
الشركة المنفذة او المقاولموقع المشروعاسم المشروعالقطاعت

١
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنفيذ مباشرالديوانيةرحالت مدرسية

٢
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنفيذ مجمع ماء في حي الوحدة 
في الديوانية

تنفيذ مباشرم.لؤي غازيالديوانية

٣
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تجھيز اليات مختلفة اختصاصية 
ومعمل نفايات

الديوانية
الشركة العامة لتجارة 
السيارات والمكائن

٤
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

الديوانيةاستمالك اراضي

٥
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

اعداد دراسة وتصاميم سوق 
التحدي

الديوانية

٦
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

إعداد دراسة وتصاميم شبكات 
ومحطات مجاري الصرف 
الصحي واالمطار لمنطقة 

( الجزئين العروبة(

الديوانية
المكتب االستشاري / كلية 
الھندسة / جامعة القادسية

الماء٧
تأھيل مشروع ماء الديوانية 

الموحد
الديوانية

شركة الجواد والجھد 
للمقاوالت

الماء٨
تاھيل مشروع ماء الديوانية 

القديم
الديوانية

شركة الجواد والجھد 
للمقاوالت

الماء٩
تأھيل مشروع ماء المنصور 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الموحد      
الديوانية

شركة النجاح العراقي 
والخطوة الواثقة

الماء١٠
نصب وتشغيل مولدة كھرباء 
٧٥٠ كي في       (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
الديوانية

شركة نبع الجنوب 
للمقاوالت

الصحة١١
أنشاء مركز صحي في مركز 

المحافظة / التقية       (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

شركة ألھشام للمقاوالتالديوانية

الصحة١٢
أنشاء مركز صحي في قضاء 

(٢٠٠٦ عفك       (تنمية اقاليم
شركة مينا للمقاوالتعفك

البلديات١٣
تنظيم مدخل الشامية من جھة 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم النجف      

شركة الوعظ للمقاوالتالشامية

البلديات١٤
أكساء شوارع في مدينة الشامية      

(٢٠٠٦  (تنمية اقاليم
الشامية

شركة الجاذبية الھندسية 
للمقاوالت

البلديات١٥
تبليط شوارع المنطقة الواقعة 

خلف قائمقامية قضاء الشامية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

شركة العارض المعماريةالشامية

البلديات١٦
تبليط شوارع في الحي العسكري 

الغربي خلف قائممقامية قضاء 
الشامية       (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)

شركة أنوار القرشيالشامية

٢٠٠٦ المشاريع المحالة ضمن خطة تنمية األقاليم لعام



البلديات١٧
تبليط شوارع في الحي العسكري 

الشامية       (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
شركة العارض المعماريةالشامية

البلديات١٨
أكساء شوارع في الدغارة       

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة الحيرة للمقاوالتالدغارة

البلديات١٩
اكساء شوارع في الشنافية       

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة العدنان للمقاوالتالشنافية

البلديات٢٠
أكساء شوارع في المھناوية       

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة قمة الھرم للمقاوالتالمھناوية

البلديات٢١
اكساء شوارع في ناحية 

المھناوية       (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
شركة قمة الھرم للمقاوالتالمھناوية

البلديات٢٢
اكساء شوارع في السنية       

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة العدنان للمقاوالتالسنية

البلديات٢٣
اكساء شوارع الوائلي في 

الصالحية       (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
الصالحية

شركة الشاطي الھندسية 
للمقاوالت

البلديات٢٤
أكساء شوارع في الشافعية       

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة قمة الھرم للمقاوالتالشافعية

البلديات٢٥
أكساء شوارع في عفك       (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة الجاذبية الھندسيةعفك

التربية٢٦
بناء مدرسة (٦) صف 

مدرسةمعن بن زائدة في غماس       
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

شركة المھندسين المتحدينغماس

التربية٢٧
بناء مدرسة (٦) صف مدرسة 
المقاتل العربي في المھناوية       

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة المھندسين المتحدينالمھناوية

التربية٢٨
بناء مدرسة عبد المحسن 

الكاظمي في الشامية       (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

الشامية
شركة مجموعة الثقة 

للمقاوالت

التربية٢٩
تنفيذ جناح اضافي (٦ صف) 
مدرسة اليمامة       (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
شركة االسيل للمقاوالتالشامية

