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 المقدمة

شهد العراق في السنوات الماضية احداثاً سياسية واقتصادية وامنية جسيمة تمثلت بأحتالل التنظيم 

اإلرهابي لعدد من المحافظات وبروز ازمة النزوح وما رافقها من انخفاض أسعار النفط الممول 

شهدتها بعض  الرئيسي للموازنة العامة للبلد، باإلضافة الى الحراك الشعبي والتظاهرات التي

وما صاحبها من تدهور السعار النفط وعدم إقرار   Covid-91محافظات العراق واخيراً ازمة 

 .2020الموازنة العامة للدولة لعام 

كل هذه االحداث اثرت وال زالت تؤثر على مسيرة التنمية في العراق وعلى جهود الحكومة في 

االستراتيجيات المعدة بهذا الخصوص ومنها تحقيق أهدافها التي تسعى اليها من خالل الخطط و

 . 2020 – 2092استراتيجية التخفيف من الفقر 

من خالل تخصيص مالي لتنفيذ  2092بدأ العمل في خطة شاملة متدرجة باالهداف منذ عام  

مليار دينار ، شملت المحافظات السبعة األكثر فقراً فضالً عن  444االستراتيجية وصل الى حوالي 

ارتفع سقف التخصيص الى  2092ت الخدمية ذات الصلة بالفقر وابعاده المختلفة وفي عام الوزارا

مليار دينار وتوسع التنفيذ ليشمل محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان ، وعلى  504حوالي 

فقد نجحت اإلدارة التنفيذية في توفير حوالي  2094الرغم من تحديات إقرار الموازنة في عام 

مليار دينار للحفاظ على ديمومة واستمرار تنفيذ مشاريع تخفيف الفقر ، وبعد ازمة  2425409

مليار دينار تم  2015400الى  2094المزدوجة انخفضت تخصيصات االستراتيجية لعام  2094

توزيعها على جهات التنفيذ حسب نسب الفقر مع مراعاة ديمومة تمويل المشاريع المستمرة ، اما في 

تم  2091مليار دينار وكذلك عام  9215991فقد انخفضت التخصيصات لتصل الى  2095عام 

مليار دينار والذي اثر بشكل كبير على مستوى التنفيذ خاصة اذا ما قارنا هذه  445240تخصيص 

 التخصيصات بالمبالغ الممولة فعالً والتي انعدمت في بعض المشاريع مما أدى الى توقف اغلبها .

مليار من الموازنة االستثمارية وكذلك تم  40خصص لالستراتيجية مبلغ  2092اما في عام 

 ا على وفق نسب الفقر .هتخصيص مبلغ من الموازنة الجارية تم توزيع

 900حيث تم تخصيص مبلغ  2020و 2091والتقرير الذي بصدده نحن االن يتحدث عن عامي 

على جهات التنفيذ وفق نسب الفقر  ووزعت 2091مليار دينار لتنفيذ أنشطة االستراتيجية لعام 

( اذ %4باإلضافة الى التخصيصات المناقلة من تخصيصات تنمية األقاليم وبنسبة )والنسبة السكانية 

، اال ان الظروف األمنية والتظاهرات التي شهدتها عدد من محافظات ( 21522050005000بلغت )

وفي اطار دعم انشطة استراتيجية  العراق حالت دون استغالل بعض المحافظات لتخصيصاتها ،

التخفيف من الفقر تم تاسيس الصندوق االجتماعي للتنمية الممول بقرض من البنك الدولي البالغ 

( مليون دوالر امريكي لمدة خمس سنوات، وباشر الصندوق وفرقه في المحافظات المستهدفة 200)

الل الكوادر الهندسية في عام في المرحلة االولى وهي )صالح الدين، المثنى، دهوك( ومن خ

 دوالر امريكي.90،521،419، وبكلفة اجمالية للمحافظات المستهدفة بلغت 2091

 

 

 

 



التي لم تقر فيها الموازنة العامة باإلضافة الى ظروف جائحة كورونا وانخفاض  2020اما في عام 

 ستراتيجية.أسعار النفط االمر الذي اثر بشكل كبير على سير عملية تنفيذ أنشطة اال

يسرنا اليوم ان نطلق تقريرنا الدوري السنوي لمتابعة أنشطة ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر 

بسبب ظروف الجائحة وتبدل اإلدارة  2091( والذي تعذر صدوره لعام 2020 – 2091لعامي )

 التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر. 

 

 وهللا الموفق

 

  اإلدارة التنفيذية                                                                                    

 الستراتيجية التخفيف من الفقر                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



األولىالمحصلة 

دخل اعلى ومستدام من العمل 

للفقراء



 األولى المحصلة

 دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء

 

  

 

 

 

 

 :للفقراء للدخل مدرة إقراض لتنفيذ أنشطة برنامج

 

 :الجتماعية والشؤون العمل وزارة: اولا 

 مليار (057.861) للفقراء وبكلفة كلية الصغيرة القروض مشروع صندوق دعم نشـاط

  (: 2102عام في مدرج(دينار

 ، المعوقين(كـــل من  فئات تشمل واليات محددة ضوابط وفق صغيرة قروض نحم النشاط يشمل

 السجون، من سراحهم المطلق السرهن، والمعيالت والمطلقات العائدين، االرامل المهجرين

 الصحي، الطمر مناطق سكنة من المستقرة غير االسر معيلي االرهابية، العمليات من المتضررين

 .المعيشي وضعهم تحسين شانها من عمل فرص لتوفير ) المتسولين

لالعوام  فيــه العمل واستمر فقرا الســبعة االكثر المحافظات بشمول 1/9/2112في  البرنامج بــدأ

 ضمن  )كردستان اقليم عدا(كافة  العراق محافظات ليشـــمل بعد ان تم التوسع به 2112-2121

 تتراوح قيمة المشروع ، من ســـتفيدينالم عدد وهو معاملة 21822 مخططة بلغت معامالت عدد

 القروض هذه وان المختصة، اللجان الى تقرير استنادا وتمنح دينار، مليون (11-5) بين قرض كل

 على االقساط تســـدد فيما القرض، تسلم تاريخ من واحدة سنة تبلغ ســماح فوائد وبمدة بدون تكون

مناطق  وسكان المتســـولين باستثناء الفئات لكل واحدة القروض دفعة هذه وتمنح سنوات، ثماني مدى

 تقرير على وبناء بالمشروع المباشرة الثانية بعد الدفعة تدفع اذ بدفعتين، تكون والتي الصحي، الطمر

 يمنح كما .االولى الدفعة تسلم تاريخ من يوما ( 01 ) خالل يصــــدر المحافظة الفرعية في اللجنة من

 تقل ال فترة مرور بعد اضافي عامل الي تشغيله حالة في اضافي كقرض اردين مليون مبلغ المقترض

 توصيات الى واستنادا المقرر االقراض سقف يتجاوز ال وبما المشروع تنفيذ من اشهر ســتة عن

تحسين  خالل من سواء الفقر، حالة من الفقراء، وانتشالهم أوضاع تحسين لىإ اإلستراتيجية تسعى

 الدخل يُعد المناسبة، النوعية ذات إلى الخدمات وصولهم فرص تحسن خالل من أو دخولهم،

 السلع( اإلنفاق على ثم ومن الدخل نقص ألن   فقرهم، من تخليص الفقراء في رئيسة وسيلة المستدام

 فيها يتعرض مستقرة ل أوضاع في الفقر خط تحت واألسر يضع األفراد من هو )األساسية والخدمات

 صدمات . أو أزمات إلى الفقراء



 ويعفــــــــى االجتماعية، والشؤون  العمل وزيــــــــر ومصادقة المحـــافظة في المركزية اللجنة

 على الورثة قدرة  وعدم المشــــــروع غلق حـــــالة في بذمتــه تبقى مما المتـوفي  المقترض ورثة

 المحـــافظة في المركزية اللجنـــــــة لتقرير واستنادا ادارته

 .األصولية والمصادقات

 أعدتــــــــــــــها خطط وفــــق القروض عـــــتوزيــ يجري

  المالحــــــظ ومن ــةاالجتماعيـ العمل والشــــؤون وزارة 

  والرجــــال النســــاء بين التفاوت مراعاتها لتقليل محدودية

 القروض اغلـــب توزيع اذ تم المرأة، تمكين يدعم والذي لم

نسبة  مقابل %9555وبنسـبة  للرجال المحافظات في 

 للنساء. 454%

  

 مةدرة تجاريةة مشاريع لتنفيذ استثمرت القروض  من االكبر النسبة ان العمل وزارة تقارير بينت وقد

 زراعية بنسبةو( %258) بنسبة وصناعية (%15) بنسبة خدمية ( ومشاريع%2550بنسبة ) للدخل

(1%). 

 : المشروع اهداف

 لدخل مدرة صغيرة مشاريع األساس لبدء تعد والتي الميسرة القروض توفير الى المشروع يهدف

 بزيادة المستدام المرتبط االقتصادي النمو لها يستند التي ضيةاألر وتهيئة تمكينهم في تساعد الفقراء

 .والفقيرة المهمشة للفئات عمل فرص وخلق االنتاجية

 : المستفيدة الشرائح

 الفقراء. العاطلين من مستفيد (21822) القراض التخطيط تم

 النجاز طريق في

 ليصبح  2119نوية لعام استمر العمل في اقراض الفقراء وبشكل محدود لقلة التخصيصات الس

وبسبب  2112منذ اطالق البرنامج عام ( 11442مجموع ما تم إقراضه لألعوام السابقة )

  تأخر التمويل اثر ذلك سلباً على سير المشروع .

 

 

 

 

يةصور مشروع اقراض الفقراء/ محافظة الديوان  



 2121-2112يوضح  توزيع القروض على المستفيدين خالل السنوات  :( 1) الشكل

 

 

 الخدمات الزراعية لتقديم أو تعاونية الفالحين لصغار جمعيات محلية تأسيس

في  والتبريد، النقل الخزن والصيانة والمكننة، المياه التمويل، استخدام كالتسويق،

 :الزراعية الصغيرة المجتمعات

 

 :ديالى محافظة اولا:

 ((0.881وبكلفة  كم   02،711 بطول المحافظة متعددة في ريفية قرى في طرق ( 01 ) تبليط

 ( 2100 عام في )مدرجدينار  مليار

 ، متعددة لقرى طرق تبليط مشروع 2110عام  في الفقر لتخفيف اولوياتها ضمن المحافظة اختارت

 الى عالية(  سكانية بكثافة )تمتاز تلك القرى والتي لحاجة نظرا

 بالمدن وربطها البعض بعضها مع المناطق شوارع لربط أنشاء

 المحافظة مواطني جميع الى األساسية ايصال الخدمات بهدف

 مراكز الى المزارع من الزراعية المحاصيل وتسهيل ايصال

 . كم  ( 025811 ) الطرق هذه طول يبلغ  المدن البيع في

 

 

 

 شارع امام طالب / محافظة ديالى



  : المشروع أهداف

 الى المشـــروع يهدف : 

 السكنية للقرى الطرق توفير. 

 المحافظة بمركز الريفية المناطق ربط. 

 المواطنين يعجم الى األساسية الخدمات ايصال. 

 واالسواق االهالي الى المزارع من الزراعية المحاصيل ايصال تسهيل. 

 

  : المستفيدة الشرائح

 (  فردا29251الطرق والبالغ عددهم ) تلك بينها تصل التي القرى سكان. 

 

 النجاز : طريق في

  :( طرق وهي2تم انجاز )

  111طريق المد االخضر%. 

 111رة طريق قرية امام طالب وحي سا%. 

  111طرق في الحديد%. 

  111صالح حبيب  –حاتم  –طريق قرى جميلة%. 

  111طريق قرية كاظم صالح ولفتة العنكود%. 

  111طريق ريفي لقرية حبيب العبد هللا%. 

  111طريق قرية الحاج جاسم حسين%. 

 المشاريع قيد اإلنجاز:

  25 كم1طريق المدارس بطول  -العروبة-انشاء طريق الحساوية%. 

  2105المشاريع المرفوعة من خطة عام 

  بكلفة  2110كم في قضاء كفري / قرية الشيخ خليل مدرج عام  2تبليط طريق بطول

  .مليون دينار 9895251

  بكلفة  2110كم في قضاء المقدادية / قرية الكفاح مدرج عام  6تبليط طريق بطول

  .مليون دينار 1145812

 

الىشارع قرية الحبيب العبدهللا / دي    



 ولىة ونسب انجازها ضمن المحصلة الالمشاريع المدرج (0جدول رقم )

 

 

 ت

 

 اسم المشروع
 أو الوزارة

 المحافظة

 الكلفة الكلية

 )بالمليون(

المصروف 

 التراكمي

 )بالمليون(

نسبة 

 االنجاز

 المالحظات

 جمعيات تأسيس 1

أو  الفالحين لصغار محلية

الخدمات  لتقديم تعاونية

 كالتسويق، الزراعية

 المياه التمويل، استخدام

 الخزن صيانة والمكننة،وال

في  والتبريد، النقل

 الزراعية المجتمعات

 الصغيرة

  91 2926 4221 محافظة ديالى

 ببرنامج للفقراء أوسع شمول 2

 إلنشاءمشاريع اإلقراض

 .للدخل مدرة صغيرة

وزارة العمل 

والشؤون 

 االجتماعية

1685251 665641 5845  

 

 

 

 

 

 



الثانيةالمحصلة 

تحسين المستوى الصحي



 الثانية المحصلة

  الصحي المستوى تحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناطق في متنقلة عيادات أو بيوت صحية أو مراكز وتأهيل وتجهيز إنشاء

 :الفقيرة

 
 الصحة :  وزارة : اولا 

 : 2502 )عام في مدرج( دينار  ( مليار05بكلفة ) توفير متطلباتها مع التدرن وحدات وتأهيل بناء

 ويهدف ،)كردستان اقليم عدا(العراق  محافظات من محافظة لكل تدرن وحدة اءبن المشــــروع يضم

 محســـنة للفقراء اوليــة صحية رعـــاية خدمات توفير خالل من المستوى الصحي تحســــــن الى

 ميسان(المحافظات  على موزعة تدرن وحدة ( 82 ) بناء طريق عن اليــــها الوصول عليهم يسهل

 8 ،واسط  8،كربالء 8 كركوك ، 8 الدين صالح ،  3 بغداد ، 1 ، الديوانية8 المثنى ،1 قار ذي ، 8

 في التدرن وحدات مواقع حددت(  8البصرة ، 8 نينوى ، 1 ديالى ، 1 النجف ،3 االنبار ، 8 بابل ،

 يها،ف ونســــبة الفقر المحافظة ضمن الجغرافية الرقعة في المرض انتشــــار تبعــــاً الى المحافظات

 . للفقراء الصديقة االمراض من المرض هذا يعد اذ

 عيادة األرضي الطابق يضم ثالث طوابق، من تتكون مربع، متر ( 066 ) واحــدةــال الوحدة مساحة

 اما تذاكر، وقاطع إحصائي ومكتب أشعة وغرفة وصيدلية ومختبر طبيب غرفة من تتكون استشارية

 الوحدات هذه أشغال وسيتم الوحدات، في العامل للكادر نيةسك شقق فيضم والثالث الثاني الطابق

 وقاطع إحصائي 8 اشعة و مصور8 و صيدلي مساعد8 و مختبر مساعد 8 و طبيب 8بواسطة

 بالعالج المرضى وتزويد التدرن حاالت ومتابعة تشخيص عن مسؤولة وحدة كل وتكون تذاكر،

 .المرض هذا على للقضاء الالزم

السياسة  في بأولوية ويحظى العراقية في الدولة الحيوية القطاعات من الصحي القطاع يبقى

 .الصحي المواطن وأمنه ةبحيا يعني انه خاصة للبلد الوطنية

والتأهيلية  والعالجية الوقائية الصحية بمستوى الخدمات الرتقاء إلى الصحة محصلة تهدف

مع  والفقيرة النائية المناطق وخصوصاا  المواطنين ولجميع المناطق لكافة والشاملة المتكاملة

جتماعياا تسعى اإلدارة وا ونفسياا  جسدياا  عراقي معافى مجتمع لخلق إليها الوصول سهولة تحقيق

التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر الى تحقيقها مع التأكيد على الخدمات الصحية الوقائية الى 

جانب الصحية العالجية وتشمل هذه السياسات خدمات الرعاية الصحية األولية المحسنة والتي تضم 

 عدد من األنشطة والمشاريع.



 : المشروع اهدف

 تغطيها تلك التي الفقيرة المناطق التدرن في مرضى لفحص استشارية مراكز الوحدات هذه تعد

 . المرضى لعالج الالزمة توفير األدوية عن فضال المراكز

 :المستفيدة الشرائح

( الف فرد للمركز الواحد ومجموع المراكز ممكن ان 156يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ)

 ن مستفيد . مليو 4قدم الخدمة لـ ي

 اإلنجاز طريق في

 : يتم تنفيذ المشروع بمرحلتين هي البناء والتجهيز ضمن نفــس المقاولة 

 )مركتز تتدرن فتي المحافظتات )كركتوك ،  84: استتكمل بنتاء هياكتل المرحلة األولىى )البنىاء

ية ، صالح الدين ، األنبار ، بغداد ، ديالى ، بابل ، واسط ، النجف ، كربالء، ميسان ، القادست

، تأخر استكمال باقي الهياكل  بستبب الوضتع األمنتي فتي محافظتة نينتوى البصرة ، المثنى ( 

 . وسيتم إعطائها أولوية أولى في التنفيذ حـال توفر تمويل كافي  

 )التتتي تضتتم تجهيزهتتا بتتالمواد واأللهتتزة و المستتتلزمات الطبيتتة المرحلىىة الثانيىىة )التجهيىىز :

 توقف العمل بها بســبب عدم توفر تمويل كافي .الخاصة بمراكز التدرن والذي 

 44الكلي  االنجـــاز بلغت نســـبة%. 

 ( مراكز للتدرن في الخدمة على الرغم من ولتود بعتا المنقوصتات والتتي 4تم افتتــاح وإدخال )

ال تحتتول دون افتتتتاح المركتتز مثتتل تجهيـتتـز بعتتا غتترف مبيتتت الكــتتـادر الطبتتي وبعتتا قطـتتـع 

 ـد ... الخ(.ألهــزة التبريـ

  بســتتـبب األزمتتة الماليـتتـة  8614بتتالرغم متتن توقتتف التنفيتتـذ فتتي اغلتتب المشتتاريع منتتذ نهايتتة عتتام

واحتالل داعش لبعا المحافظات أال انت  تتم تتوفير تمويتل الستتكمال بعتا المراكتز وأيضتا دفتع 

 مستحقات للمقاولين عن األعمال المنفذة سابقاً.

 

 

 

 

 

 

 

ثنى/ محافظة الممنسقية التدرن   محافظة بابلمنسقية التدرن /    



 المحافظات حسب التدرن وحدات إنجاز نسبموقف و (2رقم ) جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات نسبة النجاز المحافظة ت

1 
 قيد التنفيذ %06 نينوى / النهروان

 قيد التنفيذ %05 نينوى / الكرامة

8 
 متوقف انهاء عقد %36 كركوك / داقوق

 متوقف انهاء عقد %36 كركوك /الحويجة

 مستمر %36 ديالى 3

4 

 متوقف  %05 االنبار / القائم

 متوقف  %05 االنبار / الفلولة

 متوقف  %05 االنبار / حديثة

 منجز %166 بغداد / الكرخ 5

 منجز %166 بغداد / الكاظمية

0 
 منجز %166 بابل /االساتذة

 منجز %166 بابل /المحاويل

4 
 مستمر %44 كربالء/الحي العسكري

 منجز %166 كربالء / حي النصر

2 
 مستمر %44 كوتواسط / ال

 مستمر %66 واسط / الحي

6 
 متوقف  %36 صالح الدين/ بيجي

 متوقف  %36 صالح الدين/ تكريت

 منجز %166 النجف /الحرية 16

 منجز %166 الديوانية 11

18 
 منجز %166 المثنى /الخضر

 منجز %166 المثنى / السماوة

 متوقف انهاء عقد %48 ذي قار / الزهراء 13

14 
 متوقف انهاء عقد %26 سان /العزيرمي

 متوقف انهاء عقد %26 ميسان /علي الغربي

15 
 متوقف انهاء عقد %26 البصرة / القبلة

 متوقف انهاء عقد %05 البصرة / الزبير



   : ديالى محافظة : ثانيا

 ( :2502عام  ) مدرج دينار مليار 05205 ) وبكلفة ) ( مركز2عدد ) صحية رعاية كزمرا بناء

 الى ويرمي ، خانقين قضاء في  )كهريزه ،النظام( قريتي  في صحيين مركزين بناء المشروع يضم

 اليـــها الوصول يسهل عليهم للفقراء صحية رعاية خدمات توفير خالل من المستوى الصحي تحسين

مركز  ،اما مربع ( متر266مساحة ) على واحد طابق بناية من من كهريزه قرية كزمر يتكون ،

 بكادر المركزين تجهيز سيتمو متر مربع، ( 366) مساحة على واحد طابق من فيتكون النظام قرية

 . الصحة  وزارة بالتنسيق مع وادوية طبي

 : المشروع أهداف

 و العاللات تقديم للفقراء تشمل صحية دماتخ توفير هو الصحية الهدف من انجاز هذه المراكز

 . المراكز تلك فيها تبنى الفقيرة التي المناطق في المرضى فحص

 :المستفيدة الشرائح

 .يغطيها التي الجغرافية ضمن الرقعة من الفقراء فرد( 15666)  حوالي صحي مركز كل يخدم

 النجاز طريق في

 يوماً  ( 816 ) بمدة توقيع العقد تمو 8613 االول كانون نهاية المشروع احالة تم  

  62ونسبة إنجاز المركز الثاني  %166نسبة انجــاز احد المراكز%  

 ( مليون دينار 866تمت المباشرة في تنفيذ مركز واحد بعد توفر التمويل بمبلغ ) 

  العمل متوقف في تنفيذ المركز الثاني بسبب تأخر التمويل 

 ة الصحة سيتم تجهيز المركزيين من قبل وزار 

 

 

 

 

 

 

 
 مركز صحي في قرية النظام / محافظة ديالى



   النبــار: محافظة : ثالثاا 

( واشعة نسائية 0( عيادات بضمنها عيادة طب اسنان عدد )9مشروع تجهيز عيادات متنقلة عدد )

 ( 2500دينار )مدرج عام   مليون( 0995)ن برنامج إغاثة النازحين بكلفة ( ضم0عدد)

 : المشروع اهداف

صحية والعالج الالزم للعوائل النازحة والعائدة لمحافظة الهدف من المشروع تقديم الخدمات ال

  االنبار.

 :المستفيدة الشرائح

 ضمن الرقعة من العوائل النازحة فرد( 12666يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي )

 . يغطيها التي الجغرافية

 في طريق اإلنجاز

 ( لعام 36تم أستثناء المشروع من توصيات لجنة االمر الديواني رقم )حسب كتاب  8615

من الراءات االحالة  86/18/8610بتاريخ  432لجنة الشؤون االقتصادية ذي العدد: س.ل/ 

 وتوقيع العقد.

   سيولة ماليةلعدم توفر 8612و 8614لم يتعاقد على المشروع خالل العامي. 

 لمشروع من تم انتفاء الحالة من المشروع  بسبب عودة النازحين ، وطالبت المحافظة برفع ا

       .  18/4/8681في  4460الخطة بكتابها ذي العدد 

 

   نينوى: محافظة : رابعاا 

ناحية  –( في مركز قضاء الموصل 3انشاء ابنية مراكز صحية فرعية مع األجهزة والثاث عدد )

 ( :2509( مليون دينار )مدرج عام 0001القيروان وبكلفة )

 فتي  عتين فتحتي ،عتين الحصتان ،حليبتة (( قترى  فتي ثالثتة مراكتز صتحية بنتاءيضتم المشتروع 

 متن المستتوى الصتحي تحستين التى ويرمتي ، ستنجار ناحيتة القيتروان وقضتاء الموصتل قضتاء

 تجهيتتز ستتيتمو اليــتتـها الوصتتول يستتهل علتتيهم للفقتتراء صتتحية رعايتتة ختتدمات تتتوفير ختتالل

 . الصحة  وزارة بالتنسيق مع والمستلزمات الطبية طبي بكادر المراكز

 : المشروع أهداف

 و العاللات تقديم للفقراء تشمل صحية خدمات توفير هو الصحية الهدف من انجاز هذه المراكز

 المراكز. تلك فيها تبنى الفقيرة التي المناطق في المرضى فحص



 :المستفيدة الشرائح

 التي ةالجغرافي ضمن الرقعة او اكثر من الفقراء فرد( اآلف 16666) حوالي صحي مركز كل يخدم

 .يغطيها

 النجاز طريق في

 .تمت المباشرة في تنفيذ المركزين األول والثاني بعد توفر التمويل وتنفيذها من قبل المحافظة 

 في عام مشروع المركز الصحي الثالث في قرية حليبة الى شركة االحساء  احالة تمت 

 . %55وبلغت نسبة إنجازه    8616

  56ونسبة إنجاز المركز الثاني بلغت  %35نسبة انجــاز المركز األول بلغت% . 

 .سيتم تجهيز المراكز بالتنسيق مع وزارة الصحة 

   واسط : محافظة : خامساا 

 ( :2509( مليون دينار ) مدرج عام 0991انشاء بيت صحي وتجهيز عيادة طبية متنقلة وبكلفة )

 يضم المشروع :

ية شيخ سعد ) هور المصندك ( ( وناح 2انشاء بيت صحي في ناحية واسط ) قرية شاخة  -1

 مليون دينار. 114وبكلفة 

تجهيز عيادة طبية متنقلة الى مديرية صحة واسط في ناحية واسط / ناحية شيخ سعد / ناحية  -8

 مليون دينار. 18326لصان وبكلفة 

 . في المحافظة لم يحال المشروع بسبب الوضع األمني -

   ذي قار : محافظة : سادساا 

( صف الى مدرسة المجد البتدائية 3( مقاعد مع جناح إضافي سعة )05) انشاء مجموعة صحية

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 0.353وبكلفة )

( صف الى مدرسة 3( مقاعد مع لناح إضافي سعة )16يضم المشروع انشاء مجموعة صحية )

 يون دينار.( مل12383المجد االبتدائية في ناحية الحمار / منطقة البو شامة وبكلفة )

 .في المحافظةلم يحال المشروع بسبب الوضع األمني  -

 

 

 



   النجف الشرف : محافظة : سابعاا 

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 2.159توسعة وتأهيل مركز صحي وبكلفة )

 ( مليون دينار.82484يضم المشروع توسعة وتأهيل مركز صحي في ناحية الحيدرية وبكلفة )

 .في المحافظةبسبب الوضع األمني  لم يحال المشروع -

 

   كركوك : محافظة : اا ثامن

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 0312بناء مراكز صحية في القضية والقرى وبكلفة )

 :يضم المشروع 

مليون دينار وبنسبة انجاز  122بناء مركز صحي في الحويجة/ قرية المنصورة وبكلفة  -1

 .%66بلغت 

مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  122الحويجة / قرية الشهيد وبكلفة  بناء مركز صحي في -8

66%. 

مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  122بناء مركز صحي في داقوق / قرية غيدة وبكلفة  -3

66%. 

مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  122بناء مركز صحي في دبس/ قرية قوش قاية وبكلفة  -4

وذلك لتبني اعادة تأهيل هذا المركز من قبل  غير الموقعتقديم المحافظة طلب بتبسبب  6%

 منظمة دولية.

مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  122بناء مركز صحي في داقوق / مجمع النور وبكلفة  -5

66%. 

مليون دينار وبنسبة  55بناء مركز صحي في داقوق / توسيع مركز صحي البشير وبكلفة  -0

 .%66انجاز بلغت 

 

 

 

 

 



  المثنى : ظةمحاف : اا تاسع

الرميثة ، السماوة ، السوير ، المجد ،  انشاء بيوت صحية في المناطق الفقيرة في كل من )  -0

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 0015( وبكلفة )0( بعدد ) الوركاء

 :يضم المشروع 

 314انشاء بيت صحي في منطقة العكشة )طريق الحمزة السياحي( في الرميثة وبكلفة  -أ

 .%46دينار ونسبة انجاز بلغت  مليون

مليون دينار ونسبة انجاز  314انشاء بيت صحي في منطقة وادي شنان في السماوة وبكلفة  -ب

 .%45بلغت 

مليون دينار ونسبة انجاز بلغت  314انشاء بيت صحي في قرية اإلصالح في السوير وبكلفة  -ج

46%. 

