
legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 
 اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ
 رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ

(PPP)  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس

تسلسلنوعمادة

اولى/ أولوٌة 400001.357072.5اعداد الدراسات المرورٌة ودراسات النقل الشامل للمدن11328

اولى/ أولوٌة 35000809067.7اعداد دراسات وتصامٌم لمشارٌع التقاطعات المجسرة وابنٌة متعددة الطوابق21329

متوقف620002.1851.8ذي قار/ انشاء تقاطع االسكان المجسر311112

ثانٌة/ اولوٌة2500014.851149محافظة صالح الدٌن/ انشاء تقاطع الدلة المجسر411114

اولى/ اولوٌة7500016.13855.34محافظة المثنى/ انشاء تقاطع القدس المجسر511111

ٌؤجل/ ثانٌة29578.15870.4469.563ساحة الزٌوت/ انشاء تقاطعات مجسرة فً الرمادي61116

اولى/ اولوٌة973723.8820.8454(الكرامة والبتٌرة) 2/ انشاء تقاطعات مجسرة فً مٌسان عدد711113

متوقف1600013.162154.4محافظة النجف/ تبلٌط الشوارع وتطوٌر االحٌاء السكٌنة فً مدٌنة النجف 8926

اولى/ اولوٌة2070054.156575.5محافظة بغداد/ تطوٌر وتبلٌط الشوارع فً ناحٌة الزهور 9928

ثانٌة/ اولوٌة126181.221076.5محافظة صالح الدٌن/ تبلٌط وتطوٌر الشوارع واالرصفة فً قضاء الطوز109210

اولى/ اولوٌة135000.124.7466.6تطوٌر الشوارع واالرصفة الجانبٌة والجزرات الوسطٌة فً مدٌنة بلد119212

اولى/ اولوٌة1470014.535968محافظة كربالء/ تطوٌر الشوارع واالزقة فً قضاء الهندٌة12927

اولى/ اولوٌة1500026.297279.5قضاء علً الغربً فً محافظة مٌسان (الزهراء والبتول )تبلٌط الشوارع وتطوٌر االحٌاء السكنٌة 13925

متوقف561605.623.1776.3محافظة الدٌوانٌة/ انشاء تقاطع الجمهورٌة المجسر141111

 اولوٌة ثانٌة370000.440.1471(المرحلة الثانٌة )استبدال الجسور العائمة  لستة مواقع 15185

اولوٌة ثانٌة390000.450.42667(المرحلة الثالثة  )استبدال الجسور العائمة بجسور ثابتة  16186

اولوٌة اولى1500000.060.0659استمالكات مشارٌع الطرق والجسور فً المحافظات171311

اولوٌة اولى300000.760.93165.85اعادة اعمار جسر الفٌحاء فً البصرة181122

اولوٌة اولى445000.740.82866.4اعمار الجسور وتاهٌل الطرق المتضررة191123

اولوٌة ثانٌة1100000.050.12164.35 كم76بطول  (بدرة - كاللة )بضمنه جسر  (مهران - بدرة - كوت )انشاء الممر الثانً لطرٌق 201719

اولوٌة اولى185200.340.5860.2 كم18.2المملحة طرٌق عبد هللا ابو نجم بطول -انشاء الممر الثانً لطرٌق السماوة 211714

اولوٌة ثانٌة309260.280.45964.9 كم38هاشمٌة  بطول / المدحتٌة - انشاء الممر الثانً لطرٌق الشوملً 221717

اولوٌة اولى5490000.490.765.05(االٌمن  )ناصرٌة             - دٌوانٌة  /   (1)انشاء الممر الثانً لطرٌق المرور السرٌع رقم 23112

اولوٌة اولى300000.410.9862.85كم (40)السماوة  بطول - انشاء الممر الثانً لطرٌق الناصرٌة 24177

اولوٌة اولى400000.860.45964المنذرٌة- خانقٌن - انشاء الممر الثانً لطرٌق بعقوبة 25172

اولوٌة اولى1130000.560.9967.2انشاء الممر الثانً لطرٌق بغداد كركوك بجزئٌه سلٌمان بٌك العظٌم و سلٌمان بٌك  داقوق26178

اولوٌة اولى520000.280.36253.4 كم52آل بدٌر بطول - عفك - انشاء الممر الثانً لطرٌق دٌوانٌة 271713

اولوٌة اولى330180.870.9764.5كم (48)ناصرٌة بطول - انشاء الممر الثانً لطرٌق سماوة 28176

اولوٌة ثانٌة600000.460.6469.9كم (90)المعمل بطول    -االخٌضر - الرزازة - انشاء الممر الثانً لطرٌق كربالء 29175

اولوٌة ثانٌة440000.180.18659 كم62الحمزة - انشاء الممر الثانً لطرٌق مفرق غماس 301718

اولوٌة اولى768680.790.8964.5انشاء جسر الدفاس ومقترباتة شمال مدٌنة العمارة31189

اولوٌة ثانٌة150000.30.4864.9انشاء جسر الشهٌد عز الدٌن  سلٌم321811

اولوٌة ثانٌة150000.890.9965.5انشاء جسر العامرٌة فً الفلوجة33184

اولوٌة ثالثة430000.60.7664.8انشاء جسر الفلوجة الثالث34182

اولوٌة ثانٌة1550000.420.5869.8كم( 30)بطول  (جسر الكارضٌة والطرٌق الحولً  )انشاء جسر الكوت الثانً ومقترباتة 351810

اولوٌة ثالثة550000.030.0969.3 كم26 م وطول المقتربات 500انشاء جسر الموصل السادس ومقترباته طول الجسر 361813

اولوٌة اولى740000.80.86859.34انشاء جسر الهندٌة الثانً ومقترباتة37187

اولوٌة ثالثة340000.070.13559.23ومقترباته (جسر شمال تكرٌت  )انشاء جسر تكرٌت الكونكرٌتً 381816

اولوٌة ثانٌة158700.260.3364.53انشاء جسر حدٌثة ومقترباته39181

اولوٌة ثانٌة600000.090.17759.4انشاء جسر شمال الناصرٌة ومقترباته401815

اولوٌة ثانٌة805000.0619.6566.68كم (124)البصٌة بطول - عٌن صٌد - انشاء طرٌق الرحاب 411615

اولوٌة اولى2281910.590.92570.6(االٌسر  )ناصرٌة - دٌوانٌة  (1)انشاء طرٌق المرور السرٌع رقم 42111

اولوٌة ثانٌة360000.340.2369الطوز  البدٌل- انشاء طرٌق تكرٌت 43167

اولوٌة ثانٌة540000.040.05654الحضر- انشاء طرٌق راوة 44141

اولوٌة ثانٌة240000.470.574.15 كم33كركوك بطول - مفرك طرٌق بغداد - عمر مندان / انشاء طرٌق قرة تبة 45169

اولوٌة اولى700000.460.4764.05كم (67)كم الى  (42)ربٌعة بممرٌن والممر الثانً من - انشاء طرٌق كسك 46171

47221
محطة فً  (75)انشاء محطات وزن الشاحنات التجارٌة على شبكة الطرق والجسور بواقع 

المحافظات عدا اقلٌم كردستان
اولوٌة اولى1069300.740.764

اولوٌة اولى1890000.160.1369(5وط4ط)/(المرحلة االولى)(1)تأهٌل طرٌق المرور السرٌع رقم 4811210

اولوٌة اولى1510000.620.6266تأهٌل وصٌانة الطرق والجسور491129

اولوٌة اولى613890.730.9670.15كربالء المقدسة- تطوٌر وتوسٌع طرٌق بغداد 501125

اولوٌة اولى182500.260.35569.47كم (21.75)بطول  (جسر السكة - بغداد  )تكملة طرٌق خدمة الزائرٌن 511616

521617
كم   (294)بطول  (عوجة الباطن - جمٌمة  )بٌن  (القاطع الجنوبً  )تنفٌذ الطرق الحدودٌة 

المرحلة االولى
اولوٌة اولى2500000056

اولوٌة اولى160000.320.3264.9دراسات وتصامٌم واعداد  دراسة الجدوى واالثر البٌئً لمشارٌع الطرق والجسور فً المحافظات531321

541324
-دراسات وتصامٌم واعداد دراسة الجدوى واالثر البٌئً لمشارٌع الطرق والجسور فً المحافظات 

 المرحلة الثانٌة
اولوٌة اولى150000.250.2566.8

اولوٌة ثانٌة1180000.0550.113272.34 كم14أنشاء طرٌق دورة ٌوسفٌة للمرور السرٌع بطول 55121

اولوٌة اولى609760.670.9160.2محافظة بابل/ كم13بطول  (كٌش_ الحلة  )بمدٌنة الحلة     (1)ربط طرٌق المرور السرٌع رقم 56113

اولوٌة ثانٌة300000.30860.6646 كم45تل اللحم بطول - أنشاء طرٌق مقالع أبو غار 57165

581720
 (كحالء- مشرح - طٌب - تقاطع عمارة / أنشاء الممر الثانً لطرٌق منفذ الشٌب الحدودي 

 كم44.135الحدود االٌرانٌة بطول 
اولوٌة ثانٌة571000.08470.353.9

اولوٌة ثانٌة300000.140.260.9 كم43بغداد القدٌم بطول - بنً سعد - انشاء الممر الثانً لطرٌق بعقوبة 591711

601712
 كم مع 12انشاء الممر الثانً لطرٌق مدخل الصوٌرة مع انشاء جسر ثانً على نهر دجلة بطول 

(جسر ضمن الطرٌق  )تقاطع بمستوٌٌن 
اولوٌة اولى300000.480.770.1

مستمر1552220.19149تطوٌر شبكة االتصاالت فً المدن الرئٌسٌة: متطلبات المشروع الممول من القرض الٌابانً 611375

مستمرACCESS NET WORK2160000.990.5762تنفٌذ مشارٌع الشبكة الضوئٌة فً بغداد والمحافظات 62744

مستمر14882.70.030.439تطوٌر نظام فحص العجالت للمنطقة المحٌطة بالحرم الشرٌف637620

مستمر280980.030.60.23تطوٌر قناة كربالء الفظائٌة64822

مستمر2300000.2570استٌراد ونصب معدات كهرومٌكانٌكٌة لساٌلو خان ضاري65611

مستمر200000.270.5871مقاولة تأهٌل ساٌلو النجف االفقً/ اعادة تأهٌل الساٌلوات ذات الطاقات الخزنٌة العالٌة 661122

671111
مقاولة تأهٌل تأهٌل االعمال الكهرومٌكانٌكٌة فً ساٌلو / الطاقات الخزنٌة االضافٌة للحبوب 

D&Eالوائلٌة والسٌطرة للمجموعتٌن 
مستمر262500.220.2775

مستمر120000.460.667انشاء ساٌلو معدنً فً محافظة ذي قار681112

مستمر120000.480.5767انشاء ساٌلو معدنً فً محافظة كربالء691113

اولى/ اولوٌة144199.1757540 نوع هامفً لوزارة الداخلٌة350/شراء عجالت مدرعة عدد 70371

مستمر94%89%11834389شراء أجهزة الالسلكٌة ذات المواصفات العسكرٌة نوع هارس711211

اولى/ اولولٌة65____763800(التصمٌم والتنفٌذ )تأهٌل وتطوٌر وتأثٌث قاعدة الصوٌرة الجوٌة بأسلوب 6216وزارة الدفاع72

أولى/ أولوٌة67____104590.232االفراز الجدٌد/ تبلٌط واكساء الشوارع والمحالت الرئٌسٌة فً مدٌنة بغداد9234أمانة بغداد73

74
الشركة / وزارة النقل 

العامة للموانئ العراقٌة
المشروع مستمر951000525668.5تنفٌذ كاسر االمواج الغربً لمٌناء الفاو الكبٌر531

استالم نهائً وتسدٌد مستحقات2000000.52162.56شراء باصات75311

متوقف312000.884173.58بناء مراب متعدد الطوابق لنقل الوفود76353

77
الشركة /  وزارة النقل 

العامة للسكك الحدٌدٌة
متوقف بسبب االزمة المالٌة570000.4760.9445.62كربالء المقدسة-  خط سكة حدٌد مسٌب 417

متوقف بسبب االزمة المالٌة300000.7860.9266.718تحسٌن الطاقة الكهربائٌة المجهزة للموانئ78534

متوقف بسبب االزمة المالٌة364800.7140.9766.902مشروع تأهٌل مٌناء أبو فلوس79542

متوقف بسبب االزمة المالٌة210000.821167.463تأهٌل أرصفة الموانئ80543

متوقف بسبب االزمة المالٌة4771200.9970.9962.911أدارة واسناد عقد الخدمات االسنتشارٌة و رصٌف الخدمات و كاسر االمواج لمٌناء الفاو الكبٌر81546

متوقف بسبب االزمة المالٌة590000.8080.956.624اعادة تأهٌل مطار البصرة الدول82623ً

متوقف بسبب االزمة المالٌة1700000.9960.9567.588شراء وحدات بحرٌة83555

متوقف بسبب االزمة المالٌة23016.40.3850.9265.515تأهٌل مطار بغداد الدول84628ً

متوقف بسبب االزمة المالٌة425000.1610.0753.043(1)اعمار وتأهٌل وكر الطائرات رقم 856214

متوقف بسبب االزمة المالٌة600000.5910.461.973اعمار قاطرات خطوط رئٌسٌة ومناقلة861223

متوقف بسبب االزمة المالٌة1500000.7120.8360.368شراء مكائن سكة اختصاصٌة871224

متوقف بسبب االزمة المالٌة150000.1660.207544.158استمالك االراضً وازالة االلغام881312

متوقف بسبب االزمة المالٌة500000.2640.4256.152انشاء مركز التدرٌب والتطوٌر الجوي8913121

ال يوجد155000063.0057.0059شراء مكائن ومعدات1211مركز الوزارة90

ال يوجد17200080.0076.0069تنفٌذ اعمال برنامج انعاش االهوار العراقٌة91231

ال يوجد9000027.00100.0067االٌرانٌة-انشاء سدة مراقبة على طول الحدود العراقٌة92233

93
الهٌئة العامة لصٌانة 

مشارٌع الري
ال يوجد1229044.0018.0052المرحلة الثانٌة/تبطٌن جداول الري ضمن حوضً دجلة والفرات2130

ال يوجد44087.08541.0057,564نشر جمعٌات مستخدمً المٌاه فً محافظات متعددة942220

ال يوجد3600017.0066.0063دراسة ومعالجة التاكل فً شط العرب951329

96
الهٌئة العامة للمٌاه 

الجوفٌة
ال يوجد32713854.0066.0062مشروع حفر ابار النفع العام3161

ال يوجد4610068.0068.0060سدة العمارة97132

ال يوجد11575057,7582.0070انشاء ناظم ابو صخٌر98131

ال يوجد10000032.0099,555انشاء سدة خاصة جاي فً محافظة كركوك99116

ال يوجد50000000,19,675اعمال المعالجة الدائمٌة السس سد الموصل بضمنها اعمال التحشٌة100113

ال يوجد7300083.0085.0081استصالح االراضً المتبقٌة من مشروع نهر سعد1012111

ال يوجد8600085.0098.0080دعم القطاع الزراعً/اكمال المرحلة االولى من مبزل شرق الغراف102222

ال يوجد15000093.0095.0079دعم القطاع الزراعً/اكمال مبزل الفرات الشرق103224ً

ال يوجد11736565,362.0056شنافٌة-كفل1042121

ال يوجد26400.32262.0088.0059غرب الغراف1052118

ال يوجد4600592,899.0075دعم القطاع الزراعً/اكمال تنفٌذ مبازل غرب الغراف106223

ال يوجد39812490.0097.0079دعم القطاع الزراعً/تنفٌذ القناة االروائٌة الناقلة للمٌاه ضمن مشروع ري شط العرب107226

ال يوجد2279084,4894.0057دعم القطاع الزراعً/ الف دونم21,5اكمال القنوات المعلقة والمنشات الحقلٌة لمساحة 1082126

اليوجد2542493.2799.7074دعم القطاع الزراعً/مشروع ابو غرٌب الرائد للري المغلق109227

اليوجد3689427.0082.0063مشروع ري الرمٌثة1102124

اليوجد470209.0080.0060مشروع حرٌة111212

اليوجد6001219.0035.0067مشروع بنً حسن1122112

اليوجد4046363.0063.0061(5)مشروع الرمادي 1132129

اليوجد564124.0091.0060شرق الغراف1142120

ال يوجد6932563.0080.0070الحسٌنٌة115213

اليوجد2313834.0073.0060مشروع ري المثنى1162127

اليوجد18766.5747467حفرٌات واكمال سداد العمود الرئٌس للمصب العام135دائرة المصب العام117

118
دائرة تنفٌذ اعمال كري 

االنهر
اليوجد100000101154توسٌع شط الحلة وشطً الدٌوانٌة والدغارة712

اليوجد32160.5808066اكمال تنفٌذ االعمال بموجب التصامٌم لسداد بحٌرة الدلمج واالعمال الملحقة بها134دائرة المصب العام119

اليوجد4313792569تغذٌة ماء السماوة الكبٌر120228

اليوجد2878494.889670اعادة احٌاء مزرعة السوٌب121215

اليوجد3256987159دٌوانٌة-حلة 1222211

اليوجد50000898960كفل- حلة 1231117

اليوجد5836991056شافعٌة- مشروع استصالح اراضً دٌوانٌة 1242116

اليوجد65968518760بتٌرة- كوت 125217

تنفٌذ مباشر/ ال ٌوجد 2110041.75070.5البرنامج الوطنً لتنمٌة زراعة الحنطة فً العراق126643

تنفٌذ مباشر/ ال ٌوجد 35900055.24065انشاء القرى العصرٌة فً المحافظات127662

1281111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون ااعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون دٌنار33000 م مع التنفٌذ بكلفة تعاقدٌة 165وتصامٌم لمجسر فً تقاطع الشعٌبه بطول 

متوقف128353975468.76

1291111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون اعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون دٌنار16500 م مع التنفٌذ بكلفة تعاقدٌة 180وتصامٌم لمجسر فً تقاطع القبله بطول 

متوقف128353976369.8

1301111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون اعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون دٌنار13200 م مع التنفٌذ بكلفة تعاقدٌة 160وتصامٌم لمجسر فً تقاطع الصمود بطول 

متوقف128353978471.48

محافظة البصرة

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

وزارة التخطٌط

دائرة تخطٌط القطاعات

قطاع النقل واالتصاالت

[استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌة ] : (1) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاع
التبوٌب

نسبة انجاز الكلفة الكلٌةاسم المشروع

مالً

نسبة انجاز 

مادي
2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر ت

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

الشركة / وزارة النقل 

العامة لنقل المسافرٌن

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال 

مدٌرٌة البلدٌات/ العامة

وزارة االعمار واالسكان 

دائرة الطرق والجسور/

وزارة االتصاالت

دٌوان الوقف الشٌعً

وزارة التجارة

الهٌئة العامة للسدود 

والخزانات

الهٌئة العامة لمشارٌع 

الري واالستصالح

/ وزارة الزراعة 

مركزالوزارة

وزارة الداخلٌة

الشركة /  وزارة النقل 

العامة لموانئ العراق

وزارة النقل

مركز انعاش االهوار 

واالراضً الرطبة

الهٌئة العامة لتشغٌل 

مشارٌع الري والبزل

الزراعً

الزراعً

الهٌئة العامة لمشارٌع 

الري واالستصالح

الهٌئة العامة لمشارٌع 

الري واالستصالح



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 
 اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ
 رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ

(PPP)  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس

تسلسلنوعمادة

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

وزارة التخطٌط

دائرة تخطٌط القطاعات

قطاع النقل واالتصاالت

[استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌة ] : (1) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاع
التبوٌب

نسبة انجاز الكلفة الكلٌةاسم المشروع

مالً

نسبة انجاز 

مادي
2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر ت

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال 

مدٌرٌة البلدٌات/ العامة

1311111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون اعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون دٌنار33000 م مع التنفٌذ بكلفة تعاقدٌة 165وتصامٌم لمجسر فً تقاطع التربٌة بطول 

متوقف128353977971.06

1321111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون ااعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 12100 م مع التنفٌذ كلفة تعاقدٌة 144بطول   (فلسطٌن )وتصامٌم لمجسر فً تقاطع السعدي

ملٌون دٌنار

متوقف128353978371.4

1331111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون ااعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون 13200 م مع التنفٌذ كلفة تعاقدٌة 288وتصامٌم لمجسر فً تقاطع ابو شعٌر  بطول 

دٌنار

متوقف128353987771

1341111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون اااعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون دٌنار13200 م مع التنفٌذ كلفة تعاقدٌة 150وتصامٌم لمجسر فً تقاطع المطٌحه بطول 

متوقف128353998868.04

1351817
مشروع  لمكون تنفٌذ جسر المحاكم نهر العشار  / 3تنفٌذ جسور فً مركز محافظة البصرة عدد 

 ملٌون دٌنار18522بكلفة تعاقدٌة 
متوقف19227978573.3

متوقف13535.36022928158.84من جسر الكرمة الى تقاطع الكزٌزة(تشجٌر )تنفٌذ اعمال زراعٌة  1369232

137925

لمكون اتؤهٌل الطرٌق الواصل من تقاطع 4ااكساء وتؤهٌل وتبلٌط شوارع فً مركز المحافظة عدد 

 ملٌون 22374الكزٌزة الى المخازن وحسب التصمٌم االساس مع اعمال مجاري بكلفة تعاقدٌة 

دٌنار

متوقف65902806566.1

1382929

لمكون امشروع أكساء 24اكساء شوارع فً مركز محافظة البصرة مع اعمال المجاري عدد

مع تبلٌط األرصفة واألزقة بالمقرنص مع تنفٌذ شبكات (2)شوارع حً الهادي والبٌضان و األبله 

والبٌضان  بكلفة تعاقدٌة  (2)الهادي واالبله  ( مٌل5)ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة فً 

 ملٌون دٌنار30205

متوقف168019775964.88

1392929
لتبلٌط واكساء شوارع منطقة 24اكساء شوارع فً مركز محافظة البصرة مع اعمال المجاري عدد

 ملٌون دٌنار12122المعقل بكلفة تعاقدٌة /الكندي وحطٌن وسٌد صدام مع اعمال مجاري
متوقف168019855467.12

1402929

 لمكون  مشروع تاهٌل 24اكساء شوارع فً مركز محافظة البصرة مع اعمال المجاري عدد 

 ملٌون 14850بكلفة تعاقدٌة  (سابقا)حً االصدقاء / شوارع حً العباس مع اعمال مجاري 

دٌنار

متوقف168019958869.94

1414111
تنفٌذ المرحلة الثانٌة لمشروع انشاء محطة ضخ مع مد انابٌب ناقلة باقطار مختلفة الٌصال الماء 

الى ناحٌة عز الدٌن سلٌم من قضاء القرنة
متوقف22560.97093503567.8

متوقف39550501656مرحلة اولى-  كم 25فاو بطول _تصمٌم وتنفٌذ الممر الثانً بصرة 1429161

متوقف215501999454.78م-الٌات لبلدٌة المركز 14312387

متوقف129803054.25انشاء بناٌة بلدٌة البصرة مع التصامٌم14411189

متوقف20000403358.48انشاء بناٌة مجلس المحافظة1451198

14611221

تاهٌل طرٌق بصرة عمارة لممر الذهاب واالٌاب مع تثبٌت العالمات التحذٌرٌة للجسور والعبارات 

عمارة لممر الذهاب -والمنعطفات وتنفٌذ وتؤهٌل اسٌجة الجسور والعبارات لطرٌق البصرة 

واالٌاب

متوقف20082484260.2

147915
 كم مع االعمال الزراعٌة 20تنفٌذ شارع المدٌنة الرٌاضٌة وحسب التصامٌم المعدة بطول 

والجسور
متوقف14204110858.44

148925
 لمكون ااكساء وتاهٌل شوارع البراضعٌة 4اكساء وتؤهٌل وتبلٌط شوارع فً مركز المحافظة عدد 

 ملٌون دٌنار18363مع اعمال المجاري بكلفة تعاقدٌة 
متوقف65902.0116913156.62

متوقف24860404163.5تصمٌم وتنفٌذ جسر النجٌبٌة الكونكرٌت1491855ً

1501822
ٌربط الضفة الغربٌة والشرقٌة لشط  (ذهاب واٌاب )اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ جسر معلق 

