
اسم المشروعالقطاعت
موقع 
المشروع

الشركة المنفذة او المقاول

١
التخطيط 
العمراني

احالة اعمال مشروع التطوير 
الريفي ل ١٠٠ قرية في مختلف 

قرى المحافظة
الديوانية

شركتي البيت العراقي 
للخرائط الھندسية 

والرقمية وارض االعمار 
لالستشارات الھندسية

البلديات٢
اعمال دفن ترابية وفرش حصى 
خابط الحياء الحسين والشموخ 
والعسكري الشرقي في السنية

السنية
شركتي مجموعة العيفيان 

والرواء للمقاوالت

البلديات٣
اعمال دف ترابية وفرش حصى 

خابط لشوارع في سومر
المقاول حامد جايش سبطسومر

البلديات٤
اعمال صيانة ارصفة الشوارع 
لمنطقة سومر في ناحية سومر

سومر
شركة انوار الياسري 
العالمية للمقاوالت

البلديات٥
اعمال تاھيل قوالب جانبية 
لمجموعة شوارع في الحمزة

الحمزة
شركة اطلس التقنية 

للمقاوالت

التربية٦
احالة اعمال ترميم مدرسة 
الذرى االبتدائية في الديوانية

شركة الخافور للمقاوالتالديوانية

البلديات٧
اعمال تاھيل شارع الجامع 

والشوارع المرتبطة به (قالب 
جانبي مع ارصفة) في الصالحية

الصالحية
شركة االفق المشرق 
واشعاع المدار للمقاوالت

البلديات٨
اعمال فرش حصى خابط 
لمجموعة شوارع في حي 
الصدر في الصالحية

شركة النصر للمقاوالتالصالحية

البلديات٩
اعمال دفن شوارع في الشنافية 

مع فرش حصى خابط
الشنافية

شركة اتحاد االخوان 
للمقاوالت

البلديات١٠
اعمال تاھيل شوارع/قالب 
جانبي وارصفة في الشنافية

الشنافية
شركة العدنان الھندسية 

للمقاوالت

البلديات١١
اعمال تسوية الترابية وفرش 
حصى خابط لشوارع في احياء 
اور وال عاصي في عفك

عفك
شركة الكھف المعمارية 

للمقاوالت

البلديات١٢
اعمال تسوية ترابية وفرش 
حصى خابط في الشامية

شركة الشھد للمقاوالتالشامية

البلديات١٣
اعمال تنفيذ ترابية وحصى خابط 
في بعض الشوارع في الشافعية

الشافعية
شركة سديم النجف 

للمقاوالت

البلديات١٤
اعمال فرش ترابية وحصى 
خابط في بعض الشوارع في 

ناحية نفر
نفر

شركة اتحاد االخوان 
للمقاوالت

البلديات١٥
احالة اعمال تنفيذ ترابية 

وحصى خابط لمجموعة شوارع 
في الحمزة

الحمزة
شركة ابن يقطين 

للمقاوالت

البلديات١٦
اعمال دفن ترابية وفرش سبيس 
لشوارع في حي االمام الصادق 

في غماس (ع)
غماس

شركة انوار المرتضى 
للمقاوالت

المشاريع المحالة ضمن تخصيصات تنمية األقاليم التكميلية لعام ٢٠٠٨



البلديات١٧
اعمال تاھيل ارصفة و كربستون 

لشارع ٢٠ بامتداد حي 
في غماس الزھراء(ع)

