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التنمية املكانية
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مظاهر تلك العملية النظرية أو التطبيقية التي تؤدي إلى إحداث عدةهي 

ان هراا تدل على التغيرر النععري للمحاةظرةم بمرا يحقر  وضر  أةضرل ل ر 

ة تلررك التغيرررات الترري تطرررأ علررى حالرر" مررا تعرررى علررى أن ررا . المحاةظررة

ن محاةظة مرا بطريقرة مقدرودة ب ردى تح رين ظرروى حيراة  ر ان م بري

دام األمثرل طرير  اس رتخالم انية عن أجزائ  المختلعة وتقليل التعاوتات 

. والماديةلمواردهم وتح ين  عاءة إم انات  البشرية 
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مشكلة الدراسة
اقضية محافظة ديالى في النواحي وي متنتباين وجود  (.لسكانيةاالقتصادية، واالجتماعية، وا)مكاني بين مناطق و

فرضية الدراسة
يتتتل التبتتتاين التتتى ت لمكانيتتتة تتتتتدي فتتتي تحديتتتد سياستتتا  تنمو تتتة مكانيتتتة سيستتتهم ان استتتتخدام وتو يتتتف متشتتترا  تنمو تتتة 

.التنموي بين اقضية محافظة ديالى

هدف الدراسة 

ن اقضتتية ومنتتاطق فتتي مالتتاال  التنميتتة ب طاعاقتتتا االقتصتتادية واالجتماعيتتة بتتياملكانيتتة التفاوتتتا  التنمو تتة تحديتتد درجتتة 

شتتتاريل التنمو تتتة لتوزيتتتل الستتتكان واالستتتتحمارا  وتحديتتتد املووضتتتل السياستتتا  التنمو تتتة املكانيتتتة امل ئمتتتة محافظتتتة ديتتتالى، 

.تااملست بلية لكافة ال طاعا  وتوفير الخدما  األساسية لها لغرض ت ليل التفاوتا  التنمو ة بين

منهجية الدراسة
ضتتتية ومنتتتاطق متتتدل التباينتتتا  بتتتين املتشتتترا  املعتمتتتدة علتتتى مستتتتول اقملعرفتتتة استتتتخدام األستتتلوف الولتتتفي والتحليلتتتي 

.2020املحافظة لعام 

حتدود الدراسة
.اقضية محافظة ديالى: الحدود املكانية

.2020: الزمانيةالحدود 



الىاألبعاد اإل تراتيجية للتنمية الم انية ةي محاةظة دي

لة تحقي  العدا

الم انية ةي

توزي  

التخديدات

والعرص 

اس تثمارية

البعد 
التخطيطي

حو مة 

ية اسدارة البيئ

ومعالجة 

التلوث

الحعاظ . 2

على اسراضي

.الزراعية

ئيالبعد البي

تحقي  وةورات 

ين اقتدادية  وتح 

ز اسنتاجية وتحعي

القطاع الخاص 

والتوج  نحو 

رة الدناعات الدغي

والمتو طة 

واسنتاج الزراعي 

الم ثى

البعد اسقتدادي

خل  ةرص العمل 

وتح ين الخدمات 

العامة وتعزيز 

الالمر زية والتخعيى

من العجوة او التباين

الم اني بين الريى 

ز والحضر وبين المرا 

الحضرية

البعد اسجتماعي

تعزيز امن 

الم تقرات 

البشرية 

ا وضبط المناة

الحدودية 

الم انياسمن



مخطط األبعاد الح ثية لعملية التخطيط



يأتيالى ما ستثمارات والنشاطات االقتصادية في أماكن دون غيرها االتركيز يؤدي 
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ديالىمحافظةفيالتنمويةواإلمكاناتالمزايا

تمحيث(ناحية24واقضية7)(2كم17685)وبمساحة(ريفية)المحافظة1.

