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The Foreign Investment in the touristic sector: 

Opportunities and Challenges (Holy Kerbala- a sample) 
 Hussein Radhi         -Alaa Abdul. Lect(1) يعالء عبد الحسين راض. د. م

 المستخلص

وجماالته يف حمافظة كربالء املقدسة واليت متتاز  يتناول البحث االستثمار االجنيب يف القطاع السياح 
اترخيية و اثرية( وبعض التسهيالت و ، ثقافية، طبيعية، مبقومات جذب سياحي كثرية سواء كانت )دينية 

هذه املقومات واخلدمات متثل أهم جماالت االستثمار االجنيب يف السياحة ، اخلدمات يف القطاع السياحي
ويهدف ، بيئية لصاحل اجملتمع الكربالئي، ثقافية، دينية، على منافع اقتصادية واليت من املتوقع احلصول

مت استخدام االسلوب الوصفي التحليلي املعزز ، البحث اىل تشجيع االستثمار االجنيب يف حمافظة كربالء
وقد جاء البحث أبربعة مباحث حيث تناول املبحث األول مفهوم ، ابلبياانت و االحصائيات الرمسية

اما يف املبحث الثاين تناول انواع اخلدمات السياحية وقد سلط الضوء يف ، تهو طبيع الستثمار األجنيبا
املبحث الثالث على الواقع السياحي حملافظة كربالء و التحدايت اليت تواجه االستثمار االجنيب فيها و 

 . اوهلا املبحث الرابعكذلك الفرص املتاحة فيها لالستثمار اما االستنتاجات و التوصيات فقد تن
Abstract  
The study dealt with foreign investment in the tourism sector and its areas 

in the holy province of Karbala which has many tourist attractions(religious, 

natural, cultural, historical and archaeological) and some facilities and 

services in the tourism sector, these elements and services represent the 

most important areas of foreign investment in tourism It is expected that 

 
 . كلية العلوم السياحيةجامعة كربالء /   -1



 
 

156 

 24:  العدد

 
economic, religious, cultural and environmental benefits will be obtained for 

the benefit of the Karbala society The aim of the research is to encourage 

foreign investment in Karbala Governorate. The analytical and inductive 

method, And for the concept and nature of foreign investment, either in the 

second topic dealt with types of tourist services has been highlighted in the 

third section on the tourist reality of the province of Karbala and the 

challenges facing foreign investment, as well as opportunities in which to 

invest either the conclusions and recommendations were addressed in the 

fourth section.  

 المقدمة

 موارد  حتققه من  ملا  جةينت   الوطين  االقتصاد   دعم  يف  ملهمة وذلك ملسامهتهااحة من القطاعات ايالس  تعد
 عابياست على لقدرهتا العمل فرص دةايز  يف تساهم كما ،  ة االقتصاديةية التنميعمل يف اقتصادية تساهم

  تشمل واليت واملتشعبة املتعددة ةياح يالس يف األنشطة  تاي املستو  خمتلف ومن العاملة القوى من ةري كب  إعداد
 من  املتحققة ة ياملال املوارد ة وتعمليالشعب ة والصناعاتيالتجار  واألسواق الراحة وأماكن واملطاعم الفنادق

، تها يلتنم  املختلفة  على املساعدات  حصوهلا  ربري  الذي  األمر  املدفوعات  زان يم  يف  التوازن   خلق  على  احةيالس
والتسهيالت السياحية  ابإلضافة لالستثمار يف جمال اخلدمات، القطاع السياحيإن االستثمار االجنيب يف 

 بحثال اهدف هذوي، سيكون له منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على النطاق الوطين و احمللي
مقومات بصورة رئيسة إىل إبراز حمافظة كربالء املقدسة كواجهة سياحية لالستثمار السياحي ملا تتمتع به من  

 . وطبيعية( االاثرية، جذب سياحي )دينية

 من جية البحث 

 -:  أوال مشكلة البحث
متتاز حمافظة كربالء املقدسة ابلعديد من مقومات اجلذب السياحي سواء كانت دينية او اترخيية او 

 .  اال اهنا مل تستثمر ابلشكل االمثل مبا حيقق تنمية سياحية شاملة، طبيعية
 -:  البحثثانيا أهمية 

 : اآلتيةتكمن أمهية البحث من خالل ابلنقاط 
من عوامل تطوير صناعة السياحة   اً مهم  تسليط الضوء على االستثمار االجنيب ابعتباره عامالً  .1

 .  يف حمافظة كربالء املقدسة
بيان الفرص املتاحة لالستثمار االجنيب يف القطاع السياحي واملعوقات او التحدايت اليت  .2

 . االستثمار يف حمافظة يواجها هذا 
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 - : ثالثا أهداف البحث 
 -: اآلتيةميكن إجياز أهداف البحث ابلنقاط 

 . التعرف على أمهية االستثمار االجنيب يف القطاع السياحي .1
 .  التعرف على أنواع املشاريع االستثمارية السياحية يف حمافظة كربالء املقدسة .2
 . فيها  السياحي القطاع  يف االجنيب االستثمار تشجيع .3

   -: رابعا فرضية البحث 
يقوم البحث على فرضية رئيسية مفادها )أن توفري الظروف املالئمة و املقومات الداعمة لتشجيع 
االستثمار االجنيب يف القطاع السياحي مثل االمن و االستقرار و القوانني اخلاصة ابالستثمار و تطوير 

كربالء سيؤدي اىل زايدة املنافع االقتصادية يف احملافظة فضال عن    اخلدمات السياحية و االدارية يف حمافظة
 مسامهتها يف بناء االقتصاد احمللي و الوطين( 

  -:  البحث أسلوب خامسا
  اجلامعية واالطاريح  والرسائل الكتب على التحليلي ابالعتماد  الوصفي أعتمد البحث على اسلوب

حتليل البياانت واالحصائيات اخلاصة ابملتغريات السياحية لتغطية  والدورايت لتغطية اجلانب النظري وعلى 
 . اجلانب التطبيقي من البحث

  -:  سادسا مجتمع البحث
يتمثل احلدود املكانية للبحث مدينة كربالء املقدسة ام احلدود الزمانية فالبحث يتوجه حنو اآلفاق 

 .  للمحافظةاملستقبلية لالستثمار االجنيب يف القطاع السياحي 
 االالتثمار االجنبف : المبحث األول

 - : تهو طبيعاألجنبي مفهوم االستثمار : أوال
  أو   نشاط   أي  يف  املال  توظيف  هو  االستثمار(  2006)  لعام(  13)  رقم  العراقي  االستثمار  قانون   عرف

 أن  االقتصادية املصطلحات موسوعة يف وقد ورد (2)الدولة  على املشروعة ابملنفعة يعود اقتصادي مشروع
  زايدة مبثابة  هنا وهو، اإلنتاجية الطاقة زايدة يف يتمثل الذي اجلديد العيين املال رأس تكوين هو االستثمار 

 والتجهيزات واآلالت و التشييدات املباين من عناصره  وتتكون  للمجتمع احلقيقي املال رأس يف  صافية
 حنو  للمدخرات  توجيه  أنه  على  االستثمار  ُفّسر  االقتصادية  املوسوعة  واألرض ويف  واحليواانت  النقل  ووسائل

 وسائل  متلك على األنفاق هو فاالستثمار، اقتصادية حاجات أو حاجة إشباع  إىل تؤدي استخدامات
 فقد السياسية املوسوعة أما، أخرى سلع إنتاج يف ُتسهم اليت اجلديدة السلع الرأمسالية متلك أو اإلنتاج
 سلع إنتاج بقصد تستخدم اليت أدوات اإلنتاج توفيـر أنـه على عَرفتـه إذ لالستثمار آخر اً مفهوم أعطت

 النظام يف عنه خيتلف الرأمسايل  يف النظام االسـتثماري  احلافز وأن ، جديدة إنتاج أدوات أو االستهالك
 :  مها  مهمني عاملني من الرأمسايل  النظام يف  االستثماري احلافز  ينبثق حيث، االشرتاكي
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 . (املال لرأس احلدية الكفاية) املستقبل يف عليها  احلصول املشروع أصحاب أيمل اليت األرابح -أ

