محافظة المثنى  /مشاريع التسويات الحسابيه
ت
10

اسم المشـروع

انشاء قناطر صندوقية لمناطق متعددة في المحافظة ( 4في السماوة عدد 2في المجد
عدد 1في الكرامة عدد  2في النجمي عدد 8في الرميثة عدد  7في لوركاء
انشاء قناطر صندوقية عدد  / 4في منطقة السادة ال حافظ على مبزل بي وفي منطقة ال
جويجي دوب ابو حياة ومنطقة ال عصيدة منطقة دوب الحميدي وجسر سيارات على
مبزل ابو النبار منطقة سيد عليل
انشاء  5جسور سيارات \ في قرية الذيل قرب ناصر بريد وفي قرية ال حويش جميل
جواد دحام وفي قرية الحويش الحبيل وفي منطقة الكسرة مقابل عقيل مهلهل وفي منطقة
اللحمه قرب عبد العال سوادي

20

انشاء عبارة على مبزل الفرات الشرقي قرب منطقة ال جروخي

14

تاهيل مشروع البديري االروائي
انشاء عبارة على مبزل الفرات الشرقي في المجد

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اهل المثنى

0

0

0

شركة ضحى الجنوب الهندسية للمقاوالت
العامة (كامل جسب كرمد)

72,522,106

29,008,842

29,000,000

شركة الحوراء الدولية للمقاوالت العامة
(علي عبيد عيسى)

28,190,385

11,276,154

11,200,000

0

0

0

برج الحميدية

شركة صقر الخير للمقاوالت العامة (عبد
علي حمزة عبدالحسين)

تاهيل وتطوير شبكات ومحطات كهرباء في المحافظة

26,472,500

10,589,000

10,500,000

0

0

0

شركة الشراع العالي للمقاوالت العامة
(حسين علي عبد الوهاب)
االخاء الهندسية

308,645,300

123,458,120

123,400,000

0

0

0

هندسة القسطاس

0

0

0

ادور اللوس

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تاهيل طرق في منطقة الربايع وال صحن وال حاتم \5كم\المجد

0

0

0

تاهيل طريق سيد شناوة بطول 4.65كم

0

0

0

تاهيل طريق ال سويهي بطول5كم

0

0

0

0

0

0

تاهيل طريق الغابات وال بلط بطول 5كم

0

0

0

تاهيل طريق الرحمة بطول 1كم وطريق ناجح جابر1كم

0

0

0

تاهيل طريق سيد ناجح 1كم

0

0

0

0

0

0

ابدال شبكة حي الشهداء االولى ــ المشواج ــ 9نيسان
27

ايصال الكهرباء لمناطق متعددة في الخضر

30

تاهيل المحطات الثانوية 132كي في اي

35

تبليط الطريق الرابط بين السماوة والخضر مع جسر السوير الكونكريتي
تاهيل واكساءوتبليط طرق في السماوة والرميثة والخضر والهالل والمجد والوركاء
والنجمي والكرامة السوير والدارجي

36

اسم الشركة

انشاء جسورمشاة( عدد  2في السماوة عدد 1في المجد عدد 3في النجمي عدد 10في
الوركاء عدد  1في السوير عدد 2في الكرامة
انشاء جسر مشاة بطول 75م في منطقة الرغلة مقابل مطعم الحنشي

11

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

تبليط طريق جابر ال رمح-الخافورة -السماوة 3.5كم

تاهيل طريق ال رهك 2.5كم

تاهيل طريق الطرة وال والي 3.25كم
تاهيل طريق الربط بين مركزالناحية وطريق الحمزه السياحي مرورا بقرية ال دخان
ناصر ال حاجم وسيد علي بطول 9كم وعرض  4كم
تبليط طريق قرى العرين-البوصالح-نواعير -العكشة\مرحلة أولى
تاهيل طرق ريفية في النجمي ترابية وسبيس

