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  �سم هللا الرحمن الرحيم

  
 

  
  املقدمـــة:

  
ال��نام� ا��كومي �و خارطة الطر�ق ل��كومة، والوثيقة الرســــــمية ال�� �ع�� عن توجها��ا وســــــياســــــا��ا العامة، و�حدد أولو�ا��ا �� 

يلية لوزاري ا�� خطط تفصـــضـــوء امل�ددات الســـياســـية واالقتصـــادية واملالية واالجتماعية، وقد جاء �ذا  ال��نام�  لي��جم امل��ا� ا

) يوم من بداية عمر ا��كومة، وشــاركت 100بتوقيتات زمنية ومؤشــرات أداء وا�ــ�ة، وأعد ضــمن الف��ة الزمنية ال�� حددنا�ا ب (

الوزارات وا�جهــات املعنيــة �� اعــداده ليكون عقــدا وعهــدا يل��م بــھ الوزراء، امــام املواطن�ن،  �� أداء مهــامهم ومســــــــــــؤوليــا��م، وأحــد 

األدوات الرقابية ملجلس النواب، يمارس من خاللها وظيفتھ الرقابية ع�� أداء الســــــلطة التنفيذية، ووظيفتھ ال�شــــــر�عية �� إصــــــدار 

قوان�ن �ســـــهل تنفيذ �ذا ال��نام�، بما يخدم املواطن�ن و�ل�� احتياجا��م ومطال��م املشـــــروعة، و�حســـــن مســـــتوى مع�شـــــهم ونوعية 

 حيا��م.

ال��نام� بكفاءة وفاعلية يتطلب تظافر جهود مؤســـســـات الدولة ال�شـــر�عية والقضـــائية والتنفيذية، وت�املها �� ان نجاح تنفيذ �ذا 

�� مســـاحة مســـؤوليتھ و�عتمد �شـــ�ل أســـاس ع�� كفاءة أداء ا�جهات التنفيذية ا��كومية م��ا و��� ا��كومية،  كالً تحقيق أ�دافھ 

ا �� عملية التنمية، وفاعليات املجتمع امل�تلفة واملتنوعة، اذ ان دور�ا �� من قطاع خاص، نأمل و�ســــــ�� أن يكون شــــــر��ا أســــــاســــــي

عملية دعم األجهزة التنفيذية ومســــاند��ا �� تنفيذه ورصــــد وتقييم مســــتوى اإلنجاز مبدأ مهم واســــا�ــــ�� نحرص ع�� ان يكون فاعال 

  قعات وآمال وطموحات العراقي�ن.ومؤثرا �ش�ل إيجابي �� الدفع نحو إنجاح تنفيذ ال��نام� ليل�� احتياجات وتو 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

ُنثمن ا�جهود ال�� بذلها جميع الذين سا�موا �� اعداد �ذه الوثيقة بموعد�ا امل�دد، و�الش�ل الذي يمكننا من تنفيذه وتحقيق     

ود ا�جه ��دافھ ومســـــــ��دفاتھ خصـــــــوصـــــــًا مع عدم اســـــــتكمال ال�شـــــــكيلة ا��كومية مما عرقل �ع� ال�ـــــــ�� لكنھ لم �عطل او يوقف

�شــــــــــــكر ايضــــــــــــــًا (مكتــب رئ�س الوزراء ،األمــانــة العــامــة ملجلس الوزراء ووزار�ي و �ــذا العمــل املهم حســــــــــــــب املواعيــد امل�ــدد�،  إلنجــاز 

التخطيط واملــاليــة ) ال�� اخضــــــــــــعــت البيــانــات املقــدمــة ا�� التــدقيق وموائمــة املشــــــــــــــار�ع مع األولو�ــات امل�ــدد� وفق خطــة التنميــة 

وَحددت وَقدرت تخصيصا��ا و مصادر تمو�ل مشار�عها ، وكذلك ُ�شيد بجميع الوزارات وا�جهات ال��  2030الوطنية ور��ة العراق 

 عن برنامج حكومي م��ــــجم وم��جم للم��ا� شــــاركت �شــــ�ل فاعل من خالل فرقها واملعني�ن ف��ا ملا بذلوه من جهد متواصــــل اســــفر 

بھ رئ�س مجلس الوزراء والوزراء والوزارات وان برنامجًا للمتا�عة قد وضــــــــــع الوزاري الذي اقره مجلس النواب العرا��، والذي يل��م 

  موضع التطبيق. 

 وهللا و�� التوفيق

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  عادل عبد املهدي

  رئ�س مجلس الوزراء
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  توطئة

، وصادق 24/10/2018زاري الذي قدمھ السيد رئ�س مجلس الوزراء امل�ل� �� اعدت وثيقة ال��نامج ا���ومي �� ضوء امل��ا� الو  أوال:
  ) يوم.100عليھ مجلس النواب ووعد ب��جمتھ ا�� برنامج ح�ومي خالل (

  اشتمل ال��نامج ا���ومي ع�� خمسة محاور رئ�سة: ثانيا:

  االتحادية الواحدة ونظامها ا�جمهوري النيابي الديمقراطياستكمال أسس الدولة  

  ��سيادة القانون و�ع��� االمن الداخ�� وا��ار 

  االس�ثمار األمثل للطاقة واملوارد املائية 

  تقو�ة االقتصاد 

  ا��دمات والتنمية املجتمعية  

) فقرة تنفيذية كانت بمثابة ا�داف، تقدم الوزارات وا�جهات مشار�عا لتنفيذ�ا أوتنفذ من خالل 195وتضمنت امل�اور ما يربو ع�� ( 
  ات وقرارات ح�ومية.إجراء

راجعت الوزارات امل��ا� الوزاري وحللت ما ورد فيھ واعادت ترت�ب أولو�ا��ا وبرامجها ومشار�عها ع�� وفق التوجهات العامة وماورد  ثالثا:
ن قبل م من فقرات إزاء كل م��ا ووضعت خططا تفصيلية بتوقيتات زمنية ومؤشرات أداء وا��ة وقابلة للقياس باعتماد استمارة اعدت

  األمانة العامة ملجلس الوزراء.

�ش�ل فر�ق من رئاسة الوزراء ووزار�ي املالية والتخطيط وعمل بمشاركة الوزارات ع�� دراسة مشار�عها املستمرة وا�جديدة  ر���ا:
فقرات �ذا امل��ا� داف و ومطابق��ا مع امل��ا� ا���ومي وتص�ي� املشار�ع املقدمة �� ا��طط التفصيلية للوزارات ع�� ضوء تحقيقها أل�
  ك�ولو�ة أو��، ومدى توفر التخصيصات املالية إلنجاز�ا من عدمھ ومصادر تمو�لها وكما مو�� با�جدول التا��: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بحسب توفر التغطية املالية لهافرز املشار�ع املقدمة من الوزارات وا�جهات وتص�يفها من قبل وزارة التخطيط 

   التفاصيل  اللون 

   2019 االس�ثمار�ة �ع املستمرة وال�� لها �غطية مالية ضمن موازنةاملشار   االخضر

  األزرق
املشار�ع املستمرة وال�� يخطط لتمو�لها من خالل االس�ثمار أو �� املوازنات التكميلية وحسب 

  الوفرة املالية
 

  األحمر
حسب كميلية و املشار�ع ا�جديدة وال�� يخطط لتمو�لها من خالل االس�ثمار أو �� املوازنات الت

  الوفرة املالية
 

   املشار�ع املمولة من املوازنة ا�جار�ة  األصفر

   املشار�ع املمولة من القروض  الوردي

توطئة
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إن اآللية ال�� اتبعت �� اعداد �ذا ال��نام� وموا�م��ا مع توفر التمو�ل املا�� وإعادة ترت�� أولو�ات املشار�ع من قبل وزار��  خامسا:
ط واملالية جعل تنفيذه أ��� واقعية، السيما أنھ اخذ بنظر االعتبار ت�امل عمل الوزارات وا���ات مع ا��افظات من خالل التخطي

تحديد أولو�ات ا��افظات وتخصيص موارد�ا لتنفيذ ال��نام� ا���وم� وفق امل��ا� الوزاري كونھ يمثل السياسة العامة للدولة وفقا 
 املعدل  2008) لسنة 21رقم ( للدستور وقانون ا��افظات

 

توطئة



9

  

 

 :لتنفيذ ال��نامج ا���وميطار العام اإل   -أ

 -ا�جهات املعنية بالتنفيذ:

  فظات امل�ا  ا�جهات غ�� املرتبطة بوزارة  الوزارات كافة  رئاسة مجلس الوزراء

  -تنفيذ ال��نامج ا���ومي� وإصدار التقار�ر: وتقييم نقطة ارت�از متا�عة 
  األمانة العامة ملجلس الوزراء / دائرة الت�سيق ا���وم� وشؤون املوا�ن�ن / قسم السياسات العامة

  ال��نامج ا���ومي:ملتا�عة وتقييم تنفيذ التقار�ر املطلوب إصدار�ا 
فقرات امل��ا� ز تقر�ر نصف شهري عن انجا

  قص��ة االمد الوزاري 
  فقرات امل��ا� الوزاري تقر�ر فص�� عن انجاز 

  �و�لة األمدو متوسطة 

 -ارت�از املتا�عة �� ا�جهات املعنية بالتنفيذ:اطنق

  �� امل�اف�ات رات وا�جهات ��� املرتبطة بوزارة�� الوزا
فيما يتعلق با�جهات 

  األمنية:
أو رئ�س ا�جهة غ�� املرتبطة  فر�ق برئاســــــــــــــة وكيل الوز�ر

  بوزارة و�عضو�ة مم�ل�ن عن الوحدات التنظيمية:
 السياسات العامة. -
 التخطيط االس��اتي��. -
 التخطيط واملتا�عة.  -
  متا�عة املشار�ع. -

فر�ق برئـاســــــــــــــة نـائـب امل�ـاف� و�عضـــــــــــــو�ـة مم�ل�ن 
  عن:

 فر�ق السياسات العامة. -
 مجلس التخطيط والتنمية. -
  متا�عة املشار�ع. -

شــــــار�ة االمن الو��� / �جنة االمر مســــــ�
  2015س) لسنة 34الديوا�� (

  -ادوار ومهام نقاط االرت�از �� ا�جهات املعنية بالتنفيذ:

  الوزارات
ــتمارة املتا�عة  .1 ــ ـــ ـــ ــــا�ات وفق اسـ ـــ ـــ ـــار�ع وال�شـ ــ ـــ جمع البيانات من الدوائر الفرعية عن موقف تنفيذ ال��ام� واملشـــ

 ءاملعدة من األمانة العامة ملجلس الوزرا
 تحليل وتدقيق البيانات. .2
ـــجــامهــا مع فقرات  .3 ــ ـــ ـــ ــتلمــة من الــدوائر الفرعيــة �عــد تحليلهــا والتــأكــد من تنــاغمهــا وا��ـــ ـــ ـــ ــ ـــ توحيــد البيــانــات املسـ

 ال��نام� ا���وم� وتأش�� املت���ات �ش�ل وا�� 
ــــار�ع املتلكئـــة وت .4 ـــ ـــ ــ ـــ ـــدار تقر�ر يب�ن انجـــاز الك�� للوزارة أو ا�جهـــة أو امل�ـــافظـــة. مع اإلبالغ عن املشـ ـــ ـــ ــ ـــ ديـــد حـــإصــ

  أسباب التل�ؤ واملعا�جة الدعم املطلوب 

  ا�جهات ��� املرتبطة بوزارة

  امل�اف�ات

  األمانة العامة ملجلس الوزراء

ــار�ع امل��تـــة بـــال��نـــام� ا���وم� إزاء الوزارة او ا�جهـــة  .1 ـــ ـــ ـــ ـــ التـــأكـــد من دقـــة البيـــانـــات. ومطـــابق��ـــا للفقرات واملشـــ
 املعنية 

 ت وا�جهات غ�� املرتبطة بوزارة وامل�افظات.تحليل البيانات الواردة من الوزارا .2
 ���ي� االنحراف والتل�ؤ �� انجاز ال��ام� واملشار�ع واال�شطة. .3
 املتا�عة امليدانية للمشار�ع املتلكئة. .4
 رفع التقار�ر. متضمنة التحليل واالست�تا� والتوصيات او املق��حات  .5
 تقييم تنفيذ ال��نام� ا���وم� وقياس أثره.تدر�ب املعني�ن (�� نقاط االرت�از) ع�� آليات متا�عة و  .6
  رصد وقياس أثر تنفيذ ال��نام� ا���وم� ومدى تحقق أ�داف�  .7

  

  

 2022- 2018 لألعوامتنفيذ ال��نامج ا���وميوتقييممتا�عةآلية 

آلية المتابعة
والتقييم
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آلية المتابعة
والتقييم

  

  وتقييم �ل��نام� �����م�.شرح ت��ي�� آللية م�ا��ة   -ب

اعتماد انموذج االستمارة املرافقة كقاعدة �جمع البيانات من قبل الوزارات وا�جهات وامل�افظات ال�� تخص  أوال:
  رامج واملشار�ع واإلجراءات التنفيذية حسب الفقرات املؤشرة إزاء كل م��ا ال�

�ش�ل فر�ق �� كل وزارة وجهة ومحافظة يرأسھ الوكيل / عضو مجلس الوكالء بال�سبة للوزارات ونائب رئ�س  ثانيا:
عامة وقسم ات الا�جهة، ونائب امل�اف� فيما يخصهما، و�ضم �عضو�تھ ا�جهات املعنية �� (قسم او فر�ق السياس

او شعبة التخطيط والقسم املسؤول عن متا�عة املشار�ع)، و��ون �ذا الفر�ق مسؤوال عن جمع البيانات املتعلقة 
ب�نفيذ ال�رنامج ا���وم� وتحليلها وارسال تقر�ر او موقف تنفيذي ��ا وفق التوقيتات الزمنية ال�� �عتمد، ا�� األمانة 

 .العامة ملجلس الوزراء

وبوقت مبكر أي انحراف او تل�ؤ �� انجاز ال�رامج واملشار�ع واإلجراءات التنفيذية  املذكور  ���ص الفر�ق ثالثا:
  لل�رنامج ا���وم� و�بل� ع��ا مع تحديد األسباب وآليات املعا�جة والدعم املطلوب.

اسات من خالل قسم السي الوزراء�� االمانة العامة ملجلس  وشؤون املوا�ن�ن تقوم دائرة الت�سيق ا���وم� ر���ا:
د املتغ�رات وتقييم اإلنجاز وتحدي ،العامة بالتأكد من دقة البيانات وتحليل التقار�ر املرسلة من ا�جهات املذكورة آنفاً 

ن املالحظات وترفع تقار�ر منتظمة تتضم ،ا��اصلة وتقدم العمل �� ال�رامج واملشار�ع أو التل�ؤ ا��اصل �� تنفيذ�ا
  ق�رحات.واالست�تاجات وامل

القيام بز�ارات ميدانية ا�� الوزارات وا�جهات وامل�افظات ومواقع املشار�ع للوقوف ع�� أسباب التل�ؤ  :خامساً 
بوقت مبكر وتقديم املق�رحات والتوصيات وآليات املعا�جة لضمان استدامة التنفيذ وفق امل�طط فيما يتعلق 

  ل�لف املقررة.بجودة التنفيذ او السقوف الزمنية او التخصيصات وا

وا�جهات املعنية ب�نفيذ ال�رنامج ا���وم� لضمان التدخل السر�ع  رئاسة الوزراءفتح خط ساخن ب�ن  سادسا:
  ملعا�جة أي تل�ؤ او انحراف بالتنفيذ.

مراجعة وتقييم املنجز من ال�رنامج ا���وم� دور�ا بجلسات مجلس الوزراء وبحضور جهات املتا�عة والتقييم  سا��ا:
  سة ووضع بند ثابت لهذا الغرض �� اجتماعات مجلس الوكالء الدوري.الرئ�
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المحور األول
 استكمال بناء أسس الدولة االتحادية الواحدة 

ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي
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  تفعيل الدستور نصًا وروحاً   -أ
لم �شرع ��د االن وال�� طالب الدستور ��ا والغاء ما يخالفھ.  ): العمل وفق الدستور نصًا وروحًا، واستكمال القوان�ن ال��1الفقرة(

ووضع صندوق خاص باالستفتاء مع كل انتخابات �شر�عية او محلية تجري �� البالد إلجراء التعديالت الدستور�ة ال�� يقر�ا مجلس 
ملواد النافذة وفقًا للدستور، خصوصًا ا النواب. والتعاون مع السلطة ال�شر�عية والقضائية لتوحيد الفلسفة ال�شر�عية والقوان�ن

االو�� فيھ �� اعتبار العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام ا��كم ف��ا جمهوري نيابي (برملا�ي) ديمقراطي، وان 
بت سن قانون يتعارض مع ثوا الدستور ضامن لوحد��ا، واعتبار االسالم دين الدولة الرس��، ومصدرًا اساسيًا لل�شر�ع، وانھ ال يجوز 

أح�امھ، وال مع مبادئ الديمقراطية، او مع ا��قوق وا��ر�ات االساسية الواردة فيھ، و�و بلد متعدد القوميات واالديان واملذا�ب. مع 
ل��ي� والعادل اوتوف�� املناخ االمن الضامن لتواجد�م �� مناطقهم التار�خية وحفظ �و���م الدي�ية وتم�ل��م ، ضمان حماية األقليات

  �� مؤسسات الدولة.

  تأر�خ االن��اء  تأر�خ البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت

1.
تقديم قائمة بأولو�ات مشار�ع القوان�ن املطلوب �شر�عها وفقًا ��اجة مؤسسات

 الدولة
 13/1/2019 25/10/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء

2.
كل انتخابات �شر�عية او محلية تجري �� البالد وضع صندوق خاص باالستفتاء مع 

  إلجراء التعديالت الدستور�ة ال�� يقر�ا مجلس النواب
  مستمر 25/10/2018  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات

3.
لتوحيد الفلسفة ال�شر�عية والقوان�ن النافذة  �تص�ن�شكيل فر�ق من امل

  .ومراجع��ا �ش�ل شامل بما يتوافق مع الدستور 

  مجلس النواب
  مجلس القضاء األ���

  مجلس الدولة
  األمانة العامة ملجلس الوزراء

  مستمر 25/10/2018

  

االولو�ة للمواطن والفق�� واملظلوم واالمي واملرأة واألم والطفل والشاب والشيخ واملقعد واملر�ض والعاطل وا��ائف واملهدد. ): 2الفقرة(
ماء والنظام والسالم والتقدم والعلم واملعرفة والفضيلة واح��ام التنوع واالختالف. والتأكيد ع�� األولو�ة للوطن واملواطنة وعمق االنت

 أن تقهره وتمارس العنف ضده، تمارس يمكنان املسؤول �و خادم للشعب ول�س فوقھ او م�سلطًا عليھ، والسلطة �� خدمة الشعب وال 
  زب او طائفة او عش��ة او قومية.سلطا��ا باسمھ وملص��تھ، و�� ل�ست مل�ًا ل��ص او ح

  تأر�خ االن��اء  تأر�خ البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
 25/2/2019 25/10/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء إصدار توجيھ من مجلس الوزراء بمضمون الفقرة �عمم ع�� ا��هات املعنية..1

  

  

وامل�كمة االتحادية إلصالح القضاء وامل�اكم واالجراءات واح��ام حقوق املواطن�ن التعاون مع مجلس القضاء االع�� ): 3الفقرة(
وانصافهم واعطا��م االولو�ة واح��ام حقوق اال�سان شكًال ومضمونًا، وتطبيق نص وروح الدستور �� اصدار مذكرات القبض 

  .واالعتقال ومنع التعذيب واال�انة واالحتجاز وال��ن خارج االصول القضائية

  تأر�خ االن��اء  تأر�خ البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت

 اصالح القضاء وامل�اكم واالجراءات.1
  مجلس القضاء اال��� 
 امل��مة االتحادية

 مستمر 25/10/2018

2.
التــأكيــد ع�� العمــل بــاإلجراءات التنفيــذيــة ملنع اصـــــــــــــدار مــذكرات القبض واالعتقــال واالحتجــاز 

القضائية ومنع التعذيب واال�انة للمعتقل�ن وامل�تجز�ن وامل��ون�ن، وال��ن خارج االصول 
  وتطبيق اإلجراءات القانونية الرادعة بحق امل�الف�ن.

 25/2/2019 25/10/2018 ا�ج�ات التنفيذية املعنية
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القة ب�ن او بالع ومصا��هم،اطن�ن اعتماد مبدأ حصول املوافقة �عد مرور ف��ة زمنية سواء �� عالقة الدوائر ا���ومية باملو ): 4الفقرة(
�لول �� املعامالت وعدم تراكم امللفات دون ا� لإلسراعينص فيھ ع�� خالف ذلك، وذلك  فيمادوائر الدولة، وب�ن السلطات امل�تلفة، اال 

  املطلوبة.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال��ا�  ت
 25/2/2019 25/10/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء .تأكيد اعتماد مبدأ حصول املوافقة �عد مرور ف��ة زمنيةإصدار قرار مجلس الوزراء لل.1

  

  تفعيل قوان�ن الوزارات و�عديلها أو سن ����ا   -ب
ما ت النافذة باصدار "قانون الوزارات" بالتعاون مع مجلس النواب خالل الثالثة أشهر االو�� ل�ستظل بھ قوان�ن الوزارا): 1الفقرة(

يمنحها الصالحيات الالزمة و�ز�� ع��ا عوامل العرقلة والتعطيل. و��مل "قانون الوزارات" �عر�� مهام الوزارات وواجبا��ا، وجعلها 
  االساس لعمل الوزارة والوز�ر ومجلس الوزراء ورئ�سھ والسلطات ال��ر�عية والرقابية والقضائية.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  يةا�جهة املعن  االجراء أو ال��ا�  ت
  مكتب ر��س الوزراء ���يل �جنة لغرض توحيد قوان�ن الوزارات بقانون واحد..1

  األمانة العامة ملجلس الوزراء
 مجلس الدولة

25/10/2018  25/1/2019 

  

  إعادة �ي�لة مجلس الوزراء  -ت
ء، وت�سي� آليات العمل وحذف االعمال واملناصب ��� ترشيق ���يلة مجلس الوزراء واالمانة العامة ملجلس الوزرا): 1الفقرة(

  الضرور�ة أو دمجها.
  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال��ا�  ت

1.
��ــــــ�يل فر�ق من امل�تصــــــ�ن لتقديم دراســــــة اســــــ��اتيجية عن أفضــــــل الســــــ�نار�و�ات ل��شــــــيق 

ات العمــل وحــذف االعمــال املؤســــــــــــســــــــــــــات املرتبطــة بمجلس الوزراء بمــا يضــــــــــــمن ت�ســــــــــــي� آليــ
 واملناصب ��� الضرور�ة أو دمجها.

 25/2/2019 25/10/2018 مكتب ر��س الوزراء

  

  

  

وضع آليات وترت�بات ل�سهيل و�سر�ع اتخاذ القرارات �� مجلس الوزراء و�� األمور امل���كة و��ل التقاطعات ب�ن الوزارات، : )2الفقرة(
والعمل ع�� مراجعة ، كل وزارة لتتخذ قرارات حاسمة وملزمة �جميع األطراف دون إبطاء �عد �عر�فها وتحديد جهات االختصاص ��

النظام الداخ�� ملجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر بما �سم� للوزراء بتحمل مسؤوليا��م واملبادرة وتطبيق قوان�ن وزارا��م واتخاذ 
  بوا وفق ذلك، وبما يقلل من الفردنة وال��صنة من اع�� القمم ألدنا�ا.القرارات بموج��ا، ليتحملوا املسؤولية كاملة، و�ساءلوا و�حاس

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال��ا�  ت
��ـــــــــ�يل �ي�ة رئاســـــــــة مجلس الوزراء ال�� تتو�� ل�ســـــــــهيل و�ســـــــــر�ع اتخاذ القرارات �� .1

أل�ميــة ومراجعــة النظــام مجلس الوزراء، ومتــا�عــة تنفيــذ امللفــات ا���وميــة عــاليــة ا
 .الداخ�� للمجلس

  مكتب ر��س الوزراء
  األمانة العامة ملجلس الوزراء

 ���ة ا����ار��
25/10/2018  25/1/2019 
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  تطو�ر أنظمة ا��وكمة �ش�ل جذري   -ث

 نظم الذكية وا��كوماتيجب ان تكون ا��وكمة ا��يدة بديًال عن االدارات الب��وقراطية املتخلفة الســـابقة، واحالل ال): 1الفقرة( •
االلك��ونية بديًال عن النظم الورقية، لتقديم ممارســـــــــــــة رائدة تحظى باال�تمام االول للمســــــــــــؤول�ن لتمك�ن البالد من تحقيق تقدم 
حقيقي ومحــاربــة الفســـــــــــــاد، ملــا توفره النظم الورقيــة والب��وقراطيــة من مجــاالت فســـــــــــــاد �� التــدخــل والوســـــــــــــاطــات ��� املشــــــــــــروعــة 

لعراقيل، ال�� تضــــــــع ا��ميع تحت ضــــــــغط املمارســــــــات ا��اط�ة ونقص الشــــــــفافية وضــــــــعف املعلوماتية و�ــــــــ�صــــــــنة والرشــــــــاوى وا
 أمنية ��ع والســــــيطرة املرور  لتنظيم االلك��ونية والتعر�ف التعقب وانظمة الذكية االنظمة اســــــتخداممع ال��ك�� ع��  املؤســــــســــــات.
 وا��يــاة ا��ركــة إلعــادة والســــــــــــيطرات ا��واجز  من االك��  العــدد من والتخلص واالقتصــــــــــــــاد، واالجرام االر�ــا� حيــث العربــات من
  .والبالد املدن ا�� الطبيعية

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا���ة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت

 أ
االلك��ونيــــــة (ا��ــــــدمــــــات املشــــــــــــمولــــــة  تطو�ر ا��ــــــدمــــــات

بـــاملرحلـــة االو��) وتوحيـــد املعلومـــات املشــــــــــــ��كـــة ب�ن �ـــذه 
 املعلومات األساسية وتتضمن ما ي��:ا��دمات و 

 األمانة العامة ملجلسا�ج�ات ا���ومية كافة بالت�سيق مع 
 2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم ( الوزراء

25/10/2018 25/10/2022 

  ال�شر�عات ا��ا�ة �عمل ا��كومة االلك��ونية.1
�جنة االمر الديوا�� رقم /  األمانة العامة ملجلس الوزراء

  2016) لسنة 45(
25/10/2018 25/10/2022 

  الشبكة ا��كومية املؤمنة.2
وزارة االتصاالت بالت�سيق مع االمانة العامة ملجلس 

  2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم (الوزراء /
25/10/2018 25/10/2022 

  مركز البيانات الوط��.3
رقم  �جنة االمر الديوا��االمانة العامة ملجلس الوزراء / 

  بالت�سيق مع وزارة االتصاالت 2016) لسنة 45(
25/10/2018 25/10/2022 

 25/10/2022 25/10/2018   وزارة االتصاالت  مشروع التوقيع االلك��و�ي.4

5.

 النافذة الواحدة ل��دمات االلك��ونية
  

�جنة االمر الديوا�� رقم االمانة العامة ملجلس الوزراء / 
مع ا�ج�ات املسؤولة  عملبالت�سيق وال2016) لسنة 45(

دوائر  ، ا�جوازات،املوحدة الوطنيةالبطاقة  عن (مشروع
ا�ج�ات  ،م�ات� ��جيل الوالدات والوفيات املرور،

دوائر الرعاية  والطالق،امل�تصة بإصدار عقود الزواج 
دائرة ��جيل  التمو��ية،دوائر البطاقة  االجتماعية،
دوائر  ريد،م�ات� ال� العدول، دوائر كتاب الشركات،
والدوائر ا��دمية  ال�ر�بة،دوائر  العقاري،ال��جيل 

  االخرى)

25/10/2018 25/10/2022 

6.
  البوابة الوطنية ل��دمات ا��كومية

�جنة االمر الديوا�� رقم األمانة العامة ملجلس الوزراء / 
ا�ج�ات ا���ومية بالت�سيق والعمل مع  2016) لسنة 45(

  كافة
25/10/2018 25/10/2022 

  نظام إدارة املوارد ال�شر�ة والرواتب املركزي .7
 األمانة العامة ملجلسا�ج�ات ا���ومية كافة بالت�سيق مع 

  2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم ( الوزراء
25/10/2018 25/10/2022 

8.
  أنظمة إدارة الوثائق الوط��

�جنة االمر الديوا�� رقم األمانة العامة ملجلس الوزراء / 
ا�ج�ات ا���ومية بالت�سيق والعمل مع  2016) لسنة 45(

  كافة
25/10/2018 25/10/2022 

9.
  نظام مراقبة املصروفات ا��كومية

وديوان الرقابة املالية  وزارة املالية مع وزارة التخطيط
االمانة العامة ملجلس مع ا���ومية بالت�سيق وا�ج�ات 

  2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم (الوزراء /
2510//2018 25/10/2022 

10.

  ا��باية والدفع االلك��و�ي

البنك املركزي مع ديوان الرقابة املالية ووزارة املالية 
يق بالت�س �ج�ات ا���ومية املعنية بالدفع او ا�جبايةاو 

�جنة االمر الديوا�� رقم األمانة العامة ملجلس الوزراء / 
  2016) لسنة 45(

25/10/2018 25/10/2022 
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 نظم الذكية وا��كوماتيجب ان تكون ا��وكمة ا��يدة بديًال عن االدارات الب��وقراطية املتخلفة الســـابقة، واحالل ال): 1الفقرة( •
االلك��ونية بديًال عن النظم الورقية، لتقديم ممارســـــــــــــة رائدة تحظى باال�تمام االول للمســــــــــــؤول�ن لتمك�ن البالد من تحقيق تقدم 
حقيقي ومحــاربــة الفســـــــــــــاد، ملــا توفره النظم الورقيــة والب��وقراطيــة من مجــاالت فســـــــــــــاد �� التــدخــل والوســـــــــــــاطــات ��� املشــــــــــــروعــة 

لعراقيل، ال�� تضــــــــع ا��ميع تحت ضــــــــغط املمارســــــــات ا��اط�ة ونقص الشــــــــفافية وضــــــــعف املعلوماتية و�ــــــــ�صــــــــنة والرشــــــــاوى وا
 أمنية ��ع والســــــيطرة املرور  لتنظيم االلك��ونية والتعر�ف التعقب وانظمة الذكية االنظمة اســــــتخداممع ال��ك�� ع��  املؤســــــســــــات.
 وا��يــاة ا��ركــة إلعــادة والســــــــــــيطرات ا��واجز  من االك��  العــدد من والتخلص واالقتصــــــــــــــاد، واالجرام االر�ــا� حيــث العربــات من
  .والبالد املدن ا�� الطبيعية

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
  نظمة مراقبة األداء ا��كوميأ.11

 األمانة العامة ملجلسا�ج�ات ا���ومية كافة بالت�سي� مع 
  2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم (/  الوزراء

25/10/2018 25/10/2022 

12.
  ال��م�� املركزي للمواقع والبيانات ا��غرافية 

 ال��جي� العقاري دائرة و وزارة التخطيط , وزارة البلديات 
 األمانة العامة ملجلس الوزراءبالت�سي� مع  انة ��دادامو 

  2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم (
25/10/2018 25/10/2022 

13.
  وثيقة السياسات واملعاي�� لتناقل و�شارك املعلومات

ا���ومية  �ج�اتمس��ار�ة االمن الو��� وجميع ا
ر الم�جنة ا/  األمانة العامة ملجلس الوزراءبالت�سي� مع 

  2016) لسنة 45الديوا�� رقم (
25/10/2018 25/10/2022 

14.
تدر�ب وتطو�ر كوادر تكنلوجيا املعلومات �� املؤسسات 

  ا��كومية

ا والعلوم والتكنلوجي التعليم العا�� والبحث العل��وزارة 
ة األمانمع الت�سي� باالتصاالت ووزارة التخطيط  ووزارة

) 45الديوا�� رقم ( �جنة االمر/  العامة ملجلس الوزراء
  2016لسنة 

25/10/2018 25/10/2022 

دراسة وتحليل ا��دمات االلك��ونية املمكن تطبيقها ��   ب
مؤسسات الدولة وال�� تصب �� خدمة املواطن والعمل 

ية ام�انو الرس�� (ا��دمات املشمولة باملرحلة الثانية) 
 خدماتتوحيد املعلومات املش��كة ب�ن �ذه ا��دمات و 

   حلة االو�� واملعلومات األساسيةاملر 

 األمانة العامة ملجلسا�ج�ات ا���ومية كافة بالت�سي� مع 
  2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم (/  الوزراء

25/10/2018 25/10/2022 

(ا��دمات االلك��ونية  مشار�ع تطو�ر ا��دمات  ج
 وتوحيد املعلومات املش��كةاملشمولة باملرحلة الثانية) 

  األساسية. �ن �ذه ا��دمات واملعلومات ب

 األمانة العامة ملجلسا�ج�ات ا���ومية كافة بالت�سي� مع 
  2016) لسنة 45�جنة االمر الديوا�� رقم (/  الوزراء

25/10/2018 25/10/2024 

  

  

تكمال استحصال التعي�ن إ��اء العمل بالوكالة السيما وظائف الدرجات ا��اصة لف��ات مفتوحة وتحديد شروطها واس ):2الفقرة(
  باألصالة وفقًا ألح�ام الدستور والقوان�ن النافذة، خالل ستة أشهر.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت

1.
إعــــداد قوائم بــــاملنــــاصــــــــــــــــب ال�� �عمــــل بــــالوكــــالــــة، واجراء 

. واتــخــــــاذ اإلجــراءات لــتــثــ�ــيــ�ــ�ــم أو لشــــــــــــــــــا�ــلــ�ــ�ــــــاالــتــقــيــيــم 
 فق معاي�� وا��ة ومحددة.اس�بدالهم و 

 25/4/2019 25/10/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء
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  تقو�ة ال��مة الوطنية   -ج
اعادة النظر بقانون االحزاب واالنتخابات بما يضمن عدالة النظام االنتخابي وانفتاحھ للكفاءات وا��مهور الواسع ): 1الفقرة(

  ومستلزمات االصالح والتطور ا��ضاري.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
  األمانة العامة ملجلس الوزراء تقديم مشرو�� قانو�ي �عديل قانو�ي االحزاب واالنتخابات..1

املفوضية العليا املستقلة 
 لالنتخابات

25/10/2018   

  

وبعده، سواء املتعلقة با���ا� او باملمتل�ات او با��قوق العامة،  2003حسم امللفات العالقة من موروثات املا��� قبل ): 2الفقرة(
  واقرار نظام ثابت مع��� بھ من ا��ميع ين�� الفو��� والتجاوزات و�قر ا��قوق العادلة.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
وإعــداد خطــة ���ــاء  �شــــــــــــكيــل ��نــة عليــا تتو�� مهمــة تحــديــد امللفــات العــالقــة،.1

 الفو��� والتجاوزات لضمان ا��قوق العادلة املرتبطة بتلك امللفات.
 1/7/2019 25/10/2018  مكتب ر��س الوزراء

  

  التصدي بقوة ملنع سوء استخدام ا��ر�ات واإلضرار با��ق العام  -ح
عالم لعودة النظم الدكتاتور�ة واالر�اب التصدي بقوة ملنع سوء استخدام ا��ر�ات والشرعية ووسائل التواصل واال  ):1الفقرة(

والكرا�ية والف�ن والعنف واالعتداء ع�� كرامة املواطن�ن وحقوقهم االساسية و�شر االكاذيب والتأث�� ع�� الوثائق املزورة واملعلومات 
ل وسائل تو��� ا��ماية ل� املدسوسة ع�� سمعة املواطن�ن وعمل املؤسسات والدوائر والسلطات والهيئات ا��تلفة، مع التأكيد ع��

  التعب�� ال�� صرح ��ا الدستور باعتبار�ا حقًا اساسيًا من حقوق الشعب.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
تفعيل القوان�ن املتعلقة بم�ا�حة اإلر�اب و�شــــر الكرا�ية و�شــــر�ع قانون أمن .1

�شـــــاطات املشـــــبو�ة وال�� ��د� ا�� االخالل املعلومات ورصـــــد كل ا��ركات وال
 بأمن املواطن والتصدي لها، من خالل عمليات تنفيذية وس��انية وإعالمية.

  25/10/2018 األجهزة التنفيذية املعنية

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





المحور الثاني
سيادة النظام والقانون وتعزيز األمن الداخلي 

والخارجي 
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  دئ عامة:مبا

تصــــــــــــــفية القوان�ن و�ربل��ا لت�ون للبالد فلســــــــــــــفة �شــــــــــــــر�عية واحدة، ســــــــــــــواء ما يتعلق بقوان�ن الوزارات او القوان�ن  •
 ال�شر��� الشامل. لإلصالحاالخرى النافذة وفق توجھ وط�� 

خارجية و إ��اء الفو��� العامة وان�شار السالح وك��ة التدخالت من جهات مختلفة مدنية وشبھ عسكر�ة وعشائر�ة  •
 ليعم النظام واألمن وتح�� حقوق املواطن�ن افرادًا وجماعات.

ال يمكن القبول ال بالدولة العميقة وال بالدول او الدو�الت خارج الدولة. �نا� دولة واحدة ل�ل املواطن�ن من منتم�ن وال  •
  منتم�ن.

عن البالد بدون اســـــناد الشـــــعب ومســـــا�متھ الشـــــعب �و ا���� ا��قيق� للبالد، وال يمكن تحقيق االمن الوط�� او الدفاع  •
و�عب�تھ ع�� كافة الصـــــعد. ومن صـــــفوف الشـــــعب يتم �شـــــكيل القوات املســـــ��ة من ج�� وشـــــرطة وحشـــــد وب�شـــــمركة واية 

  قوات اخرى تؤسس وفق القانون والنظام، وب�افة فصائلها وصنوفها. 
ا من الدفاع عن ســـــــيادة العراق ووحدة أراضـــــــيھ، ســـــــتحرص ا���ومة ع�� بناء وتطو�ر القوات املســـــــ��ة العراقية بما يمك�� •

كما ســــــــتعمل ع�� تطو�ر ورفع كفاءة األجهزة األمنية من أجل �ســــــــط ســــــــلطة القانون ومحاربة العصــــــــابات املنظمة وكل من 
  �سول لھ نفسھ االعتداء ع�� املواطن�ن وممتل�ا��م واملال العام.

البصـــــرة وبقية محافظات ا��نو� والوســـــط والشـــــمال، واملناطق ســـــتو�� ا���ومة ا�تمامًا خاصـــــًا با��دمات االســـــاســـــية ��  •
ا��ررة كن�نوى، وســـــــتو�� ا���ومة ا�تمامًا ايضـــــــًا ��ل القضـــــــايا العالقة مع اقليم كردســـــــتان خصـــــــوصـــــــًا �� قضـــــــايا االدارة 

  املالية والنفط واملناطق املتنازع عل��ا.
رعية الدولية وما يل��م بھ وفقها ووفق مصــا��ھ الوطنية. العراق ل�س جزءًا من اية منظومة للعقوبات وا��صــار خارج الشــ •

والعراق ل�س جزءًا من اية منظومة �عادي أية دولة صـــــــــــديقة اخرى يبادلها املصـــــــــــا�� واملنافع واملشـــــــــــار�ع املشـــــــــــ��كة ��اربة 
ُفرض عليــھ او  االر�ــا� وإلحالل الســـــــــــــلم االقلي�� والعــال��. بــل العراق ضــــــــــــــد االحتالل ســـــــــــــواء أكــان احتالال للعراق عنــدمــا

  الفلسطي�ية ا��تلة، او ألي بلد اخر. لألرا���
ذا فه بذلك،لن يقبل العراق اي عدوان ع�� اية ســـــــــــــفارة او �ع�ة أجن�ية. وســـــــــــــيالحق بحزم اية محاولة من اي طرف للقيام  •

 شدة،�ي��ا ا���ومة �� اعمال فردية تد تقع،عندما  االعمال،اس��داف للسيادة العراقية اوال وقبل كل ���ء. ونرى ان �ذ� 
��� لدى ا���ومة ان وراء �ذ� االعمال دولة او جماعة ما فستعت�� ا���ومة ذلك عدوانًا ع�� العراق وس�تعامل معھ  وإذا

 ع�� �ذا االساس.
ان ��وء معارضـــ�ن ���وما��م ال يمكن ان يتم بدون موافقة ا���ومة العراقية. وإذا ما حصـــل واســـتقرت �ع� ا��ماعات  •

بطرق ��� شرعية فان استخدامها السالح ضد دولها ال يمكن ان ي�ون مقبوًال باي حال من االحوال. فالعراق لن  س�ب ألي
يقبل اطالقًا اســتخدام اراضــيھ ســواء من جماعات متنقلة او مســتقرة لالعتداء ع�� اية دولة مجاورة. وســتعمل الدولة ع�� 

  إطار الدولة.منع ذلك بضبط حدود�ا ومحاربة اي �شا� عسكري خارج 
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  محاربة اإلر�ا�  -أ
تكثيف ا�جهود الرامية الســـ��صـــال خاليا االر�ا� ومنع عودتھ باي عنوان او �ـــ�ل او اســـم. ولهذا الغرض ايالء ا�مية خاصـــة ): 1الفقرة(

كيل عسكري ع اي �شلالستمرار �� بناء القوات املس��ة وا��شد الشع�� وال��شمر�ة وبقية القوى املتصدية لإلر�ا�، واالصرار ع�� من
او ســـــــــالح خارج إطار الدولة، وتا�عية ا�جميع للقائد العام للقوات املســـــــــ��ة. والتعاون مع كل الدول املجاورة والدول الصـــــــــديقة لتحقيق 

 ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.

  ا�جهة  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

  2020مس��د�   2019مس��د� 
مس��د� 

2021  
  2022مس��د� 

1.
حفر ابار ارتواز�ة بئر 

 (ا��دود)
وزارة 
 الداخلية

 _ _ _ بئر 48  بئر 48  مستمرة

2.
 8بناء مقرات افواج عدد 

 (ا��دود)
وزارة 
 الداخلية

 _ _  مقر فوج 1 مقر فوج 7  مقر فوج 8  مستمرة

3.
ا�شاء بناية مقر العمليات �� 

 مركز الوزارة 
وزارة 
 الداخلية

 _ _ %100 % 79 %100  مستمرة

 ا�شاء مخافر حدودية.4
وزارة 
 الداخلية

   %100 %95 %100  مستمرة

 م��ق حدودي 150ا�شاء .5
وزارة 
 الداخلية

   _ %100 %100  مستمرة

6.
ا�شاء مركز تدر�ب شرطة 

 كربالء
وزارة 
 الداخلية

 _ _ %100 %80 %100  مستمرة

7.

ا�شاء اب�ية فوج حماية مقر 
 الوزارة وتج��� ونصب

منظومات املراقبة والسيطرة 
وتا�يل مداخل ومخارج 

 الوزارة

وزارة 
 الداخلية

   %100 %70 %100  مستمرة

8.
تطو�ر اب�ية كلية الشرطة / 

 (املرحلة االو��)
وزارة 
 الداخلية

  %100 %80 %60 %100  مستمرة

9.
ا�شاء املجمع الر�ا��� لنادي 

 الشرطة 
وزارة 
 الداخلية

  %100 %75 %50 %100  مستمرة

10.
ا�شاء بناية الشؤون الداخلية 
 واالمن �� النجف االشرف

وزارة 
 الداخلية

 _ _ %100 %75 %100  مستمرة

11.
�عز�ز قدرات قطعات وزارة 

  الداخلية (اس�ثمار�ة)
وزارة 
 الداخلية

  مستمرة

ت�م�ن اس��ة 
واعتدة متنوعة 

ومعدات 
واليات 
 عس�ر�ة

50% 65% 83% 100% 

12.
ا�شاء مس�شف� قوى االمن 

 خ��الدا
وزارة 
 الداخلية

4 100% 55% 70% 85% 100% 

13.
ا�شاء بناية متعددة الطوابق 

  �� مركز الوزارة
وزارة 
 الداخلية

3 100% 60% 80% 100%  

14.
اعداد الدراسات والتصاميم 

  ملشار�ع مركز الوزارة
وزارة 
 الداخلية

1 100% 100%    

15.
شراء �جالت مدرعة عدد / 

نوع �امف� لوزارة   350
  ةالداخلي

وزارة 
 الداخلية

1 100% 100%    

16.
تطو�ر وتا�يل منفذ الش�ب 

  املرحلھ الثانية-ا��دودي 
وزارة 
 الداخلية

 100%     



25

تكثيف ا�جهود الرامية الســـ��صـــال خاليا االر�ا� ومنع عودتھ باي عنوان او �ـــ�ل او اســـم. ولهذا الغرض ايالء ا�مية خاصـــة ): 1الفقرة(
كيل عسكري ع اي �شلالستمرار �� بناء القوات املس��ة وا��شد الشع�� والب�شمر�ة وبقية القوى املتصدية لإلر�ا�، واالصرار ع�� من

او ســـــــــالح خارج إطار الدولة، وتا�عية ا�جميع للقائد العام للقوات املســـــــــ��ة. والتعاون مع كل الدول املجاورة والدول الصـــــــــديقة لتحقيق 
  ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.

  ا�جهة  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

  2020مس��د�   2019مس��د� 
مس��د� 

2021  
  2022مس��د� 

17.
ا�شاء منفذ الشالمجة 

  ا��دودي
وزارة 
 الداخلية

 100%     

18.
ا�شاء منفذ سفوان  

  ا��دودي
وزارة 
 الداخلية

 100%     

19.
ا�شاء منفذ زرباطية 

  ا��دودي
وزارة 
 ليةالداخ

 100%     

20.
صندوق بناء وتطو�ر قدرات 

 ا�ج�� العرا��
ــ %9 %100 4  وزارة الدفاع ـــ ــ ـ ـــ ــ  ـ ــ   ــ

21.
تام�ن متطلبات الهندسة 

  العسكر�ة 
  ــــــ  ــــــ ــــــ %1 %100 4 وزارة الدفاع

22.
إ�شاء مس�شف� عام للقوات  

 املس��ة العراقية
ـــ ــــــ %75.15 %100 4 وزارة الدفاع   ــــــ  ـــ

23.
 مدربةا�شاء بناية �جهاز  

الط��ان االرضية اليورو وب��/ 
  �سليم مفتاح

ـ ــــــ %100 %100 1 وزارة الدفاع   ــــــ  ـــــ

24.
إكمال متطلبات قيادة القوة  

الب�ر�ة من ا�ب�ية وامل�ش�ت 
  ا�جديدة

ـ ــــــ %100 %100 1 وزارة الدفاع   ــــــ  ـــــ

25.
ادة القوة إكمال متطلبات قي 

ا�جو�ة والقواعد ا�جو�ة 
 .التا�عة لها

  0  0 0 %84.9 %100 1 وزارة الدفاع

26.
اعادة تأ�ي� اب�ية مجمع 

) 8الكسرة العسكري (عدد/
  بناية.

  0  0 0 %57 %100 1 وزارة الدفاع

27.
إكمال متطلبات دائرة  

التدر�� واملدير�ات والدوائر 
  .��ا املرتبطة

  0  0 0 %83.3 %100 1 وزارة الدفاع

28.
تأ�ي� وتطو�ر وتأ��� قاعدة  

الصو�رة ا�جو�ة بأسلوب 
  .) والتنفيذ (التصميم

  0  0 0 %9.5 %100 1 وزارة الدفاع

29.
إ�شاء مراكز متخصصة  

  لتصليح �جالت الهامفي
  0  0 0 %23.9 %100 1 وزارة الدفاع

30.
انجاز مشروع قاعدة ام قصر 

  .الب�ر�ة
  0  0 0 %56.2 %100 1 وزارة الدفاع

31.
ل متطلبات مشروع إكما

  .خطة االكتفاء الذا�ي
  0  0 0 %0 %100 3 وزارة الدفاع

       %61 %100 1 وزارة الدفاع  اكمال متطلبات القوات ال��ية.32

33.
مشروع القرض تنفيذ 

 االمر��ي لوزارة الدفاع
      %50  %50 %100 2 وزارة الدفاع

 اال���اءتأر��  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية االجراء أو ال�شا�  ت
  مستمر  25/10/2018 وزارة ا��ارجية توقيع اتفاقيات للتعاون �� املجال االم��  35
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  فرض القانون    -ب
  

البدء بتأس�س قوة أمنية قضائية قادرة ع�� ضبط النظام العام وتنفيذ القوان�ن. من خالل اعادة �ي�لة قوات التدخل  ):1الفقرة(
ع�� الشؤون القانونية واملدنية وا��قوق الواردة �� الباب�ن االول والثا�� من الدستور لفرض السر�ع االتحادية (او ����ا) وتدر���ا 

 تالنظام والقانون �� البالد، واعتبار ان م�انة املواطن وحقوقھ وعزتھ واح��امھ وحر�اتھ مقدمة ع�� كل ���ء، والوقوف ضد كل ا��اوال 
  .ال�� تحاول ا��روج ع�� القانون 

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  ال�شا�االجراء أو   ت
إعــــــادة �ي�لــــــة مجموعــــــة من ال�شــــــــــــكيالت األمنيــــــة وفق  .1

دراســة معمقة، لتصــبح نواة لتأســ�س قوة امنية قضــائية 
 مدربة ع�� اح��ام حقوق املواطن الدستور�ة.

�كر��� القائد العام 
 للقوات ا�س��� 

25/10/2018 25/10/2020 

  

  �� ا���� خارج املدن ا�� املعسكرات والتوقف عن استخدامھ �� اعمال �� من اختصاص الشرطة واالمن الداخ�� � ):2الفقرة(
  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت

1.
تقديم خطة مفصلة عن عملية ��� ا���� خارج 

 املدن.

ا�س��ار العسكري 
  لرئ�� الوزراء
ام لع�كر��� القائد ا

  للقوات ا�س���
قيادة العمليات 

 ا������

25/10/2018 25/4/2019 

  

  م�افحة الفساد والهدر العام  -ت
معا��ة جذور الفساد بت�شيف منا�عھ من خالل مراجعة منظومة القوان�ن واألنظمة والتعليمات والضوابط النافذة وال��  ):1الفقرة(

إعادة بناء منظومة شفافة وفاعلة تؤسس لب��ة عمل �عزز ال��ا�ة وتحارب الفساد �سمح للمفسدين باستغالل الثغرات والتناقضات، و 
  و�سهل مالحقة املفسدين والتض�يق عل��م ب�افة السبل املشروعة وكشفهم مهما كانت مواقعهم ومعاقب��م.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
عـــــات النـــــافـــــذة وأح�ـــــام معـــــا��ـــــة الفجوة ب�ن ال�شــــــــــــر� .1

اتفــاقيــة األمم املتحــدة مل�ــافحــة الفســــــــــــــاد واالتفــاقيــات 
األخرى ذات الصلة، واجراء التعديالت ع�� ال�شر�عات 
النافذة، واق��ا� القوان�ن بما ي��ـــــــ�م مع ســـــــ�� الهيأة 

 �� م�افحة الفساد أو الوقاية.

 25/10/2021 25/10/2018 �ي�� ال��ا��

�ـــا�ـــــــــــــــة بـــأعـــداد وأســــــــــــمـــاء اكمـــال قـــاعـــدة البيـــانـــات ا�.2
املشــــمول�ن بالكشــــف عن ذممهم املالية من املســــؤول�ن 

  واملو�ف�ن �� السلطات الثالث
 25/10/2019 25/10/2018 �ي�� ال��ا��
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وضع معاي��، و/او تفعيل قوان�ن وانظمة عمل نافذة، للوصول ا�� مواصفات ومقاي�س وا��ة لوصف جميع الوظائف ): 2الفقرة(
واالعمال وا��رائط وامل�ططات واالنظمة واالجازات واالعمال وامل�ش�ت والسياقات وامل�الفات والتطبيقات وغ���ا، بما والعقود 

ي�ناسب مع املعاي�� املعمول ��ا �� اغلب دول العالم. وعدم ترك االمور لالج��ادات او للفو��� واالب��از والفساد ولتطبيقات بالية 
امة �� كافة الشؤون واملصا��. ولي�س�� للمواطن�ن واملصا�� ا��اصة والعامة حماية حقوقهم �عيدًا عن ومتخلفة لتنظيم ا��ياة الع

  التالعب وعن املزاجية والرشاوى و�عسف املسؤول او املتحكم وامل�سلط �عناو�نھ امل�تلفة. 
  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شاط  ت

حكومي عـــا�� املســــــــــــتوى لتطو�ر األداء ا��كومي وإدارة اســــــــــــتحـــداث �شــــــــــــكيـــل .1
ــــــ�� وتقديم الدعم  ــــــ�ـ  وضـــــــع مواصـــــــفاتلھ، كما يتو��  الســـــــيا�ـــــــ��الت�ي�� املؤسـ

ومقــــاي�س وا�ــــــــــــ�ــــة لوصــــــــــــف جميع الوظــــائف والعقود واالعمــــال وا��رائط 
واالعمال وامل�شـــــــ�ت والســـــــياقات وامل�الفات  وامل�ططات واالنظمة واالجازات

 والتطبيقات وغ���ا.

 1/2/2020 25/10/2018 مكتب ر��س الوزراء

  

امل�اســــبة القيام بواجبا��ا، وفق معاي�� وا�ــــ�ة. ووضــــع جدول زم�� إل��اء كل و تمك�ن مجلس النواب ودوائر الرقابة وال��ا�ة  ):3الفقرة(
  اش�ال الفو��� �� عمل الوزارات واملؤسسات واملصا�� ا��اصة والعامة.

