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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

124318392171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شوارع حي 

بلدية المدائن- القادسية 
165,300,000            165,300,000               413,250,000               413,250,000                     529,062,500115,812,500 الطريق القويم

      2          2    43   18050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

بناء مدرسة ابتدائية 

صف ساحة مدرسة 12

معهد اعداد المعلمين

82,600,000             82,685,680                 206,714,200               206,714,200                     258,392,75051,678,550 الفهد االبيض

5,647,417,500                  5,647,417,500

8,748,281,562                  8,748,281,562

8,795,704,345                  8,795,704,345

7,882,694,0001,576,538,800                  6,306,155,200

1,736,150,000                  1,736,150,000

553,654,250                     553,654,250

4,463,872,701                  4,463,872,701

5,442,375,0003,690,050,800                  1,752,324,200

7,059,550,225                  7,059,550,225

5,960,796,572                  5,960,796,572

337,686,30067,537,260                     270,149,040

138,556,600                     138,556,600

724318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شارع قرية الشيخ 

عجمية وقرية احمد 

اليوسفية/ الوالدي 

14,000,000             14,008,000                 35,020,000                35,020,000                        35,020,000ابراج الدمام

824318050702202
تاهيل مدارس في عموم المحافظة 

2011

ترميم مدرسة المعارف 

االبتدائية الزعفرانية
4,700,000               4,764,685                   11,911,713                 11,911,713                        11,911,713ابن الوليد

92431801020233

 نسيان 9تاهيل محطة ضخ 

 )العمودية  ومضخة الجمعية 

2012في النهروان  (شجالي 

 نيسان 9تاهيل محطه 

ضمن شعبة الموارد 

النهروان/ المائية 

126,500,000            126,519,900               316,299,750               316,299,750                     395,374,68879,074,938ابواب العال

58,925,937                        58,925,937

220,826,81544,165,363                     176,661,452

74,244,92047,000,000                        27,244,920

112,497,000                      112,497,000

    12          2    43   18050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

بناء مدرسة ابتدائية 

صف الوحدة12
72,700,000             72,763,934                 181,909,836               181,909,836                     181,909,836ارض البواسل

132431804010727

تاهيل )مشروع البطاقة الموحدة 

  في وزارة 4موقع السايت 

2012الداخلية  

تاهيل بناية البطاقة 

وزارة الداخلية/الموحدة 
57,500,000             57,550,705                 143,876,762               143,876,762                     143,876,762ارض البواسل

      4

      6

    10

    11

               163,482,256            163,400,000

                 94,234,956

   18050701180
  6  صف  عدد12بناء مدرسة 

1/ك

171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شارع الجمعيات 

المحمودية/
14,772,670,997          الكيثر

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شوارع الحي 

العسكري الجديد 

المحمودية

31,233,708,607          الكيثر

          2    43   180309

    43   18392171

171

               139,741,920

          2

            5,017,526,951

               235,587,389
صف 12بناء مدرسة 

العبيدي
ارض االردن

بناء مدرسة وادي 

القرى
408,705,640               ابداع المنصور

06 05 ارض البواسل43    2          

الكيثر

 4بناء روضه 

الراشديه/صفوف

02 09 03     43

02

   18

0504

01

          2

   18

    43           2   18

          2    43

تبليط شارع السكة

هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية 

2  رص8صف عدد12

42

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

صف مع قاعات 4بناء روضة 

1/ في رص21عدد

173 01

      3

      5

          12,493,483,443       12,493,400,000

            2,007,010,780         2,007,000,000

            5,909,068,399         5,909,000,000

             94,200,000

                 55,896,768             55,800,000

جدول بمستحقات الشركات المنفذة للمشاريع في محافظة بغداد
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

351,180,10591,098,171                     260,081,934

80,210,90016,042,180                        64,168,720

1,451,600,988540,320,198                      911,280,790

387,348,51377,469,703                     309,878,810

504,020,588100,804,118                     403,216,470

168,519,31333,703,863                     134,815,450

93,909,20018,781,840                        75,127,360

181,028,91836,205,784                     144,823,134

    18          2    43   18050401174
 صف  18 بناء مدرسة ابتدائية 

2 رص9عدد
103,700,000            103,709,120               259,272,800               259,272,800                     406,403,500147,130,700ارض الفيضبناء مدرسة االستقالل

1924318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق البو زعيتر 

الطارمية/ والمحامدة 
8,300,000               8,343,750                   20,859,375                20,859,375                        20,859,375ارض الكرم

2024318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

 تبليط قرية حامد 

الضاري وعكاب حميد 

ارض الماهر

41,800,000             41,875,164                 104,687,910               104,687,910                     130,859,88826,171,978ارض الماهر

2124318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط الشارع المؤدي 

الى قرية البو 

التاجي/علوان

106,100,000            106,100,400               265,251,000               265,251,000                     265,251,000ارض المحجوب

3,453,881,021103,955,605                  3,349,925,416

2,986,210,7911,347,242,158                  1,638,968,633

603,568,889                     603,568,889

1,449,519,6101,138,089,463                      311,430,147

93,151,231                        93,151,231

152,544,21962,508,844                        90,035,375

    25          2    43   18050701180
  6  صف  عدد12بناء مدرسة 

1/ك

بناء مدرسة 

صف12ابتدائية
36,800,000             36,898,615                 92,246,538                92,246,538                        184,058,17391,811,635ارض دوكان

16

    17

    22

23

    24

    14

    15

93

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

فرش حصى خابط 

مدينة الصدر

ارض الهندسة 

العربية 

والقوانس
               914,999,036               365,999,614            365,900,000 24318041203

47

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

تنفيذ وتجهيز وتشغيل 

مجاري االمطار 

والصرف الصحي

4,988,894,049            ارض الهدى           2    43   18040503

224
بناء قاعة متعددة االغراض  

3 في رص4عدد

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لتربية 

الرصافة الثالثة

324,250,654               ارض الحارس

               538,031,920

               183,186,606

            1,221,159,600 02

               219,950,494
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد
   18

          2    43   18

          2

07

ارض الضاحية

05           2

ارض الضاحية 07
هدم واعادة بناء  الصفوف 

2/  ك17عدد
181 01

   18

05

ارض السدو 03

182 01

 20بناء مختبرات حاسوب عدد

2في رص
ارض الوهاد 13

01

هدم وبناء مدرسة 

االحسان 

صف12/التكميلية

هدم وبناء مدرسة 

النصر العربي 

صف عرب جبور12/

02

    43

43 218

          2

    43

07

05

   18

05

04

    43

تصميم وتنفيذ مجمع 

سكني عمودي 

المحمودية

تنفيذ مشاريع ضمن 

/ الرقعة الجغرافية 

تربية الرصافة الثانية

23

انشاء مجمعات سكنية في 

2011المحمودية 

08

               129,700,262            129,700,000

               488,463,840            488,400,000

               215,212,768            215,200,000

                 87,980,198             87,900,000

            1,995,557,620         1,995,500,000

                 73,274,642             73,200,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

262431804120393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

19,400,000             19,492,992                 48,732,479                48,732,479                        110,728,09961,995,620ازل العراقبوب الشام/حصى خابط 

    27          2    43   1805131208
 بناء  مركز تدريب  واختيار  عدد 

1/  ك1

بناء مركز تدريب ساحة 

المنصور/ثانوية 
47,000,000             47,010,580                 117,526,450               117,526,450                      146,908,06329,381,613اشبال الضياغم

    28          2    43   1804040549

تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة 

قضاء )وتبديل الشبكات القديمة 

المدائن ،ناحية النهروان ، ناحية 

الجسر ، ناحية الحسينية ، ناحية 

(اليوسفية ـ قضاء المحمدية

مد شبكة حي بدر 

المحمودية
250,500,000            250,504,056               626,260,139               626,260,139                     626,260,139اشراقة الخليج

328,847,270150,769,454                     178,077,816

552,261,273110,452,255                     441,809,018

158,139,91331,627,983                      126,511,930

3024318050701191
  9 صف  عدد 18بناء  نموذجية 

1/رص

 صف 18بناء مدرسة 

الشعب/ الثعالبة 
48,500,000             48,541,416                 121,353,540               121,353,540                     151,691,92530,338,385اصالة العراق

    32          2    43   18050701190
 12هدو واعادة بناء  مدرسة 

1/  رص 4صف  عدد

هدم وبناء مدرسة 

صف ابتدائية12دمشق
84,200,000             84,285,880                 210,714,700               210,714,700                     411,018,375200,303,675اضواء البهاء

87,804,013                        87,804,013

16,543,5053,308,701                        13,234,804

342431804020533

  في 17انشاء مراكز صحية عدد 

ام الكبر ،الفيضي / الشعب )

منطقة الشعب ، والغزالن

سبع قصور ، الجعارة،333م

حي السيدة ،قرية االنتصار،

النهروا،السريدات،الكريعات،زينب

ابي ،اليوسفية، ن

، التاجي،الطارمية،غريب

النهروان ، عكركوف ، الزنبرانية 

2012 ( نيسان9/ 

انشاء مستوصف 

صحي في النهروان
26,800,000             26,897,809                 67,244,522                67,244,522                        127,805,65360,561,131اضواء الكرادة

    35          2    43   1804030103

انشاء مجمعات سكنية في منطقة 

الداوودي والكيارة والفضيلية و 

2012سبع البور والبتاوين  

تصميم وتنفيذ العمارات 

السكنية ابوشمع 

المحمودية

329,500,000            329,563,350               823,908,374               823,908,374                     1,029,885,468205,977,094اضواء النبا

3624318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

بناء مدرسة ابتدائية 

شارع فلسطين
15,300,000             15,330,702                 38,326,756                38,326,756                        38,326,756اضواء بغداد

    37          2    43   18050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

بناء مدرسة ابتدائية 

ضمن ساحة مدرسة 

الشهيد

105,700,000            105,705,061               264,262,652               264,262,652                     330,328,31566,065,663اضواء بغداد

3824318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

هدم واعادة بناء 

مدرسة المسرة
37,600,000             37,610,712                 94,026,780                94,026,780                        117,533,47523,506,695اضواء بغداد

457,468,638104,804,898                     352,663,740

81,805,30067,721,000                        14,084,300

    31

    33

    39

    29

189
 صف  18هدم وبناء  مدرسة 

1/  رص6عدد 
               366,748,040           2    43   18050701

01190
 12هدو واعادة بناء  مدرسة 

1/  رص 4صف  عدد

هدم واعادة بناء 

مدرسة الفتوة االبتدائية 

صف الكريعات12

101,038,817               اضواء الدوحة

01

200,500,30040,100,060                     160,400,240               160,400,240

 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد

هدم واعادة بناء 

البلديات/ مدرسة وهران
746,398,764               اشراقة الخليج

هدم واعدة مدرسة 

 صف 18مالك االشتر 

الحسينية

اضواء بغداد

05

بناء مدرسة ابتدائية 

صف الثعالبة18
          2    43   18

          2    43   1804

07

اصالة العاصمه01 0507

   1805

 9 صف  عدد18بناء  مدرسة 

1/رص
191

174

          2    43

               298,559,506            298,500,000

                 64,160,096             64,100,000

                 40,415,527             40,400,000

               146,699,216            146,600,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

    40          2    43   18030902170
فرش +تبليط)انشاء طرق

داخل حدود البلدية(سبيس

تبليط الطريق المؤدي 

الى قرية حميد شالل 

اليوسفيه

76,600,000             76,614,170                 191,535,426               191,535,426                     207,162,42615,627,000اطراف االضواء

    41          2    43   1804040549

تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة 

قضاء )وتبديل الشبكات القديمة 

المدائن ،ناحية النهروان ، ناحية 

الجسر ، ناحية الحسينية ، ناحية 

(اليوسفية ـ قضاء المحمدية

مد شبكة ماء الرشيد 

المحمودية
165,300,000            165,306,000               413,265,000               413,265,000                     413,265,000اطراف الجزيرة

424,411,34384,882,269                     339,529,074

126,409,851                     126,409,851

تاهيل مشاريع مركزية في المدائن4324318041318155

تجهيز منظومات الشب 

والكلور لمشاريع ماء 

محافظة بغداد

38,200,000             38,212,740                 95,531,850                95,531,850                        119,414,81323,882,963اعالي الوصف

44243180404549

تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة 

قضاء )وتبديل الشبكات القديمة 

المدائن ،ناحية النهروان ، ناحية 

الجسر ، ناحية الحسينية ، ناحية 

(اليوسفية ـ قضاء المحمدية

تجهيز وتنفيذ الخطوط 

الناقلة لخزان ماء ابي 

غريب

138,300,000            138,399,714               345,999,286               345,999,286                     345,999,286اعالي الوصف

140,400,50028,080,100                      112,320,400

347,003,09269,400,618                     277,602,474

    46          2    43   18050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

 18بناء مدرسة ثانوية 

صف حي االعالم
92,300,000             92,354,762                 230,886,906               230,886,906                     230,886,906اعمار المعمورة

    47          2    43   18050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

صف 18بناء مدرسة 

حي االعالم
107,400,000            107,404,000               268,510,000               268,510,000                     335,637,50067,127,500اعمار المعمورة

