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المستحقات بالديناراسم الشركةاسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

1763116
تبديل وتجهيز وانشاء شبكات كهربائية وصيانة ونصب محوالت كهربائية متنوعة لعموم 

المحافظة
00

115,562,50046,225,00046,200,000شموخ الحضارةتكملة انارة الطريق من نادي الفروسية الى الجوبة763116

763116
خلف محطة / امهات الشهداء / العسكري/ العصري / حي الصديق / انشاء شبكات كهرباء  

القديمة/ الصديق / وقود البرتقالة 
264,269,500105,707,800105,700,000عين االبل

763116
- نهر البستان - حي االنتصار    - (الصادق  )\ تاهيل كهرباء احياء وقرى بني سعد قرى 

(الحلفاوية- العيثة  - البازول  - المرادية - الحي القديم  - حي الرسول  -الحي العسكري 
111,860,00044,744,00044,700,000ارض النشامى

414,065,150165,626,060165,600,000مرافيء االعمارتاهيل كهرباء ركة شفته763116

115,500,00046,200,00046,200,000نابتة البالدحسين سعيد/ سفيط  الدراويش دليمات التالثي / تاهيل شبكة كهرباء قرى الناي 763116

385,442,500154,177,000154,100,000انوار الصحاريحي الشهداء/ تاهيل كهرباء قرية الخويلص  763116

60,509,50024,203,80024,200,000شموخ جبال ديالىالبو بكر البو بالي ابو نخل/ االسود الصغير / تاهيل قرى التحويلة 763116

66,580,00026,632,00026,600,000سيف الملوكتاهيل كهرباء حي االمير ومنطقة الغريرات763116

51,420,00020,568,00020,500,000ربوع ديالىتاهيل كهرباء قرية البو شكير محمد الكاظم763116

تاهيل شبكة كهرباء ا لقرى البو حمدان و لعزبان763116
الثالوث للمقاوالت 

العامة
20,547,0008,218,8008,200,000

73,440,00029,376,00029,300,000ارض النشامى كم6 كي في  11تاهيل خط مغذي  هبهب 763116

85,750,00034,300,00034,300,000ارض النشامىالقادة- تاهيل شبكة كهرباء حي الشهداء 763116

305,830,000122,332,000122,300,000انوار الكنديانشاء وتحسين كهرباء حي الحسين و قرية الدوالب763116

24,089,0009,635,6009,600,000شركة وفاء االخوانتنفيذ شبكة كهرباء لقرية الهواسية763116

22103118
ابو سباع المحولة \ االصالح \ الوحدة \ ساطي \ العواشق \ تاهيل الشبكات الكهربائية ذبابة 

ابو كرمة\ المخيسة \ شيخي \ ابو خنازير \ 

الثالوث للمقاوالت 

العامة
259,810,680103,924,272103,900,000

32103128
- خانقين - المقدادية- بلدروز - بعقوبة )تنفيذ وتأهيل شبكات كهربائية لعموم المحافظة 

(الخالص 
00

107,880,00043,152,00043,100,000السيف والقلمفصل مغذي شروين عن العرابضة والدواليب2103128

91,656,00036,662,40036,600,000القبضة الذهبيةانشاء طريق محاذي بالمشروع االروائي43155

انشاء طريق الوجيهية مهروت53156
االسعد للمقاوالت 

العامة
257,319,000102,927,600102,900,000

63158

كم  وتبليط من جسر 3المدراعة - كم 3امام منصور - الجحافل - انشاء طريق العزبان 

من -كم 3كم و السليماني 6محمود العلي الى جسر سراجق وشارع ابو الفضل العباس 

كم1.6البانزين خانة الى جسر الشيخ حسن 

52,300,00020,920,00020,900,000طوق النرجس

73159
 كم 3 كم خليل الحسناوي 1طريق شمس حميمة /  كم 4طريق السدة / تبليط طريق النقيب  

