وزارة االعمار واالسكان
دائرة المباني
ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

1

04

001

002

006

2

04

002

002

001

3

04

007

001

002

4

04

007

002

002

5

04

012

001

3

6

04

013

003

007

7

04

013

005

001

8

04

013

008

001

أسم المشروع
اعادة اعمار مجمع وزارة التخطيط لالبنية
( )C.D.E.F.I.J.K.Lمع التاثيث
انشاء مستشفى والدة واطفال سعة  260سرير في
محافظة ميسان
المرحلة الثالثة لمشروع مرقد السيد الشهيد محمد
باقر الصدر ( قدس سره)
اعادة بناء كنيسة مار كوركيس في بغداد مع
التاثيث
تجهيز المعدات المختبرية والتخصصية االستيرادية
المطلوبة لفحص المواد االنشائية والمواد االخرى
للمركز الوطني للمختبرات االنشائية في بغداد
والمحافظات
تسديد حسابات المشاريع المنجزة والمحذوفة
لوزارة االعمار واالسكان

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

60305.000

200.000

شركة جفت كان التركية

550,000,000

220,000,000

70000.000

250.000

شركة السالم العامة

100,000,000

40,000,000

40,000,000

81411.000

8000.000

الشركة البريطانية jcp

212,000,000

84,800,000

84,800,000

2741.290

50.000

شركة مانجرو

163,743,000

65,497,200

65,400,000

شركة شه نير
شركة كرست
شركة الهدف
شركة ارض الكرنك

92,276,000
32,346,000
359,335,000
13,961,000

36,910,400
12,938,400
143,734,000
5,584,400

36,900,000
12,900,000
143,700,000
5,500,000

0

0

0

17000.000

1.000

200.000

200.000

انشاء مقرات لتشكيالت وزارة االعمار واالسكان (
بابل  ،نجف  ،ديالى  ،البصرة  ،نينوى  ،مثنى ،
صالح الدين  ،الديوانية  ،واسط  ،ميسان  ،االنبار
 ،ذي قار ) مع التأثيث
تأهيل بناية مجلس محافظة ديالى
تأهيل المنطقة المحصورة مابين الروضتين
الحسينية والعباسية مع تبليط االرضيات في
محافظة كربالء المقدسة

انشاء بناية مختبرات السيطرة النوعية في
الجادرية  /بغداد

المستحقات بعد التقريب بالدينار
220,000,000

االعمال التكميلية للمرحلتين االولى والثانية لمرقد
الشهيد الصدر ( قدس سره )

اعمار كنيسة سيدة النجاة مع التأثيث  /ملحق رقم
()2
تأهيل بناية مقر شركة المنصور العامة للمقاوالت
االنشائية
مشروع المدونات العراقية وتطبيق الكودات
العربية () I.C&A.A.C.

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

11075.000

100.000

2879.000

50.000

استشاري جامعة بغداد

76,500,000

30,600,000

30,600,000

شركة اليسر للمقاوالت

86,000,000

34,400,000

34,400,000

شركة الشمال

148,683,000

59,473,200

59,400,000

شركة مالذ السالم

17,228,000

6,891,200

6,800,000

شركة المنصور العامة
للمقاوالت االنشائية

1,375,855,000

550,342,000

550,300,000

شركة الفاو الهندسية

80,227,000

32,090,800

32,000,000

شركة سعد العامة

81,637,000

32,654,800

32,600,000

وزارة الصناعة
والمعادن  /شركة
الرشيد العامة

مجموع الهيئة العامة للمباني

88,109,000

35,243,600

35,200,000

3,477,900,000

1,391,160,000

1,390,500,000

دائرة االسكان
9

04

003

001

005

المجمع السكني في كربالء  /الحيدرية 1

30000.000

117.000

10

04

003

001

008

المجمع السكني في النجف /حي القدس

70000.000

100.000

11

04

003

001

010

المجمع السكني في نينوى  /الحدباء

54000.000

500.000

12
13
14

04
04
04

003
003
003

001
001
001

014
023
026

المجمع السكني في ذي قار  /حي الصدر
المجمع السكني في صالح الدين/مطاردة
المجمع السكني في ديالى/الغالبية

55186.000
70000.000
74694.000

1000.000
50.000
200.000

15

04

003

001

028

المجمع السكني في ديالى /الكاطون ()1

80000.000

50.000

الفاروق العامة
للمقاوالت االنشائية
ارض السدو للمقاوالت
المنصور العامة
للمقاوالت االنشائية
ارض ايوان للمقاوالت
النجم الذهبي للمقاوالت
ارض ايوان للمقاوالت
النجم الذهبي وابطال
الفرات

117,000,000

46,800,000

46,800,000

12,502,000,000

5,000,800,000

5,000,800,000

1,000,000,000

400,000,000

400,000,000

حجز
838,500,000
حجز

335,400,000

335,400,000

2,887,000,000

1,154,800,000

1,154,800,000

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

16

04

003

001

029

أسم المشروع
المجمع السكني في الديوانية /الدغارة

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

80000.000

300.000

المجمع السكني في البصرة /شط العرب ()2
المجمع السكني في البصرة /الزبير
17

04

003

001

034

المجمع السكني في كربالء /الجزيرة ()2

90000.000

700.000

18

04

003

001

039

المجمع السكني في ذي قار  /سوق الشيوخ

70000.000

700.000

19

04

003

001

040

المجمع السكني في المثنى  /الرميثة

50000.000

300.000

20

04

003

001

041

المجمع السكني في الديوانية /الحمزة

70000.000

300.000

21

04

003

001

044

المجمع السكني في ذي قار  /الشطرة

90000.000

500.000

22

04

003

001

045

المجمع السكني في الديوانية  /حي االسكان

45000.000

500.000

23

04

003

001

046

المجمع السكني في نينوى  /قضاء سنجار

75000.000

25.000

24

04

003

001

048

المجمع السكني في واسط/العزيزية

85000.000

500.000

25

04

003

001

049

المجمع السكني في واسط /زرباطية

127435.000

500.000

26

04

003

001

051

المجمع السكني في ميسان /المجر

75000.000

1500.000

27

04

003

001

052

500000.000

9000.000

مجمعات سكنية واطئة الكلفة  /استراتيجية
التخفيف من الفقر

اسم الشركة
االنساب وشركة ابراج
االنساب
استر اتوس الدولية
للمقاوالت
البالد والجزيرة العربية
المنصور العامة
للمقاوالت
الرشيد العامة للمقاوالت
القبة الذهبية وشركة
ارض الخضراء
البعد الرابع للمقاوالت
الفاو الهندسية وشركة
بارس  -مترو االيرانية
المنصور العامة
للمقاوالت االنشائية
ذو الفقار وسلم النجاة
المنصور للمقاوالت
االنشائية
مرسى الخيرات وشركة
اعمار البادية
لقاء المستقبل
واالستشارات الهندسية
وبناء الرافدين

