
الشركة المنفذة او المقاولموقع المشروعاسم المشروعالقطاعت

تنظيفات١
تنظيفات شوارع في ناحية 

البدير
تنفيذ مباشرالبدير

تنظيفات٢
تنظيفات شوارع في قضاء 

الحمزة
تنفيذ مباشرالحمزة

تنظيفات٣
تنظيفات شوارع في ناحية 

الدغارة
تنفيذ مباشرالدغارة

تنظيفات٤
تنظيفات شوارع في ناحية 

السدير
تنفيذ مباشرالسدير

تنظيفات٥
تنظيفات شوارع في ناحية 

السنية
تنفيذ مباشرالسنية

تنظيفات٦
تنظيفات شوارع في ناحية 

الشافعية
تنفيذ مباشرالشافعية

تنظيفات٧
تنظيفات شوارع في قضاء 

الشامية
تنفيذ مباشرالشامية

تنظيفات٨
تنظيفات شوارع في ناحية 

الشنافية
تنفيذ مباشرالشنافية

تنظيفات٩
تنظيفات شوارع في ناحية 

الصالحية
تنفيذ مباشرالصالحية

تنظيفات١٠
تنظيفات شوارع في ناحية 

المھناوية
تنفيذ مباشرالمھناوية

تنظيفات١١
سومر تنظيفات شوارع في 

ناحية سومر
تنفيذ مباشرسومر

تنظيفات١٢
تنظيفات شوارع في قضاء 

عفك
تنفيذ مباشرعفك

تنظيفات١٣
تنظيفات شوارع في ناحية 

غماس
تنفيذ مباشرغماس

تنفيذ مباشرنفرتنظيفات شوارع في ناحية نفرتنظيفات١٤

١٥
التخطيط 
العمراني

اعمال تحديث التصميم 
األساسي لناحية البدير

البدير
شركة ارض 

االعمارلالستشارات 
الھندسية

١٦
التخطيط 
العمراني

اعمال تحديث التصميم 
األساسي لناحية المھناوية

المھناوية
شركة ارض 

االعمارلالستشارات 
الھندسية

١٧
التخطيط 
العمراني

أعمال تحديث التصميم 
األساسي لناحية الدغارة

الدغارة
شركة ارض 

االعمارلالستشارات 
الھندسية

١٨
التخطيط 
العمراني

أعمال أعداد دراسة تصاميم 
منطقة كورنيش الحمزة

الحمزة
شركة ارض 

االعمارلالستشارات 
الھندسية

١٩
التخطيط 
العمراني

اعمال اعداد دراسة وتصاميم 
لتطوير مرقد محمد العريس

شركة نظم البناء للھندسةعفك

المشاريع المحالة ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام ٢٠٠٨



٢٠
التخطيط 
العمراني

أعمال تحديث التصميم 
األساسي لقضاء الحمزة مع 
قاعدة المعلومات الجغرافية 

GIS

الحمزة
شركة دار العمارة 

والتراث لالستشارات 
الھندسية

٢١
التخطيط 
العمراني

أعمال تحديث التصميم 
األساسي لناحية سومر

سومر
شركة دار العمارة 

والتراث لالستشارات 
الھندسية

٢٢
التخطيط 
العمراني

اعمال تحديث التصميم 
االساسي لناحية السدير

السدير
مكتب المصمم المعماري 
لالستشارات الھندسية

٢٣
التخطيط 
العمراني

اعمال تحديث التصميم 
األساسي لناحية نفر

نفر
شركة ارض 

االعمارلالستشارات 
الھندسية

٢٤
التخطيط 
العمراني

اعمال اعداد دراسة وتصاميم 
لمنطقة المخيم الكشفي في 

السنية
السنية

مكتب المصمم المعماري 
لالستشارات الھندسية

٢٥
التخطيط 
العمراني

اعمال اعداد دراسة وتصاميم 
لمنطقة مرقد سيد طالب في 

الشافعية
الشافعية

شركة دار الھندسة 
لالستشارات الھندسية

٢٦
التخطيط 
العمراني

أعمال مشروع األمام ھارون 
/ ناحية سومر

سومر
شركة دار العمارة 

والتراث لالستشارات 
الھندسية

الكھرباء٢٧
أعمال تأھيل الشبكة 

الكھربائية في حي التأميم
الديوانية

مجموعة شركات دار 
العروبة والجاذبية 
ومجموعة االخيار

البلديات٢٨
اعمال اكساء شوارع متفرقة 

في الديوانية
شركتي الكنانة والجنابيالديوانية

البلديات٢٩
اعمال تاھيل شارع الجسر 

المعلق في الديوانية
شركة نيبور للمقاوالتالديوانية

البلديات٣٠
أعمال  تأھيل الممر الثاني 
من شارع مديرية الزراعة

شركة االجدل للمقاوالتالديوانية

البلديات٣١
اعمال تاھيل الشارع الرئيسي 

في حي العروبة
الديوانية

شركتي ذو الفقار ونجمة 
الثريا للمقاوالت

البلديات٣٢
أعمال تطوير وصب الشارع 

الحلقي مقابل كلية الطب
شركة الدعاء والخالصةالديوانية

البلديات٣٣
أعمال تجھيز مادة حصى 

خابط صنف (B) كدس طريق 
معمل الغاز

شركة الزخرف الھندسيةالديوانية

البلديات٣٤
أعمال تجھيز مادة حصى 

خابط صنف (B) كدس مقابل 
كلية اآلداب

الديوانية
شركة فخر الدين 

للمقاوالت

البلديات٣٥
أعمال تجھيز مادة حصى 

خابط صنف (B) كدس في 
حي العسكري

شركة الزخرف الھندسيةالديوانية

البلديات٣٦