،(كم400)بطولدوليةحدودولهاعنه،بياناتتتوفروالالمنصوريةقضاءاستحداث

اجإلنتوالتربةوالمناخيةالمائيةالمواردتوافرمعواسعةزراعيةمساحاتوتضم
.الحيوانيواإلنتاجالزراعيةالمحاصيلمنواسعطيف

الحضريةالمناطقاناثفيوتتركز(%57.1)متميزةديموغرافيةهبةللمحافظة2.

الريفيةالمناطقذكورفيتتركز(سنة24-15)الشبابفئةواناالقضيةلجميع

ملوالعتشغيل-تعليمي)خاصةاقتصاديةبرامجيتطلبوهذا(وكفريالخالص)
.(العامةوالصحة–الالئق

.(والمنذريةمندلي)متميزحدوديمحورالمحافظةفيتتوفر3.

اطقوالمنواالثريةالدينيةوالمراقداالثريةكالتلولالسياحيةاإلمكاناتتوافر4.

ينوالبساتوالغاباتوالوديانوالجبالوالسدودالبحيرات)الطبيعيةالسياحية
(الخضراءوالمناطق

(كربالء–المنذرية)الدينيةالسياحيةللوفود(ترانزيت)عبورمنطقةالمحافظةتعد5.

.(بغداد-المنذرية)(سامراء-المنذرية)(النجف-المنذرية)
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التنمويةالمؤشراتوتحليلواق 

ق يمتتمةقدالمحاةظةومناط أقضيةبينالتنمويالتباينحجممعرةةلغرض
: اآلتيوهيمجموعاتمثالثةالىالمؤشرات

.واسجتماعيةال  انيةالمؤشراتمجموعة.1

.اسقتداديةالمؤشراتمجموعة.2

.الخدميةالمؤشراتمجموعة.3

ال  انيةالمؤشرات❑

عدد االرس %  عدد السكان %القضاء
الهبة الديموغرافية   

)15 - 64 ( سنة %

 فئة السكان الشباب 

  )15 - 24 ( سنة %

373757.720.3بعقوبة

161656.720.3المقدادية

212156.220.2الخالص
ن 141457.520.3خانقي 

9957.320.3بلدروز

3356.520.2كفري

10010057.120.3المجموع
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ةاالقتصادياملتشرا ❑

