
 

 الفرص االستثمارية هليئة استثمار حمافظة ذي قار
 الفرص االستثمارية في قطاع اإلسكان -1

الفرصة  ت

 االستثمارية

الوحدة 

 اإلدارية

رقم القطعة  العائدية

 والمقاطعة

 الوصف المساحة

جزيرة  281/7 وزارة المالية الناصرية مجمع سكني  .1

 المصطفاوية

 مجمع سكني افقي دونم 100

 افقي مجمع سكني دونم 135 جزيرة 294/6 البلدية الناصرية مجمع سكني  .2

بلدية  الناصرية مجمع سكني  .3

 الناصرية

110/59573 

 جزيرة

مجمع سكني  دونم 28

 لموظفي النسيج

 11/4654 وزارة المالية الرفاعي مجمع سكني  .4

 التفيج

مجمع سكني  دونم 234

 عمودي

الطار /18 وزارة المالية الطار مجمع سكني  .5

 صوب الجزيرة

 مجمع سكني افقي دونم 100

/  17/2695 وزارة المالية صرالن مجمع سكني  .6

البترة او 

 1/52التسلسل 

العودة من 

 /6المقاطعة 

 العودة والبترة

 مجمع سكني افقي دونم 136

 42/3186 وزارة المالية الشطرة مجمع سكني  .7

 السيدية

 مجمع سكني افقي دونم 200

 مجمع سكني افقي دونم 129 جزيرة 294/8 البلدية الناصرية مجمع سكني  .8

 5/  281 وزارة المالية الناصرية سكنيمجمع   .9

 الفريحي

 مجمع سكني افقي دونم 150

 110/57151 البلدية الناصرية مجمع سكني  .10

 جزيرة

مجمع سكني  دونم 25

لموظفي مديرية 

 مجاري ذي قار

 1/1492 البلدية قلعة سكر مجمع سكني  .11

 عكيلية الغربية

دونم 184

 1و 2م23,5و

 اولك

 مجمع سكني افقي

 20/294 البلدية الناصرية كنيمجمع س  .12

 جزيرة

 5دونم و 5

 أولك

مجمع سكني 

 لموظفي البيئة

شركة اور  الناصرية مجمع سكني  .13

 العامة

و 3/2208

3/2209 

 3/2210و

 3/2212و

 3/2214و

 3/2215و

 3/2206و

 شامية

مجمع سكني  2م5824

لمنتسبي شركة أور 

 العامة

 68/1/13 البلدية الناصرية مجمع سكني  .14

 م الدودالكصة ا

مجمع سكني لمديرية  دونم 206

 زراعة ذي قار

 110/61877 البلدية الناصرية مجمع سكني  .15

 جزيرة

مجمع سكني  2م72662

لمنتسبي جامعة ذي 

 قار
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 110/61940 البلدية الناصرية مجمع سكني  .16

 جزيرة

مجمع سكني  دونم 14

لموظفي رعاية 

 القاصرين

جزء من  المالية الناصرية مجمع سكني  .17

من 49طعة الق

ب 46المقاطعة 

العثمانية  /

التابعة الى 

 ناحية اور

مجمع سكني  دونم 40

لموظفي شركة 

خطوط االنابيب 

 النفطية

مجمع سكني   .18

لمنتسبي كليه 

االمام 

 الكاظم)ع(

 

بلدية  الناصرية

 الناصرية

110/62129 

 جزيرة

  2م10275

مجمع سكني   .19

لمنتسبي  

مديرية  

االحوال 

المدنية 

واالجوازات 

واالقامة في 

 ذي قار

 62194 /110  الناصرية

 جزيرة

  دونم 16

وحدات   .20

 سكنية

بلدية  الناصرية

 الناصرية

110/62206 

 جزيرة

  2م3000
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الفرصة  ت
 االستثمارية

