
(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

391,416,000156,566,400156,500,000شركة صدى االبرار للمقاوالت630.000630.000برنامج سنوي/ تطوير حقل العمارة 102001001001

000الرافدين للمقاوالت العامة

000الرحمانية  للمقاوالت العامة

51,330,00020,532,00020,500,000عطر الزهور للمقاوالت العامة

311,672,000124,668,800124,600,000شمس الصباح للمقاوالت العامة

ABB72,839,00029,135,60029,100,000 االلمانية 

1469403.00074216.000360,000,000الخط الستراتيجي الثاني156

433250.00018766.000المرحلة الثانية/ اكمال اعمال محطة غاز حقل الزبير 1111

735000.00020810.000شبكة الغاز الوطنية636

شركة بالد الضحى للمقاوالت وشريكة 

/شركة العمل الصالح للمقاوالت
814,022,000325,608,800325,600,000

236,804,00094,721,60094,700,000شركة ارض البرجسية للمقاوالت

92,725,00037,090,00037,000,000شركة سحر ميسان للمقاوالت

التزامات مالية / شركة نفط الشمال

واجبة الدفع للمشاريع التي تم حذفها 

2016/من موازنة

8,000,048,0003,200,019,2003,200,000,000

عبد الرزاق / شركة انوار االرياف

عبدهللا محمد

1408/2014

8,780,6503,512,2603,500,000

سمير عبد االمير/ شركة نوارس بغداد

1334/2013
2,559,8001,023,9201,000,000

احمد ميران / شركة مير للمقاوالت

حسن 

1432/2014

000

محمد جمعة رجب/ شركة الوان الجزيرة

1331/2013
000

احمد ميران / شركة مير للمقاوالت

حسين

1326/2013

000

نهاد جهاد نصرت/ شركة كركوكي نوى

1405/2014
10,864,6004,345,8404,300,000

لؤي / شركة مباني الشرق االوسط

محي محمد

1307/2013

79,660,15031,864,06031,800,000

لؤي / شركة مباني الشرق االوسط

محي محمد

1311/2013

000

جهاد نوري غريب/ شركة اعمار االقليم

1335/2013
000

علي قاسم عبد / شركة قصواء البراري

الهادي

14/2013

000

وزارة النفط

2

3

02

توسيع وتحسين ادائية مرافق االنتاج للنفط الخام 

برنامج سنوي/ والغاز لشركة نفط الشمال

برنامج سنوي/ تطوير حقل نور النفطي 02001001002

توسيع مستودع النفط الخام في الفاو

144,000,000144,000,000 خدمات المستقبل

2200.0002200.000

2016/غير مدرج في الموازنة االستثمارية لعام



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

يعرب شكر / شركة االتساق للمقاوالت

محمد

1136/2011

000

احمد ميران / شركة مير للمقاوالت

حسين

1435/2014

141,231,00056,492,40056,400,000

هدايت عزيز / شركة الرحمة الدولية

علي

1305/2013

376,951,155150,780,462150,700,000

صالح شريف علي

1414/2014
000

اسماعيل عمر / شركة دال للمقاوالت

محمد
000

محمود خلف / شركة الوكاع للمقاوالت

وكاع
41,172,65016,469,06016,400,000

شركة النهروان العامة

1436/2014
000

فليح حسن محمد/ شركة شرق الساحل

1337/2013
000

عبد الرزاق / شركة انوار االرياف

عبدهللا محمد
23,393,0009,357,2009,300,000

احمد ميران / شركة مير للمقاوالت

حسين
000

معروف عمر / شركة هيرو للمقاوالت

احمد 
000

58,424,00023,369,60023,300,000شركة دار الكوثر الهندسية للمقاوالت

208,500,00083,400,00083,400,000الشركة العامة للصناعات الكهربائية

مستلزمات المرافق الخدمية والصناعية لمواقع 

برنامج سنوي/ االنتاج 
103,460,00041,384,00041,300,000شركة بالد الضحى للمقاوالت

000شركة زئير االسد للمقاوالت

000شركة هيرو للمقاوالت

45,865,00018,346,00018,300,000جوهرة االسراء للمقاوالت

000وزارة النفط

000شركة المشاريع النفطية

201547,773,874,00019,109,549,60019,109,500,000/شركة الحفر العراقية

Varel europe S.A.S 45,942,40018,376,96018,300,000الفرنسية

558,060,000223,224,000223,200,000شركة الشروق للتجارة العامة المحدودة

 united businessاالماراتية 

corporation llc
1,060,946,000424,378,400424,300,000

المجهز االماراتي

(شركة راكوس للتجارة) 
307,064,000122,825,600122,800,000

4

5
برنامج / مشروع عمليات الحفر لشركة نفط الجنوب 

سنوي

توسيع وتحسين ادائية مرافق االنتاج للنفط الخام 

برنامج سنوي/ والغاز لشركة نفط الشمال

