
(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

70000.00017000.000000(المرحلة الثانية )استمالكات العتبة الحسينية المقدسة 104013001046

2,799,000,0001,119,600,0001,119,600,000خيرات السبطين11023.8571000.000خط انتاج الكتب والمجالت202004001002

302009003002
تجهيز ونصب وتشغيل حزام ناقل بين الحرمين لنقل 

الزائرين
000ارض القدس5700.0001000.000

402010002016
.  كي 33/11انشاء محطة كهرباء الكفيل الثانوية 

العتبة العباسية المقدسة/ في  
9776.0002000.00000

502010003029
تجهيز ونصب وتشغيل وتاهيل المنظومة الكهربائية 

لالنارة الحديثة للعتبة الحسينية
230,580,00092,232,00092,200,000موج السماء9386.397500.000

602010003030
تطوير وتحديث المنظومة الكهربائية للعتبة الحسينة 

المرحلة الثانية/ المقدسة 
105,741,00042,296,40042,200,000موج السماء1832.818100.000

702012001010
االعمال التكميلية للتكيف المركزي الجديد للعتبة 

(مرحلة ثانية )الحسينية المقدسة 
6869.270500.00000

600.000100.00000باالفران المتنقلة (ع)تجهيز مضائف االمام الحسين 802012002002

902012005004
العتبة / مد قابلوات  محطة الحرمين الكهربائية 

العباسية المقدسة
8081.4141000.00000

11330.000400.000العتبة العباسية/ تجهيز باصات لنقل الزائرين 1003003001002
اللواء العالمية اللبنانية للتجارة 

م.م.العامة والمقاوالت ش
264,000,000105,600,000105,600,000

1103007006016
العتبة / المرحلة الثانية / كاميرات المنظومة االمنية 

الحسينية المقدسة
3962.800500.000

ربيع السالم للمقاوالت والتجارة 

العامة
1,635,337,000654,134,800654,100,000

1996.0001000.00000منظومة البث للعتبة العباسية المقدسة1203007006017

364,138,000145,655,200145,600,000خيرات السبطين1378.500250.000كاميرات مراقبة القسام العتبة  الحسينية المقدسة1303007006019

1403007006020
تطوير نظام فحص العجالت للمنطقة المحيطة بالحرم 

الحسيني الشريف
000منارة العطاء14882.7001500.000

2233.800250.00000(3)منظومة الصوتيات لمدن الزائرين عدد 1503007006021

1603007006023
منظومة الكاميرات الخارجية والداخلية لغرفة 

العتبة العباسية المقدسة/ السيطرة والمراقبة 
000الهدى للمقاوالت العامة7996.708700.000

1703008001004
انشاء قناة كربالء الفضائية في النجف االشرف مع 

التأثيث
180,643,00072,257,20072,200,000خيرات السبطين11293.000500.000

1903013002025
خدمات استشارية للمجسرات بين الحرمين الشريفين 

العتبة الحسينية/ 
226.000150.000

847.500200.000دراسات وتصاميم المبنى الجديد لقناة كربالء2003013002026

2104001002038
اضافة خمس طوابق لمشروع مجمع االمام الحسن 

الثقافي (ع)المجتبى 
15787.000200.000

2204002002008
/ مستشفى االمراض السرطانية في محافظة البصرة 

االعمال المدنية
820,969,000328,387,600328,300,000نه مام27982.0001000.000

567,772,000227,108,800227,100,000شركة دبي13876.000500.000مركز عالج التوحد مع التأثيث2304002006035

4780.000400.00000مركز الكفيل للعالج الطبيعي2404002006036

2504002008029
لمعالجة  (ع )اضافة طابقين لمستشفى االمام الحسين 

2االورام السرطانية م 
15000.000500.00000

28098.0001000.000تطوير قناة كربالء الفضائية 619,245,000عمارة قرطبة008002002

ديوان الوقف الشيعي

247,698,000247,600,000 1803



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

2604002008030
مشروع تغليف صاالت العمليات لمستشفى االمام زين 

(ع )العابدين 
3,179,450,0001,271,780,0001,271,700,000مكتب االتقان العلمي3422.0001000.000

1,175,256,000470,102,400470,100,000مكتب االتقان العلمي

239,471,00095,788,40095,700,000نسيم بغداد

2804002010001
مشروع مجمع العيادات الطبية االستشاري لمستشفى 

الشيخ الوائلي
12846.000250.000

مجموعة االسراء للمقاوالت 

العامة المحدودة
676,175,000270,470,000270,400,000

6,373,016,0002,549,206,4002,549,200,000خيرات السبطين107328.864500.000مشروع اسكان الفقراء2904003002016