الوحدة 
 اإلدارية

 الوصف المساحة طعةرقم القطعة والمقا العائدية

الحزم /8مقاطعة  15جزء من  المالية الناصرية زراعي 1
 الصخرية /48/الصليبية و 9و

  دونم 15000

  دونم 1000 /البو شامه 10مقاطعة  1 المالية المنار زراعي 2

  دونم 300 بحميدة 6مقاطعة  1 المالية المنار زراعي 3

  دونم 1000 طامانح/4مقاطعة  7/7 المالية الدواية زراعي 4

  دونم 5000 الغدين 30مقاطعة 11 المالية الدواية زراعي 5

 زراعة محمية ومغطاة  الغبيشية/37ضمن المقاطعة  المالية الجبايش زراعة مغطاة 6

 انتاج اسماك دونم 2008 الحجية /12مقاطعة  157 المالية الشطرة انتاج حيواني 7

 /20مقاطعة  1,2,3,5,12,9 المالية قلعة سكر زراعي 8
 ام الكطة

  دونم 2000

  دونم 1500 الكرطة الغربية/26مقاطعة  1 المالية الفضلية زراعي 9
  دونم 1500 الكرطة الشرقية/26مقاطعة 1 المالية الفضلية زراعي 10
  دونم 600 تل اللحم/37مقاطعة  1 المالية الفضلية زراعي 11

 
 23و22و21و20جزء من  المالية الشطرة زراعي 12

 ب الكوارية19من المقاطعة 
 زراعة حنطة وشعير دونم 200

تطوير الذرة الصفراء  دونم 16 شامية 66/26 المالية البطحاء زراعي 13
 والبيضاء

  دونم 50 غراف 5579/   40 المالية الغراف غابات الغراف 14

  دونم 10 الحميرة 19/1 المالية النصر تسمين عجول 15

ر النتاج محطة ابقا 16
الحليب مع معمل 
 الحليب ومشتقاتة

جامعة ذي  الناصرية
 قار

- -  

  دونم 3 الخضراوي 52 بلدية الناصرية الناصرية مشروع نخيل 17

مشروع التلقيح  18
 االصطناعي

  دونم  2 الشخارة 5جزء من مق  وزارة المالية الجبايش 

مشروع االسمدة  19
 العضوية

    المالية الجبايش

لمحمية الطبيعيةا 20     المالية الجبايش 
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 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي – 3

