
 االنجاز مدة الصنف الدرجة الموقع المشروع اسم المناقصة رقم ت
 المشروع كلفة

 )بالدينار(

 التبويب رقم

Classification No. 
بأالف  التندر سعر

 )دينار(
 المالحظات

 تسلسل نوع ت نوع مادة

1 

/ الوقف السني 1/2

/2112 

1/2/ Sunni 

endowment/2012 

 يجيصيانه وترميم جامع العبا

Maintenance and restoration of Al-Abaichy 

Mosque 

 المركز

Center 

 العاشره

Tenth 

 انشائية

Construction 

 يوم 181

180 days 

50.000.000 9 18 11 3 75 

 بدون ع فني

No technical 

offer 

2 

 2112/ الصحه /1/4

1/4/ Health/2013 

ي انشاء صاالت عمليات وعناية مركزة وردهة جراحية ف

 ثالث طوابق  مستشفى ام قصر العام

Establishing operation halls and intensive 

care and surgical lounge in Um Qasr general 

hospital 3 floors 

 ام قصر

Um Qasr 

 الرابعه

Fourth 

 انشائية

Construction 

 يوم 011

700 days 

4,820,000,000 9 18 2 91 150 

 عرض فني

Tech. offer 

3 

 2112/ بلديات /2/07

3/79/municipalitie

s/2013 

قواطع /  8مع  2انشاء اقسام بلدية في مركز المدينة عدد 

 الزبير

Establishing municipality department in the 

city center number 2with 8 sweets Zubair 

 الزبير

Zubair 

 الرابعة

Fourth 

 انشائية

Construction 

 يوم 201

370 days 

3,987,620,000     150 

 بدون ع فني

no tech. offer 

4 

 2112/ بلديات /4/81

4/80/municipalitie

s/2013 

انشاء بناية لبلدية ناحية خور الزبير طابقين مع الكراج 

 لآلليات / الزبير

Establishing building for khor Zubair 

township 2 floors with a garage for vehicles/ 

Zubair 

 الزبير

Zubair 

 الخامسة

Fifth 

 انشائية

Construction 

 يوم 211

200days 

1,774,525,000     150 

 بدون ع فني

no tech. offer 

5 

/ شباب ورياضه 1/23

/2112 

1/36/ youth & 

sport/2013 

انشاء نادي االهلي الرياضي في القبلة )ملعب ثيل صناعي 

 مع جناح اداري(

Construction of Al-Ahli gym in Qibla (artificial 

grass stadium with administrative ward) 

 المركز

Center 

 الرابعه

Fourth 

 انشائية

Construction 

 يوم 181

180 days 

4.000.000.000 9 18 4 56 150 

 عرض فني

Tech. offer 

 