العرب
متوقف88872.52885966.67

15110222

خور , بتروكٌمٌاوٌات - شعٌبة , باب الزبٌر -شعٌبة , شعٌبة - نجٌبٌة  )مد خطوط كهرباء 

الفاو بكلفة – لمكون ابو  فلوس (باب الزبٌر - ابو فلوس , الفاو - ابوفلوس ,ابوفلوس- الزبٌر 

 ملٌون دٌنار28542تعاقدٌة 

متوقف88986.6858364.94

1525112

 لمكون مشروع اعداد 8اعداد دراسات وتصامٌم وتجهٌز وتنفٌذ فً المركز والنشوة والدٌر عدد 

الدراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتجهٌز وتنفٌذ شبكات  ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة 

والخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري الثقٌلة فً ناحٌة النشوة وفق المعاٌٌر 

 ملٌون دٌنار33900العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري   بكلفة تعاقدٌة 

متوقف101764.255624169.28

1535112

 لمكون مشروع اعداد 8اعداد دراسات وتصامٌم وتجهٌز وتنفٌذ فً المركز والنشوة والدٌر عدد 

الدراسات والتصامٌم وتجهٌز وتنفٌذ الخط الناقل الرئٌسً لمٌاه المجاري الثقٌلة مع المحطات 

  ( محطات 8)الرئٌسٌة الواقعة علٌه من جسر الكرمة لغاٌة حً الجهاد تقاطع شارع الزبٌر 

 ملٌون دٌنار56600بكلفة تعاقدٌة 

متوقف101764.255816572.66

1549819
, القبلة , حً االصدقاء , دور الضباط )ساحات الثٌل الصناعً فً مركز محافظة البصرة 6انشاء 

(منطقة السادة المشعشعٌة, حً طارق , ساحة ابولٌلى صبخة عرب 
متوقف15547.167978959.88

متوقف31900974763.52(ع)اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ مجسر وساحة خطوة االمام علً 1551101

متوقف2610206055.48عدد  (ابً الخصٌب, الزبٌر  )فً  (العلوم واالداب )انشاء كلٌات 156119

1574112
س مع خطوط ناقلة لناحٌة /3م1000دراسة وتصمٌم وتنفٌذ مشروع ماء متكامل كونكرٌتً طاقة 

ام قصر
متوقف20340867971

15810224
سٌت كل  (10)وبعدد  (كً فً) 33متطلبات مدٌرٌة نقل الطاقة الكهربائٌة لمكون تجهٌز خانات 

 ملٌون دٌنار14420سٌت بثالثة مقاطع بكلفة تعاقدٌة 
متوقف60766.2812954858.94

15910224
سٌت كل  (15وبعدد  (كً فً) 11متطلبات مدٌرٌة نقل الطاقة الكهربائٌة لمكون تتجهٌز خانات 

 ملٌون دٌنار15450سٌت بثالثة مقاطع بكلفة تعاقدٌة 
متوقف60766.2812988356.14

160552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون مشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة فً التصمٌم االساسً فً ناحٌة سفوان   بكلفة احالة  

94234

متوقف915200292465.74

161552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون مشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة فً التصمٌم  االساسً لقضاء ابً الخصٌب بكلفة احالة  

 ملٌون دٌنار143000

متوقف915200431666.72

162552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون ممشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة فً التصمٌم االساسً فً ناحٌة ام قصربكلفة احالة  

 ملٌون دٌنار104500

متوقف915200141065.92

163552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون مشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة فً التصمٌم االساسً فً قضاء شط العرب بكلفة احالة  

 ملٌون دٌنار94600

متوقف91520026566.4

164552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكونتنفٌذ البنى التحتٌة لمناطق متفرقة فً شعبة الخلٌج  بكلفة احالة   (الثغر, 

 ملٌون دٌنار94234

متوقف91520014963.76

165552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون ممشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة فً التصمٌم االساسً فً  ناحٌة الشرش  بكلفة احالة  

 ملٌون دٌنار49500

متوقف915200857673.88

166552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون مشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة فً التصمٌم االساسً فً قضاء المدٌنة  بكلفة احالة  

 ملٌون دٌنار126500

متوقف9152001066.08

167552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون ممشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة  فً التصمٌم االساسً فً ناحٌة الثغر  بكلفة احالة  

 ملٌون دٌنار22000

متوقف915200885973.02

168552

ابً , سفوان , خور الزبٌر  )فً 15درااسات وتصامٌم وتنفٌذ شبكات ومحطات مٌاه امطار عدد 

الدٌر , المدٌنة , الشرش , القرنة , عز الدٌن سلٌم , الهارثة , شط العرب , ام قصر , الخصٌب 

مركز المدٌنة لمكون ممشروع اعادة دراسة وتعدٌل التصامٌم المعدة وتنفٌذ شبكات  (الثغر, 

ومحطات مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع الخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري 

الثقٌلة وفق المعاٌٌر العالمٌة المعتمدة فً قطاع المجاري مع تبلٌط واكساء واعمال القالب 

الجانبً واالرصفة للشوارع الداخلة  فً التصمٌم االساسً فً ناحٌة الثغر  بكلفة احالة  

 ملٌون دٌنار22000

متوقف915200885673.02

169103304
- تنفٌذ خطوط ومداخل لمدٌرٌة نقل الطاقة الكهربائٌة فً المحافظة لمكون انشاء خطً فٌحاء  

 ملٌون دٌنار12524.4سراجً  بكلفة تعاقدٌة -االكوات  - 400شط العرب 
متوقف26308.8680060

1707158

هدم واعادة بناء وبناء صفوف اضافٌة فً مركز المحافظة  لمكون مشروع بناء وهدم واعادة 

بكلفة تعاقدٌة  (5الوجبة الثانٌة عدد ) 44بناء وبناء صفوف اضافٌة فً مركز المحافظة عدد 

12825

متوقف59384.46886503961.1

17112520

تجهٌز مواد ومحطات لغرض دعم شبكة نقل الطاقة الكهربائٌة فً البصرة لمكون تجهٌز وفحص 

 ملٌون 13874بكلفة تعاقدٌة  (5عدد )ف . ك132/33جهد /اي.فً. ام45محطات متنقلة سعة 

دٌنار

متوقف12985.90050

1721111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون ااعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون 13200 م مع التنفٌذ كلفة تعاقدٌة 288وتصامٌم لمجسر فً تقاطع ابو شعٌر  بطول 

دٌنار

متوقف128353987771

1731111

 فً 7اعداد الدراسات والتصامٌم مع التنفٌذ لمجسرات داخل مركز محافظة البصرة  عدد 

لمكون اااعداد دراسات (ابو شعٌر ,المطٌحة , الصمود , الشعٌبة , التربٌة , القبلة )التقاطعات

 ملٌون دٌنار13200 م مع التنفٌذ كلفة تعاقدٌة 150وتصامٌم لمجسر فً تقاطع المطٌحه بطول 

متوقف128353998868.04

174925
 لمكون اكساء وتؤهٌل شوارع حً 4اكساء وتؤهٌل وتبلٌط شوارع فً مركز المحافظة عدد 

18080المرحلة االولى وحً الشعلة  وحً المربع مع الخدمات  بكلفة تعاقدٌة / الحسٌن 
متوقف65902.01169572460.48

175925
 لمكون تؤهٌل الطرٌق الواصل من تقاطع 4اكساء وتؤهٌل وتبلٌط شوارع فً مركز المحافظة عدد 

22374الكزٌزة الى المخازن وحسب التصمٌم االساس مع اعمال مجاري  بكلفة تعاقدٌة 
متوقف65902.01169806566.6

1764111
تنفٌذ المرحلة الثانٌة لمشروع انشاء محطة ضخ مع مد انابٌب ناقلة باقطار مختلفة الٌصال الماء 

الى ناحٌة عز الدٌن سلٌم من قضاء القرنة
متوقف148423.1615503567.8

متوقف1469016056كم(14)تصمٌم وتنفٌذ الممر الثانً مدٌنة الجباٌش بطول 177914

1785123
واحٌاء  (عج)تصمٌم وتنفٌذ شبكة مجاري القوس وجزء من الجدٌدة الثالثة وحً االمام المهدي 

الشرطة والمكرمة و الجمعٌة وملحق حً الصحة فً النجف
منجز600779277

متوقف 279117310050انشاء خمسمائة دار سكنً واطئة الكلفة فً منطقة مظلوم فً بحر النجف179324

1801117
فً  (ساحة العسكرٌٌن  )مع شارع الحزام ذو مستوٌٌن  (كربالء- نجف  )انشاء تقاطع شارع 

النجف االشرف
منجز150009110050

1811313
المركز والحر  )استمالك اراضً فً اقظٌة ونواحً كربالء المقدسة  النشاء  مشارٌع المحافظة 

(والخٌرات والهندٌة والجدول الغربً عٌن التمر 
متوقف 2000037561

متوقف 1000009910067(المركز  )استماالكات العتبة الحسٌنٌة المقدسة 1821315

متوقف 158010159االول (ع)جزء من دوار االمام الحسٌن  )تاهٌل شارع المركز 1831126

محافظة البصرة

محافظة البصرة

محافظة البصرة

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

محافظة النجف

محافظة كربالء

البرنامج االستثماري 

للمحافظات



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 
 اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ
 رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ

(PPP)  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس

تسلسلنوعمادة

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

وزارة التخطٌط

دائرة تخطٌط القطاعات

قطاع النقل واالتصاالت

[استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌة ] : (1) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاع
التبوٌب

نسبة انجاز الكلفة الكلٌةاسم المشروع

مالً

نسبة انجاز 

مادي
2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر ت

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال 

مدٌرٌة البلدٌات/ العامة

1841222

لدائرة  )تجهٌز الٌات تخصصٌة ومعامل اسفلت وكونكرٌت  )تجهٌز متطلبات االدارة المحلٌة

تجهٌز الٌات ومعامل  مع تنصٌب المعامل الى -المكون ( / )وقضاء المركز ) (التنفٌذ المباشر 

(محافظة كربالء االدارة المحلٌة 

متوقف 24,88810010087

متوقف 13,723396160انشاء الطرق الخدمٌة لشارع مٌثم التمار1851693

186471
تجهٌز -المكون )/المرحلة الثانٌة /تجهٌز وتنفٌذ الخطوط الناقلة لمشروع ماء كربالء الموحد 

( bs3- bs4لمحطات - وتنفٌذ الخطوط الناقلة لمشروع ماء كربالء الموحد المرحلة الثانٌة 
متوقف 13,388112863

187471

تجهٌز -المكون )/المرحلة الثانٌة /تجهٌز وتنفٌذ الخطوط الناقلة لمشروع ماء كربالء الموحد 

تكملة جزء من محطة ماء - وتنفٌذ الخطوط الناقلة لمشروع ماء كربالء الموحد المرحلة الثانٌة 

-النضال الساهرون 

متوقف 133883510065

188471

تنفٌذ -المكون )/المرحلة الثانٌة /تجهٌز وتنفٌذ الخطوط الناقلة لمشروع ماء كربالء الموحد 

 ملم باتجاه 400قطر - الخطوط الناقلة الخاصة بمشروع ماء كربالء الموحد على طرٌق بغداد 

( ملم باتجاه بغداد الى الوند 500كربالء و 

متوقف 13388906565

متوقف 78597293362(مركز )والثانً (ع)تنفٌذ دوار االمام الحسٌن 189164

متوقف 219679710080(قضاء المركز  )تصمٌم وانشاء دور واطئة الكلفة 1901328

متوقف 300000552(قضاء المركز)(المرحلة االولى )انشاء طرٌق الرابط الجنوبً   191151

1921127
تبلٌط الطرٌق الرابط بٌن شارع مٌثم التمار - المكون )تبلٌط وتطوٌر شوارع فً مركز كربالء 

م (40كم وعرض 4,5النجف بطول /وطرٌق كربالء 
متوقف 804240.02054

متوقف 804240.02054(تطوٌر مدخل كربالء الهندٌة -المكون )تبلٌط وتطوٌر شوارع فً مركز كربالء 1931127

1941122
انشاء طرٌق الرابط الجنوبً المرحلة -المكون )3م/تبلٌط وتطوٌر شوارع فً مركز كربالء 

(الثانٌة 
متوقف 1483020.11560

متوقف 131293151انشاء الطرق الخدمٌة لشارع مٌثم التمار1951694

متوقف 3000.02050انشاء مجمع ابنٌة المحافظة1961139

1971128
انشاء مشروع -المكون )/ (قضاء المركز  )وانشاء وتاهٌل بناٌات لمدٌرٌه المواردالمائٌه 

(المنشاءات المدنٌه لمحطه الرزازه
متوقف 21761906571

متوقف 160009510086استمالك اراضً لفتح شوارع فً السماوة198112

متوقف 45000779674نشاء محطات ومجاري فً الرمٌثة والخضر مع االستمالك199122

2002172
تاهٌل شوارع وتقاطعات السماوة والرمٌثة والخضر والسوٌر والنجمً والهالل والمجد وبصٌة 

(ملٌون  دٌنار 25800والمكون هو تنفٌذ مجسر تقاطع الملعب بكلفة 
متوقف41200879479

متوقف450003.86071محافظة المثنى/انشاء مجمعات سكنٌة مخصصة للفقراء مع كافة الخدمات البنى التحتٌة2011785

مستمر600779269انشاء بناٌة  الجنسٌة فً كركوك2025123

مستمر15868669780 كم14تبدٌل الخطوط الناقلة لمشروع الدبس 2034534

مستمر29352439885تنفٌذ الطرٌق الحولً جزء االول2041714

مستمر23701489585تنفٌذ الطرٌق الحولً الجزءالثان2051714ً

مستمر20127309885تنفٌذ الطرٌق الحولً الجزءالثالث2061714

مستمر32590777778 سرٌر200بناء مستشفى عام فً الحوٌجة سعة 2072314

مستمر19836585871بناء منظومة حماٌة المدن و تجهٌز و نصب كامرات مراقبة20813117

20911226

والمكون      (الناصرٌة  )انشاء ارصفة واكساء واكمال تنفٌذ شوارع واعمال اخرى فً المركز 

 )هو انشاء شوارع مع شبكات مجاري مع محطة رفع فً حً الشهداء وبكلفة كلٌة تبلغ 

ملٌون دٌنار (20966

منجز10500010010083

21011226

والمكون     (الناصرٌة  )انشاء ارصفة واكساء واكمال تنفٌذ شوارع واعمال اخرى فً المركز 

ملٌون  (13574.69)هو انشاء شوارع مع شبكات مجاري فً حً المعلمٌن والكلفة الكلٌة تبلغ 

دٌنار

منجز1050007710080

21111226

والمكون هو  (الناصرٌة  )انشاء ارصفة واكساء واكمال تنفٌذ شوارع واعمال اخرى فً المركز 

وبكلفة تبلغ  (المرحلة االولى )انشاء شوارع مع شبكات مجاري مع محطتً رفع خلف السرٌع 

ملٌون دٌنار (13712.55)

منجز1050008710082

21211226
والمكون هو   (الناصرٌة  )انشاء ارصفة واكساء واكمال تنفٌذ شوارع واعمال اخرى فً المركز 

ملٌون دٌنار (14557)انشاء شوارع مع عمل شبكات مجاري فً مدٌنة الصدر وبكلفة تبلغ 
منجز1050009910082

21311226

والمكون    (الناصرٌة  )انشاء ارصفة واكساء واكمال تنفٌذ شوارع واعمال اخرى فً المركز 

 (13158.85)انشاء شوارع مع شبكات مجات مجاري للمناطق غٌر المخدومة وبكلفة كلٌة تبلغ 

ملٌون دٌنار

منجز1050009510082

متوقف19500416570انشاء شوارع وارصفة فً حً ارٌدو2141612

متوقف21800626371 كم25االصالح بطول - مفرق الجباٌش- انشاء الممر الثانً لطرٌق ناصرٌة 2151717

2161047

انشاء وتوسٌع محطات ثانوٌة وتجهٌز محطات متنقلة ومحوالت قدرة وتشٌٌد خطوط الضغط 

 ام فً اي وبكلفة 16 كً فً 11.5/33العالً والواطئ والمكون هو تجهٌز محطات متنقلة 

ملٌون دٌنار (14238)

منجز790008310080

2171825
والمكون هو انشاء جسر الحضارات فً  (الدواٌة , الناصرٌة    ) فً 2انشاء جسور سٌارات عدد

 ملٌون دٌنار36158.87مدٌنة الناصرٌة وبكلفة 
متوقف39650438576

21810238

, الغراف , االصالح , الناصرٌة , الرفاعً , الشطرة  )تشٌٌد خطوط الضغط العالً والواطئ 

( 2)والمكون هو انشاء خط شطرة رفاعً رقم  (النصر , سوق الشٌوخ , القلعة , اور , البطحاء 

ملٌون دٌنار(15266.3)كً فً وبكلفة كلٌة   (132)

متوقف315005062

متوقف145007051المركز- تشٌد بناٌة نموذجٌة مدٌرٌة تربٌة ذي قار الناصرٌة 2197194

22011227
والمكون هو انشاء شوارع وارصفة   (الناصرٌة  )انشاء شوارع وارصفة فً مركز المحافظة  

ملٌون دٌنار (14603.08153)فً حً اور ومدٌنة الصدر وبكلفة كلٌة هً 
متوقف43200747071

22111227

كرمة بنً , الرفاعً , سوق الشٌوخ  )انشاء ارصفة واكساء شوارع واعمال متفرقة اخرى فً 

انشاء شوارع وارصفة فً قضاء /والمكون هو  (الدواٌة , الفهود , الشطرة , الفضلٌة , سعٌد 

ملٌون دٌنار (12865)المجموعة االولى وبكلفة كلٌة )سوق الشٌوخ 

متوقف6190010010073

22211229
والمكون هو انشاء شوارع وارصفة فً  (الناصرٌة  )انشاء شوارع وارصفة فً مركز المحافظة  

ملٌون دٌنار(12086.6948)مناطق مختلفة فً الناصرٌة وبكلفة كلٌة 
متوقف43200279473

22313110

, كرمة بنً سعٌد , اور , الناصرٌة   )انشاء طرق رٌفٌة مبلطة ومثبتة بالحصى الخابط فً 

, سٌد دخٌل , الغراف , النصر , العكٌكة , القلعة , الشطرة , الفهود , الرفاعً , الفضلٌة , الطار 

والمكون هو انشاء الممر الثانً لطرٌق  (سوق الشٌوخ, االصالح , الفجر , البطحاء , الدواٌة

ملٌون دٌنار (20937.2615)ناصرٌة سوق الشٌوخ وبكلفة كلٌة 

متوقف110553636270

224115
انشاء كلٌة التربٌة وبكلفة )اكمال انشاء الكلٌات فً جامعة ذي قار فً الناصرٌة    والمكون هو 

ملٌون دٌنار( 13334
متوقف37887304870

متوقف16900208485(3) عدد MVA 31,5*2سعة . ف. ك33/11انشاء محطات تحوٌل ثانوٌة 22510245

متوقف12200808679انشاء محطات ضخ الماء الخام لمدن الكرمة والعكٌكة والطار226424

2272610
انشاء مراكز طبٌة متخصصة ومخازن لالدوٌة فً الناصرٌة      والمكون هو انشاء مركز جراحة 

ملٌون دٌنار (20210.05)القب فً الناصرٌة وبكلفة تبلغ 
منجز268508510093

228225
والمكون  هو  (سوق الشٌوخ , الشطرة , الناصرٌة  )بناء وتجهٌز مستشفٌات ومركز طبٌة فً 

ملٌون دٌنار (23899.5)للوالدة واالطفال فً الشطرة وبكلفة تبلغ  (الحوراء )انشاء مستشفى 
متوقف28325182980

2291318183

انشاء شوارع وارصفة للمناطق المخدومة بشبكات مجاري مٌاه االمطار والصرف الصحً 

واالعمال التكمٌلٌة لشارع السدة فً مدٌنة الناصرٌة مع اعمال مجاري فً قضاء سٌد دخٌل 

والمكون هو انشاء شوارع وارصفة للمناطق المخدومة بشبكات الصرف الصحً ومٌاه االمطار 

ملٌون دٌنار ( 12922 )وبكلفة تبلغ  (المجموعة الثانٌة )ضمن مشروع مجاري الناصرٌة الكبٌر 

غير محال553620067

230123113
 للمناطق المتحررة ومخٌمات النازحٌن فً 60الف لتر عدد  (16000)تجهٌز سٌارات حوضٌه 

المحافظة
متوقف121210039

231123116
تجهٌز الٌات تخصصٌة مختلفة االنواع ومن 

512عدد /منشآت رصٌنة لمدٌرٌة بلدٌات نٌنوى 
متوقف750890039

متوقف40000164764تؤهٌل احٌاء نموذجٌة فً مدٌنة الحلة المخدومة بالمجاري924محافظة بابل232

متوقف111000557465استمالكات المشارٌع المستقبلٌة للمحافظة23312117

متوقف13182924453االستمالكات مرحلة اولى23412115

متوقف40000924460المرحلة ثانٌة/االستمالكات23512116

2365221
قضاء ,قضاء المسٌب ,مركز الحلة )فً (6)عدد/استبدال الخطوط الناقلة للصرف الصحً 

40الشبكات  الفرعٌة لشارع +الخطوط الناقلة /اسم المكون,(قضاء المحاوٌل,الهاشمٌة
متوقف800009310067

2375221

قضاء ,قضاء المسٌب ,مركز الحلة )فً (6)عدد/استبدال الخطوط الناقلة للصرف الصحً 

معالجة 40الشبكات  الفرعٌة لشارع +الخطوط الناقلة /اسم المكون,(قضاء المحاوٌل,الهاشمٌة

الكلفة الكلٌة للمشروع19.9/المعمٌرة/مٌاه الصرف الصحً

متوقف800009310067

متوقف1500053453(دراسات وتصامٌم)متطلبات التعاقد مع المكاتب االستشارٌة 23813266

متوقف14518010063تجهٌز الٌات تخصصٌة23912355

متوقف34340010061فً مركز الحلة (22)عدد/تجهٌز الٌات لدٌوان محافظة بابل 24012359

متوقف4100001762تجهٌز الٌات متنوعة للمإسسات البلدٌة التابعة لمدٌرٌة بلدٌات بابل24112358

متوقف20000515766قضاء المسٌب-فً مركز (6)عدد/انشاء بناٌة مدٌرٌات 24211140

متوقف30000293764(مرحلة اولى)انشاء بٌوت واطئة الكلفة24325

متوقف2100062561دٌوانٌة/تنفٌذ مدخل الحلة/اسم المكون/دٌوانٌة /تنفٌذ مدخل حلة244131813

متوقف21000295668نجف/تنفٌذ مدخل الحلة/اسم المكون/نجف /تنفٌذ مدخل حلة245131812

متوقف364860063(تسلٌم مفتاح)تصمٌم وتنفٌذ منظومة حماٌة المدن 24612152

متوقف21000010061(6)عدد(سونار)تجهٌز اوفحص وتشغٌل عجالت كشف المتفجرات 24712362

24892107
-قضاء الهاشمٌة-قضاء المسٌب -مركز الحلة )فً عموم المحافظة  (42)عدد/تبلٌط الشوارع 

(تنفٌذ مباشر)كم35طرٌق ٌا حسٌن/اسم المكون/(قضاء المحاوٌل
متوقف600003910067

24912514
قضاء الهاشمٌة -قضاء المسٌب -مركز الحلة )فً عموم المحافظة  (8)عدد/تجهٌز مواد كهربائٌة 

تجهٌز وفحص قابلوات واسالك مختلفة/  اسم المكون/0(قضاء المحاوٌل -
متوقف420006510067

متوقف18639303864تصمٌم وتنفٌذ تقاطع مجسر االم250118

2511421

مسح /اسم المكون/ المحاوٌل,فً الحلة /5/ عدد33KVمسح وتصمٌم مصادر التغذٌة خطوط 

فً ,المزرعة ,اسلٌلو :الطالئع :االمام )ك ف لتغذٌة محطات 33وتصمٌم وتنفٌذ مصادر تغذٌة 

خندق ترابً موحد شرق الحلة

متوقف253001008065

2521265
-قضاء المسٌب -مركز الحلة )فً عموم المحافظة(7)عدد/مشروع مستمر /تجهٌز معدات كهربائٌة

تجهٌز مواد كهربائٌة/اسم المكون/(قضاء المحاوٌل-قضاء الهاشمٌة -قضاء المسٌب 
متوقف2637457063

