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٢٢/٦/٢٠١٤ 

  وزارة التخطیط
 دائرة البرامج االستثماریة الحكومیة

الموازنة االستثماریة والمصروف الفعلي 
  ٣١/١٢/٢٠١٣منھا لغایة 

  )ختاميتقریر(
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  المقدمة

  وفق االسس والمبادىء العامة والتوجيهات المعتمدة والتي         ٢٠١٣/ اعدت الموازنة االستثمارية لعام     
تعكس االولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد  باعتبارها اداة تـساعد فـي تحقيـق                

    .االهداف التنموية واالقتصادية
 وعلى مستوى كافة القطاعات مع      حجم التخصيصات المرصدة  ا واضحا في     الموازنة نمو  شهدت هذه 

التوازن في هيكلية توزيعها القطاعي والمرونة الضرورية لمواجهة المتغيرات كل ذلك           المحافظة على   
 منها فعالً يعزز من امكانية تقليص فرص ظهور العقبات امام تنفيذ المشروعات وتيسر معالجة القائمة            

وخاصة في مجال المشروعات الخدمية وينعكس ذلك اجماالً باالرتقاء بجودة مستوى التنفيذ من ناحية              
  . المواصفات النوعية وفترة االنجاز المخطط 

 متفقة مع احد اهم اهـدافها والمتمثلـة بـدعم تنفيـذ          الموازنة االستثمارية لهذا العام    جاءت هذا وقد   
 المقبلة لذلك كان البد ان تستند       الخمسةة التنمية الوطنية التي ستمتد للسنوات       االهداف المرسومة لخط  

الموازنة الى رؤية استراتيجية مدروسة وبرامج عمل متقنة في غاياتها االقتصادية واالجتماعية تهدف             
  :الى

  . تنويع موارد الموازنة بما يضمن توفير مصادر قابلة لالستمرار   - أ
  والحقيقـي    االنفاقي للموازنة العامة للدولة بما يكفل تعزيز الطابع اإلنتـاجي          أعادة النظر بالهيكل    -ب

  .لالقتصاد العراقي وتقليص المالمح الربحية والخدمية لفعالياته
  .  ترشيد اإلنفاق بما يضمن االستغالل االمثل للموارد المتاحة وتجنب الضغوط التضخمية  -ج
          .ر فرص عمل للمواطنين  تحسين مستوى الخدمات العامة وتوفي - د

  -:وأن أهم األولويات التي ركزت عليها الموازنة هي  
  .  تطوير الخطط واالجراءات الخاصة بتحضير الموازنة العامة  -١
اعطاء االولوية للناحية االمنية وتوفير مستلزمات انجاح الخطط االمنية وفرض النظام والقـانون                - ٢

  .ستقرار السياسي واالمني التي من شانها تحقيق اال
 بين الضروري التوازن يؤمن بين النفقات الجارية و االستثمارية بما التوزيع االفضل للتخصيصات   -٣

لخدمات العامة من جهة و تحقيق معدل نمو اقتصادي         ل وظيفة الدولة في تلبية االحتياجات المتزايدة     
  .مناسب من جهة اخرى 
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مار البنية التحتية التي تهيء مستلزمات البنـاء االقتـصـادي و رفـع الطاقـة                التركيز على اع     -٤

االستيعابية لالقتصاد العراقي فضالً عن تعزيز القدرات التنفيذية للجهات المنفــذة للمـشـاريع             
  .   االستثمارية 

  

  وضـرورات      اعطاء االولوية لمشاريع القطاع النفطي والطاقة الكهربائية وقطاع الخدمات العامة           -٥
التزام الجهات المنفذة لهذه المشاريع بالعمل علـى تحقيـق نسـب االنجـاز المــادي وفــق              

  .التوقيتات الزمنية المحددة 
  اعتماد معايير الكميات النوعية والسرعة النجاز المشاريع المستمرة وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة               -٦

  . لها 
  المشاريع من قبل الشركات العالمية الرصينة بمشاركة المقاولين  المحليين التأكيد على اهمية تنفيذ   -٧  
  .    العمل على تنمية االقاليم والمحافظات وتطوير واقع الخدمات فيها  -٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
 
 
 
 



 - ٣ -

                                  
  
  

  ٣٢٠١/ لعام الموازنة العامة للدولة 
  

احـدى ادوات الـسياسة     ) التشغيلية واالستثمارية   ( تعتبر الموازنة العامة للدولة بشقيها                  

المالية الفعالة والمؤثرة في النشاط االقتصادي وقد جاءت هذه الموازنة كترجمة لتوجهات الخطة             

     تحتيـة    والتي حددت اولوياتها بالتركيز على تحسين قطاعات البنـى ال          ٢٠١٧-٢٠١٣الخمسية  

مشاريع الماء والمجاري والصرف الصحي ، الطرق والمواصـالت ، الـري واستـصالح              ( 

بهدف النهـوض بمـستوى االقتـصاد       ) االراضي ، الطاقة الكهربائية، الصناعة االستخراجية         

  .الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية 

من الموازنات الـضخمة اذ بلغـت  اجمـالي           ٢٠١٣/ ر الموازنة االستثمارية لعام       وتعتب   

مـن اجمـالي    % ) ٣٩,٨( مليار دينار وتشكل نـسبة      ) ٥٥١٠٨,٦( تخصيصاتها مبلغ وقدره    

مليار دينـار، فـي حـين كانـت الموازنـة            ) ١٣٨٤٢٤,٦( الموازنة العامة للدولة والبالغة       

مـن اجمـالي    % ) ٣١,٧( مليار دينار وبنسبة      ) ٣٧١٧٧,٩(  تبلغ   ٢٠١٢/ االستثمارية  لعام    

  .مليار دينار  ) ١١٧١٢٢,٩٠( الموازنة العامة للدولة للعام المذكور والبالغة  

% ) ٤٨,٢(   وبهذا تكون الموازنة االستثمارية لهذا العام  قد حققـت نـسبة زيـادة وقـدرها               

           صـلة فـي اجمـالي االيـرادات والبالغـة          بالمقارنة مع العام السابق وذلك بسبب الزيادة الحا       

                     والبالغـة  ٢٠١٢عـن عـام     % ) ١٦,٦( مليار دينار وبنسبة زيادة قـدرها        ) ١١٩٢٩٦,٧( 

  .يوضح ذلك بالتفصيل  ) ١( مليار دينار   والجدول رقم   ) ١٠٢٣٢٦,٩( 
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التخصیصات السنویة 
التخصیصات السنویة االھمیة النسبیة %المقرة

االھمیة النسبیة %المقرة

79945,0068,2683316,00660,194,22النفقات التشغيلية

37177,9031,7455108,60239,8148,23النفقات االستثمارية

117122,90100,0138424,6100,0018,19اجمالي النفقات

99657,797,39111078,99093,1111,46االيرادات النفطية

2669,22,618217,6736,89207,87االيرادات غير النفطية

102326,9100,0119296,7100,0016,58اجمالي االيرادات

15727,913,4319127,913,8221,62العجز في الموازنة

جدول رقم   (1)
الموازنة العامة االتحادیة لعام /   2013

المفردات
2012

(ملیار دینار)
نسبة الزیادة او النقصان 2013

 %

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مليار ) ١١٩٢٩٦,٧(مليار دينار بينما تقدر عائداته ) ١٣٨٤٢٤,٦( بـ ٢٠١٣قدرت موازنة العراق لسنة   

 والسبب فـي ذلـك   من اجمالي النفقات  %) ١٣,٨(مليار دينار وبنسبة    ) ١٩١٢٧,٩(وبعجز مقداره   دينار  

 -: يعود الى

مليار دينار وبنـسبة زيـادة       ) ١١١٠٧٨,٩( والبالغ مقدارها    ٢٠١٣/ زيادة اإليرادات النفطية لعام      -١

مليار دينار والتي جاءت    ) ٩٩٦٥٧,٧( والتي كانت تقدر بمبلغ      ٢٠١٢/ عن عام    %) ١١,٥(قدرها  

يوم بعد  / مليون برميل   ) ٢,٩٠٠( الى   ٢٠١٣/ من زيادة كميات انتاج النفط الخام المصدر في عام          

  %) . ١١,٥(يوم و بنسبة زيادة قدرها  / مليون برميل ) ٢,٦٠٠(ان كانت 

برميل وبنـسبة زيـادة     / دوالر  ) ٩٠(نفط الخام المصدر المعتمد في الخطة الى        زيادة اسعار بيع ال    -٢

  .برميل / دوالر ) ٨٥( والمقدرة ب٢٠١٢/ عن اسعار عام %) ٥,٩(قدرها 
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  ٣٢٠١/ مؤشرات الموازنة االستثمارية لعام 

   عدد المشاريع : اوال
بعـد ان كـان     مشروع  ) ٨٩٧١(ختامي ٣١/١٢/٢٠١٣لغاية        بلغ عدد المشاريع االستثمارية     

ادراج  نتيجـة وهذه الزيادة جـاءت      %) ٥٧,٧(زيادة قدرها مشروع وبنسبة   ) ٥٦٩٠(يبلغ عددها 
 والبـالغ اعادة ادراج مشروع ) ١٤٩٢(منهاخالل الفترة المذكورة   مشروع  ) ٣٣٣٣ (واعادة ادراج 

  .من مجموع المشاريع الجديدة%) ٤٤,٨(نسبتها 
 

مـشروعاً  ) ١٥٠٥( اذ بلغت     المركز االول في عدد المشاريع     اني والخدمات احتل قطاع المب     
   مـشروع ) ١١٣٦( منهـا    االستثماريةمن اجمالي عدد المشاريع     %)  ١٦,٧٨(والذي يشكل نسبة    

وان اغلب هذه المـشاريع لـه       مشروع اعادة ادراج    ) ١٢٠(منها  مشروع جديد   ) ٣٩٣(و  مستمر  
للمواطنين والمتمثلة بمشاريع الماء والمجاري والصرف الـصحي        عالقة بتقديم الخدمات االساسية     

نه تم حـذف    اعلما ب والمشاريع الخاصة بالعتبات    باالضافة الى المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي       
االعمار واالسكان، الصناعة والمعادن    الداخلية ،   ( ضمن هذا القطاع لكل من وزارة        وعمشر) ٢٤(

  .   )ة ، المالية ، الصح، النقل ، االتصاالت
  

ـ     مـن اجمـالي عـدد      % )  ٦,٧٨(مشروعا وبنسبة   ) ٦٠٨ (     يليه قطاع التربية والتعليم ب
ر حيث ان اغلبها هي لتأهيـل وانـشاء المـدارس    ستممشروع م) ٥٢٠(المشاريع االستثمارية منها   

) ٤٦(منها  فترة  خالل ال مشروع  ) ٨٩(ادراجقد تم    المحافظات و  كافةواالبنية التربوية والجامعية في     
  والبنى التحتية المتعلقـة بهـا      وكان اغلبها تتعلق بتطوير وانشاء ابنية جامعية      مشروع اعادة ادراج    
  .وحذف مشروع واحد

  
من اجمالي عدد   % ) ٤,٩٥(مشروعا وبنسبة   ) ٤٤٤( اذ بلغ عدد مشاريعه         يليه القطاع الصناعي  

وقـد تـم    ان عدد مشاريع هذا القطاع زاد       مشروع مستمر حيث    ) ٢٩٣(المشاريع االستثمارية منها    
وذلـك الدراج   مـشروع جديـد     ) ٧١(مشروع اعادة ادراج و   ) ٨١(منهامشروعاً  ) ١٥٢(استحداث  

الصناعة والمعادن والخاصة بانشاء مجمعات صناعية في العراق واستحداث خطوط          مشاريع وزارة   
  .شروع واحد علما بانه تم حذف م ضمن مشاريع الشركات التابعة للوزارةجديدة

  
 ٣١/١٢/٢٠١٣ ولغايـة    مـشروعاً   ) ٤١١( بلغ عدد مـشاريعه      فقد  قطاع النقل واالتصاالت   اما 

مـشروع  ) ٢٨٦(من اجمالي عدد المشاريع االسـتثمارية منهـا         %)  ٤,٥٨ (نسبة  يشكل  وختامي  
) ٥(مشاريع محذوفة منهـا     ) ٩( ، و   خالل الفترة موضوعة البحث    جديدامشروعاً  ) ١٣٤(ر و ستمم

  . وذلك النجازهالوزارة االعمار واالسكان ريع تم رفعها من الخطة مشا
  

من اجمالي  % )  ٢,٧٩(مشروعاً وبنسبة   )  ٢٥٠( فبلغت عدد مشاريعه     القطاع الزراعي اما  
ر والخاصة بانـشاء وتاهيـل وتطـوير        ستممشروع م ) ٢١٥(عدد المشاريع االستثمارية منها     
    ٠لوزارتي الزراعة والموارد المائية جديد روع مش) ٣٥(المشاريع االروائية والزراعية و
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علـى  مشروعاً موزعة   ) ١١١( فقد بلغت عدد مشاريعه      اما فيما يتعلق ببرنامج انعاش االهوار     

من اجمالي عدد المـشاريع  %) ١,٢٤( القطاعات االقتصادية وبنسبة الوزارات والمحافظات ضمن  

  .  ذلك بالتفصيليوضح) ٤(والجدول رقم ,االستثمارية للعام المذكور

) ١٧٠(  لـوزارة الـصناعة والمعـادن          فقد بلغت عدد المشاريع    اما على مستوى الوزارات     

نـسبة  تـشكل   ومشروع تم اعادة ادراجهـا      ) ٥٥(منها) ختامي( ٣١/١٢/٢٠١٣مشروع كما في    

بـ ، تليها وزارة الصحة     وحذف مشروع واحد  من اجمالي عدد المشاريع االستثمارية      %)  ١,٨٩(

من اجمالي عـدد المـشاريع      %)  ٢,٧١(وبنسبة  ختامي   ٣١/١٢/٢٠١٣مشروع كما في    ) ٢٤٣(

وحذف مشروع واحد ، ثم وزارة االعمـار        ع  ومشر) ٦(كما تم ادراج واعادة ادراج      االستثمارية  

كمـا فـي   وخمسة مشاريع محذوفـة  مستحدث مشروع ) ٤٩(منها  مشروع  ) ٢٥٧(واالسكان بـ   

من اجمالي عدد المشاريع االستثمارية والتي تركـزت        %) ٢,٨٦(بة  وبنسختامي   ٣١/١٢/٢٠١٣

  . يبين ذلك بالتفصيل ) ٥(في مجال انشاء المجمعات السكنية والطرق  والجدول رقم 

 فقد بلغت عدد مشاريعه للمحافظات التي تمت المـصادقة          اما فيما يتعلق ببرنامج تنمية االقاليم     

مـشروعا  ) ١١٣٨(منهـا   مشروع جديد   ) ٢٢١٨(ى  باالضافة ال مشروعا  ) ٣١٦١(على خططها   

 . اعيـدت ادراجهـا    يمن اجمالي عدد المشاريع الجديدة الت     %) ٥١,٣(وتشكل نسبتها اعيد ادراجه   

تـم ادراج    ٢٠١٣من قانون الموازنة العامة للدولة لـسنة      ) ٢-اوالً/١٣(نتيجة تنفيذ احكام المادة     و

مشروع ) ٥٦٤٢(بلغت  للبرنامج المذكور   ع  اجمالي عدد هذه المشاري    فان   مشروع وعليه   ) ٢٨٠(

من اجمالي عدد المشاريع  االسـتثمارية للعـام         %)  ٦٢,٨٩(تشكل نسبة للفترة موضوع البحث و   

ذلك عدد المشاريع المستمرة والمستحدثة على مستوى كل محافظة يبين ) ٦(المذكور والجدول رقم   

  .بالتفصيل
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عدد المشاریعالتخصیصات السنویة عدد المشاریعالتخصیصات السنویة عدد المشاریعالتخصیصات السنویة 

1557348,70220524500101581848,7022153,8الزراعي
11182785,17263139332003025115985,1692935,1الصناعي  

1665703,937234823288522488991,9372865,0النقل واالتصاالت
5581501,69210235393732,32511310975234,017113620,0المباني والخدمات
1644995508411931216861885209,1التربیة والتعلیم

مجموع القطاعات 
21632334,501223320215913,32521741848247,825245043,06االقتصادیة 

مشاریع  اقلیم 
 5400847,000كردستان

برنامج تنمیة االقالیم 
7053874,8562109605632,31910527659507,175316155,6عدا كردستان

2000007900200000791,39انعاش االھوار
28886209,357442120821545,644126955108602,0005690100,00المجموع الكلي

جدول رقم (2)
عدد المشاریع للمنھاج االستثماري لعام /2013 

(حسب القطاعات االقتصادیة)(تقریر ختامي ) 

(ملیون دینار)
عند اقرار قانون الموازنة العامة للدولة

االھمیة النسبیة   % القطـــــــــاع
المجموع المشاریع الجدیدة المشاریع المستمرة 

عدد المشاریع االستثماریة لغایة 2013/12/31 (تقریر ختامي)

215 293 286
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كردستان

انعاش االھوار
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عدد المشاریعالتخصیصات السنویةعدد المشاریعالتخصیصات السنویةعدد المشاریعالتخصیصات السنویة

400009400009مكتب رئیس الوزراء  1

9668123321120002االمانة العامة لمجلس الوزراء   2

600002600002مجلس النواب 3

100003100003دیوان الرئاسة 4

440000014313600000318000000146وزارة النفط 5

610000070610000070وزارة الكھرباء 6

1700002236929331386293323وزارة الدفاع 7

19240015516760013360000168وزارة الداخلیة 8

837611,5193662388,5201500000213وزارة االعمار واالسكان  9

ا10 40000254000025وزارة العلوم والتكنولوجی

وزارة البلدیات واالشغال    11
146340013930750091770900148العامة 

وزارة العمل والشؤون    12
1535901814101915500037االجتماعیة    

وزارة التعلیم العالي والبحث 13
785950335140508800000343العلمي  

3730017770084500025وزارة العدل 14

3500235002وزارة حقوق االنسان  15

1564652435351016000034وزارة الثقافة 16

100007100007وزارة السیاحة واالثار  17

4000006640000066وزارة الشباب والریاضة  18

830600174830600174وزارة التربیة 19

278002220012800023وزارة التجارة 20

4595844057900015وزارة البیئة 21

ط 22 108501115011100012وزارة التخطی

ة 23 70000127000012وزارة الخارجی

ادن 24 6950804830492022100000070وزارة الصناعة والمع

111877517652521119300178وزارة الصحة 25

697000333000170000034امانة بغداد 26

1094700134530061100000140وزارة المواردالمائیة 27

943700762963055124000581وزارة النقل 28

140050309950215000032وزارة االتصاالت 29

منھا 30  وزارة الزراعة بض
1991008520900722000092حصتھا من المبادرة  

1300113001المجمع العلمي 31

25034475347256شبكة االعالم العراقي  32

المجموع  
الوزارة  التسلسل   

الجدیدةالمستمرة

جدول رقم ( 3 -  أ) 

(ملیون دینار )

التخصیصات السنویة لمشاریع المنھاج االستثماري  
(    حسب الوزارات والجھات المنفذة      )
عند اقرار قانون الموازنة العامة للدولة 
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عدد المشاریعالتخصیصات السنویةعدد المشاریعالتخصیصات السنویةعدد المشاریعالتخصیصات السنویة

جدول رقم ( 3 -  أ) 

(ملیون دینار )

التخصیصات السنویة لمشاریع المنھاج االستثماري  
(    حسب الوزارات والجھات المنفذة      )
عند اقرار قانون الموازنة العامة للدولة 

المجموع   الجدیدةالمستمرةالوزارة  التسلسل   

19730032700319800035وزارة المالیة 33

3690024313100635000030دیوان الوقف الشیعي  34

4950017200500225000019دیوان الوقف السني  35

دیوان اوقاف المسیحین 36
15000141500014والدیانات االخرى 

20000112000011وزارةالمھجرین والمھاجرین 37

50000205000020مؤسسة الشھداء38

الھیئة العراقیة للسیطرة على    39
60011085216853المصادر المشعة 

3000430004المفوضیة العلیا العامة للنزاھة40

1150016250031400019مجلس القضاء االعلى 41

47504250250006دیوان الرقابة المالیة 42

280006280006جھاز المخابرات الوطني    43

المفوضیة العلیا المستقلة 44
5000150001لالنتخابات

ة45 8000480004بیت الحكم

1000110001مجلس االمن الوطني  46

15000123320012482002الھیئة الوطنیة لالستثمار  47

9000190001ھیئة االوراق المالیة  48

2000320003اللجنة االولمبیة49

2000420004اللجنة البارالمبیة50

700007700007مؤسسة السجناء51

126001126001محافظة بابل52

231001231001محافظة واسط 53

65000166500016محافظة النجف54

430004430004محافظة الدیوانیة 55

313001313001محافظة المثنى56

17500422500134000017محافظة دیالى57

10200219001121003محافظة كربالء 58

3000091500014500010محافظة االنبار59

34999,825234999,8252محافظة صالح الدین 60

150001150001محافطة بغداد 61

150002150002محافظة كركوك 62

300005300005محافظة نینوى 63

250001250001محافظة میسان64

350001350001محافظة البصرة 65

400001400001محافظة ذي قار  66

المصرف الزراعي   /   المبادرة  67
28800012880001الزراعیة

21632334,5223320215913,3321741848247,8252450مجموع الجھات المنفذة

2000005320000053انعاش االھوار 
54008470مشاریع اقلیم كوردستان  
7053874,8562109605632,31910497659507,1753158 مشاریع تنمیة االقالیم 

28886209,36439520821545,644126655108602,0005661المجموع
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اعادة 
ادراج

المجموع  المستحدثة

16,28%2150,042873502502,79الزراعي 

51,54%2930,05817115214444,95الصناعي 

43,71%2860,05666813494114,58النقل واالتصاالت 

32,48%11360,2012027339324150516,78المباني والخدمات

16,92%5200,0946438916086,78التربية والتعليم

مجموع القطاعات   
31,35%24500,4334146280335321835,87االقتصادية

0,00%0,00000,00مشاريع اقليم كردستان

برنامج تنمية االقاليم 
78,49%31610,5611381360249817564262,89(عدا اقليم كوردستان)

40,51%790,011319321111,24انعاش االهوار 
57,66%56901,43149218413333528971100,00المجموع  

المشاریع الجدیدة

(حسب القطاعات االقتصادیة  )

جدول رقم   (4)
ة 2013/12/31            عدد المشاریع االستثماریة  لغای

القطاع 

المشاریع  
كما في 

 2013\1\1
 (1 )         

االھمیة  
النسبیة 

%

المشاریع  
التي تم 

حذفھا خالل 
السنة 

المجموع كما   
في 

  2013/12/31
(2)                

االھمیة  
النسبیة %

نسبة 
التغییر( +،- )    

1/2=3

(تقریرختامي  ) 
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اسم الوزارة 

المشاریع كما   
في 

    2013\1\1
(1)  

المشاریع  
المحذوفة 
خالل السنة 

المجموع كما 
في 

 2013/12/31
 (2 )   

االھمیة  
النسبیة  % 

نسبة التغییر   (+ -) 
1/2 =3    

المجموع  المستحدثة    اعادة ادراج 
0,00%2020,02مجلس النواب 

22,22%9331110,12مكتب رئیس الوزراء  
450,00%2279110,12االمانة العامة لمجلس الوزراء   

33,33%31140,04دیوان الرئاسة 
13,01%146109191651,84النفـــــــط

15,71%703811810,90الكھــــرباء
8,70%233364250,28الدفـــاع
5,36%16812021121771,97الداخلیة   

20,66%2136434952572,86االعمار واالسكان 
88,00%2514822470,52العلوم والتكنولوجیا 

12,84%148415191671,86البلدیات واالشغال العامة  
27,03%375510470,52العمل والشؤون االجتماعیة  
10,79%34324143813804,24التعلیم العالي والبحث العلمي   

12,00%25123280,31العـــــدل
250,00%2156170,08حقوق االنسان 

20,59%34707410,46الثقافة  
10,61%66347730,81الشباب والریاضة 

4,60%1745381822,03التربیة     
0,00%230230,26التجارة   
6,67%15101160,18البیئــــة
66,67%12358200,22التخطیط   
75,00%1299210,23الخارجیة   

142,86%70554610111701,89الصناعة والمعادن 
36,52%1786606612432,71الصحـــة

5,88%341231360,40امانة بغداد 
الموارد المائیة   ( بضمنھ مبلغ المبادرة    

5,71%1402681481,65الزراعیة  )

30,86%8112142611061,18النقــــل
40,63%32131141450,50االتصاالت       

وزارة الزراعة   ( بضمنھا المبادرة الزراعیة  
(92271281201,34%30,43

0,00%1010,01المجمع العلمي 
100,00%6426120,13شبكة االعالم العراقي  

2,86%35665360,40المالیة  
85,71%7426130,14السیاحة واالثار 
320,00%30690961261,40الوقف الشیعي 
0,00%190190,21الوقف السني 

64,29%14909230,26الوقف المسیحي 
18,18%11112130,14الھجرة والمھجرین 
5,00%2011210,23مؤسسة الشھداء 

الھیئة العراقیة للسیطرة على المصادر      
0,00%3030,03المشعة  

0,00%4040,04المفوضیة العلیا العامة للنزاھة   
57,89%191111300,33مجلس القضاء االعلى  
0,00%6060,07دیوان الرقابة المالیة  

66,67%644100,11جھاز المخابرات الوطني  
0,00%1010,01المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات   

0,00%4040,04بیت الحكمة 

جدول رقم (5)
عدد المشاریع االستثماریة لغایة     2013/12/31

حسب الجھات المنفذة    (تقریر ختامي )

المشاریع المستحدثة خالل السنة   
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اسم الوزارة 

المشاریع كما   
في 

    2013\1\1
(1)  

المشاریع  
المحذوفة 
خالل السنة 

المجموع كما 
في 

 2013/12/31
 (2 )   

االھمیة  
النسبیة  % 

نسبة التغییر   (+ -) 
1/2 =3    

المجموع  المستحدثة    اعادة ادراج 

جدول رقم (5)
عدد المشاریع االستثماریة لغایة     2013/12/31

حسب الجھات المنفذة    (تقریر ختامي )

المشاریع المستحدثة خالل السنة   

0,00%1010,01مجلس االمن الوطني  
0,00%2020,02الھیئة الوطنیة لالستثمار  

0,00%1010,01ھیئة االوراق المالیة  
0,00%3030,03اللجنة االولمبیة 
0,00%4040,04اللجنة البارالمبیة 
0,00%7070,08مؤسسة السجناء 

900,00%211718200,22محافظة صالح الدین
318,75%163715521670,75محافظة النجف 
700,00%315621240,27محافظة كربالء
5,88%1711180,20محافظة دیالى
300,00%121340,04محافظة واسط 
300,00%112340,04محافظة بابل 

200,00%111230,03محافظة المثنى 
20,00%10112120,13محافظة االنبار 

1150,00%445146500,56محافظة الدیوانیة 
300,00%112340,04محافظة ذي قار
100,00%11120,02محافظة بغداد

200,00%120230,03محافظة البصرة
40,00%520270,08محافظة نینوى 
50,00%21130,03محافظة كركوك
200,00%12230,03محافظة میسان

0,00%1010,01المصرف الزراعي
31,35%245034146280335321835,87مجموع الجھات اعاله

0,00%000,00مشاریع اقلیم كوردستان 
برنامج تنمیة االقالیم (عدا اقلیم 

78,49%316111381360249817564262,89كوردستان  )

40,51%791319321111,24انعاش االھوار 
57,66%5690149218413333528971100,0المجموع
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المشاریع كما في  المحافظة
2013\1\1

االھمیة  
النسبیة  % 

الزیادات الحاصلة   
نتیجة تنفیذ احكام    
المادة (13/اوًال/2)

مجموع المشاریع   
المحذوفة خالل 

السنة   

المجموع كما في   
2013/12/31

اعادة 
ادراج

المجموع  المستحدثة    

1245=1+2+3-4
72317200263%1715,4بغداد
1212801280319%1795,7نينوى
9219132320602%36111,4كركوك
161311310267%1203,8ديالى
12065651279%2036,4االنبار
1762312370493%2397,6بابل

1310100247%2247,1كربالء
1636651010157%401,3واسط

15440333%3149,9صالح الدين
13487550276%2086,6النجف

11155241792386%1986,3الديوانية
13114173%1635,2المثنى 
470352%3059,6ذي قار
142505210276%2207,0ميسان 
400603100301219%2166,8البصرة
280113810802218175642%316177,5المجموع  

 جدول رقم   (6)
عدد المشاریع االستثماریة  ضمن برنامج تنمیة االقالیم لغایة          2013/12/31

المشاریع الجدیدة خالل الفترة   

(تقریر ختامي) 

3
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  ثانيا الكلفة الكلية
تي يتحدد من خاللها االلتزامات المالية التي يجـب         يعتبر مؤشر الكلفة الكلية من اهم المؤشرات ال           

 بلغت الكلفة   تأمينها من خالل الموازنة العامة للدولة وخالل سنوات تنفيذ المشاريع االستثمارية، حيث           

مليار دينـار وبنـسبة   ) ٢٢٧٢٦٦,٤(حوالي ختامي  ٢٠١٣/ الكلية المقرة للمشاريع االستثمارية لعام     

البالغـة  ختـامي    ٣١/١٢ولغايـة    ٢٠١٢/ لكلفة الكلية المعدلة لعام     عن ا %)  ٢,١(قدرها  انخفاض  

مليـار  ) ٥٥٤٨٢,٧(وتم زيادتها خالل الفترة موضوعة البحث بمقـدار         ,مليار دينار   ) ٢٣٢٢٤٣,٤(

مبلـغ مقـداره    ختـامي    ٣١/١٢/٢٠١٣لتـصبح ولغايـة     %)  ٢٤,٤١(  دينار وبنسبة زيادة قدرها   

   .مليار دينار ) ٢٨٢٧٤٩,١(

النصيب االكبـر مـن مبلـغ الكلفـة الكليـة المعدلـة ولغايـة                اريع القطاع الصناعي  كان لمش  

 من اجمالي الكلفة الكليـة    %) ٣٥,٩٢(مليار دينار وبنسبة    ) ١٠١٥٥٣,٩( حيث بلغت    ٣١/١٢/٢٠١٣

لـذان  ل للمشاريع االستثمارية وذلك لضخامة كلف عقود مشاريع قطاعي الكهرباء والـنفط وا             المعدلة

 فـي تحريـك الماكنـة    ان بشكل كبيرموالتي تسهاعات المهمة في االقتصاد الوطني    يعتبران من القط  

 بكلفـة كليـة مقـدارها       يليه قطـاع المبـاني والخـدمات      االنتاجية والنشاط االقتصادي عموماً ،      

 االستثماريةمن اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع       %)  ٢٤,١٠(مليار دينار وبنسبة    ) ٦٨١٣٩,٩(

من اجمالي  %)   ٨,٦٨(مليار دينار وبنسبة    ) ٢٤٥٣٧,٥٢٣( بكلفة كلية مقدارها     الزراعيفالقطاع  ،  

) ٢٣٧٤٠,١٩١( بمبلغ وقـدره     فقطاع النقل واالتصاالت  الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع االستثمارية،      

ول رقـم  من اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع االستثمارية و الجد    %)  ٨,٤٠(مليار دينار وبنسبة    

  .يوضح ذلك بالتفاصيل ) ٧(

 على اعلى نسبة من الكلفة الكليـة المعدلـة          وزارة النفط  فقد استحوذت    اما على مستوى الوزارات   

مليـار دينـار وبنـسبة      ) ٥٦٩٠١(حيث بلغت   ختامي   ٣١/١٢/٢٠١٣مشاريع االستثمارية ولغاية    لل

زيادة مبالغ عقود جـوالت    لمارية وذلك   من اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع االستث      %)  ٢٠,١٢(

 مليـار دينـار وبنـسبة      ) ٣٩٠٤٨,٩٥٢( بمبلغ وقـدره     وزارة الكهرباء التراخيص لهذا العام، تليها     

من اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع االستثمارية فوزارة الموارد المائيـة بمبلـغ             %)  ١٣,٨١(

جمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع والجدول رقم من ا%)  ٧,٢(مليار دينار وبنسبة ) ٢٠٣٦٣,٣٤٩(

  .يوضح ذلك بالتفصيل ) أ-٨(
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 ٣١/١٢/٢٠١٣ ولغاية برنامج تنمية االقاليم    اما بخصوص الكلفة الكلية المعدلة لمشاريع 
من اجمالي الكلفة الكلية %)  ١٥,٨(مليار دينار وبنسبة ) ٤٤٦٧٢,٧٥٥(فقد بلغت ختامي 

ريع االستثمارية ، كما نود ان نبين بأن الزيادة في كلف المشاريع جاءت بسبب المعدلة للمشا
  :األتي 
  .حاجة بعض المشاريع الى تنفيذ كشوفات اضافية - ١
 .تمكين الجهات المنفذة من االيفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين - ٢
الزيادة الحاصلة في مبلغ االحتياط لبعض المشاريع االستثمارية وحسب تعليمات  - ٣

 .٢٠١٣/صالحيات تنفيذ نفقات المشاريع االستثمارية لعامو
من قانون الموازنة )  اوال– ٢٢(نتيجة العادة تخصيص المبالغ تنفيذا ألحكام المادة - ٤

 والذي انعكس بدوره على زيادة كلف بعض ٢٠١٢/لسنة) ٢٢(العامة للدولة رقم 
 .المشاريع السنوية

