موقف مشاريع برنامج تنمية االقاليم لمحافظة النجف االشرف
ت

الفصل المادة
4

5

النوع تسلسل
1

18

أسم المشروع
تنفيذ شبكات المجاري لحي الكرامة في المشخاب
تنفيذ شبكات المجاري المطرية والثقيلة لحي الكرامة في(

1
3

9

2

98

) المشخاب
تبليط طرق في الحيدرية
تبليط شارع ملحق حي القاسم قرية المعمل سابقا ً وبمحاذات كري

2

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

سعده قرية ( البو جلود ) ثم قرية المفقس وينتهي بقرية ( بوري )

5,521,482,000

627,369,000

شركة السنبلة الصفراء

االفق المنير وشركة
انوار المرتضى

79,697,784

156,190,538

31,879,114

62,476,215

31,800,000

62,400,000

تبليط طريق منطقة الحقول الوسطى في المزارع حيث يبدأ من
طريق ( المزوكة الجنوبي ) مرورا بمطحنة الحاج ( عبد االئمة )

3

ومرورا بقرية شركة المختار السيد داخل الموسوي ثم ينتهي بقرية

656,811,000

شركة ابراج الزيتون

119,240,089

47,696,036

47,600,000

شركة المختار مهيت نعاس في الحيدرية
تبليط شارع قرية ( البو صالح النايف ) في المجر الجنوبي على
الجانب االيسر للبزل الرئيسي وقرية ( البو سيد هواد ) وقرية (

4

05

04

1

165

533,996,750

شركة ابراج الزيتون

136,989,905

البو مانع ) في منطقة الشيطة في الحيدرية
بناء  14مدرسة ابتدائية  18صف في محافظة النجف االشرف

5

انشاء مدرسة  18صف في حي النداء ()47444/3في النجف

1,234,115,000

شركة البراك الدولية

25,552,123

6

انشاء مدرسة  18صف في الرضوية في النجف

1,308,775,000

شركة صرح النجف

305,364,766

7

54,795,962

54,700,000

انشاء مدرسة  18صف في حي العروبة ()3/ 32777في النجف

10,220,849
122,145,906

10,200,000
122,100,000

1,234,675,000

شركة الحمدانية

148,191,187

59,276,475

59,200,000

1,256,199,000

شركة البراء العالمية

180,870,964

72,348,386

72,300,000

1,228,829,000

شركة البراء العالمية

300,944,228

120,377,691

120,300,000

1,219,120,000

شركة البراء العالمية

109,608,914

43,843,566

43,800,000

11

انشاء مدرسة  18صف في حي الوفاء رقم القطعة 3/88573

1,253,015,000

شركة قبس الكوثر

225,077,687

90,031,075

90,000,000

12

بناء مدرسه في حي ابوطالب القطعة()3186770في النجف

13

بناء مدرسة في حي الرحمة  )70*50( 1في النجف

1,199,935,000
1,254,699,000

شركة قبس الكوثر

224,213,938
342,476,032

89,685,575
136,990,413

89,600,000
136,900,000

8
9
10

14

15

16

17

االشرف
انشاء مدرسة  18صف في حي الوفاء ()88582/3في النجف
انشاء مدرسة  18صف حي الرحمة  2ابعاد ()70*50م في
النجف االشرف
انشاء مدرسة  18صف في حي السالم الجديد ()68799/3في
النجف

انشاء مدرسة  18صف في حي الميالد شمال الحولي
( )88569/3في النجف
انشاء مدرسة  18صف في حي القدس في النجف االشرف  -تم
نقل المشروع الى الميالد شمال الحولي على القطعة المرقمة
88568/3
انشاء مدرسة  18صف في ناحية القادسية في داخل مدرسة عقيل
ابن ابي طالب
انشاء مدرسة  18صف طابقين في الرضوية (بدل عن مدرسة في
حي االنصار في القطعة المرقمة  9230/3خلف مدرسة االماني)

شركة قبس الكوثر

1,221,010,000

شركة البراك الدولية

125,993,797

50,397,519

50,300,000

1,205,640,000

شركة البراك الدولية

132,017,541

52,807,016

52,800,000

1,250,455,000

شركة الماضي

601,675,583

240,670,233

240,600,000

1,297,925,000

شركة بركة الغيث
وشركة نور المدار

271,197,046

108,478,818

108,400,000

صفحة  1من 28

المالحظات

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

18

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

مدرسة محمد بن ابي بكر  18صف للبنات في حي النصر في النجف

66,486,000

شركة موطني
الهندسية

500,000

200,000

200,000

1,245,075,000

شركة االرادة المتحدة
و شركة الماضي

182,574,248

73,029,699

73,000,000

4,616,375,000

شركة المفاخر

531,171,025

212,468,410

212,400,000

انشاء مدرسة  18صف في حي ميسان ()92907/3في الكوفة

19

المقدسة
04

09

16

07

01

02

01

07

20

اكمال بناء سوق المناذرة المرحلة الثانية
اكمال بناء سوق المناذرة المرحلة الثانية
انشاء قناطر مشاة انبوبية عدد  6في الحيرة والقادسية
انشاء قنطرة انبوبية على الفرع االيسر من طبر الشاهرية وانشاء

21

قنطرة صندوقية مزدوجة على نهر ابو جذوع في الحيرة
انشاء قاعة رياضية مغلقة متكاملة في ملعب نادي النجف
04

09

05

08

60,349,000

الرياضي (سابقا انشاء قاعة رياضية متكاملة في حي االنصار
(منتدى الغدير للمعاقين) في النجف االشرف)
انشاء قاعة رياضية مغلقة متكاملة في ملعب نادي النجف

22
23

04

07

01

10

24

05

04

01

101

05

04

01

102

(منتدى الغدير للمعاقين) في النجف االشرف)
تاهيل مرقد ميثم التمار في الكوفة المرحلة الثانية

2,992,340,000

شركة العنكوشي

128,356,437

51,342,575

51,300,000

1,279,215,000

شركة موطني
الهندسية

265,614,169

106,245,668

106,200,000

هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية سعة  18صف في حي الشعراء
على القطعة المرقمة  15220/3في محافظة النجف االشرف
هدم واعادة بناء  11مدرسة ابتدائية  12صف في محافظة النجف

في المشخاب
هدم وانشاء مدرسة  12صف تقليدي في مدرسة الخمائل االبتدائية

26

في المشخاب
انشاء مدرسة  12صف في مدرسة الرائد

27
28

انشاء مدرسة  12صف تقليدي في مدرسة البصرة
هدم وانشاء مدرسة  12صف في مدرسة الحجاز االبتدائية في

29

المشخاب
هدم وانشاء مدرسة  12صف تقليدي في مدرسة الوجدان االبتدائية

30

في المشخاب
هدم وانشاء مدرسة  12صف تقليدي في مدرسة اشبيلية االبتدائية

31

في المشخاب
هدم وبناء مدرسة  12صف تقليدي في مدرسة دمشق االبتدائية في

32

النجف االشرف
بناء روضة اطفال الكوفة

33
34

بناء مدرسة االنعام االبتدائية
05

35

الرياضي (سابقا انشاء قاعة رياضية متكاملة في حي االنصار

2,621,745,000

شركة الماضي وشركة
البراك الدولية

170,704,194

68,281,678

68,200,000

هدم وانشاء مدرسة  12صف تقليدي في مدرسة بيروت االبتدائية

25

04

01

103

شركة الياسر العالمية

23,933,000

9,573,200

9,500,000

843,088,000

شركة االثر الشامخ

154,280,940

61,712,376

61,700,000

890,675,000

شركة شمس المشخاب

108,435,935

43,374,374

43,300,000

865,582,713
865,708,914

شركة اضواء الباسم

95,728,875
95,052,685

38,291,550
38,021,074

38,200,000
38,000,000

شركة اضواء الباسم

930,822,000

شركة اغصان النرجس

176,376,592

70,550,637

70,500,000

911,482,000

شركة شمس االصيل
العالمية

160,972,209

64,388,884

64,300,000

856,849,000

شركة شمس االصيل
العالمية

141,465,495

56,586,198

56,500,000

869,955,000

شركة انوار المرتضى

328,138,865

131,255,546

131,200,000

856,367,418
864,826,128

شركة انوار المرتضى

63,448,879
227,550,097

25,379,552
91,020,039

25,300,000
91,000,000

شركة انوار المرتضى

بناء  13مدرسة ابتدائية  6صف في محافظة النجف االشرف
انشاء مدرسة  6صف في طريق نجف كربالءعمود 201

484,150,000

شركة التصاميم
الهندسية
صفحة  2من 28

39,536,781

15,814,712

15,800,000

المالحظات

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع
انشاء مدرسة  6صف منطقة المزارع  /داخل مدرسة الريف الزاهر

36

في الحيدرية

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

414,985,000

شركة انوار المرتضى

138,365,938

55,346,375

55,300,000

31,037,851

12,415,140

12,400,000

38,545,008

15,418,003

15,400,000

271,967
124,886,010
180,850,879

108,787
49,954,404
72,340,352

100,000
49,900,000
72,300,000

37

انشاء مدرسة  6صف منطقة الهور البو عليشي في الحيدرية

473,800,000

38

انشاء مدرسة  6صف في منطقة ام خشم في المشخاب

446,851,000

39

انشاء مدرسة  6صف في ناحية الحريه/منطقة البزل والتيل

40

انشاء مدرسة  6صف في قرية بني اسد في الحيدرية

41

انشاء مدرسة  6صف في ناحية العباسية /ال علي

458,500,000
459,848,000
472,723,000

انشاء مدرسة  6صف في ناحية الحرية/داخل مدرسة م.االمينين

42
05

04

01

104

للبنين
بناء 10مدرسة ابتدائية  12صف في محافظة النجف االشرف

407,049,000

شركة التصاميم
الهندسية
شركة شمس االصيل
العالمية
شركة افاق التطور
شركة العهد الهندسية
شركة انوار الياسري
شركة انوار الياسري

116,630,737

46,652,295

46,600,000

43

انشاء مدرسة  12صف في طريق نجف كربالء قرب مدرسة القسطل

1,130,252,000

شركة العهد الهندسية

185,957,258

74,382,903

74,300,000

44

انشاء مدرسة في ناحية الحيدرية/قريه ال جميل

1,113,582,000

شركة العهد الهندسية

9,618,953

3,847,581

3,800,000

1,124,766,000

شركة شمس المشخاب

422,124,978

168,849,991

168,800,000

1,147,381,000

شركة شمس االصيل
العالمية

202,651,541

81,060,616

81,000,000

1,145,515,000

شركة االنشاء الحديث

164,223,611

65,689,444

65,600,000

48

انشاء مدرسة  12صف على القطعة المرقمة ( )17268قرية النور

1,121,399,000

شركة االنشاء الحديث

181,692,352

72,676,941

72,600,000

49

انشاء مدرسة في مركز قضاء الكوفه/داخل م.الشهيد مضر الجنابي

1,086,402,378

شركة انوار المرتضى

208,722,203

83,488,881

83,400,000

انشاء مدرسة  12صف على القطعة المرقمة ( )104/6في قضاء

45

المناذرة
انشاء مدرسة  12صف على القطعة المرقم ( )4/15في المشخاب

46

قرب مدرسة الخمائل
انشاء مدرسة  12صف على القطعة المرقمة ( )17283في قرية

47

النور

05

07

01

114

بناء مدارس  12صف عدد  6في النجف والعباسية والمناذرة
والحيدرية والكوفة

50

انشاء مدرسة  12صف في الرضوية في النجف

1,132,260,000

شركة اغصان النرجس

231,087,347

92,434,939

92,400,000

51

بناء مدرسة  12صف في حي المنتظر مركز مدينة العباسية

1,097,698,000

شركة المتراس
وشركة الماضي

300,826,027

120,330,411

120,300,000

1,097,698,000

شركة المتراس
وشركة الماضي

165,679,319

66,271,728

66,200,000

بناء مدرسة متوسطة في نهاية نهر العدل في ارض جازية مجهول
52

عاجل ذات  12صف مع جناح ادارة وقاعة ومجموعة صحية في

05
53
54
55

07

01

115

العباسية
بناء مدارس  6صف مع جناح ادارة ومجموعة صحية عدد  5في
العباسيه
بناء مدرسة  6صف مع جناح ادارة ومجموعة صحية في منطقة
الصحاوي ال علي في العباسية
بناء مدرسة  6صف مع جناح ادارة في منطقة الفتحي في العباسية
بناء مدرسة  6صف مع جناح ادارة ومجموعة صحية في القزوينية
الشمالية في العباسية

481,365,000

شركة افاق التطور

100,587,833

40,235,133

40,200,000

506,220,000

شركة الموهوبين

132,957,459

53,182,984

53,100,000

481,365,000

شركة افاق التطور

113,502,014

45,400,806

45,400,000

صفحة  3من 28

المالحظات

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

499,392,100

شركة اضواء الباسم

151,975,514

60,790,206

60,700,000

476,236,000

شركة طريق معالم
الشرق

180,782,816

72,313,126

72,300,000

1,967,839,000

شركة المشرق االول
الدولية وشركة
الجوهرة الماسية

228,954,022

91,581,609

91,500,000

تبديل شبكة ماء حي المثنى في النجف

193,058,000

شركة المختار

3,793,881

1,517,552

1,500,000

قطر 300ملم من مشروع ماء المناذرة الجديد لربطه مع شبكة ماء

444,765,000

شركة ابواب فدك

287,524,005

115,009,602

115,000,000

102,900,000

أسم المشروع
بناء مدرسة متوسطة للبنات  6صفوف مع جناح لالداره

56

والمجموعة الصحية في نهر الوهابي في العباسية
بناء مدرسة  6صف مع جناح ادارة ومجموعة صحية في منطقة

57

58

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

البو شيخ مشهد في العباسية القطعة المرقمة  11/10و10/9
بناء عدد  1قسم للتربية في محافظة النجف االشرف (انشاء ملحق

05

07

01

118

التربية في النجف االشرف)

04

04

03

12

تبديل واكمال شبكتي ماء الرضوية والمثني في النجف

59

المالحظات

امانات صيانة

اكمال شبكة ماء منطقة الرضوية في النجف  /مد خط ناقل
60

الرضوية
شركة المظفر
الهندسية والمقاول
عدنان جعفر حسين
والمقاول جاسم محمد
جبر

58,760,290

23,504,116

23,500,000

62

انشاء مدرسة  12صف حي المطاط في المناذرة

1,248,093,000

شركة البراء العالمية

22,561,310

63

انشاء مدرسة  12صف في منطقة السهلة في الكوفة

1,251,907,000

شركة البراء العالمية

159,801,884

9,024,524
63,920,754

9,000,000
63,900,000

تنفيذ خطوط الماء للشارع الرئيسي لمنطقة الصدر الثالث في قضاء

61

الكوفة
05

04

07

02

01

03

120

13

64
65

انشاء مدرسة 12صف عدد2في( السهلة وحي المطاط)

