
الشركة المنفذة او المقاولموقع المشروعاسم المشروعالقطاعت

الكھرباء١
تأھيل خط النغيشية ١١ كف طول ١٥ كم ( تسريع 

(٢٠٠٦
غماس

شركة األقصى +شركة 
الھادي

الكھرباء٢
تأھيل خط الطريق العام ١١ كف في الصالحية طول ٨ 

(٢٠٠٦ كم ( تسريع
شركة بركات الرحمنالصالحية

(تسريع٢٠٠٦)الكھرباء٣ ٨ كم ١١ كف طول شركة سلم المجدالسديرتأھيل خط السدير

المقاول صالح حسنالسنيةتأھيل خط المعامل ١١ كف طول ٨ كم (تسريع٢٠٠٦)الكھرباء٤

الكھرباء٥
تأھيل خط جنوب الشامية ١١ كف طول ١٠ كم 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة دبيالشامية

الكھرباء٦
تأھيل خط قرى الشنافية ١١ كف طول ١٨ كم 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة بركات الرحمنالشنافية

الكھرباء٧
تأھيل خط ١١ كف من محطة السنية باتجاة الديوانية 

(تسريع٢٠٠٦) طول ١٣ كم
شركة نور الھدىالسنية

(تسريع٢٠٠٦)الكھرباء٨ شركة المدار المتحدةالديوانيةتأھيل شبكة حي الجتة

٩
الطرق 
والجسور

نفرتنفيذ طريق نفر –فوارة-درعية (تسريع٢٠٠٦)
شركة حمورابي العامة 

للمقاوالت
(تسريع٢٠٠٦)الكھرباء١٠ مجموعة شمس العراقالديوانيةتأھيل شبكة حي الفرات

الديوانيةتأھيل شبكة كھرباء حي المعلمين (تسريع٢٠٠٦)الكھرباء١١
شركة االعرجي و نسمة 

العين والمقاول ماجد كامل 
حسن

(تسريع٢٠٠٦)الكھرباء١٢ شركة دبيالشاميةتأھيل شبكة السوق في الشامية

١٣
الطرق 
والجسور

الدغارةإنشاء جسر الدغارة الكونكريتي (تسريع٢٠٠٦)
شركة المعتصم العامة 

للمقاوالت

١٤
الطرق 
والجسور

الديوانيةإنشاء جسر الجامعة الكونكريتي (تسريع٢٠٠٦)
شركة المعتصم العامة 

للمقاوالت

الصحة١٥
إنشاء وحدة الكلية الصناعية في مستشفى الديوانية 

التعليمي (تسريع٢٠٠٦)
الديوانية

شركة عالم الحضارة 
للمقاوالت

التربية١٦
اإلعدادية المركزية الثانية(١٢)صف مع جناح(٦) صف 

(تسريع٢٠٠٦) –الديوانية-الجمھوري
شركة الرشيد العامةالديوانية

التربية١٧
بناء مدرسة المناذرة (٦) صف – ريف الشنافية  

(تسريع ٢٠٠٦)
شركة الھدىالشنافية

الصحة١٨
إنشاء قسم الطواريء في مستشفى الديوانية التعليمي 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة الفرات العالميةالديوانية

