
 
 

 

 الفرص االستثمارٌة فً قطاع اإلسكان -1

الفرصة  ت
 االستثمارٌة

الوحدة 
 اإلدارٌة

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

 مجمع سكنً افقً دونم 111 جزٌرة المصطفاوٌة 181/7 وزارة المالٌة الناصرٌة مجمع سكنً 1

 سكنً افقًمجمع  دونم 131 جزٌرة 192/6 البلدٌة الناصرٌة مجمع سكنً 1

مجمع سكنً لموظفً  دونم 18 جزٌرة 111/19173 بلدٌة الناصرٌة الناصرٌة مجمع سكنً 3
 النسٌج

 مجمع سكنً عمودي دونم 132 التفٌج 11/2612 وزارة المالٌة الرفاعً مجمع سكنً 2

 مجمع سكنً افقً دونم 111 /الطار صوب الجزٌرة18 وزارة المالٌة الطار مجمع سكنً 1

 1/11/ البترة او التسلسل  17/1691 وزارة المالٌة النصر سكنًمجمع  6
 / العودة والبترة6العودة من المقاطعة 

 مجمع سكنً افقً دونم 136

 مجمع سكنً افقً دونم 119 جزٌرة 192/8 البلدٌة الناصرٌة مجمع سكنً 7

 افقًمجمع سكنً  دونم 111 الفرٌحً 1/  181 وزارة المالٌة الناصرٌة مجمع سكنً 8

مجمع سكنً لموظفً  دونم 11 جزٌرة 111/17111 البلدٌة الناصرٌة مجمع سكنً 9
 مدٌرٌة مجاري ذي قار

دونم 182 عكٌلٌة الغربٌة 1/1291 البلدٌة قلعة سكر مجمع سكنً 11
 1م1331و

 اولك 1و

 مجمع سكنً افقً

 1دونم و 1 جزٌرة 11/192 البلدٌة الناصرٌة مجمع سكنً 11
 أولك

 لموظفً البٌئة مجمع سكنً

شركة اور  الناصرٌة مجمع سكنً 11
 العامة

 3/1111و 3/1119و 3/1118
 3/1111و 3/1112و 3/1111و

 شامٌة 3/1116و

مجمع سكنً لمنتسبً  1م1812
 شركة أور العامة

مجمع سكنً لمدٌرٌة  دونم 116 الكصة ام الدود 68/1/13 البلدٌة الناصرٌة مجمع سكنً 13
 زراعة ذي قار

مجمع سكنً لمنتسبً  1م71661 جزٌرة 111/61877 البلدٌة الناصرٌة مجمع سكنً 12
 جامعة ذي قار

مجمع سكنً لموظفً  دونم 12 جزٌرة 111/61921 البلدٌة الناصرٌة مجمع سكنً 11
 القاصرٌنرعاٌة 

ب / 26من المقاطعة 29جزء من القطعة  المالٌة الناصرٌة مجمع سكنً 16
 ناحٌة اورالعثمانٌة التابعة الى 

مجمع سكنً لموظفً  دونم 21
شركة خطوط االنابٌب 

 النفطٌة
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  1م3111 جزٌرة 111/61116 بلدٌة الناصرٌة الناصرٌة وحدات سكنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الفرص االستثمارٌة فً القطاع الزراعً والثروة الحٌوانٌة – 1

الوحدة  الفرصة االستثمارٌة ت
 اإلدارٌة

 الوصف المساحة والمقاطعةرقم القطعة  العائدٌة

/الحزم 8مقاطعة  11جزء من  المالٌة الناصرٌة زراعً 1
 / الصخرٌة28/الصلٌبٌة و 9و

11111 
 دونم

 

  دونم 1111 /البو شامه 11مقاطعة  1 المالٌة المنار زراعً 1

  دونم 311 بحمٌدة 6مقاطعة  1 المالٌة المنار زراعً 3

  دونم 1111 /حطامان2مقاطعة  7/7 المالٌة الدواٌة زراعً 2

  دونم 1111 الغدٌن 31مقاطعة 11 المالٌة الدواٌة زراعً 1

 زراعة محمٌة ومغطاة  /الغبٌشٌة37ضمن المقاطعة  المالٌة الجباٌش زراعة مغطاة 6

 انتاج اسماك دونم 1118 / الحجٌة11مقاطعة  117 المالٌة الشطرة انتاج حٌوانً 7

/ 11مقاطعة  131333131139 المالٌة قلعة سكر زراعً 8
 ام الكطة

  دونم 1111

  دونم 1111 /الكرطة الغربٌة16مقاطعة  1 المالٌة الفضلٌة زراعً 9
  دونم 1111 /الكرطة الشرقٌة16مقاطعة 1 المالٌة الفضلٌة زراعً 11
  دونم 611 /تل اللحم37مقاطعة  1 المالٌة الفضلٌة زراعً 11

