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عزيزي المستثمر:
حظييا ستثيير باه مامربييار ن قي لييو ة ييت سدية لييع ستاياادييع قمي قسثي اا لييو ة ييت
سدهقئع سد ط قع دالثر باه قنذدك مقئيا ستثير باه يا سدبيا ظيا ًظي س و داي قه ستثاثيا
سدييذي داه ي ييا باقييع سدر بقييع ستةر يياادع مهي لييا ساصييبة سدبي سها ستةر يياادع ماد ي ه
سد ص قع  ،قدق قج ًا سن سدر صيق ميقو ستثير باهس سدبفرافيع يا ستةر ياا سدي ط ا دي اي
سديين ًريياات كس نفييار سن ي لييو ي ر سدر صييق سق اي ا ستثيير باه داق ي سهس سدف ادييع اقن
افطقط  .قاه سد ي سلت ستثير باهدع ثي سر سدية لقيع ل هيا سق ستثير باه م ي ه ل ا ي
سح ي ا ساقس سدصقاثييع ستةر يياادع سدةاقييع دا قدييع تجييت اص ي دا باقييع سد ب ي ستةر ييااي
قايقق ستم سف ستثاثقع دا قدع ا م ار سدر بقع ستةر اادع سدبر سزًع  ،ضال" و سن
سدهالةييع مييقو ستثيير باهس قسد بي ستةر ييااي دهي سحي ا سثييادق سدهبييت سدرفطقطييا سدرييا
دبةييو لييو االدهييا له ييع ا جهييا ستةر يياا قلصييق ا سدر ب دييع قا ييفق سدقطا ييا
ستثاثقع سدبي نع دا ب دةا درص ن دابفطط س اا ستثر باهس ق قيا و دبهي ت سد بي مبيا
ديقيي سدهيي ف سدييذي دصييهن سدقيي سدبفطييط ييا قيييا سدصيير ساق قا سدبصييرق اقع ،قهر يي
ستثيير باه لي ي ا داطاةييا ستًراجقييع سد د ي سديين جاً ي سديفيياق ايين سدطاةييا سدقاابييع
زداا ستثر باه ا اي سدن زداا ةي ه سدب ربيا اين سثيراالم سدبي سها ستةر ياادع قي
سدبصرااع قزداا ة هاي اين سثيرف سر سدبهياهس سدف قيع قاط قي سدف ي ن سجًراجقيع سدي د يع
يا
قايصقو ً قع سدب ر ا قاقاقت نافع ستًراج دا صي م سدين اهجيع ادقيع ليو سدر يا
ستثي س سدبياقيع قسدهادبقييع .قةي وقدية سدهقئييع سد ط قيع دالثير باه قمقئييا ستثير باه ييا
سدظ قف سد سم ع قة اطية سدهقئيع
سدبيا ظا سمربالا و ن ق س ا ايقق ستً ازس م
سد ط قع دالثر باه اطي س لهبيع ل يذ اسثقصيها مادقياً ن هةي  )13دصي ع  2006سدبهي م
ييا ل ييام سد ه ي ع م سةييا سدر بقييع ييا سد ا ي قستًفريياا ايين سدهيياد سدفيياهجا لييو اييالم
سدرييي قدت دالثييير باهس يييا سدهييي س قلياقدرهيييا جيييذث ستثييير باهس سدبياقيييع قستج قيييع
ما ر اهه لي ا سثاثيا يا ا بقيع ستةر ياا سده سةيا قسحي سر ااققي س مقةقايع يا م قري
قاة دو ةا ليو سدبها ليا درةي ن اديقالو دابصير ب  ،نبيا سن داهقئيع سدي قه سد ديااي يا
ا ي سدقطيياخ سدفيياا ايين سدبصيير ا سدبياييا قسدي قدا لييو اييالم قه سدهبييت قسد ي قس
قسدب اب س سد سااقع قسدفاهجقع سدهاا ع سدن ا سدقطاخ سدفياا قثي ت سد هي ع م سةهي
قا قه دا ا م ا سنا اقدق لا ف سدر اه سد قدقع قسد ي نا سدهادبقيع  ،نبيا
سن سدهقئييع د ي اةرييو ماد ي قه س يياله سًبييا د ييس سديين اهسثييع سث ي اث سدراة ي ييا سدب يياهدا
ستثر باهدع قاهزدز ا ًب ما ديذس سدر يس سدين ا يا اهي دت ي ا ي دها ل هيا كس

سها يياط ل ا ي مادهبييت ستثيير باهي قل هييا لييا د ي الة يع ق ي ل ا ي ماتثيير باه ست سن
مره دا ثقيصو ً ا و لا سدف ا ستثير باهدع ،قسدباًيا و ليو سدهقئيع سد ط قيع دالثير باه ميسن
سدب سزًيييا ستثييير باهدع دا هيييا سدية لقيييع ديييو اةييي ن ةيييااه اييين سد هييي ع مييياد سةا
ستةر ييااي دا ا ي ليياد اةييو م يياا ثيير ساق ق قسييييع يييبو اط ي س ل ث ي ل د ييذث
ستثر باهس سألج قع سن سدهقئع سد ط قع دالثر باه قسثر ااس و دب ياهدهها ستثير باهدع سدريا
ثييقر مقييان افاصييقاها تحق يا و ااايية ييا سدرزسلييا ق د يع اصيير ج اهيياقن جبقييا سد هييا
سدية لقع تً اا ل اهدهها ستثر باهدع  ،قسن اهالت سدهقئع سدبه ا لا جبقا سد ها مي
سدذي ا ن اه سدبصر ب دو اين سدي ا م سدين ثي ستثير باهس سده سةيا حقي قجي ا
اسا سد ا ذ سد سح سدرا اق ر ا لااها سدن جبقا سدبصر ب دو  ،ضالو و ثي ع سصي سه
ثييبا ااي م سدبصيير ب دو قسدهباديع سدالزلييع دب يياهدهه  ،جهييت لييو سدهقئيع ليييط سًظيياه
ن اه هجام ست بام قسد نا ستثر باهدع لو ايالم ليا دبصي ه ليو يفا قع يا سدرهاليت
قث ع ا ستً از قلرامهع دبرطا ااه .
دق ه ستةر اا سده سةا اي ت لهبع ان ط د ستًفراا قسدي دع قس رباا
ة ا سده ع قسدطا نآدقا سثاثقع ا سدهالةا ستةر اادع ماد ةت سدذي دصهت باقع
ستً لاج ا سدب ظ لع ستةر اادع سد قدقع قمذس جزر لو اصفر ا ستةر اادع سد د
قسدرا ثامبة م ةت سد اما ا ايقق ًب لاب س ا سده د لو سدب س ستةر اادع
سدرا س اه سدن ون ستةر اا سده سةا ثقة ن لو مقو ستةر ااس ستن ًب س ا سدهاد
االم سدص س سدقاالع .
دق حق سده س ان سد هق ستةر ااي جباع لو سدرط هس ستد امقع ان ل ا
لو سدري دا ستةر اادع قل ها سًففاع سثهاه سد فط
سدص س سدبايقع ان سد
ادبقا قنافع سدي ث ان ا ظقبا ستهمامقع ق ع سدقاً ن قس اا ست باه قس اا
سد ازحقو  ،ق ً ية سدية لع سده سةقع ا قيا ثقاثع نف ر دض ط سدرضف قي ط
ا ا
ستًفا سدية لا قمقةاع سدب اهف سدية لقع در سن اط هس سدهبت سدب
سدهاد  ،نذدك سً ز سده س ل ب ع ثقاثا سدر اق ا ستحرقاطقع لا ص ق سد ق
سد قدا قسدر ةقا ان سده د لو ستافاةقا سد قدقع .
قت دففن ان سح لا دبراز م سده س لو ل سها م دع قلاادع ًه م اقها
ن ق س ا ايقق سدر بقع ا سده س  ،نذدك ا س سده د لو سدف ا ستثر باهدع ل ز ع
ان لفراو سدقطا ا مسًباط سثر باهدع لفرافع سمبها ستثر باه سدب ا وق سد سنا
ستثر باهدع لا سد نا سدهالع سدببا نع دا قدع.

سن مييييييذس سدر يييييي خ ييييييا ستةر يييييياا دييييييااا لييييييو اييييييالم سدبصيييييياهس قسدصقاثييييييا
ستثييير ساق قع سدريييا قييييهة درطييي د سدقطييياخ سدفييياا ييييبو ا جهيييا اطيييع سدر بقيييع
سد ط قع  2022-2018قل ها :
 اهزدز سد هت ستةر ااي سدبهرب ان اقه ةقااي داقطاخ سدفاا ا نا ع ستً طع
ستةر اادع قستجربا قع .
 ه ا لصر ا سدق ه سدر ا صقع داقطاخ سدفاا قايصقو نفارا ستًراجقع
قسدر د دع
 زداا سدطا قا ثقا سدص سدبياقع مه ف سثرقهاث ستًراج سدبياا قاف ق
جزر ل ج سع سدر د .
 سد اا مقئع سةر اادع ناقع لصرق لهزز دا ب .
 صالا سد ظار سدض د ا قسدةب نا در صقط سجج سرس قايصقو مقئع ستثر باه .
 اسثق سدب اط سدي سد ا قع قستثر باهدع قسدب ن ستةر اادع .
 قيا ح س ز د ذث هوس سدبام ستج ا .
 اي د قا زدا ستاقسه لامقو سدقطاخ سدفاا قسدقطاخ سدهار قمبا دضبو سدري م
سدر هد ا سدن سةر اا سدص .
 ثقاثع سثر باهدع ا هت لو ةطاخ سد ن سدريرقع قسدف لا ستثاثقع لو سقد دا
ا اقع
سم س ها سجثر ساق قع سدةه مار ،سدبار ،سدط قسد ص ه )....قلبا د
ستثر باه سدفاا قدهزز لو اا م ستثر باه ستج ا سدن سده س .
 ثقاثع لادقع اس بع لو سدب اهف ستار اصقع ص ا ا ،زهس ا ،قاهي)
قسدب ثصا سدبادقع سدية لقع سألا ا دا ع ا ل و سدب ا صع.
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تمهيـــــد
 أعدد الخارطددا اتثدارمار ا مد قبد الهيئددا الوطنيدا لالثددارمار فد جمهور ددا العداا
اتثدارمار ا المااحدا فد العداا
تفصديي عد الفدا
والاد تهدد الد تقدد عدا
عي مساوى المحافظا والوزارا اتتحاد ا ذا العالقا الحكوميا.
ه د الوثيقددا م د دلي د المسددارما إل د العدداا تعط د تفاصددي ع د اتثددارمار والمنددا
اتثددارمارف ف د العدداا ومعيومددا السددفا الائيسدديا وليمز ددد مدد المعيومددا أو
المساعدة اج عدم الاادد باتتصال بنا عي :
info@investpromo.gov.iq
info@nici.gov.iq

البا د اتلكااون

او م خالل
الموق اتلكااون ليهيئا

www.investpromo.gov.iq
www.nici.gov.iq

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

الخارطة االستثمارية 2021-2020

ه أنت مها باتثارمار ف العاا ؟

للمعلومات العامة حول فر ص االستثمار في العراق أو كيفية الحصول على اجازة االستثمار
يرجى زيارة موقع الهيئة الوطنية لالستثمار على شبكة االنترنت على الرابط ادناه:

www.investpromo.gov.iq
www.nici.gov.iq

وللمزيددم مددم المعلومددات أو لترتي د
لالستثمار عبر أحم العناويم أدناه:
الهيئا الوطنيا لالثارمار

زيددارة الددى العددراق يرجددى االتصددال بالهيئددة الوطنيددة

الدوائا واتقسام

info@investpromo.gov.iq
info@nici.gov.iq
البا د اتلكااون

دائـاة الناف ة الواحدة
الدائـاة اتقاصـاد ا
الدائاة اتدار ا والماليا
الــدائاة القـانونيا
دائاة العالقا واتعالم

oss@ nici.gov.iq
economic@ nici.gov.iq
management@ nici.gov.iq
Legal.dept@ nici.gov.iq
prd@ nici.gov.iq
promotion@ nici.gov.iq
media@ nici.gov.iq

قس تنسيق المحافظا
القس الفن
قس تكنولوجيا المعيوما

cwp@ nici.gov.iq
projects@ nici.gov.iq
it@ nici.gov.iq

هيئا اثارمار اقيي كادثاان http://www.kurdistaninvestment.org
المواق اتلكااونيا لهيئا اتثارمار ف المحافظا
الهيئا
هيئا اثارمار محافظا بغداد
هيئا اثارمار محافظا د ال
هيئا اثارمار محافظا صالح الد
هيئا اثارمار محافظا كاكوك
هيئا اثارمار محافظا نينوى
هيئا اثارمار محافظا اتنبار
هيئا اثارمار محافظا واثط
هيئا اثارمار محافظا كابالء المقدثا
هيئا اثارمار محافظا باب
هيئا اثارمار محافظا النجف اتشا
هيئا اثارمار محافظا ذف قار
هيئا اثارمار محافظا ميسان
هيئا اثارمار محافظا المرن
هيئا اثارمار محافظا الد وانيا
هيئا اثارمار محافظا البصاة

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

الموق اتلكااون
http://www.baghdadic.gov.iq
http://investdiyala.com
http://investsalahaddin.org
http://www.investkirkuk.com
http://www.mosulinvestment.org
http://www.anbarinvest.net
http://www.wasitic.gov.iq
http://www.krinves.com
http://www.bic.gov.iq
http://www.investnajaf.net
http://www.thiqarinvest.gov.iq
http://www.miciq.com
http://www.miciraq.org
http://investdiw.gov.iq
http://www.investbasrah.com
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لماذا تسارما ف العاا ؟
يتسدددددددد العددددددددراق بوجددددددددود ماومددددددددات داعمددددددددة لعمليددددددددة اسددددددددتا ا ر و االمددددددددوال
واالسدددتثمارات الدددى الدددمابع و لددد تبعدددا لتدددوافر المدددوارد ال بيعيدددة كدددالنفط وال ددداز والمدددوارد
البشدددرية واالرابدددي بمستلدددا اسدددتسماماتها فجدددال عدددم كبدددر ح ددد السدددوق العراقدددي والموقدددع
ال رافددددي ممددددا يتدددديل فراددددا لالنتدددداي والتصددددمير واالسددددتيراد وكددددع ماتاددددم يتمثددددع بوجددددود
عنااددددر جددددة متنوعددددة تعكددددر تعددددمد وتنددددوف الفددددرص االسددددتثمارية لمستلددددا الا اعددددات
االقتصادية.
وازاء ماشددددهمه العددددراق مددددم تحددددول فددددي فلسددددفت االقتصددددادية فددددا االهددددماال واالسددددبا
الموجبدددة الدددواردة فدددي قدددانو االسدددتثمار (رقددد  13لسدددنة  2006المعدددمل وقدددانو رقددد (50
لسدددنة 2015كدددا لددد دورا فدددي جدددة االسدددتثمارات االجنبيدددة بسدددب االمتيدددازات واالعفددداءات
التي يوفرها المستثمريم وهي كما يأتي:
 أ ضافة مفهوم المطور وهو كل شخص طبيعي أو معنوي حا صل على أجازة اال ستثمار
في قطاعي بناء المدن السكنية والمناطق االستثمارية أو أي قطاع أخر تقترحه الهيئة بعد
موافقة مجلس الوزراء ،أضاااااااافة مفهوم المطور الثانوي وهو كل شاااااااخص طبيعي أو
معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع االستثماري لغرض تطويره ضمن القطاعات
المقترحة.
 ادخال القطاع المختلط الى مجال االسااااتثمار حين كان القانون قد اقتصاااار على تشااااجي
القطاع الخاص العراقي واالجنبي .
 اقامة مشااااااري اساااااتثمارية صاااااناعية ومخازن خاصاااااة بالقطاع الزراعي على االرض
الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج التصميم االساس .
 تشااااجي المسااااتثمرين العراقيين واالجان من خ ل توفير قروض ميساااارة لهم على ان
يرعى انجاز المساااتثمر نسااابة  %25من المشاااروع وبضااامان منشاااعت المشاااروع وتمن
قروض ميساارة للمشاااري السااكنية وللمسااتفيد النهائي حين كان القانون س اابقا قد اقتصاار
على المستثمرين العراقيين فقط .
 تملددد المسدددتثمر العراقدددي واالجنبدددي االرابدددي والعادددارات الغدددرا إنشددداء مشددداريع
االسدددكا كمدددا اجااااز التعاااديل الجدياااد للقاااانون تملياااا المساااتثمر العراقاااي او االجنباااي
االراضاااي المخصصاااة للمشااااري الساااكنية والعائااادة للدولاااة والقطااااع العاااام ببااادل اذا
كانت ضمن التصميم االساس وبدون بدل اذا كانت خارج التصميم االساس .
 تملي المسددتثمر العراقي االر المسصددصددة للمشدداريع الصددناعية واسددتثمار االرابددي
والعاارات او المسددداطحة الغرا إقامة المشددداريع االسدددتثمارية ولممة  50سدددنة قابلة
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المشددروف كما يجوز عقد شااراكة م المسااتثمر االجنبي في















للت ميم (حس د نوف وح
التمويل اواالدارة .
االستثمار في المشاري المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطاب االستراتيجي واالتحادي
لغرض تعهيلها وتنفيذها .
الزم التعاادياال الجااديااد الوزارات والجهااات طير المرتبطااة بوزارة وبلااديااات المحاااف ااات
بتوفير العقارات الصااالحة القامة المشاااري االسااتثمارية عليها وفي حالة عدم التزام تلا
الجهات فلمجلس الوزراء نقل ملكية االراضاااااااي للهيئة الوطنية ل ساااااااتثمار وبدون بدل
وتتولى الهيئة تخصيص المشاري االستثمارية .
ادبددددال و إبددددراي رأ المددددال السدددداص بالمشددددروف واالربددددان والعوا ددددم النات ددددة عندددد
وفاا ألحكا الاانو اعاله وتعليمات البن المركزي العراقي.
التدددددماول فدددددي سدددددوق العدددددراق لدددددالوراق الماليدددددة باالسددددده والسدددددنمات الممرجدددددة فيددددد
واكتسا العجوية في الشركات المساهمة السااة والمستل ة.
تكويم المحافظ االستثمارية في االسه والسنمات .
التأميم على المشروف لمى اي شركة تأميم عراقية او اجنبية .
فدددتل حسدددابات بالعملدددة العراقيدددة او االجنبيدددة او كليهمدددا لدددمى احدددم المصدددارال دابدددع او
باري العراق.
اسددددتسما وتوايددددا العمالددددة االجنبيددددة فددددي المشددددروف جنبددددا الددددى جندددد مددددع العمالددددة
المحلية.
مدددنل المسدددتثمر االجنبدددي والعدددامليم فدددي المشددداريع االسدددتثمارية مدددم غيدددر العدددراقييم
حق االقامة في العراق وتسهيع عملية المبول والسروي مم والى العراق.
فتل فرف لشركت االجنبية في العراق
تس يع براءة االبتراف لمشروع االستثماري
من التعديل الجديد اعفاءات من الضااارائ والرساااوم للمشااااري الحاصااالة على اجازة
اساااتثمار لمدة  )10عشااار سااانوات اعتبارا من تاريخ بدء التشاااغيل التجاري لكل مرحلة
من مراحله واليشاااااامل ذلا االعفاء من الرسااااااوم الكمركية كما اجاز اعفاء الموجودات
المساتوردة لغرض المشاروع االساتثماري من الضارائ والرساوم الكمركية على ان يتم
ادخالها الى العراق خ ل مراحل انشاااء المشااروع وقبل البدء بالتشااغيل التجاري في كل
مرحلة من مراحله وفق التصااااميم االساااااسااااي للمشااااروع والمدة الزمنية لتنفيذه حين أن
القانون سابقا قد أعفى الموجودات المستوردة لمدة ث ن سنوات وأعتبارا من تاريخ من
اجازة االستثمار وكان ذلا يشكل عقبة أمام المستثمرين حين تم معالجة ذلا في التعديل
الجديد.
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كما تضاامن اعفاء المشااروع االسااتثماري السااكني من رسااوم االفراز ورسااوم التسااجيل
العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين .
كما تضااامن اعفاء المواد االولية المساااتوردة الطراض التشاااغيل التجاري من الضااارائ
والرسوم الكمركية والداخلة في تصني مواد البطاقة التموينية واالدوية واالنشائية شرط
ان تكون صديقة للبيئة .
كما تضاااامن أعفاء المواد االولية المسااااتوردة لغرض التشااااغيل التجاري للمشااااروع من
ال ضرائ والر سوم الكمركية وفقا لن سبة م ساهمة المواد المحلية في ت صني المنتج وهذا
يشكل دعما مهما للمنتجات المحلية.
 .1اساااااتثنى التعديل الجديد االراضاااااي والعقارات التي تخصاااااص لغرض اقامة مشااااااري
اساااتثماريه عليها من احكام القوانين والقرارات المدرجة ادناه لما تشاااكله من عقبات امام
االستثمار
أ-قانون بي وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة . 2013
 قانون ايجار اراضاااي االصااا ا الزراعي رقم  35لسااانة  1983وقانون اعادة تن يمالملكية الزراعية رقم  42لسنة  1987وقانون تاجير االراضي الزراعية المستصلحة
رقم  79لسنة . 1985
ج -قانون االساااتثمار الصاااناعي رقم  )20لسااانة  1998بشاااعن احتفا المساااتثمر بقطعة
االرض المخصصة له بموج احكامه .
د -الفقرة ثانيا) من القرار رقم  850لسنة  1979المعدل بالقرار  940لسنة 1987
ا -قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة  581لساانة  1981و 1187لساانة 1982
و 222لسنة  1977و 165لسنة 1994
 مددددنل مشدددداريع الفنددددادق والم سسددددات السددددياحية والمستشددددفيات والم سسددددات الصددددحية
ومراكددددز التأهيددددع والم سسددددات التربويددددة والعلميددددة اعفدددداءات ابددددافية مددددم رسددددو
اسدددتيراد اال ددداف والمفروشدددات واللدددواز ألغدددرا التحدددميج والت ميدددم مدددرة كدددع اربدددع
سنوات على االقع.
 شدددمول مشددداريع الشدددراكة بددديم الا ددداف العدددا والا ددداف السددداص بمدددا فدددي لددد مشددداريع
الا دددداف العددددا المتعاقددددم علددددى تاهيلهددددا او تشدددد يلها او انشددددا ها مددددع الا دددداف السدددداص
باحكا قانو االستثمار.
 منل المستثمر بعم حصول على االجازة االستثمارية هوي بااة تمنل بموجبها
االمتيازات.

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

الخارطة االستثمارية 2021-2020

مفهوم واهمية مناخ االستثمار :
تتجلى اهمية المناخ االستثماري من خ ل اثره في جل االستثمارات المحلية واألجنبية ذلا
ألن المناخ يشمل الجوان التي يراها المستثمر ضرورية لنجاا استثماراته وم ئمة نشاطه حاليا"
ومستقب " .حين يتضمن مناخ االستثمار كل السياسات والمؤشرات واألدوات التي تؤثر بطريقة
مباشرة او طير مباشرة على القرارات االستثمارية بما في ذلا السياسات االقتصادية السياسة
المالية والنقدية والتجارية) باإلضافة الى االن مة والبنية القانونية) ويتعلق مناخ االستثمار بجوان
عدة بعضها متعلق بمدى توافر منشآت البنى االساسية والبعض االخر باألن مة والقوانين والوض
السياسي واالمني بالمؤسسات وهناا ايضا مجموعات خاصة تؤثر على مناخ االستثمار كالفرص
االستثمارية الحقيقية والحوافز واألسواق المتنوعة لإلنتاج .
فيمكن تعريف المناخ االستثماري مفهوما شام ينصرف الى مجمل االوضاع وال روف
سلبا" او ايجابا" في فرص نجاا المشروعات االستثمارية مما يؤثر على حركة االستثمارات
وتشمل االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكذلا االوضاع القانونية والتن يمات
والمؤسسات الحكومية الساندة للعمل) .
عرفت منظمة االونكتاد ) (UNCTADمناخ االستثمار على بعدين:
البعد األول :يتضمن مختلف العوامل األساسية المؤثرة في القرار االستثماري وتشمل مستوى
االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،القوانين المتعلقة باالستثمارات
األجنبية ،المعايير المطبقة للتعامل م المستثمرين األجان  ،وسياسات العمل
وطبيعة السوق وآلياته ،واالتفاقات الدولية حول االستثمار األجنبي المباشر،
وبرامج الخصخصة والسياسات التجارية واألن مة الضريبية.
البعد الثاني :يتعلق بسمعة الدولة ،ونوعية الحياة ،مستوى دعم االستثمار وتعزيزه من خ ل
تقديم الحوافز المالية كاإلعفاءات الضريبية والجمركية ،والحوافز التمويلية كمن
القروض بفوائد منخفضة ،واإلعانات المقدمة للمستثمر.
في حين ذه البنا الدولي إلى تعريف أدق وأشمل لمفهوم مناخ االستثمار؛ إذ عرفه على
وتكون شكل الفرص االستثمارية والحوافز
أنه مجموعة عوامل محددة في موق معين والتي تشكل
ّ
والدواف للشركات من أجل أن تستثمر بشكل منتج ،وتولد فرص العمل ،وتوس نطاق أعمالها.
وعرف البعض أن المناخ االستثماري هو البيئة السياسية والمؤسسية والتن يمية التي تعمل
فيها الشركات .في حين يرى آخرون أن مناخ االستثمار الم ئم ينحصر على مجموعة شروط
معينة تتفرع إلى الشروط األساسية لجذ االستثمار والشروط المكملة؛ وكاآلتي:
الشروط األساسية لجذب االستثمار :هي الشروط التي ال يمكن االستغناء عنها لجذ
االستثمار األجنبي وتشجي االستثمار المحلي ،وتتمثل هذه الشروط باالستقرار
السياسي واالقتصادي؛ فإذا كانت األرباا مرتفعة في بيئة استثمارية معينة إال أنها
تفتقر إلى مناخ سياسي واقتصادي مستقر ،فإن هذا يجعل هذه البيئة طاردة ل ستثمار؛
وذلا ألن المستثمر سيستثمر في بيئة خالية من إمكانية توق الرباا او استقرارها،
مما يعني أن هذه البيئة يسودها عدم اليقين ،وبالتالي يعرض رأس المال البشري
والمادي والمالي إلى الخطر.
الشروط المكملة لجذب االستثمار :بعد توفر الشروط األساسية يج ضمان الشروط
اإلضافية التي تُهيئ مناخ استثمار م ئم وبيئة مشجعة وجاذبة ل ستثمار ،وتشتمل
هذه الشروط على حجم السوق ومعدل نموه ،توفر الموارد البشرية الماهرة
والمؤهلة ،توفر قاعدة متطورة لوسائل االتصال ،وبيئة مؤسسية فعالة)
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مكونات مناخ االستثمار:
يتكون مناخ االستثمار من مجموعة عوامل تحدد مدى م ئمة البيئة االقتصادية واالستثمارية
والتشريعية ،ودرجة جاذبيتها الستقطا وتوطين االستثمار ،وتحقيق معدالت تبادالت تجارية
متزايدة في األسواق المفتوحة ترف بدورها معدل النمو االقتصادي ،وتدفعه نحو االستدامة التنموية
التي تصل بالمجتمعات إلى االزدهار وارتفاع مستوى المعيشة ،ويطرا التقرير مكونات مناخ
االستثمار والتي يمكن تقسيمها إلى المكونات االقتصادية والمكونات طير االقتصادية وبالشكل
اآلتي:
المكونات االقتصادية للمناخ االستثماري
وتشمل مجموعة من العناصر الدالة على مستوى أداء االقتصاد الوطني ومن أهمها:
السياسة االقتصادية :وين ر إليها من خ ل ث ن سياسات فرعية هي السياسة المالية
والسياسة النقدية وسياسة التجارة الخارجية.
وتعتبر السياسة المالية للدولة من أهم األدوات االقتصادية ،لما لها من تعثيرات في المتغيرات
االقتصادية ،حين تؤثر في الطل الفعلي وبالتالي في مستويات النشاط والتشغيل والمستوى العام
لألسعار وطيرها .ومن نتائج هذه السياسة وقوع توازن أو عجز أو فائض في الميزانية العامة،
إال أن األمر طير المرطو فيه فيما يخص مناخ االستثمار هو العجز المفرط المؤدي إلى ارتفاع
كبير في معدل التضخم أو انكماش حاد وكساد اقتصادي .فكلما احتف ت السياسة المالية بمعدل
مستقر من عجز الموازنة العامة للدولة ،بما ال يؤدي الى تضخم جام او ركود هابط ،ويكون هذا
جاذبا ل ستثمار بحين ال يكون العجز عائقا لنمو االستثمار.
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فهي تشير إلى التغيير المخطط في عرض النقود بغرض
التعثير في الطل الكلي في االتجاه المرطو  ،وقد تكون السياسة النقدية توسعية أو انكماشية،
وبخصوص مناخ االستثمار ينبغي على السياسة النقدية أن تتحكم في كل من سعر الصرف ومعدل
التضخم ،فالتقلبات المفاجئة ألسعار الصرف لها تعثير سلبي في المناخ االستثماري ،ومثل هذه
التقلبات تجعل من الصع دراسة جدوى المشاري وتعرض المستثمر لخسارة كبيرة طير متوقعة،
كذلا لمعدالت التضخم تعثير مباشر على سياسات التسعير وحجم األرباا ،وبالتالي حركة رأس
مال .كما تؤثر في تكاليف اإلنتاج التي تهتم بها الشركات االستثمارية .لذا فكلما كانت السياسة
النقدية توسعية كلما كانت جاذبة ل ستثمار والعكس صحي  ،على إن يتم ذلا باستخدام األدوات
النقدية المناسبة ،وأن تكون متوافقة م التغيير في حجم النشاط االقتصادي المطلو وأن تتسم
باالستقرار.
أما على صعيد التجارة الخارجية ،ودورها في تحسين مناخ االستثمار عندما تكون محفزة
للصادرات ومشجعة ل ستثمارات الموجهة للتصدير ،وتعمل على إزالة القيود التي تقف أمام
التجارة الدولية ،متميزة بتعريفة كمركية مرنة ومنخفضة وشفافة ،قليلة اإلجراءات وسهلة التنفيذ
بعيدة عن التعقيدات البيروقراطية ،وتنعكس آثار هذه السياسة بشكل إيجابي أو سلبي في الحسا
الجاري من ميزان المدفوعات ،حين إن الحسا الجاري يحقق فائضا إذا كانت سياسة التجارة
الخارجية جيدة وسليمة وبالتالي تجل مستثمرين جدد ،أو عجزا في الحالة المعاكسة.
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درجة االنفتاح االقتصادي :إن اتجاه االقتصاد للتعامل م العالم الخارجي ،يعني عدم وجود
أية قيود على حركة التبادل التجاري أو عناصر اإلنتاج ،األمر الذي يضمن حسن الكفاءة
االقتصادية في توجيهها وعدم وجود اخت الت في هذه األسواق عناصر اإلنتاج) .فكلما كانت
درجة االنفتاا االقتصادي مرتفعة ،فهذا دليل على تحسن المناخ االستثماري.
مناخ االستثمار في العراق (الواقع والتحديات):
ُ
يمتلا العراق مقومات هائلة وموارد ضخمة ،لو أحسن استغ لها وأتقنت إدارتها ،الرتقى
باقتصاده وشج االستثمارات في الداخل وجذ االستثمارات من الخارج؛ وتتجسد تلا المقومات
بجمي عوامل اإلنتاج ال زمة؛ فمن جهة عنصر األرض ،فإن العراق يملا مساحة واسعة وتمثل
أرضه برقعة جغرافية مهمة لها خصائص مميزة قادرة على احتضان مشاري القطاع الزراعي
والصناعي والتجاري وطيرها الكثير .ومن جهة عنصر المواد األولية ،فإن المواد األولية التي
تنتج داخل العراق تتميز بكفاءات عالية لو انتجت وفق مواصفات قياسية وهيئ لها المناخ الم ئم
إضافة إلى انفتاا العراق على األسواق الخارجية .ومن جهة عنصر العمل؛ فإن الفئة العمرية
العاملة تمثل النسبة األكبر من سكان العراق لذلا يطلق على سكان العراق بالسكان اليافعين .أما
من جهة عنصر رأس المال؛ فإن إمكانية توفير رؤوس األموال في العراق كبيرة ،من خ ل حرية
حركة رؤوس األموال وإنتاجها محليا .وبالتالي فإن هذه المقومات لو أديرت بكفاء لكانت كفيلة
بجذ استثمارات ضخمة ،ولو تم توجيه تلا االستثمارات نحو القطاعات اإلنتاجية لعملت
الترابطات الخلفية واألمامية على نموا اقتصاديا أفضل بكثير.
أوالً :التوازن االقتصادي الداخلي :وهو استقرار مؤشرات االقتصاد الداخلية في بنيتها
وهيكلها ،ويشمل الناتج المحلي اإلجمالي ،معدل التضخم وأسعار الفائدة تقييم السياسة النقدية)،
استقرار الموازنة العامة تقييم السياسة المالية) ،ومؤشر البورصة في سوق العراق لألوراق
المالية.
الناتج المحلي اإلجمالي :إن مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي يعد من أشهر المؤشرات لقياس
قاعدة إنتاج البلد ومدى تنوعها ،فمن خ ل تحليل بنية الناتج المحلي اإلجمالي في العراق يمكن
معرفة مدى تنوي االقتصاد العراقي .وفي هذا السياق يج أن يتم التركيز على تحليل النمو
االقتصادي تحلي مفص  ،وذلا من أجل تقييم مسار سياسة االقتصاد الكلي ومدى سيرها نحو
الهدف األفضل.
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لمحا جغاافيا ع العاا
يعددم موقددع العدددراق أسددتراتي ي ومددد ر
فدددي العدددال كونددد يمثدددع ملتادددى طدددرق
الموااددالت التددي تدددربط قددارات العدددال
وكونددد ال سدددر االربدددي المددد دي الدددى
طدددرق المواادددالت البحريدددة وللعدددراق
اهميدددددددددة مدددددددددم النددددددددداحيتيم الموليدددددددددة
والت اريدددددة .عاادددددمة العدددددراق ب دددددماد
ويتكدددددو العدددددراق مدددددم مانيدددددة عشدددددر
محافظددة ال دة منهددا منتظمددة فددي اقلددي
كردسددددتا وهددددي (سددددليمانية ،اربيددددع ،دهددددو ( وتمثددددع محافظددددات ب ددددماد والبصددددرة ونينددددوى
واربيدددع محافظدددات ر يسدددية مدددم حيدددج اتسددداف المسددداحة وكبدددر عدددمد السدددكا  .تتكدددو المدددوارد
الر يسددددية للعددددراق مددددم الددددنفط وال دددداز ال بيعددددي والكبريددددت والفوسددددفات والحميددددم والز بددددق
االحمر واطيا الكا ليم والبوكسايت والح ر ال يري والحصى والرمع .
تناس السصا ص ال رافية في العراق الى اربعة مناطق ر يسية هي المن اة ال ربية وال نوبية
والمرتفعات ال بلية والسهع الرسوبي على نهري دجلة والفرات وتامر مساحة جمهورية العراق
( 438,446ك مربع  ،ويامر عمد سكا العراق بحوالي ( 38.8مليو نسمة معظمه يعيشو
في المم ( 19.6مليو نسمة عمد الةكور و( 19.2مليو نسمة عمد االناف .
وفددي العددراق نهددرا ر يسدديا همددا دجلددة والفددرات ينبددع االول مددم تركيددا ويبل د
1850كد  ،كمددا ينبددع الثدداني مددم تركيددا ايجددا ويبلد طولد  2350كد ويلتاددي النهددرا

طول د
فددي

ممينددة الارنددة فددي محافظددة البصددرة ليشددكال شددط العددر الددةي ي ددري لمسددافة  185ك د
أبرى حتى يصع السليج العربي.
يحدم العددراق مدم الشدمال تركيدا ومدم ال نددو المملكدة العربيدة السدعودية والكويددت والسلدديج
ومم الشرق جمهورية إيرا االسالمية ومم ال ر سوريا والمملكة االردنية الهاشمية.
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الحدود البا ا
يبلددد ال دددول الكلدددي للحدددمود ( 3631كددد ويبلددد طدددول الحدددمود مدددع ايدددرا ( 1458كددد ومدددع
االرد ( 181كدددد ومددددع الكويددددت ( 242كدددد ومددددع السددددعودية ( 814كدددد ومددددع سددددوريا
( 605كددد ومدددع تركيدددا ( 331كددد امدددا ال دددول الكلدددي للسدددواحع البحريدددة فتبلددد ( 58كددد . 

بحياا العاا
هنا العميم مم البحيرات في العراق ومنها :
بحيددددرة دوكددددا  ،بحيددددرة الحبانيددددة  ،بحيددددرة الددددرزازة ،
بحيرة ساوة ،بحيرة دربنمبا  ،بحيرة الثر ار

ثدود العاا
سدددددم دوكدددددا  ،سدددددم دربندددددمبا  ،سدددددم الحبانيدددددة  ،سدددددم
الفلوجدددة  ،سدددمة الهنميدددة  ،سدددم الموادددع ،سدددم دهدددو ،
سددم حمددريم  ،سددمة الكددوت ،سددم سددامراء ،سددم قزانيددة ،
سم العظي  ،سم حميثة

انهار العاا
نهددددر دجلددددة ،نهددددر الفددددرات ،نهددددر ديددددالى ،نهددددر الددددزا
الكبيدددر ،نهدددر الدددزا الصددد ير ،نهدددر شدددط العدددر  ،نهدددر
العظي  ،نهر ال راال  ،نهر المجيع.

http://ar.wikipedia.org

جغاافيا العاا

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

جبال العاا
جبددع سددن ار  ،جبددع قددرة دام ،جبددع حمددريم  ،جبددع سدددنا
 ،ال بدددددع االبدددددير  ،جبدددددع كدددددارة  ،جبدددددع قندددددميع  ،جبدددددع
هلكورد ،جبع متيم  ،جبع كور

اهوار العاا
هدددور الحمدددار ،هدددور الحدددويزة  ،اهدددوار ال بددداي  ،اهدددوار
الارنة

جزر العاا
جزيدددددرة لدددددو  ،جزيدددددرة جبدددددة ،جزيدددددرة ا السنددددددازير،
جزيدددرة ا الراددداص ،جزيدددرة ح دددا  ،جزيدددرة ا البدددابي،
جزيرة السنمباد
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لمحا ع اتقاصاد العااق
أاهددددر االقتصدددداد العراقددددي بددددالل االعددددوا ( 2019-2018أداء جيددددم فددددي اغلدددد م شددددرات
االقتصددادية ويددأتي ل د مددم قددوة االقتصدداد العراقددي الددةي يتنددوف مددم حيددج مصددادره ال بيعيددة
والبشددددرية والمكانيددددة فجددددال عددددم بنيتدددد الا اعيددددة االقتصددددادية وبمددددا يمثددددع بيئددددة اقتصددددادية
جا بدددة لالسدددتثمار ويمكدددم االسدددتمالل علدددى لددد مدددم بدددالل الم شدددرات االقتصدددادية والتنمويدددة
واالجتماعية التالية:
القطاع النفط
 يلعددد الدددنفط دورا محوريدددا فدددي تنميدددة االقتصددداد العراقدددي مدددم حيدددج انددد يسددده فدددي
توليدددددم النددددداتج المحلدددددي االجمدددددالي بمدددددا ال يادددددع ( 56عدددددم باالسدددددعار الثابتدددددة لعدددددا
(2018حسدددد التاددددميرات السااددددة بالس ددددة السمسددددية  ، 2022-2018وكددددةل مددددا
يزيم عم  %90مم العا مات المالية.
 ق ددداف الدددنفط السدددا وحسددد التادددميرات التدددي تشدددير الدددى ا انتددداي الدددنفط السدددا بدددالل
عدددددددا  2018سددددددد ع معملددددددد اليدددددددومي ( 4,401مليدددددددو  /برميدددددددع /يوميدددددددا أمدددددددا
عا  2017/حيج بل (  4,469مليو  /برميع /يو .
 أما احتياطات ال از المثبتة فام بل ت ( 132,9تريليو قم مكع
 يمتلددددد العدددددراق امكانيدددددات وببدددددرات تنافسدددددية فدددددي م دددددال الصدددددناعات المرتب دددددة
بالكبريت الى جان االنتاي الواسع لالسممة النتروجينية والفوسفات .
 المعمل اليومي لصادرات النفط لعا 2018بل (  3,836مليو  /برميع  /يو
 المعمل اليومي لصادرات النفط لعا 2017بل ( 3,802مليو  /برميع  /يو
 احتياط النفط المثبتة ( 146,9مليو  /برميع
جدول رق ()1
بي بعض المؤشاا

القطاع النفط

اتحاياطا النفطيا المرباا 2018/1/1

146,9مييار /بامي

احتياطات ال از المثبتة2018/1/1

 132,9ترليو قم مكع قياسي

المعمل اليومي مم انتاي النفط 2017

 4,469مليو برميع  /يو

المعمل اليومي مم انتاي النفط 2018

 4,401مليو برميع  /يو

المعمل اليومي لصادرات العراق مم
النفط 2017
المعمل اليومي لصادرات العراق مم
النفط 2018

 3.802مليو برميع  /يو
 3,836مليو برميع  /يو

طاقة النفط السا المستهمفة 2019

 5,000الا  /برميع

طاقة النفط السا المستهمفة 2020

 5,500الا  /برميع

المصدددددددر  :وزارة الددددددنفط  /دائدددددداة الدراثددددددا والاخطدددددديط والماابعددددددا بموجددددددا الكاددددددا المدددددداق  961فدددددد
2019/1/9
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الاكو الاأثمال ليقطاعي العام والخا
إشددددارت البيانددددات المتددددوفرة لسددددنة الايددددا  2015الددددى ا مسدددداهمة الا دددداف السدددداص فدددددي
التكدددددويم الراسدددددمالي بل دددددت بحدددددمود  %34.7ماابدددددع  %65.3للا ددددداف العدددددا  .وفدددددي ادددددع
التوجهدددات والسياسدددات االقتصدددادية ات الصدددلة تسدددتهمال ب دددة التنميدددة الوطنيدددة – 2022
 2018تعزيددددز دور الا دددداف السدددداص والعمددددع علددددى تهيئددددة الفددددرص المناسددددبة للايددددا بددددموره
الحايادد ي فددي عمليددة التنميددة السدديما فددي اددع تراجددع دور المولددة وتوقددا العميددم مددم المشدداريع
الحكوميدددة بسدددب االزمدددة الماليدددة وانسفدددا ح ددد االيدددرادات الماليدددة المتاحدددة  ،وبهدددةا االت ددداه
تسدددتهمال ب دددة التنميدددة الوادددول بنسدددبة مسددداهمة الا ددداف السددداص مدددم االسدددتثمارات فدددي سدددنة
الهدددمال  2022الدددى حدددوالي  %38.3ماابدددع  %61.7للا ددداف العدددا وكمدددا مبددديم فدددي ال دددمول
التالي.
جدول()2
مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي وباألسعار الثابتة
سنة الهدف 2022
سنة القياس 2015
القطاع
القطاع العام  %القطاع الخاص %
القطاع
القطاع العام %
الخاص%
40.0
60.0
32.4
67.6
الزراعي
5.0
95.0
00
100.0
النفط
34.0
66.0
33.6
66.4
التعدين
70.0
30.0
60.5
39.5
الصناعة التحويلية
25.0
75.0
19.2
80.8
الكهرباء والماء
60.0
40.0
56.9
43.1
البناء والتشييد
95.0
5.0
90.1
9.9
النقل واالتصاالت
87.0
13.0
86.9
13.1
التجارة
96.0
4.0
95.9
4.1
المال والتأمين
30.0
70.0
18.2
81.8
الخدمات
38.3
61.7
34.7
65.3
الكلي

السياسة النقدية
ينبغي ان تتحكم السياسة النقدية في كل من سعر الصرف ومعدل التضخم فالتقلبات المفاجئة
ألسعار الصرف لها تعثير سلبي في المناخ االستثماري ممل يجعل من الصعوبة دراسة جدوى
المشاري وتعرضه للخسارة كذلا معدل التضخم له تعثير على سياسات التسعير وحجم االنتاج
وبالتالي حركة الى اعادة وتعثير ذلا على تكاليف عوامل االنتاج فكلما كانت السياسة النقدية
توسعية كلما كانت جاذبه ل ستثمار واستمرت السياسة النقدية المطبقة من قبل البنا المركزي
العراقي بالثبات مما ادى الى ثبات معدل التضخم والفائدة مما ينعكس ايجابا على مناخ االستثمار
في العراق .
nic | www.investpromo.gov.iq
www.nici.gov.iq
Info@investpromo.gov.iq
info@nici.gov.iq

الخارطة االستثمارية 2021-2020

ثعا الصا

اتجنب

جدول رق ()3
بي معدل ثعا صا الد نار العااق مقاب الدوتر اتما ك
ليمدة ()2015-2008
(د نار عااق )
ثعا المزاد
ثعا السو
السنا
1193
1203
2008
1170
1185
2009
1170
1186
2010
1170
1196
2011
1166
1233
2012
1166
1232
2013
1188
1214
2014
1187
1247
2015
1184
1240
2016
1182
1203
2017


البنك الماكزف  /المجموعا اتحصائيا السنو ا

الناتج المحي اتجمال
قيمة مجموع السل والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما خ ل فترة زمنية محددة ويتكون الناتج
المحلي واإلجمالي من االنفاق االسته كي الحكومي والخاص والتكوين الرأسمالي والتغيير في
الخزين او الصادرات او االستيرادات وبالتالي فعن  GDPمؤشر مهم يعكس مدى استقرار االقتصاد
الكلي .

 2-3النمو اتقاصادف
تستهمال ب ة التنمية الوطنية  2022 – 2018تحايق معمل نمو اقتصادي مناس يتفق والمعمالت
التي حااها االقتصاد العراقي بالل الفترات المابية مستنما الى االمكانات المادية والبشرية التي
يتمتع بها وبااة مع ادامة االنتاي النف ي والامرة على تحايق اادرات نف ية بامنة الستمامة
االيرادات المالية التي يمكم توايفها في الا اعات االنتاجية والسممية االبرى  ،ت وبع معمل
نمو مستهمال لسنوات الس ة  2022 – 2018بحمود  %7من حوالي  %7.5معمل نمو الا اف
النف ي و %6.1معمل نمو لكافة االنش ة االبرى غير النف ية (السلعية والتوزيعية والسممية وا
كانت الاناعة متوفرة بامرة االقتصاد العراقي على تحايق معمالت نمو أعلى مم ل ولكم مراعاة
لظروال عم استارار اسعار النفط عالميا مم جهة وبااء التهميمات االرهابية وعم االستارار
االمني مم جهة ابرى وغيرها مم العوامع التي تلاي بظاللها على المسيرة التنموية بالل السنوات
الاادمة.
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اوتً :اتنااج المحي اتجمال
نعر في ادناه جمول معمالت النمو في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة المامرة للسنوات
 2022 – 2018والتي ت احتسابها وفق النمو ي الةي ت تبني للس ة.

