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 :المستثمر عزيزي

حظييا ستثيير باه مامربييار  ن قيي  لييو ة ييت سدية لييع ستاياادييع قميي    قسثيي اا لييو ة ييت 

سدهقئع سد ط قع دالثر باه قنذدك مقئيا  ستثير باه  يا سدبيا ظيا  ًظي سو داي قه ستثاثيا 

سدبيي سها ستةر يياادع  ماد يي ه  سدييذي داه يي   ييا  باقييع سدر بقييع ستةر يياادع  مهيي  لييا سا ييب  

سن سدر  يق  ميقو ستثير باهس  سدبفرافيع  يا ستةر ياا سدي ط ا دي اي  ًاسد   قع ، قدق  قج 

سديين ًريياات كس  نفييار  سن يي  لييو  يي ر سدر  ييق  سق ايي ر ستثيير باه داقيي سهس  سدف ادييع اقن 

 ثي سر سدية لقيع ل هيا سق ستثير باه م ي ه  ل ا ي   افطقط . قاه  سد ي سلت ستثير باهدع

سحيي ا ساقس  سد قاثييع ستةر يياادع سدةاقييع دا قدييع تجييت ا يي دا  باقييع سد بيي  ستةر ييااي 

 ضال"  و سن    قايقق  ستم سف ستثاثقع دا قدع  ا م ار سدر بقع ستةر اادع سدبر سزًع ،

سثييادقا سدهبييت سدرفطقطييا سدرييا  سدهالةييع مييقو ستثيير باهس  قسد بيي  ستةر ييااي دهيي  سحيي ا

دبةييو لييو االدهييا له  ييع ا جهييا  ستةر يياا قل ييق ا  سدر ب دييع قا ييفق  سدقطا ييا  

و دبهي ت  سد بي  مبيا  ستثاثقع سدبي نع دا ب  دةا در  ن دابفطط س اا  ستثر باهس  ق قيا

 قهر يي   ،ديقيي  سدهيي ف سدييذي د ييهن سدقيي  سدبفطييط  ييا قتييا سد يير ساق قا  سدب ييرق اقع

ر باه لييي ر داطاةييا  ستًراجقييع سد  ديي   سديين جاًييا سديفيياا  ايين سدطاةييا  سدقاابييع ستثيي

 زداا  ستثر باه ا اي سدن زداا  ةي ه  سدب ربيا  اين سثيراالم سدبي سها ستةر ياادع  قي  

سدب رااع قزداا  ة هاي   اين سثيرف سر سدبهياهس  سدف قيع قاط قي  سدف ي ن س ًراجقيع سدي د يع 

قاقاقت نافع ستًراج دا صي م سدين اهجيع  ادقيع ليو سدر يا    يا  قاي قو ً  قع سدب ر ا 

قةي  وقدي  سدهقئييع سد ط قيع دالثير باه قمقئييا  ستثير باه  ييا  ستثي س  سدبياقيع قسدهادبقييع.

و ن ق س  ا ايقق  ستً ازس  م   ع   سدظ قف سد سم ع قة  اطي  سدهقئيسدبيا ظا  سمربالا

سدبهي م  2006( د ي ع 13ا مادقياً ن هةي   دالثر باه اطي س  لهبيع ل يذ اسثق يه عسد ط ق

 ييا ل ييام سد هيي ع م سةييا سدر بقييع  ييا سد ايي  قستًفريياا  ايين سدهيياد  سدفيياهجا لييو اييالم 

 عستج  قيييس  سدبياقيييع ققلياقدرهيييا جيييذث ستثييير باه دالثييير باهس   يييا سدهييي س سدرييي قدت 

م قري   ما ر اهه لي ر سثاثيا  يا ا بقيع ستةر ياا سده سةيا قسحي سر ااققي س  مقةقايع  يا

قاة دو ةا    ليو سدبها ليا  درةي ن اديقالو داب ير ب ،  نبيا سن داهقئيع سدي قه سد ديااي  يا 

قسد يي قس  ا يي  سدقطيياخ سدفيياا  ايين سدب يير ا سدبياييا قسديي قدا لييو اييالم قه  سدهبييت 

سدن ا   سدقطاخ سدفياا قثي ت سد هي ع م سةهي   عسدهاا  سد سااقع قسدفاهجقع قسدب اب س 

، نبيا  عقسد ي نا  سدهادبقي عسد قدق   سنا  اقدق  لا   ف سدر اهقا  قه  دا ا م  ا  

سن سدهقئييع ديي  اةرييو ماديي قه س يياله سًبييا د ييس  سديين اهسثييع سثيي اث سدراةيي   ييا سدب يياهدا 

ستثر باهدع  قاهزدز   ا ًب ما ديذس سدر يس  سدين ا  يا اهي دت  ي   ا ي دها  ل هيا كس  

 قيي  ل ا يي   ماتثيير باه ست سن  عالةييسها يياط ل ا يي  مادهبييت ستثيير باهي قل هييا لييا ديي   



و لا سدف ا ستثير باهد و ليو سدهقئيع سد ط قيع دالثير باه ميسن عمره دا  ثقي و ً  ا ، قسدباًيا

 اييين سد هييي ع مييياد سةا   ديييو اةييي ن ةيييااه عسدب سزًيييا  ستثييير باهدع  دا هيييا  سدية لقييي

ث ثيي ل  د ييذستةر ييااي دا ايي  ليياد  اةييو م ييار  ثيير ساق ق  قستيييع تييبو اطيي س  ل 

ن سدهقئع سد ط قع دالثر باه قسثر ااسو دب ياهدهها ستثير باهدع سدريا  سستثر باهس  سألج  قع 

و ااايي   ييا سدرزسلييا   ق ديي ا يير جا اهيياقن جبقييا سد هييا   عثييقر  مقييان افاصييقاها تحقييا

سدية لقع تً اا ل اهدهها ستثر باهدع ، قسن اهالت سدهقئع سدبه ا لا جبقا سد ها  مي  

سدذي   ا ن اه سدب ر ب دو  اين سدي ا م سدين ثي   ستثير باهس  سده سةيا حقي  قجي ا 

سصي سه اسا   سد ا ذ  سد سح   سدرا اق ر ا لااها سدن جبقا سدب ر ب دو ،  ضالو  و ثي  ع 

ليييط سًظيياه  عسدالزلييع دب يياهدهه  ، جهييت لييو سدهقئيي عب دو قسدهبادييثييبا  اايي م سدب يير 

 يا سدرهاليت  عن اه هجام ست بام قسد  نا  ستثر باهدع لو ايالم ليا دب ي ه ليو  يفا ق

  ا ستً از قلرامهع دبرطا ااه .      عقث  

دي دع قس رباا دق   ه  ستةر اا سده سةا اي ت  لهبع  ان ط د  ستًفراا قس

ة ا سده ع قسدطاا نآدقا  سثاثقع  ا سدهالةا  ستةر اادع ماد ةت سدذي د هت  باقع 

ستً لاج  ا سدب ظ لع ستةر اادع سد قدقع قمذس جزر لو  ا فر ا ستةر اادع سد  د   

قسدرا ثامب  م ةت سد اما  ا ايقق  ًب  لاب س  ا سده د  لو سدب   س  ستةر اادع 

سدن ون ستةر اا سده سةا ثقة ن لو مقو ستةر ااس  ستن   ًب س  ا سدهاد    سدرا س اه

 سدقاالع .    س االم سد

دق  حق  سده س   ان سد هق  ستةر ااي جباع لو سدرط هس  ستد امقع  ان ل ا 

سد   س  سدباتقع  ان سد    لو سدري دا  ستةر اادع قل ها سًففاع سثهاه سد فط 

 باه قس اا  تسدي ث  ان ا ظقبا  ستهمامقع ق  ع سدقاً ن قس اا  س ادبقا قنافع 

سد ازحقو ،  ق  ً ي  سدية لع سده سةقع  ا قتا ثقاثع نف ر  دض ط سدرضف  قت ط 

ستًفا  سدية لا قمقةاع سدب اهف سدية لقع در سنا اط هس  سدهبت سدب   ا  ا 

ستحرقاطقع لا ص  ق  سد ق   سدهاد  ، نذدك سً ز سده س  ل ب  ع ثقاثا  سدر اق ا 

 سد قدا قسدر ةقا  ان سده د  لو ستافاةقا  سد قدقع .

دففن  ان سح  لا دبراز م  سده س  لو ل سها م  دع قلاادع ًه م  اقها  قت

ن ق س  ا ايقق  سدر بقع  ا سده س  ، نذدك ا س   سده د  لو سدف ا ستثر باهدع ل ز ع 

 باهدع لفرافع سمبها ستثر باه سدب ا   وق سد  سنا  سثر مسًباط ان لفراو سدقطا ا  

 ستثر باهدع لا سد  نا  سدهالع سدببا نع دا قدع.



 
 

مييييييذس سدر يييييي خ  ييييييا ستةر يييييياا دييييييااا لييييييو اييييييالم سدب يييييياهس  قسد قاثييييييا  سن 

سدر بقيييع  ستثييير ساق قع سدريييا قتيييه  درطييي د  سدقطييياخ سدفييياا تيييبو ا جهيييا  اطيييع

 :قل ها  2022-2018 سد ط قع

  سد هت ستةر ااي سدبهرب   ان اقه ةقااي داقطاخ سدفاا  ا نا ع ستً طع اهزدز

 ستةر اادع قستجربا قع .

   ه ا ل ر ا سدق ه  سدر ا  قع داقطاخ سدفاا قاي قو نفارا  ستًراجقع

 قسدر  د دع 

   زداا  سدطاا قا ثقا سد    سدبياقع مه ف سثرقهاث ستًراج سدبياا قاف ق

  د  .جزر ل      سع سدر 

 .  سد اا مقئع سةر اادع ناقع ل رق   لهزز  دا ب 

 . صالا سد ظار سدض د ا قسدةب نا در  قط س ج سرس  قاي قو مقئع ستثر باه  

 . اسثق  سدب اط  سدي   سد  ا قع قستثر باهدع قسدب ن ستةر اادع 

 . قتا ح س ز د ذث هوس سدبام ستج  ا 

  دري م سدفاا قسدقطاخ سدهار قمبا دضبو ساي د  قا زدا ستاقسه لامقو سدقطاخ

 . سدر هد ا سدن سةر اا سد   

   قسدف لا  ستثاثقع لو سقد دا   ن سدريرقعثقاثع سثر باهدع ا هت لو ةطاخ سد

( قلبا د     ا اقع سدط   قسد   ه....سدبار،  سم س ها س ثر ساق قع  سدةه مار،

   ا سدن سده س  .ستثر باه سدفاا قدهزز لو اا م ستثر باه ستج

  )ثقاثع لادقع اس بع لو سدب اهف ستار اصقع  ص ا ا، زهس ا،  قاهي

 قسدب ث ا  سدبادقع سدية لقع سألا ا دا ع ا   ل  و سدب ا  ع.  
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 دـــــتمهي      

  العداا  جمهور ددا فد  لالثددارمار الوطنيدا الهيئددا قبد  مدد  الخارطددا اتثدارمار ا أعدد 

 العداا  فد  المااحدا اتثدارمار ا الفدا  عد  تفصديي  عدا  تقدد   الد  تهدد  والاد 

 .الحكوميا اتتحاد ا ذا  العالقا والوزارا المحافظا   مساوى عي 

والمنددا   اتثددارمار عدد  تفاصددي  تعطدد  العدداا  إلدد  المسددارما دليدد  مدد  الوثيقددا هدد      

 أو المعيومددا  مدد  ليمز دددو الائيسدديا  السددفا ومعيومددا  اتثددارمارف فدد  العدداا 

 : عي  بنا باتتصال الاادد عدم  اج  المساعدة

 

  info@investpromo.gov.iq   اتلكااون  البا د

 info@nici.gov.iq 
 

  خالل م  او

 

 www.investpromo.gov.iq اتلكااون  ليهيئا الموق 
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 ؟ العاا  ف  باتثارمار مها  أنت ه 
 االستثمار اجازة على الحصول كيفية أو العراق في االستثمار ص فر حول العامة للمعلومات

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

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

info@investpromo.gov.iq                     الهيئا الوطنيا لالثارمار        
            

 

 البا د اتلكااون  واتقسام الدوائا
 oss@ nici.gov.iq  الواحدةاة الناف ة ـدائ

 economic@ nici.gov.iq اد اـاة اتقاصـالدائ

 management@ nici.gov.iq الدائاة اتدار ا والماليا

  Legal.dept@ nici.gov.iq  انونياـدائاة القــال

 prd@ nici.gov.iq دائاة العالقا  واتعالم

promotion@ nici.gov.iq 

media@ nici.gov.iq 

 cwp@ nici.gov.iq قس  تنسيق المحافظا 

 القس  الفن 

 

projects@ nici.gov.iq  

 it@ nici.gov.iq تكنولوجيا المعيوما  قس 

           

 ghttp://www.kurdistaninvestment.or هيئا اثارمار اقيي  كادثاان
 هيئا  اتثارمار ف  المحافظا ق  اتلكااونيا لاالمو

 اتلكااون  ق والم الهيئا

بغداد محافظا هيئا اثارمار  http://www.baghdadic.gov.iq     

 محافظا د ال  هيئا اثارمار

 

http://investdiyala.com 

 http://investsalahaddin.org محافظا صالح الد   هيئا اثارمار

 محافظا كاكوك هيئا اثارمار

 

http://www.investkirkuk.com 

 http://www.mosulinvestment.org محافظا نينوى هيئا اثارمار

 http://www.anbarinvest.net محافظا اتنبار هيئا اثارمار

 http://www.wasitic.gov.iq محافظا واثط هيئا اثارمار

 محافظا كابالء المقدثا اثارمارهيئا 

 

http://www.krinves.com 

 محافظا باب  هيئا اثارمار

 

http://www.bic.gov.iq 

   http://www.investnajaf.net محافظا النجف اتشا  هيئا اثارمار

 http://www.thiqarinvest.gov.iq محافظا ذف قار هيئا اثارمار

 http://www.miciq.com محافظا ميسان هيئا اثارمار

 محافظا المرن  هيئا اثارمار

 

http://www.miciraq.org 

 http://investdiw.gov.iq محافظا الد وانيا هيئا اثارمار

 http://www.investbasrah.com محافظا البصاة هيئا اثارمار
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  العاا ؟ ف  تسارما لماذا

يتسدددددددد  العددددددددراق بوجددددددددود ماومددددددددات داعمددددددددة لعمليددددددددة اسددددددددتا ا  ر و  االمددددددددوال 

د لتدددوافر المدددوارد ال بيعيدددة كدددالنفط وال ددداز والمدددوارد  واالسدددتثمارات الدددى الدددمابع و لدددف تبعدددا

والموقدددع  البشدددرية واالرابدددي بمستلدددا اسدددتسماماتها فجدددالد عدددم كبدددر ح ددد  السدددوق العراقدددي

د لالنتدددداي والتصددددمير واالسددددتيراد وكددددع ماتاددددم   ال  رافددددي تمثددددع بوجددددود يممددددا يتدددديل فراددددا

عنااددددر جددددة  متنوعددددة تعكددددر تعددددمد وتنددددوف الفددددرص االسددددتثمارية لمستلددددا الا اعددددات 

 االقتصادية.

االهددددماال واالسددددبا   وازاء ماشددددهمه العددددراق مددددم تحددددول فددددي فلسددددفت  االقتصددددادية فددددا 

  50وقدددانو  رقددد  )المعدددمل   2006لسدددنة  13)رقددد  فدددي قدددانو  االسدددتثمار  الموجبدددة الدددواردة

كدددا  لددد  دوراد فدددي جدددة  االسدددتثمارات االجنبيدددة بسدددب  االمتيدددازات واالعفددداءات 2015لسدددنة 

 :التي يوفرها المستثمريم وهي كما يأتي

  ضافة مفهوم المطور وهو كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على أجازة االستثمار أ

لمناطق االستثمارية أو أي قطاع أخر تقترحه الهيئة بعد في قطاعي بناء المدن السكنية وا

موافقة مجلس الوزراء، أضاااااااافة مفهوم المطور الثانوي وهو كل شاااااااخص طبيعي أو 

معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع االستثماري لغرض تطويره ضمن القطاعات 

 المقترحة.

 نون قد اقتصاااار على تشااااجي  ادخال القطاع المختلط الى مجال االسااااتثمار حين كان القا

 القطاع الخاص العراقي واالجنبي .

  اقامة مشااااااري  اساااااتثمارية صاااااناعية ومخازن خاصاااااة بالقطاع الزراعي على االرض

 الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج التصميم االساس .

  تشااااجي  المسااااتثمرين العراقيين واالجان  من خ ل توفير قروض ميساااارة لهم على ان

من المشاااروع وبضااامان منشاااعت المشاااروع وتمن   %25انجاز المساااتثمر نسااابة  ىيرع

قروض ميساارة للمشاااري  السااكنية وللمسااتفيد النهائي حين كان القانون سااابقا قد اقتصاار 

 على المستثمرين العراقيين فقط .

  إنشددداء مشددداريع  الغدددرا االرابدددي والعادددارات  المسدددتثمر العراقدددي واالجنبددديتملدددف

التعاااديل الجدياااد للقاااانون تمليااال المساااتثمر العراقاااي او االجنباااي  اجاااازكمدددا  االسدددكا 

االراضاااي المخصصاااة للمشااااري  الساااكنية والعائااادة للدولاااة والقطااااع العاااام ببااادل ا ا 

 كانت ضمن التصميم االساس وبدون بدل ا ا كانت خارج التصميم االساس .

  االرابددي ار واسددتثمتمليف المسددتثمر العراقي االر  المسصددصددة للمشدداريع الصددناعية

قابلة  سدددنة  50  لممةإقامة المشددداريع االسدددتثمارية و الغرا او المسددداطحة والعاارات 

يجوز عقد شااراكة م  المسااتثمر االجنبي في كما  )حسدد  نوف وح   المشددروف  للت ميم

 التمويل اواالدارة .
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 واالتحادي ب  االستراتيجي االستثمار في المشاري  المتوقفة في كافة القطاعات  ات الطا

 ها وتنفي ها .لهيلغرض تع

  الزم التعاادياال الجااديااد الوزارات والجهااات طير المرتبطااة بوزارة وبلااديااات المحاااف ااات

بتوفير العقارات الصااالحة القامة المشاااري  االسااتثمارية عليها وفي حالة عدم التزام تلل 

وبدون بدل الجهات فلمجلس الوزراء نقل ملكية االراضاااااااي للهيئة الوطنية ل ساااااااتثمار 

 وتتولى الهيئة تخصيص المشاري  االستثمارية .

 إبددددراي رأ  المددددال السدددداص بالمشددددروف واالربددددان والعوا ددددم النات ددددة عندددد  ادبددددال و

د ألحكا  الاانو   وتعليمات البنف المركزي العراقي. اعاله وفاا

 فيددددد   ةالتدددددماول فدددددي سدددددوق العدددددراق لدددددالوراق الماليدددددة باالسددددده  والسدددددنمات الممرجددددد

 واكتسا  العجوية في الشركات المساهمة السااة والمستل ة.

 حافظ االستثمارية في االسه  والسنمات .متكويم ال 

  روف لمى اي شركة تأميم عراقية او اجنبية .المشالتأميم على 

  فدددتل حسدددابات بالعملدددة العراقيدددة او االجنبيدددة او كليهمدددا لدددمى احدددم المصدددارال دابدددع او

 باري العراق.

 د الددددى جندددد   وتوظيددددا العمالددددة االجنبيددددة فددددي المشددددروف اسددددتسما العمالددددة  مددددع جنبددددا

 .المحلية

 االجنبدددي والعدددامليم فدددي المشددداريع االسدددتثمارية مدددم غيدددر العدددراقييم  مدددنل المسدددتثمر

 .العراقسروي مم والى المبول وعملية الحق االقامة في العراق وتسهيع 

 فتل فرف لشركت  االجنبية في العراق 

  االبتراف لمشروع  االستثماريتس يع براءة 

  من  التعديل الجديد اعفاءات من الضااارائ  والرساااوم  للمشااااري  الحاصااالة على اجازة

( عشااار سااانوات اعتباراا من تاريا بدء التشاااغيل التجاري لكل مرحلة 10اساااتثمار لمدة  

من مراحله واليشاااااامل  لل االعفاء من الرسااااااوم الكمركية كما اجاز اعفاء الموجودات 

توردة لغرض المشاروع االساتثماري من الضارائ  والرساوم الكمركية على ان يتم المسا

ادخالها الى العراق خ ل مراحل انشاااء المشااروع وقبل البدء بالتشااغيل التجاري في كل 

مرحلة من مراحله وفق التصااااميم االساااااسااااي للمشااااروع والمدة الزمنية لتنفي ه حين أن 

ستوردة لمدة ث ن سنوات وأعتبارا من تاريا من  القانون سابقا قد أعفى الموجودات الم

اجازة االستثمار وكان  لل يشكل عقبة أمام المستثمرين حين تم معالجة  لل في التعديل 

 الجديد.

كما تضاامن اعفاء المشااروع االسااتثماري السااكني من رسااوم االفراز ورسااوم التسااجيل 

 للمواطنين .العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية 

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


 
 

 

   www.investpromo.gov.iq|  nic 

investpromo.gov.iq@Info          
        info@nici.gov.iq            

  
 

2021-2020الخارطة االستثمارية للعراق  5  

االولية المساااتوردة الطراض التشاااغيل التجاري من الضااارائ   المواد كما تضااامن اعفاء

والرسوم الكمركية والداخلة في تصني  مواد البطاقة التموينية واالدوية واالنشائية شرط 

 ان تكون صديقة للبيئة .

روع من كما تضاااامن أعفاء المواد االولية المسااااتوردة لغرض التشااااغيل التجاري للمشاااا

سبة مساهمة المواد المحلية في تصني  المنتج وه ا  الضرائ  والرسوم الكمركية وفقا لن

ا للمنتجات المحلية.  يشكل دعما مهما

اساااااتثنى التعديل الجديد االراضاااااي والعقارات التي تخصاااااص لغرض اقامة مشااااااري   .1

من عقبات امام اساااتثماريه عليها من احكام القوانين والقرارات المدرجة ادناه لما تشاااكله 

 االستثمار 

 . 2013لسنة  21قانون بي  وايجار اموال الدولة رقم  -أ

وقانون اعادة تن يم  1983لساانة  35قانون ايجار اراضااي االصاا ز الزراعي رقم   - 

وقانون تاجير االراضي الزراعية المستصلحة  1987لسنة  42الملكية الزراعية رقم 

 . 1985لسنة  79رقم 

بشاااعن احتفا  المساااتثمر بقطعة  1998( لسااانة 20الصاااناعي رقم   قانون االساااتثمار -ج

 االرض المخصصة له بموج  احكامه .

ا( من القرار رقم  -د  1987لسنة  940المعدل بالقرار  1979لسنة  850الفقرة  ثانيا

 1982لساانة  1187و 1981لساانة  581قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة  -ز

 1994لسنة  165و 1977لسنة  222و

  والم سسددددات الصددددحية  والمستشددددفياتالسددددياحية مددددنل مشدددداريع الفنددددادق والم سسددددات

اعفدددداءات ابددددافية مددددم رسددددو  هيددددع والم سسددددات التربويددددة والعلميددددة أومراكددددز الت

ز  ألغدددرا  التحدددميج والت ميدددم مدددرة كدددع اربدددع ااسدددتيراد اال ددداف والمفروشدددات واللدددو

 االقع. علىسنوات 

  الا ددداف العدددا  والا ددداف السددداص بمدددا فدددي  لدددف مشددداريع مشددداريع الشدددراكة بددديم شدددمول

الا دددداف العددددا  المتعاقددددم علددددى تاهيلهددددا او تشدددد يلها او انشددددا ها مددددع الا دددداف السدددداص 

 .باحكا  قانو  االستثمار

  بموجبها  تمنل منل المستثمر بعم حصول  على االجازة االستثمارية هوي  بااة

 .االمتيازات
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 مفهوم واهمية مناخ االستثمار : 

تتجلى اهمية المناخ االستثماري من خ ل اثره في جل  االستثمارات المحلية واألجنبية  لل 
وم ئمة نشاطه حاليا"  ألن المناخ يشمل الجوان  التي يراها المستثمر ضرورية لنجاز استثماراته

ؤشرات واألدوات التي تؤثر بطريقة . حين يتضمن مناخ االستثمار كل السياسات والمومستقب "
مباشرة او طير مباشرة على القرارات االستثمارية بما في  لل السياسات االقتصادية  السياسة 

( ويتعلق مناخ االستثمار بجوان  االن مة والبنية القانونيةالمالية والنقدية والتجارية( باإلضافة الى  
الساسية والبعض االخر باألن مة والقوانين والوض  عدة بعضها متعلق بمدى توافر منشآت البنى ا

السياسي واالمني بالمؤسسات وهنال ايضا مجموعات خاصة تؤثر على مناخ االستثمار كالفرص 
 االستثمارية الحقيقية والحوافز واألسواق المتنوعة لإلنتاج .

 روف مفهوما شام  ينصرف الى مجمل االوضاع والفيمكن تعريف المناخ االستثماري  
سلبا" او ايجابا" في فرص نجاز المشروعات االستثمارية مما يؤثر على حركة االستثمارات 
وتشمل االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية وك لل االوضاع القانونية والتن يمات 

 مؤسسات الحكومية الساندة للعمل( . الو
 

 عدين:مناخ االستثمار على ب (UNCTAD)عرفت منظمة االونكتاد 

يتضمن مختلف العوامل األساسية المؤثرة في القرار االستثماري وتشمل مستوى  البعد األول:
االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، القوانين المتعلقة باالستثمارات 
األجنبية، المعايير المطبقة للتعامل م  المستثمرين األجان ، وسياسات العمل 

حول االستثمار األجنبي المباشر، وطبيعة السوق وآلياته، واالتفاقات الدولية 
 وبرامج الخصخصة والسياسات التجارية واألن مة الضريبية.

يتعلق بسمعة الدولة، ونوعية الحياة، مستوى دعم االستثمار وتعزيزه من خ ل  البعد الثاني:
تقديم الحوافز المالية كاإلعفاءات الضريبية والجمركية، والحوافز التمويلية كمن  

 ائد منخفضة، واإلعانات المقدمة للمستثمر.القروض بفو
في حين  ه  البنل الدولي إلى تعريف أدق وأشمل لمفهوم مناخ االستثمار؛ إ  عرفه على 
أنه مجموعة عوامل محددة في موق  معين والتي تشكل وتكّون شكل الفرص االستثمارية والحوافز 

 رص العمل، وتوس  نطاق أعمالها.والدواف  للشركات من أجل أن تستثمر بشكل منتج، وتولد ف
وعرف البعض أن المناخ االستثماري هو البيئة السياسية والمؤسسية والتن يمية التي تعمل 
فيها الشركات. في حين يرى آخرون أن مناخ االستثمار الم ئم ينحصر على مجموعة شروط 

 كاآلتي:معينة تتفرع إلى الشروط األساسية لج   االستثمار والشروط المكملة؛ و
هي الشروط التي ال يمكن االستغناء عنها لج    الشروط األساسية لجذب االستثمار:

االستثمار األجنبي وتشجي  االستثمار المحلي، وتتمثل ه ه الشروط باالستقرار 
السياسي واالقتصادي؛ فإ ا كانت األرباز مرتفعة في بيئة استثمارية معينة إال أنها 

قتصادي مستقر، فإن ه ا يجعل ه ه البيئة طاردة ل ستثمار؛ تفتقر إلى مناخ سياسي وا
و لل ألن المستثمر سيستثمر في بيئة خالية من إمكانية توق  الرباز او استقرارها، 
مما يعني أن ه ه البيئة يسودها عدم اليقين، وبالتالي يعرض رأس المال البشري 

 والمادي والمالي إلى الخطر.
بعد توفر الشروط األساسية يج  ضمان الشروط  تثمار:الشروط المكملة لجذب االس

اإلضافية التي تُهيئ مناخ استثمار م ئم وبيئة مشجعة وجا بة ل ستثمار، وتشتمل 
ه ه الشروط على  حجم السوق ومعدل نموه، توفر الموارد البشرية الماهرة 

 والمؤهلة، توفر قاعدة متطورة لوسائل االتصال، وبيئة مؤسسية فعالة(
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 مكونات مناخ االستثمار:

يتكون مناخ االستثمار من مجموعة عوامل تحدد مدى م ئمة البيئة االقتصادية واالستثمارية 
والتشريعية، ودرجة جا بيتها الستقطا  وتوطين االستثمار، وتحقيق معدالت تبادالت تجارية 

عه نحو االستدامة التنموية متزايدة في األسواق المفتوحة ترف  بدورها معدل النمو االقتصادي، وتدف
التي تصل بالمجتمعات إلى االزدهار وارتفاع مستوى المعيشة، ويطرز التقرير مكونات مناخ 
االستثمار والتي يمكن تقسيمها إلى المكونات االقتصادية والمكونات طير االقتصادية وبالشكل 

 اآلتي:
 

 المكونات االقتصادية للمناخ االستثماري
 العناصر الدالة على مستوى أداء االقتصاد الوطني ومن أهمها:وتشمل مجموعة من 
وين ر إليها من خ ل ث ن سياسات فرعية هي السياسة المالية  السياسة االقتصادية:

 والسياسة النقدية وسياسة التجارة الخارجية.
لمتغيرات وتعتبر السياسة المالية للدولة من أهم األدوات االقتصادية، لما لها من تعثيرات في ا

االقتصادية، حين تؤثر في الطل  الفعلي وبالتالي في مستويات النشاط والتشغيل والمستوى العام 
لألسعار وطيرها. ومن نتائج ه ه السياسة وقوع توازن أو عجز أو فائض في الميزانية العامة، 

ي إلى ارتفاع إال أن األمر طير المرطو  فيه فيما يخص مناخ االستثمار هو العجز المفرط المؤد
كبير في معدل التضخم أو انكماش حاد وكساد اقتصادي. فكلما احتف ت السياسة المالية بمعدل 
مستقر من عجز الموازنة العامة للدولة، بما ال يؤدي الى تضخم جام  او ركود هابط، ويكون ه ا 

ا لنمو االستثمار. ا ل ستثمار بحين ال يكون العجز عائقا  جا با
ق بالسياسة النقدية فهي تشير إلى التغيير المخطط في عرض النقود بغرض أما فيما يتعل

التعثير في الطل  الكلي في االتجاه المرطو ، وقد تكون السياسة النقدية توسعية أو انكماشية، 
وبخصوص مناخ االستثمار ينبغي على السياسة النقدية أن تتحكم في كل من سعر الصرف ومعدل 

مفاجئة ألسعار الصرف لها تعثير سلبي في المناخ االستثماري، ومثل ه ه التضخم، فالتقلبات ال
التقلبات تجعل من الصع  دراسة جدوى المشاري  وتعرض المستثمر لخسارة كبيرة طير متوقعة، 
ك لل لمعدالت التضخم تعثير مباشر على سياسات التسعير وحجم األرباز، وبالتالي حركة رأس 

اإلنتاج التي تهتم بها الشركات االستثمارية. ل ا فكلما كانت السياسة مال. كما تؤثر في تكاليف 
النقدية توسعية كلما كانت جا بة ل ستثمار والعكس صحي ، على إن يتم  لل باستخدام األدوات 
النقدية المناسبة، وأن تكون متوافقة م  التغيير في حجم النشاط االقتصادي المطلو  وأن تتسم 

 باالستقرار.
لى صعيد التجارة الخارجية، ودورها في تحسين مناخ االستثمار عندما تكون محفزة أما ع

للصادرات ومشجعة ل ستثمارات الموجهة للتصدير، وتعمل على إزالة القيود التي تقف أمام 
التجارة الدولية، متميزة بتعريفة كمركية مرنة ومنخفضة وشفافة، قليلة اإلجراءات وسهلة التنفي  

لتعقيدات البيروقراطية، وتنعكس آثار ه ه السياسة بشكل إيجابي أو سلبي في الحسا  بعيدة عن ا
ا إ ا كانت سياسة التجارة  الجاري من ميزان المدفوعات، حين إن الحسا  الجاري يحقق فائضا

 الخارجية جيدة وسليمة وبالتالي تجل  مستثمرين جدد، أو عجزاا في الحالة المعاكسة.
إن اتجاه االقتصاد للتعامل م  العالم الخارجي، يعني عدم وجود  تصادي:درجة االنفتاح االق

أية قيود على حركة التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج، األمر ال ي يضمن حسن الكفاءة 
االقتصادية في توجيهها وعدم وجود اخت الت في ه ه األسواق  عناصر اإلنتاج(. فكلما كانت 

 تفعة، فه ا دليل على تحسن المناخ االستثماري.درجة االنفتاز االقتصادي مر
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 مناخ االستثمار في العراق )الواقع والتحديات(:

يمتلل العراق مقومات هائلة وموارد ضخمة، لو أحسن استغ لها وأُتقنت إدارتها، الرتقى 
باقتصاده وشج  االستثمارات في الداخل وج   االستثمارات من الخارج؛ وتتجسد تلل المقومات 
بجمي  عوامل اإلنتاج ال زمة؛ فمن جهة عنصر األرض، فإن العراق يملل مساحة واسعة وتمثل 

عة جغرافية مهمة لها خصائص مميزة قادرة على احتضان مشاري  القطاع الزراعي أرضه برق
والصناعي والتجاري وطيرها الكثير. ومن جهة عنصر المواد األولية، فإن المواد األولية التي 
تنتج داخل العراق تتميز بكفاءات عالية لو انتجت وفق مواصفات قياسية وهيئ لها المناخ الم ئم 

انفتاز العراق على األسواق الخارجية. ومن جهة عنصر العمل؛ فإن الفئة العمرية إضافة إلى 
العاملة تمثل النسبة األكبر من سكان العراق ل لل يطلق على سكان العراق بالسكان اليافعين. أما 
من جهة عنصر رأس المال؛ فإن إمكانية توفير رؤوس األموال في العراق كبيرة، من خ ل حرية 

ا. وبالتالي فإن ه ه المقومات لو أديرت بكفاء لكانت كفيلة حركة رؤو س األموال وإنتاجها محليا
بج   استثمارات ضخمة، ولو تم توجيه تلل االستثمارات نحو القطاعات اإلنتاجية لعملت 

ا أفضل بكثير.   الترابطات الخلفية واألمامية على نموا اقتصاديا
استقرار مؤشرات االقتصاد الداخلية في بنيتها  التوازن االقتصادي الداخلي: وهو أوالً:

وهيكلها، ويشمل الناتج المحلي اإلجمالي، معدل التضخم وأسعار الفائدة  تقييم السياسة النقدية(، 
استقرار الموازنة العامة  تقييم السياسة المالية(، ومؤشر البورصة في سوق العراق لألوراق 

 المالية.
مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي يعد من أشهر المؤشرات لقياس إن  الناتج المحلي اإلجمالي:

قاعدة إنتاج البلد ومدى تنوعها، فمن خ ل تحليل بنية الناتج المحلي اإلجمالي في العراق يمكن 
معرفة مدى تنوي  االقتصاد العراقي. وفي ه ا السياق يج  أن يتم التركيز على تحليل النمو 

لل من أجل تقييم مسار سياسة االقتصاد الكلي ومدى سيرها نحو االقتصادي تحلي ا مفص ا، و 
 الهدف األفضل.
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 ع  العاا  جغاافيا لمحا

ومددد  ر  سددتراتي يأيعددم موقددع العدددراق 

فدددي العدددال  كونددد  يمثدددع ملتادددى طدددرق 

الموااددالت التددي تدددربط قددارات العدددال  

وكونددد  ال سدددر االربدددي المددد دي الدددى 

طدددرق المواادددالت البحريدددة وللعدددراق 

اهميدددددددددة مدددددددددم النددددددددداحيتيم الموليدددددددددة 

عاادددددمة العدددددراق ب دددددماد  الت اريدددددة.و

ويتكدددددو  العدددددراق مدددددم  مانيدددددة عشدددددر 

 فددي اقلددي   منهددا منتظمددة ة ال دد محافظددة

 نينددددوىالبصددددرة وو ب ددددماد وتمثددددع محافظددددات )دهددددو  ،اربيددددع ،)سددددليمانية   وهدددديكردسددددتا

المدددوارد تتكدددو   .السدددكا  مدددم حيدددج اتسددداف المسددداحة وكبدددر عدددمد ر يسددديةواربيدددع محافظدددات 

والز بددددق  الددددنفط وال دددداز ال بيعددددي  والكبريددددت والفوسددددفات والحميددددم الر يسددددية للعددددراق مددددم

 ال يري والحصى والرمع .االحمر واطيا  الكا ليم والبوكسايت والح ر 

تناس  السصا ص ال  رافية في العراق الى اربعة مناطق ر يسية هي المن اة ال ربية وال نوبية 

 قالعرا جمهورية مساحة تامروالمرتفعات ال بلية والسهع الرسوبي على نهري دجلة والفرات و

 معظمه  يعيشو  نسمة مليو   38.8)حوالي ب العراق سكا  عمد ويامر ،مربع  ك   438,446)

   مليو  نسمة عمد االناف .19.2  مليو  نسمة عمد الةكور و)19.6) المم  في

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

 فددي النهددرا  ويلتاددي كدد  2350 مددم تركيددا ايجددا ويبلدد  طولدد  الثددانيكمددا ينبددع  كدد ،1850

 كدد  185 لمسددافة لددةي ي ددرياالعددر   شددط ليشددكال البصددرة محافظددةممينددة الارنددة  فددي 

 .العربي السليج يصع حتى أبرى

والسلدديج  والكويددت السدعودية تركيدا ومدم ال نددو  المملكدة العربيدة الشدمال مدم العددراق يحدم

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

كددد  ومدددع   1458)كددد  ويبلددد  طدددول الحدددمود مدددع ايدددرا    3631)يبلددد  ال دددول الكلدددي للحدددمود 

كدددد  ومددددع سددددوريا   814)كدددد  ومددددع السددددعودية   242)كدددد   ومددددع الكويددددت   181)االرد  

. كددد   58)كددد  امدددا ال دددول الكلدددي للسدددواحع البحريدددة فتبلددد    331)كددد  ومدددع تركيدددا   605)

  

 

 بحياا  العاا  
 البحيرات في العراق ومنها :هنا  العميم مم 

، بحيددددرة الددددرزازة ، بحيددددرة الحبانيددددة ، بحيددددرة دوكددددا  

 الثر اربحيرة ،  بحيرة دربنمبا ، ةبحيرة ساو

 

 

 

 ثدود العاا 
سدددددم ، سدددددم الحبانيدددددة ، سدددددم دربندددددمبا ، سدددددم دوكدددددا  

، سدددم دهدددو ، سدددم الموادددع، سدددمة الهنميدددة ، الفلوجدددة 

،  ةقزانيددسددم ، سددم سددامراء، سددمة الكددوت، سددم حمددريم 

 سم حميثة ،  سم العظي 

 

 

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

 .، نهر ال راال ، نهر المجيعالص ير، نهر شط العر ، نهر العظي 

 

  

                                                           
 http://ar.wikipedia.org                                                                                                                       جغاافيا   

 العاا 

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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 اقسام ثطح العاا 
ال بليدددة والسدددهع ياسددد  سددد ل العدددراق الدددى اربعدددة اقسدددا  ر يسدددية : الهجدددبة ال ربيدددة والمن ادددة 

 الرسوبي والمن اة المتموجة

 

 جبال العاا   
جبدددع سدددن ار ، جبدددع قدددرة دا ، جبدددع حمدددريم ، جبدددع سدددنا  

جبدددددع قندددددميع ، جبدددددع ،  ة، ال بدددددع االبدددددير ، جبدددددع كدددددار

 هلكورد، جبع متيم ، جبع كور 

 

 

 

 

 اهوار العاا 
 ة، اهوار الارنار، هور الحويزة ، اهوار ال بايشهور الحم

 

 

 

 

 العاا جزر 
، جزيدددرة ، جزيدددرة جبددة، جزيدددرة ا  السندددازيرجزيددرة ولدددو 

، جزيددددرة ص، جزيددددرة ح ددددا ، جزيددددرة ا  البددددابيا  الراددددا

 السنمباد
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  العااق  اتقاصادلمحا ع  
أداء جيددددم فددددي اغلدددد  م شددددرات    2019-2018) االعددددوا أظهددددر االقتصدددداد العراقددددي بددددالل 

االقتصددادية ويددأتي  لددف مددم قددوة االقتصدداد العراقددي الددةي يتنددوف مددم حيددج مصددادره ال بيعيددة 

والمكانيددددة فجددددال عددددم بنيتدددد  الا اعيددددة االقتصددددادية وبمددددا يمثددددع بيئددددة اقتصددددادية  والبشددددرية 

مويدددة جا بدددة لالسدددتثمار ويمكدددم االسدددتمالل علدددى  لدددف مدددم بدددالل الم شدددرات االقتصدددادية والتن

 واالجتماعية التالية:

 القطاع النفط 

   د فدددي تنميدددة االقتصددداد العراقدددي مدددم حيدددج انددد  يسددده  فدددي يلعددد الدددنفط دوراد محوريدددا

لعدددددا   الثابتدددددةباالسدددددعار  عدددددم  56) ال يادددددع ابمددددد المحلدددددي االجمددددداليالنددددداتج توليدددددم 

مددددا ، وكددددةلف   2022-2018السااددددة بالس ددددة السمسددددية )حسدددد  التاددددميرات 2018

 .مم العا مات المالية %90 عميزيم 

 الدددى ا  انتددداي الدددنفط السدددا  بدددالل لتادددميرات التدددي تشدددير ا حسددد ق ددداف الدددنفط السدددا  و

د  /برميدددددددع /  مليدددددددو 4,401اليدددددددومي ) معملددددددد  سددددددد ع 2018عدددددددا    أمدددددددايوميدددددددا

 . يو  /برميع /مليو   4,469 ) بل حيج  2017عا /

 ( تريليو  قم  مكع  132,9أما احتياطات ال از المثبتة فام بل ت   

  يمتلدددددف العدددددراق امكانيدددددات وببدددددرات تنافسدددددية فدددددي م دددددال الصدددددناعات المرتب دددددة

  ع لالسممة النتروجينية والفوسفات .بالكبريت الى جان  االنتاي الواس

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

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

 ( مليو  / برميع146,9احتياط النفط المثبتة   

 

 (1رق  ) جدول

  قطاع النفطلا   بي  بعض المؤشاا 
1/1/8201 اتحاياطا  النفطيا المرباا بامي  /يارمي9,614   

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

2017انتاي النفط المعمل اليومي مم  مليو  برميع / يو  469,4   

2018المعمل اليومي مم انتاي النفط  مليو  برميع / يو  401,4   

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 
2017النفط   

  3.802 مليو  برميع / يو 

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 
2018النفط   

مليو  برميع / يو  836,3  

2019المستهمفة طاقة النفط السا   برميع الا / 000,5   

2020طاقة النفط السا  المستهمفة  برميع الا / 500,5   

فدددددد   961بموجددددددا الكاددددددا  المدددددداق   دائدددددداة الدراثددددددا  والاخطدددددديط والماابعددددددا /المصدددددددر : وزارة الددددددنفط 

9/1/2019 
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 الاكو   الاأثمال  ليقطاعي  العام والخا 

الدددددى ا  مسددددداهمة الا ددددداف السددددداص فدددددي  2015إشدددددارت البياندددددات المتدددددوفرة لسدددددنة الايدددددا  

% للا ددددداف العدددددا . وفدددددي ظدددددع 65.3% ماابدددددع 34.7التكدددددويم الراسدددددمالي بل دددددت بحدددددمود 

 – 2022التوجهدددات والسياسدددات االقتصدددادية  ات الصدددلة تسدددتهمال ب دددة التنميدددة الوطنيدددة 

تعزيددددز دور الا دددداف السدددداص والعمددددع علددددى تهيئددددة الفددددرص المناسددددبة للايددددا  بددددموره  2018

ي فددي عمليددة التنميددة السدديما فددي ظددع تراجددع دور المولددة وتوقددا العميددم مددم المشدداريع الحايادد

الحكوميدددة بسدددب  االزمدددة الماليدددة وانسفدددا  ح ددد  االيدددرادات الماليدددة المتاحدددة ، وبهدددةا االت ددداه 

تسدددتهمال ب دددة التنميدددة الوادددول بنسدددبة مسددداهمة الا ددداف السددداص مدددم االسدددتثمارات فدددي سدددنة 

% للا ددداف العدددا  وكمدددا مبددديم فدددي ال دددمول 61.7% ماابدددع 38.3الدددى حدددوالي  2022الهدددمال 

 التالي.