تطوير الحقول لشركة نفط الشمال001003

004 001 001 02312180.000 312180.000

02001

توسيع وتحسين ادائية مرافق االنتاج للنفط الخام 

برنامج سنوي/ والغاز لشركة نفط ميسان

2384.000 358340.000

2016/غير مدرج في الموازنة االستثمارية لعام

2016/غير مدرج في الموازنة االستثمارية لعام

2016/غير مدرج في الموازنة االستثمارية لعام



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

Halliburton woridwide 

limited/ االمريكية
1,297,404,000518,961,600518,900,000

602001001005
برنامج / مشروع عمليات الحفر لشركة نفط الشمال 

سنوي
10000.00010000.00000

533,830,553213,532,221213,500,000شركة العربية لجس االبار

9,202,720,8303,681,088,3323,681,000,000شركة الحفر العراقية

802001001007
برنامج / مشروع عمليات الحفر لشركة نفط الوسط 

سنوي
5,403,870,0002,161,548,0002,161,500,000شركة الحفر العراقية54000.00054000.000

902001001008
برنامج / مشاريع تطوير الحقول لشركة نفط الجنوب 

سنوي
56300.00056300.00000

352900.000500.000 حقل حمرين1002001001009

6342500.000500.000تطوير حقل غرب القرنة المحطة  11021114

1469403.00074216.000الخط الستراتيجي الثاني1202156

131900.0005235.000وحدة تحسين البنزين الثالثة في مصفى البصرة13026111

735000.00020810.000شبكة الغاز الوطنية1402636

99650.00010020.000تأهيل حقل شرقي بغداد15021116

48250.000950.00000المرحلة االولى/ اكمال محطة غاز حقل الزبير 1602001001010

291,208,000116,483,200116,400,000ازدهار الشرق433250.00018766.000المرحلة الثانية/ اكمال اعمال محطة غاز حقل الزبير 1702001001011

129600.0001090.00000انشاء محطات كبس غاز حقل غرب القرنة1802001001012

158,014,00063,205,60063,200,000الرحمانية للمقاوالت العامة916120.00027650.000(8 و7)تطوير حقل غرب القرنة المحطة 1902001001013

533110.00054103.00000التطوير االضافي لحقل اللحيس والصبة2002001001015

1,680,000,000672,000,000672,000,000الشركة العامة للمنظومات99650.00010020.000تاهيل حقل شرقي بغداد2102001001016

10,800,000,0004,320,000,0004,320,000,000 شركة المشاريع النفطية216100.0004855.000استثمار غاز ارطاوي2202001001017

182075.0003950.00000استثمار غاز بن عمر2302001001018

2402001005001
برنامج / ربط االبار بالمحطات لشركة نفط ميسان 

سنوي
16778.00016778.00000

000شركة قادر كرم58640.0002669.000منظومات الضخ والتصدير2502001005002

2602001005003
مد انابيب الجريان وملحقاتها لالبار في مناطق 

برنامج سنوي/ شركة نفط الشمال 
000شركة مير للمقاوالت5450.0005450.000

k396900.0003000.00000اعادة تاهيل محطة 2702001005004

000الياقوت للمقاوالت العامة1469403.00074216.000الخط الستراتيجي الثاني2802001005006

8916120.00027650.000 و 7تطوير حقل غرب القرنة المحطة 29021113

5

7

برنامج / مشروع عمليات الحفر لشركة نفط الجنوب 

سنوي
004 001 001 02312180.000 312180.000

006
برنامج / مشروع عمليات الحفر لشركة نفط ميسان 

سنوي
02001001

30,926,40030,900,000

73,440,000

37000.00037000.000

73,400,000

77,316,000عين زادة للمقاوالت العامة

183,600,000 زينة الحضارة



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

1469403.00074216.000الخط الستراتيجي الثاني3002001005006

533110.00054103.000التطوير االضافي لحقل اللحيس والصبة31021115

84540.00013800.000انشاء وحدة االزمرة في مصفى البصرة32026115

131900.0005235.000وحدة تحسين البنزين الثالثة في مصفى البصرة33026111

735000.00020810.000شبكة الغاز الوطنية3402636

99650.00010020.000تأهيل حقل شرقي بغداد35021116

99,642,00039,856,80039,800,000شركة مهام االردنيةps342250.000240.000تاهيل محطة 3602001005007

228,070,00091,228,00091,200,000الجسر العتيق362500.0007950.000تاهيل مستودعات خزن وضخ النفط الخام3702001005008

ps4196250.0006090.00000انشاء محطة 3802001005010

3902001005011
تحسين اداء منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية 