درع الجزيرة وشركة
الشموع
االساور الفضية
للمقاوالت
لقاء المستقبل وبناء
الرافدين

المجمع السكني في الجبسة  /الشامية

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

940,000,000

376,000,000

376,000,000

6,818,500,000

2,727,400,000

2,727,400,000

1,740,000,000

696,000,000

696,000,000

1,283,000,000

513,200,000

513,200,000

1,321,000,000

528,400,000

528,400,000

195,000,000

78,000,000

78,000,000

3,199,000,000

1,279,600,000

1,279,600,000

1,666,000,000

666,400,000

666,400,000

164,000,000

65,600,000

65,600,000

1,553,000,000

621,200,000

621,200,000

1,019,000,000

407,600,000

407,600,000

9,506,000,000

3,802,400,000

3,802,400,000

18,529,000,000

7,411,600,000

7,411,600,000

1,011,000,000

404,400,000

404,400,000

315,000,000

126,000,000

126,000,000

651,000,000

260,400,000

260,400,000

28

04

003

001

053

المجمع السكني في البصرة  /حي القبلة

90000.000

500.000

الفاو الهندسية

6,541,000,000

2,616,400,000

2,616,400,000

29

4

3

1

54

المجمع السكني في واسط  /الصويرة

90000.000

500.000

المغانم وارض السنن

1,383,000,000

553,200,000

553,200,000

30

04

003

001

055

المجمع السكني في ذي قار  /قلعة سكر

90000.000

883.000

16,854,000,000

6,741,600,000

6,741,600,000

31

04

003

001

056

المجمع السكني في ميسان  /الكميت

99907.000

1000.000

4,151,000,000

1,660,400,000

1,660,400,000

32

04

003

001

057

المجمع السكني في ميسان  /قلعة صالح

76175.570

1000.000

600,000,000

240,000,000

240,000,000

33

04

003

001

058

المجمع السكني في االنبار  /الكرابلة

92406.880

50.000

1,655,000,000

662,000,000

662,000,000

34

04

003

001

059

المجمع السكني في الديوانية  /عفك

50000.000

1000.000

1,511,000,000

604,400,000

604,400,000

المجمع السكني في طحربة
المجمع السكني في السنية

قمة النضال وشركة
الليث السومري
للمقاوالت
قمة الكفاءة وشركة
التطوير واالسكان
سمو العراق وشركة
نصر العراق
شركة الحامد وشركة
الكرابلة للمقاوالت
العامة المحدودة
ريم البر والميثم

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

35

04

013

003

032

أسم المشروع
تسديد حسابات المشاريع المنجزة والمحذوفة
لمشاريع دائرة االسكان

الكلفة الكلية (مليون دينار )
3000.000

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

3000.000

المركز القومي
للمختبرات االنشائية

1,500,000,000

600,000,000

600,000,000

شركة قمة النضال
وشريكه الليث السومري

3,975,000,000

1,590,000,000

1,590,000,000

المجمع السكني في ميسان  /المثر والطابو ()1

شركة النخبة

1,188,000,000

475,200,000

475,200,000

المجمع السكني في ميسان  /المدثر والطابو ()2

شركة ارض السدو

1,570,500,000

628,200,000

628,200,000

المجمع السكني في النجف  /حي السالم

شركة الفاو الهندسية

1,250,000,000

500,000,000

500,000,000

المجمع السكني في كركوك /صيادة

شركة الفاو الهندسية

236,000,000

94,400,000

94,400,000

المجمع السكني في ذي قار  /حي الشموخ

شركة الفاروق العامة
للمقاوالت االنشائية

330,000,000

132,000,000

132,000,000

المجمع السكني في بابل  /كص وسويلم ()2

شركة روش للمقاوالت
والبعد الرابع

828,000,000

331,200,000

331,200,000

المجمع السكني في صالح الدين  /بلد

شركة البصرة والمغانم
للمقاوالت

905,500,000

362,200,000

362,200,000

مشروع فحوصات واستبدال التربة في مختلف
المحافظات

المجمع السكني في المثنى /ام العصافير

دراسة واعداد تصاميم وجداول كميات للمجمعات
السكنية في مختلف المحافظات

مكاتب استشارية
مكتب الخان  /مشروع
ذي قار كشمرة 2

670,000,000

268,000,000

268,000,000

مكتب الخان  /مشروع
البصرة شط العرب 3

443,000,000

177,200,000

177,200,000

مكتب الخان ميسان
المجر وابو رمانة

456,000,000

182,400,000

182,400,000

شركة االميرة  /قبرصية
تصاميم مشاريع جديدة
واسط ام هليل  /المثنى
 /الخضر

547,000,000

218,800,000

218,800,000

ديوان العمارة  /شط
العرب 2

703,000,000

281,200,000

281,200,000

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

36

04

003

001

062

37

4

3

2

3

38

03

001

001

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

المجمع السكني في ميسان  /مؤسسة الشهداء

212139.000

2000.000

مشروع المساكن االقتصادية في المحافظات

500000.000

4000.000

أسم المشروع

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

شركة هيل انترنشينال /
هولندية

1,014,000,000

405,600,000

405,600,000

شركة كلينك /االلمانية
مشروع نهروان 2

675,000,000

270,000,000

270,000,000

مركز بحوث البناء

53,500,000

21,400,000

21,400,000

المكتب االستشاري /
جامعة بغداد

16,250,000

6,500,000

6,500,000

مكتب االستشاري فائق
االسدي تنفيذ نموذج دار

94,800,000

37,920,000

37,900,000

شركة البناء العربي /
حسام حسن

5,000,000

2,000,000

2,000,000

الفاو الهندسية
وشريكها الفصول
االربعة (اردنية الجنسية
)