  (2)جدول 

 مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي وباألسعار الثابتة
 2022سنة الهدف  2015سنة القياس  القطاع

القطاع  القطاع العام %
 الخاص%

 القطاع الخاص % القطاع العام %

 40.0 60.0 32.4 67.6 الزراعي
 5.0 95.0 00 100.0 النفط

 34.0 66.0 33.6 66.4 التعدين
 70.0 30.0 60.5 39.5 الصناعة التحويلية
 25.0 75.0 19.2 80.8 الكهرباء والماء
 60.0 40.0 56.9 43.1 البناء والتشييد

 95.0 5.0 90.1 9.9 النقل واالتصاالت
 87.0 13.0 86.9 13.1 التجارة

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

 

 السياسة النقدية 

في كل من سعر الصرف ومعدل التضخم فالتقلبات المفاجئة السياسة النقدية ينبغي ان تتحكم 

ألسعار الصرف لها تعثير سلبي في المناخ االستثماري ممل يجعل من الصعوبة دراسة جدوى 

المشاري  وتعرضه للخسارة ك لل معدل التضخم له تعثير على سياسات التسعير وحجم االنتاج 

ة النقدية وبالتالي حركة الى اعادة وتعثير  لل على تكاليف عوامل االنتاج فكلما كانت السياس

واستمرت السياسة النقدية المطبقة من قبل البنل المركزي  ل ستثمار توسعية كلما كانت جا به

ا ما ينعكس ايجابالى ثبات معدل التضخم والفائدة م لعراقي بالثبات مما ادىا على مناخ االستثمار  ا

 .في العراق 
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 ثعا الصا  اتجنب 

  (3رق  ) جدول

 الدوتر اتما ك  مقاب  بي  معدل ثعا صا  الد نار العااق  

 (2015-2008ليمدة )

 )د نار عااق (                                                  

االسن  ثعا المزاد ثعا السو  

2008 1203 1193 

2009 5118  1170 

2010 1186 1170 

2011 1196 1170 

2012 1233 1166 

2013 2123  1166 

2014 1214 8118  

2015 1247 1187 

2016 1240 1184 

2017 1203 1182 

 البنك الماكزف / المجموعا اتحصائيا السنو ا 

 

 الناتج المحي  اتجمال 

قيمة مجموع السل  والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما خ ل فترة زمنية محددة ويتكون الناتج 

المحلي واإلجمالي من االنفاق االسته كي الحكومي والخاص والتكوين الرأسمالي والتغيير في 

مؤشر مهم يعكس مدى استقرار االقتصاد   GDPادرات او االستيرادات وبالتالي فعنالخزين او الص

 الكلي . 

 

 النمو اتقاصادف 2-3

تحايق معمل نمو اقتصادي مناس  يتفق والمعمالت  2018 – 2022تستهمال ب ة التنمية الوطنية 

التي حااها االقتصاد العراقي بالل الفترات المابية مستنماد الى االمكانات المادية والبشرية التي 

يتمتع بها وبااة مع ادامة االنتاي النف ي والامرة على تحايق اادرات نف ية بامنة الستمامة 

فها في الا اعات االنتاجية والسممية االبرى ، ت  وبع معمل االيرادات المالية التي يمكم توظي

% معمل نمو الا اف 7.5% من  حوالي 7بحمود  2018 – 2022نمو مستهمال لسنوات الس ة 

% معمل نمو لكافة االنش ة االبرى غير النف ية )السلعية والتوزيعية والسممية  وا  6.1النف ي و

العراقي على تحايق معمالت نمو أعلى مم  لف ولكم مراعاة كانت الاناعة متوفرة بامرة االقتصاد 

د مم جهة وبااء التهميمات االرهابية وعم  االستارار  لظروال عم  استارار اسعار النفط عالميا

اللها على المسيرة التنموية بالل السنوات ظى وغيرها مم العوامع التي تلاي باالمني مم جهة ابر

 الاادمة.
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 ي  اتجمال اوتً: اتنااج المح

نعر  في ادناه جمول معمالت النمو في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة المامرة للسنوات 

 والتي ت  احتسابها وفق النمو ي الةي ت  تبني  للس ة. 2018 – 2022

 

  4)جمول 

 ()مييار د نار 2022 – 2018معدت  النمو المساهدفا ف  الناتج المحي  اتجمال  باتثعار الراباا ليسنوا  

 2015 القطاع

 سنة

 الايا 

 معمل

 النمو

 المستهمال

 %( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 6520.6 6015.3 5549.2 5119.2 4722.5 8.4 3707.5 الزراع 

 167446.5 155764.2 144896.9 134787.5 125384.0 7.0 100929.2 النفط

 353.8 350.3 346.8 343.4 340.0 1.0 330.0 الاعد  

الصناعا 

 الاحو ييا

1535.1 10.5 2071.2 2288.7 2529.0 2794.5 3088.5 

الكهاباء 

 والماء

2130.7 6.0 2537.7 2690.0 2851.4 3022.4 3203.8 

البناء 

 والاشييد

13768.4 6.8 16772.5 17913.0 19131.1 20432.0 21821.4 

النق  

 واتتصات 

14313.9 7.0 17535.1 18762.6 20076.0 21481.3 22985.0 

 25989.3 23997.5 22158.4 20460.2 18892.1 8.3 14872.9 الاجارة

المال 

 والاأمي 

11815.1 2.6 12760.8 13092.6 13433.0 13782.3 14140.6 

 26914.9 25755.8 24646.7 23585.4 22569.8 4.5 19777.8 الخدما 

اتنشطا 

 غيا النفطيا

81402.0 6.1 98201.8 104255.3 110721.6 117631.5 125017.3 

 الكي 

b$ 

182331.2 7.0 223585.8 

189.2 

239042.8 

202.2 

255618.5 

216.3 

273395.7 

231.3 

292463.8 

247.4 
 

تريليو   (292.5)يتجل ا  الس ة تستهمال زيادة الناتج المحلي االجمالي وباالسعار الثابتة الى 

وبزيادة م لاة قمرها  2015تريليو  دينار عنم العا   (182.3)ماارنة بحوالي  2022دينار عا  

%. ويأتي في ماممة الا اعات المستهمفة هو ق اف الصناعة 7تريليو  دينار وبمعمل نمو  (110.2)

% هةه المعمالت مشروطة بتوفر االستثمارات الالزمة 8.4% والا اف الزراعي 10.5التحويلية 

 الا اف الساص سواء مم الا اف العا  او مم 
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  5)جمول 

 الهيك  القطاع  ليناتج المحي  اتجمال  مقارنا بسنا القياس         %             

 2022 2018 2015 القطاع

 2.2 2.1 2.0 الزراع 

 57.3 56.1 55.4 النفط

 0.1 0.2 0.2 الاعد  

 1.1 0.9 0.8 الصناعا الاحو ييا

 1.1 1.1 1.2 الكهاباء والماء

 7.5 7.5 7.6 البناء والاشييد

 7.9 7.8 7.8 النق  واتتصات 

 8.9 8.4 8.2 الاجارة

 4.8 5.7 6.4 المال والاأمي 

 9.2 10.1 10.7 الخدما 

 100 100 100 الكي 

 

 (6)جدول 

 د نار()مييار         2022 – 2018مساهما األنشطا اتقاصاد ا عدا النفط ف  توليد الناتج المحي  اإلجمال  

 2018 2019 2020 2021 2022 

 % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج اتنشطا

السيعيا 

 عدا النفط

26443.9 11.8 28354.3 11.9 30407.5 11.9 32614.5 11.9 34987.6 11.9 

 17.4 50812.6 17.3 47270.5 17.2 43980.7 17.1 40924.8 17.0 38056.1 الاوز عيا

 13.4 39217.2 13.8 37746.4 14.2 36333.4 14.6 34976.0 15.2 33960.4 الخدميا

اجمال  

الناتج 

 المحي 

223585.8 44.0 239042.8 43.6 255618.5 43.3 273395.7 34.0 292463.8 42.7 

 

 ثانياً: اتثارمار والنمو

قمرات االستثمارات الم لوبة )سواء مم الا اف العا  او الساص  لتحايق معمل النمو المستهمال 

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

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

تريليو  دينار يعبر عم استثمارات الا اف الساص  88.6للمولة كأستثمار حكومي والباقي بحمود 

 بكافة اشكال  وكما مبيم ادناه:
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  7)جمول 

 تا ييون د نار 2022 – 2018ات اادا  واتثارمارا  المقدرة ليخطا 

 440.0 ماوقعاأجمال  ات اادا  ال

 220.6 أجمال  اتثارمارا  المطيوبا

 132.0 اتثارمارا  المقدرة ف  الموازنا العاما ليدولا

 88.6 اتثارمارا  الماوقعا م  القطاع الخا 

 

 اتثارمار الحكوم  -

تريليو  دينار بما يعادل  132يبل  ح   االستثمار الحكومي المتوقع بالل سنوات الس ة حوالي 

 220.6% مم اجمالي االستثمارات الم لوبة والبال ة 60مليار دوالر وتشكع حوالي  111.7

 تريليو  دينار كما مبيم في ال مول اعاله.

 اتثارمار غيا الحكوم  )الخا ( -

مليار دوالر  75تريليو  دينار بما يعادل  88.6تتوقع الس ة ا  يساه  الا اف الساص بما قيمت  

وهي تعبر عم استثمارات الا اف الساص في العراق بمستلا  2018 – 2022بالل سنوات الس ة 

% مم اجمالي االستثمارات الم لوبة لتحايق معمل النمو 40ات اهات  وانش ت  وهو يشكع ما نسبت  

 المستهمال في الس ة.

 الاوز   القطاع  لالثارمارا  المطيوبا -

د نمري في ادناه جموالد باالستثمارات المامرة والم لوبة ولتحايق معمالت  النمو المستهمفة ق اعيا

د لكع ق اف مم الا اعات االقتصادية حيج يتجل ا  ى  ق اف النفط يستمر في الحصول علسنويا

تريليو  دينار  84.7% وبمبل  اجمالي قمره حوالي 38.4نسبة عالية مم االستثمارات وبحمود 

د مع حاجة هةا الا اف لالستثمارات الواسعة بأعتباره  2018 – 2022للفترة  ويأتي هةا متوافاا

د كثيا رأ  المال ويحتاي الى تكنولوجيا مت ورة وكةلف لمواجهة التزامات شركات النفط  ق اعا

العالمية كما تستحو  ق اعات البنى التحتية )الكهرباء والماء والبناء والتشييم والناع واالتصاالت  

% حيج قمرت حاجة ق اف 49.5على حوالي نصا االستثمارات المامرة وبحمود  م تمعة

تريليو  دينار للسنوات السمر الاادمة ، في حيم قمرت  20.2الكهرباء والماء الى حوالي 

تريليو  دينار بالل سنوات الس ة اما  12.2االستثمارات الم لوبة لا اف البناء والتشييم بحوالي 

تريليو  دينار وهو امر  39.6بة لا اف الناع واالتصاالت فام قمرت بحمود االستثمارات الم لو

م لو  لتلبية مت لبات اعادة البناء واالعمار في المناطق المتجررة ابافة الى تراجع واقع البنى 

التحتية في كافة انحاء البالد مع االشارة الى ا  الا اف الساص هو المساه  االسا  في هةا الا اف 

د الى 90حيج تصع نسبة مساهمت  الى حوالي  الحيوي %. اما ق اف السممات فهو بحاجة ايجا

% 17تريليو  دينار وبنسبة تصع الى  37.2استثمارات كبيرة بالل سنوات الس ة قمرت بحمود 

مم اجمالي االستثمارات المامرة و لف بأمع أعادة النشاط الى هةا الا اف الحيوي الةي يالمر 
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م اليومية. اما الا اعات االنتاجية والسلعية )الزراعة والصناعة التحويلية  فام حاجات المواطني

د بحوالي  % وهي نسبة منسفجة تعود الى بعا الامرة االستيعابية فيهما 5.6جاءت حصتها معا

والتسلا التكنولوجي والمنافسة غير العادلة مم السلع المستوردة وبعا تنفية االجراءات 

 لة.والارارات  ات الص

  8)جمول 

حج  اتثارمارا  المقدرة لاحقيق معدت  النمو المساهدفا ليقطاعا  

 2018 - 2022اتقاصاد ا ليسنوا  

 مييار د نار

معمل النمو  القطاع

 المستهمال

 %( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1768.5 1631.5 1505.0 1388.4 1280.8 8.4 الزراع 

 19470.5 18112.1 16848.5 15673.0 14579.5 7.5 النفط

 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 1.0 الاعد  

الصناعا  

 الاحو ييا

10.5 787.2 869.9 961.2 1062.2 1173.7 

الكهاباء 

 والماء

6.0 3591.1 3806.5 4034.9 4277.0 4533.7 

البناء 

 والاشييد

6.8 2135.8 2281.1 2436.2 2601.8 2778.7 

النق  

 واتتصات 

7.0 6883.0 7362.8 7880.3 8431.9 9022.1 

 1991.8 1839.1 1698.2 1568.0 14479.9 8.3 الاجارة

المال 

 والاأمي 

2.6 1077.9 1105.9 1134.7 1164.2 1194.5 

 8113.1 7763.7 7429.4 7109.5 6803.3 4.5 الخدما 

 الكي 

 

7.0 38592.2 

32.6 

41172.8 

34.8 

43934.2 

37.2 

46889.4 

39.7 

50052.5 

42.3 
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  9)جمول 

 )%(  2022 – 2018الاوز   النسب  لالثارمارا  المطيوبا 

 % االستثمار )مليار دينار  القطاع

 3.4 7574.2 الزراع 

 38.4 84683.7 النفط

 0.01 28.6 الاعد  

 2.2 4854.3 الصناعا الاحو ييا

 9.2 20243.3 الكهاباء والماء

 5.5 12233.6 البناء والاشييد

 17.9 39582.1 واتتصات النق  

 3.9 8545.1 الاجارة

 2.6 5677.2 المال والاأمي 

 16.9 37219.0 الخدما 

 100 220640.0 الكي 

 

 ثالراً: ماوثط نصيا الفاد

% للناتج المحلي االجمالي مع معمل نمو سكاني 7تستهمال الس ة تحايق معمل نمو حاياي عنم 

% فام بل  متوسط 4.5% فأ  مم المتوقع زيادة متوسط نصي  الفرد الحاياي بنحو 2.5قمره 

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

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

 .2022هاية الس ة عا  مليو  دينار عنم ن

  10)جمول 

 ماوثط نصيا الفاد خالل ثنوا  الخطا

     إجمالي المستهمال السنا

  مليار دينار)

 ح   السكا  المامر

  الا نسمة)

 متوسط نصي  الفرد

  )الا دينار

2018 223585.8 38124.2 5864.7 

2019 239042.8 39127.9 6109.3 

2020 255618.5 40150.2 6366.6 

2021 273395.7 41190.7 6637.3 

2022 292463.8 42248.9 6922.4 

تستهمال الس ة بةلف تحايق تحسم ملمو  في مستوى معيشة المواطم مم بالل الحرص على 

تعزيز فرص عمع مناسبة الى جان  المحافظة على معمالت التجس  عنم المستويات المنيا مم 

استارار االسعار و بات الصرال الى جان  المحافظة  بالل تبني سياسات مالية ونامية تحافظ على

قمر االمكا  على دع  الفئات محمودة المبع مم بالل شبكات الجما  االجتماعي واستمرار دع  

 الب اقة التموينية.
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 (11)جدول 

 (2017 – 2015األرقام القياثيا ألثعار المساهيك ف  العاا  ليسنوا  )

(2012=100) 

 الر يسية

معمل  الاياسيةاألرقا  

 التجس  %

2016 

معمل 

 التجس  %

2017 
2015 2016 2017 

 0.2 0.1 104.3 104.1 104 الرق  الاياسي العا 

الرق  الاياسي بعم 

 االستبعاد
105.2 104.6 105.1 (0.6  0.5 

 المصمر: ال هاز المركزي لإلحصاء، مميرية الحسابات الاومية.

ويعتبر م شر  ،شهم االقتصاد العراق تباط اد كبيراد في سرعة تماول الناود ثاعا تداول النقود:

د كثيرة واقع معمل التجس ؛  د لمعمل التجس  ويكشا في أحيانا سرعة تماول الناود م شراد تحليليا

  مرة في 2.7إلى ) 2014  مرة في عا  3.2حيج يتجل أ  سرعة تماول الناود انسفجت مم )

ليصع الى  2017   عاد وارتفع في عا   2016  مرة في عا  2.6إلى )،    انسفر 2015عا  

  مرة، وهةا يعني ا  عمد المرات التي ينفق فيها المينار الواحم بالل السنة قم عاد لالنتعاش 3.1)

مرة أبرى، وهةا نتي ة السياسات المتبعة مم قبع الحكومة والبنف المركزي لتالفي الوقوف بأزمة 

 اد العراقي.مالية في االقتص

 (12)جدول 

 (2017 – 2012ثاعا تداول النقود والعوام  المؤثاة فيها ليسنوا  )

 السنا
الدخ  القوم  باألثعار 

 (1الجار ا)مييار د نار( )

 M1عا  النقد

 (2)مييار د نار( )

ثاعا تداول النقود 

 (2/1)ماا ()

2012 227222 63736 3.6 

2013 243517 73831 3.3 

2014 236708 72692 3.2 

2015 185551 65435 2.7 

2016 186397 70733 2.6 

2017 220906 71162 3.1 

 المصمر: ال هاز المركزي لإلحصاء، مميرية الحسابات الاومية.
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لسعر الفا مة تأ يرات متعمدة وأبعاد تمتم بعمق في االقتصاد الكلي؛ حيج ي  ر سعر  ثعا الفائدة:

الفا مة في االستثمار بشكع كبير وبااة اإلنتاجي من ، الةي يساه  في توسيع ال اقة اإلنتاجية 

وزيادة مرونة ال هاز اإلنتاجي، فمم جهة ي  ر في تكاليا االستثمار ومم جهة أبرى ي  ر في 

 ة الحمية لرأ  المال.الكفاي

ويمثع سعر الفا مة تكلفة اقترا  رأ  المال، فكلما ارتفع سعر الفا مة أجى  لف الى زيادة تكلفة 

اقترا  رأ  المال وبالتالي انسفا  االستثمار؛ ويرتبط االستثمار بعالقة عكسية مع سعر الفا مة؛ 

كلفة االقترا ، وا  ميع دالة االستثمار حيج يعتمم االستثمار على معمل الفا مة الحاياي باعتباره 

 هو سال : فعنمما يرتفع معمل الفا مة ي دي الى انسفا  مستوى االستثمارات وبالعكر.

ومم جهة أبرى، فإ  سعر الفا مة ي  ر في الكفاية الحمية لالستثمار وكةلف في الايمة الحالية لتيار 

د مع الايمة الحالية لتيار المبع المستابلي، المبع المستابلي. وإ  سعر الفا مة السوقي يتناس   عكسيا

 (pv)فإ ا كا   (pv)ي دي الى انسفا  الايمة الحالية  (i)وبهةا فا  ارتفاف معمل الفا مة السوقي 

أكبر مم التكاليا فا  االستثمار مربل قبع ارتفاف سعر الفا مة، فعنم ارتفاف سعر الفا مة السوقي 

 م التكاليا وبالتالي فإ  االستثمار غير مربل.اقع م (pv)بأ  هةا قم ي عع 

وكةلف فإ  سعر الفا مة السوقي ي  ر في االستثمار عم طريق تأ يره في الكفاية الحمية لرا  المال، 

فبعم حسا  الكفاية الحمية لالستثمار يت  ماارنتها مع سعر الفا مة السوقي وبالتالي فا  ارتفاف )أو 

قم ي عع الكفاية الحمية لالستثمار اقع )أو أكبر  مم سعر الفا مة  انسفا   سعر الفا مة السوقي

السوقي وبالتالي يكو  االستثمار غير مربل )أو مربل . و لف ال  سعر الفا مة السوقي يمثع تكلفة 

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

 ية الحمية لالستثمار عالية، فا  االستثمار يرتفع.كانت الكفا

 

تعرال البنية التحتية بأنها رأ  المال العيني المستثمر في المرافق  واق  البن  الاحايا: ثالراً:

والسممات العامة، وهي عامع اقتصادي ال يمكم االست ناء عن  في اإلنتاي والت ارة واالستثمار 

نى التحتية إلى نوعيم وهما: بنية تحتية ملموسة وبنية تحتية غير دابع البلم وبارج ، وتناس  الب

ملموسة، وتشمع البنية التحتية الملموسة نوعية ال رق، الري، الموانئ والم ارات وال سور 

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

 ا وغيرها مم التانيات.واستسما  التكنولوجي
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وتعربت جميع البنى التحتية في العراق إلى دمار كبير، إلى جان  انحسار شميم في الامرة 

التمويلية للمولة ومم أه  عناار البنى التحتية الكهرباء، إ  تمثع اإلممادات المو وقة بال اقة 

د في عملية االستثمار واإلنتاي، وتشكع عص د للحياة المعاارة مما الكهربا ية عامالد حاسما د حيويا با

ي عع هةا الا اف بأ  يحظى باهتما  كبير مم قبع وابعي الس ط وراسمي السياسات االقتصادية 

ويتمثع هةا االهتما  بالتسصيصات السنوية الجسمة. وإ  لهةا الا اف تشابكات أمامية وبلفية لباية 

سلفية لا اف الكهرباء في تنشيط ق اف النفط الا اعات االقتصادية في العراق، وتتمثع التشابكات ال

ومنت ات  والصناعات الكبيرة، أما التشابكات األمامية فتتمثع بتنشيط ق اف الزراعة والصناعة 

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

 

 تعز ز وتقو ا القطاع المصاف  والمؤثسا  الماليا 

 

 تطو ا الانظي  ف  القطاع المصاف  

وكمة الم سسية ل ر  مواكب  ححرص البنف المركزي العراقي على ارساء وت بيق مبادئ ال

الت ورات المولية وت بياا الفجع الممارسات في الا اف المصرفي و لف مم بالل ادبال 

المساطر التي قم يتعر  لها الت ورات الهيكلية والتشريعية والرقابية التي تهمال الى الحم مم 

الا اف المصرفي ، ا  ا  المستثمريم يت هو  للتعامع مع المصارال التي تتمتع بهياكع حوكمة 

 سليمة

تهمال الحوكمة الى تحميم طبيعة العالقة ما بيم م لر إدارة المصرال واإلدارة التنفيةية بما  -

لل فجال على التركيز على ي دي الى حماية أموال المودعيم والمساهميم وأاحا  المصا

اإلفصان والشفافية، ومم هةا المن لق قا  البنف المركزي العراقي بأعماد دليع الحوكمة الم سسية 

استنادا إلى الاوانيم العراقية  ات العالقة والمعايير المولية الصادرة عم الم سسات والهيئات 

، ل نة بازل  OECDتصادي والتنميةمنظمة التعاو  االق IFCالمولية )م سسة التمويع المولية 

، م لر  AAOIFIللرقابة المصرفية، هيئة المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية واإلسالمية

  لمساعمة المصارال على تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة IFSBالسممات المالية اإلسالمية  

 الرشيمة . 

د من   على استمرار االلتزا  بت بيق أفجع الممارسات المولية  تنفيةاد لس ة البنف الستراتي ية وحراا

  قا  البنف بت بيق المعيار IFRSفي م ال الصناعة المصرفية والمعايير  المولية للتاارير المالية )

المو لي للتاارير المالية الى المصارال الم ازة كافة، لتعزيز سالمة المراكز المالية للمصارال 

واالفصان لميها، ا  تجمم المعيار الزا  كافة المصارال بتشكيع ل نة وتعميق مفاهي  الشفافية 

 لت بيا  مكونة مم م موعة أعجاء لجما  ن ان عملية التحول مم معيار المحاسبة المولي . 

 دع  وتطو ا الصناعا المصافيا اإلثالميا 
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تحمت مص لحات لام فربت البنو  اإلسالمية واقعا جميما على السوق المصرفية العالمية واق - 

التكافع والصكو  والمشاركة قوامير البنو  ال ربية واست اعت البنو  اإلسالمية ا  ت رن 

مفهو  جميم  في التعامالت   المصرفية، ول ر  دع  وت وير المصارال اإلسالمية  في العراق 

السالمية قا  البنف المركزي باإلامار النها ي للجوابط   التنفيةية التي تنظ  عمع المصارال ا

 وكما يلي:  

 

  . إامار بوابط أدوات التمويع االسالمي 

  . إامار بوابط إدارة المساطر  في المصارال اإلسالمية 

  إامار بوابط هيئة الرقابة الشرعي والتمقيق الشرعي المابلي واالمتثال الشرعي في

 المصارال االسالمية . 

كما قا  البنف المركزي بصياغة مسودة بوابط التأميم التكافلي وتشكيع ل نة الستكمال اياغتها   -

بشكلها النها ي باالشترا  مع ديوا  التأميم، واياغة مسودة قانو  اكو  االستثمار االسالمي 

 وتاميم  إلى م لر المولة . 

 

 دع  انشاء مؤثسا لضمان الودائ  

د سعى البنف المركزي  - وفق ب ت  الستراتي ية الى انشاء م سسة لجما  الودا ع التي تمثع ركنا

د لثاة المواطنيم بالا اف المصرفي ولجما  ممبراته   د مم أركا  شبكة األما  المالي، ودعما اساسيا

المودعة لمى المصارال، وتنفيةا لس ت  الستراتي ية ت  توقيع عام التأسير للشركة مع الهيئة 

  ا  بمت المصارال الحكومية والسااة ومم بمنها االجنبية 31/1/2018خ )الم سسة بتاري

  16 مصرال ت اري و)22  مصارال حكومية) 6  مصرفا مو زع  بواقع ) 44وم موعها ) 

مصرال اجنبي، ا  يكو  لهةه الشركة دور كبير في حماية الا اف المصرفي بااةد ودا ع ال مهور 

الا اف المصرفي دابع و باري العراق، وهةا االمر سيُساه    )أفراد وشركات  مما يعزز الثاة  في

في استا ا  المزيم مم الودا ع وإعادة استسمامها  في اال تما  واالستثمار بممة لالقتصاد العراقي 

 . 
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 اتثهام   ف  تطو ا األثوا  الماليا 

لة المصرفية ل ر  تعزيز وتاوية الا اف المصرفي والم سسات المالية  في ادارة السيو -

للمصارال )الت ارية واالسالمية   واالسها   في ت وير االسواق المالية )السوق النامي  في العراق  

قا  البنف ببناء هيكع متنوف لألوراق المالية السااة ب  آلجال سنة فأقع واامارها مم بالل 

 التي:  المزادات السااة بالبنف وعلى نظا  االيماف المركزي لألوراق المالية وك

البمء بإامار شهادات ايماف إسالمية كنافةة استثمارية جميمة للمصارال اإلسالمية  في ادارة  -

إامار منت ات مالية جميمة قصيرة ومتوس ة  -السيولة لمى الا اف االمصرفي، إ  ت  إعماد ب ة 

االيماف االجع مع ت يرات  في نس  العوا م سواء كانت لحواالت البنف المركزي أو لشهادات 

 اإلسالمية والتاليمية 

كما اقا  البنف دورات تمريبية للمصارال حول نظا  االيماف المركزي لألوراق المالية فيما يتعلق 

 باستسما  النظا  وبممة االقرا  النهاري للمصارال . 

ل ر  البحج والتحليع  في إمكانية استحماف منت ات مالية جميمة إلدارة السيولة وإي اد أفجع 

ت بياات لتنفية السياسية النامية مم بالل البحج  في الت ار  العالمية واألدوات المالية المتاحة ال

 وقيا  األ ر وتحليع النتا ج قا  البنف المركزي بإنشاء وحمة المنت ات المالية ال ميمة . 

 

 تطو ا البنيا الانظيميا والهيك  الانظ  م ليبنك الماكزف  

مدددع  فدددي المصدددارال قدددا  البندددف المركدددزي بإادددمار تعليمدددات نظدددا  بهدددمال دعددد  اسدددتمرارية الع

إدارة اسدددتمرارية االعمدددال  فدددي الا ددداف المصدددرفي العراقدددي وتدددمري  ل دددا  تانيدددة المعلومدددات 

 االعمدددددددددددددددال  الموليدددددددددددددددة السدددددددددددددددتمرارية  والمساطر على التعليمات وفق مت لبات المواافة

 ، استال  الت ةية الراجعة مم المصارال حول ت بيق تلف التعليمات . وتوايات

قيا  البنف بإعادة النظر بالتعليمات والجوابط الرقابية الصادرة لتتالء  مع المعايير المولية الصادرة 

   إ  امرت م برا  في االتي:  METAC  وبالتعاو  مع) IIIعم ل نة بازل للرقابة المصرفية ) 
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  الرقابي الةي يتمثع بجوابط إدارة المساطر  في المصارال التاليمية . دليع العمع 

  ( الجوابط الرقابية السااة بمعيار كفاية را  المال وفق مت لبات بازلIII .   

 (  2018  لعا  1بوابط تنظي  عمع شركات التوسط بيع وشراء العملة األجنبية رق  . 

  . بوابط أدوات التمويع االسالمي 

  التعليمات واإلجراءات الصادرة عم البنف المركزي لتنظي  النشاط المصرفي في العراق

 بجمنها )فروف المصارال األجنبية  . 

  . الجوابط التنفيةية لتنظي  عمع المصارال اإلسالمية 

 في العراقي وفق المواافة الموليةتعليمات نظا  استمرارية االعمال  في الا اف المصر  . 

 

 عمييا  البنك الماكزف تطو ا أداء 

بعم تلبية مت لبات المواافة المولية بالل العا  السابق حصع البنف المركزي العراقي على شهادة  

 LMS Certificationنظا  إدارة ال ودة في  م ال إدارة النام مم قبع جهة المنل االبري انية )

Limited( إ  يُعم المعيار المولي  (ISO9001   االكثر انتشاراد في  العال  ألنظمة إدارة ال ودة

ويساعم هةا المعيار البنف بشكع أساسي على ت وير وببط مستوى جودة إداء عمليات  في  مستلا 

 الم االت . 

  واجراء االبتبارات السااة بربط BSRSاالنتهاء مم المرحلة السااة بأعماد برنامج) 

 يانات المالية وتمقياها . المصارال مع البنف المركزي بسصوص الب

بهمال التحول التمري ي إلى مركزية الحسابات قا  البنف بإن از المرحلة األولى السااة بتوحيم 

 العمليات المحاسبية لنافةة بيع العملة . 

قا  البنف باستحماف اقسا  جميمة دابع دا رة مراقبة الصيرفة منها قس  تحليع أداء المصارال 

عبة تايي  الجمانات العاارية وشعبة تانية المعلومات  في المصارال ومراقبة المساطر وش

د ألفجع الممارسات المولية في هةا الم ال .   والم سسات المالية وفاا

 

 تعز ز واثاكمال البن  الاحايا 
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ل ر  ت وير البنية التحتية لالتصاالت المصرفية والحصول على قنوات اتصال امنة وسريعة 

ات المو وقية والتوافرية للشبكة المصرفية قا  البنف بإن از اعمال ربط والحفاظ على مستوي

المصارال بواس ة الكيبع الجو ي، إ  يعمع المشروف على انشاء شبكة اتصاالت مصرفية تعمع 

بتانية الكيبع الجو ي في البنف المركزي تربط الفروف الر يسية لكافة المصارال )الحكومية 

 جنبية  ووزارة المالية مع مواقع البنف المركزي. والسااة وفروف المصارال األ

شبكة بااة  Virtual Private Network (VPN)انتهى البنف المركزي مم تنفية مشروف 

افترابية بمواافات وأجهزة مت ورة ومستويات حماية وتشفير تعمع كانوات ربط ر يسة 

شبكة االتصاالت المصرفية  احتياطية إلسناد  لمستسممي ا ألنظمة االلكترونية وقنوات ربط 

العاملة بتانيات الكيبع الجو ي وليت  استسمامها مم قبع المشاركيم بالشبكة في حال توقا المسار 

 الر يسي لشبكة الربط المصرفية . 

لتالفي حاالت الفشع ال ز ي والتا  لألنظمة وقواعم البيانات أنتهى البنف المركزي مم ت وير البنية 

لبيانات وأنظمة قواعم البيانات وت بيااتها السااة بتش يع قواعم البيانات وأنظمة التحتية لمراكز ا

 تانية المعلومات  واالتصاالت، إ  يوفر المشروف منصة للنسخ االحتياطي والبرم يات . 
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 اهدا  اتقاصاد الكي 

 السياثا الماليا:

 اتهدا 

 الهمال االول: تصحيل هيكع االنفاق العا .

 الثاني: تنويع هيكع االيرادات العامة وزيادة حصيلة االيرادات غير النف يةالهمال 

 الهمال الثالج: معال ة الع ز الحاياي في الموازنة العامة للمولة.

 الهمال الرابع: تحسيم االدارة المالية العامة.

 الهمال السامر: رفع معمالت االدبار الساص.

 

 السياثا النقد ا:

 اتهدا :

 المحافظة على معمالت التجس  بمم حمود المرتبة العشرية الواحمة. الهمال االول:

 الهمال الثاني: المحافظة على استارار سعر ارال العملة المحلية.

االفصان والشفافية والمراقبة وارساء نظ  الحوكمة في الا اف  ادئال الثالج: تعزيز مبالهم

 المصرفي العراقي.

 الهمال الرابع: تعزيز الشمول المالي.

 الهمال السامر: العمع على بلق نشاط ا تماني محفز للنمو.

 الهمال الساد : تعزيز االحتياطي مم النام االجنبي.

 الهمال السابع: مكافحة ظاهرة غسع االموال.

الهمال الثامم: تفعيع دور البنف المركزي العراقي في تعزيز التكامع النامي والمالي بما في  لف 

 المصرفية واالستثمارية وشركات التأميم.اسواق را  المال والم سسات 

 الهمال التاسع: إعتماد تكنولوجيا المعلومات في وليات عمع البنف المركزي العراقي.
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 السياثا الاجار ا:

 اتهدا :

د.  الهمال االول: تحسيم مستوى تنافسية السلع المنت ة محليا

 الهمال الثاني: زيادة إيرادات الموازنة العامة.

 الثالج: تحايق التواز  في ميزا  الممفوعات.الهمال 

 الهمال الرابع: النهو  باإلنتاي الوطني.

 الهمال السامر: االرتااء بح   الصادرات السلعية.

 الهمال الساد : زيادة اإلنتاي الزراعي والصناعي.

 الهمال السابع: التنسيق بيم السياسات االقتصادية الكلية في العراق.

 األهدا  األنمائيا القطاعيا ليخطا 4

 : السكان والقوى العاميا 1-4

 

 اوتً: السكان

 اتهدا :

 الهمال االول: للزوجيم حق االبتيار بحرية ومس ولية عمد الوالدات أو المباعمة بينهما.

د الى إماكنه  االالية بنسبة  % مم إجمالي 100الهمال الثاني: إعادة النازحيم والمه ريم طوعيا

 نازحيم.ال

 الهمال الثالج: تحايق االستارار السكاني في الريا وفي المم  االقع نمواد.

 ثانياً: القوى العاميا

 اتهدا :

 الهمال االول: بفر معمل الب الة.

 سنوات. 5طار تس ي ي للموارد البشرية ألكثر مم الهمال الثاني: وبع إ

د   )حس  المحافظات .الهمال الثالج: إستثمار النافةة الميموغرافية مكانيا
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 ثالراً: الحك  الاشيد

 اتهدا :

 الهمال االول: تعزيز سيادة الاانو  والحم مم انتهاكات حاوق االنسا .

 الهمال الثاني: ت وير قمرات الم سسات المعنية بحاوق االنسا .

 الهمال الثالج: تحسيم ت بيق الالمركزية االدارية.

 افية والحم مم الفساد االداري والمالي.الها الرابع: تحسيم درجة النزاهة والشف

 الهمال السامر: تحسيم اداء ال هاز االداري بشكع كفوء وفاعع.

 الهمال الساد : بما  مشاركة عامة فاعلة في عملية انع الارار.

 الهمال السابع: اعتماد منظومة الحوكمة االلكترونية كبميع لنمط اإلدارة الحالية.

 

  ا بيئا األعمال واتثارماروالخا  وتطرابعاً: تفعي  دور القطاع 

 اتهدا :

 الهمال االول: زيادة نسبة مساهمة الا اف الساص.

 الهمال الثاني: تحسيم بيئة األعمال واالستثمار.

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

والتنمية ، وتااس   الهمال الرابع: التأسير لمشاركة حاياية للا اف الساص في عملية اعادة االعمار

 األعباء والمنافع المترتبة عليها.

 الهمال السامر: إعادة هيكلة الشركات العامة.

 الهمال الساد : حوكمة الا اف الساص.

 

 خامساً: إعمار وتنميا المحافظا  ما بعد اتزما

 اتهدا :

ومت لبات االستارار الهمال االول: اعتماد نظا  اداري ومالي كفوء مست ي  الحتياجات التعافي 

 الم تمعي وبناء السال  المستما .
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 الهمال الثاني: اعادة تأهيع البنى التحتية بت  ية كلية ومكانية شاملة.