04

04

03

والمشخاب
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء مستشفى في القادسية

للشوارع الرئيسه
تاهيل وتطوير شبكات في النجف االشرف (شراء طواقم ضخ

67

1,898,055,000
3,304,225,000

شركة الماضي
شركة مرفأ الخيرات

238,951,617
521,644,371

95,580,647
208,657,748

95,500,000
208,600,000

تاهيل وتطوير شبكات ومد انابيب لشبكات ماء النجف
اعمال خطوط الماء لقطر  160ملم للجزء المتبقي من حي االسكان

66

امانات صيانة

انشاء وبناء مستشفيات عدد  3في ناحية الحرية والقادسية

انشاء مستشفى طوارئ  50سرير في ناحية الحرية
13

شركة المظفر
الهندسية( )22.600.000
دينار /عدنان جعفر
حسين(  )33.419.000دينار/
جاسم محمد جبر
(  )2.741.290دينار

مختلفة السعات مع الستارترات مع اجهزة كلور وحفارات لمشاريع

81,580,000

المقاول سعيد فاهم
الشبلي

50,185,612

20,074,245

20,000,000

1,456,520,000

شركة هندسة الصروح

324,583,471

129,833,388

129,800,000

مديرية ماء النجف االشرف
الكشف التخميني العمال خطوط الماء لقطر  110ملم حي االسكان

76,109,250

المقاول عبد الجواد
كاظم كريم

48,510,507

19,404,203

19,400,000

04

01

01

131

انشاء بناية مديرية التحقيقات الجنائية (تشييد موقف وتسفيرات)

1,822,656,000

شركة العهد الهندسية

108,860,991

43,544,396

43,500,000

04

01

01

133

انشاء بناية هيئة النزاهة في النجف

70

انشاء بناية النزاهة المرحلة االولى

2,070,935,000

شركة االبراج الذهبية

40,722,340

16,288,936

16,200,000

امانات صيانة

71

انشاء بناية هيئة النزاهة المرحلة الثالثة

1,499,478,000

شركة سمو النبالء

443,519,415

177,407,766

177,400,000

استالم اولي وامانات صيانة جزئي

68
69

صفحة  4من 28

56,260,290

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع

ايصال التيار الكهربائي وربطة مياه مجاري ثقيلة لربط مجاري بناية

72

النزاهة الجديدة في النجف

02

10

01

15

مع حفارات ورافعات

اي) وبناء وتجهيز معدات ونصب وتشغيل وفحص

74

39,256,000

شركة وليد االعمار
ومكتب احرار العراق

28,341,040

11,336,416

11,300,000

شركة وليد االعمار للمقاول وليد
عبد الرضا حسن
(  )16.850.000دينار /مكتب
احرار العراق للمقاول اسامة
مجيد صاحب ( )11.491.040
دينار

انشاء محطات تحويلية ثانوية 33/11كي في (في الوفاء ,العدالة )

محطة الوفاء الثانوية جهد ( 11/33كي في)سعة ( 31.5ام في

73

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

6,257,280,000

انشاء محطات تحويلية ثانوية 33/11كي في العدالة

6,280,080,000

04

05

01

17

ومحطات رفع الحياء ( السراي  -بغداد  -العصري  -القدس -

4,552,238,000

02

10

04

17

الضباط ) في قضاء المشخاب
تاهيل مغذيات متفرقة واستحداث وتحسين شبكات في القادسية

تنفيذ شبكات مياه ثقيلة مع شبكات مياه االمطار وخطوط ناقلة
75

76

تاهيل الجزء المتبقي من حي الغدير في القادسية
04

13

21

19

شركة الشرقية وشركة
الفيحان

شركة المشرق االول
الدولية

549,224,723

219,689,889

219,600,000

1,037,176,644

414,870,658

414,800,000

1,681,363,091

672,545,236

672,500,000

35,076,207

14,030,483

14,000,000

ايصال الخدمات الى المنطقة الصناعية الجديدة في النجف المرحلة
االولى
ايصال الخدمات الى المنطقة الصناعية الجديدة في النجف االشرف
(صيانة طريق الخدمة النبوب الغاز بطول  23كم المؤدي للمنطقة

77

312,845,000

شركة نيم لالنشاءات
والمكائن واالعذية
الصناعية والتجارة
(تركية)
شركة نيم لالنشاءات
والمكائن واالعذية
الصناعية والتجارة
(تركية)

5,370,630,000

شركة الجامعة

744,818,923

297,927,569

297,900,000

الصناعية)
ايصال التيار الكهربائي الى منطقة الجديدة الرابعة  -نهاية شارع

78

المدينة جهة المدابغ

03

01

05

22

51,655,000

مكتب احرار العراق
والمقاول علي جبار
محسن

38,846,080

15,538,432

15,500,000

الطريق االستراتيجي القطاعي الرابط بين الطريق القوسي المرحلة
الخامسة وطريق نجف كربالء وصوال الى طريق نجف بغداد
الطريق االستراتيجي القطاعي الرباط بين الطريق القوسي المرحلة
الخامسة وطريق نجف  -كربالء والقوسي الرابع وصوال الى

79

طريق نجف  -بغداد المقطع الثاني من المحطة ( )211-191بطول

4,993,029,000

شركة اعمار الغدير

929,465,274

371,786,110

371,700,000

2000م
الطريق االستراتيجي القطاعي الرابط بين الطريق القوسي المرحلة
الخامسة وطريق نجف  -كربالء والقوسي الرابع وصوال الى

80

طريق نجف  -بغداد المقطع االول من محطة ()191-102بطول
03

01

06

36

5,677,257,000

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

 5100م
انشاء الطريق القوسي المرحلة الخامسة
صفحة  5من 28

1,159,696,264

463,878,506

463,800,000

مكتب احرار العراق للمقاول
اسامة مجيد صاحب
(  )26.400.000دينار /مكتب
خدمات المنتظر للمقاول علي
جبار محسن ( )12.446.080

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع
انشاء الطريق القوسي المرحلة الخامسة المقطع الثالث من المحطة

81

( )94-0بطول 4700م
دفن المقلع رقم  1القريب من الطريق القوسي المرحلة خامسة -

82

المقطع الثالث
انشاء الطريق القوسي المرحلة الخامسة المقطع الثاني من المحطة

83

( )78-147بطول 6856م
انشاء الطريق القوسي المرحلة الخامسة المقطع االول من المحطة

84

(صفر)78-بطول 7783م
03

01

05

23

85

جهة الكفل المرحلة الثانية
نصب مجمع ماء ومد خط ناقل طريق ياحسين
الثانية
تصميم وتنفيذ شبكة مجاري منطقة القوس وجزء من الجديدة الثالثة

04

05

01

23

5,091,468,000

شركة اعمار الغدير

2,422,935,352

969,174,141

969,100,000

104,370,000

شركة اعمار الغدير
وشركة طريقنا

80,016,300

32,006,520

32,000,000

12,593,609,000

14,771,528,000

شركة شركة درة
االعمار وشركة
جسور النجف وشركة
لمعان الماس وشركة
المئاب

2,089,310,514

835,724,206

835,700,000

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

2,181,276,015

872,510,406

872,500,000

شركة اعمار الغدير
(  )38.700.000دينار /شركة
طريقنا (  )41.316.300دينار

تكملة طريق ياحسين في النجف االشرف من جهة المناذرة ومن

تكملة طريق ياحسين في النجف االشرف من جهة الكفل المرحلة

86

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

1,985,775,000
1,832,320,000

شركة اليسر الحديثة
شركة الثقلين

566,791,821
429,727,342

226,716,728
171,890,937

226,700,000
171,800,000

وحي االمام المهدي ( عج ) واحياء الشرطة والثورة والمكرمة
والجمعية وملحق حي الصحة في النجف

87

88

تنفيذ شبكة مجاري منفصلة ثقيلة +مطريه في حي االمام المهدي
(عج ) في النجف
تنفيذ شبكة مجاري منفصلة ثقيلة +مطرية في حي الوفاء الهندية
في النجف (منطقة القوس)

3,204,087,705

شركة االقمار الفضية
وشركة طريق الخبرة

59,901,736

23,960,694

23,900,000

امانات صيانة

3,484,424,250

شركة اعالي الباسقات
وشركة ابراج البالد
وشركة العجائب
السبعة

64,207,104

25,682,842

25,600,000

امانات صيانة

137,637,000

شركة الياسر الذهبي

1,881,250

752,500

700,000

امانات صيانة(لجنة امانة)

تنفيذ خط تصريف مياه المجاري الثقيل للمعهد الفني التقني النجف
89

90

91

92

93

االشرف  -الدكتايل وكشف تنصيب غواطس في محطة الرفع مع
مسقف في معهد التقني النجف الفني
تنفيذ شبكة مجاري منفصلة (ثقيلة)(+مطرية)في حي الصحة في
النجف االشرف
تنفيذ شبكة مجاري منفصلة (ثقيلة) ( +مطرية) في حي المكرمة
في النجف االشرف

تنفيذ الوحدة المجمعه لمعالجة مياه الصرف الصحي للمجمع الطبي
في حي ميسان
شبكة مجاري منفصل (ثقيل مطري ) موقع حي الشرطة في النجف
االشرف

1,155,846,000

شركة الياسر الذهبي

14,490,614

22,479,075,000

شركة اعالي الباسقات
وشركة ابراج البالد
وشركة العجائب
السبعة

3,511,396,510

2,358,540,000

4,247,106,000

5,796,246

1,404,558,604

5,700,000

1,404,500,000

شركة طريق اليسر
وشركة نهر السلسبيل
و شركة faber
 robuالتركية

1,261,688,381

504,675,352

504,600,000

عين البركة

1,701,664,121

680,665,648

680,600,000

صفحة  6من 28

امانات صيانة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع

انشاء محطة الرفع الرئيسية لمياه االمطار لالحياء الجنوبيه في

94

النجف االشرف مع خطوط الدفع
05

03

01

24

04

03

04

31

7,929,960,000

شركة طريق اليسر
ونهر السلسبيل
وشركة االنشاء الحديث

2,155,490,158

862,196,063

862,100,000

بناء  3مدرسة ثانوية نموذجية  18صف في محافظة النجف
بناء مدرسة نموذجية  18صف في حي السالم القطعة 92989

95

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

قرب المستوصف
ايصال الخدمات للمجمعات السكنية  /المرحلة الثانية في النجف

1,724,560,000

تنفيذ خط مجاري ثقيلة لخدمة عدد من الدور السكنية في المعهد

96

المالحظات

شركة العهد الهندسية

167,345,138

66,938,055

66,900,000

شركة الياسر الذهبي

1,700,087

680,035

600,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

149,385,000

شركة الياسر الذهبي

7,144,500

2,857,800

2,800,000

امانات صيانة

850,885,000

شركة البراء العالمية

15,841,976

6,336,790

6,300,000

امانات صيانة

2,832,501,000

شركة سمو النبالء
وشركة المظفر
الهندسية

52,594,437

21,037,775

21,000,000

امانات صيانة

100

تكملة تجهيز ومد الخط الناقل للماء الصافي الى قرية الغدير السكنية

263,718,000

شركة دار االحسان

12,612,600

5,045,040

5,000,000

امانات صيانة

101

تكملة شبكة الضغط الوطئ لمدينة العلم في النجف

102,428,000

شركة روعة التكاتف

2,219,262

887,705

800,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

102

انارة شوارع مدينة العلم وايصال التيار الكهربائي في النجف

482,369,000

103

اعمال طرق مدينة العلم في النجف االشرف

2,835,757,600

شركة السور االمين
شركة الياسر العالمية
وشركة الجوهرة
الماسية

233,230,612

93,292,245

93,200,000

1,072,889,066

429,155,626

429,100,000

9,310,355,000

شركة ايسو وشير دره

821,908,587

328,763,435

328,700,000

105

ايصال التيار الكهربائي الى دور متفرقة في حي الوفاء

72,695,000

شركة نعمة االرض

29,086,090

11,634,436

11,600,000

106

ايصال التيار الى الدور السكنية في منطقة الرهيمه في بحر النجف

42,027,000

المقاول حيدر حسن
عباس والمقاول
حسنين عالء مدلول

35,118,905

14,047,562

14,000,000

107

انشاء مركز شرطة قرية الغدير السكنية

1,011,375,000

شركة االرادة المتحدة
وشركة الماضي

145,995,995

58,398,398

58,300,000

التقني في النجف
تاهيل الشارع الخدمي المحاذي لمجمع السالم السكني في النجف

97

االشرف

98

شبكة الضغط الواطئ لمدينة العلم في النجف  164دار
تجهيز مع نصب وربط وتشغيل وصيانة وحدة مائية مجمعة سعة

99

(500م) 3ساعة لقرية الغدير (شمال مدينة النجف)

محطة (قرية الغدير) الثانوية جهد ( ) KV 3311سعة (mav

104

 ) 31.5*2بناء وتجهيز معدات ونصب وتشغيل وفحص

03
108

109

01

06

33

شركة نعمة االرض للمقاول ليث
يوسف يعقوب
(  )090 ..29.086دينار
حيدر حسن عباس
(  )32.991.405دينار /حسنين
عالء مدلول ( )2.130.500
دينار

انشاء وتاهيل وتبليط شوارع عدد  8في الكوفة والمناذرة والقادسية
تاهيل الشارع الممتد من حي الشعراء الى شارع المطار في الكوفة
طريق ال علي من جسر طبر سيد جواد من ناحية العباسية بطول
5000م

821,617,500

شركة الغزالي الفنية

39,859,519

15,943,808

15,900,000

امانات صيانة

535,670,000

شركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائه

10,372,288

4,148,915

4,100,000

امانات صيانة

صفحة  7من 28

20,547,310

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

110

تبليط طريق منطقة ابو سمسم وطريق ابو لبن في ناحية العباسية

580,750,000

شركة روعة الحامد
وشركة جمال الريام

10,627,708

4,251,083

4,200,000

امانات صيانة

111

تبليط طريق الصهيود في الهارمية في المشخاب

605,935,000

شركة اطلس التقنية

29,112,400

112

اكساء وتبليط وتاهيل شوارع متعددة في العباسية

519,708,000

113

تاهيل منطقة الوقف في الكوفة

1,051,537,000

شركة روعة الحامد
شركة درة االعمار
وشركة جسور النجف

24,235,302

11,644,960
9,694,121

11,600,000
9,600,000

امانات صيانة

18,551,904

7,420,762

7,400,000

1,685,896,000

شركة الوهج الهندسية

313,949,574

125,579,830

125,500,000

1,728,605,000

شركة طريقنا

257,934,701

103,173,880

103,100,000

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

تاهيل المنطقة الرابطة بين مسجد السهلة ومسجد صعصعة والطرق

114

المؤدية اليها
تبليط و تاهيل الشارع الواصل بين شارع الكورنيش في الكوفة

امانات صيانة

وشارع السهلة واستمالكات واطفاء حقوق تصرفية في الكوفة (تم
115

تغيير اسم المشروع ليصبح تبليط الشارع المقابل لجامع االحسان
في حي ميثم التمار في الكوفة وحسب االمر االداري المرقم
04