أعمال تجھيز مادة حصى 

خابط صنف (B) كدس في 
حي العسكري الثاني

الديوانية
شركة فخر الدين 

للمقاوالت



البلديات٣٧
تنظيم شارع الكاظمين في 

ناحية المھناوية
شركة الفواطم للمقاوالتالمھناوية

البلديات٣٨
تبليط شوارع في ناحية 

الدغارة
شركة العدنان الھندسيةالدغارة

البلديات٣٩
أعمال تبليط شوارع  في 

ناحية البدير
البدير

شركة انوار القريشي 
للمقاوالت

البلديات٤٠
اعمال فرش ترابية وحصى 

خابط وتبليط شوارع في حي 
العسكري في سرمر

سومر
شركة الزعيم الھندسية 

للمقاوالت

البلديات٤١
اعمال تاھيل ارصفة مدخل 

شارع الصالحية
شركة البحارة للمقاوالتالصالحية

البلديات٤٢
اعمال تنفيذ الشوارع 

المحيطة بالمركز الصحي في 
الشافعية

الشافعية
شركة ذو الفقار 
الھندسية للمقاوالت

المجاري٤٣

أعمال تنفيذ الخطوط 
الرئيسية الناقلة لمياه مجاري 

الشبكات ومحطات الصرف 
الصحي/في الديوانية

الديوانية
شركة حضر موت 

للمقاوالت

المجاري٤٤

أعمال تنفيذ الخطوط 
الرئيسية الناقلة لمياه مجاري 

الشبكات ومحطات الصرف 
الصحي/ في الشامية

الشامية
شركة السنبلة الصفراء 

للمقاوالت

الماء٤٥
اعمال تاھيل مشروع ماء 

الدغارة
الدغارة

شركة فخر الدين 
للمقاوالت

الماء٤٦
اعمال تاھيل مجمع ماء 

االسكان
الديوانية

شركة الھرام الھندسية 
للمقاوالت

الماء٤٧
اعمال تاھيل محطة ضخ 

الشافعية
شركة الجھد للمقاوالتالشافعية

الماء٤٨
اعمال تجھيز وتنصيب مجمع 

ماء الجبور ٢٠٠م٣/س
الحمزة

شركتي الطيف 
والعنكوشي للمقاوالت

الماء٤٩
اعمال تجھيز مواد للشبكات 

في مديرية ماء الديوانية
المقاول نوري ليلوالديوانية

التربية٥٠
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في مدرسة البصرة في 
ريف المھناوية

المھناوية
شركة المھندسين 

المتحدين

التربية٥١
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 
صف في مدرسة الكرامة

المقاول محمود ياسينالسنية

التربية٥٢
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في مدرسة الياقوت في 
الديوانية

شركة االسراء الدوليةالديوانية

التربية٥٣
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في مدرسة عبد هللا بن 
عباس

شركة االسراء الدوليةالديوانية

التربية٥٤
اعمال بناء جناح اضافي في 

مدرسة الطاھرة
السدير

شركة المدائن المتحدة 
للمقاوالت



التربية٥٥
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في مدرسة الرسول في 
الحمزة

شركة النھرين الدوليةالحمزة

التربية٥٦
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 
صف في مدرسة حطين في 

البدير
شركة النھرين الدوليةالبدير

التربية٥٧
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في مدرسة االبطال في 
ريف نفر

نفر
شركة الود المتحدة 

للمقاوالت

التربية٥٨
احالة اعمال بناء جناح 

اضافي ٦ صف في مدرسة 
الصالحية في الصالحية

الصالحية
شركة ازدھار العراق 

للمقاوالت

التربية٥٩
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في مدرسة غماس 
للبنين

غماس
شركة الطوفان للمقاوالت 

العامة

التربية٦٠
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 
صف في مدرسة السمو في 

ريف السدير
شركة العقاب للمقاوالتالسدير

التربية٦١
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في مدرسة الشافعية في 
ريف السدير

السدير
شركة الغسق الھندسية 

للمقاوالت

التربية٦٢
اعمال بناء جناح اضافي ٦ 

صف في متوسطة النبوغ في 
ريف السنية

السنية
شركة الكرار الھندسية 

للمقاوالت

الماء٦٣
اعمال تمديد شبكة ماء في 

ناحية الشافعية
الشافعية

شركة المستشار 
للمقاوالت

الماء٦٤
اعمال تمديد شبكة ماء في 

الصالحية
شركة البحارة للمقاوالتالصالحية

الماء٦٥
اعمال تمديد شبكة ماء في 

ناحية السنية
شركة السنية للمقاوالتالسنية

الماء٦٦
اعمال تمديد شبكة ماء في 

ناحية السدير
السدير

شركة المستشار 
للمقاوالت

٦٧
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء جسر الشھيد 
عبد هللا ال مريھج على نھر 

