
(نقطة 15) والخياطة الجلدية  النسيجية ، الهندسية ، المتطورة االنشائية الصناعات(نقطة20 ) والدوائية الغذائية ، الكيمياوية الصناعات
 (نقطة 10) الخدمية المشاريع

(نقطة5 ) أخرى

 وردت وكما  المعدنية الثروات 

 الوطنية التنمية خطة في

 وكراس  (2013-2017)

 بكتاب المعدنية الثروات ملخص

 المرقم الجيولوجي المسح هيأة

2015/6/21 في 34-4

( حيواني انتاج )

الدواجن

االسماك تربية

االبقار تربية

نباتي انتاج

الزراعية المكننة

التحويلية الصناعات

الغذائية

المحمية الزراعة

 النشاط اختيار اسباب

(المشروع)

 تدوير معامل ، (الفوسفاتية االسمدة الكبريتيك، حامض) الكبريت فيها يدخل التي الصناعات

 معامل, المنظفات ،معامل والزجاج للمنظفات الصوديوم كبريتيات ،صناعة (الزيوت وتنقية تصفية)الدهون

البالستيكية الصناعات ، اصباغ,  مؤكسد ،أسفلت ،الطباعة صناعية ،غازات وتعبئتها المياه تنقية

 الصب معامل ،  االصباغ ، البناء مواد ، والسيراميك الزجاج ، النورة ، االسمنت  الطابوق صناعة

 وصناعة والبورك الجص صناعة ، والبلوك الكونكريت معامل  ، االحجار وتشكيل ،قطع الجاهز

،  الشوارع تبليط ،اسفلت وكاشي شتايكر, الحصى وغربلة تكسير االسمنت

الكبريت توفر

 الحيوانات واعالف والراشي الذرة زيوت ،معامل المجمدة واللحوم االغذية تهيئة ،معامل  البان معامل

 معامل,  غازية ،مشروبات الثلج وانتاج صحية ومياه الطماطة ومعجون والمربيات العصائر تصنيع ،معامل

 والبطاطا الذرة جبس,  المرطبات صناعة, مطاحن,  حلويات,  ومعجنات افران ، الراشي,  والبرغل الحبية

نظامية  والمجازر ، أعالف ،مصانع

 جالفات,  السيارات ابدان ، المدرسي واالثاث والخشب االثاث ،معامل والمبردات السخانات تصنيع ورش

 ،انابيب المعدنية والشبابيك ابواب, المياه خزانات,  االنارة ،تراكيب عازلة مواد,  معدنية اواني,  معدنية

الري تقنات الزراعية، والمكائن المعدات صيانة ورش ،انشاء   كونكريتية

الكلس حجر

الجبسمالقطنية الداخلية وااللبسة الجاهزة االلبسة معامل

القديمة التكوينات أطيانمختلفة حقائب انتاج 

   PET مخلفات النفايات،تدوير تدوير معامل المستعملة المحركات زيوت وتنقية تصفية مشروع
poly(ethylene terephthalate) اكياس اللدائنية المياه ،خزانات اللدائنية االنابيب ،تصنيع، 

 حامض,  مؤكسد اسفلت  والحفاظات الصحي الورق وصناعة الدملوغ اصباغ صناعة وكارتون ورقية

,  والشامبو والقاصر المنظفات ومعامل مطاحن,  المرايا طلي, الصناعية الغازات,  دباغة,  السلفونيك

االحيائية والمبيدات,   طباعة

 ،صناعة والمرشحات للبناء السمنت،معامل وصناعة والبورك الجص والشتايكرصناعة البلوك معامل

 اسفلت,  كونكريتية انابيب,  كاشي, الحصى وغربلة تكسير الجاهز، الصب ،معمل السمنت و الطابوق

والحجر الحصى ،قالع الشوارع تبليط

الجبسم

 وتمتلك زراعية المحافظة

 جيدة حيوانية ثروة

.الصناعية والمحاصيل

 والثلج الصحية المياه ومعامل والمعكرونة الشعرية وصناعة عالية بمواصفات مجمدة أغذية معمل

,  حلويات,  ومعجنات صمون افران, المكسرات تحميص وعصائر غازية مشروبات, المثلجات وصناعة
 التعليب معامل, حبية,  برغل,   والبطاطا الذرة جبس,   البان,  بسكويت,  لحوم. البان,  مطاحن

 واعالف,  والطبي الصناعي الكحول,  سكائر,  والراشي الدبس وانتاج التمور كبس الغذائي،معامل

الحيوانات

 ابواب,  معدنية منزالية اواني,  زراعية وادوات ومعدات مكائن,  كونكريتية انابيب,   المياه برادات

الزراعية، والمكائن المعدات صيانة ورش ،انشاء. والمنيوم حديدية وشبابيك
والرمل الحصى

القديمة التكوينات أطيان

,  نايلون اكياس,  مؤكسد اسفلت,   مستحلية اصباغ,  صحي ورق حفاظات,   ورقية اكياس,  بيطرية ادوية
,   مطابع ، قاصر,    صناعية غازات,  اللدائنية السلع صناعات,   بوالتين حبيبات,  دباغة,  الزيوت تنقية

 االدوية,  المرايا طالء,   سلفونيك حامض,  نايلون اكياس,  مؤكسد اسفلت,  ودهنية مستحلبة اصباغ

البيطرية

 حديدية وشبابيك ابواب, الشوارع تبليط اسفلت,  كونكريت انتاج,  والرمل الحصى ،نتاج حصى مقالع

 للبناء ،معامل السمنت وصناعة والبورك الجص ،صناعة وكاشي شتايكر,  والمنيوم

الجاهز الصب ،معمل واالسمنت الطابوق والمرشحات،صناعة

الكلوبيرايت خام

الجبسم

والرمل الحصى

القديمة التكوينات أطيان

 سوائل ، النباتية والزيوت للشمع االلوان قصر,  القيري طالء,  والقاصر والشامبو المنظفات صناعة معامل

,  عازلة مواد ، (الزيوت وتنقية تصفية)الدهون تدوير معامل ، الكونكريتية والركائز النفطية لألبار الحفر