 
 13و11و11و11جزء من  المالٌة الشطرة زراعً 11

 ب الكوارٌة19من المقاطعة 
 زراعة حنطة وشعٌر دونم 111

تطوٌر الذرة الصفراء  دونم 16 شامٌة 66/16 المالٌة البطحاء زراعً 13
 والبٌضاء

  دونم 11 غراف 1179/   21 المالٌة الغراف غابات الغراف 12

  دونم 11 الحمٌرة 19/1 المالٌة النصر  تسمٌن عجول 11

محطة ابقار النتاج  16
الحلٌب مع معمل 
 الحلٌب ومشتقاتة

جامعة ذي  الناصرٌة
 قار

- -  

  دونم 3 الخضراوي 11 بلدٌة الناصرٌة الناصرٌة مشروع نخٌل 17

18 
مشروع التلقٌح 

 االصطناعً
  دونم 1 الشخارة 1جزء من مق  وزارة المالٌة الجباٌش

19 
مشروع االسمدة 

 العضوٌة
    المالٌة الجباٌش

 المحمٌة الطبٌعٌة 11
    المالٌة الجباٌش

 مقفس اسماك  11
مدٌرٌة زراعة  الغراف

 ذي قار 
   

 زراعة نخٌل  11
مدٌرٌة زراعة  الفهود 

 ذي قار
اراضً مخصصه لزراعة  دونم  111 المالحة  31مقاطعة  1/1

 النخٌل 

زراعة نخٌل   13  
مدٌرٌة زراعة  المنار 

 ذي قار
اراضً مخصصه لزراعة  دونم  11111 الجزٌرة  17مقاطعة   1/1

 النخٌل 

 زراعة نخٌل  12
كرمة بنً 

 سعٌد 
مدٌرٌة زراعة 

 ذي قار 
اراضً صحراوٌة لم تتم اعمال  دونم  2111 

 تسوٌتها

مشروع زراعً   11  
 17مةةةن المقاطعةةةه  1/1القطعةةةة  وزارة المالٌه   الجباٌش

 الجزٌره 
  دونم 1111

 مشروع زراعً  16
  دونم1111 /اللكٌط  36المقاطعة  1القطعة  وزارة المالٌه  الفهود 

 مشروع زراعً  17
  دونم1111  وزارة المالٌة  الفهود

 مشروع زراعً  18
/ 36المقاطعةةةةةةةةة  1/1القطعةةةةةةةةة  وزارة المالٌة  الفهود

 اللكٌط
  دونم 1111



 
 

 

19 
تحضةةةةةةةةةةٌر اسةةةةةةةةةةمدة 
 عضوٌة 

الشطرة /طرٌق 
 الداوٌة 

تعرٌف الفالح   على طرٌق  دونم  1  
 االسمدة والعضوٌة وفائدتها 

 

 تطوٌر زراعة البطاطا  31

الناصرٌة 
/مقاطعة ال 
زٌرج طرٌق 

 سٌد دخٌل 

تحسٌن نوعٌة وزٌادة غلة  دونم   1  
 البطاطا فً المحافظة 

 حفظ وتبرٌد الحلٌب  31

سوق الشٌوخ 
/ ناحٌة 

 الفضلٌة 

 جمع الحلٌب من المنطقة  دونم 3  

 فول الصوٌا  31
طرٌق عام 

 النصر 
 نشر زراعة فول الصوٌا  دونم  11  

 التلقٌح االصطناعً  33
تقدٌم خدمات التلقٌح  دونم  3   الرفاعً 

 اللضطناعً 

 انتاج الساٌلج  32
ذي قار / ناحٌة 

 الفهود 
 انتاج علف الساٌلج  دونم 2  

31 
محطةةة ابحةةاغ االغنةةام 
 والماعز 

الشطرة / 
مقاطعة 

 /الصدٌفة 11

اجراء البحوغ والدراسات من   دونم  111  
اجل تحسٌن السالالت لبعض 

 الحٌوانات 

 

 

 الفرص االستثمارٌة فً القطاع الصناعً – 3

 

الوحدة  الفرصة االستثمارٌة ت
 اإلدارٌة

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

 فعالٌات صناعٌة مختلفة دونم 111 / شامٌة 3/1129 المالٌة وزارة الناصرٌة منطقة صناعٌة 1

