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  ( Matrix of the proposed projects)    المقترحة(  تدخالتال) والبرامج مشاريعلل التنموية الخالصة مصفوفة

 

  القسم األول 

 -الخالصة تنفيذية  -

)ترسيخ االستقرار وبناء السالم والحكم الرشيد، تنويع االقتصاد وتنمية  2022- 2018  بناءاً على مرتكزات خطة التنمية الوطنية

تم أقتراح ولتحقيق المحاور و االهداف التنموية القطاع الخاص، التخفيف من البطالة والفقر، اعادة اعمار المحافظات المتضرررررة( 

( مقسررمة 44برامج كتدخالت تدعم هذه المرتكزات حيث ان مجموع ما تم أقتراحه من مشرراريع وبرامج هو )عدد من المشرراريع وال

( مشروع وان حجم االستثمارات التخمينية االولية لتنفيذ المشاريع والبرامج المقترحة حسب ما توفر  من 29( برنامج و )15الى )

سررم من المشرراريع المقترحة هي منفذ مزء منما ومتوقفة عن العمل بسرربب ( مليون دوالر مع األشررارة أن ق24525.95بيانات هو )

االزمة المالية التي مر بما البلد وحربه على االرهاب وهنالك مشرررررراريع وبرامج مديدة تم أقتراحما، وأن الوصررررررول الى التمويل و 

بمراحل وهي )التخطيط األولي والتفصرررررريلي،  التنفيذ األمثل للبرامج والمشرررررراريع المقترحة العادة االعمار والتنمية  يجب أن تمر

التميئة والتنفيذ، التوثيق والمتابعة والتقييم واالنجاز( من أمل تحقيق االهداف المرموة منما، حيث أن قسرررم من المشررراريع والبرامج 

ئة والتنفيذ، وأن أرتباط المقترحة تتوفر فيما دراسررررات تفصرررريلية وقسررررم منما تتطلب أنجاز هذه المرحلة قبل التومه الى مرحلة التمي

 (. 1المشاريع والبرامج المقترحة بالمرتكزات التنموية نوضحهُ  في الملحق رقم )
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 -ثاني القسم ال  -

 المقترحة (تدخالتال) والبرامج مشاريعال المعايير أالساسية في أختيار

  -اقتراح المشاريع:  المعايير األساسية في

 .االستثمارت والتي تمتاز بالمردود  االقتصادي و االمتماعيالمشاريع الضخمة من حيث  (1

متاحة للشركات المشاريع التي تمتاز بالموارد المتاحة في البلد كان تكون )مواد اولية طبيعية، موقع ماذب لالستثمار، االمكانيات ال (2

 .تيرادت( والتي تساعد في تعدد مصادر دعم االقتصاد العراقي وتقليل االس...العامة الوطنية

 .الداعمة للتومه االمركزي في أعادة االعمار ومشاركة القطاع الخاصوالبرامج المشاريع  (3

والتي أثر توقفما سلباً على مجمل القطاعات عسكرية التي تأثرت بالعمليات ال المشاريع والمنشات المتوقفة عن الخدمة في المحافظات (4

 .التنموية في البلد

 .المحررةفي المحافظات  واالمتماعية م وتدعم عودة الحياة االقتصاديةالتي تساهوالبرامج المشاريع  (5

بالمحاور التنموية كـ )التنمية االقتصادية المستدامة، التنمية البشرية واالمتماعية، تنمية المشاريع ذات الطابع األستراتيجي والمرتبطة  (6

 البنى التحتية(.

والمؤسساتية وبناء القدرات الوطنية وتخدم بناء المصالحة الوطنية وبناء  ر والتنميةالتي تدعم حوكمة أعادة االعماوالبرامج المشاريع  (7

 السالم.

 -:ومنما  المرسومةوالخطط  لألستراتيجيات والبرامج  المشاريعة ائممو (8

 ( 2022 – 2018المسودة النمائية لخطة التنمية الوطنية.) 

 (/2030 - 2013الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة )اINES . 

  2030االستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام. 

 ( 2030 – 2014أستراتيجية تطوير القطاع الخاص.) 

 (.2022 – 2018) الفقر من التخفيف أستراتيجية 

 .سياسة االسكان الوطنية 

 -والتي هي: 2030 لعام/ المستدامة التنمية هداف التنمية المستدامة  لخطةأل)التدخالت( المقترحة والبرامج المشاريع دعم  (9

 

 

 

 :المقترحة بمرتكزات خطة التنمية الوطنية ومراحل اعادة االعمار والتنمية وكما موضح في المخطط أدناه والبرامج أرتباط المشاريع  (10



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -الثالث  القسم - 

 )التدخالت( المقترحة ألعادة االعمار والتنمية والبرامج قائمة المشاريع
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IP.No المقترحة المشاريع 

كلفة التخمينية ال

       االولية

 )مليون دوالر(

 المقترحطبيعة لتمويل 

للتخطيط االولي 

 والتفصيلي

 المقترح  طبيعة التمويل

أالساس في تقدير الكلفة التخمينية االولية  للتهيئة والتنفيذ

 المقترح  للمشروع

 FDI PPP منحة FDI PPP منحة

IP (1) (2022 – 2018) في العراق التخفيف من الفقر تنفيذ أنشطة أستراتيجية برنامج 
3393.35 

 √   √   

مجموع كلف تنفقيذ االنشطة التي تضمنتها أستراتيجية التخفيف 

مجموع أن ( حيث 2022 – 2018من الفقر في العراق )

( 2083.32المنح الدولية المطلوبة لتنفيذ هذه االنشطة هي )

 مليون دوالر من مجموع الكلف الكلية لالنشطة.

IP (2)   بناء وتنمية القدرات الوطنية المحليةبرنامج - √   √   - 

IP (3)  المصالحة الوطنية وبناء السالمبرنامج - √   √   - 

IP (4)  66.95 حصاءمشاريع المسح للجهاز المركزي لألبرنامج      √   
والتي قدرت بـ  جهاز المركزي لالحصاءالخطة عمل 

 ( مليون دينار عراقي79000)

IP (5)  المحررةلبناء االنسان في المحافظات برنامج عمل - √   √   - 

IP (6) العدالةتنفيذ ج دعم وتعزيز الحقوق القانونية وبرنام - √   √   - 

IP (7) برنامج ازالة ومعالجة االلغام والذخائر - √   √   - 

IP (8) .برنامج انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات االرهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهوية - √   √   - 

IP (9) 1821.3 برنامج أعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة  √   √ √ √ 

التخمينية االولية تم تقديرها وفق الكلف التقديرية االولية الكلفة 

للمشاريع المستمرة ضمن الخطة االستثمارية والتقديرات 

االولية لحجم الضرر من )أصول وموجودات ( ومشاريع 

 مما يتطلب اعداد دراسة تفصيلية للبرنامج.جديدة لسد العجز، 

IP (10) المحافظات المحررة. برنامج أعادة اعمار الطرق والجسور في - √   √ √ √ - 

IP (11) برنامج أعادة اعمار المباني التعليمية )المدارس و الجامعات( في المحافظات المحررة 
3479.2 

 √   √ √ √ 

 الكلفة التخمينية االولية تم تقديرها وفق الكلف التقديرية االولية

للمشاريع المستمرة ضمن الخطة  للمباني مدرسية فقط

االستثمارية والتقديرات االولية لحجم الضرر من )أصول 

المطلوب للمباني  وموجودات ( ومشاريع جديدة لسد العجز

 ، مما يتطلب اعداد دراسة تفصيلية للبرنامج.المدرسية
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IP (12) 2073.9 برنامج أعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة √   √ √ √ 

مشاريع الالكلفة التخمينية االولية تم تقديرها وفق كلف 

للمياه والصرف المستمرة ضمن الخطة االستثمارية 

مما يتطلب اعداد و حجم الضرر لالصول،  الصحي

 دراسة تفصيلية للبرنامج.

IP (13)  المحررة.في المحافظات والمخلفات   أزالة ومعالجة واعادة تدوير االنقاضبرنامج - √   √ √ √ - 

IP (14) برنامج اعادة اعمار قطاع الطاقة )الكهرباء( في المحافظات المحررة - √   √ √ √ - 

IP (15) اني الحكومية االتحادية والمحلية في المحافظات المحررة.برنامج أعادة اعمار المب - √   √   - 

IP (16) ( ألف 310تأهيل وتشغيل مصفى بيجي بطاقة )1679 برميل /يوم   √    √ √ 

المعدة من قبل الشركة العامة للتصميم  حسب دراسة الجدوى

فقط  (1مصفى )صالح الدين/اعمار  العادة  وتنفيذ المشاريع 

 ةالتابع ( وحدات للتكرير3والذي هو وحدة تكرير من مجموع )

( الف برميل/يوم والتي 70) والذي طاقته الى مصفى بيجي

( مليون دينار عراقي أي بحوالي 660400قدرت بـ )

 ( مليون دوالر.559.7)

IP (17) استثمار حقل عكاز الغازي - √    √ √ - 

IP (18) مقمق/ يوم 300غاز المصاحب بطاقة أنشاء وحدة معالجة ال - √    √ √ - 

IP (19) غيل محطة كهرباء الشمال الحراريةانشاء وتش - √    √ √ - 

IP (20)  الطاقة الشمسية في محافظة االنباراستثمار - √    √ √ - 
 

IP (21) 
 - √ √    √ - تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات والمناجم االخرى للفوسفات. 
 

IP (22) 
 - √ √    √ - تأهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات

 
IP (23) 

 - √ √    √ - العامة لكبريت المشراقتأهيل وتشغيل الشركة 
 

IP (24) 
 - √ √    √ - تأهيل وتشغيل مصنع البان نينوى.
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IP (25) 
 - √ √    √ - تأهيل وتشغيل مصنع سكر نينوى وميسان

 
IP (26) 

 - √ √    √ - تاهيل وتشغيل مصنع ادوية نينوى
 

 
 

IP (27) 122 مشروع النبراس للبتروكيمياويات √     √ 

طلب منحة لغرض تغطية التزام الجانب العراقي لتنفيذ 

 & Pre- Feedمرحلة الدراسات والمتضمنة الـ )

Feed للمشروع وبالشراكة مع شركة شل حسب )

 كتاب وزارة الصناعة والمعادن

 
 

 

 
 

 

IP (28) 

 √ √     237.29 أستكمال تنفيذ وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار

مليون دينار لمشروع انشاء ( 80.000كلفة الـ )

( مليون 200.000المجمعات المرحلة االول وكلفة )

دينار لمشروع المجمعات المرحلة الثانية لموقعي 

البصرة و ذي قار اي يجب رفع مكونات الفقرات 

م الموجودات للمجمع في ذي واعداد دراسة بتقي

 غرض اكمال المشروع.واالعمال المتبقية ل

IP (29)  464.45 وتشغيل المدينة الصناعية في االنبارأنشاء √    √ √ 
( مليون دينار ضمن 548000أن كلفة المشروع هي )

 الخطة الستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن

IP (30)   حسب دراسة( المدينة الصناعية في البصرةUNIDO) 

675  

 √    √ √ 
دراسة ما قبل الجدوى النشاء مدينة صناعية في 

 (UNIDOمعدة من قبل الـ )البصرة 

IP (31)  المدينة الصناعية في النجف )حسب دراسة(UNIDO 294.57     √ √ 
دراسة الجدوى المعدة للمشروع من قبل الـ 

(UNIDO) 

IP (32) تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش 
12  

     √ √ 
دراسة الجدوى المعدة من قبل وزارة الصناعة 

 والمعادن

IP (33) . أستكمال انشاء وتشغيل ميناء الفاو الكبير في البصرة 
6663.8 

    √ √ 
المبالغ المالية المطلوبة لتشغيل المرحلة االولى من 

مليون  ( 5374)هي   المشروع حسب دراسة الجدوى

 يورو

IP (34) 
طريبيل( بصيغة  –)بغداد  -1-تأهيل وتشغيل وصيانة الطريق المرور السريع رقم 

 الشراكة
- √     √ - 

IP (35) 3.4 أستكمال الدراسات وانشاء مطار السحاجي الدولي     √ √ 

اعداد الدراسات والتصاميم والمسوحات لفة )فقط ل لك

 وفحوصات التربة لمطار الموصل الدولي الجديد(

( 4000 )والمدرجة ضمن الموازنة االستثمارية 

 . مليون دينار
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IP (36)  67.8 النخيب –البري رمادي استكمال تنفيذ طريق الحج √    √ √ 
حسب كلفة المشروع المدرجة ضمن المنهاج 

 %( 62.5المالي )االستثماري والتي نسبة انجازها 

 ( مليون دينار80000)والبالغة 

IP (37)  كم. 217جميمة بطول  –مشروع تأهيل طريق سماوة - √    √ √ - 

IP (38)  توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحنCargo Village 60.3     √ √ 
مليون دينار  (71124)البالغة حسب كلفة المشروع 

لمدرجة ضمن المنهاج االستثماري والتي نسبة وا

 %(. 10)انجازها المالي 

IP (39) 111 انشاء سايلوات جديدة     √ √ 
سايلو في كل من  حسب دراسة الجدوى المعدة النشاء

والبالغة  محافظة )ميسان، الديوانية، الكوت(

 ( مليون دينار130991)

IP (40) .896.5 مشروع أنشاء وحدات سكنية في المحافظات المتضررة √    √ √ 
وحدة سكنية في ( 2016الكلفة على اساس انشاء )

( 128.065320منطقة الرمادي فقط والمقدرة بـ )

 مليون دينار عراقي.

IP (41) 227.6 تأهيل السايلوات القائمة في محافظة نينوى √    √ √ 
( مليون 268560المقدرة بحوالي ) الكلفة التخمينية

 سايلوفي  لالعادة اعمار السايلوات عراقي  دينار

 (تلعفر ،الموصل ،الوائلية، سنجار، البعاج)

IP (42) 576.54 اعادة اعمار القطاع الصحي في العراق     √ √ 

باالستناد الى كتاب وزارة الصحة النشاء مستشفى سعة 

 فقط ( سرير في كل من ديالى وصالح الدين 200)

 مليون دوالر ( 115.308والبالغة كلفتها التخمينية )

علماً ان دراسة الجدوى للمستشفيات معدة من قبل 

استشاري ياباني لكل من محافظة )صالح الدين، 

 ديالى، كربالء، البصرة، بابل(

IP (43) أنشاء وأستثمار مدينة الحبانية الجديدة - √    √ √ - 

IP (44) أنشاء واستثمار مدينة البصرة الجديدة 
1600  

 √ √    √ ا
 Alمشروع مدينة البصرة الجديدة / حسب التقرير ل

Basra New City Project / TRAC 

Development Group, 2017 

        24525.95 المجموع



 

 عموم محافظات العراق التي يشمل نشاطهاالبرامج والمشاريع 
 (2022 – 2018تنفيذ أنشطة أستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ) برنامج

 برنامج  بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية

 برنامج المصالحة الوطنية وبناء السالم

 مشاريع المسح للجهاز المركزي لألحصاءبرنامج 

 برنامج عمل لبناء االنسان في المحافظات المحررة

 اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررةبرنامج أعادة 

 .برنامج أعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة

 برنامج أعادة اعمار المباني التعليمية )المدارس و الجامعات( في المحافظات المحررة

 برنامج أعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة

 .ة ومعالجة واعادة تدوير االنقاض  والمخلفات في المحافظات المحررةبرنامج أزال

 برنامج اعادة اعمار قطاع الطاقة )الكهرباء( في المحافظات المحررة

 في المحافظات المحررة. برنامج أعادة اعمار المباني الحكومية االتحادية والمحلية

 برنامج ازالة ومعالجة االلغام والذخائر

 .انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات االرهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهويةبرنامج 

  العدالةتنفيذ ز الحقوق القانونية وبرنامج دعم وتعز
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 (2022 – 2018)  العراق في الفقر من التخفيف أستراتيجيةأنشطة  تنفيذ برنامج -1
IP (1)  

 البرنامج أسم

 المقترح

Program 

Name 

 من التخفيف أستراتيجية أنشطة تنفيذ برنامج 

 (2022 – 2018) العراق في الفقر

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

االستناد الى ما تضمنته 

في أستراتيجية التخفيف من الفقر 

 (.2022- 2018العراق )

 
 القطاع

Sector 

 

 واالجتماعية البشرية التنمية

 موقع المشروع

Program 

Location 

 متعدد 

 برنامجهدف ال

Program 

Objective 

الفقر  نسبة خفض ( والتي تستهدف2022 – 2018دعم اهداف ورؤية أستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق )

 واألوضاع الصحية التعليمي المستوى تحسن في خالل اإلسهام من ، 2022 عام حتى%  25 بمقدار البالد في

 .واجتماعيا   مندمجين اقتصاديا   منتجين إلى الفقراء أجل تحويل والتمكين من المخاطر من والحماية والمعيشية

 برنامجأرتباط ال

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا
Current 

Situation 

 المقترح من الخطة االستثمارية: /البرنامج موقف المشروع- 

 شروع جيد غير مدرجم

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

  :والمبينة في الشكل  العراق في الفقر من التخفيف أستراتيجيةدعم االنشطة المدرجة ضمن  -وصف المشروع

 -:1أدناه 

 

الدولية ( مليون دوالر المنح 3393.35وأن الكلف التخمينية ألنشطة االستراتيجية المبينة في الشكل أعاله هي )

 -( مليون دوالر ونلخصها في الجدول أدناه:2083.32المطلوبة لدعم هذه االنشطة هي )
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وفي الجدول أدناه سندرج محصلة االنشطة التي تضمنتها االستراتيجية وأهمية كل نشاط والمعيار المستهدف 

 -لدعم هذا النشاط: من هذا النشاط وكلفة هذا النشاط والمنح الدولية المطلوبة

 أهمية النشاط النشاط

الكلفة الكلية  

       للنشاط 

 )مليون دوالر(

الدولية  المنح

المطلوبة للنشاط 

 )مليون دوالر(

 الدخل محصلة أنشطة

 مشاريع إنشاء على الخريجين تحفيز

 زراعية وشركات

 في هذه يوفر فرص عمل للفقراء 

 .المشروعات

 الخريجين التي بين  يخفض نسبة البطالة

 %. 34بحوالي  تقدر

265 0 

 لصغار محلية جمعيات تأسيس

 الفالحين

 وتنويع مصادره زيادة دخل الفالحين. 

 من الوسطاء تقليل التكاليف بالتخلص. 

 الزراعي تحفيز زيادة اإلنتاج. 

 للنساء إيجاد فرص عمل مالئمة. 

 ي الريف ليشمل ف تنويع النشاط االقتصادي

الزراعي  مغذية لإلنتاجمكملة أو  أنشطة

 .جديدة مضافة وتوليد قيم

15 3 

 على الفقراء المزارعين تدريب

 المناخي للتغير المستجيبة األساليب

  المردود وتحسين األرض إنتاجية زيادة 

 .للفالح القتصادي 

 المياه استخدام ترشيد. 

60 60 

 متكاملة أنشطة ذات مشاريع إنشاء

 الفقيرات في  توفير فرص عمل للنساء

 لتحسين المستوى الريف

 .الريفية الفقيرة المعيشي وتنمية المناطق

 النشاط  زيادة مشاركة النساء في

 .االقتصادي

 بين النساء. تشجيع العمل الجماعي 

12 12 

 األحياء لشباب عمل فرص توفير

 الفقيرة

 بين الشباب البطالة معدالت خفض. 

 في المجتمع الشباب إدماج زيادة. 
100 80 
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 تنمية  بمراكز تحفيزية للشباب مكافآت منح

 المهارات.

 األعمال حاضنات برنامج

 تنفيذها في المناطق تجربة رائدة لم يسبق 

 .الفقيرة

 على إقامة مشاريع  تمكين النساء وتدريبهن

الالزمة وتيسير  توفير البنى األساسية مع

 .على قروض حصولهن

15 15 

 للفقراء اإلقراض برنامج

   بمشروعاتهم  الفقراء من البدءتمكين

 .لنساءل وبخاصة

 الفقراء  توفير فرص للعمل لحساب

 وبخاصة للنساء.

260 0 

 الصحة محصلة أنشطة

 أو مراكز وتجهيز وتأهيل إنشاء

 صحية بيوت

 وضمان جودتها  يصال الخدمات الصحيةأ

 .وبخاصة الفقراء للجميع

 الخدمات  ضمان عدم زيادة تكاليف

والصحة  باألمومةالمرتبطة  الصحية

 .اإلنجابية للفقراء

 الصحية لألطفال  االستجابة لالحتياجات

االحتياجات  وكبار السن وذوي والنساء

 المناطق الفقيرة. الخاصة في

60 12 

 الفقيرة المناطق في القابالت تدريب

 القابالت يستهدف النشاط توفير 

 .المناطق الفقيرة الماهرات في

 خدمات على  تيسير حصول الفقيرات

 مناسبة. والدة

0.600 0.120 

 للشرب صالحة مياه تأمين

 لريفية والفقيرة ا عدم ارتباط المناطق

 .العامة للمياه بالشبكة

 يعاني الفقراء من تلوث 

 .مياه الشرب

  من خالل مياه آمنة  يمكن معالجة المشكلة

 RO و خالل السيارات الحوضية من

في حالة عدم  تعقيم المياه وتوفير حبوب

 الشبكة العامة. تشغيل

10 2 

 شاملة صحية توعية حمالت

 ألساسية في حياة المشاكل الصحية 

بمخاطرها وتوفير  الفقراء تتطلب التوعية

 الجهات المعنية معالجتها بمشاركة سبل

 .المدني ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع

 المجتمعية. االستفادة من المراكز 

0.750 0.200 

 التعليم محصلة أنشطة

 500 تأهيل مدرسة 100 بناء

 مدرسة

 التعليم ضمان حق الجميع في. 

 والمعرضين للفقر  تيسير وصول الفقراء

 .التعليم األساسي إلى

1200 1000 
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   للبنات في المناطق توفير فرص التعليم 

 .الفقيرة

 البنات في  مراعاة خصوصية تعليم

 خالل تخصيص أبنية الريف من

 لمدارس البنات.

 المعلمين قدرات بناء

 حديثي التعيين في بناء قدرات المعلمين 

 والريفية المشمولين المناطق الفقيرة

 .بآلية التدرج التربوي

 التدريس  رفع قدراتهم في طرائق

 التعليم ومخرجاته في لتحسين نوعية

الفجوة مع  تلك المناطق وتجسير

 .مراكز المحافظات مدارس

 التعليم على وفق تعيين النساء في 

 شروط ميسرة في الريف

25 5 

 األمية محو

 لفقراءا محو األمية بين صفوف. 

 في الحياة  تمكينهم من المشاركة

 والسياسية االجتماعية

200 100 

 المدرسية التغذية

 للتالميذ  الصحي والتغذوي الوضع تحسين

 الفقيرة. في المناطق المدارس وطلبة

 وتقليص  االلتحاق بالمدرسة معدالت زيادة

 منها. الطلبة تسرب

30 15 

 مجتمعية مراكز استحداث
 معدالت للملتحقين وخفض األمية محو 

 في المجتمع وإدماجهم البطالة.بينهم
80 50 

 المناطق مدارس في فنية ورش أقسام

 للبنات الفقيرة

 المهني على  يعمل التعليم والتدريب

التمكينية  لمزيد من الفرصا إتاحة

بفرص  ترتبطوبخاصة تلك التي  للفقراء

 .العمل

 بمهارات مهمة  التعليم يزود األفراد

دخال  على فرصة عمل تدر للحصول

 ثم تحسين أوضاعهم ومن مستدام

وضرورة  التعليم الزراعي المعيشية، السيما

 المحافظات الزراعية. توسيعه في

100 30 

 للتحديات مستجيبة بيئة و مالئم سكن محصلة أنشطة

 والتحضير التهيئة مرحلة تنفيذ

 العشوائي السكن لتجمعات والحصر

 لعشوائياتا التمهيد لحل مشكلة. 

 رصينة عن  وفير قاعدة بياناتت

 العشوائيات.

2 0 

 السكن تجمعات وتسوية تأهيل إعادة

 العشوائي

 حل مشكلة العشوائيات. 

 لسكان الفقراء فيل توفير سكن مالئم 

 العشوائيات.

200 200 

 الشمسية الطاقة استخدام

 والمناطق القرى فقراء بتزويد النشاط يسهم

 مد صعوبة بسبب الشمسية بالطاقة النائية

 هذه في البيوت أن وخاصة الكهرباء شبكات

20 20 
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 الطاقة توفير وان متباعدة تكون القرى  

 أقل كلفةب يكون الشمسية الخاليا بواسطة

 .أعلى جدوى وذي

 البيئية السياحة

 القومي  تأثيرها في زيادة الدخل

بشقيه  على التنوع اإلحيائي والمحافظة

 .والحيواني النباتي

 المستدامة من خالل اإلسهام في التنمية 

 .البيئة المحافظة على استقرار

 النشاط السياحي خلق فرص عمل في 

25 22 

 السكنية المجمعات لبناء مشاريع

 االقتصادية

 مناسب اقتصادي مسكن على الفقراء حصول

 .والصحية والبيئية اإلنسانية المعايير يراعي
300 50 

 للفقراء فعالة اجتماعية حماية أنشطة

 التموينية البطاقة نظام إصالح

 بالحماية التموينية البطاقة نظامي لدمج يمكن

 وتوسيع االستهداف آليات تحسين االجتماعية

 من 96%  حوالي فهناك الشمول، قاعدة

 .التموينية البطاقة بدعم مشمولين المواطنين

2 1 

 من المستفيدين لشمول آلية وضع

 االجتماعية الحماية نظام

 الحماية إلى االستهالكية الحماية من التحول

 المستفيدين انخراط تعزز التي اإلنتاجية

 .العمل بسوق

1 0 

 مشتركة معلومات قاعدة بناء

 تحسين آليات االستهداف. 

 المشمولين  تقليل أعداد غير المستحقين

 االجتماعية. بالحماية

1.5 0 

 المدني المجتمع منظمات مع الشراكة

 زيادة وعي الفقراء بحقوقهم. 

