
المؤشرات التخطيطية التنموية على 
قالمستوى المكاني والقطاعي في العرا

(تحديد االحتياجات والفرص التنموية )

باسم ساجت يوسف

اقدممهندسين . ر

2021/بغداد

وزارة التخطيط

الدائرة اإلقليمية والمحلية

قسم التخطيط المحلي



الهدف

وعلىاديةاالقتصواألنشطةللخدماتالمكانيةالتخطيطيةوالمعاييرالمؤشراتوتحليلعرض
زيعتوواتجاهاتأولوياتتحديدفيالتخطيطيالقرارمتخذيلمساعدةالمحافظةمستوى

؛(المحدودة)االستثماريةالماليةالتخصيصات

التخطيطيالمؤشر

مؤشراتوالمعين،نظامأونشاطأوحالةعنللتعبيرللقياسوقابلةواضحةتحليليةأداةهو
المكانيةميةبالتنالمتعلقةواالستراتيجياتالسياساتبناءفيوحاكمةأساسيةالتخطيطية
.والقطاعية

العرضمكونات

؛(والتربويةالصحية)االجتماعيةالخدماتمناالحتياجاتتحديد✓

رب،الشمياهالصحي،الصرفالكهرباء،)التحتيةالبنىخدماتمناالحتياجاتتحديد✓
؛(السكنيالعجزالنفايات،جمعالطرق،

؛(احيالسي،الصناعيالمائية،والمواردالزراعي)الحقيقياالقتصاديالنشاطتقييم✓



المحافظة

الطبية والصحية والمالكاتاألبنية االحتياجات من 

عدد االسرةالمستشفيات

المراكز 

الصحية 

الرئيسية

الصيادلةاطباء اسنانعدد االطباء
ذوي المهن 

الصحية
مالك تمريضيمالك مختبري

48592774371-4679-812-1156-724754448بغداد

8141667714930-5960711451150990نينوى

4476086522063-422062112445984البصرة

3733-2892271-604-32225917823695ذي قار

786-471637461-2417689488337كركوك

1601-927306-467-23201142589309ديالى

481898129743-27438135-222329االنبار

480104442-498-21213013330455صالح الدين

2389-212-2757-1165-201291602025بابل

590-135363-427-20108243412338واسط

3097-25-774-533-15122229265296القادسية

334-1531738371-1386119438471ميسان 

1856-133134-873-10050-13112545كربالء

2733-3020138-963-6-70-1289144النجف

149-26446555-115061137216المثنى

8719-123803338-12838-40030362100242074483المجموع

المعيار 

التخطيطي

مستشفى لكل

الف نسمة50

سرير لكل 

نسمة500

مركز صحي 

الف 12لكل 

نسمة

طبيب لكل 

نسمة1000

طبيب اسنان

2000لكل 

نسمة

صيدلي لكل 

الف 20

نسمة

500مالك لكل 

نسمة

2500مالك لكل 

نسمة

500مالك لكل 

نسمة

2019اعد باالعتماد على التقرير االحصائي لوزارة الصحة 

مركز صحي 188ومستشفى 64)توجد في خطة التنمية المقرة ثةاالولوية الثاليةاالولوية الثاناالولوية االولى
(قيد التنفيذ

