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ادعووووولن للنلوووور الوووو  العووووراق علوووو  ا وووو  موووو  

االمووال  المهمووة التوور يتوووهر هيهووا  وو ا ال جوون 

اذ  عديووود مووو  هووورث االسوووتثمار هووور مجووواال  

لوووويس  نوووواع اي الوووواال هوووور العووووراق ال  وجوووود 

هيوووو   اجووووة ماسووووة لالسووووتثمار   ه وووور ا هوووور 

االم ا يوووووووووا  ال ايووووووووور   اسوووووووووواق الووووووووود   

المجوووووا ر     اال ووووون مووووو  ذلووووو  ه ووووور ا هووووور 

الرغاووووووة ال ليليووووووة لوووووودينا السووووووتلاال ن هوووووور 

العوووراق  رغاتنوووا هووور العمووو  معوووا  لتخلووور ايوووة 

 علاا .

 :المستثمر عزيزي
 

 مدد  عدد ا ال فدد  الروجددو   االسددتار   فدد   تتعدد  

 وسديج  الرتدتار و   ..والقطد   والحجد  حيد  الودو 

 النشدددد   او تشددددطيي او تطددددو   مفتوحدددد  الرجدددد  

 احتي جد   سدتبب  بهد  والتد    غبدو  التد  الرشد    

وتببدد  ورددو   والرتزا دد   الرتووعدد  العدد ا  سددن  

  ب  .الالرتتار    م  ا

 العد ا  عد  مفصدب  ع مد  نظد   نقد   الوثيقد  هده  فد 

 بخصددو  معيودد  مح فظدد  وتف لدديي لنددي ومبخدد 

 ق ئردد  أ ضدد  ونقدد   ،ومؤشدد ا  اقتصدد     قطدد   كددي

فدد  الفدد     سأسدد مبوبدد  عبدد  االسددتار     بدد لف  

 ومبوبدددد  حتددددظ الرح فظدددد   القط عدددد   االقتصدددد    

مدد   الع  د  هده  الرح ثد  الخ  ود  تضدرو  ثد  ومد 

 .الرختص  الوزا ا  قبي م  ع ض  الت  الف  

ننددد   سدددعيو  لز ددد    التعددد و  االقتصددد    واالسدددتار    

مددددد  ك فددددد   و  العددددد ل  مددددد   ددددد   التدددددع  الرتدددددتر  

لتوشددديج وجدددهث االسدددتار  ا  واعددد    البوددد   واالعرددد   

والتوريدددد  لبعرددددي فدددد  الرجدددد ال  االنت جيدددد   ا  القيردددد  

الرضددد ف  والددد  االسدددتف    مددد  التجددد  ث فددد  اسددددتار   

قتصدددددد     كردددددد  ندددددد عو الشدددددد ك   وا ا   الرودددددد و  اال

ع قددد   تعددد و  قو ددد  فددد  القط عددد   الحيو ددد   واق مددد والرؤستددد   ال وليددد  الددد  توسدددي   طواتهددد  

 ل قتص   الع اق  وال  تعز ز اوال  العري واالستار   واالعر   .

 ت مددد   ال  تدددعو  اال ا  اقدددو  لنددد  ا  ابدددواث العددد ا  مفتوحددد  امددد   الجريددد  ل عرددد   واالسدددتار   

 ترو  ا  نبرس حضو ا  ف  الع ا  ونق   لن  كي التتهي   والضر ن   .ون

 فبوعري سو    م  اجي ع ا  مز ه  اقتص      

 

 ..  لديري خالص مع

 

 د. سامر االعرجر

 رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار

  



 ملدمة:

حظدد  االسددتار   ب هتردد    كبيدد  مدد  قبددي الحنومدد  االتح   دد  وبدد ع  واسددو   مدد  قبددي 

الهيئ  الوووي  ل ستار   وكهلك هيئد   االسدتار   فد  الرح فظد   نظد ا  لبد و  االس سد  

الدده   بعبدد  فدد  عربيدد  التوريدد  االقتصدد      بعدد  مدد  اتتددر  الرددوا   االقتصدد      ب لودد    

ا  التوتدي  بدي  االسدتار  ا  الرختبفد  فد  االقتصد   الدووو   دؤ    ن الوتبي  ، ولق  وج 

كفدد    اكبدد  مدد  عدد   التوتددي  او تدد ل االسددتار   لبقدد ا ا  الف   دد   و  الدد  نتدد ئت  ا  

 سدوا  الحنوميد  موهد  او االسدتار   بصدو   مب شد   تخطيج . وتع  البد امت االسدتار    

احدد ا ا وا  التي سدد  االقتصدد     النبيدد  لب ولدد  الجددي تتدد    عربيدد  الورددو االقتصدد    

فض " ع  ا       التوري  االقتص     الرتوازن  ،وتحقي  االه اف االس سي  لب ول  ف  بو 

الع قدد  بددي  االسددتار  ا  والورددو االقتصدد     عدد  احدد ا اسدد ليظ العرددي التخطيطدد  التدد  

 رندد  مدد    لهدد  مع فدد  توجهدد   االقتصدد   ومتددي ت  التورو دد  وتشددخي  القط عدد   

لرعد ال  الوردو برد   االس سي  الرح ك  لبورو لن   تتو  لبرخطج اع    االستار  ا  وفقد   

فيعتبدد   ، حقدد  الهدد ف الدده   تددع  اليدد  الرخطددج فدد  وضدد  التددت اتيجي   الرتددتقببي 

االسددتار   محدد ل لبط قدد   االنت جيدد  الج  دد   الدد  ج نددظ الحفدد ق عبدد  الط قدد   الق ئردد  

فز     االستار   تؤ   ال  ز     قد    الرجترد  عبد  اسدتط   الردوا   االقتصد     غيد  

  وز     ق  تد  عبد  اسدتخ ا  الرهد  ا  الفويد  وتطبيد  الفودو  ا نت جيد  الح  اد  الرتتطب

وتحتي  نوعي  الروتج   وتقبيي كبف  االنت ج لبولدو  الد    جد  ع ليد  مد  التود فس فد  

وقد  أولد  الهيئدد  الووويد  ل سدتار   وهيئدد   االسدتار   فدد   االسدوا  الرحبيد  والع لريدد .

  غ  الظ وف ال اهو  وق   طد  الهيئد ا ف  تحقي  االنج زا  ب الرح فظ   اهتر م   كبي

الرعد    2006( لتدو  13ل ستار    طدوا  مهرد  موده تسسيتده  ب لقد نو   قد     الوووي

فدد  مجدد   الوهددوع بواقدد  التوريدد  فدد  الببدد  واالنفتدد   عبدد  العدد ل  الخدد  ج  مدد   دد   

  االجوبيدددا  الرحبيددد  وتار  ومح ولتهددد  جدددهث االسددد ل سدددتار  ا  فددد  العددد ا التددد و ت 

ب عتب    مح ل اس سد  فد  توريد  االقتصد   الع اقد  واحد ار تطييد ا  هينيبد  فد  بويتد  

وتنو   ق ع   مد  الرعبومد   لتندو   لدي   لبرتدتار ،  كرد  ا  لبهيئد  الد و  ال  د    فد  

والودد وا   عدد  القطدد   الخدد   عبدد  الرتددتوا الرحبدد  والدد ول  مدد   دد   و   العرددي 

ال   ع  القط   الخد   وسدبي الوهدوع بواقعد    اله  ف ال ا بي  والخ  جي  والرؤتر ا 

، كرد    والشد ك   الع لريد  ال ولي  وتشجيع  لب  و  ف  ش اك    ولي  م  غ ف التج  

ا  الهيئدد  لدد  تنتددو ب لدد و  اعدد   انردد  لجددس  الدد    اسدد  اسددب ث التبنددؤ فدد  الرشدد     

نروه  لدها التجدس  الد  تبود  تعد  ي عد   تشد  ع   موهد   ا  االستار      وتعز ز ف   

غيدد  مب شدد   ب السددتار   اال ا    ا تبدد و مب شدد  ب لعرددي االسددتار    وموهدد  مدد  لدد  ع قدد



 
 

، وا ر ند   مد  الهيئد  الووويد  ل سدتار   بدس   بتع  ب  سيحت  نوع   م  الف   االسدتار   

عبددد  الوهدددوع بددد لواق    تندددو  قددد   لددد    الروازنددد   االسدددتار      لبجهددد   الحنوميددد

سددوم  لجددهث االقتصدد    لبببدد  مدد ل  تندد  هودد ل  سددت اتيجي  واضددح  ضددر   طددوا  م 

  الهيئ  الوووي  ل ستار   واستو  ا  لرشد   عه  االسدتار     التد  فساالستار  ا  األجوبي  

هدد   تتددتوجظ تعدد و  جريدد  الج  سدديت  بيدد   تف لدديبه  الحقدد     بدد  فدد  التزامدد   عق  دد

الحنومي  النج   مش   عه  االستار     ، وا  تع مي الهيئ  الرهو  م  جري  الجه   هدو 

اله  شج  كب   الرتتار    عبد  الد  و  الد  سدو  االسدتار  ا  الع اقد  حيد  وجدو  

 ائ   الو فه  الواح   الت  تق     م ته  ال  جري  الرتتار    ، فض   ع  سد ع  الد ا  

محددج انظدد     ال زمدد  لرشدد   عه  ، جعددي مدد  الهيئدد  ر    والعر لددسددر     ددو  الرتددتا

فد  التع مدي   كب    ج   االعر   والش ك   االستار     م   د   مد  لرتدو  مد  شدف في

 ف  االنج ز ومت بع  لرتطبب ته .       وس ع

لق  شه  االقتص   الع اق  تحوال  مهر  عب  و    االنفت   والح    واعتر   

ع والطبظ كآلي   اس سي  ف  الع ق   االقتص     ب لشني اله   تهي عربي  قوا الع 

االن م ج ف  الروظوم  االقتص     ال ولي  وهها جز  م  فبتفتو  االقتص     الج     

والت  س هر  بشني ا ج ب  ف  تحقي  نرو مبروس ف  الع    م  الرؤش ا  االقتص     

ال  أ  االقتص   الع اق  سينو  م  بي  االقتص  ا  االكا  نروا ف  الع ل    الت  اش  

 الق  م  . تووا     ال

لق  حق  الع ا  عب  الصعي  االقتص    جرب  م  التطو ا  اال ج بي  عب  م ا 

التووا  الر ضي  عب  ال غ  م  التح     االقتص     وموه  انخف ع اسع   الوفج 

عر   واع    الث عب  توظير   اال ه بي  وف ع الق نو  واع    اع لري  وكبف  الح 

الو زحي  ، فق  نجح  الحنوم  الع اقي  ف  وض  سي س  كفو   لضبج التضخ  وضبج 

االنف   الحنوم  وهينب  الرص  ف الحنومي  لتواكظ تطو ا  العري الرص ف  ف  

حتي وي  م  لو و  الوق  الع ل  ، كهلك انجز الع ا  مجروع  سي س   الت تيب   اال

 ال ول  والتوقي  عب  الع    م  االتف قي   ال ولي  .

 خف  عب  اح  م   رت ز ب  الع ا  م  موا   بش    وم     نعو  عبيه   وال

كاي ا ف  تحقي  التوري  ف  الع ا  ، كهلك تواف  الع    م  الف   االستار     موزع  

   مختبف  اهره  االستار   الرب ش  أو الش اك   استار   بسنر وعب  مختبو القط ع   

 االستار     م  الش ك   الع م  الرربوك  لب ول .



كر  انو  هيئو  التش  ع   لتعز ز الاق  ب القتص   الع اق  م      توفي    

الضر ن   الت  ن  عبيه  الحر    الق نوني  ل ستار  ا  االجوبي  ف  الع ا  م      

ار   نفت  ف  موا  الضر ن   والتحني  وكهلك م      الضر ن   الت  ق نو  االست

 كفبه  انضر   الع ا  ال  اتف قي  الرؤست   ال ولي  وموه :

  (.MIGAتفعيي مت هر  الع ا  ف  الوك ل  ال ولي  لضر   االستار     •

البوك اكر   انضر   الع ا  ال  اتح   هيئ   تشجي  االستار   ال ولي   مجروع   •

 والرش  ك  ف  بعض انشطته .  2008( ف  ع   WAIPAال ول (  

اتف قي  تجوظ االز واج الض  ب  ومو  الته ث م  الض ائظ بي   و  مجبس  •

 الوح   االقتص     الع بي  .

 اتف قي  تتو   مو زع   االستار   ف  ال ول  الع بي  . •

ار  ا  وانتق    ؤوس تص    الع ا  عب  تع  ي اتف قي  تشجي  وحر    االست •

  1980االموا  بي  ال و  الع بي  لتو  

 1958حصب  موافق  مجبس الوز ا  عب  االنضر   ال  اتف قي  نيو و ل  •

 والخ ل  ب العت اف بق ا ا  التحني  االجوبي  وتوفيهه .

هددددددها التوددددددو  فدددددد  االقتصدددددد    دددددد ت  مدددددد   دددددد   الرتدددددد  ا  والتي سدددددد   ا  

التوريددد   لتطدددو   القطددد   الخددد   ضدددر  توجهددد    طددد االسدددت اتيجي  التددد  وضدددع  

 :وموه   2022-2018 الوووي 

   تعز ز الوهت االقتص    الرعتر  عب   و  قي    لبقط   الخ   ف  ك ف  االنشط

 االقتص     واالجتر عي  .

    ف  متتوا الق    التو فتي  لبقط   الخ   وتحتي  كف  ت  االنت جي 

 والتص      

  وتوسي  التو  الرحبي  به ف استيع ث االنت ج الرحب  وتخصي  ز     الطبظ

 جز  مو   غ اع التص    .

 . ا ج   بيئ  اقتص     كبي  متتق   معزز  لبورو 

 .   ل   الوظ   الض  ب  والنر ك  لتبتيج ا ج ا ا  وتحتي  بيئ  االستار  

    تسسيس الرو و  الح   الصو عي  واالستار     والر   االقتص.   

 .  وض  حوافز لجهث  أس الر   االجوب 

 لتحو  تح    وتوز   اال وا  م بي  القط   الخ   والقط   الع   وبر   ضر  ا

 . الت   ج  ال  اقتص   التو 



 
 

 والخ م   االس سي  م  اولو       التحتي سي س  استار     تجعي م  قط   البو

( ومر    ع  ف عبي  والجتو ....الط   الر  ،  اه افه  ا ست اتيجي   النه ب  ،

 االستار   الخ   و عزز م    و  االستار   االجوب  ال  الع ا  .

  )   سي س  م لي   اعر  م  الرص  ف اال تص لي   لو ع ، ز اع ، عق

 والرؤست   الر لي  الحنومي  األ  ا لط ع  ع  مب أ الرو فت .  

الاتصوووادي الووو ي  انتووو  ال  وموووة اموووا المسوووارا  ذا  اال ميوووة هووور عمليوووة اال وووال  ا

 م  خال  الار امج ال  ومر  خلة التنمية الوطنية.اال  ادية 
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 دـــــتمهي      

  والمد  العداا  جمهور د  فد  لالتدمامار الوطنيد  الهيئد  قبد  مد  الخارطد  استدمامار   أعدد 

 مسدمو  عيد  العداا  فد  المماحد  استدمامار   الفدا  عد  تفصديي  عدا  تقدد   الد  تهدد 

 .الحكومي  استحاد   ذا  العالق  والوزارا المحافظا  

والمنددا   استددمامار عدد  تفاصددي  تعطدد  العدداا  إلدد  المسددماما دليدد  مدد  الوثيقدد  هدد      

 المسداعد  أو المعيومددا  مدد  ليمز ددو الائيسدي   السدفا ومعيومدا  استدمامار  فدد  العداا 

 : عي  بنا باستصال المادد عدم  اج 

 

 info@investpromo.gov.iq    اسلكماون  البا د
 

  خالل م  او

 

 www.investpromo.gov.iq اسلكماون  ليهيئ  الموق 
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 ؟ العاا  ف  باستمامار مهم  أنت ه 
 يرجى االستثمار اجازة على الحصول كيفية أو العراق في االستثمار ص فر حول العامة للمعلومات

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

www.investpromo.gov.iq 

الوطنيددة  بالهيئددة االتصددال يرجددى زيددارة الددى العددراق لترتيدد  أو وللمزيددم مددم المعلومددات

 :أدناه العناويم أحم عبر لالستثمار

                          info@investpromo.gov.iq       الهيئ  الوطني  لالتمامار        
 

 البا د اسلكماون  واسقسام الدوائا
 oss@ investpromo.gov.iq  ا  الناف   الواحد ـدائ

 economic@ investpromo.gov.iq اد  ـا  اسقمصـالدائ

 Admin-dg@investpromo.gov.iq والمالي الدائا  اسدار   

 legal@ investpromo.gov.iq  انوني ـدائا  القــال

legal.deptl@ investpromo.gov.iq دائا  العالقا  واسعالم p.r.nic@ investpromo.gov.iq 

promotion@ investpromo.gov.iq 

media@ investpromo.gov.iq 

 cwp@investpromo.gov.iq قس  تنسيق المحافظا 

 القس  الفن 

 

projects@investpromo.gov.iq 

 info@investpromo.gov.iq تكنولوجيا المعيوما  قس 

           

 ghttp://www.kurdistaninvestment.or هيئ  اتمامار اقيي  كادتمان
 هيئا  استمامار ف  المحافظا ق  اسلكماوني  لاالمو

 اسلكماون  ق والم الهيئ 

بغداد محافظ  هيئ  اتمامار  http://www.baghdadic.gov.iq     

 محافظ  د ال  هيئ  اتمامار

 

http://investdiyala.com 

 http://investsalahaddin.org محافظ  صالح الد   هيئ  اتمامار

 محافظ  كاكوك هيئ  اتمامار

 

http://www.investkirkuk.com 

 http://www.mosulinvestment.org محافظ  نينو  هيئ  اتمامار

 http://www.anbarinvest.net محافظ  اسنبار هيئ  اتمامار

 http://www.wasitic.gov.iq محافظ  واتط هيئ  اتمامار

 محافظ  كابالء المقدت  اتمامارهيئ  

 

http://www.krinves.com 

 محافظ  باب  هيئ  اتمامار

 

http://www.bic.gov.iq 

   http://www.investnajaf.net محافظ  النجف اسشا  هيئ  اتمامار

 http://www.thiqarinvest.gov.iq محافظ  ذ  قار هيئ  اتمامار

 http://www.miciq.com محافظ  ميسان هيئ  اتمامار

 محافظ  المان  هيئ  اتمامار

 

http://www.miciraq.org 

 http://investdiw.gov.iq محافظ  الد واني  هيئ  اتمامار

 http://www.investbasrah.com محافظ  البصا  هيئ  اتمامار

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
mailto:info@investpromo.gov.iq
mailto:projects@investpromo.gov.iq
http://www.kurdistaninvestment.org/
http://www.thiqarinvest.gov.iq/
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  العاا ؟ ف  تسماما لماذا

يتسددددع العددددراق بوجددددود ملومددددات داعمددددة لعمليددددة اسددددتل ا  ر و  االمددددوال واالسددددتثمارات 

الدددى الدددماك  وعلدددت تبعددداو لتدددوافر المدددوارد ال بيعيدددة كدددالنفط والرددداز والمدددوارد الب دددرية واالرا دددي 

ممددددا يتددددي   والموقددددع ال ررافددددي بمختلددددت اسددددتخماماتها فبددددالو عددددم كبددددر ح ددددع السددددوق العراقددددي

تمثدد  بوجدددود عناصددر جدد   متنوعددة تعكددد  يتدداو والتصددمير واالسدددتيراد وكدد  ماتلددم  فرصدداو لالن

 تعمد وتنوع الفرص االستثمارية لمختلت الل اعات االقتصادية.

االهدددماا واالسدددبا  الموجبدددة  وازاء ماشدددهمه العدددراق مدددم تحدددول فدددي فلسدددفت  االقتصدددادية فدددا 

  لسدددددنة 50وقدددددانو  رقدددددع )المعدددددمل   2006لسدددددنة  13)رقدددددع فدددددي قدددددانو  االسدددددتثمار  الدددددواردة

كددددا  لدددد  دوراو فددددي جدددد   االسددددتثمارات االجنبيددددة بسددددب  االمتيددددازات واالعفدددداءات التددددي 2015

 :يوفرها المستثمريم وهي كما يأتي

  أضافة مفهوم المطور وهو كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على أجازة االستثممار فتي

لمناطق االسثممارية أو أي قطاع أخر ثقثرحه الهيئة بعد موافقة قطاعي بناء المدن السكنية وا

مجلس الوزراء، أضافة مفهوم المطتور المتانوي وهتو كتل شتخص طبيعتي أو معنتوي ثنثقتل 

 اليه ملكية جزء من المشروع االسثمماري لغرض ثطويره ضمن القطاعات المقثرحة.

 نون قد اقثصر على ثشجيع القطاع ادخال القطاع المخثلط الى مجال االسثممار حيث كان القا

 الخاص العراقي واالجنبي .

  اقامة مشاريع اسثممارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على االرض الزراعية

 والعقود الزراعية داخل وخارج الثصميم االساس .

 ىثشجيع المسثممرين العراقيين واالجانب من خالل ثوفير قروض ميسرة لهم علتى ان يرعت 

من المشروع وبضمان منشأت المشروع وثمنح قروض ميسرة  %25انجاز المسثممر نسبة 

للمشاريع الستكنية وللمستثفيد النهتائي حيتث كتان القتانون ستابقا قتد اقثصتر علتى المستثممرين 

 العراقيين فقط .

  إن دددداء م دددداريع  الغددددرا االرا ددددي والعلددددارات  المسددددتثمر العراقددددي واالجنبدددديتملددددت

اجتتتتاز الثعتتتتديل الجديتتتتد للقتتتتانون ثمليتتتتو المستتتتثممر العراقتتتتي او االجنبتتتتي كمددددا  االسددددكا 

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
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االراضتتتتي المخصصتتتتة للمشتتتتاريع الستتتتكنية والعائتتتتدة للدولتتتتة والقطتتتتاع العتتتتام ببتتتتدل ا ا 

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

  االرا دددي سدددتثمار واتمليدددت المسدددتثمر العراقدددي االر  المخصصدددة للم ددداريع الصدددناعية

 قابلدة للت ميدم سنة  50  لممةإقامة الم اريع االستثمارية و الغرا او المساطحة والعلارات 

يجتتوز عقتتد شتتراكة متتع المستتثممر االجنبتتي فتتي الثمويتتل كمددا  )حسدد  نددوع وح ددع الم ددروع 

 اواالدارة .

 واالثحتادي بع االستثراثيجي االسثممار فتي المشتاريع المثوقفتة فتي كافتة القطاعتات  ات الطتا

 ها وثنفي ها .لهيلغرض ثأ

  الزم الثعديل الجديد الوزارات والجهات غير المرثبطتة بتوزارة وبلتديات المحاف تات بثتوفير

العقارات الصالحة القامة المشتاريع االستثممارية عليهتا وفتي حالتة عتدم الثتزام ثلتو الجهتات 

وبتدون بتدل وثثتولى الهيئتة فلمجلس الوزراء نقل ملكية االراضي للهيئتة الوطنيتة لالستثممار 

 ثخصيص المشاريع االسثممارية .

 إكدددراو رأ  المدددال الخددداص بالم دددروع واالربدددات والعواودددم النات دددة عنددد  وفلددداو ادكدددال و

 وتعليمات البنت المركزي العراقي. اعاله ألحكا  اللانو 

 فيددد  واكتسدددا   ةالتدددماول فدددي سدددوق العدددراق لدددالوراق الماليدددة باالسدددهع والسدددنمات الممرجددد

 العبوية في ال ركات المساهمة الخاصة والمختل ة.

 حافظ االستثمارية في االسهع والسنمات .متكويم ال 

  روع لمى اي شركة تأميم عراقية او اجنبية .الم التأميم على 

  فددددت  حسددددابات بالعملددددة العراقيددددة او االجنبيددددة او كليهمددددا لددددمى احددددم المصددددارا داكدددد  او

 كارو العراق.

 المحليةالعمالة  مع جنباو الى جن   وتوظيت العمالة االجنبية في الم روع استخما. 

 حددد  االجنبدددي والعدددامليم فدددي الم ددداريع االسدددتثمارية مدددم غيدددر العدددراقييم  مدددن  المسدددتثمر

 .العراقخروو مم والى المكول وعملية الاالقامة في العراق وتسهي  

 فت  فرع ل ركت  االجنبية في العراق 

  االكتراع لم روع  االستثماريتس ي  براءة 

http://www.investpromo.gov.iq/
mailto:Info@investpromo.gov.iq
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  منح الثعديل الجديد اعفاءات من الضرائب والرسوم  للمشاريع الحاصلة على اجازة اسثممار

( عشر سنوات اعثباراً من ثاريخ بتدء الثشتغيل الثجتاري لكتل مرحلتة متن مراحلته 10لمدة )

ثوردة لغترض واليشمل  لو االعفاء من الرسوم الكمركية كما اجاز اعفاء الموجتودات المست

المشتروع االستتثمماري متتن الضتترائب والرستتوم الكمركيتتة علتتى ان يتتثم ادخالهتتا التتى العتتراق 

خالل مراحل انشاء المشروع وقبل البدء بالثشغيل الثجاري في كل مرحلة من مراحله وفتق 

الثصتتتميم االساستتتي للمشتتتروع والمتتتدة الزمنيتتتة لثنفيتتت ه حيتتتث أن القتتتانون ستتتابقا قتتتد أعفتتتى 

سثوردة لمدة مالث سنوات وأعثبتارا متن ثتاريخ متنح اجتازة االستثممار وكتان الموجودات الم

  لو يشكل عقبة أمام المسثممرين حيث ثم معالجة  لو في الثعديل الجديد.

كما ثضمن اعفاء المشروع االسثمماري السكني من رسوم االفراز ورسوم الثسجيل العقاري 

 ن .وبضمنها رسوم انثقال الوحدات السكنية للمواطني

االوليتتة المستتثوردة الغتتراض الثشتتغيل الثجتتاري متتن الضتترائب  المتتواد كمتتا ثضتتمن اعفتتاء

والرسوم الكمركية والداخلة في ثصنيع مواد البطاقة الثموينية واالدوية واالنشتائية شترط ان 

 ثكون صديقة للبيئة .

لضرائب كما ثضمن أعفاء المواد االولية المسثوردة لغرض الثشغيل الثجاري للمشروع من ا

والرسوم الكمركية وفقا لنسبة مساهمة المتواد المحليتة فتي ثصتنيع المنتثا وهت ا يشتكل دعمتا 

 مهماً للمنثجات المحلية.

اسثمنى الثعديل الجديد االراضي والعقارات الثي ثخصص لغرض اقامة مشتاريع استثمماريه  .1

 امام االسثممار  عليها من احكام القوانين والقرارات المدرجة ادناه لما ثشكله من عقبات

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

وقتتانون اعتتادة ثن تتيم  1983لستتنة  35قتتانون ايجتتار اراضتتي االصتتالي الزراعتتي رقتتم   -ب

وقتانون ثتاجير االراضتي الزراعيتة المسثصتلحة  1987لستنة  42الملكية الزراعية رقتم 

 . 1985لسنة  79رقم 

بشأن احثفا  المسثممر بقطعتة االرض  1998( لسنة 20رقم ) قانون االسثممار الصناعي -ج

 المخصصة له بموجب احكامه .

 1987لسنة  940المعدل بالقرار  1979لسنة  850الفقرة )مانياً( من القرار رقم  -د

http://www.investpromo.gov.iq/
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 1982لستتنة  1187و 1981لستتنة  581قتترارات مجلتتس قيتتادة المتتورة المنحتتل المرقمتتة  -ي

 1994لسنة  165و 1977لسنة  222و

  والم سسدددددات الصدددددحية  والمست دددددفياتالسدددددياحية مدددددن  م ددددداريع الفندددددادق والم سسدددددات

اعفددداءات ا دددافية مدددم رسدددو  اسدددتيراد هيددد  والم سسدددات التربويدددة والعلميدددة أومراكدددز الت

ز  ألغددددرا  التحددددميي والت ميددددم مددددرة كدددد  اربددددع سددددنوات ااالثددددال والمفروشددددات واللددددو

 االق . على

  العدددا  والل ددداع الخددداص بمدددا فدددي علدددت م ددداريع م ددداريع ال دددراكة بددديم الل ددداع شدددمول

الل ددداع العدددا  المتعاقدددم علدددى تاهيلهدددا او ت دددريلها او ان ددداوها مدددع الل ددداع الخددداص باحكدددا  

 .قانو  االستثمار

  بموجبها االمتيازات تمن  من  المستثمر بعم حصول  على االجازة االستثمارية هوي  كاصة. 
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 مفهوم واهمية مناخ االستثمار : 

ثثجلى اهمية المناخ االسثمماري من خالل امره في جلب االسثممارات المحلية واألجنبية  لو 

ومالئمة نشاطه حاليا"  ألن المناخ يشمل الجوانب الثي يراها المسثممر ضرورية لنجاي اسثمماراثه

 . حيث يثضمن مناخ االسثممار كل السياسات والمؤشرات واألدوات الثي ثؤمر بطريقةومسثقبال"

مباشرة او غير مباشرة على القرارات االسثممارية بما في  لو السياسات االقثصادية )السياسة 

( ويثعلق مناخ االسثممار بجوانب االن مة والبنية القانونيةالمالية والنقدية والثجارية( باإلضافة الى )

القوانين والوضع عدة بعضها مثعلق بمدى ثوافر منشآت البنى االساسية والبعض االخر باألن مة و

السياسي واالمني بالمؤسسات وهناو ايضا مجموعات خاصة ثؤمر على مناخ االسثممار كالفرص 

 االسثممارية الحقيقية والحوافز واألسواق المثنوعة لإلنثاج .

مفهوما شامال ينصرف الى مجمل االوضاع وال روف فيمكن ثعريف المناخ االسثمماري )

اي المشروعات االسثممارية مما يؤمر على حركة االسثممارات وثشمل سلبا" او ايجابا" في فرص نج

مؤسسات الاالوضاع السياسية واالقثصادية واالجثماعية وك لو االوضاع القانونية والثن يمات و

 الحكومية الساندة للعمل( . 

http://www.investpromo.gov.iq/
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 ع  العاا  جغاافي  لمح 

ومدد ثر فددي  سددتراتي يأيعددم موقددع العددراق 

العددددددددالع كوندددددددد  يمثدددددددد  ملتلددددددددى طددددددددرق 

المواصددددالت التددددي تددددربط قددددارات العددددالع 

وكونددددد  ال سدددددر االر دددددي المددددد دي الدددددى 

طدددددرق المواصدددددالت البحريدددددة وللعدددددراق 

 الت اريدددة.واهميدددة مدددم النددداحيتيم الموليدددة 

عاصددددمة العددددراق برددددماد ويتكددددو  العددددراق 

منهددددا  ةثالثدددد مددددم ثمانيددددة ع ددددر محاف ددددة

   وهدددددديكردسددددددتا فددددددي اقلدددددديع  منت مددددددة

واربيدددد  محاف ددددات  نينددددوىالبصددددرة وو برددددماد وتمثدددد  محاف ددددات )دهددددو  ،اربيدددد  ،)سددددليمانية

 الرويسدددية للعدددراق مدددمالمدددوارد تتكدددو   .السدددكا  مدددم حيدددي اتسددداع المسددداحة وكبدددر عدددمد رويسدددية

والزوبدددد  االحمددددر واطيددددا  الكددددا ليم  الددددنفط والردددداز ال بيعددددي  والكبريددددت والفوسددددفات والحميددددم

 ال يري والحصى والرم  .والبوكسايت والح ر 

تنلسع الخصاوص ال ررافية في العراق الى اربعة مناط  رويسية هي المن لة الرربية وال نوبية 

 قالعرا جمهورية مساحة تلمروالمرتفعات ال بلية والسه  الرسوبي على نهري دجلة والفرات و

 في مع مهع يعي و  نسمة مليو   38.8)حوالي ب العراق سكا  عمد ويلمر ،مربع  كع  438،446)

   مليو  نسمة عمد االنال .19.2  مليو  نسمة عمد ال كور و)19.6) المم 

 كدع،1850 طولد  ويبلد  تركيدا مدم االول ينبدعهمدا دجلدة والفدرات رويسديا  وفدي العدراق نهدرا  

مميندة اللرندة  فدي  فدي النهدرا  ويلتلدي كدع 2350 مدم تركيدا ايبدا ويبلد  طولد  الثدانيكمدا ينبدع 

 الخلدي  يصد  حتدى أكدرى كدع 185 لمسدافة لد ي ي درياالعدر   شدط لي دكال البصدرة محاف دة

 .العربي

والخلددي   والكويددت السددعودية تركيددا ومددم ال نددو  المملكددة العربيددة ال ددمال مددم العددراق يحددم

  . المملكة االردنية الهاشميةو ومم الرر  سوريا ومم ال رق جمهورية إيرا  االسالمية
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 الحدود البا   
كددددع ومددددع   1458)كددددع ويبلدددد  طددددول الحددددمود مددددع ايددددرا    3631)يبلدددد  ال ددددول الكلددددي للحددددمود 

  605)كدددع ومدددع سدددوريا   814)كدددع ومدددع السدددعودية   242)كدددع  ومدددع الكويدددت   181)االرد  

  . كع  58)كع اما ال ول الكلي للسواح  البحرية فتبل    331)كع ومع تركيا 

 

 بحياا  العاا  
 هنا  العميم مم البحيرات في العراق ومنها :

، بحيدددددرة الدددددرزازة ، بحيدددددرة الحبانيدددددة ، بحيدددددرة دوكدددددا  

 الثرثاربحيرة ،  بحيرة دربنمكا ، ةبحيرة ساو

 

 

 

 تدود العاا 
، سددم الفلوجددة ، سددم الحبانيددة ، سددم دربنددمكا ، سددم دوكددا  

، سدددم حمدددريم ، سدددم دهدددو ، سدددم الموصددد ، سدددمة الهنميدددة 

سددم ،  سددم الع دديع،  ةسددم قزانيدد، سددم سددامراء، سددمة الكددوت

 حميثة 

 

 

 انهار العاا 
نهددر دجلددة، نهددر الفددرات، نهددر ديددالى، نهددر الددزا  الكبيددر، 

، نهددر نهددر الددزا  الصددرير، نهددر شددط العددر ، نهددر الع دديع

 .الرراا ، نهر المجي 

 

  

                                                           
 http://ar.wikipedia.org                                                                                                                       جغاافيا العاا    

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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 اقسام تطح العاا 
والمن لدددة ال بليدددة والسددده   يلسدددع سددد   العدددراق الدددى اربعدددة اقسدددا  رويسدددية : الهبدددبة الرربيدددة

 الرسوبي والمن لة المتموجة

 

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

جبددد  قندددمي  ، جبددد  هلكدددورد، ،  ةال بددد  االبددديل ، جبددد  كدددار

 جب  متيم ، جب  كور 

 

 

 

 

 اهوار العاا 
، اهدددددوار ار، هدددددور الحدددددويزة ، اهدددددوار ال بددددداي هدددددور الحمددددد

 ةاللرن

 

 

 

 

 جزر العاا 
، جزيدددرة ا  ، جزيدددرة جبدددة، جزيدددرة ا  الخندددازيرجزيدددرة سلدددو 

، جزيددددددرة ص، جزيددددددرة ح ددددددا ، جزيددددددرة ا  البددددددابيالرصددددددا

 السنمباد
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  العااق  اسقمصادلمح  ع  

أداء جيدددددم فدددددي اغلددددد  م شدددددرات    2019-2018) االعدددددوا أظهدددددر االقتصددددداد العراقدددددي كدددددالل 

االقتصدددادية ويدددأتي علدددت مدددم قدددوة االقتصددداد العراقدددي الددد ي يتندددوع مدددم حيدددي مصدددادره ال بيعيدددة 

والمكانيدددة فبدددال عدددم بنيتددد  الل اعيدددة االقتصدددادية وبمدددا يمثددد  بيئدددة اقتصدددادية جاعبدددة  والب دددرية 

مويدددددة لالسدددددتثمار ويمكدددددم االسدددددتمالل علدددددى علدددددت مدددددم كدددددالل الم شدددددرات االقتصدددددادية والتن

 واالجتماعية التالية:

 القطاع النفط 

   توليدددم الدددنفط دوراو محوريددداو فدددي تنميددة االقتصددداد العراقدددي مدددم حيددي انددد  يسدددهع فدددي يلعدد

)حسددد  2018لعدددا   الثابتدددةباالسدددعار  عدددم  56) ال يلددد  ابمددد المحلدددي االجمددداليالندددات  

 %90 عددددممددددا يزيددددم ، وكدددد لت   2022-2018الخاصددددة بالخ ددددة الخمسددددية التلددددميرات 

 .مم العاومات المالية

 الددى ا  انتدداو الددنفط الخددا  كددالل عددا  لتلددميرات التددي ت ددير ا حسدد ق دداع الددنفط الخددا  و

حيدددي  2017عدددا / أمدددايوميددداو / برميددد  /  مليدددو 4،401اليدددومي ) معملددد  سددد   2018

 . / يو برمي / مليو   4،469 ) بل 

 ( تريليو  قم  مكع  132،9أما احتياطات الراز المثبتة فلم بلرت   

  بالكبريدددت يمتلدددت العدددراق امكانيدددات وكبدددرات تنافسدددية فدددي م دددال الصدددناعات المرتب دددة

  ع لالسممة النتروجينية والفوسفات .الى جان  االنتاو الواس

   برمي  / يو  /مليو   3،836 بل  )2018المعمل اليومي لصادرات النفط لعا 

   برمي  / يو  /مليو   3،802بل  )2017المعمل اليومي لصادرات النفط لعا 

 ( مليو  / برمي 146،9احتياط النفط المثبتة   
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  ( 1رق  ) جدول

  قطاع النفطل   بي  بعض المؤشاا 

 

1/1/8201 اسحمياطا  النفطي  المابم  / بامي يارمي614 9   

1/1/8201احتياطات الراز المثبتة   قياسي ترليو  قم  مكع  9،213 

2017مم انتاو النفط المعمل اليومي  مليو  برمي  / يو  469،4   

2018المعمل اليومي مم انتاو النفط  مليو  برمي  / يو  401،4   

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 

2017النفط   

  3,802 مليو  برمي  / يو 

المعمل اليومي لصادرات العراق مم 

2018النفط   

مليو  برمي  / يو  836،3  

2019الخا  المستهمفة طاقة النفط  برمي  الت / 000،5   

2020طاقة النفط الخا  المستهمفة  برمي  الت / 500،5   

 9/1/2019ف   961بموجب الكماب الماق   / دائا  الدراتا  والمخطيط والممابع المصدر : وزار  النفط 
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 اس اادا  المالي  المموقع  ليخط 

 أوسً: اس اادا  النفطي 

التلميرات عات الصلة بأ  معمل سعر النفط في االسواق العالمية سوا لم يت اوز عتبة اتفلت مع ع 

دوالر للبرمي   (40)دوالر للبرمي  الواحم في افب  االحوال. كما إن  لم ينخفل عم  (60)الـ

كالل السنوات الخم  اللادمة. كما ا  لوزارة النفط العراقية ك  ها الخاصة باالنتاو والتصمير 

 ات اللادمة وكما مبيم أدناه:للسنو

 (2)جدول 

 2022 – 2018اسنماج والمصد ا المموق  لسنوا  الخط  

 2022 2021 2020 2019 2018 المفادا 

 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 إنماج النفط )مييون بامي  /  وم(

 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 تصد ا النفط )مييون بامي  /  وم(
 الصادر  م  وزار  المخطيط 2022-2018المنمي  الوطني  حسب ماجاء ف  خط  المصدر : 

ومع افترا  استمرار اعتماد سعر صرا الموالر والمحمد مم قب  البنت المركزي العراقي عنم 

تريليو   74دينار للموالر الواحم فلم تراوحت تلميرات االيرادات النف ية المتوقعة سنوياو بيم  1182

ار. وه ا ما ي ع  اجمالي االيرادات النف ية المتوقعة للعراق للفترة تريليو  دين 103.5دينار وبيم 

تريليو  دينار بحس  تلميرات ل نة ستراتي ية الموازنة  370تتراوت بيم  2018 – 2022

تريليو  دينار بحس   425.6تريليو  دينار بحس  تلميرات صنموق النلم المولي وحوالي  381.9و

 النفط العراقية، وال مول ادناه يبيم تفاصي  ما تلم :االفترا ات المتفاولة لوزارة 
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 ( 3)جدول 

 )مييار د نار(                    2022 – 2018اس اادا  النفطي  المموقع  لسنوا  الخط  

 االجمالي 2022 2021 2020 2019 2018 المفادا 

بحسب إفمااضا  

صندو  النقد 

 الدول 

75045 74537 76050 77232 79076 381940 

بحسب إفمااضا  

وزار  النفط 

 العااقي 

75715.9 75715.

9 

75715.

9 

94914.

6 

103543.

2 

425605.

5 

بحسب إفمااضا  

لجن  إتمااتيجي  

 الموازن 

74033.4 74033.

4 

74033.

4 

74033.

4 

74033.4 370167 

 

 ثانياً: اس اادا  غيا النفطي 

النف ية في العراق ت وراو ملموساو في ظ  استمرار الواقع مم غير المتوقع ا  تحلي  االيرادات غير 

االقتصادي الحالي المترت  على االزمة المالية وتراجع الن اط االقتصادي وتوقت العميم مم م اريع 

التنمية سواء في الل اع العا  أو الل اع الخاص. اال ا  االجراءات الحكومية التصحيحية عات الصلة 

عامة والبحي عم ايرادات جميمة قم ساهمت في ترصيم الحيز المالي المتات المعززة للموازنة ال

 للمولة والمتوقع ا  يستمر اثرها للسنوات اللادمة وكاالتي:

 

 ( 4)جدول 

 )مييار د نار(                   2022 – 2018حج  اس اادا  غيا النفطي  المموقع  ليسنوا  

 2022 2021 2020 2019 2018 المفادا 

 5639.8 5466.5 5303.4 5146.1 4996.2 الضاائب المباشا 

 2555.8 2471.6 2390.7 2313.1 2213.7 الضاائب غيا المباشا 

 6728.3 6492.3 6262.4 6038.4 5799.8 ا اادا  اخا 

 14923.9 14430.4 13956.5 13497.6 13009.7 اسجمال 
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ستكو  كما  2018 – 2022مما تلم  فأ  اجمالي المتوقع تحليلها كالل السنوات الخم  اللادمة 

 يلي:

 ( 5)جدول 

 2022 - 2018إجمال  اس اادا  المموق  تحقيقها خالل السنوا  الخمس القادم  

 % تريليو  دينار المفادا 

 84.1 370.2 اس اادا  النفطي 

 15.9 69.8 اس اادا  غيا النفطي 

 100 404.0 اس ااد الكي  المموق 

 

 المكو   الاأتمال  ليقطاعي  العام والخا 

الدددى ا  مسددداهمة الل ددداع الخددداص فدددي التكدددويم  2015إشدددارت البياندددات المتدددوفرة لسدددنة الليدددا  

للل ددددداع العدددددا . وفدددددي ظددددد  التوجهدددددات  %65.3ملابددددد   %34.7الراسدددددمالي بلردددددت بحدددددمود 

تعزيدددز  2018 – 2022والسياسدددات االقتصدددادية عات الصدددلة تسدددتهما ك دددة التنميدددة الوطنيدددة 

دور الل ددداع الخددداص والعمددد  علدددى تهيئدددة الفدددرص المناسدددبة للليدددا  بدددموره الحليلدددي فدددي عمليدددة 

يددددة بسددددب  التنميددددة السدددديما فددددي ظدددد  تراجددددع دور المولددددة وتوقددددت العميددددم مددددم الم دددداريع الحكوم

االزمددددة الماليددددة وانخفددددا  ح ددددع االيددددرادات الماليددددة المتاحددددة ، وبهدددد ا االت دددداه تسددددتهما ك ددددة 

الدددى  2022التنميددة الوصدددول بنسددبة مسددداهمة الل دداع الخددداص مدددم االسددتثمارات فدددي سددنة الهدددما 

 للل اع العا  وكما مبيم في ال مول التالي. %61.7ملاب   %38.3حوالي 

  (6)جدول 

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

 القطاع الخاص % القطاع العام % 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
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 السياسة النقدية 

في كل من سعر الصرف ومعدل الثضخم فالثقلبات المفاجئة ألسعار السياسة النقدية ينبغي ان ثثحكم 

الصرف لها ثأمير سلبي في المناخ االسثمماري ممل يجعل من الصعوبة دراسة جدوى المشاريع 

االنثاج وبالثالي حركة وثعرضه للخسارة ك لو معدل الثضخم له ثأمير على سياسات الثسعير وحجم 

ة النقدية ثوسعية كلما كانت الى اعادة وثأمير  لو على ثكاليف عوامل االنثاج فكلما كانت السياس

 واسثمرت السياسة النقدية المطبقة من قبل البنو المركزي العراقي بالمبات مما ادى لالسثممار جا به

 .على مناخ االسثممار في العراق  اً ما ينعكس ايجابالى مبات معدل الثضخم والفائدة م

 تعا الصا  اسجنب 

  (7رق  ) جدول

 الدوسر اسما ك  مقاب  بي  معدل تعا صا  الد نار العااق  

 (2015-2008ليمد  )

 )د نار عااق (                                                  

 تعا المزاد تعا السو   السن

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 الماكز  / المجموع  اسحصائي  السنو 
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 تجا  الدوسر اسما ك  (  بي  معدل تعا صا  الد نار العااق 3مخطط رق  )

 

  
 2015-2005  اسدددددعار الفاودددددمة كدددددالل االعدددددوا معدددددمالت شدددددهمت  الفائدددددد : معددددددس  اتدددددعار 

زاء علدددت إممدددا ادى الدددى الحدددم مدددم م ددداالت االسدددتثمار و %23ملحوظددداي حيدددي بلردددت او ارتفاعددد

كددددالل عددددا   %3،5والددددى  %6عمددددمت السددددل ة النلميددددة الددددى كفددددل هدددد ا المعددددمل الددددى نحددددو 

فلدددم كدددا  معدددمل اسدددعار الفاودددمة لحسدددا  التدددوفير بالعملدددة العراقيدددة  2015أمدددا فدددي عدددا   2014

 التوسددددع فدددديوبمددددا يددددمفع نحددددو فددددي المصددددارا االهليددددة  3.9فددددي المصددددارا الحكوميددددة و 3.4

 االجددددراء عنصددددرا محفددددزا لالقتددددرا  المحلددددي للمسددددتثمريم  عدددد  هدددد ايوم ددددال االسددددتثمار 

وبمددددا يعددددزز مدددددم مسدددديرة التنميدددددة  لتوسدددديع ن دددداطاتهع وتوجهددددداتهع فددددي الم ددددال االقتصدددددادي

 االقتصادية واالستلرار االقتصادي.

 

  معددددل المضدددخ: اال انهدددا  2007عدددا   %30أكثدددر مدددم  ةالسدددنوي ت ددداوزت معدددمالت التبدددخع

امددددا  %5لتبلددد   2011عددددا  فدددي  وعدددداودت ارتفاعهدددا 2010عدددا   فددددي %2،4إلدددى  تانخفبددد

 وكاندددت الزيدددادة تتركدددز فدددي أسدددعار المدددواد الر اويدددة والسدددلع  %6فلدددم بلددد   2012كدددالل عدددا  

 2014أمدددا فدددي عدددا   .ت الدددرقع اللياسدددي السدددعار المسدددتهلتالتدددي رفعدددت مدددم معدددمالواالي دددارات 

المالبددد  والسدددكم  فدددي اسدددعارالزيدددادة وتركدددزت  2013ملارندددة بعدددا    %2،2بلردددت نسدددبتها )

  وتركددددزت %1.44فلددددم بلدددد  معددددمل التبددددخع ) 2015امددددا كددددالل عددددا / .لصددددحة والتعلدددديعوا

 لكهرباء والراز واالتصاالت والتعليع.الزيادات في السكم وا

 

  

                                                           
 وزارة الثخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء 

12345678

سعر السوق 12031185118611961233123212141247

سعر المزاد 11931170117011701166116611881187

 2015 2008 2014 السنوات 2013 2012 2010 2009 2011
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 (8جدول رق  )

       2015و  2014 المضخ  لالعواممعدل  وضح 

 بالد نار العااق        

 نسب المغيا % 2015 2014 مجموع السي  الائيسي   

0.3- 151.5 152.0 االغ ية والم روبات غير الكحولية  .1  

 0.6 136.5 135.6 الم روبات الكحولية والتب   .2

 0.7 150.5 149.4 المالب  واالح ية  .3

 3.3 167.9 162.5 السكم، المياه، الكهرباء، الراز   .4

 0.7 124.1 123.2 الت هيزات والمعمات المنزلية والصيانة  .5

 2.6 173.0 168.6 الصحة   .6

 0.99 111.4 110.3 النل   .7

 2.7 79.1 77.0 االتصال  .8

 0.18 105.5 105.3 الترفي  والثلافة  .9

 2.6 171.9 167.5 التعليع  .10

 1.3 152.4 150.5 الم اعع   .11

0.3- 148.3 148.8 السلع والخممات المتنوعة   .12  

 1.44 148 145.9 الاق  القيات  العام
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   بنحددددوعددددمد سددددكا  العددددراق  قددددمر :واسزدهددددار اسقمصدددداد  الد موغاافيدددد استجاهددددا 

مليددددو  نسددددمة )حسدددد  م شددددرات ال هدددداز المركددددزي لالحصدددداء فددددي وزارة   38.8)

وطبلدددا لددد لت فدددأ  العدددراق  سدددنوياو  ٪ 3نمدددو سدددكاني بمعدددمل و  2017 لعدددا  التخ ددديط

 ملحدددوظ فددديال رتفددداعاال يعدددزز مدددم علدددتر اسدددتثملالوداعمدددا يعدددم سدددوقا واعدددما وكبيدددرا 

دوالر  6000 الدددد ي قددددمر بنحددددومددددم الددددمك  اللددددومي  سددددنويا نصددددي  الفددددرد متوسددددط

سدددلع والببددداوع والخدددممات ال مختلدددت علدددى ال لددد والددد ي كدددا  دافعددداو لزيدددادة امريكدددي 

  .وتتنوع تركيبة وتوجهات الن اط االستثماري في العراق وب لت ستنمو

 ( الصحةلبنى التحتية، النل االسكا  واالنفط والراز، الكهرباء ، الل اعات الرويسية ، ،

 ، السياحة  الصناعة، الزراعة، االتصاالت، الخممات، التربية والتعليع

 نت ددددات الزراعيددددة الرويسددددية )الحن ددددة، ال ددددعير، الددددرز، الخبددددروات، التمددددورالم ،

 الل م 

  

-2%

4%
4%

20%

4%

16%
6%

17%

1%

16%

8%

-2%

ضخم يبين نسبة مساهمة المجاميع السلعية في معدل الت( 4)مخطط رقم 
2014-2015

االغ ية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات الكحولية والثبغ

المالبس واالح ية

السكن ، المياه، الكهرباء، الغاز

يانهالثجهيزات والمعدات المنزلية والص

الصحة

النقل

االثصال

الثرفيه والمقافه

الثعليم

المطاعم

السلع والخدمات المثنوعة
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 الناتج المحي  اسجمال 

 

ما خالل فثرة زمنية محددة ويثكون الناثا  قيمة مجموع السلع والخدمات النهائية المنثجة داخل بلد

المحلي واإلجمالي من االنفاق االسثهالكي الحكومي والخاص والثكوين الرأسمالي والثغيير في 

مؤشر مهم يعكس مدى اسثقرار االقثصاد   GDPالخزين او الصادرات او االسثيرادات وبالثالي فأن

 الكلي . 