ندى بغداد

مجموعة الناصر

شركة ارض النورين للمقاوالت العامة (طه
كاظم ابراهيم)
شركة المبتكر للمقاوالت العامة (عبد
الحسين خرمود كاظم)
شركة ضياء العراق للمقاوالت العامة
(هاتف كاظم حاجم)
1

123,769,298

49,507,719

49,500,000

65,120,943

26,048,377

26,000,000

142,523,802

57,009,521

57,000,000

اسم المشـروع

ت

المستحقات بالدينار

اسم الشركة

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

شركة سما البخيت للمقاوالت العامة
(خميس علي عبيد)
صقر الخير

30,577,925

12,231,170

12,200,000

0

0

0

ملح السماوة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,462,899

20,985,160

20,900,000

شمس سارة

0

0

0

تبليط طريق ال طوفان \ال حويش علي جاسم ال حميد 1كم

شركة ارض النورين للمقاوالت العامة (طه
كاظم ابراهيم)

23,297,755

9,319,102

9,300,000

تبليط طريق الجرعة  -ال جريب مع نزلة عبدهللا مطشر  3كم

شركة همس الوادي للمقاوالت العامة
(عادل مجيد طاهر)

28,337,296

11,334,918

11,300,000

0

0

0

153,100,047

61,240,019

61,200,000

8,185,980

3,274,392

3,200,000

تاهيل طريق فروع الذيل والبدو بطول 5.5كم

اليم الهندسية

0

0

0

تاهيل طريق فروع الدويزية بطول 2.5كم

اليم الهندسية

0

0

0

تاهيل طريق ال فضيل ال باشي \البزل3كم

ارض النورين

0

0

0

تاهيل طريق السادة ال فريخ بطول 1.1كم اليشان

0

0

0

تاهيل طريق ابو كمبارة \مدرسة البراعم بطول 3.75كم ال عنتر

0

0

0

تاهيل طريق ال سويف بطول 1.7كم

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تاهيل طريق مانع الخفيف 1كم

0

0

0

تاهيل طريق الزكردين والمطاهنة 3.5كم

0

0

0

تاهيل طريق ال عطا هللا ال شغليم ال شوجة بطول 1كم

0

0

0

تاهيل طريق سيد ادريس بطول 2.2كم

0

0

0

تاهيل طريق ال بحر \ال خشب وال ممفتن بطول 1.5كم

اعالم العراق

0

0

0

تاهيل طريق اال فضيل وعبد هالل بطول 1.5كم

ابراج الزهور

0

0

0

185,502,839

74,201,136

74,200,000

0

0

0

تبليط طريق السالمية لكبيرة ال كواك بطول 3,100كم
تبليط طريق الهيمة الغربية 1.5كم
تبليط طريق ال مجهول محاذاة طبر خريجة 600م
تبليط طريق الربط بين الجسر الشمالي وطريق الحمزة السياحي في المظلم بطول  4كم
تاهيل طرق في منطقة الهاليجية بامتداد المهندسين الى ثائر ال خوام
تاهيل طريق ربط الخزار قرب جسر السكة بطول 1.4كم
تبليط طريق العرده 4.5كم

تبليط طريق الشاخه والمشرعة مرحلة ثانية بطول 3كم
تبليط طريق الشاخه والمشرعة مرحلة ثانية بطول 3كم مقاول ثانوي
تاهيل طريق ال شويجة 1كم وطريق سيد هاشم

مسار النيل
شركة احمد حسن محيسن (احمد حسن
محيسن)

درب الصفا
شركة واسط للمقاوالت العامة (احمد حاتم
محمد العلي)
شركة ارض النورين للمقاوالت العامة (طه
كاظم ابراهيم)

تاهيل طرق ال نجيرس 3كم وال حويش
تاهيل طريق ال بو رزه800م

تبليط طريق ربط الخضر الكريم-السوير مضخات الري بطول 5.1كم
صيانة طريق الربط بين الخضر والسماوة السياحي 18كم \مرحلة ثانية