, ,  بالستيكية احتياطية ادوات,  مطابع,   كارتونية علب,  صحي ورق,  قيري وطالء وفالنكوت ماستك

,  سائلة بطاريات,  ورقية اكياس,  لدائني اثاث,  مؤكسد اسفلت,  ومستحلبة دهنية اصباغ,  الكاربون اسود
 بولي حبيبات,  الدباغة,  والكبريتيك السلفونيك حامض,  بالستيكي رول,  صناعية غازات,  والغراء صمغ

بالستيكية سلع,  المياه خراطيم,  مطاطية صناعات,  بروبلين

 ، االبيض االسمنت ، والبناء والصلب والحديد والسيراميك والزجاج المغنيسي الطابوق صناعة

 وتكسير وغربلة انتاج معامل ، البورك ، الجص ، الشب ، االصباغ ،  النورة ، الخفيفة الخرسانة

 االسفلت,  الماربلكس,   ومرمر كاشي شتايكر,  زجاجي رمل ، جاهز كونكرينت,  الجص,  الحصى

. الطابوق,  جص, ثرمستون,  جاهز بناء و بورك, ,  البلوك,  الكونكريتي

الصوديوم كلوريد أمالح

( المتطورة التكنولوجيا وتستخدم للبيئة صديقة تكون والتي الجودة معايير تعتمد والتي الحديثة للمواصفات المطابقة المشاريع اعتماد سيتم  )

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

كركوك2

 وتسمين تربية محطات

 عجول،

 االغنام،  تربية محطات

 مشاريع عصرية، مجازر

 اسواق   ، متكاملة دواجن

 مخازن العصرية، الجملة

ومبردة مجمدة

 

زيتون، بساتين

 محاصيل وانتاج زراعة

 وزهرة الصفراء الذرة

 مزارع والقطن، الشمس

 مخازن واالعالف، لالغذية

 حديثة، زراعية

 

النباتية، للزيوت معمل انشاء

النشأ، لصناعة معمل انشاء

 صناعة   للقطن، محلج

 البذور، تنقية معامل البتموس،

 تجفيف معامل اعالف، معامل

 الصفراء، الذرة وتفريط

القطنية الداخلية االلبسة معاملوبيطرية بشرية ادوية 

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

اللحم، فروج مشاريع انشاء

مفاقس، مشاريع 

 العجول تسمين محطات

واالغنام،

حليب، ابقار تربية محطات

 الدجاج تربية حقول انشاء

 العصرية، المجازر البياض،

 للحيوانات، حديثة اسواق

ومبردة مجمدة مخازن

صناعية، غابة انشاء

المحمية، الزراعة

  الفاكهة، بساتين انشاء

 واالعالف، لالغذية مزارع

حديثة زراعية مخازن

والعصائر، المربيات صناعة

 وتعليب تدريج معمل انشاء

الفاكهة،

 علف تصنيع معامل انشاء

 حيواني،

المجمدة واللحوم االغذية تهيئة معامل ، البان معامل ، والمربيات العصائر تصنيع معامل
,  نوم وغرف خشبي اثاث,  معدنية مياه خزانات,  معدنية احتياطية ،ادوات الخامات تهيئة وورش معامل

الزراعية، والمكائن المعدات صيانة ورش انشاء.  البلوك انتاج

المحافظةت

أالقراض محاور بحسب/  الزراعي الصناعي القطاع مشاريع عناويينأالقراض محاور بحسب الصناعي القطاع مشاريع عناويين

نينوى1

 الحلوب االبقار تربية محطات

عجول، تسمين محطات

وماعز، اغنام تسمين محطات

 عائمة، اسماك اقفاص  

 مشاريع العصرية، المجازر

 اسماك تربية متكاملة، دواجن

 اسواق  ،(اقفاص مغلقة،)

 مخازن ، عصرية جملة

ومبردة، مجمدة

صناعية، غابة انشاء

مناحل، انشاء

بالتنقيط، المحمية الزراعة

الزيتون، بساتين انشاء

 المربيات،مختبرات صناعة

 انشاء  النسيجية، الزراعة

 سايلوات  حديثة، بساتين

 لالغذية مزارع حبوب،

 زراعية مخازن واالعالف،

جديدة

 

االلبان، صناعة معمل

حيواني، علف تصنيع معمل

 الزيتون، زيت ألنتاج معصرة

 صناعية، زراعية مجمعات

 تنقية معامل البتموس، صناعة

 اعالف، معامل بذور،

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

دوائية صناعات

 زراعي طابع ذات المحافظة

 متكامل وخدمي وصناعي

 في نسبية ميزات ولها

 ومحاصيل الحيواني االنتاج

.والفاكهة الحبوب

 وتمتاز زراعية المحافظة

 الحيوانية للثروة جيد بحجم

. الحبوب وانتاج

 الحلوب االبقار تربية محطاتاالنبار4

عجول، تسمين محطات

وماعز، اغنام تسمين محطات

 عائمة، اسماك اقفاص  

 متكاملة، دواجن مشاريع

 العصرية، الجملة اسواق

 ومجمدة، مبردة مخازن

صناعية، غابة انشاء

مناحل، انشاء

بالتنقيط، المحمية الزراعة

  الزيتون، بساتين انشاء

 واالعالف، لالغذية مزارع

حديثة زراعية مخازن

 

حديثة، حيوانية مجازر انشاء

االلبان، صناعة معمل

حيواني، علف تصنيع معمل

 الزيتون، زيت ألنتاج معصرة

زراعية خدمات شركات

 زراعي طابع ذات المحافظة

 متكامل وخدمي وصناعي

 في نسبية ميزات ولها

 ومحاصيل الحيواني االنتاج

.االعالف وانتاج الحبوب

الدين صالح3

الغراض الشمول بقروض البنك المركزي )ماعدا محافظات أقليم كردستان )والزراعي الموجهة للقطاع الخاص وحسب المحافظات الصناعيخريطة مشاريع القطاعين