(تسريع٢٠٠٦)الصحة١٩ شركة الرشيد العامةالديوانيةإنشاء مركز صحي تخصصي لألسنان

التربية٢٠
انشاء جناح اضافي(٦) صف في مدرسة المناھل- 

الديوانية(تسريع٢٠٠٦)
المقاول محمد مسلم حسينالديوانية

التربية٢١
إنشاء جناح إضافي (٦) صف في متوسطة الفرات-

(٢٠٠٦ الشامية (تسريع
المقاول علي باقر كاظمالشامية

التربية٢٢
انشاء جناح اضافي (٦) صف في اعدادية التعاون- 

الديوانية (تسريع٢٠٠٦)
المقاول محمد مسلم حسينالديوانية

التربية٢٣
إنشاء جناح إضافي (٦) صف في مدرسة المارد 

(٢٠٠٦ (تسريع العربي-الصالحية
المقاول علي باقر كاظمالصالحية

الصالحيةتبليط شوارع ٢,١ في الصالحية (تسريع٢٠٠٦)البلديات٢٤
شركة الشاطي الھندسية 

للمقاوالت

التربية٢٥
انشاء جناح اضافي (٦) صف في مدرسة الرواد-

الديوانية (تسريع٢٠٠٦)
شركة النخيبالديوانية

٢٠٠٦ مشاريع تسريع اإلعمار لعام



التربية٢٦
إنشاء جناح إضافي (٦)صف في مدرسة الثوار-

الديوانية (تسريع٢٠٠٦)
شركة االلفةالديوانية

التربية٢٧
انشاء جناح اضافي (٦)صف في مدرسة الظفر 

(تسريع٢٠٠٦) الديوانية االبتدائية -
شركة نور الھدىالديوانية

-البلديات٢٨ شركة الجاذبية الھندسيةالبدير(تسريع٢٠٠٦)أكساء شوارع في البد ير

التربية٢٩
ترميم  شامل وانشاء جناح اضافي (٦) صف في مدرسة           

 االيمان االبتدائية - الديوانية (تسريع٢٠٠٦)
شركة مابين النھرينالديوانية

التربية٣٠
ترميم بناية ثانوية غزة للبنات - الشنافية  (تسريع 

(٢٠٠٦
المقاول نبيل محمد مزعلالشنافية

التربية٣١
ترميم بناية ثانوية النضال للبنين - الشنافية (تسريع 

(٢٠٠٦
شركة النخيبالشنافية

٢٠٠٦)التربية٣٢ (تسريع الحمزة شركة الدعاءالشنافيةترميم روضة الرافدين-

التربية٣٣
ترميم بناية االقسام الداخلية في اعدادية زراعة 

الديوانية  (تسريع٢٠٠٦)
شركة سلم المجدالديوانية

الديوانيةترميم بناية روضة الخلد- الديوانية  (تسريع٢٠٠٦)التربية٣٤
المقاول احمد بخيت 

جاسم+المقاول كامل كاظم 
ھادي

السديرإنشاء مركز صحي نموذجي في السدير(تسريع٢٠٠٦)الصحة٣٥
شركة عالم الحضارة 

للمقاوالت

المجاري٣٦
تجھيز ونصب مضخات لولبية حلزونية عدد(٢) لمحطة 

(تسريع٢٠٠٦) اإلسكان الرئيسية
شركة شمس العراقالديوانية

المجاري٣٧
تنفيذ شبكة ومحطة الصرف الصحي لحي اإلسكان 

(تسريع٢٠٠٦) الصناعي/الجزء الثاني 
الديوانية

شركة الغسق+ شركة 
المسقط األفقي

المجاري٣٨
تنفيذ شبكة ومحطة صرف صحي لحي اإلسكان 

الصناعي/الجزء الثالث وجزء من الجتة (تسريع٢٠٠٦)
الديوانية

شركة االعرجي و نسمة 
العين و المقاول ماجد كامل 

حسن

المجاري٣٩
تنفيذ شبكة ومحطات صرف صحي لحي رفعت(منطقة 

الجتة) (تسريع٢٠٠٦)
الديوانية

شركة ضفاف 
الرافدين+شركة السور 

األمين

الماء٤٠
ونصب مجمع ماء سعة ٢٠٠ م٣ ساعة مع خط ناقل 

(تسريع٢٠٠٦) وشبكة توزيع في نفر
شركة ارض االباءنفر

الماء٤١
مجمع ماء سعة ٢٠٠ م٣ ساعة مع خط ناقل وشبكة 

(تسريع٢٠٠٦) توزيع في غماس
شركة الحنانغماس

الماء٤٢
ونصب مجمع ماء سعة ٢٠٠ م٣ ساعة في قرى 
السنية القريبة من مشروع ماء  في ناحية السنية 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة الوحدة العراقيةالسنية

الماء٤٣
مجمع ماء عدد٢ سعة ٢٠٠ م٣ ساعة مع خط ناقل 

(تسريع٢٠٠٦) وشبكة توزيع في ناحية الشنافية
شركة ارض االباءالشنافية

الماء٤٤
مجمع ماء عدد١ سعة ١٥ م٣  ساعة مع شبكة ومولدة 

(تسريع٢٠٠٦) في الشافعية
المقاول رياض جاسم محمدالشافعية

الماء٤٥
نصب مجمع ماء موسى جحيل عدد١ سعة ١٥ م٣  
(تسريع٢٠٠٦) ساعة مع شبكة ومولدة في سومر

