اخر يخدم المنطقة 

 

۹/۱۰۸ 
 ۳٦مقاطعة 
 نهر ضامن

م عن الشارع  ٥۰۰تبعد بحدود  واسط دونم ٤۰
العام الى اليسار من سيطرة بغداد 

واسط من الشارع العام وهي  –
 .خالية من الشواغل 



 

   
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷٥  

      

 الشركة العامة لألسواق المركزية

- ۲/۳۳٤۳ المركزيسوق الفاو - ۱
مقاطعة  الفاو 

 البصرة

 يقع في الفاو جنوب العراق البصرة  دونم ٥

 ۱۱۰/۲۷۷٤۰ سوق ذي قار المركزي - ۲
مقاطعة 
 الجزيرة 

 يقع وسط مدينة الناصرية  ذي قار دونم ۳٫٥

 – ۲۷ سوق ميسان المركزي - ۳
المقاطعة  

 السرية

 .يقع وسط مدينة العمارة  ميسان دونم ۲٫٥

 – ۲/۱۳۳ قطعة ارض السماوة- ٤
 ۷مقاطعة 

بساتين 
 السماوة

قطعة غير مستغلة موقعها ممتاز  المثنى دونم ۲
 .في مركز المدينة 

 – ۱٥۰۷/۸ سوق النجف المركزي- ٥
مقاطعة 
 المشراق

 يقع في محافظة النجف  النجف  دونم ۳

 – ٤۳۳/ ۷ سوق الديوانية المركزي  -٦
مقاطعة 

صدر /۱۸
 اليوسفية

 / الديوانية دونم ۲٫٥

 ۲٥/۸٦ سوق كربالء المركزي- ۷
 ۸٦مقاطعة 

العباسية 
 الشرقية

يقع وسط المحافظة خلف مقر  كربالء دونم ۱٫٥
 محافظة كربالء

-۸٥/۲ سوق بابل المركزي  -۸
٤۸/۷۲ 

 ۳۸مقاطعة 
بساتين المهدية 

 واألكراد

 

يقع في مركز مدينة الحلة التي  بابل دونم ۱
المواقع األثرية تضم العديد من 

والتي من شأنها ان تجعل من 
 .مهماً " تجاريا" السوق مركزا



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷٦  

      

 ۱/۱۷۷۳ قطعة ارض الرمادي -۹
 ۲۹مقاطعة 

تل الرعيان 
 والكسير

موقع تجاري وسط مدينة  االنبار دونم ۲
 الرمادي

 ۲/۸٤۲۹ سوق ومخازن تكريت -۱۰
  ۷مقاطعة 

صالح  دونم ۱۰
 الدين

 .يقع في مدينة تكريت 

،  ۱۹/۳ سوق خانقين المركزي  -۱۱
مقاطعة  ۲۰/۳

بساتين  ۳
 الحميدية خان

 .يقع في مدينة خانقين  ديالى دونم ۲٫٥

 ٤۱۲/۳۱ سوق كركوك المركزي -۱۲
 ٦۷مقاطعة 

بلكر 
 وشاطرلو

 .يقع في وسط مدينة كركوك  كركوك دونم ۲

 ۷/۹۹٥ سوق الموصل المركزي -۱۳
 ٤۱مقاطعة 

األيمن من يقع في الجانب  نينوى دونم ۲
 المحافظة في منطقة تجارية مهمة

 ۲۳٤/٥ قطعة ارض كركوك -۱٤
 ۳۹مقاطعة 

 تسعين/

تقع في موقع ممتاز وسط المدينة  كركوك دونم ۷
ومتجاوز على جزء منها من قبل 
الرقابة التجارية ووزارة الداخلية 
تشغل جزء منها وتم كسب قرار 
بدائي بالتخلية ومعمل السجاد 

جزء منها وتم اليدوي يشغل 
كسب قرار بدائي بالتخلية وتم 
اخالء معمل السكائر والتبوغ 
واستالم الجزء المستغل من 

 .الشركة 

 ۲۳٥/۷ قطعة ارض كركوك -۱٥
/  ۳۹مقاطعة 

 تسعين

تقع في وسط مدينة كركوك  كركوك دونم ۱۰
ومتجاوز على جزء منها من قبل 

رار قمعمل السجاد وتم كسب 
متجاوز على بدائي بالتخلية و 

جزء منها من قبل معمل ادوية 
سامراء و اإلجراءات القانونية 

 .مستمرة 



 

   
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷۷  

      

 ٤/۱۷۳۲۲ سوق الثالثاء -۱٦
-۱۱مقاطعة

 مزرعة حمدي

يقع في جانب الرصافة خلف  بغداد دونم ۱۳
عمارات زيونة مع وجود موافقة 
سابقة من مجلس ادارة الشركة 
لقبول العرض المقدم من قبل احد 

الستثمار الموقع الشركات 
باالضافة الى منح رخصة 
استثمارية من قبل الهيئة الوطنية 
لالستثمار لصالح شركة داماك 
مع العلم ان جزء من الموقع 

/ مؤجر لصالح وزارة الداخلية 
 .البطاقة الموحدة 

قطعة ارض (سوق العامل  -۱۷
 ")حاليا

۱۹/۷۹۹۲۱ 
 -۱مقاطعة 

 الحر

استثمارية  في طور منح رخصة بغداد دونم ۱۰
 .لشركة داماك 

- ۳۸۰۸/۱ سوق العدل -۱۸
 الداوودي ۲۰

يقع في جانب الكرخ ومؤجر  بغداد دونم ۱۰
لهيئة الحشد الشعبي ولم يسلم 
الموقع لحد اآلن ولم تحصل 
الشركة على تنازل من قبل الجهة 

هيئة الحشد (التي اجرت السوق 
باالضافة الى منح ) الشعبي

 .اماكرخصة استثمارية لشركة د

 ۷٥۳/٤ سوق الشعب -۱۹
-٥مقاطعة 

 بزايز الصليخ

في طور منح رخصة استثمارية  بغداد دونم ۱۰
 .لشركة داماك 

 ٤۸/۱۲ سوق المستنصرية المركزي -۲۰
  ٥    مقاطعة
 وزيرية

في طور منح رخصة استثمارية  بغداد دونم ۱٤
 .لشركة داماك 

مقاطعة  ۲/٤٤ سوق الصالحية المركزي -۲۱
 مريمكرادة 

باب المعظم في طور / الرصافة  بغداد دونم ٤
منح رخصة استثمارية لشركة 
داماك مع العلم ان جزء منه 
مشغول من قبل مجلس محافظة 

 .بغداد 

 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷۸  

      

مقاطعة  ۱٥ سوق الرشيد المركزي -۲۲
 المربعة

 .شارع الرشيد / الرصافة  بغداد دونم ۱

 ۱٦۱/۱۱٥٦ مجمع التأسيسات -۲۳
مقاطعة 
 البتاوين

الرصافة طريق معسكر الرشيد  بغداد دونم ۱٫٥
 .في منطقة تجارية ممتازة 

مقاطعة  ۱/٦ سوق الحرة  -۲٤
مزرعة  ٥

 حمدي

يقع في الرصافة عقد مع هيئة  بغداد دونم ۲
 .سنوات  ٥الحشد الشعبي 

وزارة التجارة (بناية الخالني  -۲٥
 ")سابقا

٤۳/۸۳ 
 مقاطعة السنك

السنك  –منطقة الرصافة تقع في  بغداد دونم ۱/۲
في منطقة تجارية موافقة مبدئية 
سابقة من قبل مجلس ادارة 
الشركة الستثمار الموقع لصالح 

 .احدى الشركات 

 ۱۷۰/۱ ـالنيلخاساحة  -۲٦
 مقاطعة السنك

السنك  –تقع في منطقة الرصافة  بغداد دونم ۱
في منطقة تجارية موافقة مبدئية 
سابقة من قبل مجلس ادارة 
الشركة الستثمار الموقع لصالح 

 .احدى الشركات 

 

الفرص االستثمارية المتاحة لدى الشركة تتمثل في انشاء سايلوات عن  - الشركة العامة لتجارة الحبوب
طريق االستثمار على االراضي المملوكة للشركة في عموم العراق وان 

المعنية وحالياً  الشركة تقوم حالياً باستكمال الموافقات المطلوبة من الدوائر
قيد اكمال االجراءات على اعالن عن انشاء سايلو معدني بطاقة 

 ۱۲/۹۷٤٦طن في محافظة ميسان على القطعة المرقمة ) ٦۰،۰۰۰(
 .الطيب  –قضاء العمارة  طريق العمارة / مغربة  ۲مقاطعة 

 

 

  



 

   
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۷۹  

      

 هيئات االستثمارحسب  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات

 المحافظة مساحة ال الموقع المشروع المقترح ت
 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

وادي / جلوالء ۲۲٥/۲۷۳۸ مجمع تجاري  .۸
 العوسج 

 ديالى دونم  ۳

 ديالى دونم  ۱ حاج قره ۲٦/۸۳۱ مجمع تجاري  .۹
 ديالى P۲م۸۸۰ بهرز/ شرق شفته ۳۷/۳ مجمع تجاري  .۱۰
 ديالى  دونم  ۲ المقدادية ۳/۹۳۹ مجمع تجاري  .۱۱
بلدي / شرق بعقوبة  ۳/۱۲۳۲ مجمع تجاري   .۱۲

 بعقوبة
 ديالى دونم ۲

 ديالى دونم  ٥ بعقوبة/ نهر الشيخ/  ۱۷۳/  ٥۳ 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  ۱  ۱۸م ٤/۲۱۱٤ مجمع تجاري   .۱۷
 واسط دونم  ۱٦ ۱٥/٤۲النعمانية  مجمع تجاري   .۱۸
قطعة / جباويين / مركز الحلة  مجمع تجاري  .۱۹

٦٦۷ 
 بابل P۲م ۷۹۲

قطعة /  ۳٦جزيرة / المشروع مجمع تجاري  .۲۰
٦۹۹۷/۱ 

 بابل دونم ۱

قطعة / ۳۷شرفة / الهاشمية مجمع تجاري  .۲۱
٤٤۳/۱۷ 

 

 بابل P۲م ۹۱٦



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۸۰  

      

قطعة /  ۱۷الشاخة / الشوملي  محطة استراحة   .۲۲
۲۳۸٦/۱۰  

 بابل دونم ٦

 كربالء المقدسة دونم ۱٫٥ ۲٤م/ ۸۰/٦٤ق/العباسية  مجمع تجاري  .۲۳
 ۱۳م/ ۲۳ق/ الحسينيةناحية  مجمع تجاري   .۲٤

 مجاور مرقد االمام عون
 كربالء المقدسة دونم ۸

/ ٥۱م/٤/ ۱۳٦ق/ الطريق الرباط  مجمع تجاري  .۲٥
 الصخر الجنوبي

 كربالء المقدسة دونم ۳۷

 ٦۱م/۳ق/طريق كربالء النجف  مجمع تجاري  .۲٦
 الجزيرة 

 كربالء المقدسة دونم ۱٥

 النجف االشرف -  ۲۱۰/٥ناحية القادسية القطعة  مجمع تجاري  .۲۷
 النجف االشرف - ۱٥م/ ۱/٤۱/ بلدية النجف  مجمع تجاري  .۲۸
 ۸۸۰۲۳/۳القطعة / بلدية النجف  مجمع تجاري  .۲۹

 حي الميالد
 النجف االشرف -

/ ٤۸٤/۱/ المناذرة/ بلدية النجف مجمع تجاري  .۳۰
 الخورنق ۳م

 النجف االشرف -

 ۳م /۱۸٦/٥/ بلدية المناذرة  مجمع تجاري  .۳۱
 البركات

 النجف االشرف -

منفذ تجاري ومنطقة حرة   .۳۲
 بين العراق والسعودية 

 المثنى  دونم  ۳۰۰- 

 الديوانية  دونم ۱  ۲۳م/ ۲/۱۰۸٦۲ مجمع تجاري   .۳۳
 الديوانية   دونم ۱  ۲۳م/ ۲/۱٤۹٥٦ مجمع تجاري  .۳٤
 الديوانية  دونم ۱۰ ام العباسيات ٥م / ۲٥/۲۷۳۷ مجمع تجاري  .۳٥
 الديوانية  دونم  ۱ المالحة  ۳م/۹/٦۹۸ مجمع تجاري   .۳٦
 الديوانية  P۲م ۱۸۰۰ ابو الفضل  ۲۳م/ ۲/٥٥۲٥ مجمع تجاري  .۳۷
/ ام العباسيات ٥م/۲٥/۲۷۳٤ مجمع تجاري  .۳۸

 الشافعية
 الديوانية دونم  ۸

 الديوانية دونم  ۳۸ الحمزة/ عزيز هللا  ۸م/۱۳/۱ مدينة العاب  .۳۹
ناحية / الحصين ۱٥م/۳٤/٤۱٦ مدينة العاب  .٤۰

 نفر
 الديوانية  دونم ٦

 الديوانية دونم ۱۰ البدير ۱۳م/۲۷/٤ مجمع تجاري   .٤۱
 الديوانية  دونم  ۱۷ صدر اليوسفية  ۱۸م/ ۱/۲۰۱۰ مجمع ترفيهي   .٤۲
 الديوانية دونم ۱۰ الصدر  ۱۸م/٦/۹ مجمع ترفيهي  .٤۳
 ذي قار   دونم ۱٫٥ مركز المحافظة مجمع تجاري   .٤٤
 ذي قار P۲م ۱۳٥۰ مركز المحافظة مجمع تجاري   .٤٥
 ذي قار دونم  ٥۸۰ مركز المحافظة مجمع الناصرية التجاري  .٤٦



 

   
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۸۱  

      

 ذي قار دونم  ۱ الرفاعي  مجمع تجاري   .٤۷
 ذي قار  دونم  ۲ الرفاعي  معارض سيارات   .٤۸
 ذي قار دونم  ٥ الشطرة  كراج متعدد الطوابق   .٤۹
 ذي قار  دونم  ۳٥ الفجر  مخازن مبردة   .٥۰
 ميسان دونم ۱٫۳ السرية / ۲۷قطعة  مجمع تجاري   .٥۱
كوت  ۳۹قاطعة م ٥۰۰/  ۱ مجمع تجاري  .٥۲

 الفرنكي
 البصرة دونم ۱

 البصرة  دونم ۳،٥ مناوي باشا ۸/ ۸٥ مجمع تجاري  .٥۳

 البصرة دونم ۲ الرباط الصغير ۱/  ۸۹ مجمع تجاري  .٥٤
 البصرة  دونم   ۳،٥ تميمية ۳۱۷ مجمع تجاري  .٥٥
 البصرة ۲م   ۱۰۷۹ تميمية ۸۳/  ۱۹۱ مجمع تجاري  .٥٦
 البصرة دونم ۲ المعقل ٤٥ مقاطعة   ٥٦،٥٥ مجمع تجاري  .٥۷
الطوبة  ٤۲مقاطعة  ۱۳/۷٦۸۸ مجمع تجاري  .٥۸

 النخيلةو
 البصرة دونم  ۷

 البصرة ۲م  ۱٦۰۰ كوت الحجاج ۹٤۸/۲ مجمع تجاري  .٥۹
 البصرة دونم ۸٤۸٫۱۷ الرافضية الغربية ٥م   ۱/٤۷ مجمع تجاري  .٦۰
 البصرة دونم ۱۲ كوت ۷۳۷/۱۸۸۰ مجمع تجاري  .٦۱
 البصرة دونم ۱۲۰ هدامة ۱۷م ۲۹۱/٤جزء من  مجمع تجاري  .٦۲
 البصرة  دونم  ۸ الدير ٦۳م  ۱۰۷/۱۰ مجمع تجاري  .٦۳
مقاطعة   ٦٥/۱۳۰جزء من القطعة  مجمع تجاري  .٦٤

 طالع الدرجة والشهبان ۲٤
 البصرة دونم ۳

 البصرة دونم ۱ طالع الدرجة والشهبان۲٤/۱۳۱ مجمع تجاري  .٦٥

 البصرة دونم ۱ الرباط الكبير ۱۳۷/۳۱۹۸ مجمع تجاري  .٦٦
 البصرة ۲م۱٦۰۰ كوت الحجاج ۲/۹٤۸ مجمع تجاري  .٦۷
 البصرة دونم۲ القبلة ۳۹٤۳/۸۲۷ مجمع تجاري  .٦۸
 البصرة دونم ۲ الكزارة ٥۳/۱۸ مجمع تجاري  .٦۹
 البصرة ۲م  ۱۹٥٦دونم و۱٦ قبلة٦/ ۸۲۸ مجمع تجاري  .۷۰
 البصرة دونم ۲٤ الفاو ۲/۳۸٦٥/٦القطعة جزء من  مجمع تجاري  .۷۱
 البصرة دونم  ۱ القرنة ۱۳۱/۲٤ مجمع تجاري  .۷۲
 البصرة دونم ۸ الدير/  ٦۳مقاطعة  ۱۰/۱۰۷ مجمع تجاري  .۷۳
 البصرة دونم ۳ القرنة ۲٤م/ ۱۳۰/٦٥ مجمع تجاري  .۷٤
 البصرة دونم  ۱۲۰ الزبير ٤/۲۹۱/۱۷ مجمع تجاري  .۷٥
 البصرة دونم  ۱ الزبير ٦/۱۱۱۳ كراج متعدد الطوابق  .۷٦
 البصرة دونم  ۸۱ سفوان الشمالية  ٥٥/۱ مجمع تجاري  .۷۷



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۸۲  

      

 البصرة  دونم ۱۱۹ سفوان الشمالي / ٥٦ مجمع تجاري  .۷۸
 البصرة دونم  ۱۸ الحمزة/ ٦۱مقاطعة  ۱/٦۱٥۱ مجمع تجاري  .۷۹
 البصرة دونم ٥۰ طلحة الزبير/ ۳مقاطعة  ۲/۱ مجمع تجاري   .۸۰
 البصرة دونم  ٤۰ الحمزة ٦۱مقاطعة  ٦۱٤۳/۱ مجمع تجاري   .۸۱
 البصرة دونم  ٤ المعقل  ٤٥مقاطعة  ٥٦ برج متعدد الطوابق  .۸۲
۸۳.  

