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المقدمة
املوازنةقانون من(28)املادةوفقاإلرهابيةالعملياتمناملتضررةاملناطقاعمار إعادةصندوق تأسس•

الوقائعجريدةفينشر وقد،2015لسنة(2)رقمالصندوق نظامصدور اعقبه.2015لعامالعامةالفدرالية
اقية دمرهاالتياملناطقاعمار إعادةصندوق يؤسس)فيهاجاءوقد16/2/2015في(4352)بعددهاالعر

.(االتحاديةاملوازنةمنمبلغلهويخصصالدولية،واملساعداتاملنحمنويمول اإلرهاب
جريدةفي(3)رقمالنظاموصدر اإلداريةالهيكليةوحددتالنظامفقراتبعضتعديلتم2017عاموفي•

اقيةالوقائع .(4441)بعددهاالعر
نينوى،ن،الديصالحديالى،االنبار،منكلفياإلرهابدمرهاالتياملدنفيالصندوق عملمناطقحددتوقد•

.كركوكمنالجنوبيةاملناطقوبعض(غريبأبو )بغدادحزامبابل،شمال
بشقيهادراليةالفاملوازنةمنالصندوق ينفذهاالتيملشاريعشهر كليصدر والذيفنياتقريراوهو الكراسهذا•

بصورةاإلنجاز ومراحلصور الىإضافة(GPS)الـبإحداثياتالتوثيقويتمالخاصة،والبرامجاالستثماري 
فيندوق الصواجباتمنكجزءالقطاعيةالوزاراتتنفذهاالتياملشاريععلىالكراسهذاويحتوي كمادقيقة،

الدوليبنكالخاللمنالصندوق قبلمنمعينينعامليون مدققون عليهايشرفالتيوالفنياملاليالتدقيق
.األملانيوالبنك

.نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة االعمار املرتقبة•
.وهللا ولي التوفيق•
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-:هدف انشاء الصندوق
.إعادة اعمار وتأهيل املناطق التي دمرها اإلرهاب وإزالة آثارها-1

.معالجة االضرار الحاصلة في البنى التحتية-2

.تعويض الفرص التنموية-3
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:الصندوقعملالية

بنكوقرضليالدو البنكقرضمثلللعراقتقدمالتيالقروضتنفيذعلىومراقبكمنسقالصندوق يعمل
الصحيلقطاعلالكويتيةاملنحة)املنحخاللمناوالقطاعيةالوزاراتقبلمنتنفذوالتياألملانيالتنمية
.(التشيكيهواملنحةالبلدياتأللياتالصينيةواملنحة

مناملرصودةغاملبالخاللمناملتضررةاملحافظاتمنلهتقدمالتيللمشاريعكمنفذالصندوق ويعملكما
االتحاديةاملوازنة
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ليات  مهام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العم
2017لسنة  ( 3)اإلرهابية وفق نظام رقم  

.حسب املادة اوال من نظام صندوق إعادة االعمار  يرتبط بمجلس الوزراء و يتمتع بشخصية معنوية وذات استقالل مالي و اداري •

-:يمارس الصندوق املهام االتية( 5)وفق املادة 

.  التنسيق مع الجهات املعنية لوضع أولويات املشاريع في املحافظات املتضررة•
.السعي الى جلب املنح و الهبات و املساعدات و القروض•
.القيام بإجراءات التعاقد و متابعة تنفيذ املشاريع•
.متابعة تنفيذ مشاريع إعادة االعمار املمولة من املنح و القروض•
.تقديم الخطط الالزمة إلعادة االعمار ووضع السياسات الالزمة لتحقيق اهداف الدولة•
.تتنظيم ورعاية املؤتمرات واملعارض املحلية والدولية املتعلقة بإعادة االعمار  وذلك سعيا لجلب املنح والهبات واملساعدا•
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صندوق إعادة االعمار
:الرؤيا-

اقيين والدولة من جهة وبين العراق واملجتمع الدولي من جهة أخرى  .بناء الثقة بين العر

:الرسالة-
.إعادة بناء االنسان والجدران وادامة العجلة االقتصادية في املدن املتضررة من العمليات اإلرهابية

-:وتتم من خالل االبعاد التالية

:البعد االجتماعي-1

إعادة تجديد العقد االجتماعي بين الدولة واملواطنين على املصداقية والثقة في جهود 

.االعمار

:البعد االقتصادي-2

ةادامة العجلة االقتصادية  في املناطق املتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العالق

:البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات-3

إعادة اعمار  املنشآت العامة و الخاصة واملتضررة من العمليات االرهابية
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القسم األول
ملخص مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية

للموازنة الفيدراليـــة2019، 2018، 2017، 2016عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة لألعوام 
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السنة
/  المبلغ المخصص 

مليار دينار

عدد المشاريع 

المخطط لها

عدد المشاريع 

المتعاقد عليها

عدد المشاريع 

المنجزة

عدد المشاريع 

المستمرة

نسبة المشاريع المنجزة

من المتعاقد عليها

%100ـــــ2016155150150150

2017150163159156398%

20181501981961702687%

2019244.3442442184244%

%699.395394749445352المجموع
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2019-2016جدول يمثل اعداد مشاريع صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات منذ عام 
القطاعاتالمحافظات

المجموع

نوع التمويل
دوائر حكوميةالموارد المائيةالماء والمجاريالكهرباءالطرق والجسورالصحةةالشباب والرياضالزراعةالداخليةالتعليم العاليالتربيةالتجارةاتالبلدية و البلدي

المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي 

327316835302411930211292383615124106127205376227االنبار

18602856416318414172013016039استثماري

14731872524553116654221510710610775216188تشغيلي

000000000000004310171700002220شمال بابل

111021استثماري

3217172019تشغيلي

133002310003200512251510135215410141حزام بغداد

8159114541114910استثماري

53813241851010951445231تشغيلي

1730020700300010415030174217000013352ديالى

1414433432411369431استثماري

3363011176611573921تشغيلي

171200201242129001041111338500708745صالح الدين

41201242237011134516استثماري

131110911141227544229تشغيلي

133221861092200015563161000418632كركوك

91186101021043082315514استثماري
42228251338813118تشغيلي

211572291726137651968118686307314876نينوى

181231191312210211401223217732استثماري
334110414116631854164860527144تشغيلي

1134312517887613945281014134181335396412071561784313953493اإلجمالي الكلي



القسم الثاني
مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة

نوع التمويل
/  المبلغ المخصص 

دوالر

عدد المشاريع 

المخطط لها

عدد المشاريع 

المتعاقد عليها

عدد المشاريع 

المنجزة

عدد المشاريع 

المستمرة
نسبة المشاريع المنجزة

-قرض البنك الدولي الطارئ
EODP

$350,000,000 137114882878%

قرض البنك الدولي 

EODPاإلضافي -الطارئ
$400,000,000 ~14011-11-

GFCIURE 500,000,000~4693634%-القرض األلماني 

458,000,0010$المنحة التشيكية

%7770100 9,000,000$آلية( 118)المنحة الصينية 

-19--55 100,000,000$المنحة الكويتية
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حسب المحافظات والقطاعات/ التي يعمل الصندوق األعمار كمشرف ومنسق لها -ملخص بأعداد مشاريع المنح والقرض 

المحافظة 

القطاعات 
المجموع

الموارد المائية الماء  الكهرباء الطرق والجسورالصحةالزراعةالتعليم العاليالتربيةالبلديات
الشباب 

والرياضة 

المنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخططالمنجزالمخطط
مجموع 

المخطط

مجموع 

المنجز

2585010301501052091040008422األنبار 

3300000020000000000053شمال بابل

1140000000310010000092حزام بغداد

28153000108010911110000006135ديالى

32123010202009624161060109934صالح الدين 

101201000701070003000311كركوك

4019010201001232930010001047نينوى

139412604080620452491393014010395104المجموع 

(المنحة الصينة + البنك الدولي المرحلة االولى )حقول المشاريع المنجزة تشمل  -:مالحظة 



منجزة/ 2016جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 
القطاعاتالمحافظات

اإلجمالي الكلي
الموارد المائيةالمحافظةالماءالكهرباءالقضاءالصحةالداخليةيالتعليم العالالتربيةالتجارةالبلدياتالمحافظات

11835117824113االنبار

1313بابل

66بغداد

44صالح الدين

213كركوك

21222211نينوى

عقود محوالت 

لجميع وقابلوات

المحافظات

22

31218971119424152اإلجمالي الكلي
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منجزة/ 2016جدول يمثل توزيع مبالغ  مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 

المحافظات
القطاعات

اإلجمالي الكلي
الموارد المائيةالمحافظةالماءالكهرباءالقضاءالصحةالداخليةيالتعليم العالالتربيةالتجارةالبلديات

67,000,0001,621,700,490169,248,000499,601,00079,550,00093,306,0006,248,522,000199,349,990328,310,0009,306,587,480االنبار

1,083,000,0001,083,000,000بابل

599,591,000599,591,000بغداد

263,340,000263,340,000صالح الدين

190,023,50095,000,000285,023,500كركوك

194,750,00098,000,00063,142,75027,000,00039,078,500121,000,000542,971,250نينوى

عقود محوالت 

ع لجميوقابلوات

المحافظات

7,703,490,0007,703,490,000

اإلجمالي 

الكلي
261,750,00098,000,00063,142,7501,621,700,490622,611,500526,601,00079,550,0008,435,465,5007,547,522,000199,349,990328,310,00019,784,003,230
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2017جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات ونوع التمويل لعام 

المجموعدوائر حكوميةقطاع  الموارد مائيةقطاع  الطرق والجسورقطاع الماءقطاع الكهرباءقطاع الداخليةقطاع التعليم العاليقطاع التربيةقطاع البلدياتالمحافظة

المنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكلينوع التمويل
1212441294411000000003330نينوى

1111441515استثماري 

1112944111815تشغيلي

2222000033331100001111كركوك

2222استثماري 

2233331199تشغيلي

10966222222550000002726صالح الدين

116622111010استثماري 

982211551716تشغيلي

113200001133121200002019ديالى

321112121615استثماري 

113344تشغيلي

00000000104422000076بابل

110استثماري 

442266تشغيلي

662828331132223353115249االنبار

28281123129استثماري 

66331132222233112120تشغيلي

0077000022111111111313بغداد

771188استثماري 

2211111155تشغيلي

626093913428141424203535373711733163154المجموع الكلي
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2017جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفدرالية على المحافظات و القطاعات لعام 

قطاع التربيةقطاع البلدياتالمحافظة
قطاع التعليم

عالي
قطاع الماءءقطاع الكهرباقطاع الداخلية

قطاع             

الطرق 

والجسور

قطاع     

الموارد مائية

دوائر 

حكومية
المجموع

 16,583,191,450 731,600,000 519,926,500 9,418,039,550 2,885,667,900 3,027,957,500نينوى

 189,340,000616,582,0001,842,734,000196,481,00063,200,0002,908,337,000كركوك

صالح 
 779,982,000 1,214,602,000 3,491,996,900 3,719,163,000الدين

1,628,400,000 
1,713,600,00012,547,743,900 

 106,750,0002,025,821,600111,220,000385,400,0004,196,530,7506,825,722,350ديالى

 1,964,072,520 845,664,520 298,620,000 819,788,000بابل

 5,023,041,12521,853,665,59762181230010523850003,614,782,980136,800,0002,507,415,000156124220009975000050,522,074,002االنبار

 100,000,0006,193,070,280 899,346,750 88,225,000 284,350,000 694,443,370 4,126,705,160بغداد

 97,544,211,502 199,750,000 16,511,768,750 7,701,035,270 3,015,251,000 9,442,968,350 2,352,293,500 11,254,453,850 35,000,439,157 12,066,251,625المجموع
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2018جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 

القطاعاتالمحافظات
المجموع

دوائر حكوميةالماء والمجاريالكهرباءالطرق والجسورالصحةالزراعةالداخليةالتعليم العاليالتربيةالتجارةالبلدية و البلديات

المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي المنجزالكلي 

001177335500445510101616005151االنبار

4433331010استثماري

117733111122101016164141تشغيلي

000000000000001100000011شمال بابل

1111استثماري

33003300220011112244221818حزام بغداد

2222استثماري

33112211112244221616تشغيلي

2200650000001118183344003433ديالى

221212221616استثماري

2243116611441817تشغيلي

33006600430011311100001815صالح الدين

66286استثماري

3343111111109تشغيلي

20226410400000541066112817كركوك

641144122111611استثماري

2223144126تشغيلي

1121131154321144416344534835نينوى

112110932111252112617استثماري
3222221133211144422218تشغيلي

11954413697181211111137312319343486198170اإلجمالي الكلي



2018جدول يمثل توزيع مبالغ  مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 

القطاعــــــــــــــــــــــــــاتالمحافظات
اإلجمالي الكلي

نوع التمويل
البلدية و 

البلديات
الكهرباءالطرق والجسورالصحةالزراعةالداخليةالتعليم العاليالتربيةالتجارة

الماء 

والمجاري
دوائر حكومية

607,416,0004,089,139,3001,141,948,9002,345,197,8001,242,514,0003,013,384,0002,658,704,0004,021,707,20019,120,011,200االنبار

1,486,874,6001,150,824,0002,403,008,0005,040,706,600استثماري

607,416,0004,089,139,3001,141,948,900858,323,20091,690,000610,376,0002,658,704,0004,021,707,20014,079,304,600تشغيلي

2,000,259,0002,000,259,000بابل

2,000,259,0002,000,259,000استثماري

680,815,0001,753,555,600400,036,00019,750,000205,980,0001,016,109,900817,903,100300,000,0005,194,149,600بغداد

1,680,355,6001,680,355,600استثماري

680,815,00073,200,000400,036,00019,750,000205,980,0001,016,109,900817,903,100300,000,0003,513,794,000تشغيلي

838,925,5012,379,179,50096,755,0007,961,501,5141,321,577,0001,107,700,70013,705,639,215ديالى

967,081,5005,803,121,500742,572,5007,512,775,500استثماري

838,925,5011,412,098,00096,755,0002,158,380,014579,004,5001,107,700,7006,192,863,715تشغيلي

1,415,851,0004,281,372,2502,579,462,400284,192,0004,985,812,0001,017,611,20014,564,300,850صالح الدين

4,281,372,2504,528,412,0001,017,611,2009,827,395,450استثماري

1,415,851,0002,579,462,400284,192,000457,400,0004,736,905,400تشغيلي

344,502,400576,140,0002,398,886,000864,570,0001,678,050,4002,278,434,000467,952,5002,248,862,005362,528,00011,219,925,305كركوك

2,398,886,000864,570,000380,882,4002,207,634,000467,952,500970,112,001362,528,0007,652,564,901استثماري

344,502,400576,140,0001,297,168,00070,800,0001,278,750,0043,567,360,404تشغيلي

188,480,0005,029,748,0005,944,624,0003,348,214,6002,317,910,600232,313,0006,263,047,0003,300,644,00013,159,580,0001,479,428,7502,054,444,00043,318,433,950نينوى

188,480,0005,029,748,0005,383,332,8002,600,567,0001,961,520,0001,038,672,0002,331,764,00011,741,080,000589,560,00030,864,723,800استثماري

561,291,200747,647,600356,390,600232,313,0005,224,375,000968,880,0001,418,500,0001,479,428,7501,464,884,00012,453,710,150تشغيلي

اإلجمالي 

الكلي
3,468,573,9016,213,304,00020,846,756,6505,354,733,5009,320,657,200232,313,0007,906,258,00023,746,014,51419,641,534,6009,675,601,7552,716,972,000109,122,719,120
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17

2019جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 
القطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالمحافظة

اإلجمالي الكلي

نوع التمويل
الزراعةالداخليةالتعليم العاليالتربيةالتجارةاتالبلدية والبلدي

الشباب 

والرياضة
مباني حكوميةالموارد المائيةالماء والمجاريالكهرباءالطرق والجسورالصحة

المنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكليالمنجزالكلي

25020330602030103015022228103017116013االنبار

18325213141417131190استثماري
7211318211103414113تشغيلي

0000000000000000100000000010بابل

110تشغيلي

10000130001000004020350801021644بغداد

86114541390استثماري
2713634111254تشغيلي

1400011000300010302001301400000790ديالى

149331986620استثماري
21158170تشغيلي

40008020200010308000300070380صالح الدين

38223513270استثماري
11324110تشغيلي

910010000302000009020600030441كركوك

911026262371استثماري
33170تشغيلي

604010090004000304090203020560نينوى

615922731360استثماري
35232221200تشغيلي

اإلجمالي 

الكلي
68160850170110903016077351261107031244218
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حسب المحافظات و القطاعات2019جدول بمبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 
القطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالمحافظة

المجموع

الزراعةالداخليةالتعليم العاليالتربيةالتجارةاتالبلدية والبلدينوع التمويل

الشباب 

مباني حكوميةالموارد المائيةالماء والمجاريالكهرباءالطرق والجسورالصحةوالرياضة

33,730,212,100640,423,50033,524,561,75011,004,979,7506,892,069,400724,195,2501,064,000,0003,793,976,00020,378,870,95014,361,824,57019,323,918,3551,051,286,30012,110,614,375158,600,932,300االنبار

32,264,189,80033,297,816,25010,567,468,0006,892,069,400814,000,0003,793,976,00020,092,520,9509,072,656,72015,805,197,80510,026,248,750142,626,143,675استثماري

1,466,022,300640,423,500226,745,500437,511,750724,195,250250,000,000286,350,0005,289,167,8503,518,720,5501,051,286,3002,084,365,62515,974,788,625تشغيلي

864,790,000494,381,6651,359,171,665بابل

864,790,000494,381,6651,359,171,665تشغيلي

500,000,00004,534,349,1500254,006,250002,307,237,52519,258,540,0003,486,228,9002,768,044,500409,647,250250,000,00033,768,053,575بغداد

3,833,917,5001,375,147,57516,880,110,0003,236,228,9001,414,460,00026,739,863,975استثماري

500,000,000700,431,650254,006,250932,089,9502,378,430,000250,000,0001,353,584,500409,647,250250,000,0007,028,189,600تشغيلي

9,330,549,67008,652,518,82502,781,885,0000294,816,3009,780,033,00026,321,540,8577,178,787,7805,833,492,6210070,173,624,053ديالى

9,330,549,6708,139,716,0002,781,885,0009,780,033,00024,667,204,8574,899,478,5802,626,401,40062,225,268,507استثماري

512,802,825294,816,3001,654,336,0002,279,309,2003,207,091,2217,948,355,546تشغيلي

2,758,682,10005,888,610,0001,323,208,0001,560,000,0000477,462,7503,871,000,00015,708,897,15001,530,688,20006,490,640,00039,609,188,200صالح الدين

2,029,232,5005,888,610,0001,323,208,0001,560,000,0003,871,000,00013,586,572,150517,000,0003,876,000,00032,651,622,650استثماري

729,449,600477,462,7502,122,325,0001,013,688,2002,614,640,0006,957,565,550تشغيلي

9,470,497,78503,406,459,0000751,537,0753,057,000,0000011,128,003,0001,636,154,0592,998,970,00002,122,000,00034,570,620,919كركوك

9,470,497,7853,406,459,0003,057,000,0008,795,803,0001,636,154,0592,998,970,0001,708,000,00031,072,883,844استثماري

751,537,0752,332,200,000414,000,0003,497,737,075تشغيلي

11,849,831,7907,214,540,6007,035,833,45034,856,819,70007,274,684,00006,143,722,9251,331,228,50014,175,300,24506,429,221,225933,216,25097,244,398,685نينوى

11,849,831,7904,959,000,0004,616,000,00034,856,819,7006,343,000,000549,803,50012,938,757,5705,844,589,975581,000,00082,538,802,535استثماري

2,255,540,6002,419,833,450931,684,0006,143,722,925781,425,0001,236,542,675584,631,250352,216,25014,705,596,150تشغيلي

67,639,773,4457,854,964,10063,042,332,17547,185,007,45012,239,497,72511,055,879,2501,836,279,05025,895,969,45094,991,870,45740,838,295,55432,949,495,3417,890,154,77521,906,470,625435,325,989,397اإلجمالي الكلي
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محافظة االنبار/ 2016مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 
المبلغ الناحية/ القضاء اسم المشروع القطاعت

58,320,000الرماديساعة/ ³م200تأهيل مجمع زويغير سعة + ساعة / ³م100القرية العصرية سعة / صيانة مجمع ماء الجبور الماء1

69,525,000الرماديفي الرمادي³م200صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة الماء2

55,534,000الرماديساعة/³م50تاهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة + ³م100صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة الماء3

86,000,000الفرات/ هيت ( عبد مناور ) وتل اسود ( مخيلفعبد ) كي في اي لمشروعي ماء تل اسود 250مولدة + كي في اي 150تجهيز مولدة الماء4

96,515,000الرماديساعة في قضاء الرمادي/³م200صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة الماء5

76,570,000الرماديصيانة مجمع العدنان في قضاء الرماديالماء6

90,000,000الرماديتجهيز مولدة كهرباء لمجمع ماء زنكورة الثالث + كي في اي لمجمع اليونسيف 250تجهيز مولدة كهرباء الماء7

66,000,000الرماديكي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي250تجهيز مولدة الماء8

81,167,000الرماديكي في اي250تجهيز مولدة بيركنز + صيانة مجمع ماء البوغضبان الماء9

72,500,000الرماديصيانة ماء طوي البوجرادالماء10

75,850,000الرماديساعة/³م200تاهيل مجمع ماء زنكورة االول سعة +ساعة/³م200صعب الحردان القصر سعة / صيانة مجمع ابو طيبان الماء11

84,960,000الرماديساعة في قضاء الرمادي/³م200صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة الماء12

93,000,000الرماديكي في اي لمجمع ماء البوذياب الحويجة250تجهيزمولدة + صيانة مجمع ماء البو كاطع الماء13

73,280,000الرماديساعة في قضاء الرمادي/³م200تاهيل مجمع ماء البوذياب القصر سعة ( + طالب عفات ) صيانة مجمع ماء البوعبيد الماء14

90,000,000الرماديكي في اي في البوذياب الجنابيين250تجهيز مولدة + كي في اي لمجمع ماء المداليس 250تجهيز مولدة قدرة الماء15

42,890,000الرماديساعة في قضاء الرمادي/³م200صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة الماء16

الماء17
يمن في استبدال االنابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب اال

الرمادي
68,495,000الرمادي

الماء18
يسر في استبدال االنابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب اال

الرمادي
66,295,000الرمادي

72,960,000الرماديالدوار في قضاء الرمادي/ صيانة مجمعات اليونسيف الماء19

67,000,000الرماديتاهيل الشارع الرابط بين شارع البو ذويب وجسر الحوز في الرمادي البلديات20

21



82,778,000الرماديتاهيل الجناح االداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة االنبارالداخلية21

40,950,000الرماديترميم وتاهيل جنسية واحوال الرماديالداخلية22

82,120,000الرماديعبد الصالح/ صيانة مجمع ماء الدوار الماء23

75,493,000الرمادي2صيانة مجمع ماء البو شعبان + صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية الماء24

51,800,000الرماديايصال التيار الكهربائي المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة االنبار الماء25

99,325,000الرماديالقاعات الدراسية لجامعة االنبار-تأهيل مبنى كلية االدارة واالقتصاد التعليم العالي26

45,800,000الرمادي(البوهايس) المساعدة البوذيابتأهيل محطة ري الموارد المائية27

86,810,000الرماديفي محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايز ابو طيبان 630KVAتجهيز محوالت الموارد المائية28

97,235,000الرماديصيانة وتأهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة االنبار التعليم العالي29

87,740,000الرماديتأهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة االنبار التعليم العالي30

