
 

حمافظات العراق بعض اجلديدة يفاملدن   

 املدن اجلديدة يف حمافظة بغداد

 مدينة زهرة المدائن )علي الوردي( السكنية الجديدة .1
 قضاء المدائن محاذية لمدينة النهروان من الجنوب  الموقع :

( C.B.Dتعتمددددد المدينددددة ينددددس محددددورين افافدددديين يتعامدددددان  دددد  قنددددب المدينددددة   وصففففم الم فففف و  :

متموجددددة متدرجددددة تقددددب ااميتهددددا بابتعاداددددا وبتقاطعمهددددا يولدددددان حريددددة منروطيددددة  حن ونيددددة( 

يدددن مريددد  المديندددة تضدددا المعاليددداف العامدددة المنتنمدددة تتنننهدددا المعاليددداف التجاريدددة   وتحاذيهدددا 

المندددداطخ النضددددراء والتدددد  تعمددددب يعددددا ب بينهددددا وبددددين المندددداطخ الفددددينية  ضدددد  يددددن يونهددددا 

 اماين حيوية .

مددددن مرايدددد  المعاليدددداف العامددددة ونتيجددددة الحريددددة المنروطيددددة تتولددددد محدددداور  انويددددة تنددددر  

وبشددديب اشدددعة بجميدددت ااتجااددداف شدددامنة الموقدددت بايمندددت لتيدددون  نوبدددة ندميدددة متنويدددة مشدددينة 

مرايددد  القطايددداف  والتددد  تتنافدددب مدددت الحجدددا الفددديان  المفدددتهد  لمديندددة الرمددداد  الفدددينية 

ومدددن  الجديددددح يحددديط المديندددة شدددار  حنقددد  لتجندددب المدددرور العدددابر  يهدددا تقدددت مددددانب المديندددة 

المددددنب يتشددديب شددداريان رئيفددديان تنتشدددر حولهمدددا قطايددداف المديندددة  ومرايددد  القطايددداف تنددد  

 تنتشر بشيب انوبة ينس يامب الموقت بمحاور شعايية تتو   حولها ااحياء الفينية .

تدددا تو يددددت الفدددديان يندددس المندددداطخ الفددددينية المنتنمددددة المفددداحاف والي ا دددداف والمدددد ودح بيامددددب 

لندميدددددددة  التعنيميدددددددة   والتر يهيدددددددة   والتجاريدددددددة  واابنيدددددددة العامدددددددة المرايددددددد  والمرا دددددددخ ا

..وغيراددا( و دددخ تفنفدددب ارمددد  يندددس مفدددتوع  المدينددة والقطدددا  والحددد  والمحندددة الفدددينية مدددن 

 حيث مفاحة الندماف وايداد المندومين (

ايتمددددد مبددددد  التدددددر  الهرمدددد  لنطددددرن  شددددوار  المحنددددة الفددددينية ت ددددب  دددد  شددددوار  الحدددد  

 الرئيفة المؤدية الس مري  المدينة .الفين  

 

 مدينة االمل الذكية :  .2
 قضاء المدائن وتحاذ  مدينة النهروان من الشماب الموقع :

يويجدددة  ددد  قضددداء  18مقاطعدددة  1/61دوندددا يندددس جددد ء مدددن القطعدددة المرقمدددة  2000 المسففف :  :

 المدائن ناحية الجفر 

الفدددددياحية  جامعدددددة   مفتشدددددمة   يحتدددددو  المجمدددددت يندددددس المرا دددددخ الندميدددددة و وصفففففم الم ففففف و  :

مفتو ددد   دددح   مددددارر   م يدددب رياضدددية  مجمعددداف تجاريدددة( ونددددماف البندددس التحتيدددة 

 وانشاء طريخ فريت يربط المدينة بمري  العا مة.

 

 مدينة النصر والسالم )معسكر طارق سابقا( .3
 المنوجة  –طريخ بغداد  الموقع:

 اا  دونا  10000 المس :  :

الدددد  وحدددددح فددددينية ا قيددددة ويموديددددة  ضدددد  يددددن المرا ددددخ الندميددددة  60بندددداء  وصففففم الم فففف و  :

 التعنيميدددة وال دددحية والتجاريدددة والتر يهيدددة( ونددددماف البندددس التحتيدددة نا دددة شدددبياف الطدددرن 

 . والشوار 



 

حمافظات العراق بعض اجلديدة يفاملدن   

 البصرةاملدن اجلديدة يف حمافظة 

 مدينة النخيل  .1
 يا جنوب مدينة الب رحوتقت ينس طوب شط الب رح واما ميناء نور ال بير  35تبعد  الموقع:

: فيتا ربط المدينة بأا ق ر ين طريخ جفر جديد ومت المناطخ الجنوبية من وصم الم  و  

 المحا ظة ن ب شبية نطوط النقب اانرع .