 . السائد  الفائدة سعر -ب
 الدولة  تقوم اليت املشروعات بعض يف احلال  هو كما،  االستثمار تتوىل فالدولة  االشرتاكي النظام يف أما

 . نفسه الرأمسايل  النظام ظل يف بتنفيذها
 يف، ما  ألجل النقود )توظيف أنه على االستثمار اإلسالمية  للبنوك والعملية العلمية املوسوعة وعَرفت

 أبرابح  سواء،  وتنميته  املال  على  للمحافظة  هبا  حمتفظ  مشاركات  أو  ممتلكات  أو   ملكية  أو   حق  أو  أصل  أي
وعرف ايضا أبنه توظيف االموال يف  (3) مادية(  غري مبنافع أو  املدة هناية  يف األموال قيمة بزايدة  أو دورية

  -: (4)موجودات مالية ومادية لغرض حتقيق عائد من وراء ذلك وله نوعان 
 .  ويكون يف املوجودات الرأمسالية او امللموسة: استثمار مباشر .1
 . ابالستثمار احملفظيويكون يف املوجودات املالية ويسمى ايضا  : استثمار غري مباشر )استثمار مايل( .2

اما االستثمار االجنيب فيعرف ابنه قيام شركة او منشأة ما ابالستثمار يف مشروعات تقع خارج حدود 
 (5)الدولة االم وذلك هبدف ممارسة قدر من التأثري على عمليات تلك املشروعات 

 -: انواع االستثمار األجنبي: ثانيا
 (6) -: طبيعته اىل ما يليينقسم االستثمار االجنيب من حيث 

 االستثمار الجنب املباشر  

يعرف صندوق النقد الدويل أبنه )االستثمار الذي يتم للحصول على مصلحة مستمرة يف مشروع يقوم 
خالف اقتصاد املستثمر الذي يستهدف املستثمر به احلصول على احلق يف ، بعمليات يف اطار اقتصادي(
ويرى البعض ان االستثمار االجنيب املباشر يتجسد يف قيام املستثمر . ملشروعالقيام بدور فعال يف ادارة ا

االجنيب أبنشاء مشروع او توسيعه او االشرتاك يف ادارته أبي وسيلة هبدف انشاء عالقات اقتصادية او 
 او انه قيام مشروع اجنيب مبمارسة نشاط ، استمرار بني صاحب املال واملشروع يف احدى جماالت التنمية 

اقتصادي على أقليم دولة ما او انه تعبري عن ممارسة نشاط اقتصادي ملشروع اجنيب يف دولة معينة على نوح 
 . دائم و مستقر او انه الذي يستلزم السيطرة على املشروع

 االستثمار االجنب غي مباشر 

املال اىل جهة معينة  ان معيار االستثمار غري مباشر هو ان املستثمر يقتصر دوره على جمرد تقدمي رأس 
لتقوم هبذا االستثمار دون ان يكون للمستثمر اي نوع من الرقابة او املشاركة يف تنظيم ادارة املشروع 

 . االستثماري
 -: وتتخذ االستثمارات غري مباشرة العديد من الصور منها
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نبية و شهادات شراء السندات الدولية وشهادات االيداع املصرفية الدولية املقدمة ابلعمالت االج  -أ
 . االيداع يف سوق العمالت الدولية 

 شراء سندات الدين العام واخلاص -ب
 شراء القيم املنقولة  -ت
 االيداع يف البنوك احمللية -ث
 شراء الذهب واملعادن  -ج
قروض للحكومات االجنبية او هيئاهتا العامة او اخلاصة او االفراد وسواء كانت قصرية او متوسطة او  -ح

 .  املضاربة وليس هبدف انشاء عالقات اقتصادية اثبتةطويلة االجل هبدف 
  -: محددات االستثمار االجنبي: ثالثا

هلذا البد أن أيخذ هذا ، مبا أن اهلدف األساسي لالستثمار األجنيب هو حتقيق أعلى األرابح املمكنة
وميكن أن توضح . دفاالستثمار بنظر االعتبار احملددات أو القيود أو العقبات اليت تؤثر يف حتقيق هذا اهل

 (7)أهم تلك احملددات من خالل اآليت 
 فحينما تكون هذه الكلفة عالية تكون عامل غري، كلفة عناصر اإلنتاج خباصة أجور قوة العمل  .1

تؤدي إىل تشجيع هذا  ةمنخفضوابلعكس حينما تكون هذه الكلفة ، مشجع لقيام هذا االستثمار
 . االستثمار 

فإذا كانت هذه اإلنتاجية عالية جتذب االستثمار األجنيب وابلعكس حينما  ،  إنتاجية عنصر قوة العمل  .2
 . تكون منخفضة

وحينما  ،  فحينما تكون هذه املعدالت عالية تقود إىل حتفيز هذا االستثمار،  معدالت النمو االقتصادي .3
 . ون مقيداً هلذا االستثمارتكون هذه املعدالت منخفضة تك

وابلعكس حينما يكون هذا التضخم  ،  ميثل معيقاً لالستثمار األجنيب،  ارتفاع معدالت التضخم النقدي .4
 . مرغوابً يكون مشجعاً له 

يف البلد يكون عامل غري  االفرادفاحلجم الصغري للسوق الناتج عن اخنفاض دخول ، حجم السوق .5
 . االستثمار  س حينما يكون هذا احلجم كبري فهو يشجع على هذاوابلعك،  مشجع لالستثمار األجنيب

يكون  وابلعكس حينما، التجاري للبلد جيذب االستثمار األجنيب امليزان ت يف راارتفاع حجم الصاد  .6
 . يف حالة عجز فهو يكون عنصر تقييد هلذا االستثمارزان هذا املي

 تكون عوامل غري مشجعة لالستثمار األجنيب، االقتصاد سياسات تقييد التجارة واملركزية يف إدارة  .7
تكون   اخلارج  وابلعكس يف حالة سيادة سياسات حترير التجارة و اإلصالح واالنفتاح حنو اخلارج تكون

 . االستثمار هلذا  حمفزة عوامل
،  ينيالدول والبنك النقد كصندوق  دولية منظمات أو أخرى لدول، اخلارجي للعامل البلد مديونية زايدة  .8

من   جزء تسديد مسألة  أمام يكون  البلد هذا ألن ، االستثمار هلذا حتديداً  املديونية هذه تشكل حيث
  إىل إعادة  فيلجأ،  ذلك  تسديد  يف  عاجزا  البلد  هذا  جيعل  مما،  حمددة  أوقات  يف(  وفوائد  أقساط )  الديون 
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 املال األجنيب راس حركة تقييد وابلتايل ميزان مدفوعاته على ثقيالً  عبئاً  يشكل وهذا، ديونه جدولة

 . اليه
االستثمار   هلذا حتديد ميثل، واملواصالت النقل ووسائط كالطرق،  لالقتصاد التحتية  البنية تردي .9

 . متكاملة حتتية  بنية للبلد تتوفر حينما وابلعكس
  اجتذاب االستثمار   على  يساعد  ال  التجارية  البنوك  يف  الفائدة  سعر  وتدين  املصرفية  التسهيالت  ضعف .10

 . االستثمار استقبال هذا  يف اً إجيابي  اً عنصر  يكون  السعر هذا ارتفاع حالة  يف وابلعكس، األجنيب
هذا   يكون   حينما  وابلعكس،  االستثمار  هلذا  حتديد  عامل  يشكل،  واألمين  االستقرار السياسي  ضعف .11

 . االستقرار متينا 
 -: مقومات االستثمار االجنبي: رابعا

يتطلب مناخ استثماري )بيئة استثمارية( ويقصد بذلك جممل االوضاع   هواسناداألجنيب  لدعم االستثمار  
والظروف املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية االستثمارية واليت تتأثر ابألوضاع السياسية واالقتصادية  

 -: (8)املناخ االستثماري كما يليواالجتماعية واالمنية والقانونية واالدارية وميكن التعرف على مكوانت 
 البيئة السياسية

،  يقصد ابلبيئة السياسية وجود نظام سياسي مستقر وموقف القوة السياسية من املشروعات االقتصادية
فالبعض منها يعد حمددا السيما اذا كانت تدخالهتا واسعة وليس هلا حدود ولذلك اعتربت دوال غري مستقرة  