04

06

65

 12525في )2014-6-1
انشاء ونصب ثالث مجمعات ماء في الحرية والعباسية
انشاء مجمع ماء سعة نصف مليون غالون على نهر الوهابي قرب

116

مدرسة الرصافي في العباسية
نصب مجمع ماء سعة نصف مليون غالون في منطقة االعمى

117

والفتحي في العباسية

118

انشاء مشروع مجمع ماء الحرية سعة 1000م3
05

07

02

83

119

719,946,000

شركة المشرق الدولية

58,344,017

23,337,607

23,300,000

2,530,920,000

شركة االسامة وشركة
سمو النبالء

1,285,810,075

514,324,030

514,300,000

بناء وترميم وتوسيع االبنية المدرسية والمؤسسات التربوية في
محافظة النجف
ترميم مدرسة حبيب ابن مظاهر في حي العسكري في النجف
ترميم مع قاعه مع غرفة للحراس االمنيين لروضة اطفال النجف-

120

569,837,075

شركة المشرق الدولية

71,002,836

28,401,134

28,400,000

حي السعد

271,716,940
530,165,000

شركة سهول النجف
شركة زينة النجف

17,161,158

6,864,463

6,800,000

امانات صيانة

4,076,653

1,630,661

1,600,000

امانات صيانة

9,774,284
7,438,876
2,323,160

9,700,000
7,400,000
2,300,000

امانات صيانة

45,367,597

18,147,039

18,100,000

153,785,335

61,514,134

61,500,000

23,694,212

9,477,685

9,400,000

شركة ابراج الزيتون

50,314,516
39,810,805
150,465,354

20,125,806
15,924,322
60,186,142

20,100,000
15,900,000
60,100,000

133,185,475

53,274,190

53,200,000

المقاول حيدر جبار
علي
شركة انوار المرتضى

24,435,711

شركة انوار المرتضى

18,597,189

شركة نخبة االعمار
شركة منار الخير
العالمية
شركة الياسر الذهبي
شركة طريق معالم
الشرق
شركة بدر النجف

5,807,900

121

ترميم مدرسة اشور في المشخاب الريف

122

ترميم متوسطة دمشق االبتدائية

862,453,760

123

طريق ام البط الغربية بطول  3.5كم

1,007,103,300

124

ترميم روضه االجيال في حي الصحة في النجف

277,618,050

125

ترميم مدرسه البراق في حي العسكري في النجف

274,121,000

126

ترميم مدرسة الفاطميات في السراي في الكوفة

258,253,200

127

ترميم مدرسة ذات الصواري -العباسيه -ابوغرب

432,596,000

128

ترميم مدرسة الشعلة -الحريه -الخاجية

129

ترميم مدرسة الكاظمي الحيدرية

130

ترميم مدرسة البيارق في حي المعلمين في النجف

170,206,000
252,482,828
596,445,000

شركة الياسر الذهبي

انشاء دور عدد  4/واطئة الكلفة في ناحية الشبكة

325,415,500

شركة خطى الجنوب

04

13

18

91

03

09

02

95

131

132

89,254,950

5,548,302

2,219,321

2,200,000

امانات صيانة

امانات صيانة
امانات صيانة

احتياجات واكمال مشاريع ناحية الشبكة
تاهيل وتبليط شوارع في قضاء النجف االشرف
تاهيل شارع زين العابدين في النجف

1,077,550,000

شركة هدى النجف
وشركة اتحاد التعمير
صفحة  8من 28

23,277,800

9,311,120

9,300,000

امانات صيانة

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

تاهيل شارع الصادق في النجف االشرف

1,110,900,000

شركة هدى النجف
وشركة اتحاد التعمير

24,133,200

9,653,280

9,600,000

امانات صيانة

4,100,000,000

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

179,594,642

71,837,857

71,800,000

امانات صيانة

3,900,000,000

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

170,982,812

68,393,125

68,300,000

امانات صيانة

5,972,995,000

شركة الفرات االوسط
المشرق

114,596,814

45,838,726

45,800,000

امانات صيانة

414,000,000

شركة لمسات الفن

8,923,005

3,569,202

3,500,000

امانات صيانة

2,848,035,000

شركة الغدير

47,763,731

19,105,492

19,100,000

امانات صيانة

4,064,727,000

شركة اعمار الغدير

81,465,099

32,586,040

32,500,000

امانات صيانة

421,820,000

شركة اعالي الباسقات
وشركة ابراج البالد

14,360,710

5,744,284

5,700,000

امانات متنوعة

شارع الجامعة
تاهيل وانشاء طريق جعبول والبو ياسر في الكوفة

818,800,000

شركة اعالي الباسقات
وشركة ابراج البالد

27,860,560

11,144,224

11,100,000

امانات متنوعة

606,855,000

شركة روعة الحامد

57,984,678

23,193,871

23,100,000

143

تاهيل شارع الخورنق في النجف االشرف

534,118,000

144

تاهيل شوارع السور في النجف االشرف

1,105,380,000

ت
133

134

135

136
137
138
139
140
141
142

الفصل المادة

النوع تسلسل

تاهيل شوارع حي العدالة مع القالب الجانبي الكاربستون واالرصفة
المقطع A
تاهيل شوارع حي العدالة مع القالب الجانبي الكاربستون واالرصفة
المقطع B
اعادة تاهيل شارع االسكان في النجف
تأهيل بعض شوارع الجديدة الثانية مع القالب الجانبي والكربستون
واالرصفة
تاهيل شارع الجنسية بين حي العدالة وحي الفرات في النجف
المرحلة االولى
تاهيل شوارع حي الجامعة المقطع  Bمع القالب الجانبي
(الكربستون واالرصفة)
تنفيذ شبكة مجاري منفصلة (ثقيلة ) لحي القادسية والعدالة في
النجف
شبكة مجاري منفصلة شوارع حي الجامعة المقطع  Bالمطل على

شركة درة االعمار

9,954,604

3,981,842

3,900,000

23,390,754

9,356,302

9,300,000

3,488,685,000

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

164,819,278

65,927,711

65,900,000

897,189,750

شركة لمعان االبراج
الفضية وشركة
الحواري العالمية

617,787,843

247,115,137

247,100,000

147

انشاء وتاهيل الشارع الفاصل بين حي الجامعة والسالم في النجف

3,024,015,000

شركة الغدير

147,352,685

58,941,074

58,900,000

148

تاهيل شوارع حي االسكان

1,890,000,000

شركة هدى النجف
وشركة اتحاد التعمير

257,887,164

103,154,866

103,100,000

1,745,910,000

شركة درة االعمار
وشركة جسور النجف

183,085,500

73,234,200

73,200,000

145

146

تاهيل شوارع حي الحسن (القادسية سابقا ) مع القالب الجانبي
الكربستون واالرصفه المقطع B
تاهيل بعض شوارع الجديدة الثانية مع القالب الجانبي والكربستون
واالرصفة

تبليط الشارع الخدمي لمنطقة الرضوية مع تسوية وتعديل الشوارع
149

االخرى (تاهيل الشارع الخدمي جهة نجف  -مناذرة من بداية
الشارع الحولي ولغاية مدينة الزائرين في النجف االشرف )

150
151
152

انشاء تبليط الطريق (المحاذي لنهر الغازي ) في منطقة بحر النجف
تاهيل وتبليط شوارع في قضاء النجف االشرف (تكملة نواقص
شوارع حي الحسن القادسية سابقا)
مشروع تبليط الشارع النازل من طريق ياحسين عمود 256

وشركة جسور النجف
شركة درة االعمار
وشركة جسور النجف

318,780,000

شركة اصالة النهرين

36,664,729

14,665,892

14,600,000

1,617,000,000

شركة الياسر الذهبي

240,643,200

96,257,280

96,200,000

103,950,000

شركة نعمة االرض

63,678,870

25,471,548

25,400,000

صفحة  9من 28

لجنة امانة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

153
154

مشروع تبليط الشارع النازل من طريق ياحسين عمود 216

85,050,000

شركة نعمة االرض
شركة روعة المراد
شركة روعة االرتقاء
شركة هدى النجف

32,017,771
31,400,000
2,609,360
34,496,000

12,807,108
12,560,000
1,043,744
13,798,400

12,800,000
12,500,000
1,000,000
13,700,000

شركة السابك وشركة
السنبلة الصفراء

1,475,747,087

590,298,835

590,200,000

132,847,415

53,138,966

53,100,000

85,078,817

34,031,527

34,000,000

ربط الشارع الفاصل بين حي القادسية وحي االمير بالشارع الحولي

155

الثالث

156
157

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

87,600,000

04

01

01

132

انشاء مبنى مجلس محافظة النجف

24,505,500,000

04

01

03

06

انشاء مراكز شرطة عدد 2

158

انشاء مركز شرطة شريط المهندسين

1,299,177,060

159

انشاء مركز مكافحة المخدرات

1,161,104,820

شركة الياسر الذهبي
شركة شمس االصيل
العالمية

انشاء محطة تحويلية في حي القدس في النجف االشرف (محطة
02

10

01

14

القدس الثانوي بجهد ( ) KV 11/33سعة (2x- Mva 31.5
) بناء وتجهيز معدات ونصب وتشغيل خاص
انشاء محطة تحويلية في حي القدس في النجف االشرف (محطة
القدس الثانوي بجهد ( ) KV 11/33سعة (2x- Mva 31.5

160

6,302,850,000

) بناء وتجهيز معدات ونصب وتشغيل خاص
4

9

8

41

النجف االشرف

162
163

04

01

13

12

164

03

09

02

97

03

01

11

05

165

02

10

01

166

انشاء ملعب خماسي في حي االمير في النجف االشرف
انشاء قصر العدالة في النجف االشرف

20,979,202,000

تاهيل واكساء وارصفة لشوارع حي الزهراء في النجف االشرف
المرحلة االولى

03

9

2

167

النجف
محطة قرية النور الثانوية جهد  kv 33/11سعة (31.5*2

01

13

420,578,056

168,231,222

168,200,000

2,059,752,000

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

162,099,108

64,839,643

64,800,000

6,196,482,750

شركة الغدير وشركة
الظفار

1,515,806,367

606,322,547

606,300,000

تاهيل واكساء وارصفة كربستون لشوارع حي العروبة في النجف

الخامس
18

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

474,882,301

189,952,920

189,900,000

انشاء محطة تحويلية ومد شبكة كهرباء في منطة النور /مظلوم في

تاهيل واكساء وارصفة وكربستون شوارع حي العروبة المقطع

10

شركة بروج السماء
العمالقة
شركة درة البحرين
وشركة البشير

153,320,507

61,328,203

61,300,000

االشرف (انشاء تقاطع ميسان )

تاهيل واكساء وارصفة كربستون لشوارع حي العروبة في النجف

168

5,000,000,000

شركة الغريم

145,708,368

58,283,347

58,200,000

انشاء تقاطع شارع القوسي مع حي ميسان ذو مستويين في النجف

 )mavبناء وتجهيز معدات ونصب وتشغيل وفحص
96

184,450,000
200,000,000

الطريق الخدمي الموازي لقصر الثقافة بطول  3كم

13

816,786,937

326,714,775

326,700,000

انشاء مالعب خماسي في النجف االشرف
انشاء ملعب خماسي بابعاد ( )40*30م في حي الشرطة في

161

شركة نيم لالنشاءات
والمكائن واالعذية
الصناعية والتجارة
(تركية)

10,669,750,000

شركة المجموعة
الهندسية العالمية

1,586,682,739

634,673,096

634,600,000

2,330,250,000

شركة المجموعة
الهندسية وشركة
روعة الحامد

742,815,755

297,126,302

297,100,000

انشاء الحزام االخضر في النجف االشرف المرحلة الثالثة
صفحة  10من 28

المالحظات
لجنة امانة
لجنة امانة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

169

170

4

3

2

04

02

10

03

150

أسم المشروع

كلفة المشروع

انشاء الحزام االخضر في النجف االشرف المرحلة الثالثة

1,177,045,000

انشاء خمسمائة دار سكني واطئة الكلفة في منطقة مظلوم في بحر
النجف

27,911,000,000

اسم الشركة  /المقاول
شركة لوجين وشركة
بروج السماء العمالقة
شركة االسامة وشركة
سمو النبالء وشركة
طريق الزاهر

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

56,720,939

22,688,376

22,600,000

7,201,588,313

2,880,635,325

2,880,600,000

تاهيل ومد خطوط ناقلة لشبكة كهرباء النجف
شركة نعمة االرض
وشركة المشرق االول
الدولية

47,166,276

18,866,510

18,800,000

172

انشاء طريق ام رغلة حاج رباط

391,155,480

شركة االفق المنير

9,491,957

173

طريق الغرابية ال سيد زبر في ناحية الحرية

762,740,000

شركة الياسر العالمية

17,761,879

174

اكساء طريق الغزالي في القادسية المرحلة االولى

1,334,687,490

175

تبليط طريقي العدل  /ام عردة وسن الذبان في قضاء المشخاب

806,912,000

53,476,507

21,390,603

21,300,000

176

انشاء طريق ال بندر وابو دبس في ناحية القادسية

1,138,997,000

85,662,413

34,264,965

34,200,000

177

تبليط طريق الشويلة بطول  2كم في قضاء المشخاب

558,032,000

شركة الياسر العالمية
المروة العالمية
وشركة قمة االقتصاد
شركة الياسر العالمية
المروة العالمية
وشركة قمة االقتصاد

58,597,464

3,796,783
7,104,752
23,438,986

3,700,000
7,100,000
23,400,000

241,223,664

96,489,466

96,400,000

178

اكساء طريق سوق شعالن واالحيمر وجزرة العبودة في القادسية

598,920,000

شركة الفرات االوسط
المشرق

89,325,388

35,730,155

35,700,000

230,585,000

شركة قمة االقتصاد
وشركة درة االعمار

10,035,425

4,014,170

4,000,000

ايصال التيار الكهربائي الى ابراج الحماية المحيطة لمجموعة

171

مخازن عتاد النجف
03

009

002

101

02

10

04

16

180
181

قضاء المشخاب
تاهيل مغذيات متفرقة من احياء قضاء المشخاب
تاهيل مغذيات متفرقة من احياء قضاء المشخاب