برنامج سنوي/ 
249,286,00099,714,40099,700,000شركة التام الهندسية6900.0006900.000

رقم العقد / شركة المشاريع النفطية

3/2014
15,084,000,0006,033,600,0006,033,600,000

رقم العقد / شركة المشاريع النفطية

2/2014
13,751,100,0005,500,440,0005,500,400,000

رقم العقد / شركة المشاريع النفطية

107/2014
20,989,000,0008,395,600,0008,395,600,000

Ortmann Gmbh / 168,475,00067,390,00067,300,000المانيا

AZKO Incoporated /761,800,000304,720,000304,700,000االمريكية

123,892,120,00049,556,848,00049,556,800,000شركة بتروفاك االمريكية

17,413,576,0006,965,430,4006,965,400,000شركة بتروفاك االمريكية

HONE WELL539,120,000215,648,000215,600,000شركة 

 - JINDALشركة  الهولندية  

SAW LTD
119,097,468,00047,638,987,20047,638,900,000

39,830,420,00015,932,168,00015,932,100,000شركة ماموث الهولندية

35,607,250,00014,242,900,00014,242,900,000مستحقات لشركة المشاريع النفطية

542500.0009382.00000زيادة الطاقات التصديرية من المنفذ الجنوبي4202001005014

407,921,000163,168,400163,100,000شركة عطاء الماجد للمقاوالت

372,830,000149,132,000149,100,000شركة االظهار للمقاوالت

000وليد خالد حسين

000شركة نفط الشمال

000شركة نفط الشمال

43

44

328000.000 40

41

328000.000 012 005 001 02

006004
برنامج / مستلزمات حفر االبار لشركة نفط الشمال 

سنوي
5770.000

برنامج / مستلزمات حفر االبار لشركة نفط ميسان 

سنوي

02001

006 001001

/ منظومة الخزن والضخ والنقل للنفط الخام والغاز 

برنامج سنوي

02

02

013 005 مشروع زيادة الطاقة التصديرية001

73,440,000

14964.000 14964.000

73,400,000

1181522.000 5740826.000

5770.000

183,600,000 زينة الحضارة



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

225,990,00090,396,00090,300,000شركة جليتمول البريطانية112406.0009900.000مستلزمات ومتطلبات الحفر لشركة نفط الوسط4502001006005

157,530,00063,012,00063,000,000شركة الساير للمقاوالت العامة

8,990,000,0003,596,000,0003,596,000,000شركة المشاريع النفطية

2,176,389,000870,555,600870,500,000شركة ايكل التركية

STC227,192,00090,876,80090,800,000(اللبنانية) 

3,437,448,0001,374,979,2001,374,900,000شركة مأرب االردنية

1,789,646,000715,858,400715,800,000شركة وذرفورد البريطانية

رقم العقد / شركة بصرة االعمار

91/2012
295,550,000118,220,000118,200,000

رقم العقد / بيارق المستقبل 

172/2011
127,323,00050,929,20050,900,000

رقم العقد / شركة وسط البحار

18/2014
37,000,00014,800,00014,800,000

Future gate for general 

Trading co./ العراقية
11,042,465,8004,416,986,3204,416,900,000

selta s.p.a/1,351,773,000540,709,200540,700,000( االيطالية) 