جمول (4
معدت النمو المساهدفا ف الناتج المحي اتجمال باتثعار الراباا ليسنوا ( 2022 – 2018مييار د نار)
القطاع

2015
سنة
3707.5
الايا

النفط

100929.2

معمل
النمو
8.4
المستهمال
(%
7.0

125384.0

330.0

1.0

340.0

343.4

1535.1

10.5

2071.2

2288.7

2529.0

2130.7

6.0

2537.7

2690.0

2851.4

3022.4

13768.4

6.8

16772.5

17913.0

19131.1

20432.0

21821.4

النق
واتتصات

14313.9

7.0

17535.1

18762.6

20076.0

21481.3

22985.0

الاجارة

14872.9

8.3

18892.1

20460.2

22158.4

23997.5

25989.3

المال
والاأمي
الخدما

11815.1

2.6

12760.8

13092.6

13433.0

13782.3

14140.6

19777.8

4.5

22569.8

23585.4

24646.7

25755.8

26914.9

81402.0

6.1

98201.8

104255.3

110721.6

117631.5

125017.3

7.0

223585.8
189.2

239042.8
202.2

255618.5
216.3

273395.7
231.3

292463.8
247.4

الزراع
الاعد
الصناعا
الاحو ييا
الكهاباء
والماء
البناء
والاشييد

اتنشطا
غيا النفطيا
182331.2
الكي
$b

2018

2019

2020

2021

2022

4722.5

5119.2

5549.2

6015.3

6520.6

134787.5

144896.9

155764.2

167446.5

346.8

350.3

353.8

2794.5

3088.5
3203.8

يتجل ا الس ة تستهمال زيادة الناتج المحلي االجمالي وباالسعار الثابتة الى ) (292.5تريليو
دينار عا  2022ماارنة بحوالي ) (182.3تريليو دينار عنم العا  2015وبزيادة م لاة قمرها
) (110.2تريليو دينار وبمعمل نمو  .%7ويأتي في ماممة الا اعات المستهمفة هو ق اف
الصناعة التحويلية  %10.5والا اف الزراعي  %8.4هةه المعمالت مشروطة بتوفر االستثمارات
الالزمة سواء مم الا اف العا او مم الا اف الساص
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جمول (5
الهيك القطاع ليناتج المحي اتجمال مقارنا بسنا القياس
2018
2015
القطاع
2.1
2.0
الزراع
56.1
55.4
النفط
0.2
0.2
الاعد
0.9
0.8
الصناعا الاحو ييا
1.1
1.2
الكهاباء والماء
7.5
7.6
البناء والاشييد
7.8
7.8
النق واتتصات
8.4
8.2
الاجارة
5.7
6.4
المال والاأمي
10.1
10.7
الخدما
100
100
الكي

%
2022
2.2
57.3
0.1
1.1
1.1
7.5
7.9
8.9
4.8
9.2
100

جدول ()6
(مييار د نار)
مساهما األنشطا اتقاصاد ا عدا النفط ف توليد الناتج المحي اإلجمال 2022 – 2018
2022
2021
2020
2019
2018
%
الناتج
%
الناتج
%
الناتج
%
الناتج
%
الناتج
اتنشطا
السيعيا 11.9 34987.6 11.9 32614.5 11.9 30407.5 11.9 28354.3 11.8 26443.9
عدا النفط
الاوز عيا 17.4 50812.6 17.3 47270.5 17.2 43980.7 17.1 40924.8 17.0 38056.1
الخدميا 13.4 39217.2 13.8 37746.4 14.2 36333.4 14.6 34976.0 15.2 33960.4
42.7 292463.8 34.0 273395.7 43.3 255618.5 43.6 239042.8 44.0 223585.8
اجمال
الناتج
المحي

ثانياً :اتثارمار والنمو
قمرات االستثمارات الم لوبة (سواء مم الا اف العا او الساص لتحايق معمل النمو المستهمال
والبال  %7بمبل اجمالي قمره ) (220.6تريليو دينار بما يعادل ) (186.7مليار دوالر طيلة
سنوات الس ة ) (2022 – 2018من مبل  132تريليو دينار متوقع ا توفره الموازنة العامة
للمولة كأستثمار حكومي والباقي بحمود  88.6تريليو دينار يعبر عم استثمارات الا اف الساص
بكافة اشكال وكما مبيم ادناه:
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جدول ()7
ات اادا واتثارمارا المقدرة ليخطا 2022 – 2018
أجمال ات اادا الماوقعا
أجمال اتثارمارا المطيوبا
اتثارمارا المقدرة ف الموازنا العاما ليدولا
اتثارمارا الماوقعا م القطاع الخا

تا ييون د نار
440.0
220.6
132.0
88.6

 اتثارمار الحكوميبل ح االستثمار الحكومي المتوقع بالل سنوات الس ة حوالي  132تريليو دينار بما يعادل
 111.7مليار دوالر وتشكع حوالي  %60مم اجمالي االستثمارات الم لوبة والبال ة 220.6
تريليو دينار كما مبيم في ال مول اعاله.
 -اتثارمار غيا الحكوم (الخا

)

تتوقع الس ة ا يساه الا اف الساص بما قيمت  88.6تريليو دينار بما يعادل  75مليار دوالر
بالل سنوات الس ة  2022 – 2018وهي تعبر عم استثمارات الا اف الساص في العراق
بمستلا ات اهات وانش ت وهو يشكع ما نسبت  %40مم اجمالي االستثمارات الم لوبة لتحايق
معمل النمو المستهمال في الس ة.
 الاوز القطاع لالثارمارا المطيوباولتحايق معمالت النمو المستهمفة ق اعيا نمري في ادناه جموال باالستثمارات المامرة والم لوبة
سنويا لكع ق اف مم الا اعات االقتصادية حيج يتجل ا ق اف النفط يستمر في الحصول على
نسبة عالية مم االستثمارات وبحمود  %38.4وبمبل اجمالي قمره حوالي  84.7تريليو دينار
للفترة  2022 – 2018ويأتي هةا متوافاا مع حاجة هةا الا اف لالستثمارات الواسعة بأعتباره
ق اعا كثيا رأ المال ويحتاي الى تكنولوجيا مت ورة وكةل لمواجهة التزامات شركات النفط
العالمية كما تستحو ق اعات البنى التحتية (الكهرباء والماء والبناء والتشييم والناع واالتصاالت
م تمعة على حوالي نصا االستثمارات المامرة وبحمود  %49.5حيج قمرت حاجة ق اف
الكهرباء والماء الى حوالي  20.2تريليو دينار للسنوات السمر الاادمة  ،في حيم قمرت
االستثمارات الم لوبة لا اف البناء والتشييم بحوالي  12.2تريليو دينار بالل سنوات الس ة اما
االستثمارات الم لوبة لا اف الناع واالتصاالت فام قمرت بحمود  39.6تريليو دينار وهو امر
م لو لتلبية مت لبات اعادة البناء واالعمار في المناطق المتجررة ابافة الى تراجع واقع البنى
التحتية في كافة انحاء البالد مع االشارة الى ا الا اف الساص هو المساه االسا في هةا الا اف
الحيوي حيج تصع نسبة مساهمت الى حوالي  .%90اما ق اف السممات فهو بحاجة ايجا الى
استثمارات كبيرة بالل سنوات الس ة قمرت بحمود  37.2تريليو دينار وبنسبة تصع الى %17
مم اجمالي االستثمارات المامرة و ل بأمع أعادة النشاط الى هةا الا اف الحيوي الةي يالمر
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حاجات المواطنيم اليومية .اما الا اعات االنتاجية والسلعية (الزراعة والصناعة التحويلية فام
جاءت حصتها معا بحوالي  %5.6وهي نسبة منسفجة تعود الى بعا الامرة االستيعابية فيهما
والتسلا التكنولوجي والمنافسة غير العادلة مم السلع المستوردة وبعا تنفية االجراءات
والارارات ات الصلة.
جدول ()8
حج اتثارمارا المقدرة لاحقيق معدت النمو المساهدفا ليقطاعا
اتقاصاد ا ليسنوا 2018 - 2022
2020
2019
2018
معمل النمو
القطاع
المستهمال
(%
1505.0
1388.4
1280.8
8.4
الزراع
16848.5 15673.0 14579.5
7.5
النفط
5.7
5.7
5.6
1.0
الاعد
961.2
869.9
787.2
10.5
الصناعا
الاحو ييا
4034.9
3806.5
3591.1
6.0
الكهاباء
والماء
2436.2
2281.1
2135.8
6.8
البناء
والاشييد
7880.3
7362.8
6883.0
7.0
النق
واتتصات
1698.2
1568.0 14479.9
8.3
الاجارة
1134.7
1105.9
1077.9
2.6
المال
والاأمي
7429.4
7109.5
6803.3
4.5
الخدما
43934.2 41172.8 38592.2
7.0
الكي
37.2
34.8
32.6
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مييار د نار
2021

2022

1631.5
18112.1
5.8
1062.2

1768.5
19470.5
5.8
1173.7

4277.0

4533.7

2601.8

2778.7

8431.9

9022.1

1839.1
1164.2

1991.8
1194.5

7763.7
46889.4
39.7

8113.1
50052.5
42.3
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جدول ()9
الاوز النسب لالثارمارا المطيوبا 2022 – 2018
االستثمار (مليار دينار
القطاع
7574.2
الزراع
84683.7
النفط
28.6
الاعد
4854.3
الصناعا الاحو ييا
20243.3
الكهاباء والماء
12233.6
البناء والاشييد
39582.1
النق واتتصات
8545.1
الاجارة
5677.2
المال والاأمي
37219.0
الخدما
220640.0
الكي

()%
%
3.4
38.4
0.01
2.2
9.2
5.5
17.9
3.9
2.6
16.9
100

ثالراً :ماوثط نصيا الفاد
تستهمال الس ة تحايق معمل نمو حاياي عنم  %7للناتج المحلي االجمالي مع معمل نمو سكاني
قمره  %2.5فأ مم المتوقع زيادة متوسط نصي الفرد الحاياي بنحو  %4.5فام بل متوسط
نصي الفرد مم الناتج المحلي وباالسعار الثابتة لعا  2007حوالي  4.9مليو دينار عا 2015
وحوالي  5.1دينار لعا  2016حيج مم المتوقع ا يصع متوسط نصي الفرد الى حوالي 6.9
مليو دينار عنم نهاية الس ة عا .2022
جدول ()10
السنا
2018
2019
2020
2021
2022

ماوثط نصيا الفاد خالل ثنوا الخطا
ح السكا المامر
إجمالي المستهمال
(الا نسمة
(مليار دينار
38124.2
223585.8
39127.9
239042.8
40150.2
255618.5
41190.7
273395.7
42248.9
292463.8

متوسط نصي الفرد
(الا دينار
5864.7
6109.3
6366.6
6637.3
6922.4

تستهمال الس ة بةل تحايق تحسم ملمو في مستوى معيشة المواطم مم بالل الحرص على
تعزيز فرص عمع مناسبة الى جان المحافظة على معمالت التجس عنم المستويات المنيا مم
بالل تبني سياسات مالية ونامية تحافظ على استارار االسعار و بات الصرال الى جان المحافظة
قمر االمكا على دع الفئات محمودة المبع مم بالل شبكات الجما االجتماعي واستمرار دع
الب اقة التموينية.
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جدول ()11
األرقام القياثيا ألثعار المساهيك ف العاا ليسنوا ()2017 – 2015
()100=2012
معمل
التجس %

األرقا الاياسية
الر يسية

2015

2016

2017

معمل
التجس %

2016

2017

الرق الاياسي العا

104

104.1

104.3

0.1

0.2

الرق الاياسي بعم
االستبعاد

105.2

104.6

105.1

(0.6

0.5

المصمر :ال هاز المركزي لإلحصاء ،مميرية الحسابات الاومية.
ثاعا تداول النقود :شهم االقتصاد العراق تباط ا كبيرا في سرعة تماول الناود ،ويعتبر م شر
سرعة تماول الناود م شرا تحليليا لمعمل التجس ويكشا في أحيانا كثيرة واقع معمل التجس ؛
حيج يتجل أ سرعة تماول الناود انسفجت مم ( 3.2مرة في عا  2014إلى ( 2.7مرة في
عا  ،2015انسفر إلى ( 2.6مرة في عا  2016عاد وارتفع في عا  2017ليصع الى
( 3.1مرة ،وهةا يعني ا عمد المرات التي ينفق فيها المينار الواحم بالل السنة قم عاد لالنتعاش
مرة أبرى ،وهةا نتي ة السياسات المتبعة مم قبع الحكومة والبن المركزي لتالفي الوقوف بأزمة
مالية في االقتصاد العراقي.
جدول ()12
ثاعا تداول النقود والعوام المؤثاة فيها ليسنوا ()2017 – 2012
السنا

النقد M1ثاعا تداول النقود
باألثعار عا
القوم
الدخ
(ماا )()1/2
(مييار د نار) ()2
الجار ا(مييار د نار) ()1

2012

227222

63736

3.6

2013

243517

73831

3.3

2014

236708

72692

3.2

2015

185551

65435

2.7

2016

186397

70733

2.6

2017

220906

71162

3.1

المصمر :ال هاز المركزي لإلحصاء ،مميرية الحسابات الاومية.
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ثعا الفائدة :لسعر الفا مة تأ يرات متعمدة وأبعاد تمتم بعمق في االقتصاد الكلي؛ حيج ي ر سعر
الفا مة في االستثمار بشكع كبير وبااة اإلنتاجي من  ،الةي يساه في توسيع ال اقة اإلنتاجية
وزيادة مرونة ال هاز اإلنتاجي ،فمم جهة ي ر في تكاليا االستثمار ومم جهة أبرى ي ر في
الكفاية الحمية لرأ

المال.

ويمثع سعر الفا مة تكلفة اقترا
اقترا

رأ

المال وبالتالي انسفا

رأ

المال ،فكلما ارتفع سعر الفا مة أجى ل الى زيادة تكلفة
االستثمار؛ ويرتبط االستثمار بعالقة عكسية مع سعر الفا مة؛

حيج يعتمم االستثمار على معمل الفا مة الحاياي باعتباره كلفة االقترا
هو سال  :فعنمما يرتفع معمل الفا مة ي دي الى انسفا

 ،وا ميع دالة االستثمار

مستوى االستثمارات وبالعكر.

ومم جهة أبرى ،فإ سعر الفا مة ي ر في الكفاية الحمية لالستثمار وكةل في الايمة الحالية لتيار
المبع المستابلي .وإ سعر الفا مة السوقي يتناس عكسيا مع الايمة الحالية لتيار المبع المستابلي،
وبهةا فا ارتفاف معمل الفا مة السوقي ) (iي دي الى انسفا

الايمة الحالية ) (pvفإ ا كا )(pv

أكبر مم التكاليا فا االستثمار مربل قبع ارتفاف سعر الفا مة ،فعنم ارتفاف سعر الفا مة السوقي
بأ هةا قم ي عع ) (pvاقع مم التكاليا وبالتالي فإ االستثمار غير مربل.
وكةل فإ سعر الفا مة السوقي ي ر في االستثمار عم طريق تأ يره في الكفاية الحمية لرا

المال،

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

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

السوقي وبالتالي يكو االستثمار غير مربل (أو مربل  .و ل ال سعر الفا مة السوقي يمثع تكلفة
الفراة البميلة لالستثمار .فكلما كانت عالية ،كلما كانت تكلفة الفراة البميلة عالية .بينما كلما
كانت الكفاية الحمية لالستثمار عالية ،فا االستثمار يرتفع.
ثالراً :واق البن الاحايا :تعرال البنية التحتية بأنها رأ

المال العيني المستثمر في المرافق

والسممات العامة ،وهي عامع اقتصادي ال يمكم االست ناء عن في اإلنتاي والت ارة واالستثمار
دابع البلم وبارج  ،وتناس البنى التحتية إلى نوعيم وهما :بنية تحتية ملموسة وبنية تحتية غير
ملموسة ،وتشمع البنية التحتية الملموسة نوعية ال رق ،الري ،الموانئ والم ارات وال سور
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وغيرها .أما البنية التحتية غير الملموسة فتشمع اإلمماد بال اقة الكهربا ية واالتصاالت الهاتفية
واستسما التكنولوجيا وغيرها مم التانيات.
وتعربت جميع البنى التحتية في العراق إلى دمار كبير ،إلى جان

انحسار شميم في الامرة

التمويلية للمولة ومم أه عناار البنى التحتية الكهرباء ،إ تمثع اإلممادات المو وقة بال اقة
الكهربا ية عامال حاسما في عملية االستثمار واإلنتاي ،وتشكع عصبا حيويا للحياة المعاارة مما
ي عع هةا الا اف بأ يحظى باهتما كبير مم قبع وابعي الس ط وراسمي السياسات االقتصادية
ويتمثع هةا االهتما بالتسصيصات السنوية الجسمة .وإ لهةا الا اف تشابكات أمامية وبلفية لباية
الا اعات االقتصادية في العراق ،وتتمثع التشابكات السلفية لا اف الكهرباء في تنشيط ق اف النفط
ومنت ات والصناعات الكبيرة ،أما التشابكات األمامية فتتمثع بتنشيط ق اف الزراعة والصناعة
ب ميع أنواعها والت ارة وغيرها مم الا اعات االقتصادية.
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القطاع المصاف
تعز ز وتقو ا القطاع المصاف والمؤثسا الماليا
تطو ا الانظي ف القطاع المصاف
حرص البن المركزي العراقي على ارساء وت بيق مبادئ الحوكمة الم سسية ل ر
الت ورات المولية وت بياا الفجع الممارسات في الا اف المصرفي و ل

مواكب

مم بالل ادبال

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

لها

الا اف المصرفي  ،ا ا المستثمريم يت هو للتعامع مع المصارال التي تتمتع بهياكع حوكمة
سليمة
 تهمال الحوكمة الى تحميم طبيعة العالقة ما بيم م لر إدارة المصرال واإلدارة التنفيةية بماي دي الى حماية أموال المودعيم والمساهميم وأاحا

المصالل فجال على التركيز على

اإلفصان والشفافية ،ومم هةا المن لق قا البن المركزي العراقي بأعماد دليع الحوكمة الم سسية
استنادا إلى الاوانيم العراقية ات العالقة والمعايير المولية الصادرة عم الم سسات والهيئات
المولية (م سسة التمويع المولية  IFCمنظمة التعاو االقتصادي والتنمية ، OECDل نة بازل
للرقابة المصرفية ،هيئة المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية واإلسالمية ، AAOIFIم لر
السممات المالية اإلسالمية  IFSBلمساعمة المصارال على تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة
الرشيمة .
تنفيةا لس ة البن الستراتي ية وحراا من على استمرار االلتزا بت بيق أفجع الممارسات المولية
في م ال الصناعة المصرفية والمعايير المولية للتاارير المالية ( IFRSقا البن بت بيق المعيار
المو لي للتاارير المالية الى المصارال الم ازة كافة ،لتعزيز سالمة المراكز المالية للمصارال
وتعميق مفاهي الشفافية واالفصان لميها ،ا تجمم المعيار الزا كافة المصارال بتشكيع ل نة
لت بيا مكونة مم م موعة أعجاء لجما ن ان عملية التحول مم معيار المحاسبة المولي .
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دع وتطو ا الصناعا المصافيا اإلثالميا
 لام فربت البنو اإلسالمية واقعا جميما على السوق المصرفية العالمية واقتحمت مص لحاتالتكافع والصكو والمشاركة قوامير البنو ال ربية واست اعت البنو اإلسالمية ا ت رن
مفهو جميم في التعامالت المصرفية ،ول ر

دع وت وير المصارال اإلسالمية في العراق

قا البن المركزي باإلامار النها ي للجوابط التنفيةية التي تنظ عمع المصارال االسالمية
وكما يلي:

 إامار بوابط أدوات التمويع االسالمي .
 إامار بوابط إدارة المساطر في المصارال اإلسالمية .
 إامار بوابط هيئة الرقابة الشرعي والتمقيق الشرعي المابلي واالمتثال الشرعي في
المصارال االسالمية .
 كما قا البن المركزي بصياغة مسودة بوابط التأميم التكافلي وتشكيع ل نة الستكمال اياغتهابشكلها النها ي باالشترا مع ديوا التأميم ،واياغة مسودة قانو اكو االستثمار االسالمي
وتاميم إلى م لر المولة .
دع انشاء مؤثسا لضمان الودائ
 سعى البن المركزي وفق ب ت الستراتي ية الى انشاء م سسة لجما الودا ع التي تمثع ركنااساسيا مم أركا شبكة األما المالي ،ودعما لثاة المواطنيم بالا اف المصرفي ولجما ممبراته
ال مودعة لمى المصارال ،وتنفيةا لس ت الستراتي ية ت توقيع عام التأسير للشركة مع الهيئة
الم سسة بتاريخ ( 2018/1/31ا بمت المصارال الحكومية والسااة ومم بمنها االجنبية
وم موعها (  44مصرفا مو زع بواقع (  6مصارال حكومية(  22مصرال ت اري و(16
مصرال اجنبي ،ا يكو لهةه الشركة دور كبير في حماية الا اف المصرفي بااة ودا ع ال مهور
(أفراد وشركات مما يعزز الثاة في الا اف المصرفي دابع و باري العراق ،وهةا االمر سيُساه
في استا ا المزيم مم الودا ع وإعادة استسمامها في اال تما واالستثمار بممة لالقتصاد العراقي.
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اتثهام ف تطو ا األثوا الماليا
 -لر

تعزيز وتاوية الا اف المصرفي والم سسات المالية في ادارة السيولة المصرفية

للمصارال (الت ارية واالسالمية واالسها في ت وير االسواق المالية (السوق النامي في العراق
قا البن ببناء هيكع متنوف لألوراق المالية السااة ب آلجال سنة فأقع واامارها مم بالل
المزادات السااة بالبن وعلى نظا االيماف المركزي لألوراق المالية وكالتي:
 البمء بإامار شهادات ايماف إسالمية كنافةة استثمارية جميمة للمصارال اإلسالمية في ادارةالسيولة لمى الا اف االمصرفي ،إ ت إعماد ب ة  -إامار منت ات مالية جميمة قصيرة ومتوس ة
االجع مع ت يرات في نس

العوا م سواء كانت لحواالت البن المركزي أو لشهادات االيماف

اإلسالمية والتاليمية
كما اقا البن دورات تمريبية للمصارال حول نظا االيماف المركزي لألوراق المالية فيما يتعلق
باستسما النظا وبممة االقرا
لر

النهاري للمصارال .

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

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

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

تطو ا البنيا الانظيميا والهيك الانظ م ليبنك الماكزف
بهدددمال دعددد اسدددتمرارية العمدددع فدددي المصدددارال قدددا البنددد المركدددزي بإادددمار تعليمدددات نظدددا
إدارة اسدددتمرارية االعمدددال فدددي الا ددداف المصدددرفي العراقدددي وتدددمري ل دددا تانيدددة المعلومدددات
والمساطر على التعليمات وفق مت لبات المواافة الموليدددددددددددددددة السدددددددددددددددتمرارية االعمدددددددددددددددال
وتوايات ،استال الت ةية الراجعة مم المصارال حول ت بيق تل التعليمات .
قيا البن بإعادة النظر بالتعليمات والجوابط الرقابية الصادرة لتتالء مع المعايير المولية الصادرة
عم ل نة بازل للرقابة المصرفية (  IIIوبالتعاو مع(  METACإ امرت م برا في االتي:
 دليع العمع الرقابي الةي يتمثع بجوابط إدارة المساطر في المصارال التاليمية .
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 الجوابط الرقابية السااة بمعيار كفاية را

المال وفق مت لبات بازل ( . III

 بوابط تنظي عمع شركات التوسط بيع وشراء العملة األجنبية رق ( 1لعا . 2018
 بوابط أدوات التمويع االسالمي .
 التعليمات واإلجراءات الصادرة عم البن المركزي لتنظي النشاط المصرفي في العراق
بجمنها (فروف المصارال األجنبية .
 الجوابط التنفيةية لتنظي عمع المصارال اإلسالمية .
 تعليمات نظا استمرارية االعمال في الا اف المصرفي العراقي وفق المواافة المولية.

تطو ا أداء عمييا البنك الماكزف
بعم تلبية مت لبات المواافة المولية بالل العا السابق حصع البن المركزي العراقي على شهادة
نظا إدارة ال ودة في م ال إدارة النام مم قبع جهة المنل االبري انية ( LMS Certification
 Limitedإ يُعم المعيار المولي (  (ISO9001االكثر انتشارا في العال ألنظمة إدارة ال ودة
ويساعم هةا المعيار البن بشكع أساسي على ت وير وببط مستوى جودة إداء عمليات في مستلا
الم االت .
االنتهاء مم المرحلة السااة بأعماد برنامج(  BSRSواجراء االبتبارات السااة بربط
المصارال مع البن المركزي بسصوص البيانات المالية وتمقياها .
بهمال التحول التمري ي إلى مركزية الحسابات قا البن بإن از المرحلة األولى السااة بتوحيم
العمليات المحاسبية لنافةة بيع العملة .
قا البن باستحماف اقسا جميمة دابع دا رة مراقبة الصيرفة منها قس تحليع أداء المصارال
ومراقبة المساطر وشعبة تايي الجمانات العاارية وشعبة تانية المعلومات في المصارال
والم سسات المالية وفاا ألفجع الممارسات المولية في هةا الم ال .
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تعز ز واثاكمال البن الاحايا
لر

ت وير البنية التحتية لالتصاالت المصرفية والحصول على قنوات اتصال امنة وسريعة

والحفاا على مستويات المو وقية والتوافرية للشبكة المصرفية قا البن

بإن از اعمال ربط

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

المركزي تربط الفروف الر يسية لكافة المصارال (الحكومية

والسااة وفروف المصارال األجنبية ووزارة المالية مع مواقع البن المركزي.
انتهى البن المركزي مم تنفية مشروف  (VPN) Virtual Private Networkشبكة بااة
افترابية بمواافات وأجهزة مت ورة ومستويات حماية وتشفير تعمع كانوات ربط ر يسة
لمستسممي ا ألنظمة االلكترونية وقنوات ربط

احتياطية إلسناد شبكة االتصاالت المصرفية

العاملة بتانيات الكيبع الجو ي وليت استسمامها مم قبع المشاركيم بالشبكة في حال توقا المسار
الر يسي لشبكة الربط المصرفية .
لتالفي حاالت الفشع ال ز ي والتا لألنظمة وقواعم البيانات أنتهى البن المركزي مم ت وير البنية
التحتية لمراكز البيانات وأنظمة قواعم البيانات وت بيااتها السااة بتش يع قواعم البيانات وأنظمة
تانية المعلومات واالتصاالت ،إ يوفر المشروف منصة للنسخ االحتياطي والبرم يات .
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اهدا

اتقاصاد الكي

السياثا الماليا:
اتهدا
الهمال االول :تصحيل هيكع االنفاق العا .
الهمال الثاني :تنويع هيكع االيرادات العامة وزيادة حصيلة االيرادات غير النف ية
الهمال الثالج :معال ة الع ز الحاياي في الموازنة العامة للمولة.
الهمال الرابع :تحسيم االدارة المالية العامة.
الهمال السامر :رفع معمالت االدبار الساص.

السياثا النقد ا:
اتهدا :
الهمال االول :المحافظة على معمالت التجس بمم حمود المرتبة العشرية الواحمة.
الهمال الثاني :المحافظة على استارار سعر ارال العملة المحلية.
الهمال الثالج :تعزيز مبادئ االفصان والشفافية والمراقبة وارساء نظ الحوكمة في الا اف
المصرفي العراقي.
الهمال الرابع :تعزيز الشمول المالي.
الهمال السامر :العمع على بلق نشاط ا تماني محفز للنمو.
الهمال الساد  :تعزيز االحتياطي مم النام االجنبي.
الهمال السابع :مكافحة ااهرة غسع االموال.
الهمال الثامم :تفعيع دور البن المركزي العراقي في تعزيز التكامع النامي والمالي بما في ل
اسواق را

المال والم سسات المصرفية واالستثمارية وشركات التأميم.

الهمال التاسع :إعتماد تكنولوجيا المعلومات في ليات عمع البن المركزي العراقي.
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السياثا الاجار ا:
اتهدا :
الهمال االول :تحسيم مستوى تنافسية السلع المنت ة محليا.
الهمال الثاني :زيادة إيرادات الموازنة العامة.
الهمال الثالج :تحايق التواز في ميزا الممفوعات.
الهمال الرابع :النهو

باإلنتاي الوطني.

الهمال السامر :االرتااء بح

الصادرات السلعية.

الهمال الساد  :زيادة اإلنتاي الزراعي والصناعي.
الهمال السابع :التنسيق بيم السياسات االقتصادية الكلية في العراق.
 4األهدا

األنمائيا القطاعيا ليخطا

 : 1-4السكان والقوى العاميا

اوتً :السكان
اتهدا :
الهمال االول :للزوجيم حق االبتيار بحرية ومس ولية عمد الوالدات أو المباعمة بينهما.
الهمال الثاني :إعادة النازحيم والمه ريم طوعيا الى إماكنه االالية بنسبة  %100مم إجمالي
النازحيم.
الهمال الثالج :تحايق االستارار السكاني في الريا وفي المم االقع نموا.
ثانياً :القوى العاميا
اتهدا :
الهمال االول :بفر معمل الب الة.
الهمال الثاني :وبع إطار تس ي ي للموارد البشرية ألكثر مم  5سنوات.
الهمال الثالج :إستثمار النافةة الميموغرافية مكانيا (حس المحافظات .
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ثالراً :الحك الاشيد
اتهدا :
الهمال االول :تعزيز سيادة الاانو والحم مم انتهاكات حاوق االنسا .
الهمال الثاني :ت وير قمرات الم سسات المعنية بحاوق االنسا .
الهمال الثالج :تحسيم ت بيق الالمركزية االدارية.
الها الرابع :تحسيم درجة النزاهة والشفافية والحم مم الفساد االداري والمالي.
الهمال السامر :تحسيم اداء ال هاز االداري بشكع كفوء وفاعع.
الهمال الساد  :بما مشاركة عامة فاعلة في عملية انع الارار.
الهمال السابع :اعتماد منظومة الحوكمة االلكترونية كبميع لنمط اإلدارة الحالية.

رابعاً :تفعي دور القطاع الخا

وتطو ا بيئا األعمال واتثارمار

اتهدا :
الهمال االول :زيادة نسبة مساهمة الا اف الساص.
الهمال الثاني :تحسيم بيئة األعمال واالستثمار.
الهمال الثالج :ت وير الم سسات الص يرة والمتوس ة.
الهمال الرابع :التأسير لمشاركة حاياية للا اف الساص في عملية اعادة االعمار والتنمية  ،وتااس
األعباء والمنافع المترتبة عليها.
الهمال السامر :إعادة هيكلة الشركات العامة.
الهمال الساد  :حوكمة الا اف الساص.

خامساً :إعمار وتنميا المحافظا ما بعد اتزما
اتهدا :
الهمال االول :اعتماد نظا اداري ومالي كفوء مست ي الحتياجات التعافي ومت لبات االستارار
الم تمعي وبناء السال المستما .
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الهمال الثاني :اعادة تأهيع البنى التحتية بت ية كلية ومكانية شاملة.
الهمال الثالج :اعادة احياء االنش ة االقتصادية الا اعية واالست الل االمثع للفرص التنموية
المتاحة.
الهمال الرابع :تاوية المنعة البشرية وحمايتها مم مساطر االنتكا .

ثادثاً :تخفيف الفقا
اتهدا :
الهمال االول :دبع اعلى ومستما مم العمع للفاراء.
الهمال الثاني :تحسيم الوبع الصحي.
الهمال الثالج :تحسيم تعلي الفاراء.
الهمال الرابع :سكم مال وبيئة مست يبة للتحميات.
الهمال السامر :حماية إجتماعية فعالة للفاراء.
الهمال الساد  :تمكيم وتعزيز االدماي االجتماعي واالقتصادي والسياسي للنازحيم والعا ميم في
المناطق المحررة.

قطاع الزراعا والموارد المائيا
اتهدا :
الهمال االول :زيادة نسبة مساهمة الا اف الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي لألنش ة (ال ير
نف ية مم  %4.5اعا  2015الى  %5.2عا  .2022وتحايق نمو في الا اف الزراعي في سنة
الهمال يصع الى .%8.4
الهمال الثاني :تحايق أمم غةا ي مستما .
الهمال الثالج :تأميم ال ل السنوي على المياه لالستسمامات المستمامة في الم االت (الزراعية،
الصناعية ،البلمية وبما يحاق التواز الما ي مع امكانية بفر ال ل السنوي على المياه 500
مليو

 3سنويا.
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الهمال الرابع :العمع على توفير موارد ما ية مستمامة.
قطاع الطاقا والصناعا الاحو ييا
اوتً :قطاع النفط والغاز
اتهدا :
الهمال االول :زيادة ال اقة االنتاجية للنفط السا للواول الى ) (6.5مليو برميع يوميا.
الهمال الثاني :زيادة الامرة التصميرية للنفط السا الى ) (5.25مليو برميع يوميا.
الهمال الثالج :رفع ال اقة السزنية للنفط السا في مستودعات التصمير.
الهمال الرابع :رفع انتاي ال از ال بيعي للواول الى ) (3500مليو قم مكع قياسي يوميا.
الهمال السامر :تعزيز االحتياطات المثبتة مم ال از.
الهمال الساد  :تحايق االكتفاء الةاتي وتصمير المشتاات بزيادة طاقات التصفية للواول الى
) (900الا برميع يوميا.
الهمال السابع :تعزيز ال اقة السزنية للمنت ات النف ية لتأميم بزيم يصع الى  2267متر مكع .
الهمال الثامم :المحافظة على البيئة مم التلوف ومعال ة المشاكع البيئية الناجمة عم نشاط النفط
وال از للمنشأت الاا مة وتاليع أنبعا ات .CO2
ثانياً :قطاع الكهاباء
اتهدا :
الهمال االول :زيادة ال اقة االنتاجية في المنظومة الكهربا ية لتصع الى ) (20869ميكا واط.
الهمال الثاني :زيادة حصة الفرد مم ال اقة الكهرباء للواول الى ) (4041كيلوواط.ساعة.
الهمال الثالج :تحسيم كفاءة المنظومة الكهربا ية.
الهمال الرابع :تحسيم نوعية السممات الماممة للمستهلكيم بأانافه (منزلي ،حكومي ،اناعي،
زراعي ،ت اري .
الهمال السامر :ترشيم استهال ال اقة الكهربا ية لالستسمامات المستلفة وبفجها بمعمل %7
سنويا.
الهمال الساد  :تحسيم األ ر البيئي لنشاط الكهرباء مم بالل تسفير انبعا ات غاز ).(Co2
الهمال السابع :تعزيز دور الا اف الساص في ادارة ق اعي االنتاي وتوزيع ال اقة.
الهمال الثامم :تعزيز حوكمة ق اف وم سسات الكهرباء.
ثالراً :الصناعا الاحو ييا واتثاخااجيا (عدا النفط)
اتهدا :
الهمال االول :زيادة مساهمة الصناعات التحويلية واالستسراجية غير النف ية في الناتج المحلي
االجمالي بنسبة  % 40عم سنة االسا .
الهمال الثاني :العمع على إي اد مصادر أبرى لتمويع مشاريع الا اف العا واقتصار تمويع
الموازنة االستثمارية للمشاريع االستراتي ية فاط.
الهمال الثالج :تفعيع االستراتي يات ات الصلة بهةا الا اف وتحميثها وفق المست مات االستراتي ية
الصناعية في العراق ل اية عا  2030و ليات التنفية.
الهمال الرابع :دع الصناعات االستراتي ية المهمة وبصواا في المناطق المحررة لما تحوي مم
روات معمنية وغاز طبيعي والةي يعتبر حافز ر يسي لتش يع هةه الصناعات.
nic | www.investpromo.gov.iq
www.nici.gov.iq
Info@investpromo.gov.iq
info@nici.gov.iq

32

 33الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

الهمال السامر :تحايق تشاب ق اعي بيم ق اف الصناعات التحويلية والا اعات االبرى وادبال
الا اف الساص بمم هةا التشاب مم بالل أست الل االمكانات المتاحة للا اف الساص.
الهمال الساد  :تنشيط عمليات المسل ال يولوجي مم أجع وبع بارطة متكاملة للموارد المعمنية
للبلم مم أجع تحويلها الى فرص استثمارية.
 : 4-4قطاع النق واتتصات والخزن
اوتً :قطاع النق
نشاط الموانئ
االهماال:
الهمال االول :رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها المالحية لتصبل  23مليو طم سنويا.
الهمال الثاني :إكمال البنى االولية والمباشرة بإنشاء ميناء الفاو الكبير.
الهمال الثالج :تعزيز مشاركة الا اف الساص في تنفية وتش يع السممات المرفئية.
نشاط الناع البحري
االهماال:
الهمال االول :تعزيز دور الناقع الوطني البحري في تأميم ت ارة العراق.
الهمال الثاني :دع دور الا اف الساص في م ال الناع البحري.
نشاط النق الجوف
األهدا :
الهمال االول :تحسيم أداء وت وير دور الناقع الوطني عبر شراكة عالمية بكفاءة أقتصادية في
م ال الناع ال وي.
الهمال الثاني .دع دور الا اف الساص في م ال الناع ال وي.
نشاط نق الاكا
اتهدا :
الهمال االول :تحسيم كفاءة أداء نشاط الناع.
الهمال الثاني :ت وير دور الا اف الساص في ق اف الناع.
الهمال الثالج :تعزيز دور الناع العا ودعم عبر شراكات إدارية وتش يلية بكفاءة إقتصادية.
نشاط النق الباف ليبضائ بالشاحنا
اتهدا :
الهمال االول :تعزيز دور الا اف الساص في تنفية ب ة الناع الشامع على الممى البعيم والاري
وتفعيع المشاركة الحاياية ل مع الا اف العا .
الهمال الثاني :االنجما التفاقيات الناع المولية وتفعيع االتفاقيات السااة بمول ال وار.
نشاط السكك الحد دة
اتهدا :
الهمال االول :تحميج منظومة السك الحميمية وت ويرها ورفع طاقاتها التش يلية.
الهمال الثاني :االرتااء بمستوى تامي السممة في هةا النشاط
الهمال الثالج :تعزيز موقع العراق ال رافي كحلاة ربط بيم الشرق وال ر .
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الهمال الرابع :تعزيز دور الا اف الساص واالستثمار االجنبي.
نشاط الطا والجسور
اتهدا :
الهمال االول :زيادة اطوال شبكة ال رق البرية بكافة تفاايلها وتفرعاتها.
الهمال الثاني :بناء نظا ايانة حميج لكامع شبكة ال رق البرية.
الهمال الثالج :تنفية نظا السي رة المرورية بصورة متكاملة ودقياة.
ثانياً :قطاع اتتصات
اتهدا :
الهمال االول :رفع مساهمة ق اف االتصاالت في الناتج المحلي االجمالي.
الهمال الثاني :تلبية ال ل على السممات بأسعار ونوعيات تنافسية.
الهمال الثالج :مواكبة الت ور السريع لا اف االتصاالت والمعلوماتية.
الهمال الرابع :الواول الى ال ميع.
الهمال السامر :جعع بيئة االتصاالت منة احيا ومعلوماتيا.
ثالراً :قطاع الخزن
اتهدا :
الهمال االول :تأميم بزيم إستراتي ي مم المحاايع االساسية.
الهمال الثاني :مساهمة الا اف الساص في إدارة وايانة وتش يع السايلوات.
قطاع المبان والخدما
اتهدا
الهمال االول :ان از المشاريع السكنية قيم التنفية او المتوقفة (وبجمنها االستثمارية والتي تامر
بحوالي ) (700ألا وحمة سكنية في كافة المحافظات عما اقلي كردستا .
الهمال الثاني :تأميم ) (100ألا وحمة سكنية على ا تنفة وفاا لل رق والتانيات الحميثة المستسممة
في انشاء الوحمات السكنية مم اجع المساهمة في سم جزء مم الع ز السكني المتحاق في جميع
المحافظات وبجمنها المحافظات التي تعربت للممار جراء العمليات االرهابية والعمليات
العسكرية.
الهمال الثالج :انشاء ) (100الا وحمة سكنية مناسبة لمت لبات تأميم عودة العوا ع النازحة جراء
العمليات االرهابية والعمليات العسكرية والعشوا يات والمت اوزيم وفاا لو ياة االطار العا للس ة
الوطنية إلعادة االعمار والتنمية للمحافظات المتجررة جراء العمليات اإلرهابية والحربية لعا
.2017
الهمال الرابع :توفير  %50مم التمويع العااري مم استثمارات الااف الساص الالز لت ية الع ز
السكني بناءا على دراسات جموى اقتصادية للمشاريع معززة بتصامي مهمة وفق تانية نمةجة
معلومات المباني ).Building Information Modeling (BIM
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الصح

الماء والصا

اوتً :ميا الشا
اتهدا
الهمال االول :بما ت هيز الماء الصالل للشر وفق المواافات العالمية والواول الى حصة
استهال الفرد مم الماء الصافي بما يال النمو السكاني وبما ال ياع عم  250لتر  /يو للشسص
الواحم في ب ماد ومراكز المحافظات و 200لتر  /يو في مراكز االقجية والنواحي.
الهمال الثاني :تحسيم نوعية الماء الصالل للشر .
الهمال الثالج :تاليع الجا عات بما ال ياع عم  %10مم سنة االسا .
ثانياً :الصا
اتهدا :
الهمال االول :زيادة نسبة المسموميم الى  %97في ب ماد و  %72.66في المحافظات.
الهمال الثاني :طرن مياه معال ة الى النهر م اباة للمواافات الاياسية.
الصح

الرقافا والسياحا واتثار
اوتً :الرقافا
اتهدا :
الهمال االول :استكمال ان از مشاريع البنى التحتية المستمرة او المتوقعة.
الهمال الثاني :استنها الثاافة العراقية الراينة ونشرها في الم تمع.
الهمال الثالج :تعزيز االستثمار في النشاط الثاافي.
ثانياً :السياحا واتثار
اتهدا :
الهمال االول :رفع مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي.
الهمال الثاني :الحفاا على األرف الحجاري-التاريسي واحياء المعال األ ارية.
الهمال الثالج :تعزيز دور الا اف الساص في االستثمار السياحي.
الانميا المكانيا
اتهدا :
الهمال االول :الحم مم نا ية التنمية المكانية  ،وتاليع التفاوت التنموي بيم المحافظات.
الهمال الثاني :تعزيز البنية الريفية.
الهمال الثالج :تحسيم ترات النظا الحجري والت ميم الحجري لمراكز المم .
الهمال الرابع :تفعيع االدارة الحجرية وتنظي المم .
الهمال السامر :تكامع أنظمة الناع المستلفة (تحسيم نظا الناع بيم المحافظات وت وير الناع
الحجري .
الهمال الساد  :تعزيز الالمركزية وناع الصالحيات والمشاركة في إدارة التنمية بيم المحافظات.
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الانميا البشا ا واتجاماعيا
اوتً :الاابيا والاعيي
اتهدا :
اوال -التعلي قبع ال امعي
الهمال االول:
زيادة نس االلتحاق وكما يأتي:
زيادة نسبة االلتحاق الصافي في ريا االطفال الى  %30في سنة الهمال.
زيادة نسبة االلتحاق الصافي في المرحلة االبتما ية الى .%99
زيادة نسبة االلتحاق الصافي في المرحلة المتوس ة الى .%70
زيادة نسبة االلتحاق الصافي في االعمادية الى .%45
زيادة نسبة االلتحاق في التعلي المهني الى .%7
زيادة اسها التعلي االهلي في توفير فرص التعلي العا والعالي وبما ال ياع عم .%20
الهمال الثاني :توفير االبنية والمستلزمات الالزمة الستيعا االعماد المستهمفة مم التالمية وال لبة
بالل ممة الس ة.
الهمال الثالج :تحسيم كفاءة النظا التعليمي.
الهمال الرابع :توفير السممات والمستلزمات التربوية لسلق بيئة ممرسية جةابة.
الهمال السامر :ت وير التانيات التربوية في تحميج المناهج المراسية.
الهمال الساد  :تعزيز المور التنموي للتعلي المهني.
الهمال السابع :ت وير في استسما الحوكمة اإلدارية في الممار .
الهمال الثامم :ت وير االرشاد التربوي واالجتماعي والرعاية الصحية.
الهمال التاسع :ت وير أسالي االبتبارات والتاوي المعتممة.
الهمال العاشر :دع مشاريع محو االمية.
الهمال الحادي عشر :اعادة الحياة للم سسات التربوية التي تجررت مم االرها .
الهمال الثاني عشر :تعزيز التماس والاي االي ابية في التعلي .
ثانيا ً -الاعيي الجامع
الهمال الثالج عشر :تحسيم التصنيا المولي لل امعات العراقية.
الهمال الرابع عشر :ت وير ال ان األكاديمي لل امعات العراقية.
الهمال السامر عشر :تعزيز الشراكة مع الا اف الساص.
الهمال الساد عشر :إعادة اعمار وتأهيع ال امعات في المناطق المحررة.
ثالراً :الصحا
اتهدا :
الهمال االول :تحسيم وتحميج النظا الصحي.
الهمال الثاني :تحسيم نظا الوقاية الصحية.
الهمال الثالج :ت وير إدارة المعلومات الصحية.
الهمال الرابع :تحسيم ليات تامي السممات الصحية.
الهمال السامر :ت بيق الحوكمة اإلدارية في الا اف الصحي.
الهمال الساد  :بفر معمالت االمرا االنتاالية وغير االنتاالية.
الهمال السابع :اعادة اعمار وتأهيع الم سسات الصحية في المناطق المتجررة مم االرها .
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الهمال الثامم :تعظي الموارد المالية والنهو

بأقتصاديات الصحة.

رابعا ً :الماأة
اتهدا :
الهمال االول :تمكيم المرأة علميا ومعرفيا.
الهمال الثاني :تمكيم المرأة اقتصاديا.
الهمال الثالج :تمكيم المرأة احيا.
الهمال الرابع :تمكيم المرأة في المناطق المتجررة مم االعمال اإلرهابية.
الهمال السامر :توسيع مشاركة المرأة في الا اف الساص.
خامسا ً :الشبا
اتهدا :
الهمال االول :االلتزا بتنفية السياسات والس ط واالستراتي يات الوطنية ات الصلة بالشبا .
الهمال الثاني :توفير بيئة مم ّكنة للشبا .
ثادثاً :الانميا اتجاماعيا
اتهدا :
الهمال االول :بفر نسبة األشساص وي اإلعاقة واالحتياي الساص.
الهمال الثاني :تحسيم مستوى السممات الم سسية لتمكيم األشساص وي اإلعاقة واالحتياي
الساص.
وي االعاقة واالحتياي الساص في

الهمال الثالج :رفع الوعي والمشاركة الم تمعية بتعلي
الممار االبتما ية والثانوية.
الهمال الرابع :بفر معمل عمالة األطفال.
الهمال السامر :بفر حاالت العنا بم األطفال.
الهمال الساد  :بفر معمالت جنون اإلحماف.
الهمال السابع :بفر مستويات اإلدما على المسمرات والمسكرات والتمبيم.
الهمال الثامم :بفر نسبة الزواي المبكر لإلناف.
الهمال التاسع :تأهيع البنى التحتية وأدماي الفئات الهشة في المناطق المتجررة مم االرها .
الهمال العاشر :تحسيم جودة نوعية الحياة.
اتثاداما البيئيا
اتهدا :
الهد اتول :ضمان الاوافا واإلدارة ليميا والصا الصح
 حماية نوعية المياه وتحسينها.
 ت وير منظومة أدارة المسلفات السا لة.
 المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.
 الحم مم التلوف النف ي.

و شم :
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 مشاريع حصاد المياه.
 االستفادة الممنه ة مم المياه ال وفية.
الهمال الثاني :التصمي لتلوف الهواء وأ اره  ،ويشمع:
 حماية نوعية الهواء وتحسين .
 السي رة على التلوف النف ي.
 مشاريع الحم مم تلوف الكهرباء.
 ت وير منظومة إدارة المسلفات.
 ت وير وحمات ال اقة والبيئة.
 الحم مم التلوف اإلشعاعي.
 اإلدارة المتكاملة للمواد الس رة.
 اإلطار الم سسي والتشريعات.
الهمال الثالج :حماية النظ األيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استسمامها على نحو مستما ،
ويشمع:
 الحم مم تمهور األرابي ومكافحة التصحر.
 المحافظة على التنوف اإلحيا ي.
 ت ور استسما المواد البميلة في الزراعة واالت اه نحو الزراعة النظيفة.
الهمال الرابع :التصمي لت ير المناخ وأ اره
 حماية نوعية الهواء وتحسين .
 ت وير منظومة ادارة المسلفات.
 الحم مم التلوف االشعاعي.
 االدارة المتكاملة للمواد الس رة.
 االطار الم سسي والتشريعات.
 اجراءات التسفيا مم الت يرات المنابية والتكيا معها.

nic | www.investpromo.gov.iq
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قطاع السكان وقوة العم

 يتمتددددع العددددراق بالعميددددم مددددم الثددددروات والمددددوارد ومنهددددا المددددورد البشددددري حيددددج ا العددددراق غنددددي
بدددالمورد البشدددري فدددالم تمع الدددةي يتمتدددع بعمدددر متوسدددط اقدددع مدددم ( 20سدددنة يعدددم م تمعدددا يافعدددا
فيمدددا يعدددم الم تمدددع ا العمدددر المتوسدددط ا ا كدددا متوسدددط العمدددر يادددع بددديم ( 29-20سدددنة وإ ا بلددد
المتوسط ( 3.9سنة واكبر يعتبر م تمعا كهال .
وتشدددير التادددميرات المتاحدددة الدددى ا متوسدددط العمدددر ي عدددع الم تمدددع العراقدددي م تمعا يافعا ليصدددبل
مدددا بعدددم عدددا  2015والسدددنوات الاادمدددة م تمعدددا و عمدددر متوسدددط نتي دددة زيدددادة نسدددبة السدددكا فدددي
عمدددر الشدددبا وبالتدددالي فدددأ العدددراق غندددي بدددالمورد البشدددري علدددى نحدددو اسدددتثنا ي فالسدددكا اغلدددبه
في سم العمع مما ي عل يمل قوة بشرية ها لة .
 حدددددافظ معدددددمل النمدددددو السدددددكاني علدددددى نسدددددبة حاادددددت اسدددددتارارا عندددددم حدددددمود  %3سدددددنويا وحسددددد
االحصاءات المتاحة حتى عا .2017
 انسفجددددت نسددددبة الفئددددة العمريددددة اقددددع مددددم  15سددددنة مددددم  % 41عددددا  2009الددددى  % 40عددددا
 ، 2012فدددددي حددددديم ازدادت نسدددددبة الفئدددددة العمريدددددة  64-15سدددددنة مدددددم  % 56عدددددا  2009الدددددى
 %56.9عا  ، 2012مما يعني تزايم الاوة المافعة في االقتصاد.
 بل دددت نسدددبة فئدددة الشدددبا  24-15سدددنة (وهدددي الفئدددة المعرفدددة دوليدددا  %20عدددا  2009ارتفعدددت
الددددى  %20.2عددددا  2013ممددددا يت لدددد سياسددددات تنمويددددة هادفددددة لتحسدددديم فددددرص العمددددع والددددتعل
للشبا .
 ارتفددداف نسدددبة السدددكا فدددي المنددداطق الحجدددرية لتبلددد  %69مدددم اجمدددالي السدددكا  ،فدددي حددديم لددد
تشكع النسبة المةكورة لسكا الريا سوى  %31حس احصا ية عا . 2017
جدول رق ()13

أسقاطات السكان حسب المحافظات والبيئة لسنة 2019
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

المحافظة
نينوى
كركوا
ديالى
االنبار
بغداد
بابل
كرب ء
واسط
ص ا الدين
النجف
القادسية
المثنى
ذي قار
ميسان
البصرة
مجموع  15محافظة
محافظات اقليم كردستان
اربيل
دهوا
السليمانية
مجموع محافظات االقليم
المجموع الكلي لسكان العراق

المجموع
3828197
1639953
1680328
1818318
8340711
2119403
1250806
1415034
1637232
1510338
1325031
835797
2150338
1141966
2985073
33678525
1903608
1326562
2219194
5449364
39127889

المصدر:كاا وزارة الاخطيط  /الجهاز الماكزف لالحصاء  /المجموعا اتحصائيا
nic | www.investpromo.gov.iq
www.nici.gov.iq
Info@investpromo.gov.iq
info@nici.gov.iq

ملخص المحافظات
 محافظة بغداد (العاصمة) محافظــــة ديــــــــــــــالى -محافظة صالح الدين

onestopshop@baghdadic.gov.iq
diyalainv@gmail.com
sic@investsalahaddin.org

 -محافظـــــة كــــــــركوك

info@investkirkuk.com

 -محافظــــــة نينـــــــــوى

mosulinvestment@gmail.com

 محافظــــــة اربيــــــــــل محافظـــــة دهــــــــــوك محافظــة السليمانية -محافظـــة االنبـــــــــار

invest@anbar.iq

 -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

-

 -محافظـــة المثنـــــــى

samawa_investdiw@yahoo.com

 -محافظــة الديـــوانية

diwinvest@gmail.com

 -محافظـة ذي قــــــار

thiqarinvest@yahoo.com

 -محافظة ميســـــــــان

inv.maysan2008@yahoo.com

 -محافظة البصـــــــرة

info@investbasrah.com
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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
ايران االسالمية .وتعتبر بغداد نقطة التقـــاء مهمــــــــة
لحركـــــــة الطـرق والجـو والقطـــــارات ،وتعتـبر
بغـداد المركــز االقتصــادي واإلداري والتجـاري
والتعـليمي ومقر الحكومة في العراق.
مثلت بغداد واحدة من أهم مراكز العلم على تنوعه في
العالم وملتقى للعلماء والدارسين لعدة قرون من الزمن .ولمدينة بغداد القديمة أسماء عدة كالمدينة
المدورة والزوراء ودار السالم .ويمر في المدينة نهر دجلة ،وينصفها الى جزئين  :الكرخ (الجزء
الغربي) والرصافة (الجزء الشرقي).
تزخر بغداد بالكثير من المعالم التاريخية والحضارية  ،وأهمها المدرسة المستنصرية  ،والمساجد
اإلسالمية القديمة ،والقصور األثرية ،والمتحف الوطني الذي يضم أهم اثار حضارة وادي
الرافدين.
 المساحة 4555 :كيلومتر مربع .
 الكثافة السكانية
منننن حينننا الكثافنننة السنننكانية يبلننند عننندد سنننكان مديننننة بغنننداد منننا يقنننار ( )8.318.696ثمانينننة
ملينننون وثالثمائنننة وثمانينننة عشنننر سنننتمائة وسنننتة وتسنننعون نسنننمة ويتركنننز حنننوالي  %83منننن
سننكان العاصننمة فنني مركننز مدينننة بغننداد فنني حننين يقطننن حننوالي  % 17فنني اقضننية ونننواحي
العاصمة كون بغداد اكبر مدينة في العراق وثاني اكبر مدينة في آسيا.
مننننن خننننالا المعطيننننات أعننننالة يتضننننة من الكثافننننة السننننكانية مرتفعننننة جنننندا داخنننن الحنننندود
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البلديننننة للعاصننننمة وان هننننذة الكثافننننة السننننكانية العاليننننة بحاجننننة الننننى المزينننند مننننن المجمعننننات
السكنية وانشطة اقتصادية اخرى متنوعة.

