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AREAS AFFECTED BY THE 
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جمهورية العراق  
مجلس الوزراء  

صندوق اعادة اعمار المناطق  
ة  المتضررة من العمليات االرهابي



:الصندوق عملالية

بنكرضوقالدوليالبنكقرضمثلللعراقتقدمالتيالقروضتنفيذعلىومراقبكمنسقالصندوق يعمل-

.القطاعيةالوزاراتقبلمنتنفذوالتياألملانيالتنمية

منرصودةاملاملبالغخاللمناملتضررةاملحافظاتمنلهتقدمالتيللمشاريعكمنفذالصندوق ويعملكما-

.(بلدياتالأللياتالصينيةواملنحةالصحيللقطاعالكويتيةاملنحة)املنحخاللمناو االتحاديةاملوازنة

مجموعهما2016لعامالفدراليةاملوازنةخاللمنالصندوق نفذهاالتياملشاريعمناألولىاملرحلةشملت

.عراقيدينار مليار 20عنيزيدال وبمبلغاملحافظاتولكافةالقطاعاتكافةفيصغيرامشروعا152



مشاريع صندوق إعادة االعمار من املوازنة الفدرالية

دينار150,000,000,000من املوازنة الفدرالية  2017الكلفة الكلية ملشاريع صندوق إعادة االعمار لعام 

مشروع200(           االستثمارية والبرامج الخاصة)ضمن خطة الصندوق عدد املشاريع 

دينار100,000,000,000الكلفة الكلية ملشاريع الخطة االستثمارية               

دينار50,000,000,000الخاصة                        البرامج الكلفة الكلية ملشاريع 



مشروع 157املشاريع قيد التنفيذ    عدد -

28/2/2018الفدرالية لغاية مشاريع صندوق إعادة االعمار من املوازنة 



مشروع88االستثمارية والتي هي قيد التنفيذعدد مشاريع الخطة 

دينار           67,668,051,200التنفيذهي قيد والتيمشاريع الخطة االستثمارية كلفة
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(دينار)الكلفة عدد املشاريعاملحافظة

3136,832,023,800محافظة االنبار

106,890,246,000محافظة صالح الدين

2613,852,000محافظة كركوك

2513,026,068,900محافظة نينوى 

84,734,722,000حزام بغداد/ محافظة بغداد

114,751,352,500محافظة ديالى

8867,668,051,200املجموع



مشروع 69عدد مشاريع البرامج الخاصة  والتي هي قيد التنفيذ

دينار23,990,134,879كلفة مشاريع البرامج الخاصة والتي قيد التنفيذ 
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(دينار)الكلفة عدد املشاريعاملحافظة

2111,352,697,000محافظة االنبار

175,107,813,000محافظة صالح الدين

92,291,755,000محافظة كركوك

72,434,396,500محافظة نينوى 

51,167,018,370حزام بغداد/ محافظة بغداد

4492,150,000محافظة ديالى

61,144,305,000شمال بابل/ محافظة بابل

6923,990,134,879املجموع



مشاريع الخطة االستثمارية والبرامج الخاصة حسب القطاعات

ةقطاع التربيقطاع البلدياتالداخليةقطاع الكهرباءاملحافظة
م قطاع التعلي

العالي
قطاع 
الصحة

قطاع املاء 
واملجاري 

قطاع 
الطرق 
والجسور 

د قطاع املوار 
املائية

دوائر 
حكومية

قطاع الزراعة

3162832351االنبار

3296251صالح الدين

32333كركوك

641291231نينوى 

22711حزام بغداد/ بغداد

2243531ديالى

242شمال بابل/ بابل

21755561732111621املجموع

مشروع200عدد املشاريع الكلي

دينار150,000,000,000الكلفة الكلية



واملنحاملشاريع التي يعمل الصندوق كمنسق لها من خالل القروض



مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي

الصحةقطاع الطرق والجسور قطاع البلدياتقطاع الكهرباء

313939املشاريع
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75,000,00060,000,000140,000,00042,000,000( دوالر)الكلفة 

دوالر 317,000,000الكلفة الكلية



مشاريع القرض األملاني

قطاع الكهرباء

15املشاريععدد
مشاريع محافظة نينوى 10
مشروع محافظة االنبار3
مشروع محافظة صالح الدين 2

دوالر 190,889,868الكلفة الكلية

(منفذ ومنسق) مشاريع املنحة الكويتية

قطاع الصحة

صحية مؤسسات19املشاريع

دوالر15,000,000الكلفة الكلية



مشاريع املنحة الصينية

قطاع البلديات

(تدريب كوادر, مواد احتياطية, اليات تجهيز )1املشاريع

دوالر9,200,000الكلفة الكلية

التشيكيةمشاريع املنحة 
قطاع الصحةقطاع الكهرباء

74املشاريع
دوالر458,000الكلفة الكلية



























االنبار/ تأهيل مستشفى هيت العام

االنبار/هيت /مدرسة الشيماء 

االنبار/ تأهيل مستشفى هيت العام

االنبار/هيت /مدرسة الشيماء 



االنبار/تأهيل جسر هيت الحديدي 

مشروع مؤقت لحين اكتمال تأهيل الجسر/ العبارة 



االنبار/ الرمادي / القسم البلدي السادس 

االنبار/الرمادي/مدرسة الفتوة االبتدائية

االنبار/ الرمادي / القسم البلدي السادس 

االنبار/الرمادي/مدرسة الفتوة االبتدائية



االنبار/الرمادي/سدة الرمادي على نهر الفراتاالنبار/الرمادي/سدة الرمادي على نهر الفرات

