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 قدمة امل

 ( 31( مدددن قدددانو   يدددوا  الرقابدددة املاليدددة االتحدددا   رقدددم  22املدددا ة   إلح دددا اسدددتنا          
بموجددد  ت الهيئدددة املتخصصدددة بالشدددوي  الهندسدددية الثالثدددة قامددد  املعددددل(  2011لسدددنة 

 وزارة سياسددددددة ءا اتقدددددويم بددددد جراء اعمدددددال  27/6/2018( يف 13316االمدددددر اال ار  املدددددرقم  
وفقددددا للمعددددايير  البندددداء مددددوا  تطددددوير يفوالبلددددديا  واالشدددد ال العامددددة  واالسدددد ا  االعمددددار

واملؤشددددرا  املعتمدددددة واسددددتنا ا للمعلومددددا  والبيانددددا  املقدمددددة الينددددا مددددن وزارة االعمددددار 
زارة التجددددارة ومددددا واالسدددد ا  والبلددددديا  واالشدددد ال العامددددة ووزارة الصددددناعة واملعددددا   وو

 واملقدددابال  الشخصدددية حصدددول عليهدددا مدددن املدددذ را ن معلومدددا  وبياندددا  تدددم التدددوفر مددد
  -ولدينا بخصوص ذلك مايلي :والزيارا  امليدانية 

 

 نبذة تع يفية بموضوع التقويم –الفصل االول  .1
 نطاق عملية التقويم  -أ
سدددد ا  والبلددددديا  واالشدددد ال  ائددددرة بحددددو  البندددداء احدددددال تشدددد يال  وزارة االعمددددار واال ا 
عدددن تطدددوير مدددوا  البنددداء  ونهدددا  ائدددرة بحثيدددة تخصصدددية تقدددو   الجهدددة املسدددويلةة عامدددال

 سدددنة الددددائرة تاسسدددتحيدددث ب عددددا  البحدددو  والدراسدددا  يف مجدددال تطدددوير مدددوا  البنددداء 
 العراقيدددة الح ومدددة بدددين خاصدددة اتفاقيدددة بموجددد ( البنددداء بحدددو  مر دددز  اسدددم تحدددت 1969

 واالنشددداءا  حدددا االب مختبدددر  مدددج متدددو 1970 سدددنة يف املتحددددة مدددملال التنميدددة وبرندددامج
. باعمالددد  القيدددا  ىلع املر دددز سددداعد ممدددا بددداملر ز اندددذا  واالسددد ا  االشددد ال لدددوزارة التدددابع

( 132  قمراملدددد العلمددددي والبحددددث العددددالي التعلدددديم قددددانو  وبموجدددد ذاتهددددا  سددددنةال يفو
 العلمددددي والبحددددث العددددالي التعلدددديم بددددوزارة مرتبطددددة العلمددددي البحددددث مؤسسددددة تشدددد لت

 برئاسدددة املر دددز ارتدددب  1974 سدددنة االول تشدددرين يفا  املر دددز احدددد تشددد يالتها وث  دددحيددد
 ارتبدددددا  فدددددك تدددددم 887 املدددددرقم القدددددرار وبموجددددد  1976 سدددددنة يف. التخطدددددي  مجلددددد 
 التعلددديم بدددوزارة ربطهدددا وأعيدددد  التخطدددي  مجلددد  ةسدددرئا مدددن العلمدددي البحدددث مؤسسدددة
 مجلدددد  قددددانو  ردصدددد 1980 سددددنة ويف. مؤسسدددداتها  إحدددددال العلمددددي والبحددددث العددددالي
 احددددد البندددداء بحددددو  مر ددددز  ددددا  الددددذ   املجلدددد  وارتددددب  172 املددددرقم العلمددددي البحددددث
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 والحددددق العلمددددي البحددددث مجلدددد  ال ددددي 1989 سددددنة ويف.الددددوزراء بمجلدددد ( تشدددد يالت 
 بددددوزارة الحاقدددد تددددم  1993يف عددددا  و العسدددد ر  التصددددنيع بهيئددددة البندددداء بحددددو  مر ددددز

 2005 سدددددنة اذار ويف. الصدددددناعي يرطدددددولتاو للبحدددددث العامدددددة الهيئدددددة/واملعا   الصدددددناعة
 2005( لسددددنة 24بموجدددد  امددددر التشددددريع رقددددم    واالسدددد ا  االعمددددار بددددوزارة املر ددددز ارتددددب 
 . ير اسم  الى  ائرة بحو  البناءيوتم ت 

والبدددال  وتمدددارل الددددائرة عملهدددا البحثدددي مدددن خدددالل االقسدددا  البحثيدددة املرتبطدددة بهدددا  
( 1لبنددداء وتشددد يالتها رقدددم  ائرة بحدددو  الدددد خليبموجددد  النظدددا  الددددا( اقسدددا  5عدددد ها  

 -واملبينة ا ناه: 2014لسنة 
بمدددوا  البنددداء يتدددولى قسدددم بحدددو  مدددوا  البنددداء اجدددراء البحدددو  والدراسدددا  املتعلقدددة  -اواًل
ملدددددوا  ذا  العالقدددددة  السددددديراميكو الحراريدددددا  واملدددددوا  الرابطدددددة ( والقيدددددا  ب عمدددددال وا

صددددة بهددددذه املددددوا  ىلع اخددددتال  انواعهددددا اخال  التو يددددد النددددوعي وتقددددديم االستشددددارا
مدددن خدددالل الشدددع  واجدددراء الفحوصدددا  املختبريدددة ملدددوا  البنددداء ويمدددارل القسدددم مهامددد  

 -االتية :
 االسمنت (1
 -:فحص املوا  وترتب  بها املختبرا  االتية  (2

  أ( مختبر ال يمياء .          
  ب( مختبر االشعة السينية .         
 . حليل الحرار  ج( مختبر الت         
 .   : ويرتب  بها مختبر السيراميكارياالحر  (3     

يتددددولى قسددددم بحددددو  االنشدددداءا  اجددددراء البحددددو  والدراسددددا  املتعلقددددة بتحليددددل   -ثانيددددً
وتصددددميم املنشددددد  والوحدددددا  االنشددددائية وهندسددددة التربددددة واالسدددد  وا خددددال االسددددالي  

املجدددددال واجدددددراء الفحدددددوص املتطدددددورة يف االنشددددداءا  وتقدددددديم االستشدددددارا  يف هدددددذا 
 -ل الشع  االتية :ية للموا  االنشائية ويمارل القسم مهامة من خالاملختبر

 -وترتب  بها املختبرا  االتية : واإلنشاءا الخرسانة ( 1  
  أ( الخرسانة .

  ب( االنشاءا  .
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  ج( الت  ل 
 (التربة واالس  ويرتب  بها مختبر التربة .2 
 ( العمارة .3 
 

لددددي  لبحددددو  والدراسددددا  لتصدددداميم التبيتددددولى قسددددم بحددددو  الطددددرق اجددددراء ا -ثالثددددً
واالسددددفلت واملددددوا  الداخلددددة يف انشدددداء وصدددديانة الطددددرق وتصددددميم منظومددددا  الطددددرق 
الهندسدددددية والقيدددددا  بالددددددورا  التدريبيدددددة والتطبيقيدددددة باالسدددددلوب الح دددددر  واجدددددراء 

شددددعبتين ويمددددارل القسددددم مهامدددد  مددددن خددددالل ال الفحددددوص املختبريددددة ملددددوا  الطددددرق
  -االتيتين :

 .فلت االس( 1 
 الرصد الح ر  . ( 2 

يتدددولى قسدددم بحدددو  الزجددداج واملدددوا  العازلدددة اجدددراء البحدددو  العلميدددة لتصدددنيع  -رابعدددً
والسددددديطرة النوعيدددددة  االندددددواع املختلفدددددة مدددددن الزجددددداج واجدددددراء الفحدددددوص املختبريدددددة

 مي ية العازلددددة للمنتجددددا  الزجاجيددددة املنتجددددة محليددددً واملسددددتور ة واملنتجددددا  السدددديرا
 -الشعبتين االتيتين :هامة من خالل يمارل القسم م

 الزجاج .
 املوا  العازلة .

يتددددولى قسددددم التطبيقددددا  واالنتدددداج الريددددا   القيددددا  بجميددددع مراحددددل االنتدددداج  -خامسددددً
مددددوا  حراريددددة ومقاومددددة لالحمدددداو ( وايرهددددا مددددن املددددوا  والقيددددا  للبحددددو  التطبيقيددددة  

نتجدددددا  البحدددددو  صددددددار شدددددها ة ال دددددما  الندددددوعي ملواب عمدددددال السددددديطرة النوعيدددددة 
مددد  مدددن خدددالل شدددعبة االنتددداج و يمدددارل القسدددم مهاالجهدددا  املسدددتفيدة  وتجهيزهدددا الدددى

 .الريا  
املشدددار اليددد  اعددداله بتقدددويم ا اء وقدددد قدددا  فريدددق العمدددل املشددد ل بموجددد  االمدددر اال ار   

 البندددداء مددددوا  تطددددوير يف واالشدددد ال العامددددةوالبلددددديا   واالسدددد ا  االعمدددداروزارة  سياسددددة
 -وقد شمل نطاق عملية التقويم الوزار  التالية : هااصخووتحسين 

الرتبددددا   ائددددرة بحددددو  البندددداء  والبلددددديا  واالشدددد ال العامددددةوزارة االعمددددار واالسدددد ا   - اواًل
 .  عن تطوير موا  البناء وتحسين خواصها( لةو الجهة املسؤ
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ء بهدددا و دددذلك عامدددل صدددناعة مدددوا  البندددا افدددة م الرتبدددا وزارة الصدددناعة واملعدددا    - ثانيدددً
 2005 قبل سنة ء بها سابقًارتبا   ائرة بحو  البنا

يف مدددوا  ا  مدددوا  البنددداء لسدددد الدددنقص الجهدددة املسدددؤولة عدددن اسدددتيروزارة التجدددارة  - ثالثدددً
  .البناء املحلية

  

يف تط    وي   العام    ةاه    داا وزارة االعم    ار واالس     ا  والبل    ديات واالش    غال  -ب
 .اد البناءمو

ين العمددددل وزيددددا ة االنتدددداج يف مجددددال االعمددددار واالسدددد ا  رة الددددى تحسددددتهددددد  الددددوزا       
وتحددددديث مددددوا  البندددداء وتقددددديم اف ددددل املواصددددفا  والخدددددما  يف مجددددال التشددددييد 

( 33( مددددن قددددانو  الددددوزارة رقددددم  2والصدددديانة وتدددد مين السدددد ن املالئددددم للمددددواطن  املددددا ة  
 (  2012لسنة 

