
يعًم اسفهج 

 دسٍُ

/  5/  22فٍ   2 عرالُت ضركت رَف انطبو

2102  

 انعهىاَُت 5و 22/  4 صُبعٍ

 دَىاَُت –انسُُت طرَك 

/ انًطروع  اَخبج انمُر أضهر 2 $011111  دوَى  2

 َعًم

يىل انطبهر 

 انعًبٍَ

يجًىعت انطبهر 

 انعًبَُت

 % عًبَُت25

 % عرالُت25

/  5فٍ  6

2/2112  

 –دَىاَُت  22و0/2 حجبرٌ

 يمببم ابٍ انفضم

/  يىل حجبرٌ يخكبيم سُىاث 2 $20111111 اونك 2دوَى و  0

 حطغُم حجبرٌ

 عهٍ ضبكر جبسى يعًم انىرضى

 عببش ضبكرو

 جبسى

/  02/ 22فٍ  00 عرالٍ

2112 

 –انعصُت  22و  0/05 صُبعٍ

 َبدُت غًبش

اَخبج و حصفُت انمُر و  أضهر 6 $251111 دوَى 4

/  يطخمبحه بطرَمت االكسذة

 انًطروع َعًم

عبذ انكرَى هبحف  بركبث االيبو

 صبر

/  0/  5فٍ  22 عرالٍ

2104  

 –دَىاَُت  22و0/2 حجبرٌ

 انفضميجبور ابٍ 

 حرفُهٍ –يجًع حجبرٌ  ضهر 00 $0222411 اونك 02دوَى و  2

/  2/  22فٍ  22 عرالُت ضركت انرواد انطروق انسكٍُ

2101  

 –انخمُت  2و 22انمطعت  سكٍُ

لرة جسر انطهذاء 

 انخًست

ضمت  و  044َخأنف يٍ   ضهر 26 $ 20241111 اونك  6دوَى و  00

 حجبرَتعًبراث  2

كراج يخعذد 

 انطىابك

/  02/  0فٍ  22 عرالٍ عمُم خهُبص عىاد

2104  

دَىاَُت /  225/ 0 خذيٍ

يمببم يذرست  –انسراٌ

 انُهرٍَ

 2222اونك و  0

 2و

كراج دذَذٌ يخعذد  ضهر 04 $ 0222111

 انطىابك

ضركخٍ جىهرة  روابٍ انذَىاَُت

انروابٍ و كبَبر 

 كروة

/  00/  21فٍ  20 عرالُت

2101 

 6/5جسء يٍ انمطعت  سكٍُ

لرة  –انعطراوَت  2و

 سُذ يذُم

 06دوَى  220

 اونك 

ودذة  2222َخأنف يٍ  ضهر 26 $ 242111111

سكُُت يىزعت يب بٍُ 

 ضمت  2265دار و  414

رسىل خُرٌ  يعًم االصُم

 دسٍُ

/  2/  06فٍ  22 عرالٍ

2104  

جسء يٍ انمطعت انًرلًت  صُبعٍ

ابى  22و 2/  40

 طرارَذ

طرَك انًرور انسرَع 

 بصرة –دَىاَُت 

اعبدة حذوَر انسَىث  ضهر 06 $411111 دوَى 4

انًسخعًهت  و اَخبج زَىث 

/ صبنذت نالسخعًبل

 انًطروع َعًم

/  00/  24فٍ  21 عرالٍ ادًذ َبصر طبهر انخًُت انسُبدٍ

2101  

 –دَىاَُت  00و2/602 حرفُهٍ

يجبور  –انعروبت 

 انًخذف

اونك و  0دوَى و 2

 2و21

 –حجبرٌ  –يجًع سُبدٍ  ضهر 24 $ 222552

 حرفُهٍ

املشبريع املمنوحت اجبزة استثمبريت من قبل هيئت استثمبر حمبفظت 
 الديوانيت 



يجًع انسهراء 

 انسكٍُ

ضركت أٌ أٌ 

 عجًبٌ االيبراحُت

/  00/  21فٍ  22 ايبراحُت

2102  

و  2و 51/0انمطعخٍُ  سكٍُ

–انبى صبنخ  2و 2/ 51

 َجف -طرَك دَىاَُت 

 02دوَى و 222

 اونك 