  املعنية ا�جهة  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

    %100 %100 1 �يئة ال��ا�ة إعداد مؤشر ال��ا�ة الوط��  1
  

ناصر�ن ي�ن املاست��ار وز�ر منتٍم ال �ع�� امتالك حزبھ للوزارة وال �ع�� ان الوزارة ستمثل سياسة ا��زب، كما ال �ع�� �ع): 4الفقرة(
واملتحزب�ن. وان مسؤولية الوز�ر وفق اليم�ن الدستور�ة ال�� اد�� بھ �� امام مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئ�س الوزراء ول�س امام 

  اي طرف اخر.
  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شاط  ت

زراء ورؤســـــــــــــــاء ا�جهـــات غ�� توجيـــھ من الســــــــــــيـــد رئ�س مجلس الوزراء للســـــــــــــــادة الو .1
املرتبطة بوزارة وامل�افظ�ن باالل��ام بالعمل امل�� امل�ايد وعدم عكس انتماءا��م 

 ا��زبية ع�� إدارة مؤسسا��م بأي ش�ل من االش�ال.
 25/12/2019 25/10/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء

  

�� العام و�يئات الرقابة وال��ا�ة واملد�� العام بما يضمن عدم التقاطع العمل ع�� إعادة �عر�ف دور وم�انة ومهام املف ):5الفقرة(
وما يضمن فاعلية االجراءات وعدال��ا، بحيث ال تقتصر ع�� مالحظة ا��يد ومخالفة التعليمات والشروط ال��يحة او الفساد ف��ا 

مخالفة نص وروح التعليمات والشروط ال��يحة او للمهمة االو�� �� مالحظة ا��يد و  باإلضافةفقط ، بل اعتبار مهم��ا االساسية 
الفساد �� �عطيل املشار�ع وتأخ���ا وفرض املعوقات والت��� بأمور ال اساس لها تضعفها مما يل�� ما تحققھ من نفع عام للشعب 

  ولالستخدام العام والعمالة، وغ���ا. 

  ءتأر�� االن��ا  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شاط  ت
 1/2/2019 25/10/2018 مكتب ر��س الوزراء تأس�س املجلس األع�� مل�افحة الفساد ��دف توحيد العمل الرقابي.1

رصــد املشــار�ع املتلكئة �� امل�افظات ومحاســبة املقصــر�ن باعتبار التعمد .2
  �� �عطيل إنجاز�ا من ممارسات الفساد.

  30/12/2019  1/11/2018  ���ة ال��ا�ة
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ان يقوم مجلس الوزراء بتعر�ف سياقات محددة وسر�عة ��سم قضايا التالعب بالتعينات او العقود او ����ا، لتا��  ):6الفقرة(
  القرارات مدروسة ووا��ة وبعيدة عن االرتباك والتناقضات وملزمة وفق القانون والضوابط املوضوعة واملعلنة لذلك. 

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
وضــــــــــــع معــــاي�� الختيــــار و�عي�ن املو�ف�ن ع�� املالك الــــدائم والعقود وفق .1

 ضوابط موضوعية ومحددة ومعلنة
 25/10/2020 25/1/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء

  

ان �عرف بطرق وا��ال وا��ة،  اعتماد فلسفة ان االساس �و االجازة وا��لة، وان املنع والتحر�م �و االست�ناء الذي يجب ):7الفقرة(
  والس�� لتطبيق ذلك اينما كان ذلك ممكنًا وسليمًا �سهيًال لس�� االمور ومنعًا من العرقلة والتأخ��.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
إصــــدار توجيھ من مجلس الوزراء باعتماد فلســــفة ان االســــاس �و االجازة .1

، والســـ�� لتطبيق ذلك اينما كان ذلك ممكنًا وســـليمًا �ســـهيًال لســـ�� وا��لة
ــأخ��  ذلــــك �شــــــــــــ�ــــل قــــانو��  يكيفع�� ان  االمور ومنعــــًا من العرقلــــة والتــ

 وإداري وا��. 

 25/10/2019 25/1/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء

  

  

 ر و�ي�ة االس�ثمار، فاالس�ثمار �و الوسيلة االساسية للتخلصالس�� ل�شر�ع قانون ملجلس االعمار وتحديث قانون االس�ثما ):8الفقرة(
من االقتصاد الر��� واالعتماد ع�� النفط، والنطالق االقتصاد الوط�� ا��قيق� والتصدي للبطالة ونقص ا��دمات والفقر وا�جهل 

  واملرض واالر�ا� والسلم واالستقرار االجتما��.

  تأر�� االن��اء  �� البدءتأر   ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
�شــــــــــــكيـــــل �جنـــــة عليـــــا ل�شــــــــــــر�ع قـــــانون ملجلس االعمـــــار وتحـــــديـــــث قـــــانون .1

 االس�ثمار و�ي�ة االس�ثمار
 25/10/2019 25/10/2018 األمانة العامة ملجلس الوزراء

  

  �عز�ز العالقات ا��ارجية مع ا�جميع �عيدًا عن سياسة امل�اور    -ث
االقليمية والصداقة مع جميع دول ا�جوار، واالمتناع عن سياسات امل�اور، فالعراق نقطة لقاء إعطاء االولو�ة لعالقاتنا  ):1(ةالفقر 

ماح ألي عدم السوالتأكيد ع��  ومصا�� مش��كة �جميع دول ا�جوار والدول الصديقة �� العالم، و�عز�ز الصداقة مع املجتمع الدو��.

نا اح��ام كافة مواثيقباإلضافة مراعاة  ش��كات لضمان حقوق العراق.تدخل خار�� �شؤون العراق، وحل ا��الفات ع�� تفعيل امل

الثنائية وا�جماعية إقليميًا ودوليًا، وعدم السماح ألي طرف داخ�� بالتجاوز عل��ا. بما يصب �عودة العراق ملصاف الدول املتقدمة 
  شعبھ.ية لتحقيق التقدم وا��ياة املرفهة الالئقة بھ وبواس�ثمار موقعھ الدي�� وارثھ التار��� وا��ضاري وام�انياتھ ال�شر�ة والطبيع

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت

1 
االستمرار باملفاوضات وتبادل الز�ارات مع دول ا�جوار من خالل مسؤول�ن رفي�� 

 جوارل ا�املستوى وتفعيل االتفاقيات ومذكرات التفا�م مع دول العالم وباألخص دو 
 25/10/2022 25/10/2018 وزارة ا��ارجية
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  - ) وزارة الداخلية:1(

  بما �� ذلك: عالية،أ.  تحس�ن و�سهيل ا��دمات األمنية املقدمة للمواطن�ن وبجودة 

  املركبات.فك االختناقات املرور�ة ل�سهيل حركة س�� ):1الفقرة(
ـــية  ــ ــ ـــ ــ ــــ�� واملرور حيث �عا�� جهاز املرور ومن زمن �عيد �عدم ��يئة الطرق وتطو�ر�ا ان جهاز املرور جهاز تنفيذي يحتاج ا�� أرضـ ــ ـــ ــ مالئمة لعملھ �� تنظيم حركة الســ

رة الالزمة وال�� �� ناوفصل حركات الس�� واملرور بواسطة اإلنفاق وا�جسور وتوف�� مواقف السيارات (الباركات) وت���ث الطرق بالعالمات املرور�ة امل�تلفة واال 
ـــوع يخص الوزاراتمن اخت ـــور والكهرباء وغ���ا .. وبالتا�� فان املوضــ ـــات وواجبات عمل امانة ��داد ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق وا�جســ ــاصــ ــ دوائر وال صـ

  االخرى. 
ـــاليب معا�ج�� ــ ــ ـــ ــ ــبا��ا وأسـ ـــ ــ ـــ ــ ــاملة عن االختناقات املرور�ة �� مدينة ��داد وأسـ ـــ ــ ـــ ــ ـــة شـ ــ ـــ ــ ــــبق وان قدمت مدير�ة املرور العامة دراســـ ـــ ــ ـــ ـــة حيث سـ ــ ــ ـــ ــ ا ومرت بمراحل مناقشـ

عقدة بتار�� املن مســتفيضــة من ا�جهات العليا ومجلس وكالء الوزارات وأقرت تلك املق��حات ضــمن ا�جلســة االعتيادية الرا�عة والعشــر�ن ملجلس الوزراء املوقر 
ية واملسـتقبلية) امام انظار دولة رئ�س مجلس الوزراء وبحضـور مدير املرور العام �ـ�صـيا وعرض تلك املق��حات ملعا�جة االختناقات املرور�ة (االن 13/6/2017

ختصاصھ ا كال حسب اامل���م والوزراء كافة وحصلت املوافقة ع�� جميع املق��حات واملعا�جات وتم �عميمها ع�� كافة الوزارات والدوائر إلجراء الالزم بصدد�
ـــؤون مجلس الوز  ـــ ــ ـــيد رئ�س الوزراء امل���م 18/6/2017)   �� 1949راء وال�جان ذي العدد (وبموجب كتاب االمانة العامة ملجلس الوزراء / دائرة شــ ـــ ــ ، كما ايد الســ

ووجھ ســـيادتھ الوزارات والدوائر  25/11/2018(الدكتور عادل عبد املهدي) كافة تلك املق��حات واملعا�جات خالل لقاء ســـيادتھ االخ�� بمدير املرور العام بتار�� 
 ر)املعنية بمتا�عة تنفيذ�ا . (مرو 

  

  .السوق استكمال العمل �� مشروع ��جيل املركبات وإجازات ):2الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  املس���� ال���

مس���� 
2019  

مس���� 
2020  

مس���� 
2021  

مس���� 
2022  

1 
��م�� مســـــــــــــتلزمات ��ـــــــــــــ�ي� املركبات واجازات الســـــــــــــياقة ��  

 ���ا� وا��ا��ات (اس��مار�ة)
  %5 %8 %87 %100  ةمستمر 

  

تحس�ن وتطو�ر ا��دمات األمنية ال�� تقدمها مدير�ة املرور ومدير�ة األحوال املدنية وا�جوازات واإلقامة ومدير�ة الدفاع ): 3الفقرة (
  املد�� ووضع اآلليات املناسبة لت�سي� اإلجراءات وتقديم ا��دمات األساسية إلك��ونيًا. 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  املس���� ال���

مس���� 
2019  

مس���� 
2020  

مس���� 
2021  

مس���� 
2022  

     356موقع  موقع 356 مستمرة اس��مار�ة)اكمال تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية ( 1

2  
ا�شـــــــــــــاء دائرة األحوال املـدنيـة �� قضـــــــــــــاء الـدور / صــــــــــــالح الـدين 

 (اس��مار�ة)
1 100% 100%    

3  
املدنية �� قضــــاء الشــــرقاط / صــــالح الدين ا�شــــاء دائرة األحوال 

  (اس��مار�ة)
2 100% 70% 30%   

4  
ا�شـــــــــــــــــاء دائرة األحوال املـــــدنيـــــة �� قضـــــــــــــــــاء الســــــــــــلمـــــان / امل��� 

  (اس��مار�ة)
2 100% 60% 40%   

5  
ا�شــــــــــــــــاء دائرة األحوال املــــدنيــــة �� قضــــــــــــــــاء ا��و�جــــة / كركوك 

 (اس��مار�ة)
2 100% 60% 40%   

6  
ل املــــدنيــــة �� قضــــــــــــــــاء الهــــاشــــــــــــميــــة / بــــابــــل ا�شــــــــــــــــاء دائرة األحوا

  (اس��مار�ة)
2 100% 40% 60%   

   70 70 140 2  ل��) (دفاع مد��) 7000+رغوة  ت�م�ن �جلة اطفاء (ماء  7

8  
ل�� (دفــاع  ألف 36,000تــ�م�ن �جلــة نقــل ميــاه ســــــــــــــانــدة ســــــــــــعــة 

  مد��)
2 20 10 10   

   93 100 193 2  �جلة انقاذ خفيف (دفاع مد��)  9
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   16 16 32 2  (شفل + حفارة) (دفاع مد�ي)ا�شائية �ن ��الت تأم  10
 ___   شفل 5 شفل 5  شفل 10  2 ) شفل (حدود)10تج��� معدات �ندسية (  11

  حفار بوكالين 20  2  (ا��دود)) حفار بوكالين 20تج��� معدات �ندسية (  12
حفار  10

 بوكالين
حفار 10

  بوكالين
 ___ 

 ___  0 ك��در 5  ك��در 5  1  (ا��دود)ر ) كر�د5تج��� معدات �ندسية (  13

14  
طن لنقــــل املعــــدات  65تج��� معــــدات �نــــدســــــــــــيــــة ��لــــة فــــاون 

  (ا��دود)) 10فولفو (
1  

فاون نوع  10
  فولفو

 ___  0 فاون  10

15  
طن نوع فولفو عـــدد  16تج��� معـــدات �نـــدســــــــــــيـــة ��لـــة قالب 

  ) (ا��دود)25(
2  

طن نوع  16قالب 
  )25فولفو عدد (

12  ����
 قالب

13  ����
  قالب

 ___ 

16  
ل��  10000) ��لة اســــــــــــقاء فولفو 16تج��� معدات �ندســــــــــــية (

  (ا��دود)
2  

���� اسقاء  16
  نوع فولفو

8  ����
 اسقاء

8  ����
  اسقاء

 ___ 

    %100 %100 1 ا�شاء اكاديمية الدفاع املد�ي �� الديوانية  17
   %15 %85 %100 2  ةسا�شاء مركز الدفاع املد�ي ناحية ا����ات / كربالء املقد  18
   %15 %85 %100 2  ناحية ابي غرق / بابل الدفاع املد�يا�شاء مركز   19
    %100 %100 1  املناذرة / النجف االشرف الدفاع املد�ي ناحيةا�شاء مركز   20
   %50 %50 %100 2  الس�ية / الديوانية الدفاع املد�ي ناحيةا�شاء مركز   21
   %20 %80 %100 2  السدة/ بابل د�ي ناحيةالدفاع املا�شاء مركز   22
   %15 %85 %100 2  الطف / كربالء املقدسة الدفاع املد�ي قضاءا�شاء مركز   23
    %100 %100 1  ا�شاء بناية اليات املرور العامة مع املستودعات  24
    %100 %100 1  ا�شاء مركز الدفاع املد�ي ناحية املنصور�ة / ديا��  25
    %100 %100 1  مركز الدفاع املد�ي قضاء الغزالية / �غدادا�شاء   26
    %100 %100 1  ا�شاء مركز الدفاع املد�ي قضاء الشعب / �غداد  27
    %100 %100 1  الو���ية / ديا�� �� ناحيةا�شاء دائرة االحوال املدنية   28
    %100 %100 1  ا�شاء دائرة االحوال املدنية �� ناحية مند�� / ديا��  29

30  
ا�شـــــــــــــــاء دائرة االحوال املـــدنيـــة �� نـــاحيـــة العبـــاســــــــــــيـــة / النجف 

  االشرف
1 100% 100%    

    %100 %100 1  ا�شاء دائرة االحوال املدنية �� ناحية ا��سر / �غداد الرصافة  31

32  
ا�شـــــــــــــاء دائرة االحوال املدنية �� ناحية ا��دول الغربي / كربالء 

  املقدسة
1 100% 100%    

    %100 %100 1  �شاء دائرة االحوال املدنية �� قضاء �انق�ن / ديا��ا  33
    %100 %100 1  ا�شاء دائرة االحوال املدنية �� قضاء قلعة صا�� / م�سان  34
    %100 %100 1  املدائن / �غداد الدفاع املد�ي قضاءا�شاء مركز   35
   %50 %50 %100 2  بلا�شاء دائرة األحوال املدنية �� قضاء ا��او�ل / با  36
   %15 %85 %100 2  ا�شاء بناية مقر مدير�ة مرور البصرة  37
    %100 %100 1 ا�شاء اكاديمية الدفاع املد�ي �� الديوانية  38
   %15 %85 %100 2  ا�شاء مركز الدفاع املد�ي ناحية ا����ات / كربالء املقدسة  39
   %15 %85 %100 2  / بابل ناحية ابي غرق  الدفاع املد�يا�شاء مركز   40
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  -: وتطو�ر قدرات �شكيالت قطاع األمن الداخ�� �عز�ز -ب

  بناء قدرات الشرطة ا��لية �� ا��افظات.، و الوزارة من استالم امللف األم��إعادة تنظيم قوات الشرطة االتحادية لتمك�ن  :)1الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 

  ك��ال
مس��د� 

2019  
مس��د� 

2020  
مس��د� 

2021  
مس��د� 

2022  
 ____ %10 %10 %80 %100  مستمرة ا�شاء مقر مدير�ة شرطة بابل 1

 ____ ____ %20 %80 %100  مستمرة ا�شاء بناية مدير�ة حماية امل�ش�ت ا��يو�ة �� كركوك  2

 ____ ____ %50 %50 %100  مستمرة بناء مجموعة مقرات مدير�ة الشرطة �� كربالء  3

4  
�ســــــــــــديد حســــــــــــابات املشــــــــــــار�ع املنجزة وا��ذوفة ملركز الوزارة / 

 وزارة الداخلية
   _ %100 %100  مستمرة

    %100 %100 1 شراء االجهزة الالسلكية ذات املواصفات العسكر�ة نوع �ارس  5

  %20 %20 %60 %100 3  بناء مقر مدير�ة الشرطة �� واسط  6

    %100 %100 1  نموذجية �� قضاء ا��ضر ا�شاء سيطرة رئ�سية  7

    %100 %100 1  ا�شاء مكتب االدلة ا��نائية �� م�سان  8

    %100 %100 1  ا�شاء بناية ملكتب م�افحة ا��درات / كربالء املقدسة  9

    %100 %100 1  ا�شاء مركز شرطة الدجيل / صالح الدين  10

    %100 %100 1  االمن / صالح الدينا�شاء بناية مدير�ة الشؤون الداخلية و   11

    %100 %100 1  �� صالح الدين 4بناء مقرات لفوج طوارئ عدد   12

    %100 %100 1  ا�شاء بناية االدلة ا��نائية �� ذي قار  13

    %100 %100 1  ا�شاء بناية مدير�ة حماية امل�ش�ت ا��يو�ة / ذي قار  14

15  
ا��ــا لشــــــــــــرطــة الــديوانيــة / ا�شــــــــــــــاء مقر مــدير�ــة امل��ة ومســــــــــــتودعــ

  الديوانية
1 100% 100%    

    %100 %100 1  ا�شاء مقرات الو�ة  16

   %5 %95 %100 2  ) �� ن�نوى  7ا�شاء مراكز شرطة عدد (   17

    %100 %100 1  ا�شاء بناية االدلة ا��نائية �� ن�نوى   18

   %20 %80 %100 2  مر�ة انضباط مدير�ة شرطة ن�نوى / ن�نوى آ ا�شاء موقف  19

   %25 %75 %100 2  ا�شاء مركز شرطة الرشاد �� كركوك  20

21  
ا�شـــــــــــــاء مركز شــــــــــــرطــة البيــداء ومكتــب م�ــافحــة االجرام / كربالء 

  املقدسة
2 100% 75% 25%   

22  
ا�شــــــــــــاء مركز شــــــــــــرطة ام الهوى ومكتب م�افحة االجرام/ كربالء 

  املقدسة
1 100% 100%    

23  
ومكتــب م�ــافحــة االجرام / كربالء ا�شــــــــــــــاء مركز شــــــــــــرطــة الوفــاء 

  املقدسة
2 100% 90% 10%   

  %5 %5 %90 %100 3  ا�شاء مقر مدير�ة شرطة النجدة �� صالح الدين  24

   %5 %95 %100 2  ا�شاء مركز شرطة البو ��يل/ صالح الدين  25

  %15 %15 %70 %100 3  ا�شاء معمل شامل لشرطة بابل  26

   %5 %95 %100 2 ل�سية لشرطة بابل / بابلا�شاء حظائر الكالب البو   27

   %20 %80 %100 2 ا�شاء مجمع لدوائر شرطة النجف / النجف  28

   %5 %95 %100 2  ا�شاء مركز شرطة  ا�����/ االنبار  29
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ترسيخ الهو�ة الوطنية و�عز�ز املشاركة املجتمعية وحماية حقوق ا��سان لتحقيق األمن واالستقرار والسلم -ج
   :األ���

  الة املظا�ر املس��ة من الشوارع.حصر السالح بيد الدولة وإز  ):1الفقرة (
ق وط�� برئاسة �تم اعداد سياسة وطنية للسيطرة ع�� االس��ة وحصر�ا بيد الدولة �� املركز الوط�� للتخطيط املش��� / مس�شار�ة االمن الوط�� من قبل فر 

ــــو�ة ممثل عن  ــ ـــ ــ ـــري) وعضــ ــ ـــ ــ  �ذ�تم اقرار  23/9/2018وبتار�خ  املعنية.العميد (عادل فخري) ومن بقية الوزارات والدوائر  ة الداخلية،وزار الدكتور (ع�� الياســـ
ـــة �� اجتماع مجلس االمن الوط�� بموجب االمر الديوا�ي املرقم ( ـــ ــ ـــ ـــياســ ــ ـــ ــ ـــ��ة  21/10/2018) �� 41الســـ ـــ ــ ــ ـــــة الوطنية لتنظيم االســـ ــ ـــ ــياســـ ــ ـــ ــ تم املوافقة ع�� اقرار الســــ

تم مفاتحة  29/10/2018) �� 53464وتحديد ا�جهات التنفيذ ال�� تقوم بالتنفيذ بموجب كتاب وزارة الداخلية / مكتب الوز�ر ذي العدد (وحصــر�ا بيد الدولة 
ـــ��كة , وزارة الدفاع , جهاز م�افحة االر�اب , وزارة  ــ ـــ ــ ــ ــاء االع�� , قيادة العمليات املشـ ــ ـــ ــ ـــ ية , , وزارة املالا��ارجية ا�جهات التنفيذية (وزارة الداخلية , مجلس القضـ

�د االن . (وكالة ابات �وزارة التخطيط , جهاز امل�ابرات الوط�� , جهاز االمن الوط�� , �ي�ة ا��شــد الشــع�� ) ل�ســمية ممثل��م للفر�ق التنفيذي ولم تكتمل االج
 الشرطة)شؤون 
 

  ة املراقبة الرقمية. تفعيل أجهز  تقليص السيطرات من شوارع املدن وتقو���ا �� مداخلها مع ):2الفقرة (
مهم��ا اعداد دراســة �شــمل جا�ز�ة مدير�ات  8/11/2018��  142467تم �شــكيل �جنة عليا من مقر وكالة الوزارة لشــؤون الشــرطة بموجب االمر االداري املرقم 

ـــية �� محافظة �غداد وتم عقد اج ـــاصـ تماعات مع �ع� قادة شــــرطة امل�افظات شــــرطة محافظة �غداد وامل�افظات بجميع صــــنوفها وكذلك املدير�ات االختصـ
ــــتعراض جا�ز���م واملتطلبات الالز  ـــرطة لغرض اســـ ـــافة بقية قادة الشــــ ــتضــــ ــ ــتمرة �� عملها باســـ ــ ـــية �� �غداد وان ال�جة مســـ ــ ـــاصــ ــ ة لتحقيق مومدراء الدوائر االختصــ

 الشرطة)االمن (وكالة شؤون 
 

  رطة وربطها بمقر وكالة شؤون الش كام��ات امل�افظات �سيطرة مركز�ةتأم�ن مراكز املراقبة الفيديو�ة ب�ل محافظة وربط  ):3الفقرة (

ـــــات املالية حال دون  توجيھ تم-أ ـــيصــ ــ ــاء مركز مراقبة فديو�ة مركز�ة ولكن قلة التخصــ ــ ــ ـــرطة لغرض ا�شـ ــ ـــــؤون الشــ ــــرطة لتوا�ع وكالة الوزارة لشــ ــ كافة قيادات الشـ
  املشار�ع.تنفيذ تلك 

ابل من ســنة لغرض ربط كافة توا�ع الوكالة بمنظومة ال� أك�� د وعرضــها امام انظار ال�جنة الفنية العليا لالتصــاالت منذ رفد دراســة فنية ا�� مدير�ة العقو  تم-ب
   الصدد.املستمرة ��ذا  التأكيداتالضوئي ولم يتم مناقشة الدراسة لغاية االن رغم 

من كام��ات �غداد والعمل مستمر لربط كافة مراكز السيطرة الفديو�ة  رابط تخصيص م�ان مناسب لعمل كام��ات املراقبة �� �غداد وامل�افظات و��ب تم-ج 
 (وكالة شؤون الشرطة) الوكالة.�� امل�افظات �سيطرة مركز�ة �� مقر 

  

  - حركة املرور وس�� ال�جالت: تحس�ن-د
  تفعيل أنظمة املرور وإعادة فرضها.  ):1الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
��د� املس

  الك��
مس��د� 

2019  
مس��د� 

2020  
مس��د� 

2021  
مس��د� 

2022  

      %100 1 مشروع قانون املرور ا�جديد 1
  

  

  فتح املنطقة ا��ضراء وإدماجها �� حركة املر ور تدر�جيا. ):2الفقرة (
ـــتمرة�نــالــك متــا�عــة  ــ ـــ ــ ـــكــة لألرض وامــانــة � جــادة ومســـ ـــ ــ ـــ الطرق �غيــة فتح املنطقــة  تــأ�يــلغــداد فيمــا يخص اعــادة مع قيــادة عمليــات �غــداد والقوات االمنيــة املــاســ

 واملرور.ا��ضراء ��ركة الس�� 
  

   .ال��االطبيعية  وعودة ا��ياةالتوسع �� فتح املناطق املغلقة �� امل�افظات تدر�جيا ):3الفقرة (
ة وائر البلدية �غية التوســـع �� فتح املناطق والطرق املغلقة امام حركوالت�ســـيق مســـتمر مع قيادات العمليات �� �غداد وامل�افظات وامانة �غداد والد املتا�عة-1

  .العامة) رور مدير�ة املالس�� واملرور (
 .االتحادية) (الشرطةتنفيذ ا��طط بالت�سيق مع قيادات العمليات ودوائر البلدية ل�ل محافظة  يجري -2
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  -) وزارة العدل: 2(

اري �شـــــــــــبكة االن��ن� والوزارة ومكتب الوز�ر �ـــــــــــ�صـــــــــــيًا واملف�� العام ل�ســـــــــــهيل إجراءات ربط جميع دوائر ال��ـــــــــــ�يل العق): 1الفقرة(
  القانونية. ���يل عقارات املواطن�ن واعتبار التعطيل املقصود فسادًا �عر� مرتكبھ ا�� ا��اسبة 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

س��د� م
2022  

1  
عالية يمكن من  مواصـــــفاتا�شـــــاء مجمعات عدلية ذات 

 خاللها تطبيق مكننة دوائر ال���يل العقاري 
3  15  4  4  4  3  

  

 

اصـــــــــالح نظام ال�ـــــــــ�ون العراقية وفق اع�� املعاي�� �� مجال االصـــــــــالح ا��قيق� وتدر�ب ال�ـــــــــ�ناء وتأ�يلهم للعودة للمجتمع  ):2الفقرة(
   واندماجهم الصا�� فيھ.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

   4 وال��ون وفق املعاي�� الدولية ��اتفال�سبناء وتطو�ر  1
3  

  ��ون 
2      1  

2  
تحســــ�ن الواقع الصــــ�� والدعم النف�ــــ�� لل��الء من خالل 

  الحية (ال��ون)االص لألقساما�شاء عيادات نموذجية 
5  20 

أقسام 5
  أصالحية

أقسام 5
  أصالحية

أقسام 5
  أصالحية

أقسام 5
  أصالحية

3  
�شــــــــــــكيل وحدة للدعم النف�ــــــــــــ�� �عمل ع�� أعداد دورات 

  وبرامج تأ�لية ونفسية لل��الء والقوى االجرائية
5  

ال��الء املدان�ن 
باملواد 

القانونية 
ا��اصة 

با��درات 
والقوى 
  االجرائية

 لمستمر باكما
االجراءات 

و��س�ة انجاز 
30%  

أ��اء مركز 
و��� 

و��س�ة 
30%  

مستمر 
أ��اء مركز 

و��� 
  و��س�ة

 20%  

مستمر أ��اء 
مركز و��� 

20%  

  0 9  5  أعداد وتنفيذ مشار�ع وورش عمل ل�ش�يل ال��الء  4
أقسام 3

  أصالحية
أقسام 3

  أصالحية
أقسام 3

  أصالحية
  حدث192  حدث192  حدث192  حدث 196 784  5 حداثلأل برامج تربو�ة (محاضرات ثقافية ودي�ية)   5

6  
تدر�ب العامل�ن �� البحث االجتما�� ع�� كيفية التعامل 

  مع ا��دث وفق مبادئ حقوق اال�سان وحقوق الطفل
5  

59   
  باحث اجتما��

15  
  باحث

15  
  باحث

14  
  باحث

15  
  باحث

7  
بـــدورات مهنيـــة ��  أشــــــــــــراكهمتـــدر�ـــب االحـــداث من خالل 

 اليـــــدو�ـــــة،واالعمـــــال  ة، ا��ـــــاســــــــــــبـــــات،ا��ـــــداد النجـــــارة،(
 خياطة)

4  
1118  
  حدث 

280 280 279 279 

  4  ع�� االحداث واجتماعيةالقاء محاضرات نفسية   8
1118  
  حدث 

  حدث1118  حدث1118  حدث1118  حدث1118

9  
تـــدر�ـــب املـــأمور�ن وضــــــــــــبـــاط ا��فر وا��را� ع�� مبـــادئ 

  حقوق اال�سان وحقوق الطفل
  حارس50  حارس50  حارس50  حارس50 200  4
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  ثالثًا : وزارة الدفاع:

خطة لتطو�ر عمل الوزارة ومن بي��ا دمج املدير�ات امل�شا��ة واح��ام السياقات  بإعدادت�ليف القيادة العليا �� وزارة الدفاع  ):1الفقرة(
   تقاطعات والواجبات واملسؤوليات.العسكر�ة واعادة تنظيم القوات املس��ة وبقية القوى الرديفة ملنع ال

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

  2021مس��د�   2020مس��د�   2019مس��د� 
مس��د� 

2022  

1 

أ. دمــــج الــــــدوائــــر واملــــــديــــر�ــــــات ذات 
املهــــام والوظــــائف املشــــــــــــ��كــــة وفقــــا 
لدراسة وخطة عمل اعدت �� دائرة 
 العمليــــات ومــــدير�ــــة التنظيم وكمــــا

مــــــدير�ــــــة االســــــــــــتخبــــــارات  ي��: دمج
كر�ـــــة مع املـــــدير�ـــــة العـــــامـــــة العســــــــــــ

ــــــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــبــــــــــــــارات واالمــــــــــــــن   لــــــــــــــالســــــــ
دمــج املــــــديــر�ــــــة الــعــــــامــــــة لــلــمــوازنـــــــة 
وال��امج مع مـــــدير�ـــــة ا��ســـــــــــــــــابـــــات 
ـــــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعســـــــــــــــ
دمج املــدير�ــة العــامــة لن�� الــدفــاع 
 مــــــــــع مــــــــــديــــــــــر�ــــــــــة الــــــــــتــــــــــخــــــــــطــــــــــيــــــــــط
ب. الــــــــغــــــــاء مــــــــديــــــــر�ــــــــة الشــــــــــــــــــــؤون 

املــــــدنــــيــــــة  لــــألغــــراضالــــعســــــــــــــــكــــر�ــــــة 
ب�شـــــــــكيل واالســـــــــتفادة من موارد�ا 

 عسكري مدير�ة االس�ثمار ال

3  6  

ــــج ( ــ ـــ ـــ ـــ ــــر2دمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدوائــ ـــ ــ ـــ ـــ  ) الـــ
ــــات ذات   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــر�ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد�ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  واملـــ

ــــف ــ ـــ ـــ ـــائـ ــ ـــ ـــ ـــوظــ ـــ ـــ ـــ ـــــام والـ ــ ـــ ــهـــ ـــ ـــ ـــ  املــ
ــــة   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــركـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ�ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  املشــ

ــــتخبارات  ـــ مج مد�ر�ة االسـ
ـــــكر�ــــة مع املــــد�ر�ــــة  ـــ ـــ العســـ

ـــــة  ـــامــ ـــ ـــــارات العـ ـــــتخبـــ ـــ ـــ ــ لالســ
ـــن ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   واالمــــ

ــــة  ــامـــ ـــ ـــعــ ــــة الـ ــر�ـــ ـــد�ــ ـــ دمــــج املـ
ـــ�ـــــرامـــــج مـــــع  ـــة والــ ـــ ـــوازنـ ــلـــــمــ لـــ
ــــات  ــــا�ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ�سـ ــــة ا�ــ ــــر�ـــ ـــد�ـــ ـــ مـ

  العسكر�ة

ـــــج ( ـــ ـــ ـــ ــ ـــر2دمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدوائـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ) الـ
ـــات ذات   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــر�ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــد�ـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  واملـ

ـــــف ـــ ـــ ــائــ ــ ـــ ـــ ـــــوظـــ ـــ ـــ ـــام والــ ـــ ـــ ـــ ــــهـ ـــ ـــ  املـــ
ـــة   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــركــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ�ـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  املشـــ

ـــتخبارات  ـــ مج مد�ر�ة االســ
ـــة  ــــكر�ــــة مع املــــد�ر�ـ ـــ ـــ ـــ العسـ

ــــة  ــامـــ ـــ ــــارات العــ ــــتخبــــ ـــ ــ ـــ لالســـ
ـــــن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   واالمــ

ـــة  ـــ ــــامـ ــعـــ ـــة الــ ـــ ـــر�ـ ـــــد�ـ دمــــج املــ
ـــع  ـــرامـــــج مــ ــ�ــ ـــــة والـــ ـــمـــــوازنــ ـــلــ لــ
ـــات  ـــ ـــا�ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ�ســ ـــة ا�ـــ ــ ـــر�ــ ـــ ـــــد�ـ مــ

  العسكر�ة

ــــج ( ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر2دمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدوائــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ) الــ
ـــــات ذات   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــر�ـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــد�ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  واملــ

ــــف ـــ ـــ ـــائـــ ـــ ـــ ـــ ــــوظـ ـــ ـــ ــ ـــــام والـ ـــ ـــ ـــهــ ـــ ـــ ـــ  املـ
ــ�ركـــة دمج املـــد�ر�ـــة   ـــ ــ ـــ ـــ املشـ

ـــامــــة ل��� الــــدفــــاع مع  العـ
ـــط ـــ ــيــ ـــ ــــطـــ ـــخــــ ـــ ــتــ ـــ ـــــة الـــ ــر�ـــ ـــ ــــد�ـــ  مــــ

ـــــؤون ا ـــ ــ ـــ لغـــــاء مـــــد�ر�ـــــة الشـ
ــــة  ــر�ـــ ــكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــألغــــراضالــــعســ  لـ

ـــتفـــادة من  ـــ ـــ ــ املـــدنيـــة واالســـ
ــــكي� مد�ر�ة  موارد�ا ��شـــ

  االس��مار العسكري 

  

  

من  االن��اءو الت�امل مع وزارة الصــــــــــــناعة العراقية �� مجال الصــــــــــــناعة ا��ربية لتوف�� احتياجات ا���� العرا�� من االســــــــــــ��ة ): 2الفقرة(
�ســــــــلي� القوات املســــــــ��ة بأفضــــــــل انواع االســــــــ��ة الفعالة ال�� تناســــــــب طبيعة املعركة �� العراق  اســــــــتمرار مع  والتعليمات وضــــــــع ا��طط

   وخصوصًا جهود م�اف�ة االر�اب.

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

  2021مس��د� 
مس��د� 

2022  

1
ة ا�� ا��ديثتوط�ن الصـــــــــــناعات ا��ربية ونقل التكنلوجيا 

 ) اطالقةعتاد خفيفالبلد (
4  1037501280  259,375,320  259,375,320  259,375,320  259,375,320  
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من  االن��اءو الت�امل مع وزارة الصــــــــــــناعة العراقية �� مجال الصــــــــــــناعة ا��ربية لتوف�� احتياجات ا�ج�� العرا�� من االســــــــــــ��ة ): 2الفقرة(
�ســــــــلي� القوات املســــــــ��ة بأفضــــــــل انواع االســــــــ��ة الفعالة ال�� تناســــــــب طبيعة املعركة �� العراق  اســــــــتمرار مع  والتعليمات وضــــــــع ا��طط

   وخصوصًا جهود م�افحة االر�اب.

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

  2021مس��د� 
مس��د� 

2022  

2 
توط�ن الصـــــــــــناعات ا��ربية ونقل التكنلوجيا ا��ديثة ا�� 

  ) اطالقةعتاد متوسطالبلد (
4  1000000000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 

  

  

 االعمار واستخدام الطاقات الهندسية بأعمالاالستفادة من الطاقات العظيمة املوجودة لدى القوات املس��ة للقيام  ):4الفقرة(
  املناطق امل�ربة ومساعدة اال�ا�� �� تجاوز اوضاعهم الصعبة. إلعمار والعمرانية وال��ية واللوجس�ية 

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
من طاقات وام�انات القوات املســـ��ة �� اعمال االعمار وخاصـــة ��  لالســـتفادةاعداد دراســـة شـــاملة .1

 .الب�� التحتية بإعادة�ربة ومساعدة األ�ا�� �� تجاوز أوضاعهم الصعبة تتمثل املناطق امل
 25/1/2019 25/10/2018 جهد ��وم�

  

  وزارة ا��ارجية )4(

 ملنظماتا من والكث��  االسالمي املؤتمر  ومنظمة العربية وا�جامعة املتحدة االمم مؤسسة �� فاعل كعنصر  العراق دور  �عز�ز  :)1(رةالفق
 ھمصا�� عن وتدافع للعالم يمكن ما بأفضل العراق تمثل ال�� ا��ضار�ة الواجهة ا��ارجية وزارة والدولية وان تكون  يةاالقليم

 لعالقاتا مساحة توسيعمع ا������ ���  .مجتمعھ وت�امل وحدوده وحدتھ و�عز�ز  العراق امن ع�� ا��فا� �� املسا�مة، و ومواطنيھ

  .التحتية تھبن� وتطو�ر  العراق بناء إعادة �� الدو�� املجتمع مشاركة يضمن بما العالم دول  جميع عم وا�جماعية الثنائية الدبلوماسية

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
 دولية منظمات عضو�ة ع�� ا��صول  1

وزارة 
 ا���رجية

 مستمر 25/10/2018
 مستمر 25/10/2018  املجتم�� مناأل  وت�امل وحدة �عزز  اتفاقيات إبرام  2
 25/10/2022 25/10/2018  .العراق �� التحتية الب�� إعمار  إلعادة G7 مجموعة مع مفاوضات بدء  3
 مستمر 25/10/2018  مار�ةواالس�ث االقتصادية الدولية املؤتمرات ع��  العرا�� لالقتصاد وال��و�ج التثقيف  4

�� الدفاع عن البالد �� ام��ا  22-18ة ام�انية البدء بتطبيق برنامج ��ــــــــــــجع و�حفز التدر�ب الطو�� للعراقي�ن �� ســــــــــــن دراســـــــــــــ ):3(الفقرة
وتنمية  خار��،و�شــــــمل اعمال دفاع وحماية وصــــــيانة وبناء و��يئة مســــــتلزمات التعبئة عند �عر� البالد ��طر داخ�� او الداخ�� والوط�� 

� املتدرب ف��ة تدر�ب مناســــــبة تحدد الحقًا مع اآلخذ بنظر االعتبار ديمومة الدراســــــة والعمل وتقليص مهارات الشــــــباب �شــــــ�ل عام. و�م�ــــــ�
�ات دون إعطاء أولو و  مم��ة،وحمل شــارات  العام،ال�لف، و�من� املتدرب �ع� االمتيازات ��� املالية كالتخفيضــات �� أجور وســائل النقل 

  ��ن االخر�ن. 

  اسم املشروع
الف��ة 
 الزمنية
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

  2020مس��د� 
مس��د� 

2021  
مس��د� 

2022  

1 

تنفيــــذ برنــــامج توعيــــة وتثقيف للمواطن�ن ع�� امن العراق 
وضـــــــع تخصـــــــيص ما�� املجتمع *جميع افراد  من مســـــــؤولية

تحية تام�ن الب�� الاملشــــــــــــروع *يكفي لتغطية نفقات تنفيذ 
ة الضــــــــــــرور� ســــــــــــتلزماتاملاملشــــــــــــروع وتزو�د�ا ب�افة  لتفيد

واســــــــــــع بالت�ســــــــــــيق مع االجهزة  أم��للتدر�ب *اجراء تدقيق 
 االمنية كافة

 متطوع 5500 متطوع 5500  متطوع 22000 4
5500 
 متطوع

5500 
 متطوع
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 تجذابواســـــ العراقية الســـــلعية الصـــــادرات و��ـــــجيع االجتما�� ورفا�ھ وتقدمھ العرا�� االقتصـــــاد اءبن �� الفعلية املســـــا�مة ):2الفقرة(
 دفوعاتامل وم��ان التجاري  امل��ان لتحســـــــــــ�ن والســـــــــــ�� ا��ار� �� العراقية االســـــــــــ�ثمارات وز�ادة اليھ االجن�ية واملســـــــــــاعدة االســـــــــــ�ثمارات

 من جزءاً  لكذ واعتبار  وال��ا�ية والدي�ية وا���ـــــــــار�ة واملعرفية االقتصـــــــــادية قول ا�� �ـــــــــ�� �� الرا�نة العراق ب�م�انيات العالم و�عر�ف
  . سنو�اً  عليھ محاسب��ا يتم السفارات عمل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف 

1 
ــــادل  ــبـــ ــ ــيـــــف تـ ــ ــثـ ــ ــــكـ ــــانتـ ــجـــ ــ ـــ�ـ ــارات والــ ــ ــز�ـــ  الـــ

 املش��كة.
  2  1  1  1  5  شهر 18

  

 للعرا�� �ســــــــــــمح ال�� الدول  عدد وز�ادة العالم انحاء �جميع الدخول  تأ�ــــــــــــ��ات ع�� ا��صــــــــــــول  �� العراقي�ن ظروف تحســــــــــــ�ن ):3الفقرة(
  العرا��  ا�جواز  تقييم مستوى  لرفع تأ���ة دون  بالدخول 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف 

  2  2  1  2  7  1  توقيع مذكرات تفا�م 1
  

 قوان�نال وفق العراق ومقيم�ن �� عامل�ن مواطن�ن او  اعمال رجال او  سواحًا كانوا سواء لألجانب الدخول  تأ���ة منح �سهيل ):4الفقرة(
 ومقيم�ن �نم���ب من العراقي�ن طاقات الس�ثمار  مت�املة رؤ�ة تقديممع . البالد �� واالعمار  والسياحة االس�ثمار  دعم ��ر� النافذة،

  .معهم وط��م وت�امل وط��م مع الت�امل �� ومساعد��م العرا�� املجتمع من اصيالً  جزءاً  واعتبار�م ا��ار� ��

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  االجراء أو ال�شا�  ت
 25/10/2019 25/10/2018 ���ه� ������� للمشاركة �� عملية التنميةول رؤوس األموال توف�� مناخ اس�ثماري جاذب و�سهيل دخ.1
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 أدنــاه، دةا��ــد املــدد ضـــــــــــــمن يــةالتــال اإلجراءات ب�نفيــ� املعنيــة الوزارات تل��م اال�ـــــــــــــ��اتيجيــة وا��ــدا� الرؤ�ــة �ــ�ه لتحقيق      

 عمر من يوم 100 أول  خالل و�شــــــــر�ا للقياس، قابلة وا�ــــــــ�ة أداء ومؤشــــــــرات زمنية وبجداول  تفصــــــــيلية خطط بتطو�ر وتتعهد
  .ا���ومة

  

  -النفــط: وزارة  أوًال:

 الغاز  رق ح لتقليص الدؤوب والعمل باملصــــــاح او  الطبي�� الغاز  وانتاج ا��ام للنفط االنتاجية الطاقات تطو�ر  �� االســــــتمرار  ):1الفقرة(
  .للبالد العامة للموازنة املا�� الدعم لز�ادة الصناعية امل�ش�ت للكهرباء الغاز  وتوف�� 

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

امل��هد� 
  الك��

م��هد� 
2019  

م��هد� 
2020  

م��هد� 
2021  

م��هد� 
2022  

1 
وال���� 2القرنة  مشــــــــــروع اســــــــــ��مار غاز (ارطاوي ,مجنون, وغرب

 والصبة والطوبة )
4 100% 30% 25% 25% 20% 

  0  %30  %30  %40  %100  3  مشروع اس��مار غاز بن عمر   2
  %20  %20  %20  %40  %100  5  (حقل حلفاية)م��ان مشروع اس��مار الغاز �� حقول   3
  0  %30  %30  %40  %100  4  مشروع اس��مار غاز حقل النا�ر�ة   4
           %0  %100  5  حقل املنصور�ة  مشروع اس��مار غاز   5
           %0       مشروع اس��مار غاز حقل ع�از  6
  %20  %20  %20  %11  %100 5  نفطي التطو�ر حقل العمارة   7
  0  0  0  %100  %100   13  نفطي التطو�ر حقل الصبة   8
           %0        استخراج النفط ا��ام عن طر�ق مشار�ع جوالت ال��ا�يص  9

  %20  %20  %20  %15  %100  8  نفطياللنا�ر�ة و�ر حقل اتط   10
  

 أجل نم املاء حقن ومشــــــــــــروع ا��نوبية املنطقة �� والتحميل والنقل ا��زن  منظومة طاقة وتوســــــــــــيع تطو�ر  �� الت��يل: )3و( )2الفقرة(
 ســــ��اتيجيةا كضــــرورة واالردن تركيا ع��  ا��ام النفط تصــــدير  منافذ وادامة ز�ادة �� ال��ــــر�ع، و واســــتدام�ها والتصــــدير  االنتاج طاقة ز�ادة

  .واقتصادية

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

امل��هد� 
  الك��

م��هد� 
2019  

م��هد� 
2020  

م��هد� 
2021  

م��هد� 
2022  

 5 مشروع االنبوب البحري  1
مليون  7.5

 ب/ي
100% 0%  0%  0%  

  %15  %15  %15 %55  %100  9  ا�شاء مستودع النا�ر�ة  2
  0  0  %15  %85  %100  9  السماوةا�شاء مستودع   3

  9  ا�شاء مستودع العمارة  4
مليون  7.5

 ب/ي
100%  0  0  0  

  

 الدول  مصا�� و�را�� العراق مص��ة يحقق بما) أوبك( ا��ام للنفط املصدرة الدول  منظمة �� وفاعل بّناء بدور  القيام ):4الفقرة(
  .وامل��هلكة املصدرة

  تأر�� االن�هاء  �� البدءتأر   ا��هة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت
املشاركة املستمرة وا���ور الدائم ملم��� العراق �� منظمة  .2

 ها.لقيام بدور فاعل ف�لاملصدرة للنفط  الدول 
 مستمر مستمر وزارة النفط
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 عادل �شــــــــ�� الشــــــــركات وحقوق  العراق حقوق  ضــــــــمان خالل من اجن�ية شــــــــركات مع عل�ها املتعاقد املصــــــــا�� مشــــــــار�ع اكمال): 5الفقرة(
  .اإلنجاز �سب وحسب وسلس

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

  %0  %15  %15  %70 ب/ي  ألف 140  8 مشروع مصفى كربالء  1
  

 داداع مهمتھ الوط�� ا��هد لتعظيم ��تلفةا املشار�ع بتصاميم مختص الوزارة من اس�شاري  �ند��� فر�ق �شكي� :)6الفقرة(
 املالي�ن تمئا عل�ها أنفق أن للعراق سبق تصاميم باعتماد) العكسية الهندسة( خالل من او  العل�� فر�قهم خالل من ال�املة التصاميم

 اقتضت لماك واالجن�ية لعراقيةا ا����ة بيوتات من املشورة وطلب العراق حاجة وحسب تكب���ا او  للسعات باالخ��ال وذلك الدوالرات من
 .ا��اجة

  تأر�� االن�هاء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت
مختص بتصاميم املشار�� �ش�يل �ر�� �ن���� ا��شاري  .1

 لتعظيم ا���� الو���.
 25/10/2019 25/10/2018 وزارة النفط

  

 الصــــــــا��ة املســــــــاحات ز�ادة لغرض بذلك وا�ــــــــ�ة �عليمات واصــــــــدار  از�ةوالغ النفطية ا��رمات مســــــــاحات تقليص دراســــــــة): 7الفقرة(
  .والغازي  النفطي بالقطاع االضرار  دون  االرا��� بور  ومنع االخرى  لالستخدامات

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

  %5  %5  %10  %80  %100  7 والغاز�ة تقليص ا��رمات النفطية  1
 

 األمر  تطلب وان جديدة مصــــا�� لبناء 2007 لســــنة 64 رقم النفطي االســــ��مار  قانون  ضــــمن اســــ��مار�ة فرص ايجاد ع�� ال��ك��  ):8الفقرة(
  .للبالد اس��مارات ��ذ� القانون  �عدي�

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

هدف مس�
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

  %25  %25  %20  %30  ب/ي ألف 150  8 مصفى م�سان االس��ماري  1

  مصفى كركوك االس��ماري   2
4  

  
  %30  %20  %20  %30  ب/ي ألف 150

  %20  %20  %20  %30  ب/ي ألف 300  5  مصفى الفاو االس��ماري   3

  5  مصفى الناصر�ة االس��ماري   4
 ألف 150

  برميل / يوم 
20%  20%  20%  20%  
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   مد منظومات الغاز ا�� األحياء واملجمعات السكنية.): 9الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

  %100  8 مد منظومات الغاز ا�� االحياء واملجمعات السكنية  1

43252 
ـــد ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ة وحــ

ـــــة   ــكـــنـــيــ ـــ ــ ـــ ـــ ســــ
120 

ــــق  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ مــ
ــــا�ــــ�  ـــنـــ ـــ ـــ ــ ـــ �ــــ
ــــي   ـــ ـــ ـــــدمـــ ـــ ــ وخـــ

دار  20
سك��          

 

27000 
ـــدة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ وحــ
ـــة  ـــ ــكـــنـــيـ ـــ ـــ ــ ـــ ســــ

مــرفــق 170
ــــا�ــــ�  ـــنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ �ـــ
ـــــي   ــ ـــ ـــــدمـــ ـــ ـــ وخــ

دار  20
  سك��

 
وحـــدة 27000

 170سكنية    
مرفق �ـــنا�� 

 20وخـدمي     
  دار سك��

وحـــدة 27000
ــــة    ـــ ـــيـــ ـــ ـــ ــنـ ـــ ـــ ــكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ســ

ــــــق 170 ـــــرفــــ ـــ  مــ
ـــ�  ـــ ـــ ــ ــــا�ـــ ـــ ـــ ـــنــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ �ـــ

 20وخدمي      
  دار سك��

  

  .الغازات ال�� �عمل ع�� اح��اق تنفيذ مشروع السيار  ):10الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

  12 تنفيذ السيارات ال�� �عمل ع�� حرق الغاز  1
ـــــــف 300 ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ الـ
  سيارة

23600 
  سيارة

ــــف 40 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ألـــ
  سيارة 

ــــف 40 ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ الـــ
  سيارة 

ــــــف 40 ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ألـــ
  سيارة 

  

وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق �عد ادخال التعديالت املطلوبة لتال�� �ع� الثغرات ال�� ��صها  ):11الفقرة(
ا����اء، واصدار االنظمة والتعليمات وفق السياقات القانونية. والسماح �عمل شركات الوزارة خارج الوزارة ��د� تحس�ن موقفها 

  ت أخرى �� البالد سواء كان �� القطاع العام أو ا��ا�.االداري واملا�� ونقل خ����ا ا�� قطاعا
  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت

 25/10/2020 25/10/2018 وزارة النفط وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق .1

  

  ثانيًا: وزارة الكهرباء
  ) قطاع االنتاج-أ-(

 األجل طو�لة كلية حلول  ب�ن والدمج 2019 صــيف خالل الكهرباء نقص وطأة لتخفيف الالزمة التداب��  كل التخاذ اً فور  العمل): 1الفقرة(
  .وامل�رومة الفق��ة املناطق �� خصوصاً  االجل قص��ة محلية وحلول 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

 مس��د�
2022  

 IPP( 4مشروع االس�ثمار ا��ا� �� قطاع االنتاج ( 1
7417 مي�ا  

 واط
4000 1125 1292 1000 

  

 خــارج ذلــكو  بــالكهربــاء، نقصــــــــــــــاً  واالك��  وفقراً  محروميــة االك��  املنــاطق ل��و�ــد امل�ليــة الكهربــائيــة القــدرات ب�نــاء فوراً  البــدء): 2الفقرة(
  .والطاقة الكهرباء لتعظيم الوطنية ا��طة

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1  
محطـات االنتـاج املتوقفـة والعـاملــة  تـأ�يـلمشــــــــــــروع 

  تأ�يلال�� تحتاج ا�� 
3 

1571 مي�ا  
 واط

235 936 400 0 
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 الكتفاءا لتحقيق ومتصــــــاعد متدرج وســــــياق أولو�ات وفق والتوز�ع والنقل تاجاالن طاقة لز�ادة ومت�املة شــــــاملة خطة تنفيذ): 3الفقرة(
  .ا��طة سنوات خالل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1 
ــــب�ات  ـــروع تنفيذ ارتباطات محطات التح��ل �� �ــ مشـــ

ـــــيف النقل قيد االنجاز وال��  ـــ ـــتدخل العمل قبل صــــ ـــ ـــ ســـ
2019 

 1 1 1 17  20 محطة 4

  

 ومراعاة بذلك واالســـــــــراع الكهربائية الطاقة �� االنتاج وســـــــــعة كفاءة لز�ادة عاملية شـــــــــركات مع للتوقيع املعدة العقود متا�عة): 4الفقرة(
  .العراق لصا�� التعاقدي ا�جانب

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

هدف مس�
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1  
مشــــــــــــروع اكمـــــال مشـــــــــــــــــار�ع انتـــــاج الوزارة املتوقفـــــة 
واملق��حــة حســــــــــــــب خطــة الوزارة (تتضــــــــــــمن وحــدات 

 بخار�ة وغاز�ة)
4  

7968 مي�ا  
 واط

1260 588 1640 4480 

 

 اولو�ـــات من اال�تمـــا� �ـــذا يكون  وان املجـــال، �ـــذا �� كب��ة طـــاقـــات العراق المتالك والنظيفـــة البـــديلـــة بـــالطـــاقـــة اال�تمـــا�): 5الفقرة(
 لبــديلــةا والطــاقــة الغــاز  ا�� ال�جوء و��ــــــــــــجيع. وغ���ــا والنفط املــائيــة واملوارد الكهربــاء ووزارة العراقيــة العلميــة واالكــاديميــات ا�جــامعــات
 من الثانية الســـنة �هاية ��) وغ���ا شـــمســـيةال( النظيفة الطاقة من واط مي�ا) 1000( إلضـــافة والســـ��. ذلك أمكن اينما تماماً  والنظيفة

 القادمة للســـــــــن�ن متبعاً  ســـــــــياقاً  يصـــــــــبح ثم) pilot plant( ر�ادياً  مشـــــــــروعاً  �ذا و�عت��  ســـــــــنة ل�ل واط مي�ا) 500( وبمعدل ا��كومة عمر 
  .املناخ اتفاقات ولتنفيذ العالم بركب ول��اق التلوث لوقف

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
هدف املس�

  الك��
مس�هدف 

2019  
مس�هدف 

2020  
مس�هدف 

2021  
مس�هدف 

2022  

 املتجددة مشروع الطاقات 1
3  

1000 مي�ا  
 واط

450 550 0 0 

 0 0 0 50 50مي�ا واط  1

2  
مشـــروع تنصـــ�ب وحدات الطاقة الشـــمســـية �� اب�ية 

 الوزارة
 3 2 2 1  8 مي�ا واط  4

  

  نقل القدرة ) قطاع-ب-(

 قلن خطوط بإضـــــــــــــافة وذلك االنتاج منظومة �� يحصـــــــــــــل الذي التطور  مع بالتواكب الكهربائية القدرة نقل نواقص اكمال): 1الفقرة(
  .امل�تلفة امل�افظات �� املفا�� الشبكة ا�هيار  ملنع احتياط وخطوط

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1 
مشــــــــــــروع تنفيــــذ املشــــــــــــــــار�ع املــــدرجــــة ضــــــــــــمن خطــــة 

 لفك اختناقات قطاع النقل  الطوارئ 
4 20 17 1 1 1 

 17 1 1 1 20 4 السو�دية  ABBتنفيذ مشار�ع قرض شركة   2



43

3  

مشـــــــروع تطو�ر وتوســـــــيع �ـــــــب�ات النقل ع�� املدي�ن 
املــتــوســـــــــــــط والــبــعــيــــــد مــن خــالل الــقــروض املــتــمــثــلـــــــة 

ض الثــانيــة والثــالثــة وقرو واليــابــا�� املرحلــة  بــاألملــا��
) لقطـــــاع النقـــــل + قرض GEالبنـــــك الـــــدو�� وقرض (

)SIMENS 1 + 2( 

4  20 17 1 1 1 

  

 لبقية او�كذ االو�� الســــــــــــنة منذ التخفيض يبدأ ان ع�� الكهربائية الطاقة نقل �� ا��ا�ــــــــــــل الهدر  لتقليل عم�� نظام اعداد): 2الفقرة(
  .األربع السن�ن

  اسم املشروع
الف��ة 

نية الزم
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 %7 %5 %10 %8 %30  4 مشروع وضع آلية إلدارة الطلب  1

2  
مشــــــــروع وضــــــــع آلية ل��د من التجاوز ع�� الشــــــــبكة 
وتخفيض �ســــــــــــبة املتجاوز�ن بالت�ســــــــــــي� مع وزارات 

 الدولة املعنية 
4  5% 16% 11% 7% 5% 

  

  

  

 تغاللاس من املوا�ن�ن حرمان وملنع الزراعية املساحات لز�ادة وذلك معقولة ملسافات الطاقة نقل محرمات مسافات تقليل): 3فقرة(ال
  .للدراسة ا��ددات و�عرض التجاري  ا��ز�ن ومواقع والصناعية الزراعية امل�شأت و�شمل االمثل بالش�ل اراض��م

  تأر�� االن��اء  ر�� البدءتأ  ا��هة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت

1. 