 . سياسية تواجه االستثماراتوفيها خماطر 
 االستقرار االم 

 حيتاج املستثمر اىل بيئة امنه ذات استقرار امين واضح وبعكسه فان عدم وجود استقرار امين يعد عامالً 
هلروب رأس املال اىل خارج الوطن والبحث عن بيئة مستقرة كما حيصل االن اذ دفع عدم االستقرار االمين 

 .  س االموال واالستثمار اىل بعض الدول العربية اجملاورةيف العراق اىل هروب رؤو 
 البيئة الضريبية املناسبة 

ابلنظر ملا تشكله التشريعات الضريبية من حمدد امام اتساع وانتشار االستثمارات الضريبية قد تشكل  
لذا فان البيئة  ، نسبة مرتفعة يتم حسمها من التدفقات النقدية املتوقعة من املشروعات االقتصادية املقرتحة

الضريبية املناسبة هي اما تشجيع هذه االستثمارات إبعفاءات ضريبية حمدده بزمن معني او تقلل نسبة  
 . الضريبة اليت تستوىف من اصحاب االستثمارات

 البيئة االقتصادية 

اع البيئة االقتصادية هي وجود اقتصاد مستقر ال توجد فيه مشكالت اقتصادية كاخنفاض االنتاج وارتف
التكاليف وزايدة الطلب دون وجود انتاج مقابل هذا الطلب او وجود عرض او زايدة العرض دون وجود 

 . وجود مثل هذه املشكالت خيلق امام املستثمر بيئة غري امنه اقتصاداي، اخل. . . طلب
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 مستوى االدخار

يف احلصول على املدخرات هي ما يفيض عن حاجة املستهلك او هو تنازله عن استهالك آين آمال 
عائد جيد عن استثمار مدخراته يف املستقبل وحيتاج ذلك اىل دعم واسناد من السياسة املالية للدولة بشكل  

 . عام
 التشريعات القانونية واملالية

تساهم يف تسهيل مهمة املستثمر كالسماح ابالسترياد لتلبية احتياجات ومتطلبات املشروع االستثماري 
 . ا ينتج اىل االسواق اليت يراها املستثمر واية تسهيالت مالية ومصرفيةاملقرتح او تصدير م
 االسواق املالية  

االسواق املالية هي املوقع اليت يتم التعامل فيها ابألوراق املالية سواء كانت هذه االوراق اسهم او 
لية يتم التعامل فيها سندات او اوراق جتارية تصدرها كربى الشركات الصناعية وهي على عدة انواع منها او 

، ابألوراق الصادرة ألول مرة واثنوية يتم التعامل فيها ابألوراق املالية اليت صدرت يف املاضي والزالت قائمة 
وحتتاج االسواق املالية اليت تكون مناسبة لالستثمار االجنيب ان تتوفر هلا كل مقومات السوق املالية لتسهل 

 . للمستثمر حتقيق غاايته ومتطلباته 
 القطاع السياحف : المبحث الثانف

 - : وطبيعته  مفهوم القطاع السياحي: أوال
اصبحت العديد من دول العامل تتجه اىل االهتمام ابلسياحة كصناعة نظرا ألمهيتها من الناحية  

ابالهتمام هبذا االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ومد جسور التعاون بني البلدان لذلك زادت هذه الدول  
 . القطاع احليوي من نواحي التطوير والتنمية كالبىن التحتية والفوقية وتوفري املستلزمات اليت حيتاجها

وشرعت العديد من الدول القوانني واالنظمة اليت سامهت يف استقطاب االستثمار هبذا القطاع وجذب 
العديد من املستثمرين من خمتلف احناء العامل وتقدمي التسهيالت هلم لتحفيزهم للمسامهة يف بناء املشاريع 

ابن السياحة ركيزة اساسية يف  السياحية املختلفة وتشري االحصائيات الرمسية الصادرة عن اجلهات املعنية 
اقتصادايت الكثري من دول العامل وتعتمد عليها يف مواردها االقتصادية وذلك ألمهيتها يف جلب العمالت 

وتعرف السياحة ابهنا ظاهرة انتقال االفراد بطريقة ، (9)الصعبة وتوليد فرص العمل والتخفيف من البطالة 
ساعة وال تزيد عن سنة واحدة ألي  24لدائمة لفرتة ال تقل عن مشروعة اىل اماكن غري موطن اقامتهم ا

حيث متثل السياحة ظاهرة انتقال مؤقتة يقوم هبا عدد كبري من   (10). قصد كان عدا احلصول على عمل
الناس فيرتكون مكان اقامتهم والتوجه اىل دول اخرى )سياحة خارجية( او ينتقلون اىل مدن داخل بالدهم  

ال شك ان املدة اليت يستغرقها هذا االنتقال ختتلف حبسب رغبة السائح وتتوقف على )سياحة داخلية( و 
وقوانني النقد يف البلد اليت خيرج منها  ، مقدرة السائح املالية على االنفاق يف اخلارج مدة طويلة او قصرية

اخل والسائح يف . .  .  ومدى أتثري احملفزات السياحية يف البلد اليت يزورها ومدى رخص تكاليف املعيشة فيه 
 

 5: 2011، القعيد واخرون -9
 . 49: ، 2001، والدابغ احلوري -10
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البلد السياحي يقوم بوظيفة استهالكية ينتج عنها زايدة يف دخل هذا البلد وحتدث هذه الزايدة عن طريق  

 . النقل(، برامج التسلية والرتفيه، هدااي، بضائع، شراب، طعام، االنتفاع ابخلدمات )اقامة
 -: (44: 2008، انواع الخدمات السياحية )توفيق: ثانيا

 خدمات النقل 

ان صناعة السياحة مرتبطة ارتباطا وثيقا خبدمات النقل اذ انه ال ميكن ان تنشأ السياحة وتتطور بدون 
 . وسائل النقل السريعة واملرحية واالمنة وتشمل النقل الربي والبحري واجلوي

 خدمات السكن )االيواء( 

كان كان هو مكان مناسب لإلقامة  ان اول ما يبحث عنه السائح يف وقت وصوله اىل اي دولة او م
، املوتيالت، اذ يبحث عن اقامة قبل البحث عن الطعام والشراب والرتفيه هو االيواء و يتمثل بـــ )الفنادق

 . اخل(. . . املخيمات، الشقق السياحية
 خدمات البن التحتية 

مثل شبكات املياه  ، مصطلح يطلق على اخلدمات االولية الواجب توفرها لقيام اي مشروع سياحي
وان اي مشروع سياحي ال يستطيع اداء خدماته ، اخل. . . اخلدمات الصحية، الغاز، الكهرابء، الثقيلة

 . بصورة كاملة بدون توفر هذه اخلدمات
 خدمات البنية الفوقية  

وكذلك مشاريع  (اخل. . . املخيمات، املوتيالت، الفنادق)مصطلح يطلق على منشآت االقامة 
مكاتب اجيار ، الشركات السياحية، وكالء السفر، مكاتب املعلومات السياحية، ال السياحياالستقب

اخل وهذه اخلدمات . . . السينما، املالعب، املسارح، املنظمات السياحية، االدالء السياحني ، السيارات
 . ختتلف من بلد اىل اخر حسب تقدم البلد

 المبحث الثالث الواقع السياحف لمحا ظة كربالء المقدالة 

   -: ابرز مواقع الجذب السياحي: اوال

 (11) مواقع السياحة الدينية  .1

 -: -- احلسني االمام مرقد  -أ
  ائمة اثلث --واحلسني ، كربالء  مدينة يف -- طالب  ايب بن علي بن احلسني االمام مرقد يقع

 الشهداء بسيد ويلقب هللا عبد ابيب هجرية يكىن 4 سنة  شعبان  3 يوم املدينة  يف ولد-- البيت اهل
 كربالء  يف الطف واقعة يف هجرية 61 سنة  حمرم من العاشر  يف االمام استشهد اجلنة اهل شباب وسيد

