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١/١٢/٢٠١٣ 

  وزارة التخطیط
دائرة البرامج االستثماریة 

 الحكومیة

الموازنة االستثماریة والمصروف الفعلي 
  ٣١/١٢/٢٠١٢ا لغایة منھ

  )٢/تقریر ختامي(
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  المقدمة
  وفق االسس والمبادىء العامة والتوجيهات المعتمدة والتي         ٢٠١٢/ اعدت الموازنة االستثمارية لعام     

تعكس االولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد  باعتبارها اداة تـساعد فـي تحقيـق                
  .ة  االهداف التنموية واالقتصادي
هذا العام بالزيادة الواضحة في حجم التخصيصات انسجاما مع الزيـادة           لتميزت الموازنة االستثمارية    

المتحققة في حجم االيرادات النفطية نتيجة الرتفاع صادرات العراق النفطية وتحسن مستوى االسعار             
قطـاعي والمرونـة    التوازن في هيكليـة توزيعهـا ال       على   عالميا وقد حافظت الموازنة االستثمارية    

الضرورية لمواجهة المتغيرات كل ذلك يعزز من امكانية تقليص فرص ظهور العقبات امـام تنفيـذ                
المشروعات وتيسر معالجة القائمة منها فعالً وخاصة في مجال المشروعات الخدمية ويـنعكس ذلـك          

  . النجاز المخطط اجماالً باالرتقاء بجودة مستوى التنفيذ من ناحية المواصفات النوعية وفترة ا
  

 قادر علـى تحقيـق      كفوءووقد استندت الموازنة الى رؤية استراتيجية تهدف الى بناء اقتصاد متنوع            
االهداف التي جاءت بها الخطط التنموية والجل تحقيق تلك االهداف ركزت الموازنة على عدد مـن                

  -:االولويات التي تراها رؤية للمرحلة القادمة ومنها 
ولوية للناحية االمنية وتوفير مستلزمات انجاح الخطط االمنية وفرض النظام والقـانون             اعطاء اال   - ١

  .التي من شانها تحقيق االستقرار السياسي واالمني 
 بين الضروري التوازن يؤمن بين النفقات الجارية و االستثمارية بما التوزيع االفضل للتخصيصات   -٢

لخدمات العامة من جهة و تحقيق معدل نمو اقتصادي         ل متزايدةوظيفة الدولة في تلبية االحتياجات ال     
  .مناسب من جهة اخرى 

 
   التركيز على اعمار البنية التحتية التي تهيء مستلزمات البنـاء االقتـصـادي و رفـع الطاقـة                  -٣

نفــذة للمـشـاريع    االستيعابية لالقتصاد العراقي فضالً عن تعزيز القدرات التنفيذية للجهات الم         
  .  ستثمارية اال

  
  

  اعطاء االولوية لمشاريع القطاع النفطي والطاقة الكهربائية وقطاع الخدمات العامة  وضـرورات               -٤
التزام الجهات المنفذة لهذه المشاريع بالعمل علـى تحقيـق نسـب االنجـاز المــادي وفــق              

  .التوقيتات الزمنية المحددة 
 النجاز المشاريع المستمرة وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة           اعتماد معايير الكميات النوعية والسرعة      -٥

  . لها 
  التأكيد على اهمية تنفيذ المشاريع من قبل الشركات العالمية الرصينة بمشاركة المقاولين  المحليين   -٦  
  .    العمل على تنمية االقاليم والمحافظات وتطوير واقع الخدمات فيها  -٧  
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  ٢٠١٢/ لعام  للدولة الموازنة العامة
  

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

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

     حسين قطاعات البنـى التحتيـة        والتي حددت اولوياتها بالتركيز على ت      ٢٠١٤-٢٠١٠الخمسية  

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

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

  .جتماعية الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة االقتصادية واال

من الموازنات الـضخمة اذ بلغـت  اجمـالي           ٢٠١٢/   وتعتبر الموازنة االستثمارية لعام        

مـن اجمـالي    % ) ٣١,٧( مليار دينار وتشكل نـسبة      ) ٣٧١٧٧,٩( تخصيصاتها مبلغ وقدره    

مليار دينـار، فـي حـين كانـت الموازنـة            ) ١١٧١٢٢,٩( الموازنة العامة للدولة والبالغة       

مـن اجمـالي    % ) ٣١,١( مليار دينار وبنسبة      ) ٣٠٠٦٦,٣(  تبلغ   ٢٠١١/ ة  لعام    االستثماري

  .مليار دينار  ) ٩٦٦٦٢,٨( الموازنة العامة للدولة للعام المذكور والبالغة  

% ) ٢٣,٦(   وبهذا تكون الموازنة االستثمارية لهذا العام  قد حققـت نـسبة زيـادة وقـدرها               

            بسبب الزيادة الحاصـلة فـي اجمـالي االيـرادات والبالغـة             بالمقارنة مع العام السابق وذلك    

                     والبالغـة  ٢٠١١عـن عـام     % ) ٢٦,٤( مليار دينار وبنسبة زيادة قـدرها        ) ١٠٢٣٢٦,٩( 

ومع هذه الزيادة فأنه ليس باالمكان تنفيذ خطط اسـتثمارية طموحـة   مليار دينار    ) ٨٠٩٣٤,٧( 

  والجدول رقم     %٢٣وتخفض معدالت البطالة  وتقضي على الفقر الذي نسبته          تزيد من االنتاج    

  .يوضح ذلك بالتفصيل  ) ١( 
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التخصیصات السنویة 
التخصیصات السنویة االھمیة النسبیة %المقرة

نسبة الزیادة او النقصان االھمیة النسبیة %المقرة
 %

66596,4768,9079945,068,2620,04النفقات التشغيلية

30066,2931,1037177,931,7423,65النفقات االستثمارية

96662,76100,0117122,9100,0021,17اجمالي النفقات

71872,588,8099657,797,3938,66االيرادات النفطية

70,55-9062,211,202669,22,61االيرادات غير النفطية

80934,7100,0102326,9100,0026,43اجمالي االيرادات

5,93-15727,916,2714796,012,63العجز في الموازنة

جدول رقم   (1)
الموازنة العامة االتحادیة لعام /   2012

المفردات
20112012

(ملیار دینار)

  
  
  
  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عما كـان    %) ٥,٩٣(  قد انخفض بنسبة     ٢٠١٢/  لعام    العجز في الموازنة العامة للدولة     يالحظ بأن  -

مليار دينـار لهـذا العـام        ) ١٤٧٩٦( لى  مليار دينار ا  ) ١٥٧٢٧,٩( والبالغ   ٢٠١١  /عام عليه في 

 -:والسبب في ذلك يعود الى 

مليار دينار وبنسبة زيادة قدرها    ) ٩٩٦٥٧,٧( والبالغ مقدارها    ٢٠١٢/ زيادة اإليرادات النفطية لعام      -١

مليار دينار والتي جاءت مـن      ) ٧١٨٧٢,٥( والتي كانت تقدر بمبلغ      ٢٠١١/ عن عام    %) ٣٨,٦٦(

يوم بعـد ان    / مليون برميل   ) ٢٦٠٠( الى   ٢٠١٢/ النفط الخام المصدر في عام      زيادة كميات انتاج    

  %) . ١٨,١٨(يوم و بنسبة زيادة قدرها  / مليون برميل ) ٢٢٠٠(كانت 

برميل وبنـسبة زيـادة     / دوالر  ) ٨٥(زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر المعتمد في الخطة الى            -٢

  .برميل / دوالر ) ٧٦,٥(لمقدرة ب وا٢٠١١/ عن اسعار عام %) ١١,١(قدرها 
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  ٢٠١٢/ مؤشرات الموازنة االستثمارية لعام 
   عدد المشاريع : اوال

مشروع منهـا  ) ٧٠٧٨ ()ختامي(٣١/١٢/٢٠١٢لغاية  المعدلة  بلغ عدد المشاريع االستثمارية    

مـشروع  ) ١٩٢٤(من اجمالي عـدد المـشاريع و       %)٧٣,٣( وبنسبة   مقرمشروع  ) ٥١٨٦(

باالضافة الى  ٢٠١٢من اجمالي  عدد المشاريع لعام        %)٢٧,٢( وبنسبة   حدث خالل السنة  مست

 .%)٠,٤٥ ( حوالي والتي تشكلمشروع تم حذفه) ٣٢(

 ) ١٣٣٨(   اذ بلغـت    المركز االول في عـدد المـشاريع     احتل قطاع المباني والخدمات      

) ١٠٩٩( منهـا    االسـتثمارية من اجمالي عدد المـشاريع      %) ١٨,٩(مشروعاً والذي يشكل نسبة     

ر وان اغلب هذه المشاريع له عالقة بتقديم الخدمات االساسية للمـواطنين والمتمثلـة              مشروعاً مق 

بمشاريع الماء والمجاري والصرف الصحي باالضافة الى المشاريع المتعلقة بالجانـب الـصحي             

 لوزارة الداخليـة كمنفـذ    والتي تركزت في انشاء ابنية ومنافذ حدودية       اًمشروعاً مستحدث ) ٢٥٧(و

) ١٨(غ عدد المشاريع المحذوفة ل، في حين يب  وانشاء مستشفيات لوزارة الصحةزرباطية الحدودي

   .)ختامي (٣١/١٢/٢٠١٢مشروع لغاية 

مـن اجمـالي عـدد      % ) ٨,٧(مشروعا وبنسبة   ) ٦١٦(  بـ   يليه قطاع التربية والتعليم        

 حيث ان اغلبها هي لتأهيل وانشاء المدارس واالبنية         مقرع  مشرو) ٤٥٠(المشاريع االستثمارية منها    

 وكان اغلبها تتعلـق بتطـوير       مستحدثمشروع  ) ١٦٨( المحافظات و    كافةالتربوية والجامعية في    

باالضافة الى ادراج بعض المشاريع على المحافظـات         والبنى التحتية المتعلقة     وانشاء ابنية جامعية  

  ٢٠١٢ لـسنة    )٢٢(من قانون الموازنة العامة للدولة رقم       ) سابعاً/ ١٣(وذلك لضمان تطبيق المادة     

  . خالل الفترة موضوع البحث انوحذف مشروع

من اجمالي عدد   % ) ٥,٨(مشروعا وبنسبة   ) ٣٦٨( اذ بلغ عدد مشاريعه        يليه القطاع الصناعي      

 زاد وذلـك  لهذا العام ر حيث ان عدد مشاريع هذا القطاع مشروع مق ) ٣٤٧(المشاريع االستثمارية منها    

باالضافة الى ان عدد    ،  الدراج تفاصيل مشاريع وزارة النفط بعد ان كانت تعرض على مستوى النشاط             

 تتـضمن   والتـي مشروع  ) ٢١( لهذا القطاع يبلغ     ) ختامي(٢٠١٢ /٣١/١٢مستحدثة لغاية   المشاريع ال 

  .المشاريع المتعلقة بتطوير شركات القطاع العام 
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 ) ختامي(٣١/١٢/٢٠١٢ولغاية مشروعاً ) ٣٢٨( اذ بلغ عدد مشاريعه  ل واالتصاالت  قطاع النق  اما

) ٦٢( و مقـر مـشروع   ) ٢٦٩(من اجمالي عدد المشاريع االستثمارية منها       %) ٥,١(بنسبة  يشكل  و

  ، خالل الفترة موضوعة البحث اًمشروعاً مستحدث

من اجمالي عدد   % ) ٤,٣( مشروعاً وبنسبة   )  ٣٠٣( فبلغت عدد مشاريعه   لقطاع الزراعي اما ا  

 والخاصة بانشاء وتاهيل وتطوير المشاريع االروائية    مقر مشروع) ٢٥٠(المشاريع االستثمارية منها    

  .  لوزارتي الزراعة والموارد المائيةاًمستحدثمشروعاً ) ٥٣(والزراعية و

ـ  ) ٣٠( فقد بلغت عدد مشاريعه اما فيما يتعلق ببرنامج انعاش االهوار   ة مـشروعاً موزع

 من اجمالي عدد المشاريع االستثمارية للعام المذكور      %) ٠،٤(حسب القطاعات االقتصادية وبنسبة     

   .يوضح ذلك بالتفصيل ) ٢(والجدول رقم 

 فقد كان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اكبـر عـدد مـن              اما على مستوى الوزارات     

 ) ختامي(٣١/١٢/٢٠١٢مشروع كما في ) ٤١٣(المشاريع مقارنة ببقية الوزارات االخرى اذ بلغت   

من اجمالي عدد المشاريع االستثمارية ، اما عدد المـشاريع المـستحدثة لهـذه              %) ٥,٨(وبنسبة  

مشروع تركزت في توسيع الجامعات واعادة تاهيـل  ) ٢(مشروع وحذف   ) ٧٢(الوزارة فقد بلغت    

 ٣١/١٢/٢٠١٢روع كمـا فـي      مش) ٢٣١(وبناء المرافق الخدمية فيها ، تليها وزارة الصحة بـ          

 منهـا   مـشروع   ) ٥٣(من اجمالي عدد المشاريع االستثمارية وقد تم استحداث         %) ٣,٣(وبنسبة  

مشروع تنفيذاً آللية االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وفسح المجال امام دوائر الصحة  ) ٤٨(

 رية وتدريب الفئات المجتمعية   في بغداد والمحافظات لسد احتياجاتهم من االجهزة واالدوات المختب        

 ٣١/١٢/٢٠١٢مشروع كمـا فـي   ) ٢١١(، ثم وزارة االعمار واالسكان بـ   مشروع) ٣(وحذف  

من اجمالي عدد المشاريع االستثمارية والتي تركزت في مجال انـشاء المجمعـات             %) ٣(وبنسبة  

يبـين  ) ٣(مشروع ، والجدول رقم     ) ٢(مشروع وحذف   ) ٢٨(السكنية والطرق  وقد تم استحداث       

  . ذلك بالتفصيل 

 لغايـة  مـشروعا ) ٤٠٩٥(  فقد بلغت عـدد مـشاريعه  اما فيما يتعلق ببرنامج تنمية االقاليم     

مـن  %) ٥٧,٩(   موزعة حسب القطاعات االقتصادية المختلفة وبنـسبة       )ختامي( ٣١/١٢/٢٠١٢

   .تفصيليبين ذلك بال) ٤( والجدول رقم  االستثمارية للعام المذكور المشاريع اجمالي عدد
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القطاع 

المشاریع  
كما في 

 2012\1\1
 (1 )         

االھمیة  
النسبیة 

%

المشاریع  
المستحدثة خالل 

السنة 

المشاریع  
التي تم 

حذفھا خالل 
السنة 

المجموع كما 
في 

 2012/12/31
 (2 )        

االھمیة  
النسبیة %

نسبة التغییر( +،- 
1/2=3    (

2504,85303034,321,20الزراعي

3476,72103685,86,05الصناعي

2695,26233285,121,93النقل واالتصاالت

109921,225718133818,921,75المباني والخدمات

4508,716826168,736,89التربية والتعليم

مجموع القطاعات 
241551,456123295341,722,28االقتصادية

00,000000,00,00مشاريع اقليم كردستان

برنامج تنمية االقاليم 
274648,013589409557,949,13(عدا اقليم كوردستان)

250,5050300,420,00انعاش االهوار
51861001924327078100,036,48المجموع  

( حسب القطاعات االقتصادیة  )   -   ( تقریر ختامي / 2) 

جدول رقم   ( 2) 
ة 2012/12/31            عدد المشاریع االستثماریة  لغای
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اسم الوزارة 

المشاریع كما   
في 

        2012 \1 \1
(1)    

المشاریع  
المستحدثة  
خالل السنة 

المشاریع  
المحذوفة  
خالل السنة 

المجموع كما   
في  

  2012/12/31
(2)      

االھمیة  
النسبیة  % 

نسبة التغییر   (+-)    
1/2=3      

02020,00,0مجلس النواب 
1180190,372,7مكتب رئیس الوزراء  

22130,050,0االمانة العامة لمجلس الوزراء   
30030,00,0دیوان الرئاسة 

160101612,30,6النفـــــــط
7830811,13,8الكھــــرباء

2320250,48,7الدفـــاع
1622031792,510,5الداخلیة    

1852822113,014,1االعمار واالسكان 
37110480,729,7العلوم والتكنولوجیا 

139801472,15,8البلدیات واالشغال العامة  
2764290,47,4العمل والشؤون االجتماعیة  
3437224135,820,4التعلیم العالي والبحث العلمي   

1750220,329,4العـــــدل
21030,050,0حقوق االنسان 

4193470,714,6الثقافة
6650711,07,6الشباب والریاضة 

1078001872,674,8التربیة  
2811280,40,0التجارة  
1210130,28,3البیئــــة
1430170,221,4التخطیط 
1300130,20,0الخارجیة  

106501111,64,7الصناعة والمعادن 
1815332313,327,6الصحـــة

3411340,50,0امانة بغداد 
الموارد المائیة   ( بضمنھ مبلغ المبادرة    

1571301702,48,3الزراعیة  )

901401041,515,6النقــــل
4572500,711,1االتصاالت    

وزارة الزراعة   ( بضمنھا المبادرة الزراعیة    
(1054301482,141,0

10010,00,0المجمع العلمي 
43070,175,0شبكة االعالم العراقي  

4120430,64,9المالیة   
03030,00,0السیاحة واالثار 
17130300,476,5الوقف الشیعي 
1290210,375,0الوقف السني 

جدول رقم  (3)
ة 2012/12/31 عدد المشاریع االستثماریة لغای

حسب الجھات المنفذة    -  (تقریر ختامي / 2)
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2311230,30,0الوقف المسیحي 
1020120,220,0الھجرة والمھجرین 
2000200,30,0مؤسسة الشھداء 

الھیئة العراقیة للسیطرة على المصادر      
10010,00,0المشعة     

40040,10,0المفوضیة العلیا العامة للنزاھة   
2260280,427,3مجلس القضاء االعلى  
52070,140,0دیوان الرقابة المالیة  

60060,10,0جھاز المخابرات الوطني  
10010,00,0المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات   

50050,10,0بیت الحكمة 
10010,00,0مجلس االمن الوطني  

10010,00,0الھیئة الوطنیة لالستثمار  
10010,00,0ھیئة االوراق المالیة  

30030,00,0اللجنة االولمبیة 
40040,10,0اللجنة البارالمبیة 
70070,10,0مؤسسة السجناء 

42060,150,0محافظة صالح الدین  
2450470,72250,0محافظة النجف 
1520170,213,3محافظة كربالء 
45090,1125,0محافظة دیالى 
12030,0200,0محافظة واسط 
11020,0100,0محافظة بابل

11020,0100,0محافظة المثنى 
550100,10,0محافظة االنبار 

4430470,71075,0محافظة الدیوانیة 
01010,00,0محافظة ذي قار 
02020,00,0محافظة بغداد 

05050,10,0محافظة البصرة 
02020,00,0محافظة نینوى

10010,00,0المصرف الزراعي 
241556123295341,722,28مجموع الجھات اعاله  

00000,00,0مشاریع اقلیم كوردستان  
برنامج تنمیة االقالیم    (عدا اقلیم   

274613589409557,949,13كوردستان  )

2550300,420,0انعاش االھوار 
51861924327078100,036,48المجموع

  

اسم الوزارة 

المشاریع كما   
في 

        2012 \1 \1
(1)    

المشاریع  
المستحدثة  
خالل السنة 

المشاریع  
المحذوفة  
خالل السنة 

المجموع كما   
في  

  2012/12/31
(2)      

االھمیة  
النسبیة  % 

نسبة التغییر   (+-)    
1/2=3      

جدول رقم  (3)
ة 2012/12/31 عدد المشاریع االستثماریة لغای

حسب الجھات المنفذة    -  (تقریر ختامي / 2)
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المشاریع كما في المحافظة
2012 \1 \1

االھمیة  
النسبیة % 

  المشاریع المستحدثة   
      تنفیذًا الحكام المادة  
                (2/ اوًال/ ج/ ثانیًا)    

1                  

الزیادات الحاصلة في 
العدد خالل الفترة 

موضوع البحث        
                                                    

2  

مجموع 
المشاریع 

المستحدثة خالل 
        السنة                

1+2=  3        

مجموع 
المشاریع 

المحذوفة خالل 
السنة                      

4

المجموع كما في 
2012/12/31

1445,2410140158بغداد
883,22365880176نينوى
61422,4181461640778كركوك
1673890219 130ديالى
1485,431491524296االنبار
1324,8128294157بابل

1144,23612480162كربالء
441,652934078واسط  

2107,62175960306صالح الدين 
1796,557120191النجف

2007,397651620362الديوانية
1435,2380380181المثنى
1244,50880132ذي قار
1284,741301341261ميسان 
34812,722882900638البصرة
2746100,02731085135894095المجموع

م (4) دول رق                                                       ج

ة 2012/12/31  (تقریرختامي  / 2) الیم لغای                            عدد المشاریع االستثماریة  ضمن برنامج تنمیة االق
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  ثانيا الكلفة الكلية

 حـوالي   ) ختـامي   ( ٢٠١٢/      بلغت الكلفة الكلية المقرة للمشاريع االستثمارية لعام        

عن الكلفة الكليـة المعدلـة      %) ١٠,٧(ينار وبنسبة زيادة قدرها     مليار د ) ٢٠٦٩٧٦,٠١٤(

وتم زيادتها خالل الفترة موضـوعة      ,مليار دينار   ) ٢٢٩١٨٦,٥( والبالغة   ٢٠١٢/ ام  ـلع

   .مليار دينار) ٢٢٢١٠,٥(البحث بمقدار 

  النصيب االكبر من مبلغ الكلفة الكلية المعدلة للمـشاريع         كان لمشاريع القطاع الصناعي    

مليـار دينـار    ) ٧٨٤١٢,٥١٨( حيث بلغـت     ) ختامي(٣١/١٢/٢٠١٢ ولغاية   تثماريةاالس

 للمشاريع االستثمارية وذلك لـضخامة       المعدلة من اجمالي الكلفة الكلية   %) ٣٤,٢(وبنسبة  

لذان يعتبران من القطاعات المهمـة فـي        لكلف عقود مشاريع قطاعي الكهرباء والنفط وا      

 في تحريـك الماكنـة االنتاجيـة والنـشاط           كبير ان بشكل مسهي والذياالقتصاد الوطني   

) ٥٥٦٤٤,٩٦٤( بكلفة كليـة مقـدارها       يليه قطاع المباني والخدمات   االقتصادي عموماً ،    

من اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمـشاريع االسـتثمارية ،          %) ٢٤,٣(مليار دينار وبنسبة    

من %)  ١٠,٧(ار وبنسبة   مليار دين ) ٢٤٤٦٧,٢٩٣( بكلفة كلية مقدارها     فالقطاع الزراعي 

 بمبلغ وقـدره    فقطاع النقل واالتصاالت  اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع االستثمارية،       

من اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمـشاريع       %) ٧,٥(مليار دينار وبنسبة    ) ١٧٢٢٩,١٧٦(

  .يوضح ذلك بالتفاصيل ) ٥(االستثمارية و الجدول رقم 

 فقد استحوذت وزارة النفط على اعلى نسبة من الكلفة الكلية           وزاراتاما على مستوى ال      

) ٤٥٥٣٦,٧١٢( حيث بلغت    ) ختامي(٣١/١٢/٢٠١٢مشاريع االستثمارية ولغاية    للالمعدلة  

من اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمـشاريع االسـتثمارية         %) ١٩,٨٧(مليار دينار وبنسبة    

 لهذا العام، تليها وزارة الكهرباء بمبلغ وقـدره       زيادة مبالغ عقود جوالت التراخيص    لوذلك  

من اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع %) ١٢,٦٦(مليار دينار وبنسبة   ) ٢٩٠٠٣,٦٤٩(

          االستثمارية
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من اجمالي  %) ٨,٨٥(مليار دينار وبنسبة    ) ٢٠٢٨٢,٩٩٠(وزارة الموارد المائية بمبلغ     ثم  

   .يوضح ذلك بالتفصيل) ٦(اريع والجدول رقم الكلفة الكلية المعدلة للمش

  
 ولغاية تنمية االقاليمبرنامج لمشاريع المعدلة اما بخصوص الكلفة الكلية     
من %) ١٤,٥١(مليار دينار وبنسبة ) ٣٣٣٧٥,٢( فقد بلغت ) ختامي( ٣١/١٢/٢٠١٢

 الزيادة في كلف كما نود ان نبين بأن،  اجمالي الكلفة الكلية المعدلة للمشاريع االستثمارية
   :األتيسبب بالمشاريع جاءت 

  .حاجة بعض المشاريع الى تنفيذ كشوفات اضافية - ١
 .تمكين الجهات المنفذة من االيفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين - ٢
لغرض االستمرار بتنفيذ وصرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع المشمولة  - ٣

 .االسكانبالمنحة االمريكية الخاصة بوزارة االعمار و
الزيادة الحاصلة في مبلغ االحتياط لبعض المشاريع االستثمارية وحسب تعليمات  - ٤

 .٢٠١٢/المشاريع االستثمارية لعامنفقات وصالحيات تنفيذ 
من قانون الموازنة العامة ) اوال – ٢٢(ألحكام المادةنتيجة لتدوير المبالغ تنفيذا  - ٥

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

نتيجة الدراج مشاريع ضمن الموازنة االستثمارية والتي يترتب على ذلك زيادة  - ٦
 .اجمالي الكلفة الكلية للموازنة المذكورة

لسنة ) ٢٢(من قانون الموازنة العامة للدولة رقم ) ثانيا/ج/اوال/٢( المادة  تنفيذ - ٧
٢٠١٢. 