الهمال الثالج: اعادة احياء االنش ة االقتصادية الا اعية واالست الل االمثع للفرص التنموية 

 المتاحة.

 ا مم مساطر االنتكا .الهمال الرابع: تاوية المنعة البشرية وحمايته

 

 ثادثاً: تخفيف الفقا

 اتهدا :

 الهمال االول: دبع اعلى ومستما  مم العمع للفاراء.

 الهمال الثاني: تحسيم الوبع الصحي.

 الهمال الثالج: تحسيم تعلي  الفاراء.

 الهمال الرابع: سكم مال   وبيئة مست يبة للتحميات.

 للفاراء.الهمال السامر: حماية إجتماعية فعالة 

الهمال الساد : تمكيم وتعزيز االدماي االجتماعي واالقتصادي والسياسي للنازحيم والعا ميم في 

 المناطق المحررة.

 

 قطاع الزراعا والموارد المائيا

 اتهدا :

ال ير )الهمال االول: زيادة نسبة مساهمة الا اف الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي لألنش ة 

. وتحايق نمو في الا اف الزراعي في سنة 2022% عا  5.2الى  2015عا  % ا4.5نف ية  مم 

 %.8.4الهمال يصع الى 

 الهمال الثاني: تحايق أمم غةا ي مستما .

الهمال الثالج: تأميم ال ل  السنوي على المياه لالستسمامات المستمامة في الم االت )الزراعية، 

 500الصناعية، البلمية  وبما يحاق التواز  الما ي مع امكانية بفر ال ل  السنوي على المياه 

د. 3مليو     سنويا

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


 

   www.investpromo.gov.iq|  nic 

investpromo.gov.iq@Info           

      info@nici.gov.iq 
 

 

2021-2020الخارطة االستثمارية  32  

 الهمال الرابع: العمع على توفير موارد ما ية مستمامة.

 والصناعا  الاحو يياقطاع الطاقا 

 اوتً: قطاع النفط والغاز

 اتهدا :

د. (6.5)الهمال االول: زيادة ال اقة االنتاجية للنفط السا  للواول الى   مليو  برميع يوميا

د. (5.25)الهمال الثاني: زيادة الامرة التصميرية للنفط السا  الى   مليو  برميع يوميا

 ط السا  في مستودعات التصمير.الهمال الثالج: رفع ال اقة السزنية للنف

د. مكع  قياسي  مقليو  م (3500)الهمال الرابع: رفع انتاي ال از ال بيعي للواول الى   يوميا

 الهمال السامر: تعزيز االحتياطات المثبتة مم ال از.

الهمال الساد : تحايق االكتفاء الةاتي وتصمير المشتاات بزيادة طاقات التصفية للواول الى 

د. الا (900)  برميع يوميا

 متر مكع . 2267الهمال السابع: تعزيز ال اقة السزنية للمنت ات النف ية لتأميم بزيم يصع الى 

الهمال الثامم: المحافظة على البيئة مم التلوف ومعال ة المشاكع البيئية الناجمة عم نشاط النفط 

 .CO2وال از للمنشأت الاا مة وتاليع أنبعا ات 

 

 اءثانياً: قطاع الكهاب

 اتهدا :

 ميكا واط. (20869)الهمال االول: زيادة ال اقة االنتاجية في المنظومة الكهربا ية لتصع الى 

 كيلوواط.ساعة. (4041)الهمال الثاني: زيادة حصة الفرد مم ال اقة الكهرباء للواول الى 

 الهمال الثالج: تحسيم كفاءة المنظومة الكهربا ية.

السممات الماممة للمستهلكيم بأانافه  )منزلي، حكومي، اناعي، الهمال الرابع: تحسيم نوعية 

 زراعي، ت اري .

% 7الهمال السامر: ترشيم استهال  ال اقة الكهربا ية لالستسمامات المستلفة وبفجها بمعمل 

د.  سنويا

 .(Co2)از غلكهرباء مم بالل تسفير انبعا ات الهمال الساد : تحسيم األ ر البيئي لنشاط ا

 بع: تعزيز دور الا اف الساص في ادارة ق اعي االنتاي وتوزيع ال اقة.الهمال السا

 الهمال الثامم: تعزيز حوكمة ق اف وم سسات الكهرباء.

 

 ثالراً: الصناعا  الاحو ييا واتثاخااجيا )عدا النفط(

 اتهدا :

المحلي الهمال االول: زيادة مساهمة الصناعات التحويلية واالستسراجية غير النف ية في الناتج 

 عم سنة االسا .%  40االجمالي بنسبة 

الهمال الثاني: العمع على إي اد مصادر أبرى لتمويع مشاريع الا اف العا  واقتصار تمويع 

 الموازنة االستثمارية للمشاريع االستراتي ية فاط.

راتي ية الهمال الثالج: تفعيع االستراتي يات  ات الصلة بهةا الا اف وتحميثها وفق المست مات االست

 ووليات التنفية. 2030الصناعية في العراق ل اية عا  

د في المناطق المحررة لما تحوي  مم  الهمال الرابع: دع  الصناعات االستراتي ية المهمة وبصواا

  روات معمنية وغاز طبيعي والةي يعتبر حافز ر يسي لتش يع هةه الصناعات.

الصناعات التحويلية والا اعات االبرى وادبال الهمال السامر: تحايق تشابف ق اعي بيم ق اف 

 الا اف الساص بمم هةا التشابف مم بالل أست الل االمكانات المتاحة للا اف الساص.
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الهمال الساد : تنشيط عمليات المسل ال يولوجي مم أجع وبع بارطة متكاملة للموارد المعمنية 

 للبلم مم أجع تحويلها الى فرص استثمارية.

 

 النق  واتتصات  والخزن : قطاع 4-4

 اوتً: قطاع النق 

 نشاط الموانئ

 االهماال:

د. 23الهمال االول: رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها المالحية لتصبل   مليو  طم سنويا

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

 الساص في تنفية وتش يع السممات المرفئية.الهمال الثالج: تعزيز مشاركة الا اف 

 نشاط الناع البحري

 االهماال:

 الهمال االول: تعزيز دور الناقع الوطني البحري في تأميم ت ارة العراق.

 الهمال الثاني: دع  دور الا اف الساص في م ال الناع البحري.

 

 نشاط النق  الجوف

 األهدا :

اقع الوطني عبر شراكة عالمية بكفاءة أقتصادية في الهمال االول: تحسيم أداء وت وير دور الن

 م ال الناع ال وي.

 الهمال الثاني. دع  دور الا اف الساص في م ال الناع ال وي.

 

 نشاط نق  الاكا 

 اتهدا :

 الهمال االول: تحسيم كفاءة أداء نشاط الناع.

 الهمال الثاني: ت وير دور الا اف الساص في ق اف الناع.

 تعزيز دور الناع العا  ودعم  عبر شراكات إدارية وتش يلية بكفاءة إقتصادية.الهمال الثالج: 

 

 نشاط النق  الباف ليبضائ  بالشاحنا 

 اتهدا :

الهمال االول: تعزيز دور الا اف الساص في تنفية ب ة الناع الشامع على الممى البعيم والاري  

 وتفعيع المشاركة الحاياية ل  مع الا اف العا .

 لثاني: االنجما  التفاقيات الناع المولية وتفعيع االتفاقيات السااة بمول ال وار.الهمال ا

 

 نشاط السكك الحد دة

 اتهدا :

 الهمال االول: تحميج منظومة السكف الحميمية وت ويرها ورفع طاقاتها التش يلية.

 الهمال الثاني: االرتااء بمستوى تامي  السممة في هةا النشاط

 تعزيز موقع العراق ال  رافي كحلاة ربط بيم الشرق وال ر .الهمال الثالج: 

 الهمال الرابع: تعزيز دور الا اف الساص واالستثمار االجنبي.
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 نشاط الطا  والجسور

 اتهدا :

 الهمال االول: زيادة اطوال شبكة ال رق البرية بكافة تفاايلها وتفرعاتها.

 ال رق البرية.الهمال الثاني: بناء نظا  ايانة حميج لكامع شبكة 

 الهمال الثالج: تنفية نظا  السي رة المرورية بصورة متكاملة ودقياة.

 

 ثانياً: قطاع اتتصات 

 اتهدا :

 الهمال االول: رفع مساهمة ق اف االتصاالت في الناتج المحلي االجمالي.

 الهمال الثاني: تلبية ال ل  على السممات بأسعار ونوعيات تنافسية.

 كبة الت ور السريع لا اف االتصاالت والمعلوماتية.الهمال الثالج: موا

 الهمال الرابع: الواول الى ال ميع.

د. د ومعلوماتيا  الهمال السامر: جعع بيئة االتصاالت ومنة احيا

 

 ثالراً: قطاع الخزن

 اتهدا :

 الهمال االول: تأميم بزيم إستراتي ي مم المحاايع االساسية.

 في إدارة وايانة وتش يع السايلوات. الهمال الثاني: مساهمة الا اف الساص

 

 قطاع المبان  والخدما 

 اتهدا 

الهمال االول: ان از المشاريع السكنية قيم التنفية او المتوقفة )وبجمنها االستثمارية  والتي تامر 

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

د لل رق والتانيات الحميثة المستسممة  (100)الهمال الثاني: تأميم  ألا وحمة سكنية على ا  تنفة وفاا

في انشاء الوحمات السكنية مم اجع المساهمة في سم جزء مم الع ز السكني المتحاق في جميع 

المحافظات وبجمنها المحافظات التي تعربت للممار جراء العمليات االرهابية والعمليات 

 العسكرية.

الا وحمة سكنية مناسبة لمت لبات تأميم عودة العوا ع النازحة جراء  (100)نشاء الهمال الثالج: ا

د لو ياة االطار العا  للس ة  العمليات االرهابية والعمليات العسكرية والعشوا يات والمت اوزيم وفاا

 الوطنية إلعادة االعمار والتنمية للمحافظات المتجررة جراء العمليات اإلرهابية والحربية لعا 

2017. 

% مم التمويع العااري مم استثمارات الااف الساص الالز  لت  ية الع ز 50الهمال الرابع: توفير 

السكني بناءاد على دراسات جموى اقتصادية للمشاريع معززة بتصامي  مهمة وفق تانية نمةجة 

 .Building Information Modeling (BIM)معلومات المباني 
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 الماء والصا  الصح 

 اوتً: ميا  الشا 

 اتهدا 

الهمال االول: بما  ت هيز الماء الصالل للشر  وفق المواافات العالمية والواول الى حصة 

لتر  / يو  للشسص  250استهال  الفرد مم الماء الصافي بما يال   النمو السكاني وبما ال ياع عم 

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

 الهمال الثاني: تحسيم نوعية الماء الصالل للشر .

 % مم سنة االسا .10الهمال الثالج: تاليع الجا عات بما ال ياع عم 

 

 ثانياً: الصا  الصح 

 اتهدا :

 % في المحافظات.72.66% في ب ماد و 97الهمال االول: زيادة نسبة المسموميم الى 

  ة الى النهر م اباة للمواافات الاياسية.الهمال الثاني: طرن مياه معال

 

 الرقافا والسياحا واتثار

 اوتً: الرقافا

 اتهدا :

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

 الهمال الثاني: استنها  الثاافة العراقية الراينة ونشرها في الم تمع.

 في النشاط الثاافي.الهمال الثالج: تعزيز االستثمار 

 

 ثانياً: السياحا واتثار

 اتهدا :

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

 التاريسي واحياء المعال  األ ارية.-الهمال الثاني: الحفاظ على األرف الحجاري

 الهمال الثالج: تعزيز دور الا اف الساص في االستثمار السياحي.

 

 الانميا المكانيا

 اتهدا :

 الهمال االول: الحم مم  نا ية التنمية المكانية ، وتاليع التفاوت التنموي بيم المحافظات.

 الهمال الثاني: تعزيز البنية الريفية.

 الهمال الثالج: تحسيم ترات  النظا  الحجري والت ميم الحجري لمراكز المم .

 وتنظي  المم .الهمال الرابع: تفعيع االدارة الحجرية 

الهمال السامر: تكامع أنظمة الناع المستلفة )تحسيم نظا  الناع بيم المحافظات وت وير الناع 

 الحجري .

 الهمال الساد : تعزيز الالمركزية وناع الصالحيات والمشاركة في إدارة التنمية بيم المحافظات.

 

 الانميا البشا ا واتجاماعيا
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 اوتً: الاابيا والاعيي 

  :اتهدا

 التعلي  قبع ال امعي -اوالد 

 الهمال االول:

 زيادة نس  االلتحاق وكما يأتي:

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

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

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

 %.45زيادة نسبة االلتحاق الصافي في االعمادية الى 

 %.7زيادة نسبة االلتحاق في التعلي  المهني الى 

 %.20زيادة اسها  التعلي  االهلي في توفير فرص التعلي  العا  والعالي وبما ال ياع عم 

لتالمية وال لبة الهمال الثاني: توفير االبنية والمستلزمات الالزمة الستيعا  االعماد المستهمفة مم ا

 بالل ممة الس ة.

 الهمال الثالج: تحسيم كفاءة النظا  التعليمي.

 الهمال الرابع: توفير السممات والمستلزمات التربوية لسلق بيئة ممرسية جةابة.

 الهمال السامر: ت وير التانيات التربوية في تحميج المناهج المراسية.

 المهني.الهمال الساد : تعزيز المور التنموي للتعلي  

 الهمال السابع: ت وير في استسما  الحوكمة اإلدارية في الممار .

 الهمال الثامم: ت وير االرشاد التربوي واالجتماعي والرعاية الصحية.

 الهمال التاسع: ت وير أسالي  االبتبارات والتاوي  المعتممة.

 الهمال العاشر: دع  مشاريع محو االمية.

 للم سسات التربوية التي تجررت مم االرها . الهمال الحادي عشر: اعادة الحياة

 الهمال الثاني عشر: تعزيز التماسف والاي  االي ابية في التعلي .

 

 ً  الاعيي  الجامع  -ثانيا

 الهمال الثالج عشر: تحسيم التصنيا المولي لل امعات العراقية.

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

 مر عشر: تعزيز الشراكة مع الا اف الساص.الهمال السا

 الهمال الساد  عشر: إعادة اعمار وتأهيع ال امعات في المناطق المحررة.

 

 اً: الصحالرثا

 اتهدا :

 الهمال االول: تحسيم وتحميج النظا  الصحي.

 الهمال الثاني: تحسيم نظا  الوقاية الصحية.

 الهمال الثالج: ت وير إدارة المعلومات الصحية.

 الهمال الرابع: تحسيم وليات تامي  السممات الصحية.

 الهمال السامر: ت بيق الحوكمة اإلدارية في الا اف الصحي.

 الهمال الساد : بفر معمالت االمرا  االنتاالية وغير االنتاالية.

 الهمال السابع: اعادة اعمار وتأهيع الم سسات الصحية في المناطق المتجررة مم االرها .

 : تعظي  الموارد المالية والنهو  بأقتصاديات الصحة.الهمال الثامم
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 ً  : الماأةرابعا

 اتهدا :

د. د ومعرفيا  الهمال االول: تمكيم المرأة علميا

د.  الهمال الثاني: تمكيم المرأة اقتصاديا

د.  الهمال الثالج: تمكيم المرأة احيا

 اإلرهابية.الهمال الرابع: تمكيم المرأة في المناطق المتجررة مم االعمال 

 الهمال السامر: توسيع مشاركة المرأة في الا اف الساص.

 ً  : الشبا خامسا

 اتهدا :

 الهمال االول: االلتزا  بتنفية السياسات والس ط واالستراتي يات الوطنية  ات الصلة بالشبا .

 الهمال الثاني: توفير بيئة ممّكنة للشبا .

 

 الانميا اتجاماعيا ثادثاً:

 

 اتهدا :

 االول: بفر نسبة األشساص  وي اإلعاقة واالحتياي الساص. الهمال

 

الهمال الثاني: تحسيم مستوى السممات الم سسية لتمكيم األشساص  وي اإلعاقة واالحتياي 

 الساص.

 

الهمال الثالج: رفع الوعي والمشاركة الم تمعية بتعلي   وي االعاقة واالحتياي الساص في 

 الممار  االبتما ية والثانوية.

 الهمال الرابع: بفر معمل عمالة األطفال.

 الهمال السامر: بفر حاالت العنا بم األطفال.

 الهمال الساد : بفر معمالت جنون اإلحماف.

 الهمال السابع: بفر مستويات اإلدما  على المسمرات والمسكرات والتمبيم.

 الهمال الثامم: بفر نسبة الزواي المبكر لإلناف.

 التحتية وأدماي الفئات الهشة في المناطق المتجررة مم االرها . الهمال التاسع: تأهيع البنى

 الهمال العاشر: تحسيم جودة نوعية الحياة.

 

 اتثاداما البيئيا 

 اتهدا :

 الهد  اتول: ضمان الاوافا واإلدارة ليميا  والصا  الصح    و شم :

 .حماية نوعية المياه وتحسينها 

  السا لة.ت وير منظومة أدارة المسلفات 

 .المحافظة على البيئة البحرية والساحلية 

 .الحم مم التلوف النف ي 

 .مشاريع حصاد المياه 

 .االستفادة الممنه ة مم المياه ال وفية 
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 الهمال الثاني: التصمي لتلوف الهواء وأ اره ، ويشمع:

 . حماية نوعية الهواء وتحسين 

 .السي رة على التلوف النف ي 

  الكهرباء.مشاريع الحم مم تلوف 

 .ت وير منظومة إدارة المسلفات 

 .ت وير وحمات ال اقة والبيئة 

 .الحم مم التلوف اإلشعاعي 

 .اإلدارة المتكاملة للمواد الس رة 

 .اإلطار الم سسي والتشريعات 

 

 

الهمال الثالج: حماية النظ  األيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استسمامها على نحو مستما  ، 

 ويشمع:

 تمهور األرابي ومكافحة التصحر. الحم مم 

 .المحافظة على التنوف اإلحيا ي 

 .ت ور استسما  المواد البميلة في الزراعة واالت اه نحو الزراعة النظيفة 

 

 

 الهمال الرابع: التصمي لت ير المناخ وأ اره

 . حماية نوعية الهواء وتحسين 

 .ت وير منظومة ادارة المسلفات 

 .الحم مم التلوف االشعاعي 

 رة.سالمتكاملة للمواد ال االدارة  

 .االطار الم سسي والتشريعات 

 .اجراءات التسفيا مم الت يرات المنابية والتكيا معها 
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 قطاع السكان وقوة العم 
  يتمتددددع العددددراق بالعميددددم مددددم الثددددروات والمددددوارد ومنهددددا المددددورد البشددددري حيددددج ا  العددددراق غنددددي

  سدددنة يعدددم م تمعدددا  يافعدددا  20بعمدددر متوسدددط اقدددع مدددم )بدددالمورد البشدددري فدددالم تمع الدددةي يتمتدددع 
  سدددنة وإ ا بلددد  29-20فيمدددا يعدددم الم تمدددع  ا العمدددر المتوسدددط ا ا كدددا  متوسدددط العمدددر يادددع بددديم )

   سنة واكبر يعتبر م تمعا كهال .3.9المتوسط )
 وتشدددير التادددميرات المتاحدددة الدددى ا  متوسدددط العمدددر ي عدددع الم تمدددع العراقدددي م تمعا يافعا ليصدددبل 

والسدددنوات الاادمدددة م تمعدددا  و عمدددر متوسدددط نتي دددة زيدددادة نسدددبة السدددكا  فدددي  2015مدددا بعدددم عدددا  
عمدددر الشدددبا  وبالتدددالي فدددأ  العدددراق غندددي بدددالمورد البشدددري علدددى نحدددو اسدددتثنا ي فالسدددكا  اغلدددبه  

 في سم العمع مما ي عل  يملف قوة بشرية ها لة .
 سدددددنويا وحسددددد   %3ندددددم حدددددمود حاادددددت اسدددددتارارا ع ةحدددددافظ معدددددمل النمدددددو السدددددكاني علدددددى نسدددددب

 .2017االحصاءات المتاحة حتى عا  
   عددددا   40الددددى  2009% عددددا   41سددددنة مددددم  15انسفجددددت نسددددبة الفئددددة العمريددددة اقددددع مددددم %

الدددددى  2009% عدددددا   56سدددددنة مدددددم  64-15، فدددددي حددددديم ازدادت نسدددددبة الفئدددددة العمريدددددة   2012
 ، مما يعني تزايم الاوة المافعة في االقتصاد.  2012عا   56.9%

   د   24-15بل دددت نسدددبة فئدددة الشدددبا ارتفعدددت  2009عدددا   %20سدددنة )وهدددي الفئدددة المعرفدددة دوليدددا
ممددددا يت لدددد  سياسددددات تنمويددددة هادفددددة لتحسدددديم فددددرص العمددددع والددددتعل   2013عددددا   %20.2الددددى 

 للشبا  .
   مدددم اجمدددالي السدددكا  ، فدددي حددديم لددد   %69ارتفددداف نسدددبة السدددكا  فدددي المنددداطق الحجدددرية لتبلددد

 . 2017 حس  احصا ية عا   %31لسكا  الريا سوى  ةورتشكع النسبة المةك

 

 (13)جدول رق  

2019 سقاطات السكان حسب المحافظات والبيئة لسنةأ  
 ت المحافظة المجموع

 1 نينوى 3828197
 2 كركول 1639953
 3 ديالى 1680328
 4 االنبار 1818318
 5 بغداد 8340711
 6 بابل 2119403
 7 كرب ء 1250806
 8 واسط 1415034
 9 ص ز الدين 1637232
 10 النجف 1510338
 11 القادسية 1325031
 12 المثنى 835797

 13  ي قار 2150338
 14 ميسان 1141966
 15 البصرة 2985073

محافظة 15مجموع  33678525  
 محافظات اقليم كردستان

 16 اربيل 1903608
 17 دهول 1326562
 18 السليمانية 2219194
  مجموع محافظات االقليم 5449364

  المجموع الكلي لسكان العراق 39127889
المجموعا اتحصائيا / وزارة الاخطيط / الجهاز الماكزف لالحصاءكاا  المصدر:  
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 جمهورية العراق     

 رئاسة مجلس الوزراء

 الهيئة الوطنية لالستثمار
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 :المستثمر عزيزي

حظييا ستثيير باه مامربييار  ن قيي  لييو ة ييت سدية لييع ستاياادييع قميي    قسثيي اا لييو ة ييت 

سدهقئع سد ط قع دالثر باه قنذدك مقئيا  ستثير باه  يا سدبيا ظيا  ًظي سو داي قه ستثاثيا 

سدبيي سها ستةر يياادع  ماد يي ه  سدييذي داه يي   ييا  باقييع سدر بقييع ستةر يياادع  مهيي  لييا سا ييب  

سن سدر  يق  ميقو ستثير باهس  سدبفرافيع  يا ستةر ياا سدي ط ا دي اي  ًاسد   قع ، قدق  قج 

سديين ًريياات كس  نفييار  سن يي  لييو  يي ر سدر  ييق  سق ايي ر ستثيير باه داقيي سهس  سدف ادييع اقن 

 ثي سر سدية لقيع ل هيا سق ستثير باه م ي ه  ل ا ي   افطقط . قاه  سد ي سلت ستثير باهدع

سحيي ا ساقس  سد قاثييع ستةر يياادع سدةاقييع دا قدييع تجييت ا يي دا  باقييع سد بيي  ستةر ييااي 

 ضال"  و سن    قايقق  ستم سف ستثاثقع دا قدع  ا م ار سدر بقع ستةر اادع سدبر سزًع ،

سثييادقا سدهبييت سدرفطقطييا سدرييا  سدهالةييع مييقو ستثيير باهس  قسد بيي  ستةر ييااي دهيي  سحيي ا

دبةييو لييو االدهييا له  ييع ا جهييا  ستةر يياا قل ييق ا  سدر ب دييع قا ييفق  سدقطا ييا  

و دبهي ت  سد بي  مبيا  ستثاثقع سدبي نع دا ب  دةا در  ن دابفطط س اا  ستثر باهس  ق قيا

 قهر يي   ،ديقيي  سدهيي ف سدييذي د ييهن سدقيي  سدبفطييط  ييا قتييا سد يير ساق قا  سدب ييرق اقع

ر باه لييي ر داطاةييا  ستًراجقييع سد  ديي   سديين جاًييا سديفيياا  ايين سدطاةييا  سدقاابييع ستثيي

 زداا  ستثر باه ا اي سدن زداا  ةي ه  سدب ربيا  اين سثيراالم سدبي سها ستةر ياادع  قي  

سدب رااع قزداا  ة هاي   اين سثيرف سر سدبهياهس  سدف قيع قاط قي  سدف ي ن س ًراجقيع سدي د يع 

قاقاقت نافع ستًراج دا صي م سدين اهجيع  ادقيع ليو سدر يا    يا  قاي قو ً  قع سدب ر ا 

قةي  وقدي  سدهقئييع سد ط قيع دالثير باه قمقئييا  ستثير باه  ييا  ستثي س  سدبياقيع قسدهادبقييع.

و ن ق س  ا ايقق  ستً ازس  م   ع   سدظ قف سد سم ع قة  اطي  سدهقئيسدبيا ظا  سمربالا

سدبهي م  2006( د ي ع 13ا مادقياً ن هةي   دالثر باه اطي س  لهبيع ل يذ اسثق يه عسد ط ق

 ييا ل ييام سد هيي ع م سةييا سدر بقييع  ييا سد ايي  قستًفريياا  ايين سدهيياد  سدفيياهجا لييو اييالم 

 عستج  قيييس  سدبياقيييع ققلياقدرهيييا جيييذث ستثييير باه دالثييير باهس   يييا سدهييي س سدرييي قدت 

م قري   ما ر اهه لي ر سثاثيا  يا ا بقيع ستةر ياا سده سةيا قسحي سر ااققي س  مقةقايع  يا

قاة دو ةا    ليو سدبها ليا  درةي ن اديقالو داب ير ب ،  نبيا سن داهقئيع سدي قه سد ديااي  يا 

قسد يي قس  ا يي  سدقطيياخ سدفيياا  ايين سدب يير ا سدبياييا قسديي قدا لييو اييالم قه  سدهبييت 

سدن ا   سدقطاخ سدفياا قثي ت سد هي ع م سةهي   عسدهاا  سد سااقع قسدفاهجقع قسدب اب س 

، نبيا  عقسد ي نا  سدهادبقي عسد قدق   سنا  اقدق  لا   ف سدر اهقا  قه  دا ا م  ا  

سن سدهقئييع ديي  اةرييو ماديي قه س يياله سًبييا د ييس  سديين اهسثييع سثيي اث سدراةيي   ييا سدب يياهدا 

ستثر باهدع  قاهزدز   ا ًب ما ديذس سدر يس  سدين ا  يا اهي دت  ي   ا ي دها  ل هيا كس  

 قيي  ل ا يي   ماتثيير باه ست سن  عالةييسها يياط ل ا يي  مادهبييت ستثيير باهي قل هييا لييا ديي   



و لا سدف ا ستثير باهد و ليو سدهقئيع سد ط قيع دالثير باه ميسن عمره دا  ثقي و ً  ا ، قسدباًيا

 اييين سد هييي ع مييياد سةا   ديييو اةييي ن ةيييااه عسدب سزًيييا  ستثييير باهدع  دا هيييا  سدية لقييي

ث ثيي ل  د ييذستةر ييااي دا ايي  ليياد  اةييو م ييار  ثيير ساق ق  قستيييع تييبو اطيي س  ل 

ن سدهقئع سد ط قع دالثر باه قسثر ااسو دب ياهدهها ستثير باهدع سدريا  سستثر باهس  سألج  قع 

و ااايي   ييا سدرزسلييا   ق ديي ا يير جا اهيياقن جبقييا سد هييا   عثييقر  مقييان افاصييقاها تحقييا

سدية لقع تً اا ل اهدهها ستثر باهدع ، قسن اهالت سدهقئع سدبه ا لا جبقا سد ها  مي  

سدذي   ا ن اه سدب ر ب دو  اين سدي ا م سدين ثي   ستثير باهس  سده سةيا حقي  قجي ا 

سصي سه اسا   سد ا ذ  سد سح   سدرا اق ر ا لااها سدن جبقا سدب ر ب دو ،  ضالو  و ثي  ع 

ليييط سًظيياه  عسدالزلييع دب يياهدهه  ، جهييت لييو سدهقئيي عب دو قسدهبادييثييبا  اايي م سدب يير 

 يا سدرهاليت  عن اه هجام ست بام قسد  نا  ستثر باهدع لو ايالم ليا دب ي ه ليو  يفا ق

  ا ستً از قلرامهع دبرطا ااه .      عقث  

دي دع قس رباا دق   ه  ستةر اا سده سةا اي ت  لهبع  ان ط د  ستًفراا قس

ة ا سده ع قسدطاا نآدقا  سثاثقع  ا سدهالةا  ستةر اادع ماد ةت سدذي د هت  باقع 

ستً لاج  ا سدب ظ لع ستةر اادع سد قدقع قمذس جزر لو  ا فر ا ستةر اادع سد  د   

قسدرا ثامب  م ةت سد اما  ا ايقق  ًب  لاب س  ا سده د  لو سدب   س  ستةر اادع 

سدن ون ستةر اا سده سةا ثقة ن لو مقو ستةر ااس  ستن   ًب س  ا سدهاد    سدرا س اه

 سدقاالع .    س االم سد

دق  حق  سده س   ان سد هق  ستةر ااي جباع لو سدرط هس  ستد امقع  ان ل ا 

سد   س  سدباتقع  ان سد    لو سدري دا  ستةر اادع قل ها سًففاع سثهاه سد فط 

 باه قس اا  تسدي ث  ان ا ظقبا  ستهمامقع ق  ع سدقاً ن قس اا  س ادبقا قنافع 

سد ازحقو ،  ق  ً ي  سدية لع سده سةقع  ا قتا ثقاثع نف ر  دض ط سدرضف  قت ط 

ستًفا  سدية لا قمقةاع سدب اهف سدية لقع در سنا اط هس  سدهبت سدب   ا  ا 

ستحرقاطقع لا ص  ق  سد ق   سدهاد  ، نذدك سً ز سده س  ل ب  ع ثقاثا  سدر اق ا 

 سد قدا قسدر ةقا  ان سده د  لو ستافاةقا  سد قدقع .

دففن  ان سح  لا دبراز م  سده س  لو ل سها م  دع قلاادع ًه م  اقها  قت

ن ق س  ا ايقق  سدر بقع  ا سده س  ، نذدك ا س   سده د  لو سدف ا ستثر باهدع ل ز ع 

 باهدع لفرافع سمبها ستثر باه سدب ا   وق سد  سنا  سثر مسًباط ان لفراو سدقطا ا  

 ستثر باهدع لا سد  نا  سدهالع سدببا نع دا قدع.



 
 

مييييييذس سدر يييييي خ  ييييييا ستةر يييييياا دييييييااا لييييييو اييييييالم سدب يييييياهس  قسد قاثييييييا  سن 

سدر بقيييع  ستثييير ساق قع سدريييا قتيييه  درطييي د  سدقطييياخ سدفييياا تيييبو ا جهيييا  اطيييع

 :قل ها  2022-2018 سد ط قع

  سد هت ستةر ااي سدبهرب   ان اقه ةقااي داقطاخ سدفاا  ا نا ع ستً طع اهزدز

 ستةر اادع قستجربا قع .

   ه ا ل ر ا سدق ه  سدر ا  قع داقطاخ سدفاا قاي قو نفارا  ستًراجقع

 قسدر  د دع 

   زداا  سدطاا قا ثقا سد    سدبياقع مه ف سثرقهاث ستًراج سدبياا قاف ق

  د  .جزر ل      سع سدر 

 .  سد اا مقئع سةر اادع ناقع ل رق   لهزز  دا ب 

 . صالا سد ظار سدض د ا قسدةب نا در  قط س ج سرس  قاي قو مقئع ستثر باه  

 . اسثق  سدب اط  سدي   سد  ا قع قستثر باهدع قسدب ن ستةر اادع 

 . قتا ح س ز د ذث هوس سدبام ستج  ا 

  دري م سدفاا قسدقطاخ سدهار قمبا دضبو ساي د  قا زدا ستاقسه لامقو سدقطاخ

 . سدر هد ا سدن سةر اا سد   

   قسدف لا  ستثاثقع لو سقد دا   ن سدريرقعثقاثع سثر باهدع ا هت لو ةطاخ سد

( قلبا د     ا اقع سدط   قسد   ه....سدبار،  سم س ها س ثر ساق قع  سدةه مار،

   ا سدن سده س  .ستثر باه سدفاا قدهزز لو اا م ستثر باه ستج

  )ثقاثع لادقع اس بع لو سدب اهف ستار اصقع  ص ا ا، زهس ا،  قاهي

 قسدب ث ا  سدبادقع سدية لقع سألا ا دا ع ا   ل  و سدب ا  ع.  
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 دـــــتمهي      

  العداا  جمهور ددا فد  لالثددارمار الوطنيدا الهيئددا قبد  مدد  الخارطددا اتثدارمار ا أعدد 

 العداا  فد  المااحدا اتثدارمار ا الفدا  عد  تفصديي  عدا  تقدد   الد  تهدد  والاد 

 .الحكوميا اتتحاد ا ذا  العالقا والوزارا المحافظا   مساوى عي 

والمنددا   اتثددارمار عدد  تفاصددي  تعطدد  العدداا  إلدد  المسددارما دليدد  مدد  الوثيقددا هدد      

 أو المعيومددا  مدد  ليمز دددو الائيسدديا  السددفا ومعيومددا  اتثددارمارف فدد  العدداا 

 : عي  بنا باتتصال الاادد عدم  اج  المساعدة

 

  info@investpromo.gov.iq   اتلكااون  البا د

 info@nici.gov.iq 
 

  خالل م  او

 

 www.investpromo.gov.iq اتلكااون  ليهيئا الموق 
 

  

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
mailto:info@nici.gov.iq
mailto:info@investpromo.gov.iq
mailto:info@nici.gov.iq
http://www.investpromo.gov.iq/
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 ؟ العاا  ف  باتثارمار مها  أنت ه 
 االستثمار اجازة على الحصول كيفية أو العراق في االستثمار ص فر حول العامة للمعلومات

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

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

info@investpromo.gov.iq                     الهيئا الوطنيا لالثارمار        
            

 

 البا د اتلكااون  واتقسام الدوائا
 oss@ nici.gov.iq  الواحدةاة الناف ة ـدائ

 economic@ nici.gov.iq اد اـاة اتقاصـالدائ

 management@ nici.gov.iq الدائاة اتدار ا والماليا

  Legal.dept@ nici.gov.iq  انونياـدائاة القــال

 prd@ nici.gov.iq دائاة العالقا  واتعالم

promotion@ nici.gov.iq 

media@ nici.gov.iq 

 cwp@ nici.gov.iq قس  تنسيق المحافظا 

 القس  الفن 

 

projects@ nici.gov.iq  

 it@ nici.gov.iq تكنولوجيا المعيوما  قس 

           

 ghttp://www.kurdistaninvestment.or هيئا اثارمار اقيي  كادثاان
 هيئا  اتثارمار ف  المحافظا ق  اتلكااونيا لاالمو

 اتلكااون  ق والم الهيئا

بغداد محافظا هيئا اثارمار  http://www.baghdadic.gov.iq     

 محافظا د ال  هيئا اثارمار

 

http://investdiyala.com 

 http://investsalahaddin.org محافظا صالح الد   هيئا اثارمار

 محافظا كاكوك هيئا اثارمار

 

http://www.investkirkuk.com 

 http://www.mosulinvestment.org محافظا نينوى هيئا اثارمار

 http://www.anbarinvest.net محافظا اتنبار هيئا اثارمار

 http://www.wasitic.gov.iq محافظا واثط هيئا اثارمار

 محافظا كابالء المقدثا اثارمارهيئا 

 

http://www.krinves.com 

 محافظا باب  هيئا اثارمار

 

http://www.bic.gov.iq 

   http://www.investnajaf.net محافظا النجف اتشا  هيئا اثارمار

 http://www.thiqarinvest.gov.iq محافظا ذف قار هيئا اثارمار

 http://www.miciq.com محافظا ميسان هيئا اثارمار

 محافظا المرن  هيئا اثارمار

 

http://www.miciraq.org 

 http://investdiw.gov.iq محافظا الد وانيا هيئا اثارمار

 http://www.investbasrah.com محافظا البصاة هيئا اثارمار

 

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
mailto:info@nici.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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  العاا ؟ ف  تسارما لماذا

يتسدددددددد  العددددددددراق بوجددددددددود ماومددددددددات داعمددددددددة لعمليددددددددة اسددددددددتا ا  ر و  االمددددددددوال 

د لتدددوافر المدددوارد ال بيعيدددة كدددالنفط وال ددداز والمدددوارد  واالسدددتثمارات الدددى الدددمابع و لدددف تبعدددا

والموقدددع  البشدددرية واالرابدددي بمستلدددا اسدددتسماماتها فجدددالد عدددم كبدددر ح ددد  السدددوق العراقدددي

د لالنتدددداي والتصددددمير واالسددددتيراد وكددددع ماتاددددم   ال  رافددددي تمثددددع بوجددددود يممددددا يتدددديل فراددددا

عنااددددر جددددة  متنوعددددة تعكددددر تعددددمد وتنددددوف الفددددرص االسددددتثمارية لمستلددددا الا اعددددات 

 االقتصادية.

االهددددماال واالسددددبا   وازاء ماشددددهمه العددددراق مددددم تحددددول فددددي فلسددددفت  االقتصددددادية فددددا 

  50وقدددانو  رقددد  )المعدددمل   2006لسدددنة  13)رقددد  فدددي قدددانو  االسدددتثمار  الموجبدددة الدددواردة

كدددا  لددد  دوراد فدددي جدددة  االسدددتثمارات االجنبيدددة بسدددب  االمتيدددازات واالعفددداءات 2015لسدددنة 

 :التي يوفرها المستثمريم وهي كما يأتي

  ضافة مفهوم المطور وهو كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على أجازة االستثمار أ

لمناطق االستثمارية أو أي قطاع أخر تقترحه الهيئة بعد في قطاعي بناء المدن السكنية وا

موافقة مجلس الوزراء، أضاااااااافة مفهوم المطور الثانوي وهو كل شاااااااخص طبيعي أو 

معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع االستثماري لغرض تطويره ضمن القطاعات 

 المقترحة.

 نون قد اقتصاااار على تشااااجي  ادخال القطاع المختلط الى مجال االسااااتثمار حين كان القا

 القطاع الخاص العراقي واالجنبي .

  اقامة مشااااااري  اساااااتثمارية صاااااناعية ومخازن خاصاااااة بالقطاع الزراعي على االرض

 الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج التصميم االساس .

  تشااااجي  المسااااتثمرين العراقيين واالجان  من خ ل توفير قروض ميساااارة لهم على ان

من المشاااروع وبضااامان منشاااعت المشاااروع وتمن   %25انجاز المساااتثمر نسااابة  ىيرع

قروض ميساارة للمشاااري  السااكنية وللمسااتفيد النهائي حين كان القانون سااابقا قد اقتصاار 

 على المستثمرين العراقيين فقط .

  إنشددداء مشددداريع  الغدددرا االرابدددي والعادددارات  المسدددتثمر العراقدددي واالجنبددديتملدددف

التعاااديل الجدياااد للقاااانون تمليااال المساااتثمر العراقاااي او االجنباااي  اجاااازكمدددا  االسدددكا 

االراضاااي المخصصاااة للمشااااري  الساااكنية والعائااادة للدولاااة والقطااااع العاااام ببااادل ا ا 

 كانت ضمن التصميم االساس وبدون بدل ا ا كانت خارج التصميم االساس .

  االرابددي ار واسددتثمتمليف المسددتثمر العراقي االر  المسصددصددة للمشدداريع الصددناعية

قابلة  سدددنة  50  لممةإقامة المشددداريع االسدددتثمارية و الغرا او المسددداطحة والعاارات 

يجوز عقد شااراكة م  المسااتثمر االجنبي في كما  )حسدد  نوف وح   المشددروف  للت ميم

 التمويل اواالدارة .

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
mailto:info@nici.gov.iq
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 واالتحادي ب  االستراتيجي االستثمار في المشاري  المتوقفة في كافة القطاعات  ات الطا

 ها وتنفي ها .لهيلغرض تع

  الزم التعاادياال الجااديااد الوزارات والجهااات طير المرتبطااة بوزارة وبلااديااات المحاااف ااات

بتوفير العقارات الصااالحة القامة المشاااري  االسااتثمارية عليها وفي حالة عدم التزام تلل 

وبدون بدل الجهات فلمجلس الوزراء نقل ملكية االراضاااااااي للهيئة الوطنية ل ساااااااتثمار 

 وتتولى الهيئة تخصيص المشاري  االستثمارية .