ابلكاشي  املزخرفة اجلميلة األواوين وكثرة الصحن سعة املطهرة  احلسينية الروضة مييز ما اهم ولعل ، املقدسة
--االصغر وعلي االكرب علي وابنيه علي بن احلسني  االمام الشريف القرب ضم ولقد البديع الكربالئي
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اجلهات   من مجيع  االبنية  هبذه  حييط  نسبيا  واسع  وصحن  والضريح   احلضرة  من  احلسينية  الروضة  ابنية  تتكون،  
 مرت   5.  35  مئذنتني ارتفاعهما  على  الصحن  وحيتوي  مرت  5.  11  احمليط  الشارع  عن  الصحن  جدار  ويرتفع

مستطيلة    ضخمة  دعامات  اربع  ترتبع على  القبة  وهذه  مرت  29  ارتفاعها  قبة  وللصحن  ابلذهب  مطليتان   ومها
(3  .5 x2  .5)هذه  طليت  وقد  مدببة  عقود  ذات  نوافذ  تتخللها  طويلة  رقبة   ذات  الشكل  بصلية   والقبة  مرت 

  وللصحن  القبلة ابب على موضوعة ساعة على مرت وحيتوي الصحن 8 احلضرة ارتفاع اما ابلذهب القبة
 ابب الراس،  الشهداء  ابب ،  احلاجات  قاضي  ابب ،  القبلة  وهي ابب  الكربالئي  ابلكاشي  مزينة  ابواب  عشرة

 وحتتوي الزينبية ابب، السلطان  ابب، السدرة ابب، الصاحلني  ابب، ابب الرجاء، الكرامة ابب، الشريف
 . ايوان 65 على  الروضة
 -- العباس مرقد  -ب

 احلسينية االمام للروضة الشرقية الشمالية  اجلهة  من تقريبا مرت 350 بعد على العباسية  الروضة تقع
 يوم يف وحامل رايته-- احلسني  االمام وهو اخ -- طالب  ايب بن علي املؤمنني امري بن العباس

  خاض  فقد افاق الدنيا شهرهتما وصلت الذين العلويني االبطال  احد وهو الشهادة يف وشريكه عاشوراء
  الروضة مساحة تبلغ، بنهر العلقمي الفرات املسمى هنر على استشهد حىت كربالء  واقعة يف الدامية املعركة

 تتوزع  الصحن  جانب  جهات وعلى  ثالث  من  عديدة  ابواب  وهلا  مربع  مرت  4370  الصحن  فيها  مبا  العباسية
  الصحن وسط املطهرة الروضة  تقع، االسالمية  الشخصيات وكبار الدين  لعلماء  مراقد الواقع يف هي غرف
 وتنتصب، والذهب ابملينا مطعمة آايت قرآنية عليها نقش، ضخمة ذهبية قبة الشريف يعلو القرب حيث
  كبرية  اثرية ساعة القبلة ابب وعلى، منهما اجلزء االعلى الذهب يكسو ضخمتان  مئذنتان  القبة طريف على
 تسعة   الشريف  وللصحن  رائعة  هندسية  بزخارف  املوشى  الكاشي الكربالئي  و  ابلفسيفساء  الصحن  زين  كما

 ابب،  --   احلسني  ابب،  --احلسن  ابب،  --  علي  املؤمنني  ابب امري،  القبلة  ابب  هي  ابواب
- اهلادي  علي ابب، -- اجلواد حممد ابب، --جعفر بن ابب موسى، -- الزمان  صاحب

  املئذنتني ارتفاع و مرت 29 االرض سطح  عن --العباس  االمام قبة  ارتفاع الفرات يبلغ وابب -
 . مربع مرت 930 الضريح  ومساحة مربع مرت 320 مساحة الرواق وتبلغ مرت 44
 الرَّيحي  يزيد  بن احلر مرقد  -ج

  الذين --احلسني  االمام اصحاب وهو من  كم  7 بعد على كربالء  غرب الشريف مرقده يقع
 . الشريف أبمسه تيمنا احلر انحية ومسيت، الطف واقعة يف استشهدوا معه

 للا عبد بن عون مرقد  -د
 طالب  بن ايب  الطيار  جعفر  بن  هللا  عبد  بن  وهو عون   كم  12  بعد  على  كربالء  شرق  الشريف  مرقده  يقع

-- . 
  الزينب التل  مقام  -ه

 على   كان يشرف  التل  وهذا  الزينبية   ابب  من  ابلقرب  الشريف  احلسيين  الصحن  من  الغربية  اجلهة   يف  يقع
 . الطف معركة يف الشهداء مصارع
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 -عجل للا فرجه -  املهدي االمام مقام  -و

 جعفر  مقام االمام  اىل  املؤدي  الطريق  على  كربالء  مدخل  عند  احلسينية  هنر  من  اليسرى   الضفة  على  يقع
 . -- الصادق

  احلسي  املخيم مقام  -ز
 . هبا الزوار يتربك اليت كربالء  يف املقدسة االماكن وهومن احلسينية الروضة  من الغريب اجلنوب يف يقع

 --قطارة االمام علي  -ح
 مر  -- علي االمام ان ، التارخيية الرواايت تقول الرزازة لبحرية  اليمىن احلافة  ضمن صخرية منطقة

 أصاب فقد، صحراوية تمرال منطقة عني كانت  وملا  وعسكره هو صفني اىل توجهه اثناء التمر عني مبنطقة
 كثيب   او  صخري  نتوء  على  ووضع يده  منها  انحية  اىل  --  فتوجه  --  علي  االمام  عسكر  العطش

 انبجس  حىت،  العطش  من  وينقذه  عسكره برمحته  يكأل  ان  القدير  العزيز  هللا  داعياً   السماء  راسه اىل  ورفع  رملي
 يف املاء منسوب عن ( م2) من  اكثر ترتفع منها املاء  ينبجس اليت الصخرة هذه ان ، الصخرة تلك من املاء
 فتكون  يف الرزازة  املاء  اخنفض  اذا  اما،  االعتيادي  معدله  استقرار املاء عن  حالة   عند  منها  القريبة  الرزازة  حبرية 
 مبياه هلا  وال عالقة جوفية مياه تكن مل -- علي االمام ان قطارة  على دليل وهذا اكثر االرتفاع نسبة 
 اىل خنلة وتوجد، (سنة 1400) طيلة قاحلة رملية صحراء وبوترية واحدة ويف  التقطري دائمة  فهي، الرزازة

 االعجاز  هذا  على  ليقفوا  واالداين   واملذاهب  خمتلف  ومن،  كثريون   الناس  منها و يؤمها  روائها  تستمد  جانبها
 . سياحي كموقع  به متتعهم  عن فضالً ، االهلي
 (12) مواقع السياحة الثرية  .2

 حصن الخيضر   -أ
( كم من جهة الغرب ويعد من املواقع األثرية املهمة مللتقى الطرق 35يبعد عن مدينة كربالء حوايل )

اذ كان يربط بني حلب ، الرئيسة يف البادية وتربز أمهية هذا احلصن كنقطة تربط العراق ابلعامل اخلارجي
األخيضر هو قصر ألحد الكنديني يقع و والبصرة من جهة وبني ابدية الشام وهضبة جند من جهة أخرى 

مياًل عن كربالء اىل اجلهة الغربية اجلنوبية ويعرف لدى العامة بقصر اخلراب  32ضمن انحية شفااث ويبعد 
له قصر فخم حتفه ابراج شاهقة وهو من  ويتألف هذا القصر من حصن كبري داخ، وقصر اخلفاجي عامر

اختلف املؤرخون يف أصل تسمية األخيضر كما اختلفوا  و  اآلاثر العراقية املهمة اليت يراتدها السياح واألثريون 
كذلك يف حتديد زمن بنائه غري أّن اآلراء تتجه اىل ترجيح كونه أثراً عربياً اسالمياً يرجع اترخيه اىل النصف 

 .  الثاين للهجرة الثاين من القرن
   النواب قلعة  - ب

 الكبري   خان   علي  نوازش  شيده،  مرتات  كيلو  4  بعد  على  كربالء  من  الشرقي  اجلنوب  اىل  يقع  اترخيي  أثر
 عهد  اىل وكانت النواب بقلعة أيضاً  وتعرف هـ 1296 سنة وذلك الالهوري النواب خان  رضا علي بن