الخدمات الصحية 



المحافظة 
دور الحضانةاالحتياجات من رياض األطفال

العددعدد الشعبمعلماتالعدد

204059819831959بغداد

10184104611044نينوى

705502858813البصرة

560151277586ذي قار

512174353510بابل

47045331516االنبار

42417271474ديالى

41395281455صالح الدين

374232349401النجف

367243445426كركوك

347184332391واسط

330143301362القادسية

29271296339كربالء

291243308321ميسان 

21259153231المثنى

8356316769988829المجموع

المعيار
روضة لكل 

نسمة3600

مربية لكل 18

روضة

6)الروضة تضم 

(شعب

حضانة لكل 

نسمة3600

2020-2019اعد باالعتماد على تقارير االحصاءات التعليمية 

االولوية الثالثةاالولوية الثانيةاالولوية االولى

المحافظة 
االبتدائيةاالحتياجات من المدارس 

مدرسة/ تلميذشعبة/ تلميذمعلم/تلميذالشعبمدرسعدد

7521931018272744620بغداد

4901014811203045486البصرة

11922238348-426957ذي قار

9762639360-4173555االنبار

3941812717584648448نينوى

13313038310-3565261صالح الدين

18523034289-3044277كركوك

293480610722646492بابل

2802641466-2583649النجف

25333654102644514كربالء

11682337342-2241256واسط

4502040358-923-196ديالى

1132241379-188366القادسية

4902542439-1641216ميسان 

3232439382-1091455المثنى

19892742435-482476825المجموع

المعيار
مدرسة لكل 

نسمة3600

18مدرس لكل 

تلميذ

30شعبة لكل 

تلميذ
1830720

ةاالولوية الثالثةاالولوية الثانياالولوية االولى

3816حضانة و2روضة و54)توجد في خطة التنمية المقرة 
(مدرسة ابتدائية قيد التنفيذ

الخدمات التربوية 



الثانويةاالحتياجات من المدارس المحافظة 
مدرسة/ تلميذشعبة/ تلميذمدرس/تلميذالشعبمدرسعدد

103299264672451657-بغداد

605218119062748489-البصرة

6818572352646-294-بابل

108222113603965813-ميسان 

300180213362848487-نينوى

95011772152517-277-القادسية

101411642247392-585-ذي قار

33710182454654-183-كربالء

18019802047404-421-ديالى

5009062247555-268-النجف

11313268413458597-المثنى

137262448472-248-واسط

11585192144342-479-االنبار

47113902842942322-صالح الدين

103340390-3542050-كركوك

57396121205282449507-المجموع

المعيار
مدرسة لكل 

نسمة14400

18مدرس لكل 

طالب

36شعبة لكل 

طالب
1836325

ةاالولوية الثالثةاالولوية الثانياالولوية االولى

المهنيةاالحتياجات من المدارس المحافظة 
مدرسة/ تلميذشعبة/ تلميذمدرس/تلميذالشعبمدرسعدد

374724222-2478-492بغداد

57616105-215-258نينوى

61729360-636-194البصرة

41629284-528-137ذي قار

59423204-598-135بابل

62723164-335-107االنبار

88420213-739-103ديالى

41626319-398-99النجف

63521125-447-94كركوك

52722115-288-94صالح الدين

39829323-363-88واسط

21730341-290-86القادسية

37527313-442-79كربالء

16931214-210-67ميسان 

29822160-113-52المثنى

1039625218-8080-2084المجموع

المعيار
مدرسة لكل 

نسمة14400

18مدرس لكل 

طالب

30شعبة لكل 

طالب
1830720

ةاالولوية الثالثةاالولوية الثانياالولوية االولى

مدارس 9مدرسة ثانوية و72)توجد في خطة التنمية المقرة 
(مهنية قيد التنفيذ

الخدمات التربوية 



المحافظة
نصيب الفرد من الكهرباء

(ساعة. كيلو واط)المباعة 

النجف

ثة
ثال
 ال
ية
لو
الو

0.221ا

0.193ديالى

0.186البصرة

0.185كربالء

0.152ميسان

واسط

ى
ول
ال
 ا
ية
لو
الو

0.140ا

0.133بغداد

0.131ذي قار

0.130كركوك

0.104بابل

القادسية

ية
ان
لث
ة ا

وي
ول
ال
0.096ا

0.086نينوى

0.077االنبار

0.069المثنى

0.064صالح الدين

0.131المجموع

3.548المعيار التخطيطي 

2018الكهرباء إحصاء تقرير 

113وتوليديةمحطة27)المقرةالتنميةخطةفيتوجد✓
؛(التنفيذقيدكهرباءشبكاتمشروع

2018عامالكهربائيةالطاقةتجهيزفيالضائعاتحجمبلغ✓
المنتجةالكهربائيةالطاقةأجماليمن(%58.5)نحو

تجهيز الكهرباء



المحافظة

نسبة السكان غير 

ن بشبكة  المخدومير

المجاري عام 2019

17.7كركوك

15.7بابل

11.8واسط

11.0كربالء

8.8دياىل

7.8ذي قار

7.0صالح الدين

5.9بغداد

5.2البرصة

3.1القادسية

2.3النجف

1.6االنبار

ينوى 1.1ن
0.7المثنن

يسان  0.3م

100.0المجموع

تقرير احصاء المجاري 2019

ىل وية االو االول
االولوية الثانية

االولوية الثالثة

17.7

15.7

11.8

11.0

8.8

7.8

7.0

5.9

5.2

3.1

2.3

1.6

1.1

0.7

0.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

كركوك

بابل

واسط

كربالء

ديالى

ذي قار

صالح الدين

بغداد

البصرة

القادسية

النجف

االنبار

نينوى

المثنى

ميسان 

    نسبة السكان  ير المخدومين بخدمة المجاري عام 
محطة72)المقرةالتنميةخطةفيتوجد✓

قيدمجاريشبكاتمشروع120ومجاري
؛(التنفيذ
المركزيةالمعالجةمحطاتعددبلغ✓

نحو2019عامالمتوقفةوالصغيرةوالمتوسطة
؛معالجةمحطة64اصلمنمحطة(17)
التصميمداخلمعالجةمحطة(13)توجد✓

