محافظة االنبار
ت

نوع
االستثمار

1

2

43

2

2

43

22

3

2

43

22

03

4

2

43

22

03

03

5

2

43

22

03

07

07

6

2

43

22

03

09

02

01

7

2

43

22

03

09

02

08

8

2

43

22

03

13

16

01

الباب

القسم الفصل المادة النوع تسلسل

22

02

10

02

01

02

10

03

04

01

13

02

05

02

01

اسم المشروع
تجهيز ونصب محولة سعة  63ام في اي في هيت
تجهيز ونصب محولة  KV 11/33/132سعة  MVA 63وحسب المواصفات والكشف المعد

تأهيل شبكات كهربائية واستحداث مغذيات في اقضية ونواحي المحافظة
تاهيل شبكة كهرباء المحمدي وانارة الشارع العام هيت  -الرمادي

تبليط طرق ريفية ورئيسية في عموم المحافظة  /القائم ,راوة ,الفلوجة ,الرمادي,
هيت ,حديثة ,عنه
تبليط سدة االزركية من مدرسة ذي النورين إلى الطريق الحولي في مركز الناحية والطريق العرضي بين سدة االزركية
والطريق العام مرورا بجامع صفوة الرحمن بطول 8كم وعرض 7.5م

تنفيذ كراجات و بناء بوابات للبلدية (تنفيذ كراج  3طوابق خلف جامع عبد
الملك ,بناء بوابة الكرمة  ,انشاء كراج اليات عدد / ) 1الرمادي,الفلوجة
انشاء كراج اليات عدد  1 /في الفلوجة

تنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية كمرحلة اولى
الحكومة االلكترونية مع البناية
انشاء وتاهيل واكساء طرق ضمن حدود البلدية /الرمادي ,الفلوجة,هيت ,راوة,
حديثة ,الرطبة ,القائم
تبليط طرق بطول  4كم في شوارع داخلية في ناحية الكرمة مع تبليط طرق في حي الصمود مع شبكة
تصريف مياه االمطار

اسم الشركــة

الكلفة الكلية)بالدينار(

المستحقات بالدينار

نسبة  %40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

1,596,000,000

شركة ارض البهار

1,250,000,000

650,000,000

260,000,000

260,000,000

27,840,370,000

شركة خضراء القائم

272,270,000

210,620,000

84,248,000

84,200,000

65,458,000,000

شركة منارة الشام

824,200,000

142,495,678

56,998,271

56,900,000

1,790,000,000

شركة روعة الرهف

395,334,500

117,594,647

47,037,859

47,000,000

2,000,000,000

شركة افر تيم

1,582,886,852

221,726,246

88,690,498

88,600,000

65,379,000,000

شركة المعالي العالمية

915,436,750

161,922,500

64,769,000

64,700,000

106,581,530,000

تبليط شوارع رئيسية وفرعية ضمن الحدود البلدية في اقضية ونواحي المحافظة
تطوير مدخل مدينة عنه ( الدوار الرئيسي  +الشارع العام باتجاه المستشفى )

1,464,900,000

شركة المروج البيضاء

700,300,000

280,120,000

280,100,000

تعريض الشارع الرابط بين جسر عمر بن عبد العزيز وشارع السيراميك مع عمل قناة مبطنة للمبزل
المحاذي مع القناطر واستخدامها كمنظومة لتصريف مياه االمطار بعرض  25م

2,086,100,000

شركة اعمار البادية

127,725,000

51,090,000

51,000,000

تجهيز ونصب وتشغيل معمل اسفلت سعة  130طن  /سا نوع امان الماني
المنشأ لبلدية الفلوجة مع اآلليات
تجهيز ونصب وتشغيل معمل اسفلت سعة  130طن  /سا نوع امان الماني المنشأ لبلدية الفلوجة مع
االليات