معمل كونكرٌت جاهز  1
 والمقنرص

 31/117تسلسل ) البلدٌة الناصرٌة
 31/119و 31/118و
 ام الحجول 31/111و

معمل النتاج الكتل  1م 8111
 الكونكرٌتٌة

معمل تجمٌع المعدات  3
 الثقٌلة

 1/81/ 99اجزاء من القطع ) وزارة المالٌة الناصرٌة
 العقور والرماحة 21مقاطعة 

 معمل حدٌغ  للتجمٌع دونم 2

 معمل حدٌغ 1م 1111 حً الصناعً وزارة المالٌة الدواٌة معمل مٌاه معدنٌة 2

 7من المقاطعة  1قطعة رقم  وزارة المالٌة الدواٌة معمل اعالف 1
 الشمسٌة

 حٌوانٌةانتاج اعالف  دونم 11

 انتاج المنظفات المنزلٌة 1م 1711 نصف العبد 1/113 وزارة المالٌة الرفاعً معمل صناعات كٌماوٌة 6

كم عن  1خارج حدود البلدٌة  وزارة المالٌة الرفاعً معمل تدوٌر النفاٌات 7
 حدود البلدٌة

 جمع وفرز وتدوٌر النفاٌات دونم 11

 معمل حدٌغ دونم 31 ابو غرافة 17/ 1186 وزارة المالٌة الرفاعً أدوٌةمعمل  8

 مطحنة حدٌثة دونم 1 الطراح 7مقاطعة  وزارة المالٌة الشطرة جرشة حبوبممطحنة و 9

خارج حدود البلدٌة / قرب  وزارة المالٌة الشطرة معمل تدوٌر نفاٌات 11
 مبزل شرق الغراف

 جمع وفرز النافاٌات دونم 1

 انتاج اعالف حٌوانٌة دونم 1 الطراح 7مقاطعة  المالٌةوزارة  الشطرة أعالفمعمل  11

 معمل حدٌغ دونم 1 الطراح 7مقاطعة  وزارة المالٌة الشطرة بالستٌكٌة أنابٌبمعمل  11

معمل صناعة اجهزة  13
 كهربائٌة

 معمل حدٌغ دونم 1 8تل كرحة  وزارة المالٌة الشطرة

 دمعمل النتاج الحدٌ دونم 1 الطراح 7مقاطعة  وزارة المالٌة الشطرة معمل حدٌد وصلب 12

 كبس وعصر التمور دونم 1 ام الحنطة 11مقاطعة  وزارة المالٌة الشطرة معمل خل ودبس 11

 انتاج المنظفات المنزلٌة دونم 1 الطراح 7مقاطعة  وزارة المالٌة الشطرة معمل صناعات كٌماوٌة 16

 معمل حدٌغ دونم 3 6كرحة تل  وزارة المالٌة الشطرة معمل صناعات غذائٌة 17



 
 

 

معمل المنسوجات  18
 الصوفٌة

 معمل حدٌغ دونم 1 11ام الحنطة  وزارة المالٌة الشطرة

 معمل حدٌغ دونم 3 11السٌدٌة  وزارة المالٌة الشطرة معمل معجون طماطة 19

 معمل حدٌغ دونم 1 7الطراح  وزارة المالٌة الشطرة معمل حفاظات 11

 معمل حدٌغ الي فعالً دونم 1 11ام الحنطة  وزارة المالٌة الشطرة معمل صناعً 11

 31و 31و 11ضمن اراضً  وزارة المالٌة الشطرة أدوٌةمعمل  11
 ام الحنطة 11من المقاطعة 

 معمل حدٌغ دونم 31

 معمل حدٌغ دونم 11 61شرش /  61ابو حجل / وزارة المالٌة اإلصالح بتموس أسمدةمعمل  13

 23و ام زلة / 11ابو زرك / وزارة المالٌة اإلصالح معمل البان 12
 61وشرش /

 معمل حدٌغ دونم 11

معمل ورق والواح  11
 خشبٌة

/ الغرفة الشرقٌة 18ابو زرك / وزارة المالٌة اإلصالح
 66النصري /  71/

 معمل حدٌغ دونم 11

 مستنبتمعمل علف شعٌر  دونم 11 61شرش / وزارة المالٌة االصالح معمل اعالف 16

) الكارد الشمالً قطع  11 وزارة المالٌة سٌد دخٌل معمل اعالف 17
 11وجزء من 13و12و11

