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املستخلص
يعتمـــد مبــــدأ حتـــاول  ـــذق الورقــــة مناقشـــة الواقـــع الســــكا يف العـــراقي والتوصـــل اىل  ــــو   تنفيـــذي
 السـكن الئئـ  الشراكات املبتكرة مع القطاع اخلاص من أجـل التوصـل اىل منهةيـة لـاملة لتـوفر

زارة االعمـــار يف العـــراق مـــن لـــئل تســـليط الضـــوء علـــم جهـــود القطـــاع العـــام املتمثـــل بتةربـــة و 
ي وتنفيــذ سياســة 2003واإلســكان والبلــدايت العامــة علــم مســتوا املشــاريع الســكنية منــذ عــام 

:اليت حتدد اخلطوط الرئيسية لتنمية قطاع اإلسكان( 2020-2018)االسكان الوطنية 
:اجملمعات السكنية اليت تنفذ ا وتشرف عليها الوزارة: اوالً 

( ٪62.56)العـــراق بلغــن نســبة متابعـــة لطــة العمــل التنفيذيــة لسياســـة اإلســكان الوطنيــة يف: اثنيــاً 
. 2020ولغاية هناية لهر تشرين االول من عام 2018ابتداًء من لهر كانون الثاين 

Abstract

عدد الوحدات السكنية المنجزة

از عدد الوحدات السكنية قيد االنج

ومتوقفة بسبب الظرف األمني

ومتضررة

عدد الوحدات السكنية 

اإلستثمارية قيد االنجاز

92502594513388



املقدمة
االحتياجاتلبيةتمنالعامالقطاعقدرةعدميفالعملورقةحوهلامتحورتاليتاملشكلةتلخصن

يفالعملةورقمناهلدفحتديدمتفقد لكضوءوعلم.السكنيةالوحداتعلماملتزايدة
معكرةمبتلراكاتإقامةلئلمنلاملمنظورمنالعراقيفالسكاالواقعوتطويردعم

والسيماراقينيالعجلميعالئ سكنتوفرعلمقادرةتنفيذيةبرؤيةموصلةاخلاصالقطاع
لدعمعملكمنها يذيةتنفرؤيةإعتماديفاملتمثلةالفرضيةعلمًبناءا.واهلشةاحملرومةالفئات
رفع دفهاةعمليإجراءاتاىلالوصوليكفلواخلاصالعامالقطاعنيبنيالشراكاتوتطوير
ورقةبعنات.السكنيةللوحداتاحلاجةوتقليصيًونوعايًكماللمساكناالنتاجيةالكفاءة
علمالضوءقاءالاجلمنالسكاالواقععنالئزمةالبياانتمجعيفالتحليلياملنهجالعمل
.العراقيفالسكنألزمةلاملةحلولواجيادالعامالقطاعآداء

.لراكاتحتدايتياالسكانيقطاعاخلاصيالقطاع:املفتاحيةالكلمات

Introduction



التحدايت اليت تواجه القطاع العام واخلاص
يةواالجتماعاالقتصاديةياألمنيةيالتحدايتمنمجلة(2003)عامفيهاحلكمتغيرعمليةبعدالعراقلهد
وتراجعاألمنيةساتهمؤساهنياراىلالتغيرعمليةأدتحيثواالقتصادييالسياسيمشهدقعلمطفناليت
اإلنتاجيةطةاألنشمعظموتوقفالدولةيمؤسساتاغلبيفالفوضممننوعلل مماالقانوينالنظامدور

نسبةارتفاعاىلأدامماوالشرطةيكاجليشاألمنيةواألجهزةللدولةالعامةاإلدارةأنشطةِبستثناءواخلدمية
.البطالة
جعلنمماللبلدصاديةاالقتاحلالةعلمبظئهلاالقنالبلدهبامراليتواألمنيةالسياسيةيللظروفونتيةة

اثراالقتصاديةنميةالتعواملغيابنتيةةالعامةللميزانيةرئيسكممولاألمهيةغايةيفامرِبلنفطالتمسك
٪62منوأكثرالعامةاإليراداتمن٪92منأكثراملتوسطيفالنفطيشكلمماالسياسيياالستقرارغياب