لبنددداء عدددن طريدددق  ائدددرة ديث مدددوا  ايف مجدددال تحدددفها الدددى تحقيدددق اهدددداوتسدددعى الدددوزارة 
بحددددو  البندددداء  يحدددددال تشدددد يال  وزارة االعمددددار واالسدددد ا  واالشدددد ال والبلددددديا  العامددددة 

وزارة الصددددناعة واملعا  /الهيئددددة العامددددة للبحددددث والتطددددوير مددددن فددددك ارتباطهددددا بعددددد  
يف عددددا  واالشدددد ال العامددددة الصددددناعي والحاقهددددا بددددوزارة االعمددددار واالسدددد ا  والبلددددديا  

النظددددا  الددددداخلي لدددددائرة بحددددو  البندددداء بموجدددد  املهددددا  املحددددد ة القسددددامها  وا  ((2005
  -: ت من 2014( لسنة/1وتش يالتها رقم  

 -و  والدراسا  يف مجاال  :اجراء البح -اواًل
 البناء واملوا  ذا  العالقة  السيراميك و الحراريا  و املوا  الرابطة ( (1 
سدددد  وا خددددال   االنشددددائية وهندسددددة التربددددة واالتحليددددل وتصددددميم املنشدددد   والوحدددددا (2 

 االسالي  املتطورة يف االنشاءا  .
تصدددداميم التبلددددي  واالسددددفلت واملددددوا  الداخلددددة يف انشدددداء وصدددديانة الطددددرق وتصددددميم  (3 

 منظوما  الطرق الهندسية .
يددددة والسدددديطرة ربتصددددنيع االنددددواع املختلفددددة مددددن الزجدددداج واجددددراء الفحددددوص املخت (4 

سددددتور ة واملنتجددددا  السدددديرامي ية   الزجاجيددددة املنتجددددة محليددددد واملالنوعيددددة للمنتجددددا
 والعازلة .
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 القيا  ب عمال السيطرة والتو يد النوعي للموا  ىلع اختال  انواعها  -ثانيً
 اجراء الفحوصا  املختبرية ملوا  البناء وموا  الطرق  -ثالثً

وا  حراريددددة و مقاومددددة قيددددة   مدددداالنتدددداج للبحددددو  التطبيالقيددددا  بجميددددع مراحددددل  -رابعددددً
طرة النوعيدددددة واصددددددار شدددددها ة ال دددددما  الندددددوعي االحمددددداو ( والقيدددددا  ب عمدددددال السدددددي

 ملنتجا  البحو  وتجهيزها الى الجها  املستفيدة .

 ع التقويم واث ها ىلع املجتمعمش لة موضو -ج
خددددالل مرحلددددة التخطددددي  الدراسددددة االوليددددة التددددي اجراهددددا فريددددق التقددددويم أظهددددر      

 البندددداءيف مددددوا    بيددددر جي وجددددو  مشدددد لة رئيسددددية تمثلددددت بوجددددو  نقددددصاالسددددتراتي
املحليددددة وعددددد  موا بددددة ال ثيددددر منهددددا للتطددددور الت نولددددوجي  نتيجددددة لعددددد  وجددددو  
سدددتراتيجية واضدددحة معتمددددة مدددن املؤسسدددا  ذا  العالقدددة لتطدددوير صدددناعة مدددوا  البنددداء 

اتهددددا محليددددد وا  انشددددائية بديلددددة متددددوفرة خامالتقليديددددة وتحسددددين خواصددددها وصددددناعة مدددد
لتطبيقيددددة املنجددددزة يف هددددذا ىلع الددددرام مددددن وجددددو  ال ثيددددر مددددن البحددددو  العلميددددة وا

. باالضدددافة الدددى ذلدددك فددد   اسدددباب الدددنقص تعدددو  اي دددد الدددى توقددد  ال ثيدددر مدددن املجدددال 
املعامدددل املسدددويلة عدددن انتددداج مدددوا  البنددداء لعدددد  وجدددو  اعدددا ة ت هيدددل حقيقيدددة او أنشددداء 

ندددذ عقدددد التسدددعينا  ولحدددد اال  حيدددث ا  معظدددم عامدددل جديددددة بسدددب  ظدددرو  البلدددد مم
عدددن العمدددل وال ثيدددر مدددن هدددذه املعامدددل التابعدددة للقطددداع العدددا   هدددذه املعامدددل متوقددد 

عدددرو بدرجدددة معروضدددة امدددا للبيدددع او لالسدددتثمار ممدددا ترتددد  عدددن ذلدددك زيدددا ة الطلددد  ىلع ال
ة الوحدددددا  السدددد ني وره ىلع أسددددعاروالددددذ  يثددددر بددددد  بيددددرة وارتفدددداع اسددددعار مددددوا  البندددداء

 نية و دددذلك ارتفددداع هيدددل وحدددداتهم السدددوعدددزو  ال ثيدددر مدددن املدددواطنين عدددن بنددداء او تا
لدددك فددد   فدددت  بددداب ال لددد  النهائيدددة ل افدددة املشددداريع وبمختلددد  انواعهدددا باالضدددافة الدددى ذ

 ىا ال الدددلسدددد الدددنقص الحاصدددل يف مدددوا  البنددداء املحليدددة  االسدددتيرا  امدددا  مدددوا  البنددداء
ممددددا  ر ةاالنشددددائية ىلع شددددراء املددددوا  املسددددتو واطنين وشددددر ا  املقدددداوال ل املدددداقبددددا

تصدددا  الدددوطني السدددتنزافها مبدددال   بيدددرة مدددن العملدددة الصدددعبة الادددراو باالق ضدددرري الحدددق
عددددد  جددددو ة ال ثيددددر منهددددا و عددددد  مالئمتهددددا للظددددرو  املناخيددددة  عددددن االسددددتيرا  ف ددددآ

 العراقية.
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معالج    ة البل    ديات واالش    غال العام    ة يف سياس    ة وزارة االعم    ار واالس     ا  و -د
   املش لة

تند الدددى عددددة محددداور بدددالوزارة يف تطدددوير مدددوا  البنددداء تسددداالسدددتراتيجية الخاصدددة ا        
مر  ومدددازال العمدددل بهدددا مسدددت ممثلدددة بددددائرة بحدددو  البنددداء وزارةمنهدددا الدددأساسدددية انطلقدددت 

 -وحس  االم انا  املتوفرة واملت منة االتي :
 نتجة محليً .لبناء التقليدية املاص موا  اتحسين خو (1 
وايجددددا  البدددددائل للمددددوا  االنشددددائية  املحليددددة البندددداءتحقيددددق اال تفدددداء الددددذاتي بمددددوا  ( 2 

 املستور ة .
 تصنيع موا  بناء حديثة موا بة للتطور العلمي الحاصل يف بلدا  العالم . (3 
 ة ومناخ العراق .تقييم موا  البناء املستور ة ومدال مالئمتها لطبيع (4 

  منهجية عمل التقويملثاني /الفصل ا  -2
بهددددد  الوقددددو  ىلع اسددددباب املشدددد لة الرئيسددددية قددددا  الفريددددق وخددددالل مرحلددددة         

 -ي :دعملية التقويم ب جراء التاللالتفصيلي التخطي  

 ة  والظواه  ذات العالقتحليل املخاط   - أ
سدددد ا  م   سياسددددة وزارة االعمددددار واالاملخدددداطر ذا  الصددددلة بموضددددوع التقددددويتددددم تحليددددل 

حلددددددة التخطددددددي  والبلددددددديا  واالشدددددد ال العامددددددة يف تطددددددوير مددددددوا  البندددددداء ( يف مر
وتدددددم اختيدددددار ( 1االسدددددتراتيجي يف ضدددددوء املصدددددفوفة املوضدددددحة يف املرفدددددق رقدددددم  

املحليددددة وعددددد  موا بددددة ال ثيددددر منهددددا للتطددددور    الددددنقص ال بيددددر يف مددددوا  البندددداء
التخطددددي  التفصدددديلي التقددددويم يف مرحلددددة  سددددية ملوضددددوع مشدددد لة رئي الت نولددددوجي (

رعيدددة املرتبطدددة باملشددد لة الرئيسدددية مدددن خدددالل املصدددفوفة وتدددم تحديدددد املشدددا ل الف
( والتددددي تتمثددددل بددددالفقرا  املدرجددددة ا ندددداه وحسدددد  2املوضددددحة يف املرفددددق رقددددم  

  -التقويم : اولوياتها يف
 اسة تطوير موا  البناء .االوامر والتشريعا  التي انع ست سلبد ىلع سي (اواًل 
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ملؤسسدددددا  الدولدددددة ذا  العالقدددددة يف تطبيدددددق  ملزمدددددة قدددددوانين وجدددددو  عدددددد  ً(يدددددثان 
التددددي تسدددداهم يف تطددددوير وتددددوفير مددددوا  البندددداء املحليددددة املنافسددددة  املنجددددزة  البحددددو 

 للموا  املستور ة . 
 لنشا  تطوير موا  البناء.  املالي والدعم التمويل ضع  (ثالثً 
 مختبددددرا  تددددوفير حيددددث مددددن البندددداء ا مددددو لتطددددوير الئمددددةم بيئددددة تددددوفير عددددد  (رابعددددً 

 .لوجيوالت ن للتطور موا بة ومعامل

  م التقويالهدا من  - ب
( مددددن قددددانو  وزارة االعمددددار واالسدددد ا  2التحقددددق مددددن مدددددال تطبيددددق الددددوزارة للمددددا ة   (اواًل 

 الخاصة بتحسين موا  البناء . 2012( لسنة 33رقم  
مددددع الجهددددا  ذا  العالقددددة التنسدددديق  يفتخددددذة مددددن قبددددل الددددوزارة ءا  املاالجددددرا  ثانيددددً(

 .املحلية يف تطوير وتوفير موا  البناء 
االجددددراءا  املتخددددذة مددددن قبددددل الددددوزارة يف االسددددتفا ة مددددن البحددددو  املنجددددزة   ثالثددددً(

واالستشددددارة الفنيددددة مددددن قبددددل  ائددددرة بحددددو  البندددداء يف تطددددوير وتددددوفير مددددوا  البندددداء 
 .جديدة منافسة للمستور ةموا   وانتاجاملحلية 

  -: قويمئلة الت اس -ج 
 -تم وضع اسئلة التقويم و ما يلي:

تطددددوير وتددددوفير مددددوا   وت طددددي يف م ددددامينهاالتشددددريعا  القانونيددددة  افيددددة  هددددل: 1ل
 ؟املحلية بناءال

والبلدددديا  واالشددد ال العامدددة وبدددين  واالسددد ا  االعمدددار وزارةهدددل هندددا  تنسددديق بدددين : 2ل
املعدددددا  ( يف تشدددددجيع وتطدددددوير لصدددددناعة و وزارة الح وميدددددة ذا  العالقدددددة املؤسسدددددا  ا

