
دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

2150350اعادة تخليق الحبيبات البالستيكية1534
شركة الدان للمقاوالت والتجارة 

العامة
846,290,000338,516,000338,500,000

2150350اعادة تخليق الحبيبات البالستيكية2534
شركة الدان للمقاوالت والتجارة 

العامة
1,245,000498,000400,000

3775
تطوير وتأهيل الشركة العامة 

لصناعة الحراريات
546,000,000218,400,000218,400,000شركة ابن الوليد العامة250001

4711
انتاج الطابوق القرميدي والطابوق 

القرميدي المجوف
464,000,000185,600,000185,600,000شركة العمارة العراقية للمقاوالت100001

5581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للزجاج 

معمل الحراريات/ والحراريات
63,000,00025,200,00025,200,000

6581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصميم / المشاريع

واالنشاء الصناعي المدمجة

1,975,000,000790,000,000790,000,000

7581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصاميم / المشاريع

وتنفيذ المشاريع المدمجة

645,346,000258,138,400258,100,000

8581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصاميم / المشاريع

وتنفيذ المشاريع المدمجة

567,759,000227,103,600227,100,000

9581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصاميم / المشاريع

وتنفيذ المشاريع المدمجة

546,875,000218,750,000218,700,000

10581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصاميم / المشاريع

وتنفيذ المشاريع المدمجة

24,850,000,0009,940,000,0009,940,000,000

11581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصاميم / المشاريع

وتنفيذ المشاريع المدمجة

16,287,352,0006,514,940,8006,514,900,000

12581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للصناعات 

شركة / الكهربائية وااللكترونية

العز العامة المدمجة

421,164,000168,465,600168,400,000
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

13581
تحديث وتطوير معامل الشركة 

المرحلة الثانية/ العامة للفوسفات
4000001

الشركة العامة للصناعات 

الشركة / الكهربائية وااللكترونية

العامة للصناعات الكهربائية 

المدمجة

29,750,000,00011,900,000,00011,900,000,000

14922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

50,808,00020,323,20020,300,000شركة نسيم بحيرة البجع200000

15922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

200000
شركة الحدباء للتجارة والمقاوالت 

العامة المحدودة
82,612,00033,044,80033,000,000

16922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

200000

شركة بوابة الرسا للمقاوالت 

والتجارة العامة المحدودة 

واالستشارات الهندسية والفحص 

الهندسي

350,598,000140,239,200140,200,000

17922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

108,574,00043,429,60043,400,000شركة ارض الوشاع200000

18922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

28,960,00011,584,00011,500,000شركة األعراف المباركة200000

19922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

3,234,0001,293,6001,200,000شركة األعراف المباركة200000

20922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

2,871,0001,148,4001,100,000شركة األعراف المباركة200000

21922

انشاء مصنع المنظومات المراقبة 

والحماية واالنذار ومنظومات 

التحسس واطفاء الحريق

2,351,000940,400900,000شركة األعراف المباركة200000

22955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
407,135,000162,854,000162,800,000شركة ارض الوشاع84500

23955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
19,180,0007,672,0007,600,000شركة سما النخيل84500

24955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
84500

شركة القفاف العلمية لتجارة 

األجهزة والمواد العلمية المحدودة
125,901,00050,360,40050,300,000
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

25955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
76,835,00030,734,00030,700,000للتجارة والمقاوالت(PMC)شركة 84500

26955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
2,339,000935,600900,000للتجارة والمقاوالت(PMC)شركة 84500

27955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
974,000389,600300,000للتجارة والمقاوالت(PMC)شركة 84500

28955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
1,381,000552,400500,000للتجارة والمقاوالت(PMC)شركة 84500