 . للعيان  ماثلة قريب
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 كهوف الطار  - ج
 الشرقي  الشمال   اىل(  كم15)و  كربالء  مدينة  غريب  جنوب(  كم30)  بعد  على  االثرية  الطار  كهوف  تقع

  عددها الكهوف وهذه( كم80)  مبسافة( اببل)  القدمية العاصمة  غرب تقع اهنا كما .  االخيضر قصر عن
 حتورت الكالسيوم بكاربوانت املشبعة  الصخور من طبقة يف( االنسان  بيد) حنتت كهف(  400) يقارب

 االثرية  البعثات  نتائج   على  بناء(  امللح   حبر)الرزازة    حبرية  طول  على  املمتدة  واخلنادق  احلفرات  من  سلسلة  اىل
 امليالد  م.  ق(  1200)  سنة  حدود  يف  حفرت  او  حنتت  قد  الطار  كهوف  ان ،  العراق  يف  عملت  اليت  الياابنية
 اىل  م. ق الثالث ما بني الفرتة يف كقبور  استخدامها مث  دفاعية ألغراض كان   استخدمها ان  احتماالً  واكثر
 وعادت  الياابن   يف  بعضها   على  الصيانة  اجريت  قطعة(  2000)  البعثة  ههذ  اكتشف  امليالد  بعد  الثالث  القرن

  منسوجة وهي القدمية للعصور االسالمية أترخيها يعود معبأة ابلنرتوجني زجاجية صناديق يف  للعراق حمفوظة
 اليد   بشغل  شبيهة  وبزخارف  نسائية  بوجوه  مطرزة  القطع  وبعض  املاعز  وشعر  الوبر  من  مصنوعة  ملونة  خبيوط
 . (االمتني) عندان

 كنيسة االقيصر  -د 
  حصن عن كم  5 وتبعد كربالء  حمافظة يف الغربية البادية قلب ويف كم  70 بعد على تقع أثرية كنيسة
 بوجود وتتميز تمرال عني قضاء  صحراء يف تقع ميالدي اخلامس القرن  إىل ها ئبنا اتريخ  ويعود األخيضر
 . القدس حنو يتجه املذبح  ان  إىل إضافة آرامية كتاابت

 منارة موجدة   -ه
 الصحراء  يف  كيلومرت  اربعني  مبسافة  كربالء  حمافظة  مركز  غرب  «موجدة  منارة»بـ   املعروف  األثري  املوقع   يقع
 التمر عني وقضاء  كربالء  بني الرابط الطريق  يسار على يقع أدق وبصورة املقدسة للمدينة احملاذية الغربية
  حصن عن جنواًب وتبعد كيلومرت  عشر األربعة حوايل معروف( أثري موقع )وهو الطار  كهوف  عن ويبعد

 . كيلومرت  عشرة عطشان  خان  وعن مشاالً  كيلومرت  عشر  اخلمسة حوايل الشهري األخيضر
 خان النخيلة )الربع( -و

  املقدسة  كربالء  حمافظيت بني الطريق  على يقع م86 اضالعه من ضلع كل  طول الشكل مربع بناء هو
  خاان( 48) عددها واليت العثماين العهد يف بنيت اليت اخلاانت من سلسلة  ضمن وهو األشرف والنجف

 يف الكبري ابشا سليمان  بناها اليت العطيشي وخان  الربع خان  مها كربالء املقدسة   حمافظة يف منها اثنان  يقع
 خان الشام مسي وبالد البصرة  بني ما للمسافرين اسرتاحة كمحطات  تستخدم كانت  واليت العثماين  العهد

  منها اخذت حملية التسمية وهذه احملافظتني هاتني  بني ما املسافة ربع يف لوقوعه الربع خان  او النخيلة
  املدخل  ويعلو  منه  الشرقية  اجلهة   يف  رئيسي  مدخل  على  حيتوي  الشكل  مربع  البناء اخلان   هلذا  الرمسية  التسمية

  األواوين  على الحتوائه حبت إسالمي طابع ذو البناء، مهمة إسالمية زخرفية عناصر على حتتوي كبرية  قبة
 .  االسالمية األبنية يف انتشرت اسالمية  زخرفية معمارية عناصر هي واليت واملقرنصات املدببة واألقواس

 مواقع السياحة الطبيعية  
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 َبية الرزازة   -أ

 أكرب  اثين   الفرات وتعد  هنر  من  مياهه  يستمد  واألنبار  كربالء  حمافظيت  بني  منقسم  يقع  مائي  مسطح   هي
 مساحتها النجف وتقدر وحبر واحلبانية  الثراثر حبريات يضم  واسع وادي من جزء وهي، العراق يف حبرية 

 40  فيها   للخزن  منسوب  أقصى  يصل  فيما  3م   مليار  26  للخزن   الكية  سعتها  وتبلغ  2كم(1810) بـ  الكلية
 . البحر سطح  مستوى فوق م
 عني التمر  -ب

 تتواجد ، كربالء  مدينة غريب كم  80 مسافة  وتبعد العراق يف كربالء  حمافظة يف تقع عراقية مدينة وهي
  املياه ينابيع، وامللونة الصغرية األمساك من اندرة  أنواع وهبا، للشرب الصاحلة النقية املاء  عيون  التمر عني يف
 الواحات وامجل أهم أحد التمر عني منطقة وتعد. السنني آالف منذ األرض ابطن من تتدفق زالت ما

 األثري مشعون  قصر منها  آاثر  التمر عني يف يوجد وكما. التمور بساتني من  خمتلفة أنواع وفيها الصحراوية
 . اللخمي مشعون   إىل نسبة 

 مواقع السياحة الرتفيهية  

 مدن االلعاب  -أ

 مدينة نوارة االمالك السياحية .1

  الطريق على تقع( خ. م) االمالك شركة تنفذها املقدسة كربالء  مدينة يف ترفيهية سياحية  مدينة هي
  شامل سياحي مرفق وهي دومن  40 الــ تتجاوز مساحة ضمن الكمالية  طريق احلر وانحية بغداد بني الرابط
 (13). الوسطى احملافظة واملنطقة مستوى على ترفيها السياحية الفقرات اكثر على حيتوي

 مدينة العاب نوارس كربالء  .2

-كربالء  طريق على اجلمالية  طريق جبانب تقع اذ، االستثمار طريق عن  احمللية الشركات احدى نفذهتا
 . (14)بغداد
 املالعب الرَّيضية  - ب

 كربالء الدول ملعب   -

 مربع  مرت الف 34 مساحته تبلغ األوسط الفرات ومنطقة كربالء  مدينة يف رايضي ملعب أكرب هو
كربالء   واندي   العراقي  الوطين  املنتخب  بني   مبباراة  2016  يف  افتتاحه  ومت   متفرج  الف  30  من  ألكثر  ويتسع

 . (15)الرايضي 
 مدن الزائرين - ج

 و  احلسني   االمام  مدينة،  االوصياء   سيد  مدينة))  للزائرين  عصرية   مدن   ثالث  املقدسة  كربالء  مدينة  تضم 
 جتمع  اليت  و  حديثة  املعمارية  التصاميم  أبحدث  املقدسة  احلسينية  العتبة  انشأهتا  واليت،  ((اجملتىب  احلسن  مدينة

 . العمران  جمال يف التطور  و األصالة بني
 

13- https: //ar-ar. facebook. com/pg/NawaratAlamlak/about 
14- https: //ar-ar. facebook. com/n. Karbala/about 
15- https: //ar. wikipedia. org/wiki 
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 -: كربالء املقدسةواقع حال القطاع السياحي يف محافظة : ثانيا
 تلوث  من   خالية  نظيفة   تنمية  لتحقيق  تسعى  كافة   فالدول،  املستدامة  للتنمية   الرئيس  املرتكز  متثل  السياحة

 بلد والعراق الناس  واسواقها اخلدمة بضاعتها نشاط  جوهرها يف هي واليت السياحة حتققه ما وهذا البيئة 
 الرئيس املرتكز متثل اليوم الدينية السياحة لكن والبشرية الطبيعية السياحة مقومات كل  فيه تتوفر سياحي
  االول املقصد املقدسة كربالء  مدينة ومتثل، العامل يف املسلمني لدى رواجها حيث من العراق يف للسياحة
االحصائيات املقدسة وفيما يلي  العتبات سنواي املسلمني ماليني يزور حيث، الديين السياحي للجذب