على ن هذه الزيادة رغم قلة نسبتها فانها تمثل التزام مالي والبد من االشارة هنا الى ا
وعلى الجهات المنفذة خالل السنوات القادمة يجب االيفاء به الموازنة العامة للدولة 

 في ٢٩١٣٥االلتزام بتوصيات االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم 
لتنفيذ فيما يخص زيادة الكلف  بالزام الوزارات بالعمل وفق اجراءات ا٢١/٨/٢٠١٠

مبررات حجم والكلية للمشاريع ابتداءاً من اعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية 
باالضافة الى ما ورد في كتاب لجنة الشؤون االقتصادية المرقم الزيادة المطلوبة للكلف 

  التغيرات الحاصلة فيتبين) ٧،٦،٥(ول رقم اوالجد ١٩/١٢/٢٠١١ في ٥٧٢/ل. س
 باالضافة الى مشاريع برنامج تنمية الكلف الكلية على مستوى القطاعات والجهات المنفذة

  ..االقاليم
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الكلفة الكلیة المقرة لعام 
2012

الكلفة الكلیة المعدلـة 
نسبة التغییر ( +- ) كما في 2012/12/31

123=1/2

23724560,000742733,42124467293,42110,73,1

76931459,1421481059,01878412518,16034,21,9

16024197,6581204978,71717229176,3757,57,5

51134092,0104510872,02955644964,03924,38,8

15331882,0004232302,03019564184,0308,527,6

183146190,81012171945,215195318136,02585,25,5

0,0000,0000,0000,00,0

23362893,61510012306,20733375199,82214,5642,9

46693026227,995493157,9950,225,6

206976014,42522210479,417229186493,842100,010,7

الزراعــــي   

الصناعـــــي     

النقل واالتصاالت 

المجمــوع   

المباني والخدمات

التربیة والتعلیم 

مجموع القطاعات االقتصادیة  

انعاش االھوار

مشاریع اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم               
( عدا اقلیم كوردستان) 

االھمیة النسبیة   القطاعـــــات  
% مقدار التغییر 

جدول رقم ( 5) 
                                          التغیرات الحاصلة على  الكلفة الكلیة للمشاریع االستثماریة لغایة 31\12\2012                                 

 (  حسب القطاعات االقتصادیة )   -  ( تقریر ختامي /2) 
(ملیون دینار )
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اسم الوزارة 
     الكلفة الكلیة المقرة      
لعام 2012                

 (1 )
مقدار التغییر -/+ 

الكلفة الكلیة المعدلـة 
كما في2012/12/31  

 (2  )                

االھمیة  
النسبیة %

نسبة التغییر( +- 
1/2=3  (

13500,0000,00013500,0000,010,0رئاسة الجمھوریة
0,0158227,500158227,5000,070,0مجلس النواب

301684,500145581,000447265,5000,2048,3مكتب رئیس الوزراء
2,5-3834,448150481,3520,07-154315,800االمانة العامة لمجلس الوزراء

44790570,365746142,05045536712,41519,871,7النفــــــط
28361286,100642363,27029003649,37012,662,3الكھربــــــاء

1745475,600163375,0001908850,6000,839,4الدفــــــاع
1126583,453135058,0871261641,5400,5512,0الداخلیـــــة

11765685,525419321,62712185007,1525,323,6االعمار واالسكان 
113518,00026726,316140244,3160,0623,5العلوم والتكنولوجیا

15096423,300492679,67015589102,9706,803,3البلدیات واالشغال العامة 
223690,00012690,000236380,0000,105,7العمل والشؤون االجتماعیة  

10352751,7502621624,03312974375,7835,6625,3التعلیم العالي والبحث العلمي
104603,000187974,200292577,2000,13179,7العـــــــدل

14900,000658,50015558,5000,014,4حقوق االنســـان
817481,0005265,350822746,3500,360,6الثقافــــــة

4301320,000715675,2005016995,2002,1916,6الشباب والریاضة 
4720987,0001558756,1486279743,1482,7433,0التربیــــــة
318292,2411106,404319398,6450,140,3التجــــــارة

27393,00058,50027451,5000,010,2البیئـــــة
102302,00044513,472146815,4720,0643,5التخطیط

849422,0000,000849422,0000,370,0الخارجیــة
3814231,68555336,0003869567,6851,691,5الصناعة والمعادن 

7277773,000106735,1947384508,1943,221,5الصحــــة
8759395,000750,0008760145,0003,820,0امانة بغـــداد

19722198,167560791,42120282989,5888,852,8الموارد المائیـــة
4193848,000190960,0004384808,0001,914,6الزراعــــة
8181763,500680999,8858862763,3853,878,3النقـــــــل

2074685,00030028,8752104713,8750,921,4االتصــاالت
7075,0000,0007075,0000,000,0اللجنة االولمبیة

24000,0000,00024000,0000,010,0اللجنة البارالمبیة
19000,0000,00019000,0000,010,0ھیئة االوراق المالیة  

8658,0000,0008658,0000,000,0المجمع العلمي العراقي 
4750,0006272,50011022,5000,00132,1شبكة االعالم العراقي 

مبالغ التغیرات التي طرأت على الكلفة الكلیة للمشاریع االستثماریة ولغایة 31\ 12\ 2012
جدول رقم ( 6) 

(ملیون دینار)
  (حسب الجھات المنفذة    )  -  (تقریر ختامي / 2)
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اسم الوزارة 
     الكلفة الكلیة المقرة      
لعام 2012                

 (1 )
مقدار التغییر -/+ 

الكلفة الكلیة المعدلـة 
كما في2012/12/31  

 (2  )                

االھمیة  
النسبیة %

نسبة التغییر( +- 
1/2=3  (

ة31\ 12\ 2012 مبالغ التغیرات التي طرأت على الكلفة الكلیة للمشاریع االستثماریة ولغای
جدول رقم ( 6) 

(ملیون دینار )
  (حسب الجھات المنفذة    )  -  (تقریر ختامي / 2)

118194,0002590,865120784,8650,052,2المالیــــــة
0,00019000,00019000,0000,010,0السیاحة واالثار 

767477,0001157035,0001924512,0000,84150,8دیوان الوقف الشیعي  
311377,000341598,000652975,0000,28109,7دیوان الوقف السني

دیوان الوقف المسیحي 
والطوائف االخرى

128368,0001009,000129377,0000,060,8

الھیئة العلیا للسیطرة على 
3000,0000,0003000,0000,000,0المصادر المشعة

4500,0009938,83014438,8300,01220,9دیوان الرقابة المالیة
44333,7000,00044333,7000,020,0المفوضیة العامة للنزاھة

114741,01328178,730142919,7430,0624,6مجلس القضاء االعلى
214850,00017753,174232603,1740,108,3المھجرین والمھاجرین

381751,0000,000381751,0000,170,0مؤسسة الشــھداء
8000,0000,0008000,0000,000,0المفوضیة العلیا لالنتخابات

26,3-12585,11035321,0010,02-47906,111الھیئة الوطنیة لالستثمار
27911,0000,00027911,0000,010,0بیت الحكمـــة

13086,0000,00013086,0000,010,0مجلس االمن الوطني
115340,000475,000115815,0000,050,4جھازالمخابرات الوطني

201600,0000,000201600,0000,090,0المصرف الزراعي
542500,0000,000542500,0000,240,0مؤسسةالسجناء

11900,00049521,01761421,0170,03416,1محافظة الدیوانیة
150000,000494600,000644600,0000,28329,7محافظة النجف
45000,00058,50045058,5000,020,1محافظة المثنى
11900,0005500,00017400,0000,0146,2محافظة دیالى
35000,0001846,80036846,8000,025,3محافظة واسط

18000,00058,50018058,5000,010,3محافظة بابل
306488,00052500,000358988,0000,1617,1محافظة كربالء
120806,00041814,579162620,5790,0734,6محافظة االنبار

12600,00012058,50024658,5000,0195,7محافظة صالح الدین
0,0001266,0001266,0000,000,0محافظة ذي قار
0,00069771,87669771,8760,000,0محافظة البصرة
0,00076120,20076120,2000,000,0محافظة نینوى
0,00096000,00096000,0000,000,0محافظة بغداد

183146190,81012171945,215195318136,02585,226,6مجمـــوع الجھات اعاله  
0,0000,0000,000مشاریع اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم         
23362893,61510012306,20733375199,82214,5642,9( عدا اقلیم كوردستان) 

466930,00026227,995493157,9950,225,6انعاش االھــوار 
206976014,42522210479,417229186493,842100,0010,7المجموع  
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المحافظة
الكلفة المقرة كما في 

1\1\2012 الخاصة بتنمیة 
االقالیم والبترودوالر

الزیادة في الكلفة الكلیة 
تنفیذًا الحكام المادة   

(2/اوًال/ج/ثانیًا)

التغییرات الحاصلة 
في الكلف خالل الفترة

الزیادة الحاصلة 
نتیجة المنافذ 

الحدودیة

ة   الزیادة في الكلف
الكلیة تنفیذًا الحكام    
المادة    (22/ خامساً   )

اجمالي التغییرات في    
الكلفة   

الكلفة المعدلة لغایة     
2012/12/31

1234567=1+6
4183787,482300014378000,0966780,05150567,40*بغداد
1580107126289,084193693,000,0319982,11900089,08نينوى

1511411,46570875405935,200,0476810,21988221,67*كركوك  
561715,57152552,535201439,420,0000,0253992,0815707,53ديالى 
1013100,5138837,00022140,6502198000,0380777,71393878,15االنبار 
1443716,119264646,827229079,08400,0493725,91937442,03بابل

1015660332189,00011062700,0442816,01458476,00كربالء 
756061241500,000480147,02000,0721647,01477708,02واسط

149118844411165693,72000,0210104,71701292,72*صالح الدين 
911987,995125420,00056485,505018000199905,51111893,50النجف

401064,423179387,829234877,11800,0414264,9815329,37الديوانية
85903692010000,092010,0951046,00المثنى
1246182,79827460318902500,0463628,01709810,798ذي قار 
57428274694,00084180200,0916496,01490778,00ميسان
5813593,344173346,0003486020,21500,03659366,29472959,56البصرة

23362893,6153013761,2756760744,932219800,0001800010012306,233375199,82المجموع 

جدول رقم   (7)
التغیرات الحاصلة على الكلف الكلیة لمشاریع برنامج تنمیة االقالیم  لغایة 2012/12/31

(ملیون دینار ) (تقریر ختامي / 2)
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  )ختامي( ١٣/٢١/٢٢٠١المشاريع الجديدة لغاية  : ثالثا 
  

 منها  المشاريع االستثمارية خالل الفترة موضوعة البحث     مشروعاً في جداول    ) ١٩٢٤(تم ادراج        

عادة ادراج المشاريع نتيجة الذلك  ومشروعاً مدرجاً للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة) ٥٦١(

 الخاصـة   ٢٠١٢لـسنة   ) ٢٢( رقم   العامة للدولة قانون الموازنة   من  )  اوال -٢٢(تطبيق احكام المادة    

مشروع ) ٤٥(وان هذه المشاريع تركزت في ادراج       ٢٠١١/  المبالغ المتبقية من عام      اعادة تخصيص 

تعليم العـالي   مشروع لوزارة ال  ) ٧٢(مشروع لوزارة التربية و      ) ٨٠ ( ولمحافظة النجف االشرف    

) بضمنها المبادرة الزراعية ( زراعة مشروع لوزارة ال) ٤٣( وحةلوزارة الص) ٥٣( ووالبحث العلمي

مشروع لمحافظة الديوانيـة ضـمن المنهـاج        ) ٤٣(كما تم ادراج    مشروع لوزارة الداخلية    ) ٢٠(و  

مليـار دينـار    ) ٢٣٢٦,٥( مبلغ مقداره    يث بلغت اجمالي تخصيصات هذه المشاريع     ، ح ،  االستثماري

خصيصات المشاريع االستثمارية للـوزارات والجهـات الغيـر          من اجمالي ت   %)٦,٢(وتشكل نسبة     

) ١(والملحـق رقـم     ) ٣(والجدول رقم    مليار دينار ) ٣٧١٩٥,١٧٢( مرتبطة بوزارة والبالغ مقدارها   

  .يوضح ذلك بالتفصيل

     اما بالنسبة الى مشاريع برنامج تنمية االقاليم فقد بلغت مشاريعهاالمستحدثة نتيجة تطبيـق احكـام                   

)    ١٣٥٨( حـوالي  ٢٠١٢من قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ) اوال /٢٢(و) ثانيا /ج/اوال/٢(لمادتين  ا

  . مشروع

  ١٣/٢١/٢٠١٢المشاريع المحذوفة لغاية  : رابعاً

لمشاريع بااليفاء بااللتزامات المترتبة عليهـا عـن تنفيـذ مـشاريعها            ل    لغرض قيام الجهات المنفذة     

 اغلبها جديدة لم يتم المباشرة بهـا        مشروع) ٣٢(لوياتها لهذه المرحلة فقد تم حذف       المستمرة وحسب او  

،العمـل   وزارة الداخلية ، الصحة ، االعمار واالسكان ، التجارة ، التعليم العالي والبحث العلمي           (ومنها  

امانـة  , راءاالمانة العامة لمجلس الـوز     , الوقف المسيحي  ،   االتصاالت الثقافة ،    والشؤون االجتماعية، 

مليار دينار والتي تشكل نـسبة       ) ٣١,٣٥٤(  حيث بلغ اجمالي تخصيصات المشاريع المحذوفة        )بغداد  

من اجمالي تخصيصات المشاريع االستثمارية للوزارات والجهات غير مرتبطـة بـوزارة            %) ٠,٠٨(

  .يبين تفاصيل المشاريع المحذوفة ) ٢(والملحق رقم ) ٣(والجدول رقم 
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  السنوية   التخصيصات – اًخامس   

  حسب القطاعات واالنشطة  -   أ 

لغايـة  قطاعات االقتـصادية     حسب ال   ٢٠١٢/ لعام  المعدلة     بلغ اجمالي التخصيصات السنوية   
%) ٧١,٣(ي يشكل نـسبة مليار دينار والذ ) ٣٧١٩٥,١٧٢(مبلغ وقدره    ) ختامي(٣١/١٢/٢٠١٢

   . الموازنة االستثمارية من اجمالي
) ٢٢٢٩٢,٠٦٠( والتي بلغـت       على اعلى حصة من هذه التخصيصات      القطاع الصناعي  حصل

لمشاريع االستثمارية لهـذا  المعدلة لتخصيصـات المن اجمالي % ) ٤٢,٧٥(ملياردينار و بنسبة    
العام باعتباره من اهم القطاعات االقتصادية الذي يعزز األسس المادية ألي اقتصاد ومـن اهـم                

ويتمثـل   ة ونشاط صناعة تصفية النفط والغـاز       االستخراجي شاط الصناعات نانشطته الرئيسية   
        لهمـا تبلـغ  حيث تبين ان نسبة التخصيـصات االسـتثمارية          هذين النشاطين بالمشاريع النفطية   

مرونات لتحقيـق   العلى التوالي لزيادة انتاج النفط الخام وتوفير اعلى          % ) ٨,١٦و  % ٧,٧١( 
رفع نسب التـصدير بهـدف تعزيـز        بالتالي  يومياً و / مليون برميل  )٢٦٠٠(قدره  معدل تصدير 

الموارد المالية للموازنة باالضافة الى تسديد مستحقات الـشركات االجنبيـة المنفـذة لجـوالت            
كما ان نشاط النفط يهدف الى تطوير المصافي التي تسهم في زيادة معـدالت              ) ٢،١(التراخيص  

لداخلي وبالتالي تقليل استيرادها من الخارج علماً انه النشاط         انتاج المشتقات النفطية لالستهالك ا    
  .الرئيسي الذي يوفر العمالت االجنبية الالزمة لتنفيذ المشاريع 

  
 فقد بلغت نـسبة التخصيـصات المعدلـة                            بنشاط توليد ونقل القدرة الكهربائية    اما في ما يتعلق     

لقطاع الصناعي لغرض   لالمعدلة  تخصيصات  المالي  من اج % ) ٤٤,٠١ ( ٣١/١٢/٢٠١٢لغاية  
االنتـاج ، النقـل ،      (تحسين كفاءة اداء المنظومات الكهربائية من خالل اعمال تأهيـل شـاملة             

لما له من  تأثير مباشر على بقية القطاعات بأعتباره المحرك الرئيسي لألقتصاد لدخوله        ) التوزيع
مية والصناعية كما ان ما يـستهلكه الفـرد مـن           كمستخدم في جميع االنشطة االقتصادية والخد     

  . الكهرباء يعتبر احد المؤشرات الرئيسية في تقدير مستوى الرفاهية للمجتمع
  

االنـشطة  مليار دينار لتطـوير وتاهيـل كافـة         ) ٨٩٤٣,٤٩٠(مبلغ وقدره     كما تم تخصيص    
مـن اجمـالي    %) ٤٠,١(والذي يشكل نـسبة     ) ٩( والمبينة في الجدول رقم      االخرى الصناعية

 مقـدارها  نسبة   النفقات االستثمارية الخاصة  نشاط  تخصيصات القطاع وقد شكلت تخصيصات      
 انيوضح) ٩و ٨(  رقم   ينوالجدولمن اجمالي تخصيصات االنشطة الصناعية كافة       %) ٣٤,١٦(

   .ذلك بالتفصيل
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التخصیصات السنویة لغایة 2012/12/31

التخصیصات المقرة كما القطاع
المبالغ المدورة من مقدار التغییر  +/- في 2012/1/1

عام / 2011
التخصیصات المعدلة 
لغایة 2012/12/31

نسبة  
التغییر  %

االھمیة  
النسبیة  %

136891826045,300959578,9702354542,27072,004,52الزراعي   

159693803517553,0332805127,16422292060,19739,5942,75الصناعي

1467796,773453736,490948482,7102870015,97395,535,50النقل واالتصاالت 

5256896,921109529,3002672702,7368039128,95752,9315,42المباني والخدمات 

96288824065,000652472,0811639425,08170,263,14التربية والتعليم

مجموع القطاعات   
4130929,1238038363,66137195172,47848,6371,33 25025879,694االقتصادية

3901054,0070,0000,0003901054,0070,007,48مشاریع  اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم    ( عدا 
612529,8793383248,49810881681,9134,1620,87-8110963,286اقلیم كوردستان) 

57447,75082779,464165331,71418,090,32- 140000انعاش االھوار

3460951,49411504391,62352143240,10440,25100,00 37177896,987المجموع 

جدول رقم ( 8) 
التخصیصات السنویة  لغایة 12/31 /2012 
(  حسب القطاعات االقتصادیة      )  (تقریرختامي  / 2)
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نشاط القطاع الصناعي لغایة 2012/12/31  (ختامي /2)

7,71%

0,48%
0,33%

0,06%
2,23%

8,16%

0,58%
1,31%

0,98%

44,01%

34,16%

تخراجیة   ناعات االس الص
ة   ناعات الغذائی یج   الص زل والنس ناعات الغ ب   ص ورق والخش ناعة ال ة  ص ناعات الكیمیاوی از   الص ط والغ ناعة النف ص

ائیة   ناعات االنش ة  الص ناعات المعدنی الص
یة   ناعات الھندس اء   الص د الكھرب اریع تولی ة   مش تثماریة خاص ات اس نفق
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                 حيــث بلغــت تخصيــصاته المعدلــة لغايــة قطــاع المبــاني و الخدمــــاتيليـــه 

مـن اجمـالي     % )١٥,٤( بنـسبة   ومليار دينـار    ) ٨٠٣٩,١٢٩(مبلغ وقدره    ٣١/١٢/٢٠١٢
مشاريع االستثمارية وهذا ما يؤكد على ان السياسة االستثمارية وحسب ما لل  المعدلة يصاتتخصال

بينتها خطة التنمية الوطنية تسعى الى بناء االنسان وتأهيله باعتباره حجـر الزاويـة الي تقـدم                 
  .اقتصادي واجتماعي 

  
لتخصيصات من اجمالي ا  %) ١٤,٣٧( شكل نسبة    اذ في المحافظات    نشاط مياه الشرب    يبرز

عن تخصيصاته المقـرة    %) ١٩(السنوية المعدلة  لقطاع المباني والخدمات وبنسبة زيادة قدرها          
حيث ان هذا النشاط يتطلب مبالغ كبيرة سواء من الموازنة االستثمارية او الموازنـة التـشغيلية                

 المـاء  لتأمين متطلبات التشغيل من وقود ومواد تعقيم لألدامة والصيانة لغرض تحديث شـبكات          
الصافي والخطوط الناقلة للماء الصافي والخام لألحياء الجديدة وانشاء وتأهيل وتوسيع ونـصب             
مشاريع تصفية المياه باالضافة الى انشاء مشاريع لتحلية المياه في مناطق المحافظات التي تشكو              

لفرد من من ملوحة عالية وخاصة المحافظات الجنوبية وان هذه المشاريع تهدف الى رفع حصة ا           
مياه الشرب وتأمينه بنوعية عالية الجودة وبموجب المواصفات العالمية وان هذا يعتبر هدف من              

  . اهداف خطة التنمية الوطنية
  

من بين انشطة هذا القطاع حيث فقد برز   نشاط تصريف وتكرير المياه القذرة       اما بخصوص 
من %) ١٣,٩(نسبة  ب و) ١١٠٨,٤(  مبلغ وقدره  ٣١/١٢/٢٠١٢بلغت تخصيصاته المعدلة ولغاية     

عـن تخصيـصاته   %) ٣٦,١( التخصيصات السنوية المعدلة لهذا القطاع وبنسبة زيـادة    ياجمال
المقرة  وتركزت مشاريع هذا النشاط على تحسين وتوسيع شبكات الـصرف الـصحي وميـاه                

 من اهـم   االمطار والخطوط الناقلة وتطوير ادارة النفايات وتوفير األليات الالزمة لذلك حيث ان           
المشاكل 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 
  

  من بين انشطة هذا القطاع حيـث       نشاط مشاريع الخدمات الثقافية واالجتماعية والشباب      يبرز  
%) ١٨,٥(وبنسبة  ) ١٤٧٤,٢٤١(غ وقدره   ل مب ٣١/١٢/٢٠١٢بلغت تخصيصاته المعدلة ولغاية     

من تخصيـصاته   %) ٧٤,١(من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلة لهذا القطاع وبنسبة زيادة          
  . المقرة

 فقـد بلغـت التخصيـصات المعدلـة ولغايـة           نشاط ابنية الوزارات والدوائر الحكوميـة     
مـن اجمـالي    % ) ١٤,٩(مليار دينـار وبنـسبة        ) ١١٩٢,٢٤٢(وقدره   مبلغ   ٣١/١٢/٢٠١٢

عن تخصيصاته المقرة وتركـزت فـي       % ) ٦١,٥( تخصيصات القطاع وبنسبة زيادة وقدرها      
تأهيل وانشاء االبنية الحكومية والمتمثلة بأبنية الوزارت  ومديرياتها فـي المحافظـات وانـشاء              

 الى انشاء بنايات للسفارات العراقية في بعض الدول المخافر الحدودية ومراكز الشرطة باالضافة
  العربية واالجنبية 
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15,0%

8,9%
6,1%

14,4%13,9%

6,9%

14,3%

0,15%

18,5%

0,1%
1,0%0,8%
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ة  2012/12/31 (ختامي/2) نشاط قطاع المباني والخدمات لغای

  
  السنوية المعدلة  تخصيصاتالمن اجمالي   %) ٨,٨ (فشكلت تخصيصاته نسبة    الصحة نشاطاما  

وان هذا االهتمام جاء لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة مـن خـالل انـشاء               هذا القطاع   ل
 باالضافة الى مراكز تخصصية وتزويدها بـاالجهزة التشخيـصية          وتأهيل المؤسسات الصحية    

والعالجية مع االخذ بنظر االعتبار توزيع المؤسسات الصحية بين المحافظات وبالشكل الذي يقلل       
  . في تقديم هذه الخدمةهاالتفاوت بين

  
ع من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلة لقطـا      %) ٦,١( فقد شكل نسبة     نشاط االسكان اما   

