
الشركة المنفذة او المقاولموقع المشروعاسم المشروعالقطاعت

الماء١
تجھيز و تنصيب مجمع ماء سعة 

٥٠م٣/سا لقرية النواصر في ناحية 
السنية مع تنفيذ خط ناقل

السنية
شركة ھندسة ظل الوطن 
للمقاوالت العامة المحدودة

الماء٢
تجھيز وتنصيب مجمع ماء سعة 

٢٥م٣/سا في جليحة الزريجة ومجمع 
ماء سعة ٥٠م٣/سا لقرية جليحة الشرقية

البدير
شركتي(ملك الجنوب + المستشار 

للمقاوالت العامة المحدودة)

الماء٣

تجھيز و تنصيب مجمع ماء قرية 
البوجبح سعة ٢٠٠م٣/سا مع تنفيذ خط 

ناقل و مجمع ماء سعة ٢٥م٣/سا مع 
تمديد شبكة لقرية االبراھيمي في ناحية 

سومر

سومر
شركة نور البحرين للمقاوالت 

العامة المحدودة

الماء٤

تجھيز و تنصيب مجمع ماء الطابو سعة 
٢٠٠م٣/سا مع تنفيذ خط ناقل و مجمع 

ماء سعة ٥٠م٣/سا الى قرية خليبص في 
قضاء الحمزة مع تنفيذ خط ناقل

الحمزة
شركة نور البحرين للمقاوالت 

العامة المحدودة

الماء٥
تأھيل مشروع ماء المنصور الموحد في 

قضاء الحمزة الشرقي
شركة نور البحرين للمقاوالتالحمزة

الماء٦

تجھيز وتنصيب مجمع ماء سعة 
٢٠٠م٣/سا لقرية العبطانية مع تنفيذ خط 

ناقل و مجمع ماء سعة ١٠٠م٣/سا الى 
قرية البو طبيخ في ناحية الحمزة مع 

تنفيذ خط ناقل

الحمزة
شركة(المستشار+ ملك الجنوب) 
للمقاوالت العامه المحدودة

الماء٧

تجھيز وتنصيب مجمع ماء البو فلوس 
نھاية الخمس سعة ١٠٠م٣/سا مع تنفيذ 

خط ناقل و مجمع ماء سعة ٥٠م٣/سا 
لقرية النغيل مع تنفيذ خط ناقل و مجمع 
ماء محمد ابن حنفية سعة ٢٠٠م٣/سا 

مع تجھيز و تنصيب مجمع ماء سعة 
٥٠م٣/سا الى قرية حمام كعب في 

غماس وتنفيذ خط ناقل مع تمديد شبكات 
الى مناطق مختلفة في ناحية المھناوية

متفرقة
شركة ضفاف البحر للمقاوالت 

العامة

البيئة٨
تجھيز اجھزة و معدات الى مديرية بيئة 

الديوانية
الديوانية

شركة الغلواء للتجارة العامة و 
المقاوالت

الزراعة٩
انشاء مختبر متخصص بأمراض الثروة 
الحيوانية مع انشاء ضلة ألنتاج الشتالت 

في محطة البستنة
شركة ھندسة ظل الوطن للمقاوالتالديوانية

الديوانيةانشاء قسم مرور البلدةالمرور١٠
شركة( الزخرف الھندسيه+ مينا) 

للمقاوالت العامه المحدودة

الكھرباء١١
تنفيذ خط ١١كي في لغرض فصل مغذي 
البو حسين من محطة البدير بطول ١٤كم

البدير
شركتي( بالد ما بين النھرين+ 
شركة البلسم للمقاوالت العامة 

المحدودة)

المشاريع المحالة ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام ٢٠١٣



الكھرباء١٢
تأھيل جزء من مغذي الفاضلية من محطة 

سومر
سومر

شركة (بالد مابين النھرين + 
شركة البلسم للمقاوالت العامة

الكھرباء١٣

تأھيل الشبكة الكھربائية ألحياء ( الشرطة 
الجزء االخير خلف االكاديمية ، الجتة ، 
الصدر االولى ، الصدر الثانية ، السالم( 