 معمل حدٌغ دونم 111

 معمل حدٌغ دونم 3 ال جوٌبر وزارة المالٌة الطار معمل مٌاه معدنٌة 18

معمل البان ومٌاه  19
 معدنٌة

 معمل حدٌغ دونم 11 البو خلٌفة وزارة المالٌة الطار

 معمل حدٌغ الي فعالٌة دونم 8 البو خلٌفة وزارة المالٌة الطار مشروع صناعً 31

 معمل حدٌغ الي فعالٌة دونم 2 البو سماعٌل وزارة المالٌة الطار مشروع صناعً 31

 معمل حدٌغ دونم 2 المزلك وزارة المالٌة الطار أعالفمعمل  31

معمل المقاطع  33
الكونكرٌتٌة والمقاطع 

 الحدٌدٌة

 81)  اجزاء من القطعتٌن  وزارة المالٌة الناصرٌة
ام  27( من المقاطعة  117و

 الحجول

 معمل النتاج الكونكرٌت دونم 1

  دونم 11 الجلبٌة 77مقاطعة  1/6 المالٌة الفضلٌة معمل اسمنت 32

 1/81و111و111و89  ناصرٌة معمل بلوك مجوف 31
 العقور والرماحة

  دونم 1

من  93و91جزء من  البلدٌة ناصرٌة مكبس تمور 36
 الكصة ام الدود 13المقاطعة 

  1م 1111

مطحنة فً منطقة  37
 الجزٌرة

سوق 
 الشٌوخ

  دونم 731 2293/  361جزء من  البلدٌة

/ بدعة الرحمة جزء من  3 المالٌة الرفاعً معمل األلمنٌوم 38
 17و18

  دونم 11

مصفى نفط ومعمل  39
 استخالص البنزٌن

سوق 
الشٌوخ / 
 الفضلٌة

مقاطعة  1جزء من القطعة  المالٌة
 / الجزٌرة 12

  دونم 11

مصنع متكامل النتاج  21
قابلوات الضغط 

 المتوسط

شركة اور  الناصرٌة
 العامة

- -  

معمل تصنٌع االنابٌب  21
 الحدٌدٌة

  دونم 11 زاوٌة 22مقاطعة  116/91 وزارة المالٌة الناصرٌة

 معمل مٌاه معدنٌة 21

  1م1111 17/7218و 17/7219 بلدٌة الدواٌة الدواٌة

 معمل مٌاه معدنٌة 23

مقاطعة  17و 37جزء من  وزارة المالٌة الغراف
 ٌمًجاالع 19

  دونم 2

 

 

 



 
 

 

 الفرص االستثمارٌة فً القطاع التجاري -2

الوحدة  الفرصة االستثمارٌة ت
 االدارٌة

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

 مول بمواصفات حدٌثة 1م 3311 شامٌة 3/1122 البلدٌة الناصرٌة مول تجاري 1

 مجزرة بمواصفات حدٌثة دونم 16 شامٌة 3/1133 المالٌة وزارة الناصرٌة مجزرة نموذجٌة 1

مدٌنة الناصرٌة  3
 الجدٌدة

القطع  البلدٌة الناصرٌة
و11و11و9و6و1و2و3و1و1)

/  61( والمتروكة  11و12
 حمدانالمقاطعة هور 

دونم  116
 1م 711و

 مدٌنة تجارٌة متكاملة

 طوابق 3سوق من  1م 1311 181/17 البلدٌة الدواٌة سوق تجاري 2

 مول بمواصفات حدٌثة 1م 1811 373/18صفاوة  البلدٌة الرفاعً مول تجاري 1

 فندق بمواصفات حدٌثة 1م1611 1179 البلدٌة الرفاعً فندق سٌاحً 6

الى  117/ 163من التسلسل  البلدٌة الرفاعً معارض سٌارات 7
 بدعة الرحمة 166/ 163

معارض بمواصفات  1م 1611
 حدٌثة

مطعم وكازٌنو عوائل  1م 862 اكد 9/118 البلدٌة الشطرة مطعم وكازٌنو 8
 حدٌغ

مجمع تسوٌقً بموقع  1م 1768 711/ 127 البلدٌة الفهود مجمع تسوٌقً 9
 متمٌز

 مطعم سٌاحً حدٌغ 1م733396 / صكبان 213 البلدٌة الفجر مطعم سٌاحً 11

مجمع تجاري بمواصفات  1م 1186 1117/ 19 البلدٌة اإلصالح مجمع تجاري 11
 حدٌثة

 مجمع تجاري متكامل 1م 611 جزٌرة 111/17121 البلدٌة الناصرٌة مجمع تجاري 11

مشروع لمؤسسة  13
 الشهداء

مؤسسة  الناصرٌة
 الشهداء

 المرقمةجزء من القطعة 
 جزٌرة 111/23831

انشاء مشروع حسب  1م3311
رغبة المستثمر وموافقة 

التخطٌط العمرانً 
 والجهة مالكة االرض

ٌقع بٌن جسر المشاة والجسر  نهر الفرات الناصرٌة مطعم ومرسى زوارق 12
 السرٌع

  1م 311

الوقف  الناصرٌة تجاري 11
 الشٌعً

  1م1231 جزٌرة 111/1879

ضمن محطة الراٌة  1م 911 شامٌة 31/6111 وزارة النفط الناصرٌة مول تجاري 16
 الحكومٌة