غماس
شركة سماء بغداد 

للمقاوالت

الماء١٨
احالة اعمال تنصيب مجمع ماء 
قرية الدلكة ٥٠ م٣/ساعة في 

الشامية
الشامية

شركتي الصحوة والنخيل 
العالمية للمقاوالت

الماء١٩
اعمال تنصيب مجمع ماء 
الكمون-العين سعة ٢٠٠ 
م٣/ساعة في الشامية

الشامية
شركتي الصحوة 
والمشرق الدولية 

للمقاوالت

الماء٢٠
احالة اعمال تنصيب مجمع ماء 
المطار + الخشانية سعة ٢٠٠ 

م٣/ ساعة في الشامية
الشامية

شركة الينبوع االخضر 
للمقاوالت

الماء٢١
اعمال تمديد شبكة ماء في 

قضاء الحمزة
الشامية

شركتي البلسم الھندسية 
والجسام الھندسية 

للمقاوالت

الماء٢٢
اعمال تمديد الخط الناقل من 

مشروع الشامية من الموحد الى 
الخزان العالي

شركة النخيل للمقاوالتالشامية

الماء٢٣
احالة اعمال تنصيب مجمع ماء 

قرية الحجام سعة ٣٥ م٣ 
/ساعة في ناحية البدير

البدير
شركة احفاد الغانم 

للمقاوالت

الماء٢٤
احالة اعمال تنصيب مجمع ماء 
قرية الفراحنة سعة ٥٠ م٣/ 

ساعة في البدير
البدير

شركة احفاد الغانم 
للمقاوالت

الماء٢٥

احالة اعمال تمديد الخط الناقل 
من الخزان العالي في مشروع 
البدير الجديد الى مركز ناحية 