مليون دينار ونسبة  314بكلفة انشاء بيت في منطقة شاطي الغربية )ام العكف( في المجد و -د

 .%46انجاز بلغت 

مليون دينار  314انشاء بيت صحي في منطقة الذيل )ال لريب( في الوركاء النور وبكلفة  -ه

 .%54ونسبة انجاز بلغت 

 العمل مستمر في المشاريع اعاله. -

ل في السماوة والسوير والمجد والهال 9انشاء مراكز صحية فرعية في المناطق الفقيرة عدد / -2

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 5..0وبكلفة )

 يضم المشروع :

مليون دينار ونسبة انجاز  446انشاء مركز صحي فرعي ال لساب في السوير وبكلفة  -أ

 .%35بلغت 

مليون دينار  446انشاء مركز صحي فرعي في منطقة ال بو لراد في السماوة وبكلفة  -ب

 .%35ونسبة انجاز بلغت 

مليون دينار ونسبة انجاز  446ي فرعي ال بو موسى في الهالل وبكلفة انشاء مركز صح -ج

 .%36بلغت 

مليون دينار ونسبة انجاز  446انشاء مركز صحي فرعي ال إبراهيم في الوركاء وبكلفة  -د

 .%16بلغت 

 العمل مستمر في المشاريع اعاله. -

 



 :الفقيرة والنائية المناطق في تأمين مياه صالحة للشرب

  : ديالى ة: محافظاولا 

  ( :2502عام  في مدرج( دينار  مليار (25105) بكلفة صالح للشرب ماء مجمعات تنفيذ مشروع

 االصالح، األحيمر، المخيسة ( ، صيدا ابو ( لقرى ماء شبكات مد المشروع يتضمن

 اهداف المشروع :

من القرى تجهيز المناطق في المحافظة والتي يصعب الحصول فيها على الماء الصالح للشرب ض

 المشار اليها اعاله فضال عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق.

 الشرائح المستفيدة:

 ( فردا.1456يخدم هذا المشروع سكان القرى والذي يبلغ عددهم )

 :في طريق النجاز

  توقف المشروع بسبب االزمة  %45تم احالة مشروع قرية االصالح وبلغت نسبة االنجاز

 المالية.

 قرية المخيسة ولم تنفذ الشركة اي انجاز وذلك بسبب قلة  احالة مشروع قضاء المقدادية تم /

 التخصيصات المالية .

  تم رفع مشروعي )قرية ابو صيدا, قرية االحيمر( استنادا الى كتاب لجنة الشؤون االقتصادية

 .6/18/8615في  051المرقمة 

 

 : محافظة نينوى :  ثانياا 

 ( مليار05الشمال بكلفة ) وتأهيل الطرق في ناحية 1ات حوضية عدد مشروع تجهيز ســيار -0

  2503 )عام  في مدرج(دينار

 الحصى فرش ، القديمة خنصور – اليرموك – حطين ماء مجمعات تطوير( المشروع  يتضمن

 لناحية التابعة المائية الى المجمعات المؤدية الشوارع وتبليط القرى بين الرابطة للطرق الخابط

 المياه توزيع مهام تتولى والتي ( نينوى ماء لمديرية 4 عدد حوضية سيارات وتجهيز مالالش

 تعاني والتي نينوى محافظة في الشمال ناحية في المشروع النائية، وينفذ القرى الى للشرب الصالحة

بار اال مياه على واالعتماد المياه مصادر عن الناحية لبعد وذلك للشرب الصالح الماء في نقص من

 . الغرض لهذا



 : المشـــروع اهداف

 عمل فرص توفير عن فضال للشرب، الصالح الماء توفر قلة من تعاني المحافظة في مناطق تجهيز

 الطرق نسبة تدني من تعاني قرى مناطق تضم يخدم المشروع هذا ان كما المناطق، تلك في للعاطلين

 ظل في وخاصة الخدمية المراكز الى صولالو صعوبة الى يؤدي مما المبلطة الداخلية والشوارع

 .لبلية تلك المناطق كون التنقل صعوبة
 

 :المســـتفيدة الشرائح

 . نسمة ( الف814عددهم ) والبالغ القرى تلك سكان المشروع هذا يخدم
 

 :اإلنجـــاز طريق في

 تولد  %85 االنجاز نسبة وبلغت القرى بين الرابطة الطرق تبليط مشروع احالة تم ،

 .8616لسنة  344تحقات مالية وتم الراء تسوية حسب قرار مس

 ناحية في السكنية المجمعات الى المؤدية للطرق الخابط الحصى فرش مشروع احالة تم 

 .8610لسنة  344، تولد مستحقات مالية . تم الراء تسوية حسب قرار   %66 الشمال

 وبعد التحرير لم ترالع  ولم يوقع العقد 4 عدد حوضية سيارات تجهيز مشروع احالة تم

 الشركة لغاية االن مما دفع المحافظة بطلب رفع المشروع.

  خنصور القديمة( بسبب الوضع  –اليرموك  –لم يحال مشروع تطوير مجمعات ماء )حطين

 األمني.

 8614 عام  حزيران احداث تلت التي االمني الوضع بسبب المشاريع لميع توقفت. 

 وبسبب معوقات في اإللراءات اإلدارية تم  8612فظة لعام تمت المصادقة على خطة المحا

 وضع مبلغ التخصيص في صندوق حسابات المحافظة كأمانات.
 

دينار   ( مليون009.9بكلفة ) 19الف لتر عدد  01مشروع تجهيز ســيارات حوضية سعة   -2

 :  )2509عام  في مدرج (

 04 عدد المياه الصالحة للشرب الف لترمن 10حوضية سعة  سيارات المشروع تجهيز يتضمن

 المشروع النائية، وينفذ القرى الى للشرب الصالحة المياه توزيع مهام تتولى نينوى والتي ماء لمديرية

 لبعدها وذلك للشرب الصالح الماء في نقص من تعاني والتي في االقضية والنواحي التابعة للمحافظة

 .المياه مصادر عن

 

 



 : المشـــروع اهداف

 عمل فرص توفير عن فضال للشرب، الصالح الماء توفر قلة من تعاني المحافظة في مناطق زتجهي

 المناطق . تلك في للعاطلين

 

 :المســـتفيدة الشرائح

 المناطق الفقيرة في االقضية والنواحي التابعة للمحافظة. سكان المشروع هذا يخدم
 

 :اإلنجـــاز طريق في

 . %5 االنجاز نسبة وبلغت السلطان للتجارة والمقاوالت العامة الى شركة حالل المشروع احالة تم

 

       دينار ( مليون009ربيعة ( بكلفة ) –مشروع تأهيل مشاريع الماء في نواحي ) القيروان  -3

 :  )2509عام  في مدرج (

ن ( مع تأهيل محطة ضخ في قرية كولو التابعة لناحية القيروا5المشروع تأهيل آبار عدد ) يتضمن

في االقضية  المشروع ر الواقعة في قرية ابطخ الشور في ناحية ربيعة ، وينفذئوانشاء محطة ماء ب

 الماء في نقص من تعاني والتي ربيعة( التابعة للمحافظة –تلعفر( والنواحي )القيروان  –)سنجار 

 .للشرب الصالح

 

 : المشـــروع اهداف

 المحافظة. للشرب في الصالح الماء توفر قلة من التي تعاني تجهيز المناطق

 

 :المســـتفيدة الشرائح

 المناطق الفقيرة في االقضية والنواحي التابعة للمحافظة. سكان المشروع هذا يخدم

 

 :اإلنجـــاز طريق في

 ( 5مشروع تأهيل اآلبار عدد ) وتم مفاتحة المحافظة على الموافقة  %5وبلغت نسبة إنجازه

في  1656ات ماء لعدة قرى وبمولب الكتاب المرقم )على استبدال العمل وتبديل شبك

16/1/8681.) 

 االنجاز نسبة وبلغت مشروع محطة الماء الى شركة خيرات نينوى للمقاوالت العامة احالة تم 

وهناك مفاتحة من قبل المحافظة مع معاونية االعمار حول موقف العمل بسبب عدم  66%

 .صرف سلفة الشركة

 



 

 

( 0500الشورة ( بكلفة ) –ماء في مركز قضاء البعاج ونواحي ) ربيعة مد وتبديل شبكات  -9

 :  )2509عام  في مدرج (دينار  مليون

المشروع مد شبكات ماء داخلية لقرى )تلول ناصر ، حضرة الفاضل ، شويرات ، هرارة(  يتضمن

تي )خراب التابعة لناحية الشمال في مركز قضاء الموصل / ناحية الشورة ، ومد شبكة ماء لقري

العرنة ، صالحية الشاهين( في مركز قضاء البعاج ، وتأهيل وإصالح شبكة ماء اليرموك في مركز 

قضاء البعاج ، وتبديل شبكات ماء في قضاء تلعفر / مركز ناحية ربيعة  ، وايصال الماء ومد شبكات 

 حي  التابعة للمحافظةفي االقضية والنوا المشروع الى قرية سروج التابعة لمركز قضاء البعاج وينفذ

 .للشرب الصالح الماء في نقص من تعاني والتي

 

 : المشـــروع اهداف

 فرص توفير عن فضال للشرب، الصالح الماء توفر قلة من المحافظة التي تعاني في المناطق تجهيز

 المناطق. تلك في للعاطلين عمل

 

 :المســـتفيدة الشرائح

 يرة في االقضية والنواحي التابعة للمحافظة.المناطق الفق سكان المشروع هذا يخدم

 

 :اإلنجـــاز طريق في

 ضرة الفاضل ، شويرات ، هرارة(  مشروع مد شبكات ماء داخلية لقرى )تلول ناصر ، ح

 .%46مليون دينار وبلغت نسبة إنجازه  801تنفيذ امانة وبكلفة التابعى لناحية الشورة 

  صالحية الشاهين( في مركز قضاء البعاج )خراب العرنة  مد شبكة ماء لقريتيمشروع ،

تم انجاز العمل ومليون دينار  842احيل الى شركة الرؤى الذهبية للمقاوالت العامة وبكلفة 

 . %166 نسبةوب 15/16/8686بتاريخ 

  60مشروع تأهيل وإصالح شبكة ماء اليرموك في مركز قضاء البعاج / تنفيذ امانة وبكلفة 

 .%166إنجازه  مليون دينار وبلغت نسبة

  44مشروع تبديل شبكات ماء في قضاء تلعفر / مركز ناحية ربيعة / تنفيذ امانة وبكلفة 

 .%61مليون دينار وبلغت نسبة إنجازه 



   مشروع ايصال الماء ومد شبكات الى قرية سروج التابعة لمركز قضاء البعاج احيل الى

تم انجاز العمل بتاريخ مليون دينار و 340شركة الرؤى الذهبية للمقاوالت العامة وبكلفة 

 . %166 نسبةوب 8/18/8686

 

( مليون .29في مركز تشغيل ربيعة بكلفة ) 3م205تجهيز ونصب خزان ماء هوائي سعة  -0

 ( :2509دينار )مدرج في عام 

في قضاء تلعفر / مركز تشغيل  3م856المشروع تجهيز ونصب خزان ماء هوائي سعة  يتضمن

 الصالح الماء في نقص من تعاني والتي المشروع المناطق الفقيرة التابعة للمحافظة ربيعة اذ يخدم

 .للشرب
 

 : المشـــروع اهداف

 فرص توفير عن فضال للشرب، الصالح الماء توفر قلة من المحافظة التي تعاني في المناطق تجهيز

 المناطق. تلك في للعاطلين عمل

 

 :المســـتفيدة الشرائح

 المناطق الفقيرة في المناطق التابعة للمحافظة. سكان روعالمش هذا يخدم
 

 :اإلنجـــاز طريق في

مليون دينار وبلغت نسبة  842احيل المشروع الى شركة الرؤى الذهبية للمقاوالت العامة وبكلفة 

 .1/4/8681وتم انجاز العمل بتاريخ  %166إنجازه 

 

  واسط : محافظة : ثالثاا 

مائية مختلفة السعات مع خطوط ناقلة مختلفة األقطار لتغذية  تجهيز ونصب وتوسيع مجمعات -0

وايصال الماء الصالح للشرب الى القرى الغير مخدومة في ريف ناحية البشائر وبكلفة 

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 05399)

 يضم المشروع :

الشهيد -السمب-/س لتغذية قرى )القدس3( م466-866تأهيل وتوسيع مجمع ماء البشائر من ) -أ

 مليون دينار. 106البالبلة( وبكلفة -أبو كرار

-/س اليصال ماء لقرى )بغداد3( م466-866توسيع مجمع ماء سيناء والفدانيين من ) -ب

 مليون دينار. 156لرف الشط( وبكلفة -العاصمية-الشمس



 –/س لتغذية وايصال ماء لقرى )محمد الحائري 3( م466-866توسيع مجمع العكار من ) -ج

 مليون دينار. 134لمشراكة( وبكلفة ا

كم لمجمع ماء البشائر لزيادة 8تبديل وتوسيع الخط الناقل الرئيسي نوع دكتابل بطول  -د

 مليون دينار. 846الجوالن( وبكلفة -الثورة-كميات الماء لقرى )القدس الجانب االيسر

-الشط لرف-/س اليصال الماء لقرى )الحسيني3م 166تجهيز ونصب مجمعات طاقة  -هـ 

 مليون دينار. 114الطالئع( وبكلفة 

-كم اليصال الماء لقرى )انصار الحسين0تجهيز ومد خطوط ناقلة نوع بالستك بطول  -و

 مليون دينار. 166سيد حيدر( وبكلفة -اطراف الخلود-االنوار-المشراكة

كم اليصال الماء لقرى متفرقة 16تجهيز ومد خطوط ناقلة وشبكات نوع بالستك بطول  -ز

البالبلة وخط الكركة الجانب األيمن والصاليط وقرية سيد سلمان وقرى االنوار والثورة 

 مليون دينار. 333والطالئع في ناحية البشائر وبكلفة 

 . )التظاهرات( لم يحال المشروع بسبب الوضع األمني -

 

/ساعة الى 3م255/ساعة وتوسعة مجمع ماء بطاقة 3م055تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة  -2

متر(  93995/ساعة مع مد شبكات وخطوط ناقلة مختلفة األقطار وبطول كلي )3م955

( مليون دينار 05055ليصال الماء الى القرى الغير مخدومة في ريف ناحية واسط وبكلفة )

 ( :2509)مدرج عام 

 يضم المشروع :

م 14436/س مع الشبكة بطول كلي 3م 166تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة  -1

وسكن متناثر في ريف -البدو-بيت ضويحي-علوان محيسن-البو حسين-قرى )سيد عيسىل

 مليون دينار. 488ناحية واسط( وبكلفة 

م لقرى 14236/س مع الشبكة بطول 3( م466-866من ) 51توسعة مجمع ماء كيلو  -8

شجاع -اثار واسط-حسين عرمش-عطية عرنوص-نجمان عبيد-عالوي هبسي-)المعالي

 مليون دينار. 486اثر في ريف ناحية واسط( وبكلفة وسكن متن-فنجان



-البو خليفة-القدس-)خليل داود 30م لقرى كيلو 14436تجهيز ومد انابيب بالستك بطول  -3

مليون  846حسان هويدي مع مدرسة ابتدائية وسكن متناثر في ريف ناحية واسط( وبكلفة 

 دينار.

 . )التظاهرات( لم يحال المشروع بسبب الوضع األمني -

 

  ذي قار : محافظة : رابعاا 

/ساعة و 3م955/ساعة و 3م055/ساعة و 3م155انشاء مجمعات ماء بسعات مختلفة )

( مليون 03510/ساعة( وتأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات ماء وخطوط ناقلة وبكلفة )3م255

 ( :2509دينار )مدرجة في عام 

 تضم المشاريع االتية:

ب المجمعات الخمسة لتغذية مناطق حي اريدو وحي /س قر3م466انشاء مجمع ماء سعة  -1

/س قرب المجمعات السبعة لتغذية مناطق الفجوة في 3م866سومر ومجمع ماء سعة 

 (.3366مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع ) 8821الناصرية وبكلفة 

 -ساتذة /س قرب محطة ضخ الفضلية لتغذية مناطق )دور األ3م466انشاء مجمع ماء سعة  -8

مليون دينار وان عدد  1204مجمع الشموخ( في الناصرية وبكلفة  -اإلسكان القديم

 (.8866المستفيدين من هذا المشروع )

مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا  15481مد شبكات ماء في الجبايش وبكلفة  -3

 (.46245المشروع )

 866185في ناحية الطار وبكلفة /س مع خط ناقل وشبكة ماء 3م566انشاء مجمع ماء سعة  -4

 (.8266مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع )

شارع  -حي الرسول -العليميين -/ لتغذية مناطق )الصخيين3م466انشاء مجمع ماء سعة  -5

مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا  1642( في حي اور في الناصرية وبكلفة 36

 (.8866المشروع )

 -/س قرب محطة ضخ الفضلية لتغذية المناطق )ال حبوش3م066مجمع ماء سعة  انشاء -0

 8033البوابة( في الناصرية وبكلفة  -المنصورية -خلف الكناوزة -قرية عبد ميس -السكك

 (.3366مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع )

مليون  1624خ وبكلفة /س لتغذية شبكات ماء في سوق الشيو3م866انشاء مجمع ماء سعة  -4

 (.1166دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع )



مليون دينار  625تأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات ماء وخطوط ناقلة في سيد دخيل وبكلفة  -2

 (.10260وان عدد المستفيدين من هذا المشروع )

 . )التظاهرات( لم يحال المشروع بسبب الوضع األمني -

 

  النجف الشرف : خامساا : محافظة

وبكلفة  ( ملم شمال الكوفة055تطوير مجمع ماء الحيدرية مع مد الخط الناقل للماء بقطر )

 ( :2509( مليون دينار )مدرجة في عام 2509)

 يضم المشروع :

تطوير مجمع ماء الحيدرية اليصال الماء الصافي للمناطق المحرومة في ناحية الحيدرية  -1

 .%46ار وبنسبة انجاز بلغت مليون دين 165183وبكلفة 

( ملم من مشروع مجمع ماء شمال الكوفة لتغذية االحياء 566مد الخط الناقل للماء بقطر ) -8

 .%166مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  061802الفقيرة في شمال مدينة النجف وبكلفة 

 

  كركوك : سادساا : محافظة

( مليون دينار )مدرجة 0205وبكلفة ) فظةتجهيز ونصب وحدات تحلية  في اقضية ونواحي المحا

 ( :2509في عام 

 يضم المشروع :

 .%166مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  806تجهيز وحدات تحلية في ناحية الرشاد وبكلفة  -1

مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  846تجهيز ونصب وحدات تحلية في قضاء داقوق وبكلفة  -8

166%. 

مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  846قاطع الرشاد وبكلفة  تجهيز ونصب وحدات تحلية في -3

166%. 

مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت  846تجهيز ونصب وحدات تحلية في قاطع الدبس وبكلفة  -4

166%. 

 مليون دينار وبنسبة انجاز 8452تجهيز طواقم غطاس في مناطق محررة مختلفة وبكلفة  -5

 .%166بلغت 



  ء :كربال : محافظة بعاا سا

( مليون 0.29وبكلفة ) تأهيل المجمعات المائية وتجهيز وتنفيذ انابيب وملحقات بالستيكية -1

 ( :2509دينار )مدرجة في عام 

تجهيز وتنفيذ انابيب وملحقات بالستيكية لفتح االختناقات وايصال الماء الى كافة مناطق  -أ

في  1د المقاولة رقم )مليون دينار المشروع محال وحسب عق 1328القرى واالرياف وبكلفة 

 ( ولم يتم المباشرة لعدم التمويل.5/0/8686

تأهيل المجمعات المائية اليصال الماء الصالح للشرب للقرى التي تعاني من الفقر في  -ب

تم اإلعالن عن  مليون دينار 441)الحسينية, الخيرات , الجدول الغربي , الحر( وبكلفة 

 بسبب قلة التخصيصات. المشروع ولم يحال

/ساعة( مع مد خط ناقل 3م255/ساعة و 3م055تجهيز ونصب وحدات ماء بسعات مختلفة ) -8

 ( :2509( مليون دينار )مدرجة في عام 2029وبكلفة ) م0255ملم وبطول 955بقطر 

/ساعة في منطقة الوند / قضاء الحسينية 3متر 566تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة  -أ

 وفي طور االحالة.عن المشروع  مليون دينار، تم اإلعالن1644وبكلفة 

/ساعة اضافي مع مشروع الخيرات 3متر 866تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة  -ب

مليون دينار، تم  036متر وبكلفة 1866ملم وبطول 466والفارس مع مد خط ناقل قطر

 بسبب قلة التخصيصات. اإلعالن عن المشروع ولم يحال

/ساعة في )الجدية , الزعبية , االبراهيمية 3متر 866تجهيز و نصب وحدة ماء مجمعة سعة  -ج

وفي طور مليون دينار ، تم اإلعالن عن المشروع  445, اطراف منطقة الجدية( وبكلفة 

 االحالة.

ملم في قضاء عين تمر 955تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة لخدمة ارياف الحر وخط ناقل بقطر  -3

 ( :2509( مليون دينار )مدرجة في عام 19.وبكلفة )

مليون دينار، تم  426ملم في قضاء عين تمر وبكلفة  466تجهيز وتنفيذ الخط الناقل قطر -أ

 بسبب قلة التخصيصات. اإلعالن عن المشروع ولم يحال

 362تنفيذ الخطوط الناقلة لخدمة ارياف الحر )السوادة و الحر الصغير و الحيدرات( وبكلفة  -ب

 سبب قلة التخصيصات.ب مليون دينار، تم اإلعالن عن المشروع ولم يحال

 



مد شبكة انابيب وخط طوارئ وتجهيز وتنفيذ شبكة ماء في قضاء ) الحسينية ، الحر ( وبكلفة  -4

 ( :2509( مليون دينار )مدرجة في عام 331)

 133مد شبكة انابيب وخط طوارئ في قضاء الحسينية / منطقة البو حويمد البزل وبكلفة  -أ

 بسبب قلة التخصيصات. ولم يحالمليون دينار، تم اإلعالن عن المشروع 

مليون دينار، تم  864تجهيز وتنفيذ شبكة ماء في قضاء الحر / منطقة االنوار وبكلفة  -ب

 بسبب قلة التخصيصات. اإلعالن عن المشروع ولم يحال

  ديالى : ثامناا : محافظة

/ساعة( وصيانة وتأهيل 3م055/ساعة و 3م055تجهيز ونصب مجمعات ماء بسعات مختلفة )

 ( :2509( مليون دينار )مدرجة في عام 3321وبكلفة ) جمع ماءم

ساعة في قرية امام عسكر / بلد روز ولم يتم /3م 166تجهيز ونصب مجمع ماء سعة  -1

 لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.المباشرة 

ة ساعة في بعقوبة الغربي / بعقوبة ولم يتم المباشر/3م 566تجهيز ونصب مجمع ماء سعة  -8

 لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

 صيانة وتأهيل مجمع ماء في الزركانية / السد العظيم ولم يتم المباشرة لعدم التمويل. -3

لتأخر انشاء ونصب مجمع ماء ربع مليون غالون في احمد دبي / كنعان ولم يتم المباشرة  -4

 اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

اء سعة مليون غالون في حي الحسين / الخالص ولم يتم المباشرة تجهيز ونصب مجمع م -5

 لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

 

  بغداد : تاسعاا : محافظة

كشف وتأهيل مجمعات وشبكات ماء وتأهيل خطوط ناقلة وتجهيز ونصب مجمعات ماء بسعات 

دينار )مدرجة في عام ( مليون 01000/ساعة( وبكلفة )3م055/ساعة و 3م255مختلفة )

2509: ) 

كشف وتأهيل مجمعات وشبكات ماء وتأهيل خطوط ناقلة وتجهيز ونصب مجمعات يضم المشروع 

( 55( مليون دينار وبعدد )14111/ساعة( وبكلفة )3م166/ساعة و 3م866ماء بسعات مختلفة )

 مكون في مناطق متعددة في المحافظة .

 اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.لتأخر لم يتم المباشرة بالعمل بسبب  -



 

  ميسان : عاشراا : محافظة

/ساعة ( 3م205/ساعة الى 3م255/ساعة و 3م05تأهيل وتوسيع مجمعات ماء بسعات مختلفة )

( مليون دينار )مدرجة 0150وتجهيز آليات تخصصية وإيصال الماء الى ناحية بني هاشم وبكلفة )

 ( :2509في عام 

 يتضمن المشروع : 

مليون دينار، ولم  364/ساعة مع الخط الناقل وبكلفة 3م56تأهيل وتوسيع مجمع ماء المهدي  -1

 لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.يتم المباشرة بالعمل بسبب 

مليون  843/ساعة وبكلفة 3م856/ساعة الى 3م866تأهيل وتوسيع مجمع ماء االكرح من  -8

 لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.بسبب دينار، ولم يتم المباشرة بالعمل 

استبدال األلزاء المتضررة من شبكة ماء االكرح وتوسيعها للقرى )البزون ،النعناعة ،ام  -3

مليون دينار، ولم يتم المباشرة بالعمل  504سميجة ،العليل ،الخشاشة ، ام ساعة(  وبكلفة 

 .لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريعبسبب 

مليون دينار، ولم يتم المباشرة بالعمل  422تجهيز آليات تخصصية لناحية بني هاشم وبكلفة  -4

 لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.بسبب 

 .لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريعلم يتم المباشرة بالعمل بسبب  -

 

  المثنى : محافظة : احدى عشر

والقرى الفقيرة في كل من )سيد عقيل ، ام لحم الشبانات ، سيد مد شبكات ماء في المناطق   -0

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 111( وبكلفة )9كهيو ، ناجح هادي( بعدد )

مد شبكات ماء لمناطق سيد عقيل وام لحم الشبانات وقرية سيد كهيو المرحلة يتضمن المشروع 

، وانجز  %166ليون دينار ونسبة انجاز بلغت م 000الثانية وقرية نالح هادي عبادي وبكلفة 

وبمولب كتاب االحالة المرقم  2/6/8686المشروع من قبل شركة ضياء العراق األول بتاريخ 

 .8616/  18/  31في  1628



( 110وبكلفة ) في المناطق الفقيرة 3م 255مد شبكات ماء مع انشاء خزان ارضي سعة  -8

 ( :2509مليون دينار )مدرج في عام 

مع محطة رفع ومولدة  3م 866مد شبكات ماء مع انشاء خزان ارضي سعة ضمن المشروع يت

مليون دينار  005للقرى الممتدة على طريق السبيس بين الشوفة والنجمي المرحلة الثانية وبكلفة 

، وينفذ المشروع من قبل شركة ارض المجالس للمقاوالت العامة  %25ونسبة انجاز بلغت 

 .8616/  18/  31في  1664كتاب اإلحالة المرقم المحدودة وبمولب 

/ساعة مع الشبكة لمناطق البو ناصر 3م 295تجهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة  -3

( مليون دينار )مدرج في عام .020وبكلفة ) والنخيلة والمنصورية في المناطق الفقيرة

2509: ) 

ساعة مع الشبكة لمناطق /3م 846تجهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة يتضمن المشروع 

، وينفذ  %43مليون دينار ونسبة انجاز بلغت  1812البو ناصر والنخيلة والمنصورية وبكلفة 

في  1666المشروع من قبل مجموعة المقداد العراقية للمقاوالت وبمولب كتاب اإلحالة المرقم 

31  /18  /8616. 