 ؟للمستور   ةمنافسوانتاج موا  جديدة املنتوج املحلي 
مدددداهي االجددددراءا  املتخددددذة مددددن قبددددل الددددوزارة يف توظيدددد  البحددددو  املنجددددزة مددددن : 3ل

  قبل  ائرة بحو  البناء يف تطوير موا  البناء ؟
واالسددد ا  يف االعمدددار لدددوزارة  الح وميدددة التابعدددةائر للددددو ملزمدددة قدددوانين توجدددد هدددل: 4ل

 ؟ تطبيق البحو  املنجزة يف تطوير موا  البناء
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مددداهي االجدددراءا  املتخدددذة مدددن قبدددل الدددوزارة يف تطدددوير  ائدددرة بحدددو  البنددداء مدددن : 5ل
خددددالل تددددوفير الدددددعم اللوجسددددتي  مختبددددرا  متطددددورة و ور  عمددددل حديثددددة ( ل ددددرو 

 ؟بيئة العراقيةئم مع الل لفة تتالقليلة ابناء حديثة  تطوير موا  بناء وانتاج موا 
 ؟ هل توجد تخصيصا  مالية لدعم بحو  تطوير موا  البناء: 6ل

  -ق :   التدقي معايي -د
( 33  بددددالرقموالبلددددديا  واالشدددد ال العامددددة  واالسدددد ا  االعمددددار وزارةقددددانو  ت سددددي   -اواًل

 .2012لسنة 
  .2014( لسنة 1البناء رقم  حو  النظا  الداخلي لدائرة ب  -ثانيً 

والخددداص ب لحددداق مر دددز بحدددو  البنددداء بدددوزارة  2005( لسدددنة/24امدددر التشدددريع رقدددم   -ثالثدددً
 .والبلديا  واإلش ال العامة  االعمار واالس ا 

 .(2017-2010  للفترة من دائرة بحو  البناءل الخط  البحثية السنوية  - ًًرابعً
 التقدددددويم  بنددددداء لسدددددنوا قبدددددل  ائدددددرة بحدددددو  الالبحدددددو  املنجدددددزة  مدددددن  -ًًخامسدددددً

 2010-2017). 
عددددن  يددددوا  الرقابددددة املاليددددة االتحددددا    الصددددا رة الختاميددددة الحسددددابا تقددددارير  -سا سددددً

 ( .2017-2010للسنوا   
 (.2017_2012احصائيا  وزارة التجارة ملوا  البناء املستور ة للفترة   -اسابًع
 الحالي.نشائية العا   ملوق  معامل املوا  ااحصائيا  وزارة الصناعة وامل -ثامنً

  -:نتائج عملية تقويم االداءالفصل الثالث / -3
هدددر  لنددددا املعلومددددا  والوثدددائق التددددي تددددم الحصددددول عليهدددا عددددن طريددددق  املددددذ را  و ظا

  -: الزيارا  امليدانية ( النتائج واملؤشرا  التالية واملقابال  الشخصية 
مددددة سياسددددة او اليددددة عاسدددد ا  والبلددددديا  واالشدددد ال الم تتبنددددى وزارة االعمددددار وااللدددد -أ

 ائددددرة تخصصددددية بحثيددددة يف يدددد   ائددددرة بحددددو  البندددداء    ونهددددا ظواضددددحة يف تو
مدددن  الخاصدددة بتحسدددين مدددوا  البنددداء تطدددوير مدددوا  البنددداء ( يف تحقيدددق اهددددافها

خددددالل توجيدددد  الدددددوائر والشددددر ا  التابعددددة لهددددا او التنسدددديق مددددع وزارة الصددددناعة 
وشددددر ا  االسددددمنت ل ددددرو   ة العامددددة للصددددناعا  االنشددددائيةواملعددددا   /الشددددر
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تقليديددددة وانتدددداج مددددوا  انشددددائية تطددددوير وتحسددددين خددددواص املددددوا  االنشددددائية ال
بديلدددة متدددوفرة خاماتهدددا محليدددا وبالتدددالي زيدددا ة املنتدددوج املحلدددي والدددذ  يرافقدددة 

 -ا ناه :يف و ما مبين  انخفاو اسعاره يف السوق
يحدددد  واجباتهدددا ومهامهدددا ودار قدددانو  يدددنظم عمدددل الددددائرة عدددد  قيدددا  الدددوزارة بإصددد -اواًل

ة وختاميددددة ( مددددن قددددانو  وزارة االعمددددار واالسدددد ا  اح ددددا  عامددددثانيً/-11اسددددتنا   للمددددا ة  
 -:باالتي  من خالل الزا  التش يال  والدوائر التابعة لها 2012( لسنة 33رقم  

 خبراتهدددا مدددن السدددتفا ةاو البنددداء بحدددو   ائدددرة قبدددل مدددن املنجدددزة البحدددو  تطبيدددق ( 1 
 املشدددداريع تواجدددد  التددددي واملعوقددددا  للمشددددا ل الفنيددددة االستشددددارا  تقددددديم مجددددال يف

 والصددديانة التشدددييد وأعمدددال البنددداء مدددوا  مجدددال يف  افدددة الدددوزارة  وائدددر قبدددل مدددن املنفدددذه
ىلع تعمددديم البحدددو  املنجدددزة ىلع التشددد يال  التابعدددة لهدددا حيدددث اقتصدددر عمدددل الدددوزارة 

هدددذه الددددائرة التخصصدددية  مدددال وتهمدددي طبيقهدددا االمدددر الدددذ  ا ال الدددى اه و  الزامهدددا بت
 .وعجزها عن تطبيق بحوثها بسب  عد  تبنيها من الجها  العليا 

 وااملحليدددة  البنددداء مدددوا عوقدددا  التدددي تواجددد  انتددداج وتطدددوير تحديدددد املشدددا ل وامل(  2 
خطددددة المن إ خالهددددا ضددددو للتشدددد يال  التابعددددة للددددوزارة فيمددددا يتعلددددق ب عمددددال التنفيددددذ

ل دددي يدددتم ايجدددا  الحلدددول املناسدددبة و حيدددث يدددتم ة بحدددو  البنددداء ئردالددد السدددنوية البحثيدددة
ىلع مقترحددددا  مددددن اقسددددا  الدددددائرة   للدددددائرة بندددداء وضددددع الخطدددد  البحثيددددة السددددنوية

البحثيدددة  و  قيدددا  الدددوزارة بوضدددع الخطدددو  العري دددة للخطدددة البحثيدددة بمدددا يالئدددم عمدددل 
 تش يالتها.

 خدددددالل سدددددنوا  التقدددددويم  ثدددددً( بح77  بإنجددددداز  البنددددداء ة بحدددددو ائدددددر قيدددددا  -ًًثانيدددددً
( يف جميددددع اختصاصددددا  اقسددددا  الدددددائرة البحثيددددة  الطددددرق و مددددوا  البندددداءو 2017 -2010 

مددددن قبددددل الدددددائرة ذاتيددددً  ( بحددددث ممددددول 55االنشدددداءا  والزجدددداج( والتددددي توزعددددت مددددابين  
حدددو  املمولدددة ع الب  جميدددحيدددث ا للدددوزارة( بحدددث ممدددول مدددن قبدددل الددددوائر التابعدددة 22و 

املمولددة مددن قبددل الددوزارة فقددد  وأمددا ة بحددو  البندداء لددم تدددخل حيددز التنفيددذمددن قبددل  ائددر
   مشدددروع مددددونا  البنددداء العراقيدددة العائدددد للهيئدددة اقتصدددر  ىلع الجانددد  النظدددر  فقددد

العائدددد لشدددر ة اشدددور للمقددداوال  ( وبدددرر  سدددفلت العامدددة للمبددداني و تحديدددد مواصدددفا  اال
ا  اسددددباب  5/9/2018( يف 19619ا املددددرقم  ئرة الفنيددددة / الدراسددددا  ب تابهددددالددددوزارة / الدددددا

عدددد  تطبيدددق البحدددو  االخدددرال يعدددو  الدددى االزمدددة املاليدددة علمدددً ا  االزمدددة املاليدددة قدددد 
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ئدددرة والجددددول ا نددداه يوضددد  البحدددو  املنجدددزة مدددن قبدددل  ا فقددد  2014بددددأ  بعدددد عدددا  
 .بحو  البناء خالل سنوا  التقويم

 املجموع الزجاج  االنشاءا  البناء ا مو الطرق القسم

املجددددم
وع 

 السنة ال لي

ممولددددة 
مددددددددن 
قبدددددددل 

  الدائرة 

ممددددول
ة مدددن 
قبددددل 
 وائدددر 

وزارة 
االعمددا

 ر 

ممدددول
ة مددن 
قبدددل 
الددددائ

  رة 

ممددددول
ة مددددن 
قبدددددل 
 وائددددر 

وزارة 
االعمدددا

 ر

ممدددول
ة مددن 
قبدددل 
الددددائ

  رة 

ممددددول
ة مددددن 
قبدددددل 
 وائددددر 

وزارة 
االعمدددا

 ر

ممددددول
ة مدددن 
قبددددل 
الددددائر

  ة 

ممددددول
ن ة مدددد

قبدددددل 
وائددددر  

وزارة 
االعمدددا

 ر

ولممدددد
ة مدددن 
قبددددل 
الددددائر

  ة 

ممددددول
ة مدددن 
قبددددل 
 وائدددر 

وزارة 
االعمددا

 ر
2010  -  - 1 1 - 1 -   - 1 2 3 
2011  - -  -  1  -  - 1 -  1 1 2 
2012 -  1 -  2 -  1 1 -  1 4 5 
2013  - 2  - 1 -  1 1 -  1 4 5 
2014 -   - 1 -  1 7  - 1 2 8 10 
2015  -  - 3 -  -  1  - 1 3 2 5 
2016 7  - 1 1 8  - 5  - 21 1 22 
2017 6 -  8 -  6  - 5  - 25 0 25 

املجددددم
 وع

13 3 14 6 15 11 13 2 55 22 77 

تدددد خر الددددوزارة يف املصددددا قة ىلع الخطدددد  البحثيددددة  السددددنوية لفتددددرا  تجدددداوز   -ثالثددددً
للسدددنة الالحقدددة البحو  بدددشدددرة الربدددع االول مدددن السدددنة االمدددر الدددذ  ترتددد  عليددد  تددد خر املبا

يف  السدددابقة ممدددا يحمدددل االقسدددا  البحثيدددة للسدددنة ب  تدددداخلها مدددع الخطدددة البحثيدددةبسددد
 .  انجاز البحو  يف السقو  الزمنية املحد ة لها عب الدائرة 