خلف منطقة الصدر الثانية) الزھراء 
االولى ، الصدر الثالثة( جزء١+ جزء٢) 

ال شرماھي

الديوانية
شركة ( مجموعة االخيار + 
السنبلة الصفراء + المطاع 

للمقاوالت)

الكھرباء١٤

تأھيل الشبكة الكھربائية لقريتي االعاجيب 
و الغريرات و قرية ابو صخرة ( شاكر 

عربيد) مع ايصال التيار الكھربائي لقرية 
عبد زيد الكيم و قرية العبطانية ( 

الخزاعل) و قرية ام البنى و منطقة 
الشوفة ( قرية سيد فيصل الياسري) و 
قرية كامل ھنيدي و قرية سيد احمد ابو 
طبيخ و مقام سيد احمد المسرح تأھيل 
شبكة كھرباء قرية عويش و تحسين 

الشبكة الكھربائية لمنطقة السمحات في 
قضاء الحمزة

الحمزة
شركة انوار الكرم للمقاوالت 

العامة المحدودة

الكھرباء١٥

تنفيذ شبكة كھرباء حي الموظفين و قرية 
البانية و قرية الصوانيع ج٢ و قرية 

الحيدري و المالية - ال خنفر مع تنفيذ 
شبكة كھرباء منطقة المنفھان م٧٤ مع 

تأھيل مغذي آل سريع بطول ٤٠كم ج٢ و 
تاھيل الشبكة الكھربائية لقرية فاتك 

الصافي في قضاء الشامية

الشامية
شركة جوھرة الوليد+شركة 

االجدل للمقاوالت

الكھرباء١٦
تأھيل الشبكة الكھربائية للنغيل و المعبرة 

بطول ١٥كم
غماس

شركة (بالد ما بين النھرين + 
البلسم ) للمقاوالت العامة 

المحدودة

الكھرباء١٧
تأھيل الشبكة الكھربائية لجزء من حي 

الترابة الثانية حي االمير مع تأھيل 
الشبكة الكھربائية لمركز مدينة المھناوية

المھناوية
شركة االجدل + الجاذبية 

الھندسية+ جوھرة الوليد+ 
االساور الدولية للمقاوالت

البلدية١٨
انشاء علوة بيع الفواكه و الخضروات في 

مركز المحافظة
الديوانية

شركة الديار للمقاوالت العامه 
المحدودة

الماء١٩
تجھيز وتنصيب مجمع ماء سعة 

٢٠٠م٣/سا لقرية السعيد مع تنفيذ خط 
ناقل

سومر
شركة نور البحرين للمقاوالت 

العامة المحدودة

البلديات٢٠
تبليط الشارع المحيط لمنطقتي العروبة و 
الجمھوري و تبليط الشارع الحولي للحي 

العسكري في ناحية سومر
سومر

شركتي (وفاء الوطن + الكنانة) 
للمقاوالت العامة المحدودة



البلديات٢١

تأھيل مدينة الحمزة الشرقي المكمل 
للجزء االول من جسر الكوام و لغاية 
حدود البلدية و تأھيل شوارع في حي 

الحسين

الحمزة
شركة الخير الھندسية + انوار 

القريشي للمقاوالت العامة 
المحدودة

البلديات٢٢
تأھيل شوارع في مركز ناحية البدير و 

حي االمير الشرقي و الغربي
البدير

شركة الديار للمقاوالت العامه 
المحدوده

البلديات٢٣

تبليط و انشاء ارصفة في منطقة الحي 
العسكري الشرقي و الحي الجمھوري و 

جزء من شوارع منطقة التقاطع في 
قضاء الشامية

شركة الديار للمقاوالتالشامية

متفرقةاكساء شوارع متفرقة في مدينة الديوانيةالبلدية٢٤
شركة الكھف المعماريه + شركة 
درب التبانه + شركة وفاء الوطن 