مشروع تجاري مع  17
غسل سٌارات حدٌغ 

 مع دار استراحة

ضمن محطة الفجر  1م 111 ابو غنٌم 2مقاطعة  171/661 وزارة النفط الفجر
 الحكومٌة

موقع علوة االسماك  18
 القدٌم

سوق 
 الشٌوخ

  1م166 / نجادة 191/116 بلدٌة

اسواق التجارٌة ) حً  19
 الحسن الثانً (

سوق 
 الشٌوخ

  1م 3998 6191/1 بلدٌة

محطة تعبئة وقود  11
 قرب ام العباس

سوق 
 الشٌوخ

  1م 3611 كوت محٌنة 1272/ 21جزء من  بلدٌة

  دونم 3 مجٌنٌنة 61مقاطعة  121 المالٌة الناصرٌة مجزرة دواجن 11

  1م 3181 شامٌة 1167/ 3 المالٌة الناصرٌة محطة وقود نموذجٌة 11

 7دونم و 6 التفٌج 1269/11 البلدٌة الرفاعً مجمع تجاري 13
 12اولك و

 1م

 

محطة استراحة صنف  12
 )أ(

  1م 968131 جزٌرة 111/31361 المالٌة الناصرٌة



 
 

 

بلدٌة  الناصرٌة مبنى تجاري 11
 الناصرٌة

  1م1111 جزٌرة 111/13888

بلدٌة  الناصرٌة مجمع تجاري 16
 الناصرٌة

  1م211 شامٌة 17تسلسل 

 مبنى تجاري 17
بلدٌة  الناصرٌة

 الناصرٌة
  1م 1111 جزٌرة 111/13891

بلدٌة  الناصرٌة مجمع تجاري 18
 الناصرٌة

  1م1111 شامٌة 3/1192

 مبنى تجاري 19
بلدٌة  الناصرٌة

 الناصرٌة
  1م311 شامٌة 36/333

 تاهٌل فندق سٌاحً 31

 1دونم و1 1187 بلدٌة الرفاعً الرفاعً
اولك 

 1م38381و

 

 سوق تجاري 31
  1م1311 17/2111 بلدٌة الدواٌة الدواٌة

 مول تجاري 31
 1/111الفجر جزء من العقار  بلدٌة الفجر الفجر

 الحجامٌات الشمالٌة
  1م1111

 ساحة غاز 33
  اولك 911 11/2731 بلدٌة الغراف الغراف

 محطة وقود 32
بلدٌة  الناصرٌة

 الناصرٌة
  1م 1111 حبٌلٌة 1/3189

 مجمع تجاري 31
   17/3932 بلدٌة الدواٌة الدواٌة

 مجمع تجاري 36
   17/6931 بلدٌة الدواٌة الدواٌة

37 
بلدٌة  الناصرٌة مول تجاري

 الناصرٌة
  1م1691 جزٌرة 111/13761

38 
بلدٌة  الناصرٌة اسواق تجارٌة

 الناصرٌة
  1م 397 زاوٌة 117/138/22

39 
عقارات  الشطرة مول تجاري

 الدولة
  1م1223 8/89

21 
  1م 1223 8/89 بلدٌة الشطرة الشطره مبنى تجاري

21 
مول تجاري ومحالت 

 استثمار و كراج
سوق 
 الشٌوخ

بلدٌة سوق 
 الشٌوخ

  دونم 6 نجاة 171

21 
بلدٌة  الناصرٌة مجمع تجاري

 الناصرٌة
  1م1111 جزٌرة 111/61631

23 

و 21/1113 بلدٌة الغراف الغراف مجمع تجاري
و1136و1111و1112
 1139و1138و1137

 الغراف

  1م 1711

22 

محطة تعبئة وقود 
 نموذجٌة

سوق 
 الشٌوخ

شركة توزٌع 
المنتجات 
 النفطٌة

  1م2211 كوت محٌنه 162/ 21

21 
بلدٌة  الناصرٌة مبنى تجاري

 الناصرٌة
  1م1111 جزٌره 111/61613

26 
بلدٌة  ناصرٌة  محالت تجارٌة 

 الناصرٌة 
  1م191 شامٌة  12/112

27 
عقارات  ناصرٌة  محطة تعبئة وقود 

 الدولة 
  1م1111 /شامٌة62/31

 مسبح نموذجً  28
 11دونم و 3 بدعة الرحمة  9/211 بلدٌة الرفاعً  الرفاعً 

  1م 11اولك و
 



 
 

