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 مجلس النواب
 و الدراسات النٌابٌة  دائرة البحوث
 لسم البحوث
 ورلة احاطة

 1  د.دعاء فالح الدباغ
  

تمثل الموارد المعدنٌة المحور الرئٌس لكثٌر من الدراسات، السٌما الدراسات السٌاسٌة وااللتصادٌة 
والعسكرٌة، ألن المعادن هً التً تتحكم بموة الدول والتصادٌاتها، وحاجاتها المادٌة وتطور حضارتها. إن 

معدن الرصٌف العربً، لد أثرت طبٌعة الظروف الجٌولوجٌة فً محافظة االنبار، التً ولعت ضمن اللٌم 
بشكل مباشر علً نوعٌة الثروة المعدنٌة التً تمٌزت بأنها خامات رسوبٌة األصل، وكذلن علً كمٌتها 
وتوزٌعها الجغرافً. ولد وجدت معادن متنوعة فً محافظة االنبار وباحتٌاطات ضخمة جدا جعلت العراق 

    -:(2،3)علً المستوي الدولً، ومن أبرز هذه المعادنٌحتل فً كثٌر منها مكانة متمدمة من حٌث اإلنتاج 
توجد ترسبات الفوسفات فً الصحراء ، والذي ٌعد من المعادن اإلستراتٌجٌة فً العراق  الفوسفات -2

فً محافظة االنبار الى الشمال الغربً من مدٌنة الرطبة، ان خامات الفوسفات فً ثالث  الغربٌة
رطكة واهم هذة التكوٌنات هو تكوٌن عكاشات الذي ٌصل تكوٌن هً تكوٌن دكمة وعكاشات وال

وتتجاوز احتٌاطٌات خام الفوسفات فً منطقة الصحراء الغربٌة  م 01سمن طبمات الفوسفات الى 
 9ملٌارطن لٌصبح العراق ثانً دولة فً العالم بعد المغرب بكمٌة االحتٌاطً والتً نسبتها 7,7,

كما ان صناعته ألٌمت للحسابات اإلستراتٌجٌة أكثر منها .%من االحتٌاطات العالمٌة لألسمدة
 . ً المحافظة منها حوالً ملٌار طنوبلغ احتٌاطللحسابات االلتصادٌة، 

ٌتركز فً محافظة األنبار امتداداً من وسط المحافظة وصوالً إلى الصحراء الغربٌة على  لزجاجا -3
ملٌون متر  011بنحو ت الموجودة شكل رمال سطحٌة برالة فً السهول والهضاب، وتمدر الكمٌا

 .ق%( من احتٌاطً العرا011، وهو ما ٌمثل نسبة )مكعب.
تتركز فً محافظة األنبار غربً البالد وتحدٌدا فً منطمة الصحراء الغربٌة، وتظهر على  السٌلٌكا -4

حتٌاطً البالد شكل طبمات من الرمال البٌضاء، وتتكون بشكل رئٌس من معدن الكوارتز وٌبلغ ا
  .ألف طن 71اإلنتاج السنوي منها  ، وال ٌتجاوز سمفملٌون طن 7,منها نحو 

األنبار  ةوٌوجد بكمٌات كبٌرة فً محافظ ملٌون طن 011ٌمدر االحتٌاطً منه بأكثر من  الكبرٌت -5
  .العراق

للعراق , ان الثروة المعدنٌة فً العراق بأنواعها المختلفة لم تستثمر بشكل ٌضمن تحمٌك موارد مالٌة كبٌرة 
لكن تفشً الفساد المالً واالداري واعتماد نهج المحاصصة وغٌاب االستراتٌجٌة االلتصادٌة وعدم 

تثمار الثروة المعدنٌة فً االستمرار السٌاسً واألمنً كلها عوامل تعٌك عملٌات االستكشاف المعدنً واس
لٌة النماوة ٌمكن ان ٌعود على خزٌنة . وبحسب الخبراء فإن استثمار الكبرٌت والفوسفات والسٌلٌكا عاالعراق

 .( بالٌٌن دوالر سنوٌا7و5عرالٌة بمبالغ تتراوح بٌن )الدولة ال
لذلن فمن الضروري اصدار الجهات المعنٌة فً العراق خارطة طرٌك ودلٌل لالستثمار المعدنً وتوفٌر 

لرصٌنة الستثمار المعادن المعلومات الخاصة بهذا الجانب وعرض فرص االستثمار امام الشركات العالمٌة ا
وهً كثٌرة , بموجب لانون لالستثمار ٌضمن مصالح الطرفٌن مع حماٌة لطاعات االلتصاد الوطنً من 
هٌمنة رأس المال األجنبً بما ٌحول دون التحكم بالثروات الوطنٌة وفما لضوابط محددة , مع لٌام الدولة 

لبة حسن تنفٌذها من لبل لطاع الدولة والمطاع الخاص بوضع السٌاسات التعدٌنٌة االستراتٌجٌة للبالد ومرا
.ان كثٌر من معادن العراق ما زالت فً مكامنها وغٌر مستثمرة بشكل جٌد , كما ان استثمار المعادن ٌحتاج 

 .(3)الى اموال والى لانون متكامل
 الزٌادي.بناءا على طلب السٌد النائب دمحم تم اعداد ورقة االحاطة 
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