م مع قنطرة300 كم مع تبليط طريق السناجرة الدواسر 2 كم سرياتة 1خراب 
219,753,00087,901,20087,900,000بركة القطيف

مستحقات محافظة ديالى
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المستحقات بالديناراسم الشركةاسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

2,082,375,000832,950,000832,900,000رياض الفراتينالغالبية- تبليط الطريق الذي يربط الخالص 831510

1,041,918,000416,767,200416,700,000نور القسيمتعريض وتطوير الشارع من تقاطع القدس الى الغالبية931512

انشاء طريق ستيني من الطريق السياحي الى الطريق العام في جرف الملح1031513
الرضام للمقاوالت 

العامة
194,210,00077,684,00077,600,000

94,250,00037,700,00037,700,000جنة الياسمين كم1انشاء طريق الكوام النبي صنكر بطول 1131515

00(جلوالء , المنصورية , ابي صيدا , كنعان )اكساء طرق 1231518

31518
 كم لالحياء العسكرية والمخدمة 11اكساء طرق  في ناحية ابي صيدا والقرى التابعة لها 

بشبكة مياه االمطار
366,476,000146,590,400146,500,000مجد ديالى

 كم في بلدروز14تبليط طرق بطول 1331621
خارطة التعمير 

الهندسي
359,852,500143,941,000143,900,000

1431623
- زهيرات- االصالح - الحرية - الوحدة - ساطي - العواشق - ذيابة - اكساء شوارع جناب 

ابو خنازير- ابو كرمة - جلي 
299,650,000119,860,000119,800,000انوار الكندي

1531624
كم قرية 5كم  مع تبليط طريق 4تبليط الشارع الرئيسي لقرى واحياء الصدرانية وبزايز 

علوان الشطب
334,000,000133,600,000133,600,000شركة المعين الفضي

1631628
شركة ديالى الى تقاطع مستشفى الرازي مقتربات جسر – انشاء طريق من تقاطع الحديد 

بهرز
816,500,000326,600,000326,600,000قصر غرناطة

1731630
تبليط شوارع خانقين حي داره وكونرة وحي رمضان جامع كافيه  وحي السجاد وخلف 

الملعب
385,921,000154,368,400154,300,000انهار المقدادية

667,635,000267,054,000267,000,000انهار ديالىاكساء وانشاء شوارع في خانقين1831632

أنشاء الممر الثاني سيطرة كنعان الى مدخل مدينة بلدروز193176
/ روافد االعمار 

اليمامة
4,037,112,5001,614,845,0001,614,800,000

1,033,262,400413,304,960413,300,000طوق النرجستاهيل واعادة اكساء الطريق البديل203177

109,250,00043,700,00043,700,000الشهد الهندسياكساء و انشاء طرق قرية خشب213113125

359,728,000143,891,200143,800,000مرافيء االعمار كم36تبليط طرق ريفية في قرى ناحية السالم 223113127

 كم25تبليط شوارع قرى العظيم بطول 233113128
ركن + خير االبرار 

الشارقة
340,000,000136,000,000136,000,000

 كم15تبليط قرى البو بكر الحمل البو مرعي محيرة 243113129
ركن + خير االبرار 

الشارقة
160,000,00064,000,00064,000,000

253735
بلدروز - الجيزاني - السندية  )تقوية بث البدالة الالسلكية لثمانية مواقع في عموم المحافظة 

(الحديد - منصورية الجبل - منصورية الشط - المقدادية - جبارة - 
238,500,00095,400,00095,400,000انوار الصحاري

2637411
توسيع شبكة +مد كابل ضوئي +مد شبكة اتصاالت )اعمال تنفيذ مشاريع اتصاالت مختلفة 

(اتصاالت
00

162,550,00065,020,00065,000,000شركة مشاريع بغداد كم4مد شبكة اتصاالت ارضية داخل ناحية المنصورية 37411