شمس سارة

شركة سور بلد للمقاوالت العامة (باسم
علي البندر)
مجموعة الرضا
2

اسم المشـروع

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

ت

تبليط الطريق الرابط بين معامل الطابوق في عين صيد والطريق العام (سماوة-ناصرية

ندى بغداد

0

0

0

بركات الزيادي

0

0

0

534,678,206

213,871,282

213,800,000

39,258,962

15,703,585

15,700,000

0

0

0

0

0

0

28,839,117

11,535,647

11,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تبليط طريق ايمن السوير\المرحلة الثانبة
صيانة وتأهيل طريق مسعيدة الرابط مع طريق المرور السريع ط 6بطول 16.75كم
تبليط طريق الخضر -الدراجي ايمن الفرات المرحلة الثالثة بطول 5كم
تبليط طريق الرغلة الرابط مع سيد محمد بطول 5.5كم \مرحلة ثانية
تبليط طريق الربط بين ناحية الكرامة وناحية السوير بطول 4كم
تبليط طريق الربط بين ناحية الكرامة وناحية السوير بطول 4كم مقاول ثانوي
تبليط الطريق الرابط من الطريق العام والمؤدي الى جسر بربوتي ايمن السوير

شركة واسط للمقاوالت العامة (احمد حاتم
محمد العلي)
شركة الحياة الجديدة للمقاوالت العامة
(علي حسين حمود)
درب الصفا
زهوة الوركاء
مكتب قاسم ياسين خطار (قاسم ياسين
خطار)
شمس سارة

تبليط طريق الربط الوركاء السريع-الكرامة مرورا بسيد مطر3كم
تبليط طريق الشاخه والمشرعة مرحلة ثانية بطول 3كم
تبليط طريق الظاهرة مرحلة 3
تاهيل طرق ريفية في الهالل

شركة الخالد العراقية للمقاوالت العامة
(دبوس عجمي جبار)
شركة ملح السماوة للمقاوالت العامة (خالد
مديح حسن)

7,578,815

3,031,526

3,000,000

126,074,440

50,429,776

50,400,000

السديم

0

0

0

24,393,219

9,757,288

9,700,000

11,564,364

11,500,000
37,800,000

40

اعداد دراسات والتصاميم اليجاد الحلول الفنية لمعالجة مشاكل نفق السكة جنوب المدينة

46

تبليط طريق العدنانيه ومقام النبي سليمان  1.3كم

شركة سنابل العنبر للمقاوالت العامة
(محمد صالح سويهي)

49

تاهيل طريق في السوير  7.5كم (عشر فروع)

شركة برج الحميدية للمقاوالت العامة
(علي سوادي محمد)

28,910,909

انشاء جسر كونكريتي على نهر الرميثة في منطقة العكشة -الجبورمع المقتربات

شركة الطلع النضيد للمقاوالت العامة
(احمد محمد عبد)

94,635,904

37,854,362

0

0

0

االستقامة والباصرة

0

0

0

اوما الدولية

0

0

0

0

0

0

شركة بادية السماوة للمقاوالت العامة
(رشيد مطرود عيدان)

483,975,458

193,590,183

193,500,000

نبض الحياة

0

0

0

صرح الهرم

0

0

0

الصناعه /الرضوان

0

0

0

0

0

0

55

انشاء دور سكن واطئة الكلفه مرحله اولى
انشاء  50دار في الخضر

57
60

استيراد اجهزة تخصصية لفحص نوعية الهواء وفحص االشعاع
تجهيز ونصب وحدات ماء مجمعة ووحدات تحلية ومد شبكات ماء في( السماوة
والسوير والمجد والخضر )
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 240م3مع الخط الناقل مع الشبكة مع محطة
سحب وخزان ارضي لمنطقة ال توبه
نصب وحدة ماء مجمعة سعة  100م\3ساعة مع تجهيز ونصب محطة تحلية سعة
25م\3ساعة في منطقة ال بوسلطان ال عبس

