موقـــف تسديــــد المستحقــــات للمقاوليــــن للفتــــرة مــــن  2015/1/1ولغايـــــة تاريخه لوزارة الكهرباء
المديرية العامة لمشاريع االنتاج الغازية

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

1

دبس  /محطات غازية جديدة

شركة االكحل للمقاوالت المحدودة  /خليل ابراهيم

انجاز اعمال منظومة التوليد  /دبس

2,028,574,000

811,429,600

811,400,000

2

الحلة  / 2 /محطات غازية جديدة

شركة الرشيد العامة

انجاز اعمال ماخذ مياه  /كربالء

671,424,524

268,569,810

268,500,000

3

المسيب  /محطات غازية جديدة

شركة الحجر االسود للمقاوالت العامة

انجاز اعمال نصب مسقفات محطة المسيب

98,468,000

39,387,200

39,300,000

4

الرميلة  /محطات غازية جديدة

الشركة العامة للتصاميم واالستشارات الصناعية

انجاز اعمال ماخذ مياه  /رميله

1,831,385,000

732,554,000

732,500,000

5

الناصرية  / 1 /محطات غازية جديدة

الشركة العامة للتصاميم واالستشارات الصناعية

نصب مسقفات خزنية في الناصرية

77,585,000

31,034,000

31,000,000

6

كربالء  /محطات غازية جديدة

شركة قصر عابدين للمقاوالت العامة

انجاز اعمال بناية مطعم  /كربالء

161,105,000

64,442,000

64,400,000

7

كربالء  /محطات غازية جديدة

شركة قصر عابدين للمقاوالت العامة

انجاز اعمال بناية ادارة  /كربالء

180,678,000

72,271,200

72,200,000

بيجي  /محطات غازية جديدة

شركة الرضوان العامة

انجاز اعمال ماخذ مياه بيجي

4,611,000,000

1,844,400,000

1,844,400,000

8

10,550,000,000
9

بيجي  /محطات غازية جديدة

شركة كرم الحاوي للمقاوالت العامة

اعمال الطريق الرابط  /بيجي

1,174,775,000

10

كربالء  /الحيدرية /الديوانية/العمارة/شط البصرة
/الرميلة  /محطات غازية جديدة

شركة كاليداد للمقاوالت االنشائية المحدودة

469,910,000

469,900,000

تجهيز وتنفيذ بنايات مراكز الشرطة (كربالء.حيدرية .ديوانية
.عمارة ).....

779,112,635

311,645,054

311,600,000

11

شط البصرة  /محطات غازية جديدة

شركة الكرامة العامة

تجهيز وتنفيذ ماخذ مياه شط البصرة

1,899,610,000

759,844,000

759,800,000

12

بزركان  /محطات غازية جديدة

شركة الكرامة العامة

اعمال اتجهيز وتنفيذ ماخذ مياه /بزركان

997,765,000

399,106,000

399,100,000

13

الحلة / 2 /محطات غازية جديدة

شركة تقنيات العصر للتجارة العامة

تجهيز اجهزة مختبرية ومواد كيمياوية /حلة

395,904,000

158,361,600

158,300,000

14

النجيبية  /محطات غازية جديدة

شركة العيون للنقل العام والخدمات النفطية

تنفيذ اعمال نقل 9500م  3من مادة  / ldoشط البصرة

95,000,000

38,000,000

38,000,000

15

النجيبية  /محطات غازية جديدة

شركة العيون للنقل العام والخدمات النفطية

تنفيذ اعمال نقل 9000م  3من مادة  / ldoنجيبية

90,000,000

36,000,000

36,000,000

16

شط البصرة  /محطات غازية جديدة

شركة العيون للنقل العام والخدمات النفطية

تنفيذ اعمال نقل 9000م  3من مادة  / ldoنجيبية

90,000,000

36,000,000

36,000,000

دائرة التشغيل والتحكم

17
18
19

تحديث مراكز السيطرة 2/2/10
20

2,948,000,000

21

تطوير االتصاالت والسيطرة الوسطى 4/2/10

22

وزارة الصناعة والمعادن  /الشركة العامة لصناعة السيارات

عقد تجهيز رافعات شوكية

وزارة االتصاالت  /الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية
للمعلومات