3,990,000,000

شركة ارض العقبة

3,300,000,000

1

700,000,000

280,000,000

280,000,000

ت

نوع
االستثمار

9

2

43

10

2

43

22

11

2

43

22

04

12

2

43

22

04

04

13

2

43

22

04

04

06

14

2

43

22

04

07

02

01

15

2

43

22

04

12

03

08

16

2

43

22

04

12

03

09

الباب

القسم الفصل المادة النوع تسلسل

22

04

01

01

17

04

01

07

01

04

04

02

05

02

03

اسم المشروع

اسم الشركــة

الكلفة الكلية)بالدينار(

المستحقات بالدينار

نسبة  %40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

5,794,360,000

انشاء ابنية لدوائر وزارة الداخلية
انشاء بناية مكتب جوازات اعالي الفرات /المرحلة االولى

929,540,000

شركة ريحانة هيت

146,500,000

58,600,000

58,600,000

بناء دائرة الجنسية واالحوال المدنية في الرمانة

210,486,000

شركة شمس الهمام

151,738,000

60,695,200

60,600,000

انشاء ابنية (جنسية  +مرور) لوزارة الداخلية /الفلوجة ,الرمادي ,هيت,
حديثة ,القائم
بناية دائرة االحوال المدنية في الكرمة

استبدال ومد شبكات مائية في الرمادي  ,الفلوجة  ,الرطبة
استبدال االنبوب الناقل للماء الصالح للشرب لمنطقة ابو الجير وبطول  22كيلو بانبوب بالستك سعودي قطر  6انج

تأهيل وتطوير المجمعات المركزية العاملة في اقضية ونواحي المحافظة
تاهيل مشروع ماء الرمادي الكبير بطاقة  600م /3سا والمتضمن تجهيز طواقم ضخ الستبدال طواقم
الضخ القديمة

تجهيز ونصب مجمعات ماء ووحدات تحلية مختلفة السعات في اقضية ونواحي
المحافظة
تجهيز ونصب مجمع ماء  200م  / 3سا في منطقة البو عبيد الحسن والبو مضعن والبو رجب /
الفلوجة

انشاء جوامع وبناء قاعات مناسبات دينية وابنية لمديرية الوقف السني في االنبار

3,385,000,000

شركة الحنين الفديم

411,645,000

108,271,330

43,308,532

43,300,000

2,698,000,000
450,000,000

شركة المعتصم العامة
وشركة الحجاز للمقاوالت

229,000,000

91,600,000

91,600,000

2,116,990,000

شركة صقر الخالد

1,137,500,000

520,490,000

208,196,000

208,100,000

22,567,163,000

شركة صقر الريف

540,100,000

136,750,000

54,700,000

54,700,000

24,197,760,000

بسمة الفرات

250,000,000

128,206,800

51,282,720

51,200,000

صيانة وترميم الحوامع التابعة للنواحي وقرى مدينة هيت
تجهيز آليات تخصصية للموسسات البلدية في عدد من اقضية ونواحي المحافظة 12,658,300,000
تجهيز اليات تخصصية لبلدية ناحية الوفاء

960,000,000

شركة فن العمران

370,000,000

148,000,000

148,000,000

شراء اليات تخصصية لبلدية هيت

1,074,000,000

شركة درة كركوك  +النظرة
الشاملة

190,000,000

76,000,000

76,000,000

تجهيز اليات تخصصية ومعدات لبلدية الرمادي

1,987,000,000

شركة الرواسي للمقاوالت

825,000,000

330,000,000

330,000,000

تجهيز اليات تخصصية لبلدية بروانة

490,000,000

شركة لقاء االنوار

290,000,000

116,000,000

116,000,000

تجهيز عجالت (سونار) كشف متفجرات متحركة مع تجهيز سيارات تخصصية
(دوريات )للشرطة نوع ( )GMسلفارادو
تجهيز عجالت كشف المتفجرات

7,500,000,000

شركة ارض البهار

5,970,000,000

2

5,970,000,000

2,388,000,000

2,388,000,000
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اسم المشروع

شراء عجالت تخصصية الى مديرية شرطة األنبار
تجهيز عجالت تخصصية لمديرية شرطة محافظة االنبار ( ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة )2013

تحديث التصاميم االساسية للمدن في عموم المحافظة  /عنه ,الفلوجة ,هيت,
راوة ,الرطبة ,القائم ,عنه
تحديث التصاميم االساسي لمدينة حديثة/حقالنية/بروانة

