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 .منظور عام للخارطة االستثمارية واهدافها 

 يمثللللس االسللللتثمار الينيللللر الفيللللوق االساسللللن فللللن تف يلللل  عمليللللة التنميللللة
وسلليلة تيريةيللة تاالسللتثمار ولت للديم ,االقتيللادية التللن تسلليا اليهللا  ق دولللة 

اللجنلة فريل   ,عللا اليملوموجه الخيوص والتلد علا المتوفر للمفافظة 
علا ت لديم خارطلة اسلتثمارية تفتلوق عللا ادتلر قلدر ممدلع ملع الميلوملا  

, او اجنتيلا  مفليلاالتن يفتاجها المستثمر فن المفافظلة سلواك دلاع المسلتثمر 
مللرتتط تلللدس او تللاخر سللواك تالتلللاتو الخلةللن او  سللتثمار ق ا ألع ونظللرا 

االسلللتثمارية منهلللا او الفدوميلللة المختلةلللة  االخلللر  المللللاري االملللامن مللل  
عملل  الهيةلة  , للمفافظةاالمدانيا  المادية منها والتلرية م  دذلو ومرتتط 

اليديد مع  االفياةيا  التن يفتاجهلا المسلتثمريع الخارطة علا اع تتضمع 
لتنللاك رايللا واضللفة عللع امدانيللا  المفافظللة والمللوارد التللن مللع الممدللع اع 
يستييع تهلا السلتل س الةلرص االسلتثمارية المتلوفرا فيهلا متمثللة عللا للدس 

الجهاز /جداوس او مخططا  تيانية فيل  عليها الهيةة  مع وزارا التخطيط 
المجموعللة االفيللاةية  تواسللطة جهللاز افيللاك واسللط /المردللزق لصفيللاك 

الذق زودنا تموسلوعة ت يليم سلو  اليملس وتفليلس المهلارا  اليلادر توسلطة 
والذق اعتمد  المخططا  التيانيلة فيله عللا دراسلا   2019اليونسدو لسنة 

 .ليينا  اخذ  مع عدد مع المفافظا  اليراقية  لسنوا  سات ة 
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 مساهمة ال طاعا  االقتيادية اللير النةطية فن الناتج االجمالن المفلن

 4        2019يونسدو/مع ضمع افياةيا  دراس سو  اليمس وتفليس المهارا  فن اليرا           



 2015مدونا  الناتج االجمالن المفلن غير النةطن فن اليرا  

2019يونسدو /افياةيا   ليينا  مختارا مع دراس ت ييم اليمس وتفليس المهارا  فن اليرا              5 



 نلاط التناك والهندسة المدنية فسب المفافظا 

2019يونسدو /افياةيا  ليينا  مختارا مع دراس سو  اليمس وتفليس المهارا  فن اليرا             6  



 2016-2007اجمالن عدد الزوار لليرا  للةترا مع 

2019يونسدو / افياةيا  ليينا  مختارا مع دراس ت ييم سو  اليمس وتفليس المهارا             7 



 -:موق  المفافظة وفدودها

كم ( ١٧2) وتبعد الكوت مدينة تمثله ومركزها العراق من األوسط الجزء في واسط محافظة تقع 

 ميسان محافظة الجنوب ،ومن الشمال من وبغداد ديالى محافظة وتحدها بغداد، العاصمة عن

 يفصلها والتي بابل محافظة غربها ،والى كم(204 ) قار ذي ومحافظة كم (20٦) تبعد والتي

 شرقها إلى وتقع ، كم(١٩2 ) تبعد والتي الديوانية محافظة الغربي وجنوبها كم، ( 2٧4 ) عنها

 .2كم١٧١53 المحافظة مساحة وتبلغ . إيران مع للعراق الدولية الحدود
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 :التلديس اإلدارق لمفافظة واسط
3 

 قضاء الحي 

المساحة  

2كم١٩٩٩  
 

2 

 قضاء النعمانية 

المساحة 

2كم2١٦٦  
 

4 

 قضاء بدرة

المساحة 

2كم3٦50  

8 

 قضاك الزتيدية

2دم328المسافة   

٦ 

 قضاء العزيزية

المساحة 

2كم24٦٧  

5 

 قضاء الصويرة

المساحة 

2كم١٧٧٧  

٩ 

 قضاء الموفقية 

2كم١085المساحة   

٧ 

 قضاء االحرار

المساحة  

2كم١244  

١ 

قضاء الكوت   

المساحة 

2كم5١44  



 :التلديس اإلدارق لمفافظة واسط
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 قضاء النعمانية 