القضاء
ع  عدد المشاري    

ة الصناعية الكبي 

عدد 
ن المشتغلي 

عدد المنشات 

الصناعية المتوسطة
ن عدد العاملي 

ع  عدد المشاري    

ة الصناعية الصغي 

عدد 
ن العاملي 

عدد المزارع 

السمكية

عدد حقول 

الدواجن

عدد خاليا 

النحل

3244102630049014001026216000بعقوبة

005501804001389600المقدادية

3807150374830311798760الخالص
ن 1183212302807850201200خانقي 

161600220200480148620بلدروز

00000002890كفري

52627361750152438954357536270المجموع

القضاء
نسبة حصة الفرد 

من االستثمارات

25.0بعقوبة

21.5الخالص

1.5المقدادية
ن 5.4خانقي 

0.6بلدروز

0.0كفري

46.1المتعدد

100المجموع
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الخدميةاملتشرا ❑

القضاء

نسبة 

ن  المخدومي 

ب بمياه الشر

ن  نسبة المخدومي 

بخدمة الرصف 

الصحي

نسبة 

ن  المخدومي 

بشبكان االمطار

عدد 

المستشفيات 

%

عدد المراكز 

الصحية %
عدد األطباء %

حصة الفرد 

من الطرق 

)م/نسمة(

حصة الفرد 

)ميكا واط 

ساعة(

عدد 

المدارس 

االبتدائية %

عدد 

المدارس 

الثانوية %

8530702233591.70.1662731بعقوبة

78052217102.10.0971718المقدادية

680561129153.20.1802324الخالص
ن 80057331392.90.1501615خانقي 

6505511865.40.122107بلدروز

505000000.00.04765كفري

87.322291001001002.60.148100100المجموع

القضاء
عدد المنشات 

الشبابية والرياضية
عدد الجسور

عدد 

الكراجات

عدد 

البداالت

عدد 
ن كي  المشير

الطرق كم

51654287921102بعقوبة

17335962571المقدادية

351353741177الخالص
ن 219437012706خانقي 

08334116847بلدروز

20016010كفري

13551617518574402المجموع



(2020، 2016، 2009، 1997)للسنوا  " ديالى"التركيب السكاني ملحافظة 

كان يعتتتتترف تركيتتتتتب الستتتتتكان أنتتتتتا دراستتتتتة لصتتتتتائ  املجموعتتتتتا  الستتتتتكانية ال تتتتت  يتتتتتت لف منتتتتتتا ستتتتت
عالتتة واملتتوارد املجتمتل، وهتتو يتتيك أمكانيتتة التخطتتيط للتنميتة ملتتا لتتا متن ع قتتة وطيتتدة ب ضتايا اإل 

.رة فياو وضح كافة التغيرا  ال   تحدث في السكان والعوامل املتث. البشر ة والخدما 

(ديالى)جدول التركيب السكاني حسب البيئة والفئة العمر ة والجنس ملحافظة

(2020، 2016، 2009، 1997)للسنوا  

المجموع+ 1565 - 064 - 14المجموع+ 1565 - 064 - 14

37.358.83.910036.159.14.9100الحضر

48.448.63.110045.850.53.7100الريف

41.256.12.710040.156.73.2100الحضر

48.549.42.110046.451.12.6100الريف

37.859.03.210036.160.03.9100الحضر

43.154.32.610040.356.53.2100الريف

37.759.13.210036.260.03.8100الحضر

43.753.62.710041.156.03.0100الريف

2016

2020

بيئةالسنة ال

1997

2009

االناثالذكور



2020عام ( ديالى)الهرم السكاني ملحافظة 
2020عام " ديالى"شكل الهرم السكاني لمحافظة

13

تفتتتتاب نستتتتبة وجتتتتود ال اعتتتتدة العر ضتتتتة للفئتتتتة الستتتتكانية لتتتتغار الستتتتن ال تتتت  تتتتتدل علتتتتى فتتتتتوة املجتمتتتتل فتتتتي املحافظتتتتة الر ❑
مرحلتتتة الهبتتتة املواليتتتد االحيتتتان وان نستتتبة التتتاكور التتتى االنتتتاث كتتتي نستتتبة مت اراتتتة، وكتتتال   شتتتير التتتى دلتتتول املجتمتتتل فتتتي

افية ال   تتطلب استحمار  .هاه ال وة في عملية التنمية في املحافظةالديموغر

.رعاية لهمارتفاب معدال  الوفيا  في الفئة العمر ة كبار السن نتيالة عدم االهتمام بتا مما يتطلب ت ديم ال❑
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افية  »ديالى"في محافظة ( السكانية)الهبة الديموغر
للفئا النمو معدليتالاوز (سنة64-15)العمر ةالفئا فياقتصادياالنشيطينالسكانالنمو معدلأنبتاو  صد

 65السنوكبار (15سندون )السنلغار وهماملعالةالسكانية
 
الفئةلكلالنسبيةاالهميةحجمتبلغاو،"ف كثرعاما

.األلرل الفئا بينمنوهجرةحركةاألكثر الفئةوكي.السكانمن%60مناكثر او حوالياقتصادياالنشطةالعمر ة

15

فئة السكان الشباب الهبة الديموغرافية
)15 - 24 ( سنة %)15 - 64 ( سنة %

57.720.3بعقوبة

56.720.3المقدادية

56.220.2الخالص
ن 57.520.3خانقي 

57.320.3بلدروز

56.520.2كفري

57.120.3المجموع

اعداد الباحث باالعتماد عىل بيانات الجهاز المركزي لالحصاء، ومن الجدير بالذكر ان الهبة 

ي ذكور المناطق الريفية وخاصة 
ر
كز ف ية وفئة الشباب تتر ي اناث المناطق الحضر

ر
كز ف الديموغرافية تتر

ي المحافظة )50.5%( و االناث )49.5%( ، ونسبة 
ر
اقضية )الخالص وكفري(، وان نسبة الذكور ف

