
ملیارات دوالر  5تعھدت الیابان بتخصیص 
من المساعدات العادة االعمار في العراق

)2003أكتوبر (مؤتمر مدرید 

مساعدة القرض

$ 3.5 ملیار
JICA من قبل
:15 مشاریع عدد

الكھرباء والنفط والمیاه 
والنقل ، الري، إلخ

+
مشاریع جدیدة 4

ملیار $  4.1الكثر من 

منح المعونة

$ 1.5 ملیار
المساعدة في حاالت 

الطوارئ في
البنى التحتیة

اعادة االعمار في مختلف 
القطاعات

+

التعاون التقني
التي تھدف إلى تحسین (

مھارات مختلفة 
)للموظفین

:التدریب 
2003من 

شارك أكثر من 5000  
شخص عراقي

في الدورات التدریبیة
التي تنظمھا جایكا

.في الیابان أو في دول أخرى
+

مشروع التعاون الفني
مشاریع فى مجال  3

الزراعة في كردستان 
العراق اضافة الى مشروع  

الري الزراعي للحكومة 
العراقیة 

المساعدات األنمائیة الرسمیة الیابانیة

تعھدت الیابان بمبلغ 
ملیون  100إضافي قدره 

.دوالر من المنحة
)2007(

تخفیض الدیون

$ 6 ملیار



مشروع تاھیل محطة المسیب الحراریة 
)ملیون دوالر  331–ملیار ین   36.8( 

مشروع قرض قطاع الري 
)ملیون دوالر 86–ملیار ین 9.5(

مشروع قرض قطاع الري 
)ملیون دوالر  86–ملیار ین  9.5(

الكھرباءمشروع اعدة اعمار قطاع 
)ملیون دوالر  281–ملیار ین  32.6(

مشروع  اعادة اعمار مرافق تصدیر النفط الخام 
)ملیون دوالر  432–ملیر ین  50.1(

)خدمات ھندسیة(بغداد مشروع تحسین مرافق مجارى 
)ملیون دوالر 19–ملیار ین  2.1(

مشروع اعادة اعمار قطاع الكھرباء في اقلیم كردستان 
)دوالر  ملیون 14.7–ملیارین127(

مشروع تحسین  تجھیز ماء البصرة 
)دوالرملیون  370–ملیار ین  43(

مشروع اعادة اعمار طرق و جسور السماوة 
)دوالرملیون  30–ملیار ین  3.3( 

الزبیرمشروع تاھیل مصنع اسمدة خور 
)ملیون دوالر  156–ملیار ین  18.1( 

الكھرومائیةمشروع بناء محطة دیرلوك 
)دوالرملیون  165–ملیار ین  17.0(

مشروع قطاع الماء في وسط و غرب العراق 
)دوالرملیون  401–ملیار ین  41.3(

مشروع بناء محطة كھرباء عكاز الغازیة 
)دوالرملیون  287–ملیار ین  29.6( 

مشروع  تاھیل قطاع  االموانئ 
)ملیون دوالر 272–ملیار ین  30.2(

مشاریع جدیدة  4+ مشروعا قید االنجاز  15: الكلي
)دوالرملیار 0.83+ ملیار دوالر  3.28(   

)خدمات ندسیة(مشروع تطویر مصفى البصرة 
)ملیون دوالر  18–ملیار ین  2.1(

كردستانمشروع تحسین توفیر الماء في اقلیم 
) دوالرملیون  303- ملیون ین 34.3( 

كردستانمشروع تحسین توفیر الماء في اقلیم 
) دوالرملیون  303- ملیون ین 34.3( 

) خدمات ھندسیة(مشروع تطویر مصفى بیجى
)دوالرملیون  33–ملیار ین  2.7(

–
الصحةمشروع اعادة اعمار قطاع 

)ملیون دوالر  126–ملیار ین  10.2( 

مشروع تطویر شبكة االتصاالت للمدن الرئسیة 
)ملیون دوالر  144–ملیار ین  11.7(

مشروع تطویر مصفى البصرة 
)ملیون دوالر  523–ین ملیار  42.5( 

مشاریع قروض المساعدات الیابانیة االنمائیة الرسمیة   ODA

مكتب جایكامكتب جایكا



مشروعاً قید االنجاز من مشاریع قرض ) 19(حول ملخص 
المساعدات الیابانیة االنمائیة الرسمیة

رقم 

اتفاقیة 

القرض

ملیون (القیمة

دوالر 

)امیركي

التفاصیلالمشـروع

IQ-P1272
مشروع تأھیل قطاع الموانئ

 السفن وازالة البحریة الممرات كري خالل من المحیطة والمناطق قصر أم میناء اعمار إعادة

 الكري آلیات مثل والمواد المعدات توفیر الى باالضافة المیناء مرافق تأھیل واعادة الغارقة

  .وغیرھا

IQ-P286في القنوات في الري عملیات إلدامة الالزمة واآللیات المعدات و البزل مضخات توفیرقرض قطاع الري 

  .المثنى محافظة وبضمنھا الزراعیة االھمیة ذات المناطق

IQ-P3331 مشروع اعادة تأھیل محطة كھرباء

المسیب الحراریة

بابل في الحراریة المسیب كھرباء محطة في الحالیة والثالثة االولى الوحدات تأھیل اعادة