�شـــــكيل ��نة مشـــــ��كة من ممث�� الوزارة مع وزارات ال�ـــــ�ة والب��ة 
والزراعة وادارات ا��افظات لدراســـــــــــــة ام�انية تحديث املســـــــــــــافات 
ا��ددة للمحرمات بما �ســـــــم� �ســـــــهيل املرور ا�� ا��طو� و�ـــــــيان��ا 

 با��د االد�� من ا��رمات

 25/10/2019 25/10/2018 وزارة الكهرباء

  

  التوز�ع ) قطاع-ج-(

  .كافة ا��افظات �� املن�شرة التوز�ع �ب�ات نواقص اكمال): 1الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 

مشــــــــــــروع تنفيذ املشــــــــــــار�ع املطلوبة لفك االختناقات 
ال�� ســـــــــ�تم تصـــــــــر�فها من خالل  واســـــــــ�يعا� الطاقة

) Siemens 2�ــــــــــــب�ـــات التوز�ع وجزء من قرض +  (
  توز�ع -املرحلة الثانية 

4  100%  85%  5%  5%  5%  
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 مدد او  بالتوقيتات التالعب وعدم ا��بايات ع�� بالســــــــيطرة �ســــــــم� بما االلك��ونية البطاقات وع��  الذكية العدادات اعتماد): 2الفقرة(
 ذوي  عن هاوتقليل اع��، كلف بدفع الكهرباء باســـــــتخدام وامل�ال�� املقتدر�ن تحميل وكذلك االســـــــعار، من احياناً  ضـــــــاعفي مما الفوات��،
  .البيانات بحسب الفقر  خط تحت �م ملن مجا�� �ش�ل منحها ح�� او  ا��دود الدخل

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

��د� مس
2021  

مس��د� 
2022  

1  
 خالل من الذكية العدادات اعتماد مشروع
 الطو�ل االمد ع��) Simenes( طر�� خارطة

4 5201580.0 200 200000 1000000 4000000 

 1380 20000 0 0 عداد 21380  5  والجباية الخدمة عقود مشروع  2
عدادLSIS( 2 13803مشروع ت�ه�� عدادات ذكية من شركة (  3  31380 0 0 0 

  

 قطاعات لدعم وذلك لإلنتاج، ا��قيقية بالز�ادة التخفيض �ذا وربط والزرا�� ال�نا�� لالستخدام الكهرباء اجور  تخفيض): 3الفقرة(
 .الوطنية ملنتجاتنا التنافسية القدرة ولرفع ا��قيقية االنتاج

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت

1. 
م مق��ح لتعرفــــة جــــديــــدة �عــــد دراســـــــــــــــــة التعرفــــة ا��ــــاليــــة وان �غط� تقــــدي

 من الت�لفة ا��قيقية. %70التعرفة ا��ديدة ��بة 
 25/4/2019 25/10/2018 وزارة الكهرباء

  

  وزارة املوارد املائية ثالثا:
  

 ��ةنا بدائل ووضـــع, العراق حقوق  ية��ما امل�شـــاط�ة الدول  مفاوضـــة ع�� وا��ر� للعراق املائية بالســـياســـة النظر  اعادة  ):1الفقرة (
  .والعاملية الوطنية ا����ة وبيوت خ��اء يقدمها دراستھ خالل من املياه ل��ة

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 %1 %1 %5 %68 %75  25 ملوارد املياه واالرا��� االس��اتي�يةالدراسة تحديث  1
 %18 %19 %19  %19  %100  19  دراسة التحر�ات الهيدروجيولوجية  2

3  
تنفيذ القناة االروائية الناقلة للمياه ضمن مشروع ري 

  كم) 141.6شط العرب / دعم القطاع الزرا�� (
11  100%  99%  1%     

     كم     40 كم    16 كم          56 19  �� شط العرب التأكل دراسة ومعا��ة  4
 %5 %15  %15  %65  %100 19  وتص�يف االرا���م�� ال���ة   5
 %9 %6 %11 %64 %100 17  الدراسات والبحوث التطبيقية  6

7  
ــــ��  ـــ��كة ��و�ـــ ـــ تقييم ومراقبة وادارة املوارد املائية املشـ

  دجلة والفرات داخل وخارج العراق
12 100% 40% 27% 27% 6% 

8  
 75من مشــروع ��ر ســعد (اســتصــالح االرا�ــ�� املتبقية 

  الف دونم)
18 100% 55% 23% 12%   

   %14 %13 %73 %100 18  الف دونم) 764دغارة ( -مشروع �ر�ة   9
   %34 %36 %30 %100 17  الف دونم) 41ري املث�� (  10
     %10 %90 %100 17  الف دونم) 131( 5الرمادي م /  11
   %13 %14 %73 %100 18  الف دونم) 455مشروع شرق الغراف (  12
   %22 %21 %57 %100 18  الف دونم) 337غرب الغراف (  13
   %15 %16 %69 %100 17  الف دونم) 144مشروع الرميثة (  14
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 ��ةنا بدائل ووضـــع, العراق حقوق  ية���ا امل�شـــاط�ة الدول  مفاوضـــة ع�� وا��ر� للعراق املائية بالســـياســـة النظر  اعادة  ):1الفقرة (
  .والعاملية الوطنية ا����ة وبيوت خ��ا� يقدمها دراستھ خالل من املياه ل��ة

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

   %15 %15 %70 %100 17  الف دونم) 173كفل ( -مشروع حلة   15
 %18 %18 %19 %45 %100 16  الف دونم) 228مشروع كفل/شنافية (  16
   %25 %26 %49 %100 15  الف دونم) 66.2(بت��ة  -كوت   17
   %14 %15 %71 %100 16  الف دونم) 273.8ديوانية ( -حلة   18
   %25 %27 %48 %100 18  الف دونم) 101مشروع ا��سي�ية (  19
 %28 %29 %30 %13 %100 13  الف دونم) 380إستصالح أرا��� ديوانية/شافعية (   20
   %23 %23 %54 %100 18  الف دونم) 110ري مهروت (  21
 %20 %21 %21  %38 %100 15  الف دونم) 313ب�� حسن (  22
     %18 %82 %100 17  الف دونم) 20( مزرعة السو�باعادة احياء   23

24  
ـــــر�� ( ــــية لري ا��ز�رة الشــــ ـــ ـــروع القناة الرئ�ســ ــ  5.87مشــــ

  كم)
14 100% 46% 20% 17% 17% 

25  
ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيطرة الرئ�سـ ـــ ـــ ـــ ـــات الســ ـــاالعمــــال التكميليــــة ملنظومـ ة يــ

  للسدود والسدات
18 100% 98% 1% 1%   

   %31 %46 %23 %100 18  االعمال املدنية للمحطة الكهرومائية لسد العظيم  26

27  
ـــم��ا  ألســـــساعمال املعا��ة الدائمية  ســـــد املوصـــــل بضــ

  اعمال التحشية
13 5%  2% 1% 1% 1% 

 %17 %17 %17 %59  %100 12  تحس�ن مشار�ع حو��� دجلة والفرات  28
 محطات 10 محطات 10 محطة 20 محطة 20 محطة 60 12  ��يل وتطو�ر محطات ال�� ل��ري دجلة والفراتت  29
  %11  %11  %11  %60  %100 12  ا�شاء سداد واقية ومستلزمات معا��ة الفيضان  30

 11  ت�ه�� ونصب امل��ات ا��ديدة  31
��� محدد حسب 

ال��ة او 
 الفيضان

 م��ات 4 م��ات 8 م��ات 10 م��ات 162

32  
ـــــيطرة للمحــافظــات الواقعــة ع��  ـــ ـــ ـــ�ت الســـ ـــ ــ ـــ ـــ تــ��يــل م�شـ

  ��ري دجلة والفرات
  ناظم 100  ناظم 100  ناظم 100  ناظم 1100  ناظم 3400 14

33  
ـــاء نواظم جديدة �� ا��افظات الواقعة ع�� ��ري  ــ ـــ ا�شـ

  دجلة والفرات
  نواظم     4  نواظم     4  نواظم     4  نواظم     34  ��� محدد 15

  %29  %29  %18  %24  %100 19  برنامج ا�عا� اال�وارتنفيذ اعمال   34

35  
ـــة  ــــدود العراقيـــ ـــدة مراقبــــــة ع�� طول ا��ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاء ســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ا�شــــ

  االيرانية مواز�ة للسدة االيرانية ا��الية
11 100% 28% 24% 24% 24% 

36  
ـــــ�� الرطبـــــة ��  ـــ ــ ـــ ـــة لال�وار واالرا�ـ خطـــــة ال��نـــــة الوطنيــ

  العراق
11 100% 25%  25% 25% 25% 

 %9 %9 %9 %73 %100 19  اعمال امل��  37
     %12 %88 %100 15  النقاط الت�لي�ية �� البلد  38
 %23 %23 %23 %31 %100 19  دراسات املشار�ع االروائية وإعداد التصاميم  39
 %15 %15 %15  %55 %100 19  دراسات وتحر�ات وتصاميم السدود الص���ة  40
 %15 %15 %15 %55 %100 19  دراسات وتحر�ات اس�شار�ة   41
       %100 %100 5  2014تفعيل مذكرة التفا�م املوقعة مع تركيا عام/   42
 %22 %22 %22 %34 %100 18  دراسة نوعية مياه اال��ر الرئ�سية �� العراق  43
 %18 %19 %19 %44 %100 19  دراسة التحر�ات الهيدرولوجية  44
 %14 %14 %14 %58 %100 18  ا�شاء شبكة ا��طات الهيدرولوجية  45
 GIS  18 100% 64% 12% 12% 12%قاعدة بيانات م�انية  إعداد  46
 %21 %21 %21 %37 %100 19  التحكم بم�ش�ت الضبط وادارة �ش�يلها  47
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 ��ةنا بدائل ووضـــع, العراق حقوق  ية��ما امل�شـــاط�ة الدول  مفاوضـــة ع�� وا��ر� للعراق املائية بالســـياســـة النظر  اعادة  ):1الفقرة (
  .والعاملية الوطنية ا����ة وبيوت خ��اء يقدمها دراستھ خالل من املياه ل��ة

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 /ثا3م 393 /ثا3م375 /ثا3م350 /ثا3م 320 /ثا3م 393 4  ز�ادة حصة العراق السنو�ة من ��ر الفرات  48

49  
ود ة عنـد ا��ـداالتفـاق ع�� االطالقـات املـائيـة ل��ر دجلـ

  ال��كية-العراقية 
           /ثا3م 370  100% 1

 %10 %20 %20  %40 %100 5  إيران مع 2012�عديل وتفعيل مذكرة التفا�م لعام/   50

51  
ـــر اجتماع ال��نة الفنية  ــ ـــ ـــ تفعيل فقرة املياه من محضـــ

  2018االقتصادية لعام/ 
2 100% 50% 50% 0 0 

 %5 %5 %20 %70 %100 6  يا للمياه تنفيذ قرارات ال��نة الوطنية العل  52

53  
ـــتدامة املوارد الطبيعية  ـــ البحث والتعليم والتطو�ر الســ

  لبح��ة ساوة
4 100% 25% 20% 30% 30% 

       %100 %100 6  كم) 58مشروع ��ذية ماء السماوة ال�ب�� (  54

55  
ـــــية واعادة ت��يل املنافذ  ـــــيانة اعمال التحشـــ ت���� وصـــ

  السف�� لسد املوصل 
4 100% 100%       

 %21 %10 %3 %20 %100 10  قطاع الري / القرض اليا�ا�ي ت��يل  56

57  
ــــاطق  ـــــدو�� للمنــــ ــــك الــ ــ ـــــارئ للبنـ ــــار�ع القرض الطــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ مشـــ

  ا��ررة/ وزارة املوارد املائية
3 100% 71% 11% 18%   

  

 املوارد رةوزا وشـــــــــركات مخازن  �� حاليا ملعطلةا وامل�ائن املعدات باســـــــــتخدام الفرعية املائية القنوات تبط�ن بمشـــــــــروع البدء  ):2الفقرة (
  .باألناب�ب ع��ا االستعاضة او  املياه اس��الك وترشيد الهدر  لتقليل وذلك املائية

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
فرات / تبط�ن جداول الري ضــــــمن حو�ــــــ�� دجلة وال

 مرحلة ثانية
 كم    100 كم    100 كم    100 كم    115 االف كم    5 50

  

ـــــــ�� لشــــــــــــمول  باألرقام خطة وضــــــــــــع ):3الفقرة( لهذا  املزارع�ن واقراض وف��  زرا�� انتاج لضــــــــــــمان الري ا��دي�ة بمعدات الزراعية االرا�ـــــ
 ملواردا من وز�ر  كال��ام ل��مهور  وتطلق" ســــــر�ع" مدى ع�� �طةا� �ذه تقدم(واحد  مشــــــ��ك وبطر�ق الزراعة وزارة مع وبالت�امل الغرض
  .)العرا�� للشعب املائية

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
�شــــــــــــر جمعيـــــات مســــــــــــتخـــــدمي امليـــــاه �� محـــــافظـــــات  

 متعددة 
10 

��� محدد حسب 
 طلب مستخدمي

املياه
 جمعية 25 جمعية 25 جمعية 25 جمعية 183

2  
مشـــروع ابو �ر�ب الرائد للري املغلق / دعم القطاع   

الزرا�� (املشـــــــــــــروع منجز واملتبقي ايصــــــــــــــــــال التيــــــار 
  الكهربائي ��طات ال��)

8 100%  100%           

3  
ت ا��قلية ملســــــــــاحة آاكمال القنوات املعلقة وامل�شــــــــــ

دعم القطــــــاع الزرا�� دونم �� كركوك /  ألف 21.5
  دونم) ألف 21.5(

13 100% 0% 94% 6%   
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 واعادة واءاله ورطوبة ا�جوفية كاملياه اخرى  مصـــــادر  من املياه من اضـــــافية مصـــــادر  وتوف��  للبالد املائي ا��ز�ن لز�ادة الســـــ�� ):4الفقرة (
  .ملياها �ذه مع ت�ناسب واحتياجات زراعات �� املا��ة املياه واستخدام املياه تدو�ر 

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 بئر    900 بئر    900 بئر 900 بئر 900 بئر سنو�ًا 900 مستمر  حفر ابار النفع العام 1
    %19 %81 %100 10  ا��ا� ناظم ابو ���ر  2

  

 قبل مر اال  عليھ كان كما املجال �ذا �� باالس�ثمار  للشركات والسماح مدروسة خطط وفق العام القطاع قبل نم اال��ر  كري ): 5الفقرة (
 �ذه وفرهت الذي" الزميج" و  الط�� اس�ثمار  مقابل والقنوات اال��ر  لكري  اال��� للقطاع االجازات من املز�د ومنح العراق. �� طو�لة عقود

 .العملية

  اسم املشروع
الف��ة 

زمنية ال
  للتنفيذ

املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 3مليون م 3.5 3مليون م 3.5 3مليون م 3.5 3مليون م3.5 3مليون م  3.5 16 رسبات مقدم السدات الر��سية�ازالة ال 1

  7  تط��رات ا��داول واملبازل / مرحلة ثانية   3
الف كم  26

  سنو�اً 
  الف كم 26 الف كم 26 ألف كم 26  ألف كم 26

 16  كري اال��ر وتفر�ا��ا  4
 3مليون م 16.5

 سنو�ا
 3مليون م 16.5 3مليون م 16.5 3مليون م 16.5 3مليون م16.5

 %9 %9 %31 %51 %100 19  توسيع شط ا��لة وشطي الديوانية والدغارة  5
  

 مليــاها واختالط وال��ع اال��ــار  �� النفــايــات رمي ال��ــاء والبلــديــات لب��ــةوا ال�ــــــــــــ�ــة وزارة مع بــالتعــاون  والســــــــــــر�ع ا�جــاد العمــل ):6الفقرة (
 وفق العرب شط �� املل�� اللسان امتداد من والتقليل السليم واالستخدام للشرب الصا��ة او  ا�جوفية باملياه وامللوثة واملا��ة الثقيلة

  خاصة. �ولو�ةك املش�لة لهذه ووا�� حاسم ��ل وصوالً  امل��ايدة تحدياتال لتلبية وتحدي��ا املائية املوارد وزارة اعد��ا ال�� الدراسات

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

  2022مس��دف 

 %5 %7 %7 %81 %100 13 ناظم شط البصرة ت��يل 1

2  
اكمــال تنفيــذ االعمــال بموجــب التصــــــــــــــاميم لســــــــــــــداد 

  ��ا  امل��قة��ة الدمل� واالعمال بح
15  100%  91%  3% 2%  2% 

  %9 %6  %85  %100  14  حفر�ات واكمال العمود الرئ���� للمصب العام  3
 االف دونم 3 االف دونم 3 االف دونم 3  ألف دونم 15  ألف دونم 48  25  ا�شاء وت��يل املبازل ا��قلية للمشار�ع  4

5  
عم د الشــــر�� /رات كمال املرحلة االو�� من م��ل الفا

  القطاع الزرا��
13  100%  100%     

6  
كمــال املرحلــة االو�� من م��ل شــــــــــــرق الغراف / دعم ا

  القطاع الزرا��
 12   100%   100%  

    
 

7  
كمــــــال تنفيــــــذ مبــــــازل غرب الغراف / دعم القطــــــاع ا

  الزرا��
12  100%  100%     

8  
دراســـــــــــــة معا�جة امللوحة ومنع صــــــــــــعود املد املل�� �� 

  عربشط ال
2  100%  100%       

  

  

  

  





المحور الرابع
تقوية االقتصاد
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" ايٍد عراقية"، وتقليل االست��اد ع�� سياسات "بدائل االست��اد" و���يع الصادرات، بـــــــــ �ع��� مبدأ "صنع �� العراق"، ومشار�ع      

اقية مع االســـــــــــــتعانة كلما اقتضـــــــــــــت ا��اجة با����ات و���ائنا وجامعاتنا لتنفيذ املشـــــــــــــار�ع بطاقات عر  بأنفســـــــــــــناواســـــــــــــتعادة الثقة 
الوطنية او االجن�ية وذلك الســ�ثمار �ر�جينا وشــبابنا والعاطل�ن عن العمل ولتطو�ر ���اتنا واقتصــادياتنا وتقليل التبعية ل��ار�. 

شار�ع، وان ع وصوًال ا�� انجاز امللذلك س�س�� ا���ومة الن ت�ون املسا�مة عراقية بدءًا من التصاميم االو�� مرورًا ب�نفيذ املشار�
االســـــاس �و عراقية املشـــــار�ع وان االســـــتعانة با����ات االجن�ية و�ســـــ�يل ذلك تبقى ضـــــرورة لتحقيق اع�� معاي�� النوعية وا��ودة 

  وعند نقص ا����ات الوطنية لتحقيق االمر.
  

  -وزارة املالية:  أوًال:
 نواتج ذات وا��ة تنمو�ة ا�داف تقابلها ارقام ا�� عددية متوالية من وتحو�لها للبالد ةالعام املوازنة بفلسفة النظر اعادة ):1الفقرة(

موازنة مشار�ع واداء والس�� لتقديم حسابات االرباح  2020وسياسية والعمل ان تكون موازنة  اقتصادية واجتماعية ومردودات
 .2019وا��سا�ر وا��سابات ا��تامية بدءًا من سنة 

  اسم املشروع
ف��ة الزمنية ال

  للتنفيذ
  املس��دف الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1  

لوزارة املالية  IFMISالتصميم والتنفيذ لنظام 
 ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك

أوًال: خدمات اســــــــــــ�شــــــــــــار�ة لدراســــــــــــة متطلبات 
والتحليــــل  IFMISواعــــداد وثيقــــة عطــــاء نظــــام 

ًال ا�� اإلحالة وتوقيع العقد الف�� واملا�� وصــــــــــــو 
  IFMISمع مورد نظام 

1 100% 70% - - - 

2  

لوزارة املالية  IFMISالتصــــــــــــميم والتنفيذ لنظام 
  ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك

ثانيًا: تصــــــــــــميم وتجه�� وتنصــــــــــــ�ب و�شــــــــــــ�ل نظام 
IFMIS 

3   100%  20%  40%  40%  - 

3  

ية لوزارة املال IFMISالتصــــــــــــميم والتنفيذ لنظام 
  ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك

ثالثًا: خدمات اســــــــــ�شــــــــــار�ة لإلشــــــــــراف ع�� تنفيذ 
  IFMISنظام 

3   100%  20%  40%  40%  -  

  -  %40  %40  %20  %100   2  تطو�ر القدرات �� مجال اإلدارة املالية العامة  4
  -  -  %70  %30  %100   2  تحديث التدقيق الداخ�� لوزارة املالية  5

6  
املـــاليـــة العـــامـــة ع�� املســــــــــــتوى  تحـــديـــث اإلدارة

  ا���� (الالمركزي) �� محافظت�ن ��داد وبابل
3   100%  20%  50%  30%  -  

  -  %29  %30  %41  %100   5  إدارة املشروع وت�سيق اإلصالحات  7

  
  .كامل �ش�ل االلك��ونية ا��وكمة ا�� االنتقال ):2الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 

   الشامل املصر�� النظام
) RFP( العمل وثيقة إلعداد اســــــــــــ�شـــــــــــــار�ة شــــــــــــركات اســــــــــــتقدام -

 بلق من املعتمـدة الفنيـة املعـاي��  وحســـــــــــــب م��ـا أفضـــــــــــــل واختيـار 
 املركزي  البنك

1 100% 100% - - - 

2  
 املصرف لعمل ةشامل دراسة واعداد) RFP( العمل وثيقة اكمال

  االس�شار�ة الشركة قبل من
1  100%  -  100%  - -  
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  .كامل �ش�ل االلك��ونية ا��وكمة ا�� االنتقال ):2الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

3  
 دارةاال  مع املصــــــــــــرف فروع ل�ـافـة التحتيـة الب�يـة بـ��شـــــــــــــاء البـدء
  العامة

2   100%  -  -  50%  50%  

4  
 زارةو  قبل من املجهزة الضـــــــوئي القابلو  بخدمة الفروع كافة ربط

  البيانات تناقل �� وامن سري  وسط يوفر  بما االتصاالت
2   100%  -  -  50%  50%  

  -  -  %30  %70  %100   4  الشامل املصر�� النظام  5

6  
   الشامل النظام اقتناء

  للنظام االقتناء عقد العقد االس�شاري، يتضمن-1
4   100%  95%  4%  1%  -  

7  
   الشامل النظام اقتناء

  الكوارث من التعا�� ومركز  البيانات مركز -2
4   100%  92%  2%  2%  4%  

  -  -  %30  %70  %100   2  ي االس�شار  العقد ا�� اضافة الشامل املصر�� مالنظا اقتناء  8

  
  
 واعتماد الضــــــــــــرائب بدفع امل�لف�ن �جميع االلك��و�ي البيع نوافذ فرض خالل من للضــــــــــــرائب االلك��ونية ا�جباية اعتماد ):4الفقرة(
ة ل". ودراســة ام�انية �عاون شــركات النقل �� اســ�يفاء الرســوم ا�جمركية �ســهيًال للمعامخدمات بال ضــر�بة ال" العادلة الضــر�بة توصــيف

  �� نقاط ا��دود وتطو�قًا للفساد و�سر�عًا للوقت. 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 %20 % 20 %20 %20 %100  5 الشامل االلك��و�ي الضر��� النظام 1
  -  -    %100  %100  أشهر 4  وراملر  دائرة مع املركبات ب�شغيل ا��ا� النظام  2

االنتقال من فلســــــــــــفة ان االقتصــــــــــــاد �و مجرد �عظيم موارد ا��ز�نة وا��صــــــــــــول ع�� القطع االجن�� ا�� ان االقتصــــــــــــاد �و اوًال  ):3الفقرة(
ومحاربة البطالة والغالء وان�شـــــــــال الشـــــــــعب من الفقر وا�جهل �عظيم املوارد الوطنية والناتج الوط�� االجما�� و�عز�ز دور العملة الوطنية 

واملرض وا��وف. فكم من ضـــــر�بة او مورد ل��ز�نة �و ضـــــرر ع�� االقتصـــــاد الوط��، والعكس ل�س �ـــــ�يحًا اطالقًا. فا�ولو�ة لالقتصـــــاد 
   .القتصاد الوط�� وقطاعاتھ ا��قيقيةالوط�� وتحس�ن شروط ع�� املواطن�ن وعدم االكتفاء بز�ادة موارد ا��ز�نة ع�� حساب تراجع ا

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

  2019مس��دف 
مس��دف 

2020  
مس��دف 

2021  
مس��دف 

2022  

1 

   واتمتة الكمارك تحديث
 هـــةا�ج كو��ـــا للكمـــارك العـــامـــة بـــالهيئـــة االمر  �عل� قـــدر 

 ةعيال�شــــــــــــر� ا�جهات من والقرارات للقوان�ن التنفيذية
 تحــــديــــث( اعاله املشــــــــــــروع فــــان املوقر  الوزراء ومجلس
 �ســـــهم ا�داف عدة مراحلھ �� �شـــــمل الكمارك) واتمتة

   ضم��ا من الوطنية املوارد �عظيم ��
 الكمركيـــــــة للمراكز  الالزمــــــة التحتيــــــة الب�� تــــــا�يــــــل-1

  االس�يعابية. وطاق��ا كفاء��ا لز�ادة امل�تارة
   الكمركي الكشف ومعدات اجهزة توف�� -2
 جراءاتاال  وت�سي� لت�سيط التنظي�� اإلطار  تحديث-3

 تفعيـــــل ذلـــــك �� بمـــــا الشــــــــــــ�ليـــــة واالجراءات الكمركيـــــة
  الكمركية. ا��وسبة

 نع املســـتوردين من وشـــر�حة للمو�ف�ن املقدرة رفع-4
 ل��و�ــــــد�م الكمركي االبـــــداع اكـــــاديميـــــة ا�شـــــــــــــــــاء طر��

 جديدة ومهارات بمعارف

6  
خمسة منافذ 

مهمة �� ا���� 
 راداً إي

40% 60% - - 
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 اجل من االقراض و�� االســــــــاســــــــية و�يف��ا ا�� املصــــــــارف وتحو�لو�عز�ز ثقة املواطن�ن بھ،  العرا�� املصــــــــر�� النظام تطو�ر ):5الفقرة(
، اقراض مليةع ب�ل املتعلقة امل�اطر طبيعة وحســــــــــب العرا�� املركزي  البنك من املعتمدة الفائدة عن معقولة أو أرباح بفوائد التنمية
او ال يقدم �ســــ�يالت مصــــرفية �ســــاعد �� التنمية  االســــ�� مالھ رأس من محددة ب�ســــبة االقراض �� �ســــا�م ال الذي ملصــــرفا ان واعتماد

  البنك املركزي. ال�شر�ة واالقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفًا محددًا ازاءه من

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
 دفاملس��

  الك��
مس��دف 

2019  
مس��دف 

2020  
مس��دف 

2021  
مس��دف 

2022  
 %25 %25 %27 %23 %100 4 ال��صية ال�سليفات 1
 %25 %25  %34  %16  %100   4  ا��ا� القطاع املصرفية ال�س�يالت  2
 %25 %25  %26  %24  %100   4  املصرف من�س�� اس�ان  3
             15  راتب) 100( الدولة دوائر  اس�ان قروض  4
        1000  1000   5  ا��اصة الدرجات قروض  5
        3000  3000   10  امل�ررة املناطق �� املواطن�ن اس�ان قروض  6
        1000  1000   10  مليون ) 50( مواطن�ن اس�ان  7
        5000  5000   15  �سماية مشروع قروض  8
        2000  2000   5  الشركات سيارات  9

        5000  5000   3  بالدينار الص���ة املشار�ع قروض  10
        500  500   3  بالدوالر الص���ة املشار�ع قروض  11

12  
 فما 200) (15/200( العامة االدارة صــــــــــــالحية تجار�ة قروض

  فوق)
4   100%  50%  25%  25%    

    %25  %25  %50  %100  4  والصيادلة االطباء قروض  13

    %25  %25  %50  %100   4  والشورجة الكرادة حر�ق تفج��  قروض  14

    %25  %25  %50  %100  4  العلمية لبحوثا تمو�ل  15

16  
 وا�جـامعـات االطفـال ور�ـاض مـدارس( ال�شــــــــــــ�يليـة القروض
  اال�لية)

4   100%  50%  25%  25%    

    %25  %25  %50  %100  4  الفنادق ���ا� ال�ش�يلية القروض  17

19  
 شــــــــــراء+  بناء اضــــــــــافة+  ســــــــــكنية وحدة بناء( اســــــــــ�ان قروض
  سكنية وحدة

3   21000  7000  7000  7000    

  4  السكنية املجمعات مشار�ع تمو�ل اس�ثمار�ة قروض  20
10 

  م����ر��
3  2  3  2  

   5  سيارات قروض  21
5000 
  مقرض

1000  1000  1000  1000  

   5  %6 بفائدة بفائدة اس�انية قروض  22
2500 

  مق��ض 
300  700  700  500  

  1250  1250  1250  1250  قرض 5000   4  والتجار�ة الصناعية للمشار�ع القروض منح  23
  %10  %15  %25  %50  %100  سنوات 4  ا��كوم� القطاع من %50 قروض منحأوال:   24
  %10  %10  %20  %60  %100   4  املواطن�ن قروض: ثانيا  25
  %10  %15  %25  %50  %100   4  )ال�س�يالت( االس�ثمار�ة القروض: ثالثا  26
  %10  %15  %25  %50  %100   4  املتضررة امل�افظات قروض: را�عا  27
  %10  %10  %20  %60  %100  4  املجتمع فئات ل�افة %50 سلف منح: خامسا  28
  %25  %25  %25  %25  %100  4  الزراعية املبادرة قرض  29
  %25  %25  %25  %25  %100  4  املركزي  البنك قرض  30

31  
   الذاتية املوارد قروض

  زراعية -
4  100%  25%  25%  25%  25%  

32  
   الذاتية املوارد قروض

  تجار�ة_ 
4  100%  25%  25%  25%  25%  
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 اجل من االقراض و�� االســــــــاســــــــية و�يف��ا ا�� املصــــــــارف وتحو�لو�عز�ز ثقة املواطن�ن بھ،  العرا�� املصــــــــر�� النظام تطو�ر ):5الفقرة(
، اقراض مليةع ب�ل املتعلقة امل�اطر طبيعة وحســــــــــب العرا�� املركزي  البنك من املعتمدة الفائدة عن معقولة أو أرباح بفوائد التنمية
او ال يقدم �ســــهيالت مصــــرفية �ســــاعد �� التنمية  االســــ�� مالھ رأس من محددة ب�ســــبة االقراض �� �ســــا�م ال الذي ملصــــرفا ان واعتماد

  البنك املركزي. ال�شر�ة واالقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفًا محددًا ازاءه من

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
 دفاملس��

  الك��
مس��دف 

2019  
مس��دف 

2020  
مس��دف 

2021  
مس��دف 

2022  

33  
   الذاتية املوارد قروض

  زراعية سيارات_
4  100%  25%  25%  25%  25%  

34  
   الذاتية املوارد قروض

  مو�ف�ن سلف قروض_ 
4  100%  25%  25%  25%  25%  

  
شــــــــ��  �� املصــــــــارف عتلة التنمية والواســــــــطة االســــــــاســــــــية ��شــــــــد رؤوس االموال الوطنية واالجن�ية لي�ســــــــ�� تمو�ل املشــــــــار�ع ):6الفقرة(

ا�� ر املجاالت. وان عمًال اساسيًا يبقى مطلوبًا لل��وض بالقطاع املصر�� بجناحيھ العام وا��ا�. وا�مية وزارة املالية والبنك املركزي الع
. وما ا�� دعم املصارف والر�� بمستو�ا��ا ل�ستطيع القيام بدور�ا �� التنمية وعدم االعتماد �� وجود�ا ع�� عمليات مزاد العملة وصرفه

  لم تنجز �ذه املهمة فان االختناق س�ستمر كسمة اساسية لالقتصاد الوط��.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 

ال  ملدة للمصــرف االســ��اتيجية وا��طة الســياســات اعداد
 املركزي  البنــك متطلبــات حســــــــــــــب ســــــــــــنوات ثالث عن تقــل

 اءهوشرك القواس�� شركة مع امل��م العقد بموجب العرا��
)KPMG( 

 - - - %100 %100 أشهر 3

2  
 ةالدولي املعاي��  لتطبيق متخصـــــــــــصـــــــــــة شـــــــــــركة مع التعاقد
  العاملية) ISO( شهادة ع�� وا��صول  ا�جودة إلدارة

3   
ا����ل 

 ���
  الشهادة

100%  -  -  -  

3  
 �� وم�اتب فروع فتح خالل من املصــــــــــرف شــــــــــبكة توســــــــــيع
  وامل�افظات �غداد

  -  فرع 2  فروع 3  فروع 3  فروع 10   6

4  
ـــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــة املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف و�ـــــــــــــــــــــــتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــن   �ـــــــــــــــــــــــيــــــــ

 الهي�لة املالية -اوال
4 100% 85%  5% 5% 5% 

 %10 %10 %10 %70 %100  4  �ي�لة الرقابة وامل�اطر-ثانيا   5
 %10 %10 %10 %70 %100  4  �ي�لة النظام الداخ�� وبناء القدرات-ثالثا  6

7  
ـــــــــيـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة  را�ــــــــــــــــعــــــــــــــــا ــــــــــــيــــــــــــــــ�ــــــــــــــــلــــــــــــــــة الــــــــــــــــ�شــــــــــــــــــــــــــــغــــــــ  الــــــــــــــــهــــ

  تطو�ر الب�� التحتية 
4  100% 50% 25% 15% 10% 

  �ي�لة املصرف الزرا�� التعاو��   8
3  

  
100% 40% 30% 30%   

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء ا�جهة التنفيذية  االجراء أو ال�شا�  ت
  25/10/2019  25/10/2018  وزارة املالية  الصنا�� املصرف رأسمال ز�ادة  1
  25/10/2019  25/10/2018 وزارة املالية  �� املصرف الصنا�� جديدة�عديل النظام الداخ�� واستحداث اقسام وشعب   2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السـ�� لالنتقال من اقتصـاد العملة الورقية ا�� اقتصـاد العملة الرمز�ة وااللك��ونية، والسـ�� ل�ـ�ب االموال املجمدة حاليًا  ):7الفقرة(
ة املصــــــــــــرفيـة وادخـالهـا ا�� الـدورة بتقـديم ا��وافز والضــــــــــــمـانـات لتحقيق �ـذا الغرض. والســــــــــــ�� لتحر�ـك االموال املجمـدة �� خـارج الـدور 

  املصارف ا��كومية واال�لية لغرض ت�شي� ش�� ال�شاطات االقتصادية واملجتمعية.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

س��دف م
2021  

مس��دف 
2022  

 - master card( 4  3003500  1003500 1000000 1000000( االلك��ونية البطاقة نظام 1
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السـ�� لالنتقال من اقتصـاد العملة الورقية ا�� اقتصـاد العملة الرمز�ة وااللك��ونية، والسـ�� ل�ـ�� االموال املجمدة حاليًا  ):7الفقرة(
ة املصــــــــــــرفيـة وادخـالهـا ا�� الـدورة بتقـديم ا��وافز والضــــــــــــمـانـات لتحقيق �ـذا الغرض. والســــــــــــ�� لتحر�ـ� االموال املجمـدة �� خـارج الـدور 

  املصارف ا��كومية واال�لية لغرض ت�شيط ش�� ال�شاطات االقتصادية واملجتمعية.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

س��دف م
2021  

مس��دف 
2022  

  بطاقة
  %10  %15  %25  % 50  %100   4  النخيل)( املاس��  بطاقة اصدار   2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واطن�ن ولت�شيط القطاع ا��ا� و��جيع� أشهر لإليفاء بحقوق امل 3 مدة خالل املقاول�ن مستحقات تقييم كيفية �سديد ):8الفقرة(
   ع�� انجاز الك��� من املشار�� املعطلة.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 - - - %100 %100  3 األول  ا��صر  املقاول�ن مستحقات 1

2  
 261 الوزراء مجلس قرار  �ا��ال ا��صر  املقاول�ن مستحقات

  2018 لسنة
2  100%  40%  60%  -  -  

  
مراقبة الدين الداخ�� وا��ار�� وا��يلولة دون تجاوزه مستو�ات معينة، وربط الديون الداخلية وا��ارجية باملشار��  ):9الفقرة(

  ض ال�شغيلية للموازنة اساساً االس��مار�ة واملولدة للقيم وال��وات وعدم استخدامها لألغراض االس��الكية او لألغرا

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 0 0 %34 %66 %100 5 النقل ممرات مشروع 1

 0 0  %18  %82  %100 5  الطارئ  التنمية عمليات مشروع  2

  %23 %23 %19 %15 %100 5  داد�غ/  الص�� والصرف املياه تجه��  مشروع  3

 %20 %20 %20 %20 %100 5  االجتما�� التنمية صندوق  قرض  4

 %25 %25 %20 %10 %100 5  والصمود االستقرار  دعم مشروع  5

 %30 %25 %20 %10 %100 5  2/ اال�ا�� التنمية عمليات مشروع  6

 0 0 0 %100 %100 10  الكهربائية املس�� محطة ت��يل مشروع  7

 0 0 %7 %93 %100 10  الزب�� خور /  االسمدة معمل ت��يل اعادة وعمشر   8

 0  %1 %5 %94 %100 10  ا��ام النفط تصدير  �سهيالت مشروع  9

 0 %16 %16 %68 %100 10  البصرة ماء تطو�ر  مشروع  10

 0 %11 %10 %79 %100 10  الكهربائية درلوك محطة مشروع  11

 %21 %21 %32 %26 %100 10  ال��ة قطاع اعمار  اعادة مشروع  12

 0 %11 %11 %78 %100 10  البصرة مصفى تحديث مشروع  13

 %18 %15 %9 %20 %100 10  2/  املوا�� ت��يل مشروع  14

 0 0 0 %100 %100 5  1/ الهارثة كهرباء مشروع  15

 %74 %11 %9 %6 %100 6  2/ الكهرباء إعمار  مشروع  16

 %57 %22 %14 %7 %100 5  3/ الكهرباء اعمار  مشروع  17

 %25 %33 %23 %19 %100 5  2/ الهارثة كهرباء مشروع  18

 %21 %17 %15 %5 %100 6  2/ البصرة ماء مشروع  19

 %21 %17 %15  %5 %100 7  2/ الري  قطاع مشروع  20

 0 %39 %30 %31 %100 5  1/ امل�ررة املناطق �� للكهرباء التحتية الب�� اعادة مشروع  21

 %25 %25 %25 %25 %100 5  2/ امل�ررة املناطق �� للكهرباء لتحتيةا الب�� اعادة مشروع  22

 %30 %25 %20 %12 %100  5  ن�نوى  �� واملجاري  وا�جسور  الطرق  اعمار  اعادة مشروع  23
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مراقبة الدين الداخ�� وا��ار�� وا��يلولة دون تجاوزه مستو�ات معينة، وربط الديون الداخلية وا��ارجية باملشار�ع  ):9الفقرة(
  ض ال�شغيلية للموازنة اساساً االس�ثمار�ة واملولدة للقيم وال��وات وعدم استخدامها لألغراض االس��الكية او لألغرا

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 JIBIC  5 100% 35% 14% 17% 26%/  الكهرباء محطات تأ�يل مشروع قرض  24

  

را��� ع�� املوا�ن�ن وكذلك ��جيع تحو�ل االصول واالموال واملوجودات املجمدة اال��جام مع السياسة ا�جديدة لتوز�ع اال  ):10الفقرة(
  وامليتة ا�� اصول متحركة وناشطة ومولدة للقيم وال��وات.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت
 25/10/2023 25/10/2018 وزارة املالية للموا�ن�ن سكنية ارا��� توز�ع  .2

  
  -: الزراعةوزارة  ثانيا:

  
  

 املالية رةوزا ���ص الدولة وملكية السابقة، العثمانية النظم من املوروث االم��ية االرا��� مفهوم من للتخلص جديا العمل ):1الفقرة(
 �� ��اليةا الفو��� ���اء واالس�ثمار  واالجارة وا��يازة الزراعية امللكيات يحفظ قانون  و�شر�ع ،البالد ارا��� ملعظم الوزارات وبقية

 بأسعار  االرا��� �عتوز ، وتمنع تطور الزراعة وال��بية ا��يوانية وتطور ا��ياة الر�فية. و كب��ة منازعات تث��  ال�� االرا��� وحيازات ملكيات
و�ل فية والتعاونية لتموتوف�� ال�سهيالت املصر  .املوات االرا��� واحياء "احيا�ا ملن االرض" مفهوم احياء ع��  مجانية ح�� او  رمز�ة

الدورات الزراعية وا��يوانية، ودعم الزراعة اساسًا بدعم امل�رجات الزراعية واعتبار جميع ذلك من ا�م مقومات ال���ة الزراعية 
  املرتقبة.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 شهر 18 اء و�عديل �شر�عات زراعيةالغ 1
توحيد قوان�ن وقرارات 

 ) ب��ر�ع واحد15بحدود (
- 

 15شمول 
 محافظة

- - 

        محافظة 15  محافظة 15  محافظة 15 شهر 18 1970) لسنة 117تم تفعيل قانون (  2
  

 عدد بناء ع��مدى خالل  العراق والعمل معمو  �� للمزارع�ن امل�ســـــــرة القروض توف��  خالل من العصـــــــر�ة القرى  تجربة توســـــــيع ):2الفقرة(
لتكون مثاًال وقدوة ل��ـــجيع عصـــرنة ا��ياة الر�فية  امل�افظات من عدد �� وحيوانية زراعية نموذجية ملزارع املجاورة العصـــر�ة القرى  من

  والقرو�ة وت�شيط الزراعة وال��وة ا��يوانية والصناعات القرو�ة وامل�لية

  اسم املشروع
الف��ة 
ية الزمن

  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

  2022مس��د�   2021مس��د�   2020مس��د� 

  بحوث ال��وة ا��يوانية (مشروع)  1
 ���
 محددة

  (دائمية)

ـــاج ( ) 5000انتـــ
ــحــــ�ــــ� +  �ــــ�ــــ� مــ
ـــاج  ــ ــتـــ �ــــ�ــــ�ــــن انــ

ـــــ�  5000 ـــ ـــ ــــ�ــ ـــ ـــ ــ �ـ
ــمـــان انتـــاج  ـــ ـــ ـــ ــ سـ

ـــــ�  1000 ـــ ـــ ــــ�ــ ـــ ـــ ــ �ـ
ــــي  ــ ـــ ـــ ــــك رومــ ـــ ـــ ديــــ
ـــــار  ـــــة واكــثــ تــربــيــ
ـــام  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــعـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــنــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ الـــ
االفر�قي �عــدد 

  فرخ 50

ـــاج  ���  5000انتـــ
ــ�ــــن مــــ ـــ�ــ ـــ� + �ـ ــ�ـ حــ

ـــ�  ــ ـــ�ـــ ـــ ـــــھ �ــ ــ ــعـ ـــ ـــوز�ـــ ـــ (تــ
ـــانتــــاج  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ املرب�ن) ـ

��� ســمان  5000
ـــــھ ــ ــعـ ـــ ـــوز�ـــ ـــ ـــ�  (تــ ــ ـــ�ـــ ـــ �ــ

ـــــديـــــن)  ــفـــــيــ ـــتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ املســ
ــــانتاج  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ���  750ــ

ديك رومي (برامج 
ـــي  ـــن ورا�ــ ــ�ـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ تــــحســ
ـــــاب الطيور  النتخــ
ـــا  ـــ ــيــ ـــ�ة وراثـــ ــــ�ــ ــــمـ ــتـ املـــ

ـــاج  ــ �ـــ�ـــ� مـــحـــ�ـــ� +  5000انـــتــ
ــــن  ــ ــــ�ـــ ــ ــ�ـــ ـــ ـــــھ�ــــ ــ ــــعــ ـــ ـــــوز�ــ ــ ـــــ�  (تــ ــ�ــــ ـــ ـــ �ـ

���  250يدين) شــراء املســتف
ــــك رومي من  ذكور وانــــــاث ديــ
ـــر���ا مع  ـــ ـــــاللة اجن�ية وت�ـ ســ
ــــة  ــ ــــة ا�ــ�ــلــيــ ـــذكــور املــنــتــخــبـــ ـــ الـ

ــــاج ـــــط  إلنـــتـــ ـــ ـــ ــ ـــ �ـــيـــجـــ�ـــن مـــتـــوسـ
ــــار  ــاجالوزن   اكثــ ــ افراخ  إلنتــ

ــــدود  ــ ـــحــ ـــ ــــام بــ ــعــــ ـــ ــــنـــ ــ ــــرخ  20الــ فــــ
ـــــارب والــبــحــوث  واجــراء الــتــجــ

  العلمية.

��� مح��  5000انتــاج 
ــــھ �ــ�ــ�  + �ــ�ــ�ــن تــوز�ــعـــ

ـــ انتاج  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  5000املرب�ن) ـ
ـــا ــ ــمـ ـــ ـــ ـــ ـــھن ��� ســـ  (توز�عـــ

ـــن)  ـــــديـ ـــفــــيــ ــتـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ�ــــ� املســ �ـ
ـــــ�  ـــ ــ�ـــ ـــ ـــ ـــة �ــــ ـــ ــ ــــظــــ ــ ـــ ــــافـــ ــ ـــ ــ�ـــ ـــ ـــ ــ ا�ــ
ـــي�ن  ـــ ـــ ـــاسـ ــ ـــ القطع�ن االســ

ـــاج �ــــ�ــــ�ــــن  ـــ ) 500(وانــــتـ
��� ديـــك رومي وتقييم 
ــــادية  ـــــفات االقتصـــ للصــ
لــھ وتوز�ع جزء منــھ ا�� 
ـــة  ـــ ــيــ ــــثـــ ـــحـ ـــــات الـــــبــ ا�ـــــ�ـــــطــ

��� مح�� +  5000انتــاج 
ــــ ــــ� �ــ ــ�ــ ــــھ �ــــ ــعـــ ـــوز�ــــ ــ�ــــــن (تـــ �ــــ

���  5000املرب�ن) ـ انتاج 
ـــة ــــافظـــ ـــان ا��ــ ـــمـــ ـــ ـــ ـــ ���  ســ

ـــــي�ن  ـــ ـــ ــ ــــاسـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ القطع�ن االســـ
ـــــاج  ��� ديـــــــك  1000وانتــ

رومي ���ن وتوز�عھ ��� 
ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدين ـ ـــتفيـ ــ ـــ ـــ اكثــــار  املســـ

 50افراخ بحــــدود  إلنتــــاج
ــــارب  ـــجـــ ــــتـــ ــــراء الــ ـــــرخ واجــ فـ

  والبحوث العلمية.
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 عدد بناء ع��مدى خالل  العراق والعمل معمو  �� للمزارع�ن امل�ســـــــرة القروض توف��  خالل من العصـــــــر�ة القرى  تجربة توســـــــيع ):2الفقرة(
لتكون مثاًال وقدوة ل��ـــجيع عصـــرنة ا��ياة الر�فية  امل�اف�ات من عدد �� وحيوانية زراعية نموذجية ملزارع املجاورة العصـــر�ة القرى  من

  والقرو�ة وت�شي� الزراعة وال��وة ا��يوانية والصناعات القرو�ة وامل�لية

  اسم املشروع
الف��ة 
ية الزمن

  للتنفيذ

املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف 

ــــات  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــفــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــلصـ ـــ ــ ـــ ـــ لــــ
ـــــة)  ـــاديــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــتصـــ االقــــ

عائلة من  2شـــــراء 
ـــــام االفــر�ــقــ�  الــنــعــ

  البالغة 

ــ�ـــــن ــر�ـــ ــــ� املـــ ــ�ـ ــ ـــار -وعـ ـــ ــثــ اكـــ
ـــاج ـــ ــتــ ـــ ــــام  إلنـــ ــعــــ ـــ ــــراخ �ـــ افــــ
فرخ واجراء  40بحـــدود 

ـــحــــــوث  ـــبـــ ــــارب والـــ ــــجـــ ــتــ ــ الــ
  العلمية.