للمقاوالت العامه المحدودة

٢٥
الطرق 
والجسور

اكساء باالسفلت لطريق البو حي  هللا 
بطول ٢.٩كم و انشاء طريق البو خنيفس 

بطول ١.١كم في قضاء الديوانية مع 
انشاء طريق قرية البو كحشوش ٢كم في 

ناحية الدغارة

متفرقة
شركة نسيم المساء للمقاوالت 

العامة المحدودة

٢٦
الطرق 
والجسور

اكساء باالسفلت لطريق سنية الدورة 
بطول٤كم و طريق سنية - سيد عمران 

بطول١كم  وطريق سنية البو كاظم 
بطول٣كم وطريق ال ھدھود بطول١كم 

وطريق سيد رحمن بطول ٤.٠٥٠كم  و 
طريق ( سنية الحمزة ال غانم) بطول٥كم

السنية
شركة ريف الشام للمقاوالت + 
شركة اطلس للمقاوالت العامة 

المحدودة

٢٧
الطرق 
والجسور

انشاء طرق في السنية ( البو شھيب 
٨٠٠م ، حجي عبد هللا ٩٠٠م ، سيد 

كحيط ١.٩كم ، الحمران قرية سيد شالكة 
- كاظم ال جاسم بطول ٣كم ، طريق 

سنية ال جودة بطول ٤.١كم  في ناحية 
الدغارة ، طريق محسن كريم بطول 

٣.٣كم ، طريق ال معلة سيد ھاتف درب 
بطول ٨٠٠م )

متفرقة
شركة الكھف المعماريه +شركة 
درب التبانه للمقاوالت العامه 

المحدوده

٢٨
الطرق 
والجسور

اكساء باالسفلت لطريق الكوفياية بطول 
٤.٢كم وطريق الكفيشة ٥.٧٥٠كم و 

طريق الخشيمات و ال خدام بطول ٦كم و 
طريق عفك العجاريج بطول ٢كم

عفك
شركة التيك للمقاوالت العامه 

المحدوده + شركة ضفاف ينابيع 
الخير للمقاوالت العامه المحدودة

٢٩
الطرق 
والجسور

انشاء طريق الخيط - ال برجود بطول 
٥كم و طريق الحزامات بطول ٧.١٠كم

عفك
شركة ( التيك+ ضفاف ينابيع 
الخير+ الدلتا للمقاوالت العامة 

المحدودة)

٣٠
الطرق 
والجسور

اكساء باالسفلت طريق البو زياد  - البو 
حسين بطول ٧.٨كم

البدير
شركتي( الكنانة+ وفاء الوطن) 
للمقاوالت العامة المحدودة



٣١
الطرق 
والجسور

انشاء طريق تكملة البدير - الحجام بطول 
٦كم مع تنفيذ جسر

البدير
شركة الدعاء للمقاوالت العامة 

المحدودة

٣٢
الطرق 
والجسور

انشاء طريق تكملة البدير - الكفارات 
بطول ٧كم مع تنفيذ جسر

البدير
شركتي ( االقصى الھندسية + 
وفاء الوطن للمقاوالت العامة 

المحدودة)