99,999,990الرمادياعادة تأهيل بناية االقسام االدارية في المحافظةالتعليم العالي31

45,520,000الرمادياعادة تأهيل بناية دائرة حماية المنشاة في الرماديالداخلية32

99,350,000الرمادياعادة تأهيل بناية االشراف الهندسي المحافظة33

83,660,000الرماديفي قضاء الرمادي³م200صيانة مجمع ماء البوعيثة االول بسعة الماء34

99,500,000الرماديتأهيل القناة الناقلة لشارع اربعين في الرماديالموارد المائية35

99,999,990الرمادياعادة تأهيل بناية االقسام الفنية في المحافظةالمحافظة36

96,200,000الرماديتأهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البو ذيابالموارد المائية37

19,638,000الفلوجةصيانة مجمع ماء البو كريطيالماء38

44,930,000الفلوجةكي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم250تجهيز ونصب وتشغيل مولد الماء39

96,500,000الفلوجةتجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجةالماء40
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58,405,000الفرات/ هيت ساعة/³م200صيانة مجمع ماء جبيل سعة الماء41

94,650,000الفلوجةالحسن في الفلوجةالبوعبدصيانة مجمع ماء الماء42

78,500,000الفلوجةساعة في قضاء الفلوجة/²م200تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة الماء43

73,000,000الفلوجةصيانة مجمع ماء الفالحات وصبيحات القديم والهيتاويين في الفلوجةالماء44

86,950,000الفلوجةصيانة مجمع الفالحات الجفة في قضاء الفلوجةالماء45

97,760,000الفلوجةتاهيل مجمع ماء البو يوسف+ساعة/³م200تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة الماء46

67,195,000الفلوجةصيانة مجمعات ماء البو عزام والفالحات الجفة والبوذياب في قضاء الفلوجةالماء47

75,180,000الفلوجةفي الفلوجة1والبوعلوانوالشيخ نعيم الحالبسةوالبشويشالحالبسةالبوشمخانصيانة مجمع ماء الماء48

99,900,000الفلوجةتجهيز االجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجةالتعليم العالي49

79,550,000الفلوجةتأهيل وترميم بناية محكمة الفلوجةالقضاء50

90,000,000الفلوجةاثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة( 2)تجهيز مولدات عدد التعليم العالي51

55,905,000هيتمجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجبالماء52

43,200,000هيتمد الخط الناقل الحياء الحلبسية وفرات وسيطرة ماجد في هيتالماء53

84,505,000هيتساعة /³م200اعادة تأ هيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة الماء54

93,306,000هيتتجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة الكهرباء55

67,000,000الفرات/ هيت ساعة/³م200صيانة مجمع ماء البو مانع سعة الماء56

58,405,000هيت³م200صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة الماء57

42,000,000هيتتاهيل مشروع ماء المؤسسة الماء58

97,500,000هيتتاهيل مشروع ماء قرى هيتالماء59

90,350,000الفرات/ هيت مجمع ماء بكرة البو غانم+ صيانة مجمع ماء زوية الشرقية الماء60
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84,810,000هيتكي في اي1100كبيسة الموحد قدرة -صيانة مولدة مشروع ماء هيتالماء61

92,620,000هيتتجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيتالماء62

99,080,000الفرات/ هيت (عبد مناور ) صيانة مجمع ماء تل اسود ( + مخلف المحل ) صيانة مجمع ماء تل اسود الماء63

الماء64
م ومد 80* ساعة /³م250تجهيز ونصب مضخة قدرة + صيانة المجمعات المائية في ناحية البغدادي 

ملم لمنطقة شرق البغداداي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت160خط ناقل قطر 
95,700,000هيت

99,877,000هيتاعادة تأهيل ردهات االطفال في مستشفى هيتالصحة65

99,928,000هيتاعادة تاهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العامالصحة66

99,972,000هيتاعادة تاهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العامالصحة67

99,947,000هيتاعادة تاهيل صالة عمليات الوالدة واالطفال في مستشفى هيت العامالصحة68

99,877,000هيتاعادة تاهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العامالصحة69

96,500,000هيتساعة/³م1000كبيسة الموحد سعة /مشروع ماء هيت تاهيلالماء70

86,240,000الفرات/ هيت ساعة /³م50صيانة ماء الغرير سعة الماء71

84,769,000هيتجامعة االنبار في هيت/ صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية التعليم العالي72

93,210,000هيتساعة / ³م200اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة الماء73

97,000,000حديثةتجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيهاالماء74

97,500,000حديثةحقالنية الموحد/ تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة الماء75

93,800,000حديثةساعة /³م50تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة الماء76

75,780,000حديثةساعة/³م50تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة الماء77

80,750,000حديثةتاهيل مجمع ماء الخسفةالماء78

80,650,000حديثةساعة/³م50اعادة تاهيل مجمع ماء البوحيات الغربي الماء79

76,250,000حديثةساعة/³م100تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة الماء80
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95,445,000حديثةامعة االنبار الخدمات والتابعة لج/  تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية االساسية حديثة التعليم العالي81

87,685,000الكرمةفي الكرمة³م200صيانة مجمع ماء البو تايه سعة الماء82
87,685,000الكرمة2صيانة مجمع ماء اللهيب الماء83
98,260,000الكرمة³م100بسعة 1صيانة مجمع ماء اللهيب الماء84
87,685,000الكرمةفي الكرمة³م200صيانة مجمع ماء الغرير سعة الماء85
87,685,000الكرمة³م200صيانة مجمع ماء المصالحة سعة الماء86
87,685,000الكرمة³م200صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة الماء87
87,685,000الكرمةصيانة مجمع ماء البودخيلالماء88
87,685,000الكرمةصيانة مجمع ماء بني زيد االولالماء89

94,750,000الخالديةكي في اي في قضاء الرمادي250مع تجهيز مولدة 3صيانة مجمع البوبالي رقم الماء90

95,650,000الخالديةصيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالديةالماء91

99,800,000الخالديةكي في اي 250تجهيز مولدة بيركز + صيانة مجمع ماء البوشهاب الماء92

الماء93
كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحبانية في 500تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز 

قضاء الخالدية
91,750,000الخالدية

الماء94
صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + 1كي في اي لمجمع ماء البو شعبان 250صيانة مولدة 

كي في اي250تجهيز ونصب مولدة + 
96,700,000الخالدية

90,400,000الخالديةصيانة مجمع ماء البوبالي االول في الخالديةالماء95

99,700,000الخالديةكي في اي250تجهيز ونصب مولدة بيركنز +صيانة مجمع ماء الكرابلةالماء96

63,520,000الخالديةساعة/³م200صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة الماء97

87,200,000الخالديةكي في اي250تجهيز ونصب مولدة بيركنز + صيانة مجمع ماء المالحمة الماء98

93,300,000الخالديةصيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالديةالماء99

الماء100
ز تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة باالبار لمركز ماء الرطبة والوليد ومركز ماء النخيب ومرك

ماء عرعر
95,000,000الرطبة
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84,000,000الرطبةطبةصيانة الفالتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الرالماء101

53,800,000طريبيلالرئيسي طريبيلفي مركز ماء ( 3) تأهيل وجدة التحلية رقم الماء102

96,500,000طريبيلمتر 450استخراج البئر الساقط في منفذ طربيل الحدودي وبعمق الماء103

82,175,000الصقالويةبناية االقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني تاهيلالتعليم العالي104

88,700,000الصقالويةتجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني التعليم العالي105

التعليم العالي106
انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بنل في+ انشاء مجموعتي حمامات للطلبة 

المعهدالتقني
90,334,000الصقالوية

87,455,000الصقالويةتاهيل قسم الكهرباء والقسم المدني في المعهد التقني التعليم العالي107
70,900,000الصقالويةاعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقنيالتعليم العالي108
97,060,000الصقالويةتوليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقنيالتعليم العالي109
93,180,000الصقالويةانشاء مسقف استراحة الطالب في المعهد التقنيالتعليم العالي110
66,622,500الصقالويةتاهيل وانشاء قاعة دراسية مرسم المعهد التقنيالتعليم العالي111

التعليم العالي112
ش تاهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والور+ عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد 

الهندسية في المعهد التقني
93,860,000الصقالوية

97,000,000الصقالويةموقع المعهد التقني البنيةتجهيز االثاث المدرسي المطلوب التعليم العالي113

9,306,587,480المجــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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محافظة نينوى/ 2016مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 

المبلغ القطاعالقضاءاسم المشروع ت

22,000,000الماءسنجاراعمار البئر االرتوازي في ناحية الشمال1

45,886,000التربيةسنجارفي ناحية شنكال ( برجا بة لة ك ) اعمار مدرسة 2

8,000,000الصحةسنجاراعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال3

95,000,000البلدياتسنجاراعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجار4

19,000,000الصحةسنجارفي ناحية الشمالدوكرياعمار مستوصف مجمع 5

98,000,000التجارةسنجاراعمار سايلو سنجار 6

19,078,500الكهرباءسنجارمحطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال7

99,750,000البلدياتسنجارشراء اليات تخصصية لبلدية سنجار 8

99,000,000الماءسنجاراعمار مركز تشغيل ماء سنجار9

20,000,000الكهرباءسنجاربناية دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال10

17,256,750التربيةسنجاراعمار مدرسة كوهبةل في ناحية الشمال11

542,971,250المجــــمـــــــــــــــــــــــــوع 
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مشاريع محافظة صالح الدين
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محافظة صالح الدين/ 2016مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 

المبلغ القضاءاسم المشروع القطاعت

79,120,000الدجيلتأهيل وصيانة قسم شرطة االسحاقي ومركز شرطة السجلةالداخلية1

61,820,000الدجيلاعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل الداخلية2

56,200,000تكريترة اعادة تأهيل وصيانة قسم الكالب البوليسية وقسم مكافحة االجرام وقسم شؤون الميالداخلية3

66,200,000تكريتاعادة تأهيل وصيانة قسم االدلة الجنائية ومركز شرطة تكريتالداخلية4

263,340,000المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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مشاريع محافظة كركوك
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محافظة كركوك/ 2016مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 

المبلغ اسم المنطقةاسم المشروع القطاعت

92,310,500تازةاعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازةالداخلية1

95,000,000تازةاعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازةالماء2

97,713,000الملتقىاعمار مركز شرطة ناحية الملتقىالداخلية3

285,023,500المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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بابلمشاريع محافظة 
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محافظة بابل/ 2016مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 

المبلغ اسم المنطقةاسم المشروع القطاعت

70,500,000االسكندريةساعة / ³م14تأهيل مجمعات ماء الدوريين الماء1

82,500,000االسكندرية(المنطقة الغربية ) مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية االسكندرية الماء2

76,500,000االسكندريةساعة / ³م14تأهيل مجمع ماء الشيحة الماء3

79,200,000االسكندرية(المنطقة الشرقية ) مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية االسكندرية الماء4

88,000,000االسكندرية(المنطقة الشمالية ) مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية االسكندرية الماء5

80,300,000االسكندرية(المنطقة الجنوبية ) مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية االسكندرية الماء6

70,500,000االسكندريةساعة/ ³م14تأهيل مجمعات ماء الحويجة الماء7

92,000,000االسكندريةساعة / ³م200تأهيل مجمع ماء ابو شمسي سعة الماء8

92,000,000االسكندريةساعة / ³م200تأهيل مجمع ماء الخضر سعة الماء9

88,000,000جرف النصرساعة / ³م50سعة ( 3) تأهيل مجمع ماء الفاضلية الماء10

88,000,000جرف النصرساعة / ³م50سعة ( 2) تأهيل مجمع ماء الفاضلية الماء11

88,000,000جرف النصرساعة / ³م50سعة ( 4) تأهيل مجمع ماء الفاضلية الماء12

87,500,000جرف النصرساعة / ³م50سعة ( 1) تأهيل مجمع ماء الفاضلية الماء13

1,083,000,000المجــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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حزام بغداد/ 2016مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 

المبلغ اسم المنطقةاسم المشروع القطاعت

99,962,500النصر والسالم( 1) تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان العادةتجهيز وتنصيب الكهرباء1

99,956,000النصر والسالم( 2) تجهيز وتنصيب العادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان الكهرباء2

99,881,000النصر والسالمتأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العجاجالعادةتجهيز وتنصيب الكهرباء3

99,950,500النصر والسالم(1) تجهيز وتنصيب العادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز الكهرباء4

99,915,500النصر والسالم(2) تجهيز وتنصيب العادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز الكهرباء5

99,925,500النصر والسالمتجهيز وتنصيب العادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية عودة الشكر الكهرباء6

599,591,000المجــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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مشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية
2017حسب المحافظات لعام 
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2017/ الخطة االستثمارية / مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية 

GPSالقطاعالمشروعت
اعداد 

المستفيدين

مدة 

المشروع
كلفة المشروع

الكلفة الكلية بعد

اضافة اوامر الغيار
تاريخ العقد

تاريخ 

المباشرة
تاريخ االنجاز

نسبة اإلنجاز

المخطط

نسبة 

اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1
القيارة / صف12مدرسة الشورة االبتدائية 

نينوى/ 
التربية

35°
59’43.8"N 
43° 13’18.5"E

انجاز  العمل60038+170715,512,000716,492,0002017-08-022017-08-167/9/2018100%100%0%

2
/ القيارة /صف 12اعدادية القيارة للبنين 

نينوى
التربية

35°
47’23.1"N 
43° 17’23.4"E

انجاز  العمل60028+180687,989,900684,563,9002017-08-022017-08-165/12/2018100%100%0%

3
/ القيارة / صف12ثانوية الشورة للبنين 

نينوى
التربية

36°
00’03.8"N 
43° 13’36.0"E

انجاز  العمل60018+170750,236,000748,708,0002017-08-022017-08-1618/4/2018100%100%0%

4
/  صف12االبتدائية للبنيناجحلةمدرسة 

نينوى/ القيارة
التربية

35°
42’31.9"N 
43° 17’58.5"E

انجاز  العمل60028+160737,710,000735,904,0002017-08-022017-08-135/3/2018100%100%0%

5
صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية 

حي النصر وبربوش/ للشارع الرئيسي 

نينوى/مركز قضاء سنجار/
انجاز  العمل0625L6L201616/9/2018100%100%0%-05-60188,480,000188,480,0002018البلديات

البلدياتةتأهيل شوارع وصبغ القوالب في الشور6

انجاز  العمل400,00028+701,527,640,0001,570,680,0002017-11-052017-11-2016/6/2018100%100%0%

7
إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في

حمام العليل
البلديات

8
كشف أعمال تأهيل و أكساء شوارع 

متفرقة في مركز ناحية القيارة 
البلديات

9
تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز 

ناحية القيارة
البلديات

10

إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصبة 

مع تحويل العارض ( شارع الصالحية)

الموجود في وسط الشارع ( أنبوب الماء)

المرحلة االولى / في ناحية حمام العليل

البلديات

البلدياتإكساء شوارع داخل ناحية الشورة11

إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقة12

انجاز العمل%0%100%100منجز28-11-142017-11-65945,980,000993,785,0002017+150,00024البلديات

يقة صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعش13

14
بناء القوالب الجانبية وصب االرصفة 

والقسالس في برطلة

تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة15

5524005,553,547,9005,638,612,900المجموع
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2017/ البرامج الخاصة / مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية 

GPSالقطاعالمشروعت
اعداد 

المستفيدين
كلفة المشروعمدة المشروع

افة الكلفة الكلية بعد اض

اوامر الغيار
تاريخ المباشرةتاريخ العقد

تاريخ 

االنجاز

نسبة اإلنجاز 

المخطط

نسبة اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1
ة صيانة وتاهيل ابنية كلية اإلدار

ىنينو/ جامعة الموصل/ واالقتصاد 

التعليم 

العالي
36 22.897’N 43 
8.592’E

انجاز العمل200045+140900,000,000985,290,0002017-08-022017-08-20100%100%0%

الكهرباءالموصل/ تاهيل شبكات الكهرباء 2
36 21 34 05N  
43 01 34 28E

%0%100%100منجز25,00030731,600,000731,600,0002017-10-18
انجاز العمل

3
تأهيل وصيانة طرق في قضاء 

الحمدانية وناحية النمرود

البلديات
85,0004+50275,016,500275,012,5002017-11-022017-11-16

29/1/201
8

انجاز العمل100%100%0%

الداخليةتاهيل بناية مركز شرطة الوقاص4

انجاز العمل15000012+503034280003270965002017-11-202017-12-04100%100%0%
الداخليةتأهيل بناية مركز شرطة اليرموك5

6
تأهيل بناية مركز الدفاع المدني 

الجزائر

الداخلية

20000012+501753160001928300002017-11-212017-12-03
2/11/201

8
انجاز العمل100%100%0%

الداخليةرتأهيل بناية مديرية شرطة النص7

8
جامعة / تاهيل ابنية كلية االداب 

نينوى/ الموصل

التعليم 

العالي
400040+1541,414,930,0001,539,455,0002017-08-022017-10-08

16/5/201
8

انجاز العمل100%100%0%

9
م تاهيل ابنية كلية التقانات وعلو

نينوى/جامعة الموصل/ البيئة 

التعليم 

العالي

36° 23.126'N     
43° 8.471'E

1
0

معة جا/ تاهيل ابنية كلية التمريض 

نينوى/ الموصل

التعليم 

العالي

36° 22.574'N    
43° 8.948'E

انجاز العمل%0%100%100منجز400034+1401,627,784,0001,785,149,5502017-09-252017-10-03
1
1

/  ضية تاهيل ابنية كلية التربية الريا

نينوى/ جامعة الموصل

التعليم 

العالي

36° 22.696'N     
43° 8.696'E

1
2

جامعة /تاهيل كلية طب االسنان

نينوى/الموصل 

التعليم 

العالي

36° 23.197'N     
43° 8.919'E

250028+1401,464,915,0001,611,067,0002017-10-152017-10-29
26/4/201

8
انجاز العمل100%100%0%

1
3

جامعة / تاهيل كلية الصيدلة

نينوى/الموصل

التعليم 

العالي

36° 22.491'N      
43° 8.637'E

1
4

تاهيل بناية قسم االعمار 

نينوى/جامعة الموصل/والمشاريع

التعليم 

العالي

36° 22.552'N   
43° 8.762'E

%3%97%100مستمر425045+1051,624,462,0001,784,852,0002017-09-282017-10-11
م وت, تلكؤ الشركة المنفذة 

توجيه كتاب انذار

1
5

جامعة /تاهيل ابنية كلية العلوم

نينوى/ الموصل

التعليم 

العالي

36° 22.557'N     
43° 8.579'E

1
6

معة جا/ تاهيل ابنية المراكز البحثية

نينوى/الموصل

التعليم 

العالي

1
7

ة جامع/ تأهيل ابنية كلية التربية 

الموصل

التعليم 

العالي
انجاز العمل%0%100%100منجز425061+1101,571,950,0001,712,226,0002017-10-302017-11-14

1
8

ة جامع/ تأهيل ابنية كلية الهندسة 

الموصل

التعليم 

العالي

4810001008940150010,944,578,55040



نينوى / الشورة / ثانوية الشورة 

نينوى / القيارة/ القيارةاعدادية 
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نينوى/ جامعة الموصل / كلية طب األسنان 

نينوى/ جامعة الموصل / كلية طب األسنان 
42



نينوى/ إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود 

نينوى / تأهيل مديرية شرطة النصر 
43



(، حمام العليلالقيارةالشورى ، ) إعادة تأهيل الطرق في ناحية 

وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقةتاهيل
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نينوى/ جامعة الموصل / كلية الصيدلة  نينوى/ جامعة الموصل / كلية الصيدلة 

نينوى/ جامعة الموصل / كلية الصيدلة 
45



نينوى/ جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد 

نينوى/ جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد 
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الموصل/ تجهيز محوالت إلى الجانب األيمن 
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2017الخطة االستثمارية / مشاريع محافظة االنبار  للموازنة االستثمارية 

GPSالقطاعالمشروعت
اعداد 

المستفيدين
تاريخ العقدكلفة المشروعمدة المشروع

تاريخ 

المباشرة
تاريخ االنجاز

از نسبة اإلنج

المخطط

نسبة اإلنجاز

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

التربيةاالنبار/صف الرمادي18/ ثانوية العال للبنات 1
33 25 13.0N
43 18 28.2E

65095+210
1,066,033,00

0
2017-07-

23
انجاز العمل2017-08-0618/7/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/الرمادي/صف18/ثانوية/ثانوية الكواكب للبنات 2
33 ° 24 37.3N 
43° 16 42.6E

45080+190
1,070,000,00

0
2017-07-

24
انجاز العمل2017-08-0926/4/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/هيت /صف 18/ثانوية/ثانوية دار السالم للبنين 3
33 39 03.0N
42 49 48.3E

65078+190
1,144,525,00

0
2017-07-

30
انجاز العمل2017-08-2115/5/2018100%100%0%

4
/  صف12/ابتدائية/مدرسة أبو أيوب االنصاري للبنين 

االنبار/ الفلوجة/الكرمة
التربية

33 23 31.4N
43 52 50.8E

450177+160659,631,000
2017-07-

30
انجاز العمل2017-08-172018-07-04100%100%0%

5
12مدرسة صعدة االبتدائية المختلطة االبتدائية 

االنبار/ الفلوجة/الكرمة/صف
التربية

33 33 14.7N
44 06 14.5E

450166+170585,985,000
2017-07-

31
انجاز العمل2017-08-1318/7/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/ الرمادي/صف 12مدرسة الوفاء االبتدائية للبنين  6
33° 25 50.2N
43° 21 22.0E

45083+165598,000,000
2017-08-

02
انجاز العمل2017-08-152018-10-05100%100%0%

7
/  الفلوجة/الكرمة/ صف18ثانوية الرشاد للبنين الثانوية 

االنبار
التربية

33 23 57.2N
43 36 01.7E

65096+210
1,093,229,00

0
2017-08-

02
انجاز العمل2017-08-172/1/2019100%100%0

8
/  جزيرة الرمادي/صف 12مدرسة االفنان االبتدائية للبنين 

االنبار
التربية

33 28 03.5N
43 18 04.6E

450153+180611,468,000
2017-08-

02
انجاز العمل2017-08-152018-01-07100%100%0%

التربيةاالنبار/ الرمادي/صف 12اعدادية حليمة السعدية للبنات 9
33° 26’ 00.0N

43° 22’ 05.6E
450103+180599,981,000

2017-08-
03

انجاز العمل2017-08-0830/6/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/ هيت/ صف12مدرسة الصمد االبتدائية 10
33 37 55.3N
42 50 26.8E

45063+170639,571,000
2017-08-

03
2017-08-212018-12-04100%100%0%

انجاز العمل

التربيةاالنبار/الرمادي/صف 18متوسطة المامون 11
33 25 17.0N
43 19 57.9E

65029+210
1,266,865,00

0
2017-08-

03
2017-08-152018-05-04100%100%0%

انجاز العمل

التربيةاالنبار/ الرمادي/ صف12مدرسة دجلة االبتدائية للبنين 12
33 25 39.2N
43 17 01.6E

45020+170592,525,000
2017-08-

03
انجاز العمل2017-08-1625/7/2018100%100%0%

13
/  الفلوجة/ الكرمة/ صف 12اشبيلية االبتدائية المختلطة 

االنبار
التربية

33 29 46.6N
44 06 14.5E

450143+160614,777,000
2017-08-

03
انجاز العمل2017-08-1320/12/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/الفلوجة/الصقالوية/صف 12مدرسة الخضر االبتدائية 14
33 27 50.4N
43 36 27.3E