2  

بـــرنــــــامـــج تـــنـــمـــيــــــة وتـــطـــو�ـــر مـــهــــــارات 
 ةوقــــــابليــــــات الفالح�ن ومربي ال��و

ر�فيــــــة لز�ــــــادة لا��يوانيــــــة واملرأة ا
 اإلنتاج

  محافظات 3  محافظات 4  محافظات 4  محافظات 4  محافظة 15  4

3  
مشــــــروع اإلدارة املت�املة ل�ســــــات�ن 

 النخيل وا��مضيات
3  100%  30%  40%  30%   محافظات 7 

4  
مشـــــــــروع ترشـــــــــيد اســـــــــتخدام املياه 

 ا��د�ثة باألساليب
محافظة 15  4  

محافظات  4
 %25محافظات ب�سبة  4 %25ب�سبة 

محافظات ب�سبة  4
25% 

  محافظات3

5  
ــــدارس املـــــــزارعـــــــ�ـــــــن ا�ـــــــ�ـــــــقـــــــلـــــــيـــــــة  مـــ

 مل�اصيل ا��ضر
  فالح 240  فالح 200  فالح 140  فالح 100  فالح 680  4

 تأر�� االن��اء تأر�� البدء ا�جهة املعنية االجراء أو ال�شا�  ت

1  
 خر��� و توف�� فرص للمهندس�ن الزراعي�ن واألطباء البيطر��ن 

املعا�د الزراعية للمشاركة �� ال�شا� الزرا�� اإلنتا��� 
 ا��اص بالتفرغ الزرا�� 2013) لسنة 24لقانون (و�عد�ل 

 مستمر 1/3/2019  وزارة الزراعة

  

  

 وز�ادة اجنتاال  بضمان لفوائد�ا الدولة بتحمل او  فائدة بدون  املناسبة القروض بتوف��  وا��يوا�ي الزرا�� االس�ثمار  ��جيع ):3الفقرة(
  .التمو��ية البطاقة مفردات وتوف��  االست��اد وتقليل الغذائية السلة احتياجات تلبية �� الوط�� االنتاج استخدام

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  2019مس��دف   املس��دف الك��

مس��دف 
2020  

  2022مس��دف   2021مس��دف 

1 
الت سال إلكثار ال��نامج الوط�� 

ا��ضـــــــــــــر  محــــــاصـــــــــــــيــــــلو�جن 
 امل�لية

4   

       مستمر مشروع 54 49 35 152
 املطلوب املبلغ ــ

 أك�� 2019 لسنة
 ا��ص� من

 مدور  مبلغ لوجود
 لم2018 سنة من

           صرفھ يتم
 ب�ن ترابط يوجد ـــ

 الزراعة �شا�
 وا��مية املكشوفة

 االكثار الية ��
 والب�� والت���ن

 التحتية

  دونم18  دونم18  دونم 18  دونم  66

2  
 إلكــــــثــــــار الــــــ�ــــــ�نــــــامــــــج الــــــوطــــــ�ــــــ� 

 واصناف الفاكهة والز�تون 
 امل�تلفة  

5   
مليون  1790

وسبعمائة و�سعون 
  أصل ألف

اتاج اصول الفاكهة 
كغم من  350

انتاج اصول 
فاكهة نفضة 
وحمضيات 

منوعة  635انتاج اصول 
 عقلة منوعة  13000

820000000 
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 وز�ادة اجنتاال  بضمان لفوائد�ا الدولة بتحمل او  فائدة بدون  املناسبة القروض بتوف��  وا��يوا�� الزرا�� االس�ثمار  ���ي� ):3الفقرة(
  .التمو��ية البطاقة مفردات وتوف��  االست��اد وتقليل الغذائية السلة احتياجات تلبية �� الو��� االنتاج استخدام

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  2019مس��دف   املس��دف ال���

مس��دف 
2020  

  2022مس��دف   2021مس��دف 

البذور املتنوعة 
عقلة متنوعة  9000

كغم  485
 12000 منوعة

 عقلة منوعة

 أصلالف 300
  متنوع 

 أصلالف 350
  متنوع

  مليون 320  أصل متنوعالف 380

 مليون  2171
 

الف شتلة 258
  متنوعة

الف شتلة 343
  متنوعة

  مليون 500  متنوعةالف شتلة 450

3  

عليا ال بذور الرتببرنامج إكثار 
ـــــــــرز ��صول  ــــــــــ ــــــــــ لألصناف  الـــــــــــــــــــــ

املعتمــــــدة وامل�ــــــــــــ�لــــــة لــــــدائرة 
 البحوث الزراعية

 441.5 دونم  990   5

تحدد 
املساحات 

ال�لية لل�رنامج 
حسب املواسم 
الزراعية �عد 
استحصال 

موافقة ال��نة 
التوج��ية 
ة ني\لل�رامج الو

خطة  إلقرار
 العمل

تحدد املساحات ال�لية 
لل�رنامج حسب املواسم 

حصال الزراعية �عد است
موافقة ال��نة التوج��ية 

 إلقرارنية \لل�رامج الو
 خطة العمل

  

4  
برنامج إكثار بذور الرتب العليا 

  ألصناف الشع��.
  205.5  دونم  49267    4

-2019موسم 
تحدد  2020

اثناء تحديد 
  خطة العمل

تحدد  2021-2020موسم 
  اثناء تحديد خطة العمل

   

5  
برنامج إدامة وإكثار الســــــالالت 

تـــاج ��� الـــذرة الصــــــــــــفراء وإن
  العراق.املعتمدة   �� 

5  

تحدد املساحات 
ال�لية لل�رنامج 
حسب املواسم 
الزراعية �عد 

استحصال موافقة 
ال��نة التوج��ية 

نية \لل�رامج الو
  خطة العمل إلقرار

تحدد املساحات 
ال�لية لل�رنامج 
حسب املواسم 
الزراعية �عد 

استحصال موافقة 
ال��نة التوج��ية 

نية \رامج الولل�
  خطة العمل إلقرار

- 2019موسم 
انتاج  2020

كغم /  900
دونم وال�� 

   الغلةتمثل 

انتاج  2021-2020موسم 
كغم / دونم وال��  1000

  الغلةتمثل 
   

6  
برنامج إكثار بذور الرتب العليا 

  ا��نطة.��صول 
  ��ر محددة  

اكثار بذور الرتب  
العليا من بذور 
النواة واالساس 

فة ا�� انتاج باإلضا
بذور النو�ة 
  والسنابل 

  مليون  4250  420  350   

7  

  
  
  
  
  
  

ال��نامج الو��� لتنمية زراعة 
   العراق. ا��نطة ��

��ر محددة         

كغم /  750انتاج  
دونم بذور ا��نطة 

لتوف�ر االمن 
الغذائي للبلد 

(ال�رنامج الوط�� 
لتنمية زراعة 

  ا��نطة �� العراق)

    

انية توز�ع الطالئق ام�
) طلوقھ 5املتم��ة لعدد (

للمر��ن مع اجراء البحوث 
  والدراسات العلمية

  مليون  2600
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 وز�ادة اجنتاال  بضمان لفوائد�ا الدولة بتحمل او  فائدة بدون  املناسبة القروض بتوف��  وا��يوا�� الزرا�� االس�ثمار  ���ي� ):3الفقرة(
  .التمو��ية البطاقة مفردات وتوف��  االست��اد وتقليل الغذائية السلة احتياجات تلبية �� الوط�� االنتاج استخدام

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  2019مس��دف   املس��دف ال���

مس��دف 
2020  

  2022مس��دف   2021مس��دف 

  
  
  

  غ�� محددة  انتاج كباش االغنام العواسية  8

 ���ام 530انتاج 
 (اكثارالعواسية 

وتحس�ن ورا�ي 
وتوز�ع ا��يوانات 

املتم��ة وراثيا 
للصفات 

االقتصادية ع�� 
املستفيدين واجراء 

لبحوث العلمية ا
    عل��ا)

تحدد املساحات ال�لية 
لل��نام� حسب املواسم 

الزراعية �عد استحصال 
موافقة ال��نة التوج��ية 

 إلقرارنية \لل��ام� الو
 خطة العمل

   

9  
 التلقيح اال�ــــــــطنا��مشــــــــروع 

  �� ا��امو� (دعم املزارع�ن) 
  غ�� محددة

حض���  20ا�شاء 
فردية لطالئق 

ا��اموس وقاعة 
السائل املنوي جمع 

ومخت�� وا�شاء 
وحدة تجميد 
السائل املنوي 

) 15واحتمال توز�ع (
طلوقھ جاموس 
متم��ة وراثيا ا�� 

    املرب�ن

تحدد  2021-2020موسم 
  اثناء تحديد خطة العمل

 
  

ن قاوم انواعًا معينة م���ي� الزراعة ا��ديثة وتطو�ر�ا ودعمها بالقروض السيما البيوت الب�س�ي�ية والزراعات ال�� ت ):4الفقرة(
اعد سامللوحة واملياه والطرق ال�� �ستخدم الدورة املائية بدون تربة، وغ���ا من أنماط باتت �سد ا��اجيات �� ال�ث�� من البلدان األخرى و�

  ع�� التصدير.

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��دف 
  ال���

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

دف مس��
2022  

1  
ـــراء منظومــة ري حــديثــة  ــــــــ  إلعــادةمشــــــــــــروع اقراض املزارع�ن لشـ

 تأ�يل �سات�ن النخيل والفاكهة والز�تون 
  2000  1500  1000  500 دونم 5000  4

  

 ��ا�� ل�س���� ةئواملهي والعاملية ا��لية الشهرة ذات وا��يوانية الزراعية املنتجات ع�� للمحافظة خارطة اعداد ):5الفقرة(
  . واالغنام العن��  والرز  التمور  ذلك ومن وحماي��ا دعمها يناسب بما و���يعها مجز�ة بأسعار  لتصدير ول
قبل  الفالح وتمت املصادقة عل��ا من انتاجها لدعم��ميع املنتجات الزراعية ا��لية وتتضمن مواعيد بداية و��اية  طيا)(املرافقة  روزنامة) زراعيةخارطة ( بإعدادوزارتنا  قامت-1

  .2018-2017ال��نة االقتصادية �� مجلس الوزراء ونرافق مخططات لكميات االنتاج الك�� ��ا�يل ا��ضر االساسية للموسم الزرا�� 
  وزارتنا بدعم املنتجات الزراعية وم��ا التمور الذي �شهد انتاج عا�� و�صدر جزء كب�� منھ ا�� ا��ارج.                             تقوم-2
) دونم 5000ا�� ( 2018االغنام يمنع تصدير�ا عدا منتجا��ا ا��لود ب�ل واملصران. فيما يتعلق بمحصول الشلب فقد تم تقليص املساحات املزروعة للموسم الصيفي  خصوصب-3

) طن مع العرض ان تقليل ا��طة ادى ا�� 3300بحدود () دونم �� محافظة الديوانية. الكميات املتوقع �سو�قها محدودة جدًا 1500) دونم �� محافظة النجف و (3500وبواقع (
 بالتصدير املوافقةتحديد تصدير ا��صول مع وجود 
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  -وزارة التجارة:  ثالثًا:
دراســـة وضـــع البطاقة التمو��ية ومفردا��ا والشـــرائح االســـاســـية املســـتفيدة م��ا بما يحســـن من نوعية املواد ومنع اي فســـاد او  ):1الفقرة(
  يل االعتماد ع�� ا��ارج لتوف�� العديد من مفردا��ا. �در وتقل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 
  االساسية والشرائح ومفردا��ا التمو��ية البطاقة وضع دراسة

 قليلوت �در  او  فســاد اي ومنع املواد نوعية من يحســن بما م��ا املســتفيدة
 مفردا��ا من العديد لتوف��  ا��ارج ع�� االعتماد

 - - - %100 %100 أشهر 4

     %53   5 االعمال اال�شائية ��رش�� الكوفة والشامية  2

     %90   1 ا�شاء بناية الرقابة التجار�ة واملالية �� املث��  3

     %34  3 ا�شاء مجمع م�ز�� �� ديا��  4

     %62  3 جمع م�ز�� �� الديوانيةا�شاء م  5

     %98  3 ا�شاء مجمع م�ز�� �� ذي قار  6

7  
ا�شـــــاء بناية جديدة ملقر الشـــــركة العامة لتجارة املواد الغذائية �� ســـــاحة 

     %25  3 مظفر

        6 اعادة تا�يل سايلو الدورة  8

       شهر 20 ا�شاء سايلو معد�� �� محافظة كربالء  9

     1  شهر 20 ايلو معد�� �� محافظة ذي قارا�شاء س  10

        6 �� خان ضاري  يكيةان�يكهرو ماست��اد ونصب معدات   11

        7 االضافية ا��ز�نةالطاقة   12

        6 اعادة تأ�يل السايلوات ذات الطاقات ا��زنية العالية  13

        4 ا�شاء سايلو كونكر��� �� محافظة واسط  14

           مستمر  اقات للمطاحن ا��ديثةتوسيع ط  15
  

�سهيل اجراءات منح إجازات تأس�� الشركات بأش�الها ا��تلفة، مع است�ناء ما �ستوجب موافقات خاصة، وعرض الشروط :  )2الفقرة(
 منح تكون و  الشروط، حيث االساس ان توفرت �ذ� املطلوبة لتأس�� املشار�ع ليقوم صاحب املشروع بتوف���ا ولتصبح االجازة ُمقرة من

 وحماية الزمن �� الهدر  لتقليلواالكثار من التعقيد �� �عر�� االجازات  التكرار  والغاءلتص�ي� واحد من السلع  والتصدير  االست��اد اجازات

 ديوان مع لت�املاوا��ر� ع��  االب��از. لغرض التجار  ع�� الرسوم ازدواج منعمع مراعاة  .والب��وقراطية الفساد من العراقي�ن التجار 

   .لتجار�ةا الغرف قبل من الكبار والصغار  املهن وا��ا� التجار  ع�� تفرض ال�� الرسوم وتدقيق لفحص ةال��ا� و�ي�ة املالية الرقابة

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  أو ال�شاط االجراء  ت
، ةف�ســـــهيل اجراءات منح إجازات تأســـــ�� الشـــــركات بأشـــــ�الها ا��تل  .1

  .التجار ع�� الرسوم ازدواج منعو

  ���ة مجلس الوزراء
 األمانة العامة ملجلس الوزراء

25/10/2018 25/4/2019 

 25/10/2019 25/10/2018 وزارة التجارة  االلك��ونية رشفةال ااعتماد   .2
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 البضــاعة فاتومواصــ امل�شــأ تدقيق غرض� للعراق م��ا راد�االســت يتم ال�� املنتجة الشــركات تخاطب الك�رونية نافذة فتح ):3الفقرة(
 داخل ةفاحص شركة قبل من وفحصها ��ا مشكوك بضاعة اي من عينة تأخذ ان التجارة لوزارة و�مكن امل�شأ بلد �� فحصها وتقر�ر 
   .ا��دودية املنافذ�� ا��ازن عند  وتلفها البضاعة ��ز  يتم ال  ان ع�� العراق

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

  2022مس��د� 

1  

 و�و�ات اجازات إلصـــــدار  منظومة الك�رونية
 الرقــــابــــة،( االقســـــــــــــــام ب�ــــل تربط االســــــــــــت�راد
 ذاملنــافــ وكــذلــك ا��ــاســــــــــــبــة) املــا��، التــدقيق

 بـــــاملواد العالقـــــة ذات الوزارات ا��ـــــدوديـــــة،
 ضلغر  االمنية ا��هات ا�� اضـــــافة املصـــــدرة
  الك�رونياً  املوافقات ع�� ا��صول 

1  100%  50%  50%  -  -  

2  
 ةدائر  �� الـــدوليـــة تجـــارة نقطـــة عمـــل تفعيـــل
  ا��ا� القطاع تطو�ر 

4   100%  100%  100%  100%  100%  

  

  - واملعادن: وزارة الصناعة را�عًا:
  

و ا��اســـرة وطرحها للمشـــاركة واالســـ��مار او ت املتوقفة اآتحو�ل االصـــول ا��امدة ا�� اصـــول متحركة من خالل عرض امل�شـــ): 1الفقرة(
البيع للمواطن�ن العراقي�ن وتحو�لها ا�� شــــــــــركات مســــــــــا�مة رابحة يملكها الشــــــــــعب �شــــــــــرط �شــــــــــغيلها واســــــــــ�يعاب العامل�ن املنتج�ن ف��ا 

  وتحقيق سعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق ا��لية كمرحلة او�� والتصدير كمرحلة ثانية. 

  اسم املشروع
�رة الزمنية الف

  للتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1.
تـــا�يـــل خطوط انتـــاج الز�وت الســـــــــــــــائلـــة ومســـــــــــــــاحيق 
التنظيف وصـــــــــــــابون التواليـت/خطوط انتـاج الز�وت 

 السائلة (مشاركة)
أشهر    %0 %0 %0 %100 طن / سنة ألف 45 6

 %0 %0 %100 %20الف طن/ سنو�ا  38 18 أشهر  معمل ورق م�سان / (اس��مار).2

3.
معمـــــل االعمـــــدة الكهربـــــائيـــــة  /معـــــدات االتصـــــــــــــــــاالت 

 (مشاركة) 
 18 أشهر 

عمود /  20.000
  سنة

20% 100% 0% 0% 

4.
مشـــروع تجميع مولدات القدرة والكواتم/ ابن الوليد 

 (مشاركة)
 18 أشهر 

 50مولدة مع  384
 كاتم صوت /سنة 

20% 100% 0% 0% 

5.
السيجة الواقية للطرق السر�عة / الفوالذية مشروع ا

 (مشاركة)
 %0 %0 %100 %60 طن / سنة 7375 18 أشهر 

 %0 %0 %100 %60 طن/سنة 800 18 أشهر  مشروع السالسل /الفوالذية  (مشاركة) .6

7.
انـــــــتـــــــاج و�ـــــــعـــــــبـــــــ�ـــــــة مـــــــيـــــــاه الشـــــــــــــــــــرب /  املـــــــنصــــــــــــــــــــور 

 الزوراء(اس��مار)
1 

مليون  5.5مليون 
 24صندوق سعة 
 بطل سنو�ا

100% 0% 0% 0% 

 1 مصنع الفالتر/ الزوراء (اس��مار).8
�ل��  230000
 سنو�ا

100% 0% 0% 0% 

9.
معمـــل تصــــــــــــليح محركـــات ا��هـــد املتوســــــــــــط/ الزوراء 

 (توسيع طاقات) (اس��مار)
 %0 %0 %100 %60 محرك سنو�ا 24 18 أشهر 

 1 مصنع اطارات الديوانية /مطاطية (اس��مار) .10
الف اطار  500

 سنو�ا
100% 0% 0% 0% 

 %0 %0 %100 %60 طن /سنة 10250 18 أشهر البان املوصل/الغذائية (اس��مار) .11

12.
) مرحلـــة او��/ الغـــذائيـــة 5مراكز جمع ا��ليـــب عـــدد (

 (تأج�ر للقطاع ا��ا�)
5 عدد مراكز  18 أشهر  20% 100% 0% 0% 
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و ا��اســـرة وطرحها للمشـــاركة واالســـ��مار او ت املتوقفة اآتحو�ل االصـــول ا��امدة ا�� اصـــول متحركة من خالل عرض امل�شـــ): 1الفقرة(
البيع للمواطن�ن العراقي�ن وتحو�لها ا�� شــــــــــركات مســــــــــا�مة رابحة يملكها الشــــــــــعب �شــــــــــر� �شــــــــــغيلها واســــــــــ�يعا� العامل�ن املنتج�ن ف��ا 

  وتحقيق سعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق ا��لية كمرحلة او�� والتصدير كمرحلة ثانية. 

  اسم املشروع
��ة الزمنية الف

  للتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

13.
البـــان ابو �ر�ـــب /الغـــذائيـــة (رفع الطـــاقـــة االنتـــاجيـــة)  

 (اس��مار)
 %0 %0 %100 %60 طن/سنة8815 18 أشهر

14.
مصــــــــــــنع تطو�ر املقيــــاس االلك��و�ي وانتــــاج املقيـــــاس 

 الذكي/ ديا�� (اس��مار)
 18 أشهر

( الف200ذكي  
سنة /

مقياس)(الك��و�ي ــ 
الف/سنة100( ) 

60% 100% 0% 0% 

 1 الغازات الطبية/ الزوراء (اس��مار).15
مليون ل��  33

 /سنو�ا
100% 0 0% 0% 

 18 أشهر ة/ اال�شائية (اس��مار)معمل طابوق الصو�ر .16
مليون طابوقة  100

 / سنة 
20% 100% 0% 0% 

17.
معمـــل طـــابوق القـــادســــــــــــيـــة / التوســــــــــــع/ اال�شـــــــــــــــائيـــة  

 (اس��مار) 
 18 أشهر

مليون طابوقة  80
 /سنو�ا 

20% 100% 0% 0% 

 18 أشهر معمل ثرمستون �غداد/ اال�شائية (اس��مار) .18
الف م��  100

 مكعب / سنة 
20% 100% 0% 0% 

19.
معمـــل طـــابوق ديـــا�� تـــ��يـــل و�شــــــــــــغيـــل / اال�شـــــــــــــــائيـــة 

 (مشاركة)
 18 أشهر

مليون طابوقة  80
 /سنة 

20% 100% 0% 0% 

20.
مشــروع تصــ�يع وتجميع معدات تخصــصــية خدمية / 

 الهيدروليكية (اس��مار)
 %0 %0 %0 %100 ��� محددة  9 أشهر

21.
ســــــــــــمنــــــت بــــــابــــــل / الســــــــــــمنــــــت  (الوصــــــــــــول للطــــــاقــــــة 

 التصميمية)(اس��مار)
1 

مليون طن /  2.16
 سنة

100% 0% 0% 0% 

22.
مـــعـــمــــــل الـــنـــورة/ الســـــــــــــــمـــنــــــت   الـــوصـــــــــــــــول لـــلـــطــــــاقــــــة 

 التصميمية (اس��مار) 
 %0 %0 %0 %100 طن/سنة ألف 180 1

23.
ســــــــــــمنــــــت النجف / الســــــــــــمنــــــت  الوصــــــــــــول للطــــــاقــــــة 

 التصميمية (اس��مار)  
 %0 %0 %100 %20 طن/سنة ألف 309 18 أشهر

24.
الزجاج وا��رار�ات  الزجاج املسطح /  الشركة العامة

 (اس��مار)
 %0 %0 %100 %20 طن / يوم   600   18 أشهر

25.
معامل الشــــــــركة العامة للصــــــــناعات الب��وكيمياو�ة/ 

 للوصول ا�� الطاقة التصميمية (مشاركة)
1 

طن/سنة  ألف 90
�ب�با� مع اضافة 
خط جديد بطاقة 

 الف طن /سنة  25

100% 0% 0% 0% 

26.
انتاج الكرفانات  ا�شـــــــــاء ورشـــــــــة متخصـــــــــصـــــــــة لتطو�ر 

 (اس��مار)
متخصصة ورشة 18 أشهر   60% 100% 0% 0% 

 %0 %0 %100 %30 مليون طن / سنة  2 خط انتاج الك��يت املصفى (اس��مار).27

 4 ت��يل الشركة العامة للفوسفات (اس��مار).28

من  90%
التصميمية البالغة 

مل�ن طن /  1،125
 سنة 

20% 60% 80% 100% 

 4 ة معمل سمنت الفلوج.29
  261طاقة انتاجية 

 الف طن/ سنو�ا
60% 80% 90% 100% 

 %0 %100 %70 %30 طن /سنة10الف  3 مشروع قابلو الضغط املتوسط / اور(اس��مار).30

31.
مصــــــــــــنع اناب�ب امل��ومة طوليا (اســــــــــــ��مار) ا��ديد 

 والصلب 
 %0 %100 %70 %30الف طن /سنة  100 3
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و ا��اســـرة وطرحها للمشـــاركة واالســـ��مار او ت املتوقفة اآتحو�ل االصـــول ا��امدة ا�� اصـــول متحركة من خالل عرض امل�شـــ): 1الفقرة(
البيع للمواطن�ن العراقي�ن وتحو�لها ا�� شــــــــــركات مســــــــــا�مة رابحة يملكها الشــــــــــعب �شــــــــــر� �شــــــــــغيلها واســــــــــ�يعا� العامل�ن املنت��ن ف��ا 

  وتحقيق سعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق ا��لية كمرحلة او�� والتصدير كمرحلة ثانية. 

  اسم املشروع
��ة الزمنية الف

  للتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

32.
يـــــــة مــعــمــــــل الســـــــــــــكــر وا�ــ�ــمــ�ــ�ة �ــ� املــوصــــــــــــــــــل/الــغــــــذائــ

 (اس��مار)
3 

طن / سنة  150000
سكر ابيض 

ل��  600.000(
طن 1000(سنة) /

�م��� جافة 
 فور�ة/سنة)

30% 40% 100% 0% 

 %0 %100 %40 %30 طن/سنة100000 3 معمل سكر م�سان مع املزرعة/ لغذائية (اس��مار).33

 2 الصناعات الورقية (اس��مار) .34

 بأنواعھالورق 
طن / يوم ) 82

 طن /54(املقوى 
 يوم )

30% 100% 0% 0% 

   %70 %30  %100 2  معا��ة العمالة الفائضة �� الصناعة .35
               

  

تقديم دراسة لعدد املصا�ع الصغ��ة واملتوسطة والكب��ة ال�� يمكن للقطاع العام او ا��ا� او مشاركة بناء�ا خالل العام ): 2الفقرة(
  ب نوع املشار�ع و��مها وا�مي��ا.قية املشار�ع حساالول ع�� ان تقدم �سهيالت مصرفية م�سرة كب

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

  املس��د� الك��
مس��د� 

2019  
مس��د� 

2020  
مس��د� 

2021  
مس��د� 

2022  

1  
الشــــــــــــركــــة العــــامــــة للصــــــــــــنــــاعــــات الب��وكيميــــاو�ــــة  تــــ��يــــل

 (املرحلة االو��)
 6 أشهر

100% 
ـــــة  36000)  ـــة الـــــزراعـــــيـــ ـــ ــيـ ـــن) االغـــــطـــ طــ

ـــــة  13500( ــ�ــيــكــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاس بــ�ســ طــن) أكــيـــ
ـــــة  ــــنـــو�ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــة ال�ـ ـــمـــيـــمـــيــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــة الـــتصــ ـــاقــ ـــ الـــطـ

ــــروع اال�ل�� عا�� ( ـــ  (طن 18000للمشــــ
ـــــة ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــافــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــثــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــكـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــيء الــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ و واطــ

ك��)  88000االكياس الب�ســـ�يكية (
ـــي آر أو ( ــ ـــ ـــ ــا�ــ ـــ ـــ ـــ ــــنــ ـــ ـــ ــ ــــف  23040، قـ ـــ ـــ ألـــ

 قني�ية)سنو�ا

100% 0 0% 0% 

 %0 %0 0 %100 %100 6 أشهر وحدات املعا��ة الكيمياو�ة والبايو��ية ملصنع االم�ن   2

3  
وبطــار�ــات  MFانتــاج البطــار�ــات املغلقــة عــديمــة االدامــة 

 الطاقة الشمسية 
1 100% 100% 0 0% 0% 

4  
معــــامــــل الطــــابوق الفخــــاري �� الشــــــــــــركــــة العــــامــــة  تــــ��يــــل

 للصناعات اال�شائية 
1 100% 100% 0 0% 0% 

5  
) مع ا�شاء محطة 3ا��نوبية رقم ( األسمدةمعمل  ت��يل

 توليد كهرباء
 9 أشهر

 انتاجية طاقة لتحقيق        100%
 االمونيا من  طن 660000 تبلغ
سنو�اً  يور�ا طن 720000و  

100% 0 0% 0% 

6  
معامل الشـــــركة العامة ل��ديد والصـــــلب/ املرحلة  ت��يل
 االو��

 18 أشهر
 طن 122000 انتاجية طاقة تحقيق

 مقاطع 88000و ��لي� حديد
100    متوسطة % 

90% 
تــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق 
طــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــة 
انـــــــــتـــــــــاجـــــــــيـــــــــة 

100% 0% 0% 
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تقديم دراسة لعدد املصا�ع الص���ة واملتوسطة والكب��ة ال�� يمكن للقطاع العام او ا��اص او مشاركة بناء�ا خالل العام ): 2الفقرة(
  ب نوع املشار�ع و�جمها وا�مي��ا.قية املشار�ع حساالول ع�� ان تقدم �سهيالت مصرفية م�سرة كب

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

  املس��د� الك��
مس��د� 

2019  
مس��د� 

2020  
مس��د� 

2021  
مس��د� 

2022  

109800 
طن ��ــــــــــلي� 

 792000و 
طن مقــــــاطع 

 متوسطة

7  
مشــروع بناء انظمة ادار�ة وتطو�ر املوارد ال�شــر�ة مرحلة 

)2 ( 
3 100% 17% 43% 100% 40% 

 1 ت��يل شركة ديا�� العامة للصناعات الكهربائية  8

 من 3750 ا�� االنتاجية الطاقة رفع
ال ا��وال� mva االنتاجية الطاقة 

 االلك��ونية لكهربائيةا للمقاي��
 والطاقة س�و�ا مقياس 300000
 الضوئي القابلو ملعمل االنتاجية

100     كم 1000   % 

100% 0% 0% 0% 

9  
ا�شــــــــــاء املجمعات الصــــــــــناعية �� العراق / املرحلة الثانية 

 (البصرة وذي قار)
2 100% 48% 52% 0% 0% 

 %15 %10 %10 %65 %100 4 ا�شاء محطات كهرباء قرب املجمعات الصناعية   10

11  
البحــــــث والتطو�ر  �ي�ــــــةمشــــــــــــــــــار�ع ا��ط� البحثيــــــة / 

 الصنا��
4 100% 26% 8% 38% 28% 

12  
 املعــد�� ل��ــامــاتامل�ــــــــــــ� ا�جيولو�� والتحري والتقييم 

 املعدنية  
4 100% 75% 1% 7% 17% 

 IQ-P6( 3 100% 78%معمل االسمدة ا�جنوبية ( ت��يل  13

91% 
لتحقيق 

طاقة 
انتاجية 
600600 

طن امونيا 
س�و�ا و 
655200 

طن يور�ا 
 س�و�ا

100% 0% 

14  
مشـــــــــروع الن��ا� الب��وكيمياوي العمالق/ املرحلة االو�� 

 (الدراسات)
3 100% 0% 11% 57% 42% 

15  
اقامة مشــار�ع صــناعية صــ���ة ومتوســطة وكب��ة / قطاع 

 خاص
  700مشروع    6 أشهر

700  
 مشروع

0 0% 0% 

16  
صـــــ���ة ومتوســـــطة / قطاع خاص قيد مشـــــار�ع صـــــناعية 

 التنفيذ
مشروع    4 4997  

622  
 مشروع

1457  
 مشروع

1446  
 مشروع

1530  
 مشروع

  

  

  

وتطو�ر�ا و�سهيلها لصا��  2006لسنة  13توحيد شروط وامتيازات مدير�ة التنمية الصناعية وقانون االس�ثمار العرا�� رقم  :)3الفقرة(
  �� العراق" و"صنع بايد عراقية". اقية وتحقيق شعار "صنعاملس�ثمر املنتج الذي يوفر صناعة عر 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  
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1 
لســــنة  20مشــــروع �عديل قانون االســــ�ثمار الصــــنا�� رقم 

 للقطاع�ن ا��ا� وا��تلط  1998
 %0 %0 0 %100 100  6 أشهر

  

  

  

ساح��ا بحسب حاجة املشروع وبالت�امل مع وزارة مرمز�ة وتحدد  بأسعار الصناعية مجانًا او لألغراضمنح االرا���  :)4الفقرة(
فتح الباب لالس�ثمار ا��ار�� �� مجال الصناعات التحو�لية والصناعات الثقيلة ، و الوطنيةاالس�ان واالعمار و�ي�ة االس�ثمار 

 تحدد)لم(.العراقعاملية لتصنع منتجا��ا جزئيًا او كليا ��واستقدام املاركات ال

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
 ا��ا�مشروع تخصيص االرا��� الصناعية للقطاع 

 دراسات ا��دوى االقتصادية املقرة بموجب
 %0 %0 0 %100 100 6 أشهر

  
  -وزارة العمل والشؤون االجتماعية:  :خامساً 

 االجتماعية بالرعاية شـــــــــــمولهم ��رض الفقر خط تحت �ع�� ال�� العوائل او العراقي�ن عن دقيقة بيانات قاعدة تطو�ر ):1الفقرة(
  ة. الرخيص ءوالكهربا والعمل االس�ان �� لهم املستحق الدولة دعم وتوف�� الص���ة املشار�ع وتأس�� والقروض

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 

 عم الربط خالل من للم�ــــــــــــ�ل�ن البيانات تحديث: اوالً 
 الــتــمــو�ــ�ــيــــــة، الــبــطــــــاقــــــة لــإلحصــــــــــــــــــاء، املــركــزي  ا�ــ�ــهــــــاز 

 املعنيــة ا��هــات من وغ���ــا املــدنيــة االحوال ومــدير�ــات
 ودقيقة رص�نة بيانات قاعدة �لق�

1 
 وستمائة مليون 
 اسرة ألف

 وستمائة مليون 
 اسرة ألف

- - - 

2  
 ��لق االجتمــــــا�� البحــــــث عمــــــل اليــــــات تطو�ر : ثــــــانيــــــا

 ةاملهمشــــــــ االســــــــرة ا�� للوصــــــــول  فاعلية �ك��  اســــــــ��دا�
  ودقيقة رص�نة قاعدة و��لق ا��قيقية

1 
 وستمائة مليون 
 اسرة ألف

  -  -  -  اسرة ألف 400

3  

 ســـــــر اال  و��طية ل��ـــــــ�يل بيانات قاعدة تأســـــــ��: ثالثًا
 ةخارط باعتماد الديموغرا�� امل�ـــــــــــ� خالل من الفق��ة

 لوضــــــــــــع ادارة ��ي�ـة خالل من) التخطيط وزارة( الفقر 
  املشروع تنفيذ اليات

  -  -  -  مليون  1  مليون  1 1

4  
 الــعــمــــــل عــن الــبــــــاحــثــ�ــن الــعــــــاطــلــ�ــن بــيــــــانــــــات تــحــــــديــــــث
 والتدر�ب العمل دائرة بيانات قاعدة ضـــــمن امل�ـــــ�ل�ن

  امل��
  مستمر

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�ا���ن

 ا��د�ة العمل
  بيانا���

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�ا���ن

 ا��د�ة العمل
  بيانا���

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�ا���ن

 ا��د�ة العمل
  بيانا���

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�ا���ن

 ا��د�ة العمل
  بيانا���

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�ا���ن

 ا��د�ة العمل
  بيانا���

5  
 وفق) االقراض صــــــــــــنـــدوق ( الصــــــــــــ���ة املشـــــــــــــــار�ع دعم

  2012 لسنة) 10( رقم قانون 
4   

 ألف) 100(
 من م����

 العاطل�ن
 �� امل��ل�ن

 بيانات قاعدة
 العمل دائرة

   �املنه والتدر��

        

6  

 قـــاعـــدة �� وامل�ــــــــــــ�ل�ن العمـــل عن �شــــــــــــ�يـــل البـــاحث�ن
 الشــــــــــــركــــــات �� امل�� والتــــــدر�ــــــب العمــــــل دائرة بيــــــانــــــات

ــاع االســــــــــــ�ثمـــــار  و�ي�ـــــة الوزارات مع املتعـــــاقـــــدة  والقطـــ
  ا��ا�

4   

 العمالة �س�ة
 ا�� ا��ن�ية
 العمالة
  الوطنية

 العمالة �س�ة
 ا�� ا��ن�ية
 العمالة
  الوطنية

 العمالة �س�ة
 ا�� ا��ن�ية
 العمالة
  الوطنية

 العمالة �س�ة
 ا�� ا��ن�ية
 العمالة
  الوطنية

 العمالة �س�ة
 ا�� ��ن�يةا

 العمالة
  الوطنية

7  
 ايةرع دائرة قبل من واملودع�ن ال��الء اليواء دار  ا�شــــــــاء

  ا��اصة وا��تياجات االعاقة ذوي 
4  100%  25%  25%  25%  25%  
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 االجتماعية بالرعاية شـــــــــــمولهم ��رض الفقر خط تحت �ع�� ال�� العوائل او العراقي�ن عن دقيقة بيانات قاعدة تطو�ر ):1الفقرة(
  ة. الرخيص ءوالكهربا والعمل االس�ان �� لهم املستحق الدولة دعم وتوف�� الص���ة املشار�ع وت�س�� والقروض

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

8  
 اناتبي جميع ف��ا يتوفر  ر�ـــــــــــ�نة بيانات قاعدة ا�شـــــــــــاء
  العراق �� املعاق�ن

2  100%  50%  50%      

9  

 ذوي  رعــــــايــــــة قــــــانون  نم) 1- ثــــــانيــــــا/19( املــــــادة تطبيق
 2018 لســــــــــــنة 38 رقم ا��ا�ـــــــــــــة واالحتياجات االعاقة
 �ناملع راتب من املســـــــتفيدين شـــــــمول  ع�� ينص والذي
  املتفرغ

4  59411  29411  29411  5000  10000  

  
 دف�� م�سرة وتقديم �سهيالت مصرفية ومتوسطة ����ة شركات ت�س�� ع�� و��جيعهم الشباب �ش�يل ملشروع الت�س�� ):2الفقرة(
  . للبالد الشاملة التنمية �� ةواملسا�م البطالة من ا��د

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��دف 
  الك��

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف   2019مس��دف 

1 
 لعملا عن الباح��ن العاطل�ن بيانات تحديث

 العمل دائرة بيانات قاعدة امل�ـــــــجل�ن ضـــــــمن
 امل�� والتدر�ب

 تمرمس

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�اح��ن

 ا��د�ة العمل
 بيا�ا��م

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�اح��ن

 ا��د�ة العمل
 بيا�ا��م

 العاطل�ن �س�ة
 عن ال�اح��ن

 ا��د�ة العمل
 بيا�ا��م

 العاطل�ن �س�ة
 العمل عن ال�اح��ن
 بيا�ا��م ا��د�ة

 العاطل�ن �س�ة
 العمل عن ال�اح��ن
 بيا�ا��م ا��د�ة

  
  .املجتمعسوق العمل و  �� املطلوبة وا��رف املهن �علم ال�� امل�� التدر�ب مراكزودعم  وبناء ت��يل ):3ة(الفقر 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 
 ل���ول ) TOT) (مدر��ن تدر�ب( املدر��ن قدرات بناء
 جعيةاملر  الدولية ا��هات من بالتدر�ب رخيصال� ع��
 الدولية املعاي�ر ضوء ع��

 مدرب 100 مدرب 100 مدرب 100 مدرب100 مدرب400 مستمر

2  

 الــعــمـــــــل وزارة �ــ� الــعـــــــامــلـــــــة املــالكـــــــات قـــــــدرات تــ�ــو�ــر
 �املنه والتدر�ب العمل دائرة/  االجتماعية والشـــــــــــــؤون

 من الــــــدوليــــــة الشـــــــــــــهــــــادات ع�� ا���ـــــــــــــول  مجــــــال ��
  والتقييم املنا�� ت�و�ر �� املرجعية ا��هات

  مختص 25  مختص 25  مختص 25  مختص 25  مختص 100  مستمر

  مستمر  cbt ا��دي�ة املن��يات وفق ع�� املنا�� ت�و�ر  3
 حاجة حسب
  العمل سوق 

 املنا�� عدد
 حاجة حسب
   العمل سوق 

 املنا�� عدد
 حسب املنجزة
 سوق  حاجة

  العمل

 عدد
 املنا��
 املنجزة
 حسب
 حاجة
 سوق 
  العمل

 املنا�� عدد
 حسب املنجزة
 سوق  حاجة

  العمل

  %25  %25  %25  %25  %100  4  تطو�ر خارطة الطر�ق اس��اتي�ية ا��ماية االجتماعية  4

5  
النقــد مقــابــل العمــل والــدعم االجتمــا�� وفرص كســــــــــــــب 

 الرزق
3  

 شمول 
 النازح�ن
 ا�� العائدين

 مناطقهم
 ا��ررة

37.5%  37.5%  25%    
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  .املجتمعسوق العمل و  �� املطلوبة وا��ر� املهن �علم ال�� امل�� التدر�ب مراكزودعم  وبناء ت��يل ):3ة(الفقر 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 والس�ان
  %100ا��ل�ن

  شب�ات امان اجتما�� صامدة   6
حسب شروط 

  القرض
          

  ادارة املشروع الطارئ   7
حسب شروط 

  القرض
          

8  
 تــدر���م �غيــة االعــاقــة لــذوي  تــدر��يــة ورش اســــــــــــتحــداث

 جاماوا��ـ االعاقة نوع مع ت�ناسـب ال�� املهن �ع� ع��
  اال��ا� حقوق  اتفاقية مع

  رشة و  5  ورشة  5  ورشة  5  ورشة  5  ورشة 20  4

9  

 املعـــــارك وام القـــــادســــــــــــيـــــة ملقـــــات�� التـــــا�يـــــل مراكز  نقـــــل
 مع وا��اقها االعاقة �ي�ة قانون  حســـب عشـــرة وعدد�ا

 مراكز  ونقــــــل االعــــــاقــــــة �ي�ــــــة ا�� ومو�ف��ــــــا موجودا��ــــــا
 نفس تؤدي 8 وعدد�ا ال�ــ�ة وزارة ا�� التا�عة التا�يل
  اعاله الغرض

            جهد ح�وم� 

10  
 زمةالال  باملعدات وت�ه���ا ر�ااعما واعادة املراكز  تا�يل
  املطلوبة واملبالغ

            جهد ح�وم�

  
شمول جميع املواطن�ن العامل�ن �� القطاع العام أو ا��ا� بنفس ا��قوق واالمتيازات من حيث التقاعد والضمان وتوز�ع  ):4الفقرة(

  االرا��� شر�طة مسا�مة املواطن باالستقطاعات املناسبة وفق القواعد املشرعة.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1  

 والعمال املتقاعدين ل�ــــــر��ة ارا�ــــــ�� قطع تخصــــــيص
 من قرار صــــــــــــــــدور ( يتطلـــب والـــذي ا��ـــا� القطـــاع ��

 �� ارا�ـــــــــــــ�� قطع لتخصــــــــــــــيص املوقر الوزراء مجلس
  )وا��اف�ات ��داد

 
 لعام الف 250

 ومتقاعد
100000       
 عامل

   

2  

 الوزارات �� يوميــــــة اجور  او �عقود املعين�ن معــــــا��ــــــة
 نم قرار يتطلـــب والـــذي بوزارة املرتبطـــة ��� وا��هـــات
 �ــ�ــ� وا�ــ�ــهـــــــات الــوزارات جــمــيــع يــلــزم الــوزراء مــجــلــس
 اليوميــــــة االجور  او العقود ��ـــــــــــــمول  بوزارة املرتبطــــــة

) 350( لالجر ىاالد� ا��ـــد وفق االجتمـــا�� بـــالضـــــــــــــمـــان
  دينار الف

        جهد ح�وم� 

            
            

 





المحور الخامس
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  ا��كومة �شكيل بداية �� الوزارات ال��امات أ�م

 وتتعهد أدناه، ا��ددة املدد منضـــ التالية اإلجراءات ب�نفي� املعنية الوزارات تل��م ا��ـــ��اتيجية وا��دا� الرؤ�ة ��ه ولتحقيق
  .ا���ومة عمر من يوم 100 أول  خالل و��ر�ا للقياس، قابلة وا��ة أداء ومؤشرات زمنية وبجداول  تفصيلية خطط بتطو�ر

  -: وزارة التخطيط: أوالً 

 ضمن ةاملعد للمشار�ع �تلفةامل الدوائر  قبل من تقدم ال�� واالجتماعية والفنية االقتصادية ا��دوى  بدراسة النظر  إعادة :)1الفقرة(
 التنميةب عالقة لها ل�س ��داف او  واالجتماعية السياسية لألطراف للمجاملة تخضع ال  حقيقية دراسة وجعلها للبالد العامة املوازنة
 .الشاملة

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت
 2020 2019 وزارة التخطيط تحديث دليل أسس اعداد دراسات ا��دوى  .2

  

 �شــــــاطات يعو��ــــــ� للبالد العامة املوازنة تتضــــــم��ا ال�� االرقام خالل من الشــــــاملة التنمية تحقيق �� املالية وزارة مع الت�امل ):2الفقرة(
 املوازنــة ن تكو  الن والســــــــــــ�� وا��ز��، الك�� االســــــــــــ��اتي�� التخطيط �� دور�ــا لتلعــب كليــاً  الوزارة عمــل وتطو�ر  ا��ــا�، اال��� القطــاع

  .وأداء مشار�ع موازنة 2020 لعام االس��مار�ة

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 

مشــــــروع ادارة االســــــ��مارات العامة واملشــــــ��يات العامة 
 ادارة-أ� ع�� املســــــــــــتوى االتحــادي / قرض البنــك الــدو�

تحديث نظام  (مشـــــــــروعاالســـــــــ��مارات العامة و�شـــــــــمل 
 االحتيــــــاجــــــات،تقييم  ،IDMSادارة التنميــــــة العراقيــــــة 
التصـــــــــــــــاميم واالختيـــار  �� PIMتطو�ر قـــدرات مشــــــــــــروع 

��يات املشـ ادارة-الدليل واملن��ية) ب  والتقييم، تطو�ر 
ا�شــــــــاء ا��قيبة االلك��ونية  (مشــــــــروعالعامة و�شــــــــمل 
  التعلم عن �عد العراق،قد ا��كومية �� املوحدة للتعا

5  100% 64% 15% 15% 6% 

 %25 %25 %25 %25 %100  4 2018-2022متا�عة تنفيذ خطة التنمية الوطنية   2

3  
تطو�ر القطـــــاع ا��ـــــا�  اســــــــــــ��اتيجيـــــةمتـــــا�عـــــة تنفيـــــذ 

2018-2022 
4  100% 25% 25% 25% 25% 

 %0 %0 %0 %100 %100  1 لتنمية ا��ضر�ة للمحافظاتااعداد اس��اتيجية   4

5  
�عز�ز التنميــــــة الر�فيــــــة بــــــالتعــــــاون مع ا��هــــــاز املركزي 

 لإلحصاء
5  100% 90% 10% 0% 0% 

6  
 تنمية الر�فية للمحافظاتللاعداد اســ��اتيجية شــاملة 
 ال�� تم انجاز امل�� ف��ا

4  100% 25% 25% 25% 25% 

7  
بنــــــاء قــــــاعــــــدة بيــــــانــــــات م�ــــــانيــــــة ملواقع املبــــــا�� ��ميع 

ت �� امل�ــــــافظــــــات كــــــافــــــة واعــــــداد االطــــــالس القطــــــاعــــــا
 امل�انية لها ع�� مستوى االقضية والنوا��

4  100% 50% 25% 25% 0% 

8  
التنميـــة امل�ـــانيـــة ��  بيـــانـــات مؤشــــــــــــراتتحـــديـــث قـــاعـــدة 

 امل�افظات ع�� مستوى االقضية والنوا��
 %25 %25 %25 %25 %100  مستمرة
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 �شــــــاطات يعو��ــــــ� للبالد العامة املوازنة تت�ــــــم��ا ال�� االرقام خالل من الشــــــاملة التنمية تحقيق �� املالية وزارة مع الت�امل ):2الفقرة(
 املوازنــة ن تكو  الن والســــــــــــ�� وا��ز��، الك�� االســــــــــــ��اتي�� التخطيط �� دور�ــا لتلعــب كليــاً  الوزارة عمــل وتطو�ر  ا��ــاص، اال��� القطــاع

  .وأداء مشار�ع موازنة 2020 لعام االس��مار�ة

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

9  
 وموائم��ا) للتنمية املســــــتدامة 2030بناء رؤ�ة العراق (

 مع ا��طط االس��اتيجيات الوطنية.
 %25 %25 %25 %25 %100  مستمرة

10  
ـــة امل�ليــــة ��  ـــروع دعم تطبيق الالمركز�ــــة والتنميـ ــــــــ مشـ

ب�ن الوكـــــالـــــة األملـــــانيـــــة للتعـــــاون الـــــدو��  العراق املنفـــــذ
 و�ي�ة الت�سيق ب�ن امل�افظات ووزارة التخطيط

2  100% 100% 0% 0% 0% 

11  
ون التخطيط العمرا�� وتحــــديــــث متــــا�عــــة �شــــــــــــر�ع قــــان

 قانون البلديات واالشغال العامة
5  100% 100% 0% 0% 0% 

12  

ــــاس ملراكز  ـــ ـــ ـــ ـــميم األسـ ــ ـــ ـــ ــ�� خــارج التصــ ــ ـــ ـــ ـــروع تحــديــد أرا�ـــ ـــ ــ ـــ مشــ
ـــــ�ان  ــ ـــ امل�افظات لتكون مدن جديدة مع وزارة االعمار وا�ســـ
والبلديات واالشــغال العامة لغرض توز�ع�ا كأرا�ــ�� ســكنية 

للمواطن�ن

1  100% 100% 0% 0% 0% 

13  

متا�عة واشراف وتمو�ل األ�شطة واملشار�ع املنصـوص 
عل��ــــا �� وثيقــــة االســــــــــــ��اتيجيــــة الوطنيــــة للتخفيف من 

 وبواقعمحصــــــــــــالت)  6(املتكونة من  2022-2018الفقر 
 �شاط 32

4  1  40%  20%  20%  20%  

14  
متا�عة واشــــــــــراف وتمو�ل وتنفيذ األ�شــــــــــطة واملشــــــــــار�ع 

�ــــــافـــظــــــات املـــ�ـــررة ضـــــــــــــــمـــن املـــوازنــــــة ا�ـــ�ــــــار�ــــــة �ـــ� املـــ
  وامل�افظات ال�� تواجھ أزمات طارئة

4  100%  40%  20%  20%  20%  

  %28  %28  %28  %16  %100  4  ا�شاء صندوق اجتما�� للتنمية  15

16  
مشروع امل�� املت�امل لألوضاع االجتماعية وال��ية 

  �� العراق ةللمرأ
3  100%  70%  30%  0%  0%  

  %0  %0  %0  %100  %100  2  مشروع م�� الفتوة والشباب   17
  

  

  

  الدنان�� تر�ليونات قيم��ا تتجاوز  وال�� جزئيًا واملنفذة املعطلة االس��مار�ة املشار�ع آالف موضوع حسم ):3الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 1300 1300 1300 1300  مشروع 5200  4 مليار 12�� تز�د كلف��ا عن فحص وتقييم املشار�ع ال 1
  

  

  

  

 عم املســــــــــــبق واالتفاق الفســـــــــــــاد منع لغرض للتأو�ل قابلة ���  محدده عوامل واعتماد املقاوالت احالة �شــــــــــــروط النظر  اعادة): 4الفقرة(
 ادار��ا، سومجال وتار�خ�ا وخ��ا��ا املالية ء��اومال الشـــركة كفاءة �شـــمل محددة معاي��  واعتماد الشـــركات بتصـــ�يف، وكذلك الفاســـدين

  .ذلك و��� 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 

ـــ�يف  ـــ ــ ـــ ــ�� عمليـــة التجـــديـــد وتصــ ــ ـــ ـــ ان التعليمـــات ال�� تحكم ســـ
ــــدرت عام  ـــ ـــركات قد صـــ ـــ ــ  13/7/2015وبالتحديد ��  2015الشــ

ــــة و��� معقــدة والتوجــد حــاجــة  ــ ـــ ـــ ـــلســ ـــ ــ ـــ وان جميع االجراءات ســ
ـــــرط االليات  ـــ ـــ ــــوع توفر شــ ـــ ـــ ــ ـــوى موضـ ـــ ــ ـــ م��ة لغرض �عديل�ا ســ

4  5600 1300 1300 1300 1300 
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� �عديل ا� ال تحتاجوعليھ ترى وزارتنا بان التعليمات النافذة 
 �� الوقت ا��اضر

  

 ملعقدةا االجراءات و�ســـهيل االعمال ب�ئة ولتحســـ�ن الســـوق  ركةح بت�شـــيط �ســـم� ب�ســـب الشـــركات تصـــ�يف رســـوم تخفيض ):5الفقرة(
  .ا��الية
 العمل تلزماتومس الهو�ات اصدار  �� وخصوصا العمل كلفة ��ط� وال  رمز�ة �� واملقاول�ن املقاولة شركات من التخطيط وزارة �ستحصلها ال�� الرسوم مجمل

 )2017 لسنة) 24( رقم االتحادية العامة املوازنة ون قان من) 24( املادة ا�� اس�نادا( القانونية الدائرة ��

  

  -: وزارة ال��بية: ثانياً 

 ونابذاً  ل�خر�ن اً محب ومعرفيًا، وعلمياً  واجتماعياً  خلقياً  املستوى  رفيع متعلم، جيل بناء �� �سهم بما املنا�� بتطو�ر  االستمرار  ):1الفقرة(
  .والتعليم ال��بية بمستوى  للر�� املتطورة امجوال��  ا��اسوب وادخال. والعنصر�ة والتطرف للعنف

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 

االســــــــــــتمرار �� مشــــــــــــروع تطو�ر وطبع املنـا�� العراقيــة  
ملواكبــــــة التطور املعر�� و�� مجــــــال طرائق التــــــدر�س 

مــع الــ�ــ�بــوي وت�ــــــــــــــمــيــ�ــ�ــــــا بــمــــــا يــتــوافــق وعــلــم الــنــفــس 
 متطلبات التنمية املستدامة 

4 100% 25% 25% 25% 25% 

2  
) 5000ادخال ا��وســبة �� الصــفوف الدراســية لعدد (

  مدرسة
4  5000  500  500  500  500  

  

 رفـــد�م تمي ل�� الصــــــــــــيفيـــة العطلـــة ف��ة اثنـــاء التعليميـــة للهيئـــات املســــــــــــتمر  التعليم مفهوم ضــــــــــــمن التطو�ر  بـــدورات القيـــام ):2الفقرة(
   .العال�� التقدم حركة لنواكب حديثة مفا�يم ضمن وتطو�ر�م

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

  4  تأ�يل وتدر�ب  1
��� البنك  6000

      3000  3000 الد���
  

  

  

  

  

 فيما خصـــــــــوصـــــــــاً  املدارس ازمة من لالن��اء وا��ا� العام القطاع ف��ا �شـــــــــ��� بمعدالت املدارس بإنجاز  ال��بية وزارة �ســـــــــتمر  ):3الفقرة(
 �ش�ل ديثةح عصر�ة ملدارس املستلزمات كافة توف��  او  الواحد الصف �� الكب��ة االعداد او  واحدة بناية �� مدرسة من �ك��  تزاحم يخص
  .القادمة االربع السنوات ف��ة خالل مراحلها كافة �� عام

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��دف الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 
) مدرسة جديدة ��تلف املراحل الدراسية 3000بناء (

 لتقليل االزدواج والكثافة الطالبية �� الصف الواحد
 750 750 750 750 بناية مدرسية 3000  4

 بناية مدرسية  2000  4  بناية مدرسية بمختلف املراحل  2000وترميم  تأ�يل  2
بناية  500

  مدرسية 
بناية  500

  مدرسية 
500  500  

        بناية 250  بناية 350  بناية 600  2  بناية  1626كمال إ) الشروع ب1ع الوزارة رقم (مشرو   3

4  
دد ع )جا�زبناء مدارس ابتدائية بأســــلوب ســــر�ع (بناء 

  ) مدرسة �� ��داد100(
        بناية 50  بناية 50  بناية 100  2

5  
دد ع جا�ز)بناء مدارس ابتدائية بأســــلوب ســــر�ع (بناء 

  ) مدرسة �� ا��اف�ات عدا ��داد100(
        بناية 50  بناية 50  بناية 100  2

  15  15  بناية 20  مدرسة 23  مدرسة 73  4  القرض الكو���  6
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 فيما خصـــــــــوصـــــــــاً  املدارس ازمة من لالن��ا� وا��ا� العام القطاع ف��ا �شـــــــــ��� بمعدالت املدارس بإنجاز  ال��بية وزارة �ســـــــــتمر  ):3الفقرة(
 �ش�ل ديثةح عصر�ة ملدارس املستلزمات كافة توف��  او  الواحد الصف �� الكب��ة االعداد او  واحدة بناية �� مدرسة من أك��  تزاحم يخص
  .القادمة االربع السنوات ف��ة خالل مراحلها كافة �� عام

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��دف الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

           مدرسة 26  مدرسة 26  1  قرض البنك الدو��  7

  

  -: وزارة التعليم العا��: ثالثاً 

التعليم العا�� �� العراق و�ج� ان يقدم كل  وكمؤشر ��ودةاعتبار دخول ا��امعات العراقية �� التص�يفات العاملية كهدف  ):1الفقرة(
  التص�يفات املهمة العاملية. أحد��  جامعتھرئ�� جامعة جدوال زمنيا محددا لدخول

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��دف الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 4 األكادي��التص�يف واالعتماد  1
جامعة  100 
 ���م�ة �����ة

20 20 30 30 

 13 مشروع التص�يف الوط�� ��ودة ا��امعات العراقية  2
جامعة  35  

  ���م�ة 
35 35 35 35 

%100 4 دعم االبداع واالبت�ار  3  25%  25%  25%  25%  
 38 38 38 38 38 4 استكمال الب�� التحتية واملبا�ي  4

 

اعتماد توأمة حقيقية ل��امعات العراقية مع ا��امعات العاملية املهمة من خالل الدراسة والتدر�� املش��ك�ن وتبادل وسائل  ):2الفقرة(
  .ا��و�ر�ة األمور ملش��� و��� ذلك من االختبار ومخرجات البحث العل�� ا

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��دف الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 
مــــــذكرة تفــــــا�م وزارة التعليم العــــــا�� والبحــــــث العل�� 

 ووزارة التعليم العا�� السعودي
 10 10 10 10  طالب 40  4

 0 10 10 10  طالب 30  3 �م مع وزارة ال��بية والتعليم الرومانيةمذكرة تفا   2

3  
مــــــذكـــرة تـــفــــــا�ـــم مـــع ا�ـــ�ــــــانــــــ� االيـــرا�ـــي وزارة الـــعـــلـــوم 

 واالبحاث التقنية
 350 350 350 350  طالب 1400  4

 20 20 20 20  طالب 80  4 مذكرة تفا�م مع بولندا  4
 0 5 5 5  طالب 15  3 مذكرة تفا�م مع وزارة التعليم العا�� السودا�ي   5
 0 10 10 10  طالب 30  3 اتفاقية �عاون مع ا��ان� القطري   6
 25 25 25 0  طالب DAAD 3  75تفعيل االتفاقية مع منظمة الداد    7
 0 70 70 70  طالب 210  3 مذكرة تفا�م مع �ن�ار�ا  8
 25 25 25 0  طالب 75  3 األمر��ياتفاقية اإلطار االس��اتي��   9

 0 5 5 3  طالب 13  3 م مع جامعة سو��ب��ن األس��اليةمذكرة تفا�  10
 0 10 10 10  طالب 30  3 مذكرة تفا�م مع جنوب افر�قيا  11
مشار��  2 اتفاقية البنك االسالمي للتنمية  12 3 3 3 0 0 
 10 10 10 0  طالب 30  3 مشروع اتفاقية �عاون ب�ن العراق وال��از�ل  13

14  
والســــــــــــــفــــــارة  ارتــنــــــاوز اتــفــــــاقــيــــــة كــــــامــبــوس فــرا�ــ� بــ�ــن 

 الفر�سية �� ��داد
 0 25 25 13  طالب 63  3

 10 10 10 10  طالب 40  4 ال��نامج التنفيذي مع ارمي�يا  15
 0 10 10 10  طالب 30  3 ال��نامج التنفيذي مع وزارة التعليم العا�� املصري  16
 0 115 115 115  طالب 345  3 برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم الرو���  17
 120 120 120 120  طالب 480  4 برنامج تنفيذي مع االردن    18



75

اعتماد توأمة حقيقية ل�جامعات العراقية مع ا�جامعات العاملية املهمة من خالل الدراسة والتدر�ب املش��ك�� وتبادل وسائل  ):2الفقرة(
  .ا�جو�ر�ة األمور ملش��� و��� ذلك من االختبار ومخرجات البحث العل�� ا

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��دف الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 0 10 10 10  طالب 30  3 برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم العا�� اللبنانية   19
 0 16 16 16  طالب 48  3 برنامج الزماالت الروسية والص�نية  20
 0 10 10 10  طالب 30  3 برنامج التنفيذي ب�� وزارتنا ونظ����ا السور�ة   21
 %10 %10 %5 %5  % 100 14 التدر�ب والتعليم الف�� والتق�� اس��اتيجية  22
 % 40 % 35 % 25 0  % 100 3 توأمة الدراسات العليا  23
 % 25 % 25 % 25 % 25  % 100 11 تفعيل كر��� اليو�سكو �� جامعة الكوفة  24

  

االكاديمية واالبحاث وا��ياة ا�جامعية ورفع املستو�ات العلمية والس��  تقدم الوزارة خططها ��ف� ال���ل واشاعة االجواء :)3الفقرة(
  اعمال.  إلنجاز للتعاقد مع الدولة او الشركات 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��دف الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 50 45 40 35 170  11 اعتماد و�سو�� البحوث التطبيقية 1

ــــة   2 ـــدمـــ ـــة �� خــــ ـــــة التطبيقيــــ ـــــل البحوث العلميــ ـــروع تفعيــ ـــ ـــ ـــ مشـ
  املجتمع واالقتصاد الو���.