38778.0007080.00000استكمال وشراء مخيمات حقلية متنقلة ومؤثثة4802001006011

000شركة احباب المصطفى

000شركة ساحل الخليج المتحدة

000شركة الدرة العراقية

000شركة الدرة العراقية

000شركة الدرة العراقية

857,050,000342,820,000342,800,000شركة النهروان العامة

60,900,00024,360,00024,300,000شركة الحضارة االولى

الجامعة / المكتب االستشاري الهندسي

المستنصرية
82,000,00032,800,00032,800,000

132,460,00052,984,00052,900,000شركة برج بيروت

الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ 

المشاريع
68,520,00027,408,00027,400,000

349,930,000139,972,000139,900,000شركة الصناعات االلكترونية

1,725,851,808690,340,723690,300,000اشور العامة

1,429,000,928571,600,371571,600,000المشاريع النفطية

4,506,740,0001,802,696,0001,802,600,000المشاريع النفطية

16,107,000,0006,442,800,0006,442,800,000المشاريع النفطية

2,750,000,0001,100,000,0001,100,000,000المشاريع النفطية

7,619,772,4513,047,908,9803,047,900,000المشاريع النفطية

الشركة العامة للتصاميم واالنشاء 

الصناعي
6,219,054,0002,487,621,6002,487,600,000

47

49

50

51

52

006
توسيع وتحسين ادائية مرافق االنتاج للنفط الخام 

والغاز لشركة نفط الوسط
46

00932700.000 32700.000

181180.000 942490.000 002 001 006 02

/ مشاريع االسناد والخدمات لشركة نفط الجنوب 

برنامج سنوي
02

02001006

001006

02001006

222420.00016900.000تطوير مصفى البصرة

012
تطوير المرافق الخدمية والصناعية لشركة الحفر 

العراقية
100242.0003678.000

001006 02

02006001001

تطوير المصافي الجنوبية وتوسيع مصفى ميسان 

الحالي

013
مستلزمات المرافق الخدمية والصناعية لمواقع 

االنتاج لشركة نفط الوسط
44120.0005250.000

302912.00025570.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

الشركة العامة للتصاميم واالنشاء 

الصناعي
1,021,420,000408,568,000408,500,000

الشركة العامة للتصاميم واالنشاء 

الصناعي
1,177,099,000470,839,600470,800,000

الشركة العامة للتصاميم واالنشاء 

الصناعي
6,600,000,0002,640,000,0002,640,000,000

الشركة العامة للتصاميم واالنشاء 

الصناعي
5,246,825,0002,098,730,0002,098,700,000

الشركة العامة للتصاميم واالنشاء 

الصناعي
3,534,635,4601,413,854,1841,413,800,000

272,795,000109,118,000109,100,000شركة بروكوب الجيكية

5302006001003
 الف 150انشاء مصفى جديد في ميسان بطاقة 

يوم/ برميل 
327000.00025.00000

5402006001004
 و 1)/وحدة االزمرة في مجمع تصفية صالح الدين 

2 )
87315.00010.00000

30910.00010.00000في مصفى الشمال (LPG)انشاء وحدة 5502006001005

9410000.00010.00000انشاء مصفى جديد في كركوك5602006001006

000شركة سعد العامة65780.0002500.000نصب وحدات تصفية جديدة في مصافي الشمال5702006001007

1,284,874,000513,949,600513,900,000شركة سعد العامة

28,060,00011,224,00011,200,000شركة الصلح للتجارة العامة

000المقاول شاهو جمال بهاء الدين

000المقاول محمد شالل حسين

HDGSK331,266,972,000132,506,788,800132,506,700,000( الكورية) 6936000.0002367800.000مصفى كربالء5902006001009

000شركة سعد العامة

000التأمين

الشركة العامة للتصميم واالنشاء 

الصناعي
23,105,0009,242,0009,200,000

6102006001012
انشاء مصفى بتقنية متطورة وجديدة في ذي قار 

يوم/  الف ب 300بطاقة 
161345.000500.00000

7,200,0002,880,0002,800,000المشاريع النفطية

4,759,157,0981,903,662,8391,903,600,000شركة سعد العامة

1,363,890,000545,556,000545,500,000شركة سعد العامة

917,395,467366,958,187366,900,000الفاو الهندسية

793,676,600317,470,640317,400,000الفاو الهندسية

1,149,274,150459,709,660459,700,000الفاو الهندسية

47,276,75018,910,70018,900,000الفاو الهندسية

52

58

60

62

63

تطوير وتأهيل وحدات مصافي مجمع صالح الدين 

والخدمات الفنية
008 001 006 02

181180.000 942490.000 002 001 006 02

02006001

2000.000

509323.0001000.000 مجمع الهدرجة وتحسين البنزين والبيئة

131900.000وحدة تحسين البنزين الثالثة في مصفى البصرة006001011 02

تطوير المصافي الجنوبية وتوسيع مصفى ميسان 

الحالي

5235.000

02006001013

تطوير وحدات مصفى الدورة014

372010.000

187017.00021700.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

10,089,938,3954,035,975,3584,035,900,000الرشيد

158,303,00063,321,20063,300,000الفاو الهندسية

941,850,000376,740,000376,700,000االجيال

الشركة العامة للتصميم واالنشاء 

الصناعي
849,885,000339,954,000339,900,000

879,600,500351,840,200351,800,000الفاو الهندسية

1,232,500493,000400,000سما عكاظ

9,692,6783,877,0713,800,000نور االوائل

11,115,0004,446,0004,400,000زهور االمير

17,976,5007,190,6007,100,000سما عكاظ

9,976,4003,990,5603,900,000سما عكاظ

84540.00013800.00000انشاء وحدة االزمرة في مصفى البصرة6402006001015

111900.00010440.000تطوير وحدات الدهون6502006001016
الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ 

المشاريع
67,590,00027,036,00027,000,000

118000.000120.00000تأهيل محطات كبس الغاز6602006002003

6702006003001
انبوب الغاز من الخط الستراتيجي الثاني من محطة 

PS3الى مصفى كربالء المقدسة 
93500.0003000.00000

86,236,00034,494,40034,400,000الرحمانية للمقاوالت العامة

000زينة الحضارة

6902006003003
ايصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية 

لشركة خطوط االنابيب
982400.000167028.00000

7002006003004

ايصال الغاز السائل الى المحافظات باالنابيب وتأهيل 

مصائد السوائل وكابسات الغاز والمحركات 

التوربينية الخاصة بها

162750.00050.00000

1127500.0006720.00000تحسين شبكات االنابيب7102006003005

494,260,000197,704,000197,700,000ابن الوليد العامة

000المنصور العامة

5840.00015.00000محطة الضخ العكسي واالسترجاع للغاز السائل7302006003007

7402006003008
مع محطات  (بغداد- بصرة  )" 14انبوب المنتجات 

الضخ وملحقاتها ومستلزماتها
250500.00012000.00000

68

72

63

735000.00020810.000شبكة الغاز الوطنية

003

02006001

02006

تطوير وحدات مصفى الدورة014

حمام العليل- انبوب الغاز السائل صالح الدين 02006002

187017.00021700.000

42550.000500.000

003006



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

64850.0002500.000انشاء خزانات مجمع تصفية صالح الدين7502006004002
الشركة العامة للتصميم وتنفيذ 