البيئية؛للتعليماتخالفاللمدناألساس
هيالمحطاتجميعفيالمعالجةطريقة✓
المرحلةتستخدموال(والثنائيةاالولية)
فذة؛الناالبيئيةللتعليماتخالفا(الثالثية)
محطاتالىيحتاج(كردستانعدا)العراق✓

لتغطيةسنويا3ممليون1513)بطاقةمعالجة
.(يوم/3م0.120)الطبيعيالتخطيطيالمعيار

2019عامالمعالجةالعادمةالمياهحجمبلغ✓
التصميميةوالطاقات(3ممليون670.2)نحو

؛(سنة3ممليون900.7)المعالجةللمحطات
عامالمجاريبشبكاتالمخدوميننسبةبلغت✓

المرتبطةالسكانونسبة،(51%)2019
ونسبة،(%87)المعالجةبمحطاتشبكاتهم
األمطاربشبكاتالمخدومينالسكان

(61.4%).

الصرف الصحي
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بغداد

نينوى

البصرة

كركوك
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االنبار

النجف

ذي قاربابل

واسط

كربالء

ميسان 

صالح الدين

القادسية

المثنى

 التوزي  المكاني للسكان المخدومين بميا  الشرب 

المحافظة
نسبة السكان 

ن المخدومير

ي 
ن

التوزي    ع المكان

للسكان 
ن المخدومير

متوسط نصيب 

الفرد من مياه 

/يوم( ب )لير الشر

84.825.9394بغداد

86.112.1367نينوى

86.89.5377البرصة

87.45.3246كركوك

85.15.2242دياىل

78.05.2194االنبار

91.05.0317النجف

63.85.0314بابل

61.84.9277ذي قار

89.74.7407واسط

91.34.2334كربالء

يسان  89.63.8500م

59.43.681صالح الدين

71.33.5207القادسية
72.42.2183المثنن

80.9100.0322المجموع

450

ىل وية االو وية الثانيةاالول وية الثالثةاالول االول

المعيار التخطيطي

ب 2019، دائرة احصاءات البيئة تقرير خدمات مياه الشر

شربمياهمحطةمشروع120)المقرةالتنميةخطةفيتوجد✓
؛(التنفيذقيدوشبكاتها

؛2019عامالعملعنمتوقفةشربمياهمحطة(1068)توجد✓
نحووالنضوحالنقلبسببالشربمياهفيالضائعاتنسبةتبلغ✓
؛2019عام(22.2%)
(%83)2019عامالشرببمياهالمخدومينالسكاننسبةبلغ✓

.الريفيةللمناطق(%64.2)والحضريةللمناطق(%92)بينموزعين
للمناطق/للفرديوملتر450)المعتمدالتخطيطيالمعيارضمنالبلد✓

.(الريفيةللمناطقفرديوملتر350والحضرية

مياه الشرب



0.0

0.5
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3.5

صالح الدين

ميسان

األنبار

كربالء
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ذي قار

المثنىالقادسية

بابل

بغداد

كركوك

البصرة

النجف
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المحافظة نسمة  م حصة الفرد من الطر  المبلطة 

حصة الفرد من 

الطرق المبلطة 

)م/نسمة(

3.1صالح الدين
2.9ميسان
2.8األنبار
1.6كربالء
1.6واسط
1.5ديالى
1.4ذي قار
1.3القادسية
1.0المثنى
0.6بابل
0.6بغداد
0.6كركوك
0.5البصرة
0.4النجف
0.3نينوى

1.1

12 مير للفرد

اعد باالعتماد عىل تقرير سيارات القطاع الخاص 2019

ثة
ثال
 ال
ية
لو
الو
ا

ى
ول
اال
ة 
وي
ول
اال

ية
ان
لث
ة ا
وي
ول
اال

المجموع

المعيار التخطيطي
؛(التنفيذقيدطرقمشروع218المقرةالتنميةخطةفيتوجد✓
.المبلطةالطرقمنالفردلحصةالتخطيطيالمعيارعنجدابعيدوالبلد✓

