
الكلفة الكلية بماليين الدنانيرأسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

بماليين الدنانير
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب

16,831,9656,732,7866,700,000شركة ارض االخاء للمقاوالت العامة المحدودة

4,669,8121,867,9251,800,000سالم عبد العزيز محمد/ شركة االرتقاء العمراني للمقاوالت العامة المحدودة 

55,375,95222,150,38122,100,000رياض حسن مشكور/ شركة الرؤوم  للمقاوالت العامة المحدودة 

1,726,557690,623600,000وزارة االعمار واالسكان/ دائرة االعمار الهندسي  

4,206,6851,682,6741,600,000المقاول مازن الياس بولص

9,675,7503,870,3003,800,000المقاول نعمان ايمكه قاسم

2103,574,10041,429,64041,400,000رصافة / دائرة التسجيل العقاري

26,926,36410,770,54610,700,000وزارة االعمار واالسكان/ دائرة االعمار الهندسي 

18,500,0007,400,0007,400,000الجامعة التكنولوجية/ مكتب االستشارات 

8,568,0003,427,2003,400,000مكتب المجموعة االستشارية الهندسية

13,140,0005,256,0005,200,000عقد اجور استشارية للمهندس عامر سليم داود

4,074,0001,629,6001,600,000المقاول فيصل محمد حسن

2,492,000996,800900,000المقاول مهند هالل محيسن

255,200,000102,080,000102,000,000كركوك االولى/مديرية التسجيل العقاري

38,800,00015,520,00015,500,000ولي علي عبد هللا/المكتب االستشاري الهندسي

7,280,0002,912,0002,900,000شركة الحداثة لألستشارات الهندسية

13,580,0005,432,0005,400,000مكتب دار التصميم

1,120,000448,000400,000شركة االسراء لألستشارات
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تأهيل مقبرة الكلدان واالبنية التابعة لها مع 

خان بني سعد/ التأثيث 

دراسات وتصاميم واستمالكات 
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ديوان اوقاف المسيحيين والديانات االخرى

400,000 7,000,000
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013



الكلفة الكلية بماليين الدنانيرأسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

بماليين الدنانير
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب

11062000.000182,000
تأهيل مقبرة الكلدان واالبنية التابعة لها مع 

خان بني سعد/ التأثيث 
001 012 009 04

245,744,46898,297,78798,200,000الشركة العامة للصناعات الكهربائية

36,548,00014,619,20014,600,000شــركة الــنصر الــعامــة للــصـناعـات الـميكانيكية

22,358,8008,943,5208,900,000الصناعات االلكترونية

28,718,20011,487,28011,400,000الصناعات االلكترونية

5,507,7502,203,1002,200,000شــركــة الـســالم العامـة

358,847,695143,539,078143,500,000صليوة الزار صليوة/ شركة المانجرو للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة 

5,158,7632,063,5052,000,000شكر خلف قــــادو/ شــركـة نسيــم الــوالـــي للــمقــاوالت الـــعـامــــة الـــمحــدودة 

119,071,27747,628,51147,600,000سالم عبد الــــعــزيـز مــحـمــد/ شركة االرتقاء العمراني للمقاوالت العامة المحدودة 

238,407,04595,362,81895,300,000راضي عباس بدن/ شــركــة الـــسراج المنير للــمقــاوالت الـعامــــــــة المحدودة 

79,840,98731,936,39531,900,000سالم جمعة حسن/مــجـمـوعــة االســـــراء للــمقــــاوالت الــعـــامــة المحدودة 

83,432,98333,373,19333,300,000حمزة عباس خــورشـــيــــد/ اضــواء دار الــمعـمـــار للـــمقــاوالت الــعامـــة المحدودة 

10,399,1314,159,6524,100,000محمد موفق سهم/ شــركـة فـــوز الــعــراق للــمـقـــاوالت الـــعامــة الــمحدودة 

95,344,47338,137,78938,100,000نـميــر بنيامـين كــوركيــس/ شــركـة اعـمدة الحضــارة للـمقاوالت العامــة الـــمحـدودة 

197,746,78479,098,71479,000,000فــرحــان حنظل علي/ شــــركـــة الـــنـــبــــال للــــمــقــاوالت الــــعــامة الـــمحـدودة 

2,782,2071,112,8831,100,000وزارة االعمار واالسكان/ دائـرة االعمــار الهندسي  

4,332,0891,732,8361,700,000عقد اجور استشارية للمهندس ولـــيد جبرائيل مــوســـى

1,578,237631,295600,000المقاول مـوفـق نـجيـب جـرجيـس

6,579,5102,631,8042,600,000المقاول حارث سعد عبد اللطيف

7,081,0002,832,4002,800,000المقاول عـبد الـكريـم تـقي محمد

7,847,3003,138,9203,100,000المقاول احـــمـد راضــي عــباس
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الكلفة الكلية بماليين الدنانيرأسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