 الحكومية في  مشاركة المنظمات غير

 استهداف الشبكة للفقراء. تقويم

1 0 

 واالجتماعي النفسي الدعم توفير

 الفقراء للعائدين

 مجتمعاتهم  إدماج العائدين الفقراء في

 .بعد العودة

  من  دور الباحث االجتماعيتعزيز

مجتمعاتهم بعد  إدماج العائدين إلى

 .العودة

 واالجتماعي ي توفير برامج الدعم النفس

 العائدة. لألسر الفقيرة

2 1 

 لتمويل صندوق دائمة آلية وضع

 االجتماعي األمان بشبكات الشمول

 المتضررين من  تحسين آليات استهداف

 .والطوارئ جراء الكوارث

  جراء  المتضررين منتحسين أوضاع

 الكوارث والطوارئ

2.5 2 

 للطوارئ المستجيبة األنشطة

 العمالة كثيفة تشغيل برامج

 الفقراء من  الفئة األكثر تضررا  هم

جراء  والعائدين المتضررين النازحين

 .العمليات اإلرهابية

200 200 
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   دخلهم بسبب فقدانهم يساعد إلى تحسين 

الذي أدى إلى  ممتلكاتهم وثرواتهم

وضاع أ في طائلة الفقر تحسين وقوعهم

 .اإلرهابا وضحايالنازحين 

 النازحين إلى مناطقهم اإلسهام في عودة 

 من جديد. وإدماجهم في المجتمع

 للنازحين الصحية الخدمات توفير

 الفقراء العائدين

 في النواحي  تأهيل المراكز الصحية

 .في مناطق العودة والقرى

 للنازحين في  توفير الخدمات الصحية

 النزوح مناطق

15 15 

 األساسي التعليم توفير ضمان

 الفقراء العائدين لألطفال

 تحسين توفير الخدمات. 

 لألطفال النازحين و التعليم األساسي 

متسربين من  % منهم 70 )العائدين

 (.التعليم

48 48 

  العائدين مساكن تأهيل وإعادة ترميم

 السكن في الفقراء حق ضمان. 

 العائدين. للنازحين األولوية إعطاء 

 وحماية للعيش مالئمة بيئة إيجاد 

 في التكيف على القدرة وتعزيز عناصرها

 تأثيراتها من والتقليل األخطار مواجهة

 .الفقراء على

140 140 

 2083 3393 المجموع

 

 

 

  2018 ) العراق الفقر في من التخفيف إستراتيجية خالصة لما تضمنتهأن البرنامج المقترح هو – 

لعام  العراق رؤية مع فيهما تشترك ركائز ثالث الفقر من التخفيف إستراتيجية تتضمن( حيث 2022

 وبذلك فعالة اجتماعي أمان شبكة وتأسيس البشري المال رأس وبناء العمل فرص خلق -:وهي 3030

 . 1 األهداف حيث من التنمية خطة مع الفقر من التخفيف إستراتيجية تتكامل
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 برنامج بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية -2
IP (2)  

 مشروعأسم ال

Project Name 
 برنامج بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 التنمية البشرية واالجتماعية

 مشروعموقع ال

Project 

Location 

 كل المحافظات

 برنامجهدف ال
Program 

Objective 

المحلية في القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل منتجة ومستقرة من خالل  الوطنية العاملة القوى أهيلت

 تمويل برامج تتوائم مع االحتياجات المحلية وتحديد المعوقات وسبل معالجتها.

 

 برنامجأرتباط ال

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 االستثمارية الخطة من المقترح مشروع )البرنامج(ال موقف:- 

 مشروع جديد غير مدرج ضمن المنهاج االستثماري -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The P 

roject 

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 خطةل النهائي التقرير مسودة الشعار الذي تبنته مع)البرنامج( المقترح   المشروع نشاط طبيعة موائمة 

ارساء أسس دولة تنموية فاعلة ذات شعار الخطة " ان  حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية

 -: 1 االتيوأن من ضمن أهداف الحكم الرشيد الذي تضمنته مسودة الخطة  "مسؤولية اجتماعية

 تطوير أليات تطبيق الالمركزية االدارية، ومن وسائل تحقيق الهدف: : الولا الهدف- 

 تطوير قدرات الحكومات المحلية على ادارة موارد المحافظات. :الثاني الهدف 

 :تحسين مستوى اداء الحكومات المحلية في تقديم الخدمات. الهدق الرابع 

 :تفعيل دور القطاع الخاص في االقتصاد الوطني. الهدف الخامس 

 :بناء جهاز اداري كفوء وفاعل. الهدف السادس 

 :ومة االلكترونية.االسراع في تطبيق الحك الهدف السابع 

 :تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد االداري والمالي. الهدف الثامن 
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 السالم وبناء الوطنية المصالحة برنامج -3
IP(3)  

 أسم المشروع

Project Name 
 السالم وبناء الوطنية المصالحة برنامج

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 التنمية البشرية واالجتماعية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 كل المحافظات 

 هدف المشروع

Program 

Objective 

 الوطنية لضمان السالم في البلد. المصالحة جهود تعزيز أسس المصالحة المدنية والمجتمعية والعمل تقوية

برنامج أرتباط ال

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 االستثمارية الخطة من المقترح )البرنامج( المشروع موقف:- 

 مشروع جديد غير مدرج. -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 النهائي التقرير مسودة تبنته الذي الشعار مع المقترح( البرنامج)  المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 فاعلة تنموية دولة أسس ارساء"  الخطة شعار ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية لخطة

 " اجتماعية مسؤولية ذات
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 مشاريع المسح للجهاز المركز لالحصاء -4
IP(4)  

 أسم المشروع

Project Name 
 مشاريع المسح للجهاز المركزي للحصاء

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 واالجتماعية البشرية التنمية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 كل محافظات البلد

 هدف المشروع

Project 

Objective 

توفير تمويل عن طريق منحة للقيام بمشاريع مسوح أسرية واقتصادية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة يتم االستناد 

بمشااااااريع تنموية مساااااتقبلية، حيث ساااااتخدم هذه المساااااوح القطاع العام والخاص عن طريق توفير  اليها للقيام

 البيانات التي تخدم القطاعين

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن 17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )/2030أهداف التنمية المستدامة لعام. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الخطة االستثمارية المشروع المقترح منموقف :- 

 مشروع جديد غير مدرج.

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 

 وصف المشروع 

مسح واحصاء أسرية واقتصادية لتوفير بيانات تساهم في أعادة االعمار المشروع عبارة عن اجراء عمليات 

والتنمية وكما مبينة في أدناه والكلف التخمينية المطلوبة الجراء علميات المسح حسب ما وردت من الجهاز 

 -المركزي لالحصاء:
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 الكلفة التخمينية االحصاءات والبيانات والمسوحات المطلوبة

 )مليون دينار(

التمويل نوع 

 المطلوب

 منحة 18000 المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة

 منحة 12000 مسح الظواهر الحياتية

 منحة 1000 مسح التشغيل والبطالة

 منحة 12000 مسح المعاقين

 منحة 36000 المسح االقتصادي الشامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة

  79000 المجموع

 

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية ):- 

  تتالئم طبيعة المشروع مع أهداف خطة التنمية وذلك بتحديث البيانات المطلوبة وبصورة مستمرة

لوضع االهداف والرؤى التي تخدم كافة القطاعات من خالل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص 

 المتاحة التي ستوفرها هذه البيانات.

المستثمر/ الجهة المانحة بالنسبة للمشروع المطلوب من 

 المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
لغرض التمويل 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 
 لمانحةحسب رغبة الجهة ا

 
√ √ √ √ √ √ 
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 لبناء االنسان في المحافظات المحررة  برنامج عمل -5
IP(5)  

 أسم المشروع

Project Name 

 محافظاتفي ال االنسان لبناء تنفيذية عمل خطة

  المحررة

جدوى هل تتوفر دراسة 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 القطاع العام والخاص

 موقع المشروع

Project 

Location 

 المحافظات المحررة من تنظيم داعش االرهابي

 برنامجهدف ال

Program 

Objective 

التي تسااااااهم في بناء االنساااااان في المناطق المحررة توفير تمويل عن طريق منحة للقيام بالبرامج واالنشاااااطة 

 بهدف تحقيق اهداف وثيقة اعادة اعمار المناطق المحررة والمتعلقة بمحور التنمية االجتماعية والبشرية.

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 2030( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17من ضمن الـ ) يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الخطة االستثمارية المشروع المقترح منموقف :- 

 مشروع جديد غير مدرج.

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 وصف المشروع 

أن المشروع يهدف الى تفعيل االنشطة والبرامج المتعلقة بتمكين واعادة تهيئة االنسان في المناطق المحررة 

 -:2للقيام بكافة النشاطات االقتصادية واالجتماعية، حيث أن االنشطة المستهدفة من هذا المشروع هي 

 الجهة / الوزارة  اسم النشاط

 التي عرضت النشاط

وزارة التعليم العالي والبحث  التطرفالتسامح ونبذ 

 العلمي

 والبحث العالي التعليم وزارة نشاطات رياضية وفنية

 العلمي
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وزارة التعليم العالي والبحث  اعداد التأهيل النفسي لالنسان في المناطق المحرة  

 العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث  التوعية االمنية في مرحلة ما بعد  التحرير

 العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث  االرشاد والتوجيه التربوي

 العلمي

ندوات و ورش تدريبية حول المواطنة والتعبير عن اشكال التنوع الثقافي ونبذ 

 الطرف في منتديات الشباب وفي المدارس والجامعات

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث  الصغيرة المدرة للدخلدورات عن كيفية انشاء المشاريع 

 العلمي

كهرباء  –ميكانيك السيارات  –دورات مهنية تدريبية في )التأسيسات الكهربائية 

 صيانة اجهزة التبريد( -صيانة الموبايل  -اللحام  -الحدادة –النجارة  -السيارات

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 والوحدات النفسية الصحة وحدات في العاملة والصحية الطبية وادرالك قدرات بناء

 االولية الصحية الرعاية مراكز في العالقة ذات االخرى

 وزارة الصحة والبيئة

 والبيئة الصحة وزارة توفير االغذية ذات االستخدام الطبي الخاص

 والبيئة الصحة وزارة حمالت تلقيحية ساندة

في المناطق المحررة حول برامج وخدمات صحة االم والطفل تنمية القدرت البشرية 

 والصحة االنجابية.

 توفير مستلزمات ضرورية لتقديم البرامج والخدمات )اجهزة ادوية(

 والبيئة الصحة وزارة

أعادة خدمة مكافحة التدرن في العيادات االستشارية ومنسقيات التدرن في المناطق 

 المحررة

 والبيئة الصحة وزارة

دعم خدمات التحري عن مرض التدرن وزيادة الوعي حول هذا المرض لدى 

النازحين والمهجرين والمتواجدين في المناطق المحررة واعادة خدمات مكافحة 

 التدرن في العيادات االستشارية ومنسقيات التدرن في تلك المناطق

 والبيئة الصحة وزارة

 والبيئة الصحة ارةوز توفير الخدمات المختبرية للمناطق المحررة

 والبيئة الصحة وزارة فحص واالهتمام بصحة االشخاص ذوي االعاقة 

 والبيئة الصحة وزارة فحص واعداد المبتورين من النازحين

 والشؤون العمل وزارة توفير بيئة صديقة للطفل

 االجتماعية

 والشؤون العمل وزارة أعادة التحاق االطفال المتسربين عن التعليم

 االجتماعية



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   21 

 

لمالئمة تعزيز خدمات البحث االجتماعي لحاالت العنف ضذ االطفال وايجاد الحلول ا  

 بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

 والشؤون العمل وزارة

 االجتماعية

ناجين من بناء القدرات في مجاالت ادارة حاالت العنف الجنسي ، ورعاية االطقال ال

 العنف وسوء المعاملة

 والشؤون العمل وزارة

 االجتماعية

تبني برامج تبداء من تدريب العاملين على توفير النفسي مرورا  بعالج االطفال 

 المتأثرين بالنزاع وصوال  الى دمجهم في المجتمع وتأمين تكيفهم مع اقرانهم.

 والشؤون العمل وزارة

 االجتماعية

من الصدمات  اعداد برنامج تربوي ارشادي لتهايل االطفال في المناطق المحررة

 النفسية

 والشؤون العمل وزارة

 االجتماعية

 والشؤون العمل وزارة فتح برامج لتاهيل االرامل وااليتام لمشروع الدخل الداعم

 االجتماعية

 دائرة تمكين المرأة تمكين المرأة النازحة اقتصاديا  

 المرأة تمكين دائرة الزراعة في البيوت البالستيكية

 المرأة تمكين دائرة النفاياتمصانع لتدوير 

 المرأة تمكين دائرة احياء التراث العراقي )عباءات رجالية/ سجاد يدوي/ ..(

 المرأة تمكين دائرة مركز تعليمي للطالبات في مختلف المراحل الدراسية 

 المرأة تمكين دائرة انشاء مراكز أمنة لتاهيل الناجيات من العنف الجنسي واعادة ادماجهن في المجتمع

 المرأة تمكين دائرة انشاء مراكز مجتمعية

 وزارة التربية أعداد الكتب االلكترونية والدروس المحوسبة

 أعداد ادلة )تدريبية، دليل لالنشطة الالصفية(

 تدريب المالكات التعليمية في المناطق المحررة 

 التربية وزارة

 وزارة التربية لألطفال.ورشة تدريبية العداد قادة تدريب الدعم النفسي 

 وزارة التربية تنمية المواهب وممارسة الهوايات والتعليم والتدريب على الحرف اليدوية المتنوعة

 وزارة التربية دورات في الصحة النفسية المدرسية خاصة بمشرفي االرشاد التربوي
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 التربية وزارة انتاج برامج وفواصل تلفزيونية هادفة  

 التربية وزارة افة المدارسكالتربية االيجابية لتعزيز السلوك الجيد ومنع العنف في استخدام اساليب 

 التربية وزارة تنفيذ نشاطات رياضية وفنية )مسابقات، معارض، مسرح(

 

 (.2022-2018برنامج مع االهداف التي تتبناها خطة مسودة خطة التنمية الوطنية )تتالئم طبيعة ال 

  مع االهداف المتبناه ضمن الوثيقة المقدمة العادة اعمار المناطق المحررة والمتعلقة تتالئم طبيعة المشروع

 بمحور التنمية االجتماعية والبشرية.
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 العدالةتنفيذ  و القانونية الحقوق وتعزيز دعم برنامج -6
IP(6) 

 والذخائر. االلغام ومعالجة ازالة برنامج -7
 .لهويةا المجهولي بالضحايا وراثية خريطة و االرهابية العمليات بضحايا بيانات قاعدة انشاء برنامج -8

IP (7)  & IP (8) 

برامج أسم ال

 المقترحة

Programs Name 

 .االلغام ومعالجة ازالة برنامج -1
 وراثية خريطة و بيانات قاعدة انشاء برنامج -2

 والمجهولي المعرفي) االرهابية العمليات بضحايا

 (الهوية
 ونفاذ القانونية الحقوق وتعزيز دعم برنامج  -3

 العدالة

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 

 كال 

 

 القطاع

Sector 

 

 البنى التحتية والخدمات 

 التنمية البشرية واالجتماعية

 برامجموقع ال

Program 

Location 

 متعددة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 -تهدف البرامج المقترحة الى االتي:

 من الحد  التي تهدف  نشطةيستهدف البرنامج جميع األ -:(  والذخائر االلغام ومعالجة ازالة برنامجبرنامج  )

  -من خالل : وذلك تنفجر لم التي والذخائر األلغام

 مسح المناطق التي تعرضت الى عمليات عسكرية. 

  االلغام والذخائر التي لم تنفجر.رفع ومعالجة 

 عامة للتوعية بمخاطر هذه االلغام والذخائر إعالمية بحمالت اثارة الوعي والقيام. 

  -: (الهوية المجهوليبالضحايا  وراثية خريطة وبضحايا العمليات االرهابية  بيانات قاعدة انشاءبرنامج )

الضحايا الذين سقطو نتيجة العمليات االرهابية  عمل قاعدة بيانات تستهدف مسح أعداديستهدف البرنامج 

 -والتعرف على هوية الضحايا المجهولي الهوية ، وذلك من خالل:

 .دعم عمليات المسح واالحصاء وخصوصا  في المناطق المحررة 

 .دعم المركز الطبية والجهات المعنية  ذات العالقة بالتحليل والتعرف على جثث الضحايا مجهولي الهوية 

 -:العدالة( ونفاذ القانونية الحقوق وتعزيز برنامج )دعم

 -يستهدف البرنامج الى دعم وتعزيز سيادة القانون وذلك من خالل:

  إلىيؤدي  القانون سيادة غياببرامج التوعية التي تهدف الى تعزيز سيادة القانون والتي تشير الى أن 

 .والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية للحقوق انتهاكات

  لحقوق الدولية والمعايير الشاملة التي تستند الى القواعد العدالة االجهزة المعنية بنظموتوعية تدريب 

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق ذلك في ماوب اإلنسان

  الجريمة ضحايا األطفال لحقوق الكامل االحترام تكفلالتي  الوطنية والممارسات اإلجراءاتتعزيز 

 وخصوصا  االطفال من ذوي ضحايا العمليات االرهابية.
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 امجوالبر العامة والسياسات التشريعات وتنفيذ تصميم في مساعدة وتعزيز دور الجهات الحكومية 

 بذوي ضحايا العمليات االرهابية. المتعلقة الرئيسية القضايا تعالج التي والممارسات

أرتباط المشروع 

ية بأهداف التنم

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  من الخطة االستثمارية: ةالمقترحموقف المشاريع /البرامج- 

 شروع جيد غير مدرجم

 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 

 -تساهم وتدعم البرامج المبينة في اعاله الى :

 دعم وترسيخ االستقرار وبناء السالم. 

 .دعم البرامج الهادفة الى التخفيف من البطالة والفقر 

 .دعم برامج أعادة االعمار والتنمية 
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 المحررة المحافظات في الصحية الخدمات اعمار أعادة برنامج -9
IP(9)  

 أسم المشروع

Project Name 

 في الصحية الخدمات اعمار أعادة برنامج

 المحررة المحافظات

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 والخدماتالمباني  قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 نينوى، االنبار، صالح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.

 برنامجهدف ال

Project 

Objective 

والذي تعرض الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات  الخدمات الصحية في المحافظات المحررة اعمار أعادة

الموجودات وتحديد االحتياجات وصوال  الى وأبتداءا  من أعداد دراسة تستند الى تقييم حجم الضرر  العسكرية 

وبالتالي المساهمة في اعادة اعمار القطاع الصحي في عموم العراق،  ومشاركة مرحلة التهيئة والتنفيذ  

 عم االستقرار في عموم البلد وبالتالي د هذه المحافظاتعادة الحياة في في تحمل مسؤولية أالمجتمع الدولي 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 االستثمارية الخطة من المقترحالبرنامج / المشروع موقف:- 

 مشروع جديد -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-   

 اعادة اعمار القطاع الصحي في العراق. -1

 المساهمة في أعادة االسقرار والحياة في المحافظات المحررة. -2

 .الحكومية الصحية للمشاريع الالزم التمويل وشح المرصودة قلة التخصيصاتمواجهة  -3

 التاليبووالمبين في الجدول أدناه   المحافظات هذه في الصحي بالقطاع المرتبط العجز سد في مةالمساه -4

 ، والذي استند الى البلد عموم فيسد العجز 
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  ( :2022 – 2018الوطنية )خطة التنمية- 

 لقطاع المقدم النهائي التقرير مسودة اهداف تضمنته ما مع البرنامج /المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 -: 3 وهي( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في الصحة نشاط/  والخدمات المباني

 االتي الهدف هذا تحقيق وسائل ومن التنفيذ، قيد الصحية المشاريع انجاز استكمال  -: االول الهدف:- 

 المتوقفة المشاريع الكمال الدولة مع شراكة عقود في للدخول الخاص القطاع شركات تشجيع -

 .المناسبة واالعفاءات التسهيالت تقديم خالل من

 .الصحية للمشاريع االستثمار تشجيع -

 الهدف هذا تحقيق وسائل ومن الدولي، والتعاون الخاص االستثمار وتحفيز تشجيع -:الثالث الهدف 

 -:االتي

 المشاركة او االستثمار طريق عن المشاريع من قسم لتمويل الالزمة المالية التخصيصات توفير -

 في لالستثمار والصغيرة الكبيرة المحلية  االموال رؤوس شركات تشجيع و الخاص القطاع مع

 .مناسبة تشجيعية حوافز حزمة منحها طريق عن الصحية والمراكز المستشفيات انشاء

 المقترح البرنامج /لمطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروعا

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ 

 

 

 

  √ 
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 .المحررة المحافظات في والجسور الطرق اعمار أعادة برنامج -10
IP(10)  

 أسم المشروع

Project Name 

 في والجسور الطرق اعمار أعادة برنامج

 .المحررة المحافظات

دراسة جدوى هل تتوفر 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 النقل واالتصاالت قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 نينوى، االنبار، صالح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.

 برنامجهدف ال

Project 

Objective 

الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات  تتعرض والتي المحافظات المحررة فيالطرق والجسور  اعمار أعادة

الموجودات وتحديد االحتياجات وصوال  الى  اسة تستند الى تقييم حجم الضرر والعسكرية  أبتداءا  من أعداد در

ؤولية ، ومشاركة المجتمع الدولي في تحمل مسبالتالي المساهمة في اعادة االعمارمرحلة التهيئة والتنفيذ  و

 أعادة الحياة في هذه المحافظات وبالتالي دعم االستقرار في عموم البلد 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 االستثمارية الخطة من المقترحالبرنامج / المشروع موقف:- 

 مشروع جديد -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-   

في  النقل واالتصاالتالطرق والجسور في المحافظات المحررة وبالتالي تعزيز قطاع اعادة اعمار  -1

 عموم البلد.

 المساهمة في أعادة االسقرار والحياة في المحافظات المحررة. -2

 لمشاريع الطرق والجسور. الالزم التمويل وشح المرصودة مواجهة قلة التخصيصات -3

 موائمة المشروع :- 

 النقل  لقطاع المقدم النهائي التقرير مسودة اهداف تضمنته ما مع البرنامج /المشروع نشاط طبيعة موائمة

 .3(  2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في واالتصاالت

  موائمة طبيعة المشروع / البرنامج مع ما تضمنته وثيقة االطار العام للخطة الوطنية العادة االعمار

 العمليات االرهابية والحربية.والتنمية للمحافظات المتضررة جراء 
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 لمطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترحا

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى دراسة جدوىأعداد 
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √   √  
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 تالمحافظا في( الجامعات و المدارس) التعليمية المباني اعمار أعادة برنامج -11

 المحررة

IP(11)  

 أسم المشروع

Project Name 

 و المدارس) التعليمية المباني اعمار أعادة برنامج

 المحررة المحافظات في( الجامعات

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 المباني والخدمات قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 بغداد، كركوك، بابل.نينوى، االنبار، صالح الدين، ديالى، 

 برنامجهدف ال

Project 

Objective 

في المحافظات المحررة والذي تعرض الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات  المباني التعليمية اعمار أعادة

العسكرية  أبتداءا  من أعداد دراسة تستند الى تقييم حجم الضرر والموجودات وتحديد االحتياجات وصوال  الى 

ق،  ومشاركة في عموم العرا قطاع التربية والتعليممرحلة التهيئة والتنفيذ  وبالتالي المساهمة في اعادة اعمار 

 المجتمع الدولي في تحمل مسؤولية أعادة الحياة في هذه المحافظات وبالتالي دعم االستقرار في عموم البلد 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة 17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )/2030ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 االستثمارية الخطة من المقترحالبرنامج / المشروع موقف:- 

 مشروع جديد -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-   

 في العراق. التعليميالقطاع اعادة اعمار  -1

 المساهمة في أعادة االسقرار والحياة في المحافظات المحررة. -2

 لمشاريع التربية والتعليم. الالزم التمويل وشح المرصودة مواجهة قلة التخصيصات -3

والمبين  المحافظات هذه في بالبنى التحتية االساسية للمباني المدرسية المرتبط العجز سد في المساهمة -4

 البلد، والذي استند الى  عموم في لهذه المباني سد العجز أدناه  وبالتالي في الجدول
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 موائمة المشروع/البرنامج:- 

 2018) الوطنية التنمية خطة مسودة اهداف تضمنته ما مع  البرنامج/المشروع نشاط طبيعة موائمة -

2022  )3. 

 االعمار العادة الوطنية للخطة العام االطار وثيقة تضمنته ما مع البرنامج/  المشروع طبيعة موائمة 

 .والحربية االرهابية العمليات جراء المتضررة للمحافظات والتنمية

 لمطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترحا

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √    √ 
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 المحررة المحافظات في الصحي والصرف المياه قطاع اعمار أعادة برنامج -12
IP(12)  

 أسم المشروع

Project Name 

 والصرف المياه قطاع اعمار أعادة برنامج

 المحررة المحافظات في الصحي

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 والخدماتالمباني  قطاع

 عموقع المشرو

Project 

Location 

 نينوى، االنبار، صالح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.

 برنامجهدف ال

Project 

Objective 

والذي تعرض الى أضاارار كبيرة  البنى التحتية للماء والصاارف الصااحي في المحافظات المحررة اعمار أعادة

نتيجة للعمليات العسااااااكرية  أبتداءا  من أعداد دراسااااااة تسااااااتند الى تقييم حجم الضاااااارر والموجودات وتحديد 

في  البنى التحتية االساسية االحتياجات وصوال  الى مرحلة التهيئة والتنفيذ  وبالتالي المساهمة في اعادة اعمار 

الدولي في تحمل مساااااؤولية أعادة الحياة في هذه المحافظات وبالتالي دعم  عموم العراق،  ومشااااااركة المجتمع

 االستقرار في عموم البلد 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية 17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )/2030المستدامة لعام. 

  

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 االستثمارية الخطة من المقترحالبرنامج / المشروع موقف:- 

 مشروع جديد -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-   

 المحافظات المحررة.البنى التحتية االساسية في اعادة اعمار  -1

 المساهمة في أعادة االسقرار والحياة في المحافظات المحررة. -2

 .البنى التحتية االساسيةلمشاريع  الالزم التمويل وشح المرصودة مواجهة قلة التخصيصات -3

 المحافظات هذه في للمياه والصرف الصحي بالبنى التحتية االساسية  المرتبط العجز سد في المساهمة -4

 -في الجدول أدناه :والمبين 
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 موائمة المشروع/البرنامج:- 

 2018) الوطنية التنمية خطة مسودة اهداف تضمنته ما مع  البرنامج/المشروع نشاط طبيعة موائمة -

2022  )3. 

 االعمار العادة الوطنية للخطة العام االطار وثيقة تضمنته ما مع البرنامج/  المشروع طبيعة موائمة 

 .والحربية االرهابية العمليات جراء المتضررة للمحافظات والتنمية

 لمطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترحا

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √    √ 
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 .ررةالمح المحافظات في والمخلفات االنقاض تدوير واعادة ومعالجة أزالة برنامج -13

 .المحررة المحافظات في( الكهرباء) الطاقة قطاع اعمار اعادة برنامج -14
 ت المحررةفي المحافظا والمحلية االتحادية الحكومية المباني اعمار أعادة برنامج -15

IP(13) & IP(14) & 

1P(15) 

 اء المشاريعأسم

Project Name 

برنامج أزالة ومعالجة واعادة تدوير االنقاض في المحافظات  -

 .المحررة

قطاع الطاقة )الكهرباء( في المحافظات برنامج اعادة اعمار  -

 .المحررة

 برنامج أعادة اعمار المباني الحكومية االتحادية والمحلية. -

هل تتوفر دراسة 

 جدوى للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 ، قطاع الطاقةالمباني والخدمات قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 نينوى، االنبار، صالح الدين، ديالى، بغداد، كركوك، بابل.