-

المدن الرئيسية :
قضنناء الرصننافة (ناحيننة الكننرادة الشننرقية ،
ناحية بغداد الجديدة  ،ناحية فلسطين )
قضنناء االعظميننة (ناحيننة الراينندية  ،ناحيننة
الفحامة  ،ناحية الزهور)
قضاء الصدراالزلى ( ناحية الصديق االكبر
 ،ناحية الصدر االولى )
قضاء الصدر الثانية (ناحية ابنناء الرافندين ،
ناحية المنورة )
قضننناء الكنننرخ( ناحينننة المنصنننور  ،ناحينننة
المأمون )
قضاء الكاظمية (ناحية ذات السالس  ،ناحية التاجي)
قضاء المحموديـــة (ناحية اليوسفية  ،ناحية اللطيفية ،ناحية الرييد)
قضاء ابي غريب (ناحية النصر والسالم)
قضاء الطارمية ( ناحية المشاهدة  ،ناحية العبايجي)
قضاء المدائن (ناحية الجسر  ،ناحية الوحدة)

 الجسور في بغداد:
جسنننر المثننننى ،جسنننر االئمنننة ،جسنننر 14
رمضنننان ،الجسنننر الحديننندي ،جسنننر بنننا
المعظننم ،جسننر الشننهداء ،جسننر االحننرار،
جسر السنن ،،جسنر الجمهورينة ،جسنر 14
تمننوز ،جسننر الجادريننة  ،جسننر الحسنننين،
جسر الدورة.
 االنشطة الرئيسية:
تتركننز اهننم االنشننطة فنني محافظننة بغننداد فنني
المجاالت-:
تكرير الننف والصنناعات الخفيفنة والخندمات
المالينننة وتصننننيع االطعمنننة والتبننند واألثنننا
والطباعنننة والبنننناء وانتننناا المنننواد الكيميائينننة
والبالستيكية واألجهزة الكهربائية .
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لمحة عن اقتصاد المحافظة
تعتبر العاصمة بغداد مركز االنشطة الرئيسية والتجارية وتتركز فيها اهم الصناعات النفطينة
ومنهننا حق ن نف ن يننرق بغننداد الننذي يضننم اكبننر احتياطيننات ثابتننة باإلضننافة الننى العدينند مننن
الصناعات المتجددة والتقليدية ومنها صناعة الجلود والمنسوجات واالسمنت والتبد.
وبغداد ايضنا هني مركنز حينوي ورئيسني للتعنامالت المالينة والمصنرفية عبنر القطناا المنالي
والمصننرفي فيها(العننام والخننال) وكننذل ،تتركننز فيننه اهننم الجامعننات والمنندار والمعاهنند
المتخصصة والعديد من المستشفيات العامة والخاصة باالضافة الى يبكة واسنعة منن الطنرق
والمواصالت وخطوط النق الدولية منها والمحلية.

-

-

البنى التحتية:
هننناش يننبكة مننن الطننرق الرئيسننية السننريعة التنني تننرب مركننز العاصننمة بجنوبهننا ويننمالها
ويرقها وغربها واهم هذة الطرق هو الطريق الدولي الراب بنين المملكنة االردنينة الهاينمية
والعاصمة بغداد فضالً عن الطريق االستراتيجي الذي يرب تركينا والممتند منن مديننة زاخنو
في الشماا الى محافظة البصرة مرورا ً بالعاصمة بغداد .
وجود عدد من السك ،الحديدية المهمة التي ترب بين يماا العراق وجنوبه فهناش خ سنك،
حديد (بغداد – الموص ) وخ سك ،حديد (بغداد – البصرة)
وجود واحد من اهم المطارات في العراق (مطار بغداد الدولي) الذى يقع غر بغداد ويبعند
عن مركنز المديننة 16كنم فضنال عنن ينبكة منن الخطنوط البرينة التني تنرب العاصنمة بغنداد
بالخطوط الدولية كاألردن والسعودية والكويت وميران وتركيا وسوريا.

 التربية والتعليم:
لمدينننة بغننداد أربننع جامعننات حكوميننة هنني جامعننة بغننداد (تأسسننت عننام  )1957والجامعننة
المستنصننرية (تأسسننت عننام  )1963والجامعننة التكنولوجيننة (تأسسننت عننام  )1974وجامعننة
النهننرين (تأسسننت عننام  )1980والجامعننة العراقيننة ومؤسسننة المعاهنند الفنيننة (تأسسننت عننام
 )1969وفي عام  2001اصبحت هيئة التعليم التقني امنا اعنداد المعاهند الفننون الجميلنة ()6
ومعاهد المعلمين والمعلمات ( . )50وهنال ،ايضا ً عدد منن الجامعنات والكلينات الخاصنة فني
جميع أنحاء المديننة فضنال عنن وجنود أكثنر منن ( )2474مدرسنة ابتدائينة (حكنومي وأهلني)
وعدد رينا االطفناا(( )317حكنومي وأهلني) واكثنر منن  1334مدرسنة ثانوينة (حكنومي
وأهلي وديني) و( )97مدار مهنية .
الصحة:
فنننني محافظننننة بغننننداد ( )85مستشننننفى حكوميننننة وأهليننننة ( )43منهننننا حكننننومي بتخصصننننات
مختلفننننننة و ( )19مستشننننننفى عننننننام و( )4مستشننننننفيات تخصصننننننية لالطفنننننناا و( )2للننننننوالدة
واالطفننناا و( )2نسنننائية وتوليننند و( )16تخصصنننية أمنننا اعنننداد العينننادات الطبينننة الشنننعبية فقننند
بلغت ( )69أما المؤسسات الصحية االخرى فيبلد عددها (. )357
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األماكن السياحية:
يوجد في مدينة بغداد العديد من المتاحف ومن أهمها المتحنف النوطني العراقني النذي يعنر
الكنوز األثرية لحضارة بالد ما بين النهرين .والمتحف البغدادي للفننون الشنعبية وفيهنا العديند
مننن المسنناجد واألضننرحة الدينيننة ومنهننا الحضننرة الكاظميننة المقدسننة وجننامع االمننام االعظ نم
وهناش العديد من الكنائس والكاتدرائيات اما الفنادق فقد بلغت مايقنار ( )288فنندق مصننفة
حسب الدرجات .
 .1المدرسة المستنصرية :هي منن أهنم جامعنات
العالم اإلسالمي في العصر العباسي ،وقد اكتسبت
أهمية خاصة لتدريس اللغنة العربينة وعلنوم الندين
والفلنن ،والرياضننيات والطنننب والصننيدلة وكاننننت
تضم مستشفى خال لتدريب طلبتها.
ومنننننن الناحينننننة التاريخينننننة اينننننتهرت المدرسنننننة
المستنصننرية بسنناعتها المتميننزة التنني كانننت تحنندد
الوقنت فلكينا  ،فننىلى جاننب تحدينند السناعات كانننت
تعين مواضع الشمس والقمر في ك وقت.
 .2القصررر العباسرري  :احنند األبنيننة المهمننة فنني بغننداد مننن العصننر
العباسي الثاني قر با المعظم جهة النهر.
وينسنننب البننناحثون بنننناءة النننى الخليفنننة الناصنننر لننندين (-575
623هجري1225 -1179 /م).

 .3المدرسة المرجانية :تقع المدرسة المرجانية التي تعنر الينوم
بجنننامع مرجنننان  ،بمنطقنننة الشنننورجة فننني ينننارا الرينننيد  ،وقننند
سميت بهذا االسم نسنبة النى أمنين الندين مرجنان النذي ينيدها سننة
 758هجري1357/م ،أي بعد انتهاء العصنر العباسني بنحنو مائنة
عنام .وكانننت أوا عهنندها تماثن المستنصننرية مننن حيننا احتواؤهننا
على غر للدراسة وإليواء الطلبة.

 .4سررور بغررداد وابواب ر  :مننن ابننرز معننالم بغننداد
سور بغداد الذي تبلورت اسنوارة بتخطني مسنتدير
والمننداخ االربعننة ذات االنعطننا بتسننعين درجننة
إلغرا دفاعية واخت المبناني اإلدارينة والدينينة
البارزة وس المدينة ليسه للنا الوصوا لها.
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 .5عقرقررروف  :مديننننة أثرينننة هامنننة وهننني
أحنننندى المنننندن التنننني بنيننننت وفننننق مفنننناهيم
العمارة السومرية -البابلية على مسافة 30
كننم منننن مركنننز مدينننة بغنننداد النننى الشنننماا
الغربي منه .اما زمن تشييدها فيعود لبداينة
القرن الخامس عشر ق.م .بنامر منن الملن،
كوريكالزو األوا الذي سميت باسمه.
بنينننننت عقرقنننننو علنننننى مخطننننن كثينننننر
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.
من ابرز ما تراة هي زقورة المدينة مذ ترتفع لنحو  57متر عن السه المحي بها .أما قاعدتها
فكانت مربعة .
 .6المرردائن  :مننن المنندن التاريخيننة المهمننة
التي تقوم أطاللها على الضفة الشرقية ملى
الجنننو مننن مركننز بغننداد بمسننافة 30كننم،
ويرجننع تنناريي تشننييدها ملننى حنندود القننرن
الثننناني قبننن المنننيالد ومنننن ابنننرز معالمهنننا
الشاخصننة طاقهننا الشنناهق وهننو جننزء مننن
قصننر كبيننر علنننى مقربننة منننن نهننر دجلنننة
ويرجننع عهنندة ملننى منتصننف القننرن الثالننا
للميالد ويعتبر هذا الطاق من اكبر الطوق المشيدة باآلجر في العالم وأعالها  ،من طراز بنائنه
متطننور عننن أسنناليب معماريننة عراقيننة عريقننة ،ففكننرة اإليننوان جنناءت متطننورة عننن األبنيننة
العراقية القديمة مذ تعطي واجهات مداخ المندن وبعنا القصنور األينورية تسلسنال واضنحا
في تطور فكرة اإليوان.
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محافظة ديالى
نبذة تاريخية
بعقوبةةه ةةك محةةظ ديالةةه نتةةيعل
سيحه اعمدياله أب يه قدتمةه
سةييحيه تم اةي اعسةييوم

ةةم ةةل

واقةت ماةيةه عةد مااة

ةر أبةم

ةوا اعمواقةت

( مقد اع بك نانييل يه اعسالم ل أسمم ل أبةو أيت ةه
ةةةل بةةةاين اعظنةةةداظ سةةةد اععلةةةي اععبيسةةةك سةةةما
نام اعوند خةي اعدةب )

بعقوبه اعقدت

األةمته اع ك عون إعل بداته اإلعف اعخي

ميةظ بةيع ول
قبل اعميالن.

الموقع
قةةةت ديالةةةه نتةةةيعل اةةةك اع ةةةظ اع ةةةمقك ةةةر اععةةةمان ةةةيبير خ ةةةك طةةةول ()36-34
ةةةةم

() 46 - 44

بمسةةةةياه ( ) 56حةةةة
اع ةةةميلم

اسةةة

محةةةةظ اعمديالةةةةه دت ةةةةه بعقوبةةةةه اع ةةةةك قةةةةت بةةةةميل بةةةةمن ب ةةةةدان

دةةةةد ي ديالةةةةي ب ةةةةدان رةةةةالو اعةةةةدتر ةةةةر اع ةةةةمن اعسةةةة يمينيه ةةةةر
ةةةر اع ةةةون

ماو تةةةه إتةةةماظ اإلسةةةال يه ةةةر اع ةةةمن م مةةةم ةةةر خالعاةةةي

اع ةةةمن اعمييسةةةيه اعمعبةةةد اع ةةةك ةةةمب

ةةةيبير ب ةةةدان – طاةةةماظ م ب ةةةدان – حمحةةةوا اعسةةة يمينيه

ا بيل.
المساحة
ب ةةةةا سةةةةيحه ديالةةةةه نتةةةةيعل ( ) 17685حةةةة

2

مثةةةةل نسةةةةبه قةةةةدا ي  %4ةةةةر

مةةةةو

سيحه اععمان .
الكثافة السكانية
تب ا دن سكيظ اعمدياله ( )1.660.007نسمه

تقريبا وفقا لنسبة نمو السكان في العراق البالغة %2.8
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المدن الرئيسية :
 قضي بعقوبه قضي ب د قضي اعخيعص قضي اعمقدانته قضي خينقير -قضي حفم

لمحة عن اقتصاد المحافظة
تم كةةةةظ اع ةةةةيط افق اةةةةين اةةةةك اعمديالةةةةه ةةةةل اعظ ا ةةةةه بسةةةةب قمباةةةةي ةةةةر اةةةةد تر
ييسةةةيير ناةةةم نتةةةيعل ( اةةةم ييسةةةك ةةةر ن ةةةه ) ناةةةم اععلةةةي اعم ةةةي تت اعقييمةةةه ياةةةي
بيفضةةياه اعةةةل بديم ةةةك حمةةةمتر اععلةةةي اع ةةك تب ةةةا طيق اةةةي اعخظنيةةةه اعقاةةةو ( )5.5يةةةي
ةةةم كعةةة قمتبةةةي م سةةةد قظانيةةةه ةةةدعك اع ةةةك ب ةةةا طيق يامةةةي اعخظنيةةةه ( )1.25يةةةوظ
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
ا ةةةه اعظت ةةةوظ اعد ةةةه اع ةةةعيم ةةةيا ان ةةةي ع مةةةو حمةةةي ةةة ام اعمديالةةةه ب مبيةةةه
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
ما اعماينت اعمعي ل.
اعدبون

التربية والتعليم :
اةةك اعمديالةةةه و ةةةد ي عةةةه احةةةد ةةةك ي عةةه نتةةةيعل ح ي ةةةير ا يةةةه (ح يةةةه اعيم ةةةوا م ح يةةةه
بةةةةالن اعمااةةةةدتر اع ي عةةةةه) ( )844د سةةةةه اب داييةةةةه م ةةةةدن تةةةةي افطفةةةةيل 44م ةةةةدن
اعمةةةةدا ب اف دانتةةةةه اعثينوتةةةةه ( )409د سةةةةه ( )15د سةةةةه ا يةةةةه ( )2عاةةةةد ا ةةةةدان
اعمع مير عاد ا ك ق ك احد .
الصحة:
اةةةةك ديالةةةةه نتةةةةيعل  10س ةةةةفيي حكو يةةةةه ( )3س ةةةةفيي ا يةةةةه
اعاديه اعمييسيه ( )54محظ

دن اعمماحظ اعاديه اعفم يه ( )39محظ.

ةةةةدن اعمماحةةةةظ
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محافظة صالح الدين
نبذة تاريخية
محافظةةةةة صةةةةة

مةةةةة المحافظةةةةةا العر قةةةةة

الةةةةة

وجودهةةةةا ب ةةةة

ومركزهةةةةا تكر ةةةة ارتةةةة

الحضةةةةار

ق ةةةة  4000سةةةة تقر ةةةةا وقةةةة اسةةةة مر تار خهةةةةا مةةةةارا
بكافةةة العصةةةور ال ار خيةةة ال ةةة عرفهةةةا العةةةرا القةةة
وح ةةةةةة عصـــــــةةةةةةـر مةةةةةةا ق ةةةةةةـ اإلسةةةةةة  .سةةةةةةـمي
المحافظةةةة بهةةةة ا االســــــــــــــةةةةـ نسةةةة إلةةةة صةةةة
األ وب .

ال

تشةةة هر محافظةةة صةةة

الةةةة

بوجةةةود مرقةةة

اإلمةةةةامي العسةةةكر ي (ع) (علةةة الهةةةةاد

والحسةةة العسةةةكر عليهمةةةا السةةة ) فةةة سةةةامرا والمئ نةةة الملو ةةة و( الجةةةام الع اسةةة )
وقصةةةةر العاشةةةة وقصةةةةر الخ فةةةة الع اسةةةةي وجةةةةام أبةةةةو دلةةةة

ومةةةة اآلثةةةةار م ةةةة آشةةةةور

ال ار خيةةة وتقةةة فةةة الشةةةرقا علةةة نهةةةر دجلةةة وتطةةة مةةة جهةةة الشةةةما علةةة سةةةه فسةةةي
فةةة نها ةةة م ةةة الشةةةرقا الحاليةةة وسةةةور تكر ةةة ود ةةةر الراه ةةةا والع ةةة مةةة الك ةةةا
الواقعةةة علةةة جةةةان

نهةةةر دجلةةة فةةة م ةةة تكر ةةة والق ةةة الصةةةي ي وتقةةة شةةةما م ةةة

سةةةامرا الحاليةةة قةةةر قصةةةر العاشةةة  .ووجةةةود مرقةةة السةةةي محمةةة بةةة اإلمةةةا علةةة الهةةةاد
ف م

بل وهو م المعال ال ي المهم ف المحافظ .

الموقع
تقةةةة محافظةةةة صةةةة

الةةةة

فةةةة شةةةةما العاصةةةةم بغةةةة اد وت عةةةة ع هةةةةا بحةةةة ود  165كةةةة

وتحةةة ها محافظةةةا ني ةةةو وأربيةةة مةةة الشةةةما وكركةةةو والسةةةليماني مةةة الشةةةر و د ةةةال
وبغةةة اد مةةة الج ةةةو و االن ةةةار مةةة الغةةةر  .ت م ةةة محافظةةة صةةة
مهةةة كونهةةةا عقةةة مواصةةة

الةةة

بموقةةة جغرافةةة

بةةةي المحافظةةةا الشةةةمالي والج وبيةةة حيةةة

مةةةر فيهةةةا اهةةة

ةةةر قي بةةةر ي وسةةةك ح ةةة فةةة العةةةرا وال ةةة تةةةرب العاصةةةم بغةةة اد ب لةةة المحافظةةةا
و مر فيها نهر دجل بطو  250ك وتحو عل جز ك ير م بحير الثرثار.
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المساحة:
ت لغ مساح محافظ ص

25,807ك

ال

2

الكثافة السكانية
لغ ع د سكان محافظ ص

ال

بح ود ( )1.615.924نسم

المدن الرئيسية :
 قضا تكروز خورماتو

 -قضا

 قضا سامرا قضا بل قضا بيج قضا ال ور قضا الشرقا قضا ال جياالنشطططط ة الرئيسططططية ( :الثةةةةرو الحيوانيةةةة ،الزراعةةةة  ،تكر ةةةةر الةةةة

 ،العلةةةة

الحيةةةةوان ،

ص اع األدو )
البنى التحتية :
احةة الطةةر الر يسةةي المؤد ةة إلةة شةةما العةةرا

مةةر ع ةةر محافظةة صةة

الةة

وه ةةا

ةةر تةةرب بي هةةا وبةةي محافظةة كركةةو شةةرقا وح ثةة والقةةا غربةةا كمةةا ان خةة السةةك
الح

بي بغ اد والموص

مر م خ

م

تكر

.

التربية والتعليم :
فةةة محافظةةة صةةة
اب ا يةةة وعةةة د ر ةةةا
معلمي والع

الةةة

جامعةةة واحةةة ( جامعةةة تكر ةةة ) وأكثةةةر مةةة  1199م رسةةة

اال ةةةا  42وأكثةةةر مةةة  527م رسةةة ثانو ةةة و 11معهةةة إعةةة اد

م المعاه والم ارس المه ي .
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الصحة
توج ف محافظ ص

ال

( )12مس ش

والمراكز الط ي ( )98مركز.

األماكن السياحية
مدينطططة سطططامرا  :تم ةةة أ ةةة

سةةةامرا علةةة الجانةةة الشةةةرق ل هةةةر دجلةةة الم ةةة اد خمسةةة

وث ثةةةةي كةةةة .اب ةةةة ا مةةةة سةةةةامرا والةةةة الج ةةةةو  :الجةةةةام الك يةةةةر والملو ةةةة  ،وقصةةةةر
العاش .
والةةة شةةةما الملو ةةة بيةةة الخلي ةةة وسةةةاح ال روسةةةي وجةةةام أبةةة دلةةة
الرصاص .

والم وكليةةة ونهةةةر
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محافظة كركوك
نبذة تاريخية
كركوووودينة عروووووندرعةووووونلى ععووووون ةوووو ند وووو ن وووو ن
250نكووشناووعغدن وو ت ن راوولنكووعنتعلوو نكة وووند وو ن
ووو نةووو لرنعةنزر وووونملتعوووغنل ووووشنتعةوووغك نت دتى وووون
وووا ن زووو نمتكووورللنلب ووورينت ووو ت نت

ووو ارنل

وووون

لس سوو ون زووغدنيعوويرع نلع وود ن ووغرعكنة عرووونكركوودين
إ ي ن1600نسرونق0م .ن
ل شت رنة عرونكركدين ع غ ع غنتعثرعونياثن ن
عد ووو نكا وووغنى وووونكركووودينت توووعن اتوووديند ووو نت عووو ترتألنلت عسوووغ نل ةغعوووغن وووز
لتآلثوووغرنت توووعن ووود نإ ووو نةت ووو نت

نتع راوووون

ووورنت توووغرعمعنتآل ووو نت غ وووثنىزووو نت عوووا ن ووو تن غإلضوووغكون

إ نةدى غنت ج رتكعنلت تجغرة.
ن
الموقع
ة نةاغكظو نكركدي نكع نةرتةو ن رتكاو نة عون غ ج ء نت فغل ن ا ناعغد نت رتق نللستهن
ل ااطنن غنةاغكظغألنت س اعغباونلتر ا نلنباردينلنل حنت ع نلن عغ ن.
المساحة
ز غ نةسغيو نةاغكظو نكركدي ن9679كش 2نل ع نبسزو نةة تر غ ن %2,2نة نةجعدع نةسغيون
ت رتق .ن
الكثافة السكانية
عز غند نسكغننت عاغكظونةغعةغر ن()1.629.625نبسعو
المدن الرئيسية
-

ىوغءنكركدين(بغياون غعجع،نبغياونز تدبكد رة،نبغياونت ع تة ،نبغياون غمةنخدرةغ د،ن
بغياونادتن،نبغياون ا ن،نبغياونىرطن رجار ن
ىوغءنت ادعجون(بغياونت زغسع،نبغياونت رعغض،نبغياونت ت ) ن
ىوغءن تىدقن(بغياونت راغ ) ن
ىوغءن سن(بغياونسركرتن) ن
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االنشطة الرئيسية
تستمرتجنت رفطنت مغم
 تالسعرلن ن
 ت رتدو ن

لمحة عن اقتصاد المحافظة


تعاوووو نةاغكظووووونكركوووودين كدب ووووغنمراووووون عدتر ووووغنت ع باووووونكووووو ندوووو نةدتر ووووغن
ت تزا اوووونكوووغ رفطنعشوووك نت عاووودرنتعسغسوووعن رشوووغطغ غنتالىت وووغ عوننإعنعد ووو نكا وووغنتكزووورن
يةوووو نبفتووووعنكووووعنت وووورتقنلعةوووو رنتإلبتووووغجنت اوووودةعنةوووو ننت وووورفطننت مووووغمن اوووو ل ن650ن
ة اووودنن رةاووو نعدةاوووغبنإ ووو ن غبوووتنع ووو نك ب وووغن تعتووو ن د ووود نت وووغمنت تزا وووعنلت كزرعووولن
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
ز -ةشووووووورلعن رةنكركووووووودين نلعووووووورلةنتالرتضوووووووعنضوووووووع نةروووووووغطلن ن(نت ووووووو س،ن
ت ادعجووووووو،نت رعووووووغض،ن ت راووووووغ ن،ن ووووووغمةن،ن تىوووووودق)نلةوووووو نت ع ةوووووو نزننعوووووورلةن
ت عشوورلعندروو نإكعووغدنتبجووغمنكغكووونةرتي ووهنةسووغيون

وو نت وو نةرتةووونت ظوواشنكووعن

ةاغكظونل حنت ع نل ة رنةسغيت غن ين(ة ادنن)ن لبش.
 ةشرلعنت اد و نعرلةنةسغيون ة رن ين()150000ن لبش ن نننن عد وووو نكووووعنكركووووديندوووو ةنة ووووغ رنةوووو نت عاووووغخنت رئاسوووواونت تووووعن تعوووو ند ا ووووغن
ت عاغكظونكعنت رتدونلت

رغدونلة ن خنت ع غ ر -

نننزن-نب وورنت وو ت نتعسووف نت و ةنعتفوورعنةرووهنخعسووونتب وورنلوو ارةنكووعنبغياووونت وو ت ن
ضع نىوغءنت ادعجون .ن
نن ن-ن وو ءنةوو نب وورن

ووونكووعنةرتةووونت وو ت ن روود نت ادعجووون ووغ ةر نةوو نة عرووون

تش .ن
ننجن-نب رنت مغلون(ةدسعع)نلعةغمنيغ اغنس ن ترظاشنت عجرينت عغئ ن .ن
ننن ن-نتآل غرنتالر دتمعونلت ستااون .ن
ي-نت ادننلت ك غرع ن
ل-نت د عغننت تعن ةنب رنت ظاشن/نطدمن،نمماتدن،ن غمة،ن غةن تىدق ن
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البنى التحتية
عتغمنت عاغكظون د د نطرقنرئاساونة عو ن ر ت غنة نت عاغكظغألنت عجغلرةنل ة نكعنت ترعلن
ت رئاسعنت ةنعر طنت غلعون شعغدنت رتقن .ن
إنن ةدىوووو نت عاغكظووووونتإلسووووترت اجعنت وووورت طن ووووا نت شووووعغدنلت دسووووطن وووو نةوووو نت ع عرووووونةركوووو ن
تةغط نت ترقنلت سك نت ا ع عونت تعن ر طنةغن ار غنلت غلعون ت  .ن
التربية والتعليم
د ووو نكوووعنةاغكظوووونكركووودين غة وووونلتيووو ةن وووعن غة وووونكركووودينلزك ووورنةووو ن1121نة رسوووون
ت ت تئاوووونلدووو نرعوووغضنتالطفوووغدن77نلزك ووورنةووو ن461نة رسوووونثغبدعوووونلت عووو نةووو نت ع غ ووو ن
لت ع ترلنت ع راو .ن
الصحة
كا غنن()9نةستشفاغألنل()114نةرك نلاعندغم .ن
األماكن السياحية
قلعةةةةة كركةةةةوك ن ووووعنإيوووو ينزىوووو منتآلثووووغرنت عد وووود ةنكووووعنت عاغكظووووونلعز ووووغنتر فغد ووووغن140نمن
لاوووك غن اوووودةنلكا وووغنةدتىووو نتثرعوووونكغ كروووغئسنلكووو
د نى درنزثرعونخ دنت اكشنت عغبعن .ن

نةرىووو نت رزوووعن تباوووغدنل اتووودةنزعووووغن
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محافظة نينوى
نبذة تاريخية
مدينةةةةةوى ذنةةةةةيخىعريى ةةةةةإلي ى يةةةةة ىي ةةةةة ى ةةةةة ى
رإل ةةة ىر خةةةإمبى اةةةالىر تةةةذ هىه الاةةة ى ةةة ىر تدينةةةوى
حةةةدخىأ ةةة ىر تةةةدلىر لإليخذةةةوىــــــــــــةةةـ ىر اةةة ر ى
كي هةةةإىتإ ةةةةى إ ةةةتوى إلما رطيليةةةوىرألشةةةيليوى
ـةةةةةةةة ىأهجى يسةةةةةةةةاهإىهـذهةةةةةةةةإى أسسةةةةةةةةةىأه ةةةةةةةة ى
ر تــــةةةةةةةةةةةةـكلاإيىه اـــــــــةةةةةةةةةةةةـدى ــــــــــــةةةةةةةةةةةةـ ى
ر تحإـظةةةوىهم ت ةةةإىر تي ةةةالى ةةةإ ىرتاةةة ىمةةةدلى
ر ا ر ىبادىر اإ توىبغدرهىمنىحذثىمسإحلهإ .ى
الموقع :
ق ىمحإـظوى ذنيخىـ ىر ج ءىر شتإ ىر غ ب ىمنىر ا ر ىه اادى نىبغدرهى(402ىت )ى،ى ى
المساحة :
الغىمسإحوىمحإـظوى ذنيخى(36515ت  )2ى
الكثافة السكانية
يالغى دهىسكإلىر تحإـظوىمإيقإلبى()3.793.982ى ستوى.
المدن الرئيسية
 ضةةةةةإءىر تي ةةةةةالى( إحذةةةةةوىباشةةةةةذقو،ى إحذةةةةةوىر شةةةةةةيلي،ى إحذةةةةةةوىحتةةةةةةإ ىر الذةةةةةةال،ى إحذةةةةةةوى
ر قذإلي،ى إحذوىر تحلاذو) ى
 ضةةةةةإءىر حتدر ذةةةةةوى( إحذةةةةةوى تةةةةة هه،ى إحذةةةةةوىب طلو) ى
 ضإءى لكذ ى( إحذوىهر هى ،إحذوىر قيش) ضةةةةةةإءىسةةةةةةنجإلى( إحذةةةةةةوىر شةةةةةةتإ ،ى إحذةةةةةةوىر قذ هرل) ى
 ضةةةإءى لا ( إحذةةةوىرمةةةإلى،ى إحذةةةوىلبذاةةةو،ىإحذوىر اذإضذو) ى
 ضإءىر شذخإل( إحذوىرينكإل) ضإءىر حض (ى إحذوىر لال) ضإءىر ااإجى( إحذوىر قحطإ ذو) ى -ضإءىمختيل( إحذوىر كيي )

منارة الحدباء
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االنشطة الرئيسية
ر لر وىهر ن طىهرإلس لةىهر تنسي إيىهر سك ىهمنلجإيىرأل اإلىهرالستنة ى
البنى التحتية
ر تي ةةالىه ت ةةالىم تةة ى قةةإط ىر طةة ىـةة ىشةةتإ ىر اةة ر ىحذةةثىيللقةة ىـذهةةإىر ط يةة ىر ةة ذبى
ر تةةإلىمةةنىبغةةدرهى ة ى تذةةإىتتةةإىيت ة ىـذهةةإى ةةطىر سةةكهىر حديةةدىهـذهةةإىريضةةإىمطةةإلىهه ة ىه ةةدهى
منىر جسيلىر تشذديى ل ى ه ىه لوىر ل ى بطى إ ا ىر تدينوىرأليس ىهرأليتنى .ى
التربية والتعليم
ي ةةدىـةةة ىمحإـظةةةوى ذنةةيخى إماةةةوىهرحةةةديى ةة ى إماةةةوىر تي ةةةالىهرت ةة ىمةةةنى()1802ىمدلسةةةوى
ربلدر ذةةةةوىه ةةةةدهىليةةةةإ ىرالط ةةةةإ ى()114ىهأت ةةةة ىمةةةةنى()647ىمدلسةةةةوى إ ييةةةةوىه()10ىماإ ةةةةدى
لتالتذنىه()43ىمكلاوى إموىهر اديدىمنىر تاإ دىهر تدرلسىر تهنذو .ى
الصحة
ي دىـ ىمحإـظوى ذنيخىى()18ىمسلش ىه()156ىم ت ى ح ى إ  .ى
االماكن السياحية
يي ةةةدىر ك ذةةة ىمةةةنىرألمةةةإتنىر سةةةذإحذوىـةةة ى ذنةةةيخىهمةةةنىماإ تهةةةإى ةةةإم ىر ناةةة ىيةةةي بىه ةةةإم ى
ر خضةةةة ىهمنةةةةإليىر حةةةةدبإءىهر نتةةةة ههىه لاةةةةوىبإشةةةةطإبذإىتتةةةةإىه شةةةةله ىبي ةةةةيهىمدينةةةةوىر غإبةةةةإيى
ر سةةةذإحذوىهسةةةدىر تي ةةةالىـضةةة عى ةةةنىه ةةةيهىر اديةةةدىمةةةنىرمةةةإتنىر ااةةةإهيىهرالضةةة حوىر دينذةةةوى
ادهىمنىرأل اذإءىهر اإلى .ى
سدددد الموصددد :ىهيقةةة ى لةةة ى هةةة ىه لةةةوى
شةةتإ ىمدينةةوىر تي ةةالىبحةةير ى60ىتةة ى
ه ةةةةةةةةةةةةةةدى ةةةةةةةةةةةةةة ىر جةةةةةةةةةةةةةةإر ى ةةةةةةةةةةةةةةإ ى
1986هيالةةةةغ طي ةةةةةهىحةةةةير ى75ىتةةةةة ىى
مةةةةةةنىمي ةةةةةة ىر سةةةةةةدىىه غإيةةةةةةوىر حةةةةةةدههى
ر ا ر ذةةةةةةةةةةةةوىر ل تذةةةةةةةةةةةةوى.ىهمسةةةةةةةةةةةةإحوى
بحذ ةةه حةةير ى220ىتةة 2ىه ةةدىر شةةأيى
نةةةةد ىمدينةةةةوىسةةةةذإحذوى ضةةةة ى ةةةةدهىمةةةةنى
ر ت رـ ىهر شق ىر سذإحذو .
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محافظة اربيل
نبذة تاريخية
ييييييي
أربيلللللللل أو اربلللللللل وهييييييي قليييييييي
كردسييييالع اق ييييرا  .وهيييي ادييييم يييي يييي
ح ييا اقر يير ليي اق ييرا د يي دغيي اد واق صيير
ييي دغييي اد حيييواق
واق ويييي  .وت ييي قييي
 360ك ييييو ار وتدييييم يييي اق وييييي قيييي
اقغيييرن ييي ا د ييي وت ييي ق يييل حيييواق 80
يي اقسيي لة حييواق
ك ييو ار وت يي قيي
 112ك و ار.
المساحة
يييل اةاديييلق
ت يييس سيييلحا ل ( )13165كييي رديييم وتديييم اق للسييي اييي اقسييي ون يا
ييي اقر
اق ييير اق اوسييين واق يييل اقصييي راور تا يييي ديييلق رود اق ييي واة يييل
يييي ق يييير اق صييييو وقروة ييييل ركيييييا
وت يييي ا د يييي يييي اق يييي ع يا األه يييي اقال
وحضيييل ل يييؤ را لييي كردسيييالع اق يييرا و يييود أيييي تسييي ا ل قييي اشسييي ادييييو ر ق
ل ا د .
(أ د واو) أر أ د آق وه كالد ق اق لد اديو اق

دييي
ودييي
دلل ييييل
ييي

الكثافة السكانية
س ق د سرلع

للس أ د ( )1.896.753ةس

المدن الرئيسية
تاأقف
-

للس ا د

ق اض

ئس ه

ضلء ا د (ةلح د رك  ،ةلح ق رلو  ،ةلح ي ل ك)
ضلء د صالو (ةلح دا تو ،ةلح ويا  ،ةلح زكل ر ،ةلح كس ياع)
ضلء سو اع (ةلح خ لع ،ةلح د لةل ،ةلح س كلع)
ضيييلء ييييدالو (ةلح ييي ييييالن اقييي  ،ةلح ييي حر ييير ،ةلح ييي ه يييراع ،ةلح ييي دلسييير ،
ةلح دلق سلع)
ضلء جو لع (ةلح حلج ق راع  ،ةلت س الع  ،ةلح كالق  ،ةلح سرر)
ضييييلء كو سيييي نا (ةلح يييي ييييا ييييا  ،ةلح يييي يييييو ا ،ةلح يييي أيييييا  ،ةلح يييي سييييرالع،
ةلح س ردكلع)
ضلء خ ل (ةلح دا يرراع ،ةلح زكل ر ،ةلح كو كوسك)
ضلء اوة وز(ةلح و ت )
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البنى التحتية
ت ا يير

ا يي كردسييالع و ركييي تنييل ر وقيي ل خيين دييرر سييارات ن

للسيي ا د يي قلييي

ييييم حيييي ود ا ييييراع و ركييييي جو ييييلع اق يييي ودر ق ا ييييلد اقانييييل ر اقيييي وق ق ييييل اع

للسيييي

ا د ييي قييي ل يييالو ييييوا ل حوق ييي تا ييي لييي ييييل ل  60وييييل ل  90وييييل ل 120م ول يييل
ا ضل طل ا د اق وق .
التربية والتعليم
ت ييييور اق للسيييي ق يييي قيييي د يييي اق يييي ا ه اشدا ائ يييي واق لةو يييي

ييييل

سيييي يييييو ل

اق لق ييي وق ييي اق ييي ييي اقنل يييل واقر يييل واق لهييي اق رو ييي دل ايييلل قييي اشه ييي
أهيييي اقنل ييييل اق رو يييي ةيييي كر
األه ييي ل ييي كر
اق لة اق رةس

ييييل جل يييي هييييوق ر اقط يييي  ،جل يييي يييييالن اقيييي

 ،أ ييييل

يييل جل ييي كردسيييالع ،ك ييي دج ييي اقنل ييي  ،ك ييي ج يييلع اقنل ييي  ،اقنل ييي
دا

ا ق ل وك

ق ا اقط .

الصحة
ت ييور اق للسييي ق يي اك ييير ييي  42سا يي
اق رو يييي اق ركي يييي ( سا يييي
سا ييي
ق

لييي ج يييم اشخاصليييل و
يييي  ،سا يييي

ا د يييي اقا

األ ييييل اق ركييييير و 270ركييييي ييييي

للس .

االماكن السياحية
قلعلللة أربيللللل تديييم ليييي وسيييين
كردسييييالع اق ييييرا
ادييييييو

ييي أ د يييي ليييي
ييييل قيييي قصيييير

ييييود تل

واقييييي حيييييواق األقيييييف األو

اق ييي الد ،د يييا أسلسيييل ألييييرا
كلةيييا ت ييي حصييي ل
اق د اقي

.

يييل ق

ييييي

دللق ييي ح يييا

ييي أ د ييي لييي ت يييك

آزادر  ،سا يييي

يييل اق سا ييي ل
زكييييل ر ،

ليييي ج ييييم اش ضيييي واق ييييواح اقالد يييي
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شالل كلي علي بك:
ديييم اق يييال دييي
ق ييي

ييي ا خ يييلع وسيييو اع

يييو  12كيييي ح يييا دييييم دييي

كييييييو ذ وةييييييواية
صييي ف ييييدالو و
د ييك يي

ج يييي

و يييييي  60كيييييي قيييييي
ييي

ييييال ك ييي ق ييي

رييلع رت ييم ودسييرق ك يير

( )130کييي قيييي

يي

ييي ا د يييي و ا ييير يييي

اق صييييييل ف اقن يييييي ليييييي ا د يييييي وق ييييييوم
ي رت م ( )800م ق

اق را

ساوى اق ر .

شالالت بيخال:
ت ا ييييييير واحييييييي

ييييييي أج ييييييي اق وا يييييييم

اقسييي لح ليييي اق ييييرا وتا ييييي د ييييالشت ل
وج يييل

اق يييلد

للرهيييل اقط

ييي ت ييي

هيييييي ال اق ييييييالش  10كيييييي قيييييي

يييييي

اوةييييييي وز قرليييييييا د يييييييل ك صييييييي ف
يالش

اور ق

ائ

و للر

.

مصيف شقالوة:
ت يييييا ر اق
و

ييييي د صيييييلئ ل ود يييييالشت ل

ا ييييل اقن يييي ح ييييا اة ييييل تدييييم ق يييي

سحج

س

.

58

59

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

محافظة دهوك
نبذة تاريخية
هيييدينة عييييي تقع يييييم ييي ي ييي ع يكتدسييي

ي

قلعييييتق ي حييييةه ينييييايقامث هيييي يقل

ييييييي

جبييي مينيييي ي عديييديقلية عييييينع يييتقي

ييي ي

و عحييييةهي هييييي يمهيييييتي يييي تينعبعييييي يسيييييةي
يقلكب يييييتيقل يييييديهيييييدينييييياي جيييييي ي

دهييييي

قليعييي اليقلحييي
ده

يي يييديقلية عيييييوليح

ينع اليس

عييييييي دي

يي

ييييي

ييوجي ي.ي

ييييييي يقلية عييييييييي لييييييي يقلع يييييييتي

قلحثيييتوقيوعيييةي

يييبح يجييي قينيييايقإلنبتقا ه يييييقريييي ه ييونييياي ييي يقلب يييييوقأل ي ع ييييي

عب ي يم ي ةيقإلسكعةهيقلي ةومديوقلتون .ي
الموقع
ييييدهييي

م يي ينح
نييييايقليح

ي ييدي ع ييي يكتدسيي

يييي ي ق يقألهي يييييي و

ي ع ييي ييييي مي يييت يقلعييتق يمع بيييتينح
يييييينييييايقلعيييي

ييييدهييي

ي

ايقل ه ي ييييييوقلث تق يييييقي يييي يقر يييي هي

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

قسييي تقم ثدي هييي ي يييت يقلعيييتق ي تك ييي يوقلعييي ل يقليييي هجدقيوكيييخلاينيييتوهي ييي ي مبييي

يقليييعت ي

قلييييي هينييييايكتكيييي

ي ليييي يمتك يييي ي ييييديتقو هيييي يقل ييييي ل ييقل ت يييييقيم ي يييي ينح

ييييييدهيييي

ي

ه حيييه يقلي ع ييييينيييايجبييي مييييي ه يقيوم يييك يقلحيييةوديقلح سييي يينييي يقلثيه ه يييييقل تك ييييي
إلدييي يي لييي يقلحيييه ميقلتحييي حييوقل ع ييييي ي قهدهييي يقل هق يييييوقل يييديم يييك يقليعد يييييقلثع ييييي
ل يح

ي .ي

الكثافة السكانية :
ب غي ةديسك ينح

ييده

ي()1.318.458يمحيي
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المدن الرئيسية
م ألفينح ييده يناي ةةيقع ييهئ ح ييهدي ي
 ع يده ي(م ييتقو قيم يين مك ا) ع يسي (م يي ) يع يتق ي(م ييدهك هقيم يي م ت ) ع ييييي يم ن يييييةوي (م يييييييستسيييييعاقيم يييييييكييييي مدين سيييييدقيم يييييييد تلييييي قيم يييييييج ن مكدقيم يي نتمد)
 ع ييي يقل يييي ي ي (م ييييييعحيييتو قيم ييييييقمييييت ،قيم ييييي ييييةهوقيم يييييي كييييتوقيم ييد ع هم قيم يي ث قيم ييكتدس ا)
 ع ي تدهشي(م ييدقهم قيم ييهو قيم ييك ا) .يالبنى التحتية
مع بيييتينح يييييدهييي ينتكييي يمثييي هوينهييي ي يييخي عيييةينييية يق يييتقه يقلي ييي يقلحيييةودوينييي ي
متك ييي ينييياي هييي يقليعييي تيقلتئ حييي يقي ييية ينييياي لييي ي%40ينيييايقليييي قديوليييةةيقليح ييييي ييي ي
س تقم ثدي توي ت يقليح يي تك  .ي
التربية والتعليم
ييدينح ييييدهيي ي ك ييتينيياي يييييج نعيي يوك يي ي ه يييي هيهيي ي(ك ييييقل هق ييييقيج نعيييي
دهييي قيوج نعيييييكتدسييي )يوقلعيييةدينيييايقليع هيييةيقل ع يييييوقإلدقه يييييو440ينةهسيييييق ةقئ ييييي
و215ينةهسيي م ييوقلعة ةيناينع هةيقليع ي ايوقليةقهسيوقليع هةيقليهع يي .ي
ي
الصحة
لييية ه ي ك يييتينييياي()19ينح يييت يدق ييي يقليح يييييو()157ينتكييي ي يييحدي يييديجي ييي يقاع ييي يي
وقلع ق ديقل عييله  .ي
ي
األماكن السياحية :
مصيف سرسنك :
ي عح ي126يك يو ب غيقهمت ي1046يمي ايسدحيقلبحتيو ع يدهجيي
ي بعةي اينة عييقلي
ل حتقهةي ي ت ي34يدهجيينئ ي ي
مصيف سوالف :
بعيييييةي ييييياينة عيييييييقلي ييييي ي ييييي () 166يكييييي ي دت يييييلينيييييب قيو بعيييييةي يييييايقلعي د ييييييي5ي
كييييي يو تمتييييي ي1150مي ييييياينحييييي ةيسيييييدحيقلبحيييييتيم ييييي ي ييييي يقلي ييييي ي ه ئييييييييييييي ا ي
هقئعييييييي ة يييييةةي ب يييييغيقهمت ييييي ي25ي ميو ي ييييي تي ك يييييتةيقلكهييييي صيو هيهييييي يكهيييييفيقل يييييتدي
قلبة يقلخويم ي يث هيقلث ت
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كهف جارستين
ي(كهييييفي وي ه عيييييي يييييةة)يقل قعيييي ي ييييديوقدويدهيييي
ل يييي ه ايوقلبييي

قيوقلييييخويم كيييية ي عيييي

يقلي يييي دهي

ايقليييخ ايتقهوقيقليعد يييييقمييي ي ع بيييتينييياي عيييةميقلكهييي صيقل يييدي ييي شي هييي ي

قإلمح ي ك ياب ع  .ي
وكيييي ي كيييةيقلي ه ييي ي يييأ يمييي ه هيكهيييفيج هسييي اي عييي دي لييي يقل يييتو يقل سيييد يو عيييةمي
و ئ هييي يمعييي دي لييي ينيييايعبييي ي12000يسيييعييعبييي يقليييي د.يوهعييي يمييي ي سييي ايوكيييي يوقل يييدي
متجييي ي لييي يمييي ه هيقلةوليييييقلي م يييييقلك هد ييييي إلدييي يي لييي يمييي ين ل ييي يوكهيييفيه ن ييي ي يييدي
ييييعةو يقل قععيييييجعييي

ينتكييي يقليح

يييييوقل يييديمتجييي ي يييديم ه يهييي ي لييي يتنيييايقلي ييية اي

قألكتقد .ي
ونييي ي ييي قميهعييي يقلك يييتينيييايقلكهييي صيوقر ييي هيقليعح مييييي يييديقل يييي هيوقلي قعييي يقأل يييتةي
قل ديمةمي

يعةنه  .ي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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محافظة السليمانية
نبذة تاريخية
علعععل ادععع
تقعععي اعععا العععي م الععع ا ععع اعععع
اع يععا را ةيععا ت ععي ر لععي ك سعع  .تقععي علععل
ت ععععع
رتفععععع  2895ععععع س عععععع سعععععد ا دععععع
اد يععععا ا ليعععا اعععا ايد ا عععا تعععد كليععع ت ععع
ت ععع ععع ك كعع
ال ع يا ععي اعع
ةد ع ادعع
شعع  140كيلعع عع علععل عع اا سعع ي كيلعع
عع شععي اا دععا ا ععا ا ععليي ةيا اقععي سعع كعع
علل ة اد ب اصغي اا اي ا ا.
الكثافة السكانية
ا لعععععععععع ععععععععععع سعععععععععع
( )2.212.099ة يا

د ا ععععععععععا ا ععععععععععليي ةيا

المدن الرئيسية
ت أاف د ا ا ا ليي ةيا ع ة أ ضيا رئي يا ها
 ض ء ا ليي ةيا (ة حيا د ه ج ) ض ء ه غ (ة حيا سيه سي ) ض ء ش رة ز ر (ة حيا حل ا ت زة ،ة حيا ر ) ض ء سي ص (ة حيا س ج ) ،ة حيا خ ر م ،ة حيا دي ر )
 ض ء حل ا (ة حيا سي ض ء د ا (ة حيا ك ك ،ة حيا ت ا راد) ضععع ء شعععع رد راد (ة حيععععا ج رتععععا  ،ة حيععععا سععععي تي  ،ة حيععععا سععععي ك ،ة حيععععا ز ،ة حيا ك ديل )
 ضء ت ضععع ء دلععع ر(ة حيا لععععا ز  ،ة حيعععا هيععع  ،ة حيعععا هللععع ،ة حيا ر  ،ة حيعععا ةععع هشت ،ة حيا عي ي)
 ضعععع ء ر ةيعععععا (ة حيعععععا جععععع ر رةعععععا ،ة حيعععععا حععععع جا أ  ،ة حيعععععا دي ةعععععا ،ة حيعععععاس ك )
 ،ة حيععععا خل عععع  ،ة حيععععا
 ضعععع ء كعععع (ة حيععععا سعععع ر ر ،ة حيععععا ديعععع ة ععععخ ر  ،ة حيا د )
 ض ء رد خ (ة حيا د خ شي ) ض ء كالر (ة حيا كالر  ،ة حيا دي ز ،ة حيا شيخ ط ا ض ء كف ي (ة حيا آ ة س ا  ،ة حيا س لعا  ،ة حيا ة ج م ،ة حيا ك كس) ،ة حيعععا ت يععا ،ة حيعععا أ لعع  ،ة حيعععا
 ضعع ء جي يعع م (ة حيعععا شعع رر ،ة حيعععا سععر ك س  ،ة حيا ت يا ج ر)
 -ض ء خ ةقي (ة حيا ي  ،ة حيا دي  ،ة حيا رة ت )
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البنى التحتية
تع ععع د ا عععا ا عععليي ةيا د ا عععا ح
ا ليي ةيا ا اا.