عقد تجهيز خدمة انترنت

12,200,000
242,000,000

4,880,000
96,800,000

4,800,000
96,800,000

وزارة الكهرباء  /المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية

نصب كاميرات

41,000,000

16,400,000

16,400,000

شركة الوسج للمقاوالت

تاهيل قاعة مركز السيطرة الوطني

0

0

0

شركة يقين العابدين للمقاوالت

انشاء قاعة حاسبات لمركز السيطرة الوسط

0

0

0

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /الفرات االعلى

23

تحسين وتطوير شبكات النقل  /الفرات االعلى

24

شركة ديالى العامة

عقد تجهيز محولتي قدرة ومواد احتياطية

4,306,000,000.00
1

2,506,000,000

1,002,400,000

1,002,400,000

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

25

26

4,306,000,000.00

27

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

تحسين وتطوير شبكات النقل  /الفرات االعلى

الشركة العامة للصناعات الفوالذية  /الصمود سابقا

عقد تجهيز حديد ابراج

203,000,000

81,200,000

81,200,000

تحسين وتطوير شبكات النقل  /الفرات االعلى

شركة خوالد الخير للمقاوالت العامة

عقد تجهيز ونصب كتل خرسانية لمحطات شبكة ديالى

228,400,000

91,360,000

91,300,000

تحسين وتطوير شبكات النقل  /الفرات االعلى

شركة قمة الشهد للتجارة والمقاوالت العامة

عقد تنفيذ اعمال صب اسس معدات وسواقي قابلوات محطة
بعقوبة الشرقية  /انجاز ذرعة عمل

52,500,000

21,000,000

21,000,000

28
29

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

لوجين للمقاوالت العامة المحدودة

تصميم وتجهيز ونصب مسقف ذو فضائين

47,850,000

19,140,000

19,100,000

30

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

لوجين للمقاوالت العامة المحدودة

تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية لحي الجامعة

39,596,545

15,838,618

15,800,000

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

لوجين للمقاوالت العامة المحدودة

تصميم وتجهيز ونصب مسقف مع كرين جسري لمخازن
المديرية

229,920,000

91,968,000

91,900,000

32

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

الدقيق للمقاوالت العامة

تجهيز وتنفيذ وفحص مغذي 33ك ف

269,799,799

107,919,920

107,900,000

33

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

الرميضاء للتجارة والمقاوالت العامة

مسح وتصميم وتحليل وتجهيز وتنفيذ وفحص وتشغيل مغذي
 33ك ف

1,169,660,898

467,864,359

467,800,000

تشييد مراكز سيطرة في محافظات الفرات االوسط

جبال المدينة للمقاوالت

انشاء بناية مركز السيطرة الوطني في الديوانية

12,796,609

5,118,644

5,100,000

35

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

دار الخالد للمقاوالت

مسح وتصميم وتحليل وتجهيز وتنفيذ وفحص وتشغيل مغذي
 33ك ف

725,603,062

290,241,225

290,200,000

36

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

شركة الزوراء /عقود شركة التحدي العامة

37

10,550,000,000
31

34

11,088,000,000

تجهيز محوالت توزيع  630 _400ك ف

1,169,593,686

467,837,474

467,800,000

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

الصمود العامة

تجهيز محوالت سعة 400و 630ك ف

130,432,500

52,173,000

52,100,000

38

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

اور العامة

تجهيز قابلوات مختلفة االحجام

549,122,798

219,649,119

219,600,000

39

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات
االوسط

المجد الدائم للمقاوالت العامة

انشاء دائرة كهرباء قطاع االسكندرية

12,232,265

4,892,906

4,800,000

40

كهربة االحياء السكنية الجديدة في محافظات الفرات
االوسط

لوجين للمقاوالت العامة المحدودة

تجهيز وتنفيذ وفحص مغذي 33ك ف

13,574,993

5,429,997

5,400,000

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  /المنطقة الوسطى

41
42

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة العهد الجديد

تجهيز مواد احتياطية

2,032,857

813,143

800,000

43

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة االجاويد

تجهيز cooling water pump

14,160,000

5,664,000

5,600,000

44

مشروع تاهيل المحطات الغازية

الشركة العامة للتصاميم  /عقد 20

عقد انشاء خزان كونكريتي عدد 2

236,000,000

94,400,000

94,400,000

45

مشروع تاهيل المحطات الغازية

الشركة العامة للتصاميم /عقد 80

عقد تصليح السطح العائم لخزان النفط الخام 5

215,000,000

86,000,000

86,000,000

46

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة الوطن

استبدال مولدة الوحدة االولى

12,805,000

5,122,000

5,100,000

47

مشروع تاهيل المحطات الغازية

سما االعمار

انشاء فاصل وقود ارضي للزيوت

911,669

364,668

300,000

48

مشروع تاهيل المحطات الغازية

زهو النهرين

انشاء مسقف لخزن المواد الكيمياوية

2,945,400

1,178,160

1,100,000

2

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
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49

مشروع تاهيل المحطات الغازية

الصناعات الكهربائية  /عقد 7

عقد صيانه محولة سعة AVA 151

316,000,000

126,400,000

126,400,000

50

مشروع تاهيل المحطات الغازية

وميض شنتة علوان لتجارة المواد الكهربائية واالنارة

تجهيز قواطع دورة

7,161,000

2,864,400

2,800,000

51

مشروع تاهيل المحطات الغازية

مكتب آردن  /وكاالت تجارية

تجهيز مواد احتياطية

2,646,000

1,058,400

1,000,000

52

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة محيط العراق لصيانة المولدات والتوربوجارجر

تجهيز مواد احتياطية

2,673,000

1,069,200

1,000,000

53

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة نهج التاج للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة

تجهيز مواد احتياطية

1,344,600

537,840

500,000

54

مشروع تاهيل المحطات الغازية

مكتب محمد عبد علي حمزة

تجهيز ونصب واستبدال انابيب المراجل البخاري

57,000,000

22,800,000

22,800,000

55

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة خيرات االطلس

استقدام خبراء لالشراف على صيانة وحدة 3و 4

2,879,910

1,151,964

1,100,000

مشروع تاهيل المحطات الغازية

معمل العنبكي لبيع وشراء وقص وتقويس كافة انواع
الحديد والقوالب

تنفيذ سقائف نوع كير بي ذات ركائز

2,670,000

1,068,000

1,000,000

57

مشروع تاهيل المحطات الغازية

وادي حوران

تجهيز مواد احتياطية

4,050,000

1,620,000

1,600,000

58

مشروع تاهيل المحطات الغازية

مكتب سنان

56

10,550,000,000

تجهيز مواد احتياطية

5,199,996

2,079,998

2,000,000

59

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة وميض ماس العراق للتجارة العامة المحدودة العراقية

تجهيز مواد احتياطية

2,689,200

1,075,680

1,000,000

60

مشروع تاهيل المحطات الغازية

مكتب الباسم

تجهيز مواد احتياطية

0

0

0

61

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة جنديان

تجهيز مواد احتياطية

14,233,333

5,693,333

5,600,000

62

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة كرم الهاشم /عقد 96

عقد اكساء شوارع

35,550,000

14,220,000

14,200,000

63

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة الشرق االوسط  /عقد 76

عقد تجهيز جهاز فحص الحمايات

5,124,150

2,049,660

2,000,000

64

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة اطلس التقنية  /عقد 100

عقد تجهيز ضاغطات هواء

119,000,000

47,600,000

47,600,000

65

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة المشاريع النفطية  /عقد 27

عقد ربط انابيب HOT tapping

24,000,000

9,600,000

9,600,000

66

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة المشاريع النفطية  /عقد 25

عقد مد شبكة انابيب

562,500,000

225,000,000

225,000,000

67

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة المشاريع النفطية  /عقد 2

عقد تجهيز وتنفيذ مد االنبوب الناقل للغاز

1,167,691,112

467,076,445

467,000,000

68

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة صادق الوعد  /عقد 150

عقد تجهيز مواد احتياطية

86,700,000

34,680,000

34,600,000

69

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة صادق الوعد  /عقد 120

عقد تجهيز مواد احتياطية

5,700,000

2,280,000

2,200,000

70

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة سدرة النجاة  /عقد 16

عقد تبليط الشارع الرئيسي لمحطة الجادرية

1,100,000

440,000

400,000

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة الساير الهندسية  /عقد 27

عقد تصفية وحدة الماء

81,810,000

32,724,000

32,700,000

72

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة ابن سينا  /عقد 42

عقد مواد وعمل وصيانة شاملة للجارتات

236,339,200

94,535,680

94,500,000

73

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة النهى  /عقد 89

عقد تجهيز ونصب وتشغيل منظومة رادارية

74,774,000

29,909,600

29,900,000

74

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة الودق  /عقد 93

عقد تجهيز سبير باكس مواد احتياطية

53,916,930

21,566,772

21,500,000

75

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة ابراج المهاد  /عقد 95

عقد تجهيز ونصب منظومة اطفاء ذاتي

4,995,000

1,998,000

1,900,000

71

20,532,000,000

3

20,532,000,000

ت
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76

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة سنين  /عقد 22

عقد تجهيز مضخة وقود ميكانيكية

149,575,000

59,830,000

59,800,000

77

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة سنين  /عقد 27

عقد تجهيز مضخة وقود ميكانيكية

315,790,000

126,316,000

126,300,000

78

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة الفحص والتأهيل الهندسي  /عقد 33