شركة الرفيف للمقاوالتسومر

الماء٤٦
مجمع ماء عدد١ سعة ١٥ م٣  ساعة مع شبكة ومولدة 

(تسريع٢٠٠٦) في نفر-البو صبي
شركة البناء للمقاوالتنفر

الماء٤٧
مجمع ماء عدد١ سعة ٥٠ م٣  ساعة مع شبكة ومولدة 

(تسريع٢٠٠٦) في الشافعية-سيد عصفور
شركة الرفيف للمقاوالتالشافعية



الماء٤٨
مجمع ماء عدد١ سعة ٥٠ م٣  ساعة مع شبكة ومولدة 

(٢٠٠٦ تسريع ) النصيفة في الشامية-
شركة الفتح المبينالشامية

الماء٤٩
مجمع ماء عدد١ سعة ٥٠ م٣  ساعة مع شبكة ومولدة 

(تسريع٢٠٠٦) في السدير-مرشد الكيم
شركة المستشارالسدير

الماء٥٠
مجمع ماء عدد١ سعة ٥٠ م٣  ساعة مع شبكة ومولدة 

(تسريع٢٠٠٦) في الصالحية الوزمة
شركة الخليج العربيالصالحية

الماء٥١
مجمع ماء عدد١ سعة ٥٠ م٣  ساعة مع شبكة ومولدة 

(تسريع٢٠٠٦) في قرى الديوانية
شركة الرفيف للمقاوالتالديوانية

الديوانيةتأھيل شارع اإلسكان الرئيسي(تسريع٢٠٠٦)البلديات٥٢
شركة دار المستقبل +شركة 

خيرات الحكيم

البلديات٥٣
أنشاء الممر الثاني لشارع حي العسكري 

(تسريع٢٠٠٦)
الديوانية

شركة دار المستقبل +شركة 
خيرات الحكيم

شركة المدار المتحدةالديوانيةتأھيل شارع التحدي(تسريع٢٠٠٦)البلديات٥٤

البلديات٥٥
ترابية وفرش حصى خابط لشوارع في حي النھضة 

الثالثة والزراعيين والجمعية في ديوانية(تسريع٢٠٠٦)
شركة سيلياالديوانية

البلديات٥٦
  لشوارع في حي الوحدة(ترابية وفرش حصى خابط )

(تسريع٢٠٠٦)والحي العسكري
شركة سيليا+ شركة ھافالالديوانية

البلديات٥٧
اكساء شوارع في حي العصري و االسكان والمركز 

المدني(تسريع٢٠٠٦)
شركة حمورابيالديوانية

البلديات٥٨
اكساء شوارع مختلفة في المركز المدني 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة حمورابيالديوانية

(تسريع٢٠٠٦)البلديات٥٩ عفك – شركة دار المستقبلعفكتبليط شوارع في قضاء عفك

شركة ارض الكنانةعفكاكساء شوارع في قضاء عفك – عفك      (تسريع٢٠٠٦)البلديات٦٠

شركة قمة الھرمالمھناويةتبليط شوارع في ناحية المھناوية(تسريع٢٠٠٦)البلديات٦١

البلديات٦٢
تنفيذ ترابية وحصى خابط شوارع في ناحية المھناوية 

(تسريع٢٠٠٦)
المقاول قائد حاكمالمھناوية

البلديات٦٣
اعمال صب شوارع وتنفيذ ترابي وحصى خابط شوارع 

(تسريع٢٠٠٦) في قضاء عفك
المقاول نعيم كاظم حسن .عفك

البلديات٦٤
تنفيذ ترابية وحصى خابط شوارع في ناحية الشافعية 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة الغسقالشافعية

البلديات٦٥
تنفيذ ترابية وحصى خابط   لشوارع في ناحية نفر 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة الميارنفر

(تسريع٢٠٠٦)البلديات٦٦ شركة دار المستقبلنفرتبليط شوارع في ناحية نفر

البلديات٦٧
تنفيذ ترابية وحصى خابط شوارع في ناحية الشنافية 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة العدنانالشنافية

