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التخصیص السنوي 2016  الكلفة الكلیة  بالدینارأسم المشروع
نسبة (40%) من المستحقات المستحقات بالدیناراسم الشركةالمنقح بالدینار

بالدینار
المستحقات بعد التقریب 

بالدینار

1300 700 70 4 WO�Ë�J�ô« W�uJ�K� WO����« vM��« ¡UA�√77,000,000,0001,269,000,0004,317,903,3931,727,161,3571,727,100,000شركة المودة لالنتاج والبث االعالمي

20 400 100 10 71W�uJ�«Ø n�M�« � w�bF�« lL:« ¡UA�√4,558,000,000300,000,000000شركة حمص للمقاوالت

30 400 100 10 73 ”UL�Ø WO�«u�b�« � w�bF�« lL:« ¡UA�√3,600,000,0001,000,000000شركة برج االعالي للمقاوالت

40 400 100 10 74 …eL(«ØWO�«u�b�« � w�bF�« lL:« ¡UA�√3,000,000,000400,000,000307,701,000123,080,400123,000,000شركة راس الخیمة للمقاوالت

50 400 100 10 75 WO�ULFM�«Øj�«Ë � w�bF�« lL:« ¡UA�√3,700,000,000400,000,000121,307,25048,522,90048,500,000شركة بھاء الرافدین للمقاوالت

60 400 100 10 76W�e�eF�«Øj�«Ë � w�bF�« lL:« ¡UA�√3,700,000,000348,000,00070,118,50028,047,40028,000,000شركة بھاء الرافدین للمقاوالت

70 400 100 10 78WO��u�«Ø q�U� � w�bF�« lL:« ¡UA�√ ŸËdA�5,595,000,0001,300,000,000667,400,111266,960,044266,900,000شركة نجم الھدایة و انوار االبتسامة للمقاوالت

80 400 100 10 82 w�U��« …dB��« � w�bF�« lL:« ¡UA�«15,354,000,0001,000,0002,749,656,3501,099,862,5401,099,800,000شركة ندى الیاسمین وشركة النجمھ الخضراء للمقاوالت

90 400 100 10 83�U� u��«Ø WO�«u�b�« � w�bF�« lL:« ¡UA�√9,887,000,0001,250,000,0001,055,849,000422,339,600422,300,000شركة  النجمھ الخضراء ،وبذرة الحق للمقاوالت

100 400 100 10 84…—–UM*« Øn�M�« � WO�bF�« dz«Ëb�« lL� ¡UA�√3,798,000,0002,100,000,000350,915,500140,366,200140,300,000شركة النجمة الخضراء للمقاوالت

110 400 100 10 87 aOKB�« Ø œ«bG� � WO�bF�« dz«Ëb�« lL� ¡UA�√3,957,000,0001,300,000,000782,328,400312,931,360312,900,000شركة نجم الھدایة للمقاوالت

120 400 100 20 9® q�b��« l�u*« © …—«“u�« vM�� qO�Q�4,427,000,0001,000,000,000252,370,000100,948,000100,900,000شركة بذرة الحق لتجارة والمقاوالت والوكاالت التجاریة

130 400 100 20 10‰bF�« …—«“Ë vM�� —UL�« …œU�√16,000,000,000600,000,0001,610,477,504644,191,002644,100,000شركة ضفاف النھرین للمقاوالت

140 400 900 200 6 q�U� WE�U� � s�� ¡UM�96,050,000,0001,092,560,0008,373,454,6143,349,381,8463,349,300,000شركة النجم وشركة نجم الھدایة للمقاوالت

150 400 900 200 7 5�� 555 �« b�b'« W�d�UM�« s�� lO�u�101,700,000,0001,250,000,0006,132,780,0002,453,112,0002,453,100,000شركة كریم ھاشم وشركة النجم للمقاوالت

160 400 900 200 8®5555© WF� n�M�« WE�U� �  «�H��Ë n�u� ¡UA�«101,400,000,0001,000,000 شركة نجم الھدایة وشركة النجمھ الخضراء وشركة انوار
7,181,747,9732,872,699,1892,872,600,000االبتسامة
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التخصیص السنوي 2016  الكلفة الكلیة  بالدینارأسم المشروع
نسبة (40%) من المستحقات المستحقات بالدیناراسم الشركةالمنقح بالدینار

بالدینار
المستحقات بعد التقریب 

بالدینار

170 40 1300 30 10 W�Ëc�Ë …e�M� l�—UA�  U�U�� b�b��350,000,000350,000,00083,000,00033,200,00033,200,000شرطة ارض المیدان للخدمات الھندسیة والمقاوالت

377,076,000,00012,962,560,00034,057,009,59513,622,803,83813,622,000,000المجموع الكلي
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