سكان الريف )50.8% ( ونسبة سكان الحضر )49.2%(، اي ان المحافظة ريفية

ي للهبة الديموغرافية لمحافظة دياىل 2018
ن
ع المكان التوزي    

القضاء



»ديالى"م مك التركيب الديموغرافي املتميز  في محافظة 
الاكور ونسبة(%49.2)والحضر(%50.8)الر فسكاننسبةالن(ر فية)ديالىمحافظة عد

افيةبالهبةتمتاز واملحافظة،(%49.5)واإلناث(50.5%) إناثفيتتركز ال  (%57.1)الديموغر
املناطقذكور فييتركزونوهم(%20.3)الشبافالسكاننسبةواناالقضية،لجميلالر فيةاملناطق
اقلو ت ئملالةاجتماعيةتنميةسياسا يتطلبوهاا.(وكفري الخال )ولالةالر فية

.املتميزالديموغرافياملحافظة

16

ريفحرصنريفحرصنريفحرصنريفحرصنريفحرصنريفحرصنريفحرصن

61.338.759.654.936.521.267.982.66277.45.95.19.46.7بعقوبة

40.759.359.654.824.332.567.982.66277.45.95.19.46.7المقدادية

29.570.559.654.817.638.667.982.66277.45.95.19.46.7الخالص
ن 57.242.859.654.834.123.467.982.66277.45.95.19.46.7خانقي 

53.246.859.654.831.725.667.982.66277.45.95.19.46.7بلدروز

36.563.559.654.821.834.867.982.66277.45.95.19.46.7كفري

49.250.859.654.829.327.867.982.66277.45.95.19.46.7المحافظة

القضاء

ات الديموغرافية لمحافظة دياىل حسب القضاء عام 2018 المؤرسر

باالعتماد عىل بيانات الجهاز المركزي لالحصاء

مؤرسر التعمي اعالة كبار السن يالسكان
ن
لاعالة عمريةنشاط اقتصاديديموغراف اعالة اطفا
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دياىل

7.7ذكور

37.3أناث

13.1كلي

22.5الفقر

10.3االمية

2.8ذكور

2.2أناث

2.5كلي

ل دون الخامسة  26.6معدل وفيات االطفا

ن بالهاتف النقال كي  87.9نسبة المشير

نيت ن بخطوط االنير كي  37.9نسبة المشير

172عدد العشوائيات

21402عدد المساكن العشوائية

ي
104536العجز السكنن

ات عامة مؤرسر

البطالة

معدل الوفيات الخام )لكل الف نسمة(
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 2020مكونا  االقتصاد املحلي ملحافظة ديالى عام

0

100

200

300

400

500

600

700
اسنتاج النباتي

اسنتاج الحيواني والمجازر

المنشات الدناعية الدغيرة

اسنترنيتالمنشات الدناعية ال بيرة

المنشات الدناعية 
المتو طة

ال ياحة والعناد 

التوزي  القطاعي للقيمة المضاةة لم ونات اسقتداد الحقيقي ةي محاةظة ديالى 
 مليار دينار 

ي
ر
656.4االنتاج النبان

ي والمجازر
ن
79.8االنتاج الحيوان

ة 37.1المنشات الصناعية الصغي 

ة 32.5المنشات الصناعية الكبي 

نيت 23.4االنير

2.6المنشات الصناعية المتوسطة

0.02السياحة والفنادق

القيمة المضافة )مليار دينار(
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0

50

100
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200
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300
حبو 