يـشير  علماً بان الواقع السكني في العراق والذي بينته  خطة التنمية الوطنية              المباني والخدمات 
مليون وحدة  ) ٢(وجود عجز سكني كبير مما يتطلب تأمين وحدات سكنية اليقل عددها عن             الى  

 مـوزع علـى   مجمـع سـكني     ) ٣٦(  لغرض تنفيـذ     فان تخصيصات هذا النشاط هو    ، وعليه   
 لهذا القطاع من قبل الموازنة العامة       المخصصة ، كما ان محدودية الموارد       تلفة المخ المحافظات

للدولة يتطلب دخول المستثمرين من القطاع الخاص المحلي واالجنبي مع ضمان تأمين االراضي        
الضافة الـى ادراج مـشروع بنـاء        اوبووضع بعض التسهيالت وتأمين الظروف المالئمة لها        

يوضـحان ذلـك   ) ١٠,٨(  والجدولين رقم  جية التخفيف من الفقر ،     ضمن استراتي  وحدات سكنية 
  . بالتفصيل 
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نشاط قطاع النقل واالتصاالت لغایة 2012/12/31 (ختامي/2)

11,65%

18,66%

10,51%

3,67%

23,92% 25,34%

2,99%
0,89%

2,02%
0,35%

شبكة
الطرق
البریة

ادارة
حركة
المرور

النقل على
الطرق
البریة

خطوط
السكك
الحدید

النقل
المائي

النقل
الجوي

االتصاالت الخزن اعادة
االعمار

االعالم

  
  

  مبلـغ    ٣١/١٢/٢٠١٢ حيث بلغت تخصيصاته المعدلة لغايـة        النقل واالتصاالت قطـاع  يليه  
من اجمالي التخصيصات الـسنوية  % ) ٥,٥٠( مليار دينار وشكل نسبة   ) ٢٨٧٠,٠١٦(وقدره  

عـن  %) ٩٥,٥٣(المعدلة للمشاريع االستثمارية كما ان تخصيصات هذا القطاع زادت بنـسبة      
 الغلب جهـات هـذا      ٢٠١١/ تخصيصاته المقرة وذلك نتيجةً  لتدوير المبالغ المتبقية من عام           

  .القطاع 
 %)٢٥,٣٤(شـكل نـسبة   نشاط النقل المـائي   من خالل متابعة انشطة هذا القطاع تبين ان     و

 وتركزت مشاريعه في مجال تأهيل المـوانئ        عن تخصيصاته المقرة  %) ١١٠,٨(وبنسبة زيادة   
  . واالرصفة وشراء البواخر والوحدات

المعدلة لهذا من اجمالي التخصيصات السنوية %) ٢٣,٩٢( نسبة  نشاط السكك الحديدكما شكل
 والذي يعتبر من النـشاطات المهمـة        عن تخصيصاته المقرة    %)١٩٠,٤( وبنسبة زيادة    القطاع

 فقـد    الطرق البرية   شبكة نشاطوالحيوية ضمن القطاع سواء كان للمسافرين او البضائع اما          
عن %) ٤٠,١٢( وبنسبة زيادة    من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلة    %) ١٨,٦٦(شكل نسبة   

 والذي يشمل مشاريع طرق المرور السريع والطرق الشريانية التـي تـربط             صاته المقرة تخصي
 نـسبة   نـشاط االتـصاالت    مراكز المحافظات والمنافذ الحدودية والطرق الثانوية كما شـكل        

من اجمالي التخصيصات الـسنوية المعدلـة  لهـذا القطـاع والـذي زاد بنـسبة            %) ١١,٦٥(
لهذا النشاط وكانت مشاريعه تنصب فـي تطـوير البنـى    عن التخصيصات المقرة    %) ١٣٢,٨(

االساسية وانشاء ابراج مايكروويف ونصب بداالت جديدة وتوسيع منظومة االتصاالت الفضائية           
     .يوضحان ذلك بالتفصيل ) ١١,٨( والجدولين رقم .ومنظومات الكيبل الضوئي  
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نشاط القطاع الزراعي لغایة 2012/12/31 (ختامي/2)

22,52%

2,54%

0,54%

4,81% 27,80%

41,80%

0,00%

مشاریع السدود والخزانات مشاریع الري والبزل البحوث والدراسات واعداد المسوحات
مشاریع خدمات االنتاج النباتي مشاریع خدمات االنتاج الحیواني الخدمات الزراعیة
المصرف الزراعي

  
  
  
مليـار دينـار    ) ٢٣٥٤,٥٤٢ (مبلغ وقدره  للقطاع الزراعي   بلغت التخصيصات المعدلة  كما   

 دعم القطاع    لغرض   االستثمارية للمشاريع  المعدلة تخصيصاتالمن اجمالي   % ) ٤,٥( وبنسبة    
نهوض بالواقع الزراعي وان من اهداف الخطـة الخمـسية      لتمكينه من ال   الزراعي بكافة انشطته  

 هو تركيز السياسة االستثمارية في المجال الزراعـي لتـامين البنـى             ٢٠١٤-٢٠١٠للسنوات  
 مشاريع الخـدمات الزراعيـة     حيث بلغت تخصيصات     االرتكازية االساسية للقطاع المذكور   

  لي التخصيصات السنوية من اجما%) ٢٢,٥٢(مليار دينار والذي يشكل نسبة ) ٥٣٠,١٨٦(
  
 فقـد بلغـت تخصيـصاته مبلـغ وقـدره           نشاط البحوث والدراسات واعداد المسوحات     
من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلة لهـذا   %) ٤١,٨(مليار دينارويشكل نسبة    ) ٩٨٤,١٦٥(

اعية القطاع  وتم توزيع المبلغ على المحافظات وفق الميزة النسبية لكل محافظة واالمكانات الزر             
المتاحة  فيها ، كما تم انشاء صناديق اقراضية متخصصة توفر القروض بدون فوائد للفالحـين                
والمزارعين في مجال البستنة والنخيل وادخال المكننة والتكنولوجيا وتنمية الثروة الحيوانية حيث            

ي فـي   مليار دينار لهذا الغرض والذي كان له االثر االيجاب        ) ٢٠١,٦(تم تخصيص مبلغ وقدره     
  .تحريك القطاع الزراعي

  ولغايـة   مشاريع الري والبـزل وأستـصالح االراضـي     ل  التخصيصات المعدلة  بلغت 
من اجمالي  %) ٢٧,٨(مليار دينار والذي يشكل نسبة      ) ٦٥٤,٤٥٨(   مبلغ وقدره  ٣١/١٢/٢٠١٢
   .  ذلك بالتفصيلانيوضح) ١٢,٨(  رقم ينوالجدول هذا القطاعالسنوية المعدلة لتخصيصات ال
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نشاط قطاع التربیة والتعلیم لغایة 2012/12/31 (ختامي/2)

52,46%

40,44%
2,99%0,22%

0,25%3,64%

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  ) ١٦٣٩,٤٢٥( مبلـغ وقـدره    لقطاع التربية والتعليم  كما بلغت التخصيصات المعدلة     
مـشاريع  للالمعدلـة   تخصيـصات   المن اجمـالي     % )٣,١٤ ( والذي يشكل نسبة     ديـنــار

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

نشاط ي في مختلف مراحله حيث شـكل  التي تهدف بالنهوض بالقطاع التربوي والتعليمالقطاع و 
 من اجمالي التخصيصات السنوية المعدلـة لهـذا         %)٥٢,٤٦( نسبة    االبتدائية ابنية المدارس 

وتركزت مشاريع هذا النشاط في بنـاء        عن تخصيصاته المقرة  %) ٨٩,٢( وبنسبة زيادة    القطاع
          واعادة بناء المدارس في اغلب المحافظات باالضافة الى بناء مدارس ابتدائية بأسـلوب سـريع               

 التربوية متدنية على المستوى النوعي والكمي وبشكل كبير         ولكن التزال الخدمات   )بناء جاهز ( 
اتخاذ اجراءات سريعة لغرض االسـراع      ه فعلى وزارة التربية     يوعلفي المناطق النائية والريفية     

نـشاط ابنيـة   يليه في انجاز المشاريع حيث كانت نسب التنفيذ واطئة خالل السنوات السابقة ،    
مليار دينار وبنـسبة    ) ٦٦٢,٩١٧( وبتخصيص مقداره    اومتطلبات الجامعات والمعاهد العلي   

عن تخصيـصاته   %) ٥٣,١(وبنسبة زيادة    السنوية المعدلة    تخصيصاتالمن اجمالي   %) ٤٠,٤(
 وتركزت في مشاريع انشاء وتطوير مباني الجامعات والبنى التحتية لها وانشاء المختبرات        المقرة

المـدارس الثانويـة   نشاط ابنية يليه ٠عليمي واالبنية الخدمية فيها وذلك للنهوض بالقطاع الت  
من اجمالي %) ٣,٦(مليار دينار والذي يشكل نسبة     ) ٥٩,٦٨٤( بتخصيص مقداره    والمتوسطة

  .  ذلك بالتفصيل انيوضح) ١٣, ٨(  رقمينوالجدولالتخصيصات السنوية المعدلة ولنفس الفترة 
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  الجهات المنفذة حسب –ب 
   وحسب الجهات المنفذة فكان ابرزها االتي ٢٠١٢/  لعام  السنويةاما بخصوص توزيع التخصيصات   

  
  وزارة النفط -١

 %)٢٠,٨( وبنسبة   مليار دينار ) ١٠٨٦٥,٨٦٤(               بلغت تخصيصات مشاريع وزارة النفط حوالي       
المبلـغ  ان و ) ختـامي  (٣١/١٢/٢٠١٢االستثمارية المعدلة  ولغايـة  الي التخصيصات  مـمن اج 

الى تخصيـصات   ٢٠١١/من تخصيصات عام    مليار دينار ) ٢١٥,٧٧٦ ( وقدره مبلغيتضمن تدوير   
 دينار لمشروع تطوير القدرات فـي      مليون) ٨٧,٧٥٠(  كما تم تخصيص مبلغ وقدره       العام الحالي 

هـذه التخصيـصــات   وان  االدارية الممول من ميزانية التمويـل المـشترك    مجال الالمركزية 
موجهــة العادة تأهيـــل القطــاع النفطي لتمكينــه على زيـادة  قدرتــــه علـى              

 من العمـالت الـصعبة      الموازنة العامة للدولة    و التصدير و بما يساهم في تعزيز موارد         االنتاج  
الضافة الى تسديد مستحقات الشركات االجنبية المنفذة لجـوالت         باللنهوض بعملية التنمية الشاملة     

مع االشارة الى ان مساهمة هذا القطاع في معالجة مشكلة البطالة هي مساهمة محدودة       ،التراخيص  
   .هفي ظل اسلوب االنتاج الكثيف لرأس المال المستخدم في

 
    وزارة الكهرباء-٢   

%) ١٨,٧(نـسبة   و مليار دينار ) ٩٧٥٩,٠٦٩(والبالغة   الكهرباء وزارة   شكلت تخصيصات          
وقد تركزت على المـشاريع      ٣١/١٢/٢٠١٢ المعدلة ولغاية    ةتخصيصات االستثماري المن اجمالي   

التي تؤدي الى زيادة انتاج الطاقة الكهربائية باالضافة الى بناء وانشاء محطات او تأهيـل القـائم                 
وبالشكل الذي يـؤدي الـى امكانيـة حـل          والتوزيع   منها لتقادمه وتوسيع وتطوير شبكات النقل     

 مبلـغ وقـدره     تـدوير  علما بان المبلغ اعـاله يتـضمن         االختناقات الحاصلة في الشبكة الوطنية    
باالضافة الى   الى تخصيصات العام الحالي٢٠١١من تخصيصات عام  مليار دينار   ) ١٤٨٩,٢٧٣(

وزارة المذكورة باالضافة الى تخصيص     مليار دينار عن السلفة الممنوحة لل     ) ٥٨٥(تخصيص مبلغ   
 استناداً  ٢٠١٠مليار دينار عن اصدارات حواالت الخزينة المدفوعة في عام          ) ٢٩٢٥(مبلغ بمقدار   

  . ٢٠١٢ لسنة ٤٤٨الى قرار مجلس الوزراء المرقم 
  
  البلديات واالشغال العامة وزارة  -٣

مليار دينار  ) ١٨٧٢,٩٥٨( حوالي   مة واالشغال العا  وزارة البلديات  بلغت تخصيصات مشاريع        
والمتـضمنة   ٣١/١٢/٢٠١٢ من اجمالي التخصيصات االستثمارية المعدلة ولغايـة         %)٣,٦(وبنسبة

اضـافة مبلـغ    تم وكذلك ٢٠١١/ من عام مليار دينار عن المبالغ المدورة ) ٣٣٣,٥٤٤(مبلغ وقدره   
 مشروع مجاري الفلوجةبمنحة الخاصة  الار يمثلنمليار دي) ٢,٢(منه مبلغ     مليار دينار  )٦,٤(وقدره  
مليار دينار لمشروع تبليط وتاهيل شوارع ناحية امرلي والذي تم تأمينها من وفورات             ) ٤,٢(ومبلغ  

في مشاريع الماء والـصرف الـصحي   تخصيصات هذه الوزارة وتركزت  الهيئة الوطنية لالستثمار  
 لتقادم عمرها وحاجتها الى االدامـة       واعادة تاهيل المشاريع وشبكات الصرف الصحي القديمة وذلك       

والتطوير وتحديث شبكات الماء الصافي والخطوط الناقلة له بالشكل الذي يؤدي الى زيـادة خدمـة               
التجهيز باالضافة الى تنفيذ المشاريع التي تؤدي الى تطوير ادارة النفايات الصلبة والطمر الـصحي        

  .انشاء تقاطعات مجسرة لكافة المحافظات و
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  الصحة  وزارة - ٤
    مليـار ديــنار وبنـسبة      ) ٦٩٦,٤٦٨( مبلغ قـدره  بلغت تخصيصات مشاريع وزارة الصحة                   

 وذلك لغـرض رفـع     ٣١/١٢/٢٠١٢من اجمالي التخصيصات االستثمارية المعدلة ولغاية       % ) ١,٣(

تاهيل القـائم منهـا     مستوى الخدمات الصحية من خالل انشاء المستشفيات التعلـيمية بسعات متعددة و          

 المبلغ المشار اليـه     بأن علماًوادراج مراكز تخصـصيه مع تجهيزها باالجهزة التشخيصية والعالجية         

خفيف من الفقر لغـرض تقـديم       تمليار دينار لتنفيذ انشطة ستراتيجية ال     ) ١٢٢,٥(مبلغا وقدره   يتضمن  

مليار دينار مـن تخصيـصات      ) ٥٠(لغ  علماً بأنه تم مناقلة مب    خدمات سريعة في المناطق االكثر فقراً       

  .مليار دينار لديوان الوقف الشيعي) ٤٥(مليار دينار لمحافظة االنبار ومبلغ )٥(الوزارة منها مبلغ 

   وزارة الموارد المائية -٥
مجال (بضمنها حصتها من المبادرة الزراعية في       (   بلغت تخصيصات وزارة الموارد المائية            

مـن اجمـالي     %) ٣,٤(مليار دينـار وبنـسبة      ) ١٧٦٥,٢٦٠(، مبلغ وقدره    ) دعم القطاع الزراعي  

عن التخصيصات المقرة والسبب    % ) ٨٠,١(وبنسبة زيادة مقدارها    التخصيصات االستثمارية المعدلة    

مليار دينار من محافظة ذي قار ضمن انعاش االهوار الى           ) ٤( في ذلك يعود الى مناقلة مبلغ مقداره        

خطة اللجنة الوطنية لالهوار    ( كما تم تغيير الجهة المنفذة لمشروع       ) كائن ومعدات   شراء م ( مشروع  

ولغاية من االمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الموارد المائية            ) واالراضي الرطبة في العراق     

 المشاريع االروائية ومشاريع تأهيـل    باالهتمام  منصبة في     تخصيصاتها وكان, ختامي  ٢٠١٢ /٣١/١٢

  .يوضح ذلك بالتفصيل ) ١٤(السدود في كافة المحافظات والجدول رقم 

   وزارة االعمار واالسكان-٦

مليار دينـار ويـشكل نـسبة       ) ٨٨٠,١٥١(بلغت تخصيصات وزارة االعمار واالسكان مبلغ وقدره        

في  وتركزت هذه المبالغ ٣١/١٢/٢٠١٢من اجمالي التخصيصات االستثمارية المعدلة ولغاية %) ١,٧(

مشاريع انشاء وتأهيل الطرق باالضافة الى تأهيل وانشاء االبنية الحكومية كما تـم تخـصيص مبـالغ        

وذلك تنفيذا لتوجيهـات    ) استراتيجية التخفيف من الفقر     (ضمن  لمشروع مجمعات سكنية واطئة الكلفة      

ـ          هذا الخصوص باالمانة العامة لمجلس الوزراء      ار علما بأنه تم تخفـيض تخصيـصات وزارة االعم

انـشاء  (مليار الى مجلس النواب نتيجة تغيير جهة التنفيذ لمشروع          ) ٢١(واالسكان وذلك لمناقلة مبلغ     

مليار دينار مـن     ) ٣٢٨,٢٩٦(باالضافة الى مناقلة مبلغ وقدره      ) مبنى سكني العضاء مجلس النواب      

المبلغ الذي تـم    الفائض في تخصيصات الوزارة المذكورة الى جهات اخرى حيث المبلغ المناقل يمثل             

  . للهيئة العامة لالسكان ٢٠١٢/  الى عام ٢٠١١/ اعادة تخصيصه من عام 
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التخصیصات السنویة   اسم الوزارة
المبالغ المدورة من مقدار التغیر( - ,+) المقرة لعام 2012

عام 2011
التخصیصات السنویة المعدلة   

كما في 2012/12/31
نسبة التغیر   

%
االھمیة النسبیة   

%

39900,00010000,00059873,000109773,000175,10,2مكتب رئیس الوزراء  
االمانة العامة لمجلس   

11550,00022608,71215872,64050031,352333,20,1الوزراء

9800,0000,0000,0009800,0000,00,0رئاسة الجمھوریة 

0,00060000,0000,00060000,0000,00,1مجلس النواب 

10650000,00087,750215776,30010865864,0502,020,8النفط

4759692,0003510103,8371489273,1109759068,947105,018,7الكھرباء

140000,00070000,000163249,999373249,999166,60,7الدفاع

22,30,3-50850,0000,000176930,000-227780,000الداخلیة

328296,500332747,002880150,5020,51,7-875700,000االعمار واالسكان

18200,0000,00022555,07740755,077123,90,1العلوم والتكنلوجیا

1530155,0009258,678333544,3091872957,98722,43,6البلدیات واالشغال العامة

105000,00024167,0000,000129167,00023,00,2العمل والشؤون االجتماعیة  

490000,0000,000221157,490711157,49045,11,4التعلیم العالي والبحث العلمي

9100,00014149,2000,00023249,200155,50,0العدل

3255,000170,500564,0463989,54622,60,0حقوق االنسان 

27200,650129956,176214755,52691,70,4-112000,000الثقافة

609000,00070,200467587,8601076658,06076,82,1الشباب والریاضة

26941,850431403,591859461,74188,91,6-455000,000التربیة   

28000,0000,00030406,40458406,404108,60,1التجارة

7000,00058,500383,0007441,5006,30,0البیئة   

13048,00013856,26511308,2657,70,0-10500,000التخطیط 

70000,0000,000105770,240175770,240151,10,3الخارجیة

560000,00075,0001071677,1121631752,112191,43,1الصناعة والمعادن

5,21,3-38532,2500,000696467,750-735000,000الصحة 

693500,0000,000443560,3061137060,30664,02,2امانة بغداد 
الموارد المائیة بضمنھا حصتھا من 

980000,0009320,390775939,8311765260,22180,13,4المبادرة
الزراعة بضمنھا حصتھا من     

210000,0000,000195362,290405362,29093,00,8المبادرة

المصرف الزراعي / المبادرة 
201600,0000,0000,000201600,0000,00,4الزراعیة 

672027,773450396,250501910,5221624334,545141,73,1النقل

43252,880233960,401330707,521136,20,6-140000,000االتصاالت   

2100,0000,000475,0002575,00022,60,0اللجنة االولمبیة 

2240,00012000,0002150,00016390,000631,70,0اللجنة البارلمبیة 

1262,1000,0000,0001262,1000,00,0المجمع العلمي

4725,000312,5002689,4507726,95063,50,0شبكة االعالم العراقي

98000,0000,00017432,105115432,10517,80,2المالیة

0,0002265,0000,0002265,0000,00,0السیاحة واالثار 

جدول رقم   (14)
التخصیصات السنویة  لغایة     12/31  / 2012  

              (حسب الجھات المنفــذة  )    (تقریرختامي    / 2)
(ملیون دینار)
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التخصیصات السنویة   اسم الوزارة 
المبالغ المدورة من    مقدار التغیر (-, +)المقرة لعام   2012

عام  2011
ة   التخصیصات السنویة المعدل

كما في   2012/12/31
نسبة التغیر   

 %
االھمیة النسبیة   

 %

جدول رقم (14)
التخصیصات السنویة  لغایة     12/31 /2012 

       (حسب الجھات المنفــذة)  (تقریرختامي /2)
(ملیون دینار )

59500,000210621,380232058,617502179,997744,01,0الوقف الشیعي 

59500,0000,00060000,000119500,000100,80,2الوقف السني 

15400,0000,0006032,31821432,31839,20,0الوقف المسیحي 
الھیئة العراقیة للسیطره على 

910,0000,0001300,0002210,000142,90,0المصادر المشعة

3500,0000,000477,0003977,00013,60,0دیوان الرقابة المالیة  

2870,0000,0001681,7234551,72358,60,0ھیئة النزاھة 

14000,00027186,1402798,04443984,184214,20,1مجلس القضاء 

14902,8214590,6563708,92023202,39755,70,0الھجرة والمھجرین 

56000,0000,00021962,07977962,07939,20,1مؤسسة الشھداء 

63000,0000,0000,00063000,0000,00,1مؤسسة السجناء 
المفوضیة العلیا المستقلة    

21,00,0-1000,0000,0003760,000-4760,000لالنتخابات 

9820,14010000,0008579,8602,10,0-8400,000الھیئة الوطنیة لالستثمار  

8050,0000,0000,0008050,0000,00,0بیت الحكمة 

1050,0000,0000,0001050,0000,00,0مجلس االمن الوطني  

28000,0000,0000,00028000,0000,00,1جھاز المخابرات الوطني  

2450,0000,0001200,0003650,00049,00,0ھیئة االوراق المالیة  

12600,00058,5000,00012658,5000,50,0محافظة بابل 

35000,00063000,000234175,480332175,480849,10,6محافظة النجف 

11900,000396,8000,00012296,8003,30,0محافظة واسط 

14700,00058,5000,00014758,5000,40,0محافظة المثنى 

25900,000600,0000,00026500,0002,30,1محافظة دیالى 

61900,000400,00050000,000112300,00081,40,2محافظة كربالء 

12600,0001558,5000,00014158,50012,40,0محافظة صالح الدین  

14000,00030058,50023160,88967219,389380,10,1محافظة االنبار 

32900,00058,50049462,51782421,017150,50,2محافظة الدیوانیة 

0,0000,000453,815453,8150,00,0محافظة ذي قار  

0,00070,20050000,00050070,2000,00,1محافظة نینوى 

0,00086100,0000,00086100,0000,00,2بغداد    

0,00050070,20010758,73360828,9330,00,1محافظة البصرة 

25025879,6944130929,1238038363,66137195172,47848,671,3مجموع الجھات اعاله  

3901054,0070,0000,0003901054,0070,07,5مشاریع اقلیم كوردستان  
برنامج تنمیة االقالیم عدا     

612529,8793383248,49810881681,90534,220,9-8110963,286(اقلیم كوردستان )

57447,75082779,464165331,71418,10,3-140000,000انعاش االھوار 

37177896,9873460951,49411504391,62352143240,10440,25100,0المجموع  
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  :التغيرات في التخصيصات السنوية  _ ج

  -:ادة في التخصيصات الممولةالزي  مبالغ–  ١

  من المنح - أ

 ٢٠١٢/لسنة   )٢٢( رقم   للدولةمن قانون الموازنة العامة      ) رابعا - ١(  المادة   الحكام تنفيذا          
المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الـى        التبرعات  المنح او   تقيد مبالغ    ( والتي نصت على    

       زارة او المحافظـات ومجـالس المحافظـات ايـرادا نهائيـا           الوزارات والجهات غير المرتبطة بو    
        لمـشروع   البلـديات واالشـغال العامـة     مليار دينار لوزارة    ) ٢,٢(تم قيد مبلغ وقدره     ...) للخزينة  

  .)  المشمولة بالمنحة االمريكية مجاري الفلوجة( 
   )١٥( جدول رقم 

  ٣١/١٢/٢٠١٢یة مبالغ الزیادة الممولة من المنح لغا

                                                                                        
   مشاريع التمويل المشترك–ب 

ة فـي   استنادا الى توصيات لجنة صياغة الية التمويل المشترك تم ادراج عدد من المشاريع المبين             
مـن  مليـار دينـار     ) ٤٨٨٠٧,٩٨٩(والبالغة  الجدول ادناه على ان يتم تأمين مبلغ تخصيصاتها         