التربية٣٠
تنفيذ جناح اضافي (٦ صف) 
مدرسة اور – ريف الشامية       

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة ابن حيان للمقاوالتالشامية

التربية٣١
بناء جناح اضافي ٦ صف 

مدرسة الرافدين في البدير       
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

شركة ابن حيان للمقاوالتالبدير

٣٢
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

إعداد دراسة وتصاميم شبكات 
ومحطات مجاري الصرف 

الصحي واإلمطار في البدير  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

البدير
المكتب االستشاري / كلية 
الھندسة / جامعة القادسية

التعليم العالي٣٣
اعمال كلية االداب  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
الديوانية

شركة ضفاف الفرات 
للمقاوالت

التعليم العالي٣٤
اعمال كلية الطب البيطري / 

جامعة القادسية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

الديوانية
شركة ارض التطور 

للمقاوالت



التعليم العالي٣٥
اعمال رئاسة جامعة القادسية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة الحيرة للمقاوالتالديوانية

التعليم العالي٣٦
انشاء ابنية اضافية لكلية 

الھندسة جامعة القادسية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة االزھار للمقاوالتالديوانية

البلديات٣٧
تنفيذ شوارع ترابية وحصى 
خابط / حي الصدر وجمعية 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم النسر 
الحاج كامل لفتة عباسالديوانية

البلديات٣٨
تنفيذ شوارع ترابية وحصى 

خابط في حي الصدر/ العسكري  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

الديوانية
شركة التاج الفضي 

للمقاوالت

٣٩
تجھيز و تنفيذ 

مباشر

إعداد دراسة وتصاميم شبكات 
ومحطات مجاري الصرف 

الصحي واإلمطار في الديوانية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

شركة سعد العامةالديوانية

٤٠
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

إعداد دراسة وتصاميم شبكات 
ومحطات مجاري الصرف 

الصحي واإلمطار في الشامية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

الشامية
المكتب االستشاري / كلية 
الھندسة / جامعة بابل

٤١
تجھيز و 

استمالك وتنفيذ 
مباشر

إعداد دراسة وتصاميم شبكات 
ومحطات مجاري الصرف 

الصحي واإلمطار في عفك(تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة سعد العامةعفك

٤٢
تجھيز و 

استمالك وتنفيذ 
مباشر

إعداد دراسة وتصاميم شبكات 
ومحطات مجاري الصرف 

الصحي واإلمطار في الحمزة 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

الحمزة
المكتب االستشاري / كلية 
الھندسة /جامعة الكوفة

البلديات٤٣
تنظيفات الصوب الصغير في 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الديوانية 
الديوانية

شركة وادي الخير 
للمقاوالت

البلديات٤٤
نظيفات الصوب الكبير ( أ ) في 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الديوانية 

الديوانية
شركة وادي الخير 

للمقاوالت

البلديات٤٥
تنظيف الصوب الكبير بالديوانية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة االشعل للمقاوالتالديوانية

٤٦
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات المھناوية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

تنفيذ مباشرالمھناوية

البلديات٤٧
تنظيف قضاء عفك  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
شركة االشعل للمقاوالتعفك

البلديات٤٨
تنظيفات ناحية غماس  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة الشھد للمقاوالتغماس

٤٩
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات ناحية الصالحية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

تنفيذ مباشرالصالحية

٥٠
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات ناحية نفر  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

تنفيذ مباشرنفر



٥١
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات ناحية سومر  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

تنفيذ مباشرنفر

البلديات٥٢
تنظيف ناحية الشنافية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة العدنان للمقاوالتالشنافية

٥٣
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات ناحية البدير  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

تنفيذ مباشرالبدير

الماء٥٤
نصب وتجھيز مولدة ٥٠٠ كي 

(٢٠٠٦ في  (تنمية اقاليم
شركة المنديل للمقاوالتالديوانية

الطرق والجسور٥٥
انشاء طريق البونايل قرية ھادي 

العلوان  (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
شركة حمورابي للمقاوالتالدغارة

البلديات٥٦
تنظيف قضاء الشامية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة البحارة للمقاوالتالشامية