450150+150573,888,800
2017-08-

03
انجاز العمل%0%100%100منجز2017-10-25

التربيةاالنبار/ الفلوجة/ صف18مدرسة السلوى االبتدائية 15
33 19 49.2N
43 47 49.5E

650161+210
1,078,596,00

0
2017-08-

03
انجاز العمل2017-08-1519/7/2018100%100%0%
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16
جزيرة /صف 12مدرسة ابي ذر الغفاري االبتدائية للبنات 

االنبار/ الرمادي
التربية

33 27 29.1N
43 16 17.7E

45093+180631,520,000
2017-08-

03
انجاز العمل2017-08-092018-05-02100%100%0%

17
/  الفلوجة/ صف12مدرسة المروج الخضراء االبتدائية 

االنبار
التربية

33 25 31.6N 43 
43 10.7E

450134+180595,000,000
2017-08-

13
2017-08-2320/12/2018100%100%0%

انجاز العمل

التربيةاالنبار/ حديثة/ صف12مدرسة عامر بن ربيعة 18
33 00 16.3N
42 26 13.6E

45015+170688,586,000
2017-08-

13
انجاز العمل2017-09-0520/3/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/ الفلوجة/صف 12مدرسة الخالد االبتدائية 19
33 26 49.3N
43 44 37.4E

450129+170651,962,500
2017-08-

13
انجاز العمل2017-09-1014/7/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/ الرمادي/ صف12مدرسة الفتوة االبتدائية للبنين 20
33 26 00.0N
43 22 05.6E

450134+180594,113,000
2017-08-

13
انجاز العمل2017-08-232018-01-07100%100%0%

التربيةاالنبار/ هيت/البغدادي/ صف 12ثانوية جبة للبنين 21
33 54 33.0N
42 33 04.6E

450101+160575,131,000
2017-08-

13
انجاز العمل2017-08-2323/9/2018100%96%4%

التربيةاالنبار/ الرمادي/ صف 12مدرسة دار العلم االبتدائية 22
33 24 44.5N
43 18 24.5E

45020+170611,635,000
2017-08-

13
انجاز العمل2017-08-2719/8/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/ الفلوجة/ الكرمة/ صف12متوسطة خالد بن الوليد 23
33 42 17.7N
43 55 18.8E

450114+180669,928,000
2017-08-

13
انجاز العمل%0%100%100منجز2017-08-20

التربيةاالنبار/ الفلوجة/ صف12ثانوية الشهابي للبنين 24
33 23 02.4N
43 51 59.1E

450145+160672,513,500
2017-08-

13
انجاز العمل%0%100%100منجز2017-08-27

التربيةاالنبار/ الرمادي/صف 12ثانوية الرشيدية للبنين25
33 24 04.0N
43 19 58.1E

45020+165577,451,000
2017-08-

14
انجاز العمل2017-09-062018-09-07100%100%0%

26
/  الرمادي/صف 12االبتدائية للبنينالماوىمدرسة جنة 

االنبار
التربية

33 25 54.3N
43 12 40.1E

45071+170573,900,500
2017-08-

15
انجاز العمل2017-09-0625/4/2018100%100%0%

التربيةاالنبار/ هيت/ صف12متوسطة الشيماء للبنات 27
33 38 16.8N
42 49 34.1E

450180667,409,500
2017-08-

23
انجاز العمل2017-08-2330/1/2018100%100%0%

28
/  الفلوجة/الصقالوية/ صف18اعدادية صناعة الصقالوية 

االنبار
التربية

33 24 02.3N
43 42 05.6E

650162+180
1,195,056,00

0
2017-08-

24
انجاز العمل%0%100%100منجز2017-10-11

مشروع ناظم الورار29
موارد 

مائية

33° 26.057'N             
43° 15.928'E

10,000,00025+570
7,038,189,00

0
2017-11-

07
%1-%99%100مستمر2017-11-19

اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات30
موارد 

مائية

33° 26.444'N             
43° 16.138'E

10,000,00025+570
6,911,239,00

0
2017-11-

07
%2-%98%100مستمر2017-11-19

االنحراف بسبب تأخر 

ة وصول المعدات االستيرادي

.من تركيا 

اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي31
طرق 

وجسور
200000180

1,983,315,00
0

2017-12-
07

انجاز العمل%0%100%100منجز2017-12-17

20,213,800المجموع
36,832,023,8

00
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2017/ البرامج الخاصة /  مشاريع محافظة االنبار للموازنة الفيدرالية 

GPSالقطاع المشروعت
عدد 

نالمستفيدي

مدة المشروع 

(يوم)

كلفة المشروع 

(دينار)

عد الكلفة الكلية ب

اضافة اوامر 

الغيار

تاريخ العقد
تاريخ 

المباشرة

تاريخ 

االنجاز

از نسبة اإلنج

المخطط

نسبة اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1
-اصالح وتاهيل طريق الرمادي

االنبار/ الرمادي/ هيت

طرق 

وجسور
33 25 36.6N
42 58 36.1E

انجاز العمل400,000145285,000,000312,200,0002017-07-302017-08-212018-03-01100%100%0%

2
/  إعادة انشاء القسم البلدي السادس

الرمادي االنبار
البلديات

33 24 46.0N
43 12 51.0E

انجاز العمل100,000180220,575,000242,575,0002017-08-022017-08-2925/1/2018100%100%0%

3
تاهيل بناية االقسام الداخلية في

االنبار/ قضاء الفلوجة

التعليم 

العالي
انجاز العمل500.0080211,829,000229,851,0002017-10-152017-10-292018-05-02100%100%0%

4
رة تأهيل المحطات االروائية في جزي

االنبار/ وشامية الرمادي

موارد 

مائية

انجاز العمل25+90877,170,000920,790,0002017-10-172017-10-2919/2/2018100%100%0% 5
تأهيل محطات البزل في جزيرة 

االنبار/ وشامية الرمادي 

موارد 

مائية

اعادة انشاء قناطر في البوعيثة6
موارد 

مائية

7
ء اعادة انشاء السياج االمني لقضا

االنبار/ هيت 

دوائر 

حكومية
انجاز العمل%0%100%100منجز\تنفيذ امانة150,00099,750,00099,750,000

انجاز العمل%0%100%100منجز\تنفيذ امانة12000100,000,000100,000,000ماءمجمع ماء الحميدية8

انجاز العمل%0%100%100منجز\تنفيذ امانة1000036,800,00036,800,000ماءمجمع ماء الصبيحات9

10

تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة 

كي في 33/11تحويل الحضرة 

/  ام في أي31.5*2سعة 

االنبار/هيت

انجاز العمل%0%100%3017/4/2018100-10-182017-10-90361,000,000396,779,9802017+200,00025كهرباء

11
تاهيل شارع المعارض الى تقاطع 

االنبار/ الفرسان في الرمادي
%0%100%100منجز05-11-222017-10-1402,123,020,0002,250,940,0002017+100,00060البلدية

انجاز العمل

12
لى تاهيل شارع من تقاطع الفرسان ا

االنبار/الرمادي( 20)تقاطع شارع 
%0%100%06100-04-062018-11-222017-10-140967,828,0001,037,349,0002017+100,00025البلدية

انجاز العمل
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تل تجهيز ونصب محطة تحويل المش13

االنبار/هيت/كي في 33/11

انجاز العمل%0%100%1414/4/2018100-11-222017-10-140472,473,000507,653,0002017+150,00025كهرباء

إعادة تاهيل خط كهرباء غرب بغداد14

عموم /كي في 400حديثة  -

%140-11-252017-10-1,500,0001402,710,350,0002,710,350,0002017كهرباءمحافظة االنبار
سحب عمل من املقاول 

بموجب قرار محكمة

15

م القس/تاهيل ابنية دائرة البلدية 

االنبار/الرمادي/البلدي الثاني

البلديات

200,00070+170373,752,000410,812,0002017-10-262017-11-06
2018-05-

07
انجاز العمل100%100%0%

16

تاهيل انية دائرة البلدية القسم

الرمادي االنبار/ البلدي الرابع

البلديات

17
اعادة انشاء مديرية شرطة 

نموذجية في قضاء الفلوجة
%0%100%1924/5/2018100-11-302017-10-150974,585,0001,052,385,0002017+250,00025الداخلية

انجاز العمل

18

الشارع الرابط بين تقاطع شارع

عشرين الى شارع الملعب 

انجاز العمل%0%100%1419/6/2018100-11-122017-11-120983,270,0001,081,365,1252017+100,00030البلدية

19
) العبارة النهريه في هيت 

(  البانتونات

طرق 

وجسور
75,00030194,400,000211,900,0002017-11-142017-11-23

23/12/201
7

انجاز العمل100%100%0%

20
لعربي تأهيل بناية قسمي الفيزياء وا

/ فة في كلية التربية للعلوم الصر

جامعة االنبار 

التعليم 

العالي

8,00025+75360,895,000391,961,3002017-12-04
2018-04-

07
انجاز العمل100%100%0%

21
ي تأهيل بناية القاعات الدراسية ف

جامعة االنبار/ كلية الزراعة 

التعليم 

العالي

3,355,50011,352,697,00011,993,461,405المجموع
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(صعب نقل مواد البناء)االنبار / هيت / مدرسة دار السالم  االنبار/ هيت / مدرسة دار السالم (قبل االعمار/ )هيت / مدرسة دار السالم 

هيت-اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي  (انفجار عبوة)هيت –اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي  53هيت-اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي 



الفلوجة االنبار/ مدرسة السلوى 

54االنبار/ الرمادي / مدرسة جنة املأوى 



االنبار/ الرمادي / جامعة االنبار /مباني كلية الزراعةتاهيل

55االنبار/ الرمادي / الجزيرة / مدرسة ابي ذر الغفاري 



االنبار/ هيت / مدرسة الصمد 

االنبار/ الرمادي / مدرسة املأمون 
56



مستشفى هيت العامتاهيلإعادة 

االنبار/ ثانوية الشيماء للبنات 
57



جسر هيت تاهيلإعادة 

58(حل مؤقت أثناء إعادة تأهيل الجسر)العبارة 



األنبار/ الرمادي / هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس 

األنبار/ هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة 
59



االنبار /هيت /كي في33/11تجهيز و ونصب محطة المشتل 

األنبار/ الرمادي / إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات 

60



مشاريع محافظة صالح الدين

61



2017/ الخطة االستثمارية /  مشاريع محافظة صالح الدين للموازنة الفيدرالية 

GPSالقطاعالمشروعت
عدد 

نالمستفيدي

مدة 
المشروع

(يوم)

كلفة المشروع

(دينار)

عد الكلفة الكلية ب

اضافة اوامر 

الغيار

تاريخ االنجازرةتاريخ المباشتاريخ العقد

نسبة 

اإلنجاز 

المخطط

نسبة 

اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف

أسباب 

االنحراف

التربيةصالح الدين-الدور / صف12مدرسة الدور األولى للبنات 1
34 27 26.2N 
47 47 18.5 E

انجاز العمل45092+180716,944,000729,733,4002017-07-252017-08-052018-05-08100%100%0%

التربيةصالح الدين /تكريت / صف18ثانوية الفرقان 2
34 26 18.0N 
43 40 35.5E

700
120+17

0
انجاز العمل%0%100%100منجز1,119,644,0001,194,869,9002017-07-302017-08-28

التربيةصالح الدين/ الدور/ صف6مدرسة حفص الدوري للبنين 3
34 27 42.8N    
43 50 31.3E

انجاز العمل25512+120330,000,000339,733,5002017-08-032017-08-212018-07-03100%100%0%

التربيةتكريت  صالح الدين/صف6مدرسة سعد بن معاذ االبتدائية 4
34 26 42.9N   
43 44 05.2E

انجاز العمل%0%100%100منجز25033+180303,645,000303,645,0002017-08-132017-08-22

التربيةصالح الدين/ تكريت / صف4روضة الفارس العربي 5
34 36 06.9 N   
43 40 32.9 E

انجاز العمل%0%100%100منجز35096+180417,595,000417,595,0002017-08-132017-08-28

التربية/تكريت/ ناحية مكيشيفة/ صف9مدرسة االشاوس للبنين 6
34 18 23.4N 
43 46 59.1E

انجاز العمل14095+180469,258,000506,420,1002017-08-242017-09-1125/7/2018100%100%0%

7
قني تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور الت

صالح الدين-الدور /

التعليم 

العالي

34 27 36N      
43 48 34E

انجاز العمل300010+150484,140,000484,140,0002017-09-252017-10-042018-12-09100%100%0%

8
مد شبكة مياه تصريف االمطار واعمال االنارة والتبليط 

م 1800للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول 

صالح الدين-الضلوعية / طول 

البلديات
37 68 92N   
42 77 17 E

انجاز العمل%0%100%100منجز25,00080+150994,050,0001,083,067,0002017-09-262017-10-10

جامعة تكريت4/اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطالب عدد9
التعليم 

العالي

34° 40.717'N 
43° 38.914'E

انجاز العمل%0%100%100منجز4,00078+240754,370,000730,462,0002017-12-112017-12-20

10

لدين تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صالح ا

(أعمدة)
انجاز العمل%0%100%100منجز 14-12-50,00020144,600,000144,600,0002017كهرباء

لدين تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صالح ا

(محوالت)
انجاز العمل%0%100%100منجز 14-12-25,00030939,000,000939,000,0002017كهرباء

109,1456,673,246,0006,873,265,900المجموع
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2017/ البرامج الخاصة /  مشاريع محافظة صالح الدين للموازنة الفيدرالية 

GPSالقطاعالمشروعت
عدد 

نالمستفيدي
كلفة المشروعمدة المشروع

د الكلفة الكلية بع

اضافة اوامر 

الغيار

تاريخ االنجازتاريخ المباشرةتاريخ العقد
نسبة اإلنجاز 

المخطط

نسبة اإلنجاز 

الفعلية
أسباب االنحرافنسبة االنحراف

1
الشرقاط / ساعة/3م200تاهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة 

صالح الدين/
ماء

35 63 864N      
43 24 181E

انجاز العمل27,0001202579000002579000002017-07-252017-08-0617/12/2017100%100%0%

2
صالح / بيجي/ساعة/3م200تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة 

الدين
ماء

34 85 308N      
43 54 104E

3

صالح الدين/اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور

البلديات

34 28 12N     
43 47 38.16E10,00080435,000,000435,000,0002017-09-172017-09-26

منجز
نجاز العمل100%100%0%

الداخليةينصالح الد/ العلم/تاهيل واكمال بناية شرطة الدور وسيطرة العلم4

21 49 34 
.27N  26 76 
43 47E

40,00010+90307,000,000324,387,0002017-09-172017-10-0116/1/2018100%100%0%
انجاز العمل

5
جرات ومكافحة المتف( سوات)التدخل السريع )تأهيل مقرات مديريات 

الداخليةلدينصالح ا/ تكريت/ وقاعة الشهيد صالح عويد( وانضباط الشرطة
3.21 34 37N     
23.44 43 40E

انجاز العمل30,00085455,595,000455,595,0002017-09-252017-10-0520/12/2017100%100%0

6
/  تتكري/ تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي

صالح الدين
البلديات

34 35 159N    
43 40 425E

انجاز العمل150,00020+80762,737,000767,215,0002017-09-252017-10-0226/3/2018100%100%0%

7
ادسية إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه الق

البلدياتصالح الدين/تكريت / م680بطول 
37 68 92N        
42 77 17 E

8
ينصالح الد/تكريت / تاهيل مبنى مختبر صالح الدين االنشائي

البلديات

43 40 58.16E  
34 34 
47.29N

انجاز العمل180,00084872,881,000872,881,0002017-10-032017-10-1715/6/2018100%100%0%

9
صالح الدين/تكريت / تاهيل مديرية كمارك صالح الدين

البلديات

43 41 01.95E 
34 35 
11.93N

10
صالح الدين/ تكريت / تاهيل مديرية إحصاء صالح الدين

البلديات

43 41 02.27E 
34 35 
13.79N

تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من االعمال 11
صالح الدين/سامراء/اإلرهابية

البلديات

43 44 11.1E 
34 23 
39.25N

12
تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صالح الدين

البلديات

43 41 01.15E 
34 35 
00.27N

مناطق متفرقة ماءتجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء 13

80,00090
1,173,000,0001,173,000,000

انجاز العمل%0%100%100منجز2017-11-26
14

تجهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع 

الصرف الصحي
561,000,000561,000,000مناطق متفرقة البلديات

15
لمحطات ضخ مياه االمطار األولى والثانية 5/ تجهيز غواطس عدد 

صالح الدين-في قضاء الدجيل 
انجاز العمل%0%100%30/1/2018100منجز04-12-75,0003095,450,00095,450,0002017ماء

16
تجهيز غواطس نهرية ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ 

انجاز العمل%0%100%22/2/2018100منجز10-12-50,00045187,250,000187,250,0002017ماءسطىالجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الو

17

تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي 
(أعمدة)

انجاز العمل%0%100%100منجز14-12-50,0002075,300,00075,300,0002017كهرباء

تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي 

(محوالت)
انجاز العمل%0%100%100منجز14-12-50,00030469,500,000469,500,0002017كهرباء

742,0005,652,613,0005,674,478,00063المجموع



صالح الدين/ الدور / مدرسة الدور األولى 

صالح الدين/ الدور / قرية أبي دلف / مدرسة حفص الدوري 

64



صالح الدين/ تكريت / قاعة الشهيد صالح عويد 

65(سوات)إعادة تأهيل مقر إدارة 



صالح الدين/ مركز شرطة الدور 

صالح الدين/ ثانوية الفرقان 
66



صالح الدين/ سامراء / إعادة تأهيل بناية ناحية دجلة 

67صالح الدين/ تأهيل مديرية الزراعة 



صالح الدين/ إعادة تأهيل شارع معهد الدور 

صالح الدين/ الدور / المعهد الفني \تأهيل األقسام الداخلية للطالبات 

68



صالح الدين/ تكريت / محطة ماء الحويجة 

69



مشاريع محافظة كركوك

70



2017/ الخطة االستثمارية / مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية 

كلفة المشروعمدة المشروعناعداد المستفيديGPSالقطاعالمشروعت
فة كلفة المشروع بعد اضا

اوامر الغيار
تاريخ العقد

تاريخ 

المباشرة
تاريخ االنجاز

ز نسبة اإلنجا

المخطط

نسبة 

اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1

هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد 

كركوك/صف6االبتدائية 

 14.653N    44 35التربية
16.121E180165306,926,000306,926,0002017-07-232017-08-0329/1/2018100%100%0%انجاز العمل

2
هدم وإعادة بناء مدرسة االمام حسن 

كركوك/ صف6االبتدائية 
التربية

35 13.101N     44 
16 .902E

انجاز العمل180165306,926,000309,656,0002017-07-232017-08-0327/3/2018100%100%0%

360613,852,000616,582,000المجموع

2017/ البرامج الخاصة / مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية 

(دينار)كلفة المشروع مدة المشروعنعدد المستفيديGPSالقطاعالمشروعت
فة الكلفة الكلية بعد اضا

اوامر الغيار
تاريخ العقد

تاريخ 

المباشرة
تاريخ االنجاز

ز نسبة اإلنجا

المخطط

نسبة 

اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية 1

كهرباء
35 27 .117N   44 

11 .325E
انجاز العمل5,20030153,734,000153,734,0002017-07-312017-08-1031/8/2018100%100%0%

2
مال الشبكات الكهربائية في قرىتاهيلإعادة 

عبدهللا وادريس خباز وادريس خزعل 

كركوك/1,2والهندية 

3
تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة 

ناحية -ساعة في قرية قرتبة/3م(50)

كركوك/يايجي

ماء
35 24 .107N      
44 21.151E

انجاز العمل3,8008571,281,00071,281,0002017-07-312017-08-0314/11/2017100%100%0%

البلدياتكركوك/صيانة طريق الشمسية4
35 14 .511N         
44 16.217E

انجاز العمل4,00055189,340,000189,340,0002017-08-032017-08-0324/9/2017100%100%0%
درسة تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب م5

وككرك(/ الوقف الشيعي في قصر البشير 
البلديات

6
تجهيز محوالت الى قضاء الحويجة

انجاز العمل%0%100%14100-12-250,000301,689,000,0001,689,000,0002017كهرباء

7
حية نا/ ايصال الماء الى قرية الهندية الجديدة 

الملتقى
انجاز العمل%0%100%15/1/2018100تنفيذ امانة20,00055,600,00055,600,000ماء

8
تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب

مجسر خالد
انجاز العمل%0%100%24/12/2017100تنفيذ امانة75,00063,200,00063,200,000طرق وجسور

انجاز العمل%0%100%25/12/2017100تنفيذ امانة12,50069,600,00069,600,000ماءالحويجة/ محطة ماء مزهر العاصيتاهيل9

المجموع
370,5002,291,755,0002,291,755,000
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الحويجة/ إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي 

الحويجة بالقرب من مجسر خالد-إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك 

72



كركوك/ الملتقى / شبكة ماء قرية الهندية الجديدة تاهيل

كركوك/ البشير / أعادة بناء مدرسة الشهيد االبتدائية 

73



4000 Ben

5,200 Ben

ككركو/ إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير 

كركوك/ إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية المال عبد هللا 
74



ديالىمشاريع محافظة 

75



2017/ الخطة االستثمارية / مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية 

GPSالقطاعالمشروعت
عدد 

المستفيدين

مدة المشروع 

المدة (+يوم)

االضافية

كلفة المشروع
افة الكلفة الكلية بعد اض

امر الغيار
تاريخ االنجازتاريخ المباشرةتاريخ العقد

نسبة 

اإلنجاز 

المخطط

نسبة 

اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

التربيةديالى/الخالص/العظيم/ صف12/مدرسة المامون 1
34.273507 N      
44. 542155E

انجاز العمل720107+180752,704,000745,105,4002017-07-232017-09-26100%100%0%

التربيةديالى/المقدادية/الصدور/صف9/مدرسة الهديل 2
34 03 44.1N     44 
59 00.6E

انجاز العمل600168+63461,667,000505,058,2002017-07-252017-09-242019-02-18100%100%0%

التربيةمدرسة ابن زيدون  3
34 01 30N           44 
57 32.1E

600160775,658,000775,658,0000%0%0%
تم فسخ العقد 

اولرضائياً مع المق

4
تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس           

( كم  6) بطول 
الطرق

34 01 41.7N     44 
45 17.4E

انجاز العمل2,200120449,000,000449,000,0002017-11-122017-11-292018-04-04100%100%0%

5
د العظيم تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في  ناحية س

(العظيم/تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد)
انجاز العمل%0%100%2513/3/2018100-12-132017-11-380060390,420,000390,420,0002017الطرق

الطرقصب شوارع حي االسراء في السعدية6
34 11 18.24N      45 
07 08.5E

انجاز العمل2,50045116,040,000116,040,0002017-11-132017-12-0417/1/2018100%100%0%

انجاز العمل%0%100%1328/3/2018100-12-132017-11-10,00060348,860,000348,860,0002017الطرق(كم 5)تبليط طرق في المقدادية بطول 7

الطرقتأهيل الشارع العام لمدينة جلوالء الرئيسي 8
34 15 41.59N   45 
9 29.47E

انجاز العمل20000090259,563,500259,563,5002017-11-132018-01-0220/3/2018100%100%0%

9
ة قرية العباسية الى قري–من جسر شاقراق ( كم  12) فرش خابط  بطول 

العالي وزحام االسيود
انجاز العمل%0%100%02100-08-192018-11-072017-11-200090168,750,000168,750,0002017الطرق

انجاز العمل%0%100%0625/3/2018100-12-222017-11-800040375,373,250375,373,2502017الطرقم1650بلدية المنصورية بطول /تبليط شوارع داخل حدود البلدية 10

