
الشركة المنفذة او المقاولموقع المشروعاسم المشروعالقطاعت
استمالك اراضيالبلديات١

البلديات٢
اعمال تنظيفات الصوب الصغير 

والصوب الكبير(أ)
شركة الوحيد للمقاوالتالديوانية

البلديات٣
اعمال تنظيفات حي الجمھوري 

والجمعية وحي الوحدة
شركة روعة الوسام للمقاوالتالديوانية

شركة االبصار للمقاوالتالشنافيةتنظيفات مدينة الشنافيةالبلديات٤

البديراعمال تنظيف ناحية البديرالبلديات٥
شركة االرسال الھندسية 

للمقاوالت

الحمزةتنظيفات مدينة الحمزةالبلديات٦
شركة النھرين الدولية 

للمقاوالت

شركة النبا العظيم للمقاوالتغماسغماس اعمال تنظيف ناحية غماسالبلديات٧

المقاول ابراھيم رشيد قنبرالمھناويةاعمال تنظيفات ناحية المھناويةالبلديات٨

شركة البناء العظيم للمقاوالتالدغارةتنظيفات مدينة الدغارةالبلديات٩

الكھرباء١٠
تجھيز ونصب معدات محطة 

المتقاعدين الثانوية ٣٣/١١ك.ف
شركة الكميل للمقاوالتالديوانية

البلديات١١
تطوير الشارع الرابط بين تقاطع 
الجمھورية وجسر االبطال الخمسة

شركة االجدل+الخالصةالديوانية

البلديات١٢
اعمال تاھيل وتنفيذ ممر ثاني لشارع 
النھر مقابل  معھد المعلمين     عالء جبر