189,845,00075,938,00075,900,000شركة مشاريع بغدادتوسيع شبكة االتصاالت في بهرز37411

273764
مد كابل ضوئي من تقاطع القدس الى ناحية السالم ومنه الى ناحية المنصورية على طريق 

حمرين ومنه الى المقدادية
327,750,000131,100,000131,100,000نور السنا

20,308,0008,123,2008,100,000خيرات اشنوناانشاء بناية مكتب اتصاالت وبريد المنصورية283784

//د
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المستحقات بالديناراسم الشركةاسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

347,500,000139,000,000139,000,000تاج المروةكم6تبليط طرق داخل حدود البلدية 2939110

161,875,00064,750,00064,700,000نور السناتبليط الشارع الرئيسي في الناحية سايدين من نهاية الجزرة الوسطية3039111

3139113
بلدروز , المنصورية , هبهب , الخالص , مقدادية , خانقين , العبارة , بعقوبة )تبليط طرق 

(السعدي,فزانية ,
00

97,690,40039,076,16039,000,000صروح حمرينتبليط طرق شفتة المخدومة بالمجاري الصرف الصحي39113

3239239
عبد الحسين / كوام الشيخ تميم شيبان / سيسبانه /  كم البدعة 26تبليط طرق في كنعان 

 كم4قرية االزدهار / بدر ابراهيم صفوك / رشيد 
1,189,800,000475,920,000475,900,000شركة ابواب العال

206,647,00082,658,80082,600,000شركة جوهرة النورتكملة شوارع وطرق خرنابات3339240

00(الخالص, تقاطع بعقوبة , دلي عباس , المنصورية )اكساء وتبليط طرق في 3439243

141,295,00056,518,00056,500,000ابناء ديالىاكساء شارع من مدرسة الوثبة الى سدة الكبة39243

00(بلدروز, الخالص , المقدادية , خانقين , بعقوبة )تبليط وتاهيل واكساء طرق مختلفة في 3539248

240,484,50096,193,80096,100,000ابناء ديالىتبليط طرق في قضاء بلدروز ولالحياء المخدومة بشبكات مياه االمطار39248

95,220,00038,088,00038,000,000ابناء ديالىكم8اكمال الشارع من مدرسة الوثبة الى سدة الكبة بطول 3639249

00تبليط وفرش حصى في المنطقة الصناعية وقرية العساكرة وحي رمضان3739411

13,485,0005,394,0005,300,000السيف والقلم متر800تبليط طريق قرية العساكرة بطول 39411

3839414
- بلدروز - الخالص - المقدادية - بعقوبة )فرش سبيس لقرى واقضية المحافظة 

باسلوب التنفيذ المباشر(خانقين
00

158,825,00063,530,00063,500,000خير االبراركم8جديد الشط - كم 4الحويش - كم 2فرش سبيس القصيرين 39414

00تبليط وتاهيل واكساء وفرش سبيس لعموم المحافظة39313181

تبليط طريق عداي دور الزراعة313181
خارطة التعمير 

الهندسي
68,250,00027,300,00027,300,000

تبيلط طريق شيخ تميم قرية حزة كوام تميم313181
شركة الحميدية 

للمقاوالت العامة
616,580,000246,632,000246,600,000

كم6تبليط طريق من البيطرة الى الشيخ تميم مع قنطرة  313181
شركة الحميدية 

للمقاوالت العامة
543,414,000217,365,600217,300,000

228,801,25091,520,50091,500,000ارض المثابرة كم3كم وقرية احمد الخلف2تبليط قرية ابراهيم جامل 313181

38,250,00015,300,00015,300,000تكاتف البناء كم2تبليط قرية قصبة قصيبة 313181

121,360,00048,544,00048,500,000شركة القبضة الذهبيةانشاء جسر في قرية عبد الحميد313181