البدير

البدير
شركة مثلث االبداع 

للمقاوالت

الماء٢٦
احالة اعمال تنصيب مجمع ماء 
الحزامات سعة ٥٠ م٣/ ساعة 

في عفك
عفك

شركة احفاد الغانم 
للمقاوالت

الماء٢٧
اعمال تمديد شبكة ماء في 

مخلف مناطق عفك
عفك

شركتي الخبرة الھندسية 
والبدير للمقاوالت

الماء٢٨
احالة اعمال تمديد الخط الناقل 
بين الخزان العالي في مشروع 

عفك الى مركز القضاء
عفك

شركة الرامي الدولية 
للمقاوالت

الماء٢٩
احالة اعمال تنصيب مجمع ماء 
البودين سعة ٥٠م٣/ساعة في 

الشافعية
الشافعية

شركة جوھرة الفرات 
الدولية للمقاوالت

الماء٣٠
احالة اعمال تنصيب مجمع ماء 

ال سيد شنين سعة ٥٠ 
م٣/ساعة في الشافعية

الشافعية
شركة جوھرة الفرات 
الدولية للمقاوالت

الماء٣١
اعمال تمديد شبكة ماء في 
مخلف مناطق ناحية الشافعية

الشافعية
شركة رانيا الھندسية 

للمقاوالت

الماء٣٢
اعمال تمديد شبكة ماء في 
مختلف مناطق ناحية الدغارة

المقاول حامد جايش سبطالدغارة



الماء٣٣

اعمال تجھيز وتمديد انبوب 
الخط الناقل(بالستك) من 

مشروع ماء الدغارة الى قرية 
البو غانم والبو حنين

الدغارة
شركة المستشار 

للمقاوالت

الماء٣٤
اعمال تمديد شبكة ماء في 
مختلف مناطق ناحية نفر

شركة البحارة للمقاوالتنفر

الماء٣٥
اعمال تمديد شبكة ماء في 
مختلف مناطق الحمزة

الحمزة
شركة مثلث االبداع 

للمقاوالت

الماء٣٦
اعمال تمديد شبكة ماء في 
مختلف مناطق ناحية سومر

سومر
شركتي الخبرة الھندسية 

والبدير للمقاوالت

الماء٣٧
اعمال تمديد شبكة ماء في 
مختلف مناطق السدير

السدير
شركة رانيا الھندسية 

للمقاوالت

الماء٣٨
احالة اعمال تمديد شبكة ماء في 

مختلف مناطق السنية
السنية

شركة رانيا الھندسية 
للمقاوالت

البلديات٣٩
اعمال تاھير االدوار الثاني في 

ناحية البدير
البدير

شركة الكھف المعمارية 
للمقاوالت

البلديات٤٠
اعمال دفن ترابية وفرش حصى 

خابط لمجموعة شوارع في 
ناحية البدير

البدير
شركة انوار القريشي 

للمقاوالت

البلديات٤١
اعمال فتح شوارع وفرشھا 

بالحصى الخابط في ناحية السدير
السدير

شركة قطرات المطر 
للمقاوالت

البلديات٤٢
اعمال فرش ترابية وفرش 

حصى خابط في حي المعلمين 
في ناحية الدغارة

الدغارة
شركة ابراج القصيم 

للمقاوالت

التربية٤٣

احالة اعمال بناء مجاميع صحية 
لمدارس(القدس االبتدائية-

المجاھد العربي-اعدادية صناعة 
الديوانية-متوسطة القدس)

الديوانية
شركة االسراء الدولية 

للمقاوالت

التربية٤٤

احالة اعمال بناء مجاميع صحية 
لمدرسة السناء ومدرسة الخليج 

العربي ومدرسة البصرة 
ومتوسطة طليطلة(ريف السنية)