 مددددن وزارة الصددددناعة واملعددددا   والحاقهددددا بحددددو  البندددداء ا  قددددرار فددددك ارتبددددا   ائددددرة -ب
( قدددد ترتددد  عليددد  2005 ةلسدددن 24موجددد  أمدددر التشدددريع رقدددم بدددوزارة االعمدددار واالسددد ا   ب
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لالسددددباب املبينددددة يف  تجميددددد عمددددل الدددددائرة لعددددد  وجددددو  تطبيددددق عملددددي لبحوثهددددا
 -ا ناه:

 معامددددل ( معمددددل 30والبددددال  عددددد ها   البندددداء الجددددزء اال بددددر مددددن معامددددل مددددوا ا   -اواًل
السددددوق  واالسددددمنت وايرهددددا والتددددي تطددددر  انتاجهددددا يف حديددددد التسددددلي  والطددددابوق

تدددوفر لددددائرة بحدددو  البنددداء االرضدددية املناسدددبة ملمارسدددة نشددداطها املحليدددة وبالتدددالي لدددم ت
والجددددول ا نددداه يوضددد  معامدددل مدددوا  البنددداء املرتبطدددة بدددوزارة الصدددناعة وتطبيدددق بحوثهدددا 

 واملعا   .
نوع ما ة   

 البناء 
ناعة اسم الشر ة التابعة لوزارة الص

 واملعا  
عد  املعامل التابعة 

 لها 

 االسمنت 1
 6 سمنت الشمالية الشر ة العامة لل

 4 الشر ة العامة للسمنت العراقية 
 6 الشر ة العامة للسمنت الجنوبية 

حديد  2
 التسلي  

 1 معمل الحديدوالصل  

 5 الشر ة العامة للصناعا  االنشائية  الطابوق  3
 1 الشر ة العامة للصناعا  االنشائية املرمر  4
 1 ا  االنشائيةالشر ة العامة للصناع و  موستالثر 5
 1 الشر ة العامة للصناعا  االنشائية الحصى  6
 1 الشر ة العامة للصناعا  االنشائية الرمل 7
 1 الشر ة العامة للزجاج والسيراميك  الزجاج  8
 1 الشر ة العامة للزجاج والسيراميك السيراميك  9

 1 جاج والسيراميكالشر ة العامة للز الصحيا   10
 1 الشر ة العامة للسمنت الجنوبية النورة  11

 30 املجموع
مقدددداوال  وليسددددت  ا  ا  االدددد  تشدددد يال  وزارة االعمددددار واالسدددد ا  هددددي شددددر -ثانيددددً

مددددوا  بندددداء لشددددر ا  ىلع انتدددداج لهددددذه االتابعددددة اقتصددددار املعامددددل و معامددددل انتاجيددددة
هددددا وا  انتاج بلدددو و ثرمسددددتو ( مددددلوو رىواملت ددددمنة  االسددددفلتو  ون ريدددتو حصدددد ةمحدددد 
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باإلضدددافة الدددى انخفددداو انتاجيدددة هدددذه مدددرتب  بتمويدددل مشددداريع الشدددر ا  املرتبطدددة بهدددا 
 بسدددب  قدددد  االددد  %(27-صدددفروبنسدددبة تراوحدددت بدددين   االنتددداج املتدددا املعامدددل عدددن 

ور  يف اجابدددة الددددائرة الفنيددددة  و مدددا املعامدددل وتوقددد  ال ثيدددر منهدددا عدددن العمدددل هدددذه
 الجددددددول أ نددددداهو 20/8/2018( يف 1241 والوحددددددا  االنتاجيدددددة بالعدددددد   قسدددددم املعامدددددل/

 :يوض  ذلك
اسم 

 الشر ة
عد  

املعامل 
 ال لية

 
 1) 

الطاقة 
 التصميمية

 ساعة/3 
 
 2) 

الطاقة 
املتاحة 
ال لية  

 ساعة/3 
 
 3) 

الطاقة 
املتاحة 
للمعامل 
الصالحة 

 ساعة/3 
 4) 

عد  
 الصال 

 
 
 5) 

عد  
 العاطل

 
 
 6) 

نسبة 
  عد

ل العاط
الى 

العد  
 ال لي %

 6): 1) 

االنتاج 
 الفعلي

 
 
 7) 

االنتاج 
 املتا 

 
 
 
 8) 

نسبة 
االنتاج 

الفعلي 
الى 

 املتا 
% 
 7 :)8) 

 اسفلت /طن                
 16 463750 76988 35 7 13 1325 1945 2750 20 حمورابي

 18 714000 129202 29 8 19 2040 2600 3865 27 يشور
 3  / ون ريت  

 0.02 424200 89 33 5 10 505 705 1110 15 حمورابي
 2 189000 3576 14 1 6 225 260 369 7 يشور

 0 1411200 0 46 6 7 280 525 730 13 املعتصم
 0 222600 0 75 12 4 265 575 945 16 املنصور
 0 264600 0 33 4 8 315 397 665 12 الرشيد

 0.29 243600 725 30 3 7 290 428 528 10 الفاو
 0.71 404880 2885 37.5 3 5 290 348 482 8 الفاروق

 1 126000 1621 0 0 3 150 150 175 3 سعد
  رمل +حصو(  3انتاجية  ال سارا  +مقلع +اربلة( /   

حمو 
 يراب

13 385 215 105 6 7 53 4850 88200 5 
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اسم 
 الشر ة

عد  
املعامل 

 ال لية
 
 1) 

الطاقة 
 التصميمية

 ساعة/3 
 
 2) 

الطاقة 
املتاحة 
ال لية  

 ساعة/3 
 
 3) 

الطاقة 
املتاحة 
للمعامل 
الصالحة 

 ساعة/3 
 4) 

عد  
 الصال 

 
 
 5) 

عد  
 العاطل

 
 
 6) 

نسبة 
  عد

ل العاط
الى 

العد  
 ال لي %

 6): 1) 

االنتاج 
 الفعلي

 
 
 7) 

االنتاج 
 املتا 

 
 
 
 8) 

نسبة 
االنتاج 

الفعلي 
الى 

 املتا 
% 
 7 :)8) 

 5 110880 5344 53 7 6 132 187 235 13 يشور
 0 0 15779 0 1 1 0 50000 0 1 الرشيد

 27 100800 27557 0 0 2 120 120 450 2 املعتصم
 تدددوفرب والتدددي تتمثدددل البنددداء وا مددد صدددناعة قومدددا مل العدددراق  مدددتالىلع الدددرام مدددن ا -ج

 مدددن واسدددعة مسددداحا  تدددوفر حيدددث مدددن البنددداء مدددوا  مصدددانع النشددداء املالئمدددة البيئدددة
 لدددم اال انددد  املحليدددة العاملدددة ا  االيددد ووفدددرة االنشدددائية املدددوا  مقدددالع مدددن بدددالقرب االراضدددي

 مصدددانع انشددداء او القائمدددة املصدددانع وتاهيدددل تطدددوير يف املقومدددا  هدددذه اسدددت الل يدددتم
 الددددائرة قبدددل مدددن املنجدددزة البحدددو  مدددن واالسدددتفا ة الت نولدددوجي التطدددور توا ددد  جديددددة

املعامدددل اعددددا   بل دددتحيدددث  املحليدددة بنددداءال مدددوا  صدددناعة تطدددوير يف املجدددال هدددذا يف
 معروضة  ونها  او تقا مهابسب   مل ( معا8عاملة  ( معمل وال22ة  املتوقف
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الشدددر   
 ة

الطاقدددددددددددددددة  نوع االنتاج  املوقع  املعمل 
 التصميمية 

 املالحظا 

 الشمالية الشر ة العامة للسمنت 1
نينددددددددددددددوال /  معمل سمنت سنجار  

 سنجار 
مسددتثمر مددن قبددل احدددال  2000000 سمنت عا  

 الشر ا  
سددددمنت بددددا و   مددددلمع 

 القديم 
نينددددددددددددددوال / 

 با و  
 معروو لالستثمار 350000 سمنت عا  

معمددددل سددددمنت بددددا و   
 الجديد 

نينددددددددددددددوال / 
 با و 

 معروو لالستثمار 100000 سمنت عا  

معمددددل سددددمنت بددددا و   
 التوسيع 

نينددددددددددددددوال / 
 با و  

 عامل بش ل جيد 1000000 سمنت عا  

معمددددل سدددددمنت حمدددددا   
 القديم 

  نيندددوال / حمدددا
 العليل 

 معروو لالستثمار 250000 سمنت مقاو  

معمددددل سدددددمنت حمدددددا   
 الجديد 

نيندددوال / حمدددا  
 العليل

 معروو لالستثمار 450000 سمنت مقاو 

  4,150,000 املجموع  
 الشر ة العامة للسمنت العراقية 2
دال مسددتثمر مددن قبددل احدد 1.000.000 منت عا  س االنبار / القائم  معمل سمنت القائم   

 الشر ا 
مسددتثمر مددن قبددل احدددال  2.000.000 سمنت عا   االنبار/  بيسة  معمل سمنت  بيسة   

 الشر ا 
االنبددددددددددددددددار/  معمل سمنت الفلوجة   

 الفلوجة 
مسددتثمر مددن قبددل احدددال  290.000 سمنت ابيض 

 الشر ا 
حاليددددً يدددددار مددددن قبددددل  2.000.000 ا  سمنت ع االنبار/  ر و   معمل سمنت  ر و   

 سمنت العراقيةال
  5,290,000 املجموع   
 الشر ة العامة للسمنت الجنوبية 3
النجدددددددددددددد  /  معمل سمنت ال وفة   

 ال وفة 
 عامل بش ل جيد  2.000.000 سمنت عا  
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املثندددددددددددددى/  معمل سمنت املثنى   
 السماوة 

 معروو لالستثمار 2.000.000 سمنت مقاو 

مسددتثمر مددن قبددل احدددال  2.000.000 سمنت مقاو   ربالء عمل سمنت  ربالء م  
 الشر ا 

املثنى/السددددددما معمل سمنت السماوة   
 وة 

 لالستثمارمعروو  1.000.000 سمنت عا  

 معروو لالستثمار 650.000 سمنت عا   بابل/السدة  معمل سمنت السدة   
معمددددل سددددمنت النجدددد    

 االشر 
النجدددددددددددددد / 

 ال وفة 
 معروو لالستثمار 450.000 ت عا  سمن

 معروو لالستثمار 200.000 نورة  ربالء مل النورةعم 
  8,300,000 املجموع  
 السيراميكالشر ة العامة للزجاج و  4
االنبدددددددددددددددار /  معمل االلوا  الزجاجية   