يمسًت  0104َخأنف يٍ  ضهر 26 002111111$

 241دار  و  044عهً 

 ضمت 

حطىَر كىرَُص 

انذَىاَُت ) يذَُت 

 االدالو (

/  0/  22فٍ  24 عرالٍ َبظى صبدق دسٍ

2100  

يمببم  –دَىاَُت  حرفُهٍ 

يسخطفً انذَىاَُت 

 االههٍ

 45سُخبٌ و  $ 0022022 اونك 0دوَى و  00

 َىو

 حرفُهٍ –يجًع سُبدٍ 

ضركخٍ اعًبر  انطبيُت انسكٍُ 

 بغذاد و انذاَىة

/ 0/  5فٍ  20 عرالٍ

2102  

 20/2انمطعت انًرلًت  سكٍُ

لضبء  –انجبست  2و

 انطبيُت

 21دوَى و  62

  2و 22اونك و 

 دار  420َخأنف يٍ    ضهر 21 $ 40060111

ضركت كالنت  يذَُت انسالو

نالسخثًبراث 

 انعمبرَت

/  5/  6فٍ  44 عرالُت

2102 

 2 و00/  51انمطعت  سكٍُ

انبى صبنخ / طرَك 

 َجف -دَىاَُت 

 02دوَى و  022

 2و 25اونك و 

 دار 551َخأنف يٍ  ضهر 22 $ 60125256

اسىاق انسُُت 

 انخجبرَت

/  6/ 24فٍ   45 عرالٍ عذَبٌ َىرٌ كبظى

2102  

يذخم انسىق  –انسُُت  حجبرٌ

 انرئُسٍ

/ حطغُم  يجًع حجبرٌ ضهر 00 $202422 2و 00اونك و  0

 حجبرٌ

فُذق برج  05

 انًذَُت انسُبدٍ

 ادًذ عبذ انسهرة

و جعفر كبظى 

 عببدٌ

/  0/  2فٍ  46 عرالٍ

2104  

دَىاَُت / يركس انًذَُت /  حجبرٌ 

يمببم دٍ  –انكىرَُص 

 انًذراء

اونك  05دوَى و  2

 2و0205و 

 َجىو 5فُذق سُبدٍ  ضهر 26 $ 2222551

يذطت حعبئت 

ولىد و خذيبث 

 انرافذٍَ

/  2/  2فٍ  42 عؤالٍ دسٍ جعفر عهُىٌ

2102  

انسذَر طرَك  –انذًسة  خذيٍ

 سذَر –انذًسة 

اونك  01دوَى و  0

 2و20و 

 يذطت ولىد يخكبيهت ضهر 02 0202111$

ضركت ببَبك  يذَُت االيم

 االنًبَُت

/  2/  06فٍ  40 انًبَُت

2104 

 5/  51انمطعت انًرلًت  سكٍُ

انبى صبنخ / طرَك  2و

 َجف -دَىاَُت 

 02دوَى و  200

 اونك 

ودذة  0221َخأنف يٍ  َىو 0001 $ 042222200

سكُُت يىزعت يب بٍُ 

 ضمت  214دار و  0106

لرَت االيُراث 

 انسكٍُ

ضركت انجسىر 

 انعبنُت

/  5/  22فٍ  42 عرالُت

2104 

 012َخأنف انًطروع يٍ  ضهر 26 $54062622 دوَى 066 انعطراوَت  2و 6/ 5 سكٍُ

 دار 

ضركت صفٍ انذٍَ  انعٍُ انسكٍُ

نهخجبرة و 

 انًمبوالث

/  5/  22فٍ  51 نبُبَبت

2104  

/  20انًرلًت انمطعت  سكٍُ

صذر  00و  0525

لرة يجًع  –انُىسفُت 

وزارة االعًبر و 

 االسكبٌ

 02دوَى و  44

 2و 00اونك و 

دار  254َخأنف يٍ  ضهر 41 $ 44625651

 بطببمٍُ



يطروع انخُىل 

 انخرفُهٍ

ضركت اعًبر 

انًذَُت نهخجبرة 

 انعبيت انًذذودة

 52 عرالُت

يًُىدت يٍ لبم 

انهُئت انىطُُت فٍ  

21  /6  /2105 

و  2/22انمطعت انًرلًت  حرفُهٍ