الفرصة  ت
 االستثمارية

الوحدة 
 اإلدارية

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدية

وزارة  الناصرية منطقة صناعية  .1
 المالية

فعاليات صناعية  دونم 100 / شامية 3/5249
 مختلفة

كونكريت  معمل  .2
 جاهز والمقنرص

 30/107تسلسل ) البلدية الناصرية
 30/109و 30/108و
 ام الحجول 30/110و

معمل النتاج الكتل  2م 8000
 الكونكريتية

معمل تجميع   .3
 المعدات الثقيلة

وزارة  الناصرية
 المالية

 99اجزاء من القطع )
العقور  41مقاطعة  2/82/

 والرماحة

معمل حديث   دونم 4
 للتجميع

وزارة  الدواية معمل مياه معدنية  .4
 المالية

 معمل حديث 2م 1200 حي الصناعي

وزارة  الدواية معمل اعالف  .5
 المالية

من المقاطعة  1قطعة رقم 
 الشمسية 7

انتاج اعالف  دونم 50
 حيوانية

معمل صناعات   .6
 كيماوية

وزارة  الرفاعي
 المالية

انتاج المنظفات  2م 1722 نصف العبد 5/223
 المنزلية

معمل تدوير   .7
 النفايات

وزارة  الرفاعي
 المالية

كم  5خارج حدود البلدية 
 عن حدود البلدية

جمع وفرز وتدوير  دونم 10
 النفايات

وزارة  الرفاعي معمل أدوية  .8
 المالية

 معمل حديث دونم 35 ابو غرافة 27/ 1286

مطحنة ومجرشة   .9
 حبوب

وزارة  الشطرة
 المالية

 نة حديثةمطح دونم 1 الطراح 7مقاطعة 

معمل تدوير   .10
 نفايات

وزارة  الشطرة
 المالية

خارج حدود البلدية / قرب 
 مبزل شرق الغراف

جمع وفرز  دونم 5
 النافايات

وزارة  الشطرة معمل أعالف  .11
 المالية

انتاج اعالف  دونم 2 الطراح 7مقاطعة 
 حيوانية

معمل أنابيب   .12
 بالستيكية

وزارة  الشطرة
 المالية

 معمل حديث دونم 2 الطراح 7مقاطعة 

معمل صناعة   .13
 اجهزة كهربائية

وزارة  الشطرة
 المالية

 معمل حديث دونم 1 8تل كرحة 

معمل حديد   .14
 وصلب

وزارة  الشطرة
 المالية

معمل النتاج  دونم 5 الطراح 7مقاطعة 
 الحديد

وزارة  الشطرة معمل خل ودبس  .15
 المالية

كبس وعصر  دونم 2 ام الحنطة 11مقاطعة 
 التمور

صناعات  معمل  .16
 كيماوية

وزارة  الشطرة
 المالية

انتاج المنظفات  دونم 2 الطراح 7مقاطعة 
 المنزلية

معمل صناعات   .17
 غذائية

وزارة  الشطرة
 المالية

 معمل حديث دونم 3 6تل كرحة 

معمل المنسوجات   .18
 الصوفية

وزارة  الشطرة
 المالية

 معمل حديث دونم 1 11ام الحنطة 

معمل معجون   .19
 طماطة

زارة و الشطرة
 المالية

 معمل حديث دونم 3 10السيدية 

وزارة  الشطرة معمل حفاظات  .20
 المالية

 معمل حديث دونم 1 7الطراح 

وزارة  الشطرة معمل صناعي  .21
 المالية

معمل حديث الي  دونم 2 11ام الحنطة 
 فعالي

وزارة  الشطرة معمل أدوية  .22
 المالية

 31و 21ضمن اراضي 
ام  11من المقاطعة  35و

 الحنطة

 معمل حديث دونم 35
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معمل أسمدة   .23

 بتموس
وزارة  اإلصالح

 المالية
 معمل حديث دونم 10 65شرش /  61ابو حجل /

وزارة  اإلصالح معمل البان  .24
 المالية

و ام زلة  22ابو زرك /
 62وشرش / 43/

 معمل حديث دونم 10

معمل ورق   .25
 والواح خشبية

وزارة  اإلصالح
 المالية

الغرفة  /28ابو زرك /
النصري /  72ية /الشرق

66 

 معمل حديث دونم 50

وزارة  االصالح معمل اعالف  .26
 المالية

معمل علف شعير  دونم 10 62شرش /
 مستنبت

سيد  معمل اعالف  .27
 دخيل

وزارة 
 المالية

) الكارد الشمالي قطع  20
 11وجزء من 13و14و15

 معمل حديث دونم 100

وزارة  الطار معمل مياه معدنية  .28
 المالية

 معمل حديث دونم 3 ال جويبر

معمل البان ومياه   .29
 معدنية

وزارة  الطار
 المالية

 معمل حديث دونم 20 البو خليفة

وزارة  الطار مشروع صناعي  .30
 المالية

معمل حديث الي  دونم 8 البو خليفة
 فعالية

وزارة  الطار مشروع صناعي  .31
 المالية

معمل حديث الي  دونم 4 البو سماعيل
 فعالية

وزارة  الطار معمل أعالف  .32
 المالية

 معمل حديث دونم 4 المزلك

معمل المقاطع   .33
الكونكريتية 

 والمقاطع الحديدية

وزارة  الناصرية
 المالية

 82اجزاء من القطعتين  ) 
 47( من المقاطعة  107و

 ام الحجول

معمل النتاج  دونم 2
 الكونكريت

  دونم 12 الجلبية 77مقاطعة  1/6 المالية الفضلية معمل اسمنت  .34

مل بلوك مع  .35
 مجوف

 2/82و102و101و89  ناصرية
 العقور والرماحة

  دونم 5

من  93و92جزء من  البلدية ناصرية مكبس تمور  .36
الكصة ام  13المقاطعة 

 الدود

  2م 2202

مطحنة في منطقة   .37
 الجزيرة

سوق 
 الشيوخ

  دونم 7,5 4493/  365جزء من  البلدية

رحمة جزء من / بدعة ال 3 المالية الرفاعي معمل األلمنيوم  .38
 57و58

  دونم 20

مصفى نفط   .39
ومعمل 

استخالص 
 البنزين

سوق 
الشيوخ / 
 الفضلية

مقاطعة  1جزء من القطعة  المالية
 / الجزيرة 14

  دونم 20

مصنع متكامل   .40
النتاج قابلوات 
 الضغط المتوسط

شركة اور  الناصرية
 العامة

- -  

معمل تصنيع   .41
 االنابيب الحديدية

وزارة  الناصرية
 اليةالم

 44مقاطعة  116/92
 زاوية

  دونم 10

بلدية  الدواية معمل مياه معدنية  .42
 الدواية

  2م1200 27/7458و 27/7459

وزارة  الغراف معمل مياه معدنية  .43
 المالية

مقاطعة  27و 37جزء من 
 االعجيمي 29

  دونم 4
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 الفرص االستثمارية في القطاع التجاري -4

