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  ت
 اسم املقاولة او العمل

 مبلغ العقد
مليون 
 دينار

اتريخ االجناز مع املدد  اتريخ املباشرة مدة العقد
 االضافية

نسبة االجناز 
 2015لعام/

نسبة االجناز 
 2018لعام/

املصروف 
 الرتاكمي

 الفين املايل الفين املايل مليون دينار
 135 30 30 30 30 6/2/2003 6/10/2002 ( شهر4) 450  العبورعقد تنفيذ االنبوب املغذي حملطة كهرابء اليوسفية /   1
/10/12 ( يوم180) 850 عقد تنفيذ االنبوب املغذي حملطة كهرابء اليوسفية /اجلزء الربي 2

2002 
10/12/2003 70 68 70 68 599,4 

عقد اعداد تصاميم وطلبات جتهيز مواد مشروع انبوب الغاز اجلاف  3
 حملطة و كهرابء اتزة 

 170 100 100 100 100 15/7/2009 5/1/2009 ( يوم180) 170

 1956,8 83 91,8 83 91,8 12/5/2013 3/8/2009 يوم  1234 2130 عقد تنفيذ مشروع انبوب الغاز اجلاف املغذي حملطة كهرابء اتزة  4
عقد اعاد تصاميم وطلبات جتهيز مواد مشروع انبوب الغاز اجلاف  5

 حملطة كهرابء احليدرية 
 260 100 100 77 75 15/5/2009 15/1/2009 ( يوم 120) 260

 3225,7232 99,8 86,85 81 64,4 18/5/2012 18/9/2011 ( اشهر 8) 3714 عقد تنفيذ مشروع انبوب الغاز اجلاف املغذي حملطة كهرابء احليدرية  6
( meteringعقد اعمال جتهيز وتنفيذ ونصب منظومة  ) 7

( انج املغذي حملطة كهرابء 18وملحقاهتا ملشروع انبوب اجلاف )
  احليدرية 

/15/12 ( يوم180) 1250
2015 

15/6/2016 20 20 64 95 800 

عقد اعاد تصاميم وطلبات جتهيز مواد مشروع انبوب الغز اجلاف  8
 ( انج املغذي حملطة كهرابء الديوانية 24)

 237,9 94 91,5 94 91,5 15/5/2009 15/5/2009 ( يوم120) 260

( انج املغذي حملطة كهرابء 24عقد تنفيذ انبوب الغاز اجلاف ) 9
 الديوانية الغازية 

 19878,263 86 86,4 86 55,9 17/5/2017 17/5/2013 ( يوم328)  23000

1
0 

جتهيز مواد مشروع انبوب زيت الوقود  تعقد اعاد تصاميم وطلبا
 املغذي حملطة كهرابء الدبس

 360 100 90 100 90 4/11/2010 4/5/2010 ( يوم180) 400

1
1 

عقد اعداد تصاميم وطلبات جتهيز مواد مشروع انبوب زيت الوقود 
 املغذي حملطة كهرابء شط البصرة

 170 85 85 85 85 2/9/2012 2/11/2011 ( يوم 200) 200



1
2 

( انج املغذي حملطة كهرابء  18عقد تنفيذ مد انبوب الغاز اجلاف )
 كربالء الغازية 

 3201.51 80 80 _ _ 23/9/2017 22/5/2017 ( يوم120) 4000

1
3 

 1750 100 92 79 77,7 16/4/2013 16/4/2012 ( شهر 12) 1750 ( انج حملطة كهرابء كربالء 14عقد تنفيذ انبوب النفط اخلام )

1
4 

عقد اعداد تصاميم وجتهيز مواد وتنفيذ مشروع تغذية حمطة كهرابء 
 (2+1السماوة بنـزين الوقود والنفط اخلام + ملحق )

 184,95 27 27 27 27 29/12/2015 1/2/2012 شهر 18 685

1
5 

عقد اعداد تصاميم وطلبيات جتهيز مواد مشروع انبوب النفط اخلام 
 املغذي حملطة كهرابء اخلريات