جوير ومنطقة سيد رعد مع /ساعة في منطقة ع3م 05تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة  -9

 ( :2509( مليون دينار )مدرج في عام 923وبكلفة ) انج بالستك في ناحية المجد .خط ناقل 

/ساعة في منطقة عجوير ومنطقة 3م 56تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة يتضمن المشروع 

ة انجاز مليون دينار ونسب 483انج بالستك في ناحية المجد وبكلفة  2سيد رعد مع خط ناقل 

، وينفذ المشروع من قبل شركة الرواية البيضاء للمقاوالت العامة المحدودة  %85بلغت 

 .8686/  8/  16في  860وبمولب كتاب اإلحالة المرقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المشاريع المدرجة ونسب انجازها ضمن المحصلة الثانية (3جدول رقم )

 اسم المشروع ت

الوزارة 

او 

 المحافظة

 الكلفة الكلية

 ()بالمليون

المصروف 

 التراكمي

 )بالمليون(

نسبة 

 اإلنجاز

)%( 

 المالحظات

1 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  055  0205 كركوك

8 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  055 010551 111 المثنى

3 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

متنقلة في  بيوت صحية او عيادات

 المناطق الفقيرة

  19 2.5099 0555 الصحة

4 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

  99 09. 0205 ديالى

5 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

  0559 3035000 0001 نينوى

0 

ء وتأهيل وتجهيز مراكز او انشا

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

  13 - 0312 كركوك

4 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

  9959 0.0539 0015 المثنى

2 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 ناطق الفقيرةالم

  2150 20555 5..0 المثنى

6 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  3150 390 2105 ديالى



16 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  3252 - 05555 نينوى

11 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  0 - 009.9 نينوى

18 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  0551 - 009 نينوى

13 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  3151 05.53 0500 نينوى

14 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  02 - .29 نينوى

15 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 لمناطق الفقيرة والنائيةا

النجف 

 الشرف
2509 9995951 .0  

10 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  0. 991519 110 المثنى

14 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  93 32.531 .020 المثنى

12 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 النائيةالمناطق الفقيرة و
  20 - 923 المثنى

16 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

 - - 0995 النبار

تم رفع 

المشروع 

من خطة 

 المحافظة

86 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

  - - 0991 واسط

81 

وتأهيل وتجهيز مراكز او انشاء 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

  - - 0.33 ذي قار



88 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او 

بيوت صحية او عيادات متنقلة في 

 المناطق الفقيرة

النجف 

 الشرف
2.19 - -  

83 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 0399 واسط

84 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 0055 واسط

85 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 03510 ذي قار

80 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 0.29 كربالء

84 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 لفقيرة والنائيةالمناطق ا
  - - 2029 كربالء

82 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 19. كربالء

86 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 331 كربالء

36 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 3321 ديالى

31 
مياه صالحة للشرب في تأمين 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 01000 بغداد

38 
تأمين مياه صالحة للشرب في 

 المناطق الفقيرة والنائية
  - - 0150 ميسان

 

 

 

 

 



الثالثةالمحصلة 

تحسين تعليم الفقراء



 الثالثـــة محصلةال

  الفقراء  تعليم تحسن 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بناء و تأهيل و صيانة المدارس في المناطق الفقيرة

  ة:التربي زارة: وأوال 

 (:0280 عام مدرج( ملياردينار  (019382العراق بكلفة ) في الطينية المدارس ازالـة مـشــروع

 والذي ، يةالمدارس الطين أزالـــة لمشــروع 1101في عام  دينار مليار  (041)مبلغ تخصيص تم

 وحسب ما الجاهز او التقليدي البناء نمط وفق بديلة وبناء مدارس طينية، مدرسة (414) هدم يشمل

 كردستان اقليم عدا العراق المنطقة ....شمل المشروع محافظات تلك في التربة فحص عملية تقتضيه

 .فيها طينية وجود مدارس لعدم ،النجف ،كربالء راالنبا المحافظات يشمل التخصيص لم كما

 حين في ، التقليدي البناء نمط والجنوب الى الوسط في مدرسة (112) خضعت المشروع لتنفيذ

 )الكونكريتي(الجاهز البناء تحديات نينوى كركوك، الدين، صالح محافظات ديالى، مدارس واجهت

 .المناطق تلك طبيعة بسبب

 نمط وفق بنيت التي وخاصة للمدارس المنفذة الشركات تلكؤ بسبب التنفيذ في من تأخير النشاط عانى

 شركات البناء محدودية يعود الى والذي عوام السابقةاال في تشخيص الخلل تم وقد الجاهز البناء

 صحة األفراد مستوى في وتحسن الفقر من التنمية والتخفيف عملية تحريك في التعليم يُسهم

 ويحقق عوائد .المجتمع السلم وإشاعة المجتمع االستقرار في وضمان الجنسين بين والمساواة

 ومستدام . أعلى ودخول

 مبادئ ضوء في الفقراء تعليم الى تحسن للوصول األنشطة من مجموعة االستراتيجية تبنت

 تزامنت خطة ضمن دراستهم من اكمال واناثا ذكورا ءالفقرا االطفال تمكين الى االستراتيجية الرامية

 المنصف الجيد التعليم الرابع الذي نص على "ضمان الهدف 0292اهداف أجندة  مع وتوازت

 األساسية من األبعاد التعليم بعد للجميع" . بإعتبار الحياة مدى التعلّم فرص للجميع وتعزيز والشامل

 البيئة الدراسية لتوفير بالغا اهتماما توجيه الى االستراتيجية ىالقائمة عل الجهات دفع ذلك كل للفقر،

نفذته  ما اهم من وهو العراق في الطينية المدارس واعادة بناء هدم مشروع تبني خالل من المناسبة

 . العراق في للفقراء التعليمي تحسين الواقع تستهدف كانت مشاريع عن فضال االستراتيجية



 المعنية الجهات مخاطبة الى حدانا مما في العراق االسلوب هذا وفق البناء تجربة وحداثة الجاهز

 المحلية الى اإلدارات التنفيذ جهـة تغيير خالل من االستجابة وتمـــت لك التحديــاتت حل بهدف

 .التقليـدي البناء أسلوب الى الجاهز أسلوب البناء من المواقع بعض في البناء أسلوب وتغيير

 هي: حكومية شركات ثالث علماً ان المشروع أحيل الى

 الصناعة وزارة ( 33 ) رقم المقاولة اعيةالصن واالســتشارات للتصاميم العامة الشـركة 

 .)قار ذي المثنى، ، ميسان ، البصرة ( في المحافظات مدرسة 012) تنفذ ) والتـي
 

 ( 011 ) تنفذ والتي األعمار واإلسكان وزارة ( 34 ) المقاولة رقم العامة المنصور شركة 

 . 3لكرخا ،1 الكرخ ،0 ،بابل، الكرخ واسط المحافظات القادسية، في مدرسة

 

 مدرسة ( 31 ) تنفذ الصناعة والتي وزارة ( 33 ) المقاولة رقم العامة الصمود شركة 

 ديالى ، المحافظات ،في التقليدي البناء باسلوب مدرسة ( 55 )و الجاهز البناء بأسلوب

، وبسبب الظروف  الجاهز البناء نمط وفق المدارس هذه تنفذ نينوى ، الدين، كركوك، صالح

باالستناد الى قرار  1102العمليات العسكرية فيها تم الغاء المقاولة خالل عام األمنية و

 .1104( لســــنة 402)

 

 ( مدرسة في محافظات )صالح الدين ، نينوى ، ديالى ، 35لـ ) 0تم تحويل جهة التنفيذ

كركوك( من وزارة التربية )شركة الصمود( الى اإلدارات المحلية في المحافظات المذكورة 

 ( وزارة الصناعة والمعادن .33اله .والتي تم الغـــاءها ضمن المقاولة رقم )أع

 : المشروع اهداف

 تؤدي ذات مواصفات بمدارس واســتبدالها كافة الطينية المدارس على القضاء الى المشــروع يهدف

 في حاسما عامال وتشكل خاص بشكل الفقراء التي يرتادها المدارس في التعليم كفاءة تحســـين الى

 .من المدارس تسربهم عدم وضمان الدراسة مقاعد الى منهم اجتذاب المزيد

 :المستفيدة الشرائح

 . انشأت ضمنها التي الفقيرة المناطق في طالب الف 014المدارس حوالي  تخدم

 

 

 :االنجاز طريق في

 بسبب  قيد التنفيذ والمشروع متوقف مدرسة( 012ل )ماتزا حين في مدرسة (044) انجاز تم

 قلة التخصيص المالية .



  ( مدرسة 052تم الغاء ) ( لســــنة 402( حسب قرار )13ضمن مقاولة )1104. 

 ( %24كلي للمشروع )الاإلنجاز  بلغت نسبة 

 

 

 

 

 العراق في الطينية المدارس ازالة نسب انجاز مشروع( 4الجدول رقم )

 الموقع ت
عدد المدارس 

 الكلي
 المالحظات

8 

 

  نينوى

 ( مدرسة32)

مدارس من المجموع الكلي قبل احداث  5تم انجاز  -

 .التي تسببت بتوقف المشروع 1104حزيران 

 .( مدرسة 33تم الغـــــاء ) -

 .مدارس من المجموع الكلي 3تم انجاز - ( مدرسة14) كركوك 0

 .( مدرسة13تم الغـــاء ) -

 .ليمدارس من المجموع الك 4تم انجاز  - ( مدرسة02) ديالى 9

 .( مدرسة03تم الغــــاء ) -

 .مدرسة 04انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة  - ( مدرسة04) بغداد 4

 .مدرسة 01انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة - ( مدرسة01) بابل 5

 .مدرسة 13/ عدد المدارس المنجزة  انجز المشروع - ( مدارسة13) واسط 6

  ( مدرسة42) صالح الدين 7

/ محافظة واسطمدرسة الوردة البيضاء   



 ( مدرسة45المشروع منجز/عدد المدارس المنجزة ) - ( مدرسة45) القادسية 1

3  

 المثنى

 

 ( مدرسة05)

( مدرسة 3المشروع متلكئ/عدد المدارس المنجزة ) -

( مدارس تتراوح نسب اإلنجاز من 4وبقية المدارس )

31% - 43% 

 

82 

 

 

 ذي قار

 

 ( مدرسة013)

( مدرسة 00)المشروع متلكئ/عدد المدارس المنجزة  -

( مدرسة تتراوح نسب اإلنجاز من 45وبقية المدارس)

13%- 41% 

 .( مدارس5المشروع متوقف في )  -  - ( مدارس5) ميسان 88

 ( مدرسة0انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة ) - ( مدرسة0) البصرة 80

  مدرسة 414 المجموع

 

 

  :النجف محافظة :ثانيـــا  

  :(0289عام ) في  مدرج دينار مليار ( 74649 ) صف بكلفة 81 ذات مدارس (4أنشاء )-8 

 02وتضم طابقين من المدرسة تتالف مدارس  (4) انشاء الفقر لتخفيف أولوياتـــها ضمن المحافظة تبنت

 :االتية المناطق على موزعة . طالب 35 الى صف كل يتسع صف

 .الكوفة قضاء/ السالم حي -

 .نجفال قضاء/ الحيدرية ناحية- 

 .الكوفة قضاء/ ميسان حي- 

 .المناذرة قضاء / الزهراء حي -

 

 

 

 

 

 



 : المشروع اهداف

 : الى المشروع يهدف

 المزدوج الدوام ذات المدارس في الحاصلة االختناقات فك. 

 المشروع خالل مدة انجاز المحافظة في عمل فرص توفير. 

 

 : المستفيدة لشرائحا

 .طالب  1511 بحوالي لمشــــروعا من المستفيدين الطالب عدد يقدر

 

 اإلنجاز: طريق في

  1103.تم احالة المشروع الى شركات القطاع الخاص خالل عام 

  انجز مشروع انشاء مدرسة  في قضاء الكوفة/حي ميسان وتم افتتاح المدرسة من قبل الحكومة

 المحلية واإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر.

 وتم تحويل  %011صف في منطقة حي السالم بنسبة 02انشاء مدرسة  تم انجاز مشروع

 .1105( لعام 342المشروع الى فرصة استثمارية استناداً الى قرار رقم )

  بالنسبة لمكون الحيدرية. %51العمل مستمر و بنسبة انجاز 

 21% وبنسبة انجاز بلغت الزهراء حيمدرسة متوقف في  العمل.  

  الستكمال عمل  /ســـا3( م0111نجاز مشروع مجمع ماء سعة )الص مناقلة مبلغ التخصيتمت

 .المدارس المذكورة انفاً 

 

 :0283مليون دينار  في خطة محافظة النجف  لعام  8833صف بكلفة  80بناء مدرسة  -0

 انشاء مدرسة في ناحية القادسية  المشروع يشمل        

 : المشروع أهداف

 : الى المشروع يهدف

 الفقيرة الريفية المناطق في اءالفقر تعليم . 

 والمدارس االبتدائية الفقيرة القرى بين الفاصلة المسافة تقليل . 

 

 

 

محافظة النجف صف / 81مدرسة   



 :المستفيدة الشرائح

 . ( طالب311) بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد يقدر

 :اإلنجاز طريق في

 ( بسبب قلة التمويل المالي %01نسبة اإلنجاز )

 

   :ءبالكر : محافظةلثا  ثا

صف مع التأثيث في منطقة  81بناء مدرسة ابتدائية سعة  من المشاريع المستمرة مشروع -8

 :0289( مليار دينار ادرج عام 84322الاليح ناحية الحسينية بكلفة )

 ، ابتدائية مدارس من تخلو والتي الحسينية في ناحية الاليح منطقة في ابتدائية مدرسة أنشاء المشروع يشمل

 انجاز وبمدة للطالب صحية صحية ومجموعة مجموعة مع إدارة وجناح ( صف02)  من ةتتكون المدرس

 . يوم  411

 

 : المشروع أهداف

 : الى المشروع يهدف

 الفقيرة الريفية المناطق في الفقراء تعليم . 

 والمدارس االبتدائية الفقيرة القرى بين الفاصلة المسافة تقليل . 

 

 :المستفيدة الشرائح

 . طالب 451 بحوالي المشروع من المستفيدين طالبال عدد يقدر

 

 :االنجاز طريق في

 1103/  01/  13بتاريخ  المشروع عن اعلن 

  في  350بموجب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ذي العدد س.ل/  1103تم رفعها من خطة عام

 لعدم المباشرة من قبل الشركة بسبب قلة التخصيصات المالية . 4/01/1105

 1102الغطاء المالي تم إعادة ادراج المشروع في عام  بعد توفر  

  تأخر نسب االنجاز اعمال بناء الطابوق %14باشرت الشركة بالتنفيذ ونسبة اإلنجاز الفعلية تبلغ،

 لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع. يعزى



 مليون دينار في خطة محافظة 7918( بكلفة 6صف عدد) 81مدارس ابتدائية  بناء -0

 :0283كربالء لعام 

  قضاء الحر مدرسة هيثم اليساريفي  ابتدائية مدرسةانشاء.  

  حيدرية 10قضاء الحر حي االمن الداخلي مقاطة في  ابتدائية مدرسةانشاء.  

  ( ام البط 044ناحية الخيرات مقاطعة )في  ابتدائية مدرسةانشاء.  

  جزيرة( ال11قضاء عين تمر مقاطعة )في  ابتدائية مدرسةانشاء.  

  ( الصالمية0قضاء الحسينية مقاطعة  )في  ابتدائية مدرسةانشاء.  

  ( أبو علوش5ناحية الجدول الغربي مقاطعة ) في  ابتدائية مدرسةانشاء.  

 :المشروع أهداف

 الفقيرة الريفية المناطق في الفقراء تعليم . 

 والمدارس االبتدائية الفقيرة القرى بين الفاصلة المسافة تقليل . 

 :المستفيدة الشرائح

 . ( طالب3141) بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد يقدر

 :اإلنجاز طريق في

  ( مليون وعدد مستفيدين 0114مدرسة هيثم اليساري بكلفة )بناء مدرسة في قضاء الحر

  والمشروع في طور االحالة.( طالب 541مايقارب )

  ( مليون 0134حيدرية بكلفة ) 10مقاطة  قضاء الحر حي االمن الداخليبناء مدرسة في

 ( طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة.541وعدد مستفيدين مايقارب )

  ( مليون وعدد 0113( ام البط بكلفة ) 044ناحية الخيرات مقاطعة )بناء مدرسة في

 ( طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة.541مستفيدين مايقارب )

  ( مليون وعدد 0121( الجزيرة بكلفة )11ن تمر مقاطعة )قضاء عيبناء مدرسة في

 والمشروع في طور االحالة.( طالب 541مستفيدين مايقارب )

  ( مليون وعدد 0034( الصالمية بكلفة )0قضاء الحسينية مقاطعة  )بناء مدرسة في

 .( طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة541مستفيدين مايقارب )

  ( مليون وعدد 0120( أبو علوش بكلفة )5الجدول الغربي مقاطعة ) ناحية بناء مدرسة في

 .( طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة541مستفيدين مايقارب )

 



 :رابعا  : محافظة بغداد

 :0283مليون دينار في خطة محافظة بغداد لعام  0128( بكلفة 9بناء مدارس ابتدائية عدد)

  في دائيةابت مدرسة (3أنشاء ) المشروع يشمل

  ( صف 02اركية وفاضل بناء مدرسة ابتدائية سعة ) –ناحية المشاهدة. 

  ( صف 01أبو عظام المسارة  بناء مدرسة ابتدائية سعة ) –ناحية المشاهدة. 

  ( صف 01الضباعي بناء مدرسة ابتدائية سعة ) –ناحية المشاهدة. 

 

 : المشروع أهداف

 : الى المشروع يهدف

 الفقيرة الريفية المناطق في الفقراء تعليم . 

 والمدارس االبتدائية الفقيرة القرى بين الفاصلة المسافة تقليل . 

 

 :المستفيدة الشرائح

 . ( طالب0131) بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد يقدر

 

 :اإلنجاز طريق في

وزارة المالية وذلك تمت المصادقة على خطة المحافظة وتمويل المشروع لم يتم اطالق الصرف من قبل 

 .أدى الى تأخر في تنفيذ المشروع مما 1104بسبب تقديم الطلب باالطالق بعد تاريخ اغالق ميزانية عام 

 

  :خامسا  : محافظة ذي قار

 :1104مليون دينار في خطة محافظة ذي قار لعام  1210( بكلفة 1) بناء مدارس ابتدائية عدد

  في ئيةابتدا مدرسة (1أنشاء ) المشروع يشمل

 ( مليون  232( صف بكلفة )  01ناحية الجبايش بناء مدرسة ابتدائية سعة ) 

 ( مليون  224( صف بكلفة )  01ناحية الحمار هدم وإعادة  بناء مدرسة ابتدائية سعة ) 

 : المشروع أهداف

 : الى المشروع يهدف

 الفقيرة الريفية المناطق في الفقراء تعليم . 

 والمدارس االبتدائية الفقيرة القرى ينب الفاصلة المسافة تقليل . 



 :المستفيدة الشرائح

 . ( طالب311) بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد يقدر

 :اإلنجاز طريق في

 المشروع غير محال بسبب الوضع األمني .

 

  :سادسا : محافظة نينوى

( وبناء 9ف عدد )( ص80( وبناء مدارس ذات )8( صف عدد )81بناء مدارس ابتدائية ذات )

( مع الوحدات الصحية  9( صف عدد ) 6( مع أضافة اجنحة ذات )4( صف عدد )6مدارس ذات )

 :0283مدرج في خطة المحافظة لعام  ( مليون دينار5228بكلفة )

 :المشروع يشمل

  صف في قرية تل الهصر التابعة لناحية المحلبية.3بناء مدرسة 

  3مقاعد عدد  2بناء وحدات صحية ذات. 

  3صف عدد 01بناء مدرسة. 

  صف مع الوحدات الصحية. 3بناء جناح ذو 

  صف في مركز ناحية تل عبطة. 3بناء مدرسة ذات 

 .هدم و اعادة بناء مدرسة جدالة االبتدائية في ناحية القحطانية 

  صف طابقين في كوكجلي. 02بناء مدرسة ذات 

  صف مع الوحدات الصحية.  3بناء جناح ذات 

 : المشروع أهداف

 يهدف المشروع الى:

 الفقيرة الريفية المناطق في الفقراء تعليم . 

 والمدارس االبتدائية الفقيرة القرى بين الفاصلة المسافة تقليل. 

  

 :المستفيدة الشرائح

 . ( طالب1411) بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد يقدر

 

 

 



 :اإلنجاز طريق في

 ( صف محا02مشروع بناء مدرسة ذات ) في  031ل حسب قرار اإلحالة ذي العدد

2/0/1111. 

 ( في  02130( صف باشر حسب الكتاب المرقم )01مشروع بناء مدرسة )11/0/1111 . 

 : اما باقي المشاريع تحولت الى تنفيذ امانة وهي قيد التنفيذ وكما يلي- 

 ( صف في قرية تل5بناء مدرسة ) ( . %55) ية وبنسبة انجازبالتابعة لناحية المحل الهصر 

 ( في مدرسة الرضوان ، مدرسة المحلية للبنين ، 3( مقاعد عدد )2بناء وحدات صحية ذات )

 (. %25ثانوية المحلية للبنين وبنسبة انجاز )

 ( تصميم 3( صف عدد )01بناء مدرسة ) ( في )المركز ، حي المشرق ، حي الخضراء

 ( .%34خاص تابع لناحية حمام العليل . وبنسبة انجاز )

 ( مقاعد في مدرسة العريج الثانية 4( صف مع الوحدات الصحية ذات )3ناء جناح ذات )ب

 ( .%45للبنين وبنسبة انجاز ) 

 ( صف في مركز ناحية تل 3بناء مدرسة ذات ) كنة عسكرية .ث لوجودغبطة لم تتم المباشرة 

 شرة بسبب األوضاع هدم وإعادة بناء مدرسة جدلة االبتدائية في ناحية القحطانية ، لم تتم المبا

 األمنية .

 ( 32( طابقين في كوكجلي التابعة لناحية بعشيقة وبنسبة انجاز )02بناء مدرسة ذات%. ) 

 ( صف مع الوحدات الصحية ذات 3بناء جناح ذات )( في مدرسة ) مجمع 1مقاعد عدد ) 4

 ( . %41يورك ، مدرسة قرطبة الثالثة للبنين ( التابعة لناحية الشمال بنسبة انجاز )

 

  :: محافظة ميسان سابعا  

 :0283في خطة محافظة ميسان لعام ( مليون دينار 770( بكلفة )86إعادة تاهيل مدارس عدد) 

  :ناحية السيد احمد الرفاعي في مدرسة (03إعادة تاهيل  ) المشروع يشمل

  ( مليون 23تاهيل مدرسة جعفر بن ابي طالب  بكلفة ).  

 ( مليون 23ة ) تاهيل مدرسة ام عبيدة  بكلف.  

  ( مليون 12تاهيل مدرسة الوفاء بكلفة ).  

  ( مليون 34تاهيل مدرسة ام القرى بكلفة ). 



 ( مليون42هيل مدرسة خيبربكلفة ) تا. 

  ( مليون 35تاهيل مدرسة ورقة بن نوفل  بكلفة ).  

  ( مليون 22تاهيل مدرسة الرمضانية  بكلفة ).  

  ( 05تاهيل مدرسة الدوحة  بكلفة ) مليون.  

  ( مليون 43تاهيل مدرسة ثانوية السيد احمد الرفاعي   بكلفة ).  

  ( مليون 44تاهيل مدرسة ذوالفقار  بكلفة ).  

  ( مليون 34تاهيل مدرسة الرفاعي  بكلفة ).  

 ( مليون 44بي االنبياء  بكلفة ) تاهيل مدرسة ا. 

  ( مليون 30مدرسة العفة  بكلفة ) تاهيل. 

 ( مليون 14بكلفة )   تاهيل مدرسة صفين.  

  ( مليون 32تاهيل مدرسة البالغة  بكلفة ).  

  ( مليون 20تاهيل مدرسة الحكمة  بكلفة ).  

 

 : المشروع أهداف

 : الى المشروع يهدف

 الفقيرة الريفية المناطق في الفقراء تعليم . 

 والمدارس الفقيرة القرى بين الفاصلة المسافة تقليل. 

 

 :المستفيدة الشرائح

 . ( طالب1411) بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد قدري

 

 :اإلنجاز طريق في

 تأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.لالمشروع لم يمول    

 



 ثامنا  : محافظة المثنى: 

 88تم ادراج مشروع انشاء مدراس متوسطة للبنات عدد /  0283في خطة محافظة المثنى لعام 

الدراجي  -الهالل  -النجمي  -الخضر  -( في المناطق الفقيرة في كل من ) الوركاء 3209بكلفة ) 

 :السماوة ( -الرميثة  -

 :في متوسطة للبنات مدرسة (00أنشاء ) المشروع يشمل

 ( في منطقة الج 4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )( مليون 213رعة ال جريب بكلفة ) صف. 

 ( مليون 213( في منطقة ال عنتربكلفة ) صف 4انشاء مدرسة متوسطة للبنات ).  

 ( مليون 213صف( في منطقة ال توبة بكلفة )  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات ). 

 ( مليون 213صف( في منطقة ال سميح بكلفة )  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات ). 

 ( في منط 4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )( مليون 213قة ال حطحوط بكلفة ) صف.  

 ( مليون 213صف( في منطقة الهكيشية بكلفة )  4نشاء مدرسة متوسطة للبنات )ا. 

 ( مليون 213صف( في منطقة الهويشلي بكلفة )  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات ). 

 ( مليون 213صف( في منطقة ال غليظ بكلفة )  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات ). 

  ( مليون0012ز ناحية الهالل بكلفة ) صف في مرك 01انشاء مدرسة ثانوية للبنات سعة. 

  ( مليون0034صف في حي عبد العباس بكلفة )  01انشاء مدرسة سعة. 

  ( مليون0034صف في حي العزل بكلفة )  01انشاء مدرسة سعة. 

 

 : المشروع أهداف

 : الى المشروع يهدف

 الفقيرة الريفية المناطق في الفقراء تعليم . 

 والمدارس الفقيرة القرى بين الفاصلة المسافة تقليل. 