 

 النمو اسقمصاد  2-3

تحلي  معمل نمو اقتصادي مناس  يتف  والمعمالت  2018 – 2022تستهما ك ة التنمية الوطنية 

التي حللها االقتصاد العراقي كالل الفترات الما ية مستنماو الى االمكانات المادية والب رية التي 

تمامة يتمتع بها وكاصة مع ادامة االنتاو النف ي واللمرة على تحلي  صادرات نف ية  امنة الس

االيرادات المالية التي يمكم توظيفها في الل اعات االنتاجية والخممية االكرى ، تع و ع معمل نمو 

معمل نمو الل اع النف ي  %7.5من  حوالي  %7بحمود  2018 – 2022مستهما لسنوات الخ ة 

ا  كانت معمل نمو لكافة االن  ة االكرى غير النف ية )السلعية والتوزيعية والخممية  و %6.1و

اللناعة متوفرة بلمرة االقتصاد العراقي على تحلي  معمالت نمو أعلى مم علت ولكم مراعاة ل روا 

عم  استلرار اسعار النفط عالمياو مم جهة وبلاء التهميمات االرهابية وعم  االستلرار االمني مم جهة 

 ل السنوات اللادمة.اللها على المسيرة التنموية كال ى وغيرها مم العوام  التي تللي باكر

 

 اوسً: اسنماج المحي  اسجمال 

نعر  في ادناه جمول معمالت النمو في النات  المحلي االجمالي باالسعار الثابتة الملمرة للسنوات 

 والتي تع احتسابها وف  النموعو ال ي تع تبني  للخ ة. 2018 – 2022
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 (9)جمول 

 ()مييار د نار 2022 – 2018اسجمال  باستعار الاابم  ليسنوا  معدس  النمو المسمهدف  ف  الناتج المحي  

 2015 القطاع

 سنة

 الليا 

 معمل

 النمو

 المستهما

 %( 

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 المعد  

الصناع  

 المحو يي 

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 

 والمشييد

13768.4 6.8 16772.5 17913.0 19131.1 20432.0 21821.4 

النق  

 واستصاس 

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 المجار 

المال 

 والمأمي 

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 

اسنشط  

 غيا النفطي 

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)يتب  ا  الخ ة تستهما زيادة النات  المحلي االجمالي وباالسعار الثابتة الى 

وبزيادة م للة قمرها  2015تريليو  دينار عنم العا   (182.3)ملارنة بحوالي  2022دينار عا  

. ويأتي في ملممة الل اعات المستهمفة هو ق اع الصناعة %7تريليو  دينار وبمعمل نمو  (110.2)

الالزمة  ه ه المعمالت م روطة بتوفر االستثمارات %8.4والل اع الزراعي  %10.5التحويلية 

 سواء مم الل اع العا  او مم الل اع الخاص 
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 (10)جمول 

 الهيك  القطاع  ليناتج المحي  اسجمال  مقارن  بسن  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 المعد  

 1.1 0.9 0.8 الصناع  المحو يي 

 1.1 1.1 1.2 الكهاباء والماء

 7.5 7.5 7.6 البناء والمشييد

 7.9 7.8 7.8 النق  واستصاس 

 8.9 8.4 8.2 المجار 

 4.8 5.7 6.4 المال والمأمي 

 9.2 10.1 10.7 الخدما 

 100 100 100 الكي 

 

والحرو  واالزمات ا  ت وه الهيك  الل اعي لالقتصاد العراقي نتي ة سنوات ع اا مم الحصار 

يحتاو الى سنوات طويلة مم العم  المخ ط والممنه  الج  ازالة ه ه الت وهات حيي تسعى ك ة 

السنوات اللادمة الى سلية لتصحي  ه ا االكتالل مم كالل العم  على اعادة الحياة للل اعات االنتاجية 

تها تمري ياو وه ا االمر تلع والسلعية والبنى التحتية والخممية والعم  على زيادة نسبة مساهم

مس وليت  على كال الل اعيم العا  والخاص. ونبيم في ادناه ات اهات مساهمة االن  ة االقتصادية 

 عما النفط في النات  المحلي االجمالي الملمر لسنوات الخ ة.
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 ( 11)جدول 

 )مييار د نار(        2022 – 2018مساهم  األنشط  اسقمصاد   عدا النفط ف  توليد الناتج المحي  اإلجمال  

 2018 2019 2020 2021 2022 

 % النات  % النات  % النات  % النات  % النات  اسنشط 

السيعي  

 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 الموز عي 

 13.4 39217.2 13.8 37746.4 14.2 36333.4 14.6 34976.0 15.2 33960.4 الخدمي 

اجمال  

الناتج 

 المحي 

223585.8 44.0 239042.8 43.6 255618.5 43.3 273395.7 34.0 292463.8 42.7 

 

 ثانياً: استمامار والنمو

قمرات االستثمارات الم لوبة )سواء مم الل اع العا  او الخاص  لتحلي  معمل النمو المستهما 

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 الخ ة 

تريليو  دينار يعبر عم استثمارات الل اع الخاص  88.6للمولة كأستثمار حكومي والباقي بحمود 

 بكافة اشكال  وكما مبيم ادناه:

 ( 12)جمول 

 تا ييون د نار 2022 – 2018اس اادا  واستمامارا  المقدر  ليخط  

 440.0 أجمال  اس اادا  المموقع 

 220.6 أجمال  استمامارا  المطيوب 

 132.0 استمامارا  المقدر  ف  الموازن  العام  ليدول 

 88.6 استمامارا  المموقع  م  القطاع الخا 
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 استمامار الحكوم  -

تريليو  دينار بما يعادل  132يبل  ح ع االستثمار الحكومي المتوقع كالل سنوات الخ ة حوالي 

 220.6الستثمارات الم لوبة والبالرة مم اجمالي ا %60مليار دوالر وت ك  حوالي  111.7

 تريليو  دينار كما مبيم في ال مول اعاله.

 استمامار غيا الحكوم  )الخا ( -

مليار دوالر  75تريليو  دينار بما يعادل  88.6تتوقع الخ ة ا  يساهع الل اع الخاص بما قيمت  

وهي تعبر عم استثمارات الل اع الخاص في العراق بمختلت  2018 – 2022كالل سنوات الخ ة 

مم اجمالي االستثمارات الم لوبة لتحلي  معمل النمو  %40ات اهات  وان  ت  وهو ي ك  ما نسبت  

 المستهما في الخ ة.

 الموز   القطاع  لالتمامارا  المطيوب  -

 باالستثمارات الملمرة والم لوبة ولتحلي  معمالت النمو المستهمفة ق اعياو نمرو في ادناه جموالو 

نسبة  ى  ق اع النفط يستمر في الحصول علسنوياو لك  ق اع مم الل اعات االقتصادية حيي يتب  ا

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

لالستثمارات الواسعة بأعتباره ق اعاو كثيت ويأتي ه ا متوافلاو مع حاجة ه ا الل اع  2018 – 2022

رأ  المال ويحتاو الى تكنولوجيا مت ورة وك لت لمواجهة التزامات شركات النفط العالمية كما 

تستحوع ق اعات البنى التحتية )الكهرباء والماء والبناء والت ييم والنل  واالتصاالت  م تمعة على 

حيي قمرت حاجة ق اع الكهرباء والماء الى  %49.5حوالي نصت االستثمارات الملمرة وبحمود 

تريليو  دينار للسنوات الخم  اللادمة ، في حيم قمرت االستثمارات الم لوبة لل اع  20.2حوالي 

تريليو  دينار كالل سنوات الخ ة اما االستثمارات الم لوبة لل اع  12.2البناء والت ييم بحوالي 

تريليو  دينار وهو امر م لو  لتلبية مت لبات اعادة  39.6النل  واالتصاالت فلم قمرت بحمود 

البناء واالعمار في المناط  المتبررة ا افة الى تراجع واقع البنى التحتية في كافة انحاء البالد مع 

االشارة الى ا  الل اع الخاص هو المساهع االسا  في ه ا الل اع الحيوي حيي تص  نسبة 

 اع الخممات فهو بحاجة ايباو الى استثمارات كبيرة كالل سنوات . اما ق%90مساهمت  الى حوالي 

مم اجمالي االستثمارات الملمرة  %17تريليو  دينار وبنسبة تص  الى  37.2الخ ة قمرت بحمود 

وعلت بأم  أعادة الن اط الى ه ا الل اع الحيوي ال ي يالم  حاجات المواطنيم اليومية. اما 

 %5.6)الزراعة والصناعة التحويلية  فلم جاءت حصتها معاو بحوالي  الل اعات االنتاجية والسلعية

وهي نسبة منخفبة تعود الى  عت اللمرة االستيعابية فيهما والتخلت التكنولوجي والمنافسة غير 

 العادلة مم السلع المستوردة و عت تنفي  االجراءات واللرارات عات الصلة.
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 ( 13)جمول 

لمحقيق معدس  النمو المسمهدف  ليقطاعا  حج  استمامارا  المقدر  

 2018 - 2022اسقمصاد   ليسنوا  

 مييار د نار

معمل النمو  القطاع

 المستهما

 %( 

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 المعد  

الصناعا  

 المحو يي 

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 

 والمشييد

6.8 2135.8 2281.1 2436.2 2601.8 2778.7 

النق  

 واستصاس 

7.0 6883.0 7362.8 7880.3 8431.9 9022.1 

 1991.8 1839.1 1698.2 1568.0 14479.9 8.3 المجار 

المال 

 والمأمي 

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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 ( 14)جمول 

 )%(  2022 – 2018الموز   النسب  لالتمامارا  المطيوب  

 % االستثمار )مليار دينار  القطاع

 3.4 7574.2 الزراع 

 38.4 84683.7 النفط

 0.01 28.6 المعد  

 2.2 4854.3 الصناع  المحو يي 

 9.2 20243.3 الكهاباء والماء

 5.5 12233.6 البناء والمشييد

 17.9 39582.1 النق  واستصاس 

 3.9 8545.1 المجار 

 2.6 5677.2 المال والمأمي 

 16.9 37219.0 الخدما 

 100 220640.0 الكي 

 

 ثالااً: مموتط نصيب الفاد

للنات  المحلي االجمالي مع معمل نمو سكاني قمره  %7تستهما الخ ة تحلي  معمل نمو حليلي عنم 

فلم بل  متوسط نصي   %4.5فأ  مم المتوقع زيادة متوسط نصي  الفرد الحليلي بنحو  2.5%

وحوالي  2015مليو  دينار عا   4.9حوالي  2007الفرد مم النات  المحلي وباالسعار الثابتة لعا  

مليو  دينار  6.9حيي مم المتوقع ا  يص  متوسط نصي  الفرد الى حوالي  2016دينار لعا   5.1

 .2022هاية الخ ة عا  عنم ن
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 (15)جمول 

 مموتط نصيب الفاد خالل تنوا  الخط 

     إجمالي المستهما السن 

  مليار دينار)

 ح ع السكا  الملمر

  الت نسمة)

 متوسط نصي  الفرد

  )الت 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 

 

تستهما الخ ة ب لت تحلي  تحسم ملمو  في مستوى معي ة المواطم مم كالل الحرص على 

تعزيز فرص عم  مناسبة الى جان  المحاف ة على معمالت التبخع عنم المستويات المنيا مم كالل 

على استلرار االسعار وثبات الصرا الى جان  المحاف ة قمر تبني سياسات مالية ونلمية تحافظ 

االمكا  على دعع الفئات محمودة المك  مم كالل شبكات البما  االجتماعي واستمرار دعع الب اقة 

 التموينية.
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 القطاع المصاف 

هيمندددت المصدددارا المملوكدددة للمولدددة لعلدددود كلدددت 

  الل دداع المصددرفي ن دداط فددي العددراق علددى كامدد 

فدددي ظددد  انحسدددار ملحدددوظ لدددمور الل ددداع الخددداص 

كمدددددا واتسدددددمت الم سسدددددات  فدددددي هددددد ا الم دددددال 

 .المالية غير المصرفية بأداء  عيت

وفددي ظدد  التحددول السياسددي  وتماشدديا مددع ماسددب  

سددعت  2003بعددم عددا   واالقتصددادي فددي العددراق

الحكومدددة الدددى اجدددراء اصدددالحات واسدددعة وعميدددمة 

فدددددددي شدددددددتى الم ددددددداالت االقتصدددددددادية / ماليدددددددة 

اصدددددالت حيدددددي تبدددددمنت االكيدددددرة  ومصدددددرفية 

ووفدددددد  لياتدددددد  وادواتدددددد  وسالل دددددداع المصددددددرفي 

مدددم  توجهدددات مختلفدددة وبمدددا تفبدددي الدددى التحدددرر

وعلدددت مدددم كدددالل اعدددادة الن دددر ، الليدددود والعراقيددد 

ركيددددز علددددى المنافسددددة وانفتددددات السددددوق المددددالي المحلددددي علددددى التبهددددما لددددواو  الت ددددريعات وبال

األسدددواق الموليدددة وهددد ا كفيددد  بتحسددديم وت دددوير ال هددداز المصدددرفي لمواجهدددة عناصدددر وعوامددد  

المنافسدددددة والمخددددداطرة، باا دددددافة إلدددددى الت دددددور التكنولدددددوجي وتحليددددد  تلدددددم  كبيدددددر فدددددي ن دددددع 

إن دددداز المعددددامالت الماليددددة االتصدددداالت والمعلومددددات، وهدددد ا الت ددددور أدى إلددددى انخفددددا  تكلفددددة 

 اي دددابيعبدددر الحدددمود وتحسدددم معال دددة البياندددات والنـدددـ ع المحاسدددبية ، وبالتدددالي انعكددد  ب دددك  

 سواء بالنسبة للمصارا أو لعمالوها  .

 7، منهتتتتتا  2016( مصتتتتترفاً حثتتتتتى عتتتتتام 64يثكتتتتتون الجهتتتتتاز المصتتتتترفي فتتتتتي العتتتتتراق متتتتتن )

وان العتتتدد االكبتتتر متتتن المصتتتارف مصتتترفا خاصتتتا محليتتتا واجنبيتتتا ،  57مصتتتارف حكوميتتتة و 

مصتتتترفا متتتتم المصتتتتارف  18مصتتتترفا يليهتتتتا المصتتتتارف االستتتتالمية بواقتتتتع  43ثجاريتتتتة وعتتتتددها 

 مصارف . 3المثخصصة بواقع 
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 تو  العاا  لالورا  المالي 

تحليددددد  التنميدددددة بيعدددددم هددددد ا السدددددوق مدددددم الم سسدددددات الماعمدددددة لعمليدددددة االسدددددتثمار والمسددددداهمة 

البنيدددة االسدددتثمارية وت ددد يع فهدددو يسدددهع بتلويدددة االقتصدددادية المسدددتلرة والمسدددتمامة فدددي العدددراق 

بنددددداء ر و  االمدددددوال الالزمدددددة  علدددددىمسددددداعمة ال دددددركات عبدددددر عمليدددددة تكدددددويم را  المدددددال 

سدددوق حدددرة  مدددم كدددالللالسدددتثمار وبمدددا يعدددزز مصدددال  المسدددتثمريم ويرتلدددي بمسدددتوى التنددداف  

 دددفافية، وقدددم ن ددد  هددد ا السدددوق فدددي الحصدددول علدددى عبدددوية اتحددداد البورصدددات سمندددة تتسدددع بال

وسددددداعي الدددددى  2005واالتحددددداد االوربدددددي االسددددديوي للبورصدددددات عدددددا   2006العربيدددددة عدددددا  

 اكتسا  عبوية االتحاد العالمي للبورصات.

انددد  يحددد  للمسدددتثمر المزايدددا والبدددمانات   11)وقدددم ندددص قدددانو  االسدددتثمار الفصددد  الثالدددي المدددادة 

االجنبدددي التدددماول فدددي سدددوق العدددراق لدددالوراق الماليدددة باالسدددهع والسدددنمات الممرجدددة فيددد  وتكدددويم 

 المحافظ االستثمارية في االسهع والسنمات.
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 (16جدول رق  )

 2015-2012مؤشاا  تو  العاا  لالورا  المالي  

 

حج  المداول )مييون د نار  الفما  

 عااق  (

 عدد استه  

 ته مييار 

العام  مؤشا القياس

 )نقط (

عدد الشاكا  

 المدرج  

2012 893.825 625.640 125.020 84 

2013 2.845.425 875.569 113.150 83 

2014 901.172 746.212 998.207 86 

2015 495.112 618.726 730 98 

2016 515.9 1.038 649 - 

 

  العراقيالصادرة عن البنك المركزي  2015النشرة االحصائية السنوية لعام 

عدددم عدددا   %4.2 مليدددار ديندددار وبنسدددبة ارتفددداع بلردددت 515.9) 2016بلددد  ح دددع التدددماول لعدددا  

سدددهع وبنسدددبة ارتفددداع بلردددت   مليدددار 1038.2) 2016وبلددد  عدددمد االسدددهع المتماولدددة لعدددا   2015

   مليار سهع.617.7) 2015عم العا  الساب  حيي بلرت كالل عا   67.8%

 (  17جدول رق  )

 كا  المدرج  ف  تو  العاا  لالورا  المالي  وضح عدد الشا

 عدد الشاكا  السن 

2008 94 

2009 91 

2010 85 

2011 86 

2012 84 

2013 83 

2014 86 

2015 98 
 

 2015*هيئ  اسورا  المالي  / المقا ا السنو  لعام 
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  مليددار ديندددار عراقدددي 301مايلدددار  ) 2008فلدددم بلددد  كددالل عدددا   امددا حجددد  المددداول -

  مليددددار 400مايلددددار  ) 2010  مليددددار دينددددار وعددددا  411مايلددددار  ) 2009وعددددا  

  894مايلددددددار  ) 2012  مليددددددار دينددددددار و عددددددا  941مايلددددددار  ) 2011دينددددددار و

  مليدددار ديندددار امدددا ح دددع التدددماول كدددالل 2.845فلدددم بلردددت ) 2013مليدددار ديندددار أمدددا 

 2013  عدددم عدددا  %68  مليدددار ديندددار بنسدددبة انخفدددا  )901بلردددت ) 2014ا  عددد

وبددددمأ بالتحسدددددم كددددالل عدددددا   2014صددددت عدددددا  تبسددددب  التدددددمهور االمنددددي بعدددددم من

 .   مليار دينار 495فلم بل  ح ع التماول ) 2015أما في عا   2015-2016

لنهايدددة بلردددت الليمدددة السدددوقية لل دددركات الممرجدددة فدددي سدددوق العدددراق لدددالوراق الماليدددة  -

عددددم عددددا   %115  مليددددار دينددددار وبنسددددبة ارتفدددداع 11451مايلددددار  ) 2013عددددا  

  مليدددار ديندددار وبنسدددبة انخفدددا  9546فلدددم بلردددت ) 2014امدددا كدددالل عدددا   2012

 .2013عم عا   6%. 16

  مليددددار دينددددار وبنسددددبة ارتفدددداع 2.845مايلددددار  ) 2013بلدددد  ح ددددع التددددماول لعددددا   -

  مليددددو  901فلددددم بلدددد  ) 2014  امددددا كددددالل عددددا 2012عددددم عددددا   %217بلرددددت 

 .2013  عم عا  %68دينار بانخفا  )

  مليدددار سدددهع وبنسدددبة 875مايلدددار  ) 2013بلددد  عدددمد االسدددهع المتماولدددة كدددالل عدددا   -

  مليددددار 746فلددددم بلرددددت ) 2014امددددا كددددالل عددددا   2012عددددم عددددا   %39ارتفدددداع  

فلدددم بلردددت  2015امدددا كدددالل عدددا   2013عدددم عدددا   %14سدددهع وبنسدددبة انخفدددا  

 .  مليار دينار618)
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 ( 18جدول رق  )

  وضح حج  المداول ف  تو  العاا  لالورا  المالي 
 )مييار د نار(   

 حج  المداول  السن 

2008 301 

2009 411 

2010 400 

2011 941 

2012 894 

2013 2.840 

2014 901 

2015 495 

2016 515 

 

(  بي  حج  المداول ف  تو  العاا 6مخطط رق  )  

  

  

123456789

حجم الثداول

1320 2012 2011 2010 2009 السنوات 2008  2014 5201  2016 
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 2017 -2016أداء سوق العراق لالوراق المالية خالل عام

 حج  المداول  .1

 لملاب 2017  عا  لكال ريناد رمليا) 386.9 ر يلا ما لىا داوللتا  حج  نكفا

 فيرلمصا عاطق لحت  ا%9.4ا )دارهمل بنسبةو 2016  عا لكالر يناد رمليا  426.8)ر يلاما

 ر يلا ما داوللتا  حج بل  لحي داوللتا  حجل حي  م لىوالا تبةرلما 2017  عا لكال

 عاطللا لثانيا زكرلما في  مم الم موع الكلي ، وجاء %79.9بنسبة )و ريناد رمليا  305.8)

 وعلمجم  مم ا%9.8بنسبة )و ريناد رمليا  37.9) ر يلا ما داوللتا  حج بل  لحي لصناعيا

 رمليا  17.6ر  )يلا ما داوللتا  حج بل  لحي تالتصاالا عاطق للثالا زكرلما في ءجاو ، لكليا

 ما2017  عا لكال داوللتا  حج دلمع بل  دق  مم الم موع الكلي، و%4.5ر وبنسبة )يناد

 تجلسا ددع  تبلرو ،2016  مليار دينار كالل عا  1.8  مليار دينار ملاب  )1.6ر  )يلا

 2016  جلسة تماول بينما بل  عمد جلسات التماول كالل عا  239  )لعاه ا ا لكال داوللتا

   جلس .234)

 

 (19رق  ) جدول

 (2017-2016حج  المداول مصنفاً قطاعياً لالعوام ) 

 
 القطاعات 

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

 2016 2017 % 2016عام 
 2.3- 312946.1 305821.5 1 79.0 المصرفي
 135.9 436.9 1030.5 7 0.3 الثأمين
 99.98- 24.8 0.005 8 0.000001 االسثممار
 48.4- 16122.2 8311.3 5 2.1 الخدمات
 31.5- 55294.2 37899.1 2 9.8 الصناعي

 54.4- 24727.3 11269.2 4 2.9 الفندقي والسياحي
 43.9 3453.7 4968.3 6 1.3 الزراعي
 27.8 13783.0 17609.2 3 4.6 االثصاالت
  426788.1 386879.1   المجموع

   1823.9 1618.7  معدل الجلسة
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 عدد االسهم المتداولة  .2

 ما ىــــلا 2017 ماــــــــع لالــــــخ ةـــــلداولمثا مهــــالسا ـــددع ضنخفا

  لالـــــخ ـــــمسهراــــملي) 917.5( ربيقا ما لابـــــمق مهــــــــس رمليا)631.4(ربيقا

 معا لخال فيرلمصا عاطلقا لحثا) .%31.2( ادارهــــــــمق ضنخفاا بنسبةو 2016 ماــــــع

 ربيقا ما لةداولمثا مالسها ددع بلغ ثحي لةداولمثا مالسها ددع  ثحي نم لىوالا ثبةرلما 2017

 عاطق لمانيا زكرلما في ءجاو لكليا وعلمجما نم (%94.8) بنسبةو مسه ر(مليا598.6)

 ن( م%3.4( مليار سهم وبنسبة )21.5) ربيقا ما ةلداولمثا مالسها ددع بلغ ثحي لصناعيا

م المثداولة السها ددع بلغ ثحي تمادلخا عاطق ثلمالا زكرلما في ءجاو ، لكليا وعلمجما

وقد بلغ معدل الجلسة لعدد  (% من المجموع الكلي ،0.8( مليار سهم وبنسبة )4.8مايقارب )

( مليار سهم لعام 3.9(مليار سهم مقابل )2.6مايقارب ) 2017االسهم المثداولة خالل عام 

2016. 

 (20رقم ) جدول

 (2017-2016عدد االسهم المتداولة مصنفاً قطاعياً لالعوام ) 

 القطاعات 
 

نسبة التغير عن  السنوات النسبة الى الكلي )%( 
 2016 2017 % 2016عام 

 30.8- 864664.7 598565.6 1 94.9 المصرفي
 28.9 1054.1 1358.6 5 0.2 الثأمين
 99.98- 52.2 0.01 8 0.000002 االسثممار
 37.5- 7732.1 4830.2 3 0.8 الخدمات
 42.1- 37133.3 21505.4 2 3.4 الصناعي

 76.7- 3500.4 814.5 7 0.1 الفندقي والسياحي
 34.4 912.2 1225.5 6 0.2 الزراعي
 25.1 2493.4 3120.3 4 0.5 االثصاالت
  917542.4 631420.1   المجموع

  3921.1 2641.9   معدل الجلسة
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(21جدول رقم )  

2014و  2013تطور حجم التجارة الخارجية مع اهم الشركاء لعامي   

مليار دينار   

المساهم  ف   2014 2013 الدول 

اجمال  

 الصادرا  %

المساهم  ف  

اجمال  

 استمياا %
 استمياادا  الصادرا  استمياادا  الصادرا 

 23،9 3،9 14818،7 3819،8 16538،5 4082،2 الدول العابي 

 14.2 15،5 8804،5 15177،8 9827،0 16223،7 دول استحاد األورب 

 1،0 0،0 620،3 0 692،6 0 دول أوربا الغابي 

 2،4 0،0 1487،8 0 1660،4 0 دول أوربا الشاقي 

 51،6 61،3 31995،0 60025،7 35707،6 64162،6 الدول األتيو  

دول إفا قيا عدا 

 العابي 

0 0 0 0 0،0 0 

دول أما كا 

 الشمالي 

19363،8 3252،0 18115 2915،0 18،5 4،7 

 0 0،0 0 0 0 0 دول أما كا الوتط 

دول اما كا 

 الجنوبي 

837،2 622،6 783،5 557،4 0،8 0،9 

 1،3 0،0 805،7 0 900،2 0 دول أوقيانوتيا

 100،0 100،0 62004،4 97921،8 69200،9 104669،5 الم موع
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 شركات التأمين

( شتتتتتركة منهتتتتتا متتتتتالث شتتتتتركات ثتتتتتأمين 34وصتتتتتل عتتتتتدد شتتتتتركات الثتتتتتأمين فتتتتتي العتتتتتراق )

عامتتتتتة والبتتتتتاقي شتتتتتركات ثتتتتتأمين ثابعتتتتتة للقطتتتتتاع الختتتتتاص ، وقتتتتتد بلتتتتتغ اجمتتتتتالي موجتتتتتودات 

( مليتتتتتتون دينتتتتتتار فكانتتتتتتت نستتتتتتبة موجتتتتتتودات كتتتتتتل 147،727.7الشتتتتتتركات العامتتتتتتة التتتتتتمالث )

يتتتتتث كانتتتتتت شتتتتتركة متتتتتن اجمتتتتتالي موجتتتتتودات هتتتتت ه الشتتتتتركات مثوزعتتتتتة بشتتتتتكل مثفتتتتتاوت ح

الحصتتتتتتة الستتتتتتوقية الكبتتتتتترى بالنستتتتتتبة لشتتتتتتركة الثتتتتتتأمين العراقيتتتتتتة العامتتتتتتة ثثممتتتتتتل بالثتتتتتتأمين 

( متتتتتن اجمتتتتتالي الثتتتتتأمين للشتتتتتركة ، امتتتتتا بالنستتتتتبة لشتتتتتركة %78االجثمتتتتتاعي البتتتتتالغ نستتتتتبثه )

اعتتتتتتتادة الثتتتتتتتأمين العراقيتتتتتتتة العامتتتتتتتة فكانتتتتتتتت الحصتتتتتتتة الستتتتتتتوقية الكبتتتتتتترى ثثممتتتتتتتل بثتتتتتتتأمين 

لثتتتتتأمين للشتتتتتركة امتتتتتا شتتتتتركة الثتتتتتأمين الوطنيتتتتتة فلتتتتتم ( متتتتتن اجمتتتتتالي ا%63الحريتتتتتق بنستتتتتبة )

 ثثوافر بيانات كافية عنها . 

مليتتتتتتون دينتتتتتتار ، وكانتتتتتتت  32،000امتتتتتتا رؤوس امتتتتتتوال هتتتتتت ه الشتتتتتتركات فقتتتتتتد وصتتتتتتل التتتتتتى 

نستتتتتتبة اربتتتتتتتاي الشتتتتتتتركات العامتتتتتتة التتتتتتتى اجمتتتتتتتالي موجوداثهتتتتتتا كتتتتتتتاالثي   شتتتتتتتركة الثتتتتتتتأمين 

ة اعتتتتتتتتادة الثتتتتتتتتأمين شتتتتتتتترك %13( شتتتتتتتتركة الثتتتتتتتتأمين العراقيتتتتتتتتة العامتتتتتتتتة %67الوطنيتتتتتتتتة )

متتتتتن  %42فعلتتتتتى التتتتترغم متتتتتن ان شتتتتتركة اعتتتتتادة الثتتتتتأمين ثبلتتتتتغ موجوداثهتتتتتا  %2العراقيتتتتتة 

مجموعتتتتتتة الشتتتتتتركات العامتتتتتتة اال ان نستتتتتتبة ارباحهتتتتتتا منخفضتتتتتتة وهتتتتتت ا يعتتتتتتود التتتتتتى عتتتتتتدة 

 اسباب اهمها عدم وجود فروع له ه الشركة .
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 قطاع السكان وقو  العم 
  والمدددوارد ومنهدددا المدددورد الب دددري حيدددي ا  العدددراق غندددي بدددالمورد يتمتدددع العدددراق بالعميدددم مدددم الثدددروات

  سدددنة يعدددم م تمعددداف يافعددداف فيمدددا يعدددم 20الب دددري فدددالم تمع الددد ي يتمتدددع بعمدددر متوسدددط اقددد  مدددم )
  سددددنة وإعا بلدددد  المتوسددددط 29-20كددددا  متوسددددط العمددددر يلددددع بدددديم ) الم تمددددع عا العمددددر المتوسددددط اعا

 سنة واكبر يعتبر م تمعافكهالف.  3.9)
وت دددير التلدددميرات المتاحدددة الدددى ا  متوسدددط العمدددر ي عددد  الم تمدددع العراقدددي م تمعافيافعافليصدددب  مدددا  

والسدددنوات اللادمدددة م تمعدددافعو عمدددر متوسدددط نتي دددة زيدددادة نسدددبة السدددكا  فدددي عمدددر  2015بعدددم عدددا  
ال دددبا  وبالتدددالي فدددأ  العدددراق غندددي بدددالمورد الب دددري علدددى نحدددو اسدددتثناوي فالسدددكا  اغلدددبهع فدددي سدددم 

   مما ي عل  يملت قوة ب رية هاولة .العم
 سدددنويا وحسددد  االحصددداءات  %3 حللدددت اسدددتلرارا عندددم حدددمود ةحدددافظ معدددمل النمدددو السدددكاني علدددى نسدددب

 .2017عا  حتى  ةالمتاح
   2012عدددا   % 40الدددى  2009عدددا   % 41سدددنة مدددم  15انخفبدددت نسدددبة الفئدددة العمريدددة اقددد  مدددم   ،

عدددددا   %56.9الددددى  2009عددددا   % 56سددددنة مددددم  64-15فددددي حدددديم ازدادت نسددددبة الفئددددة العمريددددة 
 ، مما يعني تزايم اللوة المافعة في االقتصاد.  2012

   ارتفعدددت الدددى  2009عدددا   %20سدددنة )وهدددي الفئدددة المعرفدددة دوليددداو   24-15بلردددت نسدددبة فئدددة ال دددبا
 .تحسيم فرص العم  والتعلع لل با  تنموية هادفة لمما يت ل  سياسات  2013عا   20.2%

  فدددي حددديم لدددع ت دددك  مدددم اجمدددالي السدددكا   %69 لتبلددد ارتفددداع نسدددبة السدددكا  فدددي المنددداط  الحبدددرية ،
 . 2017 حس  احصاوية عا   %31سكا  الريت سوى ل ةالم كورنسبة ال

 (22)جدول رق  

 2017 وضح عدد تكان العاا  لعام 
 مجموع  ريف  حضر  المحافظات

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور  
 3793982 1855909 1938073 1490057 731644 758413 2303925 1124265 1179660 نينوى
 1629625 809291 820334 423947 209339 214608 1205678 599952 605726 كركوك

 1660007 821467 838540 841792 414213 427579 818215 407254 410961 ديالى

 1796557 873600 922957 896403 436704 459699 900154 436896 463258 االنبار

 8318696 4097750 4220946 1037318 503066 534252 7281378 3594684 3686694 بغداد

 2093416 1035666 1057750 1080987 532522 548465 1012429 503144 509285 بابل

 1241273 615113 626160 410360 202705 207655 830913 412408 418505 كربالء
 1401442 693952 707490 556802 275842 280960 844640 418110 426530 واسط

 1615924 799674 816250 885843 437512 448331 730081 362162 367919 صالح الدين

 1500522 748212 752310 427823 210548 217275 1072699 537664 535035 النجف

 1311699 650591 661108 559136 276926 282210 752563 373665 378898 القادسية

 824831 410342 414489 449522 225592 223930 375309 184750 190559 المثنى
 2132149 1061963 1070186 761880 378634 383246 1370269 683329 686940 ذي قار

 1134968 569547 565421 295871 150286 145585 839097 419261 419836 ميسان
 2972162 1479064 1493098 556732 278879 277853 2415430 1200185 1215245 البصرة

 1896753 939182 957571 316788 158127 158661 1579965 781055 798910 أربيل
 1318458 657801 660657 341225 169742 171483 977233 488059 489174 دهوك 
 2212099 1105523 1106576 336757 166580 170177 1875342 938943 936399 سليمانية

المجموع 
 الكلي للعراق  

13719534 13465786 27185320 5910382 5758861 11669243 19629916 19224647 38854563 

 22/1/2017ف   698الماق   وزار  المخطيط / الجهاز الماكز  لالحصاءكماب المصدر:
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 اهدا  اسقمصاد الكي 

 السيات  المالي :

 اسهدا 

 الهما االول: تصحي  هيك  االنفاق العا .

 الهما الثاني: تنويع هيك  االيرادات العامة وزيادة حصيلة االيرادات غير النف ية

 الهما الثالي: معال ة الع ز الحليلي في الموازنة العامة للمولة.

 الرابع: تحسيم االدارة المالية العامة. الهما

 الهما الخام : رفع معمالت االدكار الخاص.

 

 السيات  النقد  :

 اسهدا :

 الهما االول: المحاف ة على معمالت التبخع  مم حمود المرتبة الع رية الواحمة.

 الهما الثاني: المحاف ة على استلرار سعر صرا العملة المحلية.

االفصات وال فافية والمراقبة وارساء ن ع الحوكمة في الل اع المصرفي  ادئيز مبا الثالي: تعزالهم

 العراقي.

 الهما الرابع: تعزيز ال مول المالي.

 الهما الخام : العم  على كل  ن اط اوتماني محفز للنمو.

 الهما الساد : تعزيز االحتياطي مم النلم االجنبي.

 ل.الهما السابع: مكافحة ظاهرة غس  االموا

الهما الثامم: تفعي  دور البنت المركزي العراقي في تعزيز التكام  النلمي والمالي بما في علت 

 اسواق را  المال والم سسات المصرفية واالستثمارية وشركات التأميم.

 الهما التاسع: إعتماد تكنولوجيا المعلومات في سليات عم  البنت المركزي العراقي.

 

 السيات  المجار  :

 دا :اسه

 الهما االول: تحسيم مستوى تنافسية السلع المنت ة محلياو.

 الهما الثاني: زيادة إيرادات الموازنة العامة.

 الهما الثالي: تحلي  التواز  في ميزا  الممفوعات.

 الهما الرابع: النهو  باانتاو الوطني.

 الهما الخام : االرتلاء بح ع الصادرات السلعية.

 اانتاو الزراعي والصناعي. الهما الساد : زيادة

 الهما السابع: التنسي  بيم السياسات االقتصادية الكلية في العراق.
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 األهدا  األنمائي  القطاعي  ليخط  4

 : السكان والقو  العامي  1-4

 

 اوسً: السكان

 اسهدا :

 بينهما.الهما االول: للزوجيم ح  االكتيار بحرية ومس ولية عمد الوالدات أو المباعمة 

مم إجمالي  %100الهما الثاني: إعادة النازحيم والمه ريم طوعياو الى إماكنهع االصلية بنسبة 

 النازحيم.

 الهما الثالي: تحلي  االستلرار السكاني في الريت وفي المم  االق  نمواو.

 

 ثانياً: القو  العامي 

 اسهدا :

 الهما االول: كفل معمل الب الة.

 سنوات. 5طار تخ ي ي للموارد الب رية ألكثر مم إالهما الثاني: و ع 

 الهما الثالي: إستثمار الناف ة الميموغرافية مكانياو )حس  المحاف ات .

 

 ثالااً: الحك  الاشيد

 اسهدا :

 الهما االول: تعزيز سيادة اللانو  والحم مم انتهاكات حلوق االنسا .

 بحلوق االنسا .الهما الثاني: ت وير قمرات الم سسات المعنية 

 الهما الثالي: تحسيم ت بي  الالمركزية االدارية.

 الهت الرابع: تحسيم درجة النزاهة وال فافية والحم مم الفساد االداري والمالي.

 الهما الخام : تحسيم اداء ال هاز االداري ب ك  كفوء وفاع .

 الهما الساد :  ما  م اركة عامة فاعلة في عملية صنع اللرار.

 الهما السابع: اعتماد من ومة الحوكمة االلكترونية كبمي  لنمط اادارة الحالية.

 

  ا بيئ  األعمال واستمامارورابعاً: تفعي  دور القطاع الخا  وتط

 اسهدا :

 الهما االول: زيادة نسبة مساهمة الل اع الخاص.

 الهما الثاني: تحسيم بيئة األعمال واالستثمار.

 ر الم سسات الصريرة والمتوس ة.الهما الثالي: ت وي

الهما الرابع: التأسي  لم اركة حليلية للل اع الخاص في عملية اعادة االعمار والتنمية ، وتلاسع 

 األعباء والمنافع المترتبة عليها.

 الهما الخام : إعادة هيكلة ال ركات العامة.

 الهما الساد : حوكمة الل اع الخاص.
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 محافظا  ما بعد اسزم خامساً: إعمار وتنمي  ال

 اسهدا :

الهما االول: اعتماد ن ا  اداري ومالي كفوء مست ي  الحتياجات التعافي ومت لبات االستلرار 

 الم تمعي وبناء السال  المستما .

 الهما الثاني: اعادة تأهي  البنى التحتية بتر ية كلية ومكانية شاملة.

 ادية الل اعية واالسترالل االمث  للفرص التنموية المتاحة.الهما الثالي: اعادة احياء االن  ة االقتص

 الهما الرابع: تلوية المنعة الب رية وحمايتها مم مخاطر االنتكا .

 

 تادتاً: تخفيف الفقا

 اسهدا :

 الهما االول: دك  اعلى ومستما  مم العم  للفلراء.

 الهما الثاني: تحسيم الو ع الصحي.

 الفلراء.الهما الثالي: تحسيم تعليع 

 الهما الرابع: سكم مالوع وبيئة مست يبة للتحميات.

 الهما الخام : حماية إجتماعية فعالة للفلراء.

الهما الساد : تمكيم وتعزيز االدماو االجتماعي واالقتصادي والسياسي للنازحيم والعاوميم في 

 المناط  المحررة.

 

 قطاع الزراع  والموارد المائي 

 اسهدا :

الرير ): زيادة نسبة مساهمة الل اع الزراعي في النات  المحلي ااجمالي لألن  ة الهما االول

. وتحلي  نمو في الل اع الزراعي في سنة 2022عا   %5.2الى  2015اعا   %4.5نف ية  مم 

 .%8.4الهما يص  الى 

 الهما الثاني: تحلي  أمم غ اوي مستما .

الهما الثالي: تأميم ال ل  السنوي على المياه لالستخمامات المستمامة في الم االت )الزراعية، 

 500الصناعية، البلمية  وبما يحل  التواز  الماوي مع امكانية كفل ال ل  السنوي على المياه 

 سنوياو. 3مليو   

 الهما الرابع: العم  على توفير موارد ماوية مستمامة.

 

 والصناعا  المحو يي  قطاع الطاق 

 اوسً: قطاع النفط والغاز

 اسهدا :

 مليو  برمي  يومياو. (6.5)الهما االول: زيادة ال اقة االنتاجية للنفط الخا  للوصول الى 

 مليو  برمي  يومياو. (5.25)الهما الثاني: زيادة اللمرة التصميرية للنفط الخا  الى 

 فط الخا  في مستودعات التصمير.الهما الثالي: رفع ال اقة الخزنية للن

 يومياو. مكع  قياسي  مقليو  م (3500)الهما الرابع: رفع انتاو الراز ال بيعي للوصول الى 
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 الهما الخام : تعزيز االحتياطات المثبتة مم الراز.

الهما الساد : تحلي  االكتفاء ال اتي وتصمير الم تلات بزيادة طاقات التصفية للوصول الى 

 الت برمي  يومياو. (900)

 متر مكع . 2267الهما السابع: تعزيز ال اقة الخزنية للمنت ات النف ية لتأميم كزيم يص  الى 

الهما الثامم: المحاف ة على البيئة مم التلول ومعال ة الم اك  البيئية الناجمة عم ن اط النفط 

 .CO2والراز للمن أت اللاومة وتللي  أنبعاثات 

 

 الكهاباءثانياً: قطاع 

 اسهدا :

 ميكا واط. (20869)الهما االول: زيادة ال اقة االنتاجية في المن ومة الكهرباوية لتص  الى 

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

 الهما الثالي: تحسيم كفاءة المن ومة الكهرباوية.

ة الخممات الملممة للمستهلكيم بأصنافهع )منزلي، حكومي، صناعي، الهما الرابع: تحسيم نوعي

 زراعي، ت اري .

 %7الهما الخام : ترشيم استهال  ال اقة الكهرباوية لالستخمامات المختلفة وكفبها بمعمل 

 سنوياو.

 .(Co2)از غلكهرباء مم كالل تخفيل انبعاثات الهما الساد : تحسيم األثر البيئي لن اط ا

 سابع: تعزيز دور الل اع الخاص في ادارة ق اعي االنتاو وتوزيع ال اقة.الهما ال

 الهما الثامم: تعزيز حوكمة ق اع وم سسات الكهرباء.

 

 ثالااً: الصناعا  المحو يي  واستمخااجي  )عدا النفط(

 اسهدا :

  المحلي الهما االول: زيادة مساهمة الصناعات التحويلية واالستخراجية غير النف ية في النات

 عم سنة االسا . % 40االجمالي بنسبة 

الهما الثاني: العم  على إي اد مصادر أكرى لتموي  م اريع الل اع العا  واقتصار تموي  الموازنة 

 االستثمارية للم اريع االستراتي ية فلط.

الهما الثالي: تفعي  االستراتي يات عات الصلة به ا الل اع وتحميثها وف  المست مات االستراتي ية 

 وسليات التنفي . 2030الصناعية في العراق لراية عا  

الهما الرابع: دعع الصناعات االستراتي ية المهمة وكصوصاو في المناط  المحررة لما تحوي  مم 

  ي يعتبر حافز رويسي لت  يع ه ه الصناعات.ثروات معمنية وغاز طبيعي وال

الهما الخام : تحلي  ت ابت ق اعي بيم ق اع الصناعات التحويلية والل اعات االكرى وادكال 

 الل اع الخاص  مم ه ا الت ابت مم كالل أسترالل االمكانات المتاحة للل اع الخاص.

كارطة متكاملة للموارد المعمنية الهما الساد : تن يط عمليات المس  ال يولوجي مم أج  و ع 

 للبلم مم أج  تحويلها الى فرص استثمارية.
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 : قطاع النق  واستصاس  والخزن 4-4

 اوسً: قطاع النق 

 ن اط الموانئ

 االهماا:

 مليو  طم سنوياو. 23الهما االول: رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها المالحية لتصب  

 االولية والمباشرة بإن اء ميناء الفاو الكبير. الهما الثاني: إكمال البنى

 الهما الثالي: تعزيز م اركة الل اع الخاص في تنفي  وت ري  الخممات المرفئية.

 ن اط النل  البحري

 االهماا:

 الهما االول: تعزيز دور الناق  الوطني البحري في تأميم ت ارة العراق.

 النل  البحري. الهما الثاني: دعع دور الل اع الخاص في م ال

 

 نشاط النق  الجو 

 األهدا :

الهما االول: تحسيم أداء وت وير دور الناق  الوطني عبر شراكة عالمية بكفاءة أقتصادية في م ال 

 النل  ال وي.

 الهما الثاني. دعع دور الل اع الخاص في م ال النل  ال وي.

 

 نشاط نق  الاكاب

 اسهدا :

 ن اط النل . الهما االول: تحسيم كفاءة أداء

 الهما الثاني: ت وير دور الل اع الخاص في ق اع النل .

 الهما الثالي: تعزيز دور النل  العا  ودعم  عبر شراكات إدارية وت ريلية بكفاءة إقتصادية.

 

 نشاط النق  البا  ليبضائ  بالشاحنا 

 اسهدا :

ال ام  على الممى البعيم واللري  الهما االول: تعزيز دور الل اع الخاص في تنفي  ك ة النل  

 وتفعي  الم اركة الحليلية ل  مع الل اع العا .

 الهما الثاني: االنبما  التفاقيات النل  المولية وتفعي  االتفاقيات الخاصة بمول ال وار.

 

 نشاط السكك الحد د 

 اسهدا :

 الت ريلية.الهما االول: تحميي من ومة السكت الحميمية وت ويرها ورفع طاقاتها 

 الهما الثاني: االرتلاء بمستوى تلميع الخممة في ه ا الن اط

 الهما الثالي: تعزيز موقع العراق ال ررافي كحللة ربط بيم ال رق والرر .

 الهما الرابع: تعزيز دور الل اع الخاص واالستثمار االجنبي.
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 نشاط الطا  والجسور

 اسهدا :

  رق البرية بكافة تفاصيلها وتفرعاتها.الهما االول: زيادة اطوال شبكة ال

 الهما الثاني: بناء ن ا  صيانة حميي لكام  شبكة ال رق البرية.

 الهما الثالي: تنفي  ن ا  السي رة المرورية بصورة متكاملة ودقيلة.

 

 ثانياً: قطاع استصاس 

 اسهدا :

 لي.الهما االول: رفع مساهمة ق اع االتصاالت في النات  المحلي االجما

 الهما الثاني: تلبية ال ل  على الخممات بأسعار ونوعيات تنافسية.

 الهما الثالي: مواكبة الت ور السريع لل اع االتصاالت والمعلوماتية.

 الهما الرابع: الوصول الى ال ميع.

 الهما الخام : جع  بيئة االتصاالت سمنة صحياو ومعلوماتياو.

 

 ثالااً: قطاع الخزن

 اسهدا :

 االول: تأميم كزيم إستراتي ي مم المحاصي  االساسية.الهما 

 الهما الثاني: مساهمة الل اع الخاص في إدارة وصيانة وت ري  السايلوات.

 

 قطاع المبان  والخدما 

 اسهدا 

الهما االول: ان از الم اريع السكنية قيم التنفي  او المتوقفة )وببمنها االستثمارية  والتي تلمر 

 ألت وحمة سكنية في كافة المحاف ات عما اقليع كردستا . (700)بحوالي 

ألت وحمة سكنية على ا  تنف  وفلاو لل رق والتلنيات الحميثة المستخممة  (100)الهما الثاني: تأميم 

في ان اء الوحمات السكنية مم اج  المساهمة في سم جزء مم الع ز السكني المتحل  في جميع 

التي تعر ت للممار جراء العمليات االرهابية والعمليات  المحاف ات وببمنها المحاف ات

 العسكرية.

الت وحمة سكنية مناسبة لمت لبات تأميم عودة العواو  النازحة جراء  (100)الهما الثالي: ان اء 

العمليات االرهابية والعمليات العسكرية والع واويات والمت اوزيم وفلاو لوثيلة االطار العا  للخ ة 

عادة االعمار والتنمية للمحاف ات المتبررة جراء العمليات اارهابية والحربية لعا  الوطنية ا

2017. 

مم التموي  العلاري مم استثمارات اللاع الخاص الالز  لتر ية الع ز  %50الهما الرابع: توفير 

السكني بناءاو على دراسات جموى اقتصادية للم اريع معززة بتصاميع مهمة وف  تلنية نم جة 

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

 اوسً: ميا  الشاب

 اسهدا 

الهما االول:  ما  ت هيز الماء الصال  لل ر  وف  المواصفات العالمية والوصول الى حصة 

لتر  / يو  لل خص  250استهال  الفرد مم الماء الصافي بما يالوع النمو السكاني وبما ال يل  عم 

 لتر / يو  في مراكز االقبية والنواحي. 200الواحم في برماد ومراكز المحاف ات و

 الهما الثاني: تحسيم نوعية الماء الصال  لل ر .

 مم سنة االسا . %10الهما الثالي: تللي  الباوعات بما ال يل  عم 

 

 ثانياً: الصا  الصح 

 اسهدا :

 في المحاف ات. %72.66في برماد و  %97مخموميم الى الهما االول: زيادة نسبة ال

 الهما الثاني: طرت مياه معال ة الى النهر م ابلة للمواصفات اللياسية.

 

 الاقاف  والسياح  واسثار

 اوسً: الاقاف 

 اسهدا :

 الهما االول: استكمال ان از م اريع البنى التحتية المستمرة او المتوقعة.

 الثلافة العراقية الرصينة ون رها في الم تمع. الهما الثاني: استنها 

 الهما الثالي: تعزيز االستثمار في الن اط الثلافي.

 

 ثانياً: السياح  واسثار

 اسهدا :

 الهما االول: رفع مساهمة الن اط السياحي في النات  المحلي ااجمالي.

 األثارية. التاريخي واحياء المعالع-الهما الثاني: الحفاظ على األرل الحباري

 الهما الثالي: تعزيز دور الل اع الخاص في االستثمار السياحي.

 

 المنمي  المكاني 

 اسهدا :

 الهما االول: الحم مم ثناوية التنمية المكانية ، وتللي  التفاوت التنموي بيم المحاف ات.

 الهما الثاني: تعزيز البنية الريفية.

 ي والت ميم الحبري لمراكز المم .الهما الثالي: تحسيم ترات  الن ا  الحبر

 الهما الرابع: تفعي  االدارة الحبرية وتن يع المم .

الهما الخام : تكام  أن مة النل  المختلفة )تحسيم ن ا  النل  بيم المحاف ات وت وير النل  

 الحبري .

 محاف ات.الهما الساد : تعزيز الالمركزية ونل  الصالحيات والم اركة في إدارة التنمية بيم ال
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 المنمي  البشا   واسجمماعي 

 اوسً: المابي  والمعيي 

 اسهدا :

 التعليع قب  ال امعي -اوالو 

 الهما االول:

 زيادة نس  االلتحاق وكما يأتي:

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

 .%99الى زيادة نسبة االلتحاق الصافي في المرحلة االبتماوية 

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

 .%45زيادة نسبة االلتحاق الصافي في االعمادية الى 

 .%7زيادة نسبة االلتحاق في التعليع المهني الى 

 .%20زيادة اسها  التعليع االهلي في توفير فرص التعليع العا  والعالي وبما ال يل  عم 

توفير االبنية والمستلزمات الالزمة الستيعا  االعماد المستهمفة مم التالمي  وال لبة الهما الثاني: 

 كالل ممة الخ ة.

 الهما الثالي: تحسيم كفاءة الن ا  التعليمي.

 الهما الرابع: توفير الخممات والمستلزمات التربوية لخل  بيئة ممرسية ج ابة.

 ميي المناه  المراسية.الهما الخام : ت وير التلنيات التربوية في تح

 الهما الساد : تعزيز المور التنموي للتعليع المهني.

 الهما السابع: ت وير في استخما  الحوكمة اادارية في الممار .

 الهما الثامم: ت وير االرشاد التربوي واالجتماعي والرعاية الصحية.

 الهما التاسع: ت وير أسالي  االكتبارات والتلويع المعتممة.

 ما العاشر: دعع م اريع محو االمية.اله

 الهما الحادي ع ر: اعادة الحياة للم سسات التربوية التي تبررت مم االرها .

 الهما الثاني ع ر: تعزيز التماست والليع االي ابية في التعليع.

 

 المعيي  الجامع  -ثانياً 

 الهما الثالي ع ر: تحسيم التصنيت المولي لل امعات العراقية.

 الرابع ع ر: ت وير ال ان  األكاديمي لل امعات العراقية.الهما 

 الهما الخام  ع ر: تعزيز ال راكة مع الل اع الخاص.

 الهما الساد  ع ر: إعادة اعمار وتأهي  ال امعات في المناط  المحررة.

 

 اً: الصح لاثا

 اسهدا :

 الهما االول: تحسيم وتحميي الن ا  الصحي.

   الوقاية الصحية.الهما الثاني: تحسيم ن ا

 الهما الثالي: ت وير إدارة المعلومات الصحية.

 الهما الرابع: تحسيم سليات تلميع الخممات الصحية.
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 الهما الخام : ت بي  الحوكمة اادارية في الل اع الصحي.

 الهما الساد : كفل معمالت االمرا  االنتلالية وغير االنتلالية.

 وتأهي  الم سسات الصحية في المناط  المتبررة مم االرها .الهما السابع: اعادة اعمار 

 الهما الثامم: تع يع الموارد المالية والنهو  بأقتصاديات الصحة.

 

 : الماأ رابعاً 

 اسهدا :

 الهما االول: تمكيم المرأة علمياو ومعرفياو.

 الهما الثاني: تمكيم المرأة اقتصادياو.

 الهما الثالي: تمكيم المرأة صحياو.

 الهما الرابع: تمكيم المرأة في المناط  المتبررة مم االعمال اارهابية.

 الهما الخام : توسيع م اركة المرأة في الل اع الخاص.

 

 : الشبابخامساً 

 اسهدا :

 الهما االول: االلتزا  بتنفي  السياسات والخ ط واالستراتي يات الوطنية عات الصلة بال با .

 ة ممّكنة لل با .الهما الثاني: توفير بيئ

 

 المنمي  اسجمماعي  تادتاً:

 اسهدا :

 الهما االول: كفل نسبة األشخاص عوي ااعاقة واالحتياو الخاص.

 الهما الثاني: تحسيم مستوى الخممات الم سسية لتمكيم األشخاص عوي ااعاقة واالحتياو الخاص.

العاقة واالحتياو الخاص في الممار  الهما الثالي: رفع الوعي والم اركة الم تمعية بتعليع عوي ا

 االبتماوية والثانوية.

 الهما الرابع: كفل معمل عمالة األطفال.

 الهما الخام : كفل حاالت العنت  م األطفال.

 الهما الساد : كفل معمالت جنوت ااحمال.

 الهما السابع: كفل مستويات اادما  على المخمرات والمسكرات والتمكيم.

 كفل نسبة الزواو المبكر لإلنال.الهما الثامم: 

 الهما التاسع: تأهي  البنى التحتية وأدماو الفئات اله ة في المناط  المتبررة مم االرها .

 الهما العاشر: تحسيم جودة نوعية الحياة.
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 استمدام  البيئي  

 اسهدا :

 الهد  اسول: ضمان الموافا واإلدار  ليميا  والصا  الصح    و شم :

  نوعية المياه وتحسينها.حماية 

 .ت وير من ومة أدارة المخلفات الساولة 

 .المحاف ة على البيئة البحرية والساحلية 

 .الحم مم التلول النف ي 

 .م اريع حصاد المياه 

 .االستفادة الممنه ة مم المياه ال وفية 

 الهما الثاني: التصمي لتلول الهواء وأثاره ، وي م :

  حماية نوعية الهواء وتحسين. 