/13/12 شهر 12 200
2011 

13/12/2012 60 68,5 60 68,5 120 

1
6 

عقد تنفيذ مشروع مشروع انبوب النفط اخلام املغذي حملطة كهرابء 
 اخلريات

/12/12 شهر 12 3500
2011 

12/12/2012 81 82 81 94 2835 

1
7 

عقد اعداد تصاميم وجتهيز مواد مشروع انبوب زيت الوقود املغذي 
 اهلارثة والنجيبيةحملطيت كهرابء 

/18/12 يوم 630 400
2012 

18/7/2016 20 20 20 20 80 

1
8 

 8عقد اعداد تصاميم وجتهيز مواد وتنفيذ مد انبوب الغاز اجلاف )
 انج( اىل حمطة كهرابء السماوة الغازية

 927 45 51,5 24 29,1 30/4/2016 12/9/2012 يوم 780 1800

1
9 

( انج املغذي حملطة  24اجلاف )عقد تنفيذ مشروع انبوب الغاز 
 كهرابء احللة

 9360 90 78 85 73 6/8/2013 6/8/2012 يوم 360 12000

2
0 

( 32عقد اعداد تصاميم وجتهيز مواد مشروع انبوب الغاز اجلاف )
 انج املغذي حملطة كهرابء الرميلة 

 240 80 80 35 35 3/12/2016 3/6/2013 يوم 540 300

2
1 

عقد اعداد تصاميم واعداد طلبيات شراء مواد انبوب النفط اخلام 
 ( انج املغذي حملطة كهرابء االنبار 14)

 95 20 20 20 20 5/9/2015 26/8/2013 يوم 730 475

2
2 

عقد االشراف واملصادقة على تصاميم وجتهيز مواد وتنفيذ وتشغيل 
 ( انج 48مشروع انبوب الغاز اجلاف )

 عبادان(  -)بصرة 

6500 240 28/9/2014 28/5/2015 53,6 70 53,6 70 4368,139 

2
3 

( 18الوقود )عقد اعداد تصاميم وطلبيات شراء مواد انبوب زيت 
 2انج املغذي حملطة كهرابء بيجي الغازية/

/11/12 يوم 720 265
2013 

11/12/2015 24,6 70 24,6 70 65,243 



2
4 

عقد اعمال تصاميم وجتهيز مواد وتنفيذ مد انبوب الغاز اجلاف 
 ( انج من حقل جمنون اىل حمطة كهرابء الرميلة24)

/19/12 يوم 540 39250
2013 

15/6/2015 36 90 64,4 97 25181,5 

2
5 

( انج املغذي 10عقد اعمال الربط املعجل النبوب زيت الوقود )
 2حملطة كهرابء بيجي/

 1333,4 70 45,2 70 45,2 12/12/2015 22/7/2014 يوم 500 2950

2
6 

( انج املغذي حملطة  14عقد اعداد تصاميم وجتهيز االعمال ملشروع )
 كهرابء اخلريات/ اعمال اضافية

/27/11 يوم 180 1801,5
2014 

27/5/2015 62,9 66 62,9 100 1133,143 

2
7 

( انج املغذي 14عقد اعداد تصاميم وجتهيز مواد االعمال ملشروع )
 اعمال اضافية-حملطة كهرابء كربالء 

/27/11 يوم  180 1320
2014 

27/5/2015 72,2 80 84,1 100 1110,736 

2
8 

( انج املغذي اىل حمطة  10الوقود املعجل )عقد تنفيذ انبوب زيت 
 كهرابء شط البصرة اجلديدة

 5700,5 91 81,1 91 20 28/10/2015 28/6/2015 يوم 120 7000

2
9 

 عقد تنفيذ مد انبوب زيت الوقود 
 ( انج املغذي اىل حمطة كهرابء النجيبية10)

 7783 72 75,5 ــ ــ 18/8/2016 18/2/2016 يوم 180 1030

3
0 

ملحق لعقد اعمال تصميم وجتهيز مواد وتنفيذ انبوب الغاز اجلاف 
 ( انج من حقل جمنون اىل حمطة كهرابء الرميلة الغازية24قطر )

/15/12 يوم  180 3515
2015 

 1000 99 28 ــ ــ 15/6/2016

3
1 

( انج املغذي حملطة  18عقد اعمال مشروع مد انبوب زيت الوقود )
 2الغازية/كهرابء بيجي 

 3484 70 53,6 70 53,6 3/5/2014 3/12/2013 يوم 150 6500

 