٣٣
الطرق 
والجسور

انشاء طريق الفاضلية - الغضيب - 
الطرار بطول ٤.٦كم

سومر
شركة الكھف المعماريه + شركة 

درب التبانه للمقاوالت العامه 
المحدودة

٣٤
الطرق 
والجسور

انشاء طريق ايشان ھديب  بطول ٣.٢كم 
مع اكساء باالسفلت لطريق الجبسة بطول 

٣.٣كم مع اكساء باالسفلت لطريق ال 
كمون بطول ٣.٠٦كم

الشامية
شركة االناء الفوار للمقاوالت 

العامة المحدودة

٣٥
الطرق 
والجسور

انشاء طريق ابو فلوس بطول ٣.٧كم مع 
طريق ال كصاب بطول ٢.٦كم

غماس
شركة نور المنھج للمقاوالت 

العامة المحدودة

٣٦
الطرق 
والجسور

شركة النزھة للمقاوالتغماسانشاء طريق الخزاعل بطول ٩٠٠م

٣٧
الطرق 
والجسور

اكساء باالسفلت لطريق مھناوية - جيجان 
بطول ٤.٩٥كم و انشاء طريق المھناوية 

- ابو سمج بطول ٤.٥كم
شركة االناء الفوار للمقاوالتالمھناوية

الكھرباء٣٨
تأھيل مغذي صدر الدغارة ج٢(ضمن 

تخصيصات الموازنة االستثمارية)
الدغارة

شركة جوھرة الوليد + االجدل 
للمقاوالت العامة المحدودة

الكھرباء٣٩
تأھيل مغذي بني البو جينة (ضمن 
تخصيصات الموازنة االستثمارية)

شركة الحدود الدولية للمقاوالتالسنية

الكھرباء٤٠
تأھيل مغذي رقم٢ (ضمن تخصيصات 

الموازنة االستثمارية)
الحمزة

شركة انوار الكرم+ رانيا 
الھندسية + مجموعة االخيار ) 
للمقاوالت العامة المحدودة

الكھرباء٤١

تأھيل مغذي رقم٢ (البحيرة و الوحدة 
الميكانيكية و قرى خيري ) في الديوانية 

ومغذي طالب في الشافعية (ضمن 
تخصيصات الموازنة االستثمارية)

متفرقة
شركة واحة الرياض للمقاوالت 

العامة المحدودة

الكھرباء٤٢

تأھيل جزء من مغذي قرى البدير في 
عفك و مغذي الريف في نفر و الفاضلية 

ج٢ في سومر(ضمن تخصيصات 
الموازنة االستثمارية)

شركة واحة الرياض للمقاوالتمتفرقة

الكھرباء٤٣
تأھيل مغذي ابو تبن ج٢ في غماس و 
جزء من مغذي الطحينية في المھناوية 

(ضمن تخصيصات الموازنة االستثمارية)
متفرقة

شركة (البلسم+ أكد العراقيه+ 
بالد مابين النھرين) للمقاوالت 

العامه المحدودة

التربية٤٤
بناء مجموعة صحية عدد١٠ لمدارس 

قضاء عفك
شركة علي الطائي للمقاوالتعفك



التربية٤٥
بناء مجموعة صحية عدد ٧ لمدارس 

قضاء الشامية
الشامية

شركة ھندسة الرتاج للمقاوالت + 
المقاول كاظم دوھان عبد 
للمقاوالت العامة المحدودة

التربية٤٦
بناء جناح اضافي ٦صف عدد٥ لمدارس 

قضاء الديوانية
الديوانية

شركة الھشام للمقاوالت العامه 
المحدودة

التربية٤٧
بناء جناح اضافي ٦صف عدد٥ لمدارس 

قضاء عفك
عفك

شركة قمة جنات الرياض 
للمقاوالت

التربية٤٨
بناء جناح اضافي ٦صف عدد٥ لمدارس 

قضاء الحمزة
الحمزة

شركة الھجان للمقاوالت العامة 
المحدودة

التربية٤٩
بناء مدرسة ١٢صف عدد ٢ في مركز 

قضاء عفك و بدل طينية ( مدرسة 
الطفوف االبتدائية)

عفك
شركة الخير الھندسيه +شركة 
انوار القريشي للمقاوالت العامه 

المحدوده

سومرانشاء روضة الفاضليةالتربية٥٠
شركة البلسم للمقاوالت العامة 

المحدودة

نفربناء مدرسة ١٢صف في ناحية نفرالتربية٥١
شركة الخير الھندسية للمقاوالت 

العامة المحدودة

التربية٥٢
بناء مديرية لتربية الديوانية( ضمن 

تخصيصات الموازنة االستثمارية)
الديوانية

شركة انوار القريشي + الخير 
الھندسيه للمقاوالت العامه 

المحدوده

التربية٥٣
بناء مخازن جملون في قضاء عفك( 

ضمن تخصيصات الموازنة االستثمارية)
عفك

شركة جوھرة الوليد للمقاوالت 
العامة المحدودة

التربية٥٤

بناء جناح اضافي ٦صف عدد ١ في 
قضاء عفك  و عدد ١ في نفر و عدد ٣ 

في سومر و بناء مدرسة ١٢ صف 
نموذجية عدد٣ مركز عفك وعدد١ في 

سومر و ھدم  وبناء مدرسة صيدا 
االبتدائية/سومر/قرية ال زياد و ھدم و 

بناء مدرسة النعمان 
االبتدائية/سومر/قرية معصومة و ھدم و 
بناء مدرسة الحسينية االبتدائية /البدير 