 .السي رة على التلول النف ي 

 .م اريع الحم مم تلول الكهرباء 

 .ت وير من ومة إدارة المخلفات 

 .ت وير وحمات ال اقة والبيئة 

 .الحم مم التلول ااشعاعي 

 .اادارة المتكاملة للمواد الخ رة 

 .ااطار الم سسي والت ريعات 

وتعزيز استخمامها على نحو مستما  ، الهما الثالي: حماية الن ع األيكولوجية البرية وترميمها 

 وي م :

 .الحم مم تمهور األرا ي ومكافحة التصحر 

 .المحاف ة على التنوع ااحياوي 

 .ت ور استخما  المواد البميلة في الزراعة واالت اه نحو الزراعة الن يفة 

 الهما الرابع: التصمي لترير المناخ وأثاره

 . حماية نوعية الهواء وتحسين 

  ومة ادارة المخلفات.ت وير من 

 .الحم مم التلول االشعاعي 

 رة.خالمتكاملة للمواد ال االدارة  

 .االطار الم سسي والت ريعات 

 .اجراءات التخفيت مم التريرات المناكية والتكيت معها 
 

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


 
 

 

  

 onestopshop@baghdadic.gov.iq                   محافظة بغداد )العاصمة( -

 diyalainv@gmail.com                             محافظــــة ديــــــــــــــالى -

 sinvestc@yahoo.com                                  ح الدينمحافظة صال -

 info@investkirkuk.com                             محافظـــــة كــــــــركوك -

 nic@mosulinvestment.org                         محافظــــــة نينـــــــــوى -

  محافظــــــة اربيــــــــــل -

 محافظـــــة دهــــــــــوك -
 

 محافظــة السليمانية -
 

                       محافظـــة االنبـــــــــار -
anbarinvestment@yahoo.com 

                              محافظــــة واســــــــــــط -
wasit invest@yahoo.com 

                      محافظـــة بـــــــــــــــابــل                 -
info@bic.gov.iq 

                                 محافظة كربالء المقدسة -
info@krinves. com  

                              محافظة النجـــف االشرف -
inv.najaf@gmail.com 

 samawa_investdiw@yahoo.com                     محافظـــة المثنـــــــى -

 info@investdiw.gov.iq                                  محافظــة الديـــوانية -

 thiqarinvest@yahoo.com            محافظـة ذي قــــــار                     -

 inv.maysan2008@yahoo.com        محافظة ميســـــــــان                 -

 ossb@investbasrah.com                                 محافظة البصـــــــرة -
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 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 

قضنننناء الرصننننافة، قضنننناء الكننننرخ، قضنننناء 

الكاظميننننننة ، قضنننننناء االعظميننننننة، قضنننننناء 

( ، قضنناء 2( ، قضــننـاء الصنندر )1الصنندر)

المنننندائن ، قضننننناء ابنننني  ريننننن  ، قضننننناء 

المحموديــنننننـة ، قضننننناء التننننناجي، قضننننناء 

 .الطارمية

 

 

 

 :الجسور في بغداد 

 14جسنننر المثننننى، جسنننر االئمنننة، جسننننر 

رمضنننان، الجسنننر الحديننندي، جسنننر بنننا  

المعظننم، جسننر الشننهداء، جسننر االحننرار، 

 14جسر السنن،، جسنر الجمهورينة، جسنر 

 تمننو ، 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  باإلضننافةومنهننا حقنن  نفنن  دننرق بغننداد الننذي يضننم اكبننر احتياطيننات ثابتننة 

 والتبد. سمنتالصناعات المتجددة والتقليدية ومنها صناعة الجلود والمنسوجات واال

عبنر القطناا المنالي  ةوالمصنرفي ةايضنا هني مركنز حينوي ورئيسني للتعنامالت المالينوبغداد 

والمصننرفي فيها)العننام والخننال( وكننذل، تتركننز فيننه اهننم الجامعننات والمنندار  والمعاهنند 

المتخصصة والعديد من المستشفيات العامة والخاصة باالضافة الى دبكة واسنعة منن الطنرق 

 منها والمحلية.والمواصالت وخطوط النق  الدولية 

  

  :البنى التحتية 

هننناش دننبكة مننن الطننرق الرئيسننية السننريعة التنني تننرب  مركننز العاصننمة بجنوبهننا ودننمالها  -

ودرقها و ربها واهم هذة الطرق هو الطريق الدولي الراب  بنين المملكنة االردنينة الهادنمية 

والممتند منن مديننة  اخنو ستراتيجي الذي يرب  تركينا والعاصمة بغداد فضالً عن الطريق اال

 في الشماا الى محافظة البصرة مروراً بالعاصمة بغداد .

وجود عدد من السك، الحديدية المهمة التي ترب  بين دماا العراق وجنوبه فهناش خ  سنك،  -

 البصرة(  –الموص ( وخ  سك، حديد )بغداد  –حديد )بغداد 

الذى يقع  ر  بغداد ويبعند (  لدوليوجود واحد من اهم المطارات في العراق )مطار بغداد ا -

فضنال عنن دنبكة 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 )ت سسننت عننام  

( وجامعننة 1974( والجامعننة التكنولوجيننة )ت سسننت عننام 1963المستنصننرية )ت سسننت عننام 

ومؤسسننة المعاهنند الفنيننة )ت سسننت عننام والجامعننة العراقيننة  (1980النهننرين )ت سسننت عننام 

( 6امنا اعنداد المعاهند الفننون الجميلنة ) التعليم التقنياصبحت هيئة  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  

للفننون الشنعبية وفيهنا العديند الكنو  األثرية لحضارة بالد ما بين النهرين. والمتحف البغدادي 

ومنهننا الحضننرة الكاظميننة المقدسننة وجننامع االمننام االعظننم  مننن المسنناجد واألضننرحة الدينيننة

( فنندق مصننفة 288اما الفنادق فقد بلغت مايقنار  ) الكنائس والكاتدرائياتالعديد من  وهناش

 . حس  الدرجات 

 

هي منن أهنم جامعنات  :المدرسة المستنصرية. 1

اإلسالمي في العصر العباسي، وقد اكتسبت العالم 

أهمية خاصة لتدريس اللغنة العربينة وعلنوم الندين 

والفلنن، والرياضننيات والطننن  والصننيدلة وكاننننت 

 .تضم مستشفى خال لتدري  طلبتها

ومنننننن الناحينننننة التاريخينننننة ادنننننتهرت المدرسنننننة 

المستنصننرية بسنناعتها المتميننزة التنني كانننت تحنندد 

حدينند السناعات كانننت جانن  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

-575وينسننن  البننناحثون بنننناءة النننى الخليفنننة الناصنننر لننندين   )

 .م(1225 -1179هجري/ 623

 

 

 

 

المرجانية التي تعنر  الينوم  تقع المدرسة المرجانية: المدرسة .3

بجنننامع مرجنننان ، بمنطقنننة الشنننورجة فننني دنننارا الردنننيد ، وقننند 

بهذا االسم نسنبة النى أمنين الندين مرجنان النذي دنيدها سننة  سميت

انتهاء العصنر العباسني بنحنو مائنة  م، أي بعد1357هجري/ 758

حتواؤهننا ا عنام. وكانننت أوا عهنندها تماثنن  المستنصننرية مننن حيننا

 .على  ر  للدراسة وإليواء الطلبة

 

 

مننن ابننر  معننالم بغننداد   . سررور بغررداد وابوابرر :4

سور بغداد الذي تبلورت اسنوارة بتخطني  مسنتدير 

والمننداخ  االربعننة اات االنعطننا  بتسننعين درجننة 

إل را  دفاعية واخت  المبناني اإلدارينة والدينينة 

 البار ة 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  من 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 ابر  ما تراة هي  قورة المدينة ما 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 ابنننر  معالمهنننا 

الشاخصننة طاقهننا الشنناهق وهننو جننزء مننن 

قصننر كبيننر علنننى مقربننة منننن نهننر دجلنننة 

منتصننف القننرن الثالننا  ملننىويرجننع عهنندة 

طرا  بنائنه  منفي العالم وأعالها ،  باآلجرللميالد ويعتبر هذا الطاق من اكبر الطوق المشيدة 

عراقيننة عريقننة، ففكننرة اإليننوان جنناءت متطننورة عننن األبنيننة  متطننور عننن أسننالي  معماريننة

واجهات مداخ  المندن وبعنا القصنور األدنورية تسلسنال واضنحا  يا 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 

 ةةةر   مةةةو   %4  مثةةةل نسةةةبه  قةةةدا  ي  2حةةة  ( 17685 ب ةةةس  سةةةيحه  ديالةةةه نتةةةيعل )

  سيحه اععمان .

  

 الكثافة السكانية

 %2.8البالغة  تقريبا وفقا لنسبة نمو السكان في العراق نسمه( 1.660.007تب س  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 ةةةس طيق اةةةي اعخظنيةةةه اعقاةةةو  )  ةةةكبيفضةةياه اعةةةل بديم

 ظ(   يةةةو1.25ب ةةةس 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  -

  ال ور قضا  -

  سامرا  قضا  -

  بل  قضا   -

 بيج  قضا  -

 الطوز 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   فظةةة محا 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 

 



 

  
 

9201الخارطة االستثمارية للعراق  58  

      

  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 

نىوغءنكركدين -

نىوغءنت ادعجو -

نىوغءن تىدق -

نىوغءن  س -
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 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 رشوووغذغ  غنتالىت وووغ عوننإعنعد ووو نكا وووغنتكزووورن

ن650يةوووو نبفتووووعنكووووعنت  وووورتقنلعةوووو رنتإلبتووووغجنت اوووودةعنةوووو ننت وووورفطننت مووووغمن اوووو ل ن

 نت  وووغمنت تزا وووعنلت كزرعووولنة اووودنن رةاووو نعدةاوووغبنإ ووو ن غبوووتنع ووو نك ب وووغن تعتووو ن د ووود

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 

روووووووغذلن ن)نت ووووووو  س,نرةنكركووووووودين نلعووووووورلةنتالرتضوووووووعنضوووووووع نةةشووووووورلعن -ز

ت راووووووغ ن,ن ووووووغممن,ن تىوووووودق(نلةوووووو نت ع ةوووووو نزننعوووووورلةننت ادعجووووووو,نت رعووووووغ ,

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 منة 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 ةنعتفوورعنةرووهنيعسووونتب وورنلوو ارمنكووعنبغياووونت 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/نذدمن,نمماتدن,ن غمم,ن غةن تىدقن-ل
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 البنى التحتية 

نل ة نكعنت ترعلن نة نت عاغكظغألنت عجغلرم ن ر ت غ  عتغمنت عاغكظون د د نذرقنرئاساونة 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 تةغذ نت ترقنلت سك نت ا ع ع

 

 التربية والتعليم

ة رسوووونن1121ةووو ننلزك ووور د ووو نكوووعنةاغكظوووونكركووودين غة وووونلتيووو من وووعن غة وووونكركووودين

ة رسوووونثغبدعوووونلت   عووو نةووو نت ع غ ووو نن461ةووو ننلزك ووورن77لدووو  نرعوووغ نتالذفوووغدنت ت تئاوووون

نلت ع ترلنت ع راو.

 الصحة 

ن(نةرك نلاعندغم.114(نةستشفاغألنل)9كا غنن)

 السياحية األماكن

منن140تآلثووووغرنت عد وووود منكووووعنت عاغكظووووونلعز ووووغنتر فغد ووووغننزىوووو منإيوووو ي ن ووووعنقلعةةةةة كركةةةةوك

نزعووووغلاوووك  غن اوووودةنلكا وووغنةدتىووو نتثرعوووونكغ كروووغئسنلكووو   نةرىووو نت رزوووعن تباوووغدنل اتووودةن

ني 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 

ى ضإءىر تي ال -

ى ضإءىر حتدر ذوى -

ى ضإءىسنجإلى -

ى ضإءى لكذ ى -

ى ضإءىر ااإجى -

ى ضإءى لاف  -

ى ضإءىر شذخإل -

  ضإءىر حض  -

  ضإءىمختيل -

  

الحدباءمنارة   
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 االنشطة الرئيسية 

ىستنةهرالىرأل اإلهر تنسي إيىهر سك ىهمنلجإيىىهرإلسفلةر  لر وىهر نفطى

 

 البنى التحتية

ر تي ةةالىه ت ةةالىم تةة ى قةةإط ىر مةة  ىـةة ىشةةتإلىر اةة ر ىحذةةثىيللقةة ىـذهةةإىر م يةة ىر ةة  ذبى

  تذةةإىتتةةإىيتةة ىـذهةةإى ةةطىر سةةكهىر حديةةدىهـذهةةإىريضةةإىممةةإلىهه ةة ىه ةةدهىى  ةة ر تةةإلىمةةنىبغةةدرهى

ى.ىهرأليتنىرأليس منىر جسيلىر تشذدةى ل ى ه ىه لوىر ل ى  بطى إ ا ىر تدينوى

 

 التربية والتعليم 

(ىمدلسةةةوى1802 ي ةةدىـةةة ىمحإـظةةةوى ذنةةيخى إماةةةوىهرحةةةدةى ةة ى إماةةةوىر تي ةةةالىهرت ةة ىمةةةنى)

(ىماإ ةةةةدى10(ىمدلسةةةةوى إ ييةةةةوىه)647مةةةةنى)ىهأت ةةةة (ى114ه ةةةةدهىليةةةةإ ىرالطفةةةةإلى)ربلدر ذةةةةوى

ى(ىمكلاوى إموىهر اديدىمنىر تاإ دىهر تدرلسىر تهنذو.43 لتالتذنىه)

 

 الصحة

ى(ىم ت ى ح ى إم.156(ىمسلشف 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 ىهمنةةةةإلةىر حةةةةدبإءىهر نتةةةة ههىه لاةةةةوىبإشةةةةمإبذإىتتةةةةإىه شةةةةله ىبي ةةةةيهىمدينةةةةوىر غإبةةةةإيى

ر سةةةذإحذوىهسةةةدىر تي ةةةالىـضةةة عى ةةةنىه ةةةيهىر اديةةةدىمةةةنىرمةةةإتنىر ااةةةإهةىهرال ةةة حوىر دينذةةةوى

ىهر   اإلى.ىرأل اذإء ادهىمنى

  

هةةة ىه لةةةوىهيقةةة ى لةةة ى ىالموصددد : سدددد

تةة ىى60شةةتإلىمدينةةوىر تي ةةالىبحةةير  ى

ه ةةةةةةةةةةةةةةدى ةةةةةةةةةةةةةة ىر جةةةةةةةةةةةةةةإ  ى ةةةةةةةةةةةةةةإمى

ىىتةةةةة ى75طي ةةةةةلىحةةةةير  ى هيالةةةةغ1986

ه غإيةةةةةةوىر حةةةةةةدههىىىمةةةةةةنىمي ةةةةةة ىر سةةةةةةد

ر ا ر ذةةةةةةةةةةةةوىر ل تذةةةةةةةةةةةةوى.ىهمسةةةةةةةةةةةةإحوى

ه ةةدىر شةةأيىى2تةة ى220حةةير  ى بحذ  ةةل

 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 سيي   هيي   ضييلل ا د يي ا  ضييلل  اوةيي و  ا  ضييلل   قف   للسيي  ا د يي   يي  قيي   ا ضيي أتايي

 . سو اع ا  ضلل خ ل  ا  ضلل س   ا د  ا  ضلل يدالو

  

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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 البنى التحتية 

ت ا يير   للسيي  ا د يي  قلييي   ا  يي   كردسييالع و ركييي ت ييل ر وقيي   ل خيين دييرر سييارات    

 ييييم حيييي ود ا ييييراع و ركييييي تو ييييلع اق يييي ودر ق ا ييييلد  اقا ييييل 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  

قييي  اشه  ييي  اق لق  ييي  وق ييي  اق   ييي   ييي  اق ل  يييل  واقر  يييل  واق  لهييي  اق رو  ييي  دل ايييلل   

 أ ييييل اهييييوق ر اقط  يييي ا تل  يييي  يييييال  اقيييي    أهيييي  اق ل  ييييل  اق رو  يييي  ةيييي كر    ييييل تل  يييي 

ك  ييي  دت ييي  اق ل  ييي ا ك  ييي  ت  يييلع اق ل  ييي ا اق ل  ييي  تل  ييي  كردسيييالع ال ييي كر    يييل  األه  ييي 

 .وك    ق ق اقط    ا ق ل   دا  اق   لة   اق رةس   

 

 الصحة

 سا يي   لييي  ت  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  ا  سا يييي   آ ادر ا  سا يييي     كييييل ر ا 

 ركييييي ييييي   ليييي  ت  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 

األو    ييييي   األقيييييفواقييييي  حيييييواق   ادييييييو    

اق ييي الدا د  يييا أسلسيييل ألييييرا  دللق ييي  ح يييا 

لييي  ت ييي   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%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
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  :شالل كلي علي بك

 ديييم اق يييال  دييي    ييي   ا  خ   يييلع وسيييو اع  

كيييي  ح يييا  دييييم دييي   ت  يييي   12ق ييي   يييو  

كيييييي  قيييييي   60كييييييو ذ وةييييييواية   و   يييييي  

 صييي ف ييييدالو  و   ييي   ييييال  ك ييي  ق ييي  

د يي   يي   رييلع  رت ييم ودسييرق  ك  يير     يي  

و  ا ييير  يييي   ا د يييي ( کييي  قيييي      ييي  130)

اق صييييييل ف اق    يييييي  ليييييي  ا د يييييي  وق ييييييوم 

 ( م ق   ساوى اق  ر .800اق را   ي  رت م )

 

 شالالت بيخال:

ت ا ييييييير واحييييييي    ييييييي  أت ييييييي  اق وا يييييييم  

اقسييي لح   ليييي  اق ييييرا  وتا  ييييي د ييييالشت ل 

اق يييلد   وت يييل    للرهيييل اقط    ييي  ت  ييي  

كيييييي  قيييييي      يييييي   10هيييييي ال اق ييييييالش  

رليييييييا د  يييييييل  ك صييييييي ف  اوةييييييي و  ق

   اور ق   يالش   ائ   و  للر       .

 

  مصيف شقالوة:

د يييييالشت ل وت يييييا ر اق    ييييي  د صيييييلئ  ل  

و    ا ييييل اق    يييي  ح ييييا اة ييييل تدييييم ق يييي  

  .ت   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/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/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 المدن الرئيسية

ع ييي  يدهييي  يقيع ييي  يتق ييي يقيع ييي  ييهيييدهئ حييي ييييلفينح   يييييدهييي  ينييياي ييية يقع ييي أم ييي

يي ي  يقيع   يسي  يقيع   ي تدهشقيع   يم ن ةو.

 

 البنى التحتية 

نتكييي يمثييي هوينهييي ي  يييبي عيييةينييية  يق يييتقه  يقلي  ييي يقلحيييةودوينييي يمع بيييتينح   يييييدهييي  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

عيييي)ك  ييييقل هق ييييقيج ني هيهيي ي ه  ييينيياي يييميج نعيي  يوك  يي  يي ك ييت ييدينح   ييييدهيي  ي

نةهسيييييق  ةقئ يييييي440ويوقإلدقه ييييدهييي  قيوج نعيييييكتدسييي   (يوقلعيييةدينيييايقليع هيييةيقل  ع ييييي

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)19نييياي)ي ك يييتلييية ه ي

يوقلع ق ديقل   عييله .

ي

 السياحية : األماكن

  مصيف سرسنك :

مي ايسدحيقلبحتيو ع  يدهجييي1046ك يو ب غيقهمت   يي126 بعةي اينة عييقلي   ي عح يي

يدهجيينئ  يي34ل حتقه ي   ي  ت ي

 

  مصيف سوالف :

ي5عيييييةي يييييايقلعي د يييييييو بيق(يكييييي ي دت يييييلينيييييب  166عيييييييقلي  ييييي ي ييييي ) بعيييييةي ييييياينة 

مي ييييياينحييييي  ةيسيييييدحيقلبحيييييتيم ييييي ي  ييييي يقلي ييييي  ي ه ئييييييييييييي ا ي1150كييييي يو تمتييييي ي

ميو ي ييييي تي ك يييييت يقلكهييييي صيو هيهييييي يكهيييييفيقل يييييتديي25هقئعييييييي ة ييييية ي ب يييييغيقهمت  ييييي ي

  .قلث تي يث هقلبة  يقلخويم   ي
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 كهف جارستين

(يقل قعيييي ي ييييديوقدويدهيييي  قيوقلييييخويم كيييية ي عيييي يقلي يييي دهي  ييييية ي ه عييييي)كهييييفي ويي

ع بيييتينييياي عيييةميقلكهييي صيقل يييدي ييي شي  هييي ي ي قليعد يييييقمييييل يييي ه  ايوقلبييي    ايقليييخ ايتقهوق

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

متجييي ي لييي يمييي ه هيقلةوليييييقلي   م يييييقلك هد ييييي  إلدييي  يي لييي يمييي ين ل ييي يوكهيييفيه ن ييي ي يييدي

 لييي يتنيييايقلي ييية  اييييييعةو  يقل قععيييييجعييي  ينتكييي يقليح   يييييوقل يييديمتجييي ي يييديم ه يهييي 

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

       ي

 

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

 نبذة تاريخية

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

 ( ة يا2.212.099ا لغ ع   سك    د ا ا  ا ليي ةيا )

 

 المدن الرئيسية

،  ضععع ل  ععع      ، ا  ضععع ل  ا عععليي ةيارئي عععيا  ععع أ ضعععيااف  د ا عععا  ا عععليي ةيا  ععع  عععع   أت ععع

  ز ر،  ضعععع ل سععععي  اعععع   ،  ضعععع ل يل  ععععا،  ضعععع ل د  عععع ا ،  ضعععع ل ر ةيععععا،  ضعععع ل شعععع ر

 ،  ض ل جي ي م. رد  اخ  ،  ض ل كالر ض ل   ك  ،  ض ل 

 

 البنى التحتية 

 اي ععع   دععع ر  عععي  اععع     ات  راععع عال ععع  تع  ععع   د ا عععا  ا عععليي ةيا  د ا عععا ي   اعععا اععع ا   

  ا ليي ةيا  ا  اا.

 

  التعليمالتربية و

دقيععا   عع لع  اععع      ععئ   د   ئيععا ي ععل  ا خعع    كيعع   عع  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    1968عععع س  تأس ععع  ا عععا   عععليي ةياج  ععععا  ا ع ععع     عععا   15  ك ععع   ععع  

سعع  ج  عععا اعععال   اعع ا    عع  تععع   ا  عع   ج  ععععا دإ تععع  ةقل عع   اععل  رديععع     رةكليداععا  اع ديععا

د رضعععع اا  اععععل    رةكليداععععا د اع ديععععا  ا ععععا تعععع را أاضعععع    1991 ا ععععليي ةيا  ا  اعععع   اععععا 

 ا ععععا تععععع  أ م   ا   عععععا  ك  اكيععععا اععععا  ا ععععليي ةياس تعععع   ا  عععع    2007 اععععا ععععع س   اك  اععععا

 6 اعععع ا     رةكليداععععا ا   ععععع       تعلععععي  ععععع ايا اععععا  اععععع     تقعععع س د ا عععع را  د الغععععا 

 ج  ع     ليا .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 الصحة

(   كعععد اعععدا اعععا جييعععي    ضعععيا 502(    لعععفل  )50 ععع  ) أك ععع ت جععع  اعععا  ايد ا عععا 

   ا   يا   اق ى.

 

 السياحية  األماكن

 :  مصيف سرجنار

كعع  ععع    كععد  د ا ععا  ا ععليي ةيا  تك عع   5ا ععع   صععيف سعع ج  ر 

  اييععع    اععع  ا      ععع ي    ا عععالم  ا  سععععا  ا جععع    كشععع  رايععع  

اعععا  عععئ   ايصعععيف ا ععع   سععع ج  ر  ضععع اا  اعععل عععع     ر سعععي ييا 

 ا عععع     تقعععع ا   اخعععع       سعععع ق  م ا عععع     ك زا   عععع    ععععع   

  ا ي ييا ا    كئاك      اع ب     د   

 

  : بحيرة دوكان

 141   ا عععليي ةياكععع  عععع    ا عععا  71تقعععي  عععئ   ا ديععع   علعععل دعععع   

علعععل  سععع    كععع  ب  ععع  دععع اق  أ ييععع   ععع   ك كععع  كععع  عععع    ا عععا 

 ةلعععععأ   د ععععع   ،ر يعععععا  ايصعععععد اي   كجععععع   كسعععععف .ة ععععع   اعععععد ب 

  يعععع  سعععي يي    كععع  ال   سعععع   اععع اا اساعععع ب  كععع زا    سععع    

عصعععع ا  ا عععع اي   اد جيعععع    اغئ ئيععععا   الععععع  الك عععع ر   اصععععغ ر 

     د     سل الد  ر  .

 

 :  شالالت احمد آوى

كيلععع       اعععل أ صعععل شععع    ا عععليي ةيا  د  اععع   75اقعععي علعععل دعععع  

   اعععع   الدععع     را  ةيععععا  اع  ععع  ةقدععععا  ادععع     عععع  دعععي   اععععع    

ت  عععع  ز  ا صععععف   اي عععع اا   عععع   اععععل  ادعععع     را  ةيععععا   أ ييعععع  

  ععععع  اععععع     ععععع  ى  2000سععععع عا د ا عععععي ر    رتف عععععع  افععععع    م

ا  عع م  العع  قا سععد   ا دعع   اقععي  ايصععيف اععا  سعع  سل ععلا  عع   

  . ك  ك   ا ي ييا اا  اي ا ا أ    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/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/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
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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

 ددد  لا  دددح ي ااددد اكاهاةنددد اتعدددقباسدددح  ةكابة ددد اا100

 ك1961س لااةما

 

 المساحة

ا2ا 137,723ت لغافسةماا   ظة ااابظحهة

 

 (انس ا1.796.557): الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

 سضةلا  قفةة  -

اسضةلا  فل جا -

اسضـةلاري  -

اسضةلامح ثاا -

 سضـةلاانا -

 سضةلا  هة -

 سضةلا   ةئ ا -

 سضةلا  قط ا -
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 األنشطة الرئيسية 

 از  ااا  ظ  با

 اتقبياا   ةشياا

    اإنتةجا  ت

 ادنةااا أل  حةا

 ادنةااا م  ن ا

 ادنةااا  سيق فيك

 ادنةااا  لجةج

 

  المحافظة اقتصاد عن لمحة

)   ددن  ااا  تد ا  نداا  ددت ق ج ةابمدق افن  يداتتد  قا د اافظة ادداا من دة اا   ةفدة ا   ددنةايا

   فت ح(اهثقه  ا  غدةزا  م يعد اه  دنفثافثدلام دلاعدةزا)اندةز(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   ل ااا يهاابظحهةا)ا

 ا ت دح قاا يدةاأاثدقهج ةافنةفاانفمياا  افظة ااا من ة اهرد ابظةجداا  د اا ليدة ا  تن(دةبا

تق ليدد قاسددحمافنعددلافدداا  غددةزا  م يعدد اا53   ددل ااهجددحه قا مست ددةة ااهتضدد ا من ددة انظدد ا

تق ليد قاسدحمافنعدلافدااا53  ثقه  ا   عحنياا  عح حةااة د رلاهتضد ا من دة انظد ااإ  ابةإلضة ا

  ثدقه  ا   عحنيداا  عح دحةااة د رلاه  ف  دفة اه  ظح دحاه  ي   نيد مااإ د ابةإلضة ا  غةزا  م يع ا

ه  ن ق  اه  فضاكاها  كاهج ةا      ةا   ةئياا  ت اتت ثلا  ان دقا  فدق  ا  د  ا  دق ا  سدة اا

اأ بعددا   ندد با  (ددقس ا دد ا   ظة اددا,ا ضدد ااددااهجدد ةااإ دد (افدداا  (دد ةغا  غقبدد اادد ا450)

بظيددقةا  ثقثددة اهبظيددقةاا–ابظيددقةا ددحامح ثدداا– ظ ةنيدداافسددمظة افةئيددااا يددقةاردد ابظيددق  ا) 

ا(ك  قز زة

احةافاا   ظق لا  غقبياااأفةااها  كاهج ةافنةفاا ل يةقا     ياا   ة ظاا لس  ا  ل  ا ا  ا

اههج ةا  تقباا     اا   ة ظاا لل  ااك

 

 البنى التحتية

فداا  عةدد اابغدح ةاهتنت د ا د افنم داافندةج اااسةةفداة  افظة ااا من ة ا دناامح دحاه مدحت جحا

هتسدت حمارد قا  سدناا ن دلا   ضدةئ اه   سدة ق ااكااااد (ا,ا522انةشة 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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 ة اداا من دة اه  لدغاط  دها  مق ا  قئيسياا  افظاأط 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 ااانةشة 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 اكاا  ظحهةاف ا    لناا  عقبيا ا(اال اا160فنف ااقاقا)ا–طق قاا  ن يلا

    لنداا  عقبيدااا– د   ةاا–   ةشد يااا أل ةنيدافظة ااا من ة ا  ةامدحهةافد اث ثدااةهغا    لنداا

ا  سع ة ااك

ا(افنة  امحهة ااار :4ت جحا ي ةا)

ا   ةش يااكا أل ةنيافنف اطق  يلاف ا    لناا -

افنف ا  تنفاف ا    ةاك -

افنف ا   ةئ اف ا    ةاك -

ا  سع ة ااكاافنف ااقاقاف ا    لناا  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  نليددة 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(دددنل ابعدددحابندددةلاا مددددمنةايا

 ةفق لاألعق اا  ق اه  سيمقةاال افيةقا  ح

 يضدددددةنة ان دددددق اةجلدددددااه  فدددددق  كا  نددددداا

  ي ةافاابغح ةاا قا  فل جااه  قفدةة ا    د غ

ا.أهافاا ةفق لكا

ا

 

ر اا ة ةاااافدن ف ا: الحبانية بحيرة

   نددد بافددداافح نددداا  قفدددةة ااإ ددد   ددد ا

فليدددة افتدددقافنعدددلاا3,3 غدددقاا دددلقا

ن ددقااإ دد فليددة افتددقافنعددلاا2,7اهإاددةةة

  فدق  ا دد اف  دد ا   ددي  ةاه ددت ا  ددتظن ا

 دددد اردددد  ا   (ددددقهاااددددااطق ددددقا ددددحةا

ب ظيدقةااا  قفةة اهتت لابظيدقةا  ظ ةنيدا

  دددددقز زةاجن بدددددةكاادددددااطق دددددقاجدددددحهغا

ا26بظيدقةا  دقز زةا  تد اتتسد ا  دلقااإ د  ةنيدااهت قبا   يةقا  ل ئحةااااطةساا لقابظيقةا  ظ

 .ال ار قا   ظيقةافح ناا يةميااهأن(أ فلية افتقافنعلكا
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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

طيمطق ععع ا  عععم ا عععءاااطيشةخحععع اافا  ععع اسط عععراطيتةر  أععع اطآلاعععةرا  ساعععة،اسفعععكافمق عععةداطاء عععةدا

 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

 ق ة اطيكمدا

اق ة اطي  سةنأ ا

      ق ة اطيظ ا

   هق ة ا ار

 ق ة اطي      ا

اق ة اطيحم ءةا

 

 الرئيسية االنشطة

اطي رطا 

اتء أ اطيسة أ 

اط ت ءطجاطي  راطي ةم

اطيس  ماطيظاسد ا

  

 المحافظة اقتصاد عن لمحة

تتسأععع افظة وععع اسط عععرا كمناعععةاه أععع ا سمطرد عععةاطيس انأععع ا  ععع ااعععكافمطرد عععةاطيا.أ أععع اط ا

ا(ه م ععاا أاععةاط تأععةي ان اعع اك.أععءافتسثععبا عع ا  قععباطأل ععا ا عع انة أعع اطأل ععءطراس قععبا ععار

طيسعععمطداا يعععيسط تأعععةي افعععكاطيدعععة اطيا.أ ععع اطيسعععءت.را كسأعععةداطو تأعععةي اطي  اععع ا ةإلفعععة  ا

كسععععةاا،طي.ععععمرلاسطياععععة ما،اطيجعععع ،افثععععباطو ععععس  اطإلنشععععة أ طألسيأعععع اطأل ة ععععأ ايةحعععع ةاةدا

طي عععةي ايس تةعععااطيسظةدعععأبااس نتة اعععةتستعععة اطيسظة وععع ا عععم ءةاطورطفععع اطيحعععةيظ اية رطاععع ا

شععع أءاسطيعععمرةاس  عععءةاطيشعععسلاسطيقاعععكاس دععع ة افت ماععع افعععكاسطياطإل 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 عععمداا٣٢٧ يععيا  م اععةا اععمدا

اايناءاطيك داطيسم س اسف  سقاطيسأةهاطيجم أ 

 

  

 سد الكوت
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اطيسظةدععععأباية رطاعععع اطيحععععةيظ اطي رطاأعععع اطيس ععععةي افععععكاطيسظة وعععع ات ععععا الزراعاااا   القطااااا 

اياطيشة اسكميكاسطيقاكاسطيمرةاسطيش أءاطيقسحافثباطو تءطتأجأ 

اسطقتحععععةداطيععععمي  اي قتحععععةداك.أععععءةاط سأعععع ا طداطيظأمطنأعععع اطيثععععءسةات ععععا   الحيوانيااااة الثااااروة

ا ةنتععععةجاطيسظة وعععع استشععععتاءاطيحعععع ةا ااععععة يةقاطوسيأعععع 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 عععاةايكعععبااسطيافأدعععةا٣٣٠افقعععاطر ةا اةقععع اتميأا ععع اس عععاطداطر عععحاست عععهادسنعععه

اسطييافأدةا٦١٠اف اسةاكباطنتةجا .ةغاطفة أتأكاس اتأكااك

  التحتية البنى

 الكهربا  

ت عععععاافظاععععع اطي  أا ععععع افعععععكاطيسشعععععةر حا

طيكاء ة أعععع اطيك.أععععءةا عععع اطيعععع. دا أعععع ا

دسنسعععععععة،اا٦5٠تستعععععععاااةعععععععياف عععععععة  ا

س ععععاطداتميأا عععع ا ر  ععععةات ععععها عععع اس

س عععاةافأدعععةسطيايكعععباا٣٣٠ اةقععع اف اعععةا

طنتععععةجاكععععباا.ةععععغ اطفععععة أتأكاسس ععععاتأك

افأدةسطيي٦١٠اف 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 تاط أ اس 

 

  



9201الخارطة االستثمارية للعراق        

  
 

79 

      

 الصحة

افؤ  عععع ادععععظأ (ا٤٧س اس  ةأعععع (اف تشعععع أةدا ععععأكا كمفأعععع ا١٠تظتععععم اطيسظة وعععع ااةععععيا 

اي(ااأةدةاي.أ اس  .أ ٣٣س 

 والمواصالت الطرق

تم عععععاا ععععع افظة وععععع اسط عععععرا ععععع.ك ايعععععءاار أ عععععأ اتعععععء راطيسظة وععععع ا ةي ةدعععععس ا دعععععاطدا

يء ععع ار أ ععع ا عععء راا يعععي ة عععب(ا ةإلفعععة  ااا،فأ عععةقااا،ا   اقعععةراطألخعععء س ةيسظة وعععةدا

ااكايء  اف  ما ارةاطيظاسد ياطإل ءطنأ طيسظة و ا ةيظاسدا

 

 السياحية األماكن

طيتععع اتستةعععكاطيسظة وععع اطي ا عععاافعععكاطيس عععةي اطألاء ععع اسطيتةر  أععع ا  ععع ااعععكاطيسععع طرطداطيا  أععع ا

ااةيااسمماطيسظة و ياتتم  

 

تقععععحاطيسا  عععع ا  ععععم ا ععععءااا-  التاريخيااااة واسااااط مدينااااة

 جء ععع اا٨٣سط عععراسطقاتعععةر ئا نشعععة اةا  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

ست.ةععععغاطيس ععععة  اطيكةأعععع اية ععععء حا ةيأععععةداا اةأعععع اطي عععع م(

اشعععءةاطو افتعععءافء عععحاس  عععاافحعععارا عععم ايكثعععءافعععكا

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  جتاااا االماااا  مرقاااد

كععهااععكافءكعع اطيسظة وعع اس  ععاافحععارا ععم ايكثأععءاا١٠٠  ععسةدافظة وعع اسط ععر(ااةععيا  ععاا

افكاطي سطرافسةا  شراطيظءك اطي أة أ ي

اطيسقعععةمااةعععياطياء ععع ا عععأكاطي  سةنأععع اسا طيكعععمدا(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 

 قضاء الحية  -

 قضاء الهاشمية  -

 قضاء المحاويل  -

 قضاء الم يب -

 

  االنشطة الرئيسية

 الصناعة -

 المن وجا   -

 تربية الماشية  -

 الحبوب -

 التمور  -

 ال ياحة -

 

 مسلة حمورابي

 اسد بابل
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 عن اقتصاد المحافظةة لمح

حياااث تشاااكل م ااااحة اارا اااي الر ي اااية فاااي المحافظاااة  األنشااا ة أ ااا تاتبااار الزراعاااة مااا  

 % 15مااا  الم ااااحة الكيياااة وتشاااكل كمياااة الميااااا الواصاااية لهاااا  %70الصاااالحة ليزراعاااة 

منهاااا الشاااركة  ةلمسااااا  صاااناعي أخااار  أنشااا ة, كاااحلا فاااان  نالاااا مااا  ميااااا نهااار ال ااارا  

 خ ياكااال الحاااافب  وتسمااا تنااات التاااي  اإلةاااكندريةفاااي والماااادا  لصاااناعة ال ااايارا  الااماااة 

 –)ماماااال ن ااااي  الحيااااة  إلاااا  باإل ااااافةالمركبااااا  و نااااا  الاديااااد ماااا  الشااااركا  الااميااااة  

مامااااال  –  ةااااامنت ال ااااادامامااااال  –مامااااال النشاااااا والدك اااااتري   –شاااااركة ال ااااارا  الااماااااة 

 المحاق  النبيح ( .

 

 البنى التحتية 

المحافظااة تاااخ مباشاار  إلاا  السنااوب ماا  بياادا  وبالتااالي فهااي مرتب ااة باااد  ياار  متوجهااة 

نحااااو الااصاااامة ومناااااي  أخاااار  ماااا  الااااارا  و نااااا  ياااار  مباشاااار ياااارب  مدينااااة الحيااااة 

المااارور ال اااريخ  بمحافظاااا  كااارببء والنسااان والديوانياااة و واةااا  وي تااار  المحافظاااة خااا 

 بيدا . –بصر  

 

 التربية والتعليم 

الكيياااة  إلااا  إ اااافةال ضاااراء الااةااا  فاااي محافظاااة بابااال جااااماتي  جامااااة بابااال وجامااااة 

مدرةاااة ابتدا ياااة  881مااا   وأكدااار األ يياااةالتانياااة والماهاااد ال ناااي والادياااد مااا  السامااااا  

 إعااااادا مدرةااااة ثانوياااااة وخم ااااة ماا اااااد  383مااااا   وأكدااااار 46 ااااا   رياااااا  اايعااااد  و

 مايمي  والاديد م  الماا د المهنية  .

 

 الصحة

 ( مركز111ياارب ) م تش يا  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 

ةااايما بااااد اكبااار أعسوباااة الااااال  الاااادي  وا وأصااابحت

خاااح  ات ااااه لهاااا عيااا  ياااد المياااا الباااابيي المشاااهور نباااو

 . ( حتااااااا  صاااااااار  عن  ااااااا وان  562-605نصااااااار)

ا, ت اااام  بااااب  باباااال حضااااار  وا ر الرافاااادي  جمياهاااا

 .م  عسا ب الدنيا ال بختاتبر أةوار ا وجنا نها الماياة كانت , )بابيونيا (

 

كاااا  , وبرجهااااا الماااادر   15السنااااوب ماااا  الحيااااة بز اااااء  إلاااا تاااااخ مدينااااة الباااار   الباااار  

عبمااة شااا اة فااي ال ريااا  مااابي  الحيااة والك اال واةااامها الحااالي )الباار ( تحرياان ألةااامها 

الباااابيي الاااادي  ابورةاااياا و اااي صاااحي ة ةاااومرية مانا اااا اةاااين البحااارا أو قااارن البحااارا 

كونهاااا كاناااات تاااااخ عياااا  حافااااة غاااادير أو 

 بحير  .

 

عياا  م ااافة  اآلثااارتاااخ  ااحا  ثااار كااي  ا

كااا  شااار  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 :

 قضن خكب ي  -

 قضن خر  خ  بخ -

 قضن خ  حي    خ -

 قضن خ  حبخ -

 قضن خ  ب  ي خ -

 قضن خ ضن ضب -

 قضن خطريبيج -

 

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 

 

 

 ضريح االمام الحسين )عليه السالم(

)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   عن عخخ، ألثبي  خم  وهر

  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 

    ءيالنجد -

    ءيالك  خي -

    ءيالًن ذ لي -

    ءياو ي تمً -

 

 

 

)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

 فففةدينة  فففخياولةا مفففخيزي(616  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 اييالًنفف ذ ليزاللفف ي فف نيل فف يشفف ني ومففًي فف ياللفف   ميالعًوفف ي فف ي  ففًينفف 

ش خ ففففخيةحفففف  ًيأحففففةاصياللفففف   ميزة 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

 ررر فعررر فن ع صررر  فةاررر ناف  هةررر رفوتعررر فثررر ن فن بررراف270ن  ة صررر  فن رفنع ررر فوتترررافعلررر فةعررر ف

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

ظرررر فظسرررر   فن عررررانبفف%ف12قفوت  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

فظ فن  س   فن ةل  ف ل ة ال ف.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  ا رقاض  فن س  و ف -

 اض  فن اظ   ف -

 اض  فن دضاف -

 اض  فن سل    -

 اض  فن هف   ف -

 

ف

 األنشطة الرئيسية 

 ن رفنع ف 

 ن  ررررررررررر  ع فو  صررررررررررر فن سررررررررررر   ف

 ون ط ةهبفون      فن ةهنةاقت  

 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 ن  ررررر  ع ف  ررررر فا  ررررر فظررررر فن  رررررهنافن دررررر  فن  ترررررهاا فوف   ررررر فن ةلرررررر فنسرررررتدان  ف

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

 فن  هنسررةهفعلرر فننضررر   فظهاررافن هف رر  فن تررر فقد فن رر فن ترران فن عررر    فوارر ف  ررل فظهناترررف

 ففظ  فنعط ف ل هاافأص   فوس ع فع     فوس     ف.ف

 

 

 

 

 بحيرة ساوه

 مدينة اكد االثرية

 بحيرة ساوة

 مدينة اكد االثرية
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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 -

ظررراوففن دررركفن سرررتانت   ف  تررر فن اررر  فظررر فظة الررر فن ب رررا فعبرررافظة الررر فن    ررر ف -

 ظا رفن ع ص  فةا ناف.ففإ  

 

 التربية والتعليم :

فقررر  فعررر افوفقفظ فسررر فنةت ن  ررر 496ون ررر  فو ته ررر فاررر فظة الررر فن    ررر ف  ظعررر ف

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  

ظة الرر فن    رر ف  ررهىفن عررانبفصرر فةة ررا فظالترر فرن فظرر  فظرر   فتتررافارر ف :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

فقع  فألتفنرسحفع  ف سا ف ساع فت لخفن   ا فن ةلس  فن  ه ها فة     .

 

 المدينة السياحية التاريخية : 

 ظهاافظ ق  فن هف   فن ت فقد 

ف

 

 مدينة اكد االثرية
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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 8 507  تباغ ظستىة  امات اة باحي المساحة : 

 

 ( نسمة1.311.699) الح    تم  امات اة ظت يات ويباغ :  الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

 قضت   احيو نية ) امط  ( -

 قضت   ادتظية  -

 قضت  الألك  -

 قضت   اام ا -

 غمتس نتىية -
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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(

 امت ية تطبية  

   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 اك عـــ   ـــ ك  اعـــط ق  اطئيســـإ ظـــم  ادـــمت  

 500ظي ــــت ي ع ي تاشــــة بطتقــــة  300ظاطــــتا ا وايــــح  اطتقــــة  ا هطبتئيــــة   نــــيم ظنهــــت بطتقــــة 

ظنهـــت  ادـــط ة يظطـــت   احيو نيـــة  اـــحياإ يهنـــتك  اعحيـــح ظـــم  ادـــط تا  ا ـــنتالية  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  

 عبـــــإ الــــــتي ( ظط ـــــ 73ظــــــم ) 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: 

 ( ن  ا2.132.149)   ا     لغ ع د م ان    حافظا ما :الكثافة السكانية

 

 المدن الرئيسية 

  ضاء   عاو  ا )    كز( -

  ضاء    فاع   -

  ضاء   شط ة  -

  ضاء م     ش  خ -

  ضاء   ج ا ش -

  ضاء   غ  ف -

 

  

 مدينة الزقورة االثرية
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 الرئيسية  األنشطة

   ز  عا  -

   صعاعا )  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 ومصيييف  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 ع د   ل  ح ث    جاو ة  ألخ  

       ه    و      ص ة- قغ  د ط  ق -

       -  عاو  ا ط  ق -

       ن ا -   فاع   –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    ص 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    فييياع  وهعييياك مييا

م ل يييي ن  إعيييي  دم اهيييي   7( م  مييييا ثان  ييييا و555)و (40)  يييياض   طفييييا   عيييي د  ق     ييييا و

 و       من     اه  و      س    عع ا.

 

 الصحة:

  ( م كز ط   عا .138( م  شف  مه ول د) 11ف عا )

  

 القيثارة االثرية
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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 

  ضاء ىنوماوت  ىنم كز( -

  ضاء ىنم معن  -

  ىنن  ح ضاء د ح  -

  ضاء   و  صانح -

  ضاء ىنك حء -

  ضاء ىنمت  -
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 الرئيسية األنشطة

  ىنقري 

   ىنزوىد 

     ىنما       

    ىن قاداا ىنزوىد 

 ىنسك   إن اج 

 ىنعول إن اج  

 

 التربية والتعليم :

ويييياال ىالقريييا   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  
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 محافظة البصرة 

  نبذة تاريخية

البصررررالث ألرررردثنةبرررراثراق رررر ث رررر ثال رررراا ثررررر ث

وت تبرررراثاأاررررق ثال رررراا ثحيرررردثاررررا ثال رررر أ ث

،ثوري ررررأعثال رررراا ثالطحيرررراثالق ررررر ثاالقتصررررأ ق 

الرررررريثالـليـــــــــــــــــــررررررـفثال ا رررررر ثور  رررررر  ث

للبصرررررررررالثثالبحــــــــــــــرررررررررـاـثالا ي ــرررررررررـ ،

سرررررقي ث كرررررأثو ةرررررا ثثنخرررررا ةثيرررررالثثنسرررررقأع

 أل اقررراثرررر ثال تررراثو  ررراث  أ كرررأثسرررقي ث  سرررقأعث

ال رررررراا ث،ثخلاررررررر ثال ررررررا ،ثثنمةثيررررررالثر كررررررأث

البصرررررالثال اقررررري،ثالبصرررررالثاللا رررررال،ث  ررررراث

ثال اا ثالبأسمث،ثال يحأع،ثقب ثال لم.

ث

 الموقع 

اليثالض  ثال ا ي ثلشطثال ا ثو طثالق باثالقأ  ثال ـثقت ط ثر ثتقعث  ثنقصيثج ط ثال اا ث

ةمثشقألثراق  ثال أو،ثتب اثرحأ ا ثالبصالثث110التقأعثركاـث جل ثوال اا ث  ثالقار ثاليث  اث

ةمثا ثراق  ث  اا ،ثلكأثحاو ث ولي ثرعثة ثر ثث545ةيلطرتااثا ثالـليفثال ا  ثوثث55قاا  ثالـث

ثال  ط ثال ا ي  ثالقحلي ثالققل   ثوالحاو  ثشاقأً، ثاإلسالري  ثإقاا  ثوجقكطرق  ثوال طق ثج ط أً  ق 

ثورحأ ا ثالقث يثغا أً.ث لقحأ ا ثالبصالثتشتاكثرعثة ثر ثرحأ ات ث ـثقأرثوري أ ثشقأالً،

ثوت تباثالبصالثري أعثال اا ثاألوحاثور    ثالبحاـثالا ي  .

شاقي ثر ثال اا ثولك اثالقطقعثن ا ث  ثج  ثنرأثرطق كأثالج اا  ث ك ثتقعث  ثاللاوق ثالج ط ي ثال

ثالقحأ ا ثضق ثاالرتاا ثالصحااوـثال بياث  ثقأرت ثآسيأثون اققيأثو ألتأل ثسيأ لثالق أخثالجأف.ث

والبصالث  ثرطق كأثالج اا  ث  اثتاتبطثرعث قي ثرحأ اأ ثال اا ث  ا ثر بالثتتبأق ثنططالكأث

ثح اثالقا ثوالب اثا كأ.

 

ث2ةم070.19تبلغثر أح ثالقحأ ا ث حاو ثثالمساحة:

 

 (ثثر ق 2.972.162رأثققأر ثث)ث:  الكثافة السكانية
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 المدن الرئيسية :

ثقضأعثالبصالث)القاةل( -

ثقضأعثالقار ث -

ثقضأعثالل ياث -

ثثشطثال ا قضأعث -

 قضأعثن طثالـصيا -

 قضأعثال أو -

 قضأعثالقاق   -

 

 األنشطة الرئيسية :

 ثال  طثوال أز

 ثوال  كثالحاقاالشح ثالبحاـث

 ثاللراا ث

 ثالص أاأ ثال  ا ي ث

  الص أاأ ثالثقيل ثرث ثالحاقاثوالصلاثواألسقالثوالبتاوةيقيأوقأ 

 رصأ اثاألسقأك 

 

 المحافظة اقتصادعن لمحة 

ت تبرررراث رررر  ثالقحأ ارررر ثررررر ثالقحأ اررررأ ثث

 ررر ثال ررراا ث كررر ثتلخررراث حقرررطلثث القكقررر

الررر  طثال  يررر ثور كرررأثحقررر ثالاريلررر ثوحقرررطلث

الشررررر يب ثوحقررررر ثغرررررا ثالقارررررر ثوحقرررررطلث

رج رررط ،ثو ح ررررمثرطق كرررأثحيرررردثتقرررعث رررر ث

سرررركطلثوا ـثالاا رررراق ث  ركررررأثت تبرررراثررررر ث

القااةررررررررلثالا ي رررررررري ثللراارررررررر ثالرررررررراز،ث

رضثرتبأق ررر ثالشررر يا،ثالح  ررر ،ثالررراخ ،ثةقرررأثتشرررتكاث تا يررر ثالقأشررري ،ثوتقرررعثالقحأ اررر ثالررريثن

رررر ثالقحأ ارررأ ثال ررريأحي ثطبقرررأًثثنقضرررأالتضرررأرقيث ررري ثسرررك ثو ضرررأ ثوارررحااع.ثوت تبررراث

ث ق ي .ثونضاح لقأثتحتطقهثر ثآ أرث
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 البنى التحتية 

ثرلتقيث ث  لك ثو   ثال قيق ثالقي أع ث ضق كأ ثال ت  ثال اا  ثرطارئ ثة  ثتضم ثالبصال رحأ ا 

ثو   ثال اا  ثر  ثالج ط   ثالجلع ث   ثالا ي ي  ث ي ثالقطااال  ثر ييثقا ط ثساقع ثطاقق أك

ث ثثاألر ري الققل   ثالحاو  ثر  ثقبان ثوال اا  ثة لكثثاألر ري الكأشقي  ثالبصال ث قحأ ا  وق تك 

تاتبطثالقحأ ا ث اول ثال طق ثر ثخاللثر باثا طا ثالحاو ـثو طثر   ثتجأرـثور ي  ث  اث

ثوجط ثر أرثالبصالثالاول .ثإليث أإلضأ  

 

 التربية والتعليم :

ثو) ثالبصال ثجأر   ث   ثواحال ثجأر   ث يكأ ث1198البصال ثا تاا ي  ثرارس  رقأضثث(88)و(

الق لقي ثوال اقاثر ثالق أ اثوالقاارسثثإلااا (ثر كاث14(ثرارس ث أرطق ثو)632و)ثثاألط أل

ثالقك ي .

ث

 الصحة :

ث(ثراةلثطب ثاأم.ث121(ثر تش يثرعثوجط )ث19 يكأث)

ث

 االماكن السياحية

 

 جزيرة السندباد 

ت اث   ثالجلقالثر ثالق أطقثال يأحي ثالاا   ث

ثرقأ  ث ثال ا  ثشط ثوسط ثوتقع ثالبصال   

  ا ثشطثال ا ث  ثالق ق ثوتاتبطث ض ت ث

 . الشطث ج اثال  ا أ 

ثجقيل ث  ث  أ طرا  ثرلق   ثواس   ثحاا ق  يكأ

ثةأزق طث ثر كأ ثاللا ا ثلااح  ثر شأ  و يكأ

ث أإلضأ  ،ث  اثلإلقأر سيأح ثو ورثسيأحي ث

ثالجلقالثثيإل ثقا  ثالااس  ثال أ م ال  ا 

 .  ثال افثالج ط  ثر ثالجلقالثنرش  وال أزق طثالطاس  ثالت ث
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ثاألس طرـالشقألثر ثالبصالثتقعثراق  ثالقار ثالق أ ثثإليةمث74واليث  اثث :مدينة القرنة 

ث  ثشطثال ا ثوحيدثت ثاثالقلارع ثلشجالثا مثوج  ثاا ثحيدثقلتق ث جل ثوال اا ثليصبأ

 .و  أتي ثال ـي ثخأا 

ث

الج ط ثر ثالبصالثو  ثثإليةمثث26تقعث   ثالقاق  ثاليثشطثال ا ثاليث  اثثالخصيب: أبو 

 ارثشأةاثال يأ ثوراةلثغأ أ ثال ـي ثالت ثتقتأزث ق أظا أثث راق  ثالشأااثال بياثالقاحطم

ثالجقيل ثال أ رلثالقثي ث.

