
أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )الكلفة الكلية 

(دينار 

التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة

من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد 

التقريب  بالدينار

71800.0001471.00000تثبيت الكثبان الرملية101002001022

14199.0001305.00000تنمية البطاطا201004001001

301004002002

انشاء مخازن ومعامل تنقية 

 )بذور الحنطة في محافظات 

ديالى وكركوك والديوانية 

دعم القطاع  / (وواسط

الزراعي

6000.0003500.000

وزارة الصناعة والمعادن 

الشركة العامة / 

/ للصناعات الحربية 

شركة الربيع

636,928,000254,771,200254,700,000

13200.000311.00000فحص وتصديق البذور401004002003

501004002004
اعادة تاهيل وتطوير صناعة 

بذور الخضر في العراق
1656.000523.00000

601004002005

انتاج بذور االباء واالمهات 

لهجن الذرة الصفراء 

واستنباط وتطوير اصناف من 

الذرة البيضاء الحبوبية 

والعلفية في العراق

7200.0001000.00000

701004003003
انشاء بساتين االمهات 

ومشاتل الفسائل والزراعة 

النسيجية

94128.0002472.00000

801005001002
مشروع المفاقس ومحطة 

البحوث للمسطحات
5200.000405.00000

901005003001
مشروع دواجن االصول في 

سامراء
69000.000115.00000

10620.00090.00000اصول فروج اللحم1001005003002

1101005004001
مشروع انتاج االكباش  

العواسية
5250.000400.00000

647,113,393258,845,357258,800,000شركة انهار ديالى

79,865,51931,946,20831,900,000شركة كرم الحاوي

178,098,09371,239,23771,200,000شركة بركات دجلة

16,315,0126,526,0056,500,000شركة مجموعة الشمس

10,748,5004,299,4004,200,000شركة الالذقية

وزارة الزراعة

1201006001004
تطوير وتاهيل الطيران 

الزراعي في العراق
15000.0001600.000



أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )الكلفة الكلية 

(دينار 

التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة

من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد 

التقريب  بالدينار

شركة الالذقية وشركة 

محيط بغداد
5,396,7502,158,7002,100,000

4,940,4501,976,1801,900,000شركة االطالل الشامخة

 mayflowerاكاديمية 

البريطانية
7,550,0003,020,0003,000,000

36,720,39014,688,15614,600,000شركة خضراء القاسم

وزارة الصناعة والمعادن 

الشركة العامة لصناعة / 

السيارات

87,750,00035,100,00035,100,000

وزارة الصناعة والمعادن 

الشركة العامة لصناعة / 

السيارات

49,500,00019,800,00019,800,000

شركة الخطوط الجوية 

العراقية
323,856,500129,542,600129,500,000

7,875,7633,150,3053,100,000شركة عطر النهرين2400.000140.000تطوير المحاجر الزراعية1301006001005

