
(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

101001001003
اعمال المعالجة الدائمية السس سد 

الموصل بضمنها اعمال التحشية
5000000.0005000.000

201001001009
انشاء سد كالل بدرة في محافظة 

واسط
17000.000200.000

 (39)شركة العراق العامة عقد رقم 

36,700,000                      36,763,880                      91,909,701                    2012/لسنة

301001002002
االعمال التكميلية لمنظومات السيطرة 

الرئيسية للسدود والسدات
67760.000500.000

917,600,000                    917,632,813                    2,294,082,032               كووب انترناشيونال الهولندية115750.0004000.000انشاء ناظم ابو صخير401001003001

69,100,000                      69,163,625                      172,909,062                  شركة الوارث ورياح البقيع58000.000600.000مشروع سدة العمارة501001003002

8,500,000                        8,506,800                        21,267,000                    شركة الفاو العامة

45,400,000                      45,423,600                      113,559,000                  شركة الرافدين العامة

96,300,000                      96,303,600                      240,759,000                  شركة العراق العامة

23,500,000                      23,583,200                      58,958,000                    شركة الرافدين العامة

37,500,000                      37,500,000                      93,750,000                    شركة الفاو العامة

40,700,000                      40,796,000                      101,990,000                  شركة العراق العامة

102,200,000                    102,276,000                    255,690,000                  شركة الرافدين العامة

84,500,000                      84,518,000                      211,295,000                  شركة العراق العامة

4,000,000                        4,073,200                        10,183,000                    شركة الرافدين العامة

850,700,000                    850,730,000                    2,126,825,000               شركة العراق العامة

518,700,000                    518,764,000                    1,296,910,000               شركة الفاو العامة

629,200,000                    629,242,800                    1,573,107,000               شركة الرافدين العامة

74,100,000                      74,186,000                      185,465,000                  شركة صدر النهرين

76,000,000                      76,068,400                      190,171,000                  شركة العراق العامة

11,400,000                      11,492,000                      28,730,000                    شركة العراق العامة

142,200,000                    142,294,000                    355,735,000                  شركة الرافدين العامة

37,400,000                      37,440,400                      93,601,000                    شركة العراق العامة

3,300,000                        3,353,200                        8,383,000                      شركة صدر النهرين

113,000,000                    113,016,000                    282,540,000                  شواهق القمم

127,800,000                    127,846,400                    319,616,000                  شركة الدعاء للمقاوالت العامة

13,800,000                      13,896,178                      34,740,446                    شركة الدعاء للمقاوالت العامة

وزارة الموارد المائية
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003
انشاء سداد واقية ومستلزمات 

معالجة الفيضان
90000.000

01001003004

اكمال تنفيذ االعمال بموجب التصاميم 

لسداد بحيرة الدلمج واالعمال الملحقة 

بها

650.000

33000.000200.000
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

22,000,000                      22,066,511                      55,166,277                    شركة الدعاء للمقاوالت العامة

6,700,000                        6,720,000                        16,800,000                    شركة الوفاق

7,400,000                        7,447,102                        18,617,756                    شركة ارض الصحراء الغربية

9,900,000                        9,948,980                        24,872,450                    شركة توزيع كهرباء الوسط

714,200,000                    714,228,512                    1,785,571,281                شركة الفاو العامة

11,100,000                      11,113,030                      27,782,575                    شركة بيت العسل

12,300,000                      12,380,280                      30,950,700                    شركة اريج الربيع

900,000                           990,000                           2,475,000                      معمل التجارة سعد طه

22,200,000                      22,268,030                      55,670,076                    شركة ابن البصراوي

6,400,000                        6,480,000                        16,200,000                    كلية العلوم/ جامعة البصرة 

600,000                           626,076                           1,565,190                      شركة نور الهدى

1,300,000                        1,318,020                        3,295,050                      شركة بغداد السالم

600,000                           649,757                           1,624,392                      الشركة الهندسية للمقاوالت

165,500,000                    165,504,962                    413,762,404                  شركة عبد الجبار حماد علي

181,000,000                    181,016,184                    452,540,460                  شركة درع الجزيرة

   -                                     39,600                             99,000                           عادل جاسم محمد

   -                                     51,840                             129,600                         مجبد عبد سلمان

100,000                           172,800                           432,000                         عدنان عودة فارس

100,000                           183,600                           459,000                         كامل محسن هادي

   -                                     74,880                             187,200                         كاظم و شاكر جبر خضير

653,100,000                    653,140,894                    1,632,852,236               شركة العراق العامة

318,800,000                    318,887,523                    797,218,807                  شركة العراق العامة

225,100,000                    225,109,942                    562,774,855                  شركة الفدعاني

145,300,000                    145,359,070                    363,397,676                  شركة فجر الجنوب

283,200,000                    283,263,903                    708,159,757                  شركة اضواء الرقيم

3,800,000                        3,871,168                        9,677,921                      شركة العراق العامة

99,000,000                      99,052,684                      247,631,710                  مديرية تنفيذ كربالء

700,000                           711,000                           1,777,500                      محمد حيدر مطلك

600,000                           630,000                           1,575,000                      فاضل منصور عياط

600,000                           639,000                           1,597,500                      جاسم محمد عبود

2,700,000                        2,736,000                        6,840,000                      سليمة خضير ضاحي
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5.000

250.000

01001003004

اكمال تنفيذ االعمال بموجب التصاميم 

لسداد بحيرة الدلمج واالعمال الملحقة 

بها

33000.000200.000

450000.000مشروع حرية دغارة2

حفريات واكمال سداد العمود الرئيس 

للمصب العام
20000.000225.000 01001003005

002001001

001
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72000.000  مشروع الحسينية
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38000.000استصالح اراضي هور رجب
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

2,000,000                        2,016,000                        5,040,000                      حميد محمد ربيع

2,800,000                        2,835,000                        7,087,500                      نظام نعمة خضير

4,900,000                        4,942,800                        12,357,000                    عبد الرحمن حسين

1,800,000                        1,890,000                        4,725,000                      صالح هادي عباس

4,600,000                        4,644,000                        11,610,000                    عبود هاشم عباس
حسين وحيدر وعادل وعلي اوالد 

5,800,000                        5,879,880                        14,699,700                    شعالنم احمد وخضير وحامد

عبد الحمزة فاضل وعبد االحد ورحيم 

4,000,000                        4,005,000                        10,012,500                    اوالد فاضل حرموش

3,800,000                        3,824,800                        9,562,000                      احمد علي عرسان

1,000,000                        1,035,000                        2,587,500                      حسن كاظم علي

1,500,000                        1,593,000                        3,982,500                      هادي ناصر حسين واحمد

4,500,000                        4,581,000                        11,452,500                    احمد ناصر حسين

1,600,000                        1,629,000                        4,072,500                      تركية محمد عباس

2,000,000                        2,097,000                        5,242,500                      مرتضى عبد علي سلمان

7,900,000                        7,903,817                        19,759,543                    احسان محسن منصور

144,900,000                    144,982,902                    362,457,254                  شركة نسيم الهفوف

300,000                           306,000                           765,000                         سعد حسين عبد هللا

83,300,000                      83,327,422                      208,318,555                  شركة رمال الرافدين

269,000,000                    269,003,326                    672,508,314                  شركة االوائل

المديرية العامة لتوزيع الكهرباء الجنوب 

4,300,000                        4,372,308                        10,930,770                    وزارة الكهرباء/ 

   -                                     61,200                             153,000                         خضير خلف حمادي

200,000                           273,600                           684,000                         جاسم عيادة غايب

100,000                           144,000                           360,000                         صالح حسن الناصر

100,000                           122,400                           306,000                         رزاق حسين عيادة

100,000                           115,920                           289,800                         مجيد حسن الناصر

200,000                           280,800                           702,000                         عيادة عبود حسن

   -                                     32,400                             81,000                           شكرية حمود

1,839,100,000                 1,839,128,984                 4,597,822,460               شركة عبد الكريم حسين

43,900,000                      43,979,544                      109,948,859                  شركة بسمايا للمقاوالت
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

88,400,000                      88,437,307                      221,093,268                  شركة بناء االهرامات

/ الجامعة التكنولوجيا / مكتب استشاري 

53,500,000                      53,548,000                      133,870,000                  1/2013وزارة التعليم العالي عقد 

كلية / المكتب االستشاري الهندسي 

1,300,000                        1,300,000                        3,250,000                      جامعة واسط/ الهندسة 

173,700,000                    173,763,506                    434,408,764                  شركة الهدى

56,400,000                      56,465,573                      141,163,932                  شركة برج حديثة

600,000                           648,000                           1,620,000                      مالك خضير محمد

200,000                           216,000                           540,000                         وعد محمد عبد

3,200,000                        3,240,000                        8,100,000                      جواد مهدي عبد

200,000                           216,000                           540,000                         امل جواد مهدي

1420000.000750.000مشروع ري الجزيرة الشرقي1701002001009
شركة زيرك للمقاوالت و شريكه شركة 

887,500,000                    887,556,052                    2,218,890,129               ايدن التركية للطاقة واالنشاءات

445,900,000                    445,976,454                    1,114,941,134               شركة المثقال

1,559,400,000                 1,559,432,346                 3,898,580,864               شركة المثقال

481,600,000                    481,611,968                    1,204,029,920               شركة راية االيمان

4,100,000                        4,128,000                        10,320,000                    شركة عبد الكريم حسين

84,800,000                      84,842,286                      212,105,714                  شركة االساور الفضية

167,900,000                    167,932,973                    419,832,432                  شركة جدار الساحة

328,000,000                    328,041,428                    820,103,571                  شركة خيرات الجنوب

10,900,000                      10,943,885                      27,359,713                    شركة العراق العامة

11,200,000                      11,202,952                      28,007,380                    مرزة عيسى شاني

2,200,000                        2,250,000                        5,625,000                      كاظم علي مالك

300,000                           360,000                           900,000                         عريبي جواد كاظم

300,000                           350,280                           875,700                         محمد حطحوط جبر

                      75,558,200                      75,500,000
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

200,000                           230,832                           577,080                         ناظم كاظم حكيم

600,000                           603,648                           1,509,120                      عامر ماضي عليوي

700,000                           741,600                           1,854,000                      جواد كاظم عبد عيسى

2,700,000                        2,772,000                        6,930,000                      عالوي سهيل علوان

200,000                           252,000                           630,000                         رهك هادي سلمان

600,000                           666,000                           1,665,000                      عبد زيد صيهود

700,000                           756,000                           1,890,000                      فاهم محمد طاهر

2,400,000                        2,430,000                        6,075,000                      رزاق محمد طاهر

600,000                           684,000                           1,710,000                      عبد عمران سلمان راضي

300,000                           322,560                           806,400                         حيدر صالح مهدي

300,000                           397,440                           993,600                         عبود لفتة عطية