29955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
84500

شركة القفاف العلمية لتجارة 

األجهزة والمواد العلمية المحدودة
1,136,000454,400400,000

30955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
84500

شركة الحلول المتقدمة للتجارة 

العامة والخدمات الصناعية واللحام 

المحدودة

9,300,0003,720,0003,700,000

31955
تأهيل مختبرات الفحص والسيطرة 

النوعية والبداالت
84500

شركة اصداف البحر للمقاوالت 

التجارية
11,510,0004,604,0004,600,000

32583

تأهيل الشركة العامة لصناعة 

/ االدوية والمستلزمات الطبية 

2المرحلة 

50000400

الشركة العامة لصناعة معدات 

شركة صالح / االتصاالت والقدرة

الدين العامة المدمجة

748,000,000299,200,000299,200,000

660001تأهيل معامل الطابوق الفخاري33773
الشركة العامة للفحص والتأهيل 

الهندسي
318,060,000127,224,000127,200,000

660001تأهيل معامل الطابوق الفخاري34773

الشركة العامة للصناعات 

/ الكهربائية وااللكترونية

شركةالعز العامة المدمجة

1,236,900,000494,760,000494,700,000

660001تأهيل معامل الطابوق الفخاري35773
الشركة العامة لصناعةالسيارات 

والمعدات
12,000,0004,800,0004,800,000

1000120تأهيل معمل الهياكل الكونكريتية36778

الشركة العامة للصناعات 

/ الكهربائية وااللكترونية

شركةالعز العامة المدمجة

25,000,00010,000,00010,000,000

1000120تأهيل معمل الهياكل الكونكريتية37778
الشركة العامة لصناعةالسيارات 

والمعدات
35,337,00014,134,80014,100,000

1000120تأهيل معمل الهياكل الكونكريتية38778
الشركة العامة لصناعةالسيارات 

والمعدات
15,884,0006,353,6006,300,000

1000120تأهيل معمل الهياكل الكونكريتية39778
الشركة العامة لصناعةالسيارات 

والمعدات
35,860,00014,344,00014,300,000

693,000277,200200,000شركة النويرة1000120تأهيل معمل الهياكل الكونكريتية40778
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

55,100,00022,040,00022,000,000مكتب محمد العادلي1000120تأهيل معمل الهياكل الكونكريتية41778

42774
معدات مقلعية وفنية لحصى النباعي 

وكربالء
120001

الشركة العامة للفحص والتأهيل 

الهندسي
1,203,829,000481,531,600481,500,000

43774
معدات مقلعية وفنية لحصى النباعي 

وكربالء
120001

الشركة العامة للفحص والتأهيل 

الهندسي
106,020,00042,408,00042,400,000

44774
معدات مقلعية وفنية لحصى النباعي 

وكربالء
1,386,000554,400500,000شركة النويرة120001

70351انشاء معمل حجر حالن45741

الشركة العامة للصناعات 

/ الكهربائية وااللكترونية

شركةالعز العامة المدمجة

71,900,00028,760,00028,700,000

46721
معمل غربلة وغسل الرمل العادي 

والمرشحات
693,000277,200200,000شركة النويرة120001

47589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
494,000,000197,600,000197,600,000شركة سما اوروك320001000

48589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
48,000,00019,200,00019,200,000مكتب محمد ياسين جبير320001000

49589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
108,300,00043,320,00043,300,000مكتب محمد ياسين جبير320001000

50589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
61,000,00024,400,00024,400,000مكتب محمد ياسين جبير320001000

51589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
60,000,00024,000,00024,000,000مكتب محمد ياسين جبير320001000

52589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
21,000,0008,400,0008,400,000مكتب محمد ياسين جبير320001000

53589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
21,000,0008,400,0008,400,000لمعان البروج320001000

54589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
545,000,000218,000,000218,000,000شركة اماني السالم320001000

55589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
21,000,0008,400,0008,400,000مكتب لمعان البروج320001000
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

56589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
13,000,0005,200,0005,200,000مكتب لمعان البروج320001000

57589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
9,800,0003,920,0003,900,000مكتب لمعان البروج320001000

58589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
13,000,0005,200,0005,200,000مكتب لمعان البروج320001000

59589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
23,570,0009,428,0009,400,000شركة أرض صفاء الشام320001000

60589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
70,000,00028,000,00028,000,000شركة أرض صفاء الشام320001000

61589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
27,840,00011,136,00011,100,000شركة أرض صفاء الشام320001000

62589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
45,330,00018,132,00018,100,000شركة أرض صفاء الشام320001000

63589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
42,405,00016,962,00016,900,000شركة أرض صفاء الشام320001000

64589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
82,000,00032,800,00032,800,000شركة االعراق للمقاوالت320001000

65589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
71,000,00028,400,00028,400,000شركة االعراق للمقاوالت320001000

66589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
2,500,0001,000,0001,000,000مركز بحوث الطاقة والبيئة320001000

67589
/ تاهيل شركة ذات الصواري العامة 

2مرحلة 
320001000

شركة حمواربي لالستشارات 

الهندسية
18,000,0007,200,0007,200,000

689518
/ تأهيل شركة ابن الوليد العامة 

المرحلة الثالثة
65000500

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصاميم /المشاريع

وتنفيذ المشاريع المدمجة

1,215,025,000486,010,000486,000,000
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