منارة هيت التجاري  مركز
 في حي الجمعية

 ۹/٦۸۰٦قضاء هيت رقم القطعة 
المعبديات  ۲المقاطعة  ۲م

 وحمادي
۲م ٦٥۳،۱  هيت/ االنبار 

۸٤.  
أسواق تجارية في  مركز

 هيت

 ۹/۱٥۹۰قضاء هيت رقم القطعة 
المعبديات  ۲المقاطعة  ۲م

 وحمادي
دونم ۱ هيت / االنبار   

۸٥.  
راوه/ سوق تجاري   

 ۷/٦۱٦قضاء راوه القطعة رقم  
ديوم وادي جبالة ٤٤م   

۲م ۱،۷٤۰ راوه / االنبار   

۸٦.  
راوه/ سوق تجاري   

م  ۷/۲۳٥قضاء راوه القطعة رقم 
ديوم وادي جبالة ٤٤  

۲م ٦۷٥،۱ راوه / االنبار   

ناحية  /مجمع تجاري   .۸۷
 العبيدي

ناحية العبيدي القطعة رقم 
العبيدي ۸م  ۱٥۹۹/۱٥  

۲م ۱،۷۳۸ العبيدي / االنبار   

۸۸.  
راوه/ اسواق تجارية   

 ۷/۱٤۱٥قضاء راوه القطعة رقم 
ديوم جبالة ٤٤م   

۲م ۳،۸۷۳ راوه / االنبار   

۸۹.  
ناحية / اسواق تجارية 
 العبيدي

ناحية العبيدي القطعة رقم 
قضاء  –العبيدي  ۸م  ۱۷۰۷/۱٥

 القائم
۲م ۱،۸۱۷ العبيدي/ االنبار   

۹۰.  
تجاري مركز  

كراج البلدية  –قضاء الرمادي 
 القديم

دونم ٤٫٥ الرمادي / االنبار   

۹۱.  

تجاري مركز  

ساحة الفرسان  –قضاء الرمادي 
 ۱٤۹/۸٥۷(على القطع المرقمة 

م ) ۱٤۹/۸٥۹ – ۱٤۹/۸٥۸ –
العزيزية والحوز ۲۸  

دونم ۱۰ الرمادي / االنبار   

۹۲.  
تجاري مجمع  

الكراج الموحد  –قضاء الرمادي 
 القديم

۲م ۹۹،۹٤۱ الرمادي / االنبار   

۹۳.  
 انشاء مجمع تجاري

القطعة المرقمة  –قضاء الرمادي 
تل الرعيان ۲۹م ) ۱/۷۷۳(  

۲م ۲۳٦،٤  
الشركة العامة / االنبار

 لألسواق المركزية
۹٤.  

 مجمع تجاري متكامل
القطعة المرقمة  –قضاء الفلوجة 

السينما (خ .ج ۱م ) ٦۷٥٦/۹(
 )القديمة

۲م ۱۲۱،۷٥٦ الفلوجة / االنبار   



 

   
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق ۱۸۳  

      

مجمع تجاري في مدينة   .۹٥
 الفلوجة

القطعة مرقمة  –قضاء الفلوجة 
الحصوة) ۱۲۱۰(  

۲م ۳۰۰،٤ الفلوجة / االنبار   

انش�������اء مناف�������ذ حدودي�������ة   .۹٦
نموذجي�����ة تتض�����من بناي�����ة 

)VIP ( مختب����رات فح����ص
وتفت��������������يش وس��������������يطرة 
ومختب�������������ر اش�������������عاعي 
ومختب�����ر ص�����حة وخدم�����ة 
اتص�����������االت وانترن�����������ت 
وم�������������وازين جس�������������رية 
واجه����زة فح����ص ومكات����ب 
خدم�������ة وانش�������اء موتي�������ل 
وفن���دق ومط���اعم واكش���اك 

) K۹(وخدم��������ة فح��������ص 
ومخ�����������ازن ومس�����������قفات 
وس��������������احات انتظ��������������ار 
ومحط�����������ات اس�����������تراحة 
ومحط�������ة تحلي�������ة للمي�������اه 
منظوم���ة مراقب���ة وس���يطرة 
وبواب�����������ات الكتروني�����������ة 
وج�������امع ومق�������ر المنف�������ذ 

وائر العامل���������ة ذات وال���������د
 العالقة بالمنفذ 

منفذ  –منفذ طريبيل  –منفذ الوليد 
 القائم 

 ارض مخصصة
هيئة المنافذ / االنبار

 الحدودية

 

28TP1Fالفرص االستثمارية المرسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

• 

 المحافظة مساحة ال المشروع المقترح ت

انشاء مجمع تجاري   .۱
 مع كراج

 الديوانية دونم ۱۳٫٥

تجاري مركزانشاء   .۲  الديوانية دونم ۱ 

 

                                                           
 ۱٥/۱/۲۰۱۸في  ۱۷۸ قسم العقود الحكومية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸٤  

      

 قطاع الشباب والرياضة. ۱۱
لبيئ��ة اس��تثمارية ناجح��ة  ل��ذا يتع��ين  األساس��يةيع��د ه��ذا القط��اع وت��وفر خدمات��ه اح��د العناص��ر 

عل���ى الحكوم���ة ت���أمين ه���ذا الجان���ب لت���وفير الخ���دمات والرعاي���ة للش���باب كونه���ا تمث���ل بع���دا 
. ولجع���ل الس���كان ينعم���ون باس���تقرار ورف���اه الش���باب اإلنتاجي���ةجوهري���ا لتحقي���ق المزي���د م���ن 

رية ت����وفر الخ����دمات والبن����ى التحتي����ة وت����وفير الف����رص االس����تثما إل����ىفق����د س����عت الحكوم����ة 
للقط���اع الخ���اص لل���دخول بص���ورة آمن���ة وفعال���ة ف���ي ه���ذا القط���اع الحي���وي وبع���د ان اطلق���ت 

ش���باب الع���راق توس���عاً فكري���اً ورغب���ة  ياس���ات والب���رامج الناجع���ة، حي���ث ش���هدالعدي���د م���ن الس
حقيقي����ة ف����ي تط����وير الرياض����ة و بع����د ان انطلق����ت مج����االت االس����تثمار ف����ي ه����ذا القط����اع 

مراك����ز ش����بابية جدي����دة ومنت����ديات للش����باب مم����ا زاد م����ن ع����دد ه����ذه  إنش����اءوالتوج����ه نح����و 
وهن���اك مش���اريع قي���د التنفي���ذ ف���ي ه���ذا  األخي���رةالمراك���ز بش���كل كبي���ر خ���الل الس���نوات ال���ثالث 

 .القطاع 

 
  



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸٥  

      

1TP0Fالفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة 

• 
 

P

 ت
P

 اسم المشروع
P

 الموقع
P

 المساحة
P

 المحافظة

۱.  
حميضة ٤م ۲/٤۹۸٦ مسبح اولمبي مستوفي المواصفات الفنية  

 حي الوحدة
الرصافة/ بغداد   اولك ۲۰دونم  ۸٤  

ساحة متعددة االغراض تخدم مختلف   .۲
مركز . االنشطة الرياضية والشبابية

قاعة مغلقة +حاسبات والعاب الكترونية 
قاعة جم مع ملحقاتها . متعددة االغراض 

مع قاعة بليارد) ساونا ومساج وسكواش(  

 ۱۰م ۳۰٤۱/٦
 حسينية

اولك ۱٥دونم    ۸ الرصافة/ بغداد    

مشروع مستوفي للمواصفات الساحة   .۳
 مثيلة مع وجود مدرجات وجناح اداري

ثعالبة ۹م ۱/۱۲۹۰۹ اولك  ۲۲دونم    ٤  الرصافة/ بغداد    

مدينة العاب مائية او مركز حاسبات   .٤
قاعة مغلقة متعددة +والعاب الكترونية 

االغراض او مجمع تجاري منها محالت 
 للتجهيزات الرياضية والشبابية

 ۱۰م ٦/٦۹٥۹
 حسينية

الرصافة/ بغداد  ــ  

صالة جم مع ( مشروع متعدد الطوابق   .٥
+ صالة بولينك + صالة العاب الكترونية 

او مركز حاسبات والعاب ) صالة بليارد 
االغراض قاعة مغلقة متعددة +الكترونية 

او مجمع تجاري منها محالت للتجهيزات 
 الرياضية والشبابية

۱۷/٦٦۳ ۲م ۹٫۱۲اولك  ۸  الرصافة/ بغداد    

منتدى شباب (تطوير وتأهيل النادي   .٦
وانشاء منشأ رياضي وتجاري) الكرادة   

بتاويين ۱۲۰/۲۳۰ م۷،۳۲أولك  ٤دونم  ۱  الرصافة/ بغداد    

مع انشاء قاعة رياضية مغلقة االغراض   .۷
مجمع ترفيهي شبابي ومركز انترنيت 

 ومركز لاللعاب الفكرية

 ۱۸/م۱/۳۰۸۲
 العامرية

دونم ۱۰ الكرخ/ بغداد    

 

استغالل الساحة الفارغة كمالعب او   .۸
او قاعة رياضية مغلق ترفيهي  مسبح

متعدد االغراض باالضافة الى اعمار 
الجزء المتهدم  واستغالل سطح المنتدى 

صاالت العاب  النشاء ملعب خماسي او
)البليارد او بناء االجسام او كرة الطاولة(  

 

الدورة ۳م ۹/۱۰۹۹ دونم ارض فارغة  ٥،۲  الكرخ/ بغداد    

 

 

                                                           
 ۲۱/۱/۲۰۱۸في  ۱٤٤حسب كتاب وزارة الشباب والرياضة المرقم  •



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸٦  

      

) ٥۰۰(انشاء قاعة متعددة االغراض   .۹
متفرج مع مركز لاللعاب الفكرية او 
- k) مركز انترنيت او انشاء قاعات 
span)    نوع (A,B)   عدد ثالثة مع

مركز تخصص للطب الرياضي لمعالجة 
اكمال انشاء المسبح.االصابات الرياضية   

 ۲۲/م ۸٤۹/٥
 الصابيات

 

دونم ۲،۳ الكرخ/ بغداد    

 

 ۱٥م  ۱/  ۱۱٥۰ اكمال انشاء المسبح  .۱۰
 اللطيفية

اولك  ۲دونم  ٤ الكرخ/ بغداد    

حركاوي  ۱۸م ۳۰/۷ اكمال انشاء المسبح  .۱۱
 الشمالي

اولك  ۱۳دونم  ۸ الكرخ/ بغداد    

و تشغيل ) تأهيل(اعادة تطوير و توسيع   .۱۲
) قاعة االسكان( قاعة الرياضية المغلقة 

تأهيل الساحة + باستخدام احدث التقنيات 
انشاء اكادمية رياضية ، انشاء + المثيلة 

محالت و مكاتب + بناية جديدة للمنتدى 
مسبح ترفيهي للكبار و الصغار مع +

، سينما+قاعة رياضية متعددة +  ته ملحقا
 مطعم و موقف للسيارات

 ۲۰/م ۱/۲۲۹۹
 داوودي

اولك  ۱٤دونم  ۷ الكرخ/ بغداد    

اضافة مسبح ترفيهي مغلق للصغار   .۱۳
قاعة حاسبات + ملعب خماسي + وكبار 

مول يحتوي +افتريا وكوفي شوب ك +
على محالت تجارية وشبابية  كونه 

واليسار محاذي على جهتين اليمين 
ارض تابعة لقاعة السيدية المغلقة (

)الواجهة االمامية و الخلفية  

الخر ٦۲٤۰/٤۳ مدون ۱  الكرخ/ بغداد    

+ كافتريا + انشاء مسبح ترفيهي رياضي   .۱٤
قاعة رياضية و محالت رياضية لبيع 

المستلزمات الرياضية مع كافة الخدمات 
 و بما يخدم اهداف وزارة

 ۱۹م  ٤۰٦٦/ ۲
 غزالية

م ۸۱۰ P

۲
P الجهه االمامية   

 من ملعب الغزالية
الكرخ/ بغداد   

وتشغيل وصيانة  وإدارةتوسيع وتطوير   .۱٥
 إلغراضالملعب واستثمار القاعات 

)يوجد عقد ايجار (رياضية    

 ٤م  ٤/٦۷۱٦۹
 وزيرية

دونم ۸ مدينة الصدر/ بغداد    

انشاء مول تجاري -ادارة وتشغيل وصيانة  .۱٦
. طبيقاعة مركز فنون قتالية مركز 

تطوير وادارة وتشغيل وصيانة القاعة 
المغلقة ويمكن استثمار القاعة للمناسبات 
توسيع وتطوير وتسقيف المسبح وادارة 

وتشغيل وصيانة المسبح واستثمار 
 المساحة الفارغة الغراض رياضية

 ٤م ۲۸۱٦۷/٤
 وزيرية

اولك  ٥دونم ۱۳ مدينة الصدر/ بغداد    

 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۸۷  

      

 ۲۰۱۹لسنة مستغلة من قبل مساطح نافذة   .۱۷
تحتوي على طابقين شقق سكنية مع 

 محالت

٤ /۲۲٦ اولك  ۷  مدينة الصدر/ بغداد    

توسيع وتطوير وادارة وتشغيل المسبح   .۱۸
واستثمار المساحة الفارغة الغراض 

 رياضية

 ٤م  ۳٥۲۲۲/٤
 وزيرية

دونم ۱٫٥ مدينة الصدر/ بغداد    

۲۳م۱٥/۷٥٦ انشاء مجمع سكني  .۱۹ دونم  ۲   محافظة المثنى 

، تحويل البنايات الى شقق سكنية   .۲۰
اقامة بطوالت كرة (االستثمار الرياضي

استثمار القاعة المغلقة ، ) القدم لألندية
اقامة بطوالت خماسي (استثمار رياضي 

)القدم واليد والطائرة والريشة والمضرب  

ام التلول ٥م۱۰۰/٤
 والجالجة

اولك ۱۰دونم  ۱۲  محافظة المثنى 

بطوالت خماسي  اقامة(استثمار رياضي   .۲۱
القدم واليد والطائرة والسلة والريشة 

مع استغالل الساحة المرادفة ) والمضرب
للساحة الرياضية في بناء اي منشأ 

استثماري يراه المستثمر مناسبا ويفضل 
 منشأ رياضي

٥٦/  

ام  ۱۹م۱۲۸۹
 العصافير

دونم ۱  محافظة المثنى 

اقامة بطوالت خماسي (استثمار رياضي   .۲۲
واليد والطائرة والسلة والريشة القدم 

)والمضرب  

الهويشلي۱۷م ۹/٥ اولك۱٦دونم ۱۳   محافظة المثنى 

هدم المنتدى وبناء اخر على الطراز   .۲۳
الحديث مع بناء منشات تنسجم مع واقع 
المديرية من قبل المستثمر مع استثمار 

