
مساهمة اليابان في العراق

في العراقذاتياً المستدامة الى التنمية السلس من إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع لالنتقال 
سياسة المساعدات االنمائية الرسمية اليابانية في العراق

ملياردوالر  5اليابان خالل المؤتمر الدولي للمناحين ان المجموع الكلي لحزمة المساعدات بلغ اعلنت •
  2003اعمار العراق في العادة     
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التعاون التقني
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دوالر من الديون  

باريسبناء على اتفاقية نادي 
2008, في كانون االول

تخفيض الديون 

مليار دوالر 5.9مشروعاً بلغ مجموعها  25التزمت ب                                             
من مشاريع القرض الياباني 10اكتمال   -
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)حسب القطاع (

)مليون دوالر االمريكي (

مليون دوالر أمريكي 5٬898: االجمالي 



بغدادمجاري منشأت  ●
تم التوقيع ): خدمات هندسية(مشروع التحسين 

)2009نافذ في شباط ( 2008٬ حزيرانفي 
مكتمل. مليون$ 21بقيمة  

:  مشروع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في إقليم كردستان ●
مكتمل. مليون$ 120بقيمة ) 2008نافذ في آذار ( 2007تم التوقيع في تموز 

:مشروع تحسين امدادات المياه في إقليم كردستان ●
مكتمل. مليون$ 329قيمة  )2009نافذ في شباط ( 2008تم التوقيع في حزيران 

:  مشروع بناء محطة الطاقة الكهرومائية في ديرالوك ●
 30بطاقة ) في دهوك(مليون $ 186بقيمة  )2011نافذ في كانون االول ( 2010تم التوقيع في شباط 

.  ميغاواط
:  مشروع بناء المجاري في إقليم كردستان●  

.  مليون$ 288بقيمة  )2016نافذ في تشرين الثاني ( 2015تم التوقيع في ايار  

: الموانىءمشروع إعادة تأهيل قطاع ●
)2007نافذ في تشرين الثاني ( 2007تم التوقيع في كانون الثاني 

مكتمل  )أم قصر(مليون $ 257بقيمة  

): المرحلة الثانية(مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانىء  ●
)خور الزبير(مليون $ 376بقيمة  )2015حزيراننافذ في ( 2014تم التوقيع في شباط 

تم : الخدمات الهندسية لمشروع تطوير مصفى البصرة●
 مكتمل.  مليون$ 18بقيمة  )2007في كانون االول نافذ (2007التوقيع في نيسان 

: مشروع تطوير مصفى البصرة●
. مليون$ 520بقيمة  )2013نافذ في ايلول ( 2012تم التوقيع في أيار 

: إعادة تأهيل مصنع االسمدة في خور الزبير●
 )2007نافذ في كانون االول ( 2007تم التوقيع في نيسان : المشروع

مكتمل مليون $ 154بقيمة 

:إعادة إعمار منشأة تصدير النفط الخام●
)2007نافذ في كانون االول ( 2007تم التوقيع في نيسان : المشروع

)انبوب(مليون $ 427بقيمة 

:مشروع تحسين امدادات المياه في البصرة●
.مليون$ 350بقيمة  2007 )2008اذارنافذ في (تم التوقيع في تموز 

: مشروع إعادة تأهيل محطة الهارثة الحرارية●
. مليون$ 171بقيمة  )2015تشرين االول نافذ في ( 2015تم التوقيع في شباط       

مشروع امدادات المياه في الجزء الوسط الغربي في العراق قرض  ●
  صالح الدينفي (مليون  452$بقيمة  )2011نافذ في كانون االول ( 2010٬تم التوقيع في شباط 

)وديالى وكركوك
):ةلثالثاالمرحلة (مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء  ●
جديد) األنبار وبغدادفي (مليون $ 235بقيمة ٬ 2017 كانون الثانيفي  نافذة/التوقيع تم 

:  إعادة تأهيل محطة المسيب الحراريةمشروع  ●
نافذ في تشرين ( 2007٬تم التوقيع في كانون الثاني 

$313بقيمة  )2007الثاني 

2007تم التوقيع في كانون الثاني : قطاع الريقرض  ● 
مكتمل. مليون$ 81بقيمة  )2007نافذ في تشرين الثاني ( 

2007تم التوقيع في نيسان  :إعادة إعمار قطاع الكهرباءمشروع  ●
مكتمل. مليون$ 278بقيمة  )2007نافذ في كانون االول ( 

 ): المرحلة الثانية(مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء  ●
. مليون$ 450بقيمة  )2016نافذ في تشرين الثاني ( 2015تم التوقيع في ايار 

تم التوقيع في أيار: إعادة إعمار قطاع الصحةمشروع  ●
. مليون$ 126بقيمة  )2013ايلول نافذ في ( 2012 

تم: تطوير شبكات االتصاالت في المدن الكبيرةمشروع  ●
مكتمل .مليون$ 143بقيمة  )2013نافذ في ايلول ( 2012التوقيع في أيار  

بغداد

بصرة

اربيل

)مليار دوالر 5.9/مشروعاً  25( 2003الياباني في العراق منذ القرض مشاريع 
اقليم كردستان

محافظة البصرة

منطقة الوسط الغربي 

محافظة بغداد

محافظة بابل

في محافظات عدة

مليار$ 2) منحة(
في عراقي موظف 7,990تدريبتم ) التعاون التقني(

.ودول أخرىاليابان 

نافذ في ( 2007تم التوقيع في كانون الثاني : بناء طرق وجسور السماوةمشروع  ●
                                                           .  مليون$ 29بقيمة  )2007 تشرين الثاني

محافظة المثنى 

/التوقيعتم :  سياسة التنمية واإلصالح الماليقرض  ●
مكتمل .مليون$  217بقيمة  2016في آذار  نافذ

الدعم المالي