 مركز القضاء 

ناحية 
 األحرار 

 قضاء الكوت 

 الكوت

ناحية 
 واسط 

ناحية شيخ 
 سعد 

 قضاء العزيزية 

 مركز القضاء 

ناحية 
 الدبوني 

ناحية تاج 
 الدين

ناحية سيد 
 الشهداء

 قضاء الصويرة 

مركز 
 القضاء 

ناحية 
 الزبيدية

ناحية 
 الشحيمية



 -:التضاريس والمناخ

التضاريس:- 

 تقع محافظة واسط ضمن السهل الرسوبي الذي يتصف بكونه سطحا منبسطا قليل االنحدار باالتجاه البعيد

عن مجرى النهر ويعاني هذا السهل في الوقت الحاضر من مظاهر التعرية وذلك لقلة الغطاء النباتي وما 

يؤكد ذلك وجود الحقول الرملية في جنوب غرب قضاء النعمانية وفي ناحية شيخ سعد ، ويغطي السهل 

الفيضي لنهر دجلة مساحات شاسعة ويتصف بكونها غير متناسق إذ أن جهته  اليسرى أكثر اتساعا من 

الجهة اليمنى بسبب موقع هور الشويجة الذي يعد منخفضا يقع على مسافة بعيدة من مجرى نهر دجلة 

وهذا ما سهل ترسب المواد التي يحملها النهر في إثناء الفيضان بعيدا عن الكتف األيسر إما الجزء األيمن 

من السهل الفيضي للنهر نفسه  فيتسم بالضيق الن نهر دجلة اخفض طبوغرافيا من نهر الفرات لذا فان 

 .الحدود الفاصلة بين ترسباتها تقع بالقرب من نهر دجلة

 

المناخ:- 

 حارامحافظة واسط انتقالي بين مناخ البحر االبيض المتوسط والمناخ الصحراوي والذي يكون مناخ        

 .وجافا        
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 متوسط هطوس االمطار السنوق

2019يونسدو/افياةيا  متوسط هطوس االمطار فسب دراس ت ييم سو  اليمس فن اليرا         12 



 :الميزا التنافسية لمفافظة واسط
 .االمني للمحافظة استقرار الوضع  -١

محافظة واسط من المحافظات الزراعية المتواجد فيها ميزات تنافسية في هذا المجال لما تعد   -2

تتمتع بها من وفرة األرض الصالحة للزراعة والتوفر النسبي لمياه السقي واأليدي العاملة وان 

 .هذه هي مقومات الزراعة التي يقوم عليها اإلنتاج الزراعي

 

الجغرافي اذ ان لمحافظة واسط تتوسط ست محافظات عراقية وهي ميسان وذي قار الموقع  -3

والقادسية وبابل وبغداد و ديالى فضال عن كونها محافظة حدودية  مجاورة للجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية و هذا يتيح لها سوق واسعة ومنطقة تجارية نشطة يمكن االستفادة منها باقامة مشاريع 

 .خدمية وتجارية وسياحية

 

وهذا ..المحافظة من المحافظات النفطية التي تنتج البترول من حقل األحدب وحقل بدرة تعد  -4

 .يتيح للمحافظة مورداً مالياً في الوقت الحاضر يمكن استثماره في تطوير بعض جوانب المحافظة

 

في المحافظة الكثير من الموارد المعدنية التي من الممكن استخدامها واالستفادة منها تتوفر  -5

مثل الحجر الجيري والجبس فضال عن مقالع الحصى ويمكن االستفادة من هذه المواد في 

 .والسيراميكالصناعات اإلنشائية كاالسمنت والجص 
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 البنية التحتية والمرافق العامة
 

 محلياً  المسماة الحرارية، واسط كهرباء محطة على واسط تعتمد :الكهرباء

 محطة أكبر هي وهذه .للكهرباء رئيسي كمصدر الزبيدية، كهرباء محطة

 20١4 عام في عملها وبدأت 2008 عام في إنشاؤها تم .العراق في كهرباء

 وتبلغ الكوت، مدينة غرب شمال كم ٧5-٧0 بعد على الزبيدية منطقة في

 على المحطة تعمل .ساعة ميغاواط 2540 حوالي اإلجمالية التوليدية طاقتها

 محافظة تستقبل .النفطي االحدب حقل من األنابيب بواسطة المتدفق الوقود

 ميغاوات 500-400 حوالي) اإلجمالية طاقتها من ٪20 من يقرب ما واسط

 محافظة أنحاء جميع في الطلب لتغطية يكفي ال ما وهو (اليوم في ساعة

 االحتياطية المولدات على المحليون السكان يعتمد ذلك، من بدالً  .واسط

 على ُتستخدم والتي ألحيائهم احتياطي طاقة كمصدر ُتستخدم التي الخاصة

 .المدينة أنحاء جميع في واسع نطاق
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 امدادا  الماك وتلطيتها