 إبددددراي رأ  المددددال السدددداص بالمشددددروف واالربددددان والعوا ددددم النات ددددة عندددد  ادبددددال و

د ألحكا  الاانو   وتعليمات البنف المركزي العراقي. اعاله وفاا

 فيددددد   ةالتدددددماول فدددددي سدددددوق العدددددراق لدددددالوراق الماليدددددة باالسددددده  والسدددددنمات الممرجددددد

 واكتسا  العجوية في الشركات المساهمة السااة والمستل ة.

 حافظ االستثمارية في االسه  والسنمات .متكويم ال 

  روف لمى اي شركة تأميم عراقية او اجنبية .المشالتأميم على 

  فدددتل حسدددابات بالعملدددة العراقيدددة او االجنبيدددة او كليهمدددا لدددمى احدددم المصدددارال دابدددع او

 باري العراق.

 د الددددى جندددد   وتوظيددددا العمالددددة االجنبيددددة فددددي المشددددروف اسددددتسما العمالددددة  مددددع جنبددددا

 .المحلية

 االجنبدددي والعدددامليم فدددي المشددداريع االسدددتثمارية مدددم غيدددر العدددراقييم  مدددنل المسدددتثمر

 .العراقسروي مم والى المبول وعملية الحق االقامة في العراق وتسهيع 

 فتل فرف لشركت  االجنبية في العراق 

  االبتراف لمشروع  االستثماريتس يع براءة 

  من  التعديل الجديد اعفاءات من الضااارائ  والرساااوم  للمشااااري  الحاصااالة على اجازة

( عشااار سااانوات اعتباراا من تاريا بدء التشاااغيل التجاري لكل مرحلة 10اساااتثمار لمدة  

من مراحله واليشاااااامل  لل االعفاء من الرسااااااوم الكمركية كما اجاز اعفاء الموجودات 

توردة لغرض المشاروع االساتثماري من الضارائ  والرساوم الكمركية على ان يتم المسا

ادخالها الى العراق خ ل مراحل انشاااء المشااروع وقبل البدء بالتشااغيل التجاري في كل 

مرحلة من مراحله وفق التصااااميم االساااااسااااي للمشااااروع والمدة الزمنية لتنفي ه حين أن 

ستوردة لمدة ث ن سنوات وأعتبارا من تاريا من  القانون سابقا قد أعفى الموجودات الم

اجازة االستثمار وكان  لل يشكل عقبة أمام المستثمرين حين تم معالجة  لل في التعديل 

 الجديد.

كما تضاامن اعفاء المشااروع االسااتثماري السااكني من رسااوم االفراز ورسااوم التسااجيل 

 للمواطنين .العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية 
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االولية المساااتوردة الطراض التشاااغيل التجاري من الضااارائ   المواد كما تضااامن اعفاء

والرسوم الكمركية والداخلة في تصني  مواد البطاقة التموينية واالدوية واالنشائية شرط 

 ان تكون صديقة للبيئة .

روع من كما تضاااامن أعفاء المواد االولية المسااااتوردة لغرض التشااااغيل التجاري للمشاااا

سبة مساهمة المواد المحلية في تصني  المنتج وه ا  الضرائ  والرسوم الكمركية وفقا لن

ا للمنتجات المحلية.  يشكل دعما مهما

اساااااتثنى التعديل الجديد االراضاااااي والعقارات التي تخصاااااص لغرض اقامة مشااااااري   .1

من عقبات امام اساااتثماريه عليها من احكام القوانين والقرارات المدرجة ادناه لما تشاااكله 

 االستثمار 

 . 2013لسنة  21قانون بي  وايجار اموال الدولة رقم  -أ

وقانون اعادة تن يم  1983لساانة  35قانون ايجار اراضااي االصاا ز الزراعي رقم   - 

وقانون تاجير االراضي الزراعية المستصلحة  1987لسنة  42الملكية الزراعية رقم 

 . 1985لسنة  79رقم 

بشاااعن احتفا  المساااتثمر بقطعة  1998( لسااانة 20الصاااناعي رقم   قانون االساااتثمار -ج

 االرض المخصصة له بموج  احكامه .

ا( من القرار رقم  -د  1987لسنة  940المعدل بالقرار  1979لسنة  850الفقرة  ثانيا

 1982لساانة  1187و 1981لساانة  581قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة  -ز

 1994لسنة  165و 1977لسنة  222و

  والم سسددددات الصددددحية  والمستشددددفياتالسددددياحية مددددنل مشدددداريع الفنددددادق والم سسددددات

اعفدددداءات ابددددافية مددددم رسددددو  هيددددع والم سسددددات التربويددددة والعلميددددة أومراكددددز الت

ز  ألغدددرا  التحدددميج والت ميدددم مدددرة كدددع اربدددع ااسدددتيراد اال ددداف والمفروشدددات واللدددو

 االقع. علىسنوات 

  الا ددداف العدددا  والا ددداف السددداص بمدددا فدددي  لدددف مشددداريع مشددداريع الشدددراكة بددديم شدددمول

الا دددداف العددددا  المتعاقددددم علددددى تاهيلهددددا او تشدددد يلها او انشددددا ها مددددع الا دددداف السدددداص 

 .باحكا  قانو  االستثمار

  بموجبها  تمنل منل المستثمر بعم حصول  على االجازة االستثمارية هوي  بااة

 .االمتيازات
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 مفهوم واهمية مناخ االستثمار : 

تتجلى اهمية المناخ االستثماري من خ ل اثره في جل  االستثمارات المحلية واألجنبية  لل 
وم ئمة نشاطه حاليا"  ألن المناخ يشمل الجوان  التي يراها المستثمر ضرورية لنجاز استثماراته

ؤشرات واألدوات التي تؤثر بطريقة . حين يتضمن مناخ االستثمار كل السياسات والمومستقب "
مباشرة او طير مباشرة على القرارات االستثمارية بما في  لل السياسات االقتصادية  السياسة 

( ويتعلق مناخ االستثمار بجوان  االن مة والبنية القانونيةالمالية والنقدية والتجارية( باإلضافة الى  
الساسية والبعض االخر باألن مة والقوانين والوض  عدة بعضها متعلق بمدى توافر منشآت البنى ا

السياسي واالمني بالمؤسسات وهنال ايضا مجموعات خاصة تؤثر على مناخ االستثمار كالفرص 
 االستثمارية الحقيقية والحوافز واألسواق المتنوعة لإلنتاج .

 روف مفهوما شام  ينصرف الى مجمل االوضاع والفيمكن تعريف المناخ االستثماري  
سلبا" او ايجابا" في فرص نجاز المشروعات االستثمارية مما يؤثر على حركة االستثمارات 
وتشمل االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية وك لل االوضاع القانونية والتن يمات 

 مؤسسات الحكومية الساندة للعمل( . الو
 

 عدين:مناخ االستثمار على ب (UNCTAD)عرفت منظمة االونكتاد 

يتضمن مختلف العوامل األساسية المؤثرة في القرار االستثماري وتشمل مستوى  البعد األول:
االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، القوانين المتعلقة باالستثمارات 
األجنبية، المعايير المطبقة للتعامل م  المستثمرين األجان ، وسياسات العمل 

حول االستثمار األجنبي المباشر، وطبيعة السوق وآلياته، واالتفاقات الدولية 
 وبرامج الخصخصة والسياسات التجارية واألن مة الضريبية.

يتعلق بسمعة الدولة، ونوعية الحياة، مستوى دعم االستثمار وتعزيزه من خ ل  البعد الثاني:
تقديم الحوافز المالية كاإلعفاءات الضريبية والجمركية، والحوافز التمويلية كمن  

 ائد منخفضة، واإلعانات المقدمة للمستثمر.القروض بفو
في حين  ه  البنل الدولي إلى تعريف أدق وأشمل لمفهوم مناخ االستثمار؛ إ  عرفه على 
أنه مجموعة عوامل محددة في موق  معين والتي تشكل وتكّون شكل الفرص االستثمارية والحوافز 

 رص العمل، وتوس  نطاق أعمالها.والدواف  للشركات من أجل أن تستثمر بشكل منتج، وتولد ف
وعرف البعض أن المناخ االستثماري هو البيئة السياسية والمؤسسية والتن يمية التي تعمل 
فيها الشركات. في حين يرى آخرون أن مناخ االستثمار الم ئم ينحصر على مجموعة شروط 

 كاآلتي:معينة تتفرع إلى الشروط األساسية لج   االستثمار والشروط المكملة؛ و
هي الشروط التي ال يمكن االستغناء عنها لج    الشروط األساسية لجذب االستثمار:

االستثمار األجنبي وتشجي  االستثمار المحلي، وتتمثل ه ه الشروط باالستقرار 
السياسي واالقتصادي؛ فإ ا كانت األرباز مرتفعة في بيئة استثمارية معينة إال أنها 

قتصادي مستقر، فإن ه ا يجعل ه ه البيئة طاردة ل ستثمار؛ تفتقر إلى مناخ سياسي وا
و لل ألن المستثمر سيستثمر في بيئة خالية من إمكانية توق  الرباز او استقرارها، 
مما يعني أن ه ه البيئة يسودها عدم اليقين، وبالتالي يعرض رأس المال البشري 

 والمادي والمالي إلى الخطر.
بعد توفر الشروط األساسية يج  ضمان الشروط  تثمار:الشروط المكملة لجذب االس

اإلضافية التي تُهيئ مناخ استثمار م ئم وبيئة مشجعة وجا بة ل ستثمار، وتشتمل 
ه ه الشروط على  حجم السوق ومعدل نموه، توفر الموارد البشرية الماهرة 

 والمؤهلة، توفر قاعدة متطورة لوسائل االتصال، وبيئة مؤسسية فعالة(

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


 
 

 

   www.investpromo.gov.iq|  nic 

investpromo.gov.iq@Info          
        info@nici.gov.iq            

  
 

2021-2020الخارطة االستثمارية للعراق  7  

 
 مكونات مناخ االستثمار:

يتكون مناخ االستثمار من مجموعة عوامل تحدد مدى م ئمة البيئة االقتصادية واالستثمارية 
والتشريعية، ودرجة جا بيتها الستقطا  وتوطين االستثمار، وتحقيق معدالت تبادالت تجارية 

عه نحو االستدامة التنموية متزايدة في األسواق المفتوحة ترف  بدورها معدل النمو االقتصادي، وتدف
التي تصل بالمجتمعات إلى االزدهار وارتفاع مستوى المعيشة، ويطرز التقرير مكونات مناخ 
االستثمار والتي يمكن تقسيمها إلى المكونات االقتصادية والمكونات طير االقتصادية وبالشكل 

 اآلتي:
 

 المكونات االقتصادية للمناخ االستثماري
 العناصر الدالة على مستوى أداء االقتصاد الوطني ومن أهمها:وتشمل مجموعة من 
وين ر إليها من خ ل ث ن سياسات فرعية هي السياسة المالية  السياسة االقتصادية:

 والسياسة النقدية وسياسة التجارة الخارجية.
لمتغيرات وتعتبر السياسة المالية للدولة من أهم األدوات االقتصادية، لما لها من تعثيرات في ا

االقتصادية، حين تؤثر في الطل  الفعلي وبالتالي في مستويات النشاط والتشغيل والمستوى العام 
لألسعار وطيرها. ومن نتائج ه ه السياسة وقوع توازن أو عجز أو فائض في الميزانية العامة، 

ي إلى ارتفاع إال أن األمر طير المرطو  فيه فيما يخص مناخ االستثمار هو العجز المفرط المؤد
كبير في معدل التضخم أو انكماش حاد وكساد اقتصادي. فكلما احتف ت السياسة المالية بمعدل 
مستقر من عجز الموازنة العامة للدولة، بما ال يؤدي الى تضخم جام  او ركود هابط، ويكون ه ا 

ا لنمو االستثمار. ا ل ستثمار بحين ال يكون العجز عائقا  جا با
ق بالسياسة النقدية فهي تشير إلى التغيير المخطط في عرض النقود بغرض أما فيما يتعل

التعثير في الطل  الكلي في االتجاه المرطو ، وقد تكون السياسة النقدية توسعية أو انكماشية، 
وبخصوص مناخ االستثمار ينبغي على السياسة النقدية أن تتحكم في كل من سعر الصرف ومعدل 

مفاجئة ألسعار الصرف لها تعثير سلبي في المناخ االستثماري، ومثل ه ه التضخم، فالتقلبات ال
التقلبات تجعل من الصع  دراسة جدوى المشاري  وتعرض المستثمر لخسارة كبيرة طير متوقعة، 
ك لل لمعدالت التضخم تعثير مباشر على سياسات التسعير وحجم األرباز، وبالتالي حركة رأس 

اإلنتاج التي تهتم بها الشركات االستثمارية. ل ا فكلما كانت السياسة مال. كما تؤثر في تكاليف 
النقدية توسعية كلما كانت جا بة ل ستثمار والعكس صحي ، على إن يتم  لل باستخدام األدوات 
النقدية المناسبة، وأن تكون متوافقة م  التغيير في حجم النشاط االقتصادي المطلو  وأن تتسم 

 باالستقرار.
لى صعيد التجارة الخارجية، ودورها في تحسين مناخ االستثمار عندما تكون محفزة أما ع

للصادرات ومشجعة ل ستثمارات الموجهة للتصدير، وتعمل على إزالة القيود التي تقف أمام 
التجارة الدولية، متميزة بتعريفة كمركية مرنة ومنخفضة وشفافة، قليلة اإلجراءات وسهلة التنفي  

لتعقيدات البيروقراطية، وتنعكس آثار ه ه السياسة بشكل إيجابي أو سلبي في الحسا  بعيدة عن ا
ا إ ا كانت سياسة التجارة  الجاري من ميزان المدفوعات، حين إن الحسا  الجاري يحقق فائضا

 الخارجية جيدة وسليمة وبالتالي تجل  مستثمرين جدد، أو عجزاا في الحالة المعاكسة.
إن اتجاه االقتصاد للتعامل م  العالم الخارجي، يعني عدم وجود  تصادي:درجة االنفتاح االق

أية قيود على حركة التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج، األمر ال ي يضمن حسن الكفاءة 
االقتصادية في توجيهها وعدم وجود اخت الت في ه ه األسواق  عناصر اإلنتاج(. فكلما كانت 

 تفعة، فه ا دليل على تحسن المناخ االستثماري.درجة االنفتاز االقتصادي مر
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 مناخ االستثمار في العراق )الواقع والتحديات(:

يمتلل العراق مقومات هائلة وموارد ضخمة، لو أحسن استغ لها وأُتقنت إدارتها، الرتقى 
باقتصاده وشج  االستثمارات في الداخل وج   االستثمارات من الخارج؛ وتتجسد تلل المقومات 
بجمي  عوامل اإلنتاج ال زمة؛ فمن جهة عنصر األرض، فإن العراق يملل مساحة واسعة وتمثل 

عة جغرافية مهمة لها خصائص مميزة قادرة على احتضان مشاري  القطاع الزراعي أرضه برق
والصناعي والتجاري وطيرها الكثير. ومن جهة عنصر المواد األولية، فإن المواد األولية التي 
تنتج داخل العراق تتميز بكفاءات عالية لو انتجت وفق مواصفات قياسية وهيئ لها المناخ الم ئم 

انفتاز العراق على األسواق الخارجية. ومن جهة عنصر العمل؛ فإن الفئة العمرية إضافة إلى 
العاملة تمثل النسبة األكبر من سكان العراق ل لل يطلق على سكان العراق بالسكان اليافعين. أما 
من جهة عنصر رأس المال؛ فإن إمكانية توفير رؤوس األموال في العراق كبيرة، من خ ل حرية 

ا. وبالتالي فإن ه ه المقومات لو أديرت بكفاء لكانت كفيلة حركة رؤو س األموال وإنتاجها محليا
بج   استثمارات ضخمة، ولو تم توجيه تلل االستثمارات نحو القطاعات اإلنتاجية لعملت 

ا أفضل بكثير.   الترابطات الخلفية واألمامية على نموا اقتصاديا
استقرار مؤشرات االقتصاد الداخلية في بنيتها  التوازن االقتصادي الداخلي: وهو أوالً:

وهيكلها، ويشمل الناتج المحلي اإلجمالي، معدل التضخم وأسعار الفائدة  تقييم السياسة النقدية(، 
استقرار الموازنة العامة  تقييم السياسة المالية(، ومؤشر البورصة في سوق العراق لألوراق 

 المالية.
مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي يعد من أشهر المؤشرات لقياس إن  الناتج المحلي اإلجمالي:

قاعدة إنتاج البلد ومدى تنوعها، فمن خ ل تحليل بنية الناتج المحلي اإلجمالي في العراق يمكن 
معرفة مدى تنوي  االقتصاد العراقي. وفي ه ا السياق يج  أن يتم التركيز على تحليل النمو 

لل من أجل تقييم مسار سياسة االقتصاد الكلي ومدى سيرها نحو االقتصادي تحلي ا مفص ا، و 
 الهدف األفضل.
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 ع  العاا  جغاافيا لمحا

ومددد  ر  سددتراتي يأيعددم موقددع العدددراق 

فدددي العدددال  كونددد  يمثدددع ملتادددى طدددرق 

الموااددالت التددي تدددربط قددارات العدددال  

وكونددد  ال سدددر االربدددي المددد دي الدددى 

طدددرق المواادددالت البحريدددة وللعدددراق 

اهميدددددددددة مدددددددددم النددددددددداحيتيم الموليدددددددددة 

عاادددددمة العدددددراق ب دددددماد  الت اريدددددة.و

ويتكدددددو  العدددددراق مدددددم  مانيدددددة عشدددددر 

 فددي اقلددي   منهددا منتظمددة ة ال دد محافظددة

 نينددددوىالبصددددرة وو ب ددددماد وتمثددددع محافظددددات )دهددددو  ،اربيددددع ،)سددددليمانية   وهدددديكردسددددتا

المدددوارد تتكدددو   .السدددكا  مدددم حيدددج اتسددداف المسددداحة وكبدددر عدددمد ر يسددديةواربيدددع محافظدددات 

والز بددددق  الددددنفط وال دددداز ال بيعددددي  والكبريددددت والفوسددددفات والحميددددم الر يسددددية للعددددراق مددددم

 ال يري والحصى والرمع .االحمر واطيا  الكا ليم والبوكسايت والح ر 

تناس  السصا ص ال  رافية في العراق الى اربعة مناطق ر يسية هي المن اة ال ربية وال نوبية 

 قالعرا جمهورية مساحة تامروالمرتفعات ال بلية والسهع الرسوبي على نهري دجلة والفرات و

 معظمه  يعيشو  نسمة مليو   38.8)حوالي ب العراق سكا  عمد ويامر ،مربع  ك   438,446)

   مليو  نسمة عمد االناف .19.2  مليو  نسمة عمد الةكور و)19.6) المم  في

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

 فددي النهددرا  ويلتاددي كدد  2350 مددم تركيددا ايجددا ويبلدد  طولدد  الثددانيكمددا ينبددع  كدد ،1850

 كدد  185 لمسددافة لددةي ي ددرياالعددر   شددط ليشددكال البصددرة محافظددةممينددة الارنددة  فددي 

 .العربي السليج يصع حتى أبرى

والسلدديج  والكويددت السدعودية تركيدا ومدم ال نددو  المملكدة العربيدة الشدمال مدم العددراق يحدم

  .المملكة االردنية الهاشميةو ومم ال ر  سوريا ومم الشرق جمهورية إيرا  االسالمية

http://www.investpromo.gov.iq/
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 الحدود البا ا 

كددد  ومدددع   1458)كددد  ويبلددد  طدددول الحدددمود مدددع ايدددرا    3631)يبلددد  ال دددول الكلدددي للحدددمود 

كدددد  ومددددع سددددوريا   814)كدددد  ومددددع السددددعودية   242)كدددد   ومددددع الكويددددت   181)االرد  

. كددد   58)كددد  امدددا ال دددول الكلدددي للسدددواحع البحريدددة فتبلددد    331)كددد  ومدددع تركيدددا   605)

  

 

 بحياا  العاا  
 البحيرات في العراق ومنها :هنا  العميم مم 

، بحيددددرة الددددرزازة ، بحيددددرة الحبانيددددة ، بحيددددرة دوكددددا  

 الثر اربحيرة ،  بحيرة دربنمبا ، ةبحيرة ساو

 

 

 

 ثدود العاا 
سدددددم ، سدددددم الحبانيدددددة ، سدددددم دربندددددمبا ، سدددددم دوكدددددا  

، سدددم دهدددو ، سدددم الموادددع، سدددمة الهنميدددة ، الفلوجدددة 

،  ةقزانيددسددم ، سددم سددامراء، سددمة الكددوت، سددم حمددريم 

 سم حميثة ،  سم العظي 

 

 

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

 .، نهر ال راال ، نهر المجيعالص ير، نهر شط العر ، نهر العظي 

 

  

                                                           
 http://ar.wikipedia.org                                                                                                                       جغاافيا   

 العاا 

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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 اقسام ثطح العاا 
ال بليدددة والسدددهع ياسددد  سددد ل العدددراق الدددى اربعدددة اقسدددا  ر يسدددية : الهجدددبة ال ربيدددة والمن ادددة 

 الرسوبي والمن اة المتموجة

 

 جبال العاا   
جبدددع سدددن ار ، جبدددع قدددرة دا ، جبدددع حمدددريم ، جبدددع سدددنا  

جبدددددع قندددددميع ، جبدددددع ،  ة، ال بدددددع االبدددددير ، جبدددددع كدددددار

 هلكورد، جبع متيم ، جبع كور 

 

 

 

 

 اهوار العاا 
 ة، اهوار الارنار، هور الحويزة ، اهوار ال بايشهور الحم

 

 

 

 

 العاا جزر 
، جزيدددرة ، جزيدددرة جبددة، جزيدددرة ا  السندددازيرجزيددرة ولدددو 

، جزيددددرة ص، جزيددددرة ح ددددا ، جزيددددرة ا  البددددابيا  الراددددا

 السنمباد

 

 

 

  

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


 

   www.investpromo.gov.iq|  nic 

investpromo.gov.iq@Info           

      info@nici.gov.iq 
 

 

2021-2020الخارطة االستثمارية  12  

  العااق  اتقاصادلمحا ع  
أداء جيددددم فددددي اغلدددد  م شددددرات    2019-2018) االعددددوا أظهددددر االقتصدددداد العراقددددي بددددالل 

االقتصددادية ويددأتي  لددف مددم قددوة االقتصدداد العراقددي الددةي يتنددوف مددم حيددج مصددادره ال بيعيددة 

والمكانيددددة فجددددال عددددم بنيتدددد  الا اعيددددة االقتصددددادية وبمددددا يمثددددع بيئددددة اقتصددددادية  والبشددددرية 

مويدددة جا بدددة لالسدددتثمار ويمكدددم االسدددتمالل علدددى  لدددف مدددم بدددالل الم شدددرات االقتصدددادية والتن

 واالجتماعية التالية:

 القطاع النفط 

   د فدددي تنميدددة االقتصددداد العراقدددي مدددم حيدددج انددد  يسددده  فدددي يلعددد الدددنفط دوراد محوريدددا

لعدددددا   الثابتدددددةباالسدددددعار  عدددددم  56) ال يادددددع ابمددددد المحلدددددي االجمددددداليالنددددداتج توليدددددم 

مددددا ، وكددددةلف   2022-2018السااددددة بالس ددددة السمسددددية )حسدددد  التاددددميرات 2018

 .مم العا مات المالية %90 عميزيم 

 الدددى ا  انتددداي الدددنفط السدددا  بدددالل لتادددميرات التدددي تشدددير ا حسددد ق ددداف الدددنفط السدددا  و

د  /برميدددددددع /  مليدددددددو 4,401اليدددددددومي ) معملددددددد  سددددددد ع 2018عدددددددا    أمدددددددايوميدددددددا

 . يو  /برميع /مليو   4,469 ) بل حيج  2017عا /

 ( تريليو  قم  مكع  132,9أما احتياطات ال از المثبتة فام بل ت   

  يمتلدددددف العدددددراق امكانيدددددات وببدددددرات تنافسدددددية فدددددي م دددددال الصدددددناعات المرتب دددددة

  ع لالسممة النتروجينية والفوسفات .بالكبريت الى جان  االنتاي الواس

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

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

 ( مليو  / برميع146,9احتياط النفط المثبتة   

 

 (1رق  ) جدول

  قطاع النفطلا   بي  بعض المؤشاا 
1/1/8201 اتحاياطا  النفطيا المرباا بامي  /يارمي9,614   

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

2017انتاي النفط المعمل اليومي مم  مليو  برميع / يو  469,4   

2018المعمل اليومي مم انتاي النفط  مليو  برميع / يو  401,4   

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 
2017النفط   

  3.802 مليو  برميع / يو 

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 
2018النفط   

مليو  برميع / يو  836,3  

2019المستهمفة طاقة النفط السا   برميع الا / 000,5   

2020طاقة النفط السا  المستهمفة  برميع الا / 500,5   

فدددددد   961بموجددددددا الكاددددددا  المدددددداق   دائدددددداة الدراثددددددا  والاخطدددددديط والماابعددددددا /المصدددددددر : وزارة الددددددنفط 

9/1/2019 
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 الاكو   الاأثمال  ليقطاعي  العام والخا 

الدددددى ا  مسددددداهمة الا ددددداف السددددداص فدددددي  2015إشدددددارت البياندددددات المتدددددوفرة لسدددددنة الايدددددا  

% للا ددددداف العدددددا . وفدددددي ظدددددع 65.3% ماابدددددع 34.7التكدددددويم الراسدددددمالي بل دددددت بحدددددمود 

 – 2022التوجهدددات والسياسدددات االقتصدددادية  ات الصدددلة تسدددتهمال ب دددة التنميدددة الوطنيدددة 

تعزيددددز دور الا دددداف السدددداص والعمددددع علددددى تهيئددددة الفددددرص المناسددددبة للايددددا  بددددموره  2018

ي فددي عمليددة التنميددة السدديما فددي ظددع تراجددع دور المولددة وتوقددا العميددم مددم المشدداريع الحايادد

الحكوميدددة بسدددب  االزمدددة الماليدددة وانسفدددا  ح ددد  االيدددرادات الماليدددة المتاحدددة ، وبهدددةا االت ددداه 

تسدددتهمال ب دددة التنميدددة الوادددول بنسدددبة مسددداهمة الا ددداف السددداص مدددم االسدددتثمارات فدددي سدددنة 

% للا ددداف العدددا  وكمدددا مبددديم فدددي ال دددمول 61.7% ماابدددع 38.3الدددى حدددوالي  2022الهدددمال 

 التالي.

  (2)جدول 

 مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي وباألسعار الثابتة
 2022سنة الهدف  2015سنة القياس  القطاع

القطاع  القطاع العام %
 الخاص%

 القطاع الخاص % القطاع العام %

 40.0 60.0 32.4 67.6 الزراعي
 5.0 95.0 00 100.0 النفط

 34.0 66.0 33.6 66.4 التعدين
 70.0 30.0 60.5 39.5 الصناعة التحويلية
 25.0 75.0 19.2 80.8 الكهرباء والماء
 60.0 40.0 56.9 43.1 البناء والتشييد

 95.0 5.0 90.1 9.9 النقل واالتصاالت
 87.0 13.0 86.9 13.1 التجارة

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

 

 السياسة النقدية 

في كل من سعر الصرف ومعدل التضخم فالتقلبات المفاجئة السياسة النقدية ينبغي ان تتحكم 

ألسعار الصرف لها تعثير سلبي في المناخ االستثماري ممل يجعل من الصعوبة دراسة جدوى 

المشاري  وتعرضه للخسارة ك لل معدل التضخم له تعثير على سياسات التسعير وحجم االنتاج 

ة النقدية وبالتالي حركة الى اعادة وتعثير  لل على تكاليف عوامل االنتاج فكلما كانت السياس

واستمرت السياسة النقدية المطبقة من قبل البنل المركزي  ل ستثمار توسعية كلما كانت جا به

ا ما ينعكس ايجابالى ثبات معدل التضخم والفائدة م لعراقي بالثبات مما ادىا على مناخ االستثمار  ا

 .في العراق 
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 ثعا الصا  اتجنب 

  (3رق  ) جدول

 الدوتر اتما ك  مقاب  بي  معدل ثعا صا  الد نار العااق  

 (2015-2008ليمدة )

 )د نار عااق (                                                  

االسن  ثعا المزاد ثعا السو  

2008 1203 1193 

2009 5118  1170 

2010 1186 1170 

2011 1196 1170 

2012 1233 1166 

2013 2123  1166 

2014 1214 8118  

2015 1247 1187 

2016 1240 1184 

2017 1203 1182 

 البنك الماكزف / المجموعا اتحصائيا السنو ا 

 

 الناتج المحي  اتجمال 

قيمة مجموع السل  والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما خ ل فترة زمنية محددة ويتكون الناتج 

المحلي واإلجمالي من االنفاق االسته كي الحكومي والخاص والتكوين الرأسمالي والتغيير في 

مؤشر مهم يعكس مدى استقرار االقتصاد   GDPادرات او االستيرادات وبالتالي فعنالخزين او الص

 الكلي . 

 

 النمو اتقاصادف 2-3

تحايق معمل نمو اقتصادي مناس  يتفق والمعمالت  2018 – 2022تستهمال ب ة التنمية الوطنية 

التي حااها االقتصاد العراقي بالل الفترات المابية مستنماد الى االمكانات المادية والبشرية التي 

يتمتع بها وبااة مع ادامة االنتاي النف ي والامرة على تحايق اادرات نف ية بامنة الستمامة 

فها في الا اعات االنتاجية والسممية االبرى ، ت  وبع معمل االيرادات المالية التي يمكم توظي

% معمل نمو الا اف 7.5% من  حوالي 7بحمود  2018 – 2022نمو مستهمال لسنوات الس ة 

% معمل نمو لكافة االنش ة االبرى غير النف ية )السلعية والتوزيعية والسممية  وا  6.1النف ي و

العراقي على تحايق معمالت نمو أعلى مم  لف ولكم مراعاة كانت الاناعة متوفرة بامرة االقتصاد 

د مم جهة وبااء التهميمات االرهابية وعم  االستارار  لظروال عم  استارار اسعار النفط عالميا

اللها على المسيرة التنموية بالل السنوات ظى وغيرها مم العوامع التي تلاي باالمني مم جهة ابر

 الاادمة.
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 ي  اتجمال اوتً: اتنااج المح

نعر  في ادناه جمول معمالت النمو في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة المامرة للسنوات 

 والتي ت  احتسابها وفق النمو ي الةي ت  تبني  للس ة. 2018 – 2022

 

  4)جمول 

 ()مييار د نار 2022 – 2018معدت  النمو المساهدفا ف  الناتج المحي  اتجمال  باتثعار الراباا ليسنوا  

 2015 القطاع

 سنة

 الايا 

 معمل

 النمو

 المستهمال

 %( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 6520.6 6015.3 5549.2 5119.2 4722.5 8.4 3707.5 الزراع 

 167446.5 155764.2 144896.9 134787.5 125384.0 7.0 100929.2 النفط

 353.8 350.3 346.8 343.4 340.0 1.0 330.0 الاعد  

الصناعا 

 الاحو ييا

1535.1 10.5 2071.2 2288.7 2529.0 2794.5 3088.5 

الكهاباء 

 والماء

2130.7 6.0 2537.7 2690.0 2851.4 3022.4 3203.8 

البناء 

 والاشييد

13768.4 6.8 16772.5 17913.0 19131.1 20432.0 21821.4 

النق  

 واتتصات 

14313.9 7.0 17535.1 18762.6 20076.0 21481.3 22985.0 

 25989.3 23997.5 22158.4 20460.2 18892.1 8.3 14872.9 الاجارة

المال 

 والاأمي 

11815.1 2.6 12760.8 13092.6 13433.0 13782.3 14140.6 

 26914.9 25755.8 24646.7 23585.4 22569.8 4.5 19777.8 الخدما 

اتنشطا 

 غيا النفطيا

81402.0 6.1 98201.8 104255.3 110721.6 117631.5 125017.3 

 الكي 

b$ 

182331.2 7.0 223585.8 

189.2 

239042.8 

202.2 

255618.5 

216.3 

273395.7 

231.3 

292463.8 

247.4 
 

تريليو   (292.5)يتجل ا  الس ة تستهمال زيادة الناتج المحلي االجمالي وباالسعار الثابتة الى 

وبزيادة م لاة قمرها  2015تريليو  دينار عنم العا   (182.3)ماارنة بحوالي  2022دينار عا  

%. ويأتي في ماممة الا اعات المستهمفة هو ق اف الصناعة 7تريليو  دينار وبمعمل نمو  (110.2)

% هةه المعمالت مشروطة بتوفر االستثمارات الالزمة 8.4% والا اف الزراعي 10.5التحويلية 

 الا اف الساص سواء مم الا اف العا  او مم 
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  5)جمول 

 الهيك  القطاع  ليناتج المحي  اتجمال  مقارنا بسنا القياس         %             

 2022 2018 2015 القطاع

 2.2 2.1 2.0 الزراع 

 57.3 56.1 55.4 النفط

 0.1 0.2 0.2 الاعد  

 1.1 0.9 0.8 الصناعا الاحو ييا

 1.1 1.1 1.2 الكهاباء والماء

 7.5 7.5 7.6 البناء والاشييد

 7.9 7.8 7.8 النق  واتتصات 

 8.9 8.4 8.2 الاجارة

 4.8 5.7 6.4 المال والاأمي 

 9.2 10.1 10.7 الخدما 

 100 100 100 الكي 

 

 (6)جدول 

 د نار()مييار         2022 – 2018مساهما األنشطا اتقاصاد ا عدا النفط ف  توليد الناتج المحي  اإلجمال  

 2018 2019 2020 2021 2022 

 % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج % الناتج اتنشطا

السيعيا 

 عدا النفط

26443.9 11.8 28354.3 11.9 30407.5 11.9 32614.5 11.9 34987.6 11.9 

 17.4 50812.6 17.3 47270.5 17.2 43980.7 17.1 40924.8 17.0 38056.1 الاوز عيا

 13.4 39217.2 13.8 37746.4 14.2 36333.4 14.6 34976.0 15.2 33960.4 الخدميا

اجمال  

الناتج 

 المحي 

223585.8 44.0 239042.8 43.6 255618.5 43.3 273395.7 34.0 292463.8 42.7 

 

 ثانياً: اتثارمار والنمو

قمرات االستثمارات الم لوبة )سواء مم الا اف العا  او الساص  لتحايق معمل النمو المستهمال 

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

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

تريليو  دينار يعبر عم استثمارات الا اف الساص  88.6للمولة كأستثمار حكومي والباقي بحمود 

 بكافة اشكال  وكما مبيم ادناه:
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  7)جمول 

 تا ييون د نار 2022 – 2018ات اادا  واتثارمارا  المقدرة ليخطا 

 440.0 ماوقعاأجمال  ات اادا  ال

 220.6 أجمال  اتثارمارا  المطيوبا

 132.0 اتثارمارا  المقدرة ف  الموازنا العاما ليدولا

 88.6 اتثارمارا  الماوقعا م  القطاع الخا 

 

 اتثارمار الحكوم  -

تريليو  دينار بما يعادل  132يبل  ح   االستثمار الحكومي المتوقع بالل سنوات الس ة حوالي 

 220.6% مم اجمالي االستثمارات الم لوبة والبال ة 60مليار دوالر وتشكع حوالي  111.7

 تريليو  دينار كما مبيم في ال مول اعاله.

 اتثارمار غيا الحكوم  )الخا ( -

مليار دوالر  75تريليو  دينار بما يعادل  88.6تتوقع الس ة ا  يساه  الا اف الساص بما قيمت  

وهي تعبر عم استثمارات الا اف الساص في العراق بمستلا  2018 – 2022بالل سنوات الس ة 

% مم اجمالي االستثمارات الم لوبة لتحايق معمل النمو 40ات اهات  وانش ت  وهو يشكع ما نسبت  

 المستهمال في الس ة.

 الاوز   القطاع  لالثارمارا  المطيوبا -

د نمري في ادناه جموالد باالستثمارات المامرة والم لوبة ولتحايق معمالت  النمو المستهمفة ق اعيا

د لكع ق اف مم الا اعات االقتصادية حيج يتجل ا  ى  ق اف النفط يستمر في الحصول علسنويا

تريليو  دينار  84.7% وبمبل  اجمالي قمره حوالي 38.4نسبة عالية مم االستثمارات وبحمود 

د مع حاجة هةا الا اف لالستثمارات الواسعة بأعتباره  2018 – 2022للفترة  ويأتي هةا متوافاا

د كثيا رأ  المال ويحتاي الى تكنولوجيا مت ورة وكةلف لمواجهة التزامات شركات النفط  ق اعا

العالمية كما تستحو  ق اعات البنى التحتية )الكهرباء والماء والبناء والتشييم والناع واالتصاالت  

% حيج قمرت حاجة ق اف 49.5على حوالي نصا االستثمارات المامرة وبحمود  م تمعة

تريليو  دينار للسنوات السمر الاادمة ، في حيم قمرت  20.2الكهرباء والماء الى حوالي 

تريليو  دينار بالل سنوات الس ة اما  12.2االستثمارات الم لوبة لا اف البناء والتشييم بحوالي 

تريليو  دينار وهو امر  39.6بة لا اف الناع واالتصاالت فام قمرت بحمود االستثمارات الم لو

م لو  لتلبية مت لبات اعادة البناء واالعمار في المناطق المتجررة ابافة الى تراجع واقع البنى 

التحتية في كافة انحاء البالد مع االشارة الى ا  الا اف الساص هو المساه  االسا  في هةا الا اف 

د الى 90حيج تصع نسبة مساهمت  الى حوالي  الحيوي %. اما ق اف السممات فهو بحاجة ايجا

% 17تريليو  دينار وبنسبة تصع الى  37.2استثمارات كبيرة بالل سنوات الس ة قمرت بحمود 

مم اجمالي االستثمارات المامرة و لف بأمع أعادة النشاط الى هةا الا اف الحيوي الةي يالمر 
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م اليومية. اما الا اعات االنتاجية والسلعية )الزراعة والصناعة التحويلية  فام حاجات المواطني

د بحوالي  % وهي نسبة منسفجة تعود الى بعا الامرة االستيعابية فيهما 5.6جاءت حصتها معا

والتسلا التكنولوجي والمنافسة غير العادلة مم السلع المستوردة وبعا تنفية االجراءات 

 لة.والارارات  ات الص

  8)جمول 

حج  اتثارمارا  المقدرة لاحقيق معدت  النمو المساهدفا ليقطاعا  

 2018 - 2022اتقاصاد ا ليسنوا  

 مييار د نار

معمل النمو  القطاع

 المستهمال

 %( 

2018 2019 2020 2021 2022 

 1768.5 1631.5 1505.0 1388.4 1280.8 8.4 الزراع 

 19470.5 18112.1 16848.5 15673.0 14579.5 7.5 النفط

 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 1.0 الاعد  

الصناعا  

 الاحو ييا

10.5 787.2 869.9 961.2 1062.2 1173.7 

الكهاباء 

 والماء

6.0 3591.1 3806.5 4034.9 4277.0 4533.7 

البناء 

 والاشييد

6.8 2135.8 2281.1 2436.2 2601.8 2778.7 

النق  

 واتتصات 

7.0 6883.0 7362.8 7880.3 8431.9 9022.1 

 1991.8 1839.1 1698.2 1568.0 14479.9 8.3 الاجارة

المال 

 والاأمي 

2.6 1077.9 1105.9 1134.7 1164.2 1194.5 

 8113.1 7763.7 7429.4 7109.5 6803.3 4.5 الخدما 

 الكي 

 

7.0 38592.2 

32.6 

41172.8 

34.8 

43934.2 

37.2 

46889.4 

39.7 

50052.5 

42.3 
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  9)جمول 

 )%(  2022 – 2018الاوز   النسب  لالثارمارا  المطيوبا 

 % االستثمار )مليار دينار  القطاع

 3.4 7574.2 الزراع 

 38.4 84683.7 النفط

 0.01 28.6 الاعد  

 2.2 4854.3 الصناعا الاحو ييا

 9.2 20243.3 الكهاباء والماء

 5.5 12233.6 البناء والاشييد

 17.9 39582.1 واتتصات النق  

 3.9 8545.1 الاجارة

 2.6 5677.2 المال والاأمي 

 16.9 37219.0 الخدما 

 100 220640.0 الكي 

 

 ثالراً: ماوثط نصيا الفاد

% للناتج المحلي االجمالي مع معمل نمو سكاني 7تستهمال الس ة تحايق معمل نمو حاياي عنم 

% فام بل  متوسط 4.5% فأ  مم المتوقع زيادة متوسط نصي  الفرد الحاياي بنحو 2.5قمره 

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

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

 .2022هاية الس ة عا  مليو  دينار عنم ن

  10)جمول 

 ماوثط نصيا الفاد خالل ثنوا  الخطا

     إجمالي المستهمال السنا

  مليار دينار)

 ح   السكا  المامر

  الا نسمة)

 متوسط نصي  الفرد

  )الا دينار

2018 223585.8 38124.2 5864.7 

2019 239042.8 39127.9 6109.3 

2020 255618.5 40150.2 6366.6 

2021 273395.7 41190.7 6637.3 

2022 292463.8 42248.9 6922.4 

تستهمال الس ة بةلف تحايق تحسم ملمو  في مستوى معيشة المواطم مم بالل الحرص على 

تعزيز فرص عمع مناسبة الى جان  المحافظة على معمالت التجس  عنم المستويات المنيا مم 

استارار االسعار و بات الصرال الى جان  المحافظة  بالل تبني سياسات مالية ونامية تحافظ على

قمر االمكا  على دع  الفئات محمودة المبع مم بالل شبكات الجما  االجتماعي واستمرار دع  

 الب اقة التموينية.
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 (11)جدول 

 (2017 – 2015األرقام القياثيا ألثعار المساهيك ف  العاا  ليسنوا  )

(2012=100) 

 الر يسية

معمل  الاياسيةاألرقا  

 التجس  %

2016 

معمل 

 التجس  %

2017 
2015 2016 2017 

 0.2 0.1 104.3 104.1 104 الرق  الاياسي العا 

الرق  الاياسي بعم 

 االستبعاد
105.2 104.6 105.1 (0.6  0.5 

 المصمر: ال هاز المركزي لإلحصاء، مميرية الحسابات الاومية.

