
أسم الوزارةحالة المشروعالتخصيص المقرالكلفة المقرةأسم المشروعالتسلسلالنوعالمادةالقطاعالقسمالبابنوع االستثمارالمحافظةت

وزارة الموارد المائيةمستمر1997950انشاء قنوات اروائية وتكسية حجرية  وعمل سداد وقناطر  في عموم المحافظة432201002002001      تنمية اقاليماالنبار1

432202010003001      تنمية اقاليماالنبار2
, الرطبة, الرمادي/تأهيل وتحسين الشبكات الكهربائية  لدعم الشبكة الكهربائية في عموم المحافظة 

القائم, الرطبة, عنه, حديثة, هيت, الفلوجة
وزارة الكهرباءمستمر2235466

وزارة الكهرباءمستمر27840.37442تأهيل شبكات كهربائية واستحداث مغذيات في اقضية ونواحي المحافظة432202010003004      تنمية اقاليماالنبار3

وزارة االعمار واالسكانمستمر15000200 تنفيذ جسر على نهر الفرات432203001008002      تنمية اقاليماالنبار4

وزارة االعمار واالسكانمستمر2299225حديثة/راوة/هيت /القائم/الفلوجة/تبليط واكساء طرق ريفية في الرمادي 432203001013001      تنمية اقاليماالنبار5

وزارة االعمار واالسكانمستمر65458230عنه, حديثة, هيت, الرمادي, الفلوجة, راوة, القائم/ تبليط طرق ريفية ورئيسية في عموم المحافظة 432203001013002      تنمية اقاليماالنبار6

وزارة االعمار واالسكانمستمر1258350تبليط طرق ريفية ورئيسية  في قضاء الرمادي432203001013003      تنمية اقاليماالنبار7

وزارة االعمار واالسكانمستمر19670120(العامرية-الصقالوية-الكرمة-)تبليط طرق ريفية ورئيسية في قضاء الفلوجة ونواحيها 432203001013004      تنمية اقاليماالنبار8

وزارة االعمار واالسكانمستمر101685.643000تبليط طرق ريفية في اقضية ونواحي المحافظة432203001013006      تنمية اقاليماالنبار9

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر65379455القائم, الرطبة, حديثة, راوة, هيت,الفلوجة, الرمادي/انشاء وتاهيل واكساء طرق ضمن حدود البلدية 432203009002001      تنمية اقاليماالنبار10

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر254500.5انشاء واكساء واعادة تبليط طرق ضمن حدود البلدية  في قضاء الفلوجة432203009002003      تنمية اقاليماالنبار11

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر106581.53750تبليط شوارع رئيسية وفرعية ضمن الحدود البلدية في اقضية ونواحي المحافظة432203009002008      تنمية اقاليماالنبار12

وزارة التجارةمستمر1400075انشاء سايلو حبوب في الرمادي432203011001001      تنمية اقاليماالنبار13

االدارة المحليةمستمر247200.5انشاء بناية محافظة االنبار432204001001004      تنمية اقاليماالنبار14

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر22490.35160انشاء ابنية حكومية وقاعات ودور  لالدارة المحلية في اقضية ونواحي المحافظة432204001001014      تنمية اقاليماالنبار15

2016/مشاريــع خطة تنمية االقاليم لمحافظة االنبـار لعـــام
المبالغ بالماليين                                                                                                                                                                           



أسم الوزارةحالة المشروعالتخصيص المقرالكلفة المقرةأسم المشروعالتسلسلالنوعالمادةالقطاعالقسمالبابنوع االستثمارالمحافظةت

2016/مشاريــع خطة تنمية االقاليم لمحافظة االنبـار لعـــام
المبالغ بالماليين                                                                                                                                                                           

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر177014500الرمادي,راوة,الرطبة,حديثة,عنه,هيت, الفلوجة/انشاء وتاهيل  ابنية تابعة لالدارة المحلية 432204001001024      تنمية اقاليماالنبار16