الفرصة  ت
 االستثمارية

 الوحدة
 االدارية

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدية

مول بمواصفات  2م 3300 شامية 3/5244 البلدية الناصرية مول تجاري 1
 حديثة

 وزارة الناصرية فندق عائم 2
 المالية

 252و 254العقارين 
الجزيرة / على شاطئ 

 الفرات

فندق عائم على  2م 1125
ضفاف نهر 

 الفرات

مجزرة  3
 يةنموذج

 وزارة الناصرية
 المالية

مجزرة بمواصفات  دونم 16 شامية 3/5133
 حديثة

مدينة  4
الناصرية 

 الجديدة

القطع  البلدية الناصرية
و9و6و5و4و3و2و1)

(  15و14و11و10
/  61والمتروكة 

 المقاطعة هور حمدان

دونم  556
 2م 700و

مدينة تجارية 
 متكاملة

 3سوق من  2م 1350 282/27 البلدية الدواية سوق تجاري 5
 طوابق

مول بمواصفات  2م 2800 373/28صفاوة  البلدية الرفاعي مول تجاري 6
 حديثة

فندق بمواصفات  2م2600 1179 البلدية الرفاعي فندق سياحي 7
 حديثة

معارض  8
 سيارات

 163من التسلسل  البلدية الرفاعي
 566 /163الى  557/

 بدعة الرحمة

معارض  2م 5600
 ةبمواصفات حديث

مطعم  9
 وكازينو

مطعم وكازينو  2م 864 اكد 9/558 البلدية الشطرة
 عوائل حديث

مجمع  10
 تسويقي

مجمع تسويقي  2م 1768 715 /147 البلدية الفهود
 بموقع متميز

مطعم سياحي  2م733,96 / صكبان 453 البلدية الفجر مطعم سياحي 11
 حديث

مجمع تجاري  2م 2586 2257 /29 البلدية اإلصالح مجمع تجاري 12
 بمواصفات حديثة

مجمع تجاري  2م 600 جزيرة 110/57142 البلدية الناصرية مجمع تجاري 13
 متكامل

محطة تعبئة  14
 ودقو

 42/4817جزء من  البلدية الشطرة
 سيدية

محطة تعبئة وقود  2م2500
 نموذجية

مشروع  15
لمؤسسة 
 الشهداء

مؤسسة  الناصرية
 الشهداء

جزء من القطعة 
 قمةالمر

 جزيرة 110/43830

انشاء مشروع  2م3300
حسب رغبة 

المستثمر وموافقة 
التخطيط العمراني 

والجهة مالكة 
 االرض

شارع  16
ابراهيم 
 الخليل

 110/53871 البلدية الناصرية
 جزيرة 110/53899و

بنايات متعدد  
لالغراض 

 التجارية

مطعم  17
ومرسى 
 زوارق

نهر  الناصرية
 الفرات

شاة يقع بين جسر الم
 والجسر السريع

  2م 300

الوقف  الناصرية تجاري 18
 الشيعي

  2م1435 جزيرة 110/5879
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وزارة  الناصرية مول تجاري 19

 النفط
ضمن محطة  2م 925 شامية 30/6110

 الراية الحكومية

مشروع  20
تجاري مع 

غسل 
سيارات 
حديث مع 
 دار استراحة

وزارة  الفجر
 النفط

 4مقاطعة  172/660
 ابو غنيم

ضمن محطة  2م 500
 الفجر الحكومية

موقع علوة  21
االسماك 

 القديم

سوق 
 الشيوخ

  2م566 / نجادة 192/526 بلدية

اسواق  22
التجارية ) 
حي الحسن 

 الثاني (

سوق 
 الشيوخ

  2م 3998 6595/5 بلدية

مجمع تجاري  23
 قرب البيطرة

سوق 
 الشيوخ

  2م625 حضر 205/172 بلدية

محطة تعبئة  24
وقود قرب ام 

 العباس

سوق 
 الشيوخ

 1474/ 40جزء من  بلدية
 كوت محينة

  2م 3610

مجزرة  25
 دواجن

 62مقاطعة  145 المالية الناصرية
 مجينينة

  دونم 3

محطة وقود  26
 نموذجية

  2م 3185 شامية 5567 /3 المالية الناصرية

اولك  7ونم ود 6 التفيج 2469/11 البلدية الرفاعي مجمع تجاري 27
 2م 14و

 