اعععا اععع ا عال ععع ت ت راعععا عععي اععع

اي ععع دععع ر

التربية والتعليم
ععئ د ئيععا ح ععل ا عع
ا علععي اععا ا ععليي ةيا عع ةا كيعع هعع اععا دقيععا عع طع اععع
عععع ا عععععا تضعععع ا ععععليي ةيا ك عععع عععع  600رسععععا د ئيععععا  310رسععععا ي ة اععععا
عععا ج ععععا ا عععليي ةيا ا عععا تأس عععت عععع س  1968تععع را د الغععع ت
ك ععع ععع  15ع ععع
اع ديععا رة ليداععا تععع ةقل عع اععل رديععع دإسعع ج عععا صعععال اعع ا عع تععع ا عع ج ععععا
ا ععععليي ةيا ا اعععع ة اععععا  1991ا ععععا تعععع را أاضعععع د اع ديععععا رة ليداععععا د رضعععع اا اععععل
ا اععععا اععععا ععععع س  2007س تعععع ا عععع ا عععععا ك ا يععععا اععععا ا ععععليي ةيا ا ععععا تععععع أ م
تقعععع س د ا عععع راس د الغععععا رة ليداععععا اعععع ا 6
ا ععععع ت ت تعلععععي ععععع ايا اععععا اععععع
ج ع ت هليا .
الصحة
ت جععع اعععا ايد ا عععا أك ععع ععع ( )50لعععفل ( )502كعععد صعععدا اعععا جييعععي ضعععيا
ا حا اق ى.
األماكن السياحية
مصيف سرجنار :
كععد د ا ععا ا ععليي ةيا ت عع
ا ععع صععيف سعع ج ر  5كعع ععع
ععع ح ت ا عععالم ا سععععا ا جععع
ايعععه كشععع ر اييععع ه اععع ا ة
اعععا هعععئ ايصعععيف ا ععع سععع ج ر ضععع اا اعععل عععع ة ر سعععي حيا
تقعععع ا ا عععع ت
ك زا هعععع ت ععععع ة سعععع ق م ا عععع
ا عععع
ده ت
اع ب
ا ي حيا ا كئاك
بحيرة دوكان :
ا عععا ا عععليي ةيا 141
تقعععي هعععئه ا ديععع ة علعععل دعععع  71كععع عععع
ععع أ ييعععت دععع اق ب ععع سععع كععع علعععل
ا عععا ك كععع
كععع عععع
ة عع اععد ب كسععف  .كجعع ر حععا ايصععد اي  ،ةلععأ د عع يععع
ععع ال سعععع صععع اا اواعععع ب كععع زا سععع عصععع ا
سعععي حي
عععع د
ا عععع اي اد جيعععع ت اغئ ئيععععا الععععع ال عععع ر اصععععغ ر
سل الد ر .
شالالت احمد آوى :
ا عععليي ةيا د اععع
اعععل أ صعععل شععع
اقعععي علعععل دعععع  75كيلععع
اعععع
عععع دععععي اععععع
را ةيععععا اع عععع ةقدععععا ادعععع
الدعععع
را ةيععععا ت عععع ز ا صععععف
حيعععع أ اي عععع اا ععععه اععععل ادعععع
عع ى سعععد
سعع عا د ا ععي رة رتف ععععه افعع م 2000عع اععع
ا دعععع اقععععي ايصععععيف اععععا سععععش سل ععععلا عععع ا عععع م العععع هقا
أه ك ك ا ي حيا اا اي ا ا.
رتف اع
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محافظة االنبار
نبذة تاريخية
تعدددحافظة اددداا من دددة افددداا ا دددقافظة ادددة ا عدددق ا
فسدددددةماكاهفقالردددددةا قفدددددةة اهت ددددد ا ددددد ا

ددددداا

غقبيددداافددداا عدددق اهت عدددحااددداا عةدددد اابغدددح ةا
100ااددد اكاهاةنددد اتعدددقباسدددح ةكابة ددد ا ددد لا دددح ي ا
س لااةما1961ك
المساحة
ت لغافسةماا ظة ااابظحهة137,723ا  2ا
الكثافة السكانية)1.796.557( :انس ا

المدن الرئيسية
ةل)

-

سضةلا قفةة ا(نةمياا ظ ةنياا،انةمياا

-

سضـةلاري ا(نةمياا غح ة ا،انةميااا يساا،انةريااري ا)

-

سضةلا فل جاا(نةمياا عةفق ا،انةمياا ص اله اا،انةمياا كقفاا،ا ا

-

سضـةلااةنا

-

سضةلامح ثاا(نةمياا ظ النياا،انةمياابقه نا) ا

-

سضةلا قط اا(نةمياا

يح،انةمياا نخيب)

-

سضةلا ةئ ا(نةمياا ع

،انةمياا ع يح )

-

سضةلا هة
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األنشطة الرئيسية
 ز ااا ظ با ا
 تقبياا ةشياا ا
 إنتةجا ت

ا

 دنةااا أل حةا ا
 دنةااا م ن ا ا
 دنةااا سيق فيك ا
 دنةااا لجةج ا
لمحة عن اقتصاد المحافظة
تتد قا د اافظة ادداا من دة اا خةفدة ا صددنةاياا تد ا كداا ددتخق ج ةابمدق افن يداا( ددن ا
فت ح)اهثقه ا غدةزا م يعد اه دنفثافثدلام دلاعدةزا(اكدةز)ا د اعدقبا من دة اه د ا دح ا
خل ااا يهاابظحهةا(ا)50افلية اسحم،3اهم دلاعدةزا( ق )دا)اهت)ديقات دح ق ا دق لا دنفثاإ د ا
هج ةافكةفاانفمياا افظة ااا من ة اهرد ابظةجداا د اا ليدة ا تك)دةباأاثدقا ت دح قاا يدة ا
خددل ااهجددحه قا مستصددةة ااهتض د ا من ددة انظ د ا53اتق لي د قاسددحمافكعددبافدداا غددةزا م يع د ا
بةإلضة ااإ ا ثقه ا عحنياا عح حةااة د رباهتضد ا من دة انظد ا53اتق ليد قاسدحمافكعدبافداا
غةزا م يع ابةإلضة ااإ د ا ثدقه ا عحنيداا عح دحةااة د رباه ف دفة اه ظح دحاه ي
ه ك ق اه فضاكاها كاهج ةا

نيد ما

ةا ةئياا ت اتت ثلا ان دقا فدق ا د ا دق ا سدة اا

(450اا د )افدداا ) د ةغا غقب د اإ د ا ن د با )ددقس ا د ا ظة اددا،ا ضددالااددااهج د ةاأ بعدداا
فسددمظة افةئيددااا يددقةار د ابظيددق ا( ظ ةنيدداا–ابظيددقةا ددحامح ثدداا–ابظيددقةا ثقثددة اهبظيددقةا
قز زة)ك ا
ها كاهج ةافكةفاا ل يةقا

ياا صة ظاا لس ا ل ا ا اأفةااااحةافاا صظق لا غقبياا

ههج ةا تقباا خص اا صة ظاا لل ااك ا

البنى التحتية
ت جحا افظة ااا من ة ا دكاامح دحاه مدحةاسةةفداافداا عةدد اابغدح ةاهتنت د ا د افنم داافندةج ا
اكةشة ا د ا دةئ اه لدغاط

دةا(522ااد )ا،اهتسدتخحمارد قا سدكاا ن دلا ضدةئ اه سدة ق ااكاا

لغااحةا ظمة ا ا من ة ا()24افظماا ن لا سة ق ااه()5افظمة ا ن لا ضةئ ك ا
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عت قاطق قا قه ا سق افااأط غا مق ا قئيسياا افظة اداا من دة اه لدغاط دها
()596اا كاه تحافاابغح ةا–ا ل جاا-ا فةة ا–اطق يلا-اا تنفااال امحهةا

ةك ا

 طق قاأ قا لغاط ها(ا219ا)اا اا قبثا ةئ ا–افنم اااكةشة ا–اسضةلا قط ااكا
 طق قامح ثاا-ا ةئ ا لغاط ها()156اا اكا ا
 طق قاا نخيبا–افنف ااقاقا(160اا ا)اال ا ظحهةاف ا
فظة ااا من ة ا ةامدحهةافد اثالثدااةهغا

لكاا عقبياا سع ة اك ا

لكداا أل ةنيداا ةشد ياا–ا د

ةا–ا

لكداا عقبيداا

سع ة ااك ا
ت جحا ي ةا()4افنة امحهة ااار  :ا
 -فنف اطق يلاف ا

لكاا أل ةنياا ةش يااك ا

 -فنف ا تنفاف ا

ةاك ا

 -فنف ا ةئ اف ا

ةاك ا

 -فنف ااقاقاف ا

لكاا عقبياا سع ة ااك ا

التربية والتعليم
ت جددحا دد افظة ادداا من ددة اجددةفعتياا(اجةفعدداا من ددة ا)اها(اجةفعدداا فل جددا)اإضددة ااإ دد اا
عةردحا ت نيددااهادحةافدداا كليددة ا ألرليدااهاليدداا إلفددةما ألااد ا ددقاا من ددة ،اهرندة افددةا ددة با
1201افح

دداا بتح ئيددااه47ا ددةاا مطفددةغااه584افح

ه عح حافاا عةرحاه ح سا

ددااثةن ددااه4افعةرددحاإاددح ةافعل ددياا

نياك ا

الصحة
لغاادحةا ست)دفية ا د افظة اداا من دة ا()15افست)دف ابةإلضدة اا د افدةا دة با()161ا
فقالادظ ااةمك ا
ا
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األماكن السياحية
بحيررررررة الثر رررررار:اإمدددددح اأج دددددلا ظيدددددق ا
مددددمنةاياا ددد ا عدددق كات)دددكل ابعدددحابندددةلا
ح ةفق لاألعق اا ق اه سيمقةاال افيةقا
يضدددددةنة ان دددددق اةجلدددددااه فدددددق كا كددددداا
د غ ي ةافاابغح ةاا قا فل جااه قفدةة ا
أهافاا ةفق لكا .ا
ا
بحيرة الحبانية :ر اا ة ةاااافدنخف

ا

ددد اإ ددد ا نددد بافددداافح نددداا قفدددةة ا
غدددقاا دددلقا3,3افليدددة افتدددقافكعدددبا
هإاددةةةا2,7افليددة افتددقافكعددباإ د ان ددقا
فدق ا د اف د ا صددي ةاه ددت ا ددتظك ا
دددد اردددد ا )ددددقهاااددددااطق ددددقا ددددحةا
قفةة اهتتصلابظيدقةا ظ ةنيداااب ظيدقةا
دددددقز زةاجن بدددددةكاادددددااطق دددددقاجدددددحهغا
هتصقبا يةقا ل ئحةااااطةساا لقابظيقةا ظ ةنيدااإ د ابظيدقةا دقز زةا تد اتتسد ا خدلقا26ا
فلية افتقافكعبكاهأن)أ اال ار قا ظيقةافح ناا يةميا.
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محافظة واسط

نبذة تاريخية
تقعععحافظة وععع اسط عععراس عععراطي عععءطااس عععء ا ععع ا ة عععةا
قعععا سةا ععع ا٧٨ا جء ععع استعععها ة عععةا ععع ا ععع ا٨٦ا جء ععع ا
يتكعععمقافقعععءطا ا عععادطاإلدطرةاطيععع .دياقأعععبا قا ععع .ات عععسأ ا
د
فا عع اسط ععرا اععمطاطو ععها ععمدا يععيافمق اععةاطيععم ا تم ععرا
طي ععءطاايااسقأععبا

ععةا ععسأ اسط ععراوقافمق اععةا تم ععرا

ععععأكاطيكم عععع اسطي.حععععءةاسيةسظة وعععع ا سأعععع اتةر أعععع ا أعععع ا م ععععاا أاععععةا كثععععءافععععكا ا٤٢٠ا)ا
فمق عععةداطاء عععاة د،اسفعععكا ساعععةاطآلاعععةراطيشةخحععع اافا ععع اسط عععراطيتةر أععع اطيمطق ععع ا عععم ا عععءاا
طيسظة و ع ا ةإلفععة ا يععيا تععبافععء ل)اطيمطقععحا ععسةداق ععة ا ععارةاسفمقععحاتععبا طيمو عع )اطيمطقععحا
انة أ اطأل ءطريا

الموقع
تقععحافظة وعع اسط ععرا عع اطيجعع اطيج ععم افععكاطيس اقعع اطيم ععايافععكاطي ععءطااسفءك ععةاتسثةعع ا
فا ععع اطيكعععمداست .عععاا ١٧٢ا)اكعععهااعععكاطي ةدعععس ا دعععاطد،استظعععا ةافظة وععع اد عععةيياس دعععاطدافعععكا
طيشعععععسةد،ا سفعععععكاطيج عععععم افظة وععععع افأ عععععةقاسطيتععععع ات .عععععاا )٢٠٦اكعععععهاسفظة وععععع ا اقعععععةرا
)٢٠٤كعععه،اسطيعععياهء اعععةافظة وععع ا ة عععباسطيتععع ا حعععباا اعععةا ا٢٧٤ا)كعععه،اس م اعععةاطيدء ععع ا
فظة وععع اطيقةد عععأ اسطيتععع ات .عععاا ا)١٩٢اكعععه،استقعععحا يعععيا عععءقاةاطيظعععاسداطياسيأععع اية عععءطاافعععحا
ءطقي ا

المساحة
ت.ةغاف ة اطيسظة و ا )17.153اكه٢

الكثافة السكانية
قارااادا كةقافظة و اسط را ـا )١.٤٠١.٤٤٢ان س ي
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المدن الرئيسية
 ق ة اطيكمدا نة أ اسط ر،انة أ ا أخا ا) ق ة اطي سةنأ ا نة أ اطو ءطر) ا ق ة اطيظ ا نة أ اطيسم قأ ا،انة أ اطي.شةئء)ا ق ة ا اره نة أ ا حةق،انة أ ازر ةطأ ) ق ة اطيحم ءةا نة أ اطي أا ،انة أ اطيشظأسأ ) ا -ق ة اطي

ا نة أ اتةجاطيا ك،انة أ اطي.من )

ا
االنشطة الرئيسية
 طي رطا ا تء أ اطيسة أ ا ط ت ءطجاطي راطي ةم ا -طيس ماطيظاسد ا ا

لمحة عن اقتصاد المحافظة
تتسأععع افظة وععع اسط عععرا كمناعععةا ه أععع ا سمطرد عععةاطيس انأععع ا

ععع ااعععكافمطرد عععةاطيا.أ أععع اط ا

م ععاا أاععةاط تأععةط ان ا ع اك.أععءافتسثععبا ع ا قععباطأل ععا ا ع انة أ ع اطأل ععءطراس قععبا

ععاره)ا

سط تأعععةط افعععكاطيدعععةزاطيا.أ ععع اطيسعععءت.را كسأعععةداطو تأعععةط اطي اععع ا ةإلفعععة ا يعععياطيسعععمطدا
طألسيأعععع اطأل ة ععععأ ايةحعععع ةاةداطإلنشععععةئأ افثععععباطو ععععس ،اطيجعععع

،اطي.ععععمرلاسطياععععة ما،اكسععععةا

تستعععةزاطيسظة وععع ا عععم ءةاطورطفععع اطيحعععةيظ اية رطاععع اس نتة اعععةاطي عععةي ايس تةعععااطيسظةدعععأبا
طإل عععتءطتأجأ اكةيظ اععع ،ا سطيشععع أءاسطيعععمرةاسز عععءةاطيشعععسلاسطيقاعععكاس دععع ة افت ماععع افعععكا
طي مطكععع اك .عععةتأكاطيتسعععمراسطي مطكععع ا أععع ا سعععءاناعععءاد ةععع ا ععع ا رطفععع اطيسظة وععع افعععكا عععسةياةا
يععيا م اععةا اععمدا٣٢٧اكعععها ةإلفععة ا يععياس عععمداناععءاطيدععءط اسناعععءاطيععا أبا،ا
ناءاطيك داطيسم س اسف

سقاطيسأةهاطيجم أ يا ا

عع ااعععكا
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القطااااا الزراعاااا

ت ععععااطيسظة وعععع افععععكاطيس ععععةط اطي رطاأعععع اطيحععععةيظ اية رطاعععع

اطيسظةدععععأبا

طو تءطتأجأ افثباطيقسحاسطيش أءاسطيمرةاسطيقاكاسكميكاطيشة اي ا
الثااااروة الحيوانيااااة ت ععععااطيثععععءسةاطيظأمطنأعععع ا طداط سأعععع اك.أععععءةاي قتحععععةداطيععععمط

اسطقتحععععةدا

طيسظة وعععع است ععععة ها عععع اتععععم أءاطيسععععمطداطوسيأعععع ايةقاععععة اطيحعععع ةا استشععععتاءاطيسظة وعععع

ا ةنتععععةجا

يظمماطياسط كاس قمداطو سةلاسف ة باطي باي ا
قطاااا الكهرباااا

ت عععاافظاععع اطي أا ععع افعععكاطيسشعععةر حاطيك.أعععءةاس ععع اتستعععاااةعععياف عععة

دسنعععهاست عععهاطر عععحاس عععاطداتميأا ععع ا اةقععع افقعععاطر ةا٣٣٠افأدعععةاسططاايكعععباسط

عععاةاف اعععةا،ا

ا٦5٠ا

ععع

ا

اكاس اتأكاطفة أتأكا .ةغاطنتةجاكباف اسةا٦١٠افأدةاسططي ا
البنى التحتية
الكهربا

ت عععععاافظاععععع اطي أا ععععع افعععععكاطيسشعععععةر حا
طيكاء ةئأعععع اطيك.أععععءةا عععع اطيعععع .دا أعععع ا
تستعععععععاااةعععععععياف عععععععة ا٦5٠ادسنسعععععععة،ا
ست ععععها عععع اس ععععاطداتميأا عععع ا ر ععععةا
ف اعععةا اةقععع ا٣٣٠افأدعععةسططايكعععباس عععاةا
سس ععععاتأكاطفععععة أتأكا .ةععععغاطنتععععةجاكععععبا
ف اسةا٦١٠فأدةسططي ا

التربية والتعليم
تم عععاا ععع افظة وععع اسط عععرا ةف ععع اسط عععاةاس )٣اكةأعععةداط ةأععع ا كةأععع اطيكعععمداطيجةف ععع اسكةأععع ا
طوفععععةماطيكععععةةهاطو ةأعععع اسكةأعععع اطيمط ععععا اطو ةأعععع )اساععععادافععععكاطيس ة ععععااطيتق أعععع اس )٧5٤ا
فار اط تاطئأ اس )٢٢٢افار ااةنم اساادافكاطيساطرساطيسا أ اسطيس ة ااطيتق أ ي
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الصحة
تظتععععم اطيسظة وعععع ااةععععيا )١٠اف تشعععع أةدا ععععأكا كمفأعععع اس ةأعععع اس )٤٧افؤ

عععع ادععععظأ ا

س )٣٣ااأةدةاط.أ اس .أ ي ا
الطرق والمواصالت
تم عععععاا ععععع افظة وععععع اسط عععععرا ععععع.ك اطعععععءاارئأ عععععأ اتعععععء راطيسظة وععععع ا ةي ةدعععععس ا دعععععاطدا
س ةيسظة وعععةداطألخعععء ا

اقعععةرا،اافأ عععةقا،اا ة عععب)ا ةإلفعععة ا يعععياطء ععع ارئأ ععع ا عععء را

طيسظة و ا ةيظاسداطإل ءطنأ ااكاطء اف ما ارةاطيظاسد ي ا

األماكن السياحية
تستةعععكاطيسظة وععع اطي ا عععاافعععكاطيس عععةط اطألاء ععع اسطيتةر أععع ا
تتمز ااةيااسمماطيسظة و ي ا

مدينااااة واسااااط التاريخيااااة -اتقععععحاطيسا عععع ا ععععم ا ععععءاا
سط عععراسطقاتعععةر خا نشعععةئاةا عععمدا يعععيااعععةما٨٣ا جء ععع ا
سفععععكا اةر ععععةاطيشةخحعععع ا يععععيا مف ععععةا ععععمطا مط عععع اطيسا عععع ا
طيتعععع ا تقععععاا یناععععةا قة ععععةاطيسار عععع اطيتءط أعععع ا عععع افا عععع ا
سط ري ا

مرقاااد الصاااحاب الجليااا ساااعيد ابااان الجبيااار -ا قعععحافءقعععاا
طيحعععظة اطيجةأعععبا ععع أاا عععكا .أعععءا ععع اق عععة اطيظععع انظعععما
٤٠اكعععها عععم اطيكعععمداس عععمافعععكا دعععظة اطإلفعععةمااةععع ا
اةأعععع اطي عععع م)است.ةععععغاطيس ععععة اطيكةأعععع اية ععععء حا ةيأععععةدا
اشععع ءةاطو افتعععءافء عععحاس عععاافحعععارا عععم ايكثعععءافعععكا
طي سطرا ةوفة اطيياطقةف اطيساء ةنةداطود أ اسطيش ء ي ا

ععع ااعععكاطيسععع طرطداطيا أععع اطيتععع ا
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مرقاااد االماااا تاااا الااادين -ا قعععحافءقعععااطي عععأاا تعععةجاطيعععا ك)ااةأععع اطي ععع ما ععع انة أععع اتعععةجاطيعععا كا
ععسةدافظة وعع اسط ععر)ااةععيا ععاا١٠٠اكععهااععكافءكعع اطيسظة وعع اس ععاافحععارا ععم ايكثأععءا
فكاطي سطرافسةا شراطيظءك اطي أة أ ي ا
مقاااا االماااا المهاااد عليااا الساااال -ا قعععحاطيسقعععةمااةعععياطياء ععع ا عععأكاطي سةنأععع اسا طيكعععمدا)ا،ا
 .ععععاااععععكاطي سةنأعععع انظععععما )١5اكأةععععمافتععععءطد،اساععععكافا عععع اطيكععععمدانظععععما )٢٢اكأةععععمافتععععءطدا
س سرهاطي ا اافكاطي سطرا اطيس ة .ةداطيا أ ي ا
المتنبااا -ا قعععحافعععء حاطيست .ععع ا ععع اق عععة اطي سةنأععع ا ععع افظعععة اسط عععرااس قعععةما أععع افاء عععةقا
طيست .عع اطيشععع ء ا عع اكعععبااععةماس ظ عععمراطي ا ععاافعععكاطألد ععة اسطي قعععةداطي ععءطقأأكاسطي عععء افسعععةا
شراطيظءك اطي أة أ ا اطيس اق ي ا
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محافظة بابل
نبذة تاريخية
عرفت قديما محافظة بابل بأنها عاصمة الباابييي أياا حكا
حمورابي حيث كان البابييون يحكمون أقالي مابي النهري
وحكمااات ةااابلة الباااابييي األولااا تحااات حكااا حماااورابي
( )1750-1792قباال الماايب فااي ماظ ا مااياااا مااابي
النهري .
وتاتبااار اااحا المحافظاااة مااا المنااااي الر ي اااية لإلنتاااا
الزراعااي والينياااة باااالمواقخ التاري ياااة األثرياااة ومركز اااا
الحيااة وتتمتااخ المحافظااة بمساااا اةااتدمارية متاااد منهااا
ال ياحة الدينية واألثرية والداافية والدرو الحيوانية والزراعة.
المساحة
تبيغ م احة محافظة بابل ( ) 5,258ك
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الكثافة السكانية
يبيغ عد ةكان المحافظة ( )2.093.416ن مة

المدن الرئيسة
 قضاء الحية (ناحية الكفل  ،ناحية ابي غرق) قضااااء المحاويااال (ناحياااة المعاااروح  ،ناحياااة ااماااا ،ناحية النيل )
 قضاء الهاشمية (ناحية الااة  ،ناحية المدحتياة  ،ناحياةالعوميي  ،ناحية الطيياة)
 قضااااء الم اااي (ناحياااة ةاااد الهندياااة ،ناحياااة ااارالص ر ،ناحية ااةكندرية )
االنشطة الرئيسية
 الصناعة المن و ا تربية الماشية الحبوب التمور -ال ياحة

اسد بابل

مسلة حمورابي

الخارطة االستثمارية في العراق 2021-2020

لمحة عن اقتصاد المحافظة
تاتبااار الزراعاااة مااا أ ااا األنعاااطة الر ي اااية فاااي المحافظاااة حياااث تعاااكل م ااااحة اارا اااي
الصاااالحة ليزراعاااة  %70مااا الم ااااحة الكيياااة وتعاااكل كمياااة الميااااا الواصاااية لهاااا % 15
مااا ميااااا نهااار الفااارا  ،كاااحلا فاااان نالاااا أنعاااطة أخااار لمسااااا صاااناعية منهاااا العاااركة
الااماااة لصاااناعة ال ااايارا والماااادا فاااي اإلةاااكندرية التاااي تنااات

ياكااال الحاااافب وتسماااخ

المركبااااا و نااااا الاديااااد ماااا العااااركا الااميااااة باإل ااااافة إلاااا (ماماااال ن ااااي الحيااااة –
شاااااركة الفااااارا الااماااااة – مامااااال النعاااااا والدك اااااتري – مامااااال اةااااامنت ال اااااد – مامااااال
المحاق النبيح ) .
البنى التحتية
المحافظااة تاااخ مباشاار إلاا السنااوب ماا بياادا وبالتااالي فهااي مرتبطااة باااد ياارق متو هااة
نحااااو الااصاااامة ومناااااي أخاااار ماااا الاااااراق و نااااا ياااارق مباشاااار ياااارب مدينااااة الحيااااة
بمحافظاااا كااارببء والنسااان والديوانياااة و واةااا وي تااارق المحافظاااة خااا المااارور ال اااريخ
بصر – بيدا .
التربية والتعليم
فاااي محافظاااة بابااال ااااماتي

امااااة بابااال و امااااة الااةااا ال ضاااراء إ اااافة إلااا الكيياااة

التانياااة والماهاااد الفناااي والادياااد مااا السامااااا األ يياااة وأكدااار مااا  881مدرةاااة ابتدا ياااة
وعااااد رياااااا

اايفااااا

 46وأكدااااار مااااا  383مدرةااااة ثانوياااااة وخم ااااة ماا اااااد إعااااادا

مايمي والاديد م الماا د المهنية .
الصحة
في محافظة بابل  19م تعفيا والمراكز الصحية ما ياارب ( )111مركز
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االماكن السياحية
اثاااار بابااال :تااااخ عيااا بااااد 5كااا شاااما مديناااة الحياااة
وغاااااد أشاااااهر مديناااااة فاااااي الااااااال الاااااادي والحاااااديث
وأصااابحت أعسوباااة الااااال الاااادي واةااايما بااااد اكبااار
ات ااااح لهاااا عيااا ياااد المياااا الباااابيي المعاااهور نباااو خاااح
نصااااااار( 562-605ق ) .حتااااااا صاااااااار عن ااااااا وان
حضااااار وا ر الرافاااادي

مياهااااا ،ت اااام بااااب باباااال

(بابيونيا ) ،كانت أةوار ا و نا نها الماياة تاتبر م عسا
الباااار

تاااااخ مدينااااة الباااار

الدنيا ال بخ.

إلاااا السنااااوب ماااا الحيااااة بز اااااء  15كاااا  ،وبر هااااا الماااادر

عبمااة شااا اة فااي الطريااا مااابي الحيااة والكفاال واةااامها الحااالي (الباار ) تحرياان ألةااامها
الباااابيي الاااادي ابورةاااياا و اااي صاااحيفة ةاااومرية مانا اااا اةاااين البحااارا أو قااارن البحااارا
كونهاااا كاناااات تاااااخ عياااا حافااااة غاااادير أو
بحير .
اثااار كااي

تاااخ ااحا اآلثااار عي ا م ااافة

13كااا مااا مديناااة الحياااة و6كااا شااارق
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
يعوووووريخ ووووونةي خ

ي ووووو خإ وووووهخ عبووووو خ ووووون

ويوووبعخ عوووحخ ووون

،خ

خإنخك ووو خكوووب ي خيع ووو خ

(قوووب خ إل ووو )خوهووو خك ووو خأصووو بنخمووو خ ن ووو خ
ق ي ووو خ،خوق ووو خإنبووونخم حر ووو خمووو خك ووو خ(كووورةخ
ن وووو )خ عب وووو خ ع ووووهخمة رروووو خقووووبعخ ن وووو خ
ق ي وووو ،خوهوووو خا ضخ ةوخةنوووورحخنق وووو خ حوووو خ
بووونخ يووون

خ ك فووو خويييووويق بنخمووون خ فووويب ض،خ

و هووويعخمعووون عخم ي ووو خكب ووويي خ ق وووي خمبقوووي خ
إلمووووون خ حيووووو خر ووووو خ يوووووي خومبقووووو خ ن ووووو خ
ع ووونلخر ووو خ يوووي خويقووو خ بووونخأيضووونخ صووو خ ضن ضوووبخ ووور خ

ي ووو خوقصوووبخ ووو عرنخ

خر خ بخوم طق خكبرفخ طنةخ ألثبي  .خ
خ
الموقع
ق خمحن ظ خكب ي خ خ ةننبخ ألي خم خنببخ فب ضخوخ ح خ بنخم نطقخزة ر خمب خ
م خثيثخ بنضخض

نخم خ ةبو خ روبق خ حصورةحخ بونخو و خنبوبخ فوب ض.خ و خ و خ قو خ

ي خر هخ ع خ105خكعخإ هخ ة ر خ غب خم خ عنص
ضن وونةخومو خ ة وور خمحن ظو
وأة ض خ

ك خ عب

ةو

غ ي،خويح هنخم خ ر نلخمحن ظو خ

ومو خ رووباخمحن ظو خ ن و خومو خ غووب خ نييو خ روون خ

يعريي ،خو ق خ

ي خر هخن خطورلخ44خية و خونو خروبوخ33خ

ية  .خ
المساحة:خ غ مين خمحن ظ خكب ي خنحرخ5034خكع2خ .خ

الكثافةةةةة السةةةةكانية :ي ووووغخروووو يخ ووووكننخمحن ظوووو خكووووب ي خموووونخيقوووونة خ()1.241.237خ
ني .
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المدن الرئيسية :
 قضن خكب ي خ(نن قضن خر خ بخ خقضن خ ب ي خ(ننخ ب ضخ)

خ حي

خ،خنن

خ حب)

خ ة ولخ غب ،خنن

خ

خ

األنشطة الرئيسية
 ين
 كبيبخ ف خ
 ت رة
 ح ض نضخ
 زة ر خ
 مصنن خ تع ب خ
ضريح االمام العباس (عليه السالم)

البنى التحتية :
ير خطبيقننخةئ ي ننخي ب نخ خم ي خكب ي خ طبيقخ ت خم خ ة ر خم خ غ يخي بخ
ر بخكب ي خوييت بخر بخ ة خوطبيقخآنبخي ت خغب ن ًخم خ ن خإ ه خكب ي خثعخييت بخ
ر بخ ر خ ضن نةخإ هخ ع بخ ح وييخ(خربرب)خإ هخ ك خ عب خ يعريي خو ك خ
خو رةينخ .خ
ألةين خ بن
التربية والتعليم :
خكب ي خ نمعت خ نمع خكب ي خو نمع خأه خ ت خو 532خم ة خ ت ئ خور يخ
ةينوخ ضطفنلخخ43خخو233خم ة خثننري خو5خمعنه خإلر يخ ع خو ع ي خم خ عنه خ
و ةلخ ب  .خ
الصحة:
ي غخر يخ يترف نضخ خمحن ظ خكب ي خ ق
صح  .خ

خ ر

خ()8خميترف نضخو()51خمبكزخ
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األماكن السياحية
كربالء
عت ب خم ي خكب ي خم خ ن خ عب ق خ ق ي .خ
و ي خمكنن خيي خ حكع خو ري خمبق خ ألمن خ
حي خ(ع) خ بن ،خومبق خ ن خ ع نل خر خ
يي خوم خأهع خ ألمنك خ ألثبي خ ر ريح خ خ بنخ
ه :خ
حصن األخيضر :يع خهذ خ ع ع خم خ أل خ
ألثبي خ نر خ رننص  ،خوهر خم خ عن عخ
عيكبي خ زحخ خ ع نةحخ إل يم خم خ ثخ
خض خ خ عب ا خو يب خ خ خ
تص ع خو ب
رط خ عب خو إل يم خيق خ حص خر هخ
طبيقخصحب ويخيب خ عب اخ ن عن عخ خنة  .خ

بحيرة الرزازة  :خ ق خهذه خ ح بح خر ه خ ع خ18خ
كع خم خكب ي خور ه خ طبيق خ ؤيي خإ هخ
ضن ضبخوي غخطر بنخ 60خكعخوربضبنخ30كع،خ
ع خهذه خ ح بح خ ر ع خ ة خم طق خ ن خ
هنم خيقص هن خ ب غ خ خم نة خ ته خأنر عخ
بينض خ نئ خوهر حخص خ أل نك .خ

عين تمر:خخ ق خهذه خ ي خر خ ب خ( نث )خ
ر خغب خكب ي خر ه خ ع خ(67كع) خوه خ
م طق خربيق خ ن خ ح خم خأثنة خ ضنةي ،خ
و عت ب خنن خر خ ب خ ك ب خو خ خ بض خ
غب خإا خ رتببخ غن نضخ خ خو ين خو تنزخ
ة نلخم نظبهنخو ط بخهر ئبنخ خ ص خ ب خ
و خبي خوغز ةح خم نهبن خ ع ن خ ت خ ين خ
م خر رن خط ع خ زي خر ه خ خ ي  .خو خهذهخ
خيضع خ 20خ ق خ
طق  ،خ نرأ خمة خ ن
ن خو اخومطععخخإضن خإ هخ ئقخو ع  .خ
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محافظة النجف االشرف
نبذة تاريخية
النجفففدينة نفففخية تمفففخييزةً ففففينً ففف اي

مففف ي

زد نمففففف يزةج ففففف يزم ا مففففف يي نففففف ي ففففف يز ففففف ي
العففففًاتقيزة ففففبي ففففعي اومففففخينًة عففففخي فففف تيا

ي

ن مففخي حففمطخيةلفففي ففعيالج ففخيالشففً لمخيالشففً مخي
ففففعين وففففًليزادويالحفففف ايزنفففف يالج ففففخيال ًومففففخي
عيوطًيالنجدي.ي ي
ز جفففةي م ففف ينً فففةياإلنففف اي ففف ياوففف يأوففف يط لففف ي
(ع)يز ففف يةحفففل وفيالً فففم ينففف يالففف زا ينففف ي ففففي
و ـ عيالع لم .ي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
الموقع
ففف يإحفففة ي الًط ظففف لياللففف ية فففبي ففف يز ففف يجنففف حيالعفففًاتيزة فففبي فففعيح فففخيال
ال ًومفففخيزةوعفففةي ففف يالع

فففوخي

فففًخيو فففةاديوطففف ال ي161ي فففميزةًة فففبيالًة نفففخي70ياي ففف تينحفففل

لحيالوطًيةطة ين يالشً لينط ظخي ًو ءيوط ال ي80ي م.

ي

المساحة
ةو غينح حخيالًط ظخيوطةزدي()27.845ي م .2ي
الكثافة السكانية  :و غي ةديالحك ن ()1.500.522ينحًخ
المدن الرئيسية
-

ءيالنجدي(ن حمخيالطمة خقين حمخيالشوكخ)

-

ءيالك خي(ن حمخيالعو مخيقين حمخيالطً خ)

-

ففففففف ءيالًنففففففف

لي(ين حمفففففففخيالطمفففففففًلقين حمفففففففخي

الًشت حيقين حمخيال د مخ)
ضريح االمام علي (عليه السالم)

ي
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األنشطة الرئيسية
 الحم حخي ي
 ال ا خي ي
 ةًومخيالً شمخ ي
 اللج لي ي
البنى التحتية:
 يزجفف ديطً ففيي محفف ي ًلففةينفف ينط ظففخيو ففةاديجن وفف يإلففعينط ظففخيو وفففي ففميإلففعينط ظفففخي
النجدي ً ي جةيطً ييآخًي ًو ينط ظخيالنجديوًط ظخي ًو ءي.
 ي جةي يالًط ظخينل ياإلن اي

ي(ع)يالةزل ي.

التربية والتعليمي :ي
جفففةي ففف ينط ظفففخيالنجفففديج نعفففخيزاحفففةلي(يج نعفففخيالك فففخ)يز()616ينة
يااط ففف ليي()45يز()322ينة

ففف

فففخياولةا مفففخيز فففةدي

فففخي ن فففخيزي()4ينع فففةيإ فففةادينع ًفففم يزالعة فففةينففف ي

الًع ةيزالًةا سيالً نمخ .ي
الصحة
ة جةي ينط ظخيالنجدي()13ينحلش م لي نخيز()76ينً ي ط يي ي
األماكن السياحية :
 .1مرقد اإلمام علي (ع)ي:
علوفففففًينففففف يأ فففففمين ا فففففبيالحفففففم حخيالة نمفففففخيالففففف وي
حل وفيح ال ي()40ين م نيما ًي ن .ي
ي
ي

مرقد االمام علي (عليه السالم)
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 .2خان الرحبة :ي
فففففبيخففففف نيالًحوفففففخي فففففعيطً فففففيي
الطففففففييال ففففففة ميوًنل ففففففخيننت ففففففخي
وطففففةزدي( 30ففففم)يحلففففعي فففففيإلففففعي
ً ففففخيالًحوففففخ.يزونفففف ي فففف ايالتفففف ني
و لطجًيزالجص.يي ي
ي
خان الرحبة

 .3قصر النعمان بن المنذر :ي
علوففففًي ففففًيالنعًفففف نينفففف يال فففف ياللفففف يةعفففف ديلًً كففففخيالطمففففًليال ة ًففففخيزدزلففففخي
الًن ف ليزالل ف ي فف نيل ف يش ف ني ومففًي ف يالل ف بيالعًوفف ي ف ي ففًينفف ي وفففياإل فف اي
ز ففففةيو مفففف يأ فففف ي ش خ ففففخيةحفففف ًيأحففففةاصياللفففف بيزة فففف حو يزة نففففعيالشففففعًاءي
.
و ط ل يزآ
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محافظة المثنى
نبذة تاريخية :
رررر فظرررر فأو رررر فن رررر لتفن ترررر ف

تعتبررررافظة الرررر فن

نسرررتهل فنإلنسررر فاررر ف ترررخفت فقد ررر فاتررر فو ررر
آثرر فف سررتهل

ف

فة رراق فارر فة اقرر فن سرر و فن هة رر ف

اررر فنسرررتهل فن سرررهظاقه فاررر فن هف ررر فاررر فنإل رررر ف
ن درررر ظلفابرررر فن رررر ا،فوأا رررر ف ضرررر فن فظرررر ن ف
ررر فإ ررر فن ررره ،ف ضررر ف ف

ن ع قررر فظررر ففظه صررر ف

ت رررررررر فةل رررررررهففن ق ررررررر فون ع ررررررران فون ترررررررهنن ف
ن ل ررر فاررر فن ة ررر فن
ع فظ فظ ق فن هف

ت ع ررر فة إلضررر ا فإ ررر فتطرررهففأسررر خفن رفنعررر فونلررر فن رررا فظ ررر ف
فن نط ا فنألو ف لةض ف فن سهظاق ف .ف

ف
الموقع ف
فففف تتررررافظة الرررر فن

رررر ف ررررهىفأرررراىفن عررررانبفوعلرررر فألرررران فن سرررر فن اسررررهة فوتتبرررر ق ف

ظعلرررر فأ رن صرررر فة فتر عرررر فتتررررانو فظرررر فةرررر ف ف70ف–ف220فظتررررانفقفاررررهبفسررررط فن بةرررراف،ف
وق ررررافظرررر ف

رررر فن ررررافن ررررران فوتراع تررررحفوقعرررر فن

رررر ففن رررر

فن ه رررر فإلأرررران

فف ف

ن ة صررر فن رفنع ررر فوتترررافعلررر فةعررر ف 270ررر فعررر فن ع صررر فةاررر ناف هةررر رفوتعررر فثررر ن فن بررراف
ظة الررر فةعررر فن نبررر ففظررر ف رررطفن سررر

فورن فلررر ةافصرررةانو فوظا رصررر فاضررر فن سررر و فف

وت تلرررلفن ة الررر ف ررر وانرفإانفقررر فظرررافظةررر الت فن ررر فون قهنن ررر فظررر فن ررر

فون ب رررا ف

ور فاررر ففظررر فن رررابفون لةررر فن عاة ررر فن سرررعهاق فظررر فن اررراىفو رررر نفظررر فظة الررر فن ب رررا ف
واو فن ةهق فظ فن هى .ف
المساحة
تبلررررافظسرررر

فظة الرررر فن

رررر ف ف51.740ف رررر 2فقفوت رررر ف12ف%فظرررر فظسرررر

فن عررررانبف

ا رررر فت ررررا فن ب اقرررر فن ترررر فت رررر فظ طترررر ف رررربحفصررررةانوق ف ررررهن ف47000ف رررر فظاةعرررر فظرررر ف
ظس

فن ة ال فن ت فتاط ف91ف%فظ فن س

فن ةل ف ل ة ال ف .ف

الكثافة السكانية  :قبلافع افسة فن ة ال فظ فقت فىف( )824.831نس
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المدن الرئيسية
 -اض فن س و ف ن

فن سهقاق

 اضرررر فن اظ رررر ف نن هف ررررررر ،فن
ن

رررر فن

ررررررر فن

رررر ،فن
ررررررر ،فن

رررر ف
ررررررر ف

ق

 -اض فن سل

فن

فن ب

 -اض فن دضاف ن

ق

فن فن

ق

بحيرة ساوة

ف
األنشطة الرئيسية
 ن رفنع ف
 ن

ررررررررررر ع فو صررررررررررر فن سررررررررررر

ون ط ةهبفون
 ن

فن ةهنةاقت

ع فن ستدان

 ن ت

ف

فف

فن رط فون تةاقاف ف

 تاة فن هن

فون ت

فن ة هنن

ف
لمحة عن اقتصاد المحافظة
تت رررر فن ة الرررر فةتررررهاافن ررررهنفافن طب ع رررر فون ب رررراق ف سررررت ففو صرررر فارررر فن تطرررر ف
ررررر ع ف ررررر فا ررررر فظررررر فن رررررهنافن دررررر فن ترررررهاا فوف

ن
أل
ون

ررر ففن ةلسررر فن تررر فتسرررتد فاررر فصررر ع فن سررر

ررررر فن ةلرررررر فنسرررررتدان فوإنت ررررر ف
فو رررل لفتاسرررب فظا بررر فن ةلرررهفف

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
نس
ف وارر ف

فن ت ررررفةتاة ررر فظررر فةة رررا فسررر و فوةعررر

فن انارررتف

فن ت فقد  .ف
ررل فظهناتررر فن هنسررةهفعلرر فننضررر فظهاررافن هف رر فن تررر فقد فن رر فن ترران فن عررر

ظ فنعط ف ل هاافأص

فوس ع فع

فوس

ف.ففف

ف
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البنى التحتية
 ت تلررررلفن ة الرررر فظهاعرررر ف هقرررر فارررر ف ررررهىفن عررررانبفوعلرررر فن طاقررررتفن رررر و فةرررر فظة ال فن ب ا ف–فةا ناف–فن ة وافن و .ف
-

ررررركفن سرررررةلفن ة ق قررررر ف فةاررررر ناف–فة رررررا فقفوو رررررهافظةطررررر فصررررر ن ف لتررررر لان ف
ون عاة .ف

 ظ ر فنركفةط ا ف30فأ فةاظ فا فن ه .ف -ظررراوففن دررركفن سرررتانت

ف تررر فن اررر فظررر فظة الررر فن ب رررا فعبرررافظة الررر فن

ررر ف

إ فظا رفن ع ص فةا ناف.ف
التربية والتعليم :
ته ررر فاررر فظة الررر فن

ررر ف ظعررر فون ررر فو 496قفظ فسررر فنةت ن ررر فوعررر اففقررر

ف

ن لررررر فف 21قفو 154قفظ فسرررر فث نهقرررر فو 2قفظع صرررر فإعرررر نافظعل رررر فون ع قرررر فظرررر ف
ن ع ص فو1فظ فس فظ
الصحة :
ا ف 4قفظست ر

.

فظافو ها ف57قفظا رفلب فع .ف ف

ف
األماكن السياحية
ر ف ررهىفن عررانبف

بحيرررة ورراوة :ص ر فةة ررا فظالت ر فرن فظ ر فظ ر فتتررافا ر فظة ال ر فن

علررر فةعررر فعررر ف لرررهظتان فظررر فظ ق ررر فن سررر و ف،فن بة رررا فظة لررر فةةررر كف لسررر فلب عررر ف
قع فألتفنرسحفع ف سا ف ساع فت لخفن ا فن ةلس فن ه ها فة
المدينة السياحية التاريخية :
ظهاافظ ق فن هف
ف

فن ت فقد

.ف
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محافظة الديوانية
نبذة تاريخية
هـ إ دىــحا ظات اــتا األــط ا ـي ـ

ا ـإ

يضمهت هل اع ط ق اط وبإ ظهط م ظحينة
احيو نيــة ــإ ااــطم اشــتظم الدــط امــي
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
تاـــح ظات اـــة احيو نيـــة ـــإ لنـــوو اعـــط ق يت و ـــ ظات اـــتا انجـــال ف ـــط

ي ـــطب

اماح ـــة يبتبـــل ي امشنـــ يذ قـــت يهـــإ دىـــحا ظات اـــتا األـــط ا ـي ـــ ييمـــط بهـــت نهـــط
األط ا يتم تا بتا

الة

الة اطا ي امات يل ـعطا.
2

المساحة  :تباغ ظستىة امات اة باحي  8,507م

الكثافة السكانية  :يباغ الح

تم امات اة ظت يات و ( )1.311.699نسمة

المدن الرئيسية
 قضـــــت احيو نيـــــة (نتىيـــــة اســـــنيةادت عية نتىية احغت ا)
 قضــــت الألــــ (نتىيــــة نألــــط نتىيــــةنتىية وظط)
 قضـــــت ادـــــتظية (نتىيـــــة غمـــــتامهنتيية نتىية ا ىية)
 قضـــــت اامـــــ ا (نتىيـــــة اســـــحيطادنت ية

نتىيـــــة
ابــــحيط
نتىيـــــة
نتىيـــــة

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

األنشطة الرئيسية









ا الة (ي إ ظاحظ هت اطا)
ا نتالتا ا ئية
ا نتالتا انسيجية
ا ـــــنتالتا امطتعيـــــة (دعـــــت ا
اعج ا)
تطبية امت ية
ن ــــــت ااــــــوي اــــــحي لم يبــــــي
امتئحا يظ ع تطبية ف متك
ا نتالتا فندتئية (ظعتظل اطتبوق)
ا نتالتا انألطية (ظ أل نأل احيو نية)

البنى التحتية
هنـــتك عطيـــي ئيســـإ يم ـــح لنـــوو ب ـــح داـــ
البـــط امات اـــة ي ـــ ا عـــ

ـــ

احيو نيـــة يعـــ

ـــطيح ظ عـــح امســـت ا يم ـــح

اعـــط ق اطئيســـإ ظـــم ادـــمت داـــ

اجنـــوو يتولـــح ـــ

ظاطــــتا ا وايــــح اطتقــــة ا هطبتئيــــة نــــيم ظنهــــت بطتقــــة  300ظي ــــت ي ع ي تاشــــة بطتقــــة 500
ظي ـــت ي ع يظطـــت احيو نيـــة اـــحياإ يهنـــتك اعحيـــح ظـــم ادـــط تا ا ـــنتالية ظنهـــت ادـــط ة
اعتظـــة اا ـــنتالتا امطتعيـــة يظ ـــنح نســـيص يظعمـــل ابـــتم ي ـــنتالة ف ـــمن ي ا ـــنتالتا
اب طي يميتيية يظ أل نأل .
التربية والتعليم :
ا ايـــتا ـهايـــة يالـــح ظـــم امعتهـــح
تولـــح ـــإ امات اـــة لتظعـــة ي ىـــحا دضـــت ة داـــ بعـــ
( امعهـــح األنـــإ د ظعتهـــح دالـــح امعامـــيم د ظعهـــح األنـــوم اجمياـــة) ي( )666ظح ـــة ب ح ئيـــة
ـعألـــــت ( )58ي( )249ظح ـــــة تنويـــــة دضـــــت ة داـــــ نســـــبة ليـــــحا ظـــــم
يالـــــح يـــــت
ب ح ئإ. )....
ظل ستا ا عايم فهاإ ظم (ىضتنة يت تعألت
الصحة :
ــــــية
يهــــــت ( )9ظس دــــــأليتا ي( )4ظط ــــــ تة
ال ليـــــة يت شـــــط ظــــــم ( )73ظط ـــــ عبـــــإ الــــــتي
( ئيســـــإ ي طالـــــإ يبيـــــوا ـــــاية ـــــإ ااـــــطا
ـ يــــــت ) دضــــــت ة داــــــ ( )3ظس دــــــأليتا تهايــــــة
التظاة يتعطا قيح إلندت .
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محافظة ذي قار
نبذة تاريخية
هيييييي إحيييييي

محافظييييييا لعيييييي

وم كزهيييييا عاوييييي ا و ييييي
تشييي إ ييي أن هيييا

يييييه ألث ييييا مثييييي
ييييييييا  5000مييييييييعا يييييييي

ـييييـهد وهيييي
م

ا

يييييا

ميييد م لييي د معيييا ييي

وت ييييه ف عيييييا ق يييي
م عييييييييا أو

يييييي

أل ض يييي كييييان

نو ك

يييي ععا

ن.

