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عدد المصانع المتوقفة والعاملة في العراق و التخصيصات المالية 

-5102لسنوات )ل وزارة الصناعة و المعادن في الموازنة العامةلل

5150 )  

تستخدم االوراق البحثية المتنوعة من قبل هيأة رئاسة المجلس أو اللجان النيابية أو السيدات و السادة النواب لدعمهم في 

النيابية حصرااداء مهامهم   
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 مجلس النواب
 دائرة البحوث و الدراسات النيابية 

 قسم البحوث
 ورقة احاطة

ق                                                                                            | 1 ا ز ر ح  ال ف ء ا ع د .  د
 

و التخصٌصات المالٌة لوزارة الصناعة و  عدد المصانع المتوقفة والعاملة فً العراق -اوال:

 المعادن فً الموازنة العامة:

ً فً الزظبد أي دٔنخ، ٔكثٍش يٍ انذٔل رؼزًذ فً       ً ٔاعبعٍب رُؼزجش انظُبػخ ػُظشاً يًٓب

 رٕفش انًٕاد االٔنٍخ انًحهٍخ.الزظبدْب ػهى انظُبػخ أ حزى ػهى ػًهٍخ انزظٍُغ فً حبنخ ػذو 

أنف يششٔع طُبػً ثبنؼشاق يزٕلفخ ػٍ انؼًم ألعجبة يخزهفخ، ثؼذ أٌ كبٌ انمطبع  81أكثش يٍ 

ٌجهغ انؼذد انكهً . 3002% يٍ حجى انُبرج انًحهً اإلجًبنً لجم ػبو 32انظُبػً ٌشكم 

% يٍ 76جخ أي ثُغ 801ػذد انًظبَغ انؼبيهخ ٌجهغ  يظُغ811نهًظبَغ فً انؼشاق َحٕ 

% يٍ انًجًٕع انكهً 23.3أي ثُغجخ  18ٔ انًزٕلفخ ػٍ انؼًمانًجًٕع انكهً نهًظبَغ 

أي ثُغجخ  301 حٍش ٌجهغ ػذد انؼبيهخ يُٓب 288، ثًٍُب ٌجهغ انؼذد انكهً نهًؼبيمنهًظبَغ

% يٍ انًجًٕع انكهً 8.22أي ثُغجخ  802ٔانًزٕلفخ  % يٍ انًجًٕع انكهً نهًؼبيم77.3

رشًم لطبع)انًٍكبٍَكٍخ، انكٓشثبئٍخ، ٔانزً  ثحغت ثٍبَبد ٔصاسح انظُبػخ ٔانًؼبدٌ نهًؼبيم

انُغٍجٍخ( انكًٍٍبٌٔخ، األعًذح ٔانجزشٔ، االَشبئٍخ، انغزائٍخ ٔ انذٔائٍخ،
 

كًب ْٕ يٕضح فً انجذٔل 

انًؼبدٌبَبد انٕاسدح يٍ ٔصاسح انظُبػخ ٔ( اجًبنً جًٍغ انمطبػبد ٔ انششكبد حغت ث8ٍ)
]8[

 .

ثبنشغى يٍ انزخظٍظبد ٔ انًظشٔفبد انًبنٍخ االعزثًبسٌخ انٓبئهخ نٕصاسح انظُبػخ ٔ انًؼبدٌ ٔ 

حٍش ٌٕضح انجذٔل أٌ انًظشٔفبد  3038- 3081( نهغُٕاد 3ٔانًٕضحخ فً انجذٔل )

كبَذ اػهى يٍ لٍى انًجبنغ انًخظظخ نٓب فً  3086ٔ 3087ٔ 3081غُٕاد هاالعزثًبسٌخ ن

نغُٕاد ٔ يغ ْزا نى ٌكٍ ُْبن اي رطٕس فً انمطبع انظُبػً نهؼشاق ٔ انًٕاصَبد انؼبيخ نٓزِ ا

نى رغزثًش ْزِ انًظشٔفبد االعزثًبسٌخ انٓبئهخ فً رطٌٕش ٔ فزح انًؼبيم ٔانًظبَغ انًزٕلفخ ػٍ 

 .3002انؼًم يُز عُخ 

( اجماني جميع انمطاعاث و انشزكاث1جذول )
(1)
. 