المعدة من قبل وزارة التخطيط ، وزارة الصناعة والمعادن ، وزارة الزراعه 

رئيس الوزراء مكتب
اللجنة العليا لقروض  البنك المركزي

2016لعام  31المشكلة بموجب االمر الديواني )
في 1128الصادر بكتاب مكتب رئيس الوزراء 

2016/1/25)2016/3/10
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(نقطة 15) والخياطة الجلدية  النسيجية ، الهندسية ، المتطورة االنشائية الصناعات(نقطة20 ) والدوائية الغذائية ، الكيمياوية الصناعات
 (نقطة 10) الخدمية المشاريع

(نقطة5 ) أخرى

 وردت وكما  المعدنية الثروات 

 الوطنية التنمية خطة في

 وكراس  (2013-2017)

 بكتاب المعدنية الثروات ملخص

 المرقم الجيولوجي المسح هيأة

2015/6/21 في 34-4

( حيواني انتاج )

الدواجن

االسماك تربية

االبقار تربية

نباتي انتاج

الزراعية المكننة

التحويلية الصناعات

الغذائية

المحمية الزراعة

 النشاط اختيار اسباب

(المشروع)

المحافظةت

أالقراض محاور بحسب/  الزراعي الصناعي القطاع مشاريع عناويينأالقراض محاور بحسب الصناعي القطاع مشاريع عناويين

نينوى1

 الحلوب االبقار تربية محطات

عجول، تسمين محطات

وماعز، اغنام تسمين محطات

 عائمة، اسماك اقفاص  

 مشاريع العصرية، المجازر

 اسماك تربية متكاملة، دواجن

 اسواق  ،(اقفاص مغلقة،)

 مخازن ، عصرية جملة

ومبردة، مجمدة

صناعية، غابة انشاء

مناحل، انشاء

بالتنقيط، المحمية الزراعة

الزيتون، بساتين انشاء

 المربيات،مختبرات صناعة

 انشاء  النسيجية، الزراعة

 سايلوات  حديثة، بساتين

 لالغذية مزارع حبوب،

 زراعية مخازن واالعالف،

جديدة

 

االلبان، صناعة معمل

حيواني، علف تصنيع معمل

 الزيتون، زيت ألنتاج معصرة

 صناعية، زراعية مجمعات

 تنقية معامل البتموس، صناعة

 اعالف، معامل بذور،

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

 زراعي طابع ذات المحافظة

 متكامل وخدمي وصناعي

 في نسبية ميزات ولها

 ومحاصيل الحيواني االنتاج

.والفاكهة الحبوب

2016/1/25)

 تعليب معامل ، الصوديوم كلوريد ملح  وتعبئة تنقية الحيواني،معامل العلف تحضير ، النباتية الزيوت تنقية

,  ثلج,  المكسرات تحميص,  وعصائر غازية مشروبات,  البان,  مرطبات,  وصحية معدنية ياه ، التمور

وصمون ومعجنات افران, والبطاطا الذرة جبس,  اللحوم منتجات تصنيع,  مطاحن

الكوارتزايت

الزجاج رمل

النفايات تدوير معامل, اللدائنية االنابيب تصنيع, المستعملة المحركات زيوت وتنقية تصفية مشروع

,  البالستيكية, اللدائنية المياه خزانات, PET   poly(ethylene terephthalate) مخلفات تدوير, 
 المنظفات زراعي رول,  والحفاظات الصحي والورق االخشاب اصباغ صناعة,  وكارتون ورقية اكياس

المرايا طلي,  الصناعية الغازات,  دباغة,  السلفونيك حامض,  مؤكسد اسفلت,   والشامبو والقاصر

 تقطيع, القيري والطالء والفالنكوت الماستك, واالسمنت الطابوق صناعة, والكربستون المقرنصات انتاج

, جاهز بناء,  بلوك,  كونكريتية انابيب, المرمر تقطيع,  , عازلة مواد, وكاشي شتايكر, الحجر وتكسير

جاهز كونكريت,  بايات, الحصى وغربلة تكسير, صناعي مرمر

,   البان,  بسكويت,  حلويات,  لحوم,   مطاحن, والمعكرونة الشعرية,  عالية بمواصفات مجمدة أغذية معمل
,  ثلج,  الكرزات تحميص  ومعجنات افران, وعصائر غازية مشروبات,  صحية مياه,   والبطاطا الذرة جبس

مثلجات, , سكائر,  وراشي دبس,  حبية,  برغل

, , وابواب خشبي اثاث, ,  الدهون ومرشحات فالتر,  احتياطية ادوات و مختلفة معدنية صناعات,  سباكة
 هياكل,  سيارات راديتر,  وتبريد تدفئة وسائل,  هواء مبردات,  كهربائية سيطرة لوحات, معدنية اواني

, زجاجيات,   جاهز بناء,  المبردات حلفة, صباغة, كالس فايبر,  كرفانات,  كهربائية مدافئ,  حديدية

,  (prc) تسليح مشبكات,  غازية مشاعل,  سباكة,  كهربائية صناعات,  ثلج قوالب,  معدنية مياه حزانات
 وشبابيك ابواب,   المسامير صناعة,  والطباخات المدافئ,  الماء وبرادات  المبردات,  ومعدات مكائن

 سلكية انسجة, المعدنية الجالفات صناعة,  غازي تنور,  كهريبائية وقابلوات اسالك,  والمنيوم حديدية

 المعدات صيانة ورش انشاء ، كهربائية منزلية اجهزة,  وقوالب معدنية علب,  سخانات,  لالسيجة

الزراعية، والمكائن

,  الزيوت تنقية,  نايلون اكياس,  مؤكسد اسفلت,   مستحلية اصباغ,  صحي ورق حفاظات, ورقية اكياس

صناعية غازات,  اللدائنية صناعات,   بوالتين حبيبات,  دباغة

 ،سقوف والرمل الحصى, الجاهز الصب معمل, والسمنت الطابوق صناعة, والطابوق البلوك معامل

جص, الشوارع تبليط وشتايكر،الغبرة،اسفلت صحية،كاشي ومواد ثانوية،سيراميك
الحديثة االطيان