تم تنفيذ العديد من مشاريع ماء الشرب في مدينة الكوت على النحو التالي: 

 متر مكعب  48000بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ  ١٩٧٦تم إنشاء مشروع ماء الكوت المركزي في عام

 .في اليوم

 و  ١٩٩5تغطي تسع وحدات مدمجة للماء وسط مدينة الكوت وأحيائها، والتي تم إنشاؤها بين عامي

متر مكعب في اليوم، ولكن بطاقة تشغيلية فعالة تبلغ   280,000، بسعة تصميمية إجمالية تبلغ 20١5

 .ساكن  450,000خدمت هذه الوحدات ما يقرب من . متر مكعب في اليوم ١٩8,000

 قامت مديرية ماء واسط ببناء أو إعادة بناء تسعة مشاريع ماء 20١4حتى  ١٩85ابتداء من عام ،

العزيزية، الحفرية، الصويرة، الحي، شيخ سعد، الموفقية، بدرة، )موزعة بين أقضية ونواحي واسط 

متر مكعب  ١٩000تبلغ طاقتها التصميمية معاً (. جصان، الموفقية النعمانية والزبيدية والهندية وواسط

 .ساكن 800000في الساعة، وتخدم ما يقرب من 

 وعلى الرغم من تنفيذ هذه المشاريع، إال أن مدينة الكوت، وخاصة الضفة اليسرى منها، تعاني من شحة

 20١3استجابة لهذه المشكلة، بدأت مديرية ماء واسط بمشروع مدته ثالث سنوات في حزيران . الماء

هذا المشروع قيد اإلنشاء لكنه توقف . متر مكعب في الساعة ١0000بسعة تصميمية إجمالية قدرها 

 بسبب األزمة المالية
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 (   اخر احصاءات تم الحصول عليها)20١8المؤشرات االقتصادية في عام 

دوالر8,١١0,288,02٦ : الناتج المحلي اإلجمالي 

في العراق ١4: ترتيب الناتج المحلي اإلجمالي 

4.٦: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي٪ 

دوالراً في  4583: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 السنة

 دوالر ١٩٦١(: سكان الحضر)الدخل المتاح 

مليون  300.5: إجمالي االستثمار األجنبي المباشر المستخدم

 20١8٪ في عام 28دوالر أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 
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 (عليهااخر افياكا  تم الفيوس )20١8حساب الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

45: النفط واإلنتاج الصناعي٪ 

30: الزراعة والغابات والصيد وصيد األسماك٪ 

١0: التعدين والمحاجر٪ 

١0: النقل٪ 

5: الخدمات٪ 
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 ال طاعا  االستثمار والةرص االستثمارية 

 الزراعيالقطاع  -١

 االسكانقطاع  -2

 الصناعيالقطاع  -3

 التجاريالقطاع  -4

 التربية والتعليم قطاع  -5

 النقل والمواصالتالقطاع  -٦

 النفطيقطاع  -٧

 السياحي والترفيهيقطاع  -8

 القطاع الصحي -٩

 الشباب والرياضةقطاع  -١0
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 ال طاع الزراعن

 -:يتكون القطاع الزراعي من

 .االراضي الزراعية-١

 مصادر المياه -2

 .الثروة الحيوانية-3

 .المحاصيل االستراتيجية-4

 .البساتين-5

 

19 



 خارطة االراضن الزراعية فن مفافظة واسط

20 



 :  الثروا الفيوانية

محافظة واسط من المحافظات المهمة من حيث عدد الحيوانات الموجودة فيها وهنالك عدد كبير     

من الحيوانات المملوكة من قبل الفالحين وعدد جيد من مشاريع تربية الحيوانات كالعجول واالغنام 

االعالف او مشاريع نموذجية للتربية اال بأعداد قليلة لهذا إلنتاج والدواجن والتوجد مشاريع كبيرة 

دور هيئة االستثمار التشجيع بهذا االساس حيث تشجع اقامة المشاريع الزراعية الخاصة بتربية 

الحيوانات ومشاريع انتاج االعالف للتقليل من االستيرادات بهذا النوع وكذلك تحسين الوحدات 