عقد تفكيك ونصب وتشغيل ابراج التبر

367,200,000

146,880,000

146,800,000

79

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة الودق  /عقد 39

عقد تجهي مضخات وقود عدد 2

286,990,000

114,796,000

114,700,000

80

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة قمم حمرين  /عقد 67

عقد صب الساحات الترابية من  1الى  9وحدات

74,969,600

29,987,840

29,900,000

81

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة التحدي  /عقد 143

عقد تاهيل محرك مضخات الماء المدور

13,826,667

5,530,667

5,500,000

82

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة التحدي  /عقد 55

عقد تاهيل محرك جهد عالي

2,000,000

800,000

800,000

مشروع تاهيل المحطات الغازية

شركة التحدي  /عقد 144

عقد تاهيل محرك دافعة الهواء

72,000,000

28,800,000

28,800,000

83

10,550,000,000

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة التحدي  /عقد 104

عقد تجهيز ونصب قواطع دورة وحدتين 3و 4

90,500,000

36,200,000

36,200,000

85

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

مكتب عدنان

تجهيز مواد احتياطية لمنظومة قياس االهتزازات

2,694,600

1,077,840

1,000,000

86

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة القسور

تجهيز مواد احتياطية لعاكسات التيار

106,516,800

42,606,720

42,600,000

87

مشروع تاهيل المحطات الكهرومائية

شركة الصمود العامة

تجهيز مواد احتياطية

157,500,000

63,000,000

63,000,000

88

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة التحدي  /عقد 86

عقد تصليح الجزء الثابت لبداية القلب الحديدي للمحرك

4,900,000

1,960,000

1,900,000

89

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة صادق الوعد  /عقد 96

عقد تجهيز مضخات هيدروليكية

1,850,000

740,000

700,000

90

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة الفحص والتأهيل الهندسي  /عقد 67

عقد تصنيع سالل الجانب الحار والبارد للوحدة 4

112,600,000

45,040,000

45,000,000

91

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة الفحص والتأهيل الهندسي  /عقد 7

عقد تصنيع سالل الجانب الحار والبارد للوحدة 5

96,000,000

38,400,000

38,400,000

92

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة الفاو الهندسية  /عقد 124

عقد معالجة التخنقات والتكهنات

11,625,120

4,650,048

4,600,000

93

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة الفحص والورش الفنية  /عقد 152

عقد تصنيع سالل الجانب البارد والمتوسط وحدة 3

294,112,000

117,644,800

117,600,000

94

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة الفحص والورش الفنية  /عقد 50

عقد تصنيع سالل الجانب الحار والبارد للجوانب والخوانق
المحيطة 6

197,120,000

95

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

84

78,848,000

78,800,000

شركة الفحص والورش الهندسية  /عقد 54

عقد تصنيع سالل الجانب البارد والمتوسط وحدة  4و 3

560,952,000

224,380,800

224,300,000

96

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة أزهار وادي الرافدين  /عقد 91

عقد تجهيز ماكنة خراطة افقية

3,350,000

1,340,000

1,300,000

97

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة الميالد  /عقد 92

عقد تجهيز خزان حامض HCL

179,000,000

71,600,000

71,600,000

98

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة التحدي  /عقد 94

عقد تاهيل محركات جهد عالي

72,000,000

28,800,000

28,800,000

99

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة بدر العامة  /عقد 45

عقد تجهيز ماكنة حتمية حثية

340,000,000

136,000,000

136,000,000

100

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

شركة سينين  /عقد 55

عقد تجهيز جهاز التوقف الذاتي

74,000,000

29,600,000

29,600,000

101

مشروع تاهيل محطة الدورة وجنوب بغداد

مكتب عدنان كريم  /عقد 63

عقد تجهيز مواد احتياطية للمحارق وحدتي 5و 7

77,000,000

30,800,000

30,800,000

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر

102

محطات التوزيع وشبكات االيصال

103

الشركة العامة لصناعة السيارات

3,128,563,750

4

4,830,000,000

1,251,425,500

1,251,400,000

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

440,000,000

176,000,000

176,000,000

104

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة صالح الدين العامة

12,148,800

12,100,000

105

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة دار االنماء للمقاوالت العامة