السنية
شركة الكرار الھندسية 

للمقاوالت

التربية٤٥
احالة اعمال بناء مجاميع صحية 

للمدارس ابن معتز-الحسنين-
غماس-الشامية-الصادق-المعري

غماس
شركة البشرى العالمية 

للمقاوالت

التربية٤٦
احالة اعمال بناء مجاميع صحية 

العدادية صناعة الحمزة + 
مدرسة المشرق+ مدرسة الحياة

الحمزة
المقاول كريم عبد 
الحسين ركبان

التربية٤٧
اعمال ترميم مدرسة المدائن 
االبتدائية في الديوانية

الديوانية
شركة البنين الھندسية 

للمقاوالت

التربية٤٨
اعمال ترميم مدرسة الديوانية 

االبتدائية للبنين
شركة سبأ للمقاوالتالديوانية



التربية٤٩
اعمال ترميم مدرسة الطبري 
االبتدائية في اطراف المركز

الديوانية
شركة النوارس العالمية 

للمقاوالت

التربية٥٠
اعمال ترميم مدرسة االنتفاضة 

االبتدائية في الديوانية
شركة العقاب للمقاوالتالديوانية

التربية٥١
اعمال ترميم مدرسة الكرار 

االبتدائية في النورية
الشافعية

شركة ھندسة الرتاج 
للمقاوالت

التربية٥٢
اعمال ترميم مدرسة االخالص 

االبتدائية في السنية
شركة السنية للمقاوالتالسنية

التربية٥٣
اعمال ترميم مدرسة ابن 
الجوزي االبتدائية في السنية

السنية
شركة البعد الرابع 
المتحدة للمقاوالت

التربية٥٤
اعمال ترميم مدرسة المفيد 
االبتدائية في ريف الدغارة

ريف الدغارة
شركة النجاح الباھر 

للمقاوالت

التربية٥٥
احالة اعمال ترميم مدرسة 
الفاضلية االبتدائية في ريف 

سومر
سومر

شركة النوارس العالمية 
للمقاوالت

التربية٥٦
اعمال ترميم مدرسة المستقبل 

العربي في سومر
سومر

شركة البعد الرابع 
المتحدة للمقاوالت

التربية٥٧
اعمال ترميم مدرسة االندلس 

في البدير
البدير

شركة البعد الرابع 
المتحدة للمقاوالت

التربية٥٨
اعمال ترميم مدرسة القاھرة 
االبتدائية في البديرعمار احمد

المقاول نعيمة كاظم خربانالبدير

التربية٥٩
احالة اعمال ترميم مدرسة 
النھروان االبتدائية في البدير

شركة الثقة للمقاوالتالبدير

التربية٦٠
اعمال ترميم مدرسة الثبات 
االبتدائيةحسين ناجي

الحمزة
المقاول كريم عبد 
الحسين ركبان

التربية٦١
احالة اعمال ترميم مدرسة 

التقدم في الشنافية
الشنافية

شركة دار االنشاء 
العراقية للمقاوالت

التربية٦٢
اعمال ترميم ثانوية التحرير في 

السدير
المقاول حامد جايش سبطالسدير

التربية٦٣
اعمال ترميم مدرسة الضحى 
االبتدائية في ريف الشامية

ريف 
الشامية

شركة المولى الدولية 
للمقاوالت

التربية٦٤
اعمال ترميم مدرسة النھوض 

في ريف االمھناوية
المھناوية

شركة االسراء الدولية 
للمقاوالت

التربية٦٥
احالة اعمال ترميم مدرسة ابي 

طالب االبتدائية في ريف 
المھناوية

المھناوية
شركة سما بغداد 

للمقاوالت

التربية٦٦
احالة اعمال ترميم مدرسة 
البارودي االبتدائية في ريف 

الصالحية
الصالحية

شركة البشرى العالمية 
للمقاوالت

التربية٦٧
احالة اعمال ترميم مدرسة 

الغزالي االبتدائية
الديوانية

شركة اللكيك الھندسية 
للمقاوالت

التربية٦٨
احالة اعمال ترميم مدرسة 
العاصفة االبتدائية في ريف 

غماس
غماس

شركة نھج المالك 
للمقاوالت

التربية٦٩
احالة اعمال ترميم مدرسة 
الحيدرية االبتدائية في ريف 

الشافعية
الشافعية

شركة العنبر االبيض 
للمقاوالت



التربية٧٠
اعمال ترميم مدرسة الدار 
البيضاء في الشافعية

الشافعية
شركة الثريا الدولية 

للمقاوالت

التربية٧١
اعمال ترميم مدرسة الفيحاء 

االبتدائية في الديوانية
الديوانية

شركة البنين الھندسية 
للمقاوالت

التربية٧٢
احالة اعمال ترميم سياج 
وساحة ثانوية سومر

سومر
شركة العنبر االبيض 

للمقاوالت

التربية٧٣
اعمال ترميم شعبة المخبرات 

في الديوانية
الديوانية

شركة البنين الھندسية 
للمقاوالت

التربية٧٤
اعمال ترميم مدرسة ابن راشد 

االبتدائية في نفر
نفر

شركة البنين الھندسية 
للمقاوالت

التربية٧٥
اعمال ترميم مدرسة احمد 

الوائلي في الحمزة
المقاول محمد غانمالحمزة

التربية٧٦
اعمال ترميم جناح في متوسطة 
الجزائر للبنين في الديوانية

الديوانية
شركة سلم المجد 

للمقاوالت

البلديات٧٧
اعمال تاھيل شوارع وكربستون 

في السنية
السنية

شركة البعد الرابع 
المتحدة للمقاوالت

البلديات٧٨
احالة اعمال انشاء تاھيل 
الشارع الواصل بين جسر 

المستشفى في عفك وفلة الدالل
عفك

شركتي قمة التكنولوجيا 
واالبنية النوذجية 

للمقاوالت

البلديات٧٩
احالة اعمال تاھيل ارصفة في 
المقدادية وحي االمام العسكري 

في السدير
السدير

شركة رانيا الھندسية 
للمقاوالت

البلديات٨٠
اعمال انشاء رصيف وقالب 

جانبي لشارع الصيدلية والجامع 
المحاذي لشط الدغارة

الدغارة
شركة الرياض الھندسية 

للمقاوالت

البلديات٨١

احالة اعمال تنفيذ ترابية 
وحصى خابط لمجموعة 

الشوارع في حي الزھراء في 
المھناوية

المھناوية
شركة اتحاد االخوان 

للمقاوالت

البلديات٨٢
احالة اعمال تنظيم عدد من 

شوارع(قالب جانبي + ارصفة) 
في المھناوية

المھناوية
شركة التطور التكنلوجيا 
الھندسية للمقاوالت

البلديات٨٣
احالة اعمال  عمل ارصفة 
وقالب جانبي في نفر

نفر
شركة الود المتحدة 

للمقاوالت

٨٤
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء جسر 
كونكريتي في مدينة عفك مع 