المشاريع
000

7602006004003
 16/زيادة طاقة الخزين التشغيلي للغاز السائل 

خزان كروي
20,078,949,7668,031,579,9068,031,500,000شركة اعالي النيل183910.0008720.000

14,833,1255,933,2505,900,000صقر النهرين

538,445,750215,378,300215,300,000شركة بنغازي

101107.9923000.00000انشاء مستودع النجف7802006004006

139650.01020900.00000انشاء مستودع كربالء7902006004007

150685.00010900.00000انشاء مستودع السماوة8002006004008

170516.25022860.00000انشاء مستودع العمارة8102006004009

8202006004013
زيادة طاقة خزين الغاز السائل لموقعي كربالء 

والسماوة
1,122,517,168449,006,867449,000,000شركة الفاو الهندسية العامة25443.5002100.000

2,100,377,000840,150,800840,100,000شركة الفاو الهندسية العامةانشاء موقع تحميل السماوة83

8402006004014
 لمعامل 3م116شراء ونصب خزانات افقية سعة 

تعبئة الغاز
5800.000250.00000

8502006004015
زيادة طاقة خزين الغاز السائل في محافظتي بغداد 

وديالى
1,682,189,000672,875,600672,800,000شركة الفاو الهندسية العامة35238.0005620.000

22,857,5209,143,0089,100,000شركة سعد العامة

الشركة العامة لمعدات االتصاالت 

والقدرة
827,240,000330,896,000330,800,000

197,923,44079,169,37679,100,000الشركة العامة لالسناد الهندسي

45,388,76818,155,50718,100,000المشاريع النفطية

5,250,535,0002,100,214,0002,100,200,000الفاو العامة

الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ 

المشاريع
721,604,500288,641,800288,600,000

الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ 

المشاريع
193,944,50077,577,80077,500,000

الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ 

المشاريع
24,047,800,0009,619,120,0009,619,100,000

120,707,00048,282,80048,200,000شركة سعد العامة

93,750,00037,500,00037,500,000المشاريع النفطية

الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ 

المشاريع
393,180,000157,272,000157,200,000

الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ 

المشاريع
9,208,694,0003,683,477,6003,683,400,000

4,500,0001,800,0001,800,000سما عكاظ

9,976,4003,990,5603,900,000سما عكاظ

17,976,5007,190,6007,100,000سما عكاظ

11,115,0004,446,0004,400,000زهور االمير

77

86

وحدة تطوير المرافق الصناعية والمصافي الخارجية87

تأهيل وتطوير المصافي الصغيرة001

02006005

02006005

02004 00625044.000

122540.0008000.000

847381.00014600.000 002

005
زيادة طاقات خزن المنتجات البيضاء وتطوير 

المستودعات ومحطات الضخ
242000.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

14,699,2255,879,6905,800,000الفاو العامة

10,829,4754,331,7904,300,000العرصات للمقاوالت العامة

93,750,00037,500,00037,500,000المشاريع النفطية

146,561,50058,624,60058,600,000شركة سعد العامة

946,464,352378,585,741378,500,000الفاو العامة

5,751,580,1212,300,632,0482,300,600,000شركة سعد العامة212000.0003400.000اعمال التغذية المائية لمصافي الجنوب8802006006001

3,904,461,0001,561,784,4001,561,700,000القبس  للمقاوالت العامة

726,768,000290,707,200290,700,000سهل الحضارة

11,336,862,8234,534,745,1294,534,700,000الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة181580.0002000.000تطوير وحدات الطاقة والبيئة9002006006003