ن الوا نة الس المدينة منيون نفمة ومن الطر 1من المتوقت ان ي ب يدد الفيان الس اي ر من 

 (1 الطريخ الفتراتيج  

 

 انشاء مدينة الفاو والمنطقة الصناعية في الميناء  .2
 ميناء الماو اليبير  الموقع :

 منيون متر مربت  12 المس :  :

 وصم الم  و  : 

% مدددن  15تعدددد جددد ءا مدددن مشدددرو  تطدددوير مينددداء المددداو اليبيدددر حيدددث فدددتغط  شدددبية الطدددرن  -

 منيوا متر مربت  1.8المفاحة الينية لنمنطقة ال نايية والت  تم ب حوال  

متدددر لتو يدددت المرا دددخ  2متدددر لنر دددي  وتن دددي   8متدددر وتشدددمب  15يبندددر يدددري الطريدددخ  -

  اليهرباء  الغا ( وتن ي  مفاحة نضراء .

مدددن مفددداحة المنطقدددة ال دددنايية ا  مايعدددادب  %5الددد  متدددر وفدددتم ب  180ندددر طدددوب الطدددرن يب -

الدددد  متددددر مربددددت  مواقدددد  فددددياراف   مفدددداحاف نضددددراء بددددالقرب مددددن المبددددان   600حددددوال  

بمدددا  ددد  ذلددد   –والمنددداطخ المن  دددة لنمرا دددخ المشدددترية (  امدددداداف يهربددداء ياليدددة الطاقدددة 

 اف وشبياف امداداف المياه (اليهرباء    ية ااطوار وياب ف ات ا

فددددو  يددددتا تنميددددذه  دددد  مرحنددددة واحدحبفددددبب حجددددا الطنددددب المتوقددددت ينددددس ااراضدددد  ال ددددنايية  -

وفدددو  يدددتا تطدددويره قبدددب بددددء تشدددغيب مينددداء المددداو اليبيدددر بددد  ث فدددنواف حيدددث تقددددر التيدددالي  

 .  منيون دوار امريي  بعد انتهاء يمنياف الردا 675اافت مارية لنمشرويت بحوال  

 

 مدينة السياب: .3
 ضقت ضمن المدينة الجديدح    محا ظة الب رح الموقع :

 وصم الم  و  : 

الدد  وحدددح فددينية ا قيددة ويموديددة  ضدد  يددن يددب مددؤا ف المدينددة الحضددارية مددن  40يضددا  -

ر يدددددددت واامددددددداين الندميدددددددة الجامعددددددداف والينيددددددداف والمفتشدددددددمياف والمددددددددارر وامددددددداين الت

 .والتجارية

  %5تا تن ي  ح ة ا حاب ااحتياجاف النا ة بنفبة  -

فددديتا تنميدددذ العمدددب بمدددا يحقدددخ توجهددداف ااددددا  التنميدددة المفدددتدامة  ددد  ايجددداد مديندددة  دددديقة  -

 لنبيئة ومو رح لنطاقة وذاف ين  واطئة.

 



 

حمافظات العراق بعض اجلديدة يفاملدن   

االنباراملدن اجلديدة يف حمافظة   

 
 مشروع مدينة الحبانية الجديدة  .1

يددددا ويددددن مريدددد  المدينددددة الرمدددداد   10يبعددددد مشددددرو  المدينددددة الجديدددددح يددددن مديندددة الحبانيددددة  الموقفففع :

يددا واقددرب منطقددة حضددرية لنمدينددة ادد  80يددا ويبعددد يددن مريدد  مدينددة بغددداد مفددا ة  15بحدددود 

 يا شماب الموقت . 2.5النالدية وح يبة وبحدود 

 دونا  16000 المس :  :

 وصم الم  و  : 

الددد  نفددمة لتيددون  ددان  ايبددر مدينددة  ددد   594مدينددة متيامنددة تتفددت يتضددمن المشددرو  انشدداء  -