 مرطبات,  اليود مدعم ملح,  اللحوم صناعة, الحيوانات واعالف التمور تعليب معامل, الغذائي التعليب معمل

,  دبس,  وبرغل حبية,  ثلج,  وشعرية معكرونة,  غازية مشروبات,  صحية مياه,  البان,  طماطة معجون, 
البطاطا,  الذرة جبس,  حلويات,  بسكويت,  مطاحن,  عصائر,  ومعجنات افران

 واالالت ومعدات ،مكائن حديدية هواء،هياكل مبردات, صباغة, البالستيكية االغطية معامل

 كهربائية،علب وحديدية،اسالك المنيوم وشبابيك سلكية،ابواب مختلفة،انسجة زراعية،مضخات

 الماء االنارة،خزانات احتياطية،تراكيب الصهاريج،ادوات وخزانات السيارات معدنية،قوالب،ابدان

الزراعية، والمكائن المعدات صيانة ورش ،انشاء مبرده ،حلفة معدني، معدنية،اثاث ،جالفات المعدنية،

مختلفة ،حقائب االقمشة، وتحضير محاكاة،تريكو،خيوط، ،جواريب،اقمشة جاهزة البسةبيطرية ادوية

 حامض,  ودهنية مستحلبية اصباغ,   مطابع  قاصر,   نايلون اكياس,  اللدائنية والسلع اللدائن انابيب

 والمبيدات االدوية ، مؤكسد اسفلت,  المنظفات انتاج,  المرايا طالء,  صناعية غازات,  ,  السلفونيك

الزراعية

,  كونكريتي اسفلت,  سيراميك,  شتايكر و كاشي,  كونكريتية قطع,  جص,  والسمنت الطابوق صناعة
, الشوارع تبليط اسفلت, بلوك

,  مرطبات,  باليود مدعم ملح, والكجب والصاص الخل وانتاج الدبس وصناعة التمور كبس, اللحوم تصنيع
ومعجنات والصمون  والبسكويت حلويات,  ثلج,  غازية مشروبات,  صحية مياه,  البان,  طماطة معجون

 صناعة,  السيارات لصناعة العامة الشركة تجهيز وأمكانية المحلية للسوق  للسيارات المقسى  الزجاج

 وسخانات مبردات هياكل, السيارات لصناعة العامه الشركة لصالح السيارات صناعة في الداخلة االجزاء

,  ماء خزانات ومكائن احتياطية ادوات,  سيارات ابدان,  غازي تنور, والمنيوم حديد وشبابيك ابواب , 

انارة تراكيب,   معدنية جالفات, الهواء مجاري

الخيوط,  سراجة,  محاكاة اقمشة, مبردات حلفات

متنوعة حقائب

فوط ، جاهزة البسة نباتية، زيوت معمل انشاء

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

القديمة التكوينات أطيان

وطبي صناعي كحول

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية
الحديثة االطيان

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية
الحديثة االطيان

والطبي الصناعي الكحول وبيطرية بشرية ادوية

 اقمشة,  محاكة اقمشة,  مختلفة احذية,  القطن حلج,  متنوعة حقائب,  مفروشات,  مالبس خياطة

 اقمشة,  مطاطية اشرطة,  فوط,  مختلفة غزول,  مفروشات,  ومناشف خاوليات,  جواريب,  حريرية

وجوادر خيم,  ( تريكو ) دائرية مكائن على محاكة

وبيطرية بشرية ادوية

 وشبابيك ابواب من الحديدية والصناعات, النوم وغرف الخشبي واالثاث  االبواب صناعة معامل

 االسالك  ، للمكائن احتياطية ادوات,  معدني اثاث,  سيارات ابدان,  والمنيوم حديدية ومحجرات

 ومعدات مكائن,  التسليح مشبكات,  القوالب,  الكرفانات,  المعدنية الجالفات,  الغازي التنور,  الكهربائية

 السيارات زجاج ، تسليح شيش,  السلكية االنسجة,  زراعية االالت,  المسامير,  وزراعية انشائية ولوازم

 ، وتعبئته الفري الغاز قناني,  الصوندات رؤؤس كلبسات,  ستائر سكك,  سبرنكات,  المنهوالت سباكة, 

االسمدة الزراعية، والمكائن المعدات صيانة ورش ،انشاء  الحالن حجر تقطيع,  مبردات حلفة

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

الثقيلة المعادن رمال

 اكبر بكونها تمتاز المحافظة

 البلد، في استهالكي سوق

 بتنوع يتميز بغداد وريف

 الحيواني) الزراعي االنتاج

 االيدي توفر مع (والنباتي

.جيد بعدد الفنية العاملة

ديالى6

 وتسمين تربية محطات

 العجول،

 االغنام، محطاتتربية

. البياض الدجاج تربية مشاريع

 محطات العصرية، المجازر

 دواجن مشاريع ابقار،

 حديثة اسواق متكاملة،

 الجملة اسواق للحيوانات،

 مبردة مخازن العصرية،

ومجمدة

عجول، تسمين محطات

 متكاملة، دواجن مشاريع 

 العصرية، الجملة اسواق

 ومبردة، مجمدة مخازن

عصرية مجازر

مناحل، انشاء

، مشاتل انشاء

 الفاكهة بساتين انشاء

 مختبرات والحمضيات،

 مزارع النسيجية، الزراعة

 مخازن واالعالف، لالغذية

حديثة زراعية

,التمور تصنيع مجمعات

 علف تصنيع معامل انشاء

 ، بذور تنقية معامل حيواني،

 ، ومجمدة مبردة مخازن

والمجمد المبرد النقل أسطول

 

بالتنقيط، المحمية الزراعة

  الحمضيات، بساتين انشاء

 واالعالف، لالغذية مزارع

المربيات، صناعة  حديثة زراعية مخازن

 