الفرات عند عشائر بني 
 ً سالمة/ جسر الفطورة سابقا

الشنافية
شركة الشاھر والرھام 
واشبيليا للمقاوالت

٦٨
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء جسر حي 
الصادق الكونكريتي

الديوانية
شركة الشاھر والرھام 
واشبيليا للمقاوالت

البلديات٦٩
أعمال تبليط شوارع في حي 

العسكري األول مجاور ساحة 
الغاز

الديوانية
شركة الكھف المعمارية 

للمقاوالت

البلديات٧٠
اعمال تنفيذ ترابية وحصى 
خابط في منطقة البو عزيب 

في الشامية
شركة البراق الھندسيةالشامية

البلديات٧١
أعمال ترابية وحصى خابط 

في منطقة حي الجوادين 
وحي المنتظر

الديوانية
شركة الكھف المعمارية 

للمقاوالت



الماء٧٢
اعمال تمديد شبكة ماء في 

قضاء الحمزة
الحمزة

شركة مثلث االبداع 
للمقاوالت

الماء٧٣
اعمال تمديد شبكة ماء في 

قضاء الشامية
شركتي النخيل والمشرقالشامية

الماء٧٤
اعمال تمديد شبكة ماء في 

قضاء عفك
شركة الخبرة الھندسيةعفك

الماء٧٥
اعمال تمديد شبكة ماء في 

ناحية نفر
نفر

المفاول صالح حسن 
جحيل

البلديات٧٦
اعمال تنظيف في حي 

الصادق ١-٢-٣ وحي الغدير 
وحي االمير

شركة االسراء الدوليةالديوانية

البلديات٧٧
اعمال تنظيف في حي الوحدة 

١-٢-٣
شركة قمة االعمارالديوانية

البلديات٧٨
اعمال تنظيف في حي 

العروبة ١-٢-٣
شركة االزدھار للمقاوالتالديوانية

البلديات٧٩
اعمال تنظيف في حي النھظة 

وحي االسكان القديم
شركة االزدھار الھندسيةالديوانية

البلديات٨٠
اعمال تنظيف في حي 
الجزائر وحي رمضان 

والسكك والمعلمين
شركة قمة االعمارالديوانية

البلديات٨١
تجھيز سيارات عدد/٤٠ نوع 
نيسان قالب (٤*٦) ١٦ طن

تنفيذ مباشرالديوانية

االتصاالت٨٢
اعمال تجھيز وتنصيب 

وتشغيل منظومات ذات بدالة 
١٠٠٨ خط مع الملحقات

الشافعية
شركة التركيب الھندسية 

للمقاوالت

االتصاالت٨٣
اعمال تجھيز وتنصيب 

وتشغيل منظومات ذات بدالة 
١٠٠٨ خط مع الملحقات

السدير
شركة مجموعة الفرج 

للمقاوالت

االتصاالت٨٤
اعمال تجھيز وتنصيب 

وتشغيل منظومات ذات بدالة 
١٠٠٨ خط مع الملحقات

نفر
شركة مجموعة الفرج 

للمقاوالت

االتصاالت٨٥
تجھيز ونصب وتشغيل 

مولدات كھربائية لمواقع 
البداالت

متعدد
شركة نسمة العين 

للمقاوالت

٨٦
مجلس 
المحافظة

اعمال شراء سيارات نوع 
كامري وافلون موديل٢٠٠٨ 

كاملة المواصفات
الديوانية

شركة الجداول للوكاالت 
التجارية

البلديات٨٧
اعمال تنفيذ ترابية وحصى 

خابط لمجموعة من الشوارع 
في الحمزة

الحمزة
شركة االشعل الھندسية 

للمقاوالت

البلديات٨٨
اعمال تنفيذ قالب جانبي 

وتبليط ارصفة لشوارع في 
قضاء الحمزة

الحمزة
شركة اطلس التقنية 

للمقاوالت

البلديات٨٩
اعمال انشاء تبليط شوارع 

في قضاء الحمزة
شركة العدنان للمقاوالتالحمزة



البلديات٩٠
اعمال تاھيل كورنيش 

الشامية والشوارع المرتبطة 
به

شركة العالمية للمبانيالشامية

البلديات٩١
اعمال تنفيذ الشارع الرابط 

بين شارع المجارش وشارع 
مدخل الدالل

الشامية
شركة انوار القريشي 

للمقاوالت

البلديات٩٢
احالة اعمال تاھيل الشارع 

المحيط من جھة الصوب 
الكبير في عفك

عفك
شركة الھيثم العالمية 

للمقاوالت

البلديات٩٣
اعمال تنفيذ ترابية وحصى 

خابط للشوارع خلف 
القائمقامية

عفك
شركة الكھف المعمارية 

للمقاوالت

التربية٩٤
اعمال بناء مدرسة ١٢ صف 

ثانوية الديوانية في حي 
الفرات

الديوانية
شركة ارض التطور 

للمقاوالت

التربية٩٥
اعمال بناء مدرسة ١٢صف 
ابتدائة في صوب الشامية

الديوانية
شركة الغسق الھندسية 

للمقاوالت

التربية٩٦
اعمال بناء مدرسة ١٢ صف 

ابتدائية بدل مدرسة اليمن
الشامية

شركتي ارض الوفاء 
ودار الوفاء

التربية٩٧
أعمال بناء مدرسة ابتدائية 

١٢ صف/الصوب الصغير في 
الحمزة

شركة الھجان للمقاوالتالحمزة

التربية٩٨
اعمال بناء مدرسة ١٢ صف 

ابتدائية في عفك
شركة البلسم للمقاوالتعفك

التربية٩٩
احالة اعمال بناء مدرسة ٦ 
صف بدل مدرسة عمورية 

الطينية في ريف سومر
سومر

شركة الكرار الھندسية 
للمقاوالت

التربية١٠٠
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 
بدل مدرسة االھداف/ريف 