 

 



 

 | Confidential 
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 المناطق االستثمارية في العراق

 المناطق االستثمارية في العراق  

بددت ا هيئة ددو هية لةددو ير ددنامجا ب  ج  ددج  

العتهد آيةو و ظجم   شدج  هيملدج ا هال دنامجا و 

/ دجباج   د  9  نلجده هيى  ص هيمدجد    هيكب ى

 .هيماتل 2006يسلو  13 نامجا اق  قج ةن هال

فقت قج ت هيئة و هية لةو ير نامجا بصةجغو 

  ددن هجة ةو ينملددج ا هال ددنامجا و فدد  هيادد ه  

بجينادددجون  دددم ب  دددج ر هال دددنامجا فددد  هيشددد   

هالو ددددم و ددددمجل  ف  قةددددج يملظمددددو هيناددددجون 

 جحت ت هيش و  وهالوضجع هين  جحقا جتوى هال نامجا ف  هذه هيملج ا . وهالقنصجدي وهينلمةو 

 وهي: الكبرىواالن بصدد استكمال المتطلبات لتنفيذ عدد من المناطق االستثمارية 

 ةلدج  هيادجو هيكبةد  بمسدج و /  لطقدو  المنطقة االستتثمارية فتي مفاف تة البصتر  -

  مدم ينبن و ةمةجو دجا ةمةجو دو  هكنجا جخنص هذه هيملطقدو بجيصدلجعجا هيبن و  2400

   . صاج  جك    هيلام و حطو  ئ بج  بجالضجفو هيى 

 6000 طة  بمسج و جصل هيى قو ط/  ل المنطقة االستثمارية في مفاف ة بابل -

دو   و نخصصو بجيصلجعجا هيئلت ةو هياقةنو وهيمنة طو وجندةف  فد  هيمةقدم هيات دت  د  

 .هالبلةو وهيخت جا

و نخصصددو قدد ا هيمطددجا هيددتوي   االستتتثمارية فتتي مفاف تتة ب تتداد  المنطقتتة  -

بجينكلةيةجةج هيمنقت و  ق  و ذ ةدو  ي مةدم هيااجيةدجا وجكلةيةجةدج هيمانة دجا هيانمةدو  لئدج 

وهال شدددطو هالجنمجعةدددو وقجعدددجا يرجنمجعدددجا ودواها  نخصصدددو و دددة  هيكن و ددد  

 .جا و و   ز ينطة   هيمئجاها وه شج  قجعجا ينش  جا هال نام

 بة   حجفظن  هيل د  هال د    المنطقة االستثمارية في منطقة الفرات االوسط -

 نخصصو بجيصلجعجا هيزاهعةدو  جاليبدجن و شدنقججئج  و حجفظو   بر  هيمقت و 

 .وجاب و هياةه ه وهيخض  وهينحةم وهيصلجعجا هيغذهئةو 

 ةقددم هيمقندد ا ه ددج فدد   ةقددم  دد  و  المنطقتتة االستتتثمارية فتتي مفاف تتة  ينتت ى -

هيكلتي  و  ةقم  د  ه جدجب  بد   ةدجن و نخصصدو فد   دلجعجا هلت دةو دقةقدو وه ندج  

 . اتها و لظة جا  نكج نو هلت ةو يمشجا م  نة طو و غة   
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 دةج     نادتد  /  خدة  هياد ه  هي ت دت المنطقة االستثمارية فتي مفاف تة ديتال  -

 .هالغ هض 

/ يصددلجعو هيمددةهد هال شددجئةو و اج ددل  ي مفاف تتة اال بتتارالمنطقتتة االستتتثمارية فتت -

 هيزجج  .

 

 ان اهمية اقامة المناطق االستثمارية في العراق تاتي من خالل:  -أ

 وينكلةيةجةج  نقت و .جمال ه طرقو  قةقةو يامل هيش  جا هالجلبةو ف  هيا ه   -

هيضددةهبم هيندد  ف ضددنئج جددةف  ه كج ةددو ه بدد  يم هقبددو هينددزهم هيشدد  جا هياج نددو فةئددج بكددل  -

هيقةه ة  هيا هقةو  ش و  هيبة و وه ظمو هيامل وغة  ذيك    خرل هالدها  هيمسؤويو ع  

 هيملطقو هال نامجا و  ةه   ج ت ع هقةو بحنو هم  م    ك هجلب .

خنا ج ماجا هقنصجد و جت ت  جنمنم ببلةو جحنةو  نطةا   سنقنو هيدى  دت  بةد  عد  هيبلدى  -

 جيةج ف  هيمدتن وذيدك يكة ئدج  نئجيكدو وضداةاو هي دتوى فضدر عد  هن  هينحنةو هيمةجةد 

هيمشجا م هي ت ت  ف  هعنمجدهج عنى باض هيخت جا هيمةجةد   جيةج  نؤدي هيدى هضداج  

جنك هيخت جا  جيطجقو هيكئ بجئةو وبجينجي  فجن هيملج ا هال دنامجا و جمادل بة دو ه اد  جدذبج 

 ينةهف  هيخت جا وهيبلى هينحنةو فةئج.

جقنةل هالج ه ها هيبة وق ه ةدو وهيد وجة  فضدر عد  ج دجوا هيندجخ  هيحج دل فد  بادض  -

هيئة دددجا  نة دددو جدددجخ  هيمةهفقدددجا هيقطجعةدددو وعدددتم وضدددةا هيصدددر ةجا بدددة  بادددض 

 هيمؤ سجا.

هن جطبةا هذه هيلمةذ   ةقنل بقتا  بة  هالعنمجد عنى جخصةصجا هيمةها دو هال دنامجا و  -

يى هيقطدجع هيخدجس  دةه   دجن  حنةدج هم هجلبةدج هقج دو هدذه القج و هذه هيملج ا  ةد   دةنة

 هيملج ا.

هن هيا ه   نبلى  ئر هالقنصجد هيح  وبجينجي  فجن فسح هيم جل يمبدجداها هيقطدجع هيخدجس  -

 هة هينةجه هيذي  لبغ  جش ةاه ف  هيةقت هيحجض .هية ل  وهالجلب  

 مزايا  ا شاء المناطق االستثمارية  : -ب

 . يئج وهيمنة طو دهخل  كجن  حتد وجحقةا  مة    م هيكبة  جش ةم قةجم هيصلجعجا  .1

جة ةم وا جد  فد س هيامدل وبجيندجي  جقنةدل هيبطجيدو وجدتا ا هيمدةهاد هيبشد  و  وافدم  .2

  اج جئج.

فةمددج بددة   لن ددجا هيمصددج م هيمقج ددو فدد  هيمت لددو  ددم خنددا هيقددتا  هينلجفسددةو وجلمةنئددج  .3

 .بة  هيبضجئم هيمسنةاد  هيممجثنو    جئو  خ ى باضئج    جئو وبةلئج و
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 هينكلةيةجةجا هيحت او . وجة ة   قل وه نختهم .4

 ددلح هيمشددجا م هيتهخنددو فدد  هددذه هيملددج ا  ه نةددجاها وفقددج يقددج ةن هال ددنامجا و ظددجم  .5

 هيملج ا هال نامجا و هال لو هيذي جامل هيئة و عنى ه  جاه وفقج ينط   هينش  اةو .

 هل هيمحنةو وجذا اؤوس هال ةهل هالجلبةو.جلمةو اؤوس هال ة .6

 جحقةا هين هبم بة  هيقطجعجا هيمخنناو . .7

 جقنةل جكجية  ه شج  هيمشجا م وجشغةنئج و ةج نئج وجطة  هج. .8

 

 دور المناطق االستثمارية في التنمية االقتصادية والفضرية : -ج

  نمال بمج  ن  :جناا هذه هيملج ا دواه"  ئمج" ف  هينلمةو هألقنصجد و وهيحض  و 

جخاةد  هيضدغم عندى  د     مدج  دؤدي هيدى فد  هيمدتن هيكبةد   يكاجفو هيسكج ةوجخاة  ه .1

 هيمةه را وهيسك  وهيطجقو .

 مج و هيملج ا هيسكلةو  د   ضدجا هينندةب وبجيندجي  جرفد  هيندجثة  هيلدججر عد   خنادجا  .2

 هيصلجعو عنى هيبة و .

 نطددةا   دد  هيلددةه   هياقجفةددو وهألجنمجعةددو وخج ددو  فدد  حتهب  لددج ا جت ددت  و ددنه .3

هألقضددةو وهيلددةه   هيندد  جقددجم فةئددج هيملددج ا هال ددنامجا و عددرو  عنددى قةج ئددج ب فددم 

 .هيمسنةى هيماج   ألبلجئئج وافم هيقجعت  هألقنصجد و وهأل نججةو وهيةظةاةو 

 جةفة  هيخت جا هيخج و يناج نة  ف  هذه هيملج ا وبماتالا  لج بو. .4

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

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

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

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

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

           اإلسكانقطاع  -

           

http://www.Imariskan.gov.iq 

 http://www.Moch.gov.iq 

 قطاع النقــــــــــــــل               -

      

http://www.Motrans.gov.iq 

http://www.Motransport.gov.iq 

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

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

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

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

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

 http://www.Zeraa.gov.iq    قطاع الــــــزراعة -
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 قطاع النفط والغاز .1

يمتلكككل راقكككترا رتتكبيكككبن   ككككت   ككك  

راككككوال اراوككككبح امككككم ارتكككك   كككك  رام ككككب   

رامرعككك    ككك   كككمر   رانكككك  ا ت م بن   ككك  

راقككككبات راتكككك  ي  ككككةرب ككككككت   ككككم     كككك   

 ككككك  اللكككككا ري كككككت مب رن    ككككككت  قككككك  ع كككككم 

 . سككككك ر راوكككككتات اراق م كككككبن ريالت كككككب يا

راكككوال ي   ت كككت علككك   ا    ككك   أممككككا إن

راكك ا   إاكك  ومكككا راقككترا اا كك  يتقكك    اككل 

يلق كككل علككك   سكككتم   كككما  أنراكككيم يم ككك  

راككككوال راقبامكككككا  و ككككت ريتتكبيككككبن راوا كككككا 

سكككت كر ات كككم  را لكككر علككك   لككك ر  ي أ  كككتراتككك  يتمتكككو  نكككب ايم ككك   قةيةمكككب  سكككت     ا م كككل 

ي ككمن راقككترا رام كك   را ككب   الككوال راًككب  عبامكككب   أنرا بالككا تكككو يتمالككو عكك ب راق كك  را ككب   

ي كككب ت  را ب تكككا  وسككك ا  كككب  بأل كككقب  رإلجمكككبا تككككو يسكككبمت مكككير را  كككبا  ككك  راوكككب   رامولككك  

اي وكككو راقكككترا عككك  تسكككر  كككب  خكككموتل ع كككا راتومككككا راميوككككا  2018عككك ب عكككب  ( 56%)

 إاكككك  أ ن ككككت مب رن اع ككككت   ااكككككا المسككككبع    كككك    ككككميت ال بعككككبن راككككوال اراوككككبح اراتكككك  ر

   اباضكككبن جكككمين راتكككترعك  راوا ككككا  مكككب جقككك  راقكككترا ي ككك أ  سككككت  ج يككك    ككك إيككك ا

 إ تكككب احر   راكككوال ع كككل يممتكككا ات كككو  أعلوككك . االككك   كككب يال ري كككت مب   ككك  مكككير را ب كككر

 م كككككلا  رألجو كككك يعتمككككب  علكككك  ري ككككت مب  اصككككب  رن راككككوال علكككك   كككك   راق كككك  راوككككبا   ب

را تيككك  راتئكسككك  المسكككت متي  راكككيي  يسكككقمن  أن،  مكككب  رامتةريككك رإل تكككب  ئكسككككا اتو كككك  مكككير 

عك  راوا ككككا راتككك   قلونكككب اككك عمب  كككما راكككوال اراوكككبح راقترالككك  يومكككم ع كككت جكككمين راتكككتر

 .رامحر  

  راو م ككا ري وب يككا،  مككب ا كك  را كك يت  باككي ت  ككبن را  ككبا راوا كك  راقترالكك  ت كك   بمتمككب

جكمين   أ  قكاامك   أعك  جقلل يت م     ع ب ري كت مب رن اجكمين راتكترعك  رامكي م   

التترعك  ا عمب شت بن عبامككا  صككوا  ك  مكير رامخكمب ، ا كبن راقكترا الك  االكو  ك  عكب   

ع م ر  و شت بن عبامكا ات ميت ت مال راوا كا ضم  جمات  راتترعك  رألاا   2011ا 2010

(  لككمن  ت كك  يم ككب  ك  كخكمن راسكومرن راسك  رام  لكا، 11ارا ب كا، ات و   ف رإل تب  إاك  )

(  لكمن  ت ك  يم كب  ق  إضب ا را مكبن راموت ا    راو مب رألعكت   با نك  راكميو ، 12ارا  )

ا ت ةن كبا كا  لل راق م  عل    ميت ت مب  ا كا   ككت    كو جوكمت راقكترا،  مكب  كت رإلعك ن 

ع  جماا راتترعك  را با ا ات ميت ث ثا ت مب كبحيا م  ع بح    رات كب م، ارامو كم يا  ك  

 سك ا    را  ت   . يبا ، ارا

 أ ككل ا ككك  رامككتجت أن  سكككتمت صككوبعا راكككوال اراوككبح  ككك  جككيت  سكككتميبن  ،ا كك  جب ككر  عكككت

راقكككترا يمتلكككل  يكككةرب تككككو ي  ككككت   ككك  راو كككبي رات كككب م رألجو ككك   ككك  رامسكككت    را تيكككر 

  .ت مب ار قا ككت  ستًتجا    راوال اراوبح، ارات   ت لر ر ت مب رن   كت  اتومكتنب
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مؤشرات عن قطاع النفط والغاز يوضح جدول  

 

1/1/2018 االحتياطات النفطية المثبتة مليار/ برميل146.9   

1/1/2018احتياطات الغاز المثبتة   الكب    تاكمن ال     قر 132.9 

2017المعدل اليومي من انتاج النفط    لكمن  ت ك  / يم  4.469 

2018المعدل اليومي من انتاج النفط    ت ك  / يم  لكمن  4401 

المعدل اليومي لصادرات العراق من 

2017النفط   

  3802  لكمن  ت ك  / يم 

المعدل اليومي لصادرات العراق من 

2018النفط   

  لكمن  ت ك  / يم  3836

2019طاقة النفط الخام المستهدفة  راف /  ت ك  5000   

2020طاقة النفط الخام المستهدفة  راف /  ت ك  5500   

فددددددي  961بموجددددددا الكتدددددداب المددددددرقم  / دائددددددرط الدراسددددددات والتخطدددددديط والمتابعددددددةالمصدددددددر ة وزارط الددددددنفط 

9/1/2019 

 النفط ة 

ت ككك   71 لككككب   ت كككك   ككك  ريتتكبيكككبن رام  تكككا  ككك  راقكككترا   ت كككاا  ككك   146.9موكككب  

 كككك  ريتتكبيككككبن  %75ي ككككب ت  كككك   ت كككك    ككككل يككككم ن   كككك   ت ك كككك  ارن  ككككب 27 ونككككب 

را ب تككا  تت ككة   كك  عكك   ت ككمب   كككت   كك  را وككمت را ككتال   كك  راكك    الككتت راوكك ا  راقترالكككا 

 ارالقا    را ةء را مبا  التت  ت م  . إضب كا %20 و  اإيترن و را مي  

 الغازة

لككككككمن الككككك     قكككككر  ككككك  ي ت(  132،9 ) كوككككك   باوكككككبح را  كقككككك   ككككك  أيخكككككبراقكككككترا 

 .ام  تا ريتتكبيبن ر
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 توزيع وتصدير النفط والغاز  أنابياخطوط 

 تكككككم ت  وككككك   وتككككككا ار كككككقا  ككككك  ع كككككمي 

 كككك ( اموكككب   4350 ككك  ) أ  كككت  كككمب  رأل ب ككككر

 ئكسككككككا  كككككت ل راقكككككترا  أ ب ككككككرث ثكككككا ع كككككمي 

 باممل كككككا راقت ككككككا راسكككككقم يا ا ت ككككككب ا كككككم يب 

 كككتتر ك   اراتر كككو يمتككك   رعلككككب يسكككم   كككباًل ري

راككككيم يمتكككك   كككك  را  ككككت  جوم ككككب  راكككك   ت ككككم  

راكككم    رإل تككب  أ  ككباشككمبي  تكككو ي كك   ثكك   

  تي ككككب  كككك   كوككككبء  اككككل را  ككككت   كككك  را وككككمت 

را ككمبا  راممتكك   كك   رأل ب كككرارامت  كك  ع ككت عككل 

  ت م  را   كوبء جكنبن راتت  .

 والتوزيع والتصدير اإلنتاج

  ككككك  رامالككككك  راكككككيم ي كككككم  راقكككككترا  وكتكككككل

ايت كككككل  وكككككم  م ككككككو   كككككبا راقملككككككبن  راتوتككككككا

 ككككك  رام كككككبب راوا ككككك  اراتمجكككككل  وكككككم  رإل تبجككككككا

اراتمحيككككككككو  رإل تككككككككب ري ككككككككت مب   كككككككك    ككككككككبب 

 رأل رءارات كككك يت ا  ككككبا راككككوال ا    ككككبء  مرالككككو 

مكككير راتمجكككل  كككك  و  ككك   أنال  كككبا رامكككي م   مكككب 

 أ ب ككككر  يكككمب علككك ا  لم ككك أعكككت  مجككككل ري كككت مب رن  وكككم   كككبين  إاككك  أعكككت  ا بتكككك

 كوكككبء جكنكككبن  إاككك رات ككك يت  ككك   ت كككم   اأ ب ككككررات ككك يت اع مصكككب  ككك   كوكككبء را  كككت  

ج يككككك   اكككككت ل  أ ب ككككككرريتتكبجكككككبن  ككككك  را وكككككمت ار كككككقا ا  كككككم  ع كككككمي  إنراتت ككككك  ، 

 تر كككك  عككككةن ا م كككككو رامكوككككبء. اموككككب   اإ  ككككبءرام ككككب    إاكككك راموت كككبن  كككك    ككككب  راككككوال 

 أعككككت را  كككككت  كككك  را  ر ككككبن ات ككككميت را وكككك  راتوتكككككا السككككمب  القككككترا  ككككبن ي كككك ت  ككككت  

 أن ككك  رجككك   أا كككو وككك   وتككككا الوكككبح  إ  كككبءراكككيم يت لكككر  رأل كككت  ككك  ر الوكككبح را  كقككك  

 . رألا  كا رأل مراكويم ا ت كب  إا  ي   أ ب كرعل  راوبح إا يتم   راقترا    ضال 
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 الفرص االستثمارية في قطاع النفط والغاز      

اصكككب  رن راكككوال علككك   ككك   راسكككومرن  إ تكككب احر   راكككوال ع كككل يممتكككا ات كككو  أعلوككك 

را ب  ككككا  بيعتمككككب  علكككك  رام ككككب  ا اري ككككت مب رن رام بشككككت   م كككككلا  ئكسكككككا اتو ككككك  مككككير 

 ران ف    ع ب جمين راتترعك  راوا كا رات   قلونب رامحر   .

 

 المشاريع االستثمارية في قطاع المصافي والنفط والغاز

استثمار ام  سعة التصميم )برميل( اسم المشروع ت

 تمويل

 الموقع

 ستم ا راممص    .1

 الم ت بن

 

Gasoline 4*20000m3 

Gasoil 3*20000m3 

Kerosene 

3*10000m3 

Jet fuel 2*10000m3 

LPG 2*3000ton 

ر ت مب  را 

EPC+F 

 را  ت 

 ستم ا را م ا الم ت بن    .2

 راوا كا 

Gasoline 8*20000m3 

Gasoil 3*20000m3 

Kerosene 

2*20000m3 

Jet fuel 2*10000m3 

LPG 2*3000ton 

ر ت مب  را 

EPC+F 

 را  ت 

 ستم ا راقةيةيا   .3

 الم ت بن راوا كا

Gasoline 2*20000m3 

Gasoil 2*20000m3 

Kerosene 

2*20000m3 

ton3000*2LPG  

ر ت مب  را 

EPC+F 

 را من

 ستم ا  ب ترء   .4

 الم ت بن راوا كا

Gasoline 4*10000m3 

Gasoil 2*10000m3 

Kerosene 

2*10000m3 

LPG 2*3000ton 

 

ر ت مب  را 

EPC+F 

 ص   را ي 
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ر  مت راموت بن   .5

خبء را تال  كرا 

650KM 

300-500 M3  ر ت مب  را

EPC+F 

 كسبن(  -/   ت 16

  وت بن

 و ر (  –) كسبن  16

  وةي 

 و ر (  –) كسبن  18

حي    ال ر كض +

 راوبح

ر  مت راوبح راسبئ    .6

(LPG)"16*650KM 

550-600 M3/H  ر ت مب  را

EPC+F 

 - كسبن –  ت  

  و ر  -نم 

ر  مت راوبح را بف   .7

 راميو  را ب   

"48 *700 KM 

1350  

MMSCF/D 

ر ت مب  را 

EPC+F 

 – بصتيا -  ت 

تلا  - مبا  – يمر كا 

  ك   - و ر  –

 28/3/2019 تب نت رامؤ خ    /  رئت  را  ر بن اراتً كل ارامتب ق  رام   /  احر   راوال  *

 

 



 

  
 

9201الخارطة االستثمارية للعراق 112  

    
 

 

 قطاع الكهرباء -2
 

يقدددقط ع دددهر اء في ددده   ددد  

اءعددديار  ي دددهم ايددد   ه ي  

جذا دددددددددددد  ء   دددددددددددد   يي  

اء ح يددددددددددي   ا جه دددددددددد   

ت   ددددح اءح خطدددد     ددددهم  

ط خحدددد  طدددد  ةجدددد   يدددده   

عدددق   اءق دددهر قددد  طييددد  

تحفيدددددس اء  ددددد   يي   ددددد  

هددددددددذا اءق ففففددددددددفهر  دددددددد  

طجفففففففددددفهب اءــففففففففففددددفه  

  اء شفففففغي   اء جفيس  

يدددعز   ا   اء ففدددفي ه  ء فعيددد      اءق دددهر اء دددهم  ددد  طجددده   قدددق  طـفددده اء  خيددد  

 هق يددد  عدددق   اء خءيدددق اإليددده ي  اء ددد  تح هجفددده اءدددـ     ي ددد    اإليدددفهط اإل شددده  اء ددديي  

  ددـ  اء  دد  اء  سايددق طدد   ا  يددي ءقددق   دده اء  دد  اء ح دد   شدد   ط سايددق  دد  اء ددـخا  

 فددد  اء  ددد ف ح ا يهيددد  ء  في ددده   ددد  اءعددديار  حيددد  00عـددد  ا يدددي  شددد   ةيهيددد   

طدددد  عـدددد  ا يددددي ء  في دددده  ط دددده   شددددـ   اء في دددده    ت ـدددد  ا ح يهجدددده  اء   خ دددد ةن

يجـيهددده ق دددم   ددد  طـدددهءو طهل ددد  ء حءدددخب ق دددم اء في ددده  اء خءدددق   اتيدددهم ة  اء خءدددق  قددد  

 طيي  اءق هر اء هم 

تددق ا اءددخ ا   ةن ع دد  اء في دده   دد  اءخعددز اءحددهء  هدد  اءعددهل  اء دد  ط ء يدد   ه   دد  

جدددد  اء ـددددخر كه دددد  اءق هقدددده    طدددد   ددددد تعددددق  يدددده   تخءيددددق اء في دددده  ةيهيددددي  طدددد  ة

 ا ع ءه ي ء ـ    

 2017 اط قدددهط ةءدددي طي ددده ( 23-22ت دددخن  حدددق     ةن اء   دددل ء شدددـ   اء في هليددد  

- 2019  

 2019-2017( اءي طي ه  اط / 18-15 ا ن يقق  ا   هج طهيقه ب  

  دددـ  ط دددهه   ع دددهر اء في دددده   ددد  اءـدددهتال اء ح ددد  ا ج ددددهء   ه يدددعه  اء ه  ددد  ءعددددهط 

 (%1 1   غز  2016/
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 *الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء

 

االستثمارية في مجال الطاقة المتجددة قائمة المشاريع  

القدرة المضافة /  اسم المشروع ت 

 ميكا واط

   المحافظة

 المثنى 30 الشمسية 1محطة ساوة .1

 المثنى 50 الشمسية 2محطة ساوة .2

 المثنى 50 الخضر  .3

 واسط 50 )محطة واسط الشمسية(بدرة  .4

االسكندرية )محطة بابل  .5

 الشمسية(

 بابل 175

 355 المجموع

 6/12/2018في  63436المصدر : وزارة الكهرباء / دائرة التخطيط والدراسات 
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 قطاع االتصاالت -3
شهههقطاع هههصاات )اهههص ةا ت  ههه    ا

وت السههههههههه    واتههههههههه ات  ههههههههه  تةا

تألخ ههههههاًاجوههههههه ت ا   ا هههههههص اتههههههه ا

ت سههههههاألوصباتأل  بهههههه ات وبصشهههههها ا

خا صهههههص اتههههه ا)ت  هههههصةات قهههههص) ا

ت  تههههصإلاوتنجااجهههه  او  هههه  ا هههه تا

بطب ههه ارب هههاًاو هههااو ههه  ا قهههص ا

) ظ وهههه ال ههههاتحاوتجداههههص الا ههههط ا

تحهههطااونع هههاات اهههارصةاتأل  ب ههه  ا

ع هههههصااتههههه اا ت ا ههههه بتةات وقوههههه

اوذت )اهههص ةاتههه ات  هههاتيارهههصنا) ههه  ااشهههب صةات )اهههصإلات  ههه   اوت السههه   ات و  ههه ا

اتألبضههه   اغ  هههااسههه يات   ههه  ااًرب هههااول صج ههه شهههب صةات )اهههصإلات السههه   ا)و ههه ااأن

 صجهه ااو ههاا ت تط وههاتألبضهه تهه ات  ههاتياتقهه كات اههب صةا)تههطمارههالالهه اخههطلصةات قههص) ا

 بههههصط اع ههههصاات )اههههص ةا ونااو ههههاخطلهههه ات جااجهههه اذتةاج ههههصيات اهههها  ات  هههها  ا

ا     أت وا )وط طات  صبالةاعباال ص قات وط  او ات ض اتبا

لهههراشهههارصةاا2006تههه اعهههصماا ت  اتع ههها ) صعهههطةات    لههها

لههههه ات ت هههههصاات  هههههصاا اتهههههط  اشهههههب صةات )اهههههصإلاا ل ا دههههه

ت ب صجههصةال هههص ااووبسههصإلت  هه   ات اهه ا)تههطماخهههطلا ات اهه ةا

تهههه اجدهههه ات  ههههصمااوتنعههههالمروههههصال  هههه ا  الهههه ات )اههههص ةا

لههه ات هههحااوع  و ههه وثالثههه ا)هههاتخ  اا ثالثههه ا)هههاتخ  او   ههه

ت اههههاتخ  ا ا)تههههط  اخههههطلصةات )اههههصإلات السهههه   ات و  هههه 

)ههطوماعاههااسهه  تةااأنع ههاات اهه  طات هه    ا و هه اا ت ألالثهه

خوهه اسهه  تةاتهه احهه  ااو ههاداههاًا)اههحا)وط ههطا اول صج هه لههرا

وهههصج اأنا)هههطوماث و ههه ااتنع ههه  ت اهههاتخ  اع هههااصههه  طااأن

ا س  تة

بص   ههب ا   ط ههطالهه اتألسههاات  اتع هه  الوههصا اهه ااو ههاالتب   هه ا

 ابصنضهههصت او هههااشهههصل  لهههرا)  ههه وات    لههه اب وهههحا)غ  ههه ا

ذ ههههه  اسهههههحات  ههههه يالدا حهههههص ا  اهههههارصةاتأل  ب ههههه ا   هههههص ًا

اأرألهههات و صت ههه ات و   ههه او) صت ههه  اتألسههه صب اح ههه اأنا  هههص ا

اات  تصإلات ات بال احص  ص  ل اثالثاشارصةابط    اعصل  ات ال صإلات قص) ا

  هههطاع هههصاات )اهههص ةاوتحهههطت الههه ات ت صعهههصةات  ص  ههه ا

 ا2003ت وهههصا  ههه ات  هههاتياتههه اتاهههاًالهههصاب هههطاعهههصما

ولههههراو هههه  اوضههههراأل هههه اأرألههههااتسههههاتاتبت اوعهههه تج  ا

أتضههههحاوسهههه يالا ههههابابص  صلههههحا) هههه ناتألوضههههصاا

ل صسههب اأرألههاا  اهه تيات و  ههطالهه ات سههاألوصبتةا  ههحا

ات و     اوتأل صج  ل ات و األوا  ا

ا
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 الفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت

 

) ههههه  قاسههههه  ارصل ههههه الههههه اخهههههطلصةات )اهههههص ةا  1

 Accessوت جااج هههههه اعبههههههااشههههههب صةات هههههه ا

Networkت و ص وههههههههههه ات دط   ههههههههههه  اصههههههههههه ةاا 

وب صجهههههصة اع ههههه تةا) د   ج ههههه اعص  ههههه ات  ههههه  ًا ا

 أ  صيوا

ت سهههههههاألوصبابص  صبهههههههحات ضههههههه ط ات وواهههههههطالههههههه ا  2

ت   هههههههههه يا اتههههههههههط  اخههههههههههطلصةااو ههههههههههات اههههههههههوصإلا

 ت )اص ةاوت جااج  ا 

 هههههها ات  وههههههحاحص  ههههههص اع ههههههاا هههههها اتألبتضهههههه اوت ب ص ههههههصةات  صصهههههه ابص اههههههارصةا  3

ل قهههههههههصاوعاضهههههههههقصااتنل صج ههههههههه ت  صلههههههههه ات اصب ههههههههه ا  ههههههههه  تبًا غههههههههها اب هههههههههصنا

  الساألوصب 

) ههههههه  قاخهههههههطلصةات )اهههههههص ةاوت جااج ههههههه اعبهههههههاات و صتههههههه ات با ههههههه ا  و  ههههههه ا  4

 ول    اواوت ب ا  ا 

  ههههههه  او) ههههههه  اات و ظ لهههههههصةاتألل  ههههههه اتههههههه ال هههههههصإلات )اهههههههص ةا)هههههههصل  او)  5

 وت  وص  ات   ااوج   

 وعصل اشاترصةالراشارصةاعص و  ابص   ات ات و ص ةات اص   :  6

 )د  حا وباع صاات ا ت اات اتسا طتمات جظو ات  ط أل ا   أ

ات باتل  صةا ت طترات   ااوج ا ات ا ع راتأل  ااوج اوا   ي

ا

 

 

 

 
 

                                                           

  1/2/2016في  9/674حسب كتاب وزارة االتصاالت 
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 والبيئة قطاع الصحة -4
 

يعددا عرعددخعل عددي  لسددان عروددثعانين تعرن يلاندددين ضددو عرسددخن عر يلدد  تع دداع  ضددو عردددات  

تركدددددو عرعس  دددددين   إلخيسادددديتشددددد ي   عألتسددددد عر تساضدددد  لددددد  عرخلييدددد  عر ددددد ا  لددددد  عر ددددخل 

تدددداا ن عرن ددددي   إردددد  أانعالقت ددددياي  عرتدددد  لخلدددد  ل دددد  عرعددددخعل لدددد  لتددددخ  عرتوددددعانين 

 عر   .

عر ك ضددد  لددد  لدددخعل عراددد   تع دددا ل ددد  تواادددخ عر عقدددع عر ددد   تت وددداو ل لاددد  عرخلييددد  

عرن دددي    إلددديا عر ددد ا  لثدددخ عالسدددتن ين لددد  عرتع دددان تعرتدددانيي تعرثنددد  عرت تاددد   اددد  عرت ضددد  

لددد  ادددطع عرس ددديز ضدددو عدددي  زيددديا  ت  ا دددين تزعن   إق ا ددد ضكيلتدددر ئخع دددا  إرددد عر ددد   

 أتر يددددينلدددد   أسيسدددد ت دددد    إردددد عر دددد   لدددد  عر  عزلدددد  عرعيضدددد  ر اتردددد   تادددد  ضددددي ي شددددخ 

 1609ضوت دددو  ت  ددداتا  360ضدددو  أئندددخادددطع عرس ددديز عر اددد ن تاندددي   إرددد عر ك ضددد   يرنودددث  

ضددددو عرعاددددياعن عر ثادددد   عآلالفض سودددد   دددد ا  ضت زلدددد  ل دددد  ئيلدددد  عر  يل ددددين تل ددددخعن 

 عر ي   .

ئثادددخ  لددد و ض شدددخعن عرتن اددد  تض شدددخعن  أا اددد الشدددن عن عر  شدددخعن عر ددد ا  ر دددي 

ضودددت ل عر عا ددد  تر  ددد   ليقددد  تلاسددد   ثنددديو عرسدددانعن عرث دددخي  تضدددو عر ع ددد   عن عر يرددد  

عر ددد ا  ر ودددكين لددد  أن   دددا اددد  لن دددخ الددد اخن لددد  عرتن اددد  عالقت دددياي  لددد   ردددن عرث دددا. 

عرعدددخعل تتددد ر  تزعن  عر ددد   عر   ددد  عرخ اودددا  لددد  ت ايدددا عر ودددت ل عر ددد   تعرعنييددد   تلددد 

  ودددين عر ددد ا  عر  ت وددد  عرتي عددد  ر ددديلددد و ضن  ضددد  ئثادددخ  ضدددو عر وت دددواين تعر  س  دديرلخعا

 .عر ي  عألا ا  تعرعاياعن عر ثا  عرس يز عر يص عر ت نا ل  عر وت واين  إر  إليل 

 

س واقرررا  ررراا نررر ا الم ررراط الملرررش وال طررر   الررر   شرررل   المؤشررر ال الصرررحية ال ررر     ررر

 :ن ا القطاع 

   ضوت ددددو  380(   تعألا دددد   ددددد لدددداا عر وت ددددواين لدددد  عرعددددخعل  عر كدددد ض )

عر خعئدددد  عر دددد ا  لسددددا   ودددد  عددددي  عر ددددا   إلدددداعا  أضددددي  2018روييدددد  لددددي  

 ئخاستين (. إق ان( ضخئ   ضيلاع 1620عر طئ ن   
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 *الم لمة من قبل ال زا ة الصحةالف ص االس ثما ية ف  قطاع 

 

 المحافظة سبة االنجازن اسش الم  وع ل 

%30لوث  عاللجيز  سخيخ  400ضوت و  سع    .1  تعس  

%56لوث  عاللجيز  سخيخ 200ضوت و  سع    .2  عاللثين /  اين  

%29لوث  عاللجيز  سخيخ 300ضوت و    .3  ئخ يو عر ساس  

%17لوث  عاللجيز   200ضوت و    .4  عر وانا  واعا/ 

%25لوث  عاللجيز  سخيخ 400ضوت و    .5  ئخئ   

%26لوث  عاللجيز  سخيخ  400ضوت و    .6  عر نن  

 يح عرايو /  %37لوث  عاللجيز  سخيخ  100ضوت و  سع    .7

 سيضخعو

 يح عرايو /  %30لوث  عاللجيز  سخيخ 100ضوت و  سع    .8

 عراالاا

%30لوث  عاللجيز  سخيخ  100ضوت و  سع    .9 عرايو /   يح 

 عر  ز

 16/2/2018ف   73629 سب ك اب وزا ة الصحة الم قش *
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 الم لمة من قبل المحافظال الف ص االس ثما ية ف  قطاع الصحة

 

 المحافظة ن ع الف ص االس ثما ية اسش الم  وع ل 

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا ضخئ  ضت  ص ر عيرج  عألضخعض عروخطيلا   .1

 تعرخ يل 

  واعا / عركخخ إل يو الايا سخيخ( 50ضوت و  عر وا عرعخ   ل  عركخخ     .2

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا (4 – 3ضع ا عألاتي  تعر وت  ضين عر ثا  لاا    .3 

 تعرخ يل 

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا (2ضوت و  عر      تعرعسن لاا    .4

 تعرخ يل 

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا (2ضوت و  ت     ر عا ن لاا    .5

 تعرخ يل 

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا (1ضوت و  ت     رجخع   عرس ي لاا    .6

 تعرخ يل 

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا (3 – 2ضعيضا أتئوجاو طث  لاا    .7

 تعرخ يل 

  واعا / عركخخ إل يو الايا (2ضاين  طثا  ضتكيض   لاا    .8

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا سخيخ( 50ضوت واين ليض   وع    4  .9 

 تعرخ يل 

 واعا ل  اليلث  عركخخ  إل يو الايا سخيخ( ل ي ل ل 20ضخعئ  طثا  ضت      وع    4  .10

 تعرخ يل 

عرت عض  ضع عر خئين عرعير ا  ل  ضجي  إاعن  تت واا   .11

عر وت واين تعر خعئ  عر  ا  عر ت     تعستساع  

عروخل عر ثا  ر ع ا ل  عر  سوين عر  ا  تعر خعئ  

 عرت   ا 

إ خع  تعيقاعن ضع شخئين 

ضت     روخض لتح 

ضوت واين اععا عرعخعل 

تلسا تجخ ت ن ل  اطع 

 عر جي 

 واعا ل  اليلث  عركخخ 

 تعرخ يل 
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لخض  عض عر وت واين تعر  سوين عر  ا  عر ك ضا    .12

 عروي ض  لو عر يال  ئوخص عستن يني 

ع دددددددخع  تعيقددددددداعن ضدددددددع 

شددددددددخئين ضت   دددددددد  

رودددخض لدددتح ضوت دددواين 

اععددددددا عرعددددددخعل تلسددددددا 

تجددددددددخ ت ن لدددددددد  اددددددددطع 

 عر جي 

 واعا ل  اليلث  عركخخ 

 تعرخ يل 

 2  وي    (1( سخيخ عرعاا  100لي  سع     ضوت و  .13

 اتلن

 / ضخئ  قضيو عرك ن تعس  إل يو الايا

 قضيو عرك ن /تعس  إل يو الايا ضخئ  ضت  ص رجخع   عرس ي تعألتلا     .14

 / قضيو عرك ن تعس  إل يو الايا ضخئ  ضت  ص رألضخعض عرنوي ا    .15

 / قضيو عرك نتعس  إل يو الايا ضخئ  ضت  ص ر عسن تأطوي  عأللي اي   .16

( 50 وع   ضت  ص رجخع   تأضخعض عرعا ن  ضوت و   .17

 سخيخ

 / ضخئ  قضيو عرك ن تعس  إل يو الايا

 / ضخئ  قضيو عرك نتعس  إل يو الايا ضخئ  ضت  ص ر عيرج  عألضخعض عروخطيلا    .18

/ ضخئ  قضيو تعس  إل يو الايا ( سخيخ 100ضوت و  لي   وع     .19

 عر  يخ 

 / قضيو عرك نتعس  إل يو الايا ضخئ  ضت  ص  عرجخع   عرنيظ ني  تالخع   عر ا ن(   .20

 / قضيو عرك نتعس  إل يو الايا ضخئ  ضت  ص رع  اين عرتج اا   .21

 / قضيو عرك نتعس  إل يو الايا ضاين  طثا  ضتكيض     .22

/ قضيو عرك ن تقضيو تعس  إل يو الايا  ضع ا عاتي  تضوت  ضين طثا   .23

 عر  يخ 

 عرنجف عالشخف عل يو الايا اتلن 1000عرنجف   وي     اي  لي    ضوت و  .24

 10ع  لثيساين   5  25/2738ضوت و  لي  عرس ع    .25

 اتلن  10  وي    لي ا  عر يلعا اتلن( 

 عراي علا   عل يو الايا

 4 ان عرا سوا    18  18/4105ضوت و  لي  عرس ع    .26

 اتلن  4  وي    اتلن( لي ا  لون

 عراي علا  عل يو الايا

 عراي علا  عل يو الايا اتلن 6عر ثو    وي   9  21/14ضوت و  لي  عرس ع    .27
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عركثخل ضوت و  ت     ريضخعض تعرجخع     .28

خعض عرس ي تعر خعياو تعرج    عرع ثا  تعضخعض ض ع

 عروخطين(

عل يو الايا   ك و  

ض ث ن اتالن(  5ت  انا  

   اععا  4000  وي   

عر ن س  عرتجيني  ل  

 عرخضيان

 عاللثين

ض ختز علتيج عل عز عر وت  ضين عر ثا   عرو يلين   .29

تعرثيلاج  تعرس و عر ث  عر ثا   عالسخه عر ثا   عر يش 

  عر ت خئ  عر ي    طتن عال تايالين عر ي   عركخعس

 عاللي ايتعر عيقاو  عال    قايس عرضو   ئا عل عز 

ل  ععط عرن ي ج عر  تثخي   عال    قايس   عر وت اض

عرضو    ئيل  عل عز ع خ عر سو   يتي  لوييين طثا   

 ضعاعن لسا عرا   ضسايس انال  عر خعن    عرخ(

 لثينعال عل يو الايا
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  البيئةالف ص االس ثما ية ف  قطاع 

  قا الم  وعم اسش الم  وع القسش ل 

قودددن ضخعقثددد  عر اددديه  1

 تعرتخ   

ضخئددد  ضخعقثددد  تن دددا عرع ع دددف 

عروثينيدددددد  تعرت دددددد خ   سددددددت اع  

 تسناين عالست عين لو  عا 

ضن سددددددددددد  عرودددددددددددخعن عالتسددددددددددد   -أ

عرسياسدددا     ي دددا   عرنجدددف    ئدددخ يو

 عر نن (  

  عر ن سدددددد  عرجن  ادددددد   تعسدددددد   -ب

 عرث خ (   ن قين  ضاوين 

قودددن ضخعقثددد  تتسادددان  2

عالل ددد   عر دددنيلا  

 تعر اضا   

عر خعقثدددددددددد  عر وددددددددددت خ  ل دددددددددد  

تعراقي سادددددد   عاللثعيلددددددين عرويزيدددددد 

ريل دددددد   عر ددددددنيلا  تعر اضادددددد  

 عر   ل  ر ثائ  

نت ثدددددددد  يددددددددتن ععتاددددددددين أل دددددددد   ض

   ض ددديل  لوددد    ض  دددين ئ خ ددديو

  ضوت ددددواين ( لدددد   ضعيضددددا سدددد ن 

  واعا تعر  يل ين عالعخل

قوددددددددددددن ضخعقثدددددددددددد   3

عركا ايتيدددين تتسادددان 

 عر  عقع عر   ل  

 

ضعيرجدددد  عر   وددددين عرنيتجدددد  لددددو 

 عالل    عرنو ا  

ئيلددد  عر سددد   عرنو اددد  لددد  ال ادددع  -

 عر  يل ين

 عر  يل  عرنو ا  -

عرنيتجددددد  لددددو علكودددددين  عرتوددددخ ين -

ع دددددددد ط عاللي اددددددددي تع   ددددددددي  

 عرتخ   عر   ل 

ل ددددددددددص عر دددددددددد عا عركا ايتيدددددددددد  

تعال دددددددددثيط ترعدددددددددي عالطودددددددددي  

 عر وت نا  ل  عر نيلط عر اتاي 

عر نيلددددددط عر اتايدددددد  لدددددد  ض يل دددددد  

عرث ددددخ  تضاوددددين تتعسدددد  تايددددير  

تتضددددديف عرا دددددي عن ضنيلدددددط ععدددددخل 

 ضوتسثي  

ضخعقثدددددددددد  عرنوييددددددددددين عر  ددددددددددخ  

ل ا ددددددي لدددددد  عر نيلددددددط  تعروددددددا خ 

 عر اتاي 

عر نيلددددط عر اتايدددد   عرثخيدددد  تعرج يدددد  

 تعرث خي (.

ض دددختز ضعيرجددد  عر  عقدددع عر   لددد  

 ئا ايتيي

ال ادددع عر  يل دددين عرعخعقاددد  ت ودددي 

 ضو  ا  ع  ن  عر  قع  عالتر ي

تدددددددددددداتيخ عرنوييددددددددددددين  إلدددددددددددديا 

 عالركتختلا  تعرك خ ي ا  

عن ض قددددع ض ددددي م ر تع ا ددددين عرثائادددد  

تددداتيخ  إلددديا لا دددي ي دددص ض دددينيع 

 عرنوييين عالركتختلا  تعرك خ ي ا .

 

 

                                                           
  16/2/2016في  47حسب كتاب وزارة البيئة 
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قوددددددددن عرتوااددددددددخعن  4

عر نيعاددددد  تضخعقثددددد  

 ل لا  عر  عو 

تج ادددد  تل ددددي ض  ددددين لي تدددد  

رسادددددددددددديس عرض لدددددددددددديو لدددددددددددد  

 إق ددددددانعر  يل ددددددين ئيلدددددد  لدددددداع 

 ئخاستين

 إق ددددددددانعر  يل ددددددددين ئيلدددددددد  لدددددددداع 

 ئخاستين

تج ادددد  تل ددددي ض  ددددين لي تدددد  

رساددديس عألشدددع  مادددخ عر  ينددد  لددد  

  واعا تعر  يل ين

  واعا تعر  يل ين

قوددددددددددددن تسناددددددددددددين  5

 عر ع  ضين 

 

ت دددد يخ عر  قددددع عالركتختلدددد  لددددو 

طخيددددددددددددم تسدددددددددددداين عر دددددددددددداضين 

 عالركتختلا  تضاعترت ي 

 ضسخ عر زعن  / واعا 

قودددددددددن عرت  ددددددددددا   6

 تعر تي ع  عرونا 

 

عرودددديل  عرثائادددد  ر خعقثدددد  عرتوااددددخ 

عر نددددديع  ت ك وددددد  ض ادددددين ايندددددين 

 لخعق  

  واعا/ سي   عضخعو  ائا  

 

  

                                                           
  1/11/2016في  3651حسب كتاب وزارة البيئة / الدائرة الفنية / المرقم 
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 الف ص االس ثما ية الم سلة من قبل وزا ة ال  ليش ال ال  والبحث ال لم 

 المحافظة ن ع الف ص االس ثما ية اسش الم  وع ل 

لدددددي  ضوت دددددو  ع دددددو سددددداني  .1

 خ( سخي600 

  واعا عل يو الايا

ضوت دددددددو  الددددددديضع  لدددددددي   .2

 ( سخيخ600 

 عر   ا عل يو الايا

ضوت دددددددو  الددددددديضع  لدددددددي   .3

 ( سخيخ600 

 ئخ يو عر ساس  عل يو الايا

ضوت ددددو  الددددديضع  تع ا ددددد   .4

ل دددددددددددددد  ق عددددددددددددددد  عنض 

  اتلن( 7ضوي ت ي  

  ي ا عل يو الايا

ضوت ددددددددددددو  عرجخع ددددددددددددين  .5

 عرت   ا  عرتع ا  

 عراي علا  عل يو الايا

ل دددددد   الدددددديضع ضوت ددددددو   .6

 اتلن 100ضوي   

 عاللثين عل يو الايا

 

                                                           
  / 15/1/8201في  178 قسم العقود الحكوميةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 والبنى التحتية  اإلسكانقطاع  -5

للسككككور مهم منككككة مككككر ه نكككك  

 لككككك مهامالنظكككككت ادية ككككك م      ككككك   

المنمككككك  الةكككككي  ل  نككككك   كككككي  وككككك  ر 

مأس المكككككك ب الف  كككككك  ه ككككككي   ل كككككك  

الكك ل ب ه كككتم ال مكككل همكككر لككك ب 

الق  ع ككك   األنشككك  ادم   طككك ع مككك  

 ةلجكككك  ال   كككك  مككككر الكككك هب  األلككككت 

 إلككككك الةكككككي  ةمةككككك   ةككككك ا   م ل ككككك  

 أهكلككك كق ككك خ منكككة  هيككك   اإلسكككو  ي ككك خ  إلككك   ظككك ة مهم  كككطا الق ككك خ  م نككك   لكككت النظكككت 

الككك هم الةمو نكككي الكككطا  حقككك  نةككك     األ ن كككيللق ككك خ ال ككك م هادسكككةفم م  ال تاي ككك الحو مككك  

ه ككككي م  لجكككك   لإلسككككو  المؤ لكككك   األماضككككيالسككككوني ه كككك م ر  اإلنةكككك  ملم سكككك   ككككي مجكككك ب 

مشكككول  ال شككك ا   ع السكككون   هالة سككك   كككي اكككن ع  مككك ام ال نككك    لكككط   نظكككت ادعة ككك م م ككك ب 

نمككككك  السكككككو    كككككي ال كككككتام ها   ن لككككك     ككككك  لةككككك م ر 

 سكككك  ه كككك اع سككككون     ةكككك م المل كككك ني ه كككك   سككككون   

 م ه قككك م مسككك  م  الق ككك خ ال كككل ككك  الةنم ككك  ال طن ككك  

 قككك مس مسككك  م  ه. %85 كككي  ل  ككك   كككطب الح  ككك   حككك هم 

الف  ةكك     ألسكك  م اإل مكك لي ككطا الق كك خ  ككي النكك    المحلككي 

 . س  ل   الةنم   ال طن   (%7.5 ق مس ) م  2018ل  م 

 اإلنةككك   سككك  ة  كككطا الق ككك خ   لككك   كككتم ك  كككت   كككي ال لككك  علككك  المككك ام ال اللككك   كككي 

مكككر ال   لككك   كككي ال كككتام ها  الن  ككك  ال طن ككك   ك كككتاألامة ككك م الجككك    إمو ن ككك  ضككك  عكككر 

عمككك م ال كككتام  يمل ككك   ه ككك   سكككون     ككك إلنشككك  مشكككتهعن  الككك طني  أعلنككك ل سكككةفم م يككك  

ه ككك    ألككك  100مكككر  كككطا المشكككتهخ الو  كككت  كككي  نككك    األهلككك ه  شكككتع   ككك   ةنة كككط المت لككك  

السكككون   ( هالمنةكككط مكككر ي كككل شكككتك   ككك ن ا الو م ككك    سكككون    كككي  مككك ام )مشكككتهخ م  نككك   سكككم  

 ه    سون   لمح  ظ   م ام. أل  224الجن     مر مجم خ 

ضكككمر مشكككتهخ   كك ر عككك م ال  ككك اع السككون   الةكككي  حة  نككك  كككل مح  ظككك   أمنككك بهالجكك هب  كككي 

  .اعةم ماً عل  ال   ن ع المة  ت  مر هزام  الة   طالمل    ه    سون   
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 كنية في كل محافظةعدد الوحدات الس

 عدد الوحدات السكنية اإلقليمالمحافظة / 

 ه    أل  45 االنبار

 ه    أل  54 بابل

 ه    أل  224 بغداد

 ه    أل  80 بصرة

 ه    أل  35 ديوانية

 ه    أل  43 ديالى

 ه    أل  31 كربالء

 ه    أل  40 كركوك

 ه    أل  140 اقليم كردستان

 ه    أل  31 ميسان

 ه    أل  22 مثنى

 ه    أل  37 نجف

 ه    أل  101 نينوى

 ه    أل  39 صالح الدين

 ه    أل  58 ذي قار

 ه    أل  36 واسط
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ه شكككتل الن  ككك  ال طن ككك  ل سكككةفم م علككك   نة كككط  كككطا المشكككتهخ )المل ككك   ه ككك   سكككون  ( 

المسككككةفمت ر  إلكككك  األماضككككي ككككي عمكككك م مح  ظكككك ع ال ككككتام مككككر لكككك ب  سككككن ل    كككك   

ل تاي ككك  الحو م ككك  )م كككتل التا ككك  ر  م كككتل ه  لةنسككك   مككك  مجم عككك  مكككر الم ككك مل ا

   هالم تل ال تايي للةج م  ( لةنظ ة ال مل  ع الم ل   المة لق    لمشتهخ.التش  

 اإلسككككةتا  ج  الن  كككك  ال طن كككك  ل سككككةفم م ال   كككك  مككككر المشكككك م   السككككون    اآل    لككككره

 : ي ال ي  الح ضت منن 

  إنشككك  ه ةضكككمر  مشرررروع مدينرررة رررر اي كرررربالء فررري محافظرررة كرررربالء الم دسرررة 

  كك   إلكك    إلضكك   ه كك   سككون    ألكك  أم  كك رم  نكك  مةو ملكك  ال كك م ع  ضككة نحكك  

 المتاك  الةج م   هالةت  ن  .
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 اإلسكانال رص االستثمارية المتاحة في قطاع 

إسررررررررررررررررم المشررررررررررررررررروع  ت

 السكني االستثماري

مسررررررررراحة االر   المشروع موقع

المخصصررررررررررررررررررررة 

 للمشروع

 عائدية االر  المحافظة

 1/م43/5229 مجم  سوني   .1

 ال ت/ الس    

 شتك  الة ه  م ام مهنة  6

/ا ككككككككككككككككككك   10/م2/21 مجم  سوني   .2

 مش ت / ال  سة  

 شتك  الة ه  م ام مهنة  40

مجمككككككككككككككك  الة   ككككككككككككككك ع   .3

 السوني

 -  م ام مهنة 100 الة    ع

مجمككككككككككككككك  ال  مت ككككككككككككككك    .4

)المت لككككككككككككك  السكككككككككككككوني 

 ادهل  (

هزام  ادسككككككككككككككككككككككككككككككو     م ام مهنة  36 ال  مت  

 هادعم م

مجمككككككككككككككك  ال  مت ككككككككككككككك    .5

السكككككككككككككوني )المت لككككككككككككك  

 الف ن   (

هزام  ادسككككككككككككككككككككككككككككككو     م ام مهنة  29 1ال  مت   / م ي  

 هادعم م

مجمككككككككككككككك  ال  مت ككككككككككككككك    .6

السكككككككككككككوني )المت لككككككككككككك  

 الف ن   (

هزام  ادسككككككككككككككككككككككككككككككو     م ام مهنة  33 2ال  مت   / م ي  

 هادعم م

 1/3082ال  مت ككككككككككككك   مجم  سوني  .7

  18م/

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س   م ام مهنة  10

 هالت  ض **

مجمككككك  سكككككوني لمنةسككككك ي   .8

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س 

 هالت  ض 

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س  كت    مهنة 3 61م 1/151

 هالت  ض  **

 29م 1/5794 انش   مجم  سوني  .9

 مام ك

 

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س  هاسط مهنة 6

 هالت  ض **

                                                           
  26/11/8201في  1260 االعمار واالسكانحسب كتاب وزارة 

 ** حسب كتاب وزارة الشباب والرياضة 
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+  323/179) للموظفين مجمع سكني  .10

 تسعين(39 321/1

 9دونممممممممممممممممم  و  9

دونمممم  و  3 اولمممم  

 اول  3

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س  كتك ك

 هالت  ض  **

انشممممممم س مجممممممممع سمممممممكني   .11

 لموظفي المديرية

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س  ذا ي م مهنة 18 اك  9/545

 هالت  ض  **

مجمككككك  سكككككوني لمنةسككككك ي   .12

م  ت كككك  شكككك  س هم  ضكككك  

 ذا ي م

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س  ذا ي م مهنة  5 110/49566

 هالت  ض **

 26/م7/1 مجم  سوني   .13

 /ان ع  ع

 شتك  الة مهم ال  م  هاسط مهنة  250

هزام  ادسككككككككككككككككككككككككككككككو    الن ات   مهنة 100    ت  كشمت  مجم  الن ات   السوني  .14