266,000,000

الفاو الهندسية
وشريكها شركة سالم
جيرماني
شركة المنصور العامة
وشريكها شركة شكنز
البريطانية
شركة نور الدعاء
للتجارة والمقاوالت
وشركة العلمين الدولية
للمقاوالت

بغداد /النهروان

ذي قار  /كشمرة

صالح الدين  /عرموشية ()2

مجموع دائرة االسكان

106,400,000

106,400,000

1,031,000,000

412,400,000

412,400,000

789,000,000

315,600,000

315,600,000

134,000,000

53,600,000

53,600,000

118,630,550,000

47,452,220,000

47,452,200,000

الطرق والجسور
انشاء طريق المرور السريع رقم ()1
ديوانية  -ناصرية ( االيسر )
001

المعتصم
228191

مشروع تقاطع البطحاء

500
شركة البنيان

2,184,000,000

873,600,000

873,600,000

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

39

3

001

001

002

انشاء الممر الثاني لطريق المرور
السريع رقم ( / )1ديوانية  -ناصرية
( االيمن )

549000

2400

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

المعتصم

181,000,000

72,400,000

72,400,000

اشور

3,738,800,000

1,495,520,000

1,495,500,000

مشروع المرور
السريع ط 6/للممر
االيمن  /اشور

0

0

حمورابي العامة

1,096,300,000

438,520,000

438,500,000

40

03

001

001

003

ربط طريق المرور السريع رقم ()1
بمدينة الحلة ( الحلة _ كيش)
بطول  13كم/محافظة بابل

60976

1500

حمورابي العامة

5,259,400,000

2,103,760,000

2,103,700,000

41

03

001

002

001

انشاء طريق دورة  -يوسفية للمرور
السريع بطول  14كم
تقاطع جنوب بغداد

118000

2

حمورابي العامة

285,600,000

114,240,000

114,200,000

42

03

001

004

001

انشاء طريق راوة  -الحضر

54000

1

شركة الخربيط
ومحمد شاكر الدليمي

43

03

001

006

003

انشاء طريق تلعفر  -تل عبطة

44

03

001

006

005

45

03

001

006

006

46

03

001

006

007

25000

1

النجود

535,000,000

214,000,000

214,000,000

30000

1

التفاضل وشركة
كنوز االرض

1,232,600,000

493,040,000

493,000,000

4000

500

شركة ذراع دجلة

0

0

36000

1

843,000,000

337,200,000

337,200,000

187,000,000

74,800,000

74,800,000

47

03

001

006

008

تنفيذ طريق الزائرين

85000

500

48

03

001

006

011

اعمال مشروع تاهيل وتوسيع
وصيانة طريق كربالء الهندية

15000

1000

انشاء طريق مقالع ابو غار  -تل
اللحم بطول ( )45كم
الطريق الرابط لجسر الطارمية
الجديد بطريق الراشدية السياحي
بطول ( )7كم
انشاء طريق تكريت  -الطوز البديل

اشبال الضباغم /
وشركة نبض
الرافدين /س3
سارية الشام /
تعارضات الماء
الصافي ذرعه نهائية
براعم الخير  /طريق
كربالء  /مسيب

162,000,000

64,800,000

64,800,000

التفاضل للمقاوالت

3,731,100,000

1,492,440,000

1,492,400,000

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

49

03

001

006

012

انشاء طريق الحج البري بطول 239
كم على مراحل

168000

1

50

03

001

006

015

انشاء طريق الرحاب  -عين صيد -
البصية بطول ( )124كم

51

03

001

006

016

52

03

001

006

017

53

03

001

006

023

54

03

001

007

001

55

03

001

007

002

56

03

001

007

003

57

03

001

007

005

58

03

001

007

006

59

03

001

007

007

60

03

001

007

008

61

03

001

007

010

62

03

001

007

012

تكملة طريق خدمة الزائرين ( بغداد -
جسر السكة ) بطول ( )21.75كم
تنفيذ الطرق الحدودية ( القاطع
الجنوبي ) بين ( جميمة  -عوجة
الباطن ) بطول ( )294كم  /المرحلة
االولى
تبليط ( )38.5كم طرق في مناطق
اهوار محافظة ذي قار
انشاء طريق كسك  -ربيعة بممرين
والممر الثاني من ( )42كم الى ()67
كم
انشاء الممر الثاني لطريق بعقوبة -
خانقين  -المنذرية
انشاء الممر الثاني لطريق النعمانية /
الشوملي  /الديوانية بطول ()76.4
كم
انشاء الممر الثاني لطريق كربالء -
الرزازة  -االخيضر -المعمل بطول
( )90كم
انشاء الممر الثاني لطريق سماوة -
ناصرية بطول ( )48كم
انشاء الممر الثاني لطريق الناصرية -
السماوة بطول ( )40كم
انشاء الممر الثاني لطريق بغداد
كركوك بجزئيه سليمان بيك /العظيم و
سليمان بيك  /داقوق
انشاء الممر الثاني لطريق رمادي -
حديثة بطول  140كم ( المرحلة
االولى )
انشاء الممر الثاني لطريق مدخل
الصويرة مع انشاء جسر ثاني على
نهر دجلة بطول  12كم مع تقاطع
بمستويين ( جسر ضمن الطريق