سومر
سومر

المقاول جاسم جفات 
موسى

التربية١٠١
اعمال بناء مدرسة  حلب ٦ 

صف بدل طينية
شركة الرامي الدوليةعفك

التربية١٠٢
احالة اعمال بناء مدرسة ٦ 
صف بدل مدرسة عتبة بن 

غزوان
الديوانية

شركة انوار القريشي 
للمقاوالت

التربية١٠٣
احالة اعمال بناء مدرسة ٦ 
صف بدل مدرسة االرجوان 

في ريف البدير
البدير

شركة انوار القريشي 
للمقاوالت

التربية١٠٤
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 

بدل مدرسة اول ايار
الحمزة

المقاول كريم عبد 
الحسين ركبان

التربية١٠٥
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 
بدل مدرسة العراضيات       ء

شركة الھجان للمقاوالتالحمزة

التربية١٠٦
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 

بدل مدرسة جنات عدن
السدير

شركة دار االنشاء 
العراقية للمقاوالت

التربية١٠٧
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 

الغفران في الشنافية
شركة الطيف الھندسيةالشنافية



التربية١٠٨
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 
بدل مدرسة ابن االرقم/ريف 

الشنافية
الشنافية

شركة دار االنشاء 
العراقية للمقاوالت

التربية١٠٩
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 
بدل مدرسة المكاسب/ريف 