 هادعم م

مجمكككككككككك  أ كككككككككك  محكككككككككك م   .15

 السوني

هزام  ادسككككككككككككككككككككككككككككككو    السم ه  مهنة 98 أ   مح م

 هادعم م

مجمككككككككككككككك  ام ال  كككككككككككككككل   .16

 السوني

هزام  ادسككككككككككككككككككككككككككككككو    ال   ان    مهنة  15 ام ال  ل

 هادعم م

 19/1416 شق  سون   للم ظة ر  .17

 ا م ال  سة   18م

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س  ال   ان   اهل   16مهنة 6

 هالت  ض  **

ام  1م 4/3411 مجم  سوني  .18

 ال  ل

هزام  الشكككككككككككككككككككككككككككككككك  س  ال   ان   مهنة 5

 هالت  ض  **

 1مجمكككككككككككككك  ال كككككككككككككك     .19

 السوني

 هزام  ادسو   هادعم م ال  ت  مهنة 100 ال   أماضي 

 2مجمكككككككككككككك  ال كككككككككككككك     .20

 السوني

 هزام  ادسو   هادعم م ال  ت  مهنة 101 أماضي ال   

مجمكككككككككك  ل نكككككككككك    كككككككككك    .21

 السوني

 هزام  ادسو   هادعم م ن ن   مهنة 26 الم ال

 هزام  ادسو   هادعم م ن ن    مهنة  46 الم ال يلجمجم  ك ك  .22

 هزام  ادسو   هادعم م م س    مهنة  40 ال م م  مجم  سوني  .23
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اكككككككككككككككككك    مهنة  76  وت   مجم  سوني  .24

 ال  ر  

 هزام  ادسو   هادعم م

 هزام  ادسو   هادعم م ادن  م  مهنة  50 الح    / الش م   مجم  ادن  م السوني  .25

انشككككككككككك   ي  ككككككككككك  ام    .26

مجمككككك  سكككككوني لمككككك ظةي 

 الم  ت  

 47م 83/27430

 الش م       

هزام  الش  س  ن  مدا مهنة 40

 هالت  ض **

ه ككك    200مجمككك  سكككوني   .27

 سون  

هزام  الة ل ة ال  لي  ادن  م - -

 هال حث ال لمي***

مجمكككككك  سككككككوني عمكككككك ما   .28

 ه    سون   400

هزام  الة ل ة ال  لي  ادن  م  - -

 هال حث ال لمي***

مجمككككك  سكككككوني لمنةسككككك ي   .29

 كل   ال   ال   تا

هزام  الة ل ة ال  لي  ي مذا  - -

 هال حث ال لمي ***

مهم سكككككككون   للة م سككككككك ر   .30

 ظة رهالم 

هزام  الة ل ة ال  لي  ذا ي م - -

 هال حث ال لمي***

في  4005ومية ع.ر/كلي والبحث العلمي / قسم الع ود الحا*** حسب كتاب وزارة التعليم الع

4/12/2018 
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 اإلسكان من قبل هيئات االستثمار ال رص االستثمارية المتاحة في قطاع

إسررررررررررررررررم المشررررررررررررررررروع  ت

 السكني االستثماري

مسررررررررررررررررررررررررراحة  موقع المشروع

االر  

المخصصررررررررررررررررة 

 للمشروع

 المحافظة

  م ام/الة  ي مهنة 23  م م  ع 27مق ط     1/406مجم  سوني للم ظة ر  .1

انش   عم ماع سون     .2

  **للم ظة ر

  م ام/المشةل مهنة 5 14مق ط    3/8890

 ا   ال  ر مهنة  32 متك   وت   مجم  سوني   .3

 ا   ال  ر مهنة   30 متك   وت    مجم  سوني   .4

 ا   ال  ر مهنة  8   م    وت    مجم  سوني   .5

طت كككككككككككك  النجكككككككككككك  هالحكككككككككككك ام  مجم  سوني   .6

 61/ م3/58329/م األلضت

 كت    المق س  مهنة 194

طت كككككككككككك  النجكككككككككككك  هالحكككككككككككك ام  مجم  سوني  .7

 61/ م3/58330/م األلضت

 كت    المق س  مهنة 170

 كت    المق س  مهنة2 الج  ت  61مق ط    3/5751 **مجم  سوني للم ظة ر  .8

ال   ان ككككككككك  / ن   ككككككككك  الشككككككككك      /  مجم  سوني  .9

   س  ع عام  25/3337ي    

 ال   ان    مهنة  20

 ل  كككككككك  ال   ان كككككككك  /  كككككككك   مككككككككر  مجم  سوني  .10

 / م 4/1ه 8/1ه 3/1الق  كككككككككككككككككككك  

 ام ع  س  ع 5

 ال   ان    مهنة  70

ه 50/4متكككككككككككككككك  المح  ظككككككككككككككك  / مجم  سوني   .11

 ال   ا لح  2/ م50/10

 ال   ان    مهنة  70

                                                           
  /20/2/2018في  849حسب كت ب وزارة التج رة / الدائرة االدارية والم لية / المرق  ف/ .و 
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 ذا ي م مهنة  100 متك  الن ات    مجم  سوني ا قي  .12

 ذا ي م  مهنة  135 متك  الن ات    مجم  سوني ا قي  .13

مجمككككك  سكككككوني لمككككك ظةي   .14

 شتك  اهم

 ذا ي م  مهنة  2 متك  الن ات   

مجمككككك  سكككككوني لمككككك ظةي   .15

      ادسةفم م

 ذا ي م مهنة  20 متك  الن ات   

مجمككككك  سكككككوني لمككككك ظةي   .16

      الن ا   

 ذا ي م  مهنة  3 متك  الن ات   

مجمككككك  سكككككوني لمككككك ظةي   .17

م  ت ككككككك  انةككككككك   ال  يككككككك  

 الونت      

 ذا ي م مهنة  119 متك  الن ات  

مجمككككك  سكككككوني لمككككك ظةي   .18

  ل    الن ات   

 ذا ي م مهنة  68 متك  الن ات  

مجمككككك  سكككككوني لمككككك ظةي   .19

 الة   ط ال متاني 

 ذا ي م  مهنة  4 متك  الن ات  

 ذا ي م  مهنة  150 الت  عي  مجم  سوني ا قي  .20

 ذا ي م  مهنة  234 الت  عي  مجم  سوني عم ما   .21

 ذا ي م  مهنة  160 المتال  مجم  سوني ا قي   .22

 ذا ي م مهنة  100 ال  م مجم  سوني ا قي  .23

 ذا ي م  مهنة  136 الن ت  مجم  سوني ا قي  .24

 م س   مهنة  56 / ا   مم ن / ال م م  14/2641 مجم  سوني للتي    الم ل     .25

 م س   مهنة  79 متك  يض   المجت الو  ت  مجم  سوني ا قي   .26

 م س   مهنة 79 يض   الم م ن  مجم  سوني ا قي   .27
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 م س   مهنة  32 يض   الم م ن  / ن     ال  ب  مجم  سوني ا قي   .28

 م س   مهنة 52 يض   يل   ا لح مجم  سوني ا قي   .29

 م س   مهنة 38 يض   الم م ن  / ن     الس م مجم  سوني ا قي  .30

 م س   مهنة 16 ن     ال   ت مجم  سوني ا قي  .31

 م س   مهنة 38 يض   علي الشتيي مجم  سوني ا قي  .32

 م س   مهنة 45 يض   الوح   مجم  سوني ا قي   .33

مجم  سوني )م لر مر ي ل   .34

 هزام  ادعم م هادسو  ( 

 م س   مهنة 40 متك  م  ن  ال م م 

مجم  سوني للم ظة ر   .35

م لن  مر ي ل هزام  

 الةج م 

 م س   مهنة 9 5/ م1368/  10ال      /

 م س   اهل   14مهنة  9 5مق ط    10/1368 **مجم  سوني للم ظة ر  .36

 مجم   سوني  .37

 

 الق ل  147/795

 

 مهنة 10

 

يككككككتس  –متككككككك  ال  ككككككت  

 14ش  – سكككككككككك    سكككككككككك  

مق  كككككككككل   م ككككككككك   مككككككككك ز 

 ال  ت 

    ل  1مق ط     284/10 مجم   سوني  .38

 

  مهنة 1.5

 

للككك   نككك   -ال  كككت متكككك  

اإلمام  المحل ككككككككككك  سككككككككككك  ق   

 )   ة سو  ت   ل   (

 ال ت  ل   2م 57/3 سونيمجم     .39

 

 ال  ت متك   مهنة 12

 الو ع -يض   ال   ت   مهنة  50 ك ع 1849/1873 مجم   سوني  .40

( 2ي   مر مةتزاع الق    ) 10 مجم  سوني  .41

 ( 52مق ط   )

الشكككككك      -يضكككككك   ال   ككككككت مهنة 23

 الشتي  
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سة ا   1/55    مر الق     مجم  سوني  .42

 الشم ل  

 

ن   ككككككك   -ال   كككككككت يضككككككك    مهنة  81

 سة ا  الشم ل  

   6/2/10مر الق          مجم  سوني  .43

 م  لح ع الجن    

م  لحككك ع   –يضككك   ال   كككت  مهنة  2942

 الجن    

 مهنة 15 سة ا  الشم ل  420      مر الق   سور م ظةي  ل    سة ا   .44

 

ن   ككككككك   -يضككككككك   ال   كككككككت 

 سة ا  الشم ل  

سة ا   56    مر الق      سوني +  ج ما  .45

 الشم ل  

ن   ككككككك   -يضككككككك   ال   كككككككت  مهنة 119

 سة ا  الشم ل  

 –يضككك   ال   كككت  –ال  كككت     مهنة 21 الطمه   17مق ط    9/11 مجم   سوني  .46

 طت   ام ي ت –الطمه   

     61مق ط       6142/1الق     مجم   سوني  .47

 ط خ الحم  

 مهنة 50

 

يضككككككك   ا ككككككك   –ال  كككككككت  

 ط خ الحم  –ال     

يضككككككك   ا ككككككك   –ال  كككككككت   مهنة  5 16 الحم     50مق ط     243الق     مجم   سوني  .48

الحمكككككككككككك     –ال  كككككككككككك   

 الة م

     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .49

 ال      28م    10/3363

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة 43

 ال      –ال تس 

     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .50

 ال      28م    10/3363

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة  61

 ال      –ال تس 

     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .51

 ال      28م    10/3363

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة 63

 ال      –ال تس 

     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .52

 ال      28م    10/3363

 مهنة 56

 

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت  

 ال      –ال تس 

     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .53

 ال      28م    10/3363

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة   90

 ال      –ال تس 
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     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .54

 ال      28م    10/3363

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة   43

 ال      –ال تس 

     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .55

 ال      28 م   10/3363

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة  75

 ال      –ال تس 

     مر  الق      المتيم   مجم  سوني  .56

 ال      28م    10/3363

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة   100

 ال      –ال تس 

 ام ي ت -ال  ت  مهنة 37 ام ي ت 7مق ط   2530/17 مجم  سوني  .57

 ام ي ت -ال  ت  مهنة 16 ام ي ت 7مق ط   2029/17 مجم  سوني  .58

للشتك  ال  م   مجم  سوني  .59

 لم انئ ال تام

 ال  ت  مهنة 99 النج     22/ مق ط   7

 ال  ت  مهنة  326 6مق ط    8/5 مشتهخ اسو   الة ه  .60

مجم  سوني )سور   .61

 القض  (

 ال  ت  مهنة 19 الت  ط الو  ت 2075/4

 ال  ت  مهنة  116 الت  ط الو  ت 2393/3 مجم  سوني   .62

مجم  سوني لم  ت    ل      .63

 ال  ت 

 ال  ت  مهنة 84 الت  ط الو  ت 2207/5

مجم  سوني لم ظةي   .64

م  ت    ل   ع ال  ت  

 هم  ت    ل    شط ال تس

 

 

 ال  ت   مهنة 80 ال      28مق ط     595/3

ي لم ظةي مجم  سون  .65

م  ت    ل   ع ال  ت  

 م  ت    ل    شط ال تسه

 ادك اع 27مق ط     2388/37

 ادك اع 27مق ط     2392/37

 ادك اع 27مق ط     2393/37

 ادك اع 27مق ط     2394/37

يضككككككك   شكككككككط  –ال  كككككككت   مهنة  94

 ال      –ال تس 
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    ل مهنة 324 متك  المح  ظ   *سكنية مجمعات  .66

67.  
 م  ن  الح  ن   الج    

ن     الح  ن   عل  س  ل  –ادن  م 

  ح ت  الح  ن  
 ادن  م/ الح  ن   مهنة 000 16

68.  
 المجم  السوني  ي ماهب

مالل   هم ال ل     –يض   ماهب 

 ضمر الة س  الج    للقض  
 ادن  م/ ماهب مهنة 90

69.  

 مجم  سوني  ي التم ما

كة ادم   18من ق    -التم ما 

ال اي     ر ال ت   الست   هالق  ة 

م  83/33596عل  الق    المتيم  

      الش م    47

 ادن  م/التم ما مهنة 405

70.  

 مجم  سوني  ي التم ما

من ق  ال ها ر س  ق ً  –التم ما 

ضمر الة س  الج    لم  ن  التم ما 

  ن   ً )  ن س   م   ادن  م ( 

 ادن  م/ التم ما مهنة 8000

71.  
 مجم  سوني  ي    ف 

يض      ف  الق    مية 

 3ك  23م  178/15170
 ادن  م/    ف  مهنة  100

 ال ق ه   ادن  م/ مهنة 35 س  ت  ا   15 م ال ق ه   ن     ال ق ه    ي سوني مجم   .72

 التم ما ادن  م/ مهنة 5 7 الحي ال ن عي –يض   التم ما   عم ما سور   .73

74.  
 م  ن  الةل    الج     

الق    المتيم   –يض   الةل    

 الن  م    2( م 54/6877)
 ادن  م/ الةل    مهنة 000 3

مجم  سوني لم ظةي  .70

 الم  ت  

 ن  مدا مهنة 40      الش م   47م 83/27430

 هاسط مهنة 5 مام ك 29م 1/5794 *مجم  سوني .71

)المشتهخ مجم  سوني  .72

 ال طني(

 هاسط مهنة  1000 الو ع  1/14ن   ال   ل  

 هاسط مهنة  72 ال م ل  18/م6/9409 مجم  سوني ا قي .73

                                                           
   21/1/2018في  144حسب كت ب وزارة الشب ب والري ضة المرق 
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 ال   ان   مهنة 5 ام ال  ل 1م 4/3411 *مجم  سوني .74

مجم  سوني )م  ن  النج   . 75

 السون  (

مق ط    3ه2/6ا  ا  مر الق   )

15 ) 

 15مق ط    4 حت النج  المت ي ه

  11مق ط    1 حت النج  المت ي ه

 النج  ادشتل مس   ع م ةلة 
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 قطاع النقل -6

يعتبرررررررلقطررررررر  ق    ررررررر  ق ررررررر ق

     عررررر هق  فيفررررراق ررررر ق   ت ررررر  ق

طررررر  ق    ررررر  ق ت  ررررر ق ررررر ققوأطفيرررررا

قألنشرررر ت   ترررر ايلق  فب اررررلقو  يرررر   ق

علررحقايرر مق  فرر  ماي قتفرر قيفترر  قطرر  ق

    ررررررر  قاعم تررررررر ق  فتشررررررر ا اق ررررررر ق

 رررمقق ألخرررل      عررر هق   ت ررر  ياق

قأنيف ررررررر ق ل   عررررررر هق   ت ررررررر  ياق

قأنرر    ت رر وقو افرر قارر ونقااررحق متيرراقوخرر   هق ا لررباقوتنرر ومقق   رر  ق  ا رر قوترر قنرر  ق رر ق

تعف لقتفررر قيفتررر  قيت لررربقارررب اق ررر ق   رررلسقو  ا ررر ق ا لررربق  ررر ق  لرررق ألوض لرررتعف  هق

(قو  لرررترف وققو ألجابررر طررر  ق    ررر  قاف ررر ااقو لرررعاقاف ررر طفاق    ررر  ق   ررر  ق ق  عل  ررر ق

ق إلجفررر    ررر ق انيررر قو شررردي ق  ع يررر ق ررر ق شررر ويع عقوي ررر طجقطررر  ق    ررر  ق ررر ق  اررر   ق  فملررر ق

قا رررربق رررر ق ةررررفات قخ رررراق  تافيرررراق   مايرررراق(%8ع7 قامرررر و ق2018  ر اترررراق عرررر  ققا أللررررع و

قأن  عرر و رر قخ ررعق  عررل سق ملررتن  مق رر ق   عرر ق   دل  رر ق رر ق  رر يلقطرر  ق    رر  قاف تلرر ق

   برررلاقو  بمرررلاقو   ررر ا(قو  ررر اقلي ررر ع ق ررر ق م يررر ق  افررر ق   ت ررر  اقوخلررر ق رررل ق

 ررر ق رررجق  ررر يلق  بارررحق  تمتيررراق  فل   ررراق يررر  ققإ    ت  ويررراق   و يررراقخ  ررراقق ألعفررر لتبيرررلمق ررر ق

 لفررر  ماي ققأ ةررر و  ررر يجقخررر   هقق إليرررل   ه ا يررر قققإ رررحي ررراق    ررر  قوطررر ق ررر قلررري  اقا  ات

قو  ف ت   ي قت  ا.

 

 قققققققققققق
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 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع النقل

 اوالً: الشركة العامة لسكك الحديد

 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(

عدد 

 الخطوط

اإلشارات 

 واالتصاالت

الحمولة 

 المحورية

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

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر(

المدة 

المطلوبة 

إلنشاء 

 المشروع
 البضائع المسافرين

 المسافرين

 /مسافر

 البضائع

 /طن
 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

1 
 الخط الدائري 

 حول مدينة بغداد

ماان قبال الشااركة  1982التصااميم التفصايلية معاادة سانة 

االستشارية اإليطالية )ساوتكني(.. طاول المساار الادائري 

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

 ( كم.284الرئيسي والخطوط الفرعية )

 خليط 284
ERTMS 

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

خمسة 

 سنوات

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

 الشركة االستشارية األلمانية )دورش كروب(.
 مزدوج 100

ERTMS 

/ Level 

2/1 

 1710 1410 300 70 1 100 140 طن 25
ثالثة 

 سنوات

3 

-خط سكة حديد )بغداد

البصرة( -العمارة-الكوت

-الفرعي )الكوتوالخط 

 ام قصر(-الناصرية

قديمااة ومفقاااود الكثياار من ااا وهاااي التصاااميم التفصاايلية 

معدة من قبل الشركة االستشارية البريطانياة )هندرساون 

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

( كااام مااازدوج والخاااط الفرعاااي 504البصااارة( )-العماااارة

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

مزدوج ، ويتطلب تحديث التصااميم التفصايلية ، ويتطلاب 

  اعداد دراسة (دوى اقتصادية للمشروع.

 مزدوج 100
- - - - - - 

2730 11000  - 

4 
 -نجف  -كربالء  -مسيب 

 سماوة

التصااااميم التفصااايلية األصااالية بعااادت مااان قبااال الشاااركة 

وبعياااد  1982االستشاااارية اإليطالياااة )ساااوتكني( عاااام 

التصااااميم التفصااايلية حاااديثاً مااان قبااال الشاااركة  تحاااديث

 االستشارية اإليطالية )ديتال فير(.

 مزدوج 228
ERTMS 

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

ثالثة 

 سنوات

5 
 -زاخو  -دهوك  -موصل 

 تركيا

التصااااميم التفصااايلية األصااالية بعااادت مااان قبااال الشاااركة 

 1982هياو(ز( عاام االستشارية البريطانية )هندرساون 

وتحااديث التصاااميم التفصاايلية (اريااة ماان قباال مجموعااة 

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

 كروب( و )باور بوفس(.

 مزدوج 160
ERTMS 

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

ثالثة 

 سنوات

  

                                                           
   4/12/8201في  34341حسب كتاب وزارة النقل 
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 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(

عدد 

 الخطوط

اإلشارات 

 واالتصاالت

الحمولة 

المحور

 ية

 السرعة )كم/ساعة(
مجموع النقل 

 )مليون(

 الكلفة التخمينية )التقديرية( 

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر(

المدة 

المطلوبة 

إلنشاء 

 البضائع المسافرين المشروع
 المسافرين

 /مسافر

 البضائع

 /طن
 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

6 

 –بعقوباااااااة  –)بغاااااااداد 

 –بربياااااااال  –كركااااااااوك 

موصل( والخط الفرعاي 

 –التااااابع لااااة )بعقوبااااة 

 –المنذريااااة  –خااااانقين 

 ديران(

التصاميم التفصيلية األصلية بعدت من قبل الشاركة 

 1982االستشااااارية الفرنسااااية )سااااوفريل( عااااام 

وتحديث التصاميم التفصيلية (ارية من قبل الشركة 

كااااروب(.. طااااول االستشااااارية الجيكيااااة )سااااي زد 

( كام والخطاوط 455الخطوط الرئيسية المزدو(اة )

( كم.. الطول الكلاي 200المفردة القابلة لالزدواج )

للمسااااار الرئيسااااي الماااازدوج والخطااااوط الفرعيااااة 

( كم 700الرئيسية والخطوط الفرعية يتراوح من )

 ( كم.750دلى )

 خليط 700
ERTMS 

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

سبعة 

 سنوات
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 التفاصيل اسم المشروع ت
الطول 

 )كم(

عدد 

 الخطوط

اإلشارات 

 واالتصاالت

الحمولة 

المحور

 ية

 السرعة )كم/ساعة(
مجموع النقل 

 )مليون(

 الكلفة التخمينية )التقديرية( 

 إلنشاء المشروع )مليون دوالر(

المدة 

المطلوبة 

إلنشاء 

 المشروع
 البضائع المسافرين

 المسافرين

 /مسافر

 البضائع

 /طن
 المجموع التنفيذ اإلستمالكات

7 

الاااااربط الساااااككي باااااين 

العااااارار واألردن )مااااان 

مفاااااارر الرطبااااااة دلااااااى 

 طريبيل(

تم دعاداد التصااميم التفصايلية للمشاروع حاديثاً مان 

 قبل الشركة االستشارية األلمانية )دورش كروب(. 
400 

مفرد قابل 

 لالزدواج

ERTMS 

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

خمسة 

 سنوات

8 
المربد  –زبير  –شعيبة 

 الكويت –صفوان  –

تم دعاداد التصااميم التفصايلية للمشاروع حاديثاً مان 

قباال الشااركة االستشااارية اإليطاليااة )ديتااال فياار(.. 

طااول هااذا المشااروع ساايعتمد علااى تنفيااذ المشاااريع 

 (14المساتقبلية األخاارى وقاد يكااون الطاول الكلااي )

كاام فقااط ماان محطااة المربااد دلااى صاافوان/ الحديااد 

 الكويتية(.

 مزدوج 52
ERTMS 

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

ثالثة 

 سنوات

 بعقوبة –كوت  9
ال تو(ااد تصاااميم بو وثااائة سااابقة عاان المشااروع.. 

 يتطلب دعداد تصاميم تفصيلية (ديدة.
 مزدوج 250

ERTMS 

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

بربعة 

 سنوات

10 
النجف(  –خط )كربالء 

 المعلة

)مشروع (ديد غير مباشر بة( يكون مساار القطاار 

اعلى الجزرات الوسطية بين الطرية العام )الاذاهب 

 باتجاه النجف( والطرية الخدمي

 - - - - - - - - - - مزدوج 70
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 قطار بغداد المعلق. 11

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

 مليار دوالر 1.5 الكلفة التخمينية للمشروع :

 سنوات  5 مدة التنفيذ :

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

 لتنفيذ في مناطق بغدادمراحل وأماكن وخطوط ا

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

 كم بين المحطة العالمية في العالوي وحي العطيفية وتتضمن محطتين داخليتين. 4.45. المرحلة الثانية طولها 2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 25/1/2018في  1/38حسب كتاب محافظة بغداد / المكتب االستشاري/ م 
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 المنشأة العامة للطيران المدني العراقيثانياً : 

مساحة  رقم القطعة والمقاطعة الموقع الجغرافي اسم المشروع اسم التشكيل ت

 المشروع

الكلفة 

 التخمينية

مدة 

التنفيذ 

 المتوقعة

 المالحظات

1 

 العامةالمنشأة 

 للطيران المدني

إنشااااند  )اااا      اااا (  (1

 نجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

  ي مطنر بغ اد ال ولي.

بغ اد / مطنر بغ اد 

 ال ولي

 (33قطعة رقم  

 ( الس يب17مقنطعة  

17000 

 متر مربع

قطعااة اضرم م ك  ااة لك ولااة وملىىااة إلاا   -- --

 ال )شأة العنمة لكطيران ال  ني

إنشااااند مر اااا   اااايننة  (2

وتشاااااااااغي  وتااااااااا ريب 

وال اااا   ي  الطياااانري  

 الج يي .

بغ اد / مطنر بغ اد 

 ال ولي

 ( 30/108قطعة  

 ( الس يب17مقنطعة  

10000 

 متر مربع

* يعتباار ااالا ال شااروي ت) اا ي وتطاا يري ير اا    

الجننااب العراقااي بنلعاانمكي   ااي مجاان  الطيااران 

 بى رة عنمة.

 * قطعة اضرم مكك  رف  وزارة ال نلية(

مترو دا كاي  اي مطانر  (3

 ال ولي.بغ اد 

بغ اد / مطنر بغ اد 

 ال ولي

مسنر ال شروي ي ر بـ 

 ( قطعة أرم 18 

* يق   الا ال شروي   مة لك سن ري  ما   ا    -- -- --

تسهي  د  لهم و روجهم م  ال طنر وبت قيت 

 قينسي ب ون أي تأ ير.

* يك ن انطا   مسانر ال تارو ما  ساناة عبان  

ي ب   رنن  و  الً إل   نالت ال سان ري   ا

 ال طنر.

إنشاااند مج اااع متكنمااا   (4

 –اللااااا منت  تجااااانري 

 سك)ي(. –سيناي 

البىرة / مطنر 

 البىرة ال ولي

قطعة رقم 

 13/7715) 

( الط به 42مقنطعة  

 وال)ليكه

* قطعااة اضرم مكااك  اارف وتقااع  ااي الجننااب  -- -- دونم 100

الج) بي الشرقي ل طنر البىرة ال ولي   نرج 

 السينج اضم)ي(.

اساااتل ا  ال ج اااع   قااارات لكشااار نت * ي كااا  

اضج)بية العنمكة بنلعرا   ي ملتكا  القطنعانت 

 و ى  نً  ي قطنعي ال) ط والغنز.
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( تأايااا  وتطااا ير مطااانر 5

 ال     ال ولي

ني) ى / مطنر 

 ال     ال ولي

-- 4000  

 متر مربع

126 

 مكينر دي)نر

 2014* القي ااااة التق يريااااة لك ااااا ة قباااا  عاااان   --

( منئاااااااة وعشااااااارون 120.000.000.000 

 مكينر دي)نر.

* مج  ي التكك اة التق يرياة لك اا ات ال تةاررة 

( منئاااااااة وعشااااااارون 120.000.000.000 

 مكينر دي)نر.

* القي اااااااة التق يرياااااااة لت ااااااان  وال  جااااااا دات 

( 3.703.000.000ال تةااررة قباا  اضزمااة  

    ة مكينرات وسبع نئة و   ة مكي ن دي)نر.

 (.%40ضرر  نم  أ ثر م   ن ي الةرر: 

 الشركة العامة 2

للخطوط الجوية 

 العراقية

إنشاااند  )ااا      ااا (  (1

 نجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 ي محايط مطانر بغا اد 

 ال ولي

 

 

بغ اد/ مطنر بغ اد 

 ال ولي

 (9/10قطعة رقم  

 ( الس يب17مقنطعة  

15000  

 متر مربع

 50 ) 

مكي ن 

 دوالر

 قطعة اضرم مكك  رف لكشر ة --

مج اااع إنشاااند مااا   أو  (2

 تجنري

 1000 (20/1قطعة رقم   بغ اد/ البتنوي 

 متر مربع

 20 ) 

مكي ن 

 دوالر

 قطعة اضرم مكك  رف لكشر ة --

 الشركة العامة  3

لتنفيذ مشاريع 

 النقل

 10 دونم 10 -- محن ظة بغ اد إنشند مع   إس كت. (1

 مكينر دي)نر

: إنتاانج مااندة اتساا كت وتجهياا ع ل شاانريع الهاا ف س)تنن

ال)قاا  والاا زارات اض اارى  ااي محن ظااة وزارة 

 بغ اد وال )نطق ال حيطة بهن.

 ( ط /سنعة180-120:  الطنقة اتنتنجية

 ( س)ة15:  الع ر اتنتنجي

:  مباانني رياار سااك)يةن مكاانئ  مك ناانت ال شااروي

 ومع اتن سينرات ذات م ا  نت  ن ة(.
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إنشند مع   لكك نكريت  (2

 الجنا .

 (10/30 قطعة  بغ اد / أبي رريب

( 14مقنطعة  

 عكر  ف

 9 دونم 4.8

 مكينر دي)نر

: إنتنج مندة الك نكريت وتجهيا ع ل شانريع اله ف س)تنن

وزارة ال)قاا  والاا زارات اض اارى  ااي محن ظااة 

 بغ اد وال )نطق ال حيطة بهن.

 ( متر مكعب/سنعة.90:  الطنقة اتنتنجية

 ( س)ة.15:  الع ر اتنتنجي

رياار سااك)يةن مكاانئ  :  مباانني مك ناانت ال شااروي

 ومع ات(.

 الشركة العامة  4

للسكك الحديد 

 العراقية

إنشند   )   + ما   +  (1

 اراج لكساينرات متعا د 

الط اباااااااااق +  اااااااااقق 

 سك)ية(.

بغ اد/ م)طقة 

 الع وي

قطعاااااااااااااة رقااااااااااااام  (1

( مقنطعاااة/ 400/1 

  رادة مريم

جاااا د ماااا  القطعااااة  (2

( مقنطعاااااااااة/ 557 

  رادة مريم

1) 12 

 دونم

 

2) 21 

 دونم 

 اضرم مكك  رف.قطعة  -- --

بغ اد/ مج ع  إنشند مج ع سك)ي. (2

 الي س ية

 قطعة اضرم مكك  رف. -- -- دونم 360 --

ال حن ظنت  مج  عة أراضي. (3

 الج) بية 

 بنب  ن ال ث)  ن 

 البىرة(

 * ج يع قطع اضراضي  مكك  رف(. -- -- -- --

* ي كاا  عرضااهن   اارم اسااتث نرية ضراارام 

زراعياااة(  ااا ً اساااب  تجنرياااة ن  ااا)نعية ن 

 م قعهن.
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 قطاع الصنــــــاعة والمعادن -7

يعددددقطاع اددددعيطاع دددداع اطددددداطاععدددد ا طا ددددقط

ابددد كطنات دددعصطا غي دددعفطي ددد طاعا اددداط  عي ددد ط

طاألسعسددددد ةطاع ك ددددد ة اعمعدددددعف ططة كارةطاع ددددداع 

دددددددداطاععددددددد ا ط  عيمدددددددقططةاع ددددددداع  طةعلس عسددددددد

 شدددت تط  ع يددد طا سدددي معرط لددد ططإسدددي ا  ت ع  ع

اعيدددددداط اددددددع عطغددددددع ت ططاإلرشددددددعفيةعلخاددددددت ط

 دددقي ططإ  دددعاعمعدددقمطكمدددعطط2006ا سدددي معرطععدددع ط

  سددددددددع طعياتي  ددددددددعططةاعشدددددددد كعصطاع اتن دددددددد

بع سدددي معرطب  دددةططةبععيعدددع  طندددتطاعت دددعصطاع اي ددد

 غددددقط ددددقفصط ددددقةطنشددددعريتططأفا  ددددعردددددتطك ددددع ةط

اصط  يددددددرط دددددد ط  ي  ددددددعط دددددد  طا سددددددي معر

طةاعددددتكارطهسدددد معط ا طعددددق ط دددد طإع  ددددعطاأل ا  ددددة

ط.طةا سي معريط األ ظمةن طاع تا قططةنتمت 

ط1997عسددددددداةطط22ي كددددددد طاع دددددددع ت طرغددددددد ط

طإ ددددددعفة لدددددد ططةاعخددددددعرطبععشدددددد كعصطاع اتن دددددد

سطأعددددد طة اعمسددددديخقنطة  دددددصطاعم دددددع تطاع ع مدددددأ 

 يسددددددمنطاع ددددددع ت ططةاعمددددددعمط عخ دددددد اصط ع دددددد

طبععدددددق تمطبع  عغ دددددعصطندددددتطةعلشددددد كعصطاع اتن ددددد

بمت دددددرطا  عغ دددددعصط  عسددددد ططأ ع دددددرنسدددددي م ي ط

 ادددرطندددتطغدددع ت طا سدددي معرططإعددد  ا دددعططاإل يدددع 

ددداططاأل ا  ددةندد ط  ددجط شددت تطا سددي معرطكمددعطا ددمطي مدداطا سددي معراصطط2006ععددع طط13رغدد ط

طط.األ     اطاع اعيطن طاع اع عصطا غي عفيةط

عمدددددانطب   دددددعنحط مدددددت طط2005 اعمعدددددعف طدددددداط دددددع ططةع دددددقطا ال دددددصط كارةطاع ددددداع 

عيشدددت تطا سدددي معرططاإل يدددع  ا  عغ دددعصط  عسددد ططةسددد شطنشدددعريتطنشدددي كأاعيددد ا  اط اع دددق طبي

  شدددد  صطط إفارة  ددددصطأاعيطإ ددددعفةددددداط دددد اطاع اددددعيط  ددددجطييددددتع طاعمسددددي م ط م ددددتط مل ددددعصط

ن عبددصططةن  ددت طا سددي معرطاعمادد   طندد طغ ددصطاعددتكارطإ ددعراعم دداتط لدد ط   يددمطاعخع ددةطددداط

 عددق طاعمسددي م ططةسدداط20اعدد ط15ندد ططةن ددقفطةاعدد يطيددي طا تددعكهط دد مطديدد طاإل يددع ندد ططة  دد

طأ طةاعمعددددقاصطاعمت ددددتفطإ دددد    ددددصطاعم ددددع تط دددد ط  يدددد طأ طإ ددددعفةددددداطاغيدددد ا ططةاع  يدددد

شدددد ياعطدددددع  ط   ددددت طبي  يددددقطاعمسددددي م ي ططة  ددددجط اددددت طاعددددتكارطة  ك ددددرطنعددددقاصط قيددددق

طإعددد طةاعدددق تمطعل ددد  طاع ا دددطشددد  اصأدضددد ط ددد طنسدددع ق  عطدددداط    دددرط طةبعع  ع دددعصطاعميع ددد

طنتاغتطاعم اعص.

 غددددقط ضددددماصطاعياددددتراصطددددداطاعمتددددعمطاعمدددد كترط    مددددعطعلم ي  ددددعصطعل ددددقطندددد ط تدددد ط

اعيدددداططةاعشددددعنلطاإل دددد  عصندددد ططةاعم لدددداط اددددمع ط  نددددطاإل يددددع اعددددتارفاصط لعدددد طعيع يدددد ط

ع سددددي معرططإ ددددعر ا ددددصط معيددددةطن ددددععنطاعمسددددي م ي طبشدددداصطاك دددد ط  سددددع قط لدددد ط دددد ع ةط



 

ط 
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طبإ دددد  طةنتمت ددددةطاعم ي  ددددعصطاعميع لددددطأ  ندددد طاعميتغددددتططةاعمسدددديقا طعلمتسسددددعصطاع اتن دددد

  دددصط ددد اطاع ادددعيطبدددصطسددد ايحط ا دددعط عغدددعصطأ طإ دددعفةطإعددد اع ادددعيطاع ددداع اطعددد ط دددتفيطد ددد ط

طة.طاعمت تفطةاع ع ت  طاأل اع   ع ي ططة قيقطإ يع  ة

اعسدددتعفط  تم دددتطط يميلددد طاععددد ا ط عع دددعمط ددداع عصطنيات دددةط    دددةط    لدددةطن دددصطنععندددص

 اععقيددددقطي   ددددعط ندددد طط األسددددمقةاععتدددد صط كدددد ع طاع دددداع عصطاعق ا  ددددةط اع ي  ك م ع يددددةط

اعمتنددددصطا ط لعددددرطاعمشددددعريتطاعمملتكددددةطعلق عددددةطف رامطن مددددعطددددداط ت  دددد طكدددد طندددد طاع اتنددددةط

نددددد ططةسلسدددددلطإ ددددد ا  اع ددددداع ةطاعخع دددددةطبععمايتدددددعصط اعخدددددقنعصطاعمالتبدددددةطدددددداطادددددت ط

ع ر  ددددددع طبمسدددددديت ططة اعيت  ددددددعصطا سددددددي معريط اإلفارياطلاصطاعاددددددعبتطاع اددددددطاإل دددددد  عص

ط. إ يع  عطأفا  ع

طاعيعع ةط:طعألس ع  ا طايلرط  هطاعش كعصط عمصطباعغةطنيق  ةط

ديددد ةططإعددد ايل  دددعطيعدددتفططإ ،ط  دددجططاإل يع  دددة.غدددق طاعمادددع  ط اعمعدددقاصط اعخادددت ط1

طاعس ع اعصط اع مع  اعصطن طاع   طاعمعااط.

طغقيمةط ط تاكرطاعي ق طاع ع صطداطاع اعيطاع اع اط..ط عمصطبيااتعت  عط2

طععاعغةطاعا  بع  ة.ب طن طاعمععنصط .ط ق طغقرةطاعش اةطاعت ا ةط ل ط   يقطاعا 3

دددداط دددق ططاأل ددد .طا  يدددع طاعسدددت طاعم لددداط لددد طاعمايتدددعصطاعمسددديترفةطنمدددعطكدددع طعدددمط4

طناعدسةطاعمايتعصطاعت ا ةطبأسععرطاعست ط ك ع طاعات  ةط.

  ددصط  اددتي طايلددرط دد هطألدد طلعدد ط  اددصط كارةطاع دداع ةط اعمعددعف ط اددةطعي باددع امط 

ط.ط األ ا ااعش كعصطن ط  مطاعمشعركةطنتطاع اعيطاعخعرطاعع باط

 

 دور الحكومة في القطاع الصناعي

شددد كعصطنسدددع مةططإعددد   تيل دددعططأ  يتدددمط كارةطاع ددداع ةط اعمعدددعف طعيأ  دددصطشددد كع  عط

صطاسدددي معريةطعددد عاط ددد هطاعشددد كعصط عندددةطا ط ع دددةط غدددقط  ادددصطنتمت دددةطنل دددع

ط أ  ل دددعطإل دددعفة دددقفطنددد طاعمسدددي م ي ططإعددد  لددد طاعمسدددي م ي طنا دددعطندددعطأ  دددصطبعع عدددصط

اعمعدددقمطدددداطط2006عسددداةطط13  شددد  ل عط غدددقطسدددع  ط دددق رطغدددع ت طا سدددي معرطرغددد ط

ط. ع ي ط  اطا  تعه

 أ  دددصطاعشدد كعصطاعععندددةططإ ددعفةاع ع ت  ددةطاعيدداط  اددد ط مل ددةططاأل ددد  لخدداططإ  يمادد ط

ط:طاآل  ةغع ت طا سي معرطبعع تا   ططإع طبعإلاعدةاعمملتكةطعلق عةط

 

طدلالمعط1997لسنة  22قانون الشركات العامة رقم 

يدددداظ ط دددد اطاع ددددع ت ط مددددصطاعشدددد كعصطاعععنددددةطاعمملتكددددةطعلق عددددةط  ددددجط سددددمنطاعمددددعفةطط

عشدددد اكةطنددددتطشدددد كةطاطأ (طناددددمطعلشدددد كةطاعععنددددةطاعمملتكددددةطعلق عددددةطبععمشددددعركةط15/3)

اع دددع ت اططاألسدددعسعيا  ددد ط مدددصطادددم طأ شددداي عطفا دددصطاععددد ا طبع  يمدددعفط لددد ططأ ا  دددة

اع دددد طعلشدددد كعصططأ ادددد عع ددددتفطنشددددعركةطاددددم طغددددع ت طاعشدددد كعصطاعععنددددةطاعدددد يط

لاصط  غدددةططأ مدددعمعيا  ددد طط األ ا  دددةعلمشدددعركةطندددتطاعشددد كعصط اعمتسسدددعصطاعع ب دددةط

طاعش كةطفا صطاعع ا .طبأ قاف
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 شدددد  ل عطندددتطاع اددددعيططأ   ل دددعطأشددددعريتطاع ادددعيطاععددددع طاعميععغدددقط لدددد ط   ددد طشدددمتمطن

اعخددددعرط اعمخدددديل طباعدددددةطاعم ايددددعط اعضددددمع عصطاعددددتارفةطددددداطغددددع ت طا سددددي معرطرغدددد ط

ط2006عسدددداةطط13ع ددددع ت طا سددددي معرطرغدددد ططاأل م)غددددع ت طاعيعددددقيصطط2006(طعسدددداةط13)

 يط لددددد ط(ط اع دددددع ت طيسددددد32 ددددداط)اعمدددددعفةططإعددددد / (ط اعيددددداطأاددددد  صط6)اعمدددددعفةط

طاعمشعريتطاعياط  طاعيععغقط ل  عطغ صط  علط  اطاع ع ت .

ط

 دلالمع 1997لسنة  21ن الشركات رقم قانو

(طعلشددد كعصطاعم دددق فةطاعمسدددت ع ةط شدددا صطنشدددعريتط8ييددد نط ددد اطاع دددع ت طدددداطاعمدددعفةط)

طن طأس  طرأسطاعمعم.ط%25 سع  طد  عطاعق عةطبأغصطن ط

 

والمعاااااااادن والمعرو اااااااة ك ااااااار  لمشااااااااربع الوااعاااااااة لاااااااو ار  الصاااااااناعة ا

 اسوثماربة )مشاربع الوأهيل والمشاربع الجدبد ( :

إن طريقةةةةس ثماةةةةم وفر مةةةةمل راةةةةع اقةةةةرا ثاصةةةةرثدس وةةةة  ثاقطةةةةف  ثا ةةةةف  ثاةةةةم فاث إاةةةة       

ثاو ةةةةةةا    1997اا ةةةةةةةس  22/ فا ةةةةةةفقا وةةةةةةن تةةةةةةف رن ثاصةةةةةةردف  ثا فوةةةةةةس رتةةةةةةةل 15ثاوةةةةةةفا   

ا 13را  اةةةةةو تةةةةةف رن ثماةةةةةم وفر رتةةةةةةل  ربفإلودةةةةةفن صةةةةةور   ةةةةةيا ثا قةةةةةرا بفموميةةةةةف ث  ثاةةةةةرث

 / با.33رم ايالمه ثاوفا   

 

 دددق مطي ددد  طاع ددد رطا سدددي معريةطاعميع دددةطعدددق ط كارةطاع ددداع ةط اعمعدددعف طنتك دددةط سدددرط

 ددددتيطاعمشدددد  يط   ي ددددةطا سددددي معرط اعم عدظددددةطاعيدددداطي ددددتطد  ددددعط لدددد طأسددددعسطاعمشددددعركةط

عمشدددددعريتطاعيأ  دددددص،ط ا سدددددي معرطبدددددعإلفارةط اإل يدددددع ط كيدددددعفةطاعاعغدددددعصطاإل يع  دددددةطبععاسددددد ةط

ط1اعم عش طبععاس ةطعلمشعريتطاعتقيقةط كمعطيأ ا:

ط

  

                                                           
 17/12/2018في  66605بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن / دائرة االستثمارات المرقم  1



 

ط 
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 نوع الفرصة الفرص المراد اعالنها اسم الشركة ت

الشركة العامة للصناعات المطاطية  1

 (5واإلطارات )عدد الفرص 

  

 مصنع اطارات الديوانية. -

 مصنع المنتجات المطاطية/ النجف االشرف. -

 بابل/ النجف االشرفمصنع اطارات  -

استثمار قطعة ارض في محافظة كربالء جنسها سكني  -

 عمودي

 استثمار قطعة ارض في محافظة بغداد الداوودي  -

 تأهيل وتطوير

 تأهيل وتطوير

 تأهيل وتطوير

 (3شركة اور العامة )عدد الفرص  2

 

 تأهيل مصنع القابلوات. -

 تأهيل مصنع االلمنيوم. -

 المتوسطمشروع قابلوات الضغط  -

 تأهيل وتطوير

 تأهيل وتطوير

 مشاركة

الشركة العامة للصناعات الكهربائية  3

 (27وااللكترونية )عدد الفرص 

انتاج وصيانة االجهزة الكهربائية وااللكترونية المتفرقة  -

 لألغراض المنزلية والصناعية 

انتاج وصيانة االجهزة الكهربائية وااللكترونية المتفرقة  -

 لألغراض الطبية 

انتاج االوكسجين ) غاز وسائل ( لألغراض الطبية  -

 والصناعية 

 انتاج وصيانة السخانات الشمسية والكهربائية  -

انتاج وصيانة المنظومات الدوائية ) المضخات  -

والعاملة بالطاقة  ةدييوالغطاسات ( بأنواعها كافة ) التقل

 الشمسية (

انتاج ونصب وصيانة منظومات المراقبة الصورية  -

 واالبواب الكهربائية 

 انتاج ونصب وصيانة المصاعد واالحزمة الناقلة  -

 انتاج الكرفانات بمختلف القياسات وتأهيلها  -

انتاج وصيانة منظومات محطات توليد الكهرباء العاملة  -

 بالطاقة الشمسية

منظومات محطات تصفية وتعقيم المياه  انتاج وصيانة -

بمختلف السعات ومنظومات تعقيم المياه العاملة بالطاقة 

  ROالشمسية 

تصنيع ادوات احتياطية متمثلة باالجزاء الميكانيكية  -

الفرش الكربونية  ،التروس ، الفلنجات  ،)المحاور 

وغيرها من قطع الغيار ( لصالح وزارة  ،والنحاسية 

 ءالنفط والكهربا

 

 مشاركة
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انتاج وتأهيل محوالت التوزيع الستغالل الطاقات  -

 المتاحة في الشركة

تاهيل محطات القدرة الستغالل الطاقات المتاحة في  -

 الشركة

انتاج وتاهيل المرواح السقفية والمنضدية والجدارية  -

والعمودية وساحبات الهواء بمختلف القياسات والسعات 

 الستغالل الطاقات المتاحة في الشركة 

انتاج محركات مبردة الهواء التبخيرية واستغالل  -

 الطاقات المتاحة في الشركة 

انتاج مضخات الماء لمبردات الهواء التبخرية  -

والمضخات االمنزلية الستغالل الطاقات المتاحة في 

 الشركة

انتاج السويجات المنزلية ) القابس الكهربائي ( بمختلف  -

 االنواع والسعات

الهواء الشباكية والجدارية انتاج وصيانة مكيفات  -

 المنفصلة والمكيفات المركزية 

انتاج وصيانة محركات الجهد الفائق بقدرات مختلفة من  -

(5Mw- 200Kw  ) 

 انتاج وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية  -

 انتاج محطات تدوير مياه الصرف الصحي  -

انشاء مختبرات مركزية الجراء فحوصات لمنتجات  -

 امة الصنع والجهات الخارجية الشركة ت

 الشاشات العمالقة -

 تصنيع ختم بالستيكي أمن  -

 انتاج عصا الذرعة -

 مشروع القابلوات وأسالك االلمنيوم -

 لوحات توزيع القدرة  -

 الشركة العامة للصناعات االنشائية 4

 (9)عدد الفرص   

 معمل طابوق بغداد -

 معمل طابوق القادسية القديم -

 2غريب  معمل هياكل ابي -

 معمل أعمدة بادوش -

 معمل الخباطة المركزية في ابي غريب -

 موقع البطين النتاج الحصى المكسر/ البصرة -

 موقع االخيضر النتاج رمل البناء / محافظة كربالء  -

 تأهيل وتطوير

 



 

ط 
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موقع خان الربع النتاج رمال المرشحات / محافظة  -

 كربالء

 1معمل هياكل ابي غريب  -

للصناعات  شركة الفرات العامة 5

 (3الكيمياوية والمبيدات )عدد الفرص 

 مشروع توسيع مصنع الصودا والكلور -

مشروع تطوير وتحديث مصنع حامض الكبريتيك  -

 المركز.