التي يترتب على ذلك زيادة اجمالي الدراج مشاريع ضمن الموازنة االستثمارية و - ٥
 .الكلفة الكلية للموازنة المذكورة

 ٢٠١٣من قانون الموازنة العامة للدولة لعام ) ٢-اوال/١٣(تنفيذاً الحكام المادة  - ٦
والذي اعطى صالحية لوزير التربية بمناقلة مشاريع االبنية المدرسية الى 

 . المحافظات
يادة رغم قلة نسبتها فانها تمثل التزام مالي على والبد من االشارة هنا الى ان هذه الز

الموازنة العامة للدولة يجب االيفاء به خالل السنوات القادمة وعلى الجهات المنفذة 
 في ٢٩١٣٥االلتزام بتوصيات االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم 

يذ فيما يخص زيادة بالزام الوزارات بالعمل وفق اجراءات التنفوذلك  ٢١/٨/٢٠١٠
الكلف الكلية للمشاريع ابتداءاً من اعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية ومبررات 
حجم الزيادة المطلوبة للكلف باالضافة الى ما ورد في كتاب لجنة الشؤون االقتصادية 

 وللحد من الزيادات الحاصلة في كلف المشاريع ١٩/١٢/٢٠١١ في ٥٧٢/ل.سالمرقم 
 في ٣٣٤ و١٨٥نة قررت لجنة الشؤون االقتصادية بموجب كتابيها المرقمين خالل الس

 بايقاف النظر في الطلبات الواردة بشأن زيادات الكلف الكلية ٣٠/٧/٢٠١٣ و١٥/٥
تبين التغيرات ) ب- ٨أ،-٧،٨(للمشاريع اال في حاالت الضرورة القصوى والجداول رقم 

ت والجهات المنفذة باالضافة الى مشاريع الحاصلة في الكلف الكلية على مستوى القطاعا
  ..برنامج تنمية االقاليم
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الكلفة الكلیة المقرة لعام 
2013

الكلفة الكلیة المعدلـة 
نسبة التغییر ( +- ) كما في 2013/12/31

123=1/2

23634472,800903050,83224537523,6328,68%3,82

75587714,72125966185,602101553900,32335,92%34,35

18208793,2365531398,24023740191,4768,40%30,38

60261307,0187878665,64268139972,66024,10%13,07

18635507,800716954,29519352462,0956,84%3,85

196327795,57540996254,611237324050,18683,93%20,88

0,000,000,0000,00%0,00

30428555,67414244199,98644672755,66015,80%46,81

510080,000242237,495752317,4950,27%47,49

227266431,24955482692,092282749123,341100,00%24,41

االھمیة النسبیة   القطاعـــــات  
% مقدار التغییر 

جدول رقم ( 7) 
 التغیرات الحاصلة على  الكلفة الكلیة للمشاریع االستثماریة لغایة 31\12\2013                                                          

 (  حسب القطاعات االقتصادیة ) 
(ملیون دینار ) (تقریر ختامي )   

الزراعــــي   

الصناعـــــي     

النقل واالتصاالت 

المجمــوع   

المباني والخدمات

التربیة والتعلیم 

مجموع القطاعات االقتصادیة  

انعاش االھوار

مشاریع اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم               
( عدا اقلیم كوردستان) 
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     الكلفة الكلیة المقرة      اسم الوزارة
 الكلفة الكلیة المعدلـةمقدار التغییر -/+ لعام 2013

كما في2013/12/31
االھمیة  

نسبة التغییر (+-)النسبیة  %

(1)(2)3=1/2
0,0%33869,00011,66033880,6600,01رئاسة الجمھوریة

14,7%184027,50026961,000210988,5000,07مجلس النواب
0,9%268209,0002301,392270510,3920,10مكتب رئیس الوزراء

111,4%155830,000173595,628329425,6280,12االمانة العامة لمجلس الوزراء
12,2%50734034,3656166965,82756901000,19220,12النفــــــط

77,0%22066900,68016982051,58739048952,26713,81الكھربــــــاء
44,8%5591616,6002504958,0148096574,6142,86الدفــــــاع

26,9%1429562,175385047,4881814609,6630,64الداخلیـــــة
11,0%14066551,9781546715,77715613267,7555,52االعمار واالسكان

193,4%85603,000165527,510251130,5100,09العلوم والتكنولوجیا
1,7%16619010,300278537,50516897547,8055,98البلدیات واالشغال العامة

43,7%240570,000105056,944345626,9440,12العمل والشؤون االجتماعیة
3,0%12702538,400379413,06713081951,4674,63التعلیم العالي والبحث العلمي

2,8%392790,00011176,000403966,0000,14العـــــــدل
67,1%15500,00010406,39325906,3930,01حقوق االنســـان

5,6%669501,00037475,350706976,3500,25الثقافــــــة
4,4%4809425,075210462,8515019887,9261,78الشباب والریاضة

2,0%5653113,149112289,3775765402,5262,04التربیــــــة  
0,0%277502,2410,000277502,2410,10التجــــــارة

0,8%27888,000231,50028119,5000,01البیئـــــة   
262,5%41720,472109507,365151227,8370,05التخطیط 

14,4%833922,000120253,780954175,7800,34الخارجیــة
99,4%2862338,6852845682,0745708020,7592,02الصناعة والمعادن

7,6%7074421,694536982,5477611404,2412,69الصحــــة 
12,1%8575145,0001034067,1189609212,1183,40امانة بغـــداد 

4,4%19503572,967859776,44220363349,4097,20الموارد المائیـــة
1,3%4041815,00054143,8324095958,8321,45الزراعــــة
30,8%8936223,7032748849,41411685073,1174,13النقـــــــل

15,8%1707614,875269544,0001977158,8750,70االتصــاالت   
0,0%7075,0000,0007075,0000,00اللجنة االولمبیة 

0,0%24000,0000,00024000,0000,01اللجنة البارالمبیة 
0,0%19000,0000,00019000,0000,01ھیئة االوراق المالیة 

0,0%8658,0000,0008658,0000,00المجمع العلمي العراقي
146,3%9037,50013224,00022261,5000,01شبكة االعالم العراقي

مبالغ التغیرات التي طرأت على الكلفة الكلیة للمشاریع االستثماریة ولغایة 31\ 12\ 2013
جدول رقم (8 - أ)

(ملیون دینار) (تقریر ختامي )   
  (حسب الجھات المنفذة    )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - ١٨ -

     الكلفة الكلیة المقرة      اسم الوزارة
 الكلفة الكلیة المعدلـةمقدار التغییر -/+ لعام 2013

كما في2013/12/31
االھمیة  

نسبة التغییر (+-)النسبیة  %

(1)(2)3=1/2

مبالغ التغیرات التي طرأت على الكلفة الكلیة للمشاریع االستثماریة ولغایة 31\ 12\ 2013
جدول رقم (8 - أ)

(ملیون دینار) (تقریر ختامي )   
  (حسب الجھات المنفذة    )

28,1-%73614,785187935,7000,07-261550,485المالیــــــة
158,4%46500,00073677,000120177,0000,04السیاحة واالثار

97,0%1827692,0001772848,6373600540,6371,27دیوان الوقف الشیعي
0,0%725931,0000,000725931,0000,26دیوان الوقف السني

دیوان الوقف المسیحي 
51,3%85524,00043853,000129377,0000,05والطوائف االخرى

الھیئة العلیا للسیطرة على 
0,0%5447,2350,0005447,2350,00المصادر المشعة

0,0%12288,8300,00012288,8300,00دیوان الرقابة المالیة
0,9%44333,700404,10044737,8000,02المفوضیة العامة للنزاھة

3,7%117187,0134373,776121560,7890,04مجلس القضاء االعلى
0,5%232586,1741251,434233837,6080,08المھجرین والمھاجرین

1,4%381751,0005298,656387049,6560,14مؤسسة الشــھداء
0,0%8000,0000,0008000,0000,00المفوضیة العلیا لالنتخابات

0,0%1201321,0000,0001201321,0000,42الھیئة الوطنیة لالستثمار 
1,8%27661,000498,72528159,7250,01بیت الحكمـــة 

0,0%13086,0000,00013086,0000,00مجلس االمن الوطني
25,6%115815,00029595,698145410,6980,05جھازالمخابرات الوطني

0,0%288000,0000,000288000,0000,10المصرف الزراعي
0,0%542500,0000,000542500,0000,19مؤسسةالسجناء

187,7%43000,00080710,167123710,1670,04محافظة الدیوانیة
589,5%113672,000670069,886783741,8860,28محافظة النجف
2,2%45000,000972,35245972,3520,02محافظة المثنى
1,6%57500,000908,66358408,6630,02محافظة دیالى
7,9%35000,0002762,95537762,9550,01محافظة واسط

104,1%18250,00018990,51737240,5170,01محافظة بابل
1381,6%26350,000364041,144390391,1440,14محافظة كربالء
0,6%177559,754984,887178544,6410,06محافظة االنبار 

462,9%34999,825162000,000196999,8250,07محافظة صالح الدین
5,5%40000,0002215,35742215,3570,01محافظة ذي قار
148,3%35000,00051920,20086920,2000,03محافظة البصرة
210,8%36108,00076120,200112228,2000,04محافظة نینوى 
69,7%19594,20013665,50033259,7000,01محافظة بغداد

0,4%15000,00058,30015058,3000,01محافظة كركوك
5,7%25000,0001432,80026432,8000,01محافظة میسان

20,9%196327795,57540996254,611237324050,18683,93مجمـــوع الجھات اعاله
0,0%0,0000,0000,0000,00مشاریع اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم            
46,8%30428555,67414244199,98644672755,66015,80(عدا اقلیم كوردستان)

47,5%510080,000242237,495752317,4950,27انعاش االھــوار
24,4%227266431,24955482692,092282749123,341100,0المجموع
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الكلفة المقرة كما في     1\1\2013 المحافظة     
الخاصة بتنمیة االقالیم والبترودوالر   

التغییرات نتیجة تنفیذ 
احكام المادة   
(13/اوًال/2)

التغییرات نتیجة تنفیذ 
احكام المادة   
(2/اوًال/د/3)

التغییرات الحاصلة   
في الكلف خالل الفترة  

الكلفة المعدلة لغایة      
2013/12/31

12345=4+3+2+1
8676223,0339052,5579700710009665975,500*بغداد

4425707,8580,005578850,80810004558,666البصرة

2068696,0193585,00646456,0842908737,084نينوى

1847963,073102350,00944872,1922895185,265بابل

1142259,00080525,0790383,401348199,022361366,421واسط

1992293,000147645,0002139938,000ذي قار

566054,000110327,50543017,7311219399,231ديالى

572584,000116000,001417423,22106007,200*كركوك

660193,66082222,63343135,985224135,5501009687,828الديوانية

779864,00053530,006800840194,000المثنى 

1878685,393130650,036845,0102046180,403*صالح الدين

1161091,69067952,558077,993178037,51465159,683النجف

2069205,00063055,06455102196811,000كربالء

1375881,50077002,5281337278717,32012938,300ميسان 

1211854,500134535,00454227,5791800617,079االنبار

30428555,6741698432,6331854030,38910691736,96444672755,660المجموع     

جدول رقم   (8  -  ب)
التغیرات الحاصلة على الكلف الكلیة لمشاریع برنامج تنمیة االقالیم  لغایة 2013/12/31

(ملیون دینار) (تقریر ختامي)   
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  )ختامي(١٣/٢١/٣٢٠١لجديدة لغاية المشاريع ا : ثالثا 
  

من خالل دراسة الطلبات الواردة من الجهات المنفذة بشأن ادراج المشاريع وبعد استكمال كافـة                   

 ١٩/١٢/٢٠١١ فـي    ٥٧٢متطلبات االدراج والمحددة في كتاب لجنة الشؤون االقتـصادية المـرقم            

ـ  ) ٣٣٣٣(تـم ادراج     فقد) الكميات المسعرة دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية، جداول      (والمتمثلة ب

مشروع تم  ) ١٤٩٢(منها   االستثمارية خالل الفترة موضوعة البحث       خطةالفي جداول   جديد  مشروعاً  

لـسنة  ) ٧( رقم   العامة للدولة من قانون الموازنة    )  اوال -١٤( تطبيق احكام المادة     اعادة ادراجه نتيجة  

حيـث بلغـت اجمـالي      ,  ،     ٢٠١٢/ ية مـن عـام       المبالغ المتبق  اعادة تخصيص  الخاصة ب  ٢٠١٣

مليار ) ٦٦٦٤,٦(ره وقدمبلغ المدرجة ضمن القطاعات االقتصادية المختلفة  تخصيصات هذه المشاريع

من اجمالي تخصيصات المشاريع االستثمارية للـوزارات والجهـات         ) %١٣,٦(دينار وتشكل نسبة      

يوضح ذلك  ) ٢ و ١( والملحق رقم    مليار دينار ) ٥٠٧٥٩,٨٨٤( الغير مرتبطة بوزارة والبالغ مقدارها    

  .بالتفصيل

 
  )ختامي(١٣/٢١/٢٠١٣المشاريع المحذوفة لغاية  -رابعا

  
م           ) ١٠( استنادًا الى الفقرة     ذة ت ات المنف واردة من الجھ ات ال ى الطلب اء عل من صالحیة وزیر التخطیط وبن

ا من        مشروع) ٥٢(حذف   ل   لم یتم المباشرة بھ دفاع،  اخلیة،الصحة ،الد (وزارة قب سان،  ال وق االن التعلیم حق

ب   ، امانة بغداد ، االتصاالت ، المالیة، الصناعة والمعادن ، النقل   ، االعمار واالسكان   المالیةالعالي ،  ، مكت

وزراء   یس ال ف رئ ة النج ا  ) ، محافظ الیم    ) ١٧(ومنھ ة االق امج تنمی ن برن شروع م الي   م غ اجم ث بل حی

ة شاریع المحذوف صات الم سبة ) ٥٤٫٠٠ (    تخصی شكل ن ي ت ار والت ار دین الي %) ٠٫١( ملی ن اجم م

م        دول رق وزارة والج والملحق  ) ٤(تخصیصات المشاریع االستثماریة للوزارات والجھات غیر المرتبطة ب

  . یبین تفاصیل المشاریع المحذوفة) ٣(رقم 
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  السنوية   التخصيصات – خامساً   

  واالنشطةحسب القطاعات   -   أ 

لغايـة  قطاعات االقتـصادية     حسب ال   ٢٠١٣ لعام    المعدلة     بلغ اجمالي التخصيصات السنوية   
%)  ٧٣,٢(ي يشكل نسبة    والذمليار دينار   ) ٥٠٧٥٩,٨٨٤(مبلغ وقدره     ختامي   ٣١/١٢/٢٠١٣

   . الموازنة االستثمارية من اجمالي
) ٢٧٢١٣,٩١٧(  بلغـت  والتي   على اعلى حصة من هذه التخصيصات      القطاع الصناعي حصل  

لهذا االستثمارية  شاريع  لمالمعدلة ل تخصيصـات  المن اجمالي   % )  ٣٩,٢٣(ملياردينار و بنسبة    
العام باعتباره من اهم القطاعات االقتصادية الذي يعزز األسس المادية ألي اقتصاد ومـن اهـم                

يتمثـل  و ة ونشاط صناعة تصفية النفط والغـاز       االستخراجي نشاط الصناعات انشطته الرئيسية   
        لهمـا تبلـغ  حيث تبين ان نسبة التخصيـصات االسـتثمارية          هذين النشاطين بالمشاريع النفطية   

واالرتقاء بتصدير الـنفط الـى   على التوالي لزيادة انتاج النفط الخام     % ) ١٠,٣٨و  %  ٩,٢٩(
رفع نسب التـصدير بهـدف تعزيـز        بالتالي  يومياً و /مليون برميل ) ٣٥٠٠(قدره  معدل تصدير 

لموارد المالية للموازنة باالضافة الى تسديد مستحقات الـشركات االجنبيـة المنفـذة لجـوالت            ا
تـسهم فـي زيـادة    زيادة طاقة التصفية والتي     كما ان نشاط النفط يهدف الى       ) ٢،١(التراخيص  

باالضافة الى تعزيز الطاقة الخزنية للمنتجات      معدالت انتاج المشتقات النفطية لالستهالك الداخلي       
النشاط يمثل  انه  بعلماً  لنفطية والذي سيؤدي بدوره الى تقليل استيراد هذه المشتقات من الخارج            ا

  .الرئيسي الذي يوفر العمالت االجنبية الالزمة لتنفيذ المشاريع 
  

 فقد بلغت نـسبة التخصيـصات المعدلـة                            بنشاط توليد ونقل القدرة الكهربائية    اما في ما يتعلق     
لقطاع الـصناعي   لالمعدلة  تخصيصات  المن اجمالي   % ) ٢٤,٩٨( ختامي ٣١/١٢/٢٠١٣ية  لغا

بهدف زيادة الطاقة االنتاجية في المنظومة الكهربائية لتغطية الطلـب المتزايـد علـى الطاقـة                
االنتـاج ،   (تحسين كفاءة اداء المنظومات الكهربائية من خالل اعمال تأهيل شاملة           باالضافة الى   

لما له من  تأثير مباشر على بقية القطاعات بأعتباره المحرك الرئيسي لألقتصاد        ) وزيعالنقل ، الت  
لدخوله كمستخدم في جميع االنشطة االقتصادية والخدمية والصناعية كما ان ما يستهلكه الفـرد              

  . من الكهرباء يعتبر احد المؤشرات الرئيسية في تقدير مستوى الرفاهية للمجتمع
  

االنـشطة  مليار دينار لتطـوير وتاهيـل كافـة         ) ١٦٨٦,٣١٨(بلغ وقدره   م  كما تم تخصيص    
مـن اجمـالي    %) ٦,٢(والذي يشكل نـسبة     ) ١٠( والمبينة في الجدول رقم      االخرى الصناعية

 اعلى نسبة منها    النفقات االستثمارية الخاصة  نشاط  تخصيصات القطاع وقد شكلت تخصيصات      
  رقـم   ينوالجـدول شطة الـصناعية كافـة      من اجمالي تخصيصات االن   %) ٤٩,١٥(حيث بلغت   

  .  ذلك بالتفصيل انيوضح) ١٠و٩(
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التخصیصات المقرة كما القطاع
المبالغ المدورة من مقدار التغییر   +/-في 2013/1/1

عام / 2012
التخصیصات المعدلة 
االھمیة نسبة التغییر   %لغایة 2013/12/31

النسبیة  %

%12553,268870962,9502440258,38454,273,52-1581848,702الزراعي  

%1867364,4173965296,07527213916,8278,3539,23-25115985,169الصناعي

%2488991,937237102,3721697386,3064423480,61577,726,38النقل واالتصاالت

%10975234,0171406936,9072509566,13314891737,05735,6821,47المباني والخدمات 

%657990,418762294,1811790491,7636,192,58-1686188,000التربية والتعليم 

مجموع القطاعات 
%893868,8249805505,64550759884,64621,3073,2- 41848247,825االقتصادية

%54008470,0000,0005400847,0000,007,79مشاریع  اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم (عدا 
%7659507,175516678,1714816670,57912992855,92569,6318,73اقلیم كوردستان)

%11335,48330933,957219598,4749,800,32- 200000انعاش االھوار 

%388526,13614653110,18169373186,04525,88100,00- 55108602,000المجموع 

جدول رقم (9)
التخصیصات السنویة  لغایة     2013/12/31 

                                                          ( تقریر ختامي )                                             ملیون دینار 
  (  حسب القطاعات االقتصادیة   )
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نشاط القطاع الصناعي (تقریر ختامي)

9,29%

0,42%
0,32%

0,05%
2,56%

10,38%

0,76%
1,18%

0,91%

24,98%

49,15%
تخراجیة   ناعات االس ة  الص ناعات الغذائی یج   الص زل والنس ناعات الغ ب   ص ورق والخش ناعة ال ة  ص ناعات الكیمیاوی از   الص ط والغ ناعة النف ائیة  ص ناعات االنش ة  الص ناعات المعدنی یة  الص ناعات الھندس اء   الص د الكھرب اریع تولی ة   مش تثماریة خاص ات اس نفق
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 ٣١/١٢/٢٠١٣حيث بلغت تخصيصاته المعدلة لغايـة        مباني و الخدمــات  قطاع ال  يليـه  
 تخصيـصات المن اجمالي    % ) ٢١,٤٧( بنسبة  ومليار دينار   ) ١٤٨٩١,٧(مبلغ وقدره    ختامي
مشاريع االستثمارية وهذا ما يؤكد على ان السياسة االستثمارية وحسب ما بينتها خطـة       لل المعدلة

 الي تقـدم اقتـصادي   االسـاس  االنسان وتأهيله باعتباره حجـر  التنمية الوطنية تسعى الى بناء 
  .واجتماعي 

  
بلغـت   من بين انشطة هذا القطـاع حيـث        نشاط ابنية الوزارات والدوائر الحكومية     يبرز

 مليـار دينـار  ) ٦٦٥٥,٤٦١(مبلغ وقـدره  ختامي  ٣١/١٢/٢٠١٣التخصيصات المعدلة ولغاية  
عـن  % ) ٣٤,١(وبنسبة زيـادة قـدرها      طاع  من اجمالي تخصيصات الق   % ) ٤٥,٠٢ (وبنسبة

ت  اوتركزت في تأهيل وانشاء االبنية الحكوميـة والمتمثلـة بأبنيـة الـوزار       تخصيصاته المقرة   
ومديرياتها في المحافظات وانشاء المخافر الحدودية ومراكز الشرطة باالضافة الى انشاء بنايات            

  للسفارات العراقية في بعض الدول العربية واالجنبية
  

من اجمـالي التخصيـصات الـسنوية       %) ٨,٧٥(فشكلت تخصيصاته نسبة     نشاط الصحة اما  
وتحسين الخدمات الصحية المقدمة    لزيادة نطاق تغطية    المعدلة لهذا القطاع وان هذا االهتمام جاء        

من خالل انشاء وتأهيل المؤسسات الصحية  باالضافة الى مراكز تخصصية وتزويـدها       نوعيتها  
صية والعالجية مع االخذ بنظر االعتبار توزيـع المؤسـسات الـصحية بـين              باالجهزة التشخي 

  .المحافظات وبالشكل الذي يقلل التفاوت بينها في تقديم هذه الخدمة
  

بلغـت تخصيـصاته المعدلـة ولغايـة        فقـد   تصريف وتكرير الميـاه القـذرة       نشاط  اما  
 يمن اجمال %)  ٨,٧٣(نسبة  ب ومليار دينار   ) ١٢٩١,٠٦٩( مبلغ وقدره ختامي   ٣١/١٢/٢٠١٣

عـن تخصيـصاته المقـرة       %) ١٥,٣(التخصيصات السنوية المعدلة لهذا القطاع وبنسبة زيادة        
وتركزت مشاريع هذا النشاط على تحسين وتوسيع شبكات الصرف الـصحي وميـاه االمطـار           

كل والخطوط الناقلة وتطوير ادارة النفايات وتوفير األليات الالزمة لذلك حيث ان من اهم المـشا           
في هذا القطاع وجود عجز كبير في نسبة تغطية السكان بهذه الخدمة وبالتالي ما سيؤدي هذا الى            

  .التلوث البيئي نتيجة تصريف مياه غير معالجة الى مصادر الموارد المائية 
  

مـن اجمـالي    %) ٨,١٨( في المحافظات فقد شكل نـسبة        نشاط مياه الشرب  اما بخصوص     
عـن  %)  ٣٣,٥٩( وبنسبة زيادة قدرها     ة  لقطاع المباني والخدمات    التخصيصات السنوية المعدل  

 حيث ان هذا النشاط يتطلب مبالغ كبيرة سواء من الموازنـة االسـتثمارية او    تخصيصاته المقرة 
الموازنة التشغيلية لتأمين متطلبات التشغيل من وقود ومواد تعقيم لألدامـة والـصيانة لغـرض               

وط الناقلة للماء الصافي والخام لألحيـاء الجديـدة وانـشاء        تحديث شبكات الماء الصافي والخط    
وتأهيل وتوسيع ونصب مشاريع تصفية المياه باالضافة الى انشاء مشاريع لتحليـة الميـاه فـي                
مناطق المحافظات التي تشكو من ملوحة عالية وخاصة المحافظات الجنوبية وان هذه المـشاريع         

رب وتأمينه بنوعية عالية الجودة وبموجب المواصفات        من مياه الش   التغطية نسبةتهدف الى رفع    
باالضافة الى تخفيض نسبة الهدر في الماء وتقليل التباين بين المحافظات فـي مـستوى       العالمية  

  . وان هذا يعتبر هدف من اهداف خطة التنمية الوطنيةالحصول على هذه الخدمة 
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نشاط قطاع المباني والخدمات ولغایة  2013/12/31(تقریر ختامي)

  
  

 مـن اجمـالي     %) ١٠,٠٤( نسبة   ابوالشباالجتماعية  ولنشاط الخدمات الثقافية    كما كان   
عـن  %)  ٩١,٨٨( وبنسبة زيادة قدرها     قطاع المباني والخدمات  ل  السنوية المعدلة  تخصيصاتال

 وتركزت في تاهيل وانشاء  المرافق الثقافية واالثرية وبالشكل الذي يحافظ             المعدلةتخصيصاته  
وتطويرها لغرض زيادة مساهمته في     على الهوية الثقافية والفنية واالثرية العراقية واعادة بنائها         

الناتج المحلي االجمالي وتوفير فرص عمل ليكون مساهما في تنويع االساس االقتـصادي للبلـد            
باعتبار السياحة قطب   وبالتالي االستغالل االمثل لالمكانات والمقومات السياحية والدينية والثقافية         

نى بقطاع الخدمات الشبابية مـن حيـث        كما ان هذا النشاط يع    تنموي مولد للدخل وفرص العمل      
  .ة المحافظات والقاعات الرياضية انشاء المنتديات الشبابية النموذجية بكاف

  
من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلة لقطاع      %) ٥,٧١( فقد شكل نسبة     نشاط االسكان اما   

يـشير  تنمية الوطنية   علماً بان الواقع السكني في العراق والذي بينته  خطة ال           المباني والخدمات 
 وحـدة   يوجود عجز سكني كبير مما يتطلب تأمين وحدات سكنية اليقل عددها عن مليـون             الى  

فـان  ، وعليـه    سكنية خالل مدة الخطة وتخفيض درجة االكتضاض السكني ومعدالت االشغال           
 ،   المختلفة  المحافظات موزع على مجمع سكني   ) ٣٦(  لغرض تنفيذ    تخصيصات هذا النشاط هو   

 لهذا القطاع من قبل الموازنة العامة للدولة يتطلب دخـول           المخصصة ان محدودية الموارد     كما
المستثمرين من القطاع الخاص المحلي واالجنبي مع ضمان تأمين االراضـي ووضـع بعـض               

 فـي  الضافة الى ادراج مشروع بناء وحدات سكنية     اوبالتسهيالت وتأمين الظروف المالئمة لها      
 ومشروع ازالة العشوائيات وذلـك للحـد مـن          راتيجية التخفيف من الفقر   ضمن است المحافظات  

التوسع في السكن العشوائي حيث اكدت خطة التنمية على وضع برامج للحد من هذه المعـضلة                
  . يوضحان ذلك بالتفصيل ) ١١,٩(   والجدولين رقم كجزء من الحلول لمعالجة الفقر في العراق
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نشاط قطاع النقل واالتصاالت لغایة 2013/12/31 (تقریر ختامي)

13,09%
15,39%

8,25%

5,41%

20,03% 21,51%

8,92%

0,40%

6,55%

0,45%

شبكة الطرق
البریة

ادارة حركة
المرور

النقل على 
الطرق
البریة

خطوط
السكك 
الحدید

النقل المائي النقل الجوي االتصاالت الخزن  اعادة 
االعمار 

االعالم 

  
 ختـامي  ٣١/١٢/٢٠١٣ حيث بلغت تخصيصاته المعدلة لغايـة  النقل واالتصاالتقطـاع  يليه  

من اجمالي التخصيـصات    % )  ٦,٣٨( شكل نسبة   يمليار دينار و  ) ٤٤٢٣,٤٨٠(مبلغ وقدره   
     للمشاريع االسـتثمارية كمـا ان تخصيـصات هـذا القطـاع زادت بنـسبة               السنوية المعدلة   

/  المبالغ المتبقية من عـام  العادة تخصيصعن تخصيصاته المقرة وذلك نتيجةً     %)  ٧٧,٧٢(
  . الغلب جهات هذا القطاع ٢٠١٢

 نـسبة   شـكل المـائي   نـشاط النقـل      تبـين ان  متابعة انـشطة هـذا القطـاع        ومن خالل   
 وتركزت مـشاريعه فـي      عن تخصيصاته المقرة  %) ٢٤٥,٢(قدرها  زيادة  وبنسبة  %)٢١,٥١(

للوصول الى هدف الخطة في رفـع        هيل الموانئ واالرصفة وشراء البواخر والوحدات     أمجال ت 
  .وممراتها المالحيةطاقة الموانىء الحالية 

ذا  السنوية المعدلة لهتخصيصاتالمن اجمالي %) ٢٠,٠٣( نسبة  الحديدنشاط السكك كما شكل
 والذي يعتبر من النشاطات المهمـة       عن تخصيصاته المقرة    %)١٢٣,٧٨( وبنسبة زيادة    القطاع

علما بأن مشاريع هذا النشاط يهدف     القطاع سواء كان للمسافرين او البضائع      هذا   والحيوية ضمن 
  .الى تحديث منظومة السكك الحديد وتطويرها ورفع طاقتها التشغيلية 

من اجمالي التخصيصات السنوية   %) ١٥,٣٩( فقد شكل نسبة     برية الطرق ال   شبكة نشاطاما    
 والذي يـشمل مـشاريع طـرق        عن تخصيصاته المقرة  %) ٣٩,٧(قدرها   وبنسبة زيادة    المعدلة

المرور السريع والطرق الشريانية التي تربط مراكز المحافظات والمنافـذ الحدوديـة والطـرق     
دف الى تحسين واقع حال شبكة الطرق الحاليـة         وان هذه المشاريع ضمن هذا النشاط ته      الثانوية  

  .وزيادة طاقتها االستيعابية
  الـسنوية المعدلـة     تخصيصاتالمن اجمالي   %)  ٨,٩٢( نسبة   النقل الجوي نشاط   كما شكل   
وكانت مشاريعه  عن التخصيصات المقرة لهذا النشاط%)  ١٠,٧٨( والذي زاد بنسبة هذا القطاع ل

    . يوضحان ذلك بالتفصيل ) ١٢,٩(والجدولين رقم  .اء الطائراتتاهيل المطارات وشرتنصب في 
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نشاط القطاع الزراعي لغایة 2013/12/31 (تقریر ختامي)

39,90%

28,85%

6,18%

0,66%

1,26%

23,15%

ات   مشاریع السدود والخزان
ري والبزل   مشاریع ال
البحوث والدراسات واعداد المسوحات   
اتي    اج النب مشاریع خدمات االنت
اج الحیواني    مشاریع خدمات االنت
ة  الخدمات الزراعی

  
مليـار دينـار    ) ٢٤٤٠,٢٥٨ (مبلغ وقدره  للقطاع الزراعي   بلغت التخصيصات المعدلة  كما   

 دعـم     لغـرض    لمشاريع االستثمارية ل  المعدلة تخصيصاتالمن اجمالي   % ) ٣,٥٢( وبنسبة    
 لتمكينه من النهوض بالواقع الزراعي وان من اهـداف الخطـة            القطاع الزراعي بكافة انشطته   

 هو تركيز السياسة االستثمارية في المجال الزراعـي لتـامين           ٢٠١٧-٢٠١٣الخمسية للسنوات   
نشاط البحوث والدراسات    حيث بلغت تخصيصات     اع المذكور البنى االرتكازية االساسية للقط   

من اجمالي  %)  ٣٩,٩٠(مليار دينارويشكل نسبة    ) ٩٧٣,٦٢٨( مبلغ وقدره    واعداد المسوحات 
التخصيصات السنوية المعدلة لهذا القطاع  وتم توزيع المبلغ على المحافظات وفق الميزة النسبية              

  .  فيهالكل محافظة واالمكانات الزراعية المتاحة
 مبلغ  ختامي ٣١/١٢/٢٠١٣ ولغاية   مشاريع الري والبزل وأستصالح االراضي    كما بلغت   

من اجمـالي التخصيـصات     %) ٢٨,٨٥(مليار دينار والذي يشكل نسبة      ) ٧٠٤,٠٠٦(وقدره      
  السنوية المعدلة لهذا القطاع ،

%)  ٢٣,١٥(مليار دينار والذي يشكل نسبة ) ٥٦٤,٩٦٦ (مشاريع الخدمات الزراعيةوبلغت 
لنشاط السدود والخزانات     التخصيصات المعدلة  من اجمالي التخصيصات السنوية كما بلغت     

وبنسبة  مليار دينار ) ١٥٠,٨٨٥(مبلغ وقدره     البحث ولغاية الفترة موضوع  ومنشأت السيطرة   
 لغـرض تاهيـل الـسدود       من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلة لهذا القطـاع         %) ٦,١٨(

وصول الى التشغيل االمثل للموارد المائية وكذلك انشاء سدود جديدة لخزن كميات            والخزانات لل 
   . من المياه

كما تم انشاء صناديق اقراضية متخصصة توفر القروض للفالحين والمزارعين في مجـال                 
كان له االثر االيجابي في تحريـك القطـاع         البستنة والنخيل وادخال المكننة والتكنولوجيا والذي       

  .  ذلك بالتفصيل انيوضح) ١٣,٩(  رقم ينوالجدولزراعي ال
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امي) ة   2013/12/31 (تقریر خت م لغای ة والتعلی نشاط قطاع التربی