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

الوفاق وشركة
خيرات النجف

3,437,499,999

1,375,000,000

1,374,900,000

سامي عبد االمير
وشركة بناء االجيال

320,400,000

128,160,000

128,100,000

80500

1

شركة المذود وشركة
ارض الرحاب

1,105,400,000

442,160,000

442,100,000

18250

1000

اشور العامة
للمقاوالت

533,000,000

213,200,000

213,200,000

250000

10

0

0

10220

1000

شركة بهجة ذي قار

155,520,000

155,500,000

70000

1

الجبيل والبحر االبيض

0

0

40000

1000

شركة الترانيم
وواحة االمارات

470,000,000

188,000,000

188,000,000

50000

1000

شركة حمورابي

1,030,500,000

412,200,000

412,200,000

60000

1

شركة اشور العامة
للمقاوالت

1,466,000,000

586,400,000

586,400,000

33018

1500

1,654,200,000

661,680,000

661,600,000

30000

1000

271,200,000

108,480,000

108,400,000

113000

1000

538,000,000

215,200,000

215,200,000

82,000,000

32,800,000

32,800,000

97000

1

شركة حمورابي

0

0

30000

1000

شركة حمورابي

902,040,000

902,000,000

شركة اشور العامة
للمقاوالت
شركة اشور العامة
للمقاوالت
محمد شاكر الدليمي
وشركة رانيه
لالسفلت
شركة حمورابي

388,800,000

2,255,100,000

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

63

03

001

007

013

64

03

001

007

014

65

03

001

007

016

66

03

001

007

017

67

03

001

007

018

68

03

001

007

019

69

03

001

007

020

70

03

001

008

001

أسم المشروع

انشاء الممر الثاني لطريق ديوانية -
عفك  -آل بدير بطول  52كم الجزء
االول
انشاء الممر الثاني لطريق ديوانية -
عفك  -آل بدير بطول  52كم الجزء
الثاني
انشاء الممر الثاني لطريق السماوة -
المملحة طريق عبد هللا ابو نجم بطول
انشاء الممر الثاني للطريق المؤدي
الى قضاء الطارمية بطول  15كم
انشاء الممر الثاني لطريق الشوملي -
المدحتية  /هاشمية بطول  38كم

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

52000

3000

شركة حمورابي

18520

500

شركة برج االعمار
برج االعمار س12

9000

1

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

655,400,000

262,160,000

262,100,000

468,600,000

187,440,000

187,400,000

259,200,000
126,000,000

103,680,000
50,400,000

103,600,000
50,400,000

0

0

0

30926

1

شركة ارض الحماد
وشركة بروكلين

868,000,000

347,200,000

347,200,000

44000

1

شركة حمورابي
وشركة نايل بن حرمل

832,700,000

333,080,000

333,000,000

انشاء الممر الثاني لطريق (كوت -
بدرة  -مهران ) بضمنه جسر (كاللة -
بدرة ) بطول  76كم
انشاء الممر الثاني لطريق منفذ
الشيب الحدودي  /تقاطع (عمارة -
طيب  -مشرح  -الكحالء ) الحدود
االيرانية بطول ( )44,135كم
انشاء جسر حديثة ومقترباته

110000

1

شركة حمورابي

962,600,000

385,040,000

385,000,000

57100

1500

شركة بارس منرو
االيرانية

290,300,000

116,120,000

116,100,000

15870

1

0

0

0

934,200,000

373,680,000

373,600,000

267,300,000
0

106,920,000
0

106,900,000
0

0

0

0

انشاء الممر الثاني لطريق مفرق
غماس  -الحمزة  62كم

71

03

001

008

002

انشاء جسر الفلوجة الثالث

43150

1

72
73

03
03

001
001

008
008

003
004

74

03

001

008

005

37000

1

75

03

001

008

006

76

03

1

008

007

انشاء جسر القرنة الثاني
انشاء جسر العامرية في الفلوجة
استبدال الجسور العائمة لستة مواقع
( المرحلة الثانية )
استبدال الجسور العائمة بجسور ثابتة
( المرحلة الثالثة )
انشاء جسر الهندية الثاني ومقترباتة

6500
15000

750
1

شركة نبية اسماعيل
شركة المعتصم
العامة للمقاوالت
شركة لؤلؤة الفيحاء
شركة الفاو

39000

1

0

0

0

74000

1000

شركة اشور  /س10

235,400,000

94,160,000

94,100,000

77

03

001

008

009

انشاء جسر الدفاس ومقترباتة شمال
مدينة العمارة

76868

2000

شركة البحر االبيض
وشركة الفرزدق

2,980,000,000

1,192,000,000

1,192,000,000

78

3

1

8

10

انشاء جسر الكوت الثاني ومقترباتة (
جسر الكارضية والطريق الحولي )
بطول () 30كم

155000

1

شركة نجران وشركة
جنة الخليج

1,403,900,000

561,560,000

561,500,000

79

03

001

008

011

انشاء جسر الشهيد عز الدين سليم

15000

1

شركة عبد الجبار
حمادي

570,900,000

228,360,000

228,300,000

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

80

03

001

008

013

انشاء جسر الموصل السادس
ومقترباته طول الجسر  500م وطول
المقتربات  26كم

55000

1

شركة المعتصم

0

0

0

81

03

001

008

015

انشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته

60000

1

شركة المعتصم
العامة للمقاوالت

1,683,400,000

673,360,000

673,300,000

82

03

001

008

016

83
84

03
03

001
001

008
008

018
021

انشاء جسر تكريت الكونكريتي (
جسر شمال تكريت ) ومقترباته
انشاء جسر علي الغربي
انشاء جسر الزوية ومقترباته