ويعتبر م شر  ،شهم االقتصاد العراق تباط اد كبيراد في سرعة تماول الناود ثاعا تداول النقود:

د كثيرة واقع معمل التجس ؛  د لمعمل التجس  ويكشا في أحيانا سرعة تماول الناود م شراد تحليليا

  مرة في 2.7إلى ) 2014  مرة في عا  3.2حيج يتجل أ  سرعة تماول الناود انسفجت مم )

ليصع الى  2017   عاد وارتفع في عا   2016  مرة في عا  2.6إلى )،    انسفر 2015عا  

  مرة، وهةا يعني ا  عمد المرات التي ينفق فيها المينار الواحم بالل السنة قم عاد لالنتعاش 3.1)

مرة أبرى، وهةا نتي ة السياسات المتبعة مم قبع الحكومة والبنف المركزي لتالفي الوقوف بأزمة 

 اد العراقي.مالية في االقتص

 (12)جدول 

 (2017 – 2012ثاعا تداول النقود والعوام  المؤثاة فيها ليسنوا  )

 السنا
الدخ  القوم  باألثعار 

 (1الجار ا)مييار د نار( )

 M1عا  النقد

 (2)مييار د نار( )

ثاعا تداول النقود 

 (2/1)ماا ()

2012 227222 63736 3.6 

2013 243517 73831 3.3 

2014 236708 72692 3.2 

2015 185551 65435 2.7 

2016 186397 70733 2.6 

2017 220906 71162 3.1 

 المصمر: ال هاز المركزي لإلحصاء، مميرية الحسابات الاومية.
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لسعر الفا مة تأ يرات متعمدة وأبعاد تمتم بعمق في االقتصاد الكلي؛ حيج ي  ر سعر  ثعا الفائدة:

الفا مة في االستثمار بشكع كبير وبااة اإلنتاجي من ، الةي يساه  في توسيع ال اقة اإلنتاجية 

وزيادة مرونة ال هاز اإلنتاجي، فمم جهة ي  ر في تكاليا االستثمار ومم جهة أبرى ي  ر في 

 ة الحمية لرأ  المال.الكفاي

ويمثع سعر الفا مة تكلفة اقترا  رأ  المال، فكلما ارتفع سعر الفا مة أجى  لف الى زيادة تكلفة 

اقترا  رأ  المال وبالتالي انسفا  االستثمار؛ ويرتبط االستثمار بعالقة عكسية مع سعر الفا مة؛ 

كلفة االقترا ، وا  ميع دالة االستثمار حيج يعتمم االستثمار على معمل الفا مة الحاياي باعتباره 

 هو سال : فعنمما يرتفع معمل الفا مة ي دي الى انسفا  مستوى االستثمارات وبالعكر.

ومم جهة أبرى، فإ  سعر الفا مة ي  ر في الكفاية الحمية لالستثمار وكةلف في الايمة الحالية لتيار 

د مع الايمة الحالية لتيار المبع المستابلي، المبع المستابلي. وإ  سعر الفا مة السوقي يتناس   عكسيا

 (pv)فإ ا كا   (pv)ي دي الى انسفا  الايمة الحالية  (i)وبهةا فا  ارتفاف معمل الفا مة السوقي 

أكبر مم التكاليا فا  االستثمار مربل قبع ارتفاف سعر الفا مة، فعنم ارتفاف سعر الفا مة السوقي 

 م التكاليا وبالتالي فإ  االستثمار غير مربل.اقع م (pv)بأ  هةا قم ي عع 

وكةلف فإ  سعر الفا مة السوقي ي  ر في االستثمار عم طريق تأ يره في الكفاية الحمية لرا  المال، 

فبعم حسا  الكفاية الحمية لالستثمار يت  ماارنتها مع سعر الفا مة السوقي وبالتالي فا  ارتفاف )أو 

قم ي عع الكفاية الحمية لالستثمار اقع )أو أكبر  مم سعر الفا مة  انسفا   سعر الفا مة السوقي

السوقي وبالتالي يكو  االستثمار غير مربل )أو مربل . و لف ال  سعر الفا مة السوقي يمثع تكلفة 

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

 ية الحمية لالستثمار عالية، فا  االستثمار يرتفع.كانت الكفا

 

تعرال البنية التحتية بأنها رأ  المال العيني المستثمر في المرافق  واق  البن  الاحايا: ثالراً:

والسممات العامة، وهي عامع اقتصادي ال يمكم االست ناء عن  في اإلنتاي والت ارة واالستثمار 

نى التحتية إلى نوعيم وهما: بنية تحتية ملموسة وبنية تحتية غير دابع البلم وبارج ، وتناس  الب

ملموسة، وتشمع البنية التحتية الملموسة نوعية ال رق، الري، الموانئ والم ارات وال سور 

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

 ا وغيرها مم التانيات.واستسما  التكنولوجي
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وتعربت جميع البنى التحتية في العراق إلى دمار كبير، إلى جان  انحسار شميم في الامرة 

التمويلية للمولة ومم أه  عناار البنى التحتية الكهرباء، إ  تمثع اإلممادات المو وقة بال اقة 

د في عملية االستثمار واإلنتاي، وتشكع عص د للحياة المعاارة مما الكهربا ية عامالد حاسما د حيويا با

ي عع هةا الا اف بأ  يحظى باهتما  كبير مم قبع وابعي الس ط وراسمي السياسات االقتصادية 

ويتمثع هةا االهتما  بالتسصيصات السنوية الجسمة. وإ  لهةا الا اف تشابكات أمامية وبلفية لباية 

سلفية لا اف الكهرباء في تنشيط ق اف النفط الا اعات االقتصادية في العراق، وتتمثع التشابكات ال

ومنت ات  والصناعات الكبيرة، أما التشابكات األمامية فتتمثع بتنشيط ق اف الزراعة والصناعة 

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

 

 تعز ز وتقو ا القطاع المصاف  والمؤثسا  الماليا 

 

 تطو ا الانظي  ف  القطاع المصاف  

وكمة الم سسية ل ر  مواكب  ححرص البنف المركزي العراقي على ارساء وت بيق مبادئ ال

الت ورات المولية وت بياا الفجع الممارسات في الا اف المصرفي و لف مم بالل ادبال 

المساطر التي قم يتعر  لها الت ورات الهيكلية والتشريعية والرقابية التي تهمال الى الحم مم 

الا اف المصرفي ، ا  ا  المستثمريم يت هو  للتعامع مع المصارال التي تتمتع بهياكع حوكمة 

 سليمة

تهمال الحوكمة الى تحميم طبيعة العالقة ما بيم م لر إدارة المصرال واإلدارة التنفيةية بما  -

لل فجال على التركيز على ي دي الى حماية أموال المودعيم والمساهميم وأاحا  المصا

اإلفصان والشفافية، ومم هةا المن لق قا  البنف المركزي العراقي بأعماد دليع الحوكمة الم سسية 

استنادا إلى الاوانيم العراقية  ات العالقة والمعايير المولية الصادرة عم الم سسات والهيئات 

، ل نة بازل  OECDتصادي والتنميةمنظمة التعاو  االق IFCالمولية )م سسة التمويع المولية 

، م لر  AAOIFIللرقابة المصرفية، هيئة المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية واإلسالمية

  لمساعمة المصارال على تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة IFSBالسممات المالية اإلسالمية  

 الرشيمة . 

د من   على استمرار االلتزا  بت بيق أفجع الممارسات المولية  تنفيةاد لس ة البنف الستراتي ية وحراا

  قا  البنف بت بيق المعيار IFRSفي م ال الصناعة المصرفية والمعايير  المولية للتاارير المالية )

المو لي للتاارير المالية الى المصارال الم ازة كافة، لتعزيز سالمة المراكز المالية للمصارال 

واالفصان لميها، ا  تجمم المعيار الزا  كافة المصارال بتشكيع ل نة وتعميق مفاهي  الشفافية 

 لت بيا  مكونة مم م موعة أعجاء لجما  ن ان عملية التحول مم معيار المحاسبة المولي . 

 دع  وتطو ا الصناعا المصافيا اإلثالميا 
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تحمت مص لحات لام فربت البنو  اإلسالمية واقعا جميما على السوق المصرفية العالمية واق - 

التكافع والصكو  والمشاركة قوامير البنو  ال ربية واست اعت البنو  اإلسالمية ا  ت رن 

مفهو  جميم  في التعامالت   المصرفية، ول ر  دع  وت وير المصارال اإلسالمية  في العراق 

السالمية قا  البنف المركزي باإلامار النها ي للجوابط   التنفيةية التي تنظ  عمع المصارال ا

 وكما يلي:  

 

  . إامار بوابط أدوات التمويع االسالمي 

  . إامار بوابط إدارة المساطر  في المصارال اإلسالمية 

  إامار بوابط هيئة الرقابة الشرعي والتمقيق الشرعي المابلي واالمتثال الشرعي في

 المصارال االسالمية . 

كما قا  البنف المركزي بصياغة مسودة بوابط التأميم التكافلي وتشكيع ل نة الستكمال اياغتها   -

بشكلها النها ي باالشترا  مع ديوا  التأميم، واياغة مسودة قانو  اكو  االستثمار االسالمي 

 وتاميم  إلى م لر المولة . 

 

 دع  انشاء مؤثسا لضمان الودائ  

د سعى البنف المركزي  - وفق ب ت  الستراتي ية الى انشاء م سسة لجما  الودا ع التي تمثع ركنا

د لثاة المواطنيم بالا اف المصرفي ولجما  ممبراته   د مم أركا  شبكة األما  المالي، ودعما اساسيا

المودعة لمى المصارال، وتنفيةا لس ت  الستراتي ية ت  توقيع عام التأسير للشركة مع الهيئة 

  ا  بمت المصارال الحكومية والسااة ومم بمنها االجنبية 31/1/2018خ )الم سسة بتاري

  16 مصرال ت اري و)22  مصارال حكومية) 6  مصرفا مو زع  بواقع ) 44وم موعها ) 

مصرال اجنبي، ا  يكو  لهةه الشركة دور كبير في حماية الا اف المصرفي بااةد ودا ع ال مهور 

الا اف المصرفي دابع و باري العراق، وهةا االمر سيُساه    )أفراد وشركات  مما يعزز الثاة  في

في استا ا  المزيم مم الودا ع وإعادة استسمامها  في اال تما  واالستثمار بممة لالقتصاد العراقي 

 . 
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 اتثهام   ف  تطو ا األثوا  الماليا 

لة المصرفية ل ر  تعزيز وتاوية الا اف المصرفي والم سسات المالية  في ادارة السيو -

للمصارال )الت ارية واالسالمية   واالسها   في ت وير االسواق المالية )السوق النامي  في العراق  

قا  البنف ببناء هيكع متنوف لألوراق المالية السااة ب  آلجال سنة فأقع واامارها مم بالل 

 التي:  المزادات السااة بالبنف وعلى نظا  االيماف المركزي لألوراق المالية وك

البمء بإامار شهادات ايماف إسالمية كنافةة استثمارية جميمة للمصارال اإلسالمية  في ادارة  -

إامار منت ات مالية جميمة قصيرة ومتوس ة  -السيولة لمى الا اف االمصرفي، إ  ت  إعماد ب ة 

االيماف االجع مع ت يرات  في نس  العوا م سواء كانت لحواالت البنف المركزي أو لشهادات 

 اإلسالمية والتاليمية 

كما اقا  البنف دورات تمريبية للمصارال حول نظا  االيماف المركزي لألوراق المالية فيما يتعلق 

 باستسما  النظا  وبممة االقرا  النهاري للمصارال . 

ل ر  البحج والتحليع  في إمكانية استحماف منت ات مالية جميمة إلدارة السيولة وإي اد أفجع 

ت بياات لتنفية السياسية النامية مم بالل البحج  في الت ار  العالمية واألدوات المالية المتاحة ال

 وقيا  األ ر وتحليع النتا ج قا  البنف المركزي بإنشاء وحمة المنت ات المالية ال ميمة . 

 

 تطو ا البنيا الانظيميا والهيك  الانظ  م ليبنك الماكزف  

مدددع  فدددي المصدددارال قدددا  البندددف المركدددزي بإادددمار تعليمدددات نظدددا  بهدددمال دعددد  اسدددتمرارية الع

إدارة اسدددتمرارية االعمدددال  فدددي الا ددداف المصدددرفي العراقدددي وتدددمري  ل دددا  تانيدددة المعلومدددات 

 االعمدددددددددددددددال  الموليدددددددددددددددة السدددددددددددددددتمرارية  والمساطر على التعليمات وفق مت لبات المواافة

 ، استال  الت ةية الراجعة مم المصارال حول ت بيق تلف التعليمات . وتوايات

قيا  البنف بإعادة النظر بالتعليمات والجوابط الرقابية الصادرة لتتالء  مع المعايير المولية الصادرة 

   إ  امرت م برا  في االتي:  METAC  وبالتعاو  مع) IIIعم ل نة بازل للرقابة المصرفية ) 
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  الرقابي الةي يتمثع بجوابط إدارة المساطر  في المصارال التاليمية . دليع العمع 

  ( الجوابط الرقابية السااة بمعيار كفاية را  المال وفق مت لبات بازلIII .   

 (  2018  لعا  1بوابط تنظي  عمع شركات التوسط بيع وشراء العملة األجنبية رق  . 

  . بوابط أدوات التمويع االسالمي 

  التعليمات واإلجراءات الصادرة عم البنف المركزي لتنظي  النشاط المصرفي في العراق

 بجمنها )فروف المصارال األجنبية  . 

  . الجوابط التنفيةية لتنظي  عمع المصارال اإلسالمية 

 في العراقي وفق المواافة الموليةتعليمات نظا  استمرارية االعمال  في الا اف المصر  . 

 

 عمييا  البنك الماكزف تطو ا أداء 

بعم تلبية مت لبات المواافة المولية بالل العا  السابق حصع البنف المركزي العراقي على شهادة  

 LMS Certificationنظا  إدارة ال ودة في  م ال إدارة النام مم قبع جهة المنل االبري انية )

Limited( إ  يُعم المعيار المولي  (ISO9001   االكثر انتشاراد في  العال  ألنظمة إدارة ال ودة

ويساعم هةا المعيار البنف بشكع أساسي على ت وير وببط مستوى جودة إداء عمليات  في  مستلا 

 الم االت . 

  واجراء االبتبارات السااة بربط BSRSاالنتهاء مم المرحلة السااة بأعماد برنامج) 

 يانات المالية وتمقياها . المصارال مع البنف المركزي بسصوص الب

بهمال التحول التمري ي إلى مركزية الحسابات قا  البنف بإن از المرحلة األولى السااة بتوحيم 

 العمليات المحاسبية لنافةة بيع العملة . 

قا  البنف باستحماف اقسا  جميمة دابع دا رة مراقبة الصيرفة منها قس  تحليع أداء المصارال 

عبة تايي  الجمانات العاارية وشعبة تانية المعلومات  في المصارال ومراقبة المساطر وش

د ألفجع الممارسات المولية في هةا الم ال .   والم سسات المالية وفاا

 

 تعز ز واثاكمال البن  الاحايا 
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ل ر  ت وير البنية التحتية لالتصاالت المصرفية والحصول على قنوات اتصال امنة وسريعة 

ات المو وقية والتوافرية للشبكة المصرفية قا  البنف بإن از اعمال ربط والحفاظ على مستوي

المصارال بواس ة الكيبع الجو ي، إ  يعمع المشروف على انشاء شبكة اتصاالت مصرفية تعمع 

بتانية الكيبع الجو ي في البنف المركزي تربط الفروف الر يسية لكافة المصارال )الحكومية 

 جنبية  ووزارة المالية مع مواقع البنف المركزي. والسااة وفروف المصارال األ

شبكة بااة  Virtual Private Network (VPN)انتهى البنف المركزي مم تنفية مشروف 

افترابية بمواافات وأجهزة مت ورة ومستويات حماية وتشفير تعمع كانوات ربط ر يسة 

شبكة االتصاالت المصرفية  احتياطية إلسناد  لمستسممي ا ألنظمة االلكترونية وقنوات ربط 

العاملة بتانيات الكيبع الجو ي وليت  استسمامها مم قبع المشاركيم بالشبكة في حال توقا المسار 

 الر يسي لشبكة الربط المصرفية . 

لتالفي حاالت الفشع ال ز ي والتا  لألنظمة وقواعم البيانات أنتهى البنف المركزي مم ت وير البنية 

لبيانات وأنظمة قواعم البيانات وت بيااتها السااة بتش يع قواعم البيانات وأنظمة التحتية لمراكز ا

 تانية المعلومات  واالتصاالت، إ  يوفر المشروف منصة للنسخ االحتياطي والبرم يات . 
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 اهدا  اتقاصاد الكي 

 السياثا الماليا:

 اتهدا 

 الهمال االول: تصحيل هيكع االنفاق العا .

 الثاني: تنويع هيكع االيرادات العامة وزيادة حصيلة االيرادات غير النف يةالهمال 

 الهمال الثالج: معال ة الع ز الحاياي في الموازنة العامة للمولة.

 الهمال الرابع: تحسيم االدارة المالية العامة.

 الهمال السامر: رفع معمالت االدبار الساص.

 

 السياثا النقد ا:

 اتهدا :

 المحافظة على معمالت التجس  بمم حمود المرتبة العشرية الواحمة. الهمال االول:

 الهمال الثاني: المحافظة على استارار سعر ارال العملة المحلية.

االفصان والشفافية والمراقبة وارساء نظ  الحوكمة في الا اف  ادئال الثالج: تعزيز مبالهم

 المصرفي العراقي.

 الهمال الرابع: تعزيز الشمول المالي.

 الهمال السامر: العمع على بلق نشاط ا تماني محفز للنمو.

 الهمال الساد : تعزيز االحتياطي مم النام االجنبي.

 الهمال السابع: مكافحة ظاهرة غسع االموال.

الهمال الثامم: تفعيع دور البنف المركزي العراقي في تعزيز التكامع النامي والمالي بما في  لف 

 المصرفية واالستثمارية وشركات التأميم.اسواق را  المال والم سسات 

 الهمال التاسع: إعتماد تكنولوجيا المعلومات في وليات عمع البنف المركزي العراقي.
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 السياثا الاجار ا:

 اتهدا :

د.  الهمال االول: تحسيم مستوى تنافسية السلع المنت ة محليا

 الهمال الثاني: زيادة إيرادات الموازنة العامة.

 الثالج: تحايق التواز  في ميزا  الممفوعات.الهمال 

 الهمال الرابع: النهو  باإلنتاي الوطني.

 الهمال السامر: االرتااء بح   الصادرات السلعية.

 الهمال الساد : زيادة اإلنتاي الزراعي والصناعي.

 الهمال السابع: التنسيق بيم السياسات االقتصادية الكلية في العراق.

 األهدا  األنمائيا القطاعيا ليخطا 4

 : السكان والقوى العاميا 1-4

 

 اوتً: السكان

 اتهدا :

 الهمال االول: للزوجيم حق االبتيار بحرية ومس ولية عمد الوالدات أو المباعمة بينهما.

د الى إماكنه  االالية بنسبة  % مم إجمالي 100الهمال الثاني: إعادة النازحيم والمه ريم طوعيا

 نازحيم.ال

 الهمال الثالج: تحايق االستارار السكاني في الريا وفي المم  االقع نمواد.

 ثانياً: القوى العاميا

 اتهدا :

 الهمال االول: بفر معمل الب الة.

 سنوات. 5طار تس ي ي للموارد البشرية ألكثر مم الهمال الثاني: وبع إ

د   )حس  المحافظات .الهمال الثالج: إستثمار النافةة الميموغرافية مكانيا
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 ثالراً: الحك  الاشيد

 اتهدا :

 الهمال االول: تعزيز سيادة الاانو  والحم مم انتهاكات حاوق االنسا .

 الهمال الثاني: ت وير قمرات الم سسات المعنية بحاوق االنسا .

 الهمال الثالج: تحسيم ت بيق الالمركزية االدارية.

 افية والحم مم الفساد االداري والمالي.الها الرابع: تحسيم درجة النزاهة والشف

 الهمال السامر: تحسيم اداء ال هاز االداري بشكع كفوء وفاعع.

 الهمال الساد : بما  مشاركة عامة فاعلة في عملية انع الارار.

 الهمال السابع: اعتماد منظومة الحوكمة االلكترونية كبميع لنمط اإلدارة الحالية.

 

  ا بيئا األعمال واتثارماروالخا  وتطرابعاً: تفعي  دور القطاع 

 اتهدا :

 الهمال االول: زيادة نسبة مساهمة الا اف الساص.

 الهمال الثاني: تحسيم بيئة األعمال واالستثمار.

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

والتنمية ، وتااس   الهمال الرابع: التأسير لمشاركة حاياية للا اف الساص في عملية اعادة االعمار

 األعباء والمنافع المترتبة عليها.

 الهمال السامر: إعادة هيكلة الشركات العامة.

 الهمال الساد : حوكمة الا اف الساص.

 

 خامساً: إعمار وتنميا المحافظا  ما بعد اتزما

 اتهدا :

ومت لبات االستارار الهمال االول: اعتماد نظا  اداري ومالي كفوء مست ي  الحتياجات التعافي 

 الم تمعي وبناء السال  المستما .
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 الهمال الثاني: اعادة تأهيع البنى التحتية بت  ية كلية ومكانية شاملة.

الهمال الثالج: اعادة احياء االنش ة االقتصادية الا اعية واالست الل االمثع للفرص التنموية 

 المتاحة.

 ا مم مساطر االنتكا .الهمال الرابع: تاوية المنعة البشرية وحمايته

 

 ثادثاً: تخفيف الفقا

 اتهدا :

 الهمال االول: دبع اعلى ومستما  مم العمع للفاراء.

 الهمال الثاني: تحسيم الوبع الصحي.

 الهمال الثالج: تحسيم تعلي  الفاراء.

 الهمال الرابع: سكم مال   وبيئة مست يبة للتحميات.

 للفاراء.الهمال السامر: حماية إجتماعية فعالة 

الهمال الساد : تمكيم وتعزيز االدماي االجتماعي واالقتصادي والسياسي للنازحيم والعا ميم في 

 المناطق المحررة.

 

 قطاع الزراعا والموارد المائيا

 اتهدا :

ال ير )الهمال االول: زيادة نسبة مساهمة الا اف الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي لألنش ة 

. وتحايق نمو في الا اف الزراعي في سنة 2022% عا  5.2الى  2015عا  % ا4.5نف ية  مم 

 %.8.4الهمال يصع الى 

 الهمال الثاني: تحايق أمم غةا ي مستما .

الهمال الثالج: تأميم ال ل  السنوي على المياه لالستسمامات المستمامة في الم االت )الزراعية، 

 500الصناعية، البلمية  وبما يحاق التواز  الما ي مع امكانية بفر ال ل  السنوي على المياه 

د. 3مليو     سنويا
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 الهمال الرابع: العمع على توفير موارد ما ية مستمامة.

 والصناعا  الاحو يياقطاع الطاقا 

 اوتً: قطاع النفط والغاز

 اتهدا :

د. (6.5)الهمال االول: زيادة ال اقة االنتاجية للنفط السا  للواول الى   مليو  برميع يوميا

د. (5.25)الهمال الثاني: زيادة الامرة التصميرية للنفط السا  الى   مليو  برميع يوميا

 ط السا  في مستودعات التصمير.الهمال الثالج: رفع ال اقة السزنية للنف

د. مكع  قياسي  مقليو  م (3500)الهمال الرابع: رفع انتاي ال از ال بيعي للواول الى   يوميا

 الهمال السامر: تعزيز االحتياطات المثبتة مم ال از.

الهمال الساد : تحايق االكتفاء الةاتي وتصمير المشتاات بزيادة طاقات التصفية للواول الى 

د. الا (900)  برميع يوميا

 متر مكع . 2267الهمال السابع: تعزيز ال اقة السزنية للمنت ات النف ية لتأميم بزيم يصع الى 

الهمال الثامم: المحافظة على البيئة مم التلوف ومعال ة المشاكع البيئية الناجمة عم نشاط النفط 

 .CO2وال از للمنشأت الاا مة وتاليع أنبعا ات 

 

 اءثانياً: قطاع الكهاب

 اتهدا :

 ميكا واط. (20869)الهمال االول: زيادة ال اقة االنتاجية في المنظومة الكهربا ية لتصع الى 

 كيلوواط.ساعة. (4041)الهمال الثاني: زيادة حصة الفرد مم ال اقة الكهرباء للواول الى 

 الهمال الثالج: تحسيم كفاءة المنظومة الكهربا ية.

السممات الماممة للمستهلكيم بأانافه  )منزلي، حكومي، اناعي، الهمال الرابع: تحسيم نوعية 

 زراعي، ت اري .

% 7الهمال السامر: ترشيم استهال  ال اقة الكهربا ية لالستسمامات المستلفة وبفجها بمعمل 

د.  سنويا

 .(Co2)از غلكهرباء مم بالل تسفير انبعا ات الهمال الساد : تحسيم األ ر البيئي لنشاط ا

 بع: تعزيز دور الا اف الساص في ادارة ق اعي االنتاي وتوزيع ال اقة.الهمال السا

 الهمال الثامم: تعزيز حوكمة ق اف وم سسات الكهرباء.

 

 ثالراً: الصناعا  الاحو ييا واتثاخااجيا )عدا النفط(

 اتهدا :

المحلي الهمال االول: زيادة مساهمة الصناعات التحويلية واالستسراجية غير النف ية في الناتج 

 عم سنة االسا .%  40االجمالي بنسبة 

الهمال الثاني: العمع على إي اد مصادر أبرى لتمويع مشاريع الا اف العا  واقتصار تمويع 

 الموازنة االستثمارية للمشاريع االستراتي ية فاط.

راتي ية الهمال الثالج: تفعيع االستراتي يات  ات الصلة بهةا الا اف وتحميثها وفق المست مات االست

 ووليات التنفية. 2030الصناعية في العراق ل اية عا  

د في المناطق المحررة لما تحوي  مم  الهمال الرابع: دع  الصناعات االستراتي ية المهمة وبصواا

  روات معمنية وغاز طبيعي والةي يعتبر حافز ر يسي لتش يع هةه الصناعات.

الصناعات التحويلية والا اعات االبرى وادبال الهمال السامر: تحايق تشابف ق اعي بيم ق اف 

 الا اف الساص بمم هةا التشابف مم بالل أست الل االمكانات المتاحة للا اف الساص.
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الهمال الساد : تنشيط عمليات المسل ال يولوجي مم أجع وبع بارطة متكاملة للموارد المعمنية 

 للبلم مم أجع تحويلها الى فرص استثمارية.

 

 النق  واتتصات  والخزن : قطاع 4-4

 اوتً: قطاع النق 

 نشاط الموانئ

 االهماال:

د. 23الهمال االول: رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها المالحية لتصبل   مليو  طم سنويا

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

 الساص في تنفية وتش يع السممات المرفئية.الهمال الثالج: تعزيز مشاركة الا اف 

 نشاط الناع البحري

 االهماال:

 الهمال االول: تعزيز دور الناقع الوطني البحري في تأميم ت ارة العراق.

 الهمال الثاني: دع  دور الا اف الساص في م ال الناع البحري.

 

 نشاط النق  الجوف

 األهدا :

اقع الوطني عبر شراكة عالمية بكفاءة أقتصادية في الهمال االول: تحسيم أداء وت وير دور الن

 م ال الناع ال وي.

 الهمال الثاني. دع  دور الا اف الساص في م ال الناع ال وي.

 

 نشاط نق  الاكا 

 اتهدا :

 الهمال االول: تحسيم كفاءة أداء نشاط الناع.

 الهمال الثاني: ت وير دور الا اف الساص في ق اف الناع.

 تعزيز دور الناع العا  ودعم  عبر شراكات إدارية وتش يلية بكفاءة إقتصادية.الهمال الثالج: 

 

 نشاط النق  الباف ليبضائ  بالشاحنا 

 اتهدا :

الهمال االول: تعزيز دور الا اف الساص في تنفية ب ة الناع الشامع على الممى البعيم والاري  

 وتفعيع المشاركة الحاياية ل  مع الا اف العا .

 لثاني: االنجما  التفاقيات الناع المولية وتفعيع االتفاقيات السااة بمول ال وار.الهمال ا

 

 نشاط السكك الحد دة

 اتهدا :

 الهمال االول: تحميج منظومة السكف الحميمية وت ويرها ورفع طاقاتها التش يلية.

 الهمال الثاني: االرتااء بمستوى تامي  السممة في هةا النشاط

 تعزيز موقع العراق ال  رافي كحلاة ربط بيم الشرق وال ر .الهمال الثالج: 

 الهمال الرابع: تعزيز دور الا اف الساص واالستثمار االجنبي.
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 نشاط الطا  والجسور

 اتهدا :

 الهمال االول: زيادة اطوال شبكة ال رق البرية بكافة تفاايلها وتفرعاتها.

 ال رق البرية.الهمال الثاني: بناء نظا  ايانة حميج لكامع شبكة 

 الهمال الثالج: تنفية نظا  السي رة المرورية بصورة متكاملة ودقياة.

 

 ثانياً: قطاع اتتصات 

 اتهدا :

 الهمال االول: رفع مساهمة ق اف االتصاالت في الناتج المحلي االجمالي.

 الهمال الثاني: تلبية ال ل  على السممات بأسعار ونوعيات تنافسية.

 كبة الت ور السريع لا اف االتصاالت والمعلوماتية.الهمال الثالج: موا

 الهمال الرابع: الواول الى ال ميع.

د. د ومعلوماتيا  الهمال السامر: جعع بيئة االتصاالت ومنة احيا

 

 ثالراً: قطاع الخزن

 اتهدا :

 الهمال االول: تأميم بزيم إستراتي ي مم المحاايع االساسية.

 في إدارة وايانة وتش يع السايلوات. الهمال الثاني: مساهمة الا اف الساص

 

 قطاع المبان  والخدما 

 اتهدا 

الهمال االول: ان از المشاريع السكنية قيم التنفية او المتوقفة )وبجمنها االستثمارية  والتي تامر 

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

د لل رق والتانيات الحميثة المستسممة  (100)الهمال الثاني: تأميم  ألا وحمة سكنية على ا  تنفة وفاا

في انشاء الوحمات السكنية مم اجع المساهمة في سم جزء مم الع ز السكني المتحاق في جميع 

المحافظات وبجمنها المحافظات التي تعربت للممار جراء العمليات االرهابية والعمليات 

 العسكرية.

الا وحمة سكنية مناسبة لمت لبات تأميم عودة العوا ع النازحة جراء  (100)نشاء الهمال الثالج: ا

د لو ياة االطار العا  للس ة  العمليات االرهابية والعمليات العسكرية والعشوا يات والمت اوزيم وفاا

 الوطنية إلعادة االعمار والتنمية للمحافظات المتجررة جراء العمليات اإلرهابية والحربية لعا 

2017. 

% مم التمويع العااري مم استثمارات الااف الساص الالز  لت  ية الع ز 50الهمال الرابع: توفير 

السكني بناءاد على دراسات جموى اقتصادية للمشاريع معززة بتصامي  مهمة وفق تانية نمةجة 

 .Building Information Modeling (BIM)معلومات المباني 
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 الماء والصا  الصح 

 اوتً: ميا  الشا 

 اتهدا 

الهمال االول: بما  ت هيز الماء الصالل للشر  وفق المواافات العالمية والواول الى حصة 

لتر  / يو  للشسص  250استهال  الفرد مم الماء الصافي بما يال   النمو السكاني وبما ال ياع عم 

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

 الهمال الثاني: تحسيم نوعية الماء الصالل للشر .

 % مم سنة االسا .10الهمال الثالج: تاليع الجا عات بما ال ياع عم 

 

 ثانياً: الصا  الصح 

 اتهدا :

 % في المحافظات.72.66% في ب ماد و 97الهمال االول: زيادة نسبة المسموميم الى 

  ة الى النهر م اباة للمواافات الاياسية.الهمال الثاني: طرن مياه معال

 

 الرقافا والسياحا واتثار

 اوتً: الرقافا

 اتهدا :

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

 الهمال الثاني: استنها  الثاافة العراقية الراينة ونشرها في الم تمع.

 في النشاط الثاافي.الهمال الثالج: تعزيز االستثمار 

 

 ثانياً: السياحا واتثار

 اتهدا :

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

 التاريسي واحياء المعال  األ ارية.-الهمال الثاني: الحفاظ على األرف الحجاري

 الهمال الثالج: تعزيز دور الا اف الساص في االستثمار السياحي.

 

 الانميا المكانيا

 اتهدا :

 الهمال االول: الحم مم  نا ية التنمية المكانية ، وتاليع التفاوت التنموي بيم المحافظات.

 الهمال الثاني: تعزيز البنية الريفية.

 الهمال الثالج: تحسيم ترات  النظا  الحجري والت ميم الحجري لمراكز المم .

 وتنظي  المم .الهمال الرابع: تفعيع االدارة الحجرية 

الهمال السامر: تكامع أنظمة الناع المستلفة )تحسيم نظا  الناع بيم المحافظات وت وير الناع 

 الحجري .

 الهمال الساد : تعزيز الالمركزية وناع الصالحيات والمشاركة في إدارة التنمية بيم المحافظات.

 

 الانميا البشا ا واتجاماعيا
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 اوتً: الاابيا والاعيي 

  :اتهدا

 التعلي  قبع ال امعي -اوالد 

 الهمال االول:

 زيادة نس  االلتحاق وكما يأتي:

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

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

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

 %.45زيادة نسبة االلتحاق الصافي في االعمادية الى 

 %.7زيادة نسبة االلتحاق في التعلي  المهني الى 

 %.20زيادة اسها  التعلي  االهلي في توفير فرص التعلي  العا  والعالي وبما ال ياع عم 

لتالمية وال لبة الهمال الثاني: توفير االبنية والمستلزمات الالزمة الستيعا  االعماد المستهمفة مم ا

 بالل ممة الس ة.

 الهمال الثالج: تحسيم كفاءة النظا  التعليمي.

 الهمال الرابع: توفير السممات والمستلزمات التربوية لسلق بيئة ممرسية جةابة.

 الهمال السامر: ت وير التانيات التربوية في تحميج المناهج المراسية.

 المهني.الهمال الساد : تعزيز المور التنموي للتعلي  

 الهمال السابع: ت وير في استسما  الحوكمة اإلدارية في الممار .

 الهمال الثامم: ت وير االرشاد التربوي واالجتماعي والرعاية الصحية.

 الهمال التاسع: ت وير أسالي  االبتبارات والتاوي  المعتممة.

 الهمال العاشر: دع  مشاريع محو االمية.

 للم سسات التربوية التي تجررت مم االرها . الهمال الحادي عشر: اعادة الحياة

 الهمال الثاني عشر: تعزيز التماسف والاي  االي ابية في التعلي .

 

 ً  الاعيي  الجامع  -ثانيا

 الهمال الثالج عشر: تحسيم التصنيا المولي لل امعات العراقية.

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

 مر عشر: تعزيز الشراكة مع الا اف الساص.الهمال السا

 الهمال الساد  عشر: إعادة اعمار وتأهيع ال امعات في المناطق المحررة.

 

 اً: الصحالرثا

 اتهدا :

 الهمال االول: تحسيم وتحميج النظا  الصحي.

 الهمال الثاني: تحسيم نظا  الوقاية الصحية.

 الهمال الثالج: ت وير إدارة المعلومات الصحية.

 الهمال الرابع: تحسيم وليات تامي  السممات الصحية.

 الهمال السامر: ت بيق الحوكمة اإلدارية في الا اف الصحي.

 الهمال الساد : بفر معمالت االمرا  االنتاالية وغير االنتاالية.

 الهمال السابع: اعادة اعمار وتأهيع الم سسات الصحية في المناطق المتجررة مم االرها .

 : تعظي  الموارد المالية والنهو  بأقتصاديات الصحة.الهمال الثامم
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 ً  : الماأةرابعا

 اتهدا :

د. د ومعرفيا  الهمال االول: تمكيم المرأة علميا

د.  الهمال الثاني: تمكيم المرأة اقتصاديا

د.  الهمال الثالج: تمكيم المرأة احيا

 اإلرهابية.الهمال الرابع: تمكيم المرأة في المناطق المتجررة مم االعمال 

 الهمال السامر: توسيع مشاركة المرأة في الا اف الساص.

 ً  : الشبا خامسا

 اتهدا :

 الهمال االول: االلتزا  بتنفية السياسات والس ط واالستراتي يات الوطنية  ات الصلة بالشبا .

 الهمال الثاني: توفير بيئة ممّكنة للشبا .

 

 الانميا اتجاماعيا ثادثاً:

 

 اتهدا :

 االول: بفر نسبة األشساص  وي اإلعاقة واالحتياي الساص. الهمال

 

الهمال الثاني: تحسيم مستوى السممات الم سسية لتمكيم األشساص  وي اإلعاقة واالحتياي 

 الساص.

 

الهمال الثالج: رفع الوعي والمشاركة الم تمعية بتعلي   وي االعاقة واالحتياي الساص في 

 الممار  االبتما ية والثانوية.

 الهمال الرابع: بفر معمل عمالة األطفال.

 الهمال السامر: بفر حاالت العنا بم األطفال.

 الهمال الساد : بفر معمالت جنون اإلحماف.

 الهمال السابع: بفر مستويات اإلدما  على المسمرات والمسكرات والتمبيم.

 الهمال الثامم: بفر نسبة الزواي المبكر لإلناف.

 التحتية وأدماي الفئات الهشة في المناطق المتجررة مم االرها . الهمال التاسع: تأهيع البنى

 الهمال العاشر: تحسيم جودة نوعية الحياة.