 الطبيعية، للعصائر معمل انشاء

 بالدرجة زراعية المحافظة

 ميزات وتمتلك االساس

 الحيواني االنتاج ومقومات

.والفاكهة التمور وانتاج

بغداد5

 الحلوب االبقار تربية محطاتاالنبار4

عجول، تسمين محطات

وماعز، اغنام تسمين محطات

 عائمة، اسماك اقفاص  

 متكاملة، دواجن مشاريع

 العصرية، الجملة اسواق

 ومجمدة، مبردة مخازن

صناعية، غابة انشاء

مناحل، انشاء

بالتنقيط، المحمية الزراعة

  الزيتون، بساتين انشاء

 واالعالف، لالغذية مزارع

حديثة زراعية مخازن

 
حديثة، حيوانية مجازر انشاء

االلبان، صناعة معمل

حيواني، علف تصنيع معمل

 الزيتون، زيت ألنتاج معصرة

زراعية خدمات شركات

 زراعي طابع ذات المحافظة

 متكامل وخدمي وصناعي

 في نسبية ميزات ولها

 ومحاصيل الحيواني االنتاج

.االعالف وانتاج الحبوب

 المقومات تمتلك المحافظة

 وميزات الجيدة الزراعية

 الحيوانية الثروة)لل نسبية

 العاملة وااليدي (والنباتية

.الماهرة الزراعية

بابل7

 

عجول، تسمين 

 اسماك، بحيرات انشاء 

عائمة، اقفاص مشاريع

االغنام، تسمين محطات

 اسواق ابقار، محطات انشاء

 مشاريع للحيوانات، حديثة

 محطات متكاملة، دواجن

 الجملة اسواق ابقار،

 مجمدة مخازن العصرية،

ومبردة

 

فاكهة، بساتين انشاء

بالتنقيط، المحمية الزراعة

النخيل،  بساتين انشاء

 الزراعة مختبرات 

 حبوب، سايلوات النسيجية،

 واالعالف، لالغذية مزارع

حديثة زراعية مخازن

تمور، تصنيع مجمعات

 حديثة، مجازر انشاء 

 المعدات صيانة ورش انشاء

 الزراعية، والمكائن

 علف تصنيع  معامل انشاء

 حيواني،

2



(نقطة 15) والخياطة الجلدية  النسيجية ، الهندسية ، المتطورة االنشائية الصناعات(نقطة20 ) والدوائية الغذائية ، الكيمياوية الصناعات
 (نقطة 10) الخدمية المشاريع

(نقطة5 ) أخرى

 وردت وكما  المعدنية الثروات 

 الوطنية التنمية خطة في

 وكراس  (2013-2017)

 بكتاب المعدنية الثروات ملخص

 المرقم الجيولوجي المسح هيأة

2015/6/21 في 34-4

( حيواني انتاج )

الدواجن

االسماك تربية

االبقار تربية

نباتي انتاج

الزراعية المكننة

التحويلية الصناعات

الغذائية

المحمية الزراعة

 النشاط اختيار اسباب

(المشروع)

المحافظةت

أالقراض محاور بحسب/  الزراعي الصناعي القطاع مشاريع عناويينأالقراض محاور بحسب الصناعي القطاع مشاريع عناويين

نينوى1

 الحلوب االبقار تربية محطات

عجول، تسمين محطات

وماعز، اغنام تسمين محطات

 عائمة، اسماك اقفاص  

 مشاريع العصرية، المجازر

 اسماك تربية متكاملة، دواجن

 اسواق  ،(اقفاص مغلقة،)

 مخازن ، عصرية جملة

ومبردة، مجمدة

صناعية، غابة انشاء

مناحل، انشاء

بالتنقيط، المحمية الزراعة

الزيتون، بساتين انشاء

 المربيات،مختبرات صناعة

 انشاء  النسيجية، الزراعة

 سايلوات  حديثة، بساتين

 لالغذية مزارع حبوب،

 زراعية مخازن واالعالف،

جديدة

 

االلبان، صناعة معمل

حيواني، علف تصنيع معمل

 الزيتون، زيت ألنتاج معصرة

 صناعية، زراعية مجمعات

 تنقية معامل البتموس، صناعة

 اعالف، معامل بذور،

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

 زراعي طابع ذات المحافظة

 متكامل وخدمي وصناعي

 في نسبية ميزات ولها

 ومحاصيل الحيواني االنتاج

.والفاكهة الحبوب

2016/1/25)

 كاشي,  طابوق,  الحصى وتكسير غربلة والمرشحات البناء اسمنت وصناعة والبورك الجص صناعة

, , الشوارع تبليط اسفلت, كونكريتي اسفلت بلوك,  وشتايكر
الجبسم

 ماء خزانات,  والمنيوم حديدية وشبابيك ابواب, زراعية ولوازم ومعدات ومكائن زراعية معدات

 تراكيب حماية واجهزة منزلية اجهزة,  الصهاريج وخزانات سيارات ابدان,  معدني اثاث, هواء ومجاري

الخشبية االبواب وصناعة,  انارة

سلكية انسجة

صناعية- زراعية مجمعات

كربالء9
 اكياس,  اسفنج,  مؤكسد اسفلت,  مطابع,  وقاصر منظفات,  الورقية واكياس المناديل, لدائنية سلع,ماستك

بالتنقيط الري اجهزة,  نايلون

 الحصى وغربلة تكسير, شتايكروكاشي, وعازله خفيفة الحصى بدائل انتاج,  جاهز صب

والعازلة الخفيفية الجص بدائل الجيري والطابوق والطابوق،,  الثرمستون  ومعامل, جص,بلوك,اسفلت,

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية
والرمل الحصى

,  اللحم فروج تربية مشاريع

 تسمين,  البياض الدجاج تربية

,  مفاقس انشاء,   العجول
 لتربية الرزازة بحيرة استثمار

 الجملة اسواق ، االسماك

 مجمدة مخازن العصرية،

ومبردة

 
الفاكهة، بساتين انشاء

 بالتنقيط المحمية الزراعة

 النخيل،  بساتين انشاء

 الزراعة مختبرات

 لالغذية مزارع النسيجية،

 زراعية مخازن واالعالف،

حديثة

نشأ، معمل انشاء

التمور، وتعليب كبس معامل

دبس، ومعامل

 