 المحا ظة بعد مدينة الرماد  
 تشيب يا ة المعالياف واانشطة الندمية  -
 ال  نفمة  600ال  وحدح فينيةن يمودية وا قية تندا  100تتفت المدينة لـ  -
 ياما  11مراحب تمتد الس  5ينج  ينس  -
اليدددة مدددن العوائدددخ التددد  تعتدددري التطدددوير مدددت وجدددود ينمدددذ المشدددرو  يندددس اري مفدددتوية ن -

 والمطار.  11اامياناف المفايدح وا  نهر المراف وبحيرح الحبانية والطريخ الدول  

 

 مدينة الرمادي السكنية الجديدة .2
ومحاذيدددددة لنطريدددددخ الددددددول  الفدددددريت بدددددالقرب مدددددن مديندددددة الرمددددداد    يم دددددنهما الطريدددددخ  الموقفففففع:

ريان  رئدددير متنددداغا مدددت الطريدددخ الفدددريت يتعامدددد مدددت طريدددخ الفدددريت( وذلددد  بانشددداء طريدددخ شددد

 فريت انر رابطا المدينتين وبالتقائهما يتيون مري  المدينة .
ايتدددار المديندددة الفدددينية الجديددددح لعددددد  2508ايتدددار وفددديتا اشدددغاب مفددداحة  7042.21 المسففف :  :

  رداً  5نفمة تقريباً ومعدب حجا اافرح  175000فيان 
 وصم الم  و :

  ومدددن تنددد  ابر  يهدددا تقدددت ينيدددت مددددانب المديندددةيحددديط المديندددة شدددار  حنقددد  لتجندددب المدددرور العددد 

المددددانب يتشددديب الشدددار  الشدددريان  / والدددذ  تتدددو   حولدددت القطايددداف الفدددينية والمددد ودح بيامدددب 

المرايدددد  والمرا ددددخ الندميددددة و ددددخ تفنفددددب ارمدددد  ينددددس مفددددتوع : المدينددددة والقطددددا  والحدددد  

ية مدددن حيدددث مفددداحة النددددماف وايدددداد المنددددومين وايتمدددد ايضدددا مبدددد  الفدددين  والمحندددة الفدددين

التددددر  الهرمددد  لنطدددرن  شدددوار  المحندددة الفدددينية ت دددب  ددد  شدددوار  الحددد  الفدددين  الرئيفدددة   

 ومنها الس الطرن الشريانية الرئيفة المؤدية الس مري  المدينة .
 

  



 

حمافظات العراق بعض اجلديدة يفاملدن   

 واسطاملدن اجلديدة يف حمافظة 
 

 الجديدةمدينة المتنبي السكنية  .1
 مري  المدينة  الموقع :

( ايتددددار يمدينددددة فددددينية جديدددددح 3600ايتددددار وفدددديتا تنطدددديط وت ددددميا مفدددداحة   5400 المسفففف :  :

 (  رد 6( نفمة تقريباً ومعدب حجا اافرح  300000لعدد  

 وصم الم  و  :

يحددديط المديندددة شدددار  حنقددد  لتجندددب المدددرور العدددابر  يهدددا تقدددت ينيدددت مددددانب المديندددة  ومدددن تنددد  

المددددانب تتشددديب الشدددوار  الشدددريانية لهدددا وتقفدددمها الدددس نمفدددة قطايددداف تتدددو   حدددوب مري ادددا 

المحدددداط بالمندددداطخ النضددددراء / ويقددددت ينددددس تندددد  الطددددرن المعاليدددداف العامددددة اافافددددية  التجاريددددة 

والمنددددداطخ التر يهيدددددة والمفتشدددددمس والجامعدددددة ...( تدددددا تو يدددددت الفددددديان يندددددس المنددددداطخ الفدددددينية 

الي ا ددداف والمددد ودح بيامدددب المرايددد  والمرا دددخ الندميدددة  التعنيميدددة وال دددحية المنتنمدددة المفددداحاف و

 والتر يهية والتجارية واابنية العامة وغيراا(.

 

 مدينة الزبيدية الجديدة .2
يقدددت يندددس الضدددمة الغربيدددة او الجهدددة اليمندددس لنهدددر دجندددة ويحتدددب انحنددداء شدددبت دائدددر  لنهدددر  الموقفففع :

دجندددة. بحيدددث يشددديب النهدددر الحددددود الشدددمالية والشدددرقية ومدددن الغدددرب تحدددداا قنددداح الجددددوب ااروائيدددة 

يددددا 3ب ددددرح. وتقددددت بمفددددا ة  –يددددوف  –امددددا الحدددددود الجنوبيددددة  تتم ددددب بنددددط فددددي  حديددددد بغددددداد 