محطة  28
استراحة 
 صنف )أ(

  2م 9681,5 جزيرة 110/30360 المالية الناصرية

بلدية  الناصرية مبنى تجاري 29
 الناصرية

  2م1500 جزيرة 110/53888

اسواق  30
 تجارية

بلدية  الناصرية
 الناصرية

و  110/61661
 جزيرة 110/45648

  2م2000

ية بلد الناصرية مجمع تجاري 31
 الناصرية

  2م400 شامية 27تسلسل 

بلدية  الناصرية مبنى تجاري 32
 الناصرية

  2م 1500 جزيرة 110/53890

بلدية  الناصرية مجمع تجاري 33
 الناصرية

  2م1000 شامية 3/5594

بلدية  الناصرية مبنى تجاري 34
 الناصرية

  2م350 شامية 30/6105

بلدية  الناصرية مبنى تجاري 35
 الناصرية

  2م300 شامية 36/333

تاهيل فندق  36
 سياحي

بلدية  الرفاعي
 الرفاعي

اولك  1دونم و1 1187
 2م38,82و

 

بلدية  الدواية سوق تجاري 37
 الدواية

  2م1350 27/4052

بلدية  الفجر مول تجاري 38
 الفجر

الفجر جزء من العقار 
الحجاميات  2/521

 الشمالية

  2م1000

بلدية  الغراف ساحة غاز 39
 الغراف

  اولك 900 55/4731
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بلدية  الناصرية محطة وقود 40

 الناصرية
  2م 5000 حبيلية 1/3089

بلدية  الناصرية مبنى تجاري 41
 الناصرية

  2م1000 110/55143

بلدية  الدواية مجمع تجاري 42
 الدواية

27/3934   

بلدية  الدواية مجمع تجاري 43
 الدواية

27/6932   

بلدية  اصريةالن مول تجاري 44
 الناصرية

  2م1690 جزيرة 110/53761

اسواق  45
 تجارية

بلدية  الناصرية
 الناصرية

  2م 397 زاوية 157/138/44

عقارات  الشطرة مول تجاري 46
 الدولة

  2م1443 8/89

بلدية  الشطره مبنى تجاري 47
 الشطرة

  2م 1443 8/89

مول تجاري  48
ومحالت 
استثمار و 

 اجكر

سوق 
 الشيوخ

بلدية 
سوق 
 الشيوخ

  دونم 6 نجاة 570

بلدية  الناصرية مجمع تجاري 49
 الناصرية

110/61635 
 جزيرة

  2م1500

بلدية  الغراف مجمع تجاري 50
 الغراف

و 40/5023
50و5025و5024

5038و5037و36
 الغراف 5039و

  2م 1710

محطة تعبئة  51
وقود 
 نموذجية

سوق 
 الشيوخ

شركة 
توزيع 

المنتجات 
 النفطية

كوت  164/ 40
 محينه

  2م4400

بلدية  الناصرية مبنى تجاري 52
 الناصرية

110/61653 
 جزيره

  2م1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفرص االستثمارية هليئة استثمار حمافظة ذي قار
 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي والترفيهي -5

الفرصة  ت
 االستثمارية

الوحدة 
 اإلدارية

 الوصف ةالمساح رقم القطعة والمقاطعة العائدية

المدينة  1
 السياحية

شامية المصب  /4/4 وزارة المالية الناصرية
 العام

مدينة سياحية متكاملة  دونم 289
عند ضفاف نهر 

 الفرات والمصب العام

 مدينة العاب حديثة دونم 7,5 غير مفرزة المالية وزارة الدواية مدينة العاب 2

منتجع سياحي في  2م 45000 9/545اكد م  البلدية الشطرة منتجع سياحي 3
 البدعة

منتجع يوخا  4
 السياحي

 منتجع سياحي حديث دونم 2000 12الحجة  المالية وزارة الشطرة

مدينة سياحية  5
/1 

/ ابو  21مقاطعة  /1/2 المالية وزارة الجبايش
 سوباط

منتجع سياحي يطل  دونم 29
 على االهوار

منشات قائمة بحاجة  دونم 100 لمسعدةهور ا 44 المالية وزارة االصالح سياحيمنتجع  6
 الى تطوير

