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 -: ملخص تنفيذي

سلٌمة المالٌة غٌر السٌاسة التعانً محافظة مٌسان من العدٌد من المشكالت الناتجة عن سوء التخطٌط او   

ل هذه المشاكل بارتفاع نسبة البطالة بٌن الفئات العمرٌة مثتتاو قلة التخصٌصات المالٌة للمحافظة, 

والتً قد تكون سببا الرتفاع معدالت البطالة فً المحافظة, ومن اهم الحلول الحتواء هذه الظاهرة  ,المختلفة

 ,هو تفعٌل القطاع الخاص الذي من شأنه ٌوفر فرص عمل للكثٌر من العاطلٌن عن العمل ,او التقلٌل منها

 المرتفعة لمعدالت الفقر. والذي بدوره ٌقلل من النسب

البطالة والفقر بل قد تكون اهم عن طرق له أعاله فهناك مشكالت أخرى ال تقل أهمٌة إضافة الى ما تم الت  

, حٌث تعانً المحافظة من مشكلة وجود عدد كبٌر من األلغام والمقذوفات التً نها وهً المشكالت البٌئٌةم

, إضافة الى الملوثات البٌئٌة الناجمة عن تصاعد الغازات السامة من معامل لم ٌتم معالجتها لحد االن

الغازات المنبعثة من االبار  عالوة علىالطابوق التقلٌدٌة التً تمارس عملها خارج الضوابط البٌئٌة, 

والحقول النفطٌة, كل هذه المشكالت تستوجب وقفة جادة من قبل الحكومة المحلٌة والحكومة المركزٌة 

 حالً.نقاذ المحافظة من الوض  الإل

الجمالً التخصٌصات و  ,فً هذا التقرٌر عرض الجمالً  التخصٌصات الجارٌة, وحسب الفصولتم   

لمحافظة مٌسان وبٌان أهمٌتها النسبٌة من  0201لعام  , وحسب القطاعات ونوع االستثماراالستثمارٌة

  -, وكما مبٌن ادناه:تنفٌذ من هذه التخصٌصاتاجمالً تخصٌصات المحافظات,  إضافة الى بٌان نسب ال

( الف دٌنار ) اربعمائة و 90124726بلغت التخصٌصات المصدقة للموازنة الجارٌة لمحافظة مٌسان )

%( من اجمالً 9.4والتً تشكل نسبة ) دٌنار( وستمائة وسبعة الف واحد وخمسون ملٌار واثنان وتسعون 

 التخصٌصات الجارٌة للمحافظات .

( الف دٌنار ) خمسمائة وتسعة وعشرون 004962670التخصٌصات المنقحة للموازنة الجارٌة ) بلغت

 ملٌار واربعمائة وسبعون ملٌون وسبعمائة واثنان وستون الف دٌنار ( .

( الف دٌنار )خمسمائة واربعة 019161004لمحافظة مٌسان )بلغ المصروف الفعلً للموازنة الجارٌة 

والذي ٌشكل نسبة تنفٌذ  (واحد وسبعون ملٌون ومائتان وتسعة وخمسون الف دٌنارعشر ملٌار وثمانمائة و 

 % ( من التخصٌصات المنقحة الجارٌة للمحافظة . 46.0تقدر ب ) 

( الف دٌنار ) مائتان و 041111144لمحافظة مٌسان ) ةبلغت التخصٌصات المصدقة للموازنة االستثمارٌ

والتً تشكل نسبة  (وثمانون ملٌون ومائة وثالثة وتسعون الف دٌنار واحد وثالثون ملٌار وثمانمائة و واحد

 . %( من اجمالً التخصٌصات االستثمارٌة للمحافظات9.1)
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( الف دٌنار ) مائتان 010114444بلغت التخصٌصات المنقحة للموازنة الستثمارٌة لمحافظة مٌسان )

 . (ثة وتسعون الف دٌناروخمسة عشر ملٌار ومائة وثالثة وثمانون ملٌون وتسعمائة وثال

( الف دٌنار ) واحد 71641447) 0201بلغ المصروف الفعلً للموازنة االستثمارٌة لمحافظة مٌسان لعام 

وستون ملٌار وسبعمائة وثمانٌة وتسعون ملٌون وثالثمائة وستة وثالثون الف دٌنار ( والتً تشكل نسبة 

 %( من التخصٌصات المنقحة . 01.6)

 

والمصروفات الفعلية لمحافظة ميسان لعام  قحة للموازنة الجاريةنالمصدقة والم التخصيصات -1

0201:- 

( ٌبٌن التخصٌصات المصدقة والتخصٌصات المنقحة والمصروفات الفعلٌة ونسبة التنفٌذ للموازنة 1جدول رقم)

 : 0201الجارٌة لمحافظة مٌسان لعام 

 المبالغ ) الف دٌنار (                                                                               

 
 المفردات

التخصيصات المصدقة 
 للموازنة الجارية

 

األهمية 
 النسبية

% 

 التخصيصات المنقحة
 للموازنة الجارية

 

 المصروفات الفعلية
 للموازنة الجارية

 نسبة التنفيذ
% 
 

 26.0 11401610012 10204620670 4.4 41102200726 محافظة ميسان

 اجمالي الجاري
 للمحافظات

12072702160147 122 10026104470142   
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( ٌبٌن مقدار التخصٌصات المنقحة ومقدار المصروفات الفعلٌة لمحافظة مٌسان 1مخطط) 