البلديات٥٧
تنظيف ناحية الدغارة  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة البحارة للمقاوالتالدغارة

الماء٥٨
تمديد خط ناقل مشروع ماء٦  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
الديوانية

شركة السور االمين 
للمقاوالت

٥٩
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات ناحية السنية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

تنفيذ مباشرالسنية

٦٠
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات ناحية الشافعية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

تنفيذ مباشرالشافعية

٦١
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تنظيفات ناحية السدير  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

تنفيذ مباشرالسدير

الماء٦٢
السدير تنفيذ شبكات مجمع ماء / 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم السدير 
السدير

شركة البناء الفني 
للمقاوالت

الماء٦٣
تنفيذ شبكات مجمع ماء ابو 
جفون في المھناوية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
المھناوية

شركة البناء الفني 
للمقاوالت

الماء٦٤
تنفيذ وتمديد شبكة ماء الشامية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
الشامية

شركة ازدھار العراق 
والياسر الذھبي

الماء٦٥
تمديد وتنفيذ شبكة ماء في البدير 

(٢٠٠٦  (تنمية اقاليم
شركة المستشارالبدير

الماء٦٦
تنفيذ وتمديد شبكة ماء الدغارة  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة المستشار للمقاوالتالدغارة

الماء٦٧
تمديد وتأھيل شبكة ماء 

الصالحية  (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
الصالحية

شركة مثلث االبداع 
للمقاوالت

الماء٦٨
تنفيذ شبكات مجمع ماء 

العجاريج في عفك  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

عفك
شركة البناء الفني 

للمقاوالت

الماء٦٩
تنفيذ شبكات ماء في مجمع ماء 

جليحة في عفك  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

شركة المستشار للمقاوالتعفك



الماء٧٠
تنفيذ شبكات مجمع ماء الغوانم 

في السنية  (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
السنية

شركة البناء الفني 
للمقاوالت

البلديات٧١
تنظيفات مدينة الحمزة  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة العقاب للمقاوالتالحمزة

الماء٧٢
تجھيزونصب مجمع ماء سعة 

٢٠٠ م٣ ساعة في عفك  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة الوحدة العراقيةعفك

الماء٧٣
تجھيزونصب مجمع ماء سعة 
٢٠٠ م٣ ساعة في السدير  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة الوحدة العراقيةالسدير

الماء٧٤

تنفيذ وتجھيز وتمديد خطوط 
ناقلة مع شبكة داخلية لمجمع 

ماء عفك والسدير  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

شركة الوحدة العراقيةعفك

التربية٧٥
بناء مدرسة االعتدال ٦صف 
الشنافية      فالح حسن  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
الشنافية

شركة الخير الھندسية 
للمقاوالت

التربية٧٦
بناء مدرسة الواقدي ٦صف في 

الحمزة  (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
الحمزة

شركة ربوع بابل 
للمقاوالت

التربية٧٧
بناء مدرسة األفراح ٦صف في 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الحمزة 
الحمزة

شركة ربوع بابل 
للمقاوالت

التربية٧٨
ترميم مدرسة الفاطمية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة التغير للمقاوالتالديوانية

الماء٧٩
نصب مجمعات ماء المھناوية- 
الصالحية – الشامية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
المھناوية

الشركة العامة للصناعات 
الميكانيكية

الماء٨٠

نصب وتجھيز مجمع ماء سعة 
٢٥ م٣/سا عدد ٣ الكفرات – 
الحلو - البونايل  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦

البدير
المقاول حيدر علي عبد 

الحسين

الماء٨١
نصب وتجھيز مجمع ماء سعة 
٢٠٠م٣ /سا في االسكان/٤  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة الجھد للمقاوالتالديوانية

الماء٨٢

نصب وتجھيز مجمع ماء سعة 
٢٠٠م٣ /سا في الصالحية- 
المھناوية/٣  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦

الصالحية
الشركة العامة للصناعات 

الميكانيكية

الماء٨٣
نصب وتجھيز مجمع ماء سعة 

٥٠م٣ /سا في اطراف الديوانية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

الديوانية
المقاول حيدر علي عبد 

الحسين

الماء٨٤
تجھيز وتنصيب مجمع ماء سعة 

٥٠م٣/ساعة في قرية الشوفة 
في الحمزة  (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)