الدغارة
الدغارة

المقاول غالب بعيوي 
محمد

التربية١١٠
اعمال بناء مدرسة ٦ صف 
بدل مدرسة سعيد بن المسيب

شركة الخير الھندسيةالدغارة

البلديات١١١
اعمال تطوير وتنفيذ مدخل 

ديوانية-عفك
شركة الكساء للمقاوالتعفك

١١٢
الرياضة و 
الشباب

اعمال انشاء ملعب في ناحية 
البدير

شركة ضفاف اسيانفر

١١٣
الرياضة و 
الشباب

اعمال تاھيل ملعب عفك 
الرياضي في عفك

عفك
المقاول علي عبد خلف 

حسين

البلديات١١٤
اعمال فرش حصى خابط في 
حي االمير وحي المقداد في 

السدير
السدير

شركة الرياض الھندسية 
للمقاوالت

البلديات١١٥
اعمال تاھيل الشارع الرئيسي 

لحي المقداد في السدير
السدير

شركة فخر الدين 
للمقاوالت

البلديات١١٦
اعمال انشاء محالت في 

ناحية نفر
شركة الود المتحدةنفر

الماء١١٧
اعمال تمديد شبكة ماء في 

الشنافية
شركة طوى الحديثةالشنافية

الماء١١٨
اعمال تمديد شبكة ماء في 

حي المعلمين
الديوانية

شركة المستشار 
للمقاوالت

الكھرباء١١٩
تنفيذ شبكة كھرباء حي 

الحسين في الحمزة
الحمزة

شركتي السور االمين 
ونسمة العين

الكھرباء١٢٠
اعمال تجھيز محوالت 
كھربائية مختلفة السعات

الديوانية
شركة الظفار للتجارة 

العامة

الكھرباء١٢١
اعمال تاھيل حي الوحدة 

خلف جامع القائم الجزء الثاني
الديوانية

شركتي المھندسين 
والسور االمين

الكھرباء١٢٢
اعمال تاھيل جزء مغذي قرى 

زبيد(١١كي في) من محطة 
الدغارة

شركة االساورالدغارة

الكھرباء١٢٣
اعمال تاھيل جزء مغذي 

طريق الشنافية(١١ كي في)
الشنافية

شركتي السور االمين 
ونسمة العين

الكھرباء١٢٤
اعمال تاھيل جزء مغذي 

نفر(١١ كي في) من محطة 
الجمھوري

شركة االساورالديوانية

الكھرباء١٢٥
اعمال تاھيل مغذي البو طاھر 
١١ كي في من محطة السنية

السنية
شركتي السور االمين 

ونسمة العين

البلديات١٢٦
اعمال تنفيذ المرحلة الثانية 
لتقاطع النسر ولغاية تقاطع 

ابو الفظل(ع)
الديوانية

شركتي الكساء وذو 
الفقار الھندسية للمقاوالت



التربية١٢٧
اعمال بناء خمس مجاميع 
صحية ذات ٨ مقاعد في 

الديوانية
شركة االسراء الدوليةالديوانية

التربية١٢٨
اعمال بناء ٦ مجاميع صحية 

ذات ٨ مقعد في الديوانية
الديوانية

شركة االيمان الراسخ 
للمقاوالت

التربية١٢٩
اعمال بناء ٦ مجاميع صحية 

ذات ٨ مقعد في السنية
السنية

شركة المھندسين 
المتحدين

التربية١٣٠
اعمال بناء مجاميع صحية 

ذات ٨ مقعد
الديوانية و 
عفك

شركة الرامي الدولية 
للمقاوالت

التربية١٣١
احالة اعمال انشاء خمسة 
مجاميع صحية ذات ٨ مقعد

الديوانية و 
عفك

شركة اعالم بغداد 
للمقاوالت

التربية١٣٢
اعمال بناء ٦ مجاميع صحية 

ذات ٨ مقعد في البدير
البدير

المقاول جاسم جفات 
موسى

التربية١٣٣
اعمال بناء ستة مجاميع 

صحية ذات ٨ مقعد
شركة السدير للمقاوالتالديوانية

التربية١٣٤
احالة اعمال بناء خمسة 

مجاميع صحية ذات ٨ مقعد 
في غماس

غماس
شركة الطيف الھندسية 

للمقاوالت

التربية١٣٥

احالة اعمال بناء ستة 
مجاميع صحية ذات ٨ مقعد 

في الصالحية والشامية 
والمھناوية

نواحي 
الشامية

شركة اعالم بغداد 
للمقاوالت

التربية١٣٦
اعمال بناء خمس مجاميع 
صحية ذات ٨ مقاعد في 

الحمزة والشامية
شركة زھرة البنفسجالحمزة

البلديات١٣٧
اعمال انشاء تقاطع مروري 

في مدخل عفك
عفك

شركة ضفاف ينابيع 
الخير والكھف المعمارية

البلديات١٣٨
اعمال تنفيذ حديقة في منطقة 
الزھراء على القطعة المرقمة 

٥٥٦/٢ في عفك
عفك

شركة أكد العراقية 
للمقاوالت

البلديات١٣٩
اعمال تنفيذ طمر النفايات في 

موقع الطمر الصحي التابع 
لبلدية الحمزة

الحمزة
المقاول كريم عبد 
الحسين ركبان

١٤٠
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء سيطرة 
نموذجية مع المسقفات 

لسيطرة النجف
الديوانية

شركة الدلتا الھندسية 
للمقاوالت

١٤١
االمن و 
الشرطة

احالة اعمال انشاء سيطرة 
نموذجية مع المسقفات 

لسيطرة السنية
السنية

شركة الميار والمحاور 
للمقاوالت والمقاول 
احسان حكمت

١٤٢
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء سيطرة 
نموذجية مع المسقفات 

لسيطرة السدير-مقابل قرية 
العطاء

السدير
شركة أنوار الياسري 

العالمية

١٤٣
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء سيطرة 
نموذجية مع المسقفات 

لسيطرة الدغارة
شركة الباسم للمقاوالتالدغارة



١٤٤
االمن و 
الشرطة

اعمال بناء سيطرة ومسقف 
الطابو في الحمزة الشرقي

شركة الھجان للمقاوالتالحمزة

١٤٥
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء سيطرة ثانوية 
(سيطرة الفرات)

شركة السدير للمقاوالتالديوانية

١٤٦
االمن و 
الشرطة

احالة اعمال انشاء سيطرة 
ثانوية(سيطرة مفرق 

الشنافية)
الشنافية

شركة دار االنشاء 
للمقاوالت

١٤٧
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء سيطرة 
ثانوية(سيطرة علي بن 

موسى الرضا ع)في قضاء 
الشامية/قرية السودة

الشامية
شركة الزخرف الھندسية 

للمقاوالت

١٤٨
االمن و 
الشرطة

احالة اعمال انشاء سيطرة 
ثانوية مع مسقف(سيطرة 

الشامية)تقاطع الشامية في 
الحي العسكري

شركة الكويت للمقاوالتالشامية

١٤٩
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء سيطرة ثانوية- 
سيطرة صدر الدغارة

شركة المريخ للمقاوالتالدغارة

١٥٠
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء مركز شرطة 
مقابل المعھد الفني في 

الديوانية
شركة الزخرف الھندسيةالديوانية

١٥١
االمن و 
الشرطة

انشاء مسقفات  لسيطرة 
الجامعة

شركة الكويت للمقاوالتالديوانية

١٥٢
االمن و 
الشرطة

اعمال ترميم واضافة بناء 
ومسقف سيطرة النسيج في 

الديوانية
الديوانية

شركة سلم المجد 
للمقاوالت

١٥٣
االمن و 
الشرطة

اعمال ترميم وإضافة بناء 
ومسقف سيطرة عفك

شركة الكويت للمقاوالتعفك

١٥٤
االمن و 
الشرطة

اعمال ترميم واضافة بناء 
سيطرة الخسف في الشنافية 
قرب طريق عبد هللا ابو نجم

الشنافية
شركة الزخرف الھندسية 

للمقاوالت

١٥٥
االمن و 
الشرطة

اعمال ترميم واضافة فوج 
الطواريء االول/الديوانية / 
مقابل مستشفى الديوانية

الديوانية
شركة سلم المجد 

للمقاوالت

١٥٦
االمن و 
الشرطة

اعمال بناء مديرية السفر 
والجنسية

الديوانية
المقاول صالح حسن 

جحيل

١٥٧
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء قاعتين مع 
مجموعة صحية لمركز 