  .ميزانية التمويل المشترك 
  )مليون دينار(                                                                                            

  رقم وتاريخ الكتاب  الجهة المنفذة  سنويةالتخصيصات ال  الكلفة الكلية  اسم المشروع
ــي ٢/٨/١٤٢٨٦  وزارة التخطيط  ١٧٥٥  ٣٩٧٨٠ LADP PhaseIIالمرحلة الثانية/ التنمية المحلية-١  فـ

٢٤/٧/٢٠١٢  
وزارة الهجــرة   ٤٤٧٣  ١٧٦٣٦   االمن واالستقرار االنساني-٢

  والمهجرين
ــي ٢/٨/١٤٢٨٤  فـ

٢٤/٧/٢٠١٢  

ــي ٢/٨/١٤٢٨٧  وزارة التربية  ٣٢٧٦  ٤٣٢٩   مشروع المسوح التربوية-٣  فـ
٢٤/٧/٢٠١٢  

ــي ٢/٨/١٤٢٨٧  وزارة التربية  ٢٤٥٧  ٦٣١٨   مشروع تدريب كوادر وزارة التربية-٤  فـ
٢٤/٧/٢٠١٢  

ــي ٢/٨/١٤٢٨٧  وزارة التربية  ١٣٥٧٢  ٨٧٦٣٣   مشروع تقوية التعليم-٥  فـ
٢٤/٧/٢٠١٢  

ــ٢/٨/١٤٢٩٤  وزارة الصحة  ١٦٤٠٩  ٨٧٦٣٣   الرعاية الصحية االولية-٦ ي  فـ
٢٤/٧/٢٠١٢  

 المبالغ المضافة للمحافظات لتطوير القدرات في       -٧
  مشروع ترابط/مجال الالمركزية االدارية

٥٤٩,٩  ٥٤٩,٩      

 المبالغ المضافة للوزارات لتطوير القدرات فـي        -٨
  مشروع ترابط/مجال الالمركزية االدارية

٦٣١٦,٠٨٩  ٦٣١٦,٠٨٩      

      ٤٨٨٠٧,٩٨٩  ٢٥٠١٩٤,٩٨٩  المجموع

مبلغ الزیادة على 
التخصیصات 

 السنویة 
 الجھة المنفذة  اسم المشروع جھة التمویل

 الف دوالر ملیون دینار
   قطاع المباني والخدمات

البلدیات  مشروع مجاري الفلوجة
 ٢٢٠٣ واالشغال العامة

  الف دوالر ) ١٨٨٣(من المنحة االمریكیة والبالغة
  ٨/٤/٢٠١٢في ٢/٨/٦٣٠٠بموجب كتابنا المرقم 

  
       دوالر١٨٨٣   ٢٢٠٣ المجموع الكلي 
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   ودعم فوائد القروض الصغيرة  منح الشركات االخرىمن – ج
 ، تـم مناقلـة   ٢٠١٢لـسنة  ) ٢٢(من قانون الموازنة العامة للدولة رقم       ) ٥(تنفيذا الحكام المادة          

المدرجة في الموازنـة التـشغيلية الـى الموازنـة          المبالغ المبينة في ادناه من منح الشركات االخرى         
فوائـد  من دعم   مليار دينار   ) ٥(باالضافة الى مبلغ    مليار دينار   ) ١٨،٩٢٢ (االستثمارية وبمبلغ مقداره  

  :لتنفيذ المشاريع المبينة تفاصيلها وكما يليقروض الصغيرة ال
  )مليون دينار(                                                                                    

  المالحظات  الجهة المنفذة  يصات السنويةالتخص  الكلفة الكلية  اسم المشروع
ــيس   ٣٠٠٠  ٣٠٠٠ اعادة تاهيل وكر الطائرات الخاص ــب رئ مكت

  الوزراء
ــا  ــب كتابن بموج
ــرقم  المـــــ

 في  ٢/٨/١٤٦١٣
 من  ٣٠/٧/٢٠١٢

  منح الشركات 
زيادة فـي التخصيـصات بمقـدار    (مبنى المؤتمرات  

٧٠٠٠(  
  

ــيس   ٩٩٠٠  ١٥٨٠٩ ــب رئ مكت
  الوزراء

ــا  ــب كتابن بموج
ــرقم  المـــــ

 في  ٢/٨/١٢٥٦٥
ــن ٣/٧/٢٠١٢  م

  منح الشركات 
ــا   محافظة ديالى  ٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  مشاريع االحتياجات الضرورية لمحافظة ديالى  ــب كتابن بموج

 في  ١٦٠٧٩المرقم  
من  ١٧/٨/٢٠١٢

ــروض  ــد الق فوائ
  الصغيرة 

ــديات   ١٠٢٢,١٧٨  ١٠٢٢,١٧٨  االنبار/ ماء عكاشات وزارة البل
  واالشغال العامة

ــا  ــب كتابن بموج
ــرق م المـــــ

 في  ٢/٨/٢٥٥٦٦
١٦/١٢/٢٠١٢  

      ١٨٩٢٢,١٧٨  ٩٤٨٣١,١٧٨  المجمـــــوع

  
  

  ٢٢٠١/ الى تخصيصات عام ١٢٠١/المبالغ المدورة من تخصيصات عام  -٢    
 ٢٠١٢لـسنة ) ٢٢( رقـم    للدولةمن قانون الموازنة العامة     )  اوال - ٢٢(تنفيذاً الحكام المادة                      

       واضـافتها الـى تخصيـصات      ٢٠١١/ عـام    لمتبقية من تخصيصات  ير المبالغ ا  والخاص بتدو 

مليار دينار للوزارات والجهـات غيـر       ) ١١٥٠٤,٣٩١(فقد تم تدوير مبلغ وقدره       ٢٠١٢/عام  

   .       من التخصيصات المقرة)%٣٠,٩(والتي تشكل نسبة  وكذلك المحافظات المرتبطة بوزارة

د اخذ كافة التغيرات التـي طـرأت علـى تخصيـصات المـشاريع              تقدم في اعاله وبع    مما                  

المعدلـة يبلـغ مقـدارها       الـسنوية    فـأن التخصيـصات      ٣١/١٢/٢٠١٢االستثمارية لغايـة    

، عن التخصيصات المقرة %) ٤٠,٢٥( دينار وبنسبة زيادة قدرها   ونملي) ٥٢١٤٣٢٤٠,١٠٤(

   .  ذلك بالتفصيلانيوضح) ١٤،٨ (  رقمينوالجدول
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 العملة االجنبية المطلوبة لتنفيذ المشاريع االستثمارية                                                   مقدار :ساً داس
  ٢٢٠١/ لعام ) حسب القطاعات ( 

  
لتنفيـذ مـشاريع    لمجموع القطاعات االقتـصادية     بلغ مقدار العملة االجنبية المطلوبة             

مليـار  ) ١٧١١٥,٨٩٤(مبلغاً وقـدره     ٣١/١٢/٢٠١٢غاية  ول ٢٠١٢/ المنهاج االستثماري لعام    
فـي  المعدلة للقطاعات االقتصادية    تخصيصات  المن اجمالي   %) ٤٦(دينار والذي يشكل ما نسبته      

جمـالي الموازنـة االسـتثمارية مبلـغ وقـدره          الحين يبلغ اجمالي العملة االجنبيـة المطلوبـة         
المعدلـة  تخصيـصات  المن اجمالي %) ٣٢,٩(نسبته مليار دينار والذي يشكل ما    ) ١٧١٥٤,١٦٢(
 )١١٧٠(احتساب سعر الـصرف بمبلـغ       علما بأنه تم     للفتره موضوع البحث  لمنهاج االستثماري   ل

 يبين توزيع العملة االجنبية المطلوبة لتنفيذ المشاريع        ادناه والجدول   ٢٠١٢ /امــلع دوالر/ دينار  
  ٠االستثمارية حسب القطاعات 

  )١٦(جدول رقم 
   )مليون دينار                                              (        

  اسم القطاع

التخصيصات السنوية 
  ٢٠١٢/ المعدلة لعام 

لغاية 
   )ختامي(٣١/١٢

)١(  

العملة االجنبية المطلوبة 
  عند االقرار

  
)٢(  

العملة االجنبية 
 ١/١المطلوبة من 

  ٣١/١٢ولغاية
)٣(  

اجمالي العملة االجنبية 
  المطلوبة 

  
  

)٤(  
٣+٢  

نسبة العملة 
االجنبية 

المطلوبة من 
التخصيصات 

السنوية المعدلة 
   ٢٠١٢لعام  
)٥ (  
٤/١  

  ٢١,٤  ٥٠٤٧٧٩,٧٩٢  ١٠٢٧٧٩,٧٩٢  ٤٠٢٠٠٠ ٢٣٥٤٥٤٢,٢٧٠  الزراعي

  ٦٣,٨  ١٤٢٣٣٦٧٢,٧٥٢  ١٠٥٦٠٦,٧٥٢  ١٤١٢٨٠٦٦ ٢٢٢٩٢٠٦٠,١٩٧  الصناعي

  ٣٥,٧  ١٠٢٤٣٨٩,٠٥٦  ٧٣٨٠٦٤,٠٥٦  ٢٨٦٣٢٥ ٢٨٧٠٠١٥,٩٧٣  النقل واالتصاالت

  ١٦,٨  ١٣٥٣٠٥٢,٧٢١ ٩١٨٥٠٢٫٧٢١  ٤٣٤٥٥٠ ٨٠٣٩١٢٨,٩٥٧  المباني والخدمات

 ــ ــ ــ   ١٦٣٩٤٢٥,٠٨١  التربية والتعليم
مجموع 

القطاعات 
  االقتصادية 

٤٦  ١٧١١٥٨٩٤,٣٢١  ١٨٦٤٩٥٣,٣٢١  ١٥٢٥٠٩٤١ ٣٧١٩٥١٧٢,٤٧٨  

مشاريع اقليم 
  كوردستان

 ٠,٠ ـــــــــــ ــ ــ ٣٩٠١٠٥٤,٠٠٧

برنامج تنمية 
  االقاليم 

 ٠,٣٥ ٣٨٢٦١٫٣٤٢ ٣٨٢٦١٫٣٤٢ ــ ١٠٨٨١٦٨١,٩١

 ٠,٠٠٤ ٦٫٢٩٠ ٦٫٢٩٠ ــ ١٦٥٣٣١,٧١٤  انعاش االهوار
  ٣٢,٩  ١٧١٥٤١٦١,٩٥٣  ١٩٠٣٢٢٠,٩٥٣  ١٥٢٥٠٩٤١ ٥٢١٤٣٢٤٠,١٠٤  المجموع الكلي 
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   مشاريع اقليم كوردستان: اً بعسا 

ــصص        ــي المن خ ــتان ف ــيم كوردس ــة اقل ــدره                            لحكوم ــغ وق ــتثماري مبل ــاج االس ه

من المبلغ المخصص لالقليم في الموازنة      % ) ٣٠,٩( مليار دينار والذي يمثل ما نسبته        ) ٣٩٠١( 

%  ١٧ ار دينار والذي يمثل نـسبة     ــملي ) ١٢٦٠٤,٩(  والبالغ مقداره    ٢٠١٢/  لعام   للدولةالعامة  

مليار دينار بعد استبعاد النفقـات الـسيادية ،          ) ١١٧١٢٢,٩( البالغة   و للدولة  من الموازنة العامة    

باالضافة الى ان هنالك مشاريع اخرى لالقليم مدرجة في المنهاج االسـتثماري ضـمن القطاعـات          

والتي تقوم بتنفيذها الوزارات المركزية في الحكومة االتحاديـة كمـشاريع           .  االقتصادية المختلفة   

وم المحافظات ومنها محافظات االقليم علما بأن االقليم  قد حقق نسبة صـرف              السدود التي تخدم عم   

  .٣١/١٢/٢٠١٢لغاية )    %١٠٠,٠٣  (قدرها  
  

   ٢٢٠١/ ١٣/٢١لغاية شاريع برنامج تنمية االقاليم م : اًًثامن  
  

  فقـد        من اجل توسيع قاعدة االستثمار ومعالجة مشكلة البطالة من خالل تشغيل االيدي العاملة            
سعت السياسة االستثمارية الى تعزيز الهدف المكاني للخطة من خالل تخصيص مبلغ في الموازنـة            

من اجمالي  %) ٢١,٨(مليار دينار والتي تشكل نسبة      ) ٨١١٠,٩٦٣(وقدره    ٢٠١٢االستثمارية لعام   
الالمركزيـة  لموازنة االستثمارية للعام المذكور تعزيزا لمبدأ اساسي وهو دعم      المقرة ل تخصيصات  ال

وأعطاء دوراً اكبر للحكومات المحلية في تحقيق التنمية المكانية من خالل مـشاركتهم فـي اعـداد           
وتحديد االولويات التنموية وخاصة في مجال الخدمات على ان يترك للحكومة المركزية التخطـيط              

مج تنمية االقـاليم    علما بان المبلغ المذكور يتضمن تخصيصات برنا      والتنفيذ للمشاريع االستراتيجية    
 حسب النسب السكانية لكل محافظة ومبلـغ        الموزعةومليار دينار   ) ٥٤٠٤,٦(عدا كوردستان بمبلغ    

مليار دينار عن تخصيصات البترودوالر للمحافظات المنتجة للنفط كما يشمل مبلغ           ) ١٦٣٣,٨(قدره  
مـن  ) ثانيا/٢(وجب المادة   مليار دينار والذي يمثل المبلغ االحتياطي الذي تم اضافتة بم         ) ١٠٧٢,٥(

باالعتماد على نسبة السكان لكـل محافظـة        وتوزيعه  على المحافظات   قانون الموازنة العامة للدولة     
   .معتمدين على البيانات التي وردتنا من وزارة التجارة والخاصة بالبطاقة  التموينية

مليار ) ٦١٢,٥٢٩ ( مبلغ وقدره  على برنامج تنمية االقاليم   ) زيادة او نقصان    ( كان اجمالي التغيير     
 تنفيـذا   من تخصيـصات البتـرودوالر    مليار دينار    ) ٦٤٨,٠٤٤  ( منها تخفيض مبلغ وقدره   دينار

 الى الموازنة التشغيلية    هومناقلت من قانون الموازنة العامة للدولة    )  هـ   -اوال/ ٢١(   الحكام المادة   
 ات الخدمات للمحافظ لتقديم    الدين وميسان    وصالح والديوانية    وكركوك  البصرة والمثنى  للمحافظات  

) ٣٣٨٣,٢٤٨(باالضافة الى تدوير مبـالغ مقـدارها        في مجال الكهرباء والخدمات البلدية االخرى       
مليار دينار لتنفيذ مشاريع لالحتياجـات     ) ٥(باالضافة الى زيادة مبلغ     مليار دينار خالل الفترة اعاله      

مليـار  ) ١٠٨٨١,٦٨١(لمبلغ المخصص للبرنامج    اجمالي  ا وعليه يكون    الضرورية لمحافظة ديالى  
  .يوضح ذلك بالتفصيل) ١٧(والجدول رقم  دينار
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  ٢٠١٢/ مشاريع برنامج انعاش االهوار لعام-:ثامنا
  

لعراق من خالل تبنيها رؤية ستراتيجية واقتصادية واجتماعية        سعت الحكومة الى اعادة احياء االهوار جنوب ا       
الحياء هذه المناطق ورفدها بالخدمات في ظل برنامج سمي ببرنامج انعاش االهوار وقامت بتخصيص مبـالغ              

  .٢٠٠٩/لها ضمن الموازنة االستثمارية منذ عام
مليون دينار وقد ) ١٤٠ ٠٠٠ (وقدرهالمذكور مبلغ صيصات السنوية المقرة للبرنامج لتخ بلغت ا٢٠١٢في عام 

ونتيجـة تـدوير    ) الصحة،الري،البزل،الطرق،الكهرباء،التربية،مياه الشرب (وزعت هذه المبالغ على قطاعات      
مليون دينار باالضافة الى التغييرات التي      ) ٨٢٧٧٩,٥( والبالغ اجمالها    ٢٠١١/المبالغ الغير مصروفة من عام    

ختـامي بمقـدار   ) ٣١/١٢/٢٠١٢(لغاية د اصبحت التخصيصات المعدلة    طرأت على البرنامج خالل السنة فق     
  . من التخصيصات المقرة%) ١٨,١(مليون دينار وبنسبة زيادة مقدارها ) ١٦٥٣٣١,٧١٤(

من اجمالي تخصيـصاته ، حققـت   %) ٣٢(مليون دينار وبنسبة  ) ٥٢٩٢٥(وبلغت اجمالي مصروفاته حوالي     
  .وحسب ما مبين في الجدول ادناه%) ٩٥,٦(محافظة البصرة اعلى نسبة صرف بلغت 

  مليون دينار
التخصيصات   الجهات المنفذة  ت

  المقرة
التخصيصات 

  المعدلة
نسبة الزيادة او 

  %النقصان 
المصروفات 

  الفعلية
نسبة 
  %الصرف 

  ٠,٦  ١٢٠  ٣٠٧,٦  ٢٠٣٧٨,٤٦٧  ٥٠٠٠  االمانة العامة لمجلس الوزراء  ١
      ٧١,٤-  ٢٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  انيالهيئة العامة للمب/االعمار واالسكان  ٢

  ٨٦,٣  ٣٥٠٤  ١,٥  ٤٠٦٠  ٤٠٠٠  الهيئة العامة للطرق/االعمار واالسكان  
        ٧٢٨١  ٧٢٨١  وزارة الموارد المائية  ٣
      ١٦٦  ٨٠٠٠  ٣٠٠٠  دائرة صحة ذي قار/وزارة الصحة  ٤

        ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  دائرة صحة ميسان/وزارة الصحة  
      ٨٧,٥  ٧٥٠٠  ٤٠٠٠  وزارة االتصاالت  ٥
  ٤٨,٨  ٢٠٦٣١  ١١٠,٥  ٤٢٣١٢,٣٠٩  ٢٠١٠٠  حافظة ميسانم  ٦
  ٣٤,٦  ١٢٨٩٧  ١١٧,٤  ٣٧٢٢٣  ١٧١١٩  محافظة ذي قار  ٧
  ٩٥,٦  ١٥٢٧٣  ١١٣,٠٢  ١٥٩٧٦,٩٣٨  ٧٥٠٠  محافظة البصرة   ٨
  ٨٣,٣  ٥٠٠    ٦٠٠    وزارة الثقافة   ٩

  ٣٢,٠  ٥٢٩٢٥  ١٨,١  ١٦٥٣٣١,٧١٤  ١٤٠٠٠٠  االجمالي  
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  )٢/ختامي (١٣/٢١/٢٢٠١ للموازنة االستثمارية لغاية ت الفعلية المصروفا:  اًتاسع   
   

بلغ اجمالي المصروفات الفعلية للمشاريع االستثمارية للوزارات والجهـات غيـر           
مصروف فعلـي مـع الـسلف        ()٢/ختامي (٣١/١٢/٢٠١٢المرتبطة بوزارة ولغاية    

مليـار  ) ٢٩٥٨٠,٣٧٥( مبلغ وقـدره  دائرة المحاسبة/  حسب ما ورد من وزارة المالية      )بانواعها
من اجمالي التخصيصات المعدلة للوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة         %) ٧٩,٥٣(دينار وبنسبة   

 مليار دينار   )١٩٨٠٨,٢٦٢ (مبلغ مقداره    المصروفات الفعلية بدون السلف   وبلغت  ،   بوزارة  
  .%)  ٥٣,٢٥ (وبنسبة

مليـار دينـار    ) ٤٠٩٠٧,٢١٦(سلف فقد بلغ    اما اجمالي مصروفات الموازنة االستثمارية مع ال      
   .%) ٧٨,٤٥(وبنسبة صرف 

علمـاً بـأن    %) ٥٥,٢(مليار دينار وبنسبة صرف     ) ٢٨٧٧٦,٢٧٧( فقد بلغت    بدون السلف اما   
       وزارة المالية قامت بتمويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك المحافظات مبلغ وقدره  

من اجمالي التخصيصات المعدلـة     )  %٧٦,١( والذي يشكل ما نسبته      مليار دينار ) ٣٩٦٩٦,٥٥٦(
مليـار  ) ١١١٤,٦٣٥( آنفة الذكر والبالغ مقـداره  باالضافة الى الرصيد النقدي المدور لدى الجهات      

 مبلـغ    المتـوفرة لـدى الجهـات المنفـذة للمـشاريع          وبذلك تبلغ نـسبة الـسيولة النقديـة        دينار
  .من اجمالي التخصيصات المعدلة ) % ٧٨,٣(نسبة ب ودينارمليار) ٤٠٨١١,١٩١(مقداره

  
  )١٨(جدول رقم 

  )٢/ختامي(٣١/١٢/٢٠١٢التخصيصات السنوية المعدلة والمصروف الفعلي منها لغاية 
                           

  ) مليون دينار(                                                                           

 تالوزارا
التخصیصات 

السنویة  المعدلة             
 -1- 

مصروف نھائي     
 ـــ٢ ــ

سلف اعتمادات 
مستندیة              

  ـــ٣ ــ

 السلف االخرى 
 ـــ٤ ــ

اجمالي 
 المصروفات   

 ـــ٥ ــ

نسبة 
التنفیذ   

مع السلف  
% 
1/5 

مجموع الوزارات 
 79.53 29580375 3387122.0 6384991.0 19808262.0 37195172.487 والجھات

 100.03 3902185 533 - 3080152 3901054.007 اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة 
اقلیم (االقالیم عدا

 )كوردستان
10881681.905 5835146 714097.0 822488 7371731 67.74 

 32.01 52925 208 - 52717 165331.714 انعاش االھوار

 78.45 40907216 4210351 7099088.0 28776277 52143241.104 المجموع
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(   ملیون دینار ) 

التخصیصات المعدلة في القطاع 
2012/12/31

المصروفات الفعلیة كما في 
2012/12/31

نسبة الصرف المالي % 
مع السلف 

2354542,2701448038,37261,5الزراعي

22292060,19717891712,10480,3الصناعي

2870015,9731962393,30968,4النقل واالتصاالت

8039128,9577004287,21587,1المباني والخدمات

1639425,0811273944,00077,7التربية والتعليم

مجموع القطاعات 
37195172,4782958037579,53االقتصادية

3901054,0073902185100,03مشاریع  اقلیم كوردستان

برنامج تنمیة االقالیم     
10881681,91737173167,74( عدا كوردستان) 

165331,7145292532,01انعاش االھوار 
52143240,1044090721678,45المجموع  

مصروفات المشاریع االستثماریة لعام     /   2012 لغایة  2012/12/31
جدول رقم ( 19) 

            (   حسب القطاعات االقتصادیة    -   تقریر ختامي / 2) 

بیانات المصروفات ھي كما وردت من وزارة المالیة/دائرة المحاسبة بتاریخ 2013/3/12

  
  

  

  -: حسب القطاعات -أ 

مـن اجمـالي    ) %٨٧,١ ( اعلى نسبة صرف حيـث بلغـت         مباني والخدمات حقق قطاع ال               

التربيـة  قطاع  ثم  %)  ٨٠,٣(بنسبة صرف   الصناعي  قطاع  المصروفات الموازنة االستثمارية ، يليه      

   %).٦٨,٤(حقق قطاع النقل واالتصاالت نسبة  كما %). ٧٧,٧(صرفنسبة ب  والتعليم

يوضـح ذلـك    ) ١٩(والجدول رقـم    %)  ٦١,٥(نسبة صرف مقدارها    فقد حقق  الزراعيقطاع  ال اما   

  .بالتفصيل
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   حسب الجهات المنفذة  - ب
  

رات والجهـات الغيـر    للمشاريع االستثمارية للـوزا    مع السلف    بلغت اجمالي المصروفات الفعلية        

ـ ) ٢٩٥٨٠,٣٧٥(مبلغ مقداره    ٣١/١٢/٢٠١٢ لغاية   مرتبطة بوزارة     دينـار وبنـسبة صـرف       ارملي

مليـار دينـار وبنـسبة      ) ١٩٨٠٨,٢٦٢(اما المصروفات الفعلية وبدون السلف فقد بلغت        %) ٧٩,٥٣(

  % ).٥٣,٢٥(صرف 

ينـار وبنـسبة صـرف      مليـار د  ) ٣,٨٥٣ ( مبلغ وقـدره   حقوق االنسان بلغت مصروفات وزارة       

يليه %) ٩٣(وبنسبة صرف مليار دينار   ) ١٩,٩٢٨( الوقف المسيحي اذ بلغت مصروفاته       ثم%) ٩٦,٦(