4,03% 0,53%

5,74% 2,38%

46,77%

40,54%

ابنیة ومتطلبات البحث العلمي ابنیة ومتطلبات الجامعات والمعاھد العلیا
ابنیة المعاھد والمدارس المھنیة ابنیة ومتطلبات المدارس الثانویة والمتوسطة
ابنیة ومتطلبات المدارس االبتدائیة ریاض االطفال

مليـار  ) ١٧٩٠,٤٩٢( مبلـغ وقـدره    لقطاع التربية والتعليم  كما بلغت التخصيصات المعدلة     
لمـشاريع  لالمعدلـة  تخصيـصات  المـن اجمـالي     % )٢,٥٨ (والذي يشكل نسبة     ديـنــار

نسبة متدنية قياسا بأهمية هذا القطاع وهذا مايعكس لنا تدني االهميـة            ال االستثمارية حيث ان هذه   
الرئيسية لهـذا   االنشطة   متابعةمن خالل   ، و المعطاة للجوانب االستثمارية لقطاع التربية والتعليم       

   ي في مختلف مراحله حيث شكل التربوي والتعليماع ـوض بالقطـدف بالنهـالتي تهاع وـالقط
مليـار  ) ٨٣٧,٣٥٧( وبتخصيص مقداره    نشاط ابنية ومتطلبات الجامعات والمعاهد العليا     

  قـدرها زيـادة   السنوية المعدلـة وبنـسبة   تخصيصاتالمن اجمالي %)  ٤٦,٧٧(دينار وبنسبة   
 مباني الجامعات والبنى     وتركزت في مشاريع انشاء وتطوير     عن تخصيصاته المقرة  %)  ١٧,٩(

واالرتقـاء   .التحتية لها وانشاء المختبرات واالبنية الخدمية فيها وذلك للنهوض بالقطاع التعليمي          
  .مستوى الجامعات وبما ينسجم ومتطلبات اقتصاد المعرفةب

 من اجمالي التخصيصات الـسنوية      %) ٤٠,٥٤( نسبة    االبتدائية ابنية المدارس شكل نشاط   
وذلـك لقيـام      تخصيصاته المقرة عن  %)  ١٣,٨٣ (قدرها انخفاض وبنسبة   القطاعالمعدلة لهذا   

بمناقلة كامل مبلغ تخصيصاتها الى المحافظات لتنفيذ مـشاريع المـدارس بكافـة           وزارة التربية   
من قانون الموازنـة  ) ٢-اوال/١٣/تنفيذا الحكام المادة( مراحلها على شرط ان تكون غير محالة     

 بتخـصيص مقـداره     نشاط ابنية ومتطلبات البحث العلمي    يليه  ،  ٢٠١٣ العامة للدولة لسنة  
من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلة     %)  ٢,٣٨(مليار دينار والذي يشكل نسبة      ) ٤٢,٦٦٤(

  .  ذلك بالتفصيل انيوضح) ١٤, ٩(  رقمينوالجدولولنفس الفترة 
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  الجهات المنفذة حسب –ب  
   وحسب الجهات المنفذة فكان ابرزها االتي ٢٠١٣/  لعام  السنويةاما بخصوص توزيع التخصيصات   

  
  وزارة النفط -١

      وبنـسبة   مليـار دينـار   ) ١٨١٧٩,٥٣٣(               بلغت تخصيصات مـشاريع وزارة الـنفط حـوالي          
علمـاً   ختامي ٣١/١٢/٢٠١٣االستثمارية المعدلة ولغاية  الي التخصيصات   مـمن اج %)  ٢٦,٢١(
الوزارة تخصيصــات ان حيث   دينارونملي) ٢٠٢٠,٩٧٨ ( وقدرهمبلغالمبلغ يتضمن تدوير ان ب

موجهــة العادة تأهيـــل القطــاع النفطي لتمكينــه على زيـادة  قدرتــــه علـى              
 من العمـالت الـصعبة      الموازنة العامة للدولة    بما يساهم في تعزيز موارد      و التصدير و    االنتاج  

باالضافة الى تسديد مستحقات الشركات االجنبية المنفذة لجـوالت         للنهوض بعملية التنمية الشاملة     
 لوضع العراق في موقع متقدم في مجال انتاج النفط وتـصديره ودعـم االحتيـاطي                ،التراخيص  

مليـار  ) ٣٧٥( مبلغ   هامنمليار دينار   ) ١٨٤١,٤٤٥(م تخفيض مبلغ وقدره      كما ت  النفطي والغازي 
ضـمن  )  لحماية انابيب الـنفط    عالطمتطلبات منظومة المراقبة واالست   ( الى مشروع    تهبمناقلدينار  

   . ومناقلة باقي المبلغ الى جهات اخرى مشاريع وزارة الدفاع
 

    وزارة الكهرباء-٢   
%)  ٩,٦٧(نسبة  بو مليار دينار ) ٦٧٠٧,٠٢٦( والبالغة   الكهرباء  وزارة شكلت تخصيصات          

وقـد تركـزت علـى    ختامي   ٣١/١٢/٢٠١٣ المعدلة ولغاية  ةتخصيصات االستثماري المن اجمالي   
المشاريع التي تؤدي الى زيادة انتاج الطاقة الكهربائية باالضافة الى بناء وانشاء محطات او تأهيل               

وبالشكل الذي يؤدي الى امكانيـة حـل   والتوزيع تطوير شبكات النقل القائم منها لتقادمه وتوسيع و   
 مبلغ وقدره   اعادة تخصيص  علما بان المبلغ اعاله يتضمن       االختناقات الحاصلة في الشبكة الوطنية    

الخـاص  مليـون دينـار و    ) ١٠٣,٨٣٧(الذي يتضمن مبلـغ وقـدره       و دينار ليارم) ٦٠٦,٨٨١(
والذي تم تمويله من ميزانية التمويل      ) لالمركزية االدارية بناء قدرات الوزارة في مجال ا     (بمشروع

  . ٢٠١٣ /المشترك لعام
  
  البلديات واالشغال العامة وزارة  -٣

مليار دينار  ) ١٩٣٩,٦١٤( حوالي    واالشغال العامة  وزارة البلديات  بلغت تخصيصات مشاريع        
 ختـامي  ٣١/١٢/٢٠١٣ايـة   من اجمالي التخصيصات االستثمارية المعدلـة  ولغ   %)٢,٨٠(وبنسبة

 مـن عـام     المبالغ المراد اعادة تخصيـصها    مليار دينار عن    ) ١٨٩,٢٤١(والمتضمنة مبلغ وقدره    
الى وزارة الدفاع لمشروع متطلبات منظومـة       مليار دينار   ) ٢١,٦٣٠( كما تم مناقلة مبلغ       ٢٠١٢/

فـي مـشاريع المـاء     تخصيصات هذه الوزارةتركزت المراقبة واالستطالع لحماية انابيب النفط ،   
والصرف الصحي واعادة تاهيل المشاريع وشبكات الصرف الصحي القديمة وذلك لتقـادم عمرهـا            
وحاجتها الى االدامة والتطوير وتحديث شبكات الماء الصافي والخطوط الناقلة له بالشكل الذي يؤدي     

ير ادارة النفايات الـصلبة     الى زيادة خدمة التجهيز باالضافة الى تنفيذ المشاريع التي تؤدي الى تطو           
ومن ثم الوصول الى تقليل التباين بـين        انشاء تقاطعات مجسرة لكافة المحافظات      ووالطمر الصحي   

  .المحافظات في مستوى الحصول على الخدمة من جهة وبين الريف والحضر من جهة اخرى
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  الصحة  وزارة -٤
    مليار ديـنار وبنـسبة    ) ١٢٧٩,٩٧٩(قدرهمبلغ  بلغت تخصيصات مشاريع وزارة الصحة                   

 وذلـك   ٣١/١٢ ولغايـة    ٢٠١٣من اجمالي التخصيصات االستثمارية المعدلة لعام       % ) ١,٨٥(

لغـرض رفع مستوى الخدمات الصحية من خالل انشاء المستشفيات التعلـيمية بسعات متعددة            

 علماًالتشخيصية والعالجية   وتاهيل القائم منها وادراج مراكز تخصـصيه مع تجهيزها باالجهزة          

مليار دينار لتنفيـذ انـشطة سـتراتيجية        ) ٩٧,٧٨٢(مبلغا وقدره   يتضمن   المبلغ المشار اليه     بأن

ت سريعة في المناطق االكثر فقراً كما تضمن مبلغ وقـدره   خفيف من الفقر لغرض تقديم خدما     تال

) ١٢,٠(اقلة مبلغ وقـدره      كما تم من   ٢٠١٢/مليار دينار عن المبالغ المدورة من عام      )٢٦٩,٩٢٥(

منظومة المراقبة واالسـتطالع لحمايـة      متطلبات  تأمين  مليار دينار الى وزارة الدفاع لمشروع       

  .ملياردينار الى جهات اخرى) ٩٧,٢٤٦( وانابيب النفط

  
   وزارة الموارد المائية -٥

  
زراعية فـي  بضمنها حصتها من المبادرة ال  ( الموارد المائية   وزارة    بلغت تخصيصات         

من  %) ٢,٦٨( وبنسبة دينار   مليار) ١٨٦١,٣٨٣ (، مبلغ وقدره    ) مجال دعم القطاع الزراعي     

  تخصيـصاتها  وكانختامي   ٣١/١٢ولغاية   االستثمارية المعدلة لهذا العام   اجمالي التخصيصات   

وذلـك   االروائية ومشاريع تأهيل السدود في كافـة المحافظـات        مشاريع  الباالهتمام  منصبة في   

للوصول الى زيادة في حجم الخزين المائي وتنمية الموارد المائية عن طريق التوسع في حصاد               

  .المياه

   وزارة االعمار واالسكان-٦

مليار دينـار ويـشكل     ) ١٣١١,٢٧٤(بلغت تخصيصات وزارة االعمار واالسكان مبلغ وقدره                 

 وتركزت  ختامي ٣١/١٢ ولغاية   من اجمالي التخصيصات االستثمارية المعدلة    %)  ١,٨٩(نسبة  

هذه المبالغ لمشاريع انشاء وتأهيل الطرق باالضافة الى تأهيل وانشاء االبنية الحكومية كما تـم                

ضـمن  مجمعـات سـكنية واطئـة الكلفـة         (لمشروع  مليار دينار   ) ٥٠(وقدره  تخصيص مبلغ   

كما تم مناقلـة    ئيات  مليون دينار لمشروع ازالة العشوا    ) ٢٠٠(و   )استراتيجية التخفيف من الفقر   

متطلبات منظومة المراقبـة    تأمين  مليار دينار الى وزارة الدفاع لمشروع       )١٥,٢٢٢(مبلغ وقدره   

مليار دينـار الـى جهـات اخـرى     ) ١٧٨,٣٥٩(ومناقلة مبلغ واالستطالع لحماية انابيب النفط    

  .يوضح ذلك بالتفصيل) ١٥(والجدول رقم 
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التخصیصات السنویة   اسم الوزارة
المبالغ المدورة من مقدار التغیر( - ,+) المقرة لعام 2013

عام 2012
التخصیصات السنویة المعدلة   

االھمیة النسبیة   نسبة التغیر   %كما في 2013/12/31
%

%10000,00011,6600,00010011,6600,120,01رئاسة الجمھوریة 

%60000,0000,0000,00060000,0000,000,09مجلس النواب 
%40000,0001341,77423080,00064421,77461,050,09مكتب رئیس الوزراء  
االمانة العامة لمجلس   

%12000,0006179,80048253,04666432,846453,610,10الوزراء

%1841445,4472020978,32018179532,8731,0026,21-18000000,000النفط

%6100000,000145,750606880,7376707026,4879,959,67الكھرباء

%3862933,0001656008,857237797,7985756739,65549,038,30الدفاع

%4168,80038207,000394038,2009,460,57-360000,000الداخلیة

%12,581,89-192128,7163403,5001311274,784-1500000,000االعمار واالسكان

%634,90011902,63951267,73928,170,07-40000,000العلوم والتكنلوجیا

%20527,091189241,0011939613,9109,532,80-1770900,000البلدیات واالشغال العامة

%3680,49564383,000215702,50539,160,31-155000,000العمل والشؤون االجتماعیة  

%20907,682100717,398879809,7169,981,27-800000,000التعلیم العالي والبحث العلمي

%45000,00030677,550397,63676075,18669,060,11العدل

%58,100,00-2152,154118,5001466,346-3500,000حقوق االنسان 

%6059,195175068,914329009,719105,630,47-160000,000الثقافة

%400000,000236,989446156,542846393,531111,601,22الشباب والریاضة

%13,101,04-709189,022600367,933721778,911-830600,000التربیة   

%666,68021307,47548640,79573,720,07-28000,000التجارة

%110,070347,4289237,3582,640,01-9000,000البیئة   

%11000,0003830,7263100,89717931,62363,010,03التخطیط 

%1666,70023608,32091941,62031,350,13-70000,000الخارجیة

%23647,9261326258,3342302610,408130,263,32-1000000,000الصناعة والمعادن

%109246,221269925,1781279978,95714,361,85-1119300,000الصحة 

%700000,0000,000612556,2801312556,28087,511,89امانة بغداد 
الموارد المائیة بضمنھا حصتھا من 

%1100000,0000,000761382,9741861382,97469,222,68المبادرة
الزراعة بضمنھا حصتھا من     

%6873,268109871,100322997,83246,820,47-220000,000المبادرة

%1240005,000214,5441275720,9852515940,529102,903,63النقل
%49626,702145418,967245792,26563,860,35-150000,000االتصاالت   

%2000,0000,0001525,0003525,00076,250,01اللجنة االولمبیة 

%2000,0000,0000,0002000,0000,000,00اللجنة البارلمبیة 

%9000,0000,0000,0009000,0000,000,01ھیئة االوراق المالیة  

%1300,0000,0000,0001300,0000,000,00المجمع العلمي

%4725,0000,0007501,95012226,950158,770,02شبكة االعالم العراقي

%32,400,19-64150,0000,000133850,000-198000,000المالیة

%10000,0006249,5954812,50021062,095110,620,03السیاحة واالثار 

جدول رقم   (15)
التخصیصات السنویة  لغایة     12/31  / 2013  
              (حسب الجھات المنفــذة  )  (تقریر ختامي )  

(ملیون دینار)
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التخصیصات السنویة   اسم الوزارة 
المبالغ المدورة من مقدار التغیر (-,+)المقرة لعام 2013

عام 2012
التخصیصات السنویة المعدلة   

االھمیة النسبیة   نسبة التغیر   %كما في 2013/12/31
%

جدول رقم   (15)
التخصیصات السنویة  لغایة     12/31  / 2013  
              (حسب الجھات المنفــذة  )  (تقریر ختامي )  

(ملیون دینار)

%350000,000230025,204174775,456754800,660115,661,09الوقف الشیعي

%250000,0000,00044102,000294102,00017,640,42الوقف السني

%15000,0003000,0002482,05720482,05736,550,03الوقف المسیحي
الھیئة العراقیة للسیطره على 

%1685,0000,0000,0001685,0000,000,00المصادر المشعة

%5000,0000,0001443,3986443,39828,870,01دیوان الرقابة المالیة

%3000,0000,0000,0003000,0000,000,00ھیئة النزاھة 

%14000,00010224,2352541,90026766,13591,190,04مجلس القضاء

%43,8744550,66224506,78822,530,04-20000,000الھجرة والمھجرین
%10,000,06-5000,0000,00045000,000-50000,000مؤسسة الشھداء

المفوضیة العلیا المستقلة  
%5000,0000,0000,0005000,0000,000,01لالنتخابات

%0,230,36-3035,4862466,654247631,168-248200,000الھیئة الوطنیة لالستثمار  

%8000,0000,0001434,4089434,40817,930,01بیت الحكمة 

%1000,0000,0000,0001000,0000,000,00مجلس االمن الوطني  
%28000,0000,0000,00028000,0000,000,04جھاز المخابرات الوطني

المصرف الزراعي / المبادرة 
%288000,0000,0000,000288000,0000,000,42الزراعیة 

%70000,0000,0000,00070000,0000,000,10مؤسسة السجناء 

%43000,00041,24753451,87296493,119124,400,14محافظة الدیوانیة 

%65000,00035390,386193859,846294250,232352,690,42محافظة النجف 

%31300,00039,35213758,50045097,85244,080,07محافظة المثنى 

%40000,00034,1630,00040034,1630,090,06محافظة دیالى

%23100,00041,6558121,57031263,22535,340,05محافظة واسط 

%12600,000116,01712600,00025316,017100,920,04محافظة بابل 

%12100,00031098,144107927,070151125,2141148,970,22محافظة كربالء 

%45000,0005051,88758,50050110,38711,360,07محافظة االنبار 

%34999,82588500,0001500,000124999,825257,140,18محافظة صالح الدین 

%40000,000528,5720,00040528,5721,320,06محافظة ذي قار

%35000,0000,00050070,20085070,200143,060,12محافظة البصرة 

%30000,00048021,39870,20078091,598160,310,11محافظة نینوى 

%15000,00013665,5000,00028665,50091,100,04بغداد

%15000,00058,3000,00015058,3000,390,02محافظة كركوك

%25000,000358,3000,00025358,3001,430,04محافظة میسان 

%893868,8249805505,64550759884,64621,3073,17-41848247,825مجموع الجھات اعاله

%5400847,0000,0000,0005400847,0000,007,79مشاریع اقلیم كوردستان
برنامج تنمیة االقالیم عدا     

%7659507,175516678,1714816670,57912992855,92569,6318,73( اقلیم كوردستان) 

%11335,48330933,957219598,4749,800,32-200000,000انعاش االھوار

%388526,13614653110,18169373186,04525,88100,0-55108602,000المجموع 
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رقم القرارالتخصیصات السنویة الكلفة الكلیةاسم المشروعالتبویب القطاع

القطاع الزراعي

2/8/18905 في 74,33274,332ادارة السیاسات الوطنیة والالمركزیة االداریة/ وزارة الزراعة1006005145
13/8/2013

القطاع الصناعي

بناء قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة/ وزارة 2010004015
28/11618 في 103,8375103,8375الكھرباء

19/5/2013

قطاع المباني والخدمات

2/8/18107 في 11,66011,660ادارة السیاسات الوطنیة/رئاسة الجمھوریة4001031010
31/7/2013

التمكین االقتصادي للمرأة في المناطق الریفیة/وزارة الدولة 4001030006
2/8/17764 في 1049,41049,4لشؤون المرأة

29/7/2013

االصالح التشریعي والسیاسات العامة /االمانة العامة لمجلس   4001041001
2/8/18103 في 855,552855,552الوزراء/ ھیئة المستشارین 

31/7/2013

كتاب التدویر2/8/11732 58,50058,500بناء قدرات الوزارة بالتعاون مع مشروع ترابط/ وزارة البیئة4001007027
في 20/5/2013

2/8/17931 في 34,98034,980تطویر قدرات محافظة ذي قار في مجال الالمركزیة االداریة4007024084
30/7/2013

2/8/12854 في 58,50058,500تطویر قدرات محافظة المثنى في مجال الالمركزیة االداریة4007024081
30/5/2013

2/8/12853 في 58,50058,500تطویر قدرات محافظة الدیوانیة في مجال الالمركزیة االداریة4007024080
30/5/2013

2/8/1328 في  58,50058,500تطویر قدرات محافظة بابل في مجال الالمركزیة االداریة4007024083
21/1/2013

تطویر قدرات محافظةكربالء المقدسة في مجال الالمركزیة 4007024087
2/8/17975 في 46,64046,640االداریة 

30/7/2013

2/8/10992 في 58,50058,500تطویر قدرات محافظة االنبار في مجال الالمركزیة االداریة4007024076
13/5/2013

2/8/13073 في 70,20070,200تطویر قدرات محافظة البصرة في مجال الالمركزیة االداریة4007024079
2/6/2013

2/8/17976 في 58,30058,300تطویر قدرات محافظة كركوك في مجال الالمركزیة االداریة4007024086
30/7/2013

قطاع التربیة والتعلیم

كتاب التدویر2/8/10925   8763313572مشروع تقویة التعلیم5005003095
 في12/5/2013

2/8/10925   كتاب 63182457مشروع تدریب كوادر وزارة التربیة5005003094
التدویر في12/5/2014

2/8/17765 في 2317,5892317,589تحسین نوعیة التعلیم  5005002018
29/7/2013

2/8/17763 في 1092,9601092,960تحدیث وتطویر التعلیم التقني5005002017
29/7/2013

99958,950522036,951 المجموع

(ملیون دینار)

  
   المناقالت -ج
  من منح الشركات االخرى ودعم فوائد القروض الصغيرة  – ١

  ، تم مناقلة مبلـغ     ٢٠١٣لسنة  ) ٧(من قانون الموازنة العامة للدولة رقم       ) ٥(تنفيذا الحكام المادة          
لتـشغيلية الـى الموازنـة      المدرجة في الموازنة ا    من منح الشركات االخرى      مليار دينار ) ٢٠(وقدره  

  .ي شيعمشاريع ديوان الوقف الولاالستثمارية 
                                                                                      

   مشاريع التمويل المشترك– ٢

ينة في الجـدول  استنادا الى توصيات لجنة صياغة الية التمويل المشترك تم ادراج عدد من المشاريع المب       
   مليار دينار من ميزانية التمويل المشترك ) ٢٢,٠٣٧(ادناه على ان يتم تأمين مبلغ تخصيصاتها والبالغة 
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   بين الوزارات مناقالتال -٣
اية  واالستطالع لحم والخاص بتنفيذ مشروع منظومة المراقبة    ) ١٨٢(لقرار مجلس الوزراء رقم     تنفيذا  

مليار دينار ولغرض تنفيـذ هـذا       ) ٦٠٠(انابيب النفط بكلفة كلية وتخصيصات سنوية مقدار كل منهما          
تم المناقلة من   حيث   ٣١/٨/٢٠١٣القرار تم تأمين المبلغ بمناقلته من تخصيصات كافة المشاريع ولغاية           

  :لجهات المبينة في الجدول ادناهالتخصيصات السنوية ل
)رملیون دینا(             

 من مناقلتھاالمبالغ التي تم  الوزارة رقم وتاریخ كتاب وزارة التخطیط
 المبلغ المخصص الوزارت

بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 
 ٦٠٠ ٠٠٠   ٢٠١٣/لسنة  ) ١٨٢(

   ٣٧٥ ٠٠٠ النفط  ٢٤/٦/٢٠١٣ في ٢/٨/١٤٩٣٩

    ١٨٣٤٫٥٠٠  االتصاالت  ٣/٧/٢٠١٣ في ٢/٨/١٥٨٥٧

   ٤٦٣٫٢٠٠ العلوم والتكنولوجیا  ١١/٧/٢٠١٣ في ٢/٨/١٦٥٢٢

   ١٩٢١٫٦٥٠  العمل والشؤون االجتماعیة  ٢٨/٧/٢٠١٣ في ٢/٨/١٧٥٠٣

    ١٢٢٣٠  الصناعة والمعادن  ٢٩/٧/٢٠١٣ في ٢/٨/١٧٧٦٩

    ١١٠٫٠٧٠  البیئة  ٦/٨/٢٠١٣ في ٢/٨/١٨٤٩٧

    ١٤ ٢٥٠  االتصاالت   ١٣/٨/٢٠١٣ في ٢/٨/١٨٩٠٦

    ٣٤٢٫٤٤٠  التجارة  ٢٥/٨/٢٠١٣ في ٢/٨/١٩٨٩٨

    ١٥ ٢٢٢  االعمار واالسكان  ٢٥/٨/٢٠١٣ في ٢/٨/١٩٨٩٩

    ٥٥٠٫٣٥٠  العدل   ٢٩/٨/٢٠١٣ في ٢/٨/٢٠٤٥٦

    ٣٠٣٥٫٤٨٦  الھیئة الوطنیة لألستثمار   ٢٩/٨/٢٠١٣ في ٢٠٤٥٤

    ٨٥٦٫١٠٠  الخارجیة  ٩/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢١٣٦٦

    ١٩٥٦٫٨٠٠  الثقافة  ١٥/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢١٨٠٩

    ٩٧٨٤  التعلیم العالي والبحث العلمي  ٢/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢٠٧٣٩

    ١٢٠٠٠  الصحة  ١٥/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢١٨٠٨

    ٢١٦٣٠٫٨١٥  البلدیات واالشغال العامة  ١٦/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢٢٠٥٣

    ١٠٠٠ ٠٠٠  النفط  ١٦/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢١٩٨٨

    ٤٤٠٠  الزراعة  ٢٣/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢٢٨٣٦

    ١٢٥٠  المالیة  ٢٣/٩/٢٠١٣ في ٢/٨/٢٢٧٩١

    ٢٣١٦٢٫٥٨٩  النفط  ٣/١٠/٢٠١٣ في ٢/٨/٢٤٠١١
  ٦٠٠٠٠٠    اجمالي المبلغ الذي تم تأمینھ
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  ٢٠١٣/ الى تخصيصات عام ٢٠١٢/المبالغ المدورة من تخصيصات عام  -٤    
  

 ٢٠١٣لـسنة ) ٧( رقـم    للدولـة من قانون الموازنة العامة     )  اوال / ١٤(تنفيذاً الحكام المادة                      

       واضـافتها الـى تخصيـصات      ٢٠١٢/ عـام    ير المبالغ المتبقية من تخصيصات    ووالخاص بتد 

مليار دينار للوزارات والجهـات غيـر       ) ١٤٦٥٣,١١٠(فقد تم تدوير مبلغ وقدره       ٢٠١٣/عام  

   .      من التخصيصات المقرة) % ٢٦,٦(والتي تشكل نسبة  وكذلك المحافظات المرتبطة بوزارة

م في اعاله وبعد اخذ كافة التغيرات التـي طـرأت علـى تخصيـصات المـشاريع                 تقد           مما        

المعدلـة يبلـغ مقـدارها       الـسنوية    فـأن التخصيـصات      ٣١/١٢/٢٠١٣االستثمارية لغايـة    

، عـن التخصيـصات المقـرة       %) ٢٥,٨٨(مليار دينار وبنسبة زيادة قدرها      ) ٦٩٣٧٣,١٨٦(

   .  ذلك بالتفصيلانيوضح) ١٥،٩ (  رقمينوالجدول
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التخصیصات المعدلة لغایة القطاع
2013/12/31

العملة االجنبیة   
المطلوبة عند االقرار  

العملة االجنبیة   
المطلوبة من   1/1 

ولغایة 31/12/2013

اجمالي العملة االجنبیة    
المطلوبة 

نسبة العملة   
االجنبیة المطلوبة   
من التخصیصات   
السنویة المعدلة 

لعام2013

%2440258,384344420,00040400,000384820,00015,77الزراعي

%27213916,82720234330,0002525466,88622759796,88683,63الصناعي

%4423480,615821581,000132503,299954084,29921,57النقل واالتصاالت

%14891737,057186560,000464310,418650870,4184,37المباني والخدمات 

%1790491,7630,0000,00التربية والتعليم

مجموع القطاعات 
%21586891,0003162680,60324749571,60348,76 50759884,646االقتصادية

%54008470,0000,00مشاریع  اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم    ( عدا 
%12992855,93715498,960715498,9605,51اقلیم كوردستان) 

%219598,4740,0000,00انعاش االھوار

%21586891,0003878179,56325465070,56336,71 69373186,045المجموع 

جدول رقم ( 16) 
العملة االجنبیة لغایة    2013/12/31  

                                                                                                                    (تقریر ختامي )                                                                                        ملیون دینار

  

 العملة االجنبية المطلوبة لتنفيذ المشاريع االستثمارية                                                   مقدار: سادساً 
  ٢٠١٣/ لعام ) حسب القطاعات ( 

  
لتنفيـذ مـشاريع    لمجموع القطاعات االقتـصادية     بلغ مقدار العملة االجنبية المطلوبة             

) ٢٥٤٦٥,٠٧٠(مبلغاً وقـدره     ٣١/١٢/٢٠١٣وبرنامج تنمية االقاليم ولغاية     الستثماري  المنهاج ا 
من اجمـالي التخصيـصات المعدلـة للمنهـاج         %)  ٣٦,٧١(ما نسبته   مليار دينار والذي يشكل     

 علماً بانه ستزداد هذه النسبة خالل السنة وحسب الطلبات التي           االستثماري للفتره موضوع البحث   
) ١٤( الفقرة   بموجبغير المرتبطة بوزارة والتي سيتم البت بها        لوزارات والجهات   ترد الينا من ا   

ضمن تعليمات وصـالحيات تنفيـذ المـشاريع         الممنوحة للسيد وزير التخطيط      ات الصالحي من  
دوالر لهذا  / دينار  ) ١١٦٦(احتساب سعر الصرف بمبلغ      علما بأنه تم     ٢٠١٣/ االستثمارية لعام   

 يبين توزيع العملة االجنبية المطلوبة لتنفيـذ المـشاريع االسـتثمارية حـسب          هادناالعام والجدول   
  ٠القطاعات 
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   مشاريع اقليم كوردستان: اً بعسا 

ــصص        ــدره                              خ ــغ وق ــتثماري مبل ــاج االس ــي المنه ــتان ف ــيم كوردس ــة اقل لحكوم
من المبلغ المخصص لالقلـيم فـي       % ) ٣٧,٥( يمثل ما نسبته    مليار دينار والذي     ) ٥٤٠٠,٨٤٧( 

ار دينار والذي يمثـل     ــملي ) ١٤٤٠٦,٧٣٥( والبالغ مقداره    ٢٠١٣/  لعام   للدولةالموازنة العامة   
مليار دينار بعـد اسـتبعاد      ) ١٣٨٤٢٤,٦٠٨(  والبالغة   للدولة  من الموازنة العامة    % ) ١٧(  نسبة

الى ان هنالك مشاريع اخرى لالقليم مدرجة في المنهـاج االسـتثماري            النفقات السيادية ، باالضافة     
والتي تقوم بتنفيذها الـوزارات المركزيـة فـي الحكومـة     .  ضمن القطاعات االقتصادية المختلفة   

االتحادية كمشاريع السدود التي تخدم عموم المحافظات ومنها محافظات االقليم علما بأن االقليم  قـد     
  .٣١/١٢/٢٠١٣لغاية % )  ١٠٠,٠(ا  حقق نسبة صرف قدره

  
  

   ٣٢٠١/ شاريع برنامج تنمية االقاليم لعام م : اًًثامن  
  

 النها تعتبر من ركائز االستدامة للبلد ولهـا دور          لوطنيةتعد التنمية االقليمية احد ابعاد التنمية ا            
لتنموية المخصصة لكل   كبير في خلق تنمية اقتصادية على مستوى القطر من خالل اقامة المشاريع ا            

 فقد سعت السياسة االستثمارية الى تعزيز الهدف المكاني للخطة من خـالل تخـصيص               محافظة لذا 
مليار دينار والتي تـشكل نـسبة       ) ٧٦٥٩,٥٠٧(وقدره    ٢٠١٣مبلغ في الموازنة االستثمارية لعام      

كور تعزيـزا لمبـدأ     لموازنة االستثمارية للعام المذ   المقرة ل تخصيصات  المن اجمالي   %)  ١٣,٩٠(
اساسي وهو دعم الالمركزية وأعطاء دوراً اكبر للحكومات المحلية في تحقيق التنمية المكانية مـن               
خالل مشاركتهم في اعداد وتحديد االولويات التنموية وخاصة في مجال الخدمات علـى ان يتـرك                

مبلـغ المـذكور يتـضمن      علما بـان ال   للحكومة المركزية التخطيط والتنفيذ للمشاريع االستراتيجية       
مليـار  ) ١٣١٧,٧٦٣(مبلغ قـدره    وبضمنه   كوردستان  اقليم  تخصيصات برنامج تنمية االقاليم عدا      

من ) ٢/اوال/١٣(حكام المادة الواستنادا دينار عن تخصيصات البترودوالر للمحافظات المنتجة للنفط      
تخصيـصات  مليار دينار مـن    ) ٧٣٨,٥٩٨(قانون الموازنة العامة للدولة فقد تم مناقلة مبلغ مقداره          

    وتنفيذا الحكـام المـادة  , ٣١/١٢لغرض بناء المدارس ، ولغاية  وزارة التربية الى المحافظات كافة      
ـ -اوال/ ٢(  مليـار  ) ٥٧٦,٧٩٧(تم تخفيض مبلغ وقدرة     فقد  من قانون الموازنة العامة للدولة       )  ه

 البـصرة   كـل مـن محافظـة     ة التشغيلية ل   الى الموازن  هاومناقلتمن تخصيصات البترودوالر    دينار  
 في مجال الكهربـاء والخـدمات     الخدماتلتقديم  والمثنى والديوانية وبغداد    و صالح الدين     كركوكو

 مليـار دينـار   ) ١٢٩٩٢,٨٥٥(لمبلغ المخـصص للبرنـامج      اوعليه يكون اجمالي    البلدية االخرى   
  .يوضح ذلك بالتفصيل) ١٧(والجدول رقم 
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%1800017421538436,3732394273,58346,018,43-1640398,247149477,39966541,024بغداد

