
 
ضمن خالصة التقرير الموحد للمتابعة المكتبية 

 مشروعا 2220 بلغت 2010التخطيط :عدد مشاريع الموزانه االستثمارية لعام 
 

 خالصة حول اصدرت دائرة البرامج االستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط 
 والتي 2010التقرير السنوي الموحد لمتابعة تنفيذ مشاريع الموازنة االستثمارية لعام 

تتضمن العديد من المؤشرات التي تم من خاللها استعراض الموقف العام لمشاريع 
 الموازنة االستثمارية بأستثناء مشاريع برنامج تنمية االقاليم ومشاريع اقليم كردستان

( بلغ  2010 عدد مشاريع الموازنة االستثمارية لعام/ وقال مصدر مسؤول في ان
) 137 939 380,7 بكلفة كلية مقدارها (2010 / 1 / 1) مشروعاً كما في 1 909

) مليـون دينـار و اصبحت 17 590 991مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (
) 143 168 981) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها ( 2 220 (2010 /31/12في 

 اضاف) مليون دينار و18 668 544,3مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها ( 
المرتبة االولى من حيث مساهمته في عدد احتل  قطاع المباني والخدمات نا

المشاريع  يليه قطاع التربيــة  والتعــليــم ثــم القـــطــاع الزراعي ثم بقية القطاعات 
اما مـن حيــث الكـلفــة الكليــة فـأن القطـاع الصنـاعــي يســاهـم بالنصيب االكبر من 

بين القطـاعــات االقتصـاديـة يليه قطاع المباني والخدمات ثم القطاع الزراعي ثم 
قطاع النـقل واالتصـاالت واخـيراً قطـاع التربية والتعلـيم اما بخصوص 

التخصيصات السنوية فقد احتل القطاع الصناعي المرتبة االولى يليه قطاع المباني 
والخدمات ثم القطاع الزراعي من اجمالي التخصيصات السنوية فبقية القطاعات 

وعلى مستوى الوزارات كان لوزارة التعليم العالي والبحـث العلـمـي اكبر عدد من 
) مشروعا من اجمالي عدد مشاريـع الموازنة تليها وزارة 349هذه المشاريع بلغ ( 
 ) مشروعاً 143) مشـروعــا ثـــم وزارة الداخلية بــ ( 197الموارد المائية  بـ ( 

فبقية الوزارات االخرى و من حيث الكلفة الكلية فقد احتلت وزارة الموارد المائية 
 ) مـليـون دينـار 35 343 433,6المرتبة االولى وحصلت على مبلغ مـقــداره (

) ثـم وزارة 22 267 207,9تـليـهـا وزارة الكهـربــاء  بـالمرتبـة الثانيـة بكـلفة (
) اما بالنسبة للتخصيصات السنوية فقد احتلت وزارة 22 262 134النفط  بكلفة (

 ) مليون دينار 4 256 503الكهرباء المركز االول وبتخصيصات سنوية مقدارها ( 
تليها وزارة النفط  ثـــم وزارة البلديات واالشغال العامة فبقية الجهات المنفذة ومن 

 208خالل متابعة مراحل التنفيذ للمشاريع يالحظ بان عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ(
 %) من مجموع مراحل المشاريع بكلفة كلية 64,8) مشروعاً وتمثل نسبة (1

%) مــن اجمالي كلفها 68,8) مليون دينار وبنسبـة (94 220 881,2مقدارها (
 88,0) مليون دينار وبنسبة (15 165 636,3الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (

%) من اجمالي التخصيصات السنوية لهذه المشاريع حيث ان قطاع المباني 
 %) من عدد المشاريع المستمرة في (مرحلة 36,5والخدمات استحوذ على نسبة (

) مشروعاً اما من حيث الكلفة فقد 441التنفيذ) محتالً المركز االول اذ بلغ عددها (
 %) من اجمالي كلف المشاريع قيد التنفيذ 44,4بلغت مساهمة القطاع الصناعي بـ (



محتالً المركز االول  اما على مستوى الوزارات يالحظ ان وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي تحتل المرتبة االولى من حيث عدد المشاريع قيد التنفيذ اذ بلغ عددها 

) مشروعــاً امــا مــن حــيث الــكلـفــة الــكليــة فقد برزت وزارة النفط باعلى 219(
 %) من الكلف الكلية 23,6) مليون دينار وبنسبة (22 262 134كلفة كلية مقدارها (

لمشاريع قيد التنفيذ وبـالنسبــة الـــى التخصيصـات السنـويــة تحتــل وزارة الكهرباء 
) مــليــون 3 628 241,3المــركــز االول بتـخـصيصــات سـنــويــة مـقــدارهــــا (

) 234 (2010 %) وبلغ عدد المشاريع المنجزة خالل عام 23,9دينــار وبـنـسبــة (
%) من اجمالي عدد المشاريع المستمرة ضمن الموازنة 12,6مشروعاً مشكلة نسبة (

 %) من 1,4بنسبة (و) مليون دينار 1 876 176االستثمارية وبكلفة كلية مقدارها (
 5,8) مليون دينار وبنسبة (991 863,3كلفها الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (

%) من اجمالي تخصيصات المشاريع المستمرة وقد احتل قطاع المباني والخدمات 
) مشروعاً من 127المركز االول من حيث عدد المشاريع المنجزة التي بلغت (

اجمالي عدد المشاريع ومن حيث الكلفة الكلية فقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي 
%) من اجمالي كلف المشاريع المنجزة يليه قطاع المباني والخدمات ثم 37.8بنسبة (

بقية القطاعات ومن حيث التخصيصات السنوية كذلك القطاع الصناعي استحوذ على 
 %) من مجموع تخصيصات المشاريع المنجزة يليه قطاع المباني 61,5نسبة (

ان وزارة الصحة واضاف %) وعلى مستوى الجهات المنفذة 15,4والخدمات بنسبة (
) مشروعاً تليها وزارة الداخلية  49تحتل المرتبة االولى من حيث العدد اذ بلغ عددها (

اما من حيث الكلفة الكلية تحتل وزارة الكهربــاء اعـــلــى كلفــة كــليــة وقــد بـلغــت 
 888) مليون دينار تليها وزارة البلديات واالشغال العامة بمبلغ (642 442,1(

) مليون دينار فبقية الجهات المنفذة اما من حيث التخصيصات السنوية كذلك 310
) مـلـيون 598 787,1وزارة الكهرباء استحوذت على المرتبة االولى وبمبلغ (

 دينــار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