 برامجهدف ال

Project 

Objective 

اعادة الحياة واالستقرار الى المحافظات المحررة ومساهمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته بتحقيق االستقرار 

 -في المحافظات وذلك بدعم هذه البرامج والتي تهدف الى:

الطاقة )الكهرباء( وبالتالي دعم كافة االنشاااطة االقتصاااادية في تلك المحافظات خصاااوصاااا  دعم قطاع  -1

 والبلد عموما .

مما يسااااااهل من هذه المباني الى الخدمة  وأرجاعأعادة اعمار المباني الحكومية )االتحادية والمحلية(  -2

 عمل القطاع العام لخدمة السكان في تلك المحافظات.

اسااااتغالل واسااااتثمار االنقاض التي تراكمت في تلك المحافظات نتيجة للعمليات العسااااكرية من خالل  -3

 اعادة تدوير ما يمكن تدويره من هذه االنقاض وخلق فرص عمل جديدة. 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17التي هي من ضمن الـ )يدعم المشروع االهداف أدناه. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 االستثمارية الخطة من ةالمقترح المشاريع /البرامج موقف:- 

 مشروع جديد -
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ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 موائمة المشروع/البرنامج:- 

 لوطنيةا التنمية خطة مسودة اهداف تضمنته ما مع البرامج المقترحة/المشاريع  نشاط طبيعة موائمة 

(2018 -2022  )3. 

 االعمار العادة الوطنية للخطة العام االطار وثيقة تضمنته ما مع البرامج/  اريعالمش طبيعة موائمة 

 .والحربية االرهابية العمليات جراء المتضررة للمحافظات والتنمية

 لمطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع/ البرنامج المقترحا

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √   √ 
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 IP (16) ( ألف برميل/يوم310أهيل وتشغيل مصفى بيجي بطاقة )ت  -16

 أسم المشروع

Project Name 

 

 ( ألف برميل /يوم310بطاقة ) تأهيل وتشغيل مصفى بيجي

 

 

هل تتوفر دراسة 

 جدوى للمشروع
Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

                     نعم

)م/الدراسة معدة من قبل الشركة 

العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع 

والمعادن  التابعة لوزارة الصناعة

بعد تقييم اضرار مصفى صالح 

الف  70 الذي طاقتهو فقط  1-دين

(برميل /يوم  

 القطاع
Sector 

 

 القطاع الصناعي/ النفط والغاز

 موقع المشروع
Project 

Location 

  -موقع المشروع:

 محافظة صالح الدين/ قضاء بيجي.         

 هدف المشروع

Project 

Objective 

( برميل/يوم، للمساهمة 310,000وتشغيل واحد من أهم وأكبر المصفى الموجودة في العراق بطاقة )أعادة تأهيل 

 ,Gasoline, Gas oilوأهمها ) مع المصافي االخرى في البلد في سد العجز على المنتجات النفطية 

Kerosene, LPG )التصدير الى واالنتقال. 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 
Sustainable 

Development 

Goals / 2030 

  2030( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17هي من ضمن الـ )ويدعم المشروع االهداف أدناه. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  من الخطة االستثمارية:المقترح الموقف الحالي للمشروع- 

 مشروع جديد غير مدرج

 :المصفى يعمل أم متوقف- 

المصفى متوقف عن العمل بسبب أن موقع المشروع كان ضمن منطقة عمليات عسكرية مما تسبب الى 

 احداث ضرر كبير في المصفى مما ادئ الى توقف العمل به.

 :الموقف السابق لمصفى بيجي من الخطة االستثمارية- 

ابية لتنظيم داعش عدة مشاريع  للتأهيل والتطوير أن مصفى بيجي قد حدث فيه سابقا  قبل العمليات االره

ضمن مشاريع مستمرة  مدرجة في الموازنة االستثمارية لوزارة  مكوناتكانت بشكل مشاريع مستمرة او 

 -:ستثمارية لكنها متوقفة عن العملالنفط وقسم من هذه المشاريع مستمرة في الخطة اال

 (.4-1-6الذي يقع ازاء التبويب ) 2و1وحدة االزمرة في مجمع تصفية صالح الدين/ (1

 (.8-1-6نصب وحدات تصفية جديدة في مصافي الشمال الذي يقع ازاء التبويب ) (2
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ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :وصف حجم االستثمارات المتوقعة للمشروع- 

الكلفة التخمينية االولية  اسم المشروع

وتشغيل العادة تاهيل 

( الف برميل/يوم 70)

 )مليون دينار عراقي(

 االولية التخمينية الكلفة

 وتشغيل تاهيل العادة

 يوم/برميل الف( 70)

 )مليون دوالر(

الكلفة التخمينية االولية العداة 

تأهيل وتشغيل المصفى بطاقة 

 ( الف برميل/يوم 310)

 )مليون دوالر(

 مصفى وتشغيل تأهيل

 بيجي

660400  

 الشركة الدراسة المعدة من قبل)حسب 

 المشاريع وتنفيذ للتصاميم العامة

 والمعادن( الصناعة لوزارة التابعة

559.7  

      )باالعتماد على سعر صرف 

 دينار( 1180دوالر =

1679  

)باالستناد الى كلف دراسة تأهيل وتشغيل 

 ( الف برميل /يوم أي70مصفى بطاقة )

3 × 559.7  =1678.98) 

 

 :ضرورة المشروع-  

 د ان بع 2016الف برميل/يوم( عام  423تدني في كميات النفط المكرر محليا  حيث بلغت )ال مواجهة

ن وسنبي 2014رهابية بعد حزيران من عام بسبب االعمال اال 2013الف برميل/يوم( عام  602كان )

 -:3  (2015الى  2003في البلد من عام ) النفط الخام كريرطاقات تفي الشكل أدناه 

 

المنتجات النفطية المستوردة سنوضح في أدناه كمية ومبالغ نخفاض طاقة تكرير النفط الخام ونتيجة ال

 -: 4لسد الطلب المحلي على هذه المنتجات  (2015الى  2013لعام )

 

381
404

377 356 334

444 447

526
570 591 602

495

414

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Refining Capacity 

( 1000 barrel/day) 

السبب الرئيسي في هبوط الطاقة التكريرية للنفط الخام 

في البلد هو خروج مصفى بيجي عن الخدمة والذي 

%( من طاقة 34طاقته التصميمية تغطي حوالي )

  2013الكلية في البلد لعام  التصميمية التكرير
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لذا اصبح من الضروري أن يتم وضع رؤية مستقبلية لكيفية أعادة هذا المنشأ الصناعي الى العمل والذي كان   

( %34اهم عوامل القوة لالقتصاد العراقي حيث ان هذا المصفى كان يشكل بمفرده حوالي ) يعتبر واحد من

 .4 2013عام/ من طاقة التصفية التصميمية في البلد

 : أهمية موقع المشروع-  

موقع المصفى بالقرب من الخط االستراتيجي الرابط بين حقول النفط الشمالية والجنوبية والذي يعطي  (1

في أستثمار تكرير النفط الخام لكل من الحقول الشمالية والجنوبية وكما مبين في للمصفى المرونة 

 الشكل ادناه.

المرونة في عملية توزيع المنتجات النفطية حيث أنه في حال أعادة دخول مصفى بيجي للخدمة سيوفر  (2

تم توجيه أستثماره المرونة في توزيع مهام باقي المصافي الرئيسية في البلد حيث باالمكان أن ي

 -مخرجات المصافي أدناه مثال  :

)مصفى بيجي (  يتم االعتماد عليه اضافة الى المصافي االخرى في توزيع المنتجات  -

 النفطية الى المنطقة الشمالية والغربية من البلد.

)مصفى الدورة مع مصفى كربالء/قيد االنشاء( سيتم االعتماد عليه اضافة الى المصافي  -

 المنتجات النفطية الى المنطقة الوسطى و الجنوبية من البالد.االخرى في توزيع 

)مصفى البصرة( بعد الوصول الى حالة االكتفاء الذاتي للمنتجات النفطية، يمكن توجيه  -

 منتجات مصفى البصرة  الى التصدير. 

 

 

 

 

 -الموأمة االستراتيجية:• 

-2013تتالئم طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة )  (1

خالل االستثمارات المتعلقة ( وباالخص )أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية من 2030

 بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل(.

التحيتية لتفريغ  ىأضافة الى البن المكتشفة في العرقتوزيع حقول النفط 

 6  النفط الخام

موقع مصفى 
 بيجي 
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طاع النفط تتالئم طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته أحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لق (2  

لف ا 900( وهو زيادة طاقة التصفية للوصول الى )2022 - 2018والغاز في خطة التنمية الوطنية )

 .3ه وضح في الجدول ادنام برميل/يوم( وكما

 

حيث ان احد الوسائل المقترحة لزيادة طاقات التصفية الحالية و تحقيق االكتفاء الذاتي و تصدير المشتقات 

النفطية هو دعم الدور المهم للقطاع الخاص والسيما في ادارة وتشغيل المنشأت النفطية او بعض ملحقاتها 

 التصفية وتوزيع المنتجات النفطية واعمال االنشاء والصيانة .والسيما في انشطة 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 
حسب رغبة الجهة 

 المستثمرة
√ √ √ 
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 IP (17) الغازي عكاز حقل استثمار -17

 أسم المشروع

Project Name 
هل تتوفر دراسة جدوى  استثمار حقل عكاز الغازي

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال
 القطاع
Sector 

 

 القطاع الصناعي/ النفط والغاز

 موقع المشروع
Project 

Location 

 محافظة االنبار / قضاء القائم.

 هدف المشروع

Project 

Objective 

أمدادات الغاز الحر والذي يؤمن استقالال  عن انتاج النفط والمرونة في تلبية أحتياجات الطلب المحلية استثمار 

 االقتصاد العراقي. تمويل وصوال  للتصدير والمساهمة في تنوع ودعم مصادر

 -: وصف المشروع 

  المحلي تشييد منشأت )التجميع، والضغط، والمعالجة، والبنية التحتية للربط بمراكز الطلب

 واالستيراد( .

  مع الخط الناقل المزمع أنشاءه بين العراق واالردن ) والذي سيستخدم لنقل النفط  عكاز حقلربط

 .صدير عبر ميناء العقبة االردني( والغاز لغرض الت

عبر  )المحلي /العالمي( الغاز علىاحتياجات الطلب  بتلبيةلنا المرونة  عطيحيث أن هذا الحقل يتميز بأنه سي 

 ، )الشكل أدناه يوضح نطاق عمل المشروع المقترح(حر التي التعتمد على انتاج النفطتأمين امدادات الغاز ال
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أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030ام/أهداف التنمية المستدامة لعضمن ( هدف الواردة 17التي هي من ضمن الـ )أدناه يدعم المشروع االهداف. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 من الخطة االستثمارية لوزار النفط:( استثمار حقل عكاز الغازي)مشروع حالي للموقف الال- 

 مشروع جديد غير مدرج

 :مالحظة- 

 .وقدمت عليه شركة كورية  5 ضمن جولة التراخيص الثالثةعرض المشروع لالستثمار 

 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

ن عيساهم بدعم االقتصاد في البلد بعيدا  لغاز الطبيعي وتوفير مصدر اخر أستثمار الكميات الهائلة من ا (1

 واضعة مكعب قدم ترليون(  126.7)  بواقع 2011 عام مثبتةال الغاز احتياطاتحيث أن  انتاج النفط،

 ن العراق لم يتم التنقيب فيهاعلما  بأن هنالك مساحات شاسعة م،  1 عالميا   العاشره المرتبة في العراق

العديد من حقول الغاز الحر في  ان عن الغاز الطبيعي خصوصا  في الصحراء الغربية، فضال  عن

العراق التي لم يتم أستكشافها بشكل كامل وعلى مستويات عميقة ومع هذه االمكانيات االضافية التي لم 

تستسغل يمكن للعراق أن يحتل المركز الخامس على مستوى العالم من حيث أحتياطيه من الغاز التقليدي 

 .6 قياسي ( تريليون قدم مكعب280والتي تقدر بحوالي )

التي التعتمد على انتاج النفط الخام والتي ستوفر االستدامة في تلبية  (NGLتأمين امدادات الغاز الحر ) (2

وااللتزام بالكميات المقررة للتصدير وخصوصا  ان هنالك خط انابيب ناقل سيتم أنشاءه  و الطلب المحلي

 يناء العقبة.الغاز لغرض التصدير عبر موبين العراق واالردن لنقل النفط 

 -مع االشارة الى:

  أن هذا الخط كان من المخطط ان يمر من ) محافظة البصرة ( و )قضاء حديثة( وصوال  الى

 -ميناء العقبة. وكما مبين في شكل ادناه:

 

  لكن نتيجة العمليات االرهابية تم تغيير مسار خط االنابيب ليكون من )محافظة البصرة( و

الى ميناء العقبة، ولهذا تم تضمين المقترح أضافة الى المنشأت )محافظة النجف( وصوال  

المطلوبة لغرض استثمار الغاز أن يتم تنفيذ خط انابيب ناقل يربط مخرجات هذا الحقل من 
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الغاز )والتي ال تعتمد على انتاج النفط الخام( مع خط االنابيب الذي سينفذ بين العراق واالردن   

 لغرض التصدير.

 تراتيجية:لموأمة االسا- 

  ( 2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة-

( وباالخص )أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية من خالل االستثمارات 2030

 (.البيئية االستدامة، المتعلقة بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل

  طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته أحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النفط موائمة

 -:وهو   (2022 - 2018والغاز في خطة التنمية الوطنية )

 ( مقمق يوميا   عام/ 2828رفع انتاج الغاز الطبيعي من )( مقمق يوميا  عام/ 3250الى ) 2016

 -:وسائل تحقيق هذا الهدف هيوتقليل كمية الغاز المحترق ومن  2022

 .مار في مجال الغاز المصاحب والحرزيادة االستث -

 .الحقول مستوى على ومعالجته الغاز لجمع الالزمة التحتية البنية وتحديث نشاء -

 احتياطيات وتطوير استكشاف من خالل  الطويل المدى على الحر الغاز من امدادات وجود ضمان 

 االحتياجيات. لتلبية ومرونه النفط انتاج عن استقالال يؤمن مما الغاز هذا

  

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √    
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 IP(18) .يوم /مقمق 300 بطاقة المصاحب الغاز معالجة وحدة أنشاء -18

 أسم المشروع

Project Name 

 300 بطاقة المصاحب الغاز معالجة وحدة أنشاء

 .يوم /مقمق

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال

 القطاع
Sector 

 

 القطاع الصناعي/ النفط والغاز

 موقع المشروع
Project 

Location 

 البصرة وميسان محافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 

لعمليات استخراج النفط الخام في كل من حقول نفط )مجنون، غرب القرنة،  مصاحب استثمار أمدادات الغاز ال

 تمويل وصوال  للتصدير والمساهمة في تنوع ودعم مصادرمن الغاز تلبية أحتياجات الطلب المحلية نهر عمر( ل

 . االقتصاد العراقي

 -:7 وصف المشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:7 حقل مجنون النفطي

 ( عقد الخدمات الفنيةTSC ( للحقل هو لكل من  )45% Shell )

( ،30% Petronas( ، )25%  )شركة نفط ميسان 

 ( 70االنتاج الحالي للغاز المصاحب السخراج النفط هو 

مقمق/يوم( في عام  150مقمق/يوم(، ومن المتوقع ان يصل الى )

2019 . 

 

 حقل غرب القرنة )2( 7:-

 ( عقد الخدمات الفنيةTSC ( للحقل هو لكل من  )75% 

Lukoil( )25% )شركة نفط الجنوب . 

 ( 150االنتاج الحالي للغاز المصاحب السخراج النفط هو 

 مقمق/يوم(. 290مقمق/يوم(، ومن المتوقع ان يصل الى )

 

 -:7نهر عمر حقل 

  قبل شركة نفط الجنوب.يدار من 

 ( 70االنتاج الحالي للغاز المصاحب السخراج النفط هو 

 150مقمق/يوم( ، ومن المتوقع ان يصل الى )

 مقمق/يوم(.

 

 ،تشييد منشأت )التجميع، والضغط

المصاحب لعمليات والمعالجة( للغاز 

استخراج النفط الخام في كل من حقل 

، مجنون و غرب القرنة ونهر عمر

مقمق/يوم من  )300عبر أستثمار )

الغاز المصاحب للحقول المشار اليها 

 dry)في اعاله النتاج الغاز الجاف )

gas ( والـLPG( و )C5+.) 

 حجم االستثمار المتوقع للمشروع هو

دوالر ( مليون 600الى  500)

 امريكي.
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أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030ام/أهداف التنمية المستدامة لعضمن ( هدف الواردة 17التي هي من ضمن الـ )أدناه يدعم المشروع االهداف. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 من الخطة االستثمارية لوزار النفط: مشروع حالي للموقف الال- 

 .مشروع جديد غير مدرج

 :شركة قد عرضت فكرة المشروع من قبل  -مالحظة ( هانيويلHoneywell UOP.) 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

 يمة الغاز الذي يتم وأسترداد ق التقليل من أحراق كميات الغاز المصاحبة لعمليات استخراج النفط الخام

 .)3من الغاز المنتج يحرق مما يؤدي الى خسارة اقتصادية وبيئية  %60أحراقه ) حيث ان حوالي 

 ( انتاج الغاز الجافdry gas.والمطلوب لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية ) 

 ( أنتاج غاز االيثانEthan.والذي يعتبر المادة االولية االساسية في الصناعات البتروكيمياوية ) 

 ( انتاج الـLPG لغرض التصدير، حيث اشارت البيانات المبينة في الجدول أدناه )التقليل من القيم  4

( مما يعني الوصول الى حالة االكتفاء الذاتي مستقبال  وبالتالي LPGالمالية التي صرفت الستيراد )

 باالمكان توجيها الغراض التصدير.
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 لموأمة االستراتيجية:ا 

  2013المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ) موائمة طبيعة نشاط-

( وباالخص )أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية من خالل االستثمارات 2030

 (.البيئية ، االستدامةالمتعلقة بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل

  أحدى اهداف مسودة التقرير النهائي المقدم لقطاع النفط موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته

( 2828رفع انتاج الغاز الطبيعي من ) يوه 3 (2022 - 2018والغاز في خطة التنمية الوطنية )

وتقليل كمية الغاز المحترق ومن  2022( مقمق يوميا  عام/ 3250الى ) 2016مقمق يوميا   عام/ 

 -:وسائل تحقيق هذا الهدف هي

  االستثمار في مجال الغاز المصاحب والحرزيادة. 

  الحقول مستوى على ومعالجته الغاز لجمع الالزمة التحتية البنية وتحديث انشاء. 

  

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √  √    
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 IP(19) .الحرارية الشمال كهرباء محطة وتشغيل انشاء -19

 المشروعأسم 

Project Name 
هل تتوفر دراسة جدوى  .الحرارية الشمال كهرباء محطةوتشغيل  انشاء

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال
 القطاع
Sector 

 

 الكهرباءالقطاع الصناعي/ 

 موقع المشروع
Project 

Location 

  نينوىمحافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 .الكهربائية الطاقة على العجز من جزء سد في المساهمة

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030أهداف التنمية المستدامة لعام/ضمن ( هدف الواردة 17التي هي من ضمن الـ )أدناه يدعم المشروع االهداف. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 عن العمل متوقف. 

 الكهرباء ةموقف المشروع من الخطة االستثمارية لوزار:- 

  المشروع مدرج في الخطة االستثمارية لوزارة الكهرباء وهو مستمر في الخطة االستثمارية ويقع

 (.10-1-3) ازاء التبويب

 ( مليون1288000كلفة المشروع اثناء االدراج هي ) دينار. 

  (%17.5روع )للمشنسبة االنجاز المالي. 

 ( 0نسبة االنجاز المادي للمشروع%.) 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

 السكنية الوحدات في االنشطارات بسبب ومتسارع كبير بشكلالذي يحدث  االحمال نمو مواجهة 

 التقليلكذلك و سكنية، الى وتحويلها الزراعية االراضي تجريف الى اضافة مدروس غير وبشكل

حيث وصلت  2016( ميكا واط نهاية عام/1465,8) بلغت التي المستوردة الطاقة مقدار من

، وكذلك دعم العمليات التي 1( ميكا واط 10480الى ) 2016عام /مقدار الطاقة المنتجة خالل 

ميكا واط خالل  3( 26797تدعم وصول الطاقة االنتاجية من الطاقة الكهربائية في البلد الى ) 

، وكما مين في  نتيجة لزيادة عدد السكان والذي يرافقه زيادة في الطلب على الطاقة2022عام 

 المخطط ادناه.

 واستثمار الطاقات  أليها الطبيعية الحياة أعادة دعم خطة أعادة االعمار في المناطق المحررة و

 البشرية في هذه الحافظات من خالل توفير فرص عمل لهذه الطاقات.
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 لموأمة االستراتيجية:ا 

  ( 2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة-

مستوى من االيرادات الحكومية من خالل االستثمارات  ( وباالخص )أمن الطاقة، تحقيق أعلى2030

 (.المتعلقة بقطاع الطاقة، توفير فرص العمل

 الكهرباء لقطاع المقدم النهائي التقرير مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 في االنتاجية الطاقة زيادة االهداف ضمن من ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في

 في الطلب يصل ان المتوقع من ان حيث الطاقة على المتزايد الطلب كامل لتغطية الكهربائية المنظومة

 االنتاجية الوحدات في العمل اكمال خالل من تحقيقها وسائل واحد ميكاواط( 26797) الى 2022 عام

 بخارية. ومحطات غازية محطات من التنفيذ قيد

 بالنسبة للمشروع المقترح المطلوب من المستثمر

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √   √ 
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 IP(20) .االنبار محافظة في الشمسية الطاقة استثمار -20

 أسم المشروع

Project Name 
هل تتوفر دراسة جدوى  .االنبار محافظة في الشمسية الطاقة استثمار

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال
 القطاع
Sector 

 

 القطاع الصناعي/ الكهرباء

 موقع المشروع
Project 

Location 

 الخارطة في ورد ما حسب تنفذ محطات هنالك أن كون االنبار لمحافظة االفضلية وأعطت)  االنبار محافظة

الموقع الذي ، اضافة الى بابل ديالى، واسط، النجف، المثنى، بغداد، من كل في 5 7201 / لعام االستثمارية

 تتمتع به هذه المحافظة من وجودها ضمن منطقة ذات تعرض شمسي جيد(.

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 الشمسية الطاقة أستغالل عبر نظيفة طاقة وتوليد الكهربائية الطاقة على العجز من جزء سد في المساهمة

 .االنبار لمحافظة الغربية الصحراء في المتوفرة والمساحات

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030أهداف التنمية المستدامة لعام/ضمن ( هدف الواردة 17التي هي من ضمن الـ )أدناه يدعم المشروع االهداف. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الكهرباء ةاالستثمارية لوزارموقف المشروع من الخطة:- 

 (.جديد مشروع) مدرج غير 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

 السكنية الوحدات في االنشطارات بسبب ومتسارع كبير بشكلالذي يحدث  االحمال نمو مواجهة 

 التقليلكذلك و سكنية، الى وتحويلها الزراعية االراضي تجريف الى اضافة مدروس غير وبشكل

حيث وصلت  2016( ميكا واط نهاية عام/1465,8) بلغت التي المستوردة الطاقة مقدار من

، وكذلك دعم العمليات التي 3( ميكا واط 10480الى ) 2016مقدار الطاقة المنتجة خالل عام /

ميكا واط خالل  3( 26797البلد الى ) تدعم وصول الطاقة االنتاجية من الطاقة الكهربائية في 

، وكما مين في  نتيجة لزيادة عدد السكان والذي يرافقه زيادة في الطلب على الطاقة2022عام 

 المخطط ادناه.

 واستثمار الطاقات  أليها الطبيعية الحياة أعادة دعم خطة أعادة االعمار في المناطق المحررة و

 البشرية في هذه الحافظات من خالل توفير فرص عمل لهذه الطاقات.



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   48 

 

  

 

 الطاقة توزيع شبكات على الضغط تقليل في المساهمة. 

 في مساهمتها الى أضافة ، التقليدية المحطات على تصرف التي  التشغيلية المصاريف من والتقليل 

 .البيئة على الحفاظ

 )في أنتاج الطاقة الكهربائية، وموقع التعرض الشمسي  أستثمار المصادر المستدامة )الطاقة الشمسية

 -:8 فظة وكما مبين في أدناهالذي تتمتع به هذه المحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مة االستراتيجية:ألموا 

-2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة )  (1

( وباالخص )أمن الطاقة، تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية من خالل االستثمارات 2030

 (.توفير فرص العمل التنوع االقتصادي، المتعلقة بقطاع الطاقة،

 المالئمة الظروف توفرت اذااالستراتيجية المتكاملة للطاقة  توقعتأضافة الى ما جاء في اعاله فقد 

 مع يتماشى الهدف وهذا 4 واط جيجا( 2) المتجددة الطاقة من التوليد يتجاوز ان 2030/ عام بحلول

 -: 4وكما مبين في أدناه 2030/لعام بالنفط الغنية االقليمية الدول معظم طموحات
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 محافظة االنبار

يتمتع به العراق من  الخارطة ماحيث نالحظ من 

أمكانية كبيرة طويلة األجل من ناحية التوليد من 

الطاقة المتجددة والسيما التوليد القائم على الطاقة 

 2( كم13000الشمسية فهنالك مساحة تبلغ تقريبا  )

تقع في الجنوب الغربي من البالد والتي تمثل سوى 

انها ان ( من اجمالي مساحة البلد الكلية بأمك3%)

( تيرا واط /ساعة سنويا  وان 29000تولد تقريبا  )

المناطق الرمادية الموضحة في الشكل مستبعدة 

 . بسبب تمركز التضاريس والتكتالت الحضرية
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 في الكهرباء لقطاع المقدم التقرير مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة (2

 -هو: االهداف ضمن من ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة

 ان حيث الطاقة على المتزايد الطلب كامل لتغطية الكهربائية المنظومة في االنتاجية الطاقة زيادة 

 . ميكاواط( 26797) الى 2022 عام في الطلب يصل ان المتوقع من

 غاز انبعاثات تخفيض خالل من الكهرباء لنشاط البيئي االداء تحسين (2CO)  :وذلك من خالل- 

 منها الشمسية وخاصة المتجددة الطاقة في لالستثمار فرص منح. 

