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  ملخص تنفيذي 

معجهن  ، العجس) الدكخ، زيت الطعام، حميب االطفال،  من يبين ىحا التقخيخ كسيات السهاد الغحائية   
( 1يبين الججول رقم ) اذ ،السجيدة من قبل وزارة التجارة لمسهاطشين حدب الدشهات والسحافظاتالطساطم ( 

 ،تقخيخ وزارة التجارة في جاءعمى وفق ما  0215 – 0212من  سجةلم من ىحه السهاد الكسيات االجسالية
يعهد الى التخريرات السالية في ذلك والدبب  ،واخخى تفاوت بالكسيات لكل مادة بين سشة نالحظ ال

يع السهاد حدب السحافظات تهز تخص فأنيا  ( 4 - 3 – 0الججاول )اما السخصهدة لمبطاقة التسهيشية 
  واالعهام.

تججر االشارة الى ان البيانات الستعمقة بسادتي الخز والطحين السجيدة لمسهاطشين حدب السحافظات لم   
 ترل اليشا لحج االن، وفي حال وصهليا سهف نقهم بتحجيث ىحه الهرقة لتتزسن ىحه البيانات.
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 (0212 – 0212خالل المدة )البطاقة التمهينية وكميات مفردات يبين (  1رقم ) جدول 

 0212 0212 0212 0210 0211 0212 المادة
 589100 710199 1286022 721018 726469 184677 السكر

 011623 301810 384341 402091 338523 376688 زيت الطعام
 12230 2 2 4170 9776 7212 حليب اطفال

 2 2 178331 8584 8351 8655 عدس
  

 أعاله : (1) نالحظ من الجدول

ن مادة العجس تم تجييدىا خالل شيخ رمزان السبارك فأفي تقخيخ وزارة التجارة  ءما جاعمى وفق -
 .0213و0211و  0212 لألعهام

  ،0213في عام  ال من مادة حميب األطفالعوردت الكسيات السجيدة ف -

عبارة ) تم تعهيزو نقجا( لكن لم تخد الكسيات السعهضة نقجا وال قيستيا وكحلك الحال بالشدبة  ذكخت -
لكن لم يبين  )جيدت لمسشاطق األكثخ فقخا (يخص مادة العجس  ذكخ في التقخيخ في ما اذ ،لسادة العجس

 الكسية .مقجار 

طعام حدب السحافظات لمعام مكسيات السجيدة من مادة زيت الل (0رقم ) بيانات الججول نالحظ من
سهصل من نفذ ثم ال ،( طن40344ان محافظة بغجاد حرمت عمى الكسية االكبخ بسقجار )  0201

ويعهد الدبب  .( طن15786محافظة البرخة بالسخكد الثالث بـ )  جاءت( طن، من ثم 18522العام بـ )
ن بالبطاقة التسهيشية وىحا االمخ يشعكذ في ذلك التباين الى االختالف في اعجاد الدكان واالفخاد السذسهلي

واالشكال  (4,3كحلك عمى الكسيات السجيدة من مادة الدكخ ومعجهن الطساطم كسا في الججاول رقم )
 البيانية الظاىخة.

( نالحظ ان حرة محافظة الدميسانية من السهاد الغحائية بأنهاعيا السختمفة 0،3،4ومن بيانات الججاول)
 حرص بقية محافظات اقميم كهردستان، تمييا محافظة اربيل ثم دىهك.ىي االكبخ من بين 

                                                           
 لم ترد في تقرير وزارة التجارة الكميات المجهزة من حليب األطفال التي عوضت نقدا 
1
 2113لم تظهر كميات العدس المجهزة فعال للعام  
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 حسب المحافظات  زيت الطعاممن مادة ( يبين الكميات المجهزة 0جدول رقم )

 الكمية/طن الفروع
0212 0212 0212 0212 0202 0201 

 18500 12067 00937 00786 18788 0073 نيشهى 

 7976 716 1314 874 58 2 تمعفخ
 7662 5796 11063 12630 9220 3004 كخكهك

 7660 5697 11259 12541 12129 0715 صالح الجين
 9282 6827 10186 11782 11895 4141 ديالى
 8708 6573 10769 15638 11210 0147 االنبار
 12298 8951 15442 15087 15525 5402 بابل

 6308 5548 9491 9761 9406 3365 كخبالء

 8361 6859 11583 11126 11612 4122 الشجف
 6710 5723 12244 9939 12274 3532 الجيهانية
 4409 3329 6563 6410 6377 0337 السثشى
 15786 11559 00767 00035 03092 8250 البرخة
 6237 5174 8955 8466 8979 3154 ميدان
 7211 6140 12443 12274 12230 3751 واسط

 11503 8272 16379 16266 16436 5860 ذي قار
 6110 5185 9133 12145 8517 3593 دىهك

 8743 6099 13575 13474 9663 3129 أربيل
 10319 6639 14541 13673 10044 9001 الدميسانية

 42344 32454 61856 57643 62782 00376 بغجاد
 203409 149608 282298 022220 022222 20222 اإلجمالي
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 ( يوضح نسب توزيع مادة زيت الطعام حسب المحافظات  1رسم بياني رقم )
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 حسب المحافظات السكر  ( يبين الكميات المجهزة من مادة 2جدول رقم ) 

 الكمية/طن الفروع
 0201 0202 0212 0212 0212 0212 الفروع
 32881 26493 50360 48178 36266 7902 نيشهى 

 0 1572 2885 1915 127 0 تمعفخ

 14467 12723 24729 23630 23564 24091 كخكهك
صالح 
 الجين

19038 25417 23144 24281 12510 14616 

 15584 13973 26761 25188 27149 30806 ديالى
 16465 14430 28034 31892 21588 6580 االنبار
 19105 17764 33902 33597 37369 40510 بابل

 11884 10623 20839 18515 22971 24948 كخبالء

 14535 13535 25432 23558 28109 30570 الشجف
 12625 12528 22054 21276 24769 26368 الجيهانية
 8337 7309 14410 14075 15862 18602 السثشى
 28846 28834 49988 48820 52262 59775 البرخة
 11380 10849 19661 16765 21394 23606 ميدان
 13170 13482 22927 21536 23690 27410 واسط

 22455 21597 35961 37427 40249 43945 ذي قار
 11496 10891 20055 20187 15995 16477 دىهك

 17250 15099 29801 29144 21411 24549 أربيل
 18215 16118 31929 31764 22873 26768 الدميسانية

 75265 68962 135270 123948 150440 167011 بغجاد
 358576 329292 619279 594559 611505 618956 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 



 مجلس النواب العراقي    
 للدراسات النيابيةدائرة البحوث 

                                          بحوث الموازنة      قسم     
 

6 
 

 ع مادة سكر الطعام حسب المحافظات( يوضح نسب توزي 2رسم بياني رقم )
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 حسب المحافظات  0201لسنة  الطماطممعجهن   ( يبين الكميات المجهزة من مادة2 جدول رقم )

 

 الكمية/طن الفروع
 4379 نيشهى 

 1913 كخكهك
 1885 صالح الجين

 0267 ديالى
 0185 االنبار
 0542 بابل

 1592 كخبالء

 1937 الشجف
 1671 الجيهانية
 1128 السثشى
 3833 البرخة
 1520 ميدان
 1748 واسط

 0706 ذي قار
 1500 دىهك

 0085 أربيل
 0417 الدميسانية

 12216 بغجاد
 22202 اإلجمالي
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 الطعام حسب المحافظات معجونمادة  كميات ع( يوضح توزي 2رسم بياني رقم )
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