699518
/ تأهيل شركة ابن الوليد العامة 

المرحلة الثالثة
65000500

الشركة العامة للصناعات 

شركة الصمود /الفوالذية

للصناعات الفوالذية العامة المدمجة

230,000,00092,000,00092,000,000

709518
/ تأهيل شركة ابن الوليد العامة 

المرحلة الثالثة
65000500

الشركة العامة للصناعات 

شركة الصمود العامة  /الفوالذية

المدمجة

281,825,000112,730,000112,700,000

719518
/ تأهيل شركة ابن الوليد العامة 

المرحلة الثالثة
65000500

الشركة العامة للصناعات 

شركة نصر للصناعات /الفوالذية

الفوالذية العامة المدمجة

580,694,000232,277,600232,200,000

32,963,00013,185,20013,100,000شركة الرشيد العامة100000تأهيل معامل االلمنيوم72824

100000تأهيل معامل االلمنيوم73824
الشركة العامة للفحص والتأهيل 

الهندسي
408,674,000163,469,600163,400,000

118,143,00047,257,20047,200,000شركة الرشيد العامة100000تأهيل معامل االلمنيوم74824

752916
انشاء محطات كهربائية قرب 

المجمعات الصناعية
400000600

الشركة العامة للصناعات 

الكهربائية وااللكترونية
1,164,632,000465,852,800465,800,000

3000029تأهيل معامل القابلوات76956
شركة الطريق الرشيد للمقاوالت 

والتجارة العامة
24,000,0009,600,0009,600,000

94,562,00037,824,80037,800,000شركة أرض نجم العرب3000029تأهيل معامل القابلوات77956

3000029تأهيل معامل القابلوات78956
شركة راست للتجارة والمقاوالت 

العامة
76,801,00030,720,40030,700,000

3000029تأهيل معامل القابلوات79956

الشركة العامة للصناعات 

شركة نصر العامة /الفوالذية

للصناعات الميكانيكية  المدمجة

930,660,000372,264,000372,200,000

20,612,0008,244,8008,200,000شركة مباني الناصرية3000029تأهيل معامل القابلوات80956

3000029تأهيل معامل القابلوات81956
الشركة العامة للفحص والتأهيل 

الهندسي
492,096,000196,838,400196,800,000
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

2000006000المدينة الصناعية في البصرة827231

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

الشركة العامة للتصاميم / المشاريع

وتنفيذ المشاريع المدمجة

24,750,0009,900,0009,900,000

83917
مشروع غلونة وحات تصفية المياه 

مختلفة السعات
20850500

الشركةالعامة للتصميم وتنفيذ 

المشاريع
1,866,000,000746,400,000746,400,000

84283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
مكتب العراقي لتطوير وتنفيذ 

المشاريع الهندسية
38,800,00015,520,00015,500,000

85283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
مكتب العراقي لتطوير وتنفيذ 

المشاريع الهندسية
25,317,00010,126,80010,100,000

86283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
مكتب الهاشمي لتجهيز السيارات 

والمعدات
7,790,0003,116,0003,100,000

87283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
مكتب الهاشمي لتجهيز السيارات 

والمعدات
2,300,000920,000900,000

88283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
مكتب الهاشمي لتجهيز السيارات 

والمعدات
2,100,000840,000800,000

89283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
مكتب الهاشمي لتجهيز السيارات 

والمعدات
900,000360,000300,000

90283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

36,000,00014,400,00014,400,000مكتب ام الربيعين670061

91283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
شركة مسار الحضارة للتجارة 

والمقاوالت العامة المحدودة
350,000,000140,000,000140,000,000

92283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

670001
شركة مسار الحضارة للتجارة 

والمقاوالت العامة المحدودة
150,000,00060,000,00060,000,000

93283

تأهيل مصانع ومزرعة السكر في 

ميسان وتحوير معملي انتاج الخميرة 

والكحول في الموصل

92,000,00036,800,00036,800,000شركة النبع العالمية670001
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

138,900,00055,560,00055,500,000شركة المنصور العامة30000400مشروع الخطط البحثية941358

108,620,00043,448,00043,400,000شركة ناصية الجبل30000400مشروع الخطط البحثية951358

961357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
24000300

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

المشاريع
188,031,98875,212,79575,200,000

4,160,0001,664,0001,600,000شركة البيت العراقي30000400مشروع الخطط البحثية971358

1,503,000601,200600,000الشركة العربية لمعالجة المياه30000400مشروع الخطط البحثية981358