%42500040721868389,6202924164,007107,022,51-1412668,88540842,07023191,721البصرة

%742862,85796764,91038828,54900935196,4241813652,740144,113,96نینوى

%391824,00050915,62920405,85000,000148392,167611537,64656,14,71بابل

%1286,0000103671,000428797,73853,83,30-278801,73833971,72813639,272واسط

%7577,769098283,356595900,24139,04,59-428747,53854570,64321876,473ذي قار

%316885,19241114,4990,00000327443,026685442,717116,35,28دیالى

%119908,2100372315,953820506,55354,86,32-530056,43338042,3770,000كركوك  

%1775,4060165041,089467214,45781,43,60-257510,81233140,83313297,129دیوانیة

%3250,000058216,979260625,76048,62,01-175410,85521595,4898652,437المثنى

%413659,69938041,08715254,345000,000466955,13112,93,59صالح الدین

%294288,91937127,87014834,94706000,00050795,840403047,57637,03,10النجف

%224936,00029901,1110,000011984,52432092,026298913,66132,92,30كربالء

%217680,00029403,38711337,542050000,000118396,726426817,65596,13,29میسان

%333776,00043689,45217541,008000,000395006,46018,33,04االنبار

%576797,38589476,7754816670,57912992855,92569,6100,00-7659507,175738598,484265400,297المجموع

جدول رقم  ( 17 )
تخصیصات برنامج تنمیة االقالیم لغایة  2013/12/31  (ختامي)

(ملیون دینار)

المحافظات   
التخصیصات المقرة 

للبرنامج كما في 
2013/1/1

مقدار التغییر 
نتیجة تنفیذ 
احكام المادة 
(2/اوال/ھـ)

االھمیة نسبة التغییر %
النسبیة %

مقدار التغییر نتیجة 
تنفیذ احكام المادة 

(13/اوال/2)

المبالغ المدورة 
من عام 2012

التخصیصات 
السنویة المعدلة 

لغایة 2013/12/31

مقدار الزیادة او 
النقصان خالل 

الفترة

مقدار التغییر 
نتیجة تنفیذ 
احكام المادة 
(2/اوال/د/3)
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(ملیون دینار)

التخصیصات الجھة / الوزارة
السنویة المقرة 

التخصیصات 
السنویة المعدلة   
لغایة 12/31

نسبة الزیادة   
والنقصان

0152590,00االمانة العامة لمجلس الوزراء

300030000,00الموارد المائیة
79,3-7800016139,8االعمار واالسكان

275027500,00الصحة 
3253643414,61533,44محافظة البصرة
4067085799,717110,97محافظة میسان 
4299452945,14923,15محافظة ذي قار

50190,193280,4االتصاالت   
01000,00الثقافة

200000219598,4749,80االجمالي

  
  : ٣٢٠١/ مشاريع انعاش االهوار لعام :  تاسعاً

تعتبر االهوار من المناطق الغنية بالموارد والثروات االقتصادية التي التنضب علـى مـر الـسنين         

يج الثانية والتي نتج االانها تعرضت الى الجفاف والتدمير الشامل منذ مطلع التسعينات بعد حرب الخل     

عنها تهجير سكان االهوار وسكان المدن القريبة منها بسبب انقطاع الموارد االقتصادية التي تمـدهم     

بالحياة ، حيث تردى مستوى الحياة االقتصادية واالجتماعية والطبيعية وانقرضت الثروات الـسمكية   

  .ياه الموجودة في المنطقة ار القطاع الزراعي باالضافة الى تلوث الميوالحيوانية وانه

لذا فقد سعت الحكومة الى انعاش االهوار واحياء مواردها الطبيعية واالقتصادية والزراعيـة مـن               

خالل تبنيها رؤية ستراتيجية واقتصادية واجتماعية لتطوير االهوار وتحديد االهداف المطلوبة لهـا             

   .٢٠٠٩/ ية منذ عام وقامت بتخصيص مبالغ لها ضمن الموازنة االستثمارية السنو

مليار ) ٢٠٠(  لمشاريع البرنامج اعاله حوالي     بلغت التخصيصات السنوية المقرة     ٢٠١٣/ في عام   
الصحة ، الري ، البزل ، الطرق ، الكهرباء ، التربية           ( دينار وقد وزعت هذه المبالغ على قطاعات        

التخصيـصات  فقد اصـبحت     ٢٠١٢ر المبالغ الغير مصروفة من عام       يونتيجة تدو ) ، مياه الشرب  
%) ٩,٨(مليار دينار وبنسبة زيادة مقدارها  ) ٢١٩,٥٩٨( بمقدار٢٠١٣ ختامي /٣١/١٢ ولغاية   ةالمعدل

  -:عن التخصيصات المقرة وقد تم توزيع المبلغ المذكور على الجهات التالية وكما يلي
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التخصیصات الجھاتت
المقترحة

االھمیة  
النسبیة % 

13500023,48وزارة العمل والشؤون االجتماعیة   1
500008,70وزارة الصحة 2
500008,70وزارة االعمار واالسكان 3
209003,63وزارة البلدیات واالشغال العامة4
313005,44محافظة المثنى5
126002,19محافظة بابل6
200003,48محافظة صالح الدین7
121002,10محافظة كربالء8
231004,02ومافظة واسط 9

200003,48محافظة القادسیة10
100001,74محافظة دیالى11
400006,96محافظة ذي قار12
350006,09محافظة البصرة13
250004,35محافظة میسان14
300005,22محافظة نینوى 15
150002,61محافظة النجف16
150002,61محافظة االنبار17
150002,61محافظة بغداد18
150002,61محافظة كركوك19

575000100,00المجموع 

طة  جدول توزیع مبلغ استراتیجیة التخفیف من الفقر على الجھات المنفذة لالنش
المبالغ مالیین الدنانیر

  
      استراتيجية التخفيف من الفقر-عاشراً

تيجية التخفيف من الفقر وثيقة ريادية في اطار تخفيف الفقر متعدد االبعاد في العراق من خالل استراتعد 
محاصرة كل بعد من ابعاده وعالج مفاصله وفق محصالت ومخرجات وانشطة تم تحديدها بين طيـات          

نار من  مليار دي ) ٤٩٤,٩١(تم تخصيص   " تخفيف الفقر "تلك الوثيقة ، ولتحقيق هدف االستراتيجية العام        
مشروعاً تصب اهدافها في تحقيق دخل اعلى من العمـل          ) ٢٧( لتنفيذ   ٢٠١٢/الموازنة االستثمارية لعام  

للفقراء وتحسين المستوى الصحي لهم ونشر وتحسين تعليمهم فضالً عن توفير بيئة سكن افضل لهم وقد         
ن الفقر ، وللعمل وفـق منحـى   تم متابعة تلك المشاريع من قبل االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف م   

 لتنفيـذ   ٢٠١٣/من الموازنة االسـتثمارية لعـام     ضمليار دينار   ) ٥٧٥(التحسين المستمر تم تخصيص     
مشروعاً دارت  ) ٢٧(مشاريع تستهدف الفقر والفقراء لتستكمل مسيرة تحقيق اهداف االستراتيجية بتنفيذ           

تعمل ومعالجة مشكلة العشوائيات في العراق ، في فلك تحقيق اهداف العام السابق ذاتها مضافا لها هدف 
افضل تتداعى فيه مظاهر    وعي وطني   االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر تحت رؤية خلق          

  . الفقر شيئاً فشيئاً وبدعم وتوجيه من اللجنتين العليا والفنية الستراتيجية التخفيف من الفقر
وية لتنفيذ انشطة الـستراتيجية ضـمن الموازنـة االسـتثمارية           والجدول ادناه يبين التخصيصات السن    

  . ٢٠١٣/لعام
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  )ختامي( ١٣/٢١/٣٢٠١ للموازنة االستثمارية لغاية  المصروفات الفعلية:  احد عشر
  

 بلغ اجمالي المصروفات الفعلية للمشاريع االستثمارية للوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة                  
حـسب مـا ورد مـن    ) مصروف فعلي مع السلف بانواعها    ( ختامي ٣١/١٢/٢٠١٣بوزارة ولغاية   
  %).٧٦,٩٩(صرفمليار دينار وبنسبة ) ٣٩٠٨١,١٠٦(دائرة المحاسبة مبلغ وقدره / وزارة المالية 

 مليـار دينـار وبنـسبة     ) ٢٢٠٢٦٠٢٩,٩(فقد بلغت حـوالي     اما المصروفات الفعلية بدون السلف      
  .  من اجمالي تخصيصات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة %)  ٤٣,٣٩(صرف

مليار دينار وبنسبة   ) ٥٢٠٧٢,٥١٧(اما اجمالي مصروفات الموازنة االستثمارية مع السلف فقد بلغ          
%)  ٤٩,٣٧(مليار دينار وبنسبة صـرف   ) ٣٤٢٥٢٨٧٥(وبدون السلف بلغت    %) ٧٥,٠٦(صرف  

 الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك المحافظـات        علماً بأن وزارة المالية قامت بتمويل     
مـن اجمـالي    %)  ٦٥,٨٧(مليار دينار والذي يـشكل مـا نـسبته          ) ٤٥٦٩٣,٩٢٠(مبلغ وقدره   

 آنفة الذكر والبالغ مقـداره      التخصيصات المعدلة باالضافة الى الرصيد النقدي المدور لدى الجهات        
وبذلك تبلـغ  كشف المالي المعد من قبل وزارة المالية        وكما ورد ضمن ال    مليار دينار ) ٣١٣٧,٥٥٧(

مـن اجمـالي   %) ٧٠,٣٩(نسبة السيولة النقدية  المتوفرة لدى الجهات المنفـذة للمـشاريع نـسبة          
  .التخصيصات المعدلة

  
                           

  

التخصیصات السنویة  
سلف اعتمادات  مصروف نھائيالمعدلة

نسبة الصرف اجمالي المصروفات السلف االخرىمستندیة
المالي 

1/5 ــ5ـــ ــ4ـــ ــ3ـــ ــ2ـــ-1- 

%50759884,64622026029,98838298,48216777,33908110676,99مجموع الوزارات والجھات  

برنامج تنمیة االقالیم عدا 
%12992855,925679507253538,0710647755925758,18( اقلیم كوردستان) 

%5400847,00054008740,01225400996100,00مشاریع اقلیم كوردستان

%219598,474308990,02593115814,19انعاش االھوار 

%69373186,045342528758891836,48927805,352072516,675,06المجموع  

الوزارات  

جدول رقم ( 18) 
التخصیصات السنویة  المعدلة والمصروف الفعلي منھا لغایة 2013/12/31

(تقریر ختامي )
(ملیون دینار)

  
  
  

  



 - ٥١ -

(  ملیون دینار)

التخصیصات المعدلة في القطاع
2013/12/31

االھمیة 
النسبیة    %

المصروفات الفعلیة مع السلف 
كما في 2013/12/31

نسبة الصرف المالي % 
مع السلف

1374203,34556,3%2440258,3843,52الزراعي

21810147,72780,14%27213916,82739,23الصناعي

3066596,00269,3%4423480,6156,38النقل واالتصاالت 

11852911,98079,59%14891737,05721,47المباني والخدمات

977246,54654,6%1790491,7632,58التربية والتعليم

مجموع القطاعات 
39081105,676,99%50759884,64673,17االقتصادية

5400996100,00%5400847,0007,79مشاریع  اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم     
755925758,2%12992855,92518,73(عدا كوردستان )

3115814,2%219598,4740,32انعاش االھوار 

52072516,675,06%69373186,045100,00المجموع 

مصروفات المشاریع االستثماریة لعام لغایة   2013/12/31
جدول رقم (19)

            (  حسب القطاعات االقتصادیة    )

    بیانات المصروفات ھي كما وردت من وزارة المالیة/دائرة المحاسبة بتاریخ  3/6/2014

(تقریر ختامي )

  -: حسب القطاعات -أ   

قد تباينت  مع السلف   القطاعية والمصروفات الفعلية    من الجدول ادناه يتبين بأن التخصيصات                    

%)  ٨٠,١٤(بلغـت  والتي مع السلف نسبة صرف المالي   اعلى  الصناعي  قطاع  الحيث حقق   فيما بينها   

نسبة صرف مقدار كل منها     ضمن هذا القطاع    ) الكهرباء،النفط،الصناعة والمعادن (ت وزارة   حيث حقق 

الذي حقـق نـسبة     والمباني والخدمات     يليه قطاع     ،على التوالي   %) ٧٦,٣(و  %) ٧٩,٧(و%) ٨٣(

ضـمن  ) الداخلية،البلديات واالشغال العامة،والدفاع  (وزارة   تحيث حقق %) ٧٩,٥٩(صرف مقدارها   

يليـه  ،  على التـوالي    %) ٩٢,٤(و  %) ٩٣,٨(و  %) ٩٧,٩ ( كل منها  هذا القطاع نسبة صرف مقدار    

ضمن هـذا القطـاع نـسبة    النقل وزارة قت اذ حق%)  ٦٩,٣(بنسبة صرف النقل واالتصاالت قطاع  

اذ حققـت وزارة  %) ٥٦,٣(سبة صرف بلغـت    بنالزراعي  قطاع  الثم   ،   %)٩٠,٩(  مقدارها صرف

نـسبة صـرف    فقد حقـق     التربية والتعليم  قطاع   اما،  %) ٥٩(نسبة صرف مقدارها    الموارد المائية   

يبـين ذلـك   ) ٢٠(ول رقم   والجد )ختامي( ٣١/١٢/٢٠١٣مصروفات ولغاية   المن اجمالي   %) ٥٤,٦(

  .بالتفصيل
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الوقف المسیحي مجلس القضاء الوقف الشیعي االعمار واالسكان

وزارات         ي منھا لبعض ال التخصیصات السنویة والمصروف الفعل
ة 2013/12/31 (ختامي  ) لغای

التخصیصات السنویة  المعدلة               مصروف نھائي      اجمالي المصروفات*   

  حسب الجهات المنفذة   - ب

للوزارات والجهـات الغيـر    للمشاريع االستثمارية  مع السلف    بلغت اجمالي المصروفات الفعلية        

ـ ) ٣٩٠٨١,١٠٥(مبلغ مقداره    )ختامي(٣١/١٢/٢٠١٣لغاية   مرتبطة بوزارة     دينـار وبنـسبة     ارملي

الـسلف فقـد بلغـت      بـدون   اما اجمالي مـصروفات الموازنـة االسـتثمارية         %) ٧٦,٩٩(صرف  

  .% )٤٣,٤( دينار وبنسبة صرف ارملي) ٢٢٠٢٦٠٢٩,٩(

مليار دينار  ) ١٢٨٧,٤٣٨(اعلى نسبة صرف اذ بلغت مصروفاته       وزارة االعمار واالسكان     تحقق   

مليار دينار وبنسبة صرف    ) ٣٨٥,٨٩٠(بمبلغ  الداخلية   تليه وزارة    %)  ٩٨,٢(وبنسبة صرف قدرها  

 دينـار   مليـار ) ١٨١٨,٧٨٩( بمبلغ وقـدره     لبلديات واالشغال العامة  وزارة ا ليه  ت%)  ٩٧,٩(قدرها  

مليار دينار وبنـسبة صـرف قـدرها        )٥٣١٧,٧(تليه وزارة الدفاع بمبلغ وقدره      %) ٩٣,٨(وبنسبة  

ليار دينار وبنسبة صرف    م) ٢٢٨٦,٥٦٨(مبلغ مقداره   النقل  وزارة  كما بلغت مصروفات     %) ٩٢,٤(

   ) . ٢٠( في الجدول رقم وكما مبين %) ٩٠,٩(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - ٥٣ -

التخصیصات السنویة     
سلف اعتمادات   مصروف نھائي المعدلة  

نسبة التنفیذ       اجمالي المصروفات * السلف االخرى مستندیة    
مع السلف     %

نسبة التنفیذ   
بدون السلف   

%
(1)(2)(3)(4)(5)(1/5)(1/2)

%0,0%10011,6600,00,00,00,00,0رئاسة الجمھوریة

%0,2%60000,000136,00,061,0197,00,3مجلس النواب

%40,4%64421,77426000,00,00,026000,040,4مكتب رئیس الوزراء

%26,9%66432,84617858,00,00,017858,026,9االمانة العامة لمجلس الوزراء

%71,5%18179532,87313006827,0622653,0854406,014483886,079,7النفط

%16,5%6707026,4871105116,04397520,064717,05567353,083,0الكھرباء

%4,9%5756739,655284770,00,05032931,05317701,092,4الدفاع 

%61,4%394038,200241756,0139726,04408,0385890,097,9الداخلیة

%83,2%1311274,7841090510,00,0196928,01287438,098,2االعمار واالسكان 

%41,0%51267,73921007,00,00,021007,041,0العلوم والتكنلوجیا

%40,9%1939613,910793881,6897090,0127818,01818789,5993,8البلدیات واالشغال العامة 

%4,0%215702,5058729,00,0480,09209,04,3العمل والشؤون االجتماعیة  

%58,5%879809,716514313,0106525,0113845,0734683,083,5التعلیم العالي والبحث العلمي

%78,6%76075,18659758,00,04507,064265,084,5العدل

%47,5%1466,346696,00,00,0696,047,5حقوق االنسان 

%11,7%329009,71938530,00,08,038538,011,7الثقافة

%57,6%846393,531487133,0133740,00,0620873,073,4الشباب والریاضة 

%33,1%721778,911238861,00,019,0238880,033,1التربیة

%43,7%48640,79521275,011425,00,032700,067,2التجارة

%38,1%9237,3583517,02032,0223,05772,062,5البیئة

%51,8%17931,6239285,00,0580,09865,055,0التخطیط

%81,8%91941,62075234,00,02159,077393,084,2الخارجیة

%20,1%2302610,408462930,0544790,8748500,01756220,876,3الصناعة والمعادن 

%60,1%1279978,957768926,0338506,05528,01112960,087,0الصحة

%16,3%1312556,280213913,022790,0104597,0341300,026,0امانة بغداد

%51,9%1861382,974966365,03987,0128109,01098461,059,0الموارد المائیة بضمنھا حصتھا من المبادرة

%27,9%322997,83290087,00,061892,0151979,047,1الزراعة بضمنھا حصتھا من المبادرة

%21,0%2515940,529528784,31571692,6186091,32286568,23890,9النقل 

%13,3%245792,26532757,045821,00,078578,032,0االتصاالت

%0,1%3525,0002,00,023,025,00,7اللجنة االولمبیة

%49,0%2000,000979,00,00,0979,049,0اللجنة البارلمبیة

%9,7%9000,000871,00,00,0871,09,7ھیئة االوراق المالیة  

%10,2%1300,000132,00,00,0132,010,2المجمع العلمي 

%19,1%12226,9502338,00,00,02338,019,1شبكة االعالم العراقي 

جدول رقم (20)
التخصیصات السنویة  المعدلة والمصروف الفعلي منھا لغایة 2013/12/31

(ملیون دینار )
(تقریرختامي)

الوزارات 
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التخصیصات السنویة  
سلف اعتمادات مصروف نھائيالمعدلة  

نسبة التنفیذ     اجمالي المصروفات * السلف االخرىمستندیة 
مع السلف    %

نسبة التنفیذ   
بدون السلف   

%
(1)(2)(3)(4)(5)(1/5)(1/2)

جدول رقم   (20)
ة 2013/12/31 التخصیصات السنویة  المعدلة والمصروف الفعلي منھا لغای

(ملیون دینار)
(تقریرختامي       )

الوزارات

%3,2%133850,0004221,00,00,04221,03,2المالیة

%16,3%21062,0953439,00,0661,04100,019,5السیاحة واالثار 

%62,2%754800,660469561,00,0337425,0806986,0106,9الوقف الشیعي

%40,9%294102,000120179,00,012732,0132911,045,2الوقف السني

%94,3%20482,05719313,00,00,019313,094,3الوقف المسیحي

%30,1%1685,000508,00,00,0508,030,1الھیئة العراقیة للسیطره على المصادر المشعة     

%38,3%6443,3982470,00,0476,02946,045,7دیوان الرقابة المالیة

%48,8%3000,0001463,00,00,01463,048,8ھیئة النزاھة 

%68,3%26766,13518270,00,00,018270,068,3مجلس القضاء

%68,7%24506,78816842,00,0792,017634,072,0الھجرة والمھجرین

%44,7%45000,00020100,00,00,020100,044,7مؤسسة الشھداء

%2,0%5000,00099,00,00,099,02,0المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات 

%2,2%247631,1685366,00,00,05366,02,2الھیئة الوطنیة لالستثمار  

%63,7%9434,4086009,00,0402,06411,068,0بیت الحكمة 

%34,6%1000,000346,00,00,0346,034,6مجلس االمن الوطني  

%35,7%28000,0009998,00,025,010023,035,8جھاز المخابرات الوطني

%0,0%288000,00025,00,0224477,0224502,078,0المصرف الزراعي / المبادرة الزراعیة

%51,4%70000,00036002,00,01853,037855,054,1مؤسسة السجناء 

%23,3%96493,11922483,00,00,022483,023,3محافظة الدیوانیة 

%15,7%294250,23246321,00,0104,046425,015,8محافظة النجف 

%0,0%45097,8520,00,00,00,00,0محافظة المثنى 

%0,0%40034,1630,00,00,00,00,0محافظة دیالى

%0,0%31263,2250,00,00,00,00,0محافظة واسط 

%2,9%25316,017725,00,00,0725,02,9محافظة بابل 

%15,1%151125,21422880,00,00,022880,015,1محافظة كربالء 

%77,9%50110,38739023,00,00,039023,077,9محافظة االنبار 

%37,7%124999,82547109,00,00,047109,037,7محافظة صالح الدین 

%0,0%40528,5720,00,00,00,00,0محافظة ذي قار

%0,0%85070,2000,00,00,00,00,0محافظة البصرة 

%0,0%78091,5980,00,00,00,00,0محافظة نینوى 

%0,0%28665,5000,00,00,00,00,0محافظة بغداد

%0,0%15058,3000,00,00,00,00,0محافظة كركوك

%0,0%25358,3001,00,00,01,00,0محافظة میسان 

%43,4%50759884,64622026029,98838298,48216777,339081105,677,0مجموع الجھات اعاله

%100,0%5400847,00054008740,01225400996,0100,0مشاریع اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم عدا     ( اقلیم  
%52,3%12992855,925679507253538,07106477559257,058,2كوردستان) 

%14,1%219598,474308990,025931158,014,2انعاش االھوار 
%49,4%69373186,04534252874,98891836,4892780552072516,675,1المجموع   

بیانات الصرف كما وردت من وزارة المالیة/دائرة المحاسبة بتاریخ   3/6/2014 ولغایة 2013/12/31( ختامي ) 
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امي ) ة        2013/12/31 (تقریرخت ا لغای ي منھ روف الفعل الیم والمص ة االق امج تنمی ات برن تخصیص

ي 2013/12/31 التخصیصات المعدلة للبرنامج كما ف اجمالي المصروفات الفعلیة 

  
  برنامج تنمية االقاليم   -ج
  

فظات هو نشر الـوعي التخطيطـي علـى         من المؤشرات االساسية في تنفيذ المشاريع التنموية للمحا           

المستوى االقليمي والمحلي وذلك بسبب اهتمامها بالبعد المكاني وتأثيرها بالعناصر االنتاجيـة المتاحـة              

وبالتالي تنميتها بأعلى معدل واقل كلفة ممكنة واقصر فترة زمنية لذا فقد تباينت نسب الصرف المالي ما       

مشاريع برنامج تنمية االقاليم نسبة صـرف        حققتحيث   )اميخت(٣١/١٢/٢٠١٣بين المحافظات ولغاية    

اعلى نـسبة صـرف     االنبار   حققت محافظة  ، ولنفس الفترة اعاله  )% ٥٨,٢(مقدارها  بلغت  مع السلف   

ثـم  %) ٨٨,٥(نـسبة   ميـسان ب  محافظة  ثم   % ) ١٠٨(بنسبة  كربالء  تليها محافظة   و) %٩٣,٥(بلغت

قد ازدادت قدرتها االنفاقية علـى تنفيـذ         ان المحافظات    مما يدل على  % ) ٨٤,٤(بنسبةالنجف  محافظة  

 في السابق وهذا دليل على البدء بأعتماد االسس الصحيحة في عملية التخطيط             يهمشاريعها عما كانت عل   

فيما يخـص محافظـة    % ) ١٠٠(ق نسبة صرف قدرها    ا بالنسبة القليم كوردستان فقد ح     ام والتنفيذ ،   

وتم التنـسيق مـع      فقد تجاوزت مصروفاتها على التخصيصات السنوية        صالح الدين كربالء المقدسة و  

  . ذلك بالتفصيل يوضح) ٢١(والجدول رقم  تجاوزدائرة المحاسبة لمعرفة اسباب ال/ وزارة المالية
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مصروف  
نھائي

سلف 
االعتمادات  
المستندیة     

السلف 
االخرى  

اجمالي 
المصروفات 

الفعلیة

2394273,58318,4168251147319124161185399177,470,3بغداد 

2924164,00722,511488672467583115191739,439,3البصرة    

1813652,74014,0150875040168755256230,58,3نینوى    

611537,6464,73709353752037468761,360,7بابل   

428797,7383,33020090030200970,470,4واسط   

595900,2414,638061401402539463966,263,9ذي قار 

685442,7175,317057701804818862527,524,9دیالى  

820506,5536,34622330046223356,356,3كركوك    

467214,4573,61419100014191030,430,4دیوانیة    

260625,7602,01928550019285574,074,0المثنى   

466955,1313,6465275068610533885114,399,6صالح الدین 

403047,5763,13401120034011284,484,4النجف     

298913,6612,3244187078513322700108,081,7كربالء    

426817,6553,33779080037790888,588,5میسان   

395006,4603,03642040502036922493,592,2االنبار    

مجموع 
المحافظات عدا 
اقلیم كوردستان 

12992855,925100679507253538710647755925758,1852,30

جدول رقم     ( 21 )

(ملیون دینار)

نسبة  
الصرف مع   
السلف % 

نسبة  
الصرف 
بدون  

السلف % 

(تقریر ختامي )

المحافظات 

التخصیصات 
المعدلة للبرنامج 

كما في   
2013/12/31

االھمیة  
النسبیة 

 %

المصروفات الفعلیة

ة/دائرة المحاسبة بتاریخ    3/6/2014 ولغایة  2013/12/31(ختامي   (بیانات الصرف كما وردت من وزارة المالی

تخصیصات برنامج تنمیة االقالیم والمصروف الفعلي منھا ونسب التنفیذ منھا ولغایة    2013/12/31
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     ٣١٢٠ و ٢٠١٢المتحققة خالل عامي  الصرف مقارنة نسب : اثنا عشر
  

     بلغت المصروفات الفعلية مع السلف للـوزارات والجهـات الغيـر مرتبطـة بـوزارة ولغايـة                 

مليـار دينـار وبنـسبة صـرف قـدرها          ) ٣٩٠٨١,١٠٦(مبلغ وقـدره    ) ختامي( ٣١/١٢/٢٠١٣

مليار دينـار   ) ٢٩٥٨٠,٣٧٥( ولنفس الفترة تبلغ     ٢٠١٢عام  لمصروفات  البينما كانت   %) ٧٦,٩٩(

  %).٧٩,٥٣(رف قدرها وبنسبة ص

  

للمحافظات و للفترة موضـوعة البحـث فقـد بلغـت           مع السلف     اما بخصوص المصروفات الفعلية     

فيما بلغت مصروفات البرنـامج لعـام       %) ٥٨,١٨(قدرهانسبة صرف   بمليار دينار و  ) ٧٥٥٩,٢٥٧(

  %).٦٦,٦(قدرها نسبة صرف بمليار دينار و) ٧٣٧١,٧٣١( ولنفس الفترة ٢٠١٢

  

فقـد بلغـت   ) ختـامي ( ٣١/١٢/٢٠١٣ ولغايـة  مستوى اجمالي الموازنة االسـتثمارية    اما على   

% ) ٧٥,٠٦(مليار دينار وبنسبة صرف   ) ٥٢٠٧٢,٥١٧(مع السلف مبلغ وقدره   المصروفات الفعلية   

مليار دينار ) ٤٠٩٠٧,٢١٦( ولنفس الفترة  ٢٠١٢/ ثمارية لعام    مصروفات الموازنة االست   كانت بينما

 ويالحظ من ذلك بأن نسبة الصرف المالي للوزارات والجهـات غيـر             %)٧٨,١٧١(وبنسبة صرف   

قـدرتها  اال ان %) ٣,١٩(قد انخفـضت بنـسبة    ) ختامي (٣١/١٢/٢٠١٣المرتبطة بوزارة كما في     

على الرغم من زيادة مبلغ التخصيصات السنوية %) ٣٢,١٢(االتفاقية قد ازدادت وبنسبة زيادة قدرها 

اما بالنسبة لبرنـامج  .٢٠١٢/عما كانت عليه في عام%) ٣٦,٤٧(المرصدة لها وبنسبة زيادة قدرها     

 ولنفس الفترة   ٢٠١٢عن عام   انخفضت  قد    مع السلف  نسبة الصرف المالي  الحظ بأن   يتنمية االقاليم   

قـدرها  اال ان قدرتها االنفاقية قـد ازدادت وبنـسبة ضـئيلة            %)  ١٢,٦٤(قدرها  انخفاض  وبنسبة  

على الرغم من زيادة التخصيصات السنوية المرصدة للبرنامج وبنـسبة زيـادة قـدرها              %) ٢,٥٤(

  .٢٠١٣عما كانت عليه في عام%) ١٧,٣٨(

  

  

  

  

  

  



 - ٥٨ -

المصروفات الفعلیة مع التخصیصات المعدلة
السلف

نسب الصرف 
المصروفات الفعلیة مع التخصیصات المعدلةمع السلف % 

السلف
نسب الصرف مع 

السلف % 
نسبة التغییر(+-) 
في التخصیصات 

السنویة

2,2%9800,0001831,8710011,66000,00رئاسة الجمھوریة

0,0%60000,00013302,2260000,0001970,33مجلس النواب

41,3-%109773,0004689942,7264421,7742600040,36مكتب رئیس الوزراء

32,8%50031,35217783,5566432,84617858,026,88االمانة العامة لمجلس الوزراء

67,3%10865864,050935729286,1218179532,8731448388679,67النفط

31,3-%9759068,947778898279,816707026,487556735383,01الكھرباء

1442,3%373249,9991521649407,685756739,655531770192,37الدفاع

122,7%176930,000126165,071,31394038,20038589097,93الداخلیة

49,0%880150,502731551,00083,121311274,784128743898,18االعمار واالسكان

25,8%40755,07728690,00070,4051267,7392100740,98العلوم والتكنلوجیا

3,6%1872957,9872408295128,581939613,910181879093,77البلدیات واالشغال العامة

67,0%129167,0001490911,54215702,50592094,27العمل والشؤون االجتماعیة

23,7%711157,49055477178,01879809,71673468383,50التعلیم العالي والبحث العلمي

227,2%23249,2002277997,9876075,1866426584,48العدل

63,2-%3989,546385396,581466,34669647,46حقوق االنسان

53,2%214755,5265929427,61329009,7193853811,71الثقافة

21,4-%1076658,06066253261,54846393,53162087373,36الشباب والریاضة

16,0-%859461,74159963769,77721778,91123888033,10التربیة

16,7-%58406,4041843131,5648640,7953270067,23التجارة

24,1%7441,500412655,459237,358577262,49البیئة

58,6%11308,2658152,00072,0917931,623986555,01التخطیط

47,7-%175770,24015772589,7391941,6207739384,18الخارجیة

41,1%1631752,112736028,045,112302610,408175622176,27الصناعة والمعادن

83,8%696467,75040134257,631279978,957111296086,95الصحة

15,4%1137060,30634500030,341312556,28034130026,00امانة بغداد

الموارد المائیة بضمنھا حصتھا 
5,4%1765260,2211169205,066,231861382,974109846159,01من المبادرة

الزراعة بضمنھا حصتھا من 
20,3-%405362,29021040651,91322997,83215197947,05المبادرة

54,9%1624334,545122014575,122515940,529228656890,88النقل

25,7-%330707,52128497786,17245792,2657857831,97االتصاالت

36,9%2575,00075029,133525,000250,71اللجنة االولمبیة

87,8-%16390,0006934,232000,00097948,95اللجنة البارلمبیة

146,6%3650,00095926,279000,0008719,68ھیئة االوراق المالیة

3,0%1262,10094074,481300,00013210,15المجمع العلمي

58,2%7726,950200926,0012226,950233819,12شبكة االعالم العراقي

16,0%115432,1051800615,60133850,00042213,15المالیة

0,0%2265,000171275,5821062,095410019,47السیاحة واالثار

50,3%502179,99737899675,47754800,660806986106,91الوقف الشیعي
146,1%119500,0007085559,29294102,00013291145,19الوقف السني

4,4-%21432,31819928,092,9820482,0571931394,29الوقف المسیحي

الھیئة العراقیة للسیطره على 
23,8-%2210,00000,001685,00050830,15المصادر المشعة

62,0%3977,000150037,726443,398294645,72دیوان الرقابة المالیة

الوزارات

2012/12/312013/12/31

جدول رقم (22 ) 
امي 2012 و  2013 مقارنة تخصیصات ومصروفات ونسب الصرف للمنھاج االستثماري خالل ع

 (حسب الجھات المنفذة    ) (تقریر ختامي)
(ملیون دینار )
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المصروفات الفعلیة مع التخصیصات المعدلة
السلف

نسب الصرف 
المصروفات الفعلیة مع التخصیصات المعدلةمع السلف % 

السلف
نسب الصرف مع 

السلف % 
نسبة التغییر(+-) 
في التخصیصات 

السنویة

الوزارات

2012/12/312013/12/31

جدول رقم (22 ) 
امي 2012 و  2013 مقارنة تخصیصات ومصروفات ونسب الصرف للمنھاج االستثماري خالل ع

 (حسب الجھات المنفذة    ) (تقریر ختامي)
(ملیون دینار )