11 100 % 10 %  30 %  30 % 30 % 

ـــاج الزرا�� وال��وة   3 ـــــات وبحوث لل��و� بواقع االنتــــ ــ ـــ ـــ ـــ دراســـ
ا��يوانية

11 100 % 10 %  20 %  40 % 30 % 

 % 30 % 35 % 25 % 10 % 100 11 تب�� بحوث تطبيقية توفر الب�� التحتية الضرور�ة  4

 % 25 % 25 % 25 % 25  % 100 11 بحوث تطبيقية لتوف�� ب��ة ��ية نظيفة  5

تطو�ر وتحديث املنا�� �� الدراســات االولية والعليا وتوأم��ا   6
 مع نظ��ا��ا �� دول ا�جوار والعالم

5 100 %  13%  17 %  33 %  37 %  

 0 0 % 75 % 25  % 100 2 الس�انيةاستحداث مركز بح�� للدراسات   7

 12 10 8 5 35 4 نظام املقررات اعتماد  8

 0 5 4 4 13 4 القبول املركزي وقنواتھ  9

 % 29 % 29 % 25 % 17 % 100 4 املكتبة االف��ا�ية.  10

اخ��ال دورة العمل باعتماد النظام االلك��و�ي تدر�جيًا بدًال  11
 من العمل الور��

1 100 % 100 % 0 0 0 

 % 25 % 25 % 25 % 25 % 100 4 ربط املكتبة االف��ا�ية العربية بالعراقية  12

بناء قاعدة بيانات للكتب املؤلفة وامل��جمة واملعدة من قبل   13
 ا�جامعات.

4 100 % 10% 30% 30% 30% 

 % 25 % 25 %30 % 20 % 100 4 ال�شر االلك��و�ي  14

 %30 %30 %25 %15 % 100 4 نظام املستودع الرق��  15

16  
ــــراف  ــ ـــ ـــميم وتنفيذ وادارة البوابة االلك��ونية �جهاز االشــ ـــ ـــ تصــ
ـــــبكة العنكبوتية الدولية  ــ ــــر�ا ع�� الشــ ـــ والتقو�م العل�� و�شــ

 (االن��ن�).
5  100  100 100 100 100 

 0.2 0.4 0.3 0.1 38 11 ا��كومة االلك��ونية  17

 0 % 25 % 25 % 50 % 100  3 النظام االحصائي ملعلومات التعليم العا��  18

 3147 3116 3065 3034 12362 4 تطو�ر من�س�� الوزارات وا�جهات ��� املرتبطة بوزارة   19

 0 0 0 38 38 1 الهي�ل التنظي�� والتوصيف الوظيفي  20

 9 10 10 6 35 4 استقاللية ا�جامعات  21
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االكاديمية واالبحاث وا��ياة ا�جامعية ورفع املستو�ات العلمية والس��  تقدم الوزارة خططها ��ف� ال���ل واشاعة االجواء :)3الفقرة(
  اعمال.  إلنجاز للتعاقد مع الدولة او الشركات 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 500 500 500 500 2000 4 مركز تطو�ر القدرات ا�جامعية  22

 0 0 15 20 35 2 وظيف والتأ�يل واملتا�عة �� ا�جامعاتشعب الت  23

 500 400 300 200 1400 4 للتخصصات النادرة واملهمة االبتعاثبرامج   24

 1000 1000 1000 1000 4000  4 مشروع املعلم املتم�� والكوادر الوسطية املتم��ة  25

ـــــات   26 ــنــ ـــ ـــ ـــ ـــاضــ ــ ـــا��ــ ــ ــــة بــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاصـ ـــــات ا��ـــ ــــدار التعليمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة اصـ ــــا�عـــ متـــ
  التكنولوجية

3 100 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

 % 25 % 25 % 25 % 25 % 100 3 �عليمات استخدام ال��امج االلك��ونية   27

متا�عة �شــر�ع مشــروع قانون وزارة التعليم العا�� بالت�ســي�   28
 مع مجلس الدولة 

1 100 % 50 % 50 %   

 0 0 % 50 % 50 % 100 1 �عديل �عليمات التأليف وترجمة الكتب املن�جية   29

 0 0 0 % 100 % 100 1 �عديل ضوابط اصدار املجالت   30

 % 25 % 25 % 25 % 25 % 100 4 �عديل �شر�عات املكتبات ا�جامعية   31
 0 0 % 50 % 50 % 100  2 اسس معادلة الشهادات  32

 0 0 % 50 % 50 % 100 2 �عليمات �عي�ن األوائل  33

 0 0  % 100 % 100 1 �عليمات الدراسات العليا  34

 0 0 % 30 % 70 % 100 2 مشروع �عديل قانون امل�اتب االس�شار�ة  35

 0 0 % 50  % 50 % 100 2 مشروع قانون اتحاد الطلبة  36

 0 0 % 50 % 50 % 100 2 �عديل قانون صندوق دعم االقسام الداخلية  37

 0 0 0 % 100 % 100 1 �عليمات اس�ان الطلبة  38

 0 0 % 50 % 50 % 100 2 بتعث�نمشروع امتيازات الطلبة امل  39

 0 0 0 % 100 % 100 1 قانون املعهد ا���ري واإلقلي��  41

ــــ�ن العــامل�ن �� ا�جــامعــات   42 ـــ ــ ـــ ــنــدوق تقــاعــد التــدر�سـ ـــ ــ ـــ نظــام صـــ
 وال�ليات واملعا�د اال�لية

1 100 % 100 % 0 0 0 

 0 0 0 % 100 % 100 1 مشروع التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العا��  43

ــا�� ووزارة   44 ــــة ب�ن وزارة التعليم العـــ ــــ��كـ ـــ ـــ ــــة مشـــ ــــل �جنـ ــكيـ ـــ ــ ـــ �شـــ
 ال��ة 

4 80 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

  

ال��جيع ع�� تأس�س ا�جامعات اال�لية بمعاي�� وجودة عاملية و��جيع التعليم املوازي �� ا�جامعات وادخال التعليم عن  :)4الفقرة(
هادات ش��� ا�جادة وال�� �س��د� اصدار ال اجازة ا�جامعاتلرفع املستوى او إللغاء �عد� ووضع ا�جامعات ا��الية تحت االختبار سواء 

  .بدون مقومات علمية جامعية

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 % 40 % 20 % 20 % 20 % 100 4 تقييم مسارات ا�جامعات األ�لية 1

  % 40 % 35 % 25 0 % 100 3 نظام االبتعاث �� ا�جامعات وال�ليات اال�لية  2

 % 35 % 30 % 30 % 30 % 35 4 برنامج القبول املركزي لطلبة ا�جامعات اال�لية  3
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ال���يع ع�� تأس�� ا��امعات اال�لية بمعاي�� وجودة عاملية و���يع التعليم املوازي �� ا��امعات وادخال التعليم عن  :)4الفقرة(
هادات ش��� ا��ادة وال�� �س��د� اصدار ال اجازة ا��امعاتلرفع املستوى او إللغاء �عد� ووضع ا��امعات ا��الية تحت االختبار سواء 

  .بدون مقومات علمية جامعية

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��د� ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 % 30 % 30 % 20 % 20 % 100 4 التعليم االل���و�� �� ا��امعات العراقية  4

5  
الل���و�� �� ا��امعات نظام ��ــــ�يل حضــــور الطلبة ا

 اال�لية
4 100 % 20 % 25 % 25 % 30 % 

6  
وضــــــــــــع �عليمــات �ســــــــــــهيــل تنفيــذ قــانون التعليم العــا�� 

 2016لسنة  25اال��� رقم 
2 100 % 50 % 50 % 0 0 

 0 0 % 50 % 50 % 100 2 مشروع �عديل قانون التعليم العا�� اال���   7

 0 0 % 50 % 50 % 100 2 مشروع قانون التعليم املوازي   8

  

���يع االس��مار �� توسيع ال�ليات ا���ومية ورفع مستو�ا��ا العلمية واالكاديمية من قبل القطاع ا��ا� العرا�� واالجن��  ):5الفقرة(
ارج موازنة ن خالنفقات م او ا��امعات االجن�ية بحيث تصبح لل�لية او ا��امعة ا���ومية نظ��ًا مساعدًا لتحس�ن الوضع التعلي�� وتوف�� 

  الدولة.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  املس��د� ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 12 10 8 8 38 4 االس��مار والشراكة �� التعليم العا�� 1
 4 4 3 3 14 4 �عز�ز الشراكة من خالل برامج امل�ات� االس�شار�ة  2
 0 0 0 % 100 % 100 1 رد املالية �� التعليم العا���عظيم املوا  3

  

  -وزارة ال��ة:  را�عًا:

 الص�� نظامال تواجھ ال�� والتحديات الرا�نة الفجوات ودراسة العراق �� الص�� واالمن الص�� الوضع بتقييم فوراً  املباشرة :)1الفقرة(
 عمل وخطة منصفة ص�� تمو�ل سياسات واعتماد ال��ية للسياسة قدمةمت صيغة ووضع املتاحة البيانات أفضل ا�� باالس�ناد
  .املادية ام�انا��م عن النظر  �غ� املوا�ن�ن ل�ل عادلة وخدمات شاملة ��ية �غطية ا�� للوصول  مت�املة

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت
  التقييم الشامل ل�ل املؤسسات ال��ية .1

 ق املعاي�� ا��اصة با��ودة واملعتمدة �� وزارة ال��ةوف
 2019 2019 وزارة ا����

 2019 2019 وزارة ا����  ) متدرب50تطو�ر املهارات االدار�ة والفنية للمالكات العاملة �� ا��ودة وبعدد ( .2

 نظامال تواجھ ال�� والتحديات الرا�نة تالفجوا ودراســــــــة العراق �� الصــــــــ�� واالمن الصــــــــ�� الوضــــــــع بتقييم فوراً  املباشــــــــرة ):1(الفقرة 
 وخطة ةمنصــف صــ�� تمو�ل ســياســات واعتماد ال�ــ�ية للســياســة متقدمة صــيغة ووضــع املتاحة البيانات أفضــل ا�� باالســ�ناد الصــ��
  .املادية ام�انا��م عن النظر  �غ�املوا�ن�نل�لعادلةوخدماتشاملة��ية �غطية ا�� للوصول مت�املةعمل

  روعاسم املش
الزمنية  الف��ة

  / سنةللتنفيذ
  املس��د� ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  
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1  
اعــادة النظر بنظــام التمو�ــ� الصــــــــــــ�� بمــا يالئم حــاجــة 
املؤســــــــــــســـــــــــــات ال�ــــــــــــ�يـة ومراعـاة تخفيف الع��ء ع�� 

  املواطن
        %100  %100  ستة أشهر

2  
مركـز  مراجعــــــة وتحــــــديــــــث الهي�ــــــ� التنظي�� لــــــدوائر  

  2019دوائر لعام  3الوزارة بواقع
        %100  %100  ستة أشهر

3  

مراجعــــة وتحــــديــــث الهي�ــــ� التنظي�� ملســــــــــــ�شــــــــــــفيــــات  
(االطـفــــــال) و(الـ�ســــــــــــــــــائـيــــــة والـتـولـيــــــد) و(الـ�ســــــــــــــــــائـيـــــــة 

) مس�شف� 2بواقع( A,B,C,Dواالطفال) ضمن الفئات 
  �سائية اطفال و�سائية وتوليد 2019لعام 

        %100  %100  ستة أشهر

4  
اجعــــــة وتحــــــديــــــث الهي�ــــــ� التنظي�� ملراكز الرعــــــايــــــة مر 

ال�ــــــــ�ية االولية وفق ن�� �ــــــــ�ة االســــــــرة بما يضــــــــمن 
  التغطية ال��ية الشاملة 

        %100  %100  أشهرستة 

        %100  %100  ستة أشهر  مراجعة وتحديث السياسة ال��ية الوطنية   5
  

 �ـــ�يةال والقوى  التمو�� وخاصـــة االســـاســـية مقوماتھ �� الضـــعف نملواط التصـــدي طر�ق عن العرا�� الصـــ�� النظام �عز�ز  ):2(الفقرة 
  .ال��ية ا��دمات وجودة االساسية والتكنولوجيات واملستلزمات حاتقاوالل وتوف�� االدو�ة العاملة

  اسم املشروع
الزمنية  الف��ة

  / سنةللتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
رنـــامج اعتمـــاد ا��ت��ات الطبيـــة �� املســــــــــــ�شــــــــــــفيـــات ب  

 التعليمية
2  

ا��ت��ا� الطبية 
  ) 7عدد (

 بصرة،
 ديا��، مدينة

بابل  الطب،
  %50انجاز

اكمال البصرة 
وديا�� ومدينة 
الطب وبابل 

50%   

      

2  
لتنمية املوارد  االســــــــــــ��اتي�يةمراجعة وتحديث ا��طة 

  ال�شر�ة 
2  100%  50%  50%        

3  
 (ا��رعــةالروتي�يــة �ســــــــــــــب التغطيــة بــاللقــاحــات  ز�ــادة 

  ,ا��صبة) OPV3الثالثة سدا��� + 
  مستمر

ا��رعة الثالثة 
 opv3سدا��� + 

  %90ب�سبة 
85%  86%  88%  90%  

لقاح ا��صبة 
  %92ب�سبة 

80%  85%  90%  92%  

4  
معا��ة  ومواصفات وتوز�ع أجهزةخطة لتحديد أعداد 

 ،Linear accelerator�� العراق    و��ـــــــ�ي� الســـــــرطان
PET scan،gamma camera mammogram 

4  60%  5%  35%  10%  10%  

5  
توف�� االدو�ة واملســــــــــــتلزمات واالجهزة الطبية وا��دمية 

  رص�نة  ئ�� املؤسسات ال��ية ومن منا��
4  

الوصول ا�� �و��� 
من االحتياج  80%

  السنوي 

الوصول ا�� 
 %50�و��� 

  من االحتياج 

الوصول ا�� 
من  %60�و��� 

  االحتياج

الوصول ا�� 
 %70�و��� 

  من االحتياج

الوصول ا�� 
 %80�و��� 

  من االحتياج

6  
تحســــــــــــ�ن جودة االداء ل��ــــدمــــات ال�ــــــــــــ�يــــة املقــــدمـــــة 

 وحســــــــــــب معاي�� واطن�ن �� مؤســــــــــــســــــــــــاتنا ال�ــــــــــــ�ية ملل
  ا��ودة

2  100%  50%  50%        

7  
تحديث نظام املعلومات ال�ــــــــــــ�ية وال��ــــــــــــ�ي� املد�� 

 (الوالدات والوفيات)واالحصاءات ا��ياتية 
2  20%  10%  10%      

  



79

 �يةال�ـــــــــ املراكز  بناء اعادة ب�ولو�ة واالل��ام لهم ال�ـــــــــ�ية ا��دمات وتحســـــــــ�ن للنازح�ن ��صـــــــــال الوضـــــــــع بتقييم االســـــــــراع ):3(الفقرة 
  .العسكر�ة والعمليات االحداث خالل تضررت ال�� للمحافظات

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
  هدف الك��املس�

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1 
بدعم منظمة  2019خطة االســــــــــتجابة اال�ســــــــــانية لعام 

 ال��ة العاملية 
 1  

�غ�ية ا��دمات 
ال��ية ��يمات 
النازح�ن �� اقليم 

كردستان وكركوك 
وصالح الدين 

  واالنبار وبغداد 

انجاز 
  املشروع

         

2  
ال��ة ما�عد ا���ا� املنظمات  خطة استجابة وزارة

  الداعمة ��يمات النازح�ن �� اقليم كردستان
2  

�غ�ية ا��دمات 
ال��ية ��يمات 
النازح�ن �� اقليم 

  كردستان 

            

3  
  

تجه�� عيــــادات طبيــــة متنقلــــة وســــــــــــيــــارات اســــــــــــعــــاف �� 
/ قرض البنك الدو��  الدين)صــــــــــــالح  (ديا���محافظ�� 

  رة)ا��ر اعمار املناطق  (اعادة
 1  100%  100%           

  

 ر�عاتال�شــ ووضــع بالب�نات املســندة وا��طط الســياســات وتقييم صــياغة ع�� الصــ�� والقطاع ال�ــ�ة وزارة قدرات �عز�ز  ):4(الفقرة 
 �يةال�ـــ والرعاية االمراض وم�افحة واختصـــاصـــا�ها العامة ال�ـــ�ة مجال �� وخاصـــة لذلك الالزمة ال�شـــر�ة املوارد وتقو�ة والضـــوابط

  .ال��ية واملؤسسات الص�� النظام اداء وتقييم ورصد ال��ية املعلومات نظم وتقو�ة واالدارة االولية

  اسم املشروع
 ةزمنيال الف��ة

  ة/سنللتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1 
واالطفال  واملراضــــة لألمهاتخفض معدل الوفيات 

 وحدي�� الوالدة سن ا��امسة دون 
  مستمر

خفض وفيات 
االمهات 

21.3/100000 
  والدة حية

24.8/100000 
  والدة حية

23.6/100000 
  والدة حية

22.4/100000 
  والدة حية

21.2/100000 
  والدة حية

ـــات  ــ ــيــ خـــفـــض وفـ
ــــال دون  ـــ ــ ــفــ ـــ ـــ االطـــ
ـــة  ــ ـــ ـــــن ا��امســ ـــ ســ

11.2/1000 
 والدة حية

13.3/1000 
  والدة حية 

12.6/1000 
  والدة حية 

11.9/1000 
  والدة حية

11.2/1000 
  والدة حية

ـــات  ــ ــيــ خـــفـــض وفـ
االطفـــال حـــدي�� 
ـــــوالدة  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ الــــ

والدة  13/1000
 حية

13.75/1000 
  والدة حية

13.50/1000 
  والدة حية

13.25/1000 
  والدة حية

والدة  13/1000
  حية

2  
تطبيق ن�� �ــ�ة االســرة �� مراكز الرعاية ال�ــ�ية 

 االولية 
  %27  %23  %19  %15  %27  مستمر

3  
فــض مــعــــــدل الــوفــيــــــات املــبــكــرة بــــــاألمــراض غــ�ـــ� خــ 

  االنتقالية
4  270/100000  285/100000  280/100000  275/100000  270/100000  

4  
(خفض �ســــــــــــبة املراضـــــــــــــة والوفيات من االمراض     

  االنتقالية)
4  

خـــــفـــــض �ســــــــــــــــــبـــــــة 
املراضة والوفيات 
مـــــــــــــــن االمـــــــــــــــراض 
االنتقالية ��ســـــــــبة 

20%  

5%  5%  5%  5%  
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 ر�عاتال�شــ ووضــع بالب�نات املســندة وا��طط الســياســات وتقييم صــياغة ع�� الصــ�� والقطاع ال�ــ�ة وزارة قدرات �عز�ز  ):4(الفقرة 
 �يةال�ـــ والرعاية االمراض وم�افحة واختصـــاصـــا�ها العامة ال�ـــ�ة مجال �� وخاصـــة لذلك الالزمة ال�شـــر�ة املوارد وتقو�ة والضـــوابط

  .ال��ية واملؤسسات الص�� النظام اداء وتقييم ورصد ال��ية املعلومات نظم وتقو�ة واالدارة االولية

  اسم املشروع
 ةزمنيال الف��ة

  ة/سنللتنفيذ
املس�هد� 
  ال���

مس�هد� 
2019  

مس�هد� 
2020  

مس�هد� 
2021  

مس�هد� 
2022  

5  
ــ  ة االل���ونيــــة الشـــــــــــــــامــــل تطبيق مشــــــــــــروع ا��وكمــ

��ميع االنظمــــــة االدارة االل���ونيــــــة �� دوائر مقر 
  الوزارة وا��افظات.

4  
جهة  241

  (مستخدم)

جهة  55ز�ادة 
(مستخدم) 

ليصبح املجموع 
 جهة  241ال��� 

  مستخدم 241  مستخدم 241  مستخدم 241

6  

تنفيذ برنامج وط�� لل���يل والتوثيق اإلل���و�� باملؤسسات  
) البدء �� املشـــروع الوط�� لل��ـــ�يل 1صـــية من خالل :التخصـــ

) دمـج املشـــــــــــــروع 2ملـر�ــــــــــــ�ـ� زرع الـ�ـ�ـ�.  اإللـ�ـ�ـ�و�ـ�والـتـوثـيـق 
 اإلل���و��املــــــذكور اعاله مع مشــــــــــــروع ال��ــــــــــــ�يــــــل والتوثيق 

لل��ــــ�يل والتوثيق  باملشــــروع الوط��) البدء 3ملر�ــــ�� الديلزة. 
باملشــروع دء ) الب4والهيموفيليا.  التالســيمياملر�ــ��  اإلل���و��

 لل���يل والتوثيق االل���و�� ملر��� ا��هاز الهض��. الوط��

4  50%  14%  12%  12%  12%  

  %100  %85  %65  %35  %100  مستمر  برنامج تجس�� طب االسرة  7

  مستمر  ال��ية والتمر�ضية برنامج تجس�� املالكات  8

��س�� حوا�� 
من ذوي  900

املهن ال��ية 
والتمر��ية 

  ��و�ا 

�� ��س�� حوا
من ذوي  900

املهن ال��ية 
  والتمر��ية

��س�� حوا�� 
من ذوي  900

املهن ال��ية 
  والتمر��ية

��س�� حوا�� 
من ذوي  900

املهن ال��ية 
  والتمر��ية

��س�� حوا�� 
من ذوي  900

املهن ال��ية 
  والتمر��ية

9  

تــنــفــيــــــذ املــرحــلــــــة األو�ــ� مــن نــظــــــام املــــــدقــق الــطــ�ـــ� 
)Clinical Auditingاملـــعــــــايـــ�ـــ�  ) �ـــعـــنـــوان مشـــــــــــــــروع

 Standardsاألســـاســـية للمؤســـســـات التخصـــصـــية (
Operations Procedures- SOP(  

4  50%  5%  15%  15%  15%  

10  
املؤســـــســـــســـــات ال�ـــــ�ية  الطبية ��تطو�ر القيادات 

  التخصصية 
4  50%  

دورات  4
  داخلية

دورات  4
 2داخلية + 

  دورات خارجية

دورات  4
 1داخلية + 

  دورة خارجية 

دورات  4
 1داخلية + 

  دورة خارجية

              %100  2  اعداد خطة للضمان الص��   11

  %40  %20  %25  %15  %100  4  تحديث برنامج ال���يل السرطا��  12

  

 �ماية� وا��ودة والسالمة الفعالية اسس ع�� واست��اد�ا االدو�ة توف��  �� رص�نة عاملية وضوابط واساليب انظمة اعتماد :)5الفقرة(
 .ا��يوي  القطاع �ذا �� والغش الفساد عبث هم منو��� املواطن�ن ارواح

  تأر�� االن�هاء  تأر�� البدء  ا��هة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت

1 
من �عليمات تنفيذ العقود ا���ومية خاصة بتوف��  ست�ناءًاإصدار ضوابط واليات جديدة ا

 اد واعتبار املو االدو�ة واملستلزمات واالجهزة الطبية وا��دمية ترا�� خصوصية تلك 
 دخال املوادإل ال���يل كأساس �� االحاالت و�سهيل االجراءات 

 2019 2019 وزارة ال��ة
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 ��ما�ة وا��ودة والســالمة الفعالية اســس ع�� واســت��اد�ا ا�دو�ة �وف��  �� ر�ــ�نة عاملية وضــوابط واســاليب انظمة اعتماد ):5(الفقرة 
  .ا��يوي  القطاع �ذا �� شوالغ الفساد عبث و����م من املواطن�� ارواح

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس���� 
  الك��

مس���� 
2019  

مس���� 
2020  

مس���� 
2021  

مس���� 
2022  

  %10  %10  %40  %20  %80  4  �غي�� أليات �وف�� ا�دو�ة السرطانية  1
  

   .ممكن توق أقرب �� ببعضها العمل لي�ت�� ا��افظات �� املتوقفة املس�شفيات و�جه��  بناء إلكمال فوراً  املباشرة ):6(الفقرة 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس���� 
  الك��

مس���� 
2019  

مس���� 
2020  

مس���� 
2021  

مس���� 
2022  

1  
ـــعة ( ـــ ـــفى عام سـ ـــ ــ�شـ ــ ــــاء مســـ ــ ـــروع ا�شـ ـــ ـــر�ر �� 400مشـ ـــ ) سـ

 محافظة كربالء 
           %100  %100  مستمر

2  
ــــ� ـــاء مســـ ـــ ـــروع ا�شـ ـــ ـــعة (مشـ ـــ ـــفى عام سـ ـــ ـــر�ر �� 400شـ ـــ ) سـ

  محافظة م�سان
           %100  %100  مستمر

3  
ـــعة ( ـــ ـــفى عام سـ ـــ ــ�شـ ــ ــــاء مســـ ــ ـــروع ا�شـ ـــ ـــر�ر �� 400مشـ ـــ ) سـ

  محافظة ذي قار  
           %100  %100  مستمر

4  
ـــعة ( ـــ ـــفى عام سـ ـــ ــ�شـ ــ ــــاء مســـ ــ ـــروع ا�شـ ـــ ـــر�ر �� 400مشـ ـــ ) سـ

  محافظة البصرة 
           %100  %100  مستمر

5  
ـــعة ( ـــ ـــفى عام سـ ـــ ــ�شـ ــ ــــاء مســـ ــ ـــروع ا�شـ ـــ ـــر�ر �� 400مشـ ـــ ) سـ

  محافظة بابل مع مركز ملعا��ة االورام السرطانية
              منجز  مستمر

6  
ـــعة ( ـــ ـــفى عام سـ ـــ ــ�شـ ــ ــــاء مســـ ــ ـــروع ا�شـ ـــ ـــر�ر �� 400مشـ ـــ ) سـ

  محافظة النجف 
           %100  %100  مستمر

7  
) ســر�ر �� محافظة االنبار / 200�شــاء مســ�شــفى ســعة (

  قضاء �ي� 
        %100  %70  %100  مستمر

8  
) سر�ر �� محافظة االنبار / 200سعة ( ا�شاء مس�شفى
  قضاء حديثة

        %100  %80  %100  مستمر

9  
) سر�ر �� محافظة االنبار / 200ا�شاء مس�شفى سعة (

  قضاء القائم
        %100  %80  %100  مستمر

10  
) سر�ر �� محافظات صالح 100.ا�شاء مس�شفى سعة (

  الدين / قضاء سامراء 
     %100  %80  %50  %100  مستمر

11  
) سر�ر �� محافظات صالح 100.ا�شاء مس�شفى سعة (

  الدين / قضاء الدور 
     %100  %80  %50  %100  مستمر

     %100  %70           مرحلة االشراف ع�� ا�شاء مس�شفى الشطرة العام   12

13  
) 200عقد تنفيذ ا�شاء مس�شفى الشطرة العام سعة (

ـــــر�ر �� محافظة ذي قار مع التا��� والتجه�� لالجه ـــ ة ز سـ
  ITالطبية ومنظومة الـ

      20%  70%  100%     

14  

.اعداد خطة تا�يل املؤســـــــــســـــــــات ال�ـــــــــ�ية لعموم العراق 14
خالل مدة ســــــــنة بالت�ســــــــي� مع دوائر  كردســــــــتان)(عدا اقليم 

           %100     سنة   ال��ة �� ��داد وا��افظات 
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 قتحقي اجل من والبيئية واالجتماعية الســــــــــــلوكية ال�ــــــــــــ�ية للمخاطر  ديللتصــــــــــــ املعنية ا��كومة القطاعات كل مع العمل ):7(الفقرة 
 جالم و�� ور�ـــــــد�ا الشـــــــرب مياه جودة ضـــــــمان ع�� العمل ذلك �� بما املتقدمة الدول  �� تحققت ال�� االنجازات يوازى  �ـــــــ�� مســـــــتوى 
  .قدةاملع الطوارئ  �� حيو���ا استعادة ع�� قدر��ا و�عز�ز  االزمات ملواجهة ال��ية النظم واعداد البيئية وال��ة االغذية سالمة

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
وضـــــــع خطة شـــــــاملة لتطو�ر ا��دمات الطارئة املقدمة 

 �� املؤسسات ال��ية
              خطة منجزة  1

  %60  %50  %40  %30  %60  4  الص�� �� املجتمعرفع مستوى الثقافة والو��   2
  

 املســــتقبليةو  االنية االحتياجات دراســــة ع�� امل�تلفة التعليمية واملؤســــســــات العا�� التعليم وزارة مع مت�امل بت�ســــيق العمل ):8(الفقرة 
   وا�دافها. الوطنية ال��ية لالس��اتيجية �ستجي� شاملة خطة وتنفيذ واعداد والص�� الط�� املجال �� ال�شر�ة للموارد

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
 

�عز�ز املالكات الطبية وال�ــــــــــــ�ية والتمر��ــــــــــــية لســـــــــــــد 
 االحتياجات املوجودة 

   
  

4  

0.88  ����
 ���1000  

0.82 ����
 ���1000  

0.84 ����
 ���1000  

0.86 ����
 ���1000  

0.88 ����
 ���1000  

0.38 ������
 ���1000  

0.35 ������
 ���1000  

0.36 ������
 ���1000  

0.37 
 ������ ���
1000  

0.38 
 ������ ���
1000  

ممرض ��� 3.3
����  

ممرض ��� 2.5
����  

ممرض ��� 2.7
����  

ممرض ��� 3
����  

ممرض 3.3
���� ���  

ذوي مهم 21
 ��� ����

1000  

ذوي مهن 19.5
 ��� ����

1000  

ذوي مهن 20
 ��� ����

1000  

ذوي 20.5
مهن ���� 

 ���1000  

ذوي مهم 21
 ��� ����

1000  

2  
مشــــــــــــروع توف�� الكوادر ال�شــــــــــــر�ــــــة العــــــاملــــــة �� مجــــــال 

  ���يص وعالج االمراض السرطانية
4  80%  10%  35%  20%  15%  

  

  

  

 ذلكو  مصــنع او  مســ�شــف� اي اســتمرار  أو  لبناء شــرطاً  األمر  �ذا وجعل الثقيلة للمياه البيولوجية املعا�جة وحدات اســتخدام ):9(الفقرة 
  ال��ر مياه جودة ع�� وامل�افظة النفايات من للتخلص

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

2  
وثة املل ل��شـــــــــطةســـــــــائلة تقييم نوعية التصـــــــــار�� ال

  للمصادر املائية وأعداد قاعدة بيانات بذلك 
  ���� 72  ���� 72  ���� 72  ���� 72   مستمر   
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   -وزارة النقل:  خامسًا:

 اتقتض��س ال�� املدة خالل اجن�ية عراقية شراكة طر�ق عن �عذر  وان املباشر  االس�ثمار  طر�ق عن الكب��  العراق ميناء انجاز  ):1(الفقرة 
  .الكب�� العراق ميناء اعمال وانجاز  متعددة وبمراحل أشهر  ثالثة كل تدقيقھ يتم زم�� وبجدول  للمشروع الفنية الدراسات

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 0 0 0 %100 %100 5 كاسر االمواج الغربي  1
  

 ءســـــــــــوا ال��ي  النقل عن يخفف بما ا��الية الشـــــــــــبكة �� جو�ر�ة تحســـــــــــ�نات وادخال ا��ديدية الســـــــــــكك ع�� االعتماد ز�ادة ):2(الفقرة 
 االو�� لةاملرح وانجاز  الثقيلة، االحمال �ســــــ�� بالطرق  االضــــــرار  عن والتوقف الطرق  ع�� وا��واد� االزدحامات لفك للبضــــــائع او  للركاب

 �شــــ�ل وبةاملطل ا��طط وتقدم عامليًا، مطبقة متقدمة تكنولوجيا لتحقيق عال�� كو�ســــورتيوم مع باالتفاق الســــر�ع القطار  مشــــروع من
  .االول  العام ��اية قبل واالس�ثمار  التعاقد ليتم ا��كومة، اعمال بدء من"" 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

��د� مس
2021  

مس��د� 
2022  

1 
جســــور  3��امة مع -اكمال مشــــروع خط ســــكة ســــاوة 

 ومق��با��ا 
2 100% 95% 5%    

2  
ل��ط�ن ا��ديـد  ســــــــــــماوة)-حلة -مشــــــــــــروع (يوســــــــــــفية 

  املالصق والقديم 
8  84%  78% 2%  2%  2%  

  %2  %2  %2 %94  %100  4  مشروع مس�� كربالء املقدسة   3

4  
 ب�شــــــــية) ل��ط�نغ-ناصــــــــر�ة -أكمال مشــــــــروع (ســــــــماوة

  ا��ديد املالصق والقديم 
6  71%  62% 3%  3%  3%  

5  
 قصــــــــر) ل��ط�ن ام-بصــــــــرة-اكمال مشــــــــروع (غب�شــــــــية 

  ا��ديد املالصق والقديم 
5  98%  

86% 
4%  4%  4%  

  %2  %7  %6 %85  %100  4  مشروع شراء مواد وم�ائن السكة االختصاصية   6

7  
ا��ـــــديـــــد املالصــــــــــــق  بي��) ل��ط�ن-مشــــــــــــروع (��ـــــداد 

  قديم وال
8  61%  

39% 
      

8  
ل��ط�ن ا��ديد  العليل)اكمال مشــــــــــــروع (بي�� حمام 

  املالصق والقديم 
8  54%  

42% 
4%  4%  4%  

9  
 ربيعـــــة) ل��ط�ن-موصـــــــــــــــــل -مشــــــــــــروع (حمـــــام العليـــــل 
  ا��ديد واملالصق القديم 

8  36%  
24% 

4%  4%  4%  

      %100 %58  %100  2  اعادة اعمار جسر الفتحة   10

  %100     %80  %100  4  متحركة  مشروع شراء وحدات   11

  %25  %25  %25 %25  %100  4  شالمجة -خط بصرة  استمالك  12

  

 ركاتشـــ مع وبالشـــراكة محددة، وبجداول  االجن�ية مثيال��ا بمعدل رابحة شـــركة ا�� العراقية ا��و�ة ا��طو� شـــركة تحو�ل ):3(الفقرة 
  .النا��ة العاملية النماذج وفق ومحلية اجن�ية

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 2 شراء طائرات كندية 1
100%   5 

 طائرات
2 طائرة    40%  60%     

  طائرة 3 
0 0 

طائرة 14  طائرة 25     4 شراء طائرات بو�ن� (املرحلة الثانية)  2   طائرة 6     طائرة 5   0 
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3  
سيع دائرة ال��ن ا��وي وجعلها بصفة قر�ة تو 

 ال��ن
2 100%  

35.7% 
64,3%  0  0  

  

  (وزارة النقل) .سنو�ًا طن مليون  23 ا�� لتصل ا��الية املوا�� طاقة رفع ):م���(الفقرة 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

1 
بـواخـر مـتـعــــــددة االغـراض مـخـتـلـفــــــة  8مشـــــــــــــروع بـنــــــاء 

 ا���ولة  
11  100% 

 باخرة 2
12،5% 

باخرة  2
12،5% 

باخرة 2
12،5% 

باخرة  2
12،5% 

      %50 %50  %100  2  )2مشروع شراء بواخر صب عدد(  2

3  
مشــــــروع نقل ا�ــــــ�ا� من رصــــــيف العشــــــار ا�� جز�رة 

  ��� وموا�� ا��لي� العربي وبالعكس  
1  100%  

100% 
      

  0  0  0 %100  %100  11  شراء معدات مناولة لل�وا��   4
  0  0  0 %100  %100  11  شراء وحدات بحر�ة   5
  10  10  10 %70  %100  7  ت��يل قطاع املوا�� /املرحلة الثانية  6
  0  0   %100  %100  1   ا��نوبي)ام قصر  (ميناءمشروع ت��يل رصيف   7
  0  0   %100  %100  1  9مشروع ت��يل رصيف رقم   8
  0  0   %100  %100  1  5مشروع ت��يل رصيف رقم   9

  0  0   %100  %100  1  7مشروع ت��يل رصيف رقم   10
  0  0   %100  %100  1  4مشروع ت��يل رصيف رقم   11
  0  0  %32 %68  %100  2  8مشروع ت��يل رصيف رقم   12
  0  0  %50 %50  %100  2  مشروع ا�شاء رصيف نفطي �� خور الزب��  13
  0 %20  %40 %40  %100  3  املوا��� مشروع ا�شاء رصيف  14
          بيانات توجد ال  %100     مشروع ا�شاء رصيف حاو�ات  15

16  
وبناء أرصــــــــــــفة جديدة �� أم  )15-12ت��يل األرصــــــــــــفة (

  قصر الش�ا��
2  100%  

57% 
43%  0  0  

17  
 مــــيــــنــــــاء أم قصــــــــــــــــر الشــــــــــــــــ�ــــــا�ــــ� 16تــــــ��ــــيــــــل رصــــــــــــــــيــــف 

  �� خور الزب�� 9ورصيف 
2  100%  

61% 
39%  0  0  

18  
مع ��شــــــاء رصــــــيف�ن جديدين ��  17رصــــــيف رقم  ت��يل

  ميناء أم قصر الش�ا��
4  100%  35% 23%  22%  20%  

          بيانات توجد ال  %100     18ت��يل رصيف رقم   19
       %100  %100  1  19ت��يل رصيف رقم   20
          %100  %100     21ت��يل رصيف رقم   21
 %10 %10 %10 %10  %50  6  قصر ميناء أم 2محطة متعددة األغراض �� قناة رقم  22
          بيانات توجد ال  %100  2  ��شاء رصيف نفطي �� قناة خور الزب��  23
          %100  %100  1  �� ميناء خور الزب�� 2،3،4ت��يل األرصفة   24
          بيانات توجد ال  %100  2  �� ميناء خور الزب��  5،6،7ت��يل األرصفة   25
       %30 %30  %60  2  �� خور الزب�� 5و  4يف�ن بناء رصيف نفطي ب�ن الرص  26
        %43 %57  %100  2  )11(رصيفالزب��بناء رصيف نفطي �� ميناء خور   27
        %5 %95  %100  2  �� خور الزب�� 12ت��يل رصيف  28
          بيانات توجد ال  %40  5  أ�شاء أرصفة بحر�ة نفطية ع�� قناة خور الزب��  29
          بيانات توجد ال  %100  2  �� ميناء أبو فلوس 1،2،3ت��يل االرصفة   30
          بيانات توجد ال  %100  2  ��شاء رصيف تجاري ورصيف م�افر�ن �� الواصلية  31
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  وزارة اإلعمار واإلس�ان والبلديات واالشغال العامة  :سادساً 
  

شـــــــروع تحلية مياه البحر �� البصـــــــرة ع�� ان تنجز بجداول التعاقد بأســـــــرع وقت مع احدى الشـــــــركات العاملية الك��ى إلنجاز م): 1الفقرة (
  زمنية وا��ة� و�عكس نفس االمر ع�� امل�افظات ا�جنوبية االخرى ال�� �عا�� من ملوحة املياه �ش�ل اقل.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

  0     0  0  %100  _ رة/البصاالربعة)(بمراحلھ الكب�� روع ماء البصرة مش 1
  0  0  0  ينجز  0  2  مشروع ماء البصرة الكب��/املرحلة الثانية  2

  0  0  0  ينجز  0  3 مشروع ماء البصرة الكب��/املرحلة الثالثة  3

  0  0  0  ينجز  0  4 مشروع ماء البصرة الكب��/املرحلة الرا�عة  4
  

) وبجدول زم�� وا�ـــــــــ� ومن ذلك اكمال الطرق ا��لقية املتوقفة وغ�� RING ROADطرق حلقية ملدن العراق الكب��ة ( انجاز ): 2الفقرة (
  املكتملة وم��ا الطر�� ا��لق� السر�ع للعاصمة �غداد. (طو�ل)

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

دف مس��
2022  

  0  %15  %25  %60  %100  3 ومتقرباتھا�شاء جسر شمال الناصر�ة  1

2  
 (جســـــر ال�ارضـــــية ومتقرباتھا�شـــــاء جســـــر الكوت الثا�� 

  كم محافظة واسط 30والطر�� ا��و�� بطول 
4  100%  70%  15%  10%  5%  

  

 ز�عها ع�� العوائل امل�جلة تحت خط الفقر البدء ب�ناء وحدات سكنية تقلص �ش�ل وا�� الفجوة ب�ن العرض والطلب وتو ): 3الفقرة (
  ة وال�� ال تمتلك دار سكن الئقة.�� �جالت وزارة العمل والشؤون االجتماعي

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

  0  0  %3  %97  %100   رأشه 6 املجمع السك�� �� ذي قار / �� الصدر 1
  0  0  %5  %95  %100  اشهر 10      املجمع السك�� �� النجف / �� القدس  2
  %29,7  %30  %20  %20,3  %100  4 (1املجمع السك�� �� كربالء/ ا�جز�رة  (  3
  0  %13,7  %15  %71,3  %100  3 املجمع السك�� �� صالح الدين / مطاردة  4
  0  %21,9  %15  %63,1  %100  3 املجمع السك�� �� ديا�� / الغالبية  5
  %20,5  %24  %20  %35,5  %100  4 املجمع السك�� �� ن�نوى / األربجية  6
  0  %27,2  %20  %52,8  %100  3 املجمع السك�� �� ديا�� / ال�اطون   7
  0  %24,5  %20  %55,5  %100  3 املجمع السك�� �� الديوانية / الدغارة  8
  %20,7  %27  %20  %32,3  %100  4 املجمع السك�� �� املث��/ ا�جربوعية  9

  0  %20  %20  %60  %100  3 (1املجمع السك�� �� البصرة / شط العرب (  10
  %20,1  %26  %20  %33,9  %100  4 وا��راباملجمع السك�� �� الفلوجة / ا�جبيل   11

12  
مؤســــــــــــســــــــــــة الشــــــــــــهداء /املجمع الســــــــــــك�� �� البصــــــــــــرة / 

               الصبخ
3  100%  66,3%  15%  18,7%  0  

13  
ســـة الشـــهداء / املجمع الســـك�� �� البصـــرة / شـــط مؤســـ
  )3( العرب

4  100%  24%  20%  30%  26%  
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 ز�عها ع�� العوائل امل�جلة تحت خط الفقر البدء ب�ناء وحدات سكنية تقلص �ش�ل وا�� الفجوة ب�ن العرض والطلب وتو ): 3الفقرة (
  ة وال�� ال تمتلك دار سكن الئقة.�� �جالت وزارة العمل والشؤون االجتماعي

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

14  
مؤســــســــة الشــــهداء /املجمع الســــك�� �� البصــــرة / شــــط 

           (2العرب (
4  100%  33,2%  25%  35%  6,8%  

15  
مؤســـــــــــســـــــــــة الشـــــــــــهداء / املجمع الســـــــــــك�� �� البصـــــــــــرة / 

                الزب��
3  100%  65,7%  14%  20,3%    

    %25,8  %23  %51,6  %100  3 )2(املجمع السك�� �� كربالء / ا�جز�رة   16
  %26  %30  %20  %24  %100  4     )1(املجمع السك�� �� صالح الدين / عرموشية  17
  0  %35,1  %35  %29  %100  3                   املجمع السك�� �� قضاء مخمور   18
  0  0  %16  %84  %100  2      املجمع السك�� �� االنبار / �يت  19
  0  0  %3,4  %96,6  %100   2                   املجمع السك�� �� االنبار / عنھ  20
  %20,6  %27  %20  %32,4  %100  4      املجمع السك�� �� ذي قار / سوق الشيوخ  21
  0  %27,1  %25  %47,9  %100  3             املجمع السك�� �� املث�� / الرميثة  22
  %20,4  %23  %20  %36,6  %100  4    لسك�� �� الديوانية / ا��مزةاملجمع ا  23
  %25  %30  %20  %25  %100  4     املجمع السك�� �� بابل / القاسم  24
  %26,1  %30  %20  %23,9  %100  4  املجمع السك�� �� ديا�� / ا��الص  25

  0  %21,3  %20  %61,3  %100  3    املجمع السك�� �� ذي قار / الشطرة  26

  %20  %21  %20  %39  %100  4   جمع السك�� �� الديوانية / �� ا�س�انامل  27

28  
املســــــــــــاكن االقتصــــــــــــادية / املجمع الســــــــــــك�� �� ذي قار / 

 1كشمرة 
4  100%  20%  20%  30%  26,4%  

29  
املســــــــــاكن االقتصــــــــــادية /املجمع الســــــــــك�� ��  واســــــــــط / 

 الدبو��
4  100%  14,4%  25%  30%  30,4%  

30  
جمع الســــــــــــك�� �� ��ـــداد/ املســـــــــــــــاكن االقتصـــــــــــــــاديـــة /امل

 2��روان 
4  100%  18,6%  25%  30%  26,4%  

  0  %34  %25  %41  %100  3      املجمع السك�� �� ن�نوى / قضاء سنجار  31
  %22  %30  %20  %28  %100  4                          املجمع السك�� �� ن�نوى / قضاء تلعفر  32
  0  %27,8  %20  %52,2  %100  3  املجمع السك�� �� واسط / العز�ز�ة  33
  %18,3  30  %20  %31,7  %100  3     املجمع السك�� �� واسط / زرباطية  34
  0  %30,3  %25  %44,7  %100  3        ( املجمع السك�� �� م�سان / البت��ة  ( أبو رمانة  35
  0  0  %27  %73     2     املجمع السك�� �� م�سان / املجر  36

37  
 -ة �� الديوانية /ا�ج�س واطئة ال�لفة / املجمع السك��

  الشامية
3  100%  39%  25%  36%  0  

  %19,2  %50  %25  %5,8  %100  4  واطئة ال�لفة /املجمع السك�� �� ذي قار/ عكيكة  38
  0  %48,9  %40  %11,1  %100  3 واطئة ال�لفة / املجمع السك�� ��  املث�� /طحربة  39
  0  %574  %35  %7,6  %100  3  س�يةلواطئة ال�لفة / املجمع السك�� ��  الديوانية / ا  40

41  
واطــئــــــة الــ�ــلــفــــــة / املــجــمــع الســـــــــــــكــ�ــ� �ــ�  الــــــديــوانــيــــــة / 