IQ-P430 السماوة في بینھا الرابطة الطرق وبناء الفرات نھر ضفتي عبر الجسور اعمار واعادة بناءطرق وجسور السماوة مشروع بناء 

.لھا المجاورة والمناطق

IQ-P518 تطویر مصفى البصرة مشروع

)خدمات ھندسیة(

 المصفى البنزین یةانتاج بزیادة االسھام شأنھ من ةجدید محطة لبناء الھندسیة الخدمات تقدیم

.العراق جنوب البصرة محافظة في الحالي المصفى في االخرى النفطیة والمنتوجات

IQ-P6156 تأھیل مصنع أسمدة خور مشروع

الزبیر

العراق جنوب البصرة محافظة في الزبیر خور أسمدة مصنع في لآللیات الطارئة الحاجة توفیر

IQ-P7432 إعادة إعمار مرافق تصدیر مشروع

النفط الخام

العراق جنوب البصرة في الفاو شاطئ والى من شحن مرافق ونصب النفط لتصدیر انبوب بناء

IQ-P8281 استقرار في للمساھمة التوزیع قطاع ضمن الكھربائیة الطاقة لنقل والمواد االجھزة تزویدإعادة إعمارقطاع الكھرباءمشروع 

 .االولویة ذات المناطق في وخاصة الكھربائیة الطاقة

IQ-P9370وماحولھا البصرة مدینة في الماء تجھیز مرافق تحسینمشروع تحسین تجھیز ماء البصرة.

IQ-

P10
مشروع إعادة إعمار قطاع الكھرباء 127

في اقلیم كردستان

 دھوك محافظات( كردستان اقلیم في الكھربائیة الطاقة وتوزیع نقل لنظام والمواد اآللیات توفیر

.)والسلیمانیة واربیل

IQ-

P11
مشروع تحسین تجھیز الماء في اقلیم 303

كردستان

 حلبجة، منطقة بضمنھا كردستان اقلیم في متعددة اماكن في المجھز الماء وكمیة نوعیة تحسین

 توزیع وشبكات المیاه نقل ومرافق المیاه معالجة كمحطة الماء تجھیز مرافق تحسین خالل من

  .وغیرھا الماء

IQ-

P12
مشروع تحسین مرافق الصرف 19

)خدمات ھندسیة(الصحي في بغداد 

 توسیع عبر دجلة نھر في المیاه ونوعیة بغداد في المعیشیة البیئة لتحسین ھندسیة خدمات تقدیم

.بغداد في الكبرى الضخ محطات تأھیل وإعادة الصحي الصرف میاه لمعالجة الكرخ محطة

IQ-

P13
مشروع قرض قطاع الماء في وسط 401

وغرب العراق

 وشبكة الماء نقل ومحطات المیاه معالجة محطة مثل المیاه تجھیز مرافق وتحسین تأھیل إعادة

 االنبار محافظات في( العراق وغرب وسط في الماء تجھیز ونوعیة كمیة لتحسین المیاه توزیع

  )ونینوى الدین وصالح

IQ-

P14
محطة كھرباء عكاز  بناء مشروع 287

الغازیة

.الكھرباء تجھیز وضع لتحسین االنبار محافظة في ومرافقھا جدیدة غازیة كھرباء محطة بناء

IQ-

P15
محطة دیرلوك  بناء مشروع 165

الكھرومائیة

 تجھیز وضع لتحسین دھوك محافظة في ومرافقھا الكھرومائیة للطاقة جدیدة محطة بناء

.كردستان اقلیم في الكھرباء

IQ-

P16
 خالل من الصحیة الرعایة نظام وتعزیز البالد كل فيالصحیة للخدمات عادل توزیع تحقیقمشروع اعادة اعمار قطاع الصحي126

 بابل –دیالى –كركوك-الدین صالح قار ذي في  الثانویة المرحلة في جدیدة مستشفیات انشاء

كربالء و

IQ-

P17
مشروع تطویر شبكة االتصاالت 144

للمدن الكبرى

 ,االتصااالت  انظمة تطویر خالل من اساسیة صناعیة تحتیة كبنیة االتصاالت بیئة تحسین

الموصل و والبصرة –بغداد في(LAN) المحلیة الدخول شبكات اوتطویر االنترنیت برتوكول

IQ-

P18
مشروع تطویر مصفى بیجي33

)  خدمات ھندسیة(

 ذات ومجمع جدید ھندسي تصمیم انشاء طریق عن حدیثة عملیات الدخال  الھندسیة الخدمات

 القائمة بیجي مصفى في السائل التحفیزي للتكسیر صلة

IQ-

P19
 من النفطیة  للمنتجات الطلب و  العرض بین الفجوة وتقلیل المكررة المنتوجات نوعیة تحسینمشوع تطویر  مصفى البصرة523

 التحفیزي للتكسیر جدید مجمع انشاء طریق عن النفطیة المشتقات من االنتاجیة تعزیز خالل

 البصرة مصفى في السائل



)القطاعات (في العراق الدورات التدریبیة المنفذة من قبل جایكا 
2012ولغایة اذار  2011-2003السنة المالیة 

1

حوالي    العدد الكلي  
مشارك        5000

%21التنمیة الزراعیة والریفیة 

%3التربیة 

%9اخرى 

-الموارد الطبیعیة 
)  الكھرباء(والطاقة  

24%

%15الصحة   

%15ادارة الحكومة 

الموارد المائیة و  ادارة
%13الكوار ث    
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