34,1-%4551,723287463,143000,000146348,77ھیئة النزاھة 

39,1-%43984,1844057992,2626766,1351827068,26مجلس القضاء 

5,6%23202,3971767576,1824506,7881763471,96الھجرة والمھجرین 

42,3-%77962,0794722460,5745000,0002010044,67مؤسسة الشھداء 
المفوضیة العلیا المستقلة    

33,0%3760,00085622,775000,000991,98لالنتخابات

2786,2%8579,860579567,54247631,16853662,17الھیئة الوطنیة لالستثمار  

17,2%8050,000350043,489434,408641167,95بیت الحكمة 

4,8-%1050,00014814,101000,00034634,60مجلس االمن الوطني  

0,0%28000,0001338247,7928000,0001002335,80جھاز المخابرات الوطني  
المصرف الزراعي   /   المبادرة 

42,9%201600,00019327895,87288000,00022450277,95الزراعیة 

11,1%63000,0003700058,7370000,0003785554,08مؤسسة السجناء 

17,1%82421,0172536930,7896493,1192248323,30محافظة الدیوانیة 

11,4-%332175,48015033245,26294250,2324642515,78محافظة النجف 

205,6%14758,50000,0045097,85200,00محافظة المثنى 

51,1%26500,00000,0040034,16300,00محافظة دیالى 

154,2%12296,800417633,9631263,22500,00محافظة واسط 

100,0%12658,50000,0025316,0177252,86محافظة بابل 

34,6%112300,00024122,15151125,2142288015,14محافظة كربالء 

25,5-%67219,3895330179,2950110,3873902377,87محافظة االنبار 

782,9%14158,5000,0000,00124999,8254710937,69محافظة صالح الدین  

0,0%453,81500,0040528,57200,00محافظة ذي قار  

0,0%60828,93300,0085070,20000,00محافظة البصرة 

0,0%50070,20000,0078091,59800,00محافظة نینوى 

0,0%86100,00000,0028665,50000,00محافظة بغداد 

0,0%0,00000,0015058,30000,00محافظة كركوك 

0,0%0,00000,0025358,30010,00محافظة میسان 
الوزارات والجھات غیر مرتبطة     

36,5%37195172,482958037579,5350759884,6463908110676,99بوزارة  

38,4%3901054,0073902185,000100,035400847,0005400996,000100,00مشاریع اقلیم كوردستان  
برنامج تنمیة االقالیم عدا     ( اقلیم  

17,4%11068849,647371731,00066,6012992855,9257559257,00058,18كوردستان  ) 

32,8%165331,71452925,00032,01219598,47431158,00014,19انعاش االھوار 

32,6%52330407,844090721678,1769373186,0455207251775,06المجموع      
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تخصیصات برنامج 
تنمیة االقالیم لعام 

2012
نسبة التنفیذ%المصروفات الفعلیة

تخصیصات برنامج 
تنمیة األقالیم لعام 

2013
نسبة التنفیذ%المصروفات الفعلیة

2098832,789168176280,12394273,583185399177,4بغداد

2652275,504172261064,92924164,007115191739,4البصرة

966984,43425485626,41813652,74055256230,5نینوى

474965,65228639560,3611537,64637468761,3بابل

358315,74529751283,0428797,73830200970,4واسط

496985,86334063668,5595900,24139463966,2ذي قار

529783,78113204624,9685442,71718862527,5دیالى

945919,37859308562,7820506,55346223356,3كركوك   

361036,53811883332,9467214,45714191030,4دیوانیة

203933,73917810487,3260625,76019285574,0المثنى

449282,624454943101,3466955,131533885114,3صالح الدین

354759,23227438477,3403047,57634011284,4النجف

238650,02121388189,6298913,661322700108,0كربالء

459746,21334148274,3426817,65537790888,5میسان

477378,131481202100,8395006,46036922493,5االنبار

مجموع  
المحافظات عدا 
اقلیم كوردستان

11068849,64737173166,6012992855,925755925758,18

جدول رقم (23) 
امي 2012 - 2013 مقارنة تخصیصات ومصروفات ونسب الصرف لبرنامج تنمیة االقالیم خالل ع

المحافظات

2012-12-312013-12-31

ملیون دینار
لغایة  2013/12/31 (تقریر ختامي )
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  المالحـــــق

  

  



 ٦٢

المبلغ بالمالیین
 الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة للمشاریع التي تم اعادة ادراجھا بعد قرار موازنة عام    /   2013 لغایة (  31/12/2013)

ملحق رقم   (1)

  

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

1 01 01004001004 
 ایجاد تولیفة سمادیة بوتاسیة متوازنة لعدد من

 بغداد وزارة الزراعة 26,6 1470 المحاصیل الزراعیة

2 01 01006001042 
أستخدام تقنیات الجیوفیزیائیة في الكشف عن المیاه 

 173,865 900 الجوفیة لمواقع مختارة في وسط وجنوب العراق
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 متعددة وزارة الزراعة 3071,5 12500 تطویر الطیران الزراعي في العراق 01006002006 01 3
 متعددة وزارة الزراعة 0 8300 خدمات الصحة الحیوانیة 01006004001 01 4
 متعددة وزارة الزراعة 0 7290 ارشادي لتطویر زراعة النباتات الطبیة والتوابل 01006005015 01 5
 ذي قار راعةوزارة الز 2 1003 ارشادي لتطویر زراعة الخضر المحمیة 01006005060 01 6
 میسان وزارة الزراعة 82 1000 تطویر الغابات 01006005066 01 7
 دیالى وزارة الزراعة 25 900 تنمیة زراعة الطماطة 01006005067 01 8
 دیالى وزارة الزراعة 6 850 تطویر البساتین بأستخدام تقانات الري الحدیثة 01006005069 01 9

 دیالى وزارة الزراعة 3 600 لحقلزراعة فستق ا 01006005070 01 10
 دیالى وزارة الزراعة 14,5 750 تطویر المشاتل 01006005072 01 11
 ذي قار وزارة الزراعة 36 1500 تربیة وتحسین االغنام والماعز 01006005089 01 12
 ذي قار وزارة الزراعة 40 350 انشاء مختبر مركزي 01006005090 01 13
 المثنى وزارة الزراعة 2 300 میة زراعة البطاطاتن 01006005093 01 14
 المثنى وزارة الزراعة 19 300 الزراعة المحمیة 01006005094 01 15
 المثنى وزارة الزراعة 49 600 نشر أستخدام المكننة الزراعة الحدیثة 01006005095 01 16

 وزارة الزراعة 179 1000 تطویر البستنة 01006005106 01 17
صالح 

 نالدی
 الدیـــوانیة وزارة الزراعة 12,7 600 تطویر زراعة شاي الكجرات 01006005110 01 18
 الدیـــوانیة وزارة الزراعة 4,95 900 زراعة الخضر بالري بالتنقیط 01006005111 01 19
 الدیـــوانیة وزارة الزراعة 22,4 2500 زراعة ونشر الذرة البیضاء والصفراء 01006005112 01 20



 ٦٣

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 دیالى وزارة الزراعة 31,25 500 تسمین العجول 01006005113 01 21
 الدیـــوانیة وزارة الزراعة 7,3 1500 تطویر الغابات 01006005114 01 22
 نینوى وزارة الزراعة 150 1000 المحمیة الطبیعیة 01006005118 01 23
 نینوى عةوزارة الزرا 6,3 900 تطویر ونشر زراعة الزیتون 01006005119 01 24
 نینوى وزارة الزراعة 104,5 1500 أنشاء مسقفات لمكائن التنقیة 01006005121 01 25
 نینوى وزارة الزراعة 9 450 أنشاء المشاتل 01006005124 01 26
 كركــــــوك وزارة الزراعة 6 1000 تطویر مشروع القطن والزیتون والنحل 01006005126 01 27
 بغداد وزارة الزراعة 52,8 1650 س الزراعياالطل 01006006003 01 28

     4136,67 52113 مجموع القطاع الزراعي      

 2407,891 10489 فتح منجم الحدید الرسوبي 02001005002 02 29
وزارة الصناعة 

 األنبار والمعادن

 13985,69 18981 تاھیل معمل تنشیط البنتونایت 02001005003 02 30
وزارة الصناعة 

 األنبار ادنوالمع
 بغداد وزارة النفط 117 9082  موقع نفطي٣٦ في V_SATتجھیز ونصب منظومة  02001005015 02 31

 7200,277 33000 تاھیل الشركة العامة لمنتوجات االلبان 02002002002 02 32
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

 809,487 5680 مصنع الرشید/ایقاف تصریف المیاه الصناعیة الى النھر 02002003002 02 33
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

34 02 02002003003 
مصنع /ایقاف تصریف المیاه الصناعیة الى النھر

 985,706 5950 المعتصم
وزارة الصناعة 

 میسان والمعادن

35 02 02002004001 
تاھیل خدمات انتاج السكر االبیض في معمل سكر 

 16983,68 18600 میسان
لصناعة وزارة ا

 میسان والمعادن



 ٦٤

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

36 02 02002004002 
في معمل سكر ) االبیض(تاھیل خط انتاج السكر المصفى
 4313,617 9300 میسان

وزارة الصناعة 
 میسان والمعادن

 19857,57 20000 اعادة تاھیل معامل الشركة العامة للتبوغ والسكائر 02002007001 02 37
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 1259 8750 تاھیل معمل االلبسة الجاھزة في نینوى 02003005001 02 38
وزارة الصناعة 

 نینوى والمعادن

 1516 14000 انشاء معمل خیاطة برطلة 02003005002 02 39
وزارة الصناعة 

 نینوى والمعادن

 1591,306 4050 البسة النجف/مشروع الدرع الواقي 02003005003 02 40
وزارة الصناعة 

 النجف والمعادن

 714,615 26000 تاھیل الشركة العامة للصناعات النسیجیة 02003009001 02 41
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن

 6807,343 19000 تاھیل شركة واسط العامة 02003009002 02 42
وزارة الصناعة 

 واسط والمعادن

 3043,088 15000 انشاء مراكز تجمیع وتھیئة الجلود واالصواف 02003009003 02 43
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

 4,123 2500 مشروع وحدة معالجة المیاه الصناعیة 02003009004 02 44
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 4237,805 12000 تاھیل وحدة تصریف المیاه في شركة واسط 02003009006 02 45
وزارة الصناعة 

 واسط والمعادن

 318,058 7000 معمل نسیج الدیوانیةتاھیل  02003009008 02 46
وزارة الصناعة 

 الدیـــوانیة والمعادن



 ٦٥

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 7696,006 11845 تاھیل معمل الدفاتر المدرسیة 02004001002 02 47
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 2360 2360 تاھیل مصنع بغداد لالثاث 02004002001 02 48
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 1900 1900 تأھیل معمل نجارة العائد الى محافظة الدیوانیة 02004002002 02 49

 18294,44 75000 تحدیث وتطویر معامل الشركة العامة للفوسفات 02005001004 02 50
وزارة الصناعة 

 األنبار والمعادن

51 02 02005002002 
لبولمري توسعات مصنع المنتجات االسفلتیة واللباد ا

 111,139 9905 والقیري والطالاءات االسفلتیة
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

 12477,93 20000 تاھیل الشركة العامة للصناعات المطاطیة 02005003002 02 52
وزارة الصناعة 

 الدیـــوانیة والمعادن

53 02 02005004004 
مشروع انتاج ادویة معالجة االمراض السرطانیةفي 

 129,839 13500 ىنینو
وزارة الصناعة 

 نینوى والمعادن

54 02 02005004005 
تاھیل الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات 

 978,09 22000 الطبیة
وزارة الصناعة 

 والمعادن
صالح 

 الدین

 145,671 18109 انتاج الطابوق الحراري 02005005001 02 55
وزارة الصناعة 

 األنبار والمعادن

 6334,874 15600 تاھیل الشركة العامة لصناعة البطاریات 02005005006 02 56
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 93577,51 100000 تاھیل الشركة العامة لكبریت المشراق 02005005011 02 57
وزارة الصناعة 

 نینوى والمعادن

 986,362 7000 تاھیل شركة ذات الصواري العامة 02005006005 02 58
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن



 ٦٦

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

59 02 02005006010 
معالجة النفایات المطلقة من الوحدات االنتاجیة لحمایة 

 20352 20500 البیئة
وزارة الصناعة 

 األنبار والمعادن

 1009,575 2000 تاھیل وحدات المعالجة لمصنعي الراتنجات واالحبار 02005006011 02 60
وزارة الصناعة 

 ادبغد والمعادن
 األنبار وزارة النفط 24 968 أنشاء معمل غاز في قضاء القائم 02006004013 02 61
 متعددة وزارة النفط 8884 35792 شراء اسطوانات غاز حدیدیة وبالستیكیة 02006005010 02 62
 لبصرةا وزارة النفط 1261 25000 تطویر المرافق الخدمیة والصناعیة لشركة غاز الجنوب 02006005011 02 63

 360,2 8000 انشاء خباطة مركزیة جدیدة 02007002001 02 64
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 3929,994 7035 نینوى/ انشاء معمل حجر الحالن 02007004001 02 65
وزارة الصناعة 

 نینوى والمعادن

 5348,334 40000 تاھیل الشركة العامة للزجاج والسیرامیك 02007005002 02 66
رة الصناعة وزا

 األنبار والمعادن

 454,069 18600 تاھیل شركة التحدي العامة 02007006002 02 67
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 7663,543 12000 معدات مقلعیة وفنیة لحصى النباعي وكربالء 02007006004 02 68
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

 144795,5 466000  العامة للحدید والصلبتاھیل معامل الشركة 02008001002 02 69
وزارة الصناعة 

 البصرة والمعادن

 14061,16 15000 انشاء البرامیل 02008001007 02 70
وزارة الصناعة 

 األنبار والمعادن

 1556,402 5630 ازالة التلوث االشعاعي 02008001008 02 71
وزارة الصناعة 

 البصرة والمعادن



 ٦٧

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 19796,79 20850 ة وحدات تصفیة المیاه مختلفة السعاتغلون 02008001009 02 72
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 13820 13820 تاھیل خط انتاج منظومات الري یالرش 02008001010 02 73
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن

 7782,3 40600 تاھیل شركة الشھید العامة 02008002001 02 74
وزارة الصناعة 

 باراألن والمعادن

 17637,05 80000 انتاج عتاد بكمیة خمسین ملیون اطالقة 02008002005 02 75
وزارة الصناعة 

 األنبار والمعادن

 1116,978 8000 اكمال مشروع المعدات الھندسیة الثقیلة 02009001001 02 76
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 9964,66 42000 كانیكیةتاھیل الشركة العامة للصناعات المی 02009002006 02 77
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن

 7953,716 30000 تاھیل معمل القابلوات الكھربائیة 02009002014 02 78
وزارة الصناعة 

 ذي قار والمعادن

 724,188 5840 تصنیع وحدات التغذیة الحلقیة 02009002017 02 79
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 6678,76 10000 راكب) ١٤- ١٢(میع وتصنیع الحافالت الصغیرة تج 02009003004 02 80
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن

81 02 02009004011 
تاھیل وحدات المعالجة وتاھیل منظومة فلتر الغبار 

 301,512 4000 للمسبك
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 169,51 2000 وثتاھیل وحدات معالجة المیاه والھواء المل 02009004012 02 82
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن
 كربالء وزارة الكھرباء 50 202000 محطة كھرباء الخیرات البخاریة 02010001008 02 83



 ٦٨

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 البصرة وزارة النفط 727 23900 تجھیز مولدات كھربائیة لشركة غاز الجنوب 02010001013 02 84

85 02 02010003040 
مختلف االقضیة والنواحي في تنفیذ الشبكات الكھربائیة ل

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 7506,523 12669,334 محافظة القادسیة

86 02 02010003041 
 كي في مناطق مختلفة في ١١تنفیذ ومد شبكات مغذي 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 518,434 786,434 غماس والسدیر في محافظة القادسیة

87 02 02010003042 
یذ مصادر محطة كھرباء االسكان من محطة كھرباء تنف

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 995,415 4458,415 شرق الدیوانیة بھیئة قابلو

88 02 02010003045 
تنفیذ شبكة كھرباء حي الصكبان وانارة جزء من حي 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 1050 1050 الجھاد والجدیدة في البدیر

89 02 02010003046 
تنفیذ شبكة كھرباء للحي العسكري وانارة قریة ال 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 610 610 شعیوط في ناحیة سومر

90 02 02010003047 
تنفیذ شبكة كھربائیة لقریة ال بریس الثانیة في ناحیة 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 160 160 السدیر

91 02 02010003048 
بكة كھرباء لحي الخوئي والمنطقة الصناعیة تنفیذ ش

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 700 700 وانارة شارع الكورنیش في الشامیة
 نینوى وزارة الكھرباء 204 1350 أنشاء ورشة معاییر واجھزة فحص 02010004014 02 92
 بغداد وزارة الكھرباء 103,837 103,837 بناء قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 02010004015 02 93

94 02 02011001001 
تسدید مستحقات الشركات االجنبیة المقاولة لجوالت 

 متعددة وزارة النفط 594750,2 594750,22 برنامج سنوي/ التراخیص 

95 02 02011005002 
فحص االغذیة للكشف عن الملوثات  الكیمیاویة 

 24,864 1405 والبیولوجیة
لوم وزارة الع

 بغداد والتكنولوجیا

96 02 02011005003 
تصمیم وانشاء منظومة ریادیة لمعالجة التربة والمواد 

 166,493 1640 الملوثة بالمشتقات النفطیة وانتاج الغاز الحیوي
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا



 ٦٩

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

97 02 02011005005 
القاعدة المادیة لمختبرات الترددات الرادیویة 

 97,75 1000 یةوالمایكرور
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 591,133 4000 القاعدة المادیة لمختبرات اقسام منظومات االتصاالت 02011005006 02 98
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 322,006 1250 بناء القاعدة المادیة للمشروع العراقي للطاقة الریاح 02011005008 02 99
وزارة العلوم 

 بغداد التكنولوجیاو

 329,203 1160 ترمیم االسنان 02011005014 02 100
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

101 02 02011006002 
المشروع الوطني النشاء شبكة وطنیة للمعلومات 

 68,971 4500 الجیولوجیة والمعدنیة
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 1687,988 9550 ھیئة البحث والتطویر ومركز الرازيانشاء مختبرات  02011006009 02 102
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

103 02 02011006010 
بناء انظمة معلومات اداریة وتطویر الموارد البشریة 

 2274,208 5620 في وزارة الصناعة والمعادن
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 25 3210 ركة العامة للمنظوماتتاھیل ورش ومختبرات الش 02011006012 02 104
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

105 02 02011006020 
توفیر مستلزمات حمایة البیئة لمراكز البحث والتطویر 

 بغداد وزارة النفط 130 260 النفطي

106 02 02011006029 
دراسة وتصامیم وتھیئة مواقع لمراكز عملیات شركة 

 متعددة وزارة النفط 3282 4865 االستكشافات النفطیة

 75 75 تطویر القدرات في مجال االصالح االداري 02011006030 02 107
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن
 بغداد وزارة النفط 87,75 87,75 تطویر قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 02011006031 02 108



 ٧٠

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

     1143327 2331397 مجموع القطاع الصناعي      
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 7781 16625,177 انشاء طرق ریفیة وخدمیة في محافظة القادسیة 03001006026 03 109
 كربالء محافظة كربالء 46358,81 50000 طریق یاحسین 03001006030 03 110
 كربالء بالءمحافظة كر 5000 15000 انشاء الطرق الخدمیة لشارع میثم التمار 03001006031 03 111

112 03 03001006032 
انشاء الشوارع التي تربط شارع میثم التمار وشارع 

 كربالء محافظة كربالء 5000 15000 المبزل الجنوبي
 النجف محافظة النجف 129,925 1000 أكساء مدخل الطریق الحولي  في النجف االشرف 03001006042 03 113
 النجف محافظة النجف 1587,233 5000 ع النجف  ـ الكوفةأكساء وتطویر شار 03001006043 03 114

115 03 03001006044 
تنفیذ اعمال الممر الثاني  وتطویر شارع المعمل في 

 النجف محافظة النجف 1011,679 5000 الكوفة
 كربالء محافظة كربالء 3600 12000 المرحلة االولى/انشاء الطریق الرابط الشمالي 03001006054 03 116
 كربالء محافظة كربالء 2000 2500 انشاء طریق القطارة 03001006055 03 117

118 03 03001006057 
 ٢٤انشاء الممر الثاني لطریق تكریت ـ كركوك بطول 

 محافظة صالح الدین 5000 12000 كم
صالح 

 الدین

119 03 03001006063 
فرش ترابیة وسبیس مع البرایمكوت لطریق قریة 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 125 125  كم٧٦٥٠یق السنیة السیاحي بطول النواصر بدایة طر
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 840 840  كم٥اكساء باالسفلت طریق السادة ال معلھ بطول  03001006064 03 120

121 03 03001006065 
فرش ترابیة وحصى خابط مع البرایمكوت لطریق 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 650 650 الحفار ـ البوشتیري

122 03 03001006066 
فرش ترابیة وحصى خابط مع البایمكوت لطریق 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 450 450 كم) ٣٫٥(العنتكیة بطول 



 ٧١

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 125 125 كم)٧٥٠(تبلیط طریق ال شرماھي بطول  03001006067 03 123
 النجف محافظة النجف 25000 25000 في الكوفة) ع ( ساحة وتقاطع مسلم بن عقیل  03001011003 03 124

125 03 03002003010 
اعداد دراسة وتصامیم لمشروع جسر الھندیة الثاني 

 كربالء محافظة كربالء 250 500 ومجسر في تقاطع البوعزیز في قضاء الھندیة
 بابل وزارة البلدیات 0,971 25000 بابل)الثورة(ة في الحلة انشاء تقاطعات مجسر 03002006009 03 126

127 03 03002006025 
تأھیل شوارع حي العسكري مع القالب الجانبي 

 النجف محافظة النجف 28000 28000 واالرصفة في النجف االشرف
 النجف محافظة النجف 15000 15000 )المرحلة االولى ( تأھیل وتبلیط حي میسان في الكوفة  03002006026 03 128

129 03 03002006027 
تأھیل الشارع الفاصل بین حي المكرمة والعسكري في 

 النجف محافظة النجف 6000 6000 النجف االشرف

130 03 03002006028 
تأھیل الشارع الفاصل بین العروبة وحي الجزائر في 

 النجف محافظة النجف 6000 6000 النجف االشرف
 كربالء محافظة كربالء 2000 2850 تبلیط طرق ریفیة في اقضیة ونواحي كربالء 03002006030 03 131

132 03 03002006033 

تاھیل الطریق من مجسر االمام علي الى شارع میثم 
التمار المرحلة الثالثة وتاھیل الطریق من مجسر االمام 

 ءكربال محافظة كربالء 4000 50000 علي الى اعدادیة كربالء للبنات حي الحي
 كربالء محافظة كربالء 4920 60000 ربط شارع میثم التمار بالطریق الرابط الجنوبي 03002006034 03 133
 كربالء محافظة كربالء 6810 41245 انشاء كراج متعدد الطوابق في كربالء 03002006035 03 134
 كربالء محافظة كربالء 12000 77970 انشاء ساحات للزائرین والحجاج في كربالء 03002006036 03 135

 وزارة البلدیات 299,035 4220 تبلیط وتأھیل شوارع ناحیة امرلي 03002006037 03 136
صالح 

 الدین
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 590 590 اكمال الطریق الخدمي لحي الجامعة 03002006042 03 137
 الدیـــوانیة ة الدیوانیةمحافظ 420 420 تبلیط مدخل ناحیة نفر 03002006043 03 138
 البصرة وزارة النقل 20 150 دراسات وتصامیم انشاء مراب في البصرة للنقل البري 03003004004 03 139



 ٧٢

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 متعددة وزارة النقل 112,196 15500 وحدة انشاء الركائز للسكك 03004003007 03 140
 بغداد وزارة النقل 6,75 12000 )دراسات جدوى(ربط العراق بالدول المجاورة  03004004002 03 141
 متعددة وزارة النقل 430 430 تسدید حسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة للسكك 03004007001 03 142
 البصرة وزارة النقل 3233,364 50000 تشغیل الموانئ 03005004002 03 143
 البصرة وزارة النقل 3210,915 7500 شراء سیارات ومعدات السالمة واالطفاء للموانئ 03005006007 03 144

145 03 03006002008 
شراء منظومتي رادار انوائیة في عنة ومطار بغداد 

 متعددة وزارة النقل 554,73 6000 الدولي
 الدیـــوانیة وزارة النقل 30,23 500 انشاء محطة رصد جوي في الدیوانیة 03006002010 03 146

 وزارة النقل 13,78 500 صد جوي مع دار سكن في بیجيانشاء محطة ر 03006002011 03 147
صالح 

 الدین
 بغداد وزارة النقل 246 500 تاھیل ساللم الكھربائیة لمطار بغداد الدولي 03006006041 03 148
 متعددة وزارة االتصاالت DWDM 61250 20,654شبكة الضوئي  03007004001 03 149
 بغداد وزارة االتصاالت 159,475 1584 لبنایة وزارة االتصاالتLANالشبكةالداخلیة  03007004007 03 150
 بغداد وزارة االتصاالت 0 19171 شبكة النفاذ 03007004008 03 151

152 03 03007004013 
تنفیذ شبكة اتصاالت في حي الجامعة مع جزء من 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 550 550  نیسان٩منطقة 
 متعددة وزارة االتصاالت 0,587 21000 منظومة تراسل ضوئي لربط بدالت مراكز المحافظات 03007006011 03 153
 بغداد وزارة االتصاالت 0 43000 منظومة تراسل مدینة بغداد المایكروویة 03007006018 03 154
 متعددة وزارة االتصاالت 50 8190 تكامل وبناء شبكة وطنیة وامنیة موحدة 03007006020 03 155
 بغداد وزارة االتصاالت 669 7500 اعادة تاھیل بنایة االتصاالت الحالیة 03007007019 03 156
 متعددة وزارة االتصاالت 778,25 20000 استیراد وصالت مایكروویة ذات سعات واطئة 03007007020 03 157
 متعددة وزارة االتصاالت 1001,024 150000 حفر قنوات ارضیة ومد الشبكات الھاتفیة فیھا 03007007023 03 158
 متعددة وزارة االتصاالت 434,539 6000 انشاء ابراج المایكرووف 03007007027 03 159



 ٧٣

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 بغداد وزارة االتصاالت 1006,699 6380 بناء قدرات 03007007030 03 160

161 03 03007007032 
اعادة اعمار االبنیة المدمرة لمجمعات االتصاالت في 

 متعددة وزارة االتصاالت 788,141 50000  بغداد ومیسانالمحافظات ماعدا
 كربالء محافظة كربالء 3248,265 5000 الحوكمة االلكترونیة 03007010010 03 162
 بغداد وزارة النقل 1142,24 8000 اعمار مقرھیئة االنواء الجویة والرصد الزلزلي 03009006001 03 163
 بغداد وزارة النقل 146,25 2802,753  مجال الالمركزیة االداریةبناء القدرات في 03009009003 03 164

 كربالء شبكة االعالم العراقیة 614,45 1310 انشاء مبنى محطة تلفزیونیة واذاعیة في كربالء 03010004009 03 165

 بابل شبكة االعالم العراقیة 232 1650 انشاء مبنى لمجمع اعالمي في الحلة 03010004010 03 166

167 03 03010004012 

تاھیل مبنى المكتبة المركزیة لالشرطة وتحویل جزء 
منھا النشاء مكتب للفضائیات وتجھیزھا وازالة المباني 

 بغداد شبكة االعالم العراقیة 1627,465 3000 القدیمة

 بغداد شبكة االعالم العراقیة 1500 1500 االرشفة االذاعیة والتلفزیونیة 03010004021 03 168

     212776 990077,9 مجموع القطاع النقل      
 متعددة وزارة الداخلیة 1000 4500  ملحق حدودي١٥٠انشاء  04001002078 04 169

 409,5 409,5 بناء قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 04001003089 04 170
وزارة االعمار 

 متعددة واالسكان

 602,82 60000 ر مجمع وزارة التخطیطاعادة اعما 04001004001 04 171
وزارة التخطیط 
 بغداد والتعاون االنمائي
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172 04 04001004029 
دراسات وتصامیم مع االستمالكات البنیة وزارة 

 103,633 750 التخطیط في المحافظات
وزارة التخطیط 
 متعددة والتعاون االنمائي

173 04 04001004051 LADP Phase II 1755 39780  المرحلة الثانیةالتنمیة المحلیة 
وزارة التخطیط 
 متعددة والتعاون االنمائي

 بغداد وزارة البیئة 58,5 58,5 بناء قدرات الوزارة بالتعاون مع مشروع ترابط 04001007027 04 174

175 04 04001010080 
أنشاء بنایة مركز المدیریة العامة لمشاریع الري 

 بغداد  الموارد المائیةوزارة 1032,395 10523 واالستصالح
 بغداد وزارة الموارد المائیة 24 1000 أنشاء بنایة لمدیریة الحراسات مع التأثیث 04001010082 04 176

177 04 04001011024 
مشروع انشاء بنایة مدیریة التسجیل العقاري العامة مع 

 بغداد وزارة العدل 2238,797 5000 التأثیث

178 04 04001030005 
درات االمانة العامة لمجلس الوزراء في مجال بناء ق

 409,5 409,5 االمركزیة االداریة
االمانة العامة لمجلس 

 بغداد الوزراء
 بغداد وزارة االتصاالت 500 500 دراسات وتصامیم النشاء بنایة وزارة االتصاالت 04001032001 04 179

180 04 04001038001 
ي بمعدات  تجھیز المستوصف الصحي في حي العسكر

 كربالء محافظة كربالء 400 400 طبیة في الجدول الغربي
 كربالء محافظة كربالء 40 40 تجھیز كراسي وحدة العالج الكیمیاوي 04001038002 04 181
 كربالء محافظة كربالء 400 438 تطویر مفراس القلب 04001038003 04 182

183 04 04002005095 
ة تسویق االدویة في اعادة تاھیل وترمیم مخازن شرك

 متعددة وزارة الصحة 1965,255 4000 بغداد والمحافظات

184 04 04002007041 

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة 
للمجتمع والمتطوعین الصحیین في المجتمع الفقیر في 

 بغداد وزارة الصحة 100 100 ستراتیجیة التخفیف من الفقر/بغداد الرصافة
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185 04 04002007047 

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة 
للمجتمع والمتطوعین الصحیین في المجتمع الفقیر في 

 واسط وزارة الصحة 60 100 ستراتیجیة التخفیف من الفقر/واسط

186 04 04002007048 

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة 
 المجتمع الفقیر في للمجتمع والمتطوعین الصحیین في

 كربالء وزارة الصحة 33 100 ستراتیجیة التخفیف من الفقر/كربالء

187 04 04002007052 

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة 
للمجتمع والمتطوعین الصحیین في المجتمع الفقیر في 

 میسان وزارة الصحة 90 100 ستراتیجیة التخفیف من الفقر/میسان
 النجف وزارة الصحة 58,5 58,5 بناء قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 04002009002 04 188

189 04 04003001066 

( أنشاء دور واطئة الكلفة مع الخدمات االساسیة 
) ساحات خضراء/أنارة/طرق داخلیة/كھرباء/ماء

 بابل محافظة بابل 12600 18000 )ستراتیجیة الفقر(محافظة بابل 

190 04 04003001068 
( أنشاء وحدات سكنیة عمودیة في محافظة الدیوانیة 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 4000 4000 )ستراتیجیة التخفیف من الفقر 

191 04 04003001069 
أنشاء وحدات سكنیة أفقیة واطئة الكلفة في محافظة 

 الدیـــوانیة ظة الدیوانیةمحاف 4000 4000 )ستراتیجیة التخفیف من الفقر ( الدیوانیة 

 261,094 1500 انشاء محطة الستالم الصور الفضائیة 04005021003 04 192
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 76,927 2000 انشاء مختبرات لقیاسات النظائر الطبیعیة في المیاه 04005021005 04 193
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

194 04 04005021006 
المرحلة /تصفیة المنشات والمواقع النوویة في العراق

 1307,708 11000 الثانیة
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا
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195 04 04005021010 
تطویر مختبرات الفحوصات البكترولوجیة للمیاه 

 138,722 1000 باستخدام تقنیات حدیثة
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 65,736 4825 بناء وانشاء مختبر النفق الھوائي للسرع دون الصوتیة 04005021013 04 196
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 90,138 1000 ازالة المواد العضویة المسرطنة من المیاه العراقیة 04005021015 04 197
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 99,097 2700 فایات المشعة الصلبةبناء القاعدة المادیة وخزن الن 04005021017 04 198
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 بغداد امانة بغداد 131267 200000 استمالك االراضي المحیطة بالروضة الكاظمیة 04006004009 04 199
 النجف محافظة النجف 18464 100000 النجف/ تطویر مقبرة وادي السالم  04007019028 04 200
 كربالء وزارة البلدیات 1189,106 8627 انشاء مجمع تحاري في كربالء 04007019135 04 201

202 04 04007019138 
بناء قدرات العاملین في الوزارة بالتعاون مع مشروع 

 متعددة وزارة البلدیات 1813,5 1813,5 الترابط
 غدادب دیوان الوقف الشیعي 11,131 10770 تطویر الروضة الكاظمیة 04007021001 04 203
 النجف دیوان الوقف الشیعي 0 13750 النجف/شقق لطلبة الحوزة العلمیة 04007021007 04 204
 متعددة دیوان الوقف الشیعي 14,27 1000 تطویر القدرات 04007021016 04 205
 بغداد دیوان الوقف الشیعي 27 5000 اعداد تصامیم/جامع اخالني 04007021036 04 206
 متعددة دیوان الوقف الشیعي 200,107 650 تسدید حسابات المشاریع المنجزة 04007021037 04 207
 النجف دیوان الوقف الشیعي 46961,4 500000 استمالكات العتبة العلویة المقدسة 04007021038 04 208