 

 اتثاداما البيئيا 

 اتهدا :

 الهد  اتول: ضمان الاوافا واإلدارة ليميا  والصا  الصح    و شم :

 .حماية نوعية المياه وتحسينها 

  السا لة.ت وير منظومة أدارة المسلفات 

 .المحافظة على البيئة البحرية والساحلية 

 .الحم مم التلوف النف ي 

 .مشاريع حصاد المياه 

 .االستفادة الممنه ة مم المياه ال وفية 

http://www.investpromo.gov.iq/
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 الهمال الثاني: التصمي لتلوف الهواء وأ اره ، ويشمع:

 . حماية نوعية الهواء وتحسين 

 .السي رة على التلوف النف ي 

  الكهرباء.مشاريع الحم مم تلوف 

 .ت وير منظومة إدارة المسلفات 

 .ت وير وحمات ال اقة والبيئة 

 .الحم مم التلوف اإلشعاعي 

 .اإلدارة المتكاملة للمواد الس رة 

 .اإلطار الم سسي والتشريعات 

 

 

الهمال الثالج: حماية النظ  األيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استسمامها على نحو مستما  ، 

 ويشمع:

 تمهور األرابي ومكافحة التصحر. الحم مم 

 .المحافظة على التنوف اإلحيا ي 

 .ت ور استسما  المواد البميلة في الزراعة واالت اه نحو الزراعة النظيفة 

 

 

 الهمال الرابع: التصمي لت ير المناخ وأ اره

 . حماية نوعية الهواء وتحسين 

 .ت وير منظومة ادارة المسلفات 

 .الحم مم التلوف االشعاعي 

 رة.سالمتكاملة للمواد ال االدارة  

 .االطار الم سسي والتشريعات 

 .اجراءات التسفيا مم الت يرات المنابية والتكيا معها 

 

 

 

  

http://www.investpromo.gov.iq/
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 قطاع السكان وقوة العم 
  يتمتددددع العددددراق بالعميددددم مددددم الثددددروات والمددددوارد ومنهددددا المددددورد البشددددري حيددددج ا  العددددراق غنددددي

  سدددنة يعدددم م تمعدددا  يافعدددا  20بعمدددر متوسدددط اقدددع مدددم )بدددالمورد البشدددري فدددالم تمع الدددةي يتمتدددع 
  سدددنة وإ ا بلددد  29-20فيمدددا يعدددم الم تمدددع  ا العمدددر المتوسدددط ا ا كدددا  متوسدددط العمدددر يادددع بددديم )

   سنة واكبر يعتبر م تمعا كهال .3.9المتوسط )
 وتشدددير التادددميرات المتاحدددة الدددى ا  متوسدددط العمدددر ي عدددع الم تمدددع العراقدددي م تمعا يافعا ليصدددبل 

والسدددنوات الاادمدددة م تمعدددا  و عمدددر متوسدددط نتي دددة زيدددادة نسدددبة السدددكا  فدددي  2015مدددا بعدددم عدددا  
عمدددر الشدددبا  وبالتدددالي فدددأ  العدددراق غندددي بدددالمورد البشدددري علدددى نحدددو اسدددتثنا ي فالسدددكا  اغلدددبه  

 في سم العمع مما ي عل  يملف قوة بشرية ها لة .
 سدددددنويا وحسددددد   %3ندددددم حدددددمود حاادددددت اسدددددتارارا ع ةحدددددافظ معدددددمل النمدددددو السدددددكاني علدددددى نسدددددب

 .2017االحصاءات المتاحة حتى عا  
   عددددا   40الددددى  2009% عددددا   41سددددنة مددددم  15انسفجددددت نسددددبة الفئددددة العمريددددة اقددددع مددددم %

الدددددى  2009% عدددددا   56سدددددنة مدددددم  64-15، فدددددي حددددديم ازدادت نسدددددبة الفئدددددة العمريدددددة   2012
 ، مما يعني تزايم الاوة المافعة في االقتصاد.  2012عا   56.9%

   د   24-15بل دددت نسدددبة فئدددة الشدددبا ارتفعدددت  2009عدددا   %20سدددنة )وهدددي الفئدددة المعرفدددة دوليدددا
ممددددا يت لدددد  سياسددددات تنمويددددة هادفددددة لتحسدددديم فددددرص العمددددع والددددتعل   2013عددددا   %20.2الددددى 

 للشبا  .
   مدددم اجمدددالي السدددكا  ، فدددي حددديم لددد   %69ارتفددداف نسدددبة السدددكا  فدددي المنددداطق الحجدددرية لتبلددد

 . 2017 حس  احصا ية عا   %31لسكا  الريا سوى  ةورتشكع النسبة المةك

 

 (13)جدول رق  

2019 سقاطات السكان حسب المحافظات والبيئة لسنةأ  
 ت المحافظة المجموع

 1 نينوى 3828197
 2 كركول 1639953
 3 ديالى 1680328
 4 االنبار 1818318
 5 بغداد 8340711
 6 بابل 2119403
 7 كرب ء 1250806
 8 واسط 1415034
 9 ص ز الدين 1637232
 10 النجف 1510338
 11 القادسية 1325031
 12 المثنى 835797

 13  ي قار 2150338
 14 ميسان 1141966
 15 البصرة 2985073

محافظة 15مجموع  33678525  
 محافظات اقليم كردستان

 16 اربيل 1903608
 17 دهول 1326562
 18 السليمانية 2219194
  مجموع محافظات االقليم 5449364

  المجموع الكلي لسكان العراق 39127889
المجموعا اتحصائيا / وزارة الاخطيط / الجهاز الماكزف لالحصاءكاا  المصدر:  

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


 

 ملخص المحافظات

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

 diyalainv@gmail.com                            الىــــــــــــــة ديــــمحافظ -

 sinvestc@yahoo.com                                   محافظة صالح الدين -

 info@investkirkuk.com                            ركوكــــــــة كـــــمحافظ -

 nic@mosulinvestment.org                        وىـــــــــة نينــــــمحافظ -

 لــــــــــة اربيــــــمحافظ -

 وكــــــــــة دهـــــمحافظ -

 ة السليمانيةــمحافظ -

 anbarinvestment@yahoo.com                      ارـــــــــة االنبـــمحافظ -

  invest@yahoo.comwasit                             محافظــــة واســــــــــــط -

 info@bic.gov.iq                                     لــابـــــــــــــــة بـــمحافظ -

 com .info@krinves                                 محافظة كربالء المقدسة  -

 inv.najaf@gmail.com                             ف االشرفـــمحافظة النج -

 samawa_investdiw@yahoo.com                    ىـــــــة المثنـــمحافظ -

 info@investdiw.gov.iq                                 وانيةـــة الديــمحافظ -

 thiqarinvest@yahoo.com                               ارــــــة ذي قـمحافظ -

 yahoo.com2008inv.maysan@                       انـــــــــمحافظة ميس -

 ossb@investbasrah.com                                رةـــــــمحافظة البص -
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 محافظة بغداد                                    

  نبذة تاريخية

محافظة بغداد عاصمة جمهـورية العراق، وتقع على 

نهـر دجلة وتعتبر أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر 

مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة  وثاني اكبر مدينة 

في آسيا الغربية بعد مدينة طهران عاصمة جمهورية 

 ةايران االسالمية. وتعتبر بغداد نقطة التقـــاء مهمــــــــ

وتعتـبر ة الطـرق والجـو والقطـــــارات، لحركـــــــ

والتجـاري  واإلداريبغـداد المركــز االقتصــادي 

 . في العراق ةوالتعـليمي ومقر الحكوم

مراكز العلم على تنوعه في  أهممن  ةمثلت بغداد واحد

نة عدة كالمدي أسماء. ولمدينة بغداد القديمة اء والدارسين لعدة قرون من الزمنلعلمالعالم وملتقى ل

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

 الغربي( والرصافة )الجزء الشرقي(.

المدرسة المستنصرية ، والمساجد  هاوأهمتزخر بغداد بالكثير من المعالم التاريخية والحضارية ، 

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

 .الرافدين

 :كيلومتر مربع . 4555 المساحة 

 الكثافة السكانية 

 ثمانينننة (8.318.696يبلننند عننندد سنننكان مديننننة بغنننداد منننا يقنننار  )منننن حينننا الكثافنننة السنننكانية 

منننن  %83ويتركنننز حنننوالي نسنننمة  وثالثمائنننة وثمانينننة عشنننر سنننتمائة وسنننتة وتسنننعونملينننون 

% فنني اقضننية ونننواحي  17مدينننة بغننداد فنني حننين يقطننن حننوالي مركننز سننكان العاصننمة فنني 

  .كون بغداد اكبر مدينة في العراق وثاني اكبر مدينة في آسيا العاصمة

عننننة جنننندا داخنننن  الحنننندود مننننن خننننالا المعطيننننات أعننننالة يتضننننة من الكثافننننة السننننكانية مرتف
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البلديننننة للعاصننننمة وان هننننذة الكثافننننة السننننكانية العاليننننة بحاجننننة الننننى المزينننند مننننن المجمعننننات 

 السكنية وانشطة اقتصادية اخرى متنوعة.

 

  : المدن الرئيسية 

)ناحيننة الكننرادة الشننرقية ،  قضنناء الرصننافة -

 ناحية بغداد الجديدة ، ناحية فلسطين (

)ناحيننة الراينندية ، ناحيننة  قضنناء االعظميننة -

 الفحامة ، ناحية الزهور(

االزلى ) ناحية الصديق االكبر قضاء الصدر -

 ، ناحية الصدر االولى (

قضاء الصدر الثانية )ناحية ابنناء الرافندين ،  -

 ناحية المنورة (

) ناحينننة المنصنننور ، ناحينننة قضننناء الكنننرخ -

 المأمون (

 لتاجي()ناحية ذات السالس ، ناحية اقضاء الكاظمية   -

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

 قضاء ابي غريب )ناحية النصر والسالم( -

 ) ناحية المشاهدة ، ناحية العبايجي( قضاء الطارمية  -

 قضاء المدائن )ناحية الجسر ، ناحية الوحدة( -

 

 

 :الجسور في بغداد 

 14جسنننر المثننننى، جسنننر االئمنننة، جسنننر 

رمضنننان، الجسنننر الحديننندي، جسنننر بنننا  

المعظننم، جسننر الشننهداء، جسننر االحننرار، 

 14جسر السنن،، جسنر الجمهورينة، جسنر 

تمننوز، جسننر الجادريننة ، جسننر الحسنننين، 

 جسر الدورة.

 :االنشطة الرئيسية 

تتركننز اهننم االنشننطة فنني محافظننة بغننداد فنني 

  -المجاالت:

تكرير الننف  والصنناعات الخفيفنة والخندمات 

المالينننة وتصننننيع االطعمنننة والتبننند واألثنننا  

والطباعنننة والبنننناء وانتننناا المنننواد الكيميائينننة 

 والبالستيكية واألجهزة الكهربائية .
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 المحافظة قتصادلمحة عن ا

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

الننى العدينند مننن  باإلضننافةضننم اكبننر احتياطيننات ثابتننة ومنهننا حقنن  نفنن  يننرق بغننداد الننذي ي

 والتبد. سمنتالصناعات المتجددة والتقليدية ومنها صناعة الجلود والمنسوجات واال

عبنر القطناا المنالي  ةوالمصنرفي ةوبغداد ايضنا هني مركنز حينوي ورئيسني للتعنامالت المالين

والمصننرفي فيها)العننام والخننال( وكننذل، تتركننز فيننه اهننم الجامعننات والمنندار  والمعاهنند 

المتخصصة والعديد من المستشفيات العامة والخاصة باالضافة الى يبكة واسنعة منن الطنرق 

 والمواصالت وخطوط النق  الدولية منها والمحلية.

  

  :البنى التحتية 

الرئيسننية السننريعة التنني تننرب  مركننز العاصننمة بجنوبهننا ويننمالها هننناش يننبكة مننن الطننرق  -

ويرقها وغربها واهم هذة الطرق هو الطريق الدولي الراب  بنين المملكنة االردنينة الهاينمية 

ستراتيجي الذي يرب  تركينا والممتند منن مديننة زاخنو والعاصمة بغداد فضالً عن الطريق اال

 العاصمة بغداد .في الشماا الى محافظة البصرة مروراً ب

وجود عدد من السك، الحديدية المهمة التي ترب  بين يماا العراق وجنوبه فهناش خ  سنك،  -

 البصرة(  –الموص ( وخ  سك، حديد )بغداد  –حديد )بغداد 

الذى يقع غر  بغداد ويبعند (  وجود واحد من اهم المطارات في العراق )مطار بغداد الدولي -

فضنال عنن ينبكة منن الخطنوط البرينة التني تنرب  العاصنمة بغنداد  كنم16 ةعن مركنز المدينن

 وتركيا وسوريا. وميرانوالسعودية والكويت  كاألردنبالخطوط الدولية 

 

 :التربية والتعليم 

( والجامعننة 1957لمدينننة بغننداد أربننع جامعننات حكوميننة هنني جامعننة بغننداد )تأسسننت عننام  

( وجامعننة 1974( والجامعننة التكنولوجيننة )تأسسننت عننام 1963المستنصننرية )تأسسننت عننام 

ومؤسسننة المعاهنند الفنيننة )تأسسننت عننام والجامعننة العراقيننة  (1980النهننرين )تأسسننت عننام 

( 6امنا اعنداد المعاهند الفننون الجميلنة ) عليم التقنياصبحت هيئة الت 2001( وفي عام 1969

. وهنال، ايضاً عدد منن الجامعنات والكلينات الخاصنة فني ( 50ومعاهد المعلمين والمعلمات )

)حكنومي وأهلني(  ابتدائينةمدرسنة  (2474)جميع أنحاء المديننة فضنال عنن وجنود أكثنر منن 

)حكنومي مدرسنة ثانوينة  1334واكثنر منن )حكنومي وأهلني(  (317)وعدد رينا  االطفناا

 .  ( مدار  مهنية97وأهلي وديني(  و)

 

 الصحة:

( منهننننا حكننننومي بتخصصننننات 43حكوميننننة وأهليننننة ) مستشننننفى (85)فنننني محافظننننة بغننننداد 

( للننننننوالدة 2( مستشننننننفيات تخصصننننننية لالطفنننننناا و)4( مستشننننننفى عننننننام و)19مختلفننننننة و )

أمنننا اعنننداد العينننادات الطبينننة الشنننعبية فقننند ( تخصصنننية 16( نسنننائية وتوليننند و)2واالطفننناا و)

 .( 357( أما المؤسسات الصحية االخرى فيبلد عددها )69بلغت )
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 األماكن السياحية:
يوجد في مدينة بغداد العديد من المتاحف ومن أهمها المتحنف النوطني العراقني النذي يعنر  

ننون الشنعبية وفيهنا العديند الكنوز األثرية لحضارة بالد ما بين النهرين. والمتحف البغدادي للف

ومنهننا الحضننرة الكاظميننة المقدسننة وجننامع االمننام االعظننم  مننن المسنناجد واألضننرحة الدينيننة

( فنندق مصننفة 288اما الفنادق فقد بلغت مايقنار  ) الكنائس والكاتدرائياتالعديد من  وهناش

 . حسب الدرجات 

 

هي منن أهنم جامعنات  :المدرسة المستنصرية. 1

اإلسالمي في العصر العباسي، وقد اكتسبت العالم 

أهمية خاصة لتدريس اللغنة العربينة وعلنوم الندين 

والفلنن، والرياضننيات والطنننب والصننيدلة وكاننننت 

 .تضم مستشفى خال لتدريب طلبتها

ومنننننن الناحينننننة التاريخينننننة اينننننتهرت المدرسنننننة 

المستنصننرية بسنناعتها المتميننزة التنني كانننت تحنندد 

حدينند السناعات كانننت جاننب ت فننىلىالوقنت فلكينا ، 

 .تعين مواضع الشمس والقمر في ك  وقت

 

 

احنند األبنيننة المهمننة فنني بغننداد مننن العصننر   :. القصررر العباسرري2

 .العباسي الثاني قر  با  المعظم جهة النهر

-575وينسنننب البننناحثون بنننناءة النننى الخليفنننة الناصنننر لننندين   )

 .م(1225 -1179هجري/ 623

 

 

 

 

المرجانية التي تعنر  الينوم  تقع المدرسة المرجانية: المدرسة .3

بجنننامع مرجنننان ، بمنطقنننة الشنننورجة فننني ينننارا الرينننيد ، وقننند 

بهذا االسم نسنبة النى أمنين الندين مرجنان النذي ينيدها سننة  سميت

انتهاء العصنر العباسني بنحنو مائنة  م، أي بعد1357هجري/ 758

حتواؤهننا ا عنام. وكانننت أوا عهنندها تماثنن  المستنصننرية مننن حيننا

 .على غر  للدراسة وإليواء الطلبة

 

 

مننن ابننرز معننالم بغننداد   . سررور بغررداد وابوابرر :4

سور بغداد الذي تبلورت اسنوارة بتخطني  مسنتدير 

والمننداخ  االربعننة ذات االنعطننا  بتسننعين درجننة 

إلغرا  دفاعية واخت  المبناني اإلدارينة والدينينة 

 البارزة وس  المدينة ليسه  للنا  الوصوا لها.
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مديننننة أثرينننة هامنننة وهننني   :. عقرقررروف5

أحنننندى المنننندن التنننني بنيننننت وفننننق مفنننناهيم 

 30البابلية على مسافة  -العمارة السومرية

كننم منننن مركنننز مدينننة بغنننداد النننى الشنننماا 

الغربي منه. اما زمن تشييدها فيعود لبداينة 

منن الملن،  القرن الخامس عشر ق.م. بنامر

 .كوريكالزو األوا الذي سميت باسمه

طننننن  كثينننننر بنينننننت عقرقنننننو  علنننننى مخ

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

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

 .وهو اإلله الخالق واله الهواء

قاعدتها  أمامتر عن السه  المحي  بها.  57و ابرز ما تراة هي زقورة المدينة مذ ترتفع لنح من

 فكانت مربعة .

 

مننن المنندن التاريخيننة المهمننة   :المرردائن .6

 ملىالتي تقوم أطاللها على الضفة الشرقية 

كننم، 30الجنننو  مننن مركننز بغننداد بمسننافة 

حنندود القننرن  ملننىويرجننع تنناريي تشننييدها 

الثننناني قبننن  المنننيالد ومنننن ابنننرز معالمهنننا 

الشاخصننة طاقهننا الشنناهق وهننو جننزء مننن 

قصننر كبيننر علنننى مقربننة منننن نهننر دجلنننة 

منتصننف القننرن الثالننا  ملننىويرجننع عهنندة 

طراز بنائنه  منفي العالم وأعالها ،  باآلجرللميالد ويعتبر هذا الطاق من اكبر الطوق المشيدة 

عراقيننة عريقننة، ففكننرة اإليننوان جنناءت متطننورة عننن األبنيننة  متطننور عننن أسنناليب معماريننة

واجهات مداخ  المندن وبعنا القصنور األينورية تسلسنال واضنحا  يذ تعطمالعراقية القديمة 

 .في تطور فكرة اإليوان
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 محافظة ديالى

 نبذة تاريخية     

بعقوبةةه  ةةك  محةةظ  ديالةةه نتةةيعل      ةةم   ةةل  

 سيحه اعمدياله أب يه قدتمةه   واقةت  ماةيةه  عةد  مااة  

       سةييحيه تم اةي اعسةييوم   ةر أبةم   ةوا اعمواقةت 

نانييل   يه اعسالم   ل أسمم   ل أبةو أيت ةه ) مقد اع بك 

  ةةةل بةةةاين  اعظنةةةداظ  سةةةد اععلةةةي  اععبيسةةةك  سةةةما  

(    ميةظ بةيع  ول  خةي  اعدةب  اعوند بعقوبه اعقدت   نام

 . اعخي   قبل اعميالن اإلعفبداته  إعلاع ك  عون  األةمته

 

 الموقع 

( 36-34طةةةول   )مقك  ةةةر اععةةةمان  ةةةيبير خ ةةةك  قةةةت  ديالةةةه نتةةةيعل اةةةك اع ةةةظ  اع ةةة

(    محةةةةظ اعمديالةةةةه   دت ةةةةه بعقوبةةةةه   اع ةةةةك  قةةةةت بةةةةميل بةةةةمن ب ةةةةدان  46 - 44  ةةةةم )

( حةةةة    دةةةةد ي  ديالةةةةي  ب ةةةةدان  رةةةةالو اعةةةةدتر  ةةةةر اع ةةةةمن  اعسةةةة يمينيه  ةةةةر 56بمسةةةةياه )

 ةةةر اع ةةةمن م   مةةةم  ةةةر خالعاةةةي  اإلسةةةال يه إتةةةماظاع ةةةميلم   اسةةة   ةةةر اع  ةةةون   ماو تةةةه 

حمحةةةوا  اعسةةة يمينيه  –طاةةةماظ م ب ةةةدان  –ع ةةةك  ةةةمب   ةةةيبير ب ةةةدان اع ةةةمن اعمييسةةةيه اعمعبةةةد  ا

  ا بيل.

 

 المساحة 

 ةةةةر   مةةةةو   %4  مثةةةةل نسةةةةبه  قةةةةدا  ي  2حةةةة  ( 17685 ب ةةةةا  سةةةةيحه  ديالةةةةه نتةةةةيعل )

  سيحه اععمان .

  

 الكثافة السكانية

 %2.8البالغة  تقريبا وفقا لنسبة نمو السكان في العراق نسمه( 1.660.007تب ا  دن سكيظ اعمدياله )
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 المدن الرئيسية :

 قضي  بعقوبه  -

 قضي  ب د      -

 قضي  اعخيعص   -

 قضي  اعمقدانته -

 قضي  خينقير   -

 قضي  حفم   -

 

 

 المحافظة اقتصادعن لمحة 

تم كةةةةظ اع  ةةةةيط افق اةةةةين  اةةةةك اعمديالةةةةه   ةةةةل اعظ ا ةةةةه بسةةةةب  قمباةةةةي  ةةةةر  اةةةةد تر 

 اعم ةةةي تت اعقييمةةةه   ياةةةي  ييسةةةيير ناةةةم نتةةةيعل ) اةةةم   ييسةةةك  ةةةر ن  ةةةه (  ناةةةم اععلةةةي  

(   يةةةي  5.5حمةةةمتر  اععلةةةي   اع ةةك تب ةةةا طيق اةةةي اعخظنيةةةه اعقاةةةو  )  ةةةكبيفضةةياه اعةةةل بديم

 ظ(   يةةةو1.25ب ةةةا طيق يامةةةي اعخظنيةةةه ) دعك اع ةةةك   ةةةم  كعةةة   قمتبةةةي م  سةةةد  قظانيةةةه    ةةة

   ةةةيا  ةةةدن حبيةةةم  ةةةر اعقةةةو  اععي  ةةةه ع مديالةةةه  عمةةةل بيعظ ا ةةةه م   مةةةو اةةةك   ةةةم  كعةةة  

بسةةةي ي اي   ا ةةةه اعبم قةةةيل    محةةةظ بسةةةي ير اع خيةةةل حةةةول اعمقدانتةةةه   م ةةةد بةةةميف اعةةةل حفةةةم  

م اعمديالةةةه ب مبيةةةه    ا ةةةه اعظت ةةةوظ  اعد  ةةةه  اع ةةةعيم    ةةةيا ان ةةةي  ع  مةةةو  حمةةةي   ةةة ا

 اعد ا ر  اعموابك    يحل اععسل   ظا   افسميا .

   ميةةةظ  علةةة  ا اضةةةياي بخاةةةوبه اع مبةةةه  انبسةةةيطاي اع ةةةك   م اةةةي سالسةةةل  بةةةيل حمةةةمتر 

  احةةةم ب  بديم ةةةك حمةةةمتر  اععلةةةي   بسةةةي ير اع خيةةةل  اعفواحاةةةه   ةةةظا   اعخضةةةما ا  

  اعدبون    ما  اعماينت  اعمعي ل.   

 

 والتعليم :التربية 

اةةك اعمديالةةةه  و ةةةد  ي عةةةه  احةةةد   ةةةك  ي عةةه نتةةةيعل  ح ي ةةةير ا  يةةةه )ح يةةةه اعيم ةةةوا م ح يةةةه 

  ةةةةدن  م44  ةةةةدن  تةةةةي  افطفةةةةيل   د سةةةةه اب داييةةةةه م( 844 )بةةةةالن اعمااةةةةدتر اع ي عةةةةه( 

 (  عاةةةةد ا ةةةةدان2(  د سةةةةه  ا يةةةةه  )15(  د سةةةةه  )409اعمةةةةدا ب اف دانتةةةةه  اعثينوتةةةةه )

 .  ق ك  احد عاد ا ك اعمع مير 

 الصحة:

اعمماحةةةةظ  ةةةةدن   (  س  ةةةةفيي  ا  يةةةةه 3يي  حكو يةةةةه   ) س  ةةةةف 10اةةةةك  ديالةةةةه نتةةةةيعل 

                               (  محظ.39  دن اعمماحظ اعاديه اعفم يه ) (  محظ54)اعمييسيه اعاديه 
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 محافظة صالح الدين  

  تاريخية نبذة

 العر قةةةةة  المحافظةةةةةا  مةةةةة  الةةةةة    صةةةةة   محافظةةةةة 

 الحضةةةةار  ب ةةةة   وجودهةةةةا ارتةةةة   تكر ةةةة  ومركزهةةةةا

  مةةةةارا تار خهةةةةا اسةةةة مر وقةةةة  تقر  ةةةةا    سةةةة  4000 ق ةةةة 

 القةةة    العةةةرا  عرفهةةةا ال ةةة  ال ار خيةةة  العصةةةور بكافةةة 

 سةةةةةةـمي  .اإلسةةةةةة   ق ةةةةةةـ  مةةةةةةا عصـــــــةةةةةةـر وح ةةةةةة 

 صةةةة   إلةةةة  نسةةةة   االســــــــــــــةةةةـ  بهةةةة ا المحافظةةةة 

 . األ وب  ال   

 الهةةةةاد  )علةةة  )ع( العسةةةكر ي  اإلمةةةةامي  مرقةةة   بوجةةةود الةةةة    صةةة   محافظةةة  تشةةة هر

 الع اسةةة ( الجةةةام  و) الملو ةةة  والمئ نةةة  سةةةامرا  فةةة  السةةة  ( عليهمةةةا العسةةةكر  والحسةةة 

 آشةةةةور م   ةةةة  اآلثةةةةار ومةةةة  دلةةةة  أبةةةةو وجةةةةام  الع اسةةةةي  الخ فةةةة  وقصةةةةر العاشةةةة  وقصةةةةر

 فسةةةي  سةةةه  علةةة  الشةةةما  جهةةة  مةةة  وتطةةة  دجلةةة  نهةةةر علةةة  الشةةةرقا  فةةة  وتقةةة  ال ار خيةةة 

 الك ةةةا   مةةة  والع  ةةة  الراه ةةةا  ود ةةةر تكر ةةة  وسةةةور الحاليةةة  الشةةةرقا     ةةةم  نها  ةةة  فةةة 

 م   ةةة  شةةةما  وتقةةة  الصةةةي ي  والق ةةة  تكر ةةة  م   ةةة  فةةة  دجلةةة  نهةةةر جةةةان   علةةة  الواقعةةة 

 الهةةةاد  علةةة  اإلمةةةا  بةةة  محمةةة  السةةةي  مرقةةة  ووجةةةود العاشةةة . قصةةةر قةةةر  الحاليةةة  سةةةامرا 

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

 الموقع

 كةةةة  165 بحةةةة ود ع هةةةةا وت عةةةة  بغةةةة اد العاصةةةةم  شةةةةما  فةةةة  الةةةة    صةةةة   محافظةةةة  تقةةةة 

 د ةةةال  و الشةةةر  مةةة  والسةةةليماني  وكركةةةو  الشةةةما  مةةة  وأربيةةة  ني ةةةو  محافظةةةا  وتحةةة ها

 جغرافةةة  بموقةةة  الةةة    صةةة   محافظةةة  ت م ةةة  الغةةةر . مةةة  االن ةةةار و الج ةةةو  مةةة  وبغةةة اد

 اهةةة  فيهةةةا  مةةةر حيةةة  والج وبيةةة  الشةةةمالي  المحافظةةةا  بةةةي  مواصةةة   عقةةة   كونهةةةا مهةةة 

 المحافظةةةا  ب لةةة  بغةةة اد العاصةةةم  تةةةرب  وال ةةة  العةةةرا  فةةة  ح  ةةة  وسةةةك  بةةةر ي   ةةةر قي 

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

2ك 25,807  ال    ص   محافظ  مساح  ت لغ
  

 

 السكانية الكثافة

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

 

 المدن الرئيسية :

 تكر   قضا  -

  خورماتو  وز قضا  -

 سامرا  قضا  -

  بل  قضا  -

 بيج  قضا  -

  ورل ا قضا  -

 الشرقا  قضا  -

  ال جي  قضا  -

 

 ، الحيةةةةوان  العلةةةة  ، الةةةة    تكر ةةةةر ،الزراعةةةة ، الحيوانيةةةة  )الثةةةةرو  : الرئيسططططية االنشطططط ة

  (األدو   ص اع 

 

 : التحتية البنى

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

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

 . تكر   م     خ   م   مر والموص  بغ اد بي   الح   

 

 : والتعليم التربية

  م رسةةة  1199 مةةة  وأكثةةةر ( تكر ةةة  جامعةةة  ) واحةةة   جامعةةة  الةةة    صةةة   محافظةةة  فةةة 

 إعةةة اد معهةةة  11و  ثانو ةةة  م رسةةة  527 مةةة  وأكثةةةر 42 اال  ةةةا  ر ةةةا  وعةةة د اب  ا يةةة 

  .والع    م  المعاه  والم ارس المه ي  معلمي 
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  الصحة

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

 يةالسياح األماكن

 خمسةةة  الم ةةة اد دجلةةة  ل هةةةر الشةةةرق  الجانةةة  علةةة  سةةةامرا  أ ةةة   تم ةةة  : سطططامرا  مدينطططة

 وقصةةةةر ، والملو ةةةة  الك يةةةةر الجةةةةام  : الج ةةةةو  والةةةة  سةةةةامرا  مةةةة  اب ةةةة ا . كةةةة  وث ثةةةةي 

 .العاش 

 ونهةةةر والم وكليةةة  دلةةة  أبةةة  وجةةةام  ال روسةةةي  وسةةةاح  الخلي ةةة  بيةةة  الملو ةةة  شةةةما  والةةة  

   الرصاص .
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 محافظة كركوك

 نبذة تاريخية 

كركوووودينة عروووووندرعةووووونلى ععووووون ةوووو ند وووو ن  وووو ن

كووشناووعغدن  وو ت ن راوولنكووعنتعلوو نكة  وووند وو نن250

 ووو نةووو لرنعةنزر  وووونملتعوووغنل ووووشنتعةوووغك نت دتى وووون

ل   وووون وووا ن زووو نمتكووورللنلب ووورينت ووو ت نت  ووو ارن

لس سوو ون زووغدنيعوويرع نلع وود ن ووغرعكنة عرووونكركوودين

ن.م0سرونقن1600 نإ ي

نياثننتعثرعول شت رنة عرونكركدين ع غ ع غن

عد ووو نكا وووغنى  وووونكركووودينت توووعن اتوووديند ووو نت عووو ترتألنلت عسوووغ  نل ةغعوووغن وووز  نتع راوووون

 غإلضوووغكونلتآلثوووغرنت توووعن  ووود نإ ووو نةت ووو نت   ووورنت توووغرعمعنتآل ووو نت  غ وووثنىزووو نت عوووا  ن ووو تن

 إ  نةدى  غنت ج رتكعنلت تجغرة.

ن

 الموقع 

نت فغل ن ا ناعغدنت  رتقنللستهن ن غ ج ء نة عو  ة نةاغكظونكركدينكعنةرتةون  رتكاو

 ل ااطنن  غنةاغكظغألنت س اعغباونلتر ا نلنباردينلنل حنت  ع نلن عغ  ن.

 المساحة

نكركدين نةاغكظو نن2كش9679 ز غنةسغيو نةة تر غ ة نةجعدعنةسغيونن%2,2ل ع  نبسزو

نت  رتق.

 الكثافة السكانية

 (نبسعو1.629.625ز غند  نسكغننت عاغكظونةغعةغر ن)ع

 المدن الرئيسية 

نبغياون غمةنخدرةغ د،نىوغءنكركدين - نبغياونت ع تة ، نبغياونز تدبكد رة، )بغياون غعجع،

نبغياونادتن،نبغياون ا ن،نبغياونىرطن رجار

ن)بغياونت  زغسع،نبغياونت رعغض،نبغياونت  ت (نت ادعجوىوغءن -

ن)بغياونت راغ (نىوغءن تىدق -

ن)بغياونسركرتن(نىوغءن  س -
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ن

 االنشطة الرئيسية 

 تستمرتجنت رفطنت مغم

 نسعرلنتال

 نت  رتدو

 

 لمحة عن اقتصاد المحافظة

 تعاوووو نةاغكظووووونكركوووودين كدب ووووغنمراووووون عدتر  ووووغنت ع  باووووونكووووو ندوووو نةدتر  ووووغن 

ت تزا اوووونكوووغ رفطنعشوووك نت عاووودرنتعسغسوووعن رشوووغطغ  غنتالىت وووغ عوننإعنعد ووو نكا وووغنتكزووورن

ن650يةوووو نبفتووووعنكووووعنت  وووورتقنلعةوووو رنتإلبتووووغجنت اوووودةعنةوووو ننت وووورفطننت مووووغمن اوووو ل ن

بنإ ووو ن غبوووتنع ووو نك ب وووغن تعتووو ن د ووود  نت  وووغمنت تزا وووعنلت كزرعووولنة اووودنن رةاووو نعدةاوووغ

كعووووغنل تعتوووو ن وووو خنت عاغكظووووون م وووود ونزرتضووووا غنت  رتداووووونلل وووود نت   عوووو نةوووو ن

تعرتضوووعنت  رتداوووونت  وووغ اون  سوووت عغرنإ ووو ن غبوووتنل ووود نزرتضوووعنةرلعوووونت توووعن

 شوووع نزرتضوووعنةست ووو اونلماووورنةست ووو اونلزرتضوووعنسوووا نل ععاوووون  تعووو ند ووو ن

 تعةتغرن.ن

 ز شنت عشغرع نتالرلتئاو 

روووووووغطلن ن)نت ووووووو  س،نرةنكركووووووودين نلعووووووورلةنتالرتضوووووووعنضوووووووع نةةشووووووورلعن -ز

ت راووووووغ ن،ن ووووووغمةن،ن تىوووووودق(نلةوووووو نت ع ةوووووو نزننعوووووورلةننت ادعجووووووو،نت رعووووووغض،

ت عشوورلعندروو نإكعووغدنتبجووغمنكغكووونةرتي ووهنةسووغيون  وو نت وو نةرتةووونت  ظوواشنكووعن

 ةاغكظونل حنت  ع نل ة رنةسغيت غن ين)ة ادنن(ن لبش.

ن(ن لبش150000ةشرلعنت اد و نعرلةنةسغيون ة رن ين) - 

 عد وووو نكووووعنكركووووديندوووو ةنة ووووغ رنةوووو نت عاووووغخنت رئاسوووواونت تووووعن  تعوووو ند ا ووووغننننن

 -ت عاغكظونكعنت  رتدونلت  رغدونلة ن  خنت ع غ ر 

ب وورنت وو ت نتعسووف نت وو ةنعتفوورعنةرووهنخعسووونتب وورنلوو ارةنكووعنبغياووونت وو ت نن-زنننن

نضع نىوغءنت ادعجون.

 وو ءنةوو نب وورن   ووونكووعنةرتةووونت وو ت ن روود نت ادعجووون ووغ ةر نةوو نة عرووونن- ننن

نت ش .

نب رنت مغلون)ةدسعع(نلعةغمنيغ اغنس ن ترظاشنت عجرينت عغئ ن.ن-جننن

نتآل غرنتالر دتمعونلت ستااون.ن- نننن

نت  ادننلت ك غرع ن- ي

نت د عغننت تعن   ةنب رنت  ظاشن/نطدمن،نمماتدن،ن غمة،ن غةن تىدقن-ل
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 البنى التحتية 

نل ة نكعنت ترعلن نة نت عاغكظغألنت عجغلرة ن ر ت غ  عتغمنت عاغكظون د د نطرقنرئاساونة عو

نت رئاسعنت  ةنعر طنت  غلعون شعغدنت  رتقن.

ةدىوووو نت عاغكظووووونتإلسووووترت اجعنت وووورت طن ووووا نت شووووعغدنلت دسووووطن  وووو نةوووو نت ع عرووووونةركوووو ننإن

ن ار غنلت  غلعون   ت .نت تعن ر طنةغنو تةغط نت ترقنلت سك نت ا ع ع

 

 التربية والتعليم

ة رسوووونن1121ةووو ننلزك ووور د ووو نكوووعنةاغكظوووونكركووودين غة وووونلتيووو ةن وووعن غة وووونكركووودين

ة رسوووونثغبدعوووونلت   عووو نةووو نت ع غ ووو نن461ةووو ننلزك ووورن77لدووو  نرعوووغضنتالطفوووغدنت ت تئاوووون

نلت ع ترلنت ع راو.

 الصحة 

ن(نةرك نلاعندغم.114(نةستشفاغألنل)9كا غنن)

 السياحية األماكن

منن140تآلثووووغرنت عد وووود ةنكووووعنت عاغكظووووونلعز ووووغنتر فغد ووووغننزىوووو منإيوووو ي ن ووووعنقلعةةةةة كركةةةةوك

نزعووووغلاوووك  غن اوووودةنلكا وووغنةدتىووو نتثرعوووونكغ كروووغئسنلكووو   نةرىووو نت رزوووعن تباوووغدنل اتووودةن

نخ دنت اكشنت   عغبعن.نزثرعود  نى درن
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  محافظة نينوى

 نبذة تاريخية 

مدينةةةةةوى ذنةةةةةيخىعريى ةةةةةإلي ى  يةةةةة ىي  ةةةةة ى  ةةةةة ى

ر خةةةإمبى اةةةالىر تةةةذ هىه الاةةة ى ةةة  ىر تدينةةةوىىرإل ةةة 

ر تةةةدلىر لإليخذةةةوىــــــــــــةةةـ ىر اةةة ر ىىأ ةةة ى حةةةدخ

ىرألشةةةيليوى إلما رطيليةةةو كي هةةةإىتإ ةةةةى إ ةةةتوى

ىأه ةةةةةةةة ى أسسةةةةةةةةة يسةةةةةةةةاهإىهـذهةةةةةةةةإىىأهجـةةةةةةةة ى

ر تــــةةةةةةةةةةةةـكلاإيىه اـــــــــةةةةةةةةةةةةـدى ــــــــــــةةةةةةةةةةةةـ  ى

ر تحإـظةةةوىهم ت  ةةةإىر تي ةةةالى ةةةإ  ىرتاةةة ىمةةةدلى

ىر ا ر ىبادىر اإ توىبغدرهىمنىحذثىمسإحلهإ.

  

 الموقع :

ىت (ى،ىى402 ق ىمحإـظوى ذنيخىـ ىر ج ءىر شتإ  ىر غ ب ىمنىر ا ر ىه اادى نىبغدرهى)

 

 المساحة : 

ى(2ت 36515 الغىمسإحوىمحإـظوى ذنيخى)

 

  الكثافة السكانية

 (ى ستوى.3.793.982يالغى دهىسكإلىر تحإـظوىمإيقإلبى)

 

 المدن الرئيسية 

) إحذةةةةةوىباشةةةةةذقو،ى إحذةةةةةوىى ضةةةةةإءىر تي ةةةةةال -

ر شةةةةةةيلي،ى إحذةةةةةةوىحتةةةةةةإ ىر الذةةةةةةال،ى إحذةةةةةةوى

ىر قذإلي،ى إحذوىر تحلاذو(

) إحذةةةةةوى تةةةةة هه،ى إحذةةةةةوى ضةةةةةإءىر حتدر ذةةةةةوى -

ىب طلو(

 ) إحذوىهر هى، إحذوىر قيش(ى ضإءى لكذ  -

) إحذةةةةةةوىر شةةةةةةتإ ،ى إحذةةةةةةوى ضةةةةةةإءىسةةةةةةنجإلى -

ىر قذ هرل(

) إحذةةةوىرمةةةإلى،ى إحذةةةوىلبذاةةةو،ى ضةةةإءى لا   -

ى إحذوىر اذإضذو(

 ) إحذوىرينكإل( ضإءىر شذخإل -

 )ى إحذوىر لال( ضإءىر حض  -

ى) إحذوىر قحطإ ذو( ضإءىر ااإجى -

 ) إحذوىر كيي ( ضإءىمختيل -

  

الحدباءمنارة   
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 االنشطة الرئيسية 

ىستنةهرالىرأل اإلهر تنسي إيىهر سك ىهمنلجإيىىهرإلس لةر  لر وىهر ن طى

 

 البنى التحتية

ر تي ةةالىه ت ةةالىم تةة ى قةةإط ىر طةة  ىـةة ىشةةتإ ىر اةة ر ىحذةةثىيللقةة ىـذهةةإىر ط يةة ىر ةة  ذبى

  تذةةإىتتةةإىيتةة ىـذهةةإى ةةطىر سةةكهىر حديةةدىهـذهةةإىريضةةإىمطةةإلىهه ةة ىه ةةدهىى  ةة ر تةةإلىمةةنىبغةةدرهى

ى.ىهرأليتنىرأليس منىر جسيلىر تشذديى ل ى ه ىه لوىر ل ى  بطى إ ا ىر تدينوى

 

 التربية والتعليم 

(ىمدلسةةةوى1802 ي ةةدىـةةة ىمحإـظةةةوى ذنةةيخى إماةةةوىهرحةةةديى ةة ى إماةةةوىر تي ةةةالىهرت ةة ىمةةةنى)

(ىماإ ةةةةدى10(ىمدلسةةةةوى إ ييةةةةوىه)647مةةةةنى)ىهأت ةةةة ى(114ه ةةةةدهىليةةةةإ ىرالط ةةةةإ ى)ربلدر ذةةةةوى

ى(ىمكلاوى إموىهر اديدىمنىر تاإ دىهر تدرلسىر تهنذو.43 لتالتذنىه)

 

 الصحة

ى(ىم ت ى ح ى إ .156(ىمسلش  ىه)18ـ ىمحإـظوى ذنيخىى) ي دى

 

 االماكن السياحية 

ر سةةةذإحذوىـةةة ى ذنةةةيخىهمةةةنىماإ تهةةةإى ةةةإم ىر ناةةة ىيةةةي بىه ةةةإم ىىرألمةةةإتنيي ةةةدىر ك ذةةة ىمةةةنى

ر خضةةةة ىهمنةةةةإليىر حةةةةدبإءىهر نتةةةة ههىه لاةةةةوىبإشةةةةطإبذإىتتةةةةإىه شةةةةله ىبي ةةةةيهىمدينةةةةوىر غإبةةةةإيى

ر سةةةذإحذوىهسةةةدىر تي ةةةالىـضةةة عى ةةةنىه ةةةيهىر اديةةةدىمةةةنىرمةةةإتنىر ااةةةإهيىهرالضةةة حوىر دينذةةةوى

ىهر   اإلى.ىرأل اذإء ادهىمنى

  

هةةة ىه لةةةوىهيقةةة ى لةةة ى ىالموصددد : سدددد

تةة ىى60شةةتإ ىمدينةةوىر تي ةةالىبحةةير  ى

ه ةةةةةةةةةةةةةةدى ةةةةةةةةةةةةةة ىر جةةةةةةةةةةةةةةإر ى ةةةةةةةةةةةةةةإ ى

ىىتةةةةة ى75طي ةةةةةهىحةةةةير  ى هيالةةةةغ1986

ه غإيةةةةةةوىر حةةةةةةدههىىىمةةةةةةنىمي ةةةةةة ىر سةةةةةةد

ر ا ر ذةةةةةةةةةةةةوىر ل تذةةةةةةةةةةةةوى.ىهمسةةةةةةةةةةةةإحوى

ه ةةدىر شةةأيىى2تةة ى220حةةير  ى بحذ  ةةه

 نةةةةد ىمدينةةةةوىسةةةةذإحذوى ضةةةة ى ةةةةدهىمةةةةنى

  . ر ت رـ ىهر شق ىر سذإحذو
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 محافظة اربيل 

 نبذة تاريخية

وهييييييي  قليييييييي      ييييييي    اربللللللللأو  أربيلللللللل

. وهيييي   ادييييم     يييي   يييي   كردسييييالع اق ييييرا 

 واق صيير  دغيي ادح ييا اقر يير ليي  اق ييرا  د يي  

حيييواق   دغييي اد.  وت  ييي  قييي      ييي  واق ويييي 

 قيييي   اق وييييي ك  ييييو ار وتدييييم     يييي   360

 80اقغيييرن  ييي  ا د ييي  وت  ييي  ق  يييل حيييواق  

حييواق   اقسيي   لة  ك  ييو ار وت  يي  قيي      يي  

 ك  و  ار. 112

 المساحة 

( كييي   رديييم وتديييم اق  للسييي  اييي   اقسييي ون يا    يييل  اةاديييلق  دييي   13165ا ل )ت  يييس  سيييلح

اق  ييير اق اوسييين واق  يييل  اقصييي راور تا  يييي ديييلق رود  اق ييي     واة  يييل    ييي   اقر ودييي  

اقال    يييي  ق يييير اق صييييو  وقروة ييييل  ركيييييا  دلل ييييل  األه  يييي وت يييي  ا د يييي   يييي  اق يييي ع يا  

تسييي  ا ل  قييي  اشسييي  ادييييو ر ق     ييي   أيييي  را لييي  كردسيييالع اق يييرا  و  يييود ؤوحضيييل  ل  ييي

 )أ د  واو( أر أ د   آق   وه  كالد  ق  اق  لد  اديو    اق     ل  ا د  .