الحمزة
شركة مثلث اإلبداع 

للمقاوالت



المجاري٨٥
تنفيذ شبكة مجاري الصرف 

الصحي لحي العروبة (الجزء 
(٢٠٠٦ االول)  (تنمية اقاليم

شركة المسقط االفقيالديوانية

الصحة٨٦
انشاء مركز صحي في الصالحية 

 (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
شركة االسيل للمقاوالتالصالحية

البلديات٨٧
تنفيذ ترابية وحصى خابط الى 

جانبي الجسرالكونكريتي / 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الدغارة 

الدغارة
شركة الخبرة الھندسية 

للمقاوالت

البلديات٨٨
اعمال تنظيف مناطق العروبة 

االولى والثانية والثالثة  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة البحارة للمقاوالتالديوانية

البلديات٨٩
اعمال تنظيف مناطق االضباط 

والمتقاعدين والزراعيين  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة البحارة للمقاوالتالديوانية

التربية٩٠
بناء روضة قطر الندى  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
شركة انوار فدك للمقاوالتالديوانية

التربية٩١
بناء روضة سيف سعد  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
الديوانية

شركة االبداع الفني 
للمقاوالت

البلديات٩٢
تبليط شوارع في ناحية 

الشافعية(حي الشھداء)  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة قمة الھرم للمقاوالتالشافعية

التربية٩٣
بناء مدرسة االصمعي (٦ صف) 

ريف الشامية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

شركة اللوتس للمقاوالتالشامية

البلديات٩٤
اكساء طريق في حي الزوراء 
االولى والجزائر  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
شركة الراضي للمقاوالتالديوانية

المجاري٩٥
تنفيذ شبكة مجاري الصرف 

الصحي لحي العروبة (الجزء 
(٢٠٠٦ الثاني)  (تنمية اقاليم

شركة الديار للمقاوالتالديوانية

الطرق والجسور٩٦
تفكيك ونقل جسر الشنافية 

الحديدي على نھر القادسية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

الشنافية
المقاول عبد الواحد عباس 
و ھادي فرحان ابو عليوي

المجاري٩٧
تنفيذ خطوط مجاري مياه 

االمطارفي الشامية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

الشامية
شركة السنبلة الصفراء 

للمقاوالت

التربية٩٨
انشاء مدرسة ١٢ صف في حي 
الغدير/ الديوانية  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
شركة السدير للمقاوالتالديوانية

التربية٩٩
انشاء جناح اضافي ٦ صف في 
مدرسة ذو النورين/ الديوانية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
الديوانية

المقاول محمود ياسين 
حسن

المجاري١٠٠
تنفيذ خطوط مجاري مياه 
االمطار بين الجسرين في 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم العروبة 
شركة الحور للمقاوالتالديوانية



المجاري١٠١
تنفيذ خطوط مجاري مياه 

االمطارالحمزة  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

الحمزة
شركة نور الرياض 

وشركة البيدق للمقاوالت

١٠٢
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

اعداد دراسة وتصاميم توسيع 
سيدنا الحمزة (ع)  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
الحمزة

المكتب االستشاري / كلية 
الھندسة / جامعة القادسية

البلديات١٠٣
تنظيف الحي الجمھوري 

والجمعية حي الوحدة  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة االرسال للمقاوالتالديوانية

المجاري١٠٤
تنفيذ خطوط مجاري مياه 

االمطار في عفك  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

عفك
شركة سور االمين 

وشركة ھيميانو للمقاوالت

البلديات١٠٥
تطوير ارصفة صوب الشامية و 

المركز المدني  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

الشامية
شركة الخبرة الھندسية 

للمقاوالت

التربية١٠٦
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 

النھضة للبنين     ابتھال عبد الخضر 
(٢٠٠٦  (تنمية اقاليم

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١٠٧
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 
االقصى للبنين  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١٠٨
انشاء قاعة حاسوب لمتوسطة 

القدس للبنات/ الديوانية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة الدعاء للمقاوالتالديوانية