700,000                           781,704                           1,954,260                      علي عبد الكاظم مشير

600,000                           666,000                           1,665,000                      ازهر خادم جيثوم

2,400,000                        2,466,000                        6,165,000                      عواد عباس طوفان

300,000                           378,000                           945,000                         نازك عبد الواحدغالب

200,000                           252,000                           630,000                         ناظم حسين حسن

400,000                           459,000                           1,147,500                      مكي مطرود غضب

2,700,000                        2,772,000                        6,930,000                      زايد مشير غالب

2,300,000                        2,358,000                        5,895,000                      سعود مطرود غضب

19200.000 123000.000بني حسن01002001012



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

800,000                           864,000                           2,160,000                      هيثم عباس عبيد

1,000,000                        1,022,400                        2,556,000                      جبار كاظم حول

9,300,000                        9,396,000                        23,490,000                    جواهر ابو حسين

2,800,000                        2,835,000                        7,087,500                      كاظم عبد االمير محسن

500,000                           504,000                           1,260,000                      وليد محمد عطا

1,200,000                        1,278,000                        3,195,000                      علي حسين جيثوم

26,700,000                      26,734,628                      66,836,570                    شركة مدار الطاقة

280,300,000                    280,384,576                    700,961,441                  شركة كالديا للمقاوالت

وزارة / مكتب استشاري جامعة بغداد 

9,800,000                        9,800,000                        24,500,000                    2/2014التعليم العالي عقد 

وزارة الموارد / الهيئة العامة للصيانة 

50,400,000                      50,464,467                      126,161,167                  المالئية

165,300,000                    165,362,245                    413,405,613                  شركة النظم الريادية

وزارة / مديرية توزيع كهرباء الديوانية 

700,000                           745,800                           1,864,500                      الكهرباء

700,000                           705,600                           1,764,000                      علي جندي هليل

4,800,000                        4,873,500                        12,183,750                    سليم كامل عبد

6,600,000                        6,660,900                        16,652,250                    كامل ساجت عبد

29,200,000                      29,232,360                      73,080,900                    حسين مرهون جاسم

13,300,000                      13,392,000                      33,480,000                    حسين عبد غريب

1,500,000                        1,593,000                        3,982,500                      علي حسين محمود

4,300,000                        4,390,200                        10,975,500                    عبد العظيم كاظم سلمان

40,100,000                      40,107,600                      100,269,000                  عالوي حمد نعاس

1,400,000                        1,402,200                        3,505,500                      محمد مطلب جسار

3,700,000                        3,776,400                        9,441,000                      سعيد عمران موسى

17,100,000                      17,190,000                      42,975,000                    فرحان خضير فرحان

300,000                           360,000                           900,000                         ثائر كاظم سلمان
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

800,000                           867,600                           2,169,000                      شامل عبد العظيم كاظم

400,000                           463,680                           1,159,200                      عبد الزهرة رحمن حايل

   -                                     99,360                             248,400                         حمد كاظم صايل

300,000                           356,040                           890,100                         عيسى علي صايل

500,000                           579,600                           1,449,000                      عبد الجاسم رحمن صايل

300,000                           331,200                           828,000                         خضير عباس حمزة

300,000                           338,400                           846,000                         قايد حمزة غانم

100,000                           144,000                           360,000                         مليحس مدلول هادي

800,000                           887,400                           2,218,500                      اسعد حسين علوان

600,000                           672,480                           1,681,200                      سالم حسين عيدان

500,000                           543,240                           1,358,100                      فندية كردي نيف

700,000                           707,400                           1,768,500                      ناظم عبد جبر

4,400,000                        4,454,280                        11,135,700                    حمزه جبر حسون

1,100,000                        1,121,400                        2,803,500                      فيصل رهمه خنيفس

800,000                           853,200                           2,133,000                      فرهود حسن عطية

500,000                           597,600                           1,494,000                      حمود شالل محمد

200,000                           225,000                           562,500                         نجاح دواس غافل

1,900,000                        1,978,560                        4,946,400                      رشيد حمزة محمد

900,000                           944,100                           2,360,250                      لطيف جهادي محمد

2,000,000                        2,039,400                        5,098,500                      فاضل عبد حسن

1,700,000                        1,787,400                        4,468,500                      رهية مهدي ذياب

4,100,000                        4,104,000                        10,260,000                    يادة عيدان خميس

400,000                           455,400                           1,138,500                      منديل سرحان دبش

300,000                           331,200                           828,000                         عبد جاسم عودة

1,000,000                        1,059,840                        2,649,600                      كريم عليوي دحام

600,000                           658,080                           1,645,200                      جبار هنهون حسين

700,000                           705,600                           1,764,000                      رحيم عليوي دحام

1,600,000                        1,609,560                        4,023,900                      قائد عواد علي

20150000.000214.000 01002001016
- مشروع استصالح اراضي ديوانية

شافعية



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

1,200,000                        1,296,000                        3,240,000                      جاهل غيار سوادي

400,000                           450,000                           1,125,000                      كاظم زغير عجيل

4,000,000                        4,048,200                        10,120,500                    حميد زيادة ذياب

10,300,000                      10,377,000                      25,942,500                    رعد عدنان ترف

800,000                           810,000                           2,025,000                      خيري رحيم عطا

93,900,000                      93,998,062                      234,995,154                  شركة الجزيرة العربية

111,900,000                    111,942,734                    279,856,834                  شركة البحر االبيض

201,900,000                    201,942,235                    504,855,587                  شركة النظم الريادية

92,500,000                      92,559,362                      231,398,404                  شركة الختيار وشركة السما
وزارة الموارد / الهيئة العامة للصيانة 

50,400,000                      50,464,467                      126,161,167                  المالئية

وزارة / مكتب االستشاري جامعة الكوفة 

5,600,000                        5,600,000                        14,000,000                    التعليم العالي

5,200,000                        5,208,204                        13,020,511                    شركة اصالة الماس

33,600,000                      33,649,882                      84,124,705                    شركة االيام الشموسة

12,500,000                      12,536,137                      31,340,343                    شركة الكرم العربي

22,300,000                      22,380,300                      55,950,750                    عبد عون حسان جودة

19,600,000                      19,674,900                      49,187,250                    نعيمة علي عيسى

30,200,000                      30,209,760                      75,524,400                    علي محمد مصعب واكرم محمد مصعب

31,000,000                      31,069,980                      77,674,950                    احمد كاظم احمد

31,500,000                      31,502,520                      78,756,300                    جاسم شهيد جاسم

24,400,000                      24,418,260                      61,045,650                    جواد كاظم عبود

1,800,000                        1,814,400                        4,536,000                      احمد عدنان كامل

32,600,000                      32,618,700                      81,546,750                    هادي مهدي صالح

29,600,000                      29,637,000                      74,092,500                    نهى جاسم وكيلها اكرم محمد مصعب

20,000,000                      20,007,000                      50,017,500                    محسن محمد حسين

244,700,000                    244,772,836                    611,932,089                  شركة انهار االرض والزبد

208,700,000                    208,785,405                    521,963,513                  شركة الضياغم وشركة الزبد
المديرية العامة لتوزيع الكهرباء الفرات 

20,900,000                      20,928,641                      52,321,602                    وزارة الكهرباء/ االوسط 

وزارة الصناعة / شركة الفداء العامة 

432,600,000                    432,695,200                    1,081,738,000               والمعادن

9,200,000                        9,277,684                        23,194,209                    شركة الحطاب

52,300,000                      52,301,610                      130,754,025                  جبار لفتة فضل

6,000,000                        6,000,000                        15,000,000                    شركة العراق العامة
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

239,800,000                    239,853,084                    599,632,710                  شركة البحر االبيض

224,000,000                    224,078,650                    560,196,625                  شركة صقر البادية

33,700,000                      33,726,830                      84,317,074                    شركة الساجدين وشركة الراجح

وزارة الموارد / الهيئة العامة للصيانة 

50,400,000                      50,464,467                      126,161,167                  المالئية

                                     -                                        -   

300,000                           360,000                           900,000                         جودة عليوي عودة

19,200,000                      19,263,000                      48,157,500                    مراد كاظم علوان

3,000,000                        3,096,000                        7,740,000                      عباس هادي جياد

2,400,000                        2,412,000                        6,030,000                      فاضل مهدي شكور

7,100,000                        7,128,000                        17,820,000                    حياوي عبيد مهدل

1,000,000                        1,008,000                        2,520,000                      علي شهيد مشكور

1,800,000                        1,836,000                        4,590,000                      عبد الكاظم حواد كاظم

1,200,000                        1,233,000                        3,082,500                      سالم حسان كاظم

900,000                           909,000                           2,272,500                      حمادي شفل عبود

600,000                           684,000                           1,710,000                      حسين حسن خضير

2,200,000                        2,286,000                        5,715,000                      حسن عزيز مجيد

900,000                           936,000                           2,340,000                      علي جبار احمد

5,200,000                        5,220,000                        13,050,000                    هاتف جبار محمد

2,500,000                        2,502,000                        6,255,000                      مصطفى عزيز محمد

15,800,000                      15,850,000                      39,625,000                    صبيحة عبدالكاظم

800,000                           810,000                           2,025,000                      عالوي حمادي فهد

4,800,000                        4,890,000                        12,225,000                    عدي ابوالهيل كاظم

4,600,000                        4,694,000                        11,735,000                    عباس ابوالهيل كاظم

1,500,000                        1,500,000                        3,750,000                      ابوالهيل كاظم عباس

500,000                           540,000                           1,350,000                      نصير جواد كاظم

3,000,000                        3,024,000                        7,560,000                      عبود ميري كاظم

15,500,000                      15,535,000                      38,837,500                    حيدر ابوالهيل كاظم

600,000                           603,000                           1,507,500                      حسين علي شركة

6,000,000                        6,000,000                        15,000,000                    شركة العراق العامة
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

500,000                           594,000                           1,485,000                      محمد جبار حمد

10,800,000                      10,880,000                      27,200,000                    رياض هادي لفته

2,800,000                        2,880,000                        7,200,000                      عبد حسن ختالن

10,000,000                      10,090,000                      25,225,000                    صادق هادي لفته

100,000                           180,000                           450,000                         عبد مسلم حنظل

3,700,000                        3,744,000                        9,360,000                      حسام محسن رحيم

500,000                           558,000                           1,395,000                      فاضل شبيب عبد كاظم

400,000                           414,000                           1,035,000                      عادل عزيز كظمي

900,000                           900,000                           2,250,000                      باسم محسن رحيم

2,300,000                        2,340,000                        5,850,000                      عبود غاوي كاظم

12,000,000                      12,052,000                      30,130,000                    حسن عبدالهادي رحمن

800,000                           810,000                           2,025,000                      جهاد جواد غالي

6,100,000                        6,102,000                        15,255,000                    فاضل هادي لفته