متوقف91700909094برنامج اغاثة النازحٌن و المحاصرٌن25313231

2541124
راوه و , رطبة , حدٌثة , هٌت عنه , الفلوجة / انشاء و تاهٌل ابنٌة تابعة لالدارة المحلٌة  

( وحدة سكنٌة بنظام البناء الجاهز 1200انشاء دور واطئة الكلفة عدد   )الرمادي  
متوقف608950089

متوقف139020089شراء عجالت تخصصٌة الى مدٌرٌة شرطة االنبار25512310

متوقف247200059انشاء مبنى محافظة االنبار256114

متوقف3122220073/تطوٌر مدخل مدٌنة الرمادي الشرقً م 25713186

2589248

 )  (بلدروز - الخالص - المقدادٌة - خانقٌن - بعقوبة  )تبلٌط و تاهٌل و اكساء طرق مختلفة فً 

مع الجزرة الوسطٌة و االرصفة و االثاث  )تاهٌل الطرٌق من تقاطع القدس الى سٌطرة المرادٌة 

(المروري و التشجٌر و االنارة 

متوقف30000989775

259132114
مع تبلٌط الطرٌق الواصل الى دور االدارة المحلٌة 313تبلٌط و اكساء و ترصٌف و مجاري محلة 

بالقرب من محطة مجاري الصدٌق
متوقف14069101667

26013250

اعداد دراسات و تصامٌم و فحوصات تربة و تنفٌذ اكساء نهر دٌالى من مقتربات جسر الشرٌف 

 ) كم مع نصب جسر بدٌل لجسر الشرٌف و كافة اعمال االنارة و المجاري للجانبٌن 2.5بطول 

(الكورنٌش 

متوقف2500091463

26113249

اعداد دراسات و تصامٌم و فحوصات مختبرٌة لتربة موقع المشروع مع التنفٌذ الكمال الشارع 

الماء و المجاري و  )المإدي من مقتربات جسر بهرز و لغاٌة تقاطع البلدة مع كافة اعمال 

وانشاء جسر على نهر سارٌة مقتربات  (الموارد المائٌة و الزراعة و االتصاالت و الكهرباء 

جسر بهرز

متوقف12000697271

متوقف35000376060انشاء الممر الثانً سٌطرة كنعان الى مدخل مدٌنة بلد روز262176

263178
انشاء السٌد الثانً من تقاطع اشبٌلٌة من المفرق الى الجسر الحدٌدي و منة الى جسر بهرز 

بمحاذات نهر دٌالى مع كافة الملحقات الخدمٌة
متوقف12000585175

متوقف4905492574 وحدة سكنٌة واطئة الكلفة1000انشاء 2643430

متوقف2953596474انشاء بناٌة للمدٌرٌة العامة لتربٌة مٌسان مع االشراف التربوي واالختصاص26571113ً

2665336
انشاء شبكات مجاري ثقٌلة وامطار مع محطات فً الحً الصناعً الجدٌد حً نهاوند مقاطعة 

وحً المصطفى (55,11)
متوقف38963158174

267103298
, المشرح , قلعة صالح , المٌمونة  )انشاء شبكة كهرباء لقرى االهوار وتاهٌل المتضرر منها 

(بنً هاشم , العزٌر ,السالم , العدل 
متوقف14564107274

متوقف17975105774أنشاء مقر جدٌد لمجلس المحافظه  والمجالس المحلٌه26811128

269113318
ونواحً , قلعة صالح , الكحالء,المٌمونة ,المجر الكبٌر  )نشاء وتبلٌط الطرق الرٌفٌة فً 

(سٌد احمد الرفاعً , السالم , بنً هاشم , الخٌر , العدل,المشرح 
متوقف34850158074

2709287
شبانه ,الغدٌر ,عواشة ,دور النفط ,الحسٌن  )انشاء االرصفة والتبلٌط فً االقضٌة والنواحً 

,المعلمٌن القدي
متوقف17405106074

متوقف15916104674 صف فً محافظة مٌسان18 مدرسة سعة 10بناء 271336

متوقف19768208774 صف فً محافظة مٌسان18 مدرسة سعة 12هدم واعادة بناء 272337

273103300
فً عدد من االقضٌة والنواحً )فً  .ك11ًتجهٌز ونصب وتاهٌل  الشبكات الكهربائٌة ومغذٌات 

(محافظة مٌسان /
متوقف12733158074

متوقف29285173959انشاء قصر الثقافة والفنون فً مركز المحافظة2749414

متوقف19145104874مع التؤثٌث( 7عدد / صف 18 , 4عدد /  صف 12, 3عدد / صف 9 )انشاء مدارس 27571108

2765333
بنً ,الخٌر ,السالم, الكحالء ,المجر ,العمارة )انشاء شبكات مجاري مٌاة ثقٌلة ومٌاه امطار فً 

(العدل ,علً الغربً ,احمد الرفاعً ,كمٌت ,هاشم 
متوقف44625108574

متوقف203380039انشاء جسر الحسٌنٌة الكونكرٌتً على نهر دجلة2771810

278132120
تطوٌر احٌاء سكنٌة بالخدمات االساسٌة فً اقضٌة الكوت والنعمانٌة والحً وبدرة والصوٌرة 

فً مدٌنة الكوت" قاسم شبر"تطوٌرشارع النسٌج / المكون//المرحلة الثانٌة / والعزٌزٌة 
متوقف17266969762

279132120
تطوٌر احٌاء سكنٌة بالخدمات االساسٌة فً اقضٌة الكوت والنعمانٌة والحً وبدرة والصوٌرة 

تطوٌر شارع الرئٌسً لحً سعٌد بن جبٌر/ المكون//المرحلة الثانٌة / والعزٌزٌة 
متوقف30303193752

280131819
تنفٌذ شبكة مجاري وشبكة ماء وشبكة للشرب وتبلٌط شوارع مع صب االرصفه فً اقضٌة الكوت 

تطوٌر منطقة الشهٌد داوود فً حً الجهاد/مكون/ والحً والعزٌزٌة والصوٌرة والنعمانٌة 
متوقف32700545960

28113214
تطوٌر االحٌاء السكنٌة باعمال البلدٌة والمجاري والماء واالتصاالت والكهرباء فً االقضٌة 

تطوٌر منطقة الكفاءات والجمعٌة//المكون/ 2013والنواحً
متوقف2406662952

282131820
/ مكون//تطوٌر مداخل المدن فً اقضٌة الكوت والتعمانٌة والحً والعزٌزٌة والصوٌرة وبدرة

تطوٌر حً الخلٌج والوحده ومدخل الكوت من جهة بغداد
متوقف35401627460

28313212

تطوٌر احٌاء سكنٌة بالخدمات االساسٌة فً اقضٌة الكوت والتعمانٌة والحً وبدرة والصوٌرة 

مد وتؤهٌل شبكة ماء مع تنفٌذ شبكات مجاري مع تحسٌن وتطوٌر الشبكة / مكون / والعزٌزٌة 

الكهربائٌة مع تؤهٌل شبكة اتصاالت مع تطوٌر واكساء وصب شوارع متفرقة فً منطقةحً االمام 

(ط.م12750)ومنطقة دار السالم بطول  (ع)علً 

متوقف25991798662

28413212

تطوٌر احٌاء سكنٌة بالخدمات االساسٌة فً اقضٌة الكوت والتعمانٌة والحً وبدرة والصوٌرة 

مد وتؤهٌل شبكة ماء مع تنفٌذ شبكات مجاري امطار وثقٌلة فً محطة / مكون / والعزٌزٌة 

مشتركة وخط دفع مع تحسٌن الشبكة الكهربائٌةمع تنفٌذ اعمال شبكة النفاذ الضوئً مع تطوٌر 

واكساء وصب شوارع متفرقة فً منطقة الضباط والحقوقٌٌن والحرٌة وشارع الحً الصناعً 

(ط.م21100)بطول 

متوقف37321131951

285131821
تطوٌر مدخل قضاء بدرة من جهة / المكون  // 2013المرحلة الثانٌة / تطوٌر مداخل المدن 

الكوت
متوقف16654163349

متوقف35000104450انشاء وحدات سكنٌة واطئة الكلفة السكان الفقراء286311

متوقف15039536186246تطوٌر منطقة المٌمون والمتمٌزٌن وجزء من منطقة ال 287392

2889215
تطوٌر حً الحوراء الثانٌة من شارع الشٌرازي الى شارع الموازي لنهر الدجٌلً من نهاٌة  

ط.م440000منطقة العزة الى حدود منطقة الحوراء بمجموع اطوال 
متوقف8067251840

محافظة المثتى

محافظة كركوك

محافظة بابل

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

محافظة نٌنوى

محافظة االنبار

محافظة كربالء

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

محافظة مٌسان

محافظة واسط

محافظة واسط

محافظة ذي قار

محافظة ذي قار

محافظة دٌالى



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 
 اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ
 رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ

(PPP)  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس

تسلسلنوعمادة

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

وزارة التخطٌط

دائرة تخطٌط القطاعات

قطاع النقل واالتصاالت

[استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌة ] : (1) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاع
التبوٌب

نسبة انجاز الكلفة الكلٌةاسم المشروع

مالً

نسبة انجاز 

مادي
2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر ت

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال 

مدٌرٌة البلدٌات/ العامة

2891528

 

انشاء الطرٌق الحولً فً الشنافٌة مع اعداد تصامٌم للجسر الكونكرٌتً على نهر الفرات مع 

مقتربات الشارع الحولً الجدٌد

متوقف197504763

متوقف18193153473تصمٌم وتنفٌذ مشروع معالجة مٌاه الصرف الصحً فً ناحٌة  الدغارة2905342

متوقف49,4112446تجهٌز وتمدٌد شبكة ماء مشروع الدٌوانٌة الجدٌد المرحلة الثانٌة2914441

متوقف336500048الفتحة/علم /انشاء الممرثانً لطرٌق دور 292172

293123102

تجهٌز الٌات تخصصٌة لمدٌرٌة ودوائر كهرباء صالح الدٌن موزعة حسب النسبة السكانٌة 

ٌثرب واالسحقً والدجٌل وسامراء والمعتصم ودجلة والطوز وسلٌمان بٌك )للوحدات االدرٌة 

توزع التخصٌصات على (وتكرٌت والعلم والصٌنٌة والشرقاط وبٌجً والدور والضلوعٌة 

الوحدات االدارٌة حسب النسب السكانٌة

متوقف31274407547

29412316

تجهٌز الٌات تخصصٌة لمدٌرٌة ودوائر كهرباء صالح الدٌن موزعة حسب النسبة السكانٌة 

الدجٌل وٌثربواالسحاقً ولضلوعٌة وسامراء ولمعتصم ودجلة والطوز )للوحدات االدرٌة 

(وسلٌمان بٌك وامرلً والدور وتكرٌت والعلم وبٌجً والصٌنٌة والشرقاط 

متوقف1293101342

295514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه  تجهٌز / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

و تنفٌذ محطات الرفع و دراسة و تنفٌذ محطة المعالجة فً قضاء بٌجً

متوقف62620391960

296514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه تجهٌز / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

و نصب و تنفٌذ محطات الرفع و محطة معالجة المٌاه فً الطوز

متوقف552254457

297103284

تجهٌز ونصب محوالت مختلفة السعات واعمدة ضغط واطئ وضغط عالً مع اسالك وقواطع 

دورةوقابلوات لتؤهٌل الشبكات الهوائٌة التً تضررت من جراء ارهاب داعش االرهابً لتسهٌل 

لدجٌل وبلد وٌثرب والضلوعٌة واالسحاقً وسامراء )عودة النازحٌن فً الحوادثاالدارٌة فً 

والمعتصم ودجلة والدور والطوز وسلٌمان بٌكك وامرلً وتكرٌت والعلم وبٌجً والصٌنٌة 

علما ان التخصٌصات موزعة حسب النسب السكانٌة(والشرقاط 

متوقف26298384350

298514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه  تنفٌذ / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

شبكة مجاري مٌاه االمطار والصرف الصحً فً قضاء بٌجً

متوقف61159562960

299514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه  تنفٌذ / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

شبكة مجاري مٌاه االمطار والصرف الصحً مع محطات الرفع فً حً القادسٌة فً تكرٌت

متوقف57209191959

300514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه تنفٌذ / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

شبكة مجاري مٌاه االمطار والصرف الصحً مع محطات الرفع و المعالجة فً الدور

متوقف56106282958

301514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه تتنفٌذ / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

شبكة مجاري مٌاه االمطار والصرف الصحً فً الطوز

متوقف59365292958

302514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه تنفٌذ / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

شبكة مجاري مٌاه االمطار والصرف الصحً فً قضاء الشرقاط

متوقف53701282952

303514

للصرف الصحً )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط وتكرٌت حً 5مع محطات المعالجة عدد  (واالمطار

مكونه تجهٌز / مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً والشرقاط  (القادسٌة

و نصب و تنفٌذ محطات الرفع و محطة معالجة المٌاه فً الطوز

متوقف12484531959

متوقف300000545467االستمالكات3044131

3054132
تصمٌم ) (ناحٌة الجسر/ المدائن )ساعة /3 م4000تنفٌذ وتصمٌم ماء الجسر المركزي بطاقة 

38599.992بكلفة  (وتنفٌذ االعمال المدنٌة الخاصة بمشروع الماء المركزي فً ناحٌة الجسر
متوقف140000529878

3064132
تجهٌز  - (ناحٌة الجسر/ المدائن )ساعة /3 م4000تنفٌذ وتصمٌم ماء الجسر المركزي بطاقة 

المواد الخاصة بمشروع الماء المركزي فً ناحٌة الجسر
متوقف133828529578

3074132
تجهٌز  - (ناحٌة الجسر/ المدائن )ساعة /3 م4000تنفٌذ وتصمٌم ماء الجسر المركزي بطاقة 

(المواد الخاصة بمشروع الماء المركزي فً ناحٌة الجسر
متوقف133828529578

3084132
تجهٌز  - (ناحٌة الجسر/ المدائن )ساعة /3 م4000تنفٌذ وتصمٌم ماء الجسر المركزي بطاقة 

(المواد الخاصة بمشروع الماء المركزي فً ناحٌة الجسر
متوقف133828529578

3094132
تجهٌز  - (ناحٌة الجسر/ المدائن )ساعة /3 م4000تنفٌذ وتصمٌم ماء الجسر المركزي بطاقة 

(المواد الخاصة بمشروع الماء المركزي فً ناحٌة الجسر
متوقف133828529578

متوقف499676710067(دراسة تصامٌم القطار المعلق )2012اعداد الدراسات والتصامٌم للقطار المعلق 310362

3115131
 الى ساحة نادي نادي النفط 83تنفٌذ الخط الرئٌسً المكمل لخط القدس الممتد من تقاطع ساحة 

بطرٌقة الحفر المخً
متوقف40000707570

3125350
تنفٌذ الخط الرئٌسً الشمالً الشرقً من محطة الحبٌبة الى مشروع معالجة مٌاه مجاري 

الرستمٌة
متوقف106000647770

متوقف2200020950انشاء خمسة محطات تحوٌلٌة مع معداتها التخصصٌة313611

314392

فرش حصى خابط وتبلٌط مع تاثٌث الشوارع من اعمدة االنارة بالطاقة الشمسٌة )انشاء طرق 

مقاولة تتبلٌط شوارع حً -2012تنفٌذ مباشر  (خارج حدود البلدٌة  )واالشارات المرورٌة 

المحمودٌة / 18/ العسكري الجدٌد 

متوقف367454889978

315392

فرش حصى خابط وتبلٌط مع تاثٌث الشوارع من اعمدة االنارة بالطاقة الشمسٌة )انشاء طرق 

تبلٌط شارع المجمعات السكنٌة -2012تنفٌذ مباشر  (خارج حدود البلدٌة  )واالشارات المرورٌة 

لقضاء المحمودٌة

متوقف367454889984

316103246

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

بكلفة  (Kloskتجهٌز محطات صندوقٌة مختلفة السعات )الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات  مكون 

 ملٌار دٌنار21.085

متوقف8371929969

317103246

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

بكلفة  (Kloskتجهٌز محطات صندوقٌة مختلفة السعات )الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات  مكون 

 ملٌار دٌنار21.085

متوقف249477929869

318103246

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

بكلفة  (Kloskتجهٌز محطات صندوقٌة مختلفة السعات )الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات  مكون 

 ملٌار دٌنار19.278

متوقف19278929969

319103246

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 من 175/عدد (630KVA)تجهٌز محطات صندوقٌة سعة )الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات  مكون 

 ملٌار دٌنار14.1575منشؤ اٌطالٌا والنمسا بقٌمة 

متوقف141575929969

320103246

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 من 175/عدد (630KVA)تجهٌز محطات صندوقٌة سعة )الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات  مكون 

 ملٌار دٌنار14.840منشؤ اٌطالٌا والنمسا بقٌمة 

متوقف14840929969

321103246

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 1000/عدد (KVA 400)تجهٌز محوالت كهربائٌة سعة )الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات  مكون 

 ملٌار دٌنار15.8895وحسب العرض الفنً والتجاري نوع سٌمنس منشا نمسا بقٌمة 

متوقف20303929969

3225347

تانشاء شبكات المجاري والصرف الصحً فً المحمودٌة والمدائن وجسر دٌالى والطارمٌة  

تتنفٌذ وصٌانة وتجهٌز وتشغٌل شبكات مجاري  االمطار والصرف الصحً مع محطات )لمكون 

 ملٌون دٌنار171405.612بكلفة  (الضخ  فً قضاء المحمودٌة

متوقف432968509872

3235347

تانشاء شبكات المجاري والصرف الصحً فً المحمودٌة والمدائن وجسر دٌالى والطارمٌة  

الطرٌق القدٌمتنفٌذ وصٌانة وتجهٌز /ابً غرٌب-تصمٌم وتنفٌذ وتطوٌر مدخل بغداد)لمكون 

وتشغٌل شبكات مجاري  االمطار والصرف الصحً مع محطات الرفع والمعالجة فً قضاء 

 ملٌون دٌنار75057.93بكلفة  (المدائن

متوقف432968509872

3244551
ساعة /3م1000تجهٌز ونصب وحدات تصفٌة طاقة  )توسٌع مشروع ماء الراشدٌة المركزي 

( منشا غرب2ًعدد 
متوقف23952469871

3254549

, ناحٌة النهروان, قضاء المدائن  )تنفٌذ الشبكات والخطوط الماقلة وتبدٌل الشبكات القدٌمة 

لمكون استبدال شبكات  (قضاء المحمودٌة , ناحٌة الٌوسفٌة , ناحٌة الحسٌنٌة , ناحٌة الجسر 

 ملٌار دٌنار21.124بكلفة كلٌة (المرحلة االولى-الحسٌنٌة)ماء فً ناحٌة الزهور 

متوقف79939998177

3265347

 )انشاء شبكات المجاري والصرف الصحً فً المحمودٌة والمدائن وجسر دٌالى والطارمٌة 

مكون تنفٌذ وصٌانة وتجهٌز وتشغٌل شبكات مجاري االمطار والرفع الصحً مع محطات الضخ 

 ملٌار دٌنار82.312بكلفة تعاقدٌة  (مع محطة المعالجة فً ناحٌة الجسر

متوقف432698738176

3271318156
 2012 ((ابً غرٌب, الموصل , الحلة , بعقوبة , كوت )- بغداد )تطوٌر مداخل بفداد الخمسة 

 ملٌار دٌنار101248بكلفة  (موصل- تتصمٌم وتنفٌذ  مدخل بغداد )لمكون 
متوقف386247839061

328415

انشاء سٌطرات نموذجٌة فً مناطق المعامل وبعقوبة السٌاحً والشعب وسبع قصور والجزٌرة 

وشاطًء التاجً والتاجً والصابٌات والسالمٌات وسرٌع ابً غرٌب وابً غرٌب القدٌم والسوٌب 

مقاولة اكمال تصمٌم  )والمحاربٌن والبوعٌثة والدورة ودٌالى القدٌم ودٌالى الجدٌد وهور رجب

13667,530,800بكلفة (منطقة التاجً/وتنفٌذ انشاء سٌطرة امنٌة فً مدخل بغداد

متوقف1099456644078

329415

نشاء سٌطرات نموذجٌة فً مناطق المعامل وبعقوبة السٌاحً والشعب وسبع قصور والجزٌرة 

وشاطًء التاجً والتاجً والصابٌات والسالمٌات وسرٌع ابً غرٌب وابً غرٌب القدٌم والسوٌب 

اكمال تصمٌم وتنفٌذ  )والمحاربٌن والبوعٌثة والدورة ودٌالى القدٌم ودٌالى الجدٌد وهور رجب

13769,230800بكلفة (الدورة-انشاء سٌطرة امنٌة فً مدخل بغداد

متوقف1099456644078

330415

انشاء سٌطرات نموذجٌة فً مناطق المعامل وبعقوبة السٌاحً والشعب وسبع قصور والجزٌرة 

وشاطًء التاجً والتاجً والصابٌات والسالمٌات وسرٌع ابً غرٌب وابً غرٌب القدٌم والسوٌب 

اكمال تصمٌم وتنفٌذ  )والمحاربٌن والبوعٌثة والدورة ودٌالى القدٌم ودٌالى الجدٌد وهور رجب

13863.970بكلفة (الصابٌات-شروع انشاء سٌطرة مدخل بغداد

متوقف1099456734078

331415

انشاء سٌطرات نموذجٌة فً مناطق المعامل وبعقوبة السٌاحً والشعب وسبع قصور والجزٌرة 

وشاطًء التاجً والتاجً والصابٌات والسالمٌات وسرٌع ابً غرٌب وابً غرٌب القدٌم والسوٌب 

ااكمال تصامٌم وتنفٌذ  )والمحاربٌن والبوعٌثة والدورة ودٌالى القدٌم ودٌالى الجدٌد وهور رجب

13860.817بكلفة (الجزٌرة-سٌطرة امنٌة فً مدخل بغداد

متوقف1099456734078

332415

انشاء سٌطرات نموذجٌة فً مناطق المعامل وبعقوبة السٌاحً والشعب وسبع قصور والجزٌرة 

وشاطًء التاجً والتاجً والصابٌات والسالمٌات وسرٌع ابً غرٌب وابً غرٌب القدٌم والسوٌب 

اكمال تصمٌم وتنفٌذ  )والمحاربٌن والبوعٌثة والدورة ودٌالى القدٌم ودٌالى الجدٌد وهور رجب

13860.817بكلفة (ابً غرٌب القدٌمة-مشروع انشاء سٌطرة امنٌة فً مداخل بغداد

متوقف1099456734078

333415

شاء سٌطرات نموذجٌة فً مناطق المعامل وبعقوبة السٌاحً والشعب وسبع قصور والجزٌرة 

وشاطًء التاجً والتاجً والصابٌات والسالمٌات وسرٌع ابً غرٌب وابً غرٌب القدٌم والسوٌب 

ااكمال تصمٌم وتنفٌذ  )والمحاربٌن والبوعٌثة والدورة ودٌالى القدٌم ودٌالى الجدٌد وهور رجب

13763.659بكلفة  (ابً غرٌب الجدٌد-مشروع انشاء سٌطرة امنٌة فً مداخل بغداد

متوقف1099456734078

3343111
انشاء  )2012 100نشاء بناٌة المدٌرٌة العامة للمرور والجوازات وانشاء مضالت مرورٌة عدد

 ملٌون دٌنار32766.8بكلفة  (بناٌة الجوازات العامة فً الكرادة 
متوقف154929810068

335362

مقاولة تتجهٌز  (الٌوسفٌة , الزٌدان ,المحمودٌة , الراشدٌة , المدائن  )تاهٌل المشارٌع المركزٌة 

االدوات االحتٌاطٌة واالجهزة المختبرٌة واجهزة الفحص واالنابٌب الداخلٌة الخاصة بمشروع 

39600الماء المركزي فً المحمودٌة بكلفة

متوقف39600869778

3364123
محافظة بغداد مع تجهٌز حصى  (الماء والمجاري والبلدٌات  )تجهٌز الٌات تخصصٌة لمدٌرٌات 

13230.000بكلفة  (تجهٌز الٌات مختلفة ) (تنفٌذ مباشر)خابط 
متوقف114626869878

3374123

محافظة بغداد مع تجهٌز حصى  (الماء والمجاري والبلدٌات  )تجهٌز الٌات تخصصٌة لمدٌرٌات 

 (من القطاع الحكومً )تجهٌز كابسات نفاٌات مع حوضٌات مٌاه صحٌة  ) (تنفٌذ مباشر)خابط 

13000.000بكلفة 

متوقف114626869878

3384123
تصمٌم ) (ناحٌة الجسر/ المدائن )ساعة /3 م4000تنفٌذ وتصمٌم ماء الجسر المركزي بطاقة 