بماليين الدنانير
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب

11062000.000182,000
تأهيل مقبرة الكلدان واالبنية التابعة لها مع 

خان بني سعد/ التأثيث 
001 012 009 04

27,506,37511,002,55011,000,000شركة النصر العامة للصناعات الميكانيكية

2,406,375962,550900,000الشركة العامة للصناعات الكهربائية

2,909,9761,163,9901,100,000وزارة االعمار واالسكان/ دائرة االعمار الهندسي  

603,189241,276200,000عقد اجور استشارية للمهندس وليد جبرائيل موسى

236,257,09794,502,83994,500,000سنحاريب اوشانا يونان/ شركة أبال للمقاوالت العامة المحدودة 

شركة مجموعة االسراء للتجارة العامة والمقاوالت والنقل العام والخدمات النفطية 

سالم جمعة حسن/المحدودة
30,079,27012,031,70812,000,000

29,001,35411,600,54211,600,000صليوة الزار صليوة/شركة المانجرو للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة

شركة مجموعة االسراء للتجارة العامة والمقاوالت والنقل العام والخدمات النفطية 

سالم جمعة حسن/المحدودة
14,260,1705,704,0685,700,000

11,545,9104,618,3644,600,000المقاول غضنفر فخري محمد

15,526,5006,210,6006,200,000المقاول ناهل وديع فتح هللا

246,524,00098,609,60098,600,000الشركة العامة للصناعات الكهربائية

28,958,73711,583,49511,500,000شركة الصناعات االلكترونية

415,980,000166,392,000166,300,000شركة النصر العامة للصناعات الميكانيكية

3,370,7501,348,3001,300,000الشركة العامة للمنظومات

10,687,7824,275,1134,200,000شركة العز العامة

104,659,28341,863,71341,800,000فراس اكرم حسين/ شركة برج عجمان للمقاوالت العامة المحدودة 

33,286,20013,314,48013,300,000محمد موفق سهم/ شركة فوز العراق للمقاوالت العامة المحدودة 

40,980,95016,392,38016,300,000عبد اللطيف ذياب حمود/ شركة السجايا للمقاوالت العامة المحدودة 

14,395,7635,758,3055,700,000شركة افاق الحرة للمقاوالت العامة المحدودة

18,717,0557,486,8227,400,000/شركة اشراقة النهار للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة 

4,866,8761,946,7501,900,000عقد اجور استشارية للمهندس ولـــيد جبرائيل مــوســـى

68,007,09727,202,83927,200,000المقاول عادل أسطيفان عبد االحد

00

4,820,0001,928,0001,900,000المقاول صالح عباس حسين

00

9,404,1503,761,6603,700,000المقاول رائد عبد النبي جاسم

7,649,0013,059,6003,000,000المقاول نجم عبدهللا لفتة

5,281,9502,112,7802,100,000المقاول كادح يوسف اسحق

2,850,0001,140,0001,100,000المقاول شاكر مهدي عبد

8,690,3803,476,1523,400,000المقاول هيثم ادور جرجيس

5,317,4452,126,9782,100,000المقاول عماد فاضل عباس

18,906,0007,562,4007,500,000المقاول هيثم جنيد عبد الوهاب

8,977,3503,590,9403,500,000المقاول جبر الزم علي

14,351,1505,740,4605,700,000المقاول حكمت ايشو شابو

1,772,500709,000700,000المقاول عماد عبد الرحمن حسين

5,398,0502,159,2202,100,000المقاول نصير بطرس شابا

3,850,0001,540,0001,500,000المقاول حازم شجر بدن
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04007002007
انشاء االبنية والكنائس في الكرخ     

في بغداد (مع التاثيث )
10,621.000350.000



الكلفة الكلية بماليين الدنانيرأسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

بماليين الدنانير
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب

11062000.000182,000
تأهيل مقبرة الكلدان واالبنية التابعة لها مع 

خان بني سعد/ التأثيث 
001 012 009 04

00

7,219,1252,887,6502,800,000الشركة العامة للصناعات الكهربائية

508,158,926203,263,570203,200,000شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية

154,087,75061,635,10061,600,000صليوة الزار صليوة/ شركة المانجرو للمقاوالت العامة المحدودة 

70,633,45028,253,38028,200,000يوسف فاضل صالح/ شركة ناوان للمقاوالت العامة المحدودة 

30,371,00012,148,40012,100,000حسين علي حسين/شركة النظم الريادية للمقاوالت العامة 

16,988,8256,795,5306,700,000اندي حميد ججو/ شركة القوش للمقاوالت العامة المحدودة 

4,381,1001,752,4401,700,000هيمان يوسف حنا/ شركة النبأ الصادق للمقاوالت العامة المحدودة 

6,224,8422,489,9372,400,000غانم نوح عبودي/ شركة المريانا للمقاوالت العامة المحدودة 

4,894,4001,957,7601,900,000خيرهللا جميل جرجيس/ شركة برج الساعة للمقاوالت العامة المحدودة 

81,561,78032,624,71232,600,000لطيف محمد دحام/ شركة مسك الفرات للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة 