وھدم وبناء مدرسة اكد االبتدائية 
/نفر/قرية ال روش  و و ھدم و بناء 

مدرسة ابو بصير االبتدائية /عفك/قرية 
شط حسين وھدم و بناء مدرسة الرافدين 

االبتدائية /عفك/قرية الجليحة  ( ضمن 
تخصيصات الموازنة االستثمارية)

قضاء عفك
شركة برج الساعي + شركة 

اطلس للمقاوالت العامه المحدوده



التربية٥٥

بناء جناح اضافي ٦صف عدد٢  في 
الشامية وعدد٢ في المھناوية و عدد١ 

في غماس وبناء مدرسة ١٢صف 
نموذجية عدد٢ في الشامية و عدد ١ في 

غماس وبناء مدرسة ٦صف عدد٤ في 
الشامية وھدم وبناء مدرسة عمار بن 
ياسر /ريف الشامية /قرية ال سريع و 

ھدم وبناء مدرسة مصعب بن عمير 
/قضاء الشامية/ريف غماس( ضمن 

تخصيصات الموازنة االستثمارية)

قضاء الشامية
شركة المياس للمقاوالت العامه 

المحدودة

٥٦
الدفاع 
المدني

المھناويةانشاء مركز دفاع مدني المھناوية
شركة الدلتا الھندسيه للمقاوالت 

العامه المحدودة

٥٧
مجلس 
القضاء 
االعلى

الحمزةانشاء بناية دار العدالة في قضاء الحمزة
شركتي انوار القريشي و الخير 

الھندسية للمقاوالت العامة 
المحدودة

التربية٥٨
بناء مدرسة ١٢صف بدل طينية (لمدرسة 

المناجاة) في ناحية الشنافية
الشنافية

شركتي ( انوار الكرم + رانيا 
الھندسية للمقاوالت العامة 

المحدودة)

التربية٥٩
ترميم مدارس في مركز الديوانية 

عدد١٢، الدغارة عدد٤ ، السنية عدد٥ ( 
ضمن تخصيصات الموازنة االستثمارية )

قضاء الديوانية
شركة الھشام للمقاوالت العامه 

المحدوده

التربية٦٠
ترميم مدارس في البدير عدد١، عفك 

عدد٣، سومر عدد١، نفر عدد١ (ضمن 
تخصيصات الموازنة االستثمارية)

قضاء عفك
شركة مسار المستقبل للمقاوالت 

العامه المحدوده

التربية٦١
ترميم مدارس في الحمزة عدد٦ ،السدير 

عدد١ (ضمن تخصيصات الموازنة 
االستثمارية)

قضاء الحمزة
شركة المدائن المتحده للمقاوالت 

العامه المحدوده

التربية٦٢
بناء قاعة رياضية مغلقة في قسم النشاط 

الرياضي في مركز المحافظة (ضمن 
تخصيصات الموازنة االستثمارية)

قضاء الديوانية
شركة نسيم المساء للمقاوالت 

العامة المحدودة

الكھرباء٦٣
تأھيل الشبكة الكھربائية لحي المتقاعدين 

و حي الجمعية (خلف جامع الحكيم)
قضاء الديوانية

شركة (مجموعة االخيار+ 
االجدل+ الحدود الدوليه+ جوھرة 
الوليد) للمقاوالت العامه المحدوده