رفع الجسر القديم
عفك

شركتي جسور المستقبل 
والجنوب الحر للمقاوالت

٨٥
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء جسر 
كونكريتي في قضاء الحمزة

الحمزة
شركة حمورابي 
لللمقاوالت

٨٦
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء جسر 
كونكريتي مھناوية- سنية مع 
رفع ونقل الجسر القديم

المھناوية
شركة اشبيلية المعمارية 

للمقاوالت

٨٧
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء طريق 
الزالزلة في الدغارة

الدغارة
شركة ضفاف الفرات 

للمقاوالت

٨٨
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء طريق البدير 
حسنين مطشر - الحجام 

البدير
شركة ھندسة باب الخير 

للمقاوالت



٨٩
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء طريق 
الشافعية-النورية

الشافعية
شركة طريق السدير 

للمقاوالت

٩٠
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء طريق 
السنية ال غانم

السنية
شركة ضفاف الفرات 

للمقاوالت

٩١
الطرق 
والجسور

احالة اعمال اكساء وتثبيت 
اكتاف ١٠ كم من طريق الحمزة-

 ميري العطية
الحمزة

شركة العدنان الھندسية 
للمقاوالت

التربية٩٢

احالة اعمال بناء واعادة تاھيل 
اسيجة في المدارس(الفجر 
الجديد االبتدائية-المخزن 

الثانوية-الياقوت االبتدائية-بطلة 
كربالء االبتدائية-خديجة 

االبتدائية-ثانوية الشافعية للبنات)

الشافعية
شركة سلم المجد 

للمقاوالت

التربية٩٣

احالة اعمال بناء واعادة تاھيل 
اسيجة في مدارس(المناھل 
االبتدائية-ام البنين-اعدادية 

العروبة-عبد هللا عباس-الجنان-
متوسطة الجمھورية للبنات-
ثانوية السنية للبنات-الخليج 

العربي-بنت الھدى)

الديوانية
شركة اعمار البالد 
العالمية للمقاوالت

التربية٩٤
اعمال بناء واعادة تاھيل اسيجة 
مدارس-مھناوية-الصادق-زنوبيا-

الحسنين-االنتصار
المھناوية

شركة الخير الھندسية 
للمقاوالت

التربية٩٥

احالة اعمال بناء وتاھيل اسيجة 
في مدارس ثانوية سكينة 

للبنات/البتول للبنات/عبد هللا 
المحض/مدرسة االصالة/ 
مدرسة ميسلون/مدرسة 

الطاھرة/(الحمزة،الشنافية،السدي
ر)

الشنافية+ال
سدير

شركة الود المتحدة 
للمقاوالت

٩٦
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
السدير

السدير
شركة الركن الحديث 

للمقاوالت

٩٧
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
الحمزة بديل الدوب

الحمزة
شركتي الجوھرة الماسية 

والياسر للمقاوالت

٩٨
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
في الديوانية/حي الصادق

الديوانية
شركة البراق الحديثة 

للمقاوالت

٩٩
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
في الدغارة االول

الدغارة
شركة كھرمانة الھندسية 

للمقاوالت

١٠٠
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
الدغارة الثاني

الدغارة
شركة كھرمانة الھندسية 

للمقاوالت

١٠١
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
السنية

السنية
شركة ضفاف الفرات 

للمقاوالت

١٠٢
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
الحمزة مقابل شرطة الحمزة