 

 اسواق تجارٌة  29
   1م1111 شامٌة  31/7117 بلدٌة الناصرٌة  الناصرٌة 

 مجمع تجاري  11
   1م1111 شامٌة  31/7169 بلدٌة الناصرٌة  الناصرٌة 

 

 

 الفرص االستثمارٌة فً القطاع السٌاحً والترفٌهً -1

الوحدة  الفرصة االستثمارٌة ت
 اإلدارٌة

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

/ شامٌة المصب 2/2 وزارة المالٌة الناصرٌة المدٌنة السٌاحٌة 1
 العام

مدٌنة سٌاحٌة متكاملة عند  دونم 189
ضفاف نهر الفرات 

 والمصب العام

 مدٌنة العاب حدٌثة دونم 731 غٌر مفرزة المالٌة وزارة الدواٌة مدٌنة العاب 1

 منتجع سٌاحً فً البدعة 1م 21111 9/121اكد م  البلدٌة الشطرة منتجع سٌاحً 3

 منتجع سٌاحً حدٌغ دونم 1111 11الحجة  المالٌة وزارة الشطرة ٌوخا السٌاحًمنتجع  2

/ ابو  11/ مقاطعة 1/1 المالٌة وزارة الجباٌش 1مدٌنة سٌاحٌة / 1
 سوباط

منتجع سٌاحً ٌطل على  دونم 19
 االهوار

 منشات قائمة بحاجة الى دونم 111 هور المسعدة 22 المالٌة وزارة االصالح سٌاحًمنتجع  6
 تطوٌر

/  361جزء من العقار  البلدٌة الفهود مدٌنة العاب 7
 / ال حول2

 مدٌنة العاب حدٌثة دونم 21

الموقع على ضفاف نهر  البلدٌة البطحاء زوارقكورنٌش ومرسى  8
 الفرات

مرسى على ضفاف نهر  دونم 6
 الفرات

دونم  7 السراي 1111 البلدٌة قلعة سكر انشاء مدٌنة العاب 9
 1م 31371

 

 12دونم و 7 السراي 1111 البلدٌة قلعة سكر ومدٌنة العابانشاء مسبح  11
 17371اولك 

 1م

 

 13دونم و 6 السوق 229/116 البلدٌة قلعة سكر انشاء مجمع ترفٌهً 11
 6133اولك 
 1م

 

منتجع سٌاحً ٌطل على  دونم 112 السباهٌة 9مقاطعة  المالٌة وزارة الجباٌش 1مدٌنة سٌاحٌة /  11
 االهوار

 
 

اكمال وتطوٌر الكورنٌش  13
 المطل على نهر الفرات

     المنار

     المنار انشاء مرسى سفن مصغر 12

متنزه ومدٌنة العاب على  11
 ضفاف نهر الفرات

     المنار

انشاء جزر وسطٌة داخل  16
 اهوار

     المنار

     المنار انشاء اقفاص عائمة 17

     المنار انشاء مطعم عائم 18

مشروع كرفانات  / مؤسسة  19
 الشهداء

مؤسسة  الجباٌش
 الشهداء

  دونم 11 

  دونم 61   الجباٌش مدٌنة سٌاحٌة 11

من  1/1ضمن القطعة  وزارة المالٌة الجباٌش مشروع سٌاحً 11
 /السحاك11ًالمقاطعة 

 اراضً مغمورة بالمٌاه 



 
 

 

مدٌنة العاب على الطرٌق  11
 الحولً

جزء من  البلدٌة الشطرة
 مستشفى8/17166

 متنزه ومدٌنة العاب دونم 11
 

من  1/1ضمن القطعة  وزارة المالٌة الجباٌش مشروع سٌاحً 13
 /ابو سوباط11المقاطعة 

اراضً مغمورة بالمٌاه  
 بالقرب من نصب الشهداء

/ابو 19ضمن المقاطعة  وزارة المالٌة الجباٌش مشروع سٌاحً 12
 النرسً

 مغمورة بالمٌاهاراضً  

   جزٌرة 111/11221 البلدٌة الناصرٌة مسبح االولمبً 11

 162و112و127و126 البلدٌة قلعة سكر مطاعم وكازٌنو 16
 913السراي والعقار 

 السوق

  1م 931

دونم  18 غراف 21/1181 البلدٌة الغراف مدٌنة العاب 17
 اولك 11و

 