وزارة الصحةمستمر2907343انشاء ابنية ومراكز صحية ومراكز تخصصية وصاالت والدة لمديرية صحة االنبار432204002006001      تنمية اقاليماالنبار17

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر60000300 نجوم الستقبال الوفود في الرمادي5انشاء فندق 432204003003002      تنمية اقاليماالنبار18

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر22567.163155تجهيز ونصب مجمعات ماء ووحدات تحلية مختلفة السعات في اقضية ونواحي المحافظة432204004006003      تنمية اقاليماالنبار19

الوقف السنيمستمر24197.76500انشاء جوامع وبناء قاعات مناسبات دينية وابنية لمديرية الوقف السني في االنبار432204007002001      تنمية اقاليماالنبار20

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر12658.3750تجهيز آليات تخصصية للموسسات البلدية في عدد من اقضية ونواحي المحافظة432204012003008      تنمية اقاليماالنبار21

وزارة الداخليةمستمر13901.5585000شراء عجالت تخصصية الى مديرية شرطة األنبار432204012003010      تنمية اقاليماالنبار22

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر52000250انشاء مركز تسويقي مع عيادات ومختبرات نموذجية لالطباء في الفلوجة والرمادي432204013018003      تنمية اقاليماالنبار23

وزارة البلديات واالشغال العامةمستمر21000200تطوير المداخل الشرقية والغربية لمدينة الرمادي432204013018006      تنمية اقاليماالنبار24

432205004001002      تنمية اقاليماالنبار25
, القائم, عنه,الفلوجة, الرمادي / (17) صف في عموم المحافظة عدد 18انشاء مدارس نموذجية  

الرطبة, حديثة, هيت, راوة
وزارة التربيةمستمر67950260

432205004001004      تنمية اقاليماالنبار26
, هيت, الرمادي, القائم, حديثة, الفلوجة / (39) صف في عموم المحافظة  عدد 12بناء مدارس 

الرطبة
وزارة التربيةمستمر2598250

432205004001016      تنمية اقاليماالنبار27
- الرمادي - الفلوجة - حديثة - القائم  )صف في محافظة االنبار  (18)مدرسة ابتدائية  (31 ) بناء 

(الكرمة - هيت 
وزارة التربيةمستمر38750165

432205004001017      تنمية اقاليماالنبار28
- الفلوجة - الرطبة - حديثة - راوة - القائم ) صف في 12مدرسة ابتدائية  (19)هدم واعادة بناء 

(هيت-الرمادي 
وزارة التربيةمستمر17100175

432205004001018      تنمية اقاليماالنبار29
- الفلوجة - حديثة - عنه - القائم )صف  في محافظة االنبار  (12)مدرسة ابتدائية سعة  (40)بناء 

(هيت-الرمادي - الكرمة 
وزارة التربيةمستمر35739.7570

432205004001019      تنمية اقاليماالنبار30
- الرطبة -حديثة -عنه - راوة - القائم  ) صف  في محافظة االنبار6مدرسة ابتدائية سعة  (37)بناء 

(هيت - الرمادي - الكرمة -الفلوجة 
وزارة التربيةمستمر14800170
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وزارة التربيةمستمر12533.69500  في اقضية ونواحي المحافظة13 صف عدد 12بناء مدارس 432205004001021      تنمية اقاليماالنبار31

االدارة المحليةمستمر250004321.28مع تنفيذ  الخدمات والبنى التحتية (1750)تجهيز ونصب كرفانات للنازحين بعدد 432204003003028تنمية اقاليماالنبار32

االدارة المحليةمستمر8532517500برامج اغاثة النازحين والمحاصرين432204013023001      تنمية اقاليماالنبار33

432243210تخفيف فقراالنبار34
الرمادي , الفلوجة , هيت , حديثة , عنه ,  )دار في أقضية  (365)بناء دور واطئة الكلفة وبعدد 

(القائم , راوه , الرطبة 
االدارة المحليةمستمر150001452

1316775.11137985.28المجموع