الحمزة
المقاول كريم عبد 
الحسين ركبان



١٠٣
الموارد 
المائية

احالة اعمال انشاء جسر مشاة 
على نھر غماس في قرية النخيل

غماس
شركة المولى الدولية 

للمقاوالت

١٠٤
الموارد 
المائية

احالة اعمال تبطين جدول 
الشريفية من كم ٣٥٠-٥ الى 

٣٥٠-٨ في الدغارة
الدغارة

شركتي قمة التكنلوجيا 
واالبنية النموذجية 

للمقاوالت

١٠٥
الموارد 
المائية

احالة اعمال قنوات تغذية 
لجداول الشريفية من كم ٠٠-٠ 
الكم ١٠٠-٥ كم في الدغارة

الدغارة
شركتي الفرات المعمارية 
وبغداد المتحدة للمقاوالت

١٠٦
الموارد 
المائية

احالة اعمال تبطين قناة ابو 
حنين في الدغارة

الدغارة
شركة الينبوع االخضر 

للمقاوالت

التربية١٠٧

احالة اعمال بناء اجنحة اضافية 
٦ صف لمدارس اسامة بن زايد 
- االمجاد االبتدائية-متوسطة 
القانتات- االخوة االبتدائية

الديوانية
شركة مجموعة التقنيات 

للمقاوالت

التربية١٠٨

احالة اعمال بناء اجنحة اضافية 
٦ صف لمدارس(االسراء-

الرازي-االعتدال-
السدير)االبتدائية

شركة النھرين للمقاوالتالسدير

التربية١٠٩

احالة اعمال بناء اجنحة اضافية 
٦ صف لمدارس (ذات 

الصواري-المجاھد العربي-
السنية االبتدائية-الرسول 

االبتدائية)

شركة الباسم للمقاوالتالديوانية

التربية١١٠
احالة اعمال بناء اجنحة اضافية 

٦ صف للمدارس(العراق-
الخورنق-بطلة كربالء-النھرين)

شركة االزدھار للمقاوالتالديوانية

التربية١١١

احالة اعمال بناء اجنحة اضافية 
٦ صف للمدارس (امنة بنت 

وھب-الديوانية االبتدائية-الجنان 
االبتدائية-اعدادية العروبة 

للبنات)

شركة الھشام للمقاوالتالديوانية

التربية١١٢

احالة اعمال بناء اجنحة اضافية 
٦ صف لمدارس (الحيدرية-
قرطبة-عبد القادر الحسيني-

القيروان)     حسنين جاسم+ورقاء 
ابراھيم

-
شركة ھندسة باب الخير 

للمقاوالت

التربية١١٣

احالة اعمال بناء اجنحة اضافية 
٦ صف لمدارس (اعدادية 
الخنساء للبنات-الكساني 

البتدائية-تربية الشامية-مدرسة 
المقداد)