34000

1

شركة المعتصم

0

0

0

11292
12000

750
1

85

03

001

008

022

استبدال الجسور القديمة في الديوانية

20000

300

شركة انوار سورى
شركة المعتصم
شركة االقصى
الهندسية

124,200,000
0

49,680,000
0

49,600,000
0

279,000,000

111,600,000

111,600,000

86

03

001

012

001

رفع انقاض الجسر المعلق القديم
وجسري الخدمة في مدينة بغداد

4790

1

87

03

001

012

002

اعادة اعمار جسر الفيحاء في البصرة

30000

2000

88

03

001

012

003

اعمار الجسور وتاهيل الطرق
المتضررة

44500

500

89

03

001

012

004

5000

2

اعادة تاهيل وتطوير طريق شط
العرب ناحية عتبة بطول ( )19.25كم

0

0

0

الشركة العامة
للتصميم واالنشاء
الصناعي

2,195,300,000

878,120,000

878,100,000

شركة بيت العسل

207,400,000

82,960,000

82,900,000

شركة برج الحميدية
قرية ال عميد ال
حناج

70,000,000

28,000,000

28,000,000

شركة الباحور

127,800,000

51,120,000

51,100,000

شركة غدق الطبيعة

243,500,000

97,400,000

97,400,000

شركة كنانة
شركة صدى بغداد /
جسر الرضوانية
شركة المعتصم
العامة للمقاوالت

0

0

0

104,600,000

41,840,000

41,800,000

25,000,000

10,000,000

10,000,000

شركة اشبال الضياغم

18,000,000

7,200,000

7,200,000

شركة افق الزوراء
وشريكة

0

0

0

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

90

03

001

012

005

تطوير وتوسيع طريق بغداد  -كربالء
المقدسة

61389

2000

شركة هوهاب
شركة ستراكو اوف
شور
شركة مهيل
شركة براعم الخير

91

03

001

012

007

تاهيل جسر الكرامة في محافظة واسط

7000

750

شركة افق
الزوراء
واقع حال

92

03

001

012

009

تاهيل وصيانة الطرق والجسور

151000

9000

المستحقات بعد التقريب بالدينار

133,300,000

53,320,000

53,300,000

756,400,000

302,560,000

302,500,000

77,400,000
99,000,000

30,960,000
39,600,000

30,900,000
39,600,000

1,065,700,000

426,280,000

426,200,000

0

0

0

صيانة طريق االعوايج  /ناحية الجدول

شركة الجامعة

264,500,000

105,800,000

105,800,000

صيانة طريق الكراشة
صيانة طريق ديوانية  /النجف
صيانة تقاطع النعمانية
صيانة طريق عمارة  /ميمونة
صيانة طريق عمارة  /ميمونة /
ذرعة نهائية
صيانة طريق حسينية  /الوند
طريق صدر اليوسفية
طريق الفتح /عامرية  /فلوجة
طريق سيد احمد العطشان
عمارة/كوت

شركة الجامعة
شركة الجامعة
شركة االرقى
شركة اشور

321,000,000
468,800,000
45,000,000
181,700,000

128,400,000
187,520,000
18,000,000
72,680,000

128,400,000
187,500,000
18,000,000
72,600,000

شركة اشور

406,800,000

162,720,000

162,700,000

شركة اشور
شركة اشور
اشور  +حمورابي
شركة كميت
شركة عطاء االرض
شركة عطاء االرض
وثغر الجنوب
شركة حمورابي
شركة حمورابي
شركة ميسان

96,700,000
442,000,000
0
268,800,000
1,619,000,000

38,680,000
176,800,000
0
107,520,000
647,600,000

38,600,000
176,800,000
0
107,500,000
647,600,000

804,200,000

321,680,000

321,600,000

671,900,000
578,800,000
688,000,000

268,760,000
231,520,000
275,200,000

268,700,000
231,500,000
275,200,000

شركة ميسان الدولية

43,600,000

17,440,000

17,400,000

270,800,000

108,320,000

108,300,000

154,000,000
0
951,000,000
1,177,600,000
30,000,000
24,600,000
87,000,000

61,600,000
0
380,400,000
471,040,000
12,000,000
9,840,000
34,800,000

61,600,000
0
380,400,000
471,000,000
12,000,000
9,800,000
34,800,000

شركة الميثم

613,400,000

245,360,000

245,300,000

شركة غدق الطبيعة
شركة جبل كندة
شركة بيادر الخير

360,000,000
84,700,000
247,000,000

144,000,000
33,880,000
98,800,000

144,000,000
33,800,000
98,800,000

بغداد/كوت
ناحية الزهور
كوفة/خرخيت
عمارة المشرح
عماره  /بغداد
بغداد  /بعقوبة
طريق المزوكة
سيد محمد العطشان
طريق المملحة
غزيلة  /شيب
عمارة  /كوت
سماوة  /خضر
مقتربات جسر النعمانيه
نصب عالمات مرورية  /مستحقات +
ذرعة نهائية
جسر الحسنين
جسر بدعه الشريف
غماس حاوي

شركة المكعب
الهندسية
شركة حمورابي
شركة سنابل العنبر
شركة سنابل العنبر
شركة بصمة االبداع
شركة بصمة االبداع
شركة اوروك
شركة المرتجى

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

نعمانية  /زبيدية
مسيب/صويرة
عفك  /ال بدير
كوت/احرار
ناصرية/كوت
سيد شويع /الصالحية ال شاطى
س/1س1
االهوار /الشحالوية
طريق الشعلة المؤدي الى ابراهيم بن
علي /س/1س/2ذرعة نهائية
نعمانية/شوملي
طريق العميشات س/1س2
حلة/مدحتية
سفوان/ام قصر
طريق النور
طريق داقوق
طريق العباسيه ام عباسيات
طريق كربالء /رزازه (ذرعة نهائية)
طريق حيره  /صنين س2
طريق حلة/ديوانية
طريق الغتاره
ديوانية  /نجف
مناطق الضعف في السماوه
اعمارجسر الكيلومتريه
قرى المزاك

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

شركة الخير العميم
شركة الحجاز االهلية
شركة سبأ الهندسية
شركة السلسل
والميزان
شركة ملتقى النهرين

32,000,000
1,091,500,000
29,400,000

12,800,000
436,600,000
11,760,000

12,800,000
436,600,000
11,700,000

947,000,000

378,800,000

378,800,000

272,900,000

109,160,000

109,100,000

شركة الغسق

726,000,000

290,400,000

290,400,000

شركة نعيم الفرات

46,500,000

18,600,000

18,600,000

1,092,000,000

436,800,000

436,800,000

شركة الماقي
شركة الماقي ونعيم
النهرين
شركة الماقي
شركة تقنية االعمار
شركة المسارات
شركة االوادج
شركة نور الشيخ
شركة سامي عبد
االمير
شركة سامي عبد
االمير
شركة سامي عبد
االمير
شركة النجوم
شركة النجوم
شركة النجوم
شركة كل الفصول
شركة المعتصم
شركة القصرين