٦٤

الشركة 
العامة 
لتجارة 
الحبوب

انشاء مسقفات عدد ٢ لسايلو شلب 
الديوانية

انوار الضياء للمقاوالتقضاء الديوانية

٦٥
الوقف 
الشيعي

اعادة اعمار مرقد االمام ابو الفضل (زيد 
النار) (ع) المرحلة االولى

الديوانية
شركة ھبة الفرات والمقاول سعد 
جابر للمقاوالت العامه المحدوده

الماء٦٦
تأھيل و تجھيز محطات ضخ لمشروع 

ماء ٦
الديوانية

شركة الحور للمقاوالت العامه 
المحدودة



الصحة٦٧
انشاء مركز صحي فرعي في حي 

الجامعة في مركز الديوانية
الديوانية

شركتي ( الفصول + نيبور) 
للمقاوالت العامه المحدودة

الصحة٦٨
انشاء المركز التخصصي لطب وجراحة 

العيون مركز الديوانية
الديوانية

شركة ( االبداع الفني + ذو الفقار 
الھندسيه) للمقاوالت العامه 

المحدودة

الكھرباء٦٩

تنفيذ الشبكة الكھربائية لقرى ( آل مارد 
(يونس عبود) + عين عبيد + ام 

الضروك + عليوي والي قنديل) في 
الشنافية و تنفيذ الشبكة الكھربائية لقرية 

سيد عبد الرضا عزيز ابو غنيمة في 
الشنافية  (ضمن  تخصيصات الموازنة 

االستثمارية٢٠١١ ( دمج ١٨٩ و١٩٠)

الشنافية
شركة(رانيا الھندسية + انوار 

الكرم) للمقاوالت

الكھرباء٧٠

تنفيذ الجزء المتبقي من مصادر محطة 
سومر ( ال زياد ، الحي العسكري ) و 
تأھيل الشبكة الكھربائية لقرية البركات 

في سومر و تأھيل الشبكة الكھربائية 
لمنطقة خلف اتحاد الشباب في قضاء 

الشامية و تأھيل الشبكة الكھربائية 
لمناطق ( البو عزيب +دائرة الزراعة + 
العتيقة ) و ايصال التيار الكھربائي الى 
قرية حسين صالل في الشامية (ضمن  

تخصيصات الموازنة االستثمارية ٢٠١١ 
- دمج (١٨٤و١٨٥و ١٩٣)

متفرقة
شركة اكد + بالد مابين النھرين 
للمقاوالت العامه المحدودة

٧١
الطرق 
والجسور

انشاء طريق نفر التسعة( البيضان ) 
االعمال التكميلية مع انشاء طريق البوھة

نفر
شركة سبأ الھندسيه + شركة 
وفاء الوطن + شركة روعة القمم

البلديات٧٢

انشاء الطريق الحولي في الشنافية مع 
اعداد تصاميم للجسر الكونكريتي على 

نھر الفرات مع مقتربات الشارع الحولي 
الجديد

الشنافية
شركة السنبله الصفراء +النخبه 

المتحده +النجمة الخضراء 
للمقاوالت العامه المحدودة

الماء٧٣
تجھيز آليات تخصصية (سيارات حوضية 
مخصصة للماء سعة ١٦.٠٠٠ لتر نوع 

فولفوا سويدي المنشأ)

وزارة التجارة/ الشركة العامة 
لتجارة السيارات و المعادن

المجاري٧٤

تجھيز آاليات تخصصية (سيارة لسحب 
المياه نوع فولفو سعة ١٠.٠٠٠لتر 

سويدي موديل ٢٠١٣ عدد ١٠ وسيارة 
فوافو خاصة بفتح انسدادات المجاري 
سعة ٨.٠٠٠لتر صاروخية عدد ١٢

وزارة التجارة/ الشركة العامة 
لتجارة السيارات و المكائن

التربية٧٥
انشاء مدرسه ابتدائية ٦ صف في ناحية 

١٦ السنيه قرية ام
السنية

شركة مسار المستقبل للمقاوالت 
العامه المحدودة



المجاري٧٦
تنفيذ محطة رفع في دور النسيج قرب 

العمارات السكنية (االستثمارية )
الديوانية

شركة الدلتا الھندسيه للمقاوالت 
العامه المحدوده