 محطات انشاء في االستثمار خالل من المضافة  الطاقة حيث انه من المتوقع أن تكون  

 .1( ميكا واط 2380هي )  ( 2020) لغاية الفترة الشمسية الطاقة

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √   
√ 

 
 

 

 

6 



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   50 

 

  
 IP(21) .سفاتللفو االخرى والمناجم عكاشات منجم مع للفوسفات العامة الشركة وتشغيل تأهيل -21

 أسم المشروع

Project Name 

 منجم مع للفوسفات العامة الشركة وتشغيل تأهيل

 والمناجم االخرى للفوسفات. عكاشات

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال
 القطاع
Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع
Project 

Location 

 محافظة االنبار / القائم.

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 المتوفرة الفوسفاتية الخامات هذه المصانع و ستثمارالكة العامة للفوسفات دراسة تأهيل وتشغيل مصانع الشر

 بيئة في التحويلية الصناعات دخالال الصناعية المنتجات من وغيرها االسمدة انتاج في الغربية المنطقة في

 تصدير على يعتمد الجانب احادي أقتصاد عن واالبتعاد االقتصادي التوازن تحقيق في تساهم تنافسية اعمال

 .فقط النفط

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030أهداف التنمية المستدامة لعام/ضمن ( هدف الواردة 17التي هي من ضمن الـ )أدناه يدعم المشروع االهداف. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  من الخطة  (عكاشات منجم مع للفوسفات العامة الشركة وتشغيل تأهيل) المقترحمشروع الموقف

 -: االستثمارية

 (.جديد مشروع) مدرج غير 

 :الموقف السابق لمشاريع الشركة العامة للفوسفات من الخطة االستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن- 

  جرت عدة مشاريع لتأهيل مصانع الشركة العامة للفوسفات من الخطة االستثمارية لوزارة لصناعة

 -منها:و 2003والمعادن بعد عام 

 للفوسفات( العامة الشركة معامل وتطوير مشروع )تحديث (1

 ( مليون دينار.75000كلفة  المشروع /  )

 (.%99نسبة انجاز مالي ومادي  / )

 (.الثانية المرحلة/  للفوسفات العامة الشركة معامل وتطوير تحديثمشروع ) (2

 ( مليون دينار.400000كلفة المشروع / )

 (.%14)نسبة االنجاز المالي/ 

 (.%23نسبة االنجاز المادي / )

  علما  ان المشروعين المشار اليهما في اعاله مرفوعة من الخطة االستثمارية لوزارة الصناعة

 والمعادن ومدرج ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.
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ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

 عاملمعلى النهوض عبر استثمار ال الخاص القطاع وقدرة الشركة لهذه  الذاتية أالمكانيات دعم  (1

 -: 9المتخصصة ضمن هذه الشركة وهي

 .)منجم فوسفات عكاشات )مختص بانتاج الصخور الفوسفاتية الخام 

 المركزة(. معمل تركيز الخامات الفوسفاتية ) مختص بانتاج الصخور 

 .معمل انتاج حامض الكبريتيك المركز 

 .معمل انتاج حامض الفسوفوريك المركز 

  مختص بانتاج السماد المركب( معمل انتاج السماد الثالثي المركزNP.) 

  معمل انتاج سماد احادي فوسفات االمونيوم )مختص بانتاج سماد الفوسفات الثالثي المركز

TSP.) 

 مختص بانتاج سماد الـ  معمل انتاج السماد المركب (MAP.) 

 .)معمل انتاج االمونيا )مختص بانتاج االمونيا 

  معمل انتاج الفلوريد. 

 في  فقط لالسمدة االستيرادات حجم بلغ حيث الشركة هذه لمنتجات المماثلة االستيرادات حجم تقليل (2

 .4 دوالر مليون( 73) حوالي 2015 عام

استثمار الخامات الفوسفاتية المتوفرة في المنطقة الغربية من البلد وزيادة قيمتها المالية عبر تحويلها  (3

 الغير  واالستخراجية التحويلية الصناعات قطاع دعمل الى منتجات صناعية ذات قيمة مالية أعلى

أهم  الجدول أدناه سندرج الخريطة و ، وفيالعراقي  االقتصادتمويل  مصادر وبالتالي دعم نفطية

 -:  10  الفوسفات المثبتةخامات مكامن 

 

مواقع 

الخامات 

 الفوسفاتية
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مناطق المكامن 

الفوسفاتية في 

 العراق

 لقراءة مفتاح

 االحتياطي

 المتوقعة المثبتة االحتياطيات

المبين  صواب وادي

 .الخريطة أعالهعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  Aأحتياطي صنف  -

 .%20-15الخطا  

نسبة  B أحتياطي صنف  -

 .%30-20الخطاْ 

نسبة  1Cأحتياطي صنف  -

 .%60-30الخطا  

نسبة  2C أحتياطي صنف  -

 .%90-60الخطاْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة / الفوسفات. -

 االستخدامات / صناعة االسمدة وحامض الفوسفوريك. -

 

المبين  الهري وادي

 اعاله. الخريطةعلى 

 المادة / فوسفورايت. -

 االستخدامات / صناعة االسمدة وحامض الفوسفوريك. -

 

( المبين H3منطقة )

 على الخريطة أعاله.

 المادة / الفوسفات. -

 االستخدامات / صناعة االسمدة وحامض الفوسفوريك. -

 

عكاشات المبينة على 

 الخريطة اعاله.

 الفوسفات.المادة /  -

 االستخدامات / صناعة االسمدة وحامض الفوسفوريك. -

 

( مليون دوالر  73حجم االستيرادات لالسمدة فقط تقريبا  )سد الفجوة والطلب المحلي لالسمدة حيث بلغ  (4

 .2 2015عام/

 لموأمة االستراتيجية:ا- 

  2013األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة ) موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية-

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.

 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 من ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن
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  في يةالنفط غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة زيادةوهو  -:الهدف االول 

 .االجمالي المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل تخفيضوهو   -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

 : للمنتجات مشجعه محلية تسويقية قاعده وأيجاد الوطني المنتج حماية  -الهدف الرابع 

 .المحلية

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت وضمن(  وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √ √   
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 IP(22) والحراريات للزجاج العامة الشركة مصانع وتشغيل تأهيل -22

 أسم المشروع

Project Name 

 للزجاج العامة الشركة مصانع وتشغيل تأهيل

 والحراريات

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال
 القطاع
Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع
Project 

Location 

 محافظة االنبار 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

في انتاج )االلواح هذه المصانع  ستثمارال للزجاج والحراريات كة العامةدراسة تأهيل وتشغيل مصانع الشر

الزجاجية، أواني زجاجية، قناني طبية، صناعة السيراميك للجدران واالرضيات، صناعة سليكات الصوديوم، 

صناعة الطابوق الحراري العازل بأنواعه، أنتاج الطابوق البوكسايتي( من خالل أستثمار المواد االولية المتوفرة 

 بيئة في التحويلية الصناعاتهذه الصناعات، والمساهمة في أدخال  في المنطقة الغربية من البلد التي تدخل في

 تصدير على يعتمد الجانب احادي أقتصاد عن واالبتعاد االقتصادي التوازن تحقيق في تساهم تنافسية اعمال

 فقط. النفط

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030أهداف التنمية المستدامة لعام/ضمن ( هدف الواردة 17التي هي من ضمن الـ )أدناه يدعم المشروع االهداف. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  ( من الخطة والحراريات للزجاج العامة الشركة مصانع وتشغيل تأهيلالمقترح )مشروع الموقف

 -الصناعة والمعادن: ةلوزار االستثمارية

 (.جديد مشروع) مدرج غير 

  من الخطة االستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن: الموقف السابق لمشاريع الشركة- 

  ( لسنة 360وقبل قرار مجلس الوزراء رقم )2003بعد عام جرت عدة مشاريع لتأهيل مصانع الشركة

الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا  وفقا  لمبدء والمتعلق بدمج الشركات العامة العائدة لوزارة  2015

الترشيق في عدد االدارات العامة وتشابة النشاط الفني والموقع الجغرافي، حيث كانت الشركة عبارة 

عن شركتين عامة وهي الشركة العامة للزجاج والسيراميك والشركة العامة لصناعة الحراريات حيث 

 -ة االستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن هي:ان مشاريع التي جرت عليها ضمن الخط

 (الثانية المرحلة/  والسيراميك للزجاج العامة الشركة تاهيلمشروع ) (1

 ( مليون دينار.38000كلفة  المشروع /  )

 %(. 44 نسبة انجاز مالي  / )

 %(. 52نسبة انجاز مادي / )

 تاهيل الشركة العامة لصناعة الحراريات(.مشروع ) (2
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 ( مليون دينار.25000المشروع / )كلفة   

 %(. 34نسبة االنجاز المالي/ ) 

 (.% 30 نسبة االنجاز المادي / )

  علما  ان المشروعين المشار اليهما في اعاله مرفوعة من الخطة االستثمارية لوزارة الصناعة

 والمعادن.والمعادن ومدرج ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

 المعامل استثمار عبر النهوض على الخاص القطاع وقدرة الشركة  لهذه الذاتية أالمكانيات  دعم (1

 -: 9 وهي الشركة هذه ضمن المتخصصة

  واالملس.معمل االلواح الزجاجية : ينتج الزجاج المنقوش 

 .معمل القناني والجرار: متخصص بانتاج القناني والجرار الزجاجية 

 .معمل القناني الطبية: ينتج العبوات الزجاجية والطبية 

 .معمل االواني المنزلية: ينتج االواني الزجاجية 

 .معمل انتاج سليكات الصوديوم: ينتج مادة سليكات الصوديوم 

  الحراري بكافة انواعه.معمل الفلوجة : ينتج الطابوق 

 .معمل الطابوق الحراري االلوميني: ينتج الطابوق الناري عالي االلومينا 

 .معمل كاشي الجدران السيراميكي 

 .معمل كاشي االرضيات السيراميكي 

 .معمل االدوات الصحية السيراميكية 

 الجدران لبالط تاالستيرادا حجمبلغ  حيثتقليل حجم االستيرادات المماثلة لمنتجات هذه الشركة  (2

 . 4 دوالر مليون (262) بحوالي 2015 عام في فقط والتغليف

اعات م المتوفرة في المنطقة الغربية في البلد والتي تدخل في الصناالستفادة واستغالل المواد االولية الخا (3

 رمال السليكا، حجر الكلس، حجر الدولوميات، كاربونات الصوديوم،المتعلقة بنشاط الشركة وهي )

مبينة مناطق هذه الخامات وال ( ، بوكسايت، فلنت كلي، كاؤولين، رمل زجاجياطيان حمراء

 .10في الجدول أدناه واحتياطيات هذه الخامات 

ناطق الخامات م

خلة في االولية الدا

 نشاط عمل الشركة

 لقراءة مفتاح

 االحتياطي

  االحتياطياتالمادة / االستخدامات / 

 برقم المتمثلة األنبار

 على(  72) 

 الخريطة

 

 

 

 

 

 

 .البوكسايت/  المادة -

 .الحراري والطابوق الحراري السمنت/  االستخدامات -

 طن 7 00000االحتياطي/  

 

 / 180 الكيلو

محافظة االنبار 

 .والثرمستون الزجاج رمالالمادة /  -

 . الزجاج االستخدامات / صناعة -
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(  56)  برقم المتمثلة

 الخريطة على

 

 

نسبة  Aأحتياطي صنف  -

 .%20-15الخطا  

نسبة  B أحتياطي صنف  -

 .%30-20الخطاْ 

نسبة  1Cأحتياطي صنف  -

 .%60-30الخطا  

نسبة  2C أحتياطي صنف  -

 .%90-60الخطاْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  الرطبة شرق

 محافظة االنبار

(  55)  برقم المتمثلة

 الخريطة على

 .والثرمستون الزجاج رمالالمادة /  -

 . الزجاج االستخدامات / صناعة -

 االحتياطي لم يخمن.

/ محافظة  عبيران

 برقم المتمثلة االنبار

 على(  53) 

 أدناه الخريطة

 . السيليكا رمالالمادة /  -

 االستخدامات / صناعة الزجاج. -

 .3مليون م 18.1االحتياطيات مقدرة بـ 

 وادي شمال

محافظة  / الطيارات

 برقم المتمثلةاالنبار 

 على(  52) 

 الخريطة

 المادة / رمال السليكا. -

 االستخدامات / صناعة الزجاج. -

 

 وادي جنوب

محافظة  / الصوفي

 برقم المتمثلةاالنبار 

 على(  51) 

 الخريطة

 المادة / رمال السليكا. -

 االستخدامات / صناعة الزجاج. -

 

 الطيارة وادي غرب

االنبار  محافظة /

(  50)  برقم المتمثلة

 الخريطة على

 .السيليكا رمالالمادة /  -

 االستخدامات / صناعة الزجاج. -

 

/ محافظة  الحسينيات

 برقم المتمثلة االنبار 

 على(  43) 

 الخريطة

 .الدولومايت حجرالمادة /  -

 وللصناعات والسيراميك الزجاج االستخدامات / صناعة -

 . األولية

 

الرطبة / محافظة 

 برقم المتمثلة االنبار

 .الدولومايت حجرالمادة /  -



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   57 

 

  
 على(  42) 

 الخريطة

االستخدامات / صناعة الزجاج العالي النوعية  -

 واالستخدامات االخرى للبنايات والطرق.

 

/  الثاني غدف وادي

 محافظة االنبار

( 9)  برقم المتمثلة

 ادناه. الخريطة على

 حجر الكلسالمادة /  -

 . والزجاج االبيض السمنت االستخدامات / لصناعة -

 

/  األول غدف وادي

 محافظة االنبار

( 8)  برقم المتمثلة

 . الخريطة على

 . الكلس المادة / حجر -

 . العادي السمنت الستخدامات / صناعةا -

 

 / صواب وادي

محافظة االنبار 

(  10)  برقم المتمثلة

 . الخريطة على

 حجر الكلسالمادة /  -

 السمنت.االستخدامات / صناعة  -

 

( / H3حيفا )

محافظة االنبار 

( 11المتمثل برقم )

 على الخريطة.

 المادة / احجر الكلس. -

 االستخدامات / صناعة السمنت االبيض. -

 

 شرق شمال

محافظة  / الحسينيات

 برقم المتمثلةاالنبار 

 على(  24) 

 الخريطة

 المادة / طين فلنتي. -

 .حراريات وطابوق أبيض الستخدامات / سمنتا -

 

السمحات / محافظة 

 برقم المتمثلة االنبار

 على(  25) 

 . الخريطة

 . والملونة البيضاء الكاؤولين أطيان -

 ، والبالستيكية الورقية االستخدامات / للصناعات -

 ( .القرميد) الهندسية الكونكريتية والكتل
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محافظة  / الملصي

 برقم المتمثلةاالنبار 

 على(  26) 

 . الخريطة

 .والملونة البيضاء الكاؤولين أطيانالمادة /  -

 ، والبالستيكية الورقية االستخدامات /  للصناعات -

وتزجيج انابيب ( القرميد) الهندسية الكونكريتية والكتل

 الطين والصناعات الخزفية.

 

وادي النجيلي 

 / الكعرة منخفض

محافظة االنبار 

(  27)  برقم المتمثلة

 . الخريطة على

 . الكاؤولين اطيانالمادة /  -

 الطابوق انواع من لنوع االستخدامات / استخدام -

 . الناري

 

/ محافظة  دويخلة

 برقم المتمثلة االنبار

 على  ( 28) 

 الخريطة

 . البيضاء الكاؤولين أطيانالمادة /  -

 الصناعات الكهربائية الخزفية االستخدامات / العوازل -

 . الورقية

 

/ محافظة   العفايف

 برقم المتمثلةاالنبار 

 على(  29) 

 . الخريطة

 . والملونة البيضاء الكاؤولين أطيانالمادة /  -

االستخدامات /  االطيان الحمراء تدخل في صناعة  -

السيراميك، االفران الحرارية، تغليف السقوف، احجار 

 البناء، المواد الهندسية.

 

 / الطيارة شرق

محافظة االنبار 

(  30)  برقم المتمثلة

 . الخريطة على

 .البيضاء الكاؤولين أطيانالمادة /  -

 و الورق صناعة ، الستخدامات / السيراميكا -

 .االلمنيوم استخالص
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الحسينيات / محافظة 

 برقم المتمثلة االنبار

 على(  31) 

 . الخريطة

 المادة / اطيان الكاؤولين . -

 . األلومينا االستخدام / أستخراج -

 

 / الحسينيات غرب

محافظة االنبار 

(  33)  برقم المتمثلة

 . الخريطة على

 .الكاؤولين أطيانالمادة /  -

 .وقرميد السيراميك االستخدامات / صناعة -

 

 

 لموأمة االستراتيجية:ا- 

  ( 2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة-

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ فيما يتعلق (2030

 العمل(.

 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 ان حيث (2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن من

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة زيادةوهو  -الهدف االول 

 .االجمالي المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل تخفيضوهو   -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر
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  نتجاتللم مشجعه محلية تسويقية قاعده وأيجاد الوطني المنتج حماية  -الرابع :الهدف 

 .المحلية

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت وضمن(  وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √   √ 
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 IP(23) المشراق لكبريت العامة الشركة وتشغيل تأهيل -23

 أسم المشروع

Project Name 

 المشراق لكبريت العامة الشركة وتشغيل تأهيل
هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 نينوى / قضاء الشرقاط.محافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 في المتوفرة الخامات هذه المصانع و ستثماراللكبريت المشراق دراسة تأهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة 

الكبريت المصاااافى )سااااائل و صاااالب( والكبريت الزراعي )مسااااحوق( ومادة الشااااب )كبريتات  انتاج في البلد

 واالبتعاد االقتصااادي التوازن تحقيق في تساااهم تنافسااية اعمال بيئة في التحويلية الصااناعات وأدخال االلمنيوم(

 فقط. النفط تصدير على يعتمد الجانب احادي أقتصاد عن

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17الـ )يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  ( من الخطة االستثماريةالمشراق لكبريت العامة الشركة وتشغيل تأهيلالمقترح )مشروع الموقف 

 -الصناعة والمعادن: ةلوزار

 (.جديد مشروع) مدرج غير 

 من الخطة االستثمارية لوزارة الصناعة السابق لمشاريع الشركة العامة لكبريت المشراق  الموقف

 -والمعادن:

  الخطة جرى تأهيل للشااااااركة بمشااااااروع )تاهيل الشااااااركة العامة لكبريت المشااااااراق( والممول من

بعد لكن تعثر تنفيذ هذا المشااروع بساابب االحداث التي جرت  االسااتثمارية لوزارة لصااناعة والمعادن 

 -حيث ان تفاصيل هذا المشروع هي : 2014عام 

 مليون دينار. 100000كلفة المشروع /  -

 (.% 31نسبة االنجاز المالي/ ) -

 (.% 40نسبة االنجاز المادي / )
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  المعادن وفي اعاله مرفوعة من الخطة االسااتثمارية لوزارة الصااناعة علما  ان المشااروع المشااار اليه

 الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.ومدرج ضمن مشروع تسديد 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

على النهوض عبر استثمار المعامل  الخاص القطاع وقدرة الشركة الذاتية لهذه  دعم  أالمكانيات (1

 -:9 المتخصصة ضمن هذه الشركة وهي

  تصفية الكبريت: مختص بأنتاج الكبريت المصفى.معمل 

 .معمل انتاج حامض الكبريتيك: مختص بأنتاج حامض الكبريتيك المركز 

 .معمل انتاج الشب: مختص بانتاج الشب النقي 

 .خط انتاج الكبريت الزراعي: مختص بانتاج الكبريت الزراعي 

 الكبريتيك )حامض االستيرادات حجم لغب حيث الشركة هذه لمنتجات المماثلة االستيرادات حجم تقليل (2

 مليون( 50) حوالي 2015 عام في مقطر( فقط ماء ، الكالسيوم كاربونات ، الصوديوم هيدروكسيد ،

  .4 دوالر

 بنشااط المتعلقة الصاناعات في تدخل والتي البلد في المتوفرة الخام االولية المواد واساتغالل االساتفادة (3

 هذه واحتياطيات الخامات هذه مناطق والمبينة( هيدروكساااااايد األلمنيومالكبريت، ) وهي الشااااااركة

 .10 أدناه الجدول في الخامات

 الخامات مناطق

 في الداخلة االولية

 الشركة عمل نشاط

 لقراءة مفتاح

 االحتياطي

 المتوقعة المثبتة االحتياطيات

محافظة  / 2 مشراق

  برقم نينوى المتمثلة

 على(  47) 

 الخريطة أدناه.

 

 

 

 

 

نسبة  Aأحتياطي صنف  -

 .%20-15الخطا  

نسبة  B أحتياطي صنف  -

 .%30-20الخطاْ 

نسبة  1Cأحتياطي صنف  -

 .%60-30الخطا  

نسبة  2C أحتياطي صنف  -

 .%90-60الخطاْ 

 

 

 

 

 

 .كبريتالمادة /  -

 زراعي. ، الكبريتيك حامض االستخدامات /  -

 

محافظة  / 3مشراق

  برقم المتمثلةنينوى 

 على(  48) 

 أدناه. الخريطة

 .كبريت/  المادة -

 صناعي./   االستخدامات -

 

 

/ محافظة  لزاكة حقل

  برقم المتمثلة نينوى

 .كبريت/  المادة -

 .صناعي/   االستخدامات -
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 على(  49) 

 ادناه. الخريطة

 

 

 

 

 

 

 

 لموأمة االستراتيجية:ا- 

-2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة )  (1

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.

 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة (2

 ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن من

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة وهو زيادة -الهدف االول 

 االجمالي. المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل وهو تخفيض  -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

 : للمنتجات مشجعه محلية تسويقية قاعده وأيجاد الوطني المنتج حماية  -الهدف الرابع 

 المحلية.
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 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت ( وضمن وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

الكبريت المصفى الذي يعتبر المادة االولية في صناعة كبريت ومن هذه الخامات هو خام ال

وغيره من المنتجات الصناعية، حيث أن حجم  السائل والصلب والشب والكبريت الزراعي

 ، الصوديوم هيدروكسيد ، الكبريتيك حامض) االستيرادات حجم بلغ حيثاالستيرادات 

 . 4دوالر مليون( 50) حوالي 2015 عام في فقط( مقطر ماء ، الكالسيوم كاربونات

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 دراسة جدوىتحديث  أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √    
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 نينوى. البان مصنع وتشغيل تأهيل -24

 وميسان. نينوى سكر مصنع وتشغيل تأهيل -25

IP(24) & IP(25) 

 أسم المشروع

Project Name 

 .نينوى البان مصنع وتشغيل تأهيل -

 وميسان. نينوى سكر مصنع وتشغيل تأهيل -

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 مصنع سكر نينوىمصنع البان نينوى ، نينوى / محافظة 

 محافظة ميسان / مصنع سكر ميسان.

 هدف المشروع

Pro 

ject Objective 

تقليل  فيواالمكانات المتوفرة فيها هذه المصااانع  سااتثمارال المصااانع المبينة في أعاله دراسااة تأهيل وتشااغيل 

االسااااتيراد لمنتجات هذه المصااااانع وتعزيز السااااوق بالكميات المطلوبة لهذه المنتجات بالكميات والموصاااافات 

 االقتصاااادي التوازن تحقيق في تسااااهم تنافساااية اعمال بيئة في التحويلية الصاااناعات أدخالبالتالي والمطلوبة 

 .فقط النفط تصدير على يعتمد الجانب احادي أقتصاد عن واالبتعاد

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الصناعة والمعادن: ةلوزار من الخطة االستثماريةين المقترح ينمشروعالموقف- 

 (.جديد مشروع) مدرج غير 

 للمشاريع المقترحة في اعاله :السابق  الموقف- 

 سااااكر نينوى وميسااااان هو تابع الى الشااااركة العامة  مصاااانعو ( الحدباء الموصاااال ) أن مصاااانع البان

العائدة لوزارة للمنتوجات الغذائية والتي تشااااااكلت هذه الشااااااركة بعد قرار دمج الشااااااراكات العامة 

الصااناعة والمعادن والممولة ذاتيا ، حيث انه سااابقا  كان مصاانع البان الحدباء تابع الى الشااركة العامة 

ر ومن مشاريع لمنتوجات االلبان ومصمنع سكر نينوى وميسان تابع الى الشركة العامة لصناعة السك

 -: التاهيل لهذه المصانع هي

  ميسان سكر معمل في(  االبيض)  المصفى السكر انتاج خط تاهيلمشروع. 

 .دينار مليون 9300/  المشروع كلفة -

 %(. 94/ )  المالي االنجاز نسبة -

 %(. 95/ ) المادي االنجاز نسبة -

  ميسان سكر معمل في  االبيض السكر انتاج خدمات تاهيلمشروع 

 مليون دينار. 18600كلفة المشروع /  -
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 %(. 11نسبة االنجاز المالي/ ) -  

 %(. 15نسبة االنجاز المادي / ) -

  الموصل في والخميرة السكر معامل من المصروفة الصناعية المياه معالجة وحدة تاهيلمشروع. 

 مليون دينار. 9716كلفة المشروع /  -

 %(. 89)نسبة االنجاز المالي /  -

 %(. 87االنجاز المادي / )نسبة  -

  االلبان لمنتوجات العامة الشركة تأهيلمشروع. 

 .دينار مليون 33000/  المشروع كلفة -

 %(. 98) / المالي االنجاز نسبة -

 %(. 100/ ) المادي االنجاز نسبة -

 (ميسان الموصل،) والكحول الخميرة معملي وتحوير الشركة ومزرعة مصانع تأهيل مشروع. 