61

أنشاء مختبر مركزي مع بناية مديرية الماء في السماوة

63

استيراد اليات تخصصية لمديرية ماء المثنى
تجهيز ونصب وحدات ماء مجمعة عدد  33السماوة والسوير والمجد والخضر والنجمي
والرميثة والهالل والدراجي

64

3

ت

اسم المشـروع

اسم الشركة

تجهيز ونصب محطة ماء 240م\3ساعةووحدة تحلية 25م\3ساعةفي منطقة ال طه وال
علوان مع الشبكة
تجهيز ونصب وحدة ماء 100م\3ساعة مع محطة تحلية في منطقة الرفوش

المستحقات بالدينار

ضياء العراق االول

0

0

0

شركة محيط بغداد للمقاوالت العامة (خليل
ابراهيم صالح)

135,418,350

54,167,340

54,100,000

0

0

0

198,599,722

79,439,889

79,400,000

221,712,563

88,685,025

88,600,000

218,052,266

87,220,906

87,200,000

205,600,669

82,240,268

82,200,000

52,302,275

20,920,910

20,900,000

0

0

0

99,020,626

39,608,250

39,600,000

42,775,605

17,110,242

17,100,000

0

0

0

0

0

0

شركة الحوت األزرق للمقاوالت العامة
(محمد رحيم لوفي)

59,935,493

23,974,197

23,900,000

بروج العلياء سحب من اللقاء العراقي

0

0

0

نبض الحياة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,587,138

13,434,855

13,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة ()R.Oتعمل بالطاقة الشمسية سعة  5م \3ساعة في
منطقة بني سالمة الوسطية على طريق عبد اللة ابو نجم
تجهيزونصب وحدة ماء مجمعة سعة  100م / 3ساعة مع الشبكة في منطقة ال بو حيد شركة محيط بغداد للمقاوالت العامة (خليل
ابراهيم صالح)
وال كصيد
شركة الرؤى الهندسية للمقاوالت العامة
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 240م \3ساعة مع محطة رفع مع خزان ارضي
(كاظم حسين جابر)
مع محطة تحلية في منطقة ابو شطيط
شركة الخليج األول للمقاوالت العامة
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة مع الشبكة 200م\3ساعةلمنطقة ام لحم ازغير ال والي
(فيصل جبار حمزة)
مع قرية سيد كهيو
شركة الخليج األول للمقاوالت العامة
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة 200م\3ساعة لمنطقة مهوس البدوي والسادة
(فيصل جبار حمزة)
العاللجة والكصبة وال فياض مع الشبكةا
بروج العلياء الهندسية للمقاوالت العامة
(موسى حسين فرهود)
تجهيز ونصب محطة تصفية 50م/3ساعة مع محطة تحلية لمنطقة ال غانم مع شمعة ماء
شركة متراس للمقاوالت العامة (حيدر
حسين محمد)
الفارس العامه

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م/3ساعة مع الشبكة لمنطقة ال بوجاولي

الفارس العامه

وزارة الصناعة والمعادن  /شركة الفارس
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م/3ساعة مع الشبكة لمنطقة المدادي
العامة
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م/3ساعة مع الشبكة لمنطقة ال ام خمسين/ام شركة شموخ بغداد للمقاوالت العامة (جميل
كاظم ثامر)
مرزن
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م/3ساعة مع الشبكة لمنطقة الغليظ
65

انجز 8/4/2014

ايصال ومد وتاهيل شبكات ماء ( السماوة والمجد والخضروبصية والهالل والوركاء
والرميثة والسوير
ايصال الماء الى منطقة السجناء السياسيين
مد خط ناقل 300ملم دكتايل مع ابدال جزء من الشبكة الحياء الشهداء االول و9نيسان
والمشواج
تاهيل مشروع ماء الوركاء مع خط كهرباء حرج

66

(انشاء خزان ارضي عدد(3السماوة والوركاء والكرامة

73

شركة الخلد للمقاوالت العامة (علي داخل
انشاء خزان سعة  1000م 3مع محطة رفع مع الشبكة قرب مرقد النبي سليمان
عودة)
شركة اليم الهندسية للمقاوالت العامة
تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة  100م / 3ساعة مع الشبكة في قرية كاظم ال سالم
(عادل قابل عباس)
العامة لصناعة السيارات
تجهيز معدات تخصصية لدائرة مجاري الرميثة /سيارة سحب