مشروع  تاهيل وتشغيل مصنع الطارق للمبيدات  -

 الزراعية

 مشاركة

 تاهيل وتطوير

 

 تاهيل وتطوير

 الشركة العامة للصناعات التعدينية 6

 (3)عدد الفرص   

 مشروع كاربونات الصوديوم. -

 مشروع انتاج الكلور. -

 مشروع انتاج الفيروسيليكون -

 مشاركة

 

 الشركة العامة للزجاج والحراريات 7

 ( 9) عدد الفرص   

 تاهيل وتشغيل معمل انتاج االلواح الزجاجية -

مشروع انشاء وتشغيل معمل انتاج القناني والجرار  -

 طن / يوم 175بطاقة 

 تاهيل وتشغيل معمل انتاج القناني الطبية -

 تاهيل وتشغيل معمل انتاج كاشي الجدران  -

 تاهيل وتشغيل معمل انتاج كاشي االرضيات  -

تاهيل وتشغيل معمل انتاج االدوات الصحية  -

 والسيراميكية

تاهيل وتشغيل معمل انتاج الطابوق الحراري عالي  -

 االلومينا / الفلوجة

 المواد الحرارية / بغداد تاهيل وتشغيل معمل انتاج -

مشروع انشاء وتشغيل معمل انتاج الزجاج المسطح  -

 طن / يوم 700العائم 

 تاهيل وتطوير

 مشاركة

 

 تاهيل وتطوير

تاهيل وتطوير 

 تأهيل وتطوير

 تأهيل وتطوير

 

 تأهيل وتطوير

 

 تأهيل وتطوير

 مشاركة

 الشركة العامة للمنتوجات الغذائية 8

 (6)عدد الفرص   

 سكر ميسانمصنع  -

 مصنع النشأ والدكسترين. -

 مصنع الفارابي. -

 مصنع المنصور / بيجي -

 مصنع االمين -

 معمل سكر الموصل -

 تأهيل وتطوير

 

 

 تأهيل وتطوير معمل المراوح. - (1شركة ديالى العامة )عدد الفرص 9

الشركة العامة للصناعات  10

 (5البتروكيمياوية )عدد الفرص 

 معامل مصنع البتروكيمياويات خطوط االنتاج  -

 ) االثلين / واطى الكثافة / عالي الكثافة (

 تأهيل وتطوير 
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 مصنع ورق ميسان/ خط انتاج ورق اكياس السمنت  -

 انشاء معمل انتاج الكلور. -

 مصنع ورق البصرة  -

 مصنع االمستلزمات المدرسية / التاجي  -

) الدفاتر المدرسية / اطباق البيض/ كبس المخلفات 

 يةالورق

 تأهيل وتطوير

 مشاركة

 تأهيل وتطوير

 تأهيل وتطوير

 المديرية العامة للتنمية الصناعية  11

 ( 5) عدد الفرص 

 المدينة الصناعية  في البصرة  -

 المدينة الصناعية  في ذي قار -

 المدينة الصناعية  في االنبار  -

 المدينة الصناعية  في نينوى  -

 النجف االشرفالمدينة الصناعية  في  -

 استثمار

 

الشركة العامة لصناعة االدوية  12

 والمستلزمات الطبية/ سامراء

 ( 5) عدد الفرص 

 

 مصنع سامراء. -

 مصنع بغداد -

 مصنع المحاليل الوريدية / نينوى -

 ارض اليوسفية  -

 مجمع الموصل السكني -

 تأهيل وتطوير

 تأهيل وتطوير

 تاهيل وتطوير

 مشاركة 

 مشاركة 

العامة لمعدات االتصاالت الشركة  13

 (11والقدرة )عدد الفرص 

 تطوير معمل االعمدة الكهربائية  -

 تطوير ورشة  تصليح وتصنيع المحوالت -

 تطوير مصنع البالستك -

 تطوير مصنع االنارة باللد الضوئي -

 أنشاء معمل انتاج مادتي البارايت والبنتونايت -

 انشاء معمل تحسين معامل القدرة  -

 وحدات الحماية الكاثودية انشاء معمل انتاج  -

 انشاء معمل كاميرات المراقبة  -

 انشاء معمل انتاج أطيان الحفر -

 انشاء معمل انتاج حامض الكبريتيك المركز -

 انشاء معمل انتاج االوكسجين الطبي النقي  -

 مشاركة

 

 شركة الفارس العامة  14

 (5)عدد الفرص 

منظومات معالجة تقنيات المياه والصرف الصحي  -

 والصناعي ومنظومات التنافذ العكسي

 تاهيل مكائن التشغيل الميكانيكي الثقيل   -

 انتاج المعدات الهندسية الثقيلة وتشمل  -

 المباالت الحرارية 

 المراجل البخارية 

 الخزانات النفطية واالوعية الضغطية 

 مشاركة

 

 تاهيل وتطوير

 مشاركة 

 

 

 مشاركة



 

ط 
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 مشروع الغلونة  -

 مشروع الصب المسبق -

 مشاركة

الشركة العامة للصناعات النحاسية  15

 ( 8والميكانيكية ) عدد الفرص 

ملم باستخدام  8انشاء خط انتاج انابيب النحاس  -

 ( وبمادة سكراب النحاس FHRCتكنولوجيا ) 

انشاء مشروع التنقية الحرارية والكهروكيمياوية  -

بأستخدام سكراب النحاس المنتج في مصانع الشهيد في 

 الشركة 

انشاء مشروع انتاج فناجين االعتدة باستخدم الشرائح  -

 المنتجة من خط انتاج الدرفلة 

وحاويات التراب الغراض  BRCانشاءمشروع النتاج  -

 الحماية 

انشاء مشروع تصنيع اسيجة حماية الطرق السريعة  -

 وملحقاتها وحسب المواصفات العالمية 

ية تاهيل وتحديث مصنع الشهيد المتخصص بانتاج المدفع -

 والراجمة والهاون ورفده بالتقنيات الحديثة 

تأهيل وتحديث مصنع ابن الهيثم للبصريات ورفده  -

 بالتكنلولوجيا الحديثة 

تطوير وتحديث مصنع العامر للتشغيل الميكانيكي ورفده  -

 بالمعدات والمكائن الحديثة والتقنيات ذات العالقة 

 مشاركة

 

 مشاركة

 

 مشاركة

 مشاركة

 

 مشاركة

 وتطويرتأهيل 

 

 تأهيل وتحديث 

 

 تأهيل وتطوير

 الشركة العامة للحديد والصلب 16

 (3) عدد الفرص  

 مجمع متكامل للحديد والصلب -

 مصنع انابيب البثق  -

 مصنع الحديد االسفنجي -

 مشاركة

 

 الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية 17

 ( 22) عدد الفرص  ص

مشروع انشاء خط لتصنيع وتجميع المنظومات  -

 والتوصيالت الهيدروليكية  والهوائية والتشحيم

 مشروع المواقف الذكية  -

 مشروع انتاج معدات تدوير ومعالجة النفايات  -

 مشروع الفحص والمطابقة والتدريب -

 مشروع تجميع وتصنيع معدات الرفع الهيدروليكية  -

مشروع ورشة هندسية لتاهيل وصيانة الوحدات  -

 ئيةالتوربينية النتاج الطاقة الكهربا

 مشروع تصنيع الواح ساندويج بنل -

مشروع ورشة متخصصة لتنفيذ اعمال تنظيف الخزنات  -

 النفطية

 ورشة صيانة االليات العسكرية الشرقية -

 مشاركة
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مشروع انشاء معمل انتاج وتجميع معدات نقل وحقن  -

 وضخ الهواء المضغوط والغاز السائل 

 ورشة صيانة االليات العسكرية الغربية -

 مغنطة المياهمشروع تصنيع معدات  -

 مشروع خط انتاج االسالك الشائكة ومشبكات االسيجة -

مشروع ورشة تصنيع وتدريع الكرافانات الثابتة  -

 والمتحركة

 مشروع تصنيع منظومات الري المحوري  -

 تصنيع عدادات المياه والصمامات -

 مشروع تجميع المضخات بانواعها -

 مشروع محطات معالجة المياه -

ل معدات حفر االبار مشروع تصنيع وتجميع وتأهي -

 النفطية والمائية

 مشروع أنشاء الخزانات بأنواعها  -

 مشروع أنتاج المكابس الهيدروليكية -

مشروع انتاج معدات المعامل الخاصة بالصناعات  -

 االنشائية 

 الشركة العامة للصناعات الفوالذية 18

 ( 10) عدد الفرص 

 

 

 مشروع السباكة الثقيلة -

 الحرمشروع الطرق  -

 مشروع الطرق المغلق -

 مشروع الطرق الدوار  -

 مشروع انتاج المقاطع المركبة وروافد الجسور -

مشروع انتاج فالتر الهواء لمحطات توليد الطاقة  -

 الكهربائية 

 مشروع تطوير انتاج الرافعات الجسرية -

مشروع تطوير العالمات المرورية ومستلزمات تأثيث  -

 الشوارع

واعمدة نقل الطاقة مشروع تطوير انتاج ابراج  -

 الكهربائية 

 مشروع تطوير أنتاج مسبك الصب الخاص -

تاهيل وتطوير 

 تاهيل وتطوير

 تاهيل وتطوير

 تاهيل وتطوير

 مشاركة

 مشاركة

 

 مشاركة

 مشاركة

 مشاركة

 

 مشاركة

 شركة الزوراء العامة  19

 (  14) عدد الفرص 

 مشروع تصنيع وتجميع المحطات الثانوية المتنقلة -

 تصنيع وتجميع المحطات الثانوية الثابتةمشروع  -

مشروع تصنيع وتجميع العدادات االلكترونية الذكية  -

 بنوعيها المنزلي والصناعي 

 مشروع تجميع صناديق المقاييس -

 مشروع انتاج توصيالت صناديق ربط نهايات القابلوات -

 مشاركة 
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 مشروع تطوير امكانيات مصنع محركات الجهد العالي -

 مشروع تصنيع االختام البالستيكية واالعمال الميكانيكية  -

مشروع انتاج المياه الصحية المعبأة ومياه الشرب  -

 الغازية المطعمة

مشروع انتاج وتجميع الواح الطاقة الشمسية بسعات  -

 مختلفة وتقنيات حديثة 

 مشروع تجميع المضخات بكافة انواعها -

 مشروع تصنيع وتجميع المحطات الصندوقية  -

 مشروع تجميع منظومات الجهد المتوسط -

 مشروع تصنيع وتجميع منظومات السيطرة والبرمجة -

 مشروع تجميع وتأهيل المحوالت الكهربائية  -

 تاهيل وتطوير الفرصة االستثمارية  لتأهيل الشركة  - شركة ابن ماجد  20

 الشركة العامة للسمنت العراقية   21

 (3) عدد الفرص 

 النجف االشرفمعمل سمنت  -

 معمل االكياس الورقية / الكوفة -

 معمل االكياس الورقية / بادوش -

 تاهيل وتطوير

 

الشركة العامة لصناعة االسمدة   22

 (2الجنوبية ) عدد الفرص 

 مشروع معمل أسمدة جديد قرب مصنع خور الزبير -

 مشروع معمل أسمدة جديد قرب مصنع أبي الخصيب -

 مشاركة

 

 تاهيل وتطوير معامل الشركة العامة  - الشركة العامة للفوسفات  23

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ  24

 (3المشاريع  ) عدد الفرص 

 انشاء مجمع سكني عمودي  -

 معامل الكونكريت الجاهز -

 معامل الصب الجاهز -

 مشاركة

الشركة العامة لصناعة السيارات  25

 والمعدات

طن رصاص نقي  6000 تأهيل وتطوير المسبك النتاج -

 بعد أعادة  تدوير البطاريات المستهلكة

 تاهيل وتطوير

الشركة العامة للفحص والتاهيل  26

 (11الهندسي ) عدد الفرص 

فحص وتأهيل المحطات الكهربائية )القدرة والتوزيع (  -

مع توفير خط  متكامل لتأهيل وفحص المحوالت 

 وبجميع انواعها 

إلغراض الفحص والتأهيل عية انشاء مختبرات موق -

الكهرباء بالطاقة الشمسية  مع توفير المياه من  توفير،

للمناطق المحررة   ROخالل بناء محطات التصفية 

 والمتضررة 

انشاء مراكز ومختبرات تخصصية في بغداد وباقي  -

 المحافظات والمنافذ الحدودية 

انشاء مختبر النظمة االداء للذخائر واالسلحة وتقنيات  -

 مشاركة
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 ف وميادين الرميالكش

انشاء ورشة عمل متكاملة او مصنع النتاج االوسمة  -

 واالنواط 

في مجال نقل التكنلولوجيا لغرض تاهيل وتصميم  -

ونصب وتشغيل انواع الخطوط االنتاجية والقوالب 

وتهيئة المسالك التكنلولوجيا لكل منتج وتحديد العيوب 

,  والحيود في االنتاج لجميع القطاعات )عام , مختلط

 خاص (

لمعايرة جميع انواع االجهزة  انشاء مختبر متكامل -

االشعاعية ( مع ضمان شهادات االعتمادية  ،الطبية )

 والتخاويل للعاملين عليها

انظمة مكافحة الحرائق واالنذار المبكر باالضافة الى  -

كاميرات المراقبة ومتحسسات الحركة التي تتعلق 

 ضارة من الغازات بانظمة االمان وباستخدام انواع غير 

انتاج وانشاء ونصب وتاهيل وتفكيك المصاعد والساللم  -

الكهربائية لالشخاص والحمل باالضافة الى مواقف 

 السيارات الذكية 

 انشاء نظام وطني لمشروع منصة ساق ) المرجع (  -

 ( GPSانظمة ال ) 

 ( GISانظمة ال ) 

بناء  مختبرات تخصصية متكاملة لفحص االجهزة  -

 الكهربائية وااللكترونية الواردة عبر منافذنا الحدودية 

 ) بري , بحري , وجوي (

 تاهيل خط انتاج الكبريت المصفى الحبيبي - الشركة العامة لكبريت المشراق 27

 انشاء معمل انتاج الشب من خامات الكاؤولين  -

 تاهيل وتطوير

 مشاركة

الشركة العامة للصناعات النسيجية  28

 (  16والجلدية )عدد الفرص 

 مصنع القطنية 

 مشروع التعبئة والتغليف -

 مشروع خط انتاج المفروشات  -

 مصنع الصوفية 

 معمل التاجي -

 معمل الغزول  -

 معمل فتح  -

 مصنع الجلدية 

 مشروع خط انتاج مخلفات الجلود -

 

 تأهيل وتطوير

 

 



 

ط 
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 (puيوريثان )مشروع خط انتاج مادة البولي  -

 packingمشروع خط انتاج  -

 مشروع خط انتاج الحقائب المتطورة  -

 مصنع االلبسة الجاهزة في الموصل -

 معمل خياطة برطلة -

 خط انتاج الخاوليات ) المناشف ( -

 مصنع النسيجية في الحلة  -

 معمل الغزول المستمر -

 مصنع نسيج الديوانية  -

 خط انتاج االقمشة العسكرية  -

 مصنع نسيج وحياكة واسط 

 تاهيل قسم التكملة  -

 مشروع خط القصر المفتوح  -

  مصنع نسيج الناصرية -

 خط انتاج السجاد  -
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 الملفات المعروضة لالستثمار

 
 اوالً : ملفات الرواسب الفوسفاتية

 
. مشررررروع اسررررتخراج وتعرررردين رواسررررب الفوسررررفاتية وحررررامض الفسررررفوريك/ محافظررررة 1

 وادي صواب. -االنبار 
. مشررررررروع اسررررررتخراج وتعرررررردين رواسررررررب الفوسررررررفات  نترررررراج االسررررررمدة الفوسررررررفاتية 2

 وادي الهري. -وحامض الفسفوريك/ محافظة االنبار 
 

 ثانياً: ملفات الكبريت الحر 
 
 / محافظة نينوى.2الكبريت الحر في حقل المشراق. مشروع استخراج وتعدين 1
 / محافظة نينوى.3. مشروع استخراج وتعدين الكبريت الحر في حقل المشراق2
 . مشروع استخراج وتعدين الكبريت الحر في حقل اللزاكة/ محافظة نينوى.3
 

 ثالثاً : ملفات االسمنت
 
 . مشروع معمل  نتاج السمنت/ محافظة نينوى.1
 معمل  نتاج السمنت/ محافظة االنبار.. مشروع 2
 . مشروع معمل  نتاج السمنت/ محافظة النجف االشرف.3
 . مشروع معمل  نتاج السمنت/ محافظة واسط.4
 . مشروع معمل  نتاج السمنت/ محافظة المثنى.5
 . مشروع معمل  نتاج السمنت/ محافظة كربالء المقدسة.6
 محافظة الديوانية.. مشروع معمل  نتاج السمنت/ 7
 

 رابعاً : ملفات رمال السيليكا
 
 . مشروع معمل لصناعة الزجاج والسباكة/ محافظة االنبار.1
 . مشروع معمل  نتاج الثرمستون/ محافظة االنبار.2
 . مشروع معمل  نتاج الصناعات السيليكونية/ محافظة االنبار.3
ضرررربة النجررررف/ محافظررررة . مشررررروع معمررررل لصررررناعة الزجرررراج الملررررون مررررن الرمررررال ه4

 النجف االشرف.
. مشرررروع  نتررراج ركررراز الفلدسررربار لصرررناعة السررريراميك والزجررراج وصرررناعات اخررررى/ 5

 محافظة النجف االشرف.
 

 خامساً : ملفات االطيان
 
 . مشروع معمل  نتاج االلومينا والكلنكر من اطيان الكاؤولين/ محافظة االنبار.1
والطرررررابوق القرميررررردي االحمرررررر مرررررن االطيررررران . مشرررررروع معمرررررل لصرررررناعة القرميرررررد 2

 الكاؤولينية الملونة/ محافظة االنبار.
 -كركررررروك – . مشرررررروع انتررررراج الطرررررابوق مرررررن االطيررررران القديمرررررة/ )محافظرررررة واسرررررط3

 ديالى(.



 

ط 
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 سادساً : ملفات الكاربونات والكبريتات

 
. مشرررروع معمرررل  نتررراج كاربونرررات الصررروديوم لصرررناعة الزجررراج والمنظفرررات وعجينرررة 1
 لورق/ محافظة االنبار.ا
. مشرررروع معمرررل  نتررراج كاربونرررات الصررروديوم لصرررناعة الزجررراج والمنظفرررات وعجينرررة 2

 الورق/ محافظة المثنى.
. مشررررروع معمررررل  نترررراج راسررررب كاربونررررات الكالسرررريوم لصررررناعة االصرررربا  واالدويررررة 3

 والمطاط وكمادة مالئة لصناعات الورق وغيرها/ محافظة االنبار.
 نتررراج كبريترررات الصررروديوم لصرررناعة المنظفرررات وصرررناعات اخررررى/ . مشرررروع معمرررل 4

 محافظة صالح الدين.
 

 سابعاً : ملفات الطابوق الحراري المغنيسي 
. مشرررروع انتررراج الطرررابوق الحرررراري المغنيسررري مرررن الصرررخور الدولوماتيرررة/ محافظرررة 1

 المثنى.
 النبار.. مشروع انتاج الطابوق المغنيسي من الصخور الدلومايتية/ محافظة ا2
 

  ثامناً :
 -نينررروى  -مرررواد بنررراء اساسرررها الجبسرررم/ محافظرررة )االنبرررار وإنتررراجمشرررروع اسرررتخراج     

 صالح الدين(. -واسط 
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وثمارهيئات االسحسب  جدول اال ر  االسوثماربة المواحة في القطاع الصناعي  

 

 الموقع االرض المخصصة للمشروع الصناعات المقورحة اسم المشروع ت

 رشط مصط خ   ةطن اع  ا ةططنقياةط اع  ةطط .1

ط ك  بع 

ط   طاعقي طف   ط/طن ك ط ا يصطط93

 طط/10ف  دددد ط دددد  طندددد طاع اعددددةطط16ط ق ي طاعا عيعصطط ق ي طاعا عيعصطط .2

طش ش  ط5

ط   طاعقي 

ف  ددددددد ط لددددددد طاع اعدددددددةطاعم غمدددددددةطط2طنا اةط  ت ططنا اةط  ت طط .3

طط162/1220

ط   طاعقي 

،ط15/3ف  دددددددددددددددد طاعاددددددددددددددددتصطط200طإ شع طنعمصطكيتصط  ع  ةططإ شع طنعمصطكيتصط  ع  ةطط .4

طاععلاع يةط18/3،12/3

ط اس 

غضددددددع طاعع ي يددددددةط/ط سددددددرط ع ددددددةططإ شع طن اتطاع ع ططإ شع طن اتطاع ع طط .5

طاعمش  يط

ط اس 

ط اس طف   ط/ط ع  ةط  ع طط1600طإ شع طنقياةط اع  ةططإ شع طنقياةط اع  ةطط .6

غضددددددددع طبددددددددقرةط/ط سددددددددرط ع ددددددددةططإ شع طنعمصطاسماصططإ شع طنعمصطاسماصطط .7

طاعمش  يط

ط اس ط

نعمدددددددصط عل دددددددرط كددددددد شطط .8

طاعيمترط

غضدددع طاع دددتي ةط اعع ي يدددةط/ط سدددرطط عل رط ك شطاعيمترط

ط ع ةطاعمش  يط

ط اس 

غضددددددددع طبددددددددقرةط/ط سددددددددرط ع ددددددددةططاسمقةطك م ع يةططا يع طنعمصطاسمقةطك م ع يةطط .9

طاعمش  ي

ط اس 

 اددددددد  طنتغدددددددتطشددددددد كةطط .10

طاع اع ا

نتمتط اع اطنياعنصطعل اع عصط

طاعي تيل ةط اعيتم ع ةط

طبعبصطف   ط/طغضع طا سااقريةطط6000

نتمتط اع اطعل اع عصطاع  ا  ةططنقياةطاع اع عصطاع  ا  ةطط .11

) عل رط،ط  ا تط متر،ط  ا تط

طكيتص(

طبعبصطف   ط/طغضع طاعم ع يصطط146

نقياددددددددددددددةطاع دددددددددددددداع عصطط .12

طا  شع  ةط

نتمتط اع اطع اع ةطاعخ سع ةط

 ن ع تطاع قيقط ن ع تطاعلت عصط

طاعا  بع  ةط

طبعبصطف   ط/ط ع  ةطا نع طط320

نقياددددددددددةطابددددددددددتطسددددددددددم حطط .13

طاع اع  ةط

ط

نتمتط اع اطي يتيط ل ط

ط اع عصط   لةط   تيل ةط

طبعبصطف   ط/ط ع  ةطاعا صط2600

طاعم ا طف   طط50طكعربت عصطاع تفيت ططكعربت عصطاع تفيت طط .14

ا ك ددددعسطاعترغ ددددةطعيع  ددددةطط .15

طا سماص

طاعم ا ططف   ط50طا ك عسطاعترغ ةطعيع  ةطا سماص

طاعم ا ططف   طط25طنعمصطنايتعصطا ع ع ططنعمصطنايتعصطا ع ع طط .16



 

ط 
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 يددددددتصطاعن دددددداتطا يددددددع طط .17

طاعا ع  ة

طاعم ا ططف   طط20طاعا ع  ة يتصطاعن اتطا يع ط

طاعم ا ططف   طط20طا يع طاعماظ عصططنعمصطا يع طاعماظ عصطط .18

نقيادددددةط ددددداع  ةطنيعدددددقفةطط .19

طا ي اض

نتمتطعل اع عصطاع    ةط

ط اعميتساة

طاعم ا ططف   طط4000

طاعم ا ط-طكلتريقطاعاععس ت /طبعفيةطاعسمع ةطكلتريقطاعاععس ت ط .20

طاعم ا ط-طنش  يطاعسماصطا ب اطنش  يطاعسماصطا ب اط .21

طاعم ا ط-ط ق ي طاعا عيعصطد كط  ق ي طاعا عيعصط .22

طليطغعرططف   طط100طدععع عصط اع  ةطنخيل ةططناا ةط اع  ةطط .23

طليطغعرطف   طط20طنعمصط  يع طاعتا طاع اع طاعععكعةططنعمصطاعتا ط عكعةطط .24

 ليطغعرطف   ط212طنعمصطنياعنصططنعمصط قيقط  لرطط .25

 ليطغعرطف   ط3طنعمصط  يع طاعايصطاعات ا يي ةططنعمصطكت ا يصط ع  ط .26

نعمدددددصط تم دددددتطاعمعدددددقاصطط .27

طاع   لةط

 ليطغعرطف   طط4طنعمصط قيجطعليتم ت

نعمدددددددددددددصطاع ددددددددددددداع عصطط .28

طاعا م ع يةط

 ليطغعرطف   طط1طا يع طاعماظ عصطاعما ع ةط

 ليطغعرطف   طط10ط متط د كط  ق ي طاعا عيعصططنعمصط ق ي طاعا عيعصطط .29

 ليطغعرطف   طط20طنعمصط قيجطنياعنصططنعمصطاع ع ط ن عهطنعق  ةطط .30

ي ا  ددددددددددددددةططن ددددددددددددددع تط .31

  دددددددددداع عصط ام ل ددددددددددةط

ط    ةط ن ع تطا شع  ة

ي ا  ةط  اع عصططن ع ت

ط ام ل ةط    ةط ن ع تطا شع  ة

 ن سع طط ايعر125

نعمصط قيجطنياعنصطكم ةطط ق ي ط  عيعصطنعمصط .32

ط  ط(طيتن عمطط500اعا عيعصط)

ط

 ن سع طف   ط20

نقياةط اع  ةط سيت رططناا ةط اع  ةط .33

طن اتط120نعي عر ط

 ن سع طف   ط4000

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .34

ف  دددددد ط طط7//طاركلدددددداطاعشددددددمععاطط43

 2 ط2000

طاع   ةطط

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .35

 ف   ط20//طاركلاطاعشمععاطط43

 اع   ة

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .36

نسددددع ةطكددددصطط//طاركلدددداطاعشددددمععاطط43

 ف   طط4نعمصطططط

 اع   ة
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ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .37

ف  ددددد ططط طط7//طاركلددددداطاعشدددددمععاطط43

 2 طط1750

 اع   ة

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .38

ف  دددد ططط طططططط6//طاركلدددداطاعشددددمععاطط43

 2 طط1250

 اع   ة

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .39

ف  ددددد ططط طط5//طاركلددددداطاعشدددددمععاطط43

 2 طط1250

 اع   ة

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .40

 ف   طططط8/ط/طاركلاطاعشمععاط43

 اع   ة

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .41

عادددصطططف  ددد ط1/ط/طاركلددداطاعشدددمععاط43

 نتغت

 اع   ة

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .42

ف  دددددد ط طط5//طاركلدددددداطاعشددددددمععاطط43

 سمةطععقةطنتاغتط( )نط2 ط700

 اع   ة

ن ع عدددددةططططط32 ددددد  طنددددد طاع اعدددددةطط نش  يطط اع ا نش  يطط اع اط .43

ف  دددددد ط طط2//طاركلدددددداطاعشددددددمععاطط43

طني طن بتط1000

 اع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةططنش  يط اع اططنش  يط اع اطط .44

طف   طط40اعتاتباط/ط

ط

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةططنش  يط اع اطنش  يط اع اط .45

طف   ط22/ اعتاتبا

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةططنش  يط اع اطنش  يط اع اط .46

طف   ط30اعتاتباط/

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةططنش  يط اع اطنش  يط اع اط .47

طف   ط66اعتاتباط/

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةططنش  يط اع اطنش  يط اع اط .48

طف   ط17اعتاتباط/

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةطط اع انش  يططنش  يط اع اط .49

طف   ط24اعتاتباط/

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةططنش  يط اع اطنش  يط اع اط .50

طف   ط30اعتاتباط/

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7 ددد  طنددد طاع اعدددةططنش  يط اع اطنش  يط اع اط .51

طف   ط15اعتاتباط/

طاع   ة

اركلددداطط56/ ط1/7ط ددد  طنددد طاع اعدددةطنش  يط اع اطنش  يط اع اط .52

طف   ط27اعتاتباط/

طاع   ة



 

ط 
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ط62/ ط1/2 دددددددددد  طندددددددددد طاع اعددددددددددةطططنش  يط اع اططنش  يط اع اط .53

طف   طعاصطنعمصط4اراااطاع  خط/

طاع   ة

كم ج غرب رمادي 75وادي االبيض  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلسمشروع ط .54 طا   عر 

ط .55
حجر كلس مشروع  اسمنت وبدائل المرمر 

غرب  كم ج90( 1وادي غدف )
 رمادي

 ا   عر

ط .56
حجر كلس مشروع  اسمنت وبدائل المرمر 

كم ج غرب 100( 2وادي غدف )
 رمادي

 ا   عر

ط .57
كم غرب رطبة  70 اسمنت وبدائل المرمر حجر كلس  مشروع H3  

 ا   عر

ط .58
حجر كلس  مشروع  اسمنت وبدائل المرمر 

 -كم شمال رطبة  90وادي صواب 
 قرب مناجم عكاشات

 ا   عر

ط .59
اطيان االسمنت مشروع كم ج غرب االخضير 60وادي الفج  االسمنت بأنواعه   

 ا   عر

ط .60
اطيان االسمنت مشروع  االسمنت بأنواعه 

كم ج غرب  110عين الزركة 
 االخضير

 ا   عر

ط .61
كم ج غرب رمادي 70وادي غدف  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

ط .62
كم غرب رمادي 30-35جبهة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

ط .63
كم ج غرب القائم 60مكر الذيب  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

ط .64
كم غرب كبيسة وادي الجايف 34 االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

ط .65
كم غرب كبيسة  65البحيرة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

ط .66
كم غرب رمادي 10زنكورة  االسمنت بأنواعه اطيان االسمنت  

 ا   عر

ط .67
اطيان كاؤولين   AL4 

Si4 O 

طين كاؤولين ملون احمر 
اصفر ابيض يحتوي  -بنفسجي 
اوكسيد المنيوم %  %3حديد 
30-20 

 -كم شمال الرطبة سمحات  60كعرة 
 ملصي نجيلي 

 ا   عر

ط .68

 اطيان كاؤولين 

حمراء بنفسجية بيضاء  -ملون 
 والوان ممزوجة حديد اقل من

اوكسيد المنيوم اكثر من  3%
40% 

شمال شرق الحسينية وج غرب 
 الحسينيات 

 ا   عر

ط .69
 ملونة  اطيان كاؤولين

كم ( 5كم شرق الرطبة ) 70عامج 
 شمال الطريق سريع 

 ا   عر

( كم شمال راوه5-10وادي ميالن ) عدة طبقات يفصل بينها طبقة  جبسم ط .70  ا   عر 

ط .71
كم شرق حديثة 35 نقاوة عالية جبسم   

 ا   عر
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ط .72
 سفاتية متوسطة الرتبةوصخور ف  الفوسفات 

 كم شمال الرطبة بين وادي الهري90
 ووادي صواب 

 ا   عر

ط .73

 رمال السليكا

 –السيراميك  –صناعة الزجاج 
خاليا  –السباكة  –الحراريات 

البطانة   –الطاقة الشمسية 
الحامضية  فران صهر المعادن 

 السليكونيةالمركبات  –

غرب وادي طيارة شمال وادي طيارة 
جنوب وادي الصوفي وادي عبيران 

 –الرطبة   شرق  160Kوادي عامج 
180K 

 ا   عر

ط .74

 أطيان البنتونايت

  صناعة البنتونايت وتنشيطه 
المستخدم   Na2Co3بواسطة 

الركائز  –في حفر اآلبار النفطية 
تنقية الزيوت النباتية  –والجسور 

 تنقية شمع البارافين –

 ا   عر H3عكاشات إلى جنوب 

ط .75

 الرمال الثقيلة

 -زركون  -معادن ثقيلة مهمة 
مونازايت مصدر  -تورمالين 

للثوريوم رونايل ومصدر 
 للتيتانيوم

 وادي عامج

 ا   عر

ط .76
الرسوبيالحديد  الحسينيات الگعرة  اسمنت مقاوم لالمالح   

 ا   عر

ط .77
 سكر ورق  -زجاج  -اسمنت  الصخور الليمونية

 ( وادي1ف )روادي عبيدة وادي غ
 H3  (2 / ) فرغ

 ا   عر

ط .78
تسفات شمال الحسينياارواسب الخ الحراريات  -السمنت االبيض  أطيان الفلنت  

 ا   عر

الخرسانة الخفيفة تنقية الزيوت  بورسلينايتط .79
 الكبريت  -البنائية والمواد الغذائية 

عكاشات  -الدكمة   ا   عر 

ط .80
كم ج غرب رمادي 75وادي االبيض  اسمنت وبدائل المرمر حجر كلسمشروع   

 ا   عر

معمل انتاج االسمدة ط .81
 الفوسفاتية

 انتاج االسمدة الفوسفاتية
كم غرب  70المدينة الصناعية في 
دونم80/ مدينة الرمادي  

 ا   عر

ط .82
ينية انتاج االسمدة النيتروج  انتاج االسمدة النيتروجينية  

كم غرب  35المدينة الصناعية في 
دونم 10/  مدينة الرمادي  

 ا   عر

معمل انتاج االسمنت ط .83
 البورتالندي 

دونم 40/ المدينة الصناعية في هيت انتاج االسمنت البورتالندي   
 ا   عر

معمل انتاج االسمنت ط .84
 المقاوم لالمالح

دونم 40/المدينة الصناعية في هيت انتاج االسمنت المقاوم لالمالح  
 ا   عر

مشروع انتاج زجاجيات ط .85
 الكريستال

مشروع انتاج زجاجيات 
 الكريستال

كم غرب  30المدينة الصناعية / 
دونم 1/مدينة الرمادي  

 ا   عر



 

ط 
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معمل انتاج حامض ط .86
 (H3po4)الفوسفوريك 

وحامض الكبريتيك 
(H2so4) 

انتاج حامض الفوسفوريك 
(H3po4)  وحامض الكبريتيك
(H2so4) 

كم غرب  70المدينة الصناعية في 
دونم 20/مدينة الرمادي  

 ا   عر

مشروع انتاج الواح ط .87
 الزجاج المسطح العائم 

صناعة الزجاج المسطح بكلفة 
 مليون دوالر 75تخمينية 

/ المساحة الرماديكم غرب مدينة  30
دونم 50  

 ا   عر

انتاج معمل صناعة الواح ط .88
دي القرميد والطابوق القرمي

 للواجهات

انتاج معمل صناعة الواح القرميد 
 والطابوق القرميدي للواجهات

دونم 20/ المدينة الصناعية في هيت  
 ا   عر

 Smelter لومينا انتاج اال ط .89

Grade 
كم غرب  70المدينة الصناعية في  Smelter Grade  انتاج االلومينا

دونم 10/ مدينة الرمادي  
 ا   عر

معمررررل الررررواح السرررريراميك ط .90
والملحقررررررررررات الصررررررررررحية 

 المنزلية

الواح السيراميك والملحقات  انتاج
 الصحية المنزلية

كم غرب  35المدينة الصناعية في 
دونم 10/ مدينة الرمادي  

 ا   عر

مشروع انتاج العوازل ط .91
ةالسيراميكيالكهربائية   

انتاج العوازل الكهربائية 
 السيراميكية

كم غرب  35المدينة الصناعية 
دونم 10/ الرمادي  

 ا   عر

دونم 10/ المدينة الصناعية في هيت معمل الفيروسليكون معمل الفيروسليكونط .92  ا   عر 

ط .93
 مشروع تدوير النفايات مشروع تدوير النفايات

القطعة رقم  36قضاء الرمادي م 
  دونم 25/ الجرايشي 1/5115

 ا   عر

مشروع تجميع وصهر ط .94
 سكراب الحديد 

مشروع تجميع وصهر سكراب 
 الحديد 

  دونم 40/ المدينة الصناعية في هيت
 ا   عر

 ا   عر  دونم 25/ المدينة الصناعية في هيت معمل غسل االطيان  معمل غسل االطيان ط .95

في  (ب) المدينة الصناعيةط .96
 قضاء عنه

في قضاء  (ب) المدينة الصناعية
 عنه

  دونم 1568/ قضاء عنه
 ا   عر

ط .97
في  (أ)المدينة الصناعية 

 في الرمادي 70الكيلو 
في الكيلو  (أ)المدينة الصناعية 

 في الرمادي 70

المحـمديات قرب ابو  –الرمادي 
حصوة  47م  83الجير القطعة رقم 

دونم 2000/ الشامية  

 ا   عر

المنطقة الصناعية في هيت ط .98
 (أ ، ب)

أ ، ) المنطقة الصناعية في هيت 
 (ب

م  390/460قضاء هيت القطعة رقم 
دونم 600/ حصوة الشامية 6  

 ا   عر

ط .99
 انتاج الجص الفني

االرض غير مخصصة  –قضاء راوه  انتاج الجص الفني
دونم 50/ لحد االن  

 ا   عر

ط .100
دينة القرية اللوجستية / الم

35في الكيلو الصناعية   
القرية اللوجستية / المدينة 

 35الصناعية في الكيلو 

كيلو المدينة الصناعية في ال –الرمادي 
/ المساحة حسب غرب الرمادي  35

 حاجة المشروع

 ا   عر
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ل اعادة تأهيل وتشغيل معمط .101
 سمنت الفلوجة االبيض

 معمل سمنت الفلوجة االبيض
 256/ كم شرق الفلوجة 2 –الفلوجة 

 دونم

 ا   عر

ل اعادة تأهيل وتشغيل معمط .102
انتاج الطابوق الحراري 

 عالي االلومينا

انتاج الطابوق الحراري عالي 
 االلومينا

/ جةقرب معمل سمنت الفلو –الفلوجة 
 المساحة حسب حاجة المشروع

 ا   عر

 معمل انتاج كاشي الجدرانط .103
 السيراميك

 انتاج كاشي الجدران السيراميك
ك التأميم ) شارع السيرامي –الرمادي 

) 

 ا   عر

ط .104
 مصنع الفوم كونكريت 

 صناعة الفوم كونكريت 
 / يوم  3م500الطاقة االنتاجية : 
 مليون دوالر   5الكلفة التخمينية / 

دونم 10الصقالوية بمساحة   ا   عر 

 النجف االشرف دونم 46،5 صناعي معمل ادوية .105

 النجف االشرف دونم 80 صناعي معمل النتاج الزيوت  .106

معمل النتاج االكياس  .107
الورقية ومواد التغليف 

 بانواع مختلفة 

 النجف االشرف دونم  30 صناعي

 النجف االشرف دونم  462 صناعي معمل سمنت  .108

 النجف االشرف دونم  480 صناعي معمل سمنت  .109

 

  



 

ط 
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 والوكنولوجياال ر  االسوثماربة المعلنة من قبل و ار  العلوم 

 نوع االستثمار الفرصة ت

 استثمار شراكة  معمل النتاج مضافات لتصنيع اصبا  ذات استخدامات متخصصة   .1

 استثمار شراكة معمل انتاج السماد العضوي )بتموس(   .2

 بيع تقنية  معمل للسماد الفوسفاتي   .3

 استثمار شراكة  المخصبات الحيوية للنباتات  إلنتاجمعمل   .4

 استثمار شراكة  معمل انتاج االسمدة السائلة   .5

 بيع تقنية  الصناعي للسكر السائل وعسل التمر  لإلنتاجمحطة   .6

 استثمار شراكة  معمل النتاج اعالف االسماك   .7

 استثمار شراكة  محفزات النمو الطبيعية للطيور الداجنة  إلنتاجمعمل   .8

 استثمار شراكة  وحدات االنتاج الكمي للمبيدات االحيائية   .9

 استثمار شراكة   ىغسل الكل بأجهزةمعمل لتصنيع منظومات انتاج الماء الخاص   .10

 استثمار شراكة  معمل لتصنيع منظومات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي   .11

 استثمار شراكة  لتصنيع الطائرات المسيرة والخفيفة متعددة االغراض  معمل  .12

 استثمار شراكة  معمل لتصنيع اكياس نفايات صديقة للبيئة   .13

 استثمار شراكة معمل لتصنيع قناني مياه الشرب صديقة للبيئة  .14

معمل انتاج وتصميم وتجميع وربط منظومات الطاقة الشمسية لتجهيز الطاقة الكهربائية   .15
 الداخلية  واإلنارةالمختبرات   جهزة

 استثمار شراكة 

 استثمار شراكة  معمل انتاج منظومات السقي باستخدام الطاقة الشمسية   .16

تسخين المياه  إلغراضمعمل انتاج تصميم وتنفيذ منظومات الطاقة الشمسية الحرارية   .17
 لكافة المواقع الصناعية والخدمية 

 استثمار شراكة 

 استثمار شراكة  بوليميرية لتحسين جودة االسفلت  تمعمل انتاج مضافا  .18

 استثمار شراكة  معمل انتاج وحدات بناء من مواد غير تقليدية   .19

 استثمار شراكة  معمل انتاج الخرسانة الرغوية المحسنة   .20

 استثمار شراكة  المخلفات البيولوجية  وإتالفمحطة لمعالجة   .21

 استثمار شراكة  المخلفات الكيمياوية  وإتالفمحطة لمعالجة   .22

 

                                                           
  علماً ان التفاصيل ودراسات الجدوى االقتصادية  21/1/2018في  239حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم

 لجميع المشاريع المشار اليها متوفرة في الوزارة 
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 قطاع السياحة -8

تعد بيئة العراق الثقافية والدينية والطبيعية 

عنصر جذب للمستثمرين والزائرين، ويعد من 

اكبر واجهات السياحة الدينية في المنطقة ولذا فأنه 

يشهد زخماً متزايداً من السياح لزيارة المواقع 

 إنوالدينية والثقافية من حيث  واألثريةالطبيعية 

 األثريةالعراق موطن الحضارات القديمة والمواقع 

العالمية والمناطق المقدسة للديانات على حد سواء 

 فضال عن تمتع العراق في جزئه الشمالي

بأماكن سياحية تزخر بالطبيعة وان  والجنوبي

هناك خطة من قبل الحكومة لتطوير وتوسيع البنى 

التحتية للمواصالت لتخدم اكبر عدد ممكن من 

 السياح .

ويشكل قطاع السياحة عامالً مهما من 

السياحة تشكل مصدرا رئيسياً  أنعوامل التطور االقتصادي واالجتماعي في مختلف البلدان كما 

المختلفة، وعلى  وأنشطتهامن مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل من خالل مشاريعها 

السياحية، ان  وإمكاناتهاناتها الثقافية وضع الخطط الستثمار مكو إلىسعت الدولة  األساسهذا 

االقتصادية واالجتماعية حفزت الدولة  األوضاعالمتغيرات الكبيرة التي شهدها العراق لمجمل 

على تبني سياسات وبرامج فاعلة لترسم معالم النهوض التنموي وقاعدة التنوع والمشاركة 

 إرساء إلىالقادمة تهدف  لألعواممارية سعي الدولة لبناء خطط استث أعقبهاواالندماج االجتماعي 

بيئة استثمارية للنهوض بالواقع االقتصادي والثقافي ودعم مرتكزات االقتصاد العراقي  أسس

 .األمن االجتماعيوتعزيز 

المناطق  وإدامةهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير  واآلثاروتعتبر وزارة السياحة 

 أصالتهابتطوير البنى التحتية المطلوبة والمحافظة على السياحية في العراق ويتلخص دورها 

مواقع معينة والتعاقد مع مؤسسات  وإحياءوحفظ  تأهيل إعادةوطابعها. هذه المبادرات تشمل 

برامج تعليمية وتدريبية رسمية. وهناك فرص  وإقامةوتطوير محيطات المواقع  وإنشاءارية آث

 ع السياحية في عموم العراق .العديد من المواق تأهيل وإعادةالستثمار 
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  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع السياحة

 

 المحافظة األرض المخصصة للمشروع اسم المشروع ت

 ديالى دونم 364 موقع سد العظيم  .1

 بابل اولك 16دونم و  12 فندق بابل السياحي  .2

 نينوى اولك 24دونم و 20 ارض فندق الموصل  .3

 نينوى اولك 18دونم و 22 فندق نينوى السياحي  .4

 المثنى دونم 60 موقع بحيرة ساوة  .5

 المثنى دونم  10 متنزه ومدينة العاب  .6

 النجف االشرف اولك 24دونم و  19 ارض فندق النجف االشرف   .7

 النجف االشرف اولك 13دونم و  11 ارض فندق السالم   .8

 كربالء المقدسة اولك 45دونم و 5 مجمع عين تمر السياحي  .9

 اولك  20دونم و7 فندق نوفتيل المربد  .10

 

 البصرة

 البصرة اولك 20دونم و  7 دار استراحة سفوان  .11

 االنبار 1500 م2 دار استراحة النخيب  .12

 

 

  

                                                           

   21/1/2019في  1068هيئة السياحة  –حسب كتاب وزارة الثقافة 
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 حسب المحافظات الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع السياحة

 المحافظة المساحة  الموقع اسم المشروع ت

 صالح الدين دونم  16 مركز تكريت  فندق سياحي  .1

 صالح الدين  دونم  30 مركز تكريت  منطقة ترفيهية على شاطئ دجلة  .2

 صالح الدين  دونم  40 مركز تكريت  مدينة سياحية   .3

 صالح الدين دونم  35 مركز تكريت  منطقة سياحية   .4

 صالح الدين  دونم  48 مركز تكريت  مدينة العاب   .5

 ديالى دونم  10 كوشك /جلوالء 111/15/34 مدينة العاب   .6

 ديالى  دونم  8 / العروبة1334 مدينة العاب   .7

 ديالى دونم 26 الركاع / المقدادية 23/899/27 مدينة العاب  .8

 واسط دونم 5 العزيزية 19/م1/188 مدينة العاب  .9

 واسط دونم  1 لكوتاداموك / مركز  29/ م2/8895 ومنتزهات مدينة العاب  .10

 واسط دونم  4 قضاء العزيزية 1/648 وحدائقمطعم وكازينو   .11

 واسط دونم  19 الحي 12/13 مدينة العاب   .12

 واسط مساحات واسعة بين محافظتي واسط والديوانية  هور الدلمج  .13

 واسط دونم  6 الجصان 11/918 مدينة العاب وحدائق متنوعة    .14

15. 
 فندق سياحي

 النجف / المركز التجاري

 (13625/27المرقمة )القطعة 
 النجف االشرف -

16. 
 فندق سياحي

 النجف / المركز التجاري

 (13625/28القطعة المرقمة )
 النجف االشرف -

17. 
 نجوم  5فندق 

( بحر 1( مقاطعة )1القطعة المرقمة )

 النجف
 النجف االشرف دونم 25

 النجف االشرف دونم  11 النجف / حي السالم  فندق ومسبح مغلق  .18

 

 المالحظات الكلفة  المساحة الموقع المشروع المقترح

انشاء فندق )خمسة ( 
 نجوم في محيط مطار

 بغداد الدولي

بغداد / مطار بغداد الدولي/ قطعة 

 ( السويب17( مقاطعة )9/10رقم )

متر  15000

 مربع

 قطعة االرض ملك صرف مليون دوالر 5

 
                                                           

   4/12/2018في  34341حسب كتاب وزارة النقل 
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 العالي التعليمالتربية وقطاع  -9

يحتل مفهوم التنمية المستدامة الصدارة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي ولما كان العنصر 

من المهم جدا االهتمام  أصبحمن بين عناصر التنمية المستدامة  األولىالبشري يحتل المكانة 

التعليم هو حق من حقوق  أن إلى وإضافةبتطوير القدرات الذهنية والتعليمية للعنصر البشري 

لكل فرد في المجتمع ويكفل هذا الحق كل القوانين الدولية ويعتبر مستوى التعليم في أي  اإلنسانية

لحق للفرد وتكفل له توفير بلد مقياس لتقدمه وتطوره. وفي العراق تنص القوانين على هذا ا

 الفرصة في الحصول على التعليم الجيد.

بالرغم من التقدم الكبير في  إذالشواغل التي تواجه البلدان  أعظموال يزال التعليم واحدا من 

ال تزال الجهود المبذولة لتحسين  األميةمرافق التعليم االبتدائي وااللتحاق بالمدارس ومكافحة 

متصاعدة من قبل الحكومة ومازالت تحديات مواكبة البناء المعرفي  يرةنوعية التعليم تتابع بوت

 األطفالتشكل تحدياً اكبر في الدول النامية ومنها العراق ابتداءا من رياض  اتيوالتطوير المهار

البلدان  أهممتنوعة ويعتبر العراق واحد من المستويات الجامعية ال إلىمرورا بالتعليم وصوالً 

القرن العشرين حيث يمتلك العراق العديد من الجامعات  أواسطالتي اهتمت بنظام التعليم منذ 

هذه  تأسستفي المنطقة العربية حيث  األفضلالرصينة والتي تعد ضمن قائمة الجامعات 

 1957من جامعة بغداد عام  ءاالنصف الثاني من القرن العشرين بد أوائلالجامعات في  

 التكنولوجيةمثل الجامعة  أخرىجامعات 1980بعد عام  تأسستفيما  1963والمستنصرية 

والبصرة والموصل والسليمانية وعدد من المعاهد الفنية ونتيجة للنمو السكاني فان العراق بحاجة 

المستثمرين فرصا كبيرة  أمامالعديد من المؤسسات العلمية لتلبية الطلب المتزايد مما يضع  إلى

 لالستثمار في هذا القطاع.
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  التربيةالفرص االستثمارية المتاحة في قطاع 

المديرية   ت

 العامة

جنس  العائدية المساحة رقم القطعة والمقاطعة

 العقار

 ابتدائية بلدية  اولك  20دونم  1 الفخرية 12م 6169/ 1 1الكرخ  بغداد /  .1

 مدرسة بلدية  اولك  17دونم  1 الباشاهور 10م  4499/ 21  .2

 ابتدائية بلدية  اولك  13دونم  1 الفخرية 12م 5198/1  .3

 ابتدائية بلدية  اولك  11دونم  2 الفخرية 12م 5196/1  .4

 ثانوية بلدية  اولك  13دونم  2 الفخرية 12م 5194/1  .5

حركاوي  18م 275/ 34 2الكرخ  بغداد /  .6

 الشمالي

 روضة بلدية اولك  5دونم  1

 زراعية وزارة التربية دونم 1 ابار اليساري 14م  1/ 222 3الكرخ بغداد /  .7

 روضة بلدية  اولك  22دونم 1 البور 7م 1/  14656  .8

 روضة بلدية  دونم 1.5 البور 7م  1/ 5180  .9

 ابتدائية  بلدية  دونم 2 البور 7م  1/ 14646  .10

قطعة  بلدية  دونم 1.5 البور  7م  1/ 5148  .11

 ارض

 مدرسة بلدية  دونم 2 البور 7م  1/ 5200  .12

قطعة  امانة بغداد اولك  23دونم 3 الهدنة 147/ 1386  .13

 ارض

 ابتدائية  بلدية  اولك 6دونم3 البور  7م  1/ 14581  .14

 ابتدائية  بلدية  اولك20دونم2 البور 7م  1/ 14648  .15

 ةمدرس امانة بغداد اولك11دونم1 السالم 21م  12/  192  .16

 مدرسة بلدية  دونم 2 البور 7م  1/ 5166  .17

 ابو الجدايل 26م 665/ 3  .18

 

 مدرسة امانة بغداد دونم 1

                                                           

   التربيةوزارة / 
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الرصافة  بغداد/  .19

1 

 ابتدائية بلدية  اولك  16دونم 4 حسينية 10م 30950/ 6

قطعة  بلدية  اولك  13دونم 1 حسينية 10م 1370/ 10  .20

 ارض

قطعة  بلدية  2م 98اولك 6دونم  1 حسينية 10م  19922/ 6  .21

 ارض 

الرصافة  بغداد/  .22

2 

شماعية  19م 1616/ 4

 وكرع

 ثانوية امانة بغداد اولك  1دونم  2

 مدرسة بلدية اولك  16دونم  3 الصافي 5م  1971/ 2  .23

 روضة بلدية  اولك  2دونم  1 54خ.ت    429/ 49 كركوك  .24

 زراعية التربيةوزارة  دونم  266 الحاوي والسجل 25م 6/ 35   .25

 مدرسة بلدية  اولك  19دونم 6 حمر 15م 2289/ 56  .26

 مدرسة بلدية  اولك  1دونم  3 حمر 15م 1552/ 56  .27

 مدرسة بلدية  اولك  10دونم 2 بعاجة 14م 37/ 7   .28

 مدرسة وزارة المالية  اولك  23دونم  2 حاج قرة 8م 584/ 6 ديالى   .29

وادي  8م  2734/ 225  .30

 العوسج

 ابتدائية بلدية  اولك  14دونم 2

   وزارة المالية  اولك  14دونم  3 فدعم معروف 41م 17  .31

دونم  2منها  السعدية 6م 161/ 1  .32

 مخصصة للتربية

   وزارة المالية 

 حضانة بلدية  اولك  20دونم  1 السعدية 6م 693/ 5  .33

قطعة  بلدية  اولك  20دونم  1 السعدية 6م 635/ 26  .34

 ارض

 عرصة بلدية  اولك 1دونم 3 السناجرة 19م 494/ 1  .35

 ابتدائية وزارة المالية  اولك  1دونم 2 ساطي 1م 1974/ 2  .36
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امام عبد  17م 928/ 58  .37

 الرحمن

 مدرسة بلدية  دونم  2

قطعة  بلدية  اولك  12دونم  2 عليات 57م 2023/ 1  .38

 ارض

قطعة  بلدية  دونم 2.5 3م 719/ 1  .39

 ارض

 ابتدائية بلدية  اولك 5دونم 1 كنعان 8م 1557/ 5  .40

41.  

 الديوانية

 زراعية وزارة المالية اولك  22دونم  45 البدير 8م 40

 زراعية وزارة المالية اولك 13دونم  198 البدير 8م 49  .42

دونم من المساحة  2 الرملة  11م 363/ 1  .43

 الكلية

   وزارة المالية

44.  

 واســـط

قطعة  بلدية اولك 30 ام حالنة 45م 2/ 1838

 ارض

قطعة  بلدية اولك  24 ام حالنة  45م 2/ 1836  .45

 ارض

قطعة  بلدية اولك  24 ام حالنة  45م  1/ 3392  .46

 ارض

حضانة  بلدية دونم 5.5 داموك  29م 2/ 7190  .47

 وروضة

الرميلة  28م 11/ 411  .48

 والدبية 

 روضة بلدية اولك 36

 روضة بلدية دونم 1 داموك  29م 2/ 5778  .49

 عرصة بلدية اولك   15دونم 1 الخاجية 38م 2/ 8744  .50

 روضة بلدية  2م  78,5اولك 14 الخاجية 38م 2/ 8746  .51

 مدرسة بلدية اولك 6دونم 3 الخاجية 38م 8743/2  .52

 عرصة بلدية دونم 2.5 الخاجية 38م 2/5098  .53
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 عرصة بلدية اولك  7دونم  1 الخاجية 38م 2/7788  .54

 عرصة بلدية دونم 2.5 السفحة 44م 2/ 11408  .55

 عرصة بلدية دونم 2.5 السفحة 44م 2/ 11409  .56

 عرصة بلدية دونم 2.5 السفحة 44م 2/ 11405  .57

 عرصة بلدية دونم 2.5 السفحة 44م  2/ 7403  .58

 عرصة بلدية دونم 3.5 السفحة 44م 2/ 11406  .59

 عرصة بلدية دونم 2.5 السفحة  44م 11402/2  .60

 مدرسة بلدية اولك 10دونم3 الطالطة 17م 13/ 1501  .61

 روضة بلدية اولك 11دونم1 الحسينية 26م  3/2529  .62

 عرصة بلدية دونم4 الغريباوية 12م  4863/ 1  .63

 عرصة بلدية دونم 2.5 السفحة 44م 2/ 11399  .64

 عرصة بلدية دونم 2 الدائرية 14م  1549/ 1  .65

 روضة بلدية اولك 12دونم 1 سكيطات 9م 1166/ 5  .66

 متوسطة بلدية اولك 2دونم 3 سكيطات 9م 5/ 2652  .67

 عرصة بلدية اولك  5دونم 1 السليمانية 15م 438/ 1  .68

 مدرسة بلدية اولك  7دونم 4 الطالطة 17م  1502/ 13  .69

 روضة بلدية اولك  19دونم 1 الطالطة 17م 1504/ 13  .70

71.  

 بابل

 ابتدائية بلدية  اولك  23دونم 1 وردية 10م  1159/  36

 ابتدائية بلدية  دونم 2 ويسية  11م  17570/ 24  .72

عرصة  بلدية  اولك  3دونم 1 حسينية  13م  459/ 66  .73

 /روضة

 متوسطة بلدية  اولك  4دونم 1 وردية  10م  285/ 37  .74

 ابتدائية بلدية  اولك 14دونم3 ويسية  11م  11204/  24  .75
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 عرصة بلدية  اولك  88 ويسية  11م  4200/  23  .76

 روضة بلدية  اولك 8دونم2 محيزم  7م  1926/  4  .77

 ــــــــــــ بلدية  دونم 3 الشهابية  45م  447/ 1  .78

 جزيرة 36م  6751/  1  .79

 

  

 ابتدائية بلدية  اولك 5دونم 2

80.  

 كربالء المقدسة

 ابتدائية وزارة التربية اولك  15دونم 2 جزيرة 61م  3/ 35144

 متوسطة وزارة التربية اولك  15دونم  4 جزيرة 61م   3/ 14268  .81

 ابتدائية وزارة التربية اولك 7دونم2 جزيرة 61م 3/ 25170  .82

 ابتدائية وزارة التربية  دونم 2.5 جزيرة 61م  3/ 33467  .83

 مدرسة وزارة التربية اولك  11دونم 1 البياش  42م  20/ 65  .84

 عرصة التربيةوزارة  دونم 5 جزيرة 23م  50/ 884  .85

مخصصة  دونم 1 الكعكاعية 33م  11/ 57  .86

 النشاء مدرسة

  

 مدرسة بلدية اولك  10دونم  1 حيدرية 21م  1/ 19688  .87

 عرصة بلدية اولك6دونم1 حيدرية 21م  1/ 6847  .88

 مدرسة بلدية دونم 1 جزيرة 61م 3/ 54704  .89

90.  