 .دينار مليون 67000/  المشروع كلفة  -

 %(. 11/ ) المالي االنجاز نسبة - 

 %(. 25/ ) المادي االنجاز نسبة -

في اعاله مرفوعة من الخطة االسااتثمارية لوزارة الصااناعة والمعادن ومدرج  االمشااار اليهلما  ان المشاااريع ع

 والمعادن.ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

المشأت على النهوض عبر استثمار  الخاص القطاع وقدرة المصانع  الذاتية لهذه  دعم  أالمكانيات (1

 -:  11والتي هي  مصانعالمتخصصة ضمن هذه الوالخطوط االنتاجية 

  ( طن منتجات / سنة.5885المتاحة ) الطاقةمصنع البان الموصل 

  ( بيض من بنجر سكري وسكر االسكر لل يةنتاجاالطاقة المصنع السكر والخميرة في الموصل

 114000طن/ سنة( ، )الطاقة االنتاجية للسكر االبيض من السكر الخام  88400خام 

 طن /سنة(. 1515طن/سنة(، )الطاقة االنتاجية للخميرة الطرية 

   ومزرعة قصب السكر في ميسان )الطاقة االنتاجية للسكر االبيض من القصب مصنع

طن/سنة(، )الطاقة االنتاجية للسكر االبيض من السكر الخام  61020السكري والسكر الخام 

 طن/سنة(. 75000

 االلبان منتجاتاالسااتيرادات ) حجم بلغ حيثلمصااانع ا هذه لمنتجات المماثلة االسااتيرادات حجم تقليل (2

  .4دوالر مليون( 400) حوالي 2015 عام في ( فقطالغذائية االخرى الحليب ومنتجات

 لموأمة االستراتيجية:ا- 

  ( 2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة-

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.
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 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن من

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة وهو زيادة -الهدف االول 

 االجمالي. المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل وهو تخفيض  -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

 : للمنتجات مشجعه محلية تسويقية قاعده وأيجاد الوطني المنتج حماية  -الهدف الرابع 

 المحلية.

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت ( وضمن وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

√ 

 

 √ √ √ √   
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 IP(26) نينوى ادوية مصنع وتشغيل تاهيل -26

 أسم المشروع

Project Name 
 نينوى ادوية مصنع وتشغيل تاهيل

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 نينوى محافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

شغيل  سة تأهيل وت ليل االستيراد تق فيهذا المصنع واالمكانات المتوفرة فيه  ستثمارال  مصنع أدوية نينوىدرا

 الصااناعات الموصاافات المطلوبة وبالتالي أدخالبحسااب و للمنتجات الطبيةوتعزيز السااوق بالكميات المطلوبة 

 الجانب احادي أقتصااااد عن واالبتعاد االقتصاااادي التوازن تحقيق في تسااااهم تنافساااية اعمال بيئة في التحويلية

 فقط. النفط تصدير على يعتمد

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

  

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الصناعة والمعادن: ةلوزار من الخطة االستثماريةالمقترحين  ينمشروعالموقف- 

 (.جديد مشروع) مدرج غير 

 السابق للمشاريع المقترحة في اعاله : الموقف- 

  والتي  والمساااااتلزمات الطبيةأدوية نينوى هو تابع الى الشاااااركة العامة لصاااااناعة االدوية أن مصااااانع

، تشكلت هذه الشركة بعد قرار دمج الشراكات العامة العائدة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا  

حيث ان هذا المصاااااانع قبل هذا القرار كان عبارة عن شاااااركة عامة بأسااااام )الشاااااركة العامة لالدوية 

ضاااااامن الموازنة االسااااااتثمارية لوزارة والمسااااااتلزمات الطبية / نينوى( وجرت عليه عمليات تأهيل 

 -: الصناعة والمعادن ضمن مشروع )أدوية نينوى(

 .دينار مليون 35000/  المشروع كلفة -

 %(. 91/ )  المالي االنجاز نسبة -

 %(. 80/ ) المادي االنجاز نسبة -

من الخطة االسااتثمارية لوزارة الصااناعة والمعادن ومدرج  في اعاله مرفوعالمشااار اليه  لما  ان المشااروعع  

 ضمن مشروع تسديد الحسابات المنجزة والمحذوفة لوزارة الصناعة والمعادن.
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ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

عبر استثمار المشأت  به على النهوض الخاص القطاع وقدرة ع المصن  الذاتية لهذا دعم  أالمكانيات (1

في أنتاج المستحضرات الصيدالنية ومن ضمن نع مصوالخطوط االنتاجية المتخصصة ضمن هذه ال

االقسام االنتاجية لهذا المصنع )قسم الحبوب، قسم الشراب وقطرات الفم، قسم الخالصات والمعقمات، 

ات، قسم المضادات الحياتية،                          قسم المراهم والتحاميل، قسم قطرات العيون، قسم البخاخ

 . 9قسم االمبوالت( 

 بلغ حيثمن االدوية والمنتجات الصيدالنية نع لمصا هذه لمنتجات المماثلة االستيرادات حجم تقليل (2

  .4 دوالر مليون( 729,8) حوالي 2015 عام في (للمنتجات الصيدالنيةاالستيرادات ) حجم

 االستراتيجية:لموأمة ا- 

  ( 2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة-

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.

 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن من

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة وهو زيادة -الهدف االول 

 االجمالي. المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل وهو تخفيض  -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

 : للمنتجات مشجعه محلية تسويقية قاعده وأيجاد الوطني المنتج حماية  -الهدف الرابع 

 المحلية.

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت ( وضمن وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   70 

 

  
 المقترحالمطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع 

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

√ 

 

 √ √ √   √ 
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 IP(27) للبتروكيمياويات النبراس مشروع -27

 أسم المشروع

Project Name 
 للبتروكيمياويات النبراس مشروع

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

 (ITPدراسة أولية )

 القطاع

Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 .البصرةمحافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

( لمشاروع النبراس للبتروكيمياويات والتمهيد لبدء FEEDأكمال مرحلة الدراساات وصاوال  الى دراساة الـااااااا )

أساااليب االسااتثمار واسااتغالل كميات الغاز المصاااحب لعمليات اسااتخراج النفط في انتاج بأحد تنفيذ المشااروع 

( والتي تدخل في MEG( واحادي اثيلين كاليكول )LDPE ،HDPEالبولي اثيلين العالي والواطئ الكثافة )

 -هو :المشروع المقترح  نطاقد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان العدي
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أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لع17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )/2030ام. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الصناعة والمعادن: ةلوزار االستثماريةمن الخطة  المشروعموقف- 

 (.جديد مشروع) مدرج غير 

 ( ان المبالغ المطلوبة النجاز مرحلة الـPre-FEED & FEED من الدراسات ) هي للمشروع

في  68018( مليون دوالر حسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن ذي العدد /م/122بحوالي )

27/12/2017 . 

 المقترحللمشروع السابق  الموقف :- 

 ( تم المباشرة بدراسة الـاااااااInitial Technical Package وذلك بالشراكة مع شركة شل العالمية )

سااايحصااال هنالك تعثر في تغطية حصاااة لمشاااروع نبراس وبسااابب االزمة المالية التي يمر بها البلد 

للمباشاااااارة بتنفيذ الجانب العراقي أتجاه الدراسااااااات المطلوبة للوصااااااول الى الكلفة النهائية المطلوبة 

 مشروع نبراس.

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

( 2021والذي وصل لشركة نفط الجنوب حوالي )من الحقول الجنوبية منتج أستثمار كميات الغاز ال (1

( مقمق/يوم 170سيستثمر )حيث ان مجمع نبراس   3( مقمق/يوم 221مقمق/يوم وشركة نفط ميسان )

وهي البولي في انتاج مواد صناعية ذات قيمة أعلى  ( مقمق/يوم من غاز الميثان55من غاز االيثان و )

( ومنتجات ثانوية اخرى، حيث ان نطاق عمل المشروع MEA( واحادي اثيلين كاليكول )PEاثيلين )

 -يبين في ادناه:

 

التشجيع على قيام صناعات عبر تغطية الطلب المحلي لمنتجات هذا المجمع و تحقيق االكتفاء الذاتي (2

ثانوية اخرى مرتبطة بمنتجات هذا المجمع مما يشجع على الدخول باستثمارات جديدة متعلقة بصناعات 

 االثيلين بوليمرات من وخراطيم انابيبوتوجيه الفائض للتصدير حيث بلغ استيراد )متوسطة وصغيرة 

 .4( مليون دوالر245حوالي ) 2015( في عام /اللدائن من بناء أدوات ، خزانات ، أكياس ، حقائب ،
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 لموأمة االستراتيجية:ا- 

-2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة )  (1

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.

 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة (2

 من ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة وهو زيادة -الهدف االول 

 االجمالي. المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل وهو تخفيض  -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

  مشاااروع ن هذه المشااااريع هو وم المهمة االساااتراتيجية المشااااريع  دعم -:الهدف الخامس(

 النبراس البتروكيمياوي(.

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت ( وضمن وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعمار أعادة

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي 

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

√  

)أستكمال دراسة 

 الجدوى(

 

 

 

 

 

 الجهة رغبة حسب

 المستثمرة
√  √    
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 قار ذي في الصناعية المدينة وتشغيل تنفيذ أستكمال -28

 االنبار في الصناعية المدينة وتشغيل أنشاء -29

IP(28) & IP(29) 

 أسم المشروع

Project Name 

 قار ذي في الصناعية المدينة وتشغيل أستكمال

 االنبار في الصناعية المدينة وتشغيل أنشاء

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a feasibility 

study for the project? 

 

توجد دراسة جدوى 

 القطاع للمشروعين

Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 .االنبار في الصناعية المدينة وتشغيل أنشاءاالنبار / محافظة 

 قار ذي في الصناعية المدينة وتشغيل أستكمالمحافظة ذي قار / 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

لصااناعية في االنبار حيث يتضاامن المشااروع اسااتكمال وتشااغيل المدينة الصااناعية في ذي قار وانشاااء المدينة ا

تقساايم اراضااي المدن الصااناعية الى مناطق صااناعية ومساااحات خضااراء وطرق ومساااحات وفق أسااس علمية 

صحيحة وتصميم عمراني متطور ثم تقسيم المناطق الصناعية الى قطع ذات مساحات مناسبة لتلبية احتياجات 

جميع الخدمات الضرورية لهذه المدن الصناعية من كهرباء  االنشطة المختلفة كل حسب اختصاصه مع ايصال

وماء وشااابكة تصاااريف مياه االمطار ومعالجة المياه الصاااناعية الثقيلة اضاااافة الى المرافق الحكومية الخاصاااة 

وساايع وزيادة داخل كل مدينة وتوالترابط بين هذه الصااناعات  لتشااجيع قيام الصااناعات الصااغيرة والمتوسااطة 

 فرص العمل.

رتباط المشروع أ

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

  

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الصناعة والمعادن: ةلوزار الخطة االستثمارية من ين المقترحينالمشروعموقف- 

  مشروع انشاء المدينة الصناعية في االنبار / مرفوع من الخطة االستثمارية لوزرة الصناعة

 -والمعادن ولم تتم المباشرة به بسبب االزمة المالية التي يمر بها البلد:

 مليون دينار. 548000كلفة المشروع / 

 %(. 0 نسبة االنجاز المالي / )

 %(. 0نسبة االنجاز المادي / )

  اسااتكمال تنفيذ وتشااغيل المدينة الصااناعية في ذي قار / مشااروع مسااتمر ضاامن الخطة االسااتثمارية

 -لوزارة الصناعة والمعادن وعلى مرحلتين :

 )مشروع المجمعات الصناعية لموقعين )البصرة، ذي قار 

 مليون دينار. 80000الكلفة / 
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 %(. 95)  /نسبة االنجاز المالي  

 %(. 64.7نسبة االنجاز المادي / )

 .مشروع انشاء المجمعات الصناعية في العراق / المرحلة الثانية 

 %(. 4نسبة االنجاز المالي / )

 %(. 61.3نسبة االنجاز المادي / ) 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

 المحليين والعرب واالجانب. جذب المستثمرين (1

 تقليل البطالة وخلق فرص عمل متنوعة وبأعداد كبيرة. (2

 دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي .  (3

 سهولة معالجة المياه المتخلفة من الصناعة واستخدامها في سقي المزروعات .  (4

 .مياتقليل التلوث داخل المدن ضمن المحددات المسموح بها عال  (5

 .المحافظة على مصادر المياه  (6

 تقليل الضغط عن مصادر الطاقة الكهربائية في المدن. (7

 تطبيق القوانين والتشريعات الساندة للنشاط الصناعي بيسر . (8

 .سهولة جمع ونقل المخلفات الخطرة من المدن الصناعية (9

 بيئة صناعية تشجع على خلق وتنشيط الصناعات المترابطة.ايجاد  (10

 االستراتيجية:لموأمة ا- 

  ( 2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة-

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.

 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن من

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة وهو زيادة -الهدف االول 

 االجمالي. المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل وهو تخفيض  -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

  ها )مشااااااروع  المهمة االسااااااتراتيجية المشااااااااريع  دعم -:الهدف الخامس المجمعات ومن

 الصناعية(.

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت ( وضمن وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)
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 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل  

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

 المباني

 والخدمات

 

 

حسب رغبة الجهة 

 المستثمرة
√ √ √   √ 
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 (UNIDOالمدينة الصناعية في البصرة )حسب دراسة   -30

 UNIDO)المدينة الصناعية في النجف )حسب دراسة  -31

IP(30) & IP(31) 

 أسم المشروع

Project Name 

 . البصرة في الصناعية المدينة -

 . النجف في الصناعية المدينة -

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

توجد دراسة جدوى 

لمشروع المنطقة 

الصناعية في النجف 

ودراسة ما قبل الجدوى 

النشاء مدينة صناعية في 

معدة من قبل الـ  البصرة

(UNIDO) 

 القطاع

Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 ميناء الفاو. /البصرة محافظة 

 مركز المدينةكم عن  10البعد /  محافظة النجف

 هدف المشروع

Project 

Objective 

  سعة في المحافظة ستغالل المساحات في االراضي الوا صناعية في النجف وا تنفيذ مشروع المدينة ال

النشااااء مدينة صاااناعية ولبداية العمل بحزمة جديدة هادفة تساااهل عمل المساااتثمرين المحليين وجذب 

يث الشااااركات العالمية الى المنطقة وتحريك االقتصاااااد في محافظة النجف والمحافظات المجاورة، ح

( 6تتلخص باستثمار ) لهذه المدينة الصناعية UNIDOهنالك دراسة جدوى معدة من قبل منظمة الـااا 

 -: 12 عبر مرحلتين وكما مبين في ادناه 2مليون م

مراحل انشاء المنطقة 

 الصناعية في النجف

اجمالي مساحة كل 

 (2م ) مليون مرحلة

الخدمات والمساحات 

 مليون  الخضراء

 (2)م

صافي 

 المساحة

 (2مليون )م

اجمالي التكاليف 

 )مليون )$الرأسمالية 

 163.97 2.1 1.4 3.5 المرحلة االولى

 130.6 1.5 1.0 2.5 المرحلة الثانية

 294.57 3.6 2.4 6.0 المجموع 

 

  محافظة البصااارة من قبل  –أنشااااء منطقة صاااناعية في ميناء الفاو  لتنفيذ وجدوى الدراساااة اساااتكمال

الجهة الراغبة باالساااتثمار بهذه المنطقة وأساااتغالل الموارد المتاحة في تلك المنطقة من موقع المنطقة 

ت البشرية والصناعية في المحافظة علما  ان هنالك دراسة ما قبل الجدوى الصناعية والميناء واالمكانا

(Pre-Feed قد أعدت للمشروع من قبل منظمة الـااا )UNIDO  حيث ان حجم االستثمارات والتمويل

 .13االولي المطلوب للمشروع قد قدرته الدراسة كما مبين خالصته في الجدول أدناه 

 القيمة البند

 2مليون م 12 أجمالي المساحة

 $  55.42 2متوسط التكلفة لكل م

 $مليون   665.04 مجموع تكلفة التطوير
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 مليون $  8.7 اصول اخرى

 مليون $  1.26 المال العاملالنقد وراس 

 مليون $  675 المجموع
 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

  

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الصناعة والمعادن: ةلوزار من الخطة االستثماريةالمشروعين المقترحين موقف- 

 المشروعين جديدة ولم تتم المباشرة بهما.

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

 جذب المستثمرين المحليين والعرب واالجانب. (1

 .لق فرص عمل متنوعة وبأعداد كبيرةتقليل البطالة وخ (2

 دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي .  (3

 سهولة معالجة المياه المتخلفة من الصناعة واستخدامها في سقي المزروعات .  (4

 .تقليل التلوث داخل المدن ضمن المحددات المسموح بها عالميا  (5

 .المحافظة على مصادر المياه  (6

 تقليل الضغط عن مصادر الطاقة الكهربائية في المدن. (7

 تطبيق القوانين والتشريعات الساندة للنشاط الصناعي بيسر . (8

 .سهولة جمع ونقل المخلفات الخطرة من المدن الصناعية (9

 ايجاد بيئة صناعية تشجع على خلق وتنشيط الصناعات المترابطة. (11

ـ     االراضي الصناعية على  المتراكم قد توقعت الطلب  UNIDOباالضافة الى الدراسة المعدة من قبل منظمة ال

  -:13&  12عشر سنة قادمة في عدة سيناريوهات وهي كما مبين في االشكال ادناه  15لـ 

 :الطلب المتراكم على االراضي الصناعي للسيناريو الحالة االساسية- 
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 :الطلب المتراكم على االراضي الصناعي للسيناريو المتفائل- 

 

 :الطلب المتراكم على االراضي الصناعية للسيناريو المتشائم- 

 

 

 لموأمة االستراتيجية:ا- 

  2013للطاقة ) موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة-

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.
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 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 من ان حيث( 2022- 2018) لوطنيةا التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة وهو زيادة -الهدف االول 

 االجمالي. المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل وهو تخفيض  -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

  ها )مشااااااروع المجمعات  المهمة االسااااااتراتيجية المشااااااااريع  دعم -:الهدف الخامس ومن

 الصناعية(.

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت ( وضمن وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

 

 

 

√ 

)الدراسة لمدينة البصرة 

 الصناعية(

 

 

 

 

 

حسب رغبة الجهة 

لمدينة النجف  المستثمرة

 الصناعية

√  √   √ 
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 تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش -32

 

IP(32)  

 أسم المشروع

Project Name 
 تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 توجدنعم 

( 12) كلفة تنفيذ المشروع

 مليون دوالر

 القطاع

Sector 

 

 التحويلية الصناعات القطاع الصناعي/ 

  (النفط عدا) واالستخراجية

 موقع المشروع

Project 

Location 

 االسكندرية / موقع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات /بابلمحافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

( ساااااابان 7000الري بالرش المحوري والخطي للوصااااااول الى انتاج )تاهيل خط انتاج منظومات 

 سبان. 5( خطي 200سبان و ) 3( دونم 60( جهز محوري )2000موزعة على شكل )

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( 17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )/2030هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الصناعة والمعادن: ةلوزار الخطة االستثمارية المشروع المقترح منموقف- 

 مشروع جديد.

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع-  

 .أتباع اساليب الري الحديثة 

 ( من االستغالل بالسيح.40-30االستغالل االمثل للمياه حيث يصل الى %) 

 ( 10انبات جيد مع انخفاض في الهالكات الى.% ) 

  ( اضعاف الري بالسيح.5-4زيادة االنتاج لوحدة المساحات تصل من ) 

 .توفير فرص عمل 

  الزراعي.نشاط المشروع الصناعي وخدمته للقطاع 
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 لموأمة االستراتيجية:ا- 

  ( 2013موائمة طبيعة نشاط المشروع مع ما تضمنته رؤية األستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة-

)تحقيق أعلى مستوى من االيرادات الحكومية، التنوع االقتصادي، توفير فرص  بـ ( فيما يتعلق2030

 العمل(.

 لقطاع المقدم التقرير النهائي مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة 

 ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية الصناعات

 -: 3خالصة االهداف االتي  ضمن من

 : في النفطية غير واالستخراجية التحويلية الصناعات مساهمة وهو زيادة -الهدف االول 

 االجمالي. المحلي الناتج أجمالي

 وأيجاد العام القطاع لمشاريع االستثمارية الموازنة تمويل وهو تخفيض  -الثاني: الهدف 

 . أخرى تمويل مصادر

 :التنمية خطة ضمن محددة مشاريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -الهدف السادس 

 من تحديدها تم التي واالولويات المجاالت ( وضمن وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 وباالعتماد محلي بمنتج أحاللها يمكن التي والصناعات االستيرادية الثغرات تحليل خالل

 . الكفاءه وبنفس  محلية وخامات مواد على

 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

 

حسب رغبة الجهة 

  المستثمرة
√ √ √ √   
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 . البصرة في الكبير الفاو ميناء وتشغيل انشاء أستكمال -33
IP(33)  

 أسم المشروع

Project Name 

 في الكبير الفاو ميناء وتشغيل انشاء أستكمال

 . البصرة

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 نعم 

)دراسة المشروع معدة من قبل 

مجموعة شركات ايطالية 

IECAF) 

 القطاع

Sector 

 

 واالتصاالت النقل قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 محافظة البصرة / شبة جزيرة الفاو                                                             

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  ( مليون يورو.5374) -هي :(  البصرة في الكبير الفاو ميناء )انشاء كلفة المرحلة االولى الكلية لمشروع 

 االستثمارية الخطة من المقترح المشروع موقف:- 

 مدرج جزء من المشروع والذي هو )الكاسر الغربي (.

 يورو.( مليون 511كلفة الكاسر الغربي / ) -

 %(. 25نسبة االنجاز المالي / ) -

 %(. 73نسبة النجاز المادي / ) -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

 المشروع وصف :- 

( حاوية سنويا  25حيث تبلغ الطاقة االستيعابية للميناء هي تقريبا  ) 2( كم54ان المخطط العام للمشروع )

( مليون طن سنويا  واالرصفة  50( طن وبالنسبة للبضاعة الفل تبلغ سعة الميناء )  20حمل الحاوية ) 

 البصرة جنوب في الواقع الفاو ميناء انشاء استكمال

 الموانئ اكبر من واحد سيعتبر والذي البيشة رأس في

 يكون ان المتوقع ومن العربي الخليج على المطلة

 الموقع حيث من العالم في( 12) رقم الميناء تسلسل

 استقبال على قادر العالم في موانئ عشر اكبر ومن

 تستطيع ال التي الحاويات وسفن العمالقة البواخر

 انشاء وان استقبالها الحالية العراقية الموانئ الموانئ

 البحري النقل خارطة تغيير على سيعمل الميناء هذا

 اسيا شرق جنوب من البضائع نقل سيغير النه العالمية

( الترانزيت) العراق عبر اوربا الى( اليابان الصين)

 معدة المشروع جدوى درسة أن علما   وبالعكس،

 .ايطالية شركة قبل من ومكتملة
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  Necessity and 

Priority of 

The Project 

رصيف للبشاعة الفل،  16رصيف للحاويات،  46( كم منها) 25( رصيف بطول )90المتوقع انجازها )

ارصفة نفطية( وان المبالغ المالية المطلوبة لتشغيل المرحلة  6رصيف دحرجة،  2عة، رصيف متنو 20

 -:14االول من الميناء هي موزعة كما مبين في الجدول التالي 

  

  المبالغ )مليون يورو( الفقرات

 511 الكاسر الغربي

 1881 حفر حوض الميناء وانشاء االرصفة

 978 االبنية والمحطات

 464 حفر القناة

 630 القاعدة البحرية

 700 صفوان مع النفق –طريق فاو 

 50 عقود محلية

 160 االستشاري

 5374 المجموع

 

 :ضرورة المشروع- 

 سيا )الصين ، اليابان( الى اوربا عبر العراق )الترانزيت( وبالعكس.نقل البضائع من جنوب شرق ا (1

 عمل فرص وتخلق دائمة اقتصادية جدوى ذات اقتصادية حركة ستخلق بدورها التي الجافة القناة تفعيل (2

 .االقتصادية العراق مكانة وتعزز متواصل بشكل

تخلصي البلد من همومه الجيوستراتيجية ومنحه اطالله جديدة على الخليج العربي ومنها الى الموانئ  (3

 العالمية.

بواخر التي يزيد غاطسها يساهم في تخلص البلد من عقدة ضحالة الغاطس المائي الذي يعيق دخول ال (4

 كم فضال على االنتهاء من مشاكل خط التالوك. 11على 

 -االستفادة واستثمار العقود التي نفذت وانجزت على المشروع وهي: (5

 ( عقد الخدمات االستشارية الهندسية مع مجموعة شركات ايطاليةIECAF  والذي كلفته تقريبا )

 ( يورو.77.934650)

 عقد تنفيذ السدة الترا( بية والطريق الخدميR5(  بكلفة تقريبا )مليون دينار عراقي.5017 ) 

 ( يورو.204.166506(م  و رصيف للخدمات بكلفة )18205عقد كاسر االمواج الشرقي بطول ) 

 (.%73( والمادي )%25استثمار عقد كاسر االمواج الغربي الذي هو قيد االنجاز ونسبة انجازه المالي) (6

  ( :2022 – 2018)خطة التنمية الوطنية- 

 النقل  لقطاع المقدم النهائي التقرير مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة

االتي  من ضمن اهداف نشاط الموانئان  حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في واالتصاالت

3 :- 
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 بأنشاء ميناء الفاو الكبير. عاألسرا: الثالث الهدف 

 المرفئية الخدمات وتشغيل تنفيذ في القطاع الخاص مشاركة زتعزي : الرابع الهدف. 

 جديدة،  مشاريع وتنفيذ االستثمارية الخطة في المدرجة المشاريع تنفيذ أكمال : السادس الهدف

 -ومن وسائل تحقيق هذا الهدف:

  .أعتماد اسلوب الشراكة مع القطاع الخاص 

 والمنح القروض االستثمارات و تسهيالت توسيع . 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

 

تحديث الدراسة حسب رغبة الجهة 

 المستثمرة
√  √ √ √ √ 
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 (طريبيل – بغداد) -1- رقم السريع المرور الطريق وصيانة وتشغيل تأهيل -34

 الشراكة بصيغة

IP(34)  

 أسم المشروع

Project Name 

 السريع المرور الطريق وصيانة وتشغيل تأهيل

 طريبيل( بصيغة الشراكة –)بغداد  -1- رقم

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 نعم

دراسة معدة من قبل هيئة المنافذ )

 الحدودية(

 القطاع

Sector 

 

 النقل واالتصاالت

 موقع المشروع

Project 

Location 

 االنبار

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 وإصالح متواصل نحو على وصيانته عليه المقامة والجسور( 1) رقم السريع المرور طريق  تأهيل إعادة

 للمركبات صيانة وورش للعجالت وقوف وساحات استراحة محطات وإقامة وإنارته فيه الحاصلة التخسفات

 الحيوانات عبور عدم لضمان الطريق جانبي على العازل السياج إقامة عن فضال   وقود، ومحطات عليه المارة

 التحتية البنى تطويروتأمين أمن الطريق و  بالحوادث، ويتسبب فيه السير نظام مع يتعارض بشكل والعربات

 المارين الشاحنات وسواق والمسافرين فيه للعاملين أفضل خدمة تقديم يسهل بما طريبيل في الحدودي للمنفذ

وذلك من خالل استثمار هذا الطريق الدولي بأسلوب  المنفذ عبر المركبات حركة في انسيابية ويوفر عبره

 الشراكة مع القطاع الخاص.