شرطة االمام الحسين (ع) في 
الديوانية

الديوانية
شركة العنبر االبيض 

للمقاوالت

١٥٨
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء قاعة مع 
مجموعة صحية لمديرية 

التسفيرات -الديوانية
الديوانية

شركة العنبر االبيض 
للمقاوالت

١٥٩
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء قاعتين مع 
مجموعة صحية لمديرية 

التحقيقات الجنائية
المقاول خالد عباس جاسمالديوانية

الماء١٦٠
اعمال ايصال الماء الى ناحية 

الدغارة
الدغارة

شركة فخر الدين 
للمقاوالت



الماء١٦١
اعمال ايصال الماء الى ناحية 

غماس
غماس

شركة رانيا الھندسية 
للمقاوالت

الماء١٦٢
اعمال ايصال الماء الى ناحية 

البدير
البدير

شركة المستشار 
للمقاوالت

البلديات١٦٣
اعمال تاھيل تقاطع الشارع 

المحيط من جھة الصوب 
الصغير

عفك
شركتي العدنان والنقاء 

للمقاوالت

البلديات١٦٤
تنفيذ حديقة في منطقة حي 

الزھراء على القطعة المرقمة 
٢/٢٩٠٤ في قضاء عفك

عفك
شركة الرامي الدولية 

للمقاوالت

البلديات١٦٥
اعمال توسيع وتطوير 

الطريق العام لمدخل مدينة 
سومر باتجاه الدغارة

شركة ارض وادي الغريسومر

الجامعة١٦٦
اعمال انشاء قاعات دراسة 

في كلية التربية قسم الكيماء 
في الديوانية

شركة االساور الدوليةالديوانية

الجامعة١٦٧
اعمال انشاء قاعات دراسية -

 كلية الطب البيطري
الديوانية

شركة الزخرف الھندسية 
للمقاوالت

الجامعة١٦٨
احالة اعمال انشاء قاعات 
دراسية في كلية الزراعة

الديوانية
شركة ارض التطور 

للمقاوالت

الجامعة١٦٩
اعمال مشروع ترميم قاعة 

الدواجن
شركة الثريا الدوليةالديوانية

البلديات١٧٠
اعمال صب شارع (٢٠) 

وبعض شوارع حي الزھراء-
غماس

غماس
شركة الطيف الھندسية 

للمقاوالت

البلديات١٧١
اعمال انشاء متنزه في مدينة 

الديوانية
الديوانية

شركة االفق المشرق 
للمقاوالت

التجارة١٧٢
اعمال انشاء مسقف حديدي 
للشركة العامة لتجارة الحبوب

الديوانية
شركة انوار علي الغرابي 

للمقاوالت

الماء١٧٣
ايصال التيار الكھربائي الى 
١٥ مجمع ماء في مختلف 

االقضية والنواحي
شركة النخلة الذھبيةالديوانية

الديوانيةتجھيز اليات متنوعة          العملالماء١٧٤
شركة الجداول للوكاالت 

التجارية

الديوانيةتجھيز اليات متنوعةالمجاري١٧٥
شركة النويرة للوكاالت 

التجارية

الديوانيةتجھيز اليات متوعةالبلديات١٧٦
شركة النويرة للوكاالت 

التجارية

الديوانيةتجھيز اليات متوعةالبلديات١٧٧
شركة النويرة للوكاالت 

التجارية

البلديات١٧٨
اعمال اعادة تاھيل مدخل 

الديوانية-نجف-المرحلة االولى
الديوانية

شركة الكساء واطلس 
للمقاوالت



١٧٩
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق السادة ال 
داوود-مضخات الجوعان 

بطول ٣ كم
نفر

شركتي الشھد والسبأ 
للمقاوالت

البلديات١٨٠
اعمال تاھيل مدخل مدينة 

الحمزة الشرقي/الجزء الثاني 
في الحمزة

الحمزة
شركتي اضواء الھدى 

والحور

١٨١
الرياضة و 
الشباب

السنيةاعمال انشاء ملعب في السنية
شركة التركيب الھندسي 

للمقاوالت

١٨٢
الرياضة و 
الشباب

شركة البدير للمقاوالتسومراعمال انشاء ملعب في سومر

١٨٣
الرياضة و 
الشباب

احالة اعمال انشاء ملعب في 
الشنافية

الشنافية
شركة سما بغداد 

للمقاوالت

١٨٤
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق 
الرداد/جزرة العبطان بطول 

٧.١٥٠ كم/ غماس  المحدودة
غماس

شركة الفصول للمقاوالت 
العامة

١٨٥
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق 
مدين/السدير

السدير
شركة الفصول للمقاوالت 

العامة المحدودة

١٨٦
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق 
السويلم/البو ناشي/البو 