381,195,000152,478,000152,400,000نعيم النهرين كم4الصغيرة / تبليط طرق زاغنية الكبيرة 313181

16,795,8006,718,3206,700,000السماء المشرقةتبليط طريق الشيخ احمد عبد ال العامري313181

110,000,00044,000,00044,000,000شركة ابواب العالالشارع الرئيسي لبني سعد من حي الشهداء الى قرية السيد عواد313181

199,590,00079,836,00079,800,000طوق النرجسناحية بهرز- صيانة واكساء قرية العبارة 313181

27,000,00010,800,00010,800,000ديالى الخير كم جديدة االغوات2تبليط 313181

120,280,00048,112,00048,100,000روعة البواديكم عرب برغش دوخلة2تبليط 313181

282,000,000112,800,000112,800,000طوق النرجسكم5تبليط طريق منصورية الشط 313181

36,680,00014,672,00014,600,000شركة مناهل االعماركم1العروبة - كم 1الفيضية -  كم  1تبليط طريق الشريط 313181

75,495,00030,198,00030,100,000تكاتف البناءانشاء جسر على نهر الروز في قرية نفل313181



4

المستحقات بالديناراسم الشركةاسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

362,400,000144,960,000144,900,000تكاتف البناءانشاء جسر في مركز الناحية313181

407,515,250163,006,100163,000,000شركة تاج المروة كم2ابو سباع +  كم 2تبليط طريق قرية المحولة 313181

824,050,000329,620,000329,600,000صقر خانقينانشاء شارع ذو سايدين مع االنارة والتشجير40313183

1,917,948,000767,179,200767,100,000العمران االنمائي حي العمال والعصري305تبليط وترصيف ومجاري محلة 41313185

261,913,500104,765,400104,700,000مستقبل ديالى السكك301تبليط وترصيف خطوط مجاري مياه االمطار محلة 42313211

00انشاء ابنية للمجالس المحلية مع بناية القائمقامية43411112

121,223,00048,489,20048,400,000السماء المشرقةمديرية الناحية/ انشاء بناية المجلس المحلي  411112

00تأهيل وبناء دوائر حكومية4441237

63,679,00025,471,60025,400,000قرار االعمارانشاء  دائرة ماء خانقين41237

00انشاء دوائر للجنسية واالحوال المدنية مع اكمال بناية مديرية المرور العامة454179

27,000,00010,800,00010,800,000جزيرة البنيانانشاء دائرة الجنسية واالحوال المدنية4179

00(بلدروز -خانقين - الخالص- المقدادية - بعقوبة )بناء مراكز صحية 4642512

انشاء مركز صحي في قرية الحمد42512
الوثقى للمقاوالت 

العامة
83,030,00033,212,00033,200,000

اكمال مستشفى  الحروق المرحلة الثانية4742820
السخاء  للمقاوالت 

العامة
233,100,00093,240,00093,200,000

00تاهيل وتجهيزونصب مجمعات ماء ومد شبكات مياه وخطوط ناقلة لعموم المحافظة4844125

36,036,00014,414,40014,400,000البناء الحديثتنفيذ شبكات جديدة في الكاطون44125

15,887,5006,355,0006,300,000نداء القلبتبديل شبكات الماء الداخلية لقرية جبينات44125

تبديل الشبكات الماء الفرعية وصيانة االقفال للشبكة القديمة لشارع المكتبة44125
سيبار  للمقاوالت 

العامة
60,000,00024,000,00024,000,000

44125
كم الى قرية 6جدوع السيد مع ايصال انبوب ماء \ جواد الدوش \ انشاء شبكة ماء العوادل 

علوان الشطب
141,178,75056,471,50056,400,000ارض ربيعة

تنفيذ خطوط ناقلة والشبكات لمركز ناحية السالم والقرى التابعة لها44125
خارطة التعمير 