سوق  متنزه حً الزهراء 18
 الشٌوخ

  دونم 11 1913/  111جزء من  البلدٌة

مسبح فً الحً العسكري /  19
1 

سوق 
 الشٌوخ

/  6978/ 1جزء من  البلدٌة
 صلبة

  1م 1111

مسبح على طرٌق الكرمه /  31
 الجزٌرة

سوق 
 الشٌوخ

/  2293/ 361جزء من  البلدٌة
 جزٌرة

  1م1111

 17دونم و 6 شامٌة 18/1 المالٌة الناصرٌة مدٌنة ترفٌهٌة 31
 اولك

 

مشروع سٌاحً ضفاف  31
 االهوار

ابو  18ضمن المقاطعة  المالٌة الجباٌش
 جوٌالنة

  دونم 118

مسبح اولمبً بمواصفات  33
 عالمٌة

   -  - جامعة ذي قار الناصرٌة

   -  - جامعة ذي قار الناصرٌة ملعب خماسً لكرة القدم 32

انشاء منتدى اور الجامعً  31
 )المسرح (

   -  - جامعة ذي قار الناصرٌة

 11 ابو سوباط 11  الجباٌش مزار نصب الشهداء 36
 دونم

 

  دونم 11 حسن علوان 973الفجر  بلدٌة الفجر الفجر مدٌنة العاب 37

  دونم 311 شامٌة 61/17 المالٌة وزارة الناصرٌة مدٌنة سٌاحٌة 38

  دونم 2 شامٌة 61 وزارة المالٌة الجباٌش مشروع الساٌح السٌاحً 39

 

 االستثمارٌة فً القطاع الصحًلفرص ا -6

الوحدة  الفرصة االستثمارٌة ت
 االدارٌة

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

  1م1211 مستشفى 16913/8 البلدٌة الشطرة مستشفى االهلً 1

  دونم 11   الجباٌش مستشفى اهلً 1

جزء من القطعة  وزارة المالٌة الناصرٌة مستشفى اهلً عام 3
 127و126و121و122و111و112

 31والمتروكة  371 129و128و
/العردة التابعىه لناحٌة 11من المقاطعة 

 اور

  دونم 28

سوق  مجمع طبً 2
 الشٌوخ

  1م 911 مقاطعة الصلبة 1/6119 وزارة المالٌة

مستشفى مدخل المدٌنة  1
 قرب ام العباس

سوق 
 الشٌوخ

  دونم 31 21/1212جزء من  البلدٌة

فً حً  مستشفى 6
 الزهراء

سوق 
 الشٌوخ

  1م3111 111/1961 البلدٌة

  1م1111 1/6661 البلدٌةسوق مستشفى حً الحسن  7



 
 

 

 الشٌوخ 1/

مجمع طبً شارع  8
 االنتفاضة

سوق 
 الشٌوخ

  1م138 191/39 البلدٌة

  1م 1117 محلة سراي 1/621و 1/621 وزارة المالٌة قلعة سكر مستشفى نموذجً 9

بلدٌة  الناصرٌة مجمع طبً 11
 الناصرٌة

  1م1211 جزٌرة111/61811

 

 

 

 

 الفرص االستثمارٌة فً قطاع التربٌة والتعلٌم العالً -7

الوحدة  الفرصة االستثمارٌة ت
 اإلدارٌة

 الوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

 121جزء من القطع  وزارة المالٌة الناصرٌة المدٌنة الجامعٌة 1
وجزء من  111الى 

 371و 111و 112
من  31والمتروكة 

العردة /  11المقاطعة 
 التابعة لناحٌة اور

 مدٌنة جامعٌة متكاملة دونم 11

الكصة ام  91/168 البلدٌة الناصرٌة جامعة اهلٌة 1
 الدود

دونم 18
 1م 822و

 االختصاصاتجامعة متعددة 

 33/ مقاطعة 1/11 البلدٌة الناصرٌة جامعة اهلٌة 3
 المصطفاوٌة

 االختصاصاتجامعة متعددة  دونم 11

 االختصاصاتجامعة متعددة  دونم 11 11ام الحنطة  وزارة المالٌة الشطرة جامعة اهلٌة 2

مدٌرٌة  سوق الشٌوخ جامعة اهلٌة 1
الوقف 
 الشٌعً

 جامعة علمٌة متخصصة دونم 7 صلبة 111/1937

 مدارس اهلٌة حدٌثة 1م 1111 شامٌة 21/191 البلدٌة الناصرٌة مدراس اهلٌة 6

 االختصاصاتجامعة متعددة  1م 7668 جزٌرة 12982/ 111 البلدٌة الناصرٌة جامعة اهلٌة 7

  دونم  1313 جزٌرة 191/21 البلدٌة الناصرٌة مدرسة اهلٌة 8

 11دونم و2 شامٌة 17/2 وزارة المالٌة الناصرٌة جامعة اهلٌة 9
 اولك

 