 مبلـغ وقـدره     كما بلغـت مـصروفات وزارة الخارجيـة       %) ٩٢,٣(مجلس القضاء االعلى وبنسبة     

ه مبلـغ وقـدر    اذ بلغـت مـصروفاتها       النفطوزارة   ثم   %)٨٩,٧(مليار دينار وبنسبة    ) ١٥٧,٧٢٥(

) ٢٨٤,٩٧٧ (بمقـدار  التـصاالت وزارة ا ثم  %) ٨٦,١٢(مليار دينار وبنسبة صرف     ) ٩٣٥٧,٢٩٢(

 االعمــار واالســكان وبلغــت مــصروفات وزارة %)٨٦,١٧(صــرف مليــار دينــار وبنــسبة 

  .%)٨٣,١٢(وبنسبة مليار دينار )٧٣١,٥٥١(

 على تخصيصاتها السنوية قد تجاوزت مصروفاتها والبلديات واالشغال العامةعلما ان وزارتي الدفاع   

نقدية الى وزارة الدفاع وحسب قرارات مجلس الوزراء بهذا الخـصوص فـي        تمويل سلف    حيث تم 

حين لم يقابلها اية تخصيص اما بخصوص وزارة البلديات واالشغال العامة فأن التجاوز يعود الـى                 

 لحـسم   وتم التنـسيق حاسبةدائرة الم/ الى وزارة المالية وجود اخطاء في موازين المراجعة المقدمة   

   . الموضوع 
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التخصیصات السنویة     
سلف اعتمادات   مصروف نھائي المعدلة  

نسبة التنفیذ       اجمالي المصروفات * السلف االخرى مستندیة     
مع السلف     %

نسبة التنفیذ   
بدون  

السلف  %

ــ   -1-  ــ   2ـ ــ     ــ   3ـ ــ     ــ   4ـ ــ     ــ   5ـ  1/51/2
 36,74     42,72        109773,00040329,00,06570,046899مكتب رئیس الوزراء  

وزراء  3,55       3,55          50031,3521778,00,00,01778االمانة العامة لمجلس ال
 1,87       1,87          9800,000183,00,00,0183رئاسة الجمھوریة 

 2,20       2,22          60000,0001322,0081330مجلس النواب 
 80,24     86,12        10865864,0508718508,0603306354789357292النفط

 41,23     79,8          9759068,9474023661,03664583,0100738,07788982الكھرباء   
 35,75     407,68       373249,999133423,0000,013882261521649الدفاع  

 59,71     71,31        176930,000105638,012044,08483126165الداخلیة 
 73,76     83,1          880150,502649220,00,082331,0731551االعمار واالسكان
 68,32     70,40        40755,07727845,000240,0605,00028690العلوم والتكنلوجیا 

ة  73,42     128,58       1872957,9871375044,0837737,0195514,02408295البلدیات واالشغال العام
ة  11,32     11,54        129167,00014627,00,0282,014909العمل والشؤون االجتماعی
ي  61,64     78,01        711157,490438331,00,0116440,0554771التعلیم العالي والبحث العلم

 59,45     97,98        23249,20013821,00,08958,022779العدل    
 96,58     96,58        3989,5463853,00,00,03853حقوق االنسان 

 14,70     27,61        214755,526315680,02772659294الثقافة  
 57,30     61,54        1076658,06061690245630,00662532الشباب والریاضة 

 16,21     69,77        859461,7391393300,0460307,000599637التربیة
 31,56     31,56        58406,404184310,0018431التجارة
 55,45     55,45        7441,50041260,00,04126البیئة

 72,03     72,09        11308,2658145,0000,078152التخطیط
 83,37     89,73        175770,2401465380,011187157725الخارجیة

ادن   17,19     45,11        1631752,112280540,00235680,00219808,0736028الصناعة والمع
 44,67     57,63        696467,750311097,0000,090245,0401342الصحة   

 30,34     30,34        1137060,3063450000,00345000امانة بغداد 

ادرة  42,86     66,23        1765260,221756604,00072361,0340240,01169205الموارد المائیة بضمنھا حصتھا من المب

 51,20     51,91        405362,290207554,00,02852,0210406الزراعة بضمنھا حصتھا من المبادرة    

 0,01       95,87        201600,00013,00,0193265,0193278المصرف الزراعي   / المبادرة الزراعیة 

 24,25     75,12        1624334,545393875,0808485,017785,01220145النقل  
 54,44     86,17        330707,521180052,0104925,00,0284977االتصاالت     

 29,13     29,13        2575,0007500,00750اللجنة االولمبیة 
 4,23       4,23          16390,0006930,00693اللجنة البارلمبیة 
 74,48     74,48        1262,1009400,00940المجمع العلمي 

راقي  26,00     26,00        7726,95020090,002009شبكة االعالم الع

الوزارات  

جدول رقم  (20)
ة 2012/12/31 التخصیصات السنویة  المعدلة والمصروف الفعلي منھا لغای

(ملیون دینار )
(تقریر ختامي  / 2)
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التخصیصات السنویة     
سلف اعتمادات   مصروف نھائي المعدلة  

نسبة التنفیذ       اجمالي المصروفات * السلف االخرى مستندیة     
مع السلف     %

نسبة التنفیذ   
بدون  

السلف  %

ــ   -1-  ــ   2ـ ــ     ــ   3ـ ــ     ــ   4ـ ــ     ــ   5ـ  1/51/2

الوزارات  

جدول رقم  (20)
ة 2012/12/31 التخصیصات السنویة  المعدلة والمصروف الفعلي منھا لغای

(ملیون دینار )
(تقریر ختامي  / 2)

 12,01     15,60        115432,105138610,0414518006المالیة
 58,54     75,58        2265,00013260,03861712السیاحة واالثار
 63,38     75,47        502179,9973182960,060700378996الوقف الشیعي
 59,29     59,29        119500,000708550,0070855الوقف السني

 89,68     92,98        21432,31819221,0000,070719928الوقف المسیحي

  -             -               2210,00000,000الھیئة العراقیة للسیطره على المصادر المشعة

 37,72     37,72        3977,00015000,001500دیوان الرقابة المالیة
 63,14     63,14        4551,72328740,002874ھیئة النزاھة

 92,26     92,26        43984,184405790,0040579مجلس القضاء
 76,18     76,18        23202,397176750,0017675الھجرة والمھجرین
 56,25     60,57        77962,079438530,0337147224مؤسسة الشھداء
 58,73     58,73        63000,000370000,0037000مؤسسة السجناء

 22,23     22,77        3760,0008360,020856المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

 1,97       67,54        8579,8601690,056265795الھیئة الوطنیة لالستثمار
 43,48     43,48        805035000,003500بیت الحكمة

 14,10     14,10        1050,0001480,00148مجلس االمن الوطني
 29,54     47,79        28000,00082700,0511213382جھاز المخابرات الوطني

 26,27      -               3650,0009590,00,0959ھیئة االوراق المالیة
  -             -               12658,5000000محافظة بابل

 45,26     45,26        332175,4801503320,00150332محافظة النجف
 33,96     33,96        12296,80041760,004176محافظة واسط
  -             -               14758,50000,000محافظة المثنى
  -             -               26500,00000,000محافظة دیالى
 2,15       2,15          112300,00024120,002412محافظة كربالء

  -             -               14158,50000,000محافظة صالح الدین
 79,29     79,29        67219,389533010,0053301محافظة االنبار

 30,78     30,78        82421,017253690,0025369محافظة الدیوانیة
  -             -               453,8150000محافظة ذي قار
  -             -               50070,2000000محافظة نینوى
  -             -               86100,0000000محافظة بغداد

  -             -               60828,9330000محافظة البصرة

 53,25     79,53        37195172,47819808262,06384991,03387122,029580375مجموع الجھات اعاله

 78,96     100,03       3901054,00730801520,05333902185مشاریع اقلیم كوردستان
برنامج تنمیة االقالیم عدا (اقلیم 

 53,62     67,74        10881681,9055835146714097,08224887371731كوردستان)

 31,89     32,01        165331,714527170,020852925انعاش االھوار
 55,19     78,45        52143240,104287762777099088,0421035140907216المجموع

 بیانات المصروفات ھي كما وردت من وزارة المالیة /   دائرة المحاسبة  
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تخصیصات برنامج تنمیة االقالیم والمصروف الفعلي منھا لغایة 2012/11/30

التخصیصات المعدلة للبرنامج كما في 2012/11/30 اجمالي المصروفات الفعلیة

 2012/12/31تخصیصات برنامج تنمیة االقالیم والمصروف الفعلي منھا لغایة 

  
  
    برنامج تنمية االقاليم -ج
  
لغايـة  )  % ٦٧,٧٤(   بلغـت  مـع الـسلف   مشاريع برنامج تنمية االقاليم نـسبة صـرف          حققت     

 تليهـا  % )٩٠,٢( على نسبة صـرف بلغـت       أ كركوك حققت محافظة   حيث )ميختا (٣١/١٢/٢٠١٢

واسـط  محافظـة   ثم  % ) ٨٧,٣( وبنسبة   المثنىمحافظة   ثم )%٨٩,٦( بنسبة صرف    كربالءمحافظة  

      علما بـأن محـافظتي     % ).٧٧(  كما حققت محافظة النجف االشرف نسبة      % )٨٣  (  صرف بنسبةو

دائرة / وزت مصروفاتها على تخصيصاتها السنوية وان وزارة المالية         قد تجا ) االنبار  , صالح الدين   ( 

  .المحاسبة اكدت على المحافظتين المذكورتين للوقوف على اسباب التجاوز

 يوضح) ٢١(والجدول رقم    % )١٠٠,٠٣( نسبة صرف قدرها     حققا بالنسبة القليم كوردستان فقد       ام   

  .ذلك بالتفصيل 
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مصروف  
نھائي

سلف 
االعتمادات  
المستندیة   

السلف 
االخرى  

اجمالي 
المصروفات 

الفعلیة

2084765,16819,212850150396747168176280,761,6بغداد 

2836927,49926,199441067363054570172261060,735,1البصرة    

966984,4348,972997018185925485626,47,5نینوى    

405773,6523,7224895124314906928639570,655,4بابل   

358315,7453,325464304286929751283,071,1واسط   

496985,8644,630886522337943434063668,562,1ذي قار 

529783,7834,91310410100513204624,924,7دیالى  

657359,2886,057921801386759308590,288,1كركوك    

361036,5383,31104175699271711883332,930,6دیوانیة    

203933,7391,913886103924317810487,368,1المثنى   

449282,6244,144919805745454943101,3100,0صالح الدین 

354759,2323,3274013037127438477,377,2النجف     

238649,9952,22062590762221388189,686,4كربالء    

459746,2134,232893601254634148274,371,5میسان   

477378,1314,447637804824481202100,899,8االنبار    

مجموع 
المحافظات عدا 
اقلیم كوردستان 

10881681,911005835146714097822488737173167,7453,62

بیانات المصروفات ھي كما وردت من وزارة المالیة    / دائرة المحاسبة بتاریخ    2013/8/18  

المحافظات 

التخصیصات 
المعدلة للبرنامج 

كما في   
2012/12/31

االھمیة  
النسبیة 

 %

المصروفات الفعلیة

تخصیصات برنامج تنمیة االقالیم والمصروف الفعلي منھا ونسب التنفیذ منھا ولغایة    2012/12/31
جدول رقم     ( 21 )

(ملیون دینار)

نسبة  
الصرف مع   
السلف % 

نسبة  
الصرف 
بدون  

السلف % 

(تقریر ختامي / 2)
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    ٢١٢٠ و ١٢٠١المتحققة خالل عامي  الصرف مقارنة نسب :  ًاعاشر
  

     بلغت المصروفات الفعلية مع السلف للـوزارات والجهـات الغيـر مرتبطـة بـوزارة ولغايـة                 

 مليـار دينـار وبنـسبة صـرف قـدرها           )٢٩٥٨٠,٣٧٥( مبلغ وقدره    ) ختامي  ( ٣١/١٢/٢٠١٢

مليـار دينـار    ) ٢٠٦٨١,١٦٦( ولنفس الفترة تبلغ     ٢٠١١بينما كانت مصروفات عام     %) ٧٩,٥٣(

  %).٧٦,٣٢(وبنسبة صرف قدرها 

  

) ٧٣٧١,٧٣١(  اما بخصوص المصروفات الفعلية للمحافظات و للفترة موضوعة البحث فقـد بلغـت    

ولنفس الفتـرة    ٢٠١١فيما بلغت مصروفات البرنامج لعام      %) ٦٧,٧٤(نسبة صرف   بمليار دينار و  

  %).٥٦,٦(سبة صرف بنمليار دينار و) ٣٦٩٨,٥٢٧(

   

فقـد   )ختامي( ٣١/١٢/٢٠١٢  ولغاية    ٢٠١٢/لعاماما على مستوى اجمالي الموازنة االستثمارية       

             مليار دينـار وبنـسبة صـرف      ) ٤٠٩٠٧,٢١٦( مع السلف مبلغ وقدره     بلغت المصروفات الفعلية    

ــا% ) ٧٨,٤٥(  ــت بينم ــصكان ــت  م ــة االس ــام روفات الموازن ــنفس ٢٠١١/ ثمارية لع  ول

ويالحظ من ذلك بأن نسبة الـصرف  %) ٧٥,٣٩( مليار دينار وبنسبة صرف  ) ٢٨٨٠٩,٠٦٠(الفترة

 عن عام ازدادتقد ) ختامي( ٣١/١٢/٢٠١٢في كما المالي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

%) ٤٣,٠(بنـسبة   االنفاقية    قدرتها ذلك ازدادت ك %)٤,٢( قدرها   زيادة ولنفس الفترة بنسبة     ٢٠١١

 بنسبة   ايضا التخصيصات السنوية المرصدة لهذه الجهات قد ازدادت       بان   مع االشارة  ،عما كانت عليه  

  .٢٠١١ عما كانت عليه في عام)%٣٧,٣(زيادة قدرها 

 الفترة   ولنفس ٢٠١١ لبرنامج تنمية االقاليم عن عام        مع السلف  نسبة الصرف المالي  ازدادت  كذلك  

عن %) ٩٩,٣(القدرة االنفاقية للمحافظات بنسبة باالضافة الى ازدياد %) ١٩,٧(وبنسبة زيادة قدرها 

 قد ازدادت بنسبة قـدرها      ٢٠١٢ التخصيصات السنوية للبرنامج المذكور لعام       بأن علما ٢٠١١عام  

  .يوضحان ذلك بالتفصيل) ٢٢،٢١( والجدولين رقم ٢٠١١عن عام %) ٦٦,٥(
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نسب الصرف %المصروفات  الفعلیة  التخصیصات المعدلة نسب الصرف %المصروفات الفعلیة التخصیصات المعدلة 
نسبة التغییر ( +- )  
في التخصیصات   

السنویة    

11,2-123682,53548830,039,48109773,0004689942,72مكتب رئیس الوزراء  

18772,6227706,0147,5950031,35217783,55166,5االمانة العامة لمجلس الوزراء   

2,0-10000,0358,03,589800,0001831,87رئاسة الجمھوریة 

0,00,00,0060000,00013302,220,0مجلس النواب 

7138145,8896943853,097,2810865864,050935729286,1252,2النفط 

5183069,74547050,087,739759068,947778898279,8188,3الكھرباء

262581,04194052,535,82373249,9991521649407,6842,1الدفاع

11,4-199755,28119963,760,06176930,000126165,071,31الداخلیة 

8,8-964912,524673952,0069,85880150,502731551,00083,12االعمار واالسكان 

13,6-47197,48122698,32748,0940755,07728690,00070,40العلوم والتكنلوجیا

1581227,909878361,055,551872957,9872408295128,5818,4البلدیات واالشغال العامة

27886,018381,065,91129167,0001490911,54363,2العمل والشؤون االجتماعیة  

612813,908283705,046,30711157,49055477178,0116,0التعلیم العالي والبحث العلمي

13500,05095,037,7423249,2002277997,9872,2العدل

0,3-4000,04270,0106,753989,546385396,58حقوق االنسان 

156579,061343,539,18214755,5265929427,6137,2الثقافة  

896743,525517717,057,731076658,06066253261,5420,1الشباب والریاضة 

794555,904524202,065,97859461,74159963769,778,2التربیة       

47,9-112108,53131046,027,6958406,4041843131,56التجارة 

48,7-14510,50011629,080,147441,500412655,45البیئة      

68,5-35899,70012579,70035,0411308,2658152,00072,09التخطیط   

66,2-519531,078373851,071,96175770,24015772589,73الخارجیة  

1343867,9151268349,594,381631752,112736028,045,1121,4الصناعة والمعادن 

34,5-1062500,0610385,057,45696467,75040134257,63الصحة  

878507,021402000,045,761137060,30634500030,3429,4امانة بغداد 
الموارد المائیة بضمنھا حصتھا     

1710620,5781216693,071,131765260,2211169205,066,233,2من المبادرة 

الزراعة بضمنھا حصتھا من     
351841,3154099,043,80405362,29021040651,9115,2المبادرة  

المصرف الزراعي   / المبادرة  
30,0-288000,0288000,0100,00201600,00019327895,87الزراعیة    

645691,965538233,083,361624334,545122014575,12151,6النقل 

29,7-470090,0362526,077,12330707,52128497786,17االتصاالت     

1000,0250,025,002575,00075029,13157,5اللجنة االولمبیة 

3200,0750,023,4416390,0006934,23412,2اللجنة البارلمبیة 

30,0-1803,0790,043,821262,10094074,48المجمع العلمي

4567,02000,043,797726,950200926,0069,2شبكة االعالم العراقي  

52550,03545,06,75115432,1051800615,60119,7المالیة 

0,00,00,002265,000171275,580,0السیاحة واالثار 

327265,744103588,031,65502179,99737899675,4753,4الوقف الشیعي 
104000,043449,041,78119500,0007085559,2914,9الوقف السني 

19840,09282,7246,7921432,31819928,092,988,0الوقف المسیحي 
الھیئة العراقیة للسیطره على     

1300,00,00,002210,00000,0070,0المصادر المشعة 

3500,0864,024,693977,000150037,7213,6دیوان الرقابة المالیة  

الوزارات 

2011/12/312012/12/31

جدول رقم  ( 22  )   
امي 2011 و  2012 مقارنة تخصیصات ومصروفات ونسب الصرف للمنھاج االستثماري خالل ع

 (حسب الجھات المنفذة    - تقریر ختامي/1)
(ملیون دینار )

نسب الصرف %المصروفات  الفعلیة  التخصیصات المعدلة نسب الصرف %المصروفات الفعلیة التخصیصات المعدلة 
نسبة التغییر ( +- )  
في التخصیصات   

السنویة    

الوزارات 

2011/12/312012/12/31

جدول رقم  ( 22  )   
امي 2011 و  2012 مقارنة تخصیصات ومصروفات ونسب الصرف للمنھاج االستثماري خالل ع

 (حسب الجھات المنفذة    - تقریر ختامي/2)
(ملیون دینار )
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3179,4921447,045,514551,723287463,1443,2ھیئة النزاھة

22801,1719561,085,7943984,1844057992,2692,9مجلس القضاء

20300,016360,8380,6023202,3971767576,1814,3الھجرة والمھجرین 

69500,047866,8968,8777962,0794722460,5712,2مؤسسة الشھداء 

52,1-131500,026000,019,7763000,0003700058,73مؤسسة السجناء 

المفوضیة العلیا المستقلة    
44,7-6800,0411,06,043760,00085622,77لالنتخابات

20,9-10850,0791,07,298579,860579567,54الھیئة الوطنیة لالستثمار  

32,3-11890,1993000,025,238050,000350043,48بیت الحكمة

30,0-1500,01173,078,201050,00014814,10مجلس االمن الوطني  

32,9-41739,7982237,05,3628000,0001338247,79جھاز المخابرات الوطني  

2000,0435,021,753650,00095926,2782,5ھیئة االوراق المالیة  

0,00,00,0012658,5000,00,000,0محافظة بابل 

86000,086000,0100,0086100,0000,00,000,0محافظة بغداد 

29502,3006341,021,4967219,3895330179,290,0محافظة االنبار

32,3-490979,839264094,053,79332175,48015033245,26محافظة النجف

0,00,00,0012296,800417633,960,0محافظة واسط 

15000,00,00,0014758,50000,000,0محافظة المثنى

0,00,00,0026500,00000,000,0محافظة دیالى

50000,00,00,00112300,00024122,150,0محافظة كربالء 

64,2-1265,890,00,00453,81500,00محافظة ذي قار

0,00,00,000,00000,000,0محافظة كركوك 

15632,00,00,0060828,93300,00289,1محافظة البصرة

50000,00,00,0050070,20000,000,1محافظة نینوى

49462,5170,00,0082421,0172536930,7866,6محافظة الدیوانیة

0,00,00,0014158,5000,0000,000,0محافظة صالح الدین 

27097518,920681165,66776,3237195172,4782958037579,5337,3مجموع الجھات اعاله  
برنامج تنمیة االقالیم عدا  (اقلیم 

6534790,5893698527,056,6010881681,9057371731,00067,7466,5كوردستان      )

10,4-4354964,2534355962,0100,023901054,0073902185,000100,03 اقلیم كوردستان 

26,7-225516,00073405,032,55165331,71452925,00032,01انعاش االھوار 

38212789,828809059,66775,3952143240,1044090721678,4536,5المجموع    

نسب الصرف %المصروفات  الفعلیة  التخصیصات المعدلة نسب الصرف %المصروفات الفعلیة التخصیصات المعدلة 
نسبة التغییر ( +- )  
في التخصیصات   

السنویة    

الوزارات 

2011/12/312012/12/31

جدول رقم  ( 22  )   
امي 2011 و  2012 مقارنة تخصیصات ومصروفات ونسب الصرف للمنھاج االستثماري خالل ع

 (حسب الجھات المنفذة    - تقریر ختامي/2)
(ملیون دینار )
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تخصیصات برنامج 
تنمیة االقالیم لعام 

2011
نسبة التنفیذ%المصروفات الفعلیة

تخصیصات برنامج 
تنمیة األقالیم لعام 

2012
نسبة التنفیذ%المصروفات الفعلیة

982435,329674900,0068,72084765,168168176280,7بغداد

2078862,049904324,02836927,499172261060,7البصرة

318169251012,0078,9966984,43425485626,4نینوى

277584189879,0068,4405773,65228639570,6بابل

234480,335171843,0073,3358315,74529751283,0واسط

256714,785199339,0077,6496985,86434063668,5ذي قار

294888110808,0037,6529783,78313204624,9دیالى

459846220356,0047,9657359,28859308590,2كركوك   

15413794111,0061,1361036,53811883332,9دیوانیة

11946591356,0076,5203933,73917810487,3المثنى

363882351118,0096,5449282,624454943101,3صالح الدین

213174163291,0076,6354759,23227438477,3النجف

125360117549,0093,8238649,99521388189,6كربالء

321172228025,0071,0459746,21334148274,3میسان

334621,24335897,00100,4477378,131481202100,8االنبار

مجموع  
المحافظات عدا 
اقلیم كوردستان

6534790,589369852756,610881681,905737173167,74

جدول رقم (23) 
امي 2011 - 2012 مقارنة تخصیصات ومصروفات ونسب الصرف لبرنامج تنمیة االقالیم خالل ع

المحافظات

2011-12-312012-12-31

ملیون دینار
(تقریر ختامي /2)
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  المالحـــــق

  

  



 ٥٦

جدول رقم   (1)

المبالغ بالمالییـــن 
لغایــة  ( 31 / 12 / 2012) ختامي  /2

الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة للمشاریع التي تم ادراجھا بعد اقرار موازنة عام  / 2012

  

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 واسط وزارة الموارد المائیة 2000 17000 انشاء سد كالل بدرة في محافظة واسط 01001001014 01

 البصرة وزارة الموارد المائیة 0 25000  تنفیذ نواظم انھر البصرة 01001004012 01

 متعددة وزارة الموارد المائیة 4435 80000 دعم القطاع الزراعي/تاھیل محطات الضخ في محافظات متعددة 01002002030 01

دعم / والبزل واستصالح االراضي الجزاء من مشروع شرق الغرافاكمال شبكات الري 01002002034 01
 ذي قار وزارة الموارد المائیة 2569,171 60000 القطاع الزراعي

دعم /اكمال شبكات الري والبزل واستصالح االراضي الجزاء من مشروع غرب الغراف 01002002035 01
 اسطو وزارة الموارد المائیة 1242,554 60000 القطاع الزراعي

دعم /دغارة/تنفیذ شبكات الري والبزل واستصالح االراضي الجزاء من مشروع حریة 01002002038 01
 الدیوانیة وزارة الموارد المائیة 9115,074 60000 القطاع الزراعي

 كربالء ة الموارد المائیةوزار 2425 15000 دعم القطاع الزراعي/اكمال اعمال تنفیذ المشروع الریادي في كربالء المقدسة 01002002056 01