 الشنافية
4  100%  25%  25%  25%  25%  

  0  %23,1  %20  %56,9  %100  3        املجمع السك�� �� البصرة / �� القبلة  42
  0  %36,5  %20  %43,5  %100  3    املجمع السك�� �� واسط / الصو�رة  43
  0  %27,7  %20  %52,3  %100  3    ع السك�� �� ذي قار / قلعة سكراملجم  44
  %12,7  %30  %20  %37,3  %100  4        املجمع السك�� �� م�سان / الكميت  45
  %30  %30  %20  %20  %100  4 املجمع السك�� �� م�سان / قلعة صا��  46
  0  %41,3  %25  %33,7  %100  3  املجمع السك�� �� الديوانية / عفك  47
  %30  %30  %20  %20  %100  4   املجمع السك�� �� م�سان / مؤسسة الشهداء  48
                    )1املجمع السك�� �� صالح الدين / سامراء (  49
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 ز�عها ع�� العوائل امل�جلة تحت خط الفقر البدء ب�ناء وحدات سكنية تقلص �ش�ل وا�� الفجوة ب�ن العرض والطلب وتو ): 3الفقرة (
  ة وال�� ال تمتلك دار سكن الئقة.�� �جالت وزارة العمل والشؤون االجتماعي

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

                   املجمع السك�� �� االنبار / الكرابلة  50
                   )1�ة (ر دياملجمع السك�� �� كربالء / ا��  51

  

ــــب( النقلاملســــــؤولية املشــــــ��كة مع وزارة  �ذ�ع�� ان يكتمل الت��يل وتت�امل  وت��يل�رور الســــــر�ع اكمال �ر�� امل): 4الفقرة( ــار�ع ��  �ســ ـــ انجاز املشـ

 تراك�� )

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1 
املمر االيمن  6ء ط) جز1ا�شــــــــــــــــاء املرور الســــــــــــر�ع رقم (

 الفر��   ةومدخل السماو 
4  100%  68,39%  80%  87%  100%  

2  
جزء ديوانية / ناصـــــر�ة (املمر  6الســـــر�ع طا�شـــــاء املرور 

  اال�سر) 
2  100%  93,01%  100%  0  0  

3  
بطول  ك��)) بمدينة (حلة /1ربط املرور الســــــر�ع رقم (

  كم محافظة بابل 13
3  100%  91,49%  95%  100%  0  

  %100  %75  %40  %13  %100  4  5وط/ 4) املرحلة االو�� ط/1املرور السر�ع رقم (ربط  4
  

اكمال مشـــار�ع املجاري واملاء �� جميع امل�افظات العراقية واملباشـــرة الفور�ة �ها خصـــوصـــًا املتوقفة �ســـ�ب التمو�ل أو ألســـباب ): 5الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� تراك�� )�سب (أخرى 

  اسم املشروع
الزمنية الف��ة 
  / سنةللتنفيذ

املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1 
 كـــــــركـــــــوكالـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة/املـــــــرحـــــــلـــــــة -مشـــــــــــــــــــروع مـــــــاء كـــــــركـــــــوك

 /ساعة)3م10000(
  0  0  0  ينجز  100%  1

2  
ـــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت/  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــ

  /ساعة)3م10000واسط(
  0  0  0  ينجز  100%  1

3  
ـــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ ـــــــــــــــــــزبــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــ  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــ

  /ساعة)3م1000واسط(
  0  0  0  ينجز  100%  1

  0  0  0  ينجز  %100  1  /ساعة)3م6000( بابلاملدحتية/-مشروع ماء الهاشمية  4

5  
 جرف ال�ــــــــــــ�ر/-االســــــــــــكنــــــدر�ــــــة-مشــــــــــــروع مــــــاء املســــــــــــ�ــــــب

  /ساعة)3م6000بابل(
  0  0  ينجز  0  100%  2

  0  0  0  ينجز  %100  1  /ساعة)3م10000( بابلامل�او�ل/-مشروع ماء قرى ا��لة  6
  0  0  0  ينجز  %100  1  /ساعة)3م4000ابل(مشروع ماء ابي غرق/ب  7

8  
ـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــف  كـــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــة/-مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مـــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــ

  /ساعة)3م16000النجف(
  0  0  0  ينجز  100%  1

9  
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوة/  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /ساعة)3م10000املث��(
  0  0  ينجز  0  100%  2

10  
ـــــجــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا�ــــــــــــــــــ�/ –مشــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــاءاالصــــــــــــــــــــــــــــــالح   ا�ـــــــــــــ

  /ساعة)3م3000ذي قار(
  0  0  0  ينجز  100%  1

11  
ـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة/  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــ

  /ساعة)3م16000ن(م�سا
  0  0  0  ينجز  100%  1

12  
ــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان/  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــ

  /ساعة)3م4000��داد(
  0  0  0  ينجز  100%  1

13  
ـــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة/م ـــــــــــــ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــ  /2مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــاء ا�ـــــــــــ

  /ساعة)3م1000��داد(
  0  0  0  ينجز  100%  1



88

اكمال مشـــار�ع املجاري واملاء �� جميع امل�افظات العراقية واملباشـــرة الفور�ة ��ا خصـــوصـــًا املتوقفة �ســـ�ب التمو�ل أو ألســـباب ): 5الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� تراك�� )�سب (أخرى 

  اسم املشروع
الزمنية الف��ة 
  / سنةللتنفيذ

املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

14  
�ــــــــــغـــــــــداد مشـــــــــــــــــــــروع مـــــــــاء نـــــــــاحـــــــــيـــــــــة الـــــــــز�ـــــــــور املـــــــــركـــــــــزي/

  /ساعة)3م10000(
  0  0  0  ينجز  100%  1

15  
ـــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش/  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــ

  /ساعة)3م2000نوى (ن�
  0  0  ينجز  0  100%  2

16  
 مشــــــــــــــــــــروع مــــــــاء (الــــــــقــــــــيــــــــارة، الشــــــــــــــــــــورة، تــــــــل عــــــــبــــــــطــــــــة)/

  /ساعة)3م3000ن�نوى(
  0  0  ينجز  0  100%  2

17  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازه/  مشـــــــــ

  /ساعة)3م2000كركوك (
  0  0  ينجز  0  100%  2

18  
 مشــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــاء خــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــ� ســــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد/

  /ساعة)3م4000ديا�� (
  0  0  ينجز  0  100%  2

19  
 ة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط/مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مـــــــــــــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــد

  /ساعة)3م2000ديا��(
  0  0  ينجز  0  100%  2

20  
ـــــــــــــجــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــور/  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ا�ـــــــــــ

  /ساعة)3م2000ديا��(
  0  0  ينجز  0  100%  2

21  
 مشـــــــــــــــــــروع مـــــــاء الســـــــــــــــــــالم والســـــــــــــــــــراجـــــــق واملـــــــنصـــــــــــــــــــور�ـــــــة/

  /ساعة)3م4000ديا��(
  0  0  ينجز  0  100%  2

  0  0  ينجز  0  %100  2  /ساعة)3م4000الدين( مشروع ماء الدجيل/صالح  22
  0  0  ينحز  0  %100  2  /ساعة)3م4000صالح الدين (مشروع ماء بلد/  23
  0  0  ينجز  0  %100  2  /ساعة)3م3000صالح الدين (مشروع ماء القادسية/  24

25  
ــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــة/ ـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــ  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــ

  /ساعة)3م4000االنبار(
  0  0  ينجز  0  100%  2

  0  0  ينجز  0  %100  2  /ساعة)3م3000االنبار(/الدوالب-البغداديمشروع ماء   26
  0  0  ينجز  0  %100  2  /ساعة)3م4000( بابلمشروع ماء ناحية الكفل/  27

28  
ـــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــ�ات/ا�ــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــدول م شـــــــــــــــــــــــــــــــــــروع مــــــــــــــــــــــــاء ا�ـــــــــــــ

  /ساعة)3م4000كربالء(الغربي/
  0  0  ينجز  0  100%  2

  0  0  ينجز  0  %100  2  /ساعة)3م4000القادسية (مشروع ماء الشامية/  29

30  
ـــروع مــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــــــــة /م ــــــــــــــــــــــــــــــــ  /2مشـ

  /ساعة)3م10000ذي قار(
  0  0  ينجز  0  100%  2

31  
مقاولة تصــــــــــــميم وتنفيذ تج��� مجاري ا��مدانية (�ســــــــــــليم 

  مفتاح)
1  100%  100%  0  0  0  

32  
مشــــــــــــروع تج��� وتنفيــذ محطــة معــا�جــة /ا�جــانــب األ�ســــــــــــر 

  ملدينة املوصل (املرحلة األو�� ) ��  محافظة ن�نوى 
2  100%  65%  100  0  0  

33  
 مشــــــــــــروع تج��� وتنفيــذ محطــة معــا�جــة /ا�جــانــب األ�ســــــــــــر 

  ملدينة املوصل (املرحلة الثانية  ) ��  محافظة ن�نوى 
2  100%  60%  100%  0  0  

34  
مشــــروع تج��� وتنفيذ ا��طو� الناقلة املطر�ة مع محط�� 

  )SL47وSL46الرفع (
1  100%  100%  0  0  0  

35  
مناقصــــــــــــة تج��� وتنفيذ ا��طو� الناقلة للمجارى الثقيلة 

ب مــــــع اربــــــع مــــــحــــــطــــــات رفــــــع ملــــــديــــــنــــــة املــــــوصــــــــــــــــــل /ا�ــــــجــــــانـــــــ
  اال�سر/املرحلة الرا�عة

2  100%  75.0  100%  0  0  

36  
تدقيق تصـــــــــاميم وتج��� وتنفيذ و�شـــــــــغيل وصـــــــــيانة شـــــــــبكة 

  /يوم3)م4942برطلة /ن�نوى بطاقة تصميمية ( مجارى 
1  100%  100%  0  0  0  

37  
 line(     1تج��� وتنفيــذ محطــة معــا�جــة ا�جــانــب االيمن م

one(  
2  100%  50%  100%  0  0  
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اكمال مشـــار�ع املجاري واملاء �� جميع امل�افظات العراقية واملباشـــرة الفور�ة ��ا خصـــوصـــًا املتوقفة ��ـــ�� التمو�ل أو ألســـباب ): 5الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� تراك�� )��� (أخرى 

  اسم املشروع
الزمنية الف��ة 
  / سنةللتنفيذ

امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

38  
 line      2ذ محطـــة معـــا�جـــة ا�جـــانـــ� االيمن متج��� وتنفيـــ

two  
2  100%  50%  100%  0  0  

39  

تنفيذ محطة معا�جھ مع شـــــــب�ات اإلمطار واملجاري الثقيلة 
ألفرعيــــــھ والر���ــــــــــــيــــــة مل�طــــــات الرفع �� مركز محــــــافظــــــھ 
كركوك مع تج��� وتنفيذ و�شــــــــــــغيل وصــــــــــــيانة املرحلة األو�� 

  مل�طة املعا�جة (��ليم مفتاح)

1  100%  100%  0  0  0  

40  
تج��� وتنفيــــــذ محطــــــة معــــــا�جــــــة مجــــــاري �عقو�ــــــة بطــــــاقــــــة 

  /يوم3)م48800تصميمية (
1  100%  100%  0  0  0  

41  
مناقصــــــــة تنفيذ األعمال التكميلية لنواقص شــــــــبكة مدينة 

  �عقو�ة/ديا��
1  100%  100%  0  0  0  

42  

ـــروع  (محطة  مجاري مناقصـــــة أعداد دراســـــة وتصـــــاميم مشــ
ــا�جــــة مع شــــــــــــب�ــــات األمطــــار  الثقيلــــة الفرعيــــة  ملجــــاري وامعــ

�عقو�ة /ا�جان� الغربي  الرفع) مدينةوالر���ــية ومحطات 
محــافظــة (ديــا��) مع تج��� وتنفيــذ و�شــــــــــــغيــل وصــــــــــــيــانــة  ��

  املرحلة األو�� (��ليم مفتاح)

2  100%  55%  100%  0  0  

43  

أعداد الدراســـــــة والتصـــــــاميم ملشـــــــروع معا�جھ مع شـــــــب�ات 
والر���ــــــــــــيــــــة  فرعيــــــةالمجــــــاري األمطــــــار واملجــــــاري الثقيلــــــة 

ومحطات الرفع ملدينھ ا��الص مع تج��� وتنفيذ و�شــــــــــغيل 
  وصيانة املرحلة األو�� من املشروع (��ليم مفتاح)

2  100%  60%  100%  0  0  

44  

أعداد دراســـــــة وتصـــــــاميم مشـــــــروع شـــــــب�ات مجارى األمطار  
يـاء لألح الرفع)والثقيلـة (الفرعيـة والر���ــــــــــــيـة مع محطـات 

محافظة صــــــــــــالح الدين  ��ة الدجيل مدين ��الغ�� مخدومة 
  فتاح)ممع تج��� وتنفيذ و�شغيل وصيانة املشروع (��ليم 

1  100%  100%     0  0  

45  

أعــداد دراســــــــــــــة وتصــــــــــــــاميم محطــة معــا�جــة مجــارى مــدينــة  
�� محــــافظــــة صــــــــــــالح الــــدين مع وتج��� وتنفيــــذ  2تكر�ــــ� م

و�شـــــــغيل وصـــــــيانة املرحلة الثانية مل�طة املعا�جة (��ـــــــليم 
  /يوم3)م36000اقة تصميمية (مفتاح بط

2  100%  75%  100%  0  0  

46  

أعداد دراسة وتصاميم محطة معا�جة مجارى مدينة    بلد  
�� محــافظــة صــــــــــــالح الــدين مع تج��� وتنفيــذ و�شــــــــــــغيــل  2م

وصــــــــــــيانة املرحلة الثانية مل�طة املعا�جة (��ــــــــــــليم مفتاح) 
  /يوم3)م8500بطاقة تصميمية (

2  100%  65%  100%  0  0  

  0  0  0  %100  %100  1  /يوم3) م35000ع مجاري الفلوجة بطاقة(مشرو   47
  0  0  0  %100  %100  1  /يوم3) م100000بطاقة (1مشروع مجاري الرمادي /م  48
  0  0  0  %100  %100  1  تنفيذ شبكھ مجاري الكوت  49

50  
وتج��� وتنفيــــــذ و�شـــــــــــــغيــــــل وصـــــــــــــيــــــانــــــة شـــــــــــــب�ــــــات مجــــــارى 

  النعمانية(��ليم مفتاح)
1  100%  100%  0  0  0  

51  
صـــــــميم و تج��� وتنفيذ و�شـــــــغيل وصـــــــيانة شـــــــب�ات مجاري ت

  العز�ز�ة(��ليم مفتاح)
1  100%  100%  0  0  0  

52  
تج��� وتنفيـــــذ محطـــــة معـــــا�جـــــة شــــــــــــب�ـــــات مجـــــاري االمطـــــار 
ومحطــــة الرفع املرحلــــة االو�� ملــــدينــــة الصــــــــــــو�رة/محــــافظــــة 

  واسط
1  100%  100%  0  0  0  

53  
ت اتج��� وتنفيذ و�شــــــــغيل وصــــــــيانة محطة املعا�جة وشــــــــب�

املجــــــاري وامطــــــار ومحطــــــات الرفع /املرحلــــــة االو�� ملــــــدينــــــة 
  ال��/محافظة واسط

1  100%  100%  0  0  0  
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اكمال مشـــار�ع املجاري واملاء �� جميع امل�اف�ات العراقية واملباشـــرة الفور�ة ��ا خصـــوصـــًا املتوقفة �ســـ�ب التمو�ل أو ألســـباب ): 5الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� تراك�� )�سب (أخرى 

  اسم املشروع
الزمنية الف��ة 
  / سنةللتنفيذ

املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

54 

ـــروع اعداد الدراســـــــــة والتصـــــــــاميم لشـــــــــب�ات الصـــــــــرف  ــ مشــــ
الصــــــــــــ�� واالمطــــــار ومحطــــــات معــــــا�جــــــة مع تجه�� وتنفيــــــذ 
املرحلة االو�� مل�طات املعا�جة (الصـــــــوب الكب�� والصـــــــوب 

  1مالصغ��) ملدينة ا��لة / 

1  100%  100%  0  0  0  

55  
الديوانية ضــــمن مشــــروع  –ا��طو� الناقلة لشــــارع ا��لة 

  2مجاري ا��لة /م
2  100%  60%  100%  0  0  

56  
ضـــــــمن مشـــــــروع مجاري ا��لة  60ا��طو� الناقلة لشـــــــارع 

  2/م
2  100%  60%  100%  0  0  

57  
 2تجه�� وتنفيذ محطة معا�جة مياه املجاري ملدينة كربالء م

  املعدات املي�انيكية والكهربائية مع تجه�� ونصب
2  100%  60%  100%  0  0  

58  
ا��ر بطــــــاقــــــة تصــــــــــــميميـــــــة  محطــــــة مجــــــاري تنفيــــــذ وتجه�� 

  /يوم3م)37000(
1  100%  100%  0  0  0  

59  
تجه�� وتنفيذ شـــب�ات مجاري قضـــاء ا��ر / كربالء املقدســـة 

  �سليم مفتاح
1  100%  100%  0  0  0  

  0  0  0  %100  %100  1  3اقل /  متجه�� وتنفيذ محطة املعا�جة مع خط ن  60
  0  0  0  %100  %100  1  4مناقصة تجه�� وتنفيذ محط�� معا�جة كربالء /م  61

62  
تجه�� وتنفيـــذ شــــــــــــب�ـــات مجـــاري األحيـــاء الســــــــــــكنيـــة /كربالء 

  4املقدسة /م
1  100%  100%  0  0  0  

63  
تنفيـــذ وتجه�� محطـــة مجـــارى  الهنـــديـــة /كربالء املقـــدســـــــــــــــة 

  م/يو 3)م25000بطاقة تصميمية (
1  100%  100%  0  0  0  

64  
تصــــــــــــميم وتجه�� وتنفيـــذ شــــــــــــبكـــة مجـــاري الهنـــديـــة / كربالء 

  املقدسة / �سليم مفتاح
1  100%  100%  0  0  0  

65  
 2تجه�� وتنفيــذ ونصـــــــــــــب محطــة معــا�جــة مجــاري النجف/م

  /يوم3)م100000بطاقة تصميمية (
1  100%  100%  0  0  0  

66  
�طة مل 33KVتجه�� وتنفيذ وفحص و�شغيل ا��ط املغذي 

  2معا�جة مجاري النجف م
  0  0  0  %100  %100  ستة أشهر

67  
مشــــــــــــروع تـــدقيق التصـــــــــــــــاميم مع تجه�� وتنفيـــذ و�شــــــــــــغيـــل 
وصــــــــــــيــانــة مجــاري الثقيلــة واالمطــار مع محطــات رفع مــدينــة 

  )2-3النجف االشرف /  م(
1  100%  100%  0  0  0  

  0  0  0  %100  %100  1  /يوم3) م100000بطاقة ( 2مشروع مجاري الديوانية م  68

69  
 4امطار+5تجه�� وتنفيذ شــــــــبكة مجارى مع محطات الرفع (

  ثقيلة)    لقضاء الرميثة
1  100%  100%  0  0  0  

70  
تجه�� وتنفيذ محط�� معا�جة  الناصــــــــــــر�ة(صــــــــــــوب ا�جز�رة 

/يوم +صوب الشامية بطاقة 3)م70000بطاقة تصميمية (
  /يوم)3)م65000تصميمية (

1  100%  100%  0  0  0  

  0  0  0  %100  %100  1  شغيل وصيانة شب�ات مجاري الناصر�ةتجه�� وتنفيذ و�  71

72  
تجه�� وتنفيـــذ محطـــة معـــا�جـــة الرفـــا�� بطـــاقـــة تصــــــــــــميميـــة 

  /يوم3) م60000(
2  100%  75%  100%  0  0  

73  

أعـــداد الـــدراســــــــــــــة والتصــــــــــــــاميم  ملشــــــــــــروع مجـــاري (محطـــة 
ــاري  الثقيلـــــة  معـــــا�جـــــھ مع شــــــــــــب�ـــــات مجـــــاري األمطـــــار ومجـــ

الرفع ملــدينــھ ألشــــــــــــطره مع  ألفرعيــھ والرئ�ســــــــــــيــة ومحطــات 
تجه�� وتنفيذ وصــــــــــــيانة املرحلة األو�� للمشــــــــــــروع (�ســــــــــــليم 

  مفتاح)

2  100%  75%  100%  0  0  
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اكمال مشـــار�ع املجاري واملاء �� جميع امل�افظات العراقية واملباشـــرة الفور�ة ��ا خصـــوصـــًا املتوقفة ��ـــ�� التمو�ل أو ألســـباب ): 5الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� تراك�� )��� (أخرى 

  اسم املشروع
الزمنية الف��ة 
  / سنةللتنفيذ

امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

74  
مشــــــــــــــروع تصــــــــــــــمــيــم وتــنــفــيــــــذ وتــجــهــ�ــ� وصــــــــــــــيــــــانــــــة مــجــــــاري 

  /يوم3)م120000الز���(��ليم مفتاح) بطاقة تصميمية (
1  100%  100%  0  0  0  

75  
ز (مرك تجه�� وتنفيـــذ و�شــــــــــــ�يـــل وصــــــــــــيـــانـــة مل�طـــة املعـــا�جـــة

  )5تصفية حمدان م
2  100%  80%  100%  0  0  

76  
تجه�� وتنفيـــذ و�شــــــــــــ�يـــل وصــــــــــــيـــانـــة مل�طـــة املعـــا�جـــة (مركز 

  )4تصفية حمدان م
2  100%  75%  100%  0  0  

77  
/يوم(��ــليم 3) م65000مشــروع مجاري ا���ــي�ية بطاقة(

  مفتاح)
1  100%  100%  0  0  0  

78  

مع  أعداد دراسة وتصاميم مشروع مجارى محطة املعا�جة
الثقيلــــة الفرعيــــة والر���ــــــــــــيــــة  واملجــــاري شــــــــــــب�ــــات األمطــــار 

ومحطات الرفع لناحية الرشـــــيد (محافظة ��داد)مع تجه�� 
  وتنفيذ وصيانة املرحلة األو�� للمشروع (��ليم مفتاح)

1  100%  100%  0  0  0  

  0  0  0  %100  %100  ستة أشهر  اعداد الدراسة والتصاميم ملشروع مجاري سوق الشيوخ  79
  0  0  0  %100  %100  ستة أشهر  اد الدراسة والتصاميم ملشروع مجاري الص�نيةاعد  80

81  
اعداد الدراســـــــة والتصـــــــاميم ملشـــــــروع مجاري االســـــــكندر�ة 

  وامل���
  0  0  0  %100  %100  أربعة أشهر

  0  0  0  %100  %100  1  تنفيذ بناية مركز مجاري املناذرة  82
  0  0  0  %100  %100  1  تنفيذ بناية مركز مجاري راوة  83
  0  0  0  %100  %100  1  تنفيذ بناية مركز مجاري برطلة  84

  

ك�ــــا��ا ع�� ان تقدم قاعدة بيانات كاملة ع��ا �� خالل ثالثة أشــــهر لوضــــع جدول للكميات اانجاز خطة طموحة ��شــــاء الطرق و  ):6الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� تراك�� )��� ( �ذا املجال و�� جميع امل�افظات. وتقدم العمل ��

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

 متعدد متعدد متعدد %63 %100 متعدد �ا�ي� وصيانة الطر�� وا��سور �� ا��افظات 1

2 
 52آل بدير بطول  -عفك -ا��ــــاء املمر الثا�ي لطر�� ديوانية  

 كم
3 100% 37% 75 100% 0 

3 
املدحتية / �اشــــــــــــمية -ا��ــــــــــــاء املمر الثا�ي لطر�� ال�ــــــــــــوم��  

 كم 38بطول 
2 100% 50% 100% 0 0 

 0 %100 %65 %18 %100 3 كم 62ا��م�ة -ا��اء املمر الثا�ي لطر�� مفرق غماس   4

5 
 مهران) بضــمنھ جســر-بدرة -ا��ــاء املمر الثا�ي لطر�� (كوت  

 كم 76بدرة) بطول -(كاللة 
4 100% 11% 50% 75% 100% 

 0 %100 %85 %69 %100 3 ا��اء جسر الفلوجة الثالث  6

7 
اعمار ا��ســــور و���ي� الطرق املتضــــررة ( جســــر الرضــــوانية  

 ع�� املرور السر�� )
 0 متعدد متعدد متعدد 100% 3

 0 0 %100 %98,59 %100 2 اعادة اعمار جسر الفيحاء �� البصرة  8

 0 0 %100 %90 %100 2 ة �� محافظة واسط���ي� جسر الكرام  9

 0 %100 %45 %3 %100 3 اس�بدال ا��سور القديمة �� الديوانية (جسر سومر)  10

 0 0 %100 %84 %100 2 ا��اء جسر ع�� الغربي 11

 0 0 0 غ�� مدرج %100 1 ا��اء املمر الثا�ي لطر�� حر�ة /عباسية 12
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��ــــا��ا ع�� ان تقدم قاعدة بيانات كاملة ع��ا �� خالل ثالثة أشــــهر لوضــــع جدول للكميات اانجاز خطة طموحة ��شــــا� الطرق و  ):6الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� ترا��� )��� ( �ذا املجال و�� جميع امل�ا��ات. وتقدم العمل ��

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

13 
ديم ��داد الق-ب�� ســــــــعد -ا�شــــــــاء املمر الثا�� لطر�ق �عقوبة  

 كم 43بطول 
2 100% 85% 100% 0 0 

14 
كم �� محافظة ذي 45ا�شــــــــــــاء مقالع ابو غار تل ال��م بطول 

 قار 
2 100% 66% 100% 0 0 

15 
ا�شــاء طر�ق قره تبھ عمر مندان /مفرق ��داد كركوك بطول 

 كم33
3 100% 58,7% 80% 100% 0 

 %100 %85 %50 %35 %100 4 ع�� مراحل كم239ا�شاء طر�ق ا��� ال��ي بطول  16

 %100 %55 %35 %9 %100 4 كم134ا�شاء طر�ق الرحاب /البصية بطول  17

18 
ا�شــــــــــــــاء املمر الثــا�� لطر�ق كربالء /الرزازة االخضــــــــــــ�� معمــل 

 كم 90بطول 
3 100% 70% 85% 100% 0 

19 
ا�شــــــــــــاء املمر الثا�� لطر�ق ســــــــــــماوة مم��ة طر�ق عبدهللا ابو 

 كم 18,2 نجم بطول 
2 100% 58% 100% 0 0 

 0 0 %100 %71 %100 2 ا�شاء جسر القرنة الثا��/ محافظة البصرة 20

 0 %100 %95 %88 %100 3 ا�شاء جسر الهندية الثا�� ومق��باتھ / محافظة كربالء 21

 0 %100 %75 %48 %100 3 ا�شاء جسر عز الدين / محافظة البصرة 22

23 
الـــدرا�� ال�ونكر��� البـــديـــل عن  االعمـــال التكميليـــة ��ســــــــــــر

 جسر العائم 
1 100% 0 0 0 0 

24 
كم  14ا�شـــــــــــاء طر�ق دورة / يوســـــــــــفية للمرور الســـــــــــر�ع بطول 

 محافظة ��داد
4 100% 11.32% 50% 85% 100% 

 0 %100 %50 %5.40 %100 3 ا��ضر -ا�شاء طر�ق راوة  25

 %100 %80 %50 %13 %100 4 طر�ق تكر�� الطوز البديل 26

27 
جســــر الســــكة ) بطول  –تكملة طر�ق خدمة الزائر�ن ( ��داد 

 )كم21.75(
3 100% 35.50% 70% 100% 0 

28 
)كم طرق �� منــــاطق ا�وار محــــافظــــة ذي قــــار / 38.5تبليط (

 برنامج ا�عا� اال�وار
 0 متعدد متعدد 59.40% 100% 3

29 
كــم وعــ�ــ� 233بــطــول  عــنــــــازة-عــرعــرالــطــر�ــق ا�ــ�ــــــدودي بــ�ــن 

 مراحل
4 100% 25% 50% 75% 100% 

30 
-كم 42ربيعة بممر�ن واملمر الثا�� من  –ا�شــاء طر�ق كســك 

 كم 67
3 100% 47% 70% 100%  

 0 0 %100 %91.20 %100 2 املنذر�ة –خانق�ن  –ا�شاء املمر الثا�� لطر�ق �عقوبة  31

32 
كم 140بطول  حـــــديثـــــة-ا�شـــــــــــــــــاء املمر الثـــــا�� لطر�ق رمـــــادي 

 االو��) (املرحلة
4 100% 30% 50% 85% 100% 

33 

ا�شـــــــاء املمر الثا�� لطر�ق مدخل الصـــــــو�رة مع ا�شـــــــاء جســـــــر 

 (جســـــركم من تقاطع بمســـــتو�ن 12�ا�� ع�� ��ر دجلة بطول 

 ضمن الطر�ق)

2 100% 70% 100% 0 0 

34 
ا�شـــــــــــاء املمر الثا�� لطر�ق املؤدي ا�� قضـــــــــــاء الطارمية بطول 

 كم15
3 100% 22% 50% 100% 0 

35 

الثا�� لطر�ق منفذ الشــــــــــــ�ب ا��دودي / تقاطع  ا�شــــــــــــاء املمر

ا��دود االيرانية بطول (  -كحالء)  -مشــــــــــــرح  -طيب  - (عمارة

 )كم44.135

3 100% 30% 70% 100% 0 
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��ــــا��ا ع�� ان تقدم قاعدة بيانات كاملة ع��ا �� خالل ثالثة أشــــهر لوضــــع جدول للكميات اانجاز خطة طموحة ��شــــا� الطرق و  ):6الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� ترا��� )��� ( �ذا املجال و�� جميع امل�ا��ات. وتقدم العمل ��

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

 0 %100 %65 %33 %100 3 ا�شاء جسر حديثة ومق��باتھ / محافظة االنبار 36

 0 0 0 %99 %100 2 ا�شاء جسر العامر�ة �� الفلوجة /محافظة االنبار 37

38 
الثانية)  (املرحلةاســــــــــــ�بدال ا��ســــــــــــور العائمة لســــــــــــتة مواقع 

 السندية جسر
 0 متعدد متعدد 14% 100% 3

 0 0 متعدد %81.60 %100 2 اس�بدال ا��سور العائمة بجسور ثابتة (املرحلة الثالثة) 39

40 
العام / محافظة  ع�� املصــــــباكمال ا�شــــــاء جســــــر ال حفاظ 

 ذي قار
2 100% 90% 100% 0 0 

41 
م 500ا�شــاء جســر املوصــل الســادس ومق��باتھ طول ا��ســر 

 كم26وطول املق��بات 
4 100% 9% 35% 65% 100% 

42 
ا�شـــــــــــــاء جســــــــــــر تكر�� ال�ونكر��� (جســــــــــــر شــــــــــــمال تكر�� ) 

 ومق��باتھ
3 100% 13,50% 55% 100% 0 

43 
بطول  وتطو�ر طر�ق شــــــــــــط العرب نـاحيـة عتبـة تـ��يـلاعـادة 

  ) كم19.25(
2 100% 26% 100% 0 0 

44 
�غداد ضمن محافظة  -كوت   �عر�� وت��يل الطر�ق العام )

كم120واسط وبطول  ) 
4 100% 25% 60% 90% 100% 

 0 0 %100 %96 %100 2 كربالء املقدسة -تطو�ر وتوسيع طرق �غداد 45

46 

ا�شــــــاء محطات وزن الشــــــاحنات التجار�ة ع�� شــــــبكة الطرق 

ا��ــــــافظــــــات عــــــدا اقليم ) محطــــــة �� 75وا��ســـــــــــــور بواقع (

 كردستان

            

47 
قرض اعــادة اعمــار املنــاطق ا��ررة من االر�ــاب واملمولــة من 

 البنك الدو�� ومتطلباتھ
            

             جسر القيارة KFWاملشار�ع ال�� تمول من القرض االملا�ي  48

             جسر املر�� ا��ود ، املث�� االول  49

             �شاء جسر الزو�ة و مق��باتھا 50

51 
ان ســــــــــــليم بجزئية كركوك-ا�شـــــــــــــاء املمر الثا�ي لطر�ق �غداد 

 بيك / العظيم و سليمان بيك / داقوق 
                 

  0  0    %100  %100  1 ا�شاء تقاطعات مجسرة �� الرمادي    (ساحة الز�وت) 52

ــــ� (لقدسا�شـــــاء تقاطع مجســـــر �� محافظة املث�� /تقاطع ا 53 ��ـ

 ) سنوي انجاز املشار�ع ��
2  100%  68%  32%    0  

 ا�شـــــــــاء تقاطع مجســـــــــر �� محافظة ذي قار /تقاطع االســـــــــ�ان 54

 ) سنوي انجاز املشار�ع ����� 
2  100%  68%  32%    0  

55 
(املرحلة 2ا�شاء تقاطعات مجسرة �� محافظة م�سان / عدد 

ــــ�  ة )�� املرحلـــة الثـــانيـــة تقـــاطع البت الكرامـــة،تقـــاطع -االو�� ـــ ــــ ��ــــ

 ) سنوي انجاز املشار�ع ��
2  100%  70%  30%    0  

 ا�شـــاء تقاطع مجســـر �� محافظة صـــالح الدين  /تقاطع الدلة 56

 ) سنوي انجاز املشار�ع ����� 
2  100%  66%  34%    0  

��ـــ�  2013ادراج جديد  –تقاطع مجســـر االوقاف �� الرمادي  57

 ) سنوي انجاز املشار�ع ��
2  100%  51%  49%   0  

58 
تبليط الشــــــــــوارع وتطو�ر االحياء الســــــــــكنية (الز�راء والبتول) 

 (جديد) –ع�� الغربي محافظة م�سان 0قضاء 
1  100%  100%    0  0  
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كســــا��ا ع�� ان تقدم قاعدة بيانات كاملة ع��ا �� خالل ثالثة أشــــهر لوضــــع جدول للكميات اانجاز خطة طموحة ��شــــا� الطرق و  ):6الفقرة (
  انجاز املشار�ع �� تراك�� )�سب ( �ذا املجال و�� جميع امل�اف�ات. وتقدم العمل ��

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

59 
تبليط الشـــــــــوارع وتطو�ر االحياء الســـــــــكنية �� مدينة النجف/ 

 (جديد) –محافظة النجف 
1  100%  100%    0  0  

60 
وت/ ينة ال�تبليط الشــــــــــــوارع وتطو�ر االحياء الســــــــــــكنية �� مد

 (جديد) -محافظة واسط
/ 100%     0 0 

61 
اعداد الدراســــــات املرور�ة  ودراســــــات النقل الشــــــامل للمدن/ 

 ا��لة
  100% 0 0 0 0 

62 
اعداد الدراســــــات املرور�ة  ودراســــــات النقل الشــــــامل للمدن/ 

 البصرة
  100%     

63 
النقل الشــــــــامل للمدن/  املرور�ة ودراســــــــاتاعداد الدراســــــــات 

 ل�وفةا
  100%     

  0  0    %100  %100  1 2013ادراج جديد  –تبليط شوارع �� قضاء امليمونة  64

  0  0    %100  %100  1  2013ادراج جديد  –تبليط شوارع �� ناحية الز�ور  65

  0  0    %100  %100  1  2013ادراج جديد  –تبليط شوارع �� قضاء الهندية  66

  0  0    %100  %100  1  تبليط وتا�يل شوارع ناحية امر�� 67

  0  0    %100  %100  1  تبليط الشوارع �� قضاء الطوز  68

 نوي سـانجاز املشـار�ع �� �سـب  تقاطع ا�جمهور�ة املجسـر /الديوانيھ 69
( 

2  100%  73 %  27%    0  

  0  0    %100  %100  1  تطو�ر الشوارع واالرصفة وا�جزرات الوسطية �� بلد 70

  

  -وزارة الثقافة:  سا�عًا:

 خالل نم للبالد الثقافية التنمية �� مســــــــا�مة رابحة متحركة اصــــــــول  ا�� االخرى  واالب�ية كاملســــــــارح ا�جامدة االصــــــــول  تحو�ل): 1الفقرة(
  .األجن�� او  العرا�� ا��ا� القطاع قبل من اس�ثمار�ا

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

دف مس��
2022  

 ــــ ـــــ ــــ %100 %100 أشهر 3 ساحة االحتفاالت  1
 ــــ ــــ %100 ـــــ %100 2 مسرح الرشيد   2
 1 1 1 1 1 4 املسرح الوط��  3

  

 ةكاف �� ســــــــــنوي  �شــــــــــ�ل ثقا�� او  مســــــــــر�� او  ف�� عمل وأفضــــــــــل م��جم� كتاب ألفضــــــــــل جائزة ووضــــــــــع ال��جمة حركة ��ــــــــــجيع ):2الفقرة(
  .العالم شعوب بقية مع الثقا�� والتالقح طاقاتھ وتفتيح الشعب عن ال��فيھ لغرض واملعرفية لثقافيةا االبداعات

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 10 10 10 10 جائزة  40 مستمرة  جائزة االبداع العرا�� 1
 ـــ ـــ ـــ 1 1 1 تمر السياسات الثقافية للمرحلة القادمة مؤ   2
 4 4 4 4 اسبوع 16 4 ثقافية داخل وخارج العراق  لألسابيعاقامة وتبادل   3
 1 1 1 1 مسابقات  4 4  اقامة مسابقات االبداع الشبابي املعاصر  4
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  .الداخلية ووزارة ا��ارجية وزارة مع �ام�بالت العراق ا�� السواح دخول  و�س�ي� السياحة حركة ���يع): 3الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
ا�جانب السيا�� مع البلدان  تنفيذية ��برامج 

 االخرى 
 بلدان  6 4

سور�ا 
البحر�ن 
  املغرب

 تركيا  اسبانيا  ال�و�� 

2  
ابرام مذكرات تفا�م �� املجال السيا�� مع البلدان 

 االخرى 
 بلدان  11 4

لبنان 
أذربيجان 
  مصر تو��

 

  السعودية 
  فاتي�ان 
 عمان 

  �ند 
 باكستان 

  رومانيا 
منظمة 

السياحة 
 العاملية 

 8 6 4 2 20 4 اقامة عروض از�اء ل��ر�ج�ن من مركز التدر�ب  3

4  
لفنية لغرض ا�شاء سوق ال���و�ي لالعمال ا

 �سو�قها 
 ـــــ ـــــ ـــــ %100 %100  أشهر 3

5  
  وال��ا�ي �� العراق  واآلثاري امل�� السيا�� 

 3و2و1م/
 ـــ ـــ ـــ 100% 100% 1

 ـــ ـــ ـــ %100 %100 1 صيانة عقرقوف ومعابد�ا   6
 ـــ ـــ ـــ %100 %100 1 ت��يل املدرسة املس�نصر�ة  7

8  
 السرقسطيد يوشع ,جنيد ,مرق وت��يلصيانة 

 ,��لول 
 ــــ ــــ 5% 95% 100% 2

 - - - %100 %100 أربعة أشهر وصيانة متحف الزعيم عبد ال�ر�م قاسم ت��يل  9
  

  .العراق كردستان وجبال وا��وار  كاآلثار  ا��تلفة السياحية املرافق �� ا�س���ار  ):4الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  ة/ سنللتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 

 الســـــياحية التا�عة لهيئة الســـــياحة  اســـــ��مار املرافق 
فندق املربد ,دار اســـــــــــــ��احة ســـــــــــــفوان ,مجمع ســــــــــــــاوة 
الســــــيا�� , ارض فندق النجف , ارض فندق الســــــالم 
 ع,فندق بابل الســـــــــــــيا�� (ا��لة) , ارض الوركاء ,موق

يم ,ارض فنـــدق املوصــــــــــــــــل ,فنـــدق ن�نوى ســــــــــــــــد العظ
الســـــــــــيا�� ,مجمع ع�ن تمر الســـــــــــيا�� ,دار اســـــــــــ��احة 

 النخيب 

4 100% 20% 30% 30% 20% 

2  
دعم الشباب امل�رج�ن الس�نما�ي�ن وذلك من خالل 

 لــإلنــتـــــــاجتــفــعــيـــــــل اتــفـــــــاقــيـــــــات مــع املــراكــز الــعـــــــاملــيـــــــة 
 الس�نما�ي 

 ــــ ــــ ــــ اتفاقية  1 اتفاقية  1  أشهر 6

3  
ت��يل و�شــــغيل القاعات واملســــارح واملصــــا�ر الفنية 

 وال��ا� الشع�� 
 قاعة  2 قاعة  2 قاعة  2 قاعة 10 4

 4تطو�ر 
 قاعات 

 5 5 5 5 20 4 امل�افظات وبغداد  ا�لية ��فرق لمنح اجازات  4
 12 10 8 6 36 4 اقامة دورات تدر��ية ضمن مركز تدر�ب االز�اء  5
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 الف�� نتاجلإل  شـــركة ت�ســـ�� ع�� ��ـــجيعهم خالل من االخرى  الفنية واالعمال واملســـرح الســـ�نما قطاع �� لفنان�نبا امماال�ت): 5الفقرة(
  .خاصة بمبادرة باالق��اض ودعمهم محافظة كل �� مسا�مة واالعالمي

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

هدف مس�
2022  

 ــــ  ــــ  ــــ %100 %100 1 يةاملوسيق اآلالت���ي� بناية ورشة العود لصناعة  1
  

 درســـيةامل والســـفرات واملتاحف املتنوعة العراق مناطق كز�ارة مختلفة وفعاليات مســـرحيات وانتاج الطفل بمســـرح اال�تمام ):6الفقرة(
 نحو  تطلعوال وا��ياة املجتمع طبيعة ع�� والتعرف الوطن حب �� شــــــــــعور�م ��لتن القابليات وتنمية والر�ا�ــــــــــية الكشــــــــــفية واال�شــــــــــطة
  .املتبادلة اتوال�شاط للمساعدة جدول  تضع ال�� امل�تلفة امل�افظات �� ال��بية مدير�ات مع العمل �ذا يت�امل وان املشرق  املستقبل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

 4 4 4 4 مسرحية 16 4 انتاج مسرحيات  1
    %100 %100 1 عربة مسرح الطفل  2
   ــــ 1 صفر %100 1 مهرجان مسرح الطفل املدر��� الدو��  3

4  
القيام بالز�ارات وا�شــــطة كشــــفية ور�ا�ــــية مع القيام 

 بالفعاليات والز�ارات امليدانية 
 54 54 54 54 شاط � 216 4

 6 6 6 6 اغنية 24 4  لألطفالا�ا�ي   5
 2 2 2 2 فلم  8 4 انتاج افالم وثائقية قص��ة   6
 8 8 8 8 دورة  40 4  خاصة لألطفالدورات تطو�ر�ة   7

 4 ورش ومعارض رسوم االطفال   8
ورش  128

 ومعارض
32 32 32 32 

 16 16 16 16 معرض 64 4 معارض مطبوعات الدار   9
 169 169 169  128 635 4 احتفاالت ومهرجانات ثقافية   10
 2 2 2 2 8 4 مسابقات رسوم االطفال  11
 36 36 36 36 مجلة  144 4 اصدارات مجالت   12
 2 2 2 2 بحث  8 4 بحوث اطفال   13

14  
ـــروع انتــــــاج از�ــــــا�  تــــــار�خيــــــة وفل�لور�ــــــة  لألطفــــــالمشـــــــــ

م و �ســـــتخدم �� املســـــارح املدرســـــية ومراكز الطفل ولعم
 محافظات العراق 

 منتج 150 1
 صفر

 ـــــ ـــــ 160

  

  

 خلد مســــــــــتوى  تحســــــــــ�ن ��رض لبيعها ودو�� مح�� ســــــــــوق  لصــــــــــنع الفنية لألعمال ا�جيدة والدعاية املناســــــــــبة الظروف �هي�ة ):7الفقرة(
  .��ارجا �� العراقية السفارات مع بالت�امل �ذا و�تم للبالد القومي الدخل ز�ادة �� واملسا�مة الفنان�ن

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس�هدف 
  الك��

مس�هدف 
2019  

مس�هدف 
2020  

مس�هدف 
2021  

مس�هدف 
2022  

1 
اقـــامـــة ســــــــــــوق للمنتجـــات الفنيـــة وادوات العمـــل الف�� 

 (بازار )
 ـــــ 40% 30% 30% 100% 3

2  
الفنيــــة والتواصــــــــــــــــل مع الســــــــــــفــــارات  لألعمــــالال��و�� 

 سيع االعمال الفنية و ج العراق وتلتنظيم معارض خار 
 %100 %100 %100 %100 معارض  4 4

 75 65 55 45 240 4 انتاج ح�� واكسسوارات   3

4  
اقامة عروض از�ا� خارج العراق وداخلھ ومعارض لبيع 

 نتاجات الدار 
4 28 4 6 8 10 
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  ياحيًا.س لها وال��و�� واملغارات وا��با� وال��اري  الب���ات اس�ثمار ):8الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 

 مدن ســـــــــــــياحية بمواصـــــــــــــفات عالية  7مق��ح ا��ـــــــــــــا� 
,النـــاصـــــــــــــر�ـــة (ا��ـــا��) ا��لي�) البصـــــــــــــرة (ســــــــــــــــاحـــة 

 ,الســـــــــــــمــاوة (ع�ن الصـــــــــــــيــد),واســـــــــــــط الــديوانيــة (�ور 
ام �عا�),صـــــــــالح الدين(ال���ار الد��),م�ســـــــــان (�ور 

د (ســـــــ �ـــــــ�ا��),�يا�� (ب���ة حمر�ن) �يا��مصـــــــب اال
  )العظيم ) االنبار (سد حديثة

4 100% 20% 30% 30% 20% 

  

  -وزارة ال�جرة وامل�جر�ن:  ثامنًا:

ية فة تتضـــــــمن ســـــــ���م الذاتدراســـــــة إنجاز وتطبيق قاعدة بيانات �جميع العراقي�ن الذين �ع�شـــــــون خارج البالد وألســـــــباب مختل): 1الفقرة(
  .التفصيلية ملتا�عة شؤو��م ومساعد��م او االستفادة من خ��ا��م داخل وخارج البالد

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

  صفر  صفر  صفر  %100  %100  أشهر 6  ��� مقسم ع�� اربع دول  600م�� تجر��� بالعينة لـ .1

  صفر  صفر  صفر  %100  %100  أشهر 3  تصميم قاعدة بيانات وفق نتائج امل�� التجر���.2

3.
ــــجيل العراقي�ن (ورقية وتطو�ر�ا ا��   ـــ ـــ ـــتمارة ل��ـــ ــ ـــ ـــ اعداد اســ

  الك��ونية) 
  صفر  صفر  صفر  %100  %100  أشهر 4

  صفر  رصف  %50  %50  مؤتمر 24  2  حمالت دعائية وترو�جية وعقد مؤتمرات.4

5.
�شر االستمارة من خالل املواقع ا��كومية ومواقع التواصل 

 االجتما�� وضمن تطبيقات االجهزة الذكية.
  صفر  صفر  50%  50%  100%  2

6.
ــــة ــوأمـــ ـــــدول ذات  تــ ــجــــر�ــــن مــــع وزارات الــ ــ�ــــجــــرة واملــــ�ــ وزارة الــ

ـــــ ـــ ـــ ــالـ ـــ ـــ ــ ـــن تــ ـــ ـــ ـــ�ـــ ـــ ـــ ـــئـــ ـــ ـــ ــــالجـــ ـــ ــ ـــان الـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــتضــ ـــ ــ ـــة الحـــ ـــ ـــ ــلـــ ـــ ـــ ـــ ـــاثـ ـــ ـــ ــ ـــمـ ـــ ــ ـــ ـــارب املـ ـــ ـــ  جـــ
  (كندا واس��اليا امر��ا السو�د وال��وج)

  صفر  صفر  75%  25%  100%  2

          %50  %50  مليون عرا�� 2   2  ا�شا� املركز العرا�� لل�جرة     .7

  

العمــل مع املنظمــات الــدوليــة وامل�ليــة واملجتمع الــدو�� لعودة النــازح�ن ا�� مــد��م وقرا�م بجــدول زم�� محــدد ع�� ان ي�ت�� ): 2الفقرة(
  ذلك �� مدة س�ت�ن.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةيذللتنف
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

  عائلة 1000  عائلة 1000  عائلة 1000  عائلة 1000  عائلة 4000  4 مشار�ع صغ��ة ومتوسطة مدرة للدخل للعائدين.1

2.
ــــة  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــكــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــ ـــــدات ســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ� وحــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ�ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــوفـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  تـــ

  لفئات العناية (للعوائل الهشة)
4  

وحدة  20000 
  سكنية

وحدة  5000
  ةسكني

وحدة  5000
  سكنية

وحدة  50000
  سكنية

وحدة  50000
  سكنية

3.
ـــــررة �� املنــاطق  ـــ ـــ توز�ع منح مــاليــة لغرض ترميم الــدور املتضــ

  امل�ررة ل��جيع العودة الطوعية
          عائلة1000  عائلة 1000  عائلة 2000  2

  الف عائلة 133  عائلة 733000    4  ��جيع العودة الطوعية من خالل توز�ع املنح املالية.4
الف  200

  عائلة
الف  200

  عائلة
  الف عائلة 200

5.
مشروع توف�� مؤشرات احصائية عن ذوي االحتياجات 

 ا��اصة للنلزح�ن من ال��و� الطارئ 
  صفر  صفر  صفر  100%  100%  1

6.
مشـــــــروع تقييم اوضـــــــاع ناز�� امل�يمات (يكرر ســـــــنو�ا) 

  لدمج وغلق امل�يمات
  %100  %100  %100  %100  سنو�اً  100%  4
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العمــل مع املنظمــات الــدوليــة وامل�ليــة واملجتمع الــدو�� لعودة النــازح�ن ا�� مــد��م وقرا�م بجــدول زم�� محــدد ع�� ان ي�ت�� ): 2الفقرة(
  ذلك �� مدة س�ت�ن.

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  / سنةيذللتنف
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

7.
ئية وســــــــــــلة �ــــــــــــ�ية وم��لية االنازح�ن �ســــــــــــلة غذ اغاثة

  واغطية وفرش 
  الف عائلة 100  الف عائلة 200  2

الف  100
  عائلة

  صفر  صفر

          %100  %75  شقة 300  2  �ش�يد مجمع البصرة الس���.8

             %100  %100  1  مشروع حراسات مجمع البصرة.9

 

  .والت�امل مع سفاراتنا �� ا��ارجبالتعاون  متا�عة شؤون العراقي�ن املهاجر�ن خارج العراق ):3الفقرة(

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
رة تضــــــــــــم كثـــافـــة كب� ��فتح م�ـــاتـــب للوزارة �� الـــدول ال

 -د ســــــــــــو�ــ -لالج��ن العراقي�ن �� ا��ــارج الــدول  (يونــان 
 النمسا) -ب�جي�ا  -بر�طانيا  -امر��ا - اس�راليا

  صفر  صفر  صفر  مكتب9  م�ا�ب9  أشهر 6

2  
 العراقي�نإ�شــــــــــــــــــاء مجــــــالس جــــــاليــــــات من املهــــــاجر�ن 

  للتواصل
  صفر  صفر  صفر  مجالس9  مجالس 9  أشهر 6

3  
 العراقي�نتفعيـــــل ا�جـــــانـــــب االل��رو�� للتواصـــــــــــــــــل مع 

  �� دول ا��ارج   
  صفر  صفر  صفر  %100  %100  أشهر 6

  

اعتماد املهاجر�ن العراقي�ن املتم��ين سفراء محبة وسالم من شعب العراق ا�� شعوب العالم امل�تلفة لتعز�ز صورة العراق ): 4الفقرة(
  ع�� املستوى الدو��.