9102006006004
اعمال تكميلية لوحدة التغذية المائية لشركة غاز 

الجنوب
299,000,000119,600,000119,600,000شركة ابن سينا العامة8850.0001000.000

9202006006005
نصب وحدة تصفية جديدة لماء الشرب بطاقة 

س/3م1200
8500.0002000.00000

9302006006006
انشاء مركز السيطرة الوطنية على حركة المنتجات 

النفطية والغاز
225500.00024.00000

373,000,000149,200,000149,200,000شركة الصالت

000شركة دياكو للحلول االمنية

000الشركة العامة للصناعات الكهربائية

000شركة الصناعات االلكترونية

000الشركة الذهبية

000شركة رأس البر

000شركة الصناعات الخفيفة

000محالت النور  للمقاوالت العامة

ش .مكتب اغادير لتجارة الحاسبات ط

5/2/2015 في 23
000

 في 20ش .شركة الصناعات الخفيفة ط

5/2/2015
000

 في 60ش .محالت صباح الربيعي ط

15/7/2015
000

48,810,00019,524,00019,500,000المعدات الهندسية الثقيلة

تجهيز / 2015/ع/5شركة الراقي عقد 

مكائن لحام متنقلة
000

شركة التقنية العالمية عقد 

تجهيز اجهزة / 10/3/2/5/2015

قطع البالزما

000

94

95

87

89104575.000

وحدة تطوير المرافق الصناعية والمصافي الخارجية

22645.000652.000

02006005

006006002

مشروع انشاء خط تصنيع النهايات المحدبة02009001002

مشروع تطوير صناعة المبادالت الحرارية

التغذية المائية لمصفى الجنوب وغاز الجنوب02

001001

10000.000

847381.00014600.000

02009

002

1057.000 7465.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

شركة الرضوان العامة عقد 

تجهيز ونصب / 15/2/2/5/2015

وتشغيل مكائن لحام يدوية وكاوجن

286,770,000114,708,000114,700,000

 في 9ش .شركة االصول ط

20/1/2015
000

 في 25ش .محالت الربيعي ط

9/2/2015
000

 في 37ش .شركة دقة الحلول ط

23/3/2015
000

 في 41ش .محل الريان للقرطاسية ط

25/3/2015
000

 في 44ش .شركة الهالل الصناعية ط

5/4/2015
000

 في 50ش.شركة سيرتوم ط

28/4/2015
000

شركة االيامي للتجارة والمقاوالت 

7/5/2015 في 51ش.ط
000

 في 52ش .شركة مابين النهرين ط

12/5/2015
000

 في 59ش .شركة الهالل الصناعية ط

5/7/2015
000

 6ش.الجمعية التعاونية للصم والبكم ط

26/1/2016في 
000

 في 57ش.شركة راس البر ط

3/6/2015
000

000المعدات الهندسية الثقيلة

شركة طريق الحارثية عقد 

تنفيذ اعمال اسس ماكنة  / 2015/ع/6

 ملم30لف الصفيح 

000

مكتب التقنيات الهندسية 

تجهيز مخرطة افقية/ 9/3/2/2015
33,000,00013,200,00013,200,000

شركة االصول للتجارة العامة عقد 

تجهيز ماكنة لحام / 14/3/2/5/2015

2/متنقلة عدد

93,500,00037,400,00037,400,000

2014417,522,637167,009,055167,000,000/ع/18شركة ديار المها عقد 

 في 14ش .شركة الحلول المتقدمة ط

20/1/2015
000

 في 17ش .شركة الحلول المتقدمة ط

25/1/2015
000

ش .الشركة العامة لتجارة السيارات ط

9/2/2015 في 24
000

000شراء مباشر

000شركة جنة الياسمين

394,823,900157,929,560157,900,000شركة ابن الوليد العامة

361,400,500144,560,200144,500,000شركة شمس الشارقة

710,699,000284,279,600284,200,000شركة الفاو الهندسية العامة

95

96

97

2678.000

56919.0003000.000

6585.000 001

شراء ونصب خطوط تعبئة اوتوماتيكية حديثة في 

معامل تعبئة الغاز

مشروع انشاء خط تصنيع النهايات المحدبة02009001002

004 02009

2009003

001

تطوير صناعة الخزانات واالوعية الضغطية

1057.000 7465.000



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

000المعدات الهندسية الثقيلة

000الشركة العامة لتجارة السيارات

000شراء مباشر

58000ش .معرض داود جاورو ط

شركة البدري لتكنلوجيا المعلومات 

63ش .ط
000

69000ش .شركة افاق الشرق االوسط ط

محل الكون ونور المصطفى وعلي 

70ش .زامل ط
000

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 

9/2/2015 في 30ش .ط
000

 في 54ش .محالت علي الكعبي ط

3/6/2015
000

4/8/2015000 في 64ش .محل السجاد ط

 في 55ش .شركة الصناعات الخفيفة ط

7/6/2015
000

 في 62ش .شركة الصناعات الخفيفة ط

15/7/2015
000

ش .معرض الكون ومحل علي الزامل ط

73
000

 في 74ش .شركة الصناعات الخفيفة ط

10/12/2015
000

 في 75ش .محل فراس العلوجي ط

16/12/2015
000

208010.00010000.00000اكمال اعمال محطات التوليد الذاتي9902010001002

10002012001001
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة نفط ميسان
24900.0001386.00000

10102012001002
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة نفط الجنوب
76411.00012300.00000

10202012001003
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة نفط الشمال
63500.0003300.000