2,274,615,000

شركة العربي الهندسية

388,779,364

155,511,746

155,500,000

05

06

01

18

انشاء روضة في حي الجمعية في المناذرة

540,000,000

شركة الكرار

11,398,107

4,559,243

4,500,000

05

07

01

121

انشاء مدرسة  18صف في النجف
انشاء مدرسة  18صف في حي النداء على القطعة مرقمة

182

امانات صيانة
امانات صيانة
امانات صيانة

1,571,488,000

شركة البراك الدولية

29,622,520

11,849,008

11,800,000

امانات صيانة

1,515,693,700

شركة ارض الوفاء
الهندسية

32,524,265

13,009,706

13,000,000

امانات صيانة

1,502,545,407

شركة اعمار الحمدانية

160,351,945

64,140,778

64,100,000

انشاء مدرسة  18صف فى حي الشرطة فى الكوفة

1,424,220,000

شركة الوهج الهندسية

86,931,528

34,772,611

34,700,000

01

11

08

02

انشاء مخزن لتخزين الحبوب في سايلو الحرية

688,250,000

شركة الوهج الهندسية

50,587,240

20,234,896

20,200,000

4

5

2

6

انشاء وتاهيل خطوط ومحطات مجاري متفرقة في النجف والكوفة

 60262/3في النجف
انشاء مدرسة  18صف في حي القدس على القطعة المرقمة

183

 7866/3في النجف
انشاء مدرسة  18صف في حي العروبة على القطعة المرقمة

184

( )832/3في النجف

185
186

395,000,000

تبليط وتاهيل واكساء طرق في القادسية

تبليط الطريق الرابط بين طريق قرية هور فريق وقرية العزامية في

179

المالحظات

187

تنفيذ المحطة الغاطسة التابعة للخط الناقل الثقيل في الكوفة
04

05

01

16

188

تنفيذ شبكات مجاري وربطات في احياء العسكري والجامعة والعدالة
وربطها بالخطوط الناقلة في النجف االشرف
انشاء المحطة المطرية الغاطسة في الكورنيش في محافظة النجف

03

01

06

34

1,517,460,000

شركة سبأ الهندسية

118,689,623

47,475,849

47,400,000

انشاء الطريق الحولي في المناذرة

1,295,731,000

شركة سبأ الهندسية
صفحة  11من 28

609,993,152

243,997,261

243,900,000

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع
تبليط الطريق الحولي الممتد من قضاء المناذرة الى طريق حيرة -

189

صنين يلتقي قرب مدرسة احد في الحيرة (المرحلة االولى)
04

04

06

78

1,625,685,000

شركة شمس الربيعين
الهندسية

449,213,891

179,685,556

179,600,000

نصب مجمعات ماء عدد  2في العباسية سعة 50م/3ساعة
والمشخاب سعة 200م/3ساعه
نصب مجمع سعة (  ) 1مليون غالون من ناظم المشخاب الى
منطقتي الهور والجعباوي مع مد خط ناقل بطول (  ) 1كم لربط

190

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

شبكة المنطقة والمسمى ( مجمع الصدرين ) ( قدس سرهما ) في

شركة اطلس التقنية

198,783,731

735,345,000

960,885,000

660,732,500

79,513,492

79,500,000

قضاء المشخاب
191

05

01

02

16

انشاء قاعات دراسية لكلية التربية المختلطة /جامعة الكوفة

05

12

01

05

تجهيز اجهزة ومختبرات لكليات ومعاهد المحافظة

04

01

01

129

192

تجهيز اجهزة ومختبرات لكليات ومعاهد المحافظة

194

تجهيزكالب بوليسية  9kمع متطلبات مديرية شرطة النجف

05

12

01

04

05

07

01

116

االشرف)
تجهيز اجهزة مختبرات قسم الكهرباء والفحوصات االنشائية في
المعهد التقني  /الكوفة
بناء مدارس  6صف مع جناح ادارة ومجموعة صحية عدد  2في

1,748,475,000

743,563,000

شركة وادي الرمال

195

196

بناء مدرسة في ابو حالن بواقع  6صف في الحرية

470,415,000

05

11

االبتدائية حي االنصار في النجف االشرف
فك االختناقات لعموم المناطق الريفية المرحلة الثانية والثالثة لخط

198

2

10

2

18

199

02

10

04

14

تاهيل المغذي  kva 33من محطة الحسانية الى محطة الحيرة

200

05

02

01

02

انشاء معهد اعداد المعلمات في المشخاب

201

03

1

11

20

(ساحة العسكريين)في النجف االشرف

04

01

01

130

انشاء بناية مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية

202

ال عيسى الكهربائي وخط الحواتم والبو حداري في الكوفة

انشاء تقاطع شارع نجف -كربالء مع شارع الحزام ذو مستويين

انشاء بناية مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية
02

10

03

144

393,439,631

157,375,852

157,300,000

المقاول رياض جاسم
محمد والمقاول زكي
يحيى جواد
المقاول رياض جاسم
محمد والمقاول زكي
يحيى جواد

134,548,386

53,819,354

53,800,000

172,860,524

69,144,210

69,100,000

بناء  3مخزن جملون قياس  18*40م في محافظة النجف
بناء مخزن جملوني فضاء  18م عدد  2داخل مدرسة المعرفة

197

482,398,167

192,959,267

192,900,000

الحرية
بناء مدرسة في حي البشائر (الغزالي)  6صف في الحرية

05

شركة وادي الرمال

215,899,258

86,359,703

86,300,000

شركة عبق السالم
وشركة قطب النجف

459,170,000

07

315,975,386

126,390,154

126,300,000

انشاء ابنية و تجهيزات تخصيصية للقطاع االمني في المحافظة
تجهيز معدات واجهزة ومتطلبات الى الدوائر االمنيه في المحافظة (

193

شركة المروة المتحدة
و شركة الضحى
العالمية

488,045,000

شركة المباني الفضية

48,330,929

19,332,372

19,300,000

1,438,224,000

شركة المختار

107,428,331

42,971,332

42,900,000

1,035,000,000

شركة برج بابل

694,878,500

277,951,400

277,900,000

1,500,000,000

شركة المياس
شركة نيم لالنشاءات
والمكائن واالعذية
الصناعية والتجارة
(تركية)

43,918,698

17,567,479

17,500,000

873,407,008

349,362,803

349,300,000

15,000,000,000

4,788,378,800

شركة قمة الصمود
وشركة جمال الريام

فك اختناقات وتحسين شبكات كهرباء في الكوفة
صفحة  12من 28

473,301,469

189,320,588

189,300,000

المالحظات

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

203

تحسين شبكات كهربائية متفرقة في احياء العباسية

658,039,000

شركة المختار

121,165,024

48,466,010

48,400,000

204

فك اختناقات وتحسين شبكات كهرباء في الكوفة المقدسة

985,365,000

شركة لوجين

84,151,491

33,660,596

33,600,000

ت

الفصل المادة

01

12

النوع تسلسل

03

04

205

206

تجهيز مكائن ومعدات وشاتالت لمديرية زراعة النجف االشرف
تجهيز مكائن ومعدات وشاتالت لمديرية زراعة النجف االشرف

1,447,773,000

4

12

3

12

تجهيز اليات تخصصية لمجاري الكوفة

1,471,600,000

03

07

07

05

الحكومة االلكترونية لبلدية النجف /المرحلة الثالثة
الحكومة االلكترونية لبلدية النجف /المرحلة الثالثة

207
04

13

01

14

208

1,899,240,000

نظام التخطيط التنموي وادارة مشاريع االعمار والتنمية والتطوير

209

04

02

06

13

210

05

13

12

06

لقيادة الحاسوب  icdlبواقع مركز واحد ويكون على مرحلتين في

03

09

02

100

مديرية التربية في محافظة النجف
تبليط وتاهيل واكساء طرق في العباسية

بناء مركز تخصصي لطب االسنان في الكوفة

1,053,000,000
2,323,350,000

تبليط الطريق الرابط من نهاية الحيدري في الكم  12منه الى
نهاية طريق الوهابي شاخة  9نيسان على سداد الهور في العباسية

632,500,000

248,039,880

99,215,952

99,200,000

ولربط منطقة الجمهوري بناحية العباسية بطريق الحيدري مدرسة

تأهيل الطريق المؤدي الى مرقد السيد محمد بن الحسن ع في
العباسية

88,524,355

35,409,742

35,400,000

216,578,872

86,631,549

86,600,000

428,633,750

شركة الموهوبين
و شركة روعة الحامد

475,461,750

شركة الموهوبين
و شركة روعة الحامد

8,883,714

3,553,486

3,500,000

امانات صيانة

356,278,050

214

215

تبليط طرق مختلفة في القزوينية في ناحية العباسية

322,920,000

216

تبليط طريق الطويلة ( ال علي ) في العباسية

534,727,000

شنافية في العباسية

شركة طريق معالم
الشرق

279,093,270

111,637,308

111,600,000

7,981,346

تكملة اكساء طريق ابو غرب في العباسية

تبليط الطريق الرابط بين طريق كوفة  -بابل وبين مشروع كفل -

شركة ACT
OFFSHORE
(اللبنانية)
شركة در السعد

3,192,538

396,405,000

217

1,344,250,000

537,700,000

537,700,000

3,100,000

بابل
213

شركة ACT
OFFSHORE
(اللبنانية)

394,841,097

157,936,439

157,900,000

امانات صيانة

تبليط طريق زيد الشهيد (ع) من نهاية الكيلو  6من نهر الحيدري
212

شركة سيتي دايمنشن
(االماراتية)
وزارة الصناعة
والمعادن  /الشركة
العامة للفحص
والتاهيل الهندسي

استمالك اراضي وتعويضات لمسارات المشاريع لمحافظة النجف

بناء مركز للتدريب واالختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية

211

المالحظات

138,230,000

شركة طريق النجف
وشركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائه
شركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائة
شركة لمعان االبراج
الفضية
شركة هندسة
االنشاءات وشركة
الماضي
شركة بركة الغيث
وشركة نور المدار

صفحة  13من 28

6,546,944

2,618,778

2,600,000

امانات صيانة

7,111,439

2,844,576

2,800,000

امانات صيانة

99,072,062

39,628,825

39,600,000

9,680,024

3,872,010

3,800,000

امانات صيانة

6,014,224

2,405,690

2,400,000

امانات صيانة

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

218

تبليط شوارع القرية العصرية في العباسية

345,017,250

شركة هندسة
االنشاءات وشركة
الماضي

6,440,985

2,576,394

2,500,000

امانات صيانة

219

تبليط طريق البو هدوه بالخميسية بطول  1.5كم في ناحية العباسية

200,095,000

شركة تنمية الشرق

1,235,602

494,241

400,000

امانات صيانة

220

تبيلط طريق الجفيرة في العباسية

215,694,000

شركة اضواء الكوفة

4,614,090

1,845,636

1,800,000

استرجاع صك وامانات صيانة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

انشاء الخط الناقل الثقيل لالحياء الجنوبية شركة الشرقية لمحافظة
4

5

1

21

النجف االشرف /تنفيذ مجاري منفصلة مياه االمطار موقع االنبوب
الرئيسي الجزء المار باالحياء الجنوبية لمدينتي النجف والكوفة
الجزء الثالث
انشاء الخط الناقل الثقيل لالحياء الجنوبية شركة الشرقية لمحافظة

221

النجف االشرف
2

10

3

145

3,782,520,000

شركة اعالي الباسقات
وشركة ابراج البالد
وشركة العجائب
السبعة

96,537,916

38,615,166

38,600,000

امانات صيانة وتامينات
مقاولين

تاهيل شبكات كهرباء ومغذيات (الحرية و المشخاب والمناذرة
والقادسية والحيرة والحيدرية والكوفة )
2,004,070,000

شركة بدر الكوفة و
شركة سيتي دايمنشن
(االماراتية)

35,104,349

14,041,740

14,000,000

امانات صيانة

2,452,222,000

شركة القبس الساطع

114,187,446

45,674,978

45,600,000

امانات صيانة

1,015,698,000

شركة لوجين وشركة
المختار

18,088,474

7,235,390

7,200,000

امانات صيانة

225

تاهيل جزء من مغذيات البراكية والعلوة والبو حداري في الكوفة

533,345,000

شركة لوجين و شركة
المختار

8,412,950

3,365,180

3,300,000

امانات صيانة

226

تاهيل شبكة الكهربائية في منطقة الصريوات في المناذرة

125,393,000

شركة وحدة البناء

7,420,700

2,968,280

2,900,000

امانات صيانة

227

تاهيل الشبة الكهربائية في منطقة الجمعية في المناذرة

1,042,205,000

شركة البراك الدولية

16,273,495

6,509,398

6,500,000

امانات صيانة

228

تاهيل شبكة كهرباء حي الجمهوري في المناذرة

869,598,000

شركة البراك الدولية

16,010,475

6,404,190

6,400,000

امانات صيانة

229

تاهيل شبكة كهربائية في منطقة الزوية في المناذرة

525,897,000

شركة البراك الدولية

9,053,189

3,621,276

3,600,000

امانات صيانة

230

تحسين الشبكة الكهربائية في منطقة الكوثري

139,021,000

شركة العنكوشي

2,525,512

1,010,205

1,000,000

امانات صيانة

222

223
224

تاهيل شبكة كهرباء حي السراي في الكوفة و فتح مغذيات عدد 5
من محطة السراي
استبدال الشكبة الكهربائية لحي الجديدة في قضاء الكوفة وفتح
مغذيات  11كي في عدد  2من محطة السراي
تاهيل شبكات وقواطع داخلية في الحرية(تاهيل الشبكات الكهربائية
لمناطق مختلفة في الحرية)

تاهيل قسم من شبكات كهرباء القادسية الجزء االول (تاهيل كهرباء
الجزء االخير من حي الحسين في القادسية  +تاهيل كهرباء حي
القادسية  +تاهيل كهرباء الجواسم ومنطقة العرايا في
231

القادسية+تاهيل كهرباء التلك الزراعي مع توصيل الى منطقة

1,158,315,000

شركة المختار

الشبالوي في القادسية +تاهيل كهرباء ام رغلة حاج رباط والتوابي
في القادسية  +تاهيل كهرباء منطقة رمل الشبل -دعارية في
القادسية

صفحة  14من 28

19,208,682

7,683,473

7,600,000

امانات صيانة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

تاهيل قسم من شبكات كهرباء القادسية الجزء الثاني (تاهيل كهرباء
جزء من حي الغدير من القادسية +تاهيل كهرباء حي 9ميسان في
القادسية +تاهيل كهرباء ام البط شركة الشرقية في القادسية+تاهيل

232

كهرباء اليعو ام سباع في القادسية +تاهيل كهرباء ام بردية وسوق

1,029,567,000

شركة المختار

27,733,791

11,093,516

11,000,000

امانات صيانة

شعالن ورمل سيد نور الخط الموازي للشارع العام ( مشخاب -
قادسية ) في القادسية
233

تاهيل وايصال وادامة شبكات مختلفة في المحافظة

1,033,850,000

شركة المختار

9,053,189

3,621,276

3,600,000

امانات صيانة

234

تاهيل شبكة حي العسكري والجامعة والمتنبي والسهلة في الكوفة

4,577,960,000

شركة السور االمين

86,068,685

34,427,474

34,400,000

امانات صيانة

03

09

02

91

235

تاهيل وانشاء طرق الحياء ميثم التمار والسراي والفرات في الكوفة
تاهيل منطقة السراي المرحلة الثانية في الكوفة المقدسة
تاهيل و انشاء طرق مختلفة في الكوفة ( صيانة شوارع مع