 الكثافة السكانية

 ( ةس  1.896.753   س ق د سرلع   للس  أ د   )

 المدن الرئيسية

  ئ س   ه   قف   للس  ا د      ق   ا ض أتا

 )ةلح   د رك ، ةلح   ق رلو  ، ةلح   ي ل ك(  ضلء ا د   -

  ضلء د صالو  )ةلح   دا تو، ةلح    ويا  ، ةلح    زكل ر، ةلح   كس ياع( -

 )ةلح   خ   لع، ةلح   د لةل، ةلح   س  كلع(  ضلء سو اع -

)ةلح ييي  ييييالن اقييي    ، ةلح ييي  حر ييير، ةلح ييي  ه يييراع، ةلح ييي  دلسييير  ،   ضيييلء ييييدالو  -

 ةلح   دلق سلع(

  جو لع )ةلح   حلج ق راع ، ةلت    س  الع ، ةلح   كالق ، ةلح    سرر( ضلء  -

كو سيييي نا )ةلح يييي   ييييا  ييييا ، ةلح يييي  يييييو ا، ةلح يييي  أيييييا ، ةلح يييي  سييييرالع،  ضييييلء  -

 ةلح   س ردكلع(

  ضلء خ ل  )ةلح   دا يرراع، ةلح    زكل ر، ةلح   كو كوسك( -

  ضلء  اوة وز)ةلح   و ت ( -

  

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

  للسيي  ا د يي  قلييي   ا  يي   كردسييالع و ركييي تنييل ر وقيي   ل خيين دييرر سييارات ن  ت ا يير 

 ييييم حيييي ود ا ييييراع و ركييييي جو ييييلع اق يييي ودر ق ا ييييلد  اقانييييل ر اقيييي وق  ق  ييييل  اع   للسيييي  

م ول  يييل 120وييييل ل  90وييييل ل  60ا د ييي  قييي   ل  يييالو ييييوا ل حوق ييي  تا  ييي  لييي  ييييل ل 

 ا ضل  طل  ا د   اق وق .

 

 التربية والتعليم

ت ييييور اق  للسيييي  ق يييي  قيييي د  يييي  اق يييي ا ه اشدا ائ يييي  واق لةو يييي     ييييل    سيييي  يييييو  ل  

اق لق  ييي  وق ييي  اق   ييي   ييي  اقنل  يييل  واقر  يييل  واق  لهييي  اق رو  ييي  دل ايييلل   قييي  اشه  ييي  

 أ ييييل ،هييييوق ر اقط  يييي ، جل  يييي  يييييالن اقيييي    أهيييي  اقنل  ييييل  اق رو  يييي  ةيييي كر    ييييل جل  يييي 

ك  ييي  دج ييي  اقنل  ييي ، ك  ييي  ج  يييلع اقنل  ييي ، اقنل  ييي  الع ،جل  ييي  كردسيييل ييي كر    يييل  األه  ييي 

 .وك    ق ا اقط    ا ق ل   دا  اق   لة   اق رةس   

 

 الصحة

 سا يي   لييي  ج  يييم اشخاصليييل  و   يييل اق سا ييي  ل   42ت ييور اق  للسييي  ق يي  اك ييير  ييي  

اق رو  يييي  اق ركي يييي  ) سا يييي   ا د يييي  اقا    يييي  ،  سا يييي   آزادر ،  سا يييي    زكييييل ر ، 

 ركييييي ييييي   ليييي  ج  ييييم اش ضيييي   واق ييييواح  اقالد يييي   270اق ركييييير و األ  ييييل  سا ييي   

 ق   للس .

 

 االماكن السياحية 

ليييي   أ د يييي تديييم ليييي  وسيييين     ييي   قلعلللة أربيللللل

  ييييود تل    ييييل  قيييي  قصيييير  اق ييييرا كردسييييالع 

  ييييي   األو  األقيييييفواقييييي  حيييييواق   ادييييييو    

اق ييي الد، د  يييا أسلسيييل ألييييرا  دللق ييي  ح يييا 

لييي  ت يييك  أ د ييي كلةيييا ت ييي  حصييي ل      يييل  ق    ييي  

 اق د   اقي    . 

  

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%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%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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
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  :شالل كلي علي بك

 ديييم اق يييال  دييي    ييي   ا  خ   يييلع وسيييو اع  

كيييي  ح يييا  دييييم دييي   ج  يييي   12ق ييي   يييو  

كيييييي  قيييييي   60كييييييو ذ وةييييييواية   و   يييييي  

 صييي ف ييييدالو  و   ييي   ييييال  ك ييي  ق ييي  

د ييك  يي   رييلع  رت ييم ودسييرق  ك  يير     يي  

و  ا ييير  يييي   ا د يييي ( کييي  قيييي      ييي  130)

اق صييييييل ف اقن   يييييي  ليييييي  ا د يييييي  وق ييييييوم 

 ( م ق   ساوى اق  ر .800اق را   ي  رت م )

 

 شالالت بيخال:

ت ا ييييييير واحييييييي    ييييييي  أج ييييييي  اق وا يييييييم  

اقسييي لح   ليييي  اق ييييرا  وتا  ييييي د ييييالشت ل 

اق يييلد   وج يييل    للرهيييل اقط    ييي  ت  ييي  

كيييييي  قيييييي      يييييي   10هيييييي ال اق ييييييالش  

 اوةييييييي وز قرليييييييا د  يييييييل  ك صييييييي ف 

   اور ق   يالش   ائ   و  للر       .

 

  مصيف شقالوة:

د يييييالشت ل وت يييييا ر اق    ييييي  د صيييييلئ  ل  

  يييي  ح ييييا اة ييييل تدييييم ق يييي  و    ا ييييل اقن 

  .ج   س   س ح 

 

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/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
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

كتدسييي   يهيييدينة عييييي تقع يييييم ييي ي ييي ع   ي

يي حييييةه ينييييايقامث هيييي  يقل   ييييييقلعييييتق 

جبييي مينيييي ي عديييديقلية عييييينع يييتقي   ييي ي

و عحييييةهي  هييييي يمهيييييتي يييي  تينعبعييييي يسيييييةي

كب يييييتيقل يييييديهيييييدينييييياي جيييييي يدهييييي  يقل

 يييديقلية عيييييوليح   يييييييقليعييي اليقلحييي    

 .ييجي  ويي   س    ييده  ينع الي

 عييييييي دي  ييييييي يقلية عييييييييي لييييييي يقلع يييييييتي

يوقأل ي ع يييييقلب    ييييونييياي ييي ييقإلنبتقا ه يييييقريييي ه ينييياييجييي  ققلحثيييتوقيوعيييةي  يييبح ي

 .يوقلتون  يقإلسكعةهيقلي ةومدعب ي  يم  ي  ةي

 

 الموقع 

مع بيييتينح   ييييدهييي  ييقلعييتق  ع ييي ييييي مي يييت ييكتدسيي   م يي ينح   ييييدهييي  ي ييدي ع ييي  ي

يقر يييي هو   يييييينييييايقلعيييي     ايقل  ه ي ييييييوقلث تق  يييييقي يييي  ييقألهي يييييينييييايقليح   يييي  ي ق 

وقليعح مييي  يقليك  يييتيي يييديم لهييي يوكه  هييي يميييةمي  ييي ي هي  هييي ي  ييي ي ييياين ععهييي يقلث تق يييدي

قلي ي يييي يو لييييايل ع  هيييي ي  يييي ي ييييةوديدول يييي اي ديييي  يي ليييي ينييييتوهي يييي ين ق يييي  يدولييييدي

قليييعت يي مبييي  وقلعييي ل يقليييي هجدقيوكيييخلاينيييتوهي ييي يي  تك ييي يقلعيييتق قسييي تقم ثدي  هييي ي يييت  ي

 ييييديتقو  هيييي يقل ييييي ل ييقل ت  يييييقيم ي يييي ينح   ييييييدهيييي  ييمتك يييي قلييييي هينييييايكتكيييي  ي ليييي ي

قيوم يييك يقلحيييةوديقلح  سييي يينييي يقلثيه ه يييييقل تك ييييينيييايجبييي مييييي ه ي    ه حيييه يقلي ع  ييييي

يعد يييييقلثع   يييييقلتحييي حييوقل ع ييييي ي قهدهييي يقل هق  يييييوقل يييديم يييك يقلي  إلدييي  يي لييي يقلحيييه م

يل يح   ي.

 

 :  الكثافة السكانية

 محييي(1.318.458)ي ب غي ةديسك  ينح   ييده  

 

 

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/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%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%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%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/%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/%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%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
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

ييهدهئ ح ييييلفينح   ييده  يناي ةةيقع  أم 

 )م   ييتقو   قيم   يين مك  ا(يع   يده   -

 )م   يي     (ع   يسي   -

 )م   ييدهك هقيم   يي  م ت (ع   يتق  يي -

)م   يييييييستسيييييعاقيم   يييييييكييييي مدين سيييييدقيم   يييييييد تلييييي  قيم   ييييييييم ن يييييةوع ييييي  ي -

 ج ن مكدقيم   يي  نتمد(

)م   ييييييعحيييتو قيم   ييييييقمييييت ،قيم   ييييي   ييييةهوقيم   يييييي كييييتوقي يييي ي  يقلع ييي  ي -

 م   ييد ع هم قيم   يي ث  قيم   ييكتدس ا(

ي.)م   ييدقهم قيم   ييهو   قيم   ييك ا(يع   ي تدهش -

 

 البنى التحتية 

مع بيييتينح   يييييدهييي  ينتكييي يمثييي هوينهييي ي  يييخي عيييةينييية  يق يييتقه  يقلي  ييي يقلحيييةودوينييي ي

نيييايقليييي قديوليييةةيقليح   ييييي ييي يي%40متك ييي ينييياي هييي يقليعييي  تيقلتئ حييي يقي ييية  ينييياي  لييي ي

ي س تقم ثدي توي ت  يقليح   يي  تك  .

 

 التربية والتعليم

ك  ييييقل هق ييييقيج نعيييي ييدينح   ييييدهيي  ي ك ييتينيياي يييييج نعيي  يوك  يي  ي ه  يييي هيهيي ي)

نةهسيييييق  ةقئ يييييي440دهييي  قيوج نعيييييكتدسييي   (يوقلعيييةدينيييايقليع هيييةيقل  ع يييييوقإلدقه يييييو

ينةهسيي  م  ييوقلعة ةيناينع هةيقليع ي ايوقليةقهسيوقليع هةيقليهع يي.ي215و

ي

 الصحة

(ينتكييي ي يييحدي يييديجي ييي يقاع ييي يي157(ينح  يييت يدق ييي يقليح   يييييو)19لييية ه ي ك يييتينييياي)

ي ديقل   عييله .وقلع ق

ي

 األماكن السياحية :

  مصيف سرسنك :

مي ايسدحيقلبحتيو ع  يدهجييي1046ك يو ب غيقهمت   يي126 بعةي اينة عييقلي   ي عح يي

يدهجيينئ  يي34ل حتقهةي   ي  ت ي

 

  مصيف سوالف :

ي5(يكييييي ي دت يييييلينيييييب  قيو بعيييييةي يييييايقلعي د ييييييي166 بعيييييةي ييييياينة عيييييييقلي  ييييي ي ييييي )

 ييييياينحييييي  ةيسيييييدحيقلبحيييييتيم ييييي ي  ييييي يقلي ييييي  ي ه ئييييييييييييي ا يمي1150كييييي يو تمتييييي ي

ميو ي ييييي تي ك يييييتةيقلكهييييي صيو هيهييييي يكهيييييفيقل يييييتديي25هقئعييييييي ة يييييةةي ب يييييغيقهمت  ييييي ي

  قلبة  يقلخويم   ي يث هيقلث ت
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 كهف جارستين

(يقل قعيييي ي ييييديوقدويدهيييي  قيوقلييييخويم كيييية ي عيييي يقلي يييي دهي  يييييةةي ه عييييي)كهييييفي ويي

ع بيييتينييياي عيييةميقلكهييي صيقل يييدي ييي شي  هييي ي ي قليعد يييييقميييل يييي ه  ايوقلبييي    ايقليييخ ايتقهوقي

يقإلمح  ي ك ياب ع  .

 يمييي ه هيكهيييفيج هسييي  اي عييي دي لييي يقل يييتو يقل سيييد يو عيييةميأ ي ييي قلي ه ييييوكيييي ي  كييية

سيييعييعبييي يقليييي  د.يوهعييي  يمييي ي  سييي ايوكيييي  يوقل يييديي12000و  ئ هييي يمعييي دي لييي ينيييايعبييي ي

دييي  يي لييي يمييي ين ل ييي يوكهيييفيه ن ييي ي يييديمتجييي ي لييي يمييي ه هيقلةوليييييقلي   م يييييقلك هد ييييي  إل

ييييعةو  يقل قععيييييجعييي  ينتكييي يقليح   يييييوقل يييديمتجييي ي يييديم ه يهييي ي لييي يتنيييايقلي ييية  اي

ي.قألكتقد

قليعح مييييي يييديقل يييي هيوقلي قعييي يقأل يييتةييوقر ييي هونييي ي ييي قميهعييي  يقلك  يييتينيييايقلكهييي صي

يقل ديمةمي   يعةنه .

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

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

 نبذة تاريخية

علعععل  ادععع      اعععع   تقعععي اعععا  العععي م  الععع  ا  ععع  

تقععي علععل  .ك  سعع    ر لععي  اع   يععا  را  ةيععا  ت  ععي 

 ععععع س عععععع  سعععععد   ا دععععع     ت ععععع    2895 رتفععععع   

تعععد    كليععع   ت   ععع   يعععا اعععا  ايد ا عععا  اد يععععا  ا  ل

 ت ععع  ععع  ك كعع     اعع   ةدعع   ادعع     العع  يا  ععي 

كيلعع    عع   علععل   عع اا سعع ي  كيلعع        140شعع    

 سعع    كعع   عع  شععي اا   دععا   ا ععا  ا ععليي ةيا اقععي 

 ي ا ا.اا  ا  اد ب  اصغي علل ة   

 

  الكثافة السكانية

ا لعععععععععع  ععععععععععع   سعععععععععع     د ا ععععععععععا  ا ععععععععععليي ةيا 

 ( ة يا2.212.099)

 

 المدن الرئيسية

 ا رئي يا ه أ ضيااف  د ا ا  ا ليي ةيا    ع ة أت 

 )ة حيا د  ه ج (  ض ء  ا ليي ةيا -

 )ة حيا سيه سي   (  ض ء   ه   غ  -

 )ة حيا حل  ا ت زة ،ة حيا   ر    ( ة ز ر ض ء ش ر -

 )ة حيا س ج  (  ض ء سي  ص     -

 )ة حيا سي    ، ة حيا خ ر  م، ة حيا دي ر (  ض ء حل  ا  -

 )ة حيا ك  ك، ة حيا ت ا  راد(  ض ء د   ا  -

شعععع رد راد )ة حيععععا ج  رتععععا ، ة حيععععا سععععي تي ، ة حيععععا سععععي ك، ة حيععععا ز   ،  ضععع ء   -

 ة حيا ك ديل  (

    ت ض ء  -

ة حيعععا هللععع ،ة حيا   ر  ، ة حيعععا ةععع  ه  دلععع ر)ة حيا  لععععا  ز ، ة حيعععا هيععع  ، ضععع ء  -

  شت، ة حيا عي  ي(

 ضعععع ء ر ةيعععععا )ة حيعععععا جععععع  ر   رةعععععا، ة حيعععععا حععععع جا أ  ، ة حيعععععا دي   ةعععععا، ة حيعععععا  -

 س ك    (

 ضعععع ء   كعععع   )ة حيععععا سعععع ر  ر، ة حيععععا ديعععع ة   عععع    ، ة حيععععا خل عععع  ، ة حيععععا  -

 خ ر  ، ة حيا د    (

  ض ء  رد  خ   )ة حيا د   خ شي  ( -

 )ة حيا كالر ، ة حيا دي  ز، ة حيا شيخ ط ا    ض ء كالر -

 ، ة حيا ك كس(ة حيا ة ج م  ض ء كف ي )ة حيا آ ة س ا ، ة حيا س   لعا ، -

 ضعع ء جي يعع م )ة حيعععا شعع رر، ة حيعععا سعع     ، ة حيعععا ت يععا، ة حيعععا أ  لعع ، ة حيعععا  -

    ر ك س ، ة حيا ت يا ج  ر( 

   رة ت ( ض ء خ ةقي  )ة حيا  ي   ، ة حيا دي  ، ة حيا  -

 

  

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/%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%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%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%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
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 البنى التحتية 

 اي ععع   دععع ر  عععي  اععع     ات  راععع عال ععع تتع  ععع   د ا عععا  ا عععليي ةيا  د ا عععا ح   اعععا اععع ا   

  ا ليي ةيا  ا  اا.

 

  التعليمالتربية و

دقيععا   عع طع  اععع      ععئ   د   ئيععا ح ععل  ا  عع    كيعع  هعع  اععا ا علععي  اععا  ا ععليي ةيا   عع ةا 

   رسععععا ي ة اععععا 310  رسععععا  د   ئيععععا   600 تضعععع   ا ععععليي ةيا  ك عععع   عععع     عععععا عععع   ا 

 تععع را د الغععع ت  1968عععع س  تأس عععت ا عععا   ةياج  ععععا  ا عععليي ع ععع     عععا   15  ك ععع   ععع  

سعع  ج  عععا صعععال   اعع ا    عع  تععع   ا  عع   ج  ععععا دإ تععع  ةقل عع   اععل  رديععع     رة ليداععا  اع ديععا

د رضعععع اا  اععععل    رة ليداععععا د اع ديععععا  ا ععععا تعععع را أاضعععع    1991 ا ععععليي ةيا  ا  اعععع ة اععععا 

 ا ععععا تععععع  أ م   ا   عععععا  ك  ا يععععا اععععا  ا ععععليي ةياس تعععع   ا  عععع    2007 اععععا ععععع س   ا   اععععا

 6اعععع ا      رة ليداععععا ا   ععععع ت   ت تعلععععي  ععععع ايا اععععا  اععععع     تقعععع س د ا عععع راس د الغععععا 

 ج  ع ت  هليا .

 الصحة

(   كعععد صعععدا اعععا جييعععي    ضعععيا 502(    لعععفل  )50 ععع  ) أك ععع ت جععع  اعععا  ايد ا عععا 

   ا   حا   اق ى.

 

 السياحية  األماكن

 :  مصيف سرجنار

كعع  ععع    كععد  د ا ععا  ا ععليي ةيا  ت  عع   5ا ععع   صععيف سعع ج  ر 

  اييععع ه  اععع  ا ة    ععع ح ت  ا عععالم  ا  سععععا  ا جععع   ر كشععع  ايعععه 

اعععا هعععئ   ايصعععيف ا ععع   سععع ج  ر  ضععع اا  اعععل عععع ة   ر سعععي حيا 

 ا عععع     تقعععع ا   ا عععع   ت   سعععع ق  م ا عععع     ك زا  هعععع ت  ععععع ة 

  ا ي حيا ا    كئاك      اع ب     ده ت
 

  : بحيرة دوكان

 141   ا عععليي ةياكععع  عععع    ا عععا  71تقعععي هعععئه  ا ديععع ة علعععل دعععع   

علعععل  سععع    كععع  دععع اق ب  ععع   أ ييعععت  ععع   ك كععع  كععع  عععع    ا عععا 

 ةلععأ   د عع    يععع   ،ر حععا  ايصععد اي   كجعع   كسععف .ة عع   اععد ب 

 سعععي حي     ععع  ال   سعععع   صععع اا اواعععع ب  كععع زا    سععع    عصععع ا 

ا عععع اي   اد جيعععع ت  اغئ ئيععععا   الععععع  ال  عععع ر   اصععععغ ر    عععع د  

    سل الد  ر  .
 

 :  شالالت احمد آوى

 ا عععليي ةيا  د  اععع  كيلععع       اعععل أ صعععل شععع    75اقعععي علعععل دعععع  

   اعععع   الدعععع     را  ةيععععا  اع  عععع  ةقدععععا  ادعععع     عععع  دععععي   اععععع    

ت  عععع  ز  ا صععععف   اي عععع اا   ععععه  اععععل  ادعععع     را  ةيععععا   أ حيعععع  

  عع  اععع     عع  ى سعععد   2000سعع عا د ا ععي رة   رتف ععععه افعع    م

 ا دعععع   اقععععي  ايصععععيف اععععا  سععععش سل ععععلا  عععع   ا  عععع م  العععع هقا 

  . ك  ك   ا ي حيا اا  اي ا ا أه   رتف    اع       
 

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

 

 تاريخية  نبذة

تعدددحافظة اددداا من دددة افددداا ا دددقافظة ادددة ا  عدددق  ا

فسدددددةماكاهفقالردددددةا  قفدددددةة اهت ددددد ا ددددد ا    ددددداا

هت عدددحااددداا  عةدددد اابغدددح ةا  غقبيددداافددداا  عدددق  ا

كابة ددد اا100  ددد  لا  دددح ي ااددد اكاهاةنددد اتعدددقباسدددح  ة

 ك1961س لااةما

 

 المساحة

ا2ا 137,723ت لغافسةماا   ظة ااابظحهة

 

 (انس ا1.796.557): الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

 )نةمياا  ظ ةنياا،انةمياا    ةل(اسضةلا  قفةة  -

 )نةمياا   غح ة ا،انةميااا يساا،انةريااري ا(اسضـةلاري  -

ا)نةمياا  عةفق ا،انةمياا  ص اله اا،انةمياا  كقفاا،ااسضةلا  فل جا -

 ناةسضـةلاا -

ا)نةمياا  ظ النياا،انةمياابقه نا(سضةلامح ثاا -

 )نةمياا    يح،انةمياا  نخيب(اسضةلا  قط ا -

 )نةمياا  ع   ،انةمياا  ع يح (اسضةلا   ةئ  -

 سضةلا  هة -
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 األنشطة الرئيسية 

 از  ااا  ظ  با

 اتقبياا   ةشياا

 ا  ت   اإنتةج

 ادنةااا أل  حةا

 ادنةااا م  ن ا

 ادنةااا  سيق فيك

 ادنةااا  لجةج

 

  المحافظة اقتصاد عن لمحة

)   ددن  ااا  تد ا  كداا  ددتخق ج ةابمدق افن  يداتتد  قا د اافظة ادداا من دة اا  خةفدة ا  صددنةايا

   فت ح(اهثقه  ا  غدةزا  م يعد اه  دنفثافثدلام دلاعدةزا)اكدةز(ا د اعدقبا من دة اه  د  ا  دح ا

اإ د ،اهم دلاعدةزا)  ق (دا(اهت(ديقات دح ق  ا  دق لا  دنفثا3(افلية اسحم50  خل ااا يهاابظحهةا)ا

 ا ت دح قاا يدةاأاثدقهج ةافكةفاانفمياا  افظة ااا من ة اهرد ابظةجداا  د اا ليدة ا  تك(دةبا

تق ليدد قاسددحمافكعددبافدداا  غددةزا  م يعدد اا53  خددل ااهجددحه قا مستصددةة ااهتضدد ا من ددة انظدد ا

تق ليد قاسدحمافكعدبافدااا53  ثقه  ا   عحنياا  عح حةااة د رباهتضد ا من دة انظد ااإ  ابةإلضة ا

  ثدقه  ا   عحنيداا  عح دحةااة د رباه  ف  دفة اه  ظح دحاه  ي   نيد مااإ د ابةإلضة ا  غةزا  م يع ا

  ك ق  اه  فضاكاها  كاهج ةا      ةا   ةئياا  ت اتت ثلا  ان دقا  فدق  ا  د  ا  دق ا  سدة ااه

اأ بعددا   ندد با  (ددقس ا دد ا   ظة اددا،ا ضددالااددااهجدد ةااإ دد (افدداا  (دد ةغا  غقبدد اادد ا450)

بظيددقةا  ثقثددة اهبظيددقةاا–ابظيددقةا ددحامح ثدداا–فسددمظة افةئيددااا يددقةاردد ابظيددق  ا)  ظ ةنيدداا

ا(ك  قز زة

احةافاا  صظق لا  غقبياااأفةااها  كاهج ةافكةفاا ل يةقا     ياا  صة ظاا لس  ا  ل  ا ا  ا

اههج ةا  تقباا  خص اا  صة ظاا لل  ااك

 

 البنى التحتية

فداا  عةدد اابغدح ةاهتنت د ا د افنم داافندةج اااسةةفداة  افظة ااا من ة ا دكاامح دحاه مدحت جحا

هتسدتخحمارد قا  سدكاا ن دلا   ضدةئ اه   سدة ق ااكااااد (ا،ا522اكةشة ا د ا   دةئ اه  لدغاط   دةا)

ا(افظمة ا ن لا   ضةئ ك5(افظماا ن لا   سة ق ااه)24  لغااحةا   ظمة ا  ا من ة ا)
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 مق ا  قئيسياا  افظة اداا من دة اه  لدغاط  دهااأط غ عت قاطق قا   قه ا  سق  افاا  

اك  تنفااال امحهةا    ةاا-طق  يلاا– فةة اا- ل جااا–(اا كاه  تحافاابغح ةا596)

 سضةلا  قط ااكاا–فنم اااكةشة اا–(اا اا قبثا   ةئ اا219  لغاط  ها)ااأ قطق قا 

 ا(اا اكا156   ةئ ا  لغاط  ها)ا-طق قامح ثاا

 ا  سع ة اكااا ا(اال ا  ظحهةاف ا    لكاا  عقبيا160 ااقاقا)فنفا–طق قاا  نخيبا

    لكداا  عقبيدااا– د   ةاا–   ةشد يااا أل ةنيدافظة ااا من ة ا  ةامدحهةافد اثالثدااةهغا    لكداا

ا  سع ة ااك

ا(افنة  امحهة ااار :4ت جحا ي ةا)

ا   ةش يااكا أل ةنيافنف اطق  يلاف ا    لكاا -

افنف ا  تنفاف ا    ةاك -

افنف ا   ةئ اف ا    ةاك -

ا  سع ة ااكاافنف ااقاقاف ا    لكاا  عقبي -

 

 التربية والتعليم

ااإ دد اإضددة ات جددحا دد افظة ادداا من ددة اجددةفعتياا)اجةفعدداا من ددة ا(اها)اجةفعدداا  فل جددا(ا

  ددة باا ددقاا من ددة ،اهرندة افددةا ألااد ا إلفددةمهاليددااا ألرليدا   عةردحا  ت نيددااهادحةافدداا  كليددة ا

فعل ددياااإاددح ةفعةرددحاا4فح  ددااثةن  ددااها584ه  ددةاا مطفددةغااا47هفح  دداا بتح ئيددااا1201

اه  عح حافاا   عةرحاه   ح  سا    نياك

 

 الصحة  

(ا161  دة با)ا  د افدةابةإلضدة ا(افست(دف ا15  لغاادحةا   ست(دفية ا د افظة اداا من دة ا)

افقالادظ ااةمك

ا
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  السياحية األماكن

   ظيدددددق  ااأج دددددلاإمدددددح ابحيررررررة الثر رررررار:

 ددد ا  عدددق  كات(دددكل ابعدددحابندددةلاا مددددمنةايا

 ةفق لاألعق اا  ق اه  سيمقةاال افيةقا  ح

 يضدددددةنة ان دددددق اةجلدددددااه  فدددددق  كا  كددددداا

  ي ةافاابغح ةاا قا  فل جااه  قفدةة ا    د غ

ا.أهافاا ةفق لكا

ا

 

ر اا ة ةاااافدنخف ا: الحبانية بحيرة

   نددد بافددداافح نددداا  قفدددةة ااإ ددد   ددد ا

فليدددة افتدددقافكعدددباا3,3 غدددقاا دددلقا

ن ددقااإ دد فليددة افتددقافكعددباا2,7اهإاددةةة

  فدق  ا دد اف  دد ا  صددي  ةاه ددت ا  ددتظك ا

 دددد اردددد  ا   (ددددقهاااددددااطق ددددقا ددددحةا

ب ظيدقةااا  قفةة اهتتصلابظيدقةا  ظ ةنيدا

كاادددددااطق دددددقاجدددددحهغا   دددددقز زةاجن بدددددة

ا26بظيدقةا  دقز زةا  تد اتتسد ا خدلقااإ د  ةنيدااهتصقبا   يةقا  ل ئحةااااطةساا لقابظيقةا  ظ

 .ال ار قا   ظيقةافح ناا يةميااهأن(أ فلية افتقافكعبكا
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  محافظة واسط

 

 نبذة تاريخية

تقعععحافظة وععع اسط عععراس عععراطي عععءطااس عععء ا ععع ا  ة  عععةا

 جء ععع اا٨٦ا جء ععع استعععها  ة  عععةا ععع ا ععع  ا٧٨قعععا سةا ععع  ا

طا ا عععادطا طيععع. دياقأعععبا قا ععع. ات عععسأ ااإلدطرةيتكعععمقافقعععءد

فا  عع اسط ععرا اععمطاطو ععها  ععمدا يععيافمق اععةاطيععم ا تم ععرا

سقأععبا   ععةا ععسأ اسط ععراوقافمق اععةا تم ععراايااطي ععءطا

(اا٤٢٠ كثععععءافععععكا ا ععععأكاطيكم عععع اسطي.حععععءةاسيةسظة وعععع ا  سأعععع اتةر  أعععع ا أعععع ا م ععععاا أاععععةا

دا داطاء عععة طيمطق ععع ا  عععم ا عععءاااطيشةخحععع اافا  ععع اسط عععراطيتةر  أععع اطآلاعععةرا  ساعععة،اسفعععكافمق عععة

 تععبافععء ل(اطيمطقععحا ععسةداق ععة ا ععارةاسفمقععحاتععبا طيمو عع (اطيمطقععحاا يععيطيسظة وعع ا ةإلفععة  ا

   انة أ اطأل ءطريا

 

 الموقع

تقععحافظة وعع اسط ععرا عع اطيجعع  اطيج ععم  افععكاطيس اقعع اطيم ععايافععكاطي ععءطااسفءك  ععةاتسثةعع ا

س دعععاطدافعععكا وععع اد عععةيياكعععهااعععكاطي ةدعععس ا دعععاطد،استظعععا ةافظةا(ا١٧٢فا  ععع اطيكعععمداست. عععاا 

(اكعععععهاسفظة وععععع ا  اقعععععةرا٢٠٦ عععععاا سفعععععكاطيج عععععم افظة وععععع افأ عععععةقاسطيتععععع ات.ا،طيشعععععسةد

(كعععه،اس  م اعععةاطيدء ععع اا٢٧٤سطيعععياهء اعععةافظة وععع ا ة عععباسطيتععع ا  حعععباا اعععةا اا،(كعععه٢٠٤ 

،استقعععحا يعععيا عععءقاةاطيظعععاسداطياسيأععع اية عععءطاافعععحاكعععها(١٩٢فظة وععع اطيقةد عععأ اسطيتععع ات. عععاا ا

ا  ءطقي

 المساحة

   ٢(اكه17.153ت.ةغاف ة  اطيسظة و ا 

 السكانية الكثافة

 (ان س ي١.٤٠١.٤٤٢ اـ قارااادا كةقافظة و اسط را 
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 الرئيسية المدن

  نة أ اسط ر،انة أ ا أخا  ا(ق ة اطيكمدا -

ا نة أ اطو ءطر(ق ة اطي  سةنأ ا -

      ا نة أ اطيسم قأ ا،انة أ اطي.شةئء(اق ة اطيظ  -

  حةق،انة أ ازر ةطأ ( نة أ ا  هق ة ا ار -

ا نة أ اطي  أا  ،انة أ اطيشظأسأ (اق ة اطيحم ءة -

  نة أ اتةجاطيا ك،انة أ اطي.من (ق ة اطي      ا -

ا

 

 الرئيسية االنشطة

اطي رطا  -

اتء أ اطيسة أ  -

اط ت ءطجاطي  راطي ةم -

اطيس  ماطيظاسد ا -

  

 المحافظة اقتصاد عن لمحة

ه أععع ا سمطرد عععةاطيس انأععع ا  ععع ااعععكافمطرد عععةاطيا.أ أععع اط اتتسأععع افظة وععع اسط عععرا كمناعععةا

ا(ه م ععاا أاععةاط تأععةط ان اعع اك.أععءافتسثععبا عع ا  قععباطأل ععا ا عع انة أعع اطأل ععءطراس قععبا ععار

طيسعععمطداا يعععيسط تأعععةط افعععكاطيدعععةزاطيا.أ ععع اطيسعععءت.را كسأعععةداطو تأعععةط اطي  اععع ا ةإلفعععة  ا

كسععععةاا،طي.ععععمرلاسطياععععة ما،اطيجعععع ،افثععععباطو ععععس  اطإلنشععععةئأ طألسيأعععع اطأل ة ععععأ ايةحعععع ةاةدا

طي عععةي ايس تةعععااطيسظةدعععأبااس نتة اعععةتستعععةزاطيسظة وععع ا عععم ءةاطورطفععع اطيحعععةيظ اية رطاععع ا

سطيشععع أءاسطيعععمرةاسز عععءةاطيشعععسلاسطيقاعععكاس دععع ة افت ماععع افعععكااطإل عععتءطتأجأ اكةيظ اععع ،

اياةطيسظة وععع افعععكا عععسةا رطفععع د ةععع ا ععع ااناعععءاطي مطكععع اك. عععةتأكاطيتسعععمراسطي مطكععع ا أععع ا سعععء

  عع ااعععكااطيععا أبا،اناعععءطيدععءط اساناععءكعععها ةإلفععة  ا يععياس عععمداا٣٢٧يا  م اععةا اععمدا يعع

اايناءاطيك داطيسم س اسف  سقاطيسأةهاطيجم أ 

 

  

 سد الكوت
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اطيسظةدععععأباية رطاعععع اطيحععععةيظ اطي رطاأعععع اطيس ععععةط افععععكاطيسظة وعععع ات ععععا الزراعاااا   القطااااا 

اياطيشة اسكميكاسطيقاكاسطيمرةاسطيش أءاطيقسحافثباطو تءطتأجأ 

اسطقتحععععةداطيععععمط  اي قتحععععةداك.أععععءةاط سأعععع ا طداطيظأمطنأعععع اطيثععععءسةات ععععا   الحيوانيااااة الثااااروة

ا ةنتععععةجاطيسظة وعععع استشععععتاءاطيحعععع ةا ايةقاععععة اطوسيأعععع اطيسععععمطداتععععم أءا عععع است ععععة هاطيسظة وعععع 

اياطي  باسف ة باطو سةلاس قمداطياسط كايظمم

ا٦5٠اف عععة  ااةعععياتستعععااس ععع اطيك.أعععءةاطيسشعععةر حافعععكاطي  أا ععع افظاععع ات عععا الكهرباااا   قطاااا 

ا  ععع ا،اف اعععةاسط عععاةايكعععبااسططافأدعععةا٣٣٠افقعععاطر ةا اةقععع اتميأا ععع اس عععاطداطر عععحاست عععهادسنعععه

اسططيافأدةا٦١٠اف اسةاكباطنتةجا .ةغاطفة أتأكاس اتأكااك

  التحتية البنى

 الكهربا  

ت عععععاافظاععععع اطي  أا ععععع افعععععكاطيسشعععععةر حا

طيكاء ةئأعععع اطيك.أععععءةا عععع اطيعععع. دا أعععع ا

دسنسعععععععة،اا٦5٠تستعععععععاااةعععععععياف عععععععة  ا

س ععععاطداتميأا عععع ا ر  ععععةات ععععها عععع اس

س عععاةافأدعععةسططايكعععباا٣٣٠ اةقععع اف اعععةا

طنتععععةجاكععععباا.ةععععغ اطفععععة أتأكاسس ععععاتأك

افأدةسططي٦١٠اف اسة

 

 والتعليم التربية

 كةأععع اطيكعععمداطيجةف ععع اسكةأععع اكةأعععةداط ةأععع ا(ا٣ تم عععاا ععع افظة وععع اسط عععرا ةف ععع اسط عععاةاس

(ا٧5٤ساععععادافععععكاطيس ة ععععااطيتق أعععع اس طوفععععةماطيكععععةةهاطو ةأعععع اسكةأعععع اطيمط ععععا اطو ةأعععع (ا

 يساادافكاطيساطرساطيسا أ اسطيس ة ااطيتق أ ا(افار  ااةنم  ٢٢٢فار  اط تاطئأ اس 

 

  



2021-2020الخارطة االستثمارية للعراق        

  
 

71 

      

 الصحة

افؤ  عععع ادععععظأ (ا٤٧س اس  ةأعععع (اف تشعععع أةدا ععععأكا كمفأعععع ا١٠تظتععععم اطيسظة وعععع ااةععععيا 

اي(ااأةدةاط.أ اس  .أ ٣٣س 

 والمواصالت الطرق

تم عععععاا ععععع افظة وععععع اسط عععععرا ععععع.ك اطعععععءاارئأ عععععأ اتعععععء راطيسظة وععععع ا ةي ةدعععععس ا دعععععاطدا

طء ععع ارئأ ععع ا عععء راا يعععي ة عععب(ا ةإلفعععة  ااا،فأ عععةقااا،ا   اقعععةراطألخعععء س ةيسظة وعععةدا

ااكاطء  اف  ما ارةاطيظاسد ياطإل ءطنأ طيسظة و ا ةيظاسدا

 

 السياحية األماكن

طيتععع اتستةعععكاطيسظة وععع اطي ا عععاافعععكاطيس عععةط اطألاء ععع اسطيتةر  أععع ا  ععع ااعععكاطيسععع طرطداطيا  أععع ا

ااةيااسمماطيسظة و ياتتمز 

 

تقععععحاطيسا  عععع ا  ععععم ا ععععءااا-  التاريخيااااة واسااااط مدينااااة

 جء ععع اا٨٣سط عععراسطقاتعععةر خا نشعععةئاةا  عععمدا يعععيااعععةما

 مط عععع اطيسا  عععع اا ععععمططيشةخحعععع ا يععععيا مف ععععةاا ععععةسفععععكا اةر

طيتعععع ا  تقععععاا یناععععةا قة ععععةاطيسار عععع اطيتءط أعععع ا عععع افا  عععع ا

اسط ري

 

 قعععحافءقعععااا-الجبيااار  ابااان ساااعيد الجليااا  الصاااحاب  مرقاااد

طيحعععظة  اطيجةأعععبا ععع أاا عععكا .أعععءا ععع اق عععة اطيظععع انظعععما

كعععها  عععم اطيكعععمداس عععمافعععكا دعععظة اطإلفعععةمااةععع اا٤٠

داا اةأعععع اطي عععع م( ست.ةععععغاطيس ععععة  اطيكةأعععع اية ععععء حا ةيأععععة

ءةاطو افتعععءافء عععحاس  عععاافحعععارا عععم ايكثعععءافعععكااشععع

ايطي سطرا ةوفة  اطيياطقةف اطيساء ةنةداطود أ اسطيش ء  
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 قعععحافءقعععااطي عععأاا تعععةجاطيعععا ك(ااةأععع اطي ععع ما ععع انة أععع اتعععةجاطيعععا كاا-الااادين  تاااا  االماااا  مرقاااد

كععهااععكافءكعع اطيسظة وعع اس  ععاافحععارا ععم ايكثأععءاا١٠٠  ععسةدافظة وعع اسط ععر(ااةععيا  ععاا

ارافسةا  شراطيظءك اطي أة أ يفكاطي سط

طيسقعععةمااةعععياطياء ععع ا عععأكاطي  سةنأععع اسا طيكعععمدا(ا،ا قعععحاا- الساااال  عليااا  المهاااد  االماااا  مقاااا 

(اكأةععععمافتععععءطدا٢٢(اكأةععععمافتععععءطد،اساععععكافا  عععع اطيكععععمدانظععععما ١5 . ععععاااععععكاطي  سةنأعععع انظععععما 

اس  سرهاطي ا اافكاطي سطرا  اطيس ة .ةداطيا  أ ي

 قعععحافعععء حاطيست .ععع ا ععع اق عععة اطي  سةنأععع ا ععع افظعععة  اسط عععرااس قعععةما أععع افاء عععةقاا-المتنبااا  

سطي قعععةداطي ععءطقأأكاسطي عععء افسعععةااطألد ععة طيست .عع اطيشععع ء ا عع اكعععبااععةماس ظ عععمراطي ا ععاافعععكا

ا  شراطيظءك اطي أة أ ا  اطيس اق ي
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 محافظة بابل

 نبذة تاريخية     

حكا   أياا عاصمة الباابييي   بأنهاعرفت قديما محافظة بابل 

مابي  النهري   أقالي حمورابي حيث كان البابييون يحكمون 

تحااات حكااا  حماااورابي  األولااا وحكمااات ةااابلة الباااابييي  

( قباال الماايب  فااي ماظاا  مااياااا  مااابي  1792-1750)

 النهري  .