30,372,000

106

تشييد مراكز السيطرة

شركة وادي االعمار للمقاوالت العامة

107

157,040,000

62,816,000

62,800,000

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن

شركة التحدي العامة

2,266,265,000

906,506,000

906,500,000

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن

شركة التحدي العامة  /عقد  24تصنيع وتجهيز محوالت
توزيع

419,400,000

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن

شركة التحدي العامة

188,800,000

110

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن

111

108

4,830,000,000
109

167,760,000
75,520,000

167,700,000
75,500,000

شركة الصمود العامة

58,500,000

23,400,000

23,400,000

كهربة االحياء السكنية

شركة طريق الجود للمقاوالت العامة  /عقد 75

29,750,000

11,900,000

11,900,000

االبنية الفرعية والخدمية

شركة اصوات النوارس العامة

195,328,000

78,131,200

78,100,000

113

االبنية الفرعية والخدمية

شركة ابن الوليد

117,676,450

47,070,580

47,000,000

114

االبنية الفرعية والخدمية

شركة الصمود العامة

142,038,616

56,815,446

56,800,000

112

10,550,000,000

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط

115
116

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الوسط

شركة التحدي

عقد تجهيز صندوق مقياس مع مقياس

1,378,000,000

551,200,000

551,200,000

117

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الوسط

شركة الزوراء

عقد تجهيز صناديق حماية محوالت

374,000,000

149,600,000

149,600,000

118

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الوسط

شركة نصر

عقد تجهيز اعمدة مدورة  +مشبكة ( )11 +9م

1,150,000,000

460,000,000

460,000,000

كهربة االحياء السكنية الجديدة في محافظات الوسط

شركة ديالى العامة

عقد تجهيز مقاييس كهربائية طور واحد

1,166,000,000

466,400,000

466,400,000

120

كهربة االحياء السكنية الجديدة في محافظات الوسط

شركة ديالى العامة

عقد تجهيز مقاييس كهربائية طور واحد  +ثالثة اطوار

96,000,000

38,400,000

38,400,000

121

كهربة االحياء السكنية الجديدة في محافظات الوسط

شركة ديالى العامة

تجهيز محوالت توزيع 250كي في اي

6,240,000,000

2,496,000,000

2,496,000,000

122

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في محافظات الوسط

الشركة العامة لصناعة السيارات

تجهيز رافعات انارة مختلفة االنواع

6,923,000,000

2,769,200,000

2,769,200,000

123

كهربة االحياء السكنية الجديدة في محافظات الوسط

شركة ديالى العامة

تجهيز محولة  400ك ف

7,841,000,000

3,136,400,000

3,136,400,000

119

10,360,000,000

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ

124
125

محطات التوزيع وشبكات االيصال بغداد /الكرخ

شركة االك للتجارة والوكاالت التجارية عقد 71/2014 /

عقد تجهيز اعمدة ديكورية

194,596,140

77,838,456

77,800,000

126

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

شركة ديار الغانم للمقاوالت عقد 63/2014 /

عقد تاهيل مشروع الحارثية

2,209,434,964

883,773,986

883,700,000

127

كهربة االحياء السكنية الجديدة في الكرخ

شركة ديار الغانم للمقاوالت عقد 63/2015 /

عقد تنفيذ شبكة المجمع السكني لمصفى الدورة

210,525,897

84,210,359

84,200,000

128

محطات التوزيع وشبكات االيصال بغداد /الكرخ

شركة كرم الحاوي عقد 2014/33

عقد تاهيل قطاع حي العامل

167,199,950

66,879,980

66,800,000

129

كهربة االحياء السكنية الجديدة في الكرخ

شركة السويدي للمقاوالت

عقد تجهيز كيبالت

3,279,452,993

1,311,781,197

1,311,700,000

130

محطات التوزيع وشبكات االيصال بغداد /الكرخ

شركة تريفي للمقاوالت العامة عقد 2013/8

عقد تاهيل منطقة الغزالية حي السالم

475,369,410

190,147,764

190,100,000

5

10,235,000,000

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

131

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

شركة الناصع للمقاوالت العامة عقد 2014/41

عقد تاهيل منطقة البيجية

1,092,341,396

436,936,558

436,900,000

132

محطات التوزيع وشبكات االيصال بغداد /الكرخ

شركة غدير بغداد للمقاوالت العامة عقد 2013/98

عقد تنفيذ مغذي  33كي في محطة اليرموك

81,138,038

32,455,215

32,400,000

133

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

شركة شفرة الصمت للمقاوالت 2012/53

عقد تاهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة القادسية

507,694,868

203,077,947

203,000,000

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

شركة شفرة الصمت للمقاوالت 2011/41

عقد تاهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة كرادة مريم

623,396,375

249,358,550

249,300,000

135

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

شركة به رزيار للمقاوالت العامة عقد 2014/9

عقد تاهيل محلة  618حي الحمراء

3,148,288,920

1,259,315,568

1,259,300,000

136

محطات التوزيع وشبكات االيصال بغداد /الكرخ

شركة واحة بغداد للمقاوالت العامة عقد 2014/51

137

محطات التوزيع وشبكات االيصال بغداد /الكرخ

134

10,235,000,000

عقد تنفيذ مغذي  33كي من ابو دشير الى عويريج

1,034,032,340

413,612,936

413,600,000

شركة دار الخالد للمقاوالت عقد 2014/60

عقد تنفيذ مغذي مرسالت بابل  33كي في

450,828,500

180,331,400

180,300,000

859,618,700
1,161,824,100
198,877,919
39,390,990

343,847,480
464,729,640
79,551,168
15,756,396

343,800,000
464,700,000
79,500,000
15,700,000

640,000,000

640,000,000
60,000,000

كهربة االحياء السكنية الجديدة في الكرخ

شركة النجاح الكبير للمقاوالت العامة عقد 2014/55

تنفيذ شبكة منطقة الشعلة

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

شركة قمة التراث للمقاوالت العامة عقد 2014/11 /

عقد تنفيذ شبكة حي الصقور في ابو غريب

140

تشييد مراكز سيطرة الكرخ في بغداد

شركة قمة التراث للمقاوالت العامة عقد 2012/49 /

عقد تاهيل بناية مركز سيطرة المعري

141

محطات التوزيع وشبكات االيصال بغداد /الكرخ

شركة الدقيق للمقاوالت العامة عقد 2013/81

عقد تنفيذ مغذي  33كب في من محطة المنصور الى محطة اور

142

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

الشركة العامة للصناعات القطنية

عقد تاجير مسقفات مخازن الكرخ

1,600,000,000

143

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

شركة العز العامة عقد 2013/76

عقد تجهيز اسالك قابلو

150,000,000

60,000,000

144

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ

الشركة العامة للصناعات الكهربائية عقد 2013/80

عقد تجهيز محوالت

3,976,706,000

1,590,682,400

1,590,600,000

146

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط

387,840,000

155,136,000

155,100,000

147

الشركة التقنية الهندسية للصناعات الكهروميكانيكية

972,991,474

389,196,590

389,100,000

شركة الزوراء العامة

41,200,000

16,480,000

16,400,000

149

شركة وجه الخير

42,733,000

17,093,200

17,000,000

150

شركة اضواء الليل

46,795,500

138

10,550,000,000
139

دائرة التدريب والتطوير

145

148

508,000,000

انشاء واعادة تاهيل مركز بغداد والمحافظات االخرى

18,718,200

18,700,000

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية /المنطقة الجنوبية

151
152

ضاحي حسون راضي

عقد تجهيز كونكريت لمحطة النجيبية

28,950,000

11,580,000

11,500,000

153

ضاحي حسون راضي

عقد تجهيز كونكريت لمحطة شرق البصرة

23,850,000

9,540,000

9,500,000

154

صباح نوري جليل

عقد تجهيز مواد اعمال صب قاعدة النجيبية

12,675,000

5,070,000

5,000,000

155

صباح نوري جليل

عقد تجهيز مواد اعمال صب قاعدة لمحطة شرق البصرة

11,050,000

4,420,000

4,400,000

156

محمد قاسم حسن

عقد عمل قالب تسليح لمحطة شرق البصرة

23,850,000

9,540,000

9,500,000

مرتضى حسين علي

عقد عمل قالب تسليح لمحطة شرق البصرة

28,950,000

11,580,000

11,500,000

رعد احمد عبد الستار

عقد ماخذ ومخارج خطوط محطة علي الغربي

144,072,800

57,629,120

57,600,000

157
158

5,431,052,482

تطوير وتحسين شبكات النقل في المنطقة الجنوبية

6

ت

اجمالي المبالغ الممولة
5,431,052,482
من
من وزارة المالية
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

تطوير وتحسين شبكات النقل في المنطقة الجنوبية

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

اسم المشروع

159

جعفر حسن سالم

عقد ماخذ ومخارج خطوط محطة شمال البصرة

148,750,000

59,500,000

59,500,000

160

مديرية بلدية البصرة

ارض مقر المديرية

1,500,000,000

600,000,000

600,000,000

161

مديرية بلدية البصرة

ارض محطة باب الزبير

61,800,000

24,720,000

24,700,000

162

رعد احمد عبد الستار

عقد ماخذ ومخرج خطوط محطة علي الغربي

137,286,500

54,914,600

54,900,000

0

0

164

محل الغيث تجارة عامة

تجهيز مواد ورشة لحام قسم الفحص الهندسي

0

0

0

165

محل خليل ابراهيم حسن للتجارة العامة

تجهيز قياس االبعاد الثالثية بالماسح الليزري

99,000,000

39,600,000

39,600,000

محل خليل ابراهيم حسن للتجارة العامة

تجهيز تحليل المعادن

95,000,000

38,000,000

38,000,000

محل خليل ابراهيم حسن للتجارة العامة

تجهيز فحص االنابيب الشعائي الزاحف

20,694,812

8,277,925

8,200,000

مكتب البركة للتجارة العامة المحدودة

تجهيز(رولة  +سمك المعادن  +ماكنة قطع بالزما +مايكرومتر

0

0

0

المديرية العامة للفحص والورش الفنية

163

166

10,550,000,000

167
168

982,449,300

تاهيل وتنظيم وتوسيع المختبرات والمعامل
والورش الفنية

مكتب البركة للتجارة العامة المحدودة

تجهيز اجهزة (صقل معادن +كبس عينات  +مواد احتياطية )