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

  2030( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17ضمن الـ )يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 :موقف المشروع المقترح من الخطة االستثمارية- 

 مشروع جيد غير مدرج

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

 العالم. ودول العراق بين االستثمار قطاع تنشيط و التجاري التبادل تنشيط (1

 األردن مع الرابط الدولي الطريقهذا  عبر والمسافرين للبضائع البري النقل قطاع تفعيل إعادة  (2

 .وسوريا

 المحررة المناطق اعمار إعادة في والخاص العام القطاع بين الشراكة وتنشيط االستثمار أبواب فتح  (3

 الدولة كاهل عن العبء يخفف بما العراق في االقتصادي النشاط لتحفيز المطلوبة التحتية البنى وتأهيل

 .جديدة عمل فرص توفير ويضمن

عرض المشروع بأسلوب الشراكة لمواجهة التحدي المتمثل بقلة التخصيصات المالية الالزم توفيرها  (4

 به.العادة تأهيل هذا الطريق والجسور والمجسرات المرتبطة 
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 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 لقطاع النقل  المقدم النهائي التقرير مسااااااودة اهداف تضاااااامنته ما مع المشااااااروع نشاااااااط طبيعة موائمة

 -: 3وهي ( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة فيواالتصاالت 

وساااائل تحقيق هذا شااابكة الطرق البرية بكافة تفاصااايلها وتفرعاتها، ومن  اساااتكمال  -الهدف االول : (1

 -الهدف االتي:

 .تنويع مصادر التمويل من خالل الشراكات مع القطاع الخاص المحلي واالجنبي 

استكمال اعمال الصيانة لكامل شبكة الطرق البرية، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف  -:الثاني الهدف (2

 -االتي:

 التمويل والتفكير بخطط بديلة  توفير المبالغ المالية الالزمة للتنفيذ واخذ النظر بتعدد مصادر

 بعيدا  عن التمويل الحكومي.

  تنفيذ نظام جباية من المستخدمين للطرق والجسور الرئيسية في المحافظات والمدن واالستفادة

 منها في اعمال الصيانة لشبكة الطرق والجسور.

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 
رغبة الجهة حسب 

 ستثمرةالم
√ √ √ √ √ √ 
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 الدولي السحاجي مطار انشاءأستكمال الدراسات و -35
IP(35)  

 أسم المشروع

Project Name 
 الدولي السحاجي مطاروانشاء أستكمال الدراسات 

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

نعم معدة من قبل شركة 

 القطاع (ADPI) فرنسية

Sector 

 

 واالتصاالت النقل قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 الموصل غرب كم 35/  نينوىمحافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

سته وتنفيذه من قبل الجهة الراغبة باالستثمار بهذا المجال  ستكمال درا سحاجي الدولي من خالل أ تنفيذ مطار ال

في اعادة الحياة االقتصادية والتجارية وتنقالت المسافرين ومساهمة المطار في خطة اعادة  من اجل المساهمة

 المجال حيث من متميزالموقع المزمع أنشااااااء المطار والذي يعتبر  اعمار المحافظة، باالضاااااافة الى اساااااتثمار

 ونقطة ربط بين شمال البلد بباقي المحافظات وكذلك بسوريا وتركيا. ومساراته الجوي

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  لمحافظة نينوى: الخطة االستثمارية المشروع المقترح منموقف- 

  قد ادرج مشروع للدراسات لمطار السحاجي تحت مسمى  )اعداد الدراسات والتصاميم والمسوحات

( ADPIمع شركة فرنسية ) 2013وفحوصات التربة لمطار الموصل الدولي الجديد( بالتعاقد عام /

 -وأن معلومات المشروع ضمن الخطة االستثمارية هي :

 مليون دينار. 4000المشروع / كلفة  -

 %(. 0نسبة انجاز مالي/ ) -

 %(. 50نسبة انجاز مادي / ) -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

 أنظمة بنصب والخاصة المدني للطيران الدولية االمن منظمة متطلباتبناء مطار جديد يلبي  (1

 .2018 عام في ألزامية ستكون والتي الطيران بأتصاالت خاصة

 للعراق المتميز الجغرافي والداخلي واستثمار الموقع الخارجي الجوي النقل على المتزايد الطلب (2

 . والغرب الشرق بين وصل حلقة يمثل والذي
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فظة كون في مشاريع اخرى تدخل ضمن خطة اعادة اعمار المحااستثمار موقع مطار الموصل القديم  (3  

 وقربه من مناطق سكنية. 2014هذا المطار قد دمر بالكامل نتيجة االحداث بعد عام/ان 

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية ):- 

 النقل  لقطاع المقدم النهائي التقرير مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة

الرؤية العامة  لنشاط النقل الجوي هي  ان حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في واالتصاالت

 من العالم من نقطة أبعد الى الوصول عن فضال    المنافسة على وقادر  ومستدام أمن مريح مدني طيران

ضمن االهداف  من وان االرضية الخدمات افضل تقدم مع الدولية للمعايير طبقا   االخضر الطائر خالل

  -:3لتحقيق هذه الرؤية هي االتي

 وان من وسائل تحقيق هذا .، الجوي النقل مجال في الوطني الناقل دور تعزيز  -: االول الهدف

 الهدف هي االتي :

 .السياحي الجذب ومناطق العالي الطلب ذات المناطق في جديدة مطارات أنشاء •

 وأن من وسائل تحقق هذا الهدف الجوي النقل مجال في الخاص القطاع دور دعم  -:الثاني الهدف ،

 هي :

 .الشراكة اسلوب اعتماد و الخاص القطاع الى التوسعات او الجديدة المطارات أحالة أمكانية دراسة •

 ومن  جديدة مشاريع وتنفيذ االستثمارية الخطة في المدرجة المشاريع تنفيذ أكمال -: الثالث الهدف

 وسائل تحقيق هذا الهدف هي :

 . الخاص القطاع مع الشراكة أسلوب عتمادأ •

 

 

 من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح المطلوب

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

 

 

 

 

 حسب رغبة الجهة المستثمرة 

 
√ √   √ √ 
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 النخيب – رمادي البري الحج طريق تنفيذ استكمال -36
IP(36)  

 أسم المشروع

Project Name 

 – رمادي البري الحج طريق تنفيذ استكمال

 النخيب

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 تقرير فني

 القطاع

Sector 

 

 واالتصاالت النقل قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 متعدد 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 المملكة مع الحدودي عرعر منفذ الى النخيب بناحية الرمادي مدينة ربطاسااااااتكمال تنفيذ طريق الحج البري ل

 الحدودي عرعر ومنفذ الرمادي مدينة بين المساااااافة تقليل الى تنفيذه اكتمال عند يعمل حيث الساااااعودية العربية

 العربية والمملكة العراق بين التجاري والتبادل الحركة تحساااااين في يساااااهم مما كم( 175) الى كم( 300) من

 . السعودية

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الخطة االستثمارية المشروع المقترح منموقف:- 

 الخطة االستثمارية.مستمر ومدرج ضمن مشروع  -

 مليار دينار عراقي. 80الكلفة الكلية /  -

 %( 62,5)نسبة التنفيذ المالي /  -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :وصف المشروع- 

 لكل م4 بواقع م13 يبلغ كلي وبعرض ممر لكل واحد ومسلك بممرين رئيسي طريق عن عبارة المشروع

 من المشروع اعمال وتتكون النخيب بناحية الرمادي مدينة ويربط كم 175 المشروع طول ويبلغ ممر

 قناطر مع المعدة التصاميم بموجب المرتفعة للمناطق والقطع المنخفضة للمناطق الترابية التعلية اعمال

 الوديان على خرسانية جسور انشاء مع الصغيرة للوديان االمطار مياه تصريف لغرض وصندوقية انبوبية

 بسمك قيري اساس طبقة مع سم 15 الواحدة الطبقة سمك يبلغ الخابط الحصى من طبقات ثالث مع الكبيرة

 كل من م 2.5 وعرض سم 10 بسمك الخابط الحصى من اكتاف مع سم 8 بسمك رابطة طبقة مع سم 10

 -أدناه: الخارطة فيالطريق  مبين كماو جهة



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   91 

 

  

 

 :ضرورة المشروع- 

 .كم( 175) الى كم( 300) من الحدودي عرعر ومنفذ الرمادي مدينة بين المسافة تقليل (1

 . السعودية العربية والمملكة العراق بين التجاري والتبادل الحركة تحسين (2

استثمار الفقرات المنجزة من المشروع الستكمال الطريق حيث وصلت نسب انجاز مقاطع الطريق  (3

 -حسب اخر كشف كما مبين في ادناه:

 %(. 55االنجاز ) نسبة كم 90 االول المقطع -

 %(. 70)  االنجاز نسبة كم 28.5 الثاني المقطع -

 %(. 100)   االنجاز نسبة كم 28.5 الثالث لمقطعا -

 %(. 70)  االنجاز نسبة كم 29.5 الرابع المقطع  -

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 النقل  لقطاع المقدم النهائي التقرير مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة

 الطرق والجسوران الرؤية العامة  لنشاط  حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في واالتصاالت

 -: 3االهداف االتية  هو تحقيق

 ومن وسائل تحقيق هذا وتفرعاتها تفاصيلها بكافة البرية الطرق شبكة استكمال:  االول الهدف ،

 -الهدف :

 .تنويع مصادر التمويل من خالل الشراكات مع القطاع الخاص المحلي واالجنبي 

طريق الحج 

 –البري  رمادي 

 النخيب
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 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 
تحديث دراسة الجدوى حسب رغبة 

 الجهة المستثمرة
√ √   √  
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 .كم 217 بطول جميمة – سماوة طريق تأهيل مشروع -37
IP(37)  

 أسم المشروع

Project Name 

 بطول جميمة – سماوة طريق تأهيل مشروع

 .كم 217

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال

 القطاع

Sector 

 

 واالتصاالت النقل قطاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 محافظة المثنى 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 خالل من الساعودية العربية المملكة مع /الحدودي جميمة بمنفذ الساماوة مدينة يربط الذي الحالي الطريق تأهيل

 ممر أنشاء كذلك تتضمن متكاملة أستثمارية كفرصة المشروع طرح أو منحة طريق عن خارجي تمويل توفير

 .الحالي الطريق تأهيل مع للطريق ثاني

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  الخطة االستثمارية المشروع المقترح منموقف:- 

 مشروع جديد غير مدرج. -

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 المشروع وصف :- 

 العراقية الحدود /جميمة بمنفذ السماوة مدينة في المملحة منطقة يربط رئيسي طريق من المشروع يتكون 

تأهيل وكذلك انشاء ممر ثاني  اعمال الى وبحاجة واحد بممر قديم طريق وهو كم( 217) بطول السعودية

 -بالخارطة أدناه : والموضح  للطريق

 

 

 :ضرورة المشروع- 

  . السعودية العربية والمملكة العراق بين التجاري والتبادل الحركة تحسين      

مشروع تأهيل 

 –طريق سماوة 

 217جميمة بطول 

 .كم
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 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 النقل  لقطاع المقدم النهائي التقرير مسودة اهداف أحدى تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة

 الطرق والجسوران الرؤية العامة  لنشاط  حيث( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في واالتصاالت

 -: 3االهداف االتية  هو تحقيق

 ومن وسائل تحقيق هذا وتفرعاتها تفاصيلها بكافة البرية الطرق شبكة استكمال:  االول الهدف ،

 -الهدف :

 .تنويع مصادر التمويل من خالل الشراكات مع القطاع الخاص المحلي واالجنبي 

 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √    √  
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 Cargo Villageتوسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن  -38
IP(38)  

 أسم المشروع

Project Name 

توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية 

 Cargo Villageالشحن 

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 نعم

 
 القطاع

Sector 

 

 النقل واالتصاالت

 موقع المشروع
Project 

Location 

 بغداد / مطار بغداد الدولي 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

أنشاء مخازن كبيرة أضافية بصفة قرية الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي لتلبي الحاجة المتزايدة ألعمال 

والمتطورة ألعمال الشحن الجوي أسوة بشركات  الشحن الصادر والشحن الوارد وأدخال التقنيات الحديثة

الطيران العالمية وتحقيق أعلى مستويات األيراد المطلوبة وبأقل التكاليف وهذا ما يؤدي الى ضرورة زيادة 

 مساحة الشحن الجوي الوارد والصادر.

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 2030( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17عم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )يد. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 :موقف المشروع المقترح من الخطة االستثمارية- 

 مشروع مدرج ضمن الخطة االستثمارية لوزارة النقل 

 ( مليون دينار.71124) -:كلفة المشروع 

 %(. 10) -نسبة االنجاز المالي:

 %(. 9) -نسبة االنجاز المادي:

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :وصف المشروع- 

القيام بتوسيع دائرة الشحن الجوي الحالية في مطار بغداد بأنشاء خازن حديثة ومتطورة وذات امكانية 

استيعابية عالية للمواد وتقنيات حديثة أللية الخزن والتداول والمحافظة على سالمة المواد الواردة والصادرة 

من مطار بغداد الدولي مع أمكانية استخدام الغرف والمخازن المبردة والمجمدة وأمكان حفظ المواد الخطرة 

ضمن المواصفات العالمية المعتمدة لدى ( و2م 50000علما  ان المساحة المقترحة للتوسيع هي اكثر من )

 شركات الطيران ألستقبال وترحيل الشحن.
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 :ضرورة المشروع- 

 اطالنش هذا وتشغيل الدارة( المختص) الخاص القطاع مع والشراكة المشترك التشغيل نظام تفعيل. 

  المطارات تأهيل مشاريع تنفيذ في التلكؤمواجهة. 

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية) :- 

 خطة في  لقطاع النقل واالتصاالت النهائي التقرير مسودة اهداف تضمنته ما مع المشروع نشاط طبيعة موائمة

 -: 3وخالصتها كاالتي ( 2022- 2018) الوطنية التنمية

 ومن وسائل تحقيق هذا الهدف:الجوي النقل مجال في الوطني الناقل دور تعزيز:  االول الهدف ،- 

 .الحالية المطارات تأهيل -

 ومن وسائل تحقيق هذا الهدف:الجوي النقل مجال في الخاص القطاع دور دعم:  الثاني الهدف ،- 

 .الشراكة اسلوب اعتماد و الخاص القطاع الى التوسعات او الجديدة المطارات أحالة أمكانية دراسة -

 .استثمارية أسس على المطارات في الخدمية المرافق تشغيل أعمال في الخاص القطاع أشراك -

 من و، جديدة مشااااريع وتنفيذ االساااتثمارية الخطة في المدرجة المشااااريع تنفيذ أكمال : الثالث الهدف

 -: الهدف هذا  تحقيق سائل

 . الخاص القطاع مع الشراكة أسلوب أعتماد -

 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 الجهة رغبة حسب

 المستثمرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

   √ √ 
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 أنشاء سايلوات جديدة -39
IP(39)  

 أسم المشروع

Project Name 

 أنشاء سايلوات جديدة
هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 نعم

 
 القطاع

Sector 

 

 التجارة

 موقع المشروع
Project 

Location 

 الديوانية، ميسان، الكوت 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

زيادة الطاقات الخزنية لمحصول الحنطة عبر انشاء ثالث سايلوات جديدة في ثالث محافظات وهي الديوانية 

وميسان والكوت )أو انشاء أحد هذه السايلوات حسب رغبة الجهة المستثمرة علما انه توجد دراسة جدوى النشاء 

 سايلو في كل محافظة( .كل 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 :موقف المشروع المقترح من الخطة االستثمارية- 

 مشروع جديد غير مدرج

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :وصف المشروع- 

 -:15أنشاء ثالث سايلوات لزيادة الطاقة الخزينة في البلد لمحصول الحنطة وكما مبينة في ادناه 

 الطاقة  المحافظة )نوع السايلو(

 )الف طن(

الكلفة التخمينية 

 )مليون دينار(

 هل  تتوفر دراسة جدوى

 نعم 26574 60 ميسان )سايلو معدني(

 نعم 29520 60 الديوانية )سايلو معدني(

 نعم 74897 100 الكوت )سايلو كونكريتي(

  130991 المجموع
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 :ضرورة المشروع- 

 كميات مع مقارنة االستراتيجية للمحاصيل الخزنية الطاقات في الفجوة واتساع المتزايد العجز سد 

 محافظات في والمخازن السايلوات عدد) ان حيث االستراتيجي الخزين بمتطلبات االيفاء وعدم االنتاج

 لها الخزنية الطاقات مجموع بلغ( والشلب الحنطة) الحبوب لخزن سايلو( 32) بواقع( 87) العراق

 ستراتيجي خزين توفير في العجز بلغ حيث سايلو( 15) هي المتوقفة السايلوات عدد طن( 1684000)

 .3( %48 ليصبح التسويق موسم خالل 2017 عام في ارتفع %33 نسبته ما اشهر 6 لمدة

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 في االخزن لقطاع المقدم النهائي التقرير مسااودة اهداف تضاامنته ما مع المشااروع نشاااط طبيعة موائمة 

 -: 3 وهي( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة

 القديمة الخزنية الطاقات تاهيل أعادة  -: االول الهدف. 

 اضافية خزن منظومات تأسيس  -: الثاني الهدف. 

 -ادناه: الجدول في مبينة اعاله لالهداف االداء قياس مؤشرات

مؤشر  الهدف أو الوسيلة

 القياس

القيمة االولية 

 )طن(

القيمة النخهائية  

 )طن(

 3588880 3173880 طن أعادة تاهيل الطاقة الخزنية الراهنة

 5000000 3173880 طن تأسيس منظومة خزن متكاملة 

 500000 صفر طن تشجيع االستثمار الخاص وتوفير المناخ االستثماري
 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

 

 

 

 

 الجهة رغبة حسب

 المستثمرة

 

 

 

 

√ 

 

 

   
 

√ 

 

√ 
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 .في المحافظات المتضررة سكنية وحدات أنشاء مشروع -40
IP(40)  

 أسم المشروع

Project Name 

في المحافظات  سكنية وحدات أنشاء مشروع

 المتضررة

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 نعم 

)الجامعة التكنولوجية/ مكتب 

 /االستشارات العلمية والهندسية

 الدراسة فقط لمدينة الرمادي (

 القطاع

Sector 

 

 السكن/  والخدمات المباني طاع

 موقع المشروع

Project 

Location 

 االنبار، نينوى، صالح الدين، ديالى، بغداد

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  االستثمارية:موقف المشروع من الخطة- 

 مشروع جديد غير مدرج.

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

مدن للمحافظات المتضررة نتيجة العمليات االرهابية بأسلوب حضري ومستدام حيث ان  انشاء (1

 -المحافظات المستهدفة من هذا المشروع هي:

 

 

سكني جديد حيث أنشاء مجمع 

يساهم المشروع في اعادة توطين 

العائدين للمحافظات المتضررة 

نتيجة العمليات االرهابية 

واسثتمار الدراسة المعدة بشكل 

كامل لمحافظة االنبار بعدد 

( وحدة وتعميم االستفادة 2016)

من الدراسة المعدة لباقي 

 .المحافظات
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المحافظة المستهدفة 

 نشاط المشروع من

 الكلفة التخمينية الدراسة معدة أم كال عدد الوحدات السكنية

 )مليون دوالر(

  128.065320 نعم  16 وحدة 2016 االنبار

دراسة الجدوى المعدة لمدينة 

 13 الرمادي

  256.13064 كال  وحدة 4032 نينوى

اذا ما تم االستناد بالدراسة 

 المعدة لمدينة الرمادي

  128.065320 كال وحدة 2016 صالح الدين

اذا ما تم االستناد الى الدراسة 

 المعدة لمدينة الرمادي

 128.065320 كال وحدة 2016 ديالى

 الى االستناد تم ما اذا

 لمدينة المعدة الدراسة

 الرمادي

  256.13064 كال وحدة 4032 بغداد

 بالدراسة االستناد تم ما اذا

 الرمادي لمدينة المعدة

 896.5 المجموع

 

الى المحافظات المحررة نتيجة العمليات االرهابية  التنموية نواحيها بكل الحياة اعادة فيالمساااااااهمة  (2

سااد جزء من الحاجة السااكانية الى المباني وتطوير المنطقة الحضاارية من خالل انشاااء باالضاافة الى 

تعمل لخدمة أهالي تلك مجمعات سااااااكنية عامودية مخدومة بابنية عامة مكونة محلة سااااااكنية متكاملة 

المحافظات وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتنشاااااايط الصااااااناعات االخرى التي تساااااااعد في 

تحساااين العامل االقتصاااادي وتحساااين البيئة من خالل تطوير االرض بالتشاااييد والفضااااءات المفتوحة 

دخل االسااار في تلك  والتشاااجير واعتماد البناء الجاهز والعزل الحراري للحفاظ على الطاقة وتحساااين

ين الحالة المعاشااااااية المتمثلة بالعامل سااااااالمحافظات بتوفير فرصااااااة االنتقال من االيجار للتمليك وتح

 االجتماعي لمفهوم االستدامة.

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 المباني لقطاع  المقدم النهائي التقرير مسااااودة اهداف تضاااامنته ما مع المشااااروع نشاااااط طبيعة موائمة

 وهي( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة في والخدمات

 -: 3  االهداف (1

 :ثاني ثة 100تأمين ) -الهدف ال يات الحدي قا  للطرق والتقن فذ وف ية على ان تن ( الف وحدة سااااااكن

المستخدمة في انشاء الوحدات السكنية من اجل المساهمة في سد العجز السكني المتحقق في جميع 

وبضاااااامنها المحافظات التي تعرضااااااات للدمار جراء العمليات االرهابية والعمليات المحافظات 

 .العسكرية
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 :( ألف وحدة ساااكنية مناسااابة لمتطلبات تامين عودة العوائل النازحة 100انشااااء ) -الهدف الثالث

م جراء العلميات االرهابية والعمليات العسكرية والعشوائيات والمتجاوزين وفقا  لوثيقة االطار العا

للخطة الوطنية العادة االعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العلميات االرهابية والحربية 

 .2017لعام 

 :مارات القطاع الخاص الالزمة %50توفير ) -الهدف الرابع ( من التمويل العقاري من اسااااااتث

ق تقنية نمذجة لتغطية العجز السكني بناءا  على دراسات جدوى اقتصادية معززة بتصاميم معدة وف

 (.BIMمعلومات المباني )

، دون االخذ  2016( مليون وحدة سااكنية في نهاية عام/2.5المساااهمة في سااد العجز السااكني البالغ ) (2

( ألف نسمة والتي سينجم عنها 900 – 850بنظر االعتبار الزيادة السكانية السنوية والتي تقدر بنحو )

 زياد الطلب المتواصل على االسكان.

المسااااااهمة في حل مشاااااكلة العشاااااوائيات على اطراف المدن وداخلها حيث تشاااااير البيانات بأن عدد  (3

التجمعات العشااااااوائية في محافظات العراق عدا اقليم كردسااااااتان والمحافظات التي تعرضاااااات الى 

( مسااكن في 521947( تجمع وعدد المساااكن العشااوائية )3687العمليات العسااكرية واالرهاب بلغ )

 .2017( نسمة لعام / 3292606د سكان العشوائيات بحوالي )حين بلغ عد

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهة رغبة حسب الدراسة تحديث

 المستثمرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ √    √ 
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 نينوى محافظة في القائمة السايلوات تأهيل -41
IP(41)  

 أسم المشروع

Project Name 
 نينوى محافظة في القائمة السايلوات تأهيل

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

ال توجد دراسة جدوى وانما 

يوجد تقرير فني حول تقييم 

 كلفةالاالضرار للسايلوات و

 عادة تأهيلهاال التخمينية

 القطاع

Sector 

 

 النقل واالتصاالت

 موقع المشروع

Project 

Location 

 نينوى )البعاج ، سنجار، الوائلية، الموصل، تلعفر(محافظة 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

( سايلوات موزعة في كل من قضاء )البعاج، 5تأهيل واعادة تشغيل السايلوات القائمة في محافظة نينوى عددها )

ومنتجات  لمحاصيل الحبوب )الحنطة والشلب(سنجار،الوائلية، الموصل، تلعفر( وبالتالي زيادة الطاقات الخزنية 

 في عموم البلد.المطاحن 

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 لمستدامة ا

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 :موقف المشروع من الخطة االستثمارية- 

 مشروع جديد غير مدرج.

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :( سايلوات في محافظة نينوى موزعة حسب االتي:5اعادة تأهيل وتشغيل ) -وصف المشروع- 

موقع السايلو في محافظة 

 نينوى

الكلفة التخمينية لالعادة اعمار  الطاقة )الف طن(

 السايلوات )مليون دينار عراقي(

 48000 80 البعاج الكنوكريتيسايلو 

 24000 40 سايلو سنجار الكونكريتي

 172800 288 سايلو الوائلية

 5760 24 سايلو الموصل

 18000 75 سايلو تلعفر

 268560 المجموع
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 :ضرورة المشروع- 

واتساع الفجوة في الطاقات الخزنية للمحاصيل االستراتيجية مقارنة مع كميات  دالمتزاي سد العجز

االنتاج وعدم االيفاء بمتطلبات الخزين االستراتيجي حيث ان )عدد السايلوات والمخازن في محافظات 

( سايلو لخزن الحبوب )الحنطة والشلب( بلغ مجموع الطاقات الخزنية لها 32( بواقع )87العراق )

( سايلو حيث بلغ العجز في توفير خزين ستراتيجي 15( طن عدد السايلوات المتوقفة هي )1684000)

 .3( %48خالل موسم التسويق ليصبح  2017ارتفع في عام  %33اشهر ما نسبته  6لمدة 

 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 في الخزنلقطاع ا المقدم النهائي التقرير مسااودة اهداف تضاامنته ما مع المشااروع نشاااط طبيعة موائمة 

 -: 3 وهي( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة

 : أعادة تاهيل الطاقات الخزنية القديمة.  -الهدف االول 

 : تأسيس منظومات خزن اضافية. -الهدف الثاني 

 -ومؤشرات قياس االداء لالهداف اعاله مبينة في الجدول ادناه:

مؤشر  الهدف أو الوسيلة

 القياس

القيمة االولية 

 )طن(

القيمة النخهائية  

 )طن(

 3588880 3173880 طن أعادة تاهيل الطاقة الخزنية الراهنة

 5000000 3173880 طن تأسيس منظومة خزن متكاملة 

تشاااااااجيع االساااااااتثماااار الخااااص وتوفير المنااااخ 

 االستثماري

 500000 صفر طن

  

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

 المباني

 والخدمات

 

 

 

 

 

 

تحديث الدراسة حسب رغبة الجهة 

 المستثمرة

√ √   √ √ 
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 العراق في الصحي القطاع اعمار اعادة -42
IP(42)  

 أسم المشروع

Project Name 
 العراق في الصحي القطاع اعمار اعادة

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 نعم

)معدة من قبل استشاري ياباني 

YS+ITEC) 

 القطاع

Sector 

 

 المباني والخدمات

 موقع المشروع

Project 

Location 

 (كركوك ،متعدد )البصرة، صالح الدين، ديالى، كربالء، بابل

 هدف المشروع

Project 

Objective 

الدراسات والتصاميم المعدة والممولة أستكمال تنفيذ مشروع أعادة اعمار القطاع الصحي في العراق، واستثمار 

( سرير في المحافظات التي لم يباشر بتنفيذ هذه المستشفيات فيها 200من القرض الياباني للمستشفيات سعة )

 وهي محافظة البصرة، صالح الدين، ديالى، كربالء، بابل، كركوك.