الشامية
شركة ضفاف دجلة 

للمقاوالت

البلديات١١٤
احالة اعمال تنفيذ طريق جسر 

حي االمام الصادق(ع) في 
الديوانية

الديوانية
شركة ارض االباء 

للمقاوالت



البلديات١١٥
احالة اعمال تنفيذ طريق يربط 
جسر الجامعة بشارع السنية

السنية
شركة حمورابي العامة 

للمقاوالت

البلديات١١٦

احالة اعمال انشاء اربع حدائق 
وساحات لعب اطفال في حي 

الجمھوري والعسكري والضباط 
والتاميم في الديوانية

الديوانية
شركة مسار المستقبل 

للمقاوالت

البلديات١١٧
احالة اعمال تاھيل ارصفة 

لشوارع متفرقة الجزء االول في 
الديوانية

شركة الدعاء للمقاوالتالديوانية

البلديات١١٨
احالة اعمال تاھيل ارصفة 

لشوارع متفرقة الجزء الثاني 
في الديوانية

شركة االجدل للمقاوالتالديوانية

البلديات١١٩
احالة اعمال تنظيف الحي 

العصري والجمھوري ومنطقة 
اھل الشط في الديوانية

المقاول صالح زاني كاظمالديوانية

البلديات١٢٠
احالة اعمال تنظيف شوارع حي 
النھظة واالسكان والتاميم في 

الديوانية
الديوانية

شركة طريق البراق 
للمقاوالت

البلديات١٢١
احالة اعمال تنظيف حي الوحدة 
االولى والثانية والثالثة وحي 

االنصار في الديوانية
الديوانية

شركة قمة الشراع 
للمقاوالت

البلديات١٢٢
احالة اعمال تنظيف حي العروبة 

االولى والثانية والثالثة في 
الديوانية

الديوانية
شركة الرياض الھندسية 

للمقاوالت

البلديات١٢٣
احالة اعمال تنظيف حي الصادق 

االولى والثانية وحي االمير 
وحي الغدير في الديوانية

الديوانية
شركة طريق البراق 

للمقاوالت

البلديات١٢٤
احالة اعمال تنظيف شوارع حي 
الجزائر وحي رمضان والسكك 

والمعلمين في الديوانية
الديوانية

شركة سلم المجد 
للمقاوالت

١٢٥
ھيئة 

االستثمار
احالة اعمال ترميم بناية ھيئة 

االستثمار
الديوانية

شركة ابن يقطين 
للمقاوالت

الماء١٢٦
تجھيز كمية ٢٤٠ طن من مادة 

الشب الى مديرية الماء
تنفيذ مباشرالديوانية

الكھرباء١٢٧
احالة اعمال تاھيل مغذي قرى 
الديوانية/الشافعية     ماجدة برھان

الشافعية

شركتي الجاذبية 
الھندسية ومجموعة 

االخيار للتجارة 
والمقاوالت

الكھرباء١٢٨
اعمال تاھيل جزء من مغذي 
غماس     جميل وھاب عبود

السدير
شركتي الجاذبية 

ومجموعة االخيار 
للمقاوالت

الكھرباء١٢٩
اعمال تاھيل مغذي الحدادي في 

الصالحية
الصالحية

شركتي الجاذبية 
ومجموعة االخيار 

للمقاوالت



الكھرباء١٣٠

احالة اعمال تاھيل شبكة 
العروبة االولى(الجزء قرب 

جامع سيد عباس)في الديوانية 
وانارة قرية ال سباھي في البدير

الديوانية+ 
البدير

شركة االساور الدولية 
للمقاوالت

الكھرباء١٣١

احالة اعمال تاھيل شبكة حي 
الوائلي وجزء من الخالصة في 
الحمزة وانارة قرية عطا هللا 

جاھل في السدير

السدير

شركتي الجاذبية 
الھندسية ومجموعة 

االخيار للتجارة 
والمقاوالت

الكھرباء١٣٢

احالة اعمال تاھيل الشبكة 
الكھربائية في الشامية وانارة 
قرية عزيز ناصر وقرية عبد 
الرضا شھيب في غماس

غماس
شركة واحة الرياض 

للمقاوالت

البلديات١٣٣

احالة اعمال انشاء حديقة في 
حي الحسين والحديقة الواقعة 
ضمن الساحة المجاورة للبلدية 

في الحمزة

شركة االشعل للمقاوالتالحمزة

البلديات١٣٤
احالة اعمال تاھيل متنزه في 

مدخل البدير
البدير

شركة مسار المستقبل 
للمقاوالت

١٣٥
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء جسر حديدي 
في منطقة ال بو ھليل في 

الشنافية
شركة الشاھر للمقاوالتالشنافية

الكھرباء١٣٦
احالة اعمال تجھيز محوالت 

ھوائية في الديوانية
الديوانية

شركة الظفار للتجارة 
والمقاوالت

الكھرباء١٣٧
اعمال تجھيز اسالك ھوائية 
واعمدة مغلونة وقابلو في 

الديوانية
الديوانية

شركة المحاور الھندسية 
والميار للمقاوالت

الكھرباء١٣٨
احالة اعمال تجھيز ونصب 

معدات محطة ثانوية ٣٣/١١ 
في سومر كي في (١٦.٢)

سومر
شركتي الرؤى الھندسية 
وسديم النجف للمقاوالت

الكھرباء١٣٩
احالة اعمال تجھيز ونصب 

معدات محطة ثانوية ٣٣/١١ 
في نفر كي في (١٦.٢)