 لإلنتاااا وتاتبااار  اااحا المحافظاااة مااا  المنااااي  الر ي اااية 

ومركز اااا  األثرياااةالزراعااي والينياااة باااالمواقخ التاري ياااة 

الحيااة وتتمتااخ المحافظااة بمساااا  اةااتدمارية متاااد   منهااا 

 .ية والدرو  الحيوانية والزراعةوالدااف واألثريةال ياحة الدينية 

 

 المساحة 

  2( ك  258,5تبيغ م احة محافظة بابل )

 

 الكثافة السكانية

 ن مة  (2.093.416)يبيغ عد  ةكان المحافظة  

 

 المدن الرئيسة 

 )ناحية الكفل ، ناحية ابي غرق(قضاء الحية  -

)ناحياااة المعاااروح ، ناحياااة ااماااا  ،  قضااااء المحاويااال -

 ناحية النيل (

)ناحية الااة  ، ناحية المدحتياة ، ناحياة قضاء الهاشمية  -

 العوميي ، ناحية الطيياة(

)ناحياااة ةاااد  الهندياااة، ناحياااة  ااار   قضااااء الم اااي  -

 الص ر، ناحية ااةكندرية (

 

  االنشطة الرئيسية

 الصناعة -

 المن و ا   -

 تربية الماشية  -

 الحبوب -

 التمور  -

 ال ياحة -

 مسلة حمورابي

 اسد بابل
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 عن اقتصاد المحافظةة لمح

حياااث تعاااكل م ااااحة اارا اااي الر ي اااية فاااي المحافظاااة  األنعاااطة أ ااا تاتبااار الزراعاااة مااا  

%  15مااا  الم ااااحة الكيياااة وتعاااكل كمياااة الميااااا الواصاااية لهاااا  %70الصاااالحة ليزراعاااة 

منهاااا العاااركة  ةلمسااااا  صاااناعي أخااار  أنعاااطة، كاااحلا فاااان  نالاااا مااا  ميااااا نهااار الفااارا  

 خ ياكااال الحاااافب  وتسمااا تنااات التاااي  اإلةاااكندريةفاااي والماااادا  لصاااناعة ال ااايارا  الااماااة 

 –)ماماااال ن ااااي  الحيااااة  إلاااا  باإل ااااافةالمركبااااا  و نااااا  الاديااااد ماااا  العااااركا  الااميااااة  

مامااااال  –  ةااااامنت ال ااااادامامااااال  –مامااااال النعاااااا والدك اااااتري   –شاااااركة الفااااارا  الااماااااة 

 النبيح ( .المحاق  

 

 البنى التحتية 

المحافظااة تاااخ مباشاار  إلاا  السنااوب ماا  بياادا  وبالتااالي فهااي مرتبطااة باااد  ياارق متو هااة 

نحااااو الااصاااامة ومناااااي  أخاااار  ماااا  الاااااراق و نااااا  ياااارق مباشاااار ياااارب  مدينااااة الحيااااة 

بمحافظاااا  كااارببء والنسااان والديوانياااة و واةااا  وي تااارق المحافظاااة خااا  المااارور ال اااريخ 

 بيدا . –بصر  

 

 التربية والتعليم 

الكيياااة  إلااا  إ اااافةال ضاااراء الااةااا  فاااي محافظاااة بابااال  ااااماتي   امااااة بابااال و امااااة 

مدرةاااة ابتدا ياااة  881مااا   وأكدااار األ يياااةالتانياااة والماهاااد الفناااي والادياااد مااا  السامااااا  

 إعااااادا مدرةااااة ثانوياااااة وخم ااااة ماا اااااد  383مااااا   وأكدااااار 46فااااا   رياااااا  اايعااااد  و

 مايمي  والاديد م  الماا د المهنية  .

 

 الصحة

 ( مركز111ياارب ) م تعفيا  والمراكز الصحية ما 19في محافظة بابل 
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 االماكن السياحية

كااا  شاااما  مديناااة الحياااة 5تااااخ عيااا  بااااد  :اثاااار بابااال  

وغاااااد  أشاااااهر مديناااااة فاااااي الااااااال  الاااااادي  والحاااااديث 

بااااد اكبااار ةااايما وأصااابحت أعسوباااة الااااال  الاااادي  وا

خاااح  ات ااااح لهاااا عيااا  ياااد المياااا الباااابيي المعاااهور نباااو

ق. ( حتااااااا  صاااااااار  عن  ااااااا وان  562-605نصااااااار)

ا، ت اااام  بااااب  باباااال حضااااار  وا ر الرافاااادي   مياهاااا

 .م  عسا   الدنيا ال بختاتبر أةوار ا و نا نها الماياة كانت ، )بابيونيا (

 

كاااا  ، وبر هااااا الماااادر   15السنااااوب ماااا  الحيااااة بز اااااء  إلاااا تاااااخ مدينااااة الباااار   الباااار  

عبمااة شااا اة فااي الطريااا  مااابي  الحيااة والكفاال واةااامها الحااالي )الباار ( تحرياان ألةااامها 

الباااابيي الاااادي  ابورةاااياا و اااي صاااحيفة ةاااومرية مانا اااا اةاااين البحااارا أو قااارن البحااارا 

كونهاااا كاناااات تاااااخ عياااا  حافااااة غاااادير أو 

 بحير  .

 

عياا  م ااافة  ثاااراآلتاااخ  ااحا  اثااار كااي  

كااا  شااارق 6كااا  مااا  مديناااة الحياااة و13

مديناااااة بابااااال األثرياااااة ومنهاااااا  قاااااور  

اأنيااار كدرمااا ا و اااي الزقاااور  ال اصاااة 

 .بهيكل )أيل بابا( ال  الحرب
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 محافظة كربالء المقدسة

  نبذة تاريخية

،خإ وووووهخ  عبووووو خ   ووووون   يعوووووريخ ووووونةي خ    ي ووووو خ

ك  ووو خكوووب ي خيع ووو خخإنويوووبعخ عوووحخ   ووون    خ

مووو خ   ن   ووو خخأصووو بن(خوهووو خك  ووو خ إل ووو )قوووب خ

مووو خك  ووو خ)كووورةخخ م حر وووخإنبووون  ق ي ووو خ،خوق ووو خ

 خ  ع ووووهخمة رروووو خقووووبعخ ن   وووو خ ن وووو (خ  عب  وووو

،خوهوووو خا ضخ ةوخةنوووورحخنق وووو خ حوووو  خق ي وووو 

،خ خ  ك  فووو خويييووويق بنخمووون خ  فووويب ض بووونخ   يووون  

و هووويعخمعووون عخم ي ووو خكب ووويي خ   ق  وووي خمبقوووي خ

خ ن ووووو   حيووووو  خر  ووووو خ  يوووووي خومبقووووو خخ إلمووووون 

ر خ    ي ووو خوقصوووبخ ووو عرنخ صووو خ ضن ضوووبخ  وووخأيضووون  ع ووونلخر  ووو خ  يوووي خويقووو خ  بووونخ

خ. ألثبي  خ  بخوم طق خكبرفخ  طنةخ  خر 

خ

 الموقع

م خنببخ  فب ضخوخ ح  خ بنخم نطقخزة ر  خمب  خخ ألي   ق خمحن ظ خكب ي خ  خ  ةننبخ

 قو خ.خ و خ و  خ   حصورةحخ   بونخو و  خنبوبخ  فوب ضخم خثيثخ بنضخض   نخم خ  ةبو خ  روبق  

 غ  ي،خويح هنخم خ  ر نلخمحن ظو خ  ر خ  غب  خم خ  عنص  كعخإ هخ  ةخ105    ي  خر هخ ع خ

وموو خ  غووب خ نييوو خ  روون خخوموو خ  رووباخمحن ظوو خ ن وو     ةوو  وموو خ  ة وور خمحن ظوو خ ضن وونة

خ33ية و خونو خروبوخخ44ن خطورلخخ  يعريي ،خو ق خ    ي  خر ه وأة ض خ     ك خ  عب   

خ.ية  

 

خ.خ2كعخ5034مين  خمحن ظ خكب ي خنحرخ    غخالمساحة:

 

(خ1.241.237ي  ووووغخروووو يخ ووووكننخمحن ظوووو خكووووب ي خموووونخيقوووونة خ): الكثافةةةةة السةةةةكانية

 . ني 
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 المدن الرئيسية :

 )نن   خ  حي    خ،خنن   خ  حب(خقضن خكب ي  -

 قضن خر  خ  بخ -

)نن   خ  ة ولخ  غب  ،خنن   خقضن خ  ب  ي خخ -

   خ ب ضخ(

خ

 

 

الرئيسية  األنشطة  

   ي ن   

 كبيبخ   ف خ  

 ت رة   

 ح ض نضخ   

 زة ر خ   

 خمصنن خ  تع  ب

 

 البنى التحتية :

ير  خطبيقننخةئ ي ننخي ب نخ  خم ي  خكب ي خ  طبيقخ    ت خم خ  ة ر خم خ غ  يخي بخ

كب ي خثعخييت بخخإ هر بخكب ي خوييت بخر بخ   ة خوطبيقخآنبخي ت خغب نًخم خ ن  خ

     ك خ  عب   خ  يعريي خو     ك خخإ ه   ع بخ  ح وييخ)خربرب(خخإ هر بخ  ر خ ضن نةخ

خ  بن    خو رةينخ.خ ألةين  

 

 التربية والتعليم : 

خ خو نمع  خكب ي  خ نمع  خ نمعت   خكب ي  خوخأه    خخ532    ت خ  ت  ئ   ر يخوم ة  

   ع    خو  ع ي خم خ   عنه خخإلر  يمعنه خخ5م ة  خثننري خوخ233وخخ43ةينوخ ضطفنلخخ

خو     ةلخ   ب   .

 

 الصحة:

(خمبكزخ51(خميترف نضخو)8ي  غخر يخ   يترف نضخ  خمحن ظ خكب ي خ   ق   خ ر   خ)

خ.صح 

 

 

 

)عليه السالم( العباس االمام ضريح  
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السياحية األماكن  

 كربالء

خ  ق ي  .خ خ  عب ق   خ    ن خم  خكب ي  خم ي    عت ب

خ ألمن خ خمبق  خو ري خ حكع خيي    خمكنن  و    ي  

خ خومبق  خ  بن، خ)ع( خر   خخ ن    حي     ع نل

خ  بنخ خ خ   ر ريح خ ألمنك خ ألثبي  خوم خأهع   يي 

خه :

 

خ أل    خ حصن األخيضر: خم  خ   ع ع خهذ  يع 

خ  رننص  خ    نر   خ   خ، ألثبي  خم  عن عخوهر

  عيكبي خ     زحخ  خ  ع نةحخ إل يم  خم خ  ثخ

خضخ  خ  عب اخو يبخ  خ  خ خو  ب       تص  ع

خر هخ خ  حص  خيق  خو إل يم  خ  عب     رط 

خطبيقخصحب ويخيب  خ  عب اخ ن عن عخ  خنة  .

 

 

خخ :الرزازة بحيرة خ ع  خر ه خ   ح بح خهذه خ18 ق 

خ خ   ؤيي خ  طبيق خور ه خكب ي  خم  خإ هكع

كع،خ30كعخوربضبنخخ60 ضن ضبخوي  غخطر بنخ

خ  ن   خ خم طق  خ  ة     خ  ر  ع  خ   ح بح خهذه  ع 

خ خ ته خم نة   خ   خ  ب غ    خيقص هن خأنر عهنم 

خ.  أل  نك  بينض خ   نئ  خوهر حخص  خ

  

 

خ)  نث (خخختمر: عين خ  ب خر   خ    ي   خهذه  ق 

خ ع  خر ه خكب ي  خغب   خوه خ67)خ  ر  كع(

خ خم  خ ح    خ  ن خربيق  خ ضنةي م طق  ،خأثنة

خ  بض  خ خ   خو    خ ك ب خ  ب خر   خنن    و عت ب

 رتببخ غن نضخ   خ  خو   ين   خو  تنزخخإا  غب   خ

  ب   خخ  ة نلخم نظبهنخو ط بخهر ئبنخ  خ ص 

خم  خوغز ةح خ  ين خو  خبي  خ  ت  خ   ع ن   نهبن

خر هخ  خ ي   خ زي  و  خهذهخخ.م خر رنخط  ع  

خخ،    طق  خيضع خ  ن   خمة    ق خخ20 نرأ

خ.إ هخ   ئقخو  ع خإضن  خخ  ن   خو   اخومطعع
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 محافظة النجف االشرف
 

  نبذة تاريخية

النجفففدينة نفففخية   تمفففخييزةً ففففينً ففف ا ي    مففف  ي

زد نمففففف  يزةج   ففففف  يزم ا مففففف يي  نففففف  ي ففففف يز ففففف ي

العففففًاتقيزة ففففبي  ففففعي اومففففخينًة عففففخي فففف تيا  ي

الشففً لمخيالشففً مخي ن مففخي حففمطخيةلفففي  ففعيالج ففخي

  ففففعين وففففًليزادويالحفففف ايزنفففف يالج ففففخيال ًومففففخي

يي  عيوطًيالنجدي.

ط لففف ييأوففف   ففف ياوففف يياإلنففف از  جفففةي م ففف ينً فففةي

)ع(يز ففف يةحفففل وفيالً  فففم ينففف يالففف زا ينففف ي ففففي

يو ـ عيالع لم.

      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 الموقع

الًط  ظففف لياللففف ية فففبي ففف يز ففف يجنففف حيالعفففًاتيزة فففبي  فففعيح  فففخيال  فففوخييإحفففة  ففف ي

اي ففف تينحفففل  يي70 فففميزةًة فففبيالًة نفففخيي161ال ًومفففخيزةوعفففةي ففف يالع  فففًخيو فففةاديوطففف ال ي

ي م.ي80 لحيالوطًيةطة  ين يالشً لينط  ظخي ًو ءيوط ال ي

 

 المساحة

ي .2(ي م27.845ةو غينح حخيالًط  ظخيوطةزدي)

 

 (ينحًخ1.500.522)  و غي ةديالحك ن:  السكانيةالكثافة 

 المدن الرئيسية 

 )ن حمخيالطمة  خقين حمخيالشوكخ(ي   ءيالنجد -

 )ن حمخيالعو  مخيقين حمخيالطً خ(   ءيالك  خي -

)ين حمفففففففخيالطمفففففففًلقين حمفففففففخي  ففففففف ءيالًنففففففف   لي -

 الًشت حيقين حمخيال  د مخ(

 

 

 

)عليه السالم( عليضريح االمام   
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 الرئيسية  األنشطة

 يالحم حخي

 يال  ا خي

 يةًومخيالً شمخ

 ياللج  لي

 

 البنى التحتية:

 نط  ظفففخييإلففعنط  ظففخيو وفففي ففمييإلففعزجفف ديطً ففيي  محفف ي ًلففةينفف ينط  ظففخيو ففةاديجن وفف  يي

 النجدي ً ي  جةيطً ييآخًي ًو ينط  ظخيالنجديوًط  ظخي ًو ءي.

 الةزل ي.)ع(ي   يياإلن ا  جةي  يالًط  ظخينل  يي 

 

ي:يالتربية والتعليم

 فففةدي(ينة  فففخياولةا مفففخيز616  جفففةي ففف ينط  ظفففخيالنجفففديج نعفففخيزاحفففةلي)يج نعفففخيالك  فففخ(يز)

نع ًفففم يزالعة فففةينففف ييإ فففةاد(ينع  فففةي4(ينة  فففخي  ن  فففخيزي)322)زي(45)  ففف  يااط ففف ليي

يالًع  ةيزالًةا سيالً نمخ.

 

 الصحة

ي(ينً  ي ط يي76(ينحلش م لي  نخيز)13نط  ظخيالنجدي)ي ة جةي 

 

 السياحية : األماكن

 

 :يعلي )ع( اإلماممرقد  .1

ن ا فففففبيالحفففففم حخيالة نمفففففخيالففففف وييأ فففففم علوفففففًينففففف ي

 (ين م نيما ًي ن    .ي40 حل وفيح ال ي)

ي

ي

  

)عليه السالم(علي  مرقد االمام  
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 ي :الرحبة خان .2

  فففففبيخففففف نيالًحوفففففخي  فففففعيطً فففففيي

الطففففففييال ففففففة ميوًنل ففففففخيننت  ففففففخي

يإلففففع ففففم(يحلففففعي  فففففي30وطففففةزدي)

 ً ففففخيالًحوففففخ.يزونفففف ي فففف ايالتفففف ني

يي.يو لطجًيزالجص

 

ي

 

 

 

 ي :المنذر قصر النعمان بن  .3

 علوففففًي  ففففًيالنعًفففف نينفففف يال  فففف  ياللفففف يةعفففف ديلًً كففففخيالطمففففًليال ة ًففففخيزدزلففففخي

 وفففياإل فف ايي ومففًي فف ياللفف   بيالعًوفف ي فف ي  ففًينفف يالًنفف   ليزاللفف ي فف نيل فف يشفف ن

ش خ ففففخيةحفففف  ًيأحففففةاصياللفففف   بيزة فففف حو يزة نففففعيالشففففعًاءييأ    فففف ز ففففةيو مفففف ي

 . و ط ل  يزآ     
 

 خان الرحبة
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 محافظة المثنى

  نبذة تاريخية :

ن   رررر لتفن ترررر ففأو رررر تعتبررررافظة الرررر فن    رررر فظرررر ف

اررر ف ترررخفت فقد ررر فاتررر فو ررر  ففنإلنسررر  نسرررتهل   ف

آثرر فف  سررتهل   فة رراق فارر فة اقرر فن سرر  و فن   هة رر ف

نإل رررر فاررر فنسرررتهل فن سرررهظاقه فاررر فن هف ررر  فاررر ف

 ضرررر فن فظرررر  ن ففوأا  رررر ،فن درررر ظلفابرررر فن  رررر  ا

 ضررر ف فف،ن  ررره فإ ررر ن ع قررر فظررر ففظه صررر ف    ررر ف

ت  رررررررر فةل رررررررهففن   ق ررررررر فون ع ررررررران فون ترررررررهنن  ف

ن رفنعررر فونلررر فن رررا فظ ررر ففأسررر   ختطرررهفففإ ررر فة إلضررر ا ع ررر فن   ل ررر فاررر فن ة ررر  فن  ت  

ف لةض ف فن سهظاق ف.فنألو   ع فظ فظ ق  فن هف   فن نط ا ف

ف

فالموقع

تتررررافظة الرررر فن    رررر ف  ررررهىفأرررراىفن عررررانبفوعلرررر فألرررران فن سرررر  فن اسررررهة فوتتبرررر ق ففففف

،فظتررررانفقفاررررهبفسررررط فن بةررررافف220ف–ف70ظعلرررر فأ رن صرررر فة فتر عرررر  فتتررررانو فظرررر فةرررر  ف ف

وق ررررافظرررر ف    رررر فن ررررافن ررررران فوتراع تررررحفوقعرررر فن   رررر ففن  رررر   فن ه  رررر فإلأرررران فف ف

رفوتعررر فثررر ن فن بررراف270ن  ة صررر  فن رفنع ررر فوتترررافعلررر فةعررر ف  ررر فعررر فن ع صررر  فةاررر ناف  هةررر 

ظة الررر فةعررر فن نبررر ففظررر ف  رررطفن  سررر   فورن فلررر ةافصرررةانو فوظا رصررر فاضررر  فن سررر  و فف

ةررر الت فن   ررر فون  قهنن ررر فظررر فن  ررر   فون ب رررا فوت تلرررلفن  ة الررر ف ررر وانرفإانفقررر فظرررافظ

ور فاررر ففظررر فن  رررابفون   لةررر فن عاة ررر فن سرررعهاق فظررر فن اررراىفو رررر نفظررر فظة الررر فن ب رررا ف

فواو  فن ةهق فظ فن   هى.

 

 المساحة

%فظرررر فظسرررر   فن عررررانبفف12قفوت  رررر فف2 رررر ف740.51تبلررررافظسرررر   فظة الرررر فن    رررر ف ف

 رررر فظاةعرررر فظرررر فف47000ا  رررر فت ررررا فن ب اقرررر فن ترررر فت  رررر فظ طترررر ف رررربحفصررررةانوق ف ررررهن  ف

ف%فظ فن  س   فن ةل  ف ل ة ال ف.ف91ظس   فن  ة ال فن ت فتاط ف

 

 نس  ( 824.831)قبلافع افسة  فن  ة ال فظ فقت فىف:  الكثافة السكانية
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 المدن الرئيسية 

   ن    فن سهقاقاض  فن س  و ف -

 ن   رررر فن   رررر ،فن   رررر فاضرررر  فن اظ  رررر ف -

ن هف ررررررر  ،فن   ررررررر فن    ررررررر ،فن   ررررررر ف

 ن    ق

  ن    فن ب   قفاض  فن سل    -

  ن    فن  فن  قفاض  فن دضا -

 

ف

 األنشطة الرئيسية 

 ن رفنع ف 

 ن  ررررررررررر  ع فو  صررررررررررر فن سررررررررررر   ف

 ون      فن ةهنةاقت  ون ط ةهبف

 فن    ع  فن ستدان   ف

 فن   ت   فن  رط  فون تةاقاف

   تاة  فن  هن  فون   ت   فن ة هنن 

ف

 عن اقتصاد المحافظةلمحة 

تت رررر فن  ة الرررر فةتررررهاافن  ررررهنفافن طب ع رررر فون ب رررراق ف  سررررت   ففو  صرررر فارررر فن تطرررر  ف

فوإنت  ررررر نسرررررتدان  ففن  ررررر  ع ف  ررررر فا  ررررر فظررررر فن  رررررهنافن دررررر  فن  ترررررهاا فوف   ررررر فن ةلرررررر 

ن ةلسررر  فن تررر فتسرررتد  فاررر فصررر  ع فن سررر   فو رررل لفتاسرررب  فظا بررر  فن ةلرررهففف  أل  ررر ف

ون  رررهاقه فعلررر ف رررة فظا بررر  فظلة ررر فتسرررتد  فاررر فصررر  ع فن  لررر ف  ررر فوت تررر  فن  ة الررر ف

ةة رررا فةسررر ت  فن  د ررر فون  هارررافن سررر    فن  ت  ررررفةتاة ررر فظررر فةة رررا فسررر و فوةعررر فن  انارررتف

ف.ن ت فقد  ن س     ف

وارر ف  ررل فظهناتررر فن  هنسررةهفعلرر فننضررر   فظهاررافن هف رر  فن تررر فقد فن رر فن ترران فن عررر    فف

 ففظ  فنعط ف ل هاافأص   فوس ع فع     فوس     ف.ف

 

 

 

 بحيرة ساوة
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 البنى التحتية 

ت تلررررلفن  ة الرررر فظهاعرررر ف  هقرررر فارررر ف  ررررهىفن عررررانبفوعلرررر فن طاقررررتفن رررر و  فةرررر  ف -

 .فن ة وافن  و   ف–ةا نافف–ظة ال فن ب ا ف

ن فلاة رررررا فقفوو رررررهافظةطررررر فصررررر  ن ف لتررررر ف– ررررركفن سرررررةلفن ة ق قررررر ف فةاررررر ناف -

 ون عاة  .ف

 ةاظ  فا فن  ه .ففأ  ف30ظ ر فنركفةط ا ف -

الررر فن ب رررا فعبرررافظة الررر فن    ررر فظررراوففن دررركفن سرررتانت   ف  تررر فن اررر  فظررر فظة  -

 ظا رفن ع ص  فةا ناف.ففإ  

 

 التربية والتعليم :

فقررر  فعررر افوفقفظ فسررر فنةت ن  ررر 496ته ررر فاررر فظة الررر فن    ررر ف  ظعررر فون ررر  فو 

ظعل رررر  فون ع قرررر فظرررر ففإعرررر ناقفظع صرررر ف2قفظ فسرررر فث نهقرررر فو 154 وفق21 ن لررررر  فف

 ظ    . فسفظ ف1ن  ع ص فو

 

 الصحة : 

فقفظا رفلب فع  .ف57قفظست ر   فظافو ها ف4ا   ف 

ف

السياحية األماكن  

صرر فةة ررا فظالترر فرن فظرر  فظرر   فتتررافارر فظة الرر فن    رر ف  ررهىفن عررانبف :بحيرررة ورراوة 

علررر فةعررر فعررر  ف  لرررهظتان فظررر فظ ق ررر فن سررر  و ف،فن بة رررا فظة لررر فةةررر  كف لسررر فلب عررر ف

ف  فن  ه ها فة     .قع  فألتفنرسحفع  ف سا ف ساع فت لخفن   ا فن ةلس

 

 المدينة السياحية التاريخية : 

 ظهاافظ ق  فن هف   فن ت فقد 

ف
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 محافظة الديوانية 

 

 نبذة تاريخية 

هــ إ دىــحا ظات اــتا  األــط ا  ـي ــ   ا ــ إ  

ظهط   م ظحينة يضمهت  هل  اع ط ق  اط وبإ 

ــي       ــتظم الدــط  ام ــطم  اش ــإ  اا ــة    احيو ني

ييمـط بهـت نهـط  األـط ا يعـط  بدـ   احيو نيــة   

يتم ــتا  احيو نيــة بة ــوبة  امنــتعي  ا   اليــة 

 امايطة بهـت ظمـت يلهاهـت تم ت ـوم  ـاة  ا ـ    

اســـ  تم  امنطا ـــ ة ب ـــو ا عـــ ت ة ي اعـــط ق 

 ب و ا التظة.

 

 الموقع 

ـــح ظات اـــة  احيو  ـــط ق يت و ـــ  ظات اـــتا ـــوو  اع ـــإ لن ـــة   ـــطب   ني تا  انجـــال  ف ـــط  ي 

ـــل ي ـــ   اماح ـــة يبتب ـــت   امشن ـــط ا  دىـــحايهـــإ يذ  ق ييمـــط بهـــت نهـــط   ـي ـــ ظات اـــتا  األ

  . ـعطا األط ا يتم تا بتا   الة     الة  اطا ي امات يل 

 

 2 م 507,8  تباغ ظستىة  امات اة باحي المساحة : 

 

 ( نسمة1.311.699) الح    تم  امات اة ظت يات ويباغ :  الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

)نتىيـــــة  اســـــنية   نتىيـــــة قضـــــت   احيو نيـــــة  -

  ادت عية  نتىية  احغت ا(

)نتىيــــة نألــــط  نتىيــــة  ابــــحيط  قضــــت  الألــــ   -

 نتىية  وظط(

ـــــتظية  - ـــــة قضـــــت   اد ـــــت   نتىي ـــــة غم )نتىي

  امهنتيية   نتىية  ا  ىية(

ـــــ ا - ـــــحيط  نتىيـــــة  قضـــــت   اام )نتىيـــــة  اس

  ادنت ية 
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 الرئيسية  األنشطة

 )ا   الة )ي إ ظاحظ هت  اطا  

 ا نتالتا  ا   ئية  

  ا نتالتا  انسيجية  

 ( دعـــــت  ا ا ـــــنتالتا  امطتعيـــــة 

  اعج ا(

 تطبية  امت ية 

   ــــــي ــــــحي لم يب ــــــت  ااــــــوي  ا  ن 

  امتئحا يظ   ع تطبية  ف متك

 )ا نتالتا  فندتئية )ظعتظل  اطتبوق  

 )ا نتالتا  انألطية )ظ أل  نأل   احيو نية  

 

 البنى التحتية 

 احيو نيـــة يعـــ   ـــطيح ظ عـــح   امســـت  ا يم ـــح  داـــ هنـــتك عطيـــي  ئيســـإ يم ـــح لنـــوو ب ـــح   

يتولـــح  ـــ    اجنـــوو  داـــ البـــط  امات اـــة ي ـــ ا  عـــ   ـــ    اعـــط ق  اطئيســـإ ظـــم  ادـــمت  

 500 ــــت ي ع ي تاشــــة بطتقــــة ظي 300ظاطــــتا ا وايــــح  اطتقــــة  ا هطبتئيــــة   نــــيم ظنهــــت بطتقــــة 

يظطـــت   احيو نيـــة  اـــحياإ يهنـــتك  اعحيـــح ظـــم  ادـــط تا  ا ـــنتالية ظنهـــت  ادـــط ة  ظي ـــت ي ع

ـــة يظ ـــنح نســـيص يظعمـــل  ابـــتم ي ـــنتالة  ف ـــمن  ي ا ـــنتالتا   اعتظـــة اا ـــنتالتا  امطتعي

 . اب طي يميتيية يظ أل  نأل  

 

 التربية والتعليم :

ـــ دضـــت ة تولـــح  ـــإ  امات اـــة لتظعـــة ي ىـــحا  ـــتا  دا يالـــح  ظـــم  امعتهـــح   ـهايـــةبعـــ   ا اي

ـــإ د ظعتهـــح  ـــح  األن ـــة(  دالـــح  ) امعه ـــوم  اجميا ـــح  األن ـــيم د ظعه ـــة 666ي) امعام ( ظح  ـــة  ب ح ئي

ـــــحا ظـــــم  داـــــ  دضـــــت ة( ظح  ـــــة  تنويـــــة 249)ي (58)   ـعألـــــت  يـــــت  الـــــح  ي نســـــبة لي

 .    ب ح ئإ....( تعألت ظل ستا  ا عايم  فهاإ ظم )ىضتنة    يت  

 

 الصحة : 

ــــــت ) ــــــ  تة  ــــــية 4)ي( ظس دــــــأليتا 9 يه ( ظط  

 ( ظط ـــــ  عبـــــإ الــــــتي73ظــــــم ) ت شـــــطال ليـــــة ي

ـــــطا  ـــــإ  اا ـــــوا  ـــــاية   ـــــإ يبي ) ئيســـــإ ي طال

ــــــت  ــــــ  دضــــــت ة(  ـ ي ــــــة( ظس دــــــأليتا 3) دا  تهاي

  . إلندت قيح  يتعطاالتظاة 
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  محافظة ذي قار

 نبذة تاريخية

محافظييييييا  لعيييييي      يييييي     إحيييييي  هيييييي  

وم كزهيييييا   عاوييييي  ا و  ييييي        ا    يييييا 

هيييا    ميييد م لييي د معيييا    ييي    أن إ ييي تشييي   

مثييييي    ألث  يييياوت ييييه ف عيييييا ق يييي        يييييه 

مييييييييعا   يييييييي   5000      ييييييييا  أو م  عييييييييا 

   يييي  كييييان   يييي ععا   أل ض    ـييييـهد وهيييي  

     م   ن و  ك   ن.

 

 الموقع 

 ت ه    حافظا م احا و غلب        من   جع ق    جزء  لب ف   ا  ذي ت ه محافظا

  إلن ان  م  طععا         عاطق أ    من    حافظا وت       غ  ف ونع    ف    نع  ق حاذ ة

 و  ش أو  ك   عا       ا و  حضا  ا  ألث  ا     ا د     ش  ا   حضا    أو   ف عا وأمس

 وغ  ها. 

 2كد626,13ت لغ م احا    حافظا قح ود المساحة: 

   ييييا     لييييغ سيييي د ميييي ان    حافظييييا مييييا :الكثافةةةةة السةةةةكانية

 ( ن  ا2.132.149)

 

 المدن الرئيسية 

   طحييياءي ناح يييا )ناح يييا   ويييهحي نعاح يييا  ضييياء   عاوييي  ا  -

 م   دخ  ي ناح ا  و (

)ناح يييا  ل يييا مييي  ي ناح يييا   ع ييي ي ناح يييا  ضييياء    فييياس   -

   فج (

)ناح يييا س   يييا ي ناح يييا   ضييياء مييي     شييي    -

ك مييييا قعيييي  ميييي    ي ناح ييييا   فضيييي لا ي ناح ييييا 

   طا (

)ناح ييييييا   ح ييييييا  ي ناح ييييييا   ضيييييياء   ج ييييييا ش -

   فع د(

)ناح يييييييا    و  يييييييا ي ناح يييييييا   ضييييييياء   شيييييييط ة -

 مدينة الزقورة االثرية    غ  ف
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   ز  سا  -

    عاسا )  عع م ا و  ع  ج ا( -

 إن اج   عفط و  غاز -

 ت ق ا    اش ا -

  ألم اكو    -

 

 

 البنى التحتية

م  يييا و ط وهعييياك  600ت لييي  فييي  محافظيييا ذي  يييا  محطيييا كع قا  يييا ح    يييا تعييي   قحييي ود 

ق م ييي    م يييا  أ ييي  30هييي  محطيييا   عاوييي  ا   غاز يييا وم يييف  نفيييط قطا يييا  أخييي  محطيييا 

 قا  حافظيا  ت قطعيا    ي  و     ويه    طي   مين ل ي ة قشي  ا  يا  ذي محافظيا وت   يه

  :وه       ا   ط   من س د   ل  ح ث    جاو ة  ألخ  

       ه    و        ة- قغ  د ط  ق -

       -  عاو  ا ط  ق -

       ن ا -   فاس   –ط  ق     ا ة   -

       ن ا -  عاو  ا ط  ق -

      اوة- ط  ق   عاو  ا -

      ا ة- ط  ق   عاو  ا -

 .قا  او ا قغ  د محافظا      ة   قط   اي   ح        ك خط قا  حافظا     ك ا

 

 ت لييي  فييي     حافظيييا ليييام   ن ح ييي م   ن ه يييا لام يييا ذي  يييا  فييي  التربيةةةة تالتم ةةةي  :

( م  ميييا 1273)مييين   يييا    م كييز      عيييا ولام يييا مييي م  فيي   ضييياء    فييياس  وهعييياك مييا

م ل يييي ن  إسيييي  دم اهيييي   7( م  مييييا ثان  ييييا و555)و (40)  يييياض   طفييييا   سيييي د  ق     ييييا و

 و       من     اه  و      س    عع ا.

 

 الصحة:

 القيثارة االثرية



 

  
 

2021-2020الخارطة االستثمارية للعراق  89  

      

  ( م كز ط   سا .138( م  شف  مه ول د) 11ف عا )
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 محافظة ميسان  
 نبذة تاريخية 

هيييح ى يييفظ ت العييياا ىنوييي ىل ىنتقع  ييي  ىن يييح   ييي   

 ت كزهيييا  ىإلي ىن ييي ليييح  ييي ل ىنيييلحد د ييي  ىن يييف د 

 1976ىنومييياوت    ييي  د ييي  ن ييي  دا ييي      لييي  ديييا  

 أصيييي  أنكانيييير  ويييي ة  م العيييي  ىنوميييياوت  يو  ييييف 

تم كيي  ت نييان ىن ييح   عنيير  إنيي  سييم   ت سييان يوييعد 

 ت سان   إن ل ما  وف 

  يييييل  يييييعك  ىنمع يييييع  ىنم م يييييز ن يييييا نيييييعىت نمفيقييييي   

 ت كييييز  تيييياوت ت ييييص  ى ميييي ا كواصييييم  نمم كيييي  

سييييييم اا ىالسععععععععععععععععييييييعكقفو ىنم ييييييف نح  تيييييي  ىن 

(  ىن ييييييح  وقييييييح دا يييييي  تنم سييييييان  كييييييعوىننييييييا و  

تتمعديييي  تيييي  ىن يييي ظ ىنعى ويييي  د يييي  ىت ييييفىد ن يييي  

 دا   

 

 الموقع

د ييي  فيييراة ن ييي  دا ييي    لويييف دييي  ىنواصيييم    ييي  ليييح ىن سيييص ىنتقيييع ح ىننييي  ح تييي  ىنوييي ىل 

  ىألسيييييما  هيييييح  مكييييي  ت كيييييزى  تاوييييييا ن م اصييييي   ىنزوىد ييييي   كيييييص400 غيييييفىد   يييييف د 

 ىنما ييييي      ييييي  لي    ييييييظ و  سيييييح تييييي  ت العييييي  ىنل ييييي ت  ت العييييي   ىسيييييي  مسيييييا   

نريييي يم يييف تييي   أنا  ييي ت العييي  قت  ييياو   يمييي  ل  يييا ديييي  إنييي كيييص(  ق ييييظ تدييي  يم يييف 200 

 ىنل  ت  ىنرا   إن ىنتان  ىنن  ح ن م الع  اقع ا 

 

 المساحة

   2( كص 16072 ل غ تسا   ا   

 

 ( نسم 1.134.968يل غ دفد سكان ىنم الع  تا ي اوب  : الكثافة السكانية

 

 

 المدن الرئيسية 

  نا    كم ر( ضاء ىنوماوت  -

  ضاء د ح ىنغ  ح نا    د ح ىنن  ح( -

  نا    س ف ى مف ىن لادح نا    ىنم معن ( ىنم معن  ضاء  -

  نا    ىنوزيز(  ضاء   و  صانح -

 ىنكل    نا    ىنوفل  نا    ىنم  (  ضاء ىنمت  -

  ضاء ىنك حء  نا    ىنمن ح   نا     قح ها ص( -
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 الرئيسية األنشطة

  ىنقري 

   ىنزوىد 

     ىنما       

    ىن قاداا ىنزوىد 

 ىنسك   إن اج 

 ىنعول إن اج  

 

 التربية والتعليم :

ويييياال ىالقريييال  ديييفد  ( تفوسييي  ى  فى  ييي  653 عايييف ليييح ت العييي  ت سيييان ااتوييي   ى يييفت   

تو مييي    ىنوفييييف تييي  ىنمواهيييف  ىنميييفىو   إديييفىد( تواهيييف 4( تفوسييي  وانعيييي    186  ( 31 

 ىنم ق   

 

 الصحة: 

 ( ت كز قلح دا   80( تس نر اا ت   اعد  6ل  ا  

 

 

 

 