700,000                           756,000                           1,890,000                      جالل جواد كاظم

1,000,000                        1,008,000                        2,520,000                      موحان بدر موحان

1,000,000                        1,080,000                        2,700,000                      تطوان عباس غاوي

400,000                           468,000                           1,170,000                      تركي عجيل راضي

2,400,000                        2,466,000                        6,165,000                      مرتضى رزاق كاظم

2,400,000                        2,448,000                        6,120,000                      عايد عفلوك حط

8,400,000                        8,400,000                        21,000,000                    كاظم هادي لفته

7,100,000                        7,128,000                        17,820,000                    عبدالحسين عبدالنبي حسن

200,000                           288,000                           720,000                         ياسين محمود عباس

300,000                           360,000                           900,000                         محمد جواد حسين

5,900,000                        5,940,000                        14,850,000                    منعم يحي عزوز

2,100,000                        2,115,000                        5,287,500                      جودي محيسن هادي

1,900,000                        1,980,000                        4,950,000                      عبد سرحان جلوب

33,700,000                      33,772,000                      84,430,000                    علي فارس شنشول

800,000                           828,000                           2,070,000                      حاتم مصعب مهلول

25,500,000                      25,598,000                      63,995,000                    محيسن عبد حسن

2,700,000                        2,772,000                        6,930,000                      مناضل سبتي عبد الكاظم

500,000                           540,000                           1,350,000                      احمد موسى دراع

391000.000شنافية- مشروع كفل25021 001 002 01250.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

40,000,000                      40,000,000                      100,000,000                  ماجد موسى عبود

5,500,000                        5,526,000                        13,815,000                    حيدر شريف عزوز

500,000                           576,000                           1,440,000                      وردة كاظم عبد

400,000                           432,000                           1,080,000                      حازم تكليف حنون

200,000                           252,000                           630,000                         صالح كطفان لوز

500,000                           540,000                           1,350,000                      سكون حسين قاسم

1,100,000                        1,188,000                        2,970,000                      غانم سوادي حسين

1,800,000                        1,800,000                        4,500,000                      ندى حسين علي

600,000                           684,000                           1,710,000                      غازي كاظم عبد

2,700,000                        2,760,000                        6,900,000                      قاسم جواد كاظم

2,800,000                        2,800,000                        7,000,000                      احمد جواد كاظم

27,600,000                      27,671,000                      69,177,500                    علي ناصر حسين

13,800,000                      13,840,000                      34,600,000                    حسن ناصر حسين

600,000                           648,000                           1,620,000                      حياوي علوان حسين

800,000                           819,000                           2,047,500                      سعد عبد مسلم

3,400,000                        3,456,000                        8,640,000                      رحيم عبدالدين حسن

900,000                           936,000                           2,340,000                      هادي بريد مهدي

300,000                           396,000                           990,000                         حسين علي مسلم

800,000                           810,000                           2,025,000                      شاكر نعمه جياد

10,000,000                      10,080,000                      25,200,000                    علي محيي عباس

2,500,000                        2,592,000                        6,480,000                      مالك رحمن احمد

14,900,000                      14,949,000                      37,372,500                    سالم عودة كاظم

1,900,000                        1,944,000                        4,860,000                      محمد كاظم غازي

1,500,000                        1,584,000                        3,960,000                      جواد عبدالكاظم

600,000                           684,000                           1,710,000                      مجبل كريم عبد

1,000,000                        1,044,000                        2,610,000                      نعمة علي مسلم

1,200,000                        1,260,000                        3,150,000                      نبيل جميل عبد الهادي

4,600,000                        4,662,000                        11,655,000                    خيرية عبد الرضا عيسى

1,700,000                        1,746,000                        4,365,000                      محمد عودة محمدعلي

4,200,000                        4,230,000                        10,575,000                    قبيلة عيسى عبد

1,000,000                        1,044,000                        2,610,000                      حميد سلمان غالي

391000.000شنافية- مشروع كفل25021 001 002 01250.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

35,900,000                      35,944,000                      89,860,000                    جاسم محمد عبد

6,900,000                        6,912,000                        17,280,000                    هادي حسن ابو عوجه

2,100,000                        2,124,000                        5,310,000                      شاكر محيسن عبد

6,200,000                        6,264,000                        15,660,000                    محمد صاحب حسن

22,100,000                      22,158,000                      55,395,000                    هادي فيكور حمود

17,700,000                      17,779,000                      44,447,500                    فايز ابوالهود لفته

1,000,000                        1,098,000                        2,745,000                      ناجح ايوب نجم

1,000,000                        1,080,000                        2,700,000                      كاظم كريم

900,000                           954,000                           2,385,000                      رشيد شاكر شاهان

1,400,000                        1,494,000                        3,735,000                      سرجان جبار مكي

3,600,000                        3,600,000                        9,000,000                      راضي علي هادي

1,700,000                        1,746,000                        4,365,000                      زهير كطفان عوني

3,800,000                        3,816,000                        9,540,000                      شمخي جابر صاحب

4,000,000                        4,068,000                        10,170,000                    علي حسن علوان

2,400,000                        2,412,000                        6,030,000                      محمد عبيد شالكة

1,700,000                        1,701,000                        4,252,500                      رسول حمد حسن

1,900,000                        1,944,000                        4,860,000                      عباس لفته جبار

1,900,000                        1,998,000                        4,995,000                      رحيم عليوي

1,900,000                        1,980,000                        4,950,000                      زيد فؤاد شهاب

1,400,000                        1,476,000                        3,690,000                      حسن فرحان ابوشيمة

900,000                           954,000                           2,385,000                      جليل ياسر كاظم

800,000                           864,000                           2,160,000                      حيدر حميد عبدعلي

800,000                           846,000                           2,115,000                      نافع وناس

1,400,000                        1,476,000                        3,690,000                      جواد حياوي

1,200,000                        1,206,000                        3,015,000                      خضير عباس رضا

800,000                           882,000                           2,205,000                      غازي لفته عبدجياد

14,900,000                      14,988,000                      37,470,000                    ابراهيم حسن علوان

9,300,000                        9,378,000                        23,445,000                    محمد رحيم كاظم

700,000                           738,000                           1,845,000                      فاضل حميد عبد علي

100,000                           108,000                           270,000                         عبد جبر

3,500,000                        3,528,000                        8,820,000                      حسن عليوي ناصر

391000.000شنافية- مشروع كفل25021 001 002 01250.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

1,400,000                        1,440,000                        3,600,000                      سعد كاظم راضي

300,000                           306,000                           765,000                         جميل احمد ناصر

1,800,000                        1,890,000                        4,725,000                      علي زويد مهدي

1,500,000                        1,512,000                        3,780,000                      عقيل عجمي عبد

5,000,000                        5,040,000                        12,600,000                    حاكم كريم سلمان

1,500,000                        1,566,000                        3,915,000                      جواد كاظم خضير

700,000                           792,000                           1,980,000                      عماد عبد االمير عقيل

4,100,000                        4,140,000                        10,350,000                    محمد كاظم محمد

700,000                           756,000                           1,890,000                      حمزه عطيه حمد

1,000,000                        1,020,000                        2,550,000                      حيدر حسين حسن

700,000                           792,000                           1,980,000                      اميرة كاظم ابو عوجة

2,600,000                        2,664,000                        6,660,000                      تكليف عبد حسن

6,700,000                        6,712,000                        16,780,000                    عدنان عبيد حسن

2,200,000                        2,214,000                        5,535,000                      فؤاد شاكر جبر

105,700,000                    105,755,074                    264,387,686                  شركة وادي حوران وارض الخالد

90,700,000                      90,704,470                      226,761,175                  شركة منار الجزيرة

8,000,000                        8,003,476                        20,008,690                    شركة اصحاب الفكر

29,800,000                      29,808,000                      74,520,000                    حمودي جليل عبد

52,500,000                      52,505,836                      131,264,589                  شركة نجمة طوزو شركة ساكو

129,900,000                    129,973,381                    324,933,452                  شركة العداي

                                     -                                        -   

وزارة الموارد / الهيئة العامة للصيانة 

11,600,000                      11,602,080                      29,005,200                    المالئية

/ جامعة تكريت / مكتب استشاري عقد  

59,000,000                      59,086,200                      147,715,500                  3/2014كلية الهندسة  

2,100,000                        2,146,800                        5,367,000                      وزارة التعليم العالي/جامعة بابل 

2,900,000                        2,919,600                        7,299,000                      يعقوب مطلك حسين

4,700,000                        4,788,000                        11,970,000                    محمد عبدالرضا ضيدان
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

2,400,000                        2,475,000                        6,187,500                      تركي كاظم جناجر

700,000                           760,500                           1,901,250                      كريم عطشان كاطع

200,000                           288,000                           720,000                         عقيل ابراهيم ناصر

300,000                           396,000                           990,000                         مديح فنجان ناصر

1,100,000                        1,188,000                        2,970,000                      عبدالخضر عباس

700,000                           792,000                           1,980,000                      سعود غازي متعب

900,000                           990,000                           2,475,000                      كاظم حمزة خوين

38,000,000                      38,070,820                      95,177,051                    شركة الجزيرة العربية

40,000,000                      40,072,004                      100,180,009                  شركة الجزيرة

107,500,000                    107,539,768                    268,849,421                  شركة البالد

136,800,000                    136,895,644                    342,239,111                  شركة جدار الساعة

223,300,000                    223,362,941                    558,407,352                  شركة البالد

700,000                           756,000                           1,890,000                      فاضل كردي كسار

900,000                           954,000                           2,385,000                      خميس محمد خليف

2,500,000                        2,565,000                        6,412,500                      عبيد صباح حمادي

4,900,000                        4,957,200                        12,393,000                    سهيل عسوب عبدهللا

2,100,000                        2,196,000                        5,490,000                      حمادة عمران

2,900,000                        2,916,000                        7,290,000                      عادل رشيد خلف

179,500,000                    179,506,983                    448,767,457                  شركة انوار سورى

وزارة الموارد / الهيئة العامة للصيانة 

73,000,000                      73,009,620                      182,524,050                  المالئية

39,100,000                      39,168,000                      97,920,000                    شركة االشقاء

26,200,000                      26,287,159                      65,717,898                    شركة انوار سورى

                    152,584,399                    152,500,000
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

3301002002003
دعم / اكمال تنفيذ مبازل غرب الغراف

القطاع الزراعي
50000.000500.000

393,200,000                    393,264,175                    983,160,438                  شركة ارض الساحل

وزارة الموارد / الهيئة العامة للصيانة 

79,900,000                      79,940,430                      199,851,076                  المالئية

97,600,000                      97,628,611                      244,071,527                  شركة الهندس

430,500,000                    430,578,500                    1,076,446,250               شركة العراق العامة

344,300,000                    344,366,452                    860,916,130                  شركة العراق العامة