1,385,507,000554,202,800554,200,000                شركة الجامل

1,017,952,250407,180,900407,100,000شركة بذرة الحق للمقاوالت

426,708,200170,683,280170,600,000شركة الشمس

00برج المرمر26864.0001500.000المرحلة الرابعة / (بغداد - كربالء  )مدينة الزائرين 3104003003082

18852.000500.00000المرحلة الرابعة / (النجف - كربالء  )مدينة الزائرين 3204003003083

3304003003084
االعمال  (بابل- كربالء )مدينة الزائرين على طريق 

التكميلية
628,579,000251,431,600251,400,000خيرات السبطين2353.000500.000

19524.0003000.000(الرفيعي )استراحة الزائرين قرب حسينة ال 3404003003087

شركة قدموس للتجارة 

والمقاوالت العامة اللبنانية و 

شركة تاجكو للهندسة والمقاوالت 

اللبنانية

1,935,858,750774,343,500774,300,000

3504003003089

 )اليواء الزائرين على طريق  (ع)مدينة الجوادين 

( 20)بمساحة  (المرحلة االولى / بغداد - كربالء 

دونم

7461.000500.00000

3604003003090
مشروع مجمع سكن االطباء لمستشفى االمام زين 

(2م2500)بمساحة   (ع)العابدين 
18316.000500.00000

17073.0001500.00000مشروع مجمع اقسام العتبة العباسية المقدسة3704003003092

5298.000500.00000(4)االعمال الخدمية لمدن الزائرين عدد3804003004002

671,640,000268,656,000268,600,000قمة العكاش

855,125,000342,050,000342,000,000شركة الغياث

49,365,00019,746,00019,700,000عمارة قرطبة

19,320,0007,728,0007,700,000ارض القدس للمقاوالت

6,957,111,0002,782,844,4002,782,800,000ارض القدس للمقاوالت

405,778,000162,311,200162,300,000ارض القدس للمقاوالت

304,300,000121,720,000121,700,000فن المستقبل

3904007001014
تطوير الروضتين الحسينية والعباسية المقدستين 

كربالء/
200000.0003000.000

009001
تغليف  )الطبي  (ع)مركز السيدة زينب الكبرى 

صاالت العمليات وتجهيز اجهزة العيون واالسنان
4690.0001500.000 2704002

3004003003081
/ النجف االشرف /تشييد شقق لطلبة الحوزة العلمية 

المرحلة الثانية
75453.0001550.000



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

8,150,0003,260,0003,200,000ارض القدس للمقاوالت

12,538,0005,015,2005,000,000ارض القدس للمقاوالت

191,877,00076,750,80076,700,000خيرات السبطين

195,000,00078,000,00078,000,000شركة الموشور

00مشاريع العتبة العلوية المقدسة

دار ضيافة العتبة- أ 
 شركة اكد لالنشاءات  االماراتية 

2,039,329,923815,731,969815,700,000     و شركة نادين للمقاوالت

892,096,086356,838,434356,800,000شركة الزين للمقاوالتورش ومخازن حي عدن- ب 

00ج ـ توسعة الركن الجنوبي

ـ مدينة الزائرين ـ     :مشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

العتبة الحسينية المقدسة/عن طريق كربالء بغداد 
000 ـ برج المرمر

الجزء الرابع العتبة / توسعة الحائرالحسيني الشريف 

الحسينية المقدسة
676,720,000270,688,000270,600,000ارض القدس للمقاوالت

/ تطوير ابنية قناة كربالء الفضائية المرحلة االولى 

العتبة الحسينية المقدسة
124,680,00049,872,00049,800,000عمارة قرطبة

000مجموعة البلداوي االردنية76702.0001000.000مشاريع العتبة العباسية المقدسة4204007001018