 المثنى وزارة الموارد المائیة 50 240000 مشروع تغدیة ماء السماوة الكبیر 01002002073 01

 متعددة وزارة الزراعة 29 800 المشروع الوطني لالستخدام االمثل للموارد المائیة في حوضي دجلة والفرات 01003001015 01
 متعددة وزارة الزراعة 136 375 انات الزراعیةتطویر قاعدة البی 01003001026 01
 متعددة وزارة الزراعة 6 100 المسح والتحري عن داء المقوسات 01003001027 01
 متعددة وزارة الزراعة 10000 17000 المشروع الوطني لترقیم الثروة الحیوانیة 01003001028 01

 متعددة وزارة الموارد المائیة 13,5 13,5 تسویة حسابات المشاریع المنجزة 01003005023 01



 ٥٧

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 متعددة وزارة الزراعة 6000 6000 تطویر الزراعة المحمیة 01004001005 01
 متعددة وزارة الزراعة 2638 6000 تطویر انشاء مشاتل حدیثة 01004001006 01
 ةمتعدد وزارة الزراعة 171,5 1750 ارشادي النتاج محاصیل علفیة في العراق 01005002002 01
 متعددة وزارة الزراعة 24000 24000 مستلزمات انتاج بذور التقاوي 01005002003 01
 متعددة وزارة الزراعة 12000 12000 دعم مشاریع انتاج االعالف 01005002004 01
 بغداد وزارة الزراعة 0,231 1150 المركز الوطني التخصصي للدواجن 01005004002 01
 متعددة وزارة الزراعة 131 2000 ن واصناف بذور المحاصیل الصناعیة وتحسینھااستنباط ھج 01006001028 01
 بغداد وزارة الزراعة 1834 2400 انتاج المبیدات االحیائیة 01006002007 01
 متعددة وزارة الزراعة 24000 24000 مستلزمات منظومة مكافحة االفات الزراعیة 01006002008 01
 متعددة وزارة الزراعة 4515 6000 )انتاج فسائل من الزراعة النسیجیة(ین نخیل انشاء بسات 01006003013 01
 بغداد وزارة الزراعة 6000 6000 )مشروع تعلیمي(محطات صغیرة لتربیة االبقار الحلوب /تاھیل وتنمیة الثروة الحیوانیة  01006004006 01
 متعددة وزارة الزراعة 124 1000 لجفاف ومحاصیل العلفمزارع نموذجیة ارشادیة للنباتات المتحملة ل 01006005008 01
 متعددة وزارة الزراعة 21 1500 تطویر ومكننة زراعة الزر في العراق 01006005014 01
 متعددة وزارة الزراعة 114 2697 ارشادي لتطویر وتحسین تربیة االغنام 01006005061 01
 بغداد وزارة الزراعة 3387 3600 تطویر االعالم واالرشاد 01006005064 01
 دیالى وزارة الزراعة 188 850 تطویر البساتین باستخدام تقانات الري الحدیث 01006005069 01
 بغداد وزارة الزراعة 105 600 زراعة فستق الحقل 01006005070 01
 دیالى وزارة الزراعة 122,5 750 تطویر المشاتل 01006005072 01
 كربالء وزارة الزراعة 38 600 غنام والماعزتربیة اال 01006005076 01
 النجف وزارة الزراعة 123 650 تطویر البستنة 01006005085 01
 النجف وزارة الزراعة 61,7 531 مجمع المختبرات 01006005086 01



 ٥٨

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 متعددة وزارة الزراعة 43 200 تطویر زراعة فول الصویا 01006005088 01
 المثنى وزارة الزراعة 2,7 1000 الزیتونزراعة النخیل و 01006005092 01
 المثنى وزارة الزراعة 42 300 تنمیة زراعة البطاطا 01006005093 01
 المثنى وزارة الزراعة 30,5 300 الزراعة المحمیة 01006005094 01
 المثنى وزارة الزراعة 66 600 استخدام المكننة الزراعیة 01006005095 01
 بغداد وزارة الزراعة 65 750 المركزيالمشتل  01006005102 01
 الدیوانیة وزارة الزراعة 93,5 600 شاي الكوجرات 01006005110 01
 الدیوانیة وزارة الزراعة 74,8 900 زراعة الخضر بالري بالتنقیط 01006005111 01
 الدیوانیة وزارة الزراعة 151,6 500 تسمین العجول 01006005113 01
 نینوى وزارة الزراعة 18,52 1500 ر وزراعة وتنمیة الطماطةتطوی 01006005116 01
 نینوى وزارة الزراعة 4,01 900 تنمیة وتطویر وزراعة البطاطا 01006005117 01
 نینوى وزارة الزراعة 161,4 1000 المحمیة الطبیعیة 01006005118 01
 وىنین وزارة الزراعة 9 900 تطویر ونشر زراعة الزیتون 01006005119 01
 نینوى وزارة الزراعة 171,7 1000 تطویر البستنة 01006005122 01
 نینوى وزارة الزراعة 420,5 1500 انشاء مسقفات لمكائن التنقیة 01006005123 01
 نینوى وزارة الزراعة 14,8 450 انشاء مشاتل 01006005124 01
 متعددة وزارة الزراعة 41700 41700 حدیثةدعم منظومات تقنات الري ال/تطویر الري الحقلي  01006005140 01
 بغداد وزارة الزراعة 11730 12000 مركز التطویر والتاھیل/تاھیل الموارد البشریة 01006006013 01

وزارة الصناعة  26,9 11000 تاھیل الشركة العامة للصناعات الجلدیة 02003008001 02
 بغداد والمعادن



 ٥٩

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة الصناعة  7000 9000 اشیل في معمل نسیج الناصریةانتاج بطانیة الر 02003009011 02
 ذي قار والمعادن

وزارة الصناعة  20352 20500 معالجة النفایات المطلقة من الوحدات االنتاجیة لحمایة البیئة 02005006010 02
 االنبار والمعادن

 متعددة الكھرباءوزارة  200 234200 المرحلة االولى/مشاریع الطاقة المتجددة 02010001016 02
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 12006,522 12006,522 تنفیذ الشبكات الكھربائیة لمختلف االقضیة والنواحیفي محافظة القادسیة 02010003040 02

 الدیوانیة حافظة الدیوانیةم 786,433 786,433 كي في مناطق مختلفة في غماس والسدیر في محافظة القادسیة١١تنفیذ ومد شبكات مغذي  02010003041 02

 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 4458,415 4458,415 تنفیذ مصادر محطة كھرباء االسكان من محطة كھرباء شرق الدیوانیة بھیئة قابلو 02010003042 02
 االنبار رمحافظة االنبا 15002,325 15002,325 تجھیز مواد تحسین الشبكات الكھربائیة في االنبار 02010003044 02
 بغداد وزارة الكھرباء 103,837 103,837 تطویر قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 02010004015 02

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 176,816 1405 فحص االغذیة للكشف عن الملوثات الكیماویة والبایلوجیة 02011005002 02

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 507,493 1250 دیة للمشروع العراقي لطاقة الریاحبناء القاعدة الما 02011005008 02

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 255,276 1400 تقنیة االطیان العراقیة 02011005011 02

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 419,211 1160 تصنیع مواد ترمیم االسنان 02011005014 02

وزارة الصناعة  29,795 1500 مشروع انشاء مخازن وورش الشركة العامة للتصمیم واالستشارات الصناعیة 02011006015 02
 بغداد والمعادن
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التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة الصناعة  75 75 تطویر القدرات في مجال االصالح االداري 02011006030 02
 بغداد والمعادن

 بغداد وزارة النفط 87,75 87,75 االداریةتطویر قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة  02011006031 02
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 16364,147 16364,147 انشاء طرق ریفیة وخدمیة في محافظة القادسیة 03001006026 03
 كربالء محافظة كربالء 50000 50000 طریق یا حسین 03001006030 03
 النجف محافظة النجف 3955 5000 جف والكوفة قرب مطار النجف االشرف الدوليانشاء الطریق الرابط بین مدینتي الن 03001006041 03
 النجف محافظة النجف 924,15 1000 اكساء مدخل الطریق الحولي في النجف االشرف 03001006042 03
 النجف محافظة النجف 4829,5 5000 الكوفة-اكساء وتطویر شارع النجف  03001006043 03
 النجف محافظة النجف 4662,5 5000 ذ اعمال الممر الثاني وتطویر شارع المعمل في الكوفةتنفی 03001006044 03

 صالح الدین وزارة االعمار واالسكان 10 62000 انشاء الطریق الحولي لمدینة بیجي 03001006050 03

 متعددة وزارة االعمار واالسكان 10 15000 طریق المرور السریع/انشاء طریق كبیسة 03001006051 03

 كربالء محافظة كربالء 5000 12000 المرحلة االولى/انشاء الطریق الرابط الشمالي 03001006054 03
 كربالء محافظة كربالء 600 2000 انشاء طریق القطارة 03001006055 03
 االنبار محافظة االنبار 5000 12000  كم في محافظة االنبار١٠طریق السدة من الحولي الشمالي الى جوبیھ بطول  03001006056 03

 صالح الدین محافظة صالح الدین 1500 12000  كم٢٤انشاء طریق تكریت ـ كركوك بطول  03001006057 03

 النجف محافظة النجف 25000 25000 في الكوفة)ع(ساحة وتقاطع مسلم بن عقیل  03001011003 03

وزارة البلدیات واالشغال  265 35000  المجسرة وابنیة متعددة الطوابقاعداد دراسات وتصامیم لمشاریع التقاطعات 03002003009 03
 بغداد العامة
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التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

اعداد دراسات وتصامیم لمشروع جسر الھندیة الثاني ومجسر تقاطع البو عزیز في قضاء  03002003010 03
 كربالء محافظة كربالء 250 500 الھندیة

وزارة البلدیات واالشغال  2000 17000 محافظة میسان/ االحیاء السكنیة لقضاء المجر الكبیرتطویر وتبلیط الشوارع واالرصفة في 03002006024 03
 میسان العامة

 النجف محافظة النجف 28000 28000 تاھیل شوارع حي العسكري مع القالب الجانبي واالرصفة في النجف االشرف 03002006025 03
 النجف محافظة النجف 15000 15000 )المرحلة االولى(تاھیل وتبلیط حي میسان في الكوفة  03002006026 03
 النجف محافظة النجف 6000 6000 تاھیل الشارع الفاصل بین حي المكرمة والعسكري في النجف االشرف 03002006027 03
 النجف محافظة النجف 6000 6000 شرفتاھیل الشارع الفاصل بین العروبة وحي الجزائر في النجف اال 03002006028 03
 النجف محافظة النجف 8000 8000 تاھیل شوارع حي الجزائر مع القالب الجانبي واالرصفة في النجف االشرف 03002006029 03
 كربالء محافظة كربالء 2000 2850 تبلیط طریق ریفیة في اقضیة ونواحي كربالء 03002006030 03
 كربالء محافظة كربالء 5000 15000 طریق الخدمیة لشارع میثم التمارانشاء ال 03002006031 03
 كربالء محافظة كربالء 5000 15000 انشاء الطریق الخدمیة لشارع میثم التمار وشارع المبزل الجنوبي 03002006032 03

ھیل الطریق من تاھیل الطریق من مجسر االمام علي الى شارع میثم التمارالمرحلةالثالثةوتا 03002006033 03
 كربالء محافظة كربالء 4000 50000 مجسر االمام علي الى اعدادیةكربالء للبنات حي الحسین

 كربالء محافظة كربالء 5000 60000 ربط شارع میثم التمار بالطریق الرابط الجنوبي 03002006034 03
 كربالء ة كربالءمحافظ 6810 41245 انشاء كراج متعدد الطوابق في كربالء 03002006035 03
 كربالء محافظة كربالء 12000 77970 انشاء ساحات للزائرین والحجاج في كربالء 03002006036 03

وزارة البلدیات واالشغال  1593 4220 تبلیط وتأھیل شوارع ناحیة امرلي 03002006037 03
 صالح الدین العامة

 متعددة وزارة النقل 1000 7918,703 د والمحافظاتتوسیع وتطویر مرأب النقل الخاص في بغدا 03003003005 03
 متعددة وزارة النقل 60000 200000 شراء باصات 03003003026 03



 ٦٢

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد وزارة النقل 215 350 دراسة وانشاء مجمع اداري لشركة الظالل وفروعھا 03003004002 03
 متعددة قلوزارة الن 134525 200000 قطارات/شراء وحدات متحركة 03004002004 03
 متعددة وزارة النقل 3001,5 18000 القابلو الضوئي 03004003003 03
 بغداد وزارة النقل 20 37000 تحدیث وتاھیل معھد السكك 03004003014 03
 البصرة وزارة النقل 3233,364 50000 تشغیل الموانئ 03005004002 03
 البصرة وزارة النقل 3210,915 7500 للموانئشراء سیارات ومعدات السالمة واالطفاء  03005006007 03
 البصرة وزارة النقل 28665 70000 شراء اجھزة فحص الحاویات والبضائع باالشعة السینیة للموانئ 03005006016 03
 بغداد وزارة النقل 13000 20000 نقل الركاب بالحافالت في نھر دجلة 03005006017 03
 بغداد وزارة النقل 68,5 500 لمطار بغداد الدوليشراء ونصب بدالة  03006006038 03
 بغداد وزارة النقل 2326 2827 شبكة القابلو الضوئي لمطار بغداد الدولي 03006006046 03
 النجف محافظة النجف 9000 9000 ساحة وقوف الطائرات لمطار النجف االشرف الدولي الجزء الثاني 03006006051 03
 بغداد وزارة االتصاالت LAN 1584 261لداخلیة لبنایة الوزارة الشبكة ا 03007004007 03
 بغداد وزارة االتصاالت 669 7500 اعادة تاھیل لبنایة وزارة االتصاالت الحالیة 03007007019 03
 بغداد وزارة االتصاالت 61,691 4000 مستلزمات وورش انتاجیة مختلفة القسام االنتاج والتصلیح 03007007026 03
 بغداد وزارة االتصاالت 1295 6380 مشروع بناء القدرات 03007007030 03
 بغداد وزارة االتصاالت 2000 2000 استمالك قطعة ارض النشاء بنایة وزارة االتصاالت الجدیدة 03007007039 03
 بغداد توزارة االتصاال 1421,625 6114,875 شراء تراخیص شركة مایكروسوفت للبرامج واالنظمة 03007007040 03
 متعددة وزارة االتصاالت 428 3100 لتوفیر خدمة االنترنیت) WAN/LAN(مشروع  03007010004 03
 كربالء محافظة كربالء 3500 5000 الحكومة االلكترونیة 03007010010 03

 البصرة ار واالسكانوزارة االعم 10 5000 كم)١٩٫٢٥(اعادة تاھیل وتطویر طریق شط العرب ناحیة عتبة بطول  03009001012 03



 ٦٣

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 متعددة وزارة االعمار واالسكان 2500 45000 تطویر وتوسیع طریق بغداد ـ كربالء المقدسة 03009001013 03

 واسط وزارة االعمار واالسكان 500 6725 تاھیل طریق بدرة ـ كوت بطول 66.5 03009001014 03

 واسط وزارة االعمار واالسكان 10 7000 تاھیل جسر الكرامة في محافظة واسط 03009001015 03

 بابل وزارة االعمار واالسكان 20 9000 ناحیة االسكندریة في محافظة بابل/تاھیل وتبلیط شارع الخضر 03009001016 03

 البصرة وزارة النقل 0,422 900 اعمار جسر سكلة الفحیمي 03009004008 03

 بغداد مكتب رئیس الوزراء 3000 3000 اعادة تاھیل وكر الطائرات الخاص 03009006007 03

 بغداد وزارة النقل 146,25 2802,753 بناء القدرات في مجال الالمركزیة االداریة 03009009003 03

 كربالء شبكة االعالم العراقي 614,45 1310 انشاء مبنى محطة تلفزیون واذاعیة في كربالء 03010004009 03

 بابل شبكة االعالم العراقي 347 1650 المي في الحلةانشاء مبنى لمجمع اع 03010004009 03

تاھیل مبنى المكتبة المركزیة لالشرطة وتحویل جزء منھا النشاء مكاتب للفضائیات  03010004012 03
 بغداد شبكة االعالم العراقي 1728 3000 وتجھیزھا وازالة المبنى القدیمة

 الدیوانیة وزارة الدخلیة 500 8000 ةانشاء مدیریة تدریب شرطة الدیوانی 04001002070 04
 كربالء وزارة الدخلیة 10 5000 انشاء سیطرات رئیسیة اربعة لمدینة كربالء 04001002082 04
 دیالى وزارة الداخلیة 1522 8000 اعادة اعمار وبناء مركز تدریب دیالى 04001002092 04
 كربالء وزارة الدخلیة 250 1980  في كربالء٣انشاء سیطرات ثانویة عدد 04001002102 04



 ٦٤

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 صالح الدین وزارة الدخلیة 235 8000  في صالح الدین٤بناء مقرات لفوج طوارىء عدد  04001002214 04
 میسان وزارة الدخلیة 192 595,665 انشاء مسقفات لسیطرة رئیسیة في میسان 04001002222 04
 واسط وزارة الدخلیة 351 1000 انشاء بنایة االدلة الجنائیة في واسط 04001002237 04
 متعددة وزارة الدخلیة 2500 2500 تسدید حسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة لقیادة قوات الشرطة 04001002249 04
 متعددة وزارة الدخلیة 34 34 تسدید حسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة لمدیریة الدفاع المدني 04001002250 04
 بغداد وزارة الدخلیة 854 854 سدید حسابات المشاریع المنجزة والمحذوفة لمدیریة لمركز الوزارةت 04001002251 04
 المثنى وزارة الداخلیة 1000 2000 المرحلة الثانیة/اعداد دراسات وتصامیم واستمالك اراضي لشرطة المثنى  04001002359 04
 صالح الدین وزارة الداخلیة 1265 2000 المرحلة الثانیة/شرطة صالح الدین اعداد دراسات وتصامیم واستمالك اراضي ل 04001002360 04
         بابل وزارة الداخلیة 2500 4000 المرحلة الثانیة/اعداد دراسات وتصامیم واستمالك اراضي لشرطة بابل  04001002361 04
 بغداد اخلیةوزارة الد 590 5000 استمالك اراضي لمشاریع مركز الوزارة 04001002362 04
 واسط وزارة الدخلیة 100 583 واسط/انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاءالعزیزیة  04001002363 04
 الدیوانیة وزارة الدخلیة 95 583 الدیوانیة/انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاءالشامیة  04001002364 04
 بابل وزارة الدخلیة 100 583 بابل/ءالھاشمیة انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضا 04001002365 04
 واسط وزارة الداخلیة 1000 55704,734 انشاء منفذ زرباطیة الحدودي 04001002366 04
 متعددة وزارة الداخلیة 250 250 اعداد الدراسات والتصامیم لقیادة قوات الحدود 04001002367 04
 بغداد وزارة الداخلیة 100 831,3 جب للشرطة االتحادیةانشاء بنایة المستودعات والمشا 04001002368 04

 بغداد وزارة االعمار واالسكان 150 150 دراسات وتصامیم النشاء بنایة مدیریة طرق المرور السریع 04001003074 04

 بغداد وزارة االعمار واالسكان 600 600 تطویر وتوسیع دار معالي وزیر التخطیط 04001003075 04



 ٦٥

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد وزارة االعمار واالسكان 1550 10142 انشاء بنایة لمدیریة طرق وجسور محافظة بغداد مع التاثیث 04001003076 04

 میسان وزارة االعمار واالسكان 350 2313 انشاء بنایة مدیریة احصاء محافظة میسان مع التاثیث 04001003077 04

 النجف وزارة االعمار واالسكان 610 2795 في قضاء الكوفة مع التاثیثانشاء بنایة مركز تدریب دوائر االحصاء  04001003078 04

 االنبار وزارة االعمار واالسكان 250 1457 انشاء مقر شعبة احصاء الفلوجة مع التاثیث 04001003079 04

 صالح الدین وزارة االعمار واالسكان 100 3180 مع التاثیث/انشاء دار استراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان في محافظة صالح الدین 04001003080 04

مع /انشاء دار استراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان في محافظة النجف االشرف 04001003081 04
 النجف وزارة االعمار واالسكان 600 3573 التاثیث

 المثنى وزارة االعمار واالسكان 150 3360 مع التاثیث/المثنىانشاء دار استراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان في محافظة  04001003082 04

 االنبار وزارة االعمار واالسكان 250 3165 مع التاثیث/انشاء دار استراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان في محافظة االنبار 04001003083 04

 ذي قار وزارة االعمار واالسكان 605 3788 مع التاثیث/في محافظة ذي قارانشاء دار استراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان  04001003084 04

 بغداد وزارة االعمار واالسكان C.D.E.F.I.J.K.L( 60305 0(اعادة اعمار مجمع وزارة التخطیط البنیة 04001003085 04

 میسان السكانوزارة االعمار وا 250 2236 انشاء بنایة وحدة تخطیط میسان مع التاثیث 04001003086 04
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 بابل وزارة االعمار واالسكان 505 2093 انشاء مقر بطریركیة بابل الكلدانیة وتھیئة مستلزماتھا 04001003087 04

قدس (االعمال التكمیلیة للمرحلتین االولى والثانیة لمرقد السید الشھید محمد باقر الصدر 04001003088 04
 النجف وزارة االعمار واالسكان 4500 8611,5 )سره

 متعددة وزارة االعمار واالسكان 409,5 409,5 بناء قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 04001003089 04

04 04001004051 LADP Phase II متعددة وزارة التخطیط 1755 39780 التنمیة المحلیة المرحلة الثانیة 
 بابل وزارة التخطیط 35 220,472 ي المسیبتاھیل وتطویر بنایة شعبة االحصاء  ف 04001004052 04
 بغداد وزارة التخطیط 1745 3000 مسح خارطة الفقر ووفیات االمھات في العراق 04001004053 04
 بغداد وزارة البیئة 58,5 58,5 بناء قدرات الوزارة بالتعاون مع مشروع ترابط 04001007027 04

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 2158,243 7840 یة ومقر الوزارةاعادة تاھیل المواقع الخارج 04001008019 04

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 622,327 3500 )المرحلة االولى(تنمیة الموارد البشریة في وزارة العلوم والتكنلوجیا  04001008024 04

 بغداد نلوجیاوزارة العلوم والتك 135 600 انشاء بنایة الدفاع المدني 04001008031 04

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 3371,316 3371,316 انشاء ابنیة دائرة البحث والتطویر 04001008034 04

دراسات وتصامیم واستمالكات النشاء ابنیة الدارة االشراف العام والفحوصات المختبریة  04001010114 04
 ددةمتع وزارة الموارد المائیة 200 1000 فیال المحافظات

 متعددة وزارة الموارد المائیة 90 2167 انشاء مسقفات مع تاھیل مخازن الوحدة لھیئة االستصالح 04001010115 04
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 متعددة وزارة الموارد المائیة 150 5851 انشاء دوائر لھیئة االستصالح في محافظات البصرة ومیسان وكربالء المقدسة مع التاثیث 04001010116 04

 بغداد وزارة العدل 150 3965 المحمودیة مع التاثیث/انشاء مجمع للدوائر العدلیة في بغداد 04001011049 04
 كركوك وزارة العدل 150 3958 مع التاثیث/بكرشاطرلو/انشاء مجمع للدوائر العدلیة في محافظة كركوك 04001011050 04
 بغداد وزارة العدل 5 4556 ھكتریا والشعار مع التاثیث/  ابو غریب/انشاء مجمع للدوائر العدلیة في بغداد 04001011051 04
 االنبار وزارة العدل 5 9675 بستان علي سلمان مع التاثیث/انشاء مجمع للدوائر العدلیة في محافظة االنبار 04001011052 04
 ةمتعدد وزارة العدل 70,2 70,2 بناء قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 04001011053 04
 بغداد وزارة المالیة 350 614,485 بغداد/انشاء بنایة ذات طابقین ملحقة بدائرة الضمان االجتماعي 04001012105 04

تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة لمشروع المجمع التجاري في كركوك  04001012106 04
 كركوك وزارة المالیة A+B 964,38 964,38البنایتین

 بغداد وزارة الدفاع 70000 160000 شراء طائرات رئاسیة 04001014062 04
 بغداد وزارة الدفاع 300 1863 تاھیل ابنیة معمل الخیاطة العسكري 04001014063 04

 غدادب مجلس القضاء االعلى 992,59 992,59 ایصال التیار الكھربائي الى المجمع السكني التابع الى قصر العدالة في الكرخ 04001015180 04

 نینوى مجلس القضاء االعلى 14826 14826 استمالك ارض لبنایة قصر العدالة في نینوى 04001015181 04

 البصرة مجلس القضاء االعلى 10000 10000 استمالك ارض لبنایة قصر العدالة في البصرة 04001015182 04

 النجف مجلس القضاء االعلى 1500 1500 استمالك ارض لبنایة قصر العدالة في النجف 04001015183 04