11
/ المنصورية شيروين/ كم 6,5تبليط شوارع في  قرى شيروين بطول 

ديالى
الطرق

34 04 13 N      44 
88 08E       

انجاز العمل1000012+180559,485,000559,484,0002017-11-132017-11-1924/6/2018100%100%0%

12
كم للمقطع ما 1,4بطول 313و 311المار ضمن م21تاهيل الشارع رقم 

بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي 

ديالى/بعقوبة/التحرير

الطرق
46 82 27.411E    37 
32 93 2.28N

4500100195,720,000195,720,0002018-05-0620/6/20182019-02-07100%100%0%
انجاز العمل

انجاز العمل%0%100%0621/6/201829/7/2018100-07-45111,220,000111,220,0002018الكهرباءديالى/بعقوبة-مشروع تاهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان13

14
ل قرية عتبة بطو-مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز

ديالى/قضاء بلدروز1,5قرية اطعيمات -كم 7,5
الطرق

33 40 39.7N        45 
01 36.3E

انجاز العمل8000120921,260,000921,260,00020/6/20182018-04-0731/10/2018100%100%0%

15
كم قضاء 2,15مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول 

ديالى/بعقوبة
الطرق

33 39 19N            
44 37 35.7E

انجاز العمل100075227,020,000227,020,00025/6/201819/7/20182018-03-10100%100%0%

16
ربيع)بعقوبة -كم لقرى خان بني سعد 1,8مشروع تبليط شوارع بطول 

ديالى(/عطشانة وعلي الهادي والشيماء
الطرق

33 56 6 87N         
44 54 89 57E

انجاز العمل250030185,040,000185,040,00025/6/201819/7/20182018-09-08100%100%0%

2564206,297,780,7506,333,572,350المجموع
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2017/ البرامج الخاصة / مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية 

GPSالقطاعالمشروعت
عدد 
ينالمستفيد

مدة 

المشروع 

(يوم)

كلفة المشروع 

(دينار)
الكلفة الكلية بعد 

اضافة اوامر الغيار
تاريخ االنجازتاريخ المباشرةتاريخ العقد

نسبة 

اإلنجاز 

المخطط

نسبة 

اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1
مجمع ماء سويد وزحام والعالي وبسعة تاهيل

ديالى/ المقدادية/ساعة/ 3م200
ماء

34 03 46 N       
44 58 35 E

انجاز العمل13,50060385,400,000385,400,0002017-07-202017-08-2726/10/2017100%100%0% 2
تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية 

ديالى/المقدادية /ساعة / 3م200سعة 
ماء

34 02 79.1N      
44 58 54.3E

3
/ 3م200تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة 

ديالى/بعقوبة/ ساعة قرية حد مزيد
ماء

33 48 06 N        
44 44 09 E

البلدياتىديال/تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية4
30 11 23.01N  
45 07 13.63E

انجاز العمل35,00035106,750,000106,750,0002017-07-312017-09-1418/10/2018100%100%0%

المجموع
48,500

492,150,000492,150,000
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ديالى/ خان بني سعد / قرية علي الهادي / تبليط شوارع 
78



ديالى/ المنصورية ( / م1650)تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول 79



ديالى/ جلوالء/ إعادة تأهيل الشارع العام الرئيسي 
80



ديالى/ مدرسة المأمون 

ديالى/ السعدية / تأهيل وتبليط شارع السوق 

81
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2017/ الخطة االستثمارية / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / مشاريع محافظة بابل 

GPSالقطاعالمشروعت
عدد 

المستفيدين

مدة 

المشروع 

(يوم)

كلفة المشروع
الكلفة الكلية بعد

اضافة اوامر الغيار
تاريخ االنجازتاريخ المباشرةتاريخ العقد

نسبة اإلنجاز

المخطط

ز نسبة اإلنجا

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1
11)تجهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد 

بابل / في قطاع المسيب ( في.كي
تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول%0%0%201726/11/20180-11-11,568150819,788,000819,788,00021كهرباء

819,788,000819,788,000المجموع

2017/ البرامج الخاصة /شمال بابل للموازنة الفيدرالية / مشاريع محافظة بابل 

GPSالقطاعالمشروعت
عدد 

المستفيدين

مدة 

المشروع 

(يوم)

كلفة المشروع
الكلفة الكلية بعد

اضافة اوامر الغيار
تاريخ االنجازتاريخ المباشرةتاريخ العقد

نسبة اإلنجاز

المخطط

ز نسبة اإلنجا

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1
ل صنيديج بطو-صيانة طريق الحامية 

شمال بابل/جرف النصر/كم3,5
طرق وجسور

43 22 34 X      
36 27 763 Y 

انجاز العمل12,50040287,125,000287,125,00013-08-201713-08-201709-05-2017100%100%0%

2
ي مد واستبدال شبكة ماء متفرقة في ح

جرف /المواطنين والحي العسكري

شمال بابل/النصر

ماء
32 46 32.1N   
44 15 48.3E    

انجاز العمل18,00050298,620,000298,620,00013-08-201714-08-201710-04-2017100%100%0%

3
جرف /مد واستبدال شبكة ماء الحامية

شمال بابل/النصر
ماء

32 48 28.4 N  
44 15 53.9 E

4
1مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي

شمال بابل/جرف النصر (/1الفاضلية )
ماء

33 00 53.5N   
44 09 56.1 E

5
2مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي

شمال بابل/جرف النصر(/2الفاضلية )
ماء

33 00 49.6N    
44 08 36 E

6
ات صيانة طريق الخضر بمحاذاة نهر الفر

كيلو18بطول 
طرق وجسور

43 46 70X       
36 33 44 6Y

انجاز العمل15,00060558,560,000558,539,52016-11-201719-11-201718/1/2018100%100%0%

45,5001,144,305,0001,144,284,520المجموع
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شمال بابل/ استبدال شبكة الماء 

بابل/ جرف النصر ( / صنديج-الحامية )الطريق تاهيلإعادة 
84



85كم18طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة تاهيل
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2017/ الخطة االستثمارية / حزام بغداد للموازنة الفيدارلية / مشاريع محافظة بغداد

نعدد المستفيديGPSالقطاعالمشروعت

مدة 

المشروع 

(يوم)

كلفة المشروع 

(دينار)

الكلفة الكلية بعد 

اضافة اوامر الغيار
تاريخ االنجازتاريخ المباشرةتاريخ العقد

نسبة اإلنجاز

المخطط

از نسبة اإلنج

الفعلية
نسبة 

االنحراف

أسباب 

االنحراف

1
ناحية /صف6مدرسة حافظ إبراهيم االبتدائية 

بغداد/أبو غريب/النصر والسالم
التربية

33 195 557N     
43 968 712E

انجاز العمل36059+70349,240,000380,255,00023-07-201711-09-201724/6/2018100%100%0%

2
ناحية //صف9مدرسة المسجد األقصى االبتدائية 

بغداد/أبو غريب/النصر والسالم
التربية

33 213 317N    
43 892 967 E

600
170124+17

0
انجاز العمل479,647,000513,436,40026-07-201711-09-201708-05-2018100%100%87%

3
ناحية //صف9مدرسة إبراهيم طوقان االبتدائية 

بغداد/أبو غريب/النصر والسالم
التربية

33 209 976N    
43 930 087E

انجاز العمل60051+175400,366,000440,344,00030-07-201711-09-201719/8/2018100%100%0%

4
18مدرسة عزالدين القسام االبتدائية 

بغداد/أبو غريب/ناحية النصر والسالم//صف
التربية

33 216 750 N   
43 879 541 E

انجاز العمل900105+200827,057,000815,204,00030-07-201711-09-201717/9/2018100%100%0%

5
ناحية //صف9مدرسة أسماء بنت أبو بكر 

بغداد/أبو غريب/النصر والسالم
التربية

33 216 750 N   
43 879 541 E

انجاز العمل600111+180398,228,000437,960,20030-07-201711-09-201719/8/2018100%100%0%

6
ناحية النصر //صف9مدرسة الزخرف 

بغداد/أبو غريب/والسالم
التربية

33 219 497 N   
43 911 557E

انجاز العمل600126+1901,024,768,5001,073,136,96002-08-201711-09-201719/8/2018100%100%0%

7
ناحية //صف9مدرسة الخوارزمي االبتدائية 

بغداد/أبو غريب/النصر والسالم
التربية

33 394 093N       
44 037 368E

انجاز العمل600124+180425,137,000466,368,60003-08-201711-09-201715/7/2018100%100%0%

8
تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في

.من القناة الموحدة والمنشآت االخرى( 8)كيلو 

الموارد 

المائية
انجاز العمل2,000,000100+120830,278,500899,346,75007-11-201720-11-201714/8/2018100%100%0%

المجموع
2,004,260 

4,734,722,0005,026,051,910
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2017/ البرامج الخاصة / حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / مشاريع محافظة بغداد

نعدد المستفيديGPSالقطاعالمشروعت
مدة المشروع 

(يوم)

كلفة المشروع 

(دينار)
تاريخ االنجازةتاريخ المباشرتاريخ العقد

نسبة اإلنجاز 

المخطط

نسبة اإلنجاز 

الفعلية

نسبة 

االنحراف
أسباب االنحراف

1

تجهيز وتنفيذ ونصب شبكات

كهرباء في ناحية النصر 

حزام/أبو غريب/ والسالم

انجاز العمل%0%100%100منجز2017-08-201724-08-200050438,843,37013كهرباء

2

تجهيز )تاهيل شبكات كهرباء 

حزام بغداد/أبو غريب( محوالت

انجاز العمل%0%100%100منجزقيد التنفيذ2017-10-1500015255,600,00018كهرباء

3

انشاء جسر عودة الشكر في 

انجاز العمل%0%100%100منجزتنفيذ امانة250003088,225,000الطرق والجسورالرفوش 

4

, السعدان)تاهيل محطات ماء 

(فزع شنيتر, الهيتاويين

انجاز العمل%0%100%100منجزتنفيذ امانة10,000284,350,000ماء

5
تطوير موقع الصندوق 

انجاز العمل%0%100%100منجز2017-11-100,000,00020دوائر حكومية

520001,167,018,370المجموع
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89بغداد/ حزام أبو غريب / جسر عودة الشكر 



حزام بغداد/ إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب 

90حزام بغداد/ بغداد / مدرسة المسجد األقصى االبتدائية 



(حزام بغداد/ أبو غريب / إعادة تأهيل محطة ماء السعدان )

(حزام بغداد/ أبو غريب / الهيتاويينإعادة تأهيل محطة ماء )
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مشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية
2018حسب المحافظات لعام 
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نينوى/ 2018الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع القطاع 

1كانون 

تاريخ العقدرقم العقد 
/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  لي  تاريخ المباشرة الفع ز نسبة اإلنجا

الفني

1213/11/20181802018/11/271,038,672,000%100منجزالصحةتلعفراعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام1

2
طريق صيانة واعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على

على وادي القصب ولممري ( 32+000)موصل بغداد في المحطة 

م65الذهاب واالياب بطول 

1618/11/20181802018/11/27830,406,000%99قيد التنفيذالطرق والجسورالقيارة

3
لية اعادة اعمار بناية المركز الطالبي و وحدة الرياضة الجامعية في الك

التقنية 
14031/12/20182002019/01/14553,100,000%100منجزالتعليم العاليالموصل

الموصلالفيصلية/ ترميم بناية المجمع االذاعي والتنلفزيوني 4
شبكة االعالم 

العراقي
2829/11/20181502018/12/03589,560,000%100منجز

354/12/20182402018/12/182,254,676,800%100منجزالتجارةالموصل(1)اعادة تاهيل سقائف لمخزن المواد الغذائية الكرامة 5

11119/12/20182202019/01/02509,927,000%100منجزالتعليم العاليالموصلجامعة الموصل/ مجمع القادسية –تاهيل ابنية االقسام الداخلية 6

7
ط بين تاهيل وصيانة جسر الحضر واالجزاء المتضررة في الطريق الراب

(لىالمرحلة االو)والمنطقة االثرية في الحضر ( بغداد–موصل )طريق 
9918/12/20182401/1/20191,501,358,000%88قيد التنفيذالطرق والجسورالحضر

8
لة المرح/ اعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشالالت 

االولى
13230/12/20185502019/01/101,961,520,000%42قيد التنفيذالداخليةالموصل

414/12/20182002018/12/181,537,540,000%86قيد التنفيذالتعليم العاليالموصلجامعة الموصل/ تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات 9

445/12/20182402018/12/13579,291,200%100منجزالتربيةحمام العليلصف12هدم واعادة بناء ثانوية تل واعي للبنين 10

515/12/20182402018/12/13579,291,200%100منجزالتربيةتلكيفصف12هدم واعادة بناء ثانوية فلفيل 11

455/12/20182402018/12/13579,291,200%100منجزالتربيةاأليمنصف12هدم واعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين 12
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16579,291,200-12-364/12/20182402018%100منجزالتربيةااليسرصف12هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي 13

27511,028,000-12-7613/12/20182202018%65قيد التنفيذالتربيةتلعفرصف12هدم واعادة بناء مدرسة كركافر 14

27511,028,000-12-7513/12/20182202018%100منجزالتربيةاأليمنصف12هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين 15

27511,028,000-12-7413/12/20182202018%100منجزالتربيةاأليمنصف12هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين 16

27511,028,000-12-7313/12/20182202018%100منجزالتربيةااليسرصف12هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات 17

27511,028,000-12-8813/12/20182202018%100منجزالتربيةاأليمنصف12هدم واعادة بناء مدرسة القدس االبتدائية للبنين 18

27511,028,000-12-12626/12/20182202018%100منجزالتربيةااليسرصف12هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين 19

20
تاهيل مجمع مخازن الحرية وتاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع 

الحبوب
232,775,071,200-01-12526/12/20184502019%77قيد التنفيذالتجارةالموصل

21
كف 33/11لمحطات جهد  16MVAتجهيز  محوالت قدرة 

كف0,4/ 11ومحوالت توزيع جهد 
823/10/201845%100منجزالكهرباء

2018-10-23
1,530,000,000

723/10/201845177,500,000%100منجز250KVAتجهيز محوالت توزيع سعة 22

122,988,297,000-01-13530/12/20183602019%57قيد التنفيذالكهرباءالموصلتاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل االيمن23

173,381,299,000-12-394/12/20183602018%96قيد التنفيذالكهرباءالموصلتاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل االيمن24

173,281,763,000-12-384/12/20183602018%35قيد التنفيذالكهرباءالموصلتأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل االيمن25

27382,221,000-11-13430/12/20181002018%100منجزالكهرباءاأليمنيمنالمعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحوالت في الجانب اال26

27
النصر صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي

ضاء مركز ق/ وبربوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة 

سنجار

19188,480,000-06-25/6/2018602018%100منجزالبلدياتسنجار

30,864,723,800المجموع 
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نينوى/ 2018الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع القطاع 

1كانون 

رقم العقد 
/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  ي  تاريخ المباشرة الفعلتاريخ المباشرة العقدي نسبة اإلنجاز 

الفني

021,700,000,000-01-1041802019%100منجزالصحةالموصل2تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد 1

022,560,000,000-01-1051802019%100منجزالصحةالموصل2تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد 2

02964,375,000-01-1101802019%100منجزالصحةعدة اقضية(50)تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد3

27336,068,750-12-7216027/12/20182018%100منجزالمجاريالموصلإعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء4

الموصلتاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض5
الماء 

والمجاري

/تنفيذ امانة 

منجز
26122,870,000-01-602019تنفيذ امانة100%

02422,670,000-01-7115027/12/20182019%100منجزالمجاريالموصلتاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك6

7
في وادي 3/تاهيل بناية مخازن مديرية المجاري مع انشاء مسقفات عدد

عكاب
18597,820,000-12-4218018/12/20182018%100منجزالمجاريالموصل

8
اليمن الجانب ا/ تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى

(عمارة التامين على الحياة)
االدارة المحليةالموصل

-الغي/ تنفيذ امانة 

مؤجل للعام القادم
60197,495,000تنفيذ امانة

الموصلموقع الموصل/ تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور9
العلوم 

والتكنولوجيا

/تنفيذ امانة 

منجز
03221,525,000-01-602019تنفيذ امانة100%

19232,313,000-12-4710019/12/20182018%100منجزالزراعةاعادة تأهيل قسم بحوث نينوى10

13%100منجزيالتعليم العالإعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى11

180

27/11/2018

2018-11-26747,647,600

12
/  اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية التقنية الزراعية

الموصل 
13%100منجزيالتعليم العال
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13
البتول )الجانب األيمن / تاهيل ابنية مدرسية في الموصل 

(والمواهب
27322,399,200-12-8715027/12/20182018%96ذقيد التنفيالتربيةالموصل

تأهيل بناية مديرية المخابرات في نينوى 14
رئاسة 

الوزراء
03574,228,000-01-1141805/1/20192019%100منجز

15
المرحلة ( النصر, الوقاص , اليرموك )إعادة تاهيل مراكز شرطة 

الثانية
101%100منجزالداخلية

1202/1/20192019-01-10356,390,600

101%100منجزالداخليةتاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى16

30471,636,000-12-9018030/12/20182018%77ذقيد التنفيدوائر حكوميةأعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى االنشائي17

تلعفر(ربيعة-كسك )صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق 18
الطرق 

والجسور
27598,800,000-12-8918027/12/20182018%96ذقيد التنفي

تلعفرتاهيل طرق ناحية العياضية19
الطرق 

والجسور
27370,080,000-12-8310027/12/20182018%100منجز

20
 kva(400,250)تجهيز محوالت سعة)تجهيز محوالت كهربائية 

(محولة لمخزن الكرامة(185)عدد 
11745%100منجزالكهرباء

من تاريخ استالم

الدفعة المقدمة
2018-12-231,418,500,000

التربيةسنجار(مدرسة كوجو)تاهيل ابنية مدرسية في قضاء سنجار 21
/تنفيذ امانة 

منجز
03118,654,000-01-603/1/20192019ةتنفيذ امان100%

22
اميرة الجنة و)تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة 

(المنتظر و الجزيرة
التربيةتلعفر

/تنفيذ امانة 

منجز
21120,238,000-01-6018/11/20182019ةتنفيذ امان100%

12,453,710,150المجموع 
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100%
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االنبار/ 2018الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز 

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  لي  تاريخ المباشرة الفع

124%100منجزالصحةالخالديةهدم واعادة بناء مركز صحي  ودار سكن البوزعيان1

26/12/20182008/1/20191,150,824,000
124%100منجزالصحةالخالديةهدم واعادة بناء مركز صحي  المضيق2

124%100منجزالصحةالخالديةهدم واعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن3

13630/12/201818012/1/2019%100منجزالداخليةراوههدم واعادة بناء جنسية راوه4

907,329,600

136180%100منجزالداخليةعنههدم واعادة بناء جنسية عنه 5

13830/12/201815013/1/2019%100منجزالداخليةالقائمهدم واعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم 6

579,545,000

138150%100منجزالداخليةتاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي7

13027/12/20181807/1/2019633,920,000%100منجزالطرق والجسورعنهاعادة اعمار جسر وادي الفحيمي االول8

12226/12/20181807/1/2019467,200,000%100منجزالطرق والجسورحديثةاعادة اعمار جسر وادي زغيدان9

13130/12/201836012/1/20191,301,888,000%100منجزالطرق والجسورمتر420اعادة اعمار جسر البغدادي العائم بطول 10

5,040,706,600المجموع 
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االنبار/ 2018الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
تاريخ العقدرقم العقد حالة المشروع القطاع 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  لي  تاريخ المباشرة الفع

نسبة 

اإلنجاز 

الفني

1922/11/20189016/12/2018560,392,000%100منجزالماء والمجاريالخالدية(سا/3م200)صيانة مجمع ماء البوسودة سعة 1

2
ساعة حي القدس /3م200تجهيز ونصب وحدة  مجمعة تقوية سعة 

والشهداء
19%100منجزالماء والمجاريالخالدية

3
البوعلوان /النساف)ساعة /3م100تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 

(البوراشد /
566/12/201812020/12/20181,003,847,500%100منجزالماء والمجاريالفلوجة

56%100منجزالماء والمجاريالفلوجةالشهداء النعيمية/ تأهيل مجمع ماء االسباني4

56%100منجزالماء والمجاريالفلوجةساعة  لمناطق الصبيحات/3م200تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 5

56%100منجزالماء والمجاريالفلوجةس/3م(200)صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة 6

505/12/2018552/1/2019130,640,000%100منجزالماء والمجاريالقائمالقائم/ تاهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية7

6019/12/2018125,670,000%100جزمن/ تنفيذ امانة الماء والمجاريهيتساعة/3م300صيانة مجمع ماء الصروح سعة 8

525/12/2018903/1/2019699,079,000%100منجزالماء والمجاريحديثةتجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة9

52%100منجزالماء والمجاريحديثةحقالنية الموحد-تاهيل مشروع ماء حديثة 10

52%100منجزالماء والمجاريحديثةتاهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة11

6211/12/201815024/12/2018743,927,500%100منجزالماء والمجاريالرماديصيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي12

2929/11/201880560,939,200%100منجزالماء والمجاريالفلوجةمد شبكة ماء في االحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة 13

2924/12/2018%100منجزالماء والمجاريالفلوجةتنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري 14

29%100منجزالماء والمجاريالفلوجةمد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء 15

6014/12/2018197,212,000%100جزمن/ تنفيذ امانة الماء والمجاريالرطبةفي قضاء الرطبة3م( 750)أنشاء خزان كونكريتي سعة 16

10018/12/20181805/1/2019529,287,500%100منجزالكهرباءحديثةتاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة17

3029/11/201815023/12/2018202,198,000%100منجزالكهرباءالخالديةيةقضاء الخالد/ تأهيل الشبكة الكهربائية في ناحية حصيبة الشرقية 18

30%100منجزالكهرباءالخالديةتأهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب19

6026/12/2018248,715,000%100منجزالكهرباءالرطبةتاهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة20
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465/12/201812017/12/2018794,233,500%100منجزالكهرباءالكرمةتاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة في قضاء الكرمة21

الكهرباءالقائمقائمقامية القائم/ تجهيز مولد كهرباء 22
/  شراء مباشر 

منجز
100%22,000,000

الكهرباءالقائمتربية القائم/ تجهيز مولد كهرباء 23
/  شراء مباشر 

منجز
100%28,000,000

332/12/201815011/12/2018407,976,000%100منجزالطرق والجسورالبغداديحديثة-اعادة اعمار جسر البغدادي الخرساني على طريق رمادي24

6111/12/20189020/12/2018202,400,000%100منجزالطرق والجسورالفلوجةالفلوجة/ أعادة أعمار جسر الجغيفي فوق سكة القطار25

2527/11/20181209/12/2018607,416,000%100منجزالتجارةالرماديفي سايلو الرمادي6/ترميم وصيانة مخازن عدد 26

11220/12/20181802/1/2019573,888,800%100منجزيمالتربية والتعلالرماديصف12/هدم واعادة بناء مدرسة الدعاء27

9116/12/201816028/12/2018552,765,000%100منجزيمالتربية والتعلعنهتاهيل الورش العدادية صناعة عنة28

404/12/201818016/12/2018581,613,500%100منجزيمالتربية والتعلالكرمةصف12/هدم واعادة بناء مدرسة الفداء 29

11320/12/201818010/1/20191,190,436,000%100منجزيمالتربية والتعلراوهصف12هدم وإعادة بناء مدرسة المواهب للبنين 30