16288.3001.000000مشاريع العتبة الكاظمية المقدسة4304007001019

1,061,835,775424,734,310424,700,000البشير+ درة البحرين

501,785,608200,714,243200,700,000مجموعة السفر

74,560,00029,824,00029,800,000العاديات

1,002,169,956400,867,982400,800,000ادم

636,503,800254,601,520254,600,000الجميرة

653,390,649261,356,260261,300,000روعة بالد الرافدين

308,652,370123,460,948123,400,000الجوف

26036.000مشاريع المزارات الشيعية المقدسة4404007001020

3904007001014
تطوير الروضتين الحسينية والعباسية المقدستين 

كربالء/
200000.0003000.000

500.000

007

400400700101625437.0003000.000

017 001 041000.000 41127291.000



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

:            االعمال االضافية للعتبة الحسينية المقدسة

ـ مركز االمام الحسين ع لعالج االورام                         

العتبة الحسينية المقدسة/ كربالء /السرطانية 

1,745,783,000698,313,200698,300,000اليف هوسبتال االسبانية

العتبة / مستشفى الشيخ احمد الوائلي رحمة هللا

الحسينية المقدسة
1,296,279,000518,511,600518,500,000تورفار التركية

المرحلة / مدينة الزائرين على طريق كربالء ـ نجف

العتبة الحسينية المقدسة/ الثانية 
363,761,000145,504,400145,500,000الغياث

المرحلة / مدينة الزائرين على طريق كربالء ـ بغداد 

العتبة الحسينية المقدسة/ الثانية 
000برج المرمر

/ خدمات االستشارية لمستشفى االمراض السرطانية 

العتبة الحسينية المقدسة

الشركة العالمية لعالج  االورام 

المملكة المتحدة / السرطانية 

(osi)
138,107,00055,242,80055,200,000

لالورام  (4)الغرف الحصينة لمركز االمام الحسين 

السرطانية

shielding 

incorporated limited
000

55,000,00022,000,00022,000,000ارض القدس االردنية

4,677,000,0001,870,800,0001,870,800,000ارض القدس االردنية

شركة الصهباء للتكنلوجيا 

المحدودةـ
68,800,00027,520,00027,500,000

113,178,37345,271,34945,200,000المركز العالمي لالبحاث الفنية

-AVشركة صوت وصورة 

SOLUTION
51,475,53420,590,21420,500,000

512,387,776204,955,110204,900,000هام العال

669,595,856267,838,342267,800,000المنى

37597.0001000.000االعمال االضافية للمزارات الشيعية الشريفة4804007001024

39044.0001500.000االعمال االضافية للعتبة العباسية المقدسة4604007001022

040074000.000 204417.000 021 001 45

73961.000360.000االعمال االضافية للعتبة الكاظمية المقدسة4704007001023



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

91,133,65436,453,46236,400,000ارض الغاضرية

206,317,50482,527,00282,500,000جناح السعد

351,919,312140,767,725140,700,000تقنية الهالل

1,245,043,578498,017,431498,000,000ضوء القنديل

365,137,561146,055,024146,000,000بحر اللؤلؤ

00تطوير مخازن ومراب العتبة الحسينية المقدسة
العتبة الحسينية / سياج وادارة مخازن هور السيب 

المقدسة
57,257,00022,902,80022,900,000اتقان الفيصل

866,150,000346,460,000346,400,000خيرات السبطينالعتبة الحسينية المقدسة/ مخازن المواد االنشائية 

00المشاريع الخدمية للعتبة الحسينية المقدسة

655,385,000262,154,000262,100,000خيرات السبطينروضة لالطفال في حي االصالح
 (ص)الخدمات االستشارية لمستشفى خاتم االنبياء 

لالمراض القلبية

استشارات  )النهضة الهندسية 

(هندسية ، اشراف ، تصاميم 
150,000,00060,000,00060,000,000

587,000,000234,800,000234,800,000ارض القدس للمقاوالت  العامة64222.0001000.000كراج الكفيل الخدمي5104007001027

37000.000500.00000المرحلة الثانية/ تطوير العتبة العلوية المقدسة 5204007001028

 شركة دار الوكرة للمقاوالت 

857,458,600342,983,440342,900,000والتجارة العامة

شركة المركز العالمي لالبحاث 

الفنية
67,710,00027,084,00027,000,000

5404007001030

انشاء مسقفات وحظائر ونذور العتبة العلوية 

ـ                           أـ انشاء حظائر :المقدسة

االنعام                       ب ـ مسقف الدواجن

2250.0001250.000
شركة دار السراء للمقاوالت 

975,000,000390,000,000390,000,000والتجارة العامة

2,435,742,000974,296,800974,200,000ارض القدس21450.0002000.000توسعة ابواب الصحن الشريف5504007001031

000ارض القدس14655.0003000.000المرحلة السادسة/ توسعة الحائر الحسيني الشريف 5604007001032