236
237
238

مجموعة اعمال متفرقة في مدينة الكوفة )
تاهيل شوارع في حي ميثم التمار(ع) المرحلة الثانية

182,850,000

شركة انوار الراشد

7,957,950

3,183,180

3,100,000

امانات صيانة

515,426,550

تاهيل شوارع متفرقة في القطاع الشمالي في مدينة الكوفة

367,085,000

شركة اضواء الكوفة
شركة الفرات االوسط
المشرق

9,159,147

3,663,659

3,600,000

امانات صيانة

6,228,253

2,491,301

2,400,000

امانات صيانة

526,566,600

شركة روعة الحامد و
شركة جمال الريام

24,470,223

9,788,089

9,700,000

امانات صيانة

377,523,150

شركة روعة الحامد و
شركة جمال الريام

18,055,455

7,222,182

7,200,000

امانات صيانة

511,122,100

شركة روعة الحامد و
شركة جمال الريام

22,244,923

8,897,969

8,800,000

امانات صيانة

انشاء طريق هادي ال راضي في الكوفة

161,304,750

شركة روعة الحامد

7,669,048

3,067,619

3,000,000

امانات صيانة

ضمن الفيدر( شامال قرى الهور والجعباوي والعزامية ) في قضاء

500,000,000

شركة العربي الهندسية

12,773,999

5,109,600

5,100,000

اعادة امانات

تاهيل و انشاء طرق مختلفة في الكوفة ( انشاء طريق الداير و البو

239

رخيص و كعب في الكوفة )
تاهيل و انشاء طرق مختلفة في الكوفة ( انشاء طريق البو حسون

240

و البو غضبان في الكوفة)
تاهيل و انشاء طرق مختلفة في الكوفة ( انشاء طريق البو صادق

241
3

1

8

36

242

1,498,700,000

شركة لمسات الفن

146,435,060

58,574,024

58,500,000

و البو عدوان والبو نعمان في الكوفة)
انشاء قناطر وجسور وطرق ريفية في الكوفة
تأهيل الجزء المتبقي من مغذي المجيهلية مع تأهيل شبكات متفرقة

243

2

10

3

141

05

01

02

18

المشخاب
انشاء وتاهيل ابنية وساحات مع تجهيز المختبرات في جامعة
الكوفة والمعهد التقني
ساحة المالعب في جامعة الكوفة

1,841,125,000

شركة ارض البركات

134,193,805

245

انشاء ساحات وقوف للسيارات في رئاسة جامعة الكوفة

351,960,000

شركة الماضي

16,356,928

53,677,522
6,542,771

53,600,000
6,500,000

امانات صيانة

246

تاهيل الشوارع واالرضية لبنايات الكلية التقنية االدارية في الكوفة

123,774,000

شركة الضحى العالمية

1,815,000

726,000

700,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

247

انشاء بوابة الجامعة

691,150,000

شركة الوهج الهندسية

12,555,349

5,022,140

5,000,000

امانات صيانة

244

05
248

07

02

85

بناء وحدات مرافق صحية مختلفة السعات في المدارس القائمه
جديده  71في النجف
انشاء مجاميع صحيه عدد  4في مدارس النهوض-الحيرة-وادي
العقيق-ابطال الجوالن في المناذرة

203,925,000

شركة تنمية الشرق

صفحة  15من 28

53,410,281

21,364,112

21,300,000

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

الطرمة-والشعله-والعقيدة-في الحريه وث.شط العرب في ال علي

203,923,750

شركة الصوب الصغير

97,095,000

38,838,000

38,800,000

305,889,000

شركة الصوب الصغير

5,530,127

2,212,051

2,200,000

153,387,000

شركة الصوب الصغير

24,928,317

9,971,327

9,900,000

288,736,250

شركة الجاذبية
الهندسية

10,544,142

4,217,657

4,200,000

امانات صيانة

360,712,450

المقاول حسين شاكر
كاظم

7,979,137

3,191,655

3,100,000

امانات صيانة

77,535,300

شركة المضر

1,513,091

605,236

600,000

امانات صيانة

203,923,750

شركة الصوب الصغير

97,095,000

38,838,000

38,800,000

امانات صيانة

327,513,606

شركة اعمار الحمدانية

6,045,464

2,418,186

2,400,000

امانات صيانة

147,499,120

شركة االثر الشامخ

2,574,628

1,029,851

1,000,000

امانات صيانة

انشاء مجاميع صحيه عدد  4في مدارس ث.زيد بن علي في

249

انشاء مجاميع صحيه عدد 6في مدارس نسيبه االنصاريه-

250

ع.الفرزدق-روضه االفاق-المستجار-فدك-المباهله
انشاء مجاميع صحيه عدد  3في مدارس العزيمه النسر العربي

251

ودير ياسين في ناحيه القادسيه
انشاء مجاميع صحيه عدد 6في مدارس م.المثنى-البيارق-المقاصد-

252

القاهرة-روضه الحوراء-عدن في النجف
انشاء مجاميع صحيه عدد 7في مدارس المعري-االحسان-

253

م.الوهابي-الحياة-الخلود-الفراهيدي االبتدائيه-النيل
ترميم مجاميع صحية لمدارس متفرقة في العباسية

254

انشاء مجاميع صحيه عدد  4في مدارس ث.زيد بن علي في

255

الطرمة-والشعله-والعقيدة-في الحريه وث.شط العرب في ال علي
انشاء مجاميع صحيه عدد 6في مدارس ال البيت-م.حلب-السويس-

256

السهيليه-ع.الكوفه للبنين-االزدهار
انشاء مجاميع صحيه عدد  3في مدارس م .المشخاب وم.االمام

257

4

4

6

66

جعفر الصادق(ع)والتاخي
نصب وانشاء مجمعات ماء في (الحيدرية والحيرة والعباسية
والقادسية وقرى مظلوم )
انشاء مجمع ماء بخطوط ناقلة في الحيدرية ( المتطلبات االساسية
لمشروع انشاء مجمع ماء سعة  1000م / 3ساعة مع خطوط

258

ناقلة في ناحية الحديرية تسليم مفتاح باليد )
المتطلبات االساسية لمشروع انشاء مجمع ماء سعة 1000م3

259

/ساعة مع خطوط ناقلة في ناحية الحيرة(مفتاح باليد)
تجهيز مع نصب و تشغيل وحدة تحلية مائية  ROسعة 25م/ 3

260

ساعة لقرية الغزاالت بعد الخط االستراتيجي في النجف االشرف
تجهيز مع نصب و تشغيل وحدة تحلية مائية  ROسعة 25م/ 3

261
03

09

02

99

ساعة لقرية مظلوم في النجف االشرف
تبليط وتاهيل واكساء طرق في الحيرة والمناذرة
تبليط طريق ال سيد داود ومدرسة التسبيح وجزء من طريق البو

262

264
265
01

2

3

13

3,995,985,000

شركة االسامة وشركة
سمو النبالء

80,938,812

3,972,705,000

32,375,525

32,300,000

امانات صيانة

شركة كوبرولوالر
التركية (التركية)

191,665,375

76,666,150

76,600,000

امانات صيانة

747,656,000

شركة الشبكة العالمية

28,843,842

11,537,537

11,500,000

امانات صيانة

695,907,000

شركة الشبكة العالمية

11,344,328

4,537,731

4,500,000

امانات صيانة

761,020,000

شركة طوى الحديثة

264,486,670

105,794,668

105,700,000

183,769,460

شركة الكرار

3,585,809

تاهيل تقاطع مناذرة غماس في المناذرة

242,253,135

شركة النخيل العالمية

5,483,465

تبليط شوارع قرية الدسم بالشتايكر المقرنص الملون في الحيرة

608,998,347

شركة الكرار

11,312,673

1,434,324
2,193,386
4,525,069

1,400,000
2,100,000
4,500,000

علوان في المناذرة
فرش طرق ريفية متفرقة بمادة السبيس في ناحية الحيرة

263

266

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

امانات صيانة
امانات صيانة
امانات صيانة

انشاء جسور مشاة في العباسية والحيرة
انشاء جسور مشاة متفرقة في ناحية العباسية

197,871,300

شركة هندسة
االنشاءات
صفحة  16من 28

4,298,558

1,719,423

1,700,000

امانات صيانة

ت

الفصل المادة

3

9

النوع تسلسل

1

23

267
268
04

04

05

21

269

أسم المشروع
تبليط طرق في مناطق مختلفة في (الكوفة والعباسية والمشخاب
والقادسية والمناذرة )
تبليط طريق الغزالي في الحرية

675,740,000

شركة اطلس التقنية

32,318,000

تبليط طريق العارفي في المناذرة

2,000,000,000

شركة الياسر العالمية

32,822,361

3

1

6

تبليط طريق الزرفات و الفيادة في ناحية الحيرة فرع (  ) Aفي

271

4

13

18

90

امانات صيانة

163,000,000

المقاول رياض جاسم
محمد

3,714,847

1,485,939

1,400,000

امانات صيانة

انشاء طرق في (النجف و المناذرة والعباسية والحيرة والحيدرية )
طريق المالحة الفرع  Cفي المناذرة بطول 1530م

270

12,927,200
13,128,944

12,900,000
13,100,000

امانات صيانة

تاهيل مجمعات ماء في العباسية والمناذرة
تاهيل مجمع ماء العريان والشرمان في العباسية

35

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

المناذرة
انشاء حدائق وتاهيل وادامة قسم من المناطق الخضراء في النجف

542,995,000
600,046,257

شركة الوجد

9,638,316

شركة االفق المنير و
شركة انوار المرتضى

28,798,851

3,855,326
11,519,540

3,800,000
11,500,000

امانات صيانة
امانات صيانة

االشرف

272

تاهيل منطقة خضراء في حي الميالد في النجف

172,189,500

المقاول حيدر عبد علي

3,132,943

1,253,177

1,200,000

امانات صيانة

273

تاهيل منطقة خضراء في حي القدس في النجف

148,793,038

شركة الجوهرة
الماسية

3,502,082

1,400,833

1,400,000

امانات صيانة

03

09

02

92

274

تاهيل شوارع العسكري والشهيد الصدر وشهيد المحراب والشهداء
ومنطقة سيد جعفر في المشخاب
تاهيل شوارع االحياء االربعة (الشهداء والعسكري والشهيد الصدر
وشهيد المحراب )في قضاء المشخاب

3,829,088,823

275

تاهيل شارع السيد جعفر بحر العلوم في المشخاب

699,460,000

276

اكمال تاهيل شارع سيد جعفر بحر العلوم المشخاب

211,890,000

03

09

02

88

277

تاهيل وتبليط حي ميسان في الكوفة المرحلة الثانية

278

تاهيل شبكة الماء الصافي لحي ميسان  -المرحلة الثانية في الكوفة

220,478,000

4

5

2

4

5

1

20

280

الحولي في النجف
انشاء شبكات المياه الثقيلة واالمطار المدينة القديمة في النجف
االشرف ( المرحلة الثانية )
انشاء شبكة المياه الثقيلة واالمطار للمدينة القديمة في النجف
االشرف (المرحلة الثانية )

شركة طريق الزاهر
وشركة االسامة

1,534,184,506

613,673,802

613,600,000

شركة النجم الرائد

9,445,066

3,778,026

3,700,000

مؤسسة الجواد
الهندسية

7,507,300

172,496,000

1,640,175,000

شركة المختار

تاهيل شبكة كهرباء حي السراي وانشاء شبكة كهرباء حي السيدة
02

10

03

143

1,911,000

764,400

700,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

امانات صيانة

تاهيل وادامة محطات الرفع لشبكات الثقيلة واالمطار في الكوفة
تنفيذ الخط الناقل للمجاري الثقيلة لمحطة الرفع قرب الطريق

279

شركة الفرات االوسط
المشرق
شركة الفرات االوسط
المشرق

14,982,979

5,993,192

5,900,000

امانات صيانة

تاهيل وتبليط حي ميسان في الكوفة المرحلة الثانية

8,483,641,000

19

شركة مدينة كوفان
وشركة طيف االنوار

528,165,963

211,266,385

211,200,000

زينب وتاهيل شبكة كهرباء سيد حمزة وبعض القرى المجاورة لها
وقرى في المحاجير الغربية وشركة الشرقية في المناذرة
صفحة  17من 28

22,009,295

3,002,920

8,803,718

3,000,000

8,800,000

امانات صيانة

امانات صيانة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

كلفة المشروع

729,465,000

شركة المشرق االول
الدولية

63,204,138

154,044,000

شركة المفاخر

تاهيل شبكة كهرباء حي السراي وانشاء شبكة كهرباء حي السيدة
281

زينب ع وتاهيل شبكة كهرباء سيد حمزة وبعض القرى المجاورة
لها وقرى في المحاجير الغربية وشركة الشرقية في المناذرة

282

ايصال التيار الكهربائي الى القرية البيضاء في قضاء المناذرة
2

10

3

147

283

2

10

3

146

46,414,623

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

25,281,655

18,565,849

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

25,200,000

18,500,000

المالحظات

امانات صيانة

امانات صيانة

مد وانشاء شبكات وكهربة احياء متفرقة (الحرية والمشخاب و
المناذرة والعباسية و والحيرة والنجف والكوفة )
انشاء شبكة كهرباء لحي البركات  /اجزاء من الحي المذكور في
المناذرة
تحسين وتطوير الشبكات الكهربائية في (الحيرة والعباسية والنجف

456,915,000

شركة واحة بغداد

7,253,850

2,901,540

2,900,000

امانات صيانة

)

284

تحسين شبكة كهرباء العريان في العباسية

275,250,000

شركة تنمية الشرق

5,063,519

2,025,408

2,000,000

امانات صيانة

285

تحسين شبكة كهرباء القزوينية الشمالية  5كم في العباسية

418,836,000

شركة المختار

4,228,847

1,691,539

1,600,000

امانات صيانة

286

تحسين شبكة كهرباء قرىة مظلوم والرهيمة والعزية

529,000,000

شركة المختار

13,112,098

5,244,839

5,200,000

امانات صيانة

287

كهربة حي السالم في العباسية

417,106,000

شركة المختار

7,459,213

2,983,685

2,900,000

امانات صيانة

03

02

01

03

انارة شوارع مختلفة في محافظة النجف
تغذية انارة الشارع الحولي  11كي في  /المرحلة الثانية

288
05

07

02

80

1,327,370,000

شركة قطب النجف

24,084,526

9,633,810

9,600,000

امانات صيانة

بناء اجنحة دراسية  6صفوف في عدد من مدارس القادسية
والحيرة والمناذرة والعباسية والكوفة والنجف
بناء جناح  6صفوف في مدرسة الجهاد في القادسية