التربية١٠٩

ا نشاء قاعة حاسوب 
لمدرسةالصالحية   

للبنات/الصالحية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

المقاول فليح كاظم علوشالصالحية

التربية١١٠
ا نشاء قاعة حاسوب لمدرسة 

حمورابي للبنين/ديوانية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١١١
انشاء قاعة حاسوب لمتوسطة 

ميسلون للبنات / الديوانية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

شركة الباسم للمقاوالتالديوانية

التربية١١٢
ا نشاء قاعة حاسوب في مدرسة 

صنعاء للبنات/ ديوانية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١١٣
ا نشاء قاعة حاسوبة في 

اعدادية الجماھير  للبنين/ 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم ديوانية 

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١١٤
انشاء قاعة حاسوب لمتوسطة 
محمد الباقر/الديوانية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
المقاول كاظم سالم مرادالديوانية

التربية١١٥
ا نشاء قاعة حاسوب في مدرسة 
البراءة للبنات / ديوانية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
المقاول فليح كاظم علوشالديوانية



التربية١١٦
ا نشاء قاعة حاسوب لمدرسة 
المتنبي للبنين  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
الديوانية

شركة االرسال الھندسية 
للمقاوالت

التربية١١٧
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 

الجواھري للبنين/ ديوانية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١١٨
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 

التعاون العربي للبنات/ ديوانية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١١٩
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 

الديوانية  للبنين  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١٢٠
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 
النور للبنات/ ديوانية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١٢١
ا نشاء قاعة حاسوب في اعدادية 

االمير للبنات/ديوانية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١٢٢
ا نشاء قاعة حاسوب متوسطة 
الوحدة  العربيةللبنات/ ديوانية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١٢٣
ا نشاء قاعة حاسوب 

لثانويةالديوانيةللبنات / ديوانية  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

المقاول فليح كاظم علوشالديوانية

التربية١٢٤
انشاء قاعة حاسوب لمتوسطة 

بابل للبنين/لديوانية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

المقاول كاظم سالم مرادالديوانية

التربية١٢٥
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 

١٤ تموز للبنين/دغارة  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

المقاول فليح كاظم علوشالدغارة

التربية١٢٦
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية ابن 

الھيثم  للبنين/شافعية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

الشافعية
شركةاھل البركة 

وشركةالكرار للمقاوالت

التربية١٢٧
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 
االكندي للبنين/السنية  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
السنية

شركة العنبر االبيض 
للمقاوالت

التربية١٢٨
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 

غزة للبنين/شنافية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

شركة فخر الدين للمقاوالتالشنافية

التربية١٢٩
انشاء قاعة حاسوب لمتوسطة 

الشعلة/ البدير  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

المقاول كاظم سالم مرادالبدير

التربية١٣٠
ا نشاء قاعة حاسوب 

لثانويةسومر  للبنين/سومر  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

سومر
شركة العنبر االبيض 

للمقاوالت

التربية١٣١
ا نشاء قاعة حاسوب لثانوية 
غماس للبنين/غماس  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)
غماس

شركةاھل البركة 
وشركةالكرار للمقاوالت



المجاري١٣٢
تنفيذ شبكة مجاري الصرف 

الصحي في ناحية البدير/ الجزء 
(٢٠٠٦ االول  (تنمية اقاليم

شركة التكافل للمقاوالتالبدير

المجاري١٣٣
تنفيذ شبكة مجاري الصرف 

الصحي في ناحية البدير/ الجزء 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الثاني 

شركة التكافل للمقاوالتالبدير

الماء١٣٤
تجھيز ونصب مجمع ماء 

اإلسكان في الديوانية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

الديوانية
شركة نور البحرين 

للمقاوالت

الماء١٣٥
تمديد خط ناقل من مجمع ماء 
المسبح الى الحي العسكري  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة المھند للمقاوالتالديوانية

الماء١٣٦
تمديد خط ناقل لمجمعات ماء 

اإلسكان- النھضة  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

الديوانية
شركة سور االمين 

للمقاوالت

الماء١٣٧
تمديد شبكة ماء المنطقة الغربية 

لقضاء الحمزة  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

الحمزة
المعھد المتخصص 
للصناعات الھندسية

١٣٨
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تجھيز حصى خابط صنف 
(بي)مغربل الى قضاء الديوانية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة الحسكة للمقاوالتالديوانية