136,212,48054,484,99254,400,000مكتب االسكندر العلمي30000400مشروع الخطط البحثية991358

38,847,47115,538,98815,500,000شركة القفاف30000400مشروع الخطط البحثية1001358

30000400مشروع الخطط البحثية1011358
شركة الذاكرة لتقنية المعلومات 

والبرامجيات المحدودة
52,130,30220,852,12120,800,000

13,357,5005,343,0005,300,000الشركة التخصصية30000400مشروع الخطط البحثية1021358

1031357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
1,765,650706,260700,000مكتب محمد30000300

1041357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
485,427,253194,170,901194,100,000شركة النعيم24000300

1051357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
24000300

شركة عهد الخير للمقاوالت العامة 

المحدودة
13,716,8005,486,7205,400,000

9,980,0803,992,0323,900,000شركة الخورة30000400مشروع الخطط البحثية1061358

1071357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
2,430,000972,000900,000شركة حمورابي24000300

101,482,00040,592,80040,500,000شركة ارض الدليل30000400مشروع الخطط البحثية1081358

30000400مشروع الخطط البحثية1091358
مكتب االمير للتجهيز والنصب 

للمضخات الصناعية
2,880,0001,152,0001,100,000

1101357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
24000300

شركة يابا للهندسة والالستشارات 

والتجارة الخارجية المحدودة
10,268,6604,107,4644,100,000

2,059,250823,700800,000شركة العلماء للمقاوالت العامة30000400مشروع الخطط البحثية1111358

1121357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
1,595,500638,200600,000معمل المتوكلين24000

2,624,4001,049,7601,000,000الرؤيا الذكية30000400مشروع الخطط البحثية1131358

9,452,0003,780,8003,700,000شركة المقتصدة30000400مشروع الخطط البحثية1141358

78,000,00031,200,00031,200,000مكتب النضارة العلمي30000400مشروع الخطط البحثية1151358

3,228,3091,291,3241,200,000شركة وادي العمالق30000400مشروع الخطط البحثية1161358
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دائرة التخطيط وزارة الصناعة والمعادن

الكلفةاسم المشروعالتسلسلالنوعمادةت

التخصيص 

السنوي لعام 

2016

المستحقات بالديناراسم الشركة المقاولة
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار
المستحقات بعد التقريب  بالدينار

1171357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
22,855,6009,142,2409,100,000شركة جوهرة البرق24000300

2,833,0561,133,2221,100,000ارض الربيع للتقنيات العالمية30000400مشروع الخطط البحثية1181358

14,727,6675,891,0675,800,000شركة وادي الرمال30000400مشروع الخطط البحثية1191358

70,416,00828,166,40328,100,000مكتب بسام30000400مشروع الخطط البحثية1201358

2,670,0001,068,0001,000,000شركة فخر الرافدين24000300تأهيل مختبرات البحث والتطوير1211357

1,878,300751,320700,000شركة بغداد السالم30000400مشروع الخطط البحثية1221358

518,294,750207,317,900207,300,000شركة الرضوان العامة30000400مشروع الخطط البحثية1231358

1241357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
19,272,7507,709,1007,700,000شركة فخر الرافدين للمقاوالت24000300

30000400مشروع الخطط البحثية1251358
شركة اللوحة الخضراء للتجارة 

المحدودة
207,765,00083,106,00083,100,000

30000400مشروع الخطط البحثية1261358
شركة النهى للسيطرة واجهزة 

القياس
1,412,180564,872500,000

13,529,1155,411,6465,400,000شركة هندسة الحظارة30000400مشروع الخطط البحثية1271358

2,550,0001,020,0001,000,000شركة طريق المدينة30000400مشروع الخطط البحثية1281358

1291357
المرحلة / تأهيل وتطوير الهيئة 

الثانية
342,334,337136,933,735136,900,000شركة عقاريا24000

2,220,000888,000800,000شركة رحيق الوادي30000400مشروع الخطط البحثية1301358

30000400مشروع الخطط البحثية1311358
شركة القدرة واليقين للتجارة 

والمقاوالت
2,214,000885,600800,000

30000400مشروع الخطط البحثية1321358
شركة افاق واسعة للتجارة 

المحدودة
4,797,3901,918,9561,900,000

133381
مشروع تجميع االصواف 

والجلود في محافظة االنبار

شركة سعد عبد العالي مهدي 

للتجارة العامة
1,263,544,000505,417,600505,400,000

96,080,767,79638,432,307,11838,427,700,000 مجموع االستحقاقات
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