338,300,000                    338,308,302                    845,770,756                  شركة العراق العامة

283,200,000                    283,255,604                    708,139,010                  شركة العراق العامة

200,000                           255,600                           639,000                         سعاد عواد عاجل

16,200,000                      16,268,400                      40,671,000                    مهند هليل منشد

                           882,000                           800,000

                                     -                                        -   
1,839,600,000                 1,839,666,090                 4,599,165,226               شركة العراق العامة

603,400,000                    603,461,826                    1,508,654,564               شركة العراق العامة

102,600,000                    102,604,664                    256,511,660                  شركة العراق العامة

514,700,000                    514,779,721                    1,286,949,303               شركة العراق العامة

700,000                           702,728                           1,756,819                      شركو االلباب للمقاوالت العامة

175,700,000                    175,747,867                    439,369,667                  شركو االلباب للمقاوالت العامة

206,500,000                    206,576,576                    516,441,440                  شركو االلباب للمقاوالت العامة

227,800,000                    227,861,854                    569,654,636                  المنظمة العراقية الزالة االلغام

169,100,000                    169,187,480                    422,968,700                  شركة طريق السالم
وزارة التخطيط المركز الوطني للتطوير 

1,200,000                        1,200,000                        3,000,000                      استشارات/ 

 المركز الوطني لالستشارات الهندسية 

2,300,000                        2,300,000                        5,750,000                      وزارة االعمار واالسكان/

 / 6/2014مكتب استشاري جامعة بغداد 

1,800,000                        1,800,000                        4,500,000                      وزارة التعليم العالي
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2,205,000                      جميل نعمه
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400000.0007000.000

01002004

01006 002

اكمال المرحلة االولى من مبزل 

دعم القطاع الزراعي/ الفرات الشرقي
150000.000

002
اكمال المرحلة االولى من  مبزل شرق 

دعم القطاع الزراعي/ الغراف
86000.000300.000

تنفيذ القناة االروائية الناقلة للمياه 

دعم / ضمن مشروع ري شط العرب

القطاع الزراعي



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

 2/2015مكتب استشاري جامعة بغداد 

12,800,000                      12,800,000                      32,000,000                    وزارة التعليم العالي/

 / 1/2015مكتب استشاري جامعة بغداد 

200,000                           200,000                           500,000                         وزارة التعليم العالي

4,100,000                        4,176,000                        10,440,000                    جواد عبدهللا عباس

4,100,000                        4,140,000                        10,350,000                    ناظم يحيى عبود

4,200,000                        4,284,000                        10,710,000                    قصي طه ياسين

5,300,000                        5,392,800                        13,482,000                    طه ياسين ابراهيم

4,900,000                        4,932,000                        12,330,000                    احمد حسن علي

                        4,356,000                        4,300,000

                                     -                                        -   

854,100,000                    854,179,817                    2,135,449,543               شركة العراق العامة

200,000                           288,000                           720,000                         هادي حسن صالح

100,000                           106,920                           267,300                         عايد رشيد عبد

500,000                           531,000                           1,327,500                      طالب عبدهللا ابراهيم

100,000                           176,400                           441,000                         ناظم ربيع عبيد

200,000                           255,600                           639,000                         حمزه ناصر حسين

500,000                           540,000                           1,350,000                      ابراهيم طالب حسين

200,000                           282,600                           706,500                         كريم علوان شالل

400,000                           454,680                           1,136,700                      صالح مهدي شرقي

700,000                           792,000                           1,980,000                      عباس حسن عبد

900,000                           990,000                           2,475,000                      عبدهللا مهدي شرقي

100,000                           141,840                           354,600                         حسن كاظم عبد

1,200,000                        1,210,680                        3,026,700                      ستار جابر عبد
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36500.000

10,890,000                    وليد طه حسين
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400000.0007000.000
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007 002
مشروع ابو غريب الرائد للري 

دعم القطاع الزراعي/ المغلق
45000.000

تنفيذ القناة االروائية الناقلة للمياه 

دعم / ضمن مشروع ري شط العرب

القطاع الزراعي



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     51,840                             129,600                         حسين هاشم محمد

300,000                           378,720                           946,800                         فهمي شحاذة صغيرة

500,000                           540,000                           1,350,000                      عيسى جياد خليف

900,000                           963,720                           2,409,300                      خضير عماد حسين

4,000,000,000                 4,000,000,000                 10,000,000,000             شركة جندال سوالتركية240000.00050.000مشروع تغذية ماء السماوة الكبير3701002002008

   -                                        -                                     126088.0001.000مبزل الفرات الشرقي3801002002010

441,000,000                    441,001,441                    1,102,503,603               شركة العيد للمقاوالت

192,800,000                    192,816,891                    482,042,227                  شركة جوهرة بابل وشركة نور الوليد

56,800,000                      56,893,942                      142,234,855                  شركة الضياغم

1,600,000                        1,639,800                        4,099,500                      علي مراد جميل

1,000,000                        1,044,000                        2,610,000                      جبار دوحان حسن

1,500,000                        1,540,800                        3,852,000                      جعفر مهدي علي

6,300,000                        6,390,000                        15,975,000                    عبد االله عبدالكاظم

4001002002012

تاهيل وصيانة القناة الناقلة من سدة 

دعم / سامراء الى ناظم التقسيم

القطاع الزراعي

10000.000500.000                                     -                                        -   

232,300,000                    232,320,000                    580,800,000                  شركة حضرة االمجاد

44,600,000                      44,630,000                      111,575,000                  شركة صقر الصحراء

17,300,000                      17,348,400                      43,371,000                    شركة صقر الصحراء

157,700,000                    157,768,000                    394,420,000                  شركة جوهرة العين

441,600,000                    441,643,200                    1,104,108,000               شركة الرافدين العامة

67,300,000                      67,362,800                      168,407,000                  شركة االثمار الطيبة

115,500,000                    115,500,000                    288,750,000                  شركة كالديا

62,800,000                      62,846,000                      157,115,000                  شركة الفاو العامة

177,700,000                    177,723,200                    444,308,000                  شركة هندسة الطريق

6,600,000                        6,620,400                        16,551,000                    مجموعة السالم الهندسية

82,800,000                      82,848,000                      207,120,000                  شركة سيف الملوك للمقاوالت

3,303,000,000                 3,303,040,000                 8,257,600,000               شركة ابن ماجد العامة

89,900,000                      89,984,000                      224,960,000                  شركة الفاو العامة

38,000,000                      38,000,000                      95,000,000                    شركة المستقرللمقاوالت
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مشروع ابو غريب الرائد للري 
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تحسين مشاريع حوضي دجلة والفرات
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1400.000

45000.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

123,600,000                    123,612,800                    309,032,000                  المعين الفضي للمقاوالت

36,900,000                      36,923,600                      92,309,000                    شهد الحضارة للمقاوالت

75,600,000                      75,659,920                      189,149,800                  شركة الرافدين العامة

10,800,000                      10,800,000                      27,000,000                    المتعهد محمود صالح الياس

14,400,000                      14,482,800                      36,207,000                    شركة جوهرة العين للمقاوالت

54,900,000                      54,912,800                      137,282,000                  شركة العراق العامة

/ الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

2,000,000                        2,080,000                        5,200,000                      وزارة الكهرباء

/ الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

12,700,000                      12,717,600                      31,794,000                    وزارة الكهرباء

502,500,000                    502,588,000                    1,256,470,000               شركة كالديا للمقاوالت
وزارة / مديرية توزيع كهرباء الجنوب 

12,700,000                      12,719,600                      31,799,000                    الكهرباء

وزارة / مديرية توزيع كهرباء الجنوب 

24,900,000                      24,975,600                      62,439,000                    الكهرباء

   -                                     85,200                             213,000                         شركة سكما انفست

1,418,200,000                 1,418,200,000                 3,545,500,000               وزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 

12,754,200,000               12,754,206,400               31,885,516,000             وزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 

16,983,800,000               16,983,849,200               42,459,623,000             وزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 

1,172,000,000                 1,172,036,400                 2,930,091,000               وزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 

603,400,000                    603,491,726                    1,508,729,316               شركة الفاو العامة

1,893,200,000                 1,893,200,000                 4,733,000,000               شركة العراق العامة
/ المكتب االستشارات العملية والفنية 

116,800,000                    116,800,000                    292,000,000                  وزارة العلوم والتكنولوجيا

4401002002021
تاهيل منشات السيطرة للمحافظات 

الواقعة على نهري دجلة والفرات
50000.000170.000                                     -                                        -   

4501002002023
انشاء نواظم جديدة في المحافظات 

الواقعة على نهري دجلة والفرات
7000.00080.000                                     -                                        -   

4,416,500,000                 4,416,553,616                 11,041,384,040             شركة العراق العامة

61,500,000                      61,544,085                      153,860,213                  شركة الصريفي

كلية / المكتب االستشاري الهندسي  

14,400,000                      14,400,000                      36,000,000                    جامعة البصرة/الهندسة 

18,200,000                      18,205,141                      45,512,852                    احباب المصطفى

9,200,000                        9,287,628                        23,219,071                    شركة ارض الصحراء الغربية

   -                                     16,019                             40,048                           شركة الرواد الصادقون

                        2,986,566                        2,900,000
                                     -                                        -   
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

                                     -                                        -   

                                     -                                        -   

110,200,000                    110,285,572                    275,713,930                  ارض السدود للمقاوالت

   -                                        -                                     ربوع زمزم للمقاوالت

87,900,000                      87,903,767                      219,759,418                  شركة بحر الجواهرللمقاوالت

42,800,000                      42,843,516                      107,108,790                  شركة ازدهار الرافدين للمقاوالت

   -                                        -                                     شركة الرامح

98,300,000                      98,363,451                      245,908,627                  امارة ينبع للمقاوالت

93,000,000                      93,035,283                      232,588,207                  سيرة االعمار للمقاوالت

80,300,000                      80,396,404                      200,991,010                  شركة اشبيلية للمقاوالت

52,400,000                      52,487,400                      131,218,500                  شركة اشبيلية للمقاوالت

38,300,000                      38,356,290                      95,890,725                    شركة السدود للمقاوالت

142,000,000                    142,037,328                    355,093,321                  شركة الحسناوي للمقاوالت

400,000                           442,200                           1,105,500                      المجموعة القابضة للمقاوالت

276,800,000                    276,865,608                    692,164,020                  المقاول عباس موسى باشا

24,000,000                      24,096,603                      60,241,508                    اعالي البيارق للمقاوالت

900,000                           927,178                           2,317,946                      الحسناوي للمقاوالت

100,000                           124,794                           311,984                         موارد الجنوب للمقاوالت

59,300,000                      59,368,886                      148,422,216                  شركة اشبيلية للمقاوالت

   -                                     64,800                             162,000                         شركة الفخار للمقاوالت