209 04 04007022002 
تطویر وتاھیل دور العبادة لكنیسة المشرق والكنائس 

 بغداد ن الوقف المسیحيدیوا 207,319 4375 الشرقیة

 بغداد دیوان الوقف المسیحي 110,687 6414 تطویر وتاھیل دور العبادة في الكرخ 04007022004 04 210
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211 04 04007022008 
تطویر وتاھیل دور العبادة في 

 متعددة دیوان الوقف المسیحي 60,645 6250 نینوى،كركوك،البصرة،بابل،میسان،ذي قار

 بغداد دیوان الوقف المسیحي 34,764 4866 تطویر وتاھیل الكنائس ودور العبادة االرثوذكسیة 04007022009 04 212

213 04 04007022011 
تطویر وتاھیل دور العبادة والكنائس الكاثولیكیة في 

 بغداد دیوان الوقف المسیحي 45,891 15400 بغداد

214 04 04007022012 

الرثوذكس انشاء مجمع الكھنة لمطرانیة االرمن ا
وتاھیل دار المسنین وكنیسة القدیس كریكورالمنور في 

 بغداد دیوان الوقف المسیحي 11,58 3100 بغداد

215 04 04007022013 
انشاء وتاھیل دار الضیافة في معبد اللش في محافظة 

 نینوى دیوان الوقف المسیحي 27,559 1500 نینوى ـ شیخان

 متعددة دیوان الوقف المسیحي 176,886 1198 دور العبادة المندائیةانشاء االبنیة و 04007022022 04 216

217 04 04007022026 
انشاء قاعة في كنیسة سیدة الزھور لالرمن الكاثولیك 

 بغداد دیوان الوقف المسیحي 0 750 مع التاثیث في بغداد

218 04 04007024006 
أنشاء وادامة المناطق الخضراء والزراعة التجمیلیة 

 النجف محافظة النجف 479,511 5500 ة النجف والكوفةلمدین
 النجف محافظة النجف 731,067 8000 أنشاء مداخل مدینة النجف االشرف 04007024009 04 219

220 04 04007024010 
اعمال الصیانة والترمیم والتنقیب للمواقع االثریة في 

 النجف نجفمحافظة ال 196,342 3000 المحافظة واظھارھا بالمظھر االئق

221 04 04007024011 
تأھیل الشوارع المؤدیة الى مدینة النجف القدیمة 

 النجف محافظة النجف 60,976 4000 والكوفة
 النجف محافظة النجف 99,264 1000 أنشاء معھد التدریب وتطویر الكوادر السیاحیة 04007024013 04 222
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223 04 04007024014 
أھیل والمتطلبات لألبنیة أعمال التطویر واالنشاء والت

 النجف محافظة النجف 723,462 10000 التربویة في المحافظة
 النجف محافظة النجف 8,203 8000 أنشاء مطبعة النجف 04007024019 04 224
 النجف محافظة النجف 1841,76 11000 تأھیل مدینة النجف القدیمة 04007024020 04 225
 النجف محافظة النجف 660,68 6000  الكوفة المقدسةتأھیل مدینة 04007024021 04 226

227 04 04007024024 
تأھیل المجاري المحیطة بالصحن الحیدري الشریف 

 النجف محافظة النجف 421,803 6000 والمدینة المقدسة
 النجف محافظة النجف 154,877 600 الترقیم الحضري للشوارع في قضائي النجف والكوفة 04007024025 04 228
 النجف محافظة النجف 2026,606 10000 تأھیل شوارع مختلفة في المحافظة 04007024026 04 229
 النجف محافظة النجف 1473,956 20000 أنشاء تقاطعات مجسرة في المحافظة 04007024029 04 230

231 04 04007024030 
أعمال انشاء وتطویر وتأھیل المتطلبات للعتبة الحیدریة 

 النجف محافظة النجف 1520,459 20000 الشریفة
 النجف محافظة النجف 1924,868 14300 )ع ( تطویر مرقد مسلم بن عقیل  04007024031 04 232

233 04 04007024032 
المكتبات ,الجوامع,الحسینیات( تأھیل الوقفیات القدیمة 

 النجف محافظة النجف 2383,537 10000 )مكتبة االمام امیر المؤمنین لالمیني,العامة
 النجف محافظة النجف 841,106 5000 تأھیل المقامات والمراقد المقدسة 04007024033 04 234
 النجف محافظة النجف 584,744 5000 )رض ( أكمال تأھیل مرقد میثم التمار  04007024034 04 235
 النجف ظة النجفمحاف 636,868 10000 مد شبكات واعمال انارة مع كافة ملحقاتھا 04007024037 04 236
 النجف محافظة النجف 3554,299 20000 أنشاء محطة تحویل 04007024038 04 237
 النجف محافظة النجف 88,088 3000 كري وتوسیع وتبطین نھر سعدة في الكوفة 04007024040 04 238
 النجف محافظة النجف 481,626 4000 جامعة الكوفة/ أنشاء دار ضیافة  04007024043 04 239
 النجف محافظة النجف 34,856 1500 جامعة الكوفة/ االعمال التكمیلیة لبنایة المركز الثقافي  04007024045 04 240
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241 04 04007024047 
توزع على ذوي  ) ٨٩( أنشاء وتخصیص محالت عدد 

 ذي قار محافظة ذي قار 453,715 1266 ذي قار/الشھداء والجرحى في ناحیة البطحاء
 النجف محافظة النجف 2714,58 100000 مدینة النجف الثقافیة 04007024052 04 242
 النجف محافظة النجف 32680,93 50000 أنشاء فندق سیاحي 04007024054 04 243
 نینوى محافظة نینوى 48021,4 76050 المرحلة الثانیة/ أعمار مدینة تلعفر  04007024057 04 244
 النجف محافظة النجف 3711,63 12000 لصحابي كمیل بن زیادأعمال تأھیل ا 04007024058 04 245
 النجف محافظة النجف 24630,91 30000 تطویر محطة معالجة المیاة في البراكیة 04007024059 04 246

247 04 04007024061 
تجھیز مجمعات ماء مختلفة السعات مع تمدید شبكات 

 الدیـــوانیة ظة الدیوانیةمحاف 911 3828,56 ماء في مختلف االقضیة والنواحي

248 04 04007024062 
تجھیز وتمدید شبكة ماء وخط ناقل في مختلف االقضیة 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 115 576 والنواحي
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 44 918 تاھیل المنطقة الصناعیة الجدیدة 04007024064 04 249
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 500 500  االراضياستمالك 04007024065 04 250
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 2685 5440 تنفیذ شبكات مجاري في مختلف االقضیة والنواحي 04007024066 04 251

252 04 04007024067 
اعداد دراسات وتصامیم النشاء منضومات مجاري في 

 الدیـــوانیة الدیوانیةمحافظة  1400 1400 مختلف االقضیة والنواحي
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 387 1984 تمدید خط ناقل في ناحیة الدغارة 04007024068 04 253

254 04 04007024069 
اعداد دراسات وتصامیم مع تنفیذ شبكات في ناحیة 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 750 750 سومر

255 04 04007024073 
 ) ٤٠٠(مراكز الوحدات االداریة بعدد أنشاء اسواق في 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 2000 2000 كشك
 األنبار محافظة االنبار 58,5 58,5 تطویر قدرات موظفي محافظة االنبار 04007024076 04 256
 واسط محافظة واسط 46,8 46,8 تطویر قدرات في مجال االمركزیة االداریة 04007024077 04 257
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 نینوى محافظة نینوى 70,2 70,2 تطویر قدرات في مجال الالمركزیة االداریة 04007024078 04 258
 البصرة محافظة البصرة 70,2 70,2 تطویر قدرات في مجال الالمركزیة االداریة 04007024079 04 259
 الدیـــوانیة وانیةمحافظة الدی 58,5 58,5 تطویر قدرات في مجال الالمركزیة االداریة 04007024080 04 260

261 04 04007024081 
تطویر قدرات محافظة المثنى في مجال الالمركزیة 

 المثنى محافظة المثنى 58,5 58,5 االداریة
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 400 400 تجھیز وتنصیب مجمع ماء في قریة البوھلیل 04007024088 04 262
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 450 450 مع ماء البدیوي في ناحیة غماستجھیز وتنصیب مج 04007024089 04 263

264 04 04008002007 
اعداد الدراسات وتصامیم وشراء اراضي النشاء فنادق 

 متعددة وزارة الثقافة 724,665 15000 ومجمعات سیاحیة في المحافظات
 بغداد وزارة الثقافة 839,534 3000 تطویر مجمع بحیرة الجادریة 04008002013 04 265

266 04 04008002015 
انشاء معھد تریبي للسیاحة ومركز تدریبي في النجف 

 النجف وزارة الثقافة 329 15591 المرحلة االولى/االشرف

 بغداد وزارة السیاحة واالثار 750 40000 انشاء مقر لدار المخطوطات العراقیة 04008018010 04 267

 كربالء وزارة السیاحة واالثار 715,775 5000 خان الربع/ل الخانات التراثیة تاھی 04008018011 04 268

 نینوى وزارة السیاحة واالثار 289,045 2000 الموصل/صیانة وتاھیل بیت مصطفى التوتنجي  04008018012 04 269

 نینوى احة واالثاروزارة السی 494,775 15000 الصیانة االنقاذیة لمدینة نمرود االثریة 04008018013 04 270

 68 1500  في شارع فلسطین٢تأھیل وتطویر بنایة الوزارة رقم  04009001067 04 271
وزارة الشباب 

 بغداد والریاضة
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272 04 04009001068 
 الف ١٥أعداد الدراسات والتصامیم وأنشاء ملعب سعة 

 50 160000 ٤متفرج عدد 
وزارة الشباب 

 متعددة والریاضة

 70,2 70,2 بناء قدرات الوزارة بالتعاون مع مشروع ترابط 04009001105 04 273
وزارة الشباب 

 متعددة والریاضة

274 04 04009002013 
بناء قدرات وزارة الھجرة والمھجرین في مجال 

 117 117 الالمركزیة االداریة
وزارة المجرین 

 بغداد والمھاجرین

 30 5400 الرصافةاكمال انشاء مجمع االیتام في  04009003021 04 275
وزارة العمل والشؤون 

 بغداد االجتماعیة

276 04 04009003041 
انشاء معھد النور للمكفوفین ودار الدولة لرعایة البنات 

 100 4000 في الدیوانیة
وزارة العمل والشؤون 

 الدیـــوانیة االجتماعیة

277 04 04009003094 
یة استمالك ارض النشاء قسم شبكة الحمایة االجتماع

 310 310 في ذي قار
وزارة العمل والشؤون 

 ذي قار االجتماعیة

278 04 04009003095 
تاھیل وتدریب المستفیدین من صندوق القروض 

 30000 30000 استراتجیة التخفیف من الفقر في العراق/الصغیر
وزارة العمل والشؤون 

 متعددة االجتماعیة

 114 117 ة مؤتمراتتطویر مركز معلومات وقاع 04009003096 04 279
وزارة العمل والشؤون 

 بغداد االجتماعیة
 بابل وزارة الثقافة 807 3000 الحمایة االنشائیة لمقع الكفل 04009004009 04 280

281 04 04009004020 
مشروع اعتماد نظام المعلومات الجغرافیة مع االجھزة 

 متعددة وزارة الثقافة 150 720 والمعدات

 وزارة الثقافة 13 100 الشرقاط/الصیانة االنقاذیة لمقع تابیرا 04009004025 04 282
صالح 

 الدین
 بغداد وزارة حقوق االنسان 58,5 58,5 بناء قدرات وزارة حقوق االنسان 04009011008 04 283
 بغداد وزارة الثقافة 64,35 64,35 بناء قدرات وزارة الثقافة في مجال الالمركزیة االداریة 04009015010 04 284



 ٨٢

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

285 04 04009029001 
دراسات وتصامیم وستمالك اراضي  النشاء قسم شبكة 

 واسط محافظة واسط 350 1800 الحمایة االجتماعیة في واسط

     414135 1840429 مجموع قطاع المباني والخدمات      

286 05 05001024001 
مشروع االعمال التكمیلیة لمعھد التدریب النفطي في 

 كركــــــوك وزارة النفط 3 300 كركوك

287 05 05002003004 
أعداد الدراسات والتصامیم لمشاریع الجامعة 

 53,4 850 التكنولوجیا
وزارة التعلیم العالي 

 بغداد والبحث العلمي

 891,038 8400 أستكمال مجمع المعامل والورش 05002003006 05 288
وزارة التعلیم العالي 

 بغداد والبحث العلمي

 4,604 3250 أنشاء بنایة فرعي الكیمیاء التطبیقیة والفیزیاء الطبیة 05002003010 05 289
وزارة التعلیم العالي 

 بغداد والبحث العلمي

 514,589 2500 أنشاء بنایة الدراسات العلیا 05002003011 05 290
وزارة التعلیم العالي 

 بغداد والبحث العلمي

 0 5500 كلیة ھندسة الموادأنشاء بنایة  05002003015 05 291
وزارة التعلیم العالي 

 بغداد والبحث العلمي

 0 6125 أنشاء بنایة مجمع القاعات الدراسیة الثانیة 05002003016 05 292
وزارة التعلیم العالي 

 بغداد والبحث العلمي

 558,307 6500 أنشاء وتجھیز ابنیة كلیة الزراعة والغابات 05002004031 05 293
التعلیم العالي وزارة 

 نینوى والبحث العلمي

 278,719 3000 أعداد الدراسات والتصامیم والتحریات في واسط 05002012002 05 294
وزارة التعلیم العالي 

 واسط والبحث العلمي



 ٨٣

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 236,35 6600 أنشاء اقسام علمیة لكلیة االدارة واالقتصاد في واسط 05002012005 05 295
وزارة التعلیم العالي 

 واسط لبحث العلميوا

296 05 05002013004 
أنشاء قاعة متعددة االغراض مع التأثیث والخدمات 

 492,489 8000 الموقع لجامعة القادسیة
وزارة التعلیم العالي 

 الدیـــوانیة والبحث العلمي

 51,942 5000 شقق ودور لألساتذة العزاب والمتزوجین 05002013005 05 297
وزارة التعلیم العالي 

 الدیـــوانیة والبحث العلمي

 53,301 2500 المصطفاویة/ انشاء قسم دراسي في كلیة العلوم 05002014022 05 298
وزارة التعلیم العالي 

 ذي قار والبحث العلمي

 240,251 2000 انشاء مركز صحي في المدینة الجامعیة 05002014025 05 299
وزارة التعلیم العالي 

 ذي قار والبحث العلمي

 163 750 انشاء دار حضانة 05002014026 05 300
وزارة التعلیم العالي 

 ذي قار والبحث العلمي

 597,828 1000 انشاء محطة وقود 05002014028 05 301
وزارة التعلیم العالي 

 ذي قار والبحث العلمي

 303,212 9500 أستكمال كلیة الطب 05002015009 05 302
وزارة التعلیم العالي 

 البصرة علميوالبحث ال

 101,449 5000 البصرة/أقسام في كلیة التقنیة 05002018014 05 303
وزارة التعلیم العالي 

 البصرة والبحث العلمي

 49,686 5000 الحویجة/ أقسام علمیة في المعھد التقني  05002018021 05 304
وزارة التعلیم العالي 

 كركــــــوك والبحث العلمي

 135,364 5000 الدیوانیة/شاء اقسام علمیة في المعھد التقنيأن 05002018023 05 305
وزارة التعلیم العالي 

 الدیـــوانیة والبحث العلمي



 ٨٤

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

 40,685 1650 المعھد التقني كركوك/تأھیل البنى التحتیة  05002018024 05 306
وزارة التعلیم العالي 

 كركــــــوك والبحث العلمي

 76 2100 الكلیة التقنیة كركوك/خلي للطالباتأنشاء قسم دا 05002018025 05 307
وزارة التعلیم العالي 

 كركــــــوك والبحث العلمي

308 05 05002018026 
الكلیة التقنیة /أنشاء بنایة قسم ھندسة التبرید والتكییف

 40 1100 كركوك
وزارة التعلیم العالي 

 كركــــــوك والبحث العلمي

 3706,786 10000 ك االراضي لجامعة المثنىمشروع استمال 05002021002 05 309
وزارة التعلیم العالي 

 المثنى والبحث العلمي

 368,94 5000 أنشاء بنایة رئاسة الجامعة 05002021004 05 310
وزارة التعلیم العالي 

 المثنى والبحث العلمي

311 05 05004006001 
صف والوطن وثانویة ٢٤تاھیل وترمیم مدارس السالم 

 71,852 71,852  المنطقة الخضراءالسالم في
االمانة العامة لمجلس 

 بغداد الوزراء

312 05 05004007001 
 صف في محافظة ١٨ سعة ٢٩بناء مدارس عدد 

 البصرة محافظة البصرة 50000 51850 البصرة

313 05 05005002025 
 مراكز فحص الدراسة المرحلة المتوسطة في ٣بناء 

 بغداد وزارة التربیة 50 4800 في الرصافة والكرخالرصافة المرحلة االبتدائیة 
 بغداد وزارة التربیة 250 2000 تشیید بنایة المدیریة العامة للعالقات الثقافیة 05005003092 05 314
 متعددة وزارة التربیة 3276 4329 مشروع المسوح التربویة 05005003093 05 315
 متعددة وزارة التربیة 2457 6318 ة التربیةمشروع تدریب كوادر وزار 05005003094 05 316
 متعددة وزارة التربیة 13572 87633 مشروع تقویة التعلیم 05005003095 05 317
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 200 200 بناء قاعة نشاطات في مدرسة الزوراء مع التاثیث 05005005001 05 318
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 300 300  صف في قریة االنصاف٦  بناء مدرسة ابتدائیة 05005005002 05 319
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 1050 1050  صف في مركز المدینة١٢بناء مدرسة ابتدائیة  05005005003 05 320



 ٨٥

 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

321 05 05005005004 
 في حي الزیتون وحي ام ٢بناء روضة اطفال عدد 

 الدیـــوانیة نیةمحافظة الدیوا 1100 1100 النخیل
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 840 840  صف في ناحیة الشافعیة٩بناء مدرسة ابتدائیة  05005005005 05 322

323 05 05005005006 
 صف في ناحیة الدغارة حي ١٢بناء مدرسة ابتدائیة 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 1050 1050 المعلمین
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 840 840  صف في قضاء عفك٩ء مدرسة ابتدائیة بنا 05005005007 05 324
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 2100 2100  في قضاء الحمزة٢ صف عدد ١٢بناء مدرسة ابتدائیة  05005005008 05 325

326 05 05005005009 
صف  في الحي العسكري ٦بناء مدرسة ابتدائیة 

 الدیـــوانیة حافظة الدیوانیةم 300 300 الشرقي
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 200 200 توسیع روضة الشامیة 05005005010 05 327
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 300 300  صف في حي الحسین٦بناء مدرسة ابتدائیة  05005005011 05 328

329 05 05005005012 
ة في ناحیة  في حي الطبك١٢بناء مدرسة ابتدائیة 

 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 1050 1050 الغماس
 الدیـــوانیة محافظة الدیوانیة 840 840  صف في منطقة الرحماني٩بناء مدرسة ابتدائیة  05005005013 05 330

331 05 05005005014 
 في مركز الصالحیة وفي ٢ صف عدد ٦بناء مدرسة 

 الدیـــوانیة نیةمحافظة الدیوا 610 610 الحي العسكري
     89417,8 274406,9 المجموع قطاع التعلیم      
     1863792 5488424 مجموع القطاعات      

 
  
 
  
  
  



 ٨٦

المبلغ بالمالیین 
 الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة للمشاریع التي تم ادرجھا بعد قرار موازنة عام / 2013 لغایة ( 31/12/2013)

ملحق رقم   (2)

  

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 2342,488 80000 دعم القطاع الزراعي/تاھیل محطات الضخ في محافظات متعددة 01002002030 01 1
وزارة الموارد 

 متعددة المائیة

2 01 01002002031 
دعم القطاع / أكمال المرحلة االولى من مبزل الفرات الشرقي 

 26500 150000 الزراعي
وزارة الموارد 

 متعددة المائیة

3 01 01002002034 
اكمال شبكات الري والبزل واستصالح االراضي الجزاء من 

 18,041 60000 القطاع الزراعيدعم /مشروع شرق الغراف
وزارة الموارد 

 ذي قار المائیة

4 01 01002002035 
اكمال شبكات الري والبزل واستصالح االراضي الجزاء من 

 411,651 60000 دعم القطاع الزراعي/مشروع غرب الغراف
وزارة الموارد 

 واسط المائیة

5 01 01002002038 
راضي الجزاء من اكمال شبكات الري والبزل واستصالح اال

 7879,082 60000 دعم القطاع الزراعي/مشروع حریة ـ دغارة
وزارة الموارد 

 الدیـــوانیة المائیة

 10000 73000 أستصالح االراضي المتبقیة من مشروع نھر سعد 01002003005 01 6
وزارة الموارد 

 میسان المائیة
 بغداد وزارة الزراعة 74,332 74,332 ركزیة االداریةمشروع ادارة السیاسات الوطنیة واالم 01006005145 01 7
 متعددة وزارة النفط 345743,49 1633858 شراء أجھزة حفر وأستصالح ذات قدرات مختلفة 02001001047 02 8

 600 600 باالفران المتنقلة) ع(تجھیز مضائف االمام الحسین  02002002004 02 9
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

10 02 02002003005 
تاھیل خطوط  انتاج الزیوت السائلة ومساحیق التنظیف وصابون 

 7500 90000 التوالیت
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

 2000 5000 وحدات المعالجة الكیمیاویة والبایولوجیة لمصنع االمین 02002003006 02 11
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

12 02 02002004003 
مزرعة الشركة وتحویر معملي انتاج الخمیرة تاھیل مصانع و

 10229 67000 والكحول
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن



 ٨٧

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

13 02 02003001006 
توسیع االكیاس البالستیكیة ومعمل القدیفة في الحلة وتحدیث 

 2000 9500 الخدمات الصناعیة
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن

 8500 11000 ة واستكمال مكائن انتاج االقمشةاستحداث خطوط جدید 02003001007 02 14
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

 100 7000 انشاء معمل خیاطة متكامل 02003005006 02 15
وزارة الصناعة 

 واسط والمعادن

 3510 3510 انشاء خطوط انتاجیة جدیدة ومتطورة 02003008002 02 16
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 2000 2000 معالجة المطروحات والمخلفات 02003009013 02 17
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

 2000 2000 تحدیث الخدمات الصناعیة لمعمل االلبسة الرجالیة في النجف 02003009014 02 18
وزارة الصناعة 

 النجف والمعادن

 1000 6000 وحدة معالجة المطروحات الصناعیة السائلة 02003009015 02 19
ارة الصناعة وز

 نینوى والمعادن

 100 76000 ورق الكتابة والطباعة 02004001003 02 20
وزارة الصناعة 

 البصرة والمعادن

 1102,387 11023,875 خط أنتاج الكتب والمجالت 02004001004 02 21
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 2000 9000 صناعة االطاراتتأھیل البنى الخدمیة لمعامل الشركة العامة ل 02005003004 02 22
وزارة الصناعة 

 النجف والمعادن

 6700 8000 تحویر انتاج الصودا السائلة الى قشریة 02005005005 02 23
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن



 ٨٨

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 2150 2150 اعادة تخلیق الحبیبات البالستیكیة 02005005015 02 24
وزارة الصناعة 

 نینوى والمعادن

25 02 02005005016 
 وبطاریات الطاقة MFانتاج البطاریات المغلقة عدیمة االدامة 

 18500 25000 الشمسیة
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 1000 2000 توسیع وتحدیث معمل انتاج االلمنیوم في بغداد 02005006017 02 26
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 1250 22000 المصرفةوحدة معالجة المیاه الصناعیة  02005006018 02 27
وزارة الصناعة 

 البصرة والمعادن

 100 15000 معمل انتاج غاز وسائل االوكسجین 02005006019 02 28
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 710 710 المعالجة البیئیة والبایولوجیة للبیئة 02005006020 02 29
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 16000 27108 منظومات الري بالرش البالستیكیة الثابتةأنتاج  02005006021 02 30
وزارة الصناعة 

 نینوى والمعادن
 بغداد وزارة النفط 47410 111900 تطویر وحدات الدھون 02006001023 02 31
 بغداد وزارة النفط 19880 181580 تطویر وحدات الطاقة والبیئة 02006001024 02 32
 متعددة وزارة النفط 1200 5800  لمعامل تعبئة الغاز٣م١١٦زانات افقیة سعة شراء ونصب خ 02006004015 02 33
 متعددة وزارة النفط 1055 35238 زیادة طاقة خزین الغاز السائل في محافظتي بغداد ودیالى 02006004016 02 34
 متعددة وزارة النفط 36146 277508 شراء اسطوانات الغاز 02006005017 02 35

 5000 10000 تأھیل مقلع سمنت الكوفة 02007001002 02 36
وزارة الصناعة 

 النجف والمعادن

 10000 10000 تاھیل الخط االنتاجي الثالث لمعمل سمنت الكوفة 02007001003 02 37
وزارة الصناعة 

 النجف والمعادن



 ٨٩

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 7000 15000  میكة واط٢تاھیل معامل البالستیك وانشاء محطة  02007006009 02 38
لصناعة وزارة ا

 بغداد والمعادن

 1000 12000 معمل غربلة وغسل الرمل العادي والمرشحات 02007006010 02 39
وزارة الصناعة 

 كربالء والمعادن

40 02 02007006011 Precast  5000 18232 معمل للصب الجاھز 
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 1000 3475 أنشاء معمل اسفلت واكساء الطرق 02007006012 02 41
وزارة الصناعة 

 كربالء والمعادن

 100 8644 انتاج منظومات معالجة المیاه بطریقة التنافذ العكسي 02008001013 02 42
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 16000 16000 خط انتاج اجھزة االتصاالت والشبكات 02009002028 02 43
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 500 48000 %٤٠انتاج الجرارات بنسبة تصنیع  02009003005 02 44
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن

 2642,35 7500 تصنیع المدرفالت الحدیدیة للساحبات واالالت الزراعیة 02009003006 02 45
وزارة الصناعة 

 بابل والمعادن

 570 5700 تجھیز ونصب وتشغیل حزام ناقل بین الحرمین لنقل الزائرین 02009003007 02 46
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 2000 5000 تاھیل شركة النھروان العامة 02009004005 02 47
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 750 1066 منظومة معالجة المیاه الصناعیة 02009004014 02 48
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن



 ٩٠

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 2000 8000 ةناھیل معامل شركة الرضوان العام 02009004015 02 49
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 6000 12000 تاھیل شركة الكرامة العامة 02009004016 02 50
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 3950 17820 تاھیل شركة الرشید العامة 02009004017 02 51
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

52 02 02009004018 
تیكیة حدیثة في معامل تعبئة شراء ونصب خطوط تعبئة اوتوما
 متعددة وزارة النفط 7050 56919 الغاز

 4000 65000 المرحلة الثالثة/ تاھیل شركة ابن الولید العامة  02009004019 02 53
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 2000 5500 تاھیل شركة عقبة بن نافع 02009004020 02 54
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

55 02 02009004021 
أعداد دراسات وتصامیم لمشروع تصنیع المعدات النفطیة لملحقات 

 850 850 أنابیب نقل النفط والغاز الحدیدیة
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 2240 4240 )التبویب خطأ(تاھیل شركة بدر العامة 02009999999 02 56
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن
 متعددة وزارة الكھرباء 1457007 15556774 طات غازیة جدیدةمح 02010001010 02 57

 متعددة وزارة الكھرباء 1000 94000 تبدیل الشبكات الكھربائیة لمراكز المدن في المحافظات الشمالیة 02010003024 02 58
 متعددة ارة الكھرباءوز 36484 128669 تبدیل الشبكات الكھربائیة لمراكز المدن في محافظات الوسط 02010003025 02 59

60 02 02010003072 
االعمال التكمیلیة للتكییف المركزي الجدید للعتبة الحسینیة 

 600 6869,27 )المرحلة الثانیة(المقدسة 
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي
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 1250 1690,158 العتبة العباسیة/ تبرید اجزاء الصحن العباسي  02010003074 02 61
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

62 02 02010003075 
تجھیز ونصب وتشغیل وتأھیل المنظومة الكھربائیة لألنارة الحدیثة 

 2200 9386,397 للعتبة الحسینیة
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 250 8081,414 العتبة العباسیة المقدسة/ مد قابلوات محطة الحرمین الكھربائیة  02010003078 02 63
دیوان الوقف 

 ربالءك الشیعي

64 02 02010003079 
/ تطویر وتحدیث المنضومة الكھربائیة للعتبة الحسینیة المقدسة

 1832,817 1832,817 المرحلھ الثانیة
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

65 02 02010003080 
العتبة /  كي في ٣٣/١١أعداد دراسة النشاء محطة كھرباء ثانویة 
 60 60 العباسیة المقدسة

دیوان الوقف 
 كربالء الشیعي

 متعددة وزارة الكھرباء 1391051 3025690 معالجة اختناقات المنظومة الكھربائیة 02010004003 02 66
 متعددة وزارة الكھرباء 900 9001 الحوكمة االلكترونیة في وزارة الكھرباء 02010004016 02 67
 األنبار وزارة الكھرباء 1204 15000 اعمار الشبكة الكھربائیة لمدینة الفلوجة 02010006014 02 68

69 02 02011005022 
منظومات ریادیة واجھزة تقییم لمعالجة المخلفات الكیماویة 

 1000 9467 والبایولوجیة والحربیة الخطرة
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 بغداد وزارة النفط 1166 9202,07 مركز الطاقة العراقي االوربي 02011005028 02 70

 350 350 تاھیل المركز الطبي ومركز السالمة المھنیة 02011006037 02 71
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

72 02 02011006038 
تطویر وتوسیع المختبرات الھندسیة مختبر البحث ومختبر 

 2000 2000 المعایرة
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 2000 4000 یرانشاء مختبر الفحص والتعی 02011006039 02 73
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن
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 150000 200000 المرحلة الثانیة/انشاء المجمعات الصناعیة في العراق  02011006040 02 74
وزارة الصناعة 

 متعددة والمعادن

75 02 02011006041 
دراسات وتصامیم أولیة ودراسة جدوى فنیة واقتصادیة النشاء 

 1000 1000 ت في النھروانمجمع تدویر ومعالجة النفایا
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن

 60000 548000 المدینة الصناعیة في االنبار 02011006042 02 76
وزارة الصناعة 

 األنبار والمعادن

 162,074 1328,074 أصالح االداري في وزارة الصناعة والمعادن 02011006043 02 77
وزارة الصناعة 

 بغداد والمعادن
 بغداد وزارة الكھرباء 145,75 1311,75 خدمات أستشاریة لوزارة الكھرباء 02011006044 02 78

 175 175 التكسیة الحجریة لطریق علي الغربي ـ جالت 03001006088 03 79
وزارة االعمار 

 میسان واالسكان

 10 2500 نشاء ثالث طرق ریفیة في محافظة كركوك 03001006089 03 80
وزارة االعمار 

 كركــــــوك سكانواال

81 03 03001006103 
شمیمة ـ عوجة (بین ) القاطع الجنوبي(تنفیذ الطرق الحدودیة 

 50 250000 المرحلة االولى/  كم ٢٩٤بطول ) الباطة
وزارة االعمار 

 المثنى واالسكان

 1150 4500 أنشاء الطریق الحولي المؤقت في قضاء طوز خورماتو 03001006104 03 82
ار وزارة االعم
 كركــــــوك واالسكان

83 03 03001008046 
انشاء جسرین وتحویلة لمعالجة السیول واالمطار في منطقة علي 

 5500 10000 الغربي
وزارة االعمار 

 میسان واالسكان

 ـــوانیةالدی وزارة البلدیات 500 56160 محافظة الدیوانیة/ أنشاء تقاطع الجمھوریة المجسر في الدیوانیة  03001011004 03 84
 النجف محافظة النجف 15000 45902 أنشاء تقاطع الزھراء في النجف االشرف 03001011005 03 85
 النجف محافظة النجف 10000 20331 أنشاء تقاطع المعھد التقني  ذو مستویین في النجف االشرف 03001011006 03 86
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 35 15000  الثانیةالمرحلة/تأمین خزین من جسور سریعة النصب 03001012004 03 87
وزارة االعمار 

 متعددة واالسكان

88 03 03001012005 
شراء االجھزة والمعدات المختبریة التخصصیة االستیرادیة لفحص 

 125 1125 االسفلت وتصمیم الخلطات االسفلتیة
وزارة االعمار 

 متعددة واالسكان

89 03 03001013005 

ر البیئي لمشاریع دراسات وتصامیم واعداد دراسة الجدوى واالث
الطرق والجسور في المحافظات للخطة الخمسیة 

 50 3500 المرحلة الثانیة/٢٠١٤ـ٢٠١٠
وزارة االعمار 

 متعددة واالسكان
 كربالء محافظة كربالء 10350 10350 استمالكات وتعویض دوار االمام الحسین 03001015003 03 90

 كربالء وزارة البلدیات 100 1250 الثاني في مدینة كربالء المقدسة) ع(تصمیم دوار االمام الحسین  03002003012 03 91