١٣٩
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تجھيز حصى خابط صنف 
(بي)مغربل الى قضاء الحمزة  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة  العقاب للمقاوالتالحمزة

١٤٠
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تجھيز حصى خابط لبلدية عفك  
(تنمية اقاليم ٢٠٠٦)

شركة الديار للمقاوالتعفك

١٤١
االستمالك 
والتجھيز و 
التنفيذ المباشر

تجھيز حصى خابط صنف 
(بي)مغربل الى قضاء الشامية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة الحسكة للمقاوالتالشامية

الصحة١٤٢
تجھيز حاضنات خدج لحديثي 
الوالدة  (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)

الديوانية
مجموعة شركات 

االسماعيلية / وشركة 
االبھاء للمقاوالت

البلديات١٤٣
انشاء ساحة لعب كرة قدم في 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الشامية 

المقاول علي باقر كاظمالشامية

البلديات١٤٤
انشاء ساحة لعب اطفال على 

القطعة المرقمة ٦٥٧/٣٩ في 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الشامية 

الشامية
شركة الشاطي الھندسية 

للمقاوالت

البلديات١٤٥
تقاطع المھناوية  (تنمية اقاليم 

(٢٠٠٦
شركة فخر الدين للمقاوالتالمھناوية

البلديات١٤٦
تنظيم مدخل مھناوية -شامية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة قمة الھرم للمقاوالتالمھناوية

البلديات١٤٧
صب شوارع بالكونكريت المسلح 
في حي االسكان القديم / ديوانية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
شركة بانيبال للمقاوالت .الديوانية



البلديات١٤٨

صب شوارع بالكونكريت المسلح 
حي الصدر /قرب مدرسة 

الديوانية/ الديوانية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

شركة الرواء للمقاوالتالديوانية

البلديات١٤٩
تنفيذ صب شوارع في حي 

الوحدة االولى والثانية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة بانيبال للمقاوالتالديوانية

البلديات١٥٠
اكساء شوارع في الشنافية  

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم
الشنافية

شركة ارض التطور 
للمقاوالت

البلديات١٥١
تأھيل حدائق ومتنزھات في 

السدير / حي االمام العسكري  
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم

شركة الروتاج للمقاوالتالسدير

البلديات١٥٢
تأھيل حدائق ومتنزھات في 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم السدير 
شركة الروتاج للمقاوالتالسدير

البلديات١٥٣
تأھيل حدائق في حي الحكيم / 
(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم السدير 

شركة الروتاج للمقاوالتالسدير

البلديات١٥٤
انشاء متنزة على القطعة 

المرقمة ٧/٧١ السنية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

شركة السنية للمقاوالتالسنية

البلديات١٥٥
انشاء متنزه على القطعة 

المرقمة ٧/٢٤٥ السنية  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

السنية
شركة الخبره الھندسية 

للمقاوالت

البلديات١٥٦
تنظيف الصوب الكبير (ج)في 

(٢٠٠٦ (تنمية اقاليم الديوانية 
المقاول جواد كاظم حسينالديوانية

الماء١٥٧

نصب وتجھيز مجمع سعة 
٢٠٠م٣/ سا مع شبكة ماء في 

ال معلة في السنية  (تنمية اقاليم 
(٢٠٠٦

السنية
شركة الغد المشرق 

للمقاوالت

الماء١٥٨

نصب وتجھيز مجمع سعة 
٢٠٠م٣/ سا مع شبكة ماء ام 
الشواريف في غماس  (تنمية 

اقاليم ٢٠٠٦)

شركة العنكوشي للمقاوالتغماس

البلديات١٥٩
تنظيم شارع السوق في ناحية 

المھناوية  (تنمية اقاليم ٢٠٠٦)
شركة الفواطم للمقاوالتالمھناوية

المجاري١٦٠

تنفيذ مجاري الصرف الصحي 
لمحطة ضخ في منطقة الجمعية 

والجمھوري الغربي  (تنمية 
اقاليم ٢٠٠٦)

الديوانية
شركة الحور وشركة 
محيط الوفرة للمقاوالت