الهندسي
129,495,79851,798,31951,700,000

00(مندلي , السعدية , بعقوبة )تبديل شبكات ماء وخطوط ناقلة 4944311

44311
التحرير قرب مدرسة موسى بن نصير - حي المهندسين قرب السجن )  تبديل شبكات بعقوبة

(السوق- خلف جامع الشابندر -
138,887,50055,555,00055,500,000قمة البريق

250,515,000100,206,000100,200,000قدرة المعاليتاهيل مشروع ماء بعقوبة المركزي5044519

114,610,00045,844,00045,800,000قدرة االعمارنصب مجمع ماء سعة مليون غالون قرية الشوهاني5144649

00تجهيز ونصب مجمعات ماء ومد شبكات5244654

133,295,00053,318,00053,300,000 منار العمرانالخالص/ تجهيز ونصب مجمع ماء سعة مليون غالون لقرية حبيب العبدهللا 44654

99,115,00039,646,00039,600,000مجد ديالىبعقوبة/ نصب مجمع ماء قرية البدعة مليون غالون في كنعان 44654

5344657
باسلوب (خانقين- بلدروز - الخالص - المقدادية - بعقوبة )تجهيز ونصب مجمعات مائية 

التنفيذ المباشر
00

73,495,00029,398,00029,300,000ابواب العالانشاء مجمع ماء بزايز كنعان44657

44657
مع مد االنابيب الناقلة للجانب الغربي للناحية  لناحية  (ساعة /3 م500)اقامة مشروع سعة 

 كي في550بهرز وتجهيز مولد سعة 
266,040,420106,416,168106,400,000سيف الملوك
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المستحقات بالديناراسم الشركةاسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

263,475,000105,390,000105,300,000مالذ السالمانشاء مجمع ماء سعة مليون غالون قرية البو طعمة الوندية مرحلة اولى44657

407,500,000163,000,000163,000,000جوهرة النورانشاء مشروع مجاري مركز الناحية5445115

00متعددتنفيذ وتاهيل شبكات وخطوط مجاري لعموم المحافظة5545213

187,150,00074,860,00074,800,000صقور ديالىتنفيذ شبكة مجاري حي السراي و الحي العصري مع صب االزقة45213

5645216
مد +  كم من المحطة الى البزل 5انشاء محطة رفع مياه االمطار مع مد انبوب ناقل بطول 

 كم2,350انبوب عرضي موازي الحياء الناحية الشرقية بطول 
810,500,000324,200,000324,200,000القبضة الذهبية

293,915,000117,566,000117,500,000ادهم حسين محمودتنفيذ مجاري مياه االمطار في خانقين في حي توله فروش وحي قصري باغ5745323

442,795,000177,118,000177,100,000انهار ديالىانشاء مجاري حي الربيع و التاخي الخضراء5845324

279,000,000111,600,000111,600,000جوهرة النور كم3 كم السندية الجيزاني 1,5انشاء شبكات مجاري السعدية 5945325

87,458,10034,983,24034,900,000جنة البالدالخالص/ انشاء شبكات مجاري مياه االمطار 6045328

00(السعدية,بعقوبة  )تنفيذ خطوط مجاري مياه االمطار 6145329

262,350,000104,940,000104,900,000سما النجم الذهبيتنفيذ خط مجاري مياه االمطار وتبليط وترصيف وتشجير شارع الحسن وشارع المعهد الفني45329

6245331
- الخالص - المقدادية - بعقوبة )تنفيذ شبكات مجاري مياه االمطار في عموم المحافظة 

(خانقين- بلدروز 
00

133,509,00053,403,60053,400,000قمة التل االخضرتنفيذ خطوط مجاري مياه االمطار الحسينية واالربعين التحرير45331

76,999,50030,799,80030,700,000التل االخضرالعسكري\ تنفيذ شبكات مجاري الحي العصري 45331