47,736,30419,094,52219,000,000حمزة عباس خورشيد/ شركة اضواء دار المعمار للمقاوالت العامة 

46,502,88918,601,15618,600,000عمران موسى محمد/ شركة نطاق المهندسين للمقاوالت العامة 

22,420,6758,968,2708,900,000خالد غالب عبد القادر/ شركة اسوار الموصل للمقاوالت العامة المحدودة 

8,173,2153,269,2863,200,000فراس محمود علي / شركة طيبة للمقاوالت العامة 

52,400,10020,960,04020,900,000شركة دار العمران

42,945,00017,178,00017,100,000شركة الخرسانة

6,290,4502,516,1802,500,000المقاول بسيم هرمز داود

1,448,850579,540500,000المقاول احمد الزم عبيد

6,426,1562,570,4622,500,000المقاول انوية اوديشو داديشو

375,000150,000100,000المقاول اسماعيل حنا نعوم

240,00096,0000المقاول فيان واثق

225,00090,0000المقاول سنان موفق ميخائيل

1,005,000402,000400,000المقاول فارس عزيز جبرائيل

585,000234,000200,000المقاول فيفيان سركون

1,170,000468,000400,000المقاول علي رسول عبد الحسين

1,170,000468,000400,000المقاول بشير صبري

3,015,0001,206,0001,200,000المقاول رغيد عادل عبد االحد

945,000378,000300,000المقاول هناء هادي كامل

945,000378,000300,000المقاول شوقي نزار جرجيس

945,000378,000300,000المقاول سامر صابر

00

12,096,0004,838,4004,800,000الشركة العامة للصناعات الكهربائية

822,136,640328,854,656328,800,000نافع رمضان طه/ شركة كيستة للتجارة العامة المحدودة 

6,654,3502,661,7402,600,000شركة درب الصحراء للمقاوالت العامة المحدودة اكرم قاسم مراد

16,064,1206,425,6486,400,000شركة رواد الهندسة للمقاوالت العامة النحدودة محمد صالح عبد هللا

131,266,30252,506,52152,500,000شركة الرفد  للمقاوالت العامة النحدودة

00
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انشاء االبنية والكنائس في نينوى ، 

(مع التاثيث)كركوك 
008 002 007 04600.000 19,361.000

2,750.000انشاء االبنية ودور العبادة اليزيدية 11,500.000



الكلفة الكلية بماليين الدنانيرأسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

بماليين الدنانير
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب

11062000.000182,000
تأهيل مقبرة الكلدان واالبنية التابعة لها مع 

خان بني سعد/ التأثيث 
001 012 009 04

00

00

31,282,87512,513,15012,500,000الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

1,900,650760,260700,000وزارة الصناعة والمعادن/ شركة السالم العامة 

137,618,40455,047,36255,000,000راضي عباس بدن/ للمقاوالت العامة المحدودة/شركة السراج المنير

38,686,92415,474,77015,400,000المقاول جاسم سلمان داؤد

37,991,33315,196,53315,100,000شركة ابواب العال 

1004007002011
انشاء ابنية في كنيسة الروم الكاثوليك 

(مع التاثيث)
106,401,74842,560,69942,500,000شركة ابواب العال للمقاوالت العامة المحدودة537.000156.395

8

9
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010 002 007 04
انشاء االبنية والكنائس لألرمن 

في بغداد (مع التاثيث)األرثوذكس 
4,387.000200.000

2,750.000انشاء االبنية ودور العبادة اليزيدية 11,500.000
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بماليين الدنانير
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب

11062000.000182,000
تأهيل مقبرة الكلدان واالبنية التابعة لها مع 

خان بني سعد/ التأثيث 
001 012 009 04

1104007003006
  توسيع وترميم دير سيدة الكرمل 

(مع التاثيث)
66,228,16126,491,26426,400,000خليل برهان ضاحي/ شركة ابواب العال للمقاوالت العامة المحدودة 394.00087.465

1,350,650540,260500,000شركة السالم العامة

1,958,000783,200700,000شركة ارض االخاء/ الهيئة العامة للضريبة 

2,932,5001,173,0001,100,000نبيل ناظم حربي/ شركة لؤلؤة الحياة للمقاوالت العامة المحدودة 

4,964,6501,985,8601,900,000مازن جورج يونان / مجموعة المازن التجارية 

59,133,70023,653,48023,600,000المقاول مازن الياس بولص

2,263,850905,540900,000المقاول حكمت ايشو شابو

1304007003009
اعمال الموقع الخارجي للجدار الساند 

لدار الضيافة لمعبد اللش
52,753,47521,101,39021,100,000سنحاريب اوشانا يونان/ شركة أبال للمقاوالت العامة المحدودة 1,463.000104.200

3,141.6001,600.000تاهيل وتوسيع وتأثيث دار بيت عنيا1404007003011

54,724.6008,536.3206,264,035,7382,505,614,2952,499,500,000

12

المجموع

007 04134.140 3,320.000
تطوير وتاهيل الكنائس ودور العبادة 

في بغداد (مع التاثيث)
007 003