البلديات٦٨
تنفيذ ترابية وحصى خابط  شوارع في ناحية غماس 

(تسريع٢٠٠٦)
المقاول قائد حاكمغماس

شركة الوعظغماستبليط و اكساء شوارع في ناحية غماس (تسريع٢٠٠٦)البلديات٦٩

البلديات٧٠
تنفيذ ترابية وحصى لشوارع في ناحية السدير 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة سيلياالسدير

(تسريع٢٠٠٦)البلديات٧١ شركة دار المستقبلالسديرتبليط شوارع في ناحية السدير
(تسريع٢٠٠٦)البلديات٧٢ شركة الراضيالحمزةاكساء شوارع في قضاء الحمزة

البلديات٧٣
تنفيذ ترابية وحصى خابط - شوارع في قضاء الحمزة 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة سيلياالحمزة



البلديات٧٤
تنفيذ ترابية وحصى خابط في ناحية سومر 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة ارض الكنانةسومر

البلديات٧٥
أعمال ترابية وحصى خابط في الصالحية 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة البراقالصالحية

البلديات٧٦
أعمال تنفيذ ترابية وحصى خابط في ناحية الدغارة 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة النخيبالدغارة

البلديات٧٧
أعمال تنفيذ ترابية وحصى خابط في ناحية السنية 

(تسريع٢٠٠٦)
المقاول ميسر عباس شھيدالسنية

السنيةأعمال تبليط شوارع في ناحية السنية (تسريع٢٠٠٦)البلديات٧٨
شركة الوفاق والمقاول عبد 

الوھاب رزوقي

البلديات٧٩
أعمال   وتنفيذ ترابية وحصى خابط لشوارع في قضاء 

الشامية(تسريع٢٠٠٦)
الشامية

شركة نور الھدٮوالمقاول 
فيصل علي رحمن

(تسريع٢٠٠٦)البلديات٨٠ شركة الوعظالشاميةاكساء شوارع في قضاء الشامية

٨١
الطرق 
والجسور

شركة المعتصم للمقاوالتالشاميةإنشاء جسر الشامية الكونكريتي (تسريع٢٠٠٦)

٨٢
الطرق 
والجسور

سومرإنشاء طريق سومر - البركات (تسريع٢٠٠٦)
شركة حمورابي العامة 

للمقاوالت

٨٣
الطرق 
والجسور

الشنافيةإنشاء طريق البسامية-قرية العطشان (تسريع٢٠٠٦)
شركة االقبال +شركة 

الراضي

الماء٨٤

انشاء وتجھيز ونصب مجمع ماء سعة ٢٥ م٣/ساعة 
في قرى ام بصيل في الدغارة وقرية حمزه غانم في 
السنية وقرية المناصير وال داوود وال مرھون في 

الديوانية           (تسريع٢٠٠٦)
    نبيل لطيف وعباس نجم وصالح حسن

شركة نور البحرينالديوانية

الماء٨٥

انشاء وتجھيز ونصب مجمع ماء سعة ٢٥ م٣/ساعة 
في عفك قرية ال ھميم         

والمھناوية قرية بندر والحمزة قرية ثامر ال 
(تسريع٢٠٠٦) زھير     وعصام عبيد

شركة الخليج العربيالحمزة

الماء٨٦
انشاء وتجھيز ونصب مجمع ماء سعة ١٥ م٣/ساعة  

في ال بدير قرية العراية           
(تسريع٢٠٠٦) وفي عفك قرية بروجد

شركة نور البحرينعفك

٨٧
الطرق 
والجسور

عفكإنشاء طريق عفك- الثريمة (تسريع٢٠٠٦)
شركة حمورابي العامة 

للمقاوالت

٨٨
الطرق 
والجسور

شركة الرشيد العامةالصالحيةإنشاء طريق الصالحية- كريطية (تسريع٢٠٠٦)

٨٩
تجھيز و 
تنفيذ مباشر

تجھيز محوالت ٤٠٠/١١/كي في مختلفة السعات 
(تسريع٢٠٠٦)