21,300,000                      21,305,095                      53,262,737                    شركة شهد الحضارات للمقاوالت

36,100,000                      36,184,008                      90,460,021                    مسك العراق للمقاوالت

46,800,000                      46,840,250                      117,100,625                  رفعت االبرار للمقاوالت

8,000,000                        8,016,242                        20,040,604                    جوهرة المعالي للمقاوالت

14,200,000                      14,230,555                      35,576,388                    سين العراقية للمقاوالت

35,700,000                      35,733,547                      89,333,867                    شركة الكرمة العالمية

13,400,000                      13,474,040                      33,685,099                    شركة نور االبراج للمقاوالت

209,600,000                    209,636,400                    524,091,000                  ارض السدود للمقاوالت

26,500,000                      26,573,570                      66,433,924                     للمقاوالت912/ شركة المبادلة

30,600,000                      30,607,656                      76,519,139                     للمقاوالت902/ شركة المبادلة 

42,700,000                      42,750,698                      106,876,746                   للمقاوالت905/ شركة المبادلة 

18,800,000                      18,899,710                      47,249,275                     للمقاوالت911/شركة الهندسة 

43,200,000                      43,243,300                      108,108,250                  شركة المولى للمقاوالت

3,100,000                        3,167,622                        7,919,055                      944/شركة المبادلة
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

14,600,000                      14,692,120                      36,730,300                    صدر النهرين للمقاوالت

1,900,000                        1,979,846                        4,949,614                      وجدان الصادق للمقاوالت

600,000                           638,000                           1,595,000                      ريحانة االهوار للمقاوالت

9,400,000                        9,492,660                        23,731,650                     للمقاوالت920/ارض السدود

6,100,000                        6,156,188                        15,390,469                    صفاء ذي قار للمقاوالت

3,600,000                        3,663,000                        9,157,500                      صدر النهرين للمقاوالت

31,300,000                      31,356,000                      78,390,000                    شركة المولى للمقاوالت

113,000,000                    113,052,984                    282,632,459                  االرسا للمقاوالت

351,600,000                    351,691,122                    879,227,805                  925/سين العراقية للمقاوالت

278,700,000                    278,749,872                    696,874,680                  928/سين العراقية للمقاوالت

1,200,000                        1,291,950                        3,229,875                      شركة ريحانة االهوار  للمقاوالت

900,000                           981,600                           2,454,000                      جامعة البصرة/ مركز علوم البحار 

55,200,000                      55,200,000                      138,000,000                  950/شركة العراق العامة

71,000,000                      71,044,075                      177,610,187                  ب9/شركة العراق العامة

35,900,000                      35,927,716                      89,819,289                    شركة الرافدين العامة

20,000,000                      20,000,000                      50,000,000                    شركة الفاو العامة

5001002003004
محافظة / تنفيذ مخارج هور ابو زرك

ناحية الفهود/ ذي قار
1200.00050.000

شركة العراق العامة و شركة  الفاو 

408,400,000                    408,406,541                    1,021,016,352               العامة

 شركة ضفاف 2010/كري  / 5عقد 

167,100,000                    167,105,806                    417,764,514                  الرافدين للمقاوالت العامة المحدودة

3,800,000                        3,890,597                        9,726,492                      شركة اعالي البنان العمراني

485,400,000                    485,469,485                    1,213,673,712               الشركة المتحدة للصناعات البحرية

177,600,000                    177,600,000                    444,000,000                  شركة الفداء العامة

100,000                           141,100                           352,750                         سلمان مهنا نصار

100,000                           156,618                           391,545                         محمد سعد عويد

800,000                           831,156                           2,077,890                      عباس ياسين خضير

100,000                           160,000                           400,000                         محمد عطية

200,000                           213,840                           534,600                         حبيب عبد الرضا كاظم

   -                                     58,960                             147,400                         عالء حسين جعفر

400,000                           416,442                           1,041,105                      وسام ستار عاشور

700,000                           732,792                           1,831,980                      حازم عبد حسين
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(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

300,000                           324,820                           812,050                         حيدر احمد عبد هللا

200,000                           273,800                           684,500                         محمد حميد

100,000                           128,832                           322,080                         خيري عباس عبد هللا

200,000                           286,686                           716,715                         نعمة فالح

100,000                           159,292                           398,230                         فليحة حسن عنون

   -                                     79,530                             198,825                         رامي احمد يوسف

1,000,000                        1,083,048                        2,707,620                      خضير حسن عنون

300,000                           385,038                           962,595                         محمد عباس علي

500,000                           586,440                           1,466,100                      مهند احمد عبد عيسى

100,000                           150,360                           375,900                         محمد طراد عاصي

   -                                     93,802                             234,504                         فؤاد كاظم اسماعيل

200,000                           232,488                           581,220                         سمير حسن

500,000                           546,400                           1,366,000                      بهية نعمان

300,000                           378,198                           945,495                         عبد هللا عبد الحسين

100,000                           123,200                           308,000                         حيدر سعود عبد

   -                                     10,296                             25,740                           جعفر رحيم جواد

200,000                           214,500                           536,250                         محمد ياسين طه

100,000                           118,272                           295,680                         مبرق طالب جاسم

   -                                     35,574                             88,935                           عماد سعيد حافظ

500,000                           564,438                           1,411,095                      احمد جميل راضي

200,000                           281,160                           702,900                         عباس حسن محسن

100,000                           189,196                           472,989                         جاسم محمد بازول

100,000                           192,720                           481,800                         حامد هادي

200,000                           253,440                           633,600                         نصر حسين علوان

1,800,000                        1,836,900                        4,592,250                      كرار عبد الواحد فرحان

200,000                           287,280                           718,200                         عقيل حسن رجا

   -                                     81,000                             202,500                         محمد محسن دفار

100,000                           110,880                           277,200                         احمد مجول صالح

100,000                           101,640                           254,100                         صالح الدين قدوري جاسم

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

100,000                           130,680                           326,700                         عباس حسين عنون

100,000                           158,400                           396,000                         زيدون فائق احمد

300,000                           304,482                           761,205                         ياسين عبد هللا حسن

3,500,000                        3,586,539                        8,966,348                      باسم عدنان دبيس

   -                                     35,904                             89,760                           جاسم احمد ابراهيم

1,100,000                        1,176,030                        2,940,074                      مهدي فنجان فرحان

100,000                           198,000                           495,000                         خضير عباس حسين

1,000,000                        1,033,410                        2,583,525                      علي امزيد احمد

800,000                           800,598                           2,001,495                      يوسف عبد هللا رمضان

800,000                           887,040                           2,217,600                      هادي ناجي عمران

   -                                     80,546                             201,366                         برهان محمد حمد

   -                                     6,098                               15,246                           احمد يوسف

200,000                           214,560                           536,400                         ناصر كريم مهيهي

500,000                           559,152                           1,397,880                      عالء خميس ابراهيم

200,000                           219,949                           549,872                         سعد محمد رضا

500,000                           583,184                           1,457,960                      داود سلمان مرود

100,000                           172,168                           430,419                         عصام حلو عرمان

   -                                     43,296                             108,240                         حارث سلمان حسن

200,000                           288,000                           720,000                         نجاح جاسم محمد

200,000                           285,120                           712,800                         طالب حامد شهاب

   -                                     78,540                             196,350                         ماجد حسن فزع

500,000                           585,540                           1,463,850                      كاظم جواد وادي

   -                                     59,400                             148,500                         محمد صالح محمود

100,000                           188,760                           471,900                         علي حسون جواد

   -                                     36,960                             92,400                           مجيد عزيز عبد هللا

600,000                           642,074                           1,605,186                      حميد عبد لفتة

   -                                     64,350                             160,875                         نعمة صالح صداق

100,000                           128,000                           320,000                         اسماعيل عطية

   -                                     14,784                             36,960                           هيثم داود منشد

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

100,000                           150,084                           375,211                         حسن علي مهدي

   -                                     81,972                             204,930                         موفق مجيد

200,000                           286,198                           715,494                         منذر مهدي جابر

2,500,000                        2,592,668                        6,481,671                      حسين كزار حمود

   -                                     14,520                             36,300                           سميرة حسن عنون

300,000                           351,120                           877,800                         خالد حسين

100,000                           118,272                           295,680                         شعبان فالح نعمة

100,000                           148,579                           371,448                         طيف نهاد

   -                                     95,634                             239,085                         عباس فاضل

1,000,000                        1,012,620                        2,531,550                      حميد وهاب عبد الرزاق

200,000                           203,597                           508,992                         علي حسين فريح

500,000                           574,212                           1,435,530                      رحيم كريم

   -                                     4,541                               11,352                           مصطفى علي كردي

100,000                           169,752                           424,380                         سيف ناصر

   -                                     27,720                             69,300                           وليد حمدان عبد هللا

100,000                           146,533                           366,333                         عالوي سليم مشجل

   -                                     80,520                             201,300                         محمود حسين احمد

100,000                           103,818                           259,545                         ياسر خضير عباس

100,000                           101,706                           254,265                         فاضل علي محمد

100,000                           191,664                           479,160                         محمد حمزة عباس

100,000                           130,284                           325,710                         احمد كاظم حسن

200,000                           279,972                           699,930                         حازم فيصل

   -                                     20,988                             52,470                           احمد طارق حسن

200,000                           215,325                           538,313                         لؤي حمدان حسن

   -                                     39,600                             99,000                           عالء سعد عويد

200,000                           225,060                           562,650                         احمد جميل احمد

   -                                     66,660                             166,650                         مثنى جبار محمد

700,000                           770,880                           1,927,200                      جابر محمد عواد

   -                                     39,600                             99,000                           جبار خلف

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

100,000                           195,360                           488,400                         صالح مجيد

   -                                     13,200                             33,000                           عباس هادي

300,000                           367,560                           918,900                         محمد غازي علوان

400,000                           434,100                           1,085,250                      باسم حماد عبد

   -                                     75,240                             188,100                         حسين درويش عويد

   -                                     82,020                             205,050                         احمد حسين علي

400,000                           439,560                           1,098,900                      عبد الغفور كريم

400,000                           429,594                           1,073,985                      سالم رحيم

   -                                     61,248                             153,120                         علي عبد الخضير فالح

   -                                     65,340                             163,350                         اياد جادر

400,000                           429,660                           1,074,150                      حسن نائف محمد

400,000                           423,720                           1,059,300                      سعد جلوب جبر

100,000                           123,174                           307,934                         عباس خلف هاشم

   -                                     200                                  500                                مراد عبد هللا خليل

300,000                           379,740                           949,350                         عصام هادي كاظم

   -                                     28,776                             71,940                           فراس خيون كريم

100,000                           158,400                           396,000                         محمد هادي هالل

   -                                     26,400                             66,000                           زهير عيدان سلمان

   -                                     29,700                             74,250                           جبار خلف هندي

   -                                     26,400                             66,000                           ابراهيم خليل ابراهيم