 الرما   
 6و4الدددددوا  زجاجيدددددة 

 ملم
الددددد  طدددددن 30
 سنة /

 قيد الت هيل

بدددددددددددددددار / االن معمل السيراميك  
 الرما  

 /الدددد  طددددن 13  اشي ارضيا 
 سنة 

انجدددز  خطدددة الت هيدددل/ 
 فيد التش يل

االنبدددددددددددددددار /  معمل الصحيا    
 الرما   

  10000 صحيا 

 الشر ة العامة للصناعا  االنشائية 5
 معروو للت جير  40.000.000 طابوق فخار   ب دا   معمل طابوق ب دا    
معمددددددددددل طددددددددددابوق   

 املحاويل 
بابدددددددددددددددددل/ 

 ملحاويل ا
 للت جيروو معر 80.000.000 طابوق فخار 

واسددددددددددددددد /  معمل طابوق الصويرة   
 الصويرة 

 للت جيرمعروو  120.000.000 طابوق فخار 

معمددددددددددل طددددددددددابوق   
 القا سية 

 معروو للت جير 80.000.000 طابوق فخار  الفا سية 

معمدددددل طدددددابوق أبدددددي   
 نؤال

 جيرمعروو للت  30.000.000 طابوق فخار  ب دا  

معمددددددددددل الهيا ددددددددددل   
 ال ون ريتية 

 / أبددددددو ب ددددددا
 اري 

 معروو للت جير 15000 هيا ل  ون ريت
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ب ددددددا / أبددددددو  معمل انتاج املرمر  
 اري 

قطدددع رخدددا  مختلفدددة 
 االحجا 

 معروو للت جير 36000

 معروو للت جير 300.000 بلو  / ثرمستو  ب دا   معمل الثرمستو    
معمددددددددددل الحصددددددددددى   

 النباعي/
 معروو للت جير 1.000.000 موا  بناء ب دا 

 معروو للت جير 1.000.000 موا بناء  ربالء معمل الرمل/ ربالء  
 متوق  عن العمل ددد حديد تسلي   البصرة  معمل الحديد والصل   6
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عتمدددا  الفقدددد تدددم ا لبنددداءاوا  توقددد  االددد  معامدددل مدددمدددن  (جا ذ دددر يف  نتيجدددة ملددد - 
باالقتصددددا    يف سددددد الددددنقص الحاصددددل ممددددا يشدددد ل اضددددراراملسددددتور ة  البندددداء وا مددددىلع 

نتيجدددة  البنددداءبسدددب  الطلددد  املتزايدددد ىلع مدددوا   الصدددعبةالعملدددة زا  نواسدددتالدددوطني 

 املجموع 2,017 2,016 2,015 2,014 2,013 نتجاسم امل  

1 

حديددددددددددددد 
 التسلي 

 0 0 0 0 0 0 محلي

  طن(
مسدددتو

 ر 
5,880,441 2,238,071 883,660 1,491,283 46,122,72

6 56,616,181 

نسدددبة املحلدددي الدددى 
 املستور 

0 0 0 0 0 0 

2 

 0 0 0 0 0 0 محلي الزجاج 

)  2 
مسدددتو

 ر 
11,285,050 7,268,924 1,357,00

0 1,973,500 5,768,250 27,652,724 

نسدددبة املحلدددي الدددى 
 املستور 

0 0 0 0 0 0 

3 

 0 0 0 0 0 0 محلي السيراميك

  2) 
مسدددتو

 ر 
17,671,372 16,156,180 7,151,042 4,869,800 18,647,24

0 64,495,634 

نسدددبة املحلدددي الدددى 
 املستور 

0 0 0 0 0 0 

4 

15,239,00 محلي الطابوق
0 7,073,000 85,000 17,000 0 22,414,000 

  طابوقة(
مسدددتو

 ر 
42,772,07

0 
32,929,80

0 
2,190,00

0 
244,910,00

0 3,130,072 325,931,942 

ملحلدددي الدددى نسدددبة ا
 املستور 

36% 21% 4% 0% 0% 7% 

5 

2,364,62 3,414,271 5,682,409 محلي االسمنت
7 3,227,435 4,125,663 18,814,405 

  طن( 
مسدددتو

 ر 
9,905,089 3,040,971 2,661,251 215,708 213,149 16,036,168 

نسدددبة املحلدددي الدددى 
 املستور 

57% 112% 89% 1496% 1936% 117% 
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 والجدددددول ا ندددداه يوضدددد  شددددطار الحاصددددل يف الوحدددددا  السدددد نيةالتوسددددع العمرانددددي واالن
 (.2017-2013للفترة  وا  البناء املحلية واملستور ة مل عينا 

 -من الجدول اعاله نالحظ :
و الزجددددداج املسدددددتور ة  حديدددددد التسدددددلي  املحليدددددة الدددددى  مدددددوا  البنددددداءشددددد لت  -اواًل

عددددن العمددددل وا  بسددددب  توقدددد  جميددددع معامددددل هددددذه املدددد(%صفروالسدددديراميك( نسددددبة  
 .ليوانعدا  االنتاج املح

بسدددب  (%7   ة الطدددابوق نسدددبةاملسدددتور ة ملدددا املحليدددة الدددى مدددوا  البنددداءشددد لت  -ثانيدددً
 .ة العامل منها يتوق  اال  معامل الطابوق عن العمل وانخفاو انتاج

قياسددددً امددددا بخصدددوص مددددا ة االسددددمنت فقدددد شددددهد  زيددددا ة يف االنتددداج املحلددددي  -ثالثدددً
 .الخدمة االسمنت يف  معامل ة بسب   خول اال باملستور 

موا بدددة للتطدددور  بنددداء ائدددرة بحدددو  البنددداء يف تطدددوير وانتددداج مدددوا   ألهميدددةنظدددرا  -هدددد
لددددوجي وتسدددداهم يف تعزيددددز اقتصددددا  البلددددد و فقددددد تبنددددت وزارة الصددددناعة واملعددددا   والت ن

العامددددة ف ددددرة انشدددداء مر ددددز مماثددددل لدددددائرة بحددددو  البندددداء والحاقددددة بتشدددد يال  الهيئددددة 
 ددددمنة ثمددددا  مرا ددددز بحثيددددة وافتقارهددددا الددددى مر ددددز للبحددددث والتطددددوير الصددددناعي املت

مدددن   مر دددز بحدددو  البنددداء  تددداريك فدددك ارتبدددا 2005متخصدددص يف هدددذا املجدددال مندددذ عدددا  
بددددوزارة وإلحاقهددددا العامددددة للبحددددث والتطددددوير الصددددناعي /وزارة الصددددناعة واملعددددا    الهيئددددة

ر ا  ( يسددددداهم يف تطدددددوير ا اء الشدددددل العامدددددة االعمدددددار واالسددددد ا  والبلدددددديا  واالشددددد ا
التابعدددة لدددوزارة الصدددناعة واملعدددا   املختصدددة بانتددداج مدددوا  البنددداءو حيدددث قامدددت الدددوزارة 

( يف 2766بموجددددد   تابهدددددا املدددددرقم   2011  انشددددداء مر دددددز جديدددددد منددددذ عدددددا  بدددداجراءا
 وتددددم انجدددداز  راسددددة الجدددددوال بموجدددد   تدددداب وزارة الصددددناعة واملعددددا  / هيئددددة 21/6/2011

يع / الشددددددعبة الفنيددددددة بالعددددددد   ص/ البحددددددث والتطددددددوير الصددددددناعي قسددددددم املشددددددار
 ثالثدددددة   يندددددار  مليدددددو ( 13080   مقددددددارها وب لفدددددة تخمينيدددددة 11/6/2018( يف 20/2290

  .(عشر مليار وثمانو  مليو   ينار
( اعددداله فقدددد ت دددمن   تددداب وزارة الصدددناعة واملعدددا  / هددددباالضدددافة الدددى مددداذ ر يف   -و

عبة الفنيددددددة بالعددددددد  والتطددددددوير الصددددددناعي قسددددددم املشاريع/الشدددددد هيئددددددة البحددددددث
محددددددداوال  وزارة الصدددددددناعة واملعدددددددا   الم انيدددددددة نقدددددددل  11/6/2018( يف 20/2290 ص/

بددددال مدددن مجدددد    مر دددز بحدددو  البنددداء والزجددداج ( الدددى هيئدددة البحدددث والتطدددوير الصدددناعي 
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مدددة ملال دددا   ائدددرة اء مر دددز جديدددد وهددددر املدددال العدددا  باالضدددافة الدددى الخبدددرة املترا انشددد
 ساهمت بش ل فعال يف ايجا  موا  بناء جديدة . بحو  البناء والتي

املتعاقدددد عليهدددا مدددن قبدددل الددددائرة مدددع   وائدددر وزارة  املنجدددزة شددد لت  لددد  البحدددو  -ز
( مدددددن اجمدددددالي  لددددد  %33  االعمدددددار و االسددددد ا  والبلدددددديا  واالشددددد ال العامدددددة نسدددددبة

( الدددددد   ينددددددار 585800والبال ددددددة   (2017-2010البحددددددو  املنجددددددزة لسددددددنوا  التقددددددويم  
ممددددا يؤشددددر انخفدددداو  ( ينددددارالدددد   ةوثمانمائدددد مليددددو   خمسددددمائة وخمسددددة وثمددددانو  

التعاقدددد مدددع جهدددا  خارجيدددة النجددداز البحدددو  ف دددال عدددن قيامهدددا  عدددنايدددرا ا  الددددائرة 
( 1175املنجددددزة والبال ددددة  ( مددددن مجمددددوع ال لدددد  ال ليددددة للبحددددو  %67بتمويددددل مانسددددبتة  

( والتدددي لدددم تددددخل جميعهدددا  يندددار ر  مليدددار ومائدددة وخمسدددة وسدددبعو  مليدددو  مليدددو   يندددا
 .والجدول ا ناه يوض  ذلك حيز التطبيق

 القسم
نسبة  ل  البحو   البحث  مليو   ينار( لفة 

 املجموع خارجي  اخلي  %الخارجية الى ال لي
 24 425 100 325 الطرق

 44 349.9 153.8 196.1 موا  البناء
 47 632.5 295 337.5 االنشاءا 

 10 353.7 37 316.7 الزجاج
 33 1761.1 585.8 1175.3 املجموع

 

يتددددولى قسددددم التطبيقددددا  الصددددناعية جميددددع مراحددددل االنتدددداج للبحددددو  التطبيقيددددة  - 
ول دددرو تعظددديم مدددوار  الددددائرة  ونهدددا  ائدددرة بحثيدددة  ( لألحمددداو مدددوا  حراريدددة ومقاومدددة 

لدددد  (  وا  بندددداء تخصصددددية  يف الورشددددة التابعددددةمددددوممولددددة ذاتيددددً يقددددو  القسددددم بانتدددداج 
وب ميدددا  قليلدددة تنحصدددر يف نطددداق طلبدددا  التجهيدددز مدددن قبدددل وزارا  الدددنف  وال هربددداء 