    48          2    43   18050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

3 ك13عدد

بناء مدرسة ابتدائية 

 صف االعالم18
71,800,000             71,823,675                 179,559,187               179,559,187                     179,559,187اعمار المعمورة

    49          2    43   18050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

صف 18بناء مدرسة 

حي االعالم على القطعة 

 محلة 4503المرقمة 

829

111,600,000            111,600,084               279,000,210               279,000,210                     411,250,263132,250,053اعمار المعمورة

    50          2    43   18050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

بناء مدرسة ثانوية 

صف حي االعالم18
79,300,000             79,386,990                 198,467,476               198,467,476                     420,584,469222,116,993اعمار المعمورة

    51          2    43   18050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

بناء مدرسة ثانوية 

صف حي االعالم18
77,000,000             77,096,250                 192,740,625               192,740,625                     192,740,625اعمار المعمورة

1,111,156,250                   1,111,156,250

2,037,320,0001,744,014,500                     293,305,500

2,109,395,0000                  2,109,395,000

532431804120393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

اعمال ترابية وفرش 

بوب الشام/حصى خابط
8,400,000               8,421,257                   21,053,142                21,053,142                        95,066,42874,013,286افاق اسيا

    42

    45

    520303

/ مستشفيات )تصميم وتنفيذ 

( 200)الشعب والفضيلية (3عدد

سرير  (400)سرير  والحرية 

2011وتطوير مستشفى النعمان 

تصميم وتنفيذ مستشفى 

الشعب
3,513,856,750            راية العلمين

191
 صف  18بناء مدرسة نموذجية 

1/  في رص9عدد 

صف 18بناء مدرسة 

الحسينية
               389,922,874

          2    43   180402

          2    43   18050701

    43   18050702223
اضافة صفوف متعدد المقاعد 

3 دفي رص16لمدارس  عد

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لقاطع 

التاجي/الكرخ الثالثة 

465,938,925               اطراف الجزيرة

اعمار

          2               186,375,570            186,300,000

               155,969,150            155,900,000

            1,405,542,700         1,405,500,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

5424318021003246

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

تاهيل شبكة كهربائية 

لمنطقة سبع قصور

اقصى المدينة 

الهندسية
135,397,500                     135,397,500               135,397,500                 54,159,000             54,100,000

6,457,608,5982,041,521,720                  4,416,086,878

12,512,797,523                12,512,797,523

178,012,38835,602,478                     142,409,910

220,214,96944,042,994                     176,171,975

    57          2    43   18050401169

  1بناء  مدرسة نموذجية  عدد

 مع انشاء قاعات امتحانية 1/ك

وقسم لالمتحانت

بناء قاعة امتحانية في 

متوسطة الرشيد
40,000,000             40,000,988                 100,002,470               100,002,470                     115,002,47015,000,000االمواج المتحدة

1,409,706,645895,527,849                     514,178,796

757,894,766151,578,953                     606,315,813

306,196,608137,290,322                     168,906,286

394,931,862                     394,931,862

431,619,650243,724,930                     187,894,720

445,937,957                     445,937,957

46,702,881                        46,702,881

153,643,74330,728,549                     122,915,194

    55

    56

    58

    59

60

169,618,075               البعد السابع1804040548   43    2          61    

243180507               633,832,677

318,581,885               االكناف

          2    43   18050401

          2    43   180507
هدم وبناء مدرسة ابن 

مسعود

47

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

تجهيز وتنفيذ مجاري 

مياة االمطار والصرف 

المحمودية/الصحي 

16,928,884,401          االحتفاد           2    43   18040503

174               713,699,205

149,861,057                     149,861,057

            1,120,494,609

 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد

01179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس
البعد االقصى

االنساب وابراج 

االنساب

تنفيذ مجمع سكني سبع 

البور

02204
 18هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك/8صف  عدد

البحر العالي

04

انشاء مجمعات سكنية في منطقة 

الداوودي والكيارة والفضيلية و 

2012سبع البور والبتاوين  

تصميم مدرسة 

صف 12نموذجية 

مدرسة المصطفى

المدائن )تاهيل المشاريع المركزية 

الراشدية ،اليوسفية 

(،الزيدان،المحمودية 

 شبكة ماء حي المنسية 

قضاء ابي غريب- 

    430103

بناء مدرسه ابتدائيه 

 صف 18

ناحية /كرامه/حميضيه

الوحده

03    18           2

            6,771,553,760         6,771,500,000

               127,432,754            127,400,000

               448,197,844            448,100,000

               285,479,682            285,400,000

               253,533,071            253,500,000

                 67,847,230             67,800,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

521,066,875306,218,375                     214,848,500

611,000,000                      611,000,000

6334318446117

تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات 

ماء  مختلفة  السعات  مع تجهيز 

ROمحطات  

تجهيز ونصب وتشغبل 

وحدة ماء محطة سحب 

الحسينية/ المعامل / 

264,100,000            264,193,051               660,482,628               660,482,628                     660,482,628البعد الرابع

    64          2    43   18050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

صف 18بناء مدرسة 

السيدية/
118,900,000            118,996,570               297,491,425               297,491,425                     371,864,28174,372,856التصافح

436,782,263192,356,453                     244,425,810

290,437,231148,087,446                     142,349,785

288,573,90057,714,780                     230,859,120

227,687,96845,537,594                     182,150,374

144,212,33828,842,468                      115,369,870

672431804020533

  في 17انشاء مراكز صحية عدد 

ام الكبر ،الفيضي / الشعب )

منطقة الشعب ، والغزالن

سبع قصور ، الجعارة،333م

حي السيدة ،قرية االنتصار،

النهروا،السريدات،الكريعات،زينب

ابي ،اليوسفية، ن

، التاجي،الطارمية،غريب

النهروان ، عكركوف ، الزنبرانية 

2012 ( نيسان9/ 

انشاء مركز صحي 

التاجي
23,800,000             23,883,834                 59,709,584                59,709,584                        59,709,584التقى الدولية

682431804090863
انشاء مالعب مع التجهيزات 

2010

انشاء ملعب نظامي 

بالثيل الصناي وانشاء 

شارع /المدرجات 

فلسطين

22,800,000             22,870,925                 57,177,312                57,177,312                        57,177,312التقى الدولية

82,764,80516,552,960                        66,211,845

79,237,63415,847,527                        63,390,107

    70          2    43   18050401173
هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية 

2  رص8صف عدد12

هدم وبناء مدرسة 

المقدام
53,600,000             53,635,848                 134,089,619               134,089,619                     167,612,02433,522,405التالل الزاهرة

62

    65

    66

    69               129,601,952           2    43   18050401173
هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية 

2  رص8صف عدد12

          2    43   18050702205
 12هدم واعادة بناء  مدرسة 

1/ ك8صف  عدد 
               528,379,364

2431804010507
تجهيز وتنفيذ شاشات 

محورية
               825,848,500

               386,775,595

التالل الزاهرة

التصافح

البيرق العالمية

هدم وبناء مدرسة 

المتجلى االبتدائية 

صف12

التصافح

هدم وبناء مدرسة 

اسوان االبتدائية 

صف12

    430507

انشاء سيطرات نموذجية في 

مناطق المغامل وبعقوبة السياحي 

والشعب وسبع قصور والجزيرة 

وشاطئ التاجي والتاجي 

والصابيات والسالميات وسريع 

ابو غريب وابو غريب القديم 

والسويب والمحاربين والبو عيثة 

والدورة وديالى القديم وديالى 

2012الجديد وهور رجب 

          2
 18هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك/8صف  عدد

هدم وبناء مدرسة 

صف 18الخلود 

الداوودي

204 02    18

               330,339,400            330,300,000

               154,710,238            154,700,000

               211,351,746            211,300,000

                 51,840,781             51,800,000



ع ت
نو

ار
ثم

ست
ال
ا

ب
با
ال

سم
لق

ا

ل
ص

لف
ا

دة
ما

ال

ع
و
لن
ا

ل
س

سل
لت
ا

المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

7124318040101211

نواحي ، : أنشاء أبنية 

قائمقاميات، مكتبات ،قاعات 

مناسبات ، بناية المحاكم  

ناحية  )مجالس محلية،المدنية

والمجلس البلدي ،النصر والسالم 

 )والمكتبات  في،(الزهوروالوحدة)

والطفل  (الجسر)المدائن والغزالي

والنهروان   (حي فلسطين)

الي)والمامون،(المنصور)والمتنبي

( التاجي)وسبع البور (رموك

تنفيذ )والطارمية  مع اعمال 

وتاهيل ابنية القشلة  ، (مباشر

وتقطيع مبنى (تنفيذ مباشر)

 (تنفيذ مباشر)المحافظة الجديد 

2012

123,100,000            123,166,705               307,916,763               307,916,763                     384,895,95476,979,191الخاللهدم وبناء مكتبة المتنبي

72243180413027

أعداد وتحديث التصميم األساسي 

لبلدية التاجي ابو غريب ،النصر 

ـالمدائن،الطارمية،جرف 

النداف،قرية 

201(التأميم،المحمودية،عويريج

2

تحديث التصميم 

االساسي لبلدية التاجي
18,500,000             18,518,000                 46,295,000                46,295,000                        46,295,000الخوارزمي

7324318041302146
تحديث التصميم األساسي لبلديات 

2012اليوسفية والرشيد 

تحديث التصميم 

االساسي لبلدية الرشيد 

واليوسفية

27,200,000             27,260,000                 68,150,000                68,150,000                        68,150,000الخوارزمي

    74          2    43   18041302139

اعداد التصاميم االساسية لكل من 

النهروان  والوحدة العبايجي 

2011

تدقيق تصاميم مشاريع 

مجاري لالقضية  

-الوحدة /والنواحي 

-التاميم -النهروان

(النصر والسالم

30,000,000             30,080,000                 75,200,000                75,200,000                        75,200,000الخوارزمي

752431804020533

  في 17انشاء مراكز صحية عدد 

ام الكبر ،الفيضي / الشعب )

منطقة الشعب ، والغزالن

سبع قصور ، الجعارة،333م

حي السيدة ،قرية االنتصار،

النهروا،السريدات،الكريعات،زينب

ابي ،اليوسفية، ن

، التاجي،الطارمية،غريب

النهروان ، عكركوف ، الزنبرانية 

2012 ( نيسان9/ 

انشاء مستوصف 

صحي نموذجي سليمان 

فيضي في الشعب

61,600,000             61,663,838                 154,159,595               154,159,595                     154,159,595سنا الشرق
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

285,746,894                     285,746,894

481,042,53196,208,506                     384,834,025

    77          2    43   1803060209
تاهيل مبنى قاعة سامراء في 

2011مطار بغداد الدولي 

نصب كامرات مطار 

بغداد الدولي
275,800,000            275,867,991               689,669,977               689,669,977                     689,669,977الدقه الهندسية

7824318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق وقرية 

الشيخ سرحان عبد هللا 

المحمودية/

17,600,000             17,666,175                 44,165,438                44,165,438                        44,165,438الراكز

    79          2    43   18041302141

تصميم وتنفيذ بنى تحتية  

للمشاريع السكنية واطئة الكلفة 

2012

تنفيذ البنى التحتية قرية 

الشمس العصرية 

اللطيفية/

2,040,400,000         2,040,440,588            5,101,101,470            5,101,101,470                  5,101,101,470الربيع العامة

    80          2    43   18030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

انشاء بوابة وسياج 

الزوراء في المحمودية
24,400,000             24,480,000                 61,200,000                61,200,000                        61,200,000الرحيق المختوم

    81          2    43   18041302141

تصميم وتنفيذ بنى تحتية  

للمشاريع السكنية واطئة الكلفة 

2012

تنفيذ البنى التحتية قرية 

اللطيفية/القمر العصرية 
986,400,000            986,478,384               2,466,195,960            2,466,195,960                  4,332,744,9501,866,548,990الرضوان

822431844719

تجهيز وتنفيذ شبكات وخطوط 

مختلفة  (بالستيك ودكتايل)ناقلة

  والنواحي  االقطار في االقضية

مع التجهيزلالنابيب 

2012والملحقات

تبديل خط العمارات 

السكنية
9,000,000               9,074,514                   22,686,284                22,686,284                        23,011,284325,000الركن االيمن

    83          3    43   18040406115
تجهيز ونصب مجمعات ماء بسعة 

26ساعة عدد/3م200

مشروع تنفيذ مجمع 

ماء الحركاوي الجنوبي 

اليوسفية

11,800,000              11,830,648                 29,576,619                29,576,619                        29,576,619الرمال الغربية

2010تاهيل الجامعات 842431805010238

اعاده بنايه قسم علوم 

الجو الجامعه 

استالم /المستنصريه 

نهائي

12,600,000             12,662,620                 31,656,550                31,656,550                        31,656,550الساج

    76
تبليط شوارع حي 

المدائن/الجمعية 
670,580,919               الدر النفيس

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

          2    43   18030902171               268,232,368            268,200,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