/  360جزء من العقار  البلدية الفهود مدينة العاب 7
 ال حول /4

 مدينة العاب حديثة دونم 40

كورنيش  8
ومرسى 
 زوارق

الموقع على ضفاف نهر  البلدية البطحاء
 الفرات

مرسى على ضفاف  دونم 6
 نهر الفرات

انشاء مدينة  9
 العاب

قلعة 
 سكر

دونم  7 السراي 1120 البلدية
 2م 35,72

 

انشاء مسبح  10
 ومدينة العاب

قلعة 
 سكر

 24دونم و 7 السراي 2020 البلدية
 57,75اولك 
 2م

 

انشاء مجمع  11
 ترفيهي

قلعة 
 سكر

 13دونم و 6 السوق 449/506 البلدية
 62,3اولك 
 2م

 

مدينة سياحية  12
/ 2 

منتجع سياحي يطل  دونم 214 هيةالسبا 9مقاطعة  المالية وزارة الجبايش
 على االهوار

اكمال وتطوير  13
الكورنيش 
المطل على 
 نهر الفرات

     المنار

انشاء مرسى  14
 سفن مصغر

     المنار

متنزه ومدينة  15
العاب على 
ضفاف نهر 

 الفرات

     المنار

انشاء جزر  16
وسطية داخل 

 اهوار

     المنار

انشاء اقفاص  17
 عائمة

     نارالم

انشاء مطعم  18
 عائم

     المنار

مشروع  19
كرفانات  / 

مؤسسة 
 الشهداء

 
 

مؤسسة  الجبايش
 الشهداء

  دونم 12 



 

 الفرص االستثمارية هليئة استثمار حمافظة ذي قار
  دونم 62   الجبايش مدينة سياحية 20

مشروع  21
 سياحي

من  2/1ضمن القطعة  وزارة المالية الجبايش
 السحاكي/22المقاطعة 

اراضي مغمورة  
 بالمياه

مدينة العاب  22
على الطريق 

 الحولي

جزء من  البلدية الشطرة
 مستشفى8/17566

 متنزه ومدينة العاب دونم 15
 

مشروع  23
 سياحي

من  2/1ضمن القطعة  وزارة المالية الجبايش
 ابو سوباط/20المقاطعة 

اراضي مغمورة  
بالمياه بالقرب من 

 نصب الشهداء

مشروع  24
 سياحي

ابو /19ضمن المقاطعة  وزارة المالية الجبايش
 النرسي

اراضي مغمورة  
 بالمياه

مسبح  25
 االولمبي

   جزيرة 110/52441 البلدية الناصرية

مطاعم  26
 وكازينو

قلعة 
 سكر

 564و554و547و546 البلدية
 903السراي والعقار 

 السوق

  2م 931

دونم  18 غراف 40/5081 البلدية الغراف مدينة العاب 27
 اولك 10و

 

متنزه حي  28
 الزهراء

وق س
 الشيوخ

  دونم 15 1953/  120جزء من  البلدية

مسبح في  29
الحي 

 2العسكري / 

سوق 
 الشيوخ

/  6978 /5جزء من  البلدية
 صلبة

  2م 5000

مسبح على  30
طريق الكرمه 

 الجزيرة /

سوق 
 الشيوخ

 4493 /365جزء من  البلدية
 جزيرة /

  2م5000

 17دونم و 6 شامية 28/2 المالية الناصرية مدينة ترفيهية 31
 اولك

 

مشروع  32
سياحي 
ضفاف 
 االهوار

ابو  18ضمن المقاطعة  المالية الجبايش
 جويالنة

  دونم 158

مسبح اولمبي  33
بمواصفات 

 عالمية

   -  - جامعة ذي قار الناصرية

ملعب خماسي  34
 لكرة القدم

   -  - جامعة ذي قار الناصرية

انشاء منتدى  35
اور الجامعي 

 )المسرح (

   -  - جامعة ذي قار الناصرية

مزار نصب  36
 الشهداء

 10 ابو سوباط 21  الجبايش
 دونم

 