44,000,000

17,600,000

17,600,000

170

شركة السامر للخدمات الصناعية

تجهيز منظومة غاسالت الهواء

95,000,000

38,000,000

38,000,000

171

شركة ازهار وادي الرافدين

مكائن لغرض تحسين الورش االنزالقية مع الترامل

0

0

0

172

شركة ارض الجواهر للتجارة العامة المحدودة

تجديد تخاويل فاحصين لحام من قبل الجمعية االمريكية

1,250,000

500,000

500,000

173

مكتب سنان عبد الوهاب

تجهيز ماكنة  cncمع ملحقاتها

226,752,000

90,700,800

90,700,000

169

المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية

174
175

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة دار الكيثر للمقاوالت

ذرعة عمل منجزة

365,420,000

176

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة الصعيد الطيب للمقاوالت العامة

ذرعة عمل منجزة

146,168,000

146,100,000

292,900,000

117,160,000

117,100,000

177

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة دنانة للتجارة والمقاوالت

ذرعة عمل منجزة

262,940,000

105,176,000

105,100,000

178

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة اور العامة ( العقد )184

تجهيز مواد ( اسالك )

147,760,000

59,104,000

59,100,000

179

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة القبة الذهبية للمقاوالت

ذرعة عمل منجزة

209,340,000

83,736,000

83,700,000

180

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة جنة الطيف للمقاوالت

ذرعة عمل منجزة

316,960,000

126,784,000

126,700,000

181

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة قمر االعمار

ذرعة عمل منجزة

69,000,000

27,600,000

27,600,000

182

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة درة المحيط

ذرعة عمل منجزة

95,130,000

38,052,000

38,000,000

183

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة انوار الحاتم

ذرعة عمل منجزة

122,412,000

48,964,800

48,900,000

184

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

الشركة العامة للصناعات الفوالذية

تجهيز مواد كرفانات

136,600,000

54,640,000

54,600,000

185

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة سعيد علي حميد

حراسة موقع الوشاش

54,720,000

54,716,000,000
7

21,888,000

21,800,000

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

186

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة اور العامة ( العقد ) 514

تجهيز مواد ( اسالك )

1,175,320,000

470,128,000

470,100,000

187

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة دنانة للتجارة والمقاوالت

ذرعة عمل منجزة

163,175,000

65,270,000

65,200,000

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة الفاو الهندسية /128نت2015 /

ذرعة عمل منجزة

2,592,000,000

1,036,800,000

1,036,800,000

189

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة الفاو الهندسية /46نت2013 /

ذرعة عمل منجزة

3,759,000,000

1,503,600,000

1,503,600,000

190

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة الفاو الهندسية /151نت2014 /

188

54,716,000,000

ذرعة عمل منجزة

134,000,000

53,600,000

53,600,000

191

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة مرسى الخيرات /153نت2014 /

ذرعة عمل منجزة

774,000,000

309,600,000

309,600,000

192

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة قصر الوليد /45نت2014 /

193

ذرعة عمل منجزة

95,000,000

38,000,000

38,000,000

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

الشركة العامة لصناعة السيارات

تجهيز آليات

1,262,000,000

504,800,000

504,800,000

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع

ذرعة عمل منجزة

65,000,000

26,000,000

26,000,000

195

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة ضفاف الرافدين آلمر مديرية تنفيذ الكرادة

ذرعة عمل منجزة

50,000,000

20,000,000

20,000,000

196

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة سما االعمار للمقاوالت العامة /132نت2014/

تنفيذ مواد واعمال صب السواقي

1,247,500,000

499,000,000

499,000,000

197

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة جنة البالد للمقاوالت العامة /116نت2014/

194

10,550,000,000

اعمال تسليح وصب السواقي

646,500,000

258,600,000

258,600,000

198

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة الحزام الفضي للمقاوالت العامة /71نت2014/

اعمال تسليح وصب السواقي

416,900,000

166,760,000

166,700,000

199

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة القبة الذهبية للمقاوالت العامة /112نت2014/

200

معالجة اختناقات المنظومة /المرحلة الثانية

شركة الحزام الفضي للمقاوالت العامة /113نت2014/

اعمال تسليح وصب السواقي

69,000,000

27,600,000

27,600,000

تنفيذ مواد واعمال صب السواقي

1,818,700,000

727,480,000

727,400,000

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب

201

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
بناء المخازن

202
203
204

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية

205
206
207
208
209

تشييد مراكز السيطرة في محافظات الجنوب

210
211
212
213
214

8,943,000,000

توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية

شركة الرميضاء

استحداث مغذي  33ك ف شمال البصرة

389,635,587

155,854,235

155,800,000

شركة الرميضاء

تجهيز وتنفيذ خط  33ك ف محطة الحاوي

992,383,660

396,953,464

396,900,000

شركة صدى البارق

انشاء مخازن مقر المديرية

1,604,398,730

شركة الباسقات

انشاء مركز صيانة وجباية القرنة في البصرة

شركة الشراع العالي

انشاء مركز صيانة وجباية المجد في المثنى

شركة الشراع العالي

انشاء مركز صيانة وجباية النجمي في المثنى

شركة نسيم جنة البصرة

انشاء ورشة تصليح المحوالت مديرية شمال البصرة

15,400,875

641,759,492
6,160,350

641,700,000
6,100,000

120,867,150

48,346,860

48,300,000

شركة روعة البصرة

تنفيذ خطوط  33ك ف محطة المملحة

668,789,100

267,515,640

267,500,000

شركة رؤى القائم

تجهيز وتنفيذ خط  33هوائي ابراج لتغذية محطة الدراجي
بالمثنى

1,247,188,969

شركة ابراج قابس

انشاء مركز ص ج سوق الشيوخ

498,875,588

498,800,000

شركة التهجد والمستوى

انشاء بناية مركز السيطرة سوق في ميسان

879,827,860

351,931,144

351,900,000

شركة سور البصرة

تجهيز وتنفيذ خط  33هوائي-ابراج احادي ذي قار والمثنى

3,586,873,990

1,434,749,596

1,434,700,000

شركة الفيض

انشاء مركز ص ج الفهود في ذي قار

15,310,725

6,124,290

6,100,000

8

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21
8,943,000,000

215
216
217
218
219
220

اسم المشروع
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية
توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المناطق
الجنوبية