74

تجهير مواد ومعدات تخصصية لمديرية المجاري /سيارة صاروخية  +سيارة سحب

76

تأهيل شوارع وتقاطعات في (السماوة ,الدراجي ,الخضر ,الرميثة ,الوركاء ,السوير
,النجمي ,الهالل ,بصية ,المجد ,الكرامة )

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

العامة لصناعة السيارات

4

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

اسم المشـروع

ت

اسم الشركة

0

0

0

تأهيل الشوارع الداخلية في حي الحسين  /مرحلة أولى

درب الصفا

0

0

0

تأهيل الشوارع الداخلية في حي الحسين  /مرحلة ثانية

بالد الكوثر

0

0

0

شركة الخالد العراقية للمقاوالت العامة
(دبوس عجمي جبار)

262,021,945

104,808,778

104,800,000

0

0

0

تاهيل الشوارع الداخلية في حي الحسين

تاهيل احياء المظلم والجديدة ومنطقة 57في حي الجوادين
تاهيل واكساء مدخل الوركاء باتجاه الرميثة
تاهيل طريق من نهاية النفق الى جسر بربوتي \التحويلة الغربية
79

شركة مجموعة الرضا للمقاوالت العامة (محمد عزيز
شركة مجموعة الحمد
كريم)
للمقاوالت العامة (جميل ابراهيم كاظم)

تاهيل واكساء شوارع وتقاطعات ( السماوة والخضر والهالل والسوير والمجد والنجمي
والرميثة والوركاء والسلمان
تاهيل شارع الحكيم من تقاطع العسكري الى مدخل السماوة الجنوبي
تاهيل شارع الحي العسكري من تقاطع ابن النفيس الى نهاية الحي العسكري
تأهيل واكساء المدخل الجنوبي \المرحلة الثالثة
تاهيل شوارع في حي الشهداء الثاني مقابل الحي العسكري
تاهيل الشارع الرئيسي من حي العمال الى شارع المحافظة مقابل ملعب المثنى
تاهيل واكساء شوارع في حي الزهراء
تاهيل شوارع رئيسية في احياء  9نيسان والمشواج والشهداء االول وسيد جبار
تاهيل شوارع رئيسية في حي الصدر

شركة صقر الخير للمقاوالت العامة (عبد
علي حمزة عبدالحسين)
شركة واسط للمقاوالت العامة (احمد حاتم
محمد العلي)
مجموعة الرضا
شركة السهل االخضر للمقاوالت العامة
(جمعه نايف كرين)
اوروك العالمية
اريج الربيع
شركة ابراج السكن للمقاوالت العامة (احمد
راهي كريم)
بركات الزيادي

تاهيل مدخل القضاء من جهة الصبية
ربط حي الزهراء بشارع منطقة الكوام
تاهيل الشارع الحولي مقابل الحرس الوطني
تاهيل كورنيش الهالل
تاهيل كورنيش الهالل مقاول ثانوي
تاهيل شوارع داخلية للناحية في الهالل
تاهيل واكساء شوارع خلف منتدى الشباب
تاهيل واكساء شوارع خلف مديرية ناحية المجد
88

انشاء حزام اخضر في بصية /تنفيذ مباشر

91

اكساء شوارع داخليه في النجمي

84

(أنشاء حدائق ومتنزهات (السلمان والدراجي والرميثة
انشاء متنزه في مركز المدينة مع تطوير الساحات
تاهيل واكساء شارع التحرير من الشارع العام سماوة -ذي قار الى جسر الشهداء