حديثة مجازر انشاء

 

 وتشتهر زراعية المحافظة

 والبرتقال النخيل ببساتين

 بكميات الطماطة وانتاج

.كبيرة

+  صاص+  كجب+  الطماطة معجون,العصائر وصناعة والثلج الصحية المياه وتعبئة تنقية, التمور كبس
مطاحن,افران,السكر استخالص,مربيات+  دبس

 صناعات, نوم وغرف خشبي واثاث ابواب,  فلورسنت وقواعد انارة تراكيب,  ستائر سكك,  سباكة

,  مبردات هياكل,  سخانات,  معدنية جالفات,  معدني منزلي واثاث والمنيوم وشبابيك بواب من حديدية

 من منزلية اواني,  االحتياطية وادواتها انتاجية مكائن,  زراعية ولوازم ومعدات مكائن,  معدنية قوالب

 حدادة,  انارة اعمدة,  والمعدات للمكائن معدنية احتياطية ادوات, معدنية منزلية لوازم, االلمنيوم اقراص

الري تقنايات. ,   الهواء ومجاري الماء خزانات, 

 صناعة/  الحديثة االطيان

والسمنت الطابوق

 حقائب,  والمفروشات اللحف خياطة,  اشرطة حياكة, داخلية البسة خياطة,  بالجواريب خاصة خيوط

 اقمشة,  اسفنج,   وقياطين اشرطة,  الخيوط برم,  فّوط,  مختلفة غزول, مالبس,  االقطان ندف, مختلفة

ومناشف خاوليات,  الجوارب انتاج,  احذية,  جاهزة تريكو,  متنوعة

السترونينوم كبريتات

 الزيوت وتنقية تعبئة,السكر التموراستخالص وتعليب كبس معمل, المياه وتعبئة تنقية,  الشلب انتاج معامل

,  غازية مشروبات,  مطاحن, صحية مياه,  البان, ملح, الزيوت وتصفية تنقية, ودهنية مستحلبة اصباغ,
مرطبات,  وحلويات بسكويت,  مطاحن,والمعجنات الصمون,  والحبية البرغل,  الثلج

 الصناعات, المجوفة والسقوف جاهزة كونكريتية هياكل, الرمل وغربلة الحصى وتصنيف تكسير

 انتاج ، البناء ، السيراميك الزجاج ، النورة ، والسمنت الطابوق صناعة,والمرشحات السيراميكية

 طابوق,  ماستك,  وبلوك وبايات وشتايكر كاشي  جاهز كونكريت,  والغبرة الجص,  الثرمستون,  الحصى

وفلر بورك,

الفلدسبار رمال

/الكلس حجر

السترونينوم كبريتات

 سفلت صحية، مياه, اصباغ,  نايلون اكياس, طباعة, صناعية غازات, لدائنية سلع, والقاصر المنظفات

مؤكسد

 اثاث,  وبايات وكاشي شتايكر ، الحصى وغربلة تكسير, كونكريت,  جص, والسمنت الطابوق صناعة

بلوك ، وابواب خشبي

الزراعية، والمكائن المعدات صيانة ورش انشاء ، كهربائية منزلية اجهزة, سيارات ابدان, عامة حدادة

مبردات، حلفة,  جاهزة البسة,  متنوعة اقمشة

 وفالنكوت ماستك,  مؤكسد اسفلت,  سيارات اصباغ,   صناعية غازات,  طباعة,  صحية مياه,  المرايا طالء

اسفلت االصباغ،,  قيري وطالء

 الزجاج ، النورة ، السمنت, الكونكريت وقوالب الجاهز الكونكريت, الحصى وتكسير الرمل غربلة

 وغربلة تكسير الحراري، والطابوق والبناء والصلب الحديد ، المغنيسي الطابوق صناعة ، السيراميك

جاهز كونكريت,  وفلر جص البلوك، ، وبايات شتايكروكاشي,  الحالن حجر تقطيع, الحصى

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية
الصوديوم كلوريد

 وبرغل حبية,  ثلج,  مطاحن,  ومعجنات صمون االلبان، معامل الملح، وتعليب تنقية,  التمور وتعليب كبس

طحين,  اللحوم منتجات  وجريش،

 ابدان, هواء مبردات, زراعية انابيب,  وحديد المنيوم وشبابيك ابواب, خشبي واثاث وابواب موبيليا

والسيارات للمكائن معدنية احتياطية ادوات,  سيارات

 ونسيجية غذائية صناعات

والجلود

 طاقة وحدات ومجمدة، مبردة نقل وسائط زراعي، تسويق مكائن زراعية، مكائن البتموس، صناعة

بيئية مبيدات انتاج معامل شمسية،
الكلس حجر

  وتصفية تنقية,   اصباغ,  طباعة,  لدائنية سلع,  الكبريتيك حامض,  الكيمياوية واالسمدة العلفية المضافات

االحيائية االسمدة ، مؤكسد اسفلت, المستعملة الزيوت

,  ومعجنات وصمون افران,  الثلج,  غازية مشروبات,  صحية مياه,   االلبان انتاج, الذرة زيت معامل
مطاحن

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

المفروشات صناعة,    متنوعة اقمشة,  جواريب,  جاهزة البسة

 صناعة/  الحديثة االطيان

والسمنت الطابوق

واسط8

 ، البيض انتاج تربية مشاريع

,  لالسماك العائمة االقفاص
 اسواق ، الحليب ابقار محطات

 تسمين ، للحيوانات، حديثة

 الجملة اسواق عجول،

 مجمدة مخازن العصرية،

ومبردة

,  صناعية غابات انشاء

,  الزيتون بساتين زراعة
 سايلوات المحمية، الزراعة

 لالغذية مزارع حديثة،

 زراعية مخازن واالعالف،

حديثة

 معصرة,  حديثة مجازر انشاء

 تصنيع مجمعات ، زيتون،

تمور،

 وتمتاز زراعية المحافظة

 الحيوانية للثروة جيد بحجم

. الحبوب وانتاج

النجف10

العجول، تسمين محطات

وماعز، اغنام تربية محطات

اللحم، فروج تربية مشاريع

 حليب، ابقار تربية محطات

 العصرية، الجملة اسواق

 ومبردة، مجمدة مخازن

 