االنبار/هيت/كي في 33/11محطة املشتل الثانوية االنبار/هيت/كي في 33/11محطة املشتل الثانوية 



الشارع الرابط بين تقاطع الفرسان إلى تقاطع شارع عشرين



االنبار/مدرسة دار السالم 

( هيت–طريق الرمادي  )

االنبار/مدرسة دار السالم  صعوبة نقل مواد البناء)االنبار /مدرسة دار السالم 

( انفجار لغم ارض ي/ هيت–طريق الرمادي  ( انفجار لغم ارض ي/ هيت–طريق الرمادي ( )

























نينوى /جامعة املوصل / كلية اإلدارة واالقتصاد

نينوى / جامعة املوصل/كلية اآلداب 

نينوى /جامعة املوصل /كلية اإلدارة واالقتصاد 

نينوى / جامعة املوصل/كلية اآلداب 



(حمام العليل,القيارة, ناحية الشورى)تأهيل طرق  )

نينوى / جامعة املوصل/ كلية طب االسنان نينوى / جامعة املوصل/ كلية طب االسنان 

(حمام العليل,القيارة, ناحية الشورى)تأهيل طرق  )



نينوى /القيارة/ مدرسة الشورى االبتدائية

نينوى /تأهيل طرق في الحمدانية 

نينوى /القيارة/ مدرسة الشورى االبتدائية

نينوى /تأهيل طرق في الحمدانية 

























صالح الدين/قاعة الشهيد صالح عويد 

صالح الدين(/سوات)مديرية التدخل السريع 

صالح الدين/قاعة الشهيد صالح عويد 

صالح الدين(/سوات)مديرية التدخل السريع 



صالح الدين/ الدور / بناية شرطة الدور 

صالح الدين/ ثانوية الفرقان

صالح الدين/ الدور / بناية شرطة الدور 

صالح الدين/ ثانوية الفرقان



صالح الدين/ مكيشيفة/ بناية ناحية دجلةصالح الدين/ مكيشيفة/ بناية ناحية دجلة

صالح الدين/ بناية مديرية الزراعةصالح الدين/ بناية مديرية الزراعة



صالح الدين/الدور /شارع معهد الدور التقني 

صالح الدين/الدور /معهد الدور التقني/األقسام الداخلية للطالباتصالح الدين/الدور /معهد الدور التقني/األقسام الداخلية للطالبات

صالح الدين/الدور /شارع معهد الدور التقني 



صالح الدين/الحجاج/محطة ماء الحجاج 













قرب مجسر خالد/حويجة –طريق كركوك 

كركوك/الحويجة/ مجمع ماء مزهر العاص ي 

قرب مجسر خالد/حويجة –طريق كركوك 

كركوك/الحويجة/ مجمع ماء مزهر العاص ي كركوك/الحويجة/ مجمع ماء مزهر العاص ي 



كركوك / البشير/ مدرسة الشهيد كركوك / البشير/ مدرسة الشهيد 

كركوك / امللتقى/ شبكة ماء في قرية الهندية الجديدةكركوك / امللتقى/ شبكة ماء في قرية الهندية الجديدة



كركوك/ شوارع في قرية البشير 

كركوك/قرية مال عبدهللا/تأهيل شبكات الكهرباء 

كركوك/ شوارع في قرية البشير كركوك/ شوارع في قرية البشير 

كركوك/قرية مال عبدهللا/تأهيل شبكات الكهرباء 



















ديالى/السعدية/تأهيل شارع السوق 

ديالى/ مدرسة املأمون 

ديالى/السعدية/تأهيل شارع السوق 

ديالى/ مدرسة املأمون 











Replacement of the water network / North Babylon (stage of work) شمال بابل / استبدال شبكات ماء  )

شمال بابل/ جرف النصر( صنيديج–الحامية )تأهيل طريق  )

شمال بابل / استبدال شبكات ماء  )

شمال بابل/ جرف النصر( صنيديج–الحامية )تأهيل طريق  )



شمال بابل/جرف النصر/صيانة طريق الخضر 















حزام بغداد/ أبو غريب /مجسر عودة الشكر 



حزام بغداد/قرى أبو غريب/تأهيل شبكات كهرباء

حزام بغداد/ أبو غريب /مدرسة املسجد األقص ى 

حزام بغداد/قرى أبو غريب/تأهيل شبكات كهرباء

حزام بغداد/ أبو غريب /مدرسة املسجد األقص ى 



حزام بغداد/ أبو غريب /تأهيل محطة ماء السعدان حزام بغداد/ أبو غريب /تأهيل محطة ماء السعدان

حزام بغداد/ أبو غريب /الهيتاويينتأهيل محطة ماء حزام بغداد/ أبو غريب /الهيتاويينتأهيل محطة ماء 





مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي
EODP





































االنبار/الرمادي/جسر عمر بن عبد العزيز  

االنبار/الرمادي/جسر عمر بن عبد العزيز  



صالح الدين/شيشنجسر صالح الدين/شيشنجسر 



تجهيز محطات ثانوية متنقلة للمحافظات املحررة



تجهيز اليات للمحافظات املحررة

تجهيز اليات للمحافظات املحررة



كم42,5مندلي –طريق نفط خانة 



االنبار/الرمادي / جسر القاسم 



املوصل / الجسر الرابع 
(جسر مؤقت)



مشاريع القرض األملاني







املنحة الكويتية لقطاع الصحة













لقضاء التشيك منحة جمهورية 
الحمدانية 