كربالء حيدرية

3,863,700,000

1,545,480,000

1,545,400,000

570,500,000
2,353,600,000
592,000,000
281,000,000
29,900,000

228,200,000
941,440,000
236,800,000
112,400,000
11,960,000

228,200,000
941,400,000
236,800,000
112,400,000
11,900,000

85,600,000

34,240,000

34,200,000

666,000,000

266,400,000

266,400,000

157,200,000

62,880,000

62,800,000

776,800,000
1,034,000,000
1,050,000,000
128,500,000
129,000,000
627,000,000

310,720,000
413,600,000
420,000,000
51,400,000
51,600,000
250,800,000

310,700,000
413,600,000
420,000,000
51,400,000
51,600,000
250,800,000

351,000,000

140,400,000

140,400,000

544,000,000

217,600,000

217,600,000

حيدرية  /نجف
ديوانية/نجف/القادسية 17كم ممر
الذهاب
نجف  /كربالء

341,000,000

136,400,000

136,400,000

41,900,000

16,760,000

16,700,000

ديوانية/نجف 20كم جاب الذهاب

27,700,000

11,080,000

11,000,000

شركة انوار زيونة

311,400,000
199,000,000

124,560,000
79,600,000

124,500,000
79,600,000

شركة الهدى االهلية

1,790,000,000

716,000,000

716,000,000

47,000,000
21,000,000

18,800,000
8,400,000

18,800,000
8,400,000

ديوانية/حلة
تخطيط الطرق
عمارة/كوت س / 2س /3ذرعه
نهائية
كوت  /عمارة
حديثة  /رمادي

شركة خيرات النجف

شركة المجالس
شركة الكفاية

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

3,418,000,000

1,367,200,000

1,367,200,000

387,200,000
12,080,000
26,200,000
115,600,000
28,760,000
61,880,000
191,200,000
245,400,000

387,200,000
12,000,000
26,200,000
115,600,000
28,700,000
61,800,000
191,200,000
245,400,000
82,600,000

تشجير ديوانية/دغارة س/1س/2س3

شركة النعمان

تشجير بغداد/كربالء
صيانة طريق زبير  /ناصرية
صب ارضية السيطره
ناصرية/سماوة
صيانة ناصرية/االصالح
صيانة طريق سيد دخيل
شوملي /نعمانية
حلة/بغداد

شركة النعمان
شركة هندسة االبداع
شركة الحداثة
شركة كرماء المدينة
شركة كرماء المدينة
شركة كرماء المدينة
شركة كرماء المدينة
شركة كرماء المدينة

968,000,000
30,200,000
65,500,000
289,000,000
71,900,000
154,700,000
478,000,000
613,500,000

صيانة جسرالضلوعية س/1س2

شركة المنار الجنوبية

206,600,000

82,640,000

جسر الهندية
الدسم  /العزامية

شركة جبل كندة
شركة جبل كندة

265,000,000
367,200,000

106,000,000
146,880,000

106,000,000
146,800,000

قزانية مندلي

شركة رياض الفراتين

122,900,000

49,160,000

49,100,000

كركوك/بغداد
كربالء /رزازه
بغداد /ابو غريب

شركة دال للمقاوالت
شركة ابواب العال
شركة ملتقى النهرين

909,000,000
1,281,800,000
28,700,000

363,600,000
512,720,000
11,480,000

363,600,000
512,700,000
11,400,000

طريق قاعدة االمام علي

شركة الدليل العالمية

101,700,000

40,680,000

40,600,000

طريق كركوك/بغداد

779,000,000

311,600,000

طريق بدرة /زرباطية
معالجة التقشرات سطح التبليط
ناصريه كوت
مقتربات جسر النعمانيه
طريق كركوك فتحه

شركة الحداثة
شركة جيهان
الهندسية
شركة التفاضل

83,000,000

33,200,000

33,200,000
311,600,000

طريق حلة/كيش

379,700,000

151,880,000

151,800,000

شركة ملتقى النهرين

90,200,000

36,080,000

36,000,000

شركة المرتجى
شركة المعين الفضي

25,000,000
416,500,000

10,000,000
166,600,000

10,000,000
166,600,000

صيانة جسر جيوان

شركة نفحات الرافدين

64,500,000

25,800,000

25,800,000

حديثة  /بغدادية
جسر ام شعيفه في قضاء الضلوعيه
صيانة طريق سامراء بلد

شركة حمورابي
شركة الحياة
شركة منارة الشرق
شركة القصر
العباسي وشركة
السارية
شركة سعد يونس
شركة شمس االبراج
شركة القصر
العباسي وشركة
رياض الفراتين

19,600,000
46,000,000
594,100,000

7,840,000
18,400,000
237,640,000

7,800,000
18,400,000
237,600,000

13,000,000

5,200,000

5,200,000

22,000,000
32,000,000

8,800,000
12,800,000

8,800,000
12,800,000

479,000,000

191,600,000

191,600,000

صيانة طريق العظيم انجان
ناصرية  -كميت
بغداد  -بعقوبة
طريق بعقوبه بغداد الجديد ذرعة
نهائية

ت

الفصل

مادة

نوع

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

701,900,000

280,760,000

280,700,000

493,700,000

197,480,000

197,400,000

108,000,000

43,200,000

43,200,000

668,000,000

267,200,000

267,200,000

شركة االء العراق
ورياض الفراتين
شركة ساحل الفرات
وهندسة الدلة
شركة درع الجزيرة
اشبال الضياغم
اشبال الضياغم
شركة الماقي
درع الجزيرة
شركة حمورابي
شركة حمورابي
شركة حمورابي
شركة عطاء الريان

414,500,000

165,800,000

165,800,000

51,700,000

20,680,000

20,600,000

8,000,000
23,600,000
6,500,000
119,600,000
42,000,000
9,800,000
58,400,000
35,000,000
0

3,200,000
9,440,000
2,600,000
47,840,000
16,800,000
3,920,000
23,360,000
14,000,000
0

3,200,000
9,400,000
2,600,000
47,800,000
16,800,000
3,900,000
23,300,000
14,000,000
0

