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 جذول الفعالَاث لعقود الخذماث غَر األستشارٍت –القسم الخامس / الجزء الثاوٌ 

 ((" جذول أسعار الىقلت الواحذة  بالذٍىار العراقٌ رقمآ ومتابت ))

 

 تل بومس براد ترٍلت براد ترٍلت فالث بذون جواوب ترٍلت فالث بجواوب المحافظت ث

  مائتان وخمست وعشرون الف225,000  ثالثمائت وخمست وعشرون الف325,000 مائتان وخمسون الف250,000 مائتان وخمسون الف 250,000 بغذاد  1

 مائتان وخمست وسبعون الف275,000 ثالثمائت وخمست وسبعون الف375,000 ثالثمائت وخمست وعشرون الف325,000 ثالثمائت الف300,000 دٍالي 2

 ثالثمائت وخمست وعشرون 325.000 بابل 3

 الف

 ثالثمائت وخمسون الف350,000 ثالثمائت وخمست وسبعون الف375,000 ثالثمائت وخمسون الف350,000

ثالثمائت وخمست وعشرون 325,000 مربالء 4

 الف

  ثالثمائت وخمسون الف350,000  اربعمائت الف400,000 ثالثمائت وخمسون الف350,000

  اربعمائت الف400,000  اربعمائت وخمسون الف450,000 ثالثمائت وخمست وسبعون الف375,000 ثالثمائت وخمست وسبعون الف375,000 الىجف 5

  اربعمائت الف400,000  اربعمائت وخمسون الف450,000  اربعمائت وخمست وعشرون الف425,000  اربعمائت الف400,000 واسط 6

  اربعمائت الف400,000  خمسمائت الف500,000 اربعمائت وخمست وسبعون الف475,000 اربعمائت وخمست وسبعون الف475,000 المثىي 7

 اربعمائت وخمست وعشرون 425,000 خمسمائت وخمست وعشرون الف525,000  خمسمائت الف500,000  خمسمائت الف500,000 رً قار 8

 الف

  ثالثمائت وخمسون الف350,000  اربعمائت وخمست وعشرون الف425,000  اربعمائت الف400,000  اربعمائت الف400,000 القادسَت 9

  ثالثمائت وخمسون الف350,000  اربعمائت وخمست وعشرون الف425,000  اربعمائت الف400,000  اربعمائت الف400,000 صالح الذٍه 10

  ثالثمائت وخمسون الف350,000  اربعمائت وخمست وعشرون الف425,000  اربعمائت الف400,000  اربعمائت الف400,000 األوبار 11

 ثالثمائت وخمست وسبعون الف375,000  خمسمائت الف500,000  اربعمائت وخمسون الف450,000  اربعمائت وخمسون الف450,000 مَسان 12

 اربعمائت وخمست وسبعون الف475,000 خمسمائت وستون الف560,000 خمسمائت وخمسون الف550,000 خمسمائت وخمسون الف550,000 البصرة 13

  اربعمائت الف400,000 اربعمائت وخمست وسبعون الف475,000  اربعمائت وخمسون الف450,000  اربعمائت وخمسون الف450,000 أربَل 14

  اربعمائت الف400,000 اربعمائت وخمست وسبعون الف475,000  اربعمائت وخمسون الف450,000  اربعمائت وخمسون الف450,000 سلَماوَت 15

ثالثمائت وخمست وعشرون 325,000 اربعمائت وخمست وعشرون425,000  اربعمائت الف400,000  اربعمائت الف400,000 مرموك 16

 الف

  اربعمائت الف400,000 اربعمائت وخمست وسبعون الف475,000  اربعمائت وخمسون الف450,000  اربعمائت وخمسون الف450,000 وَىوى 17

  اربعمائت وخمسون الف450,000 خمسمائت وخمسون الف550,000  خمسمائت الف500,000  خمسمائت الف500,000 دهوك 18

 خمست وسبعون الف75,000 مائت وخمست وعشرون الف125,000 مائت وخمست وعشرون الف125,000 مائت وخمست وعشرون الف125,000 تحمَل وتفرٍغ 19
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 مجموع أسعار السَاراث براد صغَر تل بومس بذون تبرٍذ المحافظت ث

 مليون واربعمائة الف1,400,000 مائة وخمسة وعشرون الف125,000 مائتان وخمسة وعشرون الف225,000 بغذاد  1

 مليون وسبعمائة الف1,700,000  مائة وخمسة وسبعون الف175,000 مائتان وخمسون الف250,000 دٍالي 2