 

 :المستفيدة الشرائح

 . ( طالب311) بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد يقدر



 

 :اإلنجاز طريق في

 وكما يلي: %45وع قيد التنفيذ بنسبة انجاز المشر

 ( في منطقة الج 4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )45بنسبة انجاز رعة ال جريب صف% 

 25بنسبة انجاز  صف( في منطقة ال عنتر 4ة للبنات )انشاء مدرسة متوسط% 

 ( في منطقة ال توبة  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )31بنسبة انجاز صف% 

 ( في منطقة ال سميح  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )45بنسبة انجاز صف% 

 ( في منط 4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )4بنسبة انجاز قة ال حطحوط صف% 

 35بنسبة انجاز صف( في منطقة الهكيشية  4سة متوسطة للبنات )انشاء مدر% 

 ( في منطقة الهويشلي  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )41بنسبة انجاز صف% 

 ( في منطقة ال غليظ  4انشاء مدرسة متوسطة للبنات )1بنسبة انجاز صف% 

  1از بنسبة انجصف في مركز ناحية الهالل  01انشاء مدرسة ثانوية للبنات سعة% 

  1بنسبة انجاز صف في حي عبد العباس  01انشاء مدرسة سعة% 

  42بنسبة انجاز صف في حي العزل  01انشاء مدرسة سعة% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 لثةنسب انجازها ضمن المحصلة الثاالمشاريع المدرجة و (5جدول رقم )

لوزارة او ا المشروعاسم  ت

 المحافظة

الكلفة 

 الكلية

 )بالمليون(

المصروف 

 كميالترا

 )بالمليون(

نسبة 

 االنجاز

 المالحظات

 في الطينية المدارس ازالـة مـشــروع 8

 العراق

وزارة 

 التربية

123401 43242 24%  

النجف  صف 02بناء مدرسة متوسطة سعة  0

 االشرف

2343 3554 50%  

النجف  صف 01بناء مدارسة  9

 االشرف

0044  01%  

صف  02بناء مدرسة ابتدائية سعة  4

 لتأثيثمع ا

كربالء 

 المقدسة

0411  14%  

( سعة 3بناء مدارس  ابتدائية عدد ) 5

 صف 02

كربالء 

 المقدسة

2320 - 1  

( سعة 0بناء مدارس  ابتدائية عدد ) 6

 صف 01( سعة 1صف عدد ) 02

  1 - 1210 بغداد

( سعة 1بناء مدارس  ابتدائية عدد ) 7

 صف 01

  1 - 0312 ذي قار

( صف 02ة ذات )بناء مدارس ابتدائي 1

( 01( وبناء مدارس ذات )0عدد )

( 3( وبناء مدارس ذات )3صف عدد )

( مع أضافة اجنحة ذات 4صف عدد )

 الصحيات ( مع3( صف عدد ) 3)

5281 - 5110 نينوى

% 

 

  1 - 221 ميسان (03إعادة تاهيل مدارس عدد ) 3

 

 



الرابعةالمحصلة 

سكن مالئم وبيئة مستجيبة 

للتحديات



 المحصلة الرابعة

 للتحديات مستجيبة وبيئة مالئم سكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية االقتصادية

 

 واالسكان : االعمار وزارة : اوال

  :)  2502عام  مدرج دينار ) مليار (095) بكلفة سكنية اقتصادية مجمعات بناء 

في  خمي   اقتصادية سكنية مجمعات بناء لمشاريع اما خاصااهتم الفقر من التخفيف استراتيجية اولت

وحيي ي  9831محافظييات فقيييري  هيي  ، بابيير، صال قييار، صييدي اليي ين، ال ي(ا.ييية ، الم نيي       ب(اقييع 

 سكنية 

 : المشروع اه اف

 يحير مدئي  اقتصيادال سيكن تي(فير خيد  مين للفقيراء مناسيةة سيكن بيئية تي(فير الي  المشيروع يه ف

 واالكتظاظ  السكن عية.( ت .  مشاكر

 

 

الةل ان  ف  س(اء   الحك(مات وتتحمر كالتعلي  والصحة، األساسية المستلزمات أح  السكن يُع 

 طوارتةا كافة  وللسكن آثار المجتمع لشرائح ومدئ  سكن الئق ضمان مسؤولية النامية، أم المتق مة

بال ولة  ح ا مما المدئمة السكنية ف  ال(ح ات الكةير للنقص الحياي، بالنظر مناح  من أخرى بن(اح 

 يتركها اآلثار الت  ح ي من والتخفيف األزمة تلك للتخفيف من ال(طنية السكن مةادري إطدق إل 

 .كافة سكانلل األمان االجتماع  تؤس  الت  السياسات إح ى أساس أ.ها وعل  العش(ائ  السكن

 عل  غير القادرين والفقراء السكان .م( مع الت الفقيري وارتفاع المناطق ف  السكن  العجز أدى لق 

 ويتطلب سكنية وح ي ألف052ح(ال   إل  للفقراء السكنية الحاجة إل  تفاق  سكنية وح ات امتدك

  الفعلية الحاجة من % 82 تم ر القادمة والت  الخمسة األع(ام خد  سكنية ألف وح ي 55 بناء

 هذه المشكلة تفاق  ف  داعش إلرهاب تعرضت المحافظات الت  ف  السكنية ال(ح ات ت مير أسه ق  

لذا صةت اإلستراتيجية جر اهتمامها لت(فير بيئة سكن مناسةة للفقراء  .لها خطيري بيئية أبعاد وإضافة

 والذال تةل(ر ف  ع د مشاريع السكن والةن  التحتية  



 :اال.جاز طريق ف 

اليذال تنفيذه وزاري  محافظيات خمسية في  سيكنية وح ات بناء فيما يل  ج و  يةين الم(قف من مشروع

 االعمار واالسكان بحسب المحافظات وع د ال(ح ات السكنية وع د المستفي ين:

 

االعمار واالسكان والبلديات المجمعات السكنية ونسب انجازها التي تنفذها وزارة  (6رقم )جدول 

 العامة

 المحافظة
م(قع 

 المشروع

ع د 

 ال(ح ات

.سةة 

 اال.جاز 
 المالحظات

 الديوانية

الشامية 

 الجةسة
911 81% 

تييي  ادرال المشيييروع ضيييمن خطييية الييي ائري لعيييام   -

   ت(ج  احاالت ج ي ي للمشروع بسةب ا.هاء  0291

ذي وهيي  فيي  مرحليية تحلييير العقيي  مييع الشييركة المنفيي

 للفقرات المتةقية من العق  والغير منفذي  لعطاءاتا

 صفر 889 الشنافية 

ل  يت  المةاشيري بالمشيروع بعي  ت(قييع العقي  بسيةب  -

االزمة المالية الت  يمر بها الةل  ف  حينها تي  اسيتدم 

 00/1/0291الم(قع من قةر الشركة المنفذي بتاريخ 

العقي  ميع تمهي ا  للمةاشري بالعمير    تي  ت(قييع ملحيق 

كتييياب دائيييري الشيييركة المنفيييذه للمشيييروع بم(جيييب 

  02/1/0291ف   90288 االسكان

 %5.2 25 السنية 

شيييروع ضيييمن خطييية الييي ائري لعيييام تييي  ادرال الم  -

، ويعيزى سييةب تياخر ادرال المشييروع لعيي م  0291

وجييي(د تخصيصيييات ماليييية كافيييية تيييتدئ  ميييع حجييي  

لكميات ت  ا.جاز ج او  ااالعما  الخاص بمشاريعنا،

 الخاصة بتغيير .ظام الةناء وه  حاليا  قي  التسعير

 %02 990 طحربة  المثنى

 09/1/0291تمييت المةاشيييري بالمشيييروع بتييياريخ  -

فيييي   9وكمييييا جيييياء بكتيييياب د م م المشييييروع العيييي د 

   ت  ت(قيع ملحق عق  استئناف العمر  09/1/0291

 ف  المشروع مع الشركة المنفذي 



 %2 022 عكيكة ذي قار

من قرار  0ب/5ت  تجمي  المشروع بم(جب الفقري  -

،ايقييياف كافييية  0295لسييينة  815مجلييي  الييي(زراء 

اعما  المشروع والةر.امج الزمني  للشيروط المنفيذي 

عل  ان يعاد استئناف العمر عن  النقطية التي  ت(قيف 

ومين فيها المشروع حا  ت(فر التخصيصات المالية  

ي االسيكان ي ادرال المشروع ضمن خطة دائرالمقتر

  0202لعام 

 صفر 012 الش(مل  بابل
ت  ادرال المشروع ضمن خطة دائري االسكان لعام  -

0291  

صالح 

 الدين

9،ي رب

 +

   0ي رب

 صفر 085

ان هذه المشاريع ه  من المشاريع المستقةلية التي   -

ل  يت  ادراجها ضمن خطط دائري االسكان و ه  من 

 المشاريع المستقةلية 

 

 

 

 ياً : محافظة نينوى:ثان

( مليون دينار )مدرج عام 20055أنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة في محافظة نينوى بكلفة )

2502) : 

 المشيروع يشمر ، مربع   متر   095059بـ ، تق ر ارض مساحة عل  اقتصادال سكن  مجمع بنــاء

   922بنياء ، وبمساحة  يال(اح لل(ح ي السكنية مربع   متر952،  بمساحة سكنية وح ي  522، بناء

 وسيت  ، خ مات ومجمع وصالة ومطةخ .(م غرفت  يض  ... واح  طابق من ال ار يتك(ن مربع، متر

 الماء وإيصا  والمجارال الكهرباء خ مات وت(فير األرصفة وصب الرئيسة والفرعية الش(ارع تةليط

 االت  : تضمنت خ مية مةا.  أ.شاء عن فضد األقالي ، تنمية تخصيصات ضمن لل ور

 مربع  متر 9222 مساحتها صف،   90صات ، ابت ائية م رسة 

 مربع  متر 9222 مساحتها   صف،90صات ، ثا.(ية م رسة 

الشامية / محافظة الديوانيةمجمع   



 مربع  متر122  مساحته  جامع 

 مربع  متر  522  مســـاحته مست(صف 

 خضراء ومناطق تجارية وم(اقع سيارات م(اقف مجم(عة   

 : المشروع اه اف

 : ال  المشروع يه ف

 الفقيري للع(ائر مدئ  سكن ت(فيـــر 

 المحافظة ف  الحاد السكن ازمة من بالح  المســــاهمة 

 يقع المشروع م(قع ان الريف  حيث ال  الم ينة من العكسية ، الهجري الهجري تشـــجيع 

 . الم(صر م ينة خارل

 الةطالة  ظاهري من بالح  تساه  اضافية عمر فرص خلق 

 مدئ  سكن ت(فر ع م عن  الشرائح هذه لم ر تنشا ان يمكن الت  اعيةاالجتم االضرار تقلير 

 .له 

  تساه  ان ويمكن عام بشكر ال(طن  االقتصاد تخ م مشابهة لمشاريع .(اي المشروع هذا يع 

  لم(اطنيها المعاش  المست(ى لرفع مستقةد المحلية الحك(مات بها

 : المستفي ي الشرائح

 فرد  8222  يعاد  ما اال فقيري رياس 522  ح(ال  المشروع يخ م . 

 :اإل.جاز طريق ف 

 االرض قطعة بع  أدرال المشروع تاخرت المحافظة إجراءات اإلعدن للمشروع بسةب 

 أخرى   ارض بقطعة استة الها وت  كافية تكن ل  قةلها ال.ها من المخصصة

  القضاء، لنف  تابعة باخرى األرض قطعة استة ا  بع  الج ي ي والتصامي  ال راسات اع اد ت 

 . عليها المصادقة القطاعات وحصلت تخطيط دائري ال  الج ي ي المخططات تسلي  وت 

 األمنية  األوضاع بسةب اإلجراءات بع ها كافة  ت(قفت 

  بع  تحرير المحافظة من عصابات داعش اإلرهابية صادقت المحافظة عل  خطتها لعام

ع مةلغ التخصيصات ف  صن وق حسابات لكن لع م معرفة مصير المشروع ت  وض 0293

 أما.ات المحافظة  

 

 



 : كركوك محافظة : ثالثاً 

 ( :2502مدرج عام ( دينار مليار ( 00 ) سكنيين ،بكلفة مجمعين تنفيذ -0

 مجمع كر تقريةا، يض  دو.  ( 85 ) مساحتها عرصة عل  سكنيين مجمعين بناء من المشروع يتك(ن

   سكنية وح ي (952)

 :المشروع اه اف

  من لشـريحة مدئ  سكن ت(فير ال  المشروع يه ف

 وت(فير المح ودي ال خ(  وصوال المتعففين الم(اطنين

 . المشروع ا.جاز فتري طيلة الم ينة ف  عمر فرص 

 :المستفي ي الشرائح

  اســـري فقيري 822لـ ، االقتصــــادال السكن ت(فير

   فرد  9322اال ما يعـــاد  ،

 :جازاإل. طريق ف 

 وت  استدم المشروع  %922اإل.جاز .سةة  

  ووزعت عل  المستحقين ف  المحافظةت  اختيار الع(ائر المستحقة حسب استماري المفاضلة  

 

( وحدة سكنية في المناطق الفقيرة المتضررة في ناحية 092انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة ) -2

 مليار دينار عراقي : (050265الملتقى بكلفة )

ل  يحا  المشروع وق  فاتحت المحافظة وزاري التخطيط لغرض تغيير اس  و م(قع المشروع من  -

 .احية الملتق  ال  اطراف م ينة كرك(ك 



ت  االبقاء عل  م(قع المشروع االساس  ك(.ه االك ر فقرا حسب الية االسته اف المعتم ي من قةر  -

 االستراتيجية التخفيف من الفقر 

( وحدة سكنية في المناطق الفقيرة المتضررة جنوب 025كني واطئ الكلفة )انشاء مجمع س -2

 (مليون دينار عراقي :6000محافظة كركوك قرب دوميز بكلفة )

  %50تمت المةاشري بالتنفيذ وبنسةة ا.جاز فن   -

 

 :ديـالى رابعاً : محافظة

 ( : 2502 مدرج عام( ر دينا مليار (7 ) بكلفة ، الفقراء اقتصادي إلسـكان سكني مجمع تنفيذ -0

 في  قضاء بعق(بية ف   ،االحيمر  ،بهرز الكةة(قرى  ف  سكنية مجمعات ثدث تنفيذ المشروع يض 

  . القرى المذك(ري عل  م(زعة سكنية   وح ي925،  من ويتك(ن ديال  ، محافظة
 

 الم(قف الخاص بالمشروع:

  سكان الع(ائر الفقيري لتنفيذ مجمع سكن  اقتصادال إل 0290ادرل المشروع أعده عام  

  0298شركات القطاع الخاص وت  اإلحالة والتعاق  خد  شهر اب /  الح ىاحير المشروع  

  بم(جييب كتيياب لجنيية الشييؤون االقتصييادية صال العــــييـ د  0292تيي  رفعييه ميين خطـــييـة عــييـام

  بسـييـةب تخصيييص االرض المييراد األ.شــييـاء عليهييا لك(.هييا 1/90/0295فيي   259س  / 

 راض  زراعية   ا

  ،  طالةييت المحافظييية وزاري التخطيييط بةعــيييـادي ادرال المشيييروع  بعيي  تييي(فر الغطيياء الميييال

   92/0293/ 93بتاريخ   91512بكتابهـــا المرق  

   بةعيادي  0291ت  استحصا  الم(افقات األص(لية واعيادي ادرال المشيروع ضيمن خطية عيام

 ادرال المشروع وحسب الشروط :

لمشييروع فيي  النيي(اح  الفقيييري المسييته فة حسييب دلييير أول(يييات األ.شييطة تح ييي  م(قييع ا -أ

  0200-0293والمناطق الخاصة ب(ثيقة ستراتيجية التخفيف من الفقر

 تقلير مساحة الةناء وكلفة ال(ح ي السكنية بما تتدئ  مع السكن االقتصادال للفقراء    -ب

 المشاريع  تاخر اقرار الم(از.ة وع م تم(يرتاخر ا.جاز المشاريع ل -ل

 في مدرج( دينار ( مليار (00225 بكلفة المناطق الريفية في كهرباء شبكات وتنفيذ تاهيل -2

  ( : 2502عام

 .المحافظة داخر متع دي قرى كهرباء ف  شةكات وتاهير تنفيذ ويشمر مشروع ( 90 ) من يتالف



  %31مشاريع وبنسةة ا.جاز فن  92ت  رفع مشروعين من الخطة ليصةح الع د 

 : المشروع اهــ اف

 والقرى الفقيري للمناطق مستمري بص(ري الكهرباء شةكة ت(فير  

 الةعي ي والمناطق للقرى الكهربائية الطاقة تاهير  

 : المستفي ي الشرائح

 .  فردا91315أعده والةالغ ع ده  ، اليها المشار القرى سكان

 :ف  طريق اال.جاز 

 المك(.اتبعض  ل  يستا.ف العمر ف  0293بسةب تاخر اطدق صرف التخصيصات لعام 

 922كل  الكةة بنسةة ا.جاز  قرية – السدم%  

 922االع(ر بنسةة ا.جاز كل   قرية – العةاري%  

  922الكاظ  بنسةة ا.جاز كل   محم  قرية – سع  بن%  

 922 كل  سفيط بنسةة ا.جاز قرية - الخالص%  

 922.جاز كل  الحج  بنسةة ا ج(اد قرية – روز بل  قضاء مركز%  

  922كيطان بنسةة ا.جاز كل   هللا عة  قرية – من ل%  

  تاخر اقرار الم(از.ة لالعمر مت(قف  %13 فعل  طريمش بنسةة ا.جاز االب( قرية – العظي

 وع م تم(ير المشاريع 

 تاخر اقرار الم(از.ة وع م ل العمر مت(قف %22المق ادية بنسةة ا.جاز فعل   قضاء مركز

 ريع تم(ير المشا

 تاخر اقرار  العمر مت(قف %51حل(ان بنسةة ا.جاز جسر قرية – خا.قين قضاء مركز

 الم(از.ة وع م تم(ير المشاريع 

 تاخر اقرار الم(از.ة وع م تم(ير ل هللا العمر مت(قف العة  حةيب قرية – المنص(رية

 المشاريع 

صادية صال الع د بم(جب كتاب لجنة الشؤون االقت 0292المك(.ات المرف(عة من خطة عام  

  1/90/0295ف   259س  / 

 السكك ف  ح  الطليعة  منطقة - ل(الءج 

  قرية السن ية  –الخالص 

 



 :االنبار محافظة : خامساً 

 ( :2502عام  مدرج( دينار مليار (00مجمعات اقتصادية )المرحلة األولى ( بكلفة قدرها ) بناء -0

 ، عنه ، ح ي ة ، هيت ، الفل(جة ، الرمادال ةاقضي ف  اقتصادية دار (825) بناء المشروع ويشمر

 .(م غرفة وتض  مربع متر 022  بمساحة ارض قطعة عل  ال(اح ي ال ار تشي  الرطةة، القائ ، راوه،

 المشروع ا.جاز وكرال، م ي ح يقة مع صحية ومرافق وحمام ومطةخ وصالة صغيري واخرى كةيري

 االرض  تسل  تاريخ من اشهر 2 ه 

ع ال  بسةب تعرض المشرو كر من ،مجمع قضاء راوه / مجمع قضاء الرمادال  عق ت  فسخ  -

 ت العسكرية ،اعتةر ان اكماله غير مج ال  اضرار كةيري .تيجة العمليا

 المشروع: اه اف

 وع م والتل(ث واالكتظاظ السكن ت .  .(عية مشكدت من الفقراء معا.اي تقلير ال  المشروع يه ف

 ت(فير ال  كما يه ف المشروع الفقراء منه يعا.  الذال الحرمان تعك  الت و التحتية الةن  مدئمة

 المحافظة  لفقراء المدئ  السكن

 : المستفي ي الشرائح

 ،فردا (0912) يعاد  ما اال فقيري اسري (825)  المشروع يخ م

   دور ف  .احية ،النخيب  من المةالغ الفائضة 5و تمت  اضافة ،

 :اال.جاز طريق ف 

  12.سةة اال.جاز الفعل  بلغت%    

 :باشرت الشركات بالعمر وحسب ما مةين 

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء القائ  ، -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء ح ي ة ، -

بسةب ع م وج(د   %12مجمع قضاء الرطةة ، -

 سي(لة كافية 

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء الفل(جة ، -

ةب ع م وج(د بس  %31مجمع قضاء هيت ،  -

 سي(لة كافية 

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء عنة ،  -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع النخيب ، -



 مليار دينار:200( بكلفة 20بناء دور واطئة الكلفة عدد) -2

  وافقت لجنة الشؤون االقتصادية بتغيير طةيعة وم(قع المشروع ال  وح ات سكنية واطئة

 رفا.ات  الكلفة بع  ان كان تجهيز ك

 ف  ط(ر  %922ة الفل(جة وبنسةة ا.جاز فن  يشمر المشروع مجمع سكن  ف  عامري

 الت(زيع 

 (مليون دينار:07700بناء دور واطئة الكلفة )المرحلة الثانية( في عموم المحافظة بكلفة ) -8

 %32اقضية وبنسةة ا.جاز فن   1يشمر المشروع بناء وح ات سكنية واطئة الكلفة م(زعة ف      

 وكما م(ضح اد.اه:

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء الرطةة ، -

 بسةب ع م وج(د سي(لة كافية   %32مجمع قضاء الرمادال ، -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء عامرية الفل(جة ، -

 بسةب ع م وج(د سي(لة كافية   %22مجمع قضاء القائ  ، -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء ح ي ة ، -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922ء راوه ،مجمع قضا -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء عنه ، -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء هيت ، -

 ف  ط(ر الت(زيع   %922مجمع قضاء الخال ية ، -

  م(اقع لتكتمر 92تمت اضافة مك(ن اليصا  الخمات ل ور واطئة الكلفة ف  عم(م المحافظة ب(اقع ،

 الةن  التحتية للمشروع 

 

 بابل: محافظة سادساً:

الخدمات  ايصال مع  بابل محافظة في للفقراء السكنية االقتصادية المجمعات لبناء مشاريع تنفيذ

 ( خضراء ( وبكلفة  ،مساحات داخلية،شبكة مجاري ،طرق مسجد حضانة، ، روضة ( االساسية

  :سنوات ثالث مدى على وينفذ  2502 ) عام في مدرج(دينار  مليار ) 01

 االست مارية الم(از.ة من الفقر من استراتيجية التخفيف تخصيصات من اول(ياتها المحافظة  دتح

 ارض قطعة اله ف لتحقيق هذا خصصت وق  للفقراء اقتصادية سكنية بناء مجمعات  0290 لعام

 ( 90 ) عل  تحت(ال عماري كر عماري، ( 95 ) وب(اقع اب  غرق .احية ف  دو.  ( 90 ) مساحتها

   مربع متر ( 922 ) ال(اح ي الشقة مساحة   شقة،932بع د كل  ،شقة و



 : المشروع اه اف

 الخ مات مع متكامر سكن  مجمع خد  ت(فير من للفقراء السكن بيئة تحسين ال  المشروع يه ف -

 .االساسية

 :المستفي ي الشرائح

 (9232) يعاد  ما اال المحافظة فقيري ف  اسري 932 لـ مناسةة سكن بيئة ت(فير المشروع يسته ف

 . فرد

ت  اع اد ج و  تق م عمر مح ث بع  ان تمت المصادقة و %25،325بلغت  فعل .سةة اال.جاز ال -

 عل  م د اضافية 

 

  

 

 

 

 

  

 واسط: سابعاً: محافظة

( مليار 20واسط بكلفة ) محافظة في للفقراء السكنية االقتصادية المجمعات بناء مشاريع تنفيذ

 دينار :

و الن(اح  ، الك(ت ،الزبي ية، واسط،   المشروع من مك(.ين باربع م(اقع ف  كر من االقضية يتك(ن

  ملي(ن دينار عام 99122  مليار دينار ، ت  تخصيص مةلغ ،85تال ال ين  بكلفة كلية ق رها ،

  دو.  ف  522وحـ ي سكنية عل  قطعة ارض بمساحة ، 031لةنــاء مجمع سكن  ب(اقع  0290

(ت حيث ت  اختيار م(قع المشروع حسب الك افة السكا.ية والمساحة المت(فري ف  االقضية قضاء الك

  ملي(ن دينار لةناء 08922والن(اح  لت(فير سكن مناسب لشريحة الفقراء، وت  تخصيص مةلغ ،

   وح ي سكنية 122ال دث مجمعات السكنية االخرى ب(اقع ،

 

 

 

 مجمع سكن  ف  محافظة بابر
 



  : المشروع اه اف

 من باك ر ينجز مشروع خد  من محافظة واسط ف  الفقراء سكن شكلةم حر ال  المشـروع يه ف

الفقر   فضد  عن  خط دون دخر ( ال خر المح ود صات المجتمع من مهمة مرحلة يسته ف شريحة

 .ت .  .(عية السكن والتل(ث وع م مدئمة الةن  التحتية 

 :المستفي ي الشرائح

 فـرد من الفقراء    (1912سكن مشكلة حر االول  مرحلته ف  المشـروع استه ف

 :اإل.جاز طريق ف 

 المكون االول : 

 99.122وح ي سكنية بكلفة كلية بلغت  031تنفيذ بناء مجمع سكن  ف  محافظة الك(ت بع د 

 ملي(ن دينار 

   ت(زيع استمارات المفاضلة عل  الع(ائر الفقيري وت  التركيز عل  المناطق ت

 ك(ت العش(ائية وبؤر الفقر ف  قضاء ال

  ، استماري من قةر االسر المسته فة الراغةين بالحص(  عل  سكن 9201ت  ملئ  

 وجرى ت قيق االستمارات وادخالها الكترو.يا والمفاضلة بين المتق مين 

  ، اسري فقيري مستحقة ، ت  تسلي  ق(ائ  األسماء ال  المحافظة وت  031ت  استخرال  

 اإلعدن عنها  

 9/1/0209سكنية عل  االسر المستحقة بتاريخ ت  ت(زيع ال(ح ات ال    

 

 

 

 

 

 

 

 وح ي سكنية ف  اقضية الح  والص(يري  519: تنفيذ بناء وح ات سكنية بع د  المكون الثاني

  :0293والعزيزية ،إعادي ادرال ف  عام 

   المك(ن من قةر دائري تخطيط القطاعات  رفعبسةب ع م المةاشري بالمشروع ت

  1/90/0295فـ   259لجنة الشؤون االقتصادية المرقمة  أستنادا ال  كتاب

قضاء الكوت / محافظة واسطمجمع   



  ت  الطلب من المحافظة بضروري إعادي النظر بتصمي  وم(اصفات الةناء لل(ح ات

 السكنية والتح(  ال  .ظام الةناء التقلي ال 

 

 ، أ  -1أعي  أدرال المشروع ضمن صدحيات وزير التخطيط باالستناد ال  الفقري

أ  من الصدحية -95السي  المحافظ استنادا ال  الفقري ،من صدحياته وصدحية 

  0295ال(اردي ف  التعليمات الم(از.ة االتحادية لعام 

 

 ، ملي(ن دينار لل ار ال(اح ي 11  دار وبكلفة ،122ت  تخفيض ع د ال ور لتك(ن  

بضمنها الخ مات األســـاسية حســـب ت(صيات اإلداري التنفيذية إلستراتيجية 

من الفقر ،شةكة مــاء ، شــةكة مجارال ، خزا.ات تعفين للمجارال، تةليط التخفيف 

   0ش(ارع   كما تضمن المشروع أ.شاء م ارس مع التاثيث ع د ،

 

  / مليار 9بع  مناقلة مةلغ ، 0293ت  المصادقة عل  خطة المحافظة ف  شهر اب  

 دينار  

 

  وح ي سكنية وبنسةة ا.جاز  955ت  التم(ير والمةاشري ف  م(قع .احية واسط  ب(اقع

  %52فعل  

 

  ل  تةاشر االعما  ف  .احية تال ال ين و قضاء الزبي ية وصلك لتاخر اطدق التم(ير 

 

 

  الدين: صالح محافظة:  ثامناً 

 :2502 )عام  في مدرج( دينار  مليار( 25) ة كليةبكلف للفقراء ، اقتصادية مساكن بناء

 مربع، متر ( 922 ) عن ال ار ال(اح ي بناء مســاحة تقر الو دار، ( 183 ) من المشــروع تالف

 ان المؤمر ومنوم(زعة عل  االقضية ،ال جير، ط(زخ(رمات(، بل  ، بيج ، تكريت، سامراء  

 فاعر دور له ليك(ن بيئة اال.ســـان تحســـين ال  سيؤدال ا.ه ، كمــا المحافظة من سكان ع د يخــ م

المســـت(ى  ورفع األ.فاق خفض ال  يؤدال الذال الســكن  ســت(ى الخ م الم ورفع ال(طنية التنمية ف 

 لسكان اجتماعية خ مة المشـــروع سيق م أن كما . الفقر مع الت للم(اطنين وتخفيض المعاش 

 المحافظة من قةر الخ مات تق ي  وسيت  المتط(ري التحتية والةنية ت(فير السكن خد  من المحافظة

 . قالي األ تنمية خطة ضمن

   مليار دينار05ال  ، للمشروع ت  استحصا  الم(افقات األص(لية لزيادي الكلفة الكلية 0293ف  عام 

  بيت صح  وزعت ف  اقضية المحافظة لك(ن المحافظة 82  م رسة كرفا.ية و،12ليت  ادرال ،



داعش تعرضت لل مار جراء العمليات العسكرية وتعتةر او  محافظة ت  تحريرها من عصابات 

اإلرهابية الت  دمرت الك ير من الممتلكات الخاصة والعامة ولغرض الة ء ب مج الع(ائر العائ ي ف  

 المجتمع وت(فير الخ مات االزمة  

 

 :المشروع اه اف

 عمر فرص ت(فير فضد  عن للفقراء مدئ  اقتصادال سكن ت(فير ال  المشروع يه ف 

 المشروع إ.جـاز فتري خد  للعاطلين

   التعلي  الدئق للع(ائر الفقيري والعائ ي بع  م(جة النزوي   تق ي 

  ت(فير الخ مات الصحية ف  المناطق الفقيري . 