عطية/بطول ٧.٥٥كم/في 
ناحية سومر

سومر
شركة ارض االباء 

للمقاوالت

البلديات١٨٧
اعمال تأھيل الشارع من 

تقاطع الجمھورية الى دائرة 
االسعاف الفوري

الديوانية
شركة الماء الصافي 

وشركة الضحى الھندسية

البلديات١٨٨
اعمال تاھيل الشارع من 

تقاطع الدالل ولغاية الجدارية
الديوانية

شركة الفصول والرھام 
للمقاوالت

البلديات١٨٩
اعمال تأھيل الشارع من 

سيطرة الجامعة ولغاية تقاطع 
الجدارية

الديوانية
شركة الدعاء والخالصة 

للمقاوالت

البلديات١٩٠

اعمال تأھيل الشارع من 
مخازن االنشائية ولغاية 

محطة تعبئة الدوائر 
الحكومية جسر النجف في 

الديوانية

الديوانية
شركتي أطلس والعادلي 
المتحدة للمقاوالت

البلديات١٩١
اعمال تأھيل الشارع من 

جسر النجف ولغاية سيطرة 
السدير في الديوانية

الديوانية
شركتي السور األمين 

ووادي الغري للمقاوال ت 
العامة

البلديات١٩٢

اعمال تطوير الشارع 
الرئيسي من مركز المدينة 

جامع الحكيم ولغاية االروائي 
في حي الصدر

الديوانية
شركتي أطلس والعادلي 
المتحدة للمقاوالت

البلديات١٩٣
اعمال تاھيل الطريق من 

مدرسة النھرين ولغاية شارع 
الحكيم في حي الجمھوري

الديوانية
شركتي فخر الدين 
والتطور التكنلوجي 

للمقاوالت



البلديات١٩٤
احالة اعمال تنظيف حي 

العصري واھل الشط 
والجمھوري في الديوانية

الديوانية
شركة االسراء الدولية 

للمقاوالت

الصحة١٩٥
اعمال تجھيز وحدة جراحة 

العمود الفقري
الديوانية

مكتب السار العلمي 
لدعاية االدوية

المجاري١٩٦
اعمال تنفيذ الخطوط 

الرئيسية الناقلة لمياه مجاري 
الصرف الصحي في الحمزة

شركة الرتباء للمقاوالتالحمزة

الطوارئ١٩٧
تعديل مسار الكيبل الضوئي 

في مدخل قضاء الحمزة
تنفيذ مباشرالحمزة

الطوارئ١٩٨
تنفيذ شبكة مياه االمطار في 

قضاء الحمزة
تنفيذ مباشرالحمزة

١٩٩
الطرق 
والجسور

اعمال نقل ونصب جسر 
الربيع الحديدي الى موقع 

قدوري
الدغارة

شركة اشبيلية المعمارية 
للمقاوالت

البلديات٢٠٠
اعمال تأھيل مدخل وتطوير 

مرقد االمام الحمزة (ع) 
وانشاء كراج وقوف سيارات

الحمزة
شركتي الحوراء 

الھندسية وأضواء الھدى 
العالمية للمقاوالت

٢٠١
التخطيط 
العمراني

اعداد تصاميم لبناية مجلس 
المحافظة

الديوانية
شركة نظم البناء 

للھندسة واالستشارات 
الفنية

التربية٢٠٢
اعمال ترميم مدرسة البدير 

االبتدائية/ البدير
البدير

شركة أكد العراقية 
للمقاوالت

التربية٢٠٣
أعمال ترميم مدرسة شط 

العرب في الدغارة
الدغارة

المقاول جاسم جفات 
موسى

التربية٢٠٤
اعمال ترميم مدرسة 

المستنصرية في الحمزة
راضي جابر عبد الرضاالحمزة

التربية٢٠٥
اعمال ترميم مدرسة البصائر 

االبتدائية في الشامية
الشامية

شركة أعالم بغداد 
للمقاوالت

٢٠٦
االمن و 
الشرطة

اعمال انشاء قاعتين في 
رئاسة محكمة الديوانية

المقاول علي عبد خلفالديوانية

٢٠٧
الطرق 
والجسور

الشركة العالمية للمقاوالتغماسانشاء طريق غماس

٢٠٨
الري و 
الصيانة

انشاء مسناية شط الديوانية 
الجانب االيسر بطول ١٧٥٠ م

الديوانية
شركة الغسق الھندسية 

للمقاوالت

٢٠٩
الري و 
الصيانة

الدغارةتبطين جدول الشريفية
شركة نور البحرين 

للمقاوالت

البلديات٢١٠
اعمال تاھيل شارع ابن سينا 

بالشنافية
الشنافية

شركتي الزعيم الھندسية 
وارض التطور للمقاوالت

الماء٢١١
اعمال تصميم انشاء مشروع 

ماء المھناوية
المھناوية

شركتي الفصول والحور 
للمقاوالت

الماء٢١٢
احالة تصميم وانشاء مشروع 

ماء الدغارة
الدغارة

شركة الغد المشرق 
للمقاوالت



٢١٣
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق الحمزة -
طريف

الحمزة
شركة قمة الھرم 

للمقاوالت

الجامعة٢١٤
احالة اعمال انشاء مخازن 
المواد واالليات في جامعة 

القادسية
شركة االجدل للمقاوالتالديوانية

الصحة٢١٥
اعمال انشاء بناية قسطرة 

القلب
الديوانية

شركة عطاء الشالل 