203,275,000

شركة لوجين

62,680,193

25,072,077

25,000,000

انشاء جناح  6صف في مدرسة الهناء في الحيرة

192,925,000

المقاول حيدر عبد علي

3,550,807

1,420,323

1,400,000

امانات صيانة

203,275,000

شركة لوجين

30,031,193

12,012,477

12,000,000

امانات صيانة

قضاء المشخاب
بناء جناح مدرسي  6صف في مدرسة العزيمة في القادسية

402,440,430

شركة اغصان النرجس

7,276,396

2,910,558

2,900,000

امانات صيانة

201,220,215

294

بناح جناح دراسي  6صف في مدرسة مهدي العطار في النجف

199,166,948

شركة روعة البالط
شركة موطني
الهندسية

4,085,604

1,634,242

1,600,000

امانات صيانة

4,021,585

1,608,634

1,600,000

امانات صيانة

295

بناء جناح دراسي  6صف في الكوفة(المزدلفة)

202,238,000

شركة اعمار الحمدانية

3,301,085

1,320,434

1,300,000

امانات صيانة

289
290

بناء جناح مدرسي ذو ستة صفوف طابقين في منطقة التلك في

291

القادسية
بناء جناحين ذو ست صفوف لمدرسة االسراء ومدرسة الكسائي في

292
293

03

09

02

103

296

تاهيل شوارع حي المرحلين في الكرامة في النجف
اعمال كليات مياه االمطار المشروع وتاهيل شوارع حي المرحلين /

297
4
297

تاهيل شوارع حي المرحلين في الكرامة

13

18

93

النجف
تاهيل منطقة مظلوم في النجف
انشاء طرق مختلفة في قرية النور ( )1المرحلة الثالثة

2,117,220,000

شركة الفرات االوسط
المشرق

428,689,625

171,475,850

171,400,000

117,600,000

شركة الفرات االوسط
المشرق

2,416,400

966,560

900,000

شركة طريق الزاهر
وشركة االسامة

37,233,487

1,680,770,000

صفحة  18من 28

14,893,395

14,800,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

امانات صيانة

ت
299

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

05

07

01

117

بناء قاعة مدرسية في مدرسة االكرمين في المناذرة

189,808,000

شركة الصوب الصغير

5,111,371

2,044,548

2,000,000

امانات صيانة

5

13

1

4

استمالكات ومتطلبات لمديرية تربية النجف االشرف
انشاء جناح  10صفوف في مدرسة زيد بن علي المختلطة

393,070,000

شركة انوار الراشد

7,223,565

3

11

5

1

انشاء مخزن لمديرية اتصاالت وبريد النجف

631,014,073

شركة لوجين

37,534,967

2,889,426
15,013,987

2,800,000
15,000,000

امانات صيانة

02

10

04

18

الفصل المادة

النوع تسلسل

300
301

استحداث مغذي (  33ك.ف.أ ) وفتح مغذيات (  11ك.ف.أ ) لفك
االختناقات في القاطع الشمالي والجنوبي في النجف االشرف
اعمال الصيانة العمدة الطاقة الشمسية الموجودة في الشوارع

302

المحيطة والمؤدية الى مقبرة النجف المرحلة الثانية
االعمال التكميلية لتحسين الشبكة الكهربائية في منطقة صدر

303

العزامية والكوام
استحداث مغذي (  33ك.ف.أ ) وفتح مغذيات (  11ك.ف.أ ) لفك
االختناقات في القاطع الشمالي والجنوبي في النجف االشرف مد خط

304

امانات صيانة

 KV33من محطة الكوفة ( ) KVI 132الى محطة العدالة

104,948,000

شركة الغدير وشركة
اعمار الغدير وشركة
طريقنا

76,501,620

30,600,648

30,600,000

27,396,000

شركة واحة بغداد

18,552,238

7,420,895

7,400,000

1,587,305,000

شركة سيتي دايمنشن
(االماراتية)

3,366,540

1,346,616

1,300,000

شركة الغدير ( )33.808.560
دينار /شركة اعمار الغدير
(  )11.802.560دينار /شركة
طريقنا (  )30.890.000دينار

امانات صيانة

()KV33
تاهيل ومد خطوط ناقلة لشبكة كهرباء النجف (مد خط  33كي في

305

من محطة شمال النجف  132كي في الى محطة العدالة  33كي في
04

04

04

26

استبدال ومد شبكات ماء وخطوط ناقلة في الحيرة والمناذرة
والعباسية والمشخاب
مد شبكات اساله في مركز مدينة العباسية ( حي المنتظر  +ملحق
حي اسامه قطعة رقم  + 1منطقة البو عويلي  +جزء من حي

306

939,647,000

شركة سيتي دايمنشن
(االماراتية)

17,049,626

6,819,850

6,800,000

امانات صيانة

179,860,000

شركة منار الخير

33,457,902

13,383,161

13,300,000

الرسالة ) في العباسية
307

تبديل شبكات الماء الصافي في حي الجمعية و العسكري في المناذرة

308

تاهيل شبكة الماء الصافي لحي النصر في الحيرة
05

02

01

03

748,247,500

شركة اليسر الحديثة
وشركة االوزاع

12,729,940

5,091,976

5,000,000

امانات صيانة

484,520,000

شركة اللصيف

23,172,572

9,269,029

9,200,000

امانات صيانة

انشاء معاهد المعلمين عدد  2في (المناذرة  -الكوفة )

309

انشاء معهد اعداد المعلمين في الكوفة

1,462,323,000

شركة بشائر الخير

139,024,435

310

انشاء معهد اعداد المعلمين في المناذرة

1,502,945,000

شركة قبس الكوثر

30,847,244

55,609,774
12,338,898

55,600,000
12,300,000

امانات صيانة

انشاء مدارس 18صف عدد 7في (علوة المواشي.حي
05

07

01

119

الميالدالشمالي.حي القدس.حي مكة المكرمة.الفرات.علوة
الفحل.ناحية الحيدرية ).

311

انشاء مدرسة  18صف في ناحية الحيدرية

312

انشاء مدرسة  18صف في منطقة الفرات في الكوفة
انشاء مدرسة  18صف في حي المكرمة في النجف ( حي ابو

313
314

315

3

9

2

93

1,585,341,000
1,461,185,000

شركة الصالح
المركزي
شركة بشائر الخير

43,498,537

17,399,415

17,300,000

291,046,137

116,418,455

116,400,000

طالب )
انشاء مدرسة  18صف في حي الميالد شمال الحولي

1,481,088,000

شركة قبس الكوثر

27,300,313

10,920,125

10,900,000

امانات صيانة

1,433,179,500

اكساء وتاهيل وارصفة لحي الحنانة في النجف االشرف

4,241,797,500

شركة قبس الكوثر
شركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائه وشركة
طريق 28النجف
صفحة  19من

26,196,741

10,478,696

10,400,000

امانات صيانة

195,439,212

78,175,685

78,100,000

امانات صيانة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

مشاريع قديمة بدون تبويب

316

انشاء الطريق الحولي في النجف االشرف/المرحلة الرابعة

13,927,980,000

شركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائه وشركة بناء
االجيال

293,850,257

317

تبليط شارع ال علي ايسر ابو خورة في العباسية

88,501,700

شركة طريق الناسك

4,232,690

1,693,076

431,966,655

172,786,662

172,700,000

519,312,180

207,724,872

207,700,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

12,387,814

4,955,126

4,900,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

29,939,285

11,975,714

11,900,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

695,493,000

شركة لمعان االبراج
الفضية

12,221,659

4,888,664

4,800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

373,554,500

شركة طريق معالم
الشرق

6,990,653

2,796,261

2,700,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

324

ترميم مدرسة النجاح في المشخاب (الوجدان)في ام عردة المشخاب

327,990,000

شركة النور الصافي

6,783,814

2,713,526

2,700,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

325

انشاء دار االقامة لالطباء في مستشفى الزهراء في النجف

1,597,770,000

شركة التمهيد

77,085,305

30,834,122

30,800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

326

تاهيل السايلوات والمخازن التابعة الى دوائر التجارة في النجف

466,047,000

شركة مجمع البحرين
وشركة هندسة الميقات

29,240,842

11,696,337

11,600,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

327

تبليط طريق الروفة المرحلة الثانية من جسر ال عيسى باتجاه الكوفة

625,600,000

شركة الماضي

29,871,260

11,948,504

11,900,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

328

انشاء روضة في منطقة الدسم في الحيرة

500,000,000

شركة الزخرف
الهندسية وشركة افق
المباني الهندسية

8,918,372

3,567,349

3,500,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

500,000,000

شركة قمة الصمود

11,123,259

4,449,304

4,400,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

330

انارة شوارع مختلفة في محافظة النجف

1,306,658,000

شركة اصالة النهرين
وشركة الجوهرة
الماسية

360,265,104

144,106,042

144,100,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

331

تحسين شبكة مغذي ال فارس في العباسية

613,668,750

شركة المختار

8,740,756

3,496,302

3,400,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

1,191,196,000

شركة العربي الهندسية

21,988,190

8,795,276

8,700,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

190,476,000

شركة ستي دايمنشن
االماراتية)
(
صفحة  20من 28

3,423,875

1,369,550

1,300,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

318

319

محطه الميالد الثانوية جهد ( k v )33/11سعه () 31 ,5*2
 m v aفي النجف االشرف
مشروع تنفيذ محطة السالم الثانوية جهد ( 33/11كي في سعة
 mva2 *31.5في النجف

7,113,395,225

6,933,180,000

320

انشاء معهد لضعفاء السمع في حي العروبة في النجف االشرف

686,389,000

321

انشاء المرحله الثانية للحزام االخضر

1,617,481,062

322
323

329

332
333

انشاء قاعات عدد( )4في مدارس خولة بنت االزور و الصحف
االولى و ابو طالب والشاطئ في النجف
انشاء مدرسة كرفانات عدد  2قرب النقل البري وخلف محطة
الطيف في الكوفة

بناء روضة في حي اليرموك قرب مدرسة اسماء بنت عميس في
النجف االشرف

كهربة جزء من حي االمير مع استحداث مغذي  11كي في للحي
/ناحية الحيدرية ( 740وحدة سكنية )
تجهيز سيارات حقلية الى مديرية مجاري النجف

شركة سديم النجف
وشركة الرؤى
الهندسية
شركة سديم النجف
وشركة الرؤى
الهندسية
شركة المروة المتحدة
و شركة الضحى
العالمية
شركة لوجين وشركة
بروج السماء العمالقة

117,540,103

117,500,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

1,600,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

334

انشاء تقاطع (الكراج الشمالي) ذو المستويين في النجف االشرف

18,000,000,000

شركة الشمس
البيضاء وشركة
روعة االرتقاء

373,998,625

149,599,450

149,500,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

335

تبليط شوارع مختلفة في نواحي قضاء الكوفة

740,416,000

شركة الماضي

13,772,586

5,509,034

5,500,000

336

تاهيل وتسقيف سوق المشخاب القديم

413,015,000

شركة بدر النجف

7,642,281

3,056,912

3,000,000

4,000,000,000

شركة درة االعمار
وشركة جسور النجف

86,420,674

34,568,270

34,500,000

338

تحديث التصميم االساس لكل من المناذرة الحيرة القادسية

315,000,000

شركة نظم البناء

12,210,000

4,884,000

4,800,000

339

بناء3صف في مدرسه االجيال 2صف في مدرسه الوطن

198,404,325

9,655,752

3,862,301

3,800,000

340

بناء 3صف في مدرسة االزدهار الكوفة طريق معمل السمنت

121,797,650

1,518,218

607,287

600,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

341

بناء 3صف في مدرسة العرفان

120,750,000

2,338,717

935,487

900,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

342

بناء 3صف في مدرسة الزوراء ال مواش

126,385,000

7,024,026

2,809,610

2,800,000

343

تاهيل كراج النقل في الكوفة

844,130,000

شركة الغريم

15,773,679

6,309,472

6,300,000

429,905,000

شركة الكرار

18,710,147

7,484,059

7,400,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

شركة خيرات النجف

7,507,500

3,003,000

3,000,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

شركة الفلك وشركة
اليسر الحديثة

29,679,309

11,871,724

11,800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

2,205,171

882,068

800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

4,583,707

1,833,483

1,800,000

6,089,044

2,435,618

2,400,000

1,385,598

1,300,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

600,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

ت

337

الفصل المادة

النوع تسلسل

تنفيذ وتاهيل مجاري حي الحسين والمناطق الملحقة به في النجف
(ثقيل  +امطار )

المقاول سمير فاخر
محسن
المقاول سمير فاخر
محسن
شركة قمة االتحاد
الهندسية
المقاول بشرى مجدي
عريبي

مد االنبوب الناقل اليصال الماء الخابط الى كافة الحدائق في قضاء
344

المناذرة وانشاء منظومة ماء خابط وانشاء حدائق جانبية على
مسار الشارع العام نجف  -مناذرة في المناذرة

تمثل امانات لصالح
المقاولين لمشاريع منجزة
ومسلمة استالم تهائي
تمثل امانات لصالح
المقاولين لمشاريع منجزة
ومسلمة استالم تهائي

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

345

اكمال النواقص لشارع محمد مهدي الجواهري (الروان)

346

تاهيل شبكة كهرباء شارع الروان

347

انشاء جسر سيارات في منطقة شالل في منطقة ابو صفير

124,786,500

348

انشاء جسور مشاة حديدية متعددة في المشخاب

253,088,550

349

انشاء ساحة رياضية في حي الشهداء

344,339,141

شركة الغريم

92,923,220

شركة الياسر العالمية

3,463,994

90,335,000

شركة االفق المنير
وشركة زينة الشرق

1,584,184

633,674

90,331,695

شركة االفق المنير
وشركة زينة الشرق

1,583,915

633,566

600,000

177,395,636

شركة هندسة
االنشاءات

3,133,820

1,253,528

1,200,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

118,080,000

شركة هندسة
االنشاءات

2,042,336

816,934

800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

350
351
352
353
354

انشاء جسر سيارات على نهر الشاهرية في الكيلو  3+200منه في
الحيرة
جسر سيارات في منطقة بزايز جحات منطقة عبد ال مطشر في
القادسية
انشاء جسر سيارات في منطقة التلك في القادسية
انشاء جسر سيارات حديدي على الشاخة اليسرى لشط الكوفة
شاخة الزرفات بطول 25كم في الكم 650
انشاء جسر سيارات على نهر الطرة في الكم (2كيلو ) في الحيرة

شركة هندسة
االنشاءات
شركة هندسة
االنشاءات

صفحة  21من 28

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

ت

355

356

357

358
359

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

مدارس(الصالحات,م.الهادي,المثنى,عكاظ)

417,542,000

شركة المروة المتحدة
وشركة الضحى
العالمية

10,923,071

4,369,228

4,300,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

الموعظة,دمشق,عبدالرزاق محي الدين,سميه)