260,712,886

104,285,154

104,200,000

0

0

0

334,417,051

133,766,820

133,700,000

433,555,388

173,422,155

173,400,000

0

0

0

114,150,347

45,660,139

45,600,000

0
0

0
0

0
0

354,660,182

141,864,073

141,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

شركة ارض السماوة للمقاوالت العامة
(احمد جابر عبد الحسين)
شركة زهرة الوركاء الهندسية للمقاوالت
العامة (ناصر صاحب كاظم)
شركة االنماء العربي للمقاوالت العامة
(حسنين مصدق عبد الجليل)
شركة سما البخيت للمقاوالت العامة
(خميس علي عبيد)
ارض المجالس

265,495,626

106,198,250

106,100,000

46,220,829

18,488,332

18,400,000

24,360,859

9,744,344

9,700,000

48,357,781

19,343,112

19,300,000

0

0

0

سما البخيت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

واسط
شركة المهندسين المتحدين للمقاوالت
العامة (جمال كاظم خنياب)
شركة سنابل العنبر للمقاوالت العامة
(محمد صالح سويهي)
5

181,221,554

72,488,622

72,400,000

51,925,000

20,770,000

20,700,000

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

اسم المشـروع

ت

هندسة االميرات
شركة الرواية البيضاء للمقاوالت العامة
(عايد عبد الحسن حمود)
شركة البشير للتصاميم للمقاوالت العامة
(بشير عبد الكاظم)
شركة نظم البناء الهندسية واالستشارات
الفنية (فاهم كريم فجر)
شركة الخلد للمقاوالت العامة (علي داخل
عودة)
شركة نور المهيمن للمقاوالت العامة (عبد
الحسين سعدون شنين)
شركة نور المهيمن للمقاوالت العامة (عبد
الحسين سعدون شنين)
شركة طريق النماء للمقاوالت العامة (ماجد
قاسم حسون)
شركة الخلد للمقاوالت العامة (علي داخل
عودة)
هيئة المسح الجيلوجي

0

0

0

170,312,550

68,125,020

68,100,000

90,759,375

36,303,750

36,300,000

28,679,970

11,471,988

11,400,000

25,293,288

10,117,315

10,100,000

16,546,259

6,618,504

6,600,000

76,590,395

30,636,158

30,600,000

107,003,985

42,801,594

42,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

بناء متوسة االفاق  18صف

درب الصفا

0

0

0

144

هدم وأعادة بناء مدرسة ثورة العشرين  18صف في الرميثة

نور المهيمن

0

0

0

146

انشاء مدارس  18صف نموذجية عدد  5في السماوة ,( 2الخضر  ,الرميثة  ,الوركاء

0

0

0

152,885,233

61,154,093

61,100,000

79,835,373

31,934,149

31,900,000

0

0

0

34,088,718

13,635,487

13,600,000

50,362,493

20,144,997

20,100,000

71,025,964

28,410,386

28,400,000

0

0

0

0

0

0

سنابل العنبر

0

0

0

شركة مجموعة السرور للمقاوالت العامة
(صالح مزعل كشيش)

76,417,650

30,567,060

30,500,000

انشاء متنزه مقابل ناحية المجد
92

تصميم وتنفيذ بناية مركز التدريب التقني

102

اعداد دراسات وتصاميم النشاء دار ضيافة في السماوة (القطعة المجاورة للمسبح)

103

اعداد دراسات وتصاميم لتاهيل وتطوير مجمع بحيرة ساوة

120

انشاء دار صحي في عين صيد /الخضر

121

انشاء مركز صحي ال جريب مطير ناصر

122

انشاء مركز صحي في قرية ال حميد

126

تاهيل ساحات كرة قدم عدد4\20في السماوة و2في الرميثة و الخضر و الوركاء
والهالل والنجمي والمجدوالسوير والدراجي

128

انشاء قاعة انتظار لمديرية الجنسية

141

مشروع المسح الجيلوجي المواد الخام لمادةاالسمنت في بادية المحافظة

143

بناء مدارس ذات ()18صــف عدد4في ( السماوة والرميثة والخضر

انشاء مدرسة فاطمة بنت اسد االبتدائية ذات  18صف نموذجية في الغربي الثانية قرب
المستشفى العام
انشاء مدرسة الطموح ذات  18صف نموذجية في الرميثة  /المركز
147