200,000                           267,894                           669,735                         علي نايف كاظم

   -                                     8,026                               20,064                           علي صالح

   -                                     87,450                             218,625                         رنا لطيف احمد

   -                                     55,440                             138,600                         مدلول شريف

200,000                           274,725                           686,813                         سالم محمد ياسين

300,000                           315,604                           789,009                         حكيم عالوي جاسم

   -                                     16,632                             41,580                           منتظر فليح عبد الحسين

300,000                           305,652                           764,130                         محمد خلف مضعن

300,000                           332,904                           832,260                         ناظم يوسف فليح

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     83,952                             209,880                         صباح صبر عودة

600,000                           650,100                           1,625,250                      احمد حسين محسن

   -                                     46,728                             116,820                         محمد جبار فالح

100,000                           191,004                           477,510                         حسام سعدون جبير

200,000                           259,380                           648,450                         جابر وداعة

200,000                           217,140                           542,850                         علي موسى عبد علي

200,000                           270,006                           675,015                         محمد فاضل حسين

   -                                     76,626                             191,565                         نعمة عودة ياسر

   -                                     91,836                             229,590                         محمد كريم محيميد

200,000                           260,040                           650,100                         فالح جاسم

400,000                           467,280                           1,168,200                      جبار حسين فريح

   -                                     26,664                             66,660                           فيلق علي منصور

100,000                           125,068                           312,670                         خير الدين غفور عبد هللا

   -                                     27,522                             68,805                           علي حسين سلمان

600,000                           623,318                           1,558,295                      سمير هاشم محمد

100,000                           121,605                           304,012                         مشتاق طالب عبود

200,000                           278,149                           695,373                         غني كريم عيسى

   -                                     37,224                             93,060                           عبد الباسط عبد الستار

   -                                     11,352                             28,380                           حسين علي فارس

   -                                     37,224                             93,060                           عامر علي مهدي

   -                                     76,120                             190,300                         احمد مظهر جاسم

100,000                           155,320                           388,300                         عبد الحسين مكي

400,000                           472,800                           1,182,000                      علي حسن صغير

   -                                     43,428                             108,570                         علي جابر محمد

   -                                     19,430                             48,576                           علي ناجي رشيد

200,000                           293,640                           734,100                         معمر حسين رميض

2,300,000                        2,333,381                        5,833,453                      سيف قنديل

   -                                     24,024                             60,060                           زيد عبد الهادي

100,000                           142,560                           356,400                         صادق هليل رداد

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     15,840                             39,600                           نايف سلمان

200,000                           251,460                           628,650                         قيس عبد االمير ابراهيم

100,000                           142,560                           356,400                         طارق اياد كريم

200,000                           200,400                           501,000                         صالح مهدي احمد

   -                                     71,808                             179,520                         زياد فارس جدعان

200,000                           255,552                           638,880                         احمد كاظم عبد السادة

   -                                     21,120                             52,800                           عامر محمود علوش

200,000                           226,412                           566,031                         مؤيد عبد علي

200,000                           234,135                           585,338                         ثائر عبد علي حسين

200,000                           284,130                           710,324                         سعدون حماد عبد

400,000                           401,856                           1,004,640                      محمد شهيب حميدي

200,000                           283,800                           709,500                         محمد خلف رحيم

300,000                           342,540                           856,350                         قيس فاضل فياض

500,000                           529,920                           1,324,800                      حافظ عبد علي

   -                                     25,368                             63,421                           عبد الجليل يونس

   -                                     67,031                             167,578                         فارس اسماعيل احمد

   -                                     27,844                             69,609                           هاشم محمد علي

   -                                     28,875                             72,188                           علي بشير هادي

   -                                     25,575                             63,938                           عبد الرزاق هاشم

   -                                     75,075                             187,687                         عصام علي خلف

   -                                     58,534                             146,334                         يحيى ابراهيم احمد

300,000                           341,892                           854,730                         قحطان عدنان عودة

300,000                           364,854                           912,135                         حسام ابراهيم عودة

200,000                           218,856                           547,140                         احمد سالم محمد

500,000                           508,200                           1,270,500                      ناصر رحيم سرحان

   -                                     52,140                             130,350                         عدي ابراهيم عباس

   -                                     97,680                             244,200                         حسين نغيمش فليح

400,000                           419,430                           1,048,575                      ستار كاظم محمد

500,000                           536,436                           1,341,090                      محمد حمزة عنون

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     39,600                             99,000                           لؤي ضياء عبد الحسن

400,000                           418,188                           1,045,470                      عباس كريم جعفر

   -                                     24,750                             61,875                           محمد خيري صالح

   -                                     20,460                             51,150                           حيدر جابر جعفر

200,000                           282,612                           706,530                         جبار حسن فليح

400,000                           435,072                           1,087,680                      عباس سهيان تركان

100,000                           173,712                           434,280                         عامر رود فرهود

400,000                           438,372                           1,095,930                      جعفر علي عيد

   -                                     8,712                               21,780                           غازي عزيز نايف

100,000                           165,792                           414,480                         مرتضى احمد عبد الكريم

300,000                           397,506                           993,765                         فارس مجيد حميد

   -                                     44,100                             110,250                         قاسم عبد كاظم

1,000,000                        1,078,400                        2,696,000                      فاضل جعب مهوس

500,000                           530,466                           1,326,166                      عبد الخظر عبيد عبد الحسن

400,000                           463,320                           1,158,300                      خالد إسماعيل عمران

100,000                           152,592                           381,480                         واثق عبد الهادي

300,000                           315,678                           789,195                         خالد لقمان علي

100,000                           118,800                           297,000                         حمادي مجبل جاسم

300,000                           386,100                           965,250                         محمد عبد محسن

   -                                     31,686                             79,215                           علي حميد حمادي

400,000                           447,096                           1,117,740                      رباح حسن فرحان

   -                                     85,536                             213,840                         نشات صادق

200,000                           216,744                           541,860                         قاسم عاصي ياسين

400,000                           414,060                           1,035,150                      عناد دايخ سلمان

1,700,000                        1,752,300                        4,380,750                      حيدر عبد االمير كاظم

700,000                           765,520                           1,913,800                      رحيم كطف شوكة

200,000                           288,420                           721,050                         حسان سعيد محمد

400,000                           401,840                           1,004,601                      عامر كاظم كتاب

300,000                           327,096                           817,740                         عبد سعيد عبد هللا
51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

500,000                           594,900                           1,487,250                      محمد هاشم شيخو

100,000                           167,508                           418,770                         عدنان جناني حسين

400,000                           469,656                           1,174,140                      محمد ظاهر محمد

   -                                     71,000                             177,500                         محمود رشيد نايف

   -                                     5,280                               13,200                           حيدر محمود حسن

300,000                           375,546                           938,865                         حسين هادي مصطفى

   -                                     73,920                             184,800                         مهدي محمد حسن

200,000                           262,020                           655,050                         نصيف جاسم محمد

100,000                           107,646                           269,115                         عزيز جابر محمد

100,000                           147,000                           367,500                         كاظم ياسين مطشر

   -                                     42,240                             105,600                         عامر حمود علوش

200,000                           237,600                           594,000                         نزار عدنان

300,000                           333,140                           832,850                         احمد خلف غريب

500,000                           538,620                           1,346,550                      اياد حميد رشيد

200,000                           201,168                           502,920                         هيثم اسماعيل

200,000                           285,120                           712,800                         شركة الحياة لالنترنيت

100,000                           199,122                           497,805                         فاضل زيدان خليفة

300,000                           324,480                           811,200                         حاتم سامي غافل

   -                                     22,176                             55,440                           عمر احمد ناصر

   -                                     22,176                             55,440                           محمدعنيزي بندر

200,000                           256,014                           640,035                         هادي خلف سلمان

300,000                           390,708                           976,770                         فاضل عباس عبد السادة

100,000                           140,910                           352,275                         رعد ناجي مهدي

   -                                     34,650                             86,625                           طالب خضير

500,000                           553,824                           1,384,560                      مطر عبدهللا

200,000                           267,300                           668,250                         محمود خضير شياع

100,000                           106,392                           265,980                         جمال حمود

   -                                     24,816                             62,040                           علي سعدون عبد الكريم

   -                                     29,792                             74,481                           رامي نزار

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

300,000                           374,880                           937,200                         حسن حمد هللا جثير

200,000                           244,200                           610,500                         فايز خلف سليمان

100,000                           165,132                           412,830                         حيدر محمود جواد

200,000                           292,380                           730,950                         سالم محمد عمر

   -                                     94,050                             235,125                         سرور انور شريف

400,000                           410,400                           1,026,000                      سعد صالح مهدي

100,000                           154,704                           386,760                         فاضل كمر هليل

300,000                           384,677                           961,692                         سمير عودة جبر

   -                                     77,440                             193,600                         عبد العظيم عبد خليفة

100,000                           138,996                           347,490                         عصام مظلوم جبر

200,000                           220,722                           551,805                         وعد علي عبد الرحمن

300,000                           333,960                           834,900                         عبد الرحمن محمد عبد

200,000                           285,768                           714,420                         سيف عصام الدين

100,000                           125,664                           314,160                         اسامة ثابت عباس

   -                                     11,220                             28,050                           وليد حميد هزيم

200,000                           286,044                           715,110                         حسنين سعود عبد

300,000                           304,920                           762,300                         علي سعد طه

100,000                           134,640                           336,600                         مرتضى جعفر

100,000                           166,320                           415,800                         فريح حسن محيسن

   -                                     31,284                             78,210                           رافت خليل مهدي

   -                                     32,340                             80,850                           محمد بشار كاظم

100,000                           118,800                           297,000                         حسن سلمان عباس

   -                                     41,976                             104,940                         محمد جبار كاظم

300,000                           356,400                           891,000                         حسن هادي 

200,000                           278,532                           696,330                         سلمان فيصل عودة

2,000,000                        2,094,675                        5,236,688                      كريم جعفر داود

   -                                     44,352                             110,880                         محمد عودة حسين

   -                                     23,760                             59,400                           حسين علوان عبد علي

   -                                     53,760                             134,400                         عبد الرحمن محسن عطية

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

200,000                           206,078                           515,196                         علي راسم محيسن

   -                                     13,860                             34,650                           ياسر حرز حيدر

100,000                           158,320                           395,800                         وسام عبد الجبار سلمان

100,000                           195,120                           487,800                         عمار عبد الكريم فياض

   -                                     23,760                             59,400                           غزوان ابراهيم شالل

   -                                     48,600                             121,500                         علي عبود علي

100,000                           149,490                           373,725                         كرار عزيز جبار

   -                                     92,664                             231,660                         جبار فرحان محمد

   -                                     89,575                             223,938                         قيس محمد مخلف

   -                                     44,352                             110,880                         زهير عبد األمير خضير