الطرق المبلطة
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35.0

بغداد

البصرة

نينوى

ذي قار

كركوك

النجف

بابل

كربالءميسان 

االنبار

واسط

ديالى

القادسية

صالح الدين

المثنى

المحافظة    نسبة المخدومين بخدمة جم  النفايات 
نسبة السكان 

ن بخدمة  المخدومير

نفايات جمع ال

نفايات  معدل كمية ال

تيادية المرفوعة  االع

عن كل فرد )كغم/يوم(

31.81.2بغداد

برصة 12.01.4ال

ينوى 9.51.1ن

5.92.6ذي قار

5.61.4كركوك

نجف 4.73.2ال

4.41.6بابل

يسان  4.31.4م

4.33.4كربالء

بار 3.89.1االن

3.73.0واسط

3.44.7دياىل

2.72.0القادسية

2.28.7صالح الدين
1.81.5المثنن

100.02.2المجموع

1.3

وية االوىل ثانيةاالول وية ال ثالثةاالول وية ال االول
تقرير الخدمات البلدية 2019، دائرة االحصاءات البيئية

تخطيطي المعيار ال

نحو2019عامالنفاياتجمعبخدمةالمخدومينالسكاننسبةبلغت✓
؛(64%)
رالمعيامنأعلىهيوالمرفوعةالمتولدةاالعتياديةالنفاياتكمياتإن✓

المعتمدالتخطيطي

جمع النفايات 



المحافظة
ي 

العجز السكنن

)وحدة سكنية(
%

57056826.4بغداد

ينوى 2093449.7ن

1841368.5البرصة

1749048.1كركوك

1256685.8ذي قار

1152785.3دياىل

1129875.2بابل

1082325.0واسط

1008704.7صالح الدين

957224.4االنبار

708723.3القادسية

682163.2كربالء

يسان 565992.6م

562042.6النجف
384651.8المثنن

2164419100.0المجموع

ىل وية االو وية الثانيةاالول وية الثالثةاالول االول

اعد باالعتماد عىل مسح سويفت 2018
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صالح الدينواسط

االنبار

القادسية

كربالء

ميسان

النجف

المثنى

 التوزي  المكاني للعجز السكني حسب المحافظة  

التنفيذقيدسكنيمجمع(61)المقرةالتنميةخطةفيتوجد✓

العجز السكني



0
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 طحين الحنطة 

الفاكهة

 بيضة البيض 

 لتر الحليب ومنتجات  

الخضر

الطماطة

اللحوم الحمراءالرز

البطاطا

التمور

البقول

لحوم الدواجن

السمك

 سنة فرد كغم حصة الفرد الفعلية  سنة فرد كغم احتياجات الفرد القياسية 

المنتوج

احتياجات الفرد 

القياسية 

)كغم/فرد/سنة(

حصة الفرد الفعلية 

)كغم/فرد/سنة(

) ن 147129الحنطة )طحير

146.214.4الفاكهة

يضة( 12519البيض )ب

) 11243الحليب ومنتجاته )لير
109.525.7الخرصن

7213.5الطماطة

32.80.5الرز

321.03اللحوم الحمراء

304.8البطاطا

1019التمور

9.11.7البقول

83.2لحوم الدواجن

81السمك

األمن الغذائي 



2020نسبة االكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة ومنتجات اللحوم في المحافظات العراقية عام 

المحافظة 

الحنطة

طماطةشلببطاطاالتمور
لحوم 

حمراء
دواجنسمك

بيض 

مائدة
خضربقولفواك 

المسو )

)

(االنتاج)

16124501120.074.500155.0000نينوى

186254000.038.010.81.190.01.21.31.5كركوك

100226511153.620.00.60.5135119.791.516.346.8ديالى

941041952230.011.10.80.0420.90.47.18.6االنبار

7111471310.05.62.29.12810.910.315.818.4بغداد

84925423421.011.35.622.98232.85.469.034.5بابل

355262830.016.20.056.7266113.77.047.622.7كربالء

3233803388015.45.91.721.111941.512.760.740.5واسط

285256147310.016.20.70.04715.223.72.89.1صالح الدين

60821970491.9131.39.711.8100.08.24.927.6النجف

1192483532364.20.410.09.617427.70.518.653.3القادسية

56123446024.60.05.72.117823.60.04.76.0المثنى

7479225012.03.42.929.5122.10.019.948.6ذي قار

15914486023.00.46.628.2500.00.050.8102.7ميسان

5511700.096.42.822.2244.40.03.38.8البصرة

921232136540.730.33.212.55720.39.918.323.4المجموع
المعيار التخطيطي

(سنة/ فرد/ كغم)
147103032.872.03288125146.29.1109.5

مستوى االمن 

خطرخطرخطرخطرخطرخطرخطرخطرخطرخطرامنمستقرالغذائي 

الباحثأعداد 

األمن الغذائي 
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  مليار م االيرادات المائية للعرا  