852431804090131

أنشاء قاعات رياضية متعددة 

قاعةفي -1) (7)األغراض عدد 

  قاعة-2، نادي العدالة الرياضي 

قاعة -3، في نادي التحدي 

-4، الصقور لنادي القوة الجوية 

حي   قاعة اعدادية التجارة

  م على شكل50*40القاهرة 

قاعة في منطقة - 5، مسقف 

، م 50 *40 (الزهور)الحسينية 

قاعة في النادي العربي -6

في نادي   قاعة- 7، م 40*25

2012 (الشموخ الرياضي 

تصميم وتنفيذ قاعة 

رياضية  نادي التحدي
344,200,000            344,275,345               860,688,363               860,688,363                     1,075,860,454215,172,091السفر الخالد

8624318021003246

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

نصب شبكة كهرباء 

 حي النصر771محلة 
131,400,000            131,446,516               328,616,290               328,616,290                     436,609,250107,992,960السفر الخالد

2011الخطة االمنية 872431804131109
منظومة اجهزة شبكة 

voipوالبرمجة
163,300,000            163,319,065               408,297,663               408,297,663                     510,372,079102,074,416السهد

212,095,712137,419,142                        74,676,570

201,886,729                     201,886,729

118,315,31223,663,062                        94,652,250

8924318041318156

-بغداد)تطوير مداخل بغداد الخمسة

ابو ،الموصل، الحلة،بعقوبة،كوت)

2012 (غريب

تصميم مدخل بغداد 

موصل
2,014,400,000         2,014,409,870            5,036,024,675            5,036,024,675                  8,932,024,6753,896,000,000الصيفي

902431804030103

انشاء مجمعات سكنية في منطقة 

الداوودي والكيارة والفضيلية و 

2012سبع البور والبتاوين  

تنفيذ مجمع البتاويين 

السكني

الطراز 

المعماري
1,423,077,233284,615,447                  1,138,461,786            1,138,461,786               455,384,714            455,300,000

4,423,578,7502,946,374,650                  1,477,204,100

1,850,960,640370,192,128                  1,480,768,512

1,731,092,160                  1,731,092,160

91

    88

الطراز 

المعماري 

ونوافذ البناء
            4,689,064,772 2431804020303

/ مستشفيات )تصميم وتنفيذ 

( 200)الشعب والفضيلية (3عدد

سرير  (400)سرير  والحرية 

2011وتطوير مستشفى النعمان 

تصميم وتنفيذ مستشفى 

سرير200الفضيلية

          2    43   18050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

صف 12بناء مدرسة 

المعامل
148,400,000            148,486,220               371,215,549               الصعيد الطيب

            1,875,625,909         1,875,600,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

291,200,000                     291,200,000

891,500,000                     891,500,000

540,734,425                     540,734,425

3  ك1 صف عدد18بناء مدرسة 9324318050701183

هدم وبناء مدرسة 

الخليج العربي 

الطيبه العربيه/اللطيفيه

76,500,000             76,584,900                 191,462,250               191,462,250                     191,462,250الطيبة العربية

262,756,390262,755,677                                    713

41,005,940                        41,005,940

952431804050347

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

تنفيذشبكات مجاري 

مياةاالمطار والصرف 

قضاءالطارمية

610,900,000            610,955,456               1,527,388,640            1,527,388,640                  1,909,235,800381,847,160العامة للتصاميم

9624318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط الطريق الرابط 

بين محطه شاكر 

- شمخي والحاج نورة 

اليوسفية

6,300,000               6,333,375                   15,833,437                15,833,437                        15,833,437العطية

191,176,61938,235,323                     152,941,296

141,297,575                     141,297,575

1,062,118,270234,973,654                     827,144,616

83,486,287                        83,486,287

9924318050701191
 صف  18بناء مدرسة نموذجية 

1/  في رص9عدد 

بناء مدرسة ابندائية 

الحسينية/صف 12
98,500,000             98,574,310                 246,435,774               246,435,774                     534,107,217287,671,443الفهد االبيض

92

94

97

98246

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

العنبر وجذور 

الفرات
               910,630,903 24318021003

0863
انشاء مالعب مع التجهيزات 

2010

انشاء مالعب خماسية 

ناحية الفحامة المدائن
               294,238,871

01182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

هدم واعادة بناء 

 12مدرسة ابن البيطار 

صف

243180409

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شوارع حي 

بلدية المدائن- القادسية 
1,723,434,425            الطريق القويم

243180507

24318392171

                41,006,653 الطيبة العربية

العنبر

تاهيل الشبكة الكهربائية 

 العطيفية407لمحلة 

               689,373,770            689,300,000

                 16,402,661             16,400,000

               117,695,548            117,600,000

               364,252,361            364,200,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

10024318040101211

نواحي ، : أنشاء أبنية 

قائمقاميات، مكتبات ،قاعات 

مناسبات ، بناية المحاكم  

ناحية  )مجالس محلية،المدنية

والمجلس البلدي ،النصر والسالم 

 )والمكتبات  في،(الزهوروالوحدة)

والطفل  (الجسر)المدائن والغزالي

والنهروان   (حي فلسطين)

الي)والمامون،(المنصور)والمتنبي

( التاجي)وسبع البور (رموك

تنفيذ )والطارمية  مع اعمال 

وتاهيل ابنية القشلة  ، (مباشر

وتقطيع مبنى (تنفيذ مباشر)

 (تنفيذ مباشر)المحافظة الجديد 

2012

انشاء بناية مديرية 

ناحية النصر والسالم
37,700,000             37,780,900                 94,452,250                94,452,250                        94,452,250الفياض

10124318050702204
 18هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك/8صف  عدد

هدم وبناء مدرسة 

االحنف بن قيس
56,800,000             56,847,880                 142,119,700               142,119,700                      177,649,62535,529,925الفياض

10224318040101211

نواحي ، : أنشاء أبنية 

قائمقاميات، مكتبات ،قاعات 

مناسبات ، بناية المحاكم  

ناحية  )مجالس محلية،المدنية

والمجلس البلدي ،النصر والسالم 

 )والمكتبات  في،(الزهوروالوحدة)

والطفل  (الجسر)المدائن والغزالي

والنهروان   (حي فلسطين)

الي)والمامون،(المنصور)والمتنبي

( التاجي)وسبع البور (رموك

تنفيذ )والطارمية  مع اعمال 

وتاهيل ابنية القشلة  ، (مباشر

وتقطيع مبنى (تنفيذ مباشر)

 (تنفيذ مباشر)المحافظة الجديد 

2012

انشاء مديرية ناحية 

الصدر
116,400,000            116,432,668               291,081,670               291,081,670                     363,852,08772,770,417الفياض

10324318050702204
 18هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك/8صف  عدد

هدم وبناء مدرسة 

االحنف بن قيس
84,900,000             84,955,718                 212,389,294               212,389,294                     265,486,61853,097,324الفياض

1042431804110604
تجهيز ونصب خزان عكركوف  

2012

تجهيز ونصب محطة 

ضخ عمودي لتغذية 

محطة تقوية عكركوف

20,500,000             20,538,800                 51,347,000                51,347,000                        89,512,50038,165,500القمة الفضيه

179,718,96367,943,792                      111,775,171

138,348,30627,669,661                      110,678,645

10624318050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

هدم وبناء مدرسة جابر 

بن عبد اللة االنصاري
70,900,000             70,916,946                 177,292,366               177,292,366                     221,615,45844,323,092القمم

107

105

القوافي 

االسارير
472,624,625119,524,925                     353,099,700               353,099,700 24318050701182

 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

هدم وبناء مدرسة 

العامريةاليوسفية

01173
هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية 

2  رص8صف عدد12

هدم واعادة بناء 

مدرسة الحضراالبتدائية 

 صف12

222,453,816               القمم 243180504                 88,981,526             88,900,000

               141,239,880            141,200,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

1082431804020533

  في 17انشاء مراكز صحية عدد 

ام الكبر ،الفيضي / الشعب )

منطقة الشعب ، والغزالن

سبع قصور ، الجعارة،333م

حي السيدة ،قرية االنتصار،

النهروا،السريدات،الكريعات،زينب

ابي ،اليوسفية، ن

، التاجي،الطارمية،غريب

النهروان ، عكركوف ، الزنبرانية 

2012 ( نيسان9/ 

انشاء مركز صحي 

نموذجي ابو غريب
43,900,000             43,982,400                 109,956,000               109,956,000                     137,445,00027,489,000المجد الدائم

422,643,375109,528,675                      313,114,700

221,368,699                     221,368,699

4,226,501,854                  4,226,501,854

9,625,742,5691,925,148,514                  7,700,594,055

8,446,590,5811,689,318,116                  6,757,272,465

306,662,12561,332,425                     245,329,700

235,441,625                     235,441,625

830,531,789166,106,358                     664,425,431

303,173,070                     303,173,070

11324318050701181
هدم واعادة بناء  الصفوف 

2/  ك17عدد

هدم واعادة مدرسة 

المياسة االبتدائية 

اللطيفية/صف 18

32,100,000             32,175,990                 80,439,975                80,439,975                        80,439,975المقاصد

1142431805130823
 20بناء مختبرات حاسوب عدد

2في رص

تنفيذ مشاريع ضمن 

تربية الرصافة الثالثة
170,800,000            170,879,569               427,198,922               427,198,922                     533,998,653106,799,731المنظور

563,529,911122,705,982                     440,823,929

582,141,299116,428,260                     465,713,039

11624318050701184
 12هدم واعادة بناء مدرسة 

3  ك8صف عدد

هدم واعادة بناء 

مدرسة سمية االبتدائية 

صف الشعلة12/

50,700,000             50,738,339                 126,845,848               126,845,848                     189,807,31062,961,462النوافد المشرقة

190,603,87578,120,775                      112,483,100

138,910,73427,782,147                      111,128,587

1182431803060209
تاهيل مبنى قاعة سامراء في 

2011مطار بغداد الدولي 

تنفيذ  اعمال االحزمة 

الناقلة صالة سامراء
942,400,000            942,455,938               2,356,139,844            2,356,139,844                  2,356,139,844الهفوف الطيب

422,359,75084,471,950                     337,887,800

126,358,006                     126,358,006

145,826,87535,762,715                      110,064,160

117

119

109

  110

111

112

115

               574,309,966

223,611,687               النوافد المشرقة

الوسام الذهبي4318392177

24318050702205
 12هدم واعادة بناء  مدرسة 

1/ ك8صف  عدد 

هدم وبناء مدرسة 

صف12النجاح

24318021003246

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

               906,536,968

182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

بناء مدرسة ابتدائية 

صف18
480,771,325               طريق المرام

47

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 
               967,598,501

 تنفيذ مجاري مياة 

االمطار والصرف 

الصحي في اللطيفية

18,684,368,374          المرافد

24318050701

          2    43   18040503

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق متعب 

الصياد وطريق السنابل

 تنفيذ وصيانة وتجهيز وتشغيل 

شبكات مجاري االمطار والصرف 

الصحي مع محطات الضخ مع 

محطة المعالجة في ناحية اللطيفية

المربع03

الميثم وبلد 

الشيوخ

243180405

2

179

تجهيز ونصب مضخات 

لمركز مجاري 3 ار2ار 

الزهور

تنفيذ شبكات قضاء 

المدائن

49

ملحق باسماء )انشاء مدارس

(المدارس

ملحق )انشاء مدارس 

(باسماء المدارس
1 43               534,483,399 المجد الدائم07 05 218               213,793,360            213,700,000

            7,473,747,350         7,473,700,000

               192,308,530            192,300,000

               387,039,400            387,000,000

               362,614,787            362,600,000

                 89,444,675             89,400,000

               229,723,986            229,700,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

89,687,24258,937,448                        30,749,794

41,000,000                        41,000,000

56,343,123                        56,343,123

12124318050701180
  6  صف  عدد12بناء مدرسة 

1/ك

بناء مدرسة ابتدائية 

صف ابو غريب12
53,900,000             53,985,123                 134,962,807               134,962,807                     193,703,50958,740,702امجاد العدالة

285,645,02557,129,005                     228,516,020

93,415,437                        93,415,437

12324318050701180
  6  صف  عدد12بناء مدرسة 

1/ك

بناء مدرسة ابتدائية 

صف ابو غريب12
41,800,000             41,860,280                 104,650,700               104,650,700                     104,650,700امجاد العدالة

69,538,88013,907,776                        55,631,104

96,338,308                        96,338,308

12524318021003246

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

تاهيل شبكة كهرباء 

الباوية
388,800,000            388,829,172               972,072,931               972,072,931                     1,215,091,164243,018,233انوار القدس

475,779,71895,155,944                     380,623,774

279,974,450                     279,974,450

12724318021003246

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

تنفيذ وتاهيل منطقة 

الوردية
72,600,000             72,628,450                 181,571,124               181,571,124                     226,963,90545,392,781انوار الريف

41,045,283                        41,045,283

225,898,97345,179,795                     180,719,178

123,679,68724,735,937                        98,943,750

144,102,46468,820,493                        75,281,971

13024318392177

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تكملة اكساء شارع 

المحيط مع عمل شبكة 

مياة

97,700,000             97,721,012                 244,302,530               244,302,530                     244,302,530باب الخير