خضر

بقولدرنية وابدال

اعالى

 مليار دينار      قيمة المحاديل الزراعية ح   المجموعة لمحاةظة ديالى عام 

0

20

40
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80

100
رمان

عن 

تمور

برتقال

تعا  وعرموط

مشم 

 حلو حامض ليمون 

نارن 

زيتون

سلن ي

خو 

تين

    عام   مليار دينار قيمة انتاج العوا   ةي محاةظة ديالى ح   النوع 

0

10

20

30

40
دواجن

بيض

لحم الغنم

لحم البقر

لحم  مك

لحم الماعز

دوى وشعر

جلود

 مليار دينار      قيمة اسنتاج الحيواني ح   المددر لمحاةظة ديالى عام 

39.8دواجن

36.1بيض

1.7لحم الغنم

1.5لحم البقر

0.3لحم سمك

0.2لحم الماعز

0.1صوف وشعر

0.01جلود

ي )مليار دينار(
ن
االنتاج الحيوان
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القضاء

المساحة 

الصالحة 

للزراعة )%(

وة  تركز الير

الحيوانية 

)%(

عدد المزارع 

السمكية

تعدد خاليا 

النحل

عدد حقول 

دواجن

الكثافة 

الريفية

الكثافة 

االنتاجية 

يولوجية( ن )الفي 

53.327.61061339139.1359.0بعقوبة

30.38.511641508.1857.3المقدادية

64.720.33987172126.8180.0الخالص
ر 23.416.4915127.5297.9خانقي 

45.515.32165225.554.6بلدروز

44.711.92834.554.3كفري

44.6100.05218964799.5195.9المجموع

ي محافظة دياىل عام 2020
ن
واقع القطاع الزراعي ف

باالعتماد عىل بيانات مديرية تخطيط دياىل
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ديالىمحافظةفيالزراعيةلألراض  الحيازا نظاماست رار 

المساحة )دونم(عدد العقودالقانون

35140792150330 لسنة 1983

11795803836575 لسنة 1970

1151491179 لسنة 1980

1151261208 لسنة 1980

215345قرار 732 لسنة 1980

565297قرار 220 لسنة 1974

38016257قرار 350 لسنة 1985

1761617قرار 995 لسنة 1985

330قرار 455 لسنة 1983

28190قرار 178 لسنة 1984

253016008028المجموع

ي الزراعية
وزارة الزراعة، الهيئة العامة لالراضر

ي محافظة دياىل
ن
ي الزراعية ف

كيب الحيازي لالراضن الير

المساحة )دونم(عددالقضاء

24982بعقوبة

1448798المقدادية

6117992الخالص
ن 931363خانقي 

2265935بلدروز

00كفري

53269070المجموع

ي محافظة دياىل عام 2021
ن
الفرص االستثمارية ف

ي
 
هيئة االستثمار العراق

0

0.5

1

1.5

2
العا  ة الديعي

الخضر

الحبو 

الحمضيات

المحاديل الدناعية

النخيل والتمور

البقولية

الزيتون

الدرنية واسبدال

العلعية

م امل ال     ال راعي ل محا يل في محافظة ديالى ال ياسي
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التسويقاالنتاجالتسويقاالنتاج

225.6100.2122.892.4الحنطة

26.640.9شلب

15.165.1بطاطا

2030.3طماطة
51.350.9خرصن

22.4بقول

104.220.5فاكهة

511.1212.8تمور

0.63.2لحوم حمراء

134.656.6دواجن

119.725.9بيض

0.528.6سمك

ي محافظة دياىل عام 2020 )%(
ر
ي ف

ات االمن الغذائ  مؤشر
العراقدياىل

اعداد الباحث باالعتماد عىل مصادر متنوعة

المنتج
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ةالمؤرسر ةالمتوسطةالكبي  الصغي 