سنابل العنبر

939,000,000

375,600,000

375,600,000

سامي عبد االمير

198,000,000

79,200,000

79,200,000

السهم الصياد
وشريكة الروافد
الغربية
الماقي
جبل كنده

0

0

119,000,000
3,000,000

47,600,000
1,200,000

47,600,000
1,200,000

طريق الكحالء  /قلعة صالح (نهائية )

اشور

622,000,000

248,800,000

248,800,000

طريق دغاره  /شوملي (نهائية )
جسر تكريت االول والثاني
جسر شعيب العائم
جسر جبة العائم
جسر البغدادية

حمورابي
نبض االعمار
الحياة الجديدة
سارية الشام
سارية الشام

342,000,000
3,400,000
9,700,000
6,800,000
13,300,000

136,800,000
1,360,000
3,880,000
2,720,000
5,320,000

136,800,000
1,300,000
3,800,000
2,700,000
5,300,000

جسر الحمار

الرونق الهندسية

60,500,000

24,200,000

24,200,000

تجهيز عالمات مرورية

شركة بنجين

34,400,000

13,760,000

13,700,000

قائم  /حديثة

شركة الروافد الغربية

35,900,000

14,360,000

14,300,000

نصب وتجهيز عالمات مرورية

شركة ارض النشوة

30,400,000

12,160,000

12,100,000

تسلسل

أسم المشروع

طريق خالص  /العظيم  /ذرعة نهائية

صيانة طريق بيجي مفرق الشرقاط
صيانة مفاصل التمدد
صيانة طريق رمادي فلوجه
طريق قضاء بعقوبه طريق السواجن
طريق رمادي  /رطبة
اعمار جسر فوق السكة
جسر الديوانية الكونكريتي
جسر 7كم طريق رمادي  /رطبة
طريق بغداد /المقدادية
طريق الشعلة  /ابراهيم بن علي
طريق البيني
طريق القائم  /عكاشات
حديثة  /القائم
جسر سن الذبان الحديدي
طريق سيد محمد العطشان
س/1س/1س3
طريق الخزعلي/الجانب االيمن/ذرعة
نهائية
طريق رمادي/فلوجه-ذرعة نهائية
/استالم اولي ونهائي
طريق العميشات /واسط  -س2
صيانة جسر الهندية س3

الكلفة الكلية (مليون دينار )

اسم الشركة

التخصيص السنوي (مليون دينار )

شركة القصر
العباسي وشركة
رياض الفراتين
شركة القصر
العباسي وشمس
قرطبه
شركة زاد المعاد
للمقاوالت
شركة الروافد
الغربيه وسهم الصياد

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

93

3

001

012

010

تاهيل طريق المرور السريع رقم ()1
( المرحلة االولى )(بغداد -ابو
غريب السريع وط 4وط 5و ط)9

94

03

001

012

011

اعادة اعمار جسر المثنى

95

03

001

012

013

96

03

2

002

001

97

03

013

001

001

98

03

013

002

001

99

03

013

002

002

100

03

013

002

003

101

03

013

002

004

أسم المشروع

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

شركة الغسق الدولية
زهور النرجس
شركة حصيبة
الشرقية

404,000,000
297,800,000

161,600,000
119,120,000

161,600,000
119,100,000

1,700,000

680,000

600,000

مقالع المتضرره
لطيق المرور السريع
تحويلة سامراء

350,400,000

140,160,000

140,100,000

شركة زينة االيسر

77,400,000

30,960,000

30,900,000

التراث العريق
شركة المذوذ
اليقين المتحده
شركة الريف الجديد

148,800,000
194,000,000
578,400,000
0

59,520,000
77,600,000
231,360,000
0
0

59,500,000
77,600,000
231,300,000
0
0

260000

5000

شركة ستراك اوف
شور

15,385,200,000

6,154,080,000

6,154,000,000

6270

2250

شركة المعتصم
العامة للمقاوالت

0

0

0

305610

1

0

0

0

106930

1250

1,291,500,000

516,600,000

516,600,000

209,000,000

83,600,000

83,600,000

150000

1500

0

0

0

مكتب االساس

25,200,000

10,080,000

10,000,000

شركة السديم

96,500,000

38,600,000

38,600,000

16000

100

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

طريق صالحية الشاطي
طريق عماره  /بصرة 34كم
جسر التحتاني  118كم
شركة محبة السالم ورياض
الكوثر/ذرعة نهائية
جسر المشاة على نهر الفرات/ذرعة
نهائية
فجر /ال بدير
طريق البو عجي
طريق الشاهينية
صيانة المقاطع المتضرره سامراء

0

تعريض وتاهيل الطريق العام كوت -
بغداد ضمن محافظة واسط بطول
 120كم
انشاء محطات وزن الشاحنات
التجارية على شبكة الطرق والجسور
بواقع ( )75محطة في المحافظات
استمالكات مشاريع الطرق والجسور
في المحافظات

دراسات وتصاميم واعداد دراسة
الجدوى واالثر البيئي لمشاريع الطرق
والجسور في المحافظات

دراسات وتصاميم واعداد دراسة
الجدوى واالثر البيئي لمشاريع الطرق
والجسور في المحافظات للخطة
الخمسية 2014 - 2010
تحديث دراسات وتصاميم طريق
المرور السريع رقم ()2
دراسات وتصاميم واعداد دراسة
الجدوى واالثر البيئي لمشاريع الطرق
والجسور في المحافظات  -المرحلة
الثانية

شركة سكشنز
y+D115
شركة مالذ السالم

مكتب االهوار
لالستشارات الهندسية

0

0

0

مكتب الفيحاء

2,750,000

1,100,000

1,100,000

11500

400

0

0

0

12000

200

0

0

0

30000

800

0

0

0

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

102

03

013

002

005

103

03

013

003

001

أسم المشروع

دراسات وتصاميم واعداد دراسة
الجدوى واالثر البيئي لمشاريع الطرق
والجسور في المحافظات للخطة
الخمسية  /2014-2010المرحلة
الثانية
تسديد حسابات المشاريع المنجزة
والمحذوفة