245,722,17449,144,435                     196,577,739

116,370,75223,274,150                        93,096,602

331,201,250126,240,250                     204,961,000

177,859,41235,571,883                     142,287,529

155,508,56931,101,714                     124,406,855

59,187,975                        59,187,975

1,252,728,8811,250,545,776                          2,183,105

603,797,3350                     603,797,335

128

129

131

132

133

120

122

124

126

               151,969,412

               321,931,457

2431839

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق قرى 

الحيالين وطريق البو 

/ ياسين والبو عبودي 

الطارميه

انوار الحاتم

               128,092,917

243180507
 24هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك /6صف  عدد

هدم واعادة بناء 

مدرسة الحاجب
امجاد العدالة

24318050601
صف مع قاعات 4بناء روضة 

1/ في رص21عدد

صف 4بناء روضة 

ضمن ساحة مدرسة 

الصفا

 صف  18بناء مدرسة نموذجية 

1/  في رص9عدد 
انوار بيروتصف18بناء مدرسة 

تجهيز وتنفيذ المنظومة 

االمنية  لدخول 

االشخاص والعجالت 

الى مبنى المحافظة 

الجديد

اهل البرهان
بناء مدرسة الكروان 

المشتل

243

بحيرة التم3

صف 12بناء مدرسة

ساحة مدرسة التصاميم

بحر الشمال

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لقاطع 

الكرخ الثانية

عدد  (8/6/4)اضافة صفوف  

2/ ك20

الوسطى

بناء روضة الهديل 

64قطاع 

               605,980,440               242,392,176            242,300,000

               212,337,344            212,300,000

                 88,705,784             88,700,000

               289,674,341

               530,843,359

                 69,690,288             69,600,000

               115,869,736            115,800,000

221,764,461               اهل البرهان

               660,598,224

               174,225,721

               264,239,290            264,200,000

2

02203

18050701

12

0702

01

191

05 18

46 01

08

192 18

208

18 2

18

22

 في 5 صف  عدد12بناء مدرسة 

1/رص
07

13

0506 43

177

43

05 43 2

91

42

اليات االدارة المحلية

صف  مع قاعات 4بناء روضة 

2 في رص2عدد

18

05 2

2

43

2

بحور الحكمة

 في 8صف عدد4بناء روضة  

3رص

4 43

                 51,237,167             51,200,000

               128,772,583            128,700,000

                 60,787,765             60,700,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

1342431804130135
أستمالك أراضي للمشاريع 

2012المستقبلية للمحافظة 

استمالك قطعة ارض 

/ 331المرقمة 

والمشيد معمل تدوير 

النفايات اليوسفية

1,920,000,000         1,920,000,000            4,800,000,000            4,800,000,000                  4,800,000,000بدر العامة

110,231,84922,046,370                        88,185,479

114,423,206                      114,423,206

176,958,441                     176,958,441

13624318050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

- بناء مدرسة ابتدائية 

ناحية - حي الحكيم 

الجسر

53,300,000             53,302,528                 133,256,321               133,256,321                     133,256,321بركة الراشد

13724318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط عدة طرق 

المشاهده
19,700,000             19,782,430                 49,456,075                49,456,075                        49,456,075بركة الشام

13824318050701189
 صف  18هدم وبناء  مدرسة 

1/  رص6عدد 

 صف 18بناء مدرسة 

في الحسينية
195,100,000            195,192,787               487,981,967               487,981,967                     487,981,967بروج المستقبل

13924318050702204
 18هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك/8صف  عدد

هدم وبناء مدرسة 

ابو /السرمد االبتدائية 

غريب

174,400,000            174,481,202               436,203,006               436,203,006                     639,003,757202,800,751بروج المستقبل

156,185,212                     156,185,212

87,091,060                        87,091,060

14124318050702205
 12هدم واعادة بناء  مدرسة 

1/ ك8صف  عدد 

بناء مدرسة ابتدائية 

 صف ابي غريب12
19,400,000             19,408,908                 48,522,270                48,522,270                        48,522,270بريق المجد

1,845,920,637379,184,127                  1,466,736,510

14324318050401172
  في 1بناء مدرسة نموذجية عدد

مع انشاء مراكز فحص1/رص

انشاء بناية فحص 

للدراسة المتوسطة 

ثانوية المتميزين

98,200,000             98,254,586                 245,636,466               245,636,466                     307,045,58361,409,117بهاء الرافدين

14424318050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

 صف 12بناء مدرسة 

في الزعفرانية
74,300,000             74,310,750                 185,776,875               185,776,875                     185,776,875بيارق الشمس

1452431804110604
تجهيز ونصب خزان عكركوف  

2012

انشاء خزانات تجميع 

مياه عكركوف
70,500,000             70,558,108                 176,395,269               176,395,269                     176,395,269بيرق االمير

14624318041318156

-بغداد)تطوير مداخل بغداد الخمسة

ابو ،الموصل، الحلة،بعقوبة،كوت)

2012 (غريب

898,300,000            898,394,240               2,245,985,600            2,245,985,600                  3,318,969,5001,072,983,900بيرق االميرتصميم مدخل بغداد حلة

1472431844548

المدائن )تاهيل المشاريع المركزية 

الراشدية ،اليوسفية 

(،الزيدان،المحمودية 

تنفيذ شبكة مشروع 

استبدال ناحية الجوادين
372,900,000            372,951,040               932,377,600               932,377,600                     1,165,472,000233,094,400بيرق االمير

14824318050701192
 في 5 صف  عدد12بناء مدرسة 

1/رص

هدم وبناء مدرسة كامل 

صف/12البصير
17,200,000             17,281,338                 43,203,345                43,203,345                        102,754,18159,550,836تاج النجوم

174,626,37570,925,275                     103,701,100

73,939,25014,787,850                        59,151,400

15024318050401174
 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد

صف 12بناء مدرسة 

الكمالية
51,600,000             51,674,854                 129,187,135               129,187,135                     161,483,91932,296,784تللو

124,740,00024,948,000                        99,792,000

134,521,82626,904,365                     107,617,461

140

142

149

151

135

                     481,403,837 481,403,837

162,852,500               تطوير العمران

               207,409,461

               243,276,272

            151,800,000

                 97,310,509             97,300,000

               779,256,139

               379,567,126               151,826,850

18

05 18

01

04

بريق الحسام

 في 5 صف  عدد12بناء مدرسة 

1/رص
192 07

05

205 43

01 43

برج بيروت02223
اضافة صفوف متعدد المقاعد 

3 دفي رص16لمدارس  عد

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع الرصافة الثالثة
07

تللو

07 05

0403

01

بناء مدرسة ساحة 

مدرسة الهجرة

03

 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد
182

هدم وبناء مدرسة البلد 

االمين

هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية 

2  رص8صف عدد12
173

18

18

24318

2

            1,948,140,347

بناء مدرسة عبد هللا 

ناحية / ساهي ابتدائية 

اللطيفية

43

2

انشاء مجمعات سكنية في منطقة 

الداوودي والكيارة والفضيلية و 

2012سبع البور والبتاوين  

01
بناء الرافدين 

ولقاء المستقبل

تنفيذ االعمال الخدمية 

للمجمع السكني سبع 

البور

243

            779,200,000

                 65,141,000             65,100,000

                 82,963,784             82,900,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

15224318050701189
 صف  18هدم وبناء  مدرسة 

1/  رص6عدد 

هدم واعادة بناء 

- مدرسة الشهيد فاضل 

الحسينية

56,400,000             56,404,425                 141,011,062               141,011,062                      141,011,062تللو

15324318571192
 في 5 صف  عدد12بناء مدرسة 

1/رص

بناء مدرسة ابتدائية 

/ البساتين /  صف 12

الشعب

31,800,000             31,859,096                 79,647,741                79,647,741                        79,647,741تللو

15424318392171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

اكساء طريق البانزين 

حي الوحدة /خانة 

وتبليط شارع النهروان/

102,500,000            102,503,669               256,259,173               256,259,173                     256,259,173ثرى الحضارة

1552431804020533

  في 17انشاء مراكز صحية عدد 

ام الكبر ،الفيضي / الشعب )

منطقة الشعب ، والغزالن

سبع قصور ، الجعارة،333م

حي السيدة ،قرية االنتصار،

النهروا،السريدات،الكريعات،زينب

ابي ،اليوسفية، ن

، التاجي،الطارمية،غريب

النهروان ، عكركوف ، الزنبرانية 

2012 ( نيسان9/ 

انشاء مستوصف 

صحي نموذجي 

شاعورة وام جدر 

المعامل/

39,500,000             39,536,700                 98,841,750                98,841,750                        211,052,187112,210,437جسور البناء

86,342,72517,268,545                        69,074,180

25,056,875                        25,056,875

15724318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شبكة الطرق 

الفرعية لقرية 

الطارمية-  الخضراء 

179,900,000            179,929,426               449,823,566               449,823,566                     449,823,566جنة االمارة

15824318044548

المدائن )تاهيل المشاريع المركزية 

الراشدية ،اليوسفية 

(،الزيدان،المحمودية 

تجهيز وتنفيذ الخطوط 

الناقلة للماء ناحية 

الزهور

جنة البالد 

وصدى الفالح
1,711,577,656342,315,531                  1,369,262,125            1,369,262,125               547,704,850            547,700,000

15924318392171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

انشاء سواقي 

كونكريتية حي مالك 

المعامل/االشتر 

14,700,000             14,722,000                 36,804,999                36,804,999                        87,604,99950,800,000جنة المالك

16024318050701181
هدو واعادة بناء  الصفوف 

2/  ك17عدد

صف 12بناء مدرسة 

اليوسفية/الحركاوي
55,100,000             55,128,796                 137,821,990               137,821,990                     172,277,48834,455,498جنة المالك

136,027,50054,205,500                        81,822,000

168,216,12533,643,225                     134,572,900

189,122,97237,824,594                     151,298,378

230,538,01446,107,603                      184,430,411

156

161               552,123,689               220,849,476            220,800,000

                94,131,055

18 جنة المالك2

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لتربية 

الرصافة الثالثة

اضافة صفوف متعدد المقاعد 

3 دفي رص16لمدارس  عد
223 0702 05 43

18 43 2184 جنائن الوطن050701

هدم واعادة بناء 

 صف 12مدرسة اسيا 

االبتدائية

 12هدم واعادة بناء مدرسة 

3  ك8صف عدد
                 37,652,422             37,600,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

16224318050702211

بناء صفوف مختلفة 

  30لمدارس عدد (10,8,6,4)

3ك

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع الكرخ الثالثة
65,100,000             65,188,508                 162,971,270               162,971,270                     203,714,08740,742,817جنة المالك

16324318041318156

-بغداد)تطوير مداخل بغداد الخمسة

ابو ،الموصل، الحلة،بعقوبة،كوت)

2012 (غريب

تصميم وتنفيذ مشروع 

بعقوبة- مدخل بغداد 
1,014,000,000         1,014,064,195            2,535,160,488            2,535,160,488                  2,535,160,488حصن االخيضر

883,824,374176,764,875                     707,059,499

523,004,405104,600,881                     418,403,524

151,721,61730,344,323                     121,377,294

303,443,23560,688,647                     242,754,588

240,866,20748,173,241                     192,692,966

134,972,822675,000                     134,297,822

116,746,437                      116,746,437

167243180541174
 صف 18بناء مدرسة ابتدائية 

2 رص9عدد

 18 وبناء مدرسة 

صف شهداء العبيدي
35,500,000             35,596,483                 88,991,207                88,991,207                        111,239,00822,247,801حلب

938,332,587176,770,124                     761,562,463

307,404,000                     307,404,000

162,543,75032,508,750                     130,035,000

86,962,73717,392,547                        69,570,190

120,328,39024,065,678                        96,262,712

119,134,400                      119,134,400

185,704,96637,140,993                     148,563,973

184,081,162                     184,081,162

2011انشاء ابنية مراكز ماء1712431804040146
تاهيل ورشة وصيانة 

محطة محمد سكران
23,400,000             23,457,175                 58,642,937                58,642,937                        58,642,937دار الحر

1,636,002,0941,379,180,657                     256,821,437

397,585,5880                     397,585,588

174243180102236
 9المشروع تبطين قناة ري 

2012نيسان بالنهروان 

معالجة مصب البزل 

اليوسفيه
140,700,000            140,791,050               351,977,625               351,977,625                     351,977,625ده ريا