2,685,400,0001,074,160,0001,074,100,000خيرات السبطين8650.000500.000مشروع تسقيف المخيم الحسيني الشريف5704007001033

870,681,000348,272,400348,200,000خيرات السبطين7474.000500.000مشروع مبنى االقسام الهندسية والفنية5804007001034

5904007001035
تجهيز ونصب وتركيب مكاتب وقواطع معدنية من 

الفوالذ المقاوم للصدا
2191.650500.00000

958,913,350383,565,340383,500,000المركز العالمي لالبحاث الفنية6129.46141759.000االعمال التكميلية لصحن التوسعة الجديد6004007001037

812,775,000325,110,000325,100,000المركز العالمي لالبحاث الفنية

436,440,000174,576,000174,500,000المركز العالمي لالبحاث الفنية

332,220,825132,888,330132,800,000شركة مدماك أكد للمقاوالت العامة

37597.0001000.000االعمال االضافية للمزارات الشيعية الشريفة4804007001024

750.000

025 001 007 0454555.0001000.000

ـ  أ ـ مشروع :تأهيل وتطوير مدخل شارع الطوسي 

تبريد مسقف الزائرين       ب ـ مشروع تسقيف باب 

الطوسي

3100.000 04007001029

242490.000

2000.000

49

026 001 007 5004

53



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

6104007001038
انشاء هيكل تسقيف الصحن الكاظمي الشريف الجهه 

المرحلة  / (ع)الشرقية والغربية لجامع الجوادين 

االولى

5,879,896,3652,351,958,5462,351,900,000شركة فرامكان توسعة بايدار9264.8944880.000

6204007001039
/ مسقفات استراحة الزائرين قرب الصحن الشريف 

المرحلة الثانية مع المجاميع الصحية
00تنفيذ مباشر2752.000500.000

00تطوير الجهه الشمالية للصحن الشريف

146,475,75058,590,30058,500,000شركة مجمع البحرينمشروع تغليف االرضية بالمرمر

756,450,000302,580,000302,500,000شركة كنوز الحكمة   للمقاوالتتجهيز سيارات شحن

00سيارة تنظيف مع تنكر ماء

00تجهيز كابينات وامانات

29858.160500.00000االبنية االدارية والخدمية6404007001041

731,609,520292,643,808292,600,000شركة سور الرحاب للمقاوالت3470.000250.000(ع)اعمار مزار محمد الصابر 6604007001048

00العتبة العباسية المقدسة1311.000200.000(رض)شباك ضريح صافي صفا 6704007001050

86,500,00034,600,00034,600,000مكتب البشير للتصاميم1805.00050.000اعمار مزار السيدة خديجة6804007001052

00ــــــــ9884.0001500.000(عج)تطوير وتوسعة مقام االمام المهدي 6904007001054

7004007004001
/ الثقافية مع التاثيث  (ع)انشاء مكتبة االمام الحسين 

بابل
000دوغاسان التركية17287.0001000.000

7104007004002
الثقافية مع التاثيث  (ع)انشاء مكتبة االمام الحسين 

في الصويرة
261,610,000104,644,000104,600,000برج المرمر1931.000250.000

854,190,000341,676,000341,600,000شركة بذرة الحق للمقاوالت18108.000720.000انشاء مركز ديني ثقافي في ميسان7204007005002

3,158,429,2911,263,371,7161,263,300,000شركة الفائقون للمقاوالت20086.0001550.000انشاء مركز ديني ثقافي في واسط7304007005003

7404007005004
مركز ثقافي ومكتبة للعتبة الحسينية المقدسة في 

محافظة البصرة
3,851,459,0001,540,583,6001,540,500,000االعمار الحديثة المطورة27231.0001000.000

000خيرات السبطين84116.0001000.000القراني (ع )مجمع الحسين 7504007005005

7604007005006
مشروع المجمع الثقافي واالعالمي في محافظة 

2م (6600)البصرة بمساحة 
4,496,602,0001,798,640,8001,798,600,000مرمرة التركية57172.000500.000

7704007005007
مشروع المجمع الثقافي واالعالمي في محافظة 

2م1100الجمعية بمساحة / كربالء 
935,881,000374,352,400374,300,000خيرات السبطين10221.000500.000