113%100منجزيمالتربية والتعلراوهصف12هدم وإعادة بناء مدرسة ذو البجادين للبنين 31

10919/12/20181802/1/20191,190,436,000%100منجزيمالتربية والتعلالقائمصف12هدم وإعادة بناء مدرسة شط العرب للبنين 32

109%100منجزيمالتربية والتعلالقائمصف12هدم وإعادة بناء مدرسة النهضة الشرقية للبنين 33

6913/12/20189027/12/2018694,910,500%100منجزيمالتربية والتعلالفلوجةتأهيل الشقق السكنية للتدريسيين في جامعة الفلوجة34

69%100منجزيمالتربية والتعلالرماديتأهيل قسم السدود والكهرباء جامعة االنبار35

6611/12/20181803/1/2019447,038,400%100منجزيمالتربية والتعلالصقالويةالمعهد التقني في الصقالوية/ هدم و اعادة بناء بناية العمادة36

8513/12/201818027/12/2018858,323,200%100منجزالداخليةالرماديهدم وإعادة بناء مديرية شرطة الرمادي37

11623/12/20184530/1/2019691,500,000%100منجزالكهرباءتجهيز محوالت كهرباء38

6026/12/201891,690,000%100منجزالصحةالقائمترميم بناية الردهة المشتركة في مستشفى القائم العام39

6023/12/2018142,770,000%100منجزالكهرباءراوهتاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء راوة  مع تاهيل بناية كهرباء راوه40

60%100منجزالكهرباءهيتتاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء هيت 41

14,079,304,600المجموع 



مشاريع محافظة صالح الدين
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صالح الدين/ 2018الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع ءالناحية او القضااسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز 

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  ي  تاريخ المباشرة الفعل

123,948,780,000-12-1721/11/20183602018%75.1قيد التنفيذالطرق والجسورالشرقاطناعادة تاهيل جسر الشرقاط الكونكريتي ومقترباته في محافظة صالح الدي1

15610,965,000-01-545/12/20181802019%100منجزالتربيةبلدصف12هدم واعادة بناء مدرسة العلياء االبتدائية للبنات 2

15528,360,000-01-434/12/20181802019%100منجزالتربيةبلدصف12هدم واعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر 3

25607,200,000-12-6712/12/20181802018%100منجزالتربيةتكريتصف12هدم واعادة بناء مدرسة المحزم االبتدائية للبنين 4

20573,400,000-01-374/12/20181802019%100منجزالتربيةبيجيصف12هدم واعادة بناء ثانوية االريج للبنات 5

6
ضاء اعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في ق

بيجي في محافظة صالح الدين
08579,632,000-12-2022/11/20181502018%95قيد التنفيذالطرق والجسوربيجي

20980,658,750-01-8013/12/20181802019%100منجزالتربيةبيجيصف18هدم واعادة بناء ثانوية بيجي للبنات 7

14980,788,500-01-6411/12/20181802019%100منجزالتربيةيثربصف18هدم واعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين 8

8,809,784,250المجموع 
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صالح الدين/ 2018الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  ي  تاريخ المباشرة الفعل

18284,192,000-12-555/12/20181502018%100منجزالصحةالشرقاطقضاء الشرقاط/ توسعة مركز صحي في الساحل األيسر1

02467,699,000-01-10319/12/20181202019%100منجزالبلديةسليمان بيكهدم و اعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك2

23548,060,000-12-495/12/20181202018%100منجزالبلديةسامراءأكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء3

24400,092,000-12-6511/12/20181602018%100منجزالبلديةيثربهدم و اعادة بناء مديرية بلدية يثرب4

27563,272,900-12-5811/12/20181802018%100منجزالداخليةسليمان بيكهدم و أعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك5

20834,784,000-12-342/12/20181802018%92قيد التنفيذالداخلية يثربهدم و أعادة بناء مديرية شرطة يثرب6

16591,548,000-12-1822/11/20181802018%100منجزالداخلية المعتصمهدم و أعادة بناء مركز شرطة المعتصم7

24589,857,500-12-2327/11/20181802018%100منجزالداخليةدجلةهدم و أعادة بناء مركز شرطة دجلة8

9
) كم و المحطة ( 16+ +700)جسور للمحطة  4أعادة تأهيل 

بيجي -كم على طريق تكريت (  115+17
26457,400,000-12-7713/12/20181502018%100منجزالطرق والجسوربيجي

- Aتاهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية 10 B / 031,017,611,200-01-10619/12/20181402019%100منجزالكهرباءتكريتجامعة تكريت

5,754,516,600المجموع 



مشاريع محافظة كركوك
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كركوك/ 2018الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت

1كانون 

تاريخ العقدرقم العقد 
/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  لي  تاريخ المباشرة الفع نسبة اإلنجاز 

الفني

19557,435,000-11-1518/11/20182102018%100منجزالتربيةالحويجةصف في قضاء الحويجة12هدم واعادة بناء مدرسة االسكندرونة 1

2
كف لتغذية محطة الرياض من 33تاهيل خطوط ابراج مغذي 

محطة مالعبدهللا
الكهرباءالحويجة

بسبب وجود مخلفات / متوقف 

حربية والغام
90%2226/11/20181602018-12-09467,952,500

061,249,294,000-12-2126/11/20183602018%100منجزالطرق والجسور(تكريت–كركوك )اعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق 3

09391,990,000-12-2627/11/20181802018%100منجزالطرق والجسورصيانة جسور باي حسن4

5
,  بناية العمادة)الحويجة -اعادة اعماربنايات المعهد التقني  

(ورش تدريب الطالب, المركز الثقافي
30864,570,000-12-10819/12/20181502018%80قيد التنفيذالتعليم العاليالحويجة

03362,528,000-01-11523/12/20181502019%100منجزوزارة العدلالرياضاعادة ترميم محكمة بداءة الرياض6

الداخليةالزاباعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب7
-1االنحراف بسبب / قيد التنفيذ

تأخر صدور امر -2تلكؤ الشركة 

غيار

59%12123/12/20181502019-05-19380,882,400

التربيةالحويجةاعادة تاهيل ثانوية االوس في قضاء الحويجة8
-1االنحراف بسبب/ قيد التنفيذ 

امر -3تلكؤ الشركة -2االمطار 

غيار

98%8413/12/20182402018-12-27401,301,000

9
قضاء –ساعة /3م( 400)تاهيل مشروع ماء تل علي القديم 

الحويجة
30706,112,001-12-9216/12/20181802018%100منجزالماءالحويجة

10
(  غريب وشجرة)إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء 

ناحية العباسي
30264,000,000-12-9818/12/20181502018%100منجزالماءالعباسي

التربيةداقوقصف في داقوق12هدم واعادة بناء مدرسة البونجم 11
-1سبب االنحراف / قيد التنفيذ 

االمطار -2فحص تحريات التربة 

تلكؤ الشركة -3

50%8213/12/20183002018-12-27557,408,000

31557,410,000-12-9617/12/20183002018%100منجزالتربيةالحويجةهدم واعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة12

31325,332,000-12-9517/12/20182002018%100منجزالتربيةالملتقىصف في ناحية الملتقى6هدم واعادة بناء مدرسة البوبتير 13

31-12-952018%100منجزالتربيةالحويجة صف في قضاء الحويجة6هدم واعادة بناء مدرسة المرة 14

14331/12/20186010/1/2019280,000,000%100منجزالطرق والجسورالملتقىصيانة الشارع الرابط بين كيوان وناحية الملتقى 15

08286,350,000-01-12827/12/2018602019%100منجزالطرق والجسورالرياضجةإعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحوي16

7,652,564,901المجموع 
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كركوك/ 2018الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة 

اإلنجاز 

الفني

تاريخ العقدرقم العقد 
/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  لي  تاريخ المباشرة الفع

6027/12/2018162,250,000تنفيذ امانة%100تنفيذ امانة/ منجز الماء الحويجةتبديل رمل و حصى للفالتر لمشروع ماء الحويجة الحديث 1

تنفيذ امانة%100تنفيذ امانة/ منجز الماء الحويجةتاهيل مجمع ماء جديدة السادة 2

الداخليةالحويجةهدم واعادة بناء مركز الدفاع المدني في قضاء الحويجة3

-1أسباب االنحراف / قيد التنفيذ 

شدة -2تأخر تحريات التربة 

تلكؤ -4امر غيار -3االمطار 

الشركة

59%9316/12/201818030/12/2018535,403,200

9417/12/20185031/12/2018368,000,004%100منجزالماء الحويجةالحويجة/ تجهيز مضخات لمحطات الماء في المناطق المحررة4

الداخليةالرياضهدم واعادة بناء مركز شرطة الرياض5
-1أسباب االنحراف  / قيد التنفيذ 

تلكؤ -3امر غيار -2شدة االمطار 

الشركة

98%114/11/201818018/11/2018380,882,400

الداخليةالرشادهدم واعادة بناء مركز شرطة الرشاد6
-1أسباب االنحراف  / قيد التنفيذ 

تلكؤ -3امر غيار -2شدة االمطار 

الشركة

96%104/11/201818016/12/2018380,882,400

14231/12/20186031/1/2019748,500,000%100منجزالماء كركوك/ تجهيز مولدات لمشاريع الماء في المناطق المحررة 7

البلديةالرياضهدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الرياض8
ةبسبب تلكؤ الشرك/ متوقف 

65%8113/12/201815026/12/2018
344,502,400

8113/12/201815026/12/2018%64البلديةالحويجةهدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الزاب9

7813/12/201818326/12/2018576,140,000%100منجزالتجارةالحويجةتاهيل سايلو حبوب في قضاء الحويجة10

78%100منجزالتجارةالرياضتاهيل سايلو حبوب في ناحية الرياض11

الطرق والجسورسدة كركوك الحديثة/ رفع الصبات الكونكريتية 12
ة تم تحويله الى خط/ لم ينفذ 

2019عام 
2570,800,000تنفيذ امانة

3,567,360,404المجموع 



ديالىمشاريع محافظة 
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ديالى  / 2018الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلييوم/ مدة العقد تاريخ العقدرقم العقد حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة 

اإلنجاز 

الفني

1414/11/20189021/11/20181,009,317,500%100منجزالطرق والجسورالخالصتبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص1

6011/12/20186028/1/2019631,352,500%100منجزالكهرباءالعظيمتجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهرباء في ناحية العظيم2

3
13,500ناحية المنصورية بطول -صيانة واكساء وثثبيت اكتاف طريق الصدور 

كم
9718/12/20181202/1/2019908,000,000%100منجزالطرق والجسور

12326/12/20181804/2/2019540,411,500%100منجزالتربيةجلوالءصف في جلوالء12هدم واعادة بناء مدرسة شجرة اليقطين 4

5
كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة 4اعادة تاهيل طريق قرية الجيل بطول 

النهروان-هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة ( صفر+صفر)
11923/12/20181208/1/2019404,240,000%100منجزالطرق والجسوربعقوبة

6
ي مع الطريق الفرع( دراويش -سفيط -العودة -الزركانية ) اعادة تأهيل طرق 

سيطرة الجيش الى( صفر+ صفر )لقرية الزركانية في الخالص من المحطة 

(3+100 )

12023/12/20189023/1/2019308,040,000%100منجزالطرق والجسورالخالص

7
كم من المحطة 6صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجيل الصاعد بطول 

ناحية بهرز( /صفر+6)الى (صفر+صفر)
13931/12/201810014/1/2019518,640,000%100منجزالطرق والجسوربهرز

13730/12/201812013/1/2019709,840,000%100منجزالطرق والجسورإعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها8

13330/12/201818017/1/2019426,670,000%100منجزالتربيةالسعديةهدم واعدة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية  9

10
كم 1.5كم وقرية طعيمات 7.5قرية عتبة ) صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز 

17مقاطعة ( 
420/6/20181203/7/2018921,260,000%100منجزالطرقبلدروز

928/10/20186025/11/2018320,000,000%100منجزالطرقاكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قرة تبة و قصبتها القديمة11

525/6/20187519/7/2018227,020,000%100منجزالطرقبعقوبةكم2.15بعقوبة بطول / تبليط شارع ام العظام العثمانية 12

13
/ ربيع عطشانه / بعقوبه / كم لقرى خان بني سعد 11.8تبليط شوارع بطول 

وعلي الهادي والشيماء
625/6/20183019/7/2018185,040,000%100منجزالطرقبعقوبة

14
كم للمقطع 1.4بطول 313و 311المار ضمن المحلة 21تأهيل الشارع رقم 

بعقوبة/مابين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير 
15/6/201810020/6/2018195,720,000%100منجزالطرقبعقوبة

535/12/20187513/1/201996,184,000%100منجزالطرقالسالمم550تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السالم بطول 15

37/6/20184521/6/2018111,220,000%100منجزالكهرباءبعقوبةتأهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى16

7,512,955,500المجموع 



114

ديالى  / 2018الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع اءالناحية او القضاسم المشروع ت
شهر أيلول

كلفة العقد األصلي  ي  تاريخ المباشرة الفعليوم/ مدة العقد تاريخ العقدرقم العقد 
ز نسبة اإلنجا

الفني

12927/12/20189028/1/2019448,757,500%100منجزالبلديةبلدروزتبليط طرق في قضاء بلدروز1
2427/11/20189027/12/2018390,168,001%100منجزالبلديةهبهب-اكساء الشوارع الرئيسية 2

4524/12/2018216,000,000%100منجز/ تنفيذ امانة الطرقالخالصالخالص-صيانة واكساء طريق جيزاني الجول3

3129/11/20189011/12/2018193,240,000%100منجزالطرقصيانة جسر بعقوبة الثالث4

485/12/2018603/1/2019257,600,000%100منجزالطرقابو صيدا/ كم 3صيانة و اكساء مدخل قرية الزهيرات بطول 5

322/12/20189016/12/2018692,320,014%100منجزالطرقناحية جبارة/ صيانة واكساء و تثبيت اكتاف طريق قرة تبة6

5911/12/20181209/1/2019412,320,000%100منجزالطرقتبليط طريق ناحية السالم7

8
-الجزيرة-الحرية-الرمادية)تجهيز مواد لتاهيل شبكة كهرباء احياء 

(ابو الدهن-النضال
579,004,500%100منجزالكهرباء المقدادية

10719/12/2018309/1/201987,796,000%100منجزالكهرباء المقداديةكهرباء المقدادية/ تجهيز قابلوات واسالك كهربائية -أ

11823/12/20184521/1/2019184,000,000%100منجزالكهرباء المقداديةكهرباء المقدادية/ تجهيز محوالت كهرباء -ب

9
قطر تبديل الخط الناقل المغذي من محطة تقوية ماء سيف سعد الى هبهب

ملم315
4526/12/2018167,800,000%100منجز/تنفيذ امانة الماءالخالص

6030/12/2018159,237,700%100منجز/تنفيذ امانة الماءالمقداديةتجهيز و نصب مجمع ماء الشاخة في قضاء المقدادية10

11
ساعة مع تنفيذ خط ناقل /3م100تاهيل مجمع ماء الشهيد غازي سعة 

ملم250سعة 
2729/11/20181209/12/2018559,663,000%100منجزالماء

6026/12/2018239,487,000%100منجز/ تنفيذ امانة التربيةخانقينصف( 6)هدم و اعادة بناء مدرسة الرابطة 12

14131/1/201996,755,000%100منجزالصحةتجهيز مولدة لمستشفى جلوالء13

8613/12/20189016/1/2019386,900,000%100منجزالطرقتبليط طريق كشكول الصغير و الكبير14

7913/12/20181801,097,486,000%27قيد التنفيذالتربيةالخالصصف12هدم وإعادة بناء مدرسة ابن الهيثم 15
794/2/2019%100منجزالتربيةالخالصصف12هدم وإعادة بناء مدرسة االصالة 16

6030/12/2018221,429,100%100منجز/ تنفيذ امانة الماء بعقوبةساعة/3م200تاهيل مجمع ماء السادة سعة 17

4024/12/201875,125,000%100منجز/ تنفيذ امانة التربيةمندليهدم وإعادة بناء السياج الخارجي لمدرسة اعدادية مندلي18

6,465,088,815المجموع 
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شمال بابل/ 2018الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع الكلفة التخمينية  القطاع 

از نسبة اإلنج

الفني

رقم 

العقد 
تاريخ العقد

مدة العقد 

يوم/ 

تاريخ المباشرة 

العقدي  

تاريخ المباشرة 

الفعلي  
كلفة العقد األصلي  

1
ر جرف النصر على اعتبا–صيانة طريق مسيب 

تقاطع التحرير( صفر+صفر)المحطة 

جرف 

النصر

الطرق 

والجسور
2,860,369,360

انجز بتاريخ 

8/8/2019
100%6812/12/201815026/12/201827/12/20182,000,259,000

2,860,369,3602,000,259,000المجموع
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حزام بغداد/ 2018الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع الكلفة التخمينية  القطاع 

نسبة اإلنجاز

الفني

رقم 

العقد 
تاريخ العقد

مدة العقد 

يوم/ 

تاريخ المباشرة

العقدي  

تاريخ المباشرة 

الفعلي  
كلفة العقد األصلي

10219/12/20182402/1/201927/12/2018840,178,000%100منجز1,207,253,080التربيةالطارميةصف18هدم واعادة بناء مدرسة بن غازي االبتدائية 1

12726/12/20182408/1/20198/1/2019840,177,600%100منجز1,207,253,080التربيةالمشاهدةصف18هدم واعادة بناء مدرسة ابن النفيس االبتدائية 2

2,414,506,1601,680,355,600المجموع

118



119

بغداد/ 2018الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

كلفة العقد األصلي  ي  تاريخ المباشرة الفعليوم/ مدة العقد تاريخ العقدرقم العقد نينسبة اإلنجاز الفحالة المشروع الكلفة التخمينية  القطاع اءالناحية او القضاسم المشروع ت

1
مستودعات نفط / محطة الصمود( كي في33)تاهيل خط كهرباء 

المشاهدة
579/12/201812023/12/2018507,471,500%100منجز512,502,848الكهرباءالمشاهدة

2521/10/201899,800,000%100منجز/ تنفيذ امانة 99,800,000الماءفي التاجي المزرفةايصال الماء الصافي الى قرية 2

الماءاليوسفيةس/3م200مجمع ماء الحركاوي الجنوبي سعة 3

792,511,290

70%100منجز

13/12/201812027/12/2018718,103,100 70%100منجزالماءاليوسفيةس/3م200تأهيل مجمع ماء عودة المفرجي سعة 4

70%100منجزالماءاليوسفيةس/3م200تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة 5

4524/12/2018205,980,000%100منجز/ تنفيذ امانة 230,270,000الطرق والجسورالمحموديةقضاء المحمودية/ تبليط الشارع الرئيسي في حي الجزائر6

7
قضاء / تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دوليبة

ابو غريب
6311/12/20186025/12/2018508,638,400%100منجز561,344,763الكهرباء

19,750,000%100منجز/ لجنة مشتريات 17,437,235الصحةانشاء كرفان دار مبيت اطباء سبع البور8

5023/12/2018200,332,000%100منجز/ تنفيذ امانة 249,485,000الداخليةالرستميةكوت-سيطرة بغداد / إعادة تاهيل طريق الشاحنات 9

5023/12/2018199,704,000%100منجز/ تنفيذ امانة 248,676,000الداخليةالشعبالشعب-سيطرة بغداد / إعادة تاهيل طريق الشاحنات 10

4524/12/2018210,000,000%100منجز/ تنفيذ امانة 250,000,000البلديةالتاجيتاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات11

4524/12/2018229,915,000%100منجز/ تنفيذ امانة 262,075,000البلديةالشعبتاهيل طريق حنون12

13
جسر ذراع دجلة لغاية / تاهيل طريق السدة المحاذي لنهر دجلة 

مقاطعة مزرفة وحصيوة/ جامع نور المصطفى 
4524/12/2018240,900,000%100منجز/ تنفيذ امانة 286,350,000البلديةالتاجي

4527/12/201873,200,000%100منجز/ تنفيذ امانة 73,200,000التربيةالنهروان(مدرسة االمام الصادق وعظماء العرب)ترميم ابنية مدرسية 14

6027/12/2018250,000,000%100منجز/ تنفيذ امانة 500,000,000مباني حكوميةتوسعة مقر الصندوق 15

6050,000,000%100منجز/ لجنة مشتريات 50,000,000مباني حكوميةمقر الصندوق/ توسعة القسم الهندسي 16

4,133,652,1363,513,794,000المجموع 
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نينوى/ 2019الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز 

الفني
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  يوم/ مدة العقد تاريخ العقدرقم العقد 

022,969,285,600-09-2319/8/20193652019%17قيد التنفيذالتربية والتعليمالجانب األيمنااليمنالساحل/الفاروقمجمعالداخليةاالقسامابنيةتاهيلاعادة1

03445,851,000-09-371/9/20191802019%2قيد التنفيذالكهرباءتلعفرتلعفرقضاءفيالمحوالتوتصليحفحصلورشةالمطلوبةالمعداتتجهيز2

06606,156,800-10-4530/9/20192702019%40قيد التنفيذالموارد المائيةالجانب األيمنالموصلفيالهندسيةوالتصاميمالدراساتادارةبنايةتاهيل3

15-إعادة اعالن الكهرباءالجانب االيسرااليسرالجانب-الكهربائيةالشبكةوصيانةواعمارلتاهيلموادتجهيز4

معلنالزراعةالجانب االيمنااليمنالجانب-سنجاربابفيالبيطريالمستشفىتاهيلاعادة5

إعادة اعالنالبلدية والبلدياتتلعفرتلعفرقضاءداخلمتفرقةشوارعواكساءوصيانةوتاهيلتبليط6

محالالتربية والتعليمالموصلالموصلجامعةالطبكليةانشاءعمادةاعادة7

محالالتربية والتعليمالموصلطب الموصل/ 1اعادة انشاء االقسام العلمية رقم 8

محالالتربية والتعليمالموصلطب الموصل/ 2اعادة انشاء االقسام العلمية رقم 9

182,416,492,800-11-123802019-11-662019%2قيد التنفيذالتربية والتعليمالموصلالموصلطب/3رقمالعلميةاالقسامانشاءاعادة10

2,335,423,000محالالتربية والتعليمالموصلالموصلطب/4رقمالعلميةاالقسامانشاءاعادة11

305,444,672,000-10-5524/10/20195002019%4قيد التنفيذالتربية والتعليمالموصلالكهرباءهندسةكليةانشاءاعادة12

قيد اإلحالةمباني حكوميةتلعفرتلعفراحصاءشعبةبنايةتاهيل13

محالالتربية والتعليمالموصلصف12للبنينالعقيدةمتوسطةبناءواعادةهدم14

محالالتربية والتعليمالموصلصف4االريجروضةبناءواعادةهدم15

محالالتربية والتعليمسنجارصف12-القيروانناحية/طالباسماعيلبناءاعداديةواعادةهدم16

معلنالتربية والتعليمالموصلصف12الداخلعبدالرحمنمدرسةبناءواعادةهدم17

معلنالزراعةالموصلنينوىزراعةلمديريةالرئيسيالمقربنايةانشاءاعادة18

محالالتجارةالموصل2/الكرامةمجمعبناءواعادةهدم19

معلنالموارد المائيةتلكيفالحديديبادوشسدموقعجسروتاهيلاعماراعادة20

قيد اإلحالةالبلدياتالموصلنينوىبلدياتمديريةبنايةانشاءاعادة21

معلنالكهرباءسنجارالقيروانكهرباءمحطةتأهيلاعادة22

23
لبطوحردانقريةالىالشماليالجزيرةريمشروعمنالرابطالطريقاكتافوفرشتبليط

كم12,5
قيد اإلحالةالبلدية والبلدياتسنجار

قيد اإلعالنالتربية والتعليمالموصلالموصلجامعةملعبتأهيلاعادة24

معلنالموارد المائيةالموصلالموصلفيالمائيةالمواردشعبةبناءواعادةهدم25

معلنالتربية والتعليمالجانب االيمناأليمنالجانب/الموصلصف24المركزيةاألعداديةمدرسةأنشاءأعادةوهدم26