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 :موقف المشروع من الخطة االستثمارية- 

مشروع مدرج ضمن الخطة االستثمارية وممول من القرض الياباني بأسم )أعادة أعمار القطاع الصحي في 

 -حيث ان الوصف العام للمشروع هو :(، IQ-P16العراق 

 ( سرير.200أعداد التصاميم وانشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى الشطرة سعة ) 

  البصرة، صالح الدين، كركوك، ديالى، بابل، أعداد تصاميم لستة مستشفيات في ستة محافظات هي(

 كربالء(.

 ( مليون دينار.151958.96) -:كلفة المشروع الكلية 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :وصف المشروع المقترح- 

  والتصاميم المعدة من مشروع اعادة اعمار القطاع الصحي في العراق واستثمار الدراسات أستكمال

 -وهي: ي لم يباشر العمل بها( محافظات الت6قبل االستشاري الياباني في تنفيذ المستشفيات في )

 القضاء المحافظة

 الشرقاط صالح الدين

 بلدروز ديالى

 الهندية كربالء

 المسيب بابل

 المدينة البصرة
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  نود االشارة الى الكلفة التخمينية التقديرية النشاء كل مستشفى في المحافظات المشار اليها في

وحسب ما اعاله في حال أخذ نفس االعتبارات التي تنفذ فيها مستفى الشطرة في محافظة ذي قار 

( ورفع Preparatory Survey on the Loan Project for Healthcare sectorجاء في )

 -:17  تياال كلفة

)  Consultant fee/ design, construction administration, PM administration/ 

including cost of guards(   

 -كون ان الدراسات والتصاميم منفذة من قبل استشاري ياباني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( مليون دوالر 115.308( سرير هي )200التخمينية المطلوبة ألنشاء مستشفى سعة )أن كلفة

في  4/3182حسب كتاب وزارة الصحة/ البيئة ذي العدد )د.م.هـ/ لمحافظة صالح الدين وديالى

(. اذا  باالستناد الى هذه كلفة ممكن أن نلخص في الجدول أدناه الكلفة التخمينية المطلوبة 16/1/2018

 -للمشروع ككل وكاالتي:

 

 

 

 

Project Cost 

(million $) 

Items 

62.6 I. Construction cost 

3.1 - Site preparation and exterior work 

4.0 - Security outside the sites 

45.5 - Hospital main bulding (cost of guards 

for contractors inclusive) 

6.0 - Energy ward 

4.0 - Staff accommodation 

32.9 II. Cost of equipment procurment 

29.9 - Medical equipment / Furniture 

3.0 - IT (medical information system) 

95.5 III. Sum of construction and equipment 

cost (I+II) 

0.9 IV. Cost of training and technical 

transfer 

96.4 Total (III + IV) 



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   106 

 

  
المحافظة المستهدفة النشاء 

 ( سرير200مستشفى سعة )

 الكلفة التخمينية االولية

 )مليون دوالر(

 االستناد في حساب الكلفة

 كتاب وزارة الصحة / البيئة 115.308 صالح الدين

 البيئة/  الصحة وزارة كتاب 115.308 ديالى

عل فرض نفس الكلفة المطلوبة النشاء  115.308 كربالء

( سرير في كل من 200مستشفى سعة )

 محافظة ديالى وصالح الدين

 النشاء المطلوبة الكلفة نفس فرض عل 115.308 بابل

 من كل في سرير( 200) سعة مستشفى

 الدين وصالح ديالى محافظة

 النشاء المطلوبة الكلفة نفس فرض عل 115.308 البصرة

 من كل في سرير( 200) سعة مستشفى

 الدين وصالح ديالى محافظة

   576.54 المجموع

 

 :ضرورة المشروع- 

 الرقابة غياب مع الحكومية والمستشفيات الصحية للمراكز التحتية البنية ضعف استمرارمواجهة  (1

 العراقي المواطن منها يشتكي التي الصحية الخدمات وسوء االمراض من بالمزيد اودت التي والنظافة

 . يوم كل البسيط

 مواجهة التحديات المبينة في ادناه عبر أشراك خبرة القطاع الخاص في حل هذه التحديات. (2

 الكلفــة مـن جـزء إستـرداد في تساهـم التي الماليــة السياسـة قصـور. 

 للخدمــة المقدمــة القطـاعات بيــن مـا التنسيـق ضعـف. 

 تقديم معايير كفاءة على سلبا ينعكس وبما السكاني النمو مع الصحية الخدمات توفر مواكبة عدم 

 .الخدمات هذه

 برامـج وضع وعدم مناسـب بشكـل توزيعهـا وعدم الهندسيـة الكـوادر وكفاءة عدد محدودية 

 . مناسبـة تدريبيـة

 للبنيـة واإلستـدامـة الكهروميكانيكية والمعدات واالليات لالبنية العامة الصيانـة كلفـة إرتفـاع 

 .التحتيـة

 العام القطــاع في العاملـة للمؤسســات التحتيـة البنيـة كفاءة تفاوت. 

 الحكومية الصحية للمشاريع الالزم التمويل وشح المرصودة التخصيصات قلة. 

 الصحي القطاع مرافق معظم في  المختلفة والكهروميكانيكية الطبية االجهزة تقادم. 
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 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 باني الملقطاع  المقدم النهائي التقرير مسااااودة اهداف تضاااامنته ما مع المشااااروع نشاااااط طبيعة موائمة

 -: 3وهي ( 2022- 2018) الوطنية التنمية خطة فيوالخدمات / نشاط الصحة 

التنفيذ، ومن وسااااائل تحقيق هذا الهدف  قيد الصااااحية المشاااااريع انجاز اسااااتكمال  -الهدف االول : (1

 -االتي:

 المشاااااريع الكمال الدولة مع شااااراكة عقود في للدخول الخاص القطاع شااااركات تشااااجيع 

 .المناسبة واالعفاءات التسهيالت تقديم خالل من المتوقفة

 الصحية للمشاريع االستثمار تشجيع. 

، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف الدولي والتعاون الخاص االستثمار وتحفيز تشجيع -:الثالث الهدف (2

 -االتي:

 او االستثمار طريق عن المشاريع من قسم لتمويل الالزمة المالية التخصيصات توفير 

 والصغيرة الكبيرة المحلية  االموال رؤوس شركات تشجيع و الخاص القطاع مع المشاركة

 تشجيعية حوافز حزمة منحها طريق عن الصحية والمراكز المستشفيات انشاء في لالستثمار

 .مناسبة

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى

التمويل لغرض 

المشروع  تنفيذ

 المقترح

 زراعي صناعي
النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

 
حسب رغبة الجهة 

 المستثمرة
√ √    √ 
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 مدينة الحبانية الجديدةأنشاء وأستثمار  -43
IP(43)  

 أسم المشروع

Project Name 
 مدينة الحبانية الجديدةأنشاء واستثمار 

هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال 

 القطاع (18)تقرير عن المدينة 

Sector 

 

 والخدماتالمباني 

 موقع المشروع

Project 

Location 

   االنبار

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 المشروع يتضمن  حيث ،2م مليون( 40) بمساحة الحبانية لبحيرة الشمالية المنطقة وطبيعة موقع استثمار

 بشكل أو االولى بالمرحلة البدء قبل تنفيذها يجب والتي التحتية البنى تنفيذ مرحلة عدا مراحل( 5) المقترح

 -: 19  كاالتي وهي معها متزامن

 صناعي مجمع مستشفى، فندق،) ستراتيجية وحدات خمس انشاء على تركز -: االولى المرحلة 

 .(الصناعية والشقق المنازل من عدد دولي،

 بناء مع بها المرتبطة االخرى والمرافق الصناعية المباني اكمال على تركز -:الثانية المرحلة 

 .جامعة

 الصحية المجمعات بناء على تركز -:الثالثة المرحلة. 

 الغربي الجانب في المتبقية المساكن بناء على تركز -:الرابعة المرحلة. 

 المختلطة والمناطق السكنية المرافق بناء على تركز -:الخامسة المرحلة. 

 واقتصادي تجاري مجمع بناء على تركز -:خاصة مرحلة. 
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أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لع17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )/2030ام. 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

  المقترح من الخطة االستثمارية:موقف المشروع- 

lشروع جيد غير مدرج 

ضرورة وأولوية 

 المشروع

Necessity and 

Priority of 

The Project 

 :ضرورة المشروع- 

 االخذ دون ، 2016/عام نهاية في سااكنية وحدة مليون( 2.5) البالغ السااكني العجز سااد في المساااهمة -1

 عنها سينجم والتي نسمة ألف( 900 – 850) بنحو تقدر والتي السنوية السكانية الزيادة االعتبار بنظر

 .3 االسكان على المتواصل الطلب زياد

عدا اقليم كردستان  2017سكنية في عام/ ( وحدة52197والتي بلغت تقريبا  ) العشوائيات مشكلة معالجة -2

 . 3 والمدن التي تعرضت الى عمليات عسكرية واالرهاب

 عمل فرص وخلق البطالة تقليلالصناعات التحويلية ومساهمتها في الناتج المحلي االجمال وتفعيل نشاط  -3

 المياه معالجة سهولةوكذلك  الصناعي القطاع تطوير في دوره وتفعيل الخاص القطاع دعم و متنوعة

 المحددات ضمن المدن داخل التلوث تقليل و المزروعات سقي في واستخدامها الصناعة من المتخلفة

 والتشريعات القوانين تطبيقو المدن في الكهربائية الطاقة مصادر عن الضغط تقليلو  عالميا بها المسموح

 .المترابطة الصناعات وتنشيط خلق على تشجع صناعية بيئة ايجادوكذلك  بيسر الصناعي للنشاط الساندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أستثمار موقع وطبيعة المشروع  -4

الذي يتميز باالراضاااااي المنبساااااطة 

( والااذي 11والطريق الاادولي رقم )

يرتبط بالعاصاامة بغداد وسااكة حديد 

تمر بااالعااديااد من المناااطق العراقيااة 

ونهر الفرات وبحيرة الحبااانيااة التي 

تجعل من المدينة توفر موارد مائية 

 .19 اكثر جاذبية 
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 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 لتنميةا خطة في لعدة قطاعات  النهائي التقرير مساااودة اهداف تضااامنته ما مع المشاااروع نشااااط طبيعة موائمة

 -: 3 وخالصتها كاالتي( 2022- 2018) الوطنية

 : (النفط عدا) واالستخراجية التحويلية نشاط الصناعات الصناعات  -القطاع الصناعي 

 :مشاريع المجمعات الصناعية.المهمة، ومنها  االستراتيجية المشاريع  دعم -الهدف الخامس 

 التنمية خطة ضااااامن محددة مشااااااريع لتمويل الخاص القطاع مبادرة دعم -: الساااااادس الهدف 

 .( والخاص العام وللقطاع وصغيره ومتوسطه كبيرة صناعات)

 :السكن نشاط -قطاع المباني والخدمات 

 الحديثة والتقنيات للطرق وفقا تنفذ ان على سااكنية وحدة الف( 100) انشاااء  -: الثاني الهدف 

 الساااكني العجز من جزء ساااد في المسااااهمة اجل من الساااكنية الوحدات انشااااء في المساااتخدمة

 العمليات جراء للدمار تعرضاااااات التي المحافظات وبضاااااامنها المحافظات جميع في المتحقق

 ، ومن وساءل تحقيق هذا الهدف.العسكرية العمليات و االرهابية

 القطاع من االسااكان مجال في المتخصااصااة االسااتثمارية للشااركات المباشاار الدعم تقديم -

 . السكنية الوحدات انتاج في المساهمة اجل من الخاص

 : العوائل عودة تامين لمتطلبات مناساااااابة سااااااكنية وحدة الف( 100) نشاااااااءا -الهدف الثالث 

 لوثيقة وفقا والمتجاوزين والعشااوائيات العسااكرية والعمليات االرهابية العمليات جراء النازحة

 العمليات جراء المتضااااااررة للمحافظات االعماروالتنمية الوطنيةالعادة للخطة العام االطار

 -، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف االتي:2017 لعام والحربية اإلرهابية

 او االنشاء قيد السكنية المجمعات من جزء تمويل في الفاعلة بالمساهمة المحافظات حث -

 . االقاليم تنمية لبرامج المرصدة المالية تخصيصاتها من المتوقفة

 المجمعات وتنفيذ تمويل في للمساهمة البلد في العاملة الكبرى الخاصة الشركات تشجيع -

 من كجزء والمتجاوزين العشاااااوائيات بدل الكلفة واطئة دور انشااااااء خالل من الساااااكنية

 . للمجتمع تقديمها الواجب المجتمعية الخدمة

 الالزم الخاص القطاع اسااااااتثمارات من العقاري التمويل من %50 توفير -: الرابع الهدف 

 معدة بتصاااميم معززة للمشاااريع اقتصااادية جدوى دراسااات على بناءا السااكني العجز لتغطية

 .(  BIM)  المباني معلومات نمذجة تقنية وفق

 واالثار والسياحة الثقافة نشاط -:والخدمات المباني قطاع 

 ومن وساااائل االجمالي المحلي الناتج في الساااياحي النشااااط مسااااهمة تنشااايط -: االول الهدف ،

 تحقيق هذا الهدف:

 .(السياحية المرافق اعداد) السياحي العرض زيادة -

 . السياحية الخدمات مستوى رفع -

 السياحي االستثمار في الخاص القطاع دور تعزيز ـ: الثالث الهدف. 

 .السياحية المرافق في االستثمار تشجيع -
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 .ارواالث السياحة نشاط في الخاص االستثمار امام المالية والمحفزات التسهيالت تقديم -  

 . واالثار السياحية للمواقع التحتية البنى تهيأة -

 

 المطلوب من المستثمر بالنسبة للمشروع المقترح

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √ √ √  √ √ 
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 الجديدةالبصرة مدينة أنشاء واستثمار  -44
IP(44)  

 أسم المشروع

Project Name 

 مدينة البصرة الجديدة
هل تتوفر دراسة جدوى 

 للمشروع

Is there a 

feasibility study 

for the project? 

 

 كال 

 (  19 )تقرير عن المدينة
 القطاع

Sector 

 

 المباني والخدمات

 موقع المشروع

Project 

Location 

    

 

 

 

 هدف المشروع

Project 

Objective 

 

 

 

  

أرتباط المشروع 

بأهداف التنمية 

 المستدامة 

Sustainable 

Development 

Goals / 2030  

 ( هدف الواردة ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام/17يدعم المشروع االهداف أدناه التي هي من ضمن الـ )2030. 

 

 

 

لموقف ا/الوضع

 لحالي ا

Current 

Situation 

 :موقف المشروع المقترح من الخطة االستثمارية- 

 شروع جيد غير مدرجم

ضرورة وأولوية 

 المشروع

 :( الف وحدة سكنية مع البنى التحتية والمرافق العامة 100انشاء )المشروع يتضمن  -وصف المشروع

 -هي: 20( مراحل 4( مليار دوالر امريكي على )1,6حيث قدرت الكلفة التخمينية بحوالي )

 

( ألف وحدة سكنية 100أنشاء )

في محااافظااة البصاااااارة والبنئ 

التحتية ذات الصاااااالة والمرافق 

العامة والتجارية على مساااااااحة 

2( مليون م19,416تقدر بـ )    

 

 

 العربالبصرة / شط 
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  Necessity and 

Priority of 

The Project 

Housing Units Area (m2)  

25,000 3,852,329 Phase 1 

25,000 4,161,983 Phase 2 

25,000 4,550,653 Phase 3 

25,000 6,851,042 Phase 4 

100,000 19,416,007 Total 

 

حتية  ( مدن سكنية ومجمع للتجارة واالعمال مرتبطة بكافة البنى الت5)وخالل هذه المراحل سيتم انشاء 

  -:16الجدول ادناه  والخدمات العامة وكما مبينة مساحتها في

Ratio (%) Area (m2) Land Use 

37,8 7,342,082 Residential 

9.4 1,819,982 Commercial and Business 

17.6 3,421,050 Public and General Facilities 

18.8 3,650,092 Open Space 

13.1 2,545,086 Road 

3.3 637,715 Other (WTP, STP, Substations, Utility Area) 

100 19,416,007 Total Area 

 

 
 

 :ضرورة المشروع- 

 االخذ دون ، 2016/عام نهاية في سااكنية وحدة مليون( 2.5) البالغ السااكني العجز سااد في المساااهمة -1

 عنها سينجم والتي نسمة ألف( 900 – 850) بنحو تقدر والتي السنوية السكانية الزيادة االعتبار بنظر

 .3االسكان  على المتواصل الطلب زياد

عدا اقليم  2017( وحدة سااااااكنية في عام/52197العشااااااوائيات والتي بلغت تقريبا  ) مشااااااكلة معالجة -2

 . 3كردستان والمدن التي تعرضت الى عمليات عسكرية واالرهاب 
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 ( 2022 – 2018خطة التنمية الوطنية: )- 

 التنمية خطة لعدة قطاعات  في النهائي التقرير مساااودة اهداف تضااامنته ما مع المشاااروع نشااااط طبيعة موائمة

 -: 3وخالصتها كاالتي ( 2022- 2018) الوطنية

 :السكن نشاط -قطاع المباني والخدمات 

 الحديثة والتقنيات للطرق وفقا تنفذ ان على سااكنية وحدة الف( 100) انشاااء  -: الثاني الهدف 

 الساااكني العجز من جزء ساااد في المسااااهمة اجل من الساااكنية الوحدات انشااااء في المساااتخدمة

 العمليات جراء للدمار تعرضاااااات التي المحافظات وبضاااااامنها المحافظات جميع في المتحقق

 العسكرية، ومن وساءل تحقيق هذا الهدف. العمليات و االرهابية

 القطاع من االسااكان مجال في المتخصااصااة االسااتثمارية للشااركات المباشاار الدعم تقديم -

 . السكنية الوحدات انتاج في المساهمة اجل من الخاص

 الالزم الخاص القطاع اسااااااتثمارات من العقاري التمويل من %50 توفير -: الرابع الهدف 

 معدة بتصاااميم معززة للمشاااريع اقتصااادية جدوى دراسااات على بناءا السااكني العجز لتغطية

 .(  BIM)  المباني معلومات نمذجة تقنية وفق

 بالنسبة للمشروع المقترحالمطلوب من المستثمر 

Required from the investor for the proposed 

project 

المشروع 

يساهم في 

 أعادة

 أعمار

 المناطق

 المحررة

 المشروع نشاط من المستهدف القطاع

Target sector of project activity 

 تحديث دراسة جدوى أعداد دراسة جدوى
التمويل لغرض 

 التنفيذ
 زراعي صناعي

النقل 

 واالتصاالت

المباني 

 والخدمات

√  √    √ √ 

 

 

 

 

 

 

 



 املقرتح عرضها خالل مؤمتر اعادة الاعامر والتمنية والربامج تقرير وزارة التخطيط للمشاريع

 

Ministry of Planning  / Sectors Planning   115 

 

 المصادر   

 (.2022 – 2018من الفقر في العراق )أستراتيجية التخفيف  - 1
 دائرة التنيمة البشرية / وزارة التخطيط العراقية. - 2
 (.2022 – 2018المسودة المقدمة لخطة التنمية الوطنية )  - 3
 (.CSOمديرية احصاءات التجارة / الجهاز المركزي لالحصاء ) /2015تقرير االستيرادات لسنة  - 4
 (.NICالهيئة الوطنية لالستثمار ) /2017للعراق الخارطة االستثمارية  - 5
 .INSE( / 2013-2030االستراتيجية المتكاملة للطاقة ) - 6
 (.Honeywell UOPشركة هانيويل ) - 7
 (.INSE( االمريكية/ )booz&coمركز الفضاء االلماني وتحليل شركة ) - 8
 .2017دليل شركات وزارة الصناعة والمعادن / - 9
 .2014معادن والصخور الصناعية في العراق / هيئة المسح الجيولوجي العراقية / مكامن ال - 10
 .2006دليل الشركات العامة / وزارة الصناعة والمعادن / - 11
 .2014دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع المنطقة الصناعية قليلة التلوث في محافظة النجف /  - 12
 .2014شاء منطقة صناعية في ميناء الفاو / دراسة ما قبل الجدوى االقتصادية الن - 13
 2017زارة التخطيط /وتقرير متابعة أنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، قسم النقل واالتصاالت / دائرة تخطيط القطاعات/  - 14
 دراسات الجدوى المعدة من قبل وزارة التجارة /الشركة العامة لتجارة الحبوب. - 15
لعلمية والهندسية/ وحدة سكنية في مدينة الرمادي(، الجامة التكنولوجية / مكتب االستشارات ا 2016انشاء دراسة جدوى )مشروع  - 16

2017. 
 Preparatory Survey on the Loan Project for Healthcareالمسح التحضيري لمشروع القروض لقطاع الرعاية الصحية ) - 17

sector.) 
 .TRAC Development Group ،2017لمدينة الحبانية /  المشروع المقترح - 18
 Al Basra New City Project/ TRAC Development Group ،2017 مشروع مدينة البصرة الجديدة /   -19

                                                 



تنمية مار وال ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االع ج المقبر ام ع والبر  تقرير وزارة التخطيط للمشاري    

القيادة و االشراف و التنسيق العام

برنامج  بناء وتنمية القدرات الوطنية المحلية

برنامج المصالحة الوطنية وبناء السالم

برنامج مشاريع المسح للجهاز المركزي لألحصاء

برنامج عمل لبناء االنسان في المحافظات المحررة

برنامج دعم وتعزيز الحقوق القانونية وتنفيذ العدالة

.برنامج ازالة ومعالجة االلغام والذخائر

.برنامج انشاء قاعدة بيانات بضحايا العمليات االرهابية و خريطة وراثية بالضحايا المجهولي الهويةالمصالحة الوطنية وبناء السالم

برنامج أعادة اعمار الخدمات الصحية في المحافظات المحررة

.برنامج أعادة اعمار الطرق والجسور في المحافظات المحررة

في المحافظات المحررة (المدارس و الجامعات)برنامج أعادة اعمار المباني التعليمية 

برنامج أعادة اعمار قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة

.برنامج أزالة ومعالجة واعادة تدوير االنقاض والمخلفات  في المحافظات المحررة

في المحافظات المحررة (الكهرباء)برنامج اعادة اعمار قطاع الطاقة 

.برنامج أعادة اعمار المباني الحكومية االتحادية والمحلية

أستكمال انشاء وتشغيل ميناء الفاو الكبير في البصرة

بصيغة الشراكة (طريبيل– بغداد )- 1-تأهيل وتشغيل وصيانة الطريق المرور السريع رقم 

أستكمال الدراسات وانشاء مطار السحاجي الدولي

النخيب– استكمال تنفيذ طريق الحج البري رمادي 

. كم217جميمة بطول – مشروع تأهيل طريق سماوة 

Cargo Villageتوسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن 

انشاء سايلوات جديدة

.مشروع أنشاء وحدات سكنية في المحافظات المتضررة

تأهيل السايلوات القائمة في محافظة نينوى

أعادة اعمار القطاع الصحي في العراق

أنشاء وأستثمار مدينة الحبانية الجديدة

أنشاء واستثمار مدينة البصرة الجديدة

انشاء وتشغيل محطة كهرباء الشمال الحرارية

استثمار الطاقة الشمسية في محافظة االنبار

يوم/ألف برميل  (310)تأهيل وتشغيل مصفى بيجي بطاقة 

استثمار حقل عكاز الغازي

يوم/  مقمق300أنشاء وحدة معالجة الغاز المصاحب بطاقة 

.تأهيل وتشغيل الشركة العامة للفوسفات مع منجم عكاشات والمناجم االخرى للفوسفات

تأهيل وتشغيل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات

تأهيل وتشغيل الشركة العامة لكبريت المشراق

.تأهيل وتشغيل مصنع البان نينوى

تأهيل وتشغيل مصنع سكر نينوى وميسان

تاهيل وتشغيل مصنع ادوية نينوى

مشروع النبراس للبتروكيمياويات

أستكمال تنفيذ وتشغيل المدينة الصناعية في ذي قار

أنشاء وتشغيل المدينة الصناعية في االنبار

(UNIDOحسب دراسة  )المدينة الصناعية في البصرة 

UNIDO)حسب دراسة )المدينة الصناعية في النجف 

خالصة عن ارتباط المرتكزات التنموية لمراحل أعادة االعمار والتنمية بالمشاريع والبرامج المقترحة / (1)الملحق رقم 

(بعد التنفيذ)التقييم و  المتابعة 

المقترحة والمحور التنموي المستهدف من نشاطها (المشاريع والبرامج)التدخالت 
مرتكزات خطة التنمية 

(2018 - 2022)

المحاور الرئيسية لمراحل اعادة 

االعمار والتنمية
التنموية (االهداف)المحاور 

التهيئة و التنفيذ

اصدار الخطط و البرامج و / اعداد 

المشاريع

/ دعم المؤسساتية و بناء القدرات الوطنية 

المحلية

(قبل التنفيذ)الرصد و التوثيق 

 

حوكمة اعادة االعمار 

والتنمية

التقييم , المتابعة , التوثيق 

و االنجاز

التخطيط االولي والتفصيلي

 مراحل أعادة  االعمار 

والتنمية

تأهيل خط انتاج منظومات الري بالرش

(2022 – 2018) برنامج تنفيذ أنشطة أستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق  

(اثناء التنفيذ)المراقبة و المتابعة  

البيانات و االحصائيات و المسوحات

دراسات الحدوى و , الدراسات التفصيلية 

التصاميم و المخططات و وثائق 

العطاءات

التهيئة الشاملة

التمويل و االنفاق

مرحلة اعادة االستقرار

االعالن و االحالة و التعاقد و تنفيذ الخطط و 

البرامج و المشاريع

ادية التنمية االقتص
المستدامة 

االستثمار )
وتنشيط القطاع

(الخاص

التنمية البشرية واالجتماعية

ية البنى التحت
والخدمات
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ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االعمار والتنمية امج المقبر تقرير وزارة التخطيط للمشاري    ع والبر

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ح  النمو المقبر

ي عام 
 
2022ف
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تأهيل وتشغيل مصفى 

ألف  (310)بيجي بطاقة 

يوم/برميل
√√√√√√

الحد من التدني في كميات  -1

النفط المكرر محلياً حيث 

يوم /الف برميل ( 423)بلغت 

 بعد ان كان 2016/ عام

/ يوم عام/الف برميل ( 602)

الوصول - 2.           2013

 الى طاقة 2022/في عام 

الف  ( 900 )تصفية   

التقليل من - 3.   يوم/برميل

استيرادات المنتجات النفطية 

حيث بلغ حجم االستيراد 

 بحوالي 2015/لعام

.$مليون (2292.7)

√√√√√√استثمار حقل عكاز الغازي

ضمان امدادات الغاز الحر - 1

الغير معتمدة على عمليات 

انتاج النفط مما بعطي مرونة 

في تلبية االحتياجات المحلية 

.             ووصوال للتصدير  

رفع انتاج الغاز - 2      

مقمق  (2828)الطبيعي من 

 الى 2016/ يومياً  عام

/ مقمق يومياً عام (3250)

2022. 