38599.992بكلفة  (وتنفٌذ االعمال المدنٌة الخاصة بمشروع الماء المركزي فً ناحٌة الجسر
متوقف140000529878

3394132

تنفٌذ البنى التحتٌة فً قرٌة )2012تصمٌم وتنفٌذ بنى تحتٌة للمشارٌع السكنٌه واطئة الكلفة 

48575,121,742بكلفة  (القمر العصري السكنً فً اللطٌفٌة

ملوٌن دٌنار

مستمر75%97.95%59.3مليون دينار 48575.121

3404132
تنفٌذ البنى التحتٌة فً قرٌة ) 2012تصمٌم وتنفٌذ بنى تحتٌة للمشارٌع السكنٌه واطئة الكلفة 

44365.210بكلفة  (الشمس العصرٌة فً قضاء ابً غرٌب
مستمر44365869778

3414132
تنفٌذ الخط الرئٌسً الشمالً الشرقً من محطة الحبٌبٌة الى مشروع معالجة مٌاه المجاري فً 

الرستمٌة
مستمر78%77.00%64مليون دينار106000

342
 الى ساحة نادي النفط 83تنفٌذ الخط الرئٌسً المكمل لخط القدس الممتد من تقاطع ساجة 

بطرٌقة الحفر المخفً
متوقف7577%76.8مليون دينار 40000

3434132
تجهٌز المواد الخاصة بمشروع الماء المركزي فً  - (مرحلة ثانٌة / انشاء شبكات طرق حدٌثة 

 ملٌون دٌنار23232.500بكلفة (ناحٌة الجسر

142000

مليون دينار
مستمر52.5%95.59%78

3442103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 بكلفة Kloskتجهٌز محطات صندوقٌة مختلفة السعات  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000 ملٌون دٌنار210850

3452103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 بكلفة Kloskتجهٌز محطات صندوقٌة مختلفة السعات  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار19278

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

3462103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 من 175/عدد (630KVA)تجهٌز محطات صندوقٌة سعة  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار14157بكلفة - منشؤ اٌطالٌا والنمسا

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

3472103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 من 175/عدد (630KVA)تجهٌز محطات صندوقٌة سعة  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار14840بكلفة - منشؤ اٌطالٌا والنمسا

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

3482103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

بكلفة - الكاظمٌة / (411)تتاهٌل شبكة الكهرباء لمحلة  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار12580.507

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

3492103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

بكلفة - الكرادة/(909)تبدٌل شبكة كهرباء محلة  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار12964.420

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

3502103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 1500/عدد (KVA 250)تتجهٌز محوالت كهربائٌة سعة  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار20303.250بكلفة - وحسب العرض الفنً والتجاري نوع سٌمنس منشا نمسا 

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

3512103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

 1000/عدد (KVA 400)تجهٌز محوالت كهربائٌة سعة  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار15889.5بكلفة - وحسب العرض الفنً والتجاري نوع سٌمنس منشا نمسا 

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

محافظة بغداد

محافظة بغداد

محافظة صالح الدٌن

محافظة بغداد

محافظة بغداد

محافظة الدٌوانٌة



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 
 اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ
 رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ

(PPP)  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس

تسلسلنوعمادة

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

وزارة التخطٌط

دائرة تخطٌط القطاعات

قطاع النقل واالتصاالت

[استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌة ] : (1) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاع
التبوٌب

نسبة انجاز الكلفة الكلٌةاسم المشروع

مالً

نسبة انجاز 

مادي
2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر ت

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال 

مدٌرٌة البلدٌات/ العامة

3522103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

بكلفة - منطقة الكمالٌة /تنفٌذ وتجهٌز وتبدٌل شبكة كهرباء  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار15426.823

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

3532103

انشاء شبكات كهربائٌة فً منطقتً العطٌفٌة والكاظمٌة والكمالٌة والمدائن والكرادة ومنطقة 

تتنفٌذ وتجهٌز وتنفٌذ شبكة كهرباء منطقة الكمالٌة محلة  - 2011الصلٌخ مع تجهٌز قابلوات

 ملٌون دٌنار12268.147بكلفة  - (759)

مستمر79%99.79%92.31مليون دينار 250000

354362
استبدال الجسور الهوائٌة لمبنى سامراء فً )تاهٌل مبنى قاعة سامراء فً مطار بغداد الدولً 

(مطار بغداد
مستمر67%100%67مليون دينار.1646.9750

3554132

مجمع ماء +ساعة /3م8000تصمٌم وتنفٌذ مشروع ماء التاجً والطارمٌة المركزي بطاقة 

ساعة مقاولة تجهٌز المعدات الكهربائٌة الخاصة بمشروع الماء /3م4000المحمودٌة المركزي 

 ملٌةن دٌنار21600المركزي فً المحمودٌة بكلفة 

مستمر85%54%35مليون دينار 332675

3564132

مجمع ماء +ساعة /3م8000تصمٌم وتنفٌذ مشروع ماء التاجً والطارمٌة المركزي بطاقة 

ساعة مقاولة تجهٌز انابٌب دكتاٌل للخطوط الناقلة الخاصة /3م4000المحمودٌة المركزي 

 ملٌون دٌنار52920بمشروع الماء المركزي فً المحمودٌة  بكلفة 

مستمر85%54%35مليون دينار 332675

3574132

مجمع ماء +ساعة /3م8000تصمٌم وتنفٌذ مشروع ماء التاجً والطارمٌة المركزي بطاقة 

ساعة مقاولة تجهٌز المعدات المٌكانٌكٌة الخاصة بمشروع الماء /3م4000المحمودٌة المركزي 

 ملٌون دٌنار25270المركزي فً المحمودٌة  بكلفة 

مستمر85%54%35مليون دينار 332675

3584132

مجمع ماء +ساعة /3م8000تصمٌم وتنفٌذ مشروع ماء التاجً والطارمٌة المركزي بطاقة 

االعمال المدنٌة واعمال تركٌب المعدات المٌكانٌكٌة - ساعة /3م4000المحمودٌة المركزي 

 ملٌون دٌنار23306.25والكهربائٌة الخاصة بمشروع الماء المركزي فً المحمودٌة بكلفة 

مستمر85%54%35مليون دينار 332675

3594132

مجمع ماء +ساعة /3م8000تصمٌم وتنفٌذ مشروع ماء التاجً والطارمٌة المركزي بطاقة 

مقاولة تصمٌم وتنفٌذ مشروع ماء الطارمٌة والتاجً -ساعة /3م4000المحمودٌة المركزي 

 ملٌون دٌنار209578.84ساعة بكلفة -م (8000)المركزي بسعة 

مستمر85%54%35مليون دينار 332675

360362
) مقاولة تنفٌذ( الٌوسفٌة , الزٌدان ,المحمودٌة , الراشدٌة , المدائن ) تاهٌل المشارٌع المركزٌة   

 ملٌون دٌنار13734.13مشروع استبدال شبكة ماء ناحٌة الجورانً بكلفة 
مستمر78%97.95%86مليون دينار 13734.13

361445
 منشا 1 عدد 540تجهٌز ونصب وحدات تصفٌة طاقة  )توسٌع مشروع ماء النهروان المركزي 

(غربً 
متوقف68%9%81مليون دينار 20000

362362

تنفٌذ )2انشاء شبكات مجاري مٌاه امطار وصرف صحى ومحطة معالجة فً ناحٌة اللطٌفٌة 

وصٌانة وتجهٌز وتشغٌل شبكات مجاري االمطار والصرف الصحً مع محطات الرفع مع محطة 

(المعالجة فً ناحٌة اللطٌفٌة الستراتٌجً

متوقف77%99%80مليون دينار.72000

363445

قض اء المدائن ,ناحٌة النهروان , )تنفٌذ الشبكات والخطوط الناقلة وتبدٌل الشبكات القدٌمة 

مقاولة تنفٌذ الخط الناقل من  (ناحٌة الجسر , ناحٌة الحسٌنٌة , ناحٌة الٌوسفٌة ـ قضاء المحمدٌة

 ملٌار دٌنار13.411.57الراشدٌة الى الزهراء والحسٌنٌة فً منطقة المعامل بكلفة 

متوقف77%81%9500مليون دينار 13411.057525

متوقف0.99479%9500مليون دينار 84000انشاء شبكة مجاري مٌاه االمطار صرف صحى ومحطة معالجة فً ناحٌة الٌوسفٌة364362

(مجسر تقاطع اإلذاعة والتلفزٌون) وانفاق14بناء مجسرات عدد 3653111
15492.31638

مليون دينار
متوقف98%100%68

3664131

مقاولة  )انشاء مجمعات سكنٌة فً منطقة الداوودي والكٌارة والفضٌلٌة وسبع البور والبتاوٌن 

 ملٌون دٌنار26891,728135انشاء عمارات سكنٌة فً منطقة البتاوٌن بكلفة 
متوقف75%82.91%42.53مليون دينار 250000

3674131

تنفٌذ )انشاء مجمعات سكنٌة فً منطقة الداوودي والكٌارة والفضٌلٌة وسبع البور والبتاوٌن 

 ملٌون دٌنار23805.342اعمال الموقع لمجمع سبع البور السكنً بكلفة 
متوقف75%82.91%42.53مليون دينار 250000

368431

انشاء مجمعات سكنٌة فً منطقة الداوودي والكٌارة والفضٌلٌة وسبع البور والبتاوٌن تنفٌذ 

 للمجمع السكنً فً سبع البور بكلفة Bاالعمال الخاصة بالعمارات السكنٌة نموذج 

متوقف75%82.91%42.53مليون دينار 250000 ملٌون دٌنار66296.521

369431

انشاء مجمعات سكنٌة فً منطقة الداوودي والكٌارة والفضٌلٌة وسبع البور والبتاوٌن تنفٌذ 

 للمجمع السكنً فً سبع البور بكلفة Aاالعمال الخاصة بالعمارات السكنٌة نموذج 

متوقف75%82.91%42.53مليون دينار 250000 ملٌون دٌنار55717.443

370431

تنفٌذ -انشاء مجمعات سكنٌة فً منطقة الداوودي والكٌارة والفضٌلٌة وسبع البور والبتاوٌن

 ملٌون دٌنار15286.208االعمال الخدمٌة للمجمع السكنً فً سبع البور بكلفة 
متوقف75%82.91%42.53مليون دينار 250000

371431
مقاولة تجهٌز ونصب مجمع سكنً  )(ابً غرٌب واللطٌفٌة  )انشاء مجمعات سكنٌة واطئة الكلفة 

98048.026فً منطقة ابً غرٌب بكلفة  (مبانً سكنٌة وخدمٌة)
متوقف200000999978

372431
تورٌد ونصب مبانً سكنٌة ومبانً  )(ابً غرٌب واللطٌفٌة  )انشاء مجمعات سكنٌة واطئة الكلفة 

 ملٌون دٌنار95149.236فً منطقة اللطٌفٌة بكلفة /خدمٌة
متوقف200000999978

3734452
مشروع تبطٌن جداول فً منطقة  (االعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة  )محطة ضخ وسط الراشدٌة 

(تنفٌذ ونصب محطة ضخ وسط الراشدٌة )المدائن 
متوقف203064568074

متوقف20122200020950فً مستشفى الكرامة  (مركز الثالسٌمٌا  )انشاء بناٌة مراكز امراض الدم الوراثٌة 374426

84%86.20%18391091 خزان كروي16/زٌادة طاقة الخزٌن التشغٌلً للغاز السائل 375643

58%31.50%36377.8100مشارٌع االسناد والخدمات لشركة نفط الجنوب376169

40%96.22%10457587.26التغذٌة المائٌة لمصفى الجنوب وغاز الجنوب377662

77%61.60%146940338.20الخط الستراتٌجً الثان378156ً

84%72.48%53311067.80التطوٌر االضافً لحقل اللحٌس والصبة3791115

78%70.70%22500080.20مع محطات الضخ وملحقاتها ومستلزماتها (بغداد- بصرة )" 14انبوب المنتجات 380638

381634
اٌصال الغاز السائل إلى المحافظات باالنابٌب وتؤهٌل مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات 

التوربٌنٌة الخاصة بها
12000029.40%41.65%69

78%61.79%98240069.56اٌصال الوقود للمشارٌع الصناعٌة والكهربائٌة لشركة خطوط االنابٌب382633

71%61.01%11800039.79تؤهٌل محطات كبس الغاز383623

K39690088.59%79%84اعادة تاهٌل محطة 384154

71.5%20.89%97050038.53تحسٌن شبكات األنابٌب385635

649143.40077مشارٌع تطوٌر الحقول لشركة نفط البصرة386118

83%71.71%351626.139تطوٌر الحقول لشركة نفط الشمال387113

81%50.20%79300986.09وحدة تطوٌر المرافق الصناعٌة والمصافً الخارجٌة388652

77%58%91289048.60تطوٌر المصافً الجنوبٌة وتوسٌع مصفى مٌسان الحال389612ً

652600064برنامج سنوي/ تؤهٌل وتطوٌر عمل الفرق الزلزالٌة 39013141

2224200079تطوٌر مصفى البصرة391611

245710051توسٌع وتحسٌن ادائٌة مرافق االنتاج النفط الخام والغاز لشركة نفط الشمال392163

2729670051توسٌع وتحسٌن ادائٌة مرافق االنتاج للنفط الخام والغاز لشركة نفط الوسط393166

125700073مستلزمات حفر اآلبار لشركة نفط الشمال394164

84%43325086.290.30المرحلة الثانٌة/ إكمال أعمال محطة غاز حقل الزبٌر  3951111

27274.80075تطوٌر حقل العمارة396111

88%85.60%9965088.40تؤهٌل حقل شرقً بغداد3971116

14163.30069تطوٌر حقل نور النفط398112ً

76%49%24200071.74زٌادة طاقات خزن المنتجات البٌضاء وتطوٌر المستودعات ومحطات الضخ399645

18443.60065 زٌادة طاقة خزٌن الغاز السائل لموقعً كربالء والسماوة4006413

73%542500040.60زٌادة الطاقات التصدٌرٌة من المنفذ الجنوب4011514ً

86%96.30%574082664.30مشروع زٌادة الطاقة التصدٌرٌة4021513

211820051زٌادة طاقة خزٌن الغاز السائل فً محافظتً بغداد ودٌالى4036415

82%95%73500080شبكة الغاز الوطنٌة404636

1932100074برنامج سنوي/مشروع عملٌات الحفر لشركة نفط الجنوب405114

560510074برنامج سنوي/مشروع عملٌات الحفر لشركة نفط الوسط406117

307980074برنامج سنوي/مشروع عملٌات الحفر لشركة نفط مٌسان407116

78%87.46%91612041( 8و7 )تطوٌر حقل غرب القرنة المحطة 4081113

74%3580%36932336.90مجمع الهدرجة وتحسٌن البنزٌن والبٌئة4096113

57463.850058(بوب الشام)مشروع انشاء مركز بحث وتطوٌر نفطً فً موقعه الجدٌد4101381

69%55.85%22550014.59انشاء مركز السٌطرة الوطنٌة على حركة المنتجات النفطٌة والغاز411666

79%87.82%11240638.50مستلزمات ومتطلبات الحفر لشركة نفط الوسط412165

441200080مستلزمات المرافق الخدمٌة والصناعٌة لمواقع االنتاج لشركة نفط الوسط4131613

12104.90073مستلزمات حفر اآلبار لشركة نفط مٌسان414161

87%72.48%15068569.90انشاء مستودع السماوة415648

87%74.20%170516.2588.99انشاء مستودع العمارة416649

82%86%101107.99286.46انشاء مستودع النجف417646

81%66.10%139650.0171.17انشاء مستودع كربالء418647

3625000074تاهٌل مستودعات خزن وضخ النفط الخام419158

86%74.71%5864063.30منظومات الضخ والتصدٌر420152

443818.30073منظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز4211512

315800071.5تطوٌر وحدات الطاقة والبٌئة422663

91%70.60%17201771.98تطوٌر وحدات مصفى الدورة4236114

83%75.40%8454099.88انشاء وحدة االزمرة فً مصفى البصرة4246115

67.52%0%15942.90544 مٌكا واط بمحطة المصب العام30محطة كهرباء 42510117

83%0%25231.9170تاهٌل محطات انتاج الطاقة الكهربائٌة فً المنطقة الشمالٌة42610415

80%45%239022.822825تاهٌل محطات انتاج الطاقة الكهربائٌة فً الناصرٌة42710414

80%20%1237099.7537تاهٌل محطات التولٌد الغازٌة فً الفرات االوسط42810412

80%50%462554.429722تاهٌل محطة كهرباء المسٌب الحرارٌة42910411

83%6%427934.55324تاهٌل محطات انتاج الطاقة الكهربائٌة فً صالح الدٌن43010410

80%62%464458.811433تاهٌل محطات كهرباء الدورة , جنوب بغداد4311049

80%1%69408517تاهٌل محطات انتاج الطاقة الكهربائٌة فً المنطقة الجنوبٌة4321048

80%74%72416.902832تاهٌل محطات التولٌد الكهرومائٌة فً المنطقة الوسطى4331047

80%80%792108.392221تاهٌل محطات التولٌد الغازٌة فً المنطقة الوسطى4341046

57%60%104781030المرحلة الثانٌة/ معالجة اختناقات المنظومة الكهربائٌة 43510214

78%80%163000073محطة كهرباء صالح الدٌن الحرارٌة4361017

66%0%6265050مشروع المحطة الكهرومائٌة على السد العظٌم4371018

66%99%275700012محطة واسط الحرارٌة4381019

64%50%109500021محطة تولٌد كهرباء االنبار الحرارٌة4391015

69%11%1555677452محطات غازٌة جدٌدة44010112

80%99%4606490خطوط ربط محطات التولٌد الجدٌدة فً الٌوسفٌة وحدٌثة4411021

67%5%114763611توسٌع وتطوٌر شبكات التوزٌع فً محافظات الوسط4421035

85%91%1563190المرحلة االولى/ كهربة الرٌف فً محافظات الوسط 44310331

76%85%316090تشٌٌد مراكز سٌطرة فً محافظات الوسط4441029

67%0%3213470توسٌع وتطوٌر شبكات التوزٌع فً المحافظات الشمالٌة4451036

73%40%6300030تشٌٌد مراكز سٌطرة فً المحافظات الشمالٌة4461026

69%4%115186967توسٌع وتطوٌر شبكات التوزٌع فً المحافظات الجنوبٌة4471037

74%71%956840المرحلة االولى/ كهربة الرٌف فً المحافظات الجنوبٌة 44810327

73%65%12860تبدٌل الشبكات الكهربائٌة لمراكز المدن فً محافظات الفرات االوسط4491034

75%65%12860تبدٌل الشبكات الكهربائٌة لمراكز المدن فً محافظات الفرات االوسط4501033

75%65%12860تبدٌل الشبكات الكهربائٌة لمراكز المدن فً محافظات الفرات االوسط4511032

73%65%12860تبدٌل الشبكات الكهربائٌة لمراكز المدن فً محافظات الفرات االوسط45210212

73%65%12860تبدٌل الشبكات الكهربائٌة لمراكز المدن فً محافظات الفرات االوسط45310313

84.5%95%1300090تشٌٌد مراز السٌطرة فً الكرخ4541028

%85%1358395تشٌٌد مركز السٌطرة فً الرصافة4551027

74%65%12860تبدٌل الشبكات الكهربائٌة لمراكز المدن فً محافظات الفرات االوسط45610210

55%77.0%250003.0 وبطارٌات الطاقة الشمسٌةMFانتاج البطارٌات المغلقة عدٌمة االدامة 457572

61%90.0%120000099.0تؤهٌل الشركة العامة للصناعات البتروكٌمٌاوٌة458582

68%98.0%10507590.0مع انشاء محطة تحوٌل كهرباء (3)تؤهٌل معمل االسمدة الجنوبٌة رقم 4595811

IQ-P630379091869.0%57.0%63تؤهٌل معمل االسمدة الجنوبٌة 4601375

32%56.0%6250069.0المسح الجٌولوجً والتحري والتقٌٌم المعدنً للخامات المعدنٌة46113142

يستًز77.4%53%11050252رٕف١ز اٌّدّغ اٌغىٕٟ ٌّسطخ وٙشثبء ٚاعظ اٌسشاس٠خ462313

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة75.32%50%8402029ٌششوخ ِصبفٟ اٌشّبي/ اٌّدّغ اٌغىٕٟ ٚاٌّشافك اٌخذ١ِخ 463312

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة79.64%96%2000079ثٕبء ِؼٙذ ِزىبًِ ث١د464131ٟ

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة64.68%70%7500076اعزّالن ِٚغر ٚرغ١١ح اساضٟ اٌّؤعغخ46513136

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة81.4%10%296068أشبء ِذ٠ش٠خ شٙذاء ثغذاد46611134

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة84.6%77%3233788(ثبثً , إٌدف , اٌذ٠ٛا١ٔخ , ٚاعظ , وشثالء )أشبء ِذ٠ش٠خ شٙذاء فٟ اٌّسبفظبد 46711131

يستًز67.96%95%7000092زٟ اٌمذط/ اٌّدّغ اٌغىٕٟ فٟ إٌدف 468318

يستًز68.36%97%5518695زٟ اٌصذس/ اٌّدّغ اٌغىٕٟ فٟ رٞ لبس 4693114

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة1383000.070.0744.67اٌجٕٝ اٌزسز١خ ٌزط٠ٛش اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ4701522

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة172620.180.3470.1ِٛلغ عبِشاء ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١م١خ/ أشبء و١ٍخ اٌص١ذٌخ اٌصٕبػ١خ 4711141

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة151000.570.5773.9رأ١ً٘ ٚرد١ٙض اٌّخزجشاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌمبئّخ4721382

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة164960.310.4572.2خبِؼخ رىش٠ذ/ أشبء الغبَ داخ١ٍخ 4733326

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة158350.3650.3740.7أشبء الغبَ داخ١ٍخ ٌٍطالة فٟ خبِؼخ اٌّث4743364ٕٝ

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة134500.60.6175.67أشبء اٌجٕٝ اٌزسز١خ ٌّٛلغ خبِؼخ رٞ لبس4751516

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة800000.1790.24361.1أشبء ا١ٌٙئخ اٌؼشال١خ ٌٍسبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبر١خ476111

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة170000.080.1563.2االٔجبس/ أشبء لبػبد دساع١خ ٌٍى١ٍبد 4771149

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة168000.4530.52373.2اٌجصشح/ أشبء و١ٍخ االداة 4781195

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة145000.220.4667.53اٌىٛفخ/ أشبء و١ٍخ االداسح ٚااللزصبد 4791171

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة1210760.56060.660773خبِؼخ اٌجصشح/ أشبء و١ٍخ اٌضساػخ 4801196

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة136460.2780.30467.52اٌجصشح/ أشبء و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ 4811197

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة168670.4270.865.82وشثالء/ أشبء و١ٍخ إٌٙذعخ 4821163

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة178840.210.2268.8طت اعٕبْ اٌجصشح4831198

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة175320.4570.7365.7طت اعٕبْ اٌىٛفخ4841173

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة190000.080.163.86أشبء ِجبٟٔ سئبعخ خبِؼخ اٌفٍٛخخ ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١م١خ4851145

ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

قطاع المبانً و الخدمات

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

ٚصاسح اٌىٙشثبء

ِؤعغخ اٌشٙذاء

ٚصاسح االػّبس ٚاالعىبْ 

ٚاٌجٍذ٠بد ٚ االشغبي 

دائشح االعىبْ/ اٌؼبِخ 

القطاع الصناعً

القطاع الصناعً

مستمر 

مستمر 

مستمر وزارة الصناعة والمعادن

وزارة الكهرباء

محافظة بغداد

محافظة بغداد

وزارة النفط

وزارة النفط

مستمر 

مستمر 

مستمر 



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 
 اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ
 رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ

(PPP)  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس

تسلسلنوعمادة

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

وزارة التخطٌط

دائرة تخطٌط القطاعات

قطاع النقل واالتصاالت

[استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌة ] : (1) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاع
التبوٌب

نسبة انجاز الكلفة الكلٌةاسم المشروع

مالً

نسبة انجاز 

مادي
2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر ت

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال 

مدٌرٌة البلدٌات/ العامة

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة126170.94182.22أشبء ِجبٟٔ و١ٍخ إٌٙذعخ ٚاٌمبػبد رٞ لبس4861191