  1م6111 جزٌرة 11167/ 111 البلدٌة الناصرٌة مدرسة اهلٌة 11

  1م 931 السوق 117/13 المالٌة قلعة سكر مدرسة اهلٌة 11

 1دونم و 3 جزٌرة 111/17137 البلدٌة الناصرٌة جامعة اهلٌة 11
 68اولك و

 1م

 

  1م3111 شامٌة 31/1273 المالٌة الناصرٌة مدرسة اهلٌة 13

المالٌة  الناصرٌة مجمع تعلٌمً 12
 والبلدٌة

 مجمع تعلٌمً متكامل  8/ 63الى  63/1

) قرب كلٌة  س اهلٌةرمدا 11
 (العلوم

 19دونم و 1 شامٌة 21/3 المالٌة الناصرٌة
 اولك

 

   1م 1711 ابو مهٌفة 1121/11 المالٌة  النصر  مدارس اهلٌة  16

 

 

 



 
 

 

 

 الطاقةالفرصة االستثمارٌة فً قطاع  -8                                            

اسم  ت
 المشروع

الوحدة 
 اإلدارٌة

 والوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

محطات  1
طاقة 
 شمسٌة

( المقاطعة 6/11والمتروكة  7/7و112و77و68و13ضمن القطع ) المالٌة الدواٌة
 /حطامان2

 
111 
 دونم

 

محطات  1
طاقة 
 شمسٌة

قلعة 
 سكر

    المالٌة

محطات  3
طاقة 
 شمسٌة

 
سٌد 
 دخٌل

/ ابو 31( ضمن المقاطعة 121والمتروكه  168و21ضمن القطع )  المالٌة
 زرك

111 
 دونم

 

محطات  2
طاقة 
 شمسٌة

 
 المنار

 111 / الخوٌمة1مقاطعة  1/1القطعة  المالٌة
 دونم

 

محطات  1
طاقة 
 شمسٌة

 الفجر
 

    / الزركانً ضمن القطع1ضمن اراضً المقاطعتٌن  المالٌة
( 12و28و27و26و21و38و31و39و11و61و31و18و17و16)

 ( 312و66و16و11/ ابو طلٌان ضمن القطع ) 3والمقاطعة 

182 
 دونم

 

محطات  6
طاقة 
 شمسٌة

أم  111/13/أم الهتر مشمولة بالتسلسل 7من المقاطعة  71جزء من  المالٌة النصر
 الهتر

 
 دونم12

 

محطات  7
طاقة 
 شمسٌة

  دونم 21 الزلة الكبرى / الفضلٌة 11المقاطعة من  1 المالٌة الفضلٌة

 

 

 فرص استثمارٌة متنوعة –9                                               

الوحدة  اسم المشروع ت
 اإلدارٌة

 والوصف المساحة رقم القطعة والمقاطعة العائدٌة

مول تجاري متعدد  1
 الطوابق

العراقً  الناصرٌة
محمد دحام 

 نزال

جزء من  مكٌر سٌف 7مقاطعة  31/1
 11مساحة 
 دونم

 

 111مستشفى  1
 سرٌر

العراقً  الناصرٌة
محمد دحام 

 نزال

جزء من  مكٌر سٌف 7مقاطعة  31/1
 11مساحة 
 دونم

 

العراقً  الناصرٌة مدٌنة مائٌة 3
محمد دحام 

 نزال

جزء من  مكٌر سٌف 7مقاطعة  31/1
 11مساحة 
 دونم

 

العراقً  الناصرٌة فندق خمس نجوم 2
محمد دحام 

 نزال

جزء من  مكٌر سٌف 7مقاطعة  31/1
 11مساحة 
 دونم

 

مدرسة دولٌة سعة  1
 طالب 1111

العراقً  الناصرٌة
محمد دحام 

 نزال

جزء من  مكٌر سٌف 7مقاطعة  31/1
 11مساحة 
 دونم

 



 
 

 

العراقً  الناصرٌة سٌت مطاعم وحدائق 6
محمد دحام 

 نزال

جزء من  مكٌر سٌف 7مقاطعة  31/1
 11مساحة 
 دونم

 

فرص استثمارٌة  7
 متنوعة

ملك اسهم  الناصرٌة
 زراعً

 66/19و66/12و66/16و66/11
 شامٌة

1111 
 دونم

 

فرصة استثمارٌة  8
حسب رغبة 

المستثمر بالمشاركة 
 مع صاحب االرض

ملك  الرفاعً
 شخصً

دونم  11 صفاوة 16/2
 اولك 3و

 

 