انشاء مدارس  6صف عدد12في ( الهالل والدراجي والمجد والسماوة )
انشاء مدرسة 6صف في منطقة بني سالمة ال ديوان
انشاء مدرسة متوسطة  6صف في قرية ال عطشان على القطعة المرقمة
22م17الشراكية
انشاء مدرسة 6صف لمنطقة الشنابرة ال سيود
انشاء مدرسة  6صف في منطقة بحيرة ساوة

150

شركة هندسة التشييد الحديث للمقاوالت
العامة (علي حمزة سعيد)
شركة هندسة الحجاز للمقاوالت العامة
(شمران كاطع خنياب)
شركة االحالم للمقاوالت العامة (محمد
يدعان شراد)
شركة طريق جزيرة النوارس للمقاوالت
العامة (ميثم كردي رخم)
شركة الحوراء الدولية للمقاوالت العامة
(علي عبيد عيسى)
درب الصفا

انشاء مدارس12صف عدد6في ( السماوة والوركاء والسلمان
انشاء مدرسة ابتدائية  12صف في حي االنتفاضة \قطعة 36
انشاء متوسطة الوالء قرب مرقد النبي سليملن  12صف

6

اسم المشـروع

ت
انشاء متوسطة للبنات  12صف

المستحقات بالدينار

اسم الشركة
شركة جداول العراق الهندسية للمقاوالت
العامة (يحيى صالح حسن)
شركة نجوم السماء للمقاوالت العامة (باسم
عبد حميدي)
صرح الهرم
شركة عهد االعمار للمقاوالت العامة
(راضي هادي وطن)

88,807,672

35,523,069

35,500,000

51,946,100

20,778,440

20,700,000

0

0

0

153,085,155

61,234,062

61,200,000

0

0

0

50,413,709

20,165,484

20,100,000

29,096,665

11,638,666

11,600,000

0

0

0

999,649,326

399,859,730

399,800,000

111,469,011

44,587,604

44,500,000

0

0

0

14,505,000

5,802,000

5,800,000

0

0

0

جداول العراق

0

0

0

شركة الخالد العراقية للمقاوالت العامة
(دبوس عجمي جبار)

64,449,220

25,779,688

25,700,000

هندسة االميرات

0

0

0

فواز الخير الحديثة

0

0

0

الوارث الهندسية

0

0

0

تاهيل مدخل السوير 2007

0

0

0

تبليط الشاخه المشرعه االولى

0

0

0

تبليط طريق ال سميح 5كم في الوركاء

0

0

0

0

0

0

5,514,399

2,205,760

2,200,000

86,903,841

34,761,536

34,700,000

48,205,800

19,282,320

19,200,000

0

0

0

توسيع مدرسة بنات الحسن ملحق الصفد الهالل
انشاء مدرسة الصوب الثاني  9صف في الهالل
بناء اعدادية مركز القضاء النموذجية 18صف في الرميثة
بناء مدرسه (  )6صف النجمي
إضافة  4صفوف لمدارس عدد  3في المجد
إضافة  4صفوف لمدارس عدد  3في الوركاء

شركة االء المدينة الحديثة للمقاوالت العامة
(نعيم اسماعيل شناوة)
شركة االء المدينة الحديثة للمقاوالت العامة
(نعيم اسماعيل شناوة)

اكمال االعمال لتوسيع منظومة االتصاالت الخاصة لقضائي الرميثة والخضر
دور سكنية للفقراء
تاهيل المدخل الجنوبي المرحلة الثانية
بناء وتجهيز مختبر بيطري في الرميثة
االشراف على تنفيذ دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

شركة الروابي الخضراء للمقاوالت العامة
(محمد جبار كاظم)
شركة مجموعة الرضا للمقاوالت العامة
(محمد عزيز كريم)
روعة السقر
شركة ارض السماوة للمقاوالت العامة
(احمد جابر عبد الحسين)