النسب ذقي2019-2005للمدةالسلعيةالصادراتمن٪99منوأكثراإلمجايلاحملليالناتجمن
.داً جكبربشكلالنفطعلمواعتمادقتنويعهوغيابالعراقياالقتصادأحاديةمداتوضح
منتئقوماافظاتاحملبعضيفاحلربيةاالعمالنتيةةالبلدلهدقالذيالدميغرايفاحلراك لكاىليضاف

–االنبار–دايىل–الدينصئح)احملافظاتتلكسكانمنكبرعددتركالذياالمرالتحريريعمليات
.بةوصع شةمعيشيةبظروفاتسمنخميماتيفكنازحنيمأوابدون(كركوكمنوأجزاءموصلي



ابرز التحدايت اليت تواجه القطاع اخلاص يف العراق 

.التحدي االما والعمليات العسكرية•
.حتدي البنية التحتية•
.انعدام التمويل للكثر من املشاريع احلكومية•
.سوء االدارة للملف االقتصادي•
.مشكلة االيدي العاملة املا رة•
.الروتني االداري والفساد•
.عدم االستقرار السياسي•
.سياسة االستراد املفتوح واغراق السوق مبختلف املنتةات الزراعية والصناعية•
.عدم مئئمة مناخ االستثمار وغياب االدوات املالية الفاعلة•
. روب رؤوس االموال اىل اخلار •
.تقادم وتعقيد القوانني والتنظيمات املصممني أساسا القتصاد خمطط مركزاي•



ملا ا تلةأ الدول اىل لراكات مع القطاع اخلاص

.عدم قدرة القطاع العام علم حتقي  التنمية املستدامة مبفردق-

.عالتغر التقا واالقتصادي املتسارع الذي يتيح الفرصة لتخفيض تكلفة املشاري-

.ضغوط املنافسة املتزايدة وتراجع معّدالت النمّو يف الناتج احمللي-

تكنولوجي بسبب حمدودية املوارد املالية والبشرية لدا القطاع العامي وعدم قدرته علم مواكبة التطّور ال-
ختفيف حّدة املنافسة بني وعليه فإّن الشراكة تعمل إً ا علم. تعّدد اجملاالت واملشاريع اليت يتطلب تنفيذ ا

. ذق اجملاالت من لئل تبادل االلتزامات بني الشركاء

ين الناتج عن  ذق زايدة الفاعلية والكفاءة من لئل االعتماد علم امليزة املقارنة وعلم تقسيم العمل العقئ-
.الشراكة



أ داف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

االستثمارفةوةسدغيةبُ مناسباستثماريمناختوفرعرباملبالرةياألجنبيةاالستثماراتتدف تعزيز•
تقفالاملبالراألجنيباالستثمارأمهيةإنإ االستثماروخمصصاتالوطاياالدلاربنيتفصلاليت
علماحلصولوتسهيلالعمليفرصوزايدةجديدةيأسواقفتحإىلتصلإ ااملالية؛املواردزايدةعند

.لإلدارةاملتاحةاألساليبوأفضلوأحدثياحلديثةيالتكنولوجيا

معوالتعاملازفةياجملوروحاملبادرةيعلمالقدرةمتتلكواليتواملبدعةيالكفؤةاإلداريةالقياداتلل •
.دويلالالصعيدعلماملتسارعةاملتغراتضوءيفواملنافسةلألسواقياحلاليةاملعطيات

يواملوانئيطاراتوامليوالطرقيالكهرِبءمثلاالساسيةالبنيةجماالتيفلئستثماراخلاصالقطاعجذب•
.حصرااتاحلكومعلممقصورةكاننجماالتو يوغر ايواالتصاالتيوالنظافةيالصحيوالصرف
القطاعامامةالفرصوإاتحةياحلكومةكا لعنواالداريةياالقتصاديةاالعباءختفيفاىل ذاويسعم
.للةمهوراخلدمات ذقلتحسنياخلاص