 النجف االشرف

جزيرة  4م  3/ 17130

 النجف

مدرسة  بلدية  اولك  21دونم  2

 متوسطة

جزيرة  4م  3/ 17126  .91

 النجف

 عرصة بلدية  اولك 1دونم 2

جزيرة  4م  3/ 85036  .92

 النجف

 مدرسة بلدية  اولك7دونم2

جزيرة  4م  3/ 29038  .93

 النجف

 ابتدائية بلدية  اولك 10دونم 2
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جزيرة  4م 3/ 18783  .94

 النجف

 60اولك 10دونم 2

 2م

 ابتدائية بلدية 

جزيرة  4م 3/  35060  .95

 النجف

 ابتدائية بلدية  اولك  15دونم 2

 ابتدائية بلدية  اولك  21دونم 2  6م 116/ 1059  .96

 ابتدائية بلدية  اولك 17دونم 4  6م  116/ 3240   .97

 ثانوية بلدية  اولك 2دونم 7 6م  116/ 2355  .98

 ابتدائية بلدية  اولك  1دونم  5  6م  166/ 1052  .99

100.  
خدمات  بلدية  اولك 1دونم 2  6م 116/ 2356

 عامة

 عرصة بلدية  اولك  24دونم 1  6م 116/ 3244  .101

102.  
خدمات  بلدية  اولك  17دونم 2  6م 116/ 2365

 عامة
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 العالي  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع التعليم

 المحافظة  الفرصة االستثمارية اسم الجامعة ت

 االنبار مشروع خاليا الطاقة الشمسية .1 جامعة االنبار  .1
 
 مستشفى تعليمي في موقع الجامعة .2 

 معمل البان في كلية الزراعة .3

 دات استشارية في المجمع الطبيياع .4

 معمل انتاج المياه المنقاة/ كلية العلوم .5

 مسبح اولمبي .6

 مختبرات مركزية لالنشاءات .7

مشروع زراعة محمية النتاج االعشاب  .8
 الطبية ومحاصيل الخضر 

 معمل ادوية ومستحضرات طبية  .9

 معمل انتاج انابيب بالستيكية .10

 معمل تعليب التمور .11

 معمل انتاج علف حيواني  .12

( 250معمل انتاج اوكسجين طبي سعة ) .13
 اسطوانة في اليوم

 البحثيةالمجهر االلكتروني والمراكز  .14

 القبة الفلكية  .15

 مشروع انتاج الحقن الطبية والمغذيات .16

معمل صناعة الورق واالوراق المعاد  .17
 تدويرها

جامعة كربالء   .2
 المقدسة

مشروع نادي ومركز خدمات مجمع االقسام  .1
 الداخلية

كربالء 
 المقدسة

مشروع تأهيل هياكل االدارة واالقتصاد  .2
وخدمية لمجمع إلنشاء مرافق ترفيهية 

 االدارة واالقتصاد

مشروع بناية المسبح ضمن كلية التربية  .3
 الرياضية )تصاميم منجزة(

 
 
 

                                                           

   / 4/12/8201في  4005ع.ر/ قسم العقود الحكوميةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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النجف  انشاء دار التمريض الخاص .1 جامعة الكوفة  .3
 االشرف

 انشاء معمل ادوية .2

تصنيع وانتاج وتجميع وتطوير تكنولوجيا  .3
 الحاسوب والتعليم والبرمجيات

وتعليمي وانتاجي لمختلف انواع معمل بحثي  .4
 االعالف

معمل بحثي وتعليمي وانتاجي لاللبان  .5
 والمواد الغذائية

 ذي قار مسبح اولمبي كامل المواصفات .1 جامعة ذي قار .4

محطة ابقار إلنتاج الحليب مع معمل  .2
 الحليب ومشتقاته

 انشاء نادي طالبي نموذجي .3

 انشاء مستشفى تعليمي .4

انشاء كراج للسيارات امام بوابة المدينة  .5
 الجامعية 

 انشاء قاعة رياضية مغلقة .6

 ميسان ملعب كرة قدم مع مضمار ساحة وميدان  .1 جامعة ميسان .5

مسبح مغلق وتجهيزاته مع قاعة تبديل  .2
 مالبس وحمامات 

 ( دونم حقل الكحالء1200استثمار ) .3

ومختبرات البيئة التعليمية مركز بحوث  .1 جامعة بابل .6
 2م1200بمساحة 

 بابل

مجمع المسابح التعليمي مع قاعات متعددة  .2 
 دونم 5االغراض بمساحة 

النادي الطالبي المركزي لجامعة بابل  .3 
 2م2000بمساحة 

مركز البحوث الطبية والمختبرات التعليمية  .4 
 دونم 1ضمن مجمع كلية الطب بمساحة 
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 هيئات االستثمارحسب  العالي االستثمارية المتاحة في قطاع التعليمالفرص 

 المحافظة المساحة الموقع الفرصة ت

 ديالى   دونم 100 مركز المحافظة جامعة تقنية  .1

 ذي قار  دونم  100 مركز المحافظة  مدينة جامعية   .2

 ذي قار دونم  28 مركز المحافظة جامعة اهلية   .3

 ذي قار  دونم  10 الشطرة  جامعة اهلية   .4

 ذي قار  دونم  7 سوق الشيوخ  جامعة اهلية   .5

 البصرة دونم  16 قبلة 828/6 مشروع تعليمي  .6
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 قطاع الخدمات  -10
وب ئددد  اسدددة نخجي   خذاددد   ودددطا  األسخسددد  يعدددذ  دددطا اوتودددخد اتدددحد  لذنختددد  ا دددذ اوع خ ددد  

كح هدددخ تن ددد   األدضددد يةعددد ل  ادددو اواأحنددد  تدددان ل  دددطا اودخ دددا وةدددحد   او دددذنخ  ااو  خيددد  

بددددخألنل اودعدددد  او ددددأخ  ي عنددددح   اإل ةخذ دددد بعددددذا يب ع ددددخ اذح  يددددخ وةات دددد  اون يددددذ نددددل 

تددددحد  او ددددذنخ  ااوب ددددو اوةاة دددد  اتددددحد   او دددد    إوددددو. دتددددذ سددددعة اواأحندددد  ااالسددددةت اج

يددددذ نددددل اوعذ أياتددددةاالسددددة نخجي  واتوددددخد او ددددخ  واددددذلحا ب ددددحجن  ن دددد  ادعخودددد  ابعددددذ ا  

االسددددةه    أ نددددخياوعدددد ا  تً دددد ا  ددددد   أسددددحا .   ددددد  ددددهذ  عدددد او  خسددددخ  ااوبدددد ان  او خذ

 األسدددحا كخ دددة   دددخايل اوة دددح  ن ة ددد ن و ددد حا  يحياددد   ادددو  نخااوشددد اا ااوة د ددد  دبعدددذ

نددددخال  االسدددة نخج دددد   دددطا اوتودددخد  إيددد  اوةتا ذيددد  تحسدددا  دددطا اوددد ن  ندددل االسدددةه   بعدددذ 

 ااوةحذ  

ن اكددد  تدخجيددد  ذذيدددذن نندددخ لاج ندددل  دددذج اوندنعدددخ  اوةدخجيددد  بشدددأ  كب ددد   إ شدددخا ادددح 

اباًدددة   دددب  ا  دددخ  نشدددخجيا ت دددذ اوة   دددط دددد   دددطا اوتودددخد  األل ددد نلددد ا او ددد حا  اوددد    

يتدددخج   ن دددخ ن  تودددخد او دددذنخ  بشدددت هخ لدددذنخ  اواأحنددد  اوعخنددد  ااو دددذنخ  اوش  ددد   ندددخ

 .2017او خبة  وعخم  بخألسعخج اإلذنخو ( نل او خت  اوناا  10%)
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  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات

 القطعةرقم  المشروع المقترح ت

 المقاطعة

 المالحظات الموقع المساحة

 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيةاوالً: 

نعنددد  تعا دددا ن ةددددخ   طا  ددد   -1

 ا ن    نب ج 

1/406 

 27نتخيعدددددد  

  نخن خ 

 بًذاج/ جا م 20

 اوةخذ 

اوددد ا اوشددنخو  نددل اوتوعدد  ا 

جا ددم تت يبددخ  نددل  20بن ددخ   

ن دددخ   توعددد  االجي اوأا ددد  

جا ددددم اندددددخاجن  98اوبخوًدددد  

 –واشددخجد اوعددخم ي يدد  بًددذاج 

نح ددددددد  نددددددددخاج اوندندددددددا 

اون     دد  اوةدخذ  تبعدذ اتد  

نل ك ادح نةد   دل اوندذاج  ا 

 اون اك  او ا   .

إ دددخجن تا  ددد  نعنددد  اوشدددخ  اا  -2

ا  نددددددحاج  طا  ددددددد  الددددددد   ا 

 ا شخا ن ك  ت حيت  نةأخن 

4 /156 

نتخيعدددددددددددددددد  

 س م  121

بًددددددذاج /  جا م  38

 اوذبخش

اونعندددد  نةحتددددم  ددددل اوعندددد  

اياةدددددح   2003ن دددددط  دددددخم 

لوددددحي ا ةخذ دددد  نددددل نأددددخ ل 

 لا  اتعبئ   خ  .

ا ددددخجن تا  دددد  نددددد جن اوااددددحم  -3

بنحذدددددا ا دددددذ  اونحا ددددد خ  

او ددددددا   اوعخون دددددد  اا ن كدددددد  

 ت حيت  نا ن خل  ندنذن .

ب ايدددد   4/19

او ضددددددددد ا   / 

نتخيعدددددددددددد  / 

15 

ذددددد ا ندددددل 

ن دددددددددددددخ   

 االجي 

بًددددددذاج / 

 اونشة 

ااتعدددد  مددددنل ن ددددخ   ت ددددم 

اوشددددال ا او تدددد   خو ددددخ  ددددد  

 ن وت  اونشة  .

/24 نش اد لذن  -4

14420 

نتخيعدددددددددددد  / 

11 

جا دددددددددددددم  7

 أاوك  16

بخبدددددددد  / 

 اوحي   

ندددددددددخاجن واشددددددددخجد اوعددددددددخم 

ي يددد  اوااددد  /  ددددم مدددنل 

ن وتددددددد  او دددددددذنخ ) تحذدددددددذ 

ذناح ددددددخ  نة اكدددددد   خ ددددددذن 

 5ودددددحلاجن او جا ددددد  ( تبعدددددذ 

كددددم  ددددل اون اكدددد  او ددددا   

 نذاج  ااالسحا  .ااو

 

                                                           
  5/1/7201في  44حسب كتاب وزارة التجارة 
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نل  %50 تة ح اسةً ا - -5

اون خ   ال شخا ندنا 

ن     اا نش اد نعن  

 طا   )نعن  تعا ا , اوبخ  ( 

نا ن ك  ت حيت  نةأخن  اا 

ا  نش اد ال  ي ذم 

 اون وت  .

ال شخا ندنا سأ    50%-

 وانحظ  ل .

47/12 

 8نتخيع  /

بخب  /  جا م 130

اوعا   ا 

 او ن ااي 

كم  ل اوشخجد  2تبعذ اوتوع  

 10او دم اباذاج  –اوعخم بخب  

 كم اوو ي خج ذخنع  بخب  .

ندددل  %50 تةددد ح اسدددةً ا - -6

ندنددددددا  إل شددددددخااون ددددددخ   

ن   ددددد  نةأخنددددد  ن دددددخل  

ا ة خجيدد  انبدد جن اندنددذن اا 

اوبدخ (  ،نعن   طا   )تعا ا 

 ان ك  ت حيت  .

 إل شخانل اون خ    50% -

 ندنا سأ   وانحظ  ل .

 ن ك  ت حيت   -

83/28706 

 47نتخيع  /

ا بخج/  جا م 80

اوا حن/ 

اوشخن  / 

 او نخج  

اوتوعددددد  لدددددخجل  دددددذاج اوباذيددددد  

الخو دددد  نددددل اوشددددحا   ندددددخاج 

اوشددددخجد اوعددددخم واو يدددد  اوددددذاو  

او  يا ا     نشنحو  بخو دذنخ  

ا بع ذن  دل االسدحا  ا اوندذاج  

. 

ا شخا نعن  اوبخ  اا تعا ا  -7

)لية اا نعدح ( نا ن ك  

 .ت حيت  اا ا  نش اد 

23/24 

 6نتخيع  

اون  دددددددو /  جا م 25

ابددح ناددخج 

 / او نخان 

م  ددل اوشددخجد  500تبعددذ باددذاج 

اوعخم سنخان / او خ  ي  ا نددخاج 

واندنددا اون   دد  وا دد د الخو دد  

نددددل اوشددددحا   ا مددددنل ن وتدددد  

 او دددذنخ  ابع دددذن  دددل اون اكدددد 

 ااونذاج . ااألسحا  او ا  

نل  % 50 تة ح اسةً ا - -8

اون خ   ال شخا ندنا سأ   

 وانحظ  ل .

نل  %50 تة ح اسةً ا -

اون خ   ال شخا ندنا 

ن     اا نش اد نعن  

اوبخ (  ، طا   )نعن  تعا ا 

 .نا ن ك  ت حيت  نةأخن  

 

 

9/108 

 36نتخيع  

  ه  مخنل

م  ل اوشخجد  500تبعذ باذاج  ااس  جا م 40

اوعخم اوو او  خج نل س و ن بًذاج 

ااس  نل اوشخجد اوعخم ا    –

 لخو   نل اوشحا   .
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 الشركة العامة لألسواق المركزيةثانياً: 

- 2/3343 سح  او خا اون ك   -1

نتخيع   او خا 

 اوب  ن

 يتا د  او خا ذ ح  اوع ا  اوب  ن  جا م 5

 110/27740 سح  ذ  تخج اون ك    -2

نتخيع  

 اود ي ن 

 يتا اس  نذي   او خ  ي   ذ  تخج جا م 3.5

 – 27 سح  ن  خ  اون ك    -3

اونتخيع   

 او  ي 

 يتا اس  نذي   اوعنخجن . ن  خ  جا م 2.5

 – 2/133 توع  اجي او نخان -4

 7نتخيع  

ب خت ل 

 او نخان

توع      ن ةًا  نحتعهخ ننةخل  اون  و جا م 2

 اونذي   .د  ن ك  

 – 1507/8 سح  او دم اون ك   -5

نتخيع  

 اونش ا 

 ناخدظ  او دم  او دم  جا م 3

 – 433/ 7 سح  اوذيحا    اون ك    -6

نتخيع  

/ ذج 18

 او حس   

 ناخدظ  اوذيحا    اوذيحا    جا م 2.5

 25/86 سح  ك ب ا اون ك   -7

 86نتخيع  

اوعبخس   

 اوش ت  

اس  اوناخدظ  لام نت  يتا  ك ب ا جا م 1.5

 ناخدظ  ك ب ا

-85/2 سح  بخب  اون ك    -8

48/72 

 38نتخيع  

ب خت ل اونهذي  

 ااألك اج

 

يتا د  ن ك  نذي   اواا  اوة   بخب  جا م 1

تضم اوعذيذ نل اونحاتا األث ي  

ااوة  نل  ا هخ ا  تدع  نل 

 او ح  ن ك ا  تدخجيخ  نهنخ  .
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 1/1773 توع  اجي او نخج  -9

 29نتخيع  

ت  او   خ  

 ااوأ   

نحتا تدخج  اس  نذي    اال بخج جا م 2

 او نخج 

 2/8429 سح  ان خل  تأ ية -10

  7نتخيع  

  ح  جا م 10

 اوذيل

 يتا د  نذي   تأ ية .

 20/3,  19/3 سح  لخ ت ل اون ك    -11

 3نتخيع  

ب خت ل 

 اوان ذي  لخ 

 يتا د  نذي   لخ ت ل . جيخوو جا م 2.5

 412/31 سح  ك كح  اون ك   -12

 67نتخيع  

باأ  

 ا خي وح

 يتا د  اس  نذي   ك كح  . ك كح  جا م 2

 7/995 سح  اونح   اون ك   -13

 41نتخيع  

يتا د  اودخ ا األينل نل     ح  جا م 2

 اوناخدظ  د  ن وت  تدخجي  نهن 

 234/5 توع  اجي ك كح  -14

 39نتخيع  

 /ت ع ل

نذي   تتا د  نحتا ننةخل اس   ك كح  جا م 7

 ك كح 

 235/7 توع  اجي ك كح  -15

/  39نتخيع  

 ت ع ل

 تتا د  اس  نذي   ك كح   ك كح  جا م 10

 

 

او    االسة نخجي  اونةخ   وذ  اوش ك  تةن   د  ا شخا سخياحا   ل  - الشركة العامة لتجارة الحبوب

 نحم اوع ا  اا  ي ي  االسة نخج  او االجام  اونناحك  واش ك  د  

اوش ك  تتحم  خو خ  بخسةأنخا اونحادتخ  اونواحب  نل اوذاا   اونع    ا خو خ  

ت ذ اكنخا االذ ااا   او ا     ل ا شخا سخياح نعذ   بوخت  

 12/9746( يل د  ناخدظ  ن  خ   او اوتوع  اون تن  60،000)

 اوو ا . –نً ب  / تضخا اوعنخجن  ي ي  اوعنخجن  2نتخيع  
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 هيئات االستثمارحسب  الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات

 المحافظة مساحة ال الموقع المشروع المقترح ت

 ك كح  جا م  2  67نتخيع   412/31توع   ندنا تدخج   .1

 ك كح  جا م 2  285/453توع   ندنا تدخج   .2

 ك كح  جا م 1   39م  355/44توع   ندنا تدخج   .3

لخجل  ذاج  52/ م 8/1توع   ندنا تدخج   .4
 اوة ن م االسخس  واناخدظ 

 ك كح  جا م 20

كه   جال   –م  1250/66توع   ندنا تدخج   .5
  ذاج اوة ن م

 ك كح   2م 1200

 ك كح  جا م 10 ي ي  بًذاج 6/ 112توع   ندنا تدخج    .6

 ك كح  جا م  2 ت نخج  53م  2329/ 112توع   ندنا تدخج    .7

ب يًش  22/ 114/15توع   ندنا تدخج   .8
 اوً  ح / او خوص

 جيخوو جا م 2100

 جيخوو 2م 1515 او عذي  11/68/9 ندنا تدخج   .9

 جيخوو ااوك 20  خل ت ه/ لخ ت ل 6/5345/8 ندنا تدخج   .10

ااج   8ذاحالا/  225/2738 ندنا تدخج   .11
 اوعحس  

 جيخوو جا م  3

 جيخوو جا م  1  خل ت ه 26/831 ندنا تدخج   .12
 30/276ا 30/275اوتوع   تدخج ندنا   .13

 / به ل      ة 2/ 30/277ا
 جيخوو 2م880

 جيخوو  جا م  2 اونتذاجي  3/939 ندنا تدخج   .14
بعتحب  /     ت 5/  3/1232 ندنا تدخج    .15

 بعتحب 
 جيخوو جا م 2

 جيخوو جا م  2000 او خوص  114/15 ندنا تدخج   .16
 جيخوو 2م 1500 او عذي   11/68/6 ندنا تدخج   .17
   ح اوذيل جا م  1 ن ك  تأ ية ندنا تدخج   .18
   ح اوذيل جا م  60 ن ك  تأ ية  ت  ات  يغ اوبضخ ا  .19
   ح اوذيل جا م 95 ن ك  تأ ية  ن ك  تدخج    .20
 ااس  جا م  1  18م 4/2114اوع ي ي  ندنا تدخج    .21
 ااس  جا م  16 15/42او عنخ      ندنا تدخج   .22
 ااس  جا م  1 104/717او حي ن  ندنا تدخج    .23
 ااس  جا م  2 1952/5اوأح  / او خذ    ندنا تدخج    .24
 ااس  جا م  3 7851/2ن ك  اوأح   ندنا تدخج    .25
 ااس  جا م  3 2/2394اوشا ن    ناو  اتحج  .26
 ااس  جا م  3 1/202 خ    ااس   ناو  اتحج  .27
 ااس  جا م  3 / اوذبح  2/1091اوع ي ي   ناو  اتحج  .28
 ااس  جا م  1 / اوو ي  6/20اوع ي ي   اتحجناو    .29
 بخب  2م 792 667ن ك  اواا  / ذبخاي ل / توع   ندنا تدخج   .30
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/ توع   36اونش اد/ ذ ي ن  ندنا تدخج   .31
6997/1 

 بخب  جا م 1

/ توع  37اوهخ ن  /   د   ندنا تدخج   .32
443/17 
 

 بخب  2م 916

/ توع   17اوشحنا  / اوشخل   ناو  اسة ا     .33
2386/10  

 بخب  جا م 6

 ك ب ا اونتذس  جا م 1.5 24/ م80/64اوعبخس   /  ندنا تدخج   .34
ندخاج  13/ م23 خ    اوا     /   ندنا تدخج    .35

 ن تذ االنخم  ح 
 ك ب ا اونتذس  جا م 8

/ 51/م4/ 136اوو ي  او بخي /   ندنا تدخج   .36
 او    اود حب 

 ك ب ا اونتذس  جا م 37

 61/م3ي ي  ك ب ا او دم /  ندنا تدخج   .37
 اود ي ن 

 ك ب ا اونتذس  جا م 15

    18503/2اوتوع  اون تن   ك ال نةعذج اووحاب   .38
 او عذ/ باذي  او دم

 او دم اال  ف -

(ا 11852/2اوتوعة ل ) ندنا تدخج    .39
/)الاجن اوشبخ   2(م17171/2)

 ااو يخم (

 او دم اال  ف -

 او دم اال  ف -  210/5 خ    اوتخجس   اوتوع   ندنا تدخج   .40
 او دم اال  ف - 15/م 1/41باذي  او دم /  ندنا تدخج   .41
 88023/3باذي  او دم / اوتوع   ندنا تدخج   .42

    اون  ج
 او دم اال  ف -

 3/ م484/1باذي  او دم/ اون خذجن/  ندنا تدخج   .43
 او حج  

 او دم اال  ف -

 3/م 186/5باذي  اون خذجن /  ندنا تدخج   .44
 اوب كخ 

 او دم اال  ف -

ن  ط تدخج  ان وت    ن   .45
 ب ل اوع ا  ااو عحجي  

 اون  و  جا م  300 -

 اوذيحا     جا م 1  23/ م2/10862 ندنا تدخج    .46
 اوذيحا      جا م 1  23/ م2/14956 ندنا تدخج   .47
 اوذيحا     جا م 10 ام اوعبخس خ  5/ م 25/2737 ندنا تدخج   .48
 اوذيحا     جا م  1 اون     3/م9/698 ندنا تدخج    .49
 اوذيحا    2م 1200 اوع   745/1 ندنا تدخج   .50
/ ام اوعبخس خ  5/م25/2734 ندنا تدخج   .51

 اوشخدع  
 اوذيحا    جا م  8

 اوذيحا    جا م  38   ي  هللا / اوان ن 8/م13/1 نذي   اوعخ   .52
 اوذيحا     جا م 6 اوا  ل/  خ        15/م34/416 نذي   اوعخ   .53
 اوذيحا    جا م 10 اوبذي  13/م27/4 ندنا تدخج    .54
 ذ  تخج   جا م 1.5 ن ك  اوناخدظ  ندنا تدخج    .55
 ذ  تخج 2م 1350 ن ك  اوناخدظ  ندنا تدخج    .56
 ذ  تخج جا م  580 ن ك  اوناخدظ  ندنا او خ  ي  اوةدخج   .57
 ذ  تخج جا م  1 او دخ    ندنا تدخج    .58
 ذ  تخج  جا م  2 او دخ    نعخجي س خجا    .59
 ذ  تخج جا م  5 اوشو ن  ك ال نةعذج اووحاب    .60
 ذ  تخج  جا م  35 او د   ن خل  نب جن   .61
 ن  خ  جا م 1.3 / او  ي 27توع   ندنا تدخج    .62

 اوب  ن جا م 1 كح  او   أ  39تخيع  ن 500/  1 ندنا تدخج   .63
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 اوب  ن  جا م 3،5 ن خا  بخ خ 8/ 85 ندنا تدخج   .64

 اوب  ن  جا م2 او بخي او ً   261 ندنا تدخج   .65
 اوب  ن   جا م 3 اوهخجث  ندنا تدخج   .66
 اوب  ن   جا م 1 اونحدت  ندنا تدخج   .67
 اوب  ن جا م  2 1649/2374 ندنا تدخج   .68
 اوب  ن   2م 1000 نتخم  ا  7/2297 ندنا تدخج   .69
 اوب  ن  جا م   3،5 تن ن   317 ندنا تدخج   .70
 اوب  ن 2م   1079 تن ن   83/  191 ندنا تدخج   .71
 اوب  ن جا م 2 اونعت  45 نتخيع    56،55 ندنا تدخج   .72
اووحب   42نتخيع   13/7688 ندنا تدخج   .73

 او   ا ا
 اوب  ن جا م  7

 اوب  ن جا م 1 كح  او   أ  39م 1/500 ندنا تدخج   .74
 اوب  ن جا م  597 االكحا  27نتخيع   37/2 ندنا تدخج   .75
 اوب  ن جا م 120  ذان  17م 291/4ذ ا نل  ندنا تدخج   .76
 اوب  ن  جا م  8 اوذي  63م  107/10 ندنا تدخج   .77
نتخيع    65/130ذ ا نل اوتوع   ندنا تدخج   .78

 ي د اوذجذ  ااوشهبخ  24
 اوب  ن جا م 3

 اوب  ن جا م 1 ي د اوذجذ  ااوشهبخ 24/131 ندنا تدخج   .79

 اوب  ن جا م2 اوتبا  3943/827 ندنا تدخج   .80
 اوب  ن جا م  1 اوتبا  1/810 ك ال نةعذج اووحاب   .81
 اوب  ن جا م  1 كح  6/1113 ك ال نةعذج اووحاب   .82
 منارة هيت التجاري مركز  .83

 في حي الجمعية
 9/6806قضاء هيت رقم القطعة 

المعبديات وحمادي 2المقاطعة  2م  
 هيتاالنبار/  2م 1,653

أسواق تجارية في  مركز  .84
 هيت

 9/1590قضاء هيت رقم القطعة 
المعبديات وحمادي 2المقاطعة  2م  

هيت االنبار/  دونم 1  

85.  
/ راوه ندنا تدخج   

م  7/616قضاء راوه القطعة رقم  
ديوم وادي جبالة 44  

راوه االنبار/  دونم 1,5  

86.  
/ راوه ندنا تدخج   

م  7/235قضاء راوه القطعة رقم 
ديوم وادي جبالة 44 راوه االنبار/  2م 1,675   

مجمع تجاري / ناحية   .87
 العبيدي

ناحية العبيدي القطعة رقم 
العبيدي 8م  15/1599  

العبيدي االنبار/  2م 1,738  

/ راوه ندنا تدخج   .88  
 
 

م  7/1415قضاء راوه القطعة رقم 
ديوم جبالة 44  

راوه االنبار/  2م 3,873  

89.  
ناحية  /ندنا تدخج  
 العبيدي

ناحية العبيدي القطعة رقم 
قضاء  –العبيدي  8م  15/1707

 القائم
العبيدياالنبار/  2م 1,817  

90.  
تجاري مركز  

كراج البلدية  –قضاء الرمادي 
 القديم

 
الرمادي االنبار/  دونم 4,5  

91.  

تجاري مركز  

ساحة الفرسان  –قضاء الرمادي 
 – 149/857على القطع المرقمة )

 28( م 149/859 – 149/858
 العزيزية والحوز

 

الرمادي االنبار/ دونم 10  

 مجمع تجاري  .92
 
 

الكراج الموحد  –قضاء الرمادي 
 القديم

دونم 40 الرمادياالنبار/    
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93.  
 انشاء مجمع تجاري

القطعة المرقمة  –قضاء الرمادي 
تل الرعيان 29( م 1/773)  

2م 4,236  
امة الشركة العاالنبار/ 

 لألسواق المركزية
94.  

 مجمع تجاري متكامل
القطعة المرقمة  –قضاء الفلوجة 

ج.خ )السينما  1( م 9/6756)
 القديمة(

2م 121,756 الفلوجةاالنبار/    

مجمع تجاري في مدينة   .95
 الفلوجة

القطعة مرقمة  –قضاء الفلوجة 
( الحصوة1210)  

2م 4,300 الفلوجةاالنبار/    

انشااااااااء منافااااااا  حدودياااااااة   .96
نمو جياااااة تتضااااامن بناياااااة 

(VIP)   مختباااارات فحاااا
وتفتااااااااااااااي  وساااااااااااااايطرة 
ومختبااااااااااااار اشاااااااااااااعاعي 
ومختبااااار صاااااحة وخدماااااة 
اتصااااااااااااالت وانترنااااااااااات 
وماااااااااااااوازين جسااااااااااااارية 
واجهاااازة فحاااا  ومكاتاااا  
خدماااااااة وانشااااااااء موتيااااااال 
وفنااادق ومطااااعم واكشاااا  

( K9وخدمااااااااة فحاااااااا  )
ومخاااااااااااازن ومساااااااااااقفات 
وساااااااااااااااحات انت ااااااااااااااار 
ومحطاااااااااااات اساااااااااااتراحة 
ومحطاااااااة تحلياااااااة للميااااااااه 
من وماااة مراقباااة وسااايطرة 

ونياااااااااااة وبواباااااااااااات الكتر
وجاااااااامع ومقااااااار المنفااااااا  
والااااااااادوائر العاملاااااااااة  ات 

 العالقة بالمنف  

منف   –منف  طريبيل  –منف  الوليد 
 القائم 

 ارض مخصصة
  هيئة المنافاالنبار/ 

 الحدودية

 

 الفرص االستثمارية المرسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المحافظة مساحة ال المشروع المقترح ت

مجمع تجاري انشاء   .1

 مع كراج

 اوذيحا    جا م 13.5

تجاري مركزانشاء   .2  الديوانية دونم 1 

 

                                                           
  / 15/1/8201في  178 قسم العقود الحكوميةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 قطاع الشباب والرياضة. 11

عب ئدد ذقسددريةفني ذةف لدد ذذعددلقذيرعدد  ذذقألسفسدد  يعددهذاددلقذقع وددفرذخدددته ذحه فددداذق ددهذقعع ف دد ذ

علدددلذقعلةت ددد ذددددا   ذادددلقذقعافةدددتذعردددته  ذقعبددده فهذخقع عفيددد ذعل دددبف ذ تة دددفذدةيددد ذ عدددهقذ

خعاعددد ذقعندددةفوذي عةدددتوذ فسدددر  قنذخنهدددف ذقع دددبف  ذذقإلةرف  ددد  تا يدددفذعرل  ددديذقعة يدددهذ ددد ذ

ني ذدددددته ذقعبدددده فهذخقعب ددددلذقعرلر دددد ذخدددددته  ذقع دددد  ذق سددددريةفذإعددددله ددددهذسددددعةذقعلةت دددد ذ

عل ودددفرذقعبدددف ذعلدددهحتمذ  دددتنةذف  ددد ذخهعفعددد ذهدددبذادددلقذقع ودددفرذقعل دددت ذخ عدددهذقوذق ل دددةذ

 دددبف ذقععددد قاذدتسدددعفوذهة يدددفوذخن بددد ذذ فسدددفهذخقعبددد ق جذقع ف عددد  ذ  ددد ذ ددد هقععهيدددهذ ددد ذقعن

     دددد ذهددددبذدوددددتي ذقع يفادددد ذخذ عددددهذقوذقةول ددددةذ اددددف هذق سددددريةفنذهددددبذاددددلقذقع وددددفرذ

  ق دددد ذ ددددبف   ذ هيددددهةذخ  رددددهيفهذعل ددددبف ذ ةددددفذ ق ذ دددد ذعدددده ذاددددل ذذإة ددددف خقعرت دددداذةلددددتذ

خا دددفشذ  دددفنياذت دددهذقعر   دددلذهدددبذادددلقذذقألح ددد ةقعة ق ددد ذ  دددة ذ ب ددد ذحدددلمذقعنددد تقهذقعددديل ذ

ذقع وفرذ 
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 الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة 

 

 المحافظة المساحة الموقع اسم المشروع ت

سددددف  ذ رعدددده ةذق  دددد ق ذدبدددده ذ برلدددد ذ  .1

ق ة دددددو ذقع يفاددددد  ذخقع دددددبف    ذ   ددددد ذ

 فسدددددددبفهذخقععدددددددف ذقعةر خة ددددددد ذ تفعددددددد ذ

 غل ددد ذ رعددده ةذق  ددد ق ذ ذتفعددد ذ ددد ذ ددداذ

 لل فد دددفذوسدددفخةفذخ ندددف ذخسدددةتق  ذ ددداذ

 تفع ذ ل فن 

ذ15 خةدددددددددد ذذذذ8  ن    ذ10 6/3041

 قخعك

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ

ذقع  فه 

علةتق ددددد فهذقعندددددف  ذذ  ددددد خرذ ندددددرتهب  .2

  ي ل ذ اذخ ت ذ هن فهذخ  فحذق قن 

ذ22 خةدددددددددد ذذذذ4 ثعفعب ذ9 1/12909

ذقخعكذ

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ

ذقع  فه 

قامةةةةروم ةةةةرد وع قةةةةار ومةةةة وقا ةةةةرو ةةةة ودوا  .3

صةةةةةاعرو علةةةةةاةو عيرردمقةةةةةروصةةةةة قر ومةةةةة و

يافررقةةةةاو عم بهةةةةروعءةةةةاود م ةةةةا و ةةةة  ومةةةة و

 قز تو عرقاضقرء عمبالتوع ر 

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذذقخعكذ8ذ ع  قة  ذ2 17/663

ذقع  فه 

دزقرقروو14 3/10505وم م ورقاضي  .4

وغز عقر

و2 دمةةةةةةةةةةةةةةةةة وو3

و دعكو

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ

ذقع  فه 

سةةةابرومرلةةة   و تغةةةر تور ةةة  وم ر ةةة و  .5

  تم طرو عرقاضقرود ع عاعقر

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذوــــــــــــــــ 6 و1/1064

ذقع  فه 

 ما قروو19 6/4092ودقا اتورقاضقرو))قا روراقيد م د  .6

ودير 

و15 دمةةةةةةةةةةة ووو1

  دعك

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ

ذقع  فه 

 ذ500قة ددددف ذتفعدددد ذ رعدددده ةذق  دددد ق ذو  .7

 ر دددد  ذ دددداذ   دددد ذعلععددددف ذقع ة يدددد ذقخذ

- k)    دد ذقةر ة دددةذقخذقة دددف ذتفعدددفهذ

span) ةدددترذذذ(A,B) عددده ذثلثددد ذ ددداذذ

   دددددددد ذدب دددددددد ذعلوددددددددتذقع يفاددددددددبذ

عةعفعاددددد ذق  دددددف فهذقع يفاددددد  ذ ق ةدددددفمذ

ذقة ف ذقعةنبح

ذقع ف  فهذ22 /ذ5/849

ذ

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذذ خة ذ3 2

 قعة خ

 

                                                           
 و21/1/2018فيوو144يراةودز ر و ع عاةود عرقاضرو عمرق وبسةو
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قخعددكذذ2 خةدد ذذ4ذقعلو  بذ15 ذذ1/ذذ1150ذق ةفمذقة ف ذقعةنبح  .8

ذ ذ40

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ

 قعة خ

   فخ ذذ18 30/7ذق ةفمذقة ف ذقعةنبح  .9

ذقع ةفعب

ذ13 خةدددددددددددددد ذذ8

ذقخعكذ

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ

 قعة خ

دتسددد اذخدودددتي ذخق قنةذخد دددغ  ذخ ددد فة ذ  .10

قعةلعدددددتذخقسدددددريةفنذقع فعدددددفهذ  ددددد ق ذ

  نيفا  ذذويت هذع هذقيافنذ

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ  خة ذ8 خ ي ي ذ4 4/67169

 هي ددددددددددددددددددددد ذ

 قع هن

قة ددددف ذ ددددتمذداددددفن ذتفعدددد ذ   دددد ذه ددددتوذ  .11

ذخإ قنةترفع ددددددد ذ   ددددددد ذ بدددددددب ذدودددددددتي ذ

خد دددغ  ذخ ددد فة ذقع فعددد ذقعةغل ددد ذخيةةددد ذ

قسدددددددريةفنذقع فعددددددد ذعلة فسدددددددبفهذدتسددددددد اذ

خدوددددددددددتي ذخدندددددددددد   ذقعةنددددددددددبحذخق قنةذ

خد ددددددغ  ذخ دددددد فة ذقعةنددددددبحذخقسددددددريةفنذ

 ذذنيفا  ذإل  ق قعةنف  ذقع فن  ذ

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذ ذ خة 13 خ ي ي ذ4 ذ4/28167

 هي ددددددددددددددددددددد ذ

ذقع هن

 

دتسدددد اذخدوددددتي ذخق قنةذخد ددددغ  ذقعةنددددبحذ  .12

خقسدددددريةفنذقعةندددددف  ذقع فن ددددد ذ  ددددد ق ذ

ذنيفا  

 غددددددددددددددددددهق ذ/ذذ خة ذ2.5ذخ ي ي ذ4 ذ4/25222

 هي ددددددددددددددددددددد ذ

 قع هن

قعدددددلذ ددددد يذذقع يفاددددد  ذدلتيددددد ذقعب فيدددددفه  .13

 سة   ذذ

ق ذقعرلتمذذ5 4/100

 خقعال  

 لفهظددددددددددددددد ذ  خة ذ2

ذقعةي ل

قسدددددددريةفنذنيفادددددددبذوقتف ددددددد ذ ودددددددت هذ  .14

حةفسدددددبذقع ددددده ذخقع دددددهذخقعودددددف  ةذخقعندددددل ذ

خقع ي ددددددد ذخقعة ددددددد   ذ ددددددداذقسدددددددرغلمذ

قعنددددف  ذقعة ق هدددد ذعلنددددف  ذقع يفادددد  ذهددددبذ

  دددف ذق ذ   ددداذقسدددريةفن ذيددد ق ذقعةندددرية ذ

   فسبفذخي   ذ   اذنيفاب

ق ذذ19 56/1289

 قعع فه  

ذ16خذذ خةدددددددد ذ3

 قخعك

 لفهظددددددددددددددد ذ

ذقعةي ل

عالسةةةةر مارو عرقاضةةةةيومةةةة و تسةةةةر ا  ومةةةة و  .15

 عيافررقةةةةةةةاود عيةةةةةةةدفيو ةةةةةةةدةود عميرعةةةةةةةرو

 تعيرردمقةةةرود عها ةةةاتو عرقاضةةةقرودمسةةةع و

ع يعةةةارودمسةةةع وع صةةة ارود عها ةةةرو عم  هةةةرو

 دساباتو ع لةو ع ار قر

  وو19 56/1386

  علصافقر

 دمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و5

  دعك16

 لفهظددددددددددددددد ذ

ذقعةي ل
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  ردددددده ذ ددددددبف ذقعنددددددةفخةذ   دددددد ذ بددددددبذ  .16

ذق   ق نيفابذ رعه ذ

 لفهظددددددددددددددد ذذ خة ذ5 ق ذقعرلتمذخقعال  /5 2/1

ذقعةي ل

قسددددددددريةفنذنيفاددددددددبذسدددددددد ف بذ رعدددددددده ذ  .17

ق  ددددددد ق ذ عدددددددهذق ةدددددددفمذق  ددددددد ق قهذ

وذ  ددددةذقع ددددبف ذ اددددفخنذ لهيدددد ذقع فةتة دددد ذ

ذقعنةفخة 

 لفهظددددددددددددددد ذذ خة ذ1 ق ذقعرلتمذخقعال  ذ5 2/1

ذقعةي ل

ق سددددددريةفنذقع يفادددددددبذعب فيدددددد ذقعة رددددددده ذ  .18

ذخسف فهذقعلعتذخقعةنبح

 

 لفهظددددددددددددددد ذ  خة ذ6 440دنلن ذقعع فنذ

ذقعةي ل

قة دددف ذ ندددبحذد ه  دددبذ ددداذ  ددد رذقخذ ددد ذ  .19

ةندددت ذ ددداذ  دددف ذ ددد ق ذعتتدددت ذسددد فنقهذ

قع يفاددد   ذخدددد    ذقعب فيددد ذخدلتيل دددفذقعدددلذ

  للهذنيفا  

 لفهظددددددددددددددد ذ قخعكذ4 خة ذذ1 3 ذ18/523

ذقعةي ل

و22 وو4/و70ذ م ا وساباتورقاضقرودوم بهارءا  .20

ذ علمقهو22 و1/و16

و16 دمةةةةةةةةةةةةة وو2

 دمةة ودوو/3 دعةةك

  دعكو12

 لفهظددددددددددددددد ذ

ذقعةي ل

قة دددددف ذ  رددددده ذةةدددددت  بذ  دددددف ذعةدددددت  ذ  .21

خقسددددددرغلمذق نقاددددددبذقعبفت دددددد ذ ة دددددددف ذ

 لددددددددلهذدافنيدددددددد ذخع ددددددددف قهذعلوددددددددتذ

قسددددددرغلمذ عدددددد ذقعوتق دددددديذخقع يفاددددددبذ

 ة دددددددددف ذتفعدددددددددفهذنيفاددددددددد  ذ رعددددددددده ةذ

 ق   ق 

قع ادددددددددددددددددد ذذقخعكذذ5  فنرذقعةي لذ2/17172

ذق    

ةةدددددت  بذي دددددغ ذ ندددددف  ذقة دددددف ذ  رددددده ذ  .22

تل لددددد ذ ةدددددتوذ ددددد ذعدددددهةذ تق ددددديذيةةددددد ذ

علةندددرية ذقسدددرغلذ عددد ذقعوتق ددديذ ة دددف ذ

تفعددددددفهذ رعدددددده ةذق  دددددد ق ذخقسددددددرغلمذ

ق نقادددبذقعبفت ددد ذ ندددف حذد ه   ددد ذخ هي ددد ذ

قععددددددددف ذ روددددددددتنةذخ لددددددددلهذدافنيدددددددد ذ

ذخنيفا  

ذ10 خةددددددددددد ذ14 2/17227

ذقخعك

قع ادددددددددددددددددد ذ

ذق    
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قسدددددددرغلمذق نقادددددددبذ ة دددددددف ذتفعدددددددفهذ  .23

نيفادددددد  ذ رعدددددده ةذق  دددددد ق ذخقة ددددددف ذ

 ندددددف حذد ه   ددددد ذخ  ددددد ذعدددددهوذخ هي ددددد ذ

  قععف ذ روتنةذخ لعتذحةفس  ذ

ذ13 خةددددددددددددددد ذ3 3/9094

ذقخعك

قع ادددددددددددددددددد ذ

ذق    

ق ةدددددفمذ  دددددف ذقع فعددددد ذخقسدددددربهق  فذعةفهددددد ذ  .24

ذق   ق 

 خةدددددددددددددددددددددددددد ذ1  /ذقعةي لذ2/17216

ذقخعكذ17

قع ادددددددددددددددددد ذ

ذق    

دتسددددددد اذخدنددددددد   ذخد دددددددغ  ذخ ددددددد فة ذ  .25

خقسددددددريةفنذقعةنددددددف حذخقسددددددرغلمذق ن ذ

قع فن دددد ذ ة ددددف ذه ددددهاذسدددد ف بذختفعددددفهذ

  رعه ةذق   ق ذخ  قهيذس ف   ذ

قع ادددددددددددددددددد ذذ خة 60 72952

ذق    

قة دددددف ذ  فيددددد ذ رعددددده ةذقعوتق ددددديذدلردددددت ذ  .26

  عللذ نبحذختفعفهذسفخة ذختفعفهذ

قع ادددددددددددددددددد ذ قخعكذ4 خة ذ2 قع هق ذ14509

ذق    

 ةذهقة ددددددف ذ نددددددبحذ غلدددددديذختفعدددددد ذ رعدددددد  .27

ق  دددددددددد ق ذخ لددددددددددلهذدافنيدددددددددد ذخق ذ

ذ   ف قهذقح  

قع ادددددددددددددددددد ذذقخعكذ6 خة ذ2ذ2/17229

ذق    

قعددددف ةذداا دددد ذقعةلعددددتذخقسددددرغلمذق ن ذ  .28

ذقعبفت  ذعة  ف قهذنيفا  

 خةدددددددددددددددددددددد ذ21ذ2/2498

ذقخعكذ8

قع ادددددددددددددددددد ذ

ذق    

قعددددف ةذداا دددد ذقعةلعددددتذخقسددددرغلمذق ن ذ  .29

ذقعبفت  ذعة  ف قهذنيفا  

قع ادددددددددددددددددد ذذ خة ذ12ذ1/733

ذق    

داا دددد ذقع ددددف  ذخقسددددرغلمذق ن ذقعبفت دددد ذ  .30

ذ ةفذيبه ذقع يفا 

قع ادددددددددددددددددد ذذ2 5قخعكذ9ذ6/113

ذق    

قعددددف ةذداا دددد ذقعةلعددددتذخقسددددرغلمذق ن ذ  .31

ذنيفا  ذهآعة  قعبفت  ذ

 خةدددددددددددددددددددددد ذ14ذ1328/ذ19

ذ2 1000

قع ادددددددددددددددددد ذ

ذق    

 ةذق  دددد ق ذخ نددددبحذهقة ددددف ذتفعدددد ذ رعدددد  .32

ذقع يفا خأ ذ   اذيبه ذ

ذ

ذ

قع ادددددددددددددددددد ذذقخعكذ5 خة ذ1ذقعن  ل ذ7 ذ6/40

ذق    
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قة دددددف ذ هي ددددد ذ ف  ددددد ذخ اةددددداذنيفادددددبذ  .33

د ه  دددبذيردددفع ذ ددد ذعدددهةذ تق ددديذي دددرة ذ

علددددلذ نددددبحذخسددددفخة ذ  قنيدددد ذخ بفنيدددد ذ

خ دددددددفن ت  ذ ددددددداذ تقتددددددد ذعلنددددددد فنقهذ

 ختفع ذ رعه ةذق   ق 

ذف   ذ خة ذ350 ق تذ   تذ1 ذ1/3

قعةتتدددددددددددداذعبددددددددددددفنةذعدددددددددددد ذ لعددددددددددددتذ  .34

 ر ددددددد   ذخادددددددتذ ددددددد ذ2500قع ف دددددددة  و

قعة ددددفنياذقعة ادددد ةذخقع ثيددددفذق سددددريةفني ذ

درةيدد ذهددبذقعددف ةذدتسدد اذخدوددتي ذخد ددغ  ذ

خقسدددددددددريةفنذقعةلعدددددددددتذ ددددددددداذقسدددددددددرغلمذ

ق نقاددددددددددبذقعةل ودددددددددد ذ دددددددددداذ  ذنث ذ

 نيفا  

ذ37 ذ92/7

 قع  ه ذخقع ف ة  

ذ ف  ذذ14 خة ذذ11

خقسدددريةفنذقعددف ةذدتسددد اذخدوددتي ذخد دددغ  ذ  .35

 فعدددد ذقع يفادددد  ذخاددددبذ دددد ذقعة ددددفنياذقع

 قعة ا ة

    ذق تذذ13 1179/1

 سهي ة

ذ4 خةدددددددددددد ذخذذ2

ذقخعك

ذ ف  

قعددف ةذدتسددد اذخدوددتي ذخد دددغ  ذخقسدددريةفنذ  .36

ذقع فع ذقع يفا  ذ

 

ت ف ذقع فس ذذ30 224/24

 و ت ني  

ذذ60و  ذذ50*

ذ2 

ذ ف  

ذتفا  ذ30 /ذ4/1424ذ  ره ذقع عفي ذقععلة    .37

ذتفا  ذ30 /ذ4/1425

ذقخعكذذ6 خة ذذ1

ذقخعكذذ3 خة ذذ1

ذ ف  

ذ14 ذ126/1 ذذ128ذ لعتذ ف    .38

قعاةاة ذقعا ت   ذذ ذ

قعاةاة ذذ19 ذ112/1

ذقع ةفع  

 خةدددددددددددددددددددد ذذ11

ذ 25قخعكذ18

قخعددكذذ2 خةدد ذذ2

ذ 26.30

قخعددكذذ2 خةدد ذذ3

ذ 50

و ددددددددد  ذ ددددددددد ذ

ذقع وا 

ذ ف  
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 خةدددددددددددددددددددد ذذذ16ذ  لخي ذ17 ذذ105/9ذ لعتذقعةن تذقع يفاب  .39

ذو    

ذ ف  

ذ10 خةدددددددددددددد ذذ7ذقع تس   ذ9 ذ1/1844ذ  ره ذ بف ذق بذ  ا  .40

ذقخعكذ

ذ ف  

ذ ف  ذ خة 6ذاتنذ ن  ذ9 ذ5/64ذنيفا  ذتوع ذقن   .41

ذ24 خةددددددددد ذذ13ذقع فح ذخقععت ةذ17 59ذ  ره ذ بف ذقع ت لب  .42

ذقخعكذ

ذ ف  

ذ22 خةدددددددددددددد ذذ6ذقع نه  ذ24 ذ17/1156ذتوع ذقن   .43

ذقخعكذ

ذ ف  

ةدددددف  ذقعللددددد ذقع يفادددددبذقعدددددف ةذدتسددددد اذ  .44

خدودددتي ذخد دددغ  ذخقسدددريةفنذقعةلعدددتذ ددداذ

قسددددرغلمذق ن ذقعةرب  دددد ذ ة ددددف ذ اةدددداذ

نيفادددبذد ه  دددبذيرددداع ذ ددد ذعدددهةذ تق ددديذ

عةةفنسدددددد ذ برلدددددد ذق ة ددددددو ذ ذدر ددددددة ذ

 ندددددبحذخسدددددفخة ذ بفنيددددد ذخ  قنيددددد ذ ددددداذ

ذ تت ذعلن فنقهذ

ذ3/6108

ذ ة خن ذ29 /

 خةدددددددددددددددددددد ذذ12

ذقخعكذ21

ذ ف  

ةدددددف  ذقع  ددددد ذقع يفادددددبذوقعدددددف ةذدتسددددد اذ  .45

ذخدوتي ذقعةلعتذخقة ف ذ نبحذد ه  بذ

ذ26/1903

ذقع ي   ذخق تذ   تذ41 /

ذ خة ذ7

ذقخعكذذ5

ذ ف  

ةدددددف  ذقعندددددهةذقع يفادددددبذوقة دددددف ذ بددددد  ذ  .46

  ددد بذد ه  دددبذ ق ةدددبذ رةف ددد ذ سر دددفه ذ

قعةاةعدددددفهذقعة ددددد   ذقععفعة ددددد ذخيندددددربه ذ

 ب دددددتهذ دددددبف   ذهدددددبذقختدددددفهذقحددددد  ذقخذ

 هي ددددددد ذ ف  ددددددد ذخ  فيددددددد ذ رعددددددده ةذقة دددددددف ذ

ذ قعوتق ي

  خ ذذ22 /ذذ5/1

ذقعة  فخي 

ذ ف  ذ خة ذ14

ذ6/1297ذةف  ذقعةه ر  ذقع يفاب  .47

ذقعه فمذ4 /

ذ6/545

ذقخعكذذ9 خة ذذ1

ذقخعكذ6 خة ذذ1

ذ ف  
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48.  
قسريةفنذقعةلعتذعلبوت هذقعة خي ذخ  ف ذ

ذ للهذعلرا   قهذقع يفا  

ذ خة ذ20ذقع  فرذ27 ذ10/3
ذ يفعل

قسدددريةفنذ لعدددتذعلبودددت هذقعة خيددد ذخ  دددف ذ  .49

ذ للهذعلرا   قهذقع يفا  ذ

ذ يفعلذ خة ذ2.5ذاب تذ6 ذ15/1164

قسدددريةفنذ لعدددتذعلبودددت هذقعة خيددد ذخ  دددف ذ  .50

ذ للهذعلرا   قهذقع يفا  ذ

ذ12 خةدددددددددددددد ذذ8ذ    ذ2 ذ9/399

ذقخعك

ذ يفعل

قسدددريةفنذ لعدددتذعلبودددت هذقعة خيددد ذخ  دددف ذ  .51

ذ للهذعلرا   قهذقع يفا  

ذ يفعلذ خة ذ5 قعبف خمذ4 ذ3/22

قسدددريةفنذ لعدددتذعلبودددت هذقعة خيددد ذخ  دددف ذ  .52

ذ للهذعلرا   قهذقع يفا  ذ

ذ يفعلذ خة ذ12ذ   بفذ17 ذ11/4168

ذقسددددريةفنافذهددددبذقتف دددد ذ وددددت هذ  خيدددد   .53

ذنيفا  

ذ يفعلذ2 ذ2950ذ  خي ذ1 ذ1/1165

ذقسددددريةفنافذهددددبذقتف دددد ذ وددددت هذ  خيدددد   .54

ذنيفا  

ذ يفعلذ2 ذ3417ذ  تذ82 ذ2/546

ذقسددددريةفنافذهددددبذقتف دددد ذ وددددت هذ  خيدددد   .55

ذنيفا  

ذ يفعلذ2 ذ3000ذسف بذ1 ذ2/3928

ذقسددددريةفنافذهددددبذقتف دددد ذ وددددت هذ  خيدددد   .56

ذنيفا  

ذ21 خةدددددددددددددد ذذ6ذقعن هي ذ51 ذ82

ذأخعكذ

ذ يفعل

ذ

ذقسددددريةفنافذهددددبذقتف دددد ذ وددددت هذ  خيدددد   .57

ذنيفا  

ذ يفعلذ2 ذ11250ذح ةف فهذ39 ذ3/277

ذ يفعلذ خة 25ذقعةف توذ27 ذ2/10578ذ  ف ذ هي  ذ ف     .58

ق ذ31 ذ23/2103ذ  ف ذ لعتذقخذ نبحذ غلي  .59

ذ بقعة ق

ذ يفعلذ خة ذ7

 هي دددد ذنيفادددد  ذخذ اةدددداذسددددة بذ ذ ددددتمذ  .60

ن  ذخذ  راددددددداذسددددددد ف بذخذ هي ددددددد ذدادددددددف

ذ  ف   

ذ20 خةددددد ذذ914ذ    قنذ21 ذ2   ذ  ذ

ذقخعك

ذ يفعل
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ذإلتف ددددددد  يفادددددددبذقعقسدددددددريةفنذقعة رددددددده ذ  .61