معامددددل او خطددددو  انتاجيددددة خاصددددة بانتدددداج والصددددناعة واملعددددا   لعددددد  امددددتال  الدددددائرة 
ت  دددعدددن بيدددع هدددذه املدددوا  مبدددال  زهيددددة بلحيدددث بلددد  صدددايف اربدددا  الددددائرة  وهدددذه املدددوا 

وسددددبعو  مليددددو  وتسددددعمائة واثنددددا  واربعددددو    مئتددددا  وخمسددددة(  ينددددار 275.942.672 
( و مدددا مبدددين 2017-2010الددد  وسدددتمائة واثندددا  وسدددبعو   يندددار( خدددالل سدددنوا  التقدددويم  

 -يف الجدول ا ناه :
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 وحدة اسم املا ة
 القيال

 املباعة خالل سنوا  ال مية
 (2017-2010من  التقويم 

ال ميا  مبال  
 عةاملبا

 ( ينار 

 صايف الرب 
 ( ينار 

 31496750 1852275000 114.35 طن ة حرارية مون
 36050200 212060000 133.54 طن خرسانة حرارية 
 4369000 25700000 5100  رة  را  سيراميك 
طابوق حرار  

 قياسي 
 29067750 193785000 130.19 طن 

 2550000 15000000 10 طن ر ا  حرار  
ر  طابوق حرا
 مصبوبا  

 23800000 140000000 56 طن

 3400000 20000000 4 طن بطانة حام ية 
مونة حامظية 

 مع املصل  
 2337500 13750000 2.75 طن

خرسا  حام ية 
 مع املصل  

 2337500 13750000 2.75 طن

خرسانة حرارية 
 عازلة 

 15716200 105108000 26.28 طن

طابوق حرار  
 اش ال خاصة 

 124817772 748045720 (ة طابوق45064طن(+ 42.25 -

 275.942.672 16.72.473.720 املجموع
 أنخفدددداو ايددددرا ا  الدددددائرة قياسددددا بمصدددداريفها بنسدددد  عاليددددة جدددددا تراوحددددت مددددابين  - 
وا  (% لسدددددنوا  التقدددددويم ويعدددددو  سدددددب  ذلدددددك الدددددى ا  الددددددائرة ممولددددد  ذاتيدددددا 10-48 

الفحوصدددا  املختبريدددة او  خارجيدددة او العقدددو  مدددع جهدددا   ايرا اتهدددا الناتجدددة عدددن مبدددال 
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قليلدددددة جددددددا   التخصصدددددية بعدددددض املدددددوا  االنشدددددائية تجهيدددددزالستشدددددارا  الفنيدددددة اوا
التتناسدددد  مددددع مصدددداريفها االمددددر الددددذ  ترتدددد  عليدددد  حصددددول عجددددز  بيددددر يف ت طيددددة 

و املدددن  مدددن وزارة املاليدددة لسدددد العجدددز نفقاتهدددا ولجدددوء الددددائرة الدددى االقتدددراو او السدددل  ا
ئرة ومصددداريفها والعجدددز النددداجم عدددن والجددددول ا نددداه يوضددد  ايدددرا ا  الددددا ا.الحاصدددل عندددده

 .(2017-2010 انخفاو االيرا ا  لسنوا  التقويم 

 السنة
ايدددرا  النشدددا  

 (1)الجار 
املصدددددددددددددداري  

 (2)الجارية 

نسدددددددددددبة 
الددددددددددى (1 
 2) % 

الجاريددددددددة  العمليددددددددا 
 االولى(املرحلة  

(1)-(2) 
2010 418,861,975 2,132,013,984 20 -1,713,152,009 
2011 1,195,555,500 2,477,188,306 48 -1,281,632,806 
2012 403,884,750 1,827,298,469 22 -1,423,413,719 
2013 577,354,214 1,936,282,349 30 -1,358,928,135 
2014 1,142,916,926 2,417,859,518 47 -1,274,942,592 
2015 586,661,500 1,861,494,477 32 -1,274,832,977 
2016 192,138,500 1,945,695,710 10 -1,753,557,210 
2017 237,995,500 1,677,382,252 14 -1,439,386,752 

 والرسم البياني ا ناه يوض  ايرا ا  الدائرة والعجز لسنوا  التقويم 
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تدددرا م القدددروو املسدددتلمة مدددن قبدددل الددددائرة لت طيدددة نفقاتهدددا وعجزهدددا عدددن سددددا   - 

علمددددا ا   ت طددددي هددددذه املبددددال  التددددي ا يددددرا إلاوتمويددددل المصددددا ر  لقلددددةهددددذه القددددروو 
االددد  الددددوائر البحثيدددة ي دددو  تمويلهدددا مر زيدددا ل دددي تدددتم ن مدددن تمويدددل بحوثهدددا مدددن 

الجدددددول والرسددددم البيدددداني و خددددالل تددددوفير املسددددتلزما  البحثيددددة واملختبريددددة والبشددددرية .
 :ذلكيوض  

 

 القروو املستلمة السنة

2011 2,736,000,000 

2012 4,104,000,000 
2013 4,104,000,000 

2014 5,226,000,000 
2015 6,468,200,713 
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2016 6,896,557,754 

2017 6,896,557,754 

 
 عدددا ة والتدددي الدددوظيفي الهدددر  يف االوليدددة العناصدددر الدددى البنددداء بحدددو   ائدددرة افتقدددار - 

 يف العدددداملين املددددوظفين نسددددبة ا  حيددددث والسا سددددة السددددابعة الدددددرجا  يف مددددات و 
 عدددد  الدددى ذلدددك اسدددباب وتعدددو  للددددائرة ال لدددي املدددال  مدددن%6 عدددن تزيددددال الددددرجا  هدددذه

 بحثيدددة  ائدددرة  ونهدددا جديددددة مال دددا  تعيدددين نتيجدددة ماليدددة اعبددداء تحمدددل ىلع قددددرتها
 شددددر ا  او املسددددتثمرين قبددددل مددددن لبحوثهددددا اسددددتقطاب وجددددو  وعددددد  ذاتيددددا وممولددددة
-2010  ويمتقدددال سدددنوا  خدددالل خاسدددرة  ائدددرة  ونهدددا عدددن ف دددال والخددداص العدددا  القطددداع

 الدددى نقلهدددا لعدددد  الدددزمن بمدددرور فيهدددا املوجدددو ة الخبدددرا  الددددائرة تفقدددد وبدددذلك( 2017
( 6  بتعيدددددين 2015 عدددددا  يف قامدددددت قدددددد الددددددائرة ا  العدددددرو مدددددع الشدددددبابي املدددددال 

 املدددددوظفين مدددددن( 3  تنسدددددي  تدددددم انددددد  اال للددددددائرة الددددددائم املدددددال  ىلع مدددددوظفين
 .تعيينهم تاريك وبنف  دائرةال خارج اخرال تش يال  الى الجد  املعيينين
 الدددددرجا  يف املددددوظفين اعدددددا  بددددين ال بيددددر التفدددداو  يوضدددد  ا ندددداه البيدددداني والرسددددم

 الوسدددددددطى الددددددددرجا  يف املدددددددوظفين اعددددددددا  وبدددددددين( السا سدددددددةوالسابعة االولية
 . واملتقدمة
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عمدددل الددددائرة بحثدددي ىلع الدددرام مدددن ا  ( اعددداله فإنددد     يفذ دددر  الدددى مدددا باإلضدددافة -ل

العامددددل يف  املددددال مددددن ( %6 اال ا  اعدددددا  حملددددة الشددددها ا  العليددددا ال يتجدددداوزوعلمددددي 
الدددى العنصدددر الشدددبابي الدددذ  يحدددق لهدددم الترشدددي  للدراسدددا  الددددائرة  نتيجدددة افتقدددار الددددائرة 

  والجدول ا ناه يوض  ذلك.العليا ضمن السن املحد  بموج  التعليما  
 

حملة الشها ا  
 الدبلو  الب لوريول العليا

 خريج
 اعدا ية

 ابتدائية متوسطة
يقرا 

 وي ت 
 ماجستير   توراه

3 3 49 13 23 4 17 4 
الدددى البيئدددة املناسدددبة لتطدددوير مدددوا  البنددداء مدددن  مختبدددرا   ائدددرة بحدددو  البنددداءافتقدددار   - 

حيدددث تقدددا   االددد  اجهزتهدددا وعطلهدددا بسدددب  انتهددداء عمرهدددا االفتراضدددي باالضدددافة الدددى 
تدددم  و مدددا بدددرا  وافتقارهدددا الدددى شدددرو  السدددالمة املهنيدددةتهالدددك معظدددم اثدددا  هدددذه املخت
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والبدددال   ملختبدددرا   ائدددرة بحدددو  البنددداء يدانيدددةامل زيدددارا ال أجدددراءتاشدددير ذلدددك مدددن خدددالل 
 -و ما موض  يف الجدول ا ناه :( مختبر 11عد ها  

 

 -:يف الجدول اعاله و فقد تم ت شير املالحظا  التالية  الى ماذ ر باإلضافة      
مددددن تقددددا   االجهددددزة حيددددث ا  معظمهددددا تددددم تجهيزهددددا يف  املختبددددرا  تعدددداني -اواًل

  -بداية التسعينا  وىلع سبيل املثال :
 

 تاريك التنصي  اسم الجهاز  
 1995 خال   هربائي  1
 1995 جهاز تنعيم  2

 مطدداف  اعدددا  االجهزة عد  املختبر اسم  
 الحريق

اعدددددددددددددا  
املددددددوظفين 
الفعليددددددددين 

 للمختبر

اعدددددددددددددددددددا  
ملدددددددددددوظفين ا

القياسددددددددددديين 
 للمختبر

 تددددددوفر
 شددددرو 

 السدددالمة
 املهنية

 مدددددددال
 مالئمددددة

 منظومددا 
 التهويدددة

 والتبريد
العدددداطل ال لي العاطلة ال لي  

  ة
   

 ضعي  متوس  5 3 - 2 1 15 التربة 1
 ضعي  متوس  10 6 1 1 - 22 الزجاج 2
 ضعي  متوس  11 3 2 2 1 19 االسفلت 3
 ضعي  متوس  3 1 1 1 2 3 الحرار  التحليل 4
 ضعي  متوس  32 7      1 1 10 16 الطواحين 5
االشدددعة السدددينية  6

والندددددددددددددددددددانو 
 ت نولوجي

 ضعي  متوس  6 1 - 1 1 4

 متوس  متوس  10 4 - 2 2 43 الخرسانة 7
 متوس  متوس  8 5 - 1 3 17 االسمنت 8
 متوس  متوس  - - - - 2 3 االنشاءا  9