676,628,596                     676,628,596

181,566,000                     181,566,000

  172

173

175

164

165

166

168

169

170

43

43

                     170,319,863

انشاء مسقف ماء 

 لمجمع ماء 4عدد

القدس المحموديه

1802 2

04               858,194,596 ديار ربيعه18 06

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

04

07

               654,407,025

               295,867,902

               451,779,535

               170,319,863

               118,347,161            118,300,000

               180,711,814            180,700,000

               364,131,882

               443,737,225

            1,068,966,463

            1,125,463,023               450,185,209

          2

04

02

03

3

09 03

115

    43171

دار الحر
- صف 12بناء مدرسة 

الشعب-   الثعالبة 

تجهيز ونصب مجمعات ماء بسعة 

26ساعة عدد/3م200

دار الكيثر
تبليط شوارع حي 

محمودية/السالم 

صف 18بناء مدرسة 

النهروان/
حمص

 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد
174

 في 5 صف  عدد12بناء مدرسة 

1/رص
192

172 01

05

25

04

0501

01 4318 2

18 43 2

0206 1804 43

1805

حمص
انشاء بنايه الثالسيما 

في مستشفى الكرامة

انشاء بناية مركزامراض الدم 

في  (مركز الثالسيميا)الوراثية 

2012مستشفى الكرامة 

حلب

عادة بناء اعدادية القناة 

شارع -  صف 24

فلسطين

  في 1بناء مدرسة نموذجية عدد

مع انشاء مراكز فحص1/رص

حصن االخيضر
االشراف واالدارة على 

تنفيذ مجاري المحمودية

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

47 0403 05

حصن االخيضر

اكمال التصاميم وتنفيذ 

العمارات السكنية 

منطقة النعيرية

انشاء مجمعات سكنية في منطقة 

الداوودي والكيارة والفضيلية و 

2012سبع البور والبتاوين  

03 01 03 204

2

2

43

   18

43

144,953,653 315,273,516

2

4318

18

دنيز مافيسي

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

246 10
تاهيل شبكة الكهرباء 

 كاظمية411محلة 

            450,100,000

               145,652,753            145,600,000

               177,494,890            177,400,000

               427,586,585            427,500,000

                 68,127,945             68,100,000

               261,762,810            261,700,000

               343,277,838            343,200,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

17624318050701184
 12هدم واعادة بناء مدرسة 

3  ك8صف عدد

هدم واعادة بناء 

 - (ع)مدرسة العباس 

التاجي

22,400,000             22,492,778                 56,231,944                56,231,944                        56,231,944ذات العماد

17724318392171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق الحمزة 

جامع الزبير
73,300,000             73,362,441                 183,406,103               183,406,103                     235,235,22951,829,126رفيف العاصمه

17824318050401174
 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد

- صف 18بناء مدرسة 

 الفضيلية
34,100,000             34,161,285                 85,403,212                85,403,212                        85,403,212ركن النيل

202,529,25090,505,850                      112,023,400

145,690,73729,138,147                      116,552,590

18024318050701190
 12هدو واعادة بناء  مدرسة 

1/  رص 4صف  عدد

هدم وبناء مدرسة 

المعرفة االبتدائية 

صف12

84,800,000             84,886,480                 212,216,200               212,216,200                     412,895,250200,679,050روائع النهرين

425,099,795385,019,959                        40,079,836

165,170,17833,034,036                     132,136,142

626,004,642215,200,928                     410,803,714

483,803,67596,760,735                     387,042,940

95,183,10019,036,620                        76,146,480

526,609,600105,321,920                     421,287,680

454,867,600                     454,867,600

138,690,250                     138,690,250

1842431804090863
انشاء مالعب مع التجهيزات 

2010

تجهيز تارتان واصل 

الى مخازن محافضة 

بغداد

روعة بالد 

الرافدين
1,640,766,030828,153,206                     812,612,824               812,612,824               325,045,130            325,000,000

18524318392171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط قريةعكيل  منطقة 

النهروان
37,800,000             37,892,300                 94,730,750                94,730,750                        118,413,43823,682,688روعه الخليج

348,328,750119,665,750                     228,663,000

280,315,52556,063,105                     224,252,420

183

186

179

181

182               797,846,654

روعة بالد 

الرافدين

تبليط شوارع حي 

التصنيع  بلدية المدائن

               452,915,420 179 7

4318

2

2

05

2

43 218

            1,090,992,010               436,396,804            436,300,000

               181,166,168            181,100,000

               228,575,990

               172,215,978

43

202 0502

بناء مدرسة ابتدائية 

صف ناحية الجسر12

 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

18

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لقاطع 

الكرخ الثانية

رونق الجبال
 صف 18بناء مدرسة 

االورفلي

ملحق باسماء )انشاء مدارس

(المدارس

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

5

18

عدد  (8/6/4)اضافة صفوف  

2/ ك20

عدد  (8/6/4)اضافة صفوف  

2/ ك20
208 0702

171 9

1

050401

18 43

433

روعة الناجي

07

روعة المهند177

ركن النيل
صف 12بناء مدرسة 

االستقامة/المعامل 

تاهيل مدارس في عموم المحافظة 

2011
2

2

                 91,430,396             91,400,000

                 68,886,391             68,800,000

               319,138,662            319,100,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

18724318041302143

تصميم وتنفيذ مشروع ماء التاجي 

والطارمية المركزي  بطاقة 

مجمع ماء +ساعة /3 م8000

 3 م4000المحمودية المركزي 

2012س /

تصميم وتنفيذ مشروع 

ماء الطارميه
4,772,600,000         4,772,645,672            11,931,614,180          11,931,614,180                 11,931,614,180رونينتاك

18824318030902170

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

 (داخل حدود البلدية  )وتبليط   

2012 (تنفيذ مباشر)

تبليط الطريق المؤدي 

الى منطقة تركي عطيه 

اللطيفيه/ 

20,100,000             20,158,299                 50,395,747                50,395,747                        54,909,2474,513,500رؤى االعمار

695,090,791                     695,090,791

225,300,147                     225,300,147

19024318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق من خط 

النفط الى حي السيدة 

زينب المحمودية

9,200,000               9,271,160                   23,177,900                23,177,900                        23,177,900زهور الوطن

19124318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

هدم واعادة وبناء 

مدرسة العودة االبتدائية 

الحرية/ صف  (18)

زين الشرق 

االوسط
36,930,625                        36,930,625                36,930,625                 14,772,250             14,700,000

19224318050702211

بناء صفوف مختلفة 

  30لمدارس عدد (10,8,6,4)

3ك

تنفذ مشاريع ضمن 

قاطع الكرخ الثالثة
40,000,000             40,019,186                 100,047,965               100,047,965                     212,559,956112,511,991سارية الشام

19324318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

بناء مدرسة ابتدائية 

 صف في الراشدية 18

اليوسفية/ 

33,100,000             33,152,875                 82,882,187                82,882,187                        82,882,187سارية الشام

19424318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

هدم وبناء مدرسة رقية 

صف18االبتدائية
106,200,000            106,293,495               265,733,737               265,733,737                     265,733,737سحر االمواج

115,968,85467,021,771                        48,947,083

87,305,584                        87,305,584

216,108,19143,221,638                     172,886,553

19624318412393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

فرش ترابية وحصى 

خابط للشوارع المتبقية 

224للمحلة 

18,700,000             18,782,645                 46,956,613                46,956,613                        46,956,613سما االعمار

12,945,379                        12,945,379

187,353,575112,470,715                        74,882,860

127,899,93825,579,988                     102,319,950

159,703,29431,940,659                     127,762,635

189

195

197

صف 12بناء مدرسة 

ابتدائية ابو غريب

مد شبكة ماء حي 

المحمودية/ العسكري 

18

               920,390,938

               317,910,824 سما المثنى243
صف 12بناء مدرسة 

ابتدائية الشماعية

 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد
177 0401 05

180

49

01
  6  صف  عدد12بناء مدرسة 

1/ك

04

309,139,220               سفينة السالم24318

ريم الخليج 2431804

تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة 

قضاء )وتبديل الشبكات القديمة 

المدائن ،ناحية النهروان ، ناحية 

الجسر ، ناحية الحسينية ، ناحية 

(اليوسفية ـ قضاء المحمدية

0507

05               368,156,375            368,100,000

               123,655,688            123,600,000

               127,164,330            127,100,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

19824318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

 صف 18بناء مدرسة 

هور الباشا

سما سحاب 

الخير
162,417,12032,483,424                     129,933,696               129,933,696                 51,973,478             51,900,000

136,971,00027,394,200                     109,576,800

191,007,92538,201,585                     152,806,340

319,937,64863,987,530                      255,950,118

27,175,000                        27,175,000

20124318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق ربيع محل 

الرضوان والبو شهاب 

المحمودية/ 

11,700,000              11,716,850                 29,292,125                29,292,125                        29,292,125سخاء الرافدين

20224318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق مدرسة 

اليتامى ـ اللهيب/ زهير 
14,700,000             14,717,552                 36,793,881                36,793,881                        36,793,881سخاء الرافدين

3  ك1 صف عدد18بناء مدرسة 20324318050701183
بناء مدرسة االخالص 

صف الشعلة12
42,400,000             42,487,674                 106,219,185               106,219,185                     139,023,98132,804,796سنابل الفرات

408,958,95381,791,791                     327,167,162

172,211,050111,442,210                        60,768,840

20524318050702216
اضافة صفوف مختلفة  لمدارس 

1/  في رص46عدد 

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع مديرية تربية 

الرصافة االولى

50,800,000             50,893,518                 127,233,796               127,233,796                     318,082,245190,848,449سهول الروان

290,516,85958,103,372                     232,413,487

400,928,54880,185,710                     320,742,838

165,687,731                     165,687,731

20724318050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

بناء مدرسة ثانوية 

 / 857العامرية محلة 

الشرطة الرابعة

203,700,000            203,717,700               509,294,250               509,294,250                     509,294,250شم النسيم

20824318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق عمران 

غافل وطريق زيد 

/ فرحان قرية العهد 

الرشيد

20,100,000             20,155,666                 50,389,166                50,389,166                        50,389,166شم النسيم

2092431805701179
ملحق باسماء )انشاء مدارس

(المدارس

 صف 18مدرسه 

نموذجيه في الخر
118,300,000            118,331,250               295,828,125               295,828,125                     780,828,125485,000,000شمس التعمير

2102431849173

  22تجهيز مكتبات  متنقلة  عدد 

الكندي ) 5ومكتبات نموذجية  عدد

الراشدية /الحرية/الدورة/ 

2013 (المثنى/

هدم واعادة وتصميم 

مبنى مكتبة المامون
481,400,000            481,435,641               1,203,589,102            1,203,589,102                  1,241,379,56237,790,460شمس التعمير

200

204

206

199               262,383,140

               387,936,002 183 243

03 24318171

بناء صفوف مختلفة 

  30لمدارس عدد (10,8,6,4)

3ك

سهول النهرين

سهول الروان

211

 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

3  ك1 صف عدد18بناء مدرسة 

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

بناء مدرسة ابتدائية 

سبع البور/ صف12
01

01182

18

0902

0702 243

               283,125,118

               718,844,056

سخاء الرافدين

               287,537,622            287,500,000
 صف 18بناء مدرسة 

السيدية/ثانوية 
43180507

05

180507

تنفيذ مشاريع ضمن 

الكرخ الثالثة
سماء التاجي

تبليط عدة طرق 

قريةهادي العابد

2

               104,953,256            104,900,000

               113,250,047            113,200,000

               155,174,401            155,100,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

21124318050701184
 12هدم واعادة بناء مدرسة 

3  ك8صف عدد

هدم وبناء مدرسة طنب 

الصغرى
6,400,000               6,446,318                   16,115,795                 16,115,795                        77,032,24460,916,449شمس القباب

2122431804020842
تاهيل مستشفى الشيخ ضاري 

2012الراشدية /الفياض 

تجهيز وتاهيل مشروع 

مستشفى الشيخ ضاري 

 الفياض

1,264,300,000         1,264,395,744            3,160,989,360            3,160,989,360                  3,963,736,700802,747,340شمس سارة

110,007,85847,001,572                        63,006,286

25,000,000                        25,000,000

243,832,315                     243,832,315

109,564,437                     109,564,437

363,290,177                     363,290,177

292,284,375110,081,875                     182,202,500

21624318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق مدرسة 

عبيد ناحية اللطيفية
53,100,000             53,129,167                 132,822,917               132,822,917                     132,822,917شواهق الرافدين

282,135,28256,427,056                     225,708,226

170,704,02534,140,805                     136,563,220

291,783,275                     291,783,275

21824318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط وانشاء سواقي 

/ لتصريف مياه االمطار 

التاجي

15,500,000             15,523,234                 38,808,085                38,808,085                        38,808,085صدى التعمير

847,780,763169,556,153                     678,224,610

993,908,469                     993,908,469

2202431849863
انشاء مالعب مع التجهيزات 

2010

انشاء ملعب نظامي حي 

الجهاد

صروح بناء 

بغداد
81,706,88916,341,378                        65,365,511                 65,365,511                 26,146,204             26,100,000

22124318050701181
هدو واعادة بناء  الصفوف 

2/  ك17عدد

هدم وبناء مدرسة 

 صف18المياسة 
109,100,000            109,197,590               272,993,975               272,993,975                     341,242,46968,248,494 المقاصد

22224318412393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

تبليط شوارع قريه 

الحميديه/المسعود
111,600,000            111,608,764               279,021,911               279,021,911                      367,527,38788,505,476صفاء الصباح