شركة نيبور للمقاوالتالديوانية

البلديات١٣
اعمال تاھيل شوارع حي الزوراء     حيدر 

عذاب
الديوانية

شركتي االجدل والخالصة 
للمقاوالت

البلديات١٤
تنفيذ طرق في حي رمضان في 

الديوانية
شركة اوان السالم للمقاوالتالديوانية

البلديات١٥
اعمال صب شوارع في حي الوحدة في 

الديوانية
شركة الھيثم العالمية للمقاوالتالديوانية

البلديات١٦
اعمال ترابية وفرش حصى خابط في 

حي العروبة منطقة الكوام
الديوانية

شركة البشائر العالمية 
للمقاوالت

نفرتنظيفات مدينة نفرالبلديات١٧
شركة الرافدين العالمية 

للمقاوالت

شركة الكويت للمقاوالتعفكاعمال تنظيفات مدينة عفكالبلديات١٨

شركة الثريا العالميةالشافعيةتنظيفات مدينة الشافعيةالبلديات١٩

المشاريع المحالة ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام ٢٠٠٧



شركة االزدھار للمقاوالتسومرتنظيفات مدينة سومرالبلديات٢٠

المھناويةاعمال تنظيف مدينة الشاميةالبلديات٢١
شركة الكرار الھندسية 

للمقاوالت
شركة الغريفيالسديرتنظيفات مدينة السديرالبلديات٢٢

شركة ينابيع الخيرالسنيةأعمال تنظيفات مدينة السنيةالبلديات٢٣

شركة السنية للمقاوالتالصالحيةاعمال تنظيف ناحية الصالحيةالبلديات٢٤

البلديات٢٥
اعمال تنظيفات حي الجزائر وحي 
المعلمين وحي رمضان والسكك

شركة الكويت للمقاوالتالديوانية

الديوانيةاعمال تنظيفات الصوب الكبير (ب)البلديات٢٦
شركة مجموعة الجزيرة 

للمقاوالت

المجاري٢٧
كشف تنفيذ الخطوط الرئيسية الناقلة 

لمياه مجاري شبكات ومحطات الصرف 
الصحي الجزء الثاني

شركة الديار للمقاوالتالديوانية

البلديات٢٨
طمر النفايات في موقع الطمر الصحي 

في الحمزة
شركة فخر الدين للمقاوالتالحمزة

البلديات٢٩
اعمال تنفيذ واكساء شارع 

الصافي(الجزء الثاني)في غماس
الشركة العالمية للمقاوالتغماس

شركة الداخل للمقاوالتغماستبليط شارع ابو حالن في غماسالبلديات٣٠

البلديات٣١
صب شوارع في الفروع بين الصافي 

وابو حالن والدجيل في غماس
غماس

شركة الحجاز المتحدة 
للمقاوالت

البلديات٣٢
صب شوارع خلف البريد(المرحلة 

االولى)في غماس
شركة الداخل للمقاوالتغماس

البلديات٣٣
اعمال تنفيذ(صب واكساء)شارع 

الجدارية وشارع الشط وشارع الدجيل 
في غماس

شركة السبأ للمقاوالتغماس

البلديات٣٤
تنفيذ وصب شوارع منطقة ابن الكاظم 

في غماس
شركة الداخل للمقاوالتغماس

شركة المحب للمقاوالتالمھناويةانشاء محالت في ناحية المھناويةالبلديات٣٥

البلديات٣٦
تشييد عمارة تجارية (الطابق االرضي) 