صور املشاركة بني القطاعني العام واخلاص

التمويلانةالتشغيل والصيالنوع
الملكية عند انتهاء

العقد
(سنوات)مدة العقد 

5-3قطاع عامقطاع عامقطاع خاصعقد االدارة

8-5قطاع عامقطاع عامقطاع خاصتأجير تمويلي

15-10قطاع عامقطاع خاصقطاع خاصROTاعادة تأهيل، تشغيل ونقل 

15-10قطاع عامقطاع خاصقطاع خاصRLTاعادة تأهيل، تأجير ونقل 

20-10قطاع عامقطاع خاصقطاع خاصBROTبناء، اعادة تأهيل، تشغيل ونقل 

20-10شبه خاصقطاع خاصقطاع خاصBOTبناء، تشغيل ونقل 

20-10شبه خاصقطاع خاصقطاع خاصBOOTبناء، تملك، تشغيل ونقل 

15+قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاصBLOبناء، تأجير تمويلي وتملك 

15+قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاصBOOبناء، تملك وتشغيل 



العراقحتليل قطاع اإلسكان يف 
نظرة علم قطاع اإلسكان يف العراق

توفريفالناسباترغتلبيةصعوبةعلمانعكسالذياالمرترديمناحليويةالقطاعاتمنكغرقاإلسكانقطاعيعاين•
توزيعيفوالئمركزيةالدميقراطيةجتربةحداثةانوكوناحلكمنظاميفالبلدلهدقالذيالتغيرنتيةةالكرميةاحلياة

االسبابما تلخيصوميكنالقراريصنعجهاتوتعددالصئحياتتداللاىلبدورقاداالذياالمرالصئحيات
:ييلمباالطموحيليبكفوءسكاقطاعاجيادعمليةارِبكيفًرئيسياًدورالعبناليتاملستةدة

جمالسنيوبالعامةوااللغالوالبلدايتواالسكاناالعماروزارةبنياالسكاينِبإلنتا اخلاصالقرارجهاتتعدد•
وضوحوعدم(2008سنة21رقماحملافظاتجمالسوقانون2008سنة13رقماالقاليمقانون)احملافظات

.القرارالختا اهلرمياملؤسسايتاهليكلغيابايمنهملكلواحملدداتالصئحيات
ارتفاعاىلاضافةواهلمامالسرتدادالئزمةالزمنيةالفرتةلطولاملساكنتشييديفامواهلماستثمارمناملستثمريناحةام•

.(2006لسنة13رقم)االلراالستثمارقانونلتنفيذواضحةآلياتوغياباملصرفيةالكفاالتقيمة
قدرةكلفتهاتفوقسكنيةلوحداتاملنتةةللمشاريعمتويلتوفريفالعقاريواملصرفاالسكانصندوقدورحمدودية•

.والدفعالشراءعلمفيهااملستهدفةاالسرة
يفالعامقطاعالاعباءمنيزيدالذياالمرمنفردةيمسألةوليسناالسكانيةاملشكلةمنكةزءدالليااملهةرينمشكلة•

.القائمالسكاوالرصيدالسكنيةاحلاجةبنياحلاصلةالفةوةسد
انكونسياسينيالوالسةناءالشهداء ويلشرحييتاحلكومةقبلمناجملانِبإلسكاناملستهدفةالشرائححةمضخامة•

.جماانهلموتوزيعهاالسكنيةاجملمعاتوبناءاالراضيتوزيعاقرتمؤسستيهماقوانني



(2022-2018)سياسة اإلسكان الوطنية يف العراق 
املتحدةمماالوبرانمجالعامةوالبلدايتواالسكاناالعماروزارةبنيمشرتكعملنتا الوطنيةاالسكانسياسةمتثل

يةعملمنهةيةاىلالتوصللغرضالدوليةاالستشاريةاجلهاتمنوعدديUN-HABITATالبشريةللمستوطنات
:قادانمبنيوكمااإلسكانيبقطاعاملبالرةالصلة اتالسياساتمنعددتناوللئلمنالسكاالواقعلدعم

.االراضيإدارة1)
.السكنيةالوحداتإنتا 2)
.االسكانمتويل3)
.لإلسكانالتحتيةالبنية4)
.املساكنوصيانةإدارة5)
.البناءمواد6)

توصياتوقدمنلتحليليواوالتقييمالدراسةلئلمنأعئقاملبينةالسياساتتعرتضاليتاملشاكلا مالوثيقة ذقتناولن
معِبلتنسي احملتملةئتالتعديواقرتاحالتنفيذعمليةوتسهيلالصعوِبتعلمالتغلبيف(تنفيذيةعمللطة)للمساعدة
:لئلمنواحمللياملركزياملستوينيعلماملسؤولني