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

شركة كل الفصول

تأهيل واكمال مخازن مديرية المثنى

1,023,537,240

409,414,896

409,400,000

شركة بحر الكنوز

انشاء بناية التنفيذ في شمال البصرة

195,186,000

78,074,400

78,000,000

شركة الفضل الكبير

تجهيز معدات

3,249,100,000

1,299,640,000

1,299,600,000

شركة الشؤون الفنية الهندسية

تجهيز ونتنفيذ خط  33ك ف محطة النصر

2,295,466,710

918,186,684

918,100,000

شركة الكرامة العامة

عقد  12معدات ربط حلقي ( )2ايسلتر

748,650,000

299,460,000

299,400,000

شركة ديالى العامة

عقد  13محوالت سعة ( 100و250و400و 630ك ف )

2,357,550,000

943,020,000

943,000,000

شركة ديالى العامة
شركة ديالى العامة

عقد  14تجهيز محطات صندوقية سعة 630ك ف ذو فاصلين
وثالث فواصل

8,998,557,450

3,599,422,980

3,599,400,000

عقد  15تجهيز صناديق مستقيمة ونهاية قابلوات خارجية

206,862,550

82,745,020

82,700,000

شركة ديالى العامة

عقد ( 13جديد) تجهيز مقاييس احادية وثالثية الطور

1,272,379,500

508,951,800

508,900,000

شركة اور العامة

عقد  23تجهيز قابلوات معلقة ض و

658,665,432

263,466,173

263,400,000

شركة اور العامة

عقد  24تجهيز اسالك المنيوم ونحاس

1,708,008,184

683,203,274

683,200,000

شركة اور العامة

عقد  25تجهيز قابلوات ض و

9,612,807,360

3,845,122,944

3,845,100,000

شركة الصناعات الكهربائية

عقد  18تجهيز محطات صندوقية ثالث فواصل

177,723,000

71,089,200

71,000,000

شركة الصناعات الكهربائية

عقد  32تجهيز قواطع دورة

6,469,229,730

2,587,691,892

2,587,600,000

شركة نصر العامة

عقد 46تجهيز اعمدة حديدية

279,000,000

111,600,000

111,600,000

شركة نصر العامة

عقد  31تجهيز اعمدة ض و

280,302,000

112,120,800

112,100,000

0

0

232

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

المديرية العامة للفحص

عقد تجهيز سالل لمحطة المسيب

708,000,000

283,200,000

283,200,000

233

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

المديرية العامة للفحص

عقد اعمال فحوصات هندسية لمحطة المسيب

240,000,000

96,000,000

96,000,000

234

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

المديرية العامة للفحص

عقد تجهيز سالل لمحطة المسيب

136,000,000

54,400,000

54,400,000

235

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

شركة ديالى العامة

عقد تاهيل محولة  33لمحطة المسيب الحرارية

144,000,000

57,600,000

57,600,000

236

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

مركز الخازن

عقد اعمال صيانة وتصنيع معدات السيطرة لمحطة المسيب

71,000,000

28,400,000

28,400,000

237

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

 IGCااليرانية

238

221
222

10,550,000,000
223
224
225
226
227
228
229
230

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  /الفرات االوسط

231

239

عقد اعمال تاهيل الوحدة االولى لمحطة كهرباء المسيب
الحرارية

839,000,000

335,600,000

335,600,000

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

 IGCااليرانية

عقد تجهيز ملفات المقتصدة لمحطة المسيب

6,868,000,000

2,747,200,000

2,747,200,000

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

شركة ديالى العامة

عقد تصنيع محولة الحث

49,000,000

19,600,000

19,600,000

معامالت منجزة لمحطة المسيب الحرارية

1,234,000,000

493,600,000

493,600,000

اجور ارضيات وخزن لمشروع القرض الياباني

3,592,000,000

1,436,800,000

1,436,800,000

15,211,000,000
240

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

241

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

الشركة العامة لموانيء العراق /فرع البصرة

9

ت

الممولة
اجمالي المبالغ
15,211,000,000
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

242

مشروع تاهيل محطة المسيب الحرارية

شركة االخاء العامة

عقد تجهيز مضخات

289,000,000

115,600,000

115,600,000

243

مشروع تاهيل المحطات الغازية

الشركة العامة لتجارة السيارات

عقد تجهيز اليات

1,324,000,000

529,600,000

529,600,000

244

مشروع تاهيل المحطات الغازية

الشركة العامة للمشاريع النفطية

عقد تحوير خزانات وقود

1,075,000,000

430,000,000

430,000,000

245

مشروع تاهيل المحطات الغازية

مكتب احمد خير هللا للتجارة العامة

عقد تجهيز مضخات ميكانيكية مع الملحقات

284,000,000

113,600,000

113,600,000

246

مشروع العمارات السكنية

قمة مروج الماس

عقد انشاء خط  HKVلمشروع الشقق السكنية

172,000,000

68,800,000

68,800,000

247

مشروع العمارات السكنية

شركة الكرامة العامة

عقد تجهيز منظومة مشروع ماء الشقق السكنية

227,000,000

90,800,000

90,800,000

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة

248

محطات التوزيع وشبكات االيصال

249

10,550,000,000

شركة دار االنماء للمقاوالت العامة

تنفيذ مشروع اخراج مغذيات محطة النعيرية (عمل وتجهيز)

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة سرعة العمل للتجارة والمقاوالت العامة

تنفيذ مشروع انارة شارع الجمهورية (عمل وتجهيز)

251

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة اور العامة

تجهيز قابلوات  /عقد 50

252

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة اور العامة

تجهيز قابلوات  /عقد 79

250

253

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة طريق الجود للمقاوالت العامة

254

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة اصوات النوارس للمقاوالت العامة

255

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة طريق الجود للمقاوالت العامة

تنفيذ اخراج مغذيات جديدة 11كي في لمحطة صدر القناة (عمل
فقط)
مشروع بناء قاعة فحص المحوالت مع تجهيز ونصب كرين
جسري
تنفيذ مشروع اخراج مغذيات 11كي في من محطة  14تموز
الثانوية (عمل فقط)

256

محطات التوزيع وشبكات االيصال

الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

تجهيز محطات صندوقية صندوقية فاصلين عقد 31

257

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة وادي الياقوت للمقاوالت العامة

مشروع اعمار شعب النقليات

258

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركةجبل الصالحين للتجارة والمقاوالت العامة

مشروع انارة شارع  62في الكرادة

259

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة صقر المباني للمقاوالت العامة المحدودة

تنظيف واستبدال الجلمود تحت المحوالت

260

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة امواج الطيب للمقاوالت العامة المحدودة

مشروع تغدية محطة  14تموز الثانوية خط  33ك ف

261

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة نوارس دبي للتجارة والمقاوالت العامة