 0201لعام 

( النسبٌة) األهمٌة ونسبتها  ,لمحافظة مٌسان( ٌبٌن التخصٌصات الجارٌة المصدقة والمنقحة 1الجدول رقم )

نسبة  الجدول اٌضا وٌبٌن ,%(9.4) حٌث بلغت النسبة ,للمحافظاتتخصٌصات الجارٌة من اجمالً  ال

   %(.46) بلغت والتًمن التخصٌصات المنقحة التنفٌذ 

 :0201للموازنة الجارية حسب الفصول لمحافظة ميسان  المصروفات الفعلية -0

 حسب الفصول المصروفات الفعلٌة للموازنة الجارٌة لمحافظة مٌسان ٌبٌن (0جدول رقم )          

 المبالغ ) الف دينار (                                                                            

 األهمية النسبية% المصروفات الفصول

 11.40 41201240711 الرواتب واالجور

 1.11 102040112 المستلزمات الخدمية

 4.17 1700460421 المستلزمات السلعية

 1.14 204110011 صيانة الموجودات

 12.71 1401460214 المنح واالعانات والفوائد والمصروفات االخرى

 2.22  االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية

 2.22  الرعاية االجتماعية

 1.62 200270121 الراسمالية

 2.21 400624 الخاصةالبرامج 

 122 11401610012 المجموع

505,000,000

510,000,000

515,000,000

520,000,000

525,000,000

530,000,000

 التخصيصات المنقحة الف دينار المصروفات الفعلية الف دينار

Series1 514,871,259 529,470,762



 مجلس النواب العراقً    
 دائرة البحوث للدراسات النٌابٌة

قسم بحوث الموازنة            

9 
 

 

 

 0201( المصروفات الفعلٌة للموازنة الجارٌة لمحافظة مٌسان حسب الفصول لعام 0) مخطط رقم

ن لعام والمصروفات الفعلية لمحافظة ميسا والمنقحة للموازنة االستثمارية التخصيصات المصدقة  -4

0201:- 

 التخصٌصات المصدقة والمنقحة االستثمارٌة لمحافظة مٌسان ونسب التنفٌذ منها( ٌبٌن 4جدول رقم)            

 المبالغ ) الف دٌنار (                                                                           

 
 المفردات

التخصيصات المصدقة 
 للموازنة االستثمارية

 

األهمية 
 النسبية

% 
 التخصيصات المنقحة
 للموازنة االستثمارية

المصروفات 
 الفعلية

 للموازنة
 االستثمارية

نسبة 
 التنفيذ
% 

 01.6 7106210447 01101140224 4.1 04101110124 محافظة ميسان

 الستثماريااجمالي 
   1074406160216 122 1071001220424 للمحافظات

 

 

% من اجمالً التخصٌصات 9.1تتجاوزال لتخصٌصات المصدقة ا ان نسبة  ( 4من الجدول رقم ) نالحظ

وهذه النسبة تعتبر قلٌلة مقارنة م  حجم المشاكل التً تعانً منها للموازنة االستثمارٌة المصدقة للمحافظات 

 . المحافظة

الرواتب 
 واالجور

المستلزمات 
 الخدمٌة

المستلزمات 
 السلعٌة

صٌانة 
 الموجودات

المنح 
واالعانات 
والفوائد 

والمصروفات 
 االخرى

البرامج  الراسمالٌة
 الخاصة

Series1 419,194,685 5,924,889 16,247,395 9,418,285 54,847,014 9,206,195 32,794
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 -:0201لعام  ونوع االستثمار المصروفات الفعلية للموازنة االستثمارية حسب القطاعات  -4

المخصصة للموازنة االستثمارٌة لمحافظة مٌسان وحسب القطاعات ( ٌبٌن حجم المبالغ 9جدول رقم )

 ونوع االستثمار

 المبالغ ) الف دٌنار (                                                                 

 نوع االستثمار القطاعات المفردات

  2 القطاع الزراعي

  400710444 القطاع الصناعي

  0104200711 والمواصالتقطاع النقل 

  0100740127 قطاع المباني والخدمات

  1101740464 قطاع التربية والتعليم

 2  منهاج استثماري

 1604260712  تنمية اقاليم

 406460012  بترو دوالر

استراتيجية التخفيف من 
 الفقر

 7740406 

 7106210447 7106210447 المجموع
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 المصادر :

 0201قانون الموازنة العامة االتحادٌة لعام 

 04/0/0200فً  10000كتاب وزارة المالٌة / قسم متابعة حركة النفقات االستثمارٌة بالعدد  

 04/4/0200فً  6204كتاب وزارة المالٌة / قسم متابعة حركة النفقات التشغٌلٌة بالعدد 

 

 

 الفهرست

 الصفحة الموضوع ت

 1 الملخص التنفٌذي 1

 0 التخصٌصات المصدقة والمنقحة الجارٌة والمصروف الفعلً 0

 4 المصروف الفعلً للموازنة الجارٌة حسب الفصول 4

 9 التخصٌصات المصدقة والمنقحة والمصروف الفعلً للموازنة االستثمارٌة 9

 0 المصروفات الفعلٌة للموازنة االستثمارٌة حسب القطاعات ونن  االستثمار 0

 7 المصادر 7

 

 

 