00تبليط وتأهيل وترصيف وفرش سبيس داخل اقضية ونواحي المحافظة6349412

79,200,00031,680,00031,600,000مسار المدارتطوير مدخل ناحية جديدة الشط49412

64413249

اعداد دراسة وتصميم وفحوصات مختبرية لتربة موقع المشروع مع التنفيذ الكمال الشارع 

الماء والمجاري )المؤدي من مقتربات جسر بهرز ولغاية تقاطع البلدة مع كافة اعمال 

وانشاء جسر على نهر سارية عند  (والموارد المائية والزراعة واالتصاالت والكهرباء 

مقتربات جسر بهرز

1,380,170,000552,068,000552,000,000لؤلؤة ديالى

65413250

اعداد دراسة وتصميم وفحوصات تربة  وتنفيذ اكساء نهر ديالى من مقتربات جسر الشريف 

 )كم مع نصب جسر بديل لجسر الشريف وكافة اعمال االنارة والمجاري للجانين 2,5بطول 

(الكورنيش

نطاق + تاج المقدام 

المهندسين
594,800,000237,920,000237,900,000

00(5)اعداد الدراسات والتصاميم االساسية لمركز االقضية والنواحي عدد 66413252

اعداد التصاميم االساسية لقضاء خانقين- 5 413252
bocp للمقاوالت  

العامة
111,750,00044,700,00044,700,000

00تسديد حسابات مشاريع منجزة6741337

نصب مجمع ماء سعة مليون غالون قرية حسن الخلف مع شبكة داخلية لخط ناقل المقدادية41337
 الهارونية  للمقاوالت 

العامة
157,239,15062,895,66062,800,000

00تسديد حسابات مشاريع منجزة لقطاع البلديات والماء والمجاري6841338

25,037,50010,015,00010,000,000االنامل الماسيةتنفيذ خط ناقل المنطقة الغربية الخالص41338

128,797,90051,519,16051,500,000ارض الريامانشاء مجمع ماء مليون غالون مع شبكة ماء هبهب41338

198,360,00079,344,00079,300,000اجيال االعمارانشاء دار ضيافة لمحافظة ديالى41338

694131873
 (خانقين- بلدروز - الخالص - المقدادية - بعقوبة )تاهيل حدائق ومتنزهات في المحافظة 

باسلوب التنفيذ المباشر
00
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المستحقات بالديناراسم الشركةاسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

206,890,00082,756,00082,700,000انامل الخيرمشروع تبليط شارع االلبان مع  الكربستون لالرصفة4131873

116,553,50046,621,40046,600,000انامل الخيرتبليط مع االرصفة االتحاد في الحي العصري4131873

70,954,50028,381,80028,300,000انامل الخيرتبليط مع االرصفة و الكربستون للشارع المقابل لالسواق البلدية في حي النور4131873

159,942,46063,976,98463,900,000برج بابلتبديل شبكة الماء الصافي ومجاري مياه االمطار وتبليط وترصيف حي الزهور والزهراء70413218

106,800,00042,720,00042,700,000نو السناتبديل شبكة الماء الصافي ومجاري مياه االمطار وتبليط وترصيف حي الرسول71413219

363,702,500145,481,000145,400,000وطن البناء+برج بابل وترصيف الحي العصري (تبديل شبكات الماء الصافي ومجاري مياه االمطار ) اعمال بلديات 724132112

734132113
تبديل شبكة ماء صافي وشبكة مجاري مياه امطار و محطة ضخ  مياه امطاروتبليط وارصفة 

الصادق/ حي االنتصار
150,686,00060,274,40060,200,000العطر الندي

169,857,00067,942,80067,900,000الوثقىبعقوبة/ انشاء بناية داخل المعهد التقني 745145