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة137350.60.7375.54ثٕب٠خ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌىٛفخ4871169

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة127140.840.8858.76خذِبد اٌجٕٝ اٌزسز١خ ٌّٛلغ اٌفٍٛخخ ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١مخ488152

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة150000.250.3370.6أشبء ِدّؼبد الغبَ داخ١ٍخ , خبِؼخ اٌفٍٛخخ ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١م١خ4893327

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة1095000.320.34669.52ِشوض ٚصاسح/ أشبء ِدّؼبد الغبَ داخ١ٍخ , ِزؼذدح 4903312

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة205050.110.0870و١ٍخ اٌزشث١خ فٟ عجغ اثىبس49111107

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة144670.660.9782.4اٌدبِؼخ اٌّغزٕصش٠خ/ رىٍّخ ِشبس٠غ زٍّخ االػّبس 4921113

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة140000.95020.983879.49خذِبد ِٛلغ اٌدبِؼخ فٟ خٛس اٌضث١ش4931518

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة134850.19480.45367.11اٌىٛفخ/ ػّبدح و١ٍخ اٌفمٗ ٚاٌدضء اٌثبٟٔ ِٓ اٌمبػبد اٌذساع١خ 4941170

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة454320.590.7479.64اػّبي اٌّٛلغ ٚثٛاثبد خبِؼخ وشوٛن495153

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة130000.960.9582.08اٌّٛصً/ رأ١ً٘ اٌجٕٝ اٌزسز١خ 496152

4977274

 (229)ثٕب٠خ ٚاػبدح ثٕبء ِذاسط ثذ٠ٍخ  (410)٘ذَ االث١ٕخ اٌط١ٕ١خ ٚغ١ش إٌظب١ِخ ػذد 

ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ثغذاد  (181)ٚ (ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌزم١ٍذٞ  )ِذسعخ 

ٚاٌّسبفظبد

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة300068%37%51.4

498415
ِذسعخ فٟ اٌّسبفظبد ػذا  (100)ػذد (ثٕبء خب٘ض )ثٕبء ِذاسط اثزذائ١خ ثبعٍٛة عش٠غ 

ثغذاد
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة15450080%74%55.3

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة54.6%67%15900078ِذسعخ فٟ ثغذاد (100)ػذد (ثٕبء خب٘ض )ثٕبء ِذاسط اثزذائ١خ ثبعٍٛة عش٠غ 499413

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة56.2%80%2920085صف فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد (18)ِذسعخ اثزذائ١خ عؼخ  (32)ثٕبء 500412

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة57.7%85%2570099رب١ً٘ ٚرش١ُِ ٚرٛع١غ االث١ٕخ اٌّذسع١خ ٚاٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ5017272

5027142

صف فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد ثٕبء خب٘ض ػذا ِسبفظبد  (12)عؼخ  (93)ثٕبء ِذاسط ػذد 

وشثالء , إٌدف , ١ِغبْ , اٌجصشح , ِسبفظخ ثغذاد ,وشش اٌٚٝ , سصبفخ اٌٚٝ , سصبفخ 

ثب١ٔخ

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة13276442%11%47.2

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة57.7%87%6300097 صف  فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد12ِذسعخ اثزذائ١خ  راد  (84)ثٕبء 503411

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة56.9%88%6794688ِششٚع اػبدح اػّبس ٚصاسرٟ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼب5041232ٌٟ

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة55.7%71%1250088صف فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد (4)عؼخ  (25)ثٕبء سٚضخ اطفبي ػذد 505616

506721
ثأعٍٛة اٌجٕبء )ثٕب٠خ ِخزٍفخ اٌغؼبد  (545)ثٕبء ِذاسط ثذي االث١ٕخ ا٠٢ٍخ ٌٍغمٛط ػذد 

فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد (اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة93568827%8%45.8

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة45.4%2%1062428ثٕب٠خ ِخزٍفخ اٌغؼبد (11)ثٕبء ِذاسط ٌفه االصدٚاج اٌثالثٟ ػذد 507711

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة55.9%76%1750085صف فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد (18)ِذسعخ اثزذائ١خ عؼخ  (14)ثٕبء 5084119

509421
صف آ٠ٍٗ ٌٍغمٛط فٟ ثغذاد  (12)ِذسعخ اثزذائ١خ  راد  (35)٘ذَ ٚاػبدح ثٕبء 

ٚاٌّسبفظبد
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة2625094%84%57.2

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة56.6%78%1900092صف فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد (18)راد  (19)أشبء ِذسعخ ثب٠ٛٔخ ػذد 510312

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة55.6%75%4800082فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد (6)أشبء ِذسعخ ١ِٕٙخ صٕبػ١خ ِزىبٍِخ ِغ اٌزد١ٙض ػذد 511233

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة48.2%3%1500062اٌشصبفخ اٌثب١ٔخ/ ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ثغذاد  (10)ثٕبء 512715

513722
ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض  (20)ثٕبء ِذاسط ثذي اال٠ٍخ ٌٍغمٛط ػذد 

فٟ ِسبفظخ ثبثً (اٌىٛٔىش٠زٟ)
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة2850046%28%48.9

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة47.2%10%1650042اٌىشش االٌٚٝ/ ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ثغذاد  (11)ثٕبء 514717

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة48.0%6%1500056اٌىشش اٌثب١ٔخ/ ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ثغذاد  (10)ثٕبء 515718

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة43.6%0%161708(18)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ ١ٕٜٔٛ ػذد 5167121

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة46.4%10%1950032ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ثبثً (13)ثٕبء 5177112

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.3%0%2108016(11)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ وشوٛن ػذد 5187123

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة50.0%9%1500079اٌىشش اٌثبٌثخ/ ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ثغذاد  (10)ثٕبء 519719

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة48.1%12%1500052اٌشصبفخ االٌٚٝ/ ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ثغذاد  (10)ثٕبء 520714

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة45.2%0%1617027(13)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ صالذ اٌذ٠ٓ ػذد 5217122

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة45.4%0%1350043اٌشصبفخ اٌثبٌثخ/ ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ثغذاد  (9)ثٕبء 522716

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.4%0%2495317(14)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ االٔجبس  ػذد 5237131

524725
ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض  (41)ثٕبء ِذاسط ثذي اال٠ٍخ ٌٍغمٛط ػذد 

فٟ ِسبفظخ اٌّثٕٝ (اٌىٛٔىش٠زٟ)
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة5790042%20%48.0

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة45.4%0%2700030ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ ١ٕٜٔٛ (18)ثٕبء 5257110

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة49.0%14%1318861(7)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ وشثالء ػذد 5267133

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.1%0%1800014ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ صالذ اٌذ٠ٓ (12)ثٕبء 5277111

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.0%0%1650013ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ وشثالء (11)ثٕبء 5287116

529726
ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض  (16)ثٕبء ِذاسط ثذي اال٠ٍخ ٌٍغمٛط ػذد 

فٟ ِسبفظخ ١ٕٜٔٛ (اٌىٛٔىش٠زٟ)
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة229006%0%43.5

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة48.6%14%1505356(8)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ إٌدف ػذد 5307134

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة45.1%4%1705722(10)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ  ػذد 5317136

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.4%0%2113918(16)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ رٞ لبس  ػذد 5327138

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة43.0%0%240000ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ االٔجبس (16)ثٕبء 533713

5347129
اٌىشش اٌثب١ٔخ  ػذد / ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ ثغذاد

(7)
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة1275825%0%45.0

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة58.0%89%1350099صف فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد  (4)عؼخ    (30)ثٕبء سٚضخ اطفبي ػذد 535611

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة43.2%0%210002ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ د٠بٌٝ (14)ثٕبء 5367113

5377126
اٌشصبفخ اٌثب١ٔخ  / ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ ثغذاد

(8)ػذد 
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة1376324%0%44.9

538723
ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض   (20)ثٕبء ِذاسط ثذي اال٠ٍخ ٌٍغمٛط ػذد 

فٟ ِسبفظخ د٠بٌٝ (اٌىٛٔىش٠زٟ)
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة2850014%0%44.1

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة43.9%0%1818611(9)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ ثبثً ػذد 5397132

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.4%0%1650017ِذسعخ ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ رٞ لبس  (11)ثٕبء 540712

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.0%0%1500012ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ إٌدف (10)ثٕبء 5417115

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة43.8%0%1500022ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ (10)ثٕبء 5427117

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة43.9%0%1500011ِذسعخ ثبعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض اٌىٛٔىش٠زٟ فٟ ِسبفظخ اٌّثٕٝ (10)ثٕبء 5437119

5447273
 59ػذد  (ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌزم١ٍذٞ )ثٕبء اخٕسخ صفٛف اضبف١خ ِغ ٚزذاد ِشافك صس١خ 

خٕبذ ٌفه االصدٚاج اٌثالثٟ فٟ اٌّذاسط اٌمبئّخ فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة1907488%66%55.3

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة56.2%77%3000088رش١ُِ ٚرٛع١غ اث١ٕخ ِؼب٘ذ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاٌفْٕٛ اٌد١ٍّخ545221

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة44.2%0%1877215(10)ثٕبء ِذاسط ِخزٍفخ اٌغؼبد ثأعٍٛة اٌجٕبء اٌدب٘ض فٟ ِسبفظخ ٚاعظ  ػذد 5467137

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة39.0%100%40000013رخص١صبد اعزّالن اساضٟ ٌجٕبء اٌّذاسط فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد54713115

5487230
رب١ً٘ ٚرش١ُِ ٚرٛع١غ االث١ٕخ اٌّذسع١خ ٚاٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ ٌّٛالغ اخشٜ فٟ ثغذاد 

ٚاٌّسبفظبد
نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة119928.148100%85%57.8

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة61,96%2%10140010أشبء ِٛلف ٚرغف١شاد فٟ ِسبفظخ إٌدف عؼخ اٌف ٔض549928ً٠

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة74,76%82%10170090ٔض٠ً (5000)رٛع١غ عدٓ إٌبصش٠خ اٌدذ٠ذ اٌٝ 550927

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة76,32%85%10411794ثٕبء عدٓ فٟ ِسبفظخ ثبث551926ً

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة64,6%35%17636.17435ِششٚع االِٓ ٚاالعزمشاس االٔغب5529152ٟٔ

يستًز84,52%96%4300098رش١١ذ اٌّدّغ اٌغىٕٟ فٟ ١ِغب5533164ْ

يستًز63,64%29%3000029عزشار١د١خ اٌزخف١ف ِٓ اٌفمش/ رب١ً٘ ٚرذس٠ت اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ صٕذٚق اٌمشٚض اٌصغ١شح 5541361

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة64,56%9%3000023أشبء ِدّغ اصالزٟ فٟ اٌذ٠ٛا١ٔخ555925

نى يحذد يٕقف انًشزٔع يٍ قبم انٕسارة61,32%10%3000019أشبء ِدّغ اصالزٟ فٟ إٌّطمخ اٌدٕٛث١خ556922

يستًز72,6%85%16875085عزشار١د١خ اٌزخف١ف ِٓ اٌفمش/ ِششٚع اٌمشٚض اٌصغ١شح 5571375

اليٕجذ80.6%85%9500061 ِشوض صسٟ فشػٟ ِغ اٌزبث١ث فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد72أشبء 558241

اليٕجذ80.6%85%3100061 ِشوض صسٟ فشػٟ ِغ اٌزبث١ث فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد38أشبء 559251

5601221
اعزجذاي اٌّصبػذ اٌّٛخٛدح فٟ ِذ٠ٕخ اٌطت ِغ رد١ٙض ٚٔصت ِصبػذ خذ٠ذح خبسخ١خ 

ثغذاد/ ِغ ِغزٍضِبد ٔصجٙب  (ثبٔٛساِب)
17242.5

ال تتٕفز 

انًعهٕيت
اليٕجذ42%53.36

561286
اٌجصشح , ثبثً , )فٟ  (3)أشبء اث١ٕخ ِشاوض ِؼبٌدخ االٚساَ اٌغشطب١ٔخ ِغ اٌزبث١ث ػذد 

(االٔجبس
33345

ال تتٕفز 

انًعهٕيت
اليٕجذ98%75.8

يستًز79%85%22000053رب١ِٓ ِغزٍضِبد رغد١ً اٌّشوجبد ٚاخبصاد اٌغ١بلخ فٟ ثغذاد5621211

(2016/اعطاء فتزة تٕقف يُذ عاو )يتٕقف60.6%72%2168437أشبء ِمش ِذ٠ش٠خ ششطخ ثبث5631115ً

(2016/اعطاء فتزة تٕقف يُذ عاو )يتٕقف77.6%41%1496081أشبء ِخبفش زذٚد٠خ564141

غيز يشًٕل بانقزار48.7%42%1678731أشبء ِغزشفٝ لٜٛ االِٓ اٌذاخ565232ٍٟ

يستًز82.6%50%23320033اٌجطبلخ اٌّٛزذح5661212

يتٕقف4387515%28%47.7(C.D.E.F.I.J.K.L)اػبدح اػّبس ِدّغ ٚصاسح اٌزخط١ظ ٌالث١ٕخ 567126

يتٕقف يُاطق ساخُت44.2%44%1623234أشبء ِدّغ اث١ٕخ ٚصاسح اٌزخط١ظ فٟ ِسبفظخ 5681146ٜٕٛ١ٔ

569113
رد١ٙض اٌّؼذاد اٌّخزجش٠خ ٚاٌزخصص١خ االعز١شاد٠خ اٌّطٍٛثخ ٌفسص اٌّٛاد االٔشبئ١خ 

ٚاٌّٛاد االخشٜ ٌٍّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍّخزجشاد االٔشبئ١خ فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد
اليٕجذ1700065%100%65.2

يستًز54.8%83%1261666أشبء ثٕب٠خ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّجب5701139ٟٔ

اليٕجذ64.4%98%1966196أشبء اوبد١ّ٠خ ث١ذ اٌسىّخ  ِٚىزجزٙب11141ث١ذ اٌسىّخ571

572
االِبٔخ اٌؼبِخ ٌّدٍظ 

اٌٛصساء
اليٕجذ40.02%0.13%3136860.13أشبء ثٕب٠خ االِبٔخ اٌؼبِخ ٌّدٍظ اٌٛصساء11126

111ٚصاسح اٌىٙشثبء573
رشًّ ششق لٕبح )أشبء اث١ٕخ خذ١ِخ ربثؼخ ٌفشٚع اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌزٛص٠غ وٙشثبء اٌصذس

(اٌد١ش
يتٕقف4500031%87%54.3

يستًز66.5%97%4260860اػبدح رب١ً٘ لصش اٌضلٛسح1227ِىزت سئ١ظ اٌٛصساء574

اليٕجذ72.1%34%1381955اٌغبػٟ/ أشبء ِدّغ ٌٍذٚائش اٌؼذ١ٌخ فٟ اٌجصشح 5751182

يستًز67%95%1600081اػبدح اػّبس ثٕب٠خ ٚصاسح اٌؼذي5761210

يستًز78.84%23%407071113أشبء اٌجٕٝ اٌزسز١خ ٌّششٚع ِذ٠ٕخ ثغّب٠خ577341

يتٕقف65.2%65%3274350أشبء ثٕب٠خ ا١ٌٙئخ اٌٛط١ٕخ ٌالعزثّبس57811105

يستًز62.28%98%5000081رب١ً٘ ٚرط٠ٛش اث١ٕخ ِٛلغ إٌّصٛس ِغ اٌزبث١ث1236خٙبص اٌّخبثشاد579

يستًز59.44%50%27500056لبػذح اَ لصش اٌجسش٠خ580113

يستًز69.4%83%14750061أشبء ِغزشفٝ ػبَ ٌٍمٛاد اٌّغٍسخ581231

يستًز61%40%8991520أشبء اٌجٕٝ اٌزسز١خ ٌّدّغ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ االرسبدٞ اٌغىٕٟ فٟ اٌغضا١ٌخ13120د٠ٛاْ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ582

يستًز61.8%41%9301511ػمذ خذِبد أشبئ١خ ٕ٘ذع١خ ٚػمذ اششاف ٕ٘ذع13243ٟا١ٌٙئخ اٌٛط١ٕخ ٌالعزثّبس583

يتٕقف53.4%90%8600090اػبدح رب١ً٘ اٌشٚضخ اٌؼغىش٠خ7112ِىزت سئ١ظ اٌٛصساء584

اليٕجذ73.12%100%١ِ6141489غبْ/  عش٠ش 260االػّبي اٌزى١ٍ١ّخ ٚاٌخذ١ِخ  ٌّششٚع ِغزشفٝ ٚالدح ٚأطفبي عؼخ 585221

يتٕقف31.9%51%7906937(لذط عشٖ )اٌّشزٍخ اٌثبٌثخ ٌّششٚع ِشلذ اٌغ١ذ اٌش١ٙذ ِسّذ ثبلش اٌصذس 586712

587
خٙبص االِٓ اٌٛطٕٟ 

اٌؼشالٟ
يستًز37.9%85%16937.252ثٕب٠خ ِدٍظ االِٓ اٌٛط11138ٟٕ

اليٕجذ62.6%98%1500085أشبء ِدّغ عىٕٟ ٌٍٛصاسح5883167

44.5%41%2189929أشبء دٚائش ِزفشلخ ٌٍّذ٠ش٠بد ٚدٚائش اٌّفزش اٌؼبَ فٟ اٌّسبفظبد ِغ اضبفخ58911115
اغهب انًقأالث يُجشة ياعذا يقأنتيٍ آَاء 

يٍ انقزار3بانتزاضي حسب انفقزة 

66.6%80%4511590اوّبي ِزطٍجبد ِششٚع خطخ االوزفبء اٌزار590112ٟ

56.72%22%12906.23625أشبء ِشاوض ِزخصصخ ٌزص١ٍر ػدالد اٌٙبِف59113161ٟ

53.81%7%22454.3863اوّبي ِزطٍجبد ل١بدح اٌمٛح اٌجسش٠خ ِٓ االث١ٕخ ٚإٌّشأد اٌدذ٠ذح5921105

58.26%60%22599.8915اوّبي ِزطٍجبد ل١بدح اٌمٛح اٌجش٠خ ٚاٌفشق اٌؼغىش٠خ اٌزبثؼخ ٌٙب5931105

67.51%92%1202189اوّبي ِزطٍجبد دائشح اٌزذس٠ت ٚاٌّذ٠ش٠بد ٚاٌذٚائش اٌّشرجطخ ثٙب5941108

51.88%7%145084ثغذاد/ أشبء اث١ٕخ ٌّٛالغ اٌٛصاسح 1168اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب595

59613282

ِغ اعزّالوبد - اػذاد اٌذساعبد ٚاٌزصب١ُِ ٚاٌّغٛزبد ٌٍّذْ اٌش٠بض١خ اٌدذ٠ذح 

اٌزبخ١بد , )ٚاٌزغ١١ح ٚاالثٛاة اٌخبسخ١خ ثّٛخت اٌزصب١ُِ اٌسذ٠ثخ فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد 

(ٚاعظ 

ْذِ انُسبت تًثم يزحهت انتصًيى3800010%50%50,8

54.5%60%2000033,3أشبء ِمش اٌٍدٕخ اٌجبساٌّج١خ اٌٛط١ٕخ اٌؼشال١خ59711129

تى يفاتحت نجُت انشؤٌٔ االقتصاديت نغزض 

سيادة انكهفت انكهيت َٔسب االحتياط بًٕجب 

 ٔنى 1/7/2015في  (2/5/15459)كتابُا 

تزد االجابت انيُا نغايت تاريخّ

598997
رب١ً٘ اٌمجخ اٌفٍى١خ ٚاضبفخ اٌٍّسمبد اٌخبصخ ثٙب ِغبسذ ٚوبفزش٠بد فٟ ِزٕضٖ اٌضٚساء 

ِزضّٕخ اٌزأث١ث ٚاالخٙضح اٌزخصص١خ
يتٕقف1500011,5%50%57,9

599227
عش٠ش فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌشجبث١خ ِغ  (50)رص١ُّ ٚأشبء ِغزشفٝ  ٌٍطت اٌش٠بضٟ عؼخ 

رغ١ٍُ  ِفزبذ- االخٙضح ٚاٌّغزٍضِبد 
395270%0%59

انًشزٔع يحال ٔتى انًباشزة بّ نكٍ يتٕقف 

بسبب ٔجٕد يشاكم

سيتى اكًال انتصاييى ٔبعذْا يحذف58.2%60%4000030.4رص١ُّ ٚأشبء ِىزجخ ِشوض٠خ6009413

51.8%0%1999910ششاء ٚاعزّالن اساضٟ ٌّشبس٠غ اٌشجبة ٚاٌش٠بضخ فٟ ثغذاد ٚاٌّسبفظبد60113135
تى اَجاس كافت يعايالث االستًالك نكٍ نى 

يتى اَجاسِ بسبب عذو تٕفز انتًٕيم

اليتٕفز87.92%100%20000099.06استمالكات االراضً المحٌطة بالروضة الكاظمٌة60213127

603523
الخط الغربً االضافً مع تنفٌذ محطة ضخ دورة - تنفٌذ الخط الرئٌسً الناقل فً جانب الكرخ 

 مع خطوط الدفع التابعة لها2رقم 
اليتٕفز16258575.18%62.20%76.99

اليتٕفز76.3312%69%11866772.64تاهٌل مشارٌع التصفٌة604451

اليتٕفز80.058%97%49516578.73تجمٌل مدٌنة بغداد مع تطوٌر الشوارع والطرق60513195

اليتٕفز79.12%80%1928996.50تجهٌز انابٌب الدكتاٌل مع الملحقات وتجهٌز انابٌب البالستٌك مع الملحقات6061261

اليتٕفز78.48%100%8202393.50(تجهٌز وتمدٌد)تحدٌث شبكات الماء الصافً لالحٌاء السكنٌة 607431

اليتٕفز50000تسدٌد الحسابات للمشارٌع المنجزة والمحذوفة لدائرة ماء بغداد60813353

اليتٕفز81.66%100%1247783.24تمدٌد خطوط ناقلة للماء الصاف609441ً

اليتٕفز79.736%100%1576159.21(تجهٌز وتمدٌد)تمدٌد شبكات الماء الصافً الفرازات االحٌاء الجدٌدة 610432

اليتٕفز82.804%99.80%8810197.75الخط الجنوبً الغربً مع المحطات التابعة له- تنفٌذ الخط الرئٌسً الناقل فً جانب الكرخ 611522

اليتٕفز80.064%84.80%19290478.50-تنفٌذ الخطوط الرئٌسٌة التً ستربط على الخط الشمالً الشرقً مع محطة ضخ رئٌسٌة عدد 612532

قطاع المبانً و الخدمات

ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ

قطاع المبانً و الخدمات

ٚصاسح اٌزشث١خ

ٚصاسح اٌزشث١خ

قطاع المبانً و الخدمات

اِبٔخ ثغذاد

ٚصاسح اٌذفبع

االػّبس ٚاالعىبْ 

دائشح / ٚاٌجٍذ٠بد اٌؼبِخ 

اٌّجبٟٔ

ٚصاسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ

ٚصاسح اٌذفبع

ٚصاسح اٌشجبة ٚاٌش٠بضخ

ٚصاسح اٌصسخ

ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ

ٚصاسح االػّبس ٚاالعىبْ 

دائشح / ٚاٌجٍذ٠بد اٌؼبِخ 

اٌّجبٟٔ

ٚصاسح اٌؼذي

ا١ٌٙئخ اٌٛط١ٕخ ٌالعزثّبس

ٚصاسح اٌزشث١خ

ٚصاسح اٌؼذي

ٚصاسح اٌٙدشح ٚاٌّٙدش٠ٓ

ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌشؤْٚ 

االخزّبػ١خ



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 
 اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ
 رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ

(PPP)  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس

تسلسلنوعمادة

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

وزارة التخطٌط

دائرة تخطٌط القطاعات

قطاع النقل واالتصاالت

[استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌة ] : (1) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاع
التبوٌب