معلنالكهرباءالبعاجمفأ16*2سعةالبعاجكهرباءمحطةتأهيلاعادة27

28
لعفر مع تاهيل وتبديل القوالب الجانبية لشارع السوق من دورة القلعة الى دورة رأس الجادة في ت

م1525تبليط شوارع بطول 
معلنالطرق والجسورتلعفر

قيد اإلعالنالكهرباءالموصلاعادة تأهيل مخازن كهرباء الكرامة 29

معلنالتعليم العاليالموصلاعادة تاهيل مطبعة جامعة الموصل30

قيد اإلعالنالبلدية والبلدياتسنجاراعادة تأهيل  بناية بلدية القيروان31

قيد اإلعالنالبلدية والبلدياتتلكيفتبليط واكساء شوارع  متفرقة في مركز قضاء تلكيف 32

معلنالكهرباءالموصلالجانب االيمن   kv( 11/33)هدم واعادة بناء محطة الشفاء الثانوية 33

قيد اإلعالنالكهرباءالموصللمحطة كهرباء باب عشتار الثانوية من المحطة الرئيسية  kv( 33)تجهيز وتنفيذ مصادر جهد 34

معلنالبلدياتتلعفرلعفرتبليط  وتاهيل شوارع في حي الكفاح وحي الجزيرة وحي العسكري والصناعة الجنوبي داخل قصبة ت35

معلنالطرق والجسورتلعفرالمولي-صيانة واكساء طريق تل زلط 36

14,217,881,200
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نينوى/ 2019الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع القطاع 

1كانون 

تاريخ العقدرقم العقد 
/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  علي  تاريخ المباشرة الف

نسبة 

اإلنجاز 

الفني

05455,116,000-08-1223/7/20191802019%54قيد التنفيذالصحةالموصل اعادة انشاء مركز صحي الوحدة1

19601,200,000-08-175/8/20191502019%15قيد التنفيذالجسور تلعفركسك-اعادة تاهيل جسر الصابونية على طريق موصل 2

19-08-175/8/20191502019%15قيد التنفيذالجسور زمار (زمار-حنكة )اعادة تاهيل جسر المفري 3

04739,203,600-09-201802019-08-252019%22قيد التنفيذالتربيةزمار صف 12هدم و اعادة بناء ثانوية زمار للبنات 4

5
صف طابقين مع وحدات ( 6)ناحية ربيعة مع بناء جناح /تأهيل مدرسة ابو خشب 

( 4)صحية عدد 
04-09-201802019-08-252019%22قيد التنفيذالتربية ناحية ربيعة

6
ي إعادة انشاء ورشة فحص المحوالت ومركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي ف

تلعفر
02860,206,300-09-202102019-08-262019%12قيد التنفيذالكهرباءتلعفر

22406,700,000-11-031502019-09-402019%6قيد التنفيذالمجاريالموصلاعادة بناء القناطر في حي االمامون7

22-11-031502019-09-402019%6قيد التنفيذالمجاريالموصلاعادة بناء القناطر في حي النجار8

قيد اإلحالةالزراعةالموصلتاهيل مبنى االدارة و الجدار المحيطي لمعمل تنقية البذور 9

قيد اإلحالةالزراعةالموصلتجهيز و نصب معمل تنقية البذور 10

توقيع عقدالكهرباءتلعفرتلعفر / اعادة بناء مركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي 11

12
مدرسة /مجموعة صحية ( + صف4+ )طابقين ( صف6)هدم و اعادة بناء جناح 

سنجار/ عبد هللا بن مسعود 
معلنالتربيةسنجار 

معلنالتربيةسنجار سنجار/ مدرسة القيروان / طابقين ( صف6)هدم و اعادة بناء جناح 13

معلنالتربيةسنجار سنجار/صف12-هدم و اعادة بناء مدرسة ام الشبابيط 14

قيد اإلحالةالصحةالموصل (2)تجهيز جهاز تفتيت الحصى عدد 15

قيد اإلحالةالتجارةالموصلوادي حجر لخزن الحبوب -تأهيل سايلو الموصل 16

معلنالتجارةالموصلتأهيل مجمع تل عبطة لخزن الحبوب 17

معلنالتجارةالموصلصيانة وتاهيل ساحة الموصل لخزن الحبوب 18

معلنمباني حكوميةالموصلاعادة تأهيل جمعية الحدباء لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة 19

معلنالصحة الموصل 1تجهيز و تنصيب و تشغيل جهاز قسطرة عدد 20

3,062,425,900
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االنبار/ 2019الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز

الفني
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  يوم/ مدة العقد رقم العقد 

111,545,240,000-08-162002019%26قيد التنفيذالبلدية والبلدياتحديثةارصفة في قضاء حديثةوتاهيلاكساء 1

11-08-162002019%30قيد التنفيذالبلدية والبلدياتهيتاعادة تاهيل طرق في عموم احياء وقرى البغدادي2

032,773,520,000-09-213602019%70قيد التنفيذالبلدية والبلدياتالرماديكيلو الرمادي5تاهيل شوارع حي الزيتون في منطقة 3

03-09-213602019%30قيد التنفيذالبلدية والبلدياتالفلوجةم2900اعادة تاهيل طريق بين حي اليرموك وجسر التفاحة بطول 4

5
ول من جهة حي العمال بط( السي سي)تاهيل طريق المدخل الشرقي للحي المدني 

متر25,5اكم وعرض 
221,289,200,000-08-221202019%80قيد التنفيذالطرق والجسورالحبانية

6
م وعرض 3425تاهيل طريق ابوفليس الحولي المحاذي لقاعدة الحبانية بطول 

متر30
الطرق والجسورالحبانية

بسبب / لم يباشر 

اعتراض القوات 

األمنية

0%221202019-08-22

021,104,560,000-09-242102019%40قيد التنفيذالماء والمجاريالفلوجةالتابعة الى مركز مجاري الفلوجة (p 14)تاهيل وصيانة محطة الفاو 7

12818,148,000-09-363602019%20.5قيد التنفيذمباني حكوميةالرمادياعادة بناء هيئة استثمار االنبار8

14443,448,000-10-441802019%41قيد التنفيذالصحةعنةهدم واعادة بناء قطاع الرعاية الصحية االولية في عنه9
104,370,761,100-10-467302019%4قيد التنفيذالداخليةالرماديهدم واعادة بناء مديرية شرطة االنبار10

13789,244,000-10-481802019%25قيد التنفيذالماء والمجاريالقائمالقائم/هدم واعادة انشاء محطة ماء الكرابلة 11

13655,650,000-11-572002019%40قيد التنفيذالطرق والجسورالرماديعلى طريق المرور السريع( 94+000)اعادة اعمار جسور زنكورة الفوقاني كم 12

14567,981,000-11-591802019%14قيد التنفيذمالتربية والتعليالرطبةهدم واعادة بناء مدرسة المكاسب االبتدائية للبنين13

14
مجمع -تاهيل محطة اسالة مياه الشرب ومحطة المعالجة الثقيلة في العامرية 

االخاء
622401,141,571,200%1قيد التنفيذالماء والمجاريالفلوجة

محالالماء والمجاريالرماديكيلو في الرمادي5تاهيل مشروع ماء ال 15

16
الى المحطة 11+000كم من المحطة 3تاهيل سدة جويبة باتجاه النساف بطول 

جسر النافورة( صفر+صفر)باعتبار 000+14
قيد اإلحالةالطرق والجسور

85150قيد المباشرةالبلدية والبلدياتلمديرية  بلدية الرطبة7تاهيل شوارع عدد 17

قيد اإلحالةالبلدية والبلدياتوجةالفل/ تاهيل شارع نهر فليح من شارع المنجزات الى محطة الماء باتجاه النهر18

قيد اإلحالةمباني حكوميةاعادة بناء المجمع الحكومي في ناحية الرمانة19

محالالبلدية والبلدياتاعادة انشاء القسم البلدي في ناحية الوفاء20
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محالمباني حكوميةهدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقالوية21

692,823,356,000%3قيد التنفيذالتربية والتعليمالرماديصف12الحميرة -هدم واعادة بناء مدرسة التل االخضر22

80300معلنالتربية والتعليمصف الكرمة18هدم واعادة بناء ثاوية الوطن للبنين 23

171,141,590,000-11-701802019قيد التنفيذالتربية والتعليمالكرمةصف12هدم واعادة بناء مدرسة الغر المحجلين االبتدائية المختلطة 24

302,271,912,000-11-711802019%6قيد التنفيذالتربية والتعليمهيتهيت-صف 12هدم واعادة بناء ثانوية التهذيب للبنات 25

معلنالتربية والتعليمالقائمراوه-صف 12هدم واعادة بناء مدرسة الشعلة االبتدائية 26

معلنالتربية والتعليمالقائم-صف 18هدم واعادة بناء ثانوية االمالي للبنين 27

معلنالتربية والتعليمالقائمالقائم-صف 12هدم واعادة بناء ثانوية الرحاب للبنات28

17-11-701802019قيد التنفيذالتربية والتعليمالفلوجةالفلوجة-صف12هدم واعادة بناء مدرسة االمين 29

80300معلنالتربية والتعليمصف18هدم واعادة بناء ثانوية الرشيد 30

معلنالتربية والتعليمجامعة الفلوجة/ تاهيل كلية  العلوم االنسالمية 31

محالالداخليةهدم واعادة بناء قاطع مرور الرمادي32

محالالتربية والتعليمكلية التربية في القائم/هدم واعادة بناء بناية االقسام العلمية 33

محالالتربية والتعليمتاهيل بنايتي عمادة كلية التربية لعلوم الصرفة وعمادة كلية التربية للعلوم االنسانية34

قيد اإلحالةمباني حكوميةتاهيل بناية مديرية احصاء االنبار35

معلنمباني حكوميةترميم وتاهيل مبنى الدوائر الحكومية في عنه36

محالالصحةتاهيل مستشفى القائم العام37

محالمباني حكوميةقضاء القائم/ اعادة انشاء مبنى المجلس المحلي 38

تدقيق التخطيطمباني حكوميةاعادة انشاء بناية المجلس المحلي لقضاء هيت39

معلنالتربية والتعليماعادة انشاء بناية االقسام الداخلية للطالب لكلية التربية في القائم40

30-11-711802019%6قيد التنفيذالتربية والتعليمهيتصف في البغدادي12هدم واعادة بناء مدرسة الحبوبي االبتدائية 41

23-12-961802019قيد المباشرةالتربية والتعليمالرماديصف12/ هدم واعادة بناء مدرسة سومر االبتدائية 42

30-11-711802019%6قيد التنفيذالتربية والتعليمهيتصف12/هدم واعادة بناء مدرسة االسكندرونة االبتدائية للبنين 43

معلنالتربية والتعليمصف12/ هدم واعادة بناء مدرسة الفالح االبتدائية للبنين 44

معلنالتربية والتعليمصف12/ هدم واعادة بناء مدرسة حلب االبتدائية للبنين45

معلنالتربية والتعليمصف18/ هدم واعادة بناء مدرسة الجماهير االبتدائية للبنين 46

معلنالتربية والتعليمصف18/هدم واعادة بناء مدرسة المهدي االبتدائية للبنين47

معلنالشباب والرياضةاعادة تأهيل منتدى شباب هيت48

12-12-791802019قيد التنفيذالبلدية والبلدياتاعادة انشاء الشارع الخدمي في الخمسة كيلو في الرمادي49

معلنالماء والمجاري(امطار)الفاو  (p10)تأهيل وصيانة محطة 50

معلنالكهرباءتأهيل مغذي سعده من محطة سعده51

معلنالكهرباءتأهيل مغذي الصفرة ومغذي النهية52

معلنالكهرباءتأهيل مغذي جريجب من محطة القنيطرة53

معلنالكهرباءتأهيل مغذي الكرابلة من محطة سعدة54

معلنالكهرباءتأهيل الشبكة الكهربائية لقرى جريجب والفياضية والقنيطرة55

معلنالكهرباءاعادة ايصال التيار الكهربائي الى المجمع السكني التابع الى الشركة العامة للفوسفات56

قيد اإلحالةالكهرباءهيتتأهيل مغذي كهرباء المعسكر57

معلنالطرق والجسورتاهيل الطريق الرابط بين جسر المخازن الى نهاية الجسر المؤدي الى منطقة البوعيثة58

معلنمباني حكوميةهدم و اعادة بناء بناية قائممقامية الرطبة59

معلنالتربية والتعليمبناية المساعد العلمي/تاهيل عمادة كلية التربية الرياضية60



127

69%2قيد التنفيذالتربية والتعليمالرماديالمركز/ صف في الرمادي 12هدم و اعادة بناء مدرسة دار العلم االبتدائية 61

23-12-961802019قيد التنفيذالتربية والتعليمصف12هدم و اعادة بناء مدرسة التالحم االبتدائية 62

معلنالتربية والتعليمكبيسة/ صف في هيت18هدم و اعادة بناء مدرسة فاطمة البرناوي للبنات 63

معلنالتربية والتعليمصف18/هدم واعادة بناء اعدادية حليمة السعدية للبنات64

23-12-961802019قيد التنفيذالتربية والتعليمصف في زنكورة12هدم و اعادة بناء مدرسة الوهج االبتدائية 65

23-12-961802019قيد التنفيذالتربية والتعليمصف 12هدم و اعادة بناء ثانوية ام سلمة 66

69%2قيد التنفيذالتربية والتعليمالرماديصف 12هدم و اعادة بناء مدرسة بغداد االبتدائية للبنين 67

معلنالتربية والتعليمهدم و اعادة بناء قسم تربية الفلوجة68

300محالالتربية والتعليمصف 18هدم و اعادة بناء ثانوية الناظم للبنين 69

69%2قيد التنفيذالتربية والتعليمالرماديصف 12/هدم و اعادة بناء مدرسة الشقائق االبتدائية للبنات 70

30-11-711802019%6قيد التنفيذالتربية والتعليمهيتصف 12/هدم و اعادة بناء مدرسة االخاء االبتدائية المختلطة 71

معلنالتربية والتعليمهدم و اعادة بناء قسم تربية راوة72

73
ساعة مع خط ناقل بطول /3م200تاهيل وتوسيع مجمع ماء سعدة مع اضافة وحدة مجمعة 

متر1500
تدقيق الصندوقالماء والمجاري

محالالماء والمجاريمتر3500تاهيل وتوسيع مجمع ماء النهضة الشرقية مع اضافة  خط ناقل بطول 74

محالالماء والمجاريتاهيل وتوسيع مشروع الماء المركزي في القائم75

معلنالماء والمجاريهيت-صيانة وتاهيل محطات الدفع لمشروع ماء الصحراء الغربية 76

معلنالبلدية والبلدياتالفلوجةقضاء الفلوجة /تاهيل الشوارع الشريانية في حي الضباط 77

معلنالبلدية والبلدياتالفلوجةقضاء الفلوجة /تاهيل الشوارع الشريانية في حي الشرطة والجغيفي78

معلنالبلدية والبلدياتالفلوجةقضاء الفلوجة /تاهيل  شارع المحيط الفاصل بين الحي العسكري وحي الشركة 79

محالالبلدية والبلدياتالقائمالمرحلة الثانية-سعدة سايدين -تاهيل الطريق الخدمي في الكرابلة 80
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معلنالماء والمجاريالكرمةساعة/3م100سعة _ تجهيز ونصب مجمع  ماء السعيد81

محالمباني حكوميةالقائماالنبار/اعادة اعمار محطة تعبئة وقود ناحية الكرابلة82

معلنالكهرباءهدم واعادة بناء بناية كهرباء هيت مع ورشة الصيانة 83

جديدالماء والمجاريالعبيدي/ تأهيل وتوسيع مشروع ماء الشرب للمدينة السكنية في القائم 84

جديدالماء والمجاريالعبيدي/ استبدال نواقل رئيسية لمغذي المدينة السكنية 85

معلنالماء والمجاريالرمادي/ الغاء مبزل الحفرية بمد خط دفع لمحطة مجاري االحتفاالت  والمخابرات 86

معلنطرق وجسورالحبانيةقضاء الحبانية/ صيانة وتاهيل جسر الخالدية الكونكريتي 87

معلناعادة تاهيل  كورنيش الورار من جهة التاميم الرابط بين جسر الحوز الى جسر القاسم 88

محالعنةعنه-اعادة تاهيل  مقطع من الطريق العام حديثة89

90
لى جباب وقنطرة عبرة انحدارية ع-اعادة تاهيل قنطرة صندوقية ثالثية على طريق حصى 

قضاء عنة/طريق الشارع العام 
محالعنة

تدقيق التخطيطاالنبار/ صف 12هدم واعادة انشاء مدرسة اغادير للبنين 91

92
قضية تجهيز  مواد لدعم وتاهيل  الشبكات الكهربائية لفرع توزيع كهرباء مركز االنبار في ا

(الرمادي الخالدية هيت الرطبة )
تدقيق التخطيط

محالالكهرباءاعادة انشاء مديرية كهرباء االنبار مع مخزن93

معلنالتربية والتعليماالنبار/ صف ( 12)هدم واعادة انشاء مدرسة الخليج العربي  94

معلنالتربية والتعليماالنبار/ صف ( 12)هدم واعادة انشاء مدرسة الصادق االمين 95

معلنمباني حكوميةهدم واعادة بناء دار القضاء في الرطبة96

معلنمباني حكوميةهدم واعادة بناء دار القضاء في عنة97

معلنالطرق والجسورياعادة تأهيل طريق محطة البزل الرئيسية في المضيق باتجاه نهر الفرات مع طريق داخل98

معلنالطرق والجسورالفلوجة / تأهيل شارع الثرثار الحولي من تقاطع النافورة الى شارع المحيط 99

معلنالصحةالعبيدي /اعادة انشاء مركز صحي فرعي 100

معلنالماء والمجاريالكرمةس في قرية بني زيد  / 3م100تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 101

21,736,181,300 



129

االنبار/ 2019الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز 

الفني
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  يوم/ مدة العقد تاريخ العقدرقم العقد 

011,649,372,000-08-181502019-07-12019%100منجزالكهرباءالخالديةتاهيل الشبكة الكهربائية في جزيرة الخالدية1

01-08-181502019-07-12019%83قيد التنفيذالكهرباءراوهفك اختناق مغذيات احياء العسكري والزراشة والحي القديم2

01-08-181502019-07-12019%83قيد التنفيذالكهرباءراوهتاهيل جزء من شبكة مغذي الزراشية3

01-08-181502019-07-12019%83قيد التنفيذالكهرباءراوهتاهيل جزء من مغذي راوه القديمة4

01-08-181502019-07-12019%83قيد التنفيذالكهرباءرمادي تاهيل جزء من شبكة مغذي الحي العسكري5

01-08-181502019-07-12019%100منجزالكهرباءالكرمةتاهيل شبكات الضغط العالي والواطيء في مركز الكرمه6

01-08-181502019-07-12019%85قيد التنفيذالكهرباءالفلوجةاعادة اعمار محطة كهرباء جنوب الفلوجة7

032,447,805,800-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريفلوجةساعة/3م50تاهيل مجمع ماء رميلة القديم سعة 8

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريرمادي ساعة/3م200تاهيل مجمع ماء البوعيثة البونجرس 9

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريحديثةالف غالون في الخفاجية250تاهيل مجمع ماء سعة 10

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريرمادي استبدال االنابيب الخاصة بمجمع ماء الزنكورة التاسع11

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريفلوجةساعة/3م200تاهيل مجمع ماء الدواية سعة 12

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريفلوجةتاهيل مجمع ماء الزغاريت الصقالوية 13

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريالكرمة تاهيل شبكات الماء في قضاء الكرمة14

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريحديثةساعة/3م200تاهيل مجمع ماء الزاوية 15

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريالعامريةصيانة مجمعات الماء في العامرية16

الماء والمجاريالفلوجةلتصريف مياه االمطار في الفلوجة (p4)اعادة اعمار محطة الدفع 17
ر متوقف بسبب تأخ

يةالفقرات االستيراد
25%32019-07-211202019-08-03

03-08-211202019-07-32019%100منجزالماء والمجاريهيت ساعة في هيت/3م200اعادة تاهيل مجمع ماء البوشالل 18

04849,935,000-08-221202019-07-72019%80قيد التنفيذالبلدياتالكرمةاعادة تبليط شوارع في حي العروبة قضاء الكرمة19

20
و كربالء و الرطبة 160كيلو )مشروع اكساء مدخل ناحية النخيب من ثالث محاور 

)
04-08-221202019-07-72019%95قيد التنفيذالطرقالرطبة 
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21
-قة تاهيل الشارع من السوق القديم الى دائرة الكهرباء مع شوارع متفر

كبيسه
04-08-221202019-07-72019%85قيد التنفيذالبلدياتهيت 

04-08-221202019-07-72019%95قيد التنفيذالبلدياتهيت اعادة انشاء شوارع في حي السالم في ناحية المحمدي22

231,093,879,000-07-231802019-07-92019%70قيد التنفيذراوهتاهيل بناية شعبة زراعة راوه23

05-08-231802019-07-92019%41قيد التنفيذالتجارةالرماديفي موقع سايلو الرمادي3اعادة انشاء مخازن كونكريتية عدد 24

05-08-231802019-07-92019%55قيد التنفيذالزراعةالرطبةهدم واعادة بناء شعبة زراعة الرطبة25

05-08-231802019-07-92019%50قيد التنفيذالزراعةالقائم اعادة انشاء شعبة الزراعة في الرمانة26

05-08-231802019-07-92019%65قيد التنفيذالتجارةرمادي فرع االنبار-اعادة انشاء بناية الرقابة التجارية و المالية 27

10731,329,600-08-1428/7/20192102019%75قيد التنفيذموارد مائيةرمادي اعادة انشاء القناطر المتفجرة للمشاريع االروائية28

10-08-1428/7/20192102019%75قيد التنفيذالموارد المائيةراوهانشاء شعبة الموارد المائية في راوه29

10-08-1428/7/20192102019%65قيد التنفيذالموارد المائيةالقائم هدم و اعادة بناء شعبة الموارد المائية في القائم30

معلنالقائم تاهيل المجمع الحكومي لناحية العبيدي في القائم31

32
اعادة بناء الجناح االداري المهدم مع تاهيل االجزاء المتضررة في 

هيت/مدرسة المسار 
معلنهيت 

معلنالقائم هدم واعادة بناء مديرية بلدية القائم33

معلنهيت تأهيل االقسام الداخلية في قضاء هيت 34

معلنعنهاعادة انشاء مصرف الرافدين فرع عنه35

معلنالرطبة اعادة انشاء مصرف الرافدين فرع الرطبة36

معلنالقائم اعادة تأهيل مصرف الرشيد في القائم 37

معلن حديثة ك ف400/غرب بغداد -تأهيل خط كهرباء الضغط الفائق حديثة 38

محالالصقالويةم 9م و عرض 1800انشاء طريق قرية زغيدان بطول 39

محالالحقالنيةاعادة انشاء ملحق لمديرية ناحية الحقالنية 40

ةتنفيذ امان%100ةتنفيذ امان/منجز مباني حكوميةهيت تاهيل شباب منتدى هيت41

6,772,321,400المجموع 
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صالح الدين/ 2019الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  يوم/ مدة العقد تاريخ العقدرقم العقد نينسبة اإلنجاز الفحالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت

073,289,200,000-09-3526/8/20193602019%3قيد التنفيذالطرق والجسورعموم المحافظةكم45بطولبيجي-تكريتطريقتاهيلاعادة1

161,085,670,400-09-022202019-09-392019%13.60قيد التنفيذالداخليةبلدبلدقضاءفيالمحطةشرطةمركزبناءواعادةهدم2

16-09-022202019-09-392019%8.60قيد التنفيذالداخليةسامراءالركةشرطةمركزبناءواعادةهدم3

282,038,806,000-10-5114/10/20192102019%8قيد التنفيذالتربية والتعليمبلدالمختلطةقتيبةثانويةصف12مدرسةبناءواعادةهدم4

28-10-5114/10/20192102019%8قيد التنفيذالتربية والتعليمبلداالبتدائيةالتحديصف12مدرسةبناءواعادةهدم5

28-10-5114/10/20192102019%8قيد التنفيذالتربية والتعليمبلدصف12االبتدائيةلبنانمدرسةبناءواعادةهدم6

التربية والتعليمتكريتالواطئالضغطقابلواتمع(كيوسكات)تكريتلجامعةالتحتيةالبنىوصيانةتاهيل7
لم يقدم/ قيد التنفيذ 

المقاول برنامج تقدم 

العمل 

0%532019-10-171502019-10-30920,492,000

التربية والتعليمتكريتتكريتلجامعةاالمطارمياهتصريفوشبكةالصحيالصرفوصيانةتاهيل8
لم يقدم/ قيد التنفيذ 

المقاول برنامج تقدم 

العمل 

0%532019-10-171502019-10-30

302,698,634,400-10-5417/10/20192202019%10قيد التنفيذالصحةبيجيبلدعزيزرئيسصحيمركزبناءواعادةهدم9

30-10-5417/10/20192202019%10قيد التنفيذالصحةبيجيبيجينموذجيصحيمركزبناءواعادةهدم10

30-10-5417/10/20192202019%10قيد التنفيذالصحةبيجيالحجاجنموذجيصحيمركزبناءواعادةهدم11

محالالماء والمجاريساعة/3م500سعةالصينيةتقويةمحطةوتاهيلصيانة12

141,285,004,000-11-672019%12قيد التنفيذالطرق والجسورالشرقاطالشرقاط-بيجيطريقعلى7عددقناطرتاهيلاعادة13

14
(البورحاويوجسرغريبوالسيدكبانجسري)3عددصغيرةجسورتاهيلاعادة

الدينصالحمحافظةفي
14-11-672019%12قيد التنفيذالطرق والجسورتكريت

معلنمباني حكوميةالدورالدورفيالقضاءداربناءواعادةهدم15

محالمباني حكوميةالضلوعيةالضلوعيةفيالقضاءداربناءواعادةهدم16

محالمباني حكوميةيثربيثربفيالقضاءداربناءواعادةهدم17

معلنالتربية والتعليمالطوزاالبتدائيةبيكسليمانصف12مدرسةبناءواعادةهدم18

معلنالتربية والتعليمبيجيللبناتاالبتدائيةبيجيصف12مدرسةبناءواعادةهدم19

معلنالتربية والتعليماالبتدائيةالخلفاءصف12مدرسةبناءواعادةهدم20

معلنالتربية والتعليمصف12للبنينالفياضمدرسةبناءواعادةهدم21

معلنالتربية والتعليمصف6الخصبالواديمدرسةبناءواعادةهدم22

معلنالبلدية والبلدياتالطوزالطوزقضاء/77منطقةفيطوزلسايلوالمجاورةالشوارعتبليط23

معلنالبلدية والبلدياتالطيارحيفيالشوارعواكساءالجانبيةاالرصفاعمال24

محالالطرق والجسورالدينصالح/كم14.8بطولبيكسليمان-كفريطريقتأهيلاعادة25

محالالطرق والجسوراالولىالمرحلةالشرقاطمفرق-بيجيطريقتبليط26

قيد اإلعالنالبلدية والبلدياتنالديصالح/العباسيةوجسرالثرثارجسربينسامراءطريقواكساءصيانة27

11,317,806,800
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صالح الدين/ 2019الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع القطاع 

ز نسبة اإلنجا

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  لي  تاريخ المباشرة الفع

1
م 1700بطول ( المدخل الشمالي) مشروع معالجة و اكساء طريق 

امرليلمركز قضاء 
01-09-181502019-08-202019%45قيد التنفيذالطرق والجسور امرلي

905,440,000

2
في اعادة تأهيل الشوارع الداخلية المتضررة من جراء العمليات االرهابية

قضاء امرلي
01-09-181502019-08-202019%45قيد التنفيذالطرق والجسور امرلي

05-08-231802019-07-102019%42قيد التنفيذمباني حكوميةناحية المعتصمهدم واعادة بناء بناية ناحية المعتصم 3

782,609,500

05-08-231802019-07-102019%60قيد التنفيذالشباب والرياضةبلدتأهيل و صيانة منتدى شباب و رياضة بلد 4

07-09-262202019-08-342019%15قيد التنفيذمباني حكوميةمكحولهدم و اعادة بناء بناية ناحية مكحول5

1,989,736,200

07-09-262202019-08-342019%20قيد التنفيذمباني حكوميةالصينية هدم و اعادة بناء بناية ناحية الصينية 6

07-09-262202019-08-342019%15قيد التنفيذالبلدية والبلدياتالصينية هدم و اعادة بناء مديرية بلدية الصينية 7

07-09-262202019-08-342019%18قيد التنفيذاالدارة المحليةالطوزهدم واعادة بناء بناية ناحية سليمان بيك8

16606,960,000-09-031202019-09-412019%30قيد التنفيذالطرق والجسور العلم اعادة تأهيل طريق الشهيدة امية الجبارة 9

0قيد اإلحالةالماء والمجارييثربهدم و اعادة بناء بناية مركز ماء يثرب 10

0قيد اإلحالةالماء والمجاريبيجيهدم واعادة بناء بناية مركز ماء بيجي 11

4,284,745,700
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كركوك/ 2019الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 
حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت

نسبة اإلنجاز 

الفني
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  يوم/ مدة العقد تاريخ العقدرقم العقد رقم المناقصة 

116معلنالكهرباءالحويجةقضاءفيتأهيلوموادوملحقاتمعمحوالتتجهيز1

2
جديدمغذيتنفيذمعوباجوانالسالم-كف11ومغذياتمتفرقةقرىفيكهرباءشبكاتتاهيل

الملتقىناحيةفيالطابوقمحطةمن
17معلنالكهرباء

253,339,335,000-08-412720/8/20193302019%35قيد التنفيذالمجاريالحويجةالحويجةقضاءفيحطينحيمجاريتاهيل3

25-08-412720/8/20193302019%35قيد التنفيذالمجاريالحويجةالحويجةقضاءفيالنصرحيمجاريتاهيل4

25-08-412720/8/20193302019%35قيد التنفيذالمجاريالحويجةالحويجةقضاءفيالنداءحيمجاريتاهيل5

25-08-412720/8/20193302019%35قيد التنفيذالبلدياتالحويجةالحويجةقضاءفيالنصرحيشوارعتاهيل6

25-08-412720/8/20193302019%35قيد التنفيذالبلدياتالحويجةالحويجةقضاءفيحطينحيشوارعتاهيل7

25-08-412720/8/20193302019%35قيد التنفيذالبلدياتالحويجةالحويجةقضاءفيالنداءحيشوارعتاهيل8

051,998,406,800-09-423121/8/20192202019%25قيد التنفيذالبلدياتالحويجةالحويجةقضاءفيالثالثالقطاعشوارعتاهيل9

05-09-423121/8/20192202019%25قيد التنفيذالبلدياتالحويجةاليرموكحيمنوجزءالصغيرالسوقتاهيل10

05-09-423121/8/20192202019%25قيد التنفيذالبلدياتالحويجةالحويجةلبلديةمركزيةورشةبناءواعادةهدم11

05-09-423121/8/20192202019%25قيد التنفيذالمجاريالحويجةالحويجةقضاءفيالثالثالقطاعمجاريتاهيل12

18333,646,000-08-251325/7/20192019%100منجزالبلدياتالحويجةالرياضناحيةفيالداخليةالشوارعوتبليطواكساءصيانة13

121530/7/20192708/22/20192,369,721,600%15قيد التنفيذالتربيةالحويجةالحويجةمركز-صف12اشبيليةمدرسةبناءواعادةهدم14

121530/7/20192708/22/2019%25قيد التنفيذالتربيةداقوقالصمودقرية-داقوق-صف12الربيعمدرسةبناءواعادةهدم15

121530/7/20192708/22/2019%10قيد التنفيذالتربيةالملتقىالملتقىناحية-صف6االبتدائيةعربكوازمدرسةبناءواعادةهدم16

121530/7/20192708/22/2019%17قيد التنفيذالتربيةداقوقطويلعة-داقوق-صف6االبتدائيةزمزممدرسةبناءواعادةهدم17

121530/7/20192708/22/2019%10قيد التنفيذالتربيةتازةتازة-صف6الجولتلمدرسةبناءواعادةهدم18

121530/7/20192708/22/2019%5قيد التنفيذالتربيةالملتقىالملتقى-صف6الخندقمدرسةبناءواعادةهدم19

121530/7/20192708/22/2019%4قيد التنفيذالتربيةالدبسالدبس-صف6االبتدائيةالزيتونمدرسةبناءواعادةهدم20

121530/7/20192708/22/2019%10قيد التنفيذالتربيةالحويجةالمصطافية-الحويجة-صف6المختلطةاالبتدائيةالمصطافيةمدرسةبناءواعادةهدم21

121530/7/20192708/22/2019%15قيد التنفيذالتربيةالدبساوةاسماعيل-الدبس-صف6المختلطةاالبتدائيةاوةاسماعيلمدرسةبناءواعادةهدم22

121530/7/20192708/22/2019%4قيد التنفيذالتربيةالملتقىالملتقى-صف6المختلطةاالبتدائيةكردكوازمدرسةبناءواعادةهدم23

126قيد اإلحالةمبانيالحويجةالحويجةاحصاءشعبةبناءواعادةهدم24

142قيد اإلحالةالبلدياتالمجاورةواالحياءالمنزلةمدخلتأهيل25

142قيد اإلحالةالبلدياتالمجاورةواالحياءالمنزلةمدخلمجاريمشروعتاهيل26

173قيد اإلحالةمبانيالحويجةالمخزنتأهيلمعالحويجةقضاءماءجبايةومركزدائرةبناء27

174قيد اإلحالةالزراعةالحويجةيةاالرشادوالقاعةالزراعيةالشعبةبنايةمعالحويجةقضاءفي9عددمخازنبناءواعادةهدم28

174قيد اإلحالةالزراعةالحويجةالحويجةبستنةمحطةمنشاةتأهيلاعادة29

161قيد اإلحالةالطرق والجسور(تكريت-كركوك)طريقعلىزغيتونجسروتأهيلصيانة30

140قيد اإلحالةالطرق والجسورالصفرةومفرقالحويجةقضاءبينالرابطالطريقتأهيلاعادة31

141قيد اإلحالةالطرق والجسورالنكاراتوقرىالشالالتبينالرابطالطريقصيانة32

141قيد اإلحالةالطرق والجسوركم10بطولالغازيةوالقريةالعباسيمصطفىقريةعليتلبينالرابطالطريقتأهيلاعادة33

140قيد اإلحالةالطرق والجسورللمحافظةالتابعةوالمدناالقضيةبينالرابطةالخارجيةالطرقوصيانةتأهيل34

قيد اإلحالةالماءكركوكمحافظةفيالكبرىالضخلمحطاتاحتياطيةموادتجهيز35

139قيد اإلحالةالماءالحويجةكركوكفيالمحررةللمناطقالماءلمشاريعومعداتمضخاتتجهيز36

8,041,109,400
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كركوك/ 2019الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

المحافظة اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع القطاع

از نسبة اإلنج

الفني
ة رقم المناقص

رقم 

العقد 
تاريخ العقد

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  لي  تاريخ المباشرة الفع

1
ية على رفع الصبات الكونكريتية الجاهزة و المخلفات الحرب

كوك كتف القناة الرئيسية ري كركوك و نقلها الى مطار كر
الحويجة كركوك

مباني 

حكومية
051,910,400,000-08-10421/7/20191802019%41ذقيد التنفي

الحويجة كركوكالعباسي -اصيانة واكساء طريق الحويجة 2
الطرق 

والجسور
05-08-10421/7/20191802019%41ذقيد التنفي

الحويجة كركوك(ةالنعيمي-الرشيدية -ابو الجيس )اكساء شوارع قرى 3
الطرق 

والجسور
05-08-10421/7/20191802019%41ذقيد التنفي

الحويجة كركوكتكريت-صيانة طريق كركوك 4
الطرق 

والجسور
05-08-10421/7/20191802019%41ذقيد التنفي

02461,959,000-09-5823/7/20191502019%40ذقيد التنفيالداخليةالحويجةكركوكالحويجة-هدم واعادة بناء مركز شرطة المحاوز 5

02-09-5823/7/20191502019%40ذقيد التنفيالداخليةالحويجة كركوكهدم واعادة بناء مركز شرطة الشعب6

02-09-5823/7/2019132019%40ذقيد التنفيالداخليةالحويجة كركوكهدم واعادة بناء قسم مكافحة االجرام7

2,372,359,000
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ديالى/ 2019الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز 

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  

الكهرباءالمقداديةيدا وقراها تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية لناحية ابي ص1
لم يباشر لوجود 

تعديل بالعقد

49 13/10/20191,709,140,000

2
رقة في تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية في مناطق متف

المقدادية
13/10/2019 49الكهرباءالمقدادية

3
الجيزاني , كم 5منصورية الشط بطول )صيانة واكساء وتبليط طرق في قرى الخالص 

(كم1,5البوبالي بطول , كم 1,4السندية بطول , كم 1,5االمام بطول 
 04881,920,000-08-212102019-07-2019 2%45قيد التنفيذالطرق والجسورالخالص

02-10-222402019-08-2019 33%14قيد التنفيذالبلدية والبلدياتالمقداديةاكساء شوارع في ناحية ابي صيدا في قضاء المقدادية4

02-10-222402019-08-2019 33%14قيد التنفيذالبلدية والبلدياتالمقداديةاعادة تاهيل تبليط شوارع في حي المعلمين في قضاء المقدادية5 1,789,146,400

6
حي-الحي العصري -حي اشور -حي التاميم ) تاهيل شوارع في قضاء المقدادية 

(  التحرير
02-10-222402019-08-2019 33%14قيد التنفيذالبلدية والبلدياتالمقدادية

7
ناحية صيانة واكساء طريق اشتوكان وعرجان وتبليط طرق البكالي وسيف سعد  في

جبارة وقره تبه
 151,010,560,000-09-022102019-09-2019 38%60قيد التنفيذالطرق والجسورخانقين

8
رى التابعة تبليط طرق في ناحية جديدة الشط والقرى التابعة لها وناحية بني سعد والق

لها وتبليط طرق في قضاء الخالص وقراها وقضاء بعقوبة وقراها 
 091,511,600,000-10-072102019-10-2019 47%9قيد التنفيذالطرق والجسورالخالص

9
اعادة تاهيل شارع  سايدين مع سايدين خدمي لمدخل قرة تبة مع اكساء شوارع 

(المشروع-الشهداء -الشرطة -الصدر )متفرقة الحياء
 141,947,480,000-11-032402019-11-2019 61%4قيد التنفيذالبلدية والبلدياتخانقين

10
اعادة تاهيل الشارع امام المجلس المحلي والشوارع المحيطة به مع اكمال كافة 

المتطلبات الخاصة به
14-11-032402019-11-2019 61%4قيد التنفيذالبلدية والبلدياتخانقين

11
قضاء(والنورالرسول-المصطفى-والزهراءالزهور)حيفيشوارعتاهيلاعادة

بلدروزبعقوبة
 1,266,747,000 64قيد المباشرةالبلدية والبلدياتبعقوبة

12
حي وتبليط افرع الحساوية وال( عدنان اللهيبي)تبليط شوارع في قرية سنسل 

العسكري وتبليط قرى الوسط وحمبس وجرخي اسيود وصيانة طريق الوجيهية
 011,792,062,000-09-1802019 32%40قيد التنفيذالطرق والجسورالمقدادية

محالالصحةبعقوبةتاهيل مستشفى بعقوبة التعليمي13

محالالصحةبعقوبةتاهيل مستشفى البتول التعليمي للنسائية واالطفال14

محالالتربية والتعليمخانقينصف12هدم واعادة بناء مدرسة الزهراوي 15

محالالتربيةخانقينصف12هدم واعادة بناء مدرسة الفراهيدي 16

محالالتربية والتعليمالسعديةصف12هدم واعادة بناء مدرسة الحليمة االبتدائية 17

18
,  الزاوية  , طامي ,رعد الفرج ) صيانة وتاهيل طرق في محافظة ديالى     

المقدادية(زركوش عساكره
 071,425,158,000-11-271802019-10-2019 56%5.5قيد التنفيذالطرق والجسور

19
ط كركوك في ناحية سد العظيم  وتبلي-اعادة تاهيل الجزرة الوسطية طريق بغداد 

الخالصشوارع في الجهة الشرقية والغربية للناحية
 10/16/2019120771,600,800 52محالالبلدية والبلديات

20
-شوارع خلف محطة الغازفي الحي العسكري -االفرازات ) اعادة تاهيل شوارع  

المقدادية(  شوارع حي المعلمين
محالالبلدية والبلديات
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21
كف الى 33/11م من محطة بلدروز 14كف دبل سركت اعمدة 33تجهيز مواد لتاهيل وتشييد خط 

خانقينكم45ك بطول 11/33محطة مندلي 
 102محالالكهرباء

قيد االحالةالماء والمجاريالعبارة/ايصال الماء الصافي منطقة الحد االخضر22

قيد االحالةالماء والمجاريالعظيمالعظيم/مشروع ماء خان الغرفة23

 194قيد االحالةالماء والمجاريخانقينتاهيل مشروع ماء خانقين24

 180قيد االحالةالتربية والتعليمجلوالء.في ناحية جلوالء(صف12)هدم واعادة بناء مدرسة التجنيد25

 180قيد االحالةالتربية والتعليمخانقينهدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة في قضاء خانقين26

 179قيد االحالةالتربية والتعليمبعقوبةهدم واعادة بناء قسم االعداد والتدريب للتربية27

 131قيد االحالةالطرق والجسوربعقوبةوااليابالذهابلممريالغالبيةمجسرالىالقدستقاطعمنبعقوبةطريقوتطويرتاهيل28

 176قيد االحالةالطرق والجسوربلدروزتاهيل وتبليط شوارع في بلدروز29

 178قيد االحالةالطرق والجسورالخالص(700+3)المحطةنخلابوسيطرةتقاطع(صفر+صفر)المحطةمنالتحويلةطريقتاهيل30

 178قيد االحالةالطرق والجسورالخالصالخالصقضاء/شيروينقريةشوارعتاهيل31

 178قيد االحالةالطرق والجسورالخالصالمنصورية/العسكريوالحيالخالصلنهروالمحاذيالعزبانسراجقطرقتاهيل32

 177قيد االحالةالطرق والجسوربعقوبةبعقوبةقضاء/العبارةناحيةفيالدوريينطريقتاهيل33

 177قيد االحالةالطرق والجسوربعقوبة(علي الحمود-خميس )تاهيل طرق في بهرز34

قيد االحالةالطرق والجسورالخالصتاهيل طريق المنصوريه مع القنطرة35

 193قيد االحالةالطرق والجسورالخالصتاهيل طرق الداينية36

 123قيد االحالةالطرق والجسورخانقيناعادة تاهيل الشارع الرئيسي لحي الضباط في جلوالء37

 123قيد االحالةالطرق والجسورخانقيناعادة تاهيل الشوارع في حي السالم الثاني في جلوالء38

 123قيد االحالةالطرق والجسورخانقيناعادة تاهيل الشوارع االربعة خلف مركز الشباب في جلوالء39

 194قيد االحالةالماء والمجاريالخالصتاهيل مشروع ماء المنصورية الموحد40

 66قيد االحالةالداخليةالسعديةهدم واعادة بناء مركز شرطة جلوالء41
 66قيد االحالةالداخليةالخالصهدم واعادة بناء مركز شرطة المنصورية42

43
تاهيل مركز صحي الشهيد حسين الشاجي وتحويله من مركز صحي فرعي الى مركز صحي 

المقداديةرئيسي
 214قيد االحالةالصحة

قيد االحالةالتربية والتعليمالعظيمصف12السهولمدرسةواعادةهدم44

1800قيد االحالةالتربية والتعليمجلوالءصف6العلوممدرسةواعادةهدم45

180قيد االحالةالتربية والتعليمجلوالءصف6الفراتمدرسةواعادةهدم46

147قيد االحالةالطرق والجسورخانقينديالىمحافظةمقطع/كفري-بيكسليمانطريقصيانة47

قيد االحالةالماء والمجاريالرفعمضخةمعوخليفةواعغاجلوةلمنطقةملم(225)قطرهالناقلالخط48

قيد االحالةالطرق والجسورالسعدية(اولىمرحلة)جلوالءلمدينةالشماليالمدخلتأهيلاعادة49

193قيد االحالةالبلدية والبلدياتالخالصالخالصقضاء/كم5الثانيةالمرحلة(,الدراويش,العودة,سفيطالزركانيةطريقتاهيل50

قيد االحالةالداخليةبعقوبةتأهيل بناية جنسية بعقوبة 51

قيد االحالةالكهرباءالسعدية تجهيز محوالت واسالك واعمدة لقرى ناحية بني سعد52

قيد االحالةالتربيةالعظيمصف12سيبويهمدرسةواعادةهدم53

54
الغربيةمحطةمنم14اعمدةباستخدامسركتدبلخطالىوتحويلهفيكي33جهدخطتاهيل

كم22بطولالشطجديدةمحطةالى
 24قيد االحالةالكهرباء

7,182,828,400المجموع
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ديالى/ 2019الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
از نسبة اإلنج

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي

22/7/2019120712,233,600 6%98قيد التنفيذالماء والمجاري ناحية بهرزايصال الماء الصافي لقرية جبارة1

2
/ ساعة في قرية الشيخ طامي 3م05تجهيز ونصب محطة تحلية سعة 

ناحية بهرز 
22/7/2019120 6%98قيد التنفيذالماء والمجاري ناحية بهرز

211,153,920,000-08-081802019-08-2019 18%60قيد التنفيذطرق وجسور الخالصكم من طريق السندية الرابط مع محافظة صالح الدين 4صيانة و تأهيل 3

061,442,400,000-08-23/7/20192002019 11%51قيد التنفيذالماء والمجاري جديدة الشط جديدة الشط-تأهيل مشروع ماء الحويش 4

06-08-23/7/20192002019 11%51قيد التنفيذالماء والمجاري بلدروزبلدروز-تأهيل وصيانة مجمع ماء عتبة بطاقة نصف مليون غالون 5

06-08-23/7/20192002019 11%51قيد التنفيذالماء والمجاري ابي صيداتأهيل مشروع ماء ابي صيدا 6

 31510,000,000-10-2019 58محالالكهرباءالمقدادية تجهيز اعمدة كهربائية مع الملحقات لقرى شمال المقدادية 7

8
لتأهيل شبكة 40عدد   250KVIكف سعة 0,4/11تجهيز محوالت جهد  

كهرباء احياء المفرق و حي المعلمين و الكاطون 
31-10-2019 58محالالكهرباءالمقدادية-بعقوبة 

9
عظيم و اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية للقرى المتضررة في ناحية ال