92 03 03002006051 
تھیئة مقتربات وتصمیم وانشاء البنى التحتیة الواصلة لمحیط 

 كربالء محافظة كربالء 10000 10000 مطار الفرات االوسط
 األنبار البلدیاتوزارة  250 19000 تقاطع مجسر االوقاف في الرمادي 03002006054 03 93
 كربالء وزارة البلدیات 500 14700 محافظة كربالء/تطویر الشوارع واالزقة في قضاء الھندیة  03002006055 03 94
 بغداد وزارة البلدیات 500 20700 محافظة بغداد/ تطویر وتبلیط الشوارع في ناحیة الزھور  03002006056 03 95
 میسان وزارة البلدیات 500 11000 محافظة میسان/ حیاء قضاء المیمونة تطویر مداخل وأ 03002006057 03 96
 ذي قار وزارة البلدیات 250 19150 محافظة ذي قار/أنشاء بنایة متعددة الطوابق في الناصریة  03002006058 03 97

98 03 03002006059 
محافظة صالح /تطویر وتبلیط الشوارع واالرصفة في قضاء الطوز

 وزارة البلدیات 500 12618 الدین
صالح 
 الدین

99 03 03002006060 
تأھیل شوارع حي ابو طالب مع القالب الجانبي واالرصفة في 

 النجف محافظة النجف 8000 8000 النجف االشرف

100 03 03002006061 
تطویر  وتبلیط الشوارع واالرصفة والجزرات الوسطیة في قضاء 

 لمثنىا وزارة البلدیات 250 10300 السلمان



 ٩٤

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

101 03 03002006062 
تطویر الشوارع واالرصفة الجانبیة والجزرات الوسطیة في مدینة 

 وزارة البلدیات 300 13500 صالح الدین/ بلد 
صالح 
 الدین

 10 4790 رفع انقاض الجسر المعلق القدیم وجسري الخدمة في مدینة بغداد 03003002006 03 102
وزارة االعمار 

 بغداد واالسكان
 البصرة وزارة النقل 4000 21000 انشاء مرأب البصرة النموذجي للنقل البري 03003003028 03 103
 میسان وزارة النقل 4500 43000 انشاء محطة میسان لنقل المسافرین 03003003029 03 104

 بغداد وزارة النقل 2000 16000 انشاء بنایة مقر الشركة العامة الدارة النقل الخاص مع التاثیث 03003003030 03 105
 ذي قار وزارة النقل 3000 16820 النقل الخاص/ أنشاء محطة الدیوانیة لنقل المسافرین 03003003031 03 106

 متعددة وزارة الداخلیة 5500 134644,25  من نوع ھامفي لوزارة الداخلیة٣٥٠/شراء عجالت مدرعة عدد  03003003032 03 107

 10000 11330 باصات لنقل الزائرینتجھیز  03003003033 03 108
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي
 النجف وزارة النقل 5000 20056 أنشاء محطة النجف االشرف  الشمالي لنقل المسافرین 03003003034 03 109

110 03 03003004005 
استمالك ودراسات وتصامیم لمرأب االلیات للعتبة الكاظمیة 

 بغداد محافظة بغداد 13665,5 13665,5 محافظة بغداد/المقدسة 

111 03 03003005001 
الشركة العامة لنقل /تسدید حسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة

 بغداد وزارة النقل 318 318 المسافرین والوفود
 كربالء وزارة النقل 1450 1450 تسدید حسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة 03003005002 03 112
 بغداد وزارة النقل 2000 10000 شراء مكائن دق الركائز 03004003017 03 113

114 03 03004004013 
مشروع دراسة وتصامیم انشاء خط سكة حدید بصرة ـ شالمجة 

 البصرة وزارة النقل 3000 3000 )خط مزدوج(
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115 03 03004004014 
تحدیث دراسات وتصامیم للمحورین الشرقي والغربي للسكك 

 متعددة وزارة النقل 2000 25000 الحدید السریعة

116 03 03004004015 
اعداد الدراسات والتصامیم لمنظومة االشارات واالتصاالت لخط 

 متعددة وزارة النقل 1726,733 10000 والخطوط الحالیة) بغداد،بصرة،ام قصر(السكة الجنوبي
 كربالء زارة النقلو 2000 2340000 انشاء مطار  الفرات االوسط الدولي 03006001001 03 117

118 03 03006003004 
اعداد دراسات وتصامیم تأھیل المدرج القدیم في مطار بغداد 

 بغداد وزارة النقل 1000 1000 الدولي
 متعددة وزارة الداخلیة NGN 16442 950تجھیز البدالت الموحدة  03007003003 03 119
 متعددة وزارة الدفاع 306168 600000 طالع لحمایة انابیب النفطمتطلبات منظومة المراقبة واالست 03007006026 03 120

121 03 03007006028 
موقع /الحوكمة االلكترونیة لجھاز المخابرات الوطني العراقي 

 بغداد جھاز المخابرات 2000 5354,403 المنصور
 بغداد از المخابراتجھ 2000 3735,925 لجھاز المخابرات العراقيLANتطویر شبكة ال  03007006029 03 122

 1117 2117 المرحلة االولى/ مشروع وزارة االعمار واالسكان االلكترونیة 03007006030 03 123
وزارة االعمار 

 بغداد واالسكان

124 03 03007006031 
/ أنشاء وتطویر البنى االساس للتحول نحو الوزارة االلكترونیة 

 1000 6000 المرحلة االولى/ وزارة التخطیط 
زارة التخطیط و

 بغداد والتعاون االنمائي

 2000 17979 البوابات االمنیة االلكترونیة 03007006032 03 125
جھاز المخابرات 
 بغداد الوطني العراقي

126 03 03007006033 
مشروع مركز الخدمات نظام النافذة الواحدة لتطویر عمل دوائر 

 بغداد وزارة العدل 1749 1749 الكتاب العدول

 2000 3962,8 المرحلة الثانیة/ كامیرات المنظومة االمنیة  03007007041 03 127
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي
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 250 1378,5 كامیرات مراقبة القسام العتبة المقدسة 03007007042 03 128
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1250 1996 المرحلة التكمیلیة لتاھیل اذاعة الكفیل النسویة 03007007043 03 129
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1000 1348,105 المرحلة التكمیلیة لغرفة المراقبة والسیطرة على الكامیرات 03007007044 03 130
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 2000 7996,708 منظومة الكامیرات الخارجیة والداخلیة لغرفة السیطرة والمراقبة 03007007045 03 131
قف دیوان الو
 كربالء الشیعي

132 03 03007007046 
تطویر نظام فحص العجالت للمنطقة المحیطة بالحرم الحسیني 

 1300 14882,7 الشریف
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1500 2233,8 ٣منظومة الصوتیات لمدن الزائرین عدد  03007007047 03 133
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي
 بغداد وزارة الداخلیة 595 118343 االجھزة االسلكیة ذات المواصفات العسكریة نوع ھارسشراء  03007007048 03 134

135 03 03007008003 
أعداد دراسات متطلبات تنفیذ المشاریع ذات الطبیعة االمنیة في 

 متعددة وزارة االتصاالت 2950 3000 العراق

136 03 03007008005 
العتبة العباسیة المقدسة أعداد دراسات وتصامیم مشاریع اتصاالت 

 25 25  )٢(عدد 
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 250 716,958 المرحلة التكمیلیة لمنضومة االنترنت واالتصاالت 03007010015 03 137
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 750 4500 أعمار جسر بغداد الكبیر 03009001019 03 138
وزارة االعمار 

 بغداد واالسكان

139 03 03009001020 
تعریض وتأھیل الطریق العام كوت ـ بغداد ضمن محافظة واسط 

 100 305610  كم١٢٠وبطول 
وزارة االعمار 

 واسط واالسكان
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 50 14000 تأھیل وتعریض الطریق العام داخل قضاء طوز خورماتو 03009001021 03 140
وزارة االعمار 

 كركــــــوك واالسكان

 1929,305 2500 یو الخیالستود 03010004003 03 141
شبكة االعالم 

 بغداد العراقي

 586,23 3125 منظومات البث المركزي 03010004004 03 142
شبكة االعالم 

 بغداد العراقي

 2000 11293 أنشاء قناة كربالء الفضائیة في النجف االشرف وتأثیثھا 03010004032 03 143
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 3000 28098 تطویر قناة كربالء الفضائیة 03010004033 03 144
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

145 04 04001002382 
انشاء بنایة مدیریة ادارة وتدریب الكالب البولیسیة في بغداد ـ 

 بغداد وزارة الداخلیة 453 10303 معسكر الوالء

146 04 04001002383 
لواء دیالى ـ انشاء بنایتین منام ومشاجب ومستودعات لمنتسبي 

 دیالى وزارة الداخلیة 250 1589 شرطة اتحادیة
 النجف وزارة الداخلیة 100 942 أنشاء بنایة الشؤون الداخلیة واالمن في النجف االشرف 04001002384 04 147

 الدیـــوانیة وزارة الداخلیة 250 1103 أنشاء بنایة الشؤون الداخلیة في الدیوانیة 04001002385 04 148

 بغداد وزارة الداخلیة 350 1479 تطویر وانشاء ابنیة جدیدة في مقر قیاده قوات الشرطة االتحادیة 04001002386 04 149

150 04 04001002387 
تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة لقیادة قوات حرس 

 متعددة وزارة الداخلیة 254,902 254,902 الحدود

151 04 04001002388 
 صدر ١٨م) ١٩/١٤٢٤(ك قطعة االرض المرقمة أستمال

 الدیـــوانیة وزارة الداخلیة 406 406 شرطة الدیوانیة/ الیوسفیة
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 المثنى وزارة الداخلیة 148 6547 أنشاء بنایة االستخبارات والتحقیقات االتحادیة في المثنى 04001002389 04 152

 كركــــــوك وزارة الداخلیة 300 1767 اخلیة في كركوكأنشاء بنایة مدیریة الشؤون الد 04001002390 04 153

 كركــــــوك وزارة الداخلیة 450 2832 أنشاء بنایة مدیریة حمایة المنشأت الحیویة في كركوك 04001002391 04 154

155 04 04001002392 
المدیریة / الدورة٣م)٢٢/١٥٢٠(أستمالك قطعة ارض المرقمة 

 بغداد وزارة الداخلیة 17639 19639 دالعامة لشرطة الطاقة ـ بغدا

156 04 04001002393 
المرحلھ /اعداد دراسات وتصامیم لشرطة محافظة كربالء المقدسة 

 كربالء وزارة الداخلیة 120 120 الثانیھ

157 04 04001002394 
تسدید حسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة لمدیریة الجنسیة 

 تعددةم وزارة الداخلیة 36 36 العامة

158 04 04001002395 
/ أعداد الدراسات والتصامیم لمجمع البنى التحتیة في أبو غریب 

 بغداد وزارة الداخلیة 500 520,3 بغداد
 متعددة وزارة الداخلیة 19999,902 21470,724 تجھیز أسلحة لوزارة الداخلیة 04001002396 04 159

160 04 04001002397 
بابل ـ مدیریة / وردیة ٦م١٧٩/١مة استمالك قطعة االرض المرق

 بابل وزارة الداخلیة 5438 5438 شرطة محافظة بابل
 البصرة وزارة المالیة 9 500  في المنطقة الحرة في خور الزبیرkv ١١مد خط جدید  04001003012 04 161

162 04 04001003095 

دراسات وتصامیم وستمالكات النشاء ابنیة جدیدة لفروع المركز 
ي للمختبرات االنشائیة االقضیة والنواحي لكافة المحافظات الوطن

 375 3850 عدا كردستان
وزارة االعمار 

 متعددة واالسكان

163 04 04001003096 
تسدید الحسابات لالعمال المنفذة لمشروع مرقد الشھید محمد باقر 

 4234,816 4234,816 التي لم یتم صرفھا من قبل مكتب الوزراء) قدس سره(الصدر 
وزارة االعمار 

 النجف واالسكان
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164 04 04001003097 
انشاء دار استراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان في محافظة 

 250 3382 میسان مع التاثیث
وزارة االعمار 

 میسان واالسكان

165 04 04001003098 

دراسات وتصامیم النشاء ابنیة جدیدة لفروع المركز الوطني 
یة في محافظات للمختبرات االنشائ

 700 700 )واسط,النجف,دیالى,نینوى,میسان(
وزارة االعمار 

 متعددة واالسكان

166 04 04001003099 
استمالك قطعة ارض النشاء بنایة فرع المركز الوطني للمختبرات 

 350 350 في دیالى
وزارة االعمار 

 متعددة واالسكان

167 04 04001003100 
ارة االعمار واالسكان في محافظة انشاء دار استراحة لمنتسبي وز

 350 3221,44 كربالء المقدسة مع التاثیث
وزارة االعمار 

 كربالء واالسكان

168 04 04001003101 
انشاء دار استراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان في محافظة 

 350 3328 كركوك مع التاثیث
وزارة االعمار 

 كركــــــوك واالسكان

 100 8168 أنشاء بنایة لمدیریة طرق المرور السریع مع التأثیث 04001003103 04 169
وزارة االعمار 

 بغداد واالسكان

 500 18371,14 أنشاء بنایة الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة في واسط 04001003104 04 170
وزارة االعمار 

 واسط واالسكان

 100 939,834 اء بلدأنشاء بنایة شعبة احصاء قض 04001003105 04 171
وزارة االعمار 

 واالسكان
صالح 
 الدین

 100 900,966 أنشاء بنایة شعبة احصاء قضاء سوق الشیوخ 04001003106 04 172
وزارة االعمار 

 ذي قار واالسكان

 100 1022,542 أنشاء بنایة شعبھ احصاء  قضاء الحضر 04001003107 04 173
وزارة االعمار 

 نینوى واالسكان

 100 13410 أنشاء بنایة مختبر االنبار االنشائي  مع التأثیث 04001003108 04 174
وزارة االعمار 

 األنبار واالسكان
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 100 13134 أنشاء بنایة مختبر المثنى االنشائي مع التأثیث 04001003109 04 175
وزارة االعمار 

 المثنى واالسكان

 100 9502 شائي مع التأثیثأنشاء بنایة مختبر میسان األن 04001003110 04 176
وزارة االعمار 

 میسان واالسكان

 400 5568 أنشاء ابنیة مقرات دائرة عقارات الدولة في محافظة ذي قار 04001003111 04 177
وزارة االعمار 

 ذي قار واالسكان

 500 6146 أنشاء أبنیة مقرات دائرة عقارات الدولة في محافظة كربالء 04001003112 04 178
ة االعمار وزار

 كربالء واالسكان

 150 7359 أنشاء ابنیة مقرات دائرة عقارات الدولة في محافظة االنبار 04001003113 04 179
وزارة االعمار 

 األنبار واالسكان

 400 5249 أنشاء ابنیة مقرات دائرة عقارات الدولة في محافظة المثنى 04001003114 04 180
وزارة االعمار 

 المثنى واالسكان

 400 5331 أنشاء بنایة عقارات الدولة في محافظة واسط 04001003115 04 181
وزارة االعمار 

 واسط واالسكان

 400 5499 أنشاء بنایة عقارات الدولة في محافظة الدیوانیة 04001003116 04 182
وزارة االعمار 

 الدیـــوانیة واالسكان

 222,027 222,027 فتش العام في وزارة التخطیطتطویر قدرات منتسبي مكتب الم 04001004055 04 183
وزارة التخطیط 
 بغداد والتعاون االنمائي

 بغداد وزارة التخطیط 222,706 1407,362 تحدیث القطاع العام في العراق 04001004056 04 184
 بغداد وزارة التخطیط 548,02 987,602 تحدیث القطاع العام في العراق 04001004057 04 185

186 04 04001004058 
/ أستمالك قطعة ارض النشاء مدیریة تخطیط محافظة كركوك 

 255 255 كركوك
وزارة التخطیط 
 بغداد والتعاون االنمائي
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187 04 04001006004 
انشاء ابنیة السفارة العراقیة ودار سكن السید السفیر في اسالم 

 وزارة الخارجیة 365,377 10000 اباد مع التاثیث
خارج 
 العراق

 وزارة الخارجیة 1000 3635,185 مشروع ھدم واعادة بناء دار سكن السفیر في بلغراد 04001006030 04 188
خارج 
 العراق

 وزارة الخارجیة 11066,389 11066,389 شراء ارض النشاء مبنى للممثلیة في جنیف 04001006031 04 189
خارج 
 العراق

 وزارة الخارجیة 10974,975 10974,975 وس انجلسشراء مبنى للقنصلیة في ل 04001006032 04 190
خارج 
 العراق

 وزارة الخارجیة 500 2557,043 اعمار مبنى السفارة في كییف مع التأثیث 04001006033 04 191
خارج 
 العراق

 وزارة الخارجیة 1000 9488,673 مشروع اعمار مبنى القنصلیة في مانشستر مع التأثیث 04001006034 04 192
خارج 
 العراق

 وزارة الخارجیة 1000 6154,569 أعمار مبنى السفارة في القاھرة مع التأثیث 04001006035 04 193
خارج 
 العراق

 بغداد وزارة الخارجیة 21162,9 21162,9 شراء دار سكن للسفیر في موسكو 04001006036 04 194
 بغداد وزارة الخارجیة 7500 17360,266 شراء مبنى السفارة في ستوكھولم مع التأثیث 04001006037 04 195

 1500 5300 بناء مخزن المصادر المشعة في العراق 04001008035 04 196
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 2000 5543,15 المرحلة الثانیة/ أعمار أبنیة التویثة  04001008036 04 197
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 2700 21993,682 بغداد/ أنشاء أبنیة لمواقع الوزارة  04001008037 04 198
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 بغداد وزارة العدل 20 4427 )الموقع البدیل(أعادة تأھیل مبنى الوزارة  04001011025 04 199
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 112 614,485 بغداد/ انشاء بنایة ذات طابقین ملحقة بدائرة الضمان االجتماعي  04001012105 04 200

وزارة العمل 
والشؤون 
 بغداد االجتماعیة

 بغداد وزارة المالیة 75 82,5 اعداد دراسات وتصامیم النشاء بنایة مكتب المفتش العام 04001012110 04 201

202 04 04001012111 
اعداد دراسات وتصامیم النشاء بنایة الشركات واالستقطاع 

 بغداد وزارة المالیة 31 31 المباشر في مقر الھیئة العامة للضرائب

203 04 04001012112 
أعداد دراسات وتصامیم النشاء بنایة الھیئة العامة  للضرائب في 

 میسان وزارة المالیة 38,5 38,5 میسان

204 04 04001012113 
/ أعداد دراسات وتصامیم النشاء بنایة الھیئة العامة للضرائب 

 واسط وزارة المالیة 24,2 24,2 ملحق بنایة واسط

205 04 04001012114 
أعداد الدراسات والتصامیم لمشروع أعادة تأھیل مدیریة كمرك 

 بغداد وزارة المالیة 385 385 المنطقة الوسطى لمخازنھا في ابو غریب
 متعددة وزارة الدفاع 56008,857 412931,014 تأمین متطلبات الھندسة العسكریة 04001014066 04 206

207 04 04001014067 
/ أنشاء بنایة الجھاز مدربة الطیران االرضیة لطائرة الیوروكوبتر

 بغداد وزارة الدفاع 1000 3990 تسلیم مفتاح

 91,74 91,74 الكفل/بابل)٣٣٨٦/٦٦م١٣(استمالك قطعة االرض المرقمة  04001015189 04 208
مجلس القضاء 

 بابل االعلى

 72,43 72,43 الھاشمیة/بابل) ٢٨/٩١م٣٧ (استمالك قطعة االرض المرقمة 04001015190 04 209
مجلس القضاء 

 بابل االعلى

 50 50 میسان)/٥٦٠٥/٢٧(استمالك قطعة االرض المرقمة  04001015191 04 210
مجلس القضاء 

 میسان االعلى

 4,725 4,725 نینوى)/٥٠/٥٤٩م٥٢(استمالك قطعة االرض المرقمة  04001015192 04 211
مجلس القضاء 

 ىنینو االعلى
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 37,5 37,5 نینوى)/٥/١١٧٢م٦٦(استمالك  قطعة االرض المرقمة  04001015193 04 212
مجلس القضاء 

 نینوى االعلى

213 04 04001015194 
/ أستمالك قطعة ارض النشاء دار عدالة في ناحیة كرمة بني سعد 

 25 25 ذي قار
مجلس القضاء 

 ذي قار االعلى

 146,725 146,725 البصرة/ ع النشاء دار عدالة في الھارثة أستمالك قطعة ارض 04001015195 04 214
مجلس القضاء 

 البصرة االعلى

 75 75 دیالى/ استمالك قطعة ارض النشاء دار عدالة في ناحیة السالم  04001015196 04 215
مجلس القضاء 

 دیالى االعلى

 3355,315 3355,315 غدادب/ استمالك قطعة ارض النشاء دار عدالة في الشعب  04001015197 04 216
مجلس القضاء 

 بغداد االعلى

 155,138 155,138 الدیوانیة/ استمالك قطعة ارض النشاء دار عدالة في السنیة  04001015198 04 217
مجلس القضاء 

 الدیـــوانیة االعلى

 313,2 313,2 دیالى/ أستمالك قطعة ارض النشاء محكمة بداءة الخالص  04001015199 04 218
جلس القضاء م

 دیالى االعلى

219 04 04001018008 
تسدید الحسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة لوزارة العلوم 

 173,106 173,106 والتكنولوجیا
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

220 04 04001028011 
/ تجھیز اجھزة ومعدات طبیة للمركز الطبي في موقع المنصور 

 1000 1297,87 بغداد
ھاز المخابرات ج

 بغداد الوطني العراقي

 1049,4 1049,4 التمكین االقتصادي للمراة في المناطق الریفیة 04001030006 04 221
االمانة العامة 
 متعددة لمجلس الوزراء

 303,16 303,16 وزارة الدولة لشؤون المرأة/تحدیث القطاع العام في العراق 04001030007 04 222
األمانة العامة 

 متعددة لس الوزراءلمج
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 226,204 486,222 األمانة العامة لمجلس الوزراء/تحدیث القطاع العام في العراق 04001030008 04 223
االمانة العامة 
 بغداد لمجلس الوزراء

 65,296 138,754 وزارة الدولة لشؤون المحافظات/تحدیث القطاع العام في العراق 04001030009 04 224
األمانة العامة 

 متعددة مجلس الوزراءل

 2267,87 2850,87 اصالح االدارة المالیة والموازنھ العامة 04001030010 04 225
االمانة العامة 
 بغداد لمجلس الوزراء

 116,6 2448,6 بناء قدرات العاملین للحصول على شھادة الجودة 04001030011 04 226
االمانة العامة 
 بغداد لمجلس الوزراء

227 04 04001030012 
بناء القدرات لمنتسبین وزارة الدولة لشؤون المحافظات ضمن 

 2151,27 2151,27 مشروع ترابط في مجال الالمركزیة االداریة
االمانة العامة 
 متعددة لمجلس الوزراء

 بغداد رئاسة الجمھوریة 11,66 11,66 ادارة السیاسات الوطنیة 04001031010 04 228

229 04 04001036005 
لقدرات لمنتسبي محافظة االنبار ضمن مشروع بناء ا

 األنبار محافظة االنبار USAID( 926,387 51,887(ترابط
 بغداد مجلس الوزراء 855,552 855,552 االصالح التشریعي والسیاسات العامة 04001041001 04 230

 486,222 1445,84 تحدیث القطاع العام في العراق 04001041002 04 231
مكتب رئیس 

 بغداد لوزراءا

232 04 04001042001 
اعداد الدراسات والتصامیم النشاء مجمع ابنیة وزارة المالیة في 

 میسان محافظة میسان 300 500 محافظة میسان

233 04 04002001022 
/ تسلیم مفتاح /  سریر ٢٠٠أنشاء مستشفى الرمیثة العام سعة 
 المثنى وزارة الصحة 1000 117000 المثنى

 ذي قار وزارة الصحة 500 118500 ذي قار/ تسلیم مفتاح /  سریر ٢٠٠أنشاء مستشفى الرفاعي سعة  04002001023 04 234
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235 04 04002001024 
/ تسلیم مفتاح /  سریر ٢٠٠أنشاء مستشفى سوق الشیوخ سعة 
 ذي قار وزارة الصحة 500 118500 ذي قار

236 04 04002003114 
زه طبیة لمركز صحي رئیسي ھدم وأنشاء وتأثیث وتجھیز اجھ
 بغداد وزارة الصحة 250 2482 بغداد/الرشید

237 04 04002003115 
أنشاء وتأثیث وتجھیز اجھزة طبیة لمركز صحي رئیسي 

 بغداد وزارة الصحة 250 2154 بغداد/الرضوانیة الغربیة 

238 04 04002003116 
ي ھدم وأنشاء وتأثیث وتجھیز اجھزة طبیة لمركز صحي رئیسي ح

 بغداد وزارة الصحة 500 4028 بغداد/العامل

239 04 04002003117 
ھدم وأنشاء وتأثیث وتجھیز أجھزة طبیة لمركز صحي رئیسي حي 

 بغداد وزارة الصحة 250 2873 بغداد/الداخلیة 

 غدادب وزارة الصحة 100 974 بغداد/ أنشاء وتأثیث طابق أول مركز صحي رئیسي حي الجھاد  04002003118 04 240

 بغداد وزارة الصحة 150 1796 بغداد/ أكمال أنشاء وتأثیث مركز صحي تخصصي أسنان السیدیة 04002003119 04 241

242 04 04002003120 
ھدم وأنشاء وتأثیث وتجھیز أجھزة طبیة لمركز صحي رئیسي 

 بغداد وزارة الصحة 400 3892 بغداد/ الوشاش

243 04 04002003121 
مركز صحي رئیسي أكد في الشطرة وتجھیزة ھدم وأعادة بناء 

 ذي قار وزارة الصحة 368,127 1203,63 ذي قار/ باالجھزة الطبیة واالثاث الطبي والخدمي 
 المثنى وزارة الصحة 247,945 1652,965 المثنى/ أنشاء مركز صحي نموذجي في الھالل مع التأثیث  04002003122 04 244

245 04 04002003123 
ام العكف في السماوة / ز صحي فرعي في ال عطشان أنشاء مرك

 المثنى وزارة الصحة 80,051 533,676 المثنى/ مع التأثیث 

246 04 04002003124 
/ أنشاء مركز صحي فرعي ال بو موسى في الھالل مع التأثیث 

 المثنى وزارة الصحة 80,051 533,676 المثنى
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 المثنى وزارة الصحة 80,051 533,676 المثنى/  حافظ مع التاثیث أنشاء مركز صحي فرعي ال 04002003125 04 247

248 04 04002003126 
طریق عبد اهللا ابو نجم مع / أنشاء مركز صحي في ال عطشان 

 المثنى وزارة الصحة 80,051 533,676 المثنى/ التأثیث 

249 04 04002003127 
/ أنشاء مركز صحي فرعي ال جساب في السویر مع التأثیث 

 المثنى وزارة الصحة 80,051 533,676 المثنى

250 04 04002003128 
ھدم وأعادة بناء مركز االمام الحسن وتجھیزة باالجھزة الطبیة 

 ذي قار وزارة الصحة 616,446 2054,82 ذي قار/واالثاث الطبي والخدمي 

251 04 04002003129 
واالثاث ھدم وأعادة بناء مركز البطاط وتجھیزة باالجھزة الطبیة 

 ذي قار وزارة الصحة 613,368 2044,56 ذي قار/الطبي والخدمي 

252 04 04002004095 
تھیئة المواقع البدیلة وھدم وأنشاء المرحلة الثانیة لتطویر 

 بغداد وزارة الصحة 250 26993 بغداد/ مستشفى الشھید محمد باقر الحكیم

253 04 04002005144 
ائرة العیادات الطبیة الشعبیة في أنشاء طابق ثالث لبنایة مقر د

 بغداد وزارة الصحة 128,927 859,516 االسكان

254 04 04002005145 

تجھیز ونصب تشغیل وأنشاء المواقع لمعامل اوكسجین غازي 
الیرموك ـ الكاظمیة ـ الكرامة ـ الطفل (طبي في المستشفیات

 بغداد وزارة الصحة 500 4727 )المركزي
 بغداد وزارة الصحة 250 2475 بغداد/ ھدم وأنشاء شعبة اللجان الطبیة  04002005146 04 255
 بغداد وزارة الصحة 250 2804 بغداد/ أنشاء مقر قطاع التاجي للرعایة الصحیة االولیة  04002005147 04 256

257 04 04002005148 
/ أنشاء وحدة تنسیق تدرن قطاع التاجي للرعایة الصحیة االولیة 

 بغداد وزارة الصحة 100 830 بغداد
 ذي قار وزارة الصحة 382,326 1274,42 ذي قار/ أنشاء مخازن رئیسیة للدائرة 04002005149 04 258

259 04 04002005150 
أنشاء دار لألطباء االختصاص الدقیق في مستشفى الحسین 

 ذي قار لصحةوزارة ا 727,374 2298,1 ذي قار/ التعلیمي مع التأثیث وتجھیزة باالجھزة الطبیة
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 ذي قار وزارة الصحة 75 5866,265 ذي قار/ أنشاء دور االطباء في قضاء الجبایش مع التأثیث  04002005151 04 260

261 04 04002005152 
بغداد /انشاء وتجھیز طبي وتأثیث المركز الوطني لنقل الدم الحدیث 

 بغداد وزارة الصحة 250 32063,193 الكرخ

262 04 04002005153 
استبدال المصاعد الموجودة في مدینة الطب مع تجھیز ونصب 

 بغداد وزارة الصحة 14397,768 17242,5 بغداد/ مع مستلزمات نصبھا) بانوراما( مصاعد جدیدة خارجیة 

263 04 04002007054 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 بابل وزارة الصحة 600 3000 بابل/التخفیف من الفقر

264 04 04002007055 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 وزارة الصحة 399 3000 صالح الدین/التخفیف من الفقر
صالح 
 الدین

265 04 04002007056 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 المثنى وزارة الصحة 300 3000 لمثنىا/التخفیف من الفقر

266 04 04002007057 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 بغداد وزارة الصحة 100 1500 بغداد الرصافة/التخفیف من الفقر

267 04 04002007058 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 بغداد وزارة الصحة 150 1500 بغداد الكرخ/فیف من الفقرالتخ

268 04 04002007059 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 نینوى وزارة الصحة 300 3000 نینوى/التخفیف من الفقر

269 04 04002007060 
تیجیة استرا/بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 البصرة وزارة الصحة 150 3000 البصرة/التخفیف من الفقر

270 04 04002007061 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 كركــــــوك وزارة الصحة 400 3000 كركوك/التخفیف من الفقر
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271 04 04002007062 
استراتیجیة /لباتھابناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متط

 دیالى وزارة الصحة 400 1500 دیالى/التخفیف من الفقر

272 04 04002007063 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 األنبار وزارة الصحة 1705 4500 انبار/التخفیف من الفقر

273 04 04002007064 
استراتیجیة /فیر متطلباتھابناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع تو

 واسط وزارة الصحة 150 3000 واسط/التخفیف من الفقر

274 04 04002007065 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 كربالء وزارة الصحة 350 3000 كربالء/التخفیف من الفقر

275 04 04002007066 
استراتیجیة /ع توفیر متطلباتھابناء وتاھیل وحدات منسق التدرن م

 النجف وزارة الصحة 100 1500 النجف/التخفیف من الفقر

276 04 04002007067 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 الدیـــوانیة وزارة الصحة 100 1500 الدیوانیة/التخفیف من الفقر

277 04 04002007068 
استراتیجیة /ت منسق التدرن مع توفیر متطلباتھابناء وتاھیل وحدا

 ذي قار وزارة الصحة 150 3000 ذي قار/التخفیف من الفقر

278 04 04002007069 
استراتیجیة /بناء وتاھیل وحدات منسق التدرن مع توفیر متطلباتھا

 میسان وزارة الصحة 500 3000 میسان/التخفیف من الفقر

279 04 04002007070 
استراتیجیة التخفیف من /ت متنقلة مع التجھیز في بابلشراء عیادا

 بابل وزارة الصحة 250 750 بابل/الفقر

280 04 04002007071 
استراتیجیة /شراء عیادات متنقلة مع التجھیز في صالح الدین

 وزارة الصحة 1 750 صالح الدین/التخفیف من الفقر
صالح 
 الدین

281 04 04002007072 
استراتیجیة التخفیف / مع التجھیز في المثنىشراء عیادات متنقلة

 المثنى وزارة الصحة 250 750 المثنى/من الفقر
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282 04 04002007073 
استراتیجیة /شراء عیادات متنقلة مع التجھیز في بغداد الرصافة

 بغداد وزارة الصحة 250 750 بغداد الرصافة/التخفیف من الفقر

283 04 04002007074 
استراتیجیة التخفیف /ة مع التجھیز في دیالىشراء عیادات متنقل

 دیالى وزارة الصحة 250 750 دیالى/من الفقر

284 04 04002007075 
استراتیجیة التخفیف /شراء عیادات متنقلة مع التجھیز في واسط

 واسط وزارة الصحة 250 750 واسط/من الفقر

285 04 04002007076 
استراتیجیة التخفیف /ءشراء عیادات متنقلة مع التجھیز في كربال

 كربالء وزارة الصحة 50 750 كربالء/من الفقر

286 04 04002007077 
استراتیجیة التخفیف /شراء عیادات متنقلة مع التجھیز في الدیوانیة

 الدیـــوانیة وزارة الصحة 250 750 الدیوانیة/من الفقر
 متعددة وزارة الصحة 1166 1166 التصدي لحاالت التدرن  والعوز المناعي 04002009003 04 287
 متعددة وزارة الصحة 320,65 320,65 االستعداد لحاالت الطوارئ واالزمات والكوارث 04002009004 04 288
 متعددة وزارة الصحة 2302,85 2302,85 رعایة االم والطفل والصحة االنجابیة 04002009005 04 289
 متعددة وزارة الصحة 664,62 3065,414 وزارة الصحة/لعراقتحدیث القطاع العام في ا 04002009006 04 290
 متعددة وزارة الصحة 1166 12592,8 السیطرة على االمراض حیوانیة المنشأ 04002009007 04 291