الديوانية
شركة الرواء والمقاول فريد 

حبيب

الصحة٩٠
إنشاء مخازن مبردة لدائرة الصحة في 

عفك(تسريع٢٠٠٦)
عفك

شركة االبداع الفني للمقاوال 
ت

الصحة٩١
إنشاء مخازن مبردة لدائرة الصحة في 

الحمزة(تسريع٢٠٠٦)
شركةالھشام للمقاوالتالحمزة

الصحة٩٢
إنشاء مخازن مبردة لدائرة الصحة في 

الشامية(تسريع٢٠٠٦)
الشامية

شركة االبداع الفني للمقاوال 
ت

٩٣
تجھيز و 
تنفيذ مباشر

شركة الفيصلالديوانيةتجھيز مواد و اجھزه مختلفة الى المختبر االنشائي



الماء٩٤
إنشاء أحواض ترسيب في مشروع ماء(٦) 

(تسريع٢٠٠٦)
الديوانية

شركة الحور وشركة المحب 
للمقاوالت

الماء٩٥
إنشاء أحواض فالتر في مشروع ماء رقم(٦)      فالح 

مھدي (تسريع٢٠٠٦)
الديوانية

شركة الحور وشركة المحب 
للمقاوالت

الماء٩٦
إنشاء أحواض تخزين في مشروع ماء (٦) 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة الحور للمقاوالتالديوانية

٩٧
تجھيز و 
تنفيذ مباشر

الديوانيةتجھيز محوالت مختلفة االحجام (تسريع٢٠٠٦)
شركة الرواء للمقوالت 
والمقاول فريد حبيب

البلديات٩٨
تأھيل ملعب االدارة المحلية وتنفيذ شبكة ماء 

خام(تسريع٢٠٠٦)
شركة قصر ديالى للمقاوالتالديوانية

٩٩
تجھيز و 
تنفيذ مباشر

تجھيز مضخات غاطسة لمديرية مجاري الديوانية 
(تسريع٢٠٠٦)

شركة الباسم للمقاوالتالديوانية

الكھرباء١٠٠
تشييد محطة كھرباء ثانوية في نفر     م.قاسم حبيب 

(تسريع٢٠٠٦)
نفر

الشركة العامة للتصاميم و 
االستشارات الصناعية

الكھرباء١٠١
تشيد محطة كھرباء تحويل ثانوية (١١ / ٣٣)كي في 

(تسريع٢٠٠٦) في حي المتقاعدين
شركة الفيافي للمقاوالتالديوانية

سومرتشييد محطة كھرباء ثانوية في سومر (تسريع٢٠٠٦)الكھرباء١٠٢
الشركة العامة للتصاميم و 
االستشارات الصناعية

١٠٣
تجھيز و 
تنفيذ مباشر

شركةالنويرة للمقاوالتالديوانيةتجھيز سيارات سحب عدد ٦ (تسريع٢٠٠٦)

الزراعة١٠٤
إنشاء مختبر زراعة أنسجة نباتية /الديوانية 

(تسريع٢٠٠٦)
شركة الباھل للمقاوالتالديوانية

الزراعة١٠٥
إنشاء بيوت بالستيكية إلى المختبر الزراعي في 

الديوانية (تسريع٢٠٠٦)
شركة الباھل للمقاوالتالديوانية

البلديات١٠٦
تبليط شوارع بالكونكريت في حي الخوئي/الشامية 

(تسريع٢٠٠٦)
شركةالبحارة للمقاوالتالشامية

١٠٧
تجھيز و 
تنفيذ مباشر

شركة البھاء للمقاوالتالديوانيةتجھيز اثاث طبي للمراكز الصحية         ٤٥ (تسريع٢٠٠٦)

١٠٨
تجھيز و 

تنفيذ 
منباشر

تجھيز جھاز فحص االمواج فوق الصوتية (السونار) 
عدد/٥ (تسريع٢٠٠٦)

شركةالصيب للمقاوالتالديوانية

١٠٩
تجھيز 
وتنفيذ 
مباشر

تجھيز جھاز مايكرو سنتر فيوج للمراكز الصحية 
عدد٣٠ (تسريع٢٠٠٦)

شركةالصيب للمقاوالتالديوانية

البلديات١١٠
تأھيل ممر واحد من الطريق الواصل بين ساحة الساعة 

(تسريع٢٠٠٦) الى طريق النجف
شركةاطلس للمقاوالتالديوانية

البلديات١١١
تأھيل مدخل الديوانية الدغارة (تقاطع النسر-

التسفيرات)(تسريع٢٠٠٦)
شركةاطلس للمقاوالتالديوانية