 بالتنقيط، المحمية الزراعة

 مزارع حبوب، سايلوات

 مخازن واالعالف، لالغذية

حديثة زراعية

دواجن، مجازر انشاء

 حديثة مجازر انشاء

 للخدمات شركات للحيوانات،

الزراعية

 بتوفر المحافظة تمتاز

.الحيوانية الثروة

 تسويق مكائن زراعية، مكائن بذور، تنقية معامل البتموس، صناعة منزلية، صناعات تحويلية، مصانع

بيئية مبيدات انتاج معامل شمسية، طاقة وحدات ومجمدة، مبردة نقل وسائط زراعي،

 سيارات ابدان,  المنيوم كاونترات,  والمنيوم حديدية ومحجرات وشبابيك ابواب,الزراعية االغطية معامل

,  بايات,  خشبي اثاث, والسيارات للمكائن احتياطية ادوات,  وصهاريج هواء ومجاري مياه خزانات, 
 مكائن,  حديدية كرفانات,  مبردات وهياكل سخانات,  لالسيجة سلكية انسجة,  كهربائية حماية اجهزة

 صيانة ورش انشاء ،  سباكة,سخانات, المنيوم مقاطع,  لحام مكائن,  وزراعية حديدية انابيب,  انتاجية

االسمدة الزراعية، والمكائن المعدات

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

 بتوفر المحافظة تمتاز

.الحيوانية الثروة

المثنى12

العجول، تسمين محطات

االغنام، تسمين محطات

 متكاملة، دواجن مشاريع 

 العصرية، الجملة اسواق

 ومبردة، مجمدة مخازن

صناعية، غابات انشاء

سياحية، محميات انشاء 

 بالتنقيط، المحمية الزراعة

 واالعالف، لالغذية مزارع

 حديثة، زراعية مخازن

 المعدات صيانة ورش انشاء

الزراعية، والمكائن

 حديثة مجازر انشاء

 للحيوانات،

 بتوفر المحافظة تمتاز

 وامكانيات الحيوانية، الثروة

 الحبوب لنتاج جديدة واسعة

 الري تقانات باستخدام

.بالرش

الديوانية11

 العجول تسمين مشاريع

، واالغنام

 حليب، ابقار تربية محطات

 عصرية، دواجن مشاريع

 للحيوانات، حديثة اسواق

 العصرية، الجملة اسواق

ومبردة، مجمدة مخازن

 ، بساتين انشاء

 بالتنقيط، المحمية الزراعة

 مزارع حبوب، سايلوات

 مخازن واالعالف، لالغذية

حديثة زراعية

للحيوانات، حديثة مجازر انشاء

مختلفة حقائب ، ومناشف خاوليات,  جاهزة البسة

,   البان,  باليود مدعم ملح, وتعبئته الشلب مجارش معمل,  اللحوم منتجات,  التمور وتعليب كبس معامل

طحين ، وبرغل حبية,  حلويات,  ومعجنات افران,  الثلج معامل ، مطاحن

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية
الحديثة االطيان
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(نقطة 15) والخياطة الجلدية  النسيجية ، الهندسية ، المتطورة االنشائية الصناعات(نقطة20 ) والدوائية الغذائية ، الكيمياوية الصناعات
 (نقطة 10) الخدمية المشاريع

(نقطة5 ) أخرى

 وردت وكما  المعدنية الثروات 

 الوطنية التنمية خطة في

 وكراس  (2013-2017)

 بكتاب المعدنية الثروات ملخص

 المرقم الجيولوجي المسح هيأة

2015/6/21 في 34-4

( حيواني انتاج )

الدواجن

االسماك تربية

االبقار تربية

نباتي انتاج

الزراعية المكننة

التحويلية الصناعات

الغذائية

المحمية الزراعة

 النشاط اختيار اسباب

(المشروع)

المحافظةت

أالقراض محاور بحسب/  الزراعي الصناعي القطاع مشاريع عناويينأالقراض محاور بحسب الصناعي القطاع مشاريع عناويين

نينوى1

 الحلوب االبقار تربية محطات

عجول، تسمين محطات

وماعز، اغنام تسمين محطات

 عائمة، اسماك اقفاص  

 مشاريع العصرية، المجازر

 اسماك تربية متكاملة، دواجن

 اسواق  ،(اقفاص مغلقة،)

 مخازن ، عصرية جملة

ومبردة، مجمدة

صناعية، غابة انشاء

مناحل، انشاء

بالتنقيط، المحمية الزراعة

الزيتون، بساتين انشاء

 المربيات،مختبرات صناعة

 انشاء  النسيجية، الزراعة

 سايلوات  حديثة، بساتين

 لالغذية مزارع حبوب،

 زراعية مخازن واالعالف،

جديدة

 

االلبان، صناعة معمل

حيواني، علف تصنيع معمل

 الزيتون، زيت ألنتاج معصرة

 صناعية، زراعية مجمعات

 تنقية معامل البتموس، صناعة

 اعالف، معامل بذور،

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية

 زراعي طابع ذات المحافظة

 متكامل وخدمي وصناعي

 في نسبية ميزات ولها

 ومحاصيل الحيواني االنتاج

.والفاكهة الحبوب

2016/1/25)

الدولومايتمنزلية، صناعات

 التنور, للمكائن احتياطية ادوات,  الهوائية والمجاري الماء خزانات,للسيارات متخصصة احتياطية ادوات

 الزراعية والمكائن المعدات صيانة ورش انشاء  ، الغازي

 الماستك, اسفلت,  صناعية غازات,  لدائنية مياه خراطيم,  طباعة,  لدائنية منزلية اواني, صناعية كحول 