64,163,26212,832,652                        51,330,610

76,652,55315,330,510                        61,322,043

217

219

223

213

214

215

               654,054,721
هدم واعادة بناء 

مدرسة الشيخ ضاري

تصميم وتنفيذ مدرسة 

 صف ساحة 18ثانوية 

مدرسة الفكر
               112,652,653

صروح االيام
انشاء مجمع سكني 

96مدينة بسماية 
1,672,133,079            2010ال لبيوت الطين 

243180507

08

218

هدم واعادة بناء وحدات صحية 

 12مختلفة المقاعد امدارس عدد

1في رص

تنفيذ مشاريع تربية 

الرصافة االولى 

االعظمية

شواطئ 

الدولفين

4318

 في 1بناء مديرية نموذجية عدد

3رص
04 43

0302

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

تبليط الطريق الدولي 

مدرسة النشاء

02

02

09

07

184

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

204
 18هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك/8صف  عدد
2

93

4318

43

171

12

179 01 18

04

2

24318

2

03

05

05

2

                88,006,286                 35,202,514             35,200,000

               545,492,677

               353,396,752 شواهق الرافدين

شواهق الرافدين

صقر ميسان

شواهق الرافدين

تبليط  الطريق الممتد 

الى الطريق الدولي الى 

مدرسة اللطيفية

3

02

               141,358,701            141,300,000

               218,197,071            218,100,000

               261,621,888            261,600,000

               668,853,232            668,800,000

                 45,061,061             45,000,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

22424318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

انشاء الطريق الذي 

يربط جسر االنبوب 

الثالث على نهر ديالى 

مع النهروان

89,600,000             89,678,000                 224,195,000               224,195,000                     224,195,000ضفاف النخيل

22524318050701178
مدرسة ( 85-75)بناء مدارس 

2010

بناء مدرسة الرواد 

/  صف 18االبتدائية 

المدائن

22,500,000             22,509,596                 56,273,989                56,273,989                        56,273,989ضفاف النخيل

22624318050702216
اضافة صفوف مختلفة  لمدارس 

1/  في رص46عدد 

تنفيذ مشاريع الرصافة 

االولى

ضفاف شمس 

العراق
216,394,062182,578,812                        33,815,250                33,815,250                 13,526,100             13,500,000

2272431805060145
بناء وحدات صحية مختلفة 

2المقاعد لمدارس في رص

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لقاطع 

الرصافة الثانية

ضفاف شمس 

العراق
616,410,410123,282,082                     493,128,328               493,128,328               197,251,331            197,200,000

2282431805060145
بناء وحدات صحية مختلفة 

2المقاعد لمدارس في رص

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لقاطع 

تربية الرصافة 

178الثانيةمناقصة رقم 

ضفاف شمس 

العراق
579,611,077215,922,215                     363,688,862               363,688,862               145,475,545            145,400,000

2292431805060145
بناء وحدات صحية مختلفة 

2المقاعد لمدارس في رص

تنفيذ مشاريع لتربية 

الرصافة الثانية

ضفاف شمس 

العراق
570,906,460279,181,292                     291,725,168               291,725,168               116,690,067            116,600,000

23024318050702216
اضافة صفوف مختلفة  لمدارس 

1/  في رص46عدد 

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرصافة االولى

ضفاف شمس 

العراق
121,726,029                     121,726,029               121,726,029                 48,690,412             48,600,000

23124318050702216
اضافة صفوف مختلفة  لمدارس 

1/  في رص46عدد 

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع مديرية تربية 

حي - الرصافة االولى 

اور

ضفاف شمس 

العراق
143,085,050                     143,085,050               143,085,050                 57,234,020             57,200,000

23224318571179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

تنفيذ مشاريع محمد 

الزعفرانية/ القديري 

ضفاف شمس 

العراق
5,000,443                          5,000,443                  5,000,443                   2,000,177               2,000,000

2332431804090863
انشاء مالعب مع التجهيزات 

2010

انشاء مالعب خماسية 

/ في معهد التكنلوجيا 

المعامل

6,300,000               6,332,780                   15,831,950                15,831,950                        15,831,950طريق االزدهار

23424318412393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

توسيع شارع مدرسة 

الربيع

طريق السهل 

االخضر
309,885,62561,977,125                     247,908,500               247,908,500                 99,163,400             99,100,000

23524318050701182
 6/12/18بناء مدارس مختلفة 

2 ك13عدد

بناء مدرسة بناء 

حي /صف 18/ابتدائية 

اجنادين

88,000,000             88,092,410                 220,231,025               220,231,025                     275,288,78155,057,756طريق المرام

23624318050702216
اضافة صفوف مختلفة  لمدارس 

1/  في رص46عدد 

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع تربية الرصافة 

االولى

97,700,000             97,731,146                 244,327,865               244,327,865                     386,659,831142,331,966طريق المرام

23724318050701188
 1بناء بناية نموذجية للتربية عدد

3ك

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع مديرية تربية 

الكرخ

47,700,000             47,703,922                 119,259,806               119,259,806                      149,074,75729,814,951طور سيناء

176,693,28235,338,656                     141,354,626

247,561,06649,512,213                     198,048,853

23924318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

هدم واعادة بناء 

مدرسة الفضائل
39,500,000             39,596,214                 98,990,534                98,990,534                        158,215,55659,225,022طيب الفردوس

2402431804040548

المدائن )تاهيل المشاريع المركزية 

الراشدية ،اليوسفية 

(،الزيدان،المحمودية 

تجديد شبكة ماء الحي 

قضاء /العسكري

المحمودية

52,300,000             52,393,674                 130,984,184               130,984,184                     163,730,23032,746,046عبير الفرات

24124318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق قرية البو 

موسى الخلف والطريق 

الرابط بين طريق 

االسحاقي ومقبرة 

حسان وجامع سيدنا 

المشاهدة/ ابراهيم 

210,000,000            210,001,649               525,004,123               525,004,123                     525,004,123عبير بغداد

238
تنفيذ مشاريع قاطع 

الكرخ الثالثة
               339,403,479 طور سيناء

بناء وحدات صحية  مختلفة 

3  ك50المقاعد  عدد
4318214 2050702               135,761,392            135,700,000



ع ت
نو

ار
ثم

ست
ال
ا

ب
با
ال

سم
لق

ا

ل
ص

لف
ا

دة
ما

ال

ع
و
لن
ا

ل
س

سل
لت
ا

المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

2422431805060141
 صف 4هدم واعادة بناء  روضة  

1/  رص2 مع القاعات  عدد

هدم وبناء روضة 

حي اور/السندس
46,300,000             46,365,908                 115,914,771               115,914,771                      144,893,46428,978,693عز الديار

24324318045347

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

اعداد دراسة لشبكة 

مجاري مياه االمطار 

ناحية النصر والسالم

18,900,000             18,900,000                 47,250,000                47,250,000                        47,250,000عصر التحديات

24424318045347

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

اعداد وتصاميم شبكة 

مجاري مياه االمطار 

في الراشدية

15,100,000             15,120,000                 37,800,000                37,800,000                        37,800,000عصر التحديات

2452431804120393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

اعمال ترابية وفرش 

حصى خابط بوب الشام
16,000,000             16,070,000                 40,175,000                40,175,000                        40,175,000عطاء الحضارة

135,411,10027,082,220                     108,328,880

68,951,505                        68,951,505

537,508,563172,501,713                     365,006,850

157,176,25031,435,250                     125,741,000

99,286,93841,857,388                        57,429,550

191,828,77338,365,755                     153,463,018

236,087,771                     236,087,771

119,740,535                      119,740,535

194,409,30938,881,862                     155,527,447

30,799,1906,159,838                        24,639,352

2512431805060146
 في 8صف عدد4بناء روضة  

3رص

صف 4بناء روضة 

ساحة مدرسة نور 

االسالم

74,500,000             74,503,096                 186,257,740               186,257,740                     232,822,17546,564,435عظمة العراق

193,302,85148,775,000                     144,527,851

91,788,01948,357,604                        43,430,415

419,167,500                     419,167,500

109,200,000                     109,200,000

624,002,750134,800,550                     489,202,200

2542431803060209
تاهيل مبنى قاعة سامراء في 

2011مطار بغداد الدولي 

االعمال المدنية 

والكهربائية وتجهيز 

االثاث وتاهيل الحمامات 

مطار / لقاعة سامراء 

بغداد الدولي

749,300,000            749,393,481               1,873,483,703            1,873,483,703                  1,873,483,703غيناء دبي

2نصب خزانات  بريست ستيل عدد2552431841152

تجهيز ونصب خزانات 

 في 400حديدية سعة 

مركز ماء النهروان

16,800,000             16,896,000                 42,240,000                42,240,000                        42,240,000فردوس العراق

329,645,475145,929,095                     183,716,380

367,578,75073,515,750                     294,063,000

327,004,56375,400,913                     251,603,650

257

248

249

250

252

253

256

246

247

 18 تصميم مشاريع 

صف مدرسة الخلفاء

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية للكرخ 

الثانية

355,828,306               عطر الياس

هدم وبناء مدرسة عز 

 صف18/الدين سليم

               346,001,687

عطر الياس

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لتربية 

/الكرخ الثانية

عنفوان 

الحضارة

عطاء النهرين

               477,779,380

174
 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد
177,280,385               عطاء النهرينصف18بناء مدرسة 

               187,958,266

            1,017,569,700               407,027,880

               490,747,850

               210,892,568

               180,166,799

18189

بناء صفوف دراسية 

ضمن الرقعة الجغرافية 

الكرخ االولى

عظمة العراق

بناء قاعات امتحانية مع 

تاثيثها مدرسة الزبير

غيث السماء
تبليط شوارع حي 

التجار المدائن

فضاء التعمير

تبليط طريق جامع 

الخضر وقرية عبود 

الحلبوسي

فضاء التعمير

 صف  18هدم وبناء  مدرسة 

1/  رص6عدد 

فرش + تبليط )أنشاء طرق 

داخل حدود   (سبيس 

2012البلدية

206

208

 17صف طابقين  عدد6اضافة 

1/ك

02

02

0502

2

43

2

2

2

2

عدد  (8/6/4)اضافة صفوف  

2/ ك20

05 2

05

2170

07

04

43

43

عدد  (8/6/4)اضافة صفوف  

2/ ك20

ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس
179 0501

9

05

 17صف طابقين  عدد6اضافة 

1/ك
206

07

07

4307

18

07

431805

2

243

24318

18

18

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

05

433 18

171

18

2 189 3 43

01

01

0702208

                 70,912,154             70,900,000

               196,299,140            196,200,000

                 84,357,027             84,300,000

               142,331,322            142,300,000

                 72,066,720             72,000,000

                 75,183,306             75,100,000

            407,000,000

               191,111,752            191,100,000

               138,400,675            138,400,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

94,398,037                        94,398,037

490,743,137                     490,743,137

274,070,512                     274,070,512

275,362,15055,072,430                     220,289,720

25924318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شارع الزجالية 

 ابي 16وشارع قناة 

غريب

21,500,000             21,572,463                 53,931,157                53,931,157                        53,931,157فضاء الكواسر

331,956,25066,391,250                     265,565,000

274,312,500                     274,312,500

1,389,720,0001,277,944,000                      111,776,000

139,454,200                     139,454,200

2622431804120393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

فرش حصى خابط 

شوارع حي المنتظر /

خلف السدة/

31,200,000             31,295,946                 78,239,866                78,239,866                        78,239,866قبضة السيف

95,504,425                        95,504,425

193,863,04338,772,609                     155,090,434

211,377,99457,275,599                     154,102,395

238,717,325                     238,717,325

373,994,294                     373,994,294

26524318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

هدم واعادة بناء 

 18مدرسة الزخرف 

صف

31,600,000             31,606,303                 79,015,757                79,015,757                        79,015,757قصراالماسي

26624318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

 90تبليط شوارع 

العياشة ابي غريب
9,900,000               9,907,388                   24,768,469                24,768,469                        24,768,469قلعة نجد

248,895,28284,779,056                      164,116,226

35,000,000                        35,000,000

2682431801020231
ري سبع / تاهيل محطة ضخ 

2012البور 

تاهيل محطة ضخ 

محطة سبع البور

قمة رافدا 

العراق
177,151,97596,450,000                        80,701,975                80,701,975                 32,280,790             32,200,000