277,618,050

شركة نخبة االعمار

9,686,509

3,874,604

3,800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

110,262,863

المقاول رياض جاسم
محمد والمقاول زكي
يحى جواد

2,497,707

999,083

900,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

511,488,950

شركة قمة االتحاد
الهندسية

9,424,523

3,769,809

3,700,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

202,507,870

شركة لمعان االبراج
الفضية

4,570,963

1,828,385

1,800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

20,446,753

8,178,701

8,100,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

3,430,155

1,372,062

1,300,000

3,533,268

1,413,307

1,400,000

1,518,131

1,500,000
2,400,000

بناء  4قاعات حاسوب في
بناء  5قاعات حاسوب في مدارس (الوحدة,
بناء قاعه حاسوب في مدارس ( سيد االنام) في المناذرة (تم تحويل
المشروع لناحية المشخاب)
بناء  5قاعات حاسوب في مدارس م.المتنبي-ث.حمورابي-
ع.الفرات-ث.حلب ع.الشهيد ماجد البدراوي
بناء  2قاعه حاسوب في مدارس ث.زيد بن علي و متوسطة في
.العباسيه

المقاول بشرى مجدي
عريبي
شركة االخالص
العوادي

360

بناء 3قاعه حاسوب في مدارس (الكرار,االيمان,الصباح)

303,036,510

361

ترميم مدرسة االمام جعفر الصادق (ع) في المشخاب

183,994,250

362

ترميم وبناء سياج مدرسة التاخي في المشخاب

202,726,092

شركة االثر الشامخ

363

ترميم مدرسة االفنان في العباسية

208,027,806

شركة االثر الشامخ

3,795,327

364

ترميم مدرسة الحضر في المناذرة

314,192,880

شركة االخالص
العوادي

6,002,435

2,400,974

365

ترميم مدرسة ابي تراب مع قاعة امتحانات في المناذرة

279,123,400

شركة لمسات الفن

11,347,804

4,539,122

4,500,000

500,000,000

شركة اصالة النهرين

10,217,421

4,086,968

4,000,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

5,000,000,000

شركة السور االمين

225,079,455

90,031,782

90,000,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

17,176,605,000

شركة اعالي الباسقات
وشركة الراضي

127,451,200

50,980,480

50,900,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

12,769,844,000

شركة البصرة ومكتب
الهندباء العلمي

503,802,719

201,521,088

201,500,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

2,330,415,000

شركة اليسر الحديثة

39,441,680

15,776,672

15,700,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

371

تاهيل شوارع في حي االمير في النجف االشرف المرحلة االولى

9,063,570,000

شركة المجموعة
الهندسية وشركة
روعة الحامد

342,213,371

136,885,348

136,800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

372

تجهيز اجهزة تربة لمختبر النجف االنشائي

189,010,500

شركة وادي الرمال

129,410,110

51,764,044

51,700,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

373

انشاء مكتبة في الكلية التقنية الطبية /الكوفة

692,007,000

شركة المروة المتحدة
وشركة الضحى
العالمية

124,664,684

49,865,874

49,800,000

مشروع مدرج خ  2014وتم
حذفه من خ  2015بالكتاب
 27370/8/2في
30/11/2015

374

اكمال الطريق الواصل الى دار الضيافة في جامعة الكوفة

183,300,000

شركة روعة الحامد

2,047,500

819,000

800,000

366
367

368

369

370

فتح مغذيات عدد (  ) 2البو حداري والعلوة (  11كي في ) جديدة
من محطة الكوفة الجديدة ( /33/132كي في )
ابدال شبكة حي العروبة في النجف األشرف
تصميم و تنفيذ شبكتي الصرف الصحي و االمطار لموقع حي
العروبة في النجف االشرف مفتاح باليد
انشاء مركز السرطان
مد شبكة الماء الصافي لحي النداء ( المرحلة الثانية ) الجديد في
النجف االشرف

صفحة  22من 28

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة
مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

استحداث مغذي دبل سيركت  11كي في (كهربة الجزء المتبقي من

1,784,176,000

شركة الغدير وشركة
الظفار

37,077,935

14,831,174

14,800,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

376

تجهيز مواد النارة شوارع مختلفة في النجف مع مغذياتها

5,160,175,550

شركة الغدير وشركة
الظفار

236,514,232

94,605,693

94,600,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

377

تجهيز انابيب حديدية الى المديرية الموارد المائية في النجف

5,134,800

2,053,920

2,000,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

378

تنفيذ شبكة مجاري مياه االمطار لحي القادسية في النجف

26,295,360

10,518,144

10,500,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

10,186,566

4,074,626

4,000,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

16,050,125

6,420,050

6,400,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

228,220,720

91,288,288

91,200,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

81,298,836

32,519,534

32,500,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

472,699,761

189,079,904

189,000,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

11,737,392

4,694,957

4,600,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

شركة ميدان العمل

1,369,550

547,820

500,000

امانات دخول مناقصة

1,330,420

532,168

500,000

امانات دخول مناقصة

3,200,000

3,200,000

امانات دخول مناقصة

700,000

امانات دخول مناقصة
امانات دخول مناقصة

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

أسم المشروع
كهربة جزء من حي الميالد ما بعد الحولي ( )980وحدة سكنية مع

375

حي الميالد))

379

380

381

382

تنفيذ الكيبل الواصل بين المحوالت االربعة الخاص بالطريق القوسي
المرحلة الثالثة
انشاء مدرسة  6صف جناح ادارة في المكير في القادسية
انشاء وحدات مائية مجمعة سعة  3000م/3ساعة في مشروع
الزركة
تنفيذ شبكة مجاري مياه امطار في احياء (الشهيد الصدر ,شهيد
المحراب ,العسكري ,الشهداء) في المشخاب (مفتاح باليد)

تمثل امانات لصالح
المقاولين لمشاريع منجزة
ومسلمة استالم تهائي
تمثل امانات لصالح
شركة اعالي الباسقات
المقاولين لمشاريع منجزة
وشركة ابراج البالد
ومسلمة استالم تهائي
تمثل امانات لصالح
شركة بياض اللؤلؤ
المقاولين لمشاريع منجزة
ومسلمة استالم تهائي
شركة طوران وشركة
تمثل امانات لصالح
مجموعة الرمال
المقاولين لمشاريع منجزة
الذهبية
ومسلمة استالم تهائي
تمثل امانات لصالح
شركة كوبرولوالر
المقاولين لمشاريع منجزة
التركية (التركية)
ومسلمة استالم تهائي
تمثل امانات لصالح
شركة الشرقية وشركة
المقاولين لمشاريع منجزة
الفيحان
ومسلمة استالم تهائي
تمثل امانات لصالح
شركة الشرقية وشركة
المقاولين لمشاريع منجزة
الفيحان
ومسلمة استالم تهائي
تمثل امانات لصالح
شركة بياض اللؤلؤ
المقاولين لمشاريع منجزة
ومسلمة استالم تهائي
شركة طوران

383

تنفيذ شبكة الصرف الصحي واالمطار موقع حي النصر في النجف

384

مد قابلو انارة الطريق القوسي المرحلة الثالثة

385

بناء جناح دراسي 6صف في مدرسة العراق الجديد في الحيدرية

امانات دخول مناقصة

386

انشاء جسر سيارات على طبر  9نيسان في العباسية

امانات دخول مناقصة

شركة العربي الهندسية

والغربية
انشاء جناح دراسي  6صف في مدرسة ايوب في الحيدرية

امانات دخول مناقصة

شركة العربي الهندسية

8,000,000

امانات دخول مناقصة

شركة ميدان العمل

1,750,000

700,000

389

انشاء ملعب رياضي سعة  500متفرج مع ملحقاته في الرضوية

امانات دخول مناقصة

شركة الغريم

17,500,000

7,000,000

7,000,000

390

انشاء مجمع ماء الرفيع في القادسية

شركة السيف

14,095,000

5,638,000

5,600,000

391

كهرباء حي القدس

شركة السيف

34,299,000

13,719,600

13,700,000

387
388

ايصال وتاهيل الشبكة الكهربائية لقرى في المحاجير شركة الشرقية

حكم قضائي مشاريع المجلس
االعلى لالعمار /2007تسوية
حسابات
حكم قضائي مشاريع المجلس
االعلى لالعمار /2007تسوية
حسابات

صفحة  23من 28

حكم قضائي مشاريع المجلس
االعلى لالعمار
/2007تسوية حسابات
حكم قضائي مشاريع المجلس
االعلى لالعمار
/2007تسوية حسابات

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

392

الطريق الحولي المرحلة االولى

تمثل امانات لصالح
المقاولين لمشاريع منجزة
ومسلمة استالم تهائي

393

ربط مدارس مختلفة بالتيار الكهربائي

724,047,275

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

شركة روعة االرتقاء
وشركة اتحاد نور
اليقين وشركة الشمس
البيضاء

266,573,125

106,629,250

106,600,000

مشروع قديم منجز ومرفوع
من الخطة

شركة البراء العالمية

100,385,630

40,154,252

40,100,000

المشروع مرفوع من خطة
 2015بسبب توقف الصرف
على المشروع في حينها

79,050,984,824

31,620,393,929

31,600,600,000

مجموع برنامج تنمية االقاليم

موقف المشاريع االستثمارية لمحافظة النجف االشرف
04

004

007

003

تاهيل شبكة الماء الصافي لحي المرحلين المجاور لحي العلماء في

394

النجف

395
396

تجهيز اليات الى دائرة مجاري المشخاب
تجهيز سدادات مطاطية ( )pneumaticplugالنابيب

397

الصرف الصحي في محافظة النجف
انشاء الخط الناقل لمجاري المشخاب من محطة الرفع الى محطة

398

المعالجة
تنفيذ محطة رفع مشتركة ثقيلة  +امطار لموقع قرية الغدير في

399

400

انشاء محطات رفع وخطوط ناقلة وتجهيز اليات في الكوفة
والمشخاب

النجف
04

008

001

004

انشاء فندق سياحي

04

004

006

005

نصب مجمعات ماء وخطوط ناقلة ومستلزمات في النجف والكوفة
والحيرة والمشخاب والعباسية

543,270,000

شركة الفرات االوسط
المشرق
شركة سهول النجف

2,229,500

891,800

800,000

603,750,000

الشركة العامة للفحص
والتاهيل الهندسي

546,250,000

218,500,000

218,500,000

90,960,000

شركة عين البركة
وشركة نوافذ الخير

78,887,900

31,555,160

31,500,000

2,280,932,500

شركة السنبلة الصفراء

923,586,273

369,434,509

369,400,000

3,222,335,180

شركتي عين البركة
وشركة جمال الريام

757,483,331

302,993,332

302,900,000

41,644,798,806

شركة نيم لالنشاءات
والمكائن واالعذية
الصناعية والتجارة
(تركية)

4,664,748,083

1,865,899,233

1,865,800,000

401

مجمع ماء سعة  1000م 3في العباسية

3,456,200,000

402

اكمال الخط الناقل لمشروع ماء الحيرة

651,446,250

تجهيز مع نصب وربط وتشغيل وصيانة وحدة مائية مجمعه سعة

403

 3000م/ 3ساعة لمنطقة البراكية جنوب الكوفة
05

006

001

008

404
04
405

001

013

7,391,076,000

شركة كوبرولوالر
التركية (التركية)
شركة اليسر الحديثة
وشركة االوزاع
شركة الصباح التقنية
وشركة نجد وشركة
الدر النفيس

867,422,040

346,968,816

346,900,000

48,714,398

19,485,759

19,400,000

293,035,853

117,214,341

117,200,000

بناء روضات
بناء روضة في حي السالم القطعة  3/86734في النجف االشرف

011

2,256,800

902,720

900,000

انشاء بناية محكمة الحرية في ناحية الحرية /النجف
تاهيل جزء من سياج مديرية شرطة الحرية و الطريق المحاذي له
في الحرية

622,632,500

51,610,000

شركة العهد الهندسية

25,763,412

المقاول رياض جاسم
محمد

2,142,140

صفحة  24من 28

10,305,365

856,856

10,300,000

800,000

امانات صيانة (لجنة امانة)
امانات صيانة (لجنة امانة)

ش .عين البركة للمقاول حيدر
حسين موسى
(  )41.3023.900دينار /ش.
نوافذ الخير للمقاول محمد مهدي
احمد (  )37.585.000دينار

ت

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

انشاء بناية محكمة الحرية في ناحية الحرية

1,333,159,581

03

001

011

018

انشـــــــــــــــــــاء تقاطع الزهراء في النجف االشرف

33,737,750,000

شركة المباني الفضية
شركة نيم لالنشاءات
والمكائن واالعذية
الصناعية والتجارة
(تركية)

79,369,608

31,747,843

31,700,000

3,559,728,600

1,423,891,440

1,423,800,000

03

001

011

019

انشــــــاء تقاطع المعهد التقني ذو مستويين في النجف االشرف
انشــــــاء تقاطع المعهد التقني ذو مستويين في النجف االشرف (تم

الفصل المادة

النوع تسلسل

406

407

408

اضافة المشروع بموجب كتاب التخطيط  25799في 28/3/2013
03

009

002

022

15,817,175,000

)
تاهيل شوارع حي الجامعة (المرحلة الثانية ) في النجف االشرف

409

ربط شارع الحزام االخضر مع الطريق القوسي الرابع  /النجف

661,815,000

410

تأهيل شوارع حي الجامعة المرحلة الثانية

6,533,122,000

ازالة عوارض انابيب الماء قطر  160ملم مع مشروع تاهيل حي

411

الجامعة المرحلة الثانية في النجف

412
413

05

007

001

059

414

05

007

001

062

415

05

007

001

063

416

04

001

001

164

02

010

003

045

تأهيل شوارع حي الجامعة المرحلة الرابعة
بناء مدرسة  24صف في حي العسكري في محافظة النجف
االشرف ( القطعة )80660/3
بناء مدرسة  18صف في حي العسكري محافظة النجف االشرف
القطعة المرقمة()80633
انشاء قاعة في مدرسة الفردوس في الجديدة االولى في محافظة
النجف االشرف
انشاء مديرية بلديات محافظة النجف االشرف
تجهيز مواد وتاهيل وفتح مغذيات لكهرباء النجف

152,321,146

1,540,000,000

شركة صدى البارق

524,050,475

209,620,190

209,600,000

2,194,990,000

شركة العهد الهندسية

780,300

312,120

300,000

1,464,223,000

شركة موطني
الهندسية

145,356,349

58,142,540

58,100,000

241,000,000

شركة مجمع البحرين
وشركة هندسة الميقات

61,488,699

24,595,480

24,500,000

7,699,555,000

شركة االسامة

722,109,686

288,843,874

288,800,000

331,000,000

418

مشروع منطقة بني زيد الجنوبية  -ناحية الحيدرية

165,922,600

03

009

419
03

009

002

017

المكرمة في النجف االشرف
تاهيل شبكات ماء و اكساء ارصفة لشوارع حي ميسان في الكوفة
المرحلة االولى