21500.000652.00000التلقيح االصطناعي1401006002002

61240.000527.000تنمية المراعي الطبيعية1501006002003

وزارة الصناعة والمعادن 

الشركة العامة / 

للصناعات االنشائية

26,805,79210,722,31710,700,000

1601006002004
انشاء وتاهيل المستوصفات 

البيطرية
50000.0001700.00000

1201006001004
تطوير وتاهيل الطيران 

الزراعي في العراق
15000.0001600.000



أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )الكلفة الكلية 

(دينار 

التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة

من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد 

التقريب  بالدينار

5850.000204.00000بنك المصادر الوراثية1701006004001

1801006004002
مشروع البصمة الوراثية 

والكشف عن النباتات
7000.000485.00000

1901006004003
البرنامج الوطني لتنمية 

زراعة الحنطة في العراق
22900.0004000.00000

25,980,85010,392,34010,300,000شركة الصيدح للمقاوالت

599,531239,812200,000شركة قمة الكرم

2101006005002

مشروع ارشادي بحثي 

الستخدام المخلفات الزراعية  

في تحضير االسمدة العضوية 

وزراعة الفطر

13366.000604.000
شركة المربع الماسي 

للمقاوالت
10,961,9004,384,7604,300,000

2201006006001
انشاء مختبرات مركزية 

لتحليل االسمدة الكيمياوية
2300.000500.000

شركة اعالم بغداد 

للمقاوالت
18,075,8377,230,3357,200,000

676,875,000270,750,000270,700,000شركة الصمود العامة

20,273,7508,109,5008,100,000شركة الوفاق للمقاوالت

شركة الوفاق والفيافي 

للمقاوالت
47,015,25018,806,10018,800,000

شركة ارض ايوان 

للمقاوالت وشركة حسين 

عساف للمقاوالت

1,184,627,302473,850,921473,800,000

شركة الخربيط للمقاوالت 

وشركة العطية للمقاوالت
398,719,038159,487,615159,400,000

1,207,940,072483,176,029483,100,000شركة نجران للمقاوالت

الشركة العامة للتصميم 

/ واالنشاء الصناعي 

رحيمية

1,102,338,509440,935,404440,900,000

الشركة العامة للتصميم 

/ واالنشاء الصناعي 

الشبكة

859,864,839343,945,936343,900,000

الشركة العامة للتصميم 

آل / واالنشاء الصناعي 

بدير

581,531,410232,612,564232,600,000

2500.000 77220.000
انشاء المراكز وشبكة 

المزارع االرشادية
001 005 006 01

01006006002
انشاء القرى العصرية في 

المحافظات

20

23631956.0009280.000



أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )الكلفة الكلية 

(دينار 

التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة

من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد 

التقريب  بالدينار

شركة ساحل العرب 

للمقاوالت
60,042,78124,017,11224,000,000

شركة اهوار ثغر الوطن 

للمقاوالت
14,379,5835,751,8335,700,000

شركة محمد ابراهيم بابا 

للمقاوالت
11,316,5124,526,6054,500,000

شركة اآلخاء المثمر 

للمقاوالت
13,725,5005,490,2005,400,000

41,237,11016,494,84416,400,000شركة الحبوة للمقاوالت

91,088,25036,435,30036,400,000شركة االجمة للمقاوالت

شركة قمة هندسة 

االعمار للمقاوالت
57,251,03122,900,41222,900,000

شركة الراض االمينة 

للمقاوالت
20,329,2848,131,7148,100,000

شركة مدينة المستقبل 

للمقاوالت
76,855,59030,742,23630,700,000

شركة سلم االعمار 

للمقاوالت
77,866,64331,146,65731,100,000

شركة الشمس البارقة 

للمقاوالت
177,469,53770,987,81570,900,000

2501006006004
انشاء بناية مديرية زراعة  

بغداد
11000.0001000.00000

22266.000154.000انشاء الشعب الزراعية01006006003 24



أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )الكلفة الكلية 

(دينار 

التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة

من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد 

التقريب  بالدينار

910,524,375364,209,750364,200,000شركة النحالة للمقاوالت

/ شركة النحالة للمقاوالت

القادسية
74,952,28529,980,91429,900,000

32,319,40012,927,76012,900,000شركة الثقة للمقاوالت

شركة الكرم العربي 

للمقاوالت
162,127,44864,850,97964,800,000

2701012003003
استخدام تقانات الري 

دعم / والمكننة الحديثة 

القطاع الزراعي

1980000.00016644.00000

2801012003004
/ شاتالت الرز  (740)شراء 

دعم القطاع الزراعي
20000.00020.00000

2901012004001

مشروع نظام المعلومات 

الجغرافية في خرائط 

الكادسترو

15000.0001000.00000

3001013005007
تحسين واكثار بذور 

المحاصيل الزراعية
22700.0001100.00000

31050.0002110.00000بحوث الثروة الحيوانية3101013005008

3201013008001
المختبرات المركزية 

للتشخيص والبحوث البيطرية
50000.00050.00000

3301013009002
تنمية وتحسين الغابات 

وزراعة اشجار اليوكالبتوس
24434.000926.00000

3401013009003
المحميات الطبيعية 

والحيوانات البرية
15045.000155.00000

33150.000450.000الواحات الصحراوية3501013009004

وزارة الصناعة والمعادن 

الشركة العامة / 

للصناعات االنشائية

65,794,13426,317,65426,300,000

3601013009005
انشاء محطات االرصاد 

الجوية الزراعية
3513.000254.00000

60000.000981.000حوض الحماد3701013009007

وزارة الصناعة والمعادن 

الشركة العامة / 

للصناعات االنشائية

83,665,50033,466,20033,400,000

3675.000200.00000تاهيل غابة شرش3801013009021

15000.000452.000 01011001001

انشاء مخازن زراعية 

دعم القطاع / ستراتيجية 

الزراعي

26



أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
مليون )الكلفة الكلية 

(دينار 

التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة

من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد 

التقريب  بالدينار

355,500,00022,200,00022,200,000/شركة الماس عقد 

937,000,00014,800,00014,800,000/شركة الماس عقد 

1767.000التاميم/ تطوير الغابات 4001013009001
/ مرفوع من خطة عام 

 ولديه مستحقات2016
89,410,75035,764,30035,700,000الشركة الوطنية العالمية

3515818.00059280.00010,407,123,1634,162,849,2654,160,700,000 المجموع

01006005003
تحلية مياه الري عالية 

الملوحة
2900.000

/ مرفوع من خطة عام 

 ولديه مستحقات2016
39