الموقع
ت ه محافظا ذي ا ف
ق حاذ ة نع

لب جزء جع ق من

ف

ونع

غ ف وت

وأمس ف عا أو

حضا

ش ا

و غلب م احا

حافظا من أ

عاطق

ا د ألث ا و حضا ا

حافظا ت ه

م طععا إلن ان
ا ك عا أو و ش

وغ ها.
المساحة :ت لغ م احا

2

حافظا قح ود 13,626كد

الكثافةةةةة السةةةةكانية :لييييغ سيييي د ميييي ان

حافظييييا مييييا

ييييا

( )2.132.149ن ا

المدن الرئيسية
 ضييياء عاوييي ا (ناح يييا ويييهحي نعاح يييا طحييياءي ناح يييام دخ ي ناح ا و )
 ضييياء فييياس (ناح يييا ل يييا مييي ي ناح يييا ع ييي ي ناح يييافج )
(ناح يييا س يييا ي ناح يييا
شييي
 ضييياء ميييك مييييا قعيييي ميييي ي ناح ييييا فضيييي لا ي ناح ييييا
طا )
 ضيييييياء ج ييييييا ش (ناح ييييييا ح ييييييا ي ناح ييييييافع د)
 ضييييييياء شيييييييط ة (ناح يييييييا و يييييييا ي ناح يييييييامدينة الزقورة االثرية
غ ف
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األنشطة الرئيسية
-

ز سا

-

عاسا ( عع م ا و ع ج ا)

 إن اج عفط و غاز ت قا -و

اش ا
ألم اك

البنى التحتية

القيثارة االثرية

ت لييي فييي محافظيييا ذي يييا محطيييا كع قا يييا ح
محطيييا أخييي

هييي محطيييا عاوييي ا غاز يييا وم يييف نفيييط قطا يييا  30أ ييي

وت يه محافظيا ذي يا قشي ا ل ي ة مين طي
ألخ

يييا تعييي

قحييي ود  600م يييا و ط وهعييياك

جاو ة ح ث ل س د من ط
 -ط ق قغ د-

ة و

و

ويه

ق م ييي

م يييا

ي ت قطعيا قا حافظيا

ا وه :
ه

 ط ق عاو ا- -ط ق

ا ة–

فاس -

 -ط ق عاو ا-

نا

 -ط ق عاو ا-

اوة

 -ط ق عاو ا-

ا ة

قا حافظا خط

كا

نا

اي قط محافظا

ك ح

التربيةةةة تالتم ةةةي  :ت لييي فييي
م كييز
ق
و

عيييا ولام يييا مييي م فيي

ييييا وسيييي د يييياض
من

اه و

طفييييا
س

ة قا او ا قغ د.

حافظيييا ليييام ن ح ييي م ن ه يييا لام يييا ذي يييا فييي
ضييياء

فييياس وهعييياك مييا يييا

مييين ( )1273م ميييا

( )40و( )555م مييييا ثان ييييا و 7م اهيييي إسيييي د م ل يييي ن
عع ا.

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

سا .
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محافظة ميسان
نبذة تاريخية
هيييح ى يييفظ ت العييياا ىنوييي ىل ىنتقع ييي ىن يييح ييي
ليييح ييي ل ىنيييلحد د ييي ىن يييف د ىإلي ىن ييي ت كزهيييا
لييي ديييا 1976
ىنومييياوت ييي د ييي ن ييي دا ييي
كانيييير ويييي ة م العيييي ىنوميييياوت يو ييييف أن أصيييي
سييم ت سييان يوييعد إن ي تم ك ي ت نييان ىن ييح عنيير
ل ما وف إن ت سان
يييييل يييييعك ىنمع يييييع ىنم م يييييز ن يييييا نيييييعىت نمفيقييييي
ت كييييز تيييياوت ت ييييص ى ميييي ا كواصييييم نمم كيييي
ىالسععععععععععععععععييييييعكقفو ىنم ييييييف نح تيييييي ىن سييييييم اا
ىننييييييا و نم سييييييان كييييييعوت دا يييييي ) ىن ييييييح وقييييييح
تتمعديييي تيييي ىن يييي ظ ىنعى ويييي د يييي ىت ييييفىد ن يييي
دا
الموقع
ييي ليييح ىن سيييص ىنتقيييع ح ىننييي ح تييي ىنوييي ىل د ييي فيييراة ن ييي دا ييي لويييف دييي ىنواصيييم
غيييييفىد يييييف د 400كيييييص هيييييح مكييييي ت كيييييزى تاوييييييا ن م اصييييي ىنزوىد ييييي ىألسيييييما
ييييييظ و سيييييح تييييي ت العييييي ىنل ييييي ت ت العييييي ىسيييييي مسيييييا
ييييي لي
ىنما ييييي
200كيييص) ق ييييظ تدييي يم يييف إنييي ت العييي قت ييياو يمييي ل يييا ديييي أنا ييي نريييي يم يييف تييي
ىنتان ىنن ح ن م الع اقع ا إن ىنل ت ىنرا
المساحة
ل غ تسا

2

ا  ) 16072كص

الكثافة السكانية :يل غ دفد سكان ىنم الع تا ي اوب  )1.134.968نسم

المدن الرئيسية
 ضاء ىنوماوت نا كم ر) ضاء د ح ىنغ ح نا د ح ىنن ح) ضاء ىنم معن نا س ف ى مف ىن لادح نا ىنم معن ) ضاء و صانح نا ىنوزيز) ضاء ىنمت ىنكل نا ىنوفل نا ىنم )قح ها ص)
 -ضاء ىنك حء نا ىنمن ح نا
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األنشطة الرئيسية
 ىنقري
 ىنزوىد
ىنما

 ىن قاداا ىنزوىد
 إن اج ىنسك
 إن اج ىنعول
التربية والتعليم :
عايييف ليييح ت العييي ت سيييان ااتوييي ى يييفت  )653تفوسييي ى فى ييي ديييفد ويييياال ىالقريييال
 )186 )31تفوسييي وانعيييي  )4تواهيييف إديييفىد تو مييي ىنوفييييف تييي ىنمواهيييف ىنميييفىوس
ىنم ق
الصحة:
ل ا  )6تس نر اا ت

اعد  )80ت كز قلح دا
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محافظة البصرة
نبذة تاريخية
البصررررالث ألرررردثنةبرررراثراق رررر ث رررر ثال رررراا ثررررر ث
حيرررردثاررررا ثال رررر أ ثوت تبرررراثاأاررررق ثال رررراا ث
االقتصررررأ ق ،ثوري ررررأعثال رررراا ثالطحيرررراثالق ررررر ث
الرررررريثالـليـــــــــــــــــــررررررـفثال ا رررررر ثور رررررر ث
البحــــــــــــــرررررررررـاـثالا ي ــرررررررررـ ،ثللبصرررررررررالث
نسرررررقأعثةثيرررررالثنخرررررا ثسرررررقي ث كرررررأثو ةرررررا ث
أل اقررراثرررر ثال تررراثو ررراث أ كرررأثسرررقي ث سرررقأعث
ةثيررررررالثر كررررررأثنمثال رررررراا ث،ثخلاررررررر ثال ررررررا ،ث
البصرررررالثال اقررررري،ثالبصرررررالثاللا رررررال،ث ررررراث
ال اا ثالبأسمث،ثال يحأع،ثقب ثال لم .ث
ث
الموقع
تقعث ثنقصيثج ط ثال اا ثاليثالض ثال ا ي ثلشطثال ا ثو طثالق باثالقأ ثال ـثقت ط ثر ث
التقأعثركاـث جل ثوال اا ث ثالقار ثاليث اث 110ثةمثشقألثراق ثال أو،ثتب اثرحأ ا ثالبصالث
قاا ثالـث55ثةيلطرتااثا ثالـليفثال ا ثوث545ثةمثا ثراق ث اا ،ثلكأثحاو ث ولي ثرعثة ثر ث
الققل ثال ا ي ثال ط ق ثوال طق ثج ط أ ً ثوجقكطرق ثإقاا ثاإلسالري ثشاقأً ،ثوالحاو ثالقحلي ث
لقحأ ا ثالبصالثتشتاكثرعثة ثر ثرحأ ات ث ـثقأرثوري أ ثشقأالً،ثورحأ ا ثالقث يثغا أً.ث
وت تباثالبصالثري أعثال اا ثاألوحاثور

ثالبحاـثالا ي

.ث

نرأثرطق كأثالج اا ث ك ثتقعث ثاللاوق ثالج ط ي ثالشاقي ثر ثال اا ثولك اثالقطقعثن ا ث ثج ث
القحأ ا ثضق ثاالرتاا ثالصحااوـثال بياث ثقأرت ثآسيأثون اققيأثو ألتأل ثسيأ لثالق أخثالجأف.ث ث
والبصالث ثرطق كأثالج اا ث اثتاتبطثرعث قي ثرحأ اأ ثال اا ث ا ثر بالثتتبأق ثنططالكأث
ح اثالقا ثوالب اثا كأ .ث
المساحة:ثتبلغثر أح ثالقحأ ا ث حاو ث19.070ةم 2ث
الكثافة السكانية :ثرأثققأر ثث()2.972.162ثثر ق
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المدن الرئيسية :
 قضأعثالبصالث(رأحي ثالكأر ) ث قضأعثا ثالـصياث قضأعثالل ياث(رأحي ثس طا ث،ثرأحي ثامثقصا) قضأعثالقار ث(رأحي ثالاقاث،ثرأحي ثالث ا) ث قضأعثال أو قضأعثشطثال ا ث(رأحي ثال شطل) ث قضأعثالقاق ث(رأحي ثالثالاق ثسليمث،ثرأحي ثطلح )

األنشطة الرئيسية :
 ال طثوال أز ث
 الشح ثالبحاـثوال كثالحاقا ث
 اللراا ث ث
 الص أاأ ثال ا ي ث ث
 الص أاأ ثالثقيل ثرث ثالحاقاثوالصلاثواألسقالثوالبتاوةيقيأوقأ
 رصأ اثاألسقأك

لمحة عن اقتصاد المحافظة
ثت تبرراث رر ثالقحأ ارر ثررر ثالقحأ اررأ ثالقكقرر ث
ررر ثال ررراا ث كررر ثتلخررراث حقرررطلثالررر طثال يررر ث
ور كرررأثحقررر ثالاريلررر ثوحقرررطلثالشررر يب ثوحقررر ث
غررررررا ثالقاررررررر ثوحقررررررطلثرج ررررررط ،ثو ح ررررررمث
رطق كرررأثحيررردثتقرررعث ررر ثسررركطلثوا ـثالاا ررراق ث
ركرررأثت تبررراثرررر ثالقااةرررلثالا ي ررري ثللرااررر ث
الررراز،ثالشررر يا،ثالح ررر ،ثالررراخ ،ثةقرررأثتشرررتكاث تا يررر ثالقأشررري ،ثوتقرررعثالقحأ اررر ثالررريثنر

ث

رتبأق ررر ثالتضرررأرقسث ررري ثسرررك ثو ضرررأ ثوارررحااع.ثوت تبررراثنقضرررأثرررر ثالقحأ ارررأ ثال ررريأحي ث
طبقأًثلقأثتحتطقهثر ثآ أرثونضاح ث ق ي  .ث
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البنى التحتية
رحأ ا ثالبصال ثتضم ثة ثرطارئ ثال اا ثال ت ث ضق كأ ثالقي أع ثال قيق ثو
القطااال ثالا ي ي ث

ث لك ثرلتقيث

ثالجلع ثالج ط ثر ثال اا ثو أك ثطاقق ثساقع ثر يس ثقا ط ث ي ث

الققل ثاألر ري ثالكأشقي ثوال اا ثقبان ثر ثالحاو ثاألر ري ثوق تك ث قحأ ا ثالبصال ثة لكث
تاتبطثالقحأ ا ث اول ثال طق ثر ثخاللثر باثا طا ثالحاو ـثو طثر ثتجأرـثور ي

ث اث

أإلضأ ثإليثوجط ثر أرثالبصالثالاول  .ث
التربية والتعليم :
البصال ث يكأ ثجأر ثواحال ث

ثجأر ثالبصال ثو( )1198ثرارس ثا تاا ي ثو( )88ثرقأ

ث

األط أل ث ثو()632ثرارس ث أرطق ثو()14ثر كاثإلااا ثالق لقي ثوال اقاثر ثالق أ ا ثوالقاارسث
القك ي  .ث
ث
الصحة :
يكأث()19ثر تش يثرعثوجط (ث)121ثراةلثطب ثاأم.ث ث
ث
االماكن السياحية
جزيرة السندباد
ت اث

ثالجلقالثر ثالق أطقثال يأحي ثالاا ث

ثالبصال ثوتقع ثوسط ثشط ثال ا ثرقأ ث
ا ثشطثال ا ث ثالق ق ثوتاتبطث ض ت ث
الشطث ج اثال ا أ .
يكأ ثحاا ق ثواس ثرلق ث أ طرا ثجقيل ث
و يكأ ثر شأ

ثلااح ثاللا ا ثر كأ ثةأزق طث

سيأح ثو ورثسيأحي ثلإلقأر ،ث اث أإلضأ ث
إلي ثال ا

ثال أ م ثالااس

ثقا

ثالجلقالث

وال أزق طثالطاس ثالت ثنرش ث ثال افثالج ط ثر ثالجلقال.
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مدينة القرنة  :ثواليث اث74ةمثإلي ثالشقألثر ثالبصالثتقعثراق ثالقار ثالق أ ثاألس طرـث
لشجالثا مثوج ثاا ثحيدثقلتق ث جل ثوال اا ثليصبأث ثشطثال ا ثوحيدثت ثاثالقلارعث
و أتي ثال ـي ثخأا .
ث
أبو الخصيب:ثتقعث

ثالقاق ثاليثشطثال ا ثاليث اث26ثةمثإليثالج ط ثر ثالبصالثو

ث

راق ثالشأااثال بياثالقاحطم ث ارثشأةاثال يأ ثوراةلثغأ أ ثال ـي ثالت ثتقتأزث ق أظا أث
الجقيل ثال أ رلثالقثي ث .ث
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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
نلجده هيى ص هيمدجد  /9دجباج د

هيكب ى

قج ةن هال نامجا اقم  13يسلو  2006هيماتل.
فقت قج ت هيئة و هية لةو ير نامجا بصةجغو
ددن هجة ةو ينملددج ا هال ددنامجا و ف د هيا د ه
بجينادددجون دددم ب دددج ر هال دددنامجا فددد هيشددد
هالو ددددم و ددددمجل ف قةددددج يملظمددددو هيناددددجون
هالقنصجدي وهينلمةو وجحت ت هيش و وهالوضجع هين جحقا جتوى هال نامجا ف هذه هيملج ا .
واالن بصدد استكمال المتطلبات لتنفيذ عدد من المناطق االستثمارية الكبرى وهي:
 المنطقة االستتثمارية فتي مفاف تة البصتر  /لطقدو ةلدج هيادجو هيكبةد بمسدج و 2400هكنجا جخنص هذه هيملطقدو بجيصدلجعجا هيبن و ةمةجو دو
بجالضجفو هيى حطو ئ بج و صاج جك

مدم ينبن و ةمةجو دجا

هيلام .

 المنطقة االستثمارية في مفاف ة بابل  /لطقو طة بمسج و جصل هيى 6000دو م و نخصصو بجيصلجعجا هيئلت ةو هياقةنو وهيمنة طو وجندةف فد هيمةقدم هيات دت د
هالبلةو وهيخت جا.
 المنطقتتة االستتتثمارية فتتي مفاف تتة ب تتداد ق د ا هيمطددجا هيددتوي و نخصصددوبجينكلةيةجةج 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
و

ز ينطة هيمئجاها وه شج قجعجا ينش جا هال نامجا و .
 المنطقة االستثمارية في منطقة الفرات االوسط بةو حجفظو

بر هيمقت و

حجفظن هيل د

هال د

نخصصو بجيصلجعجا هيزاهعةدو جاليبدجن و شدنقججئج

وجاب و هياةه ه وهيخض وهينحةم وهيصلجعجا هيغذهئةو .
 المنطقتتة االستتتثمارية فتتي مفاف تتة ين ت ى ةقددم هيمقن د ا ه ددج ف دهيكلتي و ةقم د ه جدجب بد

ةدجن و نخصصدو فد

ةقددم د و

دلجعجا هلت دةو دقةقدو وه ندج

اتها و لظة جا نكج نو هلت ةو يمشجا م نة طو و غة

.
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 -المنطقة االستثمارية فتي مفاف تة ديتال  /خدةم هياد ه هي ت دت دةج

نادتد

هالغ هض .
 المنطقتتة االستتتثمارية ف تي مفاف تتة اال بتتار  /يصددلجعو هيمددةهد هال شددجئةو و اج ددلهيزجج .

أ -ان اهمية اقامة المناطق االستثمارية في العراق تاتي من خالل:
 جمال ه طرقو قةقةو يامل هيش جا هالجلبةو ف هيا ه وينكلةيةجةج نقت و . جددةف ه كج ةددو ه ب د يم هقبددو هينددزهم هيش د جا هياج نددو فةئددج بكددل هيضددةهبم هين د ف ضددنئجهيقةه ة هيا هقةو ش و هيبة و وه ظمو هيامل وغة ذيك
هيملطقو هال نامجا و ةه

ج ت ع هقةو بحنو هم م

خرل هالدها هيمسؤويو ع

ك هجلب .

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

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

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 بادضهيئة دددجا نة دددو جدددجخ هيمةهفقدددجا هيقطجعةدددو وعدددتم وضدددةا هيصدددر ةجا بدددة بادددض
هيمؤ سجا.
 هن جطبةا هذه هيلمةذالقج و هذه هيملج ا ةد

ةقنل بقتا بة هالعنمجد عنى جخصةصجا هيمةها دو هال دنامجا و
دةنةيى هيقطدجع هيخدجس دةه

دجن حنةدج هم هجلبةدج هقج دو هدذه

هيملج ا.
 -هن هيا ه

نبلى ئر هالقنصجد هيح وبجينجي فجن فسح هيم جل يمبدجداها هيقطدجع هيخدجس

هية ل وهالجلب هة هينةجه هيذي لبغ جش ةاه ف هيةقت هيحجض .
ب -مزايا ا شاء المناطق االستثمارية :
 .1جش ةم قةجم هيصلجعجا هيكبة

وهيمنة طو دهخل كجن حتد وجحقةا مة

م يئج .

 .2جة ةم وا جد فد س هيامدل وبجيندجي جقنةدل هيبطجيدو وجدتا ا هيمدةهاد هيبشد و وافدم
اج جئج.
 .3خنددا هيقددتا هينلجفسددةو وجلمةنئددج فةمددج بددة
باضئج

لن ددجا هيمصددج م هيمقج ددو ف د هيمت لددو ددم

جئو وبةلئج وبة هيبضجئم هيمسنةاد هيممجثنو

جئو خ ى .
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 .4قل وه نختهم وجة ة هينكلةيةجةجا هيحت او .
 .5ددلح هيمشددجا م هيتهخنددو ف د هددذه هيملددج ا ه نةددجاها وفقددج يقددج ةن هال ددنامجا و ظ دجم
هيملج ا هال نامجا و هال لو هيذي جامل هيئة و عنى ه جاه وفقج ينط

هينش اةو .

 .6جلمةو اؤوس هال ةهل هيمحنةو وجذا اؤوس هال ةهل هالجلبةو.
 .7جحقةا هين هبم بة هيقطجعجا هيمخنناو .
 .8جقنةل جكجية

ه شج هيمشجا م وجشغةنئج و ةج نئج وجطة هج.

ج -دور المناطق االستثمارية في التنمية االقتصادية والفضرية :
جناا هذه هيملج ا دواه" ئمج" ف هينلمةو هألقنصجد و وهيحض و نمال بمج ن :
 .1جخاة

هيكاجفو هيسكج ةو فد هيمدتن هيكبةد

مدج دؤدي هيدى جخاةد

هيضدغم عندى د

هيمةه را وهيسك وهيطجقو .
 .2مج و هيملج ا هيسكلةو د

ضدجا هينندةب وبجيندجي جرفد هيندجثة هيلدججر عد

خنادجا

هيصلجعو عنى هيبة و .
 .3ه ددنحتهب لددج ا جت ددت و نطددةا د هيلددةه
هألقضددةو وهيلددةه
هيمسنةى هيماج

هياقجفةددو وهألجنمجعةددو وخج ددو ف د

هيندد جقددجم فةئددج هيملددج ا هال ددنامجا و عددرو عنددى قةج ئددج ب فددم
ألبلجئئج وافم هيقجعت هألقنصجد و وهأل نججةو وهيةظةاةو .

 .4جةفة هيخت جا هيخج و يناج نة ف هذه هيملج ا وبماتالا لج بو.
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ملخص القطاعات
http://www.Oil.gov.iq
http://www.Moelc.gov.iq

 قطاع النفط والغاز.1
 قطاع الكهــــــــرباء.2

http://www.Moc.gov.iq

 قطاع االتصـاالت.3

http://www.Moh.gov.iq

 قطاع الصـــــــحــة.4

http://www.Imariskan.gov.iq

قطاع اإلسكان

.5

http://www.Moch.gov.iq
http://www.Motrans.gov.iq

 قطاع النقــــــــــــــل.6

http://www.Motransport.gov.iq
http://www.Industry.gov.iq

 قطاع الصنـاعة والمعادن.7

http://www.tourism .gov.iq

 قطاع الســـياحة.8

http://www.Mohesr.gov.iq

 قطاع التربيــة والتعليـم.9

http://www.Mot.gov.iq

 قطاع الخدمات.10

http://www.Moys.gov.iq

 قطاع الشباب والرياضة.11

http://www.Zeraa.gov.iq

 قطاع الــــــزراعة.12
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 .1قطاع النفط والغاز
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

كككك

ككككم

ككككككت قككككك ع كككككم ككككك اللكككككا ري كككككت مب رن
سككككك ر راوكككككتات اراق م كككككبن ريالت كككككب يا.
إن أممككككا راكككوال ي ت كككت علككك
ومكككا راقككترا اا كك يتق ك

ا

اككل إاكك راكك ا

راكككيم يم ككك أن يلق كككل علككك
يتمتكككه نكككب ايم ككك

ككك

سكككتم

قةيةمكككب سكككت

كككما راكككوال راقبامككككا و كككت ريتتكبيكككبن راوا ككككا راتككك
ا م كككل أ كككت لككك ر يسكككت كر ات كككم را لكككر علككك را بالكككا

تككككت يتمالكككه عككك ب راق ككك را كككب أن ي كككمن راقكككترا رام ككك
يسكككبمت مكككير را كككبت ككك راوكككب

رامولككك رإلجمكككبا

را كككب

الكككوال را كككب عبامككككب تككككت

بأل كككقب را ب تكككا وسككك ا كككب ي كككب ت )%56

عككككك ب عكككككب  2018تسكككككر كككككب اكككككموتل ع كككككا راتومككككككا راميوككككككا اي وكككككت راقكككككترا عككككك
ر ككككت مب رن اع ككككت ااكككككا المسككككبع
إيككك ا اباضكككبن جكككمين راتكككترعك
كككب يال ري كككت مب

ككككميت ال بعككككبن راككككوال اراوككككبح اراتكككك أ ن إاكككك

كككك

راوا ككككا مكككب جقككك راقكككترا ي ككك أ سككككت ج يككك

ككك مكككير را ب كككر .االككك أعلوككك احر

اصككككب رن راككككوال علكككك

كككك

راق كككك راوككككبا

ككك

راكككوال ع كككل يممتكككا ات كككه إ تكككب

بيعتمككككب علكككك ري ككككت مب رألجو كككك

م كككككلا

ئكسككككا اتو كككك مكككير رإل تكككب رامتةريككك  ،مكككب أن را تيككك راتئكسككك المسكككت متي راكككيي يسكككقمن
اككك عمب كككما راكككوال اراوكككبح راقترالككك يومكككم ع كككت جكككمين راتكككترعك

راوا ككككا راتككك

قلونكككب

رامحر .
ا كك جب ككر عكككت ،أ ككل ا ككك رامككتجت أن سكككتمت صككوبعا راكككوال اراوككبح ككك جككيت سكككتميبن
ككككت ككك راو كككبي رات كككب م رألجو ككك
ت مب ار قا ككت ست تجا

ككك رامسكككت

راوال اراوبح ،ارات

را تيكككر تككككت ي يكككةرب راقكككترا يمتلكككل
ت لر ر ت مب رن كت اتومكتنب.
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جدول يوضح مؤشرات عن قطاع النفط والغاز
االحتياطات النفطية المثبتة 146.9 2018/1/1مليار /برميل
قر الكب

احتياطات الغاز المثبتة2018/1/1

 132.9تاكمن ال

المعدل اليومي من انتاج النفط 2017

 4.469لكمن ت ك  /يم

المعدل اليومي من انتاج النفط 2018

 4401لكمن ت ك  /يم

المعدل اليومي لصادرات العراق من
النفط 2017
المعدل اليومي لصادرات العراق من
النفط 2018
طاقة النفط الخام المستهدفة 2019

 3802لكمن ت ك  /يم

 5000راف  /ت ك

طاقة النفط الخام المستهدفة 2020

 5500راف  /ت ك

 3836لكمن ت ك  /يم

المصدددددددر ة وزارط الددددددنفط  /دائددددددرط الدراسددددددات والتخطدددددديط والمتابعددددددة بموجددددددا الكتدددددداب المددددددرقم  961فددددددي
2019/1/9

النفط ة
موكككب  146.9لككككب ت كككك ككك ريتتكبيكككبن رام تكككا ككك راقكككترا ت كككاا ككك  71ت ككك
ونككككب  27ت كككك ككككل يككككم ن كككك ت ك كككك ارن ككككب ي ككككب ت كككك  %75كككك ريتتكبيككككبن
را ب تككا تت ككة ك ع ك ت ككمب كككت ك را وككمت را ككتال ك را ك الككتت راو ك ا راقترالكككا
ه را مي اإيترن ه  %20إضب كا ارالقا را ةء را مبا التت ت م .
الغازة
راقكككككترا أياكككككب كوككككك
ريتتكبيبن رام تا .

باوكككككبح را كقككككك

ككككك

 ) 132,9تيلككككككمن الككككك

قكككككر ككككك
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خطوط أنابيا توزيع وتصدير النفط والغاز
تكككككم ت وككككك وتككككككا ار كككككقا ككككك ع كككككمي
رأل ب ككككر كككمب أ كككت ككك  4350كككك ) اموكككب
ث ثكككككا ع كككككمي أ ب ككككككر ئكسككككككا كككككت ل راقكككككترا
باممل كككككا راقت ككككككا راسكككككقم يا ا ت ككككككب ا كككككم يب
اراتر كككه يمتككك رعلككككب يسكككم كككبا ل ري كككتتر ك
راككككيم يمتكككك كككك را ككككت جوم ككككب راكككك ت ككككم
أ ككبت رإل تككب راكككم
شككمبي تكككت ي كك ثكك
تي ككككب كككك كوككككبء اككككل را ككككت كككك را وككككمت
ارامت كك ع ككت عككل رأل ب كككر را ككمبا راممتكك كك
ت م را كوبء جكنبن راتت .
اإلنتاج والتوزيع والتصدير
ككككك رامالككككك راكككككيم ي كككككم راقكككككترا وكتكككككل
كككككبا راقملككككككبن

راتوتككككككا ايت كككككل وكككككم م ككككككه

رإل تبجككككككا ككككك رام كككككبب راوا ككككك اراتمجكككككل وكككككم
ري ككككككككت مب

ككككككككبب رإل تككككككككب اراتمحيككككككككه

كككككككك

ارات كككك يت ا ككككبت راككككوال ا
ال كككبت رامكككي م

ككككبء مرالككككه رأل رء

مكككب أن مكككير راتمجكككل كككك ه ككك

بتككككا أعكككت إاككك

مجككككل ري كككت مب رن وكككم

رات ككك يت اع مصكككب ككك

كوكككبء را

كككبين أعكككت

كككت اأ ب ككككر رات ككك يت ككك

لم كككا علككك يكككمب أ ب ككككر
ت كككم إاككك

كوكككبء جكنكككبن

راتت ككككك  ،إن ريتتكبجكككككبن ككككك را وكككككمت ار كككككقا ا كككككم ع كككككمي أ ب ككككككر ج يككككك اكككككت ل
راموت كككبن كككك

ككككب راككككوال إاكككك رام ككككب

اإ ككككبء تر كككك عككككةن ا م كككككه رامكوككككبء .اموككككب

را كككككت كككك را ر ككككبن ات ككككميت را وكككك راتوتكككككا السككككمب القككككترا ككككبن ي كككك ت ككككت أعككككت
ككك ر الوكككبح را كقككك رأل كككت راكككيم يت لكككر إ كككبء وككك
يتم

راقترا

ضال راوبح إا عل أ ب كر ي

إا

وتككككا الوكككبح أا كككه ككك رجككك أن

ت كب اكويم رأل مرا رألا كا .
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الفرص االستثمارية في قطاع النفط والغاز
أعلوكككك احر راككككوال ع ككككل يممتككككا ات ككككه إ تككككب اصككككب رن راككككوال علكككك كككك راسككككومرن
را ب كككا بيعتمكككب علككك رام كككب ا اري كككت مب رن رام بشكككت م ككككلا ئكسككككا اتو كككك مكككير رانككك
ع ب جمين راتترعك راوا كا رات قلونب رامحر .

المشاريع االستثمارية في قطاع المصافي والنفط والغاز
ت

اسم المشروع

.1
* رام

ا

سعة التصميم (برميل)

ال راسمبا *

 /احر

 70راف ت/م

راوال  /رئت را ر بن ارات

استثمار ام
تمويل

الموقع

-

راسمبا

كل ارامتب قا تب نت رامؤ خ

2019/12/17

االراضي المخصصة لالستثمار
رقم االرض ومساحتها

اسم الشركة
رقم القطعة

المساحة

 9 250/10را قبا ا

 330ا ت

شت ا ال ار ل

شت ا ري ت ب بن

شت ا ال رام ل

ال قا ر ض

را لكا را باوا  699ا ت
تات ر ت مب م ا وبء

مه

و عمم م الممظاك

 )593/3بيقا 2/

رامحيتيا مسبتا  )10ا ت ا 12راال ا. 2 46

راوا كا
* رام

رامسبتا

العائدية

الجنس

 /احر

راوال  /رئت را ر بن ارات

كل ارامتب قا تب نت  615/50/6رامؤ خ

2020/1/15

و ا
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 -2قطاع الكهرباء
يقدددقط ع دددهر اء في ددده ددد
اءعددديار ي ددده م ايددد ه ي
جذا دددددددددددد ء دددددددددددد يي
اء ح يددددددددددي ا جه دددددددددد
دددده م
ت ددددح اءح خطدددد
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
قدددق طـفددده اء خيددد
اءق دددهر اء دددهم ددد طجددده
يدددعز ا اء ففدددفي ه ء فعيددد
اإل شددده اء ددديي اإليدددفهط ي ددد هق يددد عدددق اء خءيدددق اإليددده ي اء ددد تح هجفددده اءدددـ
ءقددق دده اء د اء ح د ش د ط سايددق د اء ددـخا ا يددي ددـ اء د اء سايددق ط د
عـددد ا يدددي شددد ةيهيددد ل فددد اء ددد ف ح ا يهيددد ء في ددده ددد اءعددديار حيددد ةن
شدددـ اء في ددده ت ـددد ا ح يهجددده اء خ ددد طددد عـددد ا يدددي ء في ددده ط ددده يجـيهددده
ق دددف ددد طـدددهءل طهل ددد ء حردددخب ق دددف اء في ددده اء خءدددق قاتيددده م ة اء خءدددق قددد طييددد
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
طدددد ددددد تعددددق يدددده تخءيددددق اء في دددده ةيهيددددي طدددد ةجدددد اء ـددددخر
كه دددد اءق هقدددده
ا ع ره ي ء ـ
دددددب ء شدددددـ اء في هليددددد ةن ت دددددخن حدددددق  )25-24ةءدددددا طي ددددده اط قدددددهط
اء
2021-2020
ا ن يقق ا هج طهيقه ب  )18اءا طي ه اط 2019 /
دددـ ط دددهه ع دددهر اء في دددده ددد اءـدددهتال اء ح ددد ا ج ددددهء ه يدددعه اء ه ددد ءعددددهط
 2016/غز )%1,1
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الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء*
قائمة المشاريع االستثمارية في مجال الطاقة المتجددة
ت

اسم المشروع

القدرة المضافة /
ميكا واط

المحافظة

.1

محطة ساوة 1الشمسية

30

المثنى

.2

محطة ساوة 2الشمسية

50

المثنى

.3

الخضر

50

المثنى

.4

بدرة (محطة واسط الشمسية)

50

واسط

.5

االسكندرية (محطة بابل
الشمسية)

175

بابل

المجموع

355

المصدر  :وزارة الكهرباء  /دائرة التخطيط والدراسات  63436في 2018/12/6
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 -3قطاع االتصاالت
شهههقطاع هههصاات (اهههص ةا ت ههه ا
وت السههههههههه واتههههههههه ات ههههههههه تةا
تألخ ههههههاًاجوههههههه تا ا هههههههصاتههههههه ا
ت سههههههاألوصباتأل بهههههه ات وبصشهههههها ا
خا صهههههصاتههههه 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
ع هههاات اهههارصةاتأل ب ههه اوناتحهههطا
ت ا ههههه بتةات وقوههههه اتههههه اع هههههصاا
ت (اهههص ةاتههه ات هههاتيارهههصنا( ههه ااشهههب صةات (اهههصإلات ههه اوت السههه ات و ههه اوذا
أناشهههب صةات (اهههصإلات السههه ا(و ههه اول صج ههه ارب هههاًا اغ هههااسههه يات ههه اتألبضههه ا
تهه ات ههاتياتقهه كات اههب صةا(تههطمارههالالهه اخههطلصةات قههص( اتألبضهه ات تط وهه او ههاا صجهه ا
خطلهههه ات جااجهههه اذتةاج ههههصيات اهههها ات هههها او ههههاا بههههصط اع ههههصاات (اههههص ةا ونا
ا
ت ض اتباو اا(وط طات صبالةاعباال ص قات وط ات وأ
لههه ات اتع ههه اتههه اعهههصما2006الهههراشهههارصةا
ا( صعهههطةات
ل ا دههههه ا لههههه ات ت هههههصاات هههههصاا اتهههههط اشهههههب صةات (اهههههصإلا
ت هه ات اهه ا(تههطماخهههطلا ات اهه ةاووبسههصإلات ب صجههصةال هههص ا
روههههصال هههه ا الهههه ات (اههههص ةاوتنعههههالماتهههه اجدهههه ات ههههصما
ثالثههه ا(هههاتخ او ههه اوثالثههه ا(هههاتخ اوع و ههه الههه ات هههحا
(تههههط اخههههطلصةات (اههههصإلات السهههه ات و هههه ات اههههاتخ ا
ا و هه اأنا(ههطوماعاههااسهه تةا
ت ألالثهه اع ههاات اهه طات هه
لههراول صج ه ا(وط ههطا داههاًا(اههحاو ههااخو ه اس ه تةات ه اح ه ا
أنات اهههاتخ اع هههااصههه طاتنع ههه ا و ههه اأنا(هههطوماثوهههصج ا
س تة ا
لوههصا ا ه ااو ههاالتب ه ابص ههب ا ط ههطالهه اتألسههاات اتع هه ا
لههه اب وهههحا(غ ههه اشهههصل ابصنضهههصت او هههاا
لهههرا( ههه وات
ذ ههههه اسهههههحات ههههه يالدا حهههههصا اهههههارصةاتأل ب ههههه ا هههههص ًا
ت و صت ههه ات و ههه او( صت ههه اتألسههه صب اح ههه اأنا هههص اأرألهههاا
ل اثالثاشارصةابط اعصل ات ال صإلات قص( ات تصإلات ات بال احص ص ا ا
هههطاع هههصاات (اهههص ةاوتحهههطتالههه ات ت صعهههصةات ص ههه ا
ت وهههصا ههه ات هههاتياتههه اتاهههاًالهههصاب هههطاعهههصما 2003ا
ولههههراو هههه اوضههههراأل هههه اأرألههههااتسههههاتاتبتاوعهههه تج ا
أتضههههحاوسهههه يالا ههههابابص صلههههحا( هههه ناتألوضههههصاا
ل صسههب اأرألههاا اهه تيات و ههطالهه ات سههاألوصبتةا ههحا
اوتأل صج ا
ل ات و األوا ات و
ا
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الفرص االستثمارية في قطاع االتصاالت
 1تجاهههههههههصتاخ ههههههههه



ا هههههههههص(د اتبضههههههههه اضههههههههه ط ا

: FTTHا( ههههههههطا هههههههه كات داصهههههههه الهههههههه اأ ههههههههه ا
ت دهههههههااات سهههههههاألوصب ات و اوحههههههه ا اهههههههارصةا
ت ص و ههههههه ات اصههههههه األجاهههههههصتاخ ههههههه

ا هههههههص( ا

To

Fiber

تبضهههههه اضهههههه ط ا

The

Homeا ا و هههههههههههطاخهههههههههههطلصةال ا دههههههههههه ا وهههههههههههصا
تهههههههصبيات و ههههههه ال ههههههه نالاهههههههاا ا ا اهههههههصإلا
( ات طلص(صات اا و رال صتظصةات اتيا
 2ت سههههههههاألوصباتهههههههه ات ب ههههههههاات ا ا هههههههه ا هههههههه تبًات (اههههههههص ةاوتجاههههههههصتاشههههههههاتر ا
سههههههاات(

الههههههرات اههههههار ات ص و هههههه ات اهههههه اسههههههاد ابص اخاهههههه ات تب هههههه ابات هههههه ا

ت هههههحات اتبهههههرا4Gا الههههه اخهههههالإلا(و قهههههصالههههه ارصلهههههحات ب هههههاات ا ا ههههه ا اهههههار ا
ت صلهههههههه ا ال(اههههههههص ةاوت و

لص( هههههههه اسهههههههه تتاشههههههههب ات

ههههههههص ات ضهههههههه ط اتوا

ت بههههههاتلاتوات و تعههههههرا السههههههادص ًال قههههههصاتهههههه اجاههههههااخطلهههههه ات ههههههحات اتبههههههرالههههههرا
تع هههههصتكات هههههقا ا ههههه ااو( سههههه را( ههههه ات اهههههب صةابوهههههصا هههههاالط الهههههرالا بهههههصةا
ت هههههههطلصةات وتطلههههههه اوبوهههههههصا ضهههههههو ا(ههههههه ت اال ههههههها
وتههههههص
و(ت حا( ص

اخطلههههههه ا SLAواوتتهههههههصا

ات ص و ههههههه ا ات لهههههههاات ههههههه واس هههههههق اتههههههه اسهههههههاع ا( د ههههههه ات واهههههههاواا
اتجاصتك

 ( 3هههههههه قاسهههههههه ارصل هههههههه الهههههههه اخههههههههطلصةات (اههههههههص ةاوت جااج هههههههه ا ت و ص وهههههههه ا
ت دط ههههههه ا اصههههههه ةا اب صجهههههههصة اع ههههههه تةا( د

ج ههههههه اعص ههههههه ات ههههههه ً ات هههههههصيوا

عبااشب صةاتإلAccess Net workات ص
 4ت سهههههههاألوصبابص ص بهههههههحات ضههههههه ط ات وواهههههههطالههههههه ات اهههههههوصإلاو هههههههاات ههههههه يا اتهههههههط ا
خطلصةات (اص ةاوت جااج ا
 5تساألوصبات بتض ات صططًا اار ات صل ا ال(اص ة
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 ( 6هههههه قا خههههههطلصةات (اههههههص ةاوت جااج هههههه اعبههههههاات و صتهههههه ات با هههههه ا ت طو أل هههههه ا
اواوت ب ا ا

وت و

( 7هههههههأل او(
وت وص ات

ههههههه او( ههههههه اات و ظ لهههههههصةات ل ههههههه اتههههههه ال هههههههصإلات (اهههههههص ةا
ااوج

 8لاههههههههههاواات توههههههههههاات اهههههههههه صع ات اتعهههههههههه :ا اتههههههههههط اخههههههههههطلصةات (اههههههههههص ةا
لص( ههههههه اوت تهههههههحات ا د ههههههه ج ا اغ ههههههه ارهههههههحال هههههههص قات هههههههاتياوخصصههههههه ا

وت و

ت و هههههههص قات صط ههههههه ا ت اههههههه اتتا ات قههههههه تب ات بهههههههصإلاواتضهههههههصت ات هههههههاات هههههههطوإلا
ضهههههو اج هههههصيا(غ ههههه ات توهههههاات اههههه صع ا ههههه ناتسههههه صتتا و ظوهههههصةات بضههههه ا
تضالاع ات صج ات ل ا وااوا
 9لاترههههههه ات ب صجهههههههصةاولاترههههههه ا ا ههههههه اات باتل هههههههصة:ا(ههههههه ت االاترههههههه ال ههههههه ا
آل ههههه ا تخهههههحات هههههاتيا ساضهههههصت اوخههههه نارصتههههه ات ب صجهههههصةاوتساضهههههصت ات و تعهههههرا
ت

ااوج ههههههه اوت با هههههههطات

باههههههاو اات و ههههههصلالةات

ااوجههههههه اورصتههههههه ات ا ب تهههههههصةات صصههههههه
ااوج هههههه او(هههههه ت اال ههههههصح ا(

وت حادهههههههههصسابص ثهههههههههصطقات

ات وا تههههههه ا

ههههههزارب ههههههاًا ا هههههه

ا

ااوج ههههههههه ا اورههههههههه

ا(تهههههههههط اخهههههههههطلصةات بهههههههههاتلاا

وت جظوههههههه ات د ههههههه اوت ا صسهههههههب اوت ا ب تهههههههصةات

ااوج ههههههه او و هههههههرال تص(قهههههههصا

ت صصهههههههه ابا

ههههههههصات و

تحطثات ات صةات وا

بًاوت ل

 10لاهههههههاواات و

لههههههههصةاوت اههههههههطب ب اال ص قههههههههصات و هههههههه اوتهههههههههقا

ههههههه ات دضهههههههصط ا:ا(أ هههههههحاو( ههههههه اات و

هههههههصةات دضهههههههصط اتههههههه ا

ت اهههههههار ات صلههههههه ا ال(اهههههههص ةالههههههه اخهههههههالإلات سهههههههاألوصباوت خهههههههصإلات ا ب تهههههههصةا
ت ط ألههههههه ا ال(اهههههههص ةات دضهههههههصط ا ااو هههههههص ًاعهههههههطبًا HTSوا هههههههطلصةات
ت هههههههها

هههههههصيا

او( ب تههههههههصةات عوههههههههصبات اهههههههه صع ا اههههههههأل الا بههههههههصةات و س ههههههههصةا

ت ل ههههههه اوت هههههههطتصااوت طتخ ههههههه اوتسههههههها ألوصبات و عهههههههرات غاتتههههههه ا هههههههاتيا عصلههههههه ا
لارههههههه ات ههههههه اًاع هههههههاات (اهههههههص ةات دضهههههههصط اTeleportا اهههههههأل ات ههههههه ما
ت دضصط اتضالاع ا( ت اات ات تةا
 11خههههههطلصةات ا ع هههههههرات
ت

ااوجهههههه ا:ا ههههههه تاات واهههههههاوااجظههههههصما( ث هههههههقات و هههههههصلالةا

ااوج هههههه ا بآ هههههه اآل هههههه اول ثتهههههه ا ابههههههص إلات ب صجههههههصةاو(و هههههه ات ا هههههه إلات اعوهههههه ا
هههههطلصةات

لههههه ات

ااوج ههههه او و ههههه ات سهههههادص ًالههههه ات واهههههاوااتههههه ا(تهههههط ا
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ت هههههطلصةاتههههه ات ت هههههصاات واهههههات اوت اههههه

اوحاهههههااع صعهههههصةات ههههه دواوت غهههههص ا

عهههههه ا ا هههههههقا(ت هههههههحال ههههههص اات تاصههههههه اوت اقط هههههههطتةاع ههههههااتجظوههههههه ات ههههههها
ت
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ا

ااوج ا

 12لاهههههههاواا ت ب صعههههههه ات او

ههههههه ات ر ههههههه ا:اتحهههههههطات ههههههه ات واهههههههصب رات سههههههها ات(

ا

وت دهههههااات سهههههاألوصب ات اههههه ا( تا هههههصاشهههههار ات هههههالمات صلههههه اوبص اهههههاتر الهههههرا
ت ت هههههههصاات هههههههصااو ههههههه الاهههههههاواات ب صعههههههه ات او
بو بهههههزال ههههه ات
و(

ههههههه ات ر ههههههه ات ههههههه واسههههههه ا ا

هههههصةات او( ههههه ات ص ههههه ا سهههههاالمالههههه ت ات ب صعههههه ات او

قهههههههصا ت هههههههاات ههههههه ات ااوج ههههههه الا ههههههه بًا(اههههههه ا وههههههه ت

حاهههههههازات او

اسهههههههق

ههههه ا

اتسهههههههاالما

ههههههه ات اهههههههقا الههههههه ات ر هههههههحات اسهههههههو اب هههههههصتتاع هههههههااب صعههههههه ا

ت ااوج
 13لاههههههاواا( و ههههههرا قههههههص ا ههههههص( اجتههههههصإلاو هههههه :اتحههههههطات واههههههصب رات سههههههاألوصب ا
ت اههههه ا(تهههههطلقصاشهههههار ات هههههالمات صلههههه اوبص اهههههاتر الهههههرات ت هههههصاات هههههصاا تااهههههص ا
خههههههواتجاههههههص

ا و ههههههرات قهههههه ًا ههههههص( اجتههههههصإلاو هههههه او هههههه ح ا وههههههحات اللهههههه ا

ت ا صب ات صص اباار ات المات صل
 14لاهههههههههههاواات وط ههههههههههه ات عالل ههههههههههه ات وا صل ههههههههههه اوت تبًال اههههههههههه
دضههههههههصط صةا gateway

ات بسههههههههههههصإلا

 mediaوا:ا ههههههههاوات عههههههههطت ا قهههههههه تات واههههههههاواا

حص ههههههصالهههههه اعبههههههحاشههههههار ات ههههههالمات صلهههههه ارداصهههههه اتسههههههاألوصب الههههههرات ت ههههههصاا
ت ههههههصاا تبًال اهههههه

ات بسههههههصإلات دضههههههصط ا ت هههههه تةات دضههههههصط ات صل هههههه اتهههههه ا

ت هههههههاتيا ت واط ههههههه اوت اههههههه ( واوبوهههههههصا تهههههههقات

هههههههطت ات د ههههههه اوت عااهههههههص ا

وت ل ا
 15لاهههههههاوااتجظوههههههه ات واتعبههههههه ات

ااوج ههههههه ات ر ههههههه ا واهههههههصت :اتحهههههههطات واهههههههصب را

ت سههههههاألوصب ات اهههههه ا(تههههههطلقصاشههههههار ات ههههههالمات صلهههههه اوبص اههههههاتر الههههههرات ت ههههههصاا
ت ههههههه صاا ااهههههههو ات جظوههههههه اوت بهههههههاتلاات
ت

ااوج ههههههه اذتةات اههههههه ابص واتعبههههههه ا

ااوج هههههه اوت تب هههههه ا و تعههههههرات وههههههحاوت ههههههصل اتهههههه الاههههههصت ات هههههه دواو هههههها ا

ت هههههابوابههههه ا ههههه كات جظوههههه اضهههههو اشهههههب ات(اهههههص ةال هههههات اول ل ههههه او(ههههها(بوا
بوارهههههههههه ابط هههههههههه ا ب صجههههههههههصةاوت و
وت

اً

لههههههههههصةاولاترهههههههههه اتخهههههههههها ا واتعبهههههههههه ا
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 16لاههههههاواات ههههههط ترات

ااوجهههههه :ا(تههههههطمات اههههههار ات صلهههههه ا با ههههههطاوت اهههههه ت اا(هههههه تاا

تاصهههههههه اتسههههههههاألوصب الههههههههرات ت ههههههههصاات واههههههههات ا عههههههههطت الاههههههههاوااتصههههههههطتبا
ب صعههههههصةات ههههههطترات

ااوجهههههه اوت اهههههه ا( هههههها طماتهههههه ات أل ههههههاالهههههه ات و هههههههصلالةا

ت وص هههههههه ا ت ههههههههطتاات لهههههههه تإلا ات هههههههه
ت بهههههه ن ات ا

ههههههحات وههههههص

ات تههههههههطوات

طهههههههه اتوات هههههههه ا

ههههههههصيا

ا تههههههرات دهههههه ت( ااوت ابضههههههراوت اههههههاتتاعهههههه ا ا ههههههقا

ت جااج و
 17لاههههههاواات صتهههههه ًات تحهههههههطًا:ا لهههههه ات واههههههصب رات اههههههه ا(تههههههطلقصات اههههههار ات صلههههههه ا
با ههههههطاوت اهههههه ت اا الهههههه اخال ههههههزا هههههها اتعابههههههصبال ص(هههههه ات با ههههههطارو عههههههرا اتههههههط ا
ت هههههههطلصةات اههههههه ا(وصبسهههههههقصاو تبتةات طو ههههههه اب صتههههههه الاتتتقهههههههصا وههههههه ت
خالإلاببوال ص( ات با طابو ظ ل ا(
( 18أسههههه

الههههههه ا

صاحط أل ا

ات واههههها ات با هههههطوات اتعههههه ات و ههههها و:ا(تهههههطمات اهههههار ات صلههههه ا با هههههطا

وت اههههههه ت ااتاصههههههه اتسهههههههاألوصب اباأسههههههه

ات واههههههها ات با هههههههطوابص اهههههههاتر الهههههههرا

ت ت ههههههههصاات ههههههههصاا هههههههه نات سهههههههه ات وأل ههههههههاا طلهههههههه ات اهههههههها

ات وا سهههههههه ا

وت ضهههههه د اتهههههه ات و اوههههههراح هههههه اسهههههه تااتههههههاااتسههههههاألوصبا قهههههه كات بتهههههه الههههههرا
( ت اا( صلالةالص ا ووات طخحات و طو
 19لاههههههاواات هههههه ت ةات وص هههههه ات طتخ هههههه اوت صب هههههه اعبههههههاات و ص(هههههه ات با ط هههههه :ا
(تهههههههطمات اهههههههار ات صلههههههه ا با ههههههه طاوت اههههههه ت ااتهههههههاااتسهههههههاألوصب ابص ا هههههههصونالهههههههرا
ت ت ههههههصاات ههههههصاا

ههههههالياخههههههطلصةات

ت هههههه ات واههههههات اتوا(

ههههههحات اصهههههه طا

ع ا ا قال ص( ات با طات ابغطت اوت و صتظصة
 20لاههههههاواا(أ ههههههحال عههههههرات وههههههطتط ا اههههههار ات ههههههالمات صلهههههه ا:ا غهههههها
ت