  ث

 اسم انمطاع 

 عذد انمعامم عذد انمصاوع 

 انمجمىع مخىلفت  عامهت  انمجمىع مخىلفت  عامهت  8

 63 9 11 03 6 42 لطاع انميكاويكيت 8

 17 7 13 46 0 40 لطاع انكهزبائيت 3

 09 9 03 11 0 14 لطاع انكيمياويت 2

 40 19 2 14 8 2 لطاع االسمذة وانبخزو 1

 11 02 41 23 41 19 لطاع االوشائيت  1

 42 11 10 44 13 14 انذوائيتلطاع انغذائيت و  7

 43 12 09 13 3 13 لطاع انىسيجيت 6

 011 130 438 111 11 132 انًجًٕع انكهً نهمطبػبد

 

 :ت في انمطاع انصىاعييانحكىممساهمت  -ثاويا:

رزجّ ٔصاسح انظُبػخ ٔانًؼبدٌ نزأٍْم ششكبرٓب أ رحٌٕهٓب انى ششكبد يغبًْخ ػبيخ أ خبطخ 

ٔلذ ػشضذ يجًٕػخ يهفبد اعزثًبسٌخ نجؼض ْزِ انششكبد ػهى انًغزثًشٌٍ يُٓب يب أحٍم 

ٔرشغٍهٓب ٔلذ عبْى طذٔس لبٌَٕ االعزثًبس سلى  رأٍْهٓب إلػبدحثبنفؼم انى ػذد يٍ انًغزثًشٌٍ 

 انمبٍََٕخ انزً رحكى ًٌٔكٍ اٌ َهخض االطش .انًؼذل فً رؼضٌض ْزا االرجبِ 3007نغُخ  82

 

 
، االجبثخ ػٍ كزبة طهت يؼهٕيبد 81/3/3033ثزبسٌخ  6366كزبة ٔصاسح انظُبػخ ٔانًؼبدٌ، دائشح انزخطٍظ، ري ػذد د/ -8

 انًٕجّ يٍ دائشح انجحٕس ٔانذساعبد انٍُبثٍخ، االيبَخ انؼبيخ يجهظ انُٕاة.
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 المبالغ ) الف دٌنار (( 5150 – 5102موازنة وزارة الصناعة والمعادن للمدة ) ( 4ول )جذ
[3,2]
. 

 انسىىاث

 انمصزوفاث انخخصيصاث

 االسخثماريت انجاريت االسخثماريت انجاريت

4311 
2930003100 

 انمىمحت

11333333333 

 انمىمحت

2430143022 

 انفعهيت

40338383024 

 انفعهيت

4316 
1337933603103 

 انمىمحت

7932333333 

 انمىمحت

1331438203619 

 انفعهيت

14038913273 

 انفعهيت

4317 
1319333733414 

 انمىمحت

7638903013 

 انمىمحت

1314731783341 

 انفعهيت

10233843072 

 انفعهيت

4318 
1317136323131 

 انمىمحت

2932333333 

 انمىمحت

1316630923013 

 انفعهيت

2831433928 

 انفعهيت

4319 
1318332103110 

 انمصادق عهيها

9331723798 

 انمصادق عهيها

78132213831 

 نغايت ايهىل

2037693761 

 نغايت ايهىل

4343 - - 
1338831843697 

 انفعهيت

222,761,111 

 انفعهيت

4341 
1314333333333 

 انمصادق عهيها

16834433014 

 انمصادق عهيها

97139933023 

 نغايت حشزيه انثاوي

8230433931 

 نغايت حشزيه انثاوي
 

 انى لبٌَٕ االعزثًبس ثبنمٕاٍٍَ االرٍخ ثبإلضبفخػًهٍخ اػبدح رأٍْم انششكبد انؼبيخ انًًهٕكخ نهذٔنخ 
[1]

: 

