
املنصة الوطنية الرئيسية لألع�ر والتنمية
جمهورية العراق

وزارة التخطيط
شباط ٢٠١٩ مشاريع االستث�ر الحكومي يف محافظة صالح الدين

 املنصة الوطنية الرئيسية لالع�ر والتنمية تهدف اىل إعطاء نظرة عامة عىل مشاريع اإلع�ر لدعم التنسيق والتخطيط

البرشية للمستوطنات  املتحدة  االمم  برنامج  من  وبدعم  التخطيط  وزارة  قبل  من  تدار  املنصة  العراق.  يف  لإلع�ر 

 ان البيانات واملعلومات املذكورة ادناه تم جمعها من مديريات ووزارت الحكومة العراقية ذات العالقة، وتم تصنيفها

صالح محافظة  يف  الحكومي  االستث�ر  مشاريع  بأن  والتنميةيتضح  لالع�ر  الرئيسية  الوطنية  املنصة  يف  تحليلها   و 

(البالغة ٣٦ ، حيث ±ثل مركز قضاءتكريت ٥٠٪  ادناه  الجدول  ادارية ك� موضح يف  تنحرص يف ١٣ وحدة   الدين 

 مرشوع)  من مجموع مشاريع املحافظة البالغة (٧٥) مرشوع «ختلف القطاعات وان نسبة هذه املشاريع يف محافظة

 نينوى حسب القطاعات تكون عىل النحو االÁ (الرتبية والتعليم ٢٩٪ ، املبا¿ والخدمات ٢٣٪ ، الزراعي ٥٪ ، النقل

املحافظة يف  املشاريع  تلك  عدد  يف  األولوية  له  كان  والتعليم  الرتبية  قطاع  وان   .(٪١١ الصناعي   ،  ٪٧ واالتصاالت 

 اما حالة املشاريع يف املحافظة فهي كاالÁ (متوقفة ٥٢٪ ، سحب العمل ١٪ ، مستمرة ١٦٪ ، بيانات غÈ متوفرة ٦٪). 

 وان مركز قضاء تكريت هو من اكÍ الوحدات اإلدارية توقفا للمشاريع حيث بلغ املشاريع املتوقفة فيها اىل (٢٧) من

بÒ (٧٥) مرشوعا يف املحافظة أي حوايل (٥٠٪) من مجموع الكيل ملشاريع االستث�ر الحكومي يف املحافظة

مشاريع االستث�رة الحكومي حسب القطاع يف محافظة صالح الدين
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مشاريع االستث�رة الحكومي حسب حالة املرشوع يف محافظة صالح الدين
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مشاريع االستث�ر الحكومي حسب القطاع يف الوحدات االدارية ملحافظة صالح الدين