ات جاص

ا اار ا

ا(د ههههههحا
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 -4قطاع الصحة والبيئة
يعددا عرعددخعل عددي لسددان عروددثعانين تعرن يلاندددين ضددو عرسددخن عر يلدد تع دداع ضددو عردددات
عر تساضدددد لددددد عرخلييدددد عر ددددد ا لددددد عر ددددخل عألتسددددد تشددددد ي إلخيساددددي تركدددددو عرعس دددددين
عالقت ددددياي عرتدددد لخلدددد ل دددد عرعددددخعل لدددد لتددددخ عرتوددددعانين أان إردددد تدددداا ن عرن ددددي
.
عر
عر ك ضددد لددد لدددخعل عراددد تع دددا ل ددد تواادددخ عر عقدددع عر ددد تت وددداو ل لاددد عرخلييددد
عر ددد ا لثدددخ عالسدددتن ين لددد عرتع دددان تعرتدددانيي تعرثنددد عرت تاددد اددد عرت ضددد إلددديا عرن دددي
عر ددد إرددد ضكيلتدددر ئخع دددا إق ا ددد لددد ادددطع عرس ددديز ضدددو عدددي زيددديا ت ا دددين تزعن
عر دددد لدددد عر عزلدددد عرعيضدددد ر اتردددد تادددد ضددددي ي شددددخ إردددد ت دددد أسيسدددد لدددد أتر يددددين
عر ك ضددد يرنودددث إرددد ادددطع عرس ددديز عر اددد ن تاندددي أئندددخ ضدددو  360ضوت دددو ت ددداتا 1609
ض سودددد دددد ا ضت زلدددد ل دددد ئيلدددد عر يل ددددين تل ددددخعن عآلالف ضددددو عرعاددددياعن عر ثادددد
عر ي .
الشدددن عن عر شدددخعن عر ددد ا ر دددي أا اددد ئثادددخ لددد و ض شدددخعن عرتن اددد تض شدددخعن
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.
تلددد عرعدددخعل تتددد ر تزعن عر ددد عر ددد عرخ اودددا لددد ت ايدددا عر ودددت ل عر ددد تعرعنييددد
دديرلخعا لددد و ضن ضددد ئثادددخ ضدددو عر وت دددواين تعر سودددين عر ددد ا عر ت وددد عرتي عددد ر دددي
إليل إر عرس يز عر يص عر ت نا ل عر وت واين عألا ا تعرعاياعن عر ثا عر ي .
رررس واقرررا ررراا نررر ا الم ررراط الملرررش وال طررر

الررر

شرررل

المؤشررر ال الصرررحية ال ررر
ن ا القطاع :
 ددددد لدددداا عر وت ددددواين لدددد عرعددددخعل عر كدددد ض تعألا دددد ) عئنددددخ ضددددو )416
ضوت دددو روييددد لدددي  2018أضدددي إلددداعا عر سودددين عر ددد ا عالعدددخل وددد
 )216تعرعاددددددياعن عر ثادددددد عر دددددد ا عر ددددددعثا لسددددددا ودددددد  )339ضخئدددددد
ضو ل ن ي عق ان ئخاستين).
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الف ص االس ثما ية ف قطاع الصحة الم لمة من قبل المحافظال

ل

اسش الم

ن ع الف ص االس ثما ية المحافظة

وع

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

ص ر عيرج عألضخعض عروخطيلا

.1

ضخئ ضت

إل يو الايا

واعا  /عركخخ

.2

ضوت و عر وا عرعخ

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

.3

ضع ا عألاتي تعر وت ضين عر ثا لاا )4 – 3

.4

ضوت و عر

تعرعسن لاا )2

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

.5

ضوت و ت

ر عا ن لاا )2

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

.6

ضوت و ت

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

.7

ضعيضا أتئوجاو طث لاا )3 – 2

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

.8

ضاين طثا ضتكيض لاا )2

إل يو الايا

واعا  /عركخخ

.9

 4ضوت واين ليض وع  50سخيخ)

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

إل يو الايا

واعا ل اليلث عركخخ
تعرخ يل

ل عركخخ  50سخيخ)

عرس ي لاا )1

رجخع

وع  20سخيخ) ل ي ل ل

.10

 4ضخعئ طثا ضت

.11

عرت عض ضع عر خئين عرعير ا ل ضجي إاعن تت واا
تعستساع
عر وت واين تعر خعئ عر ا عر ت
عروخل عر ثا ر ع ا ل عر سوين عر ا تعر خعئ
ا
عرت

إ خع تعيقاعن ضع شخئين واعا ل اليلث عركخخ
روخض لتح تعرخ يل
ضت
ضوت واين اععا عرعخعل
تلسا تجخ ت ن ل اطع
عر جي
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ا عر ك ضا

.12

لخض عض عر وت واين تعر سوين عر
عروي ض لو عر يال ئوخص عستن يني

.13

ضوت و لي سع  )100سخيخ عرعاا  )1وي
اتلن

2

عرس ي تعألتلا

120

ع دددددددخع تعيقددددددداعن ضدددددددع واعا ل اليلث عركخخ
دددددددد تعرخ يل
شددددددددخئين ضت
رودددخض لدددتح ضوت دددواين
اععددددددا عرعددددددخعل تلسددددددا
تجددددددددخ ت ن لدددددددد اددددددددطع
عر جي
إل يو الايا

تعس  /ضخئ قضيو عرك ن

إل يو الايا

تعس  /قضيو عرك ن
تعس  /قضيو عرك ن

.14

ضخئ ضت

ص رجخع

.15

ضخئ ضت

ص رألضخعض عرنوي ا

إل يو الايا

.16

ضخئ ضت

ص ر عسن تأطوي عأللي اي

إل يو الايا

تعس  /قضيو عرك ن

.17

ضوت و ضت
سخيخ

إل يو الايا

تعس  /ضخئ قضيو عرك ن

.18

ضخئ ضت

إل يو الايا

تعس  /ضخئ قضيو عرك ن

.19

ضوت و لي وع  )100سخيخ

إل يو الايا

تعس  /ضخئ قضيو
عر يخ

إل يو الايا
إل يو الايا

تعس  /قضيو عرك ن
تعس  /قضيو عرك ن
تعس  /قضيو عرك ن

ص رجخع

تأضخعض عرعا ن وع )50

ص ر عيرج عألضخعض عروخطيلا

.20

ضخئ ضت
ضخئ ضت

.22

ضاين طثا ضتكيض

إل يو الايا

.23

ضع ا عاتي تضوت ضين طثا

إل يو الايا

تعس  /قضيو عرك ن تقضيو
عر يخ
عرنجف عالشخف

عل يو الايا

عراي علا

عل يو الايا

عراي علا

عل يو الايا

عراي علا

.21

ص عرجخع عرنيظ ني تالخع
ص رع اين عرتج اا

اي عرنجف وي

عر ا ن)

 1000اتلن

.24

ضوت و لي

.25

ضوت و لي عرس ع  5 2738/25ع لثيساين 10
اتلن) لي ا عر يلعا وي  10اتلن

.26

ضوت و لي عرس ع 18 4105/18
اتلن) لي ا لون وي  4اتلن

.27

ضوت و لي عرس ع 9 14/21عر ثو

عل يو الايا

ان عرا سوا 4
وي

 6اتلن
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.28

ريضخعض تعرجخع عركثخل
ضوت و ت
عضخعض عرس ي تعر خعياو تعرج عرع ثا تعضخعض
عروخطين)

عل يو الايا ك و
ت انا  5ض ث ن اتالن)
وي  4000اععا
عر ن س عرتجيني ل
عرخضيان

عاللثين

.29

ض ختز علتيج عل عز عر وت ضين عر ثا عرو يلين
عر ثا عالسخه عر ثا عر يش تعرس و عر ث تعرثيلاج
طتن عال تايالين عر ي
عركخعس عر ت خئ عر ي
تعر عيقاو عال قايس عرضو ئا عل عز عاللي اي
عر وت اض ل ععط عرن ي ج عر تثخي عال قايس
عرضو ئيل عل عز ع خ عر سو يتي لوييين طثا
ضعاعن لسا عرا ضسايس انال عر خعن عرخ)

عل يو الايا

عاللثين
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 -5قطاع اإلسكان والبنى التحتية
للسككككور مهم منككككة مككككر ه نكككك
ككككك لككككك مهام

النظكككككت ادية ككككك م

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
ادم طككك ع مككك األنشككك
األلككككت

الق ع ككك

ةلجكككك ال كككك مككككر الكككك هب

الةكككككي ةمةككككك ةككككك ا

م ل ككككك إلككككك
لكككت النظكككت إلككك ي ككك خ اإلسكككو

ظككك ة مهم كككطا الق ككك خ م نككك

كق ككك خ منكككة هيككك أهكلككك

الحو مككك ال تاي ككك للق ككك خ ال ككك م هادسكككةفم م األ ن كككي الككك هم الةمو نكككي الكككطا حقككك نةككك
ملم سكككك ككككي مجكككك ب اإلنةكككك

السككككوني ه كككك م ر األماضككككي المؤ لكككك لإلسككككو

مشكككول ال شككك ا ع السكككون هالة سككك كككي اكككن ع مككك ام ال نككك
كككككي ال كككككتام ها

نمككككك السكككككو
ه كككك اع سككككون

ن لككككك

ه ككككي م لجكككك

لكككط نظكككت ادعة ككك م م ككك ب

ككككك لةككككك م ر

ةكككك م المل كككك ني ه كككك سككككون

سكككك

ل ككك الةنم ككك ال طن ككك ه قككك م مسككك م الق ككك خ ال ككك م
كككي ل ككك

كككطب الح ككك حككك هم . %85ه قككك مس مسككك م

ككطا الق ك خ ككي النكك

المحلككي اإل م ك لي ألس ك م الف ةكك

ل م  2018م ق مس ( )%7.5س ل
سككك ة كككطا الق ككك خ

لككك

الةنم ال طن .

كككتم ك كككت كككي ال لككك علككك المككك ام ال اللككك كككي اإلنةككك
األك كككت مكككر ال

ضككك عكككر إمو ن ككك امة ككك م الجككك

لككك كككي ال كككتام ها الن ككك ال طن ككك

ل سكككةفم م يككك أعلنككك مشكككتهعن الككك طني إلنشككك مل ككك
ه شكككتع ككك
سكككون
الجن

ه ككك سكككون

كككي عمككك م ال كككتام

ةنة كككط المت لككك األهلككك مكككر كككطا المشكككتهخ الو كككت كككي نككك  100ألككك

كككي مككك ام (مشكككتهخ م نككك سكككم
مر مجم خ  224أل

ه

السكككون ) هالمنةكككط مكككر ي كككل شكككتك

ه ككك

ككك ن ا الو م ككك

سون لمح ظ م ام.

هالجكك هب كككي أمنككك ب كك ر عككك م ال ككك اع السككون الةكككي حة نككك كككل مح ظككك ضكككمر مشكككتهخ
المل

ه

سون اعةم ما ً عل ال ن ع المة ت مر هزام الة

ط.
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عدد الوحدات السكنية في كل محافظة
المحافظة  /اإلقليم

عدد الوحدات السكنية

االنبار

 45أل

ه

بابل

 54أل

ه

بغداد

 224أل

بصرة

 80أل

ه

ديوانية

 35أل

ه

ديالى

 43أل

ه

كربالء

 31أل

ه

كركوك

 40أل

ه

اقليم كردستان

 140أل

ميسان

 31أل

ه

مثنى

 22أل

ه

نجف

 37أل

ه

نينوى

 101أل

صالح الدين

 39أل

ه

ذي قار

 58أل

ه

واسط

 36أل

ه

ه

ه

ه
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ه شكككتل الن ككك ال طن ككك ل سكككةفم م علككك

نة كككط كككطا المشكككتهخ (المل ككك

ككككي عمكككك م مح ظكككك ع ال ككككتام مككككر لكككك ب سككككن ل
ه لةنسككك
التش

كككك

ه ككك سكككون )

األماضككككي إلكككك المسككككةفمت ر

مككك مجم عككك مكككر الم ككك مل ال تاي ككك الحو م ككك (م كككتل التا ككك ر م كككتل
هالم تل ال تايي للةج م ) لةنظ ة ال مل ع الم ل المة لق

لمشتهخ.

ه لككككر اآل الن كككك ال طن كككك ل سككككةفم م ال كككك مككككر المشكككك م السككككون اإلسككككةتا ج
منن ي ال ي الح ضت:
 مشرررروع مدينرررة رررر اي كرررربالء فررري محافظرررة كرررربالء الم دسرررة ه ةضكككمر إنشككك
م ن ك مةو مل ك ال ك م ع ضككة نح ك أم ك ر أل ك
المتاك الةج م هالةت ن .

ه كك سككون

إلض ك

إل ك

كك
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ال رص االستثمارية المتاحة في قطاع اإلسكان
ت

إسرررررررررررررم المشرررررررررررررروع موقررررررررررررررررررررررررررررر
السرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركني المشروع
االستثماري

مسرررررررررررررررراحة االر
المخصصررررررررررررررررررررررررررة
للمشروع

المحافظة

عائدية االر

 8مهنة

م ام /الوتخ

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

م ام /التا

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *
هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *
هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

.1

مجم سوني

 671/3ا
ا ل /الة

.2

مجم سوني

 40/17م36
س اوم

 7مهنككككككككككككككككككة ه15
اهل ه 25م2

.3

انش مجم سوني

 5794/2م29
مام ك

 5مهنة

هاسط

.4

انش مجم سوني

10578/8/2
م 27الو ط

 5مهنة

م ل

.5

مجمععععععععععععععع ععععععععععععععع
والخدمات الرياضية

.6

مجمككك سكككوني لمنةسككك ي  545/9اك
م ت كككككككككككككك شكككككككككككككك س
هم ض ذا ي م

ع

 2م 23منت مام
كتك ك

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 18مهنة

ذا ي م

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

.7

مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

27430/83
م 47حصوه
الشامية

 40دو م

ادن م

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

.8

مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

4/7م77
شواطئ الصوفية

 9دو م و 23اولك

ادن م

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

.9

مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

 5615/9م1

 5دو م و 21اولك

ادن م

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 .10مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

 723/10م5
وادي شيشين

 7دو م و 21اولك

ا ح ال ر

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 .11مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

 762/1م61
طالع الحمزة

 4دو م و 20اولك

ت

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 1/162م67
ب لر شاطر لو
 40/434م67
ب لر شاطر لو

 18اولك و 24م2
 1دو ععععععم و 1اولععععععك
و 33.5م2

ال
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 .12مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

 584/1م63
الدير

 1دو م و 11اولك

ال

ت

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 .13مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

 2359/37م27
اال وات

 6دو م و 10اولك

ال

ت

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 .14مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

 1149/15م61
طرة ب
م صور

 3دو م و 8اولك

ال

ت

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 .15مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

 2/17م53
ال صير

 41دو عععععععععععععععععم ز 21ال
اولك

ت

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 .16مجمععععععععععععععع
للموظفين

ععععععععععععععع

1/2107
الرباط ال بير

 4دو م و 3اولك

ال

ت

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

1416/19
م 18ا م
ال سة
 3411/4م 1ام
ال ل

6مهنة  16اهل

ال

ان

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

5مهنة

ال

ان

هزام الشككككككككككككككككككككككككككككك س
هالت ض *

 .17شق سون للم ظة ر
 .18مجم سوني

* حسب كتاب وزارة الشباب والريارة المرقم  29في  2020/1/5والكتاب المرقم  77في 2021/1/18
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قطاع النقل

-6

يعتبرررررررلقطررررررر ق

ررررررر ق ررررررر ق

عررررر هق فيفررررراق ررررر ق
وأطفيررررراقطررررر ق

ررررر ق ت

ترررر ايلق فب اررررلقو يرررر

ت ررررر ق
ررررر ق ررررر ق
قألنشرررر ت ق

علررحقاي ر مق ف ر ماي قتف ر قيفت ر قط ر ق
ررررررر قاعم تررررررر ق فتشررررررر ا اق ررررررر ق
عررر هق
يف ررررررر ق ل

ت ررر ياق ألخرررل ق رررمق
عررررررر هق

ت ررررررر ياقأنق

ت ر وقو اف ر قا ر ونقااررحق متيرراقوخ ر هق ا لررباقوتن ر ومقق

ر ق ا ر قوت ر قن ر ق ر قأن ر

ق

لرررتعف هق ألوضق يت لررربقارررب اق ررر ق رررلسقو ا ررر ق ا لررربق ررر ق لرررتعف لقتفررر قيفتررر ق
طررر ق

ررر قاف ررر ااقو لرررعاقاف ررر طفاق

ررر ق ررر

ررر ق انيررر قو شررردي ق ع يررر ق ررر ق شررر ويع عقوي ررر طجقطررر ق

ق ق عل ررر قو ألجابررر ق)قو لرررترف وق
ررر ق ررر ق اررر

ق فملررر ق إلجفررر

ق

ا أللررررع وق ر اترررراق عرررر ق2018قامرررر و ق )%7,8قا رررربق رررر ق ةررررفات قخ رررراق تافيرررراق مايرررراق
و رر قخ ررعق عررل سق ملررتن مق رر ق

عرر ق دل رر ق رر ق رر يلقطرر ق

برررلاقو بمرررلاقو ررر ا)قو ررر اقلي ررر ع ق ررر ق م يررر ق افررر ق
تبيرررلمق ررر ق ألعفررر لق ت ويررراق و يررراقخ

رر قاف تلرر قأن عرر ق
ت ررر اقوخلررر ق رررل

ق

ررراقإ ق ررر ق رررجق ررر يلق بارررحق تمتيررراق فل ررراق يررر ق

ررر قوطررر ق ررر قلررري اقا اتي ررراقإ رررحقق ا يررر ق إليرررل هقو ررر يجقخررر هقأ ةررر ق لفررر ماي ق
و ف ت

ققققققققققق ق

ي قت ا .ق
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الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع النقل



اوالً :الشركة العامة لسكك الحديد
ت

اسم المشروع

التفاصيل

الطول
(كم)

1

الخط الدائري
حول مدينة بغداد

التصااميم التفصايلية معاادة سانة  1982ماان قبال الشااركة
االستشارية اإليطالية (ساوتكني) ..طاول المساار الادائري
(الحلقي) المزدوج هو ( )112كم والطاول الكلاي للمساار
الرئيسي والخطوط الفرعية ( )284كم.

284

خليط

2

بصرة  -فاو

تاام دعااداد التصاااميم التفصاايلية للمشااروع حااديثا ً ماان قباال
الشركة االستشارية األلمانية (دورش كروب).

100

مزدوج

3

خط سكة حديد (بغداد-
الكوت-العمارة-البصرة)
والخط الفرعي (الكوت-
الناصرية-ام قصر)

4

مسيب  -كربالء  -نجف -
سماوة

5

موصل  -دهوك  -زاخو -
تركيا

التصاااميم التفصاايلية قديمااة ومفقاااود الكثياار من ااا وهاااي
معدة من قبل الشركة االستشارية البريطانياة (هندرساون
هيااو)ز) عااام  ، 1982الخااط الرئيسااي (بغااداد -الكااوت-
العماااارة-البصااارة) ( )504كااام مااازدوج والخاااط الفرعاااي
(الكااوت-الناصاارية-الشااعيبة-ام قصاار) بطااول ()406كاام
مزدوج  ،ويتطلب تحديث التصااميم التفصايلية  ،ويتطلاب
اعداد دراسة )دوى اقتصادية للمشروع.
التصااااميم التفصااايلية األصااالية بعااادت مااان قبااال الشاااركة
االستشاااارية اإليطالياااة (ساااوتكني) عاااام  1982وبعياااد
تحاااديث التصااااميم التفصااايلية حاااديثا ً مااان قبااال الشاااركة
االستشارية اإليطالية (ديتال فير).
التصااااميم التفصااايلية األصااالية بعااادت مااان قبااال الشاااركة
االستشارية البريطانية (هندرساون هياو)ز) عاام 1982
وتحااديث التصاااميم التفصاايلية )اريااة ماان قباال مجموعااة
الشااركات االستشااارية الجيكيااة (بي كااي بااي) و (سااي زد
كروب) و (باور بوفس).

 حسب كتاب وزارة النقل  6331في 2020/2/16

عدد
الخطوط

100

مزدوج

اإلشارات
واالتصاالت

الحمولة
المحورية

ERTMS
/ Level 2

 25طن

ERTMS
/ Level
2/1

 25طن

السرعة (كم/ساعة)
المسافرين

200

140

البضائع

140

100

مجموع النقل (مليون)
المسافرين
/مسافر
23

1

البضائع
/طن
46

70

الكلفة التخمينية (التقديرية)
إلنشاء المشروع (مليون دوالر)
اإلستمالكات

430

300

التنفيذ

2000

1410

-

-

-

-

-

-

2730

11000

المجموع

2430

1710

المدة
المطلوبة
إلنشاء
المشروع
خمسة
سنوات
ثالثة
سنوات

-

228

مزدوج

ERTMS
/ Level 2

 25طن

250

140

6

2

750

2400

3150

ثالثة
سنوات

160

مزدوج

ERTMS
/ Level 2

 25طن

200

140

1

55

450

2157

2607

ثالثة
سنوات
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ت

اسم المشروع

التفاصيل

الطول
(كم)

6

(بغاااااااداد – بعقوباااااااة –
كركااااااااوك – بربياااااااال –
موصل) والخط الفرعاي
التااااابع لااااة (بعقوبااااة –
خااااانقين – المنذريااااة –
ديران)

التصاميم التفصيلية األصلية بعدت من قبل الشاركة
االستشااااارية الفرنسااااية (سااااوفريل) عااااام 1982
وتحديث التصاميم التفصيلية )ارية من قبل الشركة
االستشااااارية الجيكيااااة (سااااي زد كااااروب) ..طااااول
الخطوط الرئيسية المزدو)اة ( )455كام والخطاوط
المفردة القابلة لالزدواج ( )200كم ..الطول الكلاي
للمسااااار الرئيسااااي الماااازدوج والخطااااوط الفرعيااااة
الرئيسية والخطوط الفرعية يتراوح من ( )700كم
دلى ( )750كم.

700

عدد
الخطوط

اإلشارات
واالتصاالت

الحمولة
المحورية

السرعة (كم/ساعة)
المسافرين

7

8

9
10

الاااااربط الساااااككي باااااين
ً
العااااارار واألردن (مااااان تم دعاداد التصااميم التفصايلية للمشاروع حاديثا مان
مفاااااارر الرطبااااااة دلااااااى قبل الشركة االستشارية األلمانية (دورش كروب).
طريبيل)
تم دعاداد التصااميم التفصايلية للمشاروع حاديثا ً مان
قباال الشااركة االستشااارية اإليطاليااة (ديتااال فياار)..
شعيبة – زبير – المربد طااول هااذا المشااروع ساايعتمد علااى تنفيااذ المشاااريع
المساتقبلية األخاارى وقاد يكااون الطاول الكلااي ()14
– صفوان – الكويت
كاام فقااط ماان محطااة المربااد دلااى صاافوان /الحديااد
الكويتية).
ال تو)ااد تصاااميم بو وثااائة سااابقة عاان المشااروع..
كوت – بعقوبة
يتطلب دعداد تصاميم تفصيلية )ديدة.
(مشروع )ديد غير مباشر بة) يكون مساار القطاار
خط (كربالء – النجف)
اعلى الجزرات الوسطية بين الطرية العام (الاذاهب
المعلة
باتجاه النجف) والطرية الخدمي

خليط

ERTMS
/ Level 2

 25طن

250

البضائع

140

مجموع النقل
(مليون)
المسافرين
/مسافر

6

البضائع
/طن

20

الكلفة التخمينية (التقديرية)
إلنشاء المشروع (مليون دوالر)
اإلستمالكات

1650

التنفيذ

7000

المجموع

8650

المدة
المطلوبة
إلنشاء
المشروع

سبعة
سنوات

400

مفرد قابل
لالزدواج

ERTMS
/ Level 2

 25طن

250

140

3

12

50

4000

4050

خمسة
سنوات

52

مزدوج

ERTMS
/ Level 2

 25طن

250

140

2

20

150

500

650

ثالثة
سنوات

250

مزدوج

ERTMS
/ Level 2

 25طن

250

140

6

20

750

3000

3750

بربعة
سنوات

70

مزدوج

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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االراضي المخصصة لالستثمار في قطاع النقل

ت

رقم القطعة

رقم واسم المقاطعة

المساحة

المحافظة

1

1/24

 6ببو محار

 26000متر مربع

المثنى

2

5/35

 6ببو محار

 85000متر مربع

المثنى

3

2/35

 6ببو محار

 87500متر مربع

المثنى

4

186/7

 6ببو محار

 47500متر مربع

المثنى

5
6
7

1/2
176/16
411/11

 23بساتين الربوتي
 44المعقل
 44المعقل

 2300متر مربع
 2900متر مربع
 1000متر مربع

المثنى
البصرة
البصرة

8

412/11

 44المعقل

 800متر مربع

البصرة

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1/145
2/138
2/140
141
8/135
1/125
2/131
2/123
68
2/54
3/139
2/119

 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية
 14الجمجمة الجنوبية

 6600متر مربع
 1590متر مربع
 3900متر مربع
 6100متر مربع
 300متر مربع
 600متر مربع
 700متر مربع
 190متر مربع
 2400متر مربع
 8000متر مربع
 11300متر مربع
 1000متر مربع

بابل
بابل
بابل
بابل
بابل
بابل
بابل
بابل
بابل
بابل
بابل
بابل

المالحظات

خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
خط السكة المقلوع
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ثانيا ً  :المنشأة العامة للطيران المدني العراقي
ت

اسم التشكيل

اسم المشروع

الموقع الجغرافي

 )1إنشااااند (اااا
اااا ) بغ اد  /مطنر بغ اد
نجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ال ولي
ي مطنر بغ اد ال ولي.

1

المنشأة العامة
للخطوط الجوية
العراقية

 )2إنشااااند ماااا ى و م (اااا
متع ا د الط اباات يسااتغ
ك كنتب سفر وسينحة.

بغ اد /ال تنوين

)3إنشااااااااند (اااااااا و دار محن ظة كربالد
اساااتراحة لطااا اقم الشاااركة ال ق سة
مع مكتب حجز مركزي.

رقم القطعة والمقاطعة

مساحة
المشروع

الكلفة
التخمينية

قطعة رقم )10/9

15000
متر مربع

)100
ملي ن
دوالر

1000 )4

)8 - 7 )6

 )5متر
مربع

 )7ملينر
دي(نر

750

)6 – 5

متر مربع

ملينر دي(نر

مقنطعة  )17الس يب

 )3قطعة رقم )1/20

قطعة رقم
)53484/3
مقنطعة  )61الجزيرة

مدة
التنفيذ
المتوقعة

المالحظات

 36شهرا قطعة األرض م ل كة للشركة

24 )8
شهرا

قطعة األرض ملك صرف للشركة

قطعااة األرض ملااك صاارف للشااركةى تقااع ل ا
الطريااات العاااان ال اااافدي إلاااا محن ظااااة ال(جاااا
األشاارفى وق ا تاام إ ا اد التلاانميم وال ططاان
 30شهرا
إلنشااند ( ا مك ا ن ماان سااتة ط اباات مااع مكتااب
حجز مركازي ومكتاب ألااراض الشاحن الجا ي
وس حرة.
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 -7قطاع الصنــــــاعة والمعادن
يعددددق اع اددددعي اع دددداع ا دددددا اععدددد ا ا ددددق
ابددد ك نات دددعص ا غي دددعف ي ددد اعا ادددا عي ددد
كارة اع ددددداع ة اعمعدددددعف اع ك ددددد ة األسعسددددد ة
عيمدددددددق
علس عسدددددددة اع ددددددداع ة ددددددددا اععددددددد ا
إسدددي ا ت ع ع لددد شدددت ت ع يددد ا سدددي معر
علخاددددددت اإلرشددددددعفية اعيددددددا اددددددع ع غددددددع ت
ا سدددي معر ععدددع  2006اعمعدددقم كمدددع إ دددع دددقي
اعشدددددددد كعص اع اتن ددددددددة سددددددددع عياتي ددددددددع
بععيعدددع ندددت اعت دددعص اع اي دددة بع سدددي معر ب دددة
ردددددت ك ددددع ة أفا ددددع غددددق ددددقفص ددددقة نشددددعريت
ي ددددددع دددددد ا سددددددي معراص
يددددددر دددددد
األ ا ددددة إع ددددع سدددد مع ا عددددق دددد ه اعددددتكارة
نتمت ة ن اع تا ق األ ظمة ا سي معرية.
ي كددددددد اع دددددددع ت رغددددددد  22عسددددددداة 1997
اعخددددددعر بععشدددددد كعص اع اتن ددددددة لدددددد إ ددددددعفة
أ دددددص اعم دددددع ت اع ع مدددددة اعمسددددديخقنة عددددد أس
اعمددددددعم عخ دددددد اص ع ددددددة يسددددددمن اع ددددددع ت
علشددددد كعص اع اتن دددددة بععدددددق تم بع عغ دددددعص ندددددت
نسدددددي م ي أ ع دددددر بمت دددددر ا عغ دددددعص عسددددد
اإل يدددع ا دددع إعددد ادددر ندددت غدددع ت ا سدددي معر
ددج شددت ت ا سددي معر كمددع ا ددم ي مددا ا سددي معراص األ ا ددة دددا
رغدد  13ععددع  2006ندد
.
ا اع اعي ن اع اع عص ا غي عفية األ
ع دددددق ا ال دددددص كارة اع ددددداع ة اعمعدددددعف ددددددا دددددع  2005ب دددددعنح مدددددت عمدددددان
اعيددد ا ا اع دددق بيأسددد ش نشدددعريت نشدددي كة ا عغ دددعص عسددد اإل يدددع عيشدددت ت ا سدددي معر
دددددا دددد ا اع اددددعي ددددج ييددددتع اعمسددددي م م ددددت مل ددددعص إ ددددعفة اعيأ ددددص إفارة شدددد ص
ندد غ ددص اعددتكارة ن عبددص
يددم اعخع ددة دددا إ ددعر ن ددت ا سددي معر اعمادد
اعم ددات لدد
دة ن د اإل يددع اع د ي يددي ا تددعكه د م دي د ة ن ددقفة ن د 15اع د  20سدداة عددق اعمسددي م
يدددد إ دددد اعمعددددقاص اعمت ددددتفة أ
اع يددددة دددددا اغيدددد ا إ ددددعفة أ ددددص اعم ددددع ت دددد
ددددت بي يددددق اعمسددددي م ي
ك ددددر نعددددقاص قيددددقة ددددج اددددت اعددددتكارة شدددد ياع دددددع
بعع ع دددعص اعميع دددة دضددد ددد نسدددع ق ع ددددا دددر أشددد اص اعدددق تم عل ددد اع ا دددة إعددد
نتاغت اعم اعص.
غددددق ضددددماص اعياددددتراص دددددا اعمتددددعم اعمدددد كتر مددددع علم ي ددددعص عل ددددق ندددد تدددد
نددددة ندددد اإل دددد عص اعشددددعنلة اعيددددا
اعددددتارفاص لعدددد عيع يدددد اإل يددددع اعم لددددا اددددمع
دددد ع ة إ ددددعر ع سددددي معر
ا ددددص معيددددة ن ددددععن اعمسددددي م ي بشدددداص اك دددد سددددع ق لدددد
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اعمسدددديقا علمتسسددددعص اع اتن ددددة ندددد اعميتغددددت أ نتمت ددددة اعم ي ددددعص اعميع لددددة بإ دددد
اع ادددعي اع ددداع ا عددد دددتفي د ددد إعددد إ دددعفة أ دددص ددد ا اع ادددعي بدددص سددد ايح ا دددع عغدددعص
إ يع ة قيقة ع ي األ اع اع ع ت ة اعمت تفة.
دددة لدددة ن دددص نععندددص اعسدددتعف تم دددت
يميلددد اععددد ا عع دددع م ددداع عص نيات دددة
اععتدددد ص كدددد ع اع دددداع عص اعق ا ددددة اع ي ك م ع يددددة األسددددمقة اععقيددددق ي ددددع ندددد
اعمتنددددص ا لعددددر اعمشددددعريت اعمملتكددددة علق عددددة ف را م ن مددددع دددددا ت دددد كدددد ندددد اع اتنددددة
اع ددددداع ة اعخع دددددة بععمايتدددددعص اعخدددددقنعص اعمالتبدددددة ددددددا ادددددت إ ددددد ا سلسدددددلة نددددد
اإل دددددد عص لاص اعاددددددعبت اع اددددددا اإلفاري اعيت ددددددعص ا سددددددي معرية ع ر ددددددع بمسدددددديت
أفا ع إ يع ع.
ا ايلر ه اعش كعص عمص باعغة نيق ة عألس ع اعيعع ة :
.1غدددق اعمادددع اعمعدددقاص اعخادددت اإل يع دددة  ،دددج إ ايل دددع يعدددتف إعددد ديددد ة
اعمعاا .
اعس ع اعص اع مع اعص ن اع
 .2عمص بيااتعت ع غقيمة تاكر اعي ق اع ع ص دا اع اعي اع اع ا .
يق اعا ن اعمععنص بععاعغة اعا بع ة.
 .3ق غقرة اعش اة اعت ا ة ل
 . 4ا يدددع اعسدددت اعم لدددا لددد اعمايتدددعص اعمسددديترفة نمدددع كدددع عدددم األ ددد ددددا دددق
ناعدسة اعمايتعص اعت ا ة بأسععر اعست ك ع اعات ة .
باددع ا م لدد لعدد اددص كارة اع دداع ة اعمعددعف اددة عيأ ددص اددتي ايلددر دد ه
م اعمشعركة نت اع اعي اعخعر اعع با األ ا ا .
اعش كعص ن
دور الحكومة في القطاع الصناعي
يتدددم كارة اع ددداع ة اعمعدددعف عيأ دددص شددد كع ع أ تيل دددع إعددد شددد كعص نسدددع مة
عندددة ا ع دددة غدددق ادددص نتمت دددة نل دددعص اسدددي معرية عددد عا ددد ه اعشددد كعص
لددد اعمسدددي م ي نا دددع ندددع أ دددص بعع عدددص إعددد دددقف نددد اعمسدددي م ي إل دددعفة أ ل دددع
دددق ر غدددع ت ا سدددي معر رغددد  13عسددداة  2006اعمعدددقم ددددا
شددد ل ع غدددق سدددع
ا ا تعه.
ع ي
يمادد إ لخددا األ ددد اع ع ت ددة اعيددا اددد مل ددة إ ددعفة أ دددص اعشدد كعص اعععندددة
اعمملتكة علق عة بعإلاعدة إع غع ت ا سي معر بعع تا اآل ة :
قانون الشركات العامة رقم  22لسنة  1997المعدل
يدددداظ دددد ا اع ددددع ت مددددص اعشدددد كعص اعععنددددة اعمملتكددددة علق عددددة ددددج سددددمن اعمددددعفة
( )3/15ناددددم علشدددد كة اعععنددددة اعمملتكددددة علق عددددة بععمشددددعركة أ اعشدددد اكة نددددت شدددد كة
أ ا دددة عيا ددد مدددص ادددم أ شددداي ع فا دددص اععددد ا بع يمدددعف لددد األسدددعس اع دددع ت ا
عع ددددتف نشددددعركة اددددم غددددع ت اعشدددد كعص اعععنددددة اعدددد ي أ ادددد اع دددد علشدددد كعص
علمشدددعركة ندددت اعشددد كعص اعمتسسدددعص اعع ب دددة األ ا دددة عيا ددد أ مدددعم لاص غدددة
بأ قاف اعش كة فا ص اعع ا .
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ددد شدددمتم نشددددعريت اع ادددعي اععددددع اعميععغدددق لدددد أ ل دددع أ شدددد ل ع ندددت اع اددددعي
اعخددددعر اعمخدددديل باعدددددة اعم ايددددع اعضددددمع عص اعددددتارفة دددددا غددددع ت ا سددددي معر رغدددد
( )13عسدددداة ( 2006غددددع ت اعيعددددقيص األ م ع ددددع ت ا سددددي معر رغدددد  13عسدددداة 2006
(اعمدددددعفة  ) /6اعيدددددا أاددددد ص إعددددد دددددا (اعمدددددعفة  )32اع دددددع ت يسددددد ي لددددد
اعمشعريت اعيا اعيععغق ل ع غ ص عل ا اع ع ت .
قانون الشركات رقم  21لسنة  1997المعدل
ييددد ن ددد ا اع دددع ت ددددا اعمدددعفة ( )8علشددد كعص اعم دددق فة اعمسدددت ع ة شدددا ص نشدددعريت
سع د ع اعق عة بأغص ن  %25ن أس رأس اعمعم.

المشااااااااربع الوااعاااااااة لاااااااو ار الصاااااااناعة والمعاااااااادن والمعرو اااااااة ك ااااااار
اسوثماربة (مشاربع الوأهيل والمشاربع الجدبد ) :
إن طريقةةةةس ثماةةةةم وفق عةةةةمل راةةةةع اقةةةة ا ثاصةةةةرثدس إةةةة ثاق ةةةةف ثا ةةةةف

ثاةةةةم فاث إاةةةةى

ثاوةةةةةةفا /15ثفا ةةةةةةفقا إةةةةةةك تةةةةةةف ن ثاصةةةةةةر ف ثا فإةةةةةةس قتةةةةةةةل  22اس ةةةةةةةس  1997ثاو ةةةةةة
ربفإلإكةةةةةفن هةةةةةو

ةةةةةيا ثا قةةةةة ا فمإم ةةةةةف ث ثاةةةةة ثقا اةةةةةو تةةةةةف ن ثماةةةةةم وفق قتةةةةةةل 13ا

رع يالعه ثاوفا  /33با.

دددق م ي ددد

اع ددد ر ا سدددي معرية اعميع دددة عدددق

كارة اع ددداع ة اعمعدددعف نتك دددة سدددر

ددددتي اعمشدددد ي

ي ددددة ا سددددي معر اعم عدظددددة اعيددددا ي ددددت د ددددع لدددد أسددددعس اعمشددددعركة

بدددددعإلفارة اإل يدددددع

كيدددددعفة اعاعغدددددعص اإل يع دددددة بععاسددددد ة عمشدددددعريت اعيأ دددددص ،ا سدددددي معر

اعم عش بععاس ة علمشعريت اعتقيقة كمع يأ ا:

1

 1بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن  /دائرة االستثمارات المرقم  66605في 2018/12/17
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جدول بالفرص االستثمارية المتاحة للشركات العامة ألبرام عقود التأهيل
والمشاركة لعام 2020
ت
-1

اسم الشركة
الشركة العامة للصناعات
البتروكيمياوية

الفرص المراد اعالنها

نوع الفرصة

 مشروع خط انتاج ورق اكياس السمنت تأهيل وتطويروالوحدات الساندة في مصنع ورق ميسان
 انشاء معمل انتاج الكلور والصودا الكاوية في مشاركةمعمل ورق البصرة.
 انشاء معمل جديد النتاج النتروجين المسال في تأهيل وتطويرمصنع البتروكيمياويات .
 تشغيل الخطوط االنتاجية لمصنع ورق البصرة تأهيل وتطوير انشاء معمل انتاج الكلور والصودا الكاوية في تأهيل وتطويرمصنع البتروكيمياويات .
 تأهيل خط ماكنة المقوى والوحدات الساندة له تأهيل وتطويرفي مصنع ورق ميسان .
لمصنع تاهيل وتطوير
االنتاجية
الخطوط
 تاهيلالبتروكيمياويات
 -تاهيل وتشغيل وتطوير معمل P.V.C

تاهيل وتطوير

 -اضافة خط بولي اثيلين خطي LLDP

مشاركة

 -انشاء معمل حامض الهيدروكلوريك HCL

مشاركة

 -تاهيل معمل تعبئة المياه الصحية

تاهيل وتطوير

 -خط انتاج النورة والصودا اش

تاهيل وتطوير

 -خط انتاج مقوى (  ) 140-90غم  /م2

مشاركة

 -خط انتاج سجالت ودفاتر المالحظات

مشاركة

 خط انتاج البوكس فايل ومحافظ الورق مشاركةبانواعها
مشاركة
 خط االكياس الورقية المصنعة خط انتاج الصناديق والعبوات الكارتونية مشاركةبخمس طبقات
مشاركة
 خط انتاج اقالم الرصاص خط انتاج اطباق البيض لمصنع ورق البصرة مشاركةمشاركة
 خط انتاج البنود الورقية A3-A4-
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-2

الشركة العامة للصناعات
الفوالذية

-3

الشركة العامة للصناعات
الكهربائية وااللكترونية

 -خط انتاج ورق التغليف

مشاركة

 خط انتاج المحاور الكارتونية خط انتاج الظروف الورقية خط انتاج الحقائب الورقية -خط تعبئة وتغليف الورق الصحي

مشاركة

مشاركة

 -مشروع السباكة الثقيلة

تأهيل وتطوير

 مشروع الطرق الحر -مشروع الطرق المغلق

تأهيل وتطوير
تأهيل وتطوير

 -مشروع انتاج المقاطع المركبة وروافد الجسور

مشاركة

مشاركة
مشاركة

 مشروع انتاج فالتر الهواء لمحطات توليد مشاركةالطاقة الكهربائية
مشاركة
 مشروع تطوير انتاج العالمات المروري-

مشروع تطوير انتاج الرافعات الجسرية مشاركة
باستخدام اسم تجاري رصين
انتاج وصيانة االجهزة الكهربائية وااللكترونية مشاركة
المتفرقة لالغراض المنزلية والصناعية
انتاج وصيانة السخانات الشمسية والكهربائية مشاركة
واالنبوبية
انتاج وصيانة المنظومات االروائية (المضخات مشاركة
والغطاسات ) بأنواعها كافة .
انتاج ونصب وصيانة منظومات المراقبة مشاركة
الصورية واالبواب الكهربائية
انتاج ونصب وصيانة المصاعد والساللم مشاركة
واالحزمة الناقلة .
مشاركة
انتاج الكرفانات بمختلف القياسات وتأهيلها

 انتاج وصيانة منظومات محطات توليد مشاركةالكهرباء العاملة بالطاقة الشمسية
 تصنيع أدوات احتياطية متمثلة باالجزاء مشاركةالميكانيكية ( المحاور  ،التروس  ،الفلنجات ،
الفرش الكربونية والنحاسية  ،وغيرها من قطع
الغيار ) لصالح وزارة النفط والكهرباء وغيرها
من الوزارات .
 انتاج وتأهيل محوالت التوزيع الستغالل مشاركةالطاقات المتاحة في الشركة
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-

-

-

تاهيل محطات القدرة الستغالل الطاقات مشاركة
المتاحة في الشركة
انتاج وتاهيل المرواح السقفية والمنضدية مشاركة
والجدارية والعمودية وساحبات الهواء بمختلف
القياسات والسعات الستغالل الطاقات المتاحة
في الشركة
انتاج محركات مبردة الهواء التبخيرية مشاركة
واستغالل الطاقات المتاحة في الشركة
انتاج مضخات الماء لمبردات الهواء التبخرية مشاركة
والمضخات المنزلية الستغالل الطاقات المتاحة
في الشركة.
انتاج وصيانة محركات الجهد الفائق بقدرات مشاركة
مختلفة من (.)5kw- 200kw
انتاج وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية مشاركة
والالسلكية
انتاج محطات تدوير مياه الصرف الصحي مشاركة
بايلوجيا
انشاء مختبرات مركزية الجراء فحوصات مشاركة
لمنتجات الشركة تامة الصنع والجهات
الخارجية
مشاركة
الشاشات العمالقة

 لوحات السيطرة ومنظومات توزيع القدرة-4

شركة الفرات العامة للصناعات
الكيمياوية والمبيدات

-5

شركة ديالى العامة

-6

شركة الزوراء العامة

-

مشاركة

تصنيع اسالك وقابلوات االلمنيوم والفلكس مشاركة
والسيمنز
تأهيل وتطوير
مشروع تطوير وتحديث مصنع حامض
الكبريتيك المركز.
تأهيل وتطوير
تاهيل وتشغيل مصنع الطارق
مشروع
للمبيدات الزراعية
مشاركة
تطوير معمل المراوح.
مشاركة
تطوير معمل القابلو الضوئي .
مشروع انتاج توصيالت صناديق ربط نهايات مشاركة
القابلوات
مشروع تطوير امكانيات مصنع محركات مشاركة
الجهد العالي
مشروع انتاج فالتر متنوعة بتكنولوجيا مشاركة
متطورة
مشاركة
مشروع تاهيل محوالت التوزيع والقدرة

 مشروع تاهيل المولدات بكافة السعات وكافة مشاركةاالعمال الميكانيكية
مشاركة
 -مشروع تجميع المضخات بكافة انواعها

الخارطة االستثمارية للعراق2021-2020

 مشروع انتاج وتجميع منظومات االطفاء الذاتي مشاركة -مشروع تصنيع منظومات الحماية الكاثودية

مشاركة

 -مشروع انتاج الماء المقطر الطبي

مشاركة

-7

شركة الفارس العامة

-8

الشركة العامة لالنظمة
االلكترونية

-9

الشركة العامة لصناعة االدوية
والمستلزمات الطبية /سامراء

-

مشروع انتاج غاز الهيدروجين بطاقة  600م 3مشاركة
 /يوم
مشروع انتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربون مشاركة
 CO2وبطاقة  100طن  /يوم
تاهيل وتشغيل خط انتاج الواح الترسيب مشاركة
للمرسبات الكهروستاتيكية لمعامل االسمنت
تاهيل وتشغيل خط انتاج اقطاب التفريغ تأهيل وتطوير
للمرسبات الكهروستاتيكية لمعامل االسمنت
تاهيل وتشغيل خط انتاج المرشحات الكيسية تأهيل وتطوير
Bag filters
االوعية الضغطية المختلفة مثل معالجة النفط مشاركة
الرطب
مشاركة
ابراج المصافي
المختلفة لمنشاَت النفط مشاركة

 المبادالت الحراريةومحطات الكهرباء
 -المراجل البخارية نوع بيت النار

مشاركة

 -مشروع الصب الجاهز

مشاركة

 -منظومة مواد ومعدات نقل الطاقة الكهربائية

مشاركة

 -طاقة الرياح وتطبيقاتها

مشاركة

 -الطاقة الشمسية وتطبيقاتها

مشاركة

 -معالجة المخلفات الصناعية

مشاركة

 -معالجة النفايات

مشاركة

 نصب وصيانة االجهزة الطبية والتحليالتالمرضية
 -ارض وعمارة الكرادة.