 البيطرية عن طريق االستثمار وانشاء الفحوصات المختبرية الخاصة بهذه المشاريع  وقد بلغ 

 -:اعداد الحيوانات وهي كاالتي ان  200١للحيوانات حسب التعداد الزراعي الشامل لسنة التعداد 

 رأس ١38٦08االبقار   -١

 رأس ١045١الجاموس  -2

 رأس٧32040االغنام  -3

 رأس  ١44٩05الماعز  -4

 رأس  ١٧٦٩3االبل  -5
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 :المفاييس االستراتيجية 

 

محافظة واسط من المحافظات المهمة على مستوى االنتاج الزراعي تعتبر 

وهي كما سميت سلة خبز العراق ومن هذه المحاصيل هي الحنطة والشعير 

والذرة الصفراء وزهرة الشمس  وايضا كانت متميزة بزراعة الشلب ولكن 

 .بسبب شحة المياه في نهر دجلة ادى الى عدم زراعة هذا المحصول

   

في محافظة واسط اراضي صالحة لزراعة محصول البطاطا وهو توجد 

محصول مهم في التأمين الغذائي ولكن بسبب االستيراد وعدم االهتمام 

 .بالمنتوج الوطني احال في عدم كثرة زراعة هذا المحصول 
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 زراعيةإفياةيا  

23 



 :التساتيع

 

الف دونم موزعة ( 48000)مساحة البساتين في محافظة واسط بحدود تبلغ 

على عموم المحافظة  وتتركز بكثافة على ضفاف نهر دجلة واالنهار الرئيسية 

وتعاني البساتين من حالة من االهمال نتيجة عدم تجهيزها باألسمدة والمبيدات 

الكافية وكذلك االنتشار الواسع ألفة الحميرة والدوباس  كذلك بعضها استغلت 

اراضيه بسبب استخدامها للسكن بسبب االزمة السكنية الحاصلة بالبلد  وكذلك 

 .  تعرض بساتين بدرة للحريق المجهول وهي تتميز بأجود انواع التمور  

ويتطلب التشجيع في هذا المجال وخصوصا تشجيع زراعة النخيل النسيجية  

 .حتى يتم توفير اصناف جيدة والحفاظ على هذه الثروة الوطنية 

 

 :وفيما يلي يوضح الجدول التالي اعداد الفواكه والنخيل في محافظة واسط

 

 
24 



 مفافظة واسطفن اعداد الةواده 

25 



 الزراعةنستة عمالة الذدور الا االناث فن مجاس 

2019يونسدو /افياةيا  ليينا   فسب  دراس ت ييم سو  اليمس وتفليس المهارا  فن اليرا          26 



 :قطاع االسداع

   -:القطاع السكني

السكن من أهم الظواهر التي واكبت تطور البشرية وظهور يعد 

اإلنسان على وجه األرض أن موضوع اإلسكان يحتل أهمية في 

حياتنا المعاصرة ، ويعد احد أهم مظاهر التغير األساسية نحو 

 .الرفاهية والتقدم 

و تهتم الدول بتوفير المساكن لمواطنيها وذلك من خالل تسهيل  

عملية الحصول على األرض السكنية أو المساكن  ، فضال عن 

تشجيعها لالستثمار في قطاع اإلسكان  والذي يساهم بدوره في 

 .تقليل من العجز السكني
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  202١تقديرات سكان محافظة واسط حسب الوحدات االدارية والبيئة والجنس لسنة 

 

 الناحية القضاء
 Totalمجموع   Ruralريف   Urbanحضر  

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

 الكوت

 4٩0،385 242،٧٧2 24٧،٦١3 ٦٩،٦85 34،522 35،١٦3 420،٧00 208،250 2١2،450 مركز قضاء الكوت