 المثنى مجلس القضاء االعلى 810 810 استمالك قطعة ارض النشاء قصر العدالة في المثنى 04001015184 04
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 بابل مجلس القضاء االعلى 50,14 50,14 استمالك قطعة ارض في ناحیة الطلیعة النشاء دار عدالة في بابل 04001015185 04

 كربالء دیوان الرقابة المالیة 500 1579,85 ال التكمیلیة لبنایة مقر الدیوان ودار االستراحة في محافظة كربالءاالعم 04001016018 04

 النجف دیوان الرقابة المالیة 1250 8358,98 االعمال التكمیلیة لبنایة مقر الدیوان والمركز التدریبي في محافظة النجف 04001016019 04

االمانة العامة لمجلس  409,5 409,5 في مجال الالمركزیة االداریة/ات االمانة العامة لمجلس الوزراءبناء قدر 04001030005 04
 بغداد الوزراء

 بغداد مجلس النواب 15000 15000 اعداد الدراسات والتصامیم للصرح التاریخي لبنایة مجلس النواب 04001036001 04
 بغداد مجلس النواب 45000 143227,5 نواب مع التاثیثانشاء مبنى سكن اعضاء مجلس ال 04001036002 04
 االنبار محافظة االنبار 3378,744 4500  دار مع ملحقاتھا لمنفذ عرعر الحدودي٣٠بناء  04001036004 04
 بغداد محافظة كربالء 400 400 تجھیز المستوصف الصحي في حي العسكري بمعدات طبیة في الجدول الغربي 04001038001 04
 كربالء محافظة كربالء 40 40 تجھیز كراسي وحدة العالج الكیمیاوي 04001038002 04
 كربالء محافظة كربالء 400 483 تطویر مفراس القلب 04001038003 04
 نینوى وزارة الصحة 250 688 نینوى/انشاء مركز صحي رئیسي في قریة سادة وبعویزة 04002003109 04
 نینوى وزارة الصحة 1000 3442 )ابوماریا،الشھداء،االربجیة(٣طبي وتاثیث مراكز صحیة نموذجیة عددانشاء وتجھیز  04002003110 04
 بغداد وزارة الصحة 250 1003 بغداد/انشاء مركز صحي البكریة 04002003111 04
 بغداد وزارة الصحة 250 1138 بغداد/ھدم وانشاء مركز صحي حي الجامعة 04002003112 04

انشطة استراتجیةالتخفیف /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في بابل 04002007006 04
 بابل وزارة الصحة 1000 3000 عن الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في صالح الدین 04002007007 04
 صالح الدین زارة الصحةو 1000 3000 صالح الدین/ التخفیف من الفقر
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انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في المثنى 04002007008 04
 المثنى وزارة الصحة 1000 3000 المثنى/ التخفیف من الفقر

ة انشط/توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في بغداد الرصافة 04002007009 04
 بغداد وزارة الصحة 750 2000 بغداد/ استراتیجیة التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في بغداد الكرخ 04002007010 04
 بغداد وزارة الصحة 750 2000 بغداد/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /للمراكز الصحیة االولیة في نینوىتوفیر اجھزة ومعدات مختبریة  04002007011 04
 نینوى وزارة الصحة 750 2000 نینوى/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في البصرة 04002007012 04
 البصرة وزارة الصحة 750 2000 البصرة/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في كركوك 04002007013 04
 كركوك وزارة الصحة 500 1000 كركوك/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في دیالى 04002007014 04
 دیالى وزارة الصحة 500 1000 دیالى/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في االنبار 04002007015 04
 االنبار وزارة الصحة 500 1000 االنبار/ التخفیف من الفقر

جیة انشطة استراتی/توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في واسط 04002007016 04
 واسط وزارة الصحة 500 1000 واسط/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في كربالء 04002007017 04
 كربالء وزارة الصحة 500 1000 كربالء/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة / االولیة في النجفتوفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة 04002007018 04
 النجف وزارة الصحة 500 1000 النجف/ التخفیف من الفقر
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انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في الدیوانیة 04002007019 04
 الدیوانیة وزارة الصحة 500 1000 الدیوانیة/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في ذي قار 04002007020 04
 ذي قار وزارة الصحة 500 1000 ذي قار/ التخفیف من الفقر

انشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات مختبریة للمراكز الصحیة االولیة في میسان 04002007021 04
 میسان وزارة الصحة 500 1000 میسان/ التخفیف من الفقر

 بابل وزارة الصحة 7000 50000 بابل/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في بابل 04002007022 04

انشطة استراتیجیة التخفیف من /توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في صالح الدین 04002007023 04
 صالح الدین وزارة الصحة 7000 50000 صالح الدین/ الفقر

/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في المثنى 04002007024 04
 المثنى وزارة الصحة 7000 50000 المثنى

من انشطة استراتیجیة التخفیف /توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في بغداد الرصافة 04002007025 04
 بغداد وزارة الصحة 5000 30000 بغداد/ الفقر

انشطة استراتیجیة التخفیف من /توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في بغداد الكرخ 04002007026 04
 بغداد وزارة الصحة 5000 30000 بغداد/ الفقر

/ التخفیف من الفقرانشطة استراتیجیة /توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في نینوى 04002007027 04
 نینوى وزارة الصحة 5000 30000 نینوى

/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في البصرة 04002007028 04
 البصرة وزارة الصحة 5000 30000 البصرة

/ یجیة التخفیف من الفقرانشطة استرات/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في كركوك 04002007029 04
 كركوك وزارة الصحة 4000 20000 كركوك
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/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في دیالى 04002007030 04
 دیالى وزارة الصحة 4000 20000 دیالى

/ تراتیجیة التخفیف من الفقرانشطة اس/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في االنبار 04002007031 04
 االنبار وزارة الصحة 4000 20000 االنبار

/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في واسط 04002007032 04
 واسط وزارة الصحة 4000 20000 واسط

/ ة استراتیجیة التخفیف من الفقرانشط/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في كربالء 04002007033 04
 كربالء وزارة الصحة 4000 20000 كربالء

/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في الدیوانیة 04002007034 04
 الدیوانیة وزارة الصحة 4000 20000 الدیوانیة

/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/اض في ذي قارتوفیر اجھزة ومعدات متعددة االغر 04002007035 04
 ذي قار وزارة الصحة 4000 20000 ذي قار

/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في میسان 04002007036 04
 میسان وزارة الصحة 4000 20000 میسان

الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في بناء القدرات وزیادة الوعي  04002007037 04
 بابل وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في بابل 

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007038 04
 صالح الدین وزارة الصحة 100 100 ة استراتیجیة التخفیف من الفقرانشط/المجتمع الفقیر في صالح الدین

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007039 04
 المثنى وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في المثنى

اء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في بن 04002007040 04
 بغداد وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في بغداد الكرخ
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بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007041 04
 بغداد وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/مجتمع الفقیر في بغداد الرصافةال

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007042 04
 نینوى حةوزارة الص 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في نینوى

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007043 04
 البصرة وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في البصرة

المتطوعین الصحیین في بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع و 04002007044 04
 كركوك وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في كركوك

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007045 04
 دیالى وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في دیالى

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007046 04
 االنبار وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في االنبار

حي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین         بناء القدرات وزیادة الوعي الص 04002007047 04
 واسط وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/في المجتمع الفقیر في واسط

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007048 04
 كربالء وزارة الصحة 100 100 یجیة التخفیف من الفقرانشطة استرات/المجتمع الفقیر في كربالء

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007049 04
 النجف وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في النجف

ادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في بناء القدرات وزی 04002007050 04
 الدیوانیة وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في الدیوانیة

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007051 04
 ذي قار وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/ في ذي قارالمجتمع الفقیر



 ٧٣

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

بناء القدرات وزیادة الوعي الصحي وتعزیز الصحة للمجتمع والمتطوعین الصحیین في  04002007052 04
 میسان وزارة الصحة 100 100 انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/المجتمع الفقیر في میسان

/ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر/توفیر اجھزة ومعدات متعددة االغراض في النجف 04002007053 04
 النجف وزارة الصحة 4000 20000 النجف

 متعددة وزارة الصحة 16409,25 87633 الرعایة الصحیة االولیة 04002009001 04
 متعددة وزارة الصحة 58,5 58,5 بناء قدرات الوزارة في مجال الالمركزیة االداریة 04002009002 04

 میسان وزارة االعمار واالسكان 3000 90000 الكمیت/مشروع المجمع السكني في میسان 04003001072 04

 ذي قار وزارة االعمار واالسكان 3000 90000 قلعة سكر/مشروع المجمع السكني في ذي قار 04003001073 04

 واسط وزارة الكھرباء 250 250 جمع سكني لمشروع كھرباء واسط الحراریةدراسات وتصامیم النشاء م 04003004001 04

وزارة البلدیات واالشغال  1022,178 1022,178 االنبار/ ماء عكاشات  04004009010 04
 االنبار العامة

وزارة البلدیات واالشغال  1800 23744 المثنى/مشروع ماء السلمان 04004015001 04
 المثنى العامة

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 268,131 1500 انشاء محطة الستالم الصور الفضائیة 04005021003 04

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 201,827 2000 انشاء مختبرات لقیاسات النظائر الطبیعیة في المیاه 04005021005 04

 بغداد وزارة العلوم والتكنلوجیا 309,306 2700 لمشعة الصلبةبناء القاعدة المادیة لمعاملة وخزن النفایات ا 04005021017 04

 بغداد امانة بغداد 236 1000 اجھزة مختبریة تطویریة في مجاالت البیئة 04006005008 04



 ٧٤

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة البلدیات واالشغال  100 10000 اعداد دراسات وتصامیم البنیة ومقرات البلدیات 04007019004 04
 متعددة العامة

 كربالء المجلس االعلى لالعمار 7970 32900 محافظة كربالء/اكمال مشاریع المجلس االعلى لالعمار 04007019029 04

 البصرة المجلس االعلى لالعمار 28000 33196 محافظة البصرة/اكمال مشاریع المجلس االعلى لالعمار 04007019030 04

 الدیوانیة المجلس االعلى لالعمار 7000 10000 فظة الدیوانیةمحا/اكمال مشاریع المجلس االعلى لالعمار 04007019031 04

 دیالى المجلس االعلى لالعمار 2500 19584 محافظة دیالى/اكمال مشاریع المجلس االعلى لالعمار 04007019032 04

 میسان المجلس االعلى لالعمار 1700 13728 محافظة میسان/اكمال مشاریع المجلس االعلى لالعمار 04007019033 04

 بابل المجلس االعلى لالعمار 7800 25543 محافظة بابل/اكمال مشاریع المجلس االعلى لالعمار 04007019034 04

 المثنى المجلس االعلى لالعمار 250 7630 محافظة المثنى/اكمال مشاریع المجلس االعلى لالعمار 04007019035 04

دیة واثر بیئي وتصامیم وجداول كمیات لمواقع الطمر اعداد دراسات جدوى فنیة واقتصا 04007019137 04
وزارة البلدیات واالشغال  25 5000 الدیوانیة،صالح الدین،المثنى،ذي قار،/الصحي والمحطات التحویلیة في المحافظات

 متعددة العامة

زارة البلدیات واالشغال و 1813,5 1813,5 بناء قدرات العاملین في الوزارة بالتعاون مع مشروع الترابط 04007019138 04
 متعددة العامة

 متعددة دیوان الوقف السني 3000 8072 بناء جوامع 04007020018 04



 ٧٥

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد دیوان الوقف السني 6653 25597 مراقد محافظة بغداد 04007020025 04

 نینوى دیوان الوقف السني 16242 17242 مراقد محافظة نینوى 04007020026 04

 دیالى دیوان الوقف السني 2105 2105 مراقد محافظة دیالى 04007020027 04

 كركوك دیوان الوقف السني 2510 2510 مراقد محافظة كركوك 04007020028 04

 صالح الدین دیوان الوقف السني 2510 2510 مراقد محافظة صالح الدین 04007020029 04

 االنبار لوقف السنيدیوان ا 5570 10570 مراقد محافظة االنبار 04007020030 04

 نینوى دیوان الوقف السني 1500 45199 اعمار جامع الموصل الكبیر 04007020031 04

 االنبار دیوان الوقف السني 3900 113882 مجمع الدولة االسالمي الكبیر في الفلوجة 04007020032 04

 بغداد یعيدیوان الوقف الش 1373,697 10770 تطویر الروضة الكاضمیة 04007021001 04

 النجف دیوان الوقف الشیعي 321 13750 النجف/شقق لطلبة الحوزة العلمیة 04007021007 04

 صالح الدین دیوان الوقف الشیعي 593,088 3000 بلد)/ع(تحسین الخدمات المقدمة لمرقد السید محمد  04007021017 04



 ٧٦

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 كربالء دیوان الوقف الشیعي 32596,888 127291 مشاریع العتبة الحسینیة الشریفة 04007021024 04

 كربالء دیوان الوقف الشیعي 64766,564 76702 مشاریع العتبة العباسیة المقدسة 04007021025 04

 النجف دیوان الوقف الشیعي 108000 500000 استمالكات العتبة العلویة المقدسة 04007021038 04

 كربالء دیوان الوقف الشیعي 4900 54555 یة المقدسةتطویر مخازن ومراب العتبة الحسین 04007021039 04

 كربالء دیوان الوقف الشیعي 1450 17287 بابل/الثقافیة مع التاثیث) ع(انشاء مكتبة االمام الحسین  04007021040 04

 كربالء الشیعيدیوان الوقف  150 1931 واسط/الصویرة/الثقافیة مع التاثیث) ع(انشاء مكتبة االمام الحسین  04007021041 04

 كربالء دیوان الوقف الشیعي 7250 242490 المشاریع الخدمیة للعتبة الحسینیة المقدسة 04007021042 04

 كربالء دیوان الوقف الشیعي 500 42170 مجمع مدارس االیتام 04007021043 04

 النجف ان الوقف الشیعيدیو 400 400 دراسات وتصامیم لتسقیف صحن العتبة العلویة المقدسة 04007021044 04

 كربالء دیوان الوقف الشیعي 3000 64222 مشروع كراج الكفیل الخدمي 04007021045 04

 نینوى دیوان الوقف المسیحي 226,905 1500 الشیخان/انشاء وتاھیل دار الضیافة في معبد اللش في محافظة نینوى 04007022013 04



 ٧٧

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد وزارة االعمار واالسكان 400 2741,29 مع التاثیث/كیس في بغداداعادة بناء كنیسة ماركور 04007022047 04

تاھیل المنطقة المحصورة بین الروضتین الحسینیة والعباسیة مع تبلیط االرضیات في  04007022050 04
 كربالء وزارة االعمار واالسكان 5000 15000 محافظة كربالء المقدسة

 النجف محافظة النجف 1691,796 5500  الخضراء والزراعة التجمیلیة لمدینة النجف والكوفةأنشاء وادامة المناطق 04007024006 04
 النجف محافظة النجف 937,175 4000 ترمیم وأعادة احیاء جزء من سور النجف التاریخي 04007024008 04
 النجف محافظة النجف 2922,727 8000 انشاء مداخل مدینة النجف االشرف 04007024009 04
 النجف محافظة النجف 1127,138 3000 اعمال الصیانة والترمیم والتنقیب للمواقع االثریة في المحافظة واظھارھا بالمظھر الالئق 04007024010 04
 النجف محافظة النجف 678,813 4000 تأھیل الشوارع المؤدیة الى مدینة النجف القدیمة والكوفة 04007024011 04
 النجف محافظة النجف 120,459 1000 معھد التدریب وتطویر الكوادر السیاحیةانشاء  04007024013 04
 النجف محافظة النجف 3855,379 10000 اعمال التطویر واالنشاء والتاھیل والمتطلبات لالبنیة التربویة في المحافظة 04007024014 04
 النجف محافظة النجف 91,564 5000 ي صفاتطویر منحدر بحر النجف بین الطریق الحولي ومقام صاف 04007024017 04
 النجف محافظة النجف 4955,45 8000 انشاء مطبعة النجف 04007024019 04
 النجف محافظة النجف 5120,221 11000 تاھیل مدینة النجف القدیمة 04007024020 04
 النجف محافظة النجف 758,53 6000 تاھیل مدینة الكوفة المقدسة 04007024021 04
 النجف محافظة النجف 2492,556 6000 تاھیل المجاري المحیطة بالصحن الحیدري الشریف والمدینة المقدسة 04007024024 04
 النجف محافظة النجف 154,877 600 الترقیم الحضري للشوارع في قضائي النجف والكوفة 04007024025 04
 النجف محافظة النجف 4169,471 10000 تاھیل شوارع مختلفة في المحافظة 04007024026 04
 النجف محافظة النجف 3568,344 14000 تاھیل شوارع نجف ـ كوفة 04007024027 04
 النجف محافظة النجف 1461,64 3000 تاثیث الشوارع وانشاء لوحات الداللة في المحافظة 04007024028 04
 النجف محافظة النجف 4246,605 20000 انشاء تقاطعات مجسرة في المحافظة 04007024029 04



 ٧٨

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 النجف محافظة النجف 2076,452 20000 اعمال انشاء وتطویر وتاھیل المتطلبات للعتبة الحیدریة الشریفة 04007024030 04
 النجف محافظة النجف 4617,217 14300 )ع(تطویر مرقد مسلم بن عقیل  04007024031 04

 ، الجوامع ، المكتبات العامة ، مكتبة االمام امیر الحسینیات(تاھیل الوقفیات القدیمة  04007024032 04
 النجف محافظة النجف 4164,058 10000 )المؤمنین لالمیني 

 النجف محافظة النجف 3335,167 5000 تاھیل المقامات والمراقد المقدسة 04007024033 04
 النجف نجفمحافظة ال 2627,583 5000 )رض(اكمال تاھیل مرقد میثم التمار  04007024034 04
 النجف محافظة النجف 1761,612 8500 تاھیل المنطقة المحیطة بجامع السھلة 04007024036 04
 النجف محافظة النجف 3109,683 10000 مد شبكات واعمال انارة مع كافة ملحقاتھا 04007024037 04
 النجف محافظة النجف 5677,193 20000 انشاء محطة تحویل 04007024038 04

الخانات وغیرھا واقامة متحف ثورة العشرین في خان (تاھیل وترمیم االثار الشاخصة  04007024039 04
 النجف محافظة النجف 3057,33 10000 )الشیالن 

 النجف محافظة النجف 465,802 3000 كري وتوسیع وتبطین نھر سعدة في الكوفة 04007024040 04
 النجف محافظة النجف 2979,325 4000 كوفةجامعة ال/ انشاء دار ضیافة  04007024043 04
 النجف محافظة النجف 432 500 جامعة الكوفة/ تجھیز قاعة المؤتمرات الوسطى في كلیة الفقة  04007024044 04
 النجف محافظة النجف 857,837 1500 جامعة الكوفة/ االعمال التكمیلیة لبنایة المركز الثقافي  04007024045 04

توزع على ذوي الشھداء والجرحى في ناحیة )٨٩(انشاء وتخصیص محالت عدد 04007024047 04
 ذي قار محافظة ذي قار 453,815 1266 ذي قار/البطحاء

 البصرة محافظة البصرة 10203,985 16055 مد خط ناقل من مشروع ماء العباس الى الفاو 04007024048 04
 البصرة محافظة البصرة 295,072 1220 صیانة محطة ماء سیحان والفاو 04007024049 04
 البصرة محافظة البصرة 259,676 576,676 مد خط ناقل من محطة الضخ الى ناحیة الخلیج بالفاو 04007024050 04
 النجف محافظة النجف 23442,141 100000 مدینة النجف الثقافیة 04007024052 04



 ٧٩

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد فظة بغدادمحا 86000 86000 شراء مولدات كھربائیة 04007024055 04
 نینوى محافظة نینوى 50000 76050 المرحلة الثانیة/اعمار مدینة تلعفر 04007024057 04
 النجف محافظة النجف 2341,094 12000 اعمال تاھیل الصحابي كمیل بن زیاد 04007024058 04
 النجف النجفمحافظة  28170,687 30000 تطویر محطة معالجة المیاه في البراكیة 04007024059 04
 النجف محافظة النجف 1683,716 8700 تاھیل المنطقة المحیطة بمرقد مسلم بن عقیل 04007024060 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 3779 3779 تجھیز مجمعات ماء مختلفة السعات مع تمدید شبكات في مختلف االقضیة والنواحي 04007024061 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 576 576 شبكة ماء وخط ناقل في مختلف االقضیة والنواحيتجھیز وتمدید  04007024062 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 500 500 تجھیز سبیس 04007024063 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 918 918 تاھیل المنطقة الصناعیة الجدیدة 04007024064 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 500 500 استمالك الالراضي 04007024065 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 5440 5440 تنفیذ شبكات مجاري في مختلف االقضیةوالنواحي 04007024066 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 1400 1400 اعداد دراسة وتصامیم النشاء منظومات مجاري في مختلف االقضیة والنواحي 04007024067 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 1984 1984 تمدید الخط ناقل في ناحیة الدغارة 04007024068 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 750 750 اعداد دراسات وتصامیم مع تنفیذ شبكات في ناحیة سومر 04007024069 04

 صالح الدین لدینمحافظة صالح ا 58,5 58,5 تطویر قدرات في مجال ادارة المشاریع 04007024075 04

 االنبار محافظة االنبار 58,5 58,5 تطویر قدرات موظفي محافظة االنبار 04007024076 04
 واسط محافظة واسط 46,8 46,8 تطویر قدرات في مجال الالمركزیة االداریة 04007024077 04
 ینوىن محافظة نینوى 70,2 70,2 تطویر قدرات في مجال ادارة المشاریع 04007024078 04
 البصرة محافظة البصرة 70,2 70,2 تطویر قدرات في مجال الالمركزیة االداریة 04007024079 04
 الدیوانیة محافظة الدیوانیة 58,5 58,5 تطویر قدرات في مجال الالمركزیة االداریة 04007024080 04



 ٨٠

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 المثنى محافظة المثنى 58,5 58,5 تطویر قدرات محافظة المثنى في مجال الالمركزیة االداریة 04007024081 04
 النجف محافظة النجف 70,2 70,2 تطویر قدرات محافظة النجف في مجال الالمركزیة االداریة 04007024082 04
 بابل محافظة بابل 58,5 58,5 تطویر قدرات محافظة بابل في مجال الالمركزیة االداریة 04007024083 04

               وزارة  433,7 4935 لمدینة السیاحیة في الحبانیةایصال الماء الى ا 04008002002 04
 االنبار الثقافة

 بغداد وزارة السیاحة واالثار 900 14000 تاھیل معھد بغداد للسیاحة والفندقة وفندق القناة في بغداد 04008002020 04

 میسان وزارة السیاحة واالثار 865 2000 انشاء بنایة متعددة االغراض السیاحیة في میسان 04008002021 04

 واسط وزارة السیاحة واالثار 500 3000 انشاء بنایة متعددة االغراض السیاحیة في واسط 04008002022 04

 بغداد وزارة الشباب والریاضة 68 1500 في شارع فلسطین)٢(تاھیل وتطویر بنایة الوزارة رقم 04009001067 04

 متعددة وزارة الشباب والریاضة 50 160000 )٤(متفرج عدد )١٥٠٠٠(التصامیم وانشاء ملعب سعة اعداد الدراسات و 04009001068 04

 متعددة وزارة الشباب والریاضة 70,2 70,2 بناء قدرات الوزارة بالتعاون مع مشروع ترابط 04009001105 04

 متعددة وزارة الشباب والریاضة 47000 520000 صالح الدین ـ الدیوانیة دیالى ـ ذي قارـ٤ الف متفرج عدد ٣٠تصمیم وانشاء مالعب سعة  04009001106 04

 المثنى وزارة الشباب والریاضة 7800 80000  الف متفرج في المثنى٢٠تصمیم وانشاء ملعب سعة  04009001107 04

وزارة الھجرة  4473,674 17636,174 االمن واالستقرار االنساني 04009002012 04
 متعددة والمھجرین



 ٨١

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة الھجرة  117 117 بناء قدرات وزارة الھجرة والمھجرین في مجال الالمركزیة االداریة 04009002013 04
 بغداد والمھجرین

وزارة العمل والشؤون  40 300 انشاء بنایة تفتیش دائرة العمل والتدریب المھني 04009003091 04
 بغداد االجتماعیة

وزارة العمل والشؤون  550 550 ت المشاریع المنجزة والمحذوفة لدائرة الرعایة االجتماعیةتسویة وتسدید حسابا 04009003092 04
 بغداد االجتماعیة

وزارة العمل والشؤون  490 490 استمالك ارض النشاء مركز تدریب وتشغیل المحمودیة 04009003093 04
 بغداد االجتماعیة

وزارة العمل والشؤون  310 310 ایة االجتماعیة في ذي قاراستمالك ارض النشاء قسم شبكة الحم 04009003094 04
 ذي قار االجتماعیة