نفر
شركتي الرؤى الھندسية 
وسديم النجف للمقاوالت

الجامعة١٤٠
احالة اعمال تجھيز اجھزة 

ومعدات للمختبرات في الديوانية
الديوانية

شركة العراق الناھض 
للتجارة العامة واالستيراد 

والتصدير

الجامعة١٤١
احالة اعمال انشاء بناية 

المختبرات وورشة علمية في 
الديوانية

شركة الشھد للمقاوالتالديوانية

الماء١٤٢
احالة اعمال تجھيزخزانات ماء 

في الديوانية
الديوانية

شركة المطرح للتجارة 
والمقاوالت

الماء١٤٣
احالة اعمال تجھيز تناكر ماء 
في الديوانيةتاريخ االنجاز

الديوانية
شركة النويرة للوكاالت 

التجارية

الماء١٤٤
اعمال تاھيل شبكة الماء الصالح 

للشرب في المعھد 
التقني/الديوانية

الديوانية
شركة رونق الماسة 

للمقاوالت

البلديات١٤٥
احالة اعمال تجھيز مواد اولية 
لمعمل اسفلت بلدية الديوانية

الديوانية
شركة الكھف المعمارية 

للمقاوالت



البلديات١٤٦
احالة اعمال تجھيز االت 

تخصصية ومعمل كونكريت في 
الديوانية

الديوانية
شركة النويرة للوكاالت 

التجارية

١٤٧
التخطيط 
العمراني

احالة اعمال تصميم مدينة العاب 
ومدينة معارض في الديوانية

الديوانية
شركة دار العمارة 

والتراث لالستشارات 
الھندسية

الماء١٤٨
احالة اعمال مجمع ماء بدر ال 
طحيور سعة ٢٠٠ م٣/ساعة 

في السدير
السدير

شركتي الغد المشرق 
والحسكة للمقاوالت

الماء١٤٩
احالة اعمال انشاء مجمع ماء 
قرى زبيد سعة ٢٠٠ م٣/ساعة 

في الدغارة
الدغارة

شركتي الغد المشرق 
والحسكة للمقاوالت

الماء١٥٠
احالة اعمال مجمع ماء النغيل 
والمعبرة سعة ٢٠٠ م٣/ساعة 

في غماس
غماس

شركتي الغد المشرق 
والحسكة للمقاوالت

الماء١٥١
احالة اعمال انشاء مجمع ماء 
الطويلة +منطقة الجبسة سعة 
٢٠٠ م م٣/ساعة في الشامية

الشامية
شركتي عيون الحوراء 
والجھد للمقاوالت

الماء١٥٢
احالة اعمال مجمع ماء الكريرة 
سعة ٥٠ متر مكعب/ساعة في 

غماس
غماس

شركتي عيون الحوراء 
والجھد للمقاوالت

الكھرباء١٥٣

احالة اعمال تاھيل الشبكة 
الكھربائية في حي الجمھوري 

الغربي وجزء من الشرقي 
وانارة قرية العبعوب في سومر 
وقرية االميال في الدغارة

الديوانية
شركة عطاء الشالل 

للمقاوالت

١٥٤
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء طريق 
السنية-السادة ال معلة

شركة الدعاء للمقاوالتالسنية

الكھرباء١٥٥
احالة اعمال تاھيل محطة 
النورية في الشافعية

شركة االجدل للمقاوالتالشافعية

١٥٦
الطرق 
والجسور

اعمال انشاء طريق الحمزة-
السمحات في الحمزة

الحمزة
شركة ابن يقطين 

للمقاوالت

١٥٧
الطرق 
والجسور

احالة اعمال انشاء طريق 
الشنافية-العسرة

الشنافية
شركة ابن يقطين 

للمقاوالت

الكھرباء١٥٨
احالة اعمال تنفيذ الشبكة 

الكھربائية لحي الحكيم الثالثة(ام 
الخيل الثالثة) في الديوانية

الديوانية
شركتي االجدل ونفر 
التقنية للمقاوالت

الزراعة١٥٩
اكمال االعمال التكميلية 

لمشروع التقليح االصطناعي في 
السدير

السدير
شركة الكھف المعمارية 

للمقاوالت