الطرق والجسور
تاهيل طريق الرمثه /مدرسة البراءه ال عنتر 1.7كم
16-3

تبليط طريق الشيخ صاحب فنجان بطول  6,4كم

5-5

اكساء طريق الكريم -األسود

 11-5تبليط طريق العالوية  -الحفار
26-5

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

تبليط طريق طبر مال في منطقة الظوالم طول 3.250كم

تاهيل طرق في السماوة  /القسم الثاني
تبليط طريق العباسية ال عبدالحسين بطول  2.6كم  /الرميثه
تبليط طريق الخضر  /الدراجي ايمن الفرات بطول ()5كم
اعداد دراسات وتصاميم لجسر الكونكريتي والتحويله من سكه القطار

برج الحميدية
شركة فواز الخير للمقاوالت العامة (حامد
محمد علي)
شركة فواز الخير للمقاوالت العامة (حامد
محمد علي)
شركة السديم للمقاوالت العامة (محمد غني
احمد)

7

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

اسم المشـروع

ت

اسم الشركة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تمديد شبكة ماء المملحة مع محطة تحليه سعة  25م/3ساعة

الخلود الراسخ

0

0

0

صيانة مشروع ماء السماوة الموحد الجديد

مجموعة االفنان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,904,710

27,961,884

27,900,000

13,007,025

5,202,810

5,200,000

هندسة االميرات

0

0

0

اضواء دبي

0

0

0

صـرح الهـرم

0

0

0

0

0

0

بادية السماوة

0

0

0

حفر وتجهيز ابار الغراض زراعيه عدد  20مقاول ثانوي

المقاول (عطا هللا جندي عبد)

41,331,207

16,532,483

16,500,000

حفر وتجهيز ابار الغراض زراعيه عدد  20مقاول ثانوي

المقاول (نايف سعود عبد هللا)

18,503,250

7,401,300

7,400,000

0

0

0

المختبر االنشائي
13

استيراد اجهزة تخصصية لمختبر المثنى االنشائي

النجاح الهندسي

الماء
35

مشروع ماء الجوالن في الهالل

التربية
بناء مدرسة 9صف في منطقة حسين باجـي
 4-60اضافة  4صفوف لمدارس عدد  5في الرميثة
 5-60اضافة  4صفوف لمدراس عدد  3في الهالل
 10-60اضافة  4صفوف لمدارس عدد 3
انشاء اقسام داخلية في السماوة
انشاء مدرسة السيادة االبتدائية 9صف

اعمار المعمورة
شركة االء المدينة الحديثة للمقاوالت العامة
(نعيم اسماعيل شناوة)
شركة االء المدينة الحديثة للمقاوالت العامة
(نعيم اسماعيل شناوة)

الزراعة
73

حفر وتجهيز ابار الغراض زراعيه عدد 20

الكهرباء
تجهيز ونصب وفحص المعدات الكهربائية لمحطة الزهراء الثانوية  31.5 * 2ام في
1-1-97
أي  11 / 33كي في
انارة الشوارع الداخليه في عموم المحافظه

الراجح

0

0

0

جوهرة الوليد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

الموارد المائية
تعزيز ذنائب نهر السـوير  /السوير

متفرقة
تبليط شوارع في حي النصر األولى في السماوة

كنز السماوة

تاهيل وتطوير منظومة االتصاالت الخاصة

شركة المبدع

0

تبليط طريق الزوية وال واجد وال بندر ايسر الفرات  2,8كم

بركات الزيادي

0

0

تبليط شارع مسلم بن عقيل (ع) والذي يربط حي الشهداء بالعسكري

شركة الكارون

0

0

انشاء اقسام داخلية  /جامعة المثنى

أضواء دبي

0

0

0

اليات مديرية كهرباء المثنى

اضواء دبي

0

0

0

ملحق الخزينة

8

ت

اسم المشـروع

اسم الشركة

المجموع

9

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

9,087,751,603

3,635,100,641

3,631,800,000