  دونم 15 حسن علوان 973الفجر  بلدية الفجر الفجر مدينة العاب 37

  دونم 300 شامية 65/17 المالية وزارة الناصرية مدينة سياحية 38

مشروع  39
السايح 

 السياحي

  دونم 4 شامية 60 وزارة المالية الجبايش

  دونم4 شامية  60 وزارة المالية  الناصرية  منتجع سياحي 40

 

 



 

 الفرص االستثمارية هليئة استثمار حمافظة ذي قار
 لفرص االستثمارية في القطاع الصحيا -6

الفرصة  ت
 االستثمارية

الوحدة 
 االدارية

 المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدية

مستشفى  1
 االهلي

 2م5400 مستشفى 16953/8 البلدية الشطرة

 دونم 11   الجبايش مستشفى اهلي 2

مستشفى اهلي  3
 عام

وزارة  الناصرية
 المالية

جزء من القطعة 
 147و146و145و144و115و114

من  35والمتروكة  375 149و148و
 العردة التابعىه لناحية اور/25المقاطعة 

 دونم 48

سوق  مجمع طبي 4
 الشيوخ

وزارة 
 المالية

 2م 900 مقاطعة الصلبة 5/6559

مستشفى  5
مدخل المدينة 

قرب ام 
 العباس

سوق 
 الشيوخ

 دونم 35 40/1454جزء من  البلدية

مستشفى في  6
 حي الزهراء

سوق 
 الشيوخ

 2م3000 120/1960 البلدية

مستشفى حي  7
 2الحسن /

سوق 
 الشيوخ

 2م1200 5/6661 البلدية

مجمع طبي  8
شارع 

 االنتفاضة

سوق 
 الشيوخ

 2م138 590/39 البلدية

مستشفى  9
 نموذجي

وزارة  قلعة سكر
 ماليةال

 2م 1007 محلة سراي 2/640و 1/640

بلدية  الناصرية مجمع طبي 10
 الناصرية

 2م2400 جزيرة110/61850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفرص االستثمارية هليئة استثمار حمافظة ذي قار
 الفرص االستثمارية في قطاع التربية والتعليم العالي -7

الفرصة  ت
 االستثمارية

رقم القطعة  العائدية اإلداريةالوحدة 
 والمقاطعة

 الوصف المساحة

جزء من القطع  وزارة المالية الناصرية الجامعيةالمدينة  1
 151الى  140

 114وجزء من 
 375و 115و

من  35والمتروكة 
 25المقاطعة 

العردة / التابعة 
 لناحية اور

مدينة جامعية  دونم 52
 متكاملة

الكصة  92/268 البلدية الناصرية جامعة اهلية 2
 الدودام 

دونم 28
 2م 844و

جامعة متعددة 
 االختصاصات

مقاطعة  /1/25 البلدية الناصرية جامعة اهلية 3
 المصطفاوية 33

جامعة متعددة  دونم 10
 االختصاصات

جامعة متعددة  دونم 10 11ام الحنطة  وزارة المالية الشطرة جامعة اهلية 4
 االختصاصات

مديرية الوقف  سوق الشيوخ جامعة اهلية 5
 الشيعي

120/1937 
 صلبة

جامعة علمية  دونم 7
 صةمتخص

 مدارس اهلية حديثة 2م 1050 شامية 41/290 البلدية الناصرية مدراس اهلية 6

 54984 /110 البلدية الناصرية جامعة اهلية 7
 جزيرة

جامعة متعددة  2م 7668
 االختصاصات

 110/43830 مؤسسة الشهداء الناصرية جامعة اهلية 8
 جزيرة

مجمع كليات  دونم 11
ومعاهد ومراكز 

 ثقافية متنوعة

  دونم  2,13 جزيرة 290/41 البلدية الناصرية مدرسة اهلية 9

 20دونم و4 شامية 27/4 وزارة المالية الناصرية جامعة اهلية 10
 اولك

 