6 

 2112/ معهد تقني /1/5

1/5/ technical 

institute/2013 

 غلقة ومتعددة االلعاب متكاملةتشييد قاعة رياضية م

Construction of an integrated closed and 

multi-games sport hall 

 القرنه

Qurna 

 الخامسة

Fifth 

 انشائية

Construction 

021 

 يوم

720 days 

2.030.960.000     150 

 فني  عرض

Tech. offer 



7 

/ شباب ورياضه 2/24

/2112 

3/34/youth & 

sport/2013 

 ء منتدى شباب ورياضة صنف )ب( في السيبهانشا

Construction of a youth and sport forum 

class (B) in Siba 

 ابو الخصيب

Abu Alkhaseeb 

 الرابعة

Fourth 

انشائية /شركات 

متخصصه في هذا 

 المجال

Construction/s

pecialized 

companies in 

this field 

 يوم 235

365 days 

5.997.765.000 9 18 4 54 150 

 عرض فني

Tech. offer 

8 

 2112/بلديات/7/03

9/76/municipalitie

s/2013 

 تنفيذ منتزه ومدينه العاب في ام قصر

Executing a park and fun city in Um Qasr 

 ام قصر

Um Qasr 

 الرابعة

Fourth 

انشائية /شركات 

متخصصه في هذا 

 المجال

Construction/s

pecialized 

companies in 

this field 

 يوم 235

365 days 

5.000.000.000 9 18 1 357 150 

 عرض فني

Tech. offer 

9 

 2112/زراعة/1/11

1/10/ 

agriculture/2013 

 انشاء معمل تنقية وتعفير بذور الحنطة

Establishing factory for purification and 

fogging wheat seed 

 عام

General 

 الرابعة

Fourth 

 انشائية /شركات

متخصصة في هذا 

 المجال

Construction/s

pecialized 

companies in 

this field 

 يوم 211

300 days 

5,065,595,000 9 18 5 6 300 

 عرض فني

Tech. offer 

10 

 2112/ ماء/12/25

13/35/water/2013 

تجهيز ونصب منظومة ضد تسرب غاز الكلور في مخازن 

 الكلور في حمدان مع تأهيل المخازن

Supplying and installing a system against 

chlorine gas leak in the chlorine stores in 

Hamdan and qualifying the stores 

 عام

General 

 السابعة

Seventh 

كهرباء/شركات 

متخصصة في هذا 

 المجال

Electricity/ 

specialized 

companies in 

this field 

 يوم 251

250 days 

999.850.000 9 18 1 455 100 

 عرض فني

Tech. offer 

11 

/كهرباء 24/52

 2112ج/

24/52/electricity 

s/2013 

تجهيز مواد وفحصها وتنفيذها لغرض تحسين وتطوير 

 الشبكة الكهربائية في البحار ضمن قاطع البحار

Supplying, testing and executing materials to 

improve and develop the electric network in 

Al-Bihar within the region of Al-Bihar 

 الفاو

Faw 

 السابعة

Seventh 

كهرباء/شركات 

متخصصة في هذا 

 المجال

Electricity/ 

specialized 

companies in 

this field 

 يوم 141

140 days 

999.999.000 7 18 2 124 100 

 عرض فني

Tech. offer 



12 

 2112/تربية/7/13

9/16/ 

education/2013 

 مختبرات في متوسطة المرتضى 4بناء 

Construction of 4 laboratories in Al-

Murtadha Intermediate school 

 المركز

Center 

 العاشرة

Tenth 

 انشائية

Construction 

 يوم 211

210 days 

200.000.000 10 18 1 148 75 

 بدون ع فني

no tech. offer 

13 

 2112/ماء/14/42

14/43/water/2013 

 تجهيز ونصب فوهات حريق

Supplying and installing fire spouts 

 عام

General 

 التاسعة

Ninth 

كهرباء/شركات أو 

مكاتب متخصصة 

 في هذا المجال

Electricity/ 

specialized 

companies or 

offices in this 

field 

 يوم 205

275 

497.700.000 9 18 1 464 75 

 عرض فني

Tech. offer 

14 

 2112/ماء/15/44

15/44/water/2013 

بناء دائرة خدمية في مشروع ماء الشعيبة مع تجهيز 

 2ونصب محوالت مع تجهيز سيارات هاف لوري عدد /

Construction of service office in Shuaiba 

water project with supplying and installing 

adapters with supplying  trucks (half-lorry) 

number 2 

 الزبير

Zubair 

 السادسة

Sixth 

 انشائية

Construction 

 يوم 211

210 days 

1.498.020.000 9 18 1 468 150 

 عرض فني

Tech. offer 

15 

 2112/ماء/13/51

16/50/water/2013 

تجهيز وتنفيذ شبكة ماء االسالة لمنطقتي المربد القديم 

 والجديد مع تجهيز سيارات واليات تخصصية

Supplying and executing liquefaction water 

network for Al-Marbad Alqadeem and 

Aljadeed with supplying special cars and 

machines 

 الزبير

Zubair 

 الخامسة

Fifth 

 كهرباء

Electricity 

 يوم 211

200 days 

2.500.000.000 9 18 1 481 150 

 عرض فني

Tech. offer 

16 

 2112/ز/صحة/11/18

10/18/G/health/20

13 

تجهيز ونصب وصيانة اجهزة طبية الحادي عشر: تجهيز 

 ونصب وصيانة اجهزة ايكو وطبية

Supplying, installing and maintaining medical 

devices Eleventh: supplying, installing and 

maintaining Echo devices 

 عام

General 

 

شركات أو مكاتب 

متخصصة في هذا 

 لالمجا

Specialized 

companies or 

offices in this 

field 

 يوم 121

120 days 

2.300.000.000 9 18 2 92 150 

 عرض فني

Tech. offer 



17 

/س/صحة/11/18

2112 

11/18/O/health/20

13 

تجهيز ونصب وصيانة اجهزة طبية الثاني عشر : تجهيز 

 ونصب وصيانة اجهزة تخدير

Supplying, installing and maintaining medical 

devices Twelfth: supplying, installing and 

maintaining Anesthetization devices 

 عام

General 

 

شركات أو مكاتب 

متخصصة في هذا 

 المجال

Specialized 

companies or 

offices in this 

field 

 يوم 121

120 days 

3.846.000.000 9 18 2 92 150 

 عرض فني

Tech. offer 

18 

/ض/صحة/12/18

2112 

12/18/P/health/20

13 

تجهيز ونصب وصيانة اجهزة طبية الخامس عشر: تجهيز 

 Hyperbaric oxygen systemونصب وصيانة اجهزة

Supplying, installing and maintaining medical 

devices Fifteenth: supplying, installing and 

maintaining Hyperbaric oxygen system 

devices 

 عام

General 

 