مشاركة
مشاركة

 -مصنع بغداد

مشاركة

 -الخطوط االنتاجية المتوقفة في مصنع سامراء

مشاركة

 -االمبوالت

مشاركة

 -قطرات العيون البالستيكية

مشاركة
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الشركة العامة لصناعة السيارات
والمعدات

 -المعقمات

مشاركة

 -مطبعة

مشاركة

 -انابيب المنيوم

مشاركة

 -مصنع البالستك

مشاركة

 -بخاخات صدر

مشاركة

 -مصنع اغطية المنيوم

مشاركة

 -اكياس دم وادرار

مشاركة

 -كمامات طبية

مشاركة

 -محاليل وريدية (  ) B.F.Sاكياس

مشاركة

 -سيفتي بوكس (مستلزمات طبية)

مشاركة

 -مشروع انتاج الجرارات الزراعية

مشاركة

 -معمل االبدان

مشاركة

 -انشاء ورشة خدمات مابعد البيع حديثة

مشاركة

 -معمل انتاج اجهزة الري بالرش

مشاركة

 -انتاج االالت الزراعية

مشاركة

-

تطوير وتاهيل مسبك الرصاص النتاج  30طن مشاركة
رصاص نقي يوميا
مشاركة
تجميع مولدات القدرة الكهربائية وتصنيع
الكواتم
مشاركة
انتاج بطاريات الطاقة الشمسية سعة -100
 200طاقة  200الف سنويا
مشاركة
انتاج بطاريات قاعدية  100أمبير ()Ni-cd
طاقة  200الف بطارية
وحدة بالستك النتاج  3مليون صندوق بطارية مشاركة
سنويا
مشاركة
تأهيل وتشغيل خط تجميع شاحنات رينو

 -مجمع النهروان لصناعة البطاريات

مشاركة

 بطاريا ليثيوم ايون  200 AHطاقة سنويا100000
 بطاريات جافة ( )AAA,AAطاقة سنويا 50مليون

مشاركة
مشاركة

الخارطة االستثمارية للعراق2021-2020
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 الشركة العامة للصناعاتالهيدروليكية

-12

الشركة العامة للسمنت العراقية

-13

الشركة العامة للحديد والصلب

 -انتاج سيارات صالون وبيك اب وحقلية

مشاركة

 انتاج وتصنيع حافالت سياحية ومتوسطةوداخل المدن
 -انتاج وتصنيع السيارات الكهربائية

مشاركة
مشاركة

 مسبك الرصاص النتاج  50طن رصاص نقييوميا
 -انتاج بطاريات  SMFمليونان سنويا

مشاركة

 -تأهيل وتطوير خطوط انتاج ابراج نقل الطاقة

مشاركة

 مشروع انشاء خط لتصنيع وتجميعالمنظومات والتوصيالت الهيدروليكية
والهوائية والتشحيم
 -مشروع انتاج معدات تدوير ومعالجة النفايات

مشاركة

مشاركة

 -مشروع تصنيع معدات مغنطة المياه

مشاركة

-

-

-

مشروع خط انتاج االسالك الشائكة ومشبكات
االسيجة
مشروع تصنيع وتجميع المواقف الذكية
والمصاعد الهيدروليكية والميكانيكية
والكهربائية
مشروع تطوير مركز الهيدروليك للفحص
والتدريب والمطابقة
مشروع انشاء معمل انتاج وتجميع معدات نقل
وحقن وضخ الهواء المضغوط والغاز السائل
بأنواعه
تجميع منظومات االنذار المبكر ومعدات اطفاء
الحرائق
مشروع تصنيع وتجميع المرشات المحورية

مشاركة

مشاركة
مشاركة

مشاركة
مشاركة

مشاركة
مشاركة

 -مشروع صيانة وتاهيل التوربينات

مشاركة

 -معمل سمنت الرافدين

تأهيل وتشغيل

 -معمل سمنت المثنى

تأهيل وتشغيل

 انشاء مصنع للحديد والصلب االسفنجي بطاقةمليون طن وبكلفة ( )125مليار دينار

مشاركة

 انشاء مصنع لالنابيب متوسطة وصغيرةاالقطار ملحومة بطريقة ( )ERWبطاقة

مشاركة
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انتاجية ( )100الف طن  /سنة وبكلفة تقديرية
( )100مليار
 انشاء خط النتاج المقاطع الحديدية المتوسطةبكلفة ( )60الف طن  /سنه

مشاركة

 مشروع انشاء مصنع انتاج انابيب بطريقة Seamless Pipesوبكلفة تقديرية
( )200مليار دينار وبطاقة انتاجية ()200
الف طن /سنة

مشاركة

 مشروع طحن خامات الحديد وبكلفة تقديرية( 5و )1مليار دينار

مشاركة

 مشروع تدوير الغازات الحارة الناتجة مناعمال صهر السكراب

مشاركة

 -مجمع متكامل للحديد والصلب

مشاركة

-

 -14الشركة العامة للتصميم وتنفيذ
المشاريع
-15

هيئة المدن الصناعية

انشاء خط النتاج انابيب الدكتايل

مشاركة

 تاهيل المرحلة الثانية لمصانع الحديد والصلبللوصول الى طاقة انتاجية مليون طن  /سنة

تاهيل وتطوير

 -انشاء مصنع متكامل لتصنيع الهياكل الحديدية

تاهيل وتطوير

 نقل واعادة نصب وتشغيل معمل تدويراالطارات

مشاركة

 -انشاء مجمع سكني عمودي

مشاركة

 -المدينة الصناعية في بغداد (النهروان)

استثمار

 -المدينة الصناعية في نينوى

استثمار

 -المدينة الصناعية في النجف االشرف

استثمار

 -المدينة الصناعية في السماوة

استثمار

 -المدينة الصناعية في بابل

استثمار

 -المدينة الصناعية في واسط

استثمار

 -المدينة الصناعية في كربالء المقدسة

استثمار

الخارطة االستثمارية للعراق2021-2020

 -المدينة الصناعية في ميسان

استثمار

 -المدينة الصناعية في الديوانية

استثمار

 -المدينة الصناعية في صالح الدين

استثمار

 -المدينة الصناعية في ذي قار

استثمار

-16

الشركة العامة للصناعات
االنشائية

 معمل طابوق القادسية القديم(محافظة الديوانية)

مشاركة

-17

الشركة العامة لصناعات النسيج
والجلود

 خطوط الخياطة  /االلبسة الجاهزة في النجفاالشرف

مشاركة

-18

الشركة العامة للصناعات
المطاطية واالطارات

-

خطوط انتاج االحذية باستخدام الحقن المباشر
(  / ) PU +EVAالجلدية
مركز تجميع الجلود واالصواف في بغداد
والكوفة  /الجلدية
خطوط انتاج المالبس الداخلية  /نسيج وحياكة
واسط
معمل انتاج الخيم المعدنية  /القطنية

مشاركة
مشاركة
مشاركة
مشاركة

 معمل انتاج الحصيرة البالستيكية  /نسيجالناصرية
 خطوط انتاج االقمشة المتطورة  /النسيجية فيالحلة  +نسيج الديوانية
 -معمل السجاد الميكانيكي  /الصوفية

مشاركة

 -البطانية بكافة انواعها  /الصوفية

مشاركة

-

معمل البسة ولدي ( دشداشة رجالية  +نسائية
 +اطفالي )  /االلبسة الجاهزة في الموصل
خط انتاج المناشف المنزلية  /االلبسة الجاهزة
في الموصل
المفروشات ( الدوشك  +اللحاف  +الوساده +
الشرشف) /النسيجية في الحلة  +الصوفية
استثمار مصنع اطارات بابل النتاج اطارات
الصالون والحمل الثقيل
استثمار مصنع اطارات الديوانية النتاج
اطارات الحمل الثقيل
استثمار معمل تدوير االطارات في مصنع
اطارات بابل
استثمار في انتاج االطارات لالستخدامات
العسكرية لوزارة الدفاع والداخلية لالحجام
() "20 – "12
انتاج العشب الصناعي ( التارتان )

 استثمار انتاج اطارات الجرارات الزراعيةالخلفية

مشاركة
مشاركة

مشاركة
مشاركة
مشاركة
مشاركة
مشاركة
مشاركة
مشاركة
مشاركة
مشاركة
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 مشروع مختبر فحوصات االطاراتالمتخصص
 -مشروع انتاج مطاط التبطين

مشاركة

 -مشروع انتاج االحزمة المطاطية الناقل

مشاركة

 -مشروع انتاج القوايش المطاطية

مشاركة

 -معمل االلواح الزجاجية

تأهيل وتطوير

-19

الشركة العامة للزجاج
والحراريات

-20

الشركة العامة لصناعة االسمدة
المنطقة الشمالية

-21

الشركة العامة لصناعة االسمدة  - -مشروع اسمدة أبي الخصيب
الجنوبية

-22

الشركة العامة لكبريت المشراق-

-

مشاركة

 -معمل القناني الطبية

تأهيل وتطوير

 -معمل الزجاج المسطح  700طن  /يوم

تأهيل وتطوير

 -معمل القناني والجرار  175طن /يوم

تأهيل وتطوير

 -معمل كاشي الجدران

تأهيل وتطوير

 -معمل كاشي االرضيات

تأهيل وتطوير

 -معمل الطابوق عالي االلومينا

تأهيل وتطوير

 -مصنع بغداد النتاج المواد الحرارية

تأهيل وتطوير

 -معمل االدوات الصحية السيراميكية

تأهيل وتطوير

 معمل انتاج اليوريا ( المشروع الخامس) بطاقةانتاجية ال تقل عن ( )2000طن  /يوم

مشاركة

 -مشروع النتاج الميثانول النقي 9و%99

مشاركة

 -مشروع الميالمين

مشاركة

 -مشروع اليوريا المغلفة بالكبريت

مشاركة

 وحدة صغيرة من معمل حامض الكبريتيكالمركز لتغطية حاجة المصنع والفائض يسوق
الى شركات الوزارة بطاقة 30 T / day
 -مشروع كوستك صودا بطاقة 20 T / day

مشاركة
مشاركة
تاهيل وتطوير

 -تاهيل خط انتاج الكبريت المصفى

تاهيل وتطوير

 انشاء معمل النتاج الشب من مادة الكاؤولينالمحلية مع وحدة ضمنية النتاج حامض الكبريتيك

مشاركة
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المركز
 -انشاء معمل النتاج كبريتات الصوديوم-23

الشركة العامة لمعدات
االتصاالت والقدرة

مشاركة

 -مشروع انشاء وحدات معالجة النفط الخام

مشاركة

 -معمل الكلور والصودا الكاوية القشرية

مشاركة

 -معمل حامض الهيدروكلوريك

مشاركة

 -معمل انتاج الكحول الطبي

مشاركة

 -معمل انتاج الفورمالين

مشاركة

 -معمل انتاج اليوريا فورمالديهايد

مشاركة

 -معمل انتاج فحم الكوك من المخلفات النفطية

مشاركة

 -معمل الغلونة

مشاركة

 -معمل الهياكل واالبراج

مشاركة

 معمل انتاج المصابيح التي تعمل بنظام اللدالضوئي

مشاركة

 -معمل انتاج القطع البالستيكية

مشاركة

 -معمل انتاج المحوالت الكهربائية

مشاركة

 -معمل انتاج لجهزة االتصاالت UHF,VHF

مشاركة

 مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خاللتدوير النفايات

مشاركة

 تجميع محطات الصرف الصحي ومعالجةمياه الثقيلة الصناعية ومنظومات التعقيم

مشاركة

 انشاء ورشة تدريبية ونقل المعرفة العلمية فيمجال تنفيذ المشاريع الهندسية المختلفة
والمشاريع النفطية والغازي

مشاركة

 -الحوكمة االلكترونية والحكومات الذكية

مشاركة

 انظمة تحسين معامل القدرة وزيادة كفاءةاالداء لمحطات توليد الطاقة الكهربائية
المختلفة باستخدام التقنيات الحديثة

مشاركة

 تحسين منظومات الطاقة المتجددة ومنظماتالطاقة الشمسية ذات القدرات العالية

مشاركة
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 انشاء خط لتجميع الكامرات الحراريةوملحقاته

مشاركة

 تصميم وتصنيع المواد التي تدخل في عملمنظومات الحماية الكاثودية

مشاركة

 تجميع وانتاج منظومات االسيجة الالمنيةالذكية

مشاركة

 -تجميع منظومات االنارة المقاومة للنفجار EX

مشاركة

 تصميم وتجميع مواد ومعدات نظم التحكمااللي لالجهزة والمكائ

مشاركة

 تجميع محطات كفاءة منظومات االنذار البكرفي العراق

مشاركة

-24

شركة ابن ماجد

 نصب محطة ماء 100ROم/ 3ساعة داخلالشركة لسد حاجة المحافظة بالماء الصالح
للشرب

مشاركة

-25

الشركة العامة للصناعات
التعدينية

 انشاء مصنع لتصنيع االنابيب الخاصة بالنفطوالغاز مع ملحقاتها الحديدية

مشاركة

 انشاء مجمع لبناء واصالح السفن البحريةوالنهرية

مشاركة

 تقديم الدعم اللوجستيو التصاميم لكافة انواعالجسور والفتحات المالحية

مشاركة

 تصميم وانتاج المعدات النفطية والمبادالتالحرارية

مشاركة

 -مشروع تدريع وتصليح القطع الحربية

مشاركة

 تنفيذ اعمال ابراج الكهرباء والمعدات النفطيةوالمعدات الثقيلة

مشاركة

 -تصميم وطرق الركائز الحديدية بانواعها

مشاركة

 -مشروع تصنيع الزوارق الحربية

مشاركة

 انشاء خط انتاج الهياكل والجدران والسقوفللجملونات

مشاركة

 -خط انتاج النوفوالك رزن

مشاركة

 -خط انتاج ال P.V.A

مشاركة
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شركة اور العامة

 -خط انتاج الياف البولي استر رزن PET

مشاركة

 -معمل النتاج الصوف الصخري المعدني

مشاركة

 معمل النتاج السندويج بنل المبطن بالصوفالمعدني

مشاركة

 -معمل النتاج رمال السيليكا

مشاركة

 تاهيل وتحديث وتطوير معمل المضافاتالخرسانة

مشاركة

 -خط انتاج النتروجين المسال

مشاركة

 خط انتاجي لتصنيع منظومات تحلية المياه() RO

مشاركة

 -خط انتاج المواد السيليكونية

مشاركة

 -تاهيل وتطوير معمل انتاج االلياف الزجاجية

تأهيل وتطوير

 -خط النتاج االصباغ

مشاركة

 -خط انتاج االلكيد رزن

مشاركة

 -خط انتاج قضبان المنيوم 9.5 mm

مشاركة

 خط انتاج اشرطة وصفائح مضلعة ومستويةواقراص المنيوم يعمل بالصب المستمر

مشاركة

 خط لصب العروق وانتاج مقاطع المنيوممؤكسدة وملونة

مشاركة

 -خط انتاج مقاطع pvc

مشاركة

 خط انتاج اسالك نحاسية مستطيلة للمحوالتالكهربائية

مشاركة

 -خط انتاج قضبان النحاس 8-12 mm

مشاركة

 -خط انتاج اسالك هوائية معلقة O.H.

مشاركة

 خط انتاج اسالك اللف الغليظة 0.710-3mm

مشاركة

 -خط انتاج قابلوات كهربائية ضغط واطئ

مشاركة

 -خط انتاج قابلوات سيطرة ()control cable

مشاركة
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الشركة العامة للفحص والتاهيل
الهندسي

 خط انتاج اسالك اللف الرفيعة 0.150-1.01mm

مشاركة

 نقل التكنولوجيا الخاصة بحماية المنشأتوالمركبات والخزانات وانابيب النفط
واالرصفة البحرية من االعمال االرهابية

مشاركة

 فحص  .نصب  .تشغيل  .تاهيل وصيانةمصافي النفط واالبار وخطوط نقل النفط
ومشتقاته

مشاركة

 -فحص االطارات والبطاريات

مشاركة

 فحص االجهزة الكهربائية وااللكترونيةالواردة عبر منافذنا الحدودية

مشاركة

 نقل التكنولوجيا لجميع االجهزة الطبية لغرضاجراء عمليات الصيانة والتاهيل مع تخاويلها

مشاركة

 معالجة وتدوير النفايات وبحوث الطاقةالشمسية وطاقة الرياح وتوليد الطاقة
الكهربائية النظيفة

مشاركة

 تصميم وتنفيذ وتقييم منظومة الحمايةالكاثودية ولجميع المنشأت والخطوط
واالنابيب والخزانات والجسور

مشاركة

 استخدام تقنية ثالثي االبعاد ( )3Dلغرضالتصميم والتصنيع

مشاركة

 خط انتاجي في مجال الهياكل والخزاناتواالنابيب الحديدية والكرفانات لمختلف
االنواع وابراج الضغط العالي

مشاركة

 فحص وتاهيل المحطات الكهربائية (القدرةوالتوزيع ) مع توفير خط متكامل لتاهيل
وفحص المحوالت وبجميع انواعها ( القدرة
والتوزيع ) التي تضم ( ماكنة لف االسالك ،
تنقية الزيوت  ...الخ ) وللسعات العالية
والواطئة باالضافة الى تطوير وتاهيل
المصافي النفطية باضافة وحدات

مشاركة

 المساهمة في اعادة اعمار البنى التحتيةللمناطق المحررة والمتضررة من جراء
الهجمة االرهابية الشرسة على محافظات بلدنا
بانشاء مختبرات موقعية الغراض الفحص
والتاهيل بتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية

مشاركة
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منظومة منزلية او طاقة الرياح مع توفير
المياه من خالل بناء محطات التفية و ( ) Ro
او تحلية مياه االبحر
 انشاء ورشة عمل متكاملة او مصنع النتاجاالوسمة واالنواط وما يترتب عليها من
منتجات تكميلية

مشاركة

 انشاء مختبر متكامل لمعايرة جميع انواعاالجهزة (الهندسية  ،الطبية  ،االشعاعية) مع
ضمان الحصول على شهادات االعتمادية
والتخاويل للعاملين عليها

مشاركة

 انظمة مكافحة الحرائق واالنذار المبكرباالضافة الى كامرات المراقبة ومتحسسات
الحركة

مشاركة

 فحص وتنصيب خطوط انتاج القابلواتبقياسات خاصة والقابلوات الضوئية

مشاركة

االراضي المعروضة لالستثمار*
المساحة

العائدية

جهة التسجيل

ت

رقم القطعة

وزارة الصناعة

البصرة  -ابو خصيب

1

 /18/15العامية

2دونم و 25متر و 22اولك

البصرة -ابو الخصيب

2

/18/25العامية

1دونم و 75متر و 2اولك

3

/18/26العامية

1دونم و 50متر و 7اولك

وزارة المالية /تحت إشغال
وزارة الصناعة
وزارة المالية /تحت أشغال
وزارة الصناعة

4

/18/30العامية

12دونم

5

/18/33العامية

16دونم و 50م و 7اولك

وزارة المالية /تحت إشغال
وزارة الصناعة
وزارة المالية /تحت اشغال
وزارة الصناعة

6

/1/1اللقطة

18دونم و 50متر

7

/1/2اللقطة

2دونم و 25متر

8

/1/6اللقطة

4دونم و 51متر

وزارة المالية /تحت اشغال
وزارة الصناعة
وزارة المالية /تحت اشغال
وزارة الصناعة
وزارة المالية /تحت اشغال
وزارة الصناعة

*اشار الى كواب و ار الصناعة والمعادن المرقم  767في 2020/1/7

البصرة -ابو الخصيب
البصرة -ابو الخصيب
البصرة -ابو الخصيب
البصرة -ابو الخصيب
البصرة -ابو الخصيب
البصرة -ابو الخصيب
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جدول اال ر
ت
.1

اسم المشروع
نقياة اع ة

.2

ق ي اعا عيعص

االسوثماربة المواحة في القطاع الصناعي حسب هيئات االسوثمار
الصناعات المقورحة
ة ن اع ا ة
رش مص خ
ك بع
ق ي اعا عيعص

ت

.3

نا اة

.4

إ شع نعمص كيتص ع ة

إ شع نعمص كيتص ع ة

.5

إ شع ن ات اع ع

إ شع ن ات اع ع

.6

إ شع نقياة

نا اة

اع ة

ت

إ شع نقياة

اع ة

االرض المخصصة للمشروع
 93ف  /ن ك ا يص
 16ف دددد
5شش

دددد

اعقي

ندددد اع اعددددة /10

 2ف ددددددد لددددددد اع اعدددددددة اعم غمدددددددة
1220/162
 200ف دددددددددددددددد اعاددددددددددددددددتص ،3/15
 3/3،12/18اععلاع ية
غضددددددع اعع ي يددددددة  /سددددددر ع ددددددة
اعمش ي
 1600ف

الموقع

 /ع ة

ع

اعقي
اعقي
اس
اس
اس

.7

إ شع نعمص اسماص

إ شع نعمص اسماص

غضددددددددع بددددددددقرة  /سددددددددر ع ددددددددة
اعمش ي

اس

.8

نعمص عل ر ك ش اعيمتر

عل ر ك ش اعيمتر

غضدددع اع دددتي ة اعع ي يدددة  /سدددر
ع ة اعمش ي

اس

.9

نعمص اسمقة ك م ع ية

ا يع اسمقة ك م ع ية

غضددددددددع بددددددددقرة  /سددددددددر ع ددددددددة
اعمش ي

اس

.10

نتغت ش كة ا
اع اع ا

نتمت اع ا نياعنص عل اع عص  6000ف
اعي تيل ة اعيتم ع ة

.11

نقياة اع اع عص اع ا ة

.12

نقياة اع اع عص ا شع ة

.13

نقياة ابت سم ح اع اع ة

.14
.15

كعربت عص اع تفيت
ا ك عس اعترغ ة عيع ئة
ا سماص
نعمص نايتعص ا ع ع

نتمت اع ا عل اع عص اع ا ة  146ف
( عل ر  ،ا ت متر ،ا ت
كيتص)
نتمت اع ا ع اع ة اعخ سع ة  320ف  /ع ة ا نع
ن ع ت اع قيق ن ع ت اعلت عص
اعا بع ة
 2600ف  /ع ة اعا ص
نتمت اع ا ي يتي ل
اع عص لة تيل ة
 50ف
كعربت عص اع تفيت
 50ف
ا ك عس اعترغ ة عيع ئة ا سماص

.17

ن ات ا يع اع يتص
اعا ع ة
نعمص ا يع اعماظ عص

.16

.18

 /غضع ا سااقرية
 /غضع اعم ع يص

بعبص
بعبص
بعبص
بعبص
اعم ا
اعم ا

نعمص نايتعص ا ع ع

 25ف

اعم ا

ن ات ا يع اع يتص اعا ع ة

 20ف

اعم ا

ا يع اعماظ عص

 20ف

اعم ا
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.19

نقياة اع ة نيعقفة
ا ي اض

نتمت عل اع عص اع
اعميتساة

.20

كلتريق اعاععس ت

كلتريق اعاععس ت  /بعفية اعسمع ة

-

.21

نش ي اعسماص ا ب ا

نش ي اعسماص ا ب ا

-

اعم ا

.22

د ك ق ي اعا عيعص

ق ي اعا عيعص

-

اعم ا

 100ف

لي غعر

 20ف

لي غعر

نعمص نياعنص
نعمص يع اعايص اعات ا يي ة

 212ف
3ف

لي غعر
لي غعر

نعمص قيج عليتم ت

4ف

لي غعر

1ف

لي غعر

 10ف

لي غعر

 20ف

لي غعر

.23

ناا ة

.24

نعمص اعتا

.25
.26

لر
نعمص قيق
نعمص كت ا يص ع

.27

نعمص تم ت اعمعقاص
اع لة
نعمص اع اع عص اعا م ع ية ا يع اعماظ عص اعما ع ة

.28
.29
.30
.31

.32

دععع عص

اع ة
عكعة

نعمص ق ي اعا عيعص
ن عه نعق ة

نعمص اع ع

اع عص
ن عتي ا ة
ة ن عت
ام ل ة
ا شع ة
نعمص ق ي

.33

ناا ة

عيعص

اع ة

نعمص

ة

اع ة نخيل ة
يع اعتا اع اع اعععكعة

مت د ك ق ي اعا عيعص
نعمص قيج نياعنص

 4000ف

اعم ا
اعم ا

اع عص
ن عتي ا ة
ة ن ع ت ا شع ة
ام ل ة

 125ايعر

ن سع

نعمص قيج نياعنص كم ة
) يتن ع م
اعا عيعص (500

 20ف

ن سع

نقياة اع ة سيت ر
نعي عر  120ن ات

 4000ف

ن سع

.34

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.35

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلددددددا اعشددددددمععا  7/ف دددددد
2
2000
ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلا اعشمععا  20/ف

.36

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.37

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.38

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.39

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلددددا اعشددددمععا /نسددددع ة كددددص
نعمص  4ف
ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلدددددا اعشدددددمععا  7/ف ددددد
2
1750
ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلددددا اعشددددمععا  6/ف دددد
2
1250
ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلدددددا اعشدددددمععا  5/ف ددددد
2
1250

ة
ة
ة
ة
ة
ة
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.40

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددددد نددددد اع اعدددددة 32
 / 43اركلا اعشمععا  8/ف

ن ع عدددددة اع

ة

.41

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.42

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.43

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.44

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.45

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.46

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلدددا اعشدددمععا  1/ف ددد عادددص
نتغت
ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلددددددا اعشددددددمععا  5/ف دددددد
( 2 700ن سمة ععقة نتاغت )
ددددد نددددد اع اعدددددة  32ن ع عدددددة اع
 / 43اركلددددددا اعشددددددمععا  2/ف دددددد
 1000ني ن بت
ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  40 /ف
ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  22/ف
ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  30/ف

ة

.47

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  66/ف

ة

.48

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  17/ف

ة

.49

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.50

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  24/ف
ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  30/ف

ة

.51

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

.52

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  15/ف
ددد نددد اع اعدددة  56 / 7/1اركلدددا اع
اعتاتبا  27/ف

.53

نش ي

اع ا

نش ي

اع ا

دددددددددد ندددددددددد اع اعددددددددددة  62 / 2/1اع
ارااا اع خ  4/ف عاص نعمص

.54

مشروع حجر كلس

.55
.56
.57
.58

ة
ة
ة
ة
ة

ة
ة
ة
ة

وادي االبيض  75كم ج غرب رمادي

ا

عر

مشروع حجر كلس اسمنت وبدائل المرمر

وادي غدف (90 )1كم ج غرب
رمادي

ا

عر

مشروع حجر كلس اسمنت وبدائل المرمر

وادي غدف (100 )2كم ج غرب
رمادي

ا

عر

اسمنت وبدائل المرمر

 70كم غرب رطبة H3

ا

عر

اسمنت وبدائل المرمر

وادي صواب  90كم شمال رطبة -
قرب مناجم عكاشات

ا

عر

مشروع حجر كلس
مشروع حجر كلس

اسمنت وبدائل المرمر

الخارطة االستثمارية للعراق2021-2020

.59
.60

مشروع اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه
مشروع اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه
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وادي الفج  60كم ج غرب االخضير

ا

عر

عين الزركة  110كم ج غرب
االخضير
وادي غدف  70كم ج غرب رمادي

ا

عر

ا
ا

عر
عر
عر

.61
.62

اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه

جبهة  30-35كم غرب رمادي

.63

اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه

مكر الذيب60كم ج غرب القائم

ا

.64
.65
.66

اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه
اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه

34كم غرب كبيسة وادي الجايف
البحيرة  65كم غرب كبيسة

ا
ا
ا

عر
عر
عر

ا

عر

.67

.68

.69

اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه

اطيان االسمنت االسمنت بأنواعه
طين كاؤولين ملون احمر
 AL4اطيان كاؤولين بنفسجي  -اصفر ابيض يحتوي
 Si4 Oحديد  %3اوكسيد المنيوم %
20-30
ملون  -حمراء بنفسجية بيضاء
والوان ممزوجة حديد اقل من
اطيان كاؤولين
 %3اوكسيد المنيوم اكثر من
%40

زنكورة  10كم غرب رمادي
كعرة  60كم شمال الرطبة سمحات -
ملصي نجيلي

ا

عر

شمال شرق الحسينية وج غرب
الحسينيات
عامج  70كم شرق الرطبة (5كم )
شمال الطريق سريع

ا

عر

.70

جبسم

عدة طبقات يفصل بينها طبقة

وادي ميالن ( )5-10كم شمال راوه

ا

عر

.71
.72

جبسم

نقاوة عالية

35كم شرق حديثة

صخور فوسفاتية متوسطة الرتبة

90كم شمال الرطبة بين وادي الهري
ووادي صواب

ا
ا

عر
عر

ا

عر

اطيان كاؤولين ملونة

الفوسفات

.73
رمال السليكا
.74
أطيان البنتونايت
.75
الرمال الثقيلة
.76
.77

الحديد الرسوبي

صناعة الزجاج – السيراميك –
الحراريات – السباكة – خاليا
الطاقة الشمسية – البطانة
الحامضية ألفران صهر المعادن
– المركبات السليكونية
عكاشات إلى جنوب H3
صناعة البنتونايت وتنشيطه
بواسطة  Na2Co3المستخدم
في حفر اآلبار النفطية – الركائز
والجسور – تنقية الزيوت النباتية
– تنقية شمع البارافين
معادن ثقيلة مهمة  -زركون -
تورمالين – مونازايت
وادي عامج
مصدر للثوريوم رونايل ومصدر
للتيتانيوم
الحسينيات الگعرة
اسمنت مقاوم لالمالح

الصخور الليمونية اسمنت  -زجاج  -سكر ورق

غرب وادي طيارة شمال وادي طيارة
جنوب وادي الصوفي وادي عبيران
وادي عامج  K160شرق الرطبة –
K180

وادي عبيدة وادي غرف ( )1وادي
غرف / )2( H3

ا

ا

عر

عر

ا

عر

ا

عر
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.78

أطيان الفلنت السمنت االبيض  -الحراريات

.79
.80

بورسلينايت الخرسانة الخفيفة تنقية الزيوت
البنائية والمواد الغذائية  -الكبريت

الدكمة  -عكاشات

ا

عر

ا

عر
عر

اسمنت وبدائل المرمر

وادي االبيض  75كم ج غرب رمادي

انتاج االسمدة الفوسفاتية

المدينة الصناعية في  70كم غرب
مدينة الرمادي80 /دونم

ا

انتاج االسمدة النيتروجينية

انتاج االسمدة النيتروجينية

المدينة الصناعية في  35كم غرب
مدينة الرمادي  10 /دونم

ا

عر

.83

معمل انتاج االسمنت
البورتالندي

انتاج االسمنت البورتالندي

المدينة الصناعية في هيت 40 /دونم

ا

عر

.84

معمل انتاج االسمنت
المقاوم لالمالح

انتاج االسمنت المقاوم لالمالح

المدينة الصناعية في هيت 40/دونم

ا

عر

ا

عر

ا

عر

.81
.82

.85
.86

مشروع حجر كلس

رواسب الخاسفات شمال الحسينيات

ا

عر

معمل انتاج االسمدة
الفوسفاتية

مشروع انتاج زجاجيات مشروع انتاج زجاجيات
الكريستال الكريستال
معمل انتاج حامض انتاج حامض الفوسفوريك
( )H3po4( )H3po4وحامض الكبريتيك
الفوسفوريك
الكبريتيك ()H2so4
وحامض

المدينة الصناعية  30 /كم غرب
مدينة الرمادي 1/دونم
المدينة الصناعية في  70كم غرب
مدينة الرمادي 20/دونم

()H2so4

.87

مشروع انتاج الواح صناعة الزجاج المسطح بكلفة
الزجاج المسطح العائم تخمينية  75مليون دوالر

.88

انتاج معمل صناعة الواح
انتاج معمل صناعة الواح القرميد
القرميد والطابوق القرميدي
والطابوق القرميدي للواجهات
للواجهات
 Smelterانتاج اال لومينا انتاج االلومينا Smelter Grade

.89

Grade

.90
.91
.92
.93
.94
.95

 30كم غرب مدينة الرمادي /المساحة
 50دونم

ا

عر

ا

عر

المدينة الصناعية في هيت 20 /دونم
المدينة الصناعية في  70كم غرب
مدينة الرمادي 10 /دونم

ا

عر

ا

عر

المدينة الصناعية  35كم غرب
الرمادي 10 /دونم

ا

عر

معمل الفيروسليكون معمل الفيروسليكون

المدينة الصناعية في هيت 10 /دونم

ا

عر

مشروع تدوير النفايات مشروع تدوير النفايات

قضاء الرمادي م  36القطعة رقم
 5115/1الجرايشي 25 /دونم

ا

عر

ا

عر

ا

عر

معمل الواح السيراميك
والملحقات الصحية
المنزلية
مشروع انتاج العوازل انتاج العوازل الكهربائية
الكهربائية السيراميكية السيراميكية

انتاج الواح السيراميك والملحقات
الصحية المنزلية

مشروع تجميع وصهر مشروع تجميع وصهر سكراب
سكراب الحديد الحديد
معمل غسل االطيان

معمل غسل االطيان

المدينة الصناعية في  35كم غرب
مدينة الرمادي 10 /دونم

المدينة الصناعية في هيت 40 /دونم
المدينة الصناعية في هيت 25 /دونم
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ا

عر
عر

المدينة الصناعية (ب) في
قضاء عنه

المدينة الصناعية (ب) في قضاء
عنه

قضاء عنه 1568 /دونم

المدينة الصناعية (أ) في
الكيلو  70في الرمادي

المدينة الصناعية (أ) في الكيلو
 70في الرمادي

الرمادي – المحـمديات قرب ابو
الجير القطعة رقم  83م  47حصوة
الشامية 2000 /دونم

ا

.98

المنطقة الصناعية في هيت المنطقة الصناعية في هيت
(أ  ،ب)
(أ  ،ب)

قضاء هيت القطعة رقم  460/390م
 6حصوة الشامية 600 /دونم

ا

عر

.99

انتاج الجص الفني

قضاء راوه – االرض غير مخصصة
لحد االن 50 /دونم
الرمادي – المدينة الصناعية في الكيلو
 35غرب الرمادي  /المساحة حسب
حاجة المشروع

ا

عر

ا

عر

ا

عر

ا

عر

ا

عر

ا

عر

.97

.100

انتاج الجص الفني

القرية اللوجستية  /المدينة القرية اللوجستية  /المدينة
الصناعية في الكيلو  35الصناعية في الكيلو 35

.101

اعادة تأهيل وتشغيل معمل
سمنت الفلوجة االبيض

.102

اعادة تأهيل وتشغيل معمل
انتاج الطابوق الحراري عالي
انتاج الطابوق الحراري
االلومينا
عالي االلومينا
معمل انتاج كاشي الجدران
انتاج كاشي الجدران السيراميك
السيراميك
صناعة الفوم كونكريت
3
الطاقة االنتاجية 500 :م  /يوم
مصنع الفوم كونكريت
الكلفة التخمينية  5 /مليون دوالر
صناعي
معمل ادوية
صناعي
معمل النتاج الزيوت
صناعي
معمل النتاج االكياس
الورقية ومواد التغليف
بانواع مختلفة
صناعي
معمل سمنت
صناعي
معمل سمنت

.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109

معمل سمنت الفلوجة االبيض

الفلوجة –  2كم شرق الفلوجة256 /
دونم
الفلوجة – قرب معمل سمنت الفلوجة/
المساحة حسب حاجة المشروع
الرمادي – التأميم (شارع السيراميك)
الصقالوية بمساحة  10دونم
46,5دونم
 80دونم
 30دونم

النجف االشرف
النجف االشرف
النجف االشرف

 462دونم
 480دونم

النجف االشرف
النجف االشرف
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 -8قطاع السياحة
تعد بيئة العراق الثقافية والدينية والطبيعية
عنصر جذب للمستثمرين والزائرين ،ويعد من
اكبر واجهات السياحة الدينية في المنطقة ولذا فأنه
يشهد زخما ً متزايدا ً من السياح لزيارة المواقع
الطبيعية واألثرية والدينية والثقافية من حيث إن
العراق موطن الحضارات القديمة والمواقع األثرية
العالمية والمناطق المقدسة للديانات على حد سواء
فضال عن تمتع العراق في جزئه الشمالي
والجنوبي بأماكن سياحية تزخر بالطبيعة وان
هناك خطة من قبل الحكومة لتطوير وتوسيع البنى
التحتية للمواصالت لتخدم اكبر عدد ممكن من
السياح .
ويشكل قطاع السياحة عامالً مهما من
عوامل التطور االقتصادي واالجتماعي في مختلف البلدان كما أن السياحة تشكل مصدرا رئيسيا ً
من مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل من خالل مشاريعها وأنشطتها المختلفة ،وعلى
هذا األساس سعت الدولة إلى وضع الخطط الستثمار مكوناتها الثقافية وإمكاناتها السياحية ،ان
المتغيرات الكبيرة التي شهدها العراق لمجمل األوضاع االقتصادية واالجتماعية حفزت الدولة
على تبني سياسات وبرامج فاعلة لترسم معالم النهوض التنموي وقاعدة التنوع والمشاركة
واالندماج االجتماعي أعقبها سعي الدولة لبناء خطط استثمارية لألعوام القادمة تهدف إلى إرساء
أسس بيئة استثمارية للنهوض بالواقع االقتصادي والثقافي ودعم مرتكزات االقتصاد العراقي
وتعزيز األمن االجتماعي.
وتعتبر وزارة السياحة واآلثار هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وإدامة المناطق
السياحية في العراق ويتلخص دورها بتطوير البنى التحتية المطلوبة والمحافظة على أصالتها
وطابعها .هذه المبادرات تشمل إعادة تأهيل وحفظ وإحياء مواقع معينة والتعاقد مع مؤسسات
آثارية وإنشاء وتطوير محيطات المواقع وإقامة برامج تعليمية وتدريبية رسمية .وهناك فرص
الستثمار وإعادة تأهيل العديد من المواقع السياحية في عموم العراق .
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الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع السياحة



ت

اسم المشروع

األرض المخصصة للمشروع

المحافظة

.1

مشروع قناة الجيش

الرصافة  /طول  23كم

بغداد

.2

موقع سد العظيم

 364دونم

ديالى

.3

فندق بابل السياحي

 12دونم و  16اولك

بابل

.4

ارض فندق الموصل

 20دونم و 24اولك

نينوى

.5

فندق نينوى السياحي

 22دونم و 18اولك

نينوى

.6
.7

موقع بحيرة ساوة
متنزه ومدينة العاب

 60دونم
 10دونم

المثنى
المثنى

.8

ارض فندق النجف االشرف

 19دونم و  24اولك

النجف االشرف

.9

ارض فندق السالم

 11دونم و  13اولك

النجف االشرف

.10

مجمع عين تمر السياحي

 5دونم و 45اولك

كربالء المقدسة

.11

دار استراحة سفوان

 7دونم و  20اولك

البصرة

.12

دار استراحة النخيب

2

االنبار

 1500م

 حسب كتاب وزارة الثقافة – هيئة السياحة  1068في 2019/1/21

156

157

الخارطة االستثمارية للعراق2021-2020

الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع السياحة حسب المحافظات
اسم المشروع

الموقع

المساحة

المحافظة

ت
.1

فندق سياحي

مركز تكريت

 16دونم

صالح الدين

.2

منطقة ترفيهية على شاطئ دجلة

مركز تكريت

 30دونم

صالح الدين

.3

مدينة سياحية

مركز تكريت

 40دونم

صالح الدين

.4

منطقة سياحية

مركز تكريت

 35دونم

صالح الدين

.5

مدينة العاب

مركز تكريت

 48دونم

صالح الدين

.6

مدينة العاب

 34/15/111كوشك /جلوالء

 10دونم

ديالى

.7

مدينة العاب

 /1334العروبة

 8دونم

ديالى

.8

مدينة العاب

 27/899/23الركاع  /المقدادية

 26دونم

ديالى

.9

مدينة العاب

/188/1م 19العزيزية

 5دونم

واسط

.10

مطعم وكازينو وحدائق

 648/1قضاء العزيزية

 4دونم

واسط

.11

مدينة العاب

 13/12الحي

 19دونم

واسط

.13

هور الدلمج

بين محافظتي واسط والديوانية

مساحات واسعة

واسط

.14

مدينة العاب وحدائق متنوعة

 918/11الجصان

 6دونم

واسط

فندق سياحي

النجف  /المركز التجاري
القطعة المرقمة ()27/13625

-

النجف االشرف

فندق  5نجوم

القطعة المرقمة ( )1مقاطعة ( )1بحر
النجف

 25دونم

النجف االشرف

فندق ومسبح مغلق

النجف  /حي السالم

 11دونم

النجف االشرف

.15
.17
.18
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 -10قطاع الخدمات
يعدددذ دددطا اوتودددخد اتدددحد لذنختددد ا دددذ اوع خ ددد
دددد
األسخسدددد وب ئدددد اسددددناجخةي ذخ يدددد وددددطا ينعدددد
اويكحندددددد تددددددان ددددددطا اوتخذدددددد ونددددددحد او ددددددذنخ
ااو خيدد األدضدد كحذهددخ تجادد عددذا ب ع ددخ ا ح يددخ
ونيت دددل اوج يدددذ نددد اإلذنخ ددد اوتعددد اوندددكخو ي عجدددحو
ددددخألن اارسددددنت اة .دتددددذ سددددعة اويكحندددد إودددد تددددحد
ددددحة
او ددددذنخ ااوب دددد اونين دددد اتددددحد اولدددد ا ارسددددناجخةي و توددددخد او ددددخا و ددددذلح
آن ددد ادعخوددد ا عدددذ او أ تدددة اوعذيدددذ نددد اون خسدددخ ااوبددد ان او خ عددد  .ددده تدددهذ أسدددحا
اوعدددد ا تً دددد ا ددددد أذجددددخ ارسددددنهال ااو دددد اي ااون د دددد دبعددددذنخ كخذددددة ددددخاي اوننددددح
حي ددد ددد األسدددحا اونت ذيددد تحسدددا دددطا اوددد ج نددد ارسدددنهال عدددذ
ن ن ددد ونددد حا
إ ا نتخر ارسناجخة د طا اوتوخد ااونح
ذيدددح إذ دددخي ن اكددد تتخةيددد ذيدددذ نجدددخ لاج نددد دددذج اوجتجعدددخ اونتخةيددد دددك كب ددد
لدددا اونددد حا اوددداا األل ددد ا دددخل ن دددخةيا ت دددذ اون ل دددط دددد دددطا اوتودددخد ا ًدددة ذندددب
ددد ندددخ يتدددخة
دددت هخ لدددذنخ اويكحنددد اوعخنددد ااو دددذنخ او
نندددخ ج تودددخد او دددذنخ
( )%10ن او خت اوجي اإل جخو خألسعخة اواخ ن وعخم .2017

ت
1

الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات

رقم القطعة او المقاطعة

سوق خانقين المركزي

2

سوق ذي قار المركزي

3

سوق يسان المركزي
ارض السماوة

المساحة

الموقع

 8600م2

يق ع ع ع ع ع اع ع ع ع ععع
ساتين الحمي ي

 8500م2

ع ع ع ع ال ا ع ع ع ععر اع ع ع ععع
وسع ع ع ععل
تجار متازة

 5982.9م2
 4950م2

4

ق

5

سوق ال واني المركزي

 5890.25م2

6

سوق كربالء المركزي

 3648م2

7

سوق المو ل

8

سوق الفاو المركزي

 4997.32م2
 12800م 2



ع ع ع ع ع خع ع ع ع ععانقين مقا ع ع ع ع ع

المالحظات

ق عععع

حااظ يسان
ال مارة م ق السر
وسل
حااظ المث ى
ق ع ع ع ع ارض ليعع ع ععر س ع ع ععت تقع ع ع ع ا ع ع ععع
السماوة
وق ها متاز اع ركز الم
حااظ ال واني
يق ع ع ا ع ععع وسع ععل حااظع ع ع ك ع عربالء خ ع ع ع
قع ع
قع ععر ة اي ع ع حااظ ع ع ك ع عربالء اع ععع
العباسي
يق ع ع ع ع ع اع ع ع ع ععع الجان ع ع ع ع ع االيسع ع ع ع ععر لم عع ع ع ع ع
المو ل ركز حااظ ني وى

تم تح نوع االستثمار
تجاري او ا ق

حااظ البصرة
ق الفاو

 حسب كتاب وزارة التجارة /دائرة تطوير القطاع الخاص /قسم االستثمار المرقم  35في 2020/1/10
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الفرص االستثمارية المتوفرة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
ت
.1

الموقع
المساحة
رقم القطعة  /المقاطعة
اد/جمي /
 7099/1قا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7 4دونع ع ع ع ععم  4اول ع ع ع ع ع 99,25
2
الص ر
م
وز ر

.2

اد/جمي
 7098/1قا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  6 4دون ع ع ع ع ع ععم ع ع ع ع ع ععن جم ع ع ع ع ع ععوع
سع ع ع ع ععاا الق ع ع ع ع ع البال ع ع ع ع ع الص ر
وز ر
سااتها  41دونم

.3

19/31

.4

الم مع ععل توق ع ع مع ععن ال مع ععل ع ععة مع ععام
اد/ال اش
 156/4قا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  38 121دون ع ع ع ع ععم ع ع ع ع ععن جم ع ع ع ع ععوع
 2003و حتع ع ع ع ع ع ع ععوي م ع ع ع ع ع ع ع ععى خ ع ع ع ع ع ع ع ععو
ساا  264دونم
سالم
انتاجي ع ع ع ع ع ع ع ععن كع ع ع ععائن خ ع ع ع ععل وت ب ع ع ع ع
الشاي.
ع ع ععمن سع ع ععاا قس ع ع ععم
الق ع ع ع واق ع ع ع ع
اد/المشتل
 19/4ة از ع ع ع ع ع ع ع ع ععز الف ع ع ع ع ع ع ع ع ععي ي جع ع ععزء ع ع ععن سع ع ععاا االرض
قعععع
الشع ع ع ععحن وال قع ع ع ععل االيع ع ع ععا اع ع ع ععع
المشع ععي م يهع ععا قسع ععم الشع ععحن
15
قا
المشتل.
وال قل البال  28دونم
 2.4دونع ع ع ع ععم ع ع ع ع ععن سع ع ع ع ععاا ال وانيع ع ع  /الشع ع ع ا ي ج ععزء ععن الق ع ع ش ععا م يه ععا المجمع ع
5
 2694 /25قا
الم زن ع ع ععع ت ع ع ععم تس ع ع ععيي الق ع ع ع ع وب ع ع ععاء
 /ام العباسيا
 50دونم
جع ععزء هع ععا ع ععازن ولرا ع ع اسع ععت ال ا
و قر اراس
ال وانيع ع ع ع ع  /ع ع ع ع ع ر جع ععاور الشع ععارع ال ع ععام ر ع ععي ال واني ع ع
 1دونم
18
 1409/19قا
 /مفع ع ع وا ع ععع ج ع ععاورة لم قع ع ع س ع ععك ي
اليوسفي
وتب ع ع ع ع ح ع ع ع ع ود  5كعع ع ععم معع ع ععن الم ار ع ع ع ععز
الصحي والم ارس.
ق ع ع ع ع الحع ع ع ععع الص ع ع ع ع امع
ال وانيع ع ع ع ع ع ع  /الب ع ع ع ع ع ععو تق ع ع ع ع اع ع ع ععع
 1دونم
2
 141/8قا
جع ععاور الشع ععارع ال ع ععام ر ع ععي د واني ع ع /
ال
سماوة جان ارع شركت ا
ذي قع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععار  /الق ع ع ا ععع وقع ع تمي ععز جع ع ا وا ععع وس ععل
4دونم
 9742/110جز رة
ال ع ع ع ع ع ا وا ع ع ع ععع نفع ع ع ع ع ا رض الم شع ع ع ع ع
ال ا ر

.5
.6

.7

.8
.9
.10

 14420/24قا

.11

12/47
8
قا

 6اول

2

11

 71,50م

اد/قهوة شكر

المالحظات
الق ع ع ع ع اع ع ع ععع كع ع ع ععان تجع ع ع ععاري ميع ع ع ععز
وجع ع ع
يحت ع ععوي م ع ععى جميع ع ع ال ع ع ع ا
ض التجاو از ).
تقع ع ا ععة الق ع ع داخ ععل جمع ع اال ع ععام
م ع ع ع ع ععع ع) م ع ع ع ع ععى ا ت ع ع ع ع ع اد الم ع ع ع ع ععازن
المحترق ع ع ع ع التع ع ع ععع تع ع ع ععم راع ع ع ع انقا ع ع ع ععها.
وتبع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن ولع ع ع ع ع ع ة القس ع ع ع ع ععم الف ع ع ع ع ععع
الكهربائي ع ع ع ع ع ع ع الع ع ع ع ع ع ععى ع ع ع ع ع ع ععا ال ع ع ع ع ع ع ع خو
ال ارجع ل مجم .
الق ع ع ع ع تقع ع ع ع ا ع ع ععع وس ع ع ععل ع ع ع ع اد ا ع ع ععع
ق ع ع ع الس ع ع ع و ع ع ع جرة االيع ع ععا سع ع ععاا
لوقوف السيا ار .

 7دونم و  16ول
و 22,88م2

اةل  /الو سي

 130دونم

اة ع ع ع ع ع ع ع ععل  /ال يع ع ع ع ع ع ع ع ع
وال مراو

م يها الم زن المجم المحترق لفرم ا.

الق ع ع ع ج ع ععاورة ل ش ع ععارع ال ع ععام ر ع ععي
قع ع ع ال ع ع ع ا
ع ععمن
ا ع ع ع  /نجع ع ع
توج ع ع ع ع ع جم ونع ع ع ع ععا تروك ع ع ع ع ع مائ ع ع ع ع ع ة
ل ع ع ع ععو ازرة الز ارمع ع ع ع ع ) تب عع ع ع ع  5كع ع ع ععم م ع ع ع ععن
الم ار ز الصحي والم ارس .
الق ع ع تب ع ع  2ك ععم م ععن الش ععارع ال ععام
اةع ع ععل و نج ع ع ع وبح ع ع ع ود  10كع ع ععم الع ع ععى
اةل .
جان اليسار ن جا
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.12

 8510 /3قا

.13

 5751/3قا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  2 61دونم
جز رة
 80دونم
47
 28706/83قا

.14

61

21

 4دونم

.15

 344/163قا

.16

 24/23قا

.17

 108/9قا ع ع ع ع ع  36نه ع ع ع ععر  40دونم
ان

6

تب ع ع  500تع ععر مع ععن ر ع ععي ك ع عربالءو
ربالء  /جز رة
نجع ع ع ع وخاليع ع ع ع ع ع ععن الشع ع ع عوالل وتب ع ع ع ع
ح ع ع ع ع ع ع ع ود  500م مع ع ع ع ع ع ععن المجم ع ع ع ع ع ع ععا
السع ع ع ع ععك ي وكي ع ع ع ع ععو تع ع ع ع ععر واا ع ع ع ع ع مع ع ع ع ععن
الم ار ز الصحي والم ارس.
جع ع ع ععاور اع ع ع ععرع شع ع ع ععركت ا اع ع ع ععع كع ع ع ع عربالء
ربالء  /جز رة
وخالي ن الشوالل .
انب ع ع ع ع ععار  /اصع ع ع ع ع ععوة /الق ع ع ع خع ع ععاري ا ع ع ع ود الب ي ع ع ع وخالي ع ع ع
ع ع ععن الش ع ع عوالل جع ع ععاور الشع ع ععارع ال ع ع ععام
الشا ي  /الر ادي
ل ر ع ع ع ع ع ععي الع ع ع ع ع ع ع ولع السع ع ع ع ع ععر ولي ع ع ع ع ع ععر
ش ع ع ع ع ععمول ال ع ع ع ع ع ع ا وب يع ع ع ع ع ع ة م ع ع ع ع ععن
ا سواق والم ارس .
ق ع ع ع ع ع ال ع ع ع ع ع ا
ع ع ع ع ععمن
انب ع ع ععار  /ال ز ز ع ع ع ع  /الق ع ع ع ع ع
ع ع الر ع ععادي وخالي ع ع
وداخع ععل ركع ععز
الحوز
ع ع ععن الشع ع ع عوالل وقر بع ع ع ع ع ع ععن الم ار ع ع ع ععز
الصحي والم ارس واالسواق .

 1دونم

 25دونم

المث ع ع ع ع ع ع ع ع ععى  /اةع ع ع ع ع ع ع ع ععو الق ع ع ع تب ع ع ع حع ع ع ود  500ت ع ععر م ع ععن
الش ع ع ع ع ععارع ال ع ع ع ع ععام س ع ع ع ع ععماوة  /نا ع ع ع ع ععر
السماوة
حار
و جع ع ع ععاورة ل مجم ع ع ع ع الم زنع ع ع ععع لفرم ع ع ع ععا
قع ع ع
وخاليع ع ع ع ععن الشع ع عوالل و ع ععمن
ال ع ع ع ع ع ع ا وب ي ع ع ع ع ع ع ة مع ع ع ع ع ععن الم ار ع ع ع ع ع ععز
الصحي وا سواق والم ارس.
الق ع ع ع تق ع ع ع م ع ع ععى ع ع ع 500م مع ع ععن
واسل
الشع ععارع ال ع ععام الع ععى اليسع ععار ع ععن سع ععي رة
ع ع ع ع اد – واسع ع ع ععل عع ع ععن الشعع ع ععارع ال ع ع ع ععام
واع خالي ن الشوالل .