او انخُم لرة  0و 2/20

 كىرَُص انذَىاَُت 

  21دوَى و  24

  2و 2225اونك و 

 سُبدٍ -حرفُهٍ  ضهر 21 00622211$

يجًع انهذي 

 انخجبرٌ

ضركت انسُُت 

 نهًمبوالث انعبيت

 52 عرالُت

يًُىدت يٍ لبم 

انهُئت انىطُُت فٍ 

21  /6  /2105 

 2/2200و  2202/  2 حجبرٌ

َبدُت  –هىر انعرة  0و

 انسُُت 

 انمطعت االونً

 24264اونك و  2 

  2و

 انمطعت انثبَُت 

 20212اونك و  2

  2و

 عًبرحٍُ حجبرَخٍُ ضهر 24 $ 010261

يذَُت انعبة 

ارض االدالو فٍ 

انذَىاَُت ) درَى 

 الَذ انذَىاَُت (

ضركت اعًبر 

انًذَُت نهخجبرة 

 بيت انًذذودةانع

 54 عرالُت

يًُىدت يٍ لبم 

انهُئت انىطُُت فٍ 

21  /6  /2105 

 –او انخُم  0و 6/ 2 حرفُهٍ

لرة جسر انفراث 

 انذىنٍ

 02دوَى و 22

  2و 20212اونك و 

 حرفُهٍ -سُبدٍ  ضهر 26 25111111$

جبم عبيم 

 انسكٍُ

CBG  يُذل اَسج

 اوف ضىر انهبُبَُت

  55 نبُبَُت

يًُىدت يٍ لبم  

انهُئت انىطُُت فٍ 

20  /2  /2105  

 

/  2و  00260/  2 سكٍُ

ابى  22و 00262

لرة  –انفضم 

 انخسفُراث

 ضمت   521 ضهر 40 $ 44222251 اونك  0دوَى و  22

يجًع االسُت 

 انخجبرٌ

ضركت االسُت 

نهًمبوالث انعبيت و 

انخجبرة انعبيت و 

االسخثًبر انعمبرٌ 

ُس و َمم و و حجه

 اَخبج االوكسجٍُ

  52 عرالُت 

يًُىدت يٍ لبم  

انهُئت انىطُُت فٍ 

22  /2  /2105 

 

 يجًع حجبرٌ  ضهر 24 $ 211111 2و 241 او انخُم 0و 242/  05 حجبرٌ

راضٍ دروَص  يسارع انذروَص

 فردبٌ

 2105/  66 عرالٍ

يًُىدت يٍ لبم 

انهُئت انىطُُت فٍ 

22  /00  /2105 

 يطروع زراعٍ َىو 261 $ 02251111 دوَى 54 انعهىاَُت 5و22/5 زراعٍ



 

يذَُت الرا 

 انسكُُت

ضركت ئبسب 

 نهًمبوالث انعبيت

 2105/  62 عرالُت

/  22يًُىدت فٍ 

00  /2105 

 $ 21122522 اونك 2دوَى و  25 صذر  00و 22/00221 سكٍُ

 
ودذة سكُُت يُهب  061 ضهر 22

 ضمت  61بُج و  014

عًبرة حجبرَت 

 يٍ ثالد طىابك

ضركت رو انفمبر 

 انهُذسُت نهًمبوالث 

  2106/ 20 عرالُت

 فٍ

20 /2  /216  

صىة  200/ 22 حجبرٌ

 انطبيُت 

 6220اونك و  06

  2و 

 يجًع حجبرٌ ضهر 26 5060241

ضركت انمًت  2يىل انطبهر 

نالسخثًبر ش و و 

انعًبَُت و 

انًسخثًر انعرالٍ 

 يذًذ صببح ادًذ

 –عًبَُت 

 عرالُت 

فٍ  2106/ 02

/ ارار /  02

2106  

و  02/200انمطعخٍُ  حجبرٌ

ابى  22و 02/202

انفضم / يمببم ابى 

 انفضم

 200دوَى و  4

 2و 6025اونك و 

يطروع يكًم نًىل  ضهر24 05251111

 انطبهر انعًبٍَ 