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
جنة رفيعة املستوى الختيار السفراء بالتعاون �ش�يل �

مع وزارة ا��ــــــارجيــــــة والوزارات ذات العالقــــــة وعقــــــد 
 مؤتمر �� ��داد بحضور السفراء املر���ن

  صفر  صفر  صفر  �ف�� 50  �ف�� 50  أشهر 6

  

  .املهاجرة للعودة للعراق مساعدة �ي�ة االس�ثمار الوطنية والوزارات االخرى �� البحث وجلب رؤوس االموال العراقية): 5الفقرة(

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
إقرار الســــــــياســــــــة الوطنية لالســــــــتفادة من العراقي�ن �� 

 دول امل�جر 
  صفر  صفر  صفر  %100  %100  اشهر6
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  -: وزارة االتصاالت: تاسعا

 .السي��ا�ياألمنمتطلباتوت�م�ناإللك��ونية للرقابة قانون  ر�ع�ش):1الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 0 0 0 %0  قانون  1 �شر�ع قانون للرقابة االلك��ونية 1

 

  ع�� ان يتم التعاقد والبدء خالل مدة. ا��ا� والقطاع الوزارة بمشاركة 4G النقال فالهات من الرا�ع ا��يل طرح): 2الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

  مليون 2 مليون 2 صفر  مش��� مليون  4G 3 4 النقال الهاتف 1

 

  .السابقة التعاقدية وا��سائر  ا��ط� وت��ي� وا�� زم�� وبجدول  الضوئي الكيبل مشروع متطلبات اكمال): 3الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 5 )باملشاركة( الضوئي ال�اب� مشروع 1
 مـــــــــلـــــــــيـــــــــون  4.6

  مش���
 مليون  1.35

 ش���م
 مش��� مليون 

 مليون  1.25
 مش���

 مش��� مليون   

 

  .املعامالت وانجاز  والتطو�ر  البحث �� استعماال��ا �� خصوصا االن��ن� شبكة وسرعة سعة مضاعفة): 4الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 
 قطاعال مع الشراكة خالل من التحتية ال��� ��و��

 ا��ا�
13 500  85 180 100 100 

  

  .ا��مول  الهاتف لشب�ات كمنافس بھ املواطن ثقة واعادة االن��ن� �شبكة وربطھ األر��� الهاتف خدمة اعادة): 5الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 
 الهاتفو  الثابت، الضوئي الهاتف ان�شار ���ة ز�ا��

 الالسل�ي
5 4,015,623  

3125764 
  مش��� مليون 

425,176 454,683  

 

 وخصــــــــــــوصـــــــــــــا ولةالد مرافق كافة �� االلك��ونية ا��وكمة إلنجاز  الدولة ودوائر  وزارات ل�افة ا��دمية االســــــــــــ�شـــــــــــــارة تقديم: )6الفقرة(
  �ش�ل التحرك و�بد� والدفاع الداخ�� االمن وقوى  العقاري  ال���يل ودوائر  االلك��و�ي والدفع املصارف

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 LTE( 9  100%  100%  0  0 0( السلكياً  وا��ا��ا� ��دا� �� الدوائر ربط 1

 شبكات ثالثة  5  الضوئية الش��ا� وتوسيع تطو�ر  2
ضوئية

40%  20%  15%  15%  
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  -وزارة الشباب والر�اضة:  عاشرًا:

وضــــــــــع االجراءات العملية لتحصــــــــــ�ن الشــــــــــباب العرا�� ومســــــــــاعد��م الك�شــــــــــاف قابليا��م وكفاءا��م واصــــــــــال��م ولالبتعاد عن : )1الفقرة(
ت املضــرة �ــ�يًا واخالقيًا ، واعادة تفعيل عمل املؤســســة الشــبابية �� مهمة كســب وتنظيم ورعاية الشــباب ملمارســة الســلوكيات والعادا

�وايا��م الثقافية والفنية والعلمية والر�اضـــــــية وتحف�� املوا�ب املتم��ة م��م كل �� حل تخصـــــــصـــــــھ ، و�شـــــــر ثقافة العمل الطو�� لتنمية 
من الدســـــــــتور  36خدمة القضـــــــــايا الوطنية واالجتماعية واال�ســـــــــانية،  والســـــــــ�� ا�جاد لوضـــــــــع املادة  القابليات ال�شـــــــــر�ة واملجتمعية و��

موضــع التنفيذ و�شــر املمارســة الر�اضــة �� االوســاط االجتماعية ول�ل الشــرائح واالعمار ملا �� ذلك من فوائد اقتصــادية و�ــ�ية وتربو�ة 
  ونفسية وامنية.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةيذللتنف
املس��دف 
  ال���

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 %20 %20 %20 %25 %100 6 ا�شاء صندوق سيادي لتنمية الشباب �� املجاالت كافة.1

 %20 %20 %20 %20 %100 6 تم��ن الشباب وت��يلهم ل��صول ع�� فرص عمل.2

3.
اون عتمو�ل املشـــــار�ع الصـــــغ��ة املتوســـــطة للشـــــباب بالت

 مع البنك املركزي اوملصارف امل�لية واملنظمات الدولية
5 100% 10% 10% 10% 10% 

4.
�عز�ز الشعور الوط�� لدى الشباب ومشارك��م الفاعلة 
�� املجــاالت الســــــــــــيــاســــــــــــيــة واالقتصــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة 

 والثقافية
24 100% 100000 50000 50000 50000 

5.
طــــــا�� تنفيــــــذ برامج وا�شــــــــــــطــــــة ا��طــــــة ا��مســــــــــــيــــــة لق

 2023-2018الشباب والر�اضة 
4 100% 25% 25% 25% 25% 

ـــــر القادمة وبما  2030اعداد رؤ�ة .6 ـــ ـــنوات العشـــ ـــ ـــ ـــــباب للســ ـــ للشـــ
ي��جم مع الهبة الديمغرافية والتنمية املستدامة

1 100% 100%       

7.
اعداد م�� شامل للشباب العرا�� ليتم وضع سياسات 

 وبرامج للشباب ع�� كافة املستو�ات
1 100% 100%       

8.
عقد الشــــــــــراكات مع املؤســــــــــســــــــــات ا���ومية ومنظمات 

 املجتمع املد�ي لدعم الشباب والر�اضة
14 400 230 50 60 60 

9.
رصد مجموعة من الظوا�ر السلبية �� شر�حة الشباب 

 ووضع ا��لول الناجعة
4 40 16 8 8 8 

10.

ت�شــــــــــــيط منتديات الشــــــــــــباب والر�اضـــــــــــــة �� محافظات 
خطط وبرامج ملنتديات الشــــباب  العراق من خالل رســــم

والر�ـــــاضـــــــــــــــــة بـــــالتعـــــاون ب�ن الوزارة وامل�ـــــافظـــــات وفق 
املبـــالغ الالزمـــة لتنفيـــذ  ال��نـــامج ا���ومي وتخصــــــــــــيص

 اال�شطة

4 100% 25% 25% 25% 25% 

     10 32 42 2 2020تنفيذ مشروع �غداد عاصمة الشباب العربي .11

12.
مشــــــــــــروع بنـــــاء الســــــــــــالم (برامج وتـــــدر�بـــــات وورش حول 
الســــــــــــالم وتقنيــــاتــــھ واعــــادة ال��مــــة الوطنيــــة ب�ن فئــــات 

 املجتمع)
5 250000 53500 60000 70000 70000 

13.
التطو�ر املؤســـــ�ـــــ�� من خالل برامج وورش تدر��ية لرفع 

 كفاءة املو�ف�ن لتقديم خدمة افضل
3 3000 1,000 1,000 1,000    

 %10 %10 %10 %15 %100 11 اك�شاف ورعاية املوا�ب الر�اضية.14

 %25 %25 %25 %25 %100 4 اك�شاف ورعاية املوا�ب العلمية.15

 %25 %25 %25 %25 %100 4 اك�شاف ورعاية املوا�ب الفنية والثقافية.16

17.
صــــــــــــناعة القيادات الشــــــــــــبابية (تنفيذ برامج وا�شــــــــــــطة 

 وورش لصناعة القيادات الشبابية)
4 100% 25% 25% 25% 25% 

18.
راق �� الع ال��نامج واال�شـــــــطة االســـــــالمية املســـــــتضـــــــافة

2019 
1 100% 100%       
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وضــــــــــع االجراءات العملية لتحصــــــــــ�ن الشــــــــــباب العرا�� ومســــــــــاعد��م الك�شــــــــــا� قابليا��م وكفاءا��م واصــــــــــال��م ولالبتعاد عن : )1الفقرة(
ت املضــرة �ــ�يًا واخالقيًا ، واعادة تفعيل عمل املؤســســة الشــبابية �� مهمة كســب وتنظيم ورعاية الشــباب ملمارســة الســلوكيات والعادا

�وايا��م الثقافية والفنية والعلمية والر�اضـــــــية وتحف�� املوا�ب املتم��ة م��م كل �� حل تخصـــــــصـــــــھ ، و�شـــــــر ثقافة العمل الطو�� لتنمية 
من الدســـــــــتور  36خدمة القضـــــــــايا الوطنية واالجتماعية واال�ســـــــــانية،  والســـــــــ�� ا�جاد لوضـــــــــع املادة  القابليات ال�شـــــــــر�ة واملجتمعية و��

موضــع التنفيذ و�شــر املمارســة الر�اضــة �� االوســاط االجتماعية ول�ل الشــرائح واالعمار ملا �� ذلك من فوائد اقتصــادية و�ــ�ية وتربو�ة 
  ونفسية وامنية.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةيذللتنف
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

19.
 أكــــــاديميـــــــةتــــــ�ســـــــــــــ�س االكــــــاديميــــــات واملراكز العلميــــــة (

 لوجياتطو�ر تكنالشباب للط��ان، مركز االردو�بو، مركز 
 للتم�� واالبداع) املركز العل��املعلومات، 

4  100% 10% 20% 30% 40% 

       %0 %100 1 اعداد �عليمات العمل التطو�� .20

 %20 %20 %20 %40 %100 4 يذية للعمل التطو��برامج تنف.21

 %25 %25 %25 %25 %100 4 وضع برامج تنفيذية ملمارسة الر�اضة ل�جميع.22

23.
توف�� املســــــــاحات ا��ضــــــــراء ملمارســــــــة الر�اضــــــــة ل�جميع 

 بالتعاون مع امل�افظات
11 100% 10% 5% 10% 10% 

  

ن�ن املعطلة للمؤسسات الر�اضية كافة، ووضع حد للتقاطعات واالختالفات �عديل وتحديث و�شر�ع القوا بإكمالاالسراع : )2الفقرة (
  املضرة �� االوساط الر�اضية.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

     3 2 5 2 اقرار القوان�ن ا��اصة بالر�اضة  1

       1 1 1 قوان�ن ا��اصة بالشباباقرار ال  2
  

  بناء �ي�لية تنظيمية حديثة تؤمن ل��ركة الر�اضية ونتائجها ديمومة وتصاعد �� التطور واالستقرار.  بإعادةالتفك�� ): 3الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
اعداد �ي�ل تنظي�� ينظم ا��ركة الر�اضــــــــــــية �� العراق 

 (مجلس اع�� للر�ا���)
2 100% 75% 25%     

2  
مراجعـــــة الهي�ـــــل التنظي�� للوزارة وبمـــــا ي�نـــــاســـــــــــــــــب مع 

 توجهات ا��كومة
1  100% 100%       

  

حادا��ا امل�تلفة، ومواصلة الدعم املقدم ا�� ال�جنة مواصلة الدعم املعنوي واملادي ل�جنة االوملبية الوطنية العراقية وات: )4الفقرة (
  االوملبية الوطنية ملتحدي االعاقة بما يضمن لها مواصلة مسؤوليا��ا.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 %100 %100 %100 %100 %100 19 مواصلة الدعم املعنوي  1
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  اعادة الفعاليات الشبابية والر�ا�ة ا�� املدارس والتوسع �� فتح مدارس املو�بة الر�ا�ية.: )5الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 %25 %25 %25 %25 %100 4 يات الشباباقامة ا�ش�ة مش��كة �� املدارس ومنتد 1
  

  ا. نفسه���يع االندية الر�ا�ية ع�� التحول ا�� مؤسسات اجتماعية �عتمد ع�� فعاليا��ا و�شا�ا��ا �� تمو��  ):6الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
دورات وورش تـــدر��يـــة ونـــدوات واجتمـــاعـــات ل��ــــــــــــ�يع 
االندية الر�ا�ية ع�� التحول ا�� مؤسسات اجتماعية 

 ذاتية التمو��)
4 100% 25% 25% 25% 25% 

2  
لتحســـــــــــــ�ن املســـــــــــــتمر لقيــــــادات اعــــــداد وتنفيــــــذ برامج ل

الشــــــــــــبابية والر�ا�ــــــــــــية لالرتقاء با��ركة  املؤســــــــــــســــــــــــات
 الر�ا�ية والشبابية

10 100% 40% 20% 20% 20% 

  

  .اكمال االب�ية الر�ا�ية املتعاقد عل��ا: )7الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 %2.20 %4.40 %11.00 %82.4 %100 4 ) 5��شاء قاعات ر�ا�ية ��  �غداد وامل�اف�ات عدد (.1

2.
) �� �غداد 7نتديات متخصـــــصـــــة وثقافية عدد (��شـــــاء م

 وامل�اف�ات
4 100% 98.40% 1.00% . 0.20% 

3.
�ســديد ا��ســابات للمشــار�ع املنجزة وامل�ذوفة ملشــار�ع 

 الوزارة
____ ___ ___       

 %0.30 %0.60 %1.50 %97.60 %100 4 )  �� امل�اف�ات 5��شاء مسابح اوملبية عدد (.4

5.
ــاء وت�و�ر وت��ي�  ـــ ) مدير�ات للشــــــباب والر�ا�ــــــة 4(ا�شـ
 �� �غداد وامل�اف�ات

14 100% ___       

6.
) مـــــتـــــفـــــرج �ـــــ� نـــــوا�ـــــ� 1000�شــــــــــــــــــاء مـــــالعــــــب ســـــــــــــــــعــــــة (

 )12�غدادوامل�اف�ات عدد (
4 100% 96.80% 2.00% 0.80% 0.40% 

7.
) متفرج �� اقضـــية 2000��شـــاء  مالعب ر�ا�ـــية  ســـعة (

 )20�غداد وامل�اف�ات عدد (
4 100% 92.80% 4.50% 1.80% 0.90% 

8.
) متفرج �� 500��شـــــــــاء  قاعات ر�ا�ـــــــــية  مغلقة  ســـــــــعة (

 )6اقضية �غداد وامل�اف�ات عدد (
4 100% 87.20% 8.00% 3.20% 1.60% 

9.
) 1000تصــــــميم و��شــــــاء  قاعات ر�ا�ــــــية  مغلقة ســــــعة (

 ) 6متفرج  �� �غداد وامل�اف�ات عدد (
4 100% 69.60% 19.00% 7.60% 3.80% 

10.
ت شبابية نموذجية  �� �غداد و امل�اف�ات ��شاء  منتديا

 )10عدد (
4 100% 93.60% 4.00% 1.60% 0.80% 

11.
) �� �غـــــداد 5��شـــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــابح اوملبيـــــة جـــــديـــــدة عـــــدد (

ــــاء مســـــبح اومل�� �� ديا�� عدد  وامل�اف�ات مع ازالة وا�شـ
)1 (  

4 100% 61.60% 24.00% 9.60% 4.80% 

 %1.50 %3.00 %7.50 %88 %100 14 �اف�ات) �� امل2��شاء منتديات رعاية علمية عدد (.12

13.
ــاء مخزن ع�� شـــ�� جملونات �� �غداد وامل�اف�ات  ا�شـ

 )13عدد (
4 100% 98.40% 1.00% 0.40% 0.20% 

14.
اعــداد  الــدراســــــــــــــات والتصــــــــــــــاميم واملســــــــــــوحــات للمــدن 
الر�ا�ــية ا��ديدة (مع االســتمالكات وال�ســيج واالبواب 

4 100% 60% 25.00% 10.00% 5.00% 



103

  .اكمال االب�ية الر�اضية املتعاقد عل��ا: )7الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

ـــداد  ا��ــــــارجيــــــة بموجــــــب التصــــــــــــــــــاميم ا��ــــــديثــــــة �� ــ �غـ
 وا��اف�ات) �� التاجيات, واسط 

15.
اعــداد الــدراســــــــــــــات والتصــــــــــــــاميم وتطو�ر وتــ��يــل ملعــب 

) مــتــفـــرج 60.000الشــــــــــــــعــــــب الــــــدو�ــ� لــيــكــون �ســــــــــــــعــــــة (
 وبتصاميم جديدة

4 100% 36% 40.00% 16.00% 8.00% 

16.
��شـــــــــــــــاء ســـــــــــــــاحـــات متعـــددة االغراض مســــــــــــيجـــة مغطـــاة 

 ) �� �غداد وا��اف�ات ا 38بالتارتان عدد (
4 100% 98.64% 0.85% 0.34% 0.17% 

 %9.00 %18.00 %45.00 %28 %100 11 تصميم وا�شاء مكتبة مركز�ة.17

18.
) مع م��قــا��ــا مع 6ترميم اب�يــة ذات ثالث طوابق عــدد (

 تطو�ر السياج ا��ار�� للمدينة
14 100% 100%       

 %0.60 %1.20 %3.00 %95.20 %100 4 ا�شاء املدينة الر�اضية �� البصرة.19

20.
تصـــــميم وتنفيذ ملعب نادي الزوراء مع امل��قات �ســـــعة 

 متفرج �� مدينة الصدر  5.000) متفرج  و 12.500(
4 100% 61.60% 24.00% 9.60% 4.80% 

21.
��شـــــــــــــــاء منتـــديـــات شــــــــــــبـــابيـــة �� اقضــــــــــــيـــة ونوا�� �غـــداد 

 )12) عدد / ( A,B,Cوا��اف�ات صنف (
4 100% 91.44% 5.35% 2.14% 1.07% 

22.
ـــــــــــاء قاعات ر�اضــــــــــــية مغلقة ســــــــــــعة ( ) متفرج �� 500ا�شـ

 )11�غداد وا��اف�ات عدد (
14 100% ___       

23.
) متفرج �� 1000ا�شـــــــــــــاء قاعة ر�اضــــــــــــية مغلقة ســــــــــــعة (

 املث��
12 100% ___       

 %4.00 %8.00 %20.00 %68 %100 4 ا�شاء بيوت شباب �� كربالء واملث��.24

25.
ات والتصــــــــاميم وا�شــــــــاء مراكز حاســــــــوب اعداد الدراســــــــ

 )10عدد (
4 100% 96.73% 1.65% 0.66% 0.33% 

26.
اعداد الدراســــــات والتصــــــاميم وا�شــــــاء قاعات ( بولنك , 
ســــــــــكواش , ر�شــــــــــة , طاولة ,  مصــــــــــارعة , رفع اثقال بناية 

 متعددة االغراض ) ضمن املدينة الشبابية
4 100% 64.6400% 22.10% 8.84% 4.42% 

27.

شـــاء بناية متعددة االغراض تتضـــمن متحف تصـــميم وا�
, مركز حاســوب , مكتبة , دار ضــيافة , �� كربالء و واســـط 

  )2عدد (
 

4 100% 70% 18.75% 7.50% 3.75% 

       ___ %100  11 ) الف متفرج �� واسط20تصميم وا�شاء ملعب سعة (.28

29.
ا�شــــــــــــــــــاء قــــــاعــــــات ر�ــــــاضــــــــــــيــــــة نوع كي ســــــــــــبــــــان �� �غــــــداد 

 )40وا��اف�ات عدد (
4 100% 

90.7200%  
 

5.80% 2.32% 1.16% 

30.
ــاء مالعــــــب مثيلــــــة بلثيــــــل الصـــــــــــــنــــــا��  �� �غــــــداد  ـــــــــــــــ ا�شـ

 ) 17وا��اف�ات عدد ( 
4 100% 97.60% 1.50% 0.60% 0.30% 

31.
ازالــــــة واعــــــادة ا�شــــــــــــــــــاء منتــــــديــــــات شـــــــــــــبــــــاب  �� �غــــــداد 

 )7وا��اف�ات عدد (
4 100% 57.60% 26.50% 10.60% 5.30% 

32.
ـــــــــــاء بيوت شــــــــــــباب �� �غداد و  ) �� 3ا��اف�ات عدد (ا�شـ

 سامراء / صالح الدين) -ذي قار  -(كركوك 
11 100% 77.46% 15.34% 6.13% 3.07% 

33.
) متفرج مغلقــة 7000ا�شــــــــــــــاء قــاعــة ر�ــاضــــــــــــيــة ســــــــــــعــة ( 

 ) �� �غداد / 1مت�املة عدد(
4 100% 76% 15.00% 6.00% 3.00% 

34.
اعداد الدراســـــــــــــات والتصـــــــــــــاميم وا�شـــــــــــــاء ملعب ســــــــــــعة 

 )4عدد (  داد وا��اف�ات�غ) متفرج �� 5000(
4 100% 96.80 2.00% 0.80% 0.40% 

35.
ـــــــــــــــاء مــــدير�ــــة شــــــــــــبــــاب ور�ــــاضــــــــــــــــة عــــدد  �� �غــــداد  6ا�شـ

 وا��اف�ات مستمر
4 100% 91.20% 5.50% 2.20% 1.10% 
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  .اكمال االب�ية الر�اضية املتعاقد عل��ا: )7الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

36.
) متفرج عدد 2500ا�شـــــــاء قاعة ر�اضـــــــية اوملبية ســـــــعة (

 ) �� �غداد وا��افظات 3(
4 100% 40% 37.50% 15.00% 7.50% 

 %2.30 %4.60 %11.50 81.60 %100 4 يل وتطو�ر ملعــب كركــوك االوملبــيت��.37

38.
ت��يل القبة الفلكية واضـــــــــــــافة امل��قات ا��اصـــــــــــــة ��ا 
(مســــــــــــارح و�اف��يات) �� مت��ة الزوراء متضــــــــــــمنًا الت�ث�� 

 واالجهزة التخصصية 
4 100% 60% 25.00% 10.00% 5.00% 

39.
) 4ج عدد () متفر 30,000تصــميم وا�شــاء مالعب ســعة (

 �� �غداد وا��افظات  
4 100% 69.40% 18.50% 7.40% 3.70% 

       ___ %100 11 تطو�ر وت��يل ملعب م�سان االومل��.40

 %4.40 %8.80 %22.00 %64.80 %100 4 ازالة وا�شاء ملعب امليناء �� محافظة البصرة.41

42.
اجراء املســــــــــــوحــات وتحر�ــات ال��بــة واعــداد التصــــــــــــــاميم 

 ة ا��مسيةملشار�� ا��ط
____ 100% ___ ____ ___ ___ 

       ___ %100 11 تطو�ر وت��يل مسبح الشعب االومل��.43

 %4.10 %8.20 %20.50 %64.20 %100 4 ا�شاء مقر ل��نة الباراملبية الوطنية العراقية / مستمر.44

45.
تطو�ر وت��يل امل�شــــــــ�ت الشــــــــبابية والر�اضــــــــية �� �غداد 

  )17وا��افظات عدد (
4 100% 79.20% 13.00% 5.20% 2.60% 

46.
ـــــــــــية ونوا�� �غداد  ا�شـــــــــــــاء مالعب ثيل صــــــــــــنا�� �� اقضـ

 )58وا��افظات عدد ( 
11 100% 94%       

47.
ا�شـــــــــــــاء ســـــــــــــاحات متعددة االغراض مغطاة بالتارتان �� 

 ) 105نوا�� وقرى �غداد وا��افظات  عدد ( 
4 100% 89.60% 6.50% 2.60% 1.30% 

48.
متفرج ��  �غداد ا��افظات  )5000ا�شاء مالعب سعة (

 ) 4عدد (
4 100% 79.20% 13.00% 5.20% 2.60% 

49.
ا�شـــــــاء منتديات شـــــــبابية و�ســـــــو�ة  نموذجية �� اقضـــــــية 

 )20ونوا�� �غداد وا��افظات  عدد (
4 100% 70.40% 18.50% 7.40% 3.70% 

50.
أكســـــــــاء ســـــــــاحة كونكرتية واســـــــــفلتية بالتارتان �� �غداد 

 ) 22وا��افظات  عدد ( 
4 100% 94.40% 3.50% 1.40% 0.70% 

       ___ %100 7 ) متفرج �� كربالء30,000تصميم وا�شاء ملعب سعة (.51

52.
جراء املســــوحات وفحوصــــات ال��بة ال�شــــاء ملعب ســــعة 

 ) متفرج �� التاجيات / الكرخ60.000(
4 100% 42.40 36.00% 14.40% 7.20% 

53.
ب  عدد اجراء املســـوحات وفحوصـــات ال��بة ال�شـــاء ملع

 ) متفرج �� الرصافة ومدينة الصدر  30.000) سعة (2(
4 100% 68% 20.00% 8.00% 4.00% 

 %3.30 %6.60 %16.50 73.60 %100 4 ) �� البصرة2تصميم وتنفيذ وا�شاء فندق عدد (.54

 %7.00 %14.00 %35.00 %44 %100 4)  4) الف متفرج عدد (30تصميم وا�شاء مالعب سعة (.55

 %8.70 %17.40 %43.50 %30.40 %100 4 ) الف متفرج �� امل���  20اء ملعب سعة (تصميم وا�ش.56

57.
تصــــــــــميم وتنفيذ وا�شــــــــــاء مســــــــــ�شــــــــــف� الطب الر�ا�ــــــــــ�� 

 \) ســـــــــر�ر�� املدينة الشـــــــــبابية 50التخصـــــــــ�ـــــــــ�� ســـــــــعة (
 بطر�ق� املشروع ال�امل (�سليم مفتاح)

4 100% 20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 

58.
ــراء واســــتمالك ارا�ــــ�� ملشــــار  �� الشــــباب والر�اضــــة �� شــ

 �غداد وا��افظات
____ 100% 23.7600% 47.65% 19.06% 9.53% 

 

  

  



الجهات غير المرتبطة بوزارة
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  أوال: �يئة االس��مار الوطنية:
  

  م�ا�حة الفساد والهدر العام):-(وردت �� امل�ور ال�ا�� / أ ):1الفقرة(
العمار وتحديث قانون االس��مار و�يئة االس��مار، �االس��مار �و الوسيلة االساسية للتخلص من الس�� ل�شر�ع قانون ملجلس ا

والنطالق االقتصاد الوط�� ا��قيق� والتصدي للبطالة ونقص ا��دمات والفقر وا�جه�  النفط،واالعتماد ع��  الرج��االقتصاد 
  واملرض واالر�اب والسلم واالستقرار االجتما��.

  تأر�� االن��اء  تأر�� البدء  ا�جهة املعنية  أو ال�شا� االجراء  ت
 25/3/2019 25/10/2018 مكتب رئ�� الوزراء االس��مار قانون  وتحديث االعمار  مجلس قانون  �شر�ع.3

  

  

  

  

  

  لتنفيذ مضمون امل�ور  امل�ور الرا�ع (تقو�ة االقتصاد)ضمن  اق���� الهيئة أن تدرج مشار�ع

  اسم املشروع
ة يالف��ة الزمن
  للتنفيذ

املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 

ــــروط توحيد ـــ ــناعية التنمية مدير�ة وامتيازات شـــ ــ ـــ ــــ�ث وقانون  الصـــ ـــ  مارالســـ
 نتجامل املســـ�ثمر لصـــا�� و�ســـهيلها وتطو�ر�ا 2006 لســـنة 13 رقم العرا��
 ايدب صـنع"و" العراق �� صـنع" شـعار وتحقيق عراقية صـناعة يوفر الذي

 عراقية

       

2  
  رمز�ة باسعار او مجانا الصناعية لالغراض االرا��� منح

  وزارة مع و�الت�امل املشروع حاجة بحسب مساح�ها وتحدد
  الوطنية االس�ثمار و�ي�ة واالعمار االس�ان

       

3  
  التحو�لية الصناعات مجال �� ا��ار�� لالس�ثمار الباب فتح

  هامنتجا� لتصنع العاملية املاركات امواستقد الثقيلة والصناعات
  العراق �� كليا او جزئيا

       

  

  ثانيًا: امانة ��داد
  

  (وردت ضمن امل�ور ا��امس وزارة االعمار وا�س�ان والبلديات): ):8الفقرة(
   .أخرى  بابألس أو  التمو�� �س�� املتوقفة خصوصاً  ��ا الفور�ة واملباشرة العراقية امل�ا��ات جميع �� واملاء املجاري  مشار�ع كمالا

  الف��ة الزمنية للتنفيذ  اسم املشروع
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

       %100 %100  اشهر  3 صيانة وادامة و�شغيل مشار�ع مياه املجاري  1
2  

تنفيذ ا��� الرئ�س�� الناقل �� جانب الكرخ / ا��� 
مع  2مع تنفيذ محطة �� دورة رقم  الغربي اال�ا��

 خطوط الدفع التا�عة لها
       %100 %100  اشهر 4

3  
تنفيذ ا��طوط الرئ�سية ال�� س��ب� ع�� ا��� 

 1الشما�� الشر�� مع محطة �� رئ�سية عدد/
       %100 %100  اشهر 4
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  (وردت ضمن امل�ور ا��ام� وزارة االعمار واإلس�ان والبلديات)): 9الفقرة(
 تقدمو  للكميات جدول  لوضـــــــع أشـــــــهر  ثالثة خالل �� ع��ا كاملة بيانات قاعدة تقدم ان ع�� كســـــــا��ااو  الطرق  إل�شـــــــاء طموحة خطة انجاز 
  . امل�افظات و�� جميع املجال �ذا �� العمل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف 

1 
تبليط واكساء ا���� والشوارع الر��سية  

 فراز ا��ديد ال �� مدينة ��دا� / ا
2  100% 60% 40%     

  

  ثالثًا: البنك املركزي 

  (وردت ضمن امل�ور الرا�ع / وزارة املالية)): 5الفقرة(
 أو  بفوائد التنمية اجل من االقراض و�� ساسيةاال  و�يف��ا ا�� املصارف وتحو�ل بھ، املواطن�ن ثقة و�عز�ز  العرا�� املصر�� النظام تطو�ر 
 املصـــــرف ان واعتماد اقراض، عملية ب�ل املتعلقة امل�اطر  طبيعة وحســـــب العرا�� املركزي  البنك من املعتمدة الفائدة عن معقولة أرباح
 قتصــاديةواال ال�شــر�ة التنمية �� �ســاعد مصــرفية �ســهيالت يقدم ال  او  االســ�� مالھ رأس من محددة ب�ســبة االقراض �� �ســا�م ال  الذي
  . املركزي  البنك من ازاءه محدداً  موقفاً  يتطلب مما كمصرف معناه يفقد

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف 

1 
ئتما�ي لالعتمادات ا��كومية ال ز�ادة السقف ا

مليون دوالر 50�اصة ا�� من املصارف ا�
2  100%  100%           

           %100  %100  1  برنامج التمو�ل اإلسالمي املجمع   2
           %100  %100  1  مشروع تام�ن الت�افل  3
           %100  %100  1  قانون صكوك االس�ثمار االسالمية   4

  

  

  (وردت ضمن امل�ور الرا�ع / وزارة املالية)): 6الفقرة(
 عمالً  وان. جاالتامل ش�� �� املشار�ع تمو�ل لي�س�� واالجن�ية الوطنية االموال رؤوس ��شد االساسية والواسطة التنمية عتلة املصارف
 املصـــــارف دعم �� العرا�� املركزي  والبنك املالية وزارة وا�مية. وا��ا� العام بجناحيھ املصـــــر�� بالقطاع لل��وض مطلوباً  يبقى اســـــاســـــياً 
 �ذه تنجز  لم وما. وصــــــــــرفها العملة مزاد عمليات ع�� وجود�ا �� االعتماد وعدم التنمية �� بدور�ا القيام �ســــــــــتطيعل بمســــــــــتو�ا��ا والر��
   .الوط�� لالقتصاد اساسية كسمة س�ستمر  االختناق فان املهمة

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

  2021مس��دف   2020مس��دف   2019مس��دف 
دف مس��

2022  

1 
ترليون لدعم املشار�ع 1تطو�ر مبادرة 

 الصغ��ة والكب��ة   
2  100%  95%  5%        

2  

مراجعة وتطو�ر اجراءات االقراض 
 واملؤسساتاملعول ��ا �� املصارف 

املشاركة �� توف�� خدمات التمو�ل 
  االصغر

2  100%  90%  10%        
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  ارة املالية)(وردت ضمن امل�ور الرا�ع / وز ): 7الفقرة(
 ارجخ حالياً  املجمدة االموال ل�ــــــــ�� والســــــــ�� وااللك��ونية� الرمز�ة العملة اقتصــــــــاد ا�� الورقية العملة اقتصــــــــاد من لالنتقال الســــــــ��
 ملصـــــارفا �� املجمدة االموال لتحر�� والســـــ��. الغرض �ذا لتحقيق والضـــــمانات ا��وافز  بتقديم الدورة ا�� وادخالها املصـــــرفية الدورة

   .واملجتمعية االقتصادية ال�شاطات ��� ��شي� لغرض واال�لية كوميةا��

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

  2021مس��دف   2020مس��دف 
مس��دف 

2022  
      %15 %85 %100  2 الوطنية للشمول املا��  االس��ا�ي�ية 1

2  

ر�� ا�وف�� بطاقات السفر لدفع املص
�� ا��ارج ضمن سعر صرف نافذة 

العملة دون ا��ا�ة ا�� مخاطر حمل 
 واستعمال النقد �� ا��ارج.

1  100%  100%        

 

  





المالحق
يتم إضافة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في 

هذه المالحق بعد استكمال الشروط





ملحق رقم )1( 
المشاريع الجديدة والتي يخطط لتمويلها من خالل 

االستثمار أو في الموازنات التكميلية
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  -اإلر�ا�: . محاربة أ

 اصةخ ا�مية ايالء الغرض ولهذا. اسم او  ش�ل او  عنوان باي عودتھ ومنع االر�ا� خاليا الس��صال الرامية ا�جهود تكثيف): 1الفقرة(
 �شــــــــكيل اي منع ع�� واالصــــــــرار  لإلر�ا�، املتصــــــــدية القوى  وبقية والب�شــــــــمركة الشــــــــع�� وا��شــــــــد املســــــــ��ة القوات بناء �� لالســــــــتمرار 

 ديقةالصـــ والدول  املجاورة الدول  كل مع والتعاون . املســـ��ة للقوات العام للقائد ا�جميع وتا�عية الدولة، إطار  خارج ســـالح او  عســـكري 
  .رسمية وجماعية ثنائية اتفاقات وفق ذلك لتحقيق

  ا�جهة  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1  
شراء سرب طائرات مروحية مع م��قا��ا 

والتدر�� واملواد االحتياطية والضمان 
 وخدمات ما ��د البيع

  سنة وزارة الداخلية
  ت�م�ن 

10   
  طائرة

2   
 طائرة

4   
  طائرة

  ـــ  ئرةطا 4

2  
شراء سرب طائرات م��رة مع م��قا��ا  

والتدر�� واملوتد االحتياطية والضمان 
  وخدمات ما��د البيع

  سنة 2 وزارة الداخلية
20   
  طائرة

10  
 طائرة

10  
  طائرة

ـــ   ــــ  ـــ

  ئرب 4  بئر 4  بئر 4 بئر 4  بئر 16  سنوات 4 وزارة الداخلية بئر ( ا��دود ) 16حفر ابار ارتواز�ة عدد   3

 مقر فوج 2  مقر فوج 8  سنوات 4 وزارة الداخلية  ( ا��دود ) 8بناء مقرات  افواج عدد   4
مقر  2

  فوج
  مقر فوج 2  مقر فوج 2

  ��لة 28  ��لة 30  ��لة 30 ��لة 30  ��لة 118  سنوات 4 وزارة الداخلية ) ( ا��دود )ASVت���� ���ت قتالية (  5

  

  -: ا��كومة يل�شك بداية �� الوزارات ال��امات أ�م-ح

  - ) وزارة الداخلية:1(

  بما �� ذلك: عالية،أ.  تحس�ن و�سهيل ا��دمات األمنية املقدمة للمواطن�ن وبجودة 

  

تحس�ن وت�و�ر ا��دمات األمنية ال�� تقدمها مدير�ة املرور ومدير�ة األحوال املدنية وا�جوازات واإلقامة ومدير�ة الدفاع ): 3الفقرة (
  يم ا��دمات األساسية إلك��ونيًا.ات املناسبة لت�سي� اإلجراءات وتقداملد�� ووضع اآللي

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  للتنفيذ
  2019م���د�   امل���د� ال���

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

1  

اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�لف التخمي�يـــة من قبـــل 
 ا�شـــــــــــاء منظومةمكتب اســـــــــــ�شـــــــــــاري مختص ملشـــــــــــروع 

لك��و�� للرســــــــــــوم والغرامــــــات والضــــــــــــرائــــــب الــــــدفع اال
واالجور امل��تبــــــة ع�� انجــــــاز معــــــامالت املركبــــــات ع�� 

  ادوات الدفع االلك��و��

    %100 %100 سنة

2  

اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�لف التخمي�يـــة من قبـــل 
مكتب اســـــــــــ�شـــــــــــاري مختص ملشـــــــــــروع ا�شـــــــــــاء منظومة 
اصــــــــدار شــــــــهدات االيداع االلك��ونية للمركبات املرقن 

  يد�اق

    %100 %100 سنة

3 
اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�لف التخمي�يـــة من قبـــل 
مكتب اســـــــــــ�شـــــــــــاري مختص ملشـــــــــــروع ا�شـــــــــــاء منظومة 

 - - - %100 %100  سنة
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تحس�ن وتطو�ر ا��دمات األمنية ال�� تقدمها مدير�ة املرور ومدير�ة األحوال املدنية وا�جوازات واإلقامة ومدير�ة الدفاع ): 3الفقرة (
  يم ا��دمات األساسية �لك��ونيًا.ات املناسبة لت�سيط اإلجراءات وتقداملد�� ووضع اآللي

  اسم املشروع
الف��� الزمنية 

  للتنفيذ
  2019م�����   امل����� ال���

م����� 
2020  

م����� 
2021  

م����� 
2022  

تدو�ن امل�الفات املرور�ة والعقوبات املفروضـــــــــــة عل��ا 
و�ســـــــديد الغرامات وا��واد� املرور�ة الك��ونيا وابالغ 

 ) او ����اSMSمرتكب��ا بمضمو��ا ع�� رسائل (

4  
اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�ل� التخمي�يـــة من قبـــل 
مكتب اســــــــــ�شــــــــــاري مختص ملشــــــــــروع ا�شــــــــــاء املنظومة 
  االلك��ونية الصدار وكاالت املركبات من كتاب العدول 

 - - - %100 %100  سنة

5  
اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�ل� التخمي�يـــة من قبـــل 
مكتب اســـــــــــ�شـــــــــــاري مختص ملشـــــــــــروع ا�شـــــــــــاء منظومة 

  دار العقد االلك��و�� لبيع املركبةاص
 - - - %100 %100  سنة

6  

اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�ل� التخمي�يـــة من قبـــل 
منظومة مكتب اســـــــــــ�شـــــــــــاري مختص ملشـــــــــــروع ا�شـــــــــــاء 

االلك��و�� لطـــال�� اجـــازات الســــــــــــيـــاقـــة وذوي  الفحص
  االحتياجات ا��اصة

 - - - %100 %100  سنة

7  

يـــة من قبـــل اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�ل� التخمي�
 ا�شـــــــــــاء منظومةمكتب اســـــــــــ�شـــــــــــاري مختص ملشـــــــــــروع 

الــــــدفع االلك��و�� للرســــــــــــوم والغرامــــــات والضــــــــــــرائــــــب 
واالجور امل��تبــــــة ع�� انجــــــاز معــــــامالت املركبــــــات ع�� 

 ادوات الدفع االلك��و��

 - - - %100 %100  سنة

8  

اعـــداد دراســـــــــــــــة ا�جـــدوى وال�ل� التخمي�يـــة من قبـــل 
اء منظومة مكتب اســـــــــــ�شـــــــــــاري مختص ملشـــــــــــروع ا�شـــــــــــ

اصــــــــدار شــــــــهدات االيداع االلك��ونية للمركبات املرقن 
  قيد�ا

 - - - %100 %100  سنة

  

ترسيخ الهو�ة الوطنية و�عز�ز املشاركة املجتمعية وحماية حقوق اإل�سان لتحقيق األمن واالستقرار والسلم -ج
   :األ���

  رطة وربطها بمقر وكالة شؤون الش م��ات امل�افظات �سيطرة مركز�ةت�م�ن مراكز املراقبة الفيديو�ة ب�ل محافظة وربط كا ):3الفقرة (

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

2 
ـــية (املراقبة املت�املة ملدينة �غداد منظومة ــــار�ة (cs) الفر�ســـ ــ�شــ ـــة االســــ الدراســـ
  االتصاالت لشركة

 %100 %75 %50 %5 %100 سنة 4
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  -) وزارة العدل: 2( 

ربط جميع دوائر ال��ـــــــــــ�يل العقاري �شـــــــــــبكة االن��ن� والوزارة ومكتب الوز�ر �ـــــــــــ�صـــــــــــيًا واملف�� العام ل�ســـــــــــهيل إجراءات ): 1الفقرة(
  القانونية. ���يل عقارات املوا�ن�ن واعتبار التعطيل املقصود فسادًا �عر� مرتكبھ ا�� ا��اسبة 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

  2022مس��د�   2021مس��د�   2020مس��د� 

 مشروع مكننة دوائر ال���يل العقاري  1
5  

  سنوات
  مستمر

32 
2  

  مستمر
10  

  مستمر
10  

  مستمر
10  

  مستمر

  مشروع البطاقة العقار�ة  2
5  

  سنوات
  مستمر

32 
2  

  مستمر
10  

  مستمر
10  

  مستمر
10  

  مستمر

3  
ا�شــــــــــاء مجمعات عدلية ذات مواصــــــــــقات عالية 
يمكن من خاللها تطبيق مكننة دوائر ال��ــــــــــ�يل 

  العقاري 

5  
  سنوات

9 
1 

جديد   
3  

 جديد
3  

  جديد
2  

  جديد

  

ع ماصـــــــــالح نظام ال�ـــــــــ�ون العراقية وفق اع�� املعاي�� �� مجال االصـــــــــالح ا��قيق� وتدر�ب ال�ـــــــــ�ناء وت��يلهم للعودة للمجت ):2الفقرة(
  واندماجهم الصا�� فيھ. 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

  2020مس��د�   2019مس��د� 
مس��د� 

2021  
مس��د� 

2022  

1  
بـنــــــاء وتـطـو�ـر الـ�ســـــــــــــفـ�ـ�ات وال�ـــــــــــــ�ـون وفـق 

 املعاي�� الدولية
5  

  سنوات
4  

  ��ون 
0 

3  
 جديد

0 
1  

 جديد

  ��شاء مب�� حديث لدائرة االصالح العراقية  2
3  

  سنوات
1 0 35% 33% 32% 

3  
تطو�ر املنظومــــــة االمنيــــــة لــــــدائرة االصـــــــــــــالح 

  واقسامها
2  

  سنة
34 

��و�ر املنظومة 
االمنية وحفظ 
النظام داخل 

ال��ون لتو��� 
  ب��ة آمنة 

  قسم 17لــ

  مستمر
بت�و�ر املنظومة 

االمنية وحفظ 
النظام داخل 

ال��ون لتو��� 
  ب��ة آمنة

  قسم 17لــ

0 0 

  سنوات3 االصالح العراقية مكننة دائرة  4

قسم 35
 �����
والدائرة 
  العامة

مستمر بأنجاز 
املرحلة الثانية من 

املشروع وربط 
االقسام ا��ارجية 

ــبمركز الدائرة  8لـ
 اقسام

 17مستمر 
  اقسام

مستمر 
  اقسام9

مستمر 
  اقسام9
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   أسهلنية وانجاز املعامالت بطرق اصالح دوائر كتاب العدول باعتماد ا��وكمة ا�لك��و ):3الفقرة(

  الف��ة الزمنية للتنفيذ  اسم املشروع
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

  2022م���د� 

 مكننة دوائر الكتاب العدول  1
3  

  سنوات
 0 0 80 77  مد�ر�ة157

  

  ثالثًا : وزارة الدفاع:

  وحشد شع�� و��شمرك� واية قوات أخرى تؤسس وفق القانون والنظام ): بناء القوات امل���ة من ��� وشرطة1الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

1  
و��ــــــــــــليحهــــا وتحــــديــــث ال���  ال��يــــة)�عز�ز قــــدرات ا���� العرا�� ( 

 التحتية والتدر��
 %29 %29 %29 %13    سنوات4

2  
v ���عز�ز قدرات ا���� العرا�� (ا��و�ة ) و��ـــــــليحها وتحديث ال� 

 التحتية والتدر��
 %31 %31 %31 %6    سنوات4

3  
v عز�ز قدرات ا���� العرا��(ط��ان ا���� ) و��ــليحها وتحديث� 

 ال��� التحتية والتدر��
 %32 %32 %32 %3    سنوات4

4  
v �ال���  ة ) و��ـــــليحها وتحديث�عز�ز قدرات ا���� العرا�� (ال�حر

 التحتية والتدر��
 %28 %28 %28 %14    سنوات4

5  
v  ـعـز�ـز قــــــدرات ا�ـ�ـ�ـ� الـعـرا�ـ� (الــــــدفــــــاع ا�ـ�ـوي ) و��ـــــــــــــلـيـحـهــــــا�

 ال��� التحتية والتدر�� وتحديث
 %25 %25 %25 %25    سنوات4

6  v ��11 %11 %11 %66    سنوات4 التدر��   �عز�ز قدرات ا���� العرا% 

7  v  33 %33 %33 %1    سنوات4 مشروع الهندسة الع�كر�ة  قدرات ا���� العرا���عز�ز% 

8  
v ��اعتــــــدة خفيفــــــة    / و��ــــــــــــليحهــــــا  �عز�ز قــــــدرات ا���� العرا 

  ومتوسط
       %100    سنة واحدة

9  
v ��مواد احتيـــــاطيـــــة   / و��ــــــــــــليحهـــــا  �عز�ز قـــــدرات ا���� العرا 

  للدبابات والدروع
       %100    سنة واحدة

10  
v اللو��ــ��  �عز�ز قدرات ا���� العرا�� و��ــليحها / تا�يا والدعم

 لطائرات القوة ا��و�ة
       %100    سنة واحدة

11  
v عز�ز قــــــدرات ا���� العرا�� و��ـــــــــــــليحهــــــا / تــــــا�يــــــل والــــــدعم� 

 اللو���� لطائرات ط��ان ا����
       %100    سنة واحدة

12  
v عقد  ها / الدفعة الثانية من�عز�ز قدرات ا���� العرا�� و��ــــليح

 شراء رادار فر����
       %100    سنة واحدة

13  
v عز�ز قــدرات ا���� العرا�� و��ــــــــــــليحهــا / مشــــــــــــروع الهنــدســــــــــــــة� 

 الع�كر�ة / مواد تحكيم
       %100    سنة واحدة

       %100     سنة واحدة تا�يل بناية م��شف� القوة ا��و�ة سابقا �� الرستمية  14
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15  
شــــــــــــبكة تصــــــــــــر�ف مياه امطار ملوقع معهد الدفاع ا��وي �� ا�شــــــــــــاء 
 التا��

       %100     سنة واحدة

       %100     سنة واحدة ا�شاء كت�بة تدر�ب الفروسية �� الرستمية  16
       %100     سنة واحدة ايصال التيار الكهربائي ا�� املعسكرات   17
       %100     سنة واحدة يةا�شاء بناية مدير�ة استخبارات وامن السليمان  18

19  
) ��  5 -) ومخازن للعتاد ( عدد  5 -ا�شـــــــــــاء مســـــــــــتودعات فنية (عدد 

 قاعدة التا�� ا��و�ة
       %100     سنة واحدة

       %100     سنة واحدة ا�شاء مجموعة مخازن عتاد ��داد �� التا��  20
       %100     سنة واحدة ا�شاء بناية مدير�ة امن واستخبارات كربالء  21
       %100     سنة واحدة  2 -ا�شاء مجموعة مخازن عتاد النجف   22
       %100     سنة واحدة تا�ي� نادي الضباط القادة �� الكسرة  23

24  
وفوج ا��مــــــايــــــة  1 -ا�شــــــــــــــــــاء مقر مجموعــــــة مخــــــازن عتــــــاد النجف 

 وا��راسة
       %100     سنة واحدة

       %100     سنة واحدة �� حماد شهاب املرحلة الثالثة 11اكمال متطلبات معسكر فرقة   25
       %100     سنة واحدة متطلبات ال�لية العسكر�ة  26
       %100     سنة واحدة ا�شاء وكر صيانة طائرات ط��ان ا���� �� قاعدة الكوت ا��و�ة  27

28  
ا�شـــــــــــــاء وكر صــــــــــــيانة طائرات ط��ان ا���� �� قاعدة االمام ع�� �� 

 ةالناصر�
       %100     سنة واحدة

       %100     سنة واحدة متطلبات قاعدة القيارة ا��و�ة  29
       %100     سنة واحدة تا�ي� مجموعة مخازن عتاد البصرة  30
       %100     سنة واحدة املدربة االرضية لطائرة السيخوي   31
       %100     سنة واحدة �� التا�� 9ا�شاء اب�ية الفرقة الفمدرعة   32

33  
متفرج مع مســـــــــــبح اومل�� �� نادي  500ا�شـــــــــــاء قاعة ر�اضـــــــــــية ســـــــــــعة 

 ا���� الر�ا���
       %100     سنة واحدة

       %100     سنة واحدة متطلبات قاعدة ا��بانية ا��و�ة  34
       %100     سنة واحدة بناية سكن ل����اء االجانب �� قاعدة التا�� ا��و�ة  35
       %100     سنة واحدة املستودع الط�� الف�� �� التا��اكمال متطلبات   36

37  
ا�شـــــاء ســـــاحة عرضـــــات وا�شـــــاء ميدان الرمي الكهربائي ملركز تدر�ب 

 االنبار
       %100     سنة واحدة

       %100     سنة واحدة ترميم وتا�ي� السياج ا��ار�� ملعسكر امر�ة موقع ذي قار  38

39  
� مســــــــــــتودع ا��وان�ــ� العســــــــــــكر�ــة �� ا�شــــــــــــــاء بنــايــة مقر ومخــازن ا�

 التا��
       %100     سنة واحدة

       %100     سنة واحدة ا�شاء بناية ملركز التدر�ب والتطو�ر الوزاري �� ز�ونة  40
       %100     سنة واحدة ا�شاء بناية املدير�ة العامة لشؤون ا��ارب�ن  41
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  قة واملوارد املائيةا��ور الثالث: االس�ثمار األمثل للطا
 أدنــاه، دةا��ــد املــدد ضـــــــــــــمن التــاليــة اإلجراءات ب�نفيــ� املعنيــة الوزارات تل��م ا�ســـــــــــــ��اتيجيــة وا��ــدا� الرؤ�ــة �ــ�ه لتحقيق      

 عمر من يوم 100 أول  خالل و�شـــــــر�ا ، للقياس قابلة وا�ـــــــ�ة أداء ومؤشـــــــرات زمنية وبجداول  تفصـــــــيلية خطط بتطو�ر وتتعهد
  .ا���ومة

  

  -النفــط: وزارة  ًال:أو 

 ز�ادة لأج من املاء حقن ومشــــــــــــروع ا��نوبية املنطقة �� والتحميل والنقل ا��زن  منظومة طاقة وتوســــــــــــيع تطو�ر  �� الت��يل): 2الفقرة(
  .واستدام��ا والتصدير  االنتاج طاقة

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  للتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

 م���د�
2021  

م���د� 
2022  

  %0  %100  عشر سنوات   مشروع حقن ماء البحر   2
مليون 2.5
  ي/ب

مليون 2.5
  ي/ب

مليون 2.5
  ي/ب

  

  .واقتصادية اس�راتيجية كضرورة واالردن تركيا ع�ر  ا��ا� النفط تصدير  منافذ وادامة ز�ادة �� ال��ر�ع): 3الفقرة(

  اسم املشروع
الف�رة الزمنية 

  للتنفيذ
امل���د� 

  ��الك
م���د� 

2019  
م���د� 

2020  
م���د� 

2021  
م���د� 

2022  
  %40  %25  %25  %10  ب/ي ألف 500  سنوات أربع العرا�� ال�رك� ا��ط 1
  %40  %25  %25  %10  مليون برميل /ي  سنوات أربع  العرا�� االرد�� ا��ط  2

  

 العرضـــية جاتاملنت او  والغاز�ة النفطية املشـــتقات وبقية واالســـمدة كالب�روكيمياو�ات املشـــتقة الصـــناعات �تطو�ر  امل�ـــا�مة ):9الفقرة(
  .ا��ا� النفط ��ر  جديدة صادرات لتنو�ع و��ر� كالك�ري�

  امل���د� الك��  الف�رة الزمنية للتنفيذ  اسم املشروع
م���د� 

2019  
م���د� 

2020  
م���د� 

2021  
م���د� 

2022  
  %15  %25  %25  %35  /يب ألف 34  سنوات أربع )FCC( (وحدةمشروع تا�يل مصفى البصرة  1

  

  

  وزارة الكهرباء

  ) قطاع االنتاج-أ-(

 األجل طو�لة كلية حلول  ��ن والدمج 2019 صــيف خالل الكهرباء نقص وطأة لتخفيف الالزمة التدا��ر  كل التخاذ فوراً  العمل): 1الفقرة(
  .وا��رومة الفق�رة املناطق �� خصوصاً  االجل قص�رة محلية وحلول 

  اسم املشروع
رة الزمنية الف�

  للتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

  2022م���د�   2021م���د�   2020م���د� 

1  
Fast Track مشــــــــروع وحدات اال�شــــــــاء  

 (GE) ضمن خارطة طر�ق ال�ر�ع
 529  أشهرستة 

529 

0 0 0 

2  
Fast Track مشــــــــروع وحدات اال�شــــــــاء  
  ضـــــــــــــــــــمـــــــن خـــــــارطـــــــة طـــــــر�ـــــــق ال�ـــــــــــــــــــر�ـــــــع

(SIMENES) 
 0 0 0    أشهرستة 
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3  
Air inlet cooling (SIMENES)  

 منظومات الت��يد مشروع
 0 0 0 792 792  أشهرستة 

  

 خــارج ذلــكو  بــالكهربــاء، نقصــــــــــــــاً  واالك��  وفقراً  محروميــة االك��  املنــاطق ل��و�ــد ا��ليــة الكهربــائيــة القــدرات ب�نــاء فوراً  البــدء): 2الفقرة(
  .والطاقة الكهرباء لتعظيم الوطنية ا��طة

  وعاسم املشر 
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
امل���د� 
  الك��

م���د� 
2019  

م���د� 
2020  

م���د� 
2021  

م���د� 
2022  

1 
مشروع اضافة وحدات توليدية جديدة وضمن خارطة 

) شـــــــــــــرط ان �عمــــــل ع�� GE) و(Siemensطر�ق مع (
 الوقود املتوفر 

سنھ 3-4  4800 0 0 2400 2400 

2  
خــارطــة مشــــــــــــروع تطو�ر ورفع كفــاءة ا��طــات ضــــــــــــمن 

)/ Siemens 2) وجــــزء مــــن قــــرض (Siemensطــــر�ــــق (
 انتاج  

سنة 3  2005 0 600 900 505 

3  
مشــــــــــــروع تطو�ر ورفع كفــاءة ا��طــات ضــــــــــــمن خــارطــة 

 )GEطر�ق (
سنة 2  340 110 75 0 155 

  

