
نسبة (40%) من المستحقات (بالدینار )اسم الشركةالتخصیص السنوي (ملیون دینار)الكلفة الكلیة (ملیون دینار)أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
المستحقات (بالدینار )

المستحقات بعد التقریب 
بالدینار

انشاء مجمع اصالحي  104009002002
شركة طریق السالم 30000.00015.200بالمنطقة الجنوبیة في البصرة

00والتنمیة الھندسیة

انشاء قسم شبكة الحمایة 204009002004
شركة الحسون 1400.000200.000االجتماعیة في نینوى

200,000,00080,000,00080,000,000الحدیثة للمقاوالت

انشاء مجمع اصالحي في 304009002005
شركة طریق السالم 30000.00015.000الدیوانیة

00والتنمیة الھندسیة

انشاء قسم العمل والتدریب 404009003001
00شركة جزیرة االكارم4000.00010.000المھني في بابل

انشاء قسم العمل والتدریب 504009003003
00شركة نبراس بغداد6000.0005.000المھني في الدیوانیة

604009003007
دراسة وتصامیم واستمالك 
اراضي و انشاء قسم شبكة 

الحمایة االجتماعیة في كربالء
350,000,000140,000,000140,000,000شركة الطالبیة2500.000400.000

انشاء دار حضانة في مجمع 704009013001
00ابراج النجاح1400.000500.000الوزارة سعة ( 120) طفل

شركة الھندس 
للمقاوالت العامة 

المحدودة
475,000,000190,000,000190,000,000

90,000,00036,000,00036,000,000شركة مدینة المستقبل

شركة الوجد 
للمقاوالت العامة 

المحدودة
227,000,00090,800,00090,800,000

وزارة العمل والشؤون االجتماعیة

04009015001

دراسات وتصامیم وانشاء  
دور االیتام والمسنین في 
محافظات واسط والنجف 

االشرف واالنبار

86700.000688.000



نسبة (40%) من المستحقات (بالدینار )اسم الشركةالتخصیص السنوي (ملیون دینار)الكلفة الكلیة (ملیون دینار)أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
المستحقات (بالدینار )

المستحقات بعد التقریب 
بالدینار

904013001015
المرحلة الثانیة من استمالك 

االراضي النشاء مشاریع 
الوزارة في المحافظات

15000.0001.00000

1004013002049
دراسات وتصامیم النشاء 
معھد النور للمكفوفین في 

السماوة
50.00025.00030,000,000

1104013002051
دراسات وتصامیم النشاء دار 

الحنان لشدیدي العوق في 
بغداد / العامریة

50.00025.0000

دراسات وتصامیم النشاء دار 1204013002052
50.00025.0000حضانة في بابل

شركة شمس الوطن 
الجھزة التبرید 

والتكییف
50,576,00020,230,40020,200,000

الشركة العامة لتجارة 
65,300,00026,120,00026,100,000المكائن والسیارات

شركة الوكیل العربي 
الجھزة العرض 

والسبورات الذكیة
244,033,00097,613,20097,600,000

شركة زھرة عجمان 
للمقاوالت العامة 

المحدودة
106,456,00042,582,40042,500,000

1404013007005

مشروع القروض الصغیرة ( 
ستراتیجیة التخفیف من الفقر 

في العراق ) دائرة التشغیل 
والقروض

00اقراض المستفیدین168750.00015000.000

1504001001159
انشاء مجمع لدوائر وزارة 

العمل وزالشؤون االجتماعیة 
في میسان

3000.0005.00000

30,000,000

1304013006001
تاھیل وتدریب المستفیدین من 
صندوق القروض الصغیرة / 
ستراتیجیة التخفیف من الفقر

المكتب االستشاري 
لنقابة المھندسین 

العراقیین
75,000,000

30000.0007724.000



نسبة (40%) من المستحقات (بالدینار )اسم الشركةالتخصیص السنوي (ملیون دینار)الكلفة الكلیة (ملیون دینار)أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
المستحقات (بالدینار )
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1604013003029

تسویة وتسدید الحسابات 
للمشاریع المنجزة والمحذوفة 

للمركز الوطني للصحة 
والسالمة المھنیة

395.000395.00000

1704013003033
تسویة وتسدید الحسابات 

للمشاریع المنجزة والمحذوفة 
لھیئة الحمایة االجتماعیة

47.00047.00000

1804013003034
تسویة وتسدید الحسابات 

للمشاریع المنجزة والمحذوفة 
لدائرة اصالح االحداث

15.00015.00000

299295.00000025033.2000001,883,365,000753,346,000753,200,000 المجموع
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