7804007005008
مشروع المجمع الثقافي  في محافظة الديوانية  

(2م1800)بمساحة 
40662.000100.00000

040 001 0076025.000500.000 04 63



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

7904007005009
مشروع مركز االرشاد االسري والمدرسة والروضة 

2م5400التمهيدية في محافظة بابل بمساحة 
52615.000100.00000

24486.000200.00000مجمع الحسن المجتبى الثقافي8004007005010

308,000,000123,200,000123,200,000مجموعة البلداوي االردنية

486,000,000194,400,000194,400,000          صرفند للمقاوالت العامة

345,892,000138,356,800138,300,000االعمار الحديثة المطورة695.440250.000دار تعليم القران الكريم مع التاثيث في البصرة8204007006001

8304007006002
- دار تعليم القران الكريم مع التأثيث في كربالء 

منطقة الحر الصغير
49,150,00019,660,00019,600,000عمارة االندلس725.000250.000

9037.0001000.00000مركز الدراسات الستراتيجية والعقائدية8404007006003

8504011001007
 )المرحلة الثانية  بمساحة / مخازن متعددة االغراض 

2م/الف  (40
7722.000500.00000

202,345,00080,938,00080,900,000قطر الودق9929.000500.000انشاء مخازن للمنتجات الزراعية8604011008006

8704011008007
ـ   أ ـ مجمع :مجمع مخازن العتبة في المزرعة الثانية

المخازن المسقفة                   ب ـ رافعات شوكية
4,513,772,0001,805,508,8001,805,500,000شركة روعة الغري للمقاوالت6124.4221000.000

7325.0001000.00000انشاء مجمع مخازن العتبة العباسية في موقع السقاء8804011008008

78564.8601000.000تجهيز مستشفى الكفيل التخصصي8904012001047
مجموعة البلداوي االردنية 

9,346,000,0003,738,400,0003,738,400,000للتجارة العامة والمقاوالت

9004012001048
تجهيزات ومعدات طبية للمستشفى االمام الحسين 

لمعالجة االورام السرطانية (ع)
59110.000500.000

9104012001049
 (ص)تجهيزات ومعدات طبية لمستشفى خاتم االنبياء 

لالمراض القلبية
84876.000500.000

9,027,000,0003,610,800,0003,610,800,000خيرات السبطينتجهيز اليات وسيارات نقل وخدمات الزائرين

تجهيز اليات وسيارات خدمية للعتبة المقدسة
فنار الخليج العالمية لتجارة 

1,370,000,000548,000,000548,000,000السيارات

محكمة بداءة النجف500000.0005000.000استمالكات العتبة العلوية المقدسة9304013001038

خدمات استشارية االرشاد 

افنان / االسري في الديوانية

انترناشونال

خدمات استشارية االرشاد 

مكتب مزايا / االسري في بابل

لالستشارات الهندسية

8104007005011
مركز ثقافي و خدمات للعتبة العباسية المقدسة لثالث 

مواقع
79661.0004000.000

94500.000 108
المجموعة  )الخدمات االستشارية للعتبة الحسينية 

(االولى
3050.000

4000.000 9201020437.000

04002 013

04012003



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

4200.000500.000

خدمات استشارية مجمع الثقافي 

المهند لالستشارات / في البصرة

الهندسية

خدمات استشارية مستشفى 

االمراض السرطانية في البصرة 

مكتب الجنوب/ 
162,500,00065,000,00065,000,000

(3المجموعة  )خدمات استشارية

خدمات استشارية مجمع مدارس 

القادسية / االيتام في النجف 

شركة المهند/
30,000,00012,000,00012,000,000

خدمات استشارية لمستشفى الشيخ احمد الوائلي 

(رحمه هللا )
288,000,000115,200,000115,200,000شركة تورفار التركية

9704013002114
اعداد مخططات وجداول كميات لغرض بناء مقر 

بغداد/ديوان الوقف الشيعي 
1650.000300.000

787,500,000315,000,000315,000,000خيرات السبطينالعتبة الحسينية المقدسة/ تصاميم مركز االمام الحسين ع للتاهيل المهني 

