
الكلفة الكلیة (ملیون أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
دینار)

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

بالدینار
المستحقات بعد التقریب  

بالدینار

103013007005
متطلبات المشروع الممول من القرض 

الیاباني : تطویر شبكة االتصاالت في المدن 
الرئیسیة

15522220-----000

000-----1950010مستلزمات العمل البریدي203007001001
تجھیز وتحدیث وتطویر انظمة البداالت 303007003002

000-----10000010وملحقاتھا

شركة قمة مروج الماس عقد 590010انشاء ابراج المایكروویف403007011001
30,500,000             30,585,940          1876,464,850/م/2012

تحدیث الشبكة الوطنیة لتراسل البیانات 503007004001
000-----6000010(منظومات IP) / المرحلة الثانیة

نصب منظومة ھاتف السلكي لمشروع 603007006002
000-----850010انعاش االھوار

703007004004
تنفیذ مشاریع الشبكة الضوئیة في بغداد 

 ACCESS NET  والمحافظات
WORK

375000500-----000

803007006005WLL تجھیز ونصب منظومات ھواتف 
000-----5000010السلكیة ومستلزماتھا

53,400,000             53,429,195        133,572,988شركة نجمة الطوز عقد 2/م/50000102012تطویر منظومات التراسل9030070066
845,000,000           845,006,590     2,112,516,476شركة العز العامة عقد 200005003/2013منظومات االتصاالت الفضائیة1003007006007

شركة CS الفرنسیة مبلغ التعویض 
1,430,600,000        1,430,683,925     3,576,709,812وعموالت االعتماد

شركة CS الفرنسیة مبلغ مستحقات 
332,800,000           332,820,000        832,050,000الدفعة

شركة نجمة الطوز للمقاوالت/بنایة 
114,700,000           114,754,000        286,885,000بابل

22,800,000             22,800,000          57,000,000شركة وھج االبراج

24,400,000             24,400,000          61,000,000شركة برج االعالي

بناء مجمعات اتصاالت في ( الشعلة ، 1303007008004
467,900,000           467,953,920     1,169,884,800شركة درة المحیط عقد 16/م/300007882009الصدر ، االنبار )

0300700613 11

12

12187

10000500

مشروع امن بغداد والحدود العراقیة 
CS السوریة

007008003
بناء فروع لشركة االنترنیت في ( ذي قار ، 
واسط ، كربالء ، انبار ، نجف ، كركوك ، 

صالح الدین ، نینوى )

وزارة االتصاالت

3770

03



الكلفة الكلیة (ملیون أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
دینار)

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

بالدینار
المستحقات بعد التقریب  

بالدینار

شركة الساقیة الزرقاء /بھرز عقد 
900,000                  956,000            132,390,000/م/2012

3,600,000               3,671,200            9,178,000شركة عبیر الورد عقد 18/م/2011
86,200,000             86,270,000        215,675,000شركة الریاض االمینة عقد 7/م/2010
39,200,000             39,269,600          98,174,000شركة روعة الوسیم عقد 50/م/2010
11,700,000             11,789,555          29,473,888شركة ساكو للمقاوالت عقد 35/م/009

اعادة اعمار االبنیة المدمرة لمجمعات 1603007009005
11,700,000             11,763,200          29,408,000شركة النواعیر عقد 30/م/50000102010المحافظات ماعدا بغداد ومیسان

شركة الھندس عقد / باب المعظم 
215,200,000           215,245,000        34538,112,500/م/2010

شركة الفاكونسلت / الرشید عقد 
1,461,100,000        1,461,199,164     33,652,997,911/م/2008

شركة الفاو / العلویة عقد 
86,100,000             86,133,680        39215,334,200/م/2010

شركة نبع السالم / البیاع عقد 
339,200,000           339,240,000        35848,100,000/م/2011

1803013003005
تسدید حسابات المشاریع المنجزة 

والمحذوفة للشركة العامة لالتصاالت 
والبرید

23052305-----000

شركة الخالص الھندسیة عقد 4700047مستلزمات القدرة والتكییف1903012006002
9000/م/2012

حوسبة النظام البریدي NCR لـ 350 2003007001002
000-----12000200مكتب بریدي

تسدید حسابات للمشاریع المنجزة 2103013003004
شركة الشركاء الفنیون والعموالت 110110والمحذوفة

44,000,000             44,000,000        110,000,000المصرفیة/ المصرف العراقي للتجارة

000-----1800010منظومة القوائم الھاتفیة / المرحلة الثانیة2203007006004

12,700,000             12,797,306          31,993,265شركة العلیان عقد 7/م/20000102010شبكات ھاتفیة في المناطق الجدیدة2303007004003

شركة الساقیة الزرقاء عقد 
11,100,000             11,105,120          3127,762,799/م/2011

شركة الكرامة العامة / الرصافة عقد 
105,000,000           105,021,360        25262,553,400/م/2011

شركة محیط بغداد / الحسینیة عقد 
27,500,000             27,540,177          2968,850,443/م/2011
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130000 اعادة اعمار مجمعات االتصاالت والبرید 
المدمرة في بغداد

انشاء مجمعات جدیدة لالتصاالت في  007008005
المحافظات

حفر قنوات ارضیة ومد شبكات ھاتفیة فیھا007009003
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انشاء مجمعات اتصاالت جدیدة في مدینة 3781
بغداد



الكلفة الكلیة (ملیون أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
دینار)

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

بالدینار
المستحقات بعد التقریب  

بالدینار

14,300,000             14,361,598          35,903,996شركة بریق الحسام عقد 2/م/2009تأھیل المعھد العالي لالتصاالت253792

2,516,700,000        2,516,729,846     6,291,824,616شركة الشھید قندي عقد 1500001012/2011تجھیز متطلبات الشبكة النحاسیة263745

30,400,000             30,490,120          76,225,300شركة جاري الخیر عقد 9/م/2012

شركة الساقیة الزرقاء عقد 
7,500,000               7,579,440          1518,948,600/م/2012

شركة الساقیة الزرقاء عقد 
119,900,000           119,901,000        24299,752,500/م/2012

25,500,000             25,574,210          63,935,525شركة لمعان الیاقوت

شركة الساقیة الزرقاء عقد 
33,700,000             33,749,731          1984,374,327/م/2012

246,200,000           246,240,000        615,600,000الشركة العامة لتجارة السیاراتتجھیز سیارات وآلیات حوضیة2831231

21,932,652,196   8,773,060,878        8,771,500,000   
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اعادة اعمار وتأھیل ابنیة االتصاالت 
والبرید في بغداد والمحافظات 3794
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