 :المستفي ي الشرائح

المتضرري  اإلجتماعية الشرائح منردا ف  0203  اسري وبما يعـــاد  ،183، عل  الــ ور ست(زع

 :منها ي التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقرباالعتماد عل  استماري المفاضلة الت  اع تها اإلدار

  وال تملك وح ي سكنية اال.فجارات جراء معيلها استشه  الت  الشه اء ع(ائر   •

 الع(ائر ويفضر الحك(م  ف  القطاع يعمر شخص او معير لها لي  الت  المتعففة الع(ائر • 

  امراي تعيلها الت 

 

 :اال.جاز طريق ف 

 بتاريخ  583وع حسب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية صال الع د:س  / ت  أست ناء المشر

 من اجراءات االحالة وت(قيع العق   01/90/0292

  13وبلغت .سةة اإل.جاز الفعلية  بع  ت(فر سي(له .ق ية 0293ت  استئناف العمر خد  عام% 

 لتاخر اقرار الم(از.ة وع م تم(ير المشاريع 

 نفذي بسةب تلكؤها ف  االعما  لغرض ح ها عل  االسراع ف  ت  ت(جيه ا.ذارات للشركة الم

 تنفيذ المشروع 

 

 

 



 الديوانية: محافظة  :تاسعاً 

 ( مليار0) الديوانية وبكلفة محافظة في للفقراء اقتصاديين مجمعين سكنيين لبناء مشاريع تنفيذ -0

 (:2502 عام في مدرج( )وعامودي افقي(المجمعين  لكل مجمع من دينار

 دو. ، (052) بمساحة العةاسيات ام  5، مقاطعة  3/09المرقمة ، األرض طعةق تخصيص ت 

 ،   وح ي سكنية اقتصادية11بع د ، وعام(دية   وح ي سكنية19سكنية افقية بع د ، مجمعات لةناء

مساحة  ع ا( بناء مربع متر  12، األفقية السكنية ف  المجمعات السكنية ال(حــ ي مساحة تك(ن

 بالنسةة امــا وحمام، ومطةخ .(م وصالة غرفت  من ال(ح ي السكنية وتتك(ن ،)والكرال الح يقة

وصالة  غرفة .(م من وتتك(ن مربع تر  م32، السكنية ال(ح ي فتك(ن مساحة العام(دال للةناء

 . وحمام ومطةخ

 

 : المشروع أه اف

 الفقيري للع(ائر السكن مشكلة حر ال  المشــروع يه ف

العام(دال  الةناء من .(عين خد  من ف  المحافظة 

 الفقيري المحافظات من تع  والت  ف  المحافظة واالفق 

  العراق ف 

 

 

 :المستفي ي الشرائح

 .فردا    9992يعاد   وبما   اسري،935بـ ، المشروع من المستفي ين ع د يق ر

 :اإل.جاز طريق ف 

 فذي ،حيث باشرت الشركة بع  اعدن المشروعين وفتح العطاءات تمت االحالة ال  الشركة المن

  0291عملها ف  شهر شةاط/

  وحاليا ف  ط(ر المفاضلة بين  %922.سةة اال.جاز الفعل  للمجمع السكن  العم(دال ه  بلغت

 المتق مين لغرض الت(زيع  

   وحاليا ف  ط(ر المفاضلة بين  %13بلغت .سةة اال.جاز الفعل   للمجمع السكن  االفق

 المتق مين لغرض الت(زيع  

 

 



 ( : 2502مدرج عام (مليار دينار (00ماء بكلفة ) مجمع مع سكنية اقتصادية وحدات نشاءا -0

 0298 لعام الفقر من استراتيجية التخفيف تخصيصات من المحافظة أول(يـــات اح  ه( المشروع

 : من ويتك(ن ،

 ةاسياتالع أم  5مقاطعة – الشافعية .احية ف  عم(دية مع مجمع ماء سكنية وح ات أ.شـــاء 

 سكن  مةن  920 المشروع   يض .ي(ما   (012) تنفيذ وبمـــ ي المحافظة، غرب جن(ب

 وتتك(ن كر اشــخاص (2) منها كر تست(عب شقتين من مةن  سكن  كر يتك(ن ، عم(دال

 الدزمة الخ مات ان علما   ، ومجم(عة صحية معيشة وغرفة ومطةخ .(م غرفت  من شقة

 ا.جاز بع  ثا.ية كمرحلة ســـتنفذ وغيرها ) كهرباء، الطرقال شةكة الماء،  ( للمشــروع

 .مشروع الةناء

 ا.ابيب شةكة م  مع ساعة/ متر مكعب (022) سعة ماء مجمع و.صب تجهيز مشــروع 

 تغطي  وم(ل ي وح(ض خ مة وبناية مل  895) ، 922،992،(052باقطار  بدستيكية

 .تنفيذ المشروع عن المسؤولة ه  (ا.يةمحافظة ال ي ماء م يرية وتع  KV (522) كهربائية

 

 المشروع: أه اف

 المحافظة احياء الفقيري ف  للع(ائر المتجاوزين دور ا.تشار ظاهري من التخفيف ال  المشروع يه ف

االي ال  بتشغير المشروع يسه  كما المشروع هذا بع  اكتما  له  السكنية ال(ح ات ت(زيع خد  من

 للشرب الصالح الماء فسيؤمن مجمع الماء اما المح ود، ال خر الصو من معظمها والت  العاملة

 . تسكن المجمع الت  الفقيري للع(ائر

 

 

 :المستفي ي الشرائح

 ،وسيك(ن المحافظة ف  من الفقراء فردا ( 9111) اال ما يقارب اسري ( 801 ) المشروع يخ م

 لمعايير المع ي لهذا الغرض وحرما.ا  وفق استماري ا فقرا الع(ائر االش  بحسب المساكن ت(زيع

 

 اإل.جاز: طريق ف 

 0291المشروع واحير ال  الشركة المنفذي وباشرت ف  شةاط/  عن اعلن   

 ، الستئناف العمر   0293  للمشروع لعام 0213.0خصص مةلغ 

المجمع السكني في 

 ة محافظة الديواني

( وحدة 90مشروع )

 سكنية

 



  وحاليا ف    %13المشروع ف  المراحر النهائية والعمر مستمر حيث بلغت .سةة اال.جاز

 ، وسيت  تنفيذ مجمع الماء الحقا  مع الخ مات   المتق مين لغرض الت(زيع ضلة بينط(ر المفا

 

 

 

 

 

 المثنى: عاشراً: محافظة

( مليار 00بكلفة) المثنى محافظة في للفقراء السكنية االقتصادية المجمعات لبناء مشاريع تنفيذ

 (:2502 عام في مدرج( دينار

 لها الدزمة التحتية والةن  الخ مات كافة قراء معللف مخصصة سكنية مجمعات ا.شاء المحافظة تةنت

 اجراء مع المحافظة االدارية ف  لل(ح ات السكا.ية النسةة حسب ت(زع سكنية،   وح ي9222، وب(اقع

واح   طابق من سكنية وح ي كر تتك(ن .اكةر فقر .سب من تعا.  الت  التع ير لل(ح ات بعض

 مساحة وتختلف وكرال، امامية عن ح يقة فضد وصحيات ومطةخ وصالة غرفتين عل  وتحت(ال

 ف  سكنية لكر وح ي مربع متر ( 022 ) تخصيص ت  اص المحافظة اقضية المخصصة ف  االراض 

  السلمان و الرمي ة، الخضر،( اقضية ف  سكنية لكر وح ي مربع متر ( 052 ) و السماوي، قضاء

 الس(ير، النجم ، الكرامة، ل(ركاء،ا( الن(اح  من كر ف  سكنية وح ي لكر مربع متر (822)

 (922) ه  االقضية ولكر سكنية وح ي لكر الةناء مساحة اال ان  )المج  الهد ، بصية، ال راج ،

 .مربع متر

 

 مجمع سكني اقتصادي مع مجمع ماء/ محافظة الديوانية



 : المشروع اه اف

 التحتية الةن  ت(فير عن فضد لفقراء المحافظة مدئ  اقتصادال سكن ت(فير ال  المشروع يه ف

 .بالفقراء الخاصة السكن بيئة تحسين ال  لهاتؤدال بمجم والت  المدئمة

 :المستفي ي الشرائح

   فردا ف  المحافظة 2222وبما يعاد  ، اسري ( 9222) لـ السكن  ال(اقع تحسين المشروع يسته ف

 :اال.جاز طريق ف 

  0298-0290ول  ت(فق المحافظة ف  احالة المشروع خد  عام   0290ادرل المشروع عام   

 المحافظة قامت ،قضاء السلمان ، .احية الةصية   ف   االقتصادية المساكن ع د ةلمح ودي .ظرا 

  للمشروع والتصامي  وال راسات الكش(فات باع اد

  وح ي سكنية  52ب(اقع  المنفذي ،قضاء السلمان ، .احية الةصية  ال  الشركة ف  مجمعين إحالة ت

بشكر .هائ  وت  ت(زيع ال ور عل  ،وت  اال.جاز  0291/  0ف  ك بالتنفيذ الشركة وباشرت

 مستحقيها 

 رفعها من الخطة بسةب تلك(ها ف  التنفيذ حسب اإلدارية ق  ت   ال(ح ات باق  اما بخص(ص

   0295  لعام 815قرار ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع سكني في ناحية البصية / محافظة المثنى



   قار: ذي احد عشر:محافظة

 (:2502دينار)مدرج في عام  مليار  (05)اقتصادي وبكلفة  سكني مجمع بناء

 مع تتدئ  افقية سكنية دور يض  م ينة الناصرية، ضمن اقتصادال افق  سكن  مجمع ا.شاء نيتضم

 خ مية سكنية وابنية دار  590، ال  يصر اجمال  دور وبع د الع(ائر، الت  تعيشها الحضر بيئة

 .المجمع لهذا التحتية الةن  شةكات مع متكاملة

 المشروع: اهداف

 السكنية الحاجة من جزء وس  من الفقر، تعا.  الت  المحافظة لم(اطن  السكنية ال(ح ات ت(فير 

 .المحافظة ف 

 سكنية كمحلة عامة بابنية سكنية مخ ومة مجمعات ا.شاء خد  من الحضرية المنطقة تط(ير 

 خد  من العمر عن للعاطلين عمر فرص ت(فير ال  باالضافة ، القضاء اهال  متكاملة لخ مة

 سكن ال المجمع ف  الةناء اعما 

 لإليجار ت فع ب ال   كا.ت الت  المةالغ بت(فير الفقيري االسر دخر تحسين . 

 : المستفيدة الشرائح

 .الحضرية الةيئة ف  الفقراء من .سمة (1802) يعاد  بما اال اسري( 590 ) ح(ال   المشروع يخ م

 :االنجاز طريق في

 مختصة للتنفيذ  احير المشروع باسل(ب ال ع(ات المةاشري ال  اح ى  الشركات ال 

 لشركة المنفذي بم(جب ت(قف المشروع عن العمر بسةب االزمة المالية وت  فسخ العق  رضائيا مع ا

   0295لعام   815قرار ،

 ، ملي(ن دينار 522  بع  تخصيص مةلغ ،0291ت  اعادي ادرال المشروع ضمن خطة عام  

 وت  فسخ العق  رضائيا  مع %95لعمر مستمر وبنسةة ا.جاز فن  تمت المةاشري باالعما  و ا ،

  0295لعام   815قرار ،الشركة المنفذي بم(جب 

  ت  االعدن عن المشروع للمري ال ا.ية 

 

 



 اثنا عشر: محافظة ميسان:

 

 انشاء دور واطئة الكلفة في قضاء قلعة صالح: .0

ملي(ن   1218  دار بكلفة ،923يتم ر المشروع با.شاء دور سكنية واطئة الكلفة للفقراء ع د ،

  ملي(ن دينار، ادرل المشروع 9815دينار،باالضافة ال  خ مات الةن  التحتية للمشروع بكلفة ،

تاخر اقرار الم(از.ة وع م تم(ير ل  ول  تت  المةاشري باالعما  0291ضمن خطة عام ،

 المشاريع 

 

 انشاء دور واطئة الكلفة في قضاء العمارة: .2

  ملي(ن      1115  دار بكلفة ،995الكلفة للفقراء ع د ، يتم ر المشروع با.شاء دور سكنية واطئة

  ملي(ن دينار، ادرل المشروع 9535دينار، باالضافة ال  خ مات الةن  التحتية للمشروع بكلفة ،

تاخر اقرار الم(از.ة وع م تم(ير   ول  تت  المةاشري باالعما  ل0291ضمن خطة عام ،

 المشاريع 

 

 

 ثالثة عشر: محافظة البصرة:

 

 ( مليار دينار:05انشاء دور سكنية اقتصادية للفقراء في محافظة البصرة بكلفة ) 

  دار سكنية للفقراء ف  محافظة الةصري .احية اب  الخصيب بمساحة 9222يتضمن المشروع ا.شاء ،

   فرد من ابناء المحافظة 2222  متر مربع لل ار ال(اح  حيث يخ م المشروع ما يقارب ا ،922،

  %3  وباشرت الشركة باالعما  وبنسةة ا.جاز فن  بلغت 0291شروع ضمن خطة عام ،ادرل الم

  ف  8292حيث طالةت المحافظة بزيادي الكلفة الكلية للمشروع بم(جب كتابه  صال الع د ،

 ، وق  تطلب االمر حض(ر المعنيين ل راسة الطلب بشكر متكامر  1/90/0202

 

 

 

 

 



 : كربالء محافظة :اربعة عشر

ع توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ولمجمع دور واطئة الكلفة عدد مشرو -0

 : ( دار في مركز المحافظة0555)

  مليار دينار 90  دار، بكلفة ،9222ا.شاء الةن  التحتية لمجمع دور اقتصادية ، المكون االول :

   :0290،م رل عام 

ت  الذال وع ت(فير الةن  التحتية لمجمع دور اقتصادية ويم ر مشر 0298.فذ المشروع مطلع عام 

وتةنت الستراتيجية تنفيذ الةن  التحتية لهذا   دار 9222بع د ،من تخصيصات المحافظة بناءه سابقا  

 ، تنفيذ شةكة مجارال ثقيلة وشةكة امطار، ايصا  خط الماء المغذال ،اعما  تةليط للش(ارع    المجمع

 اه اف المشروع :

  دار ت  9222مشروع ال  تحسين بيئة السكن من خد  ت(فير الةن  التحتية لمجمع دور ،يه ف ال

 بناءها سابقا ضمن م(از.ة تنمية االقالي  

 ،  فرد 2222يق ر ع د المستفي ين من المشروع بح(ا   

  0291ت  ا.جاز المشروع ف  شهر اصار  

 ث ت  اع اد استماري بالتنسيق ما بين ت  ت(زيع ال ور عل  الع(ائر الفقيري من قةر المحافظة حي

المحافظة ومجل  محافظة كربدء ، شملت االستماري الفئات ،االرامر وع(ائر الشه اء، الفقراء 

 ضمن المناطق المتجاوز عليها ف  المحافظة ،ع(ائر شه اء الحش  الشعة  من الفقراء  

  مليار دينار 90اء عين التمر ، بكلفة ،ت(فير الةن  التحتية لمنطقة الزكاريط ف  قض المكون الثاني :

   :0290،م رل عام 

مك(.ات تشمر تنفيذ شةكة مجارال مع محطة المعالجة وتنفيذ بناية لمقر  2يتالف المشروع من 

 صيا.ة وشةكة اتصاالت وتةليط الطرق لتنفيذ شةكة كهرباء مع مركز لالصيا.ة وتنفيذ شةكة ماء ، 

 اه اف المشروع :

 ال خ(  المح ودي وصوال المتعففين الم(اطنين من لشريحة مدئمة ت(فير خ مة ال  المشروع ويه ف

 ا.جازه  فتري طيلة المنطقة ف  عمر فرص وت(فير

 ،  فرد  8222يق ر ع د المستفي ين من المشروع بح(ا   

  وت(قف  %39ت  التعاق  والمةاشري بتنفيذ شةكة المجارال مع محطة معالجة وبنسةة ا.جاز

 بسةب قلة التخصيصات   0295نذ عام المشروع م



 قدرها بكلفة الشريفات منطقة في السكن لمشاريع التحتية البنى توفير مشروع وتصميم دراسة -2

 ) : 2502عام في مدرج ( دينار مليون  (005)

يتضمن المشروع اع اد دراسة إل.شاء مجمع سكن  متكامر ف  منطقة الشريفات / محافظة كربدء 

محافظة ضمن مةالغ تخصصها االداري التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر بع  والت  ستنفذه ال

    وح ي سكنية 9222اكما  ال راسة والتصامي  والمخططات ب(اقع ،

 ت  ا.جازها لـ:  وتصامي  دراسة ت(فير المشروع ويشمر

 كهرباء شةكة تنفيذ  

 الكهرباء صيا.ة مركز بناية ا.شاء  

 ال(.  ةمحط من مغذال استح اث  

 

  :خمسة عشر: ديوان الوقف الشيعي

( وحدة سكنية في محافظة كربالء 206الفقراء بعدد ) إلسكان اقتصادي سكني مجمع تنفيذ

 ( :2500عام  في مدرج(دينار  مليار (25) بكلفة المقدسة،

  المشروع مست ن  من اجراءات االدرال واالعدن واحالة والتعاق  حسب كتاب لجنة الشؤون

  01/90/0292بتاريخ  583تصادية صال الع د:س  / االق

    بسةب قلة التخصيصات ل  يت  المةاشري باجراءات المشروع من ،اعدن ، إحالة ، تعاق 

 ، مليار دينار وبسةب تاخر اطدق الصرف ل  يحا  0اجريت مناقلة للمشروع بمةلغ  

  0293المشروع عام 

 و العمر %91وبنسةة ا.جاز  82/5/0291يخ احير المشروع وتمت المةاشري ف  العمر بتار ،

 مستمر 

 

 

 

 

 

 



 ي:إعادة تأهيل و تسوية تجمعات السكن العشوائ

العش(ائيات ه  مجتمعات ومةا.  ت  ا.شاؤها من غير ترخيص ف  ارض تملكها ال ولة او يملكها  

اخلها او ح(لها اخرون ف  منطقة حضرية وبما اليتدئ  مع النسيج العمرا.  للمجتمعات الت  تنم( ب 

ومتعارضة مع االتجاهات الطةيعية للنم( واالمت اد وه  مخالفة للق(ا.ين المنظمة للعمران وق  ب أت 

ظاهري العش(ائيات منذ عق(د ط(يلة ف  العراق كمشكلة مح ودي ث  تنامت بشكر واضح بع  عام 

 0298حت   عام  بشكر بات يه د المجتمع وال ولة اقتصاديا وامنيا ، حت  اخذت تشكر 0228

من مجم(ع السكان و.شات   %5.5من اجمال  ع د المساكن ف  العراق ،  % 5.8ما.سةته تتجاوز 

 وتنامت هذه الظاهري السةاب ع ي ي مما يست ع  دراستها ووضع الحل(  لها  

آلية  تةنت اللجنة الفنية إلستراتيجية التخفيف من الفقر ف  وزاري التخطيط رص  هذه المشكلة وإقتراي 

  0291-0292معالجتها وأستمرارا  عل  منهج ت(فير سكن مدئ  للفقراء ف  الستراتيجية السابقة ،

  والت  اقرها مجل  ال(زراء  0200-0293،جاءت وثيقة ستراتيجية التخفيف من الفقر ف  العراق، 

ت  ولك(ن ، وف  محصلتها الرابعة ،سكن مدئ  وبيئة مستجيةة للتح يا 0293لسنة  19بالقرار 

لسكان الفقراء لوألهمية حر مشكلة العش(ائيات وت(فير سكن مدئ  المناطق العش(ائية ه  بؤرا للفقر 

، به ف ت(فير إطار متكامر عن حج  العش(ائيات وع د سكا.ها وم(اقعها وعائ ية  ف  العش(ائيات

 االرض المتجاوز عليها        

ن الفقر وب ع  فن  من منظمة االم  المتح ي للمست(طنات ستراتيجية التخفيف متةنت اللجنة الفنية ال

الةشرية ،الهابيتات  مشروعا متكامد  يحقق اك ر من ه ف لستراتيجية تخفيف الفقر ، و تشكلت لجنة 

والت  تض  مم لين كر من وزارات ،التخطيط ، االعمارواالسكان  لمعالجة العش(ائيات ت(جيهية عليا

 ة ، اما.ة بغ اد   تحت مظلة وزاري التخطيط  والةل يات واالشغا  العام

ت  اقرار خارطة طريق للةر.امج ال(طن   0295لسنة  051وبم(جب قرار مجل  ال(زراء رق  

العادي تاهير وتس(ية تجمعات السكن العش(ائ  ف  العراق والت  اع ت ب ع  فن  من منظمة الهةيتات 

 ويه ف الةر.امج ال  االت  :

 معات العش(ائية ف  العراق من خد  تطةيق الحل(  العلمية المنصفة معالجة مشاكر التج

 والفعالة والت  تناسب ظروف كر منطقة بع  اجراء تقيي  لها استنادا ال  مؤشرات قياسية   

  تعزيز ق رات السلطات المركزية والمحلية التنسيقية لتطةيق آليات تخفيف الزحف الحضرال

 غير المنضةط والعش(ائ   

 



 طر العمر ف  خارطة طريق بر.امج تاهير ومعالجة التجمعات العش(ائية فه  :اما ا

   االدارال  /المح(ر الفن   

  المح(ر القا.(.  التشريع  

  المح(ر المال   

  المح(ر المؤسسات  

 وتاسيسا عل  .م(صل االستراتيجية فان المراحر االساسية الطر العمر كاالت  :

 ري بالمعالجةمرحلة التهيئة واالع اد للمةاش   

 مرحلة المعالجة والح  من تفاق  الظاهري   

 مرحلة معالجة اسةاب .ش(ء الظاهري لمنع تكرارها مستقةد   

 وان لكر مح(ر ، فقراته وحسب المراحر ، وكذلك لكر فقري ، اجراءاتها وحسب المرحلة ايضا  

ال  اآلليات المطةقة بالفعر  تستن  خارطة الطريق للةر.امج ال(طن  تاهير وتس(ية السكن العش(ائ 

ف  المؤسسات المعنية ف  اقرار الخطط والةرامج السن(ية وسي ع  هذا الةر.امج الجهات المسؤولة 

  الصلة لتنفيذ الحل(  المنش(دي  عن تنفيذ المشاريع صات

 

 في آطار العمل الفني واالداري  : 

 :مرحلة تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي

فرعية عليا ف  المحافظات برئاسة .ائب المحافظ ومم لين عن ال وائر القطاعية شكلت لجان  -

 المعنية ولجان فنية سا. ي ال.جاز المهام الم(كلة بم(جب خارطة الطريق  

ت  ت ةيت م(اقع تجمعات السكن العش(ائ  ف  العراق ع ا اقلي  كردستان ومحافظة .ين(ى خد   -

منظمة االم  النتح ي ية عالية ال قة ت  ت(فيرها من قةر بم(جب ص(ر فضائ 0295و 0292عام  

   للمست(طنات الةشرية ، الهابيتات   

والمع  عل  اساس  Accessاع اد بر.امج تفصيل  ل ع  تنفيذ المشروع حيث ت  استخ ام بر.امج  -

  .م(صل مةن  عل  بيا.ات إجتماعية وإقتصادية سابقة ضمن الم(اصفات العالمية ، ويت  ادخا

المعل(مات الخاصة بالمسح الج ي  بع  حصر العش(ائيات وربط بيا.اتها بالص(ر الفضائية الت  تنظ  

ف  ج او  هذا الةر.امج وت خر ضمن معادالت صممت من وفق منهجية دولية ف  مجا  

  العش(ائيات وعل  اساس هذه الم خدت يح د .(ع الت خر ،ارتقاء ، اعادي ت(طين  لكر عش(ائية  

 -واد.اه اه  النتائج : 0295قت .تائج مسح ت ةيت م(اقع تجمعات السكن العش(ائ   سنة اطل -



   تجمعا   1222محافظة شملها المسح ح(ال  ، 91بلغ ع د  تجمعات السكن العش(ائ  ف  

 عش(ائيا   

 ، 95.8  وح ي سكنية ، تشكر ما.سةته ،511385بلغ ع د ال(ح ات السكنية العش(ائية%   

 ل(ح ات السكنية  ف  العراق  من مجم(ع ا

 ، سمة يشكل(ن 8،152،515ت  تق ير اع اد السكان القاطنين ف  المساكن العش(ائية.   

   من مجم(ع السكان ف  العراق   %99.1.سةة ق رها ، 

 ،  من عائ ية  االراض   المشي  عليها  تجمعات السكن %12اظهرت .تائج المسح ان .سةة  

   منها تع(د عائ يتها للقطاع الخاص  %92الحك(م  و، العش(ائ   تع(د  للقطاع

 ،   و.سةة %05بلغت .سةة استعماالت االرض ،السكن    لتجمعات السكن العش(ائ  

  ، وان اعل   .سةة لدستعما   لجن  غير %58استعماالت  االرض ،غير السكنية    ،

  %85السكن   كا.ت ف  مناطق خضراء بلغت ،
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حدود المحافظات

لم يشملها المسح



  :البيئة التجريبية في بغداد

وف  اطار تنفيذ خارطة الطريق لمعالجة تجمعات السكن العش(ائ  بع  ت ةيت م(اقع التجمعات      

 125فيها ت  تنفيذ بيئة تجريةية من خد  اختيار تجمعين عش(ائيين ف  بغ اد / كاظمية / محلة

لتجمعات العش(ائية وت(فير الةيا.ات عل  مست(ى التجمع كمشروع رائ  الختيار المعالجات المطل(بة ل

واالسر من الناحية االقتصادية واالجتماعية وقياس مؤشرات الفقر باالضافة ال  النسيج العمرا.  

ت  اص ار تقرير المسح التجرية  ف  محافظة بغ اد  لهذه التجمعات والخ مات المت(فري ، وق 

     0291هير وتس(ية تجمعات السكن العش(ائ  ف  عام لمشروع الةر.امج ال(طن  العادي تا

 



 وادناه اهم النتائج التي توصل اليها المسح :

  استمرار الت(سع لح ود التجمع وع د المساكن العش(ائية وع د سكان العش(ائية مقار.ة بنتائج

، بلغ ع د  %922حيث بلغت .سةة الزيادي  0292ت ةيت م(اقع تجمعات السكن العش(ائ  

  مسكن 259ليصةح ، 0293 مسكن ازداد سنة 880ح(ال  ، 0292المساكن العش(ائية ف  سنة 

، يق ر ع د سكان العش(ائية سنة 

  .سمة ازداد سنة 183، 0292

    .سمة9112ليصةح ، 0293
 

  سةة المساكن العش(ائية المتهرئة.