60371667عدد المنشات
ن 42763314696عدد المشتغلي 

32.52.637.1القيمة المضافة )مليار دينار(

0.040.130.06معامل التوطن

) كز الصناعي 6.6166.1االهمية الصناعية )الير

ة النسبية ن 1.641.6المي 

7.67.77.9الكفاءة االقتصادية

6179.960.9درجة التصنيع

760677077908انتاجية العامل )الف دينار(

11.63انتاجية االجر

0.640.250.64انتاجية المستلزمات

ي المحافظة نحو )96.6% من عدد 
 
ة والمتوسطة ق تمثل المنشات الصناعية الصغير

( و )55% من القيمة المضافة  ( و)54% من عدد المشتغلير  الكىلي المنشات الكىلي

االجمالي للمنشات الصناعية(

ة نسبية ( جيدة اال انه )ضعيف ( التوطن  ي المحافظة له )مير 
 
ان النشاط الصناعي ق

والكفاءة االقتصادية الرتفاع التكاليف التشغيلية واالجور وضعف التسويق وان درجة 

ة التصنيع فيها )عالية( مما يدل عىل ان المستلزمات الصناعية )مستوردة( بدرجة كبير

ي المحافظة وهي تمثل القيمة المضافة 
 
انتاجية االجر  تعكس حالة التشتت الصناعي ق

ي حققها الدينار الواحد، ويدفع كمزايا واجور لعنرص العمل
الت 

ي المحافظة يعمل بموجب 
 
انتاجية المستلزمات اقل من 1، تدل عىل ان النشاط ق

قانون الغلة المطلق

ي محافظة دياىل 2018
ن
تحليل نشاط المنشات الصناعية ف

باالعتماد عىل بيانات الجهاز المركزي لالحصاء

65.9بعقوبة

28.1بلدروز

3.5الخالص
ن 2.4خانقي 

0.0المقدادية

0.0كفري

100.0المجموع

ة تركز صناعي  المنشات الكبي 

36.6بعقوبة

22.6الخالص
ن 20.4خانقي 

11.8بلدروز

10.7المقدادية

0كفري

ة تركز صناعي المنشات المتوسطة والصغي 

ة ةالمتوسطةالكبي  الصغي 

0.80.70.7المنتجات الغذائية

وبات 00.82.7المشر

000.6الملبوسات

04.70فحم الكوك والمنتجات النفطية

000.1المطاط واللدائن

1.31.50.4المعادن الالفلزية

001.5المعادن المشكلة

001.5االثاث ومنتجاته

000االنشطة االخرى

123عدد االنشطة المتوطنة

المنشات الصناعية

ي محافظة دياىل
ن
معامل الموقع  لالنشطة الصناعية ف

النشاط

باالعتماد عىل تقرير المنشات الصناعية للقطاع الخاص 2016
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المساحة )دونم(عددالقضاء

9995بعقوبة

11000الخالص

100بعقوبةمعمل ادوية

500بعقوبةالمدينة الصناعية

ب 10بعقوبةمجمع تصنيع منظومات مياه الشر

200بعقوبةمجمع الصناعات الغذائية

وكيمياوية 100بعقوبةمجمع الصناعات البير

25بعقوبةمجمع الصناعات الميكانيكية

20بعقوبةمجمع صناعة االثاث

15بعقوبةمجمع صناعة االلبسة

25بعقوبةمجمع صناعة االجهزة الرياضية

1000الخالصمجمع الصناعات االنشائية

وزارة الصناعة

ي محافظة دياىل عام 2021
ن
الفرص االستثمارية ف

القطاع الصناعي
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عدد العاملينعدد المواقع األثرية والتاريخية   مكان الموقع

21مركز بعقوبة

113ناحية العبارة

259ناحية بني سعد

6219ناحية بهرز

4419ناحية كنعان

5016المقدادية

6311ناحية الوجيهية

132ناحية أبي صيدا

8721مركز خانقين

92ناحية السعدية

2110ناحية جلوالء

208ناحية جبارة

7610ناحية قرة تبة

8615مركز بلدروز

4312ناحية مندلي

257ناحية قزانية

153مركز الخالص

217ناحية السالم

173ناحية المنصورية

6512ناحية العظيم

112ناحية هبهب

766192  المجموع

ديالىمحافظةفيالسياحيالنشاط

اقلغن املحافظة تلفمخوعلىالسياحيةباملو

نموقراااملعتدلمنالاذل وساعدهأنواعها

دادبغالعالمةمنوقرااالرئيسةالن لطرق 

ةوالكحافاملهموالتالاري اإلداري املركزذا 

اقيبينوالجدول الكبيرة،السكانية لاملو

فيالعاملينوعدداألنواباملختلفةالسياحية

وحسبديالىمحافظةفيالسياحيال طاب

.اإلدار ةالوحدا 
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ب 2019خدمة مياه الشر