تحديث الخارطة االستثمارية لعموم المحافظة ولجميع القطاعات
اعداد خارطة استثمارية متكاملة لمحافظة االنبار

انشاء مركز تسويقي مع عيادات ومختبرات نموذجية لالطباء في الفلوجة
والرمادي
انشاء مركز تسوق مع عيادات طبية تخصصية في قضاء الرمادي

تنفيذ كورنيش الورار من جهة الرمادي من جسر الحوز الى جسر القاسم
وتنفيذ كورنيش الورار من جهة التاميم من جسر الحوز الى جسر
القاسم_المرحلة النهائية
تنفيذ كورنيش الورار من جهة الرمادي من جسر الحوز الى جسر القاسم

اسم الشركــة

الكلفة الكلية)بالدينار(

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

نسبة  %40من المستحقات بالدينار

13,901,558,180

عصر االمان

13,745,784,000

9,816,500,000

3,926,600,000

3,926,600,000

4,250,000,000

جامعة بغداد  /المكتب
االستشاري التخطيطي

950,000,000

380,000,000

152,000,000

152,000,000

750,000,000

750,000,000

شركة المستشارون
للمعلومات واالدارة المتكاملة

287,950,000

115,180,000

115,100,000

52,000,000,000

25,750,225,000

شركة انوار الحاتم وشركة
القبة الذهبية

304,473,900

121,789,560

121,700,000

7,000,000,000

شركة الناقة

2,975,620,000

305,159,500

122,063,800

122,000,000

10,000,000,000

هدم واعادة بناء مداراس نموذجية  18صف عدد 6/في الرمادي
هدم واعادة بناء مدرسة نموذجية في الرمادي /صفوان مع التاثيث

هدم واعادة بناء ( )19مدرسة ابتدائية  12صف في (القائم  -راوة  -حديثة -
الرطبة  -الفلوجة  -الرمادي -هيت)
هدم واعادة بناء مدرسة  12صف ابو سعيد الخدري /قرية الطزالية

بناء ( )40مدرسة ابتدائية سعة ( )12صف في محافظة االنبار (القائم  -عنه -
حديثة  -الفلوجة  -الكرمة  -الرمادي -هيت)
بناء مدرسة  12صف  /المتبرع اسماء ذياب /الرمادي الزوية

شركة العاصمة المتطورة

1,425,954,500

137,030,930

54,812,372

54,800,000

17,100,000,000

شركة الربيع العامة

583,357,500

118,757,950

47,503,180

47,500,000

35,739,750,000

شركة قصر اليمامة

711,284,000
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الكلفة الكلية)بالدينار(

اسم الشركــة

بناء مدرسة  12صف في هيت /الفرات /المركز

610,409,000

شركة وكر الصقور

المستحقات بالدينار

نسبة  %40من المستحقات بالدينار

-

المستحقات بعد التقريب بالدينار

0

12,533,690,000

بناء مدارس  12صف عدد  13في اقضية ونواحي المحافظة
بناء مدرسة 12صف في مجمع عكاشات

شركة انوار السديل

746,352,000

334,955,000

133,982,000

133,900,000

2,540,000,000

بناء رياض اطفال عدد  5في اقضية متعددة في محافظة االنبار
بناء روضة اطفال في القائم

شركة ارض الهيثم

319,768,500

166,020,125

66,408,050

66,400,000

7,757,000,000

شراء مولدات لمشاريع (الماء – الصحة – مجمعات النازحين)
تجهيز مولدات للمؤسسات الصحية لدائرة صحة االنبار

شركة زين الديار

1,430,000,000

483,000,000

193,200,000

193,200,000

6,675,000,000

تجهيز وتركيب جسر بزيبز الحديدي ( ) H- PILE
تجهيز وتركيب جسر بزيبز الحديدي

شركة اعمار الخيرات +
انوار الحاتم

4,686,800,000

1,194,750,000

477,900,000

477,900,000

25,000,000,000

تجهيز ونصب كرفانات للنازحين بعدد ( )1750مع تنفيذ الخدمات والبنى التحتية
تجهيز وتنصيب كرفانات(  ) 9 *3مع البنى التحتية اليواء النازحين ( عدد  ) 300في قضاء الخالدية