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

3500

100

شركة ايس

2307

385

شركة المعتصم /
العزية الرهيمة
شركة المعتصم /
جسر البطاط
انشاء جسر قلعة
صالح /شركة حامد
رشيد وازهر حداد
علي الغربي /شركة
اشور العامة
للمقاوالت
تحويلة المحمودية/
شركة اشور
اشبيلة /والعابد
شركة الخربيط
والعطية
شركة خربيط
والعطية  /تحويلة
المحمودية

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

1,484,000,000

593,600,000

593,600,000

693,000,000

277,200,000

277,200,000

215,000,000

86,000,000

86,000,000

0

0

0

1,127,000,000

450,800,000

450,800,000

546,000,000

218,400,000

218,400,000

42,200,000

16,880,000

16,800,000

65,200,000

26,080,000

26,000,000

شركة كرماء المدينة
 /ناصرية عكيكة

844,300,000

337,720,000

337,700,000

قلعة صالح /شركة
اشور للمقاوالت

197,100,000

78,840,000

78,800,000

شركة نبض الرافدين

1,007,000,000

402,800,000

402,800,000

شركة جوهرة بابل

234,000,000

93,600,000

93,600,000

شركة ضي الرافدين

40,500,000

16,200,000

16,200,000

شركة بريق الحسام

50,700,000

20,280,000

20,200,000

شركة نوري وحيد
شركة النبع
شركة جبل كندة
شركة الغسق
شركة اشور  /طريق
علي الشرقي

26,000,000
40,000,000
13,000,000

10,400,000
16,000,000
5,200,000
0

10,400,000
16,000,000
5,200,000
0

99,000,000

39,600,000

39,600,000

40,000,000

16,000,000

16,000,000

شركة هوبنر

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

الكلفة الكلية (مليون دينار )

التخصيص السنوي (مليون دينار )

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

المعتصم

394,000,000

157,600,000

157,600,000

369,000,000

147,600,000

147,600,000

128,000,000

51,200,000

51,200,000

0

0

248,000,000

99,200,000

99,200,000

1,602,000,000

640,800,000

640,800,000

168,000,000

67,200,000

67,200,000

شركة المعتصم /
االسحاقي
شركة اشور جسر
الغراف
شركة الغسق الدولية
غدق الطبيعة
مقام الخضر -
االسكندرية  /رونق
الماس والقرميد
ترانيم وواحة
االمارات بعقوبة
/خالص
نور السنا
شركة جيهان
الهندسية
شركة تاج حلب
بحيرة حمرين
والسعدية  /المعتصم
القصر العباسي
والسارية
بنجين
اوروك العالمية
السادة الحلوين/
اشور

مجموع المبالغ المستحقة لمركز الوطني للمختبرات

87,000,000

34,800,000

34,800,000

1,482,000,000

592,800,000

592,800,000

58,700,000

23,480,000

23,400,000

51,900,000

20,760,000

20,700,000

84,000,000

33,600,000

33,600,000

66,000,000
25,000,000

26,400,000
10,000,000

26,400,000
10,000,000

21,000,000

8,400,000

8,400,000

130,394,049,999

52,157,620,000

52,152,100,000

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

947,100,000

378,840,000

378,800,000

1,299,200,000

519,680,000

519,600,000

1,072,500,000

429,000,000

429,000,000

44,000,000

17,600,000

17,600,000

356,400,000

142,560,000

142,500,000

3,436,675,000

1,374,670,000

1,374,600,000

مبالغ االستمالكات المكتسبة الدرجة
ت
104
105
106
107
108
109

1
2
3
4
5
6

المستهلك منه
مهدي عبود كاظم
صبري عبود كاظم
احمد هاشم فاضل
وجماعتة
مزهر اشكح فيحان
وجماعتة
عباس خير هللا حمزه
محمود خليف شرقي
وجماعتة
ابراهيم عمران
شهيب وجماعتة

ت

الفصل

مادة

نوع

تسلسل

أسم المشروع

الكلفة الكلية (مليون دينار )

110

التخصيص السنوي (مليون دينار )

7

111
112

8
9

113

10

114
115

11
12

116

13

117

14

118

15

119

16

120

17

121

18

122

19

123

20

124
21
125

22

126

23

127

24

128

25

129

26

اسم الشركة

نايف كرار مخيف
احمد كرار مخيف
نايف محسن عيسى
حبيب عباس عبود
وجماعتة
مهدي رشاك سدخان
وجماعته
كاظم ناشور صكر
عبد الزهرة مفتن
حجي
احمد عبد الزهرة
مفتن
اياد ماضي مردان
وجماعتة
فضيلة خضير مسكن
وجماعتة
ساير ذيب سرحان
وجماعتة
عطية محمد عبد
وجماعتة
ورثه اربيد احمد
كنعان
ورثه ساير ذيب
سرحان
ورثه علي هويدي
رجب
ورثه حمده موسى
وجماعتها
ورثه صلبي ومديد
ولدي خلف محمد
وجماعته
ورثه مهن صباح
شعالن وجماعته
ورثة طلق عبدهللا
علي وجماعته
ورثه عماش حمد
حسين
هادي صايل مركب
وجماعته
زهير خالد حسن

مجموع الطرق والجسور

مجموع وزارة االعمار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

377,000,000

26,880,000
0
150,800,000

26,800,000
0
150,800,000

443,550,000

177,420,000

177,400,000

2,359,500

943,800

900,000

12,716,000

5,086,400

5,000,000

80,828,800

80,800,000

0

0

346,666,667

138,666,667

138,600,000

524,550,000

209,820,000

209,800,000

3,996,000

1,598,400

1,500,000

23,450,400

9,380,160

9,300,000

967,200

386,880

300,000

2,721,600

1,088,640

1,000,000

45,792,000

18,316,800

18,300,000

95,868,000

38,347,200

38,300,000

26,611,200

10,644,480

10,600,000

390,144,000

156,057,600

156,000,000

23,760,000

9,504,000

9,500,000

33,566,400

13,426,560

13,400,000

1,309,824,000

523,929,600

523,900,000

6,500,000,000
17,588,689,967

2,600,000,000
7,035,475,987

2,600,000,000
7,034,300,000

270,091,189,966

108,036,475,986

108,029,100,000

المستحقات بالدينار

67,200,000

202,072,000