الورق معامل.صحي ورق,   مؤكسد القيري والطالء والفالنكوت

 وشتايكر كاشي,  والمنيوم حديدية وشبابيك ابواب,  الحصى وانتاج وغربلة تكسير

القصب الواح تصنيع,والسمنت الطابوق صناعة,االسفلت صناعة.ماستك,طابوق,بلوك,

 زيوت تعبأة و مزج,  القيري والطالء وفالنكوت ماستك,  مؤكسد اسفلت,  اصباغ,  طباعة,  قاصر

 صناعات,  الصحي االورق,  صناعية غازات,  بالستيكية حبال,  ورقية اكياس,  اللدائن انابيب,  المحركات

اسفلت, (الزيوت وتنقية تصفية)الدهون تدوير معامل,  بالستيكية

, القيري والطالء والفالنكوت الماستك, الجاهزه الخرسانة معامل, الحصى وغسل وتدرج الرملية المقالع
 ماستك,  الحصى وانتاج وغربلة تكسير,  وبايات وشتايكر وسيراميك كاشي, والسمنت الطابوق صناعة

.طابوق,  جاهز كونكريت,  جص,  جاهز بناء,

والرمل الحصى

, اللدائنية الماء خزانات, الموانئ ومتطلبات النفطي للقطاع االحتياطية واالدوات المعدات ومعامل ورش
 وشبابيك ابواب,  سخانات,  ماء خزانات,   والسيارات للمكائن احتياطية ادوات, السيارات ابدان صناعة

 المعدات صيانة ورش انشاء والجنائب، ونهرية بحرية وسفن زوارق,  والمنيوم حديدية ومحجرات

الزراعية، والمكائن

الحديثة االطيان

بيطرية مستلزمات,  بشرية ادوية

المثنى12

العجول، تسمين محطات

االغنام، تسمين محطات

 متكاملة، دواجن مشاريع 

 العصرية، الجملة اسواق

 ومبردة، مجمدة مخازن

صناعية، غابات انشاء

سياحية، محميات انشاء 

 بالتنقيط، المحمية الزراعة

 واالعالف، لالغذية مزارع

 حديثة، زراعية مخازن

 المعدات صيانة ورش انشاء

الزراعية، والمكائن

 حديثة مجازر انشاء

 للحيوانات،

 بتوفر المحافظة تمتاز

 وامكانيات الحيوانية، الثروة

 الحبوب لنتاج جديدة واسعة

 الري تقانات باستخدام

.بالرش

مختلفة حقائب ، ومناشف خاوليات,  جاهزة البسة

 حجم بسعة المحافظة تمتاز

 النهرية) المائية المسطحات

 النسبية للميزة (والبحرية

  النهري السمكي لالنتاج

 التمور انتاج الى اضافة

.والطماطة

البصرة15

الجاموس، تربية محطات

عجول، تسمين محطات

االسماك، بحيرات انشاء 

  عائمة، اقفاص مشروع 

 ،(مغلقة) االسماك تربية

 العصرية، الجملة اسواق

 ومبردة، مجمدة مخازن

 بالتنقيط المحمية الزراعة

،(الطماطة)
 النخيل، بساتين انشاء

 الزراعة مختبرات

 لالغذية مزارع النسيجية،

 زراعية مخازن واالعالف،

حديثة

 

تمور، مكبس انشاء 

التمور، تعليب

دبس، معامل

للحيوانات، مجازرحديثة انشاء 

 

 الملح وتعليب تنقية,  الطماط معجون,  المياه وتعبئة تنفية, التمور وتعليب كبس,  الغذائية المنتجات معامل

 جبس,  ونساتل حلويات,  مطاحن,   وعصائر غازية مشروبات,  ثلج,  ومنتجاتها اللحوم,  ومرطبات البان, 

ومعجنات صمون,  الذرة

خشب نوم وغرف ابواب, مختلفة حقائب,  جاهزة البسة,  متنوعة اقمشة

الطماطة، معجون صناعة

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية
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 بتوفر المحافظة تمتاز

 الجاموس) الحيوانية الثروة

.السمكية والثروة (

للحيوانات، حديثة مجازر انشاء

البالستيكية، البيوت صناعة 

وتغليف وتعبئة تدريج معامل

بالتنقيط، المحمية الزراعة

 بساتين البتموس، صناعة

 لالغذية مزارع حديثة،

 زراعية مخازن واالعالف،

حديثة

الحليب، ابقار تربية محطات

االسماك، بحيرات انشاء 

عائمة، اسماك اقفاص انشاء 

 العصرية، الجملة اسواق ،

 ومبردة، مجمدة مخازن

قار ذي 13

 صحية مياه,  مرطبات,  قيمر,  البان,  وشعرية معكرونة,  ثلج,  ومطاحن,  ومعجنات صمون,اللحوم صناعة

والمبيدات البيطرية االدوية ، السكر تصنيع, غازية مشروبات, 

 الورقية  النفايات تدوير معامل

والبالستيكية
الحديثة االطيان

 وصيانة الزراعية المكننة ،  نوم وغرف خشبية وابواب اثاث, مطاحن,ماء خزانات, خراطه ورش

المكائن

 بتوفر المحافظة تمتاز

. والسمكية الحيوانية الثروة

 ، دبس معامل,  البان معمل

 مخازن ، حبوب، سايلوات

 تنقية معامل حديثة، زراعية

 مبردة نقل وسائط  بذور،

ومجمدة  ، ، النخيل بساتين انشاء

 واالعالف، لالغذية مزارع

حديثة، زراعية مخازن

 
الجاموس، تربية محطات

 اسماك اقفاص انشاء  

 دواجن مشاريع عائمة،

العصرية المجازر متكاملة،
الحديثة االطيانالنفايات تدوير معاملميسان

,  وافران معجنات,  طحين,  ثلج, صحية مياه, قيمر, البان, باليود مدعم ملح, اللحوم منتجات,تمور كبس 
التمور وتعليب كبس.  عصائر

خشبية وصناعة نوم وغرف اثاث, الجاهزة االلبسة,  نسائية مالبس 

4




	خريطة مشاريع القطاعين الصناعي والزراعي.pdf
	table