للمقاوالت

٢١٦
الري و 
الصيانة

اعمال تجھيز اليات مختلفة 
في الديوانية

الديوانية
شركة النويرة للوكاالت 

التجارية

الزراعة٢١٧
اعمال بناء االعمال التكميلية 
لمختبر االنسجة النباتية في 

الديوانية
الديوانية

شركة نجمة الصباح 
للمقاوالت

الزراعه٢١٨
اعمال تجھيز معدات لمختبر 

االنسجه النباتيه
الديوانية

شركة المقتصدة لتجارة 
التقنيات العلميه و 
المختبريه و الوكاالت

الصحة٢١٩
احالة اعمال انشاء وتجھيز 

جھاز الرنين المغناطيسي في 
الديوانية

شركة الديمة للمقاوالتالديوانية

الطوارئ٢٢٠
تاھيل وصيانة دار االدارة 

المحلية الواقعة خلف 
مستشفى االطفال والوالدة

تنفيذ مباشرالديوانية

٢٢١
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق شافعية - 
سيد فرج

الشافعية
شركة نجمة الثريا 

وشركة اصالة دجلة 
للمقاوالت

٢٢٢
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق ديوانية - 
السدير- الشبالويات

السدير
شركة البشائر الدولية 

للمقاوالت

غماساعمال تاھيل مدخل غماسالبلديات٢٢٣
شركات سامي عبد االمير 
والمھند الھندسي والنخلة 

الذھبية للمقاوالت

٢٢٤
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق سومر - 
السعيد بطول ١٩.٢ كم في 

سومر
سومر

شركتي الديار وماء 
الكوثر للمقاوالت

البلديات٢٢٥
اعمال تاھيل المدخل الرئيسي 

في الصالحية
الصالحية

شركتي االفق المشرق 
وشعاع المدار للمقاوالت

المجاري٢٢٦

احالة دراسة ومصادقة 
التصاميم الھندسية لشبكات 

ومحطات المعالجة لمياه 
الصرف الصحي واالمطار 

لمدينة الديوانية 
واقضية(عفك-الشامية-

الحمزة) ونواحي(غماس-
الدغارة-الشنافية-البدير)

متفرقة
المكتب االستشاري 

الھندسي لجامعة النھرين

الشافعيةاعمال تاھيل مدخل الشافعيةتالبلديات٢٢٧
شركة الكرم االنشائية 
والميكانيكية للمقاوالت

٢٢٨
الرياضة و 
الشباب

اعمال انشاء قاعة رياضية 
مغلقة في الحمزة

الحمزة
شركة الغد المشرق 

للمقاوالت



٢٢٩
الرياضة و 
الشباب

اعمال انشاء قاعة رياضية 
في عفك

عفك
شركتي الخبرة والباھل 

للمقاوالت

الطوارئ٢٣٠
صيانة وترميم قصر الملك 

غازي
تنفيذ مباشرالدغارة

٢٣١
التخطيط 
العمراني

اعمال تحديث التصميم 
االساسي لمدينة الديوانية 

GIS وبناء منظومة
الديوانية

دار الھندسة للتصميم 
واالستشارات الفنية

الطوارئ٢٣٢

ترميم واضافة جناح حماية 
لدار االدارة المحلية 

المخصصة لسكن معاون 
المحافظ للشؤون االدارية

تنفيذ مباشرالديوانية

البلديات٢٣٣
احالة اعمال تنفيذ التصاميم 

لتقاطعات مجسرة في الديوانية
الديوانية

المكتب االستشاري 
لجامعة القادسية

الطوارئ٢٣٤
ترميم وصيانة وتاثيث 

الدارين المخصصة لسكن 
الوفود والشركات االجنبية

تنفيذ مباشرالديوانية

الماء٢٣٥
احالة اعمال توسيع محطة 
ضخ الملعب في الديوانية

الديوانية
شركتي الغد المشرق 
والحسكة للمقاوالت

الطوارئ٢٣٦
ترميم وصيانة دار المھندس 

المقيم في الحمزة
تنفيذ مباشرالحمزة

الطوارئ٢٣٧
ترميم وصيانة دار االدارة 
المحلية في قضاء عفك

تنفيذ مباشرعفك

الطوارئ٢٣٨
تصليح وصيانة المضخة 

الحلزونية في محطة االسكان 
الرئيسية

تنفيذ مباشرالديوانية

الطوارئ٢٣٩
ترميم وصيانة مضيف 

المحافظة
تتنفيذ مباشرالديوانية

البلديات٢٤٠
تجھيز ٣١٢٥٠ متر مكعب 

حصى خابط الى البلدية
تنفيذ مباشرالديوانية

الطوارئ٢٤١
ترميم دار االدارة المحلية 

الواقعة خلف بناية المحافظة 
الجديدة في صوب الشامية

تنفيذ مباشرالديوانية

الطوارئ٢٤٢
ترميم وصيانة دار االدارة 
المحلية في قضاء سومر

تنفيذ مباشرسومر

تنفيذ مباشرالشاميةترميم وصيانة سايلو الشاميةالطوارئ٢٤٣

الطوارئ٢٤٤
ترميم وصيانة دار االدارة 
المحلية المخصصة لسكن 

قائمقام الديوانية
تنفيذ مباشرالديوانية

الطوارئ٢٤٥
ترميم دار االدارة المحلية 

المخصصة للضيافة
تنفيذ مباشرالديوانية