رياضياً استثمار ، القاعة استثماراً  
اقامة بطوالت كرة القدم  (رياضي 

)لألندية  

٥م۲/۱  

 ام التلول والجالجة

دونم۹  محافظة المثنى 

 

٥/م ٤۷٥/  ۱۰ انشاء مسبح ترفيهي وقاعات للجم  .۲٤ اولك۱۰دونم  ٥   محافظة المثنى 

استثمار الملعب والساحة المثيلة مع   .۲٥
 مقترح انشاء فندق للرياضيين 

البليجة۳م۳/۱ اولك ۱٥دونم  ۱۲   محافظة المثنى 

لبناية المنتدى االستثمار الرياضي   .۲٦
 وساحات اللعب والمسبح

٤٤۰تسلسل العقار  دونم ٦   محافظة المثنى 

البطوالت  إلقامةصيانة وتشغيل القاعة   .۲۷
 واستثمار العائدات

 

۲٤م ٥٥۹/۱ دونم  ۱   محافظة المثنى 
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انشاء مسبح ترفيهي مع كراج وترميم   .۲۸
 البناية وتحويلها الى محالت رياضية

۳م ٥۲۳/۱۸ دونم  ۱  المثنى محافظة   

استثمار الملعب وبناء محالت تجارية   .۲۹
 ومنها للتجهيزات الرياضية والشبابية

۳م٥۲۲/۱۸ اولك ٤دونم  ۱۲   محافظة المثنى 

انشاء مجمع تجاري  من ضمنه محالت   .۳۰
للتجهيزات الرياضية والشبابية او  مركز 

طب رياضى لمعالجة االصابات 
الرياضية او انشاء مركز حاسوب مع 

بلياردقاعة   

۲٤م ۷/۳  

 المصولبة

اولك ۹دونم  ۲  محافظة المثنى 

انشاء مسبح ترفيهي او ترميم البناية   .۳۱
 وتحويلها الى محالت رياضية وشبابية

٦٦م ۱/۱۰۸۹ اولك ۱٦دونم  ۲   محافظة المثنى 

انشاء منتدى شبابي حديث اربع طوابق   .۳۲
يحتوي على قاعات رياضية متعددة 

االثقال االغراض كالبولنغ ورفع 
والمسابح واستغالل االرض المتبقية 
كمحالت تجارية ورياضية ومطاعم 
وكوفي شوب ومتنزه متطور ومدينة 

 العاب لالطفال

حي عدن ۲/۱۷۱۷۱ اولك  ۷دونم ۲   النجف االشرف 

انشاء منتدى نموذجي بناء عمودي   .۳۳
واستغالل االراضي الباقية النشاء 

محالت تجارية وعيادات للطب الرياضي 
 ومطعم 

شارع  ۲/۱۷۱۷۲
 المثنى

۲م۸۸اولك  ٥  النجف االشرف 

انشاء منتدى نموذجي يشغل مساحة قليلة   .۳٤
انشاء قاعات ومكون من عدة طوابق 

متعددة االغراض واستغالل االراضي 
النشاء جنة عدن تحتوي على  الباقية

مسابح ترفيهية ومدينة العاب متطورة 
 ومحالت تجارية ورياضية

۲/۱۷۲۲۷ اولك ۱۰دونم ۱٤   النجف االشرف 

استثمار المسابح واستغالل االرض   .۳٥
الفارغة النشاء فندق سياحي وجنة عدن 

وقاعات متعددة االغراض ومرافق 
سياحية ومنتزة وكوفي شوب ومطاعم 

يخدم شريحة الشبابواي منشأ   

دونم٦۰ ۷۲۹٥۲  النجف االشرف 

 

 

انشاء بناية متعددة الطوابق تحتوي على   .۳٦
قاعات رياضية ومسابح ترفيهية ومطاعم 
وكوفي شوب ومحالت تجارية وساحة 

خماسية واي مشروع اخر يخدم 
 الرياضية والشباب

۱/۳٥۲٤ اولك ۱۳دونم ۳   النجف االشرف 
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دة دانشاء مسبح مغلق وقاعة متع  .۳۷
االغراض ومحالت تجارية واي 

 منشاءات اخرى

۲/۱۷۲۲۹ اولك ٦دونم ۲   النجف االشرف 

اعادة تأهيل الملعب واستغالل االرض   .۳۸
 الباقية لمنشاءات رياضية

۲/۲٤۹۸ ۲م٦۱اولك ۸دونم ۲۱   النجف االشرف 

اعادة تأهيل الملعب واستغالل االرض   .۳۹
 الباقية لمنشاءات رياضية

۱/۷۳۳ ۲م٥۰دونم ۱۲   النجف االشرف 

تأهيل النادي واستغالل االرض الباقية بما   .٤۰
 يخدم الرياضة

٦/۱۱۳ ۲م٥اولك ۹   النجف االشرف 

اعادة تأهيل الملعب واستغالل االرض   .٤۱
 الباقية لمنشاءات رياضية

۱۹ /۱۳۲۸ ۲م۱۰۰۰دونم ۱٤   النجف االشرف 

ة االغراض ومسبح دانشاء قاعة متعد  .٤۲
 وأي منشأ يخدم الرياضة

السهيلة ۷م ٦/٤۰ اولك ٥دونم ۱   النجف االشرف 

 وإنش���اءانش���اء مجم���ع س���كني للم���وظفين   .٤۳
مدين���ة مائي���ة ومجم���ع رياض���ي ترفيه���ي 

م����ن ع����دة طواب���ق يش����تمل عل����ى  يت���ألف
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 متحرك������������ة 

۳D ومرك�������ز للحاس�������وب واالنترني�������ت
 وكافتريا ومضمار للجري

ابو كصيب ۱م ۱/۳ دونم ۳٥۰   بابل 

٤٤.  
وهو من ) متفرج۲٥۰۰( الهاشميةملعب 

المشاريع المنجزة والرؤيا االستثمارية 
تتمثل في اعادة توسيع وتطوير وتشغيل 
واستثمار الملعب مع استغالل االراضي 

 المحيطة به 

۳۷م ۹۲/۷  

 الشرفة والهاشمية

اولك   ۱٤دونم  ۱۱  بابل 

ملعب بابلاستثمار   .٤٥  ۱٤م ۱/۱۲٦+  ۱۲۸ 
+ الجمجمة الجنوبية  

 ۱۹م ۱۱۲/۱
 الجمجمة الشمالية

اولك ۱۸دونم  ۱۱  

 

 

 بابل

 ۱۷م  ۱۰٥/۹ ملعب المسيب الرياضي  .٤٦
 جيالوية

 

)جزء(دونم   ۱٦  بابل 
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البدع  ۳م ۱/۲۰٥۱ ملعب خماسي ثيل صناعي  .٤۷
 الكبير

اولك  ۲٤  بابل 

اليوسفية ۹م ۱/۱۸٤٤ منتدى شباب ابي غرق  .٤۸ اولك  ۱۰دونم  ۷   بابل 

 الشاخة ۱۷م٥۹ منتدى شباب الشوملي  .٤۹
 والعودة

اولك  ۲٤دونم  ۱۳  بابل 

نادي بابل الرياضي اعادة توسيع وتطوير   .٥۰
واستثمار المنشأ  او انشاء مسبح ترفيهي 
مغلق مع قاعة للساونة بخارية وحرارية 

) نجوم ٤(او فندق   

وردية ٦/م ۱٥۰/۱
 ۱٤٥/۱  

ورية ٦/م  

اولك  ۱۱دونم و  ۱  

اولك ۲دونم  و  ۱  

 بابل

نادي الحلة الرياضي اعادة توسيع   .٥۱
وتطوير وتشغيل واستثمار الملعب مع 
استغالل االرض المتبقية النشاء مجمع 
رياضي ترفيهي يتألف من عدة طوابق 

. لممارسة مختلف االنشطة   

۳/٦۱۰۸  

مكروري ۲۹/م  

اولك ۲۱دونم  ۱۲  بابل 

اعادة توسيع (نادي النيل الرياضي   .٥۲
ترفيهي وتطوير الملعب وانشاء مسبح 

 مغلق

۲٦/۱۹۰۳  

الريفية وابو  ٤۱/م
 كصيب

اولك ٥دونم ۷  بابل 

انشاء مخيم كشفي (نادي السدة الرياضي   .٥۳
ترفيهي دائمي متكامل الستضافة 

المجمعات الكشفية العالمية ويستخدم 
كبيوت شبابية في اوقات اخرى او انشاء 

 )وبناية متعددة الطوابقمدينة مائية 

٥/۱  

كرود  ۲۲/ م
 المهناوية

دونم ۱٤  بابل 

٦/۱۲۹۷ نادي المدحتية الرياضي  .٥٤  

الدبال ٤/م  

٦/٥٤٥  

الدبال ٤/م  

  اولك ۹دونم  ۱

اولك ٦دونم  ۱و    

 بابل

إعادة تأهيل وتطوير المسبح و القاعة   .٥٥
الرياضية الداخلية و يمكن استغالل 
المساحات الفارغة النشاء الفعاليات 

 الرياضية و الشبابية تتناسب الغرض منه 

 ۳۹م ۲/۱۱۰۹۸
 الكاطون

اولك  ۱٤دونم  ٥  ديالى 

٥٦.  
استثمار الملعب للبطوالت الكروية وبناء 

 محالت للتجهيزات الرياضية
الركاع ۲۷م ۱۰/۳  

 

دونم ۲۰  
 ديالى
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استثمار ملعب للبطوالت الكروية وبناء   .٥۷
 محالت للتجهيزات الرياضية 

هبهب ٦م ۱۱٦٤/۱٥ دونم ۱۰   ديالى 

استثمار ملعب للبطوالت الكروية وبناء   .٥۸
 محالت للتجهيزات الرياضية 

بهرز ۲م ۹/۳۹۹ اولك ۱۲دونم ۸   ديالى 

استثمار ملعب للبطوالت الكروية وبناء   .٥۹
 محالت للتجهيزات الرياضية

البازول ٤م ۳/۲۲ دونم ٥   ديالى 

استثمار ملعب للبطوالت الكروية وبناء   .٦۰
 محالت للتجهيزات الرياضية

 ۱۷م ٤۱٦۸/۱۱
 مرحبا

دونم ۱۲  ديالى 

بناء مدينة مائيةفي  استثمار  .٦۱  

 

 ۲۷م ۲/۱۰٥۷۸
 الكاطون

دونم۲٥  ديالى 

ام  ۳۱م ۲۳/۲۱۰۳ استثمار في بناء ملعب او مسبح مغلق  .٦۲
ميالكرا  

دونم ۷  ديالى 

ام   ۳۱م ۲۳/۲۱۰۲ استثمار في بناء ملعب او مسبح مغلق  .٦۳
 الكرامي

دونم ٥  ديالى 

و منتجع سياحي ،مدينة رياضية  استثمار  .٦٤
.ومدينة مائية   

 ۲۱م ۲جزء من 
 مهردار

اولك ۲۰دونم  ۹۱٤  ديالى 

۱٤٥۰۸/ ۲ استثمار في بناء ملعب او مسبح مغلق  .٦٥  

الكاطون ۳۹/م  

۲م ٥دونم  ۳  ديالى 

انشاء ملعب خماسي في لجنة طالئع قرة   .٦٦
 تبة

 ٥٤م  ۱٦۰۳/۳۱٥
 قرة تبه

اولك  ۱۱  ديالى 

االنشطة  إلقامةاستثمار المنتدى رياضي   .٦۷
الرياضية و يمكن استثماره ملتقى ثقافي 
 وقاعات بليارد و قاعات العاب الكترونية

الركاع ۲۷م  ٥/۱۰ دونم ۱۰   ديالى 

انشاء مسبح ترفيهي في االراضي   .٦۸
 الفارغة من القطعة 

٦۱م ۳/۲۹۳٦ اولك ٤دونم ٥  المقدسة كربالء   

مسبح ترفيهي مغلق ومول تجاري و   .٦۹
 قاعات رياضية و ساحة كرة القدم 

 ۲۱م ٤۷۹۳/۱
 الحيدرية

اولك  ۲۱دونم ٥ المقدسة كربالء   

 ٦۱/ م ۳/٥۱۸۳۹ منتجع سياحي ومدينة العاب   .۷۰
 جزيرة

اولك  ۱۱دونم  ٦۰ المقدسة كربالء   

قاعات لبناء ( انشطة رياضية مختلفة   .۷۱
ساحة كرة قدم) االجسام والرشاقة   

 ٦۱م  ٥۷۸۷/۳
 جزيرة

دونم ۱ المقدسة كربالء   
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 ٦۱م ۳/٥۱۸٤۸ ساحة كرة قدم او انشطة رياضية مختلفة   .۷۲
 جزيرة

دونم   ٥ المقدسة كربالء   

عاتيه ۱/۸۸۰ انشطة رياضية مختلفة  .۷۳ دونم ۳  المقدسة كربالء   

 ۲۱م ۳/۱٥۱۱ )ساحة كرة قدم(ستثمار رياضي حصرا ا  .۷٤
 حيدرية

( جزء من المساحة الكلية 
۲م ۳۱اولك  ۲٤دونم  ۸  

المقدسة كربالء  

 ۲٤م ۱۱۹/۲٥ انشاء مركز رياضي   .۷٥
 عباسية

۲م ۹٥،۲٥اولك  ۱۲ المقدسة كربالء   

منطقة  –رمادي  انشاء ملعب ثيل صناعي مع المدرجات  .۷٦
 زنكورة

 ٤۷م ۸۳/۳۸٦٥٤
 حصوة الشامية

دونم ٥ نبارالا   

 قطعة ارض  .۷۷

 انشاء ملعب ثيل صناعي مع المدرجات

 –الدوار  –رمادي 
 قرب مدرسة اإلرادة

 ۳۷م ۱٤٦/۷٤
 الكرغولية

دونم ۹ نبارالا   

 قطعة ارض  .۷۸

 انشاء ملعب ثيل صناعي مع المدرجات

زنكورة –الرمادي   

 ۳۹م  ۱۰۲/۳٥
 الدوار

دونم ٤ نبارالا   

 قطعة ارض  .۷۹

 انشاء ملعب ثيل صناعي مع المدرجات

 الخالدية  الحبانية

 ٤۷م ۱۳٥۳/ ٤۰
 حصوة الشامية

دونم ۳۰ نبارالا   

 قطعة ارض  .۸۰

 انشاء المدينة الرياضية في الحبانية

 الحبانية

 ٤۷م ۱۳٦٤/ ٤
 حصوة الشامية

 

دونم ٦۰۰ نبارالا   

 قطعة ارض  .۸۱

 انشاء مسبح اولمبي

الصوفية –رمادي   

شواطئ  ۷۷م ٤/ ۷
 الصوفية

دونم ۹ نبارالا   

 قطعة ارض  .۸۲

 انشاء ملعب ثيل صناعي مع المدرجات

البو  ۱۲م ۲۹/۲٤
 عبيد

دونم ۷ نبارالا   
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 قطعة ارض  .۸۳