 55167 /110 البلدية الناصرية مدرسة اهلية 11
 جزيرة

  2م6000

  2م 931 السوق 507/13 المالية قلعة سكر مدرسة اهلية 12

 110/57137 البلدية ريةالناص جامعة اهلية 13
 جزيرة

 1دونم و 3
 68اولك و

 2م

 

  2م3000 شامية 30/2473 المالية الناصرية مدرسة اهلية 14

مجمع تعليمي   8/ 63الى  63/1 المالية والبلدية الناصرية مجمع تعليمي 15
 متكامل

 س اهليةرمدا 16
قرب كلية )

 (العلوم

 19دونم و 1 شامية 41/3 المالية لناصريةا
 اولك

 

 

 الفرص االستثمارية في قطاع النقل -8

الوحدة  اسم المشروع ت
 اإلدارية

 والوصف رقم القطعة والمقاطعة العائدية

مطار الناصرية   1
 الدولي

القطع  المالية الناصرية
 22و15و14و12و11و8و7و5و4و3و2و1

 الرغلة وأم الرشاد/6مقاطعة 

مطار ذي قار 
 المدني

 



 

 الفرص االستثمارية هليئة استثمار حمافظة ذي قار
 ثمارية في قطاع الطاقةالفرصة االست -9

اسم  ت
 المشروع

الوحدة 
 اإلدارية

 المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدية

محطات  1
طاقة 
 شمسية

( المقاطعة 6/15والمتروكة  7/7و104و77و68و53ضمن القطع ) المالية الدواية
 حطامان/4

250 
 دونم

محطات  2
طاقة 
 شمسية

قلعة 
 سكر

   المالية

محطات  3
طاقة 
 شمسية

 
سيد 
 دخيل

 /30( ضمن المقاطعة 145والمتروكه  268و41ضمن القطع )  المالية
 ابو زرك

250 
 دونم

محطات  4
طاقة 
 شمسية

 
 المنار

 250 الخويمة /2مقاطعة  2/1القطعة  المالية
 دونم

محطات  5
طاقة 
 شمسية

 الفجر
 

الزركاني ضمن القطع     /2ضمن اراضي المقاطعتين  المالية
( 54و48و47و46و45و38و35و39و22و60و31و28و27و26)

 ( 314و66و56و55ابو طليان ضمن القطع )  /3والمقاطعة 

284 
 دونم

محطات  6
طاقة 
 شمسية

 515/23أم الهتر مشمولة بالتسلسل /7من المقاطعة  70جزء من  المالية النصر
 أم الهتر

 
 دونم24

محطات  7
طاقة 
 شمسية

 40 لكبرى / الفضليةالزلة ا 11من المقاطعة  1 المالية الفضلية
 دونم

 

 فرص استثمارية متنوعة –10

الوحدة  اسم المشروع ت
 اإلدارية

 المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدية

مول تجاري  1
 متعدد الطوابق

العراقي محمد  الناصرية
 دحام نزال

جزء من مساحة  مكير سيف 7مقاطعة  35/2
 دونم 50

 200مستشفى  2
 سرير

العراقي محمد  صريةالنا
 دحام نزال

جزء من مساحة  مكير سيف 7مقاطعة  35/2
 دونم 50

العراقي محمد  الناصرية مدينة مائية 3
 دحام نزال

جزء من مساحة  مكير سيف 7مقاطعة  35/2
 دونم 50

العراقي محمد  الناصرية فندق خمس نجوم 4
 دحام نزال

جزء من مساحة  مكير سيف 7مقاطعة  35/2
 مدون 50

مدرسة دولية  5
 1000سعة 

 طالب

العراقي محمد  الناصرية
 دحام نزال

جزء من مساحة  مكير سيف 7مقاطعة  35/2
 دونم 50

سيت مطاعم  6
 وحدائق

العراقي محمد  الناصرية
 دحام نزال

جزء من مساحة  مكير سيف 7مقاطعة  35/2
 دونم 50

فرص استثمارية  7
 متنوعة

ملك اسهم  الناصرية
 زراعي

 66/19و66/14و66/16و66/11
 شامية

 دونم 2500

فرصة استثمارية  8
حسب رغبة 
المستثمر 

بالمشاركة مع 
 صاحب االرض

 3دونم و 10 صفاوة 26/4 ملك شخصي الرفاعي
 اولك

 