نسبة انجاز الكلفة الكلٌةاسم المشروع

مالً

نسبة انجاز 

مادي
2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر ت

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال 

مدٌرٌة البلدٌات/ العامة

اليتٕفز81.792%85%3401499.90صٌانة وادامة و تشغٌل مشارٌع تصفٌة مٌاه المجاري6131262

اليتٕفز84701750.3935.375.85مشروع ماء البصرة الكبٌر6141374

اليتٕفز500005877.666االنبار- الدوالب - مشروع ماء البغدادي 6154117

اليتٕفز15000876979.48مشروع ماء الحسٌنٌة6164150

اليتٕفز730003471.366الجدول الغربً/ مشروع ماء الخٌرات 6174133

اليتٕفز60000166365صالح الدٌن/ مشروع ماء الدجٌل 6184112

اليتٕفز30000629777.72مشروع ماء الزبٌدٌة6194123

اليتٕفز60000617461دٌالى- مشروع ماء السادة والجبور 620419

اليتٕفز30000262674.16استمالكات االراضً لمشارٌع الماء فً المحافظات62113124

اليتٕفز220005353.869.48الدراسات والتصامٌم62213263

اليتٕفز3290309045.375.82تاهٌل وتوفٌر متطلبات ومستلزمات الصٌانة والتشغٌل لمشارٌع الماء6231161

اليتٕفز24100تسدٌد الحسابات للمشارٌع المنجزة والمحذوفة للمدٌرٌة العامة للماء62413322

اليتٕفز900003810470ذي قار- الجباٌش - مشروع ماء االصالح 6251401

اليتٕفز17500051.571.864النجف/ الكوفة - مشروع ماء النجف 6264134

اليتٕفز125000908579المحاوٌل- مشروع ماء قرى الحلة 6274128

اليتٕفز85000887363بابل- مشروع ماء ابً غرق 6284130

اليتٕفز600005279.669.5نٌنوى/ مشروع ماء القوش 629413

اليتٕفز10000017.65872.04تل عبطة/ الشورة / مشروع ماء القٌارة 630414

اليتٕفز123971529365واسط- مشروع ماء الكوت 6314122

اليتٕفز800004.46575.55جرف الصخر بابل- االسكندرٌة - مشروع ماء المسٌب 6324127

اليتٕفز20904511.8575.970.02ذي قار -2م- مشروع ماء الناصرٌة 6334141

اليتٕفز10000074.580.3668بغداد- مشروع ماء النهروان 6344148

اليتٕفز8481220.3711465بابل/ المدحتٌة - مشروع ماء الهاشمٌة 6354126

اليتٕفز90000365770.44صالح الدٌن- مشروع ماء بلد 6364113

اليتٕفز9000035.660.466مشروع ماء تازة كركوك637416

اليتٕفز9000015.1166.361دٌالى- مشروع ماء السالم والسراجق والمنصورٌة 6384110

اليتٕفز19054942.087374.36المثنى/ مشروع ماء السماوة 6394138

اليتٕفز9000052.374.3566القادسٌة- مشروع ماء الشامٌة 6404136

اليتٕفز1800008410465مٌسان- مشروع ماء العمارة 6414143

اليتٕفز876324277.665مشروع ماء الفلوجة6424116

اليتٕفز500005.26773.76صالح الدٌن- مشروع ماء القادسٌة 6434114

اليتٕفز11200086.295.375.8المرحلة الثانٌة- مشروع ماء كركوك 644415

اليتٕفز12500056.180.3669بغداد- مشروع ماء ناحٌة الزهور 6451501

اليتٕفز6500016.545865بابل/ مشروع ماء ناحٌة الكفل 6464129

اليتٕفز600004.4348.567.15دٌالى/ مشروع ماء جدٌدة الشط 647418

اليتٕفز75000526571.36مشروع ماء خان بنً سعد648417

اليتٕفز13500693175انشاء ابنٌة ومقرات فً المؤوسسات البلدٌة فً محافظة مٌسان مع التاثٌث64911118

اليتٕفز61000628078.416انشاء ابنٌة ومقرات للبلدٌات مع التاثٌث6501170

اليتٕفز76.1%95%3159895انشاء مدن للزائرٌن فً مداخل المدن المقدسة6513273

اليتٕفز77.84%83%1650090الدراسات الهٌكلٌة للمحافظات65213265

اليتٕفز79.4%90%3500090تحدٌث التصامٌم االساسٌة والتفصٌلٌة لمراكز المدن65313264

اليتٕفز%64%26%5500031دٌالى/ مشروع مجاري الخالص 6545110

اليتٕفز%65%1383126.7530دٌالى/ 2م/مجاري بعقوبة 655519

اليتٕفز%16000011.63.765مشروع مجاري كركوك656517

اليتٕفز%64%11%31600022الساحل االٌسر/ مشروع مجاري الموصل 657512

اليتٕفز%80%44%2500099الدراسات والتصامٌم6583227

اليتٕفز%77%71%11374088مشروع مجاري العزٌزٌة6595120

اليتٕفز%76%74%108968.67192المرحلة االولى/ مشروع مجاري بعقوبة 660518

اليتٕفز%41.869%11500059ذي قار/ مشروع مجاري الشطرة 6615135

اليتٕفز%70%229000054م- مشروع مجاري النجف 6625128

اليتٕفز%62%903834نصب وحدات معالجة مٌاه المجاري663551

اليتٕفز%79%81%100000100مٌسان/ 3م/ مشروع مجاري العمارة 6645138

اليتٕفز%67%22%2500040صالح الدٌن/ تجهٌز وتنفٌذ شبكات مشروع مجاري الدجٌل 6655113

اليتٕفز%71%57%3700043صالح الدٌن/ 2م/ مشروع مجاري تكرٌت 6665114

اليتٕفز%70.24%40.60%2500050.00صالح الدٌن/ محطة المعالجة / 2م/ مشروع مجاري بلد 6675115

اليتٕفز200005818.466.112نٌنوى/ مشروع مجاري برطلة 668515

اليتٕفز%75%36%5600055مشروع مجاري الرفاع6695134ً

اليتٕفز%78%81%95000100مٌسان/ مشروع مجاري المجر 6705136

اليتٕفز%77.90%89.00%175000100.00مشروع مجاري السماوة6715131

اليتٕفز%77%81%112641100مٌسان/2مشروع مجاري العمارة م6725137

اليتٕفز%65%18%115000070م/ مشروع مجاري الرمادي 6735117

اليتٕفز%75%32%13000071مشروع مجاري الهندٌة6745127

اليتٕفز%14432699.585.676مشروع مجاري الكوت6755118

اليتٕفز100148917780.26مشروع مجاري الحر6765125

اليتٕفز%74%38%225000052م- مشروع مجاري الدٌوانٌة 6775130

اليتٕفز%70%1%19000025نٌنوى - 1الساحل االٌمن م /مشروع مجاري الموصل678516

اليتٕفز%73%38%10000053مشروع مجاري الفلوجة6795116

اليتٕفز2200000932478.36م-الحلة - مشروع مجاري 6805123

اليتٕفز74.14%3.00%18021074.60واسط/ 1م/ مشروع مجاري الحً 6815122

اليتٕفز%81.84%64.00%3000084.00المثنى/ مشروع مجاري الرمٌثة 6825132

اليتٕفز170740774877واسط- مشروع مجاري الصوٌرة 6835121

اليتٕفز%75.36%42.00%20000100.00تجهٌز معدات وعجالت اختصاصٌة العمال المجاري6841163

اليتٕفز%80%76%9543888مشروع مجاري الحسٌنٌة6855143

اليتٕفز%78.60%45.00%62000100.00مشروع مجاري المحمودٌة6865142

اليتٕفز%77.43%28.60%1700051.80مجاري ناحٌة الرشٌد6875145

اليتٕفز%74.52%34.00%43000072.50 ذي قار2مشروع مجاري الناصرٌة م 6885133

اليتٕفز%77.56%57.00%447373088.20 و م3م/ مشروع مجاري كربالء 6895126

اليتٕفز%76.56%44.00%8800063.00واسط/مشروع مجاري النعمانٌة 6905119

اليتٕفز%75%51%333402100م- اكمال مشروع مجاري البصرة 6915139

اليتٕفز%65.46%12.80%19700030.50مشروع مجاري الزبٌر6925140

اليتٕفز%75.56%7.00%540270050.00 م4م/ مشروع مجاري البصرة 6935141

اليتٕفز%81.68%81.00%223674990.20مشروع مجاري كربالء م6945124

اليتٕفز100000983781.8النجف االشرف/ 3م/ مشروع شبكات المجاري الثقٌلة واالمطار ومحطات الرفع 6955129

اليتٕفز40000815274.64نٌنوى/ مشروع مجاري الحمدانٌة 696511

يستًز19120.523تسدٌد حسابات المشارٌع المنجزة والمحذوفة للعتبة الحسٌنٌة المقدسة69713370

يستًز57%12%74078.86410مشروع اسكان فقراء6983216

يستًز45%95%2543788مشارٌع العتبة العلوٌة المقدسة6997116

يستًز41%95%370003المرحلة الثانٌة/ تطوٌر العتبة العلوٌة المقدسة 7004115

يستًز16%50%30000080استمالكات العتبة العلوٌة المقدسة7013138

الٌتوفر45.8%89%2619984(المرحلة االولى )اعادة اعمار وتأهٌل الجوامع 702733

الٌتوفر47.9%100%2457799انشاء مدارس دٌنٌة للوقف السنً فً القطر703511

الٌتوفر46.5%92%2865489االنبار/بناء جامع مع ملحقاته لخدمة الحجاج والمعتمرٌن ـ ناحٌة النخٌب 704724

الٌتوفر55.4%98%2559795مراقد محافظة بغداد705716

الٌتوفر42.5%66%1724265مراقد محافظة نٌنوى706717

الٌتوفر52.04%52%2922136االعمال االضافٌة للمزارات الشٌعٌة الشرٌفة7077124

الٌتوفر51.88%51%24236,6735مشارٌع المزارات الشٌعٌة المقدسة7087120

استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌةعدد المشارٌعقطاعت
رفع من الموازنة االستثمارٌة و تحوٌله الى 

فرصة استثمارٌة او شراكة

رفعه من الموازنة االستثمارٌة و تموٌله من 

الموازنة التشغٌلٌة
تموٌل من االٌرادات الذاتٌة

 رفعه من الموازنة االستثمارٌة لعدم  وجود 

جدوى اقتصادٌة للمشروع فً ظل االزمة 

المالٌة فً الوقت الحاضر
13189146184النقل و االتصاالت1

3822441173117المبانً و الخدمات2

-17090221444الصناع3ً

1-6138517الزراع4ً

30124743542البرنامج االستثماري للمحافظات5

1045708201457714
481751324.7423702445.544225301.956619043.446615909.8588624ملٌون دٌنار
481751.3247423702.445544225.301956619.043446615.9098588.624ملٌار دٌنار

legend البرنامج االستثماري للمحافظاتالزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
  ثبعٍٛة ٌالعزثّبس رؼشض اْ  (IFC) اٌذ١ٌٚخ اٌز٠ًّٛ ِٕظّخ اٌٝ سشسذ اٌزٟ ٚ اٌّزٛلفخ اٌّشبس٠غ 

(PPP)

الكلفة الكلٌة   

قطاع المبانً و الخدمات

قطاع المبانً و الخدمات

ٚصاسح االػّبس ٚاالعىبْ 

ٚاٌجٍذ٠بد ٚاالشغبي اٌؼبِخ

ٚصاسح االػّبس ٚ االعىبْ 

ٚ اٌجٍذ٠بد ٚ االشغبي 

اٌؼبِخ

اِبٔخ ثغذاد

د٠ٛاْ اٌٛلف اٌش١ؼٟ

اٌغٕٟ اٌٛلف د٠ٛاْ

423702445.5

المجموع

مجموع الكلفة الكلٌة



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت

البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 الى رشحج الخي و المخوقفت المشاريغ 

 ان  (IFC) الدوليت الخمويل منظمت

(PPP)  باسلوب لالسخثمار حؼرض

تسلسلنوعمادة

39%97.85%6485084.40انشاء خزانات مجمع تصفٌة صالح الدٌن1618

61%61.45%37201043.22تطوٌر وتأهٌل وحدات مصافً مجمع صالح الدٌن والخدمات الفنٌة2618

45%26.50%311829استثمار غاز ارطاوي31117

45%33.40%18207520.00استثمار غاز بن عمر41118

46%10.00%94100001.00إنشاء مصفى جدٌد فً كركوك5616

693600069مصفى كربالء6619

58%56.60%6578018.77نصب وحدات تصفٌة جدٌدة فً مصافً الشمال7617

47%81.52%11800014.40اعادة تاهٌل وحدة ازالة الغازات الحامضٌة و وحدة التجفٌف بالكالٌكول8622

44%0.00%3091017.50 فً مصفى الشمالLPGإنشاء وحدة 9615

287315و 1/ وحدة االزمرة فً مجمع تصفٌة صالح الدٌن 10614

6564920.07076محطة الٌوسفٌة الحرارٌة111041

12880000055محطة كهرباء الشمال الحرارٌة121013

60متعدد9360000.7توسٌع المحطات البخارٌة القائمة فً انحاء العراق كافة1310111

50%30.0%9000016.0تأهٌل خطوط انتاج الزٌوت السائلة ومساحٌق التنظٌف وصابون التوالٌت14282

48%63.5%5000057.0المرحلة الثانٌة/ تأهٌل الشركة العامة للصناعات االدوٌة والمستلزمات الطبٌة 15583

53%60.0%6600036.0تأهٌل معامل الطابوق الفخاري فً الشركة العامة للصناعات االنشائٌة16773

28%41.0%420006.0المرحلة الثانٌة/ تأهٌل شركة الشهٌد العامة 179510

32%19.0%6500011.0المرحلة الثالثة/تأهٌل شركة ابن الولٌد العامة189518

44%44.0%6450045.0تأهٌل شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربائٌة199520

48%65.0%8000095.0المجمعات الصناعٌة201411

50%61.0%2000004.0المرحلة الثانٌة/انشاء المجمعات الصناعٌة فً العراق211412

27%52.0%4000009.0انشاء محطات كهرباء قرب المجمعات الصناعٌة2210116

تنفٌذ مباشر/ ال ٌوجد 41%47%5892099.30انشاء بساتٌن االمهات ومشاتل الفسائل والزراعة النسٌجٌة23433

عقود مستمرة بالتجهٌز/ ال ٌوجد 64%30.00%50000030.60دعم القطاع الزراعً/استخدام تقانات الري والمكننة الحدٌثة 241233

تنفٌذ مباشر/ ال ٌوجد 41%56%1889056.40الواحات الصحراوٌة251394

تنفٌذ مباشر/ ال ٌوجد 43%20%1624087.90حوض الحماد261397

تنفٌذ مباشر/ ال ٌوجد 51%45%1445086.50تنمٌة وتحسٌن الغابات وزراعة اشجار الٌوكالبتوس271392

اولوٌة ثالثة48.96%26.35%1680007كم على مراحل 239انشاء طرٌق الحج البري بطول 281612

اولوٌة ثانٌة41.4%10%970002 (المرحلة االولى  ) كم 140حدٌثة بطول - انشاء الممر الثانً لطرٌق رمادي 291710

متوقف بسبب االزمة المالٌة7112410.50%9%38.035(cargo village )توسٌع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرٌة شحن 30629

متوقف بسبب االزمة المالٌة38.643%83%700000.10شراء اجهزة فحص الحاوٌات والبضائع باالشعة السٌنٌة للموانئ311216

متوقف بسبب االزمة المالٌة40.837%99%3500046.50شراء بواخر ساحلٌة للشركة العامة للنقل البحري 32556

متوقف بسبب االزمة المالٌة34.639%28.00%2500013.30اعمار وتاهٌل معمل صٌانة االلٌات والمعدات336213

متوقف بسبب االزمة المالٌةcs30027100030.00%29.00%35.22شراء طائرات كندٌة نوع 34652

متوقف بسبب االزمة المالٌة33.035%40.00%2947374.912.30المرحلة الثانٌة / شراء طائرات 35653

متوقف بسبب االزمة المالٌة40.999%85.00%2000073.30شبكة اتصاالت النقل367710

متوقف بسبب االزمة المالٌة0.4763%99.40%4200089.10انشاء معمل العوارض الكونكرٌتٌة فً السماوة مع الدور التشغٌلٌة371361

متوقف بسبب االزمة المالٌة44.3724%76.48%1375041.80انشاء معمل الكتل الكونكرٌتٌة المسبقة الجهد381362

متوقف بسبب االزمة المالٌة51.04%84.40%2100055.20انجغٌ نهُمم انًُىطجٍ انجصغح يغأة اَشبء39336

متوقف52.65%75.00%2500047.00النقل الخاص/ انشاء مرأب النجف الدولً 40332

متوقف بسبب االزمة المالٌة40.387%35.00%1300098.00انجذغٌ/  صجهخ َهغ فٍ ثبنذبفالد انغكبة َمم41553

متوقف12985.9451640.88اعمال الكهرباء للمدٌنة الجدٌدة فً شط العرب42103219

متوقف21470422841 فً مركز المحافظةCMDAانشاء بدالة السلكٌة    43733

44228
  سرٌر 400دراسة وتصمٌم مدٌنة طبٌة فً المستشفى الجمهوري مع تنفٌذ المجمع الباطنً  

 طوابق7
متوقف971808049

متوقف161192.54301760بناء مشروع مستشفى الجامعً التخصص45118ً
متوقف18594.4402040تجهٌز اجهزة مختبرٌة لمختبر البصرة االنشائ4612160ً

47763

 فً الزبٌر والقرنة لمكون  انشاء شبكة 2عدد  (OLT)مع مركز  (FTTH)انشاء شبكة

(FTTH)  مع مركز(OLT) مشترك تغطً مركز  (15000 )فً قضاء الزبٌر  بسعة

15950القضاء والدواجن 

متوقف21470694250.88

متوقف50850171464 سرٌر فً ناحٌة سفوان100انشاء مستشفى 48237
متوقف16674.259451653.64مجمع المدارس الرٌاضٌة التخصصٌة4913123

50235
لمكون انشاء  (الهارثة) سرٌر ف100ًو(الزبٌر,ابً الخصٌب) سرٌر ف200ًانشاء مستشفى 

 ملٌون دٌنار82500 سرٌر فً قضاء ابً الخصٌب بكلفة تعاقدٌة 200مستشفى 
متوقف201656.1569302048.8

51235
لمكون  (الهارثة) سرٌر ف100ًو(الزبٌر,ابً الخصٌب) سرٌر ف200ًانشاء مستشفى 

 ملٌون دٌنار82500 سرٌر فً قضاء الزبٌر بكلفة تعاقدٌة 200انانشاء مستشفى 
متوقف201656.157342148.1

52235
لمكون  (الهارثة) سرٌر ف100ًو(الزبٌر,ابً الخصٌب) سرٌر ف200ًانشاء مستشفى 

 ملٌون دٌنار49500 سرٌر فً ناحٌة الهارثة بكلفة تعاقدٌة 100اانشاء مستشفى 
متوقف201656.1569201146.68

متوقف495001043سرٌر فً قضاء شط العرب100انشاء مستشفى 53238

54141
ومعامل ملحٌة للشركات النفطٌة  % 99انشاء معمل انتاج ملح غذائً وملح صناعً بنقاوة 

فً مصنع الثغر العائد لوزارة الصناعة والمعادن
متوقف1243010041

متوقف32802403557انشاء الطرٌق القوسً المرحلة الخامسة551636
متوقف 24505565555تأهٌل وتبلٌط وارصفة شوارع حً النصر فً النجف االشرف5692245

متوقف 38461101557انشاء تقاطع الزهراء فً النجف االشرف571118

متوقف 15957149055انشــــــاء تقاطع المعهد التقنً ذو مستوٌٌن فً النجف االشرف581119

متوقف 37465734077انشاء فندق سٌاح598133ً

متوقف400000039 سرٌر مع االجهزة واالثاث100انشاء مستشفى سنجار سعة 2311محافظة نٌنوى60
متوقف 6000003077انشاء فندق خمس نجوم الستقبال الوفود فً الرمادي 61332

621383
انشاء  )انشاء مراكز تسوق مع عٌادات و مختبرات نموذجٌة لالطباء فً الفلوجة و الرمادي 

(مركز تسوق مع عٌادات طبٌة تخصصٌة فً قضاء الرمادي 
متوقف257500077

6313183
انشاء  )انشاء مراكز تسوق مع عٌادات و مختبرات نموذجٌة لالطباء فً الفلوجة و الرمادي 

(مركز تسوق مع عٌادات و مختبرات نموذجٌة فً الفلوجة 
متوقف 234900077

متوقف20131735603053/انشاء مجازر تموذجٌة فً قضاء الحً والنعمانٌة 1111محافظة واسط64

65103190

الصدر االول ,الجتة,الشرطة الجزء االخٌر خلف االكادٌمٌة )تاهٌل الشبكة الكهربائٌة الحٌاء 

الصدر ,الزهراء االولى (خلف منطقة الصدر الثانٌة)السالم ,الصدر الثانٌة,

(ال شرماهً (2جزء+1جزء)الثالثة

متوقف16750416561

متوقف300000044سرٌر مع ردهة طوارئ وتجهٌز منظومات متكاملة فً ناحٌة غماس (100)أنشاء مستشفى 66234

6710342
 ومحطات تحوٌل لنقل الطاقة الكهربائٌة من محطة بٌجً الحراري الى 132انشاء خط 

محطة شمال تكرٌت
متوقف50000799049

68516

حً +انشاء شبكة مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع محطات الرفع فً حً العباس

الكابٌنات ومكونه انشاء شبكة مجاري مٌاه االمطار والثقٌلة مع - 2حً الصمود+ 1الصمود

الكابٌنات- 2حً الصمود+ 1حً الصمود+محطات الرفع فً حً العباس

متوقف48201242458

6910287
 )مع كافة المحقاتABB مٌكا نوع 25 كف متنقلة 33/11تجهٌز ونصب محطات تحوٌل 

وحسب موصفات وزارة الكهرباء (البوعجٌل والدور وٌثرب والصٌنٌة وتكرٌت والشرقاط 
متوقف18750302952

متوقف198007743انشاء بناٌة متحف سامراء وملحقاته70821
متوقف16000192347اعداد دراسات وتصامٌم مطار صالح الدٌن الدول711326ً
متوقف18409909053(سامراء وتكرٌت ) فً 3كف عدد 11 و3 كف عدد33انشاء مغذٌات كهربائٌة 7210331

73514

للصرف )تنفٌذ شبكات مجاري مٌاة الصرف الصحً واالمطار مع محطات الرفع والضخ 

 لالقضٌة الطوز وبٌجً وبلد والشرقاط 5مع محطات المعالجة عدد  (الصحً واالمطار

مع اعداد دراسة وتصامٌم وتنفٌذ محطات المعالجة فً بٌجً  (وتكرٌت حً القادسٌة

مكونه  تجهٌز و نصب و تنفٌذ محطات الرفع و محطة معالجة المٌاه فً قضاء / والشرقاط 

الشرقاط

متوقف61578292959

745347

انشاء شبكات المجاري والصرف الصحً فً المحمودٌة والمدائن وجسر دٌالى والطارمٌة  

تنفٌذ وصٌانة وتجهٌز وتشغٌل شبكات مجاري  االمطار والصرف الصحً مع )لمكون 

 ملٌون دٌنار67247.269بكلفة  (محطات الرفع ومحطة المعالجة فً ناحٌة الطارمٌة

متوقف432968509872

751318156

 ((ابً غرٌب, الموصل , الحلة , بعقوبة , كوت )- بغداد )تطوٌر مداخل بفداد الخمسة 

بكلفة  (الطرٌق القدٌم/ابً غرٌب-تصمٌم وتنفٌذ وتطوٌر مدخل بغداد) لمكون 2012

 ملٌون دٌنار28000.974

متوقف386247839061

761318156
 ((ابً غرٌب, الموصل , الحلة , بعقوبة , كوت )- بغداد )تطوٌر مداخل بفداد الخمسة 

 ملٌون دٌنار95388.98بكلفة  (الحلة-تصمٌم وتنفٌذ  مدخل بغداد ) لمكون 2012
متوقف386247839061

771318156
 ((ابً غرٌب, الموصل , الحلة , بعقوبة , كوت )- بغداد )تطوٌر مداخل بفداد الخمسة 

ملٌار دٌنار (90.285)بكلفة  (كوت- تصمٌم وتنفٌذ  مدخل بغداد ) لمكون 2012
متوقف386247839061

781318156
 ((ابً غرٌب, الموصل , الحلة , بعقوبة , كوت )- بغداد )طوٌر مداخل بفداد الخمسة 

 ملٌون دٌنار54765.2بكلفة  (بعقوبة-تصمٌم وتنفٌذ  مدخل بغداد ) لمكون 2012
متوقف386247839061