في الشامية
شركة االالء للمقاوالتالشامية



البلديات٣٧
تنفيذ شوارع وحصى خابط في حي 

الزھراء الدغارة
الدغارة

شركة مجموعة الجزيرة 
للمقاوالت

شركة العدنان للمقاوالتالسديرتبليط شوارع حي الحكيم في السديرالبلديات٣٨

البلديات٣٩
تنظيم شارع الوائلي في حي الصدر في 

المھناوية
شركة قمة الھرم للمقاوالتالمھناوية

شركة الروتاج للمقاوالتالسديراعمال انشاء محالت في ناحية السديرالبلديات٤٠

السديرأنشاء بناية مركز التلقيح االصطناعيالزراعة٤١
شركة مجموعة التقنيات 

للمقاوالت

٤٢
الرياضة و 
الشباب

الديوانيةأنشاء بناية القاعة المغلقة
شركة اضواء الديوانية 

للمقاوالت

البلديات٤٣
انشاء اسواق عصرية على القطعة 

٢٦١/٢ في عفك
شركة الدرر للمقاوالتعفك

الديوانيةتطوير إذاعة الديوانية FMاالذاعة٤٤
شركة المصفوفة الھندسية 

للمقاوالت

البلديات٤٥
اعمال تنظيم  شارع الغروي في حي 

الصدر في المھناوية
شركة الفواطم للمقاوالتالمھناوية

المجاري٤٦
اعداد دراسات وتصاميم شبكات 

ومحطات المجاري لمياه األمطار في 
الدغارة

الدغارة
مكتب الفيحاء لالستشارات 

الھندسية

المجاري٤٧
اعمال اعداد دراسة وتصاميم شبكات 

ومطات المجاري لمياه االمطار في 
الشنافية

الشنافية
مكتب الفيحاء لالستشارات 

الھندسية

شركة اللوتس للمقاوالتالديوانيةإنشاء بناية مركز إسعاف فوري رئيسيالصحة٤٨

شركة االبداع الفنيالديوانيةإنشاء بناية مركز أمراض السكريالصحة٤٩

شركة الفاو الھندسيةالديوانيةإنشاء بناية مركز تفتيت حصى الكلىالصحة٥٠

شركة مدين الھندسيةالدغارةإنشاء بناية مركز صحي فرعي/الدغارةالصحة٥١

الصحة٥٢
إنشاء بناية مركز صحي فرعي في 

البسامية/الشنافية
شركة فخر الدين للمقاوالتالشنافية

شركة االزھار للمقاوالتالديوانيةإنشاء قاعات في كلية التربية الرياضيةالجامعة٥٣

شركة االزھار للمقاوالتالديوانيةإنشاء قاعات في كلية اإلدارة واالقتصادالجامعة٥٤



البلديات٥٥
تنظيم شارع المھناوية - شامية من 

جھة المھناوية
المھناوية

شركة البناء واالنشاءات 
للمقاوالت

الديوانيةانشاء محطة الرفع النھائيةالمجاري٥٦
شركة ميمن الخير والشركة 

االستشارية العامة

البلديات٥٧
اعمال تنظيفات حي العروبة ١ و ٢ و 

٣
شركة االزدھار للمقاوالتالديوانية

شركة االسراء للمقاوالتالديوانيةاعمال تنظيفات حي الصدرالبلديات٥٨

شركة اضواء الديوانيةالديوانيةإنشاء مخازن صحية مبردةالصحة٥٩

المجاري٦٠
تخزين وتجھيز انابيب مختلفة االقطار 

لمشاريع شبكات االمطار والصرف 
الصحي/الديوانية

الديوانية
مكتب محمد كاظم لالستيراد 

والتصدير

المجاري٦١
تجھيز أنابيب مختلفة األقطار لمشاريع 
شبكات مياه األمطار والصرف الصحي 

في المحافظة
مكتب علي طالب حسنالديوانية

شركة ارض التطور للمقاوالتالدغارةاعمال صب شوارع متفرقة في الدغارةالبلديات٦٢

٦٣
الموارد 
المائية

كشف صيانة وتوسيع المسناية في 
الديوانية

شركة الغسقالديوانية

شركة الفرات العالميةالديوانيةإنشاء قاعات في المعھد الفنيالجامعة٦٤

٦٥
الموارد 
المائية

انشاء جسر سيارات على مجمع مبزل 
الكافي

الشامية
المقاول كريم عبد الحسين 

ركبان

٦٦
الموارد 
المائية

شركة السنية للمقاوالتنفرانشاء جسر سيارات على جدول نفر

٦٧
الموارد 
المائية

شركة المعروف للمقاوالتالديوانيةاعادة تأھيل مھرب ابو صبخة

٦٨
الموارد 
المائية

شركة فخر الدين لمقاوالتالمھناويةانشاء نظم صدر حيال في المھناوية

٦٩
الموارد 
المائية

شركة فخر الدين لمقاوالتالمھناويةانشاء نظم صدر الوريجي

٧٠
الموارد 
المائية

انشاء بناية شعبة الموارد المائية في 
السدير

شركة الغسقالسدير

٧١
الموارد 
المائية

المھناويةصيانة ناظم صدر الجيجان
شركة التطور التكنلوجي 

الھندسية



٧٢
التخطيط 
العمراني

اعداد دراسة وتصاميم وتطوير ابو 
الفضل(ع)