المحافظة

الضائعات 3م( مليار)االحتياجات االروائية 

مليار)المائية 

(3م
%

صافي المقنن المائي
اجمالي المقنن 

(الفعلي)المائي 

1.43.4211.3القادسية

1.12.81.79.6واسط

1.22.81.69.0ديالى

1.32.91.69.0صالح الدين

0.72.21.58.5االنبار

1.32.81.58.5بابل

12.41.47.9النجف

0.71.91.26.8ميسان

0.781.831.055.9كركوك

0.91.915.6بغداد

0.61.40.84.5ذي قار

0.451.20.754.2نينوى

0.51.10.63.4المثنى

0.61.20.63.4كربالء

0.30.70.42.3البصرة

12.8330.5317.7100.0المجموع

ةاالولوية الثالثاالولوية الثانيةاالولوية االولى

المحافظة
الجداول والقنوات 

ابية كم الير
%

912625.5ذي قار

842223.5واسط

591116.5بابل

24346.8البرصة

16674.6دياىل

يسان 14444.0م

13323.7بغداد

13113.7النجف

12873.6القادسية

9822.7صالح الدين
9372.6المثنن

7702.1كركوك

1830.5االنبار

520.1كربالء

00نينوى

35858100.0المجموع

ىل وية االو االولوية الثالثةاالولوية الثانيةاالول

تقرير احصاء الموارد المائية 2020

المحافظة

المساحات الزراعية

غير المستصلحة 

دونم

%

136911419.9واسط

82560012.0القادسية

79716811.6ذي قار

69637910.1ديالى

6505009.5ميسان

6442109.4نينوى

5768668.4صالح الدين

2803664.1كركوك

2775564.0بغداد

1994002.9النجف

1545482.2االنبار

1499952.2بابل

1310001.9البصرة

754001.1المثنى

542000.8كربالء

6882302100.0المجموع

الثالثةاألولوية االولوية الثانيةاألولوية األولى

األمن المائي



2018مؤشرات المنشات الصناعية الصغيرة في العرا  وعلى مستوى المحافظات عام 

عدد العاملينعدد المنشاتالمحافظة

القيمة 

المضافة 

(مليار دينار)

االهمية

الصناعية 

التركز )

(  الصناعي

%

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

ةاالقتصادي

درجة 

التصني 

%

493014281210.118.11.014.750.9بغداد

3460929885.212.31.39.255.8بابل

2112796595.78.91.212.054.2النجف

18297146103.17.81.014.449.7البصرة

1678617944.77.01.77.262.9االنبار

1667469637.16.11.67.960.9ديالى

1358560478.86.01.014.149.5كربالء

1480509037.45.91.07.451.0كركوك

1409492635.25.71.17.152.3القادسية

1186393032.24.71.28.254.6ذي قار

931347821.83.91.86.364.8نينوى

1043282918.33.71.36.556.7واسط

1082257752.33.60.520.335.2ميسان

799297543.13.31.014.550.1صالح الدين

783240116.83.01.47.059.0المثنى

2574783375912.0100.01.110.953.0المجموع

2018الصغيرةالمنشات الصناعية احصاءتقرير 

ةاالولوية الثالثيةاالولوية الثاناالولوية االولى

0.0
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20.0
بغداد

بابل

النجف

البصرة

االنبار

ديالى

كربالء

القادسيةكركوك

ذي قار

نينوى

واسط

ميسان

صالح الدين

المثنى

    التركز الصناعي للمنشات الصناعية الصغيرة عام 

النشاط الصناعي 



2018مؤشرات المنشات الصناعية المتوسطة في العرا  وعلى مستوى المحافظات عام 

عدد العاملينعدد المنشاتالمحافظات

القيمة 

المضافة 

(مليار دينار)

االهمية

الصناعية 

التركز او

الصناعي 

%

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

ةاالقتصادي

درجة 

%التصني  

3971226.623.80.637.438.6بغداد
373312.616.04.07.779.9ديالى
273163.613.11.111.453.0كركوك
212539.710.31.238.253.7البصرة
172534.89.32.919.174.5النجف
172415.09.00.820.844.4بابل