 مليون وثمانمائة وخمسون الف1,850,000 مائتان الف200,000 مائتان وخمسون الف250,000 بابل 3

 مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون الف1,875,000 مائتان الف200,000 مائتان وخمسون الف250,000 مربالء 4

 مليونان ومائة وخمسون الف2,150,000 مائتان وخمسون الف250,000 ثالثمائة الف300,000 الىجف 5

 مليونان ومائتان وخمسة وعشرون الف2225,000 مائتان وخمسون الف250,000 ثالثمائة الف300,000 واسط 6

 مليونان واربعمائة وخمسة وسبعون الف2475,000 ثالثمائة الف300,000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف325,000 المثىي 7

  مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون الف2,575,000 ثالثمائة الف300,000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف325,000 رً قار 8

 مليونان ومائة الف 2,100,000 مائتان وخمسون الف250,000 مائتان وخمسة وسبعون الف275,000 القادسَت 9

 مليونان ومائة الف 2,100,000 مائتان وخمسون الف250,000 مائتان وخمسة وسبعون الف275,000 صالح الذٍه 10

 مليونان ومائة الف 2,100,000 مائتان وخمسون الف250,000 مائتان وخمسة وسبعون الف275,000 األوبار 11

 مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف2425,000 ثالثمائة الف300,000 ثالثمائة وخمسون الف350,000 مَسان 12

 مليونان وثمانمائة وستون الف2,860,000 ثالثمائة وخمسون الف350,000  ثالثمائة وخمسة وسبعون الف375,000 البصرة 13

 مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف2425,000 ثالثمائة الف300,000 ثالثمائة وخمسون الف350,000 أربَل 14

 مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف2425,000 ثالثمائة الف300,000 ثالثمائة وخمسون الف350,000 سلَماوَت 15

 مليونان ومائة وخمسون الف2150,000 ثالثمائة الف300,000 ثالثمائة الف300,000 مرموك 16

 مليونان واربعمائة وخمسة وسبعون الف2475,000 ثالثمائة وخمسون الف350,000 ثالثمائة وخمسون الف350,000 وَىوى 17

 مليونان وسبعمائة وخمسون الف2750,000 ثالثمائة وخمسون الف350,000 اربعمائة الف400,000 دهوك 18

 ستمائة الف دينار600,000 خمسون الف50,000 مائة الف100,000 تحمَل وتفرٍغ 19

 مائة الف دينار       100,000:      اجور كرين صغير

مائة وخمسون الف دينار 150,000:اجور كرين متوسط

مائتان الف دينار 200,000:اجور كرين كبير

 يطلب الكرين عند الحاجة:مالحظة

 

  40,660,000:المجموع الكلي للنقلة الواحدة

 اربعون مليون وستمائة وستون الف دينار فقط:كتابة
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 جذول الفعالَاث لعقود الخذماث غَر األستشارٍت –القسم الخامس / الجزء الثاوٌ 

 ((" جذول أسعار الىقلت الواحذة  بالذٍىار العراقٌ رقمآ ومتابت ))

 

 تل بومس براد ترٍلت براد ترٍلت فالث بذون جواوب ترٍلت فالث بجواوب المحافظت ث

     بغذاد  1

     دٍالي 2

     بابل 3

     مربالء 4

     الىجف 5

     واسط 6

     المثىي 7

     رً قار 8

     القادسَت 9

     صالح الذٍه 10

     األوبار 11

     مَسان 12

     البصرة 13

     أربَل 14

     سلَماوَت 15

     مرموك 16

     وَىوى 17

     دهوك 18

     تحمَل وتفرٍغ 19
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 مجموع أسعار السَاراث براد صغَر تل بومس بذون تبرٍذ المحافظت ث

    بغذاد  1

    دٍالي 2

    بابل 3

    مربالء 4

    الىجف 5

    واسط 6

    المثىي 7

    رً قار 8

    القادسَت 9

    صالح الذٍه 10

    األوبار 11

    مَسان 12

    البصرة 13

    أربَل 14

    سلَماوَت 15

    مرموك 16

    وَىوى 17

    دهوك 18

    تحمَل وتفرٍغ 19

:       اجور كرين صغير

: اجور كرين متوسط

 :اجور كرين كبير

يطلب الكرين عند الحاجة :مالحظة

 

:  المجموع الكلي للنقلة الواحدة

 :كتابة
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