 5١،٧08 25،٦08 2٦،١00 32،2١١ ١5،٩5٧ ١٦،254 ١٩،4٩٧ ٩،٦5١ ٩،84٦ واسط

 43،١١٩ 2١،354 2١،٧٦5 25،483 ١2،٦24 ١2،85٩ ١٧،٦3٦ 8،٧30 8،٩0٦ شيخ سعد

                   واسط القديمة

 585،2١2 28٩،٧34 2٩5،4٧8 ١2٧،3٧٩ ٦3،١03 ٦4،2٧٦ 45٧،833 22٦،٦3١ 23١،202 المجموع 

 النعمانية

مركز قضاء 

 النعمانية
38،٧2٩ 3٧،٩٦3 ٧٦،٦٩2 24،٦22 24،١٧4 48،٦ ٧٩٦3،35٦ ١2،١3١ ٧25،488 

 ١25،488 ٦2،١3٧ ٦3،35١ 48،٧٩٦ 24،١٧4 24،٦22 ٧٦،٦٩2 3٧،٩٦3 38،٧2٩ المجموع 

 الحي

 ١0٧،١04 53،023 54،08١ ١4،٧30 ٧،2٩٧ ٧،433 ٩2،3٧4 45،٧2٦ 4٦،٦48 مركز قضاء الحي

 3٩،4٩5 ١٩،5٦5 ١٩،٩30 3٦،١24 ١٧،8٩٦ ١8،228 3،3٧١ ١،٦٦٩ ١،٧02 البشائر

 ١4٦،5٩٩ ٧2،588 ٧4،0١١ 50،854 25،١٩3 25،٦٦١ ٩5،٧45 4٧،3٩5 48،350 المجموع 

 بدرة

 ١٧،١85 8،5١0 8،٦٧5 8،280 4،١02 4،١٧8 8،٩05 4،408 4،4٩٧ مركز قضاء بدرة

 ١3،2٩4 ٦،584 ٦،٧١0 ٧،٦٧2 3،80١ 3،8٧١ 5،٦22 2،٧83 2،83٩ جصان

 ٧٦4 3٧٩ 385 4١3 205 208 35١ ١٧4 ١٧٧ (زرباطيه)الذهب 

 3١،243 ١5،4٧3 ١5،٧٧0 ١٦،3٦5 8،١08 8،25٧ ١4،8٧8 ٧،3٦5 ٧،5١3 المجموع 
28 



 2021لسنة ت ديرا  سداع مفافظة واسط فسب الوفدا  االدارية والتيةة والجنس 

 الصويرة

 ١٦0،٦٩5 ٧٩،5٧٦ 8١،١١٩ ٧٧،3١٩ 38،304 3٩،0١5 83،3٧٦ 4١،2٧2 42،١04 مركز قضاء الصويرة

 3٩،404 ١٩،5١٩ ١٩،885 34،٧٩2 ١٧،23٦ ١٧،55٦ 4،٦١2 2،283 2،32٩ الشحيمية

 200،0٩٩ ٩٩،0٩5 ١0١،004 ١١2،١١١ 55،540 5٦،5٧١ 8٧،٩88 43،555 44،433 المجموع 

 العزيزية

 ١١2،4١5 55،٦٦٧ 5٦،٧48 52،034 25،٧٧8 2٦،25٦ ٦0،38١ 2٩،88٩ 30،4٩2 مركز قضاء العزيزية

 8٦،٩44 43،055 43،88٩ 4١،804 20،٧١0 2١،0٩4 45،١40 22،345 22،٧٩5 (الحفرية)تاج الدين 

 25،4٩٦ ١2،٦2٩ ١2،8٦٧ 2١،١34 ١0،4٧0 ١0،٦٦4 4،3٦2 2،١5٩ 2،203 الدبوني

                   سيد الشهداء 

 224،855 ١١١،35١ ١١3،504 ١١4،٩٧2 5٦،٩58 58،0١4 ١0٩،883 54،3٩3 55،4٩0 المجموع 

 االحرار
 5٩،٧٩٧ 2٩،٦١٩ 30،١٧8 4٧،048 23،308 23،٧40 ١2،٧4٩ ٦،3١١ ٦،438 مركز قضاء االحرار

 5٩،٧٩٧ 2٩،٦١٩ 30،١٧8 4٧،048 23،308 23،٧40 ١2،٧4٩ ٦،3١١ ٦،438 المجموع 

 الزبيدية
 5٩،٩02 2٩،٦٦٧ 30،235 38،42٩ ١٩،038 ١٩،3٩١ 2١،4٧3 ١0،٦2٩ ١0،844 مركز قضاء الزبيدية

 5٩،٩02 2٩،٦٦٧ 30،235 38،42٩ ١٩،038 ١٩،3٩١ 2١،4٧3 ١0،٦2٩ ١0،844 المجموع 

 الموفقية
 5٦،43٦ 2٧،٩50 28،48٦ 3٧،١4١ ١8،3٩٩ ١8،٧42 ١٩،2٩5 ٩،55١ ٩،٧44 مركز قضاء الموفقية