 ضعي   متوس 6 3 2 2 4 19 ال يمياء 10
 ضعي  متوس  5 2 - 1 2 8 السيراميك 11
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 1995 سيليزية رجة  1700فر  حرق  3
 1995  رجة سيليزية 300فر  تجفي  4
 1995 سيليزية  رجة 300جهاز  هربائي 5
 1995 سيليزية  رجة 1200فر  حرق  6

 

تقدددديم الخددددما  و املختبدددرا تقدددد  اعددداله بإم دددا  الددددائرة تطدددوير مدددن خدددالل مدددا       
 .الفنية واالستشارية لدوائر الدولة املختلفة والقطاع الخاص 

تدددددم تجهيدددددز مختبدددددرا   ائدددددرة بحدددددو  البنددددداء بموجددددد  العقدددددد املدددددرقم  -ثانيدددددً
 3/crest/2013   احدددددهما  (2( بدددد جهزة عددددد xrf)    مددددن منشدددد  صدددديني واالخددددرxrd مددددن )

(  والر  اربعمائددددة وخمسددددة وسددددبعو  الدددد  وخمسددددمائة 475532وبمبلدددد    منشدددد  ايطددددالي
 التدددي حدددد   منشددد  االجهدددزةمدددن بندددو  العقدددد  2خالفدددً للمدددا ة  واثندددا  وثالثدددو   والر(

حدددددةواملانيا و سويسددددرا( حيددددث لددددم يددددتم اسددددتال  هددددذه االجهددددزة ل ايددددة  اململ ددددة املت 
لمواصدددفا  بموجددد  شدددرو  تاريخددد  لعدددد  قيدددا  املقددداول اسدددتبدالها بددد جهزة مطابقدددة ل

 العقد .
:  2005عدددددد  حصدددددول املختبدددددرا  التابعدددددة للددددددائرة ىلع االعتما يدددددة الدوليدددددة   -ثالثدددددً
17025  Iso/IsE ابعددددة للمختبددددرا  للتطددددور بسددددب  عددددد  موا بددددة ال ثيددددر مددددن االجهددددزة الت
 .لوجيوالت ن

 املاسدددة الحاجدددة مدددن الدددرام ىلع االنترنيدددت خددددما  الدددى الددددائرة مختبدددرا  افتقدددار -رابعدددً
 باالضددددافة ورصددددانة بسددددرعة البحددددو  النجدددداز زمددددةالال املعلومددددا  ىلع الحصددددول يف اليدددد 
 عمدددل تسدددهل الددددائرة قبدددل مدددن معتمددددة ال ترونيدددة بريدددد حسدددابا  وجدددو  عدددد  الدددى

 خددددارج املعتمدددددة العلميددددة واملجددددال  الخددددارجيين البدددداحثين مددددع التواصددددل يف البدددداحثين
          . العراق

 مهندسددددينيت ددددمن مال دددد   صدددديانة قسددددم او شددددعبةالددددى  الدددددائرة تفتقددددر -خامسددددً
 . الدائرةمختبرا    ومعدا  اجهزة صيانة مجال يف مختصين

لدددم تدددر  إجابدددة وزارة األعمدددار واإلسددد ا  والبلدددديا  واإلشددد ال العامدددة / الددددائرة الفنيدددة  - 
ىلع البيانددددا  املطلوبددددة بموجدددد  مددددذ راتنا املدرجددددة أ ندددداه ىلع الددددرام مددددن الت  يدددددا  



 املقدمة

 27  

إلدددددى م تددددد  املفدددددت  العدددددا   25/9/2018( يف 35املسدددددتمرة وأخرهدددددا مدددددذ رتنا رقدددددم  
 .بخصوص ت  يد اإلجابة 

رقم املذ رة 
 تاريخهاو

الفقرا  التي لم 
 عليها اإلجابةيتم 

 تفاصيل الفقرة

( من 1الفقرة   25
 املذ رة

السوق ملوا  البناء بمختل   جة الصا رة من الوزارة بخصوص حا حصائيا الإ أخر
 2018/08/15 أنواعها

26 

( من 3,4الفقرة  
 املذ رة

 اإلنشائيةمتخذة يف توفير وتطوير املوا   إجراءا  أوهل لدال الوزارة سياسة 
 2018/08/16 بنعم تزويدنا بما يعزز االجابة  اإلجابةاملحلية ؟ يف حالة 

يف  هل لدال الوزارة توجها  باالستفا ة من  ائرة بحو  البناء بعد ارتباطها بها
الدائرة يف  هذهيف االستشارة الفنية والبحو  املنجزة من قبل  2005عا  

 املحلية اإلنشائيةتوفير وتطوير املوا  
31 

  افة الفقرا 

 

 األعمار( من قانو  وزارة 2مدال حققت الوزارة أهدافها الوار ة باملا ة   إ  إلى -1
 بخصوص تحسين موا  البناء . 2012( لسنة 33رقم   واإلس ا 

هل يوجد تنسيق للوزارة مع املؤسسا  الح ومية لتحقيق التواز  بين  -2
املوا  املحلية واملستور ة من خالل تحسين موا  البناء املحلية وزيا ة 

 املنتوج املحلي ؟
 الوزارة يف تحسين موا  البناء ؟ أهدا التشريعا   افية لتحقيق  إ هل  -3
التخصيصا  املالية للوزارة  افية لتحقيق أهدافها يف تطوير موا   إ هل -4

 البناء ؟

2018/08/27 
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 الفصل ال ابع / االستنتاجات والتوصيات-4
 االستنتاجات -أ
لددددم تتبنددددى وزارة االعمددددار واالسدددد ا  والبلددددديا  واالشدددد ال العامددددة سياسددددة او اليددددة  -اواًل

يددد   ائدددرة بحدددو  البنددداء    ونهدددا  ائدددرة تخصصدددية بحثيدددة يف تطدددوير ظواضدددحة يف تو
اصدددددار  مددددن خددددالل لخاصددددة بتحسددددين مددددوا  البندددداءا مددددوا  البندددداء ( يف تحقيددددق اهدددددافها

لشدددر ا  التابعدددة لهدددا او التنسددديق مدددع الددددوائر وا ز يلددد قدددانو  خددداص بددددائرة بحدددو  البنددداء
 وزارة الصدددددناعة واملعدددددا   /الشدددددر ة العامدددددة للصدددددناعا  االنشدددددائية وشدددددر ا  االسدددددمنت

متدددوفرة بديلدددة  بنددداءالتقليديدددة وانتددداج مدددوا   مدددوا  البنددداءل دددرو تطدددوير وتحسدددين خدددواص 
بتطبيددددق البحددددو  املنجددددزة مددددن قبددددل  ائددددرة بحددددو  البندددداء وا خددددال خاماتهددددا محليددددا 

 البحثيدددة خطدددةالضدددمن املعوقدددا  واملشدددا ل التدددي تواجددد  انتددداج وتطدددوير مدددوا  البنددداء 
 دائرة بحو  البناء ل ي يتم ايجا  الحلول املناسبة لها .لالسنوية 

ناعة واملعدددددا   ا  قدددددرار فدددددك ارتبدددددا  الددددددائرة مدددددن وزارة الصددددد -ثانيدددددً
 24والحاقهددددا بددددوزارة االعمددددار واالسدددد ا   بموجدددد  أمددددر التشددددريع رقددددم 

( قددددد ترتدددد  عليدددد  تجميددددد عمددددل الدددددائرة لعددددد  وجددددو  2005لسددددنة 
تطبيدددق عملدددي لبحوثهدددا الرتبدددا  الجدددزء اال بدددر مدددن معامدددل مدددوا  البنددداء 

حصددددول اهمددددال وتهمددددي  لعمددددل  بدددوزارة الصددددناعة واملعددددا   ممددددا ا ال 
ندددداء مددددن قبددددل الجهددددا  العليددددا والسدددديما وزارة االعمددددار  ائددددرة بحددددو  الب

واالسدددد ا  والبلددددديا  واالشدددد ال العامددددة بسددددب  عددددد  توافددددق عمددددل 
الددددائرة املت دددمن انجددداز بحدددو  تطدددوير وانتددداج مدددوا  بنددداء جديددددة مدددع 
عمدددل تشددد يال  وزارة االعمدددار واالسددد ا  الدددذ  يصددد  يف مجدددال تنفيدددذ 

  وليسدددددت معامدددددل شدددددر ا  مقددددداوال و ونهدددددااملقددددداوال  االنشدددددائية 
 انتاجية

نظدددرا لتدددوفر خاماتهدددا  مدددوا  البنددداءيمتلدددك العدددراق ام انيدددة انتددداج العديدددد مدددن  - ثالثدددً
ووفددددرة  وباحتيدددداطي  بيددددر جدددددا وتنوعهددددا وتواجدددددها يف مندددداطق مختلفددددة مددددن العددددراق
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تطدددوير صدددناعة مدددوا  لدددم يدددتم اسدددت الل هدددذه املقومدددا  يف ومدددع ذلدددك  االيدددد  العاملدددة
  معامددددل مددددوا  البندددداء امددددا قديمددددة او متوقفددددة عددددن العمددددل او حيددددث ا  االددددالبندددداء 

 معروضة للبيع او االيجار.
نتيجددددة لتوقدددد  االدددد  معامددددل مددددوا  البندددداء او انخفدددداو انتاجيتهددددا فقددددد تددددم  - ابعددددًر  

االعتمدددددا  ىلع املدددددوا  املسدددددتور ة يف سدددددد الدددددنقص الحاصدددددل ممدددددا يشددددد ل اضدددددرار  
بسددددب  الطلدددد  املتزايددددد ىلع مددددوا  القتصددددا  الددددوطني واسددددتنزا  العملددددة الصددددعبة با

 . البناء نتيجة للتوسع العمراني
وقلددددة ضددددع  املوقدددد  املددددالي للدددددائرة  ونهددددا مددددن  وائددددر التمويددددل الددددذاتي  - خامسددددً

وزارة االعمددددار  البحددددو  املتعاقددددد عليهددددا مددددن جهددددا  خارجيددددة واقتصددددارها ىلع تشدددد يال 
عجدددددز يف ت طيدددددة  ال الدددددى  حصدددددول والبلدددددديا  واالشددددد ال العامدددددة ممدددددا ا واالسددددد ا 

 وزارة املالية.نفقاتها  خالل سنوا  التقويم ولجوئها الى االقتراو من 
 ها لعددددد  تددددرا م القددددروو املسددددتلمة مددددن قبددددل الدددددائرة وعجزهددددا عددددن سدددددا - سا سددددً

 مبال  هذه القروو. افية لسدا  امتال ها مصا ر تمويل 
اهيدددل بسدددب  تا دددل بحاجدددة الدددى اعدددا ة ت  ائدددرة بحدددو  البنددداء أالددد  مختبدددرا  - سدددابعً

