مشاريع البترودوالر

المبلغ الممول من قبل
وزارة المالية من
 1/1/2015لغاية
21/2/2016

اسم المشروع

ت

التبويب

1

10-08-01-03-24-43-3

2

03-02-02-04-24-43-3

3

13-02-09-03-24-43-3

4

02-08-07-03-24-43-3

تجهيز ونصب محطات بث ارضية
لمديرية اتصاالت شرطة واسط 2013/

5

01-12-01-04-24-43-3

تجهيز كالب بوليسية وعمل حضائر
وساحات ومسقفات تفتيش بعدد 9
مواقع سيطرات2013/

6

11-08-01-03-24-43-3

7

18-01-12-04-24-43-3

8

08-16-13-04-24-43-3

9

15-02-09-03-24-43-3

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

0

0

انوار سورى

0

0

0

شركة اليكتا
السويدية

1,546,110,000

618,444,000

618,400,000

نات االمريكية

2,151,315,625

860,526,250

860,500,000

المتطورة العالمية

5,374,098,464

2,149,639,386

2,149,600,000

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

0
انشاء جسر الحسينية الكونكريتي على
نهر دجلة
انشاء مستشفى تخصصي مع التجهيز
والتاثيث لعالج االورام في محافظة
واسط بطريقة تسليم المفتاح
تطوير منطقة الميمون والمتميزين
وجزء من منطقة ال150

انشاء قناة فضائية في مركز
المحافظة2013/
تجهيز ونصب اجهزة تحسس نائي
لقياس نوعية مصادر المياه في
واسط2013/
تجهيز معامل كونكريت ومعامل اسفلت
وحوضيات لدوائر الجهد الهندسي في
المحافظة 2013/
تطوير حي الحوراء الثانية من شارع
الشرازي الى شارع علوة المواشي
بضمنها الشارع الموازي لنهر الدجيلي
من نهاية منطقة العزة الى نهاية حدود
منطقة حي الحوراء بمجموع اطوال
44000م ط

القصرين للمقاوالت
العامة و شركة
 gtoالهولندية

1,058,550,000

423,420,000

423,400,000

فن المستقبل

0

0

0

الفخار للمقاوالت
العامة

872,000,000

348,800,000

348,800,000

الشركة العامة
لصناعة السيارات

4,843,000,000

1,937,200,000

1,937,200,000

هوهب الماليزية

1,638,355,800

655,342,320

655,300,000

ت

التبويب

المبلغ الممول من قبل
وزارة المالية من
 1/1/2015لغاية
21/2/2016

اسم المشروع

اسم الشركة

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات
بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

ضفاف النهرين

1,843,545,000

737,418,000

737,400,000

صرح الجنوب

970,658,000

388,263,200

388,200,000

االستصالح
للمقاوالت العامة

643,243,750

257,297,500

257,200,000

10

01-11-01-04-24-43-3

11

14-02-09-03-24-43-3

12

11-12-01-03-24-43-3

انشاء مجازر نموذجية في قضاء الحي
والنعمانية2013/
تطوير شوارع متفرقة في ناحية
االحرار
تطوير طريق بدرة جصان الحولي مع
انشاء عبرة انحادرية (القسيسة)

13

22-13-01-03-24-43-2

السخاء للمقاوالت
طريق العروبة وضخ الخاجية
العامة
والمؤجرين ولطيف التقي وغني سيحان

14

18-02-13-04-24-43-3

القلعة للمقاوالت
العامة

15

06-01-13-04-24-43-3

16

02-16-09-04-24-43-3

17

22-03-12-04-24-43-3

18

24-03-12-04-24-43-3

19

01-01-04-04-24-43-3

20

12-02-09-03-24-43-3

21

20-13-01-03-24-43-3

22

02-02-13-03-24-43-3

دراسة وتصاميم كراج متعدد الطوابق
في قضاء الحي2013/
استمالكات اراضي ودور ضمن
التصميم االساس للمدن في االقضية
2013
تسقيف سوق حي الجهاد
تجهيز سيارات اسعاف امريكي عدد
 25لمديرية صحة واسط
تجهيز عجالت نجدة تخصصية
عدد50وعجالت نقل كالب بوليسية
تخصصية عدد 7وعجالت مرور
عدد20
انشاء مجمع ماء وخط ناقل وشبكة الى
قرية  4والسالم
تطوير شوارع في حي الموظفين

1,885,126,250

754,050,500

754,000,000

89,000,000

35,600,000

35,600,000

0

0

0

ارض االثيل

259,902,040

103,960,816

103,900,000

سمارة ويوسف

1,055,000,000

422,000,000

422,000,000

الشركة العامة
لصناعة السيارات

0

0

0

ارض الغرباوي

1,768,250,000

707,300,000

707,300,000

البحرين للمقاوالت
العامة

292,890,050

117,156,020

117,100,000

طرق متفرقة في الحي (العكابية-
ابوسوسه-ام طبيخ-ريسان الكمر -صاحب عبيد شاهين
مدرسة الندء
اعداد دراسات وتصاميم ومسوحات
بالنتك االماراتية
النشاء جسور مختلفة عدد 4
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

1,047,010,000

418,804,000

418,800,000

2,972,360,000

1,188,944,000

1,188,900,000

30,310,414,979

12,124,165,992

12,123,600,000