79233
سرٌر  (400)سرٌر والحرٌة  (200)الشعب والفضٌلٌة  ( 3مستشفٌات عدد)تصمٌم وتنفٌذ 

 ملٌون دٌنار24178.99بكلفة  (تجهٌز اجهزة طبٌة)وتطوٌر مستشفى النعمان لمكون 
متوقف531291308872

80233

سرٌر  (400)سرٌر والحرٌة  (200)الشعب والفضٌلٌة  ( 3مستشفٌات عدد)تصمٌم وتنفٌذ 

بكلفة  (سرٌر (200)تتصمٌم وتنفٌذ مستشفى الشعب سعة )وتطوٌر مستشفى النعمان لمكون 

 ملٌون دٌنار108593

متوقف531291308872

81233

سرٌر  (400)سرٌر والحرٌة  (200)الشعب والفضٌلٌة  ( 3مستشفٌات عدد)تصمٌم وتنفٌذ 

 (سرٌر (200)تتصمٌم وتنفٌذ مستشفى الفضٌلٌة سعة )وتطوٌر مستشفى النعمان لمكون 

 ملٌون دٌنار108480بكلفة 

متوقف531291308872

82233

سرٌر  (400)سرٌر والحرٌة  (200)الشعب والفضٌلٌة  ( 3مستشفٌات عدد)تصمٌم وتنفٌذ 

 73628.037بكلفة  (تاهٌل وتطوٌرمستشفى النعمان العام)وتطوٌر مستشفى النعمان لمكون 

ملٌون دٌنار

متوقف531291308872

83233

سرٌر  (400)سرٌر والحرٌة  (200)الشعب والفضٌلٌة  ( 3مستشفٌات عدد)تصمٌم وتنفٌذ 

بكلفة  (سرٌر (400)تاهٌل وتصمٌم مستشفى الحرٌة سعة )وتطوٌر مستشفى النعمان لمكون 

 ملٌون دٌنار194416.48

متوقف531291308872

84233

سرٌر  (400)سرٌر والحرٌة  (200)الشعب والفضٌلٌة  ( 3مستشفٌات عدد)تصمٌم وتنفٌذ 

جهاز , عربات تخدٌر , جهاز قسطرة )وتطوٌر مستشفى النعمان لمكون تجهٌز اجهزة طبٌة 

 21995.242بكلفة  (جهاز غسل الكلى , جهاز رنٌن , جهاز سحب السوائل  , مفراس 

ملٌون دٌنار

متوقف531291308872

متوقف74.44%36%5000032مجمع االحرار السكنً فً كركوك3169انسجُبء يؤسسخ85

863214
, الدٌوانٌة , كربالء , بغداد )انشاء دور سكنٌة لموظفً المدٌرٌات فً المحافظات 

(ذي قار 
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح4252530%44%76.92

نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح76.68%1%4100470انشاء مستشفى فً ذي قار873222
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح78%33%3630467انشاء مستشفى فً محافظة البصرة882321

48.92%34%7500040الجبلة والخراب/ الفلوجة / المجمع السكنً فً االنبار893132
طلبت الشركة بانهاء العقد وفق الفقرة 

(أ/5)

لم ٌتوقع العقد43%0%92406.880الكرابلة/ المجمع السكنً فً االنبار 903158
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح58.28%96%6500095عنه/ المجمع السكنً فً االنبار 913138
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 56.04%84%7500079هٌت/ المجمع السكنً فً االنبار 923137

50.52%57%9000037حً القبلة/ المجمع السكنً فً البصرة 933153
طلبت الشركة بانهاء العقد وفق الفقرة 

(أ/5)
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 51.88%60%8000051(1)شط العرب / المجمع السكنً فً البصرة 943131
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 49.08%39%4500037حً االسكان/ المجمع السكنً فً الدٌوانٌة 953145
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 48.6%36%7000034الحمزة/ المجمع السكنً فً الدٌوانٌة 963141
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 50.12%55%8000034الدغارة/ المجمع السكنً فً الدٌوانٌة 973129
لم ٌحدد موقف الشركات من القرار44.68%10.8%50000010.2مشروع المساكن االقتصادٌة فً المحافظات98313
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح44.808%11.8%7000010.8القاسم/ المجمع السكنً فً بابل 993142
لم ٌحدد موقف الشركات من القرار49.96%42.2%84102234مؤسسة الشهداء/ انشاء وبناء مجمعات سكنٌة فً المحافظات 1003133
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 51.384%53%8000051.8(1)الكاطون / المجمع السكنً فً دٌالى 1013128
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 46.76%24%5000023الخالص/ المجمع السكنً فً دٌالى 1023143
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 53%63%7469462الغالبٌة/ المجمع السكنً فً دٌالى 1033126
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 51.72%61%9000048الشطرة/ المجمع السكنً فً ذي قار 1043144
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 48.16%33.5%7000031سوق الشٌوخ/ المجمع السكنً فً ذي قار 1053139
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح51.272%52.4%9000051قلعة سكر/ المجمع السكنً فً ذي قار 1063155
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح43.44%4%800001.5(1)سامراء / المجمع السكنً فً صالح الدٌن 1073135
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح54.376%71.2%7000071مطاردة/ المجمع السكنً فً صالح الدٌن 1083123
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 50.12%51%9000038(2)الجزٌرة / المجمع السكنً فً كربالء 1093134

46.12%20%7000019(1)الجزٌرة / المجمع السكنً فً كربالء 110317
طلبت الشركة بانهاء العقد وفق الفقرة 

(أ/5)
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 48.28%34%5000032عفك/ المجمع السكنً فً الدٌوانٌة 1113159

47.96%33%8000029الجربوعٌة/ المجمع السكنً فً المثنى 1123130
طلبت الشركة بانهاء العقد وفق الفقرة 

(أ/5)

50.28%48%5000043الرمٌثة/ المجمع السكنً فً المثنى 1133140
طلبت الشركة بانهاء العقد وفق الفقرة 

(أ/5)
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح58.84%100%3000098(1)الحٌدرٌة / المجمع السكنً فً كربالء 114315
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 48.864%37.3%9990736الكمٌت/ المجمع السكنً فً مٌسان 1153156
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 54.6%73%7500072المجر/ المجمع السكنً فً مٌسان 1163151
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 44.84%12.8%21213910.2مؤسسة الشهداء/ المجمع السكنً فً مٌسان 1173162
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 43.576%4%76175.573.2قلعة صالح/ المجمع السكنً فً مٌسان 1183157
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 50.12%45%9000044(ابو رمانة )البتٌرة / المجمع السكنً فً مٌسان 1193150
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح58.776%100%5400097.2الحدباء/ المجمع السكنً فً نٌنوى 1203110
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 47.336%28%8000026.2قضاء تلعفر/ المجمع السكنً فً نٌنوى 1213147

وزارة التخطيط

دائرة تخطيط القطاعات
نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

انشهضاء يؤسسخ

 واالشغبل وانجهضَبد واالسكبٌ االػًبع وػاعح

االسكبٌ صائغح/  انؼبيخ

محافظة النجف

محافظة االنبار

محافظة الدٌوانٌة

محافظة صالح الدٌن

محافظة بغداد

وزارة النفط

السراػت وزارة

واالسكان االػمار وزارة

النقل وزارة

محافظة البصرة

[رفع من الموازنة االستثمارٌة و تحوٌله الى فرصة استثمارٌة او شراكة] : (2) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
جمٌع المبالغ بالمالٌن

اسم الجهة الحكوميةاسم القطاعث

التبويب

نسبة انجاز مادينسبة انجاز مالي الكلفة الكليةاسم المشروع

الخدماث و المباني قطاع

الخدماث و  المباحي قطاع

2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشر

مستمر

مستمروزارة الكهرباء

مستمروزارة الصناعة والمعادن

القطاع الصناعي

القطاع الزراعي

قطاع النقل واالتصاالت

البرنامج االستثماري للمحافظات



legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت

البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 الى رشحج الخي و المخوقفت المشاريغ 

 ان  (IFC) الدوليت الخمويل منظمت

(PPP)  باسلوب لالسخثمار حؼرض

تسلسلنوعمادة

وزارة التخطيط

دائرة تخطيط القطاعات
نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

[رفع من الموازنة االستثمارٌة و تحوٌله الى فرصة استثمارٌة او شراكة] : (2) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
جمٌع المبالغ بالمالٌن

اسم الجهة الحكوميةاسم القطاعث

التبويب

2015 لسنة 347الموقف من القرار درجة المؤشرنسبة انجاز مادينسبة انجاز مالي الكلفة الكليةاسم المشروع

48.88%41%7500032.5قضاء سنجار/ المجمع السكنً فً نٌنوى 1223146
طلبت الشركة بانهاء العقد وفق الفقرة 

(أ/5)
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 48.48%35.5%8500033االربجٌة/ المجمع السكنً فً نٌنوى 1233127
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 50.28%47%9000044الصوٌرة/ المجمع السكنً فً واسط 1243154
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 50.68%52%8500044العزٌزٌة/ المجمع السكنً فً واسط 1253148
(2/ب/5)قدمت الشركة تطبٌق الفقرة 47.96%32%12743530زرباطٌة/ المجمع السكنً فً واسط 1263149

الٌوجد805730.78176.14الموصل/ انشاء مركز طبً استشاري لكلٌات الطب 127262

2483740.14440.144455.3انشاء مستشفى جامعة ابن سٌنا128211
 4/ب /5اٌقاف المشروع حسب الفقرة 

فرصة استثمارٌة
الٌوجد0.0174صفر210000جامعة الموصل/ انشاء مستشفى جامعً 129212

2722570.02110.107849.02انشاء مستشفى جامعً فً جامعة كربالء130213
 4/ب /5اٌقاف المشروع حسب الفقرة 

فرصة استثمارٌة
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح900000.530.415756.06سكن التدرٌسٌٌن1313321
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح169150.2750.38554.63شقق ودور االساتذة العزاب والمتزوجٌن1323355

133141
اكمال اعمال انشاء وتجهٌز وتاثٌث مكتبة آشور بانٌبال ومعهد الدراسات المسمارٌة

نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح388370.430.59574.7

50%22%2200025المكتبة الرقمٌة العراقٌة134945
تجمٌد المشروع استنادا الى الفقرة 

(5/2/ب)
لم ٌحدد موقف الوزارة من القرار49%22%1876228اكمال بناء مسرح البصرة1359410
لم ٌحدد موقف الوزارة من القرار59,16%88%1500089تطوٌر وتاهٌل منشات الحبانٌة136812

61%45%5000075تشٌٌد المجمع السكنً فً البصرة3165وانًهجغٍَ انهجغح وػاعح137
تجمٌد المشروع استنادا الى الفقرة 

(5/2/ب)
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح43.8%50%5000085اعداد الدراسات والتصامٌم لهدم واعادة بناء لملعب الكشافة فً بغداد138989
نى َذضص يىلف انًشغوع يٍ لجم انىػاعح43.32%68%1900086بناء قاعات رٌاضٌة متعددة االغراض مع انشاء ساحات رٌاضٌة مكشوفة1397229

1402318
تسلٌم )سرٌر فً االنبار قضاء هٌت مع التأثٌث والتجهٌز (200)اانشاء مستشفى سعة 

(مفتاح
متوقف تجمٌد العمل10354553%57%58.8

متوقف تجمٌد العمل55%50%2135733صالح الدٌن/ تسلٌم مفتاح /  سرٌر فً الدجٌل 40اانشاء مستشفى 141237
متوقف انهاء العقد بالتراض55.3ً%51%2535841بغداد/ سرٌر فً التاجً تسلٌم مفتاح  (87)انشاء مستشفى عام  االمامٌن الجوادٌن142238

1432825
تهٌئة المواقع البدٌلة وهدم وانشاء المرحلة الثانٌة لتطوٌر مستشفى الشهٌد محمد باقر 

بغداد/الحكٌم 
مستمر بالعمل259372%12%51.09

52.06%21%5139318بغداد/ تسلٌم مفتاح /  سرٌر 100انشاء مستشفى  عام المعامل سعة 144235
متوقف تجمٌد العمل اعداد ذرعة واقع 

الحال

49.2%14.50%8475013بغداد/ سرٌر فً النهروان تسلٌم مفتاح  (200)اانشاء مستشفى عام سعة 145239
هناك دعوى قضائٌة مع الشركة لسحب 

العمل وحالٌا فً مرحلة االسئناف

1462310
تسلٌم - سرٌر مع التأثٌث والتجهٌز  (200)انشاء مستشفى عام فً الحسٌنٌة سعة 

بغداد/ مفتاح 
8475016%17%52.66

تم إعداد ذرعة واقع الحال وانجاز 

التعهدات وملء االستمارة الرضائٌة 

 347الخاصة بالتسوٌة وحسب القرار 

من القرار (2-ب - 5)الفقرة " وتحدٌدا

147222
 سرٌر مع التاثٌث والتجهٌز فً  كربالء  300نشاء مستشفى والدة واطفال سعة 

تسلٌم مفتاح المرحلة االولى
متوقف انهاء العقد بالتراضً وتجمٌد العقد14500025%29%54.3

148232
مرحلتٌن االولى انشاء والثانٌة )سرٌر  (200)انشاء مستشفى ابن زهر سعة 

بغداد/(التجهٌز
45.4%5تتوفر ال39151

 الشركة من العمل سحب قرار إصدار تم

 السوداء القائمة إلى الشركة وإحالة

% 5 ألبالغه القانونٌة التأمٌنات ومصادرة

1492311
االَجبع ثطغَمخ رسهُى يفزبح / سغَغ فٍ َبدُخ انكغيخ  (100)اَشبء يسزشفً ػبو سؼخ 

االَجبع/ (اَشبء ورجهُؼ ورأثُث )
سذت ػًم51%13ال رزىفغ55935

57.68%53%5284343ثغضاص/ يضَُخ انصضع/ ربهُم ورىسُغ يسزشفً االيبو ػهٍ 150284

يزىلف رجًُض دست رىصُبد انهجُخ 

 أوصذ يُخ 347انًغكؼَخ نزُفُظ انمغاع 

رىلف ربو نهشغكخ يٍ ربعَز رمضَى آسغ 

سهفه يزؼظع صغفهب وإطالق سطبثبد 

انضًبٌ ثؼض رمضَى رؼهضاد يٍ لجم انشغكخ 

يٍ " رى يُخ رىلف ربو نهشغكخ واػزجبعا

60غُغ يذبلغُغ يذبل32063.193ثغضاص انكغر/ اَشبء ورجهُؼ طجٍ وربثُث انًغكؼ انىطٍُ نُمم انضو انذضَث 1512617

غُغ يذبل وانًشغوع يسزثًُ يٍ انزغَث 

االػالٌ واالدبنخ )ثبجغاءاد انزؼبلض 

دست كزبة يكزت عئُس (وانزؼبلض

فٍ 17837/13/و.ع.انىػعاء انًغلى و

2015/12/20

83.6%97%6000085يذبفظخ انُجف- انًغدهً االونً - ربهُم يسزشفً انذكُى انؼبو 152286

15312136
طٌ / اَشطخ اسزغارُجُخ انزشُف يٍ انفمغ / رىفُغ اجهؼح ويؼضاد يزؼضصح االغغاض 

لبع
الَىجض1390157%61%77.3

15412124
صالح /اَشطخ اسزغارُجُخ انزشُف يٍ انفمغ / رىفُغ اجهؼح ويؼضاد يزؼضصح االغغاض 

انضٍَ
الَىجض4725229%32%74.8

155217
سغَغ فٍ يذبفظبد انُجف وَُُىي رسهُى  (400)يسزشفُبد رؼهًُُخ سؼخ  (2)اَشبء 

يفزبح
(يشبعَغ اسزغارُجُخ )يسزًغ ثبنؼًم 46688455%61%77.2

156215
انجصغح ، كغثالء ،  )سغَغ فٍ يذبفظبد  (400 )يسزشفُبد رؼهًُُخ سؼخ  (5)اَشبء 

رسهُى يفزبح (ثبثم ، طٌ لبع
(يشبعَغ اسزغارُجُخ )يسزًغ ثبنؼًم 117900074%83%80.65

157216

انغصبفخ ، /  سغَغ فٍ يذبفظبد ثغضاص 400 يسزشفُبد رؼهًُُخ سؼخ 3اَشبء 

انضَىاَُخ، صَبنً ، رسهُى يفزبح يغ اَشبء يغكؼ يزطىع نزششُص وػالج االيغاض 

انغصبفخ/ انسغطبَُخ فٍ ثغضاص 

65238014%12%47.9

158214

 (كغكىن واسظ انًثًُ  ) فٍ 3 سغَغ ػضص400اَشبء يسزشفُبد رؼهًُُخ سؼخ 

ويسزشفً ػبو  (لبئى ، دضَثخ )فٍ االَجبع  (2)سغَغ ػضص ( 200 )ويسزشفً ػبو سؼخ 

يغ  (انضجُم ، انضوع، سبيغاء ، انطىػ  )فٍ صالح انضٍَ  (4)سغَغ ػضص (100)سؼخ 

انزبثُث وانزجهُؼ رسهُى يفزبح

104100024%36%55.5

59.5%87%2423457سغَغ اليغاض انجهبػ انهضًٍ فٍ يذبفظخ انجصغح (50)اَشبء يسزشفً سؼخ 159225

 (1/ة/5)االَهبء ثبنزغاضٍ وفك انفمغح 

يٍ انمغاع ودبنُبً لُض اَجبػ طعػخ والغ 

انذبل ونى َزى رمضَى انزؼهض انشطٍ ويذضغ 

.انزسىَخ 

60.4%65%5395041اَشبء يُفظ ػعثبطُخ انذضوص160167ٌ
اػطبء فزغح رىلف يُظ ػبو )يزىلف

/2016)

54.4%43%3379538(انًغدهخ انثبَُخ)ربهُم ورطىَغ يُفظ انشُت انذضوصٌ 161161
اػطبء فزغح رىلف يُظ ػبو )يزىلف

/2016)

047%500001اَشبء يُفظ انشاليجخ انذضوص162163ٌ
االرفبق ػهً انزغَث )سذت ػًم 

(ثبجغاءاد االػالٌ واالدبنخ 

53.6%555044517اَشبء يُفظ سفىاٌ انذضوص163164ٌ
اػطبء فزغح رىلف يُظ ػبو )يزىلف

/2016)

سذت ػًم23.2%42%1818624اَشبء َبصٌ انشبعجُخ يغ انزأثُث9416وػاعح انشبعجُخ164

165
وػاعح االػًبع واالسكبٌ وانجهضَبد واالشغبل 

صائغح انًجبٍَ/ انؼبيخ 
يزىلف41.6%54%18371.1417اَشبء ثُبَخ انجهبػ انًغكؼٌ نهزمُُس وانسُطغح انُىػُخ فٍ واسظ1154

يزىلف54.02%7%502515.2اَشبء َبصٌ انشغطخ انغَبض994ٍوػاعح انضاسهُخ166
يسزًغ19%100%7000030(المرحلة الثانٌة  )استمالكات العتبة الحسٌنٌة المقدسة 1671316
يسزًغ12%61%157870الثقافً (ع)اضافة خمس طوابق لمشروع مجمع االمام الحسن المجتبى 1681238
يسزًغ24%88%20441775االعمال االضافٌة للعتبة الحسٌنٌة المقدسة1697121
يسزًغ21%63%21907524المشارٌع الخدمٌة للعتبة الحسٌنٌة المقدسة1707126
يسزًغ15%75%1657748بابل/ الثقافٌة مع التانٌث  (ع)انشاء مكتبة االمام الحسٌن 171741
يسزًغ33%91%19842590كربالء/ تطوٌر الروضتٌن الحسٌنٌة والعباسٌة المقدستٌن 1727114
يسزًغ22%60%5205351تطوٌر مخازن ومراب العتبة الحسٌنٌة المقدسة1737125
يسزًغ24%90%2145038توسعة ابواب الصحن الشرٌف1747131
يسزًغ21%80%1418063المرحلة السادسة/ توسعة الحائر الحسٌنً الشرٌف 1757132
يسزًغ24%17462095دراسات وتصامٌم لمشاررٌع العتبة الحسٌنٌة المقدسة فً محافظة كربالء المقدسة176132117
يسزًغ10%40%14882.73تطوٌر نظام فحص العجالت للمنطقة المحٌطة بالحرم الحسنً الشرٌف177135
يسزًغ12%50%8411637القرانً (ع)مجمع الحسٌن 178755
يسزًغ23%74%4217047.40مجمع مدارس االٌتام1794115
يسزًغ24%99%1885269المرحلة الرابعة / (النجف- كربالء  )مدٌنة الزائرٌن 1803383
يسزًغ23%100%2686453المرحلة الرابعة / (بغداد - كربالء  )مدٌنة الزائرٌن 1813382
يزىلف17%40%2723125مركز ثقافً ومكتبة للعتبة الحسنٌة المقدسة فً محافظة البصرة182754
يسزًغ47%51%2455739االعمال المدنٌة/ مستشفى االمراض السرطانٌة فً محافظة البصرة 183228
يسزًغ26%95%12729188مشارٌع العتبة اللحسٌنٌة المقدسة184717
يسزًغ30%30%25717219م (6600)مشروع المجمع الثقافً واالعالمً فً محافظة البصرة بمساحة 185756
يزىلف14%26%1465116( 2 م2000)مشروع المدرسة الدٌنٌة واسكان الطلبة 186515
يسزًغ46%40%1207133.80مشروع مجمع العٌادات الطبٌة الطبٌة االستشاري لمستشفى الشٌخ الوائل1872101ً
يزىلف21%10%183168.80(2م2500)بمساحة  (ع) مشروع مجمع سكن االطباء لمستشفى االمام زٌن العابدٌن 1883390
يزىلف15%40%1459122(الرفٌعً)استراحة الزائرٌن قرب حسٌنٌة ال1893387

ال َزىفغ14000685926فً بغداد (مع التاثٌث ) انشاء االبنٌة والكنائس االرثودكسٌة  190725

ال َزىفغ19361626030انشاء االبنٌة والكنائس فً كركوك و نٌنوى مع التاثٌث191728
ال َزىفغ0.28%3%439293اعمار جامع الموصل الكبٌر192734
ال َزىفغ2.1%1%860041مجمع الدولة االسالمً الكبٌر فً الفلوجة193735
ال َزىفغ32%100%3904474االعمال االضافٌة للعتبة العباسٌة المقدسة1947122
ال َزىفغ31.2%86%6422281كراج الكفٌل الخدم1957127ً
ال َزىفغ12.8%35%1707310مجمع اقسام العتبة العباسٌة المقدسة1963392
ال َزىفغ2.93%35%796612مركز ثقافً وخدمات للعتبة العباسٌة المقدسة لثالث مواقع1977511
ال َزىفغ4.42%61%1442019انشاء مركز دٌنً ثقافً فً مٌسان198752
ال َزىفغ5.3%40%1965539انشاء مركز دٌنً ثقافً فً  واسط199753

200512
فً بابل والمثنى وواسط وكربالء  (2)فً النجف و (3)فً مٌسان و (4)مدارس دٌنٌة عدد 

والدٌوانٌة
12467

99%72%12.7
ال َزىفغ

ال َزىفغ19.8%63%1500097بغداد/للعلوم االسالمٌة  (ع)أنشاء كلٌة االمام الكاظم 20111114

استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌةعدد المشارٌعقطاعت
رفع من الموازنة االستثمارٌة و تحوٌله 

الى فرصة استثمارٌة او شراكة

رفعه من الموازنة االستثمارٌة و تموٌله من 

الموازنة التشغٌلٌة
تموٌل من االٌرادات الذاتٌة

 رفعه من الموازنة 

االستثمارٌة لعدم  وجود 

جدوى اقتصادٌة للمشروع 

فً ظل االزمة المالٌة فً 

الوقت الحاضر

13189146184النقل و االتصاالت1

3822441173117المبانً و الخدمات2

-17090221444الصناع3ً

1-6138517الزراع4ً

30124743542البرنامج االستثماري 5

1045708201457714

481751324.7423702445.544225301.956619043.446615909.8588624ملٌون دٌنار

481751.3247423702.445544225.301956619.043446615.9098588.624ملٌار دٌنار

legend البرنامج االستثماري للمحافظاتالزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
  باسلوب لالسخثمار حؼرض ان  (IFC) الدوليت الخمويل منظمت الى رشحج الخي و المخوقفت المشاريغ 

(PPP)