.العملعرقلةاوَتلريفأسهمناليتوالصعوِبتالسياسة ذقلئلمنحتققناليتواإلجنازاتاألنشطةتوثي 
.السياسةتنفيذإمكانيةلمعكبرأثرهلااليتوالقانونيةواملاليةواألمنيةاالجتماعيةالتغراتَتثريفوالتقصيالبحث
.اتيةيةاالسرت األولياتحتديدلئلمنتطبيقهاوتسهيلالسياسةحتديثضرورةلتقييمتوصياتاقرتاح



العراقاالسكانية يف ( التحدايت)املشاكل 

األنظمةغيابو احلضريةياملناط يفالسكنيةالوحداتلبناءالصاحلةاألراضييفاحلادالنقص•
.صباتوالقللمدناألساسيةالتصاميملار اإلسكانملشاريعاألراضيلتخصيصالواضحة

حمدوديةاىلإضافةاالحتاديةياملوازنةمناإلسكانمشاريعلتمويلاملتاحاملالراسحمدودية•
.اإلسكانمشاريعلتمويلوالتةاريةاملتخصصةللمصارفالتمويليةالقدرات

.اعداد موقلةاملؤ لنيالعراقينياملستثمرينإمكانيةضعف•
والعددالسريالتلكالداعمةالربامجوغيابالئ سكناتمنيعلمالقادرةغراالسرعددارتفاع•

.اجملاينِبلسكناملستهدفةاالسرمنالكبر
.املستوردةللمواداالنشائيةاملوادمناحمللياملنتجمنافسةصعوبة•
.االفقيالسكنعلمالعموديالسكنتفضيلجتاقاالجتماعيالوعيقلة•



(امةجتربة وزارة االعمار واإلسكان والبلدايت الع)حتليل الواقع السكا يف العراق 

:الوزارةعليهاوتشرفتنفذ االيتالسكنيةاجملمعات/اوالً 
رئيسنيقسمنياىلالوزارةعليهاوتشرفتنفذ االيتاالسكانيةاجملمعاتتنقسم

:مها
.الوزارةقبلمنتنفذمشاريع1.
منةزةمشاريع-
االماالظرفبسببومتوقفةاالجنازقيدمشاريع-
الوضعترديبسبب(نينوا–دايىل–الدينصئح–االنبار)متضررةمشاريع-

.(2016)عامولغاية(2003)عامبعدماالبلدلهدقالذياألما
.استثماريةمشاريع2.



العراقاملشاريع السكنية املنةزة يف عموم حمافظات ( 2)جدول 
عدد الوحدات السكنيةالمحافظة ت

444بغداد1

432كربالء2

558نجف3

1032بابل4

1016واسط5

1008ميسان6

480ذي قار7

504المثنى8

1104كركوك9

504موصل10

568االنبار11

592صالح الدين12

504الديوانية13

504البصرة14

9250المجموع



(ومتضررة)مشاريع قيد االجناز ومتوقفة بسبب الظرف األما ( 3)جدول 

المحافظةت
ة عدد الوحدات السكني

(شقة/ دار)
مالحظات

متضرر1815نينوى1

صالح الدين2
متضرر512

مساكن اقتصادية800

االنبار3
متضرر1064

524

480بغداد4

ديالى5
864

متضرر632

752بابل6

1256كربالء7

واسط8
1637

مساكن اقتصادية255

504النجف9

ذي قار10

2196

مساكن اقتصادية716

تخفيف من الفقر260

2946ميسان11

المثنى12
900

تخفيف من الفقر112

13
الديوانية

1840

تخفيف من الفقر540

5340البصرة14



االجنازمشاريع سكنية استثمارية قيد ( 4)جدول 
عدد الوحدات السكنيةالمحافظة ت

2344بغداد1

801الناصرية2

683المثنى3

360الديوانية4

4640بصرة5

576صالح الدين6

696االنبار 7

3288الموصل8

13388المجموع



:(2022-2018)الوطنيةاالسكانسياسةتنفيذمستواعلم/اثنياً 
ابتداءً (٪62.56)راقالعيفالوطنيةاإلسكانلسياسةالتنفيذيةالعمللطةمتابعةنسبةبلغن
.2020عاممناالولتشرينلهرهنايةولغاية2018الثاينكانونلهرمن
علمأساسيلبشكتعتمدالعراقيفالوطنيةلسياسةالتنفيذيةالعمللطةاجنازنسبةان