00صف في محافظة ديالى (18)مدارس ثانوية نموذجية سعة  (5)بناء عدد 7553115

53115
 شرقي 5 م1919/14)بعقوبة على القطعة المرقمة /  صف 18بناء ثانوية نموذجية 

(بعقوبة
237,625,00095,050,00095,000,000ركن الشارقة

00صف في محافظة ديالى (18)مدرسة ابتدائية سعة  (24)بناء عدد 7654187

54187
حي الشرطة على القطعة المرقمة / بهرز/ بعقوبة / صف 18بناء مدرسة ابتدائية 

( شرقي شفتة1 م191/27)
258,329,000103,331,600103,300,000 اضواء دنيا الهندسية

( كنعان8 م428/2)كنعان على القطعة المرقمة / بعقوبة /  صف 18بناء مدرسة ابتدائية 54187
االسعد  للمقاوالت 

العامة
160,313,84064,125,53664,100,000

54187
 5 م683/3)ام الكرفس على القطعة المرقمة / بعقوبة /  صف 18بناء مدرسة ابتدائية 

(شرقي شفتة
135,947,00054,378,80054,300,000مناهل االعمار

( الركاع27 م3473/23)المقدادية على القطعة المرقمة /  صف 18بناء مدرسة ابتدائية 54187
الحميدية  للمقاوالت 

العامة
259,847,200103,938,880103,900,000

54187
داخل ساحة اعدادية علي ابن ابي طالب )المركز / المقدادية /  صف 18بناء مدرسة ابتدائية 

( الركاع27 م1691/21)على القطعة المرقمة  (عليه السالم
247,847,00099,138,80099,100,000ارض الريام

120,351,10048,140,44048,100,000جنة الياسمين( صنكر وسليماني4 م54/2)المنصورية / الخالص /  صف 18بناء مدرسة ابتدائية 54187

54187
 ابو 32 م5/3)جديدة الشط على القطعة المرقمة / الخالص /  صف 18بناء مدرسة ابتدائية 

(القاسم وابو جراد
177,770,00071,108,00071,100,000خطى المجد

00صف في محافظة ديالى (12)مدرسة ابتدائية سعة   (22)هدم واعادة بناء عدد 7754188

54188
بهرز على القطعة المرقمة / مدرسة الصحابة بعقوبة /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 

(11 م2/3)
112,313,00044,925,20044,900,000ارض ربيعة

54188
بهرز على القطعة المرقمة / مدرسة الخوارزمي بعقوبة /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 

( ابو خميس12 م41/2)
85,877,00034,350,80034,300,000ارض ربيعة

00صف في محافظة ديالى (6)مدرسة ابتدائية سعة  (18)بناء عدد 7854189

68,600,00027,440,00027,400,000انهار المقدادية( الهارونية26 م76/12)المقدادية على القطعة المرقمة /  صف 6بناء مدرسة ابتدائية 54189

54189
 28 م109/12)طوقاتلي على القطعة المرقمة / المقدادية /  صف 6بناء مدرسة ابتدائية 

(طوقاتلي
7,646,0003,058,4003,000,000صرح البنيان

54189
بناء مدرسة السمو على القطعة المرقمة / المقدادية /  صف 6بناء مدرسة ابتدائية 

( الركاع27 م268/27)
59,810,00023,924,00023,900,000انوار الكندي
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المستحقات بالديناراسم الشركةاسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

16,150,0006,460,0006,400,000سهل البناء( خرسجلة18 م1/6)قرة تبه على القطعة المرقمة /  صف 6بناء مدرسة ابتدائية 54189

85,415,00034,166,00034,100,000سما الجبال( اشتوكان11 م91)جبارة على القطعة المرقمة / خانقين /  صف 6بناء مدرسة ابتدائية 54189

19,253,5007,701,4007,700,000سما الجبال( خانقين10 م14/2)خانقين على القطعة المرقمة /  صف 6بناء مدرسة ابتدائية 54189

54189
على القطعة المرقمة  (قرية باوة بالوي الكبير)خانقين /  صف 6بناء مدرسة ابتدائية 