 %05والمت(سط  %99بح ود 

   %20والجي ي 

 يها المساكن المشي ي من قةر ساكن

والةاق  ،ايجار  %21ال تتجاوز 

، مجا.ا  %93، مشتراي  98%

5%   

   مت(سط مساحة المسكن العش(ائ

  0م 921

  معظ  الج ران للمساكن من

ال ابتة  الم(اد

،طاب(ق،حجر،بل(ك،ثرمست(ن  

اما الج ران من  %13بنسةة 

   %0الم(اد الغير ثابتة ،سن ويج بنر،طين،قصب،قماش،   الخ ال تتجاوز 

 والغير ثابت م ر ،سن ويج  %52دي السقف ال ابت ،صب مسلح،شيلمان  بنسةة ما ،

   %01بنر،خشب،    الخ ال تتجاوز 

  05، سةي   %55والغير مةلطة ، تراب   %93.سةة الش(ارع المةلطة للعش(ائية%     

  1مقاو  باالتفاق مع االسر ، .سةة  %52و  %91.سةة جمع النفايات من قةر الةل ية%  

 )ترم  او تحرق او تطمر بشكر غير .ظام     %09ضع ف  حاويات مخصصة و.سةة ت،  

  0وحنفية عامة بنسةة  %13مص رالماء الرئيس  من الشةكة العم(مية بنسةة%   



  0من الشةكة العم(مية  %13مص ر الكهرباء بنسةة% 

  من الم(ل ات  

  استعما  االرض للعش(ائية المختاري زراع  بم(جب

الساس والنسيج العمرا.  لها غير منتظ  التصمي  ا

وعائ ية االرض تت(زع بين امدك زراعية خاصة 

 وملكيات عامة ،الةل ية،المالية،السكك   

 

 

االسترشاد من .تائج المشروع الرائ  اعده ف  تنفيذ  -

مسح مي ا.  شامر ف  محافظات العراق لتجمعات 

السكن العش(ائ  ف  المناطق الحضرية يتضمن 

ارتين لت(فير الةيا.ات االول  تتضمن معل(مات أستم

عن التجمع ،الم(قع،االستعما ،ت(فر الخ مات،تاريخ 

 التشيي     الخ  

 

 

 

 

 

واالستماري ال ا.ية تتضمن معل(مات اجتماعية واقتصادية 

   عن االسر الساكنة

 

 

 

 

 

 



باالضافة ال  أُطر وتعليمات سا. ي لتنفيذ العمر والت  

 رات تفصيلية عن الخصائص س(ف ت(فر مؤش

 

 

 

 

ال يم(غرافية واالجتماعية واالقتصادية والسكن 

والخ مات وتساع  .تائج المسح ف  تح ي  .(ع الت خر 

 المطل(ب ،تاهير وترقية ، او اعادي ت(طين   

 

 

 

  برئاسة السي  وزير التخطيط بتاريخ اجتملعها عق ت اللجنة الت(جيهية لمعالجة العش(ائيات

لغرض وبحض(ر م ير بر.امج االم  المتح ي للمست(طنات الةشرية ف  العراق  1/99/0202

الحل(  المناسةة لظاهري  ايجاد

العش(ائيات وبما يسه  ف  خلق 

حياي افضر لساكنيها وفق ما تسمح 

به الظروف ف  الةل  واالستفادي من 

، و ف  ظر تجارب ال و  االخرى

تاخر اقرار قا.(ن معالجة 

كنية ومن اجر تح ي  التجاوزات الس

حج  المشكلة وم ى ا.تشارها 

قررت اللجنة تح يث مسح 

 العش(ائيات 

 واه  االجراءات المتخذي ف  هذا الص د:



  اع اد خارطة طريق ومنهجية العمر ف  المرحلة الخاصة بتح يث مسح تح ي  م(اقع تجمعات

معالجة السكن العش(ائ  السكن العش(ائ  ف  العراق ف  ض(ء ت(صيات اجتماع اللجنة العليا ل

 وتمت الم(افقة عليها من قةر السي  وزير التخطيط  1/99/0202الذال عق  بتاريخ 

  ت  اجراء اجتماع تشاورال افتراض  بين اعضاء اللجنة الت(جيهية العليا لمشروع معالجة

 3/90/0202العش(ائيات ومنظمة االم  المتح ي للمست(طنات الةشرية ،الهابيتات  بتاريخ 

بل(ري محاور ومنهجية .م(صل التكافر الحضرال المست ام باستح اث اال.شطة  رضلغ

 االقتصادية ف  تجمعات السكن العش(ائ  من خد  سياسة التمكين  

 : العمر جارال حاليا لتشكير اللجان ف  المحافظات لمتابعة تنفيذ العمر المي ا.  و كالتال 

تتي(ل  مهيام أداري المشيروع بالتنسييق ميع لجنة فرعية ترتةط باللجنة الت(جيهية العليا  -9

اللجنة العليا وتك(ن برئاسة .ائب المحافظ وعض(ية ،م ير االسيكان ، مي ير الةلي يات 

فييي  المحافظييية، مييي ير الةل يييية المعنيييية ، مييي ير تخطييييط المحافظة،مييي ير أحصييياء 

 المحافظة  

 تشكير لجنة فنية من الم يريات أعده برئاسة م ير تخطيط المحافظة  -0

 

  طار العمل القانوني/التشريعيفي: 

 :قا.(ن معالجة التجاوزات السكنية ف  العراق -

  الذال يتنــاو  0229لسنة  951،952اع اد مس(دي قا.(ن معالجة التجاوزات السكنية ب يــــر للقرارين

 ازالة التــجاوزات الج ي ي ومعــالجة العشـــ(ائيات القائمة  

 بتاريخ 033.(ن معالجة التجاوزات السكنية بالقرار رق  ،صادق مجل  ال(زراء عل  مس(دي قا  

 وت  ارسالها ال  مجل  الن(اب لتشريعه  1/5/0295

  دمج مشروع قا.(ن معالجة التجاوزات السكنية مع مشروع قا.(ن صن وق تط(ير العش(ائيات مع

ال(اقعة ضمن اضافة فصر ف  مس(دي القا.(ن والخاص بمعالجة التجاوزات عل  االراض  والةساتين 

 التصمي  االساس لم ينة بغ اد والةل يات وه( حاليا  ف  مجل  الن(اب  

 

 

 :مذكري التفاه 

    اع اد مذكري التفاه  بين وزاري التخطيط ومنظمة االم  المتح ي للمست(طنات الةشرية ، الهابيتات

سكن المدئ  له  وإعادي من خد  تق ي  ال ع  للفقراء ف  ايجاد الح(  تق ي  ال ع  الفن  للمشروع 

  تاهير التجمعات السكنية العش(ائية 

 



   ت(قيع مذكري التفاه  بين وزاري التخطيط ومنظمة االم  المتح ي للمست(طنات الةشرية ، الهابيتات   ف

وإن اله ف من مذكري التفاه  هذه ه( ت(فير إطار للتعاون وتسهير الشراكة بين الطرفين 1/99/0202

الفعاليات المتعلقة بالةر.امج ال(طن  إلعادي تاهير وتس(ية تجمعات السكن العش(ائ  ف  ف  النشاطات و

 العراق ، عدوي عل  ما تتطلةه من اسناد من قةر الهابيتات ف  ظر جائحة ك(رو.ا  

 

 

 

 

 

 

 :في اآلطار المالي 

 

 ترقية والتط(ير اع اد مس(دي قا.(ن صن وق تط(ير العش(ائيات لتسهير ت(فير التم(ير لمشاريع ال

 لتجمعات السكن العش(ائ  ف  الم ن العراقية وترمي  وتاهير ال ور السكنية فيها  

 

  دمج مقتري مشروع قا.(ن صن وق تط(ير العش(ائيات باضافة مادي ال  قا.(ن معالجة التجاوزات

 السكنية والذال يناقش حاليا  ف  مجل  الن(اب  

 

 

 



 رابعةلب انجازها ضمن المحصلة االمشاريع المدرجة ونس (7جدول رقم )
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 المدحظات
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الخامسةالمحصلة 

حماية اجتماعية فعالة للفقراء



 الخامسة المحصلة

 للفقراء فعالة اجتماعية حماية

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشمولين بشبكة بيانات وربطها بقاعدة التموينية نظام لبطاقة إصالح

 :االجتماعية الحماية

بادر ب دددددددن ال  بمدددددددناقبل بَددددددددَ  بددددددد  بل   بدددددددنل بل   نْمددددددد    دددددددَ        َم  3002لقدددددددَ ْ ددددددد

لددددم  ندددد  ا اددددنالف  دددد  بل ددددإب   دددد   دددد  إلجددددإبال اتدددد ننل ندددد ق  اددددنن بلم نْدددد  بل   د  دددد  ب

 دددددإ ص بْ  دددددناد  اددددد ل   بقنشدددددنب فدددددل بلشقدددددإ ل اددددد      ددددد   لدددددنل بلاددددد   بل إبْددددد   ددددد  

، اذ 0990 بقددددددنا بل  ددددددنق باْ  ددددددنا  بلاددددددنب  بلددددددم   ددددددإ  ب  دددددد  بقدددددد   نددددددَب   ا 

ن دددد ق ادددددمب بل ادددددنن بلدددددا بدددد ال ةم دددددإ ب دددددا بل  ب  ددددد  بل نبدددد ، ن ددددد     دددددد   دددددم  با شدددددن  

، 3009-3002بددددددد  بج دددددددنل  با شدددددددن  بل نبددددددد  ل  دددددددَ   %0009 ددددددد  ب دددددددا بلم نْددددددد  بل   د 

لددددددد ش   %909، ب  بل   ددددددد   بل دددددددنل  %204 اددددددد  نشددددددد     دددددددم  با شدددددددن  ب دددددددا بل ددددددد   

بل ددددَ ،  اددددد    ددددد  لددددد  ن   دددددإ ةا دددددإبا ل  دددد  بل بل نقددددد ، ة دددددن    بل ادددددنن  قدددددَ  اددددد  قة ددددد   

، اذ ب دددددد  ا د دددددد  َ بل  ددددددن  ادددددد  ماادددددد  َبص( بلشقددددددإبال بقن دددددد  ماادددددد م نا(   ددددددإ بل  دددددد  ق  

ددددددد بق ددددددد  ب ب ددددددا ةن دددددد  بل ددددددإبْ    نقإدمددددددنا   دددددد  بل اددددددإ بدددددد  ب دددددد  دنل افدددددد ل   ب  

ثدددددإ بن   مق دددددد  بل  دددددن ال   ددددددإ بل     ددددد  اادددددد م نا بددددد  د  دددددد    ب دددددا افدددددد   دددددد   

بلدددددددو         ددددددد (، ل ددددددد  جددددددد  ادددددددمف بل  دددددددن ال  بل  ددددددد  لددددددد  نش ددددددد   ددددددد  اجدددددددإبالبل 

ب ددددد  إبا ق دددددد  بدددددن  ددددددن   بدددددد   اتددددد ننل نق ق دددددد   ددددد  بلم  دددددد  بااناددددد   ل  اددددددنن،   قدددددد 

 والتهمدي  الفقدر مدن والحدد االجتماعية المساواة والعدالة دعائم إرساء في االجتماعية الحماية تسهم

 ونظدام ،)التموينيدة البطاقدة( العدام االجتماعيدة نظدام التوعيدع الحمايدة منظومدة وتتضمن .معفي المجت

 .اآلن لحدد ينجد  لدم الدي  االجتماعي ونظام التأمين الوطني، التقاعد ونظام االجتماعية، شبكة الحماية

 عددم تشوهاتال تلك وأهم تطبيقها، بدء أصابتها مني التي للتشوهات تصحيح إلى بحاجة وهيه األنظمة

 .الفقر بحسب خريطة الجغرافية المناطق أو للفئات االستهداف مبدأ حصول مراعاة األهمية

وتتددابع اادارة التنفيييددة اسددتراتيجية التخفيددق مددن الفقددر تنفيددي هدديه األنظمددة مددن قبدد  وعارة العمدد  

 والشؤون االجتماعية بآليات المتابعة الخاصة بها .



بادددددإبل فنتددددد  بدددددَن  تددددد ق بل ددددد با بل مب  ددددد  بلدددددا بل  ددددد  ق    ن  ادددددنن   اددددد   ةنبددددد ، 

  ض  ب  نق ص امف بل  با  قابالن ن.

قةدددددد ل بل   دددددد   بلقنب دددددد  بدددددد   ث قدددددد  بادددددد إبن     بل قش دددددد  بدددددد  بلشقددددددإ  دددددد  بل ددددددإب  

ل شقددددددإبال  دددددد  بنددددددَ   ادددددد   ن ب ددددددا   ددددددنال  اددددددنن ن نددددددد  بج  نب دددددد    نلدددددد   300۲-3033

 بلدددددم  د ضددددد     دددددن اجدددددإبالبل ل  ددددد   ادددددنن بل  ددددد  بل   د  ددددد  بةادددددإ بدددددَا بددددد  فددددد ق 

باددددد  َبص بلشقدددددإبال  بلشلدددددنل بيةادددددإ ننجددددد  بددددد   إدددددد   ادددددنن ب  نبددددد  لإتدددددَ  نقددددد د    

بتدددددد    اددددددنن بلم نْدددددد  بل   د  دددددد  . دددددددعن   دددددد  بقَبدددددد  ن دددددد  بل اددددددنقدن باددددددإ ب ن دددددد دإ 

 ددددددد    بل  ندددددددد  باج  نب ددددددد  نعة دددددددَب بددددددد  م نْددددددد  بل   د ل بااددددددد  َبص  بلدددددددَب  بل ادددددددنب  

بلقدددددن     ب دددددا بااددددد إبن      عا  ددددد    نب  ددددد  ادددددمب بل ادددددإ ب ل قش ددددد  بددددد ال بلشقدددددإ بددددد  

  إد   ةم إ  ب  بل    ن بل إبْ  .

 

 :بداية االصالح وتشكيل اللجنة

( ل ددددد    00ناددددد  د ل  ددددد  ب  دددددن إلتددددد    ادددددنن بلم نْددددد  بل   د  ددددد   دددددعبإ ادددددد ب   قْددددد  م

بضددددددد ب بددددددد  ب  ددددددد  بل ددددددد با ،  02يبددددددد   بل دددددددنن ل   ددددددد  بلدددددد  قبال    إ نادددددد  ب 3009

  ةدددددددد ال   بقبل بل ق دددددددد ل  بل  ددددددددنق   بل  دددددددد   ب  اددددددددنقد   ب ا دددددددد  بل  ن اددددددددنل (، 

  .3004( ل     42 بب َ نا    امف بل        ج  بابإ بلَد ب   قْ  م 

بقدددددَل بل   ددددد  بدددددَ  بج  نبدددددنل ن تددددد د    دددددن بلدددددا ناددددد    ثددددد   ل دددددن   إب ددددد     جددددد  

) لجنددددددة االسددددددتهداف ل برئاسددددددة و يدددددد  ادددددد   3009ل دددددد   (  030بابددددددإ بلددددددَد ب   قْدددددد  م 

وعارة التخطددددددددددددير ، لجنددددددددددددة إدارة مددددددددددددواد البطاقددددددددددددة برئاسددددددددددددة مستشددددددددددددار رئددددددددددددي  

 ْدددددَ بدددددَل ادددددمف بل  دددددن  الوعراء،لجندددددة مدددددواد البطاقدددددة برئاسدددددة و يددددد  وعارة التجدددددارة   

 ث ث  اقبانل   مب بل َا . 

 لدددددددد بلَقباددددددد    دددددددن ب   بددددددد  اددددددد  نقد انل ب دددددددا : نن باالسدددددددتهداف   دددددددن د   ددددددد  

ْنبدددددددَ  بل دددددددَقت  ددددددد  ب   دددددددنل باددددددد  َبص بلشلدددددددنل بل ددددددد ن    بل   نجددددددد  لدددددددَب  بلم نْددددددد  

 بل   د    .

 

 



       ال ذل     د بل   قبل بين   : 

  )  باا  َبص بل  إب   م بَن بل  نس  نلإد 

  ق بلإددددددددد          بادددددددد ا نال بلإددددددددد  بدددددددد  باادددددددد  َبص لدددددددد  بددددددددن دمددددددددإقف ، ا   دددددددد        

 ناادددد  َبص د  دددد   ثددددنقب ا ددددن    ب ددددا بلشقدددددإبال  ن ددددنبَب  دددد    ددددم  بلشقددددإ  دددد  بلإدددددد    

 ب  ن بلم َ.

  :َ   بل  إ بل 

 بَن بل  ان    نق  ص بَا بل ا  ل      بل َى بلق  إ.

 :  بلإ ل   انن بل  ند  باج  نب 

اج  نب دددددد  ب   ل دددددد  بلددددددإ ل بل َدددددددَ  ن دددددد   ن ب  نضددددددن   بق  بل  دددددد   بلادددددد    ب

 انبددددددن   ددددددنا  اد نب   ددددددن ل   نبدددددد  بددددددن  اددددددنن بل  نددددددد  باج  نب دددددد ،  ْددددددناق ب ددددددا 

 باقنمن  بن  انن بلم نْ  بل   د   .

ب تدددددد بل   ددددد    ق ددددد ص بددددد با بلم نْددددد  بلدددددا ف ددددد  بددددد با بمدددددواد البطاقدددددة     دددددن د   ددددد  

 ا  مبل    ، بلإ ، بل  إ، بل دد بل منن ، ن    با شنق(.

  دددددد د بل   دددددد   ددددددَد    ل اددددددنن باابق  نظددددددام البطاقددددددة التموينيددددددة  ادارةببددددددن  ق دددددد   

 ا ن:

 .) ب قنال بل انن ب ا ت     بل نل   مباابق  بل إة د 

  بب  ددددددددنا بل بإة ددددددددد   ع ن دددددددد  بب  ددددددددنا باادددددددد  إبا  بلقدددددددد    بل قدددددددد   بل   دددددددددن

  نل   بنل بل     .

بل   د  دددددد  بإة دددددددن   ق ل بل   دددددد  نم دددددد  بلق ددددددنق با ق  نا قددددددنال ب ددددددا بابق   اددددددنن بل  دددددد 

 ب ا ب  د    امب بل انن  عل   بإبْم   نق د  ن  اان باابقبل بل     .

 

 

 

 

 



 :في طريق التنفيي

( ل دددددد   299تددددددنا  ب  دددددد  بلدددددد  قبال ب ددددددا ن تدددددد نل بل   دددددد     جدددددد  ْددددددإبقف قْدددددد  م

ب دددددا ب  ن ددددد لا   بق  بل  دددددنق  بل  ددددد    دددددن جدددددنال  نل  تددددد نل بددددد  فددددد ق ب ن  ددددد   3009

  بلدددددد  بق  تدددددد ن   بنقددددددنذ باجددددددإبقبالبل بل  بدددددد  ل  م ق ددددددن  نل   دددددد   بل  ش ددددددم،  نق ددددددد

بدددددددددن   بق  بل ق ددددددددد ل    بق  بل  ددددددددد   بلاددددددددد    باج  نب ددددددددد . ل إ    دددددددددن ف ددددددددد  

 ل ا  َبص  ن َدَ بل ا  ل    نل    ن  ن ش م بَا ب  باجإبالبل ا :

بدددد   ن دددد  بلم نْدددد  بدددد  بياددددإ بل دددد  د دددددَ اف  ددددن بدددد  ب  دددد    ف  دددد ن   بلدددد  اد ددددنق أ .

    بل دددددنب     ددددد  بلق دددددنب بل  ددددد ب   بل دددددنن  ْدددددَ نددددد  ن ددددد  بلم نْددددد  بل   د  ددددد  بددددد  نددددد بل 

ب ددددددا بلددددددإ   بدددددد  بددددددَن ن ددددددن   بلدددددد  بقبل  3030بلدددددد  بدددددد ب   ل نددددددد  بددددددنن (  900م 

 بل  ددددددنل بددددددن   بق  بل  ددددددنق   دددددد  بددددددن د   دددددد      دددددددَ بلدددددد  بق   ددددددنل   ش   بل دددددد  ن دددددددَ 

 ق بنم   ب  بل َ بل قإق ب شن.

ل ددددددددنب     دددددددد  بلق ددددددددنب بلقددددددددن  ةنل قددددددددن ل    بل  ددددددددنق  بل دددددددد نب     ق دددددددد   ب -ب 

   ددددددددإا  ،ن ددددددددمق بل  دددددددد ق ب ددددددددا بادددددددد نال  ببددددددددَبا بل  دددددددد     ن دددددددد   تدددددددد ن    ب  

اقجددددددنن   ، اب  نااددددددن  دددددد  ن َدددددددَ بل  دددددد  َ    بلددددددمد  د دددددددَ اف  دددددد  بدددددد  بل ددددددَ بل قددددددإق 

لاددددددد  ل    ددددددد  بل  ددددددد  بدضدددددددن اب  دددددددنب ب  ددددددد  بل  دددددددنل بددددددد  ن  ددددددددَ   بق  بل  دددددددنق  

 ا نال . نا

بإ د   بق  بل  نق  بق إ  با  نق  بل  ش م ب   بلا  ق اا  َبص بلشلنل بلشق إ    تد  -ج

 بل     بل   ن   َ ب نْا  ن   ا    ل     إب   لَقبا  ن  ق ن بل  ت نل  اع  ن .

بل    َْ ن ت د بل     بلشإب   ب ن   بَا ب  بلم ن نل الا با  نق  بلا  ق بل   ببَن ن بل  بق    

نا     ن نل ب  بَا ب إبا بل ن     بب نقا   ننل    بل      ،  َْ ن  ن  د  ن ب ا  ة ال بل  با 

بل   د     ل   بل  بق   فشقد    ن ق   بل َص ب  امف باا  نق    م  بَن ب  ن  بل  ب     ب  

 ن نل .  ن نن   بل ق ق   ب ا بلإ   ب  ن       بل    ل   بلقن      ب  ت   بلم 

 

 

 

 



 :سيناريو تبني نظام البطاقة الي ية

 ددددد   ددددد ال بل دددددَق بلدددددم  ابق نددددد ق بل دددددنل بتددددد    ادددددنن بلم نْددددد  بل   د  ددددد  بدددددن بيفدددددم 

  ادددددددإ باب مدددددددنق بل  نلمدددددددنل بل    ددددددد    بل  دددددددن بل   اددددددد  ل ادددددددإ  بل إبْ ددددددد  ،    دددددددَ 

 با ددددد ب ب دددددا ن دددددنقا بلدددددَ ق فددددد ق بج  نبدددددنل بل   ددددد  بل   دددددن إلتددددد    ادددددنن بلم نْددددد 

 بل   د    ، ن  نقَد  بل ق إ  بان  :

   بتدددددَبق   نْددددد  ذة ددددد  ل ددددد  بادددددإ  نإ ددددد  بل  ددددد ق ب   دددددن .  نددددد  إ ادددددمف بلم نْددددد

اب ن  دددددد  بل  دددددد ق ب ددددددا ن دددددد   ل بل  دددددد د  ل  دددددد ن بل َب دددددد  ل    ددددددن ، بل  دددددد   ، 

 بل ْ ا ،  ة  بن د قإق افضنب  ل    د     بلَب .

     مب  ددددد  نددددد ب  ندددددَب ب نادددددمن بددددد  بتدددددَبق   نْددددد  ذة ددددد  ل   ددددد د  ل  ددددد ن  ددددد   اددددد 

ادددددد إ  ( ل شددددددإا بل بنددددددَ  دددددد  بل دددددد ن بل بنددددددَ /  0000بل دددددد إبل بل إبقددددددد  م  ددددددَ ا 

،  د   دددددَ  ددددد  ب ددددد  ى بلاددددد  ق بل  دددددند إ بل ددددد  ادددددم     نددددد  بْإبقادددددن  ددددد  ف ددددد  

 بت    انن بلم نْ  بل   د   .

 -  بتدددددَبق   نْددددد  ذة ددددد  ل   ددددد د   بلدددددَب  ل شلدددددنل بل اددددد  م ا   فدددددل بلشقدددددإ( دضدددددنص

  ددددن بلددددا بل دددد   بل مب  دددد  بل اددددنق بل  ددددن  دددد  بلشلدددد  بلان  دددد  بددددَا بدددد  بل دددد با بل مب  دددد   

بيفددددددإى بل دددددد  ندددددد  إ ب نتددددددإ ن م ددددددد  بفددددددإى ةنلمإ ن  ددددددنل نادددددد   م بلمدددددد   ، 

 بل     ، ب    إان ( .

 

 بن ب نا  بن دعن  :  

  بب ن  ددددد  ن ددددد    بلم نْددددد     ددددد  ن  ددددد  ب   ددددد  بل إب ددددد  تددددد   بيادددددإ  م

 بل مة ق  ( ،  ل شلنل بلا ث 

   د ددددد   بل ادددددنن بإ دددددع د ددددد    ن  قدددددنق بيادددددإ  بددددد   لددددد  بلدددددا بفدددددإى  ددددد   

   ال ب ند إ ن     بياإ بلا بلشلنل بلا ث . 

    د   دددددَ بل ادددددنن ب دددددا نددددد  بيادددددإ  دددددنل      بددددد  بياددددد ب  بل    ددددد  بل ددددد

اددددد    بانشدددددن     دددددن بمدددددإ  دددددإةنل ب  ددددد   نددددد ب   ةددددد ال ل دددددن  ددددد  ةددددد  

 بل  ن   . 

 دددددد    بلم نْدددددد  بلمة دددددد  ، ب ددددددا    د دددددد  إ بلقددددددنق  بال  إ  دددددد   دددددد  ن   ددددددَ بل دددددد  ن 

 بيا ب  بل   د   بانشن  ب   ن. 



   بل اددددَدَ ب ددددا بل ق ددددَ   شددددإابل بل دددد با بل دددد  ددددد   بانشددددن  ب   ددددن بددددن   ددددن بإ  دددد

 دددددد  ن   ددددددإ   دددددد  بل دددددد با  فددددددمب  ناب مددددددنق بان  نجددددددنل ب  بل شضدددددد  ل بلقن  دددددد  

  بْ ن.ن   بل  ن    بن ا  ب   إ    با

    ادددددددمف بي  دددددددنق   ل ددددددد  ، د   ددددددد  ن  دإادددددددن  ددددددد   ددددددد ال بإبج ددددددد  ب  ددددددد ب   

 إلت   بل انن  ن ج نل بلَ ل .

ن  بانشن  ب ا ببَبا  قْ    ل        ال بن نقَن ، ن نْش     ق   ب   د ضإان فمإبال بلم    

بل   ن بإلا إبن     بلَ ل       َبا  د     ذل  ن ا   ا     لقنالبل بن بل  نل بل ق    م بل     

بل قش   ب  بلشقإ  ل    ات   بلم نْ  بل   د    ، بل  ن  بل ق       ب    بل  با ، ب نل  

 .بل  ن انل ، ب ا نل بل    ن بل َ   (

 

 :البيئة التجريبية

 نن ددددد  بل إدددددد  نددددد ق ة ش ددددد  ن  ددددددن  - شدددددمل    ددددد  ن إدم ددددد   ددددد  ب ن اددددد  بل  ددددد  

 قَبن بلم نْددددددد  بلمة ددددددد   نل  دددددددن    ددددددد     بقل بشدددددددإابل بلم نْددددددد  بل   د  ددددددد   عاددددددد

قبل ق ددددددد ل ، بل  دددددددنق  ، بان دددددددنال (   ةن دددددددد ادددددددمف بل  إ ددددددد  بلشإددددددددَ  ن دددددددد 

ب دددددددإبص بيبن ددددددد  بل نبددددددد  ل   ددددددد  بلددددددد  قبال / بل   ددددددد  بل   دددددددن إلتددددددد    ادددددددنن 

(  ددددددإا  22۲22بلم نْدددددد  بل   د  دددددد . بذ   ددددددا بددددددَا ادددددد ن  اددددددمف بل نن دددددد  ندددددد بل  م 

نددددددد  ا ةددددددد  بادددددددإ   م نْددددددد  ذة ددددددد   قْددددددد  ن إدشددددددد   ( بادددددددإ  94۲۲   نددددددد بل  م 

   دددددد  بددددددَا   إبااددددددن ل  ش ددددددم   لدددددد  ن إدم دددددد  فدددددد ق  دددددد إ   ذبق     ددددددن   بدددددددنق 

   ادددددنن نق ددددد  بدددددنل   ندددددَد  دددددد  إ بل دددددإب   ددددد  بل   ددددددن   بل َبلددددد   3004بدددددنن 

  بَن  قص بل       بلقضنال ب ا بلش نا .

 ددددد  بل دددددمبال بل دددددنل      دددددن نددددد  نق ددددد   ادددددمف بل  إ ددددد  بددددد  ْمددددد  ب ا 3009  ددددد  بدددددنن       

بل  تددددد نل  نددددد  ق دددددن بل قإددددددإ بلدددددا بيبن ددددد  بل نبددددد  ل   ددددد  بلددددد  قبال ،  بلدددددم    تدددددد 

:     

 ن َدَ  ن ا ن بلش إ  بل  إدم     بل  ن  بل  إب    -

 بب  نا     ن إدم    -

 نق د    ا   بلإْن    بل  ن    -

 بإبج   نإن منل بل  نَْ   -



 ن  دإ  ل   ن   إ  شن   .  -

   ا   بل    بنل . ن  د   -

 ن  د  ا ق   بق  بل  نق  ةضنب  ل     بل بل  با -

 نقَد  بل  دَ ب  بل إ    ل    ش َد  .  -

 

 بددددد  بل دددددَدإ ذةدددددإف ا دددددن ب  ب  ددددد  بلددددد  قبال ةدددددن  ْدددددَ ْدددددإق     ددددد   باب  نادددددد  

ل ددددددد   (  292ْدددددددإبقف قْددددددد  م  4/00/3004بلانلاددددددد   بيق  ددددددد   بل   قدددددددَ    دددددددنقد 

  ددددددددنا ْنبددددددددَ    ن ددددددددنل بلشقددددددددإ بل دددددددد   بددددددددَن ن   بق   نل  ب قدددددددد  ب ددددددددا بب 3004

بل ق دددددد ل  نل  ددددددن   بددددددن   بق  بل  دددددد   بلادددددد    باج  نب دددددد  ة إن دددددد   انادددددد  

 ددددددد  نق ددددددد ل  ن ش دددددددم بل  نادددددددنل  بلمدددددددإبب  باج  نب ددددددد  بل ددددددد  ن  جددددددد   ن دددددددَص 

 بلشقإبال    بل  بقبل  بل  ا نل ةن   بل نب      امب بلاع .

 

 :التطـورات االخيـــرة

بل َددددددَ   ددددد  ادددددمب بل  ددددد  اددددد  بدددددن ْدددددإقف بل   ددددد  بلددددد  بق  ل ْ  دددددنا     ددددد    بل  ددددد قبل

،  بل م دددددددا بلدددددددا بل  دددددددنل بل    ددددددد     جددددددد  ة دددددددنا 4/9/3030بلانلاددددددد  بل   قدددددددَ    دددددددعقد  

 بلدددددددددم  ْدددددددددإق  00/9/3030  دددددددددعقد   222بل   ددددددددد  بلددددددددد  بق  ل ْ  دددددددددنا ذ  بل دددددددددَا 

 نب دددددد   بضدددددد د     جمدددددد  بقددددددَ بج  ددددددنب نددددددَب ل   إ نادددددد    دددددددإ بل  دددددد   بلادددددد    باج 

 ةددددددددد ال   بقبل مبل نل ددددددددد ، بل ق ددددددددد ل، بل  دددددددددنق ، بل ددددددددد نب   بل  دددددددددنا ، بل قببددددددددد  ( 

 بل  لدددددد  بل    دددددد  ل ادددددد ا نق  بن ددددددنا بل دددددد نبنل بل إبْدددددد ، ل قددددددَد  ق ى  ب  ددددددنق ندددددد ق 

ب نل ددددددد    دددددددن بلم نْددددددد  بل   د  ددددددد    دددددددن د ددددددد  َص ندددددددعب   بل ددددددد با بل مب  ددددددد  بااناددددددد   

 دددددد  ب قشددددددن  بادددددد نق بلدددددد شل  ة ش دددددد  ندددددد   إ ن دددددد  ل شقددددددإبال  ذ   بلددددددَف  بل  ددددددَ ا  دددددد  

 بل  با.