   -                                     3,234                               8,085                             محمد فرحان عفين

100,000                           148,560                           371,400                         محمد مشعل حسين

   -                                     77,154                             192,885                         ذو الفقار كاظم ملهوم

100,000                           130,952                           327,380                         عادل بدر راشد

   -                                     66,660                             166,650                         حيدر جبار محمد

200,000                           206,712                           516,780                         كامل جابر حسين

100,000                           174,960                           437,400                         كاظم حسين علوان 

100,000                           100,980                           252,450                         ميثم سالم عاصي

100,000                           130,014                           325,035                         نوري حسن غالم

100,000                           128,160                           320,400                         علي حسين يوسف

100,000                           100,944                           252,360                         ياسر سامي شويش

   -                                     10,032                             25,080                           جعفر كريم محمود 

   -                                     38,280                             95,700                           ناظم محمد لفته

500,000                           512,000                           1,280,000                      حسين حاتم رضا

   -                                     34,320                             85,800                           مزهر فرحان زايد

200,000                           209,400                           523,500                         وائل هاشم دهش

   -                                     61,800                             154,500                         خميس خليفة 

   -                                     51,744                             129,360                         مراد كامل ياسين

100,000                           147,360                           368,400                         جاسم محمد جاسم

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     78,408                             196,020                         نايف ذياب حميد

   -                                     69,696                             174,240                         يوسف محمود حسين

200,000                           250,548                           626,370                         مازن سهيل هادي

200,000                           243,216                           608,040                         هاشم نعمة

200,000                           242,256                           605,640                         سليم عبيد يوسف

100,000                           108,108                           270,270                         عمر عادل كامل

   -                                     98,406                             246,015                         مؤيد جبر محمود 

   -                                     46,332                             115,830                         مسلم ستار هادي

100,000                           131,274                           328,185                         محمد حسين يوسف

   -                                     1,386                               3,465                             رائد غالب رنه

100,000                           107,646                           269,115                         إسماعيل عبد اللطيف

   -                                     98,406                             246,015                         اثير هاشم مهدي

100,000                           174,240                           435,600                         تحرير محمد إبراهيم 

   -                                     63,558                             158,895                         ياسر جاسم محمد 

   -                                     70,620                             176,550                         علي خلف رحيم

   -                                     79,200                             198,000                         ستار جبار حسن

100,000                           186,600                           466,500                         سعد محمد نوار 

   -                                     64,020                             160,050                         مثنى صالح علي

100,000                           139,392                           348,480                         سيف صالح مهدي

   -                                     20,592                             51,480                           كاظم صالح بدن

   -                                     82,896                             207,240                         هاشم نعيم 

   -                                     93,258                             233,145                         عصام جميل لفته

   -                                     82,896                             207,240                         حليم محمود حسين

   -                                     82,896                             207,240                         خضير حسين علي

200,000                           264,078                           660,195                         احمد عباس كاظم 

   -                                     39,240                             98,100                           احمد علي كاظم

   -                                     9,000                               22,500                           مهند عماد عويد

   -                                     81,000                             202,500                         معتصم جهاد كاظم

   -                                     24,000                             60,000                           صالح حميد حمادي

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     6,000                               15,000                           ستار رحيم مطر

   -                                     47,880                             119,700                         نجم عبدهللا حسون

   -                                     39,240                             98,100                           حسن عبد الهادي حسن

   -                                     20,160                             50,400                           حسين فليح حسن

   -                                     20,160                             50,400                           مهمين عبد الحمزة خليل

   -                                     45,936                             114,840                         حيدر صبيح جاسم

   -                                     40,704                             101,760                         ظاهر سعدون محمد

   -                                     41,400                             103,500                         عادل سمير حسن

   -                                     34,200                             85,500                           احمد شهاب احمد

   -                                     36,000                             90,000                           قيس محمد خلف

   -                                     28,200                             70,500                           خالد علي مظمن

   -                                     83,760                             209,400                         خظير خميس نجم

   -                                     48,720                             121,800                         محمد احمد يوسف

   -                                     39,600                             99,000                           موسى يوسف موسى

   -                                     45,720                             114,300                         محمد سليمان عبد هللا

   -                                     26,640                             66,600                           بسام سهيل زويده

   -                                     63,000                             157,500                         محمود كريم عبود

   -                                     12,480                             31,200                           هاشم محمد جابر

   -                                     12,480                             31,200                           ثامر سعدي جواد

   -                                     19,440                             48,600                           ضياء هاتف حسن

   -                                     19,440                             48,600                           محمد حسن محمد

   -                                     39,240                             98,100                           صفاء شاكر عبد الحسن

   -                                     54,240                             135,600                         عبود علي شالش

   -                                     10,152                             25,380                           خالد معن منير

   -                                     64,800                             162,000                         محمد سامي محمد

   -                                     64,800                             162,000                         احمد رحيم هالك

   -                                     43,200                             108,000                         محمد هادي حربي

   -                                     33,600                             84,000                           عذاب رمضان فرحان

   -                                     24,960                             62,400                           ظاهر سعدون محمد

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

2,000,000                        2,040,000                        5,100,000                      سالم لفتة حسين

   -                                     95,808                             239,520                         ماجد حسين فزع

200,000                           217,165                           542,912                         حسن علي مهدي

100,000                           129,740                           324,350                         محمود حسين احمد

700,000                           718,560                           1,796,400                      سالم محمد ياسين

100,000                           159,680                           399,200                         حسين علي فارس

600,000                           698,600                           1,746,500                      حكيم عالوي جاسم

100,000                           199,600                           499,000                         خير الدين غفور

100,000                           191,616                           479,040                         طيف نهاد كاظم

   -                                     63,872                             159,680                         محمد كريم محيميد

100,000                           159,680                           399,200                         محمد جبار فالح

500,000                           560,000                           1,400,000                      حسين عبد الحميد

200,000                           203,592                           508,980                         زيد فارس جدعان

300,000                           359,280                           898,200                         نعمة عودة ياسر

100,000                           159,680                           399,200                         حيدر احمد عبد هللا

100,000                           159,680                           399,200                         عبد الباسط

100,000                           159,680                           399,200                         عامر علي محمد

200,000                           239,520                           598,800                         طارق اياد كريم

100,000                           113,772                           284,430                         علي حسين سلمان

200,000                           293,412                           733,530                         محمد سعد عويد

200,000                           239,520                           598,800                         احمد سالم محمد

100,000                           159,680                           399,200                         ناظم يوسف

200,000                           219,560                           548,900                         ناصر رحيم سرحان

100,000                           119,760                           299,400                         غازي عزيز نايف

   -                                     15,968                             39,920                           وسام ستار عاشور

   -                                     17,964                             44,910                           حازم فيصل بنيان

   -                                     69,860                             174,650                         علي حميد حمادي

100,000                           175,648                           439,120                         صالح مجيد صنكور

100,000                           129,740                           324,350                         جعفر علي عبد

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     32,000                             80,000                           علي جاسم عبد

300,000                           399,200                           998,000                         عبد العظيم عبد خليفة

200,000                           223,552                           558,880                         نشأت صادق

   -                                     89,820                             224,550                         سعد محمد رضا

   -                                     52,668                             131,670                         علي جابر

100,000                           175,648                           439,120                         باسم عبد هللا احمد

2,300,000                        2,336,950                        5,842,374                      هاشم عبد الرضا كاظم

600,000                           698,600                           1,746,500                      باسم عدنان دبيس

900,000                           998,000                           2,495,000                      حيدر عبد االمير كاظم

   -                                     15,968                             39,920                           علي سعدون عبد الكريم

100,000                           153,692                           384,230                         علي موسى عبد علي

   -                                     83,832                             209,580                         عدنان جناني حسين

100,000                           199,600                           499,000                         عبد الحسين مكي

500,000                           588,384                           1,470,960                      شركة الحياة لالنترنت واالتصاالت

200,000                           293,412                           733,530                         ياسر مرزا اسماعيل

   -                                     35,928                             89,820                           محمد جبار كاظم

300,000                           377,244                           943,110                         محمد خلف رحيم

400,000                           419,160                           1,047,900                      رباح حسين فرحان

200,000                           231,536                           578,840                         عصام حلو عرمان

200,000                           239,520                           598,800                         مرتضى احمد عبد الكريم

200,000                           279,440                           698,600                         محمد فاضل حسين

300,000                           377,244                           943,110                         عالء خميس ابراهيم

100,000                           196,668                           491,670                         حافظ جبار زبون 

   -                                     66,000                             165,000                         محمود داود سلمان

   -                                     36,720                             91,800                           عباس كريم جعفر

200,000                           287,424                           718,560                         فالح جابر

   -                                     99,800                             249,500                         داود سلمان مرود

   -                                     480                                  1,200                             ظاهر سعدون

   -                                     2,520                               6,300                             سلمان فيصل

51001 007 010012800.000 500000.000 كري االنهر و تفرعاتها



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

   -                                     64,000                             160,000                         حسين هاشم

   -                                     36,000                             90,000                           نجاح جاسم حمادي

   -                                     86,800                             217,000                         سالم ملوح

   -                                     86,800                             217,000                         يوسف عبد هللا

   -                                     89,820                             224,550                         مسلم ستار هادي

300,000                           335,328                           838,320                         جعفر كريم محمود

300,000                           359,280                           898,200                         فائز خلف سلمان

400,000                           439,120                           1,097,800                      عبد الرحمن محمد عبد

200,000                           293,412                           733,530                         مؤيد جبر حمود

200,000                           279,440                           698,600                         ذو الفقار كاظم ملهوم

   -                                     88,560                             221,400                         محمد طالب احمد

5201007001002
توسيع شط الحلة  وشطي الديوانية 

والدغارة
150000.000100.0000                                     -                                        -   

   -                                        -                                     27216.000100.000ازالة الترسبات مقدم السدات الرئيسية5301007002001

3,707,200,000                 3,707,200,000                 9,268,000,000               7/2012شركة الفداء العامة عقد 

93,800,000                      93,852,680                      234,631,700                  شركة العتبة للمقاوالت

الشركة المتحدة للصناعات البحرية عقد 

1041 A               1,473,717,667                    589,487,067                    589,400,000

الشركة المتحدة للصناعات البحرية عقد 

1041 B               1,168,158,462                    467,263,385                    467,200,000

المركز الوطني لالستشارات الهندسية 

78,000,000                      78,031,200                      195,078,000                  وزارة االعمار واالسكان/

43,900,000                      43,980,400                      109,951,000                  شركة اساور االقصى للمقاوالت35000.000600.000تجهيز ونصب المضخات الجديدة5501012001002

5601012002001
شراء مستلزمات طباعية واجهزه 

اعداد الخرائط
6350.00040.000                                     -                                        -   

                                     -                                        -   

                                     -                                        -   
                                     -                                        -   