222,922,15859,584,432                     163,337,726

59,554,76311,910,953                        47,643,810

155,430,78471,086,157                        84,344,627

286,789,358                     286,789,358

118,132,437                      118,132,437

312,793,25062,558,650                     250,234,600

247,221,675                     247,221,675

267

269

270

271

257

258

260

261

263

264

               346,001,687

               497,456,275

               210,981,536

               489,266,422               195,706,569            195,700,000

               198,982,510            198,900,000

               199,116,226

               251,230,200

               250,594,859

               766,814,014

               985,103,369

               539,877,500

هدم واعادة بناء  الصفوف 

2/  ك17عدد

24318050701

فضاء التعمير

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لتربية 

الطارمية/الكرخ الثالثة 

هدم وبناء مدرسة مكة 

المكرمة
قمة االزدهار

هدم وبناء مدرسة 

صف18الجليل 

كرم الحاوي
هدم واعادة بناء 

مدرسة المستنصرية

كوكب العراق

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع مديرية تربية 

الرصافة االولى

قمر النهرين

بناء صفوف دراسية 

للمدارس ضمن الرقعة 

الجغرافية لقاطع الكرخ 

ابو غريب

قصر اليمامة

فضاء الكواسر
تبليط شوارع 

الساهرون الشمالي

فينيقيا

تجهيز مفارز كالب 

بوليسية 

امريكي 100عدد

الجنسية

تبليط طريق جامع 

الخضر وقرية عبود 

الحلبوسي

فضاء التعمير

فرش + تبليط )أنشاء طرق 

داخل حدود   (سبيس 

2012البلدية

 12هدم واعادة بناء مدرسة 

3  ك8صف عدد

01

المدائن )تاهيل المشاريع المركزية 

الراشدية ،اليوسفية 

(،الزيدان،المحمودية 

48

184

050701181

170 9

قصر الرمال
مد شبكة ماء مشروع 

صدر اليوسفية

2

2

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 
بناء صفوف مختلفة 

  30لمدارس عدد (10,8,6,4)

3ك

18211

171 2 189 3 43

04

43

205

243050702

182 2

05

18

2012تجهيز كالب بوليسية  0405

3

1812

08 4318 2

 17صف طابقين  عدد6اضافة 

1/ك

0513

206 1805

 17صف طابقين  عدد6اضافة 

1/ك
206

  في رص 19بناء مختبرات عدد 

/1
21

43

243

43

243

43 2

07

0702

04

18

02 18

               138,400,675            138,400,000

               394,041,348            394,000,000

               215,951,000            215,900,000

               100,492,080            100,400,000

               100,237,944            100,200,000

               306,725,606            306,700,000

                 79,646,491             79,600,000

                 84,392,614             84,300,000



ع ت
نو

ار
ثم

ست
ال
ا

ب
با
ال

سم
لق

ا

ل
ص

لف
ا

دة
ما

ال

ع
و
لن
ا

ل
س

سل
لت
ا

المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

27224318050702216
اضافة صفوف مختلفة  لمدارس 

1/  في رص46عدد 

تنفيذ مشاريع قاطع 

- تربية الرصافة االولى 

الشعب

76,600,000             76,611,461                 191,528,653               191,528,653                     191,528,653كوكب العراق

27324318050702225
بناء وحدات  صحية متعدد 

3  في رص23المقاعد  عدد

تنفيذ مشاريع ضمن 

الرقعة الجغرافية لقاطع 

تربية الرصافة الثالثة

كيالن رشيد 

علي
82,329,33358,465,867                        23,863,466                23,863,466                   9,545,386               9,500,000

27424318050702211

بناء صفوف مختلفة 

  30لمدارس عدد (10,8,6,4)

3ك

تنفيذ مشاريع ضمن 

قاطع الكرخ الثالثة

كيالن رشيد 

علي
129,181,93855,836,388                        73,345,550                73,345,550                 29,338,220             29,300,000

27524318050701179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس
هدم واعادة بناء مدرسة

كيالن رشيد 

علي
104,425,065                     104,425,065               104,425,065                 41,770,026             41,700,000

27624318571192
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية 

1 في رص 5عدد 

بناء مدرسة ابتدائية 

 صف في الراشدية12

كيالن رشيد 

علي
116,201,184                      116,201,184               116,201,184                 46,480,474             46,400,000

266,797,47553,359,495                     213,437,980

64,758,212                        64,758,212

498,936,29899,787,260                     399,149,038

118,377,209                      118,377,209

364,180,64372,836,129                     291,344,514

117,645,659                      117,645,659

290,928,106                     290,928,106

163,537,165                     163,537,165

28224318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط طريق مدرسة 

عكار الشيخ خليفة 

تبليط الفرعيات +

الطارمية

مجموعة 

الصقور
40,480,1719053170                        31,427,001                31,427,001                 12,570,800             12,500,000

2832431801020307

االعمال المدنية والكهربائية 

   مضخات  لنصب  والميكانيكية

نوع انتر ساش   كهربائية مترية

  بزل السويب  في محطة  1عدد 

2012ضمن شعبة ابو غريب 

تنفيذ االعمال 

الكهربائية والميكانيكية 

ابي غريب/ 

مجموعة 

الصقور
649,560,301                     649,560,301               649,560,301               259,824,120            259,800,000

146,537,91394,307,583                        52,230,330

65,463,162                        65,463,162

28524318411212

انشاء  بناية المديرية العامة 

للمرور والجوازات وانشاء 

المضالت المرورية

تاهيل  قواطع المرور 

بغداد
29,400,000             29,463,138                 73,657,845                73,657,845                        73,657,845محور الشمس

2862431804326
تاهيل العقارات التابعة لالدارة 

2010المحلية 

ترميم الجلس البلدي في 

الكاظمية
14,500,000             14,510,022                 36,275,056                36,275,056                        45,343,8209,068,764محور الشمس

445,201,838190,040,368                     255,161,470

279

280

281

284

287

277

278

0548

المدائن )تاهيل المشاريع المركزية 

الراشدية ،اليوسفية 

(،الزيدان،المحمودية 

432,245,877               مروج الروابيبناء مخازن الراشدية

بناء صفوف مختلفة 

  30لمدارس عدد (10,8,6,4)

3ك

تنفبذ مشاريع ضمن 

قاطع تربية الكرخ الثالثة

مجموعة 

المسارات 

الدولية

               117,693,492

243180404

243180507211

170

فرش + تبليط )أنشاء طرق 

داخل حدود   (سبيس 

2012البلدية

تبليط شوارع اضباط 

المدائن

مجموعة 

الصادق
               454,465,271

                     706,614,813               706,614,813

24318392

0113
الري المحوري الثابت في منطقة 

2012 نيسان النهروان 9

انشاء وحدات حديثة 

الري بالرش المحوري 

النهروان

مجموعة 

االسراء 

والدواية

706,614,813

 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد

بناء  مدرسة االسراء 

 صف ناحية الجسر18
408,990,173               لؤلؤة المدائن

243180102

517,526,247               لؤلؤة المدائن

24318050401174

24318050401174
 صف 18بناء مدزسة ابتدائية 

2 رص9عدد

  بناء مدرسة ابتدائية 

ناحية الجسر

243180507

هدم  وبناء مدرسة 

صف 12الجيل العربي

ابي غريب

278,196,192               لمسة االبداع
 12هدم واعادة بناء  مدرسة 

1/ ك8صف  عدد 
02205

02

               111,278,477            111,200,000

               207,010,499            207,000,000

               163,596,069            163,500,000

               282,645,925            282,600,000

               181,786,108            181,700,000

                 47,077,397             47,000,000

               172,898,351            172,800,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

177,084,407                     177,084,407

28824318050702204
 18هدم واعادة بناء مدرسة 

1ك/8صف  عدد

بناء مدرسة ثانوية 

صف ابو غريب18
188,800,000            188,829,960               472,074,900               472,074,900                     700,093,625228,018,725مروج الروابي

245,550,935114,110,187                     131,440,748

358,884,66371,776,933                     287,107,730

57,341,707                        57,341,707

59,468,09311,893,619                        47,574,474

81,913,664                        81,913,664

2912431844549

تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة 

قضاء )وتبديل الشبكات القديمة 

المدائن ،ناحية النهروان ، ناحية 

الجسر ، ناحية الحسينية ، ناحية 

(اليوسفية ـ قضاء المحمدية

مد انابيب دكتايل 

لمنطقة دور غازي دور 

السواق

مسار العصر 

الحديث
81,042,50016,208,500                        64,834,000                64,834,000                 25,933,600             25,900,000

2011انشاء مستوصفات 2922431804020532
انشاء مركز صحي 

اليوسفية/ نموذجي

مشاريع 

الرافدين
92,583,679                        92,583,679                92,583,679                 37,033,472             37,000,000

29324318050701180
  6  صف  عدد12بناء مدرسة 

1/ك

بناء مدرسه ابتدائيه 

 صف ابو غريب12
68,500,000             68,580,134                 171,450,335               171,450,335                     171,450,335معمار المدماك

294243184327

اعداد تحديث التصميم االساسي 

ابو غريب  )لبلدية 

،النصروالسالم ،المدائن 

،الطارمية ،الجسر ومنطقة جرف 

النداف وقرية التاميم ،المحمودية 

ومنطقة عويريج الصناعية 

،الراشدية ،الحسينية ، قرية 

2010ـ (االنتصار

تطوير المدائن وتحديث 

التصميم  االساسي لها

مكتب 

االستشارات 

العلمية 

والهندسية 

الجامعة 

التكنلوجية

139,590,000                     139,590,000               139,590,000                 55,836,000             55,800,000

2952431812236
نيسان  9مشروع تبطين فناة  ري 

بالنهروان

تحديث الدارسة 

الفرنسية الخاصة 

باحياء منطقة النهروان

مكتب 

االستشارات 

العلمية 

والهندسية 

الجامعة 

التكنلوجية

44,000,000                        44,000,000                44,000,000                 17,600,000             17,600,000

2962431845347

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

تدقيق تصاميم مشاريع 

مجاري لالقضية  

-الوحدة /والنواحي 

-التاميم -النهروان

(النصر والسالم

85,800,000             85,800,000                 214,500,000               214,500,000                     268,125,00053,625,000الخوارزمي

29724318571178
مدرسة ( 85-75)بناء مدارس 

2010

 18بناء مدرسة ثانوية 

صف المحمودية 

ابوشمع/

24,100,000             24,154,458                 60,386,144                60,386,144                        75,482,68015,096,536مالك الرافدين

29824318446117

تجهيز ونصب وتغيل مجمعات ماء 

مختلفة  السعات  مع تجهيز 

ROمحطات  

تجهيز ونصب وتشغيل 

مجمع ماء الطارمية
17,300,000             17,353,434                 43,383,584                43,383,584                        54,229,48010,845,896المربع الهندسي

375,185,86975,037,174                     300,148,695

109,436,081                     109,436,081

290

299

287

289

هدم وبناء مدرسة ابي 

صف شارع 18تمام 

حيفا

نجاح اليوم

تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة 

قضاء )وتبديل الشبكات القديمة 

المدائن ،ناحية النهروان ، ناحية 

الجسر ، ناحية الحسينية ، ناحية 

(اليوسفية ـ قضاء المحمدية

تبديل الخط الناقل 

الصمدية ناحية الجسر

مسار العصر 

الحديث
               129,488,138

               409,584,776 163,800,000            163,833,910               (85-75)بناء مدارس

مسار العصر 

الحديث
               475,890,185

2431844549

24318050401177
 صف 12بناء مدرسة ابتدائية  

2 في رص16عدد

صف 12بناء مدرسة 

المدائن

0548

المدائن )تاهيل المشاريع المركزية 

الراشدية ،اليوسفية 

(،الزيدان،المحمودية 

432,245,877               مروج الروابيبناء مخازن الراشدية 243180404

21 7 5 18 43178

               190,356,074            190,300,000

                 51,795,255             51,700,000

               172,898,351            172,800,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

30024318571179
ملحق باسماء )انشاء مدارس

(المدارس

بناء مدرسة السنديان 

الرضوانية/ االبتدائية 
14,500,000             14,504,395                 36,260,987                36,260,987                        36,260,987نجاح اليوم

30124318571179
ملحق باسماء )انشاء مدارس

(المدارس

هدم وبناء مدرسة ابن 

صف الغزالية12سيرين 
45,400,000             45,435,648                 113,589,120               113,589,120                      141,986,40028,397,280نصر العراق

444,171,16388,834,233                     355,336,930

154,112,650                      154,112,650

30324318446117

تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات 

ماء  مختلفة  السعات  مع تجهيز 

ROمحطات  

تجهيز ونصب مجمع 

ماء المؤمنيه الشرقيه 

المحموديه

112,800,000            112,858,490               282,146,225               282,146,225                     282,146,225نعيم السماء

30424318392170
 (سبيس+تبليط )انشاء طرق 

داخل حدود البلدية

تبليط شوارع السيده 

زينب المعامل
154,300,000            154,320,160               385,800,400               385,800,400                     385,800,400نهر االبداع

30524318030902171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

تبليط شوارع حي 

/ الرسول في الوردية 

ناحية الجسر

25,700,000             25,752,610                 64,381,524                64,381,524                        64,381,524نهر االبداع

631,202,813126,240,563                     504,962,250

202,018,63540,403,727                     161,614,908

30724318044549

تنفيذ شبكات والخطوط الناقلة 

مختلفة (بالستيك ودكتايل )

االقطار في االقضية والنواحي مع 

التجهيز لالنابيب

انشاء شبكة حي 

-  الصادق وحي الهيثم 

ناحية النهروان

103,100,000            103,156,823               257,892,057               257,892,057                     257,892,057هندسة الحدرة