3,120,000,000

شركة الرضوان العامة

223,080,000

89,232,000

89,200,000

تجهيز وتنصيب كرفانات (  ) 9 *3مع البنى التحتية اليواء النازحين عدد (  ) 300في ناحية الرحالية

2,845,674,990

شركة تجدد االعمار

180,226,000

72,090,400

72,000,000

تجهيز وتنصيب كرفانات (  ) 9 *3مع البنى التحتية اليواء النازحين عدد (  ) 300في ناحية الخالدية

2,955,000,000

شركة سهل الجبيل

209,420,000

83,768,000

83,700,000

تجهيز وتنصيب كرفانات (  )12 *3مع البنى التحتية اليواء النازحين عدد (  ) 500في قضاء النخيب

6,245,000,000

شركة اسناد

1,653,243,500

661,297,400

661,200,000

781,000,000

تنفيذ طريق المدينة السياحية  -عامرية
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اسم الشركــة

الكلفة الكلية)بالدينار(

الوسام الذهبي

567,600,000

تنفيذ طريق المدينة السياحية  -عامرية

المستحقات بالدينار

493,825,000

نسبة  %40من المستحقات بالدينار

197,530,000

المستحقات بعد التقريب بالدينار

197,500,000

106,581,530,000

تبليط شوارع رئيسية وفرعية ضمن الحدود البلدية في اقضية ونواحي المحافظة
اكمال الممر الثاني لشارع المنجزات من نهر فليح المار امام جامع التقوى والرابط بالنعيمية

انشاء خط كهرباء ( )132يوسفية -حبانية لخدمة مناطق النازحين والمحاصرين
بطول ()35.4كم .

أنشاء خط كهرباء ( ( kv)132اليوسفية  -الحبانية)

شركة سماء الشام

1,929,550,000

420,805,310

168,322,124

168,300,000

10,000,000,000

8,600,000,000

وزارة الكهرباء  /المديرية
العامة لنقل الطاقة
الكهربائية لمنطقة الفرات
االعلى

المجموع لمشاريع تنمية االقاليم

7,740,000,000

3,096,000,000

3,096,000,000

36,547,537,416

14,619,014,966

14,617,600,000

المشاريع ضمن خطة المنهاج االستثماري

80,000,000,000

تنفيذ طريق الرمادي -النخيب (الحج البري)
انشاء طريق الحج البري  -المقطع الرابع بطول 29.5كم

شركة درع الجزيرة

8,323,600,500

1,675,000,000

670,000,000

670,000,000

2,500,000,000

تجهيز ونصب كرافات مع البنى التحتية عدد 212 /عامرية فلوجة
تجهيز ونصب كرافات مع البنى التحتية عدد 212 /عامرية فلوجة

ناعور هيت

2,000,000,000

285,750,500

114,300,200
-

4,500,000,000

بناء  30دار مع ملحقاتها لمنفذ عرعر الحدودي

114,300,000
0

-

0

-

0

بناء دور واطئة الكلفة وبعدد ( )365دار في اقضية (الرمادي-فلوجة-هيت-حديثة15,000,000,000 -

عنة-القائم-راوة-الرطبة)
انشاء دور واطئة الكلفة في عنه عدد15 /

530,925,000

شركة الطروس

93,686,400

37,474,560

37,400,000

انشاء دور واطئة الكلفة في الرطبة عدد25 /

931,925,000

شركة المواطن العربي

205,425,000

82,170,000

82,100,000

5

ت

نوع
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القسم الفصل المادة النوع تسلسل

اسم المشروع

اسم الشركــة

الكلفة الكلية)بالدينار(

المجموع لمشاريع الخطة االستثمارية

المستحقات بالدينار

2,259,861,900

المجموع)تنمية اقاليم +المنهاج االستثماري(
الكلي

38,807,399,316

6

نسبة  %40من المستحقات بالدينار

903,944,760
15,522,959,726

المستحقات بعد التقريب بالدينار

903,800,000
15,521,400,000