الديوانية
شركة دار العمارة والتراث 
العامة واالستشارات الھندسية

٧٣
التخطيط 
العمراني

الدغارة اعداد دراسة وتصاميم تأھيل 
منطقة صدر الدغارة

الدغارة
شركة دار العمارة والتراث 
العامة واالستشارات الھندسية

٧٤
التخطيط 
العمراني

كلية الھندسة/ جامعة القادسيةغماستحديث التصميم االساس لناحية غماس

المجاري٧٥
اعمال دراسة وتصاميم شبكات 

ومحطات المجاري لمياه االمطار/غماس
غماس

المكتب االستشاري لجامعة 
الكوفة

٧٦
الموارد 
المائية

الديوانيةتجھيز شفل كاوسكي موديل ٢٠٠٧
شركة النويرة للوكاالت 

التجارية

الصحة٧٧
توسيع جناح الطواريء في مستشفى 

الديوانية العام
شركة السالم العالميةالديوانية

الماء٧٨
تجھيز وتنصيب مجمع ماء سعة  
٢٥م٣/سا مع شبكة في قريةالنجوم

شركة الفتح المبين للمقاوالتسومر

الماء٧٩
انشاء مجمع ماء سعة ٢٥ م٣ /سا في 

قرية الفاضلية
شركة نور البحرين للمقاوالتسومر

التربية٨٠
انشاء مدرسة ١٢ صف في حي 

الصدر االول
شركة الزبدانيالديوانية

التربية٨١
إنشاء مدرسة (١٢)صف في حي 

الجمھوري الغربي
شركة الزبدانيالديوانية

التربية٨٢
انشاء مدرسة ١٢ صف في حي 

الصدر الثالث
شركة الزبدانيالديوانية

شركة الزبدانيالديوانيةإنشاء مدرسة (١٢)صف في الميكانيكالتربية٨٣

البلديات٨٤
تطوير مدخل الديوانية من جھة 

النجف/الجزء الثاني
شركة ميمن الخير للمقاوالتالديوانية

الصحة٨٥
دراسة وتصميم مستشفى لألطفال 

بواقع ٢٥٠ سرير
كلية الھندسة/جامعة القادسيةالديوانية

شركة العد نان للمقاوالتالسنيةتبليط شوارع في السنيةالبلديات٨٦



البلديات٨٧
تطوير تقاطع مدخل الشافعية مع 

طريق ديوانية – نجف
شركة بانيبال للمقاوالتالشافعية

البلديات٨٨
صب ارصفة وسواقي بالكونكريت 

المسلح لعدد من شوارع في الشافعية
شركة بانيبال للمقاوالتالشافعية

البلديات٨٩
تبليط شوارع الصوب الصغير في 

الشامية
شركة أنوار القرشيالشامية

البلديات٩٠
انشاء محطة تحويل مؤقتة نموذجية 

لجمع النفايات/ديوانية
شركة قصر ديالى للمقاوالتالديوانية

المجاري٩١
تجھيز مولدات مختلفة لمديرية 

المجاري
شركة المجد الذھبي للمقاوالتالديوانية

شركة القاصد للمقاوالتالديوانيةتجھيز سيارات كنس كبيرة عدد/٨البلديات٩٢

الديوانيةتجھيز شفل عدد ٣ مع كريدر عدد٣البلديات٩٣
شركة الزوير للمقاوالت 

والتجارة العامة

شركة القاصد للوكاالت التجاريةالديوانيةتجھيز سيارات كنس عدد/٤البلديات٩٤

المجاري٩٥
تجھيز سيارات فتح االنسدادت 

(صاروخية)
شركة السامح للمقاوالتالديوانية

شركةالعارضي للمقاوالتالسنيةانشاء تقاطع مدخل ناحية السنيةالبلديات٩٦

المجاري٩٧
تاھيل وصيانة محطة مجاري 
الجمھوري الغربي في الديوانية

شركة التاج الفضيالديوانية

شركة قمة الھرم للمقاوالتالشافعيةتبليط شوارع في الشافعيةالبلديات٩٨

٩٩
الطرق 
والجسور

تنفيذ الممر الثاني لطريق ديوانية 
دغارة -  شوملي

الديوانية
شركة الياسر الذھبي وشركة 

جوھرة النجف

١٠٠
الطرق 
والجسور

شركة حمورابي للمقاوالتالشاميةانشاء طريق الحفار – الخورنق- الشبل

المقاول محمود ياسين حسنالديوانيةانشاء سوق عصري / الديوانيةالبلديات١٠١

البلديات١٠٢
تبليط شوارع في حي الشھداء 
المجموعةاالولى في الشافعية         /

شركة قمة الھرم للمقاوالتالشافعية

شركة اطلس للمقاوالتالديوانيةتأھيل شوارع الحي الصناعي/ديوانيةالبلديات١٠٣

البلديات١٠٤
تنظيم شارع مھناوية سنية في ناحية 

المھناوية
شركة النوارس للمقاوالتالمھناوية



البلديات١٠٥
تجھيز سيارات نقل حاويات عدد ٣ 

وسيارات جمع نفايات عدد ١٥
الديوانية

شركة الزوير للمقاوالت 
والتجارة العامة

الماء١٠٦
تجھيز وتنصيب مجمع ماء سعة  

٢٥م٣/سا مع شبكة في قرية الحسينية
شركة الجھد للمفاوالتالدغارة

الماء١٠٧
تجھيز وتنصيب مجمع ماء سعة  
٢٥م٣/سا مع شبكة في قرية البو 

جاسم
الشافعية

شركة الشمعة العالمية 
للمقاوالت

الماء١٠٨
تجھيز وتنصيب مجمع ماء ٥٠سعة 

م٣/سا في قرية عامر ال خزعل
شركة االھرام للمقاوالتالسنية

الدغارةانشاء مجمع ماء سعة ٢٠٠ م٣ /ساالماء١٠٩
شركة الشمعة العالمية 

للمقاوالت

الديوانيةانشاء سوق التحدي في الديوانيةالبلديات١١٠
شركة اضواء الديوانية 

للمقاوالت

الزراعه١١١
اعمال تجھيز ونصب معمل انتاج 

النتروجين السائل
الديوانية

شركة ضفاف النھرين 
للمقاوالت

البلديات١١٢
انشاء مركز تجاري(١٥)محل مع 

كافتريا ومركز ترفيھي/الحمزة
شركةالميار للمقاوالتالحمزة