وا  معظددددم أجهزتهددددا قددددد تددددم تجهيزهددددا منددددذ تسددددعينيا  االثددددا  والبنجددددا  املختبريددددة 
 . القر  املاضي

بموجددددد  العقدددددد املدددددرقم تدددددم تجهيدددددز مختبدددددرا   ائدددددرة بحدددددو  البنددددداء  -ثامندددددً
 3/crest/2013   ممددددا ترتدددد   يف بنددددو  العقددددد ( مخالفددددة للمنشدددد  املثبددددت2( بددد جهزة عددددد

 باسددددتبدالهاالجهددددزة ل ايددددة تاريخدددد  لعددددد  قيددددا  املقدددداول يدددد  عددددد  تنصددددي  هددددذه اعل
  ب جهزة مطابقة للمنش  املطلوب بموج  العقد

العلميدددة املتخصصدددة مدددن  ال دددا املتعددداني  ائدددرة بحدددو  البنددداء مدددن نقدددص يف  - تاسدددعً
حملدددددة الشدددددها ا  العليدددددا او شدددددها ة الب دددددالوريول مدددددن االختصاصدددددا  الهندسدددددية 

مدددن املدددال  ال لدددي للددددائرة بسددد  عدددد  قددددرة الددددائرة  (%6 والعلميدددة والدددذين اليتجددداوزو  
 .ىلع تعيين  وا ر جديدة  ونها  ائرة ممولة ذاتيا وخاسرة خالل سنوا  التقويم

ا  االنترنيدددت يف الددددائرة ممدددا يعيدددق مدددن ام انيدددة التواصدددل مدددع عدددد  تدددوفر خددددم -عاشدددر 
 .العالم الخارجي وتبا ل املعلوما  النجاز البحو  بسرعة ورصانة 
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املختبدددرا  بسدددب  عدددد  وجدددو  شدددعبة صددديانة  ألجهدددزةعدددد  اجدددراء الصددديانة  -احدددد عشدددر
املختبددددرا  يف الدددددائرة ممددددا يددددؤ   الددددى تددددر  املعدددددا  بدددددو   بدددد جهزةمتخصصددددة 

 لفترة طويلة . وإ امةتش يل 
 
 

 

 التوصي  ات -ب
 

ة وضددددع سددددتراتيجي يتطلدددد  مددددن وزارة االعمددددار واالسدددد ا  والبلددددديا  واالشدددد ال العامددددة -اواًل
مددددوا  انشددددائية بديلددددة متددددوفرة خاماتهددددا محليددددً  ا لتطددددوير مددددوا  البندددداء املحليددددة وايجدددد

 -من خالل :ومالئمة للبيئة العراقية وموا بة للتطور الت نولوجي 
ثانيً/اح ددددا  عامددددة وختاميددددة ( مددددن قددددانو  وزارة االعمددددار واالسدددد ا  -11ا ة  املدددد تفعيددددل (1 

دائرة بحدددو  البنددداء يحدددد  واجبدددا  ومهدددا  قدددانو  خددداص بددد ربإصددددا 2012( لسدددنة 33رقدددم  
الددددوائر والتشددد يال  التابعدددة لهدددا يف تطبيدددق البحدددو  املنجدددزة مدددن يلدددز   هدددذه الددددائرة

مددددوا  البندددداء  مددددن الددددذاتي اال تفدددداء تحقيدددقلزيددددا ة االنتدددداج وقبدددل  ائددددرة بحددددو  البندددداء 
 هددددذه منتسددددبي لدددددال املترا مددددة بددددالخبرا  االسددددتعانة الددددى باالضدددداقة محليددددا املصددددنعة

 اعمددددال يواجدددد  معددددوق ا  حددددل يف والعاجلددددة الفوريددددة االستشددددارا  تقددددديم يف الدددددائرة
 .االنتاج او التنفيذ

التنسددديق مدددع وزارة الصدددناعة واملعدددا   ل دددرو تطبيدددق البحدددو  املنجدددزة مدددن قبدددل  (2  
 مددددوا  بديلددددة وإيجددددا  ائددددرة بحددددو  البندددداء يف تطددددوير وتددددوفير مددددوا  البندددداء املحليددددة 

 .وج املحلي وبالتالي زيا ة املنت
تشددددريع قددددانو   تحديددددد اليددددة واضددددحة القددددرار الخطددددة البحثيددددة السددددنوية مددددن خددددالل (3 

تشدددد يال  الددددوزارة االخدددرال وخاصددددة الشددددر ا  و وائددددر  يلددددز  البنددداء خددداص بدددددائرة بحددددو 
 البندددداء وا مدددد تطددددوير املهندددددل املقدددديم ىلع تحديددددد املشددددا ل التددددي تددددواجههم يف

وتدددددرج يف الخطددددة البحثيددددة السددددنوية   بحددددث واالعمددددال االنشددددائية وتقددددديمها  موضددددوع 
ايجدددا  الحلدددول الالزمدددة دة ب يدددة وتمدددول مدددن قبدددل الجهدددة املسدددتفيدائرة بحدددو  البنددداء لددد
 .ل 
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تشدددد يل لجنددددة مشددددتر ة برئاسددددة االمانددددة العامددددة ملجلدددد  الددددوزراء وع ددددوية  -ثانيددددً
 -الجها  التالية :

  ائرة بحو  البناء.  ( وزارة االعمار واالس ا  واالش ال والبلديا  العامة /1 
 الصناعي.( وزارة الصناعة واملعا   / الهيئة العامة للبحث والتطوير 2 
 ( وزارة املالية. 3 
 

للنظدددددر يف وضدددددع  ائدددددرة بحدددددو  البنددددداء وايجدددددا  الحلدددددول للنهدددددوو بواقدددددع الددددددائرة 
واالسدددتفا ة مدددن الخبدددرا  املترا مدددة ل وا رهدددا والبحدددو  املنجدددزة فيهدددا و راسدددة ام انيدددة 

هددددا الددددى وزارة الصددددناعة واملعددددا   / الهيئددددة العامددددة للبحددددث والتطددددوير الصددددناعي عو ت
وافتقارهدددا حاليدددا الدددى مر دددز متخصدددص  2005مرا زهدددا البحثيدددة قبدددل عدددا     ونهدددا احدددد

يف تطددددوير صددددناعة مددددوا  البندددداء( بدددددال مددددن انشدددداء مر ددددز جديددددد لت ددددو  احددددد الروافددددد 
  اعة موا  البناء .املهمة يف نه ة القطاع الصناعي يف مجال تطوير صن

حديثدددة وموا بدددة للتطدددور  بنددداءالتوجددد  نحدددو االسدددتثمار يف انشددداء مصدددانع مدددوا   - ثالثدددً
الت نولدددوجي لتطدددوير خدددواص مدددوا  البنددداء التقليديدددة وانتددداج مدددوا  جديددددة مدددن الخامدددا  

 . محليً املتوفرة
د مدددن انعدددا  صدددناعة مدددوا  البنددداء املحليدددة بمدددا يحقدددق اال تفددداء الدددذاتي والحددد -رابعدددً

 باالقتصا  الوطني واستنزا  العملة الصعبة .ش ل ضرر  املوا  املستور ة التي ت
ا   ائدددرة بحدددو  البنددداء  ائدددرة بحثيدددة يفتدددرو ا  ي دددو  تمويلهدددا مر زيدددا اسدددوة  -سدددًخام

ببقيدددة املرا دددز البحثيدددة املرتبطدددة بدددالوزارا  االخدددرال ل دددي تدددتم ن مدددن تمويدددل بحوثهدددا 
 بحثية واملختبرية.من خالل توفير املستلزما  ال

 -تعظيم موار  الدائرة من خالل: -سا سا
ة الدراسدددا  العليدددا ا مدددال متطلبدددا  الدراسدددة ممدددا بمدددا يتدددي  لطلبددد ( تطدددوير املختبدددرا 1 

 يعو  ىلع الدائرة بعوائد مالية .
ليدددد  مناسددددبة لتعمدددديم الدددددورا  والددددور  العلميددددة املتخصصددددة يف الدددددائرة ي( ايجددددا  2 

لددددة وطلبددددة البحددددث العلمددددي مقابددددل عوائددددد ماليددددة اسددددوة ىلع بدددداقي مؤسسددددا  الدو
 بباقي الوزارا  .
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بالعمددددل البحثددددي والفحددددوص واسددددت الل ام انيددددا  الدددددائرة يف انتدددداج عددددد  اال تفدددداء ( 3  
 موا  تخصصية تعظم موار  الدائرة .

را  للتطددددور الحاصددددل يف املرا ددددز البحثيددددة يف  ول بددددمددددن اجددددل موا بددددة املخت -سددددابعً
واعدددا ة تاهيدددل بنايدددة الددددائرة رفددددها بددداجهزة حديثدددة ومتطدددورة السددديما العدددالم يسدددتوج  

واملختبريدددددة وتدددددوفير املنددددداخ املناسددددد  للعمدددددل وتدددددوفير  مدددددن الناحيدددددة الوظيفيدددددة
 ( .17025التخصيصا  الالزمة للحصول ىلع االعتما ية املختبرية  

جهددددزة قيددددا  الددددوزارة بتفعيددددل ماجدددداء بمح دددر االجتمدددداع املوقددددع مددددع الشددددر ة امل -ثامندددً
بموجدددد  العقددددد  ( بخصددددوص الجهددددازين  املخالفددددة للمنشدددد 6/3/2017املنعقددددد بتدددداريك و

 ( .crest/2013/3املرقم  
مددددن خريجددددي الدراسددددا  االوليددددة وحملددددة  باملال ددددا  الشددددبابيةرفددددد الدددددائرة  -تاسددددعً

الشددددها ا  العليددددا والبدددداحثين لتعددددويض الددددنقص الحاصددددل يف الهددددر  الددددوظيفي ونقددددل 
 املتقدمة يف الدائرة. ال ا ملاالخبرا  اليهم من 

القنددددوا  العلميددددة االل ترونيددددة وتزويددددد البدددداحثين يف الدددددائرة ببريددددد  تفعيددددل -عاشددددر 
ال ترونددددي معتمددددد مددددن الددددوزارة لتسددددهيل الحصددددول ىلع املصددددا ر الحديثددددة والتواصددددل 

 الخارجي مع الباحثين واملرا ز البحثية االخرال .
للصددديانة مدددن مهندسدددين مختصدددين يف العمدددل ىلع تدددوفير شدددعبة او قسدددم  -احدددد عشدددر

 هزة ومعدا  مختبرا  الدائرة بما يحافظ عليها من االندثار .مجال صيانة اج
  

 .... مع التقدير باإلطالعللتف ل                             
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