 الكتفاءا لتحقيق تصــــــاعدوم متدرج وســــــياق �ولو�ات وفق والتوز�ع والنقل االنتاج طاقة لز�ادة ومت�املة شــــــاملة خطة تنفيذ): 3الفقرة(
  .ا��طة سنوات خالل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
امل���د� 
  الك��

  2019م���د� 
م���د� 

2020  
م���د� 

2021  
م���د� 

2022  

1  

مشــــــــــــروع فــك االختنــاقــات الطــارئــة �� قطــاع النقــل من 
خالل نصــــــــــــب محطات متنقلة يتم ت�ه���ا من شــــــــــــركة 

)Siemens املوقعــــــة معهم ) ضـــــــــــــمن خــــــارطــــــة الطر�ق
)Fast Track ( 

أشهر 6  20 17 18 19 20 

  

 ومراعاة بذلك واالســـــــــراع الكهربائية الطاقة �� االنتاج وســـــــــعة كفاءة لز�ادة عاملية شـــــــــركات مع للتوقيع املعدة العقود متا�عة): 4الفقرة(
  . العراق لصا�� التعاقدي ا��انب

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
امل���د� 

  �الك�
م���د� 

2019  
م���د� 

2020  
م���د� 

2021  
م���د� 

2022  

1 
Combined cycle  مشـــــــــــروع تحو�ل ا��طات الغاز�ة ا�� الدورة

 املركبة
 1875 2825 0 0 4700 سنة  4
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  نقل القدرة ) قطاع-ب-(

 قلن خطوط بإضـــــــــــــافة وذلك االنتاج منظومة �� يحصـــــــــــــل الذي التطور  مع بالتواكب الكهربائية القدرة نقل نواقص اكمال): 1الفقرة(
  . ا��تلفة ا��افظات �� املفا�� الشبكة ا��يار  ملنع احتياط وخطوط

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

  2022مس��دف   2021مس��دف 

1  
 400مشــــــــــــروع تنفيــــــذ ا��طــــــات الثــــــانو�ــــــة (

القروض) (غ�� املدرجة ضــــــمن  ) ك.ف132و
 مع ارتباطا��ا 

 20 19 18 17 20 سنوات  4

  

 مدد او  بالتوقيتات التالعب وعدم ا��بايات ع�� بالســــــــيطرة �ســــــــم� بما االلك��ونية البطاقات وع��  الذكية العدادات اعتماد): 2الفقرة(
 ذوي  عن هاوتقليل اع��، كلف بدفع رباءالكه باســـــــتخدام وامل�ال�ن املقتدر�ن تحميل وكذلك االســـــــعار، من احياناً  يضـــــــاعف مما الفوات��،
  . البيانات بحسب الفقر  خط تحت �م ملن م�ا�� �ش�ل منحها ح�� او  ا��دود الدخل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

1 
مشروع اعتماد العدادات الذكية من خالل خارطة 

 ) ع�� االمد ال�و��Simenesر�� (ط
سنوات  4  5250200 1580 200000 1000000 4000000 

  

  وزارة املوارد املائية ثالثا:
  

 ا��ةن بدائل ووضــع,  العراق حقوق  ��ماية امل�شــاط�ة الدول  مفاوضــة ع�� وا��ر� للعراق املائية بالســياســة النظر  اعادة  ):1الفقرة (
   والعاملية الوطنية ا����ة وبيوت خ��اء قدمهاي دراستھ خالل من املياه ل��ة

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

مس��دف 
2019  

مس��دف 
2020  

مس��دف 
2021  

مس��دف 
2022  

 %1 %1 %5 %68 %75 25  تحديث الدراسة االس��تي�ية ملوارد املياه واالرا���  1

2  
محطة  واملدنية لنصـــبتنفيذ االعمال املي�انيكية والكهربائية 

  �� سدة الهندية/ بابل 
3  100% 30% 30% 40%   

3  
تنفيذ االعمال املي�انيكية والكهربائية واملدنية لنصـــب محطة 

  �� �عز�ز اللطيفية/ ��داد/ ماب�ن ال��ر�ن 
3 100% 30% 30% 40%   

4  
تنفيذ االعمال املي�انيكية والكهربائية واملدنية لنصـــب محطة 

  و�ل/ بابل�� صدر ا��ا
3 100% 30% 30% 40%   

 %12 %15 %15 %27 %100 8  انتاج خرائط االساس الطبوغرافية  للعراق  5

6  
حطة م تنفيذ االعمال املي�انيكية والكهربائية واملدنية لنصـــب

  �� جدول بابل العمودية
3 100% 30% 30% 40%   

   %40 %30 %30 %100 3  / ا��الص K8/B2ا�شاء محطة ��   7

8  
��اتي�يـــة تنميـــة اال�وار �� محـــافظـــات (ذي قـــار وم�ســـــــــــــــان ســــــــــــ

  والبصرة)
2 100% 74% 26%     

 %17 %17 %33 %33 %100 4  م�ش�ت لسان ����دة  9
   %33 %50 %17 %100 3  ا�شاء حديقة بيئية باستخدام مياه الصرف الص�� املعا��ة   10
   %37 %36 %27 %100 3  تا�يل املرحلة االو�� ملشروع ا��ز�رة الشما�� �� ن�نوى   11
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 ا��ةن بدائل ووضــع,  العراق حقوق  ��ماية امل�شــاط�ة الدول  مفاوضــة ع�� وا��ر� للعراق املائية بالســياســة النظر  اعادة  ):1الفقرة (
   والعاملية الوطنية ا����ة وبيوت خ��اء قدمهاي دراستھ خالل من املياه ل��ة

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

     %40 %60 %100 2  مشروع ا��وكمة االلك��ونية  12
     GPS  2 100% 60% 40%ت�ه�� ونصب منظومة ت�بع املركبات   13

  

 املوارد رةوزا وشـــــــــركات مخازن  �� حاليا املعطلة وامل�ائن املعدات باســـــــــتخدام الفرعية املائية القنوات تبط�ن بمشـــــــــروع البدء  ):2الفقرة (
 .باألناب�بع��ااالستعاضةاو املياهاس��ال�وترشيد الهدر  لتقليلوذلكاملائية

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

  2022مس��د� 

1  
ــال املــــدنيــــة  تبط�ن جــــدول ا��ــــدول مع تنفيــــذ االعمــ

  م��ات 10واملي�انيكية والكهربائية لنصب/ 
3 100%  30%  30%  40%    

  

ـــــــ�� لشــــــــــــمول  باألرقام خطة وضــــــــــــع ):3الفقرة( لهذا  املزارع�ن واقراض وف��  زرا�� انتاج لضــــــــــــمان الري ا��دي�ة بمعدات الزراعية االرا�ـــــ
 ملواردا من وز�ر  كال��ام ل��مهور  وتطلق" ســــــر�ع" مدى ع�� ا��طة �ذه تقدم(واحد  مشــــــ��� وبطر�ق الزراعة وزارة مع وبالت�امل الغرض
  .)العرا�� للشعب املائية

  الف��ة الزمنية للتنفيذ  اسم املشروع
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

  2022مس��د� 

1  
ـــروع ر�ــــادي يروى من امليــــاه 30تنفيــــذ ( ــــــــ ) مشـ
  ا��وفية

 مشار��        8 مشروع 30 4
8    

 مشار��    
 مشار��        6مشار��        8

  

 واعادة واءاله ورطوبة ا��وفية كاملياه اخرى  مصـــــادر  من املياه من اضـــــافية مصـــــادر  وتوف��  للبالد املائي ا��ز�ن لز�ادة الســـــ�� ):4الفقرة (
  .املياه �ذه مع ت�ناسب واحتياجات زراعات �� املا��ة املياه واستخدام املياه تدو�ر 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 

  ��الك
  2022مس��د�   2021مس��د�   2020مس��د�   2019مس��د� 

  %25  %25  %30  %20  %100  4  ا�شاء سد الطيب �� محافظة م�سان  1
 %18  %18 %43  %21 100 4  ا�شاء سدي العوجة �� محافظة امل���  2
 %19 %19  %42 %20  %100 4  ا�شاء سدي ا��رز �� محافظة امل���  3
 %28 %24 %24  %20 %100 4  ناكمال سد مكحول �� صالح الدي  4
 %27 %26  %26 %20 %100 4  اكمال سد بادوش �� ن�نوى   5

6  
ـــدات  تقييم ومعا��ة ســــالمة الســــدود والسـ

  وم��ا سد دربندخان
4  100% 11% 23%  38% 28% 

7  
 محافظة صــــــــــــالحا�شــــــــــــاء ســــــــــــد ا��رنا� �� 

  الدين
3 100% 16% 37% 47%  
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 مليــاها واختالط وال��ع اال��ــار  �� النفــايــات رمي ال��ــاء والبلــديــات والب��ــة ال�ــــــــــــ�ــة وزارة مع اون بــالتعــ والســــــــــــر�ع ا�جــاد العمــل ):6الفقرة (
 وفق العرب شط �� املل�� اللسان امتداد من والتقليل السليم واالستخدام للشرب الصا��ة او  ا�جوفية باملياه وامللوثة واملا��ة الثقيلة

  خاصة.  اولو�ةك املش�لة لهذه ووا�� حاسم ��ل وصوالً  امل��ايدة التحديات لتلبية وتحدي��ا يةاملائ املوارد وزارة اعد��ا ال�� الدراسات

  اسم املشروع
الف��ة 

الزمنية 
  للتنفيذ

املس��د� 
  الك��

  ال�لفة ال�لية
  (مليون دينار)

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

  املالحظات

11  
دراســــــــــــــة انقــاذ ��ري دجلــة 

  ات من امللوثاتوالفر 
1 100%  3000 100%       

  

 

  تقو�ة االقتصاد: الرا�عامل�ور 
  

  -: الزراعةوزارة  ثانيا:
 قرى ال من عدد بناء ع�� العراق والعمل عموم �� للمزارع�ن امل�سرة القروض توف��  خالل من العصر�ة القرى  تجربة توسيع ):2الفقرة(
لتكون مثاًال وقدوة ل��جيع عصرنة ا��ياة الر�فية والقرو�ة  امل�افظات من عدد �� يوانيةوح زراعية نموذجية ملزارع املجاورة العصر�ة

  وت�شيط الزراعة وال��وة ا��يوانية والصناعات القرو�ة وامل�لية

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 دونم 150 دونم 150 دونم 150 دونم 150 دونم 600 سنوات 4 ل الوراثية للنخيل العرا��مشروع االصو   1

2  
ـــ�ن  ـــ ـــطنا�� �� ا�جاموس وتحســـ ـــ ــــروع التلقيح االصـــ ـــ مشــ

  سنوات 4  خالل:الكفاءة التناسلية ل�جاموس العرا�� من 
قصبة لقاح  ألف 250انتاج 

مجمد من فحول ا��امو� 
  املنتخبة

40000 60000 75000 75000 

  سنوات  4  ).���(مق لل��ب العراقيةبرنامج امل�� ا��صو�ي   3

اجراء امل�� ا��صو�� 
ل��قول ال�� تزرع �محصو�� 
ا��ن�ة وال���� وبمساحة 

) مليون دونم وال�� 2( تقر��ية
  تمثل اغلب االرا��� الزراعية

اجراء م�� 
ملساحة 
300,000 
 دونم

اجراء 
م�� 

ملساحة 
500000 
 دونم

اجراء م�� 
ملساحة 

 دونم 600000

اجراء م�� 
ملساحة 

 دونم 600000

  -وزارة التجارة:  ثالثًا:
�ســـــــــهيل اجراءات منح إجازات ت�ســـــــــ�� الشـــــــــركات ب�شـــــــــ�الها امل�تلفة، مع اســـــــــت�ناء ما �ســـــــــتوجب موافقات خاصـــــــــة، وعرض  ):2الفقرة(

  .ن حيث االساس ان توفرت �ذه الشروطالشروط املطلوبة لت�س�� املشار�ع ليقوم صاحب املشروع بتوف���ا ولتصبح االجازة ُمقرة م

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

  2022مس��د� 

  -  -  %100  -  %100  سنة واحدة  رةلدائ املوحد االلك��و�ي النظام 2
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  -وزارة الصناعة:  را�عًا:
ت املتوقفة او ا��اســـرة وطرحها للمشـــاركة واالســـ��مار او آدة ا�� اصـــول متحركة من خالل عرض امل�شـــتحو�ل االصـــول ا��ام): 1الفقرة(

البيع للمواطن�ن العراقي�ن وتحو�لها ا�� شــــــــــركات مســــــــــا�مة رابحة يملكها الشــــــــــعب �شــــــــــر� �شــــــــــغيلها واســــــــــ�يعا� العامل�ن املنتج�ن ���ا 
  حلة او�� والتصدير كمرحلة ثانية. وتحقيق سعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق ا��لية كمر 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

  2022مس��د�   2021مس��د�   2020مس��د� 

 %0 %0 %100 %20 طن / سنة  673 18 البان الديوانية /(الغذائية) .36

 %0 %0 %100 %20 ( الف طن /سنة)75  18 ت�شي� الب�تونايت /التعدي�ية .37

38.
مــعــــــامــــــل الــورقــيــــــة (الــتــــــا�ــ�)مــعــمـــــــل 
 أطباق البيض و معمل ورق الكتابة

18 

د���/ بالوجبة  الف 200)
)(ك�� مخلفات 

طن/وجبة)(اطباق 70
الف طبقة/اليوم200بيض ) 

20% 100% 0% 0% 

 18 معمل االكياس الورقة/ السمنت.39
 120ك��/دقيقة او 360 

 / ك�� وجبة واحدة  ألف
20% 100% 0% 0% 

 GRP 36ع اناب�ب مشرو .40
كم/سنة بمعدل قطر 160

 سم 100
    0%   

 30 مصنع املنتجات املطاطية/ النجف.41
 (  3090منتجات مختلفة ) 

 طن/ سنو�ا
60% 80% 100% 0% 

                

 ومقارنة اسعار  دعم الصناعة ا��ربية وتحديد قدرا��ا االنتاجية وحسب حاجة قواتنا املس��ة ومتطلبات العراق االمنية): 2الفقرة(
 منتجاتنا بم�يال��ا املستوردة وبنفس الدقة والكفاءة وتقديم دراسة ��ذا الصدد.

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 

مشــــروع اعداد دراســــات جدوى تصــــ�يع الذخ��ة ا��فيفةتصــــ�يع الذخ��ة 
تصــــــــــــ�يع القنــــابر ا��و�ــــة ذات الزنــــات  وســــــــــــطــــةانتــــاج قنــــابر الهــــاونــــاتاملت

م�ت�� �عي�� وتقي�ســــــــــــس الجهزة الفحص  الرمي ) ميـــادين100،250،400(
 والقياس العسكر�ة واملدنية

6   100% 0% 0% 0% 

 %0 %100 %90 %10 %100 36 تص�يع الذخ��ة املتوسطة  2

 24 انتاج قنابر الهاونات  3
100% 

قن�� �اون 
)60000 ( 

40% 100% 0% 0% 

 24 )100 ،250 ،400تص�يع القنابر ا��و�ة ذات الزنات (  4
100% 

)500 (
 قن��ة

60% 100% 0% 0% 

 %0 %0 %100 %40 %100 24 م�ت�� �عي�� وتقي�س الجهزة الفحص والقياس العسكر�ة واملدنية  5

 %0 %40 %60 %0 %100 24 ميادين الرمي  6

 %0 %100 %90 %10 %100 36 تص�يع الذخ��ة ا��فيفة  7
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تقديم دراسة لعدد املصا�� الص���ة واملتوسطة والكب��ة ال�� يمكن للقطاع العام او ا��ا� او مشاركة بناء�ا خالل العام ): 3الفقرة(
  االول ع�� ان تقدم �سهيالت مصرفية م�سرة كبقية املشار�� حسب نوع املشار�� و�جمها وا�مي��ا. 

  اسم املشروع
ة الزمنيالف��ة 

  للتنفيذ
  املس��د� الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 6 مشروع ت��يل �دو�ة ن�نوى/امل�اليل الور�دية 1
100% 

ـــروع  ـــ ــــميمية للمشــ ـــ  308000الطاقة التصـ
 عبوة من ا��الي� الور�د�ة سنو�ا

100% 0% 0% 0% 

2  
تــــا�يــــل الشــــــــــــركــــة العــــامــــة لصــــــــــــنــــاعــــة االدو�ــــة 

ات الطبية /املرحلة الثانية (البناية واملســــــــــــتلزم
 االو��) 

6 
100% 

ـــول،  ـــ ـــ ـــ ـــــة (الـكـ��ـــ ــــة مـتـنـوعــ ـــــات طـبـيـــ مـنـتـجــ
 (املعلقات ا��ا�ة، الفياالت ا��ا�ة

100% 0 0% 0% 

3  
تــــــا�ــــــيــــــل الشــــــــــــــــــركــــــة الــــــعــــــامــــــة لــــــلصــــــــــــــــــنــــــاعــــــات 

 الب��وكيمياو�ة (محطة تحلية املياه)
12 

100% 
محطة تحلية مياه الســتخدامات الشـــركة 

 ة/ساع3) م1000بطاقة (
100% 0 0% 0% 

4  
تــــا�يــــل الشــــــــــــركــــة العــــامــــة لصــــــــــــنــــاعــــة االدو�ــــة 
واملســــــــــــتلزمات الطبية /املرحلة الثانية (البناية 

 الثانية)
12 

100% 
ـــول،  ـــ ـــ ـــ ـــــة (الـكـ��ـــ ــــة مـتـنـوعــ ـــــات طـبـيـــ مـنـتـجــ

 (املعلقات ا��ا�ة، الفياالت ا��ا�ة
100% 0 0% 0% 

5  
تا�يل خط انتاج الســــــكر املصــــــفى (االبيض) �� 

 معمل سكر م�سان
18 878631% 

97% 
تحقيق 
طاقة 
58200 
سنو�ا 
 سكر

100% 0% 0% 

6  
تــ��يــل الشــــــــــــركــة العــامــة ل��رار�ــات/ الطــابوق 

 ا��راري ا��في�
18 283300% 45% 100% 0% 0% 

 %0 %0 %100 %50 %0 18 االنبار/ املرحلة االو�� املدينة الصناعية ��  7

 %0 %0 %0   %3181844 48 مشروع ادو�ة ن�نوى   8
  

  

  

  واملجتمعية ال�شر�ة والتنمية ا��دماتا��ام�: امل�ور 

  -: وزارة ال��بية: ثانياً 

  

 رفـــد�م تمي ل�� الصــــــــــــيفيـــة العطلـــة ف��ة اثنـــاء التعليميـــة للهيئـــات املســــــــــــتمر  التعليم مفهوم ضــــــــــــمن التطو�ر  بـــدورات القيـــام ):2الفقرة(
  . العال�� التقدم حركة لنواكب حديثة مفا�يم ضمن وتطو�ر�م

  شروعاسم امل
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1 
) من�ســــبا 60000تنمية قدرات الهيئات التعليمية والتدر�ســــية �عدد (

 سنو�اً 
 60000 60000 60000 60000 240000  سنوات  4
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  -: وزارة التعليم العا��: ثالثاً 

زارة خططها ��ف� ال���ل واشاعة االجواء االكاديمية واالبحاث وا��ياة ا��امعية ورفع املستو�ات العلمية والس�� تقدم الو  :)3الفقرة(
   .اعمال  إلنجاز للتعاقد مع الدولة او الشركات 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

 0 0 0.5 0.45 1 1 عة مق��� قانون استحداث �ي�ة عليا للبحث العل�� متا�  1

  

ال���يع ع�� ت�س�� ا��امعات اال�لية بمعاي�� وجودة عاملية و���يع التعليم املوازي �� ا��امعات وادخال التعليم عن  :)4الفقرة(
ت ا��� ا��ادة وال�� �س��د� اصدار الشهاد ازة ا��امعاتاج�عد� ووضع ا��امعات ا��الية تحت االختبار سواء لرفع املستوى او إللغاء 

  .بدون مقومات علمية جامعية

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

  2022مس��د� 

 10 10 7 0 27 10 استحداث الدراسات العليا �� ا��امعات وال�ليات اال�لية  1

  

���يع االس�ثمار �� توسيع ال�ليات ا���ومية ورفع مستو�ا��ا العلمية واالكاديمية من قبل القطاع ا��ا� العرا�� واالجن��  ):5ة(الفقر 
من خارج موازنة  فقاتاو ا��امعات االجن�ية بحيث تصبح لل�لية او ا��امعة ا���ومية ن���ًا مساعدًا لتحس�ن الوضع التعلي�� وتوف�� الن

  الدولة. 

  سم املشروعا
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

  2022مس��د� 

 5 5 5 5 20 11 ت�س�� جامعات اجن�ية او فتح فروع لها �� العراق  1
  

  

  -وزارة ال��ة:  را�عًا:

 وذلك مصنع او  مس�شف� اي استمرار  أو  لبناء شرطاً  األمر  �ذا وجعل الثقيلة للمياه البيولوجية املعا��ة وحدات استخدام ):10(الفقرة 
  ال��ر مياه جودة ع�� وا��اف�ة النفايات من للتخلص

  الف��ة الزمنية للتنفيذ  اسم املشروع
املس��د� 
  ال���

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1  

مراقبة وتقيم التصار�� السائلة لل����ة 
دمية امللوثة للمصادر املائية الصناعية وا��

متضمنة شراء أجهزة حقلية واجراء فحوصات 
 م�ت���ة ��مي� املد�ر�ات

  %15  %35  %40  %10     سنوات 4
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   -وزارة النقل:  خامسًا:

 تقتض��اس ل��ا املدة خالل اجن�ية عراقية شراكة �ر�ق عن �عذر  وان املباشر  االس�ثمار  �ر�ق عن الكب��  العراق ميناء انجاز  ):1(الفقرة 
  .الكب�� العراق ميناء اعمال وانجاز  متعددة وبمراحل أشهر  ثالثة كل تدقيقھ يتم زم�� وبجدول  للمشروع الفنية الدراسات

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

  %30  %35  %25 %10  %100  3.5  الب�� التحتية البحر�ة  2

  %0  %50  %40 %10  %100  2.5  سفوان مع نفق ا��ور -ام قصر -طر�ق فاو   3

  %50  %25  %25 %0 %100  3  الب�� التحتية ال��ية  4
  

 ءســـــــــــوا ال��ي  النقل عن يخفف بما ا��الية الشـــــــــــبكة �� جو�ر�ة تحســـــــــــ�نات وادخال ا��ديدية الســـــــــــكك ع�� االعتماد ز�ادة ):3(الفقرة 
 االو�� لةاملرح وانجاز  الثقيلة، االحمال �ســــــ�� بالطرق  االضــــــرار  عن والتوقف الطرق  ع�� وا��واد� االزدحامات لفك بضــــــائعلل او  للركاب

  �شــــ�ل وبةاملطل ا��ط� وتقدم عامليًا، مطبقة متقدمة تكنولوجيا لتحقيق عال�� كو�ســــورتيوم مع باالتفاق الســــر�ع القطار  مشــــروع من
  .االول  العام ��اية قبل واالس�ثمار  التعاقد ليتم ا��كومة، اعمال بدء من

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

1  
ـــتحداثو�تطل�  ــــ��  اســـ ــــكة (مســ -م�ون لتحقيق ازدواجية ��ط الســ
   مليار 35+29ال��ادة بمقدار مليار لتصبح  35بمبلغ  كربالء

  %14  %14  %14 %14  %57  2019سنة من تار�خ 6

  %14  %14  %14 %14  %57  2019سنة من تار�خ 6  كربالء  -خط سكة مس��  ازدواجية  2

      اعمار خطوط ومبا�ي وورش التا�عة ��طة بي��   3
 توجد ال

 بيانات
      

4  
ـــل  ـــ ــ ـــ ـــ ـــل ربيعــة و�و اعمــار محطــة املوصــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــروع حمــام العليــل موصــ ـــ ـــ ـــ مشـ

  والورش واملعامل 
  100%  25% 25%  25%  25%  

5  
ــــروع تــا�يــل و اعمــار خطي ��ــداد  ـــ ـــ ـــ ـــات وكركوك - القــائم-مشـ ــ ـــ ـــ ـــ  -ع�ــاشــ

ـــاالت واملعــامــل والورش واملواقع  -بي�� ــ ـــ ـــ ـــ ــــارات واالتصـ ـــ ـــ ـــ حــديثــة مع االشــ
  االمنية والطاقة الشمسية والقابلو الضوئي    

  %25  %15  %15 %0  %45  سنوات6

  %100  %20  %10 %0  %0  2020سنة من تار�خ 3  مسافر�ن)  امل�ون (شراء ورشة قطار   6

  %100  %0  %100 %0  %0  2020سنة من تار�خ 1  امل�ون (شراء مواد احتياطية للقاطرات ال��كية)  7

  %100  %0  %100 %0  %0  2020سنة من تار�خ 1  )30خطوط رئ�سية عدد( شراء قاطراتامل�ون (  8

  %100  %0  %100 %0  %0  2020سنة من تار�خ 1  )20مناقلة عدد( شراء قاطراتامل�ون (  9

  %100  %100  %0 %0  %0  سنة1  شاحنة بضائع مختلفة االنواع)1000شراء (امل�ون (  10

  %100  %0  %100 %0  %0  2020سنة من تار�خ 1  الروسية)احتياطية للقاطرات  شراء موادامل�ون (  11

  %100  %0  %100 %0  %0  سنة1  للشاحنات)احتياطية  شراء موادامل�ون (  12

  %20  %20  %20 %20  %80  5     سماوة- نجف- كربالء-خط مس��  مشروع استمالكات  13

  %20  %20  %20 %20  %80  سنوات 5       فاو-بصرةمشروع استمالكات خط   14

  %10  %10  %10 %10  %40  سنوات 10  زاخو-خط موصل مشروع استمالكات   15

  %30  سنوات 10    موصل- اربيل-كركوك-مشروع استمالكات خط ��داد   16
0% 

10%  10%  10%  

17  
ـــفية لتحقيق ازدواجية خط ��داد  ازدواجية خط من ��داد ا�� اليوســـ

  مس�� كربالء املقدسة -
  

25% 
30%  30%  40%  

18  
ـــــكة  ــ ـــ ـــاالت ��ط الســــ ـــ ــ ـــ ــــارات واالتصــ ـــ ــ ـــ ـــاميم ملنظومات االشـ ـــ ـــ ـــ ـــــة تصـ ــ ـــ دراســـ

  ا��نو�ي وا��طوط ا��الية 
  %100 سنة 1

 توجد ال
 بيانات

100%        

        0   2020  ملعامل محطاة بي��  استحداث م�ون شراء م�ائن ومعدات  19
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  -: وزارة االتصاالت: تاسعا

  .ال�ي��ا�� األمن متطلبات وت�م�ن ا�ل���ونية للرقابة قانون  �شر��): 1الفقرة(

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
  امل����� ال���

م����� 
2019  

م����� 
2020  

م����� 
2021  

  2022م����� 

 )2مركز بيانات عدد (  2  )2دد (���ا� مراكز بيانات ع  2
 ملركز أجهزة
عدد بيانات  

(2) 
0  0  0  

3  
ت�م�� االتصال ببوابات الربط الدو�� 

  ل�ن��ن��
2  

منافذ حدودية عدد 
)10( 

5% 0  0  0  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





ملحق رقم )2( 
المشاريع التكميلية
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  تقو�ة االقتصاد: الرا�عامل�ور 
  

  -: وزارة الزراعة
 عدد بناء ع��مدى خالل  العراق والعمل عموم �� للمزارع�ن امل�ســـــــرة القروض توف��  خالل من العصـــــــر�ة القرى  تجربة توســـــــيع ):2الفقرة(

لتكون مثاًال وقدوة ل��ـــجيع عصـــرنة ا��ياة الر�فية  امل�افظات من عدد �� وحيوانية زراعية نموذجية ملزارع املجاورة العصـــر�ة القرى  من
  اعة وال��وة ا��يوانية والصناعات القرو�ة وامل�ليةوالقرو�ة وت�شي� الزر 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف   2019مس��دف 

  
6  

  ا�شاء محطة ل��بية فحول ا�جامو� 
  

        

               شراء حيوانات  7

              ا�ج� شراء اعالف خضراء ومركزة ودر��  8

              شراء ادو�ة ولقاحات وبلوكات م��ية  9

             مستلزمات عمل  10

             اجور عمال  11

12  
(ايفـــادات متـــا�عـــة مـــاء كهربـــاء ووقود أخرى 

 ) وتفر��وجرش اعالف وتحميل 
          

  
  

 ��امل� لالس��ال� ةئواملهي والعاملية امل�لية الشهرة ذات وا��يوانية الزراعية املنتجات ع�� للمحافظة خارطة اعداد ):5الفقرة(
  .)سر�ع( واالغنام العن��  والرز  التمور  ذلك ومن وحماي��ا دعمها يناسب بما و��جيعها مجز�ة بأسعار  وللتصدير 

قبل  الفالح وتمت املصادقة عل��ا من انتاجها لدعم�لية وتتضمن مواعيد بداية و��اية ��ميع املنتجات الزراعية امل طيا)(املرافقة  روزنامة) زراعيةخارطة ( بإعدادوزارتنا  قامت-1
  .2018-2017ال��نة االقتصادية �� مجلس الوزراء ونرافق مخططات لكميات االنتاج الك�� مل�ا�يل ا��ضر االساسية للموسم الزرا�� 

  د انتاج عا�� و�صدر جزء �ب�� منھ ا�� ا��ارج.                            وزارتنا بدعم املنتجات الزراعية وم��ا التمور الذي �شه تقوم-2
) دونم 5000ا�� ( 2018االغنام يمنع تصدير�ا عدا منتجا��ا ا��لود ب�ل واملصران. فيما يتعلق بمحصول الشلب فقد تم تقليص املساحات املزروعة للموسم الصيفي  بخصوص-3

) طن مع العرض ان تقليل ا��طة ادى ا�� 3300) دونم �� محافظة الديوانية. الكميات املتوقع �سو�قها محدودة جدًا بحدود (1500نجف و () دونم �� محافظة ال3500وبواقع (
 بالتصدير املوافقةتحديد تصدير امل�صول مع وجود 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��دف 
  الك��

  2022مس��دف   2021مس��دف   2020مس��دف   2019مس��دف 

1  
تقـــــانـــــات الري ا��ـــــديثـــــة ملنظومـــــات الري 

 بالرش / القرض االيطا��
5        
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  -وزارة العمل والشؤون االجتماعية:  :خامساً 
 االجتماعية بالرعاية شـــــــــــمولهم ��رض الفقر خط تحت �ع�� ال�� العوائل او العراقي�ن عن دقيقة بيانات قاعدة تطو�ر ):1الفقرة(

  ة. الرخيص والكهرباء والعمل االس�ان �� لهم املستحق الدولة دعم وتوف�� الص���ة شار�عامل وت�س�س والقروض

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

  2022مس��د�   2021مس��د�   2020مس��د�   2019مس��د� 

4  

 ا�ـــ�ـــمــــــايـــــــة قــــــانـــون  مـــن) 19( املــــــادة تـــفـــعـــيــــــل
 ار واســــــ��م 2014 ) لســــــنة11( رقم االجتماعية

 �جمـــا�� الـــذا�� التمو�ـــل ا�� وصــــــــــــوال  االموال
 من ما وكل االجتماعية ا��ماية �ي�ة موازنة
  االتحادية املوازنة عن العبء تخفيف شانھ

            

  
شمول جميع املواطن�ن العامل�ن �� القطاع العام أو ا��ا� بنفس ا��قوق واالمتيازات من حيث التقاعد والضمان وتوز�ع  ):4الفقرة(

  ��� شر�طة مسا�مة املواطن باالستقطاعات املناسبة وفق القواعد املشرعة.االرا

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  للتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

  2022مس��د�   2021مس��د�   2020مس��د� 

1 

 من عل��ـــا املنصـــــــــــــوص الغرامـــات من إعفـــاء
ـــــــ) 30( املادة  1971 لسنة) 39( قانون  من جـ

 االجتمـــــــا�� والضـــــــــــــمـــــــان دالتقـــــــاعـــــــ قـــــــانون (
 من قرار صــــــــــــــــدور ( يتطلـــب والـــذي) للعمـــال
 )الوزراء مجلس

      

3  
 املعــــدل 1964 لســـــــــــــنــــة) 10( قــــانون  تفعيــــل
  الشركات ارباح تنظيم قانون 

        

4  

 �� يوميــــة اجور  او �عقود املعين�ن معــــا��ــــة
 بــوزارة املــرتــبــطـــــــة �ــ�ــ� وا�ــ�ــ�ـــــــات الــوزارات
 ملز ي الوزراء مجلس من قرار يتطلب والذي
 املــرتــبــطـــــــة �ــ�ــ� وا�ــ�ــ�ـــــــات الــوزارات جــمــيــع
 اليوميـــة االجور  او العقود �شـــــــــــــمول  بوزارة

 االد�� ا��ــــــد وفق االجتمــــــا�� بــــــالضـــــــــــــمــــــان
  دينار ألف) 350( لألجر

        

  
  واملجتمعية ال�شر�ة والتنمية ا��دماتا��امس: امل�ور 

  

 �يةال�ـــــــــ املراكز  بناء اعادة ب�ولو�ة واالل��ام لهم ال�ـــــــــ�ية ا��دمات وتحســـــــــ�ن للنازح�ن ��صـــــــــال الوضـــــــــع بتقييم االســـــــــراع ):3(الفقرة 
  .العسكر�ة والعمليات االحداث خالل تضررت ال�� للمحافظات

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

4  
 ملتضــــــــــــررة) وزارةا املنـــاطق اعمـــار  اعـــادة( الـــدو�� البنـــك قرض

  ال��ة
            

              ال��ة وزارة/ السعودي التنمية صندوق   5
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   .ممكن توق أقرب �� ببعضها العمل لي�ت�� ا��اف�ا� �� املتوقفة امل��شفيا� و��ه��  بناء إلكمال فوراً  املباشرة ):6(الفقرة 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
امل����� 
  الك��

م����� 
2019  

م����� 
2020  

م����� 
2021  

م����� 
2022  

12  
ـــــعة ( ــــف� �عليمية ســ ــاء م��ـــ ـــ ــــر�ر �� محافظة  ن�نوى / 400ا��ــ ) ســـ

  �سليم مفتاح  
                  

13  

ــــعة ( ــ ـــ ــــفيات �عليمية ســــ ـــ ـــ ـــ��ـــ ــ ـــ ـــ ــاء مســ ـــ ـــ ـــ ـــر�ر عدد (400إ��ــ ــ ـــ ـــ ) �� 3) ســ
ـــعة  –واســـــط  –محافظات ( كركوك  ـــ��ـــــفى عام ســ املث�� ) و ومســ

ـــــر�ر عدد (100( ـــ ــ ـــ ـــــالح ا2) سـ ـــ ـــ الطوز ) مع   –لدين ( الدجيل ) �� صـــ
  التأ��� والت���� / �سليم مفتاح 

                  

14  
ــــعة ( ـــفى ســـ ــ ــ��ــ ــ ــاء مســـ ـــ ــــ�� �� 50إ��ــ ـــــر�ر إلمراض ا���از ال��ـــ ) ســ

  محافظة البصرة / البصرة  
                  

15  
ــــرة/  ـــ ـــ ــ ــــا البصــ ــا��ـــ ـــ ـــدرن/مع توف�� متطلبــ ـــ ــــ� التـ ــ ـــ ـــ ــــدات م�ســ ـــاء وحـــ ـــ بنـ

  إس��ات�ية التخفيف من الفقر /البصرة
                  

                    أ��اء مصرف دم نمو��� �� كربالء /كربالء  16

17  
بناءوحدات م�ســ� التدرن/مع توف�� متطلبا��اكربالء/ إســ��ات�ية 

  التخفيف من الفقر /كربالء
                  

18  
أكمال تأ�يل وتوســـيع مســـ��ـــفى أطفال كربالء املقدســـة /املرحلة 

  الثانية/ كربالء
                  

                    ) / واسط 9��اء مركز ص�� عدد (إ  19

20  
إ��اء مركز ص�� نمو��� يحتوي ع�� وحدة طوارئ وصالة والدة 

  ) / واسط 4عدد (
                  

21  
ــــعة ( ـــ ـــ ـــ ــــفى عام املعامل سـ ـــ ــ ـــ ــــ��ــ ــ ـــ ـــ ــاء مســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــليم 100أ��ــ ـــ ــ ـــ ـــر�ر/�ســــ ـــ ـــ ـــ )ســ

  مفتاح/��داد
                  

22  
��� )ســر�ر مع التأ200أ��ــاء مســ��ــفى عام �� ا��ســي�ية ســعة (

  و الت���� /�سليم مفتاح /��داد
                  

23  
ـــعة ( ـــ ــ ـــــفى عام ســ ـــ ـــ��ــ ـــ ـــ ـــاء مسـ ـــ ــ ـــليم 200أ��ــ ـــ ــ ـــر�ر �� ال��روان(�ســـ ـــ ــ )ســ

  مفتاح)/��داد
                  

24  
ــــفى ا��بــا�� العــام ( ـــ ـــ ـــ ــ��ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــر�ر /املرحلــة 100اكمــال بنــاء مسـ ـــ ـــ ـــ ) ســ

  الثانية/ برنامج ا�عا� اال�وار
                  

25  
فى الديوانية لي�ون مســ��ــ تأ�يل وتوســيع مســ��ــفى ا��ميات ��
  ا��ياة لإلمراض النفسية / الديوانية 

                  

                    تأ�يل وتوسيع مس��فى اإلمام ع�� / مدينة الصدر / ��داد   26

                    أ��اء بناية مركز العناية بااالطفال ا��دج/ن�نوى   27

                    وى �نإ��اء مركز ص�� نمو���( طابق�ن ونصف )��  برطلة/ن  28

                    �دم وإعادة بناء مركـز ��ـ� ر��س�� �� تــــل ال�ـع��/ن�نوى   29

30  
)�� �ع�يقة واملوصل 2�دم وأعادة بناء مركز ص��  ر��س�� عدد(

  ا��ديدة  
                  

                    إ��اء قسم الباطنية �� مس��فى ا��مدانية/ن�نوى   31

32  
درن/مع توف�� متطلبا��ااالنبار/ إســ��ات�ية بناءوحدات م�ســ� الت

  التخفيف من الفقر  /االنبار
                  

33  
ـــالة  ـــ ــ ـــ ـــ ـــيل الك�� وترميم صـ ـــ ـــ ـــ بناء وحدة العالج الطبي�� ووحدة غســ

  العمليات �� مس��فى بلد العام/صالح الدين
                  

34  
بناء وحدات م�سـ� التدرن/مع توف�� متطلبا��ا ديا�� / إسـ��ات�ية 

  تخفيف من الفقر /ديا��ال
                  

                    تطو�ر منظومة الرصد البيئ� و االنذار املبكر  35

36  
ـــــة/  ــــديوانيــ ــــاالــ ـــا��ــ ــ ـــــدرن/مع توف�� متطلبـ ــــ� التـ ـــ ـــ ــ ــــدات م�ســ ــاء وحــ ـــ بنـ

  إس��ات�ية التخفيف من الفقر /الديوانية
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37  
ــــط/  ـــ ــ ـــ ــــا واســـ ــــا��ـــ ـــدرن/مع توف�� متطلبـــ ـــ ـــ� التـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدات م�سـ ــــاءوحـــ بنـــ

  جية التخفيف من الفقر /واسط�س��ات
                  

                    ���اء مركز تخصي��� لطب األسنان �� املقدادية /ديا��  38

39  
ـــار/  ــ ـــاذي قــ ـــ ـــا��ـ ــ ـــــدرن/مع توف�� متطلبــ ــــ� التــ ـــ ـــ ــ ـــدات م�ســـ ــ ــــاء وحــ بنـــ

  �س��اتجية التخفيف من الفقر /ذي قار
                  

40  
ضية ركز واالق���اء بناية قطاعات الرعاية ال��ية األولية �� امل

  ) / الديوانية 4/ عدد (
                  

                    ���اء مركز ص�� رئ�س�� �� منطقة �� الصدر�ن  / واسط  41

42  
ت��يل وتوسيع مس��ف� ا��كي� العام / املرحلة األو�� / محافظة 

  النجف 
                  

43  

) ســـر�ر �� محافظات 400) مســـ��ـــفيات �عليمية ســـعة (3ا��ـــاء (
ــــاء  –داد (�غ ـــلي� مفتاح مع ا��ــــ ـــ ـــــافة والديوانية و ديا�� ) �سـ الرصــ

ـــــرطانية �� �غداد /  ــ ـــ ـــــ�ي� وعالج االمراض الســـ ـــ ـــ مركز متطور ل��ــ
  الرصافة 

                  

44  
ـــــف� ( ــــ��ــ ــ ـــاء مسـ ـــ ـــــالح 40���ـ ــــلي� مفتاح/صـــ ــ ـــــر�ر�� الدجيل /�سـ )ســ

  الدين
                  

45  
ــــف� عام االمام�ن ا��وادين( ــ��ــــ ــ ـــاء مســــ ـــ ــــر�ر �� التا87���ــ ��/ ) ســــ

  �سلي� مفتاح / �غداد
                  

46  
ــــعة ( ـــفي والدة واطفال ســـ ـــ ــ��ـ ــ ــاء  مســـ ـــ ــــر�ر مع الت���� 300ا��ــ ــ ) سـ

  والتجه�� ��  كربالء  �سلي� مفتاح / املرحلة االو��  
                  

47  
ـــــعـة ( ـــ ــ ـــ ــــف� عـام سـ ـــ ـــ ـــ ــــ��ـ ـــ ـــ ـــ ــاء مسـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــر�ر �� نـاحيـة الكرمــة 100ا��ــ ــ ـــ ـــ )سـ

  نبارال /االنباربطر�قة �سلي� مفتاح(ا��اء وتجه��وتا��� )ا
                  

                    ا��اءمركز تدر�ب وتطو�ر املالكات /م�سان  48

49  
ـــان/  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــام�ســــ ــ ـــا��ـــ ــــدرن /مع توف�� متطلبــــ ـــــ� التـــ ـــ ـــ ــ ـــدات م�سـ ــ ــاء وحــ ـــ بنــ

  �س��اتجية التخفيف من الفقر م�سان
                  

                    ���اء عيادة اس��ار�ة طابق�ن �� مس��ف� ع�� الغربي / م�سان  50

51  
ـــيدية ااكمال  ــــنان الســــ ــــ�� اســـ ـــ�ـــ ــ ــــ�� تخصــ ــاء وتا���   مركز صـــ ـــ ��ــ
  /�غداد

                  

                    �دم وا��اء شعبة ال��ان الطبية /�غداد  52

                    ���اء بناية دائرة ��ة واسط / واسط   53

                    ���اء بناية دائرة ��ة ن�نوى /ن�نوى   54

55  
ــاء وتــا��ــ� وتجه�� اجهزة طبيــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ��  �ــدم وا��ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ�� رئ�سـ ــ ـــ ـــ مركز صـ

  الوشاش /�غداد
                  

56  
ــــ��  ـــ ـــ ـــ ـــــ�� رئ�سـ ــ ـــ ـــ ــاء وتــا��ــ� وتجه�� اجهزة طبيــة مركز صـ ـــ ـــ ـــ ـــ �ــدم وا��ــ

  الرشيد /�غداد
                  

                    ا��اء مقر قطاع التا�� للرعاية ال��ية االولية /�غداد  57

58  
بناءوحدات م�ســـ� التدرن مع توف�� متطلبا��ا ن�نوى/ �ســـ��اتجية 

  خفيف من الفقر/ن�نوى الت
                  

59  
ـــــ� التـدرن/مع توف��  ـــ ـــ ـــالحبنـاء وحـدات م�ســـ ـــ ـــ ـــ ن/ الـدي متطلبـا��ـا صــ

  التخفيف من الفقر /صالح الدين اس��اتيجية
                  

                    ���اء مجمع ال��ان الطبية /ذى قار  60

61  
ـــا كـركـوك/  ـــ ـــا�ـ�ـ ــ ـــدرن مـع تـوفـ�ـ� مـتـطـلـبــ ــ ــــ� الـتــ ـــ ـــ ـــ ـــدات مـ�ســ ـــ ــــاء وحـ بـنـــ

  لتخفيف من الفقر/كركوكا اس��اتيجية
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62  
ــاء وتا��� وتجه�� اجهزة طبية مركز  ــ رئ�ســــ�� صــــ��ا�شــ وانية الرضــ

  الغربية/�غداد
                  

63  
ــــــب  ـــ ـــــاعد املوجودة �� مدينة الطب مع تجه�� ونصــ ـــ ـــــ�بدال املصـــ ــ اســــ

  مصاعد جديدة خارجية (بانوراما)مع مستلزمات نص��ا/�غداد
                  

64  
ـــ��ن  تجه�� ونصـــــب ــــاء املواقع ملعامل او اك�ــ  ازي غو�شـــــغيل وا�شـ

  )املركزي  ال�ا�مية. الطفلاملس�شفيات ( �� ط��
                  

65  
ــ��ي ـــة لتطو�ر ئـــ ـــانيــ ــــة الثــ ـــاء املرحلـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدم وا�شــ ـــة و�ــ ـــديلــ ة املواقع البــ

  مس�شف� الشهيد محمد باقر ا��كيم /�غداد
                  

                    إ�شاء بناية ا��ت��ات ملعهد الطب العد��   66

67  
ـــو�ق األدو�ـــة �� �غـــداد  ـــ ـــ ـــ ـــركـــة �ســ ـــ ـــ ـــ إعـــادة تـــ��يـــل وترميم مخـــازن شــ

  وا��افظات 
                  

                    ت��يل وتوسيع مس�شف� الفرات األوسط / النجف   68

69  
ـــــطة  توف�� ـــ ــ ـــ ـــ��اتيجيـةاجهزة ومعدات متعددة االغراض / ا�شـ ـــ ـــ ـــ  اســ

  التخفيف من الفقر/ كركوك
                  

                    بناية اس�شار�ة �� مس�شف�. .املدائن العام/�غدادإ�شاء   70

71  
ــــ��  ـــ ـــ ـــ ـــــ�� رئ�سـ ــ ـــ ـــ ــاء وتــا��ــ� وتجه�� اجهزة طبيــة مركز صـ ـــ ـــ ـــ ـــ �ــدم وا�شــ

  الداخلية /�غداد
                  

72  
ـــ��اتجيــــة  ـــ ـــ ـــ ــــطــــة اســ ــ ـــ ـــ توف��اجهزة ومعــــدات متعــــددة االغراض / ا�شــ

  التخفيف من الفقر/ صالح الدين
                  

73  
 املقدســـة/املرحلة محافظة كربالءاية دائرة �ـــ�ة أكمال أ�شـــاء بن

  كربالءالثانية/
                  

74  
(مرحلت�ن األو�� أ�شاء ) سر�ر 200أ�شاء مس�شف� أبن ز�رسعة (

  /�غدادتجه��) والثانية 
                  

                    توسيع وتا�يل مس�شف� املناذرة العام/محافظة النجف  75

                    ر�� مع التا��� �� �غداد وا��افظات ) مركز ص�� ف38إ�شاء (  76

77  
ـــ��اتجيــــة  ـــ ـــ ـــ ــــطــــة اســ ــ ـــ ـــ توف��اجهزة ومعــــدات متعــــددة االغراض / ا�شــ

  التخفيف من الفقر/ن�نوى 
                  

78  
ـــ�ية �� مناطق اال�وار ذي قار/ ا�عا� اال�وار/ذي  ـــار�ع ال�ــ املشــ

  قار
                  

79  
ــاء ـــ ــ ـــ ـــ ــــ�ية ا�شــ ـــ ــ ـــ (ابو 3نموذجية عدد وتجه�� ط�� وتا���  مراكز �ــ

  مار�ا.الشهداء.االربجية/ن�نوى)
                  

80  
ـــ�� ��  ـــ ـــــ�� رئ�ســ ــ ــــاء وتا��� وتجه�� اجهزة طبية مركز صـ ـــ �دم وا�شـ

  العامل/�غداد
                 

                   �دم وإعادة بناء مركز ص�� نموذ�� �� الزنجي��/ن�نوى   81

                   ات د وا��افظ) مركز ص�� رئ�س�� مع التا��� �� �غدا72إ�شاء (  82

                   )/ن�نوى 2بناء دور ت�م�ن ص�� عدد(  83

84  
ـــدم  ـــ ــــل الـ ــقـــ ــنــ ــــ� املــــركــــز الــــوطــــ�ــــ� لــ ـــا�ــــ�ـــ ـــ ـــ�ــــ� وتـ ـــهــــ�ــــ� طـ ــاء وتــــجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ا�شــ

  ا��دي�/�غداد/الكرخ
                 

85  
ـــ��اتجيــــة  ـــ ـــ ـــ ــــطــــة اســ ــ ـــ ـــ توف��اجهزة ومعــــدات متعــــددة االغراض / ا�شــ

  التخفيف من الفقرذى قار
                 

                   االطباء ��  ق�اءا��با�� مع التا���/ذى قار ا�شاء دور   86

87  
) �� 3ا�شـــــــــــاء اب�ية مراكز معا��ة االورام الســـــــــــرطانية مع التا��� عدد (

  االنبار) -بابل  -(البصرة 
                 

88  
ــــعة (  ــ ـــاء مركز ل��روق ســ ـــ ــــف� الز�راء / 24إ�شــ ــ ــــ�شــ ــــر�ر �� مســــ ) ســــ

  واسط 
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   .ممكن توق أقرب �� ببعضها العمل لي�ت�� ا��افظات �� املتوقفة املس�شفيات وتجه��  بناء إلكمال فوراً  املباشرة ):6(الفقرة 

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

مس��د� 
2019  

مس��د� 
2020  

مس��د� 
2021  

مس��د� 
2022  

89  
ـــــات وال ـــ ـــ�ية �� ��داد إعداد الدراســ ـــ ـــــات ال�ــــ ـــ ـــســ ـــ ــــاميم للمؤســــ ـــ تصـــ

  وا��اف�ات  
                 

                   ��شاء مركز تدر�� وتط��ر ال��ادر مع دار ضيافة /كربالء  90

91  
ـــــة تـ�فـ�ـ� ـــة االولـيـــ ــ ــ�ـيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة لـلـمـراكـز ال�ــ ــ ــــدات مـخـتـ�ـ�يــ / اجـهـزة ومـعـــ

  التخفيف من الفقر/��ن�ى  اس��اتي�ية
                 

                   ة الب��ةاعداد تصاميم مقر بناية وزار   92

                   إ�شاء بناية الثالسيميا �� مس�شف� ابن البلدي /��داد  93

94  
ـــميم (13 ـــ ـــروع القرض اليابا�� لتصـــ ـــ ـــــعة 7. مشـــ ـــ ـــــفيات سـ ـــ ــ�شـ ــ ـــ ) مســ

ـــــعة 200( ــــطرة العام ســـ ـــ ــــف� الشـ ـــ ــــ�شـ ـــ ـــاء مسـ ــ ـــــر�ر مع تنفيذ ا�شـــ ــ ) سـ
  ) سر�ر �� ذي قار200(

                 

                   تتالف من مرحلت�� اوال : عقد ا��دمات االس�شار�ة و   95

                   مرحلة التصميم واعداد وثائق العطاء -1  96

 

 �� أك��  دور ب لالضطالع وتحف��� املالئمة غ��  املمارسات دون  و�حول  ا��ودة يضمن بما وتنظيمھ ا��ا� القطاع اسهام �عز�ز  ):7(الفقرة 
 العاملية ملعاي�� وا ال�ــ�ة وزارة �� ا��ددة الشــروط وفق واملســ�شــفيات ال�ــ�ية املراكز  ا�شــاء �� و��ــ�يع املســ��مر�ن ال�ــ�ية التنمية
  .مدروسة علمية خطة وفق ومستلزما��ا االسرة عدد ز�ادة ع�� والعمل

  اسم املشروع
الف��ة الزمنية 

  / سنةللتنفيذ
املس��د� 
  الك��

  2019مس��د� 
مس��د� 

2020  
  2022مس��د�   2021مس��د� 

1 
مصـنع للمعقمات ومحاليل  ا�شـاء و�شـ�يل  

 غسل الك��
                      

                        توسعة معمل االوك���ن الط�� �� ��داد    2

3  
ا�شــــــــــــــــــاء عيــــــادت�ن �ب�ت�ن نمو�جيت�ن ��    

  ��داد 
                      

4  

تقديم مشــــــــــروع مســــــــــا�مة شــــــــــركات القطاع 
ا��ا� و املســــــــــــ��مر�ن (ا��لي�ن واالجانب) 

�� و�شــــــــــــ�يـــــل �� بنــــاء واعمــــار و تــــ��يــــل و تجه
املؤســســات ال�ــ�ية (املســ�شــفيات واملراكز 
التخصــــــــــــصــــــــــــيــــة ال�ــــــــــــ�يــــة ا��كوميــــة) غ�� 
املنجزة او قيـــــد االنجـــــاز وادار��ـــــا بمـــــا يحقق 
ت�املها لتقديم ا��دمات الطبية وال�ــــــــ�ية 

  للموا�ن�ن و�طر�قة االس��مار

                      

  

  

  

 

 