متفرج ۱۰۰۰قاعة مغلقة سعة   

زوية  ٤م ٦۰۲۰/ ٦٦
 الذبان

اولك ۲۰دونم  ۲ نبارالا   

 قطعة ارض  .۸٤

 انشاء ملعب ثيل صناعي مع المدرجات

زوية منطقة  –رمادي 
 الشرقية قرب الناحية

الجيل ۳۷م ٥۱۲۷/۱  

دونم ۱٦ نبارالا   

 بناء قديم  .۸٥
هدم واعادة انشاء ملعب رياضي سعة 

متفرج) ۱٥۰۰۰(  

تل  ۲۹م ٦٤۳/٤۰
 الرعيان

دونم ۳۰ نبارالا   

 قطعة ارض  .۸٦

 انشاء ملعب ثيل صناعي مع المدرجات

قضاء هيت منطقة 
اليطامية طريق هيت 

حديثة –  

۲۷م ٤۰/۳  

اولك ۱۲دونم  ۷ نبارالا   

۱م  ۹/٥٦۱٥ قطعة ارض  .۸۷ اولك  ۲۱دونم  ٥  نبارالا   

انشاء مجمع سكني مجاور للمنتدى   .۸۸
لغرض اسكان الموظفين بالقرب من 

مكان عملهم ودعمهم من اجل النهوض 
 بواقع عمل المنتدى

+ ج خ  ۱م ٤۲۸۸/۱
جبيل  ۱م ٤۲۸۷/۱

 وخراب

دونم ۱۱  

اولك  ٦دونم  ۱  

نبارالا  

اعادة تأهيل المسبح و تأهيل المالعب   .۸۹
والقاعات الرياضية وبناء مجمع ترفيهي 

 و محالت تجارية ورياضية 

۹/۲٦٥۳  +۲٦٥٤ 
۱۲م  

اولك ۱۷دونم  ۱٥ نبارالا   

اعادة اعمار القاعة لتكون متنفس للشباب   .۹۰
 ودعم الحركة الرياضية 

 ٤۷م ۸۳/۱۸۹۰۹
 حصوة الشامية

دونم ۳ نبارالا   

انشاء مالعب رياضية و مسبح مغلق   .۹۱
وقاعات رياضية و شبابية و بناية للطب 

الرياضي و الشبابي و بما يتناسب 
و متطلبات وزارة الشباب  وأهداف

 والرياضة  تحديث الجديد

جبيل  ۱م  ۹/۲۸۹٥۰
 خراب

أولك  ٦دونم  ۱۲ نبارالا   

+ انشاء مسبح وملعب وقاعات رياضية   .۹۲
 بناية جامعية

۲۸م  ٥۰۹۲/۱٦۲ اولك  ۲٤دونم  ۷  نبارالا   

انشاء مسبح مغلق يخدم كافة الفئات   .۹۳
 العمرية و انشاء مشروع رياضي 

۲م ٤۲۸۸/۱ اولك  ٦دونم  ۲  نبارالا   

 ۷م ۲/۱٥۱۹۸ مسبح تكريت  .۹٤
 مطاردة

 

اولك  ٤دونم  ۷  صالح الدين 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹٤  

      

أنشاء مالعب و قاعة رياضية متعددة   .۹٥
 االغراض

۲٤۰۰ /۱۱۹۸ 
 الشرقية

م۷٦اولك و  ٤دونم  ۲  صالح الدين 

)المدينة الرياضية ( قطعة ارض   .۹٦  
P

أم حالنه ٤٥م ۱/۷٤۲٥ دونم ۲۰   واسط 

 المتبقية المساحة منتدى الزبيدية  .۹۷
ضمن منتدى شباب 

 الزبيدية

۱۲م ٤۷۷/۳  

دونم ۲  واسط 

قضاء  –واسط  منتدى شباب النعمانية  .۹۸
ضمن  -النعمانية 

مساحة منتدى شباب 
 النعمانية

۱۸م ٦/٥۱٤۳  

دونم ۲  واسط 

تقع في قضاء الكوت  منتدى حي الجهاد  .۹۹
منتدى شباب حي 

 الجهاد

٤٤م ٥۳۷۳/۲  

دونم ۲  واسط 

انشاء مركز ترفيهي (قطعة ارض   .۱۰۰
يتضمن على حوض سباحة ترفيهي 
)ومطعم وكوفي شوب وقاعة للمناسبات  

۱٥٤/۹  

 سراي

دونم۱  

اولك  ٥  

 واسط

جويس۲۸م۲٤۸/۱۰٤ قطعة ارض  .۱۰۱
 مية

دونم ۹  واسط 

قضاء  -واسط  ملعب خماسي مع ملحقاتها  .۱۰۲
العزيزية قرب شارع 
 بغداد الكوت الرئيسي

العشار ۱۹م ۷/۱  

دونم ٤  واسط 

قضاء بدرة  –واسط  قطعة ارض ضمن منتدى بدرة  .۱۰۳
/ ۱۱ناحية جصان –

۹۲٥ 
الشاكلي والداير/ ۳۱  

دونم ۲  واسط 

 قطعة ارض في زرباطية  .۱۰٤

 ملعب خماسي مع الخدمات

ناحية  –بدرة  –واسط 
جزء من زرباطية 

قطعة ارض في 
۱/۹٥زرباطية   

جزمان/ ۱  

دونم ٤  واسط 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹٥  

      

قضاء الحي  –واسط  قاعة مغلقة مع الخدمات  .۱۰٥
ناحية البشائر –  

۱/۳۰  

بهية/۱٦  

دونم۲  

اولك ۱٦  

 

 واسط

ناحية  –واسط  قاعة مغلقة  .۱۰٦
 الدبوني

۲/۲۹٤  

۲/۲۹٥  

الدبوني/ ۳۲  

دونم ۲  

اولك ٦  

 واسط

 

 

قضاء الكوت  –واسط  انشاء ملعب خماسي   .۱۰۷
منطقة حي الجهاد –  

۲/٥۲۱۳  

السفحة/ ٤٤  

اولك ٤۳  

۲م۷۱  

 واسط

 

 

۱/۱٤٦۳ قطعة ارض ضمن ملعب الموفقية  .۱۰۸  

ملعب (الخميسية /۸
)الموفقية  

دونم ۱  واسط 

انشاء مسبح ترفيهي مع ملعب خماسي   .۱۰۹
 في ناحية الدجيلي 

ناحية  –الكوت 
 الدجيلي

۱٥ /۱٤٤۳  

نصف الدجيلي / ٤۷
)ملعب الدجيلي(  

دونم ٦  واسط 

 قطعة ارض  .۱۱۰

)المدينة الرياضية(  

قضاء الكوت منطقة 
الحوراء قرب نهر 

 دجلة والمجمع السكني

٤٥م ۱/۷٤۲٥  

 أم حالنه

دونم ٤  واسط 

انشاء قاعة مغلقة سعة  المدينة الرياضية  .۱۱۱
متفرج ۲۰۰۰  

٤٥م ۱/۷٤۲٥  

 أم حالنه

 

دونم ٤  واسط 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹٦  

      

 )ملعب النعمانية القديم( ملعب قديم    .۱۱۲
متفرج  ٥۰۰۰ملعب   

قضاء  –واسط 
 النعمانية

٦/۲٥۳٥  

البغيلة/ ۱۸  

دونم۲۳  

اولك ۷  

 

 واسط

مجمع رياضي وشبابي يتضمن ملعب   .۱۱۳
 كرة قدم وساحة خماسي 

الغريباوية ۲٦۳۳/ ۱ اولك  ۹دونم  ۲۰   واسط 

تصلح كـ قاعة العاب او اعادة بناء   .۱۱٤
)الشهيدبناية  نادي ( القطعة   

 ۱۲م ۷٥۹٦/ ۱
 الغريباوية

اولك  ۲۱  واسط 

متفرج ثيل ) ٥۰۰(استثمار ملعب البشائر   .۱۱٥
 صناعي مع ساحة  تصلح كملعب خماسي 

بهية ۱٦م ۱/۲٦ اولك  ۱۹دونم  ۱۰   واسط 

انشاء مول تجاري + انشاء مسبح   .۱۱٦
فندق + ومطاعم ومراب وكافتريات 

مدينة + نجوم سكن للوفود الرياضية ٥
)قيد التخصيص(ترفيهية العاب   

قضاء  –واسط 
 العزيزية

۲ /۳۸٥  

حمورابي/۳۳  

دونم۱۰۰  واسط 

منتدى شباب الحياستثمار   .۱۱۷ ۱۲م  ۱/ ٥٦٦۸  اولك  ۱٥دونم  ۸   واسط 

نصيف  ٤٦م ۳/۱٦٦ قطعة ارضاستثمار   .۱۱۸
 الدجيلة

دونم  ۳  واسط 

منتدى شباب تاج الديناستثمار   .۱۱۹  ۹م ۱۷۲۸/٥ 
 زكيطات

اولك  ٤دونم  ٤  واسط 

 ٦م  ۲/۱۸٤۰ ملعب الشحيميةاستثمار   .۱۲۰
 الجزيرة

اولك  ٥دونم  ۱۲  واسط 

 ،مستشفى اهلي(منتدى شباب البشائر   .۱۲۱
نادي رياضي  ،كلية تربية رياضية 

)ترفيهي   

بهية ۱٦م  ۱/۲۷ اولك  ۱٥دونم  ٥   واسط 

طريق بغداد قرب  المسبح االولمبي  .۱۲۲
ملعب االدارة 

 ۱۱۲/۲۰٥٦المحلية
٥۳م  

دونم   ۱۷  كركوك 

 

مسبح واحد حزيران مع مالعب خارجية   .۱۲۳
مع ملعب ثيل ) ۳(ارضية تارتان عدد

 صناعي خماسي

قرب مركز شرطة 
 العدالة

۳۹م ٤٦۲٥/٥۱۰  

دونم ٤  كركوك 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۷  

      

انشاء مشروع رياضي حديث وبناء   .۱۲٤
+ قاعة رشاقة + صالة بولنك (عمودي 

) مع مول تجاري ( قاعة كمال اجسام
)مساطحة(  

۱۱٦ /۱۸  

٦۷/ م  

دونم ۲   

 كركوك

 

قطعة ارضاستثمار رياضي ل  .۱۲٥ خاصة  ٥۳م  ٤/٦۹۱ 
 تيماري

اولك  ۲۳دونم  ۹  كركوك 

مسبح نظامي مع قاعات رياضية متعددة   .۱۲٦
 االستخدام واالنشطة

 

 ۳٦م ۱۰۰/۱٦۹۸
 داقوق

اولك  ۲٦دونم  ٦  كركوك 

جزء من ( محالت تجارية ومسبح مغلق   .۱۲۷
)منتدى شباب داقوق  

 ۳٦م   ۱۰۰/۱٦۹۷
 داقوق

دونم ۳  كركوك 

انشاء مجمع تجاري (قطعة ارض   .۱۲۸
)ورياضي  

ت.خ ٥۳م  ۷/٤٦ دونم ۸   كركوك 

جزيرة ۱۱۰/٤۹٥٦۲ مجمع رياضي   .۱۲۹ دونم  ٥   ذي قار 

)۲۳،۲٤،۲٥(لعدد وفندق  ترفيهيةمدينة مائية مرافق   .۱۳۰  

م  ۱( ثالث سندات 
۹۸ 

۹۷م ۱  

۹٦م ۱  

دونم ۸۳۰  ذي قار 

مدينة العاب ترفيهية بضمنها مسبح   .۱۳۱
 ومرفقات شبابية

اكد ٥٤٥/۹ دونم ۱۸   ذي قار 

مجمع سكني لمنتسبي مديرية شباب   .۱۳۲
 ورياضة ذي قار

۱۱۰/٤۹٥٦٦ دونم  ٥   ذي قار 

الحمام۲/۲۱۳٦ قطعة ارض  .۱۳۳ دونم ٤   ذي قار 

۱۹/۱٤۱٦ شقق سكنية للموظفين  .۱۳٤  
۱۸م  صدر اليوسفية 

اولك  ۱٦دونم ٦  الديوانية 

هللاعزيز  ۸/ م ۱۳/۲  قطعة ارضاستثمار   .۱۳٥ اولك ۲۲دونم  ۱۲   الديوانية 

قطعة ارضاستثمار   .۱۳٦ مقاطعة  ۹٥۹/  ۱۳٥ 
صاحي ابو حالن ۷٤  

اولك ٥دونم  ۱  الديوانية 

قطعة ارضاستثمار   .۱۳۷  ۹۱/۹۲جزء من  
عكر ٥۷مقاطعة   

 

دونم ٦  الديوانية 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۸  

      

 ۲٦/٥۷جزء من   قطعة ارض استثمار   .۱۳۸
صدر اليوسفية ۱۸/م  

دونم ۱  الديوانية 

 ٤/۱٥۱۲جزء من  انشاء ملعب  .۱۳۹
ام الخيل ۱/م  

دونم٥  الديوانية 

 ۲٦/٥٦جزء من  قاعة اجتماعات ومناسبات  .۱٤۰
صدر اليوسفية ۱۸/م  

اولك ۱۳دونم  ۲  الديوانية 

صدر ۱۸م ۲٦/۲۸ تطوير المسبح  .۱٤۱
 اليوسفية

دونم۲  
اولك ۲۳  

 الديوانية

جزء منها ملعب عفك الرياضي وجزء   .۱٤۲
 اخر عدد من المحالت التجارية

ام  ۲م ۲/۲٤۲۲
 العظام

اولك ۲۲دونم  ۱۸  الديوانية 

قاعة مغلقة+ ملعب رياضي   .۱٤۳  ٥م ۳۹/۱۰۱۱ 
 المنفهان

اولك ۱دونم  ۱۲  الديوانية 

عزيز هللا ۸م ۱۳/٤ ملعب رياضي  .۱٤٤ اولك ۲۰دونم  ۸   الديوانية 

۳۹م ۱/۱۱ انشاء مسبح مغلق   .۱٤٥ دونم ٦   ميسان 

انشاء منتدى شباب نموذج أ وبضمنه   .۱٤٦
قاعة العاب مغلقة ومسبح مغلق وساحات 

  ۳العاب خارجية عدد 

االعيمي ۲۷/۲۳۰۸ دونم تقريبا ۱۰   ميسان 

قاعة رياضية مغلقة + انشاء مسبح   .۱٤۷
 متعددة االغراض

۱٥م۷۸۲/٤ دونم۳   ميسان 

استثمار للقاعة المغلقة فقط باستثناء   .۱٤۸
 القاعات المجاورة

۱۱۰/۱٤٦۷ ۲م ۱٦۱۰   ميسان 

متفرج  ۲۰۰۰انشاء ملعب سعة   .۱٤۹ ٦م ٤۰/۷۸٤  اولك  ۱۳دونم  ۱۱   ميسان 

تأهيل وتطوير النادي يشمل جوانب   .۱٥۰
 رياضية وترفيهية وتجارية

٥۱/۱۷ اولك۱۱دونم ٦   ميسان 

أنشاء مبنى بطابقين ) قطعة ارض (   .۱٥۱
يشمل فعاليات شبابية ورياضية وتجارية 

.لخدمة شباب ورياضة المنطقة   

ناحية المشرح/  ۸۷۰ أولك  ۱۳   ميسان 

بناء و ترميم المستحدث (ملعب الدواسة   .۱٥۲
مول و قاعة ذو طابقين و مسبح محالت 

تجارية و اعادة تأهيل ملعب الدواسة 
الكبير وقاعة رياضية متعددة االغراض 

مجمع ( و ساحة ملعب خماسي وباسم 
) )الموصل الرياضي   

جوار  ٦/٤۳۲
 الموصل

دونم ۱۰  نينوى 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۱۹۹  

      

جوار  ٤۳۲/۷ قاعة مغلقة  .۱٥۳
 الموصل

 نينوى ـــــــــــــــ

أولمش ٤٦/ ٥٤ الملعب االولمبي  .۱٥٤  نينوى ـــــــــــــــ 

جوار  ٥/  ٤۳۲ ضقطعة اراستثمار   .۱٥٥
 الموصل

اولك  ۲۳  نينوى 

٥۲م ۱۰/ ۲۷٦۰ ضقطعة اراستثمار   .۱٥٦  

 قوجاق

دونم  ۱  نينوى 

منكوبة  ٤۷م ۸ ضقطعة اراستثمار   .۱٥۷
 الجديدة

دونم ۱  نينوى 

قاضية ٤۰م  ۲۷٥/۲ جزء من قطعة ارض  .۱٥۸ اولك  ۲۲دونم  ۸    نينوى 

القبلة /القبلة ۸٤۹ المدينة الرياضية  .۱٥۹
 قرب جسر الزبير

دونم ٥۸٥  البصرة 

طالع  ٦۱م ۱/۷٦۲ ارض شاغرة  .۱٦۰
 الحمزة

/ قضاء ابو الخصيب
 قرب معهد الصناعة

دونم  ٤  البصرة 

االكوات ۲۷م۳۷/۲۳٥۹  .۱٦۱  
شاغرةارض   

قضاء شط العرب 
مقابل الجامعة القديمة 

قضاء شط العرب 
 مقابل الجامعة القديمة

 