  نلش ددددددد  بقدددددددَ ادددددددمب باج  دددددددنب بل دددددددَب ل   ن قددددددد  ب ددددددد  بانشدددددددن  ب دددددددا بدددددددَا بددددددد  

باجدددددإبالبل بل    قددددد      ددددد   بااددددد  َبص  ن  ددددد   بل دددددنل بل  ش دددددم  نل  دددددن   بدددددن بلق دددددنب 

َ ق بلقددددددن   ةددددددمل  بادددددد  باجددددددإبالبل بل    قدددددد   نل  ن  دددددد  بل  دددددد قم     بل   دددددد  ،  بل دددددد

 با نف د قص ن   باجإبالبل  بلم  ن  ق    بلا بل     بل  بق  ل ْ  نا:

 



 اجراءات تنفييية اصالح نظام البطاقة التموينية  8جدول رقم )

الجهة  االجراء ت 

 المسؤولة

المدة 

 ال منية
 النتائج المتوقعة

ف
دا
ه
ست
ال
ا

 

بتَبق ْإبق ب  ب    بل  قبال د  ن  0

ل باب    بل  نل   ن    ن بل  ا ن

    دَ   بق  بل  نق  ب   بنل بل   ش   

(  0400000ذ   بلَف ق بةاإ ب  م

ب      ف   ن   بل  اد نق بن   ن 

      ب  ب  ل  نام  بل قنلش  .   

ب    

 -بل  قبال

 -  بق  بل  نق 

 –  بق  بل    

اد ب  بلإْن   

 بل نل  .

2 

 ب  إ

ب قشن  بَا بل ا  ل   

   م   نلم نْ  بل   د    

 %34-30ن   بلا 

ب ن د  إ  إ  ب ن    

ل      بشإابل بلم نْ  

 ل شلنل بل    َ  .

بب   ل ن   بان نابل مبلاإةنل  3

بل       - إ    بل  نق   -بل     

بل قن نل بل     (  ضإ ق   -بل  نب  

بإبج    بل  نل بل       لَد ن ل ام د 

ال ب ْش   ب  باا  إبق   ان    ب  بل ن

 باجن   ب  بل     . 

 9   بق  بل  نق 

 ب  إ

ب قشن  بَا بل ا  ل   

 نلم نْ  بل   د       م  

00-04%. 

ص
خا
 ال
ع
طا
لق
 ا
ع
 م
 ة
را
ش
ال
 ب
يي
نف
لت
 ا
ت
يا
ال

 

بة نق   بق  بل  نق  ب   منل بلم نْ   2

بال  إ     ف ق بَ  ب َا  ل  إد  

بل    ق    بقن    ن بن   ن نل بلم نْ  

  نل  ن   بن بل  ا نل بلَ ل  .بل      

 

  بق  بل  نق  

   بق  بلَبف   

   بق بل ق  ل

9 

 ب  إ

ن  د  ل مَ  بلاشن    

 فش  ننال بل َق 

  بلش نا

ن     ن إ   بل      ش  بال نل بل ن ق   2

ن   بن بل  نقص ب  ب  ج   بفإى  نل  

لَد ن باا  َبا ل  ش م بل        بلق نب 

بلقن ، ن   د   ن  د  باب بق بمن إ  

بلا بقتَ  بل  نقص با       د  

بلإ بن  بل   ن  نب  بن بل ة ال 

 بل      .

 9   بق  بل  نق 

 ب  إ

بب نال بإ    بةاإ  -

ل          بف  نق 

 بل  با  نل  ا  

 ب   بل إ     بل  

ن  دإ  نا  ن بلق نب  -

 بلقن 

ب  ن  بل  نق ل  بق   -

بل  نق  ل ا  نن    شنل 

 بفإى.

ن
سي
ح
لت
وا
ة 
لي
قب
ست
لم
 ا
عة
اب
مت
ال

 

 ق  ب    ب ن    بلم نْ  بل   د    نَقد  ن  4

ب    بق  بل  نق  بلا   بق  بل    

  بلا    باج  نب  . 

 -  بق  بل  نق 

   بق  بل   

9 

 ب  إ

 ق   باا  َبص بابا  ن

 بل إ       ن َدَ 

 بل    ق  .

نإة   باا  َبص ب ا بلشلنل با َ  قإب  9

مبلشقإ بل َْن(       ن نل  م   بل  ند  

باج  نب   بن بب ن       ق  لنل ب َا  

 ب  قم   َب  بةمإ ب  بل  با.

 

  بق  بل    

 بلا    

 باج  نب  

   ن ق   بمَ  بل َبل   ب   إ

 با  َبص  لنل بل    ن.

 

 



   ددددددددَ ب دددددددد ب بل   دددددددد  بلدددددددد  بق  ل ْ  ددددددددنا     دددددددد   بل ن ددددددددإ  بل   قددددددددَ   ددددددددونقد  

)قيددددددددام السددددددددادة المددددددددي ورين باالجتمدددددددداع السددددددددابق بأعددددددددادة تقددددددددديم ْددددددددإق  3۲/03/3030

الدراسدددددة فدددددي ادددددوء المالحظدددددات التدددددي تدددددم طرحهدددددا ومناقشدددددتها خدددددالل اجتمددددداع المجلددددد  

انة بعدددددددد مددددددن الخبددددددراء المتخصصددددددين بهدددددديا الشددددددأن، الددددددوعار  لالقتصدددددداد مددددددع االسددددددتع

علدددددددى ان تكدددددددون الشدددددددريحة المسدددددددتهدفة بالددددددددعم هدددددددي االسدددددددر الفقيدددددددرة و و  الدددددددددخ  

 المحدود .

  دددددد   دددددد ال ب ناددددددنل بل   دددددد  بلدددددد  بق  ل ْ  ددددددنا بقددددددَل بددددددَ  بج  نبددددددنل لم دددددد ق  

 بل قْ  بل  ن    ل ت   ن ق  ب  ن بن دعن :

 :: الثوابتاوالا 

 بْ   د    لَد ن   نْ  ن  د    مبتَبق   نْ  بل  إ    (ة  بن    بإ – 0

بإبج دددددد   ن ددددددَد  بادددددد  نق  بل    بددددددنل بدددددد  ب دددددد  ى ب  ادددددد  بل دددددد ب     بدددددد  ْمدددددد    – 3

  بق  بل  ددددددددنق   نل  ددددددددن   بددددددددن   بق  بل ق دددددددد ل    بق  بل  دددددددد   بلادددددددد    باج  نب دددددددد  

     بَ  بْ نان   إ  بنَ.

ْنبدددددددَ    ن دددددددنل ب ددددددد  ى بلدددددددَف    بل   اددددددد  باددددددد  إبق نددددددد ل    بق  بل  دددددددنق    دددددددنال  – 2

ل  ددددددإبْ    ج   ددددددن ،    ب َثدددددد   دددددد   دددددد ال   ددددددن   ن   دددددد  باادددددد  نق  بل اددددددنق بل  ددددددن  دددددد  

ببددددددد ف  ب دددددددا  ددددددد ال ن َددددددددَ بل  ددددددد  َص بل ق قددددددد   ب    دددددددَ باددددددد م نا بلشلدددددددنل   دددددددإ 

 بل ا  ل    شإابل بل    بل   د   .

 :يةاجراءات تنفيي اصالحات نظام البطاقة التموين :ثانياا 

بة ددددددنق   بق  بل  ددددددنق  ب   مددددددنل بلم نْدددددد  بال  إ   دددددد   نل  ددددددن   بددددددن  إ ددددددنب  با مددددددد  

بل ددددددنل   ل  تدددددد ق بلددددددا بلم ن ددددددنل بل ق قدددددد  ل   دددددد  َ      نل  ددددددن   بددددددن   بق  بلَبف  ددددددد  

ل قن  ددددددد    ن دددددددنل بلم نْددددددد  بل  ندددددددَ  بدددددددن   ن دددددددنل بلم نْددددددد  بل   د  ددددددد    د ددددددد   بل  ددددددد  

 .إ  ب َ باتَبق   ج  بلم نْ  بال  إ     بمن 

 

 

 



 الحجب المؤقت من منافع البطاقة ويشم :

 :. الحجب الفرد  ١

 بل نق    ب  بل َبل   أ.

 بل  اال    بل      ب.

 بل ق   فنقت بل إب   ج.

 بل إبْ       بلقنقت مبلمد  د      ج     بلم َ بل   ض  ( د.

 )يكون الحجب فرد  ا ا  ان هو لي  رب االسرة  

 :االسر الحجب  – ٢

ب  ددددددددد   0،400،000قا باادددددددددإ  بذب ةدددددددددن  ب  ددددددددد  د ددددددددد   قبنمددددددددد  بل  ددددددددد   - 

  ف   ن   بل  اد نق  بةاإ.

بتدددددد نا بل  دددددد   بلددددددمد  ن دددددد   بددددددَف ان   بلادددددد إد  ب  دددددد    ف  دددددد ن   بلدددددد   -ا

 اد نق  بةاإ.

 .بن نا بل إص بل  نقد   -ت      

 .بن نا بل قن ل   -ا       

 .بن نا بل  نبنل -او      

 . قن   با منال  ب منال باا ن  -        

 . قن   بل  نال  -        

 .بن نا قجنق باب نق -       

 .ب      بلاإةنل مبل َدإ بل ش    بل  نا   ( -       

 

 

 



  مالحظة:

ن ددددد لا   بق  بل  ددددد  بتدددددَبق بب دددددنن    دددددنا قاددددد   بلدددددا بل  دددددنل  ددددد    قدددددإ  بل  ددددد  

قنتدددددددد   ددددددددنل     بلددددددددم  د دددددددد   اف دددددددد  ببدددددددد ف     دددددددددَ   بق  بل  ددددددددنق   نلم ن ددددددددنل بل

 بةادددددددإ  ن  اادددددددن  نلشلدددددددنل بل اددددددد  ل   نل  ددددددد   نددددددد   بل  ن  ددددددد   0،400،000بلاددددددد إ   

 ب   إد  نا     إد  ب   ب َب   بن   بق  بل  نق  .

 الفئات المستهدفة وتشم  )االولوية :

 بل   ش َ   ب   م   بل  ند  باج  نب   - 0

 ت  ذ   بابنْ   بان  نجنل بلقن  -3

 بل          ْنبَ    ن نل بل ن     ب  بل     -2

 بل  نق بل ض       بل  قنبَد    -2

ةدددددد  باددددددإ  بإبْ دددددد  د دددددد   بددددددَف ل ن  بلادددددد إ  بْدددددد  بدددددد  ب  دددددد    ف  دددددد ن   بلدددددد   -4

 اد نق. 

 

 :: التوصياتثالثاا 

  دددددد إ  ل  شددددددإابل  03 دددددد ن  بادددددد  َبص بلشلددددددنل بل َقجدددددد   دددددد  با ل دددددددنل لددددددو 

ق  بل  دددددنق   قدددددإبق ن ددددد ب  ااددددد م نا بلشلدددددنل بل  دددددَا   ددددد  بااناددددد    ن  ددددد    ب

  قإ  بل    بل  ْد.

    ب ددددد   بلم نْددددد  بل   د  ددددد  بال  إ   ددددد    نل  دددددن   بدددددن  إ دددددنب  با مدددددد  بل دددددنل

    بق  بلَبف    .

   ب ددددددددد   باددددددددد  نق  بلاددددددددد  ق   نل  دددددددددن   بدددددددددن   بق  بل ق ددددددددد ل    بق  بل  ددددددددد

ا  بددددددددددد  بب ن  دددددددددددنل بلددددددددددد  بقبل    بق  بان دددددددددددنال  ل  ددددددددددد ب      بااددددددددددد شن

بل دددددمة ق   ددددد  ب  ددددددن  بااددددد  نق   ن ددددد لا   بق  بل  ددددددنق  ندددددَْ   ادددددمف باادددددد  نق  

ن ددددددد  ندددددددمةإ  قدددددددإ  مد   ددددددد  بل ددددددد ب   ةن ددددددد  بل م دددددددنل بلقن    ددددددد  بذب لددددددد  ن ددددددد  

بل    بددددددنل تدددددد     ( ب ددددددا ب  ن ددددددَا بلشقددددددإ  بلقن    دددددد    دددددد ق   ب دددددد    دددددد  

 امف باا  نق 



  لددددددنل  بل  ددددددنل   ددددددإ بل إنم دددددد   دددددد ب ق   نقاددددددنق بلدددددد بن ةن دددددد  بلدددددد  بقبل  بل 

ْدددددد ب   بلإ بندددددد  بلقنتدددددد   ددددددنل   ش   ب ددددددا ب  ن ضدددددد   قْدددددد  بلم نْدددددد  بل   د  دددددد  

 قْدددددد  بإة بل  دددددد د   اددددددد   ب دددددد   بلإ بندددددد  با   ددددددَ  ق ا ب دددددد نق بدددددد    بق  

بل  ددددددنق  بلددددددا   بق  بل نل دددددد    ددددددَْ   بلقدددددد ب    ن دددددد  ذ   بلددددددَف ق بل نل دددددد  ب ددددددا 

 جإبال   ْد ب نا  اد ثإ ب ا ن  دن بلإ بن .ب  د    امب با

   بلدددددد بن   بق  بلَبف  دددددد      دددددددَ   بق  بل  ددددددنق   قنبددددددَ    ن ددددددنل بلم نْدددددد  بل    دددددد

 بل  نَ  بل       بل  َد  ا قدنا. 

  بلددددددد بن بل ش  ددددددد   بل   دددددددن  ل   قن دددددددنل     ددددددددَ   بق  بل  دددددددنق   قنبدددددددَ    ن دددددددنل

 دددددد  ابفدددددد  بل ددددددإب   بل ق  دددددد    دددددد  بل دددددد ب     بل  ددددددَث   ل م نْدددددد  بلمند ب إددددددد  

 بلقنقت.

        بلدددددددد بن   بق  بل دددددددد       دددددددددَ   بق  بل  ددددددددنق   نلم ن ددددددددنل بلقنتدددددددد   ددددددددنل

  بل اابل. 

   ناددددددد    ل  ددددددد  ب  دددددددن د إ اددددددد ن   ددددددددإ بل  ددددددد   دادددددددإص ب   دددددددن ق ددددددد   ب  ددددددد

بلددددد  قبال ن ددددد لا بجدددددإبال ب   دددددنل بل  نْدددددَ  ن ددددد   ادددددمف بل   ددددد  ةن ددددد  بل ددددد ن نل 

نال بدددددد  ن    ددددددنل ن ش ددددددم بل قدددددد ا بل   ب دددددد   بددددددد  بجددددددإبالبل    ددددددن د   دددددد   نااددددددا 

بفددددددإى ل  دددددد    ب   دددددد  بل  نْددددددَ بق دددددددإن   ب  ن دددددد   اددددددمف بل   دددددد  ب ا دددددد  بددددددد  

  بق  بل  ددددددددددنق     بق  بل ق دددددددددد ل    بق  بل نل دددددددددد   بلددددددددددَب إ  بلقن    دددددددددد   دددددددددد  

بابن دددددد  بل نبدددددد  ل   دددددد  بلدددددد  قبال  ل   دددددد  ندددددد  باادددددد  ن    نددددددد  ج ددددددنل بفددددددإى 

ن اددددددمف بل   دددددد   تدددددد ن نن ن    جدددددد  ْددددددإبق بدددددد  ب  دددددد  ب ددددددا ب  ن ددددددَا ب ددددددن

 بل  قبال.

   بل  ددددددد ال بلدددددددا بلق دددددددنب بلقدددددددن  بل  ضدددددددمل  بل   ددددددد ن ل    ددددددد  بشدددددددإابل بلم نْددددددد

بل   د  ددددد  بددددد  فددددد ق بقددددد ا   د ددددد  بابَمل دددددَ  اددددد   (ب دددددا ب  نإبجدددددن بااددددد نق 

 ددددد إدن بددددد  فددددد ق بل   ددددد  بل دددددمة ق  بب فاد ادددددإ انقدددددن  نب ن  ددددد  بااددددد شنا  بددددد  

   بال  إ     ن   بلإ دن   َ ن م   بلشقإبل بب فبلم نْ

   ن ددددددد  إ   بق  بل  دددددددنق   م دددددددنال ْنبدددددددَ  بلم ن دددددددنل  ن دددددددَدا ن ل  اددددددد  ل    نلم نْددددددد

 بل   د    بال  إ      بل     نل نل بل   دن  بلش ص  بلق    بل ق .



    ددددددنن   بق  بان ددددددنال  نل  ددددددن   بددددددن بابن دددددد  بل نبدددددد  ل   دددددد  بلدددددد  قبال  دددددد ْ

(  نة دددددنق ب   دددددنل بلدددددإ ل بلادددددم    ددددد   33بل اددددد    ل بدددددإ بلدددددَد ب   قْددددد م بل   ددددد 

 بل  بقبل ل   ل   ق  بلم ن نل  ن َدا ن 

  نقددددددد ن    بق  بل  دددددددنق   ن  دددددددن   بلم نْددددددد  بل   د  ددددددد  بال  إ   ددددددد    نادددددددإب  ْدددددددد

   نل  ن   بن  إ نب  با مد  بل نل   .

 ددددددن بذب ْددددددَب ب د دددددد  ب دددددد  ن مددددددد بدددددد    بلم نْدددددد  بل   د  دددددد  ق ددددددن بل  دددددد  ب  

 بندامد ب   ذل      ب   ْد 

   بب ن  ددددد  بااددددد شنا  بددددد  ن دددددنقا بلدددددَ ق  ب دددددا ادددددم   بل ادددددنق بل  إ ددددد  بل  دددددإد

  نن     انب ن بل مب  .

    ن  ددددددددد ن   بق  بل نل ددددددددد      دددددددددد  بل  نْدددددددددَبل ل  ق ددددددددد  بابددددددددد  بل دددددددددمب    ددددددددد

  بل  ْ  ددددددنل بل  ددددددَا  ل دددددد   بابدددددد  بل ددددددمب   د  مددددددإ  دددددد   با ل دددددددنل باانادددددد 

 .   بل    ن

 

 ا:الخالصـــة والرؤيـــــ

ف تددددد  بننقدددددَن  دددددع  بتددددد    ادددددنن بلم نْددددد  بل   د  ددددد  د   ددددد  بل  ددددد  ب دددددا جدددددن م       

ب  دددددد   ا ددددددن ب   دددددد  ن  دددددد   باادددددد  َبص  ب ن لدددددد  بل تدددددد ق ل شلددددددنل بل  دددددد  ق  ل ددددددَب  

 ن ج ددددد  بلدددددَب   نلاددددد   بل ددددد   ،  بل ن ددددد  بافدددددإ اددددد  ن ددددد دإ  ن  ددددد   بل دددددنل بل  ش دددددم 

 ن   تدددددد ق بل دددددد با  نل ْددددددد  بل  ب دددددد  بل  ناددددددم  ل   دددددد  ق    نش  دددددد  ا ق بلق ددددددنب لضدددددد

بلقدددددن   ن  دددددد  بادددددنقة    ددددد  بل    ددددد  بدددددن با قدددددنال ب دددددا بلدددددَ ق بل  ددددد ب   ددددد  ب   دددددنل 

 بل  ن     بلإتَ  بل َف     بل نال بل نق  .

 ددددد  باتددددد   بددددد  فددددد ق بل  دددددش    بان ددددد  بل ددددد  ن  ددددد   ن د  ددددد  ن قددددد ص ادددددمف بلإ دددددد

إبالبل  بلشلددددددنل بل  دددددد  َ   بدددددد  ةدددددد  بجددددددإبال بددددددن ن َدَبل ددددددَدنل بل ب  دددددد  بل  بدددددد  باجدددددد

 ل   ش م.

 

 

  

 



   ملخص الرؤيا في اصالح البطاقة التموينية9جدول رقم )

 المدى ال مني الفئات المستهدفة االجراءات ت 

   اشهر3 -١المدى القصير: )

 سنة  -اشهر 6المدى المتوسر: )

   سنة٢-١المدى الطوي  : )

ف
دا
ه
ست
ال
ا

 

 

با قنال ب ا    ق بل   ن   نا   0

 بل    .

 

ة  بااإ بلإب م     بل   ق ب ا 

 بنا  بل     ة   ن ا      م   .

   د  ب  ال ْ  إ

 

ننب   بشإابل بلم نْ  بل   د     3

لمنْ  بااإ بَب بلمد  د   

با م ناا  ة     ب  بت نا 

 بلَف ق بل إنش   .

ب ا ب  ن ا    بااإ بل   ن   

 بلشلنل ذبل بلَف ق بل إنش   .

   د  ب  ال ْ  إ

 

بل إة   ب ا بلشلنل بل ا     إ  2

باب    مب  ن ب  ف ق بب ن ان 

با ل د     بل      ل شإابل 

بلم نْ  بل   د    بن بب ن    

 ن  د ان    با بفإى.

بل   ش َ   ب   م   بل  ند   -

 باج  نب   .

بنْ   بان  نجنل ذ   با -

 بلقنت  

بل          ْنبَ    ن نل  -

 بل ن     ب  بل    .

 بل  نق بل ض       بل  قنبَد . -

   د  ب  ال ْ  إ

 

ن   بلم نْ  بل   د    ب  ذ    2

 بلَف ق بل إنش   .

)مع مالحظة ان الحجب يكون 

مؤقت  مرحلة اولى لحين ا مال 

 اجراءات منح بطاقات متعددة

 للتماي  

بل    بااووووووإ   دا وووووووووووو  

 : 

بل  ب   بل   د    اف  قا  -

( 004000000بااإ  بةاإ ب  م

 ب      ف   ن   بل  .

بت نا بل    بلم  د دَ اف     -

( ب     004000000بةاإ ب  م

  ف   ن   بل  .

 ببضنال بن نا بل إص بل  نقد . -

 بل          بن نا بل  نبنل. -

 بل قن ل   بل       .  -

ببضنال  قن   با منال  ب منال  -

 باا ن  .

 ببضنال  قن   بل  نال  . -

 بن نا قجنق باب نق . -

بل          بلاإةنل مبابضنال  -

  بل  نا   ( .

 بل    بلشوووإا   دا وووووووووووو  : 

 بل نق    ب  بل َبل  . -

 بل  اال    بل     . -

 ل إب  .بل ق     فنقت ب -

بل إبْ       بلقنقت بلمد        -

 د      ج     بلم َ بل   ض  . 

   د  ب  ال ْ  إ

 



ي 
في
تن
 ال
ت
يا
ال

 

با  قنق نَقد  ن بلا بلم نْ   4

بل   د     بلمة    د    ل    ل  

  نْ  ن  د    ذة   فنت  ل إ  

بل  ند  بلشنب     باا  َبص 

 ق  بل إ       باا  ن   مبلا 

 بل   (، د    بل      ب  

ف ق بلق نب بلقن  ب   إد  

ن مل  امف بلم نْنل  ق    بل  ن 

  ن   ة   ل  .

ن َق   نْ  ل    ل  ب  بلشلنل 

 بل    َ    ة ن د   :

  نْ  لم   بلَف ق بل إنش    -

وتستخدم للشمول بسلعة الطحين م

مع امكانية ااافة بعض السلع في 

بدون   ئاوقات الشحة والطوار

 .  دعم  الوقود وغيرها

  نْ  ل   ا  ا    ل  بلَف ق  -

بل إنش    بب ا ب  بلشلنل بل ا  

وتستخدم للشمول بمواد البطاقة م

التموينية مع امكانية ااافة بعض 

السلع في اوقات الشحة والطوارئ 

 بدون دعم   .

  نْ  ل شلنل بل ا     إ باب    -

 )وتستخدم للشمول بمواد مب  ن 

البطاقة التموينية مع اعطاؤها 

االولوية في التجهي  وامان 

حصصها وامكانية تع ي ها بمواد 

 اخرى .
 

 

   د  ب  ال ْ  إ

 

بة نق ب     بلإ ل بلام        9

بل  بقبل بل إبْ   ل  َدَ 

بل    َ    ب  قم   ا   اْ   ب  

ف ق نقن ن بل    بنل بلقنت  

   نل إنمنل   م   بل  ند

 باج  نب   

 

   د  ب  ال ْ  إ 

 

بة نق بل     بان ن     4

بل ش       بل  َبا بل نن ل  َدَ 

 بل  ب   بلشق إ   با َ  قإب

   د  ب  ال ْ  إ 

 

نا    ل    ب  ن اابق  ب    ۲

 بلم نْ  بل   د    .

ن    بل      إ نا  بل  َ ق    

ل ب    بل  قبال  بض د  بل  بقب

 بل      .

   د  ب  ال ْ  إ

 

بل بن   بق  بل  نق       إ ف د   9

با إبن    ن   بابقبن   ا     نق 

 ل  بج   ب  ب ب   نق   .

   د  ب  ال ْ  إ 

 

 

 

 



السادسةالمحصلة 

األنشطة المستجيبة للطوارئ



 المحصلة السادسة

 االنشطة المستجيبة للطوارئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوال: محافظة صالح الدين:

  :ضمن الموازنة الجارية صالح الدينتنفيذ المشاريع في محافظة 

مدارس في  4على المضي في تنفيذ اعمال ترميم  13/7/8132صادق وزير التخطيط بتاريخ 

ر، جويزرات( المتضررة وبكلفة تخمينية قدرها محافظة صالح الدين في قرى )ام شعيفة ، سنجا

 ( مليون دينار .351)

باشر فريق متخصص من قبل الوزارة بتنفيذ االعمال مع شرط توفير تكون االيدي العاملة من سكان  

القرى حصراً. وتجهيز المواد من األسواق المحلية مما يسهم في تحريك العجلة االقتصادية وتوفير 

 -اطلين وكما يلي:فرص عمل مؤقته للع

 نسبة االنجاز اسم المشروع

 311 ( مدارس4تأهيل )

 311 تأهيل شبكات كهرباء

 311 (1) تجهيز بيت صحي عدد

 

في ضوء التخصيصات المرصودة ضمن الموازنة الجارية إلستراتيجية التخفيف من الفقر لعامي 

 تنفيذ األنشطة المستجيبة للطوارئ )البرامج الخاصة(.ل 8112-8112

تشكلت لجنة عليا في وزارة التخطيط إلدارة عملية التنفيذ واالشراف كما شكلت لجان )حصر  

االحتياجات وتحديد األولويات ، لجنة تنفيذ امانة ، لجنة مشتريات ، لجان إلعداد الكشوفات 

 وتدقيقها(.

في المحافظات تم اختيار قرى  لمركزي لإلحصاء عبر مديرياتهمن خالل التنسيق مع الجهاز ا

متضررة جراء العمليات اإلرهابية في المحافظات )صالح الدين ، االنبار ، نينوى( للبدء بعملية تنفيذ 

مشاريع ضمن األنشطة المستجيبة للطوارئ بأجراء حصر لالحتياجات وتحديد األوليات للمجتمعات 

 ت وتدقيقها.المحلية وأعداد الكشوفا

 



  :األهداف المتحققة من المشروع

 (.%21إعادة النازحين بنسبة تقارب ) -

 تحريك العجلة االقتصادية في تلك المناطق.  -

 سكان تلك المناطق.( عاطل عن العمل في 351تشغيل ) -

 ( من الكلفة المقدرة .%41تخفيض كلفة التنفيذ بنسبة تزيد عن ) -

 

 ثانيا: محافظة االنبار:

  :تنفيذ المشاريع في محافظة االنبار ضمن الموازنة الجارية 

بغية استكمال تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة الجارية إلستراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظات 

على تنفيذ مشروع صيانة مجمعات الماء  85/1/8132ررة ، صادق وزير التخطيط بتاريخ المتض

( في قرى محافظة االنبار والتي تشكل على اثرها لجنة من وزارة التخطيط لتنفيذ االعمال 6عدد )

 بموجب امر إداري .

ع العمل والتنسيق مع باشرت اللجنة مهام عملها في نهاية شهر أيار بعد استالم سلفة مالية وزيارة موق

مديرية ماء االنبار وتسمية أعضاء من المديرية في لجنة االستالم واالتفاق على خطة العمل 

 الموضوعة لغرض االنتهاء من العمل في اسرع وقت اليصال الماء الصالح للشرب الى المواطنين.