 .انمعُذل 1997نسىت  44لاوىن انشزكاث انعامت رلم  -1

( يُّ نهششكخ 81/2ٌُظى ْزا انمبٌَٕ ػًم انششكبد انؼبيخ انًًهٕكخ نهذٔنخ حٍش رغًح انًبدح )

انؼبيخ انًًهٕكخ نهذٔنخ ثبنًشبسكخ أ انششاكخ يغ ششكخ اجُجٍخ نزُفٍز ػًم ضًٍ أَشطزٓب داخم 

انؼشاق ثبالػزًبد ػهى االعبط انمبًََٕ نؼمٕد يشبسكخ ضًٍ لبٌَٕ انششكبد انؼبيخ انزي اػطى 

بل راد ػاللخ انحك نهششكبد نهًشبسكخ يغ انششكبد ٔانًؤعغبد انؼشثٍخ ٔاالجُجٍخ نزُفٍز اػً

 .انششكخ داخم انؼشاق ثأْذاف

أ رشغٍهٓب يغ انمطبع انخبص ٔانًخزهظ  رأٍْهٓبٔرى شًٕل يشبسٌغ انمطبع انؼبو انًزؼبلذ ػهى 

)لبٌَٕ انزؼذٌم  3007( نغُخ 82ثكبفخ انًضاٌب ٔانضًبَبد انٕاسدح فً لبٌَٕ االعزثًبس سلى )

( 23/ة( ٔانزً أضٍفذ انى َض )انًبدح 7)انًبدح  3007نغُخ  82االٔل نمبٌَٕ االعزثًبس سلى 

 .ٔانمبٌَٕ ٌغشي ػهى انًشبسٌغ انزً رى انزؼبلذ ػهٍٓب لجم َفبر ْزا انمبٌَٕ

 .انمعُذل 1997نسىت  41لاوىن انشزكاث رلم  -4

( نهششكبد انًحذٔدح انًغؤٔنٍخ رشكٍم يشبسٌغ رغبْى فٍٓب انذٔنخ 1ٌزٍح ْزا انمبٌَٕ فً انًبدح )

 .يٍ أعٓى سأط انًبل %31ثألم يٍ 

)صىع في انعزاق( انمطزوحت في مىهاج حكىمت انسيذ حم طزح مبادرة  4343في سىت  -2

رئيس انىسراء مصطفى انكاظمي نم ححمك انىهىض انمخطط نها في انصىاعت انعزاليت حيث 

( و نم حىفذ مىها  11/2/4341نغايت  11/6/4343% خالل فخزة مه )16كاوج وسبت انىمى 

معمم و لذ حم عهى اثزها فمط  80 حأهيم انمعامم طىيهت االمذ ولذ اخخصزث عهى حأهيمخطت 

% في خطت اعادة انخأهيم لصيزة االمذ وهما )مصىع حامط 133افخخاح معمهيه بىسبت 

انكبزيخيك انمزكش و معمم انبىني اثيهيه واطئ انكثافت( وباليت انمشاريع وانمعامم نم حىفذ بشكم 

جاس لهيهت جذاكامم و بىسبت او
[1]
. 

 .د.فراس المسلماويبناءا على طلب السٌد النائب تم اعداد هذه الورقة 
 .83/1/3083ثزبسٌخ  81016ٔصاسح انًبنٍخ، دائشح انًحبعجخ، لغى رٕحٍذ انحغبثبد، ري انؼذد -3

 -.www.mof.gov.iq،81/88/3083ثزبسٌخ  818818ٔصاسح انًبنٍخ، دائشح انًٕاصَخ، ري انؼذد  -2

 .https://investpromo.gov.iqسئبعخ يجهظ انٕصساء، انٍٓئخ انٕطٍُخ العزثًبس،  -1

طهت يؼهٕيبد ٔ انًٕجّ انى االيبَخ انؼبيخ  -و – 1/7/3038ثزبسٌخ  38131كزبة ٔصاسح انظُبػخ ٔانًؼبدٌ انؼشالٍخ ري انؼذد -1

 انجحٕس ٔانذساعبد انٍُبثٍخ.دائشح  -نًجهظ انُٕاة
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