141833.87.20.620.539.4صالح الدين
101351.55.21.811.464.7االنبار
71093.23.90.329.825.1نينوى
4631.72.20.627.238.1واسط
4151.31.30.387.423.0كربالء
1130.10.51.77.163.5ذي قار
0000000القادسية
0000000المثنى
0000000ميسان
189262460.7100.01.123.152.5المجموع

2018تقرير المنشات الصناعية المتوسطة عام 

ةاالولوية الثالثيةاالولوية الثاناالولوية االولى
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ذي قار

القادسية

المثنى

ميسان

    التركز الصناعي للمنشات الصناعية المتوسطة عام 

النشاط الصناعي 



2018مؤشرات المنشات الصناعية الكبيرة في العرا  وعلى مستوى المحافظات عام 
القيمة عدد العاملينعدد المنشاتالمحافظة

المضافة 

مليار )

(دينار

االهمية 

الصناعية

او التركز 

الصناعي 

%

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

ةاالقتصادي

درجة 

التصني 

%

98455291039.527.50.822.844.7بغداد
6510856459.19.93.142.375.4بابل

3711172644.07.80.957.648.6البصرة
654233104.37.01.024.650.6ميسان
60427632.56.61.67.661.0ديالى

56376146.86.11.112.452.3القادسية
31602531.85.12.95.374.2النجف
35511326.65.01.45.258.4نينوى
42380316.25.01.44.357.6واسط
315306148.14.81.927.965.0كركوك
32499768.54.71.413.758.5ذي قار
36251750.94.01.120.251.5المثنى
9373810.72.30.82.945.4االنبار

11308432.22.20.410.430.2صالح الدين
19113520.32.00.917.948.6كربالء
6271155452731.5100.01.323.657.4المجموع

2018تقرير احصاء المنشات الصناعية الكبيرة عام 

االولوية 

االولى

االولوية

الثانية

االولوية

الثالثة
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ر ذي قا

المثنى

االنبار

صالح الدين

كربالء

    التركز الصناعي للمنشات الصناعية الكبيرة عام 

النشاط الصناعي 



2018واق  النشاط السياحي في العرا  حسب المحافظة لعام 

عدد المشتغلين عدد الفناد  عدد المواق  الدينيةعدد المواق  االثريةالمحافظة

11177107نينوى

8834105كركوك

9426ديالى

10618االنبار

13463853150بغداد

118734بابل

767483377كربالء 

32950واسط

109312صالح الدين

153861307النجف

52618القادسية

3629المثنى

421055ذي قار

22926ميسان

9853636البصرة

10612516668920المجموع

2018تقرير إحصاءات الفناد  ومجمعات االيواء السياحي لسنة 

النشاط السياحي 



التوصيات
تحسينمعالتخطيطوزارةفيالمقرةاالستثماريةوالبرامجوالخططالمشاريعأكمالضرورة1.

لسبيعلىوالنقلالصحيوالصرفالكهرباء)الحاكمةواألنشطةللخدماتاالستهدافسياسات
،(المثال

:ومعالجةأسبابلتحديدالمستوىعاليةمشتركةفنيةلجانتشكيل2.
.الفعليالمنتجعن(%58.2)الكهرباءتجهيزفيالضائعاتحجمارتفاع•
.منجزةشربمياهمحطة(1068)ومجاريمياهمعالجةمحطة(17)توقف•
.السلعياإلغراقومنعالمحليةللمنتجاتاالسميةالحمايةإجراءاتتعزيز.3
.واإلسكاناالقتصاديةواألنشطةالخدماتتوفيرفيالخاصالقطاعمساهمةتعزيز.4
شطةاألنبين(الصناعيةالعناقيد)تكوينفيالعراقيالصناعاتواتحادالخاصالقطاعتشجيع.5

.محافظةكلفيالمتوطنةوالصغيرةوالمتوسطةالكبيرةالصناعية
.السياحيبالقطاعالخاصةاالستثماراتتشجيع.6
ببسوهو)السيحيالريلمنعوالتمهيدالعراقفيالمائيةالمواردأدارةوإجراءاتسياساتمراجعة.7

معلتخطيطاوزارةفيالمقرةواالستصالحالتبطينمشاريعوإكمال(سنوياالكبيرةالمائيةالضائعات
.(بالرشوالريالتنقيط)الريأساليباستخدامفيالتشجيع

شكرا إلصغائكم 