418,264,154

167,305,662

167,300,000

60,928,458

417

002

2,861,285

1,144,514

1,100,000

60,900,000

مشروع منطقة بني زيد الشمالية  -ناحية الحيدرية

018

شركة الفرات االوسط
المشرق
شركة المتراس
وشركة الفرات
االوسط المشرق

4,287,200,000

شركة هندسة
االنشاءات وشركة
الماضي وشركة درة
البحرين وشركة
المتراس

230,408,750

تاهيل و اكساء و ارصفة الشارع الفاصل بين حي المكرمة و
العسكري في النجف االشرف
تاهيل و اكساء و ارصفة الشارع الفاصل بين حي العسكري و حي

شركة الشمس
البيضاء وشركة
سنحاريب

10,718,192,012

4,287,276,805

3,738,735,000

شركة بروج السماء
العمالقة
شركة بروج السماء
العمالقة

شركة طريقنا

صفحة  25من 28

54,428,710

21,771,484

21,700,000

50,033,579

20,013,432

20,000,000

451,638,424

180,655,370

المالحظات

180,600,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

ش .شركة هندسة االنشاءات
للمقاول ياسر عبد االمير عبيد
(  )9.049.271دينار /ش.
شركة الماضي للمقاول حسن عبد
الزهرة عباس ( )39.562.500
دينار /ش .درة البحرين للمقاول
فائز منصور عطية
(  )40.562.500دينار /ش.
شركة المتراس للمقاول حيدر
حسين محمد ( )63.146.875
دينار

ت

الفصل المادة

النوع تسلسل

تاهيل شبكات ماء و اكساء ارصفة لشوارع حي ميسان في الكوفة

420

المرحلة االولى االعمال التكميلية
تاهيل شبكات ماء و اكساء ارصفة لشوارع حي ميسان في الكوفة

421

المرحلة االولى
03

009

002

019

422
04

004

006

006

423

/الساعة roلقرية بني زيد الجنوبية في الحيدرية
تجهيز مع نصب وتشغيل وحدة تحلية مائية سعة  25متر مكعب

426

/الساعة roلمدرسة حاتم الطائي والدور القريبة منها الحيدريه
03

009

003

01

03

009

002

020

428

429

03

009

002

03

009

002

 024تاهيل شوارع حي ابو طالب مع القالب الجانبي واالرصفة في النجف
االشرف
021

431

04

004

006

007

432

03

001

011

017

05

003

005

001

433

تاهيل شوارع حي العدالة (المرحلة الثالثة ) مع القالب الجانبي
لالرصفة في النجف االشرف
تاهيل شوارع حي العدالة (المرحلة الثالثة ) مع القالب الجانبي
لالرصفة في النجف االشرف
انشاء وحدة مائية مجمعة سعة  1000متر مكعب /ساعة لقرى
شمال الكوفة
ساحة وتقاطع مسلم بن عقيل في الكوفة (تصميم و تنفيذ نفق مسلم
بن عقيل (ع) في الكوفة (مفتاح باليد ))
انشاء مدرسة  18صف عدد  /4استراتيجية التخفيف الفقر
بناء مدرسة  18صف حي ميسان في الكوفة المقدسة

03

435

انشاء جسور مشاة عدد 4/في مناطق مختلفة في محافظة النجف
االشرف
تاهيل وتبليط وارصفة شوارع حي النصر في النجف االشرف
تاهيل وتبليط وارصفة شوارع حي النصر في النجف االشرف

430

434

تاهيل الشارع الفاصل بين العروبة وحي الجزائر /نجف
تجهيز مع نصب وتشغيل وحدة تحلية مائية سعة  25متر مكعب
/الساعة roاستراتيجية التخفيف من الفقر
تجهيز مع نصب وتشغيل وحدة تحلية مائية سعة  25متر مكعب

/الساعة  roقرية االسوايد في النجف االشرف
تجهيز مع نصب وتشغيل وحدة تحلية مائية سعة  25متر مكعب

425

001

008

024

3,497,171,000

11,502,829,000

شركة االخالص
العوادي وشركة
سامي عبد االمير
الشمخي وشركائه

463,076,419

185,230,568

185,200,000

شركة روعة االرتقاء
وشركة الغزالي الفنية

1,372,601,149

549,040,460

549,000,000

تاهيل الشارع الفاصل بين العروبة وحي الجزائر في النجف االشرف

/الساعة roفي قرى بحر النجف في النجف االشرف
تجهيز مع نصب وتشغيل وحدة تحلية مائية سعة  25متر مكعب

424

427

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

3,946,520,000

شركة اعمار الغدير

255,189,864

102,075,946

102,000,000

803,433,000

شركة أنتا الصناعية
التجارية (تركية)

22,295,000

8,918,000

8,900,000

803,433,000

شركة أنتا الصناعية
التجارية (تركية)

200,936,330

80,374,532

80,300,000

803,432,711

شركة أنتا الصناعية
التجارية (تركية)

198,253,885

79,301,554

79,300,000

803,433,000

شركة أنتا الصناعية
التجارية (تركية)

96,741,291

38,696,516

38,600,000

517,638,000

شركة نور المنهج

163,324,297

65,329,719

65,300,000

25,556,023,500

7,600,950,000

شركة المئاب وشركة
لمعان الماس وشركة
الصباح التقنية
شركة درة االعمار
وشركة جسور النجف
وشركة المئاب

3,553,243,743

1,421,297,497

1,421,200,000

1,763,509,914

705,403,966

705,400,000

4,811,510,000

شركة حنازي

1,823,686,685

729,474,674

729,400,000

3,078,145,000

شركة االسامة وشركة
سمو النبالء

1,174,168,809

469,667,524

469,600,000

25,000,000,000

شركة االعداد (اردنية)

924,756,396

369,902,558

369,900,000

شركة الزخرف
الهندسية

322,449,730

404,213,500
149,914,000

1,757,840,000

128,979,892

128,900,000

امانات متنوعة

استالم نهائي وامانات
صيانة

ذرعة نهائية

انشاء جسور وقناطير في مناطق (الحرية,والحيرة,والمشخاب )
انشاء جسور متفرقة قي قضاء المشخاب
انشاء جسر سيارات حديدي على نهر الخماسي في منطقة السريدات
في الحرية

شركة هندسة
االنشاءات

9,140,917

3,656,367

3,600,000

امانات صيانة

شركة هندسة
االنشاءات

2,965,690

1,186,276

1,100,000

امانات صيانة

صفحة  26من 28

ت

الفصل المادة
03

009

النوع تسلسل
002

023

أسم المشروع

كلفة المشروع

تاهيل شوارع حي االشتراكي مع لقالب الجانبي واالرصفة في
النجف االشرف

436
437
438
439

الشارع الخدمي وبعض الشوارع االخرى لتكملة النقص في حي

440

االشتراكي

441

831,390,000

442
443
444

تاهيل شوارع حي االشتراكي مع لقالب الجانبي واالرصفة في

445

النجف االشرف
03

009

002

015

03

009

002

447

تاهيل شارع حي العسكري مع القالب الجانبي و االرصفة في النجف
016
االشرف
تأهيل شبكات ماء و اكساء و ارصفة و شوارع في حي العسكري
في النجف االشرف
ربط الطريق القوسي المرحلة الرابعة بشارع نجف  -كربالء

448

449

450

وربطات الحي العسكري
04

001

002

039

03

001

013

029

3,001,500,000

شركة الفرات االوسط
المشرق
شركة طريق النجف

1,597,050

638,820

600,000

امانات صيانة(لجنة امانة)

1,966,737

786,695

700,000

امانات صيانة(لجنة امانة)

شركة المظفر الهندسية

1,626,625

650,650

600,000

امانات صيانة(لجنة امانة)

شركة بدر النجف
شركة االثر الشامخ
شركة انوار الطريق
شركة االسد البابلي
شركة بناء االجيال
شركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائه
شركة طريق النجف
وشركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائه

1,626,625
1,569,750
1,478,750
2,218,125
1,619,800

650,650
627,900
591,500
887,250
647,920

600,000
600,000
500,000
800,000
600,000

امانات صيانة(لجنة امانة)
امانات صيانة(لجنة امانة)
امانات صيانة(لجنة امانة)
امانات صيانة(لجنة امانة)
امانات صيانة(لجنة امانة)

2,182,862

873,145

800,000

امانات صيانة(لجنة امانة)

55,315,779

22,126,312

22,100,000

امانات صيانة

اكساء وتطوير شارع نجف  -كوفة
تاهيل شارع (نجف  -كوفة ) من جهة السهلة والجهة المقابلة له

446

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

اضافة جناح اضافي وتغليف الواجهة االمامية و الجانبية لمديرية
بلديات النجف
تاهيل واكساء طرق ريفية وخدمية مختلفة في (الكوفة
,الحيدرية,الحرية,العباسية ,الحيرة ,المشخاب)
تبليط طريق الدعارية ( ال سيد بدن ) مع رمل ال شبل في القادسية

2,747,628,000

شركة الماضي

21,315,036,000

شركة الغدير وشركة
طريقنا

438,900,000

شركة بناء االجيال
شركة سامي عبد
االمير الشمخي
وشركائه

199,000,000

شركة بدر النجف

51,741,756

20,696,702

20,600,000

امانات صيانة

1,329,216,041

531,686,416

531,600,000

2,247,336

898,934

800,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

2,263,170

905,268

900,000

امانات صيانة (لجنة امانة)

3,700,340

1,480,136

1,400,000

امانات صيانة

1,149,435,000

شركة الياسر العالمية

50,025,254

20,010,102

20,000,000

امانات صيانة

139,449,000

شركة اضواء الكوفة

3,589,358

1,435,743

1,400,000

امانات صيانة

المشخاب (ام خشم)
تبليط طريق الرفيع في القادسية

341,545,000

شركة حنازي

14,864,624

5,945,850

5,900,000

امانات صيانة

313,176,000

شركة حنازي

13,629,941

454

تبليط طريق ام السباع في القادسية

583,157,000

شركة حنازي

25,380,002

455

تبليط طريق السادة البو خلوف في العياسية

200,928,000

شركة اضواء الكوفة

4,130,805

5,451,976
10,152,001
1,652,322

5,400,000
10,100,000
1,600,000

امانات صيانة
امانات صيانة

456

تبيلط طريق اليعني والعكرة في المشخاب

658,269,000

شركة المروة العالمية
وشركة قمة االقتصاد

14,135,343

5,654,137

5,600,000

امانات صيانة

451
452
453

فرش حصى خابط للجانب االيسر لنهر الحيايا بطول 5كم في ناحية
العباسية
تبليط الطريق الرابط بين قرية هور فريق وقرية العزامية في

صفحة  27من 28

امانات صيانة

أسم المشروع

كلفة المشروع

اسم الشركة  /المقاول

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من
المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب
بالدينار

المالحظات

457

تبليط طريق امتداد طريق ام عردة بطول  4كم في قضاء المشخاب

553,000,500

شركة المروة العالمية
وشركة قمة االقتصاد

11,961,318

4,784,527

4,700,000

امانات صيانة

458

تبليط طريق الرملة في الوهابي بعرض 3م في العباسية

148,350,000

شركة روعة الحامد

6,456,450

2,582,580

2,500,000

امانات صيانة

1,713,396,750

ت

459

الفصل المادة

النوع تسلسل

تاهيل وتبليط الطريق الرابط بين مدينة الكوفة وبداية منطقة
المزارع وطريق سدة ام عباسيات ( المرحلة االولى )

شركة محمد عبد
المجيد للمقاوالت

25,671,250

10,268,500

10,200,000

امانات صيانة

95,660,000

شركة االفق المنير
وشركة زينة الشرق

2,260,800

904,320

900,000

امانات صيانة

شركة روعة الحامد

8,891,382

شركة اضواء الكوفة

3,145,711

3,556,553
1,258,284

3,500,000
1,200,000

امانات صيانة
امانات صيانة

639,689,000

شركة هندسة
االنشاءات

13,810,032

5,524,013

5,500,000

امانات صيانة

12,456,744
246,743,163

4,982,698
98,697,265

4,900,000
98,600,000

460

انشاء جسر سيارات حديدي على الجنابية اليمنى في ناحية القادسية

461

تبليط طريق المجري وابو دارم في العباسية

204,298,000

462

تبليط طريق الخدية بطول 800م في العباسية

122,475,000

463
464
465
466

فرش شوارع متفرقة بالحصى الخابط بطول  15كم ضمن المركز
االنتخابي الخامس في ناحية العباسية
تبليط طريق الجواسم والعرايان في القادسية
تبليط طريق هرجة السادة البو هدمة في الحيدرية بطول  2.5كم
تبليط طريق قرية الموامنة وفاضل عبد العباس والوسمية الشمالية

314,485,000
327,750,000

شركة الياسر العالمية
شركة االفق المنير

500,000,000

شركة ابراج الزيتون

68,109,672

27,243,869

27,200,000

150,000,000

شركة ابراج الزيتون

35,910,301

14,364,120

14,300,000

350,000,000

شركة ابراج الزيتون

78,587,887

31,435,155

31,400,000

108,675,000

شركة الكرار

75,646,446

30,258,578

30,200,000

399,389,000

شركة انوار الياسري

125,064,160

50,025,664

50,000,000

471

تبليط طريق رمل ال راجي بطول  3كم في الحيرة

472

تبليط طريق مدرسة اقرا في الحيدرية  4كم

473

اكساء طرق مختلفة في المناذرة

474

تبليط طريق هور صليب  /كريط في القادسية

707,080,000
600,000,000
2,100,000,000
400,000,000

شركة الكرار

شركة الوفاء المتحدة

112,144,278
235,179,225
746,112,697
21,150,124

475

تبليط طريق ام تولة الى ابو واوية المرحلة الثانية في القادسية

306,740,000

شركة الياسر العالمية

40,928,260,326

44,857,711
94,071,690
298,445,079
8,460,050
5,339,895
16,371,304,130

44,800,000
94,000,000
298,400,000
8,400,000
5,300,000
16,366,900,000

119,979,245,150

47,991,698,060

47,967,500,000

467
468
469

470

في الحيدرية بطول  3.5كم
تبليط طريق قرية البو نعيس والبو وسخ في الحيدرية بطول  1كم
تبليط طريق الطوالع في منطقة المزوكة مقايل السيد عبد زيد
االعرجي في الحيدرية بطول  2.5كم
فرش حصى خابط لطريق قرية الدعوم مرقد السيد عبود بطول 1
كم في المناذرة
تبليط الطريق الرابط بين قرية الحمام والطليعة في الحرية بطول
 1750م وفرش بالسبيس لمنطقة االنوار بطول  2كم في الحرية

شركة اطلس التقنية
شركة الوفاء المتحدة

مجموع المنهاج االستثماري
المجموع النهائي ( تنمية  +استثماري )

صفحة  28من 28

13,349,737

امانات صيانة