وزارة العمل والشؤون  30000 30000 تاھیل وتدریب المستفیدین من صندوق القروص الصغیرة 04009003095 04
 متعددة االجتماعیة

لشؤون وزارة العمل وا 117 117 تطویر مركز معلومات وقاعة مؤتمرات 04009003096 04
 بغداد االجتماعیة

               وزارة  13 100 الشرقاط/الصیانة االنقاذیة لموقع تابیرا 04009004025 04
 صالح الدین الثقافة

               وزارة  400 400 تاھیل المكتبة الوطنیة القدیمة 04009005001 04
 بغداد الثقافة



 ٨٢

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

               وزارة  0 1000 انشاء روضة دار السالم 04009006007 04
 بغداد الثقافة

 بغداد وزارة الثقافة 320 2000 المرحلة الرابعة/ اعمال تكمیلیة لقاعة الشعب  04009006008 04

               وزارة  300 300 تاھیل مبنى الفانوس السحري 04009008004 04
 بغداد الثقافة

 متعددة وزارة االعمار واالسكان 1000 1000 الشبكة الوطنیة لحقوق االنسان مع استمالكاتدراسات وتصامیم النشاء مكاتب  04009011007 04

 بغداد وزارة حقوق االنسان 58,5 58,5 مشروع بناء قدرات وزارة حقوق االنسان 04009011008 04

               وزارة  1000 1000 تجھیز ونصب معدات المسرح الوطني 04009014008 04
 غدادب الثقافة

               وزارة  494 9000 المرحلة االولى/تنفیذ متحف االھوار 04009015004 04
 ذي قار الثقافة

 بغداد وزارة الثقافة 64,35 64,35 مشروع بناء قدرات وزارة الثقافة في مجال الالمركزیة االداریة 04009015010 04
 االنبار محافظة االنبار 5000 10253,754  محافظة االنبار في اقضیة٦انشاء مراكز ثقافیة عدد  04009025003 04
 بغداد محافظة بغداد 100 10000 نیسان٩انشاء دار اصالح االحداث لالناث في  04009026001 04
 بالءكر محافظة كربالء 400 2500 دراسات وتصامیم واستمالك اراضي النشاء قسم شبكة الحمایة االجتماعیة في كربالء 04009028001 04
 واسط محافظة واسط 350 1800 دراسات وتصامیم واستمالك اراضي النشاء قسم شبكة الحمایة االجتماعیة في واسط 04009029001 04
 دیالى محافظة دیالى 600 5500 انشاء مجمع وزارة العمل والشؤون االجتماعیة في دیالى 04009030001 04
 بغداد وزارة التجارة 434 20000 ة ودائرة لالسواق المركزیةبنایة الغراض مشتركة تجاری 04010002029 04



 ٨٣

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة التعلیم العالي  10000 120000 انشاء نادي الطلبة الریاضي 05001001025 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 40000 جامعة بغداد/ انشاء االقسام الداخلیة  05002001036 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 40000 الجامعة المستنصریة/ انشاء االقسام الداخلیة  05002002018 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 3500 الجامعة المستنصریة/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002002019 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0,779 3000 انشاء بنایة كلیة اللیزر 05002003008 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  3,351 2000 انشاء بنایة ملحق لالقسام الداخلیة للطالبات 05002003009 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0,383 0,383 تسدید الحسابات للمشاریع المنجزة والمحذوفة 05002003018 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 2400 الجامعة التكنولوجیة/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة 05002003024 05
 بغداد والبحث العلمي



 ٨٤

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة التعلیم العالي  750 14000 جامعة الموصل/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002004037 05
 نینوى حث العلميوالب

وزارة التعلیم العالي  500 1650 جامعة الموصل/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002004038 05
 نینوى والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  75 75 جامعة كركوك/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002005022 05
 كوككر والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  64,704 750 انشاء بنایة الشؤون الھندسیة 05002006012 05
 دیالى والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 24000 جامعة دیالى/ انشاء االقسام الداخلیة  05002006023 05
 دیالى والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  200 200  القائمةتاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة 05002006024 05
 دیالى والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  84,512 250 بنایة المركز الثقافي 05002007026 05
 صالح الدین والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 40000 جامعة تكریت/ انشاء االقسام الداخلیة  05002007040 05
 لدینصالح ا والبحث العلمي



 ٨٥

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة التعلیم العالي  500 3250 جامعة تكریت/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002007041 05
 صالح الدین والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  14,028 6905 انشاء كلیة تربیة 05002008004 05
 االنبار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  13,139 2850 عیة بالخدماتتغذیة المواقع الجام 05002008006 05
 االنبار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  10,784 7000 انشاء ابنیة كلیة العلوم االسالمیة 05002008023 05
 االنبار والبحث العلمي

الي وزارة التعلیم الع 500 40000 جامعة االنبار/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002008050 05
 االنبار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 1500 جامعة االنبار/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002008051 05
 االنبار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  5 78000 جامعة بابل/انشاء االقسام الداخلیة  05002009047 05
 بابل والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  5 600 جامعة بابل/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002009048 05
 بابل والبحث العلمي



 ٨٦

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة التعلیم العالي  15886 15886 استمالك اراضي كلیة التمریض جامعة بابل 05002009049 05
 بابل والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  3,435 5085 حامعة كربالء/عمارتكملة مشاریع حملة اال 05002010009 05
 كربالء والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  7,917 6500 انشاء ابنیة جامعیة 05002010016 05
 كربالء والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  4,274 3000 المرحلة التكمیلیة لبنایة كلیة االدارة واالقتصاد 05002010017 05
 كربالء والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  71,503 3000 انشاء المخازن المركزیة للجامعة 05002010022 05
 كربالء والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 13500 جامعة كربالء/ انشاء االقسام الداخلیة  05002010028 05
 كربالء والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 1000 جامعة كربالء/ وتجھیز االقسام الداخلیة القائمةتاھیل وتطویر 05002010029 05
 كربالء والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  102,624 3100 جامعة الكوفة/ تكملة مشاریع حملة االعمار  05002011027 05
 النجف والبحث العلمي
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التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة التعلیم العالي  85,435 7000 لكوفةاالعمال التكمیلیة لرئاسة جامعة ا 05002011029 05
 النجف والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  1289,414 6000 انشاء القاعات الدراسیة لكلیة الفقھ 05002011035 05
 النجف والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  10 5000 الموقع الجدید لجامعة الكوفة 05002011046 05
 فالنج والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 78000 جامعة الكوفة/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002011059 05
 النجف والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 3000 الكوفة/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002011060 05
 النجف والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  236,35 6600 لیة لكلیة االدارة واالقتصاد في واسطانشاء اقسام عم 05002012005 05
 واسط والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 13500 جامعة واسط/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002012019 05
 واسط والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 1750 واسط/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002012020 05
 واسط والبحث العلمي



 ٨٨

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة التعلیم العالي  492,489 8000 انشاء قاعة متعددة االغراض مع التاثیث وخدمات الموقع لجامعة القادسیة 05002013004 05
 الدیوانیة والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 12000 جامعة القادسیة/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002013030 05
 الدیوانیة والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 950 القادسیة/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002013031 05
 الدیوانیة والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0 3478 انشاء مباني رئاسة الجامعة 05002014006 05
  قارذي والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0 1500 انشاء سیاج المدینة الجامعیة 05002014010 05
 ذي قار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0 1450 انشاء ورش ھندسیة جملونات تابعة لكلیة الھندسة 05002014017 05
 ذي قار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0 5000 المصطفاویة/معیةانشاء خدمات المواقع للمدینة الجا 05002014020 05
 ذي قار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 12000 جامعة ذي قار/ انشاء االقسام الداخلیة  05002014029 05
 ذي قار والبحث العلمي



 ٨٩

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

رة التعلیم العالي وزا 275 275 جامعة ذي قار/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002014030 05
 ذي قار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 40000 جامعة البصرة/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002015031 05
 البصرة والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 1600 جامعة البصرة/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002015032 05
 البصرة  العلميوالبحث

وزارة التعلیم العالي  500 1650 جامعة النھرین/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002016028 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 40000 الجامعة العراقیة/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002017014 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  500 2000 جامعة العراقیة/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002017015 05
 بغداد والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0 4000 انشاء اقسام داخلیة للمعھد التقني االنبار 05002018008 05
 االنبار والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0 2000 البصرة/في المعھدالتقني اقسام داخلیة  05002018018 05
 البصرة والبحث العلمي



 ٩٠

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

وزارة التعلیم العالي  0 5000 كركوك/اقسام علمیة في المعھد التقني  05002018020 05
 كركوك والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  0 2000 كركوك/اقسام داخلیة في المعھد التقني  05002018022 05
 كركوك لبحث العلميوا

وزارة التعلیم العالي  50 75000 ھیئة التعلیم التقني/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002018035 05
 متعددة والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  50 4900 ھیئة التعلیم التقني/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002018036 05
 تعددةم والبحث العلمي

 كربالء وزارة التعلیم العالي 60 5000 كربالء/اقسام علمیة في المعھد التقني  05002018037 05

 المثنى وزارة التعلیم العالي 60 5000 السماوة/اقسام علمیة في المعھد التقني  05002018038 05

 االنبار علیم العاليوزارة الت 60 5000 االنبار/اقسام علمیة في المعھد التقني  05002018039 05

 نینوى وزارة التعلیم العالي 60 5000 الموصل/اقسام علمیة في الكلیة التقنیة  05002018040 05

 النجف وزارة التعلیم العالي 60 5000 النجف/اقسام علمیة في الكلیة التقنیة  05002018041 05



 ٩١

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 ذي قار وزارة التعلیم العالي 25,391 1613000 البنى التحتیة لتطویر القدرات العلمیة 05002019015 05

وزارة التعلیم العالي  500 102000 جامعة میسان/ انشاء االقسام الداخلیة  05002020013 05
 میسان والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  1400 1400 جامعة میسان/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002020014 05
 میسان لميوالبحث الع

وزارة التعلیم العالي  368,94 5000 انشاء بنایة رئاسة الجامعة 05002021004 05
 المثنى والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  1282,206 4000 تاھیل االبنیة القائمة في جامع المثنى 05002021009 05
 المثنى والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  1000 42000 جامعة المثنى/٢انشاء االقسام الداخلیة م 05002021023 05
 المثنى والبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي  800 5000 جامعة المثنى/تاھیل وتطویر وتجھیز االقسام الداخلیة القائمة 05002021024 05
 المثنى والبحث العلمي

 متعددة التربیةوزارة  0 6000 تجھیز المدارس المھنیة بورش تدریبیة 05003001003 05
 متعددة وزارة التربیة 0 292000 صف في بغداد والمحافظات)١٨(مدرسة ثانویة سعة )٢٣(بناء 05004001006 05
 متعددة وزارة التربیة 663 1250 مشروع بناء جناح لمركز فحص الدراسة االعدادیة 05004001007 05



 ٩٢

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 متعددة وزارة التربیة 0 135000 )١٠٠(صف في بغداد والمحافظات عدد)١٨(ھدم واعادة وبناء مدرسة ثانویة سعة 05004001012 05

الواقعة في المنطقة ) صف والوطن وثانویة السالم٢٤السالم(تاھیل وترمیم وتوسیع مدارس  05004006001 05
االمانة العامة لمجلس  71,852 71,852 الخضراء

 بغداد الوزراء

 البصرة محافظة البصرة 50000 51850 صف في البصرة ١٨ سعة ٢٩بناء مدارس عدد  05004007001 05

 متعددة وزارة التربیة 0 48000 )٤٠(صف في بغداد والمحافظات عدد)١٢(ھدم واعادة وبناء مدرسة ابتدائیة نموذجیةذات 05005001031 05

ھز بنایة مختلفة السعات باسلوب البناء الجا٢٠بناء مدارس بدل االیلة للسقوط عدد 05005001042 05
 بابل وزارة التربیة 10394,265 28500 في محافظة بابل) الكنونكریتي(

بنایة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز ٢٠بناء مدارس بدل االیلة للسقوط عدد 05005001043 05
 دیالى وزارة التربیة 9139,785 28500 في محافظة دیالى) الكنونكریتي(

بنایة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز ٤یلة للسقوط عددبناء مدارس بدل اال 05005001044 05
 كركوك وزارة التربیة 6100 6100 في محافظة كركوك) الكنونكریتي(

بنایة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز ٤١بناء مدارس بدل االیلة للسقوط عدد 05005001045 05
 المثنى ارة التربیةوز 6982,437 57900 في محافظة المثنى) الكنونكریتي(

بنایة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز ١٦بناء مدارس بدل االیلة للسقوط عدد 05005001046 05
 نینوى وزارة التربیة 11899,642 22900 في محافظة نینوى) الكنونكریتي(

اء الجاھز بنایة مختلفة السعات باسلوب البن٤بناء مدارس بدل االیلة للسقوط عدد 05005001047 05
 الدیوانیة وزارة التربیة 5483,871 6100 في محافظة القادسیة) الكنونكریتي(

 ذي قار وزارة التربیة 2746 16500 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة ذي قار١١بناء  05005001048 05
 االنبار وزارة التربیة 3803 24000 حافظة االنبارمدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في م١٦بناء  05005001049 05
 بغداد وزارة التربیة 3079 15000 الرصافة االولى/مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة بغداد١٠بناء  05005001050 05
 بغداد وزارة التربیة 3229 15000 لثانیةالرصافة ا/مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة بغداد١٠بناء  05005001051 05



 ٩٣

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد وزارة التربیة 2708 13500 الرصافة الثالثة/مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة بغداد٩بناء  05005001052 05
 بغداد وزارة التربیة 3828 16500 الكرخ االولى/مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة بغداد ١١بناء  05005001053 05
 بغداد وزارة التربیة 3799 15000 الكرخ الثانیة/مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة بغداد١٠بناء  05005001054 05
 بغداد  التربیةوزارة 3249 15000 الكرخ الثالثة/مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة بغداد١٠بناء  05005001055 05
 نینوى وزارة التربیة 5008 27000 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة نینوى١٨بناء  05005001056 05
 صالح الدین وزارة التربیة 3078 18000 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة صالح الدین١٢بناء  05005001057 05
 بابل وزارة التربیة 4619 19500 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة بابل١٣بناء  05005001058 05
 دیالى وزارة التربیة 4015 21000 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة دیالى١٤بناء  05005001059 05
 كركوك وزارة التربیة 1192 7500 تي في محافظة كركوكمدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكری٥بناء  05005001060 05
 النجف وزارة التربیة 3557 15000 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة النجف١٠بناء  05005001061 05
 كربالء بیةوزارة التر 3584 16500 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة كربالء١١بناء  05005001062 05
 الدیوانیة وزارة التربیة 2401 15000 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة الدیوانیة١٠بناء  05005001063 05
 واسط وزارة التربیة 1015 7500 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة واسط٥بناء  05005001064 05
 المثنى وزارة التربیة 3557 15000 رسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة المثنىمد١٠بناء  05005001065 05
 میسان وزارة التربیة 1533 7500 مدرسة باسلوب البناء الجاھز الكونكریتي في محافظة میسان٥بناء  05005001066 05
 نینوى ارة التربیةوز 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة نینوى 05005001067 05
 صالح الدین وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة صالح الدین 05005001068 05
 كركوك وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة كركوك 05005001069 05
 دیالى وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة دیالى 05005001070 05
 بغداد وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة بغداد الرصافةاالولى 05005001071 05
 بغداد وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة بغداد الرصافة الثانیة 05005001072 05



 ٩٤

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب القطاع
 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد وزارة التربیة 202,46 1501 حافظة بغداد الرصافة الثالثةبناء مركز محو امیة في م 05005001073 05
 بغداد وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة بغداد الكرخ االولى 05005001074 05
 بغداد وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة بغداد الكرخ الثانیة 05005001075 05
 بغداد وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة بغداد الكرخ الثالثة 05005001076 05
 االنبار وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة االنبار 05005001077 05
 بابل وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة بابل 05005001078 05
 كربالء وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة كربالء 05005001079 05
 النجف وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة النجف 05005001080 05
 نىالمث وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة المثنى 05005001081 05
 الدیوانیة وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة القادسیة 05005001082 05
 واسط وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة واسط 05005001083 05
 ارذي ق وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة ذي قار 05005001084 05
 میسان وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة میسان 05005001085 05
 البصرة وزارة التربیة 202,46 1501 بناء مركز محو امیة في محافظة البصرة 05005001086 05
 نینوى وزارة التربیة 11180 16170  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة نینوى١٨بناء  05005001087 05
 صالح الدین وزارة التربیة 11180 16170  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة صالح الدین١٣بناء  05005001088 05
 كركوك ةوزارة التربی 14574 21080  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة كركوك١١بناء  05005001089 05
 دیالى وزارة التربیة 7229 10456 مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة دیالى١٠بناء  05005001090 05
 بغداد وزارة التربیة 7130 10312  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة بغداد الرصافة االولى٦بناء  05005001091 05
 بغداد وزارة التربیة 9515 13763  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة بغداد الرصافة الثانیة٨بناء  05005001092 05
 بغداد وزارة التربیة 4550,25 6582  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة بغداد الرصافة الثالثة٤بناء  05005001093 05



 ٩٥
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 المحافظة الوزارة السنویة

 بغداد وزارة التربیة 6836 9888  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة بغداد الكرخ االولى٥بناء  05005001094 05
 بغداد وزارة التربیة 8820 12758  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة بغداد الكرخ الثانیة٧بناء  05005001095 05
 بغداد وزارة التربیة 6836 9888  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة بغداد الكرخ الثالثة٥ء بنا 05005001096 05
 االنبار وزارة التربیة 17252 24953  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة االنبار١٤بناء 05005001097 05
 بابل وزارة التربیة 12573 18186  السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة بابل مدرسة مختلفة٩بناء  05005001098 05
 كربالء وزارة التربیة 9118 13188  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة كربالء٧بناء  05005001099 05
 النجف وزارة التربیة 10408 15053 حافظة النجف مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في م٨بناء  05005001100 05
 المثنى وزارة التربیة 8126 11753  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة المثنى٦بناء  05005001101 05
 الدیوانیة ارة التربیةوز 11793 17057  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة الدیوانیة١٠بناء  05005001102 05
 واسط وزارة التربیة 12979 18772  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة واسط١٠بناء  05005001103 05
 ذي قار وزارة التربیة 14615 21139  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة ذي قار١٦بناء  05005001104 05
 میسان وزارة التربیة 8225 11897  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة میسان٧بناء  05005001105 05
 البصرة وزارة التربیة 8126 11753  مدرسة مختلفة السعات باسلوب البناء الجاھز في محافظة البصرة٦بناء  05005001106 05
 كربالء وزارة التربیة 18881 18881  في محافظة كربالء١٤ت عدد انشاء مدارس مختلفة السعا 05005001107 05

 صف في بغداد والمحافظات بناء جاھز عدا محافظات ١٢ سعة ٩٣بناء مدارس عدد  05005001108 05
 متعددة وزارة التربیة 78908 132764 )٢،ر١،ر١ك(كربالء،النجف،میسان والبصرة،محافظة بغداد

 متعددة وزارة التربیة 0 5000 ث المختبرات المدرسیة في بغداد والمحافظاتتطویر وتحدی 05005002016 05
 متعددة وزارة التربیة 0 5100 استكمال تشید وتحدیث المخیمات الكشفیة في محافظتي كربالء ومیسان 05005002024 05
 متعددة وزارة التربیة 0 30000 تاثیث المدارس في بغداد والمحافظات 05005003006 05
 متعددة وزارة التربیة 500 25700 تاھیل وترمیم وتوسیع االبنیة المدرسیة والمؤسسات التربویة 05005003007 05
 متعددة وزارة التربیة 0 950 بناء جناح ونصب منظومة اتصاالت لتوحید وادامة البوابة االلكترونیة للوزارة 05005003031 05
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 متعددة وزارة التربیة 3276 4329 مشروع المسوح التربویة 05005003093 05
 متعددة وزارة التربیة 2457 6318 مشروع تدریب كوادر وزارة التربیة 05005003094 05
 متعددة وزارة التربیة 13572 87633 مشروع تقویة التعلیم 05005003095 05

 ذي قار وزارة الموارد المائیة 0 0 ھواربرنامج انعاش اال/محافظة ذي قار/اعمال تكمیلیة لتحویلة المصب العام 01002002051 01

 میسان وزارة الموارد المائیة 0 0 برنامج انعاش االھوار/محافظة میسان/تاھیل نھر الزبیر 01002002052 01

مشروع تاھیل وتحسین وایصال الشبكة الكھربائیة الربعة عشر قریة في اھوار محافظة  02010003036 02
 میسان محافظة میسان 2301,166 3000 برنامج انعاش االھوار/میسان

برنامج /تاھیل وتحسین وایصال الشبكة لثالث عشر قریة في اھوار محافظة البصرة  02010003037 02
 البصرة وزارة الكھرباء 3352,873 5000 انعاش االھوار

 ٥٢ طریق المجاھدین بطول/ الغدیرـ الصخرةـ الجدي/تبلیط طریق نواظم البتیرة 03001006037 03
 میسان محافظة میسان 1494,414 7000 برنامج انعاش االھوار/كم

 البصرة محافظة البصرة 1127,995 1127,995 تسدید مستحقات مالیة لمحافظة البصرة 04004018006 04
 میسان محافظة میسان 3486,495 4500 تجھیز ونصب ومد شبكات لستة محطات ماء في مناطق االھوار 04007024053 04
 متعددة وزارة الثقافة 600 2000 النصب البرونزي لمزاري الشھداء في الجزیرة واالھوار 04009018004 04

     2326467,74 11170825,12 المجمــــــوع
 
 
 
 
 
 



 ٩٧

التخصیصات  الكلفة الكلیة اسم المشروع التبویب  القطاع
المحافظة  الوزارة   السنویة   

متعددةوزارة الزراعة 00انشاء مخازن مبردة0101006006008
بغدادامانة بغداد250100اعداد الدراسات االولیة لمشروع انشاء محطة   (GPS)متكاملة0303002003007

0303007007038LAN  بغدادوزارة االتصاالت 150150الطاقة الشمسیة لمنظومة

بغدادوزارة االتصاالت 500500اعداد دراسات جدوى فنیة واقتصادیة لمشاریع االتصاالت0303007008002

بغدادوزارة االتصاالت 00اعداد دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة لمشروع القمر الصناعي العراقي  0303007008003

كربالءوزارة الداخلیة 295100انشاء دائرة االحوال المدنیة في ناحیة كربالء/   كربالء0404001002291
الدیـــوانیةوزارة الداخلیة 583100انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء الحمزة/   الدیوانیة0404001002306
األنباروزارة الداخلیة 583100انشاء دائرة االحوال المدنیة في قضاء القائم/   االنبار0404001002308

وزارة االعمار  143227,520400انشاء مبنى سكن اعضاء مجلس النواب مع التاثیث0404001003070
بغدادواالسكان

وزارة االعمار  408007000دراسات وتصامیم النشاء مبنى مجلس النواب0404001003071
بغدادواالسكان

بغدادوزارة الصحة 1220250انشاء مركز صحي رئیسي الزنبرانیة /   بغداد0404002003092
بغدادوزارة الصحة 1220250انشاء مركز صحي رئیسي ھور الباشا /   بغداد0404002003093
نینوىوزارة الصحة 688250أنشاء مركز صحي رئیسي قریة حتارة كبیر /   نینوى0404002003095

تطویر وتأھیل كنیسة مریم العذراء للسریان االرثوذكس ودیر راھبات التقدمة في 0404007022031
دیوان الوقف   491170البصرة

البصرةالمسیحي

بغدادوزارة الثقافة 14000250تاھیل معھد بغداد للسیاحة والفندقة وفندق القناة في بغداد  0404008002003
میسانوزارة الثقافة 2000150انشاء بنایة متعددة االغراض السیاحیة في میسان0404008002014
واسط   وزارة الثقافة 3000150انشاء بنایة متعددة االغراض السیاحیة في واسط0404008002018
بغدادوزارة التجارة 20000434اعادة تاھیل بنایة وزارة التجارة في الخالني   0404010002010

15250500تطویربنایة نادي الطلبة الریاضي 0505001001012
وزارة التعلیم  
العالي والبحث  

العلمي
بغداد

5000500جامعة البصرة للنفط والغاز     /   استمالك اراضي 0505002015025
وزارة التعلیم  
العالي والبحث  

العلمي
البصرة

ذي قار محافظة ذي قار  00تجھیز حفارات برمائیة0101003005025
249257,531354

جدول رقم (2)

المجمــــــوع

المبالغ بالمالییـــن
لغایــة ( 31 / 12 / 2012) ختامي/2

الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة للمشاریع التي تم حذفھا بعد اقرار موازنة عام   / 2012

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  