أنشاء وحدة معالجة الغاز 

 (300)المصاحب بطاقة 

يوم/مقمق
√√√√√

رفع انتاج الغاز  من - 1

/ مقمق يومياً  عام (2828)

مقمق  (3250) الى 2016

.2022/ يومياً عام

انشاء وتشغيل محطة 

كهرباء الشمال الحرارية
√√√√√√

التقليل من مقدار الطاقة - 1

المستوردة التي بلغت 

ميكا واط نهاية  (1465,8)

.                       2016/عام

زيادة الطاقة االنتاجية في -  2

المنظومة الكهربائية لتغطية 

كامل الطلب المتزايد على 

الطاقة حيث ان من المتوقع ان 

 2022يصل الطلب في عام 

ميكاواط في  (26797)الى 

حين  ان مقدار الطاقة المنتجة 

 حوالي 2016/خالل عام 

ميكا واط (10480)

√√√

منحة

قطاع البناء والتشييدقطاع الكهرباء والماءقطاع الصناعات التحويلية

مساهمة 

نشاط 

وع  المشر

ي 
 
ة  ف المباشر

التنمية 

ية و  البشر
االجتماعية

المساهمات التنموية االخرى 

وع لنشاط المشر
قطاع النقل واالتصاالت قطاع التعدين

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ

قطاع النفطقطاع الزراعة

ي وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية 
 
ح ف وع المقتر ي الناتج المحلي االجماىلي باالسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس    (2022 -2018)مساهمة نشاط المشر

 
حة ف  اىل معدالت النمو  المقتر

(المبالغ مليار دينار) 

قطاع الخدماتقطاع التجارة

√√√

( Matrix of the proposed projects )المقترحة    (التدخالت )مصفوفة الخالصة التنموية للمشاريع  / (2)الملحق رقم 

√√√√√√

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

منحة
التهيئة   

والتنفيذ

التخطيط 

االولي 

والتفصيلي

حة  التدخالت التنموية المقتر

(المشاري    ع)

مساهمة 

نشاط 

ي 
 
وع ف المشر

اعادة اعمار 

المحافظات 

المحررة

حاجة التدخل التنموي 

ح  وع )المقتر المشر

ح (المقتر

حة  طبيعة لتمويل المقتر

للتخطيط االوىلي والتفصيلي

√√√√√

√√ √√√
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ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االعمار والتنمية امج المقبر تقرير وزارة التخطيط للمشاري    ع والبر

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ح  النمو المقبر

ي عام 
 
2022ف
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منحة

قطاع البناء والتشييدقطاع الكهرباء والماءقطاع الصناعات التحويلية

مساهمة 

نشاط 

وع  المشر

ي 
 
ة  ف المباشر

التنمية 

ية و  البشر
االجتماعية

المساهمات التنموية االخرى 

وع لنشاط المشر
قطاع النقل واالتصاالت قطاع التعدين

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ

قطاع النفطقطاع الزراعة

ي وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية 
 
ح ف وع المقتر ي الناتج المحلي االجماىلي باالسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس    (2022 -2018)مساهمة نشاط المشر

 
حة ف  اىل معدالت النمو  المقتر

(المبالغ مليار دينار) 

قطاع الخدماتقطاع التجارة
استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

منحة
التهيئة   

والتنفيذ

التخطيط 

االولي 

والتفصيلي

حة  التدخالت التنموية المقتر

(المشاري    ع)

مساهمة 

نشاط 

ي 
 
وع ف المشر

اعادة اعمار 

المحافظات 

المحررة

حاجة التدخل التنموي 

ح  وع )المقتر المشر

ح (المقتر

حة  طبيعة لتمويل المقتر

للتخطيط االوىلي والتفصيلي

استثمار الطاقة الشمسية 

.في محافظة االنبار
√√√√√√

التقليل من مقدار الطاقة - 1

المستوردة التي بلغت 

ميكا واط نهاية  (1465,8)

.                       2016/عام

زيادة الطاقة االنتاجية في -  2

المنظومة الكهربائية لتغطية 

كامل الطلب المتزايد على 

الطاقة حيث ان من المتوقع ان 

 2022يصل الطلب في عام 

ميكاواط في  (26797)الى 

حين  ان مقدار الطاقة المنتجة 

 حوالي 2016/خالل عام 

ميكا واط (10480)

تأهيل وتشغيل الشركة 

العامة للفوسفات مع منجم 

عكاشات والمناجم االخرى 

.للفوسفات

√√√√√√

التقليل من حجم -  1

االستيرادات المماثلة لمنتجات 

هذه الشركة حيث بلغ حجم 

االستيرادات لالسمدة فقط  في 

 (73) حوالي 2015عام 

.                      مليون دوالر

أستثمار الخامات الفوسفاتية -2

المتوفرة في المنطقة الغربية 

من البلد

تأهيل وتشغيل مصانع 

الشركة العامة للزجاج 

.والحراريات
√√√√√√

التقليل من حجم -1

االستيرادات المماثلة لمنتجات 

هذه الشركة حيث بلغ حجم 

االستيرادات لبالط الجدران 

 2015والتغليف فقط في عام 

. مليون دوالر  (262)بحوالي 

استثمار  -2                     

المواد االولية الخام المتوفرة في 

المنطقة الغربية في البلد والتي 

تدخل في الصناعات المتعلقة 

رمال )بنشاط الشركة وهي 

السليكا، حجر الكلس، حجر 

الدولوميات، كاربونات 

الصوديوم، اطيان حمراء، 

بوكسايت، فلنت كلي، كاؤولين، 

(رمل زجاجي 

تأهيل وتشغيل الشركة 

.العامة لكبريت المشراق
√√√√√√

التقليل من حجم - 1

االستيرادات المماثلة لمنتجات 

هذه الشركة حيث بلغ حجم 

حامض )االستيرادات 

الكبريتيك ، هيدروكسيد 

الصوديوم ، كاربونات 

فقط  (الكالسيوم ، ماء مقطر

 (50) حوالي 2015في عام 

أستثمار - 2. مليون دوالر

المواد االولية الخام المتوفرة 

في البلد والتي تدخل في 

الصناعات المتعلقة بنشاط 

الكبريت، )الشركة وهي 

(هيدروكسيد األلمنيوم

√ √√

√

√√√√

√√√

√√√√√√
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ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االعمار والتنمية امج المقبر تقرير وزارة التخطيط للمشاري    ع والبر

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ح  النمو المقبر

ي عام 
 
2022ف
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منحة

قطاع البناء والتشييدقطاع الكهرباء والماءقطاع الصناعات التحويلية

مساهمة 

نشاط 

وع  المشر

ي 
 
ة  ف المباشر

التنمية 

ية و  البشر
االجتماعية

المساهمات التنموية االخرى 

وع لنشاط المشر
قطاع النقل واالتصاالت قطاع التعدين

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ

قطاع النفطقطاع الزراعة

ي وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية 
 
ح ف وع المقتر ي الناتج المحلي االجماىلي باالسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس    (2022 -2018)مساهمة نشاط المشر

 
حة ف  اىل معدالت النمو  المقتر

(المبالغ مليار دينار) 

قطاع الخدماتقطاع التجارة
استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

منحة
التهيئة   

والتنفيذ

التخطيط 

االولي 

والتفصيلي

حة  التدخالت التنموية المقتر

(المشاري    ع)

مساهمة 

نشاط 

ي 
 
وع ف المشر

اعادة اعمار 

المحافظات 

المحررة

حاجة التدخل التنموي 

ح  وع )المقتر المشر

ح (المقتر

حة  طبيعة لتمويل المقتر

للتخطيط االوىلي والتفصيلي

 تأهيل وتشغيل مصنع البان 

.نينوى
√√√√√√

تقليل حجم االستيرادات - 1

المماثلة لمنتجات هذه المصانع 

حيث بلغ حجم االستيرادات 

منتجات االلبان ومنتجات )

فقط  (الحليب االخرى الغذائية

 (400) حوالي 2015في عام 

مليون دوالر

 تأهيل وتشغيل مصنع سكر 

.نينوى وميسان
√√√√√√

 تاهيل وتشغيل مصنع 

.ادوية نينوى
√√√√√√

تقليل حجم االستيرادات - 1

المماثلة لمنتجات هذه المصنع 

من االدوية والمنتجات 

الصيدالنية حيث بلغ حجم 

للمنتجات )االستيرادات 

 2015في عام  (الصيدالنية

مليون دوالر (729,8)حوالي 

 مشروع النبراس 

.للبتروكيمياويات
√√√√

أستثمار كميات الغاز - 1

المنتج من الحقول الجنوبية 

والذي وصل لشركة نفط 

 (2021)الجنوب حوالي 

يوم وشركة نفط ميسان /مقمق

يوم  حيث ان /مقمق (221)

مجمع نبراس سيستثمر  

يوم/مقمق (170)حوالي 

تأهيل خط انتاج منظومات 

.الري بالرش
√√√√

أتباع اساليب الري الحديثة 

واالستغالل االمثل للمياه حيث 

من % (40-30)يصل الى 

.االستغالل بالسيح

 أستكمال تنفيذ وتشغيل 

المدينة الصناعية في      

.ذي قار
√√√

دعم القطاع الخاص من خالل 

ايجاد بيئة مستدامة ومترابطه  

تشجعهُ على اقامة صناعات 

.صغيرة ومتوسطة وكبيرة

 أنشاء وتشغيل المدينة 

.الصناعية في االنبار
√√√√√√

دعم القطاع الخاص من خالل 

ايجاد بيئة مستدامة ومترابطه  

تشجعهُ على اقامة صناعات 

.صغيرة ومتوسطة وكبيرة

 المدينة الصناعية في 

حسب دراسة  )البصرة 

UNIDO).
√√√√√

دعم القطاع الخاص من خالل 

ايجاد بيئة مستدامة ومترابطه  

تشجعهُ على اقامة صناعات 

.صغيرة ومتوسطة وكبيرة

 المدينة الصناعية في 

حسب دراسة )النجف 

UNIDO ).
√√√

دعم القطاع الخاص من -1

خالل ايجاد بيئة مستدامة 

ومترابطه  تشجعهُ على اقامة 

صناعات صغيرة ومتوسطة 

استثمار - 2.          وكبيرة

دراسة الجدوى المعدة من قبل 

لهذا  (UNIDO)منظمة الـ 

.المشروع

√√

√√√√

√√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√√

√√

√

√√

√√

√√√
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ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االعمار والتنمية امج المقبر تقرير وزارة التخطيط للمشاري    ع والبر

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ح  النمو المقبر

ي عام 
 
2022ف

3707.56520.2100929.2167446.5330353.81535.130882130.73203.813768.421821.414313.92298514872.925989.319777.826914.9

منحة

قطاع البناء والتشييدقطاع الكهرباء والماءقطاع الصناعات التحويلية

مساهمة 

نشاط 

وع  المشر

ي 
 
ة  ف المباشر

التنمية 

ية و  البشر
االجتماعية

المساهمات التنموية االخرى 

وع لنشاط المشر
قطاع النقل واالتصاالت قطاع التعدين

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ

قطاع النفطقطاع الزراعة

ي وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية 
 
ح ف وع المقتر ي الناتج المحلي االجماىلي باالسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس    (2022 -2018)مساهمة نشاط المشر

 
حة ف  اىل معدالت النمو  المقتر

(المبالغ مليار دينار) 

قطاع الخدماتقطاع التجارة
استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

منحة
التهيئة   

والتنفيذ

التخطيط 

االولي 

والتفصيلي

حة  التدخالت التنموية المقتر

(المشاري    ع)

مساهمة 

نشاط 

ي 
 
وع ف المشر

اعادة اعمار 

المحافظات 

المحررة

حاجة التدخل التنموي 

ح  وع )المقتر المشر

ح (المقتر

حة  طبيعة لتمويل المقتر

للتخطيط االوىلي والتفصيلي

أستكمال انشاء وتشغيل 

ميناء الفاو الكبير في 

.البصرة 
√√√

نقل البضائع من جنوب  (1

 (الصين ، اليابان)شرق اسيا 

الى اوربا عبر العراق 

.وبالعكس (الترانزيت)

تفعيل القناة الجافة التي  (2

بدورها ستخلق حركة 

اقتصادية و فرص عمل بشكل 

متواصل ومستدام وتعزز 

.مكانة العراق االقتصادية

تخلصي البلد من همومه  (3

الجيوستراتيجية ومنحه اطالله 

جديدة على الخليج العربي 

.ومنها الى الموانئ العالمية

تأهيل وتشغيل وصيانة 

الطريق المرور السريع 

 (طريبيل– بغداد )- 1-رقم 

بصيغة الشراكة

√√√√√

تنشيط التبادل التجاري  (1

قطاع االستثمار بين العراق 

.ودول العالم

إعادة تفعيل قطاع النقل   (2

البري للبضائع والمسافرين 

عبر هذا الطريق الدولي 

.الرابط مع األردن وسوريا

أستكمال الدراسات وانشاء 

مطار السحاجي الدولي
√√√√√√

بناء مطار جديد يلبي  (1

متطلبات منظمة االمن الدولية 

للطيران المدني والطلب 

المتزايد على النقل الجوي 

.الخارجي والداخلي

أستثمار مراحل الدراسات  (2

المنجزة لهذا المشروع والمعدة 

 (ADPI)من قبل  شركة 

استثمار موقع  (3.  الفرنسية

مطار الموصل القديم في 

مشاريع اخرى تدخل ضمن 

.خطة اعادة اعمار المحافظة 

استكمال تنفيذ طريق الحج 

النخيب– البري رمادي 
√√√√

تقليل المسافة بين مدينة  (1

الرمادي ومنفذ عرعر 

كم الى  (300)الحدودي من 

.كم (175)

تحسين الحركة والتبادل  (2

التجاري بين العراق والمملكة 

.العربية السعودية 

استثمار الفقرات المنجزة  (3

من المشروع الستكمال 

الطريق

مشروع تأهيل طريق 

جميمة بطول – سماوة 

. كم217
√√√√√

تحسين الحركة والتبادل 

التجاري بين العراق والمملكة 

العربية السعودية

توسيع دائرة الشحن 

الجوي وجعلها بصفة قرية 

Cargo Villageالشحن 
√√

تفعيل نظام التشغيل المشترك 

والشراكة مع القطاع الخاص 

الدارة وتشغيل هذا  (المختص)

.النشاط

√√√

√√√

√√√

√√√√√√

√√√√

√√√

√√√√

√√√√ √√√√
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ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االعمار والتنمية امج المقبر تقرير وزارة التخطيط للمشاري    ع والبر

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ح  النمو المقبر

ي عام 
 
2022ف

3707.56520.2100929.2167446.5330353.81535.130882130.73203.813768.421821.414313.92298514872.925989.319777.826914.9

منحة

قطاع البناء والتشييدقطاع الكهرباء والماءقطاع الصناعات التحويلية

مساهمة 

نشاط 

وع  المشر

ي 
 
ة  ف المباشر

التنمية 

ية و  البشر
االجتماعية

المساهمات التنموية االخرى 

وع لنشاط المشر
قطاع النقل واالتصاالت قطاع التعدين

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ

قطاع النفطقطاع الزراعة

ي وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية 
 
ح ف وع المقتر ي الناتج المحلي االجماىلي باالسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس    (2022 -2018)مساهمة نشاط المشر

 
حة ف  اىل معدالت النمو  المقتر

(المبالغ مليار دينار) 

قطاع الخدماتقطاع التجارة
استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

منحة
التهيئة   

والتنفيذ

التخطيط 

االولي 

والتفصيلي

حة  التدخالت التنموية المقتر

(المشاري    ع)

مساهمة 

نشاط 

ي 
 
وع ف المشر

اعادة اعمار 

المحافظات 

المحررة

حاجة التدخل التنموي 

ح  وع )المقتر المشر

ح (المقتر

حة  طبيعة لتمويل المقتر

للتخطيط االوىلي والتفصيلي

√√√ أنشاء سايلوات جديدة

المساهمة في سد العجز 

المتزايد واتساع الفجوة في 

الطاقات الخزنية للمحاصيل 

االستراتيجية  بلغ العجز في 

 6توفير خزين ستراتيجي لمدة 

ارتفع % 33اشهر ما نسبته 

 خالل موسم 2017في عام 

%48التسويق ليصبح 

 مشروع أنشاء وحدات 

سكنية في المحافظات 

.المتضررة
√√√√√√

المساهمة في سد العجز - 1

مليون وحدة  (2.5)السكني البالغ 

سكنية والمقدر في نهاية 

 ، دون االخذ بنظر 2016/عام

االعتبار الزيادة السكانية السنوية 

 (900 – 850)والتي تقدر بنحو 

ألف نسمة والتي سينجم عنها 

زيادة الطلب المتواصل على 

.االسكان 

معالجة مشكلة العشوائيات - 2

 (52197)والتي بلغت تقريباً 

 عدا 2017/وحدة سكنية في عام

اقليم كردستان والمدن التي 

تعرضت الى عمليات عسكرية 

.                          واالرهاب 

أستثمار الدراسة الجدوى - 3

المعدة والمنجزة لمدينة الرمادي 

من قبل مكتب االستشارات 

الجامعة /العلميةوالهندسية 

التكنولوجية

تأهيل السايلوات القائمة 

في محافظة نينوى
√√√√√√

المساهمة في سد العجز 

المتزايد واتساع الفجوة في 

الطاقات الخزنية للمحاصيل 

االستراتيجية  بلغ العجز في 

 6توفير خزين ستراتيجي لمدة 

ارتفع % 33اشهر ما نسبته 

 خالل موسم 2017في عام 

%48التسويق ليصبح 

اعادة اعمار القطاع 

الصحي في العراق
√√√√

استثمار الدراسة الممولة  (1

من قبل القرض الياباني 

النشاء المستشفيات التي 

تضمنها هذا المشروع والتي 

مواجهة (2.        لم يباشر بها

استمرار ضعف البنية التحتية 

للمراكز الصحية والمستشفيات 

الحكومية مع غياب الرقابة 

والنظافة التي اودت بالمزيد 

من االمراض وسوء الخدمات 

.الصحية

√√ √

√√√

√√

√√√
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ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االعمار والتنمية امج المقبر تقرير وزارة التخطيط للمشاري    ع والبر

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ح  النمو المقبر

ي عام 
 
2022ف
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منحة

قطاع البناء والتشييدقطاع الكهرباء والماءقطاع الصناعات التحويلية

مساهمة 

نشاط 

وع  المشر

ي 
 
ة  ف المباشر

التنمية 

ية و  البشر
االجتماعية

المساهمات التنموية االخرى 

وع لنشاط المشر
قطاع النقل واالتصاالت قطاع التعدين

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ

قطاع النفطقطاع الزراعة

ي وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية 
 
ح ف وع المقتر ي الناتج المحلي االجماىلي باالسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس    (2022 -2018)مساهمة نشاط المشر

 
حة ف  اىل معدالت النمو  المقتر

(المبالغ مليار دينار) 

قطاع الخدماتقطاع التجارة
استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

منحة
التهيئة   

والتنفيذ

التخطيط 

االولي 

والتفصيلي

حة  التدخالت التنموية المقتر

(المشاري    ع)

مساهمة 

نشاط 

ي 
 
وع ف المشر

اعادة اعمار 

المحافظات 

المحررة

حاجة التدخل التنموي 

ح  وع )المقتر المشر

ح (المقتر

حة  طبيعة لتمويل المقتر

للتخطيط االوىلي والتفصيلي

أنشاء واستثمار مدينة 

الحبانية الجديدة
√√√√√√

المساهمة في سد العجز - 1

مليون وحدة  (2.5)السكني البالغ 

 ، 2016/سكنية في نهاية عام

دون االخذ بنظر االعتبار الزيادة 

السكانية السنوية والتي تقدر بنحو 

ألف نسمة والتي  (900 – 850)

سينجم عنها زياد الطلب 

.المتواصل على االسكان 

معالجة مشكلة العشوائيات - 2

 (52197)والتي بلغت تقريباً 

 عدا 2017/وحدة سكنية في عام

اقليم كردستان والمدن التي 

تعرضت الى عمليات عسكرية 

.واالرهاب

أستثمار موقع وطبيعة - 3

المشروع الذي يتميز باالراضي 

المنبسطة والطريق الدولي رقم 

والذي يرتبط بالعاصمة  (11)

بغداد وسكة حديد تمر بالعديد من 

المناطق العراقية ونهر الفرات 

وبحيرة الحبانية التي توفر موارد 

مائية تجعل من المدينة اكثر 

.جاذبية 

تنشيط مساهمة النشاط - 4

السياحي في الناتج المحلي 

.االجمالي

 أنشاء واستثمار مدينة 

البصرة الجديدة
√√√√√

المساهمة في سد العجز - 1

مليون وحدة  (2.5)السكني البالغ 

 ، 2016/سكنية في نهاية عام

دون االخذ بنظر االعتبار الزيادة 

السكانية السنوية والتي تقدر بنحو 

ألف نسمة والتي  (900 – 850)

سينجم عنها زياد الطلب 

.المتواصل على االسكان 

معالجة مشكلة العشوائيات - 2

 (52197)والتي بلغت تقريباً 

 عدا 2017/وحدة سكنية في عام

اقليم كردستان والمدن التي 

تعرضت الى عمليات عسكرية 

.واالرهاب

برنامج مشاريع المسح 

للجهاز المركزي لالحصاء
√√√√√√

المشروع عبارة عن اجراء 

عمليات مسح واحصاء   لجمع 

البيانات  اجتماعية واقتصادية 

وتحليلها  للمساهمة في أعادة 

االعمار والتنمية

برنامج عمل لبناء االنسان 

في المحافظات المحررة
√√√

تحقيق اهداف وثيقة اعادة 

اعمار المناطق المحررة 

والمتعلقة بمحور التنمية 

االجتماعية والبشرية

برنامج  بناء وتنمية 

القدرات الوطنية المحلية
√√√√√√_

برنامج المصالحة الوطنية 

وبناء السالم
√√√√√√_

برنامج أعادة اعمار 

الخدمات الصحية في 

المحافظات المحررة
√√√√√√√_

برنامج أعادة اعمار الطرق 

والجسور في المحافظات 

.المحررة
√√√√√√√_

√

√

√

√√

√

√

√√√ √√√

√√√√√√√√√

√√√√

√√√

√√√√√√√√√

√ √√√√√√√√
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ح عرضها خالل مؤتمر اعادة االعمار والتنمية امج المقبر تقرير وزارة التخطيط للمشاري    ع والبر

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ي 
 
ح ف النمو المقبر

2022عام 

سنة القياس 

2015

ح  النمو المقبر

ي عام 
 
2022ف

3707.56520.2100929.2167446.5330353.81535.130882130.73203.813768.421821.414313.92298514872.925989.319777.826914.9

منحة

قطاع البناء والتشييدقطاع الكهرباء والماءقطاع الصناعات التحويلية

مساهمة 

نشاط 

وع  المشر

ي 
 
ة  ف المباشر

التنمية 

ية و  البشر
االجتماعية

المساهمات التنموية االخرى 

وع لنشاط المشر
قطاع النقل واالتصاالت قطاع التعدين

استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

طبيعة التمويل للتهيئة والتنفيذ

قطاع النفطقطاع الزراعة

ي وصول القطاعات المستهدفة ضمن مسودة خطة التنمية 
 
ح ف وع المقتر ي الناتج المحلي االجماىلي باالسعار الثابتة وبالمقارنة مع سنة القياس    (2022 -2018)مساهمة نشاط المشر

 
حة ف  اىل معدالت النمو  المقتر

(المبالغ مليار دينار) 

قطاع الخدماتقطاع التجارة
استثمارات 

اكة  شر

(PPP)

استثمارات 

خارجية 

مباشر 

(FDI)

منحة
التهيئة   

والتنفيذ

التخطيط 

االولي 

والتفصيلي

حة  التدخالت التنموية المقتر

(المشاري    ع)

مساهمة 

نشاط 

ي 
 
وع ف المشر

اعادة اعمار 

المحافظات 

المحررة

حاجة التدخل التنموي 

ح  وع )المقتر المشر

ح (المقتر

حة  طبيعة لتمويل المقتر

للتخطيط االوىلي والتفصيلي

برنامج أعادة اعمار 

المدارس )المباني التعليمية 

في  (و الجامعات

المحافظات المحررة

√√√√√√√_

برنامج أعادة اعمار قطاع 

المياه والصرف الصحي في 

المحافظات المحررة
√√√√√√√_

برنامج أزالة ومعالجة 

واعادة تدوير االنقاض 

والمخلفات  في المحافظات 

.المحررة

√√√√√√√_

برنامج اعادة اعمار قطاع 

في  (الكهرباء)الطاقة 

المحافظات المحررة
√√√√√√√_

برنامج أعادة اعمار 

المباني الحكومية االتحادية 

والمحلية في المحافظات 

.المحررة

√√√√√_

برنامج ازالة ومعالجة 

االلغام والذخائر
√√√√√√

برنامج انشاء قاعدة بيانات 

بضحايا العمليات االرهابية 

و خريطة وراثية بالضحايا 

.المجهولي الهوية

√√√√√_

برنامج دعم وتعزيز 

الحقوق القانونية ونفاذ 

العدالة
√√√√√√_

برنامج تنفيذ أنشطة 

أستراتيجية التخفيف من 

 2018)الفقر في العراق      

 –2022)

√√√√√_

√√√

√

√ √√√√√

√√√√√√√√√

√ √

√√

√√

√√

√√√√√√√√√

√√√√√√
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