دونم  ٦  البصرة 

الدير ٦۳م ٥۸٤/۱  .۱٦۲  
 ارض شاغرة

قضاء الدير  –البصرة 
نادي الدير  –

 –الرياضي البصرة 
نادي  –قضاء الدير 

 الدير الرياضي

دونم  ۱  البصرة 

۱٦۳.  ۱٥/ ۱۱٤۹ 
طرة بني منصور ٦۱/م   

شاغرةارض   

ناحية /قضاء المدينة 
 االمام الصادق

دونم  ۳  البصرة 

ارض تابعة (الصويلح  ۱٥/م ٦۰٤/ ۱۷٥  .۱٦٤
)لمنتدى الشرش  

قضاء  –البصرة 
 القرنة

دونم ۲  البصرة 

)ارض شاغرة( النصير ٥۳م ۱۷/۲  .۱٦٥ دونم ۱۰ قضاء القرنة   البصرة 

م الصويلح  ٦۰٤/ ۱۷٥و  ٦۰٥/ ۱۷٥  .۱٦٦
 مسبح منتدى الشرش

الشارع  قضاء القرنة
 العام

دونم ۳۹ -دونم  ۱  البصرة 

 ٥۰۰/ ملعب الكباسي ثيل صناعي   .۱٦۷
الحوطة ۲۱م ۱۱متفرج   

قضاء شط العرب 
 منطقة الحوطة

دونم ۱۲  البصرة 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۰  

      

متفرج  ٥۰۰ملعب النشوة ثيل صناعي   .۱٦۸
۲٤م  ۱۳٤/۱۱٥  

قرب / ناحية النشوة 
 مركز الناحية

 
دونم ۱۲  

 البصرة

متفرج  ۲۰۰۰ملعب اسود الرافدين   .۱٦۹
بلد محزم ٤۱م۲۹۳/٦  

ابي / البصرة 
الخصيب قرب 
/ صناعية حمدان 
 الشارع العام

دونم ۱٦  البصرة 

متفرج   ۱۰۰۰ملعب حي الحسين   .۱۷۰
الرباط الكبير ۱/۲۱۰۷  

حي الحسين قرب 
 مبنى قصر الضيافة

دونم ۱۲   البصرة 

 ۱۰۰۰قاعة شط العرب المغلقة   .۱۷۱
م االكوات ۲۳٦۱/۳۷متفرج  

قضاء شط العرب 
مقابل جامعة البصرة 

 القديمة

اولك ۱۱دونم  ۳  البصرة 

متفرج  ۱۰۰۰قاعة الزبير المغلقة   .۱۷۲
م الكوت ۱۷۰۰  

قضاء الزبير قرب 
 الجمعية الفالحية

اولك ۱۸دونم  ۷  البصرة 

جزء من ارض شاغرة مالصقة لقصر   .۱۷۳
م  ۱/۲۱۰۷الضيافة والمسبح االولمبي 
 الرباط الكبير

حي  –البصرة 
 الحسين

دونم ۲  البصرة 

۲۰۷۱/۱۲۹٥٦ارض شاغرة   .۱۷٤ / ساحة سعد / البصرة  
 مقابل الكراج الموحد

دونم ۱  البصرة 

 ۱۷۰۰قطعة ارض ضمن منتدى الزبير   .۱۷٥
 الكوت

حي  –البصرة 
كلية التربية / الحسين 

 الرياضية القديمة

اولك  ۱۳دونم  ۲   البصرة 

) قطعة ارض(جزء من مساحة كلية   .۱۷٦
م الرباط الكبير ۱/۲۱۰۷  

حي الحسين / البصرة 
كلية / اول الين 

 التربية الرياضية

اولك  ۲۰دونم  ۱  
 

 البصرة

جزء من مساحة كلية مجاورة لمنتدى   .۱۷۷
 ۱٥م  ۱۷٥/٦۰٤شباب الشرش 

 الصويلح

قضاء / البصرة 
مجاور منتدى / القرنة 

 الشرش الرياضي

دونم ۱  البصرة 

م الرباط  ۱/۲۱۰۷جزء من مساحة كلية  .۱۷۸
 الكبير

حي الحسين / البصرة 
كلية / اول الين 

 التربية الرياضية

دونم ۱٫٥  البصرة 

جزء من مساحة كلية تابعة الى منتدى   .۱۷۹
 ۱الفاو الرياضي الجزء الخلفي رقم 

)الفاو  ٦م  ۲/۳۳۲٥(  

/ قضاء الفاو / الصرة 
 مركز القضاء

دونم ۱٫٥  البصرة 

جزء من مساحة كلية تابعة الى منتدى   .۱۸۰
 ۲الجانبي رقم الفاو الرياضي الجزء 

)الفاو  ٦م  ۲/۳۳۲٥(  

/ قضاء الفاو / الصرة 
 مركز القضاء

اولك ٦دونم  ۲  البصرة 

)متعددة االغراض(االراضي المخصصة لالستثمار المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة   

العامرية ۱۸م  ۳۰۸۲/ ۱ ۱  

ابو المعالف ۱۱/۲  

التاجيات ٦۸/۳  

 

دونم ۱۰  

اولك  ۲۲دونم ۲   

دونم ۱۰۰  

الكرخ/ بغداد   

حمضية ٤م  ٤۹۸٦/۲ ۲ اولك ۲۰دونم  ۸٤  رصافة/بغداد    

ابو كصيب ۱م ۱/۳ ۳ دونم ۳٥   بابل 



 

  
 

۲۰۱۸الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۱  

      

٦۱م ۱/۱٥۱ ٤ دونم ۳   كربالء 

الكاطون ۲۷م ۲/۱۰٥۷۸ ٥  

التكية ٥۱/۷٥٤  

مهر دار ۲۱م  ۲  

اولك ٤دونم  ۲  

اولك  ۱۰دونم  ۳  

اولك ۲۰دونم  ۹۱٤  

 ديالى

داموك ۲۹م ۲/٥۷۹٤ ٦  

نصف الدجيلة ٤٦م ۳/۱٦٦  

قضاء الصويرة ۲۸م  ۲٤۸/۱۰٤  

دونم ٥  

دونم  ۳  

دونم ۹  

 واسط

او التلول والجالجة ٥م ۱۰۰/٤ ۷  

۳م  ۷٥٦/۱٥  

اولك ۱۸دونم  ۲  المثنى 

صدر اليوسفية ۱۸م ۱۹/۱٤۱٦ ۸ اولك ۱٦ٮونم ٦   الديوانية 

۹ ٥۱/۱۷ اولك ۱۱دونم  ٦   ميسان 

۱۰ ۱۱۰ /٤۹٥٦٦ اولك ۱دونم  ٥   ذي قار 

طرة بني منصور ٦۱م ۱۱٤۹/۱٥ ۱۱  

النصير ٥۳م  ۱۷/۲  

اولك ۸دونم  ۳  

اولك ۲۱دونم  ٤۱  

 البصرة

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

۲۰۱۷الخارطة االستثمارية للعراق  ۲۰۲  

      

 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 

 ف��������������ي ح��������������ين هن��������������اك م��������������ا ،%) ۳(بح��������������دود 
م معلن������ة م������ن قب������ل وزارة دون������) ۲،۱۸٦،۷۲٥(يق������ارب

مهي��أة لالس��تثمار ف��ي ه��ذا  األراض��يوجمي��ع ه��ذه الزراع��ة، 
 . القطاع

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 
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 ي المعلنة من قبل وزارة الزراعةقطاع الزراعال الفرص االستثمارية في

2018مساحات الفرص االستثمارية الزراعية في محافظات العراق لعام   

 

 فرصة170لية  :  ـــــــــرص الكــــــــدد الفـــــــــــع

 دونم 3175273المساحة الكلية المعروضة لالستثمار : 

0
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600000

700000
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  2018جدول يبين اعداد ومساحات الفرص االستثمارية الزراعية في محافظات العراق لعام 

مالمساحات الكلية المعروضة لالستثمار / دون اعداد الفرص   المحافظة  ت   
  21602  3 بغداد/الكرخ   1
  -  - بغداد/الرصافة   2
  8300  3 نينوى   3
  -  - كركوك   4
  23255  8 صالح الدين  5
  808215  10 االنبار   6
  -  - بابل   7
  259070  53 ديالى   8
  406512  41 واسط   9
  315000  3 كربالء المقدسة   10
  700000  1 النجف االشرف   11
  78504  22 الديوانية   12
  29908  10 ذي قار   13
  400000  1 المثنى   14
  103000  8 ميسان   15
  21907  7 البصرة   16

 3175273  170 المجموع الكلي 
                                                           

   /20/2/2018في  475حسب كتاب وزارة الزراعة / دائرة االستثمارات الزراعية  
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 2018الفرص االستثمارية الزراعية في محافظات العراق  عدا اقليم كردستان للعام 
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  2018 لعام الكرخ /بغداد األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 رقم  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

 رقم

  المقاطعة

  المساحة

  دونم /

 توفر  الجنس

 الحصة

المائية 

من 

  عدمها

 مصدر

  المياه

 طريقة

  االرواء

 عمق

المياه 

  الجوفية

المياه  صالحية  التربة تحليل

 حسب الجوفية

معايير الصالحية 

العالمية والمحلية 

  للزراعة

من  الموقع

حدود 

 المشاريع

  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH  نسجة 

  التربة

1  

النصر   غريب ابي
  305/  والسالم

204  
/غريبة 4

غير   مالية  17100  وسليماني
 X:427335  كيلو متر 3  -  -  -  -  ال توجد  ال يوجد  متوفرة

Y:3687724  
كانت 
معسكر 
  طارق

2  

التاجي   التاجي

/ ابو 24  250/3  الجديد

انشاء   4500  عظام
مخزن 
  مبرد

غير 

  -  -  -  -  -  -  -  -  متوفرة

روجت 
 المعاملة وفق
كتاب 
المديرية 
المرقم 
في  12149

3/8/2017 
للمستثمر 
  كاظم زيدان

3  
التاجي   التاجي

/ ابو 24  151/1  الجديد

معمل   2  عظام
روجت   -  -  -  -  -  -  -  االسحاقي  متوفرة  عصائر

 المعاملة 
            3  عدد الفرص

           21602  دونم / ساحة الكليالم مجموع
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2018الستثمارية الزراعية في محافظة نينوى لعام الفرص ا  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  7201/ 11/ 15في  17471حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة بغداد/ الكرخ المرقم 
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  8201لعام نينوى األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 رقم  الناحية  القضاء  ت
  القطعة

 رقم
  المقاطعة

  المساحة

  دونم /

 توفر  الجنس
 الحصة
 المائية 

 مصدر
  المياه

 طريقة
  االرواء

 عمق
المياه 

  الجوفية

 المياه صالحية  التربة تحليل
 حسب الجوفية
 الصالحية معايير

 والمحلية العالمية
  للزراعة

من  الموقع
حدود 

 المشاريع
  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH  نسجة 
  التربة

 مركز  سنجار   1
  سنجار

1/18  18/ 
  سيتو

 صخرية  200
  للغابات

 غير
  متوفرة

 مناقل   واسطة  آبار
100 
  متر

 2500 صالحة  جبسية  9.6
  مليموز

عن  كم 90
مشروع ري 

  الجزيرة

X:429180 

Y:3621550  

مخصصة  مساحة
لمشاريع الثروة 

  الحيوانية

 ناحية  سنجار  2
  القيروان

 ام /19  1/2
  الشبابيط

 صبخة  100
  للمشاريع

 غير
  متوفرة

-80  واسطة  آبار
100 
  متر

اكثر من  صالحة  جبسية  9.7
  مليموز 2000

كم عن  90
مشروع ري 

  الجزيرة

X:429100 

Y:3621500  

مساحة مخصصة 
لمشاريع الثروة 

  الحيوانية

 مركز  سنجار  3
  سنجار

 جبل /85  18
  سنجار

 صبخة  8000
  للمشاريع

 غير
  متوفرة

-100  واسطة  آبار
120 
  متر

اقل من  صالحة  كلسية  8.5
  مليموز 2000

كم عن  90
مشروع ري 

  الجزيرة

X:442000 

Y:3621410  

إلنشاء  مخصصة
  غابات

            3  عدد الفرص

            8300  دونم / المساحة الكلي مجموع

                                                           
   6201/ 10/ -في  2834المرقم لمقر البديل / انينوىحسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة 

 من قبل مديرية الزراعة في محافظة نينوى 2018الخارطة االستثمارية لعام مالحظة : لم يتم تحديث 
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 2018لعام  ستثمارية الزراعية في محافظة صالح الدينالفرص اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االحداثيات ومؤشرة بالجدول فرص استثمارية إضافية تعذر اخذ 6مالحظة : توجد 
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  2018 لعام الدين صالح األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 رقم  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

 رقم

  المقاطعة

المساح

  ة

  دونم /

 توفر  الجنس

 الحصة

 المائية 

 مصدر

  المياه

 طريقة

  االرواء

 عمق

المياه 

  الجوفية

المياه  صالحية  التربة تحليل

 حسب الجوفية

معايير الصالحية 

العالمية والمحلية 

  للزراعة

من  الموقع

حدود 

 المشاريع

  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH  نسجة 

  التربة

 /52  1  العلم تكريت  1

  العكوز

 غير  زراعية  1800

  متوفرة

 100  واسطة  آبار

  متر

مقاطعة  االرض  -  -  -  -  -

 تواجد نفطية ومنطقة

  حاليا   عسكري

-47  الدور  الدور  2

48-

49-

50- 

78/ 

 اراضي

  سويدة

 زراعية  10000

  رملية

 غير

  متوفرة

 100  واسطة  آبار

  متر

منطقة  حاليا   االرض  -  -  -  -  -

  تواجد عسكري

 /74  97  الدور  الدور  3

  ام جدح

 غير  زراعية  5000

  متوفرة

 100  واسطة  آبار

  متر

-  -  -  -  X:415159 

Y:32025297  

منطقة  حاليا   االرض

  تواجد عسكري

 /23  1/14  الدجيل  الدجيل  4

  الجزيرة

 غير  زراعية  3000

  متوفرة

منطقة  حاليا   االرض  -  بعيدة  صالحة  رملية  -  متر 4  واسطة  آبار

  تواجد عسكري

قناطر  /8  80  الدجيل  الدجيل  5

  ابي الحسن

 غير  زراعية  7

  متوفرة

منطقة  حاليا   االرض  -  بعيدة  حالح غير  طينية  -  متر 25  واسطة  آبار

  تواجد عسكري

6 
  80  الدجيل  الدجيل

/ قناطر 8

  ابي الحسن
  زراعية  8

غير 

  متوفرة
  -  -  بعيدة  غير صالح  طينية  -  متر 25  واسطة  آبار

                                                           
 14/11/2017في  11383 حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة صالح الدين المرقم  
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 غير  زراعية  2000  الجزيرة /9  1  تكريت  تكريت  7

  متوفرة

 100  واسطة  آبار

  متر

منطقة  حاليا   االرض  -  -  -  - 

  تواجد عسكري

 /11  40  دجلة  سامراء  8

  المجتلة

 غير  زراعية  1440

  متوفرة

 100  واسطة  آبار

  متر

 X:388648  بعيدة  -  جبسية  701

Y3790605  

منطقة  حاليا   االرض

  تواجد عسكري

            8  عدد الفرص

            23255  دونم / حة الكليالمسا مجموع
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  8201األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة االنبار لعام

  المساحة/  رقم القطعة  رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر   الجنس