 5٦،43٦ 2٧،٩50 28،48٦ 3٧،١4١ ١8،3٩٩ ١8،٧42 ١٩،2٩5 ٩،55١ ٩،٧44 المجموع 

 ٧3٧،٦١4 ٧52،0١٧ 5٩3،0٩5 2٩3،82١ 2٩٩،2٧4 8٩٦،53٦ 443،٧٩3 452،٧43 المجموع الكلي
١،48٩،٦3

١ 
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 :  ال طاع اليناعن

يحتل القطاع الصناعي مكانة خاصة بين القطاعات االقتصادية كونه احد القطاعات الرئيسة 

والتي استطاعت أن تقود التنمية االقتصادية في الكثير من البلدان وللقطاع الصناعي دور في 

التشغيل وتقليل نسب البطالة كما انه يساهم في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي 

أما في محافظة واسط فان هناك عدداً قليالً من المصانع وان أكبرها هو معمل نسيج الكوت 

 5٦3المملوك للقطاع العام فضال عن عدد من المعامل الصغيرة إذ توجد في محافظة واسط 

 .  كبيرة موزعة في الوحدات اإلدارية للمحافظة 33منشأة صناعية صغيرة و 
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 نسبة عمالة الذكور الى االناث في مجال الصناعة

                     20١٩يونسكو /احصائيات لعينات مختارة من كراس سوق العمل وتحليل المهارات                           
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 202١المنشأة الكبيرة العاملة خالل سنة 
 

 موقع المعمل  اسم المعمل تسلسل

 العكابية_ الحي  معمل طابوق االخالص 1

 العكابية_ الحي  معمل طابوق الصادق 2

 العكابية_ الحي  معمل طابوق الباري 3

 العكابية_ الحي  معمل طابوق الوادي 4

 العكابية_ الحي  معمل طابوق الزهراء 5

 العكابية_ الحي  معمل طابوق الرسول 6

 العكابية_ الحي  معمل طابوق حامد العطار 7

 العكابية_ الحي  الحي-معمل طابوق مظفر 8

 العكابية_ الحي  معمل طابوق سعد العطار 9

 العكابية_ الحي  معمل طابوق كريم موسى 10

 اراضي الجزيزة_ العزيزية  معمل طابوق المهندس 11

 اراضي الجزيزة_ العزيزية  معمل طابوق القمة 12

 اراضي الجزيزة_ العزيزية  معمل طابوق تاج الدين 13

 اراضي الجزيزة_ العزيزية  معمل طابوق ارض الخيرات 14

 اراضي الجزيزة_ العزيزية  معمل طابوق العلم الفني 15

 اراضي الجزيزة_ العزيزية  معمل طابوق محمد رحيم 16

 العلكاية_ الكوت  معمل طابوق طغوان حسين 17

 العلكاية_ الكوت  (فاضل الجصاني)معمل طابوق احمد ابو الجص 18

 برهوجة_ النعمانية  معمل طابوق علي عنيد عكار 19

 32 برهوجة_ النعمانية  معمل طابوق السعد 20



 202١المنشأة الكبيرة العاملة خالل سنة 
 

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق السالم 21

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق الراية 22

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق الكوت الجديدة 23

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق بالدي 24

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق النبع الصافي 25

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق المظفر 26

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق ريحانة 27

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق الحكمة 28

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق الواثق 29

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق بركات الرحمن 30

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق بغداد 31

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق سنبس 32

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق الفجر الجميل 33

 الشويجة_ الكوت معمل طابوق الرافدين 34

 المركز_ العزيزية  مطحنة العزيزية 35

 المركز_ الكوت  معمل اسفلت بلدية الكوت 36

 المركز_ الكوت  معمل نسيج وحياكة واسط 37

 المركز_ الصويرة مطحنة الخلود  38

 المركز_ الصويرة مطحنة الصويرة 39

 33 المركز_ الكوت  مطحنة واسط 40



 ال طاع اليناعن 

www.themegallery.com 
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 :الةرص االستثمارية الم ترفة فن ال طاع اليناعن

 معمل حديد وصلب١.

 معمل بتروكيمياويات2.

 معمل تدوير النفايات3.

 معمل تعليب المواد الغذائية4.

 معمل البان5.

 معمل إلنتاج المشروبات الغازية٦.

 معمل النتاج الورق٧.