 يا جنوب مدينة بغداد 100جنوب ق بة ال بيدية و

( دوندددددا  راييدددددة ومشدددددغولة بالبفددددداتين تفدددددتويب وحفدددددب 2000دوندددددا تقريبدددددا   24000 المسففففف :  :

 نفمة / ايتار. 57ال  نفمة ا  بي ا ة فيانية يامة بحدود  300التقديراف ااولية 

 23ديددددح ذاف طبيعدددة منبفدددطة ويتدددراوي ارتمايهدددا بدددين ان اري موقدددت المديندددة الج وصفففم الم ففف و :

 ا  ون فطح البحر    المناطخ البعيدح ين النهر.20ا  ون فطح البحر قرب ضمة النهر و

المدينددة المح دددورح بدددين اليدددوف وبغددداد تتميددد  بن دددائ  فددديانية تمدد  بحاجدددة المديندددة الجديددددح مدددن 

يدددة وغيدددر طبيعيدددة ل فدددت مار ال دددناي  العن دددر البشدددر  . والمنطقدددة ناليدددة مدددن ايدددة معوقددداف طبيع

 او ال راي  وتتمتت بمقوماف بيئية جيدح  الحة لنفين .

ومدددددن ناحيدددددة النقدددددب  تتدددددو ر  يهدددددا مقومددددداف النقدددددب مدددددن الطدددددرن الفدددددريعة والرئيفدددددة وال انويدددددة 

 ومفتن ماف النقب النهر  والفي  الحديد.

 

  



 

حمافظات العراق بعض اجلديدة يفاملدن   

 النجف االشرفاملدن اجلديدة يف حمافظة 
 
 ديدةالج السالممدينة  .1

 تقت الس الشماب من مدينة النج  ااشر   الموقع :

 ل فتعماب الفين   5556.5ايتار منها  7526 المس : :

الددد   540الددد  وحددددح فدددينية يموديدددة وا قيدددة وتنددددا مايقدددارب  90تضدددا المديندددة وصفففم الم ففف و  : 

والتجاريدددددة نفدددددمة   وتحتدددددو  يندددددس يا دددددة المرا دددددخ ال دددددحية والتعنيميدددددة والندميدددددة والتر يهيدددددة 

وال دددنايية . وجددداء انتيدددار الموقدددت وانشدددافء المديندددة لتنميددد  الضدددغط الفددديان  يدددن مريددد  مديندددة 

 النج  وتماد  اانتشار الفيان  غير المنظا  يها .

 

 

 

 كربالء املقدسةاملدن اجلديدة يف حمافظة 
 

 ضفاف كربالءمدينة  .1
 يا مربت  20 المس : :

 وصم الم  و  : 

فدددنواف وان المراجحدددب متدانندددة مدددت  8الددد  وحددددح فدددينية وينمدددذ بدددار  مراحدددب بمددددح  40يضدددا  -

بعضدددها بااضدددا ة الدددس نددددماف البندددس التحتيدددة والمرا دددخ العامدددة والتر يهيدددة وفددديقنب مدددن ا مندددة 

 الفين ويفااا    تو ير  ر  يمب منتنمة فواء ا نماء التنميذ او بعد اانجا  

وبيدددوف فدددينية وشدددقخ  ندقيدددة و ندددادن مدددن منتنددد  المئددداف ومرايدددد  تتيدددون المديندددة مدددن  ندددب  -

تجاريدددددة وافدددددوان ممتوحدددددة ومياتدددددب تجاريدددددة وييددددداداف ومفتو دددددماف ومددددددارر ومفددددداجد 

وحدددددائخ يامددددة وم يددددب اطمدددداب وحمرا ددددخ حيوميددددة واجتماييددددة ورياضددددية ومطددددايا وقايدددداف 

دم  والتعنيمدددد  منافددددباف  ضدددد  يددددن يا ددددة المعاليدددداف التدددد  تحتاجهددددا المدددددن  دددد  القطددددا  الندددد

 وال ح  والتر يه  وال ناي  وغيراا من النشاطاف اانرع.

 

 

 كربالء الجديدةمدينة  .2
 تقت الس الجنوب من المحا ظة ينس الطريخ المؤد  الس محا ظة النج  ااشر  الموقع :

تحتدددو  يندددس يا دددة المعاليددداف واانشدددطة الفدددينية والندميدددة  ااجتماييدددة ونددددماف  وصفففم الم ففف و  :

 س التحتية (  ض  ين المعالياف التر يهية والفياحية.البن

 