الحصة 

المائية 

  من عدمها

مصدر 

  المياه

طريقة 

  االرواء

عمق المياه 

  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة

الجوفية)حسب 

معايير الصالحية 

العالمية والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع من 

حدود 

المشاريع 

  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH   نسجة

  التربة

1  

  27و 1/49  -  القائم
كلبا/24

 ن
 الطيارة

ديو/22و

  الدير م
 ارض  107200

 مزيجية  7,78  -  واسطة  -  متوفرة  صحراوية
  صالحة  رملية

كم  5تبعد 
عن نهر 
  الفرات

X:166909 
Y:384388

2  
-  

/ديوم 20  -  القائم  2

  جباب الغربية

ارض   116000  43

  صحراوية

غير 

  متوفرة

  x/179951  خارج  -  مزيجية  7.27  -  -  -

3793720/y  

-  

3 

  1  -  حديثة
 ديوم/71

الجزيرة 
  الوسطى

 ارض  14000
  صحراوية

 غير
  متوفرة

 مياه
 مزيجية  6,66  متر 100  واسطة  جوفية

  صالحة  رملية
 12تبعد 

كم عن 
بحيرة 
  القادسية

X:279047 
Y:380563

1  
-  

/ديوم 71  -  حديثة  4

الجزيرة 

  الوسطى

ارض   14000  1

  صحراوية

غير 

  متوفرة

مياه 

  جوفية

  حفر ابار

  )واسطة(

مزيجية   6.66  متر 30

  رملية

  x/279047  خارج  غير صالحة

3805631/y  

-  

/حصوة 47  الحبانية  الخالدية  5

  الشامية

غير   صخرية  1215  2

  متوفرة

مياه 

  جوفية

  حفر ابار

  )واسطة(

  م)مالحة(15

م)قليلة 25

  الملوحة(

مزيجية   7.65

  رملية

  x/353717  خارج  غير صالحة

3673662/y  

-  

ارض   7000 5094/4  /الجبل36  الصقالوية  الفلوجة  6

  صحراوية

غير 

  متوفرة

مياه 

  جوفية

 حفر ابار 

  )واسطة(

مزيجية   8.4  قليلة )ضحلة(

طينية 

  رملية

  x/379659  خارج  غير صالحة

3709756/y  

محتوى جبس 

  %42عالي 

                                                           
  22/11/2018  في 808حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة االنبار المرقم 
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7 

 وزارة  60000  الرطبة/1  1  الوفاء  الرمادي
  مزيجية  8,1  150  واسطة  ابار متوفرة  المالية

  صالحة  رملية
كم 5تبعد 

عن نهر 
  الفرات

220105X: 
3664015Y

:  
-  

8 

  التوجد  -  مزيجية  7,6  170-160  واسطة  ابار  -  صحراوية  500000  1  1  النخيب  الرطبة
236585X:  
3633654Y

:  
-  

9 

الشام/69  1  الحقالنية  حديثة

 غير  -  2250  ية
  التوجد  صالحة  مزيجية  6,6  250-180  واسطة  ابار  متوفرة

231402X: 
3758413Y

:  
-  

10 

 حصوة/6  390  -  هيت
 نهر  متوفرة  اميرية  150  الشامية

 مزيجية  7,5  45  واسطة  الفرات
كم 3 تبعد  صالحة  كلسية

  عن النهر
302438X: 
3716522Y

: 
 تقع قرب

غابة شعبة 
  زراعة هيت

11 

الشام/21  9802/1  -  العامرية

 أراضي  400  ية
 نهر  متوفرة  عالية

 رملية  7,8  -  واسطة  الفرات
  -  -  مزيجية

399350X:  
3667325Y

:  
-  

  808215  المجموع الكلي

  دونم 

           

             10  دد الفرصع

   

  



 

2017الخارطة االستثمارية للعراق  216  

 

  ومؤشرة في الجدول فرصة استثمارية اضافية تعذر اخذ االحداثيات 35مالحظة : توجد 



 

 
 

8201الخارطة االستثمارية للعراق  217  

  82011لالستثمار الزراعي في محافظة ديالى لعام  المهيأة األراضي

 رقم  الناحية  القضاء  ت
  القطعة

 رقم
  المقاطعة

  المساحة

  دونم /

 توفر  الجنس
 الحصة

 المائية 

 مصدر
  المياه

 طريقة
  االرواء

 عمق
المياه 
  الجوفية

 صالحية  التربة تحليل
 المياه

 الجوفية
معايير  حسب

الصالحية 
العالمية 
 والمحلية
  للزراعة

من  الموقع
حدود 
 المشاريع
  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH التربة نسجة  

 /26  70/12  -  المقدادية  1

  الهارونية
 اراضي  86

  ديمية 
 غير
  متوفرة

 مياه
 جوفية
  وأمطار

 ابار، حفر
  وديمية

 X:503100  خارج  صالحة غير  طينية مزيجية  8,6  -

Y:3764200 
-  

 /26  76/12  -  المقدادية  2

  الهارونية
  اراضي  359

  ديمية
 غير
  متوفرة

 مياه
 جوفية
  وأمطار

 ابار، حفر
  وديمية

 X:502400  خارج  صالحة غير  طينية مزيجية  8  -

Y:3764731  

 مستثنى منها
محرمات 
االنبوب 

الغازي الذي 
 A1  يمر من

الى محطة 
  المنصورية

 

وادي /37  1/42  -  المقدادية  3

  الحصان
 اراضي  2813

  ديمية 
 غير
  متوفرة

 مياه
 جوفية
  وأمطار

 ابار، حفر
  وديمية

 X:514400  خارج  صالحة غير  رملية طينية  8,5  -

Y:3756650  

 /10  1/11  الوجيهية  المقدادية  4
  العزية

  اراضي  150
  ديمية

 مشروع  متوفرة
  اروائي،
  ديمية

 ري
  سطحي،
  واسطة

 X:496350  داخل  صالحة غير  مزيجية طينية  7,8  -

Y:3728200  
-  

                                                           
 15/11/7201في  28662حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة ديالى المرقم 1 
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 /10  2/1  الوجيهية  المقدادية  5
  العزية

 مشروع  متوفرة  زراعية  500
  اروائي،
  ديمية

 ري
  سطحي،
  واسطة

  X:493500  داخل  صالحة غير  مزيجية طينية  7,2  -

Y:3737200  
 

  تل/24  1/9  كنعان  بعقوبة  6
  ابوراسين

 مشروع  متوفرة  زراعية  350
  اروائي،
  ديمية

 ري
  سطحي،
  واسطة

 X:488550  داخل  صالحة غير  طينية  7,1  -

Y:3727300  
-  

  بعقوبة  7
  بهرز   بعقوبة

الى 1/96

 و 51/96
57/96  

  تل/21
 مشروع  متوفرة  زراعية  4632  االسمر

  اروائي،
  ديمية

 ري
  سطحي،

 طينية مزيجية  8,7  -  (واسطة)
 X:490376  داخل  صالحة غير  رملية

Y:3671000  
 /34  1  جلوالء  خانقين  8

  كشك
 غير  ديمية اراضي  40

  متوفرة
 مياه

  جوفية،
  ديمية

  ابار، حفر
  واسطة

    خارج  صالحة  رملية مزيجية  7,7  -

 غير  ديمية اراضي  50  كشك/34  111  جلوالء  خانقين  9
  متوفرة

 مياه
  جوفية،
  ديمية

  ابار، حفر
  واسطة

 X:513600  خارج  صالحة  رملية مزيجية  7,2  -

Y:3798880  
-  

جميلة /31  201  جلوالء  خانقين  10

  عرب
 غير  ديمية اراضي  100

  متوفرة
 مياه

  جوفية،
  ديمية

  ابار، حفر
  واسطة

 X:508900  خارج  صالحة  طينية مزيجية  8  -

Y:3799900 
-  

  /28  43  المنصورية  المقدادية  11

 منصورية
  الجبل

 غير  ديمية اراضي  200
  متوفرة

 مياه
  جوفية،
  ديمية

  ابار، حفر
  واسطة

 X:495100  خارج  صالحة غير  رملية مزيجية  7,2  -

Y:3777300  
-  

  /36  51 ,131  المنصورية  المقدادية  12
  المشروع

 غير  ديمية اراضي  11000
  متوفرة

 مياه
  جوفية،
  ديمية

  ابار، حفر
  واسطة

 X:472410  خارج  صالحة غير  طينية مزيجية  7,4  -

Y:3782700  
-  

  /16  1/2934  المنصورية  المقدادية  13

  الشوهاني
 مشروع  متوفرة  ديمية اراضي  500

  اروائي،
  ديمية

 ري
  سطحي
  واسطة

 X:486000  داخل  صالحة غير  مزيجية طينية  7,3  -

Y:3773600  
-  

 ,46 ,68  المنصورية  المقدادية  14
1/131  

36/  

  المشروع
 غير  ديمية اراضي  5000

  متوفرة
 مياه

  جوفية،
  ديمية

  ابار حفر
  واسطة

 X:472643  خارج  صالحة غير  رملية مزيجية  7,5  -

Y:3782386  
في  يوجد

 القطعة مدرج
اي  للطئرات

  مطار زراعي

  /15  3/4 ,3/6  المنصورية  المقدادية  15

  المرفوع
 غير  ديمية اراضي  500

  متوفرة
 مياه

  جوفية،
  ديمية

  ابار، حفر
  واسطة

 X:469900  خارج  صالحة غير  طينية مزيجية  7,1  -

Y:3772000  
-  
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  /25  2/96  مندلي  بلدروز  16

  كوك تبه
 اراضي  57181

  حصوية
 غير
  متوفرة

مياه 
  جوفية،
  ديمية

  حفر ابار،
  واسطة

 المخاطبات  -  خارج  صالحة  مزيجية  7  -
جارية بصدد 

 300استبعاد 
  دونم منها

عين  /31  8/40  مندلي  بلدروز  17

 البغدادي
 
 
  

 اراضي  2000
  زراعية

مشروع   متوفرة
  اروائي،

 ري
  بالواسطة

  -  -  داخل  غير صالحة  -  -  -

  /25  2/96  مندلي  بلدروز  18

  كوك تبه
 اراضي  153

  حصوية
 غير
  متوفرة

ابار  حفر  ديمية
  واسطة

   -  خارج  صالحة  مزيجية  7  -

 اراضي  8  مرحبا /17  1/146  بلدروز  بلدروز  19
  زراعية

 X:503092  داخل  صالحة  مزيجية  -  -  الواسطة  -  متوفرة

Y:3726454  

 مستصلحة
  جزئيا  

 صاري/7  1/2  جبارة  خانقين  20
  كول

 اراضي  12895
  زراعية

 ري  -  متوفرة
  بالواسطة

  -  -  داخل  -  -  -  -

 /13  26  جبارة  خانقين  21
  زرداو

 اراضي  7389
  زراعية

 ري  -  متوفرة
  بالواسطة

  -  -  داخل  -  -  -  -

22  
  13  جبارة  خانقين

13/ 
  زرداو

6592  
 اراضي
  زراعية

  -  متوفرة
 ري

  بالواسطة
  -  -  داخل  -  -  -  -

23 

  -  العظيم  خالص

28/ 
االمنصور

 /33 ية
 خضر كاو

 نجانة /34
عين  /35

  ليلة

56500  -  
 غير
  متوفرة

  -  -  خارج  -  -  -  -  -  -

24 
  66/7  -  بلدروز

19/ 
 مريجة
  الجنوبية

150  
 اراضي
  زراعية

غير 
  متوفرة

  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة قليلة  7  30  واسطة  آبار
انتاج  تصلح

  حيواني

25 
  133/7  -  بلدروز

19/ 
 مريجة
  الجنوبية

100  
 اراضي
  زراعية

غير 
  متوفرة

  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة قليلة  7  30  واسطة  آبار
انتاج  تصلح

  حيواني

26 

  -  بلدروز
86/7 
87/7  

19/ 
 مريجة
  الجنوبية

403  
 اراضي
  زراعية

غير 
  متوفرة

  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار
انتاج  تصلح

  نباتي
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27 

  97/7  -  بلدروز
19/ 
 مريجة
  الجنوبية

60  
 اراضي
  زراعية

غير 
  متوفرة

  -  خارج  صالحة غير  متوسطة الخصوبة  7  30  واسطة  آبار
انتاج  تصلح

  حيواني

28 

  88/7  -  بلدروز
19/ 
 مريجة
  الجنوبية

228  
 اراضي
  زراعية

غير 
  متوفرة

  -  خارج  صالحة غير  متوسطة الخصوبة  7  30  واسطة  آبار
انتاج  تصلح

  نباتي

29 

  -  بلدروز

7/7, 
81/7, 
82/7, 
83/7, 
90/7  

19/ 
 مريجة
  الجنوبية

665  
 اراضي
  زراعية

غير 
  متوفرة

  -  خارج  صالحة غير  متوسطة الخصوبة  7  30  واسطة  آبار
انتاج  تصلح

  نباتي

30 
  -  بلدروز

94/7-
95/7-
96/7-
89/7  

19/ 
 مريجة
 اراضي  413  الجنوبية

غير   زراعية
انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة

  نباتي

31 
و144/7  -  بلدروز

145/7  
19/ 
 مريجة
 اراضي  308  الجنوبية

غير   زراعية
انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة

  نباتي
32 

-81/7  -  بلدروز
85/7-  

19/ 
 مريجة
 اراضي  626  الجنوبية

غير   زراعية
انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة

  نباتي
33 

و106/7  -  بلدروز

107/7  
19/ 
 مريجة
 اراضي  150  الجنوبية

غير   زراعية
انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة

  نباتي
34 

  -  بلدروز
42/1-
43/1-
44/1  

ابو  /4

 اراضي  168  كبير
غير   زراعية

انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة
  نباتي

35 
-89/7  -  بلدروز

90/7  
 مرج /19

 اراضي  408  الجنوبية
غير   زراعية

انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة
  نباتي

36 
ابو  تل /6  6/1  -  بلدروز

 اراضي  608  راسين
غير   زراعية

انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة
  نباتي

37 
  -  بلدروز

8/1-
9/1- 
10/1  

ابو  تل /6

 اراضي  953  راسين
غير   زراعية

انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة
  نباتي
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38 
ابو  تل /6  6/1  -  بلدروز

 اراضي  168  راسين
غير   زراعية

انتاج  تصلح  -  خارج  صالحة غير  الخصوبة متوسطة  7  30  واسطة  آبار  متوفرة
  نباتي

39 
 /30  46/33  مندلي  مندلي

 اراضي  208  طحماية
غير   زراعية

  -  -  خارج  صالحة غير  طينية  10  70  واسطة  آبار  متوفرة
 السد 40

 /77  87  -  العظيم
 راكوب
غير   ديمية ارضي  2000  االحيمر

  -  -  خارج  صالحة  طينية  7  30  واسطة  آبار  متوفرة

41 
غير   زراعية  2547  كهريز /9  4/9  -  خانقين

مياه   متوفرة
  -  -  خارج  صالحة  مزيجية  7  80  واسطة  جوفية

42 
 حاج /8  8  -  خانقين

غير   زراعية  150  قرة
مياه   متوفرة

  -  -  خارج  صالحة  مزيجية  7  80  واسطة  جوفية
43 

غير   زراعية  1600  السعدية /6  161/1  السعدية  جلوالء
مياه   متوفرة

  -  -  خارج  صالحة  مزيجية  7  80  واسطة  جوفية
44 

وادي   16/18  مندلي  مندلي
غير   زراعية  177 كنكير

  متوفرة
مياه 
  -  -  خارج  غير صالحة  مزيجية  5  70  واسطة  جوفية

45 
 جبل /70  1  -  المقدادية

اراضي   26200  حمرين
  جبلية

غير 
  متوفرة

مياه 
 X:517460  خارج  صالحة  مزيجية  7  80  واسطة  جوفية

Y:3759102  -  
46 

 /24  229/1 --  المقدادية
 اراضي  190  العتبة

  رملية
غير 
  متوفرة

مياه 
 X:502269  خارج  صالحة  رملية  -  30  واسطة  جوفية

Y:3756258  -  
47 

 /35  16/1  قزانية  مندلي
 اراضي  800  المويلح

  ديمية
غير 
  متوفرة

مياه 
  -  خارج  صالحة  مزيجية  7  80  واسطة  جوفية

 تربية ابقار
الحليب 
وتسمين 
  العجول

48 
 /42  4/3  -  الخالص

 اراضي  1650  الكوتي
  ديمية

غير 
  متوفرة

مياه 
  -  خارج  صالحة  طينية  7  30  واسطة  جوفية

 تربية ابقار
الحليب 
وتسمين 
  العجول

49 
  -  المقدادية

70/12 
 39/1و

 40/1و

  41/1و

26/ 
  الهارونية

25/ 
  الهارونية

 اراضي  700
  ديمية

غير 
  متوفرة

مياه 
  صالحة  طينية مزيجية  7  60  واسطة  جوفية

ضمن حدود 
 مشروع
  مهروت

-  - 
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50 
 السد
15/114  -  العظيم