 معمل اسمنت والثرمستون8.
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 ال طاع التجارق

تقع محافظة واسط في منتصف المسافة بين محافظات الجنوب 

ومحافظة بغداد وبين ايران من خالل وجود المنفذ الحدودي وهذا 

الموقع المميز  حيث التبادل التجاري والمستقبل الناجح بوجود 

العديد من المصادر الطبيعية التي تجذب التجارة مثل النفط 

الخ وخصوصا بعد افتتاح المعبر الحدودي في منطقة ...والزراعة

يضاف إلى ذلك مشروع إنشاء مطار الكوت الذي سيكون له . بدرة

 .أهمية كبيرة في عملية التبادل التجاري وتنشيط التجارة
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 الفرص االستثمارية قيد االعالن والتدقيق في القطاع التجاري 

 المساحة رقم المقاطعة  رقم القطعة الموقع نوع الفرصة  ت

تجاري  ١

 وترفيهي

جزء من  الحي 

القطعة 

١/٧٦20 

 2م 5٩80 الغرباوية١2

 2م ١4805و

سوق عصري  2

 مفتوح للباعة

 المتجولين

 2م 32٩4 الحاوي ١٦/١١١٩ الحاوي/الكوت 

 2م 5١٦2 الحاوي ١٦/١١20 الحاوي/ كوت عمارات تجارية 3

 ١٧م ٦/25 العزيزية  تجاري 4

الطالطة 

 والرشيدية

 ١٩دونم و 2

 8٦،5اولك و

 2م
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 :قطاع  الترتية والتيليم

وهو يعد التعليم الركيزة األولى واألساسية لتقدم وتطور المجتمعات 

معيار لقياس تقدمها أو تخلفها ، أن وجود الكوادر العلمية والفنية 

والمهنية التي تساهم في بناء المجتمع في كل المجاالت االقتصادية 

 .واالجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية

تحتوي المحافظة على جامعة واسط باالضافة الى عدد من المعاهد 

 .التقنية والكليات االهلية
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 :فن قطاع الترتية والتيليماالستثمارية الم ترفة الةرص 

 انشاء كلية طب -١

 انشاء كلية صيدلة  -2

 انشاء كليات اخرى -3
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 قطاع الن س والمواي  

تمتلك محافظة واسط شبكة من الطرق تربطها مع خمس محافظات 

هي بغداد وبابل والديوانية وذي قار و ميسان ولها منفذ حدودي 

 .مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

في قضاء الكوت والباقي  3مرآب منها  ١2ويوجد في المحافظة 

 موزعة على أقضية المحافظة ونواحيها

وفي مايلي جدول بأسماء وأطوال الطرق الرئيسية في محافظة 

 (.كم)واسط  ب
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 قطاع الن س والمواي  
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 قطاع الن س والمواي  
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 السدو الفديدية

www.themegallery.com 

خط ___ 

السكة      

_الحديدية

_ 
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 قطاع الن س والمواي  

 

www.themegallery.com 
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 :مطار واسط

المشروع الى انشاء مطار لتنشيط الحركة االقتصادية في المحافظة يهدف 

بشكل كبير مما ( المنفذ الحدودي)حيث يتوافد الزائرين لها عبر طريقها البري 

كما ان . يدعوها النشاء مطار لتسهيل حركة النقل التجاري ونقل االشخاص

لوجود المطار مردود اقتصادي كبير بسبب حجم االيرادات الن دخل المواطن 

اليوم بات يمكنه من السفر لغرض العالج والسياحة والدراسة فضال عن 

 .   التجارة كما ان المطار سيوفر مجاال لتشغيل االيادي العاملة البناء المحافظة

علما انه يوجد في المحافظة قاعدة جوية تحتوي على مدرجين بمواصفات 

 .عالمية يمكن استغاللها النشاء هذا المطار او تطويره
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 مطار واسط
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 :الفرص االستثمارية المقترحة في قطاع النقل والمواصالت

47 



 :ال طاع النةطن

 

كم غرب  30) واسط اليوم من المحافظات النفطية المهمة حيث ينتج حقلي االحدب محافظة ان 

اما . الف برميل من النفط الخام يومياً  ١40المستثمر من قبل شركة الواحة الصينية ( الكوت 

الف  42المستثمر من قبل شركة كاز بروم الروسية ينتج ( كم شرق الكوت  80) حقل بدرة 

برميل يوميا اضافة الى الغاز الطبيعي والكبريت المصاحب الستخراج النفط كما موضح في 

 :  الجدول ادناه 
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 :الةرص االستثمارية الم ترفة فن ال طاع النةطن

 انشاء مصفى نفط ومعمل بتروكيمياويات متكامل في قضاء بدرة

توجد مؤشرات اقتصاديه واجتماعية ايجابية ألنشاء مشروع 

البناء عمل حقيقية  فرصات كبيرة مما يوفر مصفى نفط بطاق

 .المحافظة

هناك طلب متزايد للمشتقات النفطية حسب الزيادة علما ان 

السكانية والتنموية المتوقعة للمحافظة خالل العشرين سنة القادمة 

. 
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 :ال طاع السيافن والترفيهن