( بابالوي13 م4/37)
73,920,00029,568,00029,500,000سما الجبال

00صف في محافظة ديالى (12)مدرسة ابتدائية سعة  (36)بناء عدد 7954190

54190
 182/1)العجيمي على القطعة المرقمة / السالم / الخالص /  صف 12بناء مدرسة ابتدائية 

( العجيمي7م
161,503,30064,601,32064,600,000القبضة الذهبية

54190
 وادي 37 م22/1)مياح على القطعة المرقمة / المقدادية /  صف 12بناء مدرسة ابتدائية 

(الحصان
152,750,00061,100,00061,100,000سيف الملوك

85,457,80034,183,12034,100,000بشائر المقداديةداخل ساحة اعدادية ذات النطاقين/ المركز / المقدادية /  صف 12بناء مدرسة ابتدائية 54190

54190
قرية الرسول على القطعة المرقمة / المركز / بلدروز /  صف 12بناء مدرسة ابتدائية 

( مرحبا17 م7/67)
103,225,00041,290,00041,200,000طريق التحدي

41,519,45016,607,78016,600,000سما الجبال( حذيفة24 م3/9)قرة تبه على القطعة المرقمة /  صف 12بناء مدرسة ابتدائية 54190

00(العبارة, الوجيهية , بلدروز , هبهب, بهرز ) (7)صف عدد  (6)هدم واعادة بناء مدارس 80571100

67,928,20227,171,28127,100,000جنة الياسمينالحديد-  صف 6هدم واعادة بناء مدرسة قرطبة 571100

00(ابي صيدا, العبارة, كنعان , هبهب , بعقوبة ) (5)صف عدد  (12)هدم واعادة بناء مدارس 81571101

78,417,50031,367,00031,300,000جنة الياسمين صف12هدم واعادة بناء مدرسة االخيار 571101

97,540,00039,016,00039,000,000رياض الفراتينالحشمة-  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة ام الربيعين 571101

319,034,000127,613,600127,600,000روعة النبأفي مركز المحافظة ( 5)صف عدد   (18 )انشاء مدارس82571102

83571103
, جلوالء , المنصورية , الخالص , المقدادية  )في  (18)صف عدد  (12)انشاء مدارس 

(جبار- السعدية, بني سعد 
00

88,405,00035,362,00035,300,000ارض المثابرة صف12 بناء مدرسة النسيم 571103

797,401,500318,960,600318,900,000طريق التبر( 5) صف بعدد 12بناء مدرسة 571103

00(مركزي, العبارة , قزانية , خانقين , المقدادية )(8)صف عدد  (6)انشاء مدارس 84571105

قرية الحمد-  صف 6بناء مدرسة الخندق 571105
الحسناء  للمقاوالت 

العامة
53,359,60021,343,84021,300,000

249,210,00099,684,00099,600,000الخالص الهندسية( 4) صف بعدد 6بناء مدرسة 571105

8557197
صف لعموم  (18,12,6)متطلبات تربية ديالى مع بناء وتأهيل وهدم واعادة بناءمدارس 

المحافظة
00

113,425,00045,370,00045,300,000شركة السماء المشرقةمع جناح اداري ( صف8)بناء مدرسة قرية العباسيين 57197

بناء مدارس في قضاء بلدروز57197
االسعد  للمقاوالت 

العامة
579,495,000231,798,000231,700,000

1,445,775,000578,310,000578,300,000اعمار الباديةبحيرة حمرين مفرق كباشي- اكساء وصيانة الطريق من تقاطع الفيلق 8631660

734,461,500293,784,600293,700,000اعمار الباديةتبليط طرق ريفية  لعموم المناطق النائية لعموم محافظة ديالى8731661
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المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

2,294,900,000917,960,000917,900,000طوق النرجسانشاء الطريق من تقاطع الجوبة الى سيطرة االمام عبد هللا علي8831662

44,839,819,50017,935,927,80017,929,700,000 المجموع