مشروع تأهيل مغذي جهد  33ك ف حطين صناعة

262

محطات التوزيع وشبكات االيصال
محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة ابراج القطيف للمقاوالت العامة المحدودة
شركة طريق زمزم للمقاوالت العامة

مشروع تنفيذ فك اختناق قطاع المدائن م 217
اور

264

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة طريق زمزم للمقاوالت العامة

مشروع تغذية محطة الغدير الثانوية المقترحة خط  33ك ف

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة خير البوادي للمقاوالت العامة المحدودة

تأهيل مغذي اوبرا-صناعة جهد  33ك ف

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة وادي الياقوت للمقاوالت العامة

تأهيل سطوح المحطات

267

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة حباري الخير للمقاوالت العامة المحدودة

مشروع تغذية محطة المزارع الدائمية

268

محطات التوزيع وشبكات االيصال

الشركة العامة لصناعة السيارات

تجهيز رافعات انارة مختلفة االنواع عدد 845

269

محطات التوزيع وشبكات االيصال

الشركة العامة الصناعات الكهربائية وااللكترونية

تجهيز محطات صندوقية  630فاصلين وثالث فواصل

46,864,204
591,868,000
67,528,050
81,254,961

0

0

18,745,682

18,700,000

236,747,200
27,011,220
32,501,984

236,700,000
27,000,000
32,500,000

135,872,250

54,348,900

54,300,000

5,106,669

2,042,668

2,000,000

44,504,100

17,801,640

17,800,000

359,100,000
63,457,846
35,964,945
29,071,875
34,388,491

143,640,000
25,383,138
14,385,978
11,628,750
13,755,396

143,600,000
25,300,000
14,300,000
11,600,000
13,700,000

29,193,750
14,929,479
83,414,880
59,220,240
800,703,750
66,454,700
31,358,750
736,661,445
1,729,613,110

11,677,500
5,971,792
33,365,952
23,688,096
320,281,500
26,581,880
12,543,500
294,664,578
691,845,244

11,600,000
5,900,000
33,300,000
23,600,000
320,200,000
26,500,000
12,500,000
294,600,000
691,800,000

270

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الرصافة

شركة وادي الياقوت للمقاوالت العامة

تنفيذ شبكة كهربائية لمحلة ( 118عمل فقط)

153,118,961

61,247,584

61,200,000

271

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الرصافة

شركة ديالى العامة

تجهيز محطات صندوقية  630-250ك ف

158,050,000

63,220,000

63,200,000

272

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الرصافة

شركة ديالى العامة

تجهيز محطات صندوقية  630ك ف

1,252,500,000

501,000,000

501,000,000

263

265
266

7,641,000,000

10

7,641,000,000

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

موضوع العقد او تفاصيل العمل

273

تشييد مراكز السيطرة في الرصافة

شركة اعالي التقنية للمقاوالت والتجارة

مشروع تأهيل ونصب  upsفي مركز سيطرة الوزيرية

274

كهربة االحياء السكنية الجديدة في الرصافة

شركة جرف الخير للمقاوالت العامة المحدودة

تنفيذ شبكة كهربائية ارضية لحي سكني جديد محلة 712

275

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الرصافة

شركة جبل الصالحين للتجارة والمقاوالت العامة

تجهيز اعمدة انارة ديكورية مع كافة الملحقات

276

محطات التوزيع وشبكات االيصال

مكتب حاتم ذو النون للتجارة العامة

تجهيز  cut out 24ك ف صيني المنشأ

277

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الرصافة

شركة الربيع العامة

تبديل الشبكة الكهربائية لمنطقة الكريعات

278

تبديل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الرصافة

شركة موج السماء

تجهيز اعمدة انارة  15بعدد  110مع ذراع مزدوج

279

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة منار الشمس للمقاوالت العامة المحدودة

تأهيل بناية محطة المستنصرية

280

تشييد مراكز سيطرة

المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية

تجهيز ونصب وتشغيل منظومات كاميرات مراقبة

281

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة صقر المباني للمقاوالت العامة المحدودة

بناء غرفة عدد  2في قسم الرقابة والتفتيش

282

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة ديالى العامة

تجهيز محوالت القدرة عقد 61

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة صقر المباني للمقاوالت العامة المحدودة

تأهيل وصيانة محطات الباب الشرقي

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة غدير بغداد للفحوصات الهندسية

مشروع تغذية محطة الواثق الثانوية

محطات التوزيع وشبكات االيصال

شركة قلعة القطيف للمقاوالت العامة المحدودة

مشروع تنفيذ الشبكة الكهربائية لحي السالم -المرحلة الثانية

283
284

10,550,000,000

285

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

53,350,000
4,680,000
4,600,000
3,300,000
23,110,800
7,610,150
3,173,325
15,000,000
51,376,000
156,000,000
3,000,000
278,172,375
74,029,000

21,340,000
1,872,000
1,840,000
1,320,000
9,244,320
3,044,060
1,269,330
6,000,000
20,550,400
62,400,000
1,200,000
111,268,950
29,611,600

21,300,000
1,800,000
1,800,000
1,300,000
9,200,000
3,000,000
1,200,000
6,000,000
20,500,000
62,400,000
1,200,000
111,200,000
29,600,000

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /المنطقة الوسطى

286

شركة منار النجم  /نجم كاظم محسن

287

6,926,000,000

عقد توسيع بناية مقر المديرية

100,818,500

40,327,400

40,300,000

تحسين وتطوير شبكات النقل في المنطقة الوسطى
شركة الهالل الصناعية  /انعم اكرم محمد علي

288

عقد تجهيز وتنصيب تكييف في المحطات

528,211,435

211,284,574

211,200,000

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات االوسط

289

شركة العمل الصالح

290

شركة نهج االزهران

291

5,497,000,000

تحسين وتطوير شبكات النقل في الفرات االوسط

99,000,000

39,600,000

39,600,000

99,000,000

39,600,000

39,600,000

انشاء سياج امني لمحطة بابل  400ك ف ( ذرعات عمل )

