
نوع القسمالبابت
نسبة (40%) من المستحقات بالدیناراسم الشركةاسم المقاولةاسم المشروعالتسلسلالنوعالمادةالفصلاالستثمار

المستحقات بعد التقریب بالدینارالمستحقات بالدینار

تبلیط طریق الطار - الحمار -جبایش ایمن الفرات طریق الطار - الحمار -جبایش143194311315
329,153,143131,661,257131,600,000الفیضبطول 30 كم

انشاء جسر حدیدي رقم (1) على طریق الطار -
62,712,57025,085,02825,000,000الفیضحمار - جبایش

انشاء جسر حدیدي رقم (2) على طریق الطار -
62,712,57025,085,02825,000,000الفیضحمار - جبایش

تاھیل وصیانة طریق مدخل الطار الجنوبي باتجاه 
112,000,00044,800,00044,800,000الفیضالحمار- الجبایش

1,909,867,568763,947,027763,900,000النخبة المتحدةتبلیط (45) كم في اھوار ذي قارتبلیط (60 ) كم في اھوارمحافظة ذي قار243194311316

االعمال التكمیلیة لمشروع تبلیط (60) كم في 
اھوارمحافظة ذي قار

شركة الھدیب + 
764,536,404305,814,562305,800,000شمس فدك

343194210335
تاھیل وتحسین وایصال الشبكة 

الكھربائیة لنواحي الكرمة والفضلیة 
والعكیكة والدوایة في عموم مناطق 

ا اال

تاھیل وتحسین وایصال الشبكة الكھربائیة لنواحي 
الكرمة والفضلیة والعكیكة والدوایة في عموم 

مناطق االھوار
253,044,613101,217,845101,200,000اضواء الزھران

تجھیز ونصب مضخات عائمة في مناطق 44319411213
387,637,200155,054,880155,000,000مكتب خلدون روضانتجھیز ونصب مضخات عائمة في مناطق االھواراالھوار

انشاء مدرسة سعة (12) صف في 54319457152
11,803,7544,721,5024,700,000اضواء ذي قارانشاء مدرسة سعة (12) صف في مناطق االھوارمناطق االھوار

انشاء مدرسة سعة (9) صف في 64319457153
المجري في الفھود

انشاء مدرسة سعة (9) صف في المجري في 
269,952,200107,980,880107,900,000كتلة االعمارالفھود

جاسم محمد ضیدان  انشاء طرق ریفیة مبلطة في الفھودانشاء طرق ریفیة مبلطة في الفھود743194311317
412,948,637165,179,455165,100,000/ قصر االصالح

كھربة قرى ریفیة في مناطق االھوار في 843194210333
197,125,99078,850,39678,800,000بركات الیاسركھربة قرى ریفیة في مناطق االھوار في الفھودالفھود

انشاء طرق ریفیة مبلطة في مناطق 943194311317
االھوار في الطار

انشاء طرق ریفیة مبلطة في مناطق االھوار في 
56,419,03522,567,61422,500,000الفیضالطار

المنهاج االستثمارية لمحافظة ذي قار
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78,678,47031,471,38831,400,000نور البنفسجانشاء جسور مشاة في ناحیة الطارانشاء جسور مشاة في ناحیة الطار10431941235

188,350,80075,340,32075,300,000ھبة الجزیرةكھربة قرى ریفیة في العكیكةكھربة قرى ریفیة في العكیكة1143194210334

724,842,800289,937,120289,900,000الناشيانشاء طریق الخمیسیة في ناحیة الفضلیةانشاء طریق الخمیسیة في ناحیة الفضلیة1243194311321

358,309,847143,323,939143,300,000سنا االوتادكھربة قرى ریفیة في سید دخیلكھربة قرى ریفیة في سید دخیل1343194210336

جعفر صادق علي / انشاء طریق ام الغزالن الریفي في الدوایةانشاء طریق ام الغزالن الریفي في الدوایة1443194311320
207,659,17983,063,67283,000,000عیون الرشا

انشاء طریق ( النیل _ الخلیوي _الناعمة 1543194311322
) في ناحیة االصالح

انشاء طریق ( النیل _ الخلیوي _الناعمة ) في 
ناحیة االصالح

عدنان مھدي محمد / 
770,078,595308,031,438308,000,000الفیحاء الحرة

انشاء الممر الثاني لطریق ناصریة - 164319431723
مفرق الجبایش- االصالح بطول 25 كم

انشاء الممر الثاني لطریق ناصریة - مفرق 
الجبایش- االصالح بطول 25 كم

النخبة المتحدة + 
5,603,241,6002,241,296,6402,241,200,000ملك ذي قار

علي سعد خریبط / مد شبكات ماء في ناحیة الحمارمد شبكات ماء في ناحیة الحمار17431944442
21,290,0008,516,0008,500,000البطحاء المتحدة

انشاء شبكات ماء حجام ایمن الفرات في 18431944443
126,689,04550,675,61850,600,000نور البشیرانشاء شبكات ماء حجام ایمن الفرات في الفضلیةالفضلیة

انشاء شبكات ماء في مناطق االھوار في 19431944444
سید دخیل

انشاء شبكات ماء في مناطق االھوار في سید 
45,710,20218,284,08118,200,000اسد الخلیجدخیل

انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة ضمن 204319543172
ستراتیجیة التخفیف من الفقر

لنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة ضمن ستراتیجیة 
التخفیف من الفقر

s.e.g. اللبنانیة 
378,875,800151,550,320151,500,000جیستون ش.م.م+

13,333,640,0225,333,456,0095,332,200,000المجموع


	ورقة1