ب 298عدد محطات مياه الشر

219العاملة

79المتوقفة

ه المنتجة )م3/يوم( 485128الميا

ه المباعة )م3/يوم( 417232الميا

ن )%( 87.3السكان المخدومي 
100الحرصن

75الريف

/ يوم( 284متوسط نصيب الفرد )لير
379الحرصن

169الريف

502757الحاجة التقديرية )م3/يوم(
289361الحرصن

213396الريف

دائرة االحصاءات البيئة 

الخدما  العامة االرتكاز ة في محافظة ديالى
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2019خدمات المجاري

1عدد المحطات

48700الطاقة التصميمية )م3/يوم(

ه المتولدة )م3/سنة( 876000الميا

ه المعالجة )م3/سنة( 876000الميا

: ن سكان المحافظة المخدومي 

كة( )%( ن بشبكات المجاري )العادمة والمشير 2.5المخدومي 

ن بوحدات بسبتك تانك )%( 80المخدومي 

ن بشبكات المجاري )%( 17.5غي  المخدومي 

ن بشبكات المجاري المرتبطة بمحطات معالجة 1.8المخدومي 

كة ن بشبكات االمطار والمشير 14.3المخدومي 

: سكان الحرصن

كة ( )%( ن بشبكات المجاري )العادمة والمشير 5المخدومي 

كة والمرتبطة بمحطات معالجة ن بشبكات المجاري العادمة والمشير 75المخدومي 

كة ن بشبكات االمطار والمشير 29المخدومي 

دائرة االحصاءات البيئة 
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سكانالقضاء
مساحة 

كم2
طرق كم

كثافة الشبكة 

بالنسبة للمساحة 

)كم/ الف كم2(

كثافة الشبكة 

بالنسبة للسكان 

)كم / 100 الف 

نسمة(

حصة الفرد 

من الطرق 

)م/نسمة(

عدد الحوادث 

المرورية 

المسجلة

6327081782.91101.5617.8174.11.7698بعقوبة

2680541054.2571.1541.7213.12.1154المقدادية

3685363152.71176.8373.3319.33.2443الخالص
ن 2445652369.9706.3298.0288.82.9147خانقي 

1560556824.6846.5124.0542.45.4115بلدروز

543201320.400.00.00.00كفري

172423816504.74402.2266.7255.32.61557المجموع

10549612المعيار التخطيطي

ي محافظة دياىل حسب القضاء عام 2020
ر
واقع شبكة النقل ف

اعد الجدول باالعتماد عىل بيانات مديرية تخطيط ديال
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المقداديةبعقوبة 

رالخالص خانقي 
ر كفريخانقي 

بلدروزالمقدادية

الخالص بلدروز

بعقوبةكفري

األوىل

الثانية

الثالثة

ترتيب اقضية محافظة دياىل 

بموجب مؤرسر درجة التنمية عام 

2020

ترتيب األولويات التنموية

األفضل

المتوسطة

المنخفضة

بية والتعليمالتشييد والخدماتالنقل واالتصاالتالصناعيالزراعيالسكان)%(القضاء المجموعالير

36.70.514.656.032.913.925.0بعقوبة

21.40.61.215.642.90.021.5الخالص

15.53.00.00.01.60.01.5المقدادية
ن 14.20.00.06.310.10.05.4خانقي 

9.10.04.00.01.00.00.6بلدروز

3.20.00.00.00.10.00.0كفري

0.096.080.122.111.586.146.1المتعدد

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

القطاع االقتصادي

ي محافظة دياىل حسب القضاء  والقطاع االقتصادي عام 
ن
ع مبالغ التخصيصات االستثمارية وتنمية االقاليم ف توزي    

)%( 2019

امج االستثمارية الحكومية  اعداد الباحث باالعتماد عىل بيانات دائرة الير
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