كلية / مكتب االستشارات الهندسية 

4,600,000                        4,629,334                        11,573,334                    جامعة بغداد/ الهندسة 

/ مكتب االستشارات العلمية و الهندسية 

1,300,000                        1,380,000                        3,450,000                      الجامعة التكنولوجيا

51

54

57

58

29120.000

53000.000

150.000

تقييم ومراقبة وادارة الموارد المائية 

المشتركة لحوضي دجلة والفرات 

داخل وخارج العراق

01

01012

013001

1

002

003002

001 007 010012800.000

5000.000

500000.000 كري االنهر و تفرعاتها

الدراسة الستراتيجية لموارد المياه 

واالراضي

121

50.000

شراء مكائن ومعدات 11550000.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

/ مكتب االستشارات العلمية و الهندسية 

2,000,000                        2,070,000                        5,175,000                      الجامعة التكنولوجيا

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية 

1,200,000                        1,267,200                        3,168,000                      وزارة االتصاالت/ للمعلومات 

   -                                        -                                     1000.00025.000الدراسات والبحوث التطبيقية5901013002004

3,900,000                        3,951,800                        9,879,500                      مجموعة االنماء لالستشارات الهندسية،013002

وزارة /    المركز الوطني للمختبرات 

3,200,000                        3,247,270                        8,118,175                      /االسكان 

وزارة /   المركز الوطني للمختبرات 

6,000,000                        6,000,000                        15,000,000                    /االسكان 

49,400,000                      49,453,336                      123,633,340                  شركة تيم انترنشنال39165.000266.000دراسات وتحريات  استشارية6101013002006

693,200,000                    693,200,000                    1,733,000,000                شركة الفصول وعمران اب

14,400,000                      14,452,828                      36,132,070                     شركة الفصول وعمران اب

وزارة /   المركز الوطني للمختبرات 

10,000,000                      10,080,000                      25,200,000                    /االسكان 

وزارة /   المركز الوطني للمختبرات 

12,000,000                      12,087,940                      30,219,850                    /االسكان 

وزارة /   المركز الوطني للمختبرات 

3,400,000                        3,480,000                        8,700,000                      /االسكان 

698,900,000                    698,928,148                    1,747,320,370               شركة الفصول وعمران اب

13476.0001300.000دراسات التحريات الهيدروجيولوجية6301013002008
وزارة / شركة االستكشافات النفطية 

240,000,000                    240,000,000                    600,000,000                  النفط

   -                                        -                                     130000.0004000.000دراسة ومعالجة التاكل في شط العرب6401013002009

86,300,000                      86,376,720                      215,941,800                  1/منظمة طبيعة العراق

23,200,000                      23,263,520                      58,158,800                    3/منظمة طبيعة العراق

1,000,000                        1,027,771                        2,569,428                      2/جامعة بغداد كلية الهندسة

                      48,000,000                      48,000,000

65

58

60

62

5868.00025.000

53000.000

120,000,000                   جاكار بارتينيرس المقدونية

92140.0001400.000

12500.00068.000

01013002010

01

01

دراسات وتحريات وتصاميم السدود 

الصغيرة
005

013

002007

001

013

002

01

دراسات المشاريع االروائية و اعداد 

التصاميم

الدراسة الستراتيجية لموارد المياه 

واالراضي
50.000

دراسة برنامج اانعاش االهوار



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

نقابة / مكتب االستشارة العلمية

1,100,000                        1,180,000                        2,950,000                      المهندسين العراقية

6601013002012

دراسة استخدام منظومة شبكة مراقبة 

للحركة الثالثية لسد خاصة جاي في 

كركوك ومقارنتها مع الطرق السائدة

1100.00030.000                                     -                                        -   

6701013002014

دراسة استخدام الري المغطى لتقليل 

االحتياجات المائية للمحاصيل 

الزراعية

150.00020.000                                     -                                        -   

6801013002015
اعداد استراتيجية تنمية االهوار في 

(ذي قار، ميسان، البصرة)المحافظات 
1360.0005.000                                     -                                        -   

6901013003001
تسديد حسابات للمشاريع المنجزة 

والمحذوفة
1200.0001200.000                                     -                                        -   

7001013007001

تكاليف التنفيذ واالشراف والمراقبة 

واجور االستشاريين والتعويضات 

للمشاريع الممولة من الدول المانحة 

(حصة جمهورية العراق)والقارضة 

5000.000150.000
صندوق / كلية الهندسة  / جامعة بغداد 

800,000                           800,000                           2,000,000                      التعليم العالي

7101013007002

تكاليف التعويضات والضرائب 

والمصاريف االدارية للمشاريع 

حصة )الممولة من القرض الياباني 

(جمهورية العراق

5000.000150.000                                     -                                        -   

   -                                        -                                     11000.000225.000اعمال المسح7201013015001

   -                                        -                                     3900.000100.000النقاط التثليثية في البلد7301013015002

                                     -                                        -   

/ كلية الهندسة / صندوق التعليم العالي 

400,000                           400,000                           1,000,000                      جامعة بغداد

الشركة العامة لخدمات السبكة الدولية 

2,200,000                        2,262,400                        5,656,000                      وزارة االتصاالت/ للمعلومات 

35,600,000                      35,600,000                      89,000,000                    شركة ابن الوليد للمقاوالت

22,200,000                      22,224,320                      55,560,800                    شركة االحتفاد للمقاوالت العامة

400,000                           442,000                           1,105,000                      موانى البصرة/ الهيئة العامة للكمارك 

65

74

75

5868.00025.000

01

430483.000

004

01013016001

مسح التربة وتصنيف االراضي015

01013002010

75.000

1500.000 مشروع حفر ابار النفع العام

10050.000 013

دراسة برنامج اانعاش االهوار



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

استشارات / وزارة العلوم والتكنولوجيا

/1                    24,096,000                        9,638,400                        9,600,000

83,200,000                      83,271,100                      208,177,750                  شركة ستوديو غالي االيطالية

3,400,000                        3,420,000                        8,550,000                      8دعوة / وزارة العلوم والتكنولوجيا

1,900,000                        1,950,400                        4,876,000                      7/منظمة طبيعة العراق

7704001001109

انشاء بناية مركز المديرية 

العامة لمشاريع الري 

واالستصالح

   -                                     75,600                             189,000                    مكتب البهاء الهندسي10523.000100.000

200,000                           211,760                                               529,400مؤسسة متس ناصر غندور 

212,300,000                    212,355,141                                 530,887,853شركة درة المحيط 

المركز الوطني لالستشارات الهندسية 

13,600,000                      13,600,000                      34,000,000                وزارة االعمار واالسكان/

69,200,000                      69,250,790                      173,126,975              شركة الكرم

8004001001112

انشاء بناية جديدة  ذات 

اربعة طوابق لمركز التصاميم 

مع التأثيث

4000.000266.000                                     -                                        -   

47,000,000                      47,069,600                      117,674,000              شركة االء الهندسية

21,400,000                      21,457,400                      53,643,500                شركة الخيرات المتحدة

79,900,000                      79,924,800                      199,812,000              شركة ركن الجامعة

52,200,000                      52,260,000                      130,650,000              شركة بن غازي للمقاوالت العامة

8204001001116
انشاء بناية الممثلية في 

البصرة
108,200,000                    108,277,051                    270,692,627              شركة القدس للمقاوالت1246.44281.000

                                     -                                        -   

128,400,000                    128,430,209                    321,075,523              شركة دار الغدير

8404001002018
اعادة اعمار مركز المديرية 

العامة للمساحة
2800.00035.000                                     -                                        -   

76

78

79

81

8320.000

4315.800363.600 01

111
انشاء بناية للهيئة العامة 

للسدود والخزانات
5000.000 001

002

04001001110

انشاء دوائر لهيئة 

االستصالح في محافظات  

البصرة وميسان وكربالء 

المقدسة مع التاثيث

04

خطة اللجنة الوطنية لالهوار 

واالراضي الرطبة في العراق
002003

300.000

اعادة تأهيل وتطوير ابنية 

مجمع صدر القناة مع مالحق 

جديدة

017 002 001

001001115

انشاء دوائر متفرقة 

للمديريات  ودوائر المفتش 

العام في المحافظات مع 

اضافة قاعات تدريب

65000.000100.000

04001

0410000.000

5851.00050.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )التخصيص السنوي 

(دينار 
المستحقات بالديناراسم الشركة

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

8504001002021

توسيع  وتاهيل مقرات 

المديرية في النجف وكركوك 

وكربالء واالنبار ونينوى 

والبصرة

4650.000110.000
شركة راس الخيمة للمقاوالت العامة 

191,600,000                    191,607,848                    479,019,620              المحدودة

8604001002022
اعادة تأهيل وتطوير مركز 

مديرية التشغيل ودوائرها
25000.000500.000

/ الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

2,500,000                        2,520,000                        6,300,000                 وزارة الكهرباء

9,900,000                        9,983,646                        24,959,115                916شركة الهندسة 

   -                                     24,667                             61,667                      شركة الغلواء

   -                                        -                                     15000.000136.000انشاء مجمع سكني للوزارة8804003001067

8904003002008

 دار 20انشاء دور استراحة و

سكنية في محطة ضخ 

المصب العام

14,900,000                      14,946,384                      37,365,960                شركة الفاو العامة7000.00025.000

9004003003074

انشاء دور استراحة في  

الناصرية ، سد حديثة ، )

كربالء ، ميسان ، سد دبس ، 

مع التأثيث (كركوك ،البصرة  

4,800,000                        4,832,648                        12,081,620                شركة نعيم الخليج8000.000500.000

9104011001004
انشاء مخازن المديرية في 

كركوك/ البصرة /الزبير 
24,100,000                      24,150,000                      60,375,000                شركة مدينة المستقبل7000.00090.000

                                     -                                        -   

78,900,000                      78,944,520                      197,361,301              شركة االنوار العربية

96,500,000                      96,515,912                      241,289,781              شركة االنوار العربية وهندسة الرائد

9301003005013
اعادة تأهيل احواض التوازن 

في البصرة
                          5,000

 المشروع منجز من عام 

/2010
3,500,000                        3,522,212                        8,805,529                 2009/ 1101شركة الوطبان 

25,300,000                      25,375,500                      63,438,750                1044/2012شركة براعم المستقبل 329.000              10000.000االعمال التكميلية للمصب العام9412224

95
مبزل المصب العام قبل 

االحداث

96
مشروع السالميات قبل 

االحداث

20618442.24299590.000219,754,764,599         87,901,905,840           87,853,000,000           

92

87

04

تاهيل االبنية العائدة لمركز 

انعاش االهوار العراقية في 

بغداد وذي قار وميسان 

والبصرة

3000.0005.000 23 04001002

011004 008

انشاء مسقفات  مع تاهيل 

مخازن الوحدة لهيئة 

االستصالح

                   2,167,000                15,000

المجموع