 -:  اخلاصة ابلقطاع السياحي يف حمافظة كربالء املقدسة
 الفنادق 

  ضمنها ومن السياحة أمناط مجيع يف السواح يعتمدها اليت الضرورية اخلدمات إحدى الفنادق تعد
 يعين  وجناحها  بلد  ألي  احلضاري  الوجه  متثل  ألهنا  اخلدمات  هبذه  االهتمام  زايدة  جيب  وهلذا  الدينية  السياحة

 . 2015وفيما يلي عدد الفنادق حسب درجة التصنيف والقطاع لعام ، السياحية احلركة جناح
 يف حمافظة كربالء املقدسة  التصنيف درجة ( اعداد الفنادق حسب1جدول ) 

 اجملموع شعيب جنمة واحدة جنمتان  ثالث جنوم اربع جنوم مخس جنوم القطاع
 0 0 0 0 0 0 0 عام

 602 177 142 132 139 11 1 خاص
 0 0 0 0 0 0 0 خمتلط

 602 177 142 132 139 11 1 اجملموع
 . 2015،  من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء / وزارة التخطيط :  املصدر

للقطاع بينما يوجد نشاط كبري ، من خالل اجلدول يتبني لنا انه ال يوجد اي فندق اتبع للقطاع العام
( فندق للدرجة 139( فندق للدرجة األوىل و )11اخلاص حيث يوجد فندق واحد للدرجة املمتازة و )

 .  ( فندقا شعبيا177( فندق للدرجة الثانية و )142( فندق للدرجة الثالثة و )132الثانية و )
ومن اهم ما جيذب السياح اىل الفنادق هي طبيعة وجودة اخلدمات املقدمة من قبل هذه الفنادق 

يوضح عدد الفنادق حسب نوع اخلدمات املقدمة والقطاع يف حمافظة كربالء املقدسة لعام  اآليتواجلدول 
2015 

 ( عدد الفنادق حسب نوع اخلدمات والقطاع حملافظة كربالء املقدسة 2جدول ) 

القط 
اع

 

خدمات طعام
 

خدمات ْحام سباحة
خدمات غسل وكوي  
خدمات رحالت سياحية 

خدمات ساحات السيارات  
 

خدمات مصرفية 
 

خدمات الصراف االل 
 

االنرتنت 
صالة االلعاب  

 

صالة رَّيضية 
 

عدد الفنادق الِت تقدم خدمات
 

ال تقدم خدمات
 

اجملموع
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   2015، التخطيط  وزارة/  لإلحصاء املركزي اجلهاز بياانت على ابالعتماد الباحث اعداد من: املصدر
( فندق يقدم 191بينما يوجد )( فندق يقدم خدمات الطعام 21من خالل اجلدول يتبني لنا وجود )

وكانت خدمة االنرتنت موجودة ،  ( فندق22اما خدمة الصراف اآليل فتوجد يف )،  خدمة الغسل و الكوي
اما ابلنسبة اىل خدمات محام السباحة و ساحات السيارات و املصرفية فكانت الفنادق ،  يف اغلب الفنادق

ت السياحية فال تتوفر يف اي درجة من الفنادق اما خدمة الرحال، اليت تقدمها فندق واحد لكل خدمة
توضح البياانت اعاله ان الفنادق املتواجدة يف كربالء املقدسة وعلى اختالف تصنيفاهتا ،  املوجودة يف كربالء

ال ترتقي خدماهتا اىل املستوى املطلوب فهنالك ضعف ونقص واضح يف اخلدمات املقدمة اىل السواح على 
 . املقدسة حمافظه تكتظ ابلسواح وخاصة يف اوقات املواسم السياحية واملناسبات الدينية   الرغم من كون كربالء

 املطاعم
 إي  يف السواح احتياجات تلبية  اجل من األساسية اخلدمات من تعد والشراب الطعام خدمات إن 
 السائح فور إن  حيث األمهية حيث من اإلقامة خدمات بعد الثانية  ابلدرجة أتيت اخلدمات وهذه مدينة

والشراب واجلدول   الطعام لتناول مكان  عن يبحث بعدها لإلقامة مكان  هو عنه يبحث ما  أول وصوله
 . 2015التايل يوضح عدد املطاعم ونوعها يف حمافظة كربالء املقدسة لعام 

  املقدسة  كربالء  حمافظة وتصنيفها يف ونوعها املطاعم ( عينة من3جدول ) 
 التصنيف الطاقة االستيعابية   القطاع اسم املطعم ت
 مخس جنوم 250 خاص البارون  1
 اربع جنوم 200 خاص الدر النصراوي 2
 اربع جنوم 200 خاص ركن السلطان  3
 اربع جنوم 150 خاص كنتاكي هاوس  4
 ثالث جنوم 100 خاص خان مندي 5
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 ثالث جنوم 100 خاص بيتزا هاوس 6
 ثالث جنوم 100 خاص كوخ دجاج 7
 اربع جنوم 120 خاص صاج الريف الرتكي 8
 ثالث جنوم 150 خاص ايوان 9

 اربع جنوم 100 خاص جواهر شانديز 10
 ثالث جنوم 100 خاص زيت وزعرت 11
 ثالث جنوم 80 خاص البيت الدمشقي 12
 ثالث جنوم 70 خاص رحيانة  13
 ثالث جنوم 90 خاص شيش شاورما 14
 جنمتان  50 خاص بريي بريي 15
 ثالث جنوم 60 خاص االغا 16
 جنمتان  80 خاص ركن البستان  17
 جنمتان  80 خاص الشالل  18

-26من اعداد الباحث ابالعتماد على مقابلة شخصية مع اصحاب املطاعم اعاله بتاريخ ): املصدر
27-28/8/2017) 

املقدسة مبختلف تصنيفاهتا السياحية ( مطعم يف حمافظة كربالء 18من اجلدول اعاله يتبني انه يوجد )
لكن هنالك مطعم واحد بدرجة مخس جنوم و مبا ان حمافظة كربالء املقدسة ، ( جنمة 2( جنوم اىل )5من )

سنواي تستقطب املاليني من السواح من خمتلف احناء العامل اضافة اىل السواح الداخليني وبذلك فاحلاجة 
م لتلبية االحتياجات الضرورية للسواح اما خبوص املطاعم الشعبية  قائمة اىل مطاعم اكثر من فئة مخس جنو 

 .  ( مطعما80فقد بلغ عددها )
 املقاهي والكازينوهات 

 أماكن حيتاج مثلما  السواح حيتاجها اليت املهمة األساسية اخلدمات املقاهي والكازينوهات إحدى تعد
 والباردة  احلارة   املشروابت  ويتناول   فيها  يسرتيح   أماكن  حيتاج  فهو  كاملطاعم  للطعام   وأماكن  كالفنادق  لإليواء

 .  يف كربالء املقدسة املقاهي يوضح اعداد  التايل واجلدول
 ( عينة من املقاهي والكازينوهات يف كربالء املقدسة 4جدول ) 

 القطاع اسم املقهى ت
 خاص آيس ابك 1
 خاص حلوى الشام  2
 خاص الكوخ 3
 خاص امللتقى 4
 خاص ايوان 5
 خاص بلو سكاي 6
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 خاص ليايل لبنان  7
 خاص بيت جدو 8
 خاص ليايل اهلندية  9

 خاص العمدة 10
 خاص الديوان  11
 خاص قصر االمراء 12
 خاص الفنجان  13
 خاص نور كافيه 14
 خاص الليايل 15
 خاص الفاخر 16

-29) بتاريخ  اعاله املطاعم اصحاب مع شخصية مقابلة  على ابالعتماد الباحث اعداد من: املصدر
30-31/8/2017) 

مقارنتا اىل ات املوجودة يف احملافظة غري كاٍف املقاهي والكازينوه عدد إن  (4) رقم يتضح من اجلدول
اعداد السواح وابناء احملافظة على حد سواء لذلك من الضروري التوسع يف اقامة مثل هكذا مشاريع 

 . هات اقيمت من قبل القطاع اخلاصخصوصا ان مجيع هذه املقاهي والكازينو 
 خدمات النقل 

 السياحية   املدن   إىل   سكناهم  حمال  من  السواح  النتقال   واألساسية  املهمة   اخلدمات  من  النقل  خدمات  تعد
 هذه  ونوعية طبيعة إن  حيث مكان  إي يف سياحة حركة هناك تكون أن  ميكن ال اخلدمات هذه وبدون 

 سياحية  برحلة  القيام  يقرر  عندما  السائح   الن   إفشاهلا   أو  السياحية  الرحلة  إجناح  على  تعمل   اليت  هي  اخلدمات
 جيب  واليت  اخلدمات  أهم  من  واحدة  وجودهتا ومدى تلبيتها حلاجته وأن الكراجات  اخلدمات  هذه  يف  يفكر

 للنهوض  خاصة والكربالئي عامة بصورة  العراقي املواطن كاهل  عن العناء لرفع الوسائل كافة  فيها يتوفر ان 
، أخر جانب من احملافظة يف اخلدمات مستوى ورفع جانب من املتقدمة ابلدول أسوة جيد خدمي بواقع
 الصيف  فصل يف  احلارة االجواء عن وبعيدة االنتظار اثناء مرحية اماكن يف اجللوس للمواطن يتسىن كي

 وعلى، تعقيد دون  بيسر داخلها املوجودة ابلوسائل  والتنقل السنة  فصول وابقي الشتاء فصل  يف والباردة
  البيئية الظروف خمتلف على مفتوحة ساحات فيها الكراجات ان  اال اجليد اجلغرايف احملافظة  موقع من الرغم

  من   وواحدة  كثرية   هي  احملافظة  يف  النقل  قطاع  يعانيها   اليت  املشاكل  ان ،  ملحوظ  وبشكل  للخدمات  تفتقر  و
 االسباب اهم من  واحده وهذه الكراجات وابقي احملافظات لكراج التمويل أتخر سبب هي املعاانة هذه
 هو  الذي  ابلواقع  للنهوض  تصميمات  من   اليه  معد  كما  عامليه  مواصفات  ذات  الكراجات  هذه  جتعل  مل  اليت
 الكراجات واغلب ومرتبة منظمة  سيارات وقوف ساحات اىل احملافظة وتفتقر كما،  افضل واقع اىل عليه

جتارية اكثر   هي  الساحات  وهذه  التنظيم  لسوء  تفتقر  وهي  اخلاص  للقطاع  مستأجرة  هي  احملافظة  يف  املوجودة
ويف اآلونة اخلرية مت افتتاح حمطة قطار كربالء لنقل املسافرين و الزوار اال اهنا ال تليب متطلباهتم ،  مما هي خدمية
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  القدرة الزوار وإن  وصول  لتسهيل كربالء  يف مطار دويل شاءإن ابإلضافة اىل بدء، بسبب اعدادهم الكبرية 
 . (16)األوىل املرحلة اكتمال عند سنواي مسافر مليون  5. 2و مليونني بني ستكون   للمطار االستيعابية

 -: ثالثا التحديات التي تواجه االستثمار االجنبي يف محافظة كربالء املقدسة
 . (17)-: ابآليت إمجاهلا ميكن املعوقات اليت تواجه االستثمار األجنيب واليتفيما يلي أهم التحدايت و 

 االستثمار   بنظام   وال  االستثمار   قانون   بنص  تلتزم  ال  واليت  الوزارات  عمل  حتكم  اليت  والتعليمات   القوانني .1
 . املواطن هتم اليت املشاريع وأهم ألكثر عرقلة  يسبب مما، الوزراء جملس من الصادر

  عن إمتناعها نتيجة، االستثمارية املشاريع لتنفيذ احملافظات يف احلكومية الدوائر تضعها اليت العراقيل .2
 .  احليوية االستثمارية املشاريع إلقامة األراضي ختصيص

 واليت  الواضحة غري الدستورية والفقرات القوانني بسبب والوزارات اجلديدة اهليآت بني القائم النزاع .3
 والسياسي  اإلداري  الفساد  إلصحاب  الفرصة  وأعطت،  املستثمرين  أمام  كبرياً   عائقاً   القوانني  من  جعلت

 . واإلداري املايل والفساد الرشوة زايدة   إىل أدى  مما، عليها  وااللتفاف ابلقوانني التالعب
 . واملستثمرين االستثمار   قطاع دعم يف  احلكومية املصرفية اجلهات تعاون  عدم .4
 يف  واجملاري واملاء والكهرابء والضريبة البلدايت دوائر منه تعاين الذي الكبري واإلداري املايل الفساد .5

 . احملافظات عموم
 أثر مما  واحلزبية احملاصصة نتيجة احملافظات يف االستثمار دوائر أغلب يف املتخصصة الكفاءات غياب .6

 . البلد يف  االستثماري الواقع على سلباً 
 . منهم كل  ومسؤولية حدود وضوح وعدم واملركز احملافظات صالحيات تداخل .7

 -: رابعا الفرص املتاحة لالستثمار االجنبي يف محافظة كربالء املقدسة
 (18)يف ادانه أهم املشاريع االستثمارية يف القطاع السياحي حملافظة كربالء املقدسة 

 -:  السياحة الدينيةاملشاريع االستثمارية املقرتحة يف قطاع 

 . تطوير مركز املدينة الستيعاب اعداد الزائرين -أ
 . انشاء فنادق وفق املقاييس العاملية تستوعب الزايرات املليونية وتروج هلا -ب
 . انشاء ابنوراما توضح واقعة الطف الستقطاب الزائرين للمراقد الدينية  -ج
 . أتسيس شركات للنقل تستوعب اعداد الزائرين -د
 .  ارية تليب حاجة الزائرينخلق مراكز جت -ه
 .  انشاء مدينة ابستخدام مزدوج حلجاج بيت هللا احلرام وزائرين العتبات املقدسة -و

 -:  املشاريع املقرتحة يف قطاع السياحة )االاثرية والرتفيهية(
  اآلتيةانشاء اسرتاحات للسائحني قرب املناطق االاثرية  

 . حصن االخيضر -أ
 

16- http: //www. aljazeera. net/news/ebusiness 
 . 180: 2013،  حسن -17
 . 39-37: 2017، االستثمارية دليل املستثمر واخلارطة -18
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 . كهوف الطار -ب
 . كنيسة االقيصر -ج
 . ااثر خان النخيلة )خان الربع( -د
 . قطارة االمام علي -ه
 .  حبرية الرزازة -و
 . عني التمر -ز

 ( الفرص االستثمارية املتاحة يف القطاع السياحي والرتفيهي5جدول ) 
 املساحة موقع املشروع اسم املشروع ت
اماكن اسرتاحة وكازينوهات  1

 دومن  8 اهلندية كورنيش – قضاء اهلندية –كربالء  كورنيش اهلندية 
 2م4530 شارع محزة الزغري–العباسية –كربالء  جنوم ومول 5فندق  2

مركز املدينة مقابل مستشفى احلسني -كربالء مول جتاري 3
 دومن  5. 4 العام جماور القائمقامية

مول جتاري متكامل متعدد  4
 دومن 64 قرب املستودع– شارع الصايف  -احلر–كربالء   الطوابق 

 دومن  46 قرب حي الرسالة  - مركز املدينة  –كربالء  مدينة العاب مائية  5
 -حي العباس طريق بغداد جممع سياحي 6

 دومن  4 9/ ق 03

 9/ ق03-حي العباس طريق بغداد  جممع سياحي 7
 دومن  4 

 احلزام االخضر /ق جممع سياحي 8
 دومن  50 61/ م  0/85081

 جممع سياحي 9
م  106الطريق الرابط / ق / 4جممع سياحي

81 
 

 دومن  20

 . 142 - 141:  2017، اهليئة الوطنية لالستثمار ، اخلارطة االستثمارية للعراق -: املصدر
 املشاريع التجارية االستثمارية املقرتحة يف قطاع اْلدمات )التجاري(

 . انشاء جممعات جتارية كبرية )موالت( -أ
 . أتسيس شركة لنقل البضائع -ب
 . انشاء مدينة للمعارض -ج

 ( الفرص االستثمارية املتاحة يف القطاع التجاري 6جدول ) 
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رقم  
 الفرصة 

 موقع املشروع نوع املشروع اسم املشروع

جماور ملرقد االمام  –انحية احلسينية  -كربالء  جتاري سوق عصري  16
 عون 

مركز املدينة قرب مستشفى احلسني –كربالء  جتاري مول جتاري 30
 العام

مول جتاري متكامل   35
 متعدد الطوابق

قرب  –شارع الصايف  –انحية احلر  –كربالء  جتاري
 املستودع

 . 39ص، والفين االقتصادي القسم، كربالء  استثمار هيئة -: املصدر
ومن خالل البياانت واالحصائيات اعاله يتضح ان حمافظة كربالء املقدسة متتلك الكثري من مقومات 

 املنافع زايدة  اجلذب السياحي والفرص االستثمارية اليت اذا ما استغلت ابلشكل االمثل ستؤدي اىل
 . وبذلك نقبل فرضية البحث،  الوطين  و  احمللي  االقتصاد   بناء  يف  مسامهتها   عن  فضال  احملافظة  يف  االقتصادية

 المبحث الرابع االالتنتاجات و التوصيات

 - : اوال االستنتاجات
 -: يلي أهم االستنتاجات اليت توصل اليها الباحثفيما  

طبيعية( ، آاثرية ، متتاز حمافظة كربالء املقدسة ابمتالكها العديد من مقومات اجلذب السياحي )دينية .1
 . مما يعطيها فرصة متميزة لالستثمار األجنيب

 القطاع يف لالستثمار للتوجه املستثمرين رغبة حتديد يف مهم دور له السياسي و األمين االستقرار .2
 .  احملافظة يف السياحي

 القطاع  يف االجنيب االستثمار تشجيع اىل السياحي سيؤدي للقطاع املكملة االستثمارات يف التوسع .3
 .  املقدسة كربالء  حمافظة يف السياحي

  من عامالً  يعدالعراقية  الدولة  مؤسسات أغلب يف الفساد املايل واالداري وانتشار الشفافية انعدام .4
 . االستثمار احلد من عوامل

ان االجراءات احلكومية واالدارية تسهل من عملية االستثمار مبختلف انواعه من خالل تسهيل   .5
 . القروض املمنوحة وختصيص االراضي واالعفاءات الكمركية ألقامه املشاريع السياحية

اليت من شأهنا النهوض ابلواقع السياحي من  عدم وجود اسرتاتيجيات اخلاصة ابلقطاع السياحي و  .6
 .  خالل االستثمارات االجنبية

قلة االهتمام وعدم تطوير خدمات البىن التحتية الالزمة للقطاع السياحي ومبواصفات عاملية تعد احدى  .7
 . عوامل اليت حتد من االستثمار بشكل عام واالجنيب بشكل خاص

  -: ثانيا التوصيات
 -: االستنتاجات اليت توصل اليها يوصي الباحث اباليتويف ضوء 



 
 

174 

 24:  العدد

 
  البيئة  وكذلك،  واالقتصادي  السياسي  واالستقرار  األمن  حتقيق  خالل  من  لالستثمار  املالئمة  البيئة  توفري .1

 . األجنيب املستثمر اليها يتطلع اليت والضماانت احلوافز املتضمنة القانونية
 على للحصول تعد عائقا و اليت الروتينية االجراءات وتقليل، املايل(و  )اإلداري الفساد ظاهرة حماربة .2

 . واحمللية األجنبية ابالستثمارات املتعلقة االستثمار إجازات
لالستثمار األجنيب دور مهم يف حتقيق فرص االستثمار السياحي وخلق امناط سياحية جديدة يف  .3

 .  احملافظة
ستثمار االجنيب يف القطاع السياحي و تعميمها على حمافظة  االستفادة من الدول اجملاورة يف جمال اال .4

 .  كربالء املقدسة
التشجيع على أقامة املشاريع املشرتكة يف القطاع السياحي بني القطاع العام واخلاص )الشركات  .5

 . األجنبية(
 أهنا جتذبمراجعة القوانني اخلاصة ابالستثمار االجنيب يف القطاع السياحي واصدار القوانني اليت من ش  .6

 . (األجنبية) االستثمارات
 اجتذاب مصادر من اً مهم اً مصدر  االهتمام ابملناطق األثرية و ابقي مناطق اجلذب السياحي كوهنا .7

 . واالستثمارات السياحية  األجانب السياح
 المصادر

 اوال الكتب 
االقتصاد االسالمي واالقتصاد االستثمار االجنيب املباشر وحقوق البيئة يف  ،  سليمان عمر حممد،  اهلادي .1

 . 2010، عمان / االردن ، االكادمييون للنشر والتوزيع، 1ط، الوضعي
عمان  ،  دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  1ط،  االستثمار والتسويق السياحي،  رعد جميد،  العاين .2

 . 2008، االردن  /
دار ،  1ط،  تشريعات واتفاقيات االستثمار االستثمار يف االقتصاد السياسي واالسالمي و ،  حممد،  غامن  .3

 . 2011، االسكندرية، الفكر اجلامعي
فيصل  ، وذيب، بدر عايد، القعيد، عادل سعيد، الراوي، بركات كامل، النمر، مرزوق عايد، القعيد .4

 . 2011، عمان / االردن ، االثراء للنشر والتوزيع، 1ط، مبادئ السياحة، احلاج
، عمان ،  والتوزيع  للنشر  الوراق  مؤسسة،  والسياحة  السفر  مبادئ ،  امساعيل،  الدابغ،  طه  مثىن،  احلوري .5

2001 . 
 . 2008، عمان / االردن ، دار زهران للنشر والتوزيع، صناعة السياحة، ماهر عبد العزيز، توفيق  .6

 ثانيا الرسائل واالطاريح
 الرتكيز  مع  خمتارة   القطاع السياحي)جتارب  تنمية  يف  املباشر   األجنيب  االستثمار  دور،  تغريد سعيد،  حسن .1

، كلية االدارة واالقتصاد / جامعة املستنصرية،  اطروحة دكتوراه غري منشورة، العراقي( الواقع على
2013 . 
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رسالة ماجستري ، املصريف القطاع  على املباشر  األجنيب االستثمار أثر، زينب سعدون حممد، الربيعي .2
 . 2013، االدارة واالقتصاد / جامعة كربالءكلية ،  غري منشورة

 ثالثا البحوث والدوريات 
سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية  ، االستثمار االجنيب املباشر تعاريف وقضااي، عيسى حممد، الغزايل .1

 . 2004، السنة الثالثة، الكويت، يف االقطار العربية
يف التنمية االقتصادية يف الدول النامية مع اشارة   دور االستثمار االجنيب املباشر ، عدانن منايت، صاحل  .2

،  العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، خاصة للتجربة الصينية
2013 . 

دور االستثمار العريب واالجنيب يف دعم االقتصاد العراقي )دراسة تطبيقية يف ، حاكم حمسن، حممد .3
 . 2013، املؤمتر العلمي الثالث، --جامعة اهل البيت، كربالء(حمافظة  

دراسة مقومات اجلذب السياحي الديين االسالمي يف ، عالء كرمي، مطلك، زهري عباس، القريشي .4
جملة كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  ، مدينيت النجف االشرف وكربالء املقدسة )دراسة مقارنة(

 . 2008، 71العدد ، املستنصرية 
 . 2011،  رابطة الفنادق واملطاعم السياحية يف كربالء املقدسة، دليل كربالء السياحي .5
 . 2017 لسنة، لالستثمار  الوطنية  اهليئة، للعراق االستثمارية  اخلارطة .6
 . 2014، هيئة استثمار كربالء، دليل املستثمر واخلارطة االستثمارية حملافظة كربالء .7
 . 2015، مسح الفنادق وجممعات االيواء السياحي، التخطيط  وزارة/  لإلحصاء املركزي اجلهاز .8

 رابعا االنتنت 
1. https: //ar-ar. facebook. com/pg/NawaratAlamlak/about.  

2. https: //ar-ar. facebook. com/n. Karbala/about.  

3. https: //ar. wikipedia. org/wiki/.  

4. http: //www. aljazeera. net/news/ebusiness  
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