الشركة العامة لتصنيع الحبوب

ت

القطعة او المقاطعة

المساحة

الموقع

1
2

 1/855ص ى
-

-

ركوك
ال يفي

3

اد

-

-

جم ااران

160

المالحظات
جم سك ع لم تسبع الشرك ال ا
لتص ي الحبو .
-
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 .11قطاع الشباب والرياضة
يعددهذاددلقذقع وددفرذخدددته ذحه فددداذق ددهذقعع ف دد ذقألسفسدد ذعب ئدد ذقسددريةفني ذةف لدد ذذعددلقذيرعدد ذ
علدددلذقعلةت ددد ذددددا ذادددلقذقعافةدددتذعردددته ذقعبددده فهذخقع عفيددد ذعل دددبف ذ تة دددفذدةيددد ذ عدددهقذ
تا يدددفذعرل ددديذقعة يدددهذ ددد ذقإلةرف ددد ذخعاعددد ذقعندددةفوذي عةدددتوذ فسدددر قنذخنهدددف ذقع دددبف ذ
ذق سددددريةفني ذ
ه ددددهذسددددعةذقعلةت دددد ذإعددددلذ دددددته ذقعبدددده فهذخقعب ددددلذقعرلر دددد ذخدددددته ذقع دددد
عل ودددفرذقعبدددف ذعلدددهحتمذ دددتنةذف ددد ذخهعفعددد ذهدددبذادددلقذقع ودددفرذقعل دددت ذخ عدددهذقوذق ل دددةذ
قععهيدددهذ ددد ذقعن فسدددفهذخقعبددد ق جذقع ف عددد ذ ددد ذ ددد هذ دددبف ذقععددد قاذدتسدددعفوذهة يدددفوذخن بددد ذ
دددد ذهددددبذدوددددتي ذقع يفادددد ذخذ عددددهذقوذقةول ددددةذ اددددف هذق سددددريةفنذهددددبذاددددلقذقع وددددفرذ
خقعرت دددداذةلددددتذإة ددددف ذ ق دددد ذ ددددبف ذ هيددددهةذخ رددددهيفهذعل ددددبف ذ ةددددفذ ق ذ دددد ذعدددده ذاددددل ذ
قعة ق ددد ذ دددة ذ ب ددد ذحدددلمذقعنددد تقهذقعددديل ذقألح ددد ةذخا دددفشذ دددفنياذت دددهذقعر دددلذهدددبذادددلقذ
قع وفرذ ذ
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الفرص االستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة
ت

الموقع

اسم المشروع

المساحة

المحافظة

.1

قتف ددد ذ ددد خرذ ل دددفن ذ ددداذتفعددد ذ ددد ذخ دددفع ذ 663/17م2ذ ع قة
قععددددددف ذقعةر خة دددددد ذ دددددد ةذ دددددداذ فهر يددددددفذ
قعةلل ددددد ذ دددددفذخقة دددددف ذعددددده ذ ددددد ذقعةلدددددلهذ
علرا قهذقع يفا ذ

.2

ددددددددددددددددددددددهق ذ/ذ
ذسددددددف ذ رعدددددده ةذق دددددد ق ذدبددددددهمذ برلدددددد ذ 1064/1ذمذ6ذ
قع فه ذ
ق ة و ذقع يفا ذخقع بف ذ
ددددددددددددددددددددددهق ذ/ذ
 3.5دونم
 16164/4م 11مزرعة
مجمع رياضي
قع فه ذ
حمدي
ددددددددددددددددددددددهق ذ/ذ
 15اولك
 39/5م 11مزرعة حمدي
مجمع رياضي
قع فه ذ
4092/6م 19شماعية وكرع  1دونمممممممممممممممم  15ددددددددددددددددددددددهق ذ/ذ
(قاعة تايكواندو( وقاعات رياضية
قع فه ذ
اولك
7/30م18ذ فخ ذقع ةفعب ذ 8ذ خةدددددددددددددددددد ذ13ذ هق ذ/ذقعة خ
ق ةفمذقة ف ذقعةنبح ذ
قخع ذ ذ
لفهظددددددددددددددددددد ذ
2ذ خة
100/4م5ذقمذقعرلتمذ
قسريةفنذنيفابذذ
قعةي ل ذ
خقعال
3ذ خةددددددددددددد ذخذ16ذ لفهظددددددددددددددددددد ذ
قسددددددريةفنذنيفاددددددبذ دددددداذقسددددددر لمذقعنددددددف ذ 1289/56م19ذقمذقعع فه
قعةي ل ذ
قخع
قعة ق هددد ذعلندددف ذقع يفاددد ذهدددبذ دددف ذق ذ ددداذ
قسدددددريةفن ذيددددد ق ذقعةندددددرية ذ فسدددددبفذخي ددددد ذ
اذنيفاب
لفهظددددددددددددددددددد ذ
لالسممممممتلمار الرياضممممممي مممممممع ا سممممممت اد ممممممم 1386/56م 19ام الععافير 5دونم 16اولك
قعةي ل ذ
الكافتريمممممممممما والكمممممممممموفي شممممممممممو والمكت ممممممممممة
ا لكترونيممممممة والااعممممممات الرياضممممممية ومسمممممم
للك مممممار ومسممممم للعمممممغار والااعمممممة المغلامممممة
وساحات اللع الخارجية
13ذ خةددددددددددد ذخ16ذ لفهظددددددددددددددددددد ذ
9/5ذم17ذقع تي لب ذ
قسريةفنذنيفابذ ذ
قعةي ل ذ
قخع ذ
لفهظددددددددددددددددددد ذ
5ذ خة ذ
ردددهبذ دددبف ذقعندددةفخةذ ددد ذ بدددبذنيفادددبذ 1/2م/5قمذقعرلتمذخقعال
قعةي ل ذ
ق ذ
رعه ذق

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

.10
.11

ق

ذذ

1/2م5ذقمذقعرلتمذخقعال

.12

قسريةفنذنيفابذس ف بذ رعه ذق

.13

قة دددف ذ ندددبحذد ه دددبذ ددداذ دددف ذ ددد ق ذعتتدددت ذ 523/18ذم3
سددد فنقهذقع يفاددد ذخدددد ذقعب فيددد ذخدلتيل دددفذ
قعلذ للهذنيفا

8ذقخعددددددددددددددددددددددددددد ذ ددددددددددددددددددددددهق ذ/ذ
قع فه ذ
9.12م2

1ذ خة ذ

لفهظددددددددددددددددددد ذ
قعةي ل ذ

1ذ خة ذ4ذقخع

لفهظددددددددددددددددددد ذ
قعةي ل ذ

 حس كتا وزار الش ا والرياضة  /دائر ا ستلمار والتمويل الذاتي  /قسم النافذ الواحد وخدمات المستلمري المرقم  77في
2021/1/18
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 4 /70م 22
1 /16م  22العميه ذ

.14

انشاء ساحات رياضية وملحااتها ذ

.15

دتسددد اذخدنددد ذخد دددد ذخ ددد فة ذخقسددددريةفنذ 72952
قعةنددددف حذخقسددددر لمذق ن ذقع فن دددد ذ ة ددددف ذ
ه دددددهاذسددددد ف بذختفعدددددفهذ رعددددده ةذق ددددد ق ذ
خ قهيذس ف ذ

 60خة ذ

قع ادددددددددددددددددددددد ذ
ذ
ق

ذ  17229/2ذ

 2خة ذ6قخع ذ ذ

قع ادددددددددددددددددددددد ذ
ذ
ق

 21خة ذ8قخع ذ ذ

قع ادددددددددددددددددددددد ذ
ذ
ق

 12خة ذ ذ

قع ادددددددددددددددددددددد ذ
ذ
ق

.16

قة دددف ذ ندددبحذ لددديذختفعددد ذ رعددده ةذق
خ للهذدافني ذخق ذ ف قهذقح ب ذ

.17

قعدددددددف ةذداا ددددددد ذقعةلعدددددددتذخقسدددددددر لمذق ن
قعبفت ذعة ف قهذنيفا ذ

ذ  2498/2ذ

.18

قعدددددددف ةذداا ددددددد ذقعةلعدددددددتذخقسدددددددر لمذق ن
قعبفت ذعة ف قهذنيفا ذ

ذ  733/1ذ

.19
.20
.21
.22

.23
.24
.25
.26
.27

اةاذنيفاب ذ
قعدددددددف ةذداا ددددددد ذقعةلعدددددددتذخقسدددددددر لمذق ن
قعبفت ذعة آهذنيفا ذ
قة ددددف ذتفعدددد ذ رعدددده ةذق دددد ق ذخ نددددبحذخ ذ
اذيبهمذقع يفا ذ
قعةتتدددداذعبددددفنةذعدددد ذ لعددددتذقع ف ددددة ذ 2500ذ
ر ددد هذخادددتذ ددد ذقعة دددفنياذقعة اددد ةذخقع يدددفذ
ق سدددريةفني ذدرةيددد ذهدددبذقعدددف ةذدتسددد اذخدودددتي ذ
خد ددددد ذخقسددددددريةفنذقعةلعدددددتذ دددددداذقسددددددر لمذ
ق نقاددددددبذقعةلبودددددد ذ دددددداذأل ذن بذ نددددددتذ
قاهق ذقعت قنة
قعدددددف ةذدتسددددد اذخدودددددتي ذخد ددددد ذخقسدددددريةفنذ
قع فع ذقع يفا ذ
قعدددددف ةذدتسددددد اذخدودددددتي ذخد ددددد ذخقسدددددريةفنذ
قع فع ذقع يفا ذ ذ
لعتذقعةن تذقع يفاب ذ
توع ذقن
توع ذقن

ذنيفا ذ
ذ

.28
.29

في ذتهية ذ ذ

.31

1580/1م3ذقعل تة ذ
ذ /19ذ 1328ذ

لعتذحةفسبذث ذ

.30

ددد ق

اةاذنيفاب ذ

فعبذ ذ

 2دونممممممممممممممممممم  16لفهظددددددددددددددددددد ذ
اولمممممك /3دونمممممم و قعةي ل ذ
 12اولك

40/6مذ7ذقعن ل ذ
7/92ذم37ذقع

1179ذم13ذ

ه ذخقع ف ة

ذق تذسهي ة

1ذ خةددددددددددددددد ذخ17ذ قع ادددددددددددددددددددددد ذ
ذ
ق
قخع ذخ77ذم 2ذ
 14خةدددددددددددددددددددددددددد ذ قع ادددددددددددددددددددددد ذ
ذ
ق
1000م 2ذ
قع ادددددددددددددددددددددد ذ
 1خة ذ5قخع ذ ذ
ذ
ق
11ذ خةددددددددددد ذخ14ذ ف ذ
2ذ
قخع ذخ68ذم

2ذ خة ذخ4ذقخع ذ

ف

ذ

*60ذ50ذهذم 2ذ

ف

ذ

16ذ خةدددددددددددددددددددددددد ذذ ف
9/105ذمذ17ذ لخي ذ
هذ
ف
 6خة ذ
64/5ذم9ذاتنذ ن ذ
6ذ خةدددددددددددددددددد ذ22ذ ف
1156/17ذم24ذقع نه ذ
قخع ذ ذ
2051/1ذم3ذقعبهرذقعةب ذ ذ 24ذقخعددددد ذخ26ذمذ ف
هذ
787/8ذم17ذقع فح ذخقععت ةذ ذ 14ذقخع ذخ76ذم ذ ف

ذ

ذ

ف

ذ

24/224م30ذت ف ذقع فس ذ
تذني ه

336/17ذم 37ذ

يةةدددد ذقسددددريةفنذقعةلعددددتذعلبوددددت هذقعة خيدددد ذ 3/10ذم27ذقع فر ذ
خ ف ذ للهذعلرا قهذقع يفا ذ
ذ

1ذ خة ذخ3ذقخع ذ
خ80.94ذم 2ذ
20ذ خة ذ ذ

ذ
ذ
ذ

يفعل ذ
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.32

قسدددددريةفنذ لعدددددتذعلبودددددت هذقعة خيددددد ذخ دددددف ذ 22/3ذم4ذقعبف خم
للهذعلرا قهذقع يفا ذ
قسدددددددريةفنافذهدددددددبذقتف ددددددد ذ ودددددددت هذ خيددددددد ذ 9/1059ذم18ذقععيةفة ذ ذ
نيفا ذ
قسدددددددريةفنافذهدددددددبذقتف ددددددد ذ ودددددددت هذ خيددددددد ذ 546/2ذم82ذ ت ذ
نيفا ذ
قسدددددددريةفنافذهدددددددبذقتف ددددددد ذ ودددددددت هذ خيددددددد ذ 3928/2ذم1ذسف ب ذ
نيفا ذ
قسدددددددريةفنافذهدددددددبذقتف ددددددد ذ ودددددددت هذ خيددددددد ذ 82ذم51ذقعن هي ذ
نيفا ذ
قسدددددددريةفنافذهدددددددبذقتف ددددددد ذ ودددددددت هذ خيددددددد ذ 277/3ذم39ذح ةف فه ذ
نيفا ذ
10578/2ذم27ذقعةف تو ذ
ف ذ هي ذ فئ ذ
2103/23ذم31قمذقعة ق ب ذ
ف ذ لعتذقخذ نبحذ لي ذ
قن ذ
ذ ذ2ذم21ذ
هي ذنيفا ذ رةف ل ذ

.41

قة دددف ذ لعدددتذحةفسدددبذهدددبذعا ددد ذ لئددداذتددد ةذ 1603/315ذم54ذت ةذدبا ذ
دب ذ ذ
قة دددددددف ذ لعدددددددتذقخعةبدددددددبذخ لعدددددددتذحةفسدددددددبذ 2028/1ذم57ذعل بفهذ ذ
ختفعددددفهذقععدددددف ذنيفاددددد ذد ه ددددد ذخقة دددددو ذ
نيفا ذقح بذ ذ
1221/3ذم19ذحفوذقعلؤعؤةذ ذ 684ذم 2ذ
توع ذقن ذ افخنةذعب ةذقع بف ذ
5ذ خة ذ4ذقخع
2936/3ذم61
قة ف ذ نبحذد ه بذ ذ

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

.42
.43
.44
.45
.46
.47

نددددبحذد ه ددددبذ لدددديذخذتفعددددفهذنيفادددد ذخذ 4793/1ذم21ذقعل هني
سف ذ ةذقع همذ ذ
428/26ذم51
قسريةفنذنيفاب
رااذس ف بذخ هي ذقععف ذ ذ

51839/3ذم/ذ61ذ

ي ةذ

5ذ خة ذ

يفعل ذ

-ذ

يفعلذ ذ

3417ذم 2ذ

يفعل ذ

3000ذم 2ذ

يفعل ذ

6ذ خةدددددددددددددددددد ذ21ذ يفعل ذ
خع ذ ذ
يفعل ذ
11250ذم 2ذ
يفعل ذ
 25خة ذ
يفعل ذ
7ذ خة ذ
914ذ خةدددددددددد ذ20ذ يفعل ذ
قخع ذ
11ذقخعدددددددددد ذخ58ذ يفعل ذ
م 2ذ
1ذ خةدددددددددددددددددددددددددددد ذ يفعلذ ذ
97.50ذم 2ذ

5ذ خةدددددددددددددددددد ذ21ذ
قخع
 6خة ذ10ذقخع
60ذ خةدددددددددددددد ذ11ذ
قخع ذخ44م 2ذ
5ذ خة ذ1ذقخع ذ ذ

يفعلذ ذ
ددددددددددددددددددددد
قعة هس ذ
ددددددددددددددددددددد
قعة هس ذ
ددددددددددددددددددددد
قعة هس ذ
ددددددددددددددددددددد
قعة هس ذ
ددددددددددددددددددددد
قعة هس ذ
ددددددددددددددددددددد
قعة هس ذ
ددددددددددددددددددددد
قعة هس ذ

ل ذ
ل ذ
ل ذ
ل ذ

.48

سف ذ ةذتهمذقخذقة و ذنيفا ذ برل ذ ذ

51848/3ذم61ذ

.49

قة و ذنيفا ذ برل ذ ذ

880/1ذعفد ا ذ

3ذ خة ذ

.50

قسريةفنذنيفابذ سف ذ ةذتهمه ذ

1511/3ذم21ذ هني ذ

.51

يةدددددتوذقسدددددريةفنذ لدددددبذعل فعددددد ذقخذق ذقادددددفه ذ 980/1ذم67ذقع ف ة ذ ذ
ي ه فذقعةنرية ذ ةفذيبهمذقاهق ذقعت قنةذ ذ
1/50ذم27ذق تذع هذ ذ
اةاذنيفابذ ذ

دددددددددددد ذ دددددددددددد ذ
قعةنددددددف ذقعةل دددددد ذذ
8ذ خةدددددددددددددددددد ذ24ذ
قخع ذ ذ
1ذ خةدددددددددددددددددددددددددددد ذ ددددددددددددددددددددد ل ذ
قعة هس ذ ذ
خ20قخع ذ ذ
ددددددددددددددددددددد ل ذ
963ذم 2ذ
قعة هس ذ ذ
ق ةبفن ذ
5ذ خة ذ

.52
.53

قة ف ذ لعتذث ذ

فعبذ اذقعةهن فه ذ

ي ةذ

164

ن ف ذ–ذ و ذ ةةتنة ذ
38654/83ذم47ذ تةذ
قع ف ذ

ل ذ
ل ذ
ل ذ
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.54

قة ف ذ لعتذث ذ

.55

قع ف ذ–ذ ةةتنةذ102/35ذ 4ذ خة ذ
قة ف ذ لعتذث ذ فعبذ اذقعةهن فه ذ
م39ذقعهخقن ذ
30ذ خة ذ
قعبفعهي ذذقعلبفة ذ
قة ف ذ لعتذث ذ فعبذ اذقعةهن فه ذ
/40ذ1353ذم47ذ تةذ
قع ف ذ
600ذ خة ذ
قعلبفة ذ
قة ف ذقعةهي ذقع يفا ذهبذقعلبفة ذ
/4ذ1364ذم47ذ تةذ
قع ف ذ
ذ
9ذ خة ذ
ن ف ذ–ذقع ته ذ
قة ف ذ نبحذقخعةبب ذ
/7ذ4ذم77ذ تق ئذقع ته ذ
7ذ خة ذ
24/29ذم12ذقعبتذعب ه ذ
قة ف ذ لعتذث ذ فعبذ اذقعةهن فه ذ
/66ذ6020ذم4ذ خي ذقعل فو ذ 2ذ خةدددددددددددددددددد ذ20ذ
ذ
تفع ذ ل ذسع ذ1000ذ ر
قخع ذ
16ذ خة ذ
ن ف ذ–ذ و ذ خي ذ
قة ف ذ لعتذث ذ فعبذ اذقعةهن فه ذ
قع ت ذت ذقع ف ذ
5127/1م37ذقعا
قعدددف ةذقة دددف ذ لعدددتذنيفادددبذسدددع ذ 15000هذ 643/40ذم29ذد ذقع ع فو ذ 30ذ خة ذ
ذ
ذ
ر
7ذ خةدددددددددددددددددد ذ12ذ
ت ف ذا ةذ و ذقع وف ذ
قة ف ذ لعتذث ذ فعبذ اذقعةهن فه ذ
ييذا ةذ–ذ هيي ذ3/40ذ قخع ذ
م 27ذ
5ذ خةدددددددددددددددددد ذ21ذ
5615/9ذمذ1
خرذنيفاب ذ
قخع ذ ذ
3ذ خة ذ
18909/83ذم47ذ تةذ
داا ذقع فع ذعرةتوذخ ع ذقعل ذقع يفا ذ ذ
قع ف ذ
قة دددددف ذ لعدددددتذنيفاددددد ذخذ ندددددبحذ لددددديذخذ 28950/9ذمذ1ذ ب ذح ق ذ 12ذ خةدددددددددددددددددد ذ6ذ
خع ذ ذ
تفعدددددفهذنيفاددددد ذخذ دددددبف ذخذ فيددددد ذعلودددددتذ
قع يفابذخذقع بف بذ ذ
ذلددددلهذنيفادددد ذعدددده ذ10ذعلددددلذ دددد ذ دددد ذ 3469/55ذم21ذ يتمذ
قع يلفة ذ ذ
قع وع ذ ذ
ذقعةلفهظ ذ ف ذ قئ ةذ 7ذ خةدددددددددددددددددد ذ21ذ
ةذقع بف ذخقع يفا
قخع ذ ذ
قعر فعه ذ
723/10م5ذخق ذ
نف فهذ برل ذ
ذةف ذقعلاف ذقع فنرذ
لعتذقعلاف ذ
قععفمذ/44م22ذقعل ف ذ
خقعةت
نف فهذ برل ذ ذ
1672/162ذم32ذد ذقعب فه
لعتذقعهخن ذ
نف فهذ برل
5764/49ذم34
لعتذسعه
ذقعةلفهظ ذ فنرذقعبلهي ذ -
قنذه توذتهي
2/2413/2ذم7ذ وفن ةذ
18ذقخع ذخ20ذم 2ذ
ه ددددددهاذ سددددددر بفمذقعتهددددددت ذقع يفادددددد ذ ددددددةذ /4484قع ت ذ ذ
قعولئاذق خمذهذ
ذ

.56
.57

.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73

فعبذ اذقعةهن فه ذ

ن ف ذ–ذقعهخقنذ–ذت ذ
هنس ذقإلنق ة146/74ذم37ذ
قعة تع ذ

9ذ خة ذ

ق ةبفن

ق ةبفن
ق ةبفن
ق ةبفن

ق ةبفن
ق ةبفن
ق ةبفن
ق ةبفن
ق ةبفن
ق ةبفن
ق ةبفن
ق ةبفن ذ
ق ةبفن ذ
ق ةبفن ذ
لحذقعهي
لحذقعهي
لحذقعهي
لحذقعهي
لحذقعهي
لحذقعهي ذ ذ
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.74
.75
.76
.77

قعوت ذقع فنرذقععفمذ هح ذ
لعتذقعوت
قع ف /47/1مذ ف
انشمممماء قاعممممات متعممممدد ا ممممرا لممارسممممة /2ذ14852م7ذ وفن ة ذ
ا نشطة الرياضية و العلمية و اللاافية ذ
1/7425م45ذقمذ لةا ذ
توع ذقن ذ قعةهي ذقع يفا ه ذ
خقسطذ-ذت ف ذقعع ي ي ذت ذ
لعتذحةفسبذ اذ لل فد ف
فنرذ هق ذقعةتهذقع ئ نب ذ
/1/7ذم19ذ/قعع فن ذ

.78

توع ذقن ذهبذ ن ف ذ
لعتذحةفسبذ اذقعبه فه ذ

.79

تفع ذ ل ذ اذقعبه فه ذ

.80

ق

تفع ذ ل ذ رعه ةذق

خقسطذ–ذ هنةذ–ذةف ذ
ن ف ذ ذ ذتوع ذ
قن ذهبذ ن ف ذ 95/1ذ
/1ذ فو ذ
خقسطذ–ذت ف ذقعلبذ–ذةف ذ
ذ
قعب فئ /16/30/1/
خقسطذ–ذةف ذقعه تةبذ
/29532/2-294/2ذقعه تةب ذ

ذ

.81

توع ذقن

.82

قة دددف ذ ندددبحذد ه دددبذ ددداذ لعدددتذحةفسدددبذهدددبذ
ةف ذقعه لبذ ذ

.83

توع ذقن ذ
قعةهي ذقع يفا ه

.84

قعةهي دددد ذقع يفادددد ذقة ددددف ذتفعدددد ذ ل دددد ذسددددع ذ
 2000ر ذعروتي ذق ععف ذقع يفا ذ
لعدددددددتذقع عةفة ددددددد ذقع دددددددهي هذ لعدددددددتذ5000ذ
ر ذذ

.86

اةددداذنيفادددبذخ دددبف بذير دددة ذ لعدددتذ ددد ةذ
تهمذخسف ذحةفسبذخ للهذدافني ذ
قسددددريةفنذ لعددددتذقعب ددددفئ ذ 500هذ ر دددد ذث دددد ذ
فعبذ اذسف ذذد لحذ ةلعتذحةفسبذ ذ
ذعل يفا ذ
توع ذقن ذ ب
لعتذقع ل ة ذ

.90
.91

نبحذخقسطذق خعةبب ذ
قة دددف ذ لعدددتذحةفسدددبذعلف ددد ذقعة و ددد ذخخ دددت ذ
يفهددد ذسدددةفة ذعفع ددد ذقخذ ندددتذن بددد ذقعدددت قنةذ
خقعةنرية ذ ذ
توع ذقن ذ

.85

.87
.88
.89

.92

ذاة ذ لعتذقعةته

ذ

نف فهذ برل

166
لحذقعهي

 1دونممممممممممممممممم و 5
اولك
خقسط ذ
20ذ خة ذ
خقسط ذ
5ذ خة

لحذقعهي ذ

4ذ خة ذ

خقسط ذ

 2خة ذ
16ذقخع ذ
2ذ خة ذ
6ذقخع ذ

خقسط ذ

1463/1ذ/8قعبة ن ذ لعتذ 1ذ خة ذ
قعةته ه ذ
قعةتهذ–ذةف ذقعه لب/15ذ 6ذ خة ذ
ذقعه لبذ
/47/1443ذة
لعتذقعه لبه ذ
ت ف ذقعةتهذ و ذقعلتنق ذ 4ذ خة
ت ذة ذ ل ذخقعةاةاذ
قعنة ب ذ
1/7425مذ 45ذ
مذ لةا
4ذ خة
1/7425مذ 45ذ
مذ لةا
 23خة ذ
خقسطذ–ذت ف ذقع عةفة ذ
7ذقخع ذ
 2535/6ذ
/18ذقعب ل
20ذ خةدددددددددددددددددد ذ9ذ
/1ذ2633ذقع يبفخي ذ
قخع ذ ذ
10ذ خةدددددددددددددد ذ19ذ
ذ
26/1ذم16ذ
قخع ذ ذ
ذقعه ل ذ 3ذ خة ذ ذ
166/3ذم46ذة
12ذ خةددددددددددددددد ذخ5ذ
1840/2ذمذ6ذقعا ي ة ذ
قخع ذ ذ
ذقعه ل ذ ذ  -ذ
5/1ذم46ذ/ذة
خقسطذ/ت ف ذقعةتهذ/ذ و ذ 43ذقخعددددددددددددددددددددددد ذ
خ71م 2ذ
بذقعا ف ذ/44/2513/2ذ
قعن ل ذ ذ
ت ف ذقعةتهذ افخنذقعةهي ذ 10ذقخع ذ ذ
قع يفا ذ2/2948ذم45ذقمذ
لةا ذ

خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ

خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
خقسط ذ
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.93

ذ
نددددبحذخق ددددهذ يدددد قوذ دددداذ لعددددتذحفن دددد ذ ت ذ
قناددددد ذدفنددددددفوذعددددده 3هذ ددددداذ لعدددددتذث ددددد ذ 4625/510ذم39
فعبذحةفسب

.94

691/4ذم53ذحف ذد ةفن ذ 9ذ خةددددددددددددددد ذخ23ذ
توع ذقن ذ ذ
2ذ
قخع ذخ86ذم
6ذ خةدددددددددددددددددد ذ26ذ
نددددبحذةظددددف بذ دددداذتفعددددفهذنيفادددد ذ رعدددده ةذ 1698/100ذم36ذ قتتا ذ
قخع ذ ذ
ق سربهقمذخق ة و ذ
8ذ خة ذ
توعددددددددد ذقن ذ قة دددددددددف ذ اةددددددددداذدادددددددددفن ذ 7/46ذمذ53ذخ ه ذ
خنيفابه ذ
 1.5دونم
مسمممممممم نقممممممممامي مممممممممع قاعممممممممات متعممممممممدد  3/619ريادي
ا ستخدامات
8ذقخع ذخ15ذم 2ذ
291/4ذم 53ذ
لعتذحةفسبذقع تن ذ
1ذ خةددد ذخ6ذقخعددد ذ
562/383ذم41ذدف ة ذ
قة ف ذ نبحذ لي ذ
2ذ
خ64.14ذم
1ذ خةددد ذخ9ذقخعددد ذ
5905/110ذ ي ة ذ
ةذقع بف
2ذ
خ3ذم
 32خةدددددددددددددددد ذ13ذ
1275/11ذقعر ج ذ
ددهن فه تهيةدد
قعةلعددت تددهي خيلرددت
قخع
خدردته ادة قع وعد ندف فه ب د ة يةةد ذ
قسدددددربهق فذ ة دددددف ذ ندددددبحذخسدددددف ذ رعددددده ذ
ق ذخ لل فهذ بف ذد ه ذ
ق
830ذ خة
ععه 3,24,25ه ذ
هي ذ فئ ذ قهيذد ه اذ
ثل ذس هقهذ 1ذمذ1-98ذ/ذ
م1-97ذم 96ذ
 5دونم و 1اولك
 49566/110ذ
اةاذنيفاب ذ
نف فهذ برل
1538ذمذ17ذدةت ذ
نبحذخ تمذدافن ذ ذ
مسمممممماحة فار ممممممة
 1055 / 405السراي
منتدى رياضي /قلعة سكر
632م2
ـــــــــــــــ ذ
 449/5العل ة
ملع كر قدم ( ) 5000مت رج
ـــــــــــــــ ذ
ذ ذ1009/39ذخذ
ار رياضية
1010/39ذم5/ذقعة فو
1ذ خة ذ5ذقخع ذ
135ذ/ذ959ذ ف ع ذ74ذ
ار رياضية
ف بذق تذ لو ذ
ذ ذ56/26ذم18/ذ هنذ 2ذ خةدددددددددددددددددد ذ13ذ
تفعفهذنيفا
قخع ذ
قع تس
ذ74/44ذم2ذقعبتذ فعح
تفع ذ ل ذهبذ بذن فو ذ
18ذ خةدددددددددددددد ذ22ذ
دد ذ ددفذ لعددتذع دد ذقع يفاددبذخ دد ذقحدد ذ 2422/2ذم2ذقمذقععظفم ذ
قخع ذ
عه ذ ذقعةللهذقعرافني ذ
2ذقمذقععظفمذ ذ
ذذ ذ4178/2ذم
تفع ذ ل ذخسف ذدفنقدفو ذ
ذ485/9ذم4ذقعبهي ذ ذ
لعتذفمذقعبهي ذ
ذ390/34ذم15ذة ذ
لعتذة ذقع يفاب ذ
12ذ خةدددددددددددددددددد ذ1ذ
1011/39ذم5ذقعة فو ذ
لعتذ لعتذنيفابذ+ذتفع ذ ل ذ
قخع ذ
23ذقخع ذ ذ
ذ
740/506ذقع
لعتذ ةفسذ ذ
8ذقخع
قسدددددددريةفنذقعة ددددددداذ فعةف ددددددد ذ ددددددداذقعرودددددددتي ذ 2336/18
خقعراا ذ ةفذينفا ذ عتق ذقعال ذعل بف ذ
1610ذم2
1467/110
قسريةفنذعل فع ذقعة ل ذ

.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101

.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118

ذقععهقع ذ

 4خة ذ 10خع

تش ذ

تش ذ
تش ذ
تش ذ
تش ذ
تش ذ
تش ذ
ذ ذتفن ذ
ذ ذتفن ذ

ذ ذتفن ذ
ذ ذتفن ذ
ذ ذتفن ذ
ذ ذتفن ذ
ذ ذتفن ذ
قعهيتقة ذ
قعهيتقة ذ
قعهيتقة ذ
قعهيتقة ذ
قعهيتقة ذ
قعهيتقة
قعهيتقة
قعهيتقة
قعهيتقة

ذ
ذ
ذ
ذ

قعهيتقة ذ
نفو
نفو
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.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133

ب ددلذ ةددتوذ د ذ ددف ذي د ذهعفع ددفهذ ددبف ذ 1853/108
خنيفادددددد ذ دددددداذقعةلل ددددددفهذخسددددددف ذقععددددددف ذ
حفن
قة دددددف ذ لعدددددتذسدددددع ذ2000ذ ر ددددد ذ ةفثددددد ذ 784/40ذم6
علةلعددددددددتذقعة ددددددددل ذهددددددددبذ ددددددددفتبذق ت دددددددد ذ
خقع تق ب
3500/10ذم52/ذتت فا ذ
تفع ذk-Span
2209/1ذم/ذ39ذ فخ ذ
تفع ذk-Span
قعة ن ذ
5/432ذ تقنذقعةت ذ ذ
توع ذقن ذ
ذ ذتوع ذقن
قنذقع فه ذ ذ
نبحذقع ل هذ ذ
خرذنيفاب ذ
خرذنيفاب ذ

ذ لفمذ

هذ ذ

2/275ذم40ذتفا ذ ذ
ذ
432ذ/ذ10ذ تقنذقعةت
/45ذ46ذ خعةش ذ
/2760ذ10ذم52ذتت فا ذ
8ذم47ذ ةت ذقعاهيهة ذ

706 /180و
قاعد رياضية متعدد ا را
7/180و1/187و
/4/180م 41الشمالية
اةددداذنيفادددبذ رةف ددد ذ ددداذ ندددبحذخ لدددلهذ  1006/2م  43جيله
دافني ذ ذ
30 /504م  42نينوى
انشاء مس مغلق
الغر ية
 8/6م 38جديد الم تي
انشممممممماء ملعممممممم خماسمممممممي ومدينمممممممة العممممممما
ومحالت تجارية
849ذقع بل /قع بل ذت ذ ن ذ
قعةهي ذقع يفا
قع

.134

خرذنيفاب

.135

خرذنيفاب

.136

خرذنيفاب

.137

خرذنيفاب

.138

خرذنيفاب ذ

762/1ذم 61لرذقعلة ة ذ
ت ف ذق تذقعب ت/ذت ذ
ع هذقع فع
2359/37م27ذق تقه ذ
قن ذ ف ةذت ف ذ طذ
قعع ذ ف ذقعاف ع ذقع هية ذ
ت ف ذ طذقعع ذ ف ذ
قعاف ع ذقع هية ذ
/584/1م63ذقعهي /قن ذ
ف ةذقعب ةذ–ذت ف ذقعهي ذ
–ذةف ذقعهي ذقع يفابذ
قعب ةذ–ذت ف ذقعهي ذ ذ
 1194/15ذ
مذ61/ذ ةذ بذ تن ذ
قن ذ ف ةذت ف ذقعةهي ذ
/ةف ذق فمذقع ف ا ذ
175ذ604/ذم15/ذقع تيلحذ
قن ذدف ع ذعة رهبذقع شهذ
قعب ةذ–ذت ف ذقع ة
ذ

2ذ خةددددددددددددددددد ذخذ5ذ
قخع

نفو

11ذ خةدددددددددددددد ذ13ذ
قخع ذ

نفو ذ

ذ-ذ

ة تب ذ
ة تب ذ

23ذقخعددددددددددددددددددددددد ذ ة تب ذ
خ36.15ذم 2ذ
ذ ب صذ ذ ة تب ذ
ة تب ذ
ـــــــــــــــ ذ
ة تب ذ
ـــــــــــــــ ذ
ة تب ذ
1ذ خة ذ8قخع ذ
ة تب ذ
1ذ خة ذ
ـــــــــــــــ ذ

ة تب ذ

-ذ

ة تب ذ

1ذ خة ذ ذ

ة تب ذ

-ذ

ة تب ذ
قعب

ةذ

585ذ خة ذ

4ذ خةدددددددددددددددددد ذ20ذ قعب
قخع ذ

ةذ

6ذ خةدددددددددددددددددد ذ10ذ قعب
قخع ذ

ةذ

1ذ خةدددددددددددددددددد ذ11ذ قعب
قخع ذ

ةذ

3ذ خة ذ8ذقخع ذ

قعب

ةذ

2ذ خة ذ

قعب

ةذ

169

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

.139

خرذنيفاب

.140

خرذنيفاب

ذ

.141

لعتذقع تةذث ذ

.142

لعتذقست ذقع قههي ذ2000ذ ر

.143

لعتذ بذقعلن ذ1000ذ ر

.144

تفع ذ طذقعع

ذ

فعبذ500ذ ر
ذ
ذذ ذ

ذقعة ل ذ1000ذ ر

.145

تفع ذقع

.146

ددددد ذ ددددد ذقن ذ دددددف ةذ ل ددددد ذع
قع فه ذخقعةنبحذق خعةبب ذ
خرذنيفاب ذ

.147

ذقعة ل ذ1000ذ ر

.148

خرذنيفاب ذ

.149

خرذنيفاب ذ

.150

خرذنيفاب ذ

.151

خرذنيفاب

.152

ملع الز ير الرياضي

ذ

قن
2/17م53ذقع
ف ةهذت ف ذقع ة ذ
/175ذ605ذخ/175ذ604مذ
قع تيلحذ نبحذ رهبذ
قع شذذت ف ذقع ة ذقع فنرذ
قععفم
ذ
ةف ذقع تةذ/ذت ذ
قع ف ذ134/115/ذمذ24
قعب ةذ/ذق بذقعب تذت ذ
فع ذ ةهقوذ/ذقع فنرذ
قععفم293/6/م41ذ لهذ ل م
بذقعلن ذت ذ ب لذت ذ
قع فه /ذ2107/1ذقع ف ذ
قعةب
ت ف ذ طذقعع ذ ف ذ
ف ع ذقعب ةذ
قع هية 37/2361/ذمذق تقه
ت ف ذقع ذت ذقعاةع ذ
قع ل 1700/ذمذقعةته
ددددد ذ قعب دددددد ةذ–ذ ددددددبذقعلندددددد /ذ
2107/1ذمذقع ف ذقعةب ذ
قن ذ ف ةذ
12956/2071قعب ةذ/ذ
سف ذسعهذ/ذ ف ذقعة ق ذ
قعةت ه ذ
ذ ذ نف ذ ل ذ توع ذ
قن هذ2107/1مذقع ف ذ
قعةب ذذقعب ةذ/ذ بذقعلن ذ
قخمذ ي ذ/ذ ل ذقعر ذ
قع يفا ذ
ذ ذ نف ذ ل ذ افخنةذ
عة رهبذ بف ذقع شذ
604/175ذمذ15ذقع تيلحذ
قعب ةذ/ذت ف ذقع ة ذ/ذ
افخنذ رهبذقع شذ
قع يفاب ذ
ذ ذ نف ذ
ل 2107/1ذمذقع ف ذقعةب ذ
قعب ةذ/ذ بذقعلن ذقخمذ
ي ذ/ذ ل ذقعر ذقع يفا ذ
في ذت ذقع فه ذذ
2107/1ذقع ف ذذقعةب /ذ
في ذت ذقع فه
 520 / 1815كوت ،ال عر
 -الز ير

قعب

ةذ

ذذ10ذ خة ذ

1ذ خةددددددددددددد ذ-ذ39ذ قعب
قخع

ةذ

12ذ خة

قعب

ةذ

16ذ خة ذ
ذ

قعب

ةذ

12ذ خة ذ

قعب

ةذ

3ذ خةدددددددددددددددددد ذ11ذ قعب
قخع

ةذ

7ذ خةدددددددددددددددددد ذ18ذ قعب
قخع
قعب
2ذ خة ذ

ةذ
ةذ

1ذ خة ذ

قعب

ةذ

20ذقخع ذ45م 2ذ

قعب

ةذ

1ذ خة ذ

قعب

ةذ

2.5ذ خة ذ

قعب

ةذ

ذ
ذ

قعب

ةذ

ذ

قعب

ةذ
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 .12قطاع الزراعة
ببب قيطببب ق
سبببللقطاع بببراقيطانيحبببنقي قلعبببلقلىببب ق ا
يطنبببببببرليقيطج ابببببببنقيوفجبببببببرطنق طببببببب قط ببببببب قيطجع بببببببر ق
يألسرسبببببب ق طنجببببببراقيطانيحبببببب قل بببببب قيطىبببببب قيط ببببببل قق
لببب ق بببر قل ببب اققرفاببب ق يط ببب ي ق يألنيضبببنقيط يسببب ق
بب ق نببمط ق فبب رقنج ببر قف بب ق
سبب يكقنرلببمقر ج بب قي ق
ببمق ببررنقيطج ببر ق بب قلبب قيإل كرلببر قيطلشبب ق يطجرر بب ق
يألخبببب ق طبببببميق ببببر قيط ببببب يذقيح لبببب قسبببببا قط ببببميكقيطشببببب ذق
ببب نقطج ابببتقيطجن جبببر قيطانيح ببب قطكبببمق بببميق
يأل سببب ق
يطع ببببراقل يفبببب ق ببببنقيط بببب قيألخ بببب ق ببببمقيطعبببب قيطجرضببببنق
ىبببل قيإل جبببر ق سببب كقإرين قيطجببب ينرقيطجر ببب ق لاي ببب قحببب رق
يطىببببكر ق ببببرط ه ق ببببمق ببببم قيط بببب ر ق ببببر ق ببببميقيطع ببببراق
يسبببببب ج ق ببببببنقط بببببب قر نق بببببب ق ببببببنقيو ببببببررقيط ي ببببببنق
إل كرل ببب ق بببنقل بببتقيط جرطببب ق ببب ق ا بببمقلىبببل ق ىبببر ج ق
بببنقيطنبببرليقيطج ابببنقيوفجبببرطنق ق بببنقلببب مق نبببر ق بببرق عبببرن ق
()3.321.223قر لبببب ق انبببب ق ببببمق لبببباق ،ين قيطانيحبببب ق
فج ق م قيألنيضنق أ قطالس ثجرنق نق ميقيطع را.ق ق
ي ق ببببببميقيطع ببببببراق بببببب ق رحببببببرق يحبببببب يق ببببببنق جببببببر ق
قيوسببب ثجرن ق لن ح بببرق
يوسببب ثجرنق بببمقل ببب قل ببب رقيط ببب
بببنق ببباق فببب رق ع بببر قإلجبببراقيط جببباق بببنق بببميقيطع بببراق
جبببرق بببو مقلنببب اقسبببا قيط بببميكق لببب قي بببمقهبببمي نقلىبببلنق
حل قيوس ثجرني قيطانيح ق كاقأل يح ر .ق
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جدول يبين اعداد ومساحات الفرص االستثمارية الزراعية في محافظات العراق لعام 2021-2020
ت

المحافظة

اعداد الفرص

المساحات الكلية المعروضة لالستثمار  /دونم

1

بغداد/الكرخ

29

31821

-

-

3

نينوى

3

8300

-

-

5

31100

9

807000

-

-

53

259070

41

406512

3

315000

4

800000

23

80605

10

29908

1

400000

21

130000

7

21907

208

3321223

2
4
5
6
7
8
9

بغداد/الرصافة
كركوك

صالح الدين
االنبار
بابل

ديالى
واسط

10

كربالء المقدسة

12

الديوانية

11
13
14
15
16

النجف االشرف
ذي قار
المثنى

ميسان

البصرة

المجموع الكلي

 حسب كتاب وزارة الزراعة  /دائرة االستثمارات الزراعية 317 /في 2020/2/17

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة بغداد /الكرخ لعام 2021-2020

172

 173الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

174

 175الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

176

األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة نينوى لعام 2021-2020
ت

القضاء

الناحية

1

سنجار

مركز

رقم

القطعة

رقم

المقاطعة

المساحة

الجنس

200

صخرية

غير

100

صبخة

غير

/دونم

توفر

الحصة

مصدر
المياه

طريقة

االرواء

المائية

عمق

المياه

الجوفية

تحليل التربة
 PHنسجة
التربة

صالحية
المياه

الموقع من

حدود

الجوفية

المشاريع

حسب

االروائية

االحداثيات
x

المالحظات

y

معايير

الصالحية

العالمية
والمحلية
للزراعة

2

سنجار

سنجار

ناحية

القيروان

18/ 1/18

سيتو

1/2

19/ام

الشبابيط

للغابات

للمشاريع

متوفرة

متوفرة

آبار

واسطة

آبار

واسطة

اقل من

100

 9.6جبسية

متر

80-

100
متر

صالحة

2500
مليموز

 9.7جبسية

صالحة

90كم

عن

 Y:3621550مخصصة

مشروع ري

لمشاريع

الجزيرة

الثروة

90كم

اكثر من

عن

مليموز

الجزيرة

2000

X:429180

مساحة

مشروع ري

الحيوانية
X:429100

مساحة

 Y:3621500مخصصة
لمشاريع
الثروة

الحيوانية
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3

سنجار

مركز

سنجار

18

85/

جبل

8000

صبخة

للمشاريع

غير

متوفرة

آبار

واسطة

سنجار

100-

120
متر

عدد الفرص

3

مجموع المساحة الكلي  /دونم

8300

 وفق كتاب مديرية الزراعة في محافظة نينوى المرقم  14317في 2018/9/26

 8.5كلسية

صالحة اقل
من 2000
مليموز

90كم

عن

مشروع ري

الجزيرة

X:442000

مخصصة

 Y:3621410إلنشاء
غابات

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة صالح الدين لعام 2021-2020

178

 179الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة االنبار لعام 2021-2020

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

180

 181الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

االراضي المهيأة لالستثمار في محافظة ديالى لعام 2021-2020

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

182

 183الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

184

 185الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020

186

 187الخارطة االستثمارية للعراق 2021-2020
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األراضي المهيأة لالستثمار الزراعي في محافظة واسط لعام 2021-2020
ت

القضاء

الناحية

رقم المقاطعة

رقم
القطعة

المساحة/

الجنس

توفر
الحصة
المائية
من
عدمها

دونم

عمق
مصدر طريقة
المياه اإلرواء المياه
الجوفية

تحليل التربة
PH

نسجه
التربة

.1

العزيزية

مركز
القضاء

/34الجزيرة

191/1

4932

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

3.8

طينية

-

.2

العزيزية

مركز
القضاء

/23الجزيرة

67/1

5

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.6

طينية

-

-

.3

الصويرة

الزبيدية

/13

6/1

12

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.4

طينية

-

-

السيسبانة

اإلحداثيات

المالحظات

x
Y

524392

-

3664083
509036
3647530
512318
3619156

.4

النعمانية

مركز
القضاء

/33الجزيرة

46/1

5900

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.6

طينية

-

-

.5

النعمانية

مركز
القضاء

/30بزايز
المصايحية و
/32الجزيرة

 9/2و
10/1

95

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

-

-

-

-

حسب كتاب مديرية الزراعة في محافظة واسط المرقم  27974في 2015 /12/10



صالحية المياه الموقع من
حدود
الجوفية(حسب
المشاريع
معايير
االروائية
الصالحية
العالمية
والمحلية
لالستخدامات
الزراعية)
-

188

548086
3627869
526682
3596068

تقليص المساحة من 35
الى 5
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.6

بدرة

جصان

/21الميلح

1

3600

زراعية

غير
متوفرة

-

حفر
ابار

-

7.3

سلتية
طينية

-

-

.7

بدرة

جصان

/33الهور

6/2

49000

زراعية

غير
متوفرة

-

حفر
ابار

-

-

سلتية
طينية

-

-

.8

بدرة

جصان

/27الجزيرة

18/1

100000

زراعية

غير
متوفرة

-

حفر
ابار

-

-

طينية

-

-

.9

بدرة

مركز
القضاء

/16السجلة
والصبخة

1

800

زراعية

غير
متوفرة

-

حفر
ابار

-

8.4

سلتية
طينية

-

-

3636937

576362
3633511

8.5

584743
3665664

.10

بدرة

مركز
القضاء

/16السجلة
والصبخة

3

30000

زراعية

غير
متوفرة

-

حفر
ابار

-

7.2

سلتية
طينية

-

.11

بدرة

زرباطية

 /8الهشيمة

-

33000
و1200متفر
قة

زراعية

غير
متوفرة

-

حفر
ابار

-

7.6

طينية

-

-

584143
3665245

7.6

578816
3662630

.12

الكوت

شيخ سعد

/46رمضان
عاجر

1

26200

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.3

سلتية
طينية

-

-

.13

الكوت

شيخ سعد  /45رمضان
عاجر

1

11470

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.7

مزيجية

-

-

.14

الكوت

1

832

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.3

طينية

-

-

شيخ سعد

577358
3629557

-

/38سيد
محمد

576889

استبعاد  750دونم
النشاء معمل ومقلع
اسمنت

632612
3606647
634482
3612307

633713
3619964

ترويج معاملة شركة ايما
البرازيلية

ترويج معاملة شركة ايما
البرازيلية
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.15

الكوت

شيخ سعد

/24ام
الجرادي

1

20501

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.4
الى
8.5

رملية
طينية

-

-

.16

الكوت

مركز
القضاء

/30

325/1
و116/1
الى 129

59555

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.4

طينية

-

-

الشويجة

3628153

.17

الحي

الموفقية

/22طرة
عفك

1/14

1050

زراعية

متوفرة

-

واسطة

-

7.1
الى
7.8

طينية
سلتية

-

.18

الكوت

الدجيلة

 /5الحميدية
والجليبية

7/2

6

زراعية

متوفرة

-

واسطة

-

7.7

سلتية
طينية

-

-

.19

الكوت

الدجيلة

/15هور
الخراب

5

4725

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.6

سلتية
طينية

-

-

.20

الكوت

الدجيلة

/15هور
الخراب

7/6

9155

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.8

سلتية
طينية

-

-

.21

الحي

مركز
القضاء

/24

8/1

120

زراعية

غير
متوفرة

-

واسطة

-

7.5

طينية

-

-

.22

العزيزية

الدبوني

زراعية

غير
متوفرة

/34الجزيرة

191/1

8000

559703
3620412

-

الخميسية
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االراضي المالئمة لالستثمار غرب نهر الفرات
اوالً  :محافظة السماوة
االراضي المرشحة لالستثمار هي االنتصار وحمورابي وتقدر مساحتها بـ  300الف
دونم قابلة للزيادة الى  500الف دونم ضمن مقاطعة السلمان .
منطقة االنتصار
 االراضي المالثمة لالستثمار تبلغ  150الف دونم ال يزيد سمك الدمام في تلك المنطقة عن  70متر إنتاجية االبار المحفورة في مكمن الدمام ال تتجاوز انتاجيتها عن  2لتر /ثاوالملوحة تصل الى  10000مايكرومور /سم.
منطقة حمورابي
 االراضي المالئمة لالستثمار تبلغ  220الف دونم وقابلة للزيادة لتصل  300الف
دونم
 تقع مجاور المطار القديم في قضاء السلمان ومجاور لمنشآت القرية العصريةالمنشئة حديثا .
 يتراوح عمق االبار في تلك المنطقة من  100متر ويزداد ليصل الى  250متركلما اتجهنا باتجاه الغرب
 المنسوب االستقراري بين  70متر ويصل الى  125متر باتجاه الغرب االنتاجبة المتوقعة لالبار المحفورة تصل الى اكثر من  5لتر  /ثا ويصل الى 10لتر /ثا وتقل باتجاه الغرب لتصل الى  3لتر  /ثا
 تتراوح االمالح الذائبة ( )TDSبين  2500ملغم  /لتر وتصل الى  4000ملغم /لتر
ثانياً :محافظة النجف االشرف
 االراضي المالئمة لالستثمار  700الف دونم في مقاطعة الشبيجة تترررراوح اعمرررار االبرررار فررري تلرررك المنطقرررة مرررن  150مترررر ليصرررل الرررى  200مترررركلما اتجهنا غربا
 المنسوب االستقراري بين  100-90متر باتجاه الغرب االنتاجيرررة المتوقعرررة لالبرررار المحفرررورة اكثرررر مرررن  5لترررر  /ثرررا وتقرررل باتجررراه الغرررربالى  3لتر  /ثا
 االنتاجيرررة المتوقعرررة لالبرررار المحفرررورة اكثرررر مرررن  5لترررر  /ثرررا وتقرررل باتجررراه الغرررربالى  3لتر  /ثا
 تتررررراوح كميررررة االمررررالح الذاتيررررة ( )TDSبررررين  3000ملغررررم  /لتررررر وتصررررل الررررى 5000ملغم  /لتر
حسب كتاب وزارة الموارد المائية  /دائرة التخطيط والمتابعة/قسم الدراسات الستراتيجية ذي العدد  33161في 2019/11/11
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