292 04 04002009008 
بناء قدرات منتسبي وزارة الصحة ضمن مشروع ترابط 

)USAID( 1427,184 261,184 متعددة وزارة الصحة 

 150 76175,56 قلعة صالح/المجمع السكني في میسان  04003001088 04 293
وزارة االعمار 

 میسان واالسكان

 150 92406,88 الكرابلة/المجمع السكني في االنبار 04003001089 04 294
وزارة االعمار 

 األنبار واالسكان

 200 50000 الدیوانیة/المجمع السكني في عفك 04003001090 04 295
العمار وزارة ا

 الدیـــوانیة واالسكان
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 200 92826 الدور/المجمع السكني في صالح الدین 04003001091 04 296
وزارة االعمار 

 واالسكان
صالح 
 الدین

 200 100782 عامریة الفلوجة/المجمع السكني في االنبار  04003001092 04 297
وزارة االعمار 

 األنبار واالسكان

 200 212139 مؤسسة الشھداء/ مجمع سكني في محافظة میسانانشاء  04003001093 04 298
وزارة االعمار 

 میسان واالسكان
 واسط وزارة الكھرباء 5000 110502 تنفیذ المجمع السكني لمحطة كھرباء واسط الحراریة 04003004002 04 299

300 04 04005008013 
تنفیذ التوسیع لمشروع معالجة میاه الصرف الصحي في جانب 

 بغداد امانة بغداد 10000 830307 ٨/ رخ مع تأھیل محطات ضخ رئیسیة عدد الك

301 04 04005008014 
تنفیذ شبكات وخطوط مجاري مع محطات ضخ لعدة محالت في 

 بغداد امانة بغداد 4000 25489,75 مدینة بغداد

 1000 5481 رسم خارطة أشعاعیة لموقع التویثة والمناطق المحیطة بھ 04005021019 04 302
وزارة العلوم 
 بغداد والتكنولوجیا

 291,5 748,572 تحدیث القطاع العام في العراق 04005021020 04 303
وزارة العلوم 
 متعددة والتكنولوجیا

 8905,009 80000 المرحلة الثالثة/ تصفیة المنشأت النوویة المدمرة 04005021021 04 304
وزارة العلوم 
 متعددة والتكنولوجیا

 متعددة وزارة البلدیات 615,648 3779,006 تحدیث القطاع العام في العراق 04007019040 04 305
 كربالء وزارة البلدیات 500 12000 أنشاء بنایة بلدیة كربالء مع التأثیث 04007019139 04 306

307 04 04007019141 

أعداد دراسات جدوى فنیة واقتصادیة واثر بیئي وتصامیم وجداول 
واقع الطمر الصحي والمحطات التحویلیة لمدن كربالء كمیات لم

 متعددة وزارة البلدیات 127,44 2000 الموصل العمارة بعقوبة
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308 04 04007019143 
انشاء ابنیة ومقرات للمؤسسات البلدیة في محافظة میسان مع 

 میسان وزارة البلدیات 250 13500 التأثیث
 بغداد وزارة البلدیات 738,078 4236,078 وع ترابطبناء قدرات ضمن مشر 04007019144 04 309

 500 26864 المرحلة الرابعة) كربالء ـ بغداد(مدینة الزائرین  04007021052 04 310
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 18852 المرحلة الرابعة) كربالء ـ نجف(مدینة الزائرین  04007021053 04 311
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 21450 توسعة ابواب الصحن الشریف 04007021054 04 312
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 14655 توسعة الحائر الحسیني الشریف المرحلة السادسة 04007021055 04 313
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

314 04 04007021056 
االعمال ( مستشفى االمراض السرطانیة في محافظة البصرة 

 2500 27982 )ةالمدنی
دیوان الوقف 

 البصرة الشیعي

 1200 13876 مركز عالج التوحد مع التأثیث 04007021057 04 315
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 840 8650 مشروع تسقیف المخیم الحسیني الشریف 04007021058 04 316
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 680 7474 ندسیة والفنیةمشروع مبنى االقسام الھ 04007021059 04 317
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

318 04 04007021060 
مشروع مجمع العیادات الطبیة االستشاري لمستشفى الشیخ 

 1100 12846 الوائلي
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 2353 )االعمال التكمیلیة(مدینة الزائرین على طریق كربالء ـ بابل  04007021061 04 319
ن الوقف دیوا

 كربالء الشیعي
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 13660 20437 تجھیز الیات وسیارات نقل خدمات الزائرین 04007021062 04 320
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 2000 27231 مركز ثقافي ومكتبة للعتبة الحسینیة المقدسة في محافظة البصرة 04007021063 04 321
دیوان الوقف 

 البصرة الشیعي

 60 695,44 ار تعلیم القرأن الكریم مع التاثیث في البصرةد 04007021064 04 322
دیوان الوقف 

 البصرة الشیعي

 440 4492 الحوزة النسویة ومدارس االیتام ـ المرحلة الثانیة ـ كربالء 04007021065 04 323
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

324 04 04007021066 
والذ لمقاوم تجھیز ونصب وتركیب مكاتب وقواطع معدنیة من الف

 671 2191,65 للصدأ
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1699 3050 الخدمات االستشاریة لمشاریع العتبة الحسینیة 04007021067 04 325
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 7500 84116 مشروع مجمع االمام الحسین القرأني 04007021068 04 326
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 22250 78564,86 تجھیز مستشفى الكفیل التخصصي ـ كربالء 04007021069 04 327
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1250 1250  المضیف القدیم ـ المرحلة الثانیة١٠توسعة الحائر العباسي الجزء  04007021070 04 328
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

329 04 04007021071 
ن الممرضات لمستشفى الكفیل انشاء مختبر الخالیا الجذعیة وسك

 6000 9712,572 التخصصي
دیوان الوقف 

 بغداد الشیعي

 7000 107328,864 مشروع أسكان الفقراء 04007021072 04 330
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي
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331 04 04007021073 
منطقة الحر / دار تعلیم القرأن الكریم مع التأثیث في كربالء 

 700 725 الصغیرة
لوقف دیوان ا

 كربالء الشیعي

 2000 4200 الخدمات االستشاریة 04007021074 04 332
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 9929 أنشاء مخازن للمنتجات الزراعیة والحیوانیة 04007021075 04 333
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

334 04 04007021076 
لمعالجة ) ع(تجھیزات ومعدات طبیة لمستشفى االمام الحسین 

 5000 59110 االورام السرطانیة
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

335 04 04007021077 
لالمراض ) ص(تجھیزات ومعدات طبیة لمستشفى  خاتم االنبیاء 

 5000 84876 القلبیة
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 2795,696 6129,461 االعمال التكمیلیة لصحن التوسعة الجدید 04007021078 04 336
دیوان الوقف 

 بغداد الشیعي

337 04 04007021079 
أنشاء ھیكل تسقیف الصحن الكاظمي الشریف الجھھ الشرقیة 

 3840,855 9264,894 المرحلة االولى) / ع(والغربیة لجامع الجوادین 
دیوان الوقف 

 بغداد الشیعي

 1136,611 10949,728 تنفیذ دار الضیافة الكبیر للعتبة الكاظمیة المقدسة 04007021080 04 338
دیوان الوقف 

 بغداد الشیعي

 507,018 5024,584 تنفیذ دار الضیافة الصغیر للعتبة الكاظمیة المقدسة 04007021081 04 339
دیوان الوقف 

 بغداد الشیعي

 4000 6124,422 مجمع مخازن العتبة في المزرعة الثانیة 04007021082 04 340
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

341 04 04007021083 
مسقفات أستراحة الزائرین قرب الصحن الشریف المرحلة االولى 

 1600 2752 والثانیة مع المجامیع الصحیة
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي



 ١١٤

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 4000 19524 أستراحة الزائرین قرب حسینیة ال الرفیعي 04007021084 04 342
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1500 2041 راحة الزائرین طریق نجف كربالءأست 04007021085 04 343
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 4000 6025 تطویر الجھة الشمالیة للصحن الشریف 04007021086 04 344
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 4400 6119 مشروع مرأب عجالت العتبة 04007021087 04 345
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 29858,16 االبنیة االداریة والخدمیة 04007021088 04 346
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

347 04 04007021089 
أضافة طابقین لمستشفى االمام الحسین علیة السالم لمعالجة 

 500 15000 )المرحلة الثانیة( االورام السرطانیة 
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 1925 ین طریق كربالء  ـ حلةأنشاء مجمع صحیات للزائر 04007021090 04 348
دیوان الوقف 

 متعددة الشیعي

 1000 4780 مركز الكفیل للعالج الطبیعي 04007021091 04 349
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 500 7325 أنشاء مجمع مخازن العتبة العباسیة في موقع السقاء 04007021092 04 350
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

351 04 04007021093 
/ كربالء ـ بغداد ( الیواء الزائرین على طریق ) ع(مدینة الجوادین 

 725 7461 ) دونم٢٠(بمساحة ) المرحلة االولى 
دیوان الوقف 

 متعددة الشیعي

352 04 04007021094 
) ٤٠٠٠٠( المرحلة الثانیة بمساحة / مخازن متعددة االغراض 

 750 7722 متر مربع
دیوان الوقف 

 ءكربال الشیعي



 ١١٥

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

353 04 04007021095 
القاسم / في محافظة بابل ) ع(مشروع مدرسة االمام الحسین 

 380 3803 متر مربع) ٥٧٥(بمساحة 
دیوان الوقف 

 بابل الشیعي

354 04 04007021096 
( مشروع المجمع الثقافي واالعالمي في محافظة البصرة بمساحة 

 5000 57172 متر مربع) ٦٦٠٠
دیوان الوقف 

 صرةالب الشیعي

355 04 04007021097 
الجمعیة / مشروع المركز االعالمي والثقافي في محافظة كربالء 

 1000 10221 متر مربع) ١١٠٠(بمساحة 
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

356 04 04007021098 
) ١٨٠٠( مشروع المجمع الثقافي في محافظة الدیوانیة بمساحة 

 4000 40662 متر مربع
دیوان الوقف 

 الدیـــوانیة الشیعي

357 04 04007021099 
مشروع مركز االرشاد االسري المدرسة والروضة التمھیدیة في 

 5000 52615 متر مربع) ٥٤٠٠( محافظة بابل بمساحة 
دیوان الوقف 

 بابل الشیعي

358 04 04007021100 
) ع(مشروع مجمع سكن أطباء مستشفى االمام زین العابدین 

 1500 18316 متر مربع) ٢٥٠٠(
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1250 14651 متر مربع ) ٢٠٠٠( مشروع المدرسة الدینیة وأسكان الطلبة  04007021101 04 359
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 150 1620 الزراعیة) ع(مشروع تسییج وأنارة مدینة ابي االحرار  04007021102 04 360
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 525 5298 ٤/ االعمال الخدمیة لمدن الزائرین عدد  04007021103 04 361
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1550 1550 )٣مجموعة ( االجور  االستشاریة  04007021104 04 362
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 200 9551 )رض(أعمار الصحابي الجلیل كمیل بن زیاد  04007021105 04 363
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي



 ١١٦
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 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 150 4078 )ع(االعمال التكمیلیة لصحن مسلم ابن عقیل  04007021106 04 364
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 50 1000 أعداد تصامیم لمزارات الوقف الشیعي 04007021107 04 365
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 100 2952  الثانیةالمرحلة) / ع(أعمار مزار احمد ابن موسى الكاظم  04007021108 04 366
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 100 4733 )ع( أعمار مزار نبي اهللا شعیب  04007021109 04 367
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 150 3470 )ع(أعمار مزار محمد الصابر  04007021110 04 368
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 100 2791 االواوین) ع(أعمار مزار عون ابن علي  04007021111 04 369
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 50 1311 )رض(شباك ضریح صافي صفا  04007021112 04 370
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 50 3498 )ع(توسعة باب القبلة لمزار السید محمد ابن علي الھادي  04007021113 04 371
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 50 1805 )ع( مزار السیدة خدیجة أعمار 04007021114 04 372
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

373 04 04007021115 
) علیھما السالم( تذھیب مرقد االمام القاسم أبن االمام الكاظم 

 1000 16997,4 والمنارتین
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

374 04 04007021116 
العباسیة أعداد جداول كمیات ومخططات تفصیلیة لمشاریع العتبة 

 500 500 ٢٠١٣المقدسة عام 
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي



 ١١٧
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 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 340 3422 )ع(مشروع تغلیف صاالت العملیات لمستشفى االمام زین العابدین  04007021117 04 375
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

376 04 04007021118 
تغلیف صاالت العملیات ( الطبي ) ع(مركز السیدة زینب الكبرى 

 450 4690 )ز اجھزة العیون واالسنانوتجھی
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 2400 24486 مجمع الحسن المجتبى الثقافي 04007021119 04 377
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

 1002,1 1002,1 مجموعة ثانیة/ خدمات استشاریة للعتبة العباسیة  04007021120 04 378
دیوان الوقف 

 كربالء الشیعي

379 04 04007022051 
صحن األمام /أنشاء المجموعھ الصحیة في العتبة العلویة المقدسة 

 1000 9900,862 الحسین
وزارة االعمار 

 النجف واالسكان

380 04 04007022052 
في قضاء )ع(أعادة ترمیم جامع وحسینیة فاطمة الزھراء 

 75 984 المقدادیة
وزارة االعمار 

 دیالى واالسكان

381 04 04007024074 
ساعة لقرى /  متر مكعب ١٠٠٠أنشاء وحدة مائیة مجمعة سعة 

 النجف محافظة النجف 3933 3933 شمال الكوفة

382 04 04007024075 
 متر مكعب ٢٥تجھیز مع نصب وتشغیل وحدة تحلیة مائیة سعة 

 النجف محافظة النجف RO( 3389 3389ٌٌ)ساعة /
 النجف محافظة النجف 69,96 69,96 ف في مجال االمركزیة االداریةتطویر قدرات محافظة النج 04007024082 04 383
 بابل محافظة بابل 58,3 58,3 تطویر قدرات محافظة بابل في مجال االمركزیة االداریة 04007024083 04 384
 ذي قار رمحافظة ذي قا 34,98 34,98 تطویر قدرات محافظة ذي قار في مجال الالمركزیة االداریة 04007024084 04 385

 كركــــــوك محافظة كركوك 58,3 58,3 تطویر قدرات محافظة كركوك في مجال الالمركزیة االداریة 04007024086 04 386
 كربالء محافظة كربالء 46,64 46,64 تطویر قدرات محافظة كربالء في مجال الالمركزیة االداریة 04007024087 04 387
 میسان محافظة میسان 58,3 932,8 محافظة میسان/  ضمن مشروع ترابط بناء القدرات 04007024091 04 388



 ١١٨

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 كربالء محافظة كربالء 4251,504 4251,504 شراء سیارات لنقل الزائرین 04007024098 04 389
 كربالء محافظة كربالء 4450 4450 ٥٠تجھیز مجامیع صحیة متنقلة عدد  04007024099 04 390
 دیالى محافظة دیالى 34,163 908,663 دیالى/ لقدرات ضمن مشروع ترابطبناء ا 04007024108 04 391
 واسط محافظة واسط 41,655 916,155 واسط/ بناء القدرات ضمن مشروع ترابط  04007024109 04 392
 النجف محافظة النجف 70,426 944,926 النجف/ بناء القدرات ضمن مشروع ترابط  04007024110 04 393
 بابل محافظة بابل 57,717 932,217 بابل/ بناء قدرات ضمن مشروع ترابط  04007024111 04 394
 ذي قار محافظة ذي قار 39,877 914,377 ذي قار/ بناء قدرات ضمن مشروع ترابط 04007024112 04 395

 دیـــوانیةال محافظة الدیوانیة 41,247 915,747 الدیوانیة/ بناء قدرات ضمن مشروع ترابط 04007024113 04 396
 المثنى محافظة المثنى 39,352 913,852 المثنى/ بناء قدرات ضمن مشروع ترابط 04007024114 04 397

 2000 8750 محافظة بابل/ صیانة وتأھیل مدینة بابل االثریة  04008018008 04 398
وزارة السیاحة 

 بابل واألثار

 927 2927 محافظة ذي قار/ صیانة وتأھیل مدینة أور االثریة  04008018009 04 399
وزارة السیاحة 

 ذي قار واألثار

 110,77 410,432 وزارة الشباب والریاضة/تحدیث القطاع العام في العراق 04009001108 04 400
وزارة الشباب 

 متعددة والریاضة

401 04 04009001109 
تصمیم وأنشاء مستشفى للطب الریاضي سعة خمسین سریر في 

 2000 39527  مع االجھزة والمستلزمات ـ تسلیم مفتاحالمدینة الشبابیة
وزارة الشباب 

 بغداد والریاضة

 126,219 1292,219 بناء القدرات ضمن مشروع ترابط 04009001110 04 402
وزارة الشباب 

 بغداد والریاضة

403 04 04009001111 
أنشاء مسبح ترفیھي وساحة مثیلة بالثیل الصناعي في قضاء طوز 

 1000 6663 صالح الدین/خورماتو
وزارة الشباب 

 والریاضة
صالح 
 الدین



 ١١٩
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 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

 187,726 770,726 بناء القدرات ضمن مشروع ترابط 04009002014 04 404
وزارة المجرین 

 بغداد والمھاجرین
 بغداد وزارة الداخلیة 3398 50251 أنشاء المجمع الریاضي لنادي الشرطة 04009003001 04 405

 1379,533 1379,533 تطویر شبكة الحمایة االجتماعیة 04009003116 04 406

وزارة العمل 
والشؤون 
 بغداد االجتماعیة

407 04 04009003117 
دعم تنفیذ سیاسة التشغیل الوطنیة مع التركیز على تمكین الشباب 

 2087,14 11729,444 من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة

وزارة العمل 
والشؤون 
 متعددة االجتماعیة

408 04 04009003118 
المرحلة / أستمالك االراضي لمشاریع الوزارة في المحافظات 

 3200 15000 الثانیة

وزارة العمل 
والشؤون 
 متعددة االجتماعیة

 424,482 2756,482 بناء القدرات ضمن مشروع ترابط 04009003119 04 409

وزارة العمل 
والشؤون 
 بغداد االجتماعیة

 19,841 3500 شاء مركز التوثیق العراقي لحقوق االنسانأن 04009011003 04 410
وزارة حقوق 

 بغداد االنسان

 22,662 2500 مشروع تنمیة وتطویر برنامج التعلیم المدني لحقوق االنسان 04009011004 04 411
وزارة حقوق 

 بغداد االنسان

 60 2799,237  االرھاباعداد الدراسات والتصامیم لتنفیذ مركز تاھیل ضحایا 04009011006 04 412
وزارة االعمار 

 النجف واالسكان

 300,763 700,763 أستمالك ارض لتنفیذ مركز تأھیل ضحایا االرھاب 04009011009 04 413
وزارة حقوق 

 النجف االنسان
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 0,45 6500 تسییج المقابر الجماعیة 04009011010 04 414
وزارة حقوق 

 متعدد االنسان

 64,13 647,13 ء القدرات ضمن مشروع ترابطبنا 04009011011 04 415
وزارة حقوق 

 بغداد االنسان
 البصرة مؤسسة الشھداء 500 2736 انشاء مدیریة الشھداء شمال البصرة في القرنة 04011001025 04 416

417 05 05001024003 
أعداد التصامیم لبنایة االقسام الداخلیة لمعھد التدریب 

 كركــــــوك  النفطوزارة 250 250 كركوك/النفطي

 1000 125000 أبنیة كلیات موقع جامعة الفلوجة 05002008053 05 418
وزارة التعلیم العالي 

 األنبار والبحث العلمي

 5 166000 تنفیذ اعمال البنى التحتیھ في جامعة بابل 05002009050 05 419
وزارة التعلیم العالي 

 بابل والبحث العلمي

 5 34000 شاء مبنى الرئاسة في جامعة بابلان 05002009051 05 420
وزارة التعلیم العالي 

 بابل والبحث العلمي

421 05 05002009052 
الموقع /اعداد الدراسات والتصامیم التفصیلیة لمدینة بابل الجامعة 

 5 10000 االول
وزارة التعلیم العالي 

 بابل والبحث العلمي

 5 27500 یھ في جامعة بابلانشاء المكتبة المركز 05002009053 05 422
وزارة التعلیم العالي 

 بابل والبحث العلمي



 ١٢١
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423 05 05002009054 
اعداد الدراسات والتصامیم التفصیلیة للمدینة الجامعیة الطبیة في 

 5 10500 بابل
وزارة التعلیم العالي 

 بابل والبحث العلمي

 138 138 حذوفةتسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والم 05002011061 05 424
وزارة التعلیم العالي 

 النجف والبحث العلمي

 50 856 تاھیل وتطویر بنایة كلیة التربیة االساسیة 05002011062 05 425
وزارة التعلیم العالي 

 النجف والبحث العلمي

 500 1650 انشاء كلیة الطب البیطري في جامعة واسط 05002012021 05 426
وزارة التعلیم العالي 

 واسط حث العلميوالب

 1500 30000 انشاء كلیة التربیة االساسیة في جامعة واسط 05002012022 05 427
وزارة التعلیم العالي 

 واسط والبحث العلمي

 1000 3715 انشاء وتاھیل ابنیة متفرقة للجامعة في جامعة واسط 05002012023 05 428
وزارة التعلیم العالي 

 واسط والبحث العلمي

 64,13 1230,13 مركز التمییز الحكومي في رئاسة جامعة البصرة 05002015036 05 429
وزارة التعلیم العالي 

 البصرة والبحث العلمي

 620 620 جامعة النھرین/تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة  05002016029 05 430
وزارة التعلیم العالي 

 بغداد والبحث العلمي
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 227,584 2048,662 حدیث القطاع العام في العراقت 05002019016 05 431
وزارة التعلیم العالي 

 متعددة والبحث العلمي

432 05 05004006002 
انشاء مدرسة بدل مدرسة السجاد في المخیم الحسیني ومن خطة 

 كربالء محافظة كربالء 2000 2000 الزائر دوالر
 متعددة وزارة التربیة 1092,96 1092,96 تحدیث وتطویر التعلیم التقني 05005002017 05 433
 متعددة وزارة التربیة 2317,589 2317,589 تحسین نوعیة التعلیم 05005002018 05 434
 متعددة وزارة التربیة 1000,428 3798,828 وزارة التربیة/ تحدیث القطاع العام في العراق  05005002019 05 435

436 05 05006001005 
بلد ـ تكریت ـ الطوز (  صف ١٢ مدرسة سعة ٣٨ھدم وأعادة بناء 

 34200 34200 )ـ سامراء ـ بیجي ـ الدور ـ الشرقاط ـ الدجیل 
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

437 05 05006001006 
بلد ـ تكریت ـ الطوز ـ ( صف في ٦ مدرسة ابتدائیة سعة ٣٣بناء 

 13200 13200 )الدجیل ـ الدور ـ الشرقاط ـ بیجي ـ سامراء 
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

438 05 05006001007 
الطوز ـ الدجیل ـ (م في ٤٠*١٨ قیاس ٤بناء مخزن جملوني عدد 

 1400 1400 )تكریت ـ العلم
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

439 05 05006001008 
الدور ـ سامراء (  في محافظة صالح الدین ٣بناء قسم تربیة عدد 

 6000 6000 )ـ الطوز
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

440 05 05006001009 

 صف دراسي أضافي في المدارس القائمة بمحافظة ٢٤٨بناء 
الطوزـ تكریت ـ الدورـ سامراءـ بیجي ـ الشرقاط ـ ( صالح الدین 

 7950 7950 )بلد ـ الدجیل
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

441 05 05006001010 
بلد ـ الدجیل (  في محافظة صالح الدین ٧ صف عدد ٤بناء روضة 

 3500 3500 )ـ سامراء ـ بیجي ـ
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

442 05 05006001011 
(  صف في محافظة صالح الدین ١٨ مدرسة ابتدائیة ٣بناء 

 3750 3750 )تكریت ـ الدور 
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین
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 300 1600 نیة مدرسیة لمدیریة تربیة صالح الدینأعداد تصامیم أب 05006001012 05 443
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

444 05 05006001013 
صف في محافظة صالح ) ١٨(مدرسة ثانویة نموذجیة ) ١٣(بناء 

 4631,25 24700 )سامراء,بیجي,الشرقاط,الدور,الدجیل,الطوز,تكریت,بلد(الدین 
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

445 05 05006001014 
صف في محافظة صالح ) ١٢(مدرسة أعدادیة تجارة ) ٢(بناء 

 337,5 1800 )الطوز, تكریت (الدین
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

 562,5 3000 بناء أعدادیة صناعیة مھنیة في قضاء تكریت ناحیة العلم 05006001015 05 446
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

447 05 05006001016 
صف ثانوي في محافظة صالح الدین ) ١٨(مدرسة ) ٤(بناء 

 1200 6400 )سامراء, تكریت,الطوز(
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

448 05 05006001017 
صف في محافظة صالح الدین ) ١٨(مدرسة أبتدائیة ) ٢٢(بناء 

 5156,25 27500 )الدجیل,بلد,الشرقاط,سامراء,الدور,تكریت,الطوز(
ح محافظة صال

 الدین
صالح 
 الدین

449 05 05006001018 
سامراء ,تكریت,بلد(صف ) ١٢(مدرسة سعة)١١(ھدم وأعادة بناء 

 1856,25 9900 )شرقاط,
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

450 05 05006001019 
صف في محافظة صالح الدین ) ٦(مدرسة أبتدائیة سعة) ٤(بناء 

 300 1600 )الدجیل,تكریت(
محافظة صالح 

 لدینا
صالح 
 الدین

 375 2000 )بیجي(في محافظة صالح الدین ) ١(بناء قسم التربیة عدد  05006001020 05 451
محافظة صالح 

 الدین
صالح 
 الدین

452 05 05006001021 
صف نموذجیة في ) ٤(روضة أطفال نموذجیة سعة) ٣(بناء 

 281,25 1500 )سامراء,تكریت(محافظة صالح الدین
محافظة صالح 

 نالدی
صالح 
 الدین

 النجف محافظة النجف 2658,5 2658,5 صف في العسكري في محافظة النجف االشرف) ٢٤(بناء مدرسة  05006001022 05 453



 ١٢٤

  ت
 المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة اسم المشروع  التبویب القطاع

454 05 05006001023 
صف في حي القدس في محافظة النجف ) ٢٤(بناء مدرسة 

 النجف محافظة النجف 2595,5 2595,5 االشرف

455 05 05006001024 

صف في داخل مدرسة المتمیزین في حي  ) ١٨ (بناء مدرسة
الفرات مع عمل مختبرات في البنایة القدیمة في محافظة النجف 

 النجف محافظة النجف 1423 1423 االشرف

 النجف محافظة النجف 1501 1501 صف في العسكري في محافظة النجف االشرف) ١٨(بناء مدرسة  05006001025 05 456
 النجف محافظة النجف 735 735 ناء روضة في حي السالم في محافظة النجف االشرفب 05006001026 05 457

458 05 05006001027 
أنشاء قاعة في مدرسة الفردوس في الجدیدة االولى في محافظة 

 النجف محافظة النجف 241 241 النجف االشرف
 النجف ة النجفمحافظ 846 846 ربط مدارس مختلفة بالتیار الكھربائي 05006001028 05 459

     4788139,4 32401400,1 المجموع      
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

المبلغ بالمالیین

 الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة للمشاریع التي تم حذفھا بعد قرار موازنة عام           /   2013 لغایة  (   31/12/2013) 

ملحق رقم ( 3) 

  
  

 مالحظات المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة  اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

وزارة الصناعة  0 0 تصنیع الویل للساحبات واالالت الزراعیة 02009003003 02 1
   بابل والمعادن

   دیالى وزارة االعمار واالسكان 0 0 اء الممر الثاني لطریق بعقوبة الخالصانش 03001007008 03 2

االعمال المتبقیة لمشروع الممر الثاني لطریق  03001007017 03 3
   متعددة وزارة االعمار واالسكان 0 0 بغداد ـ كركوك وبجزئیھ

   البصرة االعمار واالسكانوزارة  0 0 محافظة البصرة/انشاء جسر على شط البصرة 03001008004 03 4

   المثنى وزارة االعمار واالسكان 0 0 محافظة المثنى/انشاء جسر في ناحیة السویر 03001008025 03 5

استیراد قطار التبلیط یعمل بالطریقة الباردة  03001012003 03 6
   بغداد وزارة االعمار واالسكان 0 0 مع ملحقاتھ

7 03 03002006029 
 حي الجزائر مع القالب الجانبي تأھیل شوارع

المرحلة / واالرصفة في النجف االشرف 
 االولى

   النجف محافظة النجف 0 0

انشاء معمل لالنتاج حجر التحكیم للشركة  03004003016 03 8
   بغداد وزارة النقل 2000 10000 العامة لتنفیذ مشاریع النقل



 ١٢٦

 مالحظات المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة  اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

   بغداد وزارة االتصاالت 10200 50000 التعلیم االلكتروني الریادي 03007007037 03 9

   بغداد مجلس الوزراء 0 0 اعادة تاھیل وكر الطائرات الخاص 03009006007 03 10

   كربالء وزارة الداخلیة 250 13000 تطویر وتاھیل منفذ عرعر الحدودي 04001002240 04 11

/ مانشاء دائرة االحوال المدنیة في ناحیة القاس 04001002286 04 12
   بابل وزارة الداخلیة 150 295 بابل

/ انشاء دائرة االحوال المدنیة في ناحیة كبیسة 04001002288 04 13
   األنبار وزارة الداخلیة 150 295 االنبار

انشاء دائرة االحوال المدنیة في ناحیة  04001002290 04 14
   المثنى وزارة الداخلیة 150 295 المثنى/ الدراجي

انشاء دائرة االحوال المدنیة في ناحیة الرشاد  04001002292 04 15
   كركوك وزارة الداخلیة 150 295 كركوك/

/ انشاء دائرة االحوال المدنیة في ناحیة السدة 04001002296 04 16
   بابل وزارة الداخلیة 150 295 بابل

انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء علي  04001002302 04 17
   میسان وزارة الداخلیة 250 583 میسان/ الغربي



 ١٢٧

 مالحظات المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة  اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

/ انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء عفك 04001002307 04 18
   الدیـــوانیة وزارة الداخلیة 250 583 الدیوانیة

انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء  04001002310 04 19
   النجف وزارة الداخلیة 250 583 النجف االشرف/المناذرة

انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء  04001002312 04 20
   كربالء وزارة الداخلیة 250 583 كربالء/كربالء

انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء  04001002363 04 21
   واسط وزارة الداخلیة 250 583 واسط/العزیزیة

انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء  04001002364 04 22
   الدیوانیة وزارة الداخلیة 250 583 الدیوانیة/میةالشا

   كربالء وزارة المالیة 900 1250 انشاء بنایة خزینة كربالء 04001012078 04 23

   بغداد وزارة المالیة 1400 20000 انشاء مخازن كمرك المنطقة الوسطى 04001012091 04 24

   كركوك وزارة المالیة 350 754 انشاء مدیریة كمرك  كركوك 04001012092 04 25

في مقر وزارة )٢(تاھیل ابنیة ھیكلیة عدد  04001014052 04 26
   بغداد وزارة الدفاع 0 0 الدفاع القدیمة باب المعظم

اعادة تاھیل ابنیة مدیریة طیران الجیش في  04001014054 04 27
   األنبار وزارة الدفاع 0 0 )الھضبة سابقا(مطار الحبانیة العسكري 



 ١٢٨

 مالحظات المحافظة الوزارة التخصیصات الكلفة  اسم المشروع  التبویب  القطاع ت

28 04 04001014056 
تاھیل مستودع االعاشة الرئیسي في معسكر 

سقیفة مع انشاء سیاج ) ٢٤(التاجي عدد
 للسقائف

   بغداد وزارة الدفاع 0 0

في )العینة(تاھیل سقائف مستودعات المیرة  04001014057 04 29
   بغداد وزارة الدفاع 500 795 معسكر التاجي

راسات والتصامیم النشاء مجمع ابنیة اعداد الد 04001111111 04 30
تغیر جھة  میسان وزارة المالیة 300 500 وزارة المالیة في محافظة میسان

 تنفیذ

انشاء بنایة ذات طابقین ملحقة بدائرة الضمان  04001111111 04 31
تغیر جھة  بغداد وزارة المالیة 350 614,485 بغداد/ االجتماعي 

 تنفیذ

انشطة / ء عیادات مستقلة مع التجھیز شرا 04002007002 04 32
   متعددة وزارة الصحة 2000 6000 استراتیجیة التخفیف من الفقر

33 04 04005008012 
اعداد التصامیم ووثائق مناقصة لمشروعین 

 ٣ م٤٠٠٠٠٠لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 
 یوم لكل مشروع في جانبي الكرخ والرصافة/ 

   بغداد امانة بغداد 30000 0

اعداد الدراسات والتصامیم لتنفیذ مركز تاھیل  04009111111 04 34
تغیر جھة  النجف وزارة حقوق االنسان 2500 3500 ضحایا االرھاب

 تنفیذ

وزارة التعلیم العالي  1000 15886 جامعة بابل/ استمالك اراضي كلیة التمریض 05002009049 05 35
   بابل والبحث العلمي

       54000 127272,485 المجموع      
  