3082431804090131

أنشاء قاعات رياضية متعددة 

قاعةفي -1) (7)األغراض عدد 

  قاعة-2، نادي العدالة الرياضي 

قاعة -3، في نادي التحدي 

-4، الصقور لنادي القوة الجوية 

حي   قاعة اعدادية التجارة

  م على شكل50*40القاهرة 

قاعة في منطقة - 5، مسقف 

، م 50 *40 (الزهور)الحسينية 

قاعة في النادي العربي -6

في نادي   قاعة- 7، م 40*25

2012 (الشموخ الرياضي 

تصميم وتنفيذ قاعة 

رياضية اعدادية تجارية 

في حي القاهرة

343,400,000            343,497,495               858,743,737               858,743,737                     858,743,737هندسة السعد

30924318392170

فرش + تبليط )أنشاء طرق 

داخل حدود   (سبيس 

2012البلدية

اكساء شوارع مع عمل 

شبكة امطار وارصفة

هندسة المدن 

العربية
256,013,657                     256,013,657               256,013,657               102,405,463            102,400,000

31024318392170

فرش + تبليط )أنشاء طرق 

داخل حدود   (سبيس 

2012البلدية

اكساء شوارع مع عمل 

شبكة امطار وارصفة

هندسة المدن 

العربية
315,716,783                     315,716,783               315,716,783               126,286,713            126,200,000

311243184122170

فرش + تبليط )أنشاء طرق 

داخل حدود   (سبيس 

2012البلدية

تنفيذ وتبديل شبكة 

مدينة النهروان حي 

االحرار

هندسة المدن 

العربية
599,904,500119,980,900                     479,923,600               479,923,600               191,969,440            191,900,000

2011انشاء مستوصفات 3122431804020532
انشاء مركز صحي 

الشعب
98,300,000             98,335,676                 245,839,191               245,839,191                     245,839,191وادي الرحمة

2011انشاء مستوصفات 3132431804020532

انشاء مركز صحي 

نموذجي منطقة جفتلك 

سبع البور/

47,700,000             47,750,202                 119,375,506               119,375,506                      119,375,506وادي الرحمة

3142431804070211
تنفيذ وتاهيل جوامع المرحلة 

2012الثانية 

تنفيذ االعمال التكمليية 

لمشروع بناء قاعات 

ناحية الوحدة/مناسبات 

23,500,000             23,570,728                 58,926,821                58,926,821                        73,658,52614,731,705وادي النسور

3152431844549

تنفيذ الشبكات والخطوط الناقلة 

قضاء )وتبديل الشبكات القديمة 

المدائن ،ناحية النهروان ، ناحية 

الجسر ، ناحية الحسينية ، ناحية 

(اليوسفية ـ قضاء المحمدية

تنفيذ شبكة ماء دكتايل 

داخل مركز قضاء 

المدائن

121,600,000            121,602,825               304,007,062               304,007,062                     304,007,062وادي النسور

302

3 في رص2بناء جملون  عدد30615
تنفيذ مشاريع لتربية 

الرصافة الثالثة
266,600,000            266,630,863               666,577,158               هبة الفرات 24318051105

بناء مدرسة ابتدائية 

صف  ناحية الوحدة12
203,700,000            203,779,832               509,449,580               نعيم السماء 18 43 2

ملحق باسماء )انشاء مدارس

(المدارس
179 1 7 5
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

2010ال لبيوت الطين 3162431804030208
انشاء مجمع سكني 

96مدينة بسماية 
201,800,000            201,868,520               504,671,300               504,671,300                     630,839,125126,167,825 صروح االيام

317243182103246

انشاء شبكات كهربائية في 

منطقتي العطيفية والكاظمية 

والكمالية والمدائن  والكرادة و 

منطقة الصليخ مع تجهيز  قابلوات 

2011

تاهيل الشبكة الكهربائية 

العطيفية / 409لحلة 

البعد االقصى 

ودنيز مافيس
18,867,099                        18,867,09918,867,099                   7,546,840               7,500,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

462,659,312142,531,862                     320,127,450

273,973,604                     273,973,604

83,137,47816,627,496                        66,509,982

301,582,775110,316,555                     191,266,220

337,523,14867,504,630                     270,018,518

155,125,52031,025,104                     124,100,416

86,284,275                        86,284,275

253,987,35350,797,471                     203,189,882

32124318412393

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات 

 (الماء والمجاري والبلديات) 

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

77,600,000             77,699,531                 194,248,828               194,248,828                     344,248,828150,000,000خيرات الغيثحصى خابط سبع قصور

1,118,116,559250,000,000                      868,116,559

2,796,998,5970                  2,796,998,597

8,461,675,0010                  8,461,675,001

10,211,039,1760                 10,211,039,176

32424318571179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

تصميم وتنفيذ مدرسة 

 صف 12الحسين 

الرصافة الثالثة

علي عادل 

العادلي
415,800,7550                     415,800,755               415,800,755               166,320,302            166,300,000

320

322

323

318

319

93

تجهيز اليات تخصيصة  لمديريات  

 (الماء والمجاري والبلديات)

مجافظة بغداد مع تحهيز حصى 

2013 (تنفيذ مباشر)خابط  

تجهيز معدات 

بلدوزرات كريدرات مع 

شفالت كبيرة وصغيرة

الفداء العامة 

وزارة الصناعة 

والمعادن
          18,672,714,177 3

تنفيذ شبكات مياه 

االمطار والصرف 

الصحي قضاء الجسر

نطاق 

المهندسين وبلد 

الخبرة وشمس 

سارة

            3,665,115,156

24318412

1845347

انشاء شبكات المجاري والصرف 

الصحي  في المحمودية والمدائن 

2011وجسر ديالى و الطارمية 

192
 في 5 صف  عدد12بناء مدرسة 

1/رص

بناء مدرسة ابتدائية 

صف بوب الشام12
165,400,000            165,429,829               413,574,573               وهج الكوثر 24318050701

192
 في 5 صف  عدد12بناء مدرسة 

1/رص

بناء مدرسة ضمن 

مساحة مدرسة االمام 

الجواد

184,500,000            184,513,895               461,284,738               وهج الكوثر 24318050701

46
 في 8صف عدد4بناء روضة  

3رص

صف 4بناء روضة 

ضمن ساحة مدرسة 

البشير

264,200,000            264,244,414               660,611,036               وهج الكوثر 24318050601

243            1,466,046,062         1,466,000,000

            7,469,085,671         7,469,000,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

3252431812112

االعمال )محطة ضخ  الراشدية 

الميكانيكية 

مشرروع تبطين  ،(والكهربائية

2012جداول  في منطقة المدائن 

تنفيذ محطة ضخ 

الراشدية

مرسى الخيرات 

واعمار البادية
480,640,9300                     480,640,930               480,640,930               192,256,372            192,200,000

1,887,334,2500                  1,887,334,250

837,464,7400                     837,464,740

32724318571179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

تنفيذ االعمال المتبقية 

لبناية مدرسة ابتدائية 

في الراشدية

69,200,000             69,215,619                 173,039,048               173,039,048                     173,039,0480وادي الحنش

328243184131110
مشروع الحماية  والعدالة  

2012

انشاء ورش تدريبية 

 في الكرخ2/عدد
25,100,000             25,196,047                 62,990,118                 62,990,118                        78,600,36815,610,250قلعة الياقوت

163,713,1030                     163,713,103

65,284,4230                        65,284,423

3302431841318156

-بغداد)تطوير مداخل بغداد الخمسة

ابو ،الموصل، الحلة،بعقوبة،كوت)

2012 (غريب

582,900,000            582,904,000               1,457,260,000            1,457,260,000                  1,514,975,00057,715,000راية العلمينتصميم مدخل بغداد كوت

33134318446115
تجهيز ونصب مجمعات ماء 

26ساعة عدد/3م200بسعة 

تنفيذ مجمع ماء  سعة 

م مكعب طريق 200

الكريط

60,600,000             60,604,206                 151,510,515               151,510,515                     187,510,51536,000,000سفينة الخير

33224318541169

  1بناء  مدرسة نموذجية  عدد

 مع انشاء قاعات امتحانية 1/ك

وقسم لالمتحانت

بناية مديرية قسم 

االمتحانات منطقة 

الجعيفر

225,700,000            225,718,000               564,295,000               564,295,000                     649,295,00085,000,000البلور

33324318513129
 1بناء مركز فحص ابتدائي عدد

3في رص

انشاء بناية فحص 

لدراسات المتوسطة 

ثانوية البتول

326,700,000            326,724,840               816,812,100               816,812,100                     826,812,10010,000,000شواهق القمم

1,037,721,63010,000,000                  1,027,721,630

1,014,900,9200                  1,014,900,920

321,148,9720                     321,148,972

264,923,4600                     264,923,460

326

329

33431

1212

2,628,694,982            المهجة والتقوى 2431843

انشاء مجمعات سكنية في منطقة 

الداوودي والكيارة والفضيلية و 

2012سبع البور والبتاوين  

تنفيذ االعمال الخاصة 

بالعمارات السكنية 

نموذج اي
            1,051,477,993

            2,724,798,990

أنشاء بناية المديرية العامة 

للمرور والجوازات وانشاء 

 100مضالت مرورية  عدد 

انشاء بناية  ناحية 

شعلة الصدرين
91,500,000             91,599,010                 228,997,526               قلعة الياقوت 2431841

2431845348

أنشاء شبكة مجاري مياه أمطار 

وصرف صحي ومحطة معالجة 

في ناحية 

201(اليوســـــــــــــــــــــــــــفية)

2

تنفيذ شبكة مجاري مياه 

االمطار والصرف 

الصحي ومحطات الرفع 

والمعالجة في اليوسفية

واجهة بغداد 

وطريق البيارق

         1,051,400,000

            1,089,919,596         1,089,900,000
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المدفوع إلى الشركةاستحقاق الشركةاسم الشركةاسم المشروع
استحقاق الشركات حسب السلف 

المرفوعة
 المستحقات بعد التقريب  بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40) نسبة  المستحقات بالدينار

3352431842533

  17انشاء مراكز صحية عدد 

ام الكبر ،الفيضي / الشعب )في 

منطقة الشعب ، والغزالن

سبع قصور ، الجعارة،333م

حي السيدة ،قرية االنتصار،

النهروا،السريدات،الكريعات،زينب

ابي ،اليوسفية، ن

انشاء مركز صحي 

نموذجيفي السريدات
194,800,000            194,886,770               487,216,925               487,216,925                     487,216,925راية العلمين

33624318392170
فرش +تبليط)انشاء طرق

داخل حدود البلدية(سبيس

تبليط طريق قناة 

االروائية الرابط بين 

حي الضباط في مركز 

القضاء المشروع 

الطارمية- اليابس 

90,700,000             90,743,164                 226,857,909               226,857,909                     226,857,909الحصيلة

33724318446116

تجهيز ونصب مجمعات ماء في 

اللطي،الرشيد،اليوسفية،العبايجي)

الحسينية ،النصر والسالم،فية

(مركز المدائن، والمعامل

مشروع بحيرة الماء 

الخام في سبع البور
50,000,000             50,035,309                 125,088,272               125,088,272                     125,088,272الدمقس

33824318571179
ملحق باسماء )أنشاء مدارس

2012 (المدارس

بناء مدرسة ابتدائية 

صف في  (12)

الكرخ الثالثة- الصابيات 

24,600,000             24,680,740                 61,701,850                61,701,850                        61,701,850روعة الخورنق

339243183627
تاهيل قاعة نينوى لمطار بغداد 

2012الدولي 

عمل ارضيات صاالت 

مطار بغداد الدولي قاعة 

+ قاعة بابل + نينوى 

تجهيز عربات نقل 

عفش المسافرين 

لصاالت المطار

سما سحاب 

الخير
361,647,982                     361,647,982               361,647,982               144,659,193            144,600,000

34024318541173
هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية 

2  رص8صف عدد12

هدم واعادة بناء 

- مدرسة الصدر الثالث 

المعامل

74,300,000             74,313,190                 185,782,975               185,782,975                     185,782,975اضواء البهاء

34124318541173
هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية 

3  رص8صف عدد12

هدم واعادة بناء 

مدرسة المشتل 

المشتل- االبتدائية 

40,500,000             40,516,630                 101,291,575               101,291,575                     101,291,575روائع النهرين

34224318392171

فرش حصى خابط  )انشاء طرق 

وتبليط مع تاثيث الشوارع من 

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية 

خارج  )واالشارات المرورية 

( تنفيذ مباشر )(حدود البلدية 

2012

انشاء واكساء شارع 

- في حي الحسينية 

المعامل

94,600,000             94,638,551                 236,596,378               236,596,378                     236,596,378ولدان

3432431849173

  22تجهيز مكتبات  متنقلة  عدد 

 5ومكتبات نموذجية  عدد

/ الكندي )

 (المثنى/الراشدية /الحرية/الدورة

2013

هدم واعادة بناء مكتبة 

شارع - اطفال العراق 

فلسطين

202,100,000            202,192,705               505,481,762               505,481,762                     505,481,762بحيرة التم

2011الخطة االمنية 34424318413119

نصب وتجهيز 

عارضات الكترونية 

لمداخل ديوان محافظة 

بغداد

52,200,000             52,292,625                 130,731,562               130,731,562                     130,731,562ايام الخير

325,683,810,91353,818,679,399       271,995,863,076     271,995,863,079     108,798,345,232  108,780,600,000 المجموع الكلي