 -استهدفت المشاريع المواقع االتية:

 8 . مجمعات ماء في عامرية الفلوجة 

 8 . مجمع ماء في كرمة الفلوجة 

 3  مجمع في الرمادي 

 3  مجمع في هيت 

 3  مجمع تل احمد 

عامل ماهر وغير  811( مليون دينار وبلغ عدد العاملين في تنفيذ المشاريع 842بكلفة مقدارها )

 .ماهر

 



 :األهداف المتحققة من المشروع

مواطن في  84511يعادل  عائلة أي بما 5111إيصال الماء الصالح للشرب الى اكثر من  .3

 القرى المستهدفة بعد تأهيل محطات التصفية العاملة في قراهم .

تقوية عملية دفع الماء اليصال المياه الى المنازل البعيدة عن محطات التصفية وتقويتها  .8

 لجميع المنازل.

وفير تشغيل أهالي المناطق المستهدفة بتأهيل محطات التصفية لرفع مستواهم المعاشي لهم وت .1

 عامل طيلة فترة التنفيذ. 811فرص عمل مؤقته بواقع 

شراء اغلب المواد الداخلة في العمل من األسواق المحلية مما ساهم بانعاش الواقع  .4

 االقتصادي لتلك األسواق .

تحسن العالقة وزيادة  ثقة المواطن في الدوائر الخدمية من خالل سرعة اإلجراءات المتبعة  .5

 .في التحضير والتنفيذ

  :المشاكل والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروع

 الوضع األمني في بعض المناطق وصعوبة الدخول الى مناطق العمل . .3

تباعد المسافة بين مواقع المجمعات )الرمادي ، الفلوجة ، هيت( وصعوبة التنقل بينهم ونقل  .8

 الكادر والمواد.

 ة االنبار .صعوبة توفير بعض المواد واألجهزة التخصصية في محافظ .1

 صعوبة العمل في ظروف األجواء الحرارة المرتفعة وخالل شهر رمضان المبارك .4

عدم تواجد فريق العمل في مواقع العمل بشكل مستمر واالكتفاء بزيارات دورية لتنفيذ  .5

 االعمال المطلوبة .

كل انشغال جميع أعضاء لجنة التنفيذ باعمال أخرى داخل دوائرهم وعدم إمكانية تفرغهم بش .6

 تام لمتابعة العمل 

صعوبة االعتماد على العمالة المحلية في العمل بسبب قلة االختصاصات الفنية الماهرة  .7

 )الحدادة ، الكهرباء ، الصبغ ...الخ(.



 : محافظة نينوى:ثالثا  

  :ضمن الموازنة الجارية نينوىتنفيذ المشاريع في محافظة 

الولويات لقرى المستهدفة والمرشحة من قبل الجهات قامت اللجان المكلفة بحصر احتياجات وتحديد ا

 –المعنية بالتنسيق مع مديرية احصاء نينوى ومدراء الدوائر القطاعية في محافظة نينوى )التربية 

 الكهرباء( واهالي القرى المستهدفة. -الماء –الصحة 

ة او منظمة دولية حيث تم اختيار القرى المستهدفة على اساس عدم شمولها باي دعم من قبل اي جه

او من المحافظة بحيث ال تتعارض مع مشاريع خطة الموازنة االستثمارية وتنمية االقاليم او اي 

 تخصيص اخر في المحافظة.

 التأهيلالقرى المستهدفة باعادة   (18رقم ) جدول

 االحتياج حسب االولوية القرية المنطقة ت

 يل مدرسة الخضر والبساطلية للبناتتاه الخضر قضاء الحمدانية /  ناحية النمرود 3

 بيت صحي )كرفان(  الكنهش مركز قضاء تلكيف 8

 بيت صحي )كرفان( القوسيات مركز قضاء تلكيف 1

 اضافة اربع صفوف  شريخان مركز قضاء تلكيف 4

 بيت صحي كرفان

طور  مركز قضاء الموصل / ناحية بعشيقة 5

 سياط

 بيت صحي كرفان 

 

  ولكن لم يتم تنفيذ المشاريع وذلك تاخير بعض المخاطبات مع الدوائر القطاعية في المحافظة

 وايضا الوضع االمني غير المستتب في بعض المناطق.

 

 

 



 سادسةلالمشاريع المدرجة ونسب انجازها ضمن المحصلة ا (11جدول رقم )

 

 ت

 

 اسم المشروع

الوزارة 

او 

 المحافظة

 

نسبة 

 االنجاز

)%( 

 

 الحظاتالم

صالح  مدارس 4تاهيل  3

 الدين

311%  

صالح  تاهيل شبكة كهرباء 8

 الدين

311%  

صالح  (3تجهيز بيت صحي عدد ) 1

 الدين

311%  

  %311 االنبار مجمعات ماء عامرية الفلوجة 8 4

  %311 االنبار مجمع ماء الكرمة الفلوجة 8 5

  %311 االنبار مجمع ماء الرمادي 3 6

  %311 االنبار هيت مجمع ماء 7

  %311 االنبار مجمع تل احمد الرمادي 2

تاهيل مدرسة الخضر والبساطلية  2

 للبنات قضاء تلكيف

  %1 نينوى

 8بيت صحي )كرفان( عدد  31

 قضاء تلكيف

  %1 نينوى

بيت صحي )كرفان( قضاء  33

 الموصل

  %1 نينوى

اضافة اربع صفوف قضاء  38

 تلكيف

  %1 نينوى

 

 



 

 :بة االلكترونية النشطة وبرامج ستراتيجية التخفيف من الفقرالبوا

استرشــاداً بالمبادئ التوجيهية التي اقرتها وثيقة االطار العام للخطـــة الوطنية والتي اقــــرت 

أطالق المنصـــة الوطنية في شهر  تم 8137لسنـة  852بموجب قرار مجلـــس الوزراء  

بالتعــاون مع  8132اذار

مة االمم المتحدة منظ

للمستوطنات البشرية ) 

وتماشيـــاً مع الهابيتات ( 

مبدأ خطة التنمية الوطنية 

  8188-8132لألعـوام  

،ارتـــأت الحكومة 

العراقية أنه قد يكـــون 

من الضــــروري إتباع 

آلية لضمــــان الرصــد و 

المــــراقبة والمتابعة 

للمشاريع، وتحقيق 

كفاءة الهدف و التنسيق ب

وفعالية كما ال تملك 

الحكومات المحلية 

معلومات شامـلة و 

مركزة عن مشـــاريع 

إعادة التأهيل واالعمـــار 

و بالتالي يجعل من 

الصعب على السلطات و 

الجهات الفاعلـــة اإلنسانـية و الدوليــة على حــد سواء انشـــاء خطط متكاملة إلعـــادة التأهيل فكـــان 

 صة لسد الفجوة في المعلومات الشاملة عن مشاريع إعادة التأهيل.انطالق المن

وتشكيـــالت وزارة التخطـيط والمتمثلة بـ دائرة البرامج األستثمارية الحكومية  تشتـــرك دوائر

ودائــــرة تخطيط القطــاعات ودائرة التعاون الدولي ودائرة التنمية المحلية واألقليميـــة واألدارة 



ــة ألستراتيجية التخفيف من الفــقر والجهاز المركـزي لالحصاء ودائرة تكنولوجــــيا التنفيذيــ

المعلومـــات ومركـز نظـــم المعلومات الجغـرافية في عمليات جمع بيانـــــات المشاريع ومعالجتها 

 وتحويلها من بيانات وصفية الى بيانات رقمية جغرافية وبناء هيكليـــة متكامـــلة

ة البيانات المكانية وترجمتها من اللـغة العربية الى االنكليزية واخراجها ونشرها جغرافياً لقاعد

 وبشكل رقمي تفاعلي على مــوقع المنصة. 
 

 تتضمن البوابة االلكترونية أنشطة وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر النوافذ التالية :

 الموقع الجغرافي لمشاريع التخفيف من الفقر. 

 وع إعادة وتأهيل تجمعات السكن العشوائي في العراقمشر. 

 مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية. 

 مشروع إصالح نظام البطاقة التموينية.  

 ونبين ادناه االنجازات التالية:

 .التهيئة والتحضير النشاء بوابة الكترونية النشطة وبرامج ستراتيجية التخفيف من الفقر 

 كترونية .اعداد واجهة البوابة االل 

  ادخال التقارير الصادرة عن ستراتيجية التخفيف من الفقر باالضافة الى البيانات المتعلقة

 بالستراتيجية في البوابة االلكترونية .

  تنفيذ زيارارات ميدانية في محافظات )كركوك ،بابل ، واسط ، كربالء، الديوانية ، ذي

 قار،المثنى

 مشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر في البوابة أدخال البيانات المكانية والوصفية ل

 االلكترونية .

  اوالتحضير لنشــر البيانــات المكانية والوصفية بنظام التهيئةArc GIS Online 

 للمحافظات.

 

 

 



الصندوق االجتماعي للتنمية



 الصندوق االجتماعي للتنمية

 المرحلة التنفيذية محافظات )صالح الدين، المثنى، دهوك(:

 :المرحلة االولى

إن المعلومات والبيانات المتوفرة جراء تنفيذ المشاريع الفرعية في محافظات المرحلة األولى )صالح 

ل علوى تصوور لولوي عون الدين، المثنى، دهوك( تُمّكن ادارة الصندوق االجتماعي للتنمية من الحصوو

كلفووة المشوو روف الفرعووي الواحوود، لعووداد العبووود المتلو ووة ادارة تلوو  المشوواريع، ف ووال  عوون الموووارد 

البش رية التي يتتلبها التنفيذ وااشراف والمدد المتوقعة انجاز المشاريع وهذا ما يمثو  رييوة التو وع 

 في المرحلة البادمة.

وزارة التختيط ومديرياتها ف ي المحافظات الثالث المستهدفة  -  اش ر الصندوق االجتماع ي للتنمية

( مش روف 26ومن خالل الكوادر الهند ية  تنفيذ المرحلة االولى من المشاريع  التعاقد على تنفيذ )

 ( مليون دوالر وكما مبين في الجدول ادناه:6.02و كلفة اجمالية  لغت )

 لتنمية( مشاريع الصندوق االجتماعي ل41جدول رقم )

دوالر الكلفة 

 $امريكي

 ت المحافظة عدد القرى عدد المشاريع

 .6 صالح الدين .6 69 9,3،.,4،9

 .6 المثنى 9 66 4،9,2،662

 .4 دهوك .6 66 66،3,6,،6

 المجموع ,6 6, 11,،00,،40

 

 :المستفيدين وفرص العمل

 ( للف نسمة.26د )عدد االفراد المستفيدين من المشاريع ف ي المحافظات الثالثة  حدو 

 (    الف واثنان و تون فرصة 26.،6وفر تنفيذ المشاريع الفرعية فرص عم  مؤقتة تبدر )

 عم .

 



 :معايير استهداف الوحدات االدارية للصندوق االجتماعي للتنمية

  يكون اال تهداف  ناءا على قاعدة البيانات المتوفرة من مسح التنمية الريفية و اعتماد معايير

 سكان والحرمان من الخدمات(.)عدد ال

 وق  رى مجاورة لها  ي المرحلة البادمة  اختيار قرية النواة راتيجية جديدة ف وتم اعتماد ا ت

ر عدد من السكان و تريبة تش اركية ف ال عن  ليكون المش  روف الذي يتم اختياره يشم  اكب

 اعتماد الية االنتشار في المحافظة.

 :القرض طبيعة المشاريع الممولة من

ي الصندوق االجتماعي للتنمية  قتاعات محددة مث  التعليم والصحة والزراعة والري  يشم  العم  ف

 والوصول إلى شبكة الترق على لن تُعتى لولوية لما يلي:

 المشروعات الفرعية التي تحبق منافع لشرائح السكان األشد فبرا؛ 

 روعات الفرعية الخاصة  البنية التحتية؛ المش 

 روعات الفرعية التي تخلق فرص عم  دائمة؛المش 

 ن  رائح ذات االحتياجات الخاصة: المعوقي ي تحبق منافع للش روعات الفرعية الت المش

ن للمخاطر)والنساء الالتي يواجهن ظروفا  واألطفال ذوي الحاالت الخاصة لو المعرضي

 صعبة( لو المعرضات لمخاطر

 ي لو االجتماعي  ي لو الفن س المال التنظيمرليادة اعد على ز ي تس روعات الفرعية الت المش

 للمجتمعات المحلية والمستفيدين.

 :آلية إختيار المشاريع

 ي  ن الصندوق االجتماع ي  تمكي ر الحكومية ومنظمات المجتمع المدن تساهم المنظمات غي

ة(، وتعزيز رة والمست عفة )االولى  الرعاي للتنمية من الوصول الى المجتمعات المحلية الفبي

 روعات الفرعية اركة المجتمعية، واال هام في تصميم وا تدامه المش المش

 ي تعبئة وحشد المجتمعات المحلية، وتدعيم تبييم  ف هار الحكومية  دور قيام المنظمات غي

روعات الفرعية واالولويات، ودعم التنفيذ على المستوى  االحتياجات، ومساندة تحديد المش

 ل دور الحكومة المحلية(. المحلي )ا تكما

 عد اختيار المشاريع وتحديد اولويتها تبوم ادارة الصندوق االجتماعي للتنمية  درا ة التلبات وفق 

 االتي:

 تحديد المشاريع البا لة للتنفيذ وفق التخصيصات المعدة لتل  البرية 

  متا بة المشاريع للنوف المببول  موجب االتفاقية 



 المحافظة من ا تالم وتشغي  وادامة المشروف  عد االنجاز  يبتاعية فالتنسيق مع الدوائر ال 

 راف  كوادر وزارة التختيط والدوائر البتاعية  رة  اجراءات التعاقد والتنفيذ واالش المباش

 في المحافظات. المستفيدة

 :المشاريع المنجزة

 محافظة المثنى:

 دوق االجتماعي للتنميةضمن مشاريع الصن ظة المثنى( مشاريع محاف41جدول رقم )

 

 اسم المشروع

 

 القرى المشمولة بالمشروع 

نسبة 

االنجاز 

)%( 

الكلفة 

 التعاقدية 

)العكشة، ا و صريفة، ال  تاهيل شبكة الكهرباء في خمسة قرى 

ظويهر ، التواورة، 

 الخ رة(

 

6.. 

 

,7,6.607 

)ال د يس، ا و كنبارة،  تأهيل شبكة الكهرباء في اربعة قرى 

 ال ظاهر، الكريم(  فنجان

6.. 24723, 

( ,كم في )615150تأهيل شوارع بطول 

 قرى  

)ا و صريفة، ال ظويهر، 

الكريم، فنجان ال ظاهر، ال 

 د يس، ا و كنبارة(

 

6.. 

 

 

66394.2 

 ..6 قرية فنجان ال ظاهر انشاء جسـر مشاة حديدي

تأهيلللل محطلللة ملللاء وملللد خطلللوط ناقللللة 

حليللة وانشللاء شللبكة مللاء ونصلل  محطللة ت

( ,/سللاعة فللي )5( م 400ميللاس سللعة ) 

 قرى 

)فنجان ال ظاهر، ا و 

كنبارة، العكشة، ا و 

صريفة، ال ظويهر، 

 التواورة(

 

6.. 

 

6346.,3 

 

 

 

 

 



 :محافظة صالح الدين

 ضمن مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية صالح الدين( مشاريع محافظة ,4جدول رقم )

نسبة االنجاز  روع القرى المشمولة بالمش اسم المشروع

)%( 

 الكلفة التعاقدية 

تأهيللل شللبكة الكهربللاء فللي  للال  

 قرى 

)البوطعمة واالحباب 

 والبودلف(

6.. 477327 

 .6,927 ..6 قرية الخانوكة انشاء شبكة ماء

 ..6 قرية عزيز  لد تأهيل محطة تصفية المياس

( 6تبليط الطرق الرئيسلية بطلول )

 كم في خمسة قرى

لبو شران االحباب وا)

والجويزرات والعوينات 

 والعرب الكبيرة(

94 632,,.. 

 651تبليط الطرق الرئيسية بطلول 

 كم

 94 قرية الخزيفي

 94 قرية جويزرات انشاء قنطرة

مراكلز صلحية فلي اربعلة  1انشاء 

 قرى  

)العرب الكبيرة، الخزيفي، 

 جويزرات، عزيز  لد(

6.. 66,9427 

 ..6 قرية الخانوكة صف  ,وانشاء مدرسة 

 4497,3 ..6 قرية البو طعمة ( صف,انشاء مدرسة )

( صف في  ,انشاء مدرسة ) 

 قرية 

 .,,,44 ..6 قرية البو دلف

 

 

 

 

 



 محافظة دهوك:

 ضمن مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية دهوك( مشاريع محافظة 41جدول رقم ) 

جاز نسبة االن القرى المشمولة بالمشروع اسم المشروع

)%( 

 الكلفة التعاقدية

( 15,1تاهيل الشوارع بطول ) 

 كم في  ال  نواحي 

ناحية مانكيش ) مركز  -6

 الناحية , قرية  روشكا  عديني 

 ناحية قسروك ) قرية  يبافا ( -6

 ناحية اتروش ) قرية الوكا( -4

6.. 33,424 

انشاء وتاهيل الشوارع بطول ) 

 ( كم في ناحيتين 5.1.

رالوك ) قرية كهلكا ناحية دي -6

 ومهيدي ( ) قرية  ركلي (

 ( 3ناحية  ر ن  )  -6

) ليجانكى ,  قرى

همزيكى ,  وتيا ,  ه 

 رى كر (

6.. 2,37,7 

كم  5541انشاء شوارع بطول 

 في ناحيتين

ناحية  اعدرى ) مركز  -6

 الناحية ( قرية ئيسيان

 ناحية  اتي  ) مركز الناحية ( -6

6.. 22367, 

خزانين انشاء شبكات ماء و

(  600,  100كونكريتين ) 

  5م

ناحية مانكيش ) المركز وقرية 

  روشكا  عديني (

6.. 3.7,96 

وانشاء شبكات ماء في  ال  

 نواحي 

) ناحية  اتي  , ناحية اتروش , 

( 7ناحية  ر ن  ( في خمسة )

قرى )  ليجكاني , همزيكي , 

  وتيا ,  ه رى كه رل ,  يبادي (

6.. 

ترميم خمسة انشاء وتوسيع و

مدارس في خمسة نواحي في 

 محافظة دهوك

 ناحية قسروك ) قرية  يبافا ( -6

ناحية  اعدرى ) مركز  -6

 الناحية (

ناحية اتروش ) مركز  -4

 الناحية (

ناحية ديرالوك ) قرية  رجي  -3

) 

ناحية مانكيش ) قرية  -7

  روشكا  عديني(

6.. 326,76 

 

 

 

 



 )جانب من مشاريع )محافظة دهوك 

 

 ناحية قسروك -صف في قرية  يبافا  2ناء مدر ة تهيئة االرض لب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناحية ديرلوك -طرق قريتي كه له كا ومهيدي 

 



 )جانب من مشاريع )محافظة صالح الدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضاء الضلوعية -قنطرة جويزرات 

 

 ناحية المعتصم -صف في قرية البو طعمة  ,بناء مدرسة 

 

 



 :الفرعية يعالمشارالفصل الثالث : مرحلة التوسع في 

 ذي قار، السليمانية، بابل، القادسية( محافظات )بغداد، نينوى، ميسان، االنبار،

 :المرحلة القادمة

  يي للتنمية  التو ع ف  ر الصندوق االجتماع  اش ناءا على توجيهات معال ي السيد وزير التختيط، 

ي ختة  ر الدخول ف تنتبق عليها معايي تي ي ثماني محافظات عراقية وال رة ف ا تهداف البرى المنتش

 .التو ع ومن خالل فريق اال تهداف ومديريات التختيط في المحافظات

  رز االجرءات المتحببة خالل المرحلة االولى في المحافظات الجديدة:ل

 ي تحديد البرى المستهدفة  االعتماد على مبدل البرية  انجز فريق اال تهداف  شك  شبه نهائ

 والبرى المجاورة لشمول لكبر عدد من المستفيدين؛الرئيسية 

 ي كافة المحافظات المستهدفة ي للتنمية ف تم تشكي  الفرق الفرعية للصندوق االجتماع 

 لمديريات التختيط التا عة لوزارة  ةي تعريف لورشة عم ر  يجري العم  حاليا التح ي

رة  تدريب الكوادر البائمة  شللتنمية والمبا  يروف الصندوق االجتماع التختيط  فكرة مش

ر االحتياجات والمباشرة  ي البرى المختارة لغرض حص ف  يعلى عملية الحشد المجتمع

 .ف ال عن ورش تدريبية اخرى لفرق العم  في الصندوق  التنفيذ

 :االستهداف

اق  اشر الصندوق االجتماعي للتنمية  الش روف  ختة التو ع التدريجية فوي عودد مون محافظوات العور

 -ميسوان  –( وهوي كو  مون محافظوات )الباد وية PADتماشيا  مع ما جاء في وثيبة تبيويم المشو روف )

 السليمانية( والتي تمث  الحزمة الثانية . -نينوى  –االنبار  – غداد  – ا    –ذي قار 

ريفيوة حدد فريق اال تهداف البرى المستهدفة في تل  المحافظات  االعتماد على  يانات مسح البرى ال

لغرض تنفيوذ المشواريع الفرعيوة فيهوا،  ااضوافة إلوى تحديود البورى المسوتهدفة فوي محافظوات الحزموة 

المرحلوة الثانيوة )صوالح الودين، المثنوى(، إموا فيموا يخوي محوافظتي دهووك والسوليمانية فلوم  –األولى 

رى المسوتهدفة ( اعوداد البو4تحسم البرى لغاية تاريخه لوجود مالحظات حولها. يوضح الجدول رقوم )

 موزعة على المحافظات المشمولة عدا البرى البريبة لو المجاورة.

 

 

 



 اعداد القرى المستهدفة في محافظات الحزمة الثانية (.4رقم ) جدول

 عدد القرى المحافظة ت

 7 الديوانية  .4

 7  ا    .6

 , االنبار  .5

 .6 ميسان  .1

 2 نينوى  .1

 , ذي قار  .,

 ,  غداد  .1

 66 المثنى  ..

 .6 لدينصالح ا  .,

 29 المجموع

 

 :المشاريع والعقود

( قريوة رئيسوية فوي كو  محافظوة، 29عدد البرى المستهدفة في محافظات المرحلة الثانية هوو ) .6

( قريوة متوقوع إضوافتها فوي محوافظتي دهووك والسوليمانية، وعليوه  يصوبح 67 ااضافة إلوى )

المشروف المنفذ فوي البريوة الرئيسوية  تسوتفيد  ( قرية رئيسية؛ مع العرض ان3,العدد الكلي )

 منه قرية فرعية واحدة او لكثر.

 .6( مشروف,62 معدل مشروعين لك  قرية  يكون عدد المشاريع المتوقع شمولها ) .6

( مشواريع فرعيوة،  ويكون عودد العبوود المتوقوع ادارتهوا 7 فرض احتواء ك  عبد على معدل ) .4

( عبد منها تُدار في مركوز الووزارة 69، )6( عبد44) و اشراف فريق التعاقدات المركزي هي

 ( عبود في محافظتي دهوك والسليمانية.3و )

                                                           
 
 



خالصة بالمشاريع
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 9191-9102الوزارات لعامي ة بالمشاريع الخاصة بالمحافظات وخالص

 الكلفة )بالمليون( اسم المشروع المحافظة ت

 كركوك 0

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

31303 

 

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

 وحدات سكنية اقتصاديةبناء 

 بناء وحدات سكنية اقتصادية

 انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة

 المثنى 9

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

20199 

 

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

 مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرةانشاء وتأهيل وتجهيز 

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 انشاء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء
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 ديالى 3

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

09221 

 

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 انشاء دور واطئة الكلفة

التمويل،  كالتسويق، الخدمات الزراعية لتقديم أو تعاونية الفالحين لصغار محلية جمعيات تأسيس

 الصغيرة الزراعية في المجتمعات والتبريد، النقل الخزن والصيانة والمكننة، المياه استخدام

 نينوى 1

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

29929 

 

 مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائيةتأمين 

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 والنائيةتأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة 

( 3( صف عدد )09( وبناء مدارس ذات )0( صف عدد )09بناء مدارس ابتدائية ذات )

( مع 3دد ) ــ( صف ع1( مع أضافة اجنحة ذات )1( صف عدد )1وبناء مدارس ذات )

 الصحيات

 بناء وحدات سكنية
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 النجف االشرف 2

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

03332 

 

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

 صف 09بناء مدرسة متوسطة سعة 

 صف 09بناء مدارسة 

 االنبار 1

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

31312 

 
 الكلفةبناء دور واطئة 

 بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء )المرحلة االولى(

 بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء )المرحلة الثانية(

 واسط 3

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

39210 

 

 والنائيةتأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة 

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة

 ذي قار 9

 انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

21231 

 

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 صف 09( سعة 9مدارس  ابتدائية عدد )بناء 

 انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة

 02209 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية بغداد 9
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  صف 09( سعة 9صف عدد ) 09( سعة 0بناء مدارس  ابتدائية عدد )

 كربالء 01

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

01921 

 

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

 صف مع التأثيث 09بناء مدرسة ابتدائية سعة 

 صف 09( سعة 1بناء مدارس  ابتدائية عدد )

 ميسان 00

 تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية

09113 
 (01إعادة تاهيل مدارس عدد )

 انشاء دور واطئة الكلفة

 انشاء دور واطئة الكلفة

09 
 

 الديوانية

 انشاء وحدات سكنية عمودية اقتصادية للفقراء
 

93111 

 
 اقتصادية للفقراءانشاء وحدات سكنية افقية 

 انشاء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء

 09111 بناء وحدات سكنية اقتصادية بابل 03

 92111 بناء وحدات سكنية اقتصادية صالح الدين 01

 11111 بناء وحدات سكنية اقتصادية البصرة 02
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 الكلفة )بالمليون( اسم المشروع الوزارة ت

 2111 وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة انشاء وتأهيل الصحةوزارة  0

 993201 العراق في الطينية المدارس ازالـة مـشــروع وزارة التربية 9

 211111 بناء وحدات سكنية اقتصادية االعمار واالسكان 3

1 
وزارة العمل والشؤون 

 االجتماعية
 019 للدخل مدرة صغيرة مشاريع إلنشاء اإلقراض ببرنامج للفقراء أوسع شمول

 91111 بناء وحدات سكنية اقتصادية الوقف الشيعي 5
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  مخطط تقييم نسب انجاز المحافظات
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 وزاراتمخطط تقييم نسب انجاز ال

  

 



 

111 

 

 التوصيات  

 -: فأننا نوصيوفي اطار تفعيل وتحسين المتابعة ألنشطة وبرامج إستراتيجية التخفيف من الفقر

دعم اإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر بالكوادر الفنية الهندسية لغرض تفعيل المتابعة الميدانية الخاصة  -1

من خصوصية  عالمتابعة المركزية للوزارة وذلك لما لهذه المشاريبمشاريع إستراتيجية التخفيف من الفقر ضمن اطار 

 ة الفقراء والفئات الهشه بالمجتمع.كونها تقدم خدمات لفئ

اجراء الزيارات المكتبية من قبل كوادر اإلدارة التنفيذية الى المحافظات وذلك لتحديث وتدقيق البيانات بشكل دوري  -2

او تتأخر في اإلجابات االمر الذي يؤخر انجاز التقارير الدورية وإمكانية كون ان هناك بعض المحافظات ال تتعاون 

 معالجة المشاكل ان وجدت.

تجنب التوقف او التلكؤ في انجاز مشاريع الفقر بسبب تأخر بعض المحافظات في مصادقة خططها  ولغرض -3

الفقر فأننا  اتيجية التخفيف منوالمباشرة بالمشاريع االمر الذي اليمكنها من صرف تخصيصاتها السنوية ضمن إستر

نقترح ان تكون لمشاريع إستراتيجية التخفيف من الفقر خصوصية من خالل حجر المبلغ المخصص لإلستراتيجية 

وتمويله كامالً ويوضع كأمانات لتجنب تأخير المحافظات في إجراءات التنفيذ السيما ان المبالغ المخصصة 

 لتنفيذ مشاريع االستراتيجية بلغ المبلغ المخصص 2221المثال خالل عام لإلستراتيجية ليست كبيرة فعال سبيل 

دينار تمثل المبالغ  (137,711,721( دينار )خمسون مليار دينار( باإلضافة الى مبلغ )02022202220222)

 العامة للدولة. ةاستنادا الى قانون الموازن الى إستراتيجية التخفيف من الفقر( من موازنة تنمية االقاليم %0المناقلة )
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