احمد ميران / شركة مير للمقاوالت

حسن 

1344/2013

000

10302012001004
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

برنامج سنوي/ لشركة نفط الوسط 
37,111,50014,844,60014,800,000شركة برج بيروت1090.0001090.000

10402012001005
مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها 

لشركة مصافي الجنوب
34250.0003810.00000

29800.0002750.00000اعادة تأهيل المجمع النفطي للوزارة10502012001008

Grant Pride co000

Cameron10,209,000,0004,083,600,0004,083,600,000

000الشركة العامة لصناعة السيارات

234,000,00093,600,00093,600,000الشركة العامة لصناعة السيارات

000الشركة العامة لصناعة السيارات

98

106

107

009005 025265.000 تاهيل الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

65979.0007.000

1633858.00023895.000

36000.000

شراء اليات ثقيلة وتخصصية لشركة الحفر العراقية02012003002

02012003001

001

شراء اجهزة حفر واستصالح متكاملة ذات قدرات 

مختلفة



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

000الشركة العامة لصناعة السيارات

تقديم الصيانة /  شركة شلمبرجر

والدعم الفني
142,655,00057,062,00057,000,000

تقديم / شركة اميرابكس االمريكية 

الصيانة والدعم الفني
1,320,008,000528,003,200528,000,000

تقديم الصيانة / شركة ويسترن جيكو

والدعم الفني
963,982,000385,592,800385,500,000

تجهيز / شركة اميرابكس االمريكية

Geovationمنظومة 
1,285,576,000514,230,400514,200,000

تقديم الصيانة /  شركة شلمبرجر

والدعم الفني
639,048,000255,619,200255,600,000

تقديم الصيانة /  شركة شلمبرجر

والدعم الفني
573,676,000229,470,400229,400,000

AL - WATEN CO.4,584,000,0001,833,600,0001,833,600,000

Drillmic2,162,000,000864,800,000864,800,000

Industrial Clutch Limited256,000,000102,400,000102,400,000

Stewart & Stevenson276,000,000110,400,000110,400,000

926,000,000370,400,000370,400,000لؤلؤة المجد

AL - WATEN CO.421,000,000168,400,000168,400,000

775,000,000310,000,000310,000,000لؤلؤة المجد

AL - WATEN CO.285,000,000114,000,000114,000,000

AL - WATEN CO.246,000,00098,400,00098,400,000

ESCO212,000,00084,800,00084,800,000

285,000,000114,000,000114,000,000لؤلؤة المجد

AL - WATEN CO.558,000,000223,200,000223,200,000

155,000,00062,000,00062,000,000ربوع زمزم

277508.0005310.00000شراء اسطوانات الغاز11002012005002

FCC239000.00010.00000دراسة تطوير مصافي الشمال 11102013002001

11350.0001000.00000تحديث البنية الهندسية لشركة المشاريع النفطية11202013002002

969,823,006387,929,202387,900,000شركة فروم ويل

000شركة المنصور العامة

000شركة نهاريا

154,500,00061,800,00061,800,000مكتب المطاف  للمقاوالت العامة

16,000,0006,400,0006,400,000التكنلوجيا/ مكتب االستشارات

000شركة حمورابي العامة

107

108

109

113

114

02

02012004001

التحديث والدعم الفني للمنظومات العاملة في شركة 

/ االستكشافات النفطية وشراء اجهزة وبرامجيات 

برنامج سنوي

26324.00026324.000

65979.0007.000 شراء اليات ثقيلة وتخصصية لشركة الحفر العراقية02012003002

186021.00015340.000

60000.00019402.000

02

02

013008002
تاهيل مركز البحث والتطوير النفطي الستحصال 

شهادات المعايرة
936.000100.000

0138001
مشروع انشاء مركز البحث والتطوير النفطي في 

(بوب الشام )موقعه الجديد 

012005001
شراء معدات ومستلزمات لتحديث اجهزة الحفر 

العاملة وتأهيل االجهزة القديمة والعاطلة



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

000شركة بيري جونسون

000شركة بي ام ترادا

18,600,0007,440,0007,400,000شركة شلترن تي ام سي

Oil and Gas4,875,0001,950,0001,900,000شركة 

15,600,0006,240,0006,200,000شركة فكسل

737,241,050294,896,420294,800,000الفاو العامة

467,607,000187,042,800187,000,000ماء الحياة العذب

75,420,00030,168,00030,100,000ماء الحياة العذب

93,895,01437,558,00637,500,000الحبوة  للمقاوالت العامة

863,054,900345,221,960345,200,000الحبوة  للمقاوالت العامة

الجامعة المستنصرية المكتب 

االستشاري الهندسي
190,000,00076,000,00076,000,000

158,531,92063,412,76863,400,000المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب

8,392,7703,357,1083,300,000مديرية توزيع كهرباء البصرة

76,650,00030,660,00030,600,000كمال الروافد

76,175,00030,470,00030,400,000نداء البصرة

000وزارة النفط

104,324,00041,729,60041,700,000شركة شرق الساحل

التزامات مالية / شركة نفط الشمال

واجبة الدفع للمشاريع التي تم حذفها 

2016/من موازنة

900,510,000360,204,000360,200,000

28,763,00011,505,20011,500,000شركة الوكاع للمقاوالت

11602013009004
توفير مستلزمات حماية البيئة لشركة مصافي 

الجنوب
8,304,0003,321,6003,300,000الضاحي   للمقاوالت العامة113370.0003160.000

176,802,00070,720,80070,700,000شركة قلعة حمرين للمقاوالت4010.000400.000توفير مستلزمات حماية البيئة لشركة مصافي الشمال11702013009005

16700.000500.00000توفير مستلزمات حماية البيئة لشركة خطوط االنابيب11802013009006

114

115

02

تأهيل وتطوير معهد البصرة وفرع معهد في ميسان 013 025000.000 62170.000

/ توفير مستلزمات حماية البيئة لشركة نفط الشمال

برنامج سنوي

013008002
تاهيل مركز البحث والتطوير النفطي الستحصال 

شهادات المعايرة
936.000100.000

004 008



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

11902013010001
تسديد مستحقات الشركات االجنبية المقاولة لجوالت 

برنامج سنوي/ التراخيص لشركة نفط الجنوب 
6207980.0006207980.00000

12002013010002
تسديد مستحقات الشركات االجنبية المقاولة لجوالت 

برنامج سنوي/ التراخيص لشركة نفط ميسان
2206600.0002206600.00000

12102013010003
تسديد مستحقات الشركات االجنبية المقاولة لجوالت 

برنامج سنوي/ التراخيص لشركة نفط الوسط
767000.000767000.00000

التزامات مالية / شركة نفط الشمال

واجبة الدفع للمشاريع التي تم حذفها 

2016/من موازنة

61,196,00024,478,40024,400,000

32,906,26013,162,50413,100,000شركة اعمار االقليم

(البصرة، العزيزية، الموصل)مستودعات 
الشركة / وزارة الصناعة والمعادن

العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع
000

14040.00050.00000منظومة حماية االنابيب12202013011004

96,030,00038,412,00038,400,000حباري الخير 

365,991,000146,396,400146,300,000اغادير  للمقاوالت العامة

1241383
/ تطوير المرافق الخدمية  في معهد التدريب النفطي

برنامج سنوي/ بغداد
000صدى اوروك

12502013011006
مستلزمات حماية المنشأت النفطية لشركة مصافي 

الشمال
37930.0001000.00000

7,170,5302,868,2122,800,000الفاو العامة

60,000,00024,000,00024,000,000الروابي الخضراء

12702013011009
مستلزمات حماية المنشأت النفطية لشركة خطوط 

االنابيب
33550.0005000.00000

89,365,00035,746,00035,700,000اوروك

631,817,000252,726,800252,700,000الصناعات االلكترونية 

12902013014001
/ تأهيل وشراء الفرق الزلزالية ومختبر بيئي متنقل 

برنامج سنوي
41376.00041376.000

تجهيز / شركة اميرابكس االمريكية 

حفارات استكشافية
30,804,537,00012,321,814,80012,321,800,000

انشاء ورش ومختبرات لألقسام العلمية ووحداتها 

الخدمية لمعهد التدريب النفطي في كركوك
612,185,480244,874,192244,800,000شركة المشارق للمقاوالت العامة

10000.000100.000000المرحلة الرابعة/ بناء المجمع السكني لمعهد بيجي 13004003001001

/ تطوير ورش المعهد التدريب النفطي في بيجي

برنامج سنوي
7,000,0002,800,0002,800,000شركة الحلول المتقدمة

123

126

12880.000 3855.000

500.000

260.000

مستلزمات حماية المنشآت النفطية لشركة نفط 

برنامج سنوي/ الشمال

02013011005
مستلزمات حماية المنشأت النفطية لشركة مصافي 

الجنوب
9850.000

02013011008
مستلزمات حماية المنشآت النفطية لشركة مصافي 

الوسط
39758.000

نظام المراقبة الفديوية للمجمع النفطي لوزارة النفط02013011011



(مليون دينار )الكلفة الكلية أسم المشروعتسلسلنوعمادةالفصلت
التخصيص السنوي 

(مليون دينار )
المستحقات بالديناراسم الشركة او المقاول

من المستحقات  (%40)نسبة 

بالدينار
المستحقات بعد التقريب بالدينار

13104003001002
 المجمع السكني والمرافق الخدمية لشركة مصافي 

الشمال
84020.0001560.000

الشركة العامة لمعدات االتصاالت 

والقدرة
2,811,415,5001,124,566,2001,124,500,000

20000.000300.027000بيجي/ بناء معهد متكامل 13205001003001

61314699.75215129907.0271,084,101,289,173433,640,515,669433,632,400,000 المجموع