تمتلك محافظة واسط أهمية تاريخية حيث تعاقبت عليها على مدى 

موقعاً (  420) التاريخ حضارات ودول عديدة وهناك أكثر من 

 -:اثرياً ومن اشهرها

 مدينة واسط التاريخية 

 -:الدينيةالمراقد 

 .مرقد الصحابي الجليل سعيد ابن الجبير

 مرقد االمام تاج الدين 

 .سيد ابوالحسن مرقد االمام 

 .مقام االمام صاحب الزمان عج

 .خطوة االمام علي عليه السالم

 مراقد اخرى
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 م ترفا  الملاري  السيافية الترفيهية 

 .الدلمجهور ١.

 الكارضيةغابات 2.

 اقامة منتجعات على شواطئ دجلة3.

مرقد ، مقام االمام المهدي) اقامة مدن سياحية في المراقد الدينية 4.

 (.سعيد بن جبير

 .انشاء مدينة سياحية في بدرة وجصان5.

 .الشويجةهور ٦.

 .انشاء منتدى للتاجر الواسطي  -٧
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 : ال طاع اليفن 

تعد الخدمات الصحية ذات أهمية كبيرة ألنها تتعلق بصحة الفرد والمجتمع 

أحدى معايير قياس تقدم الدولة في مجال العناية والرعاية الصحية ، وتمثل 

 ويتم تقديم الخدمات الصحية بواسطة مؤسسات معدة لهذا الغرض تضم 

 .متطلبات الخدمة المادية والبشريةجميع 

 :  الهيكلية الطبية حسب معلومات دائرة صحة واسط كما مبينه بالجدول ادناه
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 اليفن فن مفافظة واسطال طاع 

www.themegallery.com 

53 



 ال طاع اليفن 

www.themegallery.com 54 



 فن ال طاع اليفنالملاري  اليفية الم ترفة ل ستثمار 

 (مدينة طبية متكاملة) اهلي مستشفى 

 ومستلزماتهاانشاء معمل انتاج المحاليل الوريدية. 

مجمعات طبية في االقضية. 

مركز عقم. 

مركز الجراحة الناظورية. 

مركز جراحة القلب المفتوحل. 

مركز انف واذن وحنجرة. 
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 قطاع اللتاب والرياضة
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 والرياضهالنهائية في مجال الشباب الفرص االستثمارية في طور االعداد واستحصال موافقة الدوائر 

57 



 والرياضهالنهائية في مجال الشباب الفرص االستثمارية في طور االعداد واستحصال موافقة الدوائر 
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 الةرص االستثمارية للتلدية فن طور االعداد واستفياس مواف ة الدواةر النهاةية
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 الةرص االستثمارية للتلدية فن طور االعداد واستفياس مواف ة الدواةر النهاةية 



 نموذج الفد الملاري  المجازا مع هيةة استثمار واسط فن المفافظة
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 نموذج الفد الملاري  المجازا مع هيةة استثمار واسط فن المفافظة
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 نموذج الفد الملاري  المجازا مع هيةة استثمار واسط فن المفافظة
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 نموذج الفد الملاري  المجازا مع هيةة استثمار واسط فن المفافظة
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 نموذج الفد الملاري  المجازا مع هيةة استثمار واسط فن المفافظة
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 نموذج الفد الملاري  المجازا مع هيةة استثمار واسط فن المفافظة
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 عليها حصلت التي المعلومات الى استنادا الخارطة هذه اعدت  

 وان المدني المجتمع ومنظمات العالقة ذات الدوائر من اللجنة

 تعمل فرص او مقترحة فرص هي فيها ذكرت التي الفرص جميع

 لالستثمار الجاهزة الفرص عن ولالستعالم . تهيئتها على الهيئة

 او الهيئة مقر او االلكتروني الهيئة موقع مراجعة باإلمكان

   .االلكتروني البريد عبر مراسلتنا
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 المصادر

 لإلحصاءالجهاز المركزي. 

cosit.gov.iq/enhttp:// . 

وزارة التخطيط. 

https://mop.gov.iq/en . 

 المركزي العراقيالبنك 

www.cbi.iqhttps:// . 

 كراس تقييم سوق العمل وتحليل المهارات في العراق واقليم

 . 20١٩اليونسكو /كردستان 
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