العتبة الحسينية المقدسة/  المدينة الترفيهية 
الشركة الدولية للتصميم 

(ايديا)والهندسة 
881,250,000352,500,000352,500,000

العتبة الحسينية المقدسة/ مركز تاهيل المعاقين 
الشركة الدولية للتصميم 

(ايديا)والهندسة 
175,000,00070,000,00070,000,000

9904013002118
دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

في محافظة واسط
5005.000200.000

خدمات استشارية مدارس 

خيرات / النموذجية في واسط 

السبطين
89,027,00035,610,80035,600,000

10004013002119
دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

في محافظة ذي قار
1320.000200.00000

10104013002120
دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

في محافظة البصرة
5280.000200.000

خدمات استشارية مجمع ايواء 

خيرات السبطين/ البصرة
156,250,00062,500,00062,500,000

10204013002121
دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

في محافظة المثنى
2420.000200.00000

10304013002122
دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

في محافظة بابل
1210.000200.00000

10404013002123
دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

في محافظة القادسية
770.000200.000

خدمات استشارية زائرين 

فيصل حامد انجنيرينك/ الديوانية
691,500,000276,600,000276,600,000

10504013002124
دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة 

في محافظة ميسان
440.000200.000

خدمات استشارية مجمع مدارس 

فيصل حامد / االيتام في العمارة

انجنيرينك
434,900,000173,960,000173,900,000

10604013008012
انشاء مختبر الخاليا الجذعية وسكن الممرضات 

لمستشفى الكفبل التخصصي
1,406,000,000562,400,000562,400,000مجموعة البلداوي االردنية9712.5721000.000

98

04

04

95

117 002 01317462.000350.000

0130021101550.000500.000

المرحلة الثانية/ الخدمات االستشارية 

9604

109

دراسات وتصاميم لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربالء 

ـ:المقدسة

013002



(مليون دينار)الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار)
(بالدينار)المستحقات بعد التقريب  (بالدينار)من المستحقات  (%40)نسبة (بالدينار)المستحقات اسم الشركة

10704013013002

ـ       :مشروع مرأب عجالت العتبة العلوية المقدسة 

                                أـ انشاء مراب عجالت 

20/العتبة                ب ـ باصات هونداي عدد 

6119.000500.000
 الشركة العامة لتجارة السيارات 

4,415,040,0001,766,016,0001,766,000,000العتبة العلوية المقدسة/ 

2,973,000,0001,189,200,0001,189,200,000دتياي يابي التركية

441,000,000176,400,000176,400,000دتياي يابي التركية

15000.00050.00000بغداد/ للعلوم االسالمية  (ع)انشاء كلية االمام الكاظم 10905001001114

2,864,963,0001,145,985,2001,145,900,000خيرات السبطين42170.0003000.000مجمع مدارس االيتام11005004001015

11105004001016
- المرحلة الثانية - الحوزة النسوية ومدارس االيتام 

كربالء
4492.000500.00000

11205005001002
في النجف  (3)في ميسان و  (4)مدارس دينية عدد 

في بابل والمثنى وواسط وكربالء والديوانية (2)و 
12467.00010.00000

11305005001003
وفي طوز  (2)مدارس دينية في ذي قار عدد 

(1)خورماتو عدد 
312,181,000124,872,400124,800,000شركة بذرة الحق للمقاوالت4189.000200.000

11405005001004
في محافظة بابل  (ع)مشروع مدرسة االمام الحسين 

2م (575)القاسم بمساحة / 
73,937,00029,574,80029,500,000عمارة قرطبة3803.000100.000

11504007001004
انشاء المجموعة الصحية في العتبة العلوية المقدسة 

صحن االمام الحسين/ 
9900.862500.00000

11605005001005
 )مشروع المدرسة الدينية واسكان الطلبة    

(2م2000
909,914,000363,965,600363,900,000خيرات السبطين14651.000500.000

11704003001077

بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء 

وحدة سكنية في محافظة كربالء المقدسة (316)بعدد

استراتيجية /االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

التخفي

20000.0004000.00000

3000.00010.00000بلد/تحسين الخدمات المقدمة لمرقد السيد محمد 11804007001015

11903013002024
عليه  )اعداد الدراسات والتصاميم  لمدينة االمام علي 

العتبة العلوية المقدسة/ االعالمية  (السالم 
2332.0001000.00000

30,555,75012,222,30012,200,000شركة طريق العطاء للمقاوالتــــــاستراحة الزائرين طريق نجف  ـ كربالء12004003003088

ـــ20000.000انشاء بناية المتحف والمكتبة المرحلة االولى12104007004003
شركة الكوثر للمقاوالت والتجارة 

العامة
3,810,327,0001,524,130,8001,524,100,000

3434612.249128390.000134,706,484,96653,882,593,98653,878,200,000

64566.0003000.000انشاء ورش ومخازن للعتبة العباسية المقدسة10804013016007

المجموع