292

شركة اهل الديار

293

شركة اضواء سور المدينة

49,500,000

19,800,000

19,800,000

49,500,000

19,800,000

19,800,000

المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية

294
295

وحدات غازية وديزل سريعة النصب

شركة HNMللمقاوالت االنشائية والتجارة العامة

تجهيز زيوت نوع (shell arginy )40

238,593,750

95,437,500

95,400,000

296

وحدات غازية وديزل سريعة النصب

شركة ازدهار الشرق للتجارة العامة المحدودة

تجهيز قابلوxlpecopper 33kv

326,000,000

130,400,000

130,400,000

297

وحدات غازية وديزل سريعة النصب

شركة اشراقات الماس للمقاوالت

تنفيذ اعمال شعبة الطالب البوليسية ()k9في محطة تحويل
كهرباء

924,902,038

298

ديزالت مخلص كافي

مكتب اكد التجاري

تجهي عدادات وقود

299

وحدات غازية وديزل سريعة النصب

الشركة العامة للمنظومات العقد 27/

تجهيز ادوات احتياطية

300

وحدات غازية وديزل سريعة النصب

الشركة العامة للمنظومات العقد23/

اعمال تصليح وصيانة شاملة وتبديل االجزاء المتضررة للشاحن التوربيني

301

مشروع واسط

المديرية العامة لمشاريع النقل

تنفيذ اعمال نصب وتسليك وفحص وتشغيل اجهزة plc

302

مشروع واسط

الشركة العامة للمنظومات

خدمة االنترنيت

303

الوحدات الغازية في انحاء العراق كافة

الشركة العراقية لخدمات المكائن والمعدات المحدودة

تجهيز ونصب وتشغيل مولدة نوع كتربلر منشأ امريكي أو
بريطاني  500ك ف

11

37,117,000,000

110,385,250
77,909,043
37,500,000
64,000,000
43,360,000
57,517,500

369,960,815
44,154,100
31,163,617
15,000,000
25,600,000
17,344,000
23,007,000

369,900,000
44,100,000
31,100,000
15,000,000
25,600,000
17,300,000
23,000,000

ت

اجمالي المبالغ الممولة
من وزارة المالية من
 2015/1/1ولغاية
2016/2/21

اسم المشروع

اسم الشركة او المقاول

304

وحدات غازية وديزل سريعة النصب

شركة اصالة االجياد للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة

موضوع العقد او تفاصيل العمل
اعمال انشاء المجمع السكني لمشروع ديزالت شرق كربالء
stx
تجهيز وتأمين خدمة االنترنيت للمديرية

المستحقات بالدينار

نسبة ( )%40من المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب بالدينار

66,051,900
39,312,000
5,480,000
1,500,000
3,000,000

26,420,760
15,724,800
2,192,000
600,000
1,200,000

26,400,000
15,700,000
2,100,000
600,000
1,200,000

2,520,000

2,500,000

1,369,984,477
1,916,468
1,966,247

1,369,900,000
1,900,000
1,900,000

305

مشروع محطة واسط الحرارية

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية

306

مشروع محطة واسط الحرارية

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية

اشتراك في خدمة االنترنيت للمديرية

دراسات وتصاميم انشاء بنايات مقر الوزارة

شركة عبق السالم للتجارة العامة المحدودة

تجهيز كالب بوليسية عدد 2

مشروع محطة واسط الحرارية

شركة عبق السالم للتجارة العامة المحدودة

تجهيز كالب بوليسية عدد 2

دراسات وتصاميم انشاء بنايات مقر الوزارة

شركة شهد الحضارة للمقاوالت العامة المحدودة

اعمال انشاء قاعات عدد ( )5في مقر الوزارة

6,300,000

شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية

اعمال بناء المجمع السكني في الزبيدية

3,424,961,192
4,791,171
4,915,617

307
308

37,117,000,000

309
310
311
312

تنفيذ المجمع السكني في محطة كهرباء واسط
الحرارية
مشروع محطة واسط الحرارية

معرض انور الطائي لتجارة السيارات (احمد عباس)

شراء سيارة جيب شيروكي لون ابيض

مشروع محطة واسط الحرارية

معرض انور الطائي لتجارة السيارات (احمد عباس)

شراء سيارة جيب شيروكي لون ماروني

وزارة االعمار واالسكان  /المركز الوطني للمختبرات
االنشائية

نصب مختبر حقلي لمشروع واسط

180,000,000

72,000,000

72,000,000

314

مشروع محطة واسط الحرارية

الشركة العامة للمنظومات

انشاء منظومات كاميرات المراقبة االمنية واالنارة

707,950,270
24,000,000
79,160,000
2,140,300,000
2,357,097,917
16,013,103,920
6,375,024,125
13,550,000

283,180,108
9,600,000
31,664,000
856,120,000
942,839,167
6,405,241,568
2,550,009,650
5,420,000

283,100,000
9,600,000
31,600,000
856,100,000
942,800,000
6,405,200,000
2,550,000,000
5,400,000

313

10,550,000,000

315

مشروع محطة واسط الحرارية

المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية

نقل ونصب وتسليك وفحص وتشغيل اجهزة النقل

316

مشروع محطة واسط الحرارية

المديرية العامة للفحص والورش

اعمال االشراف والتوكيد النوعي واجراء الفحص الهندسي

317

مشروع محطة صالح الدين الحرارية

وزارة المالية  /شركة التأمين الوطنية

الخاصة بمخاطر النصب all risk policy

318

مشروع محطة واسط الحرارية

وزارة المالية  /شركة التأمين الوطنية

وثيقة التأمين الحاصلة لشركة  cmecالصينية

319

مشروع محطة واسط الحرارية

وزارة النقل  /الشركة العامة لموانئ العراق

اجور خزن وحراسة المعدات في ميناء ام قصر

320

مشروع محطة صالح الدين الحرارية

وزارة النقل  /الشركة العامة لموانئ العراق

اجور خزن وحراسة المعدات في ميناء ام قصر

وحدات غازية وديزل سريعة النصب

شركة ساوة العربية للمقاوالت المحدودة

تنفيذ اعمال توسيع ساحات الخزن المفتوح في مخازن خور
الزبير

321
322

مديرية توزيع كهرباء الشمال

323

6\3\10

324

10\3\10

325

16\3\10

الشركة العامة للصناعات الكهربائية

تجهيز صناديق قواطع دورة ومتسعات سعة (250و )400
امبير

15,913,800,000

6,365,520,000

6,365,500,000

25\3\10

326

0
327

عقد تجهيز وتنفيذ مصادر كهربائية 33و  11ك ف لمحطة تل
شركة الحدباء للمقاوالت المحدودة  /مناقصة 2012 / 29
الرمان

6\3\10

328

6\3\10

329

6\3\10

عقد تجهيز وتنفيذ مصادر كهربائية 33و  11ك ف لمحطة تل
شركة الحدباء للمقاوالت المحدودة  /مناقصة 2012 / 39
الرمان
شركة ضبية الموصل للمقاوالت المحدودة /مناقصة /39
تنفيذ اعمال بناية مركز الحاسبة في الموصل
2013

115,000,000

46,000,000

46,000,000

153,000,000

61,200,000

61,200,000

29,700,000

11,880,000

11,800,000

330
331

4,200,000,000

تأهيل محطات إنتاج الطاقة في محافظة صالح الدين

شركة االخاء العامة

1,281,000,000

512,400,000

512,400,000

332
333

980,000,000

223,001,501,782

تأهيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية الناصرية

شركة النموذج األول

تجهيز صمامات الدورة المغلقة للناصرية البخارية

مجاميع نهائية

12

285,088,000

114,035,200

114,000,000

229,825,150,396

91,930,060,158

91,919,800,000