غير   زراعية  25300  برغش/32  0
مياه   متوفرة

  -  -  صالحة  مزيجية  6  100  واسطة  جوفية
 ثروة مشروع

 حيوانية
بساتين فاكهة 
وزيتون عالي 

  الزيت
51 

 السد
 وادي/29  8/272  -  العظيم

غير   زراعية  21000  االباعر
مياه   متوفرة

  -  -  صالحة  مزيجية  6  100  واسطة  جوفية

مشروع ثروة 
 حيوانية

بساتين فاكهة 
وزيتون عالي 

الزيت 
االرواء 
بالطرق 
  الحديثة

52 
  -  المقدادية

 و 39/1
و  40/1

41/1  

الهارو/26

  نية
الهارو/25

  نية
غير   زراعية  600

مياه   متوفرة
حدود  ضمن  صالحة  طينية مزيجية  7  60  واسطة  جوفية

مشروع 
  -  مهروت

 تربية مشروع
ابقار الحليب 
وتسمين 
  العجول

53 

  -  الخالص
و  2/1

و  106/1

94/2 

على 

  التوالي

بكر /71

اغا 

الشمالية و 

 /بكر72
اغا 

الجنوبية و 

/كشك49

  ين

1542 
منها 

1000 

مستصلحة 

 500و

 غير
مستصلحة 

 42و
  منشات

نهر   متوفرة  زراعية
  صالحة  طينية 7  40  واسطة  دجله

مشروع 
ابقار 
  الخالص

 الشمالي
0457662 
0457253 
0457261 
 الشرقي

3749983 
3749969 
3749732  

انتاج الحليب 
الخام وإنتاج 
اللحوم 
  الحمراء

      53  عدد الفرص

      259070  مجموع المساحة الكلية / دونم
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 2018االستثمارية الزراعية في محافظة واسط لعام الفرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االحداثيات ومؤشرة بالجدول مالحظة : توجد فرصتين استثماريتين تعذر اخذ
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 8201لالستثمار الزراعي في محافظة واسط لعام  المهيأة األراضي

رقم   رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

  المساحة/

  دونم

توفر   الجنس

الحصة 

المائية 

من 

  عدمها

مصدر 

  المياه

طريقة 

  اإلرواء

عمق 

المياه 

  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية 

العالمية 

والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع من 

حدود 

المشاريع 

  االروائية

  اإلحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجه

  التربة

مركز   العزيزية  .1

  القضاء

غير   زراعية  4932  1/191  /الجزيرة34

  متوفرة

  524392  -  -  طينية  3.8  -  واسطة  -

3664083  

-  

مركز   العزيزية  .2

  القضاء

غير   زراعية  5  1/67  /الجزيرة23

  متوفرة

  509036  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3647530  

 35تقليص المساحة من 

  5الى 

  /13  الزبيدية  الصويرة  .3

  السيسبانة

غير   زراعية  12  1/6

  متوفرة

  512318  -  -  طينية  7.4  -  واسطة  -

3619156  

 

مركز   النعمانية  .4

  القضاء

غير   زراعية  5900 1/46  /الجزيرة33

  متوفرة

  548086  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3627869  

 

مركز   النعمانية  .5

  القضاء

/بزايز 30

المصايحية و 

  /الجزيرة32

و  2/9

1/10  

 

غير   زراعية  95

  متوفرة

  526682  -  -  -  -  -  واسطة  -

3596068  

 

                                                           
  2015/ 10/12في  27974حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة واسط المرقم 
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غير   زراعية  3600  1  /الميلح21  جصان  بدرة  .6

  متوفرة

حفر   -

  ابار

سلتية   7.3  -

  طينية

-  -  576889  

3636937  

 

غير   زراعية  49000  2/6  /الهور33  جصان  بدرة  .7

  متوفرة

حفر   -

  ابار

سلتية   -  -

  طينية

-  -  577358  

3629557  

 

غير   زراعية  100000  1/18  /الجزيرة27  جصان  بدرة  .8

  متوفرة

حفر   -

  ابار

  576362  -  -  طينية  -  -

3633511  

 

مركز   بدرة  .9

  القضاء

/السجلة 16

  والصبخة

غير   زراعية  800  1

  متوفرة

حفر   -

  ابار

-  8.4 

8.5  

سلتية 

  طينية

-  -  584743  

3665664  

 

مركز   بدرة  .10

  القضاء

/السجلة 16

  والصبخة

غير   زراعية  30000  3

  متوفرة

حفر   -

  ابار

سلتية   7.2  -

  طينية

-  -  584143  

3665245  

 

 33000  -  الهشيمة /8  زرباطية  بدرة  .11

متفر1200و

  قة

غير   زراعية

  متوفرة

حفر   -

  ابار

-  7.6  

7.6 

  578816  -  -  طينية

3662630  

دونم  750استبعاد 

النشاء معمل ومقلع 

  اسمنت

/رمضان 46  شيخ سعد  الكوت  .12

  عاجر

غير   زراعية  26200  1

  متوفرة

سلتية   7.3  -  واسطة  -

  طينية

-  -  632612  

3606647  

 

رمضان  /45  شيخ سعد  الكوت  .13

 عاجر

  

غير   زراعية  11470  1

  متوفرة

  634482  -  -  مزيجية  7.7  -  واسطة  -

3612307  

ترويج معاملة شركة ايما 

 البرازيلية

/سيد 38  شيخ سعد  الكوت  .14

  محمد

غير   زراعية  832  1

  متوفرة

  633713  -  -  طينية  7.3  -  واسطة  -

3619964  

ترويج معاملة شركة ايما 

 البرازيلية
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/ام 24  شيخ سعد  الكوت  .15

  الجرادي

غير   زراعية  20501  1

  متوفرة

 7.4  -  واسطة  -

الى 

8.5  

رملية 

  طينية

-  -  637531  

3628153  

ترويج معاملة شركة ايما 

 البرازيلية

مركز   الكوت  .16

  القضاء

30/  

  الشويجة

1/325 

 1/116و

  129الى 

غير   زراعية  59555

  متوفرة

  559703  -  -  طينية  7.4  -  واسطة  -

3620412  

تقليص المساحة من 

  59555الى  80000

/طرة 22  الموفقية  الحي  .17

  عفك

 7.1  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  1050  14/1

الى 

7.8  

طينية 

  سلتية

-  -  587302  

3573905  

 

الحميدية  /5  الدجيلة  الكوت  .18

  والجليبية

سلتية   7.7  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  6  2/7

  طينية

-  -  623184  

3591212  

 

/هور 15  الدجيلة  الكوت  .19

  الخراب

غير   زراعية  4725  5

  متوفرة

سلتية   7.6  -  واسطة  -

  طينية

-  -  638113  

3553540  

 

/هور 15  الدجيلة  الكوت  .20

  الخراب

غير   زراعية  9155 6/7

  متوفرة

سلتية   7.8  -  واسطة  -

 طينية

-  -  644943  

3543497  

 

مركز   الحي  .21

  القضاء

24/  

  الخميسية

غير   زراعية  120  1/8

  متوفرة

 576655  -  -  طينية  7.5  -  واسطة  -

3629257  

 

غير   زراعية  8000  1/191  /الجزيرة34  الدبوني  العزيزية  .22

 متوفرة

 

  

  535543  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3637694  
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 زراعية 960 - / خريخر37 شيخ سعد الكوت  .23

 X:614413  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة
Y:3611361  

معاملة ربيع  روجت

الزراعي  لالنتاج واسط

  وبانتظار الموافقة
/الرمث 31  شيخ سعد  الكوت  .24

  المالح

غير   زراعية  900  1/2

  متوفرة

  618302  -  -  -  -  -  واسطة  -

3636154  

 

غير   زراعية  966  1/191  /الجزيرة34  العزيزية  العزيزية  .25

  متوفرة

  578129  -  -  -  -  -  واسطة  -

3660399  

 

26.  
 /34  191/1  العزيزية  العزيزية

 غير  زراعية  780  الجزيرة

 X:515441  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة
Y:3647390  

معاملة المستثمر  روجت
محمد جاسم محمد 
  وبانتظار الموافقة

غير   زراعية  1800  1/191  /الجزيرة34  العزيزية  العزيزية  .27

  متوفرة

 529575  -  -  -  -  -  واسطة  -

3653080  

تم ترويج معاملة 

  المستثمر رعد جواد حمد

غير   زراعية  70  8  /الهشيمة8  زرباطية  بدرة  .28

  متوفرة

واسطة   -

  ، ديمية

-  -  -  -  -  587071  

3693372  

 

مركز   الكوت  .29

  الكوت

30/  

  الشويجة

غير   زراعية  513  1/325

  متوفرة

  576796  -  -  -  -  -  واسطة  -

3607743  

 

30.  
 مركز  الكوت

  /30  325/1  الكوت
 غير  زراعية  513  الشويجة

 X:576796  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة
Y:3607743   

 مشروع فطر  -  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  1  1/316  /ابو جابر5  االحرار  النعمانية  .31

غير   زراعية  500  1/4  /فحيل42  االحرار  النعمانية  .32

  متوفرة

  558313  -  -  -  -  -  واسطة  -

3552496  

 

   516584  -  -  -  -  -  واسطة  -غير   زراعية  200  2/5/الطويل 10  الزبيدية  العزيزية  .33
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  3620203  متوفرة  الشرقي

34.  

 X:563462  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  3624  14/2  عفك قرة/22  الموفقية  الحي
Y:3550411  

ترويج معاملة  تم

المستثمر كريم حسين 

  ظاهر
/شظيف 29  الدبوني  العزيزية  .35

  الغربي

و 10/32

و 11/32

و 12/32

13/32  

980  

 

 

غير   زراعية

  متوفرة

  515937  -  -  -  -  -  واسطة  -

3630776  

 

36.  

 /21  401/1  الدين تاج  الصويرة

 X:494234  داخل  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعي  4000  الجزيرة
Y:3652700  

اجازة احمد  منحت

 عباس طالل ثم الغيت

  بتوجيه رئيس الوزراء
 495399 داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 1700 1/401 /الجزيرة21 تاج الدين الصويرة  .37

3665820 

كانت تدار بعقود رسمية 

من قبل عقارات الدولة 

 حاليا فرصة استثمارية

اراضي الثورة  - داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 1600 1/191 /الجزيرة34 العزيزية العزيزية   .38

الفلسطينية ثم حصبلت 

الموافقة على ترشيحها 

 كفرصة استثمارية

 603046 داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 1000 1 /العوجة1 شيخ سعد الكوت  .39

367112 

 

/رمضان 45 شيخ سعد الكوت  .40

/ 39عاجز 

/ 38البدة

غريبة 

 الشرقية

 624625 داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 12920 1

3610196 
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/الم15 1 شيخ سعد الكوت  .41

صنك 

الغربي و 

16 /

المصنك 

 الشرقي

متوفرة  زراعي 3040

 بزايز

نهر 

 دجلة

 629690 داخل - مزيجية 7.5 - واسطة

3588401 

 

 406512  المجموع الكلي

  دونم

 

   41  عدد الفرص

  من قبل مديرية الزراعة في محافظة واسط2018  لعام لم يتم تحديث الخارطة االستثمارية :مالحظة   
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  2018المقدسة لعام  الفرص االستثمارية الزراعية في محافظة كربالء

    



 

 
 

8201الخارطة االستثمارية للعراق  231  

 2018لالستثمار الزراعي في محافظة كربالء المقدسة لعام  المهيأة األراضي

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

 الجوفية)حسب

معايير 

الصالحية 

العالمية 

والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع 

من حدود 

المشاريع 

  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة

  التربة

مياه   غير متوفرة  صحراوية  160000  3  /جزيرة61  الحر  المركز  1

  جوفية

  حفر)ابار(

  واسطة

لومية   7.8  متر 30

  رملية

  x/398586  خارج  غير صالحة

3574295/y  

-  

عين   2

  التمر

مياه   غير متوفرة  صحراوية  120000  50  /جزيرة20  الحر

  جوفية

  حفر)ابار(

  واسطة

لومية   7.8  متر 25

  رملية

  x/365447  خارج  صالحة

3572708/y  

-  

 /حصوة 60  الحسينية  المركز  3

  /مكيحيل4

مشروع   متوفرة  صحراوية  35000  1،1

  اروائي

ري 

  سطحي،

  واسطة

  x/402462  داخل  غير صالحة  رملية  7.4  متر 10

3621094/y  

-  

 315000  المجموع الكلي

  دونم

           

             3  عدد الفرص
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  8201لالستثمار الزراعي في محافظة النجف االشرف لعام  المهيأة األراضي

رقم   الناحية  القضاء  ت

  المقاطعة

رقم 

  القطعة

توفر الحصة   االستخدام  الجنس  المساحة/دونم

المائية من 

  عدمها

طريقة 

  اإلرواء

  اإلحداثيات

x  

y  

  المالحظات  تحليل التربة

PH   نسجة

  التربة

مياه   غير متوفرة  زراعي  زراعية  700000  1  1  الشبكة  النجف  2

  جوفية

440000  

3427.000  

مزيجية   7.5 -6.5

تتخللها 

بعض 

الفيضانات 

ومناطق 

  جبسية

خزين مائي 

 كافي

 700000  المجموع الكلي

  دونم

        

         1  عدد الفرص

 

  

                                                           
  7201/ 11/ 14في  20080حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة النجف االشرف المرقم 
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 8201لعام  الديوانيةلالستثمار الزراعي في محافظة  المهيأة األراضي

  المساحة/  رقم القطعة  رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر   الجنس

الحصة 

المائية 

من 

  عدمها

 مصدر

  المياه

طريقة 

  االرواء

عمق 

المياه 

  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية 

العالمية 

والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع 

من حدود 

المشاريع 

  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH  نسجة التربة  

1.  
 /19  2 ,1/1  البدير  عفك

 غير  زراعية  17000  الطويل 

 آبار حفر  آبار  متوفرة

 مزيجية  7.4  -  واسطة

 X:524126  خارج  -  طينية
Y:3517430  -  

2.  
 غير  زراعية  1900  البدير /16  31  البدير  عفك

 آبار حفر  آبار  متوفرة

 مزيجية  7.8  -  واسطة

 X:551390  خارج  -  طينية
Y:3540230  -  

3.  
 غير  زراعية  2650  البدير /13  2/2  البدير  عفك

 آبار حفر  آبار  متوفرة

 مزيجية  8.1  -  واسطة

 X:548160  خارج  -  طينية
Y3540230 -  

4.  
 غير  زراعية  4800  البدير /12  51/11 7,16,5  البدير  عفك

 آبار حفر  آبار  متوفرة

 مزيجية  8.2  -  واسطة

 X:548621  خارج  -  طينية
Y:3544520  -  

5.  

 غير  زراعية  3000  عفك /26  1/1  عفك  عفك

 حفر آبار  آبار  متوفرة

 مزيجية  8.1  -  واسطة

  خارج  -  رملية
X:538087

0 
Y:3556095  

-  

6.  

 غير  زراعية  450  عفك /26  1/1  عفك  عفك

 حفر آبار  آبار  متوفرة

 مزيجية  8.1  -  واسطة

 X:536377  خارج  -  رملية
Y:3555956  -  

                                                           
   15/11/2017في  24041حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة الديوانية المرقم 
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7.  
 غير  زراعية  950  عفك /26  1/1  عفك  عفك

 حفر آبار  آبار  متوفرة

 مزيجية  8.1  -  واسطة

 X:532804  خارج  -  رملية
Y:3558050  -  

8.  

 غير  زراعية  425  عفك /26  1/1  عفك  عفك

 حفر آبار  آبار  متوفرة

 مزيجية  8.1  -  واسطة

 X:536647  خارج  -  رملية
Y:3554362  -  

9.  
 /3  1/23  الشنافية  الحمزة

 نهر  متوفرة  زراعية  1703  المسعودية

 - 20  واسطة  الفرات

 X:478348  داخل  صالحة غير  طينية  7,8  30
Y:3501561   

10.  