ق ة دددددو ذقع يفاددددد  ذخذيةةددددد ذقسدددددريةفن ذ

ذ لر لذث فهبذخذتفعفهذ  فسبفهذ

ذ يفعلذ خة ذ10ذقع  فرذ27 ذذ10/5

ذ ددددددددددددددددد  ل  قخعكذ4 خة ذذ5 61 ذ3/2936ذقة ف ذ نبحذد ه  بذ  .62

ذقعة هس 

يةدددتوذقسدددريةفنذ لدددبذعل فعددد ذقخذق ذقادددفه ذ  .63

ي دددددده  فذقعةنددددددرية ذ ةددددددفذيبدددددده ذقاددددددهق ذ

ذقعت قنة

ذ20ذ خةددددددددددددددد 1 قع ف ة  ذ67 ذ1/980

 قخعك

ذ ددددددددددددددددد  ل 

ذقعة هس 

 نددددبحذد ه  ددددبذ غلدددديذخ ددددتمذداددددفن ذخذ  .64

ذتفعفهذنيفا  ذخذسف  ذ  ةذقع ه ذ

ذ21 خةدددددددددددددد ذذ5 قعل هني ذ21 ذ1/4793

 قخعك

ذ ددددددددددددددددد  ل 

ذقعة هس 

ذ10 خةددددددددددددددد ذ6 51 ذ26/428 قع يفا  يةتوذقسريةفنذ لبذعل فع ذ  .65

 قخعك

ذ ددددددددددددددددد  ل 

ذقعة هس 

ذ11 خةددددددددد ذذ60ذ  ي ةذ61 /ذذ3/51839ذ  رااذس ف بذخ هي  ذقععف ذ  .66

ذ2 44قخعكذخ

ذ ددددددددددددددددد  ل 

ذقعة هس 

سددددددف  ذ دددددد ةذتدددددده ذقخذقة ددددددو ذنيفادددددد  ذ  .67

ذ برل  ذ

ذ ددددددددددددددددد  ل ذقخعكذذ1 خة ذذ5ذ  ي ةذ61 ذ3/51848

ذقعة هس 

قة دددددو ذنيفاددددد  ذ برل ددددد ذقخذ دددددفذد خةددددداذ  .68

ذ  فست

ذ ددددددددددددددددد  ل ذ خة ذ3ذعفد اذ1/880

ذقعة هس 

 دددددددددد  ذ دددددددددد ذذ  هني ذ21 ذ3/1511ذقسريةفنذنيفاب  .69

قعةندددف  ذقعةل ددد ذذ

ذ24 خةدددددددددددددد ذذ8

ذقخعكذ

ذ ددددددددددددددددد  ل 

ذقعة هس 

ذ  و  ذ ةةتنةذ–ن ف  ذذقة ف ذ لعتذث  ذ  فعبذ اذقعةهن فه  .70

  تةذذ47 ذ83/38654

ذقع ف   

ذةبفن قذ خة ذ5

ت  ذذ–قعهخقنذذ–ن ف  ذذقة ف ذ لعتذث  ذ  فعبذ اذقعةهن فه  .71

ذ74/146 هنس ذقإلنق ة

ذقعة  تع  ذ37 

 ةبفن قذ خة ذ9
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 ةبفن قذ خة ذ4ذقع  ف  ذذقة ف ذ لعتذث  ذ  فعبذ اذقعةهن فه  .72

ذقعبفعهي ذذقعلبفة  ذقة ف ذ لعتذث  ذ  فعبذ اذقعةهن فه  .73

  تةذذ47 ذ1353/ذ40

ذقع ف   

 ةبفن قذ خة ذ30

ذقعلبفة  ذقة ف ذقعةهي  ذقع يفا  ذهبذقعلبفة    .74

  تةذذ47 ذ1364/ذ4

ذقع ف   

 ةبفن قذ خة ذ600

ذقع ته  ذ–ن ف  ذذقخعةببقة ف ذ نبحذ  .75

 تق ئذذ77 ذ4/ذ7

ذقع ته  

 ةبفن قذ خة ذ9

 ةبفن قذ خة ذ7ذقعبتذعب هذ12 ذ29/24ذقة ف ذ لعتذث  ذ  فعبذ اذقعةهن فه  .76

 خي ذذ4 ذ6020/ذ66ذ ر   ذ1000تفع ذ غل  ذسع ذ  .77

ذقعل فو

ذ20 خةدددددددددددددد ذذ2

ذقخعك

 ةبفن ق

 خي ذ  و  ذذ–ن ف  ذذقة ف ذ لعتذث  ذ  فعبذ اذقعةهن فه  .78

ذقع  ت  ذت  ذقع ف   

 قعا  ذ37 1/5127

 ةبفن قذ خة ذ16

قعددددددف ةذقة ددددددف ذ لعددددددتذنيفاددددددبذسددددددع ذ  .79

ذ ذ ر   15000و

ذ

ذد ذقع ع فوذ29 ذ40/643

ذ

 ةبفن قذ خة ذ30

ت ف ذا ةذ  و  ذقع وف   ذذقة ف ذ لعتذث  ذ  فعبذ اذقعةهن فه  .80

ذ هيي ذ–  ييذا ةذ

ذ27 ذ40/3

ذ12 خةدددددددددددددد ذذ7

ذقخعك

 ةبفن ق

   ر ذذ48 ذ223/1173ذ  ره ذ بف ذقعبغهق  ذةةت  ذ قة ف ذ  .81

ذخقعتتف   

 ةبفن قذ

ذ21 خةدددددددددددددد ذذ5 1 ذذ9/5615ذ   خرذنيفاب  .82

ذقخعكذ

 ةبفن ق
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 عمسةةةةةةةابروررضةةةةةةةم ومسةةةةةةةع ودسةةةةةةةاباتو  .83

ورقاضقر

 ب  ذذ1 ذ4288/1

ذخح ق 

 دمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وو2

و2 و1265.5د

 ةبفن ق

قعددددف ةذداا دددد ذقعةنددددبحذخذدندددد    ذخذداا دددد ذ  .84

قعةلعدددددتذخذقع فعدددددفهذقع يفاددددد  ذخ  دددددف ذ

 اةددددددداذد ه  دددددددبذخذ لدددددددلهذدافنيددددددد ذ

ذخنيفا  ذ

ذ17 خةددددددددد ذذ15ذ12 ذ2654 ذذ9/2653

ذقخعك

 ةبفن ق

قع فعدددددد ذعرةدددددتوذخ عدددددد ذقعل  دددددد ذذداا ددددد   .85

ذقع يفا  ذ

  تةذذ47 ذ83/18909

ذقع ف   

ذةبفن قذ خة ذ3

قة دددف ذ لعدددتذنيفاددد  ذخذ ندددبحذ غلددديذخذ  .86

تفعدددفهذنيفاددد  ذخذ دددبف   ذخذ  فيددد ذعلودددتذ

ذقع يفابذخذقع بف بذ

 ب  ذذ1 ذذ9/28950

ذح ق 

ذ6 خةدددددددددددددد ذذ12

ذأخعكذ

ذةبفن ق

ذ24 خةدددددددددددددد ذذ7ذ28 ذذ162/5092ذقة ف ذ نبحذخ لعتذختفعفهذنيفا  ذ  .87

ذقخعكذ

ذةبفن ق

ةددددف  ذقع لت دددد ذقع يفاددددبذوقة ددددف ذتفعدددد ذ  .88

ذق  نف  نيفا  ذعب ف ذ

 ب  ذذ1 ذ9/11837

ذخح ق 

ذةبفن ق 2 ذ420

    ذقعةلفهظ ذ  ف  ذ خقع يفا ذ  ةذقع بف   .89

ذ ق  ةذقعر فعه

 خق  ذ     ذ5 10/723

ذ21 خةدددددددددددددد ذذ7

ذقخعكذ

  لحذقعهي 

ذ    ذقع ف   ذ لعتذ ف ذقععل   .90

خقعب   ذذ7 97/1734

 خقععفعب

  لحذقعهي   دم و2.5

ذ    ذةف   ذقعلاف ذ لعتذقعلاف   .91

ذ22 /44ذقع فنرذقععف 

 قعل ف ذخقعةت 

 نددددددددددددددددددددف فهذ

ذ برل  

  لحذقعهي 

د ذذ32 ذ162/1672ذ لعتذقعهخن  .92

 قعب فه

 نددددددددددددددددددددف فهذ

ذذ برل  

  لحذقعهي 

  لحذقعهي   نف فهذ برل   34 ذ49/5764  لعتذسعه  .93
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    ذقع ف   ذ افخنذ   ره ذقع لتع    .94

     ذقع ف   

ذ25 ذ241/138

 قع لتع  

  لحذقعهي   نف فهذ برل  

قعوت ذقع فنرذقععف ذ هح ذ  لعتذقعوت   .95

  ذ  ف /1/47قع  ف 

  لحذقعهي   نف فهذ برل  

أة ددددف ذ لعددددتذخذتفعدددد ذنيفادددد  ذ رعدددده ةذ  .96

ذق   ق 

ذ لحذقعهي ذقخعكذذ4 خة ذذ2ذقع  ت  ذ1198/ذ2400

قة دددددف ذه دددددهاذ رةف ددددد ذ سدددددر بفمذقعتهدددددت ذ  .97

ذقع يفا  ذوذ  ةذقعول اذق خم 

ذ لحذقعهي ذقخعكذ18ذقع  ت  /ذذ4484

 م ةةةةةةةةا وقا ةةةةةةةةاتومرلةةةةةةةة   و تغةةةةةةةةر تو  .98

عممارسةةةةرو تم ةةةةطرو عرقاضةةةةقرودو عل مقةةةةرو

ذدو ع هافقرو

و5 دمةةةةةةةةةةةة ودوو1ذ وفن ةذ7 14852/ذ2

و دعك

ذ لحذقعهي 

اة ذذقعةرب   ذقعةنف  ذ  ره ذقع   هي   .99

  ره ذ بف ذ

ذ12 ذ3/477قع   هي 

ذخقسطذ خة ذ2

ذ-ت ف ذقع عةفة  ذذ–خقسطذذ  ره ذ بف ذقع عةفة    .100

اة ذ نف  ذ  ره ذ بف ذ

 18 ذ6/5143قع عةفة  

ذخقسط  خة ذ2

د اذهبذت ف ذقعةتهذذ  ره ذ بذقعا ف   .101

  ره ذ بف ذ بذ

ذ2/5373/قعا ف 

 قع  ل /44 

ذخقسط  خة ذ2

ذخقسط  خة ذ9  تينة  28 248/104  رةف  ذ   خرذنيفاب  .102

قعع ي ي ذت ف ذذ-خقسطذ  لعتذحةفسبذ اذ لل فد ف  .103

ت  ذ فنرذ غهق ذقعةتهذ

ذقع   نب

ذعع فن/قذ19 /ذ7/1

ذخقسط  خة ذ5
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ذتوعدددددددد ذقن ذاددددددددة ذ  ردددددددده ذ ددددددددهنة  .104

ذوقسريةفنذنيفاب 

ذ–ت ف ذ هنةذذ–خقسطذ

/ذ11ةف   ذ  فو

ذ/ذقع ف لبذخقعهقي 925/31

ذخقسطذ خة ذ2

ذتوع ذقن ذهبذ ن ف     .105

ذ لعتذحةفسبذ اذقعبه فه

ةف   ذذ– هنةذذ–خقسطذ

توع ذذ   ذ   ن ف   ذ

ذ1/95قن ذهبذ ن ف   ذ

ذ/ذ   فو1

ذخقسطذ خة ذ4

ذ–ت ف ذقعلبذذ–خقسطذذتفع ذ غل  ذ اذقعبه فه  .106

ةف   ذ

ذ/    1/30/16/قعب ف  

ذ خة 2

ذقخعكذ16

ذ

ذخقسط

ذةف   ذقعه تةبذ–خقسطذذ رعه ةذق   ق ذتفع ذ غل    .107

/ذ2/294-2/29532

ذقعه تةب

ذ خة ذ2

ذقخعكذ6

ذخقسط

ذ

ذ

ذ–ت ف ذقعةتهذذ–خقسطذذقة ف ذ لعتذحةفسبذ  .108

  و  ذ بذ

/ذ2/5213/44قعا ف 

ذقعن ل 

ذقخعكذ43

ذ

ذخقسط

ذ

ذ

/قعبة ن  ذ8ذ1/1463ذتوع ذقن ذاة ذ لعتذقعةته     .109

ذو لعتذقعةته    

ذخقسطذ خة ذ1

قة دددف ذ ندددبحذد ه  دددبذ ددداذ لعدددتذحةفسدددبذ  .110

ذهبذةف   ذقعه  لبذ

ةف   ذذ–قعةتهذ

/ذ1443/47/ذ15قعه  لب

ة  ذقعه  لبذو لعتذ

ذقعه  لب 

ذخقسطذ خة ذ6

ذت ف ذقعع ي ي ذ–خقسطذذ  ره ذ بف ذقعع ي ي   .111

ذ4/1263

ذقعع ي ي ذ18 /

 نددددددددددددددددددددف فهذ

ذ برل  

ذخقسط
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ذتوع ذقن   .112

 وقعةهي  ذقع يفا   

ت ف ذقعةتهذ  و  ذ

قعلتنق ذت  ذة  ذ  ل ذ

ذخقعةاةاذقعنة ب

ذ45 ذ7425/1

 اأ ذ لة

ذخقسط  خة ذ4

قة ددف ذتفعدد ذ غل دد ذسددع ذذقعةهي دد ذقع يفادد    .113

 ر دددددددددددد  ذعروددددددددددددتي ذق ععددددددددددددف ذ2000

 قع يفا  ذ

ذ45 ذ7425/1

 اأ ذ لة

ذخقسط  خة ذ4

ذ5000و لعددددددتذقع عةفة دددددد ذقع ددددددهي   لعتذ  .114

ذ ر   ذ

ذت ف ذقع عةفة  ذ–خقسطذ

ذ6/2535

 /ذقعبغ ل 18

ذ خة 23

ذقخعكذ7

ذ

ذخقسط

 اةددداذنيفاددددبذخ ددددبف بذير ددددة ذ لعددددتذ  .115

 لددددددلهذ ددددد ةذتدددددده ذخسدددددف  ذحةفسددددددبذخ

ذ دافني 

ذ9 خةدددددددددددددد ذذ20ذقعغ يبفخي ذ2633/ذ1

ذقخعكذ

ذخقسط

د ددددلحذ ددددلذتفعدددد ذقععددددف ذقخذقعددددف ةذ  ددددف ذ  .116

ذقع وع ذوذ  في ذذةف  ذقع   ه 

ذخقسطذقخعكذذ21ذقعغ يبفخي ذ12 ذ7596/ذ1

 ذ ر دددد  ذ500قسددددريةفنذ لعددددتذقعب ددددف  ذو  .117

ث ددد ذ ددد فعبذ ددداذسدددف  ذذد دددلحذ ةلعدددتذ

ذحةفسبذ

ذ19 خةددددددددد ذذ10ذ    ذ16 ذ1/26

ذقخعكذ

ذخقسط

ذت ف ذقعع ي ي ذ–خقسطذذقة ف ذ نبحذ ذقة ف ذ تمذدافن ذ  .118

ذ ةتنق بذ/33/ذ385/ذ2

ذخقسطذ خة 100

ة  ذذ46 ذ3/166ذ ب   ذعل يفا ذتوع ذقن   .119

ذقعه  ل 

ذخقسطذ خة ذذ3

ذخقسطذقخعكذذ4 خة ذذ4ذ   وفهذ9 ذ5/1728ذ  ره ذ بف ذدف ذقعهي   .120

ذ5خذ خةدددددددددد ذ12ذقعا ي ةذ6 ذذ2/1840ذ لعتذقع ل ة    .121

ذقخعكذ

ذخقسط
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 ل دددددد ذد   دددددد ذذو  رددددده ذ ددددددبف ذقعب دددددف  ذ  .122

ذ ةف  ذنيفابذد ه  بذذ نيفا  ذ

ذ15 خةدددددددددددددد ذذ5ذ    ذ16 ذذ1/27

ذقخعكذ

ذخقسط

  ييذ غهق ذت  ذ لعتذ قعةنبحذق خعةبب  .123

ق  قنةذ

 53 ذ112/2056قعةلل  

 خةدددددددددددددددددددد ذذذ17

 أخعك9

ذ   تش

ذ

ذ

 نددددددبحذخق ددددددهذ  يدددددد قوذ دددددداذ لعددددددتذ  .124

 ذ ددددداذ3حفن  دددد ذقناددددد  ذدفنددددددفوذعددددده و

 ث  ذ  فعبذحةفسب لعتذ

ذت  ذ    ذ    ذقععهقع 

 39 ذ510/4625

 خةدددددددددددددددددددددددددد ذ4

 أخعك10

ذ   تش

 عدددددت ذ ددددداذ11 لعدددددتذث ددددد ذ ددددد فعبذو  .125

ذ لعتذدفندفوذحفن بذهبذ  ره ذقعنل 

ذ

ذ

 نددددددددددددددددددددف فهذذ64 /ذذ3/1541

ذ برل  

ذ   تش

قة ددددف ذ  دددد خرذنيفاددددبذ ددددهي ذخ  ددددف ذ  .126

ذختفعددد ذن دددفت ذذخعةدددت  ذو دددفع ذ تع دددكذ

داددددفن ذاذ ددددتمذ ددددذتفعدددد ذ ةددددفمذق نددددف 

ذ نف ل  

ذ116/18

ذ67 /ذ

ذ   تشذ خة ذ2

ذ

ذ   تشذ2 ذ1390ذ66 ذ63/6ذ اةاذدافن ذنيفاب  .127

حف  ذذ53 ذذ4/691ذنيفا  ذتوع ذقن   .128

ذد ةفن 

ذ23 خةدددددددددددددد ذذ9

ذقخعكذ

ذ   تش

 نددددددبحذةظددددددف بذ دددددداذتفعددددددفهذنيفادددددد  ذ  .129

ذ رعه ةذق سربهق ذخق ة و 

ذ26 خةدددددددددددددد ذذ6ذ قتتاذ36 ذ100/1698

ذقخعكذ

ذ   تش

وقة دددددددف ذ اةددددددداذدادددددددفن ذتوعددددددد ذقن ذ  .130

ذخنيفاب 

ذ   تشذ خة ذ8ذخ هذ53 ذذ46/7

مسةةةةةةع ومعةةةةةةاميومةةةةةة وقا ةةةةةةاتومرلةةةةةة   و  .131

و تسر   مات

ذ   تشو دم و1.5وعرقا يو619/3

و عم قمرو عرقاضقر  .132

و

ذ   تشو دم و150وسيامقاتوو56 و100/و1



 

  
 

2019الخارطة االستثمارية للعراق  204  

      

  تهيةدد  ددهن فه خيلرددت  تددهي  قعةلعدت  .133

  ب دد ة  نددف فه قع وعد  ادة  خدردته 

يةةدددد ذقسددددربهق  فذ ة ددددف ذ نددددبحذخسددددف  ذ

 رعدددددده  ذق  دددددد ق ذخ لل ددددددفهذ ددددددبف   ذ

 د ه    ذ

ذ13 خةددددددددددد ذ32ذقعر  جذ11/1275

ذقخعك

 

ذ  ذتفن

 هي ددد ذ ف  ددد ذ  قهددديذد ه   ددداذخه دددهاذعلدددلذ  .134

   قنذق  ف ية  ذق خعةب  ذ

ذ 25 24 3ععه و

/ذذ1-98 ذذ1ثل ذس هقهذو

ذ96 ذ97-1 

ذ  ذتفن  خة ذ830

ذ  ذتفن  نف فهذ برل  ذقعن ق ذ6318/27ذقع ةت  ب  ره ذقعهخقي ذ  .135

ذ  ذتفن  نف فهذ برل  ذدةت ذ17 ذذ1538ذ نبحذخ تمذدافن ذ  .136

مسةةةةابروفارغةةةةروو عسر يو1055/وو405وممر ىورقاضي  .137

و2 632

ذ  ذتفن

ذ  ذتفنذلللللللللللللللو عص عرو5/449و(مر رجو5000م لةوير وق  و)  .138

ذ22 خةددددددددد ذذ12 ع ي ذهللاذ8 /ذذ13/2 ممر ىورقاضي  .139

ذقخعك

ذقعهيتقة  

ذ11  ف ع ذذ101   ذ  ذ  رتورقاضقر  .140

ذق تذ لخ

ذقعهيتقة  ذللللللللللللللل

خذذ39/1009   ذ  ذ  رتورقاضقر  .141

 قعة   فوذ5 /ذ39/1010

ذقعهيتقة  ذللللللللللللللل

ذ74  ف ع ذذ959/ذذ135  رتورقاضقر  .142

ذ ف بذق تذ لو

ذقعهيتقة  ذقخعكذ5 خة ذذ1

  ف ع ذذ91/92   ذ  ذذتوع ذقن   .143

ذعة ذ57

ذقعهيتقة  ذ خة ذ6

ق ذذ1 /ذ4/1512   ذ  ذ قة ف ذ لعت  .144

 قعب  

ذقعهيتقة  ذ خة 5

ذ18 /ذ26/56   ذ  ذ تفعفهذنيفا    .145

 ع تس   ق هنذ

ذ13 خةدددددددددددددد ذذ2

ذقخعك

ذ

ذقعهيتقة  
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 هنذ18 ذ26/28ذق خعةببذدوتي ذقعةنبح  .146

ذقع تس   

ذ23خذ خةدددددددددددد 2

ذقخعك

ذقعهيتقة  

 لعدددتذع دددكذقع يفادددبذخ ددد  ذ ددد  ذ   دددفذ  .147

ذقح ذعه ذ  ذقعةللهذقعرافني 

ذ22 خةددددددددد ذذ18ذق ذقععظف ذ2 ذ2/2422

ذقخعك

ذقعهيتقة  

ذ1 خةدددددددددددددد ذذ12ذقعة   فوذ5 ذ39/1011ذ لعتذنيفابذ ذتفع ذ غل   لعتذ  .148

ذقخعك

ذقعهيتقة  

ذ20 خةدددددددددددددد ذذ8ذع ي ذهللاذ8 ذ13/4ذ لعتذنيفاب  .149

ذقخعك

ذقعهيتقة  

قة دددف ذ  رددده ذ دددبف ذ  دددة اذتفعددد ذقععدددف ذ  .150

 غل ددددد ذخ ندددددبحذ غلددددديذخسدددددف فهذقععدددددف ذ

وسددددل ذ ذيدددده ذ ددددف  ةذ ذذ3حفن  دددد ذعدددده ذ

  اذسف  ذعة ةذقع ه ذ ذ

   نفو  خة ذذ10 ق ع ةبذ27/2308

قة دددددف ذ ندددددبحذ ذتفعددددد ذنيفاددددد  ذ غل ددددد ذ  .151

  رعه ةذق   ق 

   نفو  خة 3 15 4/782

   نفو 2 ذ1610 110/1467 قسريةفنذعل فع ذقعةغل  ذ  .152

 ب دددلذ ةدددتوذ ددد ذ دددف    ذي ددد ذهعفع دددفهذ  .153

 دددبف   ذخنيفاددد  ذ ددداذقعةلل دددفهذخسددددف  ذ

 قععف ذحفن   

ذ5خذذ خةدددددددددددد ذ2 108/1853

 قخعك

   نفو

 ر ددد  ذ ةفثددد ذذ2000قة دددف ذ لعدددتذسدددع ذ  .154

علةلعدددددتذقعة  دددددل ذهدددددبذ دددددفتبذق ت ددددد  ذ

ذخقع تق ب

 

ذ13 خةددددددددد ذذ11 6 ذ40/784

 قخعكذ

ذ  نفو

 

رأهقةةةةطودرطةةةةدقرو عمةةةةا يوعق ةةةةمطو د مةةةةةو  .155

ورقاضقرودررفقءقرودر ارقرو

 نددددددددددددددددددددف فهذو2 //و1767/و49

ذ برل  

ذ  نفو

رأهقةةةةطودرطةةةةدقرو عمةةةةا يوعق ةةةةمطو د مةةةةةو  .156

ورقاضقرودررفقءقرودر ارقر

و

و15 دمةةةةةةةةةةةةة وو1  عها رقرو537/83

  دعكو

ذ  نفو
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 لعدددتذقعهخقسددد ذو  دددف ذخذدددد    ذقعةندددرله ذ  .157

 ددددددددتمذخذتفعدددددددد ذ خذ ددددددددف    ذخذ نددددددددبحذ

 لددددلهذدافنيدددد ذخذقعددددف ةذداا دددد ذ لعددددتذ

قعهخقسدددد ذقعةب دددد ذختفعدددد ذنيفادددد  ذ رعدددده ةذ

ذ ق   ق 

ذة  ت   خة ذ10.5ذ تقنذقعةت  ذ432/6

ذة  ت ذلللللللللللللللذ تقنذقعةت  ذ432/7ذنيفا  ذتفع ذ غل    .158

ذة  ت ذلللللللللللللللذ تقنذقعةت  ذ10/ذذ432ذنيفابذ قنذقع  فه   .159

ذة  ت ذلللللللللللللللذأخعةشذ46/ذ45ذقع يفابذ نبحذقع ل ه  .160

ذقعةلعتذق خعةبب  .161

ذ

ذة  ت ذلللللللللللللللذأخعةشذ46/ذ54

ذة  ت ذقخعكذذ23ذ تقنذقعةت  ذ5/ذذ432ذنيفا  ذتوع ذقن   .162

ذة  ت ذقخعك8 خة ذذ1ذتت فاذ52 ذ10/ذ2760ذ   خرذنيفاب  .163

ذة  ت ذ خة ذ1ذ  ةت  ذقعاهيهةذ47 ذ8ذ   خرذنيفاب  .164

ذة  ت   ب  ذ   ذتفا  ذ40 ذذ275/2ذنيفا  ذقن ذ   ذ  ذتوع   .165

و432/6ذم م ورقاضيوو  .166

+432/7+432/8+432

و د رو عمدصطو9/

ذة  ت ذللللللللللللللل

 م ةةةا ومبةةةالتور ارقةةةرودوقا ةةة  ورقاضةةةقرو  .167

ومرل   و تغر تو

دو706/و180

دو187/1د180/7

وع ماعقر و41 /180/4

ذة  ت ذللللللللللللللل

ذة  ت ذلللللللللللللللو عهاضقرو43 وو272/2و   خرذنيفاب  .168

و12 دمةةةةةةةةةةةةة وو3ولللللللللللللللوممر ىو عاةو  و عرعقلق   .169

ذ دعكو

ذة  ت 

و11 دمةةةةةةة ودوو2و د رو عمدصطو432/8    خرذنيفاب  .170

و دعك

ذة  ت 
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و17ودو دمةةةةةةةةةة 4و د رو عمدصطو432/9    خرذنيفاب  .171

و دعك

ذة  ت 

م مةةةةة ورقاضةةةةةيومريامةةةةةطومةةةةة ومسةةةةةع ودو  .172

ومبالتور ارقر

ذة  ت ذو ق رو43 وو1006/و2

مةةةةةة ومبةةةةةةالتوو م ةةةةةةا وم لةةةةةةةو ماسةةةةةةي  .173

ور ارقر

مقمدىوو42 وو30/و504

و ع رعقر

ذة  ت ذ

 م ةةةا وم لةةةةو ماسةةةيودوم قمةةةرو علةةةاةودو  .174

ومبالتور ارقر

ذة  ت ذو  ق  و عم ريو38 وو6/8

م لةةةةةةةةةو قةةةةةةةةطوصةةةةةةةةما يومةةةةةةةة ومسةةةةةةةةع وو  .175

ود عمبالتو عر ارقر

مقمدىوو40 وو251/و957

و ع رققرو ز وم و عهطلر

ذ

ذ

ذة  ت 

قع بل /قع بل ذت  ذذ849 قعةهي  ذقع يفا    .176

  ن ذقع    

ذ

ذ خة ذ585

ذقعب  ة

 لرذذ61 ذ1/762    خرذنيفاب  .177

ذقعلة ة

ت ف ذق تذقعب  ت/ذت  ذ

ذ ع هذقع  فع 

 

ذ20 خةدددددددددددددد ذذ4

ذقخعك

ذقعب  ة

ذق  تقهذ27 37/2359    خرذنيفاب  .178

قن ذ ف  ةذت ف ذ طذ

قعع  ذ  ف  ذقعاف ع ذ

قع هية ذت ف ذ طذقعع  ذ

ذ  ف  ذقعاف ع ذقع هية 

ذ10 خةدددددددددددددد ذذ6

ذقخعك

ذقعب  ة

قن ذ/قعهي ذ63 /1/584    خرذنيفاب  .179

ت ف ذذ– ف  ةذقعب  ةذ

ةف  ذقعهي ذذ–قعهي ذ

ت ف ذذ–قع يفابذقعب  ةذ

ذقعهي ذ

ذ11 خةدددددددددددددد ذذ1

ذقخعك

ذقعب  ة

ذ15/1194    خرذنيفاب  .180

ذ  ةذ  بذ   تنذ61 ذ/

قن ذ ف  ةذت ف ذ

قعةهي  ذ/ةف   ذق  ف ذ

ذقع ف ا

ذ

ذقخعكذ8 خة ذذ3

ذقعب  ة
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ذ15 /ذ604/ذ175ذ   خرذنيفاب  .181

قع تيلحذوقن ذدف ع ذ

ذ–قعب  ةذذعة ره ذقع    

ذت ف ذقع  ة 

ذقعب  ةذ خة ذ2

قع    وقن ذذ53 17/2    خرذنيفاب  .182

ذت ف ذقع  ة ذ ف  ة 

ذقعب  ةذ خة ذ10ذذ

/ذ175خذ605/ذ175    خرذنيفاب  .183

 ذقع تيلحذ نبحذ604

ت ف ذذ  ره ذقع   ذ

 قع فنرذقععف ذقع  ة 

ذ39ذ- خةددددددددد ذذ1

 قخعك

ذقعب  ة

ذ500 لعددددددتذقعةبفسددددددبذث دددددد ذ دددددد فعبذ/ذ  .184

  ر   

ت ف ذ طذقعع  ذ  و  ذ

ذ21 ذ11ذ/ذقعلت  

 قعلت  

ذقعب  ة  خة ذ12

ةف   ذقع  تةذ/ذت  ذ    ذ  ر   ذذ500 لعتذقع  تةذث  ذ  فعبذ  .185

 24 ذذ115/134/ذقع ف   

ذ

  خة ذ12

ذقعب  ة

قعب  ةذ/ذق بذقعب  تذ  ر   ذذ2000 لعتذقست ذقع قههي ذ  .186

ت  ذ  فع  ذ ةهقوذ/ذ

ذ41 6/293/قع فنرذقععف 

  لهذ ل  

ذ خة ذ16

ذ

 

ذقعب  ة

 بذقعلن  ذت  ذ ب لذذ ر   ذذذ1000 لعتذ بذقعلن  ذ  .187

ذ1/2107/ذت  ذقع  فه 

 قع  ف ذقعةب  

ذقعب  ةذ خة ذ12

 طذقعع  ذ  ف  ذت ف ذ  ر   ذ1000تفع ذ طذقعع  ذقعةغل  ذ  .188

 ف ع ذقعب  ةذ

 ذذ2361/37/قع هية 

ذق  تقه

 

ذ11 خةدددددددددددددد ذذ3

 قخعك

ذقعب  ة

ت ف ذقع    ذت  ذقعاةع  ذ  ر   ذذ1000تفع ذقع    ذقعةغل  ذ  .189

  ذقعةتهذ1700/قع ل   

ذ18 خةدددددددددددددد ذذ7

 قخعك

ذقعب  ة

 ددد  ذ ددد ذقن ذ دددف  ةذ ل ددد  ذع  ددد ذ  .190

ذقع  فه ذخقعةنبحذق خعةبب

ذ/ دددبذقعلنددد  ذ–قعب ددد ةذ

 ذقع  دددددددددددددددددددددف ذذ1/2107

ذقعةب  

ذقعب  ةذ خة ذ2
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قن ذ ف  ةذذ   خرذنيفاب  .191

قعب  ةذ/ذ2071/12956

سف  ذسعهذ/ذ  ف  ذقعة ق ذ

ذقعةت ه

ذقعب  ةذ خة ذ1

   ذ  ذ نف  ذ ل  ذذ   خرذنيفاب  .192

 ذ1/2107وتوع ذقن  ذ

قعب  ةذ/ذذذقع  ف ذقعةب  

 بذقعلن  ذقخمذ ي ذ/ذ

ذ ل  ذقعر    ذقع يفا  

قخعدددددددددددددددددددكذذ20

ذ2 45

ذقعب  ة

   ذ  ذ نف  ذ ل  ذذ   خرذنيفاب  .193

 افخنةذعة ره ذ بف ذ

ذ15 ذذ175/604قع   ذ

قعب  ةذ/ذت ف ذذقع تيلح

قع  ة ذ/ذ افخنذ  ره ذ

ذقع   ذقع يفاب

ذقعب  ةذ خة ذ1

   ذ  ذ نف  ذذ   خرذنيفاب  .194

 ذقع  ف ذذ1/2107 ل  

قعب  ةذ/ذ بذذقعةب  

قعلن  ذقخمذ ي ذ/ذ ل  ذ

ذقعر    ذقع يفا  

ذقعب  ةذ خة ذ2.5

   ذ  ذ نف  ذ ل  ذدف ع ذذ   خرذنيفاب  .195

قعلذ  ره ذقع فخذقع يفابذ

ذ1قعبل بذنت ذذقعا  

ذ قع فخذ6 ذذ2/3325و

ذت ف ذقع فخذ/ذ    ذقع  ف 

ذقعب  ةذ خة ذ2.5

   ذ  ذ نف  ذ ل  ذدف ع ذذ   خرذنيفاب  .196

قعلذ  ره ذقع فخذقع يفابذ

ذ2قعا  ذقعافةببذنت ذ

/ذذ ذقع فخذ6 ذذ2/3325و

ذت ف ذقع فخذ/ذ    ذقع  ف 

ذقعب  ةذقخعكذ6 خة ذذ2

قع  فه ذذذ  في ذت      خرذنيفاب  .197

ذ/قع  ف ذذقعةب  ذ1/2107

ذ  في ذت  ذقع  فه 

 

ذ

ذ

ذقعب  ة
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 ز وم و ترتو عمها ووم رد ورقاضي  .198

و  قءاوما يو عمقما 

 ع ز و) (و  ىو علهارو

و45 وو34/و35 عمرق و

 عملهطو ع مدعيو،وقد  و

 ععصر و/وورلاق يو عرز  

بيو عملهطوما يو عمقما و

و عرقاضي

ذقعب  ةذ خة ذ2

 م لةو عزعقرو عرقاضي  .199

و

و،يدتو520/وو1815

و عزعقرو- ععصر و

ذقعب  ةذ

ذ   تشذذخ.تو50 و59/و11 علهارووم رد وممر ىو عاةو تم عسوو  .200

مسةةةةةةع ومعةةةةةةاميومةةةةةة وقا ةةةةةةاتومرلةةةةةة   و  .201

و تسر   مات

عرقا يوقطلروو619/3

ممر ىوو رتوم ق و  قءا

و عاةورزياري

ذ   تشذ
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 قطاع الزراعة. 12

سبببلل طاع بببرا يطانيحبببن ي  لعبببل لىببب   ا   ببب  يطببب  

يطنبببببببرلي يطج ابببببببن يوفجبببببببرطن   طببببببب  ط ببببببب    يطجع  بببببببر  

طنجببببببرا يطانيحبببببب  ل بببببب  يطىبببببب    يط  ببببببل    يألسرسبببببب  

يط يسببب     يألنيضبببن لببب      بببر  ل ببب ا  رفاببب   يط ببب ي  

سبب يك نرلببم ر ج بب  ي      بب   نببمط   فبب ر نج ببر  ف بب   

يطلشبب     يطجرر بب   يإل كرلببر  ببم   ببررن يطج ببر   بب  لبب    

طبببببمي  ببببر  يط ببببب يذ يح لبببب  سبببببا  ط ببببميك يطشببببب ذ  يألخبببب  

   ببب ن طج  ابببت يطجن جبببر  يطانيح ببب   طكبببم  بببمي  يأل سببب 

 ببببم يطعبببب   يطجرضببببن  يألخ بببب يطع ببببرا ل يفبببب   ببببن يط  بببب  

يطجببب ينر يطجر  ببب   لاي ببب  حببب ر  إرين  سببب ك  يإل جبببر  ىبببل  

يطىببببكر    ببببرط ه   ببببم  ببببم  يط  بببب  ر   ببببر   ببببمي يطع ببببرا 

يسبببببب ج   ببببببن ط بببببب  ر ن   بببببب   ببببببن يو   ببببببرر يط  ي ببببببن 

لىبببل   ىبببر ج   بببن ل   بببت يط جرطببب    ببب   ا بببم  إل كرل  ببب 

 %4.16 بببن يطنبببرلي يطج ابببن يوفجبببرطن  رألسببب رن يطجرن ببب  

 ببببن لبببب م    %2.5 لىببببل   ىببببر ج    رألسبببب رن يط ر  بببب  

    انبببب   ببببم  لبببب  ( ر لبببب3.224.265)  عببببرن   نببببر   ببببر

   بببل  طثسببب  جرن  يألنيضبببن فج ببب   بببم   زين  يطانيحببب   

  ن  مي يطع را. 

ي   ببببببمي يطع ببببببرا   بببببب    رحببببببر  يحبببببب ي  ببببببن  جببببببر  

 لن ح بببر    ببب  ل ببب ر يط ببب ر يوسببب  جرن يوسببب  جرن  بببم ل

يط جببب   بببن  بببمي يطع بببرا  إلجبببرا  بببن  ببب   فببب ر  ع  بببر  

 جبببر  بببو م لنببب ا سبببا  يط بببميك  لببب     ي بببم هبببمي ن لىبببلن 

 .أل يح ر ك   يطانيح  حل  يوس  جرني  

 

                                                           
 / 2015حسب بيانات وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لإلحصاء 
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  9201جدول يبين اعداد ومساحات الفرص االستثمارية الزراعية في محافظات العراق لعام 

مالمساحات الكلية المعروضة لالستثمار / دون اعداد الفرص   المحافظة  ت   
  31821  29 بغداد/الكرخ   1
  -  - بغداد/الرصافة   2

  8300  3 نينوى   3
  -  - كركوك   4

  31100  5 صالح الدين  5
  807000  9 االنبار   6
  -  - بابل   7
  259370  56 ديالى   8
  406512  41 واسط   9
  315000  3 كربالء المقدسة   10
  730000  3 النجف االشرف   11
 8485017  26 الديوانية   12
  29908  10 ذي قار   13
  400000  1 المثنى   14
  130000  21 ميسان   15
  21907  7 البصرة   16

 3,224,265  214 المجموع الكلي 
 

                                                           
   /18/2/2019في  446حسب كتاب وزارة الزراعة / دائرة االستثمارات الزراعية  
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  2019 لعام الكرخ /بغداد األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة
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 2019 لعام نينوى المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظةاألراضي 

 رقم  الناحية  القضاء  ت
  القطعة

 رقم
  المقاطعة

  المساحة
  دونم /

 توفر  الجنس
 الحصة
 المائية 

 مصدر
  المياه

 طريقة
  االرواء

 عمق
المياه 
  الجوفية

 صالحية  التربة تحليل
 المياه

 الجوفية
 حسب
 معايير

 الصالحية
 العالمية
 والمحلية
  للزراعة

من  الموقع
حدود 

 المشاريع
  االروائية

  االحداثيات
x  
y  

  المالحظات

PH  نسجة 
  التربة

 مركز  سنجار   1
  سنجار

1/18  18/ 
  سيتو

 صخرية  200
  للغابات

 غير
  متوفرة

 اقل من  واسطة  آبار
100 
  متر

 صالحة  جبسية  9.6
2500 
  مليموز

 كم 90
عن 

مشروع ري 
  الجزيرة

X:429180 
Y:3621550  

 مساحة
مخصصة 
لمشاريع 

الثروة 
  الحيوانية

 ناحية  سنجار  2
  القيروان

 ام /19  1/2
  الشبابيط

 صبخة  100
  للمشاريع

 غير
  متوفرة

-80  واسطة  آبار
100 
  متر

 صالحة  جبسية  9.7
اكثر من 
2000 
  مليموز

كم  90
عن 

مشروع ري 
  الجزيرة

X:429100 
Y:3621500  

مساحة 
مخصصة 
لمشاريع 

الثروة 
  الحيوانية
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 مركز  سنجار  3
  سنجار

18  85/ 
 جبل

  سنجار

 صبخة  8000
  للمشاريع

 غير
  متوفرة

-100  واسطة  آبار
120 
  متر

اقل  صالحة  كلسية  8.5
 2000من 

  مليموز

كم  90
عن 

مشروع ري 
  الجزيرة

X:442000 
Y:3621410  

 مخصصة
 إلنشاء
  غابات

            3  عدد الفرص
            8300  دونم / المساحة الكلي مجموع

 

 26/9/2018في  14317 المرقم نينوى محافظة في الزراعة مديرية كتاب وفق 
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 2019لعام  الفرص االستثمارية الزراعية في محافظة صالح الدين
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 9201لالستثمار الزراعي في محافظة واسط لعام  المهيأة األراضي

رقم   رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

  المساحة/

  دونم

توفر   الجنس

الحصة 

المائية 

من 

  عدمها

مصدر 

  المياه

طريقة 

  اإلرواء

عمق 

المياه 

  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة

الجوفية)حسب 

 معايير

الصالحية 

العالمية 

والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع من 

حدود 

المشاريع 

  االروائية

  اإلحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجه

  التربة

مركز   العزيزية  .1

  القضاء

غير   زراعية  4932  1/191  /الجزيرة34

  متوفرة

  524392  -  -  طينية  3.8  -  واسطة  -

3664083  

-  

مركز   العزيزية  .2

  القضاء

غير   زراعية  5  1/67  /الجزيرة23

  متوفرة

  509036  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3647530  

 35تقليص المساحة من 

  5الى 

  /13  الزبيدية  الصويرة  .3

  السيسبانة

غير   زراعية  12  1/6

  متوفرة

  512318  -  -  طينية  7.4  -  واسطة  -

3619156  

 

مركز   النعمانية  .4

  القضاء

غير   زراعية  5900 1/46  /الجزيرة33

  متوفرة

  548086  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3627869  

 

مركز   النعمانية  .5

  القضاء

/بزايز 30

المصايحية و 

  /الجزيرة32

و  2/9

1/10  

 

غير   زراعية  95

  متوفرة

  526682  -  -  -  -  -  واسطة  -

3596068  

 

                                                           
  2015/ 10/12في  27974حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة واسط المرقم 
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غير   زراعية  3600  1  /الميلح21  جصان  بدرة  .6

  متوفرة

حفر   -

  ابار

سلتية   7.3  -

  طينية

-  -  576889  

3636937  

 

غير   زراعية  49000  2/6  /الهور33  جصان  بدرة  .7

  متوفرة

حفر   -

  ابار

سلتية   -  -

  طينية

-  -  577358  

3629557  

 

غير   زراعية  100000  1/18  /الجزيرة27  جصان  بدرة  .8

  متوفرة

حفر   -

  ابار

  576362  -  -  طينية  -  -

3633511  

 

مركز   بدرة  .9

  القضاء

/السجلة 16

  والصبخة

غير   زراعية  800  1

  متوفرة

حفر   -

  ابار

-  8.4 

8.5  

سلتية 

  طينية

-  -  584743  

3665664  

 

مركز   بدرة  .10

  القضاء

/السجلة 16

  والصبخة

غير   زراعية  30000  3

  متوفرة

حفر   -

  ابار

سلتية   7.2  -

  طينية

-  -  584143  

3665245  

 

 33000  -  الهشيمة /8  زرباطية  بدرة  .11

متفر1200و

  قة

غير   زراعية

  متوفرة

حفر   -

  ابار

-  7.6  

7.6 

  578816  -  -  طينية

3662630  

دونم  750استبعاد 

النشاء معمل ومقلع 

  اسمنت

/رمضان 46  شيخ سعد  الكوت  .12

  عاجر

غير   زراعية  26200  1

  متوفرة

سلتية   7.3  -  واسطة  -

  طينية

-  -  632612  

3606647  

 

رمضان  /45  شيخ سعد  الكوت  .13

 عاجر

  

غير   زراعية  11470  1

  متوفرة

  634482  -  -  مزيجية  7.7  -  واسطة  -

3612307  

ترويج معاملة شركة ايما 

 البرازيلية

/سيد 38  شيخ سعد  الكوت  .14

  محمد

غير   زراعية  832  1

  متوفرة

  633713  -  -  طينية  7.3  -  واسطة  -

3619964  

ترويج معاملة شركة ايما 

 البرازيلية
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/ام 24  شيخ سعد  الكوت  .15

  الجرادي

غير   زراعية  20501  1

  متوفرة

 7.4  -  واسطة  -

الى 

8.5  

رملية 

  طينية

-  -  637531  

3628153  

ترويج معاملة شركة ايما 

 البرازيلية

مركز   الكوت  .16

  القضاء

30/  

  الشويجة

1/325 

 1/116و

  129الى 

غير   زراعية  59555

  متوفرة

  559703  -  -  طينية  7.4  -  واسطة  -

3620412  

تقليص المساحة من 

  59555الى  80000

/طرة 22  الموفقية  الحي  .17

  عفك

 7.1  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  1050  14/1

الى 

7.8  

طينية 

  سلتية

-  -  587302  

3573905  

 

الحميدية  /5  الدجيلة  الكوت  .18

  والجليبية

سلتية   7.7  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  6  2/7

  طينية

-  -  623184  

3591212  

 

/هور 15  الدجيلة  الكوت  .19

  الخراب

غير   زراعية  4725  5

  متوفرة

سلتية   7.6  -  واسطة  -

  طينية

-  -  638113  

3553540  

 

/هور 15  الدجيلة  الكوت  .20

  الخراب

غير   زراعية  9155 6/7

  متوفرة

سلتية   7.8  -  واسطة  -

 طينية

-  -  644943  

3543497  

 

مركز   الحي  .21

  القضاء

24/  

  الخميسية

غير   زراعية  120  1/8

  متوفرة

 576655  -  -  طينية  7.5  -  واسطة  -

3629257  

 

غير   زراعية  8000  1/191  /الجزيرة34  الدبوني  العزيزية  .22

 متوفرة

 

  

  535543  -  -  طينية  7.6  -  واسطة  -

3637694  
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 زراعية 960 - / خريخر37 شيخ سعد الكوت  .23

 X:614413  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة
Y:3611361  

معاملة ربيع  روجت

الزراعي  لالنتاج واسط

  وبانتظار الموافقة
/الرمث 31  شيخ سعد  الكوت  .24

  المالح

غير   زراعية  900  1/2

  متوفرة

  618302  -  -  -  -  -  واسطة  -

3636154  

 

غير   زراعية  966  1/191  /الجزيرة34  العزيزية  العزيزية  .25

  متوفرة

  578129  -  -  -  -  -  واسطة  -

3660399  

 

26.  
  191/1  العزيزية  العزيزية

34/ 

 غير  زراعية  780  الجزيرة

 X:515441  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة
Y:3647390  

معاملة المستثمر  روجت
محمد جاسم محمد 
  وبانتظار الموافقة

غير   زراعية  1800  1/191  /الجزيرة34  العزيزية  العزيزية  .27

  متوفرة

 529575  -  -  -  -  -  واسطة  -

3653080  

تم ترويج معاملة 

  المستثمر رعد جواد حمد

غير   زراعية  70  8  /الهشيمة8  زرباطية  بدرة  .28

  متوفرة

واسطة   -

  ، ديمية

-  -  -  -  -  587071  

3693372  

 

مركز   الكوت  .29

  الكوت

30/  

  الشويجة

غير   زراعية  513  1/325

  متوفرة

  576796  -  -  -  -  -  واسطة  -

3607743  

 

 مشروع فطر  -  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  1  1/316  /ابو جابر5  االحرار  النعمانية  .30

غير   زراعية  500  1/4  /فحيل42  االحرار  النعمانية  .31

  متوفرة

  558313  -  -  -  -  -  واسطة  -

3552496  

 

/الطويل 10  الزبيدية  العزيزية  .32

  الشرقي

غير   زراعية  200  2/5

  متوفرة

  516584  -  -  -  -  -  واسطة  -

3620203  
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33.  

  -  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعية  3624  14/2  عفك قرة/22  الموفقية  الحي
X:563462 

Y:3550411  

ترويج معاملة  تم

المستثمر كريم حسين 

  ظاهر
/شظيف 29  الدبوني  العزيزية  .34

  الغربي

و 10/32

و 11/32

و 12/32

13/32  

980  

 

 

غير   زراعية

  متوفرة

  515937  -  -  -  -  -  واسطة  -

3630776  

 

35.  

 /21  401/1  الدين تاج  الصويرة

  داخل  -  -  -  -  واسطة  -  متوفرة  زراعي  4000  الجزيرة
X:494234 

Y:3652700  

اجازة احمد  منحت

 عباس طالل ثم الغيت

  بتوجيه رئيس الوزراء
 495399 داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 1700 1/401 /الجزيرة21 تاج الدين الصويرة  .36

3665820 

كانت تدار بعقود رسمية 

من قبل عقارات الدولة 

 حاليا فرصة استثمارية

اراضي الثورة  - داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 1600 1/191 /الجزيرة34 العزيزية العزيزية   .37

الفلسطينية ثم حصبلت 

الموافقة على ترشيحها 

 كفرصة استثمارية

 603046 داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 1000 1 /العوجة1 شيخ سعد الكوت  .38

367112 

 

/رمضان 45 شيخ سعد الكوت  .39

/ 39عاجز 

/ 38البدة

غريبة 

 الشرقية

 624625 داخل - - - - واسطة - متوفرة زراعي 12920 1

3610196 

 

/الم15 1 شيخ سعد الكوت  .40

صنك 

الغربي و 

متوفرة  زراعي 3040

 بزايز

نهر 

 دجلة

  629690 داخل - مزيجية 7.5 - واسطة
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16 /

المصنك 

 الشرقي

3588401 

 406512  المجموع الكلي

  دونم

 

   41  عدد الفرص

 

  بالجدول ومؤشرة االحداثيات اخذ تعذر استثماريتين فرصتين توجد : مالحظة    

 واسط محافظة في الزراعة مديرية قبل من 2019 لعام االستثمارية الخارطة تحديث يتم لم

  



 

 

9201الخارطة االستثمارية للعراق  244  

  2019المقدسة لعام  الفرص االستثمارية الزراعية في محافظة كربالء
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 9201لالستثمار الزراعي في محافظة ذي قار لعام  المهيأة األراضي

  المساحة/  رقم القطعة  رقم المقاطعة  الناحية  القضاء  ت

  دونم

توفر   الجنس

الحصة 

المائية 

من 

  عدمها

مصدر 

  المياه

طريقة 

  االرواء

عمق 

المياه 

  الجوفية

صالحية المياه   تحليل التربة

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية 

العالمية 

والمحلية 

لالستخدامات 

  الزراعية(

الموقع 

من حدود 

المشاريع 

  االروائية

  االحداثيات

x  

Y  

  المالحظات

PH   نسجة

  التربة

نهر   متوفرة  زراعية  1000  1  /البوشامة10  المنار  الجبايش  .1

  الغراف

 y/3425089 داخل -  مزيجية  7.47  -  مضخات

677896/x  

-  

2.  

  /6  1  المنار  الجبايش
 رملية  7,05  -  مضخات  الفرات نهر  متوفرة  زراعية  300  بحميدة

 X:673460  داخل  -  مزيجية
Y:3426170  -  

3.  

 /4  7/7  الدواية  الشطرة
 نهر  متوفرة  زراعية  1000  حطامان

 رملية  7,64  -  مضخات  الغراف
 X:633624  داخل  -  مزيجية

Y:3492542  -  

4.  

 /30  11  الدواية  الشطرة
 نهر  متوفرة  زراعية  5000  الغدين

 رملية  7.17  -  مضخات  الغراف
 X:634281  داخل  -  مزيجية

Y:3492682  -  

5.  

 /12  157  -  الشطرة
  متوفرة  زراعية  2008  الحجية

 نهر
الهاشمية 
ونهر 
  الحجية

 رملية  7  -  سيحا
 X:603546  داخل  -  مزيجية

Y:3482939  -  

6.  
 نهر  متوفرة  زراعية  2000  الكطة ام /20  12 ,9 ,5 ,3 ,2 ,1  سكر قلعة  الرفاعي

  الغراف
 رملية  7,6  -  مضخات

 X:617434  داخل  -  مزيجية
Y:3532969   

7.  

  15 جزء من  اور  الناصرية

 الحزم/8
 /9و 

 الصليبية
 /48و 

  الصخرية

15000  
 زراعية
 متوسطة
  الخصوبة

  متوفرة
عبادة  نهر

متفرع من 
  نهر الحرية

 واسطة
 X:608038  داخل  -  رملية  7,1  -  مضخات

Y:3408705  

استبعاد  بعد
دونم  18000

 استكشافات
نفطية ضمن 

الرقعة العاشرة 
  لنفط الجنوب

                                                           
  8/10/2018 في 13712 المرقم قار ذي محافظة في الزراعة مديرية كتاب وفق  
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8.  
 سوق

 /26  1  الفضلية  الشيوخ
نهر    متوفرة  زراعية  1500  الغربية الكرطة

  الحرية
 واسطة
  4,9  -  مضخات

 مزيجية
 طينية
  غرينية

 X:642190  داخل  -
Y3403560  -  

9.  
 سوق

 /26  1  الفضلية  الشيوخ
 واسطة  عبادة نهر  متوفرة  زراعية  1500  الشرقية الكرطة

  6,8  -  مضخات
 مزيجية
 طينية
   غرينية

 X:640908  داخل
Y:3401110 -  

10.  

 سوق
 /37  1  الفضلية  الشيوخ

 واسطة  عبادة نهر  متوفرة  زراعية  600  اللحم تل
  مزيجية  7,2  -  مضخات

 
  داخل

X:630312 
Y:3407000 

                  
-  

   دونم 29908  المجموع الكلي

   10  عدد الفرص
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 9201لعام  المثنى األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة

 رقم  الناحية  القضاء  ت

  القطعة

 رقم

  المقاطعة

  المساحة

  دونم /

 توفر  الجنس

 الحصة

 المائية 

 مصدر

  المياه

 طريقة

  االرواء

 عمق

المياه 

  الجوفية

المياه  صالحية  التربة تحليل

الجوفية)حسب 

معايير 

الصالحية 

العالمية 

 والمحلية

  للزراعة

 الموقع

من حدود 

 المشاريع

  االروائية

  االحداثيات

x  

y  

  المالحظات

PH  نسجة 

  التربة

 /1  بصية  السلمان  1
 مياه  متوفرة  زراعية  400000  1  بصية

  جوفية
 ابار حفر

  (واسطة)

 120من 

 200الى

  متر
-  

رملية 

و 

رملية 

  طينية

  خارج  صالحة
X:630858 
Y:3339299  

 400000  المجموع الكلي

  دونم

 

           

  1  الفرص عدد
           

 

  

                                                           
  7/8/2017في  12246حسب كتاب مديرية زراعة المثنى 
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 7/10/2018في  11070وفق كتاب مديرية الزراعة في محافظة ميسان المرقم 
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 البصرة محافظة في الزراعة مديرية قبل من 2019 لعام االستثمارية الخارطة تحديث يتم لم : مالحظة

 201 عام بيانات اعتمدت لذا
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