شركات أو مكاتب 

متخصصة في هذا 

 المجال

Specialized 

companies or 

offices in this 

field 

 يوم 121

120 days 

600.000.000 9 18 2 92 75 

 عرض فني

Tech. offer 

19 

 2112/ذ/صحة/12/18

13/18/T/health/20

13 

صب تجهيز ونصب وصيانة اجهزة طبية تاسعاً : تجهيز ون

 وصيانة اجهزة النواظير

Supplying, installing and maintaining medical 

devices Ninth: supplying, installing and 

maintaining endoscope devices 

 عام

General 

 

شركات أو مكاتب 

متخصصة في هذا 

 المجال

Specialized 

companies or 

offices in this 

field 

 يوم 121

120 days 

2.250.000.000 9 18 2 92 150 

 عرض فني

Tech. offer 

20 

 2112/ر/صحة/14/18

14/18/R/health/20

13 

تجهيز ونصب وصيانة اجهزة طبية عاشرا : تجهيز 

 ونصب وصيانة اجهزة العمليات

Supplying, installing and maintaining medical 

devices Tenth: supplying, installing and 

maintaining operations devices 

 عام

General 

 

شركات أو مكاتب 

متخصصة في هذا 

 المجال

Specialized 

companies or 

offices in this 

field 

 يوم 121

120 days 

930.000.000 9 18 2 92 75 

 عرض فني

Tech. offer 

21 

 2112/صحة/15/22

15/22/health/2012 

جنوبية انشاء مركز صحي نموذجي في منطقة االسمدة ال

 في خور الزبير

Construction of a model health center in Al-

Asmida southern region in Khor Al-Zubair 

 الزبير

Zubair 

 الثامنة

Eighth 

 انشائية

Construction 

 يوم 211

300 days 

725.380.000 9 18 2 62 75 

 بدون ع فني

no tech. offer 

22 

/شباب 0/22

 2112ورياضة/

7/32/youth & 

sport/2013 

 ساحة الثيل الصناعي في الزبير حي العسكري

Artificial grass square in Zubair Al-Askary 

district 

 الزبير

Zubair 

 الخامسة

Fifth 

 انشائية

Construction 

 يوم 181

180 days 

3.000.000.000 9 18 4 59 150 

 عرض فني

Tech. offer 



23 

/كهرباء 20/08

 2112ج/

27/78/electricity 

s/2013 

 بناء ملحق لمديرية توزيع كهرباء جنوب البصرة الجنوبي

Construction of a supplementing building for 

directorate of Southern Basra Electricity 

distribution 

 المركز

Center 

 الخامسة

Fifth 

 انشائية

Construction 

 يوم 231

360 days 

1.908.795.000 7 18 2 196 150 

 بدون ع فني

no tech. offer 

24 

 2112/بلديات/21/02

21/72/ 

municipalities/201

3 

 تطوير مدخل ناحية الدير المنطقة الشمالية )المرحلة الثالثة(

Developing the entrance of Dair northern 

region (Third level) 

 الدير

Dair 

 الرابعة

Fourth 

 انشائية

Construction 

 ميو 201

270 days 

6.000.000.000 9 18 1 435 150 

 بدون ع فني

no tech. offer 

25 

/ج/كهرباء/ج/23/2/28

2112 

26/3/28/C/ 

electricity/s/2012 

تحسين وتطوير التيار الكهربائي لقواطع مركز المحافظة 

 المعقل( -الجنينة -)الوجبة الثالثة )الجمهورية  (10عدد)

Improving and developing the electric 

current for the governorate center number 

(17) (third group (Al-Jumhooria- Al-Jenaina- 

Al-Maaqel) 

 المركز

Center 

 الخامسة

Fifth 

 كهرباء

Electricity 

 يوم 121

130 days 

2.750.000.000 7 18 2 85 150 

 عرض فني

Tech. offer 

26 

/ج/كهرباء/ج/25/1/2

2112 

25/1/3/C/ 

electricity/s/2012 

ك.ف من محطة باب )الزبير+  22استحداث مغذيات 

ك.ف  22السنتر( الى محطة النظران واستحداث مغذيات 

من محطة غرب البصرة +باب الزبير الى محطة 

ك.ف من  11الجمعيات /الجمعيات واستحداث مغذيات 

 محطة النظران

حطة ك.ف من م 11استحداث مغذيات     )الوجبة الثالثة(

 النظران

Construction of feeders 33 K.V from (Bab Al-

Zubair – Al-Center) station to Al-Nadhran 

station, construction of feeders 33 K.V from 

Basra west station+ Bab Al-Zubair to Al-

Jumiat station/ Al-Jumiat and construction of 

feeders 11 K.V from Al-Nadhran station 

(Third group)   Construction of feeders 11 

K.V from Al-Nadhran station 

 

 السادسة

Sixth 

 كهرباء

Electricity 

 يوم 121

120 days 

1.300.200.000 7 18 2 79 150 

 عرض فني

Tech. offer 

 