المجموع

الكلفة الكلٌة   

44225301.95 مجموع الكلفة الكلٌة

 واالشغبل وانجهضَبد واالسكبٌ االػًبع وػاعح

االسكبٌ صائغح/  انؼبيخ

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

انثمبفخ وػاعح

انزغثُخ وػاعح

وزارة الصحة

وػاعح انضاسهُخ

صَىاٌ انىلف انشُؼٍ

صَىاٌ اولبف انضَبَبد انًسُذُخ واالَؼَضَخ 

وانصبثئخ انًُضائُخ

الخدماث و  المباحي قطاع

الخدماث و المباني قطاع

انسٍُ انىلف صَىاٌ

انشُؼٍ انىلف صَىاٌ



وزارة التخطيط

دائرة تخطيط القطاعات
legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت

البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 و المرىقفح المشارٌغ 

 الى رشحد الرً

 الرمىٌل مىظمح

 ان  (IFC) الدولٍح

 لالسرثمار ذعرض

(PPP)  تاسلىب

الرسلسلالىىعمادج

1384وزارة النفط1
تأخيل وتطىير معهد البصرة وفرع معهد في 

ميسان
6217052%45%66

210115
وحدات غازٌة ودٌزل سرٌعة النصب مع 

مستلزمات نقل القدرة
68متعدد357500064%

75%62%45510016تطوٌر وتحسٌن شبكات النقل فً المنطقة الوسطى31041

66%0%873380تطوٌر وتحسٌن شبكات النقل فً المنطقة الشمالٌة41042

51043
تطوٌر وتحسٌن شبكات النقل والمحطات الثانوٌة 

فً شبكات المنطقة الجنوبٌة
29649120%54%74

75%62%16702311تطوٌر وتحسٌن شبكات النقل فً الفرات االعلى61044

60%36%3060026بناء مخازن لمدٌرٌة توزٌع كهرباء الجنوب71151

813121
انشاء واعادة تاهٌل مراكز التدرٌب فً بغداد 

والمحافظات االخرى
3797497%70%66

91025
تطوٌر وتحدٌث شبكة االتصاالت فً المنطقة 

الجنوبٌة
1400045%94%81

79%94%2735054تطوٌر االتصاالت والسٌطرة فً المنطقة لوسطى101024

79%70%8099450االتصاالت ونقل المعلومات1110211

82%95%2685095تحدٌث مراكز سٌطرة121022

1313162
تطوٌر وتاهٌل وتوسٌع المختبرات والمعامل 

والورش واالبنٌة
4350085%67%66

28%34.0%3000023.0مشارٌع الخطط البحثٌة1358الصناعة والمعادن14

ال ٌوجد35,5%57.0%5965648.0دراسة المشارٌع االروائٌة واعداد التصامٌم151327

ال ٌوجد40,6%95.0%2737878.0دراسات وتحرٌات استشارٌة161326

ال ٌوجد49,6%89.13%5050090.0الدراسة االستراتٌجٌة لموارد المٌاه واالراض1321ًمركز الوزارة17

182219
تاهٌل وتطوٌر محطات الضخ لنهري دجلة 

والفرات
ال ٌوجد25000052.0%88.0%65

ال ٌوجد63%36.0%231037.4429.0تحسٌن مشارٌع حوضً دجلة والفرات192218

ال ٌوجد54%88.0%9000071.0انشاء سداد واقٌة ومستلزمات معالجة الفٌضان20133

212228
المرحلة /تطهٌرات الجداول والمبازل الترابٌة

الثانٌة
ال ٌوجد359751.0%41.0%53

ال ٌوجد56%60.0%1347632.0مشروع دراسة التحرٌات الهٌدروجٌولوحٌة1328الهٌئة العامة للمٌاه الجوفٌة22

122الهٌئة العامة للسدود والخزانات23
االعمال التكمٌلٌة لمنظومات السٌطرة 

الرئٌسً للسدود والسدات
ال ٌوجد6776095.0%93.0%62

الٌوجد51%37.4%24780436.0كري االنهر وتفرعاتها24711
الٌوجد52%67.5%2721658.2ازالة الترسبات مقدم السدات الرئٌسٌة25721

الٌوجد55%52.0%3000052.0تأهٌل ناظم شط البصرة2225دائرة المصب العام26

27
دائرة الثروة / وزارة الزراعة

الحيوانية
تنفيذ مباشر/ ال يوجد 57%67.0%1382561.7التلقيح االصطناعي622

بحوث الثروة الحيوانية281358
23170

تنفيذ مباشر/ ال يوجد 84.6%77.0%56

تحسين واكثار بذور المحاصيل الزراعية291357
12785

تنفيذ مباشر/ ال يوجد 63.07%74.0%53

30
دائرة االرشاد / وزارة الزراعة 

والتدريب الزراعي
انشاء المراكز وشبكة المزارع االرشادية651

36655
تنفيذ مباشر/ ال يوجد 88.9%45.0%28

31
دائرة الغابات / وزارة الزراعة

والتصحر
تثبيت الكثبان الرملية2122

46670
تنفيذ مباشر/ ال يوجد 91.4%57.0%59

مستمر%49%47%7300099تجهيز وتحديث وتطوير أنظمة البداالت وملحقاتها32732

متوقف30%30%180097مستلزمات القدرة والتكييف331262

34765
تجهيز ونصب منظومات هواتف السلكية 

WLLومستلزماتها 
متوقف280099.2%55%55

35741
 )تحديث الشبكة الوطنية لتراسل البيانات 

المرحلة الثانية / ( IPمنظومات 
مستمر2400098%18%46

36
المنشأة العامة / وزارة النقل 

للطيران المدني
621

 في مطار بغداد 18استبدال الجسور الهوائية عدد 

الدولي
3000047%51%36.505

متوقف بسبب االزمة 

المالية

622وزارة النقل37
استبدال منظومة االنذار المبكر للحريق واالطفاء 

التلقائي
2700031%79%39.256

متوقف بسبب االزمة 

المالية

381312
استمالك شارع االحرار وجسر المحاكم 

المركز/ واستمالكات اخرى 
متوقف144200036

متوقف16061805744.26نصب كامٌرات مراقبة لعموم المحافظة391262

4092240
تأهٌل شارع حً العسكري مع القالب الجانبً 

واالرصفة فً النجف االشرف
متوقف 21753759052

متوقف 414217910057تأهٌل وتبلٌط شوارع فً قضاء النجف االشرف419295

متوقف 24505476561انشاء مجلس محافظة النجف االشرف4211132

4312149
تجهيزات ومعدات طبية لمستشفى خاتم االنبياء 

لالمراض القلبية (ص)
84876

مستمر9%10%39

4412148
تجهيزات ومعدات طبية لمستشفى خاتم االنبياء 

لمعالجة االورام السرطانية (ص)
59110

مستمر9%10%40

ال يتوفر 48.2%100%78564,8690تجهيز مستشفى الكفيل التخصصي4511247

استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌةعدد المشارٌعقطاعت
رفع من الموازنة االستثمارٌة و تحوٌله 

الى فرصة استثمارٌة او شراكة

رفعه من الموازنة 

االستثمارٌة و تموٌله من 

الموازنة التشغٌلٌة

تموٌل من االٌرادات الذاتٌة

 رفعه من الموازنة 

االستثمارٌة لعدم  وجود 

جدوى اقتصادٌة للمشروع 

فً ظل االزمة المالٌة فً 

الوقت الحاضر
13189146184النقل و االتصاالت1

3822441173117المبانً و الخدمات2

-17090221444الصناع3ً

1-6138517الزراع4ً

30124743542البرنامج االستثماري للمحافظات5
1045708201457714

481751324.7423702445.544225301.956619043.446615909.8588624ملٌون دٌنار
481751.3247423702.445544225.301956619.043446615.9098588.624دٌنار

lege

nd 
الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت

البرنامج االستثماري 

للمحافظات

 مىظمح الى رشحد الرً و المرىقفح المشارٌغ 

 لالسرثمار ذعرض ان  (IFC) الدولٍح الرمىٌل

(PPP)  تاسلىب

6619043.44مجموع الكلفة الكلٌة

المجموع

الكلفة الكلٌة   

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

القطاع الزراعً

قطاع النقل واالتصاالت

البرنامج االستثماري للمحافظات 

قطاع المباني و الخدمات

مركز الدراسات والتصامٌم 

الهندسٌة

الهٌئة العامة لتشغٌل مشارٌع 

الري والبزل

دائرة تنفٌذ اعمال كري االنهر 

وتفرعاتها

دائرة البحوث / وزارة الزراعة

الزراعية

وزارة االتصاالت

محافظة النجف

محافظة البصرة

الشيعي الىقف ديىان

وزارة الكهرباء

مستمر

[رفعه من الموازنة االستثمارٌة و تموٌله من الموازنة التشغٌلٌة] : (3) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام

المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهح الحكىمٍحاسم القطاعخ
الرثىٌة

الكلفح الكلٍحاسم المشروع
وسثح 

االوجاز مالً

وسثح 

االوجاز مادي

درجح 

المؤشر

المىقف مه القرار 

2015 لسىح 347

القطاع الصناعً



ذ

وزارة التخطيط

دائرة تخطيط القطاعات
legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت

البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 الرً و المرىقفح المشارٌغ 

 الرمىٌل مىظمح الى رشحد

 ذعرض ان  (IFC) الدولٍح

(PPP)  تاسلىب لالسرثمار

الرسلسلالىىعمادج

53%71%2704876استكمال وشراء مخيمات حقلية متنقلة ومؤثثة11611

33%34.30%19489043.10اعمال التغذية المائية لمصافي الجنوب2661

58%73.50%20801077.88اكمال اعمال محطات التوليد الذاتي31012

48%77.80%2350084.60تاهيل الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة4951

19غير محدد%2980093.32اعادة تأهيل المجمع النفطي للوزارة51218

61251
شراء معدات ومستلزمات لتحديث اجهزة الحفر 

العاملة وتاهيل االجهزة القديمة والعاطلة
15949998.40%90%53

71612
تطوير المرافق الخدمية والصناعية لشركة الحفر 

العراقية
79712.873.90%78%30

61%43.50%12254043.18تأهيل وتطوير المصافي الصغيرة8651

9621
تطوير وتاهيل وتحديث وحدات شركة غاز 

الجنوب
13700097.20%71.60%60

101394
توفير مستلزمات حماية البيئة لشركة مصافي 

الجنوب
7442074.67%29.84%31

1113119
مستلزمات حماية المنشآت النفطية لشركة خطوط 

االنابيب
250000037

1213116
مستلزمات حماية المنشآت النفطية لشركة 

مصافي الشمال
3793088.90%80%37

49%95.40%2030099.90مشروع تطوير صناعة المبادالت الحرارية13911

PS34225098.86%99.72%47تأهيل محطة 14157

PS419625060.50%046انشاء محطة 151510

161217
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة غاز الجنوب
3610016%63.10%57

171215
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة مصافي الجنوب
17824.483.70%94.10%64

181212
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة نفط الجنوب
7641135.50%68.50%60

191213
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة نفط الشمال
23502.240.30%93.62%61

201211
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة نفط ميسان
2430263.40%97%58

2110323
تبديل الشبكات الكهربائية ملراكز المدن في 

محافظات الوسط
12866990%95%79

221039
كهربة االحياء السكنية الجديدة في محافظات 

الوسط
677960%0%67.6

70%34%15048216تطوير وتحسين شبكات النقل في الفرات االوسط231045

24111
انشاء ابنية خدمية تابعة لفروع المديرية العامة 

(تشمل شرق قناة الجيش)لتوزيع كهرباء الصدر 
450000%0%66.7

66.7%33%11050228تنفيذ المجمع السكني لمحطة واسط الحرارية25313

2610322

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في 

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر مع اكمال 

مشروع تطوير كهرباء مدينة الصدر

31050020%78%76

2710321
كهربة االحياء السكنية الجديدة في المديرية 

العامة لتوزيع كهرباء الصدر
64871.834235%90%76.5

2810319
تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في 

بغداد/الكرخ
75037%60%76

74%54%92409.2081728كهربة االحياء السكنية الجديدة في الكرخ2910312

3010318
تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في 

بغداد/الرصافة
7445003%19%72.1

68%0%19884.71750كهربة االحياء السكنية الجديدة في الرصافة311038

3210317
تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في 

محافظات الفرات االوسط
12860%65%78.5

3310314
كهربة االحياء السكنية الجديدة في محافظات 

الفرات االوسط
389125%13%68.5

3410320
تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في 

محافظات الجنوب
12690%40%73

3510311
كهربة االحياء السكنية الجديدة في المحافظات 

الجنوبية
31858.640%0%69

3610316
تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في 

المحافظات الشمالية
940000%0%66

3710325
المرحلة / كهربة الريف في المحافظات الشمالية 

االولى
700000%0%66

3810310
كهربة االحياء السكنية الجديدة في المحافظات 

الشمالية
375260%0%69

52%93.0%4350089.0تحديث خط انتاج الصودا الكاوية والكلور39584

37%93.0%4866086.0تأهيل معامل شركة نصر العامة40832

39%51.0%1200026.0انشاء وحدة الغلونة41915

42917
مشروع غلونة وحدات تصفية المياه مختلفة 

السعات
2085068.0%63.0%50

32%28.0%1782028.0تأهيل شركة الرشيد العامة439517

52%75.0%16500059.0مخلفات الحديد والسكراب44812

333النقل الخاص/ وزارة النقل 45
النقل / أنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين 

الخاص
متوقف بسبب الظروف االمنية2500035%42%34.55

361وزارة النقل46
أنشاء  مجمع اداري للشركة العامة للنقل البري 

وفروعها
متوقف بسبب االزمة المالية3500062%84.40%46.65

متوقف بسبب االزمة المالية48.9%60.00%27700082غبيشيه- ناصرية - خط سكة حديد  سماوه 411وزارة النقل47

48
الشركة العامة للنقل / وزارة النقل 

الخاص
متوقف بسبب االزمة المالية41.35%82.00%2500063النقل الخاص/إنشاء محطة النهضة لنقل المسافرين331

49
الشركة العامة للسكك / وزارة النقل 

الحديدية
متوقف بسبب االزمة المالية31.3%77.00%23400074سماوه- حله - خط سكة حديد يوسفية 412

متوقف بسبب االزمة المالية37.205%41.33%22800035.9حمام العليل- خط سكة حديد بيجي 50413

متوقف بسبب االزمة المالية40.848%71.20%24700083.04ام قصر- بصرة - خط سكة حديد غبيشية 51414

متوقف بسبب االزمة المالية41.11%38.00%29300037.8بيجي-  خط سكة حديد بغداد 52415

53416
- الموصل - خط سكة حديد  حمام العليل 

ربيعة- صابونية 
متوقف بسبب االزمة المالية32100023.5%23.00%29.825

54419
 (17)انشاء خط سكة حديد ساوة حجامة بطول 

جسور ومقترباتها (3)كم مع 
متوقف بسبب االزمة المالية16000035.7%42.00%56.415

55421
تطويروتأهيل مـأوى بغداد والمحطة الفنية 

ومرافق وورش محطة بغداد المركزية
متوقف بسبب االزمة المالية1440069.0%74.50%46.75

متوقف بسبب االزمة المالية41.57%36.60%2000028.6(السكك  )اعمار جسر الفتحة 56425

متوقف بسبب االزمة المالية39.2%20.70%4300020.0أعمار عربات مسافرين  مختلفة االنواع57431

متوقف بسبب االزمة المالية43.862%80.00%25000015.4قطارات/ شراء وحدات متحركة58432

متوقف بسبب االزمة المالية34.007%21.00%12200010.9شاحنة مختلفة االنواع (4000)تحديث وتأهيل 59441

متوقف بسبب االزمة المالية66.216%90.00%3700067.2شراء معدات مناولة للموانئ601226

61422
تحديث وتطوير معامل الشالجية و المخازن 

المركزية
12000

68.50%69%
متوقف بسبب االزمة المالية46.42

متوقف74.52%95%1600074اعادة تأهيل سايلو الدورة1121وزارة التجارة62

مستمر92252999757انشاء المدينة الثقافية في النجف639448

متوقف 232549710065انشاء مبنى محافظة النجف6411134

متوقف 259229210057تأهيل محطة معالجة المياه في البراكية654265

41316محافظة واسط66

تجهيز معامل كونكريت وحوضيات واسفلت 

وحوضيات لدائرة الجهد الهندسي في محافظة 

2013/واسط 

متوقف217808230

(صندوق التعليم)مستمر 15000715461.94االعمال التكميلية ألبنية رئاسة الجامعة االنبار671147

(صندوق التعليم)مستمر 163000.630.6364.82االنبار/ انشاء ابنية كلية التربية الرياضية 681144

(صندوق التعليم)مستمر 400000.130.1555.879مرحلة ثانية االنبار/ انشاء االقسام الداخلية 693328

(صندوق التعليم)مستمر 122890.780.8767.55الكوفة/انشاء اقسام داخلية 703337

(صندوق التعليم)مستمر 255000.7150.848678.8جامعة كركوك/ انشاء اقسام داخلية 713324

723349
جامعة / انشاء اقسام داخلية للطلبة والطالبات 

البصرة
(صندوق التعليم)مستمر 248330.70280.878572.18

(صندوق التعليم)مستمر 167230.0690.58361.3جامعة ديالى/ 2انشاء اقسام داخلية م733325

(صندوق التعليم)مستمر 156750.5830.8558.038جامعة الكوفة/ 2انشاء اقسام داخلية م743339

(صندوق التعليم)مستمر 196150.8640.8969كركوك/ انشاء كلية التربية لالقسام العلمية 751126

(صندوق التعليم)مستمر 130000.250.5571.06البصرة/ انشاء كلية التربية الرياضية 761193

(صندوق التعليم)مستمر 223320.80.9470.92ديالى/ تكملة مشاريع حملة االعمار 771128

استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌةعدد المشارٌعقطاعت
رفع من الموازنة االستثمارٌة و 

تحوٌله الى فرصة استثمارٌة او شراكة

رفعه من الموازنة 

االستثمارٌة و تموٌله من 

الموازنة التشغٌلٌة

تموٌل من االٌرادات الذاتٌة

 رفعه من الموازنة االستثمارٌة لعدم  وجود 

جدوى اقتصادٌة للمشروع فً ظل االزمة 

المالٌة فً الوقت الحاضر
13189146184النقل و االتصاالت1

3822441173117المبانً و الخدمات2

-17090221444الصناع3ً

1-6138517الزراع4ً

30124743542البرنامج االستثماري للمحافظات5

1045708201457714

481751324.7423702445.544225301.956619043.446615909.8588624ملٌون دٌنار

481751.3247423702.445544225.301956619.043446615.9098588.624دٌنار

legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج االستثماري 

للمحافظات

 مىظمح الى رشحد الرً و المرىقفح المشارٌغ 

 لالسرثمار ذعرض ان  (IFC) الدولٍح الرمىٌل

(PPP)  تاسلىب

قطاع المباني و الخدمات

قطاع المباني و الخدمات

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

6615909.8مجموع الكلفة الكلية

المجموع

الكلفة الكلٌة   

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

النقل واالتصاالت

الشركة العامة للسكك / وزارة النقل

الحديدية

وزارة النقل

محافظة النجف

البرنامج االستثماري للمحافظات 

مستمر 

وزارة النفط

وزارة النفط

[تموٌل من االٌرادات الذاتٌة] : (4) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام
المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

خ

مستمر 

مستمر 

اسم الجهح الحكىمٍحاسم القطاع
الرثىٌة

الكلفح الكلٍحاسم المشروع
وسثح 

االوجاز مالً

وسثح 

االوجاز مادي

درجح 

المؤشر

 لسىح 347المىقف مه القرار 
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القطاع الصناعً

وزارة الصناعة والمعادن

مستمر وزارة الكهرباء



وزارة التخطيط

دائرة تخطيط القطاعات
legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت

البرنامج 

االستثماري 

للمحافظات

 التي و المتوقفة المشاريع 

 التمويل منظمة الى رشحت

 تعرض ان  (IFC) الدولية

(PPP)  باسلوب لالستثمار

تسلسلنوعمادة

القطاع الزراعي1
الهيئة العامة لمشاريع الري 

واالستصالح
 اليوجد45%39.0%735542.0ري الجزيرة الشرقي 219

ثالثة/ اولوٌة190000.01167.5تقاطع مجسر االوقاف فً الرمادي211115

39213
تبلٌط الشوارع وتطوٌر االحٌاء السكنٌة فً 

محافظة واسط/ مدٌنة الكوت
متوقف47ـــــ400000.004

 اولوٌة ثالثة120000043انشاء جسر الزوٌة ومقترباته41821

511213
بغداد - تعرٌض وتاهٌل الطرٌق العام كوت 

 كم120ضمن محافظة واسط بطول 
اولوٌة ثالثة1100000054

متوقف 20997101054انشاء قصر العدالة فً النجف االشرف11312محافظة النجف6

مستمر2676010076ف. ك33انشاء محطة بنجة علً 10116محافظة كركوك7

45%0.0%400000.0انشاء مقر لدار المخطوطات العارقٌة824وزارة الثقافة8
لم يحدد موقف المشروع مه 

قبل الوزارة

51,32%39%1400040تاهٌل القاعات والختبرات للمتحف الوطن823ًوزارة الثقافة9
لم يحدد موقف المشروع مه 

قبل الوزارة

40%0%220000المرحلة الثانٌة/ تنفٌذ متحف االهوار 822وزارة الثقافة10
لم يحدد موقف المشروع مه 

قبل الوزارة

الٌوجد29.16%1%263691انشاء دار ضٌافة فً الجادرٌة مع التاثٌث11121رئاسة الجمهورٌة11

13280مكتب رئٌس الوزراء12
اعداد الدراسات والتصامٌم للصرح التارٌخً 

لبناٌة مجلس النواب
677614%23%38.12

تم التعاقد مع شركة زها 

حدٌد باعداد التصامٌم ولم 

ٌصرف على المقاولة لغاٌة 

تارٌخه
محاكم قانونٌة/ متوقف 40%1%158091مبنى المؤتمرات1229مكتب رئٌس الوزراء13

13117السني الوقف ديوان14
استمالكات االراضً المحٌطة بجامعً ابً 

حنٌفة النعمان والشٌخ عبد القادر الكٌالنً
ال ٌتوفر100374100%50%16

استمرار بالتموٌل من الموازنة االستثمارٌةعدد المشارٌعقطاعت

رفع من الموازنة االستثمارٌة و 

تحوٌله الى فرصة استثمارٌة او 

شراكة

رفعه من الموازنة 

االستثمارٌة و تموٌله من 

الموازنة التشغٌلٌة

تموٌل من االٌرادات الذاتٌة

 رفعه من الموازنة االستثمارٌة 

لعدم  وجود جدوى اقتصادٌة 

للمشروع فً ظل االزمة المالٌة 

فً الوقت الحاضر
13189146184النقل و االتصاالت1
3822441173117المبانً و الخدمات2
-17090221444الصناع3ً
1-6138517الزراع4ً
30124743542البرنامج االستثماري للمحافظات5

1045708201457714
481751324.7423702445.544225301.956619043.446615909.8588624ملٌون دٌنار
481751.3247423702.445544225.301956619.043446615.9098588.624ملٌار دٌنار

legend الزراعًالصناعًالمبانً و الخدماتالنقل و االتصاالت
البرنامج االستثماري 

للمحافظات

 منظمة الى رشحت التي و المتوقفة المشاريع 

 لالستثمار تعرض ان  (IFC) الدولية التمويل

(PPP)  باسلوب

588624مجموع الكلفة الكلٌة

المجموع

الكلفة الكلٌة   

نسرٌن عبد الجبار حمزة.م/ اعداد

قطاع النقل و االتصاالت

وزارة االعمار واالسكان 

والبلدٌات واالشغال العامة

دائرة / وزارة االعمار واالسكان 

الطرق والجسور

البرنامج االستثماري للمحافظات

قطاع المبانً و الخدمات

 347الموقف من القرار 

2015لسنة 

[رفعه من الموازنة االستثمارٌة لعدم  وجود جدوى اقتصادٌة للمشروع فً ظل االزمة المالٌة فً الوقت الحاضر  ] : (5) وفقاً للتوصٌة 2017/مشارٌع الموازنة االستثمارٌة لعام

المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر

اسم الجهة الحكومٌةاسم القطاعت
درجة 

المؤشر

التبوٌب
الكلفة الكلٌةاسم المشروع

نسبة انجاز 

مالً

نسبة انجاز 

مادي