حيثرةياملبالالصلة اتالدولةوقطاعاتمؤسساتِبقيمعاملشرتكةواجلهودالتعاون
.سابقااستعراضهامتاليتالتحدايتمنجبملةَتثرت
مراجعةاىلاجةحبالسكاالرصيدتنميةيفالوزارةجتربةانتقدممالئلومنالبحثيرا

لتحقي واخلاصامالعالقطاعنيبنيللشراكةتنفيذي و  اىلالتوصللغرضلاملوتقييم
طرحالبحثتبىنيإ والنالئةياحلاليةاالحتياجاتيليبسكاقطاعإجياديفاملنشوداهلدف

حلولإجيادهبدفواخلاصالعامالقطاعنيبنيمشرتكةرؤيةصياغةلغرضتشاركي و  أ
تنفيذمتابعةلعبةاالسكانيدائرةالعامةيوالبلدايتواالسكاناالعماروزارةفاعلةاسكانية
.2020العراقييفالوطنيةاالسكانسياسة

(امةجتربة وزارة االعمار واإلسكان والبلدايت الع)حتليل الواقع السكا يف العراق 





النتائج
:ِبآليتمتثلنالسابقةالطروحاتعلمبناءً نتائجاىلالعملورقةتوصلن

بظئهلاالقننيةوأماقتصاديةياجتماعيةيمنهاكبرةحتدايتالعراقيفالعامالقطاعيواجه•
الرئيساحملركيعتربالذياإلسكانقطاعوالسيماالدولةيومراف قطاعاتيمجيععلم

تلبيةعلمالقدرةزايدةلغرضتقييموإعادةمراجعةاىلماسةوحباجةاملستدامةيللتنمية
.سكنيةوحدةمليون(2.5)عنزادتاليتالسكنيةالوحداتعلماملتزايدةاالحتياجات

القطاعمعلةفاعلراكاتوتنفيذتطويرييستلزمالعراقيفاإلسكانبقطاعالنهوضان•
اإلسكانعقطا يفالنالئةالتحدايتملواجهةلاملةمنهةيةاجياداالساس دفهااخلاص
:التاليةاالساسيةالعناصراالعتباربنظرَتلذ
.للسكنالصاحلةاالراضيتقييماعادة–
.االستةابةعلمقادرةحتتيةبىنتوفر–
.كفوءةمصرفيةانظمة–
.والتشييدالبناءقطاعيفحديثةالتقنياتاستخدام–



والتوصياتاخلامتة 
حتقيقهايمنالعاماعالقطيتطلعاليتالتنمويةاال دافحتقي يفاساسِ دورلهاخلاصالقطاعان•

اخلاصالقطاعوتدعموتعززياالجنيبياخلاصالقطاعاستقطابتكفلداعمةبيئةتوفريتطلبما
منموعةجمالبحثيطرح لكإطارويفاملشرتكةياملشاريعواستدامةجناحلضماناحمللي

:يفتتمثلالتوصيات
اجياديفاساسِ فطر وأعتبارقاخلاصالقطاعمعمستدامةتنمويةلراكاتإلقامةداعمةبيئةتوفر•

.والتطويرللتنفيذقابلتنفيذي و  تبالئلمنفاعلةإسكانيةحلول
اجملتمعينماهلشةالفئاتتطلعاتستهدفءةلكفاواينةروبالممتتسإسكانيةبرامجعلمالتأكيد•

الدلول اتئسرلاإلجتماعيواالستقراراألمنحتقي لغرضاملستقبليةياالحتياجاتوتليب
.وداعمةآمنةسكنيةوحداتعلماحلصولمناحملدودة

تنظيميةيئةبتوفرعلموالعملالناجحةيالعامليةوالتةارباخلرباتيمناالستفادةضرورة•
.واالبداعبادرةاملعلمِبلقدرةيتمتعلاصقطاعمعمستدامةلراكاتبناءمنتاعززوتشريعية



مجهورية العراق
وزارة االعمار واإلسكان والبلدايت العامة

إســتربق صباح العبيدي
مهندس مدين وخمطط حضري

تقبلوا فائ  االحرتام والتقدير


