
الكلفة الكلیة      أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
(ملیون دینار)

التخصیص السنوي 
نسبة (40%) من المستحقات (بالدینار )اسم الشركة(ملیون دینار)

المستحقات (بالدینار )
المستحقات بعد التقریب 

بالدینار

101013005001

المعالجات الفعالة لنقص العناصر 
النزرة في ترب العراق لزیادة 
االنتاج و الحصول على غذاء 

صحي متوازن المحتوى

1000.00050.00000

201013005002

تقنیة الزراعة المستدامة للترب 
المتاثرة باالمالح باستخدام المیاه 

الجوفیة المالحة وفق المفاھیم 
الحدیثة لالستصالح البایولوجي 

للترب لمكافحة التصحر وسط 
وجنوب العراق

2000.00050.00000

بناء خارطة مصادر الغبار في 301013005003
1500.00050.00000العراق

انشاءمحطات تجارب البحوث 401013005005
3150.0001.00000الزراعیة والمنظومات الریادیة

501013005006

تطبیق استخدام التقانات الحدیثة 
والنوویة وموارد المیاه البدیلة 

لزیادة كفاءة استخدام المیاه 
للزراعة

3800.0001.00000

انشاء مختبر متخصص في 602013005001
620,247,000248,098,800248,000,000شركة المجموعة العلمیة2750.000256.000بحوث المواد المتقدمة والنانویة

القاعدة المادیة لمختبرات 702013005002
SCADA SYSTEMS2655.000100.00026,441,00010,576,40010,500,000حدادة ابو مروان

802013005003
منظومات ریادیة واجھزة تقییم 
لمعالجة واتالف المواد الخطرة 

والمخلفات الحربیة
9467.000117.00000

902013005004
بناء مختبرات تخصصیة 

ومنظومات ریادیة للطاقات 
المتجددة والبدیلة

97,110,00038,844,00038,800,000شركة ارض الوشاع5000.000100.000

العلوم والتكنولوجیا 
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مشروع بنایة المقر الجدید 1004001001067
807,106,000322,842,400322,800,000شركة حلب للمقاوالت4941.000300.000لوزارة العلوم والتكنلوجیا

37,199,00014,879,60014,800,000شركة صدى التعمیر

62,802,00025,120,80025,100,000شركة افلو

227,613,00091,045,20091,000,000شركة صدى التعمیر

بناء طابق اول لبنایة الدائرة 1204001002007
2000.0001.00000الزراعیة في الزعفرانیة

118,157,00047,262,80047,200,000شركة روعة الخلیج

144,561,00057,824,40057,800,000شركة فخر الرافدین

5,825,0002,330,0002,300,000شركة نفحات الرافدین

بناء مخزن المصادر المشعة في 1404011008001
5300.000400.00000العراق

الخزن المؤقت المركزي ومعاملة 1504011008002
136,034,00054,413,60054,400,000شركة المربط للمقاوالت12000.000600.000النفایات المشعة في العراق

34,352,00013,740,80013,700,000مكتب جوھرة المغرب

12,517,0005,006,8005,000,000مكتب االسكندر العلمي
46,217,00018,486,80018,400,000مكتب جوھرة المغرب

20,433,0008,173,2008,100,000شركة افلو
32,790,00013,116,00013,100,000مكتب جوھرة المغرب

1804013005003
تقییم العالقة الترابطیة بین 

الخلفیة البیئیة وانتشار االمراض 
المزمنة واالمراض الحادة

2000.000100.00000

17

انشاء ابنیة لمواقع الوزارة / 
بغداد 11

13

16

اعمار ابنیة التویثة / المرحلة 
الثانیة 008 002 001 04

004 012

068 001

04

1.000 5543.146

21993.6821.000 001 04

5480.7681.000

بناء قاعدة مادیة وعلمیة للكشف 
عن االغذیة المحورة جینیا 
وتلوث المیاه بالفایروسات 

المعویة

0011500.00070.000

رسم خارطة اشعاعیة لموقع 
التویثة والمناطق المحیطة بھا 002 004 012 04
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1904013008006
انشاء مختبرات مركزیة 

متخصصة للقیاسات االشعاعیة 
SSDL والمعیارة

76,371,00030,548,40030,500,000شركة افلو15000.0001.000

2004013009001
تصفیة المنشأت والمواقع 

النوویة في العراق / المرحلة 
الثالثة

88,155,00035,262,00035,200,000شركة المجموعة العلمیة80000.000200.000

تسدید حسابات المشاریع 21
18,151,0007,260,4007,200,000شركة االصالالمنجزة والمحذوفة

187080.5962400.0002,612,081,0001,044,832,4001,043,900,000المجموع
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