 /6  1  الشنافية  الحمزة
 نهر  متوفرة  زراعية  1099  العكروكية

 X:487308  داخل  صالحة  رملية  7,8  متر 4  واسطة  الفرات
Y:3485515  -  

11.  
 /11  1  الشنافية  الحمزة

 غير  زراعية  6000  الركبانية

  متوفرة
 مياه

  جوفية
  ابار

 X:496106  خارج  صالحة  رملية  7,9  50-40  واسطة
Y:3464235  -  

12.  
 /8  1/10  الحمزة  الحمزة

نهر   متوفرة  زراعية  399  هللا عزيز
  الفرات

ري  قنوات

 X:490082  داخل  صالحة غير  طينية  8,4  -  واسطة
Y:3508484  -  

13.  
نهر   متوفرة  زراعية  590  جحيش ابو /9  2/10  الحمزة  الحمزة

  الفرات
ري  قنوات

 X:494766  داخل  صالحة غير  طينية  7,9  -  واسطة
Y:3502203  -  

14.  

نهر   متوفرة  زراعية  250  الدين امام/6  1/34  السدير  الحمزة
  الفرات

ري  قنوات

 X:484515  داخل  صالحة غير  طينية  8.1  -  واسطة
Y:3516400  

15.  
 غير  زراعية  4410  الفوار /14  1/19  البدير  عفك

  متوفرة
 النهر

 X:532181  داخل  صالحة غير  مزيجية  7.7  -  بالواسطة  الثالث
Y:3519335  -  

16.  
نهر   متوفرة  زراعية  3300  هللا هور /10  313  الشنافية  الحمزة

  الفرات
ري  قنوات

 X:520875  داخل  صالحة  مزيجية  7.8  متر 5  واسطة
Y:3575450  

17.  

غير   زراعية  1266  النيل شط /27  1  نفر  عفك

  متوفرة
 المصب

 8-5  واسطة  العام

 مزيجية  8  متر

  -  داخل  صالحة  طينية
لهذه  االحداثيات

الفرصة غير 

  دقيقة
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18.  

 العلوة /14  20/9  نفر  عفك

 غير  زراعية  182  والعنتاكية

 مزيجية  8  متر 8  واسطة  البزل  متوفرة

 X:514240  خارج  صالحة غير  طينية
Y:3537800  

19.  
 نهر  متوفرة  زراعية  27317  الدحاية /2  24/2 ,24/1  السدير  الحمزة

 مزيجية  7.2  متر 6  واسطة  الفرات

  X:504900  داخل  صالحة  طينية
Y:3521200  

20.  
 نهر  متوفرة  زراعية  147  الدحاية /2  9  السدير  الحمزة

 مزيجية  7.2  -  واسطة  الفرات

 X:500326  داخل  صالحة  طينية
Y:3521300  بمرتسم فرز  

21.  
 نهر  متوفرة  زراعية  166  الدحاية /2  7/6 ,7/1  السدير  الحمزة

 مزيجية  7.4  -  واسطة  الفرات

 X:505125  داخل  صالحة  طينية
Y:3521812   

22.  

  السدير  الحمزة
 33/12 اجزاء

  33/3و
  33/6وكل 

زراعي  500  الدحاية /2

  ة
 

  متوفرة
نهر 
 X:503720  داخل  صالحة  مزيجية  7.9  -  واسطة  الفرات

Y:3517640  
   دونم 78504  المجموع الكلي

   22  عدد الفرص
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 2018الفرص االستثمارية الزراعية  في محافظة ذي قار للعام 
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 8201لالستثمار الزراعي في محافظة ذي قار لعام  المهيأة األراضي

  المساحة/  رقم القطعة  المقاطعةرقم   الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر   الجنس

الحصة 

المائية 

من 

  عدمها

مصدر 

  المياه

طريقة 

  االرواء

عمق 

المياه 

  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية 

العالمية 

والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع 

من حدود 

المشاريع 

  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة

  التربة

نهر   متوفرة  زراعية  1000  1  /البوشامة10  المنار  الجبايش  .1

  الغراف

 y/3425089 داخل -  مزيجية  7.47  -  مضخات

677896/x  

-  

2.  

  /6  1  المنار  الجبايش
 رملية  7,05  -  مضخات  الفرات نهر  متوفرة  زراعية  300  بحميدة

 X:673460  داخل  -  مزيجية
Y:3426170  -  

3.  

 /4  7/7  الدواية  الشطرة
 نهر  متوفرة  زراعية  1000  حطامان

 رملية  7,64  -  مضخات  الغراف
 X:633624  داخل  -  مزيجية

Y:3492542  -  
4.  

 /30  11  الدواية  الشطرة
 نهر  متوفرة  زراعية  5000  الغدين

 رملية  7.17  -  مضخات  الغراف
 X:634281  داخل  -  مزيجية

Y:3492682  -  
5.  

 /12  157  -  الشطرة
  متوفرة  زراعية  2008  الحجية

 نهر
الهاشمية 
ونهر 
  الحجية

 رملية  7  -  سيحا
 X:603546  داخل  -  مزيجية

Y:3482939  -  

6.  

 نهر  متوفرة  زراعية  2000  الكطة ام /20  12 ,9 ,5 ,3 ,2 ,1  سكر قلعة  الرفاعي
 رملية  7,6  -  مضخات  الغراف

 X:617434  داخل  -  مزيجية
Y:3532969   

7.  

  15 جزء من  اور  الناصرية
 الحزم/8
 /9و 

 الصليبية
 زراعية  15000

 متوسطة
عبادة  نهر  متوفرة  الخصوبة

متفرع من 
  نهر الحرية

 واسطة
 X:608038  داخل  -  رملية  7,1  -  مضخات

Y:3408705  
استبعاد  بعد

18000 
دونم 

 استكشافات

                                                           
   13/11/2017في  21873حسب كتا مديرية زراعة محافظة ذي قار المرقم 
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 /48و 
  الصخرية

نفطية 
ضمن 
الرقعة 
العاشرة 
لنفط 
  الجنوب

8.  
 سوق
 /26  1  الفضلية  الشيوخ

نهر    متوفرة  زراعية  1500  الغربية الكرطة
 واسطة  الحرية

 مزيجية  4,9  -  مضخات
 طينية
 X:642190  داخل  -  غرينية

Y3403560  -  
9.  

 سوق
 /26  1  الفضلية  الشيوخ

 واسطة  عبادة نهر  متوفرة  زراعية  1500  الشرقية الكرطة
 مزيجية  6,8  -  مضخات

 طينية
   غرينية

 X:640908  داخل
Y:3401110 -  

10.  

 سوق
 /37  1  الفضلية  الشيوخ

 واسطة  عبادة نهر  متوفرة  زراعية  600  اللحم تل
  مزيجية  7,2  -  مضخات

 
  داخل

X:630312 
Y:3407000 

                  
-  

   دونم 29908  المجموع الكلي

   10  عدد الفرص
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 8201لعام  المثنىاألراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 رقم  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

 رقم

  المقاطعة

  المساحة

  دونم /

 توفر  الجنس

 الحصة

 المائية 

 مصدر

  المياه

 طريقة

  االرواء

 عمق

المياه 

  الجوفية

المياه  صالحية  التربة تحليل

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية 

العالمية 

 والمحلية

  للزراعة

 الموقع

من حدود 

 المشاريع

  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH  نسجة 

  التربة

 /1  بصية  السلمان  1
 مياه  متوفرة  زراعية  400000  1  بصية

  جوفية
 ابار حفر

  (واسطة)
 120من 

 200الى

  متر
-  

رملية 

و 

رملية 

  طينية
 X:630858  خارج  صالحة

Y:3339299  
 400000  المجموع الكلي

  دونم

 

           

  1  الفرص عدد
           

 

  

                                                           
  7/8/2017في  12246حسب كتاب مديرية زراعة المثنى 
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 8201لعام  ميسان األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 رقم  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

  المساحة  المقاطعة رقم

  دونم /

 توفر  الجنس

 الحصة

 المائية 

 مصدر

  المياه

 طريقة

  االرواء

 عمق

المياه 

  الجوفية

المياه  صالحية  التربة تحليل

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية 

العالمية 

 والمحلية

  للزراعة

 الموقع

من حدود 

 المشاريع

  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH  نسجة 

  التربة

 علي  1

  الغربي

 البكعة/43  1  -

  والجفتة

 مشروع  متوفرة  اميرية  20000

  اروائي،

  ديمية

ري 

  سطحي

  واسطة

  ديمية

 X:659550  داخل  صالحة غير  مزيجية  7,7  متر 100

Y:3608060  

-  

 علي  2

  الغربي

 علي

  الشرقي

من  جزء/11  6

جزيرة سيد 

 نور الغربية

 وهور

  الحويشة

 غير  اميرية  3000

  متوفرة

 مياه

  جوفية

 حفر

  ابار،

  واسطة

 X:683400  خارج  صالحة غير  طينية   8,1  متر 60

Y:3557200  

-  

 علي  3

  الغربي

 علي

  الشرقي

من  جزء/11  1

جزيرة سيد 

نور الغربية 

 وهور

  الحويشة

 غير  اميرية  4000

  متوفرة

 مياه

  جوفية

 حفر

  ابار،

  واسطة

 X:681800  خارج  صالحة غير  طينية  8,2  متر 60

Y:3553400  

 

                                                           
  16/10/2017في  13630حسب كتاب مديرية زراعة ميسان 
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 مركز  4

  العمارة

 مركز

  العمارة

من  جزء/11  6

جزيرة سيد 

نور الغربية 

 وهور

  الحويشة

 غير  اميرية  33000

  متوفرة

 مياه

  جوفية

حفر  

  ابار،

  واسطة

 طينية  7,9  متر 60

  مزيجية

 X:684556  خارج  صالحة غير

Y:3557103  

-  

 مركز 5

 الشبيبة/13  1  المشرح  العمارة

 غير  اميرية  10000  والمطشرات

  متوفرة
 مياه

  جوفية
  ابار، حفر

 طينية  7,5  -  واسطة

 X724102  خارج  صالحة غير  مزيجية
Y:3534903  -  

 مركز 6

  العمارة

 غير  اميرية  20000  الرشيدة/23  1  المشرح

  متوفرة

 مياه

  جوفية

 حفر

  ابار،

  واسطة

 طينية  7,9  -

  مزيجية

 X:739352  خارج  صالحة غير

Y:3530707  

-  

 مركز 7

  العمارة

هورخزي/24  2و  1  المشرح

 والسناف لة

  الشرقي

 غير  اميرية  10000

  متوفرة

 مياه

  جوفية

 حفر

  ابار،

  واسطة

 طينية  7,8  -

  مزيجية

 X:732856  خارج  صالحة غير

Y:3526957  

-  

 مركز 8

  العمارة

 مركز

  العمارة

جزء من /11 

جزيرة سيد 

 نور الغربية

 وهور

  الحويشة

 مشروع  متوفرة  اميرية  3000

  اروائي

ري 

 سطحي

  واسطة

 X:687720  داخل  صالحة غير  طينية  8.5  متر 60

Y:3562153  

-  

            8  عدد الفرص

            103000  دونم / المساحة الكلي مجموع
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  8201لالستثمار الزراعي في محافظة البصرة لعام المهيأة األراضي

  المساحة/  رقم القطعة  رقم المقاطعة  الناحية  القضاء ت

  دونم

توفر   الجنس

الحصة 

المائية 

من 

  عدمها

مصدر 

  المياه

طريقة 

  االرواء

عمق 

المياه 

  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة

الجوفية)حسب 

معايير الصالحية 

العالمية 

والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع 

من حدود 

المشاريع 

  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة

  التربة

1.  
 كتيبان/30  1/1  النشوة  العرب شط

 طينية  -  -  واسطة  نهرية مياه  متوفرة   بور زراعية  10000  الصبخ/26
 X:769400  داخل  صالحة غير  مالحة

Y:3407000  - 
2.  

 X:737858  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7017  السبخ /19  2  -  السيبة
Y:3354499  - 

3.  
,157,34,35  المدينة  القرنة

36, 38  
وعز  الفتيحة /29

 X:718302  داخل  -  طينية  -  -  واسطة  نهرية مياه  متوفرة   زراعية  100  الدين
Y:3427774  

 من قبل مستغلة
  المتجاوزين

4.  
 X:753749  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  سلمى /51  16و  31  -  الزبير

Y:3350695  -  
5.  

 X:746822  -  -  -  -  -  -  -  -  -  253  خليفة كوت /2  111/3  -  الفاو
Y:3344915  - 

6.  
 القناة  متوفرة  ارض سبخ  107  بندر كوت/1  14  البحار  الفاو

 االروائية
 طينية  -  -  واسطة  الجديدة

 مالحة
 X:743628  داخل  صالحة غير  سبخ

Y:3348640  
مخلفات  فيها

  حربية
7.  

 البادية /25  -  -  الزبير
 غير  صحراوية  4422  الجنوبية

  ابار حفر  جوفية مياه  متوفرة
 X:682600  خارج  صالحة  رملية  -  متر 50  واسطة

Y:3386800  
لها  ال توجد

صورة قيد وخالية 
  من المتجاوزين

             دونم 21907 

 7             

                                                           
 16/11/2017في  14030اعة البصرة حسب كتاب مديرية زر 
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  2018لعام  كردستان في العراق عدا إقليم لالستثمار المائية المهيأة المسطحات

  الحالة  المساحة المائية  المساحة الكلية  أسم المسطح  ت

غير مؤجر بسبب الظروف   دونم 288000  دونم 288000  1الثرثار مقاطعة   1

  االمنية

غير مؤجر بسبب الظروف   دونم 506000  دونم 506000  2الثرثار مقاطعة   2

  االمنية

غير مؤجر بسبب الظروف   دونم 208000  دونم 208000  3الثرثار مقاطعة   3

  االمنية

غير مؤجر بسبب الظروف   دونم 170000  دونم 170000  4الثرثار مقاطعة   4

  االمنية

بسبب الظروف غير مؤجر   دونم 110000  دونم 170000  الحبانية  5

  االمنية

غير مؤجر بسبب الظروف   دونم 28000  دونم 28000  الصكرة  6

  االمنية

غير مؤجر بسبب الظروف   دونم 14000  دونم 14000  الريحانة  7

  االمنية

 

  المالحظات  نسبة االضرار  نشاط المشروع  الطاقة التصميمية  المساحة  اسم الشركة  اسم المشروع

شركة صالح الدين   االنباردواجن 

  الزراعية المحدودة

  مصادر  %100  بيض مائدة  مليون بيضة 170  دونم 3722
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 المسطحات المائية/الثرثار/المنطقة االولى / االنبار  محافظة

 

  الفلوجة  القضاء

  الصقالوية  الناحية

  -  رقم القطعة

  -  رقم المقاطعة

الموقع من حدود 

  الناحية مركز

  كم 25

  دونم 288000 المساحة الكلية

  دونم 288000 المساحة المائية

  غير مؤجر الحالة

 ˝E: 43˚21̓37  االحداثيات

N: 33˚4547˝  

  -  االستثمار المقترح
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 المسطحات المائية/الثرثار/المنطقة الثانية والثالثة والرابعة / االنبار  محافظة

 

 

  

  الفلوجة  القضاء

  الصقالوية  الناحية

  -  رقم القطعة

  -  رقم المقاطعة

الموقع من حدود 

  الناحية مركز

  كم 40

  دونم 506000 المساحة الكلية

  دونم 506000 المساحة المائية

  غير مؤجر الحالة

  ˝ E: 43˚612  االحداثيات

N: 33˚591˝  

  -  االستثمار المقترح
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 الحبانية/المائيةالمسطحات  / االنبار  محافظة

 

  

  الفلوجة  القضاء

 العامرية  الناحية

  3  رقم القطعة

  حصوة الشامية/47  رقم المقاطعة

الموقع من حدود 

  الناحية مركز

  كم 20

  دونم 170000 المساحة الكلية

  دونم 110000 المساحة المائية

  غير مؤجر الحالة

 ˝E: 43˚31̓30  االحداثيات

N: 33˚16̓2˝  

  -  االستثمار المقترح
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  المسطحات المائية/الريحانة / االنبار  محافظة

  عنه  القضاء

 -  الناحية

  -  رقم القطعة

  ديوم الريحانة /21  رقم المقاطعة

الموقع من حدود 

  الناحية مركز

-  

  دونم 14000 المساحة الكلية

  دونم 14000 المساحة المائية

  غير مؤجر الحالة

 ˝E: 42˚16̓28  االحداثيات

N: 34˚16̓59˝  

  -  االستثمار المقترح
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