ناحية دلي عباس و ناحية المنصورية 

-دلي عباس -العظيم 

المنصورية 
 111,461,010,000-11-2019 65محالالكهرباء

10
مع تأهيل ( 303و313)اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية الحياء 

بعقوبة  / شبكة انارة الشوارع الرئيسية في التحرير 
11-11-2019 65محالالكهرباءبعقوبة

11
جلوالء اعادة تأهيل و تحسين و فك اختناق الشبكة الكهربائية لمناطق ناحية

ارة ان,حي السالم,امين الحبيب ,االصالح,جميلة, شيخ بابا,الشموخ ) قرى 

(الشارع بين القصبة القديمة و حي المشروع

11-11-2019 65محالالكهرباءجلوالء

محالالماء والمجاري المقدادية ملم دكتايل500استبدال الخط الناقل الرئيسي العائد لمشروع ماء ابي صيدا 12

محالالماء والمجاري المقدادية ابي صيدا/جلبي/صيانة مجمعات ماءسعة نصف مليون غالون 13

محالالماء والمجاري المقدادية تأهيل مجمع ماء قرية شيخي سعة مليون غالون14

معلنالتربية والتعليمالخالص اعادة تأهيل مدرسة صفية في قضاء الخالص  15

معلنالتربية والتعليمالخالصاعادة تأهيل ثانوية سعد الواقعة في قضاء الخالص16

معلنالشباب والرياضة الخالصم( 70*100)العب بمساحة ( 11)اعادة تأهيل ساحة 17

5,279,563,600المجموع 
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بغداد/ 2019الخطة االستثمارية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز 

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  

1
جديدةطارمية/قديمةطارمية-الكرخماءمغذي)فيكي33مغذيتاهيل

(سيركتالدبلوبنظام
 081,051,360,000-08-2019 21120-07-2019 5%96قيد التنفيذالكهرباءالطارمية

معلنالماءالنهروانالنهروان/نيسان9لمنطقةناقلخطوتنفيذخزاننقل2

محالالطرق والجسورالطارميةكم8بطولاالحمدالبوصالحوطريقمرمرةطريقوصيانةتصليح3

محالالطرق والجسورالطارميةالطارمية-الثانيةالثائروطريقطاسةتلطريقتاهيل4

محالالطرق والجسورالطارميةكم8البوفراسوطريقاالولىالثائروطريقطاسةتلطريقتاهيل5

مؤجلالطرق والجسورالطارميةكم7بطوللهالمجاورةوالطرقحاتمرافعشيخطريقوصيانةتصليح6

7
م14000بطولالطارميةقضاءفيحمديزملةطريقواكساءتصليح

متر6وعرض
محالالطرق والجسورالطارمية

8
العامالشارعمنالمركزيالتاجيسجنمدخلطريقواكساءوتوسيعقلع

م8وبعرضمتر6000بطولالسجنموقعالىموصل-بغداد
محالالطرق والجسورالتاجي

9
لالموص-بغدادطريقمنابتداءاالغازيةالكهرباءمحطةطريقوتبليطقلع

متر6وعرضمتر5000بطولالتاجيقضاءالىالتابعةالسدةمنطقةالى
محالالطرق والجسورالتاجي

10
ضمنمنجامسيطرةالىالقطارسكةمنالالينطريقواكساءوتبليطتصليح

متر10000بطولالجديدالتاجيناحيةمديريةالىالتابعةضباعي12مقاطعة

متر6وعرض

محالالطرق والجسورالتاجي

محالالطرق والجسورالتاجيالباشاهورلشوارعاالمطارمياهتصريفانبوبمعتبليطواعادةقلع11

12
يخالشمنطقةالىموصل-بغدادشارعمنالباشاهورطريقواكساءتصليح

التاجيقضاء/عامر
محالالطرق والجسورالتاجي

محالالتربيةالطارميةالطارميةقضاءفيصف9البواسلمدرسةبناءواعادةهدم13

معلنالطرق والجسورالطارميةالضحىقريةطريقواكساءتأهيل14

15
23000صيانة واكساء الشارع الممتد من حي بانوراما الى شارع البنية بطول 

7م وعرض 
محالالطرق والجسورالمدائن

محالالصحةالمدائنتأهيل مركز صحي الخناسة16

محالالتربيةالمحموديةالرواشدمدرسةبناءواعادةهدم17

محالالتربيةالمحموديةفرناسبنعباسمدرسةبناءواعادةهدم18

محالالتربيةالمحموديةالمنامةمدرسةبناءواعادةهدم19

تدقيق التخطيطالتربيةالطارميةصف12االبتدائيةااليثارمدرسةبناءواعادةهدم20
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اللطيفيةاللطيفيةناحية/(1,2,3)شاخةلطرقواالكساءالصيانةاعمال21
الطرق 

والجسور
قيد االعالن

معلنالكهرباءالمدائنوالنواحيوالقرىالمدائنقضاءفيكهرباءشبكاتتأهيلاعادة22

النهروانمريخفيصلوطريقالهولنديةالقريةطريقتأهيل23
الطرق 

والجسور
محال

معلنالتربيةاللطيفيةصف12هدم واعادة بناء مدرسة العراق الجديد24

تدقيق التخطيطالكهرباءأبو غريبمشروع تاهيل انارة ابوغريب القديم25

معلنالماء والمجاريالطارميةالمشاهدة/(2القدسمجمع)ساعةم3م200مجمعوتوسعةتاهيل26

معلنالماء والمجاريالطارميةاليساريابار(س/3م200سعة)قريةمجمعوتشغيلونصبتجهيز27

معلنالكهرباءالطارميةكي في11( مشاهدة والسوابلة 4)تأهيل مغذيات 28

معلنتالبلدية والبلدياالطارميةكم3بطولالطارميةلمدينةالرئيسيالشارعوتطويرصيانة29

30
حمدالشيخالسدةوطريقموصل-بغدادطريقبينالرابطالطريقوتبليطتأهيلاعادة

ضمنسريولابو1/2مقاطعةم5وبعرضم(12000)بطوللهاالمجاورةوالقرى

الطارميةقضاء

معلنتالبلدية والبلدياالطارمية

31
خالشيجسرالىالمعزبجامعمروراالتطورومدرسةالباشاهورمدخلوتوسيعتاهيل

عامر
محالتالبلدية والبلدياالتاجي

32
متر10بطوللهاالمجاورةوالدورالقرىمعالنمراحمدعبدقرية+البعجورطريقتبليط

م4وعرض
معلنتالبلدية والبلدياالطارمية

33
وقرية جاسم محمد خلف وقرية لطيف -مشرف حسين )تاهيل مجموعة طرق  في قرى

االروائية32الحسن رمضان وطريق 
معلنتالبلدية والبلدياالطارمية

معلنتالبلدية والبلدياالطارميةالطارميةقضاءقائمقاميةلبنايةالمتضررةاالجزاءترميم34

معلنتالبلدية والبلدياالطارميةكم10شعبانالبوطريق+المجاورةالقرىمعالبرعدحامقريةطريقتبليط35

معلنالكهرباءالطارميةربيةالضباط وحي الت-لالحياء الحكم المحلي ( شبكة الكهرباء)تأهيل االحياء السكنية 36

معلنالمبانيالطارميةاعادة تأهيل مكتبة الطارمية37

38
م 1500الموصل وطريق االسحاقي بطول -تاهيل وتبليط الطريق الرابط بين بغداد 

ابو سريول في مركز قضاء الطارمية2/م مقاطعة 6وعرض 
معلنالبلدية والبلدياتالطارمية

39
ملم وبطول 500)قطر الطارميةجزء من االنبوب الناقل للماء الى مركز قضاء تاهيل

ط.م1500
معلنالماء والمجاريالطارمية

1,051,360,000المجموع 
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بغداد/ 2019الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

حالة المشروع القطاع الناحية او القضاءاسم المشروع ت
نسبة اإلنجاز 

الفني
تاريخ العقدرقم العقد 

/ مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  تاريخ المباشرة الفعلي  

221,215,600,000-09-8/8/2019902019 19%100منجزالطرق والجسورالنهروان النهروان/تبليط شوارع قرية المهجرين الثانية 1

22-09-8/8/2019902019 19%100منجزالطرق والجسورالنهروان النهروان/تبليط شوارع قرية المهجرين االولى 2

22-09-8/8/2019902019 19%100منجزالطرق والجسورالنهروانالنهروان/تبليط طرق قرية الزيتية 3

محالالماء والمجاريالنهروانساعة/3م50تاهيل مجمع ماء صالح االحمد 4

محالالماء والمجاريالمشاهدة ساعة/3م200تاهيل مجمع ماء المشاهدة 5

محالالماء والمجاريالنهروانصيانة مجمعات ماء النهروان ومشروع التوسعة ومحطة الخام6

7
كم وناظم صدر ( 8)تاهيل جسر السيارات المتضرر لناظم قاطع 

ابوغريب 
 28284,972,000-10-161802019-09-2019 42%16قيد التنفيذالموارد المائيةابو غريب 

 311,056,200,000-10-2019 60محالالطرق والجسورالنهروانرية تصليح االضرار و مد شبكة امطار و صرف صحي في قرية الح8

31-10-2019 60محالالطرق والجسورالنهروان( ع)تبليط شوارع قرية االمام الرضا 9

10
تبليط طرق حي الصدرين خلف القرية النفطية و المفروشة 

( م5)و بعرض ( م2500)بالسبيس عن طريق محافظة بغداد بطول 
31-10-2019 60محالالطرق والجسورالنهروان

11
مشروع مد انبوب ناقل للماء الصالح للشرب في منطقة شاطيء

في ناحية الحماميات ( انج8)و قطر ( م40000)التاجي و بطول 

/  التاجي

الحماميات 
الماء والمجاري

محالالصحةابو غريب تأهيل مركز صحي النصر و السالم 12

الداخليةابو غريب تأهيل بناية الجوازات 13

الصحةابو غريب توسيع و تأهيل مركز صحي عكركوف14

الصحةابو غريب توسيع و تأهيل مركز صحي الزيتون 15

14-11-2019 68محالالتربية والتعليمابو غريب اعادة تأهيل مدرسة ابن االرقم االبتدائية 16

14-11-2019 68محالالتربية والتعليمابو غريب اعادة تأهيل مدرسة اعياد الربيع 17

14-11-2019 68محالالتربية والتعليمابو غريب اعادة تأهيل مدرسة الحضارة للبنات 18

14-11-2019 68محالالتربية والتعليمابو غريب اعادة تأهيل مدرسة نور العلم 19

14-11-2019 68محالالتربية والتعليمابو غريب اعادة تأهيل مدرسة القبة الزرقاء االبتدائية 20

14-11-2019 68محالالتربية والتعليمابو غريب اعادة تأهيل ثانوية ابي غريب للبنات 21

14-11-2019 68محالالتربية والتعليمابو غريب اعادة تأهيل مدرسة المنامة االبتدائية 22

البلدية والبلدياتابو غريب تاهيل سوق ابي غريب23
لم تتم /تنفيذ امانة 

المباشرة بسبب مشاكل 

فنية

ةتنفيذ امان

 250,000,000ةتنفيذ امان%90قيد التنفيذالبلدية والبلدياتابو غريب تبليط طريق قرية العفو24

 250,000,000ةتنفيذ امان%100منجزمباني حكوميةإضافة وحدة االرشفة في مقر الصندوق25

3,056,772,000المجموع 



145



146

بابل/ 2019الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة االعمار للموازنة الفيدرالية لعام 

اسم المشروع ت
الناحية او 

القضاء
حالة المشروع القطاع 

از نسبة اإلنج

الفني

رقم 

المناقصة 
رقم العقد 

/مدة العقد 

يوم
كلفة العقد األصلي  تاريخ اإلنجاز الفعليلي  تاريخ المباشرة الفع

%100منجزالطرق والجسورجرف النصرالصويرة-تاهيل طريق المسيب 1
تنفيذ 

امانة
 10197,190,000-11-272019-08-752019ةتنفيذ امان

197,190,000المجموع 



مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق 

كمشرف ومنسق لها
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ملخص تخصيصات المنح والقروض

غير ملتزمالمصروفالملتزم بهالتخصيصالقروضالمخططالمصروفالملتزم بهالتخصيصالمنح

 100,000,000$00 100,000,000$المنحة الكويتية 
مشروع -قرض البنك الدولي

EODP-التنمية الطارئ  
$350,000,000 $267,574,675.73 $217,738,486.92 $82,425,324.27 

 9,000,000$ 9,000,000$المنحة الصينية 
التنمية -قرض البنك الدولي

EODP/AFالطارئ االضافي 
$400,000,000 $22,717,584.64 $6,417,400.71 $377,282,415.36 

الجيكيةالمنحة 

10000000 Corona

مايعادلأي 

$458,000 

00

10000000 Corona

مايعادلأي 

$458,000 

ل البرنامج العاج-قرض االلماني 

-135M  URE

EUR 500,000,000 

EUR 44,594,141 EUR 13,299,315 

EUR 417,640,791 

ة المرحلة الثاني-قرض االلماني 

-365M URE
EUR 37,765,068 EUR 6,676,074 
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-  EODP-قرض البنك الدولي (مشروع140عدد المشاريع ) $350

مالحظاتغير ملزم%الملزم (دوالر. م)الملتزم %المصروف (دوالر. م)المصروف المخطط(دوالر. م)التخصيصالقطاع المحافظة
,  (10)االنبار , ( 6)نينوى

ديالى , (15)صالح الدين 

(11)

(  استشاري3مشروع منها 42)الكهرباء

مشروع( 36)المشاريع المنجزة 
$70,000,000 $70,000,000 $67,078,202.8795.8%$69,025,22199%

صالح , ( 8)االنبار

(22)ديالى, ( 31)الدين
عدد ( //مشروع 61) البلدية و البلديات

مشروع48المشاريع المنجزة 
$62,000,000 $62,000,000 $45,509,443.7373%$61,335,543.7199%

االنبار , (جسور3)نينوى 

صالح الدين , ( جسور9)

, ( طرق5& جسور 5)

6& طرق 6)ديالى

1)حزام بغداد , (جسور

( جسور 

عدد ( //مشروع33)الطرق و الجسور 

مشروع 29المشاريع المنجزة 
$137,000,000 $137,000,000 $101,894,393.2774%$115,987,158,6885%

سيارة 13) صالح الدين 

عيادات 5& اسعاف 

26)ديالى (  + متنقلة

عيادات 9& سيارة اسعاف 

( متنقلة 

عدد سيارات ( مشاريع 4)الصحة 

//  عيادات متنقلة  14و 39االسعافات 

منجزة

$28,000,000$28,000,000 $336,984.6251%15,031,353.6754%

12,100,000$12,100,000$(عيادات+ مراكز صحية )المباني صالح الدين+ ديالى 

ير  قيد التحض-(تعديل القرض) موارد مائية عدة محافظات

مشروع18مشاريع من ضمن 8تم ادراج -
30,000,00030,000,000-0%-0%

%76 248,592,091.56$%90 223,965,036$ 327,000,000$ 341,000,000$المجموع  الجزئي

%6,205,848.3167%3,448,048,337$ 9,200,000$ 9,200,000$صندوق اعادة االعمار

- 875,000.00$875,000$رسوم

%251,374,59575%350,200,000336,200,000230,377,57692المجموع الكلي



151

(مشروع114عدد المشاريع )$ 400االضافي -قرض البنك الدولي

المخطط(دوالر. م)التخصيصالقطاعالمحافظة
المصروف المصروف 

%

الملزم
مالحظاتغير ملزم%الملزم  

(دوالر. م)(دوالر. م)

,  االنبار, نينوى, صالح الدين

كركوك
$49,991.548%8,4522%50,000,00000$50,000,000$(17)الكهرباء 

,  االنبار, نينوى, صالح الدين

ديالى, كركوك
$47,486,904%13,0963%47,500,00000$47,500,000$(13)البلدية و البلديات 

كركوك, االنبار, نينوى
$%1,369,765.481.23$111,000,000$111,000,000$(8)الطرق و الجسور  9,639,647,.968.68%101,625,957.56$

الىدي, االنبار, نينوى, صالح الدين
$31,973,997%26,0038%00 32,000,000$ 32,000,000$(9)الزراعة 

الى دي, االنبار , نينوى, صالح الدين

كركوك, 

%00%00 35,000,000$ 35,000,000$(26)التربية والتعليم 

االنبار, نينوى, صالح الدين
%3$8,767,000%0 8,705,000$ 32,000,000$ 32,000,000$(10)موارد مائية 

المجموع  الجزئي
$354,000,000 $354,000,000 00%00%

رسوم
$1,000,000 $1,000,000 00%00%

احتياط
$30,000,000 $30,000,000 00%00%

المجموع الكلي
$385,000,000 $385,000,000 00%00%
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مليون يورو135البرنامج العاجل -القرض االلماني 

(يورو)المصروف (يورو)الملتزم به  (يورو)التخصيص القطاعالمحافظة
%نسبة الملتزم من التخصيص%نسبة المصروف من الملتزم 

مالحظات

نينوى

EUR 45,000,000EUR 44,594,141EUR 13,299,31530%99%(2)الكهرباء 

EUR 45,000,000000%0%(8)الماء والصرف الصحي عدد

EUR 45,000,000000%0%(5)الطرق و الجسور عدد

EUR 135,000,000EUR 44,594,14113,299,315.0030%33%المجموع  الكلي

مليون يورو180-لقطاع الكهرباء / البرنامج العاجل المرحلة الثانية -القرض االلماني 

(يورو. م)المصروف الملتزم به (يورو. م)التخصيص القطاعالمحافظة
%نسبة الملتزم من التخصيص%نسبة المصروف من الملتزم 

مالحظات

,  ( 3)صالح الدين, (1)نينوى

(3)االنبار
EUR 180,000,000EUR 37,765,068EUR 6,676,07418%21%الكهرباء

EUR 180,000,000EUR 37,765,068EUR 6,676,074المجموع الكلي 
18%21%

مليون يورو185-قطاع الصحة / القرض االلماني  

(يورو. م)المصروف الملتزم به (يورو. م)التخصيص القطاعالمحافظة
%نسبة الملتزم من التخصيص%نسبة المصروف من الملتزم 

مالحظات

,االنبار , صالح الدين , بغداد 

نينوى
%0%185,000,000000الصحة

%0%185,000,000000المجموع الكلي 



مليون دوالر15المرحلة االولى -المنحة الكويتية 

مالحظاتغير ملزم%الملزم  (دوالر. م)الملزم %المصروف (دوالر. م)المصروف المخطط(دوالر. م)التخصيصالقطاعالمحافظة

(8)االنبار 

الصحة

$           6,021,418.00 $        6,021,418.00 00%00%

%00%00 1,238,817.00        $ 1,238,817.00           $(1)ديالى 

%00%00 2,696,863.00        $ 2,696,863.00           $(5)صالح الدين 

(4)نينوى 
$           3,024,093.00 $        3,024,093.00 00%00%

%00%00 415,638.00            $ 415,638.00               $(1)شمال بابل 

%00%00 13,396,829.00      $ 13,396,829.00         $المجموع  الجزئي

رسوم
$               560,000.00 $            560,000.00 00%00%

احتياط
$               440,000.00 $            440,000.00 00%00%

%00%00 14,396,829.00      $ 14,396,829.00         $المجموع الكلي

مليون دوالر85المرحلة الثانية -المنحة الكويتية 

مالحظاتغير ملزم%الملزم  (دوالر. م)الملزم %المصروف (دوالر. م)المصروف المخطط(دوالر. م)التخصيصالقطاعالمحافظة

(6)االنبار

الصحة

$         28,153,489.00 $      28,153,489.00 00%00%

%00%00 7,162,400.00        $ 7,162,400.00           $(5)ديالى 

%00%00 8,146,164.00        $ 8,146,164.00           $(11)صالح الدين 

(2)نينوى 
$         29,193,225.00 $      29,193,225.00 00%00%

(7)كركوك 
$           2,868,384.00 $        2,868,384.00 00%00%

%00%00 476,338.00            $ 476,338.00               $(1)شمال بابل 

%00%00 76,000,000.00      $ 76,000,000.00         $المجموع  الجزئي

%00%5,000,0005,000,00000رسوم

%00%4,000,0004,000,00000احتياط

%00%00 85,000,000.00      $ 85,000,000.00         $المجموع الكلي 153



$9,000,000بمبلغ  ستون يوان صيني  او 118مشاريع المنحة الصينية  عدد االليات 

قطاع البلديات  

عدد المستفيدين مشاريع قيد االنجازمشاريع المنجزة عدد المشاريع الكليةالقطاع المحافظة 

3636تجهيز اليات نينوى 

3636تجهيز اليات االنبار 

1818تجهيز اليات صالح الدين

1111تجهيز اليات ديالى

99تجهيز اليات كركوك

77تجهيز اليات بغداد

11تجهيز اليات بابل

118118المجموع
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:مليون للقطاعات التالية119مليون  دوالر تم تخصيص 250قرض البنك التنمية االسالمي

المخطط(دوالر. م)التخصيصالقطاعالمحافظة

.  م)المصروف 

مالحظاتغير ملزم%الملزم  (دوالر. م)الملزم %المصروف (دوالر

%00%262600صحة2019-االنبار  و صالح الدين 

%00%212100مياه2019-االنبار 

%00%171700تعليم تقني2019-كركوك 

%00%181800زراعة2020-صالح الدين و االنبار 

%00%18.518.500تعليم عالي2020-نينوى و االنبار 

%00%171700تعليم عالي2021-صالح الدين 

%00%16.516.500طرق2021-بابل 

%00%00المجموع  الجزئي

%00%00رسوم

%00%00احتياط

%00%00المجموع الكلي

الف دوالر458-الجيكيةالمنحة 

مالحظاتغير ملزم%الملزم  (دوالر)الملزم %المصروف (دوالر)المصروف المخطط(دوالر)التخصيص القطاعالمحافظة

%00%277,800277,80000(4)الصحة(قضاء الحمدانية) نينوى

(قضاء الحمدانية) نينوى
%00%180,200180,20000(6)الكهرباء

%00%458,000458,00000المجموع الجزئي 

%00%00االحتياط

%00%458,000458,00000المجموع الكلي 
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مليون دوالر5منحة البنك االسالمي للتنمية  

مالحظاتغير ملزم%الملزم  (دوالر)الملزم  %المصروف (دوالر)المصروف المخطط(دوالر)التخصيص القطاعالمحافظة

%00%20191.21.200-مياه (1)صالح الدين 

%00%20201.21.200-صرف صحي (1)االنبار 

%00%20212.52.500-مياه(1)بغداد 

%00%4.94.900المجموع الجزئي 

%00%0.10.100احتياط

%00%5500المجموع الكلي 

الف دوالر494منحة الهند   

مالحظاتغير ملزم%الملزم  (دوالر) الملزم %المصروف (دوالر)المصروف المخطط(دوالر)التخصيص القطاعالمحافظة

سنجار/ نينوى

صول ليتم تعبئتها فور و

المعلومات

ليتم تعبئتها فور 

%00%00وصول المعلومات

سنجار/ نينوى

صول ليتم تعبئتها فور و

المعلومات

ليتم تعبئتها فور 

%00%00وصول المعلومات

سنجار/ نينوى

صول ليتم تعبئتها فور و

المعلومات

ليتم تعبئتها فور 

%00%00وصول المعلومات

%00%00المجموع الجزئي 

%00%00احتياط

%00%00المجموع الكلي 
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اليات المنحة الصينية
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األنبار/ الرمادي / جسر عمر بن عبد العزيز 
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صالح الدين\إعادة تأهيل جسر شيشين 
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تجهيز محطات متنقلة للمحافظات

160



تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة
161
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إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه
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حل مؤقت لجسر الموصل الرابع
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