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المستخلص
(المستخلص)
تهدف هذه الدراسة الى معرفة واقع حال النشاطات االقتصادية الفاعمة
والمؤثرة وهي (القطاع الصناعي ،والقطاع الزراعي  ،والخدمات السياحية

) في قضاء الكاظمية لموصول الى التنمية االقتصادية المحمية في منطقة

الدراسةةةة مةةةال خةةةفل معرفةةةة اعةةةداد العةةةامميال فةةةي النشةةةاطات االقتصةةةادية
المةةذكورة واعةةداد المنش ة ت فةةي هةةذه االنشةةطة  ،والدراسةةة تشةةمل فصةةميال
االول هو االساس النظري لتنمية االقتصاديات المحمية والفصل الثاني هو
الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة (قضةاء الكاظميةة) واخةذ اهة النشةاطات

االقتصةةةةادية فةةةةي القضةةةةاء وهي(قطاعةةةةات الصةةةةناعة والزراعةةةةة وخةةةةدمات

السةةةياحة) ،اال واقةةةع حةةةال هةةةذه القطاعةةةات يؤشةةةر مةةةد الحا ةةةة الفعميةةةة
لديمومة االستثمارات وخاصة لفغراض السياحة الدينيةة نظة ارل لمتوسةع فةي

االعةةداد الكريةةرة التةةي تةةرد الةةى القضةةاء اضةةافة الةةى التوسةةع االقتصةةادي

لقضاء الكاظمية عمومال وصوالل الى تنمية اقتصادية محمية.
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Abstract
Abstract
This study aims at knowing the current effective
and influential economical activities (i.e the industrial
and the rilion tourism sections) in al-khthmia sector.
In order to0get acknowledge of the reginal
economical development of the above-mentioned
sector having an idea about the number of workes
and facilities engaged in this economical activities.
I would like to mention that this research incudes two
chapters. The first is about the theoretical base for
the development of the regional economics. The
second chapter is the fil study for al-kathmia sector in
which we will focus on the most important economical
activities (which are the industrial and religion torism
sections).In addition we will study each section alone
to know for sure which one will need afutre
investment to approach the aim of aim of the study
and then to draw a frame in which